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تبيين ماايياا سانااااي و وي يياا زم سو راس ملکرا سالقيي يري سم مم تاين
مباحث راس سااابياري رک يظ اهايک سالقيي سساااا سااايدماتضاااي رکمنوسي يري سم
رنياي ذسرسي کق شيعک کک آور اه سصکي مباحث اها ماللاي پيشين سسا يد ايي
جنا ساگارساک رک سانااي سشابک کک يبيعباً ر سرسئک اهايک سالقييسش تأثيا ذسر سساا سين
مقالک را روش توصاييي اااا تيکيکي و راسساا سيقما کباراااکس ضالن رارساي و اقد
حقيقا ساناااي سم يد اه شااايت ماتضااي و تشاااي وي ييا ساناااي ر اگاش و
تأثياس آي رس ر سالقق مور وسکاو ياسر س ه سسا و اهايک و رراره سلزس سالقيي کک
يلاي وظييک اسيي فضيکا ميور راشد رس رک سثبا رسااده سسا

جسمانگاری و تأثیر آن در اخالق
سيی مرتضيی ،ماهیت انسيان را ذی مبات تيلیع و تعریع ميلَّع مطرح کرده اسيت .بهنار میرسي که در تعریع ميلع ا
دی گاه سی مرتضی سه مسئله را بای م نار داشت:
اول« :تعریع ميلع» که به باور سيی مرتضيی ميلع کسيی اسيت که علم به خواسيتههایی که ا او شي ه اسيت بر او دتلت
میکن « .الذ دل علیه ما أری منه العلم به»( .شریع مرتضی)282 / 2 :1405 ،
دوم« :موجود تی» که سيی رن را ملاطم تيلیع برمیشيمرد و درواا موجود تی را یز جز انسيان نمیدان  .اما نيته
ااب تام ای اسيت با وجود اینيه سيی مرتضيی تنها موجود تی را انسيان میدان اما درباره ميلفان ،اائ به انوصيار تيلیع
در انسان نبوده و فرشتگان را نیز در مره ميلفان میگنمان .
او میگوی که فرشتگان ميلع هستن و تيلیفشان هم در بردارن ه مشات یعنی شو به انمام ب ها و نفرت ا واجبات
اسيت و ای تنها راه جوا اسيتواا ثوا پی ا کردن فرشيتگان اسيت .اما اسيتناد به اینيه علم اجمالی ما به ع م تعلي امیال
 .1برا مطالعه بیشيييتر درای باره به دوره آثار افالطون و اخالق نیيوماخوس ارسيييطو ،ترجمه موم تسيي لطفی و رضيييا کاویانی و همچنی کتا
نظريه اخالقي موم ب کریا را نوشته دکتر ات فرامر ارامليی مراجعه نمایی .
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طرح مسئله
سيی مرتضيی بهعنوان بنیانگذار علم م ون کالم در شيیعه و یيی ا بانیان دفا ا کیان اعتااد تشيی  ،ناشيی يیرااب انيار
در تفيرات امامیه دارد .و با برخوردار ا جایگاهی ممتا در خالفت عباسييی و برارار ارتبام ملتلع علمی با دیگر فر
پویا دوران خود همچون معتزله ،توانسيت ممموعه منسيممی ا کالم شيیعه را ت وی و رن را با نگرشيی عا گرایانه عرضيه
نمای  .ا دیگر سيو ،برا ترسيیم ناام اخالای مورد پذیرش شيیعه ،یيی ا اسياسيیتری کارها ،مراجعه به دی گاهها متيلمانی
اسيت که تا پی ا دررمیلتگی فلسيفه و کالم ،مهمتری افراد در معرفی ناطهنارات شيیعه امامیه بهشيمار میرفتن  .به دیگر
سيل برا شيناخت نارات بنیادی و مبانی فير تشيی درباره ناام اخالای ،ناگزیر به واکاو ررا ان یشمن انی هستیم که
اصيلیتری دی گاهها و نگرشها خود را در علم کالم به اشيترا میگذارن  .بنابرای سيی مرتضيی بهعنوان یيی ا سيررم ان
کالم شيیعه که توولی شيگرف را در پیشيبرد ای علم ایماد کرد ،شيایسيته بررسيی اسيت .ضيم اینيه نگاه خاص و به ماهیت
انسيان که در دیگر عالمان شيیعی به ن رت ااب مشياه ه اسيت ،ضيرورت پرداخت به نگرش او را دو ن ان میکن  .البته ذکر
ای نيته ضيرور اسيت که سيی مرتضيی اثر اخالای ن اشيته و اگر دی گاهی در ای مااله به و منتسيم میگردد بر پایه
مبانی کالمی او است.
بهطورکلی اتلاذ یک دی گاه و ناام اخالای ،مانی به کاررم میرسي که ما مات شيناختی رن تيمی شي ه و مبانی
نار رن ا یک انسيمام و پلتگی ااب دفا برخوردار باشين  .یيی ا مهمتری مبانی در اخال  ،مبانی انسيان شيناختی اسيت
را که موور همه ناامها اخالای انسان است و ارائه راهی برا یست اخالای رابطه مستایمی با تعریع و معرفی ماهیت
انسان بهعنوان عام اخالای دارد.
دی گاه سينتی اخال در یونان باسيتان با تيیه بر فضيائ اوا هارگانه انسيان و تالش برا پرورش ای فضيائ برا
رسی ن به سعادت و نیز دی گاه موم ب کریا را ا ان یشمن ان اخال اسالمی درباره طبابت روح انسان توسط اخال ،
ا شواه روش ترسیم ناام اخالای بر پایه تعریع و ماهیت انسان است1.
بیتردی علم و شييناخت ما مه همه امور اسييت و ا ای میان شييناخت ردمی ا اهمیت بیشييتر برخوردار بوده و در
سياتتها دیگر همچون خ اشيناسيی ،جهانشيناسيی و نیز سيعادتمن انسيان تاثیرات مسيتایم دارد .نا مبانی انسيان
شيناختی در اخال را میتوان به مهمتری پرسي ها مربوم به انسيان گره د که ا کما رم هام؟ به کما میروم؟ رم نم بهر
ه بود؟ ه بای بينم؟ طبیعتاً پرسي رخر وابسيته به پاسيخهایی اسيت که به پرسي ها اب داده میشيود و بهعبارتی دیگر،
ترسيیم یک ناام ا الزام و ار ش در اخال وابسيته به تایات انسيان ،ترکت و فلسيفه وجود او اسيت .ب ی جهت در ای
ماال با واکاو دی گاه سی مرتضی درباره انسان ،تاثیر ای نگاه را در اخال به بوته تولی میسپاریم.

