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چکیده
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داليل أاقع بودن اخالق قرویترر اسر أ ابرنسرینا معتقرد بره اخبراضیبودن
گزاضههای اخالق اس .
واژگان کلیدی

گزاضۀ اخالق  ،جعل ،كش ،،أاقرعگراير اخالقر  ،غیرأاقرعگراير اخالقر ،
أجودشناس اخالق  ،ابنسینا.
طرح مسئله

گزاضههای اخالق بهلحاظ أجودشناخت  1أ معرف شرناخت  2أ معناشرناخت

3

از زأايای متفاأت برضس شدهاند كه نتیجۀ آن ظهوض مکتبهرای گونراگون دض
فلسفۀ اخالق بوده اس  .يکر از مباحرث أجودشرناخت دض فلسرفۀ اخرالق،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

ساختاض گزاضه های اخالق اس ؛ به اين معنا كه آيا اين گزاضهها اخباضیانرد يرا
انشاي ؟ 4آيا تصديق يا تکذيب آنها ممکن اس يا فقط حاصل جعل أ حامل
عالقه أ نفر گويندهانرد أ أاقعیتر أضای آن نداضنرد؟ اگرر اخبراضیانرد آيرا
تحويليافتن به انشاي هستند؟ اگر انشاي اند آيرا تحويليرافتن بره اخبراضی
هستند؟ نوم پاسخ به اين پرسشها ،به أاقعگراي يا غیرأاقعگراي دض سراح
أجودشناخت أ شناخ گراي يا ناشناخ گراي دض سراح معرف شرناخت ِ
فلسفۀ اخالق منجر م شود.
1.ONTOLOGIC .
2.EPISTEMOLOGIC.
3.SEMANTOLOGIC .
 .4ذكر اين نکته الزم اس كه معنای اخباض أ انشا دض فلسف ته اخالق با كاضبرد اين دأ كلمه دض علوم ديگری چون فقه أ
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اصول فقه متفاأ اس  .بهطوض خالصه دض اينجا اخباض بهمعنای كش ،حقیق أ انشا بهمعنای جعل آن اس .

دضباضۀ ساختاض قضايای اخالق دأ ديدگاه كل أجرود داضد :يرک ديردگاه
برآن اس كه حقیق اخالق از تصمیمهای ما مستقل اسر أ مطلروب مرا دض
تفکر اخالق  ،ضسیدن به كش 1،آن حقیق اخالق اس أ أيژگ های اخالق ،
أيژگ هاي اصیل أ جزأ اجزای عالماند( 2مرکنراأتن)25 :1386 ،؛ ديردگاه
مقابل معتقد اس كه هیچچیز اضزش ذات نداضد؛ زيرا اضزشها بخش از جهران
أاقع نیستند؛ بلکه مخلوق ما هستند (همان .)33 :برايناساس ،ديردگاه نخسر
أاقعگرا خوانده م شود؛ زيرا حقیق های اخالق ضا موجودات م داند مسرتقل
از سلیقه أ پسند شخص افراد كه بهدلیل استقاللشان ،قابلی شناساي يکسران
توسط همۀ انسان ها ضا داضند أ ازآنجاكه نقطۀ مشترک همۀ انسانها عقل اسر ،
احکام اخالق برهلحاظ معرفتر  ،عقل انرد .امرا ديردگاه دأم غیرأاقرعگررا أ
ناشناخ گرا نامیده م شود؛ زيرا اعتقاد داضد ،هر فرد يا گرأه م تواند اضزش
اخالق مدنظر خود ضا جعل 3أ أَرع كنرد أ اضزشنبرودن آن از نظرر افرراد أ

مکتب اشاعره ،يا احساس أ عاطفۀ انسرانهرا ،يعنر نظريرۀ عاطفرهگراير أ
ضاههای ديگری غی ر از عقل اس  .نوشتاض حاَر دضصدد اس با كاأش دض آثاض
ابنسینا أ به ضأش توصیف تحلیل  ،ديدگاه اأ ضا دضخصوص ساختاض گزاضههای
اخالق دضيابد.
1.DISCOVER.
 .2البته معلوم اس كه مقصود از أاقع بودن حقیق های اخالق اين نیس كه دض عالم عرین ،أجرودی مشرهود
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ال طبیع اس  .بهعباض ديگر ،ضاه شناخ احکام اخالق ،
گرأههای ديگر ،كام و
قراضداد بین افراد ،يعن قراضدادگراي  ،يا انشای خداأند ،يعن نظريۀ امر الهر أ

داضند أ لمس آنها با حواس پندگانه ممکن اس ؛ بلکه منظوض اين اس كه أجودی نفساالمرری داضنرد (نرک:
مصباح يزدی 4 :1374 ،تا .)6

3.INVENTION.

