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 تکالايف   تالااح   بالا   واجهال   در یاسالم   شمندانياند یها حل راه یارزياب

 ی  اخمق
یخاد  اي عفن 

  یحفدری عل
کفای عباسی کبر

 در مطرح مسائل ترينمهم ازی اخالقی ها گزاره بودن مطلق يا بودنی نسب مسئلة
  رب تأثيرگذاری پيامدهاي مبنا دو اين از کدام هر پذيرش که است اخالق ةفلسف
 تزاحم مسئلة ،یاخالق یگرايینسب ساز زمينه موارد ازی يک. داردی اخالقی سازنظام

 به  است، انسان رفتار و عمل به ناظری اخالق تکاليف با توجه به اينکه . است تکاليف
 عمل ظرف در تکاليف بين تزاحم يا تعارض قوعو یاجتماع شرايطی پيچيدگ دليل

 ازی برخ ،یاخالقی ها گزاره بودن مطلق پذيرش با حاضر،پژوهش  در. است کنمم
 حلراه. شدی بررسی اسالم انديشمنداناز ديدگاه  تزاحم حل رايجی ها راه

 و مسائلی دارا علم يک عنوان به اخالق ةفلسف بين بايد که است اينی پيشنهاد
 مختصی روش با ديگر علم عنوان به اخالقی شناس جامعه و مشخص قلمرو و روش

 ةفلسف بهی اخالقی ها گزاره بودنی نسب يا مطلق مسئلة. شويم قائل تفکيک خود، به
 نبايد پس. است مرتبط اخالقی شناسجامعه ةحوز به تکاليف تعارض مسئلة و اخالق

 نتيجه رای اخالقی ها گزاره بودنی نسب عمل، ظرف در تکاليف تزاحم به اتکا با
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 بر تکيه با توان یم اخالقی شناسجامعه مقام در تکاليف تزاحم حلی برا اما ،گرفت
 اقدام گريد یهاروش و مهم بر اهم ترجيح با ،یاخالق عملی پيامدها و نتايجی بررس
 تعارضات حل در تواند یم اخالق ةفلسف دری مکتب که است اين مهم ةنکت. کرد

 ةفلسف و دهد بها توأمان يت،غا و وظيفه يا نتيجه و الزام به که يابد توفيقی اخالق
 .است برخورداری ظرفيت چنين ازی اسالم رويکرد با اخالق

تکاليف تزاحم ،يیگرامطلق نسبيت، اخالق،

 ل ئ س بفان

. ديآیم شمار بهی انسان مهم علوم ازی کي اخالق و استی انسان علوم تمام محور انسان،
 از معنا، اتم بهی اخالقی هادغدغه: »گفت وانتیم که است چنان اخالق تياهم

 ازی برخ .(74-74ص ن،يگر.م.رونالد«)است بودهی نيد اتيحی هاجنبه نيتر یمحور
 به بلکه ست،ين رفتاری ابيارزی هاوهيش ازی کي تنها اخالق کهمعتقدند اخالق فالسفة

 گفت، توانیم کهی نوع به. دارد اطالق و تيمرجعی دعو خود،ی عمل تيماهی اقتضا

 نسون،ياتک)جای دارد اخالق قلمرو در باشد، داشته ارتباط« کرد؟ ديبا چه» مسئلة با چه هر
 د،يآ شيپ هانهيزم ريسا اريمع و اخالق اريمع نيبی تعارض اگر ل،يدل نيهم به .(46-44ص

 اخالق فالسفةی برخ اما ،(061-041ص ،همو)کندیم فايا را غالب نقش ،یاخالق مالک
 شيگرای اخالقی هاگزاره تينسب به ،یشناخت معرفتی هانهيزم و هادگاهيدر حسب ب

 عنوان به رای اخالقی هاگزاره دانستنی نسب اي مطلق که است نکته نيهم درست و دارند

يی گراینسب سازنهيزم کهی عوامل ازی کي. کندیمی معرف اخالق فلسفة مهم مسائل ازی کي
ی دهاينبا و ديبا با ،یاخالق نظام هر در. است فيتکال نيب تعارض مسئلة شده،ی اخالق

 ديآیم شمار بهی عمل حکمت شعب از اخالق کهيی جاآن از و ميباشیم مواجهی اخالق
 وی عمل طيشرای دگيچيپ دليل به ،است انسانی ارياخت افعال اخالق، عمل حوزة و

 انيگراینسب .است ممکن عمل، ظرف دری اخالق فيتکال نيب تزاحم قوعو یاجتماع
 نيا نييتب درصدد نوشتار نيا. دانندیميی گراینسب ديمؤ را تزاحمات نيا قوعو یاخالق
ی برخ وقوع آيا شود؟یم واقع تزاحم ،یاخالقی هاگزاره ةهم در ايآ که هاست نکته

 نيا رفعی برا شد؟ خواهدی اخالق فعل قبح و حسن اريمع در استثنا باعث ،یئجز تزاحم
 داد؟ ارائه توانیميی هاحلراه چه عمل، ظرف در تزاحمات
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 تزاحم اي تعارضی برا که استيی هاحلراهی ابيارز پژوهش، نيای اصل مسئلة پس    
 .است شده ارائه مسلمان شمندانياندی برخی ازسوی اخالق احکام

 :استی ضرور ليذی هاپرسشی بررس ،مسئلة نيا شدن روشنی برا    

 اي تعارض ست؟يچی(اخالق معضالت) فيتکال تزاحم و اخالق ةفلسف اخالق، فيتعر    
 از شود؟یم شمرده معضل و همسئل ، يکیاخالقی هادگاهيد کدامی برا فيتکال تزاحم

 است؟ شده ارائه فيتکال تزاحم با مواجهه در يیهاحلراه چه مسلمان شمندانياندی سو
 ست؟يچ پژوهش نيا مختار حلراه معتبرند؟ حد چه تا هاحلراه نيا

 
 ی شناس فهوم

: جمله از مرتبط، ميمفاهی برخ فيتعر به ديبا نخست پژوهش،ی اصل مسئلة به ورودی برا

 .ميبپرداز ،ی(اخالق معضالت)فيتکال وتزاحم اخالق فلسفة اخالق،

 
 اخمق

 آمدهی نفسان تيئه ای يخو اي هيسجی معنا به« خُلُق اي« خُلق» شةير از لغت در اخالق
 آن، مدلول که گرددیم بر« خُلق» شةير به اخالق، که است معتقد« مفردات» ؤلفم. است

 بای برخ .(064-061ص ،یاصفهان راغب)است انسانی درون وی باطنی ايسجا و قوا
 هيفيک: الخُلق: »اندآورده خُلق فيتعر در ،«خُلُق» و« خُلق» به اخالق شةير برگرداندن

 اخالق ،یلغو نظر از نيبنابرا .(061ص ،یحيالطر ... « )بسهوله األفعال عنها تصدر هينفسان
 به افعال که ،ینفسانی تيفيک همانی عني است، انسانی درونی قوا و عيطبا و ايسجا معادل

 بر شمندانياندی برخ نظر اخالق،ی اصطالح فيتعر در اما ؛شوندیم صادر آن ازی آسان
 به ،(است آنی لغو فيتعر که) ینفسان صفات عنوان به اخالق فيتعر از که است نيا

 که باشد نيا سرش ديشا. شوند رهنمونی انسان افعال صفات عنوان به اخالق فيتعر

 انسان نوعی اخالق افعال تمام بر صدق قابل بتواند که داد ارائه اخالق ازی فيتعر بتوان
 فيتعر رد نيبنابرا نه، اي باشد درآمده راسخه هيئت و ملکه صورت به آنکه از اعم باشد،

 و خوب صفات انواع از کندیم بحث که استی علم: »اندآورده اخالق علمی اصطالح
 دور اي صفات نيا اکتساب تيفيک و دارد انسانی ارياخت افعال با ارتباط کهی صفات بد،



   39، تابستان، سال چهارده ، شمارة سی و نه تآينة  عرفپژوهشی  –فصلنا ة علمی          

___________________________________________________________________________________ 

 

ی برا که جهت آن از است لهيرذ و فاضله صفات موضوعش پس له،يرذ صفات کردن
 .(01ص ،اخالق ةفلسف دروس ،یزدي مصباح« )اجتناب لقاب اي است اکتساب قابل انسان

 
 اخمق فلسفة

 اما ،دانست اخالق بارة دری فلسف مطالعةی نوع توانیم را اخالق فلسفة نخست، نگاه در

 مطالعات معموالً که گفت ديبا آن، مسائل قلمرو و اخالق فلسفة مفهوم شدن روشنی برا
 اخالق. »شودیم انجام( اخالق فرای )ليحلت وی هنجار ،یفيتوص کرديرو سه بای اخالق
 کار موجودی اخالق اصول فيتوص با بلکه کند،ینم شنهاديپی اخالق اصول ،یفيتوص

