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مسألةبایدوهستازدیدگاهعالمهطباطبایی(ره) 

حسیناحمدی 

محمدکریمی 

چکیده
فرااخالق به مبادی تصوری و تصددقی لمدا اخدالق مد پدردادد قکد اد
موضولات فرااخالقد مباثدم مقیید اکد هده بده اکدفقفام م دا یا و
گراده ای اخالق م پردادد؛ بقابراقن رابیه باقد و س در دقدگاه لالمده
طباطباق در دمره مباثم مقیی فدرااخالق اکد ووقسدقده در اقدن میا ده
درصدد اک تا دقدگاه لالمه طباطباق درباره ارتباط جممه ای اخالقد را
در تمام جواوب تبیین و بررک هقد اقشان جممه دای اخالقد را الفبداری
اخباری و اکفقفامپذقر و آن اکفقفام را جدل م داود امدا بده و در مد رکدد
بیاو بر او اد جممه ای اخالق بر طبق و رقه لالمه امکان داشفه باشدد و
اشکال ای طرح شده در بیان لالمه طباطباق بر بر دانپدذقری جممده دای
اخالق قابمی پاکخ داشفه باشقد به ر ثال اقشدان جددل در جممده دای
اخالق را قبول دارد و جممه ای اخالق را بر پاقه واقعی ِ ودامفییر اکدفوار
م داود؛ بقابراقن اقشان وسب گراق اخالق را وم پذقرد و با شکاف باقدد و
س مخا ف اک اما اد دقدگاه ووقسقده ارتباط بر او میدان جممده دای
اخالق و غیراخالق را م توان تبیین هرد
کلیدواژهها :فرااخالق جممه اخالق


مسأ ه باقد و س

لالمه طباطباق

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 لضو یأت لمم مؤکسه آمودش و پژو ش امام خمیق (ره) راقاوامهhosseina5@yahoo.com :
 لضو یأت لمم مؤکسه آمودش و پژو ش امام خمیق (ره) .راقاوامهkarimi5050@gmail.com :
تارقخ پذقرش79/9/1:
تارقخ درقاف 79/5/02 :
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مقدمه 
فرااخالق به مبادی تصوری و تصدقی لما اخالق ذقل چهار بحم معقاشقاک اخدالق
معرف شقاک اخالق سف شقاک اخالق و مباثم مقیی م پردادد مباثم مقیید
فرااخالق لبارتاود اد مباثث هه به اکفقباط و اکدفقفام م دا یا و جممده دای اخالقد
مربوط اک ؛ ماوقد بررک وحوه ارتباط جممه ای اخالق با قکددقرر و بدا جممده دای
غیراخالق ؛ بقابراقن بحم بر انپذقری جممه ای اخالقد و ارتبداط باقدد و سد اد
مق ر لالمه طباطباق در دمره مباثم مقیی فرااخالق اک هه اقن در اقن میا ده بددان
م پردادقا جمع هردن و رقه الفبارقات و اکفقفاج بودن جممه ای اخالقد اد مسدا ل
پیچیده ای اک هه لالمه طباطباق مدل جد بودن اقن ارتباط اک (طباطبداق :1435
 )1210-1212و ثبات جممه ای اخالق را با پشفواوه واقع آوها بیان م هقد با توجده
به وکات فوق و ا می دقدگاه ای لالمه طباطباق بررک اقدن و رقده ثدا ز ا مید
م باشد قبل اد پرداخفن به مسأ ه فوق وکات ذقل را بهلقوان میدمه بیان م هقیا
 1برای تبیین و بررک وحوه ارتباط جممه ای اخالق با قکدقرر و بدا جممده دای
غیراخالق م توان اقن ارتباط را به دو دکفه تیسیا هرد؛ ا ف) اکفقفام باقدد اد سد
و ب) اکفقفام س اد باقد دو تمی اد «باقد» و دو تمی اد « س » در مسأ ه «باقدد و
س » وجود دارد؛ گا اد «باقد» تقها جممه ای ا زام د وه اردش د قصد م شدود و
گا به تمام جممه ای اخالق د الا اد اردش و ا زامد د اطدالق مد شدود (جدوادی
 )00 :1495مچقین گا « س » جممه ای اردش د وه ا زام د را دربدر مد گیدرد و
گا به جممه ای واقعوما اطالق م شود اهثر اودقشمقدان اد «باقد» تمام جممده دای
اخالق و اد « س » جممه ای واقعوما را قصد هردهاود اما برخد بیداو دقردر دارودد
(رک :جوادی )04 :1495

با توجه به اقن بیان ر هدام اد دکفهبقدی ای فوق را م توان به دکفه ای دقرر ویز
تیسیا هرد به طوری هه ر جممه اخالق اد جممه ای اخالق دقرر قدا اد جممده دای
غیراخالق اکفقفام شود و اققکه تمام میدمات اد جممه ای ثاوی س تشدکیل شدده
باشقد قا برخ اد آوها اد س و برخ اد باقد تشکیل شوود
اگرچه برخ اد دکفه ای فوق در و ر برخ مصداق وداشفه باشد و تقاقضگدوق
به ثساب آقد به لقدوان مثدال اودقشدمقداو ماوقدد آقد ا جدوادی آممد هده تمدام
جممه ای اخالق را در دمره جممه ای اوشاق و ثاوی «باقد» بده ثسداب مد آورودد
جممه ای ثاوی « س » را جممه ای غیراخالق و واقعوما م شمارود (جدوادی آممد
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)43 :1439؛ بقا بر اقن و رقه ا برخ صورت ای دکفه ای فوق مفقاقض اکد ؛ ماوقدد
مواردی هه اد طرف مبینِ جممه ثاوی « س » م باشد و اد طدرف دقردر اخالقد بده
ثساب م آقد
مواردی ماوقد اققکه جممه ثاوی «باقد اخالق » اد میدمات مفشکل اد «باقدد» وفیجده
گرففه شود مورد بحم ارتباط باقد و س وخوا د بود؛ دقرا میدمده اد جممده ثداوی
«باقد» تشکیل شده اک و بحم ارتباط «باقد» و «باقد» به ثسداب مد آقدد و مچقدین
مواردی هه جممه ثاوی « س » اد میدمات ثاوی « س » به دک آقد بحم ارتبداط
« س » و « س » خوا د بود
با توجه به اقن بیان چهار صورتِ اثفما اد دکدفه دای فدوق مدورد بحدم اقدن
تحییق خوا د بود هه صورت ای چهارگاوه لبارتاود اد 1 :آقا جممده اخالقد ثداوی
«باقد» اد جممه ای اخالق ثاوی « س » اکدفقفام مد شدود ماوقدد اققکده اد جممده
«لدا داشفن خوب اک » وفیجه بریدرقا هده «باقدد لددا داشد » و  0آقدا جممده
اخالق ثاوی «باقد» اد جممه ای غیراخالق ثاوی « س » وفیجده گرففده مد شدود
ماوقد «لدا داشفن اوسان را به همال م رکاود» پس «باقد لدا داش »  4آقا جممه
اخالق ثاوی « س » اد میدمات هه ثداقل برخ اد آوها جممه دای اخالقد ثداوی
«باقد» باشقد اکفقفام م شود (در اقن صورت فرق وم هقد هه دقرر میددمات ثداوی
« س » باشقد قا وه و برخ اد میدمات اخالق و برخ دقرر غیراخالق باشدقد دقدرا
ثداقل قک میدمه ثاوی «باقد اخالق » وفیجه ثاوی « س » را ارا ه داده اک ) ماوقد
اققکه اد جممه «باقد لدا داش » وفیجه بریرقا هه «لدا داشفن خوب اک »  3آقدا
جممه غیراخالق ثاوی « س » اد میدمات هه ثداقل برخ اد آوها جممه ای اخالق
ثاوی باقد اک اکفقفام م شود ماوقد اققکه اد جممده «باقدد لددا داشد » وفیجده
بریرقا هه «لدا داشفن اوسان را به همال م رکاود»
 0وکفه مها دقرری هه توجه به آن برای فها رابیه باقد و س در دقددگاه لالمده
ا می دارد معقای برخ اصیالثات ماوقد م ا یا اخالق در و رقه اقشان اک اقشان
م ا یا اخالق را اد کقخ الفباری لمم م داود الفبارقات لمم در دقدگاه اقشدان بده
ادراهات اطالق م شود هه مربوط به ظرف لمل و قوای فعا ه موجودات ارادی اک و
در راکفای رفع ویاد فردی و اجفمال ثد چیزی به چیز دقرری داده م شود به لقدوان
مثال در م هوم «ا زام اخالق » ثد ضرورت واقع میان فالل و فعل اخالق د هه رابیده
امکاو دارودد الفبار م شود تا فالل تحرقک شود و برای محیق شدن ضرورت واقعد
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تالش هقد
الفبارقددات لمددوم و خصوصدد را
 4الفبارقددات لممدد لالمدده طباطبدداق
دربرم گیرد الفبارقات لموم و ثاب آن الفبارقات سفقد هده پدیا اد اجفمدام دا
وامیده شدهاود (طباطباق  020 :1463و  )025اقن الفبارقات پارهای اد فعا ید قدوای فعا ده
اوسان را دربرم گیرود هه محدود به اجفمام وم باشقد الفبارقات خصوص و مفییر آن
دکفه اد ادراهات الفباری سفقد هه ب فرض «اجفمام» محیق وم شوود (طباطباق :1463
(ره)