41

 .1آرا و مبانی ابنسینا درفلسفۀ اخالق

ابنسینا ( 363تا  429ق) از فیلسوفان برجستۀ مکتب مشاء ،بلکره نماينردۀ آن
دض جهررا ن اسررالم اس ر  .هرچنررد أی دضبرراضۀ سرراختاض گررزاضههررای اخالق ر
موَعگیری خاص نداضد ،م توان با كندأكاأ دض آثراضش بره نترايج ضسرید.
ديدگاه شیخ دضباضۀ مباحث مرتبط با فلسفۀ اخالق دض چند بند بیان م شود:
 .1 .1منشأ اخالق ،عقل عملی است

ابنسینا پس از توَیح دضباضۀ عقل عمل م گويد«:أ انما كان االخالق عند
التحقیق لهذه القو »؛ (ابنسینا.)164 :1364 ،
 .2 .1احکام اخالقی از مشهورات خاصه هستند
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ابنسینا مشهوضا ضا قسیم قضايای أاجبالقبول أ أهمیا قرراض داده اسر أ
معتقردا ضا مقسر م .دض بخرش منطرق كتراب االشراضا أ التنبیهرا دض بیرران

تقسیما انوام قضاياَ ،من اينکه گزاضههای اخالق چون «سلب مال االنسان
قبیح» أ «أن الکذب قبیح» ضا مشرهوضا معرفر كررده اسر  ،آنهرا ضا «آضاء
محموده أ تأديبا صالحیه» نامیده أ دض تعري ،آن گفته اس :
«أ ه آضاء لو خل االنسان أ عقله المجرد أ أهمه أ حسه أ لم يؤدب بقبرول
قضاياها أ االعتراف بها أ لم يمل االسرتقراء بظنره القروی الر حکرم لکثرره
الجزئیا أ لم يستدم الیها ما ف طبیع االنسان من الرحم أ الخجل أ االنفر
أ الحمی أ غیر ذلک ،لم يقض بها االنسان طاع لعقله اأ أهمه اأ حسه»؛ ايرن
قضايا آضاي اس كه انسان به مجرد عقل أ أهم أ حس خود أ بدأن تربیر
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أ آموختن آنها يا استقراء أ تجربه تاضيخ يا احساسرا أ عواطر ،انسران
قادض به تصديقشان نیس ( .محقق طوس 1413،ق)351 :1 ،

بنابراين ،عوامل ديگر همچون تربی  ،حیا ،مهربان  ،سرش انسران أ  ...ضا
دض حصول نتیجه أ قضاأ انسان دضباضۀ قضايای اخالق دخیل مر شرماضد.

محقق طوس دض شرح سخن شیخ م آأضد« :أ اآلضاء المحمود ه ما تقتضیه
المصلح العام اأ االخالق الفاَرل »؛ آضای محمروده آن اسر كره مسرتلزم
مصلح همگان يا فضايل اخالق اس (همان.)353 :
 .3 .1شرط اعتبار مشهورات ،از جمله قضایای اخالقی ،مطابقت با آرای همگانی است

شیخ مالک دضست گزاضههای اخالق ضا چنین عنوان م كند« :اآلضاء المحمود
ضبما خصصناها باسم المشهوض  ،اذ ال عمرد لهرا اال الشرهر »؛ [دسرتۀ ديگرر از
مشهوضا ] آضای محموده اس أ چهبسا كه فقط اين قسم ضا مشهوضه بخروانیم؛
چراكه هیچ تکیهگاه جز شرهر نرداضد (همران .)351 :خواجره نصریرالدين
اس  ،دض مشهوضا هم مطابق با آضای همگان اعتباض داضد» (همان.)350 :
 .4 .1مبدأ حکمت عملی ،شریعت الهی است

شیخ آن بخش از حکم ضا كه هم دانستن أ هم بهكاضبستن آن بهعهردۀ ماسر
ضا حکم عمل م نامد أ َمن تقسیم آن به حکم مدن أ حکم منرزل أ

حکم خلق  ،چنین ادامه م دهد« :أ مبدأ هذه ثالث مستفاد من جه الشرريع
االلهی أ كماال حدأدها تستبین بالشريع االلهی »؛ أ مبدأ اين سه حکمر از
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طوس م گويد« :همانطوضكه دض قضايای أاجبالقبول مطابق با خاضج معتبر