 اي انگارندیم درست رای زيچ چه مردم»  که ديگویم پاسخ پرسش نيا بهی عن. يدارد
ی رأ انيب نه باشد، واقع امور در بارةی حکم تواندیم پرسش نيا پاسخ« نامند؟یم درست

 و انسانی ارياخت فعل ،یهنجار اخالق موضوع»  اما .(61ص ل،يد نگيهال«)یاخالق
 . ی... آدم اعمال دينبا و ديبا و قبح و حسن نييتب و نييتع از است عبارت آن مسائل

ی اهينظر ازی فلسف دفاع: از ندا عبارتی هنجار اخالقی اصل محور دو که گفت توانیم
 و حسن نييتبی برای ارزشی اهينظر عرضة و عدالتی ستگيبا و حسن همچونی اخالق

 اتينظر و قاتيتحق بر مشتمل ،یليتحل اخالق» یول ؛(06ص ،یجواد«)آنی ستگيبا

ی ارزش ای يهنجار حکم چيه از دفاع اي پرداختن نينچهم ست،ينی خيتار ای يتجرب
 خوب، چهآن ر بارةد عام اي خاصهای  پرسش به که ستين نيای پ در اخالق نيا. ستين

 اي ،یشناخت معرفت ،یمنطقهای  پرسشبا طرح  بلکه دهد، پاسخ استی الزام اي درست،
 فالسفة شتريب گرچه .(64ص فرانکنا،«)دهد پاسخ آنها به کندیم تالشی شناخت معنا

ی شناسمعرفت وی شناختزبانی هاپژوهش به و دارند اخالق بهی ليتحلی کرديرو اخالق،

 فرااخالق، وی هنجار اخالق طةيح دو که گفت ديبا اما پردازند،یم قاخال طةيح در
ی مشغولدل عمده که طورهمان و( Scorzo, p27)دارند گريکدي بای تنگاتنگ ارتباط

ی برا ز،ين انيگرااخالق اند،مواجه آن با عمل در که استی مشکالت حل اخالق لسوفانيف
 حوزة به که دارندی مسائلی بررس به ازين مند،نظام و معقول و مدون اخالقی گردآور

ی ليتحل وی هنجار نگرش زين فرانکنا، .(07-06ص نسون،ياتک)شوندیم مربوط فرااخالق

ی ابتنا را ادعا نيا ليدل و داندیم اخالق به راجعی فلسف تفکر از شعبه دو را اخالق به
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 فرانکنا،)داندیمی رهنجا اخالق به فرااخالق بودن ناظر و فرااخالق بهی هنجار اخالق
 .(64ص
 اخالق حوزة به ناظری فلسف قيتحقی نوع حاضر، پژوهش در اخالق فلسفة از مراد پس    

 . رديگیدربرم را( اخالق فرای )ليتحل اخالق حوزة وی هنجار اخالق حوزة که است

 
 ی(اخمق  عضمتی )اخمق  فتکايتااح 

 دو نيب انتخابی راه دو سر بری اخالق لفاع که ديآیم شيپيی هاتيموقععمل  دری گاه
 نقض لزوماً ،یاخالق حکم کي به عمل کهی نوع به شود،یم مترددی اخالق الزام اي حکم

 دو هر بهی بندیپا به ملزم اخالقاَ او کهی صورت در دارد،ی پ در را گريدی اخالق حکم
 دو نيب جمع ای ياخالق حکم دو هر به عمل ،یتيوضع نيچن دری ول. استی اخالق حکم

 شيپی اخالق فيتکال( تزاحم)تعارضی موارد نيچن در. ستين ريپذامکان ،یاخالق الزام
 اشیاخالق فيتکل به عمل دری جد مشکل دچاری اخالق فاعل کهيی جاآن از و ديآیم

 نيای اخالق معضل جيرا فيتعر. »شودیم ريتعبی اخالق معضل به تيوضع نيا از شود،یم
 دو ازی کي ديبای اخالق لحاظ به فاعل آن در که استی تيضعو یخالقا معضل که است

 هم با را آنها ةهم اي دو هر تواندینمی ول کند ارياخت جداگانه را نهيگز و ليبد( چند ا)ي

  .(Armstrong, p130)نديبرگز
 شده طرح  پرسش پاسخ به حاضر، پژوهش به مربوطی ضرور ميمفاه شناخت با نکيا    

 .ميپردازیم پژوهش مقدمة در

 
 شود؟ی  شمرده  عضل اي   سئل ،یاخمقی هادگاهيد کدامی برای اخمق  فتکايتااح 

ی اخالق معضل ،یاخالقيی گراینسب دگاهيدی برای اخالق احکام تزاحم که است روشن
 ديمؤ عنوان بهی اخالق تزاحمات از کنند یمی سعی اخالق انيگراینسب بلکه ست،ين

 مانند -یالقـاخی گراعــواق ريغ اتبـمک نينــهمچ. کنند فادهـاست ودــخ دگاهــيد
 تعارضات زين –ی اخالق انيقراردادگرا و انيگراجامعه ان،يگراهيتوص ان،يگرااحساس

ی اخالق تينسب بهی نوع به مذکور،ی هادگاهيد رايز دانند،ینم معضل رای اخالق احکام
  ةينظر داند،ینم معضل رای اخالق احکام نيب احمتز زينيی گراوحدت دگاهيد. رسندیم
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ی کل و واحد اصل عنوان به را عدالت مثالًی واحد اصل که استی اهينظريی گراوحدت
 ی اخالق مطلق اصل آن رمجموعةيز رای اخالق احکام ريسا و کندیم طرحی اخالق

  رد را رضاتتعا وجود برجستهيی گراوحدت ةينظر ل،يدل نيهم به قاًيدق. »داندیم

 است ممکن آنها نيب در که رای فرعی اخالق اصول دريی تکثرگرا وجود رايز کند،ینم
 روش که است نيايی گراوحدت ةينظر قوت نقاط ازی ک. يرديپذیم دهد، رخ تعارض

 وجودی اساس اصل کي تنها که آنجا از. کندیم ارائهی مباحثات نيچن حلی برای روشن
 توسل اصل آن به زينی موارد نيچن در ديبا شودیمی ناش آن از اصول گريد که دارد

 به تمسکی عن)ي هامثال ليقب نيا» که شد روشن پس .(417ص ناوتن، مک«)جست

 هيعل وی اخالقيی گراتينسب سود به کهيی هااستدالل در اغلب ،ی(اخالق احکام تعارض
« شودیم استفاده آورند،یميی گراعقل ايی يگرااقعو يیگراتينيع ،یاخالقيی گرامطلق

(Armstrong, p130). رمجموعةيزی نوع به گرا،عقل و گرااقعو گراتينيعی هادگاهيد 
 نيبنابرا دارند، گريهمد بای خانوادگ قرابتی نوع و نديآیمبه شمار ی اخالقيی گرامطلق

 مورد را نهاآ با بستههمی هادگاهيد وی اخالقيی گرامطلق دگاهيدی اخالق فيتکال تزاحم

 که است نيا هادگاهيد نيای خانوادگی وستگيپ و قرابت ليدل. دهدیم قرار تعرض
  محسوب گرااقعو دانندیمی انتزاع ای ينيعی امور رای ارزش ميمفاه کهيی هادگاهيد

 ،استی اخالقيی گراواقع رشيپذ زينی اخالقيی گراعقل دگاهيد الزم شرط شوند،یم
 عقلی پا ،یاخالقيی گراواقع و خواهدیم متعلق شناخت، و داردی تشناخ شأن عقل، رايز
 باشند،ی کل وی ضرور ديبا همی عقل احکام گريدی سو از کند،یم باز اخالق حوزة به را

. شودیم تيتقوی اخالقيی گرامطلق دگاهيد ،يیگراعقل ويی گراواقع نةيزم در پس
 نشان با دارندی سع هاآن بستةهم اتينظر وی اخالقيی گراینسب که جاستنيهم درست

ی اخالق احکام اطالق و تيکل و ضرورت عمل، ظرف دری اخالق احکام تزاحمات دادن
ی سع ،يیگراوحدت برخالف کهی اخالقيی گراتکثر ةينظر نيهمچن. رنديبگ هدف را

 جودو کندی معرفی اخالقی الزام اصول عنوان به رای متکثر و متعدد اصول کندیم
 دايپ اخالق، در انهيتکثرگرا ةينظر مشکل»  و نديبیم معضل عنوان به رای اخالق حماتتزا

