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 :چکیده

 
اخزال  و  تعریز    بزا . درابتزدا  کنزد  را تحلیز  مزی  خالقزی  گزااره هزای ا   ،الصدرا چگونه با استفاده از منطقمجستار برآنیم تا نشان  دهیم که  این در

، به این پرسش پاسز  داده خواهزد   با توجه به این تفاوت. شود ،  به تفاوت ضروت منطقی و فلسفی پرداخته میاخالقی مباحثمختصری از ی  پیشینه

هزای   ن گزااره تزوا  مزی کنیم که آیزا   دازیم و بیان مید؟ سپس به بحث جع  می پرنگیر شد که گااره های اخالقی در کدامیک از این دو دسته قرار می

 تزرین نرریزات   رفز؟؟ یکزی از م زم   گزیر مجموعه جع  مرکب قرار خواهند ها  ؟ یا این گاارهجاو جع  بسیط قرارداد ، یعنی خوب و  بد رااخالقی را، 

نیزا نحزوه ارتبزاط    نیزا هسزتیم. و در پایزان    هزای اخالقزی    دنبال کش  ارتباط بزین آن و گزااره   که در این جستار بهمالصدرا حرک؟ جوهری اوس؟ 

 کنیم. صناعی را بحث می حم و  حم  اولی  با های اخالقی گااره

 

 ، مالصدرا، حرک؟ جوهری.گااره های اخالقی ، قضایای منطقی واژه های کلیدی: 
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Abstract 

 

In this article, we attempt to show how Mulla Sadra analyzes moral statements with using Logic. At first, 

by definition of Ethics and a brief history of ethical issues, differences of logical and philosophical 

necessity will be discussed. The question of Ethical Statements will be in which of these two classes, due to 

this difference will be answered. Then we discuss problem of Production and state that can we set Ethical 

Statements, namely good and bad, as Simple Production? Or these Statements will be in as subset of 

Compound Production? One the most important theories of Mulla Sadra i Substantial motion, in this 

article we attempt to find out its relationship with Ethical Statements. And in the end, we discuss 

relationship between ethical statements and Primary predication and Ordinary predication. 

 

Keywords: Ethical statements, logical proposition, Mulla Sadra, Substantial Motion. 

 

 

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

   مقدمه : -1

بنزدی بعزدها در حکمز؟     عملی تقسزیم کزرده انزد. ایزن تقسزیم      حکم؟ یا فلسفه را به طور سنتی به حکم؟ نرری و حکم؟

کزه   را اولین کسزی دانسز؟  ارسطو بتوان شاید که  ای به گونه وارسطوراجع به هریک رساله ای مخصوص نگاش؟. ارسطویی مدون شد

 مسائ  فلسفی قرارگرف؟. واین بحث بعدها در میان مسلمین نیا رواج پیدا کرد وکم و بیش جا .درباب اخال  کتابی مستق  نوش؟

ای کزه در انسزان   لزه  قزوه عاق انسان به جوهرنطقی خود که همان صورت اخیره نوع انسانی اس؟ به تدبیر بدن مشغول اس؟.    

چه نقطزه ای   از اینکه روینیا اراده انسان . دارد حال؟ اعتدال نگه میدر این قوه انسان را  .ر و مدبر خلقیات اس؟وجود دارد قوه مدی

 گویند. می "ملکه"رود به این عادت مستمر  شود و از بین نمی به طوری که این عادت ماندنی می ،کند ایجاد میباشد عادت مستمری 

هزایی کزه در روا انسزان چیزنش پیزدا       فته شده اس؟. اخال  یعنی جمع خلزق نام دیگر آن ملکه خلق اس؟ و اخال  هم از خلق گر

 (75،ص0931ای،  )خامنهها منش و رفتار انسان را تشکی  می دهد. کنند و مجموع آن می

بزه طزوری    ،در تعالیم و کالم فالسفه مطرا بوده اسز؟  اخال  مطلبی نو در فلسفه نبوده بلکه از دیر باز ی صحب؟ کردن درباره

او در خدم؟ اخال  درآمزده   ی شده و فلسفهاش به پدر علم اخال  معروف  ها و تعالیم اخالقی توصیه با   .م( 963_933)که سقراط 

ته شده اس؟ ولزی در  نرر اس؟ سقراط اس؟ لکن این در سن؟ غرب  گف اند که اولین فردی که دراخال  صاحب اس؟. هر چند نوشته

هزای اخالقزی در    ( را داریم که کتاب اخال  وی مش ور اس؟. بنابراین بحث از اخال  و مولفه770  .م -953کنفوسیوس) دورشر  

میان فیلسوفان مطرا شر  و غرب فیلسوفی همچزون مالصزدرا نیزا اهمیز؟      . درز فالسفه جایگاه واالیی داردنرام فلسفی بسیاری ا

های فلسفی خویش گنجانده اس؟. اگرچزه مالصزدرا    حث اخالقی بسیاری را در میان بحثو سلوک عملی داده و مبابه اخال  خاصی 

ت ه جزر  . بز بزه مسزائ  و مباحزث اخالقزی اشزاره دارد      جای آثار فلسفی او ال  تالی  نکرده اس؟، اما جایاخکتابی مستق  با عنوان 

هزای دیزن      اعتقاد دینی و وحیانی از آمزوزه دلی هعرفان بوده اس؟. مالصدرا بتوان گف؟ نرام فلسفی مالصدرا درخدم؟ اخال  و  می

هزای   رسیم اخال  فلسزفی دخیز  نمزوده اسز؟. وی در نرریزه     مبین اسالم در بحث اخال  ب ره جسته و تعالیم اخالقی دین را در ت

و ن مبنا که علزم از مقولزه وجزود بزوده     ایچنین با اتخاذ  فلسفی خود با توجه به حرک؟ جوهری و تشکیکی بودن مراتب وجود و هم

 وجزود خزود را در   ،کارگیری نیزروی عقالنزی   هسیری را ترسیم می کند که در آن انسان با ب ،اخال  هم مبتنی بر علم و حکم؟ اس؟

عم  نیک و پسزندیده و عمز  زشز؟ و    قدرت تمییا بین  ( انسان130-37صص ،0390)مالصدرا،  بخشد. یک سیر تکاملی تحقق می

پذیرد که مربوط  ای از حکم؟ عملی می و نیا اخال  را به عنوان شاخه داند ها را خاص عق  عملی می کوهیده و درنتیجه اقدام به آنن

 (65 ص، 0931)خامنه ای، به اعمال و رفتار و افعال انسان در ارتباط با خویش اس؟ .

بزه  مالصزدرا  . کند ها میادر به شناسایی افعال و انجام آنتوان گف؟ مراد از عق  عملی همان اخال  اس؟ که انسان را ق پس می

در تعریز    دس؟ آورده و به فضای  اخالقزی پیوسزته و از صزفات رذیلزه دوری نمایزد. او      را بهخلق نیکو کند انسان  انسان توصیه می

د البته چون غای؟ خارج چنین گفته اس؟ که غای؟ آن حصول عم  و با شناخ؟ کیفی؟ عم  باش ،حکم؟ عملی به اعتبار غای؟ آن

موضزوع  ایزن  تعریفی که براسزاس   (19 ص،0991)مالصدرا،  از خود علم اس؟ ب تر این اس؟ که علم را به موضوع آن تعری  کنیم .

 (10)همزان،   هزا بزه اختیزار و عمز  انسزان وابسزته اسز؟ .        برای حکم؟ عملی ارائه شده عبارت اس؟ از علم به اموری که وجود آن

چنین گفته اس؟ اخال  علم به اموری اس؟ که به تنریم  گیرد، می بر موضوع و غای؟ اخال  را در کهی نسبتا جامع تعریفمالصدرا در 

ن انسان مستعد قبول علزوم نرزری   . به واسطه تاکیه نفس و تصفیه ذهیه نفس و تصفیه ذهن ، تعلق دارندحال؟ یک شخص در تاک

ی عزدال؟   را عملی دس؟ یافتن به ملکزه مالصدرا غای؟ حکم؟  (10ص )همان، .  شودوسیله به سعادت حقیقی نائ گردد تا بدین می

شود کزه قزوای شز وانی و غضزبی نفزس       سبب می ی م م به دنبال دارد. نخس؟ دو نتیجهی عدال؟ برای نفس  داند. حصول ملکه می

ی نفس نسب؟ به بزدن و قزوای آن را   برا ت استعالییرری در اکتساب کماالت خود نگردند. دوم اینکه یک هیأحیوانی مااحم عق  ن

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

پر واضح ( 193ص ، 0997)مالصدرا،  .پردازددنبال آن نفس بر وفق مصلح؟ و در طریق هدای؟ به تدبیر بدن می هکه ب کند ایجاد می

 ه کزرده کتاب اخال  حسنه ارائز  در شاگرد او نیا محسن فیض داماد و این اخال  همان تبیین ارسطویی اخال  اس؟ که مالاس؟ که 

. ارسطو انسزان را دارای قزوه   اند گانه انسان برشمرده ارسطو عدال؟ را حد تعدی  قوای سهبه پیروی از نیا اغلب فالسفه اسالمی اس؟. 

