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Abstract 

Moral cognitivism is one of the topics of moral philosophy and epistemology of ethics and Naṣīr al-

Dīn al-Ṭūsī is among the moral cognitivists because: first, he refers to various ways for knowing the 

reality such as reason, fame, experience, revelation and intuition; second, he deals with the middle 

term as a criterion for knowledge; third, he accepts the demonstrability of the rational moral 

statements; and fourth, he adheres to moral absolutist. Since he is a moral cognitivist and given that 

all moral cognitivists are considered moral monists, Ṭūsī is also considered a moral monist; it 

seems, however, that Ṭūsī, in explaining the demonstrability of moral statements, has not proved 

the real relationship between the granting of divine blessings and the necessity of gratitude, and has 

come to the conclusion by claiming that this relationship can be considered the result of a causal 

relationship between moral act and its result; that is, every moral act, such as thanksgiving, causes 

happiness and perfection of human beings, and the obligation of thanking God shows the causal 

relationship between gratitude and the resulting happiness for the grateful person. Therefore, if it is 

asked why thanksgiving is obligatory, the answer is that this thanksgiving is obligatory because it 

can lead to happiness and perfection. 
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 چکیده
 شالود وشناسالی اخالال  موسالوی میگرایی اخالقی یکی از مباحث فلسفۀ اخالال  و مررفتشناخت

هالای گواالاگون شالناخت گیالرد  زیالرا وی او ب  الا را گرایان اخالقی قالرار میموقق طوسی در زمرۀ شناخت
عنوان مریالار شالناخت چون عقل، شهرت، تجر ا و وحی و الهام اشار  دارد  ثاایاب  ا حدوسط  اواقریت هم

 ند گرایی اخالقی پایاب  ا مطلقپذیرد و را رپذیری جمالت اخالقی عقالای را میپرداختا است  ثالثاب  رهان
گرای گرایان اخالقالی، وحالدتکالا تمالام شالناختگرا  ودن موقالق طوسالی و ایناست   ا توجا  ا شناخت

گیالرد  امالا  الا ا الر گرایان اخالقالی قالرار میشواد، موقق طوسی ایز در زمرۀ وحالدتاخالقی موسوی می
، را طالۀ حقیقالی میالان اعطالای ارالم الهالی و پذیری جمالت اخالقالیرسد موقق طوسی در تبیین  رهانمی

توان ایالن را طالا را اتیجالۀ را طالۀ وجوی شکر را  رهاای اکرد  است و  ا ادعایی  ا اتیجا رسید  است کا می
عّلی ال مرلولی قلمداد کرد کا میان فرل اخالقالی و اتیجالۀ آن وجالود دارد، یرنالی هالر فرالل اخالقالی ماانالد 

شود و این وجوی شکرگزاری خدا مبین را طالۀ رسیدن ااسان می  خشی و  ا کمالشکرگزاری سبب سرادت
علی و مرلولی میان شکر خدا و سرادت حاصل از آن  رای شکرگزار خواهد  ود  پس اگر پرسید  شود چالرا 

 شود  رای کسب سرادت و کمال، این شکرگزاری واجب است شکر ُمنِرم واجب است، پاسخ داد  می
گرایی گرایی اخالقی، مطلالقشناسی اخال ، شناختلسفا اخال ، مررفت: موقق طوسی، فواژگان کلیدی
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 مقدمه
پالردازد  وی دااد کالا  الا چگالواگی کسالب اخالال  خالوی میمی علم اخال  را صنرتیموقق طوسی 

اخالال  گیرد)طوسالی، دااالد و آن را جالوهری مسالتقل از جسالم در ا الر میموضوع علم اخال  را افس می
واسالطا دااالد کالا افرالال افالس ااسالاای  اای میرای قوای خاصی است  او ُخلق را ملکاکا دا (48، ااصری

ترین و اهمیت علالم اخالال  را  الا عنالوان شالری ( 101شواد)همان، سهولت صادر می رخورداری از آن  ا
 ( 106کند)همان، صنرت گوشزد می

هالا ایالن  اشالد کالا  وث آنشمارد کا موضوع های اخالقی میموقق طوسی جمالتی را در زمرۀ جملا
(  وی  الا تبیالین قلمالرو 100-99رسالد)همان، ااسان از طریق کدام فرل اختیاری  الا سالرادت ااسالاای می

دااد  او تمایز اخال  را از آدای در واقریت داشتن اخالال  و اعتبالاری اخال ، آن را از آدای و فقا متمایز می
 کند  ودن آدای قلمداد می

دااد  اصل، وضع و طبع  و مفسدۀ افرال اختیاری اوع  شر را سا چیز میموقق طوسی مبدأ مصلوت 
توان  ا آن رسید و  ا سبب تغییالر زمالان، دااد کا  ا عقل عملی میاو مبدأ افرال اخالقی را طبیرت  شری می

مکان و     متغیر اخواهد  ود، چون این احکام  ر اساس طبیرت اوع  شر حاصل شالد  اسالت، امالا آدای و 
م مبتنی  ر وضع و اعتبار جماعتی است کا  ا تغییر آن جماعت یا تغییر ا ر آاان، آن آدای و رسالوم هالم رسو

کند  گاهی ایز مبدأ یک فرل اختیاری حاصل از اصلی است کا رأی و  الاور  زرگالی، قالااوای را  نالا تغییر می
شود کا این قوااین الهالی ایالز مید  میاهاد  است کا اگر آن قااون از طریق امام یا پیامبر  اشد، قااون الهی اا

ااد اگر راجع  ا اشخاص  اشد، قوااین عبادی و اگر راجع  ا خااواد   اشد، قوااین تد یر منزل و اگالر سا دستا
شود  این قوااین در  یان موقق طوسی ذیل علالم ها  اشد، قوااین ُمُدن اامید  میراجع  ا اهل شهرها و اقلیم

شود  موقق طوسی مباحالث ( و امروز از آن  ا احکام ثااوی فقهی ایز یاد می41-40فقا آمد  است)همان، 
کند   ا عبارت دااد  اما اخال  را تغییرااپذیر و  ر اساس طبیرت قلمداد میعلم فقا و آدای را قا ل تغییر می

 پردازد ی میدیگر، در دیدگا  موقق طوسی اخال   ا امور افساای و دروای و فقا  ا امور  دای و  یروا
موقق طوسی افزون  ر مباحث فلسفی در ارۀ افس و قوای آن، پرداختن  ا غایت و کمال افس از طریق 

گواا مباحالث را مقالدم  الر علالم دااد  لذا این رهان را ممکن و فایدۀ آن را  یشتر و وسیرتر از علم اخال  می
مندی ارائا قق طوسی، توقیقات ارزش(  در ارۀ مباحث فلسفۀ اخال  مو48کند)همان، اخال  مطرح می

توسالط آقالای حسالین اتالر   ا ریۀ اعتالدالشد  است  مااند اینکا اوآوری وی در مریار حد وسط در کتای 
اادیشالا تشریح شد  است  همچنین تأمالت موقق طوسی در اخال  را قاسم پورحسن در اشریۀ پژوهشی 

ت اخالقی از من ر وی مورد پالژوه  قالرار گرفتالا کا  رخی اصطالحا ررسی کرد  است  افزون  ر این دینی
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 الا مفهالوم  تالاریخ اسالالم ا عدالت و اشریۀ پژوهشالی های اخالقی پژوه کا اشریۀ پژوهشی است چنان
شناسی اخال  را از من الر موقالق طوسالی در ردائت از من ر وی پرداختا است  همچنین رهام شرف هستی

گرا  ودن یا ابودن موقالق طوسالی توقیقالی ما در ار  شناخت ررسی کرد  است  ا ااما اخال پژوه اشریۀ 
 گرا  ودن وی را در اخال   ررسی اماید ارائا اشد  است و این مقالا در صدد است، شناخت

 گرایی اخالقشناخت
گرایی و ااشناختگرایی شناسی اخال   ا مباحثی در ارۀ شناخت احکام اخالقی مااند شناختمررفت