 .1معمور و بنونوبلت اائالن ای مسئله معرفی ش هان ( .ر : .شریع مرتضی)115 :1411 ،
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فرشيتگان به خوردن و نوشيی ن و رمیزش و درنتیمه عار بودن ا لذت و رنج ،منافی ميلَّع دانسيت فرشيتگان اسيت دلی
مناسيبی نیسيت یرا اتاطه علمی ما بر همه لذایذ و رتم و م رکات يیرااب اثبات اسيت و تيلیع نیز تنها شيام م رکات و
لذایذ و رتم ما نمیشود( .ر : .شریع مرتضی 112 / 1 :1405 ،ي  110و )158 / 2
سوم« :ماهیت انسان» است که سی مرتضی همسو با معتزلیان ،نار نامشهور در شیعه را اختیار کرده است.
سی مرتضی موجودات را به ن ه (تی) و يیر ن ه تاسیم کرده و موجود ن ه را موجود میدان که بهواسطه خصوصیتی
که دارد موال نیسيت (ممي اسيت) که ب ان و بتوان و ادرا کن (همان )268 / 2 :شيایان ذکر اسيت که سيی مرتضيی ادرا
را در موجود ني ه یيک رک معرف بيهشي يميار رورده و ادرا مي رکيات را در کنيار تلول تیيات ،دو جزت تعریع موجود تی بیيان
میدارد( .شریع مرتضی)30 / 4 :1410 ،
درباره ماهیت انسيان اختالفنارها فراوانی وجود دارد .سيی مرتضيی ،ن ه ردمی را انسيان مینام و معتا اسيت که دیگر
موجودات ن ه نایر فرشيتگان و اجنه نامها دیگر به خود اختصياص دادهان  .و در کتا الذخيره بهصيورت مبسيوم به
لو
دی گاهها ملتلع ان یشيمن ان درباره انسيان اشياره کرده و رنها را به نا کشيی ه اسيت .برخی تی فعال را نه جوهر و نه تا و
نه عرض دانسييته ،درتالیکه ت بیر و تصييرف ای ممموعه را عه هدار اسييت 1.برخی رن را جزئی در الم ،همان روح که تیاتی
داخ ممموعه است ،روح که در الم جا دارد و جسمی که در همه ای ممموعه سار است دانستهان .
و انسيييان را موجود میدان که تام ا رت ،تیيات ،فاع افعيال ،م ر ادراکات منسيييو به او ،ملياطم اتييامی
همچون سيييتای  ،نيوه و امرونهی اسيييت و تمامی ای ها به جملگی ب ن با میگردد نه جزئی ا رن یا امر ورا رن.
دتیلی نیز سيی مرتضيی در ای باره (ارجا به ممموعه ب ن نه اجزا رن یا امر ورا رن) ارائه کرده اسيت( .شيریع مرتضيی،
 106 :1414ي  105همو 121 :1411 ،ي  114همو 104 / 3 :1405 ،خ ایار  108 :1390 ،ي )69
سی مرتضی ای ممموعه را مرکم ا جسم و روح برمیشمرد و در تعریع روح همگام با معتزله ،روح را جسمانی و رن را
هوایی میدان که در ملار و منفذها ب ن انسيان در رفتورم اسيت و ن ه بودن انسيان وابسيته به ای تردد اسيت( .شيریع
مرتضيی 130 / 1 :1405 ،و  )31 / 4البته در جا دیگر مو اسيتارار روح را در ب ن الم دانسيته و رن را ماده نفب برمی
شيمرد( .همان )271 / 2 :بهطورکلی سيی مرتضيی روح را تابعی ا جسيم میدان و جسيم را اصيالت میبلشي و هرگاه جسيم
نباشي ادراکات و اتسياسيات نیز نلواه بود( .شيریع مرتضيی 30 / 4 :1410 ،يييي  )29البته سيی مرتضيی در موارد ملتلع به
نفب ،توطی نفب ،باط و موارد ا ای دسييت اشيياره کرده که خود نشيياندهن ه اعتااد و به تایاتی مرکم ا ظاهر و
باط اسيت که البته اصيالت با هیي مشياه بوده و باط نیز ماهیتی جسيمانی دارد .عالوهبر اینيه گفتار فیلسيوفان را درباره
نفب عار ا هرگونه معرفتافزایی و تبیی روشي اسيت که ماتصي ااب توجهی ن ارد( .ر : .شيریع مرتضيی/ 2 :1405 ،
 13و  271و  273همو)344 / 4 :1410 ،
اشييياتت متع د بر دی گاه جسييمانگارانه سييی مرتضييی مطرح اسييت که طبیعتاً ناریه اخالای و را نیز ه ف ارار
میده  .مشيل نبودن ک ام ب ن انسيانی در طول تیات و  ،ثبات تاتت درونی انسيان بهريم تغییر و تب ل جسيمانی ،فارغ
ش ن ا تمامی اجزا ب ن هنگام تمرکز فير انسان بر یک کار ملصوص ،اضافه کردن اجزا ب ن به خودمان ،ن ه خوان ن
کسيانی که ا جسيمشيان ا بی رفته اسيت ا سيو خ اون در اررن کریم ،ابهام در رشي و پرورش اخالای انسيان ،صيعوبت
تبیی معنادار ا باورها انسيانی ،مشيي در تبیی صيوی مسيئولیت انسيان در برابر اعمال  ،جوا انمام هر عملی با تيم به
وال روح در اثر ا بی رفت جسييم و ابهام در معنا یافت نیيی و ب و توصييیهها دینی به تزکیه نفب ا جمله اشييياتت
ج به ای ناریه است.
ا ای رو ،تاثیر دی گاه جسيمانگارانه سيی مرتضيی به انسيان در اخال  ،در نگاه نلسيت ارابت بیشيتر با ناریات اخال
اصيول و اواع در اخال هنمار پی ا میکن را که ا انسيان بهعنوان همی هیي مشياه  ،صيرفاً رفتارها ظاهر برو
میکن که به دلی اصيالت جسيم ،اصيالت یافته و عم اخالای را براسياس خود تولی مینماین  .در ای نگرش ،ار شگذار
اخال  ،منوصر در ار شگذار افعال ظاهر انسان ش ه و پرورش انسان وابسته به تنایم رفتار ردمی خواه ش .
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دی گاهها رفتارگرایانه که اخال اصيول و اواع شيناخته میشيون  ،ا دوران رنسيانب و عصير روشينگر به مرور پ ی
رم ه و توانسيتن فضيا يالم اخال تا اواسيط ارن بیسيتم را در دسيت گیرن  )Hooker, 2006: 6 / 382-385( .دو شياخه
اصيلی ای ناریات ،ناریات يایتانگارانه و ناریات وظیفهگروانه هسيتن که دسيته نلسيت عم اخالای را منوصيراً ناظر به
نتایج یک عم تعریع میکن و دسيته دوم با ردو ای انوصيار ،در کنار نتایج خصيوصيیات دیگر را نیز برا اخالای شي ن
یک عم مطرح می نمای  .اما ناطه اشييترا هر دو دسييته اهمیت به رفتار و عمليرد ظاهر افراد فارغ ا مليات و درونیات
رنها است( .ر : .فرانينا 83 :1389 ،ي )45
اما بهنار میرسي که نمیشيود بهراتتی سيی مرتضيی را معتا به اخال اصيول و اواع برشيمرد .را که و نایر بسیار
ا عالمان اسيالمی ،بر نا باط در اسيتواا یافت فرد در ابال جزا و پاداش تاکی کرده و هماهنگی ظاهر و باط را شيرم
اصلی استواا ثوا دانسته است( .شریع مرتضی)132 /3 :1405 ،
ب ی سيان ،اعتااد به باط بههیچوجه با اخال اصيول و اواع مصيطل در اخال هنمار جم نمیشيود .گفتنی اسيت
که سيی مرتضيی با وجود مطرح کردن باط بهعنوان مال اصيلی تعلي ثوا و عاا  ،در رثار کالمی خود ،هیچ صيوبتی ا
مليات و خصيال درونی به میان نیاورده و تس و اب را همیشه با ماالهایی ا افعال ظاهر انسان نایر کذ و ص و ...