 گیرد.   یک حد تعدی  در نرر می ویک حدتفریط و افراطیک حد نیا برای هر کدام و ، غضبیه و فکریه می داند ش ویه

  تحلیلزی تقسزیم کزرد. موضزوع     توان به دو بخزش اخزال  هنجزاری و اخزال     لعات فلسفی مربوط به اخال  را میعه مطامجمو

و بایزد و نبایزد اعمزال     ، تبیین حسزن و قزبح  می نامند فع  اختیاری انسان و مسائ  آنی اول که آن را اخال  درجه یک نیا  دسته

پردازد  ها و احکام اخالقی می شود به ارزش صد  و کذب گااره ه دو نیا نامیده میدسته دوم یا فرا اخال  که اخال  درجآدمی اس؟. 

مالصدرا ( 95، ص0959)الریجانی،  .دهد مورد بحث قرار میتح؟ سه عنوان معناشناختی و منطقی و معرف؟ شناسی  را آنو مسائ  

هزا پذیرفتزه    داند که ناد تمام انسزان  هایی می گااره چون کذب قبیح اس؟ را از ی همیها معرف؟ شناسی مبناگراس؟ او گااره در حوزه

چنان کزه عقز     اس؟ هم ی خود بر این سخن صدرالمتال ین معتقد مرحوم سباواری در تعلیقه (06، ص0930)مالصدرا، . اس؟شده 

و عقز   زنزد   شدن ادراک حسی به بداه؟ ضزربه نمزی  کند و واسطه  ی آتش سوزنده اس؟ را به وسیله احساس درک می بداه؟ قضیه

 ( 651ص، 0931)سباواری،  .ی کذب قبیح اس؟ را درک کند انسان قادر اس؟ گااره

اخالقی  های غیر های اخالقی با گااره اس؟ اما تبیین نحوه ارتباط گاارهانکار  قاب  شده غیر  گانه یاد اگرچه ارتباط وثیق مسائ  سه

ردد و در فرهنگ اسالمی از سویی مسأله تقسزیم حکمز؟ بزه عملزی و      گ س؟ در مسائ  منطقی اخال  مطرا میو استنتاج باید از ه

)سزبحانی،   .تلقزی کزرد   "باید و هس؟"له ج آن را به عنوان پرتو روشنگر مسأتوان به نوعی سابقه این بحث دانس؟ و نتای نرری را می

 ( 097، ص 0951

ساس فلسفه . ان سیاری از مسائ  اخالقی را ح  کردتوا ها می   منطقی وجود دارد که با توجه به آندرفلسفه اخال  هنوز مسائ

هزا درتصزور بعضزی برخاسزته از      که این هستی جایی های ارادی و اختیاری اس؟. از آن اخال  نیا در حال حاضر، حسن و قبح، هستی

متغیزر  ارزشزی و  ی  ، حسزن و قزبح را پدیزده   شود مدا و ذم و تمجید و یا سرزنش جامعه اس؟ و یا حداق  به عقالی قوم مربوط می

   کنند. ها توزین و سنجش می پسندگی جوامع تاریخی انسان پذیر پسندگی و نا دانسته و با محاسبات تغییر

او یا فارابی یا خواجه به این گستردگی نیس؟ این اس؟ کزه   الرئیس چیای که در فلسفه مالصدرا هس؟ و شاید در فلسفه شی 

وایزات اهز    ی اشرا ، احادیزث و   ، فلسفهفلسفه مشاءاس؟. او در این راه از عرفان، کالم، یک آمیاه ای از مشارب گوناگون را ساخته 

تزر   عمیزق  توسزط مالصزدرا طبیعتزا   های اخالقی  توان گف؟، بحث گااره میبا این مقدمه  آیات قرآن استفاده ب ره گرفته اس؟.بی؟ و 

که بر محوریز؟  همان را صدرالمتأل ین هر چند در سن؟ اسالمی ما مواجه با چندین مکتب اخالقی نیستیم لکن  بررسی شده اس؟.

کتاب اخالقی از خود به جای نگذاشته اس؟،  . اگرچه ظاهرا مالصدرای برخی از عبارات خود کرده اس؟ اخال  ارسطوس؟، دس؟ مایه

 های اخالقی اس؟. و به آموزهجه اعباراتی در آثار او هس؟ که نمایانگر توولی 

در  .، بحث اتحزاد عاقز  و معقزول اسز؟    رسد میو حتی فلوطین ه پیشینه آن به زمان فرفوریوس یکی از آرای مالصدرا که البت

لحزا  صزورت    هبز  عامز  و عمز   نیا مطرا شده اسز؟. اتحزاد    عم چنین اتحاد عام  و  حاد عاشق و معشو  و همفلسفه مالصدرا ات

اخزال     شویم آنچه در فرا . با بررسی مضامین مطرا شده فو ، متوجه می، مدنرر صدرالمتأل ین اس؟ناد عام  دارد پیشینی که عم 

ون مختل  نفس و حسن اس؟ با توجه به وحدتی که شئدر صورت انشایی یا خبری قضایای که محمول آن امثال خوب مطرا اس؟، 

تحریکزی و   شده و نفس بزا شزئون مختلز    ها با نفس یکی  اس؟؛ زیرا یافتهرسی دارد و اتحادی که صور مدرکه پیدا می کند قاب  بر

بتزه  الو کنزد   حقیق؟ یک مصدا  پیزدا مزی  ای خبری در ی انشایی با خوب در معناپس مثال خوب در معن .ادراکی خود وحدت دارد

ارد حال اگر همین مف وم خزوب را  خود مف وم مصداقی ذهنی اس؟ که وجود ذهنی د که مصداقی که صرفا در ذهن اس؟. از آنجایی

و چه آنجزا کزه قضزیه نمایزانگر یزک واقعزه       گوییم  انشا میدر نرر بگیرید در هر دو قضیه گاارشگر یک حس درونی اس؟ که به آن 
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های  اخال  راجع به گااره های فرا  تردیدی نیس؟ که گااره (099، ص0957مطلق،  )مدرس .دهیم نی اس؟ که به آن خبر لقب میبیرو

 یهزای  مف زوم چنزین گزااره    ،تصزدیق  بنا به مندرجات رساله تصور و، ل ینتوان گف؟، ازنرر صدرالمتأ مید پس نکن اخالقی بحث می

کزه جمزالت مقسزم بزرای دو      چنزان  .اند های دستوری قسم های هنجاری و گااره دو نوع گااره اخالقی یعنی گااره مقسم و هر یک از

شود جاو جع   اند و آنجا که از جع  بحث می های هنجاری از نرر او قضیه هلیه مرکبه ا گاارهت انشایی و خبری هس؟. امقسم جمال

هزای دسزتوری کزه جملزه انشزایی شزمرده        ، امزا گزااره  هستندها در قضیه بسیطه قاب  اثبات  ن گاارهموضوع و محمول ایاند.  مرکب

وال در حیطزه  باشزند. چزون اثبزات اصز     های عق  نرری می یافته اند که قاب  ارجاع به ناد صدرا برآیند عق  و حکم؟ عملیشوند  می

داند  می« فی وحدت ا ک  القوی»و صدرا نفس را  ت  نفس هستندنا. عق  عملی و عق  نرری دو شأن از شئوکارایی عق  نرری اس؟

    (09، ص0971حائری یادی، ) کند. لمی یا در مقام عق  عملی ظ ور میعیعنی در مقام عق  

 

 منطقی ، ضرورت فلسفی و ضرورت اخالقیضرورت  -2

ضرورت از جمله مفزاهیمی اسز؟   » ضرورت را به طور خالصه بیان کرد: برای بیان این مطلب ابتدا ب تراس؟ تعریفی از معنای 

