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)30 -7صفحات ( تبيين فلسفي مسئوليت اخالقي از ديدگاه محمدحسين طباطبايي   

  طباطبايى محمدحسينتبيين فلسفى مسئوليت اخالقى از ديدگاه 

*سليمان حبيبى
 

**رضا اكبری  

  چكيده

امـا  ،نـدارد ىطباطبايى درباره مسئوليت اخالقى بحث مسـتقل محمدحسينهرچند 

مسـئوليت وی . بـازخوانى كـرد ویتوان مباحث مربوط به اين مسئله را در آثار  مى

بـا توجـه بـه . دانـد های مرتبط با امر اخالقى مى گويى به استدالل اخالقى را پاسخ

شناختى همچون اصالت وجود، عليت، سير اشتدادی و  شناختى و انسان اصول هستى

ها و جهـان دارای  خداونـد، ديگـر انسـان لدر قبـادگى انسـان، او نـابعاد مختلف ز

در مسئوليت اخالقى، عامل فعـل بـه عنـوان عامـل دارای . مسئوليت اخالقى است

توجه بـه نكتـه . و عمل به عنوان متعلق عاملموضوعيت دارد علم، قدرت و اختيار 

ها و شـرايط  مسـئوليت اخالقـى مؤلفـه طباطبـايىكند كـه از نظـر  اخير معلوم مى

كه هم از منظری كالمى و هـم از  ،چالش فراروی مسئوليت اخالقى. دی دارمتعدد

  .استمسئله جبر  ،منظری فلسفى قابل طرح است

مسـئوليت اخالقـى، شـرايط مسـئوليت اخالقـى، انـواع مسـئوليت  :ها كليدواژه

  .طباطبايى محمدحسيناخالقى، 

                                                 
 دانشجوی دكتری دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم تحقيقات تهران، گروه فلسفه تطبيقى *

 )ع(استاد گروه فلسفه و كالم، دانشكده الهيات، معارف اسالمى و ارشاد دانشگاه امام صادق **
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  مقدمه

ــ ــر مس ــالق در عصــر حاض ــى اخ ــائل اساس ــى از مس ــى«لهٴ ئيك ــئوليت اخالق  Moral( »مس

Responsibility( دربـارهٴ آن صـورت رغم اهميت آن، تحقيقى بـه زبـان فارسـى  است؛ اما على

مسئوليت اخالقـى بـا همـين . ترين فيلسوف چند دههٴ اخير ماست طباطبايى معروف. نگرفته است

اين موضوع در انديشه ايشـان قابـل رديـابى و اسـتخراج  شود؛ اما عنوان در آثار ايشان ديده نمى

بتوانـد نظريـهٴ تالش مقاله حاضر بر اين است كه با تمركز بر اين مطالب جسته و گريخته، . است

لذا بـرای درك و طراحـى . كندبازسازی و تبيين فلسفى  طباطبايىاز ديدگاه را مسئوليت اخالقى 

ها و خطوط پراكندهٴ  بايد اين رگه نخستلهٴ مسئوليت اخالقى، ئدربارهٴ مس طباطبايىدرست نظرگاه 

. تحليل درآيـددر چارچوب اصول فكری طباطبايى به  سپسنظريات اخالقى مربوط دنبال شود و 

ای دربارهٴ مسئوليت اخالقى نـدارد؛ لـذا بـرای اسـتنتاج جـامع  تر، طباطبايى نظريه به عبارت دقيق

  :بندی و تبيين كرد های زير صورت توان آن را حول پرسش ديدگاه ايشان مى

يك نگاه مقدماتى  ابتدامفهوم مسئوليت اخالقى و انواع آن چيست؟ پاسخ اين پرسش،  .1

محدودهٴ فعاليـت تحقيقـى ايـن مقالـه را  سپسكند و  و كلى برای شروع كار عطا مى

  .كند گذاری مى نشانه

لهٴ مسـئوليت اخالقـى چيسـت؟ طباطبـايى چـون ئمبانى فلسفى طباطبايى دربارهٴ مسـ .2

و آيـد بـرای اسـتنباط  ای ساخته و پرداخته در اين باب نـدارد، الجـرم الزم مى نظريه

پس حداقل ضـروری اسـت . بازسازی آن به مبانى فكری و فلسفى ايشان رجوع شود

  .ترين مبانى فلسفى وی در اين باب توضيح داده شود كه مهم

هايى تشـكيل  اند؟ مسئوليت اخالقى از مؤلفـه ها و شرايط مسئوليت اخالقى كدام مؤلفه .3

. سـتى مـؤثر اها در تشـخيص و درك صـحيح مسـئوليت اخالقـن شده كه شناخت آ

همچنين شرايطى برای اثبات يا انتفای مسئوليت اخالقى در كار است كه شناخت اين 

اش را بهتر بشناسد و به نحو  رساند تا وظيفهٴ اخالقى شرايط به عامل اخالقى ياری مى

  .اخالقى عمل كند

در مسئوليت اخالقى است؟ پاسخ و دفاع طباطبايى  پيش رویها و انتقاداتى  چه چالش. 4

ها  های معطوف به مفهوم و مبانى و مؤلفـه اين باره چيست؟ با تكيه بر مجموع پرسش

طـرح و تبيينـى از نظريـهٴ طباطبـايى دربـارهٴ  كوشـيم مىو شرايط مسئوليت اخالقى، 
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اش  در ادامه ارزيابى اين تبيين و قدرت پاسـخگويى. به دست دهيممسئوليت اخالقى 

  .دشو مطرح مىله ئن مسهای فراروی اي در مقابله با چالش

نخسـت بـه تبيـين مفهـوم مسـئوليت اخالقـى و كه كند  نهايتًا روال منطقى پژوهش ايجاب مى

كردِن محدودهٴ انواع آن در ديدگاه طباطبايى اشاره شود، سپس مبانى آن در انديشهٴ ايشـان  روشن

شـرايط مسـئوليت ها و  توان بـه تحقيـِق مؤلفـه آنگاه در چارچوب اين مبانى مى. دشو مىبررسى 

البته . ها روی آورد اخالقى در انديشه طباطبايى پرداخت و بر پايهٴ اين چارچوب به مقابله با چالش

های مختلفـى دارد، از جملـه جنبـهٴ هنجـاری و جنبـهٴ  ای است كه جنبه لهئمسئوليت اخالقى مس

اه طباطبـايى له در ديـدگئحال، چـون بـرای تحقيـق و اسـتنتاج ايـن مسـ هر  به. فراهنجاری آن

ناگزيريم به مبانى و اصول فكری ايشـان مراجعـه كنـيم، لـذا ضـرورتًا و منطقـًا بحـث از جنبـهٴ 

، شـدهتأكيـد بر آن آنچه در اين مقاله  دليل،به همين . شود فراهنجاری يا متافيزيكى آن آغاز مى

  .جنبهٴ متافيزيكى آن است

  ىطباطباي در انديشهمفهوم و انواع مسئوليت اخالقى . 1

تا روشن شود كـه دهيم  به دست مىمقدماتى و كلى دربارهٴ مفهوم مسئوليت اخالقى  ىابتدا تعريف

، بـه دليـلبه همين . تحقيق حاضر به دنبال شناخت و تبيين چه چيزی در ديدگاه طباطبايى است

شـود انـواع مسـئوليت اخالقـى در  سـپس تـالش مى. يك تعريف كلى و جامع بسنده خواهد شد

كند كه تمركز بر توضـيح كـدام مبـانى  نتايج اين بخش روشن مى. اطبايى بررسى شودديدگاه طب

  .فلسفى طباطبايى ضرورت دارد

  مفهوم مسئوليت اخالقى .1 .1

به معنای پاسخگو بودن است؛ اما پاسخگو بودن  ،آيد گونه كه از لفظ آن برمى همان ،مسئول بودن

برای پاسخ بـه اينكـه متعلـق . چيزی و چه كسى چه در قبالپاسخگو بودن : نيازمند متعلّق است

نزد » اخالق«. مكنياين پاسخگويى چيست الزم است به مفهوم اخالق از ديدگاه طباطبايى توجه 

اخالق بعد از توحيد در درجهٴ دوم اهميت قرار دارد، . طباطبايى شأن دينى، اجتماعى و فلسفى دارد

اخالق به  .)1/262 :1422؛ همو، 34: تا الف بايى، بىطباط(دهد  و دومين پايهٴ اسالم را تشكيل مى

: تـا ب طباطبـايى، بى(اسـت » توحيـد«ضمانتى نياز دارد كه حافظ آن باشد و اين ضمانت همان 

مسائل اخالقى نيـز بايـد . پايه و اساس است پس، اخالق بدون اصل توحيد نوعى اخالق بى .)50
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ترتيب، مسئوليت اخالقى پاسخگويى  بدين. شوندذيل اصل توحيد و مرتبط با آن تحقيق و تدقيق 

كه خداوند قوای معرفتى را در اختيار انسـان قـرار  يىاز آنجا. به وظايف فرد در قبال خداوند است

. های مرتبط با امور اخالقى نيز خواهـد بـود داده، مسئوليت اخالقى نوعى پاسخگويى به استدالل