پی برده اسييت .ب ی جهت شييای تفيیيی میان م ح و مذمت فرد و عاا و ثوا او به ذه خطور کن و گفته شييود که
میتوان در م ح و ذم یک فرد و تسي یا ابی خوان ن عمليردش ،سيی مرتضيی را رفتارگرا بهشيمار رورد و رفتار انسيانی را
موضيييو ار شگيذار اخال تلای کرد ،اميا دربياره تعلي ثوا و عايا اخرو  ،و را فرد يیررفتيارگرا یيا بيه تعبیر
فضیلتگرا موسو کرد و فضیلتمن را مال تعلي ثوا و رذیلتمن را مال تعلي عاا برشمرد.
ولی ای تيفیک ن ان درسييت به نار نمیرسيي یرا ای تفيیک را اشيياعره برا برونرفت ا ایرادات تسيي و اب
شيرعی ،بیان کرده و ب ی اائ شي ن که در تشيلی تسي و اب بهمعنا کمال و نا و فای ه و ضيرر ،میان اشياعره و
اائالن به تسي و اب عالی اختالفی نیسيت و عا میتوان ای معانی تسي و اب و مصيادیي رنها را دریاب  .اختالف در
معنایی ا تس ي و اب اسييت که به موجم رن تس ي دارا ثوا و اب دارا عاا تلای میشييود .فهم ای که ه عملی
مسيتوي ثوا و ه عملی مسيتوجم عاا اسيت ،امر عالی نیسيت .راه شيناخت ای امور وتی و شيریعت اسيت ،یرا در خود
افعال و اعمال نشيانی ا ثوا و عاا رنها نیسيت( .شيهرسيتانی ،بیتا 396 / 1 :يي ي  )372اما سيی مرتضيی با تيیه بر تسي و اب
ذاتی و عالی و یيسيان دانسيت امور خو و ب نزد عاول انسيانی و خ اون تبار و تعالی (شيریع مرتضيی،)177 / 3 :1405 ،
عمليرد خ اون در اعطا ثوا و عاا را نیز برگرفته ا تسيي و اب ذاتی دانسييته و دلی منوصيير کردن ثوا دهن ه و
عاا کنن ه به خ اون را شيناخت و رگاهی خ ا ا بواط و ع م نی شيناختی در انسيان الم اد میکن  .ا ای رو امور نیيو و
پسين ی ه ذاتی بوده و در صيورت عمی شي ن با نیت مناسيم در باط انسيان ،ثوا را بهدنبال خواهن داشيت و نی مسيئلها
بیشتر به فضیلتگرایی در عمليرد دنیایی و جزا اخرو نزدیک است و میتوان سی مرتضی را یک فضیلتگرا خوان .
بهعبارتی دیگر ،گزارهها اخالای به خصيیصيهها وااعی و عینی افعال اشياره دارن و خ اون نیز رنها را بههمی گونه
میشيناس  .ا ای رو ،میتوان گفت که کارها خ اون نیز مورد ار شگذار اخالای (شام ستای و نيوه ) ارار میگیرد
و ای ار شگذار براساس همان ضوابط و اوانینی است که برا ار شگذار افعال ما انسانها بهکار میرود.
ا دیگر سيو او نیت را جزئی ا عم فرد بهشيمار رورده و برخالف بسيیار ا رفتارگرایان که انگیزه و نیت عام اخالای
را در خو یا ب شيي ن عم ا نار اخالای ،نادی ه گرفته و مال را تنها عم ظاهر ارار میدهن  ،عم همراه با نیت را
بهتر ا عم عار ا نیت انگاشيته و نیت یک فع پر مشيات را ا نار ار شيمن متعالیتر ا یک فع بیمشيات میپن ارد و در
هر تال نیت را با توجه به يیر تفضيیلی خوان ن رن در ت ی «نية المؤمن خير من عمله ( »...مملسيی )189 / 67 :1404 ،جزو
مؤثر در عم انسان الم اد میکن ( .شریع مرتضی 239 / 3 :1405 ،ي ي  )235در رخر میتوان گفت که با ای دی گاه ،متعلي
لذت و سعادت و رفاه و دیگر يایاتی که برا اعمال یا مليات اخالای مطرح ش ه است ،همی ب ن و جسم ظاهر است.
البته ت م به ذکر اسييت که فضييیلتگرایان یا يایتگرا هسييتن و یا وظیفهگرا و به نوعی ای دی گاهها با فضييیلتگرایی
ايابي جم اسيييت لي فضيييیليتگرایيان ييایيتگرا ار شگيذار اخال را معطوف مليياتی میکنني کيه منمر بيه نتيایج مطلو
میشيود اما يایتگرایانِ اخال  ،اصيول و اواع ار شگذار اخال را معطوف رفتارهایی میکنن که منمر به نتایج مطلو
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میشيود .ضيم اینيه با توجه به وجوه تسي ا نار سيی مرتضيی اسيتواا یا نف یا دف ضيرر اسيت ،نتیمهگرا دانسيت و
بهطورکلی متزلزل میشيود یرا ا یکسيو اسيتواا یافت اسيیم نف و دف ضيرر ارار داده شي ه و نشياندهن ه ای اسيت که
اسيتواا یز يیر ا رسيی ن به منفعت یا دف یک ضيرر اسيت و ا سيو دیگر در اسيمت ااسيام افعال و اراده الهی مطرح
کردیم که سيی مرتضيی در تبیی فع اخالای ،فعلی را شيایسيته م ح و مذمت نيردن ا سيو عااالن الم اد میکن که با
انگیزه تيمت و ب ون نار به جلم منفعت یا دف ضيرر (انگیزه تاجت) صيورت گرفته باشي که البته افعال اشيلاص سياهی یا
خوابی ه را در صورت نف و ضرر سزاوار توسی و تابی فعلی و نه فاعلی بهشمار میرورد.
همچنی و بهصيراتت معتا اسيت که دلی اسيتواا م ح واو خود فع ب ون اعتبار یز دیگر اسيت ،لذا میگوی :
اگر فع با اصي لذت و شيهوت و مناف موجود هم صيورت گرفته باشي  ،بهدلی واوع اسيت که مسيتوي م ح شي ه اسيت.
