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   msarbakhshi@gmail.comينيامام خم يو پژوهش يسسة آموزشؤمگروه فلسفه  ارياستادي / محمد سربخش

 23/20/1931 :پذيرش - 02/20/1931: دريافت

 چكيده
، برانگيزترين مساال  در واوزه فلسافه اخاود باوده و وا  ايان مسا له همواره يکي از چالش ،«هست»و« بايد»رابطه 
 مسا لهارالاه فاروم ملتلا  ، نوشتاراين اخود و علم خواهد بود. هدف  ةبسياري مسال  ديگر از جمله رابط گشايگره

به ايان نتيهاه منت اي ، بايد و هست مس لهبايد و هست و بررسي امکان تحقق رابطه مزبور است. تحلي  و بررسي دقيق 
در  زهياانگ هااديا ياسات کاه بارا ياعتباار يامر، يقالزام اخو ، امااست ينيو ع يواقع يامر يارزش اخوقشود که مي

. ديابه دست آ - دارد يکه ارزش ذات -و هدف اخود تيغا ،يفاع  به عم  اخوق کيتا با تحر گردد،يملاطب اعتبار م
دارد و  ييارتباا  معناا، «هسات»مف وم  با« ارزش»مف وم گفت:  توانيم، ياخوق يهاداشتن ارزش تيواقع به با توجه

اساتنتا  از  تياقابل ،باودن يبه سابب واقعا ياخوق يهاارزشسوي ديگر، . از اندتيواقع ينوع انگريب زين يوت ارزشجم
 يهابار هسات هياوجود دارد و با تک يو استنتاج يو هست رابطة منطق ديبا انيم، نيرا دارند. بنابرا ياخوقريغ يهاهست

 گرفت. ههيرا نت ياخوق يهاارزش توانيم، ياخوقريغ

 .هست د،ينبا د،يالزام، خوب، بد، با ،يارزش اخوق :هاکليدواژه
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 مقدمه

ترين مسال  فلسافة اخاود اسات. اهميات ايان يکي از م م، و رابطة منطقي ميان آن دو« هست»و « بايد»مس لة 

باا ، أثر خواهد شاد. ما وًها از اين امر متمس له به اين دلي  است که با اثبات يا رد رابطه، تکلي  اخود در همة ووزه

داوري در ووزة علم و رفتارهاي علمي مبتني بر اخاود ديناي و مانناد آن ، هاي دينيپذيرش ابتناء اخود بر واقعيت

انکار ايان رابطاه از لاوازم ، اي يا قراردادي خواهند شد. به هر والها سليقهرابطه، اين داورياين خواهد بود و با انکار 

فيلسوفان اخود نسبت باه ايان مسا له باه دو : توان گفتگرايي است. مياز لوازم واقع، پذيرش آن گرايي وغيرواقع

( و بلشاي از 90-0۲، ص 1911گراياان رر.:: وارناو:، که هماة غيار واقع، شوند: گروه اولگروه عمده تقسيم مي

باه اسات، گراياان بلش عمدة واقعشام  که ، گروه دوم. اندمنکر رابطه، شودرا شام  مي 1گرايان رش ودگرايان(واقع

(. با توجه به اهميت ايان موواو ، بلصاوص باا توجاه باه 9۲-99، ص 1911پردازند رمصباح يزدي، اثبات آن مي

اخاود در واوزة ، گاذارد و باالطبعدر پذيرش اخود ديني يا رد آن مي، نقشي که پذيرش يا عدم پذيرش اين رابطه

ابتادا ج اات و فاروم ، . در اين مقالهاستن مووع نفيي يا اثباتي در اين باره وروري کند، تعييثر ميأعلم را هم مت

پاردازيم. باا بررساي ايان سپس به بررسي امکان تحقق و وقو  آن ا مي، ملتل  رابطة بايد و هست را ف رست کرده

مووع خاود را ، ر نتيههد. خواهيم توانست تکلي  خود را در پذيرش يا رد اخود ديني و سکوالر روشن کنيم، ج ات

 هاي ارزشي ناظر به علم مشلص کنيم.در داوري

، از سه ج ت قاب  بررسي است: اول، رابطة معنايي ميان بايد و هست اسات. در ايان ج ات، رابطة بايد و هست

ت وااوي يا خير. دوم، بررسي رابطة جماو، اي با هم دارندمس له اين است که آيا مف وم اين دو از نظر معنايي رابطه

ک از اين جموت را با ديگري تفسير کارد و هماان کاارکرد را از يتوان هر به اين نحو که آيا مي؛ بايد و هست است

باياد عادالت »را به جملاة « عدالت موجب بقاء جوامع بشري است»توان جملة آيا مي، م وً؟ يا خير، آن انتظار داشت

يا خير. سوم، اين مس له است که آيا جماوت وااوي باياد و ، را القا کندتبدي  کرد و انتظار داشت همان معنا « ورزيد

خاود داراي ، يا خير. ايان ج ات، توان از جموت ناظر به واقع استنتا  کردبه تعبيري جموت ارزشي و اخوقي را مي

نااظر باه ، ساتدو وي يت است: وي يت ثبوتي و وي يت اثباتي. طبيعي است که بحث از رابطة منطقي ميان باياد و ه

ج ت ساوم مسا له ايان اسات کاه آياا ، ثر از جنبة ثبوتي است. در واقعأاما جنبة اثباتي خود مت. جنبة اثباتي آن است

همين مس له وقتي صاورت اثبااتي . يا خير، توانند نتايج ارزشي و اخوقي داشته باشندهاي عالم ميها و هستواقعيت

، آياا ديگاربه عبارت ؟ يا خير، ت اخوقي را از جموت غيراخوقي استنتا  کردتوان جموشود: آيا ميگفته مي، بگيرد

يا ارزش و واقاع ، مس لة اخير با عنوان رابطة منطقي ميان بايد و هست؟ يا خير، توان بايد را از هست نتيهه گرفتمي

 (.00-01، ص 1901ترين ج ت بحث است رر.:: جوادي، م م، تعبير شده و در ميان سه ج ت فود

اناد. آياا منظاور کدام ،انادو جموتي کاه واجاد ايان مف وم« بايد»پيش از هر چيز بايد مشلص شود منظور از 

کاه رناو و باوي اخوقاي اسات اي هر جملهمراد يا ، اي است که اين مف وم و واژة دال بر آن را عيناً داراستجمله
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وسفه اين است که منظور بايد و جموتي است که ايان سه ديدگاه وجود دارد. ظاهر سلن برخي ف، دارد. در اين باب

هر مف اوم و جملاة اخوقاي را مشامول ايان بررساي ، (. برخي ديگر101، ص 1313واژه را عيناً دارا هستند رهيوم، 

ساؤال ايان اسات کاه آياا ، در جملة ناظر به آن وجود نداشته باشد. مطابق اين نظار، اين واژه خودِ. هرچند انددانسته

جموتاي کاه ؟ ياا خيار، وسن و قبح آن را نتيهه گرفات، بلش بودن کاري رامر ناظر به واقع(از لذت، وان م وًتمي

مطابق اين ديدگاه مسا لة در ماورد ، اند. بنابرايناند، لزوماً داراي واژة بايد نيستند، اما ناظر به اخودبيانگر وسن و قبح

(. ديدگاه سوم اين است کاه ايان مسا له وتاي فراتار از 021-02۲ص  ،1919شود رر.:: فرانکنا، آن ا نيز مطرح مي

شود. باه اعتقااد گذاري ميو ارزش هر نو  داوريشام  االمري بوده و هاي نفسبا واقعيت، هاي اخوقيرابطة ارزش

کاه آياا  ال ايان اساتؤسا، گيرند و با لحاا  ايان امارهاي وقوقي نيز در اين مس له جاي ميم وً داوري، اين گروه

رر.:: مصاباح ؟ ياا خيار، اوکام وقوقي هم استنتا  کرد، هاي عيني و جموت ناظر به آن اتوان با تکيه بر واقعيتمي

 (.013-011و ص  029-020، ص 1،   1911يزدي، 

اساساً فرقي ميان ديدگاه دوم و سوم وجود ندارد؛ زيرا مطابق تعريفاي کاه از اخاود و وقاايق : بايد گفت

هار امار اختيااري در ، گيرند. بنابر تعري  اخودهمة امور اختياري در ذي  آن جاي مي، توان کردمياخوقي 

