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Abstract 

Given that Sadegh Larijani considers the theories that have been put forward about the 

philosophy of ethics to have fundamental flaws, he has sought to explain the new theory of 

Nafs ul-Amri. He first criticizes the most important theories in this regard in detail and 

then, expresses his theory. In this research, by collecting information, comparing votes, and 

analyzing them, it is aimed to explain the theory of Nafs ul-Amri according to the drawbacks 

of Mesbah Yazdi's theory. Based on this, Larijani's four problems on Mesbah Yazdi's theory 

are first analyzed and explained, and then, Larijani's theory of Nafs ul-Amri is explained in 

order to finally discuss the basic and structural problems of this theory. Although solving 

the basic problems of Nafs ul-Amri theory leads to the reconstruction of this theory, the 

structural problems of this theory weaken the foundations of this theory. Results show that 

one of the basic drawbacks of this theory is that it considers moral propositions to be 

compositional, while arguments provided in the text for their newsworthiness. Another 

basic problem is that the expression of perceptions cannot be compositional. Finally, 

among the structural problems of this theory is the lack of explanation of the origin of moral 

propositions and the relativity of moral propositions. 
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 2202-0011شاپا الکترونیکی: 

 2222-4101شاپا چاپی: 

 در فلسفه اخالق یجانیصادق الر ینفس االمر ةیبه نظر یانتقاد ینگاه

 2وکیلی حسن محمد 1،دانش نهادمحمد 

 چکیده

 داندیم یاساس یهاخلل یدارا دهیرا که در باب فلسفه اخالق مطرح گرد یاتیبا توجه به آنکه نظر یجانیصادق الر

باب را مورد نقد  نیدر ا اتینظر نیترمهم ،لیبه تفص ،ابتدا شانیبرآمده است. ا ینفس االمر نینو ةینظر نییتب یدر پ

 لیآرا و تحل ةاطالعات، مقارن یآوربا روش جمع قیتحق نی. در ادینمایم طرحخود را  ةیو پس از آن نظر دهدیقرار م

اس اس نیر ااست. ب یزدیمصباح محمدتقی  ةیبر نظروارد  با توجه به اشکاالت ینفس االمر ةینظر نییتب یدر پ ،آن

 ةیپس از آن نظر و ردیگیقرار م نییو تب لیمورد تحل یزدیمصباح  ةیبر نظر یجانیالر صادق ةابتدا اشکاالت چهارگان

. ردیقرار گ مورد بحث هینظر نیا ییو بنا ییاشکاالت مبنا تیتا در نها گرددیم نییتب یجانیالر صادق ینفس االمر

 هینظر نیا ییاما اشکاالت بنا ،گرددیم هینظر نیا یموجب بازساز ینفس االمر نظریة ییاگرچه رفع اشکاالت مبنا

را  یاخالق یهاآن است که گزاره هینظر نیا ییاز جمله اشکاالت مبنا سست گردد. آن یهاهیپا تا گرددیموجب م

ت که آن اس گرید یی. اشکال مبناگرددیبودن آنها ارائه م یاخبار یدر متن برا یاکه ادله یدر حال ،داندیم یانشائ

 یو نسب یاخالق یهاموطن گزاره نییعدم تب هینظر نیا ییاز جمله اشکاالت بنا. دانشاء باش تواندیابراز ادراکات نم

 است.  یاخالق یهاشدن گزاره

.یزدیباح مصمحمد تقی  دها،یو نبا دهایفلسفه اخالق، با ،یجانیصادق الر ،ینفس االمر نظریة: واژگان کلیدی
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 مقدمه

های اخالقی و بایدها و نبایدهای متعلق به علم اخالق یکی از مباحث بسیار مهم در فلسفه اخالق آن است که گزاره

به عبارت بهتر بایدها و نبایدهای اخالقی چه ماهیتی دارد و از لحاظ وجودی دارای چه  ؛تفسیر گردد بایدچگونه 

به  ستند؛های خاص و متفاوت از یکدیگر قائل به نظریهاندیشمندان اسالمی معاصر هر یک  ارزش و جایگاهی است؟

ملیه تلقی ح ةو از آنجا که ضرورت را قضی طباطبایی بایدها و نبایدها را به معنای ضرورت دانسته ةای که عالمگونه

قائل به اعتبار  ،ای که در اجزای قضیه یعنی موضوع و محمول ضرورتی در خارج وجود نداردبه گونه نماید،می

(؛ محمد تقی مصباح یزدی ضرورت در قضایای اخالقی را  583، ص 2ج ، 0531)طباطبایی،  ضرورت گشته است

ای که ضرورت بالقیاس الی الغیر میان فعل شخص و غایت مطلوب وجود به گونه نماید،میبه نحو شرطی لحاظ 

اما ضرورت  کند؛میرا در قضایای حملی تلقی  مهدی حائری یزدی ضرورت (؛021ص ،0530دارد )مصباح یزدی، 

(؛ 011-012 ص ،0530)حائری،  ای که چنین ضرورتی حقیقی و غیر اعتباری استبه گونه ،آن را بالغیر دانسته است

ای ونهبه گ کند،میصادق الریجانی نیز این ضرورت در قضایای اخالقی را ضرورت واقعی در قضایای حملی تلقی 

ونه، بلکه ضرورتی مبتنی بر عالم نفس االمر است؛ به عنوان نم ؛ه بالقیاس الی الغیر و نه بالغیر استکه این ضرورت ن

یز همانند گردد و امور انشائی نراستگوئی حقیقتاً و واقعاً در نفس االمر خوب است و بر طبق آن باید و نباید انشاء می

« افعل»(. لذا اوامری همچون صیغه 223-223 ص ،0583نی، )الریجا امور اخباری نیازمند جستجوی منشأ اعتبار نیست

دیگری  ظریةنتوان اموری انشائی همراه با وجوب هستند که مسبوق به اموری حقیقی است. در مقابل چنین نظریاتی می

نکه چنا ت؛اسرا نیز ابراز نمود و آن این که بایدها خبری هستند و ضرورتی در آنها نیست و برگرفته از میل درونی 

نماید استفاده می «نباید»از  ،نماید و نسبت به اموری که تمایل ندارداستفاده می «باید»از  ،انسان به اموری که متمایل است

الریجانی  ادقصنفس االمری  نظریةطلبد. در این پژوهش ابتدا ای خود بحث مستقلی را میکه پرداختن به چنین نظریه

 گردد.ی و بنایی آن بیان میتبیین و پس از آن اشکاالت مبنای

 الریجانی صادقنفس االمری  نظریةتبیین . 1

 (،  حائری01-8، صص 5ج ق،0103نظرات محقق اصفهانی )اصفهانی،  رصادق الریجانی ابتدا نقدهایی تفصیلی ب 

