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آ یۀ اخالقیر

اخ يدهایو نبا يدبا ۀر

صـراحت بهيشـان د ا

برخ. انـد كرده نييتب ر

تحت مفهو تواند نمى

اّهللاٰ مصبا يتآ يۀنظر 

و رجوع بـه ا ىعقل 

مـ یبر مدعا یربرد

يـنا يحصباح در توض

باش يـرالغ ىال ياسبالق

يـنبـا ا. سـت اسـت

يينهرگونه تب توان مى

منعكس توان ىح را م

علت و معلول يانم ت

به يهنظر ينا یگذار 

يـداو از با ىعلّـ ـين

ر، محيالغ ىاس اليلق

سال

eology

رورت در نظر

دربار يزدیمصباح   

خـود ، زيراور است

يرالغ ىال ياسبالق  ت

ى نماخالق يدند كه با

ن يينمقاله تب يندف ا

 يلبا روش تحل ىرس

كا یها با ذكر نمونه

استاد مصسخنان  كه 

ب  مفهوم ضرورت گر

درسمفهوم نا يناس ا

ماشكال ن ينصرف ا

استاد مصباح يدگاه د

يتسنخ ۀويژه قاعد ه

مسئله در نام ين در ا

يـسـؤال بـردن تب يرز

  .د

 

با  د، ضرورتيو نبا

                     
 نگ اسالمى

مفهوم ضر

  دهيچك

اّهللاٰ  يتآ يۀنظر

مشهو يرالغ ىال

مفهوم ضرورت

ان اشكال كرده

هد. يردقرار گ

برر ينا. است

انجام شده و ب

شد  نتيجه اين

يانگب تواند ىنم

بر اسا ىاخالق

مستشكل، به ص

رد كرد، بلكه

 ّ بهيت اصل عل

استاد مصباح 

ز یاست و برا

يمودپ يگرید

  ها واژه ديكل

د وياخالق، با

                        
 پژوهشگاه علوم و فرهن
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  مقدمه

. شـود ىاستفاده م ياربس» بد«و » خوب« ،»يدنبا« ،»يدبا« يماز مفاه ىاحكام اخالق يانب یبرا

آنهـا بـه كشـف ى مفهـوم يقـتاست كـه كشـف معنـا و حق یبه حد يممفاه ينا يتاهم

 يقى يـاحقهمچون  ىو موضع ما را در برابر مسائل مهم انجامد ىم ىاحكام اخالق يقتحق

رو، بحـث  از ايـن. سازد ىآنها مشخص م بودن نسبىيا و مطلق  ىبودن احكام اخالق ىجعل

در  ىهای مختلفـ نظريـه بوده و تاكنون يشمندانهمواره مورد توجه اند يممفاه ينا ۀدربار

  . ارائه شده است ىو اسالم ىتفكر غرب اين زمينه در

» دبــ«و » خــوب« يمو مفــاه »يــدنبا«و  »يــدبا« يممفــاه يــانها م نظريــهيــن از ا ىدر برخــ

 پـردازی يـههركـدام بـه صـورت جداگانـه نظر یو بـرا آيـد ىبه عمـل مـ يىمعنا يكتفك

بر اساس چنـين  )Robert Merrihew Adams(آدامز  يوه یرابرت مر ،؛ برای نمونهشود ىم

كنـد،  ىمـ يـينعدم شباهت به خدا تب ياشباهت  ۀرا بر اساس مسئل یو بد ىخوب يكى،تفك

 يـاموافقـت  ۀدرسـت و نادرسـت بـر اسـاس مسـئل يـد يـانباو  يداو از با يينكه تب حالى در

تفكـر  ۀويژه در حوز بهيشمندان اند ىاما برخ ،)Adams, 1999 :نك(است  ىمخالفت با امر اله

انـد كـه در  واحد ارائه داده يينىاند و تب نگذاشته يممفاه ينا يانم ىتفاوت چندان ى،اسالم

  . شود ىاز آن پرداخته م یا مقاله به نمونه ينا

عنوان حسن و قبح  ى بااسالم ۀدر حوز ىو خوب و بد اخالق يدو نبا يدبا ۀبحث دربار

 ۀمعتزله و اشـاعره دربـار يانم ىكالم های هبحث به مشاجر ينا پيشينهمطرح شده است و 

حسن و قبح افعال  هايى درباره پرسشپاسخ به  ىكه در پ گردد برمى ىصفات و افعال اله

 يـاخداسـت و  ىمستقل از فعل و امـر و نهـ یقبح امر وحسن  ينا ياخدا بودند و اينكه آ

بودنـد كـه بـه اسـتقالل حسـن و قـبح  ىاز جملـه كسـان يعيانو شـ يانوابسته به آن؟ معتزل

بـه  ىحسـن و قـبح اخالقـ ىاز خدا قائل بودند و اشاعره در مقابل آنها به وابستگ ىاخالق

  .دادند یخدا رأ

از جملـه فلسـفه و  يگـرد ىعلمـ یث در قلمروهـابح ينا ى،كالم ۀجنب يناز ا جدای

در مبحـث  ياناصـول. مسـلمان قـرار داشـته اسـت يشـمندانمورد توجـه اند يزاصول فقه ن

  تفصـيل بهبـودن حسـن و قـبح  ىو شـرع ىالهـ ى يـاو عقلـ ىذاتـ دربـاره يه،مستقالت عقل



ــا و احكــام 

عالمـه  چـون

بـه  يـزدیح 

 ىش اخالقـ

و چـه آنهـا  

 ىخـارج يى

همان روابط 

ر اخالق را 

 ىالـ يـاسلق

 ىالـ ياسالق

ضـرورت  ن

 يجـانىق الر

 اسـه از اسـ

در فلسـفه را 

 يح بـا توضـ

ت واردبودن 

 يـدو نبا يـد

كـه  ای يـهظر

شـده اسـت، 

يـاً، ثان ؛سـت

هــ ارزش ۀب دربــار

يلسـوفانى همچو ف

مصـباح حمـدتقى

از ارزش ىعلّـ يينىب

 »يـدنبا«و  »يـدبا« 

هـايى يـتواقع ـانگر

ه ىخارج های يت

د »يدبا« يشانص، ا

ضرورت بال«نوان 

ضرورت با يۀ نظر

بردن با زيرسؤالح 

صـادق اّهللاٰ   يـت آ

كـ گيـرد ىم يجهت

( .  

د »ضـرورت« ـوم

و در ادامـه،  دهـد

در صورت ياً، و ثان

سـتاد مصـباح از با

نظر ياكه آ شود ىم

مشـهور ش ىخالقـ

اس ىم بـدون مسـمّ 

 2: 271-297(.  

از غــرب يــدجد ی

و حـث پرداختنـد

محو  یمطهـر ضـى

 

در اخالق تب يىرا

چه آنها كه با (را 

يـاو ب یاخبـار قت

يواقع ينا ی،ظر و

به طور خاص. ستند

 فلسفه از آن به عن

او به  يۀرو، نظر ين

استاد مصباح ىخالق

انتقاد ينطّراح ا. ت

نت يگر،د ىهاي ظريه

1385 يجانى،الر: نك(

های مفهـ ت گونـه

دستاد مصباح ارائه 

انتقاد وارد است  

اس ىعلّـ يينساساً تب

 كه اوالً، روشن م

در بـاب ارزش اخ 

اسـم اينكه از نوع 

 ق، ج1430 ظفر،م: ك

هــای يشــهورود اند

تر به ايـن بح جّدی 

مرتض ی ماننـدن و

  . آوردند یرو ه

گر ف دفاع از واقع

ر ىاخالق یها زاره

يقحق ،)شوند ىح م

ظاز ن. داند ىت ما م

آنها هسيج  ما و نتا

كه در  داند ىت م

از اي .)24-27 :1373 

 