زم و مناسبى از عمل خود داشته باشـد و بتوانـد آن را به عبارت ديگر، عامل اخالقى بايد تبيين ال

های اخالقـى بـه  حساب و كتاب در آخرت و نيز محاسبه و مراقبه، كه در دستورالعمل ١.ارائه دهد

حال، عـالوه بـر  هر  به. عامل تبيين كرد» پاسخگويى«توان در چارچوب  وفور توصيه شده را مى

طور در قبال جهان و محلى كـه در آن زنـدگى  يگر و همينهای د خداوند اّما عامل در قبال انسان

دهنـد، كـه در  اين موارد، بحِث انواع مسئوليت اخالقى را تشكيل مى. كند اخالقًا مسئول است مى

  .آيد قسمت بعدی مى

مسئوليت اخالقـى همـواره در قبـاِل عمـل : توضيح متعلّق ديگر پاسخگويى بدين شرح است

و در ) 10و  8فصـل : ج1428/2007طباطبـايى، : .كنـ(سته اسـت عمل به عامل واب. آدمى است

كارها و كردارهايى كه عامـل بايـد آنهـا را  .الف: عمل سه حالت دارد. قبال آن بايد پاسخگو باشد

داد اّما از انجامشان غفلت ورزيده  كارها و رفتارهايى كه عامل بايد آنها را انجام مى .ب ؛انجام دهد

هر عمـل يـا تـرك . آيد يا ترك آنها به دنبال مى عملدادن بعد از انجام  پيامدهايى كه .ج ؛است

عامل اخالقى بايد در برابر اين سه دسته مسـئوليتش را بپـذيرد و پاسـخگو . عمل پيامدهايى دارد

پذيری اخالقى نوعى  گرای اخالقى است، پس، مسئوليت با توجه به اينكه طباطبايى فضيلت. باشد

بـه . آيـد پاسخگويى معقوالنه به داليل و عملكردهای اخالقى به شمار مىفضيلت، يعنى فضيلِت 

البته اثبات اين سه دسته . آن از سوی عامل، نوعى رذيلت اخالقى تلقى خواهد شد نپذيرفتنتبع، 

و نيز سه نوع قبلى بر شرايطى مبتنى است كه در صورت فقدان آنها، عامـل مسـئوليتى نخواهـد 

  .شوند بحث مىاين شرايط بعدًا . داشت

  انواع مسئوليت اخالقى. 2 .1

های اخالقى متوجه عملكردهای انسان يا ترك آنها يا معطوف به پيامدهای آنها اسـت،  مسئوليت

. پـذيرد ها نيـز بـه تبـع آنهـا تفـاوت مى و از آنجا كه افعال انسان گوناگون است، پس مسـئوليت

از چـارچوب فلسـفه . سـتاهای اخالقى مختلف و متكثری بـه عهـدهٴ انسـان  مسئوليت ،بنابراين

: شود كه مجموعهٴ امور و مسائل نظام هستى در سه طبقهٴ كلى جـای دارنـد كالسيك استفاده مى

های اخالقـى قابـل  بر اين مبنـا سـه نـوع كلـى از مسـئوليت. جهان .3 ؛انسان .2 ؛نظام وجود .1 
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مسئوليت اخالقى در برابر خداوند، كـه حقيقـت وجـود و مبـدأ و  .1: دی استبن بازشناسى و دسته

 .3 ؛ها به عنوان مراقبت از نظام اجتمـاعى در قبال انسان .2 است؛معاد آن است و اطاعتش واجب 

  .در قبال جهان به عنوان مواظبت از محل بودن و محيط زندگى

  در برابر خداوند .1 .2 .1

طباطبـايى كمـال . هايى دارد ع، انسان در برابر خالق خويش مسـئوليتخداوند خالق است و به تب

همـو،  ز؛ 1428/2007طباطبايى، : .كن(داند  اخير انسان را فنا و توحيد افعالى، اسمائى و ذاتى مى

توان گفت مسئوليت در برابر خداوند نخسـتين مسـئوليت اخالقـى انسـان  لذا مى) و 1428/2007

گيرد و بنيان ديگر انواع مسئوليت اخالقى  اطوار زندگى انسان را دربرمىاين مسئوليت، كل . است

دهد؛ زيرا آدمـى  محتوای جوهری اين مسئوليت بنيادين را تشكيل مى» عبادت«. آيد به شمار مى

ررسـى مسـئوليِت همـين طور آخرت حساب و كتاب يا ب .)56: الذاريات( برای آن خلق شده است

  .ها است عبادت

؛ 4: الحديـد(» معيت قيـومى«حقيقت وجود در تمام مراتب جهان سريان يافته است، به نحو 

مسئوليت در قبـال ايـن حقيقـت  ،بنابراين .)16: ق(» قرب وريدی«و  )2: عمران آل؛ 255: البقرة

اين مسـئوليت . آيد مطلق و سريان عام همانا شرط امكان و بنيان هر گونه مسئوليتى به شمار مى

  .)17: تا الف طباطبايى، بى: .كن( استمطلق و نامشروط است و اساس هر نوع مسئوليت ديگر 

اوًال تفكر اسالمى هر چيز پسنديده نزد عقل سـليم را بـا آغـوش بـاز  ،طباطبايى معتقد است

زيرا در اسالم، تمـام عقايـد و اعمـال بـر پايـهٴ . دارد ثانيًا آن را بر پايهٴ توحيد استوار مى. پذيرد مى

مسـئوليت  ،بنـابراين. ط و باطـل اسـتتوحيد مبتنى است و بدون اين اساس، از درجهٴ اعتبار ساق

. آيد و حافظ و ضامِن انواع ديگر اسـت ها به شمار مى اخالقى در برابر خداوند بنياد تمام مسئوليت

بـرده  اين هدف، ضامن حفظ احكـام نـام«شدن به خدا است و  هدف از اين انتظام، تقوا و نزديك

فظ مسئوليت اخالقى، احكـام و لـوازمش بنياد توحيدی ضامن ح .)15 : تا ب طباطبايى، بى(» است

اديان آسمانى سـازمان دعـوت خـود را تـا حـدی روی مسـئوليت «به نظر طباطبايى، . نيز هست

آيين مقدس اسـالم ) در ميان آنها(اند و مخصوصًا  گذاشته) يعنى روز جزا(تكليفى و پاداش اعمال 

مسـئوليت  .)2/131الـف،  1388طباطبـايى، (» اساس دعوت خود را روی سه اصل گذاشته است

توحيد، : گيرد ای كه انسان در برابر خدا و دين خدا دارد، حداقل سه اصل بنيادين را دربرمى اخالقى
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گذارد، به نحـوی  نبوت و معاد؛ كه هر كدام اثرات حقيقى خاصى بر روی اخالق و رفتار آدمى مى

  :گويد باطبايى در اين باره مىط. دهد های اخالقى ارتقا مى ها و بدی كه آدمى را فراسوی نيكى

بيند، و انسان  در مرتبهٴ ملكات، ملكه علم است، و انسان كامل جز حق سبحان نمى

] در اين صورت،[مستكمل سزاوار نيست كه به غير از حق سبحان توجه كند، پس، 

پس، در اين هنگام . ماند نمى...  موضوعى برای اخالق رذيله، مانند عجب و كبر و ريا و

  .)42: و 1428/2007طباطبايى، (شود  اخالق فاضله به وسيله خدا و برای خدا واقع مى

ها را از بـيخ  مسـئوليتى هـا و بى ترين اثرگذاری عقايد اسالمى اين است كه رذيلت سان، مهم بدين

اش  آرايد، تا انسـان بـه سـعادت نهـايى كند و مؤمن بااخالق را به كماالت عالى اخالقى مى برمى

مسئوليت اخالقى در برابر خدا از قسم اعتباريات پيشااجتماعى و عمومى و ثابت بـه شـمار  .برسد

  .آيد مى

  در برابر مردم .2 .2 .1

مناسبات اجتماعى اهتمام خاصى دارد، كه در ميـان قـدما چنـين تـوجهى  در خصوصطباطبايى 

. ام، ابـداع شـده اسـتاصوًال نظريهٴ اعتباريات نيز در پاسـخ بـه همـين اهتمـ. شود كمتر ديده مى

كوشد مناسبات اجتماعى را بر مبنای قواعـد فلسـفى و  سو مى طباطبايى با ابداع اين نظريه از يك

اصول حقيقى استوار دارد، تا از دل آن يك جامعهٴ دينى ظهور كند و به تحكيم و سـامان معقـول 

عقوليـِت روابـط دست يابد؛ مخصوصًا كه مسئوليت اخالقـى در برابـر مردمـان در بطـن همـين م

از سوی ديگر، انسـان سرشـت اجتمـاعى دارد و بسـياری از افعـالش در . شود اجتماعى مطرح مى

لهٴ ئرو، مسـ از ايـن. ها در قوام يا زوال جامعه اثـر دارد اين فعاليت. گيرد رابطه با اجتماع صورت مى