 136و )137-133

بحم م ا یا اخالق اد دو جهد در بیدان لالمده بررکد شدده اکد ؛ اد جهد
«الفباری بودن» در بحم ادراهات الفباری و بیشفر در میا ه ششاِ هفاب «اصول فمس ه و
روش ر ا یسا» و رکا ه «الفبارقات» به آن پرداخفه شده اک و اد جه «اخالقد » در
ت سیر ا میزان به آن م پردادد (اثمدی )04-9 :1474
 4مق ور اد اخباریاوراری قا اوشداق اورداری در اقدن تحییدق اخبداری قدا اوشدا
داوسفن ظا ر جممه ای اخالق ویس ؛ دقرا فیمسوفان اخدالق قا دب و ظدا ر اخبدار و
اوشاء را برای جممه ای اخالق م پذقرود و دو جممه به ظا ر اخباری و اوشاق ِ ذقل را
اخالق م داوقد« :لدا داشفن واجب اک » و «باقد لدا داشد »؛ بمکده بحدم در
اقن اک هه م اد و ثییی ِ جممه ای اخالق اخبار اکد قدا اوشداء اگدر م دادِ اقدن
جممه ا ادلای واقعوماق داشفه باشد و بده لبدارت دقردر ثکاقد اد واقعید باشدد
اِخباری محسوب م شود و اثفمال صدق و هذب در اقن جممه ا راه دارد و اگر م دادِ
آوها ثکاقف وباشد اوشاق به ثساب م آقد و اثفمال صدق و هدذب در آوهدا وجدود
ودارد به لبارت دقرر وقژگ جممه دای خبدری قابمید اتصداف بده صددق و هدذب
اک  1اگر م ادِ جممه ای با واقع میابید داشدفه باشدد صدادق اکد و اگدر میابید
وداشفه باشد هاذب به ثساب م آقد؛ بقابراقن جممه ای خبری صدرف و در اد د
دارای ثییی ثابف سفقد و یأت چقین جممه اق ویا ثکاق گدری و واقدعومداق
دارد اگر هس جممه ای اخالق را دارای ثییی خبری بداودد اِخبداریاوردار و اگدر
دارای ثییی اوشاق بداود اوشاق اورار به ثساب م آقد
لالمه(ره) بیانِ صرقح بر اِخباریاوراری قا اوشاق اوراری جممه ای اخالق ودارد و
به مین د یل م سرانِ هالم اقشان دچار اخفالف شدهاود برخ اوشاق بودنِ جممه ای
اخالق را به اقشان وسب م د قد (رک :کروش 464-462 :1494؛ جوادی 131-197 :1495؛
شرق  162 :1433و مروارقد و مف میدم  )193 :1437و برخ اِخبداری بدودنِ آوهدا را (رک:
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مروارقد و مف میدم  )133-196 :1437به و ر ووقسقده اخباری بودن جممه ای اخالق در
دقدگاه لالمه طباطباق قابل اثبات اک (اثمدی  )9 :1473و بدر اکداا اقدن ت سدیر بده
و رقه لالمه پرداخفه شده اک