اخ يۀبه نظر هاتقاد

استمطرح شده  ى

انتقاد به نظ نقد و 

(خطاست  ىخالق

نخسـتاست كـه  ن

اس يۀاز نظر ياگو 

ينا ياآ ،د كه اوالً 

كه اس رفتگ يجه

  ير؟خ يات 

جهت است ينز ا

 يـرالغ ىالـ ياسلق

 كند يا ى صدق م

نمونه نك یبرا( اند رده

ر بــا ووران معاصــ

 ىمتفكران اسالم 

شاگردا ىو برخ ى

ينهزم يندر ا دازی

هدف امصباح ب اّهللاٰ  ت

گز يقتو حق دهد

مطرح» بد«و » خوب

التيحساسات و تما

افعال  يانم ىعلول

از ضرورت ىمفهوم

مصـباح، ( شود ىم د

  . هور شده است

از انت رو، يكى مين

ىاخالق يدبودن با

ينپس از طرح ا 

اخ يدو نبا يداز با ى

آنپژوهش  ينا ف

يينىسازد، سپس تب

كند ىبررس ،شده

ينت توان ىانتقاد م ن

مورد اشكال است

پژوهش از ينا ت

ضرورت با يۀ نظر

بر آن  ىعنوان ينن
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ّ  يينتب چون  یمساو به اخالق یو گرايانۀ يتبا نگاه غا ىارزش اخالق زاستاد مصباح ا ىعل

كه مّد  چناننيز را  یو گرايى يتغا توان ىم ىاشكال ينبا چن ياه آك شود ىاست، روشن م

 ىعلّـ يـينبه تب توان ىاشكال، همچنان م ينبا وجود ا يا سؤال برد يرنظر مستشكل است، ز

 ؟ماند يبندپا گرايانه يتو نگاه غا

  ضرورت ايمختلف وجوب  ميمفاه. 1

 يـناز ا يكـى. داننـد ىنـا مـموجود را بـه سـه مع يكبودن وجود  واجب ىاسالم يلسوفانف

كـه  شـود ىاطـالق مـ یوجود است و بر موجـود ىضرورت ذات ياوجوب بالذات  ىمعان

 یمعنـا. ندارد يازن ىعلت يچوجودداشتن به ه یضرورت دارد و برا ىوجودش به طور ذات

كـه  شـود ىاطـالق مـ یاست و بـر موجـود بالغيرمعناست، وجوب  يندوم كه در مقابل ا

آن را به وجـود آورده  ىعلّت ىبلكه ممكن است، ول يست،واجب ن ىتوجودش به طور ذا

وجـوب  در معنای سوم،. علت وجودش واجب شده است ينا يۀرو، از ناح است و از اين

 يـاسقابل اطالق اسـت و آن وجـوب بالق يكسان معنا هم بر علت و هم بر معلول به ينبه ا

  . است يرالغ ىال

 يـاوجـود دارد  عواقـ يـا بـهحـال ( يـريمنظـر بگمعلـول را در  يككه وجود  ىهنگام

وجـود  يـدضرورت با به يم،بسنج اش ايجادیو آن را با علت ) كنيم ىوجودش را فرض م

اگـر وجـود علـت را در  يـرا، زيريمآن علت را هم در ظرف وجود آن معلول در نظر بگ

 معناست كه وجود معلـول بـدون وجـود علـت را بدين يم،وجود معلول لحاظ نكن ظرف

را در نظـر  یا از آن سو، اگر وجود علت تامه. انجامد ىتناقض م كه اين امر به ايم يرفتهپذ

وجـود معلـولش را هـم در ظـرف  يـدضـرورت با بـه يم،و آن را با معلولش بسنج يريمبگ

  . يما قائل شده اش وگرنه به تخلف معلول از علت تامه يم،وجود آن علت لحاظ كن

 يكسـان هم بر وجود معلول و هم بر وجود علـت به يرالغ ىال ياسوجوب بالق ين،ابنابر

بـاز  يـريم،دو معلـول از علـت واحـد را در نظـر بگ ين، وقتىبر ا افزون. قابل اطالق است

البتـه اينكـه . شـود ىواجب مـ يگرها نسبت به وجود معلول د معلول ينوجود هركدام از ا

 يلقابل اطالق است، دل يكسان معنا از وجوب هم بر معلول و هم بر علت به ينگفته شد ا



وجود علت 

ش را دارد؛ 

آن  يلشدلـ 

 يـرالغ ىالـ س

 يشـترورت ب

و بـه وجـود 

مختلـف  یا

وگرنـه  نـد،

 .  

 ياسوب بالق

 ياسوب بالق

 يـثح ير،لغ

 يـزیچ ينچن

ّ  ۀرابط و  ىعل

 ،اسـت يـزچ

رد بـه اينكـه 

 يـتعل يـزچ

 يـا باشـد و 

گر باشـند دي

 كننـده يينتع

دارد  يـاسق

وجـود دو  ا

 یهـا رورت

علول را نسبت به و

معلـولش یاقتضـا ی

 دانيم، ى واجب م

يـاسهم واجب بالق

وجوب و ضرو ك

و گـردد ىجـب مـ

موجـب كاربردهـا

آين ىبه وجود مـ ى

.كرد يجادا  يكفك

و وجو يرجوب بالغ

و هم مفهوم وجو 

هـوم ضـرورت بـال

چ ياسبالق  تضرور

دارد، ر يررت بالغ

نسبت به آن چ يرغ

و تنهـا اشـاره دار 

نسـبت بـه آن چ ـر

آن يازمنـدن يـافتن

يكـدشتن مـالزم 

ت ىبحث نقش ين ا

بالق  اش ضـرورت ه

يـادارد و  ياسبالق 

ضر ينا يلرند، دل

كه وجود مع ىگام

یا كه هر علت تامه

به وجود معلولش

   .د

و ه يرم واجب بالغ

يكتنها  افتد ىفاق م

اش واج  علـت تامـه

كـه م ای ىمفهـوم 

ىعقل های يلب تحل

تفك ى،مفهوم یها ت

وج ىفاوت مفهوم

 يرهوم وجوب بالغ

است كه در مفه ن

در مفهوم ضر ىول

ضرور يزچ د يك

غ يتعل ود و نشانِ 

 شـود ىلحاظ نم ی

يـحـال چـه آن غ 

يوجـود  یه و بـرا

، تنها در وجود دا

كه در  يمبرس ری

ه وجود علت تامه

  علولش ضرورت

دا ياسبالق  رورت

هنگ. كند ىاوت م

آن است ك يلشدل

لت تامه را نسبت ب

علتش را دارد یعا

وجود معلول را هم 

كه آنچه در واقع اتف

 بـه جهـت تحقـق 

ی هـا د كه تفاوت

بر حسب شوند، ى م

تفاوت ينمطابق ا قاً 

كه تف شود ىم رح

مفه توانيم ى هم م

ينپاسخ ا. يمت ده

و شود، ىم هر گرفت

شود ىگفته موقتى 

شو ىلحاظ م يرن غ

يزیچ ينچن ياسق

؛است يرجود آن غ

بـوده يزلول آن چ

آنها،يان م ى معلول

يگرد ىقت مفهوم

ود معلول نسبت به

 نسبت به وجود مع

رگر ضيكديت به 

ق در هر مورد تفا

د دانيم، ىواجب م

كه وجود عل ىگام

استدع ى هر معلول

 توان ن اساس، مى

است ك ىحال در ن

وجود معلول ب عنى

دقت كرد يدپس با

جوب و ضرورت 

يقابسا نتوان دق ج چه

اين پرسش مطر ن

كه  يستچ يقاً دق 

را به معلول نسبت 

علت در نظر يۀاح

و ين،بنابرا. شود ىم

و آن يزآن چ يانم

بالق  فهوم ضرورت

مستلزم وج يزن چ

برعكس معل ياشد 

و  ىعل ۀجود رابط

  .)141، 1385 اماد،

به دق توانيم ىم نجا

وجو گوييم ىم ىت

كس وجود علت 

ز علت واحده نسبت

 

  

 

اطالق ينا

اش و تامه

هنگ ىول

است كه

بر اين

ينا يد؛نام

يست؛ يعن

پ. دآي ىم

مفهوم وج

در خارج

اكنون

يرالغ ىال

يرالغ ىال

اعطا از نا

ىلحاظ نم

م ىمعلول

اما در مف

وجود آن

داشته باش

بدون وج

يردم: نك(

ينا از

وقت. دارد

برعك ياو 

معلول از
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ّ . وجود دارد »يتاصل عل«است كه در  ىضرورت ياس،بالق  شـود ىمـ يـانب يت،در اصل عل

كه هرگاه علت تامه موجود شود، ضرورت دارد كه معلول آن هم محقق شود و تخلـف 

 كـهتحقـق معلـول ضـرورت دارد  یاش محال است و بر عكس، بـرا معلول از علت تامه

در  شود، ىكه مالحظه م چنان. لتش محقق شود و تحقق معلول بدون علتش محال استع

مفهوم ضرورت اسـت  ينا يۀو از ناح يماز ضرورت مواجه هست ىبا مفهوم يزن يتاصل عل

  . آيد ىبه وجود م يرضرورت بالغ يزو ن يرالغ ىال ياسبالق  كه مفهوم ضرورت

ضـرورت در . يمرو هست از ضرورت روبه ىمتفاوت يمبا مفاه ىعقل يلدر تحل يجهنت در

كـه مفهـوم  حالى وجودآمـدن شـئ اسـت، در بـه يافتن يـا وجود يندناظر به فرا يتاصل عل