شود کا  ا امکان شناخت  رخی احکالام اخالقالی ثا الت و ای اطال  میگرایی،  ا ا ریاپردازد  شناختمی
ااد کا یا واقریت عینی  و ثا تی داشتا یا  ر واقریالت مبتنی  ر خارج مرتقد  اشد  زماای احکام اخالقی ثا ت

طوسی در مررفت شناسی اخال   الا پالرداختن  الا (   موقق 192-191عینی و ثا تی مبتنی  اشند)احمدی، 
گرایی مباحثی مااند را  شناخت، مریار اثباتی اخال ، توجیا اخالقی، اطال  و اسالبیت اخالقالی و وحالدت

گرا  الودن وی جا  ا ادلالۀ شالناختگرایان اخالقی قرار داد  است کا در ایناخالقی، خود را در زمرۀ شناخت
 پرداختا خواهد شد 

 گرایی اخالقی از طریق راه شناختتاثبات شناخ

های شناختی چون فطرت اخالقالی، عقالل، شالهرت، تجر الا و موقق طوسی در مکتو ات   ا تبیین را 
های شناخت یادشالد ، در وحی و الهام  رای شناخت احکام اخالقی پرداختا است  وی  ا توجا کردن  ا را 

های شالناخت یادشالد   ا اوو   یان موقق طوسی  ا را  جاگیرد  در اینگرایان اخالقی قرار میزمر  شناخت
 گرایی موقق طوسی پی  ریم های شناخت  ا شناختشود تا از تبیین را پرداختا می
 فطرت

کا  داایم دیدگا  موقق طوسی در ار  فطرت اخالقی چیست، اخسالت  ایالد توجالا کنالیم کالا  رای این
کا آیا هر ااساای وث را موقق مطرح کرد  است: یکی ایندر ارۀ فطرت دو گواا  وث امکان دارد و هر دو  

کالا رواقیالون چنالین دیالدگاهی از ا تدای خلقت خود فطرتاب دارای فضایل اخالقالی خلالق شالد  اسالت، چنان
ها  الا فضالایل اخالقالی و  رخالی  الا رذایالل ها تفاوت دارد   رخی ااسالانااد، یا طبیرت وجودی ااسانداشتا

کا ااسان فطرتاب اا خوی است و االا  الد، کا جالینوس مرتقد است، یا اینچنانشواد، اخالقی ذاتی خلق می
کا ارسطو  الا ایالن کالالم قائالل سازد، چنان لکا  ا اختیار خود و  ا تهذیب اخال ، خلق و خوی خود را می

-102، اخالال  ااصالریپذیرد)طوسالی، های یادشد ، دیدگا  آخالر را میاست  موقق طوسی  ا اقل دیدگا 
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کا ااساای از آغاز شود  قضیا اول اینوی میان دو قضیۀ ذیل،  ا رد اولی و امکان دومی تمایز قائل می ( 104
ها استرداد  ا تری در پذیرش فضالایل کا  رخی ااسانمند آفرید  شد   اشد و دوم اینخلقت فطرتاب فضیلت

 ( 152داشتا  اشند)همان، 
ای آفرید  شد  است کالا ود ااسان از  دو خلقت،  ا گواا وث دوم در ارۀ فطرت این است کا آیا در وج

 افرال و صفات خوی را از  د تشخیص دهد؟
ااد، اما تمایز  وث اول و دوم در این است کا در  وث اول اگرچا دو دیدگا  اول،  ا فطرت مرتقد شد 

 د ایسالتیم،  (   ا خالف  وث دوم، دابال فطرت خوی و102فطرت تشخیص خوی و  د را اداراد)همان، 
 لکا در جستجوی فطرتی هستیم کا خوی و  د را از یکدیگر تشخیص دهالد   والث اول  الا روان شناسالی 

شود و ذیل عنوان قلمرو اختیار ااسان ایز  وث شالد  اسالت  امالا  والث ادرا  و مباحث کالمی مر وط می
 اسی اخال  است آید، درحالی کا  وث دوم از مباحث مررفت شنمررفت شناسی اخال   ا حسای امی

موقق طوسالی در  والث دوم، االافی فطالرت اخالقالی  الا عنالوان را  شالناخت خالوی از  الد در ااسالان 
کنالد  (  وی  ا وجود فطرت اخالقی  رای تشخیص کمال در اباتات و حیوااات اذعان می58است)همان، 

د  عقالل هالا قالوۀ عاقلالا  الرای تشالخیص کمالال اداراالد، امالا تشالخیص کمالال  الرای ااسالان  الا عهالزیرا آن
 ( 64 اشد)همان، می

 عقل
دااد کا  ا حیوااات در آن اشتراکی ادارد  او مرتقالد اسالت موقق طوسی، عقل را قوۀ خاص ااساای می
کا ااسان یک قوۀ عاقلا  یشتر ادارد و موقالق ااد، درحالیعقل عملی و ا ری  ا اعتبار مدَرکات تقسیم شد 

(   عقل از آن جهالت کالا  الا حقالایق موجالودات و 109همان، کند)طوسی از آن  ا مدرِ   الذات تربیر می
ای عقالل را کالار آید و موقق، کارکرد اینگواالاکند، حکمت ا ری پدید میاصناف مرقو ت آگاهی پیدا می

دهد و امور مرالاش دااد  اما عقل از آن جهت کا مصالح و مفاسد اعمال را تشخیص میقوۀ عقل ا ری می
ای عقل را کار قوۀ عقل عملالی آید و موقق، کارکرد اینگوااحکمت عملی پدید می کند،را تن یم و تد یر می

 ( 60-59، اخال  موتشمیو همو،  80-77، قواعد الرقائد  همو، 57دااستا است)همان، 
موقق طوسی در تبیین کارکرد عقل عملی مرتقد است کا عقل عملی، قالوا و افرالال خالاص خالوی  را 

اخالال  شان را داشتا  اشند و  الر یکالدیگر غلبالا اکنند)طوسالی، ی کا ااسجامکند  ا طورمن م و مرتب می
شهویا و غضبیا ال را توت سالیطرۀ عقالل قوۀ (  وی  ا این تبیین، عملکرد تمام قوا ال عقل ا ری، 70، ااصری

کا عقل عملی تد یر افالس و قالوای آن را ااجالام داد یرنالی افرالال جالوارحی و دهد   رد از اینعملی قرار می
رسد، کا تالد یر امالور منالزل و سیاسالت مالدن را در ااوی فردی را سامان  خشید،  ا درجۀ اکمال غیر میجو
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خوااد و حکمت عملی را کمال کا موقق، حکمت ا ری را کمال اول میگیرد)همان(   ا توجا  ا این رمی
 ی مالاد  و مالادۀ  الی کا صورت دوم، پس کمال اول  ا منزلۀ صورت و کمال ثاای  ا منزلۀ ماد  است  چنان

صورت ثبات و ثبوتی اداراد، عقل ا ری و عقل عملی ایز چنالین ارتبالاطی  الا یکالدیگر داراالد، یرنالی علالم 
عمل ضایع و  یهود  است و عمل از روی  صیرت و آگاهی اداشتن ایز مفید ایست و عمل مضر ایالز  الر  ی

پس علم مبالدأ عمالل اسالت و عمالل شود  شود و  دون علم، عملی موقق امیپایۀ علم اادرست شروع می
 آید)همان( کنندۀ علم  ا حسای میتمام

دهد: عاقل ااقص، عاقل مقلد و عاقل شان در سا دستا قرار میها را  ا واسطۀ عقلموقق طوسی ااسان
کننالد، عاقالل االاقص  الا دلیالل عقالل گو را مالدح میهای افا  کا دروغمستبصر  وی مرتقد است در میدان

شود، عاقل مقلد ایز  ا دلیل تقلید کردا  احتمال خطا در او زیالاد اسالت و لالذا او ایالز از ااقص  گمرا  می
یا د، پس  اید در زمرۀ عاقل مستبصر قرار جا تنها عاقل مستبصر اجات میگردد و آنعاقل مستبصر جدا می

ئل شد)طوسالی، ترین وظیفا و شأن عقل کا تشخیص حسن و قبح از یکدیگر است، ااگرفت تا  توان  ا مهم
 ( 60، اخال  موتشمی