  .ناپذير داردضرورت انكار نوعىمسئوليت اخالقى در قوام و معقوليِت اين روابط اجتماعى 

های ديگر مطرح كـرده كـه  انسان در قبالهای اخالقى مختلفى برای انسان  اسالم مسئوليت

در قبـال يك درجه از اين مسئوليت اخالقى همانا مسـئوليت آدمـى . مراتب و درجات متعدد دارد

احسان و نيكى همانا بـارزترين  .)151: ؛ األنعام36: النساء ؛23: ؛ اإلسراء83: البقرة(است والدينش 

مرتبـهٴ . رديـف عبـادت خـدا قـرار دارد پدر و مادر است، كه هـمدر قبال مسئوليت اخالقى آدمى 

نيكـى بـه . ديگری از مسئوليت اخالقى در قبال ديگر آدميان، مسئوليت در قبال خويشـان اسـت

ر، فرزندان و برادران و خواهران و بقيهٴ فاميـل در قـرآن خويشاوندان و نزديكان آدمى، مانند همس
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در قبال مردم جهـان  ،آدمى عالوه بر والدين و خويشان خويش .)177: البقرة(سفارش شده است 

  .كردن و به تبع آن اخالقًا موظف و مسئول است نيز مأمور به نيكى

اخالقى در قبال ديگران آثار خارجى مختلفى نيز در پى دارد؛ مانند تحصيل  های اين مسئوليت

منـدی اعتبـار مسـئوليت  ، كـه همگـى فايده... كمال انسانى، انتظام اجتماعى، پيشرفت معنوی و

خود افراد انسانى همگى مبـدأ خـارجى و مبنـای . دنبخش و ضرورت مىكنند  مىاخالقى را تثبيت 

مسـئوليت اخالقـى در قبـال . دنـآي در قبال انسان و اجتماع به شمار مىحقيقى مسئوليت اخالقى 

  .ديگران از نوع اعتباريات پسااجتماعى و متغير است

  در برابر جهان .3 .2. 1

به همـان ميـزان كـه . جهان وعاء موجوديت آدمى، محيط زندگى او و محل عبادت خداوند است

ظت از محل عبادت نيز يك مسئوليت اخالقى شود، حفا عبادت وظيفهٴ بنيادين آدمى محسوب مى

از  ،بنابراين. از جانب ديگر، جهان و شهر مكان رشد و بستر پيشرفت جامعه است. آيد به شمار مى

چـون . كنـد تر مى تر و سبك اين بستر رشد بايد مراقبت به عمل آورد؛ زيرا شرايط زندگى را آسان

ع جهان و فعل انسان رابطهٴ متقابل در جريان است انسان با جهان رابطهٴ وجودی دارد، لذا بين وض

طباطبايى . دتعريف كرجهان  در قبالتوان نوعى مسئوليت اخالقى  و به تبع اين رابطهٴ متقابل مى

  :گويد مى

های جهان آفرينش است و پيدايش آن  دهد يكى از پديده فعلى كه انسان انجام مى

های جهان بستگى كامل به علت دارد و نظر به اينكه انسان جزء  مانند ساير پديده

و ارتباط وجودی با اجزای ديگر جهان دارد، اجزای ديگر را در فعل است جهان آفرينش 

  .)113: ب 1388ى، طباطباي(توان دانست  اثر نمى وی بى

كنـد و هـم اصـل اعتبـاری اخـف و  هم اقتضائات مدنى و نيازهای اجتماعى ايجاب مى ،بنابراين

طور كه  آدمى همان. محيط زيست خود، اخالقًا مسئول باشد در قبالآورد كه آدمى  اسهل الزام مى

اوًال نبايـد  ،ابراينبنـ. اش را ناديده بگيرد، نبايد از محيط زيست خويش غفلت كنـد تواند خانه نمى

رفتارهـای غيرمسـئوالنه پرهيـز دادن خودش به تخريب شهر و محيط زيست بپردازد و از انجام 

هرچنـد قـانون و الـزام . كند؛ ثانيًا نبايد در قبال رفتارهای غيرمسئوالنه ديگـران سـاكت بنشـيند

و حراست از محـيط حقوقى بر دوش فرد نيست، اما اخالقًا بايد در قبال مراقبت و نظافت شهرش 

زيستش احساس مسئوليت كند؛ مثًال در اعتراضات مردمى عليه نـابودی محـيط زيسـت شـركت 
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. رعايت بهداشت عمومى، امر به معروف و نهى از منكـر كنـد در خصوصتواند  همچنين مى. كند

حفظ محيط زندگى يك واقعيت است كه مبدأ و مبنای مسئوليت اخالقى در قبال آن را به دسـت 

دهد و نتيجهٴ حقيقى آن همانا تمهيد و تهيهٴ شرايط زندگى بهتـر و بـا امكانـات رفـاهى بهتـر  مى

آيـد  اين نوع مسئوليت اخالقى در قبال جهان به نظر مى. مناسب شأن و كرامت فاخر انسان است

  .از نوع اعتباريات پسااجتماعى و متغير است

داند، پس مسئوليت اخالقـى نيـز  تباری مىهای اخالقى را برآمده از احكام اع طباطبايى گزاره

بودن در نگاه طباطبايى يـك مفهـوم فلسـفى اسـت و » اعتباری«. ماهيت اعتباری خواهد داشت

الزم است به مبانى فلسفى طباطبـايى در ايـن بـاره  رو يناز ا. استنيازمند توضيح و تبيين دقيق 

قـى در ديـدگاه طباطبـايى بـه نحـو پرداخته شود، تا امكان تحقيق دربارهٴ ماهيت مسـئوليت اخال

  .فلسفى فراهم آيد

  مبانى فلسفى مسئوليت اخالقى در نگاه طباطبايى .2

های  رو هرچنـد در مـواردی اختالفـاتى ميـان ديـدگاه از اين. نوصدرايى است ىطباطبايى فيلسوف

ر تـوان گفـت كـه مبـانى ايشـان د های مالصدرا وجود دارد ولـى بـا تسـامح مى ايشان با ديدگاه

بـه خطـوط اصـلى آن  فقـطدر اينجا  ،بنابراين. شناسى، عمدتًا همان مبانى مالصدرا است هستى

  .شود دسته از مبانى نظری كه در درك و تحليل مسئوليت اخالقى تأثير مستقيم دارد، اشاره مى

  شناختى مبانى هستى .1 .2

اين . است» اصالت وجود« ترين و فراگيرترين حكم وجود در ديدگاه مالصدرا و طباطبايى، بنيادی

كند و مسائل ديگر تمامـًا  اصل بنيادين، خطوط و جهات اصلى ساختار حكمت متعاليه را تعيين مى

است كه پويايى و امكـان پيشـرفت » تشكيك وجود«لهٴ دوم ئمس. آيند در افق آن به تفسير درمى

و  4فصـل : 1، مرحلـه 1378طباطبايى، .: نك(د كن پذير مى انسان در مراتب نظام وجود را توضيح

  .)60: 1420/2000مالصدرا،  ؛7، مقالهٴ 1387همو،  ؛3و  2، فصل 1، مرحله 1420همو،  ؛5

كنـد كـه رفتارهـای  شود، اصالت وجود اقتضـا مى تا جايى كه به مسئوليت اخالقى مربوط مى

ل اخالقى فضاي. وگرنه ارزشى نخواهد داشت ،آدمى در وجود ريشه داشته و بر مبنای حقيقت باشد

شناختى استوارند و بدون اتكا به آنها ضـمانتى ندارنـد،  جمله مسئوليت اخالقى بر حقايق هستى از

عالوه بر اين، ساختار تشكيكى وجود اجـازه . داند استوار مى» توحيد«كه طباطبايى آنها را بر  چنان
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مسئوليت اخالقى بـه . دهد كه آدمى با عملكردهای نيك بتواند به مراتب باالتر كمال نائل آيد مى

  .آيد عنوان يك فضيلت اخالقى جزئى از اين استكمال آدمى به شمار مى

) قاعدهٴ علت و معلول(اصِل عليت : كنند دو اصل ديگر، توضيح اين سير استكمال را كامل مى

. دهـد واقـع عامليـت و انـواع آن را توضـيح مى اصل عليت در). قاعدهٴ قوه و فعل(و اصل فعليت 

اصل فعليت به خصوص با نظريهٴ حركت جوهری، امكـان تطـّورات وجـودی انسـان را  همچنين

طبق اصل عليـت  .)3، ج1423/2002؛ مالصدرا، ط 1428/2007طباطبايى، : .كن(دهد  شرح مى

در بحـث . به آن تعلِق وجـودی دارد ،ای از مراتب خوِد علت بوده در حكمت متعاليه، معلول مرتبه

بايد به اين رابطهٴ درونى و وجودی توجه كرد؛ زيـرا ) هٴ مسئوليت اخالقىدو مؤلف(= عامل و عمل 

. به همين دليل، عامل در قباِل آن بايـد پاسـخگو باشـد. عمل متعلّق به عامل و با آن متحد است

پذير باشـد و  دهد، كه انسان هرچه بيشتر مسئوليت اصل فعليت نيز سير تكاملى نفس را نشان مى