در . نـاظر بـه وجودداشـتن شـئ هسـتند ير،ضرورت بـالغ يزو ن يرالغ ىال ياسبالق  ضرورت

ناسب بـا مت یصور يانىب يماگر بخواه. تفاوت است »وجود«و  »يجادا« يانم ى،عقل يلتحل

  : گفت توانيم ىم يم،ارائه ده يممفاه ينهر كدام از ا

  ؛است) علت( يرغ يۀاز ناح وجود معلول ير، ضرورتضرورت بالغ در مفهوم. 1

اش  وجـود معلـول، بـا فـرض وجـود علـت تامـه )1(: يـاسبالق  ضرورت در مفهوم. 2

  .وجود علت، با فرض وجود معلول ضرورت دارد) 2(؛ ضرورت دارد

ضرورت دارد  يد،علت تامه به وجود آ اگر) 1(يت در اصل عل فهوم ضرورتدر م. 3

) 2(؛ )يـاسبالق  تالزم در شكل اول مفهـوم ضـرورت يلدل( يدبه وجود آ نيزكه معلولش 

تـالزم در  يلدل(يد اش به وجود آ آمدن معلول، ضرورت دارد كه علت تامه وجود به یبرا

  .)ياسبالق  شكل دوم مفهوم ضرورت

و  يــتو ضــرورت در اصــل عل يــاسبالق  ضــرورت يــانبــه تفــاوت م ىتــوجه بــى

 ىاسـالم يلسـوفانكـه گفتـه شـد ف باشد كه چنـان يلدل ينبه ا بسا چهدو  ينانگاشتن ا يكسان

و  يرضرورت بالـذات، ضـرورت بـالغی موجود را تنها به سه معنا يكبودن وجود  یضرور

سـه  يـنخـارج از ا يـتت در اصـل علرو، ضرور از اين. دانند غير مىال ىال ياسبالق ضرورت

توجه كـرد كـه  يدبا ، ولىانگاشته شده است ياس يكسانبالق  معنا دانسته نشده و با ضرورت

 یبلكـه بـرا رود، ىوجود موجودات به كـار نمـ یتنها برا »ضرورت«و  »وجوب«در فلسفه، 

ّ  ۀرابط جودفيلسوفان به وو چون  امور هم كاربرد دارد يانم ۀرابط امـور  يـانم ىولو معلـ ىعل



، »ت بالـذات

 و در ظرف 

 حلـۀر بـه مر

اكم اسـت، 

با تسـامح،  ى

بـه آب  گـر

 يـنجـا بـه ا

 ىـه حرارتـ

جه حرارت 

  .رت دارد

شـود، جـاد 

رد كه صـد 

ـه هـر فعـل 

ضـرورت  م

 يـانرت نما

 يرطـابق تفسـ

بدهد كـه  ى

ضـرورت« يممفـاه 

داشتن شئ هستند 

نهفتـه اسـت نـاظر 

  .  طرح است

حـا ىو معلـول ىلّـ

، اندكىبرای مثال

اگكه  گيريم ىظر م

 ضـرورت در اينج

صـد درجـ يـۀ ناح

ض وجود صد درج

بودن آب ضرور ش

يجآب ا یرت بـرا

 آب، ضرورت دار

كـ آنجا ازن گفـت 

يمآن مفـاه توان ى

از ضـرور ىمختلفـ

مط(در اخـالق  ـز

ىاخالق یها  گزاره

 يگـر،د يـانبـه ب. 

ناظر به وجودد »يرغ

 ّ  يـتكه در اصل عل

عدم شئ هم قابل 

ّ يعىطب  روابـط عل

؛ بيمنجا به كار بر

ر نظآمدن آن را د

مختلـف يممفاه. 

بودن آب، از  وش

با فرض بودن آب، ش

ت، با فرض جوش

صـد درجـه حـرا 

آمدن آ جوش یرا

تـوان يـز مىسـان ن

ىم گمان جامد، بى

م يمختلـف، مفـاه

يـو ن ىعلـوم تجربـ

  .يمجه هست

  ح 

به  يفىو توص یبر

داننـد ىم یضرور

الغ ىال ياسبالق  رت

ك ىضرورت ىول ،

رو، در ظرف ع  اين

 های يدهپد يانه م

 ضرورت را در اين

آ دن آب و جوش

آيد ى به جوش م

 

جوضرورت  :يرلغ

  .شده است

جوش )1( :ياسلق

 صد درجه حرارت

اگـر ) 1( :يت عل

بر )2(يد؛  جوش آ

  . شود جاد

انس يـاریفعـال اخت

انج مى يجنتا ى برخ

   

مخ هـای يـانكه با ب

ن است كه در علي

موا ها يانب يناز ا ك

استاد مصباح ىق

كامًال خب يثيتىح د

را ض یا رابطه ين چن

ضرور«و  »يرت بالغ

شوند ىئ مطرح م

شئ است و از  تن

با توجه به اينكه ن

مختلف  يممفاه م

دا حرارت يانم ى

برسد، تجه حرار

  : است يان قابل ب

فهوم ضرورت بال

ش يجادآن ا ی برا

بال  ضرورت فهوم

وجود )2(؛ ت دارد

در اصل ضرورت

ت دارد كه آب به 

يجآن ا یرارت برا

ا ن اساس، دربارۀ

انسان ضرورتاً به  

. به كار برد يزجا ن

ك شود ىمالحظه م 

يا پرسشاكنون . د

يك با كدام) صباح

اخالق يۀنظر يح

كند ىصباح تالش م

  

  

 

ند، ا قائل

ضرورت«

وجود شئ

يافتوجود

اكنون

توانيم ىم

ّ  ۀرابط ىعل

صد درج

صورت ق

مف. 1

است كه

مف. 2

ضرورت

ض. 3

ضرورت

درجه حر

بر اين

 ياریاخت

را در اينج

 پس

ددگر ىم

استاد مص

يتوض. 2

مص استاد
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 يـانمنظـور، او م يـنبـه ا. كننـد ىمـ يـتو احساسـات مـا حكا يالاز امفراتر  هايى يتاز واقع

 يـنا ی،از نظر و .گذارد ىآن گزاره تفاوت م يقتگزاره و اصل و حق ی يكصورت ظاهر

. آن اخبـار باشـد يقـتاصـل و حق ىول ،گزاره انشا ی يكظاهر ادامكان وجود دارد كه مف

هرچنـد  كنـد؛ يعنـى ىر اخالق اتخاذ مد يىگرا دفاع از واقع یبرا يشاناست كه ا ىراه ينا

آنهـا را اخبـار و يقـت اصـل و حق دانـد، ىرا انشا و اعتبـار مـ ىاخالق یها گزاره ىمفاد برخ

 »يـدنبا«و  »يـدبا«ماننـد  يمىمفـاه يشان،ا ۀبه گفت. )12 :1373مصـباح، ( داند ىم يتكشف از واقع

كـه  يـنو ا شـوند ىم ىو مبتن ىمتك يقىو حق ىواقع های يشههستند، اما به ر یگرچه اعتبار«

  . )144 :1391، همو(» يستن ىسخن درست آيد، ىبرنم» هست«از  »يدبا«: اند گفته ىبعض

كـه  شويم ىمتوجه م يم،توجه كن شوند ىم يانب ىكه در علوم تجرب يىها به گزاره اگر

 یبـرا هايىمثال، دستور یبرا ؛دارند یو دستور ىصورت انشائ يزآنها نی ها گزاره ىبرخ

 يم،دقـت كنـ اگـرامـا  يم،برسـ ىخاصـ يميايىتا به محلول ش دهيم ىمواد م ىبرخ يبترك

معنـا كـه  ؛ بـدينبالفعل ندارند ىبار الزام گونه يچه هادستور ونهگ ينكه ا شويم ىمتوجه م

 ينچندرباره اينكه لزوماً  ىبالفعل در دانشمندان تجرب یا و خواسته يلوجود م ۀدهند نشان