ی برای مشکل ناًيقی ياخالق تعارضات حل مسئلة. است تعارض نيا حلی برای روش کردن

 که آنجا از واقع در ست،ينيی گراتکثر بری اشکال خود،ی خود به اما ت،سگراتکثر ةينظر
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 نيای برايی جا که استيی تکثرگرا ةينظر قوت نيا م،يکنیم بهتجر رای اخالق تعارضات
 نقطة عنوان به تعارضات به تمسک از« آرمسترانگ» مراد .(ibid)کندیم باز تعارضات

ی برای معضل ،یاخالق احکام تعارض اگرچه که، است آنيی تکثرگرا ةينظر قوت

 در تکثرگرا دگاهيد تيحقان دهندةنشان احکام، تعارض نفسی ول ،تکثرگراست دگاهيد
 از گراوحدت دگاهيد کهیحال در. استی اخالق متکثر و هيپاهمی هاالزام به شدن قائل

ی برا نيهمچن. باشدیم ناتوانی اخالق احکام تعارضات از حاصلی نگران و شيتشو نييتب
 اعمال جينتا و تيغا به که کانت دگاهيد مثل محض فيتکل اصالت بری مبتنی هادگاهيد
  جلوه عمل مقام در معضل کي عنوان به فيتکال تعارض ندارند،يی اعتنا ،یخالقا

 شهياند در توانینم جهان از رونيبی حت و جهان در را زيچ چيه» او دگاهيد از. کندیم
 کانت،« )خوب خواست( اي تين) مگر شود دانسته خوب شرط، و ديقی ب که آورد

 ک،ين ارادة ديگویم او ست،يچ« کين دةارا» که شود يدهپرس کانت از اگر( » 06ص
ی پ در کهی اجهينت تصور از و نباشدی غرض و تيغا چيه به معطوف که استی ااراده
 به معلل و باشد نخواسته بر شود،یم حاصل گرانيدی برا اي انسان خودی برای اخالق عمل

 سراغ به ک،ين ارادة کردن مشخصی برا کانت. نباشد کين ارادة همان جزی علت چيه
 انجامی برا صرفاً که استی ااراده ک،ين ارادة ديگویم و رودیم« فيتکل» مفهوم

 فيتکل انجام قصد به صرفاً که استی اخالق ارزشی دارای عمل. کندیم عمل فيتکل
 آن، بر حاکم قاعدة که استی عمل باشد، فيتکلی ادای برا کهی عمل.  ...رديگ صورت

 آن وفق بر همگان اگر که شود چنانی عني د،يآ دری لک قانون کي صورت به بتواند

 .(17ص عادل، حداد)کند حفظ را خودی اخالقی معنا هم باز عمل آن کنند، عمل قاعده
ی ول ديآیمبه شمار  کانتی اخالقدگاهيد قوت نقاط ازی کي ت،ين لةئمس به توجه اگرچه

ی اخالق ريغ جينتا به عمل در کانت،ی اخالق اريمع بودن انعطاف قابل ريغ و بودنی افراط
 گناهیب هزاران قتل سبب ما گفتن راست اگری حت که است معتقد کانت. شودیمی منته

. است قاتالن عهدة بر گناهانیب قتل گناه و استيی گوراست ما، فةيوظ هم باز شود،
 او که است شده سبب آن جينتا وی اخالق رفتاری عمل اقتضائات به نکردن توجه نيبنابرا

 و نقد ،یزدي مصباح)دهد ارائهی اخالق فيوظا نيب تزاحم مواردی برای حلراه نتواند
 دستهآنی برای اخالق فيتکال تعارض ن،يبنابرا .(616-611ص ،یاخالق مکاتبی بررس
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 معضل عنوان به زين ندارند،ی توجه جهينت و تيغا به که فه،يوظ اصالت به نيقائل از
 .است مطرحی اخالق

 
 ی اخمق  فتکاي تااح  با  واجه  دری اسم شمندانياندی هاحلراه

 ريتعب دو ،یموارد در هستندو کينزد هم به اريبس هاحلراه ازی برخکه  است ذکر شايان

 همسئل شتريب شدن روشنی برا تنها ات،ينظر آن کيتفک نيبنابرا ند،هست حلراه کي از
. ميشماریم بر رای اخالق فيتکال تعارضی هاحلراه نيترمهم ازی برخ نکيا. است
 در هاحلراه نيا شتريب به ،یاسالم شمندانياند اکثر که استی ضرور زين نکته نيا ذکر

 .دارند نظر تعارض، حلی برا هم کنار

 
 يیاقتضا قبح و حسن وی ذات قبح و حسن نفب کفتفک .اي 

 به فيتکال تعارض به که – اشاعره استدالل به پاسخ دری اسالم شمندانياند ازی برخ

 بودن قبح و حسن متعلق نظر از را انسان افعال – نگرندیمی شرع قبح و حسن ديمؤ عنوان
 سخن، گريد به. هستند قبح و حسن« ةتام علت» کهی افعال .0: کنندیم ميتقس دسته سه به

 و عدالت که جا هر ظلم، و عدل مانند باشند،یم قبح اي حسن تام سبب ذاتاً کهی نيعناو

 و عدوان وی تعد و ظلم که جا هر و است حسن بود، صادق احسان و انصاف و قسط
ی اقتضا به عقل و دارند قبح اي حسنی اقتضا کهی افعال .6 ؛است حيقب بود، صادق انيطغ

 است، یخوب کاريی گوراستی عني کذب؛ و صدق مانند برد،یمی پ قبح و حسن به آن
 ريتعب و گفت راست دينبا است، خطر دری مؤمن جان اگر مثالً ؛ی طيشرا هر در نه اما

 مسئلة نيا قت،يحق در. است نيهم مقصودش ،«زيانگفتنه راست از به زيآممصلحت دروغ»
 سبب نه) اقتضا حد درشهيهم ،يیگوراست پس،. است افساد بر اصالح ميتقد موارد از

ی نيعناو و افعال .4 ؛است بد( تام علت نه) اقتضا حد در شهيهم دروغ و است خوب(تام

ی قعود و اميق مانند هستند مباحات از بلکه حسن،ی اقتضا نه و دارند قبحی اقتضا نه که
. رديقرارگی گريد نيعناو معروض آنکه مگر ندارد،ی خاص عنوان و استی مباح کار که

 پس .(074-077ص ،یآملیجواد)کندیم درک شرع از مستقل را فعل قسم سه هر عقل،
 حسن مثلی اخالقی کل نيعناو مورد در تنها قبح، و حسن گفت توانیم دگاهيد نيا در
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 فيتکال تعارض اتفاقاً، کهيی اقتضا قبح و حسن موارد در و استی ذات ظلم، قبح و عدل
 اندراج وی اخالقی کل نيعناو دادن قرار واسطه با توانیم افتدیم اتفاق حوزه نيا در

 فيتکال تعارض حل به ،یذات قبح و حسن نياوعن تحتيی اقتضا قبح و حسن نيعناو

 .پرداخت
  قائلی ذات قبح و حسن بهی اخالقی کل نيعناو در که جهت آن از فوق دگاهيد    

  اطالق و دوام و ثبات نةيزم کشد،یم اخالق فلسفة به زين را عقلی پا و باشدیم
 که استی حلراه هيشب حل،راه نيا. کندیم فراهم را تعارض حل وی اخالق احکام

 نقاط ازی کي. »اندکرده ارائهی اخالق فيتکال تعارض حلی برای اخالق انيگراوحدت

  ارائهی مباحثات نيچن حلی برای روشن روش که است نيايی گراوحدت ةينظر قوت
 شودیمی ناش آن از اصول گريد که دارد وجودی اساس اصل کي تنها آنجاکه از. کندیم

 نيايی گراوحدت ةينظر ضعف نقطة جست، توسل اصل آن به زينی دموار نيچن در ديبا
. است ناتوان آورندیم ديپدی تعارضات نيچن اغلب کهی گرفتار نوع آن نييتب از که است
 که ستين روشن صورتآن در اند،یفرع و دوم ةدرجی اصول صرفاً متعارض، اصول اگر

 شخصی وجود ارتباط گرچه .(417ص ناوتن، مک«)کنندیم شيتشو دچار را فاعل چرا
 که رسدیم نظر بهی ول سازدیم دشواری کم را انسانی جد اظهارنظر ،یاخالق فيتکال با

 تعارض و ميبریمی پ آنی ذات حسن به م،يبکن نگاه نفسهیف رايی گوراست عنوان اگر
 عنوان به دينبا را است عمل ظرف دری اخالق احکامی برخ طيشرای مقتضا کهی عمل