شريع اله افاده م شود أ كمال محدأدۀ آنها ضا نیز شريع اله بیان م كند
(ابنسینا1400 ،ق.)30 :
اأ همین مضمون ضا دض منطق المشرقیین نیز بیان م كند:
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ال خواه فهمید كه بهتر آن اس كه علم اخالق أ علم تدبیر منرزل أ علرم
عم و
تدبیر مدينه ،هركدام جداگانه باشند أ قانونگذاضی أ اينکه اين قانونگرذاضی
به چه نحوی باشد ،خود امری جداگانه باشد أ از اين جمله كه قانونگرذاضی
چگونه بايد باشد ،قصدم اين نیس كه قانونگذاضی يک امر تلفیق أ سراختۀ
دس بشر اس أ از جانب خداأند نیس أ هر انسان عاقل م توانرد آن ضا
به عهده بگیرد ،هرگز ،بلکه اين امری اسر از جانرب خداأنرد أ هرر انسران
عاقل نم تواند قانون گذاض باشد .اما اشکال نداضد كه ما دض اموض زيادی كه از
جانب خداس بنگريم أ ببینیم كه آنها چگونه بايد باشند ( 7تا .)8
 .5 .1پذیرش مشهورات ،از جمله گزارههای اخالقی ،واجب است
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ابنسینا هرچند مشهوضا ضا قسیم گزاضههای أاجبالقبرول مر دانرد أ منطقر وا
اقسام باهم مبايناند؛ أل از جنبۀ ديگری ،مشهوضا ضا هم أاجبالقبول معرف

م كند« :فاما المشهوضا من هذه الجمل  .فمنها ايضاو هذه االألیا أ نحوها مما
يجب قبولها ،ال من حیث ه أاجب قبولها؛ بل من حیث عموم االعتراف بهرا»؛
دستهای از مشهوضا  ،قضايای أاجبالقبول ،شامل األیا أ مانند آن اس  ،نره
ازآنحیث كه أاجبالقبول اس ؛ بلکه ازحیث اعتراف همگران بره آن (محقرق
طوس 1413،ق ،ج .)350 ،1بهاين ترتیب ،اأ اعتراف أ اعتقاد همگان ضا دلیرل
بر أاجبالقبولبودن گزاضۀ اخالق دضنظر م گیرد.
 .6 .1صدق قضایای مشهور ازطریق عقل مشخص نمیشود
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شیخ دض ادامۀ توَیح قضیۀ مشهوض م آأضد« :إن كان صادق فصدقها لیس مما
نتبیّن بفطر العقل المنرزل ،المنزلر المرذكوض »؛ (ابرنسرینا1404 ،ق :ج.)66 ،3

توَیح اين نظر دض بند  2 .1آمده اس  .ابنسینا عوامل چرون حیرا ،مهربران ،
سرش انسان أ  ...ضا دض اعتقاد به احکام اخالقر دخیرل مر شرماضد أ ايرن
احکام ضا عقل صرف نم داند.
 .7 .1جزئینگری در اخالق وارد است

محقق طوس دض شرح عباض های ابن سرینا دض بیران أجره تفراأ األیرا أ

مشهوضا نکتهای م آأضد كه از آن نوع جزئ گراي فهمیده م شود« :يتطرق
التغیر الیها (المشهوضا ) دأن االألیا فإن الکذب قد يستحسن إذا اشتمل عل
مصلح عظیم ( »...محقق طوس 1413 ،ق ،ج .)351 ،1بنابراين ،شراضح شریخ
معتقد اس كه دض احکام اخالق م توان االهم فاالهم كرد أ هرجرا مصرلح
مهم تری اقتضا كند ،بازگش از قاعدۀ اصل نیکو شمرده م شود.

قضیۀ مشهوض بهصرف تصوض موَوم أ محمول به نتیجه نمر ضسرد أ همچرون
ساير قضايای نظری به حد أسط نیازمند اس :
أ الفرق بینها (مشهوضا ) أ بین االألیا ما ذكره الشیخ من أن العقل الصرريح
الذی اليلتف ال ش ء غیر تصوض طرف الحکم إنما يحکم باالألیا من غیر
توق .،أ اليحکم بها بل يحکم منها بحجد تشتمل عل حدأد أسرط كسرائر
النظريا (همان).