كـه  دهند ىو به ما دستور نم خواهند ىواقع از ما نم بهآنها . يستندن يمم دهرا انجا يباتىترك

كـه  كنند ىم يانب ىشرط ۀگزار يكبلكه صرفاً به صورت  يم،ده مرا انجا يباتىترك ينچن

. يمرا انجام دهـ يباتىترك ينالزم است چن يم،هست ىبه محلول خاص يابىدست خواهاناگر 

را بـه صـورت كامـل در نظـر  ىدر علوم تجربـ یهر دستورظا بهی ها بنابراين، اگر گزاره

 كننـد، ىما واگذار م ۀو خواست يلرا به م هكه مسئل رسيم ىم ىشرط یها به گزاره يريم،بگ

  . آنها وجود داشته باشدی از سو يلىبدون آنكه ابراز م

 يـانب ىشـرط هـای يركه در قالب تعب يىاست كه شرط و جزاها آندر اينجا  مهم نكتۀ

و برگرفتـه از  ىو هـم واقعـ یو اعتبـار ىساختگ یشرط و جزاها توانند ىهم م وند،ش ىم

از  ىاگـر بخـواه«: يدبگو ىاست كه كس ينمثال شّق اول ا. باشند امور يانم ىروابط واقع

 يـانم ىو لزومـ ىواقعـ ىدر اينجـا ارتبـاط. »ىشـعر بخـوان يمبـرا يـدبا يـرم،عكـس بگ وت

 يـانم ىارتبـاط ينچنـ ينـدهخواه گو به دل تنهاد و گرفتن وجود ندار شعرخواندن و عكس

ّ  ىشرط و جزاها ناظر به روابط واقع ىگاه ، ولىدو جعل شده است ينا  ىو معلـول ىو عل



. خواهـد شـد

 ّ و  ىوابط عل

 هـای يـتقع

صـورت  ـد

امـور  ىرخـ

  .ود

بـه . كنـد يم

 یهـا گـزاره

چند صورت 

 يستند،سات ن

ق به اعمـال 

دارنـد و از  ى

حسـاب،  ـن

 »يـدبا«نه كه 

   

علـم اخـالق 

آنهـا را يج ا

در علـوم [ ـا

ح وجـوب و 

. داند ىم »ير

با هم  ىوقت 

 یعلـت، بـرا

و  يمكنـ يـرب

 شـود ىم يان

محقـق خ يز جزا ن

رو يانگرو ب اند خسن

وا يـانروابـط م ن

هرچنـ ى،وم تجربـ

بر يـانم ىو معلول 

شو ىنم يافتها  ره

يترسـ يزن ىاخالق ی

هماننـد وجـود گ ـاً 

هرچ يزن ىاخالق ی

و احساس يالتز تما

اخالق. دهند ىخبر م

ىخاصـ يجو نتـا ها

يـبـا ا. خاص اسـت

گونه همان ؛ظر دارد

.)27- 26 :1373صباح، 

است كه ع آنالق 

و نتـا يـاریال اخت

هـ»يـدبا«وم بـا آن 

اسـتاد مصـباح فه،

يالغ ىال ياسبالق  ت

شود، ىن مترتب م

وجود ع گوييم ىم

تعب »يـدبا«بـا لفـظ  

يصورت، ب ين، به ا

حقق شرط، لزوماً 

س يناز ا يم،و هست

يانعلوم ب يفهع، وظ

علـو یهـا گـزاره 

ّ  ری  ىاز روابط عل

گزار گونه ين در ا

یها گزاره یرا برا 

يقـدر اخـالق دق ى

ها گزاره معنا كه ن

برآمده از يعنىند؛ 

و احساسات خ يالم

يامـدهپ طبع بـه ری

خ يامدیت حصول پ

آن نظ يجو نتا ياری

مص(شاره دارد ا ها ده

و اخال ىلوم تجرب

افعـا يـانم ىت علّـ

ز نظر اصل مفهـو

در فلسـف» ضـرورت

ضرورت«را از باب 

كه بر آن یه آثار

م ىوقت .)26 :همان(» 

 تـوانيم ىرورت مـ

آن باشد، يجۀل، نت

رو، در صورت تح

رو علوم با آنها روبه

در واقع. هستند ى

يقـتگفت حق ن

گر يتاشند، حكا

و احساس بالفعل 

يىفضا ينچن كند ى

ىو انشـائ یدستور ی

بدين؛ است ى تجرب

ندارند نشائىا يقتق

فراتر از ام ى معلول

يـاراعمال اخت ينو ا

علت ياریعمل اخت

ياعمال اخت يانم ى

 ّ يدپد ىبرخ يانم ىل

علو يانمتفاوت  ها

ر است و ضـرورت

ا«در اخالق  »يدبا

  . )27 :همان( 

ضـ«مختلـف  يماه

ر ىق و علوم تجرب

انسان نسبت به ری

»است ياسبالق  رت

ضـر يـنسـت، از ا

انسان و معلول ياری

ر ر هستند و از اين

كه در ع يىجزاها

ىخارج يایاش يانم

توا ىم پس. است 

داشته با یو دستور

 يلاز م ىنشان چيه

ىمصباح تالش م 

یها وجود گزاره ،

در علوم ىو انشائ 

حق ىشته باشند، ول

ّ  های يتواقع و  ىعل

انسان توجه دارد و 

گفت هر ع توان ى

ّ  ۀبه رابط يزن ىالق ىعل

ّ  ۀبه رابط ى تجرب عل

تنه ظر استاد مصباح

ناظر ياریعال اخت

ب«وگرنه  كند؛ ىم 

» ندارد ىفرق يچه

با توجه بـه مفـا ن

ت مطرح در اخالق

يارفعل اخت« يشان،

ضرور ينهاا ينب م

اس یلـولش ضـرور

ياكه علت، فعل اخت

  

  

 

امور يانم

شرط و ج

م ىمعلول

 ىخارج

و ىانشائ

است و ه

استاد

ی،و باور

یدستور

دا ىانشائ

بلكه از و

 ياریاخت

ىرو، م اين

اخال يدِ با

در علوم 

از نظ

تنها به افع

 يتحكا

ه] ىتجرب

اكنون

ضرورت

ا ۀبه گفت

يمسنج ىم

معل يجادا

ك ىهنگام
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 يـريم، واجـب يـااز آن بگ خـواهيم ىكه مـ ای يجهتحقق نت یبرا ياری،فعل اخت ينحقق اكه ت

  .)145 :1391مصباح، ( است یضرور

  ىجانيت اّهللاٰ الرينقد آ. 3

 هـای كـه الزام اسـتاين آيت اّهللاٰ صادق الريجانى به نظريۀ استاد مصباح  هایيكى از انتقاد

شود كه هنـوز وجـود نداشـته باشـد و  مى ، در ظرفى عارض فعلها الزام ديگر ماننداخالقى 

های بالقياس بر فعل در ظـرف  كه عروض ضرورت درحالى ،فرض وجودش هم نشده باشد

تـوان ايـن مفهـوم ضـرورت را بـر آن  كه فعل موجود شده باشد، مى وجود است و هنگامى

بـه  اهـ به مباحث مطرح در علم اصول، معتقد است كه تعلق الزام یايشان با اتكا. حمل كرد

. باشـد از وجود خارجى فعل است و وجود خارجى فعل، ظرف سقوط الزام مـى پيشفعل، 

گيرد كه هنوز فعـل، وجـود خـارجى  در جايى به افعال تعلق مى اخالقىامور بنابراين، مفاد 

كه اگر مطابق با ديـدگاه اسـتاد مصـباح، مفـاد الـزام اخالقـى را همـان  حالى است، در نيافته

گونه ضرورت ميـان وجـود فعـل و وجـود  كه اين آنجا الى الغير بدانيم، ازبالقياس   ضرورت

اخالقـى را زمـانى قابـل طـرح بـدانيم كـه افعـال اخالقـى  های غايت برقرار است، بايد الزام

  .)1385الريجانى، (اند و اين خالف فرض است  تحقق يافته

شۀ يس مطرح در اندايبالق  كه ضرورت توان گفت مى ىجانين انتقاد الريبه ادر پاسخ 

ت يـجـاد غايجاد فعل و ايان ايست، بلكه ميت نيان وجود فعل و وجود غاياستاد مصباح م

كننـده  ن پاسخ را قانعيا ، ولى ویجاد فعل به مرتبۀ قبل از تحقق فعل تعلق داردياست و ا