(ر : .شریع مرتضی 279 :1411 ،ي  276همو)134 :1414 ،
بنابرای  ،بهنار میرس ي دی گاه سييی مرتضييی به وظیفهگرو نزدیکتر باش ي و رسييی ن به ثوا در ای نگرش ،همان
ثمرات و فوائ اسيت که ممي اسيت پب ا انمام یک فع و ب ون لواک کردن انوصيار رنها برا خو شي ن فع ،
عائ فاع اخالای شود که در اینما بهدلی ادله مويم نالی ،اطعاً به انسان خواه رسی .
اما ذکر ن نيته ضيرور اسيت ،یيی اینيه با شيرم هماهنگی ظاهر و باط در اسيتواا یافت برا ثوا  ،میشيود تا
ت یاد باور به فضيیلتگرایی را مشياه ه کرد یرا فضيیلتگروان باط را رک اصيلی عمليرد اخالای میدانن و ا ای رو
میشيود سيی مرتضيی را یک فضيیلتگرا وظیفهگرا خوان که عم براسياس فضيائ را به سيبم خودشيان و نه برا رسيی ن به
نتایج ،خواهان است.
تال با توجه به جسيمانگار انسيان در دی گاه سيی مرتضيی و تيیه و بر باط برا اسيتواا ثوا  ،باط در نگاه و
بای تعریع شيود .ا سيویی ون او روح را جسيمانی میدان  ،بنابرای تعریع باط به روح منتفی اسيت و مشييالتی که بعضياً
دوئالیسيمانگار با رن دسيت و پنمه نرم میکن  ،مانن تبیی تاثیر روح مسيتا ا ب ن و ممرود بر ب ن و کن انسيان را ن ارد،
اما ميانیزم ای روح جسمانی در رثار سی مرتضی تبیی نش ه است.
بههرتال برخی ا موارد هنو بهصييورت سييؤال در ذه باای میمان  .اینيه طبي تعریع سييی مرتضييی ا انسييان ،رشي
اخالای گونه خواه بود؟ ریا با پرورش جسييم میتوان به رش ي اخالای کميی کرد؟ ویيگیها باط با ای توجه که تایات
انسيان هیي مشياه اسيت ،را ه موارد تشييی میده ؟ بهعبارتیدیگر ،هر ن شيباهت بسيیار دی گاه سيی مرتضيی به ناریه
فیزیيالیسيیتی درباره انسيان و نفی دوئالیسيم جسيم و روح و اصيالت بلشيی به روح (ر : .صيانعی دره بی  )56 :1387 ،مشييالت
و صيعوبتهایی که بعضياً دوئالیسيمانگار با رن دسيت و پنمه نرم میکن  ،مانن تبیی تاثیر روح مسيتا ا ب ن و ممرود بر
ب ن و کن انسان را ن ارد ،اما تبعات و مشيالتی در اخال ایماد میکن .
ای نار اميان تبیی معنادار موتوا باورها انسيانی را در االبی فیزیيی با سيلتی مواجه میکن  ( .ر لن  )38 :1387 ،و
ت مه ای دی گاه که بهنوعی تيم به وال روح کرده و رن را تابعی ا جسيمِ ااب وال میپن ارد ،تبیی صيوی ا مسيئولیت
انسيان در برابر اعمال و نیز معنادار کردن نیيی و ب رفتارش را یر سيؤال میبرد را که انسيان با انيار جاودانگی روح،
میتوان مرتيم هر عملی شييود که پب ا وال جسييم و بهتب رن روح انسييان ،دیگر انسييان اسييت وجود ن ارد که مورد
با خواست ارار گیرد.
البته شيایان توجه اسيت که سيی مرتضيی با اعتااد به اینيه اجزا تیاتی انسان که برا اعاده او کفایت میکن  ،تغییر و تب لی
ن اشيته و اگر تیوانی ا تیوانی دیگر تغذیه میکن ا اجزا اای و يیرتیاتی اسيت (شيریع مرتضيی 153 :1411 ،يييي )151
بهنوعی به باا انسيان تيم میکن  ،اما ا سيو دیگر با تيم عالی اميان فنا جواهر و با دتیلی نالی تواي فنا را اثبات
میکن ( .همان 146 ،ييي ي  )145و مهر تایی بر جوا اعاده مع وم می ن  .ا ای رو ،فنا جواهر ا جمله انسيان ،در تشيری
مسيييئولیت اخالای و معنادار کردن رفتارها نیک و ب و همچنی توصيييیهها عملی در اخال دینی مبنی بر تزکیه نفب
بهسلتی توجیهپذیر خواه بود.
شریع مرتضی در کنار تبیی ماهیت انسان ،به ویيگیهایی ا و نیز میپردا د بهطور مشل میتوان به جبر و اختیار
و استطاعت در رثار سی مرتضی اشاره کرد.
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اختیار
سی مرتضی در رثار ملتلع خود به جبر و اختیار پرداخته است( .شریع مرتضی 189 / 3 :1405 ،همو 450 :1381 ،ييي )449
ایشيان سيل نهایی خود درباره جبر و اختیار را بر نفی جبر موض ،تفویض (اختیار موض) و کسيم مبتنی کرده و انسيان را
تایاتياً فياعي افعيال خوی میداني کيه بيا توجيه بيه فراهم کردن اي رت و دیگر ابزارهيا و امييانياتِ انميام فعي ا سيييو خي اوني ،
نمیتوان منير نا مؤثر خ اون در افعال بن گان ش  ،درنتیمه ناریه «امر بی اتمری » به اثبات میرسان .
انمام فع با انگیزه و اص ي و منتفی ش ي ن رن با کراهت انسييان ،دتلت بر اسييتناد افعال به بن گان دارد .ضييم اینيه
بیمعنا شي ن تعلي اوامر الهی ،بیهوده بودن سيتای و نيوه افعال خو و ب  ،کافر و ظالم خوان ن خ اون و دروغگویی او
در ارسيال رسي  ،بیمعنا شي ن ثوا و عاا و ع م وجو عبادت کافران ا جمله دتیلی اسيت که انتسيا افعال به خ اون را
د ار اشيال میکن ( .ر : .شریع مرتضی 479 :1381 ،ي  477همو 192 / 3 :1405 ،ي )190
پب ا بررسيی دی گاه سيی مرتضيی در جبر و اختیار ،میتوان به ای نتیمه رسيی که ر اد عم انسيان با تفسيیر امر بی اتمری ،
یيی ا شيرایط ت م برا ورود به تو ه اخال اسيت و مسيئولیتپذیر انسيان و الزام او به انمام امور اخالای ،ار شگذار
اعمال و مليات انسانی و ا همه باتتر راه رسی ن به سعادت ،تنها با ر اد عم و اختیار و انتلا گر او میسر است.
در اخال  ،مبوي جبر و اختیيار در اياميت ناریيه موجبیيت یيا جبرگرایی اخالای کيه در برابرش ر اد اخالای ارار دارد،
مطرح میشيود .تشيری ناریه موجبیت اخالای ا رنرو تائز اهمیت اسيت که لوا م و نتایج رن در تو هها ملتلع اخالای
ا جمله :مسيئولیت اخالای ،تيلیع ،نسيبت اراده انسيان با اراده خ اون در عم اخالای و  ....تاثیر خواه گذاشيت .اما ناریه
موجبیت اخالای مستلزم شناخت موجبیت علوی است.