دهالد  وی در اسالتفاد  از موقق طوسی تبیین ذیل را در چگواا  ا مقام عاقل مستبصر رسیدن تالذکر می
کا عقل را  ا هرچیالزی سالرگرم کنالیم، در شود مااند اینکند کا مر وط  ا عمل میعقل، اکاتی را گوشزد می

شالویم و اگالر در را  ول  کنالیم، در همالان را  موفالق میشویم، اگر در را  راسالت مشالغهمان چیز موفق می
کنالد کالا عقالل را در شالناخت غیرصویح مشغول  اماییم، در همان را  موفقیت پیدا کنیم، وی پیشنهاد می

مباحثی مااند شناخت حسن و قبح اخالقی مشغول کنیم)همان(، زیالرا اگالر  الا چیالزی غیالر ایالن شالناخت 
 مااد می مشغول شود، از شناخت حسن و قبح  از

ای را  یان کالرد  اسالت کالا در آن ادلالا  الر موقق طوسی در رد شرعی ابودن شناخت حسن و قبح، ادلا
(   ا عنالوان امواالا، 341-339، تلخیص الموصلعقلی  ودن شناخت حسن و قبح تصریح دارد)طوسی، 

دااالد  ی و  د میگویی  رای اجات پیامبر را دلیلی  ر عدم امکان شناخت عقلی خوفخر رازی تجویز دروغ
گویی  د  ود، اباید اینجا اسالتثنا  خالورد، کا اگر دروغ دین  یان کا احکام عقلی استثناپذیر ایستند، درحالی

شود، پس خوی و  د متغیالر هسالتند و گویی  رای اجات پیامبر خوی دااستا میکا دروغپس  ا توجا  ا این
ی  رای امکان شناخت خوی و  الد، مرتقالد اسالت قا ل شناخت عقلی ایستند  موقق طوسی در پاسخ  ا و

کند در تالزاحم  الین دهد، عقل حکم میجایی کا تزاحم  ین  د و  دتر رخ میگویی  د است، اما از آندروغ
کند و  دین وسیلا، اعتقادش اهم و مهم، اهم مقدم شود و ارتکای  د را  رای مرتکب اشدن  دتر تجویز می

 کند)همان( و  د  یان میرا  ر امکان شناخت عقلی خوی 
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ترین کارکردهای عقل عملی، شناخت حسن و قبح شمرد  شالد  موقالق طوسالی  ا  یاای دیگر، از مهم
شالود، مرتقد است عقل  ا وسیلۀ قاعدۀ اعتدال یا مریار حد وسط، کا در مریار شناخت  الا آن پرداختالا می

( و در  یان گذشتا  ا توجالا  الا 108، اخال  ااصریدهد)طوسی، ها را تشخیص می سیاری از حسن و قبح
 ( 341، تلخیص الموصلتقدم اهم  ر مهم  ا این شناخت واصل شد)طوسی، 

 شهرت
 ا اعتقاد موقق طوسی، حسن و قبح  رخی افرال از طریق عقل و  رخی دیگر از طریق شهرت شناختا 

مالال  صالد  و کالذی در کننالد  امالا شواد  لذا  رخی قضایای اخالقی را در زمرۀ مشالهورات ذکالر میمی
، شالرح اشالارات اشد، اا مطا قت  الا عقل)طوسالی، قضایای مشهور ، موافقت یا مخالفت  ا آرای عقال می

ها یالا ای، مصلوت عمومی داشتن آن است و مصلوت عمومی داشتن آن(  دلیل مشهور شدن قضیا1/221
قل ال مااند حمیت و حیالا ال کالا  ا سبب عادات ایکو داشتن است یا اخال  جمیلا داشتن یا  ا حسب غیرع

هالا شالان  الا آنها جهت عقالای هم داشتا  اشند  اما زماای کا از حیث شهرتممکن است هر کدام از این
شود (، اما حذف امی347-346، اساس ا قتباسمااد)طوسی، ها مغفول میشود، جنبۀ عقلی آنتوجا می

کا حالاکی از واقریالت خالارجی قی  ا دلیل اینو شهرت ِصرف، در اخال  حجیت ادارد،  لکا شهرت اخال
است، حجیت دارد   ا همین دلیل، موقق مرتقد است شهرت ِصرف کا  ر واقریت خارجی متکی ایست، 
تنها  رای وضع آدای مفید است، اا اخال  کا  ر واقریالت و طبیرالت ال اعالم از مالادی و غیرمالادی ال ا تنالا 

 ( 41، اخال  ااصریدارد)طوسی، 
 تجر ا

طوسی اق  تجر ا را ایز در اخال  مشخص کرد  است  وی، مبادی مصالح اعمال اخالقالی را موقق 
یا ی تجر الی  الا (  پالس امکالان دسالت41-40دااد کا  ا مقتضای عقل و تجر ا هستند)همان، طبیرت می

توااد حکم کند و حکم کردن در  رخی مبادی احکام اخالقی وجود دارد اگرچا تجر ا  دون کمک عقل امی
 ( 14، تلخیص الموصلضایا کار عقل است)طوسی، ق

 وحی و الهام
گیراد یا ذیل تجر الا  یرنالی وحی و الهام از حیث واقریت یک اوع هستند یا ذیل علم حضوری قرار می

کنالدۀ علالم حضالوری دارد  در الهالام ایالز شود اسبت  ا پیامی کا دریافت می رای پیامبر کا  ا او وحی می
های دیگر کا  الا شد ، شهود شد  است اما  رای ااسانشود ایز پیام الهاماو الهام می اسبت  ا آن کسی کا  ا

آید، یرنالی مالثالب از طریالق کنند تجر ا  ا حسای میواسطۀ پیامبر یا اولیای الهی  ا آن پیام دسترسی پیدا می
ها ن  الا واسالطا  الا ااسالان راد  البتا میان اقل و تجر ا تمایزهایی وجود دارد کا اقل چوشنیدن  ا آن پی می
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طورکا میان وحالی و الهالام ایالز شود ِصرف شنیدن ایست تا از اقسام تجر ا  ا حسای  یاید، همانمنتقل می
تر و  الا ادعالا ابالوت همالرا  اسالت، امالا الهالام شالناخت تمایزی وجود دارد کا وحی از حیث قلمرو، گسترد 

بوت ایست  توجا  ا کارکرد وحی و الهام ازد کند و صاحب الهام مدعی امودودتری را اصیب صاحب  می
های اخالقی را کا حاکی از حقایق اخالقالی هسالتند از طریالق دهد  سیاری از گزار موقق طوسی اشان می

آیند و در تبیین مراتب کمالی ااسان مرتقد است ااسان  ا مقتضای ااطق  ودا  کارهالای وحی  ا دست می
 رد تا از اقصان  الا کمالال و فضالیلت را  یا الد، امالا کسالاای پی  می اختیاری خود را  ر اساس عقالایت  ا

کنند  این اهایالت مالدارج االوع تر خواهند  ود کا  ا وسیلۀ وحی و الهام، مررفت حقایق را دریافت میکامل
، اخالال  ااصالریشود)طوسالی، ااساای است کا اتصال  ا عالم اشرف و عقول و افوس مجرد موسوی می

کا اخست  اید از عقل یین، مقام استفاد  از وحی  ا تر از استفاد  از عقل است  اما این(   ا این تب62-63
 ا حجیت وحی حقیقی رسید، جای مناقشا ایست کا در تبیین مراتب کمالی ااسان  ا عبور از عقل  ا وحی 

 رسید  است 
از وحالی ایالز  زم  افزون  ر مطلب فو ، کساای کا آرزوی وصول  ا کمالال حقیقالی را داراالد، اسالتفاد 

کالا کند و  اید از شرع و وحی اخالذ کالرد  ماانالد ایناست  زیرا  سیاری از حقایق اخالقی را عقل در  امی
(  این تبیین منافاتی 1/221، شرح اشاراترا شرع  یان کرد  است)طوسی، « آزار حیوان  دون دلیل  د است»

کا تمام مصالح و مفاسالد  شالری را ز  ر اساس این ا عقلی  ودن حقایق اخالقی ادارد  زیرا شارع مقدس ای
کند، لذا حکم او مبتنی  ر عقل اسالت  زیالرا او ب عقالل، دااد، مطا ق  ا مصالح و مفاسد  شری حکم میمی

