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 بسم هللا الرحمن الرحیم

در نگاه حضرت )تحلیل مفاهیم ارزشی و الزامی اخالقی( گرائی اخالقی واقع

 عالمه، استاد مصباح یزدی رحمت اهلل علیه

 مقدمه

باحثات اخالقي در زمره جذاب    ما فن نره       امروزه م ها، اديان و حتي اقوام   ترين گفتگوهايي استتته ما 

سه. گفتگو راجع  ا اين  سه يا خفر،       "سقط ج فن "ما آيا گوناگون در جريان ا سه ا صحفح و در عملي 

ند امغزي شده  اعطاي اعضاي  فماراني ما  ا اصطالح دچار مرگ  "ماري شايستا اسه يا نا،     "آسان مرگي "

سه يا خطا، آيا    " ا  فماران نفازم د سه ا سازي   ", عملي در سه يا خفر؛       "شبفا  سه ا ستا و در عملي  اي

سالا ي دههمچ فن مباحثا در اره ضاي مباحثات  فن نره گي را  ا      ها م س خ, ن شه ديگر از اين  ي ريز و در

 خود اختصاص داده اسه. 

سوي ديگر, نقد و ارزيا ي اعمال ا   م  د و در مواردي  ا نظر نراد ديگري ما پفرامون ما زندگي مياز 

شده       مي سه  شاي سد مرتكب ماري نا صي  رخوردار  ر اند نفز، در مفان مباحثات اخالقي رايج از جايگاه خا

 اسه.

اي، خود ما در طول زندگي اشخاصي را  ا ع وان الگوي رنتار   همچ فن،  ا طور مشخص و  رجستا   

 موشفم تا  ا حد امكان, همان د او شويم.گفريم و مياخالقي  در نظر مي

هاي اخالقي  راي  دسه آوردن حكم صحفح مار و عملي )مثل شبفا سازي و      ا هر ترتفب,  ررسي  

هاي اخالقي )چا در جهه اصالح رنتار اخالقاً نادرسه ديگران و چا در جهه   آسان مرگي( و نفز موشش  

توان وارد اين ها نمي نرضهايي استتته ما  دون آن پفش   نرض د پفش نفازم  ,تعالي و تكامل اخالقي خود(   

قي هاي اخالها, واقعفه داشتن احكام اخالقي و گزارهنرضترين پفشترين و اساسيجريان شد. يكي از مهم

سه, در        گرئي اخالقي يا واقع سقط ج فن ا شف حكم  سه.  ا عبارت ديگر، ه گامي ما محققي در پي م ا

در نظر خودش( تا قبل از آن  ررستتي موهول و  )دستته ممپرده از واقعفتي  ردارد ما  موشتتدحقفقه مي

سه خود را           شما رنتار دو سه. همچ فن، وقتي ما  شتا ا سبه  ا آن واقعفه وي جهل دا ش اختا  وده و ن نا

دانفد يسب م, انوام آن رنتار را  راي او نام احقفقهپس ديد و سعي در نقد و ارزيا ي آن رنتار داريد, در نمي

سه مي اي خبر از واقعفتي ميو  ا گونا ش دهفد ما همانا ناهمگوني آن رنتار  ا حقفقه وجودي آن دو د. و  ا
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دانفد ما  راي شتتتما هايي مي م فد, در واقع, آن الگو را داراي ويژگي زماني ما  راي خود الگويي انتخاب مي   

گونا مباحث, نفازم د واقعفه داشتتتتن احكام اخالقي ايناند.  ا هر حال, ورود  ا ها داراي اهمفهآن ويژگي

م د در حد نرصه و موالي ما در  ما اين نوشتار سعي مي   اسه ما  ايد  ا آن اهمفه خاصي مبذول شود.   