دیدگاهعالمهطباطبایی 
و رقه لالمه طباطباق درباره چهار صورت اد رابیه «باقدد» و « سد » هده در میدمده
تشرقح شد در اقن قسم تبیین م شود برای تبیین صور قاد شدده در دقددگاه لالمده
دو وکفه مها به و ر م رکد هه تبیدین آن ضدروری اکد ؛ بدا توجده بده اققکده اقشدان
جممه ای اخالق را اِخباری م داود و در هفاب اصول فمس ه و روش ر ا یسدا ارتبداط
تو یدی اقن جممه ا را با لموم ثییی و م هقد (طباطبداق )153-154 :1463؛ بقدابراقن
اوالً رابیه جممه ای اِخباری با ارتباط تو یددی داشدفن باقدد تبیدین شدود و ثاوید ًا رابیده
ارتباط تو یدی داشفن با بحم «باقد و س » مشخص گردد به لبارت دقرر پاکخ بده
پرکا ای ذقل رابیه ای قاد شده را بیان م هقد پرکا داق ماوقدد اققکده چدرا اگدر
جممهای اِخباری اک آن جممه وم تواود با لموم ثییی رابیه تو یدی داشدفه باشدد
قعق اگر جممه ای اخباری میشه با س ا رابیه لیقی دارود چرا با لموم ثییید
رابیه تو یدی ودارود آقا لالمه طباطباق با تصرقح به رابیه تو یدی وداشفن معفیدد بده
«شکاف باقد و س » وشده اک به لبارت دقرر آقا امکان دارد هسد اخبداریاوردار
باشد و به تماقز باقد و س ویز معفید باشد
لالمه در تبیین جممه ای ثاوی «باقد اخالق » اخباریاورار اک و برای مشدخص
شدن رابیه اخباریاوراری و ارتباط تو یدی داشفن باقد توجده داشد هده جممده دای
اخباری دو دکفهاود؛ برخ جممه ای اخباری ثاه اد واقعی ثییی و لیق و برخ
دقرر ثاه اد واقعی الفبداری سدفقد جممده »غدذا ای قددی پدر ادوقده اکد » اد
مصادقق جممه اق اک هه اد واقعی ثییی و لیق ثکاق م هققدد و جممده «مدن
میان خودم و خوردن ضرورت را الفبار م هقا» اد واقعی الفباری ثکاقد مد هقدد
اگر جممه ای اخباری هه اد واقعی ثییی ثکاق م هققد با دقرر جممه ای ثییید
ضمیمه شوود و دقرر شراقط بر ان را دارا باشقد م تواوقد جممهای را وفیجه بد قد هده
آن ویز اد واقعی ِ ثییی ثکاق هقد هه لالمه به اقدنگووده اوضدمام ارتبداط تو یددی
م گوقد و اگر جممه اق هه اد واقعی الفباری ثکاق م هققد بدا قکددقرر قدا بدا
قک اد جممه اق هه ثاه اد واقعی ثییی اک ضمیمه شوود و شدراقط قیداا را
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دارا باشقد وفیجه ثاصل جممهای خوا د بود هه اد واقعی الفباری ثکاق م هقد
ن واقعی ثییید بدا جممده ثداوی باقدد در اقدن جهد
به لبارت د قرر جممه مبی ِ
مف اوت اک هه جممه ای ثاوی باقد وفیجه محیق شده را ثاب وم هقد قعقد ماوقدد
اقن م ماود هه قضیه ثییییهای هه رابیه لم واقصه و معمول را بیان م هقد در قیداا
اکفقفاج قرار گیرد وفیجه آن قییق میابق واقع و محیق شده وخوا د بود مثدال ذقدل
میمب فوق را واضح م هقد به لقوان مثال اگر هسد بروقدد :اگدر هسد مد خوا دد
کعادتمقد شود الفبار ضرورت میان خود و لدا داشفن ضروری اک تدا کدعادتمقد
شود (معقای باقد لدا داش ) میدمه دوم :من میان خود و لدا داشدفن ضدرورت
الفبار هردم وم توان وفیجه گرف هه پدس کدعادتمقد شددم دقدرا جممده الفبداری در
میدمه اول لم الدادی و واقصه برای محیق شدن معمول قعق کعادتمقد شدن اک و
چه بسا شخص اقن الفبار را اوجام د د و لم تامه کعادتمقد شدن را محیق وسادد
و وفیجه محیق وشود بقابراقن جممه ای الفباری در ثکا قضاقای ثییییهای سفقد هده
رابیه لم واقصه و معمول را بیان م هقد و به یچ لقوان وم توان اد آوهدا قدک قضدیه
واقع را هه میابق واقع اک وفیجه گرف
برخ (جوادی آمم  )30 :1439معفیدود د یل الفباری بودنِ وفیجه اقن اک هه وفیجده
تابع اخس میدمات اک و وقف قک جممه ثاه اد واقعی الفباری اک وفیجده ویدز
اققچقین خوا د بود و اقن ارتباط ارتباط تو یدی وخوا د بود اگرچه وامِ ارتبداط ابفقداق
و اکفقفاج قا جد بر آن صحیح و با و ر لالمه قابل جمدع اکد (معممد -66 :1432
 )63با توجه به هالم فوق وسب جممه ای اخبداری بدا رابیده تو یددی داشدفن لدام و
خاص میمق اک به طوری هه برخ جممه ای اخباری بدا قکددقرر ارتبداط تو یددی
دارود هالم لالمه در ارتباط تو یدی وداشفن جممه ای الفباری با لمدوم ثییید چقدین
اک :
اقن ادراهات و معاو چون دا یده لوامل اثساک سفقد دقرر ارتباط تو یددی
با ادراهات و لموم ثییی ودارود و به اصیالح مقیق قک تصدقق شعری را بدا
بر ان وم شود اثبات هرد و در اقن صورت برخ اد تیسیمات معداو ثییییده
در مورد اقن معاو و میه مثل بددقه و و دری و ماوقدد ضدروری و محدال و
ممکن جاری وخوا د بود (طباطباق )153-154 :1463

مق ور لالمه اد ارتباط تو یدی داشدفن وفیجده ثییید و واقعد داشدفن اکد بده
لبارت دقرر اگر اکفقفاج اد میدمات الفباری تشکیل شد بدا توجده بده اققکده وفیجده
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اکفدالل تابع اخس میدمات اک بقابراقن وفیجه دا الفبداری خوا دد بدود د یدل بدر
میمب قاد شده اقن اک هه لالمه بعد اد و ارتباط تو یددی اکدفقفام الفبداری را اد
ضمیمه جممه ای الفباری به قکدقرر محال وم داود هالم اقشدان دربداره میمدب فدوق
چقین اک :
ممکن اک اقن معاو و میه را اصل قرار داده و معاو و میه دقرری اد آوهدا
بسادقا و به واکیه ترهیب و تحمیل هثرت در آوها پیدا شدود (کدبک مجداد اد
مجاد) ( مان  155و طباطباق )1210-1212 :1435

بعد اد تبیین رابیه اخباریاوراری با ارتباط تو یدی داشدفن در و رقده لالمده رابیده
ارتباط تو یدی با بحم «باقد و س » بیان م شود اقشان بدر ارتبداط وداشدفن «باقدد و
س » تصرقح ودارد بمکه اثکام اخالق را بر واقعی ثاب اکفوار م داود و م تدوان
به گووهای معیول میان ووشفه ای لالمه جمع هرد جمعِ معیول ووشفه ای لالمه بدقن
صورت اک هه لالمه ارتباط تو یدی را و هرده اک و ر ووم ارتبداط را و د
وکرده اک و م توان اثبات هرد هه اقشان ارتباط اکدفقفاج را پذقرففده اکد قعقد اد
میدمات هه الفباری باشقد وم توان جممه ثییی و واقع وفیجه گرف و مد تدوان
جممه الفباری وفیجه گرف برخد اودقشدمقدان (الرقجداو  )3 :1433اکدفقفاج وبدودنِ
الفبارقات را به لالمه وسب دادهاود و اد لالمه اوفیاد هردهاود و اقن اوفیاد موجده بده
و ر وم رکد؛ دقرا لالمه رگووه ارتباط میان ادراهات ثییی و الفباری را و وم هقد
و تقها ارتباط تو یدی و م شود و م توان ارتباط اکفقفاج و جد میان جممده دای
ثاوی واقعیات الفباری اقجاد هرد (طباطباق )1210-1212 :1435
به لبارت دقرر اگر جممه دای اخالقد را اخبداری در و در بریدرقا وفیجده قیداا
ثاصل اد اقن جممه ا ویز اخباری خوا د بود و میان باقد و س ارتباط برقرار اکد
بمکه جممه ثاوی «باقد» ویز خبر اد واقعی الفباری م د د با توجه به اققکه جممه ای
اخالق در دقدگاه لالمه طباطباق اخباری اود بقابراقن م تواوقد وفاقج اخبداری ارا ده
د قد و لالمه ویز بر وجود اقن وفاقج صدحه مد گدذارد و قیداا مفشدکل اد اقدنگووده
جممه ا را جدل م وامد (طباطباق )1210-1212 :1435

جدلیبودناستنتاجاخالقیدردیدگاهعالمه 
برای تبیین دقیقِ ارتباط اکفقفاج و جد در هالم لالمه مثال ذقل م یدد خوا دد بدود:
میدمه اول :اهدرام هدرد ِن مده اودقشدمقدان لدادل واجدب اکد میدمده دوم :دقدد اد
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مانطور هده میدمده اول
اودقشمقدان لادل اک وفیجه :اهرام هردنِ دقد واجب اک
ثاوی الفبار مورد و ر لالمه اک وفیجه ویز ثاوی چقدین الفبداری مد باشدد معقدای
جممه با توجه به اققکه در جممه ای اخالق خبری اک و صدق و هذبپدذقر اکد
اقنگووه م شود هه میدمه اول :اهرام هردن اودقشدمقدان لدادل ضدروری اکد بددقن
مقاکب هه میان اهرام هردن و وفیجه آن رابیه ضروری برقرار اک میدمه دوم :دقدد اد
اودقشمقدان لادل اک وفیجه :اهرام هردن دقد ضروری اک بدقن مقاکدب هده میدان
اهرام هردنِ دقد و وفیجه آن رابیه ضروری برقرار اک معقای وفیجه اقن اک هه میدان
خود و اهرام هردنِ دقد الفبار ضرورت ضرورت دارد تا وفیجه د به لقوان مثال کعادت
و قرب ا ه د محیق شود قعق وفیجه ویز ماوقد میدمه اول اد الفبار هردن خبر م د دد
با اثفساب تحمیل فوق لالمه به ت سیر «شکاف باقد و سد » بده طدور میمدق معفیدد
ویس و اقشان وفیجه باقدِ الفباری را باقدِ الفبداری مد داودد بمکده اکدفقفام بده وکدیمه
جممه ای ثاوی باقد را ممکن م داود و بر آن تصرقح م هقد و قیاا ثاصل را جددل
م وامد و جدل اخالق را میبول م داود لالمه درباره اقن اکفقفام چقین م گوقد:
أن هذه املعانی االعتباریة ال حدّ هلا ،و ال برهان علیها  ...و اما أهنا ال برهان علیها،