( و  مصباح یزدی )مصباح 583، ص 2ج ، 0531( عالمه طباطبایی )طباطبایی، 011-012صص ، 0530)حائری،  یزدی

نماید. ( و پس از آن دیدگاه جدیدی را ارائه می03-01ص ،0582)الریجانی،  کندمی ( ایراد021ص، 0530یزدی، 

همان دغدغه اندیشمندان مسلمان معاصر است که آیا  ،هایشان داردای که ایشان بر اساس مقاالت و نگاشتهدغدغه

یا نه؟ در حالی که چنین سؤالی در اعصار گذشته مطرح نبوده است و قابل دفاع توان دفاع کرد از علم اخالق می

م اخالق که اگر علاین بود در فلسفه اخالق در دنیای مدرن پدید آمد که دانستند. سؤالی می ی مسلمبودن آن را امر
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انی توان از آن پشتیبه میچگون ،های اخالقی مطلق و عام باشدای که دارای گزارهگونهبه ،قابل دفاعی وجود دارد

ای سؤاالت نمود و قائل به فضیلت و رذیلت اخالقی ثابت و مطلق گردید؟ مصباح یزدی در رابطه با چنین دغدغه

 نماید: فراوانی را مطرح می

ترین مسائل فلسفة اخالق این است که مبنای احکام اخالقی چیست؟ جمالت اخالقی یکی دیگر از مهم»

 را توجیه کرد؟ منطق استدالل های اخالقیارزش توان الزامات وایی استوارند؟ چگونه میبر چه پایه و مبن

ارزش چگونه است؟ چرا باید راست گفت و چرا باید عدالت ورزید و از ظلم  دربارةو استدالل  اخالقی

و  (Egoists) گونه که خودگرواندوری گزید؟ آیا معیار خوبی و درستی کارها، لذت فردی است؛ آن

 طور که سودگرایانگویند؟ یا سود و لذت جمعی است؛ آنمی (Hedonists) گرایانلذت

(Utilitarianists) تواند معیار و مالكنهی جامعه می و پنداشت، امرگونه که دورکیم میمعتقدند؟ آیا آن 

ایالت جمعی خوبی و بدی باشد؟ یا آنکه مالك خوبی و بدی کارها امری خارج از سالیق فردی و تم

 (.53-51، 0530)مصباح یزدی، « شود؟بوده، مربوط به ارتباط آنها با کمال نهایی و سعادت ابدی انسان می

 مصباح یزدی« ضرورت بالقیاس» نظریةتبیین . 2

اربرد مستقل و نماید که بایدها دو کابتدا بر این نکته تصریح می« ضرورت بالقیاس» نظریةمصباح یزدی در تبیین 

ستقل دارد که محل بحث معنای مستقل بایدها است که به معنای واجب، ضروری و الزم است. در این نوع غیرم

ضرورت »گردد که از آن تعبیر به ای میان فعل اختیاری انسان و غایت آن فعل برقرار میکاربرد از بایدها رابطه

عی ارتباط واقعی و حقیقی برقرار است نه شود و مقصود از آن این است که میان فعل و غایت آن نومی« بالقیاس

ای که برای رسیدن به نتیجه و هدفی خاص گریزی از انجام فعلی خاص و همسو ارتباطی اعتباری و پنداری؛ به گونه

فعال و غایت بلکه میان ا ؛توان با هر گونه فعلی به هر گونه هدفی دست یافتنمی ،با هدف نیست. به عبارت دیگر

 کند: چنین تصریح می مختار این نظریةی و حقیقی برقرار است. ایشان در تبیین آن سنخیتی واقع

مثالً  یابیم؛یم اسیآنها رابطة ضرورت بالق ینب سنجیم،یبا آثار مترتب بر آن م یانسان را وقت یاریفعل اخت»

 یقیربه هر ط ی،و از طرف یابد،باشد، و او بخواهد به آن هدف دست  یبه قرب اله یدناگر مطلوب انسان رس

 صورتنیادر یست؛ممکن ن یخاص تیاریهدف بدون انجام افعال اخ ینکه تحقق ا ایمیدهشرع( فهم یا)عقل 

 توانیمیضرورت را م یناست. ا یاسافعال رابطة ضرورت بالق ینآن هدف و انجام ا ینکه ب شودیگفته م

تحقق  یبرا» :گوییمیاست و م «یدبا»لَّق که فعل مزبور در آن، متع یمکن یانب یاخالق یةقض یکصورت به

 یانکه مفاد آن، ب« راست گفت یدبا»مثالً  یا؛ «آن کار خاص را انجام داد ید( بایآن معلول )قرب اله

 یی)کمال مطلوب انسان( برقرار است. درست به همان معنا یو قرب اله ییگوراست یناست که ب یضرورت

با هم  یخاص را با نسبت یدروژنو ه یژناکس یدآب با یدایشپ یبرا» که مثالً گفتیمیم یکه در علوم تجرب

 .(11، 0530)مصباح یزدی، «کرد یبترک
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 مصباح یزدی نظریةطرح اشکاالت بر . 3

 د. کنمصباح یزدی ایراد می  نظریةالریجانی چهار اشکال بر  صادق

 اشکال تحلیل زبانی. 3-1

و های عقلی و اخالقی ممکن است دبدین صورت که در گزاره ؛استاشکال اول مربوط به تحلیل زبانی این نظریه 

های اخالقی مصباح یزدی در گزاره محمد تقینسبت پدید آید: نسبت میان انسان و فعل؛ نسبت میان فعل و غایت. 

ش لالریجانی قضایای اخالقی را ناظر به نسبت میان انسان و فع صادقدر حالی که  ؛قائل به نسبت دوم گردیده است

آورد )الریجانی، داند و نظریات سایر اندیشمندان همچون عالمه طباطبایی،  حائری را شاهد بر مدعای خود میمی

 (. 205ص ، 0582

 اشکال در بایدهای متعلق به کمال. 3-2

 مذکور مربوط به بایدهایی است که متعلق و غایت آن فوز و فالح و کمال مطلوب است. نظریةاشکال دوم ایشان بر 

 ظریةنتوضیح آنکه سه امر در این رابطه وجود دارد: بایدها، فعل اختیاری)متعلق بایدها( و غایت فعل. بر اساس 

مصباح یزدی غایت افعال اخالقی رسیدن به کمال است و زمانی که متعلق باید نیز کمال قرار گیرد غایت و متعلق 

علت  چرا که هیچ امری ؛وب بالقیاس الی الغیر گردیدوج نظریةتوان قائل به کند و دیگر نمیباید وحدت پیدا 

گوییم: ما نسبت به کمال مطلوب بایستی داریم: می»گوید: الریجانی در این رابطه می صادقگیرد. خودش قرار نمی

. اینها بایدهایی «باید فوز و فالح را تحصیل کنم»، «، باید به طرف سعادت بروم«باید کمال مطلوب را تحصیل کنم»