موجبیيت علوی :هر تيادثيها علتی دارد .بنيابرای ای ناریيه دایاياً ناریيها دربياره اخال هنميار نیسيييت بلييه رمو ها
درباره علیت عام اسيت ،اما لوا م ای ناریه برا اخال رنا ر مهم اسيت که همواره ا ريا فلسيفه موور بو بوده اسيت.
پرسيشيی که ای ناریه مطرح میکن و رن را به اخال مرتبط میسيا د ای اسيت که ریا انسيانها ملتارن ؟ اگر پاسيخ منفی
اسيت ،پب نمیتوان رنان را اخالااً مسيئول اعمالشيان دانسيت و وال مسيئولیت باع بیمعنا شي ن الزام اخالای خواه بود .در
راسييتا موجبیت علوی ،سييه نگرش ااب مشيياه ه اسييت :موجبیت علوی افراطی ،اختیارگرایی و موجبیت علوی معت ل( .ر: .
پالمر 280 :1388 ،ي )263
بهنار میرسيي که ا میان ای سييه دی گاه ،سييی مرتضييی به موجبیت علی معت ل اائ بوده و ضييم باور به علیت و
مینهسيا اختیار انسيان ا سيو خ اون  ،افعال انسيانی را مللو خود انسيان برشيمرده و انسيان را در ابال رنها مسيئول
میدان ( .شریع مرتضی)395 / 1 :1405 ،
یيی دیگر ا تو ههيایی کيه نا اختیيار در اخال را نميایيان میکني  ،تو ه ار ش اخالای اسيييت .موضيييو ار شهيا
ا خالای ،رفتار اخالای انسييان اسييت و لذا اگر بزرگتری کارها را انمام دهیم در صييورتی که در مو وده جبر گام برمیداریم،
وارد المرو ار شها اخالای نش هایم .بنابرای یيی ا ویيگیها ار ش اخالای در کنار مطلوبیت ذاتی و انسانی بودن یک
فع یا من  ،اختیار بودن اسييت .به دیگر سييل  ،مطلوبیت اخالای و ار ش اخالای ،مطلوبیتی اسييت که مربوم به فع
اختیار یا مب أ و منشيا فع اختیار یا نتیمه فع اختیار میشيود و بههرتال مای به رفتارهایی اسيت که درنهایت مرتبط
با اختیار ردمی هستن ( .مصباح یزد  141 :1389 ،ي )140
دیگر موضيوعی که ارتباطی مسيتایم با اختیار ردمی دارد ،رسيی ن به سيعادت بهعنوان يایت بليه يايةالغایات اخال
اسيت .رنچه که در اصيطالح با سيعادت روبهرو هسيتیم ،شيام اختالفنارها ع ی ها اسيت که با وجود یک اتفا نار نسيبی
در مفهوم کلی رن ،با اختالفنار در مؤلفهها مفهومی سيا ن ه سعادت بهصورت جزئی و نیز اختالفات مص اای همراه است.
(ارسطو 8 :1362 ،ي )6
درتایات ،یيی ا مهمتری مبات در فلسييفه اخال پیرامون ماوله سييعادت ،در تبیی مفهومی و مصيي اای رن نهفته
اسيت و بیشيک هر فیلسيوف اخال بر تسيم همان اتفا نار کلی درباره مفهوم سيعادت ،در پی تبیی ناام اخالای مورد
پسين خود برا رسيی ن به سيعادت بررم ه اسيت .نيته اسياسيی در مفهوم سيعادت ،بسيیط یا مرکوم بودن رن اسيت .تعابیر متع د

دیدگاه سیدمرتضی درباره غایت اخالقی و نظریه الزام

نيته تائز اهمیت در تولی سيعادت وجود عنصير اختیار در رسيی ن به سيعادت اسيت و فارغ ا مرکم یا بسيیط بودن مفهوم رن،
دسيتیابی به رن تنها ا رهگذر اختیار انسيان میگذرد .بنابرای سيی مرتضيی با توجه به اثبات اختیار برا انسيان در کنار پذیرش
علیت خ اون  ،اطعاً به سيعادت و يایت نهایی افعال اختیار انسيان نیز اائ اسيت و البته بهصيورت پراکن ه میتوان ا رثار و
سييعادت بسييیط (لذت پای ار) را اسييتنبام کرد .ت م به ذکر اسييت که دی گاه هنمار سييی مرتضييی درباره الزام اخالای
وظیفهگرایی فضیلتموور است که اساساً در جستمو نتایج و يایت نیست.
توضيی اینيه با توجه به اینيه وجوه تسي ا نار سيی مرتضيی اسيتواا یا نف یا دف ضيرر اسيت ،نتیمهگرا دانسيت و
بهطورکلی متزلزل میشيود یرا ا یکسيو اسيتواا یافت اسيیم نف و دف ضيرر ارار داده شي ه و نشياندهن ه ای اسيت که
اسيتواا یز يیر ا رسيی ن به منفعت یا دف یک ضيرر اسيت و ا سيو دیگر در اسيمت ااسيام افعال و اراده الهی مطرح
کردیم که سيی مرتضيی در تبیی فع اخالای ،فعلی را شيایسيته م ح و مذمت نيردن ا سيو عااالن الم اد میکن که با
انگیزه تيمت و ب ون نار به جلم منفعت یا دف ضيرر (انگیزه تاجت) صيورت گرفته باشي که البته افعال اشيلاص سياهی یا
خوابی ه را در صورت نف و ضرر سزاوار توسی و تابی فعلی و نه فاعلی بهشمار میرورد( .شریع مرتضی 279 :1411 ،ي ي 276
همو)134 :1414 ،
همچنی و بهصيراتت معتا اسيت که دلی اسيتواا م ح واو خود فع ب ون اعتبار یز دیگر اسيت ،لذا میگوی :
اگر فع با اصي لذت و شيهوت و مناف موجود هم صيورت گرفته باشي  ،بهدلی واوع اسيت که مسيتوي م ح شي ه اسيت.
1. Comprehensive End.
2. Simple End.

 .3البته اب سيینا راه رسيی ن به سيعادت را «اتصيال به عا فعال و اسيتغرا در شيهود عالم مليوت» میدان و در ادامه مطرح میشيود که سيعادت در نگاه
اب سینا همان لذت پای ار است( .نراای)36 / 1 : 1383 ،
 .4برخی ا کلمات فارابی نشيانگر اعتااد و به سيعادت مرکم اسيت .و در جایی سيعادت را مفهومی میدان که منو به فضيیلتها ملتلع عالی و
اخالای میشود که ای فضای مؤلفهها اصلی سعادت فرد و اجتماعی هستن ( .فارابی)243 :1413 ،
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فیلسييوفان در تبیی سييعادت ،ناظر به نگرش رنها به مؤلفهها سييا ن ه سييعادت اسييت و عناوینی ون «يایت جام » 1و
«يایت يالم» 2در ای راستا مطرح ش هان )Hardie, 1956: 299( .