ّ
فألن من الواجب فی الربهان أن تکون مقدّ ماته رضوریة دائمة کلیة؛ و هذه املعانی
ال تتحق ّإال فی قضایا ح ّقة تطابق نفساألمر؛ و أنّی للمقدمات االعتبار ّیة ذلک ،،و
هی التتعدّ ی حدّ الدعوی؟! و یظهر ایضاّ :
أن القیاس اجلاری فیها جدل مؤ ّلف من
املشهورات و املسلامت ،و املقبول منها ما له اثر صالح بحسب الغایکات ،و املکردود
منها اللغو الذی ال أثر له ( مان) ماوا اقدن م دا یا الفبداری «ثدد» ودارودد و
برای اثبات آوها وم توان بر ان جاری هرد و اققکه وم توان برای آوها بر ان
جاری هرد بدقن کبب اک هه میدماتِ بر ان باقد ضدروری دا مد و همد
باشقد در ثا هه م ا یا قاد شده تقها در جممه ای مبین ثیاقق و ساألمری
وجود دارود و وم توان اقن م ا یا را برای میدمات الفبداری در و در گرفد
دقرا میدمات الفباری اد محدوده ادلا تجاود وم هققد و مچقین روشدن مد
شود هه قیاا جاری ثاصل اد اقن میدمات الفباری جد به ثساب م آقدد
هه اد میدمات مشهورات و مسممات تشکیل م شود و مواردی اد آوهدا میبدول
اک هه با توجه به دف هه براقشان در و ر گرففده مد شدود وفیجده مدؤثر و
م یدی به جا گذارود و مچقین موارد مردود مواردی اکد هده یدو و بددون
دف باشقد و اثری برای آوها وباشد

جممه ای الفباری به اقن د یل بر او ویسفقد هه ضروری هم و دا مد ویسدفقد و
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در دمره جممه ای شخص قرار م گیرود دقرا به الفبارِ معفبر وابسفهاود و تا معفبِر آوهدا
را الفبار وکقد ضروری هم و دا م وخوا قد بود؛ به مین جه در دمره اکفقفاجات
جد قرار م گیرود وه بر او د یل خروم جممه ای شخصیه اد بر ان اقن اکد هده
اقن جممه ا قیینآور ویسفقد قعق به بدقه خفا وم شوود بمکه برای تصدقق آوهدا قدا
باقد به صدق هالم مفکما اهف ا شود قا مخاطب بدون روش بر او ماوقدد ادراک ثسد
آوها را تصدقق هقد پس اد طرقق بر ان و بدقهیات قضاقای شخصیه را وم توان اثبدات
هرد به لقوان مثال اگر هس بروقد« :دقد لا ا اک » و « ر لا م را باقد اهدرام هدرد»؛
پس «باقد دقد را اهرام هرد» اقن قیاا اد ثیم صورت صدحیح اکد و د اد ثیدم
ماده در دمره اکفدالل ای بر او قرار وم گیرد دقدرا میدمده اول شخصدیه و غیرقابدل
اثبات بر او اک قعق لا ا بودن دقد قا باقد اد طرقق صادق بودن مفکما میبول شود
قا اد طرقق اققکه مخاطب خودش با تحییق بر لا ا بودن دقد لما پیدا هقد وه اد طرقدق
بدقهیات
جممه ای اخالق ماوقد «لدا داشفن ضرورت دارد» در ثکدا قضداقای شخصدیه
سفقد و به صورت ثییی ضدروری ویسدفقد قعقد ضدرورت بدرای لددا داشدفن
الفباری اک و اد دقرر جممه ای الفباری مفماقز اک دقرا جممه ای اخالقد بدر
اکاا وفاقج شان هه واقع سفقد ثبوت و واقعی دارود و معفبر ویز با الفبدارش بده آن
وفیجه م ید و واقع م رکد بقابراقن طبق بیان فوق اد لالمده جممده دای اخالقد در
دمره جممه اق سفقد هه لالوه بر الفبارشان برای دف واقع الفبار مد شدوود و در
دمره جممه ای میبول واقع م شوود و به مین د یل در دمره اکدفقفاجات جدد قدرار
م گیرود
با توجه به بیان فوق لالمه طباطباق رابیه مالک با جعل ثکا را مقیی و جدد
م داود برای روشن شدن میمب مثال کاده ذقل م ید به و ر م رکد در اقن مثال کدیر
شدنِ لم مالکِ الفبار ضرورت میان لم و خوردن اکد اوالً گرکدقه بدودن و کدیر
شدن لم بر اکاا خوردن واقعی دارد ثاویاً رابیه میان خوردن و کیر شدن ویز رابیه
لم و معمول و ضرورت واقع اک برای تحیق اقن ضرورت واقع ضرورت میدان
لم و خوردن الفبار م شود اهقون مالک اقدن الفبدار (باقدد) آن کدیر شددنِ ثییید
( س ) اک قعق اگر هس بپرکد :چرا میان لم و خوردن ضدرورت الفبدار شدده
اک پاکخ م شقود :دقرا ر گرکقهای غذا بخورد کیر م شود و لم گرکدقه اکد ؛
بقابراقن لم باقد غذا بخورد صورت اکفدالل اققرووه اک هده« :اگدر گرکدقهای غدذا
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بخورد کیر م شود» و «لم گرکقه اک »؛ وفیجه م گیرقا «اگر لم غذا بخورد کدیر
م شود» بقابراقن «لم باقد غذا بخورد» (اقن ضرورت الفباری در میدمات ویس )
«اگر لم غذا بخورد کیر م شود» قعق اگر لم بخوا د (میموب) کیر شود باقد
غذا خوردن را بخوا د قا به لبارت دقرر :اگر میان لم و غذا خوردن ضرورت باشدد
میان لم و کیر شدن ویز ضرورت خوا د بود ما م خوا یا میدان لمد و کدیر شددن
ضرورت (واقع ) باشد پس م خوا یا میان لم و غذا خوردن ویز ضرورت (واقعد )
باشد برای تحیق اقن خواکفه و میموب خود باقد ضرورت الفبار هقدیا اققجدا رابیده
تو یدی قیع م شود قعق بر ان ویس اگرچه م تواود جدل باشدد قعقد بدر اکداا
فرض اق پیریری شود در ادامه بیان فوق م توان گ  :برای برقراری ضرورت میدان
لم و خوردن الفبارِ ضرورت ضرورت دارد قعق برای برقراریِ ضرورت ضدرورت
فرض م شود بقابراقن اکفقفام بر پاقه فرض اکد اگدر ضدرورت الفبدار وشدود آن
ضرورتِ واقع میان لم و خوردن محیق وخوا د شد ماوقدد رقاضدیات اقمیدکد هده
برپاقه فرض اق بقا م شود و تا آن فرض ا باق اک وفیجه ویدز سد و اقدنگووده
اکفقفام ا در دمره جدل قرار م گیرد
با توجه به میا ب فوق رابیه بر او اد رابیه باقد و س در دقددگاه لالمده و د
م شود و باقد توجه داش هه جعل ضرورت ب مالک ویس بمکه بر اکداا قدک
رابیه واقع و ثییی ضرورت الفبار م شود بقدابراقن بدرای کدیر شددن ومد تدوان
ضرورت را میان دوقدن و لم الفبار هرد بمکه برای رکیدن به غاق ِ کیری اد حدا
مقیی ضرورت میان خوردن و لم الفبار م شود بقابراقن جممده دای ثداوی «باقدد
اخالق » الفبار محض ویسفقد هده دیچ رابیدهای بدا واقعید دا وداشدفه باشدقد بمکده
الفبار اق سفقد هه بر اکاا واقعی ِ ثاب الفبار شدهاود و ثاب و تیییرواپذقر سفقد
د یل لالمه برای رابیه تو یدی وداشفن تقها اقن ویس هه الفبارقدات وسدب سدفقد
قعق قک رود به د یل برخ اغراض ماوقد ترکیدن دقدد گ فده مد شدود» :دقدد مدوش
اک » و رود دقرر به د یل اغراض دقرری ماوقد شجال ِ دقد بیان م شود» :دقدد شدیر
اک » د ذا اد م اد قک قضیة الفباری قک قضیة ثییید و ثابد را ومد تدوان وفیجده
اچقین اد م اد قضاقای ثییی وم توان قضاقای الفباری را اکفقفامهرد قدا بده
گرف
بیانِ اقشان با تصدقیات بر او قک تصدقق شعری را وم توان به اثبدات رکداود اقدن
اکفدالل تخصصاً جممه دای اخالقد را دربرومد گیدرد دقدرا در اثکدام اخالقد هده
وجه شبه قا به تعبیری مصا ح و م اکد ثاب و تیییرواپذقر وجود دارد مد تدوان اثکدام
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ثاب وفیجه گرف و لالمه ثبوت اثکام اخالق را در ت سیر ا میزان تبیین هدرده اکد
(طباطباق 1319قک 011/1؛ 11-12/5؛  )170/16به و ر م رکد د یدلِ لالمده بدرای ارتبداط
تو یدی وداشفن الفبارقات تقها ثبات اثکام ویس بمکه بر پاقه فرض بودن الفبارقدات
اک هه با الفبارقات وم توان قضاقای ثییی را وفیجه گرف به لبارت دقرر فرض و
الفبارِ ضرورت در جممه ای ثاوی «باقد اخالق » ثاب اک بقابراقن ارتباط تو یددی
وداشفن به تییر ارتباط ودارد بمکه به کبب الفباری و فرض بودن آن اکد و مق دور
لالمه اد لوامل اثساک در هالم ذقل برای جممه ای اخالق الفباری و فرض بدودن
اک
اقن ادراهات و معاو چون دا یده لوامل اثساک سفقد دقرر ارتباط تو یددی
با ادراهات و لموم ثییی ودارود و به اصیالح مقیق قک تصدقق شعری را بدا
بر ان وم شود اثبات هرد و در اقن صورت برخ اد تیسیمات معداو ثییییده
در مورد اقن معاو و میه مثل بددقه و و دری و ماوقدد ضدروری و محدال و
ممکن جاری وخوا د بود (طباطباق )153-154 :1463