تواند توجیه کند، چون بین فوز و فالح و کمال مطلوب یابیم اما این بایدها را ایشان نمیست که همه ارتکازاً درمیا

 (. 203 ص ،ان)هم «هیچ علیتی برقرار نیست، وحدت است؛ غایت با خودش ضرورت بالقیاس الی الغیر ندارد

 اشکال در تعلق بایدهای اخالقی به امور موجود. 3-3

مصباح یزدی ضرورت میان وجود فعل و وجود غایت برقرار است در حالی که  نظریةاشکال سوم آن است که در 

اخالقی  بلکه بایدهای ؛اخالقی هیچگاه وجود فعل اعم از تحقیقی و یا تقدیری نیست« ضرورت»یا « باید»متعلق 

گیرد. فعلی که وجود خارجی دارد و تعلق می)نه به قید عدم(  همانند الزامات قانونی و شرعی به فعل در حال عدم

به عبارت (؛ 203 ، صان)هم تواند تحت الزام اخالقی، قانونی و یا شرعی برودیا وجودش مفروض تلقی شده نمی

در  ؛ای عام میان فعل و غایت لحاظ نموده استمصباح یزدی این است که رابطه نظریةیکی از اشکاالت  ،دیگر

توان به اخالقی چنین رابطه عامی میان فعل و غایت برقرار نیست. توضیح آن که فعل را میهای حالی که در گزاره

سه نحو لحاظ نمود: یک نحوه لحاظ وجود فعلی است که در حال حاضر تحقق پذیرفته است؛ لحاظ دیگر به نحو 
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ته ز آن در نظر گرفشود بلکه وجود فعل اعم ااعم است بدین صورت که وجود فعل تنها در حال حاضر لحاظ نمی

شود تا شامل موارد فرضی وجود فعل نیز گردد؛ لحاظ سوم نیز بدین صورت است که فعل در حالی مورد توجه می

های اخالقی فعل به نحو قرار گیرد که در حال حاضر وجود ندارد و در آینده قرار است محقق گردد. حال در گزاره

رابطه میان افعال و غایات را به لحاظ دوم که لحاظی « رورت بالقیاسض» نظریةدر حالی که  ؛لحاظ سوم وجود دارد

های اخالقی را به درستی مورد رابطه افعال و غایات در گزاره نظریةاعم است مورد توجه قرار داده است. لذا این 

    توجه قرار نداده است.

 اشکال در نسبی شدن اخالق. 3-4

ردید گائل به ضرورت بالقیاس الی الغیر این است که اگر ق ،رسدظر میترین اشکال به ناشکال چهارم که اساسی

لذا  ؛ضرورت دارداین گردد و تمایل شخص نقشی بسزا در تحقق میضروری  ششخص، فعل و غایترابطة میان 

های در حالی که گزاره ؛دست آوردهقضایای کلی و مطلق ب ،آفرین استتوان در مواردی که تمایل شخص نقشنمی

ه وعده وفا نمودن ب»، «راستی خوب است»مطلق باشند. در علم اخالق نظیر چنین قضایایی وجود دارد:  بایداخالقی 

های کلی اخالقی را در چه موطنی اند که این گزارهای اعتراض نمودهعده«. صله رحم شایسته است»و « نیکو است

امور حسن هستند؟ آیا به عنوان نمونه در خارج عنوان شایستگی و نیکویی بر صله توان یافت و به چه مالکی این می

توان حسن و قبح را به عنوان یک امر خارجی جستجو نمود. شود؟ بدیهی است که در خارج نمیرحم مترتب می

 ؛ی نیستقعگردد که حسن و قبح وادر صورتی که جایی در خارج نتوان برای حسن و قبح یافت این ادعا مطرح می

بلکه اعتباری و دارای هویت قانونی است که شخص بر حسب عادات و تمایالت خود اعتبار حسن و قبح نموده 

گردد یمبنیاد اخالق سستی موجب  ،ولی چنین امری واقعیت ندارد. این اشکال در صورتی که پابرجا بماند ،است

 ،ندها را اعتباری تلقی کردمدرن زمانی که حسن و قبح . در دنیایشودمیو دانشی اعتباری تابع قراردادهای جمعی 

ها برآمدند و تقید به آداب و قراردادهای پیشینیان را غیرمنطقی تلقی نمودند؛ پایه قراردادها به دنبال تغییر حسن و قبح

هایی ذا نظامل ؛ندآوردها را پدید میای قرار دادند که بر اساس توافق اکثریت آنها حسن و قبحرا نسل فعلی هر جامعه

 گوید: الریجانی در بخشی از اشکال چهارم خود این چنین می صادقهمچون دموکراسی شکل گرفت. 

مزبور معنای فلسفی( آن باشد که  نظریةاگر مراد از کمال و کمال حقیقی معنای غیر ارزشی )و به قول »

چنین مراتبی هیچگاه مصحح اراده تواند واجد شود، آنگاه میل به همان مراتب وجودی است که نفس می

فعل در نظر عقال نخواهد بود. این شخص در پاسخ این سؤال چرا این مرتبه وجودی را در افعالت جستجو 

این پاسخ هیچگاه برای عاقل متفکری که به دنبال انجام افعالی «. چون ذاتاً بدان میل دارم» :گویدکنی میمی

وانگهی خود معاصر محترم در جای دیگر ...  ؛خ قانع کننده نیستپاس ،است که وجه عقالیی داشته باشد

در  ،اذعان نموده که میل هیچگاه مصحح فعل اخالقی نیست و الزمه آن نسبیت مطلق اخالقی خواهد بود
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خود نهایتاً برای تصحیح افعال اخالقی و ارزش آنها به حب ذات به کمال و کمال  نظریةحالی که ایشان در 

   (.220-221 صص ،انهم«)اند و الفرق غیر واضح!ستهحقیقی تمسک ج

که  توان ادعا نمودضرورت بالقیاس بر اساس دغدغه درون دینی می نظریةدر پاسخ به چنین اشکالی و دفاع از 

را که  بلکه بایستی چنین واقعیاتی ؛را تغییر داد آنهاتوان بر اساس آراء مردم وجود دارد و نمیطور قطع، به ،واقعیاتی

کشف نمود و به آن پایبند بود و نباید بر اساس رأی گیری به دنبال موارد حسن  ،نمایدمصلحت نوع انسانها را تأمین می

گردد که موطن واقعیت این سؤال مطرح می ،و قبیح بود. بعد از آنکه ضرورت کشف واقعیت مشخص گردید

توان در خارج به آنها به یعنی نمی ؛و قبح در خارج معادل خارجی مستقل ندارند کجاست؟ چرا که مصادیق حسن

بلکه اموری انتزاعی هستند که یا از جنس مفاهیم انشائی هستند که معادل مستقلی در  ؛نحو حسی یا عقلی اشاره نمود