 ءاعزم )جزنس( و یکزی جزا     ءمرکب باشزد یکزی جزا    ءبایس؟ از دو جا زیرا اگر مرکب بود می؛ م بسیط اس؟که تعری  ندارد و مف و

قابز   به حکزم برهزان مف زوم ضزرورت غیر    بودن آن مف وم منافات دارد . علی ذا ی عمومی  بهاعم با جن ءو فرض جا)فص ( ی مساو

. و ن احتیاجی به اقامزه ی برهزان نیسز؟   باشد و برای اثبات مستغنی بودن این مف وم از تعری  چندا تعری  و مستغنی از تعری  می

، ص 0931طباطبزائی،  « ).سیار واضحی از این مف زوم دارد یابد که تصور روشن و ب می ،هرکس به ضمیر وجدان خویش مراجعه کند

95) 

چیای که هس؟ این اس؟ که منطقیزین   ،شود و چه در منطق در مقاب  امکان و امتناع گفته میضرورت همه جا چه درفلسفه 

. و ایزن تقسزیم   دهند ضرورت وصفی و شرطی قرار میر مقاب  آورند آن را د ق؟ سخن از ضرورت ذاتی به میان میدر باب قضایا هر و

 و واقع و نفس االمر مطابقز؟ اسز؟.   را منطقیین از نرر کیفی؟ حکم عق  کرده اند نه از نرر واقع نفس االمر هر چند بین حکم عق 

 (39همان، ص )

این اس؟ که محمزولی بزرای   ضرورت ذاتی توان بیان کرد.  الا فلسفی و منطقی میعنوان دو اصطاین دو قسم ضرورت را تح؟ 

که حالز؟ معینزی دخالز؟     خاصی باشد و بدون آنا بدون اینکه مشروط به شرط خارجی موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلق

. یعنی تن ا در نرر گرفتن ذات ول بالضروره برای موضوع ثاب؟ اس؟بلکه مادامی که ذات موضوع محفو  اس؟ این محم ،داشته باشد

اسز؟ یزا    گوییم جسم دارای مکان یزا مقزدار   که می س؟ برای حکم عق  به ضرورت اتصاف موضوع به محمول مث  آنموضوع کافی ا

گونه قضزایا   این دردنش محفو  اس؟ دارای حیوانی؟ اس؟. در حقیق؟ . انسان مادامی که انسان بوگوییم انسان حیوان اس؟ که می آن

نی عق  در فرض بقای موضوع حکم . یعن عبارت اس؟ از بقای ذات موضوعآ حکم عق  به ضرورت فقط مشروط به یک شرط اس؟ و

 ، وجود حال؟ معین نیزا ه بر بقای موضوعکند به ضرورت ثبوت محمول از برای موضوع به خالف قضایای ضروریه وصفیه که عالو می

مطلقا بلکه در حالی که موضوع . ضرورت وصفی عبارت اس؟ از اینکه محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه شرط اس؟

 (39)همان، ص  .ی صف؟ خاص و حال؟ خاصی بوده باشددارا

دو قسم قضایای ضروریه را  ی اول از نرر کیفی؟ حکم عق  بیش از این دو قسم ضرورت و در نتیجه بیش از منطقیین در وهله

ضرورت کزه مزورد توجزه فالسزفه اسز؟ از       این انقسامِ .برند ا در مقاب  ضرورت غیری به کار میضرورت ذاتی ر، اما فالسفه اند نیافته

 (33همان، ص ) فا از لحا  واقع و نفس االمراس؟.لحا  حکم عق  و کیفی؟ انعقاد قضایای ذهینه و لفریه نیس؟ بلکه صر
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لز؟  خارجی به هیچ نحزو دخا گونه عل؟  ء حاص  اس؟ و در آن ضرورت هیچضرورت ذاتی عبارت اس؟ از ضرورتی که برای شی

. پزس  هر محمولی نسب؟ به هزر موضزوعی اسز؟   این شام   .اختصاص دارد ،بلکه به محمول معینی که همانا موجودی؟ اس؟ندارد، 

یزن ضزرورت را مزدیون هزیچ علز؟      که موجودی دارای صف؟ موجودی؟ به نحو ضرورت باشزد و ا  ضرورت فلسفی عبارت اس؟ از این

کزه موجزودی    ضرورت غیری عبارت اس؟ از اینئم به نفس و غیر معلول باشد. قا باشد و به عبارت دیگر موجودی مستق  وخارجی ن

اتی فلسزفی ازلزی و   ی ضرورت ذ الزمه .ن ضرورت را مدیون عل؟ خارجی باشدولی ای ،صف؟ موجودی؟ را به نحو ضرورت داشته باشد

 (059ب، ص0931عبودی؟،)ابدی بودن اس؟. 

بودن نیس؟ زیرا حکم عق  در ضرورت ذاتی منطقی مشروط بزه بقزای موضزوع     ی ضرورت ذاتی منطقی ازلی و ابدی ولی الزمه

منطقزی   . در ضرورت ذاتیِع به محموالت خویش نیا منتفی اس؟خواه ناخواه اتصاف موضو ،اگر موضوع امری زائ  شدنی باشد. اس؟

برود و بالتبع اتصاف موضوع به محمزول  بین  شود و هیچ مانعی ندارد که موضوع از بقای موضوع به عنوان شرط حکم عق  اعتبار می

 (95 ص ،0931 طباطبائی،) .بین برود خویش نیا از

و از بزین  یشتن باشد ق را ازلی و ابزدی اسز؟   قائم به خو ءزیرا اگر شیاین شرط لغو اس؟،  ولی در ضرورت ذاتی فلسفی اعتبار

ورت ازلزی محمزول را   فقط مربوط به این اس؟ که در ضر مربوط به ماهی؟ این دوقسم ضرورت نیس؟ بلکه؛ رفتن برای او معنا ندارد

یعنی موجودی؟ الزم ذات چیای باشزد   ،دارای ضرورت ذاتی منطقی باشدء از اشیا ایم و اگر صف؟ وجود برای شئی وجود فرض کرده

 . هرگاه درداشته باشد ئم به خویشتن و واجب الوجودذاتی مستق  و قا ءآن شی ده و یااس؟ که آن شی ازلی و ابدی بواش این  هالزم

رت ذاتزی اسز؟ مزراد ضزرورت ذاتزی      . و هرگاه در منطق سزخن از ضزرو  رت ذاتی اس؟ مراد ضرورت ازلی اس؟فلسفه سخن از ضرو

. اگزر وجزودی قزائم بزه     کند سوف از وجود و احوال آن بحث می. وجوب و ضرورت درفلسفه وص  وجود اس؟ چون فیلازلی اس؟ غیر

تعالی اس؟ که هستی عین ذات اوسز؟.   ی؟ نباشد ضرورت ازلی دارد چنین وجودی مختص وجود واجبنفس باشد و محدود به ماه

 ( 010صهمان، ) . که در مقاب  ضرورت بالغیر قرار دارد یعنی وجودی که قائم به غیر اس؟.ضرورت ذاتی فلسفی وص  وجوداس؟

عنزی در دایزره ذات و ذاتیزات    ص  ماهی؟ اس؟ یفلسفی اس؟ و ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی از معقوالت ثانیه

. یعنزی  نطقی از معقوالت ثانیه منطقزی اسز؟  م . بنابراین ضرورت ذاتیِحم  ذاتیات بر ذات بالضروره اس؟ ، حم  ذات خود وماهی؟

گاه ذهزن بالضزروره    ذاتیش تعری  می کنیم آن. هنگامی که ما در تحلی  ذهنی ماهیتی را به اجااء ظرف عروض و اتصاف ذهن اس؟

کنزد کزه    ، ذهن ضرورتا حکم مزی . در تحلی  و تجایه انسان به حیوان و ناطقحم  این اجااء بر ذات ضروری اس؟ کند که حکم می

 هنقطز  و ضزرورت ذاتزی فلسزفی ضزرورت ازلزی     وان ناطق اس؟ و انسان انسان اس؟. نسب؟ محمول به موضوع در دو قضیه انسان حی

. اما ضرورت ذاتی منطقی با ضرورت بالغیر منافاتی ندارد چون وص  ماهی؟ اس؟ و الزمه ماهی؟ مقاب  ضرورت و وجوب بالغیر اس؟

بیان اقسام ضرورت باید به این پرسزش پاسز  داده شزود کزه چگونزه میتزوان        پس از (931، ص 0957. )جوادی آملی، امکان اس؟