 . پردازدعالما مصباح يزدي، رحمه اهلل علفا  از م ظر حضرتاختفار دارد,  ا اين مسالا و موضوع 

 حث راجع  ا واقعفه و حقفقه داشتتتتن احكام اخالقي، مثل اين حكم ما         در آغاز  ايد گفه،    اما   

سان  ي  سه, در دو           قتل ان س ديده ا ستا و پ شاي سالم دان ماري  سه و يا اين ما احترام  ا  گ اه عملي خطا

د رشود: الف. در ناحفا مفاهفم اين احكام ) مثالً در ناحفا اين ما آيا پس ديده  ودن واقعفتي داناحفا مطرح مي

 آيا ها  ا اين مع ا ما     و يا آيا خطا  ودن حقفقتي در عالم خارج دارد( و ب. در ناحفا خود اين احكام و گزاره        

نفازي  ا توضفح نفسه ما  حث از    ،ده د يا نا. البتاخبر از واقعفتي در وراي خود مي و احكام, هااين گزاره

ستقفم  ر  حث از گزاره مفاهفم سمه ديگ   يدگاهي ما در آن  خش اتخاذ ميها دارد و د, تاثفري م ر شود در ق

ها و احكام اخالقي مفاهفم اخالقي ما در ناحفة محمول گزاره همچ فن  ايد دانستتته مام د. نفز دخاله مي

ست د و يا در قالب الزامات      قرار مي سه و خطا ه شي همان د خوب و  د و در گفرند، يا درقالب مفاهفم ارز

اي تالش  ر اين استته ما  ردر اين نوشتتتار  ،  ا ر اينگفرند. اخالقي همچون  ايد و نبايد و وظففا قرار مي

هاي اخالقي از نگاه    ا الزامات و ارزش  ي اخالقي، و واقعگرائرستتتفدن  ا واقعفه داشتتتتن حقايی اخالقي،     

 مرحوم عالما مصباح يزدي پرداختا شود.

 تعریف واقع گرائی اخالقی

 خصوص در اسه گفت ي):م  د مي مطرح خصوص اين در را ادعا چهار اخالقي گرايان واقع ملي طور  ا

 1( اسه مطرح اخالقي متفكران مفان مختلفي هاي ديدگاه اخالقي گرايي واقع تبففن

 و نضفله نادرسه، درسه،  د، خوب، نظفر اوصاني هاآن تبع  ا و دارند وجود عالم در اخالقي حقايی 1

 .اندمحقی  اشد،نمي پذير تحويل نفز اخالقي غفر حقايی  ا ما رذيله

 و هاگرايش امفال، از و( م فممي صحبه و انديشفممي حاله آن در ما حالتي) ما آگاهي از حقايی اين -۲

 .اندمستقل ما احساسات

                                                           
 .1۱۳۱موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم: واقع گرایی اخالقی در نیمه دوم قرن بیستم، سید اکبر، حسینی قلعه بهمن،. 1
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 يواقعفت از خبر ما انداخباري هاي گزاره ديگر  فان  ا و دارند مذب و صدق قا لفه اخالقي هايگزاره -۳

 . اش د ماذب يا صادق تواندمي ما ده دمي

 .اندصادق اخالقي ادعاهاي و هاگزاره از  رخي مم دسه -۴

 ادعاي در و ده د نشان را اخالقي حقايی وجود تا درصدند اسه آنان تامفد مورد ما اول ادعاي در گرايانواقع

 .م  دمي ع وان ما احساسات و هاسلفقا و امفال،  اورها، از را ها آن استقالل اسه  عدي مرحلا ما دوم

 حقايی اين چون دارند وجود اخالقي حقايی وقتي اند؛اخالقي گرايي واقع لوازم از نفز چهارم و سوم ادعاهاي

 اهيآگ اين و يا د آگاهي ها آن از و شود خبردار هاآن از  تواند او تا اسه الزم يا  دمي مع ا آدمي  ا را طا در

 آخرين خصوص در. اسه ماذب و نفسه واقع  ا مطا ی معرنه اين يا و اسه صادق و واقع  ا مطا ی يا

 احكام از  رخي ما يا فممي در خود مره روز زندگي در ما ما اندمدعي گرايان واقع  رخي گفه  ايد نفز مدعي