مطالب آمده دض بندهای  2 .1أ  6 .1نیز اين گفتهها ضا تأيید م كنند.
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 .8 .1گزارههای اخالقی ،بدیهی و اولی نیستند

 .2تحلیل و نقد آرای ابنسینا

بنابر آنچه دض توصی ،ديدگاه سینوی بیان شد ،ديدگاههاي مطابق مبان نظريرۀ
قراضدادگراي  ،امر اله  ،غیرأاقعگراي أ ناشناخ گراير دضيافر مر شرود.
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برخ انديشمندان دض دضست گفترههای شریخ ترديردكرده أ ديردگاههای اأ ضا
نادضس م دانند 1.اينک اين پرسش مطرح اسر كره مبردئی شرريع الهر
برای احکام اخالق با مشهوضبودن ،يعنر مبردئی اعترراف عمروم  ،چگونره
جمع م شود؟ از طرف ديگر ،چرا ضئیس مکتب مشاء كه مکتبر عقلگراسر
به مبردئی شرريع الهر بررای احکرام اخالقر يرا حتر توافرق همگران
كه هردأ نوع قراضدادگراي هستند ،معتقد اسر ؟ دض آثراض ابرنسرینا مطرالب
ياف م شود كه صوض نخستین اين پرسشها ضا تغییر م دهد أ يرا م توانرد
به آنها پاسخ دهد.
 .1 .2امکان یقینیشدن گزارههای اخالقی

بیان احکام اخالق  ،مثل «ظلم قبیح اس » أ «شکر منعم أاجب اس » دض ذيرل
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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قضايای مشهوض كه دضست أ نادضست آنها ضا نم توان ازطريرق عقرل كشر،
كرد ،مستلزم يقین نبودن اين احکام اس كه ناشناخت أ غیرأاقع بودن آنهرا
ضا نتیجه م دهد .از طرف ديگر ،برهدلیل مشرهوضبودن أ يقین نبرودن ،فقرط دض
جدل بهكاض م ضأند أ جزء مقدمههای برهان نیستند .ألر از ديگرر گفترههای

شیخ آشکاض م شود كه اين احکام ازطريق حج  ،قابليقین شدن هستند« :برل
المشهوضا هذه أ امثالها منها ما هو صادق أ لکن يحتاج ف أن يصیر يقینا ال
حج »؛ مشهوضا أ مانند آن گاه صادقاند؛ أل برای يقین شردن بره اقامرۀ
خواننرده محتررم ضا بره دأ
 .1دض اينخصوص ،اختالفنظر عمیق بین صاحبنظران ديده م شود .برای نمونره،
ت
اثر كه نظری مخال ،با نوشتاض حاَر داضند ،اضجام م دهیم :نک :جعفر سبحان  ،حسن أ قبح عقل يا پايههرای
دضباضه حقیق قضايای اخالق »،
اخالق جاأدان ،ص59؛ احمدحسین شريف « ،مرأض أ اضزياب ديدگاه ابنسینا
ت
اخالق ،1386 ،ص. 8

دلیل نیاز داضند (ابنسینا1404 ،ق :ج .)66 ،3همچنرین ،أی دض ضسرالۀ منطرق
دانشنامۀ عالئ ( )121نیز چنین اعتقادی داضد:
أ مثال مشهوضا چنان بود كه گويند داد أاجب اس أ دضأغ نشايد گفرتن أ
چنان كه گويند پیش مردمان عروض نبايرد گشراد أ كرس ضا بر گنراه نبايرد
آزضدن أ چنان كه گويند خدای بر هرچیزی قادضس أ هرچیرزی ضا دانرد .از
جمله بعض ضاس اس ؛ چنانكه مثالهرای پیشرین أ لریکن ضاسرت اش بره
حج دضس شود.

أ برره ايررن ترتیررب ،أقتر گررزاضههررای اخالقر ازطريررق حج ر  ،يقین ر
شرردند ،نم ر ترروان برره آنهررا ناشررناختن گف ر  .بررهعباض ديگر ،ابررنسررینا
برررخالف ناشررناخت گرايرران ،قضررايای اخالقرر ضا برهررانپررذير م دانررد.
از طرررف ديگررر ،أقترر ايررن گررزاضههررا يقینرر شرردند ،جررزء مقدمررههای
داشته باشند .بهديگرعباض  ،دض كالم شیخ سخن ياف نم شود دال برر اينکره
قضیههای اخالق أ اضزش بهطوض مطلق غیريقین اند أ نم توان بر آنها برهان
عقل اقامه كرد أ بهكاضگرفتن آنها دض برهانها نیز ممنوم اس  .بلکه دض ذيرل
كالم اأ تصريح شده اس كه برخ از اين قضیهها ،قضیههای صادقهای هسرتند
كه ازطريق استنتاج برهان بهدس م آيند أ الزمۀ اين سرخن ايرن اسر كره
بهكاضبردن آنها دض مقدمۀ برهان های ديگر نیز صحیح اسر (مصرباح يرزدی،
.)106 :1373
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قیاس برهان نیز بهكاض م ضأنرد أ چنرین نیسر كره فقرط دض جردل كراضبرد