کزار   هگااره اخالقی بز ی که در مف ومدیگر یا به عبارتی  د؟اخالقی را به ضروت فلسفی برگردان برمبنای آثار و عقاید مالصدرا ضرورت

کزه بایزد صزاد  بزود یزک ضزرورت        های منطقی و فلسفی اس؟؟ آیا ضرورت اخالقی مث  این رود مربوط به کدام قسم از ضرورت می

 فلسفی اس؟؟

هزای خبزری    مثال وقتزی انسزان بزا گزااره     ،امکان صد  وکذب باشدشود که  فقط در جاهایی مطرا می "باید صاد  بود"چون 

وقتزی کزه    خواهید بگویید تا اس؟ شما میمعاف از خدم؟ سربازی  دانشجوگویید  نه همیشه! وقتی شما می مواجه اس؟ نه همواره و

هم وقتی شما بزا گزااره    اینجا .ضرورت وصفی اس؟پس  یک انسان یا یک مرد وص  دانشجو را دارد، از خدم؟ سربازی معاف اس؟،

 اخالقی شبیه عین ضرورت وصفی اس؟.خبری مواجه هستید صد  معنی پیدا می کند پس ضرورت 
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مکان خزوب اسز؟   توانید بگوئید صد  باال نمی ،ید صد  بالضروره خوب اس؟ چون واقعا هم همین طور اس؟گوئ وقتی شما می

صد  خوب اس؟ تا صد  هس؟ خوب اسز؟ و ایزن همزان    ادام الذات این یکی ضرورت ذاتی اس؟ یعنی م .پس بالضروره خوب اس؟

 .ضرورت ذاتی منطقی اس؟

در خزارج نیزاز بزه انسزان دارد بلزه ایزن        ،شما صد  را می بینید که برای آن که بخواهد وجود و تحقق پیدا کند از سوی دیگر

  .ضرورت بالغیر و فلسفی اس؟ یعنی ضرورت ذاتی منطقی با ضرورت بالغیر فلسفی با هم قاب  جمع اس؟

بینیم، که فرد با توجه به همزین بایزد، صزاد      می درمقام عم " بودباید صاد  "گااره  مانندگااره های دستوری اما در بررسی 

وصزفی   ، در قسزم؟ پیشزین دیزدیم کزه ضزرورت      .ضرورت فلسفی و بالغیر اسز؟  ،عم  او وابسته به اوس؟که  جایی شود و از آن می

لحا  معقول ثانی دیده شود، آنجا کزه مف زوم    هاما این که ب و بالغیر فلسفی هم قاب  جمع اس؟.منطقی نیا دارد پس وصفی منطقی 

 (11، ص0999مدرس مطلق، ). خارجی؟ آن مالحره گردد فلسفی اس؟ لحا  همنطقی و اگر ب اش صرفا دیده شود ذهنی

بایزد راسزتگویی   "ای مانند  شود بیان کرد. گااره های اخالقی مطرا می که در گااره "باید"درباره مف وم ابتدا توضیح مختصری 

کاربرده شده اس؟ که آن موضوع بر واقعی؟  هدر مورد موضوعی ب "باید"راین تعبیر اخالقی محمول و وص  . درا در نرر بگیرید "کرد

درصدد توصی  امور عینزی و واقعزی اسز؟ کزه در مقزام مصزادیق        "باید". به عبارت دیگر شود خارجی یعنی فعلی خاص اطال  می

بزه ذکزر    . الزمگزردد  مزی اطال   و حم  می اس؟ که بر امور عینی و واقعی مف و "باید". پس هستند« راستگویی»موضوع آن یعنی 

د کرد تا بزه کمزال   راس؟ گویی بای"کنند که،  را بدین صورت تکمی  می "باید راس؟ گویی کرد"های اخالقی از قبی   اس؟ که گااره

باشزد و ایزن همزواره یزا در ذهزن یزا در لفز          اشاره به غای؟ و هدف فع  نیا می ی اخالقی حاوی . یعنی هر گااره"یا سعادت رسید

 .پن ان اس؟بصورت آشکار و 

 .واقعی؟ در عزالم خزارج از ذهزن اسز؟     های اخالقی ناظر به ضرورت بین این دو امر و دو ال؟ باید گف؟ مفاد در گاارهاین حدر 

اخالقی  . با توجه به این تحلی  از بایدِغای؟ آن یعنی کمال یا سعادت اس؟ گویی با ر رابطه ضروری بین فع  عینی راس؟یعنی ناظر ب

که از آنجزا ضزرورت منطقزی صزرفا     توان چنین گف؟  خالقی ضرورتی اس؟ منطقی یا فلسفی، میا «باید»در پاس  به این پرسش که 

ی از نوع ضرورت منطقی نخواهد اخالقر به نسب؟ و رابطه بین مفاهیم اس؟ و موطنی جا ذهن ندارد، پس ضرورت اخالقی و باید ناظ

. مثال وقتی می گوییم حرارت نسبتش ضرورت بالغیر دارد کند ی  میو واقعیات خارجی را توصفلسفی بوده  . بلکه از نوع ضرورتبود

ها از ضرورت و وجوب فلسفی استفاده شده اس؟ و نزاظر   ، در این مثالیا انسان  نسب؟ به واجب الوجود ضرورت و وجوب بالغیر دارد

، ت فلسفی بر خالف ضرورت منطقزی ضرور. پس رارت یا واجب الوجود و انسان اس؟بر رابطه بین دو موجود خارجی یعنی آتش و ح

 .وط به همین  نوع ضرورت خواهد بودهم مرب «باید اخالقی»شود و از این رو  کار برده می هدر مورد اشیاء خارجی ب

 ؟کدام قسم ضرورت فلسفی اس؟ گیرد از که باید اخالقی در ذی  ضرورت فلسفی قرار می ذکر این نکته الزم اس؟ که پس از آن

یز  کزه   تواند باشزد بزه ایزن دل    ضرورت ازلی نمی( 113، ص 0999)طباطبایی،  ؟الغیر اس؟ الی یا بالقیاس ؟ یا بالغیرضرورت ازلی اس

 .امر عینی دیگر به کار نخواهد رف؟. و در مورد هیچ الوجود اس؟ مصدا  ضرورت ازلی فقط واجب

گویی بایزد   گوییم راس؟ آید که  وقتی ما می چنین بر می ام  در تعابیر اخالقیاز تاوال تواند باشد زیرا که  ضرورت بالغیر هم نمی

. با ایزن فزرض   "گویی باید کرد تا به کمال رسیدراس؟ "اد تعابیر اخالقی چنین خواهد بود، کرد تا به کمال برسیم . به بیان دیگر مف

، اراده شخصزی موضوع یعنی راس؟ گویی بزا علز؟ آن،    رفته در این قضایا ناظر بر رابطه ضرورت غیریبه کار  توان گف؟ که بایدِ نمی

 .گیرد و وجوب وجود خود را از غیر می فع  راستگویی معلول غیر اس؟ صدد بیان این نیس؟ کهدر "باید"اس؟. به بیان دیگر مف وم 

شزام  فعز ، بزه    طرفه اس؟. یعنزی هزم    شود وجوبی دو و باتوجه به مفاد تعابیر اخالقی وجوب و ضرورتی که از آن ف میده می

در  مقایسزه بزا معلزول ضزرورت دارد و هزم معلزول       . به بیان دیگر هم عل؟ درد و هم شام  غای؟ به عنوان معلولشو عل؟ میعنوان 
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که ضرورت حاص  از اعتبار دوم که همان ضرورت بالغیر اس؟ تن ا وص  معلول اس؟ و  . در حالیکند مقایسه با عل؟ ضرورت پیدا می

 .سازد شود و سعادت راستگویی را ضروری می عل؟ باشد. راستگویی موجب سعادت می ، نه اینکه وص بس

الزی الغیزر اسز؟ کزه مفزاد بایزد        عتبار سوم، یعنی ضرورت بالقیاس یا وجوب بالقیزاس در ن ای؟ باید گف؟ که تن ا ضرورت به ا

هزای   . باید گف؟ در بزین گزااره  شود ر حاص  میسنجی چیای با چیا دیگ ای اخالقی درسایه مقایسه و نسب؟ه اخالقی باشد زیرا باید

ضرورت وجود موضوع در مقایسه با چیزا دیگزر و    هشود و آنگاه ب اخالقی بین موضوع و فع  خاص و چیا دیگر غای؟ فع  مقایسه می

 ضرورت بین موضوع آن چیا اذعان می گردد.   هبه تعبیر دیگر ب

 