 .ميده تيرضايی اقتضا حسن بهی ذات حسن از داده تيسرای قاخال

 اطالق حالت به آنها همة و ديآینم شيپ تزاحم تحقق، مقام دری فلسف نيقوان نيب»     
 رفتار از اعمی ماد موجودات رفتار به مربوط چونی عمل وی علم نيقوان اما ،مانندیمی باق

 شيپ تزاحم رفتارها نيا نيب در ماده عالم تيمحدود جهت به و استی اراد ريغ وی اراد
 بر را راه و شودیم حاکم گريد قانون بری قانونی گاه و دارندیم بر صيتخص د،يآیم

 .(11ص ،یاشکوری فنائ«)بنددیم آن انفاذ
 
 یخارج  وضوعات ازی اخمقی انتااع نيعناو و اوصاف کفتفک .ب

  اوصاف ،یانتزاع نيعناو و اوصاف ازی خارج موجودات کيتفک با نپژوهشگرا ازی برخ
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 صورت در رای خارج موضوعات و دانسته اخالقی واقع موضوعات رای انتزاع نيعناو و
 محمول ما اگر ن،يبنابرا. دانندیمی اخالق حکم مشمول ،یانتزاع نيعناو آن به اتصاف

 حمل ند،باش ظلم و عدل انندمی انتزاع نيعناو که آن،ی ذات وی اصل موضوع بر رای اخالق

 شيپ فيتکال در تزاحم و بود خواهند رياستثناناپذ و مطلق شهيهم مای اخالق احکام م،يکن
 در م،يده قراری اخالق حکم موضوع رای عرض وی خارج موضوعات اگر اما د،يآینم

 ميخواه اقدام تعارض حل به بالذات، وی انتزاع ميمفاه وساطت با تعارض، وقوع صورت
 .کرد

  در. است کينزد آن به اريبس و بودهی اول حلراه ازی ريتعب باًيتقر هم حلراهنيا    

 موضوعات انحصار که شودیم ديتأک ،یقبل حاتيتوض همان بهبا اکتفا  هم، موردنيا
 هاارزش قيمصاد رةيدا از کهی شناخت با ديشا ظلم، و عدلی کل عنوان دو در اخالقی ذات

 شارع دستور که آمد خواهد ادامه در. نباشد صواب به مقرون م،يداری اخالق الزامات و
 الهام آن از توانیمی لو استی تيترب فيظر اشاراتی دارا گرچه ،«هيتور»  به مقدس
 و حيصريی راستگو ما فيتکل نکهيا با ف،يتکال تعارض طيشرا دری حت که گرفت

 به تواندیم خود نيا و ميندار االمکانیحت را حيصر گفتن دروغ اجازة ست،ين آشکار
 دری اخالقی ذات نيعناو انحصار در و باشديی گوراست حسن بودنی ذات ديؤمی نوع

 .کند جاديای جدی ديترد ظلم، و عدل

 
 ی عرف  وضوعات ازی ذات  وضوعات کفتفک وی اخمق  وضوعات ازيی زادابهام .ج

ی ذات موضوعات کهی شرط به است مطلق ،یاخالقی ايقضا معتقدند شمندانياندی برخ
ی موضوع نيچن نيب ميکنی تلق آراءمحموده صورت به را هاآن اگر اما شود، شناخته آنها

 هيقض لذا ،اخصی گاه و است اعم موضوعی گاه. ندارد وجود قيدق ةرابط ،یمحمول و
ی ايقضا شکل از ديبا رای اخالقی ايقضا... رديگینم قرار برهان ةمقدم و شودینمی ذات

 ،0،جفلسفه آموزش ،یزدي مصباح)برگرداند آنی برهان شکل به و درآورد مشهور،
 در که جهت آن ازی اخالقی ايقضا موضوع نيب ديبا نکهيا انيب با دگاه،يد نيا .(014ص

 فلسفة در که جهت آن ازی اخالق احکام موضوع با مطرحند، مشهورات و محموده آراء

 در که داندیمی ابهام در را فيتکال تعارضات جودو نهاد زيتما شود،یم مطرح اخالق



                                                                              ی  اخمق تکايف  تااح  با  واجه  در یاسم  دانشمنياند یها حل راهی ارزياب                                                            
___________________________________________________________________________________ 

 

193 

193 

193 

ی واقع وی ذات موضوع قيدق نکردن انيب را ابهام نيا سبب و دارد وجود هيقض موضوع
 وديق نيهمی کي حقوق، و اخالق در تينسب توهممنشأ . » شماردیمی اخالقی ايقضا
 هم گفتن راست حسن چنانکه شودیمی استثنائاتمنشأ  که استی ارزشی ايقضای واقع

ی گاه که است واحد موضوع در مختلف عنوان دو اجتماعی گريد و ندارد تيکل
 احکام ازی بعضی زمانی هاتيمحدود نيهمچن شود، یم آنی متضادبرا حکم دو موجب

 خارج بحث محل از کهی جزئ مقررات و احکام از نظرصرف. باشدیم حقوقی جزئ
 و دارد وجود همی ربتج علوم نيقوان در تزاحم و تعارض نيز و استثنائات و وديق است،

 وی وجود شروط وی مقتض از حکم علت بودن مرکب بهی فلسف دگاهيد از اهآن بازگشت

 و وديق و شود نييتع قاًيدق ،یحقوق وی اخالق احکام علل اگر نيبنابرا.... استی عدم
ی حقوق وی اخالق اصول که ديد ميخواه شود گرفته نظر در کامالًها آن موضوعات شروط

 جهت نيا از و باشندیم اطالق و تيعمومی دارا تامه،ی هاعلت و مالکات ةريدا در هم
 .(647-644ص ،همان«)ندارند علوم نيقوان ريسا بای تفاوت زين

 تينسب رد و اخالق اطالق و ثبات و دوام از دفاع فوق، مباحث در مصباح استاد غرض    

 ،یشناسمعرفت و اخالق فلسفة نگاه از غرض، و حالی مقتضا به شانيا. استی اخالق
 ديبای عمل تعارض رفعی برا که استی عيطب. دادند قراری بررس مورد رای اخالقی ايقضا

 حلراه انيب در ما آورد،که در ريتح از رای اخالق فاعل که بودی عملی هارکاراه دنبال
 دقت با ،یاخالقیايقضاوديق اگر معتقدند شانيا حال هر به. ميپردازیم آن به مختار

 شانيا چون گريد طرف از. شودینم واردی بيآسی اخالقی ايقضا تيکل به شود، مالحظه

 فعل نيب اسيبالق ضرورت از تيحکا که دانستهی انتزاع ميمفاه رای فلسف دينبا و ديبا
 دخالت با کشانده، اخالق حوزة به را برهان و عقلی پا کند،یم اخالق تيغا وی ارياخت

 .شودیم فراهم تعارض رفع نهيزم تيموقع مالحظة زباين و تيکل نةيزم عقل،
 اهلل تيآ دگاهيد بر ديتأک بای اخالقی ها تزاحم حل روش» انيب در پژوهشگرانی برخ    

 بلکه دانند، ینم«  صدق أنه بما صدق» رای اخالق حسن موضوع شانيا معتقدندکه« مصباح
ی ايقضا تيکل و اطالق قيطر نيا از تا کنندیمی تلق« مفيد بماأنه صدق» را آن موضوع

 مظان در» گرفتن قرار را نظر نيا بر واردی نقدها ازی کي البته و کنند هيتوج رای اخالق

 شانيا که است روشن مای برا چند هر»  که کردند حيتصر گرچه. دانستند« يی گرادهيفا
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 ديق نيا دادن قرار درسیم نظر به داند،یم اهللیال تقرب را ارزش اريمع و ستين گرادهيفا
 ،گرانيد وی جانيآذربا «)باشد داشته یدرپ را تصور نيا ،یاخالقی هاگزاره درون در

 در افتادن در از توانینمی اخالق احکام موضوع کردن ديمق با» که معتقدند و( 64ص

 تمام که داشتند ديتأک پژوهشگران نيا .(64ص ،همان« )بود امان دريی گراینسب ةورط
 نيا با توانیم را نقد نيا» نوشتند مذکور نقد انيب در و ستندين ديمق ،یاخالق تموضوعا

 ديرمفيغ و ديمف مانندی وديق به ديمق ،یاخالق موضوعات تمام ايآ: » کرد آغاز سؤال
 و ديمف زين امانت رد و ترور حسد، زنا، سرقت، قتل، چونی مسائل ايآ مثالی برا است؟