 طا یم و اسه نطري نوعي  ا درک اين.  اش د ماذب اخالقي احكام تمام ما نفسه چ فن و اندصادق اخالقي

 ۲.اسه آدمي نطرت حكم  ا

 های اخالقیاهلل مصباح یزدی و تبیین الزامات و ارزشیتآ

اهلل مصباح يزدي از جملا انديشم دان شفعا اسه ما در عرصا نرا اخالق تالش قا ل اعت ائي نموده استاد آيه

زامات ها و الاخالقي نسبه  ا ارزش مفاهفماند. ايشان در موضوع و در اين مسفر نظريات  ديعي را ارائا نموده

 اداما  ا اين تبففن توجا  فشتري خواهفم نمود.اند. ام ون و در اخالقي، دو تبففن جالب توجا ارائا نموده

 حاکی از ضرورت بالقیاس ،مفاهیم الزامی

محتوا و خالي از واقعفه نفست د. اين امور، از م ظر استاد عالما مصباح يزدي، الزامات اخالقي، اموري  ي

زندگي اخالقي ما از سو و هدف اخالق و حامي از ضرورت  القفاس مفان انعال و اوصاف اختفاري ما از يک

شود، اين الزام، نشان ده ده را طا ضروري  ا  فاني ساده، وقتي الزامي اخالقي صادر مي 3سوي ديگر اسه.

مفان نعل و يا صفه اختفاري مورد الزام قرار گرنتا و هدف اخالق اسه.  ا ديگر سخن، الزام اخالقي يع ي 

ق و هدف زندگي مستدعي وجود آن نعل انوام نعل مستدعي حصول هدف اخالق اسه و هدف اخال

 اختفاري اسه.  راي درک اين نظريا الزم اسه مفاهفم آن مورد اشاره قرار گفرد.

                                                           
 .1۱۳۱موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم: واقع گرایی اخالقی در نیمه دوم قرن بیستم، سید اکبر، حسینی قلعه بهمن،. 2
 .۲2-۲۴. مصباح يزدي، دروس نلسفا اخالق، ص. ۳
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پذير. ناپذير هست د و يا انفكاکضرورت: اوصاف نسبه  ا موصوف خود يا از آن موصوف انفكاک .1

 صوف ضرورتهرگاه صفه نسبه  ا موصوف خود غفرقا ل انفكاک  اشد آن صفه  راي آن مو

دارد و هرگاه آن صفه از موصوف قا ل انفكاک  اشد، آن صفه  راي آن موصوف ضرورت ندارد. 

گل  ناپذير هست د و سرخي  راي راي مثال، شوري  راي نمک و شفري ي  راي شكر دو صفه انفكاک

 ۴پذير.و مكعب  ودن  راي حبَا ق د، انفكاک

داده شده  اشد، وجود  اشد، آنگاه يا وصف  ضرورت وجود. اگر صفه ما ما  ا موصوف نسبه .۲

ا ما قا ل انفكاک  اشد، يوجود از آن موصوف قا ل انفكاک اسه و يا غفر قا ل انفكاک. درصورتي

مدام از  ودن يا نبودن وصف عدم وجود و موجود نبودن  راي آن موصوف ضرورت دارد و يا هفچ

ورت عدم و نبودن را  راي موصوف در  راي موصوف ما ضرورت ندارد. در صورت نخسه، ما ضر

شود. در صورت دوم ما نا وجود  راي آن الوجود ميگفريم و شيء در اصطالح ن ي، ممت عنظر مي

ما ضرورت داد و نا عدم، ما  ا اصطالح و حقفقه امكان وجود و العدم مواجا هستفم و درصورتي

ايم. يا وجوب وجود رو رو شده وجود  راي موصوف ما ضرورت داشتا  اشد،  ا ضرورت وجود و

تعالي  ا اي م شود. ذات  اري راي مثال وجود  راي خداوند متعال ضرورت دارد و از او م فک نمي