 جعل -3 

وگماشز؟، روی هزم    نامیدن ، آشکار ساختن وکردن کار شروع به ، گردانیدن،خلق کردن ،جع  در لغ؟ به معنای وضع کردن

 .به شیئی اس؟ که واقعیز؟ ، ذاتزی آن نباشزد     واقعی؟ ، اعطایفلسفه در اصطالااین واژه  (606ص، 0993 )جبران، اس؟. انداخ؟

انسزته  را بر دو قسزم د  . جع عل؟ فاعلی و مجعول همان معلول یا اثر جاع  اس؟. جاع  همان مقصود از جع  ایجاد و فاعلی؟ اس؟

حاص  و اثری کزه بزر ایزن قسزم از جعز  مترتزب       ، یعنی اس؟ ء. جع  بسیط ایجاد و جع  خود شیاند : جع  بسیط و جع  مرکب

 ،را چیزای گردانزدن و بزه عبزارت دیگزر     ، یعنزی چیزای   «جَعْز   الشزیءِ شزیئا    »جع  مرکزب یزا تزألیفی،    شود خود شیءاس؟.  می

 . اس؟ صیرورت

 .جسزم  یزا سزفیدی بزرای    انسان ، مث  ثبوت کتاب؟ برایچیای برای چیای اس؟ ثبوت ،شود اثری که بر این جع  مترتب می

. بزرای تقریزب بزه    دشزو  ، یعنی آنچه جع  برای آن واقع مزی در جع  مرکب دو طرف وجود دارد: یکی مجعول و دیگری مجعولٌ الیه

ماننزد کزرده انزد. تصزور      تصزدیق  بزه جع  بسیط را به تصور و جع  مرکزب را  ول؟ ف مِ این دو قسم جع  و تفاوت آن ا، ذهن و س 

اک مرکزب بزوده و   ، ادرتصزدیق  ء در ذهزن اسز؟ و  گیرد و اثر آن حصول صورت شی ق میء تعلشی ماهی؟ ادراکی اس؟ که فقط به

 اسزز؟. ذهززن )موضززوع( درثززر آن ثبززوت شززیئی )محمززول( بززرای شززیء و ا اسزز؟. موضززوع و محمززولهمززواره نیازمنززد دو طززرف 

، مفعزول و جعز  متعزدی بزه دو     کان ناقصه ، و جع  مرکب را بهو جع  متعدی به یک مفعول کان تامه چنین جع  بسیط را به هم

کزه تقسزیم بنزدی و     یکی از مباحث مالصدرا مبحث جع  اسز؟ ( 936-935، ص 0390. )مالصدرا، تشبیه کرده اند قواعد عربی در

. مقصود از وجزود همزان حقیقز؟    ری؟ ماهی؟ وجود مجعول بالذات اس؟. روشن اس؟ که بنابر اصال؟ وجود و اعتباذکرشد اقسام آن

 ،واقعیتی خزارجی اس؟. میان واقعیات خارجی عنی رابطه ی جع  و ایجاد رابطه وجود اس؟ زیرا از یک سو رابطه ی علی و معلولی ی

دوم اثر و فع  و مجعول اوس؟. پس مجعول بالذات و اثزر جاعز  در حقیقز؟ وجزود      قعی؟کند و وا واقعی؟ خارجی دیگر را جع  می

. )عبودیز؟،  حقیقتی وجودی اثر و فع  حقیقز؟ وجزودی دیگزر اسز؟    ، یعنی همانطورکه جاع  بالذات نیا حقیق؟ وجود اس؟ اس؟.

دروغ بد اسز؟ یزا راسزتی خزوب     رت مثال دروغ نباید گف؟ این به عباگوییم  در گاارهای اخالقی وقتی می( 019-017ب، ص 0931

ایزن قضزیه مزثال     کنزد،  ا بدی که حسن و قبح ذاتی را با جع  بسیط بیان میشود اص  وجود خوبی ی . حال گفته میگردد برمی اس؟

که چون حسن و قبح ذاتی اس؟ و ذاتی تعلی  پذیر نیسز؟   به این نکته باید اشاره کرد. خورد بد اس؟ با جع  مرکب پیوند میدروغ 

 شود چرا خوب حسن و بد قبیح اس؟. س نیاز به اثبات ندارد چون پرسیده نمیپ
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 حرکت جوهری -4

بزه   ای منحصزر  توان گف؟ در میان فالسفه، پس از هراکلی؟، نرریزه  حرک؟ جوهری یکی از نرریات صدرالمتأل ین اس؟ که می

و عناوین متعزدی در جلزد ن زم اسزفار     فصول  اخالقی هستیم.ین نرریه و بحث گااره های بین ا فرد اس؟. اکنون در پی ف م ارتباط

بزرای مثزال    .آن و وجزه هسزتی شناسزانه آن اسز؟     ی نفس و خصوصیات اخالقی شناسانه مالصدرا درباره گویای دیدگاه هستیاربعه 

قزوای  بیزان مزی کنزد.     "فس من ال یئزات النفسزانیه  فی ان هذه القوی البدنیه کل ا ظ  لما فی الن"فص  هفتم صدرا ذی   مالعنوان 

 .اخروی اسز؟ ی برای نفس هستند و این انسان، همان انسان نفسانی هایها و مثال د دارند سایهنفسانی که در بدن انسان طبیعی وجو

ثز   مُو معتقد اس؟ که انسان برزخی با همه قزوا و اعضزایش سزایه و     البته او مسأله تربی؟ را مدنرر دارد ( 51، ص0999صدرا،  )مال

 .و آن نیا سایه انسان اخروی اس؟  س؟اان عقلی و جنبه ها و اعتبارات عقلی انس

ارای د انزد،  نی و انسانی تقسزیم و پراکنزده شزده   و حیواصورت قوای نباتی  همعنای سخن آن اس؟ که قوای بدنی که در انسان ب

شناختی داشته و عینی؟ و واقعی؟ دارنزد. پزس    هستییای آن اس؟ که این قوا جنبه ها گو . عالوه بر اینحقیقتی برتر و باالتر هستند

ی که این قوا به تمامزه  از آنجای. ، متحرک به حرک؟ جوهری هستند و دارای شدت و ضع  و زیادت و نقصان می باشنداز این ج ؟

سزانی در حرکز؟   . بزدین ترتیزب قزوای ان   ب زره باشزند   ستی بیوانند از هت های نفس هستند، نمی سازند و ظ ورات و جلوه نفس را می

مزثال  ند و از نقصان به کمال مزی رسزند.   کن هستی خویش حرک؟ می جوهری خود در مراتب مختل  بستر وجودی و عرض عریضی

والئی، . عق  مراتزب مختلز  هیز   وای حسی باطن نیا در حوزه خودشانکند و ق ظاهر در همان محدوده خویش رشد میقوای حسی 

کدام از مراتب مستق  دیگری نیس؟ و رابطه ی وجودی  که هیچ ، ضمن آنگذراند قدسی خود را می مستفاد و ،بالقوه، بالملکه، بالفع 

 با دیگر مراتب دارد .

این اس؟ که  ،شود ک؟ جوهری نفس استنباط میها در حر آنچه از محتوای کالم مالصدرا در خصوص صفات اخالقی و نقش آن

ف مخلوقزات و برگایزده موجزودات    عنوان اشزر  هص حرک؟ جوهری انسان بخصو هرکن استوار و محکمی در حرک؟ جوهری ب  اخال

پزس از آن  بزه مرتبزه خیزالی و    ه الحدوث به روحانیه البقا، از مرتبه حسزی  از جسمانی ، حرک؟له حرک؟ جوهری نفس. در مسأاس؟

 (999)همان،  شود. و این سیر جا با معرف؟ و معنوی؟ و برخوردی از کماالت نفسانی حاص  نمی .عقلی مطرا اس؟مرتبه 

و ها نزا سزر شزری  یعلزم بزه جزواز اشزتداد        » مالصدرا در جلد ن م االسفار االربعه در بحثی با عنوان حکمه مشرقیه می گوید:

مزا فزی   الجوهر فی جوهریته و استکمال الحقیقه االنسانیه فی هویته و ذاته ، و یعلم ان هذا الحد للنفس لیس بحسب االسزم فقزط ک  

شزود کزه بزدان جزواز اشزتداد جزوهر در        و اینجا راز شریفی بر مال مزی  (01-00، ص 0999)مالصدرا،  «... واالب واالبن وحد البناء  