در یک نگرش کلی میتوان گفت که برخی سيعادت را متشيي ا تنها یک مؤلفه مفهومی (بسيیط) انگاشيتهان و برخی بر
ن مؤلفها بودن (مرکوم) سيعادت تاکی کردهان  .در سيعادت تکمؤلفها  ،مؤلفهها ملتلفی ا سيو متفيران بهعنوان عنصير
ص لی سيعادت بیان شي ه و مورد اسيت تل ارار گرفته اسيت« .نارپردا و شيهود تاایي عالم هسيتی» که تا م تها بهدلی
اي
تکم در سنت يربی بهشمار میرفت( ،کرسگارد 111 :1379 ،ييي  )99یا
تاثیرپذیر ا ارسطو تنها نامزد اصلی سعادت بسیط دس ِ
«اتصيال به عا فعال و اسيتغرا در شيهود عالم مليوت» و «فعلیت یافت کمال نهفته ردمی» که در سينت اسيالمی مطرح
شي ه اسيت( ،ر : .فارابی 243 :1413 ،اب سيینا 3)140 / 2 :1383 ،ا نمونهها بار ای مؤلفهها اسيت اما بهنار میرسي
ت تک مؤلفها بیان شي ه اسيت لذت و اتسياس ناشيی ا رن (ر : .گمپوس750 / 2 :1375 ،
بیشيتری مؤلفها که برا سيعاد ِ
ادوارد  316 :1387 ،ارسطو 8 :1362 ،يي  6اب سینا 82 / 2 :1383 ،يزالی 40 :1414 ،يي  35فلر را  97 :1406 ،يي )96
باش که البته در بسیار ا موارد مای به ای پای ار و دوام ش ه است( .ر : .مصباح یزد  95 / 1 :1384 ،ي  92افالطون،
 133 / 1 :1357ي )Herbert, 1934: 1 / 1-5 67
اميا برا سي يعيادت ني مؤلفيها کيه ا رن بيه «ييایيت جيام » نیز تعبیر میشيييود ،ترکیبيات متفياوتی را میتوان مشييياه ه
کرد« .فعيالیيت اخالای همراه بيا فعيالیيت عالی همراه بيا ماوتت دیگر همچون دوسيييتيان خو  ،ثروت ،شيييهرت و »...
(« ،)Cooper, 1985: 283-288لذات معت ل ،فعالیتها عاالنی و معرفت خ ا» (افالطون 1327 / 3 :1357 ،ييي 1326
و « ،)2016 / 4لذت و تعالی» (فرانينا« ،)193 :1389 ،تواي همه کماتت روتی و جسييمی شييام امور نایر توفیي در
امور ،صوت عاای  ،فضای اخالای ،صوت جسم ،ثروت و تس شهرت» (مسيویه 86 :1388 ،ي « ،)85فضیلتها ملتلع
عالی و اخالای» 4و  ...ا جمله ترکیباتی است که برا سعادت ن مؤلفها برشمردهان .
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(ر : .شریع مرتضی 279 :1411 ،ي  276همو)134 :1414 ،
بنابرای  ،بهنار میرس ي دی گاه سييی مرتضييی به وظیفهگرو نزدیکتر باش ي و رسييی ن به ثوا در ای نگرش ،همان
ثمرات و فوائ اسيت که ممي اسيت پب ا انمام یک فع و ب ون لواک کردن انوصيار رنها برا خو شي ن فع ،
عائ فاع اخالای شود که در اینما بهدلی ادله مويم نالی ،اطعاً به انسان خواه رسی .
اما ذکر ن نيته ضيرور اسيت ،یيی اینيه با شيرم هماهنگی ظاهر و باط در اسيتواا یافت برا ثوا  ،میشيود تا
ت یاد باور به فضيیلتگرایی را مشياه ه کرد یرا فضيیلتگروان ،باط را رک اصيلی عمليرد اخالای میدانن و ا ای رو
میشيود سيی مرتضيی را یک فضيیلتگرا وظیفهگرا خوان که عم براسياس فضيائ را به سيبم خودشيان و نه برا رسيی ن به
نتایج خواهان اسيييت .دیگر اینيه اگر فرد با توجه به تاکی ات یاد درباره ثوا و مزایا رن همچون دائمی بودن ،در ادامه
مسيیر اخالای خود ،اعمال را تنها برا رسيی ن به ثوا انمام ده و درواا کامالً خودگروانه عم نمای  ،ریا مرتيم رفتار
نادرسيتی شي ه اسيت؟ بهنار میرسي که نی نیسيت و فرد میتوان با نگرشيی خودگروانه به سيعادت نهایی برسي  .دسيتِکم
نيتها که بهصراتت بتوان ای دی گاه را با گفتار ا سی مرتضی مورد ناض ارار داد ،ا سو نگارن ه یافت نش .
با عنایت به ای توضيی  ،میتوان گفت در نگاه نلسيت سيی مرتضيی یک لذتگرا در ماوله يایت اخالای بهشيمار میری ،
هر ن که دی گاه و در الزام اخالای وظیفهگرایی فضيیلتموور باشي  .ا نار و «ثوا » نف اسيتوااای دائمی و خالصيی
اسيت که همراه با تعایم و بزر داشيت اسيت .ثوا ا دی گاه سيی مرتضيی مشيتم بر لذت اسيت و درواا میتوان رن را لذت
خالصی دانست که هیچ ناخالصی و رنمی ن ارد .ای نيته را سی در تشری اتيام اه رخرت مورد تاکی ارار میده و یيی
ا دتی اختیار بودن افعال اه رخرت را افزای لذت و سرور رنها بیان میکن و شير بانی رنها در رخرت هم علیريم
ساوم تيلیع ون لذتبل است منافاتی با ثوا نلواه داشت( .شریع مرتضی 527 :1411 ،ي )525
او ثوا را پب ادا تيلیع برمیشييمرد که انمام طاعات و فرامی الهی همراه با مشييات اسييت .بهعبارتیدیگر ،افعال
سيهگانه انمام واجم ،مسيتوم و پرهیز ا ب در صيورت مشيات داشيت  ،مسيتوي م ح و ثوا خواهن شي  .اگر همراهی اطاعت با
مشيات برا اسيتواا ثوا شيرم نباشي  ،در رنصيورت ،برا لذت بردن و بهدسيت روردن سيودها گوناگون ،اسيتواا ثوا جایز
اسيت( .شيریع مرتضيی )183 :1411 ،در صيورتیکه ثوا در برابر امر اسيت که اگر در برابر رن ،ثوا داده نشيود ،سيتم خواه بود و
وجو امر ب ون ثوا  ،ا سو خ اون نیيو نیست .بنابرای  ،وجو مشات در رن امر ضرور مینمای .