عتبار انسان است و حقیقتی جز اچرا که انشاء نفس  ؛توان یافتخارج ندارند و مصداقی مستقل برای آنها در خارج نمی

ر شدند. در اند که تبدیل به خبشخص معتبر ندارد و یا این که از جنس مفاهیم اخباری هستند و در واقع انشائاتی بوده

اح توان یافت.  مصبازایی مستقل در خارج برای آن نمیبههر صورت چه این مفاهیم اخباری باشند و چه انشائی ما

رح کرد که ای را طلذا چنین نظریه ؛ای به دنبال استحکام بخشیدن به بنیادهای اخالق بوده استغهیزدی با چنین دغد

بایستی به دنبال کشف اموری بود که با سعادت انسان ضرورت بالقیاس الی الغیر دارد. چنین طرحی معقول است که 

یل ذاتی اما از آنجا که بازگشت سعادت نیز به م ؛کندانسان بایستی به دنبال اموری باشد که سعادت انسان را تأمین می

هر  گردد ودهد. از آنجا که حب ذاتی به افراد متصل میاشکال نسبیت اخالق رخ می ،و حب النفس انسانها است

 چرا که کلی سعادت در خارج یافت ؛توان بدست آوردفردی نیز حب ذاتی خاص دارد لذا قضایای کلی اخالقی نمی

   پاشد.لذا مبنای اخالق باز هم فرومی ،گرددکلی به تمایالت گوناگون انسانها برمیشود و چنین نمی

د توان گفت چون تمایالت فطری مشترك هستنمصباح یزدی می  نظریةدر پاسخ به این اشکال و در مقام دفاع از 

راد اثبات میان تمایالت اف یبه شرطی که با استقرا و حدس بتوان جامع ،توان بایدهای اخالقی کلی هم بدست آوردمی

توان خارج از تمایالت شخصی افراد در نگاهی کالن به نوع انسانها بدین نکته دست یافت می ،به عبارت دیگر نمود؛

اما از نگاه درون و جزئی و توجه به تمایالت اشخاص  ؛ها میل مشترك و حب ذاتی انسانها استکه برخی از سعادت

دی چون ذات به امر وجو ،ی ثابت و مطلق دست یافت. از آنجا که حب الذات شخصی استتوان در نهایت به امورنمی

دون توان از این طریق و بگردد و میان افراد متفاوت است بر اساس حب ذاتی وجه اشتراکی وجود ندارد و نمیبرمی

 د.توجه به تمایالت فطری و مشترك به دغدغه نسبی نشدن علم اخالق پاسخ متقنی ارائه نمو

رای چنانکه ممکن است امری ب ؛ها ممکن است باید اخالقی مشترك وجود نداشته باشداگرچه در بسیاری از حوزه

ه تنها توان به این نتیجه دست یافت کها میولی هنگام بررسی لذت ؛ولی برای زنان اخالقی نباشد ،مردان اخالقی باشد
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ممکن است چیزی برای مردان کمال  ،ن کماالت جزئیهمچو ،های فطری مشترك است و در موارد غیرفطریلذت

به دنبال لقاء  ها بایستیشود که همه انسانگفته می ،به عنوان نمونه ،های فطریاما برای زنان کمال نباشد. در لذت ،باشد

یان م ها باشند. در لذت برتر حداکثری که مربوط به نوع انسانی استاهلل، سفر به عالم اطالق و خروج از محدویت

های لیتگردد چنانکه قابتر قوانین به حسب افراد متفاوت میولی در موارد جزئی ،تمایالت افراد اشتراك وجود دارد

مذکر و مؤنث، انسان بالغ و صغیر، عالم و جاهل و توانگر و فقیر متفاوت است و خداوند از هر کدام به میزان استطاعت 

و سعه افراد دامنه بایدها و نبایدها  (. متناسب با قابلیت01، ص 38 ج ق،0101 است )مجلسی،مطالبه نموده  1(283)بقره/

گردد. احکام اخالقی ثابت و مطلق مربوط به جایی است که با استدالل عقلی یا نقلی انجام امری برای متفاوت می

    را نمود. توان ادعای وجود احکام اخالقی ثابت و مطلقهمگان سعادت باشد و در این صورت است که می

 های اخالقینفس االمری برای گزاره نظریةطرح . 4

الریجانی بر اساس دغدغه مذکور در فلسفه اخالق مبنی بر ضرورت وجود قضایای کلی و ثابت و نادرست دانستن 

القی ایای اخای قضنوینی را ابداع نموده است. بر اساس چنین نظریه نظریة ،مبنای اندیشمندانی همچون  مصباح یزدی

تقلی است و نفس گزاره مس« راستگویی نیکو است» ، قضیةفی نفسه دارای نفس االمر مستقلی هستند. به عنوان نمونه

االمر متمایزی دارد بدون آن که با تمایالت اشخاص دگرگون گردد. سؤالی که در قبال چنین ادعایی مطرح 

هایی است که در خارج تحقق ارد؟ منظور صدقگردد آن است که نفس االمر این قضیه در چه موطنی قرار دمی

 پذیرفته یا چنین امری تحقق نیافته است؟ 

داند که شایسته انجام است و یا این که الاقل البشرط از های اخالقی را مربوط به قبل از تحقق میالریجانی گزاره

عنی ی -چرا که در چنین حالتی  ؛تواند اختصاص به امور انجام شده داشته باشدوجود و عدم بایستی باشد و نمی

را  توان چیزیچرا که تحصیل حاصل است و نمی ؛گرددگزاره اخالقی محقق نمی-اختصاص گزاره به امور موجود 

یه لذا موضوع این قض ؛یدآمکان چنین تحصیلی لغویت الزم میمجددا تحصیل نمود و بر فرض ا ،که موجود است

 توان بدین نکته دست یافت که منظور از صدق، ماهیتپرتوی چنین مطلبی میهای موجود نیست. در مربوط به صدق

ی داریم ما یک وجوب اخالق»فرماید: راستگویی است نه مصادیق خارجی راستگویی. ایشان در این رابطه اینچنین می

شود. میکه در عالمی مانند عالم نفس االمر محقق است و یک وجوب انشائی داریم که به انشاء وجوب حاصل 

 ولی منافات ندارد که لزوم اخالقی قبل از تحقق انشاء موجود باشد ،وجوب انشائی قبل از تحقق انشاء وجود ندارد

 (.223 ص ،0583)الریجانی، 

تواند امور موجود باشد و بایستی ظرف تقرر ماهوی را برای آن لحاظ نمود. به لذا ظرف تحقق این گزاره نمی

                                                           
 «.یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا الَ» - 0
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لم بایستی ظرف تحقق این جمله را در عالمی غیر از عا ،«راستگویی نیکو است» شودگفته میزمانی که  ،عنوان نمونه