شزود کزه ایزن حزد      یابد، و معلوم می گردد و استکمال انسانی؟ انسان در هوی؟ و ذات خودش اشتداد می جوهری؟ خودش معلوم می

 ر و ابن گفته شد.  که در حد بنا و پد اسمی برای نفس نیس؟ چنان

استدالل پیرامون آن  ی را بیان نموده که در ذی  متنی بها نکته م م آن اس؟ که صدرالمتأل ین در صدر حکم؟ مشرقیه نتیجه

واسطه آن جواز اشتداد جوهر در جوهریتش و اسزتکمال حقیقز؟    هدر اینجا  نکته ارزشمندی اس؟ که ب»او می گوید: . پرداخته اس؟

 ( 57همان، ص .« )شود و ذاتش دانسته می انسانی در هوی؟

فص  یا جنس حقیقی که همان صورت و ماده خارجی  .طبق حرک؟ جوهری فص  حقیقی ن ای؟ صیرورت جنس حقیقی اس؟

گزذراد،   تزاثیر مزی  بر بحث جنس و فص  منطقزی او   ه حرک؟ جوهری صدراپس نرری .انتااع فص  و جنس منطقی اس؟ اس؟، منشأ

آیزد   هم بر این که این حال از کجا مزی  دانستند و توجیه خاصی اس؟ می ''مح ''در جنس که  ''حال''فص  را ن چون حکمای پیشی

از نرزر صزدرا    رفز؟ ولزی   شمار مزی  هشد و فص  حقیقی خود جوهر جداگانه ای ب ص  مقوم نوع و مقسم جنس شمرده میف .نداشتند

ایزن   پس فاقد فعلی؟ و تحقق اسز؟ و  ،جنس مب م اس؟ و مردد؟. فص  یک واقعی؟ وجودی اس؟ که فعلی؟ جنس مب م بدان اس
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ن زا بزا حرکز؟ جزوهری قابز       ای که از خارج آمده باشد و این ت شود ولی فص  یک چیا جداگانه فص  اس؟ که موجب تحقق او می

 (57، ص 0990)مدرس مطلق،  تبیین اس؟.

ین حرک؟ یک حرکز؟ اسزتعالیی اسز؟ پزس     چون ا ،حرک؟ جوهری درحقیق؟ حرک؟ همه موجودات به سوی ج ان باالس؟

 ی آن،اصزطالا امزروز   ، درهای مرکب طور این حرک؟ از عناصر بسیط به سوی مولکول همین .زنند همه ج ان به سوی تجرد گام می

را در نرریه تکام  گونه  اینگیرند موجودات مادون به موجودات پیچیده و  های متفاوت شک  می ها از مولکول ل سلو .کنند حرک؟ می

 )نزاطق(  اکنون انسان کزه بزه جزوهر نطقزی    .حرک؟ بیولوژیک موجودات پیچیده و ن ایتا انسان  .دهد ترین شک  خود نتیجه می عالی

برتری یافته بر موجودات دیگر در دو ساح؟ تعری  میشود یکی عق  عملی و دیگری عق  نرری . عق  عملزی همزان منشزا گزااره     

 .اس؟ ییله خود قرار داده ایم و عق  نرری منشا و متحد هستی شناسی صدراهای اخالقی اس؟ که ما موضوع مقا

 

 اصالت وجود -5

های اخالقزی را دریزابیم و    . ما برآنیم ارتباط این نرریه با گاارهترین نرریه مالصدرا نرریه اصال؟ وجود اس؟ ترین و م م معروف

توجیزه   چگزونگی  های اخالقی یا نحوه تصحیح گااره های فلسفی گاارهاخالقی به های  نحوه ارجاع گاارهمساله اصلی این پژوهش که 

القضزایا و تمزامی تعزاری  یعنزی      مبرهن اسز؟ کزه تمزامی قضزایا بزه ام      درفلسفهیی را پاس  دهیم. صدراشناسی  آن براساس هستی

امری بین و مبین اس؟ و از نرر مالصدرا نیا به واقزع  از طرف دیگر ناد تمامی حکما وجود . شود تصوریات به تصور بدی ی منت ی می

چزون او  مالصدرا بسیار روشن اس؟ های اخالقی  اس؟. پس مسأله گااره ک  شرف و منشا هر خیرج ان هستی وجود اس؟ که مبد  

 . های اخالقی اس؟ معتقد به اصال؟ هستی اس؟ و هستی منشا خیراس؟ و خیر اساس اخال  و گااره

مزامی  پزس مبنزای ت  بوده و مبنای تعریفات یا همان تصزوریات اسز؟،    شناسی مالصدرا وجود امری اصی  هستیدوم اینکه در 

از نرر جمیع حکمزای اسزالمی امتنزاع     اینکهسوم ن ا وجود امر واقع ج ان هستی اس؟. نکته چون تمفاهیم اخالقی هم وجود اس؟ 

می توان همین قضیه قرار داد. در شزرا آن مزی تزوان گفز؟     هم را قی ام القضایاس؟ پس مبنای گااره اخال ،اجتماع و ارتفاع تناقض

القضایا یا امتناع تناقض بر مبنای واقع قرار دارد و اگر اص  واقع وجود باشد پس مقاب  عدم اس؟ و چون وجود خیر محزض اسز؟    ام

گنجزد و   اخالقی در دایره تصورات میفاهیم تصورات اس؟ و م خاطر این که وجود مبد  هبنابراین نه فقط ب .پس عدم شر محض اس؟

، گزردد  ی اخالقی به مفاهیم مطلق مبین میها و که بازگش؟ تصدیق به تصور اس؟ به این معنا که بازگش؟ گاارهنیا نه فقط از این ر

 هزای اخالقزی در   گزااره  .القضایا مرتبط بزا وجزود و عزدم اسز؟     القضایا برگردد و مبنای ام ای باید به ام بلکه از این ج ؟ که هر گااره

توضیح این مسئله به این صورت اس؟ که اص  تناقض یا قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین به  ،ی صدرا تبیین ب تری دارد فلسفه

هم نباشد همان بودن و نبودن همان وجزود و عزدم    شود دو نقیض با کند که نمی اص  تناقض روشن می. بودن و نبودن بستگی دارد

 .ا اس؟ و عدم منشا شر اس؟ اکنون به شرا آن می پردازیم  واقع ناد مالصدروجود اص. اس؟
شود هم وجود و هم عدم باشزد   مثال نمی ،دنهم باش با bو aگوید نمیشود  نقیض هم هستند اص  تناقض می bو  aفرض کنیم 

اسز؟   bنقزیض  a . از طزرف دیگزر   قع مث  ذهن ما باشزد پزس وجزود نیسز؟    اگر وجود باشد عدم نیس؟ اگر عدم در مرتبه ای از وا

خزود بزودن یزا نبزودن      . اما از طرف دیگرشود نه وجود باشد و نه عدم پس ارتفاع به این معناس؟ که نمی .bباشد ونه  aشود نه  نمی

هزای   لسزفه صزدرا گزااره   ف . پزس در ، یعنی منشأ مف وم بودن وجود خارجی و منشأ نبودن همان عدم اسز؟ همان وجود و عدم اس؟

ها به گااره امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین اس؟ و بازگش؟ آن بزه وجزود و    گااره ی یابد چون بازگش؟ همه ی تبیین ب تری میاخالق

 .ه صدرا عبارت اخرای خیر و شر اس؟بودن و عدم و نبودن که در فلسف
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خوب اس؟ و ظلم یا کزذب بزد    های هنجاری مث  صداق؟ یا عدال؟ شویم تا مش  کنیم اول گااره اکنون وارد بحث تفصیلی می

اس؟ این ا قضایای خبری هستند و هیچ فرقی بین آن ا و قضایای دیگر نیس؟ بلحا  صورت پس هر بحثی راجزع بزه قضزایای دیگزر     

 کردیم راجع به آن ا هم صاد  اس؟.
یدگی بیشتری دارنزد و  راستگو بود، اس؟ که نسب؟ به قضایای خبری پیچباید یا نباید دروغ گف؟ مانند، دوم قضایای دستوری 

شزوند و ایزن فلسزفه     ی اس؟ در اخال  مطزرا نمزی  های فرا اخالق ها، گااره ین دسته از گاارهسومچه بسا بحث اصلی ما همین باشد. 