مسـئوليت اخالقـى  ،بنـابراين. رسـد د بهتر به كمال و مراتـب بـاالی آن مىتر عمل كن مسئوالنه

  .هرچند ماهيِت اعتباری دارد اّما مبادی وجودی و آثار حقيقى فراوانى در پى دارد

  شناختى مبانى انسان .2. 2

يكى شاكلهٴ وجـودی و ديگـری مراحـل : در تلقى طباطبايى از انسان، دو بحث كليدی وجود دارد

  .انسانوجودی 

انسان از دو جوهِر بدن و نفس انتظام يافته اما آنچه حقيقت انسان را  :شاكلهٴ وجودی انسان .الف

نفس انسان طى تحوالت جوهری از دروِن جوهر بـدن . است» نفس«دهد، جوهِر  تشكيل مى

دهد انسان طى تطورات جـوهری، اشـتداد وجـودی  شاكلهٴ دوُبعدی اجازه مى. آورد برمى او سر

هـای  افزايش فعاليت: دهد اين فرآيند از دو جهت رخ مى. يرد و به كمال نهايى نزديك شودبپذ

آدمـى بـا . خصوص علم به وجود و نظام هستى و كسب ملكات و فضـايل اخالقـى ادراكى، به

رود، مرتبهٴ  تعقل در باب وجود و تخلق به فضايل اخالقى به تدريج از مرتبهٴ جسمانى فراتر مى

فصـل : ح 1428/2007طباطبايى، : .كن(رسد  گذارد و به جهان عقل مى سر مى  مثالى را پشت

-192: 1383كياشمشكى،  ؛8فصل : ی 1428/2007همو،  ؛1فصل : د 1428/2007همو،  ؛4

ها و كماالت  سان مسئوليت اخالقى به عنوان يك فضيلت، به همراه ساير فضيلت بدين .)193

  .مراتب اشتدادی آن مدخليت داردانسانى در فرآيند تحول جوهری و كسب 
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انسان ظرف زندگى اوست كـه سـه طـور » نفِس «به نظر طباطبايى،  :مراحل وجودی انسان .ب

 .)الـف 1428/2007طباطبايى، .: نك(قبل از دنيا، در دنيا و بعد از دنيا : كند وجودی را طى مى

خـورد و سـپس اثـرات  م مىرق) طور قبل از دنيا(تقديرات االهى زندگى ابتدا در اين عالم امر 

اما اين شـاكله مسـتلزم  .)د 1428/2007طباطبايى، : .كن(آيد  عينى آن در دنيا به ظهور درمى

  .شود جبر و انتفای مسئوليت اخالقى نيست؛ زيرا اختيار آدمى در آن حذف نمى

ا تشـديد نفس با علم سـنخيت دارد و بـ. تواند تغيير بدهد مى» علم«انسان موقعيتش در دنيا را با 

اخـالق . با اين حال، نفس بايد قابليت پذيرش علم را داشته باشـد. شود تر مى علم، نفس نيز قوی

ها و اعتبارهای اخالقى در راسـتاِی  ها، ارزش ها، فضيلت يعنى عمل. آورد اين ظرفيت را فراهم مى

و مرتبـهٴ  كنند تا ظرفيت نفس به حـد پرورش نفس و تهذيِب ظرف نفسانى در طور دنيا عمل مى

  .دريافت حقايق و سير به مقامات باالتر برسد برایالزم 

: .كنـ(شـود  طور سوم نفس، مرحلهٴ معاد است كه تمام حقيقـت زنـدگى در آنجـا آشـكار مى

هى قابل پيمودن است، امـا خالصه اطوار زندگى با علم و معارف اال). ج 1428/2007طباطبايى، 

طباطبـايى، (مانـد  شـود و محفـوظ نمى القى تحصيل نمىهى جز با مكارم و فضايل اخمعارف اال

  .شود تماميِت مسئوليت اخالقى در طور آخرت استيفا مى .)44: تا ب بى

  اعتباريات و اخالق .3 .2

اعتباريات ناشى از لزوم پاسخگويى و توجه حياتى به نيازهای واقعى و اجتماعى انسان اسـت كـه 

مقالـه : 1387طباطبـايى، : .كن(پذيرند  تباريات نيز كثرت مىاند؛ لذا به تبع آن، اع متكثر و مختلف

 ءبه نظر طباطبايى، اخالق از جملهٴ اعتباريات به معنـای اخـص و جـز .)ب 1428/2007همو،  ؛6

اعتبارهای عملى در امور حقيقى ريشه دارند و به آثار و پيامـدهای حقيقـى . اعتباريات عملى است

و اگـر در . مبادی حقيقى و آثار حقيقـى: اند يعنى محفوف به دو طرف حقيقى. شوند نيز منتهى مى

پـس پرسـش ايـن اسـت كـه . حقيقت ريشه نداشته باشند آنگاه وهم محض و باطل خواهند بود

  و آثار حقيقى مسئوليت اخالقى چيست؟مبادی 

حصول كمال انسـانى  ساز و كار. كند خالصه اخالق راه تحصيل كماالت انسانى را هموار مى

پذير است و بـه لحـاظ عملـى بـا  و اشتداد جوهری توضيح» قوه و فعل«به لحاظ نظری با اصل 

اخالقى است كه بر حقـايق و  اعتبارنوعى مسئوليت اخالقى . اعتباريات قابليِت شرح و تفسير دارد

بر مبنـای . های خارجى از قبيِل نفس و احوال آن مانند ادراكات، اراده و اختيار مبتنى است واقعيت
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آثـاری  .الـف: بندی آثار حقيقى مسئوليت اخالقى را چنين مطرح كرد توان دسته اطوار وجودی مى

اين مجموعـه . آيند اخروی پديدار مىآثاری كه در طور  .ب ؛آيند كه در طور حيات دنيوی پديد مى

  .افكند هم بر ضرورت مسئوليت اخالقى و هم بر غايت آن پرتو مى

  ها و شرايط مسئوليت اخالقى از منظر طباطبايى مؤلفه .3

دهنـد؛ زيـرا هـر دو  ها و شرايط با هم تفاوت دارند اما در مجموع كـار مشـتركى انجـام مى مؤلفه

  .كنند القى و ابعاد وجودی يا ايجابى آن را روشن مىرفته ماهيت مسئوليت اخ هم روی

  های مسئوليت اخالقى مؤلفه .1 .3

يعنى بايد عاملى باشد و عملى . عامل و عمل او: كم دو مؤلفهٴ اساسى دارد مسئوليت اخالقى دست

انجام داده باشد تا بتوان از مسئوليت اخالقى عامل در قبال آن عمل يا ترك آن يا حتى پيامد آن 

هـر يـك از عامـل و . گونه مسئوليتى منتفـى اسـت بدون يك عامل و عمل او، هر. پرسش كرد

  .آيد عمل، شرايطى دارد كه توضيح مختصر آنها در ذيل مى

  عامل .1 .1 .3

، 8مرحلـه : 1420طباطبـايى، (انواع يا اقسام مختلفى از فاعليت در فلسفه اسالمى مطـرح اسـت 

فاعليـت ارادی و اختيـاری انسـان  فقـطكـه در اينجـا ) 6 ، فصل7مرحله : 1378همو،  ؛7فصل 

اگر عاملى اختيار و آزادی عمل نداشته باشد، آنگاه مسئوليتى نيز بر او مترتب نخواهد . اهميت دارد

كنندهٴ عمل است و هيچ فعلى بـدون اراده صـورت  اراده در كنار آگاهى، يكى از مبادی تعيين. شد

بار هرچند ممكن است دامنهٴ كاربرد اراده را محدود كند اما آن را اج. حتى فعل اجباری ،پذيرد نمى

داند و فاعليت  بر اين اساس، طباطبايى انسان را همواره فاعل ارادی و اختياری مى. كند حذف نمى

بـه عبـارتى تفـاوت  .)53: 1392پارسـانيا،  ؛225-224: 1420طباطبايى، (كند  جبری را حذف مى

ای پـيش از آن، يعنـى  اری در مرحلهٴ ارادهٴ فاعل نيست بلكـه بـه مرتبـهافعال اختياری و غيراختي

بر اين اساس، استناد فعل غيرارادی به فاعل صحيح نيست تا . گردد مرتبهٴ علم فاعل به فعل برمى

، تعليقـه 6/270 :1423/2002مالصـدرا، (آنكه سخن از اجباری يا اختياری بودن آن به ميان آيد 

  .)طباطبايى
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  عمل .2 .1 .3

عامل بايد عملى را انجـام داده يـا تـرك كـرده . تا عملى نباشد پرسش از مسئوليت آن معنا ندارد

. يعنى تعلق عمل به عاملش اهميـت اساسـى دارد. پرسيدباشد، كه بتوان از مسئوليت اخالقى آن 

ظريـهٴ زند؟ تبيين مكانيسم عمل در انديشهٴ طباطبـايى بـر پايـهٴ ن مى از عامل سر گونهاما عمل چ

اوًال فكر مبناِی عمل است و ثانيـًا دو نـوع فكـر  ،زيرا به نظر ايشان. گيرد اعتباريات او صورت مى