دااد کا مطا ق مصالالح و مفاسالد  شالری دهد، ثاایاب عقل، شرعی را حجت میحجیت شرع را تشخیص می
ل صالریح ال ماانالد تکلیال   ما یطالا  ال مالردود است)طوسالی، حکم کند، لذا احکام شرعی مخال  عق

 ( 340-339، تلخیص الموصل

 گرایی اخالقی از طریق معیار شناختاثبات شناخت

گرایان اخالقی قالرار موقق طوسی  ا تبیین مریار شناخت خوی از  د اخالقی، خود را در زمرۀ شناخت
  توجالا  الا 2  توجا  ا حالد وسالط 1دااد  یز میداد  است  وی مریار شناخت خوی از  د اخالقی را سا چ

(  111-110، اخالال  ااصالری  سرایت فضیلت  ا دیگران در اخالال  اجتماعی)طوسالی، 3حسن فاعلی و 
 پردازیم ترین مریار شناخت خوی از  د میاخست  ا حدوسط در دیدگا  موقق طوسی  ا عنوان مهم

ار رد دارد  مرنای اول کا حد وسط، مطلالق موقق طوسی مرتقد است حداقل دو مرنا  رای حدوسط ک
گیرد و مرنای دوم حد وسط،  ا مرنای اضافی و فی افسا وسط است مااند چهار کا وسط دو و ش  قرار می
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ها مرتقداد اعتدال مزاج هالر و اسبت  ا اشخاص متغیر است، مااند اعتدال مزاجی اشخاص ازد اطبا کا آن
یگران متفاوت است  حالد وسالطی کالا مریالار ارزش اخالقالی  الا شخصی اسبت  ا مزاج موجود  دا   ا د

آید، مرنای دوم حد وسط است  زیرا اسبت  ا شرایط واقرِی متغیر، هنجارهای اخالقی ایز تغییر حسای می
 ( 188کند)همان، می

موقق طوسی،  ا روش اعتدال  رای وصول  ا سرادت و  ا عنوان مریار ارزش، اق  مهمی قائل اسالت 
کند،  الا شالرطی کسالب رسد و فضایل حسی را کسب میکا حتی کسی کا  ا سرادت دایوی می ا طوری 

شود کا از اعتدال کسب موسوسات خارج اشود تا  توااالد از تفکالر در موسوسات او فضیلت موسوی می
(  وی اق  اعتدال رفتاری در اعتدال مزاج و قوام حیات را ایالز  یالان 90-89این طریق استفاد  کند)همان، 

 ( 108(  او اعتدال افس ااطقا را  رای کسب فضایل  زم دااستا است)همان، 75کرد  است)همان، 
موقق طوسی  رد از  یان حد وسط  رای وصول  ا فضایل اخالقی، حد وسط فضیلت عدالت را  ا حد 

دااد  وی مرتقد است حد وسط در فضایل اخالقی غیالر عالدالت، حالدی وسط در دیگر فضایل متفاوت می
شود و خارج از این مرکالز، حالدود افالراط و تفالریط  الا ست میان افراط و تفریط کا حد وسط مرکز دایر  میا

توان  رای افالراط و تفالریط عالددی را مرالین کالرد،  لکالا رذایالل اخالقالی اامتنالاهی آیند، کا امیحسای می
تفالریط مشالخص  (، اما اگر  خواهیم حدی را  رای افالراط و حالد دیگالری را  الرای120-118هستند)همان، 

شود  زیرا کنیم،  رای غیرعدالت امکان دارد، اما تنها یک عدد  رای غیرعدالت وجود دارد کا جور اامید  می
(  در غیرعدالت، طرف زیالادت غیالر از طالرف 143جور هم طرف زیادت است و هم طرف اقصان)همان، 

 اقصان است 
است  افزون  الر دیالدگا  مشالهور کالا  های موقق طوسی در حد وسط، توجا  ا کیفیتیکی از اوآوری

کرداد و دو طرف حد وسط را افراط و تفریط یرنی زیالادت و اقصالان در فضالیلت حدوسط را کّمی تبیین می
دااستند، وی  ا کیفیت هم توجا کرد  است  وی افزون  ر افراط و تفریط،  ا خارج  ودن ویژگی ردائت از می

سط  ا مرنای اقطۀ اعتدال از حیث کّمی ال افراط و تفریط ال و کند و مرتقد است حدوحدوسط ایز اشار  می
(  168دااالد)همان، آید  پس ردائت را ااوراف کیفی از حدوسط میاز حیث کیفی ال ردائت ال  ا حسای می

ردائت  رای هر یک از قوای افساای  ا اوو ذیل قا ل تبیین است   ا عنوان امواا، غضب کردن  ر حیوااات، 
آیالد و جمالاع  الا حیوااالات و و اباتات کا شرور اداراد، ردائت قالوۀ غضالبیا  الا حسالای می اوزاد، جمادات

فاید  همچالون آید و تفکر و ترقل در علوم  یخودارضایی، خوردن کثافات، ردائت قوۀ شهویا  ا حسای می
 شود گیری، ردائت قو  عاقلا موسوی میکهاات و فال

،  رای طرفین حد وسط، افراط و تفریطی کّمالی در ا الر کرداد ر اساس حد وسطی کا قدما مررفی می
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کرداد، امالا موقالق طوسالی  الا گرفتند و رذایل اساسی را  ر اساس سا قو   ا صورت مودود شمارش میمی
دااد  وی، رذایالل اساسالی را ماانالد ها را اامتناهی میتوجا  ا مریار کیفی ردائت کا ارائا کرد  است، رذیلت

( و رذائل اساسی قوۀ عاقلا را کا کارش تمییز حق از  اطل 168کند)همان، داد میفضایل اساسی  سیط قلم
 اماید:است، چنین تبیین می

چا ترلق  الا ا الر دارد و امالا تفالریط در آن  ود در آن 2و َدها 1افراط در قوت تمییز، مااند خبث و ُگرُ زی
اجالرای احکالام موسوسالات  الر چون  الهت و  الدت در عملیالات و قصالور ا الر از مقالدار واجب،ماانالد 

مجردات در ا ریات و اما رداءت قوت چون شو   ا علومی کا مثمر یقین و کمال افالس ابالود، مالثالب علالم 
جدل و خالف سفسطا  ا اسبت  ا کسی کا آن را  ا جای یقینیات استرمال کند و چون علم کهااالت و فالال 

-168وصول  ا شالهوات خسیسالا  ود)همالان، گرفتن و شربد  و کیمیا  ا اسبت  ا کسی کا غرض او از آن 
169   ) 

دومین مریار شناخت خوی از  د اخالقی از من ر موقق طوسی، توجا  الا حسالن فالاعلی اسالت  وی 
شود  گاهی  ا جالای خالوی فرلالی و فالاعلی، مرتقد است خوی اخالقی  ا خوی فرلی و فاعلی تقسیم می

ی این است کا فرل جالدای از ایالِت فاعالل، خالو ی رود  من ور از حسن فرلُحسن فرلی و فاعلی  ا کار می
داشتا  اشد، کا موقق طوسی  ا ُحسن فرلی در افرال اخالقی مرتقد است  حسن فاعلی  الا همالان علالت 

شود و عمل  ا آن ایت ااجام شود و در آغاز هر عمل اختیاری  ا عنوان ایت در ا ر گرفتا میغایی  گفتا می
ق ایت، قری امی لهی  اشد، حسن فاعلی وجود دارد و اگر  ا ایتی غیر از تقری الهالی ااجالام شود  اگر مترلَّ

 شود، حسن فاعلی ادارد و کار ارزشی ادارد  یرنی ارزش فرلی آن هم آثاری  رای فاعل آن اخواهد داشت 
کند،  ا را واسطۀ میان علم و عمل قلمداد می« قصد»گیرد و می« قصد»موقق طوسی ایت را  ا مرنای 

زاالد  او مرتقالد اسالت توااد قصد کند و اگر قصد اکند، کالار از او سالر امیي کا اگر کسی ادااد، امیاگواا
فاعل اخالقی در سیر و سلوک  مقصد مرینی را  اید قصد و ایت کند کا آن مقصد، حصول کمال اسالت و 

