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 چکيده
ی که در این حوزه پرداختن به آن یها بحث نیتر یاز ضرور یکیاما ؛ ی استبحث از ارزش و ارزش اخالق ،از مباحث مهم فلسفه اخالق یکی

یک راهنما عمل کرده و فاعل اخالقی را از سقوو  در ضقا ارزش    مثابه به چراکه، است اخالقی ارزش معیار و مالک بحث از ضروری است،
هقا نیق     تعاد آیقا ایقن مقالک    امری واحا است و یا متعاد و در صورت معیار ارزش اخالقی که نیا رهانا. ، میآمیختگی درهمناشی از ابهام و 

کقه   ایقن  نهایتاًاست که بایا به آن پرداخته شود و  هایی مسئله ازجمله ها برقرار نیست که ارتباطی میان آن اموری به هم مرتبط است و یا این
 را از منظقر  مسقئله این  یلتحلی – یفیتوص یکردیپژوهش با رو نیدر ا رو نیاز ا. سازد موجه میهای ارزش را  این معیارها کاام یک از نظریه

 یهقا  ارزش نسبت به معیار مرحوم ملکی شود. می مورد نظر قرار دادهنظران معاصر به آثار ایشان،  خاطر توجه صاحب به ،ی یتبر یمرحوم ملک
 و معیقار ارزش  یارزشقمنا مقالک  ی را وق یلقتت حو  در پرتقو آن،  و یتعال تورب به حق ی،اله تیرضاداشته و  انهیگرا تیغا یاگاهید یاخالق

 دانا. اخالقی می
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 مقدمه
سقازد بقر چقه اسقام و مالکقی       ؛ که تبیین میاستترین مباحث در حیطه ارزش اخالقی، مسئله معیار ارزش اخالقی  یکی از مهم

هقا و نبایقا شقکل گرفتقه و امقری بایسقته و امقری نبایسقته          انجام یک فعل خوب و یا با خواها بود. بر چه اسام و مبنایی بایا
نمایانا؛ نیق  معیقار و مالکقی اسقت، کقه       فعلی را دارای ارزش و عملی را ضا ارزش می واقعدر، که بایاونبایاگردد. پشتوانه هر  می

که هر یک از مکاتب مختلف، بر اسام معیار خاصی شقکل پتیرفتقه و نظقرات آن بقر      طور همانتبیین آن نی  از ضروریات است. 
 مقممور های اجتماعی دانسته و  های اخالقی را، ارزش گرایی که معیار ارزش ماننا مکتب جامعه؛ شود اسام همین معیارها توجیه می

بخقش ارزش   دانا. همچنین از دیاگاه خودگروان، بیشترین لقتت و خیقر شخ،قی، ققوام     و منهی جامعه را، ارزش یا ضا ارزش می
 ارائقه نظریه اخالقی خقود را   عمالًو  پناارنا اخالقی خواها بود و بر اسام آن است که فعلی را درست، و موابل آن را نادرست می

انجقام  ی متعادی ها پژوهشدر مورد اصل این موضوع  هنجاری صحیح است؟  اما بر اسام دیاگاه اسالمی کاام نظریه؛ دهنا می
ص : 1022ورم یار و دیگران، ) «ییدر نگرش صارا یارزش اخالق اریمع»(، 1930ی دی،  م،باح) فلسفه اخالق ازجملهشاه است، 

 یارزش بقر مبنقا   اریق مع لیق تحل»(، 1931 محیطقی و احمقای،  ) «ییارزش در اخالق ارسطو اریمع یو بررس لیتحل»، (112-132
در  آنچقه  امقا ؛ (1931، م،قباح ) «یدر ارزش اخالق تینوش ن»، (1931 محمای منفرد و الهوتیان،) «صار ایشه یاخالق شهیانا
اخالققی و   انایشقمناان از  ی یق تبر یمرحوم ملک اگاهیاز د یارزش اخالق یو مبنا اریمع افتنی ،شود می لیو تحل نیینوشتار تب نیا

همچنین آثار ایشقان مقورد تمجیقا بسقیاری از      .پرداخته نشاه است شانیا اگاهیاز د مسئله نیاکنون به ات که عرفای معاصر است
معیقار   مسئلهدر این تحویق ( و.. قرار گرفته است. 12-1: 1911ملکى تبری ى، ) امام خمینی، عالمه طباطبایی ازجملهانایشمناان 
راجع به نظریات مختلف درباره معیار ارزش بقه  ، و با تبیین دیاگاه ایشان گرفتهمورد بررسی قرار  این انایشمنادیاگاه  ارزش را از
شناسقی، بقه    ومرو پس از پرداختن به مفه از این شود. گتاشته میو در نهایت رویکرد ایشان در این زمینه به معرض  پرداختهگفتگو 

ارزش و معیارهای آن از نظر مرحوم ملکی تبریق ی   مسئلهبه  نهایتاًبحث معیار ارزش و نظریات مطرح در این باب پرداخته شاه و 
 اشاره خواها شا.

 

 یشناس مفهوم

 اخالق
: ج 1010منظقور،   ابقن ) و سقجیت  خُلق به معنای طبیعتو  (110ص ، 1ج : 1901طریحی، است )اخالق از جهت لغت، جمع خُلق 

کقه انسقان بقر اسقام آن      طوری ملکه شاه است؛ به و نهادینه اوکه در  آدمی استهای درونی  بوده که همان ویژگی (10ص ، 12
امقا   (.11-10ق: 1012ر.ک: مسقکویه رازی،  ) دها خُلق و خوها، کارها را باون این که نیاز به انایشة فراوان داشته باشا انجام می

 (.21: 1930م،باح یق دی،  شود ) هر گونه صفت نفسانی است که موجب پیاایش کارهای خوب یا با میاخالق از جهت اصطالح 
نظام اخالققی اشقاره    و یک نوع (10: 1931 آر.اف.اتکینسون،افراد )نظام رفتاری حاکم بر  مورد نظر این نوشتار، بهاما در اصطالح 
انا و از آن تبعیقت   معه، فرهنگ، دین و ... جریان دارد و افراد متعلق به آن جامعه، فرهنگ، دین و... باان گردن دادهدارد که در جا