 اسـت، یر اعتبـاريك تغـايـ تنهـاجاد و وجود يان اير ميشان، تغايبه گفتۀ ا ، زيراداند ىنم

 ىتفـاوت ،رديـگ ىتعلـق مـ آنهـاكه بـه  ىدر احكام رو، از اينوگرنه اتحاد بالذات دارند و 

  .)همان( د گذاشتينبا

پردازيم و با توجه بـه شـيوۀ بيـانى كـه  با تأييد اين اشكال به بسط آن مى ه نخستدر ادام

اهيم كنـد، نشـان خـو خود استاد مصباح دربارۀ بايدهای علوم تجربى و علم اخالق مطرح مى

بالقياس الى الغير قابل دفـاع نيسـت، حـال آنكـه   داد كه تفسير آنها بر اساس مفهوم ضرورت

هـای اخالقـى بـر  پردازی خود را دربـارۀ الـزام استاد مصباح بر اين مفهوم تأكيد دارد و نظريه

 بالقيـاس  ای كه نظريۀ ايشان به عنوان نظريۀ ضـرورت گونه دهد، به محور اين مفهوم انجام مى



دهـيم كـه  ى

ـتاد مصـباح 

ای اخالقـى 

  . رد

اس يـ بالق

ر بـه مفهـوم 

از «نسـان را 

ا يـ» ىسـتگي

ر يـتعب يـاس

اسـالم را  ى

انسـان  یارـ

 یدهايـو نبا

وی . رسـد ى

  :يد

 بايد فـرض 

در [ معلـولى

على نعـت . ت

فرضـى بايـد 

ش ايـن اسـت 

 ،معلـول بـود

 یبلكه اجزا 

 اشـكال، نشـان مـى

ى بر تبيين علّـى اسـ

ولى خود از بايدها

ورت علّى پيش بر

مفهوم ضرورت 

م اخـالق را نـاظر

ان یاريـه فعـل اخت

يشا«ا يـ» وجوب« 

ي بـه ضـرورت بالق

ىۀ اخالقـيـنظر ىان

يـفعـل اخت اينكـه 

د ويـبا«سـت كـه 

  .)332 :1384، مو

 ايشـان بـه نظـر مـى

گو درستى مى د، به

 تامه، وجود معلول

ى و نـه منه علتـ ؛شد

ت و معلول هست

 يافـت در چنـين ف

اش آيد و الزمـه ى

هرجـا م .اسـت ور

» علت تامه«گوييم 

  

 از پـذيرش اصـل 

اند اشكالى اساسى

ر تفسير علّى و معلو

ر اساس مسئلۀ ضرو

بر اساس م ىالق

و علـم ىعلوم تجرب

كـه ى، هنگامی و

مفهوم  ،ميحاظ كن

از آن  ىـان فلسـف

از اصـول و مبـا ى

ند و بـا توجـه بـه

س دارد، معتقـد ا

هم(» اس هستنديلق

در بيـان  هـايى ض

دهد  را توضيح مى

فرض وجود علت 

جى هم نداشته باش

بالقياس بين علت  ت

ای تحقـق  ت تامـه

گرنه تناقض الزم مى

آن هـم همـين طـو

يگر الزم نيست بگ

 .)26 :1373، همو(شد 

با اين حال، پس . 

تو  اين اشكال نمى

تواند همچنان بر مى

و نظريۀ خود را بر 

و اخال ىعيوم طب

مطرح در ع یدها

گفتۀ به . داند ى م

ۀ مترتب بر آن لح

شود كـه در لسـ ى

ىكي ايشان. )322 :1 

دان ىاس ميرت بالق

اسيآن ضرورت بالق

 رابطۀ ضرورت بال

ستاد مصباح، تعارض

بالقياس الى الغير   ت

در ف ،ه موجود بود

خارج] واقعيت[ست 

، ولى ضرور]باشد

ه كه هر وقت علـت

وگ ،هم فرض شود

عكـس آ. مه نباشد

ت باشد؛ در اينجا د

كى از آنها بايد باش

. مشهور شده است

 انتظار الريجانى، 

ايشان م ؛ بلكهگردد

بماندى پابرجا جرب

علو یدهاير باي

  ل آن 

ديدها و نبايبا صباح

ريالغ ىاس اليبالق ت

جۀيبا نت یۀ وجود

ىاز آن گرفته م» ى

 ، ج1364مصباح، (» د

ضرور ىشناخت ىست

ج مترتب بر آي نتا

ن ياز هم ىراتيتعب

مباحث اس دقت در 

كه مفهوم ضرورت

وقتى علت تامه

ممكن اس. شود

خارج موجود ب

القضيه الحقيقيه

وجود معلول ه

كه آن علت تام

بايست علت مى

علت هم هر يك

  

  

 

الى الغير 

برخالف

قلمداد گ

و علوم تج

يتفس. 4

و اشكال

استاد مص

ضرورت

نظر رابطۀ

ىستگيبا«

گردد ىم

اصل هس

نسبت به

ت ىاخالق

اما با 

ك هنگامى
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در فـرض «زنـد؛ بـا ايـن بيـان كـه  مثال آتش و حرارت را مى طور عينى بهايشان در ادامه 

همچنـين وی دربـارۀ رابطـۀ . »دارد و بالعكس بالقياس  وجود آتش، وجود حرارت ضرورت

 :1373مصـباح، (داند  بالقياس را جاری و ساری مى  اش، مفهوم ضرورت عليت ميان فعل و نتيجه

بالقياس الى الغير است و مشكلى   كنندۀ مفهوم ضرورت تا اينجا بيان ايشان كامالً منعكس. )26

مـورد بايـد و نبايـدهای علـوم تجربـى و خواهد ايـن مفهـوم را در  اما هنگامى كه مى ،نيست

  كـه بـا مفهـوم ضـرورت يابد مى كند، نحوۀ بيان ايشان چرخش قابل توجهى اجرايىاخالق 

آن » بايـد«برای تحقق آن معلول «برای مثال، ايشان در قضيۀ  ؛بالقياس الى الغير سازگار نيست

  . داند غير مىبالقياس الى ال  را ناظر به ضرورت »بايد«، »علت به وجود بيايد

بـه  یاريـ، علت حصول آن امر مطلـوب مـا بـود، كـار اختیاريك كار اختياگر 

در لسـان . اس خواهد داشت، چـون علـت اسـتيبالق  ، ضرورتىاصطالح فلسف

آن علـت بـه وجـود » ديـبا«تحقق آن معلول  یم براييم بگويتوان ىنجا ميا ىفلسف

ش يدايـپ یبـرا. مييگـو ىت مـاياضـيات و ريعيكه در طب ىن همان مطالبيع. ديايب

مفهـوم، همـان مفهـوم اسـت و . ب كـرديـدروژن را تركيـژن و ئياكس» ديبا«آب 

چـون معلـول . اس در رابطـه بـا علـت و معلـوليبالق  كند از ضرورت ىت ميحكا

 ب كـرديـهـا را ترك نيد ايبا ،ديم آب به وجود آيخواه ىچون م ،مطلوب ماست

 .)27 :همان(

  :ديقت كنان دين دو بيبه تفاوت ا

  .)26 :همان(» يست علت باشدبا ىم ،هر جا معلول بود«

  .)27 :همان(» يدايآن علت به وجود ب» ديبا« ،تحقق آن معلول یبرا«

دانـد و حـال آنكـه  ىر مـيالغ ىاس اليبالق  ان را ناظر به ضرورتياستاد مصباح هر دو ب

ن اول نـاظر بـه مفهـوم ايـم بيكـه گفتـ ان وجود دارد و چنانين دو بيان ايم ىتفاوت فاحش

ت يـاست كـه در اصـل عل ىان دوم ناظر به ضرورتياس است و حال آنكه بيبالق  ضرورت

ان دوم يـب ىشود، ولـ ىان اول در ظرف وجود معلول مطرح ميگر، بيد بيانبه . نهفته است

ترشـدن مسـئله  روشـن یبـرا. نـه ظـرف وجـود آن ،مربـوط اسـت معلـولنبـود به ظرف 

  :مياستفاده كن» ب«و » الف« یها از نشانه» معلول«و » علت« هایريعبت یم به جايتوان ىم



ت تامه و هم 

از ش مالزمـه 

دارد، بلكـه 

وجود علـت 

 اينجـادر  ى

هـا را علـت 

م، يريــر بگ

ك مفهـوم را 

نشانگرها را 

 ز دو طـرف

م در مفهـوم 

 مالزمـۀ دو 

» ب« رو، ـن

ـانگر علـت 

ز يـود دو چ

ان دوم يـر ب

از  اسـت و 

ق آن الـف ـ

وم نـاظر بـه 

  . س

بيـان دوم  ،)