 اريمع است،ی وديق نيچن به ديمق ،یاخالق موضوعات ازی خبر فقط اگر دارند؟ ديرمفيغ

 غرض: گفت ديبا فوق موارد به نظر با .(64-67ص ،همان)ست؟يچ آنها زيتم و صيتشخ
 تا است  اخالق در عقل دخالت آن ةالزم و استی نظر اخالق نيتدو مصباح، استاد

 طرحی برهانيی ايقضا عنوان بهی اخالقی ايقضا و سريم ،یاخالقی ايقضای ريپذ استدالل

 و سبب ُةـرابط نيمب ،یحقوق وی اخالق اصول که است نيا حق: »سندينویم چنانکه. شوند

 مانند که است حقوق و اخالق در مطلوبی هاهدف و انسانی ارياخت افعال نيب ،یمسبب
 به نکهيا نه شود کشف ديبا و استی االمرنفس وی واقعی امر ،یعلی ها رابطه گريد

 اهآن مخالفت و موافقتيی ايقضا نيچن کذب و صدق مالک و گردد اعتبار شاء،ان ةليوس
 ،0ج فلسفه، آموزش ،یزدي مصباح«)استی االمرنفس مصالح وی واقع روابط آن با

 استاد دگاهيد در: گفت ديبا زين« گرفتن قراريی گرادهيفا مظان در» با رابطه در .( 641ص
 ،ستينی نسب اي ريمتغی امر دهيفا داشتند، اشاره بدان محترم پژوهشگران چنانکه مصباح،

 در اخالقی برای تيغا فعل، کي داشتن مصلحت کشفی برا شانيا رسدیم نظر به بلکه
 رای فطر الزامات وی درونی استعدادها زينی اخالق افعال تيغا کشف در و رنديگیم نظر
 آنگاه. باشد انسانی رفطی ها کششی راستا دری اخالقی متعال هدف آن تا دارند نظر در

ی متعال هدف به را انسان و بودهی فطری هاکشش آنی سو و سمت دری اخالق عمل اگر
 هدف تناسب وی فطری هانهيزم بر هيتک پس. دارد مصلحت سازد، کينزدی اخالق

 وی ستيپراگماتی هادگاهيد از را مصباح استاد دگاهيد ها،نهيزم نيا بای اخالقی متعال
 ويی خودگرا از منظور» دارند حيتصر شانيا چنانکه. سازدیم زيمتما صرف يیگرادهيفا

 و شيخو وجود در ملأت با انسان که است نيا نجايا دری خودکاو وی نگردرون
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 ريمس زين ويی نها کمال وی اصل هدف خود،ی باطنی هاکشش وی درونی استعدادها
 دهيند گرانيد با را خودی جودوی وندهايپ نکهيا نه بشناسد، رای قيحقی ترق و سعادت
 دارد، وجودی همکار و اجتماع پرتو در تکامل و شرفتيپی برا کهی امکانات و انگارد

   پرسش به پاسخ در .( 4-1 ص ،یخودسازی برای خودشناس ،یزدي مصباح«)دينما انکار
 توانیم« ست؟يچ ديمق ريغ و ديمقی اخالق موضوعات زيتم و صيتشخ اريمع که گريد

 اخالق به اخالق ن،يبنابرا و اندیاجتماعی برخ وی فردی برخ ،یاخالقی ايقضا :گفت
 و تزاحم بلکه شود،ینم طرح تزاحم ،یفرد اخالق در. شودیم ميتقسی اجتماع وی فرد
 دگاهيد. گرددیم طرحی اجتماع اخالق در ،یاخالق موضوعات ديتحد قيطر از آن رفع

 ،یاخالق موضوع دييتق با مصباح، استاد دگاهيد سه،نفیف گرچه که، است نيا  نوشتار نيا
 نظر مقام در انيگراینسب شبهاتی برخ رفع دری حت و شودینمی اخالقيی گراینسب دچار

 اطالق اي تينسب مسئلة د،يآیم« مختار حل راه انيب» در چنانکهی لو کندیم کمک
 اريمع اگر و استی اخالق اريمع با فعل تطابق و اخالق ةفلسف به مربوطهی اخالقی ايقضا
ی اخالقی ايقضا تعارض و تزاحم و است مطلق اخالق، م،يريبگ نظر در اخالقی برای ثابت

 که است عمل ظرف در افعال اتيمقتض وی اجتماع طيشرا وی اجتماع اخالق به مربوط
 ديتأک ديشا. شودیم طرح اخالقی شناسجامعه در لذا ،بودی اخالق عمل نفس از متأخر

ی برخ باعث اخالق، فلسفه گاهيجا در و نظر مقام در تزاحمات نيا حل بر مصباح داستا
 ديتأک مزبور رانگپژوهش کهچنان گفت ديبا حق به و است شدهی رضروريغ هاتيتوج

. ستينی مسامح شوند، ذکر مطلق صورت به اگری اخالقی هاگزاره موضوع داشتند،

 که مصباح استاد دگاهيد قوت ةُنقط که شدبا نيا ترستهيشا رسد،یم نظر به نيبنابرا
 در کرده، حفظ را استی اخالقی ايقضا دانستنی برهان و اخالق در عقل دادن دخالت

 ميکن موافقت مزبور پژوهشگران نظر با عمل، ظرف دری اخالقی ايقضا تزاحم حل مقام
 بدون رای قاخال قواعد ديبای اصول قواعد و قواعد وی نيد نصوص بر هيتک با معتقدند که

 است شتريب مصلحتی دارا که را طرف آن تزاحم، مواقع در و دانست مطلق ود،يق به ازين
 جست بهره فطرت و شرع و عقلی قوا از مصالح صيتشخی برا و داشت مقدم

 .(61ص گران،يد وی جانيآذربا )
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   ه  بر اه  حفترج و  ه  و اه  کفتفک.د

 مواجه متعارض،ی اخالق فيتکل دو با ما کهی زمان معتقدندی اخالق شمندانياند شتريب
 فيتکل بر را ترمهم فيتکل ف،يتکال آن تياهم درجة و عواقب مالحظة با ديبا م،يشویم

 :سندينویم اول حلراه ليتکم و نقد در شمندانياندی برخ. ميده حيترج گريد مهم
 به تصفم« کذب» اي و« قبح» به متصف« صدق» مانندی فعلی گاه که است درست» 

 کذب، قبح و قبح به مبدل صدق، حسن که ستين نيا ،آنی معنا لکن شود،یم« حسن»
 بری نب هالک و تخلص چونی گريد نيعناو کهی مواقع در بلکه گردد، حسن به مبدل
 و ستين کساني ن،يعناو نيا قبح و حسن درجة کهنيا جهت به)  شودیم عارض فعل

 آن، و ديآیم ديپدی سوم عنوان ،(دارد رجحان يیگودروغ قبح بر امبريپ نجات حسن
 ازی ميتقد نيچن که داستيپ ناگفته. است مهم و راجح بر اهم و ارجح فعل ميتقد عنوان

 جه،ينت در و است( نهادن خود اسبـمنی اـج در را زـيچ رـهی نـع)ي دلـع قيادـمص
 پاداش و حمد مستحق آن فاعل و حسن استی فعل( ص)امبريپ نجاتی برايی گودروغ

 ميتقد مقولة از مثال مورد و گرددینم دگرگونی فعل چيه قبح و حسن هرگز و شودیم

 مانند استی حيقب ميتقد اي و (دروغ ترک« ) راجح»  بر« ی نب نجات»  نام به است ارجح
 قبح و حسن دری دگرگون نيترکوچک کهآن بدون ،«ی نب هالک»  مانند ؛یاقبح بر دروغ

 وی نيب واقع نيع در کهاست نيا حل، راهنيای ايمزا از .( 11ص ،یسبحان«)ديآ ديپد اياش
 اهم کيتفک قيطر از تعارض رفعی برا راهکار ارائه بای عمل تعارض وقوع امکان رشيپذ

 به. است دهينکش دستيی گودروغ قبح ويی گوراست حسن بودنی ذاتی مبنا از مهم، بر
 وقوع هنگام عارضه خاطرشيتشو و اضطراب زين و«  هيتور»  حکم فلسفة رسدیم نظر

 ديمؤی نوع به است، شده حيتصر اول حلراهی ابيارز در چنانکه ،یاخالق احکام تعارض

 از مختار، حلراه به پرداختن در. باشدیميی گودروغ ويی گوراستی ذات قبح و حسن
 .شد خواهداستفاده –ی مبان و ادلهی اقتضا به - هم حلراه نيا

 اصول و هاالزام به و معتقدندی اخالقيی گراتکثر به زينی غرب اخالق فالسفةی برخ    
 زين آنها است،ی ارزش چند آنها،ی اخالق نظام واقع، در و قائلندی متعدد ةيپاهمی ارزش