کننا. نظام اخالقی در این مسیر، در صاد هاایت رفتار در چهار حوزة اخالق فردی، اجتماعی، محیط زیسقت و اخقالق بنقاگی     می
 (.111-110 :1930بهمن،  ر.ک. حسینی قلعه) باشا می
 

 ارزش
حرکت نمود. هنگقام مطالعقه در    ایبه کاام سو با سازد میعامل مشخص کنناه و جهت دهناه رفتار است که روشن  درواقع ارزش
و.. از ارزش  شناسقی  روان ،یشناسق  در علم اقت،اد، حوقوق، جامعقه   م؛یمواجه شو «ارزش»علوم مختلف، ممکن است با واژه  نهیزم

 نیا تیوشر دانسته و ماه ریشاه است. مالصارا، مو،ود از ارزش را حسن و قبح و خ اختهآن پرد فیآماه و به تعر انیسخن به م
و  عتیو نکقوهش فاعقل توسقط شقر     شی. ستا2 یبا فطرت اصل یو ناسازگار ی. سازگار1: کنا یم ریصفات را به چنا صورت تفس

 (.112-112: 1911مالصارا، ) و نکوهش فاعل توسط عول شی. ستا9 یاله نیقوان
گاه متعارض است، اما ممکن اسقت آن کاربردهقا و    یحتی در میان فیلسوفان و محووان، متنوع و حت« ارزش» یکاربردها و معنا 
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 یشود. اسم معنقا اسقم   عنوان اسم معنا استعمال می به صورت منفرد( گاهی به) «ارزش»بنای کرد. الف.  دسته ریبه شکل ز یمعان
داشتن  متیو ق انیارز یبه معنا  یصورت ارزش ن نیو... . در ا نشیدانش، نگرش، ب مانناوجودش قائم به انسان است هاست که 

 مقثالً ؛ دهقا  یخبقر مق   یآدمق  یو زناگ ءیش کی انیکه از رابطة مثبت م یعنوان یک نام انت اع به« ارزش»است. ب.  یآدم یبرا
« ارزشیابی کقردن »، «ارزش گتاشتن»چون  تعابیریدر « ارزش»دارد. ج.  یو قرب اله یگوئ از رابطة راست تیارزش آنجا که حکا

در « ارزش»گقاه   ن،یهمچنق  (.903-900: 1939فرانکنقا،   ) شقود  ( اسقتعمال مقی  یهنجار) به صورت فعل« گتاری شاه ارزش»و 
 ،«ازیبق »، «درسقت »، «ارزشقمنا »، «خقوب »، «مطلقوب »عنوان یک اسم عام که جامع اصطالحاتی چقون   معنایی بسیار وسیع به

گفت  توان یاما به هر حال، م (.112 :1932 نیلسن، یآبلسون وک لیراز) شود یو ماننا آن است، به کار برده م« واجب»، «موام»
است که موجب مطلوبیت و یا نشانة رتبه مطلوبیت آن است. ارزش یک چی  منشم برتر بودن یا خیقر   که ارزش کیفیتی از یک چی 
 یعنق یصقاحب آن را   ءیشق  گقاه یاست کقه جا  ی یسخن، ارزش چ گریبه د (.10: 1900خانی،  فتحعلی) شمرده شان آن چی  است

 .گردد یآن م تیو موجب مطلوب بخشا یارزشمنا را ارتواع م ءیش
 

 یاخالقارزش 
 یانا که از نظر اخالقق دانسته یمراد از ارزش در اخالق را، امور  ین یارزش ذکر شا؛ برخ یدر معنا  یکه ن یتوجه به وجه جامع با

 یاریق صقفات وافعقال اخت   باشقا،  یمق  یاریاخت یو کارها یمعنا که، باتوجه به متعلق اخالق که صفات اکتساب نیمطلوب باشا؛ به ا
 یمطلقوب، و بق   یعنق یکقه بقا ارزش،    آن جهیشود. نتیم اهیصفات و افعال نامطلوب، ضا ارزش نام وارزشمنا   یمطلوب اخالق، ن

 (.09: 1931م،باح، ) نامطلوب است یضا ارزش به معنا ایارزش 
 یهقا  تیبه رفتارها، صفات و وضقع  یجهت ده یدر راستا ینوش مهم ابا؛ییمعنا م یکه در درون نظام اخالق ،یاخالق یها ارزش
بوده و  یاخالق یها اوست، متاثر از ارزش اریاخت طهیکه در ح یآدم تیرفتار، صفات و وضع هیکل چراکه کنا؛ یم فایا یآدم یاریاخت

 است. یاخالق یها هیو حاصل اختالف در نظر جهینت درواقعمختلف،  ینگاه، مکاتب اخالق نی. با اابای یشکل م  یبر اسام آن ن
 مطرح در این باب معیار ارزش و نظریات

های اختیاری انسقان ققرار    ترازوئی است که در آن افعال و صفات و وضعیت مثابه بهنظریة ارزش و یا معیار و منا  ارزش اخالقی، 
گردد. این ترازو، ممکن است برای رفتاری و یا صفتی وزن مثبت یا وزن منفی نشان دها.  ها آشکار می گیرد و وزن اخالقی آن می

های اخالقی، به این مالک ارزش، موجقب   های اخالقی است. ارجاع احکام و ارزش نظریة ارزش، پشتوانة احکام و گ ارههمچنین، 
 پایه و مبنا محسوب نشونا. دو، موجه تلوی گردنا و بی شود که این می

بقرای حقل مسقائل اخالققی     نظریات اخالقی در پی فراهم آوردن روشی کلی »نویسا:  دیویا مک ناوتن در بیان نظریه ارزش می
 (.223: 1931نقاتن،   دیویا مک) «خاص هستنا ق روشی موجه برای تعیین اینکه چه انواعی از افعال درست و چه انواعی نادرستنا. 