با توجه به بیان فوق لالمه طباطباق معفید اک هه به حا مقیید ومد تدوان اد
میدمه ای الفباری وفاقج ثییی اخذ هرد و مچقین اد میدمده دای ثییید بده وفداقج
الفباری رکید به لقوان مثال اد اقن میدمه ا هه «اقدن کدیب اکد » و «مدن گرکدقهام»
وم توان وفیجه مقیی گرف هه «من باقد اقن کیب را بخورم» دقرا اقن وسدب جدقدد
قعق «باقد» در میدمه ا قاف وم شود و اقن ادراهات و معداو الفبداری چدون داقیدده
لوامل اثساک اود دقرر ارتباط تو یدی با ادراهدات و لمدوم ثییید ودارودد و د بده
الفیاد اقشان بین اقن دو ووم ادراک شکاف پروشدو وجود ودارد و م تدوان روابید را
بین آوها در و ر گرف
وخس رابیه م هوم قا ابفقاق اک به اقن معقا هه م ا یا ثییی مواد او یده ذ دن
برای اقجاد م ا یا الفباریاود و ر چقد اقن رابیه تو یدی بر او ویس و ذ ن بدر
اکاا وول تقزقل م ا یا الفباری را اد طرقق م ا یا ثییی م کادد به لبارت دقردر
ارتباط ابفقاق به معقای اقن اک هه ثدد شد ء ثییید را بده شد ء دقردر مد د دیا
بقابراقن الفبار بر آن ثییی مبفق اک و اقدن ابفقدا اد حدا مقیید م یدد فاقدده
وخوا د بود بمکه ابفقای الفبار بر دف واقع فاقدده دارد هده در اخدالق مصدمح و
م سده واقع کبب الفبار اک پس اثکام ثاب را اقجاد م هقد م توان اقن الفبدار را
میان دو ثییی داوس قعق ثییی مبقا و ثییی دف هه در اثر اوجدام الفبدار آن
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دف ثییی واقع م شود و رابیه دوم به اقن ووم رابیه م پردادد بقابراقن رابیده دوم
رابیه وجودی اک هه ادراهات الفباری واکیه بین دو گروه ثیداققاودد و اد اقدن رو
روابی با خارم دارود به اقن معقا هه خدوا ا دا و ویاد دای آدمد محدرک دکدفراه
شقاخف اک تا برای رفع ویص و ارضای ویاد ابزار اق اد جقس فکر تو ید هقدد اقدن
لامل مان اصل هوشا برای ثیات و اویباق با اثفیاجات اک ذا ادراهات الفبداری
به واکیه ادراهات ثییی با همال و غاق اوسان هده امدری واقعد اکد ارتبداط پیددا
م هقد اقن رابیه وجودی واقع و برای بحم مقیی م ید اک
رابیه باقد و س در هالم لالمه با تبیین فدوق غیرتو یددی داوسدفه شدده اکد ؛
اهقون به چهار صدورت اد ارتبداط باقدد و سد هده در میدمده تشدرقح شدده اکد
م پردادقا لالمه یچ اکفقفاج در بحم ارتباط باقد و س را بر او وم داودد و د
معفید اک هه امکان اکفقفامِ جممه ای اخالق ثاوی باقد اد جممه ای اخالق ثاوی
س وجدود دارد (رک :مدان  155و طباطبداق )1210-1212 :1435؛ دقدرا در دو جممده
الفباری سفقد و اکفقفام جممه ای الفباری اد قکدقرر ممکن اک طبدق و در لالمده
م توان اد «لدا داشفن خوب اک » وفیجه گرف هه «باقدد لددا داشد » قدا بده
لبارت بهفر د یم ودارقا هه لالمه اکفقفام مذهور را قبدول وکقدد بمکده آن را در دمدره
اکفقفاجات جد قرار م د د اقشان صورت کوم ارتباط باقد و س قعقد اکدفقفامِ
جممه ای اخالق ثاوی س اد جممه ای اخالق ثاوی باقد-ماوقد صورت اول -را
در ارتباط تو یدی و هرده اک ماوقد اققکه اد جممه «باقد لدا داش » وفیجه گرففه
شود هه «پس لدا خوب اک » و امکان جدل را مقف وداوسفه اک
لالمه در صورت دوم ارتباط باقد و س قعق اکفقفام جممه ای اخالق ثداوی
باقد اد جممه ای غیراخالق ثاوی س ارتباط تو یدی را و م هقدد ماوقدد اققکده
«لدا داشفن اوسان را به همال م رکاود» پس «لدا داشفن ضرورت دارد» اقشدان
اکفدالل بر او جممه ای سد ِ غیراخالقد را اد جممده دای ثداوی باقدد اخالقد
(صورت چهارم) را ویز و م هقد ماوقد اققکه «لددا داشدفن ضدرورت دارد» پدس
«لدا داشفن اوسان را به همال م رکاود» اقشان معفید اک هه جممه ای الفباری بدا
قکدقرر ارتباط تو یدی ودارود قعق اگر ثداقل قک اد دو میدمه اکفقفام ثداوی باقدد
اخالق باشد وفیجه جممه ثاوی س ِ غیر اخالقد وخوا دد بدود و د اگدر قکد اد
میدمات جممه ثاوی «باقد اخالق » باشد و دقرری جممده ثییید قدا در دو میدمده
ثاوی «باقد اخالق » باشقد وفیجه ویز ثاوی «باقدد اخالقد » خوا دد بدود هده ارتبداط
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تو یدی و وفیجه ثییی به ثساب وم آقد و لالمه آن را و وم هقد
اکفقفام جد صورت دوم برای ومووه در اققجا به تصوقر هشیده م شدود صدورت
دوم اقن بود هه جممه غیراخالق ثاوی « س » ماوقدد« :لددا داشدفن اوسدان را بده
همال م رکاود» وفیجه م د د «لدا داشفنِ اوسان ضروری اک » تاهقون «ضرورت»
به معقای رابیه واقع شده تصور شده بود و اگر اقن رابیه محیق وشدده باشدد بدرای آن
الفبار م شود ماوقد اققکه «الفبارِ ضرورت میان اوسان و لدا داشدفن ضدروری اکد
بدقن مقاکب هه میان لدا داشفن او و همال داشفن رابیه ضرورت برقدرار اکد قدا
به لبارت دقرر تا همال اخفیاری محیق شدود» اقدن الفبدار ضدرورت میددمات ذقدل را
دربردارد
 1ر اوساو خودش و همال خودش را دوک دارد؛ دقرا ثدب ذات بده صدورت
تکوقق در مه اوسان ا وجود دارد و اوسان اد ویص فراری اک و دوبال هامدل شددن
اک (اقن جممه تکوقق و ثاوی « س » به ثساب م آقد )
 0ر فعم هه به همال اوسان همک هقد ویز محبوب اوکد قعقد فعدل اخفیداری
میموبی دارد تا به همال اخفیاری هه میموب بود برکیا (رابیه فعدل بدا همدال رابیده
لم و معمو اک پس میموبی فعل اخفیاری هه مقجر به همال اخفیداری مد شدود
قییق اک )
 4لدا داشفن به اوسان همک م هقد تا به همدال برکدد (اد آوجدا هده برخد اد
همال ا اد طرقق لدا داشفن ثاصل م شوود و اقن جممه لکس مسفوی جممه فدوق
و صادق اک پس اصل آن ویز صادق اک و جممه «لدا داشفن اوسان را به همدال
م رکاود» مبین رابیه میان فعل و وفیجه اک )
 3پس اوسان م خوا دد لددا داشدفه باشدد بده لبدارت دقردر لددا داشدفن
میموبی دارد
 5برای محیق شدن رابیه ضروری میان خود و همال الفبار هردن ضدرورت میدان
خود و لدا ضرورت دارد (اگر هس م خوا د به همدال برکدد میدان او و همدال
رابیه امکاو اک و اقن رابیه تا ضروری وشود همال محیق وم شدود بدرای رکدیدن
به همال اخفیاری باقد لم آن قعق فعل اخفیاری ماوقد لدا داشفن هه مقجر به همال
اخفیاری م شود ضروری شود تا همال تحیق قابد میان فرد و لدا داشفن ویز رابیده
امکاو اک و برای ضروری شدن آن باقد میان خود و لدا رابیده ضدروری الفبدار
شود تا بدقن وکیمه اراده تام شود و ضرورت محیق شود)
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جممه فوق معقای «لدا داشفن ضروری اک » م باشد قعق الفبارِ ضرورت میان
اوسان و لدا داشفن ضروری اک بدقن مقاکب هه میان لدا داشدفن او و همدال
داشفن رابیه ضرورت برقرار اک تا همال اخفیاری محیق شود تدا میدمده چهدار هده
خود وفیجه میدمات قبل بود بر ان مقیی برقرار اک و میدمه پدقجا هده بدر پاقده
الفبار اکفوار اک اد بر ان مقیی خارم شده اک و شدکل جدد بده خدود گرففده
اک اگرچه جزم آور اک و به آن اکفدالل بر او گ فه وم شدود دقدرا در جممده
چهارم الفبار وجود ودارد اگرچه آن جممه مبقای اقن الفبار اک
با توجه به اققکه لالمه جممه ای اخالق ثاوی «باقد» را اخبداری مد داودد مسدأ ه
باقد و س در و رقه لالمه ورود پیدا وم هقد؛ دقرا مق ور اد «شکاف باقد و سد »
اقن اک هه جممه ای اوشاق اد جممه ای خبری وفیجه گرففه ومد شدوود و مچقدین
جممه ای خبری اد جممه ای اوشاق مقفج وخوا قد بود در ثا هه لالمه جممه دای
اخالق را خبری م داود و رابیه جممه ای اخالق با غیراخالقد اد قبیدل جممده دای
اخباری با قکدقرر خوا د بود