همچنی اگر در اسيتواا ثوا  ،دشيوار کار در نار گرفته نشيود ،خ ا متعال بهسيبم انمام دادن فع واجم یا انمام
ن ادن کار ب  ،بای سزاوار ثوا شود ،همانطور که او در ای شرایط ،سزاور م ح میگردد( .همو 280 :1411 ،ي )279
اما درباره نا باور به ثوا اخرو در اخال هنمار  ،رنچه که تائز اهمیت اسيييت ،يایت یا ثمره بودن ثوا اسيييت.
بهعبارتیدیگر ،ریا ثوا که همان لذت باشي  ،يایت عم اخالای اسيت و درنتیمه سيبم خو شي ن اعمال اخالای شي ه و
مال اصيلی انمام یک فع اخالای ،عم برا رسيی ن به ثوا اسيت؟ یا اینيه ثوا ثمرها اطعی اسيت که انسيان در اثر
انمام وظایع اخالای خود دریافت میکن و لزومی ن ارد که با انگیزه رسييی ن به ثوا دسييت به انمام تيالیع اخالای ده
باشي  .به بیانی دیگر انسيان میتوان فع اخالای را ا سير وظیفه و بهدلی یبایی خود افعال انمام داده و نتایج اخرو رن را
لواک نين .
بهنار میرسي که سيی مرتضيی ثوا را ثمره عم اخالای الم اد کن  .یيی ا شيواه ای مسيئله را میتوان در تبیی
موضييو «عوض» ا دی گاه سييی مرتضييی جسييتمو کرد .و با تولی رفتارها انسييانی عوض الهی را مناط و يیردائمی
میدان یرا بر ای باور اسيت که بهخوبی به توم ضيرر برا مناف ماطعی علم داریم .بنابرای جه به عوض جایز نیسيت
و توم ضيرر تنها در صيورت علم به داشيت عوض خو میشيود ،برخالف ثوا که ب ون علم هم وجو طاعت منمر به
رن پا برجاست( .شریع مرتضی 119 :1414 ،ي  118همو)248 :1411 ،
نار به اینيه و علم به ثوا را شييرم انمام طاعت الهی برنمیشييمرد ،نی اسييتنبام میشييود که ثوا اخرو ثمره
انميام عمي اسيييت و طبیعتياً ثمرات یيک عمي ناشيييی انوصيييار در خو یيا بي بودن یيک عمي ا نار اخالای ني ارني در
صييورتیکه اگر نگرشييی يایتگروانه داشييته و ثوا را يایت فع اخالای تلای کنیم ،بیتردی علم به رن اب ا انمام عم
ضيرور اسيت و اصيوتً انمام عم برا رسيی ن به رن شيي میگیرد که ب ون علم ناممي اسيت .ا ای رو ،ثوا اخرو در

نگاه وظیفهگروانه سی مرتضی ثمرها که در اثر انمام وظایع اخال نصیم انسان خواه ش .
بههرصييورت نمیتوان لذت را يایت اخالای در نگاه سييی مرتضييی برشييمرد ،راکه يایت اخالای یعنی فع بای برا
رسی ن به رن انمام شود و در صورت نبود ،دیگر توجیهی برا انمام افعال باای نمیمان  ،تال رنيه لذت در نگاه سی مرتضی
همان ثوابی اسيت که به افعال متعلي میشيود ،رن هم افعالی که صيرفاً اسيتواا واو داشيتهان  ،نه اینيه برا رسيی ن به ای
لذت صورت گرفتهان .

 .1در ذی ای بو میتوان به تاسيیمبن ها دیگر ا افعال در دی گاه سيی مرتضيی اشياره کرد که رن را در بل
ع ل الهی ،یر فص افعال الهی مطرح نمودیم.

مبانی خ اشيناسيی اخال  ،فصي
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استطاعت
«اسيتطاعت» ا نلسيتی مبات کالمی اسيت که در پی دي يهها متيلمان درباره جبر و اختیار به وجود رم  .طر تفير هر
متيلم درباره مسئله جبر و اختیار ارتباطی مستایم با استطاعت فاع پی ا میکن .
سيی مرتضيی اسيتطاعت را به معنا تمي ا انمام فع  ،با فراهم شي ن شيرایط مورد نیا فع و فاع اعم ا نبود موان و
وجود علم (در صيورت نیا ) و ابزارها ت م گرفته اسيت( .شيریع مرتضيی )264 / 2 :1405 ،و در جا دیگر رن را به ا رت
بر انميام فعي تعریع کرده اسيييت( .هميان )144 / 1 :بيههرتيال معنيا اسيييتطياعيت ارتبياطی تنگياتنگی بيا معنيا اي رت دارد و
تعریفی که سييی مرتضييی درباره ا رت ارائه میکن بهمعنا اسييتطاعت بسييیار نزدیک اسييت .هر ن اميان اخ بودن
استطاعت ا ا رت ن ان خالی ا وجه نیست.
و ا رت را پب ا نا دیگر ناریات ،تالت و خصوصیتی در موجود ن ه در نار رورده که در صورت نبود موان  ،اميان
انمام فع را برا انسيان فراهم میرورد .بهنوعی صيوت فع و تر را میتوان ا رت نامی  .سيی مرتضيی برخالف برخی ا
متيلمان که ا رت را یز افزون بر تن رسيتی شيل نمیدانسيتن  ،معتا اسيت که اگر مراد ا تن رسيتی ،یز جز اعت ال
مزاج و وال بیمار ها نباشي  ،معاول نیسيت ا رت را به رن معنا کنیم .اعت ال مزاج یعنی تسياو ترارت ،برودت ،یبوسيت و
رطوبيت و ای اوصييياف در جميادات نیز وجود دارني  ،ولی رنهيا اي رت ني ارني  .همچنی ای معيانی بيه يیر متعلي نیسيييتني  ،در
صيورتیکه ا رت بای ما ور داشيته باشي تا ب ان تعلي گیرد .دلی دیگر اینيه اادر با وصيع اادر بودن  ،تالتی دارد که به
جملگی و برمیگردد و جایگاه خاصيی در شيل ن ارد ،درتالیکه اتيام ای معانی ،فاط به مو ها رن منوصير اسيت.