 چنانکه. کنندیم اقدام مذکور حلراه اساس بر باًيتقر ،یاخالق فيتکال تعارض حلی برا

 به توجه با را خودی اخالق اصول و ميکن تالش که است نيا حلهرا کي: » است آمده
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 فروتر اصل بر ترمهم اصلی تعارض هر در فهرست نيا اساس بر. ميده نظام هاآن تياهم
 آن. کندیم فراهم تعارضات حلی برای روش ،یريگميتصم ةيرو نيا و شودیم مقدم

 مک« )داردی برتر اصول گريد بر بمرات سلسله در شهيهم شود،یم گرفته کاربه کهی اصل

 به تمسک در – اشاعره دگاهيد نقد در داالعتقاديتجر نيوز کتاب در. (416 ص ناوتن،
 آمده محکم و مختصری انيب در –ی عقل وی ذات قبح و حسن انکاری برا فيتکال تعارض

 خواجة .( 417ص ،یطوس محقق«)المخلص امکان مع نيحيالقب أقل ارتکاب و: » است
 بر اهم حيترج و ميتقد و کيتفک به واقع در ،« نيحيالقب أقل ارتکاب»  آوردن بای طوس
 آوردهی طوسخواجه عبارت ريتفس ويی رمزگشا دری حل عالمه. است کرده اشاره مهم

 جبيف الکذب، من أقبح ترکه کونيف الصدق من ارجحی النب صيتخل ألن ذلک و. » است
ی عل الراجحه مهيالعظ المصلحهی عل شتماله ال الکذب هو و نيحيالقبی أدن ارتکاب

  .( 417 ص ،یحل عالمه« ) الصدق
 هيتور»  اصل به ،« المخلص امکان مع»  قالب در ،(رهی )طوس محقق عبارت دوم بند در    
 .شودیم طرح تزاحمی برای گريد حلراه عنوان به«  هيتور»  نکيا و است شده اشاره« 

 
 «   يتور»  اصل بر  فتک .ه

 آن ليتحص و شود مترتب آن بر هيشرع مهمة ةديفا کهی موضع هر در اصل، نيا اساس بر
 هيشرع مفسدة دروغ، ترک بر اگر و است زيجا گفتن دروغ باشد، کذب به موقوف

 دروغ و نکرد تجاوز اجياحت و ضرورت حد از ديبای ول. شودیم اجبو شود مترتب
 آنها به مضطری آدم کهيی زهايچ از نهايا امثال و منصب و مالی ادتيز ليتحص در گفتن

 بدان: » سدينویم السعاده معراج مؤلف. است گناهکار و آثم آن مرتکب و حرام ستين

 حيصر دروغ آن، دری توان تا رواست، شرع حسب گفتن دروغ کهی مقام هر در که
 اگرچه باشد راست آنی معن ظاهر کهی بگوی سخنی عني کن«  هيتور»  بلکه ،یمگو

 احمد مال«)  نکند دروغ به عادت نفس تا باشد بوده دروغ فهمدیم آن از شنونده را نچهآ
 فيتکال  تعارض حلی هاراه ازی کي«  هيتور»  حال هر به پس  .( 741-740 ص ،ینراق

 در« یحل عالمه. »آوردیم رونيبی سرگردان و ريتح از رای اخالق فاعل که استی اخالق
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 اشاعره شبهة به پاسخ و« المخلص امکان مع» عنوان تحت «یطوس خواجة» عبارت شرح
 : سدينویم

ی أتيأو هيالتور فعلي بأنی األول  الصورهی ف الکذب عن التخلص مکني قد ضاًيأ و

 ريغی ه و التخلصی ه الحسن جهه ألن و.  له قصد ريغ من الکذب االخبار بصوره
 نقلبي لم حسن هو فما عنه منفکه ريغی ه و الکذبی ه القبح جهه و عنه منفکه

 .( 417-416 ص ،یحل عالمه)حسنا نقلبي لم حيقب هو کذاما و حايقب

 دو پاسخ شد، نقل شتريپ که« ی طوس خواجه»  عبارت در که است نيا کالم حاصل    

 و خوب ،يیگوراست اگر که بود نيا اول، ةشبه. است آمده اشاعره شبهات از شبهه
 قبح و حسن به قائل که شما شود،ی امبريپ قتل به نجرميی گوراست اگر حال است، حسن

 اقل ارتکاب»  عبارت با اول پاسخ در  خواجه د؟يکنیم کار چه د،يهستی عقل وی ذات

 بپردازد،ی عقل فيتکل دو تزاحم حل به تا کندیم اشاره مهم و  اهم قاعدة به«  نيحيالقب
«  هيتور»   حلراه به«  المخلص امکان مع»  عبارت در شبهه، نيهم به دوم پاسخ در اما

 هم رايز دارد، تيارجح ،ینب نجاتی برا گفتن دروغ بر«  هيتور»  رايز است کرده اشاره
 نجات حسن ويی گودروغقبح لذا کند،یم حفظ را امبريپ جان هم و ديگوینم دروغ

 .ماندیمی باق خودی جا بهی نب جان
 وی عقل مالحظات با ديبا و ستين دادن پاسخ قابل«  هيتور»  راه از اشاعره، دوم شبهة اما    
ی کس بهی انسان اگر که است آن اشاعره دوم شبهة. شود روشن مهم و اهم قاعدة قيطر از

 او است، خوب عهد بهی وفا ويی گوراست اگر حال م،يگویمی دروغ قطعاً فردا د،يبگو
 حسن و خوب مذکور، فرض دريی گودروغ ن،يبنابرا د،يبگو دروغ ديبا ناچار به فردا

 : ديفرمایم شبهه پاسخ در عالمه. شودیم
 جهتا هيف ئاًيش فعل الغدی ف کذب إذا نه ال غدی ف الکذب ترک هيعل جبي ضاًيأ و

 و الصدق هو و الحسن وجوه من واحداً وجها و فعله و الکذبی عل العزم هو و قبح
 وجها فعل و حسن وجها ماه و الکذب و العزم تتمه ترک قد کوني الکذب ترک إذا

 .(417ص ،همان )الکذب هو و القبح وجوه من واحداً

 نيبنابرا ،یفعل حسن هم و است نهفتهی فاعل حسن هم کذب ترک در ،یعبارت به رايز    
 دوم شبهة اگرچه. دارد تيارجح صدق، و عهد بهی وفا بر مذکور فرض در کذب ترک

ی کي رايز م،يپرداخت آن به اول شبهة با مجاورتی مقتضا بهی ول ستين«  هيتور»  با مرتبط
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ی اخالق نظام ةيتک شد، خواهد ديتأک آن بر«  مختار حلراه»  انيب در کهيی هاجنبه از
 حل در آمد خواهد کهچنان آن به تمسک و استی فعل وی فاعل حسن بری اسالم

 .داردی وافريی اکاری اخالق معضالت اي تعارضات

 کهی اخالق تزاحماتی برخ در که است نيا«  هيتور»  حلراه ر بارةد گريد مهم ةنکت    
 دانــب شودیم استيی گودروغ اييی گوراستی عني کذب اي صدق آن، طرف کي

 تعارض ازی خاص قيمصادی برا رای عمل کارراه نيا مقدس شارع و جست کــتمس
 افزون. » دارديی اکار ،« همم و اهم قاعدة»  به تمسک گريد موارد در اما. استکردهارائه

ی عنوان که است نيا«  هيتور» طيشرا ازی کي ست،ين زيجای مورد هر در هيتور آن، بر

 جان نجات ويی گودروغ انيم است دائر امر کهيی جا مثالً باشد، مترتب آن بر راجح
 هترب کند،«  هيتور»  بتواندی کس اگريی گودروغی جا به صورتنيا در گناه،یبی انسان

 .( 010ص ،یاخالق مکاتبی بررس و نقد ،یزدي مصباح )است
 تعارضی هاحلراه ازی کي اوالً ،« هيتور: » گفت توانیمی بندجمع کي در نيبنابرا    

 و است گذارريتأث ،یاخالق تعارض قيمصادی برخ حلی برا اًيثان و استی اخالق فيتکال

ی ضرور زين«  مهم و اهم»  قاعدة به توجه ،« هيتور» ی جا به و درست کاربردی برا ثالثاً
 حسن بودنی ذات گرفت، الهام ،« هيتور»  اصل از توانیـم کهی گرـيد ةـنکت. است