گیرنقا و بقا    تر، نظریات ارزش اخالقی برای تعیین رفتارهای اخالقاً درست و اخالقاً نادرست مورد استفاده قرار می به تعبیری روشن
توان مسائل اخالقی را حل کرد و مشکالت آن حوزه را مرتفع ساخت. در هر نظام اخالقی، اگر بقه اخقالق    ین سنجه و معیار، میا

تقرین رکقن آن    نظام اخالقی ما نظر مرحوم ملکی تبری ی، به طور قطع این عن،قر مهقم   ازجملهمنا داشته باشیم،  نگاهی سامان
 انا. گونه که اشاره خواها شا، به نوعی بر این پایه استوار شاه ماننظام است. سایر ارکان نظام اخالقی ه

کنقا. هقر    تری سقیر مقی   تر به ماعیات اخالقی عام در هر نظریه اخالقی، رونا استااللی وجود دارد که از ادعاهای اخالقی خاص»
سقازد.   القی کارها یا افراد را مطرح میهای اخ احکام اخالقی است که ارزش ةبر دارنا نظریه اخالقی سه سطح دارد. سطح اول، در

یابقا.   ای است که در آن تفکر اخالقی به شکل یک توصیه عملقی ههقوری مقی    این سطح، هاف نهایی استاالل اخالقی و نوطه
حکمی اخالقی است. سطح دوم یک نظریقه اخالققی دربقر دارنقاه     « من نبایا عمل الف را انجام دهم»برای مثال، این جمله که 

اعمالی از نقوع عمقل   »شود که:  ای از اعمال را نشان داده، در این قالب مطرح می های انواع یا طبوه خالقی است که ارزشاصول ا
در سطح سوم و باالترین سطح، معیارهای اخالقی قرار دارنا کقه بقه ارائقه مالکقی بقرای درسقتی هقر عمقل         «. الف، خطا هستنا

 (.111-110: 1919ویلیام ، ) «پردازنا می
بنقای کقرد:   تقوان در چهقار قالقب دسقته     هقا را مقی   آنهای مختلفقی ارائقه شقاه اسقت کقه       در باب نظریه ارزش، تاکنون دیاگاه
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  در این گروه از نظریات، نخست یک هاف و غایتی که خارج از حوزة اخقالق دارای ارزش اسقت،   9گرایانه. . نظریات ارزش غایت1
ن هقاف را  شقونا، در صقورتی کقه آ    های اختیاری آدمیان با آن هاف و غایت سنجیاه می گردد، سپس، رفتارها و صفت تعیین می

شود و در صورتی آن هاف و غایت را تممین نکنقا و   های اختیاری ارزش اخالقی مثبت داده می تممین کننا، به آن رفتارها و صفت
گویا کقه مقالک اساسقی یقا      انگارانه می نظریات غایت درواقعشود.  ها ارزش اخالقی منفی داده می خالف آن را ایجاد کنا، به آن

آورد. مرجقع نهقایی    عبارت است از آن ارزش غیر اخالقی که بقه وجقود مقی    ال امی و ... به لحاظ اخالقی، نادرست، نهایی درست،
 (.01: 1939فرانکنا، ) بایا می ان خیر نسبی ایجاد شاه یا غلبه نسبی خیر بر شر باشا مستویم یا غیر مستویم،

ای آن غایقت   قی ما نظر قرار گیرد اختالف نظر دارنا. عاهانایشمناان عالم راجع به این که چه هاف و غایتی بایا در ارزش اخال
را در وجود انسان و استعاادهای او قرار داده و معتوانا کاری خوب است که استعاادهای انسان را به فعلیت برسانا و بقه تعبیقری   

گیرنا؛ اما با این حال، آن غایت  میکمالی را در انسان پایا آورد و گروهی هم آن غایت را در کمال و استعاادهای انسان در نظر ن
 ) خواننقا  مقی  1گقرا  و دستة دوم را نتیجقه  0گرا نماینا. گروه اول را معموالً کمال راجع به خیر و لتت و سود او تعبیر می ای گونه هبرا 

 (.21: 1930م،باح ی دی، 
کنا، این است که آن رفتار، از منشایی انسانی  که یک رفتار را اخالقاً خوب تفسیر می آنچهدر این نگاه،  0محور. . نظریات فضیلت2

شود، منظور  محور عملی خوب و درست معرفی می و از یک فضیلت انسانی برخاسته باشا. به دیگر سخن، وقتی در اخالق فضیلت
شقود، یعنقی آن    ست و وقتی کاری با ارزیابی میاین است که آن رفتار از منش درست و از یک فضیلت انسانی سرچشمه گرفته ا

 ای غیر انسانی دارد و به نوعی از ابعاد غیر انسانی و حیوانی وی پایا آماه است. عمل ریشه
های سودگرایانه یا برای صقرف اطاعقت از    مناانه اگر با انگی ه های فضیلت بنابراین فرد عاری از فضایل اخالقی و حتی فاقا انگی ه

 (.11: 1913خ اعی، ) دها، فعلش ارزشمنا نیست منا در شرایط او انجام می همان فعلی را انجام دها که شخص فضیلتقانون، 
محورهاست، این است که بایا نخست ابعاد وجودی انسان را معین نماینا، در ادامه ابعاد انسقانی آنهقا را    کاری که بر عهاة فضیلت

راسقتگویی نتیجقة ابعقاد انسقانی       بگوینا که آیا برای مثقال،   مشخص نماینا و در گام سوم،معین سازنا و ابعاد غیر انسانی را هم 
 ماست و یا ریشه در ابعاد حیوانی آدمی دارد.