بررسینظریهعالمهطباطبایی
اشکالاول:ارتباطتولیدیداشتن
به و ر م رکد با مباو فکری لالمه طباطباق م توان اکفقفاج را تق یا هرد هه ارتباط
تو یدی داشفه باشد قعق گا جممه ای ثاوی «باقد اخالق » به ضدمیمه جممده دای
ثاوی س جممه ثاه اد واقعی ثییی را وفیجه م د قد ماوقد اققکه «باقد لدا
داش » به ضمیمه «لم میان خود و لدا ضرورت الفبار م هقد» وفیجه م د دد هده
«لم م خوا د به همال برکد» اگر جممه ثاوی «باقد اخالق » در اکفدالل فدوق معقدا
شود مقفج بودنِ اکفقفام واضح م شود معقای اکفقفام فوق بدقن صورت اک هه «اگر
هس م خوا د به همال برکد ضرورت دارد میان خود و لدا ضرورت الفبار هقدد»
با اوضمام به جممه »لم میان خود و لدا ضرورت الفبار مد هقدد» مد تدوان وفیجده
گرف هه «لم م خوا د به همال برکد»
بقابراقن تبیین صورت دوم اد صور چهارگاوه قاد شده در بیان مسأ ه بیدان واقعید
ثییی اک بدقن صورت هه فرآققد اکفقفام طبق و ر لالمه به صدورت ذقدل خوا دد
بود:
 1لدا داشفن اوسان را به همال م رکاود (اگر میان ر هدس و لددا داشدفن
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رابیه ضرورت برقرار باشد میان او و همال داشفن ویز رابیه ضدرورت برقدرار خوا دد
بود)
 0اگر هس م خوا د به همال برکد میان او و همال رابیده امکداو اکد و اقدن
رابیه تا ضروری وشود همال محیق وم شود قعق آن فرد باقد رابیه میان خود و فعدل
را ضروری فرض هقد تا بدقنوکیمه ارادهاش تام بشود و ضرورت محیق شود
 4برای محیق شدن رابیه ضروری میان خود و همال الفبار هردن ضدرورت میدان
خود و لدا ضرورت دارد
جممه فوق معقای «لدا داشفن ضروری اک » در و ر لالمه طباطباق اک
مانطورهه مشخص اک ر که میدمه اد واقعی به معقای لام خبر م د قدد بده
لقوان مثال میدمه دوم اد واقعی الفباری خبر م د دد و اکدفدالل صدحیح و بر داو
محسوب م شود
اشکالدوم:ارتباطبرهانی،نهجدلی 
وفاقج اخالق اد اکفدالل بر او به دک م آققد وه اکفقفام جد مثال ذقل بحدم را
مشخص م هقد :اگر میان لم و غذا خوردن ضرورت باشد میان لم و کیر شدن ویدز
ضرورت خوا د بود ما م خوا یا میان لم و کیر شدن ضرورت (واقع ) باشد پدس
م خوا یا میان لم و غذا خوردن ویز ضرورت (واقع ) باشد برای تحیق اقن خواکفه
و میموب خود باقد ضرورت الفبار هقیا در تبیین هالم لالمه بیان شد هه اققجا بر دان
ویس اگرچه م تواود جدل باشد قعق بر اکاا فرض اق پیریری شدود پدس اگدر
ضرورت الفبار وشود آن ضرورتِ واقع میدان لمد و خدوردن محیدق وخوا دد شدد
اشکال مین جا وارد م شود هه اگر ضرورت الفبار وشود ویز ضرورت واقع م تواود
محیق شود دقرا لالمه الفبارِ ضرورت را برای ترغیب فالل م داود در ثا هده اقدن
ترغیب به وکیمه ثب به ذات محیق م شود و به الفبارِ ضرورت اثفیاج ویسد بده
مین د یل اک هه برخ اد مقفیدقن هالم لالمه بیان هردهاود هه به واکیه جممه دای
اخالق م توان بر ان تشکیل داد و مقافات با جد بودن آوها ودارد هدالم آوهدا چقدین
اک :
أن القیاس اجلاری فیها جدل» ذکر املنطقیون ّ
قوله «و یظهر ّ
أن اجلکدل یتشککّم مکن
املقدّ مات املشهورة و املقبولة ،لکن الیعنی ذلّ ،
أن املقدّ مات املشهورة غرییقین ّیکة و
غریصاحلة لتشکیم الربهان مطلق ،بم ربام تکون نظر ّیة حتتکا إلکی برهکان ،و قکد
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خفی غریمکذکور فکی القضکیة .فمهکم هکذه القضکایا
یکون صدقها مشرتطا برشط ّ
برصف النظر عن إقامة الربهان علیها و بشککلها املطلکق التحکلح للربهکان .قکال
الشیخ فی برهان الشفاءک «بم املشهورات هذه و امهاهلا منها ما هو صکاد و لککن
حیتا فی أن یحری یقینا إلی حجة ،و منها ما هو صکاد برشکط دقیکق الیفطکن لکه
اجلمهور» فالقضیة املشهورة اذا کانت مستندة إلی برهان کانت یقینیکة ،و التکی هلکا
رشط دقیق اذا اخذ فیها ذل ،الرشط کانت یقینیة و جکا تشککیم الربهکان منهکا و
علیها (مصباح قزدی  )473-474 :1464لالمه هه م گوقد« :و مشخص م شدود
هه قیاک هه در الفبارقات جاری اک جدل م باشد» مق دور اقدن اکد هده
اودقشمقدان لما مقیق قدادآوری هدرده اودد هده میددماتِ جددل مشدهورات و
میبوالت اک و اقن وفیجه وم د د هه مشهورات غیرقییق اود و صدالثی
تشکیل بر ان را ودارود بمکه چه بسا دقدگا هه بده بر دان ویادمقدد اکد و
گا صدقاش مشروط م باشد به شرط مخ هه در میدمات ویامدده اکد
بقابراقن مثل اقن جممه ا با قیع و ر اد بر او هه م توان برای آوها اقامه هدرد
و به مین شکل میمی هه شرطا بیدان وشدده اکد صدالثی وددارد هده
براقا بر ان اقامه شود شیخ بولم کدیقا در بر دان شد ا مد گوقدد « :بمکده
اقنگووه مشهورات و امثال آوها برخ صادقاود امدا بدرای اققکده قییقد شدوود
محفام به اقامه بر اناود و برخ صادقاود وه به وحو میمق بمکه مراه با شرط
دقیی هه جمهور مردم اد آن ب خبرود» پس قضیه مشهور اگر به بر دان تکیده
هقد قییق اک و اگر براقا شرط دقیی باشد با آن قییق اک و جاقز اک
اد آن قضیه مشهور قا برای آن قضیه مشهور بر ان اقامه شود