گردد. در طرف مقا ل، اجتماع نقفضفن، عدم  راي آن الوجود و ضروري الوجود ميتفسفر، واجب

الوجود د.  ر اين اساس، ممت عگردگاه وصف وجود داشتن  ا آن ملحی نميضرورت دارد و هفچ

و البتا نا وجود  راي گل رز آ ي و يا پرنده سا  ال نا ضرورت دارد و نا عدم. در اين  گردد؛مي

 5گردد.الوجود آراستا ميحاله شيء  ا ع وان ممكن

 ضرورت وجود  الذات،  الغفر و  القفاس الي الغفر. در نراز پفشفن اشاره مرديم ما هرگاه وجود  راي .۳

گردد. ام ون اگر اين ضرورت داشتن موصوف ضرورت پفدا م د، آن موصوف ضروري الوجود مي

شويم. در وجود  راي شيء از ذات خود شيء  رخاستا  اشد، ما  ا ضرورت وجود  الذات مواجا مي

تعالي در اين س خ گاه از آن م فک نگردد. ذات حیاين حاله ذات شيء اقتضا دارد ما وجود هفچ

شود ما ضرورت وجود از ناحفا موجود اما ضرورت وجود  الغفر، زماني واقع مي گفرد؛ميقرار 

ديگر، خود شيء در اصل خويش نا ضرورت وجود دارد و عبارتشده اسه.  اديگري  ا شيء داده

داده و وجود را  راي آن ضروري گردانفده   خش وجود را  ا اونا ضرورت عدم اما يک عله هستي

                                                           
 .11، ص. 1۱۳4، موسسة آموزشي . پژوهشي امام خمیني ـ ره ـ، قم، خداشناسي فلسفي. عبدالرسول عبودیت و مجتبي مصباح، 4
 .1۳، ص. خداشناسي فلسفي. عبدالرسول عبودیت و مجتبي مصباح، 5
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د شواما ضرورت  القفاس الي الغفر آنوا واقع مي رت وجود از غفر  ا آن رسفده اسه؛اسه و ضرو

ها نوعي تالزم وجود داشتا  اشد؛ تالزمي ما ممكن اسه علفتي مفان آنما مفان وجود دو موجود  ا

تالزم  اند،نفز وجود نداشتا  اشد.  راي مثال، مفان روش ي دو چراغي ما  ا يک سفم  رق وصل شده

جود دارد. اگر چراغ اول روشن شود، چراغ دوم هم ما  ا همان سفم وصل اسه روشن خواهد و

شود مفان دو چراغ از جهه روشن  ودن و يا خاموش  ودن شد و  العكس. در اين حاله گفتا مي

ديگر روشن  ودن اولي مستدعي اسه  راي روشن  ودن چراغ دوم و  فانتالزم وجود دارد و  ا

 6تعبفري ديگر، مفان اين دو چراغ ضرورت وجود  القفاس الي الغفر وجود دارد. العكس.  ا 

ضرورت  القفاس الي الغفر مفان انعال و اوصاف اختفاري ما و هدف اخالق و زندگي اخالقي. ام ون  .۴

سو و هدف اخالق و زندگي اخالقي را ه گامي نسبه مفان انعال و اوصاف اختفاري خود از يک

م  د و  رخي نفز را طا تالزمي م في و گروه ها را طا تالزمي مثبه  رقرار مياز آنس وفم،  رخي مي

سوم هم خ ثي هست د. ام ون آنوا ما را طا تالزمي مثبه  رقرار اسه مفان وجود اين انعال و اوصاف 

و هدف اخالق و زندگي اخالقي ضرورت  القفاس الي الغفر وجود دارد و در اين موضوع  ا الزام 

ما را طا م في وجود داشتا  اشد، مفان نبود آن نعل و شود. درصورتيقي مثبه نشان داده مياخال

صفه اختفاري و هدف اخالق و زندگي اخالقي را طا تالزمي و ضرورت  القفاس الي الغفر  رقرار 