ق ایت  اید طلب قری  در چیستی کمال، توجا  ا کامل مطلق را  زم می ا حق ترالی  اشالد دااد  پس مترلَّ
طلبی، ارتباط آن طلب کمالال را  الا کامالل مطلالق کا او کامل مطلق است  او افزون  ر ارائۀ  یان عقلی کمال

رو، ایالت  الدون عمالل از تبیین کرد  است  وی مرتقد است ایت  رای عمل مثل جان  رای  دن است  ازاین
ا است و اا  رعکس  وی افزون  ر کالم سا ق،  ا رسد، زیرا زادگی تن  ا جان وا ستعمل تنها  هتر  ا ا ر می

                                                 
 ست)دهخدا، واژ  گر زی و جر ز ( کاری ا  گر زی  ا مرنای جر ز  و فریب1
 طور کا دهخدا  ا شرر ذیل از خاقاای مثال زد  است:  دها  ا مرنای ایراگ و فریب آمد  است، همان2

 )دهخدا، واژ  دها( من زو چنین رمید  ز مکر و دها شدم    مکر است  یشمار و دها مر زمااا را
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طور کالالا ارزش جالالان از تالالن  الالا تر دااالالد، همالالانتمسالالک  الالا روایالالات، ارزش ایالالت را از عمالالل  الالا تر می
 ( 16-15، اوصاف ا شرافاست)طوسی، 

دااالد کالا اگالر موقق طوسی  ا توجا  ا ادلۀ عقلی و روایات، اساس اخال  را ایت و حسالن فالاعلی می
و عمل داشتا  اشد، اما ایت خالصااا اداشتا  اشد، مااند این است کا دااا  رای کاشتن دارد و آن کسی علم 

، اخال  موتشالمیکارد، اما آی ادارد کا کشت  حاصل دهد و او را  ا سرادت حقیقی  رسااد)همو، را می
  پس ایت سبب خوی یا  د شدن عمل اسالت و مالال   الا سالرادت حقیقالی رسالیدن موسالوی (69-72
 خ  شود  اگرچا تمام علت ایست، اما جزء اصاللی اسالت کالا عمالل ایالک،  الدون آن ایالت، سالرادتمی

 اخواهد  ود 
افزون  ر آن، موقق طوسی  ا کیفیت حصول حسن فرلی از حسن فاعلی ایز اشار  کرد  است: ا یمان 

ن النفس للوق علی سبیل التصدیق لا  الیقین و متی صار ملکال  للالنفس فهاالا سالیؤدیا الالی الرمالل هو اذعا
الصالح الموافق: ایمان، اعتراف یقینی افس  ا حق را گویند و زماای کا این حالت  رای افس ملکا شود،  ا 

 ( 72عمل صالح کا موافق حق است منجر خواهد شد)همان، 
ت، مرتقد است کسی کا ایت صویوی در ااجام فضایل اداشتا  اشالد، موقق طوسی در تبیین اق  ای

زاد  ا شخصی کا عمل عفیفااا شود  او مثال میعمل  شبا فضایل است و فضیلت اخالقی موسوی امی
دهد، اما عفی  النفس ایست، زیرا  ا جهت تقلید یالا غرضالی غیالر از ایالت واقرالی در اخالال  را ااجام می

 ( 72-69ان، کند)همعفت  را حفظ می
سومین مریار  رای شناخت خوی از  د اخالقی االزد موقالق طوسالی، سالرایت فضالیلت  الا دیگالران در 

ااد گاهی فضایل، خوی اخالقی هسالتند و اخال  اجتماعی است  وی مرتقد است فضایل ااساای دو گواا
اهی ایسالتند  گاهی صفت خوی اخالقی را اداراد   ا عبارت دیگر، گاهی فضایل مستوق مدح هستند و گ

اگر فضیلت از ذات فرد تجاوز اکند و  ا دیگران ارسد، مستوق مدح ایست، پس فضیلت اخالقی عالو   ر 
دو اشااۀ فو  ال حدوسط اعمال اختیاری و توجا  ا مترلق ایت ال اشااۀ دیگری دارد کا  اید آثار این فضیلت 

زاالد کالا اگالر قی،  ا سخاوت مثالال می ا دیگران سرایت کند  وی در توضیح این اشااا فضیلت خوی اخال
شود و کنند  خوااد  میشود،  لکا اافا صاحب این صفت، خیرش  ا دیگران ارسد سخاوت موسوی امی

یا شجاعت اگر ظهوری اداشتا  اشد، صاحب آن صفت را َغُیور خوااند، اا شجاع و همچنین اگر حکمالت 
ز آثار  یروای فضالیلت اخالقالی ایالن اسالت کالا سالبب ظاهر اشود، صاحب آگاهی را ُمستبِصر خوااند  اما ا

شود، مثالب سخاوت سبب رجا، شالجاعت سالبب خالوف و علالم سالبب خوف یا رجا یا هر دو در دیگران می
اخالال  شود  اگر خیر فضیلت  ا دیگران ارسد، این آثار را  ا دابال اخواهالد داشالت)همو، خوف و رجا می
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 ( 111-110، ااصری
کس از وجود این کمک  اخبر مخفیااا  ا فقیری کمک کند   ا طوری کا هیچ  ا عبارت دیگر، اگر کسی

های آن فقیر را مخفیااا پرداخت کنالد، هالر اشود، مااند اینکا  دون اطالع  ا صورت ااشناس،  رخی  دهی
کنند   ر او صویح است، امالا  الا او اصالطالحاب سالخی شود و اصطالح اافا چند ایازی از فقیر  رطرف می

هالای مالن م و ترلالیم فنالون شود  زیرا امیدی ایجاد اکرد  است  همچنین اگر شخصی  ا ورزشامی اطال 
ای اکند و سبب ترس دیگران اشود، رزمی، قدرت دفاع و حملۀ  ا یی داشتا  اشد، اما از این قدرت استفاد 

ر عمل مثالب از م لالومی شود ،تا زماای کا دشود،  لکا اصطالح غیور  ر او اطال  می ا او شجاع گفتا امی
دفاع کند و  اعث ترس ظالمان شود تا اطال  شجاع  ر وی صویح  اشالد  واضالح اسالت کالا ایالن ویژگالی 

ها اثرگذاری در طرف مقا ل  اشالد، االا صالفاتی کالا ماانالد  رخالی مخصوص صفاتی است کا از ویژگی آن
 را اداراد  آیند و اثرگذاری در فرد دیگرصفات از اخال  فردی یا الهی  ا حسای می

 گرایی اخالقی از طریق توجیه اخالقیاثبات شناخت

پالالذیری و شناسالالی اخالالال ، توجیالالا اخالقالالی اسالالت و اعتقالالاد  الالا  رهانیکالالی دیگالالر از مباحالالث مررفت
(  موقق طوسی در ارۀ 200شود) کر، گرایی موسوی میپذیری جمالت اخالقی، از لوازم شناختتوجیا

پذیری جمالت اخالقالی، خالود را ثی را مطرح کرد  است و  ا قبول  رهانهای اخالقی ایز مباحتوجیا جملا
های اخالقی در  یان وی در زمالرۀ مشالهورات شالمرد  گرایان اخالقی قرار داد  است  جملادر زمرۀ شناخت

ااد و سالبب ااد و قسمی از مشهورات، مشهورات حقیقی هستند کا  ا حسب مصالح مردم شهرت یافتاشد 
ا عاداتی ایکو است یا اخال  جمیلا و یا اینکا  ا حسب غیرعقل ال ماانالد حمیالت و حیالا ال شهرتشان هم ی

ااد  اگر از طریق عقل حاصل شد   اشند، دیگر اام مشهورات را اخواهند داشت  لکا یک قسم مشهور شد 
پس از یقینیات گیراد کا قسیم یقینیات هستند از یقینیات خواهند  ود  اما مشهورات، ذیل م نوااتی قرار می

 ایستند 
توااند صالاد   اشالند  امالا صالاد   الودن موقق طوسی افزون  ر تبیین فو ، مرتقد است مشهورات می