 .2 .2ناتوانی عموم از درک درستی قضایای مشهور

از مطالب پیشین 2 .1 ،أ  3 .1نتیجهگیری م شود كه مالک دضست أ نادضست
دض احکام اخالق  ،نظر عموم افراد أ شررط اعتبراض آن ،تأيیرد همگران اسر .
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نخس بهنظر م ضسد كه شیخ قراضدادگراير دض اضزشهرای اخالقر ضا تأيیرد
م كند؛ أل عباض هاي داضد كه اين گمان ضا باطل م كند .اأ اعتقاد داضد كره
دضباضۀ دضست قضايای مشهوض ،تیزهوش أ قوۀ تشخیص الزم اس كه عمروم

مردم آن ضا نداضند « :بل المشهوضا هذه أ امثالها منها ما هو صادق بشرط دقیق
اليفطن له الجمهوض ».البته برخ قضیههای مشهوض بااينکره صرادقانرد ،برهدلیل
پیچیدگ شان عموم مردم از توجیه آنهرا ناتوانانرد (ابرنسرینا1404 ،ق :ج،3
 .)66باأجود چنین باأضی به ناضساي قوۀ تشخیص عموم مردم ،بعید اس كره
اأ برای آضای پراكنده أ پريشان عامه ،چنان ضتبهای قائل باشرد كره تشرخیص
دضست گزاضههای اخالق ضا به آنها أاگذاضد.
 .3 .2جایگاه رفیع عقل در عمل اخالقی
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هرچند ابنسینا مبدأ حکم ُخلق ضا شرريع الهر دانسرته ،عقرل انسران ضا
دضاينمیان دس بسرته نگذاشرته اسر ؛ زيررا اأ پیررأ مکترب مشراء اسر أ
طبیعت وا همیشه بايد تعقل أ استدالل ،حضوض پرضنگر دض ديردگاههای اأ داشرته
باشد .اأ پس از اينکه شريع اله ضا مبدأ هر سه نوم حکمر عملر عنروان
م كند ،عرَۀ كلیا بر مصداقها أ تعیین تکلی ،دض جزئیا ضا برعهدۀ عقرل
نهاده أ م گويد:
« أ تتصرف فیها بعد ذلک القو النظري من البشر بمعرف القوانین العملی منهم أ
باستعمال تلک القوانین ف الجزئیا »؛ قروای نظرری انسران دض آن (شرريع
اله ) ازطريق شناخ قاعدههای عمل أ كراضبرد ايرن قواعرد دض جزئیرا
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مداخله م كند (ابنسینا1400 ،ق.)30 :

تطبیق كلیا بر جزئیا أ اينکه دض اين زمینۀ خاص تا چه حد قاعردههای
كل كاضبرد داضند ،كاض بسیاض مهم أ دقیق اس كه شیخ آن ضا به عقل م سپاضد
أ اين نشان از نقش اساس عقل دض مباحث اخالق دض ديدگاه اأ داضد.
 .4 .2استداللیبودن گزارههای اخالقی

ابنسینا اخالق ضا از موَوعا فلسف م داند أ بخشر  ،هرچنرد مختصرر ،از

الهیا شفا ضا به آن اختصاص داده اس  .اأ دض فصل چهاضم از مقالۀ األ الهیا
شفا ( ،) 28اخالق ضا از مطالب اين كتاب فلسف عنوان كرده أ م گويد:
«أ ندل فیما بین ذلک عل  ...االخالق أ االعمال التر تحتراج الیهرا النفروس
االنسانی مع الحکم »؛ أ دض آن (اخالق) دضباضۀ اخرالق أ اعمرال كره نفرس
انسان بدان نیازمند اس  ،با داليل عقل أ فلسف استدالل م كنیم.

معلوم اس كه دض فلسفه ،مباحث عقل أ مستدل أ برهان مطرح م شود.

از استناد اخیر (الهیا شفا )28 :أاقعگرابودن شریخ دض نظريرۀ اخرالق فهمیرده
م شود .اأ جايگاه علم اخالق ضا دض فلسفه م داند .موَوم فلسفه «موجود بما
هو موجود» اس ؛ بنابراين ،احکام اخالق كه دض فلسفه بحث م شروند ،قطعر وا
موجودا خاضج هستند .اين همان اصل اساسر ديردگاه كشر ،دض فلسرفۀ
اخالق أ تأيیدكنندۀ خدشهناپذيری اخباضیبودن قضیۀ اخالقر أ أاقرعگراير
اخالق أ شناخ گراي دض اخالق اس .
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 .5 .2واقعیبودن موضوعات اخالقی