 کاربرد موارد دری حت –مقدس شارع که نيهم. استيی گودروغ قبح ويی گوراست
 آن ويایگ دهد،یم حيترج را«   هيتور»  ،یاخالق تعارضاتی برخ در – مهم و اهم قاعدة
. استيی گوراست طالب فطرتاً، انسان و است زاريبيی گودروغ از انسان فطرت که است

 نيب دينبای ول است ممکن عمل، نفس ليدل به عمل، در تزاحماتی برخ وقوع فرض البته
 عمل نةيزمی مقتضا که نادر عوارضی برخ بايی گودروغ ويی گوراستی ذاتی ژگيو

 در عقل دخالت با و داردی اجتماع مصالح ،يیگوراست که ستينی شک. شود خلط است
 صرف بهيی گوراست حسن قيتعلی ول بردی پ مصالح آن به توانیم اخالق، حوزة

 محل رسدیم نظر به است، آمده شمندانياندی برخ انيب در کهچنانی اجتماع مصلحت
ی حکم است، خوبی گفتن راست هر که حکم نيا پس: » سندينویم شانيا. باشد ديترد

ی وديقی دارا موضوع نيا ديگویم عقل. استی عرفی حکم بلکه ست؛ينی عقل وی منطق

  مييبگو مثالً و آورده دست به را ودشيق ميتوانیم م،يبنگر کين اگر که استی پنهان
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 خوب باشد، ديمف جامعه و فردی قيحق سعادت وی واقع مصلحتی برا کهی گفتن راست» 
 که کرد، ميترسی دفاع قابل وجه توانیم دگاهيد نيای برا البته .(017ص ،همان )« است

ی اخالق تعارض سوم حل راه ليذ در که است کينزد نوشتار نيا در مختار حلراه به

 .ديگرد اشاره بدان

 
  ختار حلراه

 خاصی ريتقر نظر، مدی مبان مالحظة زين و مذکوری هاحلراهی ايمزا از استفاده با نکيا
 رای اخالقی ايقضا اطالق و ثبات که شودیم ارائهی اخالق فيتکال تزاحم ةمسئل حل در

 :شودیم انيب مرحله دوی ط ف،يتکال تزاحم حل در ريتقر نيا. کندیم افاده

 
  اول ة رحل

 و خاص روش و مسائلی دارا علم کي عنوان به اخالق فلسفة نيب ديبا مرحله نيا در

 خاص، مسائل و روش با گريدی علم عنوان به اخالقی شناسجامعه و مشخص قلمرو
ی اخالقی برا خاصی اضابطه و اريمع افتني با اخالق، لسوفيف. ميشو قائل کيتفک

 عنوان به را آنها تطابق، صورت در و سنجدیم مدنظر اريمع آن با را افعال فعل، دانستن

 اخالق،ی مبنا تثبا زين و اريمع ثبات صورت در و کندیم ارائهی اخالق فيتکال و فيوظا
 نيا در. کرد خواهد حکم آن تينسب رد و اخالق بودن مطلق بهی فلسف گاهيجا نيهم در

 فيتکال تعارض رايز. شودینم طرح ،همسئل کي عنوان به فيتکال تزاحم اصالً مقام،
 به زين اخالق لسوفيف اگر و است مربوط اخالقی شناختجامعه قيتحق طةيح بهی اخالق

 اتيمقتض شناس،جامعه عنوان به و ديآیم نييپا فلسفهی کرس از واقع در بپردازد، آن
 نيا در. دهدیم قراری ابيارز مورد رای اخالق گوناگون فيتکال روابط و رفتاری عمل
 امر نيا. شودیم طرح و کشف همسئل کي عنوان به فيتکال تعارض که است گاهيجا

 باشد،یم زين اخالق بودنی نسب اي مطلق با فيتکال تزاحم لةئمسی ذات ارتباط عدمويای گ
 در است، مربوط اخالق دری فلسف قيتحق اي نيشيپ مقام به اخالق تينسب اي اطالق رايز

 است اخالق دری شناختجامعه قيتحق اي نيپس مقام به مربوط ف،يتکال تزاحم کهیصورت
 مسائل رتباطاتا انکار ويایگ امر، نيا البته. است مذکور کيتفک مصحح مقام، تعدد و
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 مطلق رشيپذ صورت در که چرا. ستين گوناگون طروق از مقام دو نيا درشده  مطروح
 بر بنا اي طلبدیم خاصی قيتنس ف،يتکال تزاحم همسئل حل نخست، مقام در اخالق بودن
 حاد مسئلة کي صورت به ف،يتکال تزاحم بحث ن،يشيپ مقام در اخالق دانستنی نسب قول

ی فيتوص ینگاه ،یشناختجامعه نگاه گر،يد عبارت به شودینم حطری اخالق معضل و
ی هاتيواقع وی عمل طيشرا و اتيمقتض اساس بری اخالق فعلی چگونگ نييتب به و است

  و هاستميس وجود از شناسجامعه کي ديشا اساس نيا رـب و پردازدیـمی اجتماع
 يیگراینسب دگاهيد الزاماً نيا و دهد خبر خارج دری متفاوت و متعدد یاخالق یهادگاهيد

 البته. استی فلسف تيواقع از ريغ یشناختجامعه تيواقع رايز کند،ینم دييتأ رای اخالق

 . ديآیم دوم مرحله در که داردی عمل یهاحلراه به ازينی عمل تزاحمات

 
 دوم  رحلة

  از پس و یشناختجامعه قيتحق امـمق ازی سفـفل قيـتحق امـمق کيکـتف از پـس الـح

ی اخالق فيتکال نيب محتمل تزاحم حل به ديبا ،یاخالق شناسجامعه مقام دری ريگیجا
يی گراتيغا ويی گرافهيوظ بری مبتن کهی دگاهيد ميمعتقد. کرد اقدام مرحله، نيا در

. دارد يیاکار مذکور مشکل حل در دهد، بها توأمان جه،ينت و الزام جنبة دو هر به و باشد

 وی نيدی شناسانسانی مبنا عنوان به فطرت بر هيتک با توانیم نوشتار، نيا دگاهيد از
 ی ايمزا که کرد نيتدوی اسالم کرديرو بای اخالق فلسفة مبنا، نيا لوازم مالحظة

 کشف در فهيوظ و الزام بر هيتک. کند جمع خود در را يیگراتيغا ويی گرافهيوظ
 کند،یمی انيشا کمک زين تيغا افتيدر و کشف در ما به و داردی اديز نقش ف،يوظا

 گر،يدی سو از د،يبرگز اخالقی برای هدف ،یفطر الزاماتی ريگجهت با توانیم رايز

 عرصة به عقلی پا کشاندن انيم به بای نيعی اريمع عنوان به جه،ينت و تيغا مالحظة
 ت،يغا و فهيوظ تعامل الحظةم با ن،يبنابرا. کندیمی اديز کمک تعارض حل به اخالق،

 و جينتا شناخت قيطر از ،یفعل بودنی اخالق شناخت در تيغا نقش و جهينت و الزام اي
 جينتا و توابع که قيطرنيبد. پرداخت تعارض حل به توانیم متعارض، فيتکل دو توابع

 الزاماتی ريگجهت قيطر از کهی تيغا با را عمل ظرف در متعارضی اخالق امر دو

 آن سةيمقا و عمل دو آن جينتا مالحظة با و ميسنجیم م،يآورد دست بهی فطر وی انوجد
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 و عقل حکم بداهت به و ميپردازیم«  مهم»  و«  اهم»  نيب کيتفک به نظر، مد تيغا با
 آورادي ديبا. ميرهانیم عمل، مقام در اضطرار از رای اخالق فاعل«  اهم»  نشيگز با شهود،

ی فلسفی مبان به تمسک ضمن اخالق، شناسجامعه عنوان به موارد، نيا در ما که شد

 صرف،ی گرافهيوظی هادگاهيد که شودیم ديتأک زين و ميپردازیم تزاحم حل به اخالق،
 احکام گرچه که است ذکرشايان . نخواهندبود مذکور تعارض حل به قادر کانت، مثل

 فطرتی شناخت عنصر عقل، که ازآنجا یول است،ی نظر وی حصول علم سنخ از یاخالق
 عقل تعامل. ندهست سوهم و هيپاهم عقل،ی نظری ايقضا و احکام وی فطر الزامات ،است

 رايز است رگذاريتأث اريبس اخالق هيتوج مهم همسئل در هم ،یفطر شهود وی نظر

 اخالق يیايپو وی ودوج یريدرگ هم و رساندیم ینيتکوی ديبا به را یاخالق یها«ديبا»
 نيع در و کندیم نييتب ینظری   ايقضا ريسا با رای اخالقی ايقضای زبان تفاوت زين و