 ودن است و شنیع  ودن قضیا یرنی شهرت کاذی  ودن را داراست  پس صد  « شنیع»مشهورات در مقا ل 
شالهورات حقیقالی االزد عقالل عملالی در مشهورات غیر از صد  در یقینیات است  وی اعتقاد دارد کا تمام م

صاد  هستند و  رخی مشهورات حقیقی ازد عقل ا ری ایز صاد  هستند کا اگر از این جهت ال از جهالت 
توان از آاها استفاد  کرد و از جهت شهرتشان  ا آاهالا توجالا عقل ا ری ال  ا آاها اگریستا شود، در  رهان می

ااد،  ا آاها اگریستا شد  است)طوسی،  ا دست آمد  اشد  است،  لکا از جهت اینکا از طریق عقل ا ری
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 ( 347-346، اساس ا قتباس
هایی هستند کا در اگا   دوی مشهور و صالویح مشهورات ظاهری در مقا ل مشهورات حقیقی، جملا

یالاری رسالاادن  الا  الرادر، » ودن آن پی  رد  مااند جملا ذیل کا « شنیع»توان  ا هستند، اما  ا دقت ا ر می
فهمیم کا یاری رساادن  ا  رادر ظالم در ظلم   د است  پالس توجالا  الا ، اما  ا دقت ا ر می«است خوی

 ( 348مشهورات ظاهری را  ا مشهورات حقیقی کا صاد  هستند، تبدیل کرد)همان،  توانقیود، می
ن های اخالقی در دیالدگا  موقالق طوسالی تبیالین شالد، را  امکالاکا امکان صد   رخی جملا رد از این

پالذیری های اخالقی کا از طریق عقل ا ری در دیدگا  وی پذیرفتا شد  اسالت،  رهانوصول  ا صد  جملا
 گیرد اام می

دااالد  زیالرا وی ایمالان را از موقق طوسی وجود یقیین  رای رسیدن  ا سرادت را ممکالن  لکالا  زم می
ا مرنای  اور داشتن و ازد اهل توقیق کند و ایمان را در لغت  مقدمات  زم  رای سرادت ااساای قلمداد می

شمرد و آن تصدیق  ا علم قطری من ور است، مااند تصدیق  ا مررفت پروردگار و پیامبر تصدیق خاص می
طلبالد، وآلا(  این حداصای ایمان  رای هر شخصی کا  ا سرادت رسیدن واقری را میعلیااللاخاتم)صلي

کمال ایمان شود  پس موقق طوسی  الرای ایمالان مراتبالی قائالل   زم است و زیادتر از این، سبب زیادی در
پالذیری جمالالت است کا  رخی مراتب آن مااند ایمان ز اای، مفید اخواهالد  الود  امالا ایالن اکتالا در توجیا

کند  زیرا در حداصای ایمان  الرای وصالول  الا سالرادت، ایمالان تقلیالدی هالم کفایالت اخالقی کفایت امی
(  یرنی اگرچا از طریق عقلی  ا یقالین ارسالید   لکالا یقیالن  را از 11-9 ،اوصاف ا شرافکند)طوسی، می

های اخالقالی کالافی پذیری جملالاطریق غیر عقلی کسب کرد   اشد و این یقیین در توجیا اخالقی و  رهان
 کند پذیری جمالت اخالقی کفایت میایست، اما تبیین قبلی در  رهان

« ال لم قبالیح»و « الردل حسن»هایی مااند است و جملا موقق طوسی  دیهیات در اخال  را اپذیرفتا
(  وی مرتقالد اسالت امکالان 232دااد کا از اولیات و  دیهیات عقل ا ری ایسالتند)حلی، را از مقدماتی می

عنوان فاعالل  القصالد،  رهالان مر وط  ا ااسان  الا« الردل حسن»های اخالقی مااند دارد  رای  رخی جملا
 ت عقل ا ری مبتنی هستند)همان( اقاما کرد، پس  ر  دیهیا

های اخالقی او ب  دیهی عقل ا الری ایسالتند و ثاایالاب ُمدِرکشالان عقالل موقق طوسی مرتقد است جملا
ایز  ا این  وث پرداختا است  دلیالل  قواعد الرقاید(  وی در 339، تلخیص الموصلعملی است طوسی، 

گالویی  الد دروغ»و « گویی خالوی اسالتراسالت»ت دااد کا مرتزلا  ا  الداهاعتقاد  ا عقل عملی را این می
هر چیزی از جالزئ   زرگتالر »ااد کا اگر  دیهی عقلی است مااند مرتقد شداد و اشاعر  اشکال کرد « است
گویی  ا د یل و مصالوی، قبیح ایست  موقق طوسی اباید استثناء  خورد، درحالی کا گاهی دروغ« است
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دشد ،  دیهی عقل ا ری ایست، اما ُمدِرک  عقالل عملالی اسالت و های یاشود کا جملادر پاسخ مرتقد می
کنالد و در حکالم کالردن، مصالالح عقل عملی طبق مصالح و مفاسد اتایج، حکم  ا خو ی و  دی افرال می

 ( 63-62، قواعد الرقائدگیرد)طوسی، فردی و اجتماعی را در ا ر می
دااد، زیرا او قی را ضروری عقلی میهای اخالرسد موقق طوسی  رخی جملادر اگا   دوی  ا ا ر می

را « احسان کردن خوی است»کند کا  رای استد ل  ا عقلی  ودن در  حسن و قبح  ا این جملا استناد می
از طریق غیرشرع یرنی عقل، قا ل فهم  لکا ضروری است و شالک در الارۀ «  د  ودن ظلم»فهمند و هما می

یهی ابود، استناد  ا آن صویح ابالود و دلیالل منطقالی  الا حسالای آن امکان ادارد، یرنی  دیهی است واگر  د
عدالت خوی »هایی مااند جملا شرح اشاراتکا موقق طوسی در (  اما  ا توجا  ا این303آمد)حلی، امی

ها را مشهور شمرد  است)طوسی، را،  ا تبع ا ن سینا، از اولیات خارج دااستا و آن« ظلم  د است»و « است
و  949چنین امکان  رهان  ر  رخی جمالت اخالقی را پذیرفتا اسالت)همان، ( و هم3/952، شرح اشارات

گیریم کا ضروری  ودن حسن (، پس  دیهی دااستن آن در دیدگا  موقق طوسی دلیلی ادارد  اتیجا می952
ها ایست  لکا  ا مرنای یقینی  ودن آاهاست  در هر صالورت، موقالق عدل و قبح ظلم  ا مرنای  داهت آن

پذیرد و آن  رهان را مخصوص  رخالی طوسی امکان  رهان  ر  رخی مشهورات مااند دو جملۀ یادشد  را می
 دااد)همان( ها میااسان

در مقا الل  الدیهیات عقالل ا الری اسالت و « الردل حسالن»قضایای مشهور  از جملا آراء مومود  مثل 
(  952ت و یا وجداایات دااسالت)همان،  نا راین، اباید قضایای حاوی حسن و قبح عقلی را داخل در اولیا

-949های اخالقی را پذیرفتالا اسالت)همان، چنین موقق طوسی امکان  رهان آوردن  رای  رخی جملاهم
های عقل ا ری ماانالد های اخالقی  ا جملاهای حاصل از عقل عملی مااند جملا(، پس را طۀ جملا952

توان گفالت را طالۀ میالان  ایالد و کند  دراتیجا، میقلمداد میها را  رهاای پذیرد کا این جملا دیهیات را می
هست را پذیرفتا است  اگرچا چگواگی این را طا ازد وی تبیین اشد   اشد  وی امکان  رهاای شدن  رخالی 

 ( 952-949پذیرد)همان، ها را میهای اخالقی توسط  رخی ااسانجملا

 قیگرایی اخالگرایی اخالقی از طریق مطلقاثبات شناخت

گرایی و ای کا میان مطلقشود،  ا گوااگرایی اخالقی موسوی میگرایی اخالقی از لوازم شناختمطلق
گرایان گرایی اخالقی، در زمرۀ شناختگرایی تساو  وجود دارد  لذا موقق طوسی  ا التزام  ا مطلقشناخت