 و در صورت سوم هم هفچ نوع ضرورت  القفاس الي الغفري م د؛شود و الزام م في شكل پفدا ميمي

يع ي مفان  «, ايد راسه گفه»شود شود.  ا توجا  ا اين تفسفر، هرگاه گفتا ميو الزامي ساختا نمي

گوئي و هدف اخالق و زندگي اخالقي )همان د قرب الي اهلل(, ضرورت  القفاس الي الغفر راسه

 رب وگوئي مستدعي اسه  ر وجود قوجود دارد و اين الزام حامي از اين را طا اسه. يع ي راسه

ايد نب»شود ما گفتا ميو در مثالي ديگر، ه گامي گوئي را؛قرب الهي مستدعي اسه وجود راسه

يع ي مفان دروغ نگفتن و قرب الهي ضرورت  القفاس الي الغفر وجود دارد و نبود «, دروغ گفه

 گوئي مستدعي قرب الهي اسه.دروغ

ا ايشان  راي الزامات اخالقي وجودي عف ي و مستقل در اين تبففن از استاد عالما مصباح يزدي، مشاهده شد م

ها در نظر گرنتا شده اسه و در اين وجود، الزامات حامي از ضرورت وجود  القفاس الي الغفر از انسان

  اش د.مي

                                                           
، ص. 1۱31اخالق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم،  محمد تقی مصباح یزدی, فلسفه. 6

11-12. 
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های اخالقی حاکی رابطه مثبت و یا منفی افعال و اوصاف اختیاری ما و هدف ارزش

 اخالق و زندگی اخالقی

ها هاي اخالقي، معقول ثاني  ودن مفاهفم اخالقي حامي از ارزشيزدي، در تحلفل خود از ارزشاستاد مصباح 

نرماي د مفاهفم اخالقي همچون خوب و  د و درسه و خطا ما اند. ايشان در ديدگاه خود ميرا ارائا داده

ان انعال ما از را طا مف گردند، مفاهفم از س خ معقوالت ثانفا نلسفي هست دمفاهفم ارزشي در اخالق تلقي مي

در اداما  ا تبففن ايشان در اين  ا ا  7م  د.و اوصاف اختفاري ما و هدف اخالق و زندگي اخالقي حكايه مي

 توجا  فشتري خواهفم مرد.

ردند. گهاي اخالقي،  فانگر خو ي و يا  دي يک رنتار و يا يک صفه اختفاري ما تلقي ميارزش .1

ختفاري، مان د رن  و شكل اجسام نفسه ما  الناصلا  عد از خو ي و  دي يک صفه و نعل ا

آن نعل و صفه اختفاري، مورد مشاهده قرار گفرند؛  لكا، اين امور، حقايقي هست د ما  ا  مشاهده

شوند و  دون اين نعالفه، اين ادرامات حاصل نعالفه ذه ي مضاعفي مورد ادراک واقع مي

 8گردند.نمي

 ونعل و صفه مذمور در رسفدن  ا هدف اخالق  تأثفراين نعالفه ذه ي، همان  ررسي نقش و  .۲

هدف اخالق  اش د، ع وان و مفهوم خوب  م  دهتأمفناگر اين دو  ماطوري ااسه؛ زندگي اخالقي 

، دداشت و زندگي اخالقي از هدف اخالق  دورم  دهگردد و اگر نقشي م في و از اين را طا انتزاع مي

 9 شود.ساختا مي شده،ديدهع وان و مفهوم  د از را طة 

شوند اين مفاهفم،  ا نوعي  ررسي و تالش و نعالفهِ ذه ي انتزاع و ساختا مي مااين ا در نظر گرنتن  .۳

صفه و نعل اختفاري مورد ادراک و مشاهده قرار  مشاهدهتر،  الناصلا  عد از و  ا عبارتي ساده

گفه ما: مفاهفم مذمور از س خ معقوالت ثانفة نلسفي هست د و نا  آساني اتوان گفرند، مينمي