ن توان فرض نمود تا به دنبال آوجود لحاظ نمود؛ در واقع بایستی فضایی را لحاظ نمود که در آن امور فرضی را می

ر آن به عنوان موضوع قضایا لحاظ احکامی اخالقی را به عنوان محمول لحاظ نمود. به این فضایی که امور مقدر د

 ص ق،0111)ابن سینا،  شوددر اصطالح حکمت ظرف تقرر ماهوی و به عبارت دیگر نفس االمر گفته می ،گرددمی

توان حسن گردد و در چنین ظرفی می(. بر این اساس صدق در ظرف تقرر ماهوی لحاظ می05 ص تا،؛ رازی، بی051

 ظلم را بدست آورد. اموری همچون و قبح اموری همچون

اراتی چنانکه ظرف صدق عب ؛نه از سنخ لوازم وجود ،قضایای اخالقی از سنخ لوازم ماهیت هستند ،به عبارت دیگر 

یا ظرف صدق ماهیت ممکنه در ظرف تقرر ماهوی است. اندیشمندان « ماهیت من حیث هی لیست اال هی»همچون 

اند که هستی، ماهیت و عدم هر کدام بخشی از آن را ا لحاظ نمودهقائل به ظرف تقرر ماهوی در واقع نفس االمری ر

 نظریة(. لحاظ چنین ظرفی از لوازم 583ص ، 0531؛ سبزواری، 033ص ، 0531)میرداماد،  است به خود اختصاص داده

 نسته شداها به تطابق با محکی و خارج دارزش گزاره ،ای مورد قبول قرار گرفتصدق است و از آنجا که چنین نظریه

لذا به ناچار  ؛توان تردید نمود(. از طرف دیگر قضایایی وجود دارد که در صدق آنها نمی38 ص ،0531)مالصدرا، 

           نمودند.برای آن در نفس االمر فرض می مورد انطباقی

کی از چنانکه ی ؛گردد این است که  الریجانی جمالت اخالقی را انشائی دانسته استاشکال دومی که مطرح می

ت و های اخالقی جای تأمل اسای بود گرچه در انشائی دانستن گزارهاشکاالت ایشان به  مصباح یزدی چنین نکته

مر های انشائی نیز برای خود نفس االاما بر اساس مبنای  الریجانی گزاره ،هایی را اخباری دانستتوان چنین گزارهمی

د نه ایجا ،چرا که نفس االمر کشف شدنی است ؛دنی است و نفس االمر ندارددر حالی که انشاء ایجاد کر ؛دارند

   توان نفس االمر را بدست آورد.کردنی و بر اساس ادراك یک واقعیت می

وانند نفس االمر تمی ،توان گفت که اگر امور انشائی مبتنی بر امور واقعی باشندالریجانی می نظریةدر مقام دفاع از 

توان در بیان محقق عراقی در مورد حقیقت حکم جستجو نمود که در باب حقیقت یر چنین مطلبی را میداشته باشد. نظ

ای دارد که امری تکوینی است و بر اساس چنین اراده و تمایلی انشاء گوید که موال در ابتدا ارادهحکم این چنین می

ک امر گردد که یور اعتباری است و موجب میاما نفس انشاء از سنخ ام ،کند. مبدأ چنین انشائی تکوینی استمی

آید د میری پدیای وجود دارد پس از آن اعتبار و در نهایت معتبابتدا اراده ،واقع اعتباری در وعاء اعتبار خلق گردد. در

 (. 533، ص 2ق، ج 0121)عراقی، 

 لحاظ نمود که امری اعتباری توان بداهت برخی الزامات اخالقی را به عنوان پشتوانهدر قضایای اخالقی نیز می

جمالت اخالقی الزامات و  ،واقع آید. درهای اخالقی بدست میگردد و گزارهنیست و بر طبق آن بایدها کشف می
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گونه تصریح انشائات اخالقی هستند که مبتنی بر حقیقتی است که در موطن خود ثابت است. الریجانی در این رابطه این

 نماید:می

باشند قی دارای نوعی واقعیتند و به هیچ وجه اعتباری نیستند و از سنخ بنائات عقالیی هم نمیالزامات اخال»

ولی در عین حال ارجاع این الزامات به ضرورتهای بالقیاس را هم کامالً نادرست دانستیم. گفتیم الزامات 

. حال دهندتشکیل نمی اخالقی واقعیتی از سنخ خاصند و ساکنان عالم خارج و واقع را صرفاً امور ملموس

دیگری با این پرسش مواجه است که ما چگونه به این واقعیت خاص علم پیدا  نظریةاین نظریه همچون هر 

زامات ترین راه پذیرش بداهت برخی الایم طبیعیکنیم؟ برای ما که واقعیت الزامات اخالقی را پذیرفتهمی

 .(251ص ، 0583)الریجانی، «نها نتیجه شونداخالقی است به طوری که بقیه الزامات اخالقی از آ

آورد ( می30ص ،0512)الهیجی،  ایشان در ادامه شواهدی بر مدعای خود از اندیشمندانی همچون محقق الهیجی 

 (. 251ص ،0583)الریجانی،  داندرا بدیهی می« ظلم زشت است»و « عدل نیکو است»که ضرورت قضایایی همچون 

ضرورت واقعی نفس االمری بایستی وجود  -0تحقق گزاره چهار مرحله بایستی طی گردد: به تعبیر ایشان برای 

این  -2میان صدق و فضیلت و یا کذب و رذیلت بایستی ضرورتی وجود داشته باشد.  ،به عنوان نمونه ؛داشته باشد

ق انشاء مذکور الزام بر طب -1پذیرد. بر طبق ادراك پیشین انشائی صورت  -5گردد. ضرورت نفس االمری ادراك 

مصباح   ظریةننه آن که همانند  ،گردد. لذا قضایای اخالقی بر اساس چنین مبنایی کلی و ثابت هستنداخالقی تولید 

کلی  بلکه از ابتدا نفس االمر ؛یزدی بر اساس حب ذات، میل ذاتی و لذت انسانها تولید گردد و بعد تعمیم داده شود

خود ارائه  نظریةثابت و پایداری در عالم هستی هستند. تنها دلیلی که  الریجانی برای دارند و فضایل اخالقی امور 

های بحث این است که معیار بداهت یکسانی ادراك نیست بلکه بدیهی آن است نمایند بداهت است. یکی از پایهمی

   که در نزد خود نسبت به امری تصدیق نماید.