 ،به عبارت ديگر. فكر اعتباری است استآنچه مبنای عمل . حقيقى و اعتباری: بنيادين وجود دارد

گاهى و شناخت اين واسطه اوًال، از جنس آ«ای وجود دارد كه  ميان عامل انسانى و عملش واسطه

اين ماهيت معرفتـى  .)2/34: 1390كياشمشكى، (» است و ثانيًا، ماهيت و ساختاری اعتباری دارد

 در قبالكند كه عامليت انسانى با عامليت طبيعى فرق داشته باشد و عامل انسانى  عمل اقتضا مى

  .عملكردش پاسخگو باشد

  وحدت عامل و عمل .3 .1 .3

اند، پـس الزم اسـت بـه نقـش اعتباريـات در  كه علوم اعتباری مبدأ كردارهای اخالقى يىاز آنجا

از : توان تقريـر كـرد عمل را از دو منظر مى ساز و كارتبيين . عمل نيز توجه شود ساز و كارتبيين 

  .ها و ادراكات اعتباری، و از منظر فرآيند تشكيكِى استكمال عامل اخالقى آگاهى منظر

هـای  هـای طبيعـى و عامل تفاوت اصلى ميان فاعليِت عامل» اعتبار« :اعتباريات و عمل .الف

افعال آدمى بر اختيار و آگاهى استوار است اما افعال طبيعى فاقد ايـن دو . دهد را نشان مى انسانى

هايى همچون تصور عمل، تصديق تـرجيح و ضـرورت  اعمال انسانى حداقل بر مؤلفه. مؤلفه است

بر اين اساس، مسئوليت اخالقى منطق  .)38 : همان(و اراده يا انتخاب آن مبتنى است  عمل، ميل

تـرين تفـاوت  مهم. درونِى خاصى دارد كه با منطق كنش در جهان تكوين و طبيعى متفاوت است

  .گردد نيز به مؤلفهٴ ادراك اعتباری و ارادهٴ مختار آدمى برمى

ارضای آنها پيچيده است و اينكه يـك  ساز و كارد و به بيانى ديگر، انسان نيازهای كثيری دار

يابد، به نظام اعتبارات و نظام  عمل خاص چگونه از ميان انبوه نيازها و مطالبات گوناگون تعين مى

انسان يك كنش را . شود دقيقًا در همين جا آشكار مى» اختيار«نقش . گردد های آدمى برمى ارزش

لـذا مقـدم . كند دهد و به آن عمل مى كند، ترجيح مى نتخاب مىهای متعدد، آزادانه ا از ميان كنش

عمـل، بـه ضـرورت آن  دادن بر همهٴ اعتبارها اين امر وجود دارد كه فاعل انسانى پيش از انجـام
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شود كه عامل انسانى برای رفع نياز خـويش  اين اذعان از اهميت و اولويتى ناشى مى. اذعان دارد

ها عمدتًا بـه  دادن به برخى نيازها و عمل تالف در انتخاب و اولويتپس، اخ. آورد آن را در نظر مى

هـا و  تفـاوت در عادت .2هـای طبيعـى، زيسـتى و روانـى افـراد؛  تفاوت .1 : گـردد برمى عاملدو 

  .)39-38: همان(هنجارهای اجتماعى 

س نفـ. آيند حداقل برخى افعال، كماالت ثانوی موجودات به شمار مى :كمال عامل و عمل .ب

نفس يك مبدأ علمى است و فعلى از او صـادر . شوند علت فاعلى افعالى است كه از وی صادر مى

، نفـس پـيش از دليـلبه همين . عنوان كمال ثانوی بازشناسى كند  مگر اينكه آن را به ،شود نمى

پـس اگـر آن تصـديق از . يك عمل به تصور و تصديق آن به عنوان كمال نيـاز دارددادن انجام 

شود كه آن فعل، كمال اسـت و آن را  ات عقلى يا ملكهٴ راسخ در نفس باشد آنگاه حكم مىضروري

شده نباشد، آنگـاه  ولى اگر تصديق آن ضروری و از پيش تعيين. آورد از اراده به عرصهٴ عمل درمى

جويد و اگر بتواند به كمـال بـودن آن  وجوی مرّجح عمل توسل مى نفس فاعل به انديشه و جست

  .)157-156: 1420طباطبايى، (پذيرد  ، الجرم آن را مىحكم كند

مبدأ فـاعلى افعـال ارادی انسـان  .1: گيرد عمل، سه نتيجه مى ساز و كاراز تحليل  طباطبايى

علـم از يـك سـو مـتمِم فاعليـت . است» فاعل علمى«همانا خود انسان است از اين حيث كه او 

شناسد و از جانب سـوم، شـوق  مى ز غيركمال بازآن، كمال را ابه وسيله اوست؛ و از سوی ديگر، 

اراده و  ،بنـابراين. كند وقفه تابع علم است و از جانب چهارم اراده نيز بالضروره از آن تبعيت مى بى

با توجه بـه ايـن نتيجـه، عامـل اخالقـى . استشوق از لوازم علمى است كه متمم فاعليت فاعل 

افعال  .2؛ آيد اسخگويى به داليل عمل به حساب مىنوعى عامليت آگاه است و اين آگاهى منشأ پ

تواند  جبر علّى نمى ،بنابراين. آدمى از اراده خالى نيست، حتى فعل جبری نيز حدی از اراده را دارد

پس موجبيت علّى برای مسئوليت اخالقى مشكلى . ناقِض فاعليت آدمى و اختيار او محسوب شود

عمل اين است كـه انسـان بـه فعـل و تـرك آن نسـبت  مالك اختياری بودن .3 ؛كند ايجاد نمى

خالصه  .)157: همان(آيد  الفعل به نظر مى مساوی داشته باشد، هرچند به حيث فاعليتش ضروری

در ذيل سه شرط مشترك آنهـا بـه اختصـار توضـيح داده . عامليت و عمل، شرايط مشترك دارند

  .شود مى
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  شرايط مسئوليت اخالقى .2 .3

بندی جالبى از  شرايط مسئوليت اخالقى همان شرايط ارسطويى است، كه فيشر دستهترين  قديمى

اگـر . )force( و اجبـار )nonculpable( جهـل: اند از های سلبى كه عبارت شرط .الف: آنها دارد

های ايجابى كـه  شرط .ب ؛اين دو شرط در موقع عمل احراز شوند، مسئوليت اخالقى منتفى است

 ,Fischer and Ravizza, 1998: 12-13; Fischer and Others(و قـدرت  علم: اند از عبارت

گنجـد و در  مى طباطبـايىبندی آنهـا در چـارچوب مبـانى  اين شـرايط و دسـته .)45-47 :2007

  .جريان دارد ویمطابقت با ديدگاه 

  علم .1 .2 .3

زيـرا از . اسـتترين شرط در الزام مسـئوليت اخالقـى  مهم» علم«طبق مبانى فلسفى طباطبايى، 

و از سوی ديگر انتظـار و مطالبـهٴ د، سو بيشترين تأثير را در فرآيند استكمال عامل اخالقى دار يك

عملكردهايش آگاهى  در خصوصآيد كه فرد  مسئوليت اخالقى از عامل، زمانى معقول به نظر مى

دكـان اخالقـًا در قبـال ها، معلوالن ذهنى، بيماران روانى و كو لذا كسانى مانند ديوانه. داشته باشد

  .)Zimmerman,2001: 1093(آيند  رفتارهايشان مسئول به حساب نمى

كه علم يكى از مبادی عمل است، پس وجودش در الزام و ايجاب مسئوليت شـرط  يىاز آنجا

همانـا علـم اعتبـاری  طباطبايىعمل و عامل از علم جدا نيست اما علم عملى طبق مبنای . است

عامل بايد به عملش حداقل معرفت اجمالى داشته باشد . تغير عمل ارتباط دارداست كه با شرايط م

دهد و ممكن اسـت چـه پيامـدهايى  و به طور كلى و هوشيارانه بداند كه دارد چه كاری انجام مى

زيرا بـه نحـو . شود اش اخالقًا مسئول قلمداد مى در اين صورت در قبال عمل آگاهانه. داشته باشد

آگاهى از عمل، شرط مسئوليت اخالقى نباشد، آنگاه ميان عالم و جاهل به عمـل برهان خلف اگر 

  .فرقى باقى نخواهد بود و اين تالى فساد دارد و اخالقًا باطل است

  قدرت .2 .2 .3

عمـل اهميـت اساسـى دارد و اهميـت آن بـه قـول دادن به عنوان يكى از مبادی انجام » اراده«

طباطبـايى، (شـود  هو حيوان جـز بـه اراده صـادر نمى يوان بماطباطبايى در اين است كه افعال ح

بررسى هر گونه عملى از جمله مسئوليت اخالقـى، بـدون درك  ،بنابراين .)369: ب 1428/2007
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اراده و ديگـری » قـدرتِ «دو صفت اساسى اراده در بحث حاضر يكى . درست اراده ممكن نيست