این گونه از نظریات ارزش، به نوعی نه به مح،ول و نتیجه اعمال و رفتارهای آدمی نظقر دارنقا و نقه بقه      0گرا. . نظریات وهیفه9
یعنقی بایقا آن رفتارهقا    ؛ ها در درستی و خطایی اعمال و رفتارهقای آدمقی، خقود آن رفتارهاسقت     ریشه و خاستگاه آن. مالک آن

گرا معتوا اسقت کقه    وهیفه»انا و یا نبایسته؟  انا و یا خطا، بایسته درستخودشان مورد نظر قرار گیرنا که آیا خوب هستنا و یا با، 
جامعه یا جهقان   درست یا ال امی باشا حتی اگر بیشترین غلبه خیر بر شر را برای خود شخص، توانا اخالقاً عاه عمل میاعمل یا ق

 (.00: 1939فرانکنا، ) «به وجود نیاورد
گویا و معتوا است که بایا آدمی بقه   سخن می 1رد بررسی قرار داد؟ ایمانوئل کانت از عول عملیاما با چه اب اری بایا رفتارها را مو

ای بقرای آن رفتقار در آن رفتقار مشقاهاه      عنوان موجود عاقل به آنها نظر کنا و عول عملی وی حکم کنا که چه ارزش اخالققی 
 کنا. می
بالا که اخالقی را بنا نهقاده   الت عول استوار است ... کانت به خود میاخالق مبتنی بر تکلیف کانت، اخالقی است که بر پایه اص» 

شود که عمل منح،راً بایا به وسیله تکلیف و بقه تبعیقت از    است که مستول از متافی یک است. در نظر کانت ... چنین توصیه می
 (.121: 1911ژکس، ) «ردیقانون اخالقی که در ضمیر انسان مفطور است انجام گ

یافتن امر و نهی الهی بود که خااونا آیا بقه آن   دنبال هبهم معتوانا که بایا در رفتار م بور  3دیگر، پیروان نظریه امر الهیاز سوی 
 رفتار امر کرده است که آن فعل خوب گردد و یا نهی کرده است که آن عمل با تلوی گردد.

معتوا است که معیار صواب و خطا، اراده یا ققانون خااسقت.    ،تنظریه امر الهی که به نام حسن و قبح الهی نی  شناخته شاه اس» 

                                                                                                                                                                                      
3. Teleological views. 
4. Perfectionist. 

5. Consequentialist. 

6. Virtue ethics. 
7. Deontological ethics. 

8. Practical reason. 

9. Divine command theory. 
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خطقا( را ایقن   ) صواب( و) خطا( یعنی متعلق امر و نهی خاا. آنها حتی اگر هم) صواب( و) گوینا که طرفااران این نظریه گاهی می
ب یقا  اوصق و به این دلیل  قولی همگی معتوانا یک عمل یا یک نوع عمل فوط در صورتی صواب یا خطاست   گونه تعریف نکننا،

ایقن   سقازد،  عملی را صواب یا خطا مقی  نهایتاًکه خاا به آن امر کرده یا آن را ممنوع داشته است؛ به عبارت دیگر،آنچه ق خطاست  
 (.09-02: 1939فرانکنا، ) «ن را ممنوع نموده است و نه چی  دیگرآاست که خاا به آن امر کرده یا 
سقازد. مهقم    گرا نمقی  های حاکی از وهیفه و ال ام یک مکتب و یا انایشمنا را وهیفه ف وجود گ ارهالبته الزم به ذکر است که صر

هقای   گرا بودن یک مکتب یا متفکر اخالقی، الزم است با بررسقی دیقاگاه   گرائی است. برای تشخیص وهیفه داشتن مالک وهیفه
هقای ارزشقی،    ریات نی  گاه در کنار بهره گرفتن از احکام و گ ارهفلسفة اخالقی ایشان، به این نتیجه رسیا؛ وگرنه، پیروان سایر نظ

 برنا. های ال امی و حاکی از وهیفه نی  بهره می از گ اره
این گروه از نظریات ارزش، مالک خوبی و بای رفتارهقا را همقاهنگی بقا حوقوق انسقانی مقا نظقر ققرار          12محور. حق  . نظریات0
ها را تممین کنا و با چی ی است که از بین برنقاة آن حوقوق باشقا. بقه      دهنا. به باور آنان، خوب چی ی است که حووق انسان می

 کننا و نه پیش از آن. حووق شکل پیاا میدیگر سخن، خوبی و بای و بایستگی و نبایستگی بعا از تعریف 
گیبارد، ) «گوینا چنانکه طرفااران اخالق حق محور می شونا، یعنی وهایف بر حسب حووق تعریف می حق موام بر وهیفه است،» 

1911 :12.) 
الققی را از منظقر   کنقیم معیقار ارزش اخ   اکنون و در این فرصت، به دیاگاه مرحوم ملکی در باب معیار ارزش پرداخته و تالش می

 ایشان ارائه دهیم.
 

 معيار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی تبریزی
گرایانقه در ایقن    توان گفت این است که ایشقان معیقاری غایقت    دربارة معیار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی تبری ی می آنچه

 دهیم. موضوع اتخاذ کرده است. در این فرصت به قار مجال این نگرش را مورد تحلیل و بررسی قرار می
 مطلوب و مرضی خااونا بودن معیار ارزشمنای

که اگر شخص در بخشی از کارهایی که از او خواسته شاه  انا  ی از کتاب ارزشمنا اسرار ال،الة چنین نگاشتهمرحوم ملکی در بخش
گردد تا در انجام اعمال و امور دیگقر   است، موفق شود و آن مواار را به انجام رسانا، همین موفویت و اقاام و تالش وی سبب می

رسا، مویا بقه   نمایا. البته این توفیق که از ناحیة الهی به آدمی می وفیق اطالق مینی  موفق شود. مرحوم ملکی به این کامیابی، ت
 آن است که فعل م بور مطلوب خااونا باشا:

شود و حرکات و سکناتى که بوجهى مناسبت با این امر دارد  این خود باعث توفیق او در کارها و اعمال دیگر او مى
گونه باز آن عمل دومى سقبب توفیقق او بقراى     یابا و همین ه انجام مىباان گونه که ذات اقام حق از او خواست