نه اینکه چون  ؛ارزشمند است ،یابدست که انسان چون خود چیزی را درمیها به این اارزش گزاره طور قطع،به

یقین  با فرض ،ها فهم دیگران باشدارزشمند است. در صورتی که مالك ارزشمندی گزاره ،یابنددیگران آن را درمی

افق ر و توخود شخص نیز تناسب ندارد و تنها در موارد شک و احتمال است که ممکن است از طریق استقراء و آما

آید های بدیهی که تصور موضوع و محمول در آن کافی است و حقیقتاً یقین بدست میاما گزاره ؛آرا یقین پیدا نماید

خص پذیرد تا سایر افراد نیز دریابند که شگردد. به دنبال ادعای بداهت، رفع موانع صورت میمتوقف بر آراء عقال نمی

های کلی اخالقی در ظرف تقرر ماهوی قرار شود که گزارهونه توضیح داده میچه چیزی را وجدان نموده است و اینگ

 دان برای صدق قضایای ریاضی که قضایای حقیقی هستند بایستی ظرف تقرر ماهوی لحاظ کند. دارند. چنانکه ریاضی

وی هتمام قضایای ریاضی که ظرف صدقی جز ظرف تقرر ما ،بر این اساس اگر ظرف تقرر ماهوی باطل باشد

لذا ظرف تقرر ماهوی صحیح است تا ظرف صدق قضایای ریاضی نیز محقق گردد. بر  ؛ندارند نیز باطل خواهد بود
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های اخالقی را شکل داد و الزامات اخالقی را محقق نمود. از آنجا توان نظامها و شهودهای اخالقی میاساس وجدان

 گردد. که این قضایا کلی هستند اشکاالت اساسی بر چنین نظام اخالقی وارد نمی

 نفس االمری  الریجانی نظریةاشکاالت . 5

 د.تقسیم کربه اشکاالت مبنایی و بنایی  توان، میگرددکه بر این نظریه وارد می را اشکاالتی

 های اخالقی: اخباری بودن گزارهنفس االمری  الریجانی نظریةاشکال مبنایی . 5-1

شائی در حالی که ان ؛های اخالقی انشائی استنماید گزارهنفس االمری این است که ادعا می نظریةاشکال مبنایی 

 ؛افتا و اخباری بودن آن دست یهتوان به انشائی نبودن این گزارهها نادرست است و با تنبه میدانستن این گزاره

از دو طریق ادله اخباری بودن  ،توان جمالت انشائی را انشاء نمود. در ادامههای خبری میاگرچه بر طبق این گزاره

 گردد. های اخالقی اثبات میهای اخالقی و انشائی نبودن ابراز ادراکات، انشائی نبودن گزارهگزاره

 ای اخالقی هشرط قرار گفتن گزاره. 5-1-1

ت در حالی که جمال ،دنگیرتوانند در جمله به عنوان شرط قرار میجمالت خبری آن است که  هایویژگییکی از 

ذا چنین ، لگیرندد. از آنجا که بایدهای اجتماعی اخالقی شرط قرار مینگیرانشائی هیچگاه مقدم و شرط قرار نمی

نباید از مال س ، پنباید به دیگران ظلم نموداگر »توان چنین گفت که می ،به عنوان نمونه هایی خبری هستند؛گزاره

انشائی  در حالی که جمالت است، قرار گرفتهجمله باید اخالقی شرط  ،در این عبارت«. یتیم به ناحق استفاده نمود

  گیرند.قرار نمیجمله شرط 

 های اخالقی علت قرار گرفتن گزاره. 5-1-2

ت این است که جمال ،گرددجمالت خبری که منجر به تمایز آن از جمالت انشائی می یکی دیگر از خصوصیات

ید به طرز توان چنین گفت نبامثالً می ؛گیرنددر حالی که جمالت انشائی علت قرار نمی ؛گیرندخبری علت قرار می

ین اگرچه بر وفق تمام ازیرا نباید با طرز پوشش خاص خود را متمایز از دیگران نمود.  ؛نامعمولی لباس پوشید

ها خبری هستند. چنانکه به جای باید و نباید در زبان عربی اما نفس این گزاره ،توان انشاء نمودهای اخالقی میگزاره

ح و های حسن و قبشود و تردیدی در خبری بودن گزارهاز حسن و قبح و در زبان فارسی از خوب و بد استفاده می

، ص 2ج  ،0532)خویی، « ی قبیح یا حسن استتجرّقاب مُعِ»شود وقتی گفته می مثال،خوب و بد نیست. به عنوان 

د بای ،به عبارت دیگر ؛خبری بودن آن امر روشنی است «احسان حسن است»( یا 153، ص8ج ق، 0101؛ صدر، 51

ردد اما زمانی گ و نباید اخالقی به دلیل اشتراك لفظی با باید و نباید انشائی ممکن است خلط شود و یکسان تلقی

   گردد.خبری بودن آن واضح می ،گرددکه از باید و نباید اخالقی تعبیر به حسن و قبح می
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 انشائی نبودن ابراز ادراکات. 5-1-2

کنند استکه انشائات اخالقی مبتنی بر حقیقتی است که انسانها درك می نفس االمری چنین ادعا نموده نظریةصاحب 

ای وجود دارد و از آن انشاء که اراده (533، ص 2 ج ق،0121است)عراقی،  محقق عراقی تشبیه نموده نظریةو به 

 د: گوییشان در این رابطه این چنین می(. ا221 ص ،0583)الریجانی،  آیدبدست می

ما اگر ا ؛تدر باب ابراز اراده اگر خبر دهد من اراده دارم، این حکم نیست بلکه اخبار از اراده تشریعیه اس»

ر گرچه اگر خب ؛در این صورت این ابراز اراده غیرخبری وجوب است« ... برو حج»این اراده را ابراز کند به 

 ؛گویند این وجوب استاما عرفاً نمی ؛چون روح حکم اراده تشریعی است ؛روح حکم هست ،هم بدهم

تواند ابراز غیرخبری داشته و هم میتواند خبر دهد ولی در هر حال اثر هر دو یکی است. پس شارع هم می

دیگری هم  توان تحلیلتحلیل فوق می گیرد. در مقابلِباشد که ابراز غیرخبری توسط انشائات صورت می

توان گفت انشاء به داعی ابراز وجوب واقعی هم فردی از وجوب را ایجاد کند از این انشائات ارائه کرد می

اراده گفته است؛ یعنی انشاء به داعی ابراز وجوب واقعی هم منشأ  درست مثل آنچه محقق عراقی در ابراز

شود. به نظر راقم این سطور هر دو تحلیل فوق دارای وجه است؛ گرچه تحلیل اول انتزاع وجوب می

 (.223-228 ص ،0583)الریجانی،  «رسدصحیحتر به نظر می

فات بلکه از سنخ ص ،سنخ علم و ادراك نباشدتوان گفت که اگر یک امر ضروری از در مقابل چنین ادعایی می 

اکی انشاء چنین ادرابراز  ،اما اگر واقعیتی مورد ادراك انسان قرار گیرد ؛گرددابراز آن انشاء می ،نفسانی دیگر باشد