  .آيند يگر مسئوليت اخالقى به حساب مىاين دو وصف اراده، دو شرط د. آن است» آزادی«

. آن اخالقًا مسئول قلمـداد شـوددادن عامل بايد توانايى عمل را داشته باشد تا در قبال انجام 

  ٢.آيد را ندارد اخالقًا مسئول به حساب نمىدادن كاری  كسى كه قدرت انجام

» اراده«نفسانى و از صفات گردد، قدرت يكى از كيفيات  تا جايى كه به مبانى طباطبايى برمى

قـدرت يـا . است های نفس اراده يكى از قوه. طور كه اختيار نيز وصف ديگر آن است است، همان

آيد و ميزان قدرت آن به ميزان ارتباط آن بـا قـوهٴ  فعاليِت اراده يكى از مبادی عمل به حساب مى

خالصه . عمل بيشتری داردعامل هرچه بيشتر آگاهى داشته باشد، قدرت . علمى گره خورده است

نقطه مقابـل قـدرت، ضـعف و نـاتوانى . استقدرت عمل يكى از شروط اثبات مسئوليت اخالقى 

وتوانش و نيـز در قبـال پيامـدهايى  افعال دشوار فراتر از تابدادن فرد ناتوان در قبال انجام . است

ر ادبيات شـرعى نيـز مشـهور كه د چنان ،كه از حوزهٴ كنترل او خارج است، اخالقًا مسئوليتى ندارد

گيرد و به تبع، مسئوليت فرد در قبال چنـين  است كه تكليف به امور فراتر از طاقت بشر تعلق نمى

  .اموری منتفى است

  اختيار .3 .2 .3

بـه نظـر  ٣.اسـت» آزادی اراده«و » اختيـار«كنندهٴ مسئوليت اخالقـى،  يكى ديگر از شروط اثبات

طباطبـايى، : .كنـ(آيـد  ترين موارد كيفيات نفسانى بـه شـمار مى ميكى از مه» اراده«طباطبايى، 

بلكه  ،است و نه شوق مؤكد) به معنای ميل و اشتها(اراده، نه شهوت  .)15فصل : 6، مرحله 1420

  .)156: همان(» اراده كيفيتى است كه فعل فاعل مختار بر آن متوقف است«

ارادهٴ انسـان ريشـه دارد و تأييدكننـدهٴ آن  اساسًا ساختن ادراكات اعتبـاری در اختيـار و آزادی

پـس، قطـع نظـر از . اختيار وصف انسان است اما نه مطلقًا، بلكه به خاطر اضافه به فعـل«. است

اختيار يكى از اوصاف خاص انسـان  .)371: ب 1428/2007طباطبايى، (» باشد فعل، اختياری نمى

اگر اراده هنگام فعل . مانا وصف اراده استاست اما در نسبت با عمل يا ترك عمل؛ يعنى اختيار ه

: گويـد مى طباطبايىرو  از اين. از آزادی در عمل يا تركش برخوردار باشد، آنگاه فاعل مختار است

و اختيار همانا وصـف انسـان اسـت از حيـث ارادهٴ . فعل به چيزی نياز ندارد جز علم و ارادهٴ مؤثر«

قد است تساوی دو طرف فعل يا ترك در تعريف اختيار معت طباطبايى. )همان(» مؤثر از قدرت تام

گاه يكى از دو طرف از حيّز امكان بيرون رود آنگاه اختيـار ممتنـع بـوده و  لذا هر ،اخذ شده است
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فعل به ارادهٴ مؤثر از علـم نيـاز  .1: گيرد از اين بحث دو نتيجه مى طباطبايى. وجود نخواهد داشت

  .)372: همان(آيد  ز ارادهٴ مؤثر حاصل مىاختيار معنايى است كه ا .2 ؛دارد

  های مبتنى بر ديدگاه طباطبايى ها و پاسخ چالش .4

تشـكيك ) اختيـار(آزادی اراده در يعنى عمـدتًا . ها عمدتًا معطوف به شرايط مسئوليت است چالش

طباطبايى بخشى . آيد خصوص در نسبت با خداوند و مسائلى كه به تبع آن پيش مى به ،استشده 

كند و خطای اساسى آنها  مى» منحل«ها را با انديشهٴ ادراكات اعتباری نه حل، بلكه  اين چالش از

های آنهـا بـه نحـو گـذرا اشـاره  ها و پاسخ ترين چالش مختصرًا به مهم ادامهدر . دهد را پاسخ مى

  .شود مى

  های كالمى چالش .1 .4

لهٴ ئترين آنهـا حـول مسـ اما مهم ،ندا شبهاتى بر محور قضا و قدر و علم پيشين االهى مطرح شده

  :اند از در اين باره سه ديدگاه اصلى وجود دارد، كه عبارت. بيان شده است» جبر و اختيار«

زنـد بـه قـدرت و ارادهٴ خداونـد اسـت و  هر كردار و گفتاری كه از انسان سر مى :جبرگرايان .الف

خـدا . قدرت و ارادهٴ انسان در آن هيچ تأثيری ندارد، بلكه انسان مانند ابزار دست كـارگر اسـت

آورد و زمانى انسـان را، زمـانى رعـد و بـرق هـوا را بـه جنـبش  گاهى درخت را به صدا درمى

فرقى ميان گام برداشتن انسان و رعشهٴ دست و پـای او  ،بنابراين. سان راآورد و زمانى ان درمى

  .اين مسلك، عقيدهٴ اشاعره است. نيست

اين اختيـار را . قدرت و ارادهٴ انسان در گفتار و كردارش از خود او و مختار است :اختيارگرايان .ب

  .خداوند به بشر تفويض كرده است

اختيار است كـه ماننـد ابـزار دسـت  انسان در افعال خود نه چنان مجبور و بى :امر بين دو امر .ج

گونه دخالتى در آن ندارد، بلكه افعال انسان به هر دو  كارگر باشد، نه چنان مستقل كه خدا هيچ

طرف ربط و بستگى دارد؛ يعنى هم به خدا و هم به خود او، به نحوی كه ارادهٴ انسان در طول 

طباطبايى قائل به همين ديدگاه است و معنـای آن . دارد و منافى يكديگر نيست ارادهٴ خدا قرار

  :دهد را چنين توضيح مى
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كند ولى در اراده تحت تأثير علتى خارج از خودش  انسان فعل را با اراده انتخاب مى

مرين كه ميان دو قول جبر و تفويض واقع است، نه ااست و اين است معنای امر بين 

 .)187: 1387طباطبايى، (فعال علت دارند و بعضى ديگر ندارند اينكه بعضى ا

اند و اختياری بـودن برخـى از افعـال آدميـان را  ايشان از يك سو با نظر متكلمان جبرگرا مخالف

كنند و  كنند و از سوی ديگر، با رد نظريهٴ اولويت، از ضرورت علّى و معلولى جانبداری مى اثبات مى

را بـرای افعـال اختيـاری  ،يعنـى ضـرورت اعتبـاری ،ضـرورت فلسـفىدر نتيجه نوعى خاص از 

يكـى از . حال، ضرورت علّى افعال انسان با اختياری بـودن آن سـازگار اسـت  در عين. پذيرند مى

شده تفكيك ميان ضرورت فعل در مقايسه با علت تامـهٴ  مطرحهايى كه تاكنون  حل ترين راه بديع

. آيـد ل انسانى است كه خود بخشى از علت تامه به حسـاب مىآن و امكان فعل در مقايسه با فاع

مطهری،  ؛همان.: نك(گيرد  بهره مى» امكان بالقياس«، طباطبايى از مفهوم فلسفِى زمينهدر اين 

  .)123-99: 1391مهر و مقدس،  سعيدی ؛607-615: 1383

  های فلسفى چالش .2 .4

 .»ای علتـى دارد هر حادثـه«: چنين است و لب كالم آن استقانون عليت يكى از قوانين بديهى 

لم يجب لـم  الشىء ما«اين مفاد تحت عنوان قاعدهٴ . شود شىء تا ضرورت پيدا نكند، موجود نمى

در صورت وجود علـت تامـه، محـال اسـت كـه معلـول  ،بر اساس اين قاعده. شود ياد مى» يوجد

بر  .)8، مرحله 1420طباطبايى،  ؛9مقاله : 1387طباطبايى، : .كن(موجود نشود و از آن تخلف كند 

زيرا ضرورت . ناپذير با اختيار آدمى منافات دارد اين مبنا، اشكال شده است كه اين ضرورِت تخلف

  .اين لب چالش است. متباين است) ريشه دارد» امكان«كه در (با اختيار 

دارد  اول اينكه هر چيزی كه ضرورت وجودی: استضروری چند نكته ذكر  ،در توضيح پاسخ

هر واحد حقيقى از آن خود، يك وجود و يك ضرورت و يك علّت خـاص . يك واحد حقيقى است

سـوم . كنـد دهد و بعد آن را موجـود مى دوم اينكه علّت به معلول اول ضرورت و وجوب مى. دارد

: 1378مطهری، (» فرما است همواره ميان وجود علّت و وجود معلول، وجوب بالقياس حكم«اينكه 