آق ا مصباح در شرحِ هفاب ش ا ویز رابیه بر ان و جدل را اقنگووه تبیدین هدردهاودد
هه جدل ا اد جه مواد و ا اد جه صورت الا اد بر دان اکد جددل اد و در
مواد الا اک دقرا اد طرف مواد اوّ یه بر ان بدقهیات و مواد او یده جددل مشدهورات
اک و اد کوی دقرر م داویا هه وسب بین بدقهیات و مشهورات لمدوم و خصدوص
میمق اک قعق ر بدقه مشهور ا س و ر مشهوری بدقه ویس و الداّ
بودن جدل اد ثیم صورت به جه اقن اک هه در جدل اد اکدفیراء تمثیدل قیداا
ثییی و ظا ری اکف اده م شود و در بر ان تقها قیاا ثییی د بر ان د اکد هده
هاربرد دارد اکفیراء جد ممکن اک ثیییفاً تامّ باشد و ممکن اک فیدط در ظدا ر
تام بقماقد و اکفیراء بر او باقسف تامّ و م ید قیین باشد و ا بفه ر اکدفیراء ثییید
و تام اکفیراء تامّ ظا ری ا شمرده خوا د شد (مصباح قزدی  )60 :1433لالوه بر وجده
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تماقز جدل با بر ان در الا و اخص بودن در دف ویز مخفمدفاودد؛ بر دان بده دوبدال
اثبات ثق اک و جدل به دوبال اککات خصا بقدابراقن جددل هققدده در فکدر قییقد
بودنِ میدمات ویس بمکه میبول بودن میدمات وزد خصا را بسقده هدرده و بده وکدیمه
آن جدل م هقد
اشکالسوم:اخسنبودنواقعیتاعتباریازواقعیتحقیقی
به چه د یل واقعی الفباری اخس اد واقعی ثییی اک با توجده بده مثدا هده در
اشکال اول لرض شد م توان گ هه برخالف برخ (جوادی آمم  )30 :1439هده بده
وضوح اخس بودن واقعی الفباری اد واقعی ثییی بسقده هردهاود به اثبات ویاد دارد
و واقعی الفباری اخس اد واقعی ثییی ویس ا بفه ممکدن اکد هسد ادلدا هقدد
تأمل در معقای الفبار برای فها اخسد ّی آن هداف اکد ؛ دقدرا واقعیفد بدرای الفبدار
ویس برخالف کاقر واقعیّات؛ اما واقعی داشفن ثجی هاف برای اشرف بودن آن به
ثساب م آقد
اشکالچهارم:معنایضرورتوکلیبودن 
توجه به معقای ضرورت هم بودن و دا م بودن در بر ان ضروری به و ر مد رکدد
میصود لممای مقیق اد ضروری باب بر ان غیر اد ضروری در باب قیاا «موجهدات»
اک  0ضرورت در باب بر ان مشروطه لامه اک و مق ور اد مشروطه لامه در اققجا
اقن اک هه محمول برای موضوم ثاب باشد مادام هه وص لقدواو بدرای موضدوم
خواه برای ذاتِ موضومِ موجود ضرورت داشفه باشد قا وه (طباطبداق :1435
ثاب اک
 )1211ماوقد هل ماء ثییل هه کقریق آب ضدرورت ذاتد آب ویسد بمکده بده ثسدب
وصف برای آب ضرورت دارد شرط دقرری هه لالمه به تبع مقیقداودان بدرای بر دان
بیان م هققد هم بودن میدمات اک هم ِ بحم بر ان با همد ِ بحدم قیداا مف داوت
اک هم ِ بر ان که خصوصی دارد :آنهه محمول بر مده افدراد موضدوم  4در تمدام
دمان ا و به ثمل او ثمل شود
قید هم بودن جممه ای شخصدیه را خدارم مد هقدد و د یدل خدروم جممده دای
شخصیه اقن اک هه اقن جممه ا قیینآور ویسفقد قعق به بدقه خفا وم شوود بمکه
برای تصدقق آوها قا باقد به صدق هالم مفکما اهف ا شود قا مخاطب بدون روش بر داو
ماوقد ادراک ثس آوهدا را تصددقق هقدد پدس اد طرقدق بر دان و بددقهیات قضداقای
شخصیه را وم توان اثبات هرد به لقوان مثال اگر هس م گوقد دقد لا ا اکد و در
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لا م را باقد اهرام هرد پس باقد دقدد را اهدرام هدرد اگرچده قیداا صدحیح بده و در
م رکد؛ اما در دمره بر ان قرار وم گیرد دقدرا میدمده اول شخصدیه و غیرقابدل اثبدات
بر او اک قعق لا ا بودن دقد قا باقد اد طرقق صادق بودن مفکما میبول شود قدا اد
طرقق اققکه مخاطب خودش با تحییق بر لا ا بودن دقد لما پیدا هقد اقدن تصددقق در
دمره بر ان قرار وم گیرد
جممه ای اخالق ماوقد «لدا داشفن ضرورت دارد» به صورت ثییید ضدروری
ویسفقد قعق ضرورت برای لدا داشفن الفباری اک امدا ثجید شدان بده الفبدار
معفبِر بسفر ودارد بمکه به پشفواوه واقع اشان وابسفه اک پس ثاب سفقد؛ بقدابراقن
شرط ضرورت را دارود و هم ویز سفقد قعق شخصیه ویسفقد اگرچه الفباری سفقد
اما اد الفباری اق ویسفقد هه به الفبار معفبر بسفر داشفه باشقد تا در دمره جممده دای
شخص قرار گیرود بقابراقن اقن جممه ا تواواق بر او بودن را دارود اگرچه بر داو
هه مفشکل اد میدماتِ غیراخالق باشد
به لبارت دقرر جممه ای اخالق در ثکا جممه شدرطیه سدفقد مدانطدور هده
جممه ای شرطیه م تواوقد در فرآققد اکفدالل قرار گیرود و محیق وشدنشدان د یدل بدر
مسفدل بودنشان ویس الفبار جممه ای اخالق ویز د یل بر بر او وبودنشان وخوا دد
بود قعق اگرچه الفبار معفبر کبب محیق شدن وفیجه اک و اقن الفبار ماوقدد جممده
شرط در جممه شرطیه اک و اگر جزای شرط واقع باشد جممه شرط ویدز مد تواودد
اقن جممه را واقع و در دمره میدمات بر ان قرار د د به لبدارت دقردر الفبدار معفبدر
جزء اخیر لم تامه اک هه کبب م شود وفیجه واقع محیق شود