(همو 82 :1411 ،ي )80
سيی مرتضيی در با اسيتطاعت به تا م اسيتطاعت بر فع اائ اسيت .به باور و اسيتطاعت با وجود تا م ،ایما کنن ه
فع نیسيت را که نافی اختیار اادر در انمام فع میشيود ،اما اادر در انمام فع به رن نیا من بوده و همی دلیلی بر تا م
رن به تسييا میری  .سييی مرتضييی همراهی اسييتطاعت با فع را نیز نمیپذیرد و موجود بودن فع را نشييانه بینیا به
استطاعت الم اد میکن ( .همو 144 / 1 :1405 ،همو 96 :1411 ،ي )88
و ما ورات انسيانی را به افعال جوانوی (الو ) که تنها جایگاه ر دادن در الم اسيت و افعال جوارتی تاسيیم کرده
که برخی ا رنها ما ور انسيان و برخی تنها ما ور خ اون هسيتن  .ا نار سيی مرتضيی افعال الوبی نایر اجناس اعتاادات،
ارادات و کراهات و نیز ظ  ،پشيیمانی ،تمنوی و يم و سيرور ما ور انسيان و امور همچون شيهوت و نفرت و سيهو (اگر معنا
باشي ) صيرفاً ما ور خ اون هسيتن  .همچنی ا میان افعال جوارتی میتوان اکوان ،اعتمادات ،مماسيه ،رتم ،لذات و اصيوات را
ما ور انسيان ،اما امور که در جوارح تلول میکنن  ،همچون رنگ را تنها ما ور خ اون الم اد کرد .درنهایت سيی مرتضيی
تعلي ا رت به جواهر و اجسيام را تنها ا رنِ ا رت لنفسيه و ذاتی انگاشته و معتا است که ا رت انسانی که ائ بر ذات است
به اجسام و جواهر تعلي نگرفته و رنها را ایماد نمیکن ( 1.شریع مرتضی 474 :1381 ،ي )473
همچنی و بر ای باور اسيت که ا رت (اسيتطاعت) به ت وف فع تعلي میگیرد و تعلي رن به دیگر صيفات مسيتلزم
صي يفيات ائي ه دیگر عالوهبر ايادر بودن اسيييت و نمیتوان رن را پيذیرفيت .ا طرفی اي رت هميانگونيه کيه بيه متفايان تعلي
میگیرد به ض وان و ملتلفان نیز متعلي میشود یرا اادر میتوان هر ک ام را ب ون موذوریتی اراده کرده و انمام ده  .باا
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یيی ا مباتای که ذی اسيتطاعت مورد بررسيی ارار میگیرد« ،تيلیع ماتیطا » اسيت .دی گاه سيی مرتضيی درای باره پب ا
موضيو باا ا رت در کتا الذخيره ،مطرح شي ه و ایشيان تيم به ابطال تيلیع ماتیطا کرده اسيت .و امور که
وجودش بيه عمز ،می گیر یيا فاي ان ابزار و علم (در صيييورت نیيا ) بيا گردد را نياممي و درنتیميه «مياتیطيا » برخواني ه و
معتا اسييت که تيلیع ناشييی ا ای امور تماماً ابی اسييت یرا انمام رنها ب بوده و خارج ا طاات ردمی اسييت ،ا ای رو
نمیتوان به امور که انمامشان ابی است امر کرد و افراد را به رنها تيلیع نمود ،نایر تيلیع شل بیسواد به کتابت.
بهعبارتیدیگر ،تيلیع بهماتیطا  ،تيلیع به کار اسيت موال ،و تيلیع به کار موال ،بیفای ه اسيت و انمام دادن کار
بیفای ه ،خالف تيمت اسيت و ا رنما که ایشيان اائ به تسي و اب عالی هسيتن  ،معتا ن تيلیع بهماتیطا عاالً ابی
اسييت و خ ا رن را انمام نمیده  .در ای ب نیز تفاوتی بی انسييان و خ اون نیسييت و همانگونه که ب اسييت انسييانها
یي یگر را به امور ماتیطا امر کنن  ،ص ور رن ا سو خ اون نیز ب خواه بود .بنابرای مال ب تعذر و ماتیطا بودن
است( .شریع مرتضی 103 :1411 ،ي )96
طبیعتاً یيی ا لوا م و يش رایط الزام و مسيئولیت اخالای ،ماتیطا نبودن تيالیع اخالای اسيت و ابطال تيلیع ماتیطا
یيی ا پایهها اسياسيی اخال بهشيمار میری  .همچنی اب تيلیع ماتیطا میتوان کبرا ایاسيات اخالای ارار گیرد .در
بوي تعمیمپيذیر ناریيات اخالای کبرا ایياس اب تيلیع مياتیطيا اسيييت و بيا تشييييیي ای ایياس میتوان یيی ا
مال ها صوت ناریه اخالای را کشع کرد.
نتیجه
با توجه به دی گاه جسيمانگارانه سيی مرتضيی که همسيو با معتزلیان مطرح شي ه ،اگر سيی مرتضيی در اخال ناریها ارائه
میکرد ارابت بیشييتر با ناریات اخال اصييول و اواع پی ا مینمود ،را که در ای ناریات عم تاً رفتار ظاهر انسييان
م نار بوده ،اساساً ار شگذار اخال منوصر در ار شگذار امور مشاه و رفتارها جسمانی انسان ش ه و پرورش انسان
وابسته به تنایم رفتار ردمی خواه ش .
اما با توجه به دیگر نارات سيی مرتضيی ،به راتتی نمیتوان ان یشيه و را تنها مبتنی بر رفتار ظاهر و همگام با اخال
اصيول و اواع تولی کرد را که و همچون بسيیار ا عالمان اسيالمی ،به نا باط در شييوفایی عم اائ بوده و
شيييرم اسيييتوايا ثوا را همياهنگی ظياهر و بياط المي اد کرده کيه راه تشيييلی رن تنهيا در اختیيار خي اوني اسيييت .البتيه
سيی مرتضيی صيراتتاً به خصيال و مليات درونی اشياره نيرده و تسي و اب را همیشيه با ماالهایی ا رفتارها ظاهر انسيان
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ا رت و اسييتطاعت نیز ا مباتای اسييت که سييی مرتضييی در رن تواع کرده و م عی فا ان دلیلی ااط بر باا یا ع م باا
ا رت است.
اما ناطه مااب نار سيی مرتضيی در مسيئله اعمال و افعال انسيان و کیفیت صي ور رنها ،ناریه کسيم اشيعر ارار دارد که
اشيعر رن را جایگزی دو ناریه خلي و تولی معتزله کرد و برخالف معتزله اائ شي که انسيان خالي اعمال خود نیسيت ،بليه
خ اون رنها را خلي ،و انسيان کسيم میکن  .او در ای ناریه بیشيک متاثر ا بسيیار ا ریات اررنی اسيت .ماال (باره 286 /
روم  )41 /که در رنها کسم اعمال به انسان نسبت داده ش ه است و خلي اعمال به خ اون ( .اشعر  44 :1953 ،ي  38و  54و )56
در ای صيورت دیگر مسيئولیت اخالای به معنایی که ا نارگاه سيی مرتضيی اسيتلراج شي را نمیتوان ا دی گاه اشياعره
برداشت کرد و درواا انسان بهعنوان کسی که تنها موارد را خ اون خلي و ب ان توجه داده است را کسم میکن  ،نمیتوان
مسئولیت اصلی عم را بر عه ه گیرد و مسئول وااعی خود خ اون است.
ب ی جهت دیگر سييتای یا نيوه معنا ن ارد یرا مانی که خ اون انسييان را به عاا یا ثوا توجه میده و در او
اسيييتطياعيت و اتايان فعي را میرفریني  ،دیگر اي رت انتليابی وجود ني ارد کيه مورد بيا خواسيييت واا شيييود .ولی طبي دیي گياه
سيی مرتضيی انسيان اب ا فع مسيتطی اسيت و با اختیار و ارادها ر اد فع را انمام میده و درنتیمه در معرض سيتای یا
نيوه ارار میگیرد.
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