بالقيــاس   ت

 .»دي

 هم نسبت به علت

ت تامـه و معلـولش

وجـود نـدای  الزمه

م، ويري در نظر بگ

ولى ،يستن  صادق

ه  مطرح در جملـه

ـدام را كـه در نظـ

كيدو جملۀ فوق 

ن یم جايبتوان بايد

ازاس يـبالق  رورت

ميكـه گفتـ  چنـان

ا يبه تالزم  تنها و 

از ايـكنـد و  ىت مـ

نشـ» ب«بر عكس 

ان وجـويـمالزمـۀ م

دـت كنـد، ولـى 

گر علـت تامـۀ آن

قتحقـ یبـرا«م ييـو

ان دويـدر ب» ديـبا«

ايبالق  وم ضرورت

)ـير اسـتاد مصـباح

بــه مفهــوم ضــرورت

  .»ف باشد

اين الف به وجود ب

تواند  ىر ميالغ ىال

ان علتيوت كه م

مالچنين اش،  قصه

ر وجود معلول را 

عكس آن  ىد، ول

روشن شود، علت 

كه وجـود هركـ ی

حال اگر د. كند ى

باس باشد، يبالق  ت

اگـر رابطـۀ ضـر را

را يـكنـد، ز ى نمـ

شود  ىت لحاظ نم

تيـرورت را حكا

ا بيت تامه باشد و 

ان صرفاً به مين بي

حكايـرا ودن آنها 

نشـانگ» الـف«ل و 

م و بگـويوض كنـ

دهد كه اصطالح 

ت، نه ناظر به مفهو

خـالق مطـابق تفسـ

 ايــن علــوم نــاظر ب

ست الفيبا ىم ،ود

آن» ديبا« ، آن ب

اس ايبالق  ضرورت

ن تفاويبا ا ح شود؛

لول و علت ناق مع

ن معنا كه اگريه ا

كند ىدا مياس پيق

دو جملۀ فوق ر ى

یا گونه م؛ بهيريگ ى

ىدا مياس پيبالق  ت

ضرورت یو به معنا

، زيـرميعوض كن

جـاديرا ا ىمشـكل

ۀ علتياز ناح اعطا

از ضـر ىن مفهـوم

نشانگر علت» الف«

در ا، زيرا ل باشد

بو يا معلولعلت  ه

نشانگر معلول» ب

را عـو» الف«و » ب

د ىن نشان ميا .»د

ت نهفته استيل عل

و علـم اخ(طبيعـى 

در » بايــد«رو،  يــن

هر جا ب بو«) 1(

تحقق  یبرا«) 2(

مفهوم ض يح اينكه

مطرح  علت ناقصه

هست، ولى ميان 

ك طرفه است؛ به

بالق  ش هم ضرورت

ىتفاوت مفهوم كه

ىدر نظر م) ناقصه

رف مقابل ضرور

در هر دو» ديبا«و 

ع ىراحت و جمله به

م  چيهـ یزين چين

يت اثياس حيبالق  ت

  . شود ىره م

نياول كـامًال چنـ

« نشانگر معلول و 

نشانگر معلول» لف

اينكهشود، بدون  ى

«شخص است كه 

ب« یم جايتوان ىم

دياين ب به وجود ب

است كه در اصل ى

در علوم ط ى است

يغالــب دارد و از ا

  

  

 

توضي

نسبت به 

دوطرف

كيمالزمه 

اش ناقصه

اينك یبرا

نه ن(تامه 

وجود طر

وبرسانند 

در هر دو

باشد، چن

ضرورت

ز اشاريچ

ان ايب

تواند  ىم

ال«تامه و 

ىاشاره م

كامًال مش

نم رو، اين

آن» ديبا«

ىضرورت

گفتنى

كــاربرد غ
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شود كه بـرای  برای مثال، گفته مى ؛تواند باشد، بلكه ناظر به مفهوم ضرورت علّى است نمى

آمدن آب بايد آن را صد درجه حرارت داد يا برای پديدآمدن آب بايـد اكسـيژن و  جوش

: كـه بيان كرد گونه اينتوان  بيان را مى اين نحوۀ. ئيدروژن را با شرايط خاصى تركيب كرد

اين نحوۀ بيان منطبـق كه شود  مالحظه مى. »را انجام دهيم» الف«بايد » ب«برای دستيابى به «

با بيانى است كه ناظر به اصل عليت مطرح شد و حـاكى از سـير از علـت بـه سـوی معلـول 

از . منزلـۀ معلـول داللـت داردبه » ب«به منزلۀ علت بر » الف«است و در واقع، بر تقدم رتبى 

انجـام شـود » ب«بايد «: را عوض كنيم و مثًال بگوييم» الف«و » ب«توانيم جای  رو، نمى اين

اين نحوۀ بيان از تقـدم زيرا  »تحقق يابد» ب«بايد » الف«برای تحقق «يا » تحقق يابد» الف«تا 

  .صحيح نيست به منزلۀ علت حكايت دارد كه» الف«به منزلۀ معلول بر » ب«رتبى 

» د صد درجه به آن حرارت برسديآمدن آب با جوش یبرا«ۀ ين حساب، اگر قضيبا ا

دن يرسـ یبرا«: مييم و بگويده را عوض كنين دو پديا یم جايتوان ىم، نميريرا در نظر بگ

ان اسـتاد يـز، مطـابق بيـدر اخـالق ن. »ديـايد آب جـوش بيـصد درجه حرارت بـه آب، با

م، يريـرا در نظـر بگ» ديـد عـدالت ورزيـدن بـه كمـال، بايرسـ یبـرا«ۀ يمصباح، اگر قضـ

د به كمـال يدن بايورز عدالت یبرا«: مييم و بگوير دهييجه را تغيفعل و نت یم جايتوان ىنم

و علـم اخـالق، مطـابق ( ىان در علـوم تجربـيـم، نحـوۀ بيگونه كه گفت همان، زيرا »ديرس

ّ  ر از علـت بـه معلـوليسـ بيانگر) ر استاد مصباحيتفس  یل بـر آن اسـت كـه بـرااسـت و دا

  .ابديد علت خاص آن تحقق يخاص با ىدن به معلوليرس

مطـرح ) و علم اخالق مطـابق تفسـير اسـتاد مصـباح(بايدهايى كه در علوم تجربى  پس

بالقيـاس الـى الغيـر باشـند و اگـر بخـواهيم   مفهـوم ضـرورت بازتـابتواننـد  نمى ،شوند مى

بالقيـاس   ربى و علم اخالق را بر اساس مفهوم ضـرورتهای مورد بحث در علوم تج پديده

ای بيان كنيم كه داللتى بر سير از علـت بـه سـوی معلـول و  گونه الى الغير بيان كنيم، بايد به

بـرای مثـال، اگـر حـرارت صـد درجـه در شـرايط  ؛تقدم رتبى علت بر معلول نداشته باشـد

: به اين دو صـورت بيـان كنـيمتوانيم  آمدن آب باشد، مى خاص، علت منحصر برای جوش

و » كم صد درجه حرارت داشـته باشـد ضرورت بايد دست بهكه آب جوش باشد،  هنگامى«

  . »ضرورت بايد آن آب جوش باشد بهكم صد درجه حرارت دارد،  كه آب دست هنگامى«



كـه افعـال  ى

و » ـته باشـد

افتـه يوجـود 

ر اسـتاد يفسـ

نـد يكـه فرا 

ن هـدف يـا

معلول قابـل 

ـوان وجـود 

ض وجود هـر 

علـم اخـالق 

شـود  ـه مـى

ت از زمانى 

 ،رارت ببينـد

ب در حـال 

حـرارت هـم 

، بايـدهای )