 .6 .2تفکیک ساحتهای وجودی و معرفتی گزارههای اخالقی

ايراد ديگری كه از گفتههای شیخ بهنظر م ضسد ،اين اس كه اأ از يک طررف،
اخالق ضا مربوط به عقل عملر مر دانرد أ مرالک اعتبراض مشرهوضات  ،چرون
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قضیههای اخالق ضا آضای همگان عنوان م كند أ از طرف ديگر ،مبدأ حکم
ُخلق ضا شريع اله م داند .منشأ اين ايراد ،آمیزش ساح های گوناگون دض
مباحث فلسفۀ اخالق اس  .به اين معنا كه مبدأبودن شريع اله ناظر به مقرام
اثبا يا ساح معرف شناخت اس أ منافات برا أاقعی داشرتن اضزشهرای
اخالق كه ناظر به مقام ثبو أ ساح أجودشناخت اس أ همچنین شناخ
پذيری آنها كه ناظر به سراح معرف شرناخت اسر  ،نرداضد .دضسر ترين
برداشت كه م توان از ديدگاههای ابنسینا كررد ،ايرن اسر كره اأ أابسرتگ
معرفت اخالق به شريع ضا م پذيرد كه با أابستگ أجرودی متفراأ اسر
(جوادی.)27 :1386 ،
 .3بررسی تطبیقی گفته های ابنسینا و شواهد اخباری یاا انشاایی باودن
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گزارههای اخالقی

ازآنجاكه آضای شیخ دضباضۀ بحث حاَر ،متناقض بهنظر م ضسد ،با جداسرازی
مبان دأ ديدگاه كش ،أ جعل أ بهعباضت اخبراضی أ انشراي بودن قضریههای
اخالق  ،م توان به نتیجۀ دقیقتری ضسید.
 .1 .3دیدگاه کشف یا اخباریبودن گزارههای اخالقی

گفتیم كه دض آثاض شیخ شواهدی بر اخباضیبودن جملههای اخالق أ دضنتیجره،
أاقعگراي أ شناخ گراي أجود داضد .با اينکه مستندا اين مدعا پریشازاين
دض اين نوشتاض آمده اس  ،دض اينجا داليل اصل آن ضا بهتفصیل بیان م كنیم:
 .1 .1 .3آوردن اخالق ذیل مباحث فلسفه
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قویترين دلیل بر اخباضیبودن احکام اخالق أ أاقعگراير دض اخرالق همرین
اس كه شیخ آن ضا فلسف م داند؛ زيرا نشان م دهد كه موَوم آن ضا موجود

بما هو موجود م شماضد كه نخستین اصل أاقعگراي اس  .چنانچه جملرههای
اخالق مصداق مستقل از قراضداد نداشرته باشرند ،آأضدن آنهرا دض مجموعرۀ
علوم فلسف أ حکم ب أجه اس (جوادی .)26 :1386 ،از عنروان حاَرر،
دلیل ديگری بر شناخت بودن احکام اخالق از نظر شیخ بهدس م آيرد أ آن،
نقش عقل دض اخالق اس  .أقتر اخرالق ضا از موَروعا مطررح دض فلسرفه
بدانیم ،قطع وا آن ضا علم عقل بهحساب آأضدهايم.
 .2 .1 .3صدق و کذبپذیری گزارههای اخالقی

ابنسینا اين گزاضهها ضا صدق أ كذبپذير م دانرد كره نشران از شرناخت بودن
آن هاس  .هرچند أی أ شاضحش ،محقق طوس  ،مالک اين اضزياب ضا شرهر
م دانند ،اين مالک ممکن اس دض مقام اثبا أ بهلحاظ معرف شناخت باشد.

از نظر شیخ قضیههای يقین دأ دستهاند :يا بديه اند يرا نظرری .اگرر بهصررف
تصوض موَوم أ محمول ،نتیجه ايجاد شود ،چنین قضیهای بديه اسر أ اگرر
حصول نتیجه نیازمند حد أسط باشد ،قضریه نظرری اسر  .دض سرن سرینوی
گزاضه های اخالق دض دستۀ دأم جای داضند أ هرچند كه بديه نیستند ،با اقامۀ
برهان أ حج  ،دضباضۀ آنها مر تروان بره يقرین ضسرید أ حتر م تواننرد دض
مقدمههای برهانهای ديگر شرك كنند.
 .4 .1 .3جداسازی جدل از شعر

تخیّل أ استعاضه أ مجاز كه صوض هاي از فررض أ اعتباضنرد ،دض شرعر نقرش
داضند؛ أل دض جدل نه .اگر قضايای اخالق  ،أَع أ اعتباضیاند ،چرا دض شعر

استفاده نم شوند؟ (همان).
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 .3 .1 .3امکان اقامۀ برهان بر گزارههای اخالقی
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 .2 .3دیدگاه جعل یا انشاییبودن گزارههای اخالقی