کند که آیا مفاهیم اخالقی یزا  اخال  به اصطالا خودمان بحث در این می  ی فراها به نرر من گااره پردازد. ها می اخال  اس؟ که به آن

   (07، ص 0999)مدرس مطلق،  ؟های اخالقی انشایی اند یا دستوریبعد از آن گااره 
"بعث؟ التمم مکارم االخال  انا"چون پیامبراکرم فرمودند که 

یعنزی بزه    ،«من مبعوث شدم تا مکزارم اخالقزی را تمزام کزنم    » 0

قسزم نبزوت    مقسم نبوت و از نبوت اس؟ و باشد که خود قسمیپس نبوت خاصه که همان خاتمی؟  ،انت ایی که ممکن اس؟ برسانم

. از سوی دیگزر  نبوت خاصه همان بحث پیرامون اخال  و قاعدتا مفاهیم و گااره های اخالقی اس؟. بحث پیرامون عامه و خاصه اس؟

هنجزاری   هزای  یی هستند که به گزااره قضایا های دستوری اخالقی نیا ها و نبایدهایِ گاارهباید ،اس؟ بر یک عدهچون نبوت مشتم  

. با بررسی کتاب شزواهد الربوبیزه   هاس؟ مون نبوت بحث پیرامون همین گاارهپس بحث پیرا( 06، ص0959)مدرس مطلق،  .معروفند

 های اخالقی را مورد بررسی قرار داد.  های او درباره گااره توان دیدگاه مالصدرا که به بحث درباره نبوت اختصاص دارد، می
آیا این خوبی یا بزدی چیزای    ،اس؟ بد y خوب اس؟ یا xگوییم  خال  این اس؟ که آیا ما وقتی میا احث فرترین مبا یکی از م م

حساس ما باشد یا بدی نمایانگر ا اس؟؟ قاعدتا اگر خوبینسب؟ به موضوع  خیر، فقط نمایانگر احساس مایا  ؟اس؟ که در ج ان خارج

ای  چیای را در ج ان خارج نشان بدهد جمله یا بدی واقعاای انشایی اس؟. اما اگر خوبی  جملهصرفا کند  ای که آن را بازگو می جمله

ای  که ثنوی؟ دکزارتی مزدعی چنزین نرریزه     اگر ج ان خارج مقاب  ذهن ما باشد چناناس؟. خبری ای  کند جمله که آن را بازگو می

ای از واقزع   نیم، کامال متفاوت خواهد بود. اگر ذهن مرتبهرتبه ای از ج ان خارج محسوب کمرا ذهن با وقتی که نتیجه مطلب اس؟، 

کند جمله ی ما خبری یا انشزایی   . در این صورت چندان تفاوتی نمیباشد در نتیجه ذهن مقاب  با خارج و خارج مقاب  با ذهن نیس؟

بزه صزورت ذهنزی بزدل شزده      ن شود یگر احساس ما هم باشد چون احساس ما برای اینکه تبیون به فرض اینکه جمله نشانچ .باشد

وگفتیم  ذهن مرتبه ای از مراتب واقع اس؟ بنابراین ذهن مقاب  واقع نباشد بلکه در حقیق؟ وجود باشد یا الاق  مقاب   و خزالف آن  

 نباشد پس جمله انشائی با جمله خبری متفاوت نمی شود .

دیگزر  ال خبزر از یزک واقزع جمعزی بگویزد،      ثاما وقتی جمله خبری باشد مز ای شخصی تلقی شود  احساس، پدیدهممکن اس؟ 

ی مفید برای یک شخص اما در جملزه خبزری   گوییم در جمله انشای که ما میخاطر آن اس؟  هبتعیین مساله  بنابراین .شخصی نیس؟

 ن اس؟ که جمله انشایی از یک شزخص یزا ن ایتزا از   خاطر آ هب ،جمله انشایی از خبری. پس متمایا کردن مفید برای یک جمع اس؟

اگر ما مث  فالسفه  .، شخصی و آیینیکند نه یک امر قومیحکای؟ میاز یک امر انسانی  دارد ولی جمله خبری می یک عقیده پرده بر

، مانند این اسز؟  کند نحو متواطی بر جمیع مصادیق یکسان صد  می هپنداریم که انسان دارای یک ماهی؟ اس؟ که ببگذشته چنین 

که همواره، در همه جزا و همزه وقز؟     دارد، یعنی این ماهی؟ طاووسمیرد ماهیتی همانند  که بگوییم انسانی که به دنیا می آید و می

نفس انسزان را    برخی از فالسفه از جمله مالصدرا اما اگر ما مانندماهیتی ثاب؟ داشته و چه بسا احساسات مشترکی نیا داشته باشد. 

و ن ایتزا زنزدگی برزخزی او را بزا ملکزات      بزدانیم،  مف زومی مشزکک    ، بلکهسان مف وم متواطی همجرد بدانیم و ماهی؟ او را نه ب فو 

وق؟ احساسات بشری یکسان نخواهد بود، بلکه بزه   آن ،در بحث معاد گفته اس؟ ، چنانکه اوسب اعم از خوب یا بد محسوب کنیمتمک

                                                           
  .96951،  ا070ص بیروت، موسسه الرساله، ، 09(، کناالعمال ، ج0917حسام الدین؛ )علی بن  ،المتقی -0
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ن نتیجزه  درصورت اول چندان تفاوتی بین جمالت خبری یا انشایی نیسز؟ چزو   ی خواهد داش؟.مراتب و ملکات او متفاوت او بستگ

 .اوت از جمله ای با مفاد خبری اس؟گر احساس باشد متف نمایانکه جمله ای یکسانی در پی خواهند داش؟. اما درصورت دوم، 

 

 تفاوت حمل -6

حم  اولی ذاتی که اتحزاد  اولی و حم  شایع صناعی اس؟. حم  ، بحث آن تاکید داردی که مالصدرا بر های دیگر کی از بحثی

طریق تجربه و شزناخ؟ هسزتی فزردی شناسزایی     در حم  شایع از  . امادر مف وم اس؟ و به هیچ وجه به وجود حقیقی عینی نیس؟

، حکزم بزه   حملیهی  درقضیه. نماییم میحم   عتی را بر فرد محسوس و تجربیطبیدر مف وم طبیعی خودش مندرج اس؟،  و شود می

اتحزاد  . در ایزن اتحزاد میزان موضزوع و محمزول دو صزورت دارد،       ، زیرا مفاد حم  این همانی اس؟شود اتحاد موضوع و محمول می

گویزد:   مزی آن و در توضزیح   دانزد  را حم  به دو قسم مزی بر این اساس مالصد (011، ص 0969 مالصدرا،) .مف ومی و اتحاد وجودی

: احدهما الشایع الصناعی المسمی بالحم  المتعارف و هو عباره عن یء و اتحاده معه یتصور علی وج ینی شعلء اعلم  ان حم  شی»

عنی  به ان الموضوع هو . و ثانی ما ان یل وجودا و یرجع الی کون الموضوع من افراد مف وم المحمول،..مجرد اتحاد الموضوع و المحمو

، ال ان یقتصزر علزی المجزرد      نحو من التغایر، ای هذا بعینه عنوان ماهیزه... ذلزک  د ان یلحماهیه المحمول و مف ومه بعبعینه نفس 

 (131)همان،«. وجود و یسمی حمال ذاتیا اولیالاالتحاد  فی الذات و ا

چزون حمز  اولزی در دایزره     توان گف؟،  به مساله میپاس  در  اخالقی اس؟.های  ما در اینجا ربط تفاوت حملین با گااره مساله

اخالقی در حیطزه   های هپس اکثر گاار ،مف وم بر مصدا  اس؟نیا حم  و حم  شایع  اس؟ و در واقع حم  مف وم بر مف وم،فاهیم م

، هزای اخالقزی داریزم    چنان کزه مزا گزااره    هم ین نیس؟ که حم  اولی دراینجا کاربرد نداشته باشد زیراچن .گیرد حم  شایع قرار می

هزای   اخالقی کاربرد دارد و چون گزااره  ر مف وم حم  اولی اس؟ پس حم  اولی در مفاهیمم  مف وم بمفاهیم اخالقی هم داریم. ح

 گیرد پس حم  اولی اخالقی شک  می

 .های اخالقی هم کاربرد دارد بالتبع در گااره 

اسز؟ در   ای مالصزدرا هز  ، ولی بحث تفاوت حملین که از افاودهشود مباحث فلسفی با تفاوت حملین ح  میبسیاری از هرچند 

گیرد  داختن به چنین موضوعی از آنجا نشأت میضرورت پر حقیق؟ بحثی اس؟ منطقی یا الاق  در محدوده فلسفه منطق جای دارد.