م بـه كمـال 

ی را فـرض 

بالقيـاس   ت

 شـود، زيـرا 

الق مطـابق 

ها در علـوم 

م كـه يكنـ ى

ىهنگـام«: ن كـرد

ن هـم وجـود داشـ

هـم و ىل اخالقـ

 اخالق مطـابق تف

 شـود مى تأكيـده 

شـان متناسـب بـا ا

ف وجود علت و م

تـ جود هركدام مى

ين صورت، فرض

و ع(علـوم تجربـى 

كـه گفتـ هنگـامى 

ن نحوۀ بيان حكايت

د صـد درجـه حـر

د زمـانى را كـه آب

جود صد درجه ح

سـتاد مصـباح دارد

خـواهيم ايـم و مـى

ای مرحلـهـيم، بايـد 

توان مفهوم ضرور

خالقى هم فـرض 

  .رسد ل مى

و اخـال( ىعـيوم طب

دهيـان باير نحوۀ ب

ىم، مالحظـه مـينـ

انيـن دو صورت ب

د كمـال انسـانيـا

د افعـايــرورت با

و علم( ىوم تجرب

بلكه ،ان شوندير ب

انشينحـوۀ ب رو، ين

س الى الغير در ظرف

و از وججود دارند 

شود كه در ا ض مى

نحوۀ بيان در ع لى

.جود معلول است

، اين»ه حرارت داد

بايـد ، جوش بيايد

طـالق كنـيم، بايـد

كه در آن حال، و

بـا تفسـيری كـه اس

ا ز به كمال نرسيده

لقيـاس اطـالق كنـ

ت  چنين فرضى مى

بايد وجود افعال اخ

ت كه انسان به كمال

علـو یدهاي چرا با

م؟ اگر درير ندانيغ

دقـت كن) مصـباح

نيتوان به ا ىز مين ى

ضـرورت با بـهند، 

ضـ بـهوجود دارد، 

ت كه هدف در علو

ان امويرفاً تالزم م

از اد و شوان يها ب

بالقياس  م ضرورت

واقع وج به و معلول 

 يا وجودشان فرض

، ولد ديگری است

در ظرف عدم وج) 

د به آن صد درجه

 و اگر بخواهيم به

بالقياس اط  ضرورت

ريم كم و نتيجه بگي

مطـابق بـ(خالق نيز 

شوند كه ما هنوز ى

بالق  مفهوم ضرورت

ق شده است و در

ض وجود كمال با

فعال اخالقى است

كه  پردازيم ش مى

 باب ضرورت بالغ

ر اسـتاد ميابق تفس

ىورد افعال اخالق

ود داشته باشـندوج

ه كمال انسان وك ى

است ىن در حالي

ست كه صرين نيا 

ه دهيجودآمدن پد

  .ده است

 ديگر اينكه مفهوم

ست، حال يا علت 

را نتيجه گرفت و 

الزم با فرض وجود

)سير استاد مصباح

آمدن آب بايد وش

 آب جوش نيست

 بخواهيم مفهوم ض

لحاظ كنيم ،ن است

در مورد اخ. ت دارد

در ظرفى مطرح مى

ولى اگر بخواهيم م

 كمال انسان محقق

ر برد و گفت با فرض

ض، تنها از طريق اف

شبه اين پرسان، يا

را از ) ستاد مصباح

و علم اخالق مطا

  

  

 

در مو

و ىاخالق

ىهنگام«

يا. »باشند

) مصباح

 ّ وج به ىعل

م شديتنظ

نكتۀ 

اطالق اس

ديگری ر

كدام مال

مطابق تفس

جو برای«

دارد كه 

ولى اگر 

جوشيدن

ضرورت

اخالقى د

و ،برسيم

كنيم كه 

را به كار

بنا به فرض

در پا

ر اسيتفس

( ىتجرب
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ن يـكه در ا يىدهايبا ىر هستند، وليغن نظر واجب بالير و از ايمعلول غ آنهاهرچند متعلق 

ث اسـت كـه يـن حيست، بلكه از ايشان ن متعلق  بودن ث معلوليشوند از ح ىعلوم مطرح م

ّ  آنهامتعلق خود    . شوند ىم یگريامور د یت براعل

گفتـه وقتـى  ؛ برای مثال،ر دانستيدها را از باب وجوب بالغين بايتوان ا ىنم بنابراين،

بودن صد درجه  د به آن صد درجه حرارت داد، واجبيآب با آمدن جوش یشود برا ىم

م، نـه يآمدن آب برس جوش ىعني ،م به معلول آنيخواه ىث است كه مين حيحرارت از ا

گر، وجـوب صـد يان ديبه ب. مثال، معلول اشتعال گاز است یث كه خودش براين حياز ا

از اص اسـت و خـ ىدن بـه هـدفيث است كه سـبب و ابـزار رسـين حيدرجه حرارت از ا

ز يـن ید؛ ضـرورت ابـزاريـنام یتوان ضرورت ابزار ىن وجوب و ضرورت را ميا رو، اين

ر نظـر بـه سـابق اسـت و يگر، در واجب بالغيد بيانبه . ر داردير از ضرورت بالغيغ يىمعنا

، ىدر مرتبۀ سابق، علت تامه محقق شده است، بـر اسـاس قاعـدۀ ضـرورت علّـ كه آنجا از

و علـم اخـالق ( ىاست كـه در علـوم تجربـ ىن در حاليا. گردد ىب مز واجيمعلول آن ن

توانـد بـه  ىز مـيـك چيـث كه ينظر به الحق است و از آن ح) ر استاد مصباحيمطابق تفس

  1.شود ىدانسته م ی، ضروربينجامدگر در مرتبۀ الحق يد یزيچ

) صـباحر اسـتاد ميو علم اخالق مطابق تفسـ( ىكه در علوم تجرب يىدهايجه آنكه باينت

شوند  ىان ميوجوب وجود ب یگانه كه برا سه ىكدام از آن معان چيشوند ناظر به ه ىان ميب

شان برقرار اسـت و  جيان افعال و نتايا ميا يان اشيهستند كه م یا ستند، بلكه ناظر به رابطهين

  . ر استيناپذ و اجتناب یضرور یا ن رابطهيمراد آن است كه چن

                                                            
گرايانه به اخالق داشته باشيم؛  البته اين مسئله در صورتى صادق است كه هماهنگ با استاد مصباح، نگاهى غايت.1

خواهيم به نتايج مترتب بر آنهـا برسـيم، امـا  شوند كه مى ين جهت بر ما واجب مىافعال اخالقى از ا يعنى بگوييم

توانـد واجـب بـالغيربودن بايـدهای اخالقـى را  ای نداشته باشد، باز نمـى گرايانه حتى اگر كسى چنين نگاه غايت

ن اسـالمى، مهـدی از ميـان انديشـمندا. آيـد بپذيرد، زيرا اين وجوب پس از اراده بر انجام فعل اخالقى پديد مى

كه البته انتقادهايى بـر ) 104-102: 1361حائری، (داند  حائری يزدی بايدهای اخالقى را از نوع واجب بالغير مى

كند ضرورتى كه دربارۀ افعال اخالقى وجود دارد،  از جمله حسن معلمى اشكال مى. ديدگاه وی وارد شده است

 شخص فاعل با توجه به اين ضرورت است كه تصميم بر فعل اخالقىبه مرحلۀ قبل از تصميم مربوط است و در واقع، 

يابـد و در  دادن فعـل تحقـق مـى گيرد و حال آنكه ضرورت بالغير در مورد اين فعل پس از تصـميم بـر انجـام مى

 ).147-146: 1388معلمى، (» در قواعد اخالقى است» ضرورت و بايد«اين ضرورت به مراتبى مؤخر از «نتيجه، 



  