شوند و امور موجود در خارج از  ر امور عف ي و خارج از ذهن حمل مي ازآنوامامعقوالت اولي و 
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توان گفه ما اين مفاهفم از زمرة معقوالت مي سادگي اگفرند، ذهن انسان اين اوصاف را  ا خود مي

 10آي د.نفز  ا شمار نميثانفة م طقي 

خو ي و  دي همان د مفاهفم و معقوالت ماهوي  ازآنواما مانتفوة حاصلا از اين تحلفل اين اسه  .۴

جسام خو ي و  دي مثل رن  ا ماايننفست د ما در خارج  ا صورت مستقل محقی شده  اش د، تصور 

چ ان ما اگر آتش عله ايواد  اشد، اساساً تصوري نا واسه؛ هم ادراکقا ل هاآنو يا شكل ظاهري 

مضاف  ر اموري مثل رن ، نور و ... چفزي  ا  ،در م ار و  ر روي آتش مااينحرارت اسه، تصور 

ز را طة ا درواقع اشد نرض و تصوري نا واسه؛  لكا، اين عله  ودن،  قرارگرنتانام عله  ودن هم 

 11.پذير نفسه ا اين مفهوم امكانيا ي مفان آتش و حرارت انتزاع شده و  دون نعالفه ذه ي دسه

اسه. « لهع» واقعفه داشتن خو ي و  دي، همان د واقعفه داشتن مفهومي مثلدر تحلفل استاد مصباح يزدي، 

شود انتزاع(, در عالم عف ي محقی مي م شأيع ي عله  ا واسطة چفزي ما از آن اين مفهوم گرنتا شده اسه )

 .يا دشود و تحقی ميدر عالم محقی مي ،و خو ي نفز  ا واسطة چفزي ما از آن اين مفهوم گرنتا شده اسه

ما چا ما  اشفم و چا نباشفم، آتش عله هاي اخالقي اين اسه اهلل مصباح يزدي از ارزشنتفوا تحلفل آيه

تواند مار خود را انوام نباشد، آتش مي مسئلاوي مره خامي شاهد اين حرارت اسه و اگر هفچ انساني  ر ر

گ اه توسط موجودي هاي اخالقي، قصا از همفن قرار اسه. نرض قتل موجود  يدهد. در وادي ارزش

شعور، چا انساني  ر روي زمفن  اشد و چا نباشد، ماري خطاسه و ارزش م في دارد و نرض نوات جان ذي

موجودي داراي درک و اختفار، ماري خوب و پس ديده اسه و ارزش مثبه  دسه  اگ اه ييک موجود زندة  

. البتا روشن اسه ما هاسهآنها، وا ستة  ا وجود آدمفان نفسه و مستقل از دارد.   ا راين، وجود ارزش

از وي صادر ها، وجود انعال اختفاري نفسه؛ زيرا تا آدمي نباشد، انعال اختفاري م ظور ما از وجود ارزش

تحقی چ فن نعلي، اين نعل داراي ارزش مثبه و يا م في اسه، امري   رنرض گويفم:  ماايناما  ؛شودنمي

گ اه  د اسه قتل انسان  ي  ازهمها از روي زمفن  رداشتا شوند، ، اگر تمامي انسانديگرعبارت امستقل اسه. 

 نشود. واقعالم هاي مختار چ فن نعلي در ع ا جهه نبودن انسان هرچ د
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 بندیجمع

القي هاي اخاهلل مصباح يزدي  ايد گفه ايشان دو تحلفل راجع  ا الزامات و ارزش  دي ديدگاه آيهدر جمع

اند. در تحلفل الزامات اخالقي، الزامات اخالقي حامي از را طا ضرورت  القفاس مفان انعال و ارائا مرده

ها و هدف اخالق و زندگي حامي از را طا علفه مفان آن هاي اخالقياوصاف اختفاري ما اسه و ارزش

ا اين   ها از س خ مفاهفم و معقوالت ثانفا نلسفي هست د. اش د و البتا مفاهفم حامي از اين ارزشاخالقي مي
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