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ّ
تأملی در حقحقت جمبت اخبقی؛ دیدگاه آیةاهلل مصجاح یزدی و نقد آن


حمهدتیل وذرین
چکحده

وتیدانتد کته از

آخةاهلل وصتذاح یتزدی حقرقتخ مجلتههتای اختالیق را حقرقتخ اخذتاری حمت
ّ
رواح تیل و وعلویل وران فعل و نترجه حکاخخ دارند .از نظر اخشان ،وطلوبیخ و انگرتزش

ضهرهۀ اخالق گردخده استخ .ر خشتۀ ایتن انگرتزش ضتهرههای نرتز ورتل و تالقتۀ هتر فترد حته
ذات و کهتات ختود استخ .ایتن ونستلخ شتدن اختالق از بعتد انگرتزی و توصترهای و ستتوق

دادن آن حتته راحطتتۀ فعتتل و نترجتته ،خکتتی از حمورهتتای انتقتتاد حتته ایتتن نظرختته بتتوده استتخ .برختتی از

طرفتتداران نظرختتۀ استتتاد وصتتذاح در وقتتام دفتتاع از آن ،کوشتتردهاند بعتتد انگرتتزی را در واهرتتخ

اخالق داخل کنند و اخالق را در حتایل کته در راحطتۀ فعتل و نترجته ر خشته دارد ،نتامر حته راحطتۀ

وران فاتل و فعل هن حدانند و بر این اسا  ،حرثر انگرتزی و انشتایئ نرتز حته اختالق حدهنتد؛
ً
اوا این دفاتره ّاو حدان دلرل که حمدودۀ خود را حاخد و نذاخد اختالیق قترار وتیدهتد و پیشتهنادی
ً
بتترای ختتوب و حتتد اختتالیق ارائتته منتتیدهتتد ،دفاترتتهای