آورد،  الا یرااپذیر  الا حسالای مالیکا سرادت را یک حقیقت تغی  وی افزون  ر اینآیداخالقی  ا حسای می
وجود احکام تغییرااپذیر اخالقی ایز مرتقد است  اگرچا وی  ا مراتب مختل  مصدا  سالرادت  الا دلیالل 
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هالا و هالا، همتکا افالراد در طبالایع، عالادات، مررفتاختالف ظرفیت افراد ایز اشار  دارد  د یلی مااند این
ر صورت سرادت حقیقی اوع  شالر، وصالول  الا قالری الهالی ها  ا یکدیگر متمایزاد  اما در هتومل مشقت

(  پالس مرنالای خیالر اضالافی 90، اخال  ااصریآید)طوسی، است کا فضیلت الهی موض  ا حسای می
 ودن سرادت در کالم وی، اسبی  ودن اخال  ایست،  لکا  ا این مرناست کا مرتبۀ سرادت هالر شخصالی 

( و افرال ما حرکت  ا 99و  81لق خداست)همان، غیر از سرادت دیگری است و خیر مطلق و سرادت مط
ها  ا د یلی کا شمرد  شد، از یکدیگر متفاوت است، پس مرتبۀ سمت سرادت مطلق است و حرکت ااسان

کا هدف کلالی چنالد شود و متمایز خواهد  ود، اا اینسرادت هر شخصی  ا اضافا  ا خودش مشخص می
 ( 81چیز  اشد)همان، 

ها  خالت و اتفالا  را داخالل رسد کا آنرو سرادت در دیدگا  رواقیون  ا این اتیجا میثاایاب وی در رد قلم
دااالد  پالس شان را تغییر  خت و اتفا  میشان مردود است و دلیل مردود  ودن کالمااد و کالمسرادت کرد 

ا در اخالال  هالگرایی اخالقی را  ا تکیا  ر وجود واقریت را طۀ سبب و مسببی  الین افرالال و اتالایج آنمطلق
(  در هر 84و  82-81دااد)همان،های اتفاقی را سرادت حقیقی امیپذیرفتا است و  ا همین دلیل، خوشی

دااد شواد  رای وصول  ا سرادت حقیقی  زم میهای  دای را کا  ا اعتدال حاصل میصورت، وی سرادت
وی اصالل صالوت جسالمی را سالرادت و این سرادات  دای  رای افراد و گاهی یک فرد ایز متغیر است، اما 

 ( 89-88آورد کا تغییرااپذیر است)همان،  دای  ا حسای می
گرا  ودن موقق را عباراتی از موقق طوسی حاکی از امکان تغییر در احکام اخالقی است و شبها اسبی

ایالن  گیرد کالا هرچالا خالارج ازای قرار میکا وی مرتقد است فضیلت وسط دایر کند  مااند اینتقویت می
آید، وسط  ودن  ا دو مرناست، یکی وسط  ودن فی افسا مرکز است، مرض و رذیلت اخالقی  ا حسای می

مااند چهار کا وسط دو و ش  است و یکی هم وسط  ودن اضافی کا  ا ازای هالر شخصالی متغیالر اسالت  
اضالافی  موقق طوسی اعتقاد دارد کا وسط  ودن فضیلت اخالقی  ا مرنای دوم درست است، یرنالی وسالط

شود کا آیا فضیلت اخالقی اسالبی اسالت و اسالبت  الا اشالخاص گرایی تقویت میجا شبهۀ اسبیاست  این
دهالد شود  زیرا وی توضالیح میگرا موسوی امیمتغیر است؟ اما  ا توجا  ا توضیح موقق طوسی او اسبی

ازمنالا و غیالرآن کا شرایط هر فضیلتی  ا حسب و اضافا  ا هر شخصی  ا سالبب اخالتالف افرالال، احالوال، 
(  یرنی اسبای تغییر را ایالز ذکالر کالرد  اسالت کالا شالرایط واقرالی 69-167و  118شود)همان، مختل  می

شود کا تغییر احکام اخالقی  ا سبب شرایط واقرالی، گرایی  یان میکا در تبیین مطلقهستند   ا توجا  ا این
 شود قی امیگرایی اخالگرایی ایست، پس این تغییرات سبب اسبیمخل  ا مطلق

گرایی را دارد، این اسالت کالا وی تمالایز های موقق طوسی کا امکان تقویت شبهۀ اسبیاز دیگر دیدگا 
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های اخالقالی ایالز از دااد کا اولیات، تغییرااپذیراد، اما مشهورات کا جملااولیات و مشهورات را در این می
گرایی (  در دفاع از مطلالق1/221، اشاراتشرح این قسم هستند، مااند قضایای ا ری تغییرپذیراد)طوسی، 

رسااد، زیالرا وی مرتقالد اسالت گرایی اخالقی را امیدیدگا  موقق طوسی  اید  یان کرد کا این تغییر، اسبی
همااطور کا در قضایای ا ری  ا تغییر حدوسط یرنی علت، امکان تغییر مرلول یا همان ثبوت اصالغر  الرای 

ر علت و مصلوت تغییر کرد، حکم اخالقی ایز کالا مرلالول آن مصاللوت اکبر وجود دارد، در اخال  ایز اگ
شالود، زاد  ا حکم دروغ کا گاهی  ا دلیل مصاللوتی، خالوی میکا وی مثال میکند  چناناست، تغییر می

پالذیری مشالهورات کالا موقالق طوسالی  رهاناگرچا غالباب دروغ  د است)همان(  افزون  ر مطلب فو ، این
 ا توضیح آن  یان شد پذیرد کاخالقی را می

 یگیرنتیجه

گرایان اخالقی قالرار شود، در زمرۀ شناختجا ذکر میموقق طوسی  ا تبیین فو  کا  ا طور خالصا این
چون عقل، شهرت، تجر ا و وحالی و الهالام اشالار  های گوااگون شناخت همکا ایشان را گیرد  مااند اینمی

امکان دسترسی  ا شناخت اخالقی را تبیین کرد  است  وی فطرت اخالقی  ا مرنای تشخیص فطری دارد و 
کند  او در مریار شناخت خوی از  د اخالقالی  الا  والث کیفیالت در حالد خوی و  د توسط ااسان را رد می

ت پالذیری  الرای جمالالوسط توجا داشتا است  موقق طوسی  ا  دیهیات اخالقی مرتقد ایست، اما  رهان
گرای رو،  ا اعتقالاد  الا تغییرااپالذیری در احکالام اصالیل اخالقالی، مطلالقپذیرد  ازایناخالقی عقالای را می
پالذیری های شالناخت، ارائالۀ مریالار شالناخت،  رهانآید  موقق طوسی  ا پذیرش را اخالقی  ا حسای می

رد  وی  الا توجالا  الا گیالگرایان اخالقالی قالرار میگرایی اخالقی در زمالرۀ شالناختجمالت اخالقی و مطلق
گرایان اخالقالی، شود  زیالرا تمالام شالناختگرای اخالقی موسوی میگرا  ودن در اخال ، وحدتشناخت
 آیند گرای اخالقی  ا حسای میوحدت

و « ظلالم  الد اسالت»پذیری جمالالت اخالقالی ماانالد گرایی موقق طوسی،  رهانیکی از ادلۀ شناخت
کا وی قبح ظلم و حسن عدالت را قا ل در  عقالاالی گر، این اشد   ا عبارت دیمی« عدالت خوی است»

رسد در تبیین در  عقالای یادشالد ،  الا  یالان ذیالل گرایی اخالقی اوست   ا ا ر میدااد، دلیل شناختمی
دااالد کالا یکالی از ای مفقود مااد  است  وی دلیل ذاتی  ودن قبح ظلم یا حسن عالدالت را در ایالن میحلقا

دهد و ما اخذ هایی خدا میی ما در قبال اعطای خالق است   ا عبارت دیگر، ارمتمصادیق عدالت، اعطا
کنیم، اگر در قبال آن گرفتن، اعطایی صورت اگیرد، رفتار ما خارج از ااصاف و عدالت خواهد  ود، پس می