ن يدبـ ؛سـت

ق شود و بـر 

م بـا يتـوان ى

 ىبرخــ. ميســ

كـه  ىمعلـول

ان علـت و ـ

ريان و مرزانى، 

جـود دارد، 

ضـرورت  ـه

ص خـود را 

ك يـس از 

وقتـى . افت

حقـق آن ی ت

ت يـل سـنخ

م اسـت كـه 

 خـاص آن 

شـود  ىمـ ى

 ىعلت خاص

 یاريـل اخت

ن به كمـال 

 تيمفهوم سنخ

 علت و معلـول اس

لول آن هم محقق

ىاكنـون مـ.  شـود

ــت و معلــول برس

 ّ م ــ ىضرورت عل

يـت ميسـنخ. 2 ؛د

اكبر(» د و بالعكس

ت وجيسـنخ اصـل 

بـ ىت، هـر معلـول

ورت معلـول خـاص

ا بر عكسيد و يد آ

آنها يا ت را دريخ

را كه برای  به آن

ق اصـياز مصـاد ى

آمـدن آب الزم ن

الزم است كـه راه

ىت ناشياعدۀ سنخ

رورت دارد كه ع

در مورد افعا. ساند

ديرس یود كه برا

  .1391نى، 

بر اساس م ىالق

طرف  ورت از دو

ورت دارد كه معل

 كه علتش محقـق

ان علــيــت ميســنخ

ض. 1«: اند هم دانسته

ابدي ىل ضرورت م

ا دارص خودش ر

از ضـرورت در  

ت برقرار اسـتينخ

ضـرو بـهز ين ى علت

ديپد ىند از هر علت

مفهوم سنخ توان مى

دن يراه رس دارند،

ىكـيهر مـورد بـه 

دنيـپد ی كـه بـرا

آمدن آب ال جوش

  .شود ى

از قا ،شود ىان ميب

معلول خاص، ضر 

ا به آن معلول برس

شو ىان ميرا دارد، ب

اكبريان و مرزان: ت، نك

و اخال ىعيم طب

 ّ انگر ضرويت بيعل

موجود شود، ضرو

ل، ضرورت دارد ك

بــه مفهــوم س ى علـّـ

دو فرع مه ی دارا

 تامه، وجود معلول

 معلول، علت خاص

ىگفت كه مفهـوم

 و معلول لزوماً سن

رد و برعكس هر 

ك معلول بتوانديه 

  .ديد آيند پد

نيز م ىعلوم تجرب 

را در نظر د ىخاص

، در هیريو به تعب

شـود  ىگفتـه مـ ،

ج یا برايب شوند 

ىن به آب است ط

ب ى در علوم تجرب

 هردن به يرس یرا

تواند ما را ىلت نم

ج خاص خود ريا

                     
ى درباره قاعدۀ سنخيت

علو یدهاير باي

كه اصل عگذشت 

هرگاه علت تامه م

تحقق معلول یبرا

وم ضــرورت مفهــ

ت رايگان اصل عل

ن با حضور علت 

بر آن هر  ىكه مبتن

توان گ ىمپس  1.

ان علّت يم كه آنجا

ص خودش را دار

محال است كهنى 

بتواند ىگونه معلول

های  ت در گزاره

جۀ خينت ن تجربى

و كنند ت، ذكر مى

؛ برای مثال،كنند ى

بيدروژن تركي و ئ

دادن درجه حرارت

كه  ىضرورت ين،

ن است كه برين ا

ر از آن علتيبد و غ

نتا ىلهر فعز چون 

                        

شنايى با مباحث مختلفى

  

  

 

يتفس. 5

گ تر شيپ

ان كه هيب

عكس، ب

متحليـل 

سندگينو

ۀ آنيبر پا

معلول ك

1391: 22(

آ از ىعني

علت خاص

يعن دارد؛

علت هرگ

با دقت

دانشمندا

الزم است

ىاشاره م

ژن ياكس

كه صد د

بنابرا

و مفاد آن

ابيتحقق 

نيزانسان 

             

آش برای. 1
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  .گريد ىضرورت دارد كه آن افعال خاص انجام شود و نه افعال

ماننـد  ىم، چرا اعماليم به كمال برسيبخواه اگركه   پرسشن يجه، در پاسخ به ايدر نت

ن وجوب و لـزوم يامانند ظلم و  آنهانه اعمال مقابل  ،شوند ىبر ما واجب م یورز عدالت

. زديخ ىان علت و معلول برميت مين لزوم از قاعدۀ سنخيتوان گفت ا ىد، ميآ ىاز كجا م

م بـه ين معنا كـه هرگـاه بخـواهيدت است، بين اصل سنخيانگر هميز بين یابزار ضرورتِ 

م و بدون آن، تحقـق آن يخاص استفاده كن یم از راه و ابزاريم، ناچاريخاص برس ىهدف

  .ا ممكن نخواهد بودم یهدف برا

بـودن  سـنخ ث هـميـتوان تنهـا بـه ح ىت، هم ميان قاعدۀ سنخيدر مقام بتوضيح اينكه 

ت و تناسـب يگر سـنخيكـدين گفت كه علت و معلول با يعلت و معلول توجه كرد و چن

ت توجه كرد ين سنخيث ضرورت ايتوان به ح ىو هم م) ن استيج هم هميان رايب(دارند 

ه چـآن. ديـد آيـسنخ خـود پد است كه از علت هم یضرور ىعلولن گفت كه هر ميو چن

 یدهايـد و نبايـبا خصـوصشـان در يدگاه ايـد دربـارهان شـد، ياز استاد مصباح ب تاكنون

ر يـالغ ىاس اليبالق  ضرورت یمعنا را به ىاخالق یدهايشان باياروشن شد كه . بود ىاخالق

و علـم  ىعلوم تجربـ یدهايربارۀ باشان ديخود ا ىكه حت ىانيكه نحوۀ بديديم و  داند مى

ست و ما آن را بـه ضـرورت برخاسـته از ياس نيبالق  مفهوم ضرورت بازتاِب اخالق دارد، 

امـا . يمر كـرديان علت و معلـول تفسـيت ميضرورت برخاسته از سنخ ويژه بهت ياصل عل

ه نهفتـ ىا خـوب و بـد اخالقـيـحسن و قـبح درباره دگاه استاد مصباح يدر د ای مهم هنكت

ّ  ىن خوب و بد اخالقييشان در مقام تبيا. است ان افعال يم ىو معلول ىهمچنان به رابطۀ عل

داند كه  ىان فعل و كمال ميم تناسب یرا به معنا ىاخالق ىتوجه دارد و خوب آنها جيو نتا

  .ت استيسنخ یقاً همان معناين دقيا

 ؛دانـد يد و نبايد يكى مىديدگاه خود دربارۀ حسن و قبح را با ديدگاهش دربارۀ با ايشان

گفتن و هدف مطلوب  داند كه بين راست مى گونه اينرا » راست بايد گفت«صورت كه  يندب

بـين «دانـد كـه  را به اين معنا مـى» راستگويى خوب است«بالقياس وجود دارد و   ما ضرورت

ن ايشـان تبيي. )39 :1373مصباح، (» گفتن و هدف مطلوب ما ماليمت و تناسب وجود دارد راست

 خواسـت مىكنندۀ مفهوم سنخيت است و ايشـان اگـر  اخالقى دقيقاً منعكس در مورد خوبىِ 
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جـود بسـيطى 
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مثًال هرگز عقل

اســت يــا مركــب

عناصری تركيب

شرايط مزبور ج

دروژن با نسو ئي
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دربارۀ باي

ميان علت

تضرور

از برخ

كاربرد م

اين مسئله

علت و م

باشد كه 

ميان علت

معتقد اس

های علت

مادی نيز

 :آيد مى

بنابرا

س اصلاز 

يقاً هميدق

ب كيترك
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  یريگ جهينت

نشان داديم كـه ايشـان  ،اخالقى های نظريۀ استاد مصباح دربارۀ الزامبا توضيح در اين مقاله، 

بالقياس الـى الغيـر   بايدهای اخالقى را همانند بايدهای علوم تجربى ناظر به مفهوم ضرورت

تواننـد نـاظر بـه مفهـوم  كـه بايـدهای اخالقـى نمـى شـداشكال مطـرح اين سپس، . داند مى

نشان داديم كه اصل اين اشكال به نظريۀ استاد مصباح وارد گاه  آن. لقياس باشندبا  ضرورت

اشكال را نپذيرفتيم و نشان داديم كه از صرف اين اشـكال الزم  ، ولى الزمۀ مطرح دراست

  . آيد كه از تفسير بايدهای اخالقى بر اساس ضرورت علّى دست بكشيم نمى

اسـتاد  ىشـۀ اخالقـيه مفهـوم ضـرورت در اندن بـود كـيتنها بر سر ا  در واقع، اشكال

و قاعـدۀ  ىاس باشد، بلكـه نـاظر بـه ضـرورت علّـيبالق  تواند ناظر به ضرورت ىمصباح نم

ّ يا ولى چون ،يت استسنخ تـوان  ىاسـت، مـ ىو معلـول ىن ضرورت هم ناظر به رابطۀ عل

دفـاع  ىلّـن عييتواند از تب ىشده، استاد مصباح همچنان م گفت كه با وجود اشكال مطرح

از  ىن علّـيـيتب یقـدرت برانـداز ىگرچـه وارد اسـت، ولـ بر نظريه ايشـانكند و اشكال 

 ىرا از اسـاس نفـ ىاز ارزش اخالقـ ىن علّـيـيم تبيجه، اگر بخـواهيدر نت. اخالق را ندارد

  .موديپ یگريد یها د راهيست و باين ىن راه كافيم، ايكن

   



 تيسـنخ ۀار
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