نتیجه
مق ور اد مسأ ه باقد و س اقن اک هه گا اد جمالت ثاوی « س » وفیجدهای ثداوی
«باقد» اتخاذ م شود قا برلکس آن؛ ماوقد اققکه دقد به فردود خدود مد گوقدد« :مدن تشدقهام»
«تشقر من با قک یوان رفع م شود» «خدودم قددرت آوردن آن یدوان آب را وددارم» « در
شخص برای من قک یوان آب بیاورد مرا خوشحال مد هقدد» و مده جممده دای فدوق
ثاوی « س » م باشقد اما وفیجه م گیرقا هه «پس باقد فردود دقد برای او قدک یدوان آب
بیاورد!» وفیجهای هه ثاوی «باقد» اک اد میدمات فوق هه ثاوی « س » سفقد اخذ شدده
اک اما به طور قیع اد جممه ای ثاوی « س » وم تدوان جممده ثداوی «باقدد» را وفیجده
گرف ؛ دقرا رگز اد بوته قدواوه خربزه وم روقد
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برخ برای دفع مشکل معفید شدهاود هه میدمه ثاوی «باقدد» در بدین جممده دای
فوق میوی اک و وفیجه ثاوی «باقد» اد مجموم جممه ای ثاوی « سد » و ثداوی
«باقد» اخذ م شود اد آوجا هه لرف در صحب هردن به د یدل روشدن بدودن میمدب و
دود به وفیجه رکیدن بسیاری اد میدمات را ثذف م هقد میدمه ثاوی «باقد» در اققجا
ویز ثذف شده اک به لبارت دقرر مسأ ه باقد و س را به مسأ ه باقد و باقد تحوقل
م برود برخ دقرر جممه ثاوی «باقد» را معقای خبری هرده و مسأ ه باقد و سد را
به مسأ ه س و س تحوقل بردهاود
لالمه طباطباق جممه ای اخالق را الفباری و خبری داوسفه و اد دو راه ثل فدوق
راه ثل دوم را اوفخاب هرده اک و مسأ ه باقد و س را بده مسدأ ه سد و سد
تحوقل برده اک اما اکفقفام ثاصمه را جد م داود ووقسقده با پاکخ به اشکال دای
لالمه طباطباق بر بر ان پذقری چقین جممه اق در صدد اک وفیجه جدل اخالقد را
هه لالمه تیییرواپذقر و ثاب م داود قییق بداود پس با توجه به بیان لالمده طباطبداق
جممه ای اخالق تیییرواپذقر و میمق سفقد و بر پاقه واقعی ثابد اکدفوار شددهاودد
اقشان ارتباط جممه ای اخالق با واقعی را قبول دارد و اد ووم جدل قممداد مد هقدد
اما اد دقدگاه ووقسقده ارتباط بر او میان جممده دای اخالقد و غیراخالقد و ارتبداط
تو یدی داشفن جممه ای اخالق را م تدوان تبیدین هدرد؛ رچقدد تبیدین اخدس بدودن
واقعی

الفباری اد ثییی و مچقین معقای ضرورت و هم بودن

به تبیین ویاد دارد .

نوشتها 


پی
 1جممه اق هه م اد و ثییی اوشاق دارود ویز به دال ا فزام و به بیاو خاص قابمی صددق و
هذب دارود هه اودقشمقدان فمس ه اخالق به دوبال اقنگووه قابمی ا ویسفقد؛ به لقوان مثال درباره امر و
وه م توان گ به دال ا فزام بر محبوبی مفعمق امر برای امر هققدده و مبیوضدی مفعمدق وهد
برای وه هققده دال دارود و به حا اقن دال ا فزام م توان صدق و هدذب بدرای آوهدا در و در
گرف قعق اگر مفعمق امر واقعاً محبوب امر هققده و مفعمق وهد واقعداً مبیدوض وهد هققدده باشدد
لبارت اوشاق به ثسب اقن دال ا فزام صادق و در غیر اقدن صدورت هداذب خوا دد بدود؛ و د
اقنگووه صدق و هذبپذقری مورد و ر اودقشمقدان فمس ه اخالق ویس
 0ضروری در باب موجهات لبارت اک اد اققکه محمول برای موضوم ضرورت دارد الا اد اققکده
لقوان موضوم برای ذات موضوم ضرورت داشفه باشد ماوقد لقوان واطق هه موضوم اکد بدرای ذات
واطق قا دوام داشفه باشد ماوقد لقوان اکود هه موضوم اک برای ذات مفصف به اکدودقّ قدا فعمیّد
داشفه باشد ماوقد لقوان هفاب هه موضوم اک برای ذات هاتب و قا امر دقرری باشد
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 4اگر کور جممه جز یه باشد آن جممه اد همیه بودن خارم وم شود بمکه مق ور اد هم بودن قعق
محمول برای مان بعض ثاب اک و با قید هم بودن جممه ای شخصیه خارم م شوود وه جز یه
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