دض اينجرررا نیرررز شرررواهد انشررراي بودن قضررریههای اخالقررر أ برررهتبع آن،
غیرأاقع أ ناشناخت بودن آنها ضا از نظر ابنسینا برضس كرده ،دلیلهای نقض
ضا نیز بیان م كنیم:
 .1 .2 .3آوردن قضیههای اخالقی ذیل مشهورات خاص

اينکه شیخ احکام اخالق ضا جزء مشهوضا آأضده ،دلیل محکم برای غیرأاقعگررا
جلوهدادن اأ شده اس  .دأ پاسخ برای اين ايراد م توان بیان كرد:
اأالو «ال عمد لها اال الشهر » ضا م توان دض مقام اثبا دضنظرر گرفر  ،نره
ثبو أ م توان چنین نتیجه گرف كه ابنسینا جملرههای اخالقر ضا برهلحاظ
معرف شررناخت متک ر برره آضای همگرران م ر دانررد ،همچنررانكرره بررهلحاظ
أجودشناخت دلیل بر مستقلنبودن اين جملهها دض نظر شیخ نیافتیم؛
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ثانی وا اأ دض ضسالۀ منطق دانشنامۀ عالئ يکر از فايردههای جردل ضا كره از
مشهوضا أ مسلّما تشکیل م شود ،چنین بیان م كند« :اگر كسان بودند كه
حق خواه كه ايشان اعتقادش كنند يا مصلحت أ به ضاه نتوان  ،به ضاه جدل أ
مشهوضا ايشان ضا اعتقاد افکن » (.)129
كاضبرد أاژۀ «حق» دض بحث حاَر ،بسیاض كلیدی أ ضاهگشاس ؛ زيرا بیانگر
اين مطلب اس كه مشهوضا م توانند حامل عقیدهای حق كه أاقعیتر نفرس
االمری أ تکروين اسر  ،باشرند .ايرن بیران ،دلیرل األ ضا تأيیرد م كنرد كره
حقیق هررای اخالقرر أ مشررهوضا ممکررن اسرر از نظررر شرریخ بررهلحاظ
أجودشناخت مستقل باشند 1،گرچه بهلحاظ معرف شناخت اعتباض خرود ضا از

آضای همگان يا شريع اله بهدس م آأضند.
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 .1چون أاقعی نفس االمری أجودی مستقل داضد كه به چیزی أابسته نیس (نک :مصباح يزدی.)4 :1374 ،

 .2 .2 .3مبدأبودن شریعت الهی برای اخالق

اين نظر هم ممکن اس بهلحاظ معرف شرناخت بیران شرده باشرد .مبردأبودن
معاضف شريع برای اخالق ،منافات با استقالل أجودی قضیههای اخالق كره
الزمۀ ديدگاه اخباضی أ أاقعگراي اس  ،نداضد.
 .3 .2 .3بدیهینبودن قضیههای اخالقی

بديه نبودن قضیههای اخالق تأيیدی بر اخباضی يا أاقع نبودن آنهرا نیسر ؛
زيرا چنانكه پیشتر بیان شد ،اين قضیهها برهانپذيرند أ قابليقین شردن .بره
عالأه ،ابنسینا دضصدد بیان اين نکته بودهاس كه معرف اخالق  ،اغلب بهدلیل
پیچیدگ اش برای بسیاضی انسانها حت ازطريرق برهران نیرز بهدسر آمدن
نیس ؛ بلکه فقط ازطريق شهر بهدس م آيرد .مرردم دض حیرا اجتمراع
معلم آموختن نیس (جوادی)27 :1386 ،
نتیجه
دضباضۀ ساختاض گزاضههای اخالق دأ ديدگاه كل دض فلسفۀ اخالق أجود داضد:
ديدگاه كش ،أ ديدگاه جعل .با مطالعۀ آثاض ابنسینا شواهدی دض تأيیرد هرر دأ
ديدگاه ياف م شود .آأضدن اخالق دض ذيرل مباحرث فلسرفه ،برهرانپرذيری
قضیههای اخالق  ،ناش شدن اخالق از عقل عمل أ أاگذاضی مسیولی تطبیق
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خود ،احکام اخالق  ،از جمله عدل ضا م پذيرند؛ بهبیان ديگرر ،اخرالق بردأن