 (.10: 1902ملکی تبری ی، ) شود انجام عمل بعاى مى
ها سبب توفیق در عمل بعا خواهنا شا که مانعی در عمل بانی یا قلبی ایجاد نشود. این مانع همان چی ی است، که  جا عمل تا آن

 کنا. رده و آن را به تعبیر مرحوم ملکی، از عمل صحیح بودن تهی میعمل را از مطلوب الهی بودن خارج ک
گفته شا، در این فراز، مرحوم ملکی معیار ارزشمنای فعل و اوصاف اختیقاری را مطلقوب و خواسقته ذات اققام      آنچهبا توجه به 

گیرد. در این صورت است که به تعبیر  ها در نظر می الهی بودن آن اعمال و اوصاف و به تعبیر بهتر، مرضیّ رضای الهی دانستن آن
 (.همان) هاى عالى عینى در برزخ و قیامت خواها بود ایشان، برای آن عمل غیر از آن صورتى که در این عالم داشته است، صورت

 تقرّب الهی معيار ارزشمندی
فرد مراقب بایا مرحوم ملکی در بخش دیگری از کتاب خود به بیان برخی از ج ییات وارده در شریعت پرداخته است؛ ماننا این که 

گقردد.   از ایتا، هلم و تشبه به درناگان دوری نمایا. با بیان این ج ئیات در شریعت، بهترین راه برای رسیان به قرب الهی مهیا می
 فرمایا: ایشان می

                                                                                                                                                                                      
10. Right based ethics. 
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اى کامقل   شود که ایقن شقریعت را بگونقه    تعالى در حق این امت دانسته مى از بیان این ج ئیات، عنایت ذات بارى
شود در آن فروگتار ننمقوده، حتقى دیقه     به خاایش مربو  مى نموده و بیان هیچ امرى از امورى که به تورب بناه
تقرین راه بقه    یابا که شریعت، همان صقرا  مسقتویم و ن دیقک    جراحت اناک را، و از این مطلب به تحوق در مى

 (.121همان، ص )  سوى خااى تبارک و تعالى است

چنین بیان نموده است کقه رفتقار و کقردار آدمقی در صقورتی       درواقعمرحوم ملکی هاف از شریعت را تورب الهی دانسته است و 
شریعت همان مطلوب باری تعالی است که برای انسان ققرار داده   چراکهمطلوب است که انسان را به خااونا متعال ن دیک نمایا. 

ش، به حضقرت حقق توقرب    منای از آن و عمل به دستوراتش و قرار دادن آن به عنوان مبنا و اسام کار خوی شاه است تا با بهره
 جویا.

تواننا از ما سوی اهلل بریاه و تماما توجه خود را به خااونا عظقیم معطقوف نماینقا، چنقین      ایشان ضمن توصیه به افرادی که نمی
هقاف اصقلی در راه    درواققع تر شونا. ایشان  گردد که الزم است، هر چه بیشتر خود را به این سمت سوق داده و ن دیک متتکر می

نماینا. ایشان با این بیقان، چنقین    ها را، ن دیک شان به خااونا متعال که همان تورب است، معرفی می ی و پایبنای به ارزشبناگ
توان برداشت نمود که عمل مُبعا از درگقاه الهقی ضقا     ترین هاف معرفی نمایا، که چنین می درصاد هستنا تا قرب الهی را اصلی

است که انسان را بیش از پیش مورب آستان قام الهی نمایا و الزم اسقت بقرای دسقت    ارزش بوده و ارزش و عمل مطلوب آن 
 (.120: ر.ک: همان) ها مبادرت ورزیا یافتن به چنین هاف واالیی نسبت به ارزش

 ای باشا برای مطلوب دیگر، که در این صورت چنقین  توانا موامه که، انسان برای هر عملی هافی دارد؛ هافی که می توضیح این
گردنا. ممکن اسقت   اما برخی از اهااف، هاف و مو،ود نهایی برای هر فردی تلوی می؛ هافی، مطلوب و هاف نهایی نخواها بود

امقا ممکقن اسقت هقاف     ؛ ها و شرایط، به قبولی عمل منجر گقردد  کسی فعلی را با حاالت خاصی انجام دها تا با ایجاد آن حالت
کسى که آداب حضور را رعایت »فرمایا:  از قبولی آن عمل باشا. مرحوم ملکی تبری ی می نهایی از قبولی عمل، نتیجه و اثر ناشی
اعمال، بلکه نفس قبولى، و هاف قبولى اعمقال، نهایقت آرزوى     شود، و قرب، سبب قبولى کنا، این عمل سبب قرب او به خاا مى

 (.100ق  101 :همان) «هر آرزومناى است
شود که، ممکن است از انجام عملی هافی دنبال شود؛ اما  لوب عنوان کرده، و چنین متتکر میایشان قرب را واالترین هاف و مط

 ای برای وصول به دیگر هاف باشا؛ که همه آن اهااف بایا به قرب ختم شود. آن هاف موامه و زمینه
 

 لذت معيار ارزش اخالقی
مرحوم ملکی در نظر گرفت، عنوان لتت است کقه در مکاتقب    توان به عنوان معیار برای ارزش اخالقی ن د عناوینی که می ازجمله

هقا بسقیار    اما یوینا لتتی که در این بحث مراد و مطلوب ایشان است، از دیگر مکاتب و نحلقه ؛ گوناگونی نی ، باان اشاره رفته است
 متفاوت است.