 ؛تسانشائی که مربوط به ابراز صفات نفسانی غیر از علم ا -0دو نوع انشاء وجود دارد:  ،به تعبیر دیگر گردد؛تلقی نمی

اری بداند های اخالقی را اعتبمذکور به دنبال آن است که گزاره نظریةانشائی که به معنای ایجاد اعتباری است. اگر  -2

های اعتباری ارزش چندانی ندارند و اگر مقصود چون گزاره ،آیدکه از مساق و سیاق کالم صاحب نظریه بدست نمی

 اش ادراك واقع باشد.تواند پشتوانهنمی از انشاء ابراز صفات نفسانی غیر ادراکی است

ت اساسی اما اشکاال ؛شودمذکور می نظریةبلکه موجب بازسازی  ؛کنداساس نمیاین اشکاالت نظریه مذکور را بی

 کند.دیگری وجود دارد که اصل این نظریه را با اشکاالت جدی مواجه می

 اشکاالت بنایی نظریه نفس االمری  الریجانی. 5-2

 های اخالقیعدم تبیین موطن گزاره. 5-2-1

های اخالقی واقعی و ( گزاره0583)الریجانی،  یکی از اشکاالت اساسی بر این نظریه این است که ادعا شده است

ها را مشخص نمود. در حالی که بایستی موطن واقعی بودن این گزاره ؛(01 ص ،0583، ان)هم قابل ادراك است

چرا که ظرف اعتبار ماهوی ظرف  نیست؛قابل پذیرش  باشد،القی ظرف اعتبار ماهوی های اخاگر موطن گزاره

(. لذا ظرف 111ص، 0ج، 0588؛ دهقانی، 213 ص ،0581)طباطبایی،  نه ظرف امور حقیقی و واقعی ،اعتبار است
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رط در جایی بشموضوع طبیعت ال ،به عبارت دیگر مذکور قلمداد نمودغ نظریةتوان مبنایی برای تقرر ماهوی را نمی

 (. 313 ص ،0531؛ آشتیانی، 223ص ق، 0103)طباطبایی،  مستقر نیست تا بتوان آن را کشف نمود

پذیرفت توان در اعتباری بودن ماهیات جستجو نمود که ابتدا فرض الوجود صورت میچنانکه نظیر این مطلب را می

به  (؛011، ص2ج  ،0513)سبزواری،  گردیدیشد و امری نسبت به ماهیت کشف نمو بعد اموری بر آن مترتب می

صور بلکه انسان ت ؛پذیردگردد که انسان ممکن الوجود است، کشفی صورت نمیزمانی که بیان می ،عنوان مثال

 ود. شیافت نمی ،نه وجود و نه عدم ،آید که در آنشود و چنین مطلبی بدست میای بر روی آن میگردد و مداقهمی

 های اخالقی  گزارهنسبی شدن . 5-2-2

نفس  ظریةنهای اخالقی بر شخصی و نسبی شدن گزاره مسئلهظرف تقرر ماهوی، از درست  یتبیین به دنبال عدم

های اخالقی، انسانها هر یک چرا که بر اساس قول به ظرف تقرر ماهوی برای موطن گزاره ؛االمر قابل طرح است

تا امری واقعی و حقیقی و دارای کلیت باشد. تمام  اندنسبت به امور اخالقی امری ماورای خود را کشف ننموده

 موری در حیطه ادراك انساندهند تنها کاشف از این هستند که چنین اهایی که از ظرف تقرر ماهوی خبر میگزاره

ی چرا که ظرف تقرر ماهو ؛دهند و کاشفیتی بیرون از ادراك انسان ندارندهستند، از مالزمات نفسی خود خبر می

به  ت،اهیمشود و بعد به عنوان لوازم مل میهر امری که بر ماهیت ح ،به تعبیر دیگر؛ ظرفی فرضی است نه حقیقی

زیرا ماهیت جز ادراك ذهنی  ؛گیردازم وجود ذهنی آن مورد بررسی قرار میلو ،در واقع ،شودمیحکم صدق آن 

در حالی که  «درجه است 531مربع واقعی »شود گفته می مثال،به عنوان  ؛ازایی در خارج نداردانسان نیست و مابه

نسان ندارد و از این جمله مربوط به مربعی است که در ذهن انسان قرار دارد و مربع واقعی موطنی جز در ادراك ا

وجود خارجی مربع سخنی به میان نیامده است. لذا این مربع مربوط به وجود ذهنی است و آثار وجود ذهنی مربع بر 

 گردد. آن مترتب می

 ،تواند در جای خود ارزشمند باشدها و ادراکات درونی انسانها است که میبر این اساس قضایای اخالقی دریافت

ابت چرا که صاحب نظریه به دنبال تبیین موطن ث ؛گرددای با خلل مواجه میالریجانی چنین نظریه  اما بر اساس دیدگاه

ها های اخالقی، این گزارهدر حالی که با توجه به اعتباری شدن موطن گزاره ،های اخالقی استو کلی برای گزاره

دق حسن شود صزمانی که گفته می ،نوان مثالبه ع ؛گردد و اموری نسبی خواهند بودوابسته به ادراکات انسانها می

 اما مورد تأیید سایر افراد قرار نگیرد.  ؛ممکن است مورد تصدیق ادراکی برخی افراد قرار گیرد ،است

ریجانی ال نظریةاما در  ،شدهای اخالقی نسبت به غایت شخصی سنجیده میدر فضای فکری مصباح یزدی گزاره

ه مثالً شخصی ک ؛شودهای اخالقی اشخاص بر اساس ادراك خود نسبت به قضایا احکامی شخصی صادر میگزاره

 نه این که در رابطه با صدق کلی ،نمایدنسبت به وجود ذهنی خود از صدق احکامی را بیان می ،داندصدق را حسن می
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د ندارد تا در رابطه با آن احکامی بیان گردد. لذا احکامی چرا که صدق کلی در هستی وجو ؛احکامی را صادر نماید

گردد قائم به شخص است و کلی نمودن آن نیازمند تعمیم است که ممکن است بر که مبتنی بر این نظریه صادر می

 اساس آراء افراد بتوان به این امر دست یافت که به عنوان نمونه صدق حسن باشد. 