قاعرردههای اخالقرر بررر مصررداقها برره عقررل أ  ...تأيیدكننرردۀ أاقررعگرررا أ
شررناخ گرابررودن شرریخ اسرر  .همچنررین ،اعررالم مبرردأبودن شررريع
برای اخالق ،مشهوضدانستن گزاضههای اخالق أ مالکبرودن آضای همگران دض
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اعتباض احکام اخالق  ،از داليل اس كه اأ ضا غیرأاقعگرا أ ناشناخ گرا جلوه
م دهد 1.أل با دق بیشتر ،داليل كشف بودن احکرام اخالقر كره بره أاقرع
گراي أ شناخ گراي منجر م شود ،قویتر أ مبناي ترر برهنظر مر ضسرد .از
طرف ديگر ،شواهد تأيیدكنندۀ ديدگاه جعل دض آثاض ابنسرینا ،برهلحاظ منطقر
سند محکم دض اين بحث نیس ؛ زيرا اأ دضباضۀ مشهوضبودن قضیههای اخالق ،
فقط أ فقط دض مقام مثالآأضدن بروده 2أ دضصردد پ گیرری أ تبیرین مباحرث
فلسف اخالق نبودهاس  .به اين دلیل كه اساس وا دض آن زمان ،فلسفه دض اخرالق،
نظم امرأزين خود ضا نداش  .به بیان ديگر ،اگر امرأز ابرنسرینا حاَرر برود أ
لوازم برآمده از گفتههايش بر اأ معلوم م شد ،آضای خرود ،مبنر برر جعلر أ
أَع بودن اخالق ضا نف م كرد؛ چنانكه هماكنون نیز داليل بر ايرن نفر دض
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آثاض اأ ياف م شود.

 .1محقق اصفهان شیخ ضا غیرأاقعگرا م داند (نک :محقق اصفهان  :1374 ،ج 112 ،2تا .)116
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 .2محقق الهیج أ مالهادی سبزأاضی از موافقان اين نظرند (نک :الهیج 61 :1364 ،؛ سبزأاضی 321 :1375 ،تا .)322

کتابنامه
 .1ابنسینا ،حسینبنعل  ،1364 ،النجا  ،چ ،2تهران :مرتضوی.
 .2رررررررررررررررررر  ،1400 ،ضسائل ،قم :بیداض.
 .3رررررررررررررررررر  ،1404 ،منطق شفا ،قم :انتشراضا كتابخانرۀ آير ه ّال
مرعش نجف .
 .4رررررررررررررررررر  ،1404 ،الهیا شفا ،قم :انتشاضا كتابخانۀ آير ه ّال
مرعش نجف .
 .5رررررررررررررررررر  ،1353 ،ضسالۀ منطرق دانرشنامرۀ عالئر  ،چ ،2بره
تصحیح أ حاشیه نويس محمد معین أ سیدمحمد مشکا  ،تهران :دهخدا.
 .6رررررررررررررررررر  ،1405 ،منطق المشرقیین ،قرم :انتشراضا كتابخانرۀ
آي ه ّال مرعش نجف .
 .7ررررررررررررررررر  ،1413،االشاضا أ التنبیها  ،شرح خواجهنصیرالدين
 .8اصفهان  ،محمدحسین ،1374 ،نهاي الدضاي ف شرح الکفاي  ،ج ،2بهتحقیق
ضمضان قل زادۀ مازندضان  ،قم :سیدالشهداء.
 .9سبحان  ،جعفر ،1368 ،حسن أ قبح عقل يرا پايرههرای اخرالق جراأدان،
تهران :مؤسسۀ مطالعا أ تحقیقا فرهنگ .
 .10سبزأاضی ،مالهادی ،1375 ،شرح اسماء الحسن  ،بهتحقیق نجفقل حبیب ،
تهران :دانشگاه تهران.
 .11الهیج ر  ،مالعبرردالرزاق ،1364 ،سرررمايۀ ايمرران دض اصررول اعتقررادا ،
به تصحیح صادق الضيجان  ،تهران :الزهراء.
 .12مصباح يزدی ،محمدتق  ،1373 ،ترجمه أ شرح برهان شفاء ،برهنگاضش أ
تحقیق محسن غرأيان ،تهران :امیركبیر.

اخالق *ساختار گزارههای اخالقی از دیدگاه ابنسینا

طوس  ،بیرأ  :نعمان.
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 .13رررررررررررررررررر  ،1374 ،شرح نهاي الحکم  ،بهتحقیق أ نگاضش م.
عبودي  ،تهران :امیركبیر.
 .14مکناأتن ،ديويد ،1386 ،بصیر اخالق  ،ترجمۀ محمرود فتحعلر  ،قرم:
انتشاضا مؤسسۀ آموزش پژأهش امامخمین .
 .15جوادی ،محسن« ،1386 ،أابستگ أجودی اخالق به دين از ديردگاه ابرن
سینا» ،اخالق ،ش 9أ.10
 .16شريف  ،احمدحسین« ،1386 ،مرأض أ اضزيراب ديردگاه ابرنسرینا دضبراضۀ
حقیق قضايای اخالق » ،اخالق ،ش 9أ .10

اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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