کا  رای خدا حقی ثا ت است  را طۀ میان اعطای خالق و مخلو ، را طۀ میان مالک حقیقی و ملک  است 
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ای  رای خالق ادارد، پالس ایالن اعطالا شود، اا اعتباری  اعطای مخلو ، فاید ای حقیقی موسوی میرا طا
آید؟ موقق طوسی اعتقاد دارد استوقا  مدح ارالم الهالی و چا  اید  اشد کا اگر اباشد، ظلم  ا حسای می

وت عین عدالت است و هاست کا از  ای اشر ثنا، ذکر مناقب و  ذل اصیهای وی شکرگزاری ارمتخو ی
ها وجود دارد و اگر این شکر ااجام اشود، ظلالم این را طۀ حقیقی میان ارم الهی و استوقا  مدح داشتن آن

ها وضالری ایسالت،  لکالا حقیقالی حقیقی موقق شد  است و استوقا  ذم حقیقی دارد  پس این استوقا 
 ( 139-138، اخال  ااصریاست)طوسی، 

هالای خالدا، را طالۀ تکالوینی میالان فرالل اعتقالاد دارد یکالی از ارمت  ا عبالارت دیگالر، موقالق طوسالی
هالای خالدا  خشی آن  ا وسیلۀ خدا  ا ما ارزاای شد  است و ااسان در قبالال ارمت خ  و سرادتسرادت

مااند ارمت یادشد ، مسئول است، یرنی  اید شکر خدا را  ا جا آورد و این ضالرورت شالکرگزاری دو اکتالا 
ا طبق قاعدل عدالت، این شکرگزاری ضروری است، یرنی ااسان در قبال اعطای خدا کاساسی دارد: اول آن

کند،  ر اساس عدالت،  اید اعطایی داشتا  اشد  اعطالای ااسالان اشالر ثنالا، ذکالر مناقالب و  الذل کا اخذ می
 خ [ است، پس از این جهالت، را طالۀ حقیقالی وجالود اصیوت]مااند استوقا  مدح داشتن فرل سرادت

زاری واجب است، اگر ااجام اشود، سرادت ااساای حاصل اخواهد شد،  لکا ااسان ظالالم  الا دارد و شکرگ
زاست، مذموم کا فرل اقصانجاییآید، زیرا در پاسخ  ا اعطای خدا اعطایی اداشتا است و از آنحسای می
کرد  مذموم  گوید قبح ظلم ذاتی آن است و فاعل ظلم ایز  ا تبع ظلمی کارو، موقق طوسی میاست  ازاین

ای  رای خدا ادارد  زیرا را طۀ مخلو   ا خالق، را طۀ ُملک فاید  کا شکرگزاریو مراقب خواهد  ود  دوم آن
گالا  ایاز است  پس اعطای ُملک  رای قرار گرفتن خالودش در جای ا مالک است، مالک از اعطای ُملک  ی

اعطای  ند  را دعای خالصااا، اشر ثنالای الهالی،  واقری خود  ا آن اعطا ایاز دارد  ا همین دلیل، موقق اوع
 دااد)همان( ذکر مناقب،  ذل اصیوت، تشبا  ا او در تد یر امور و      ا قدر طاقت  شری می

دااد  ا طوری کالا  نا  ر  یان فو ، موقق طوسی را طۀ میان اعطای خالق و مخلو  را را طۀ حقیقی می
کالرد  اسالت کالا االام آن اعطالای تالام و اامتنالاهی ارالم الهالی، خداواد  ا عنوان مالک  الا ملکال  اعطالایی 

هالای شود و در قبال هر ارمتی، شکری واجب است، چالا  رسالد  الا ارمت خشی ااسان اامید  میسرادت
هالای الهالی از جااالب مخلالو ، هاست  این شالکر ارمتترین واجباامتناهی الهی کا شکرشان از واجب
او ب موقق طوسی تبیین منطقی از را طالۀ حقیقالی ادعاشالد  ارائالا آید، اعطای متقا ل مخلو   ا حسای می

کند،  دین اوو کا اگر ااساای  ا ما ارمت دهد، شالکر ای را ادعا میاکرد  است و تنها  ا آوردن مثالی اتیجا
های اامتناهی حضرت حق از اوجب واجبات خواهالد  الود و داایم، پس شکر ارمتارمت او را واجب می

آید  در صورتی کالا ایالن مثالال ارمت  ا وسیلۀ  یان یادشد ، عدالت حقیقی  ا حسای میوجوی این شکر 
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شالد  ثاایالاب اینکالا آید  چا خوی  ود ارتباط منطقی یادشد   یان می رای فالسفا تبیین منطقی  ا حسای امی
ز در ایالن جملالا ایال«  اید»شود و مرنای شکر هر ارمتی واجب است خود یک جملۀ اخالقی موسوی می

هالای اخالقالی توااد مبنای  وث قرار گیرد و  ر اساس آن، وجویمول  وث است، این جملۀ اخالقی امی
 آید، کا مردود است دیگر مرنا پیدا کنند، زیرا در این صورت، دور موال و  اطل پی  می

کالا  توان  ا آن اشار  کرد، این استگرایی موقق طوسی میحلقۀ مفقودۀ دیگری کا در  ررسی شناخت
پذیری جمالت اخالقی تبیین و مثالی ایاورد  است  تنها ادعالای کلالی امکالان وجالود وی  رای  وث  رهان

شود، اما اگر  رای این را طا مثالی زد  شالود، از  یان او اتیجا گرفتا می« هست»و «  اید»را طۀ منطقی میان 
دیدگا  موقالق طوسالی مالبهم اخواهالد های عقل ا ری و عملی از طریقۀ استد ل و را طۀ منطقی میان داد 
 را  ا  یان ذیل ارائا کرد کا:« هست»و «  اید»مااد  شاید  توان استد ل منطقی میان 

شالود، چالون مقدمۀ کمال است  این مقدما، جملۀ غیراخالقی موسوی می مقدمۀ اول: عدالت داشتن
 مومول مفاهیم ارزشی یا لزومی ایست 

دن  ا کمال ضرورت دارد  این جملا، اتیجۀ مفاد اصل علیت اسالت مقدمۀ دوم: مقدمۀ کمال  رای رسی
 شود کا  رای ایجاد مرلول، وجود علت ضرورت دارد، لذا این ایز جملۀ اخالقی موسوی امی

شالود، زیالرا موضالوع  رفتالار اتیجا: عدالت داشتن ضرورت دارد  جملۀ اتیجا، اخالقی موسوی می
 اشالد، درمجموع،  رای هدف اخال  کا زادگی مطلالوی می اختیاری و مومول ، مفهومی لزومی است و

  یان شد  است 
هالا « ایالد»ها و اتیجالا را کالا از «هست»منطقی میان مقدماتی را کا از را طۀ توااد درواقع  یان فو  می

را  ا صورت وقوعی اشان دهالد  « هست»و «  اید»منطقی میان را طۀ تشکیل شد  است تبیین کند و امکان 
عالدالت »ح کا جمالت اخالقی لزومی  یان کنندۀ قضیۀ حقیقیا و مشروطا هستند  پس جملالۀ  دین توضی

 خواهد  ا کمال  رسد عدالت داشتن وی ضرورت دارد یرنی اگر کسی می« داشتن ضرورت دارد
پذیری جمالت اخالقی، را طۀ حقیقی میان  ا تبیین فو  مشخص شد کا موقق طوسی در تبیین  رهان

تالوان ایالن هی و وجوی شکر را  رهاای اکرد  است و  ا ادعایی  ا اتیجا رسالید  اسالت کالا میاعطای ارم ال
مرلولی قلمداد کرد کا میان فرل اخالقی و اتیجۀ آن وجود دارد  یرنالی هالر فرالل -را طا را اتیجۀ را طۀ عّلی

رگزاری شود و ایالن وجالوی شالک خشی و  ا کمال رسیدن ااسان میاخالقی مااند شکرگزاری سبب سرادت
خدا مبین را طۀ علی و مرلولی میان شکر خدا و سرادت حاصل از آن  رای شکرگزار خواهد  ود  پالس اگالر 

شود  رای کسب سرادت و کمال، ایالن شالکرگزاری پرسید  شود چرا شکر منرم واجب است، پاسخ داد  می
 واجب است 
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