گردد و منشأ واقعی عام مجرد های اخالقی شخصی میواقع منشأ واقعی گزاره بر اساس نظریه نفس االمری در

ه عبارت توان چنین گفت کچرا که طبیعت البشرط کشف شدنی نیست. چنانکه در قضایای ریاضی نیز می ؛ندارد

ت به د نسبقائم به قائل آن است و زمانی که سایر افراد نیز چنین حکمی بر اساس ادراك خو« درجه است 531مربع »

 گردد. لذا بدون احصاء، استقرا و آمار قضایایای کلی لحاظ میپذیرد و به عنوان گزارهتفاهم صورت می ،مربع نمودند

 گردد.ریاضی نیز تبدیل به قضایای مشترك بین اذهان نمی

یم آن منماید که برای تعتصور صاحب نظریه آن است که هر فردی حقیقتی مشترك بیرون از خود ادراك می 

در حالی که واقعیت آن است که چون موضوع حقیقی چنین عباراتی مقید به ماهیات  ؛نیازی به استقراء و احصاء ندارد

های ها منحصر در گزارهبرای تعمیم آن نیاز به احصاء و استقراء است. این شخصی شدن گزاره ،ذهنی اشخاص است

برای  گردد وگردد قائم به اشخاص میاحکامی که صادر میبلکه در هر بحث معرفت شناسی،  ،گردداخالقی نمی

توان با صرف ( و نمی081-083 ص ،0581)ر.ك. طباطبایی،  تعمیم آن بایستی از ابزاری همچون استقراء استفاده نمود

که از طریق ا این اندیشند و یدست یافتن به عباراتی بدون استقراء قائل به این مدعا گردید که دیگران نیز مانند وی می

 اندیشند.حدس و تجربه ممکن است به این مدعا دست یافت که سایر افراد نیز مانند وی می

ن تعارضات پذیرفت و نتوانستند به ایچنانکه در فضای مدرنیته غرب تعارضات فراوانی میان اندیشمندان صورت می

ولی  ؛کراسی حرکت کنند تا نزاع پایان یابدلذا ناچار گشتند به سراغ اموری همچون رأی گیری و دمو ،خاتمه بدهند

های وشچرا که ر ؛توان میان افراد تفاهمات و نتایج مشترك پدید آوردمی ،اگر به درستی استقراء صورت پذیرد

گر باشد. لذا طور کلی متباین از یکدیهای تفکر انسان بهمشترك تفکر میان انسانها وجود دارد و چنین نیست که روش

شان بر  بلکه همان اشکالی که توسط ای ،تواند مدعا و دغدغه ایشان را تأمین کندجانی با چنین تقریری نمیالری نظریة

 ای نیز قابل طرح است. مصباح یزدی مطرح گردید بر چنین نظریه

 های اخالقیدو نکته اساسی در باب نسبیت گزاره. 5-2-3

برخی از قضایای اخالقی وجدانی هستند و هر انسانی به آن اگرچه این امر قابل تصدیق و غیرقابل انکار است که 

 اما بایستی به دو نکته توجه داشت:  ،نمایدحکم می

بلکه شخصی است و تعمیم آن به سایر افراد نیازمند  ،شودبه کلیت قضایای اخالقی حکم نمیاول اینکه نوعاً 

ود، به توان تصدیق به کلیت آن نزد تمام افراد نمنمی ،شود صدق حسن استچنانکه زمانی که گفته می ؛استقراء است
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قتضایی صدق این قضایا را ا ،در نهایت ،همین خاطر اندیشمندان اسالمی نیز که به دنبال دفاع از چنین قضایایی بودند

( که با توجه به 0531، ص2ج  م،0333؛ تهانوی، 03، ص 5 ج ،0580؛ سبحانی، 021 ص ق،0103)اردبیلی،  دانستند

توان علم اخالق را بر آن مبتنی نمود و الزامات اخالقی از چنین قضایایی بدست هایی نمیایی بودن چنین گزارهاقتض

اء شرایط به اقتض ،ولی چون چنین حکمی اقتضایی است ،«قتل قبیح است»شود آید به عنوان نمونه گفته مینمی

 مود.توان باید و نباید کلی ارائه ناست که در عمل نمیگردد و نیازمند اجرا نمودن قواعد تزاحم گوناگون متفاوت می

قین به آنها یعنی از قضایایی باشند که ی ؛های بدیهی بایستی یقینی بالمعنی االخص باشندنکته دوم آن که گزاره

وع برای ن ،هایی که الریجانی معتقد استدر حالی که گزاره ؛وجود داشته باشد و نتوان در چنین یقینی تشکیک نمود

هی توان مانند سایر قضایای یقینی به آن یقین نمود. چنانکه شرایع الاند و نمیبلکه اموری ظنی ند؛انسانها بدیهی نیست

قتل  مثالً شریعت اسالم در مقابل قول به قبح؛ بلکه آنها را انکار نمودند ؛ها را نه تنها تأیید ننمودندبرخی از این گزاره

( و یا آنکه ممکن است این گونه تصور شود 030)بقره/1چون کفار حربی گردیده استقائل به وجوب قتل افرادی هم

 (. 51)حج/2اما شریعت اسالم حکم به جواز یا وجوب آن صادر نموده باشد ؛که خوردن گوشت حیوانات قبیح باشد

ع نورانیت ادله نقلی تابگردد و بر اساس اگرچه بایدها و نبایدهایی بدیهی وجود دارد که به لذت اتم و جامع برنمی

 آور نیست و تنها انسانهای مخلص که خداوند متعالهایی برای انسانهای عادی یقینولی چنین گزاره ؛قلب انسانها است

 ؛ممکن است به این قضایا یقین نمایند و بر اساس چنین یقینی به آنها حکم نمایند ،نمایدشریعت را به آنها تفویض می

ظر ن چرا که در فلسفه اخالق قضایای کلی و غیر شخصی مدّ ؛رودبحث فلسفه اخالق بیرون می اما چنین مواردی از

  قرار دارد.

 گیری  نتیجه

الریجانی با توجه به دغدغه مهمی شکل گرفت و آن دفاع از احکام کلی و ثابت صادق نفس االمری  نظریةاگرچه 

. است این نظریه با اشکاالت اساسی مواجه بیان شده و بنایی اما با توجه به اشکاالت مبنایی بود،های اخالقی گزاره

ه گردد کهای اخالقی و همچنین مطرح شدن آنها به عنوان علت موجب میهمچون شرط قرار گرفتن گزاره دالیلی

 های اخالقی انشائیمذکور معتقد است گزاره نظریةدر حالی که  ؛های اخالقی اثبات گردداخباری بودن گزاره

محقق عراقی در پی آن است که ابراز ادراکات را نوعی  نظریة. عالوه بر این که صاحب نظریه با اشاره به هستند

                                                           

تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ  وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال» -1

 «. فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرينَ فيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ

 «.عَلَیْکُم لَکُمُ الْأَنْعامُ إِالَّ ما یُتْلى وَ أُحِلَّتْ » - 2
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نای بلکه انشائات یا به معنای وجود اعتباری و یا به مع ؛شوددر حالی که به ابراز ادراك انشاء گفته نمی ،انشاء بداند

ظریه در این نهای اخالقی ه به آن که موطن دقیق گزارهبا توج ،ابراز صفات نفسانی غیرادراکی است. در نهایت

 ای دفاع نمود. توان از چنین نظریهگردد نمیهای اخالقی نسبی میتبیین نشده است و گزاره
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