ن به ناسـازگاری جبـر علّـى و قائال. يعنى نوعى تالزم ميان وجود علّت و معلول وجود دارد .)195

طباطبـايى اختيـار را بـر پايـهٴ . گـذارد اختيار معتقدند اين تالزم جايى برای اختيار انسان باقى نمى

معلول های علّت و  امكان بالقياس در جهان هستى كه همهٴ سلسله«پذيرد؛ اما  امكان بالقياس مى

امكـان . شـود، تحقـق نـدارد الوجود منتهى مى ها به ذات واجب به هم پيوسته است و تمام سلسله
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كند كه ميان دو جزء، رابطهٴ علّى و معلولى نباشد و در نهايت امر هم  بالقياس در موردی صدق مى

است و به ها  مثال، خوردن يكى از افعال انسانبرای . )همان(» به يك علّت اصلى منتهى نگردند

فعاله، قدرت بر  یانسان، علم، اراده، سالمت اعضا«يعنى به مجموعهٴ  ،اش بستگى دارد علت تامه

در صورت تحقق علت تامه، اين عمل ضـروری خواهـد . »تحمل، بودن ماده قابله و شرايط ديگر

ه علت نباشد آنگاه ديگر نسبت ضـرورت برقـرار نخواهـد بـود، بلكـ یبود ولى اگر بعضى از اجزا

است و انسان فطرتًا خود » اختيار«و اين همان  ؛ممكن است اين فعل از فاعل صادر شود يا نشود

  .)608-607: 1383مطهری،  ؛184 : 1387طباطبايى، (داند  را مختار و آزاد در فعل و ترك مى

ری اوًال اختيـار امـ ،بنـابراين. بودن خود آگاهى دارد به نظر طباطبايى، انسان فطرتًا به مختار

فعل ضروری، اختياِر عمل انسان جنبهٴ امكـانى دادن كردنى و ثانيًا در انجام  وجدانى است نه اثبات

شود انسان بتواند با فكـر و  همين جنبه امكانى است كه باعث مى ،در واقع. دارد نه جنبهٴ ضروری

 ،هـای مختلـف لعمدادن عالوه بـر انجـام  ،حال  با اين. تروی، فعلى را انجام دهد يا انجام ندهد

عالوه بر اين، ضـرورت علّـى و . ابداع و توليد اعتباريات دليل و گواه روشنى بر اختيار انسان است

انسان با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعـال و حركـات انسـان،  خصوصمعلولى در 

ن موجـب افعال انسـا در خصوصمؤيد اختيار و آزادی انسان است و انكار ضرورت علّى و معلولى 

خالصه ميان علت تامه و معلول، ضرورت و رابطـهٴ . محدوديت و سلب اختيار از انسان خواهد بود

. اما ميـان علـت غيرتامـه و معلـول رابطـهٴ امكـانى و اختيـاری برقـرار اسـت ،جبری برقرار است

  .)185-184: 1387طباطبايى، (شود  به اين تمايز، منشأ خطا مى ىتوجه بى

طهٴ طبيعى ميان علت تامه با معلولش برقرار است و اين رابطه به رابطـهٴ وصف ضرورت در راب

های غيرطبيعى و  طور به رابطه شود و همين طبيعى ميان علت غيرتامه و معلولش تعميم داده نمى

بر اين اساس، جبرگرايان و ناسازگارگرايان در رابطـهٴ ميـان جبـر . يابد ارادی انسان نيز تعميم نمى

در كليـه حـوادث و افعـال ) ضـرورت(اند و بـا اثبـات جبـر  ر دچار اشتباه مبنايى شدهعلّى و اختيا

كننـد  را از اساس و ريشه نفى مى» امكان«يعنى نسبت » اختيار«اختياری و غيراختياری، موضوع 

تر اينكه قول بـه ثبـوت اختيـار را  بياند و عج و در نتيجه در چالهٴ تناقضات عجيب و غريب افتاده

طور است گروهى كه اعتقاد به جبر  همين. اند نكار عليت و در نتيجه قول به اتفاق دانستهمستلزم ا

همـهٴ ايـن فرضـيات و . انـد را مستلزم انكار صانع واجب و انكار اعجاز و جـز اينهـا معرفـى كرده

شود كه آنها نسبت ميان معلول و علـت تامـه  جبر از اين امر ناشى مى در خصوصپندارهای خام 
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يعنى نسبت ميان معلـول  ،اند و از اختيار پذيرد، محل تمسك قرار داده بالضروره صورت مى كه ،را

  .)همان(اند  غفلت ورزيده ،و علت غيرتامه

   نتيجه

مسئوليت اخالقى پاسخگويى به داليل عمل است و رابطهٴ بين عمـل و دليـل عامـل اخالقـى را 

 .1: متضـمن تبيـين دو پرسـش اسـت مسئوليت اخالقى و پاسخگويى بـه داليـل. كند تبيين مى

عمل، ترك آن دادن انجام : كه سه حالت دارد(مسئوليت اخالقى در قبال چه چيزی؟ عمل انسان 

مسئوليت اخالقى در قبال چه كسـى؟ در قبـاِل خداونـد،  .2 ؛)يا ترك آندادن و پيامدهای انجام 

نوع اول نامشروط است و بنيـان ، مسئوليت طباطبايىبا توجه به مبانى توحيدی . ها و جهان انسان

  .آيد انواع ديگر به حساب مى

علـم، : انـد از شـود، كـه عبارت مسئوليت اخالقى و انواع آن تحت شرايط مشخصى اثبات مى

در بـاب  ویهای  طراحى نظريهٴ مسئوليت اخالقى طباطبايى مستلزم تبيين ديدگاه. قدرت و اختيار

هـا بـدون تكيـه بـر تحليـل  و مقابله با چالش ویيه بديهى است كه تبيين نظر. موارد فوق است

  .ممكن نيست ویمبانى فلسفى 

. های فكری طباطبايى همانـا نظريـهٴ اعتباريـات اسـت ترين نوآوری ترين يا يكى از مهم مهم

اعتباريات آدمى از جمله اعتبار مسئوليت اخالقـى، از يـك سـو از الزامـات زيسـتى و ضـروريات 

ها و  اند و اين ارزش ت آدمىاها و غاي از سوی ديگر اعتباريات تابع ارزششود و  اجتماعى ناشى مى

هم پاسخى به ضروريات افعال و اعمـال  ،مسئوليت اخالقى ،بنابراين. ت، متأخر از نيازها استاغاي

مسـئوليت . و اهـداف اخالقـى حيـات اجتمـاعىات اخالقى و لوازم آنهاست و هم پاسخى به غاي

ايـن . تباريات يك خط رابط ميان الزامات اجتماعى و غايات اخالقى استاخالقى همانند ديگر اع

دهد كه اعتباريات به طور كلى و مسئوليت اخالقى به طور خاص پيچيده اسـت و  روابط نشان مى

هـر «و از آنجـا كـه  ؛در تفكر طباطبايى سـخن گفـت» نظام مسئوليت اخالقى«به نوعى بايد از 

ر، بر مفروضات فلسفى خاص خويش مبتنى است؛ چه تصريحًا و چه دستگاه اعتباری از قواعد رفتا

» اسـت) يا جهـان آدمـى بـا جهـان عينـى(اين ويژگى ناشى از پيوند اعتباريات با حقايق . تلويحاً 

پس كشف منطق درونى نظام مسئوليت اخالقى مستلزم ايـن اسـت  .)2/40، 1390كياشمشكى، (

جانبـهٴ مسـئوليت اخالقـى  از دل آن، بـه تبيـين همهو  ،در كليـتش انديشـيده طباطبايىكه تفكر 

مندی روشـن  اين نظام. مند است به سخنى ديگر، مسئوليت اخالقى يك اعتبار نظام. شودپرداخته 
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تـا آثـار ) ماننـد توحيـد(ه باشـد، شدهای حقيقى استوار  كند كه اين اعتبار اخالقى بايد بر پايه مى

شود و خالف آن  جهان اعتبار و واقعيت هماهنگ مى در اين صورت،. حقيقى مطلوب نتيجه بدهد

جهان اعتباری پل ارتباطى او با جهان عينى اسـت و ناسـازگاری «زيرا . گردد منجر به نابودی مى

لذا الزم است اعتبارات آدمى بـا حقـايق . شود اين دو به تباهى، تالشى و هالكت آدمى منجر مى

له در ئدهد كه ايـن مسـ ی مسئوليت اخالقى نشان مىمند اين نظام .)همان(» عينى سازگار باشند

اين تفاوت ابتدا در اصول خود را نشـان . با تفكر ديگران يك تفاوت جوهری دارد طباطبايىتفكر 

بـا تمـام . دهد و بعد در غايات و سپس در نظم درونى و دنيوی رفتارها و عملكردهای انسـانى مى

به داليل و مستلزِم به عهده گرفتن الزامات عمل اين احوال، مسئوليت اخالقى نوعى پاسخگويى 

  .است

تـرين آن يكـى چـالش  هايى غيرمستقيم بر مسئوليت اخالقى ايراد شده است كه مهم چالش

ايـن  طباطبايىپاسخ . جبر و اختيار است و ديگری، چالش ناسازگاری موجبيت علّى با اختيار آدمى