شود؛ زيرا اخود دانشي است که با هدف تاأمين هاي اخوقي ميذي  اين عنوان قرار گرفته و مشمول داوري

پاردازد. باه ايان انساان ميگذاري و داوري دربارة همة صفات و رفتارهاي اختيااري به ارزش، زندگي مطلوب

: باياد گفات، وجه است. با ايان توجاهتفکيک اخود و وقود بي، هاي فلسفي ناظر به اخوددر بحث، ترتيب

طورکلي ميان ارزش و الزام راعم از اخوقي به اي است که بهمس له، مس لة رابطة استنتاجي ميان بايد و هست

شاود مطرح مي، االمر از سوي ديگرو واقعيت و نفس، يک سو معناي خاص آن و وقوقي و سياسي و غيره( از

ياا ، ارزش و الازام را نتيهاه گرفات ،االمرتوان از واقعيت و نفسسؤال اين است که آيا مي، و به صورت دقيق

معنايي اعم از الزام خواهد بود و ارزش را نياز شاام  خواهاد ، از يک سو منظور از بايد در اينها، بنابراين؟ خير

شود، به طاوري چيزي است که در اخودِ به معناي اعم مطرح مي، از سوي ديگر، منظور از ارزش و الزام. دش

 .شودميها و الزامات وقوقي، سياسي، فرهنگي و غيره ارزششام  که 

، اي و باه تعبيار کلايکساني که به طور مطلق واقعيت ارزش و لزوم اخوقاي را منکرناد و هماة آن اا را ساليقه

از پيچيادگي خاصاي ، (. ايان ديادگاه90-0۲، ص 1911کنند روارنو:، اين رابطه را انکار مي، کنندباري تلقي مياعت

گرايي منطقاً راهي باراي برقاراري رابطاة مياان باياد و با پذيرش غيرواقع: توان گفتبرخوردار نيست و به راوتي مي

باا دشاواري ، داننادواقعي و الزامات اخوقي را اعتباري ميها را ارزش، ماند. اما کساني که از يک سوهست باقي نمي

هاي توانند با تکيه بر واقعاي دانساتن ارزش، آن اا را از هساتيمواجه خواهند بود. درست است که اين افراد ظاهراً مي

، ت اخوقاياين استنتا  در خصاوص الزاماا، شودنتيهه بگيرند، اما با تأم  معلوم مي، که از سنخ ارزش نيستند، ديگر

در مسا لة کاون  ،(. با توجه به نکاتي که گفتاه شاد193۲شود رر.:: سربلشي، با مشک  مواجه مي، اندکه اعتباري
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مواجه هستيم که نيازمند بررسي جداگانه هستند. اگر بلاواهيم ايان مساال  بسياري رابطة بايد و هست با مسال  ريز 

 آيد:ترتيب ذي  پديد مي، ست کنيمرا به صورت جزء به جزء و با نسبت منطقي ف ر

 چه رابطة معنايي ميان بايد و هست برقرار است؟ -

توان مفاد جملاة اخوقاي را باا جملاة ها دارند؟ آيا ميچه نسبتي با جموت ناظر به هست، جموت ناظر به اخود -

 غيراخوقي بيان کرد و همان کارکرد را از آن انتظار داشت؟

تاوان از جموت ناظر به اخود را نتيهه گرفات؟ باه عباارت ديگار، آياا مي، ت ناظر به هستتوان از جموآيا مي -

 بايد نتيهه گرفت؟، هست

طبيعي است که سه سؤال فود به صاورت جداگاناه، هام درباارة ، توان دادبا توجه به تفکيکي که ميان ارزش و الزام مي

 بيان کرد:، چنين به صورت تفکيک شدهد سؤاالت فود را باي، شود. در اين صورتارزش و هم دربارة الزام مطرح مي

 چه نسبت معنايي ميان مف وم ارزش و مف وم هست وجود دارد؟ -

 چه نسبت معنايي ميان مف وم الزام و مف وم هست وجود دارد؟ -

باا جملاة  ارزشاي را تاوان جملاةبا جملة ناظر به هست وجاود دارد؟ يعناي آياا مي، چه نسبتي ميان جملة ارزشي -

 غيرارزشي بيان کرد؟

الزامي را با جملاة نااظر باه  توان جملةچه نسبتي ميان جملة الزامي با جملة ناظر به هست وجود دارد؟ يعني آيا مي -

 هست بيان کرد؟

 توان ارزش را از هست نتيهه گرفت؟آيا مي -

 توان الزام را از هست نتيهه گرفت؟آيا مي -

 ش خواهد آمد مبني بر اينکه:دو بحث فرعي پيها در اين

 يا بعکس؟و اي ارزشي بيان کرد توان جملة الزامي را با جملهآيا مي -

 يا بعکس؟و توان الزام را از ارزش نتيهه گرفت آيا مي -

، توان شبيه اين سؤاالت را دربارة استنتا  هسات از بايادد. مياشبميناظر به استنتا  بايد از هست ، سؤاالت فود

 به اين ترتيب سؤاالت ذي  پديد خواهند آمد: پرسيد.

 نسبت معنايي با مف وم ارزش و الزام دارد؟ ،آيا مف وم هست -

 توان با جموت ناظر به ارزش و الزام بيان کرد؟آيا جموت ناظر به هست را مي -

 ها و الزامات اخوقي نتيهه گرفت؟ها را از ارزشتوان هستآيا مي -

پاساخ ديگاري را هام ، بررساي يکاي. برخي از آن ا با هم تداخ  دارناد، شودود معلوم ميبا دقت در سؤاالت ف

روشان شادن پاساخ . ارتبا  وثيقي با هم دارند، ديگرسوي از  3و  0و سو، از يک  3و  1سازد. م وً سؤال مي نروش

 موجب روشن شدن پاسخ ديگري خواهد شد.، يکي
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از منظار ، منطق نفي رابطة توليدي مياان باياد و هساتکه دهيم مينشان ، اکنون ومن پاسخ به سؤاالت فود

کاه در ديادگاه ، توان با وجود اعتباري دانستن الزامات اخوقايچگونه مي، گرايان چيست و با نقد اين ديدگاهغيرواقع

مياان ، بباه ايان ترتيا. ها نتيهه گرفتاند، از هستهاي اخوقي که عينيملتار مطرح است، آن ا را به کمک ارزش

هااي اخوقاي از اساتنتا  ارزشگفات: تاوان مي، بايد و هست رابطه برقرار کرد. اگر اين نقد کارساز و درسات باشاد

کوشاد کاه مي، ترتياب ديادگاه سکوالريسام اخوقايرو، اين. ازهاي ديني نيز سلني است منطقي و عقونيهست

بررساي امکاان اساتنتا  ، شاود. از مياان ساؤاالت فاوديمطرد به نحوي ، رابطة اخود با باورهاي ديني را نقد کند

 .نيمکمينظر لذا از بررسي آن صرف. ارتبا  مستقيمي با مووو  اين مقاله ندارد، هست از بايد

 مسئلة اول: بررسي رابطة معنايي بايد و هست

اسات کاه در ايان روشان  الزم است مراد از رابطة معنايي را روشن کنيم.، از بررسي رابطة معنايي بايد و هستپيش 

نااگزيريم از الفاا  ب اره باريم. بناابراين، ، آنکه براي تلاطب و القاء معنااهرچند وگو بر سر الفا  نيست، گفت، بحث

گوييم رابطة معنايي بايد و هست، منظور بررسي رابطة معنايي ميان مف وم بايد و هست اسات، ناه لفان آن وقتي مي

شناساي اساومي و اصاول هاي ملتل  و مفصلي در منطق و معرفتبحث، کديگردو. در خصوص روابط مفاهيم با ي

در منطاق، بررساي ، نکتة اول اينکه: رسددر اينها بيان دو نکته وروري به نظر مي، مطرح شده است که از ميان آن ا

رابطاة ، دوم .ي آن اارابطة مفاهيم از دو ويث مورد توجه قرار گرفته است: اول رابطة دو مف وم از ويث مفاد و محتاوا

ها در بحث وم ، خود را به صورت دو وم  اولي ذاتاي و شاايع صاناعي نشاان آن دو از ويث مصداد. اين بررسي

خواهيم نسبت يک مف وم را با مف وم ديگر بسانهيم و يکاي را بار ديگاري وما  وقتي مي، دهد. به اين ترتيبمي

اي مياان گانههاي ساهنسبت، يا به نحو شايع صناعي. از ويث اول، ردگياين کار يا به نحو اولي ذاتي انهام مي، کنيم

ياا داراي ، است: مفاهيم يا تباين کلاي باا يکاديگر دارناد نهوگبه اين  ،گانههاي سهشود. اين نسبتمفاهيم برقرار مي

قابا  ، محتاوايياند و يا يکي جزء ديگري است. در صورت داشتن تباين کلي يا جزلي، مفااهيم از وياث تباين جزلي

در ، عنوان م االتوان آن ا را بر هم وم  کرد. باهمي، اما اگر مف ومي جزء مف وم ديگر بود. وم  بر هم نلواهند بود

مشاتر: و در ، مف وم کم و کي  تباين کلي دارند و مف وم سنو و گياه در جوهر باودن، دستگاه مقوالت ارسطويي

توان يکي از آن ا را بر ديگاري وما  کارد. اماا بر اساس وم  اولي نميرو، اينازاند. نبات و جماد بودن با هم متباين

در ايان وما  جنباة محتاوايي کاه ازآنهاييلذا قاب  وم  بار آن اسات. . جزء مف وم انسان است، «ويوان»مف وم 

نااميم رر.:: ماي« اولاي ذاتاي»وما  آن اا را ، نگاهي به وي يت و اتحاد مصداقي آن اا ناداريم، مفاهيم مدنظر بوده

توان دو مف وم متباين رتباين به نحو کلاي ياا ميسوي ديگر، (. از 11مرولة پنهم، فص  پنهم، ص  تا،طباطبالي، بي

اين شيء سفيد يک متر مکعاب اسات. در ايان : توان گفتمي، جزلي( را به صورت شايع بر يکديگر وم  کرد. م وً

 به نحو شايع صناعي است.، که وم  در اينها کميت بر کيفيت وم  شده است. روشن است، م ال
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بايد نسبت آن دو را از هار دو وياث راولاي و ، سنهيموقتي رابطة معنايي دو مف وم را با هم مي، نکتة دوم اينکه

: پاذير اساتباه دو صاورت امکان، تعري  يک مف وم با مف وم ديگر، شايع( بررسي کنيم؛ زيرا مطابق ديدگاه منطقي

با بيان لوازم مصاداقي روي يات دوم(. باه عباارت ديگار، در منطاق ، اجزاي مف ومي روي يت اول( و دومبا بيان ، اول

اجازاي مف اومي معاربف بار آن وما  ، . در تعري  ودي«رسم»يا به نحو ، است« ود»تعري  يا به نحو ، ارسطويي

اسات. « اولاي ذاتاي»نام آن ، ماتحاد مف ومي است که قبوً گفتي، نسبت مووو  و محمول، شوند. در اين صورتمي

نسابت موواو  و محماول اتحااد ، در ايان صاورت. شونددر تعري  رسمي نيز لوازم وجودي معربف بر آن وم  مي

جازء ، شاودعنوان معارِف آورده ميآنچه باه، است. گرچه در تعري  رسمي« وم  شايع صناعي»که مصداقي است 

اين شناساايي باه نحاو ذاتاي نيسات. باه هرچند ا براي ما بشناساند، تواند آن ربه هر وال مي. مف ومي معربف نيست

باراي ماا واصا  ، دهد و نوعي شناخت نسابت باه معاربفعبارت ديگر، در تعري  رسمي نيز وقيقتاً تعريفي رخ مي

 نبايد اشکال کرد که اتحاد مصداقي ربطي به رابطاة معناايي نادارد؛ چارا کاه اتحااد مصاداقي نياز، شود. بنابراينمي

باه اجماال . طلبادمهال بيشاتري مي، تر اين مووو تواند تا ودودي وقيقت مف وم را روشن سازد. بررسي عميقمي

اناد و شوند، در وقيقت دامنة وجودي همان ذاتاعراوي که به صورت مصداقي با يک ذات متحد مي: توان گفتمي

کاه ، ه صورت خاص، با نگاه وکمات متعالياهشود. اين بحث، بشناخت دامنه، به نوعي شناخت آن ذات محسوب مي

يابد. اگر بپاذيريم روشني بيشتري مي، دانداصالت وجودي و تشکيکي است و رابطة جوهر و عرم را رابطة طولي مي

ون وجود جوهرناد و  پذيرفت که اعرام نيز از شبايد که اصالت با وجود است و موجودات وقايقي تشکيکي هستند، 

شود. به اين ترتيب، تعريا  رسامي وقيقتااً تعريا  محساوب شناخت جوهر محسوب ميبه نحوي ، شناخت عرم

هر گاه موووعي را از طرياق لاوازم و اعراواش ، تواند ما را به ذات و وقيقت يک شيء رهنمون شود. پسمي، شده

و وقيقات آن وقيقتاً تعري  صورت پذيرفته اسات : توان گفتمان رسمي بود، ميتعري  کرديم و به اصطوح تعري 

رابطاة »توان رابطة مصداقي ياک مف اوم باا مف اوم ديگار را ناوعي تا ودودي معلوم گرديده است. پس مي، شيء

 تلقي کرد.« معنايي

کادام ، ابتدا باياد روشان کارد منظاور از ايان رابطاه، خواهيم رابطة معنايي دو مف وم را با هم بسنهيموقتي مي

مطارح در خصوص رابطة مف وم بايد و هست نياز ايان مسا له  ؟ي يت دوموي يت اول مراد است يا و؟ وي يت است

از ج تاي قابا  وما  بار ، تباين کلي و از وياث دوم، اين دو مف وم از ويث اول: توان گفتطورکلي مي. بهشودمي

، منظاور از باياد، لصاوص کاه در ايان بحاث. بتوويح بيشتري الزم است، يکديگرند. اما براي روشن شدن مطلب

وقتي از ارزش و الازام سالن گفتاه ، شود و هم الزام. همچنينارزش ميشام  وم عامي است، به نحوي که هم مف 

شود، هم بايد رابطة خود مف وم ارزش را با مف وم هست بسنهيم و هام رابطاة مفااهيمي همچاون خاوب، باد، مي

، رونادهيمي که براي بيان الزام به کار ميروند. در باب مفادرست، نادرست و مانند آن که براي بيان ارزش به کار مي

 رويم.به سراغ بررسي رابطة معنايي بايد و هست مي، شود. با اين مقدمهشبيه اين سلن تکرار مي
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 از:عبارتند سؤاالت شوند. اين مطرح ميسؤاالتي در اينها نيز 

 چه نسبتي با هم دارند؟، مف وم ارزش و هست از ويث اول راتحاد مف ومي( -

 چه نسبتي با هم دارند؟، مف وم ارزش و هست از ويث دوم راتحاد مصداقي( -

 از ويث اول، چه نسبتي با مف وم هست دارند؟، مفاهيمي همچون خوب، بد، درست، نادرست و مانند آن -

 مفاهيمي همچون خوب، بد، درست، نادرست و مانند آن، از ويث دوم، چه نسبتي با مف وم هست دارند؟ -

 چه نسبتي با هم دارند؟، الزام و هست از ويث اولمف وم  -

 چه نسبتي با هم دارند؟، مف وم الزام و هست از ويث دوم -

 مفاهيمي همچون لزوم، ورورت، وجوب، بايد، وظيفه و مانند آن، از ويث اول، چه نسبتي با مف وم هست دارند؟ -

 آن، از ويث دوم، چه نسبتي با مف وم هست دارند؟مفاهيمي همچون: لزوم، ورورت، وجوب، بايد، وظيفه و مانند  -

مف اوم ارزش مف اومي : . ابتدا باياد گفاتدادتک سؤاالت پاسخ خود را به تک، توان به طور مشلصاکنون مي

، ص 193۲بارد رر.:: سربلشاي، است که از عناصر مف ومي سنهش، کمال يا موجب کمال، و مطلوبيت ب اره مي

در معناي ارزش به نحو اتحاد مف ومي نيسات، بلکاه باا توجاه باه ، اين سه مف وم (. روشن است که دخالت00-03

اين معنا باا . آن را از سنخ اتحاد مصداقي دانست؛ چرا که معناي اصلي ارزش ب اء و قيمت استد بندي فود بايتقسيم

تباايني باا مف اوم نسابت ، از وياث اول راتحااد مف اومي(« ارزش»مف وم : معناي هست تباين دارد. پس بايد گفت

روشان ، وکم صاادره درباارة وي يات اول، رسدهست دارد. اما از ويث دوم، اين دو، اتحاد مصداقي دارند. به نظر مي

باه چيازي رو بايد گفات: . ازاينطلبدتوويح بيشتري مي، است و نيازمند توويح بيشتري نيست. اما وکم وي يت دوم

باراي ، ثال اً. يا موجب کمال گردد، داراي کمال بوده، ثانياً. ديگري سنهيده شودبا چيز ، شود که اوالًارزشمند گفته مي

ارتبا  آن باا کماال ، مطلوبيت داشته باشد. البته عنصر اصلي مف ومِ ارزش ،شلصي که آن را ارزشمند محسوب کرد

آن را ، ود کسايياا موجاب کماال نشا، يعني اگر چيازي داراي کماال نباوده؛ اين کمال توهمي باشد. هر چند است

شود که وجاود کمال امري وجودي است؛ يعني چيزي داراي کمال شمرده ميسوي ديگر، کند. از ارزشمند تلقي نمي

تاوان باه نحاو از وياث دوم باا هام اتحااد دارناد و مي، مف وم ارزش و هسات فت:گ توانداشته باشد. بنابراين، مي

مف اوم هسات از دو کاه بايد توجاه کارد ، (. در عين والمصداقي هست را بر ارزش وم  کرد روم  شايع صناعي

نکاه ايشاود، مگار هستي نه تن ا شام  کمال است، شام  نقص نيز مي، اعم از مف وم ارزش است. اول اينکه، ويث

گاه نقص روتاي نقاص که ارزش هيچدروالي. نقص مطلق رنيستي محض( باشد که مقاب  هستي است، منظور از آن

کمال اعام از کماال اخوقاي و غيراخوقاي اسات و هساتي هار دو را شاام  ، شود. دوم اينکهمينسبي( را شام  ن

 که اختياري باشند و غير آن از ذي  ارزش اخوقي خار  است.است کماالتي شام  شود. اما ارزش تن ا مي

، بناابراين. باشادميمف وم هسات ، متضمن اين مف وم. ارزش نوعي هستي است: توان گفتبه طور خوصه مي

 مف وم ارزش را تعري  کرده و بيان نمود رپاسخ سؤال دوم(.، توان با استفاده از مف وم هستمي
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مفاهيم خوب، بد، درست، نادرست و مانند آن ا، مفاهيمي هستند کاه باراي بياان ارزش اخوقاي باه کاار 

باراي بياان « باد»ني و واژة براي بيان ارزش ذاتي، غياري و جاايگزي« وبسن»و « خوب»واژة ، روند. م وًمي

بيشاتر باراي بياان ارزش « درسات»واژة  ،رود. همچناينغيري و جايگزيني باه کاار ماي ارزش منفي ذاتي،

شاود رر.:: هماان، براي بيان ارزش منفي جايگزيني غيري اساتعمال مي« نادرست»جايگزيني غيري و واژة 

، ترمف ومي با هست تبااين دارناد. باه عباارت دقياق ها از نظراين واژهفت: گ توانميرو، ايناز(. 91-01ص 

که مفاهيمي ارزشي هساتند، از وياث اول، باا مف اوم هسات ، مفاهيمي همچون خوب، بد، درست و نادرست

با مف وم هست داراست رپاسخ « ارزش»شبيه همان نسبتي است که مف وم ، تباين دارند و نسبت آن ا با هست

بار معناايي بيشاتري دارناد. ايان باار ، اين مفاهيم نسبت به مف وم ارزشت، الزم به يادآوري اسسؤال سوم(. 

مفاهيم خاوب، باد، زشات، زيباا روبسان( و مانناد آن اسات. متضمن همان عنصر هنهاري است که ، معنايي

چناين باه ، «ارزش»که مف وم دروالي. دهندکم اين مفاهيم عنصر هنهاري را به نحو بارزتري نشان ميدست

رسد. به عبارت ديگر، اگر افادة معناي هنهاري را به صورت طيفي در نظر بگيريم، بايد مف وم هسات نظر نمي

ديگر رطرفاي کاه پار از سوي را يک سر طي  رطرف فاقد معناي هنهاري(، مفاهيم خوب، بد، زشت و زيبا را 

اي هنهااري اسات. مطلقاً فاقاد معنا، معناي هنهاري است( و مف وم ارزش را وسط قرار دهيم. مف وم هست

شبيه مفاهيم خوب و بد ، اند و مف وم ارزش از يک سواز معناي هنهاريسرشار مفاهيم خوب، بد، زشت و زيبا 

 شبيه مف وم هست است.، و زشت و زيباست و از سوي ديگر

توانساتيم باه نحاو رسامي و باا نوعي هستي بود و به ايان ترتياب مي، اگر ارزش از ويث دوم راتحاد مصداقي(

آن را با استفاده از مف وم هستي تعري  کنيم، خوبي، بدي، درساتي، نادرساتي و مانناد ، استفاده از وم  شايع صناعي

ايان مفااهيم : توان گفتهمين نسبت را با هستي خواهند داشت. پس مي، روندآن نيز که براي بيان ارزش به کار مي

 هستند رپاسخ سؤال چ ارم(.آن متضمن با هستي رابطة معنايي داشته و ، از ويث دوم

رابطة معنايي ميان مف وم الزام و مف وم هست، روشن است که از ويث اول، اين دو با هم تبااين دارناد؛ زيارا  اما

چاون الازام ، الزام به معناي اعتبار ورورت است و معنا با هستي تفاوت دارد رپاسخ ساؤال پانهم(. اماا از وياث دوم

نظر از اعتباار االماري باراي خاود، صارفاست و لزوم اعتباري تابع معتبِر است و نفساخوقي از سنخ لزوم اعتباري 

کاه ياک وقيقات ، ؛ بر خوف لزوم وقيقي رلزوم بالقيااس(نستادمف وم هستي را متضمن توان آن معتبر ندارد، نمي

شات و آن را ناوعي اي معناايي در نظار داتوان بين آن و هستي رابطاهاالمري بوده و نوعي هستي است و مينفس

اي با مف وم هساتي نادارد رابطه، از ويث دوميا الزام اخوقي از ويث اول و : بايد گفت، هستي دانست. به اين ترتيب

تاوان مي، هتابالتعري  کارد رپاساخ ساؤال ششام(. از ودي و يا رسمي اعم ديگري را ، توان با استفاده از يکيو نمي

تي وقيقي و اعتباري فرم کرد و الزام را هستي تلقاي نماود و آنگااه آن را باا هستي را، به نحو مهازي، اعم از هس

، نادارد. همچناينبحاث مهاز است و ربطي باه موواو  ، هستي به اين معنا تعري  کرد. اما روشن است که اين کار
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اسات کاه توساط معتبِار  خود الزام است و نه اعتبار الزام. اعتبار فعلاي، «اعتباري بودن الزام»بايد توجه کرد منظور از 

 .شود و وقيقتي براي خود داردانهام مي

و « باياد»روناد. دو واژة براي بيان الزام اخوقي باه کاار مي، «صيغة امر»و « وظيفه»، «نبايد»، «بايد»هاي واژه

ند. بناابراين، ابياانگر ناوعي هساتي، براي بيان لزوم بالقياس نيز کاربرد دارناد. ايان دو واژه در ايان کااربرد، «نبايد»

رغم تغاير مف ومي که از ويث اول با مف وم هستي دارند، نوعي اتحاد معنايي رناشاي از وما  شاايع صاناعي و علي

باراي ، ، در واوزة اخاود«صيغة امر»و « وظيفه»اتحاد مصداقي( با آن خواهند داشت. اما اين دو واژه، به اوافة واژة 

باا معنااي هساتي در ، بررسي رابطة معنااي آن اا، بحث استآنچه مووو  . وندربيان لزوم اخوقي رالزام( به کار مي

همانند خود مف وم الزام، از ويث اول با مف وم هساتي ، ها و صيغة امراين واژه: بايد گفترو، ازاينووزة اخود است. 

نهااري بيشاتري نسابت باار معناايي ه، تباين معنايي دارند. خصوصاً که اين مفاهيم نيز همانند مفاهيم خاوب و باد

، عنوان عام خود رالزام( دارا هستند رپاسخ سؤال هفتم(. از ويث دوم نيز همين وکم جاري است؛ زيارا ايان مفااهيمبه

از ايان وياث هام ارتباا  ، الزام اخوقي امري اعتباري است. بنابراين. اندبيانگر الزام اخوقي، گونه که گفته شدهمان

 آن ا را تعري  کرد رپاسخ سؤال هشتم(.، توان با استفاده از مف وم هستجود ندارد و نميمعنايي ميان آن ا و هست و

 مسئلة دوم: بررسي رابطة جمالت اخالقي با جمالت غيراخالقي

توان جموت اخوقاي را باا جموتاي کاه نااظر باه اماور غيرمارتبط باا اين است که آيا ميدر بحث  ،در اين مس له

عادالت ورزيادن »توان گفت: جملاة آيا مي، م وً ؟ده و همان معنا و کارکرد را از آن ا انتظار داشتبيان نمو ،انداخود

؟ «بايد عادالت ورزياد»يا ، «عدالت ورزيدن خوب است»فته شود: دهد که گهمان معنايي را مي« موجب کمال است

ومن يازده ساؤال ، لش اول اين مقالهاست که در ب ذي در واقع ناظر به سؤاالت ، شودمطرح ميها بح ي که در اين

 مطرح شده بودند:

ارزشاي را باا جملاة  تاوان جملاةچه نسبتي ميان جملة ارزشي با جملة ناظر به هسات وجاود دارد؟ يعناي آياا مي -

 غيرارزشي بيان کرد؟

ا با جملاة نااظر باه الزامي ر توان جملةچه نسبتي ميان جملة الزامي با جملة ناظر به هست وجود دارد؟ يعني آيا مي -

 هست بيان کرد؟

 بعکس؟يا اي ارزشي بيان کرد؟ و توان جملة الزامي را با جملهآيا مي -

 توان با جموت ناظر به ارزش و الزام بيان کرد؟آيا جموت ناظر به هست را مي -

گويي به ساؤاالتي کاه خبراي پاس ،توجه به آنچه در بلش قبلي و بررسي رابطة معنايي دو مف وم بايد و هست گذشت -

و مفاهيم اخوقي رخاوب و باد ، از يک سو« الزام»و  «ارزش»گشاست. مفاهيم بسيار راه ،در اين بلش مطرح است

. تغااير دارناد، از ويث محتوايي روم  اولي ذاتي و اتحاد مف ومي( با مف وم هست، و بايد و نبايد و ...( از سوي ديگر
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باا مف اوم هسات ارتباا  ، از ويث مصداقي روم  شايع صناعي(، قي ناظر به آنو مفاهيم اخو« ارزش»اما مف وم 

، هاد. باه ايان ترتيابدمياند نيز نشان خود را در جموتي که بيانگر ارزش و الزام، کنند. اين ووعيتمعنايي پيدا مي

چون مف اوم هسات ، والبيان کرد. در عين  ،اندهستتوان جموت ارزشي را با جموتي که ناظر به مي :بايد گفت

اي کاه باا اساتفاده از جملاه: تاوان گفاتنمي، فاقد بار هنهاري است و مفاهيم ارزشي و الزامي بار هنهااري دارناد

کناد. بلصاوص از وياث تمام و کمال همان معنا را القاا مي، پردازدمفاهيم غيراخوقي به بيان جموت اخوقي مي

گاويي دروغ»تأثيري کاه باا گفاتن ، رکرد جملة اخوقي را داشته باشد. م وًتواند کاجملة غيراخوقي نمي، کارکردي

شاود. پاس واصا  نمي، «گويي موجب نقص اساتدروغ»با گفتن ، توان گذاشتبر ملاطب مي، «کار زشتي است

توان باا جملاة غيراخوقاي و نااظر باه هسات اين است که تن ا بلشي از مفاد جملة ارزشي را مي، پاسخ سؤال اول

 آيد.از ع دة جملة غيراخوقي برنمي، کارکردي که جملة اخوقي واجد است. بيان کرد

گردد؛ زيرا جموت غيراخوقي و ناظر به هست، نه تن اا کاارکرد اخوقاي در جموت الزامي بيشتر مي، اين تفاوت و تغاير

ند. قابوً وجاه ايان تبااين معناايي معلاوم شاد. اساساً از نظر معنايي با آن ا تباين دار، و هنهاري جموت الزامي را فاقدند

که اگر ارزش نوعي هستي است و به نحوي با آن اتحااد معناايي دارد، الازام اماري اعتبااري اسات و باه تر گفتيم پيش

باه تبياين و تووايح الازام اخوقاي ، توان با تکيه بر معنااي هساتنمي، ربطي به هستي ندارد. بنابراين، صورت وقيقي

چون الزام اخوقي ناوعي اعتباار و هرچند اي ساخت که مفاد الزام اخوقي را به صورت وقيقي بيان کند. ملهپرداخت و ج

الزام اخوقي را هم با تکياه بار ، توان با لحا  کردن اين مهازمهاز است و هر مهازي از يک وقيقت اخذ شده است، مي

 شود.اسخ سؤال دوم نيز روشن ميپ، مفاهيم و جموت ناظر به هست توويح داد. به اين ترتيب

و ، اي که بيانگر ارزش و خوب و باد اخوقاي اساتجمله؛ يعني جملة ارزشي: بايد گفت، اما در پاسخ سؤال سوم

 از ويث دارا بودن عنصر هنهااري شابيه هام ،اي که بيانگر الزام و بايد و نبايد اخوقي استجمله؛ يعني جملة الزامي

يکي را جايگزين ديگري کرده و همان کارکرد را از آن انتظاار ، ان با هدف قرار دادن اين ويثتوهستند. بنابراين، مي

را گفات و « نباياد دروغ گفات»ياا « دروغ نگاو»جملاة ، «گويي بد استدروغ»توان به جاي جملة مي، داشت. م وً

ه اسات. اماا روشان اسات کاه شنونده همان اوساسي را پيدا کند که با شانيدن جملاة اول پيادا کارد، انتظار داشت

اين دو جملاه باار معناايي يکسااني ، نظر از ويث انگيزشي و هنهاريتوان انتظار داشت از ويث معنايي و صرفنمي

داشته باشند؛ چرا که جملة ارزشي ناظر به يک امر عيني است، اما جملة الزامي ناظر به يک امر اعتبااري اسات. پاس 

رغم عدم اتحاد معنايي از وياث ذات معناا، علي، ن است که جملة ارزشي و الزاميپاسخ سؤال سوم اي، به طور خوصه

به جاي ديگري اساتفاده ، توان از يکيکارکرد واودي دارند و مي، به دلي  داشتن معناي عاروي هنهاري و انگيزشي

ة الزاماي داشاته باشاد. از شنيدن جملا، همان اوساسي را که از شنيدن جملة ارزشي دارد، کرد و انتظار داشت شنونده

اي ارزشي گفته و همان کاارکرد را از آن جمله، توان به جاي جملة الزامييعني مي؛ عکس اين سلن نيز صادد است

 جموت الزامي بيشتر از جموت ارزشي است.، جنبة هنهاري و انگيزشي، رسدانتظار داشت. گرچه به نظر مي
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تاوان باه نحاو نميفت: جموت ارزشي و الزامي تفکيک کرد و گ ابتدا بايد ميان، اما در پاسخ سؤال چ ارم

، توان با نوعي مهاز و به نحاو التزامايوقيقي با استفاده از يک جملة الزامي وقيقتي عيني را بيان کرد. اما مي

مان آب برو باراي »توان با گفتن جملة مي، اي الزامي را بيان کرد و وقيقتي را مورد اشاره قرار داد. م وًجمله

، ايان نحاوه از القااي معناا، گونه که گفتايمبه ملاطب ف ماند که گويندة اين جمله تشنه است. همان، «بياور

مس له فارد ، نوعي مهازگويي است و ربطي به مفاد وقيقي اين جموت ندارد. اما در خصوص جموت ارزشي

ت و بيانگر کماال ياا امار موجاب کماال داراي واقعيت عيني اس، ارزش بر خوف الزام، کند. چنانکه گفتيممي

توان با استفاده از آن هستي را بيان کرد. اما روشان اسات خود نيز نوعي هستي است. پس مي، است. بنابراين

اي را تووايح داد. هار ناو  هساتي، تاوان باا تکياه بار آنکه ارزش فقط نو  خاصي از هستي اسات و نمي

باا : بايد گفات، کليطورهر نو  ويواني را تعري  کرد. پس به، انسان توان با تکيه بر مف ومگونه که نميهمان

توان وقايق عيني را مورد اشاره قرار داد و باا اساتفاده از تن ا به صورت مهازي مي، استفاده از جموت الزامي

يح توان بلشي از وقايق عيني را توويح داد و براي ملاطب تبيين کرد. گرچاه توواتن ا مي، جموت ارزشي

روشن است که مبتو به اب ام است؛ ، چنين توويحي. شبيه توويح ويوان با انسان خواهد بود، هستي با ارزش

 افزاست.اب ام، گر باشدبيش از آنکه روشن، اعم با مف وم اخص زيرا توويح مف وم

 مسئلة سوم: بررسي رابطة استنتاجي بايد از هست

و توجاه اسات تار اين مسا له از هماه م م، شودة بايد و هست مطرح ميکه در بحث رابط، از ميان مسال  چ ارگانه

واول ، هاي مطارح در ايان باارهبه خود جلب کرده است. قبوً نيز گفتيم اک ر بحث، فيلسوفان اخود را بيش از همه

 کنيم.تري بررسي ميما نيز آن را به صورت مفص ، همين مس له عنوان شده است. بنابراين رحوم

هيچ رابطة منطقي و توليدي ميان اعتبار و وقيقت وجود : دانان معتقدندفيلسوفان و منطق: بايد گفت، ن مقدمهعنوابه

ند. اماا وقيقات کتواند آن را اعتبار هرگونه که خواست ميرو، . ازاينندارد؛ زيرا اعتبار قالم به اعتبارکننده و در اختيار اوست

ها بايستي از چه سمتي راننادگي اينکه اتومبي ، م الراي اب و اختيار ما ندارد. باالمري است و ربطي به انتليک امر نفس

، اما برخي از کشورها. شودرانندگي از سمت راست انهام مي، کنند، يک امر اعتباري و تابع قرارداد است. در اغلب کشورها

ودن چراغ راهنماايي نياز از ديگار ماوارد اماور به هنگام قرمز ب، هااند. توق  سر چ ارراهآن را از سمت چپ قرارداد کرده

اعتباري و قراردادي است. کاموً ممکن بود رنو ديگري براي نشان دادن اين قرارداد انتلاب گردد. در مقاب ، انبسا  فلز 

، هاه اين م اليا تغيير داد. با توجه بو توان آن را با قرارداد انتلاب نميو  االمري استيک امر وقيقي و نفس، در اثر ورارت

امکان ندارد قرارداد کنايم ، االمري را از امور اعتباري نتيهه گرفت و بعکس. م وًتوان وقايق نفسشود که نميروشن مي

عنوان رنو توق  آن را به، شودچون رنو قرمز مانع تصادف ميفته شود فلزات در اثر سرما منبسط گردند. يا معنا ندارد گ

االمري را وقيقتي نفس، ايتوان از يک امر سليقهيعني نمي؛ اي هم شبيه امور قراردادي هستندور سليقهايم. امقرارداد کرده

دانند. با توجه به ايان ادويه را دوست دارند و آن ا را خوشمزه مي ها غذاهاي پربرخي از انسان، نتيهه گرفت و بعکس. م وً
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اي است و کااموً ممکان اسات خوشمزه است. خوشمزگي امري سليقه ،هر غذايي که پر ادويه باشد: توان گفتنمي، امر

چون اين غذا براي افرادي خوشمزه است، پس وتماً پر : توان گفتنمي، ديگرسوي کساني از چنين غذايي متنفر باشند. از 

االماري را نتيهاه سوقاايق نف، ايتوان از امور قراردادي و ساليقهدهند نميبه خوبي نشان مي، ادويه است. اين دو م ال

اي را نتيهاه اموري صرفاً قراردادي و ساليقه، االمريتوان از وقايق نفسگرفت و عکس آن هم صادد است؛ يعني نمي

نکاه اياالمري شبيه نسبت قرارداد و سليقه با امور وقيقي است. باراي گرفت. نسبت امر و ن ي محض نيز با وقايق نفس

تاوان از نمي: گاوييمچنيني اعتباري ناميده شده و ميامور اينهمه نيازمند تکرار نباشد،  اشاره به چنين اموري آسان شده و

 االمري را نتيهه گرفت و بعکس.وقيقتي نفس، يک امر اعتباري

قرارداد بسات ياا ، االمرياينکه نتوان بر اساس وقايق نفس نهاست به يادآوري الزم ها نياي که در انکته

ربطاي باه اماور وقيقاي ، اي باشادور اين است که اگر امري صرفاً قراردادي يا ساليقهمنظ، بلکه سليقه داشت

هام قارارداد نوشات و هام ساليقه ، کاموً ممکن است هماهنو با يک وقيقت، نلواهد داشت. در عين وال

 داشت و هم بدان امر يا توصيه کرد.

االماري رابطة امور اعتبااري و وقاايق نفسطورکلي دربارة اين است که آنچه به، سلن وال در مووو  مورد بحث

، داننادهاا و الزاماات اخوقاي را غيرواقعاي ميدر باب اوکام اخوقي نيز جااري اسات. فيلساوفاني کاه ارزش، گفته شد

اوکاام اخوقاي را ، االماريتوان با تکيه بر امور نفساي ميان آن ا و وقايق عيني وجود ندارد و نميهيچ رابطه: گويندمي

به دليا  غيرواقعاي باودن، از اماور ، ها و الزامات اخوقين است که ارزشاياز نظر ايشان ، هه گرفت. دلي  اين سلننتي

امور اعتباري رابطة منطقي و توليدي با امور وقيقي ندارناد. ظااهراً ، گونه که معلوم استهمان. شونداعتباري محسوب مي

اي درباار  بييتات رسااه اسکاتلندي مطرح شده است. وي در کتاب  ، فيلسوفديويد هيوماولين بار توسط ، اين سلن

 تاوان گازارة نااظر باه ارزش را اساتنتا  کارد.گاه از يک گزارة ناظر به واقع، نميبه لحا  منطقي هيچ: گويدمي انساني

 کند:گونه توصي  ميترين نکتة خود در باب رابطة ارزش و دانش را اينم م، هيوم
ار مکتب، براي مدتي با  روش ذام ک  بنيانگام، هميش  مالحظ  کردهاخالقي ک  من تاکنون ديده هايدر همة نظام

گويد. ناگهان با کماال ها سخناني ميکند و يا دربار  امور انسانکند و وجود خدايي را اثيات ميمتمول استدالل مي

اند، ناگهاان هما  قضاايا هست و نيست بينيم ک  ب  جاي روش متمولِ افزودن قضايايي ک  مشتمل برتتجب مي

هفان متموالً اين نکتا  را راايات ؤشود ... اما ازآنجاک  مشوند. اين تغيير مورد توج  واقع نميداراي بايد و نيايد مي

م ک  همين توج  کوچک، بساياري از هست بينکنم و بسيار خوشرا ب  خواننده توصي  مي کنند، من توج  ب  آننمي

ميانة اخالقي را واژگون خواهد کرد و ب  ما فرصت خواهد داد تا ب  خوبي بيينيم ک  خير و شر و فضايلت هاي اانظام

 .(129، ص 9191)هيوم،  اند و مشمول ادراک اقل نيستندو رذيلت، اساساً بر ميناي روابط بين اشياء بنا نشده

هاا و الزاماات اخوقاي تاابع ارزش، ينکاهدو نکته را مورد توجه قرار داده است: نلست ا، در عبارات خود هيوم

ادرا: اين امور مشمول ادرا: عقلاي ، دوم اينکه. اند و ارتباطي با وقايق خارجي ندارنداميال و عواط  دروني

درباارة ايان ، فکران داخلاي. يکاي از روشان0نتيهة منطقي نکتة اول اسات، نيست. روشن است که نکتة دوم

توان به اثبات رساانيد اند، نميکه ناظر به وقايق، هاي منطقييک رشته برهانبه هيچ وجه با : گويدمس له مي
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توان اثبات کارد کاه کااري نمي، يا بد. درست به همان دلي  که با هيچ برهان منطقي، که چيزي خوب است

 (.0۲0-0۲2ص ، 1911 سروش،بايسته يا نبايسته است ر

اي باودن سليقه، هاي اصلي اشکالْ دو چيز است: يکيلفهؤد مدهنشان مي ،و اين نويسنده هيومدقت در عبارات 

فقدان مفااهيم باياد و نباياد ، ها و ديگريها و نيستاالمري بودن هستها و الزامات اخوقي و وقيقي و نفسارزش

از تاوان بايادها و نبايادهاي اخوقاي را نمي، نکاهايدهناد. نتيهاه ها خبار ميهايي که از هسات و نيساتدر گزاره

اي ميان امار اعتبااري و وقاايق عقوً رابطهتر گفتيم ، پيشنتيهه گرفت. همچنين، اندهايي که فاقد اين مفاهيمگزاره

ها و باياد و ارزش، انداالمريکه اموري نفس، هاتوان با تکيه بر هست و نيستنمي، االمري وجود ندارد. بنابرايننفس

رابطاة منطقاي و : شاودهستند استنتا  کرد. اين همان اسات کاه تعبيار مي نبايدهاي اخوقي را که اموري اعتباري

 توليدي ميان بايد و هست وجود ندارد.

شود. بر عنصر هنهاري قضاياي اخوقي تأکيد مي، شود. در اين تقريربه گونة ديگري نيز تقرير مي، گاهي اين اشکال

، دربارة عدم امکان استنتا  بايد از هست هيومبا تأييد سلن ، که يکي از طرفداران سکوالريسم اخوقي است، عادل واهر

: کناد. وي معتقاد اساتهاي عيني را نفاي ميامکان استنتا  آن ا از واقعيت، با تکيه بر هنهاري دانستن قضاياي اخوقي

اناد. عنصر هنهاريخالي از ، هاي ناظر به واقعکه گزارهواليهنهاري بودن آن است. در، هاي اخوقيويژگي اساسي گزاره

نتيهه باياد تاابع زيرا گزارة داراي اين عنصر را نتيهه گرفت؛ ، هاي فاقد عنصر هنهاريتوان از گزارهطبيعي است که نمي

روشن گونه که شود. همانرابطة توليدي ميان بايد و هست نفي مي، (. به اين ترتيب112، ص 1331مقدمات باشد رواهر، 

ميان ارزش و لزوم تفاوت ماهوي قال  نشده و همه را از يک سنخ و داراي عنصر هنهاري  واهرعادل در اين تقرير ، است

 هاي ناظر به امور عيني را فاقد اين عنصر دانسته است.در مقاب ، گزاره. تلقي کرده است

رت از دو نکتاه، باه صاو، منکران رابطة منطقي ميان باياد و هساتکه سازد روشن مي، توجه به تقريرهاي فود

هاي اخوقي از سنخ اماور عيناي ارزش، اند. نکتة اول اينکهالبدل يا مهموعي، براي انکار اين رابطه استفاده کردهعلي

جموت اخوقي مدلول هنهاري دارند کاه باا ، نکتة دوم اينکه. توان آن ا را از امور عيني نتيهه گرفتلذا نمي. نيستند

واذف ايان مادلول از مفااد . شاوندبياان مي« امار»، و صيغة «نبايد»و  «بايد»، «بد» و« خوب»هايي همچون واژه

فاقاد چناين عناصاري ، هاي ناظر به واقعگزارهسوي ديگر، کند. از آن ا را از اخوقي بودن خار  مي، جموت اخوقي

 توان با تکيه بر آن ا جملة هنهاري نتيهه گرفت.نمي، هستند. بنابراين

باه : معتقدناد، داندگرايي که هم ارزش و هم الزام اخوقي را واقعي ميواقع؛ يعني لقگرايي مطکساني که به واقع

اختوفاي ، نظريم. اماا درباارة اشاکال اولاند. در خصوص پاسخ اشکال دوم ما نيز با آن ا همهر دو اشکال پاسخ داده

لذا به نحو مطلاق اساتنتا  . دانندعي ميهم ارزش و هم لزوم را از سنخ امور عيني و واق، گرايان مطلقوجود دارد. واقع

، کنند. روشن است که اين پاساخگرايان را رد مياشکال غيرواقع، هاي عيني را منطقي دانستهارزش و لزوم از واقعيت

باا اثباات ، بدان پرداخته شود. اما اگر بتوان چناين کاردد نيازمند اثبات واقعيت ارزش و لزوم است که در جاي خود باي
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در ، ماناد. در وقيقاتهاي عيناي بااقي نميمنعي براي استنتا  آن ا از ساير واقعيت، ودن ارزش و الزام اخوقيعيني ب

روشان اسات کاه . از دستة ديگري از آن است، هاي عينياستنتا  يک دسته از واقعيت، دهداين صورت آنچه رخ مي

اشکال عادم رابطاة منطقاي مياان ، با اين بيان: توان گفتفاقد هرگونه اشکال منطقي خواهد بود و مي، چنين امري

 شود.بايد و هست رفع مي

اما ديدگاه ملتار ما اين است که ميان ارزش و الزام انفکاا: وجاود داشاته و تن اا ارزش داراي واقعيات عيناي 

نناد سااير اشکال خواهد بود؛ چرا کاه ارزش نياز هماهاي عيني بياستنتا  ارزش از واقعيت، است. مطابق اين ديدگاه

اشاکال اسات. اماا ازآنهاکاه الازام داراي واقعيت است و استنتا  يک واقعيت از واقعيت ديگار بي، هاي عينيواقعيت

چگوناه ايان اسات کاه بنابراين ساؤال . االمري درست نيستامري اعتباري است و استنتا  امر اعتباري از امور نفس

 نتيهه گرفت؟، هاي دينياي عيني و م وً هستهتوان الزامات اخوقي اعتباري را از واقعيتمي

ياا بياان اماري اوکاام ، درست است که الزام و اوافه کردن عنصر بايد و نبايد به جموت اخوقاي: پاسخ اين است

هاي اخوقاي واقعاي باوده و ف م اين نکته که ارزش، دلي  نيست. در وقيقتاخوقي نوعي اعتبار است، اما اين اعتبار بي

سعادت وقيقي انسان وابسته به انهام افعال مناسب اخوقي است و هر انساني نياز طالاب کماال وقيقاي خاود کمال و 

خود را به انهام افعال اخوقي ملزم کنيم. به عباارت ديگار،  ،دارد الزام را براي وقايق اخوقي اعتبار کردهاست، ما را وامي

مصالح و مفاسد واقعي است و براي آن اسات کاه انگيازة رواناي باراي  وجه نبوده و مبتني برهاي اخوقي بياعتبار الزام

است کاه آدماي روشن کند. انهام آن ا را ايهاد کرده يا تشديد نمايد. همين نکته وجه هنهاري بودن آن ا را نيز روشن مي

ه فايادة با، ند. در وقيقاتکتوجه بيشتري به محتواي آن مي، والت انفعالي به خود گرفته، در برابر لحن هنهاري يا آمرانه

يا با به کارگيري مفاهيم خوب و بد و باياد و نباياد بياان ، اندگفته شده انشاييکه به صورت ، هنهاريکارگيري جموت 

باا جاديت  ملاطبد نشواز نظر تربيتي، نقش مؤثرتري نسبت به قضاياي خبري دارند و موجب مياين است که ، اندشده

جماوت خباري و که دروالي. انهام دهدرا اخوقي  افعالتري با انگيزة قوي ،قي گوش کردهبه سلن آمر اخو، بيشتري

توان جملة اخوقي را به صورت توصيفي بياان کارد و آن را از عنصار هنهااري خاالي . ميندارند توصيفي چنين مزيتي

ي آن، عاووه بار اينکاه باه چناين گردد. اما بيان هنهارهاي اخوقي روشن ميواقعي بودن ارزش، کرد. در اين صورت

، «ظلم کردن موجب از دست دادن کماال اسات»جملة: ، گردد. م وًب تحريض ملاطب نيز ميموجوقيقتي اشاره دارد، 

دهاد عووه بر اينکاه نشاان مي، هر دو به يک واقعيت اشاره دارند. اما جملة دوم، «ظلم کردن کار زشتي است»با جملة 

رو، در ايانکناد. ازکمال فاع  آن است، ملاطب را از انهام اين فع  تحذير و متنفار هام ميظلم موجب از دست رفتن 

برند. اعتبار لزوم و ورورت ميان فاعا  و فعا  نياز از هماين رو از عنصر هنهاري بسيار ب ره مي، وگوهاي اخوقيگفت

او برقارار نيسات و لازوم اخوقاي درست است که هيچ ورورت منطقاي مياان فاعا  و فعا  ، گيرد. در واقعانهام مي

اين است که فاع  باه ساوي عما  اخوقاي تحرياک ، وجه عقوني دارد و هدف از اعتبار، اعتباري است، اما اين اعتبار

 يساعادت کماال اسات و عما  اخوقا»درست است که در گزارة ديگر، شده و براي انهام آن انگيزه پيدا کند. به بيان 



  99 و هست ديرابطة با

راسات گفات و  يادبا»جملة  توانياست که منطقاً نم ينو ظاهر ا يدهنلواب يو ورورت يداب يچه، «شوديموجب کمال م

اسات  يانا، منظور از جملاة فاود. طالب سعادت و کمال است يگرفت. اما هر انسان يههرا از آن نت «يدبه کمال رس يدبا

امار  ياکو  يساتن يو وارور ياديبا، که راسات گفاتن پذيريمي. ما هم مييراست بگو يدبا، خواهييکه اگر کمال م

اسات. باا  يوارور يدناست. اما رابطة راست گفتن و باه ساعادت رسا ينچن يدنبه سعادت رس، يناست. همچن يامکان

 يو باه فاعا  اخوقا دوشاتوجاه  ينايورورت ع يناست که به ا ينا، هدف ياعتبار لزوم و ورورت دربارة افعال اخوق

آمار  توانناديم ي. کساانيکن يدابه آن دست پ توانييفع  نم ينبدون انهام ا بدان که، يشما که طالب سعادت: گفته شود

کماال و ساعادت را  ينياتکاه ع ينادنما يتلقا يمنطقيررفتار او را غ يامنع کنند و  ياخوق يرا منطقاً از امر و ن  ياخوق

 زا ساازييزهانگ يااکنناد و  يرا نف يههنتفع  بر  يرثأو آن کمال را منکر و ت يفع  اخوق يانم ينيرابطة ع يا يند،انکار نما

. در و يا مطلوبيت سعادت براي فاع  اخوقاي را منکار شاوند را منکر شوند يآن بر فاع  اخوق يرثأو ت يامر و ن  يقطر

 ياو را باه ساو، و فعلاش يفاعا  اخوقا يانبکوشد با اعتبار لزوم م ياست که آمر اخوق يصورت، کاموً منطق ينا يرغ

هااي اخوقاي مساتقيماً از ارزش، به اين ترتياب را فراهم سازد. يموجبات سعادت و، کرده يضتحر يم  اخوقانهام ع

 گردند.هاي عيني برميبه واقعيت، هاشوند و الزامات نيز به واسطة ارزشهاي عيني نتيهه گرفته ميواقعيت

اشکال دوم منکران رابطة باياد و هسات نياز پاسخ ، آنچه در تحلي  الزام اخوقي و رابطة آن با واقعيت گفته شد

فاقاد ، هاي ناظر به واقعکه گزارهدروالي. اندواجد عنصر هنهاري، خواهد بود. اشکال دوم اين بود که جموت اخوقي

توان بايد و نبايد را از آن ا نتيهه گرفت. پاسخ همان است کاه گفتاه شاد. وارد کاردن لذا نمي. چنين عنصري هستند

براي ايهاد انگيزه در فاع  اخوقي است و دخالتي در عينيت يا عادم عينيات وقاايق ، در جموت اخوقي اين عنصر

دياديم کاه باور زمآنکه به صورت هنهاري بيان شاوند. در م االي هرچند اند، هاي اخوقي عينياخوقي ندارد. ارزش

وجود ندارد. هار ، تفاوتي «زشتي استظلم کردن کار »و « ظلم کردن موجب از دست دادن کمال است»ميان جملة 

عووه بر اين گزارش والات اوساساي ، اين است که جملة دوم کنند. تن ا فردواقعيتي عيني را گزارش مي، دو جمله

باراي تحقاق ، کننادبايدها و نبايادهاي اخوقاي را بياان مي، و انگيزشي نيز دارد. جموتي هم که به صورت الزامي

، گوناه کاه گفتايماند، اماا هماناين جموت تن ا واجد اين عنصر هنهاري، وند. در وقيقتشهمين ويژگي ساخته مي

، اي با واقعيات خاارجي ندارناد. امار و ن اي اخوقايبه اين معنا نيست که هيچ رابطه، اعتباري و هنهاري بودن آن ا

چيازي هماان ايان .   گارددهاي اخوقي دنبال شده و تحصايشود که واقعيت مربو  به ارزشخاطر صادر ميبدين

 در تشليص مصداد درست ارزش دچار خطا شده باشد.هرچند است که هر انساني به دنبال آن است، 

 گيرينتيجه

تاوان توان يک واقعيت را از واقعيت ديگر نتيهه گرفات، مياند و منطقاً ميهاي اخوقي عينيبا توجه به اينکه ارزش

هاي غيراخوقي رابطة منطقي و توليادي وجاود دارد. درسات اسات کاه در هاي اخوقي و هستميان ارزش: گفت

منظور از بايد هم ارزش و هم الزام است و ما نيز الزام اخوقي را اعتبااري ، «رابطة منطقي ميان بايد و هست»عنوان 
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د را نتيهاه گرفات. بايا، هاي غيرمرتبط با اخاودتوان از هستنمي: که بگوييمشود نميدانيم. اما اين امر موجب مي

؛ گياريمهااي ديگار نتيهاه مياز واقعيت، گيري اين است که ابتدا ارزش را که امري عيني و واقعي استشيوة نتيهه

هااي اخوقاي باه با تکياه بار ارزش، گاه الزام اخوقي را که براي ايهاد انگيزة بيشتر در ملاطب اعتبار شده استآن

عبارت ديگر، هر الزامي براي آن اعتبار شده است که مصلحت و مفسادة واصا   گردانيم. بههاي عيني برميواقعيت

انگيزة الزم براي به دست آوردن مصلحت و نفي کردن مفسده را در ملاطب ايهااد ، از عم  اخوقي را گوشزد کرده

گاردد. عيناي برميبه نحوي به واقعيات : توان گفتمي، کند. بنابراين، چنين اعتبارهايي وجه عقوني و منطقي داشته

نشان داديم اين دو مف وم از نظر معناايي باا هام ، ابتدا به بررسي رابطة معنايي ارزش و هست پرداخته، در اين مقاله

به دليا  واقعاي باودن : گفت، بايد امکان بيان جموت اخوقي را با جموت غيراخوقيخصوص در اما اند. در ارتبا 

قي را با جموت غيراخوقي بيان نمود. تن ا چيازي کاه در ايان مياان از دسات توان مفاد جموت اخومي، هاارزش

در امکاان همچناين عنصر هنهاري جموت اخوقي است که قاب  بياان باا جماوت غيراخوقاي نيسات. ، رودمي

ن تاوان سالن طرفادارامي، چنين امري کاموً ممکن و درست اسات. بناابراينکه معلوم شد ، استنتا  بايد از هست

کنند. باه ايان هاي ديني استنتا  ميها و الزامات اخوقي را از دين و باورها و هستاخود ديني را پذيرفت که ارزش

 شود.هاي ارزشي مبتني بر اخود ديني در ووزة علم نيز باز ميراه براي داوري، ترتيب
 

  _____________________________________________________ هانوشتپي

کنند. اين رويکرد بر اثر اشتباهي است که در تحلي  معنااي خاوب و باد دچاار گرا هستند، رابطة بايد و هست را انکار ميبا اينکه واقع . ش ودگرايان1

اي که منطقاً بايد پذيرفته شود، گرچاه عماوً گرايي دانستيم؛ الزمهاز لوازم واقع اند. ازآنهاکه مطابق ديدگاه درست، اين رابطه وجود دارد، ما آن راشده

 (.010-011، ص 1919؛ فرانکنا، 11-1، ص 1911گرايان قرار گرفته است روارنو:، مورد انکار برخي از واقع

برخاسته از رابطة ثبوتي بايد و هست است؛ يعناي اگار  هاي پيشين اشاره کرديم که رابطة منطقي ميان بايد و هست منظري اثباتي دارد وبحث . در0

اي کاه هياوم در کلماات خاود توان بايد را از هست نتيهه گرفت. دو نکتهبه نحو ثبوتي بايد و هست، با هم رابطه داشته باشند، به نحو اثباتي هم مي

 د.انآورده و ما در اينها نق  کرديم، با تفکيک منظر اثباتي و ثبوتي قاب  تطبيق
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