 ه است:گتار این انایشه، آورد گرا و آریستیپوم به عنوان بنیان ژکس در تفسیر مکاتب لتت
و اعتواد داشت، لتت برای انسقان خیقر اسقت.    د. ااونیسم را آریستیپ مطرح کرناخالق مبتنی بر لتت محض یا ه

دارد؛ آدمی ماننا سایر حیوانات در جستجوی لتت اسقت. دسقتور    می تنها لتت است که انسان را به ادامه حیات وا
کنا: آینقاه مقبهم و غیرمسقلوم و     چنین استاالل میو « جستجوی لتت و فرار از الم» :اخالقی آریستیپ این است

تاریک است، بایا به هر لتت آنی و زودگتر چنگ زد و باون توجه و دغاغه خاطر از پیشاما نقامعلوم آینقاه بایقا    
 (.01-01: 1911ژکس، ) لتت حال و حظ آنی را به دست آورد

انقا کقه کمتقرین اشقکالش،      یا محاود به همین دنیقای فقانی رفتقه   های ناپایاار و  با این نگاه، معموال دیگر مکاتب به سراغ لتت
از نگاه دیگر مکاتب لتت است، ممکن است از نگاه ما نه تنها مطرود و ضا  آنچهناپایااری و محاود بودن آن است. با این تفسیر، 
ها بازخواها داشت. مرحقوم ملکقی در    لتتهایی که انسان را از پایاارترین و برترین  ارزش بوده؛ بلکه برای ما درد و الم باشا. لتت

 دارد: تعبیری بیان می
هاى دنیایی بر گرفته، همان لتت به اذیت و آفت بال شا،  مؤمن وقتى که ببینا در موابل لتت اناکى که از نعمت
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از زیان برد که عاقبت همه لتات دنیایى همین است و بخاطر فرار  مى یابا پى و ج  با دفع آن از آزار آن رهائى نمى
ها گفت و ج  بوار ضرورت از آن بهره نگرفت تا قلب و نفس آدمقى از سقنگینى تعلقق     ها بایا ترک آن و آفات آن
ملکقی  ) راحقت باشقا   -در حرمات و شقبهات  -و از اذیت و آفات آن -هاى حالل ها و لتت در نعمت -خاطر به آن
 (.20: 1902تبری ی، 

های  ها گری ان است و نسبت به لتت ها و زشتی طور که از پلیای ر گری ان خواها بود؛ همانبا های زیان که، انسان از لتت نتیجه آن
توان یافقت؛ بلکقه    هاى دنیایى نمى لتت خالص حویوى را در نعمت»حالل نی ، ج  به اقل تن نخواها داد و به تعبیر مرحوم ملکی 

امان خااوناى در آن سقراى همیشقگى ن،قیب آدمقى      تعالى است که پس از وصول به لتت واقعى رضا و خشنودى حضرت بارى
لتیقتترین  »ایشان در بیانی دیگر، صراحتا برترین لتت را، در انس با خااونا متعقال معرفقی کقرده اسقت:      (.20همان: ) «گردد. مى

 (.002همان: ) «با خاا است ها در انس لتات، و خوشى
 

 تبریزیتحليل نهائی معيار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی 
 توان اشاره کرد: دربارة دیاگاه مرحوم ملکی راجع به معیار ارزش به چنا نکته می

گرایانه است؛ چراکه برای زناگی آدمی و اخالق، غایتی خارج از حوزة اخالق همچون رضقایت   الف( دیاگاه ایشان، دیاگاهی غایت
رزشقمنای اخالققی را در وصقول بقه ایقن غایقات در نظقر        سازد و مقالک ا  تعالی و لتت حویوی، مطرح می الهی و یا تورب به حق

که خارج از حوزة اخقالق   ارزشمنا نخست یک هاف و غایت، گرایانه نظریات ارزش غایتتر از این اشاره شا که در  گیرد. پیش می
رتی که آن هقاف  شونا، در صو های اختیاری آدمیان با آن هاف و غایت سنجیاه می گردد، سپس، رفتارها و صفت تعیین می  است،

شود و در صورتی آن هاف و غایت را تممین نکنا  های اختیاری ارزش اخالقی مثبت داده می را تممین کننا، به آن رفتارها و صفت
با این بیان، مرحوم ملکی نی  غایقت ارزشقمنای بقه عنقوان      شود. ها ارزش اخالقی منفی داده می و خالف آن را ایجاد کنا، به آن

خااونا و یا تورب به سوی او و یا لتت حویوی را در نظر گرفته و فعالیت و صفتی را که با این امور سازگارنا و این مطلوبیت برای 
 گیرنا. گیرنا و اموری که این اهااف را از بیین ببرنا، عنوان با به خود می سازنا عنوان خوب می اهااف را محوق می

 جمع بنای و تحلیل نویسناه است
یقک موجقود   ای از وجقود   کمال مرتبقه گرایانه است. توضیح این که  وم ملکی در باب معیار ارزش، دیاگاهی کمالب( دیاگاه مرح

از آن . در این حال، آن موجودی که به امر هم سنخ خود رسیاه است، شود می شو موجب بارورتر شان مسانخ است آنبا است که 
وجود و هستی را ق که در برابر عام و نیستی، ماننا داشتن در برابر نااشتن  فیلسوفان، (.101: 1930ی دی،  م،باح) خواها بردلتت 

 تر اسقت  اش از وجود بیشتر باشا، کامل نامنا. باین ترتیب، هر چه مرتبه وجود چی ی باالتر و بهره است ق کمال در برابر نوص می 
اما بایا دانسقت  ؛ ت بیشتری برای او پایا خواها آماو البته، هرچه کمال بیشتری برای موجود حاصل آیا، لت (.10: 1932م،باح، )

کماالت  ؛ وترین کمالی که انسان استعااد وصول به آن را دارد کمال حویوی انسان عبارت است از آخرین مرتبه وجودی و عالیکه 
م،قباح یق دی،   ) نقا آی اش یاری رساننا، همگی کماالت آلی و نسبی به حساب مقی  دیگر، اگر انسان را در وصول به کمال حویوی

ایقن ققرب،    و نیق ،  ، قرب مکانی یا زمانی نیستقرب الهیمنظور از ترین کمال برای انسان، قرب الهی است.  عالی (.102: 1930
یقک ققرب وجقودی اسقت،      بقه عبقارت دیگقر،   ؛ بلکه دارای یک منشم تکوینی اسقت  ؛یک امر اعتباری و تشریفاتی محض نیست