 ،بنابراين. دارد و قوانين عليت در ساحت حقيقتاست كه اختيار آدمى در ساحت اعتباريات جريان 

های  شـود؛ زيـرا هـر يـك بـه سـاحت ناسازگاری ميان جبر علّى با مسئوليت اخالقـى ديـده نمى

طباطبايى با تمايز دو سـاحت حقيقـت و اعتبـار، چـالش اصـلى را منحـل . متمايزی مربوط است

  .كند مى

  منابع

  .قرآن كريم .1

  .كتاب فردا، چاپ دوم :ای اجتماعى، قمه جهان .)1392(پارسانيا، حميد  .2

بوستان كتاب، چاپ  :امير ديوانى، قم :، ترجمه و تحشيهذهن، مغز و علم .)1382(سرل، جان  .3

  .اول

عالمه در باب سازگاری ضرورت  هبررسى نظري« .)1391(مهر، محمد و مقدس، سعيد  سعيدی .4

 .123ـ99، صص2، ش3، سحكمت معاصرنشريهٴ : در، »علّى و اختيار انسان

  .دارالفكر :على شيروانى، قم :، تعليقبداية الحكمة .)1378(طباطبايى، سيد محمدحسين  .5

 .بوستان كتاب، چاپ دوم :، قماصول فلسفه رئاليسم .)1387(طباطبايى، سيد محمدحسين  .6

بوستان كتاب، چاپ دوم،  :، قمهای اسالمى بررسى .)الف 1388(طباطبايى، سيد محمدحسين  .7

  .2ج



ی از دیدگاه  ت اخال و ی  ن ف ی مد با    با

       27 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

  .بوستان كتاب، چاپ پنجم :، قمشيعه در اسالم .)ب 1388(سيد محمدحسين  طباطبايى، .8

مؤسسة  :عباس على الزارعى، قم :، تعليقنهاية الحكمة .)1420(طباطبايى، سيد محمدحسين  .9

  .النشر اإلسالمى، الطبعة الخامسة عشرة المنقحة

مؤسسة  :بيروت، الميزان فى تفسير القرآن .)1422/2002(طباطبايى، سيد محمدحسين  .10

 .1األعلمى للمطبوعات، الطبعة الثانية، ج

صباح الربيعى و  :، تحقيقاإلنسان والعقيدة .)الف 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .11

 .نشر باقيات، الطبعة الثانية :على األسدی، قم

مجموعة رسائل : ، دررسالة اإلعتبارات .)ب 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .12

  .باقيات: صباح الربيعى، قم :، تحقيقالطباطبائى العالمة

اإلنسان : ، دررسالة اإلنسان بعد الدنيا .)ج 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .13

  .نشر باقيات، الطبعة الثانية: قم، صباح الربيعى و على األسدی :، تحقيقوالعقيدة

اإلنسان : ، درنيارسالة اإلنسان فى الد .)د 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .14

  .نشر باقيات، الطبعة الثانية: قم،صباح الربيعى و على األسدی :، تحقيقوالعقيدة

 :، تحقيقاإلنسان والعقيدة: ، دررسالة الوالية .)ه 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .15

  .نشر باقيات، الطبعة الثانية: قم، صباح الربيعى و على األسدی

مجموعة رسائل العالمة : ، دررسالة التوحيد .)و 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .16

  .باقيات: قم، صباح الربيعى :، تحقيقالطباطبائى

اإلنسان : ، دررسالة اإلنسان قبل الدنيا .)ز 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .17

  .نشر باقيات، الطبعة الثانية: قم، صباح الربيعى و على األسدی :، تحقيقوالعقيدة

 :، تحقيقمجموعة رسائل العالمة الطباطبائى .)ح 1428/2007(بايى، سيد محمدحسين طباط .18

  .باقيات :صباح الربيعى، قم

مجموعة رسائل : ، دررسالة القوة والفعل .)ط 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .19

 .باقيات: قم، صباح الربيعى :، تحقيقالعالمة الطباطبائى

مجموعة : ، دررسالة المنامات والنبوات .)ی 1428/2007(طباطبايى، سيد محمدحسين  .20

  .باقيات: قم  ،صباح الربيعى :، تحقيقرسائل العالمة الطباطبائى

  .آرا جهان :، تهراناسالم و اجتماع .)تا الف بى(طباطبايى، سيد محمدحسين  .21

  .نا بى :، تهرانروابط اجتماعى در اسالم .)تا ب بى(طباطبايى، سيد محمدحسين  .22



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  تان(   ۶٢دوم،   )١٣٩٣ز

28 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

  .آيت عشق :، قمهای عقل نظری راز رستاخيز و كاوش .)1383(ابوالفضل  كياشمشكى، .23

، »كاربرد نظريه اعتباريات عالمه طباطبايى در علوم انسانى« .)1390(كياشمشكى، ابوالفضل  .24

، به كوشش )مجموعه مقاالت( اسالمى  ـ  عالمه طباطبايى، فيلسوف علوم انسانى: در

  .هشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، تهران، پژو2عبدالحسين خسروپناه، ج

  .صدرا، چاپ ششم :، تهرانشرح منظومه .)1378(مطهری، مرتضى  .25

صدرا، چاپ  :، تهراناصول فلسفه و روش رئاليسم، مجموعه آثار .)1383(مطهری، مرتضى  .26

  .6، جدهم

 :فاتن محمد خليل اللبون، بيروت :، تعليق و تصحيحالمشاعر .)1420/2000(مالصدرا، محمد  .27

  .مؤسسة تاريخ العربى

دار  :، بيروتالحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة، )1423/2002(مالصدرا، محمد  .28

  .احياء التراث العربى

علمى و فرهنگى، چاپ  :اسماعيل سعادت، تهران :، ترجمهاخالق .)1375(مور، جورج ادوارد  .29

 .دوم

بوستان  :ى، قميابوالقاسم فنا :ترجمه، فلسفه اخالق در قرن بيستم .)1387(وارنوك، مری  .30

  .كتاب، چاپ دوم

31. Fischer, John Martin (2006). My Way: Essays on Moral Responsibility, 
London: Oxford University Press. 

32. Fischer, John Martin, and Others (2007). Four Views on Free Will, 
Blackwell. 

33. Fischer, John Martin, and Ravizza, Mark (1998). Responsibility and 
Control: A Theory of Moral Responsibility, London: Cambridge Studies 
in Philosophy and law, Cambridge University Press. 

34. Zimmerman, Michael (2001). "Responsibility," Encyclopedia of Ethics, 
V. 3.New York and London:Routledge 

  :ها نوشت پى

                                                 
پاسـخگويى بـه داليـل پيونـد  ساز و كارمسئوليت اخالقى را با  ،از جمله فيشر ،فيلسوفان در دوره معاصر برخى .١

پاسـخگويى  سـاز و كـارپاسـخگويى قـوی؛ و  ساز و كار: پاسخگويى به داليل دو قسم است ساز و كار. اند زده

فاعل بايـد : كند پاسخگويى قوی و بالفعل، تحقِق سه شرط را مطرح مى ساز و كارفيشر برای تشخيص . ضعيف

ايـن . كافى بداند، مطابق با داليل كافى انتخاب كند، بر اساس اين انتخاب فعل خود را انجام دهد اين داليل را
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ها  و اگـر يكـى از ايـن شـرطاساسى است ) كفايِت دليل، انتخاب آن، و عمل بر اساس دليل منتخب(سه شرط 

بين داليل و عمل را نشـان تری  پاسخگويى از نوع ضعيف خواهد بود، كه ارتباط سست ساز و كارنباشند، آنگاه 

معقول ايـن اسـت . ها است ها و عمل پاسخگويى معطوف به توضيح رابطهٴ دليل ساز و كارحال،  هر  به. دهد مى

گيرانه باشد و نه خيلى سست و تفريطى، بلكـه در حـد ميانـه و معتـدل  كه اين رابطه نه خيلى افراطى و سخت

  .Fischer, 2006: 67: .برای توضيح بيشتر نك. باشد

جـان سـرل قـدرت . عمل در عصر حاضر محل تفسيرهای متعددی واقع شـده اسـت» توانايىِ «مفهوم قدرت و  .٢

ولى برخى ديگـر، آن را نـوعى ) 177: 1382سرل، (داند  شناختى و دال بر امكان انتخاب مى عمل را امری روان

. 1: دهنـد ور، نيـز دو كـار انجـام مىمـ. ای. كسانى ماننـد جـى. دانند شناختى از بدن مى حالت و كيفيت عصب

، تا بتوانند مسئوليت اخالقـى را در مقابلـه بـا نظريـات »اختيار«بازتفسير معنای  .2؛ »توانستن«بازتفسير معنای 

 .)163: 1387وارنوك، ( كنندجبرگرايان، اثبات و مستقر 
 ؛164-145: 1375مـور، (اسـت  اين مفهوم نيز مانند مفهوم توانستن در غرب معاصـر، بازانديشـى جـّدی شـده .٣

  .)164-161: 1387وارنوك، 



 

 