 .کندیم نيتأم رای اخالق احکامی نيع و یشناخت شأن حال،

 
 نکت 

 اخالق بودنی نسب اي مطلق مسئلة ،یشخص اگر گفت ديبا نيشيپ مراحل مةيضم عنوان به
 تزاحم و کند قلمدادی فلسف ای همسئل را  دو هر و بداند فيتکال تعارض مسئلة با رتبههم را

 اول ةمرحل در چنانکه: دگفتيبا پاسخ در بداند، اخالق بودنی نسب انگريب زين را فيتکال
 فلسفة به مربوط اخالق، تينسب اي اطالق ةلئمس نبوده، رتبه کي در مذکور لةئمس دو آمد،

 اگر  حال، نيع در. است اخالقی شناسجامعه به مربوط ف،يتکال ضتعار لةئمس و اخالق
 فيتکال تزاحم زين صورتنيا در کند،ی تلق رتبههم را همسئل دو آن فرض، به بنای کس

 بودن،ی اخالق اريمع بحث در ما رايز ،ستين اخالق تينسب ديؤم عمل، ظرف دری اخالق

ی اخالق رکن را تين وی فاعل حسن و ميکنیم توجهی فعل حسن وی فاعل حسن امر دو به
 که جهت آن از فعل خود در تعارض که است روشن گريدی سو از. ميدانیم فعل بودن

 نيبنابرا. آن تين و زهيانگ در نه رد،يگیم صورت عمل، ظرف در هم آن و است فعل
 صورت دو هر دری فاعل حسن ثبات متزاحم، فيتکل دو با شدن مواجه فرض بای حت

 دگاهيد از فعل دو آن دانستنی ارزش ريغ مانع فعل، بودنی اخالق رکن عنوان به ممکن

 مبطل مذکور، فرض دری ارزش ةيقض دو ليتبد عدم جه،ينت در. بود خواهد اخالق فلسفة
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ی برا ینفع عمل، ظرف در متزاحم فيتکل دو آن تعارض بوده، اخالق تينسب ةينظر
 فعل دو آنی عمل جينتای بررس با ،یاخالق فاعل رايز ،دربرنداردی اخالقی گراینسب

 نديگزیبرم امر دو آن نيب از را خودی عمل فةيظو «مهم» و« اهم» نيب کيتفک با متعارض،

 از ريغ ح،يترج که استی هيبد رايز شود؛یم حل فيتکال تزاحم مشکل جه،ينت در و
 معضل نبودن ريراگف فاعل، تين در تعارض وقوع عدم که است ذکر شايان .است ابطال

 . دهدیم نشان را فيتکال تزاحم
 
 ج فنت

 تعارض اً،يثان و است نادر اوالًی ول است ممکن عمل، ظرف دری اخالق فيتکال تزاحم
  ثالثاً، وی اخالق فاعل اتين در نه است، افعالی عملی امدهايپ وی ظاهر صورت در

ی اسالم شمندانياندی سو ازی اخالق فيتکالی عملتزاحم حلی برای متعددی راهکارها
 شده ارائه.... وی فلسف وی کالم وی اخالق وی ريتفس وی اصولی هاکتابی الالبه در

 مواردی برا و ستندين الجمعةـمانع هشد طرحمی هاحلراه که داشت توجه ديبا. است

 به متعددی راهکارها موارد،ی برخ در و شودیم اعمالی خاصی راهکارها تزاحم، خاص
 ارائهی نيد وی فلسفی مبان بر هيتک با زين مختار حلراه. روندیم کار به هم مکمل نوانع

ی سو از شده ارائه متعددی ارهاکراهی هاتيمز بتواند تا بود آن بر و است شده

 کهی ريتفس با نکه،يا تينها. کند ارائه و قيتلف ،یمندنظام وةيش به رای اسالم شمندانياند
يی گراینسب طبل بر دنيکوبی برای اهيمادست تواندینم ف،يکالت تزاحم شد، ارائه

يی سوهم وی وعقلی فطری شناسانسانی مبان بر هيتک با اسالمی اخالق نظام و باشدی اخالق
 نظروسعت ويی ايپو و غنا نيا و استيپوی نظام ت،يغا و فهيوظ نيب جمع و عقل و فطرت

ی هاارزشی جاودانگ و اطالق و دوام هيوجتی برا مناسبی بستر اسالم،ی اخالق نظام

 .است کرده فراهم اخالق گوناگونی هاعرصه شمندانياندی برای اخالق

 
  نابع

 ی اخالقی ها تزاحم حل روش» ،ینژاد،محمدعل مصلح؛ ،افضلیبلوک؛ ،مسعودیجانيآذربا

  ،0416 زييپا ششم، سال ،اخالق ةنام پژوهش ،«مصباح اهلل تيآ دگاهيد بر ديکأت با    
 .41-61ص ،60 ةشمار    
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  ترجمه مرکزتهران،  ا،ينیعلو سهراب ةترجم ،اخالق ةفلسف بهی درآمد نسون،آراف،ياتک
 .0441 کتاب، نشر و    

 .ق 0711 ،یاسالم فرهنگ نشر تهران، ،نيالبحر مجمع ن،يالد فخر ،یحيالطر

  سال ،"نيزم مغربی نيد تفکر بر کانت ريتأث" ،قبسات ةفصلنام ،یغالمعل عادل، حداد
 .0446 زمستان دوم، ةشمار اول،    

  مرکز قم، ،(ميتنظ و قيتحق) محمدرضا پور،یمصطف ،یشناسنيد عبداهلل، ،یآملی جواد
 .0410 مرداد اسرإ، نشر    

 .0446 ،یاسالم غاتيتبل دفتر انتشاراتقم،  ،هست و ديبا ألهمس محسن، ،یجواد

 .0414 ، اسالم دينو راتانتشا قم، ،مفردات ،یاصفهان راغب
  ةؤسس، م6چ تهران، ،(نگارشی)عل ،یگانيگلپای ربان ،یعقل قبح و حسن جعفر، ،یسبحان

 .0441 ،یفرهنگ قاتيتحق و مطالعات    
 .0444 طه،ی فرهنگ ةمؤسس قم، ،یصادق یهاد ةترجم ،اخالقة فلسف ،یک اميليو فرانکنا

  (رهی)نيخم امامی پژوهش وی آموزش همؤسس قم، ،قتيحق به تعهد محمد، ،یاشکوری فنائ

 .0441 زييپا    
  و حيتصح) حسن ،یآمل زادهحسن ،االعتقاد ديتجر شرحی ف المراد کشف ،یحل عالمه

 .0444 المشرفه، بقم نيالمدرس لجماعه التابعهی االسالم النشر مؤسسه ،(قيتعل    
  معضالت" ةمقال ،(راستارانيو)بکری مر بکر،ی.س الرنس ،(اول دفتر)اخالق فلسفة

 ی آموزش ةمؤسسقم،  ،(مترجم)نياحمدحسی.فيشر آرمسترانگ، نتيس والتر: "یاخالق    

 .0411 زمستان ،(رهی)نيخم امامی پژوهش و    
  ،یصريقو علی  تيعناترجمة حميد  ،اخالق عهيالطب بعد ما اديبن مانوئل،يا کانت،

 .0441 بهمن ،یخوارزم انتشارات ،تهران    
  و اخالق» مقاله ،یخرمشاه نيبهاءالد نظر ريز مترجمان ئتيه اده،يرچااليم ،نيد و فرهنگ

 .0447 نو، طرحتهران،  ،یجانيالر صادقترجمة  ن،يگر.رونالدم ،«نيد    
  و قيتحق) ن،ياحمدحس ،یفيشر ،یاخالق مکاتبی بررس و نقد ،یتق محمد ،یزدي مصباح

 .0414 زمستان ،(رهی)نيخم امامی شپژوه وی آموزش ةمؤسس، 6قم، چ ،(نگارش    

 .0444 اطالعات، انتشارات، 7تهران، چ ،اخالق ةفلسف دروس ، _______
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  ، 6چ ،یاسالم غاتيتبل سازمان نشر و چاپ مرکزقم،  ،0ج ،فلسفه آموزش ، _______
    0446. 

 تا.  بی حق، راه در ةسسؤم انتشاراتقم،  ،یخودسازی برای خودشناس ، _______

  وی آموزش ةمؤسس ،قم ،یفتحعلترجمة محمود  ،یاخالق رتيبص د،يويد وتن،نا مک
 .0411 زييپا ،(رهی)نيخم امامی پژوهش    

 تهران،  آذرنگ،ن يعبدالحسترجمة  ،غرب فلسفة خيتار وی مبان ج،.ر ل،يد نگيهال
 . 0444 هان،يک انتشارات سازمان    
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