 : اقض قضایا به هش؟ وحدت قائ  بودقدیم دربحث تقاب  و تنکه منطق 

 در تناقض هش؟ وحدت شرط دان   / وحدت موضوع ومحمول ومکان

 / قوه وفع  اس؟ در آخر زمانو ک        ءوحدت شرط واضافه جا

موضوع و محمول هر دو از مفاهیم هستند و همزواره چنزین   با بررسی موضوع و محمول قضایا مشاهده کرد که گاهی  مالصدرا

پزس هزم    ،از جمله در قضایای منطقی چون هم عزروض و هزم اتصزاف ذهنزی اسز؟      .نیس؟ که فرد یا مصدا  خارجی موضوع باشد

کزه   گوییم نوع کلی اس؟ هم نوع یزک مف زوم کزامال ذهنزی اسز؟ چزه ایزن        . وقتی مثال میمحمول کامال ذهنی اس؟ موضوع و هم

پی برد کزه  به مصادیقی . پس مالصدرا از اینجا اند و هم کلی که خودش مف ومی کامال ذهنی اس؟ مصادیق آن مث  انسان هم ذهنی

، به ایزن معنزی کزه هزر مف زومی      گف؟ انسان انسان اس؟ توان . پس میدهدیعنی موضوع ما را یک امر ذهنی تشکی  می  ،اند ذهنی

ی یا مثال جائزی جائز   .گف؟ انسان انسان نیس؟ چون انسان خارجی انسان ذهنی نیس؟ توان خودش، خودش هس؟. و هم چنین می

ی یزک  که خود مف وم جائ اعتبار این ی نیس؟ بهتوان گف؟ جائی جائ ، خودش اس؟. اما میلحا  این که هر چیای خودش  هاس؟ ب

از حمز  اسز؟ کزه مزورد      یدیگزر  طور اس؟ ولی نوع مقاب  آن کلی هم همین. مف وم کلی اس؟ و کلی منطقی هم هس؟ نه فلسفی

 .شزود  یعنی در صناعات مختلز  اسزتفاده مزی    ،و صناعی اس؟خاطر حم  شایع نام گرفته  ه مردم کوچه و بازار اس؟ به همیناستفاد
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کلی اسز؟ ایزن بزه حمز  شزایع اسز؟ چزون         ،یگوییم جائ افاود و تاکید کرد، وقتی میتفاوت حملین را به اقسام وحدات مالصدرا 

چه این که هزر مف زومی بزا مصزدا       ،ی اس؟ به حم  اولی اس؟، جائیگوییم جائ . از سوی دیگر وقتی میمصدا  جایی مراد اس؟

 .خودش اس؟ ،خودش خود مطابق؟ دارد عالوه بر این که هر چیای باالخره

اما با حم   .نیس؟ بیانگر نکته اضافه ای رف؟ زیرا الصدرا نبود فایده امثال قضیه جائی، جائی اس؟ زیر سوال میاگر این بیان م

مف وم جایی و  'اولی مطروحه صدرا این قضیه نیا مفید اس؟ چون می رساند که موضوع غیر از محمول اس؟ مراد از جایی محمول 

لحزا  خاسزتگاه    هکامال مختل  منطقی اس؟ اول بز  ج ؟بحث تفاوت حملین از دو  پس .یی موضوع مصدا  جایی اس؟مراد از جا

بزه  دوم بحث معقوالت ثانیه منطقی که ذهن صدرا را  ،این بحث که بحث وحدات بوده که خود راجع به تناقض قضایای منطقی اس؟

  (01 ص ،0999 ،مدرس مطلق) .سوی تفاوت حملین سو  داده اس؟

 

 نتیجه گیری -7  

 .گوینزد  هزا ضزرورت اخالقزی مزی     که بزه آن اند،  از نسب؟ بایدها و نبایدها شک  گرفتهه ی هستند کیها های اخالقی گااره گااره 

یزرا  گردنزد ز  های اخالقی به ضروت فلسفی بزاز مزی   ی ارادی واختیاری اس؟ و این ضروتفلسفه اخال  حسن وقبح، هستی ها اساس

باشد و این همواره یزا در ذهزن     ای؟ و هدف فع  نیا میی اخالقی حاوی اشاره به غ واقعیتی خارجی هستند. یعنی هر گاارهحاکی از 

های اخالقی ناظر به ضرورت بین این دو امزر و   در گااره "باید" مفاد در این حال؟ باید گف؟صورت آشکار و پن ان اس؟.  هیا در لف  ب

غای؟ آن یعنزی کمزال یزا سزعادت      گویی با ر رابطه ضروری بین فع  عینی راس؟. یعنی ناظر بذهن اس؟واقعی؟ در عالم خارج از  دو

پزس ضزرورت    به نسب؟ روابط بین مفزاهیم اسز؟ و جایگزاه آن در ذهزن قزرار دارد،     جا که ضرورت منطقی صرفا ناظر  و از آن .اس؟

 اخالقی از نوع ضرورت منطقی نخواهد بود. ایدِباخالقی و 

شود این اس؟ که اخال   ری نفس استنباط میدر حرک؟ جوه  مالصدرا در خصوص صفات اخالقی و نقش آن ه از آرایچه ک آن

خصوص حرک؟ جوهری نفس انسان به عنوانِ اشرف مخلوقات وبرگایده اس؟. حرکز؟   هب ،رکن استوار و محکمی در حرک؟ جوهری

ی ج ان به   ، پس همهچون این حرک؟ یک حرک؟ صعودی اس؟ ،ی عالم باالس؟ی موجودات به سو جوهری در حقیق؟ حرک؟ همه

   .زنند سوی تجرد گام می

حم  در واقع ایزن مطلزب را بیزان    حم  شایع صناعی و تفاوت بین این دو بندی حم  به حم  اولی ذاتی و  مالصدرا با تقسیم

مصزدا  اسز؟ و    در واقع ایزن حمز  مف زوم بزر     .منرور حم  شایع صناعی اس؟ های اخالقی اس؟، کند که وقتی سخن از گااره می

ولی حم  اولی حم  مف زوم بزر مف زوم     .بلکه واقعی و عینی هستند ،های اخالقی اموری ذهنی نیستند طور که بیان شد گااره همان

قزی را  هزای اخال  توان ربط حمز  اولزی بزه گزااره     درعین حال ما مفاهیم اخالقی هم داریم که میجایگاه آن در ذهن اس؟. اس؟ که 

 .  های اخالقی هم کاربرد دارد بالتبع بدانیم که در گااره

راستی خوب اسز؟  نیا می گوییم وقتی  .اس؟بدی دروغ منرورمان  ،شود دروغ نباید گف؟ های اخالقی گفته می وقتی در گااره

این قضزیه   کند با یان میب جع  بسیطذاتی با که حسن و قبح  راستی اس؟. پس اص  وجود خوبی یا بدی  بازگشتش به خوب بودن

، به همزین  نیس؟ پذیر ، ذاتی تعل شود ی مالصدرا بیان می فلسفه طور که در ن. و هماخورد که دروغ بد اس؟ با جع  مرکب پیوند می

 ها نیس؟. نیازی به اثبات آن ، زیراشود چرا حسن خوب اس؟ و بد قبیح اس؟ پرسیده نمی دلی 

تصزوریات   القضایا )اجتماع وارتفاع نقیضین( و تمامی تعاری  به ؟ که تمامی قضایا به امسی این اسدر فلسفه مالصدرا بحث اسا

تی که مبدا ک  شزرف و هزر خیزری اسز؟.     . از طرف دیگر ناد مالصدرا اص  به واقع ج ان هسشود دی ی منت ی میبه تصور بیعنی 

اصال؟ هستی اس؟ و هسزتی منشزأ خیزر اسز؟ و خیزر      تقد به ع، چون او مهای اخالقی مالصدرا بسیار روشن اس؟ پس مساله گااره
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قض یزا امتنزاع و   الصدرا، مبدا ایزن صزورت کزه اصز  تنزا     های اخالقی در فلسفه م های اخالقی اس؟. پس گااره اساس اخال  وگااره

باشزند همزان   توان دو نقیض بزا هزم    کند که نمی ا اص  تناقض روشن میزیر ،ارتفاع نقیضین به بودن و نبودن بستگی دارد اجتماع و

     .بودن و نبودن همان وجود و عدم  و می دانیم که وجود ناد مالصدرا اص  واقع اس؟
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