 ای است؟ اما این چگونه رابطه (.090همان: ) شود سان تکویناً حاصل میای است که بین خاا و ان رابطه
کنا و این یک امری است حویوی و تکوینی ولی  تری با خاای متعال پیاا می روح انسان در اثر اعمال خاصی رابطه وجودی قوی»

بیشتر شود لتائتش هم بیشتر خواها بقود  شود و هر قار کمال نفس  تر می اکتسابی. در اثر این رابطه خود جوهر نفس انسان کامل
و این همان معنایی است که عرض کردیم که کمال با سعادت مالزمه دارد، چون کمال نفس است و نفس موجقود مجقرد اسقت،    

ترین چی هاست این است کقه بیشقترین لقتت را از کمقال      ترین و مناسب یابا و چون کمال برای نفس مالیم کمال خودش را می
رد. پس اگر کمال ثابتی برای نفس حاصل شود لتت پایااری هم برای نفس حاصل خواها شا کقه اسقمش سقعادت    ب خودش می

 (.121-122: 1909م،باح ی دی، ) «است.
ترین مرتبة وجودی خود رسیاه است که موقرب درگقاه خااونقا    هنگامی به عالی ج( کمال وجود انسان به تورب الهی است. انسان
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ای است از وجود که در آن، استعاادهای ذاتی شخص بقا سقیر و حرکقت اختیقاری خقودش بقه فعلیقت         مرتبه« قرب خاا»باشا.  
ن لحظات دمیقاه شقان روح در کالبقا،    ماننا بعضی از انبیا و اولیای خاا که از نخستی) آسا باشا رسا؛ خواه حرکتی سریع و برق می

شانا ...( و خواه حرکتی متوسط یا کُنقا باشقا؛ ماننقا     کردنا و در اناک ماتی به کماالت ب رگی نایل می شروع به سیر تکاملی می
مرحله  انسان وقتی از (.110: 1919بهمن،  حسینی قلعه) «سایر مؤمنان، در موابل حرکت سووطی و سیر قهورایی کافران و منافوان

ت سر گتاشت و پس از آن فراینا حیوانیت را نی  طی کقرد، بقه دوره و عرصقه انسقانیت     شجمادی گتر کرد و دوران نباتی را نی  پ
رسا  های انسانی و روحانی خود را که برخاسته از نفخه الهی است به فعلیت برسانا، به جایی می رسا. در این عرصه، اگر قابلیت می

گردد. این انسان انسانی است کقه   شود و قامی از راه مستویم الهی دور نمی . در این حالت اعمال او خاایی میکه به ج  خاا نبینا
دانقا و بقر    ترین به خااست؛ زیرا همقه چیق ش را از خقاا مقی     مسجود فرشتگان است و خلیفه خاا بر روی زمین. این انسان، شبیه

 کنا. نمیای از فکرش عبور  خالف خواست و اراده او انایشه
د( مطلوب واقعی خااونا از آفرینش انسان این است که آدمی به کمال شایستة خود نایل آیقا و در ایقن حقال، چقون بقه مو،قا       

گقردد . آنگقاه اسقت کقه بقه او گفتقه        شود و رضایت الهی ن،یب او مقی  آفرینش خود به دست خاا رسیاه است، محبوب خاا می
 شود: می

ق   92الفجقر:  ) یادْخُلقی جَنَّتق   وَ* ادخُلی فقی عِبقادی    وَ *مَئِنَّةُ اِرجِعی الی رَبِّکِ راضِیةً مَرضیةً یا ایتُها النَّفْسُ المُطْ
20..) 
بقه نعمتهقای   ) پروردگارت باز آی که تو خشنود امروز به حضور (؛به یاد خاا) ای نفس قاسی مطمئن و دل آرام) 

 (و در بهشت من داخل شو. ؛خاص من در آی در صف بناگان باز آی و ؛و او راضی از توست (ابای او
گراسقت کقه بقر     گرا و کمقال  توان گفت معیار ارزش اخالقی در نگاه مرحوم ملکی، یک نگاه غایت هق( با توجه به آنچه گتشت می

سیاه و سو آدمی به کمال ر اسام آن رفتارها و صفات اختیاری، اگر آدمی را به کمال شایسته که همان قرب است برساننا، از یک
برد، در شادی و وجا و بهجتی پایاار و جاودان. والبته،  مورب درگاه الهی است و از سوی دیگر، به جهت لتتی که از این کمال می

گقردد. بقراین    به جهت تممین شان غرض الهی در آفرینش انسان، فرد در دایرة رضایت الهی واقع شاه و بناة محبقوب خقاا مقی   
ارزشمنای هم واجا کمال است و قرب، هم شامل لقتت و شقادی انسقان و هقم دربرگرنقاة رضقایت        اسام، رفتار ارشمنا، برای

انا، متالزم با هم هستنا و بودن هر یقک، وجقود    خااونای. در حویوت، هر سه معیاری که مرحوم ملکی درباب ارزش اخالقی داده
 دو معیار دیگر را خواهان و مستل م خواها بود.

 

 ی در معيار ارزش مرحوم ملکیمحور نفی نگرش فضيلت
محوری وجود دارد و ایشان رویکرد فضقیلت محقور بقرای خقویش      رسا نوعی فضیلت در برخی از عبارات مرحوم ملکی به نظر می

 انا. وی در فرازی از مباحث خویش آورده است: برگ یاه
شقواوت و خالصقه تمقام    جمیع حرکات و سکنات اختیارى انسان و ع م و اراده و حب و بغض و ت،ور سقعادت و  

شود، و منشم احواالت قلب، یقا   حرکات و سکنات اعضاء آدمى اثرى از احواالت قلب بوده و از صفات آن ناشى مى
امرى هاهرى از اعمال و رفتار جوارح و اعضاء آدمى بخ،وص حوام است و یا امرى باطنى است مثقل خیقال و   

 (.13: 1902ملکی تبری ی، ) استشهوت و غضب و اخالقى که در م اج آدمى مرکب شاه 
آیا اکنون، اگر آنچه که درک شاه  به اعتواد ایشان، هرگاه آدمى چی ى را بوسیله حوام درک نمود اثرى از آن در قلب او پایا مى
 خیر باشا، آن اثر، نور است و صفاء و اگر آن شیء درک شاه، شر باشا هلمت است و تیرگى.

آدمى بقه پرخقورى گرفتقار     مثالًهمچنین، آنجا که احواالت قلب بر اسام امور باطنی باشا، برای مثال، اگر شهوت فوران نمود و 
کنقا، و بحسقب    شود و این آثار باقى ماناه و در انتوال خیال از چی ى به چی  دیگر کمقک مقى   شا، اثرى از آن در قلب حاصل مى
 (.10همان: ) زنا شود و به این سبب، رفتارهای مختلفی از او سر می لى به حال دیگر منتول مىانتوال خیال، قلب آدمى هم از حا

گقترد و پایقا    توان گفت که مباأ همه کارها و اعمال بشر، همان چی ى است که ابتاا در دل آدمى مقى  با توجه به این تحلیل، می
دارد، و  خی د، و اراده، عضالت را به حرکت وا مى ، نیت و اراده برمىکنا و از میل آیا، این امر رغبت و میل آدمى را تحریک مى مى



  151                                                                    1041ابستان / بهار و ت5/ پياپی 1/ شماره 3/ جلد دینی معارف و فرهنگ نامه پژوهش

 

 (.همان) گیرد از حرکت عضالت عمل انجام مى
محور، برای تعیین درستی و یا خطائی یک رفتار و یا صفت اختیاری، به ریشه آن رفتار نظر  بیان مطلب به این که، نگرش فضیلت

تی از فضایل انسانی هماننا شجاعت و یا عفت ریشه داشت، آن صفت و یا رفتقار اخالققا   کنا، اگر آن رفتار و یا صفت در فضیل می
شود و اگر در رذیلتی از رذایل انسان همچون جبن و یا شره قرار گرفتقه باشقا، آن رفتقار و یقا      خوب و بایسته و درست دانسته می

ه آیا نگقاه مرحقوم ملکقی بقه معیقار ارزش، معیقاری       اما سوال این است ک؛ گردد صفت مت،ف به بای، خطائی و یا نبایستگی می
 محور است؟ فضیلت

نمایقا.   محقوری را تمییقا نمقی    محور به نظریه ارزش نااشته و بیان مورد نظر فضقیلت  در پاسخ بایا گفت، خیر. ایشان نگاه فضیلت
انا به مراتب فعل اختیاری اشاره دارد و نه معیار ارزش. در این عبقارت، تقالش    که، تبیینی که ایشان در فراز باال داشته توضیح این

مرحوم ملکی بر این قرار گرفته است که نوش احواالت قلب در انجام رفتارهای گوناگون و نی  اتخاذ اوصاف مختلقف نشقان داده   
ایقن اسقت کقه    دها،  می ی که این فراز به دستا نکتهتنها شود و نه این که درصاد باشا تا مالک ارزش اخالقی را توصیف کنا. 

زنا بایا در قلب و احواالت قلبی آغازش را دیا و نه درستی و خطائی آن را. بله، اگقر آن خقواطر    وقتی کاری و عملی از ما سر می
ن خوب و با بقودن  رود که عمل درستی از آن سرب نا و اگر شیطانی باشنا، آن عمل با خواها بود و ای قلبی الهی باشنا، توقع می

اش فعلی اسقت کقه    آیا. خواطر الهی نتیجه ای است که از این رفتارها باست می نه به جهت آن خواطر است، بلکه به سبب نتیجه
گردانا. پس خوبی و بای  گردنا که انسان را به دوزخ رهنمون می رسانا و خواطر شیطانی موجب اعمالی می آدمی را به بهشت می
 برای انسان به ارمغان آورده است. ای است که نتیجه خواطر هم بواسطه

 

 گيری جهنتي
سازد که بایسته و نبایسقته بقودن    روشن می چراکهرود،  یکی از مهمترین عناصر هر نظام اخالقی به شمار میمعیار ارزش اخالقی 

های اخالقی آدمی  صفات و وضعیتکنا که رفتار،  پتیرد و همچون یک ترازو عمل می یک فعل بر چه اسام و مبنایی صورت می
 دها. ارزیابی قرار می را از جهت درستی و نادرستی مورد

گرایانقه، ابتقاا غقایتی دارای ارزش و خقارج از      که در نظریه غایقت  با توجه به این. وجود دارد در باب نظریه ارزش نظریات مختلفی
 شقونا،  های اختیاری آدمیان با آن هاف و غایقت سقنجیاه مقی    گیرد، سپس رفتارها و صفت حوزة اخالق تعیین شاه را در نظر می

، چراکه ایشان برای زناگی آدمی و اخالق، غایتی خارج از حوزة اخالق همچقون  گرا دانست توان مرحوم ملکی تبری ی را غایت می
ل به این غایات در نظر سازد و مالک ارزشمنای اخالقی را در وصو تعالی و لتت حویوی، مطرح می رضایت الهی و یا تورب به حق

گرایانه دارنا و معتوانا هرچه کمال بیشتری برای موجود حاصقل آیقا، لقتت     در باب معیار ارزش، دیاگاهی کمال. ایشان گیرد می
سو به کمال رسیاه  از یکبا توجه به این معیار، آدمی ال وجود انسان به تورب الهی است. بیشتری برای او پایا خواها آما، اما کم

 برد، در شقادی و وجقا و بهجتقی پایقاار و جقاودان      مورب درگاه الهی است و از سوی دیگر، به جهت لتتی که از این کمال میو 
 خواها بود.
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