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 يل الزامات اخالقيدر تحل يجانيصادق الر اهلليته آينظر يبررس

 ب قمهشناسي دانشگاه اديان و مذاشيعه يدانشجوي دكتر/  يعبداله ييحي  yahyaabdolahi@gmail.com 

 طلبه سطح سه حوزه علميه قم/  يمحمد يعل

  20/05/1395ـ پذيرش:  01/12/1394دريافت: 

 دهيچک
شان، يدگاه اياست. طبق د يجانيصادق الر اهلليتآ ياخالق ةه فلسفينظر ياصلهدف ، «يالزامات اخالق» يستين چييتب

ست»از منظر  سيه سان بالوجدان آنها را درک م يقيحق ي، الزاماتي، الزامات اخالق«يشنا ستند كه ان ن يكند. متعلق ايه
ن الزامات يا، «يمعناشناخت»دارند. از منظر  ياالمر جاو نفس يعت فعل است كه در عالم تقرر ماهويت و طبيالزامات، ماه

، اتحاد «يشناختمعرفت»ن الزامات از منظر يراه شناخت ا، نيت ابراز دارند. همچنيقابل يو انشائ ي، به دو گونه اخباريواقع
در اين نوشتار ضمن توصيف ديدگاه آيت اهلل صادق  باشد.يعت ميع، درک الزام آن طبعت فعل با نفس انسان و به تبيطب

صل آنکه ست. حا شده ا شان پرداخته  سي ديدگاه اي ت يه ماهين جهت كه بر پايه از اين نظريا الريجاني، به تحليل و برر
ستوار شده است، با برخ ت يفيو ك يان الهيعت و عصل طايعدم تحل، نيت مواجه است. همچنياشکاالت اصالت ماه يا

شد. در نهايه مين نظريا يشرويگر مشکالت پياز د، حيصدور فعل قب ست كه از نظرگاه يت، به ايبا شده ا شاره  ن نکته ا
 ست به خداوند متعال بازگشت كند.يبايم ياخالق، همه الزامات اخالق ةدر فلسف يديتوح

 االمر.عت فعل، نفسيو طبت ي، ماهيفلسفه اخالق، الزامات اخالق ها:دواژهيكل
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 مقدمه

ا يموضوعات آن در علم کالم  ينوظهور است. هرچند برخ يشمندان مسلمان، دانشيفلسفة اخالق، نزد اند

ات ياز نظر يکي، يل الزامات اخالقيدر تحل يجانيالر اهللتيآة ياصول فقه مورد بحث واقع شده است. نظر

ه، هر چند به صورت مبسوط ارائه ين نظرياست. ا يعيشمندان شيان اندين قلمرو، در ميع و متأخر در ايبد

شده است، اما صاحب نظر و « يمعناشناخت»، «يوجودشناخت»نموده است با دقت در سه حوزه  يه سعين

ستخراج يات، به ارائه طرح خود بپردازد. در ايگر نظريو از رهگذر نقد د« يشناختمعرفت» ن مقاله، ابتدا با ا
 م.ياآن پرداخته يمبان ياز آن ارائه شده، سپس به نقد و بررس يريره، تقيارکان نظر

 «يالزامات اخالق»ه ير نظريتقر .فال

به ، ان مساالمانيمان و اصااوليات حکيق در نظرياز فحص و تدقپس اساات  يه مدعين نظريصاااحب ا

ه يرده و آن را نظيه رسااينظراين به ، الجملهين به صااورت فيلسااوفان مبرز زميصااورت کامل و ف

ست )الريجاني، « الزام يستيرئال» سته ا صاحب نظر، ن مقالهيز در اي(. ما ن1386دان ن يه، ايبه تبع طرحِ 
 م نمود.ين خواهييتب« يشناسو شناخت ي، معناشناختيوجودشناخت»ه را در هر سه مرحله ينظر

 ياز منظر وجود شناخت يل الزامات اخالقي. تحل1

عالوه ، عالم يهاتين است که واقعيم. ادعا ايباشيم ياخالق يهان لزومبود يدنبال اثبات واقعجا نيدر ا

ر يتعب« ياخالق يهالزوم»است که از آنها به  ياز امور واقع يگريمتضمن نوع دي، نيتکو يهابر ضرورت
 شود.يم

 يدر انسان به نحو وجدان ياخالق يها. وجود لزوم1-1

ر يساات )البته تعبين مطلب قابل انکار نيا. کنديرا درک م ياخالق يهاالزام، در وجود خود يهر انسااان

را در وجود « يستيعِ لزوم و بايمصداقِ به نحو شا»انسان «(. الزام»است و نه « ياخالق يهالزوم»ح يصح
ضرورت يستيمفهوم با»، يواقع يهان لزوميتوسط قوه عاقله از ا، در مرحله بعد. ابدييخود م را به « و 

 (.همانآورد )يدست م
 ياخالق يهانبودن لزوم ييو انشا ي. اعتبار2-1

باشند. بايد دانست که اين عالم را تنها موجودات مي« االمرنفس»ها، افرادي واقعي از ساکنان عالم اين لزوم

هاي هاي اخالقي نيز ساانخي ديگر از امور واقعي هسااتند. بنابراين، لزوماند، بلکه لزومملموس دربر نگرفته

 ي، از سنخ اعتباري و يا انشايي نبوده، از واقعيت مخصوص به خود برخوردارند )همان(.اخالق



  43 يل الزامات اخالقيدر تحل يجانيصادق الر اهلليته آينظر يبررس

 ياخالق يهامعروض لزوم -و نه وجود فعل  -ت فعل يعت و ماهي. طب3-1

سلم اين لزومات چينکه متعلق و معروض ايتوجه شود ايد بايکه م يانکته وجود »ن است که يست؟ م

، لزوم يچراکه در فرض وجود فعل اخالق؛ رديقرار گ« يلزوم اخالق» تواند معروضينم« يفعل اخالق
براي ک مخاطب، يبعث و تحر ياقتضاا ياخالق يهاگر، لزوميسات. به عبارت ديقابل تصاور ن ياخالق

ها سااااقط خواهند شاااد. ن لزومين افعال محقق گردد، ايکه ا يهنگام. را دارند يتحقق فعل اخالق

د به يبا»اساات. براي نمونه، جمله  يوجود فعل، ظرف اسااقاط لزوم اخالق: توان گفتياساااس، منيبرا

از عملِ به پس کاربرد دارد که مخاطب به عدالت رفتار نکرده باشاااد، اما  يهنگام، «يعدالت رفتار کن

اساات در علم اصااول که گفته  يار نکتهين مطلب نظين جمله لبو خواهد بود. ايا يريکارگه عدالت، ب

لِ حاصل ين صورت تحصيچراکه در ا؛ تواند وجود افعال باشديشارع نم ياوامر و نواهمتعلق : شوديم
وجود »چراکه اگر ؛ قلمداد شااود يتواند معروض الزامات اخالقيز نمين« وجود مقدَّر» يحت خواهد بود.

معناساات. يب ي، فرض لزوم اخالقيرِ وجود فعل اخالقيمعروض واقع گردد، در همان ظرفِ تقد« مقدّر

تواند ي( نميريا تقديو  يقيگاه وجود فعل )اعم از تحقچيه يو ضاارورت اخالق يدن، معروض بايبنابرا

اساات که معروض ضاارورت « يت فعل اخالقيعت و ماهيطب»م يابييدر م، باشااد. بنابر آن ه گذشاات

ق معروِض جاد و تحقيا يبه معنا ياخالق يهاامتثال لزوم، ن صورتيگردد و صرفاً در ايواقع م ياخالق

 (.همانر خواهد بود )يپذهيتوجيد وجوز و با

 ي، ساکنان عالم تقرّر ماهوياخالق يها. لزوم4-1

ست، بايطبي، اخالق يهاحال که معروض لزوم هر ، عت و ذات فعلين طبيا: د گفتيعت و ذات افعال ا

ر عالم ملموس نه در وجود انساااان قرار دارد و نه د ياسااات، ول ياالمرو نفس يواقع يچند که امر

که عارض بر ي، اخالق يهالزوم: توان گفتيمرو، نيدارد. ازا يجا ي، بلکه در عالم تقرّر ماهويخارج
االمر تنها گر، عالم نفسيواقعيت دارد. به عبارت د يز در عالم تقرّر ماهوين، شوديعت و ذات فعل ميطب

ز در عالم مخصوص به خود )عالم ين ياخالق يهاگردد، بلکه ضرورتينم ينيتکو يهاشامل ضرورت

 (.همانباشند )يموجود م ينيتکو يهاات( در عرض ضرورتيتقرر ماه

 ياز منظر معناشناخت يل الزامات اخالقي. تحل2

ها پرداخته شود. هاي اخالقي، الزم است به تحليل معناشناختي اين لزومپس از تحليل وجودشناسانه لزوم

 باشند؟اند، يا جمالتي انشايي ميهاي اخالقي آيا داراي ماهيتي اخباريسؤال اساسي اين است که گزاره
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 - ياخالق يهان است که گزارهياي، اخالق يهابودن لزوم يواقعة ممکن است اشکال شود که الزم

خالف ، ن جمالتيبودن ا يکه خبريباشااند، درحال يحتماً اخبار -« يد به عدالت رفتار کنيبا»ل ياز قب

ست شايچراکه ا؛ ارتکاز ا ستند. ازاين يين جمالت عرفاً ان سخ به يپذيصدق و کذز هم نمرو، ه رد. پا

 است. يشناسها از منظر زبانش گزارهيدايند پيازمند دقت در فراين، ن اشکاليا

 «ييو انشا ياخبار». وجود دو نوع ابراز 1-2

شکال فوق با يکه برا يانکته سخ به ا ست. ونگي چگرد، يد مورد توجه قرار گيپا ابراز اراده و احساس ا

سان اراده و  يوقت سيان شته باشد م يا احسا شايو  يتواند آن را به دو نحو اخباريدا د. ينما« ابراز» ييا ان

ساس خوبنمونه، به عنوان  سبت به اح سان ن شم »د: يتواند بگويهم م، ديآيد ميکه در او پد يان من خو

 ياست که اول يو واقع ينيک احساس تکويهر دو صورت، ابراز «. بَه بَه»د: ينکه بگويايا و « آمده است
 (.همانباشد )يانشاء م ياخبار و دوم

 ياخالق يهابودن گزاره ييو انشا ياخالق يهابودن لزوم يان واقعيم ي. عدم تناف2-2

 يخالقانسان لزوم ا يعن: يممکن است ييو انشا يز دو گونه ابراز اخبارين ياخالق يهادر موضوع لزوم

ن يا اخبار کند. مثال ايتواند آن را انشاء و يم، ن لزوميکند و در مقام ابراز ايرا در وجود خود احساس م
قت يون حقياز اصول يآنجا که بعض؛ وجو کردتوان در بحث طلب و اراده علم اصول جستيمطلب را م

 يااند در ابتدا شارع ارادهي شدهکه مدع يااند، به گونهشارع دانسته ينيرا ابراز اراده تکو ييجمالت انشا

ان کرده است. در مورد يب ييانشا يان اراده را در قالب جملهيسپس ا ،ک فعل داشتهينسبت به  ينيتکو

 يايدر دن ،سااپس. ابدييرا در خود م يانسااان ابتدا لزوم اخالق: گونه اسااتنيز همين يانشااائات اخالق

ن يا يداشته باشد، ناف ينيک مفهوم مصداق عينکه يگر، صرف ايت دکند. به عباريم آن را انشاء ميمفاه

شاء کرد. البته در اين شاء به داعيست که بتوان آن را ان صورت، ان بعث.  يابراز خواهد بود، نه به داع ين 
از وجوز  يبعث فرد يدر انشاء به داع. ابراز يبعث است و گاه به داع يانشاء گاه به داع، نکهيح ايتوض

د ياز وجوز پد يديابراز، فرد جد يساات، اما در انشاااء به داعيگر ابراز وجوز نيشااود و ديمجاد يا

 است. يد، بلکه انشاء صرفاً مُبرِز همان وجوز واقعيآينم

شد، چه فايده شاء اگر به داعي ابراز با شود که ان سؤال  ست  ست؟ در ممکن ا اي بر آن مترتب ا

شاااء به داعي بعث مترتب اساات. مخاطب انشاااء به داعي اي که بر انپاسااخ بايد گفت: همان فايده

برد و از حيث بعث و ابراز، به واساااطه اين انشااااء به وجود اراده و ميل واقعي در نزد او پي مي
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 بود.تحريک، همان وضعي را خواهد داشت که اگر انشاء به داعي بعث مي

ابراز  ياز انشاااء به داعپيش که  يک وجوز واقعيم: يما دو نوع وجوز دار: توان گفتين، ميبنابرا

شد، يموجود م شايبا شاء به داع ييک وجوز ان ل ين تحليشود. البته در مقابل ايجاد ميبعث ا يکه با ان

به نظر هر دو . کنديجاد مياز وجوز را ا يز فردين يابرازِ وجوز واقع يانشااااء به داع: توان گفتيم

و  يشرع يهارسد. در خصوص وجوزيتر به نظر محيل اول صحيوجه است، گرچه تحل يه داراينظر
 ياز انشااء فرد. پس وجود ندارد يواقع ياز انشااء، وجوز و ضارورتپيش گونه اسات که نيا ييعقال

وجوز و ضاارورت  ياز انشاااء، مصااداق واقعپيش ، ياخالق ياياما در قضااا. شااوديمحقق م ياعتبار

شائات، دنيا ح دريصح يوجود دارد، هرچند که بنا بر رأ ياخالق به وجود  ياعتبار يگر وجوبيگونه ان

 ابراز خواهد بود. يانشاء صرفاً به داع، بلکه نخواهد آمد

شا ينظرانصاحب: د گفتيبا، نيبنابرا  يبودن آن در تناف يرا با واقع ياخالق يهابودن گزاره ييکه ان

توان ادعا يکه ميحالدر. اندنموده خلط ييو عقال يرا با انشائات شرع ياخالق يايانشائات قضا، انددهيد
وجوز طاعت »است. اگر  يو ذات يواقع يهاز به وجوزين ييو عقال يشرع يهاکرد بازگشت وجوز

آور باشااد؟ شااارع چرا الزام يوجود نداشااته باشااد، اوامر و نواه يو واقع ياالمربه نحو نفس، «از موال

تنها در يي، و عقال يگر، انشائات شرعيه عبارت داست. بصورت ن يز به همين ييوجوز اعتبارات عقال

 (.همانشوند )ي، منشأ انتزاع وجوز و الزام ميبالذات و واقع يهابستر ضرورت

 يشناساز منظر شناخت يل الزامات اخالقي. تحل3

شناخت و ک سئله  سيفيم سا صوص الزامات يتريت ادراکِ معلومات، از ا ست. در خ سفه ا سائل فل ن م

وند يپي، به الزامات اخالق ياساات که با نگرو وجودشااناخت يت درک آنها مساائله مهميفيز کين ياخالق

، مساائله شااناخت صاارفاً با نگرو يفلسااف يهااز مشاارز يادر پارهرو، . ازاينخورده اساات يقيوث

شناخت ص يوجود ست. در اييقابل تب يخا ساس نظر يشناخت الزامات اخالق يچگونگجا به نين ا ه يبر ا

 .پردازيممي« بودن الزامات ياالمرسو نف يواقع»

 يو اکتساب يهيبه دو بخش بد ياخالق يهااز لزوم يم درک حصولي. تقس1-3

است،  ياخالق يهالزوم يرو بداهت برخين راه، پذيتريعيطبي، اخالق يهابودن لزوم يرو واقعيبا پذ

 يدسته دوم اکتساب يهالم ما به لزومرو، عنياجه شوند. ازياز آنها نت ياخالق يهاگر لزوميکه د يبه طور

از  .دارد يادين زنبوده، قائال يديسخن جدي، اخالق يهاقضاوت يخواهد بود. البته قول به بداهت برخ
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سيبر ا ي(. مبتن61، ص1372 ،الهيجى) يجيمحقق الهجمله  سين تق به  ياخالق يهام ادراک لزوميم )تق

ساب يهيبد ضوع ي، ثبوت محمول برايقاخال يهاگزاره ي(، در برخيو اکت صورت ب، مو  يهين و بديبه 

ن يا دارد. حالْ يهيه و بدياول يهااز به بازگشااات به گزارهين ثبوت، نيگر ايد يدر برخ. خواهد بود

 ييهاا لزومياست؟ آ يهمه از سنخ علم حصولي، اخالق يهاا علم ما به لزوميکه آشود مطرح ميپرسش 

 (.همانباشد؟ ) يها شهودم که درک از آنيندار ياخالق

 ياخالق يهالزوم ي، بر درک حضوريحصول يهابودن درک ي. مبتن2-3

شند، ميم ين حال که واقعيدر ع ياخالق يهالزوم ضوريبا شهود و علم ح سان واقع  يتوانند مورد  ان

، يتيعلّ يهااست. گزارو از ضرورت يتيعلّ يهاه به ضرورتيشب يها از جهاتن لزوميش ايدايگردند. پ

صوليدر خارج م ينيو تکو يواقع يگزارو از امور شد که ما به نحو ح اما . ميکنيدا ميبه آن علم پ يبا
صداق يمنافاتامر ن يا ضرورت عل يندارد که م ضورين يتياز  شد که علم ما به آن ح  يز در وجود ما با

باشاد، نفس موجد و  يتيعلّ ياابطهنکه رابطه نفس ما با صاور قائم به آن ريباشاد. به عنوان مثال، بنا بر ا

ت اسات که ما يعلّ يو شاهود ين افراد حضاوريق همياسات، از قضاا از طر يصاور ذهن يعلت فاعل

م. در خصااوص درک يکنيق ميآن تطب يق خارجيآن را بر مصاااد، سااپس. ميسااازيرا م« تيمفهوم علّ»

 يهيو بد يها شاااهودلزوم يما به برخ علم: اده کرد و گفتين الگو را پيتوان ايز مين ياخالق يهالزوم

علم ما به ، ن حاليدر ع. شوديساخته م« يمفهوم لزوم اخالق»ق است که ين مصاديق همياست و از طر
ن يگردد. البته ايت مياست که به واسطه صورت و مفهوم از آنها حکا ي، حصولياخالق يهار لزوميسا

 ند.يآيبه دست م يورق حضيز از بازگشت به همان مصادين يادراک حصول

 عت فعل در نفس انسانيق حاصل شدن طبي، از طرياخالق يهالزوم ي. درک حضور3-3

ضور ياخالق يهالزوم يادراک ما از برخ، نيبنابرا شهود يبه نحو ح ست يو  عت يکه طب يابه گونه، ا
س در رتبه بعد، گردد. سپيدر نفس انسان حاصل م، است يم معروض لزوم اخالقيکه سابقاً دانست، فعل

آن ه در  ،نيشود. بنابرايحاصل م يز در نفس آدمين، که صفت و عارض بر آن است، ضرورت و لزوم

 لزوم. يت فعل و لزومِ عارض بر آن است، نه صورت ذهنيخودِ ماه ،شودينفس انسان حاصل م

 يضرورت علّ م. يبريم يپ يو ضرورت علّ ين لزوم اخالقيک اختالف بيبه ، مطلباين با دقت در 

الربط نيکه معلول ع چرا؛ ستياز مسامحه ن ين عبارت خاليالبته ا، باشدين دو وجود علت و معلول ميب

تواند بر ينم يکه لزوم اخالقيدرحال -ندارد ير چندانيبحث تأثاين ن مطلب در ياما ا. به علت اسااات
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طور که همان. زيرا رددگيعت فعل ميت و طبيعارض شاااود، بلکه عارض بر ماه يوجود فعل اخالق

 ياخالق يهان است که مسئله لزومياست. انصاف ا« يستيبا»، ظرف اسقاط يگذشت، وجود فعل اخالق

، صور، يتيضرورتِ علّ يده است. در مصداق حضوري يار پيبس، و نحوه تقرر آنها و نسبت نفس با آنها

شده )معلول( نفس ميقائم به نفس و ا شنديجاد  شدکه ا يبه نحو، با صور ن، گر نفس نبا ز نخواهند يآن 

ا ين حرف را زد؟ آيتوان هميز مياند، نياالمرو نفس يکه واقع ياخالق يهااما در خصاااوص لزوم. بود
 ا صرفاً مُدرِک است؟.ينجا مُوجد و مُلزم است و ينفس در ا

شدن طب يانکتهحال هر به  ست ميعت و ماهيکه از معروض واقع  ست که ن يا، ديآيت فعل به د ا

ضور ييهالزوم شهود يکه به نحو ح شخص  ييجز ييهام، لزوميکنيدرک م يو  و ثابت بر عهده هر 

کس لزوم  ساات که هريگونه ننيا؛ اساات يو متعلق به فعل هر فاعل اخالق يکل ييهاساات، بلکه لزومين

جاکه طب ند، بلکه ازآن به خودو را درک ک لت مربوط  به عدا لت، معروض لزوم يعمل  واقع عت عدا

 (.همانرد )يگيمورد شهود قرار م يده است، لزوم عمل به عدالت کليگرد

 «يالزامات اخالق»در خصوص  يجانيالر اهلليتة آينظر يبخش دوم: بررس

عمده اشااکاالت ، رسااديهر چند به نظر م. ميپردازيم يجانيالره اسااتاد ينظر يبه نقد و بررسااجا نيدر ا

دگاه خود يد يلين تفصييبا تب، هيه دارد که ممکن است صاحب نظريرشه در اجمال و ابهام نظيمذکور ر

 .1زيمپرداميه ين نظريا يبه دو اشکال اساسجا، نيبه آن پاسخ دهند. ا، هيم نظريا ترميو 

 «حيفعل قب»ت صدور يفيو ک« لهياخالق رذ»، «يراخالقيالزامات غ»ل ي. نقد اول: عدم تحل1

فه اخالق، چگونگه فيک نظري يش روياز ساااؤاالت پ يکي عل قب»ل يتحل يلسااا مات »و « حيف الزا

ست که مبتن« يراخالقيغ ص»ت يفيبتوان ک، بر آن يا را « عقاز و پاداو خداوند»و « يان الهيطاعت و ع

سان و چگونگيفيبتواند ک يدبايم ياهيرو، هر نظرنياان نمود. ازيز بين صدور فعل از ان اتمام حجت  يت 
 ن کند.ييز و ثواز را تببر بندگان و استحقاق عقا

ص»ل ين و تحلييتب ايبر ست که ابتدا مرور، «يان الهيطاعت و ع صدور فعل  يچگونگ»بر  يالزم ا

کند. هر فعل يدا ميانسان معنا پ يشک عقاز و ثواز نسبت به افعال اراديرا بيز؛ رديصورت گ« ياراد

 يک فعل، ضروريل تعلق اراده به يتحل ياست. برا« مسبوق به اراده»، شوديکه از انسان صادر م ياراد

، متعلق اراده «ک فعليل به يم»را که بدون وجود يز؛ شااود يتوجه واف« ل و تعلقيم»اساات تا به عنصاار 

از مقدمات ، ش در وجود انسانيل و گرايم، گريه نخواهد بود. به عبارت ديقرار گرفتن آن فعل قابل توج
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چ يرسد و هيم، انسان به سکون ميرا از وجود انسان حذف کناق يل و اشتياست. اگر م يانجام فعل اراد

صادر نم يحرکت شمردهيچننيصدور فعل را ا يز مراحل مقدماتيم نيشود. از قدياز او  صور »اند: ن بر ت

ن مطلب يتأمل ا يبا کم، رسديبه نظر م«. د و اراده انجام فعليجاد شوق، شوق اکيده، ايق فايده، تصديفا

ده يفا ياست و صرف مفهوم و صورت ذهن يصدور فعل ضرور يبرا« ليم»که وجود  مقبول واقع شود

 تواند مبدأ فعل شود.ينم
ستاد  سان را  الريجانينکته فوق در نظريه ا شان متعلَّق ادراک ان ست. اي شده ا مورد توجه واقع 

بعد، انسااان دانند که در مرحله مي -« لزوم مفهومي و به حمل اولي»و نه  -« لزوم به نحو شااايع»

سااازي کند و شااود، مفهومتواند از اين لزوم واقعي، که به نحو حضااوري و شااهودي درک ميمي

اند که را انتزاع نمايد. به عبارت ديگر، ايشااان به اين نکته متفطن بوده« مفهوم وجوز و بايسااتي»

توان از نقاط تواند به انجام فعل ختم شااود. اين نکته را مي، نمي«مفهوم وجوز و بايسااتي»صاارف 

 .2امتياز اين نظريه به حساز آورد
شود که يصادر م« حيفعل حسن و قب»ن نکته توجه کرد که از انسان دو نوع يبه ا يدبايم بعد مگادر 

سبوق به مين افعال نيا يضرورتاً هر دو ستند. ازيز م ل و کشش در يدو نوع م: توان گفتيرو، منيال ه

انسااان را به ي، گريخواند و ديانسااان را به ارتکاز افعال حساان مي، کيد که يآيد ميوجود انسااان پد

، ميفرض کن يو متعال ياخالق ياليال انساان را اميام يشاک اگر تماميدهد. بيح ساوق ميانجام افعال قب

ف هر ين وظايتراز مهم يک: يتوان ادعا کرديخواهد بود. اصااوالً م يح منتفيگر امکان صاادور فعل قبيد

ک از آنهاسااات. ين حدود و ثبور هر ييتع يل و تالو براين دو نوع مياز ا يلي، ارائه تحليالقه اخينظر
شخص کند که ميبا يه اخالقيک نظري سان چيل به خوبيد م سط و قبض پ؟ ستيها در ان دا يچگونه ب

سااتاد ة ايمتأساافانه نظر يز داد؟ ولييال پساات تميتوان آن را از اميم يبا چه راهکار، نيهم ن. کنديم

صرفاً به تحليغفلت ورز ين مطلب مهمياز چن يجانيالر ست يل الزامات اخالقيده،  ف يتکل. پرداخته ا

ضداخالقيح و اميصدور فعل قب يچگونگ ست. از يال و الزامات  شخص نکرده ا سؤاالت نيارا م رو، 

االمر عالم نفس در ي، همانند لزومات اخالقيا لزومات ضداخالقيآ:ه خواهد شدين نظريمتوجه ا يمتعدد

سان قرار م شهود ان ضداخالقيرند؟ و يگيموجودند و مورد  االمر نبوده و ساکنان عالم نفسي، ا لزومات 
شأت م يدرون يصرفاً از قوا سان ن سان است. هم ن، رد؟ مثالًيگيان سانيمحصول قوه وهم ان ، ين هر ان

ن دو دسااته يا ايدهد؟ آيص ميش را چگونه تشااخيخو يبودن لزومات درون يا ضااداخالقيو  ياخالق

هر  يگاه درونيپا، نکهيگر ايگاه بازگشات دارند؟ و ديک پايا به يدارند و  يرونيگاه بيل، دو منشاأ و پايم
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که از قائل شدن  يگريل سؤاالت و سؤاالت دين قبيبا هم دارند؟ ا يست و چه نسبتيال چين اميک از اي

ن يارو، . ازاينه مسکوت گذاشته شده استين نظريا است، در ين احتماالت قابل بررسيک از ايبه هر

ن يبه تبع ا. ديل نمايان را از انسااان تحليح و ارتکاز عصاايتواند صاادور فعل قبيجا نمنيه تا بدينظر

شااان از ياز ابهام قرار دارد. ممکن اساات مقصااود ا ياز در هالهيل عقاز و ثواز بندگان نيصااه، تحلينق

خود مشااترک  يهاليرا در تحل« حساان و قبح». ح باشااديخالق حساان و قب، اعم از ا«يالزامات اخالق»
 است. ين پرسش باقيا ياما به هرحال جا، بداند

کسان ي يشود که درک همگان از اصول اخالقيده ميدشني ور، به يشناساز منظر معرفت، نيهم ن

در خود  يدتريرا به نحو شااد ياخالق يهالزوم يباشااد. برخيشاادت و ضااعف م يساات، بلکه داراين

د است که يچنان شد ين اختالفات گاهيتر است. افيها ضعن لزوميگر، حضور ايد يدر برخ. ابندييم

. دا کننديک فعل دو احسااااس کامالً متفاوت پيک موضاااوع و يد دو فرد نسااابت به شاااويموجب م

 ترار باشااد. به عبکامالً از آن فعل متنف يگريپندارد، ديت حساان ميآن فعل را در غا يکيکه يحالدر
سان، گريد ست، بلکه ممکن است کامالً متضاد و يکسان و برابر ني ي، درکيها از لزومات اخالقدرک ان

شد ض؛ زيرا متعارض با سان کافر از بع سن ميافعال لذت م يان سان يدرحال. دانديبرد و آنها را ح که ان

ساااس نفرت و اشاامئزاز دارد. به عنوان ح شاامرده و از درون نساابت به آنها احيمؤمن همان کارها را قب

 وَحْدَهُ اللَّهُ ذُکِرَ إِذا وَ»انساااان کافر موجب اشااامئزاز و تنفر او خواهد بود:  يذکر خداوند برانمونه، 

ْشمَأَزَّتْ شاد که از خدايان ديگر ياد مي(؛ و هنگامي45زمر: )« بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذينَ قُلُوزُ ا شود 

ِشرُونَ هُمْ إِذا دُونِهِ مِنْ الَّذينَ ذُکِرَ إِذا وَ»شود ميو خوشحال  ْستَبْ (؛ ولي يک مؤمن تمام 45)زمر: « يَ
ها در رو، اختالف انسااااناينکند. ازبهجت و شاااعف قلب خود را با ياد و ذکر خداوند تأمين مي

يه فلسفة اخالق ترين سؤاالتي است که پيش روي هر نظرزيباشناسي و درک الزامات، يکي از جدي

 (.55، ص 1384گيرد )معلمي، قرار مي

«  حساان در مقام صاادور فعل»و « يحساان اخالق»ن ينجا به دنبال خلط بيد توجه داشاات ما در ايبا

ستي ن مطلبيان ايب يم، بلکه در پيستين ان يدر م يحسن اخالق»، «ستهيبا يحسن اخالق»م که فارغ از ه

سان سايمطلق ن« هاان سبت ان ست يهانست و به ن ضرور. مختلف، متفاوت ا ست که هر نظر يلذا  ه يا
افراد توجه « التينظام تما»و « اراده»ن اختالفات، از جمله يرگذار در ايبه عوامل تأثي، اخالق ةفلساااف

ازآنجاکه ، يجانيالرة اساااتاد يمتأسااافانه نظر يمتقن و موجه از نقش آنها ارائه دهد، ول يليکرده، تحل

کند، يها فرض کرده که صرفاً انسان آنها را شهود مکامالً مستقل از انسان ياعراضرا  ياخالق يهالزوم
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شد. طبق نظريناتوان م ياخالق يهاش اختالف در لزوميدايپ يل چگونگياز تحل ها ن لزوميا، شانيا يةبا

سانعالم نفس يساکنان واقع سط ان صرفاً تو شهود ماالمرند که  ضيشوند و ايها  سان چه و  يتيعنکه ان

ر نخواهد يها تأثن لزوميت حضااور ايفيا فاسااق در کيا کافر، صااالح باشااد يداشااته باشااد، مؤمن باشااد 

ن يکه ايحالدر. کسان و برابر باشديها به نحو همه انسان ياخالق يهالزوماست ن، الزم يگذاشت! بنابرا

 ندارد.  يسازگار يت ادراکات اخالقيمطلب با واقع
توان اينگونه مطرح کرد: آيا نظام اخالقي انسان کافر نيز داراي فوق را ميبه عبارت ديگر، سؤال 

صورت، وجود و تقرر ماهوي اين لزوماالمر ميهاي ماهوي در عالم نفسلزوم شد؟! در اين  هاي با

سته  سبتي با نظام اخالقي باي ست؟! در اين صورت، چه ن اخالقي، دليل بر حقانيت و صحت آنها ني

 کند؟!و صحيح پيدا مي

 تياصالت ماه يه با مبناين نظريا ي. نقد دوم: سازگار2

«  تياصااالت ماه»ه با ين نظريارکان ا يسااازگار، يجانيالر يه جناز آقاينظر ين اشااکال اساااساايدوم

بودن آن است.  ياالمرو نفس يتحقق عالم تقرر ماهو يه، ادعاين نظريا ين رکن ماهويترباشد. مهميم

ت يا اصالت ماه، يند که قائل به اصالت وجود هستنديمشخص نمايد بايم يجانيالراساس، استاد نيبرا

 باشند؟!يم يديا قائل به اصالت جديو 
اگر ايشان اصالت ماهيتي است و مقصودشان از ماهيت افعال، ماهيت منتسب به مبدأ و ماهيت 

صحبت کند؛ چرا « بايستي»به نام « عارضي»تواند از وجود محققه است، روشن است که ديگر نمي
اسااات. اگر  «لزوم»و « بايساااتي»که به اعتراف خود ايشاااان، عالم تحقق و خارج، ظرف اساااقاط 
ست  ست، الزم ا ساز به مبدأ ا شان، ماهيات قبل از انت صود صم  -مق شکال حا سخ به ا عالوه بر پا

يکسااان او با وجود و عدم ها مبني بر امتناع مجعول واقع شاادن چيزي که رابطهاصااالت وجودي
گونه تلبسااي به مبدأ چگونه االمر، بدون وجود هيچتوضاايح دهند که چنين عالمي در نفس -اساات

شتن ماهيات، در قبل از تلبس به مبدأ  شت؟ آيا اين نظريه، منجر به قديم انگا امکان تقرر خواهد دا
 نخواهد شد و نافي مخلوقيت آنها نخواهد بود؟

صورت پذيافزون بر ا شکاالتهمة ن دو فرض، يز اک ايرو هر ين، در  صالت  يکه متوجه مبنا يا ا

شاااان وارد يبه ا، و...« جاديخلق و ا»، «علم»، «تيعل»، «حرکت»ل يل عجز از تحلياز قب، ت اساااتيماه

، شان در فلسفه اخالقيه ايبه آنها ارائه دهند. اما با توجه به نظر يمنطق يپاسخ يدبايشان ميا. خواهد شد
ل يت از تحلياصااالت ماه يت و عجز مبنايمَثار کثرت بودن ماه»ت، يالت ماهن اشااکال به اصاايترمهم
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ست. به عب« وحدت و اتحاد سشناخت»شان در قسمت يا -طور که گذشت همان -گر يد تراا «  يشنا

ق است ين مصاديق همياست و از طر يهيو بد يها شهودلزوم ياند که علم ما به برخشده يمدع، هينظر

است  ي، حصولياخالق يهار لزوميعلم ما به سا ،ن حاليدر ع. شوديساخته م« يالقمفهوم لزوم اخ»که 

ز از بازگشت به همان ين ين ادراک حصوليالبته ا. گردديت ميکه به واسطه صورت و مفهوم از آنها حکا

صاد ضوريم ست م يق ح ضور ي،اخالق يهالزوم يادراک ما از برخ ،نيند. بنابرايآيبه د و  يبه نحو ح
ست يودشه ست يکه معروض لزوم اخالق -عت فعل يکه طب يابه گونه، ا صل  -ا سان حا در نفس ان

ضرورت و لزوم يم سپس در رتبه بعد،  ست  -گردد.  صفت و عارض بر آن ا  يز در نفس آدمين -که 

صل م صل م ،نيشود. بنابرايحا سان حا ت فعل و لزومِ عارض بر آن يخودِ ماه، شوديآن ه در نفس ان

که مثار  -ت يبر اصالت ماه ين است که مبتنيا ي(. حال سؤال اساسهمانلزوم ) يه صورت ذهناست، ن

 ،گريد ترال نمود؟ به عبيرا تحل« اتيوحدت و ارتباط نفس و ماه»توان يچگونه م -کثرت اسااات 

ن ياز نکات مبهم ا، «ت توسااط نفسيشااهود ماه»ا يو « ت و لوازم آن در نفسيحضااور ماه» يچگونگ
ت يماه؟ شوديچگونه برقرار م، ات با نفسيح دهند که ارتباط ماهيد توضيه بايست. صاحب نظره اينظر

ضر گردد؟! بنابرايچگونه م شخص کنند که رابطه يبا يجانيالر يجناز آقا ،نيتواند در نزد نفس حا د م

رض را در ف« عدالت يت کليماه»و « نفس»رابطه ، نيو هم ن« يسااتيعرض با»و « عدالت يت کليماه»

 کنند؟!ير ميت چگونه تفسياصالت ماه

ست ا صالت وجود» يشود که بر مبنا يشان مدعيممکن ا «  يعالم تقرر ماهو»توان قائل به يز مين« ا

، اعم و اوسع از عالم خارج است و «االمرنفس»طور که در کالم حکما هم آمده، عالم چرا که همان؛ شد
با  يمنافاتي، بودن عالم تقرر ماهو ينيقائل شاادن به تکو ،نيشااود. بنابرايز مين يشااامل عالم تقرر ماهو

 اصالت وجود ندارد. يمبنا

صااحت  يکه برا، االمراز نفس ييرا آن معنايز؛ ز راهگشااا نخواهد برديه نين توجيا، رسااديبه نظر م

د. ندار يمتقدم و متأخر بدان قائل هسااتند، تناسااب يکه حکما ياالمره کارساااز اساات، با نفسين نظريا

ض صل پرداختن حکما و عرفا به موضوع ، نکهيح ايتو ش« االمرنفس»ا سوفانيم ياز آنجا نا  شود که فيل

 هاىنظريه مشااهورترين و ترينقديمي از که، «صاادق مطابقت» نظريه به ارسااطو، از پيروى به مساالمان،
«  صدق». اگر ما (1382اند )اردستاني، برده کار به مختلفى مباحث در را آن اند وشده معتقد ،است صدق

سير کنيم،« با واقع مطابقت» معناي را به ضاياي صدق نحوةد بايمي تف شان را با واقع مختلف ق دهيم.  ن

ه و يتوج ولي. رو نيسااتهروب با اشااکال چندان، «خارجيه حملية قضاااياي»در مورد  مالک اينق يتطب
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با ، «عدم علت، علت عدم معلول اسات»ا يو « ال اساتن محيضاياجتماع نق»ا مانند يقضاا يل برخيتحل

بوده است. به « االمرنفس»آوردن فالسفه به مبحث  يرو ين امر، عامل اصليهم. مواجه است يمشکالت

ضيعبارت د ست« عدم العله عله لعدم المعلول»ه يگر، ق تطابق با واقع، حال واقع  يعنيصدق ؛ صادق ا

 بوده است.« االمرنفس»بحث  يريگين غرض فالسفه از پيترمهم ،«واقع»ن ير ايست؟ تفسيه چين قضيا

االمر در ميان حکما و فالساافه را به دو بخش قدما و توان سااير مفهوم نفسبا کمي تسااامح مي
کردند مي تعبير موجودياالمر به مثابه يک متأخرين تقساايم کرد. حکماي متقدم، غالباً از عالم نفس

پنداشاااتند که مخزن مي« عقل فعال». اين موجود را همان دارد تحقق اتادراک در آنجا حقايق که

صور معقول مي شاء، آخرين عقل از عقول دهگانه را عقل فعال ناميدند که تمامي  شد. حکماي م با

کند. اوسااات که نفوس و به عقيده آنها، اين عقل نفوس و ديگر امور را از قوه به فعل تبديل مي

 کند.عالم افاضه ميعقول جزيي را در اين 

سفه و برخ صوصيعرفا در ا يهر چند اقوال فال س، ن خ ستيب ن انطباق عقل يا يول، ار متفاوت ا
ن دانساات. از جمله اان متقدمين موضااوع در ميه در اين نظريترجيتوان راياالمر را مفعال بر عالم نفس

ر يتوان به موارد زيم، خورديم االمر در کلمات قدما به چشااامکه از نفس يگريد يهاو انطباق يمعان

. آن ه غير 2االمر همان عالم امر است؛ . نفس1پندارند: يموارد را واحد م يبعضي، البته برخ. اشاره کرد

ست؛  ساني؛ . رز7. اعيان ثابته؛ 6. عالم اعلي؛ 5. عالم مجردات؛ 4. علم الهي؛ 3از فرض فارض ا النوع ان

. 14. مثل افالطوني؛ 13. نفس کلي؛ 12. کتاز مبين؛ 11وح محفوظ؛ . ل10. عقل کل؛ 9. اساااماء الهي؛ 8

 (.1380، ي. شيطان )در مورد قضاياي کاذز( )ر.ک: عارف15قلب انسان کامل؛ 
اما آن ه . آراء و انظار گوناگون بوده اسااتل تضااارز ز محين نيان متأخرياالمر در مموضااوع نفس

 عالمه اند.با عقل فعال را مورد خدشااه قرار داده« مراالنفس»نکه اکثر فالساافه انطباق يمشااهود اساات ا
شي هالحكمةنهاي و هالحكمةبداي هاي، در کتازيئطباطبا سفار بر و در حوا سير نفسا  فعال عقل االمر به، تف

 (.25 صق، 1424)طباطبائي،  اندطرح کرده باز در اين ديگري نظرية سپس ،را مورد نقد قرار داده

عالمه نظر بيان ن مقام به ياما در ا، برخوردار اساات ياديز از تنوع زيند نظرات فالساافه متأخر نهرچ
ضيحيپردازياالمر مدر مورد نفس يطباطبائ شان نظر م. تو شياء نکهاي اي سم دو موجود ا سم يک اند:ق  ق
 لحاظ به، حاصااطال به و نيسااتند ديگرى وجود اعتبار به نيازمند موجوديت به اتصاااف در که، اشاايايى

شان س سم نف شيايى موجودند. ق صاف براى که ديگر، ا ، مثالً . نيازمندند وجود اعتبار به موجوديت به ات

 مفاهيم هم نين. نيازمندند وجود اعتبار به موجوديت به اتصاف براى نيستند، اصيل آنکه دليل به ماهيات
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 براى و نيساااتند برخوردار يقىحق موجوديت از که، منطقى و فلسااافى ثانى معقوالتهم ون  اعتبارى

 کالم در« االمرىنفس ثبوت» از مقصاااود، مطلب اين به توجه با. دارند نياز وجود اعتبار به موجوديت

ست عبارت عالمه، شيايى شامل هم که عامى ثبوت: از ا  و وجود عين و بوده موجود ذاته نفسه ب که ا

شيايىشامل  هم و اند،تحقق ، اعتبارى و فرضى ثبوت اين. کنندمى پيدا وديتموج اعتبار و فرض با که ا

سع دو با ضطرارى تو صالت : بنابر؛ يعنيآيدمى پديد ا  فقط را خارج جهان، ماهيت اعتباريت و وجود ا
 وجود به متعلق نيز حقيقى حکم هر و است وجود فقط حقيقى موجود، بنابراين. است کرده پر «وجود»

. 2، (ماهيات) حقيقى . مفاهيم1 شوند:مى تقسيم قسم دو به يممفاه کنيم، نظر صرف که وجود از .است

 (.فلسفى و منطقى ثانى معقوالت) اعتبارى مفاهيم
توسط  يم ماهويمفاه ياعتبار ثبوت برا»عبارت است از: « ماهوى مفاهيم» ثبوت نحوه ن مبنا،يطبق ا

صالت بنابر «.ذهن ستند اعتبارى امورى ماهيات، وجود، ا شتهن عينيت يعن؛ يه  حقيقى موجوديت از و دا
 هستند. انسان ذهن در خارجى حقايق هاىجلوه و انعکاس ماهوى، مفاهيم همين ولى نيستند، برخوردار

ستگاه که -گر، ذهن يبه عبارت د صولى علم د ست ح  ماهوى مفاهيم صورتبه  را يحقايق خارج -ا
 اعتبار «موجوديت» و «ثبوت» خارجى، قحقاي تبعبه آنها براى، مفاهيم اين درک از پس و کندمى ادراک
شن کند.مى ست که رو سع» به و اعتبارى موجوديتى موجوديت، اين ا ضطرارى تو ست عقل «ا  نکته. ا
ضطرارى توسعه» اين نکه،اي توجه قابل ست؛ محض اعتبار ،«عقل ا ست، اعتبارى اگرچه ماهيت زيرا ني  ا
 آن احکام و ماهيت عقل، اضطرارى توسعه اين .است در خارج، منشأ انتزاع آن نبوده محض اعتبار ولى
 .کندمى حکم خارج در آن احکام و ماهيت موجوديت به عقل ،ترتيب اين به. گيردمى دربر را

سم ست «اعتبارى مفاهيم» مفاهيم، از دوم ق  با ذهن آنکه از پس ،عالمه طباطبائي مرحوم نظر طبق. ا
 قرار مداقه مورد را مفاهيم اين خود کرد، اعتبار موجوديت ماهوى مفاهيم براى اضااطرارى توسااع يک
فاهيم ،داده ها از ديگرى م ندمى انتزاع آن گاه. ک مام ىپبرا ذهن آن ها، يت بار يک در آن  ترى،وسااايع اعت
. زديامى دست بدان عقل که است اضطرارى توسعه يک نيز دوم توسعه اين. کندمى اعتبار «موجوديت»

 عالمه که طورهمان زيرا؛ نيساات محض اعتبار نيز موجوديت در وسااعهت اين، نکهاي توجه شااايان نکته
 توسااعه اين. شااوندمى متقرر آنها تقرر به که ندهساات ماهيات عقلى لوازم مفاهيم اين، شااوندمى متذکر

ضطرارى صديق و آنها نظير و فعل قوه، ماهيت، عدم، مفهوم مانند اعتبارى مفاهيمهمه  دوم ا  احکام به ت
 :اندنگاشته مطالب اين تبيين در عالمه طباطبائي .گيردمى ردرب را آنها

 و حقيقى، حكم كلّ له و الموجود، هو و الحقيقى الوجود هو الواقع فى األصيل انّ يقال أن ينبغى والذى.. .

 على الوجود حمل إلى اضطراريا توسعا العقل توسع العاقلة، ألذهاننا الوجود ظهورات كانت لما الماهيّات
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 حقيقة على محموالً أعم الثبوت و الوجود مفهوم بذلك صددار و بها أحكامها بلحوق التصدددي  ثمّ هية،الما

 مفهوم كلّ على التحقّ  و الثبوت مطل  لحمل ثانيا اضطراريا توّسعا العقل توّسع ثمّ الماهيّة، على و الوجود

 إلى يضددطرّ بما والتصدددي  نحوها، و ةالقوّ و الفعل و الوحدة و كالعدم العقل، اعتباره إلى اضددطرّ اعتبارى

 نسمّيه الذى هو األخير، بالمعنى التحقّ  و الثبوت لمطل  العقل يفرضه الذى الظرف و. أحكامها من تصديقه

)صدرالمتألهين،  تعالى شاءاللّه إن غيرها و الذهنى الوجود مباحث فى بك ستمرّ بقايا للكالم و األمر،بنفس

 (.215 ، ص1 ، ج1981

 يا اشااايا وجود از که را مفاهيمى کليه هم و ماهيات هم، درپىپى مجاز و توساااعه دو با ذهن ابراين،بن

 شاااامل هم که موجوديت و ثبوت نحوه اين. داندمى موجود خارج در شاااود،مى انتزاع آنها ماهيت

 نتزاعىا مفاهيم شامل هم و است آنها احکام و ماهيات شامل هم است، آنها احکام و خارجى وجودهاى

سفى ست «االمرنفس» همان شود،مى عدمى و فل سيعى، معناى چنين با ،«االمرنفس». ا ضاياى مطابَق و  ق

 .کندمى تأمين را آن مانند و عدمى و فلسفى حقيقيه، خارجيه، ذهنيه، شخصيه،
 ياالمرتواند نفسينم، ن خصوصيک از نظرات حکما در ايچ يکه ه، اين است «االمرنفس»از مراد 

ستاد را  سفه در پيتأم، از دارديخود بدان ن ياثبات مدعا يبرا يجانيالرکه ا ل يتحل ين کند. حکما و فال
ستاد ، اندبوده« ايمطابَق قضا» در « لزوم»از سنخ  يکند که ساکنانيرا فرض م يعالم يجانيالرحال آنکه ا

ضطراراالمر عباربنابر نظر عالمه نفس، گريد ترااند! به عبدهيآن مسکن گز ست از: توسعه ا عقل  يت ا
 دهد. يرا در خود جا يواقع يهاتواند لزوميکه م ي؛ نه عالم«ثبوت»از مفهوم عام 

ر از يغ يعيز نظر نو و بدين« االمرنفس»شان در خصوص يکنند که ا ادعا يجانيالرممکن است استاد 

ست که م يآن عالم .گر فالسفه دارندينظر د عارض بر آن را در خود  يهالزومات افعال و يتواند ماهيا
ه ين نظريت است، متوجه اين به اصالت ماهکه متوجه قائال ياشکاالت يتمام ،ن صورتيدر ا .دهد يجا

 د.يشان را انتظار کشيا يهاد پاسخيد و بايخواهد گرد

 تينسبت آن با الوه يه و بررسينظر يبندجمع

ستاد  و « شناسيمعرفت»، «شناسيهستي»، از سه منظر «الزامات اخالقي»پيرامون  الريجانيديدگاه ا
مورد دقت و بررسي قرار گرفت و دو اشکال نسبت به آن طرح گرديد. ايشان الزامات « معناشناسي»

دانند که بر ماهيت و طبيعت فعل اخالقي تعلق گرفته االمري مياخالقي را الزاماتي واقعي و نفس
هاي اخالقي در نفس و مشهود واقع شدن ور اين لزوماست. درک و فهم اين الزامات، از طريق حض

صورت مي سط نفس  شائي ميآن تو هاي اخالقي را توان اين لزومگيرد. آنگاه به نحو اخباري و ان
 ابراز نمود.
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 عبارت است از:، هين نظريدو اشکال عمده بر ا

 ؛حيت صدور فعل قبيفيله( و کي)اخالق رذ يراخالقيل الزامات غي. عدم تحل1

 .«تياصالت ماه»با ، االمرر از نفسين تفسيو ا ي. تناسب عالم تقرر ماهو2

ا اخالق ي) يگاه اخالق و الزام اخالقيدو پايد بايل اشکال اول گذشت، ميکه ذ يحاتيتوضبر اساس 

صور کرد: اخالق حم ضداخالق( ت سن و قبح( و يله که با ميده و اخالق رذيو  ل و الزام همراه بوده )ح
ن منشااأ دو ن ان يب يجانيالرگونه که اسااتاد ن دو نوع الزام، همانيشااود. ايح واقع ميا قبيوع فعل حَسااَ

توان آنها يکه گذشت، نمنه وگاما هماني. و انتزاع ينه اعتبار، باشنديم يو واقع يقيحق ي، امورکنندمي

ند که در وجود هساات يقيحق ييهابلکه حالت، ت دانسااتيا عارض به ماهي يرا ساااکن عالم تقرر ماهو

سان ص، دا کردهيان پيها جران صفات و اخالق خا شأ  ر ساي، هم ون ين الزامات اخالقيگردد. ايم يمن

انسان شده  يها و احساسات و عواطف، موجب حرکت و تکاپو، حب و ببضيشات انسانيال و گرايام

گر با يد يدر موضع، يجانيالرتاد کند. اسيدا مي، در عمل و رفتار انسان امتداد پيار و آگاهيو از بستر اخت
اند ک شاادهير نزدين تقرياحساااسااات هم ون ترس، به ا يبه متعلق برخ يه متعلق اوامر و نواهيتشااب

 (.121 ، ص1368)وارنوک، 

 ةل آن را داشته باشد، رابطيتحل يياخالق توانا ةه فلسفيک نظريد يبايکه م ين مسائليتراز مهم يکي

د به ي، انسان موحد باينيد ياست. بر اساس مبان« ت و پرستش خداوند متعاليوهال»با « يالزامات اخالق»

سد که  يامرتبه ستا يافعال ارادهمة بر سوز گردد و همه احواالتش ياو در را ستش خداوند مح ، پر

نائل آيبه کمال قرز و عبود ياله يايت اوليتحت وال  يجناز آقا يةنظر، صاااورت نيد. در ايت 
تواند يچگونه م« يعت افعال اخالقيت و طبيعمل به لوازم ماه»است که مواجه رسش ن پيبا ا يجانيالر

«  عالم اثبات»و « عالم ثبوت»ن سؤال الزم است که در دو مقام يپرستش خداوند باشد؟! پاسخ به ا يمجرا

ت يهبا الو يچه نسبتي، ماهو يهان لزوميل شود که ايد تحليبا، در قسمت اول )عالم ثبوت(. ارائه شود

ن تعلق گرفته که انسان در يا مخلوق خداوند هستند و اراده خداوند به ايت حضرت حق دارند؟ آيو وال

ت يفراتر از الوه ياالمر، مقام و موطننکه نفسيا ايم فرود آورد؟! يسااار تعظ يماهو يهان لزوميبرابر ا

ت يق واليطر، هان لزوميا ايت خداوند اساات؟! آيحاکم بر اراده و مشاا، متعال دارد و الزامات آن يخدا
شند که امتثال آنهاين عالم ميخداوند در ا سان، با ساند؟ به عبيها را به خدا مان ، با «ديتوح»، گريد ترار

 چگونه قابل جمع است؟، «اتيملزَم بودن در برابر الزامات ماه»

سان،  شود که با توجه به فطرت خدايي ان شخص  سمت دوم )عالم اثبات(، بايد م چگونه در ق
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ها به صورت فطري، به عبارت ديگر، اگر بپذيريم انسانشود؟ توحيدي بودن الزامات اشياء درک مي

دانند و خداوند نيز تنها از تکليفِ تنها تسااليم و تعظيم در برابر قدرت نامحدود الهي را حساان مي

ست مي شئون آن باز خوا ساختماتوحيد و  ن ادراکي و کند، صاحب نظريه بايد توضيح دهد که در 

شر، بين  ست؟ ميان اين دو « الزامات خداي متعال»و « الزامات ماهيات»معرفتي ب سبتي برقرار ا چه ن

شرح و  الريجانيشود؟ نظرية جناز آقاي چگونه پيوند برقرار مي سؤاالت، نيازمند  سبت به اين  ن
 بسط بيشتري است.

؛ ت خداوند متعال بازگشااات کنديه الوهبيد بايم ي، الزامات اخالقيديد از منظر مکتب توحيترديب

ت حضرت حق، يالوه، نيست. بنابرايقابل تصور ن يقت و اقتضائيجل جالله، حق يچرا فوق خالق هست

مانند علم و  يوضات الهيفساير هم ون ، در عالم ياست و الزامات اخالق يش الزامات اخالقيدايمبدأ پ

ل يرا ذ يالزامات اخالقيد بايم، رونياشااود. ازيم يو سااار ياو جار ياز آسااتان قدساا، ... رحمت و

متعال اعراض کرده و  يت خداياز وال يبرخ، انين ميم. البته در ايير نمايف و تفسااايتعر« هيت الهيوال»
ت طاغوت و اخالق و الزامات متناسااب با آن يش دسااتگاه واليدايمتعال منشااأ پ ياسااتکبار آنها بر خدا

ن ييتب« ت طاغوتيوال»و « هيت الهيوال»به تبع دو دسااتگاه يد بايرا م يخالقالزامات ا، نيگردد. بنابرايم

 الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذينَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوَنُهمْ  وَلِيُ اللَّهُ»نمود: 

ستيبر ا ينييتوان تبيث عقل و جهل را مي(؛ حد257ه: )بقر« مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات که هر  ن مطلب دان

دا يها ظهور پن صااافات در انساااانيا .له دارنديده و رذيجنود از صااافات حم 75، ک از عقل و جهلي

 (.43 ، ص1 ق، ج1429کنند )کليني، يم
شاعره که اخالق را نقليبا د، ن مبنايتفاوت ا ست، داننديم يو متوقف بر فرمان اله يدگاه ا شکار ا . آ

شاعرهيدر د شيعقل ه، دگاه ا سن و قبح ندارد و پ يچ نق سن و يا فرمان الهيش از فعل يدر فهم ح ، ح

در  يدر اخالق، اخالق و الزامات اخالق يدينگرو توحاساااس اما بر . سااتين ينيبشيقبح افعال قابل پ

ز تحت يعقل انسان ن. کنديدا مين پيتع ت حق و باطل و جنود عقل و جهل، در عالميق والياز طر، عالم

ت حق قرار يکه اگر تحت وال يابه گونه، تواند مبدأ فهم حساان و قبح باشااديت، مين دو والياز ا يکي

ت باطل رشد يل والياگر ذ يول، دهديص ميتشخ يگرفت، حسن و قبح و معروف و منکر را به درست
 يپندارد. البته همواره سطحيت باطل را حسن ميوع والفر، دا کردهير پييکرد، فهم آن از حسن و قبح تب

سان  يبه صورت فطر، از فهم حسن و قبح سان وجود دارد که همان هم نقطه شروع احتجاج با ان در ان

 رد.يپذيا باطل صورت ميت حق يل واليتر درک حسن و قبح، ذياما مراتب عال، رديگيقرار م
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اما آن ه مناسب مقام بحث ي، گريازمند مجال ديني، نيد يهازهبر آمو ياخالق مبتن ةه فلسفينظر ةارائ

او در « تيوال»ان يق جريو از طر« متعال يت خدايالوه» يدبايرا م يگاه الزامات اخالقينکه پايا، اساات

دهند،  يخود تسر ين الزامات را در قوايدا کنند و ايت پيبه وال يکه تول يزانيها به مانسان .عالم دانست

شد. در مقابل يه الزامات اخالقملتزم ب ت طاغوت قرار دارد که يان واليجر، و متخلق به اخالق خواهند 

صفات رذيدايطاغوت، موجب پ يايبه اول يتول سيش اخالق و  سان در واديله و  ظلمات خواهد  ير ان
بلکه اساسًا  البته اين امر، منافي وجود پايگاه دروني اخالق در انسان تحت عنوان عقل يا فطرت نيست،شد. 

اگر اخالق و الزامات اخالقي، درون انسان پايگاه نداشته باشند، تحليل ارتباط انسان با اين الزامات با مشکل 

مواجه خواهد شاااد. بنابراين، عقل حجت باطني اسااات که به ميزاني که تحت واليت حجت ظاهري قرار 

( و الزامات 43ق، ص 1414الرضي، شريفشود )هايش شکوفا ميکند، ظرفيتگيرد، بسط و توسعه پيدا مي

 (.25، ص 1ق، ج 1429گردد )کليني، اخالقي عبوديت، خداي متعال در او تقويت مي

سهمطالب اين بخش از مقاله، تقرير و جمع. 1 ست که در جل سيدمهدي االسالم حجتاي پژوهشي در محضر بندي نکاتي ا ستاد  ا
 .ميرباقري به بررسي نظريه پرداخته شده است

ستاد الريجاني از لفظ . 2 ستفاده نمي« ميل»البته ا شايع»کنند، بلکه از واژة ا ستفاده کرده« لزوم به نحو  ست بين . اندا هرچند ممکن ا
شد تفاوت« لزوم»و « ميل» شش روحي حکايت مياما بي، اندکي قائل  سنخ بوده و از نوعي ک کنند که غير از ترديد اين دو از يک 
صورت ذهني لزوم» شد. به تعبير ديگرمي« مفهوم و  شايع»درک  ،با ست، «لزوم به حمل  ستي ا صداق واقعي لزوم و باي  ،که همان م

 .تواند فارغ از هرگونه احساسِ کششِ روحي باشدنمي

  _____________________________________________________ هانوشتپي
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