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چکيده
یکی از مباحث مهم فلسفه اخالق ،بحث از ارزش و ارزش اخالقی است؛ اما یکی از ضروریترین بحثهایی که در این حوزه پرداختن به آن
ضروری است ،بحث از معیار و مالک ارزش اخالقی است ،چراکه بهمثابه یک راهنما عمل کرده و فاعل اخالقی را از سقوو در ضقا ارزش
ناشی از ابهام و درهمآمیختگی ،میرهانا .اینکه معیار ارزش اخالقی امری واحا است و یا متعاد و در صورت تعاد آیقا ایقن مقالکهقا نیق
اموری به هم مرتبط است و یا اینکه ارتباطی میان آنها برقرار نیست ازجمله مسئلههایی است که بایا به آن پرداخته شود و نهایتاً ایقنکقه
این معیارها کاام یک از نظریههای ارزش را موجه میسازد .از اینرو در این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی این مسقئله را از منظقر
مرحوم ملکی تبری ی ،بهخاطر توجه صاحبنظران معاصر به آثار ایشان ،مورد نظر قرار داده میشود .مرحوم ملکی نسبت به معیار ارزشهقای
اخالقی دیاگاهی غایتگرایانه داشته و رضایت الهی ،تورب به حقتعالی و در پرتقو آن ،لقتت حویوقی را مقالک ارزشقمنای و معیقار ارزش
اخالقی میدانا.
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مقدمه
یکی از مهم ترین مباحث در حیطه ارزش اخالقی ،مسئله معیار ارزش اخالقی است؛ که تبیین میسقازد بقر چقه اسقام و مالکقی
انجام یک فعل خوب و یا با خواها بود .بر چه اسام و مبنایی بایا هقا و نبایقا شقکل گرفتقه و امقری بایسقته و امقری نبایسقته
میگردد .پشتوانه هر بایاونبایا ،که درواقع فعلی را دارای ارزش و عملی را ضا ارزش مینمایانا؛ نیق معیقار و مالکقی اسقت ،کقه
تبیین آن نی از ضروریات است .همانطور که هر یک از مکاتب مختلف ،بر اسام معیار خاصی شقکل پتیرفتقه و نظقرات آن بقر
اسام همین معیارها توجیه میشود؛ ماننا مکتب جامعهگرایی که معیار ارزشهای اخالقی را ،ارزشهای اجتماعی دانسته و مقممور
و منهی جامعه را ،ارزش یا ضا ارزش می دانا .همچنین از دیاگاه خودگروان ،بیشترین لقتت و خیقر شخ،قی ،ققوامبخقش ارزش
اخالقی خواها بود و بر اسام آن است که فعلی را درست ،و موابل آن را نادرست میپناارنا و عمالً نظریه اخالقی خقود را ارائقه
میدهنا؛ اما بر اسام دیاگاه اسالمی کاام نظریه هنجاری صحیح است؟ در مورد اصل این موضوع پژوهشهای متعادی انجقام
شاه است ،ازجمله فلسفه اخالق (م،باحی دی« ،)1930 ،معیار ارزش اخالقی در نگرش صارایی» (ورم یار و دیگران :1022 ،ص
« ،)132-112تحلیل و بررسی معیار ارزش در اخالق ارسطویی» (محیطقی و احمقای« ،)1931 ،تحلیقل معیقار ارزش بقر مبنقای
انایشه اخالقی شهیا صار» (محمای منفرد و الهوتیان« ،)1931 ،نوش نیت در ارزش اخالقی» (م،قباح)1931 ،؛ امقا آنچقه در
این نوشتار تبیین و تحلیل میشود ،یافتن معیار و مبنای ارزش اخالقی از دیاگاه مرحوم ملکی تبریق ی از انایشقمناان اخالققی و
عرفای معاصر است که تاکنون به این مسئله از دیاگاه ایشان پرداخته نشاه است .همچنین آثار ایشقان مقورد تمجیقا بسقیاری از
انایشمناان ازجمله امام خمینی ،عالمه طباطبایی (ملکى تبری ى )12-1 :1911 ،و ..قرار گرفته است .در این تحویق مسئله معیقار
ارزش را از دیاگاه این انایشمنا مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین دیاگاه ایشان ،راجع به نظریات مختلف درباره معیار ارزش بقه
گفتگو پرداخته و در نهایت رویکرد ایشان در این زمینه به معرض گتاشته میشود .از اینرو پس از پرداختن به مفهومشناسقی ،بقه
بحث معیار ارزش و نظریات مطرح در این باب پرداخته شاه و نهایتاً به مسئله ارزش و معیارهای آن از نظر مرحوم ملکی تبریق ی
اشاره خواها شا.
مفهومشناسی
اخالق
اخالق از جهت لغت ،جمع خُلق است (طریحی :1901 ،ج  ،1ص  )110و خُلق به معنای طبیعت و سقجیت (ابقنمنظقور :1010 ،ج
 ،12ص  )10بوده که همان ویژگیهای درونی آدمی است که در او نهادینه و ملکه شاه است؛ بهطوریکقه انسقان بقر اسقام آن
خُلق و خوها ،کارها را باون این که نیاز به انایشة فراوان داشته باشا انجام میدها (ر.ک :مسقکویه رازی1012 ،ق .)11-10 :امقا
اخالق از جهت اصطالح هر گونه صفت نفسانی است که موجب پیاایش کارهای خوب یا با میشود (م،باح یق دی.)21 :1930 ،
اما در اصطالح مورد نظر این نوشتار ،به نظام رفتاری حاکم بر افراد (آر.اف.اتکینسون )10 :1931 ،و یک نوع نظام اخالققی اشقاره
دارد که در جا معه ،فرهنگ ،دین و  ...جریان دارد و افراد متعلق به آن جامعه ،فرهنگ ،دین و ...باان گردن دادهانا و از آن تبعیقت
می کننا .نظام اخالقی در این مسیر ،در صاد هاایت رفتار در چهار حوزة اخالق فردی ،اجتماعی ،محیط زیسقت و اخقالق بنقاگی
میباشا (ر.ک .حسینی قلعهبهمن.)111-110 :1930 ،
ارزش
ارزش درواقع عامل مشخص کنناه و جهت دهناه رفتار است که روشن میسازد به کاام سو بایا حرکت نمود .هنگقام مطالعقه در
زمینه علوم مختلف ،ممکن است با واژه «ارزش» مواجه شویم؛ در علم اقت،اد ،حوقوق ،جامعقهشناسقی ،روانشناسقی و ..از ارزش
سخن به میان آماه و به تعریف آن پرداخته شاه است .مالصارا ،مو،ود از ارزش را حسن و قبح و خیر وشر دانسته و ماهیت این
صفات را به چنا صورت تفسیر میکنا .1 :سازگاری و ناسازگاری با فطرت اصلی  .2ستایش و نکقوهش فاعقل توسقط شقریعت و
قوانین الهی  .9ستایش و نکوهش فاعل توسط عول (مالصارا.)112-112 :1911 ،
کاربردها و معنای «ارزش» حتی در میان فیلسوفان و محووان ،متنوع و حتی گاه متعارض است ،اما ممکن اسقت آن کاربردهقا و
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معانی به شکل زیر دستهبنای کرد .الف« .ارزش» (به صورت منفرد) گاهی بهعنوان اسم معنا استعمال میشود .اسم معنقا اسقمی
است که وجودش قائم به انسان است هماننا دانش ،نگرش ،بینش و . ...در این صورت ارزش نی به معنای ارزیان و قیمت داشتن
برای آدمی است .ب« .ارزش» به عنوان یک نام انت اعی که از رابطة مثبت میان یک شیء و زناگی آدمقی خبقر مقیدهقا؛ مقثالً
ارزش آنجا که حکایت از رابطة راستگوئی و قرب الهی دارد .ج« .ارزش» در تعابیری چون «ارزش گتاشتن»« ،ارزشیابی کقردن»
و «ارزشگتاری شاه» به صورت فعل (هنجاری) اسقتعمال مقیشقود ( فرانکنقا .)903-900 :1939 ،همچنقین ،گقاه «ارزش» در
معنایی بسیار وسیع به عنوان یک اسم عام که جامع اصطالحاتی چقون «مطلقوب»« ،خقوب»« ،ارزشقمنا»« ،درسقت»« ،زیبقا»،
«موام»« ،واجب» و ماننا آن است ،به کار برده میشود (رازیل آبلسون وکی نیلسن .)112 :1932 ،اما به هر حال ،میتوان گفت
که ارزش کیفیتی از یک چی است که موجب مطلوبیت و یا نشانة رتبه مطلوبیت آن است .ارزش یک چی منشم برتر بودن یا خیقر
شمرده شان آن چی است (فتحعلیخانی .)10 :1900 ،به دیگر سخن ،ارزش چی ی است کقه جایگقاه شقیء صقاحب آن را یعنقی
شیء ارزشمنا را ارتواع میبخشا و موجب مطلوبیت آن میگردد.
ارزش اخالقی
با توجه به وجه جامعی که نی در معنای ارزش ذکر شا؛ برخی نی مراد از ارزش در اخالق را ،اموری دانستهانا که از نظر اخالققی
مطلوب باشا؛ به این معنا که ،باتوجه به متعلق اخالق که صفات اکتسابی و کارهای اختیاری مقیباشقا ،صقفات وافعقال اختیقاری
مطلوب اخالق ،نی ارزشمنا و صفات و افعال نامطلوب ،ضا ارزش نامیاه میشود .نتیجه آنکقه بقا ارزش ،یعنقی مطلقوب ،و بقی
ارزش یا ضا ارزش به معنای نامطلوب است (م،باح.)09 :1931 ،
ارزشهای اخالقی ،که در درون نظام اخالقی معنا مییابا؛ نوش مهمی در راستای جهت دهی به رفتارها ،صفات و وضقعیتهقای
اختیاری آدمی ایفا میکنا؛ چراکه کلیه رفتار ،صفات و وضعیت آدمی که در حیطه اختیار اوست ،متاثر از ارزشهای اخالقی بوده و
بر اسام آن نی شکل می یابا .با این نگاه ،مکاتب اخالقی مختلف ،درواقع نتیجه و حاصل اختالف در نظریههای اخالقی است.
معیار ارزش و نظریات مطرح در این باب
نظریة ارزش و یا معیار و منا ارزش اخالقی ،بهمثابه ترازوئی است که در آن افعال و صفات و وضعیتهای اختیاری انسقان ققرار
می گیرد و وزن اخالقی آنها آشکار می گردد .این ترازو ،ممکن است برای رفتاری و یا صفتی وزن مثبت یا وزن منفی نشان دها.
همچنین ،نظریة ارزش ،پشتوانة احکام و گ ارههای اخالقی است .ارجاع احکام و ارزشهای اخالقی ،به این مالک ارزش ،موجقب
میشود که ایندو ،موجه تلوی گردنا و بیپایه و مبنا محسوب نشونا.
دیویا مک ناوتن در بیان نظریه ارزش مینویسا« :نظریات اخالقی در پی فراهم آوردن روشی کلی بقرای حقل مسقائل اخالققی
خاص هستنا ق روشی موجه برای تعیین اینکه چه انواعی از افعال درست و چه انواعی نادرستنا( ».دیویا مکنقاتن.)223 :1931 ،
به تعبیری روشن تر ،نظریات ارزش اخالقی برای تعیین رفتارهای اخالقاً درست و اخالقاً نادرست مورد استفاده قرار میگیرنقا و بقا
این سنجه و معیار ،می توان مسائل اخالقی را حل کرد و مشکالت آن حوزه را مرتفع ساخت .در هر نظام اخالقی ،اگر بقه اخقالق
نگاهی سامانمنا داشته باشیم ،ازجمله نظام اخالقی ما نظر مرحوم ملکی تبری ی ،به طور قطع این عن،قر مهقمتقرین رکقن آن
نظام است .سایر ارکان نظام اخالقی همانگونه که اشاره خواها شا ،به نوعی بر این پایه استوار شاهانا.
«در هر نظریه اخالقی ،رونا استااللی وجود دارد که از ادعاهای اخالقی خاصتر به ماعیات اخالقی عامتری سقیر مقیکنقا .هقر
نظریه اخالقی سه سطح دارد .سطح اول ،در بر دارناة احکام اخالقی است که ارزشهای اخالقی کارها یا افراد را مطرح میسقازد.
این سطح ،هاف نهایی استاالل اخالقی و نوطهای است که در آن تفکر اخالقی به شکل یک توصیه عملقی ههقوری مقییابقا.
برای مثال ،این جمله که «من نبایا عمل الف را انجام دهم» حکمی اخالقی است .سطح دوم یک نظریقه اخالققی دربقر دارنقاه
اصول اخالقی است که ارزشهای انواع یا طبوهای از اعمال را نشان داده ،در این قالب مطرح میشود که« :اعمالی از نقوع عمقل
الف ،خطا هستنا» .در سطح سوم و باالترین سطح ،معیارهای اخالقی قرار دارنا کقه بقه ارائقه مالکقی بقرای درسقتی هقر عمقل
میپردازنا» (ویلیام .)111-110 :1919 ،
در باب نظریه ارزش ،تاکنون دیاگاههای مختلفقی ارائقه شقاه اسقت کقه آنهقا را مقیتقوان در چهقار قالقب دسقتهبنقای کقرد:
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 .1نظریات ارزش غایتگرایانه 9.در این گروه از نظریات ،نخست یک هاف و غایتی که خارج از حوزة اخقالق دارای ارزش اسقت،
تعیین میگردد ،سپس ،رفتارها و صفتهای اختیاری آدمیان با آن هاف و غایت سنجیاه میشقونا ،در صقورتی کقه آن هقاف را
تممین کننا ،به آن رفتارها و صفتهای اختیاری ارزش اخالقی مثبت داده میشود و در صورتی آن هاف و غایت را تممین نکنقا و
خالف آن را ایجاد کنا ،به آنها ارزش اخالقی منفی داده میشود .درواقع نظریات غایتانگارانه میگویا کقه مقالک اساسقی یقا
نهایی درست ،نادرست ،ال امی و  ...به لحاظ اخالقی ،عبارت است از آن ارزش غیر اخالقی که بقه وجقود مقیآورد .مرجقع نهقایی
مستویم یا غیر مستویم ،بایا می ان خیر نسبی ایجاد شاه یا غلبه نسبی خیر بر شر باشا (فرانکنا.)01 :1939 ،
انایشمناان عالم راجع به این که چه هاف و غایتی بایا در ارزش اخالقی ما نظر قرار گیرد اختالف نظر دارنا .عاهای آن غایقت
را در وجود انسان و استعاادهای او قرار داده و معتوانا کاری خوب است که استعاادهای انسان را به فعلیت برسانا و بقه تعبیقری
کمالی را در انسان پایا آورد و گروهی هم آن غایت را در کمال و استعاادهای انسان در نظر نمیگیرنا؛ اما با این حال ،آن غایت
را بهگونهای راجع به خیر و لتت و سود او تعبیر مینماینا .گروه اول را معموالً کمالگرا 0و دستة دوم را نتیجقهگقرا 1مقیخواننقا (
م،باح ی دی.)21 :1930 ،
 .2نظریات فضیلتمحور 0.در این نگاه ،آنچه که یک رفتار را اخالقاً خوب تفسیر میکنا ،این است که آن رفتار ،از منشایی انسانی
و از یک فضیلت انسانی برخاسته باشا .به دیگر سخن ،وقتی در اخالق فضیلتمحور عملی خوب و درست معرفی میشود ،منظور
این است که آن رفتار از منش درست و از یک فضیلت انسانی سرچشمه گرفته است و وقتی کاری با ارزیابی میشقود ،یعنقی آن
عمل ریشه ای غیر انسانی دارد و به نوعی از ابعاد غیر انسانی و حیوانی وی پایا آماه است.
بنابراین فرد عاری از فضایل اخالقی و حتی فاقا انگی ههای فضیلتمناانه اگر با انگی ههای سودگرایانه یا برای صقرف اطاعقت از
قانون ،همان فعلی را انجام دها که شخص فضیلتمنا در شرایط او انجام میدها ،فعلش ارزشمنا نیست (خ اعی.)11 :1913 ،
کاری که بر عهاة فضیلت محورهاست ،این است که بایا نخست ابعاد وجودی انسان را معین نماینا ،در ادامه ابعاد انسقانی آنهقا را
معین سازنا و ابعاد غیر انسانی را هم مشخص نماینا و در گام سوم ،بگوینا که آیا برای مثقال ،راسقتگویی نتیجقة ابعقاد انسقانی
ماست و یا ریشه در ابعاد حیوانی آدمی دارد.
 .9نظریات وهیفهگرا 0.این گونه از نظریات ارزش ،به نوعی نه به مح،ول و نتیجه اعمال و رفتارهای آدمی نظقر دارنقا و نقه بقه
ریشه و خاستگاه آن .مالک آن ها در درستی و خطایی اعمال و رفتارهقای آدمقی ،خقود آن رفتارهاسقت؛ یعنقی بایقا آن رفتارهقا
خودشان مورد نظر قرار گیرنا که آیا خوب هستنا و یا با ،درستانا و یا خطا ،بایستهانا و یا نبایسته؟ «وهیفهگرا معتوا اسقت کقه
عمل یا قاعاه عمل میتوانا اخالقاً درست یا ال امی باشا حتی اگر بیشترین غلبه خیر بر شر را برای خود شخص ،جامعه یا جهقان
به وجود نیاورد» (فرانکنا.)00 :1939 ،
1
اما با چه اب اری بایا رفتارها را مورد بررسی قرار داد؟ ایمانوئل کانت از عول عملی سخن میگویا و معتوا است که بایا آدمی بقه
عنوان موجود عاقل به آنها نظر کنا و عول عملی وی حکم کنا که چه ارزش اخالققی ای بقرای آن رفتقار در آن رفتقار مشقاهاه
میکنا.
«اخالق مبتنی بر تکلیف کانت ،اخالقی است که بر پایه اصالت عول استوار است  ...کانت به خود میبالا که اخالقی را بنا نهقاده
است که مستول از متافی یک است .در نظر کانت  ...چنین توصیه میشود که عمل منح،راً بایا به وسیله تکلیف و بقه تبعیقت از
قانون اخالقی که در ضمیر انسان مفطور است انجام گیرد» (ژکس.)121 :1911 ،
از سوی دیگر ،پیروان نظریه امر الهی 3هم معتوانا که بایا در رفتار م بور بهدنبال یافتن امر و نهی الهی بود که خااونا آیا بقه آن
رفتار امر کرده است که آن فعل خوب گردد و یا نهی کرده است که آن عمل با تلوی گردد.
«نظریه امر الهی که به نام حسن و قبح الهی نی شناخته شاه است ،معتوا است که معیار صواب و خطا ،اراده یا ققانون خااسقت.
3. Teleological views.
4. Perfectionist.
5. Consequentialist.
6. Virtue ethics.
7. Deontological ethics.
8. Practical reason.
9. Divine command theory.
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طرفااران این نظریه گاهی میگوینا که (صواب) و (خطا) یعنی متعلق امر و نهی خاا .آنها حتی اگر هم (صواب) و (خطقا) را ایقن
گونه تعریف نکننا ،ولی همگی معتوانا یک عمل یا یک نوع عمل فوط در صورتی صواب یا خطاست ق و به این دلیل صقواب یقا
خطاست ق که خاا به آن امر کرده یا آن را ممنوع داشته است؛ به عبارت دیگر،آنچه نهایتاً عملی را صواب یا خطا مقیسقازد ،ایقن
است که خاا به آن امر کرده یا آن را ممنوع نموده است و نه چی دیگر» (فرانکنا.)09-02 :1939 ،
البته الزم به ذکر است که صرف وجود گ ارههای حاکی از وهیفه و ال ام یک مکتب و یا انایشمنا را وهیفهگرا نمقیسقازد .مهقم
داشتن مالک وهیفه گرائی است .برای تشخیص وهیفه گرا بودن یک مکتب یا متفکر اخالقی ،الزم است با بررسقی دیقاگاههقای
فلسفة اخالقی ایشان ،به این نتیجه رسیا؛ وگرنه ،پیروان سایر نظ ریات نی گاه در کنار بهره گرفتن از احکام و گ ارههقای ارزشقی،
از گ ارههای ال امی و حاکی از وهیفه نی بهره میبرنا.
 .0نظریات حقمحور 12.این گروه از نظریات ارزش ،مالک خوبی و بای رفتارهقا را همقاهنگی بقا حوقوق انسقانی مقا نظقر ققرار
میدهنا .به باور آنان ،خوب چی ی است که حووق انسان ها را تممین کنا و با چی ی است که از بین برنقاة آن حوقوق باشقا .بقه
دیگر سخن ،خوبی و بای و بایستگی و نبایستگی بعا از تعریف حووق شکل پیاا میکننا و نه پیش از آن.
«حق موام بر وهیفه است ،یعنی وهایف بر حسب حووق تعریف میشونا ،چنانکه طرفااران اخالق حق محور میگوینا» (گیبارد،
.)12 :1911
اکنون و در این فرصت ،به دیاگاه مرحوم ملکی در باب معیار ارزش پرداخته و تالش میکنقیم معیقار ارزش اخالققی را از منظقر
ایشان ارائه دهیم.
معيار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی تبریزی
آنچه دربارة معیار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی تبری ی میتوان گفت این است که ایشقان معیقاری غایقتگرایانقه در ایقن
موضوع اتخاذ کرده است .در این فرصت به قار مجال این نگرش را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.
مطلوب و مرضی خااونا بودن معیار ارزشمنای
مرحوم ملکی در بخشی از کتاب ارزشمنا اسرار ال،الة چنین نگاشتهانا که اگر شخص در بخشی از کارهایی که از او خواسته شاه
است ،موفق شود و آن مواار را به انجام رسانا ،همین موفویت و اقاام و تالش وی سبب میگردد تا در انجام اعمال و امور دیگقر
نی موفق شود .مرحوم ملکی به این کامیابی ،توفیق اطالق می نمایا .البته این توفیق که از ناحیة الهی به آدمی میرسا ،مویا بقه
آن است که فعل م بور مطلوب خااونا باشا:
این خود باعث توفیق او در کارها و اعمال دیگر او مىشود و حرکات و سکناتى که بوجهى مناسبت با این امر دارد
باان گونه که ذات اقام حق از او خواسته انجام مىیابا و همینگونه باز آن عمل دومى سقبب توفیقق او بقراى
انجام عمل بعاى مىشود (ملکی تبری ی.)10 :1902 ،
تا آنجا عمل ها سبب توفیق در عمل بعا خواهنا شا که مانعی در عمل بانی یا قلبی ایجاد نشود .این مانع همان چی ی است ،که
عمل را از مطلوب الهی بودن خارج ک رده و آن را به تعبیر مرحوم ملکی ،از عمل صحیح بودن تهی میکنا.
با توجه به آنچه گفته شا ،در این فراز ،مرحوم ملکی معیار ارزشمنای فعل و اوصاف اختیقاری را مطلقوب و خواسقته ذات اققام
الهی بودن آن اعمال و اوصاف و به تعبیر بهتر ،مرضیّ رضای الهی دانستن آنها در نظر میگیرد .در این صورت است که به تعبیر
ایشان ،برای آن عمل غیر از آن صورتى که در این عالم داشته است ،صورتهاى عالى عینى در برزخ و قیامت خواها بود (همان).
تقرّب الهی معيار ارزشمندی
مرحوم ملکی در بخش دیگری از کتاب خود به بیان برخی از ج ییات وارده در شریعت پرداخته است؛ ماننا این که فرد مراقب بایا
از ایتا ،هلم و تشبه به درناگان دوری نمایا .با بیان این ج ئیات در شریعت ،بهترین راه برای رسیان به قرب الهی مهیا میگقردد.
ایشان میفرمایا:

10. Right based ethics.
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از بیان این ج ئیات ،عنایت ذات بارىتعالى در حق این امت دانسته مىشود که ایقن شقریعت را بگونقهاى کامقل
نموده و بیان هیچ امرى از امورى که به تورب بناه به خاایش مربو مىشود در آن فروگتار ننمقوده ،حتقى دیقه
جراحت اناک را ،و از این مطلب به تحوق در مىیابا که شریعت ،همان صقرا مسقتویم و ن دیقکتقرین راه بقه
سوى خااى تبارک و تعالى است (همان ،ص .)121
مرحوم ملکی هاف از شریعت را تورب الهی دانسته است و درواقع چنین بیان نموده است کقه رفتقار و کقردار آدمقی در صقورتی
مطلوب است که انسان را به خااونا متعال ن دیک نمایا .چراکه شریعت همان مطلوب باری تعالی است که برای انسان ققرار داده
شاه است تا با بهره منای از آن و عمل به دستوراتش و قرار دادن آن به عنوان مبنا و اسام کار خویش ،به حضقرت حقق توقرب
جویا.
ایشان ضمن توصیه به افرادی که نمی تواننا از ما سوی اهلل بریاه و تماما توجه خود را به خااونا عظقیم معطقوف نماینقا ،چنقین
متتکر می گردد که الزم است ،هر چه بیشتر خود را به این سمت سوق داده و ن دیکتر شونا .ایشان درواققع هقاف اصقلی در راه
بناگی و پایبنای به ارزشها را ،ن دیک شان به خااونا متعال که همان تورب است ،معرفی مینماینا .ایشان با این بیقان ،چنقین
درصاد هستنا تا قرب الهی را اصلیترین هاف معرفی نمایا ،که چنین میتوان برداشت نمود که عمل مُبعا از درگقاه الهقی ضقا
ارزش بوده و ارزش و عمل مطلوب آن است که انسان را بیش از پیش مورب آستان قام الهی نمایا و الزم اسقت بقرای دسقت
یافتن به چنین هاف واالیی نسبت به ارزشها مبادرت ورزیا (ر.ک :همان.)120 :
توضیح اینکه ،انسان برای هر عملی هافی دارد؛ هافی که میتوانا موامهای باشا برای مطلوب دیگر ،که در این صورت چنقین
هافی ،مطلوب و هاف نهایی نخواها بود؛ اما برخی از اهااف ،هاف و مو،ود نهایی برای هر فردی تلوی میگردنا .ممکن اسقت
کسی فعلی را با حاالت خاصی انجام دها تا با ایجاد آن حالتها و شرایط ،به قبولی عمل منجر گقردد؛ امقا ممکقن اسقت هقاف
نهایی از قبولی عمل ،نتیجه و اثر ناشی از قبولی آن عمل باشا .مرحوم ملکی تبری ی میفرمایا« :کسى که آداب حضور را رعایت
کنا ،این عمل سبب قرب او به خاا مىشود ،و قرب ،سبب قبولى اعمال ،بلکه نفس قبولى ،و هاف قبولى اعمقال ،نهایقت آرزوى
هر آرزومناى است» (همان 101 :ق .)100
ایشان قرب را واالترین هاف و مطلوب عنوان کرده ،و چنین متتکر میشود که ،ممکن است از انجام عملی هافی دنبال شود؛ اما
آن هاف موامه و زمینه ای برای وصول به دیگر هاف باشا؛ که همه آن اهااف بایا به قرب ختم شود.
لذت معيار ارزش اخالقی
ازجمله عناوینی که میتوان به عنوان معیار برای ارزش اخالقی ن د مرحوم ملکی در نظر گرفت ،عنوان لتت است کقه در مکاتقب
گوناگونی نی  ،باان اشاره رفته است؛ اما یوینا لتتی که در این بحث مراد و مطلوب ایشان است ،از دیگر مکاتب و نحلقههقا بسقیار
متفاوت است.
ژکس در تفسیر مکاتب لتتگرا و آریستیپوم به عنوان بنیانگتار این انایشه ،آورده است:
اخالق مبتنی بر لتت محض یا هناونیسم را آریستیپ مطرح کرد .او اعتواد داشت ،لتت برای انسقان خیقر اسقت.
تنها لتت است که انسان را به ادامه حیات وا می دارد؛ آدمی ماننا سایر حیوانات در جستجوی لتت اسقت .دسقتور
اخالقی آریستیپ این است« :جستجوی لتت و فرار از الم» و چنین استاالل میکنا :آینقاه مقبهم و غیرمسقلوم و
تاریک است ،بایا به هر لتت آنی و زودگتر چنگ زد و باون توجه و دغاغه خاطر از پیشاما نقامعلوم آینقاه بایقا
لتت حال و حظ آنی را به دست آورد (ژکس.)01-01 :1911 ،
با این نگاه ،معموال دیگر مکاتب به سراغ لتتهای ناپایاار و یا محاود به همین دنیقای فقانی رفتقهانقا کقه کمتقرین اشقکالش،
ناپایااری و محاود بودن آن است .با این تفسیر ،آنچه از نگاه دیگر مکاتب لتت است ،ممکن است از نگاه ما نه تنها مطرود و ضا
ارزش بوده؛ بلکه برای ما درد و الم باشا .لتتهایی که انسان را از پایاارترین و برترین لتتها بازخواها داشت .مرحقوم ملکقی در
تعبیری بیان میدارد:
مؤمن وقتى که ببینا در موابل لتت اناکى که از نعمتهاى دنیایی بر گرفته ،همان لتت به اذیت و آفت بال شا،
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و ج با دفع آن از آزار آن رهائى نمىیابا پىمىبرد که عاقبت همه لتات دنیایى همین است و بخاطر فرار از زیان
و آفات آنها بایا ترک آن ها گفت و ج بوار ضرورت از آن بهره نگرفت تا قلب و نفس آدمقى از سقنگینى تعلقق
خاطر به آن -در نعمتها و لتتهاى حالل -و از اذیت و آفات آن -در حرمات و شقبهات -راحقت باشقا (ملکقی
تبری ی.)20 :1902 ،
نتیجه آنکه ،انسان از لتتهای زیانبار گری ان خواها بود؛ همانطور که از پلیایها و زشتیها گری ان است و نسبت به لتتهای
حالل نی  ،ج به اقل تن نخواها داد و به تعبیر مرحوم ملکی «لتت خالص حویوى را در نعمتهاى دنیایى نمىتوان یافقت؛ بلکقه
لتت واقعى رضا و خشنودى حضرت بارىتعالى است که پس از وصول به امان خااوناى در آن سقراى همیشقگى ن،قیب آدمقى
مىگردد( ».همان .)20 :ایشان در بیانی دیگر ،صراحتا برترین لتت را ،در انس با خااونا متعقال معرفقی کقرده اسقت« :لتیقتترین
لتات ،و خوشىها در انس با خاا است» (همان.)002 :
تحليل نهائی معيار ارزش اخالقی از منظر مرحوم ملکی تبریزی
دربارة دیاگاه مرحوم ملکی راجع به معیار ارزش به چنا نکته میتوان اشاره کرد:
الف) دیاگاه ایشان ،دیاگاهی غایت گرایانه است؛ چراکه برای زناگی آدمی و اخالق ،غایتی خارج از حوزة اخالق همچون رضقایت
الهی و یا تورب به حقتعالی و لتت حویوی ،مطرح میسازد و مقالک ا رزشقمنای اخالققی را در وصقول بقه ایقن غایقات در نظقر
میگیرد .پیشتر از این اشاره شا که در نظریات ارزش غایتگرایانه ،نخست یک هاف و غایت ارزشمنا که خارج از حوزة اخقالق
است ،تعیین میگردد ،سپس ،رفتارها و صفتهای اختیاری آدمیان با آن هاف و غایت سنجیاه میشونا ،در صورتی که آن هقاف
را تممین کننا ،به آن رفتارها و صفتهای اختیاری ارزش اخالقی مثبت داده میشود و در صورتی آن هاف و غایت را تممین نکنا
و خالف آن را ایجاد کنا ،به آنها ارزش اخالقی منفی داده میشود .با این بیان ،مرحوم ملکی نی غایقت ارزشقمنای بقه عنقوان
مطلوبیت برای 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
اهااف را محوق میسازنا عنوان خوب می گیرنا و اموری که این اهااف را از بیین ببرنا ،عنوان با به خود میگیرنا.
جمع بنای و تحلیل نویسناه است
ب) دیاگاه مرحوم ملکی در باب معیار ارزش ،دیاگاهی کمالگرایانه است .توضیح این که کمال مرتبقهای از وجقود یقک موجقود
است که با آن مسانخ است و موجب بارورتر شانش میشود  .در این حال ،آن موجودی که به امر هم سنخ خود رسیاه است ،از آن
لتت خواها برد (م،باحی دی .)101 :1930 ،فیلسوفان ،وجود و هستی را ق که در برابر عام و نیستی ،ماننا داشتن در برابر نااشتن
است ق کمال در برابر نوص مینامنا .باین ترتیب ،هر چه مرتبه وجود چی ی باالتر و بهرهاش از وجود بیشتر باشا ،کاملتر اسقت
(م،باح .)10 :1932 ،و البته ،هرچه کمال بیشتری برای موجود حاصل آیا ،لتت بیشتری برای او پایا خواها آما؛ اما بایا دانسقت
که کمال حویوی انسان عبارت است از آخرین مرتبه وجودی و عالیترین کمالی که انسان استعااد وصول به آن را دارد؛ و کماالت
دیگر ،اگر انسان را در وصول به کمال حویویاش یاری رساننا ،همگی کماالت آلی و نسبی به حساب مقیآینقا (م،قباح یق دی،
 .)102 :1930عالی ترین کمال برای انسان ،قرب الهی است .منظور از قرب الهی ،قرب مکانی یا زمانی نیست و نیق  ،ایقن ققرب،
یک امر اعتباری و تشریفاتی محض نیست؛ بلکه دارای یک منشم تکوینی اسقت؛ بقه عبقارت دیگقر ،یقک ققرب وجقودی اسقت،
رابطهای است که بین خاا و انسان تکویناً حاصل میشود (همان .)090 :اما این چگونه رابطهای است؟
«روح انسان در اثر اعمال خاصی رابطه وجودی قویتری با خاای متعال پیاا میکنا و این یک امری است حویوی و تکوینی ولی
اکتسابی .در اثر این رابطه خود جوهر نفس انسان کاملتر میشود و هر قار کمال نفس بیشتر شود لتائتش هم بیشتر خواها بقود
و این همان معنایی است که عرض کردیم که کمال با سعادت مالزمه دارد ،چون کمال نفس است و نفس موجقود مجقرد اسقت،
کمال خودش را می یابا و چون کمال برای نفس مالیمترین و مناسبترین چی هاست این است کقه بیشقترین لقتت را از کمقال
خودش میب رد .پس اگر کمال ثابتی برای نفس حاصل شود لتت پایااری هم برای نفس حاصل خواها شا کقه اسقمش سقعادت
است( ».م،باح ی دی.)121-122 :1909 ،
ج) کمال وجود انسان به تورب الهی است .انسان هنگامی به عالیترین مرتبة وجودی خود رسیاه است که موقرب درگقاه خااونقا
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باشا« .قرب خاا» مرتبه ای است از وجود که در آن ،استعاادهای ذاتی شخص بقا سقیر و حرکقت اختیقاری خقودش بقه فعلیقت
میرسا؛ خواه حرکتی سریع و برقآسا باشا (ماننا بعضی از انبیا و اولیای خاا که از نخستین لحظات دمیقاه شقان روح در کالبقا،
شروع به سیر تکاملی میکردنا و در اناک ماتی به کماالت ب رگی نایل میشانا  )...و خواه حرکتی متوسط یا کُنقا باشقا؛ ماننقا
سایر مؤمنان ،در موابل حرکت سووطی و سیر قهورایی کافران و منافوان» (حسینی قلعهبهمن .)110 :1919 ،انسان وقتی از مرحله
جمادی گتر کرد و دوران نباتی را نی پش ت سر گتاشت و پس از آن فراینا حیوانیت را نی طی کقرد ،بقه دوره و عرصقه انسقانیت
میرسا .در این عرصه ،اگر قابلیت های انسانی و روحانی خود را که برخاسته از نفخه الهی است به فعلیت برسانا ،به جایی میرسا
که به ج خاا نبینا .در این حالت اعمال او خاایی میشود و قامی از راه مستویم الهی دور نمیگردد .این انسان انسانی است کقه
مسجود فرشتگان است و خلیفه خاا بر روی زمین .این انسان ،شبیهترین به خااست؛ زیرا همقه چیق ش را از خقاا مقیدانقا و بقر
خالف خواست و اراده او انایشهای از فکرش عبور نمیکنا.
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
آفرینش خود به دست خاا رسیاه است ،محبوب خاا میشود و رضایت الهی ن،یب او مقی گقردد  .آنگقاه اسقت کقه بقه او گفتقه
میشود:
یا ایتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ اِرجِعی الی رَبِّکِ راضِیةً مَرضیةً * وَ ادخُلی فقی عِبقادی * وَ ادْخُلقی جَنَّتقی (الفجقر 92 :ق
.).20
(ای نفس قاسی مطمئن و دل آرام (به یاد خاا)؛ امروز به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود (بقه نعمتهقای
ابای او) و او راضی از توست؛ باز آی و در صف بناگان خاص من در آی؛ و در بهشت من داخل شو).
هق) با توجه به آنچه گتشت میتوان گفت معیار ارزش اخالقی در نگاه مرحوم ملکی ،یک نگاه غایتگرا و کمقالگراسقت کقه بقر
اسام آن رفتارها و صفات اختیاری ،اگر آدمی را به کمال شایسته که همان قرب است برساننا ،از یکسو آدمی به کمال رسیاه و
مورب درگاه الهی است و از سوی دیگر ،به جهت لتتی که از این کمال میبرد ،در شادی و وجا و بهجتی پایاار و جاودان .والبته،
به جهت تممین شان غرض الهی در آفرینش انسان ،فرد در دایرة رضایت الهی واقع شاه و بناة محبقوب خقاا مقیگقردد .بقراین
اسام ،رفتار ارشمنا ،برای ارزشمنای هم واجا کمال است و قرب ،هم شامل لقتت و شقادی انسقان و هقم دربرگرنقاة رضقایت
خااونای .در حویوت ،هر سه معیاری که مرحوم ملکی درباب ارزش اخالقی دادهانا ،متالزم با هم هستنا و بودن هر یقک ،وجقود
دو معیار دیگر را خواهان و مستل م خواها بود.
نفی نگرش فضيلتمحوری در معيار ارزش مرحوم ملکی
در برخی از عبارات مرحوم ملکی به نظر میرسا نوعی فضیلت محوری وجود دارد و ایشان رویکرد فضقیلت محقور بقرای خقویش
برگ یاهانا .وی در فرازی از مباحث خویش آورده است:
جمیع حرکات و سکنات اختیارى انسان و ع م و اراده و حب و بغض و ت،ور سقعادت و شقواوت و خالصقه تمقام
حرکات و سکنات اعضاء آدمى اثرى از احواالت قلب بوده و از صفات آن ناشى مىشود ،و منشم احواالت قلب ،یقا
امرى هاهرى از اعمال و رفتار جوارح و اعضاء آدمى بخ،وص حوام است و یا امرى باطنى است مثقل خیقال و
شهوت و غضب و اخالقى که در م اج آدمى مرکب شاه است (ملکی تبری ی.)13 :1902 ،
به اعتواد ایشان ،هرگاه آدمى چی ى را بوسیله حوام درک نمود اثرى از آن در قلب او پایا مىآیا اکنون ،اگر آنچه که درک شاه
خیر باشا ،آن اثر ،نور است و صفاء و اگر آن شیء درک شاه ،شر باشا هلمت است و تیرگى.
همچنین ،آنجا که احواالت قلب بر اسام امور باطنی باشا ،برای مثال ،اگر شهوت فوران نمود و مثالً آدمى بقه پرخقورى گرفتقار
شا ،اثرى از آن در قلب حاصل مى شود و این آثار باقى ماناه و در انتوال خیال از چی ى به چی دیگر کمقک مقىکنقا ،و بحسقب
انتوال خیال ،قلب آدمى هم از حالى به حال دیگر منتول مىشود و به این سبب ،رفتارهای مختلفی از او سر میزنا (همان.)10 :
با توجه به این تحلیل ،می توان گفت که مباأ همه کارها و اعمال بشر ،همان چی ى است که ابتاا در دل آدمى مقىگقترد و پایقا
مىآیا ،این امر رغبت و میل آدمى را تحریک مىکنا و از میل ،نیت و اراده برمىخی د ،و اراده ،عضالت را به حرکت وا مىدارد ،و
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از حرکت عضالت عمل انجام مىگیرد (همان).
بیان مطلب به این که ،نگرش فضیلت محور ،برای تعیین درستی و یا خطائی یک رفتار و یا صفت اختیاری ،به ریشه آن رفتار نظر
میکنا ،اگر آن رفتار و یا صفت در فضیل تی از فضایل انسانی هماننا شجاعت و یا عفت ریشه داشت ،آن صفت و یا رفتقار اخالققا
خوب و بایسته و درست دانسته می شود و اگر در رذیلتی از رذایل انسان همچون جبن و یا شره قرار گرفتقه باشقا ،آن رفتقار و یقا
صفت مت،ف به بای ،خطائی و یا نبایستگی میگردد؛ اما سوال این است که آیا نگقاه مرحقوم ملکقی بقه معیقار ارزش ،معیقاری
فضیلتمحور است؟
در پاسخ بایا گفت ،خیر .ایشان نگاه فضیلتمحور به نظریه ارزش نااشته و بیان مورد نظر فضقیلتمحقوری را تمییقا نمقینمایقا.
توضیح اینکه ،تبیینی که ایشان در فراز باال داشتهانا به مراتب فعل اختیاری اشاره دارد و نه معیار ارزش .در این عبقارت ،تقالش
مرحوم ملکی بر این قرار گرفته است که نوش احواالت قلب در انجام رفتارهای گوناگون و نی اتخاذ اوصاف مختلقف نشقان داده
شود و نه این که درصاد باشا تا مالک ارزش اخالقی را توصیف کنا .تنها نکتهای که این فراز به دست میدها ،ایقن اسقت کقه
وقتی کاری و عملی از ما سر می زنا بایا در قلب و احواالت قلبی آغازش را دیا و نه درستی و خطائی آن را .بله ،اگقر آن خقواطر
قلبی الهی باشنا ،توقع میرود که عمل درستی از آن سرب نا و اگر شیطانی باشنا ،آن عمل با خواها بود و این خوب و با بقودن
نه به جهت آن خواطر است ،بلکه به سبب نتیجهای است که از این رفتارها باست میآیا .خواطر الهی نتیجهاش فعلی اسقت کقه
آدمی را به بهشت میرسانا و خواطر شیطانی موجب اعمالی میگردنا که انسان را به دوزخ رهنمون میگردانا .پس خوبی و بای
خواطر هم بواسطه نتیجهای است که برای انسان به ارمغان آورده است.
نتيجهگيری
معیار ارزش اخالقی یکی از مهمترین عناصر هر نظام اخالقی به شمار میرود ،چراکه روشن میسازد که بایسته و نبایسقته بقودن
یک فعل بر چه اسام و مبنایی صورت میپتیرد و همچون یک ترازو عمل میکنا که رفتار ،صفات و وضعیتهای اخالقی آدمی
را از جهت درستی و نادرستی مورد ارزیابی قرار میدها.
نظریات مختلفی در باب نظریه ارزش وجود دارد .با توجه به اینکه در نظریه غایقتگرایانقه ،ابتقاا غقایتی دارای ارزش و خقارج از
حوزة اخالق تعیین شاه را در نظر میگیرد ،سپس رفتارها و صفتهای اختیاری آدمیان با آن هاف و غایقت سقنجیاه مقیشقونا،
میتوان مرحوم ملکی تبری ی را غایتگرا دانست ،چراکه ایشان برای زناگی آدمی و اخالق ،غایتی خارج از حوزة اخالق همچقون
رضایت الهی و یا تورب به حقتعالی و لتت حویوی ،مطرح میسازد و مالک ارزشمنای اخالقی را در وصول به این غایات در نظر
میگیرد .ایشان در باب معیار ارزش ،دیاگاهی کمال گرایانه دارنا و معتوانا هرچه کمال بیشتری برای موجود حاصقل آیقا ،لقتت
بیشتری برای او پایا خواها آما ،اما کمال وجود انسان به تورب الهی است .با توجه به این معیار ،آدمی از یکسو به کمال رسیاه
و مورب درگاه الهی است و از سوی دیگر ،به جهت لتتی که از این کمال میبرد ،در شقادی و وجقا و بهجتقی پایقاار و جقاودان
خواها بود.
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ورم یار ،مرضیه( )1022؛ نویسناه  :حسینی قلعه بهمن ،سقیاعلی اکبقر ؛ شقیروانی ،علقی ؛ گرامقی ،غالمحسقین ؛ «معیقار ارزش
اخالقی در نگرش صارایی» ،آیین حکمت ،تابستان ،ص .132-112
ویلیامکی .فرانکنا ( ،)1939فلسفه اخالق ،ترجمه هادی صادقی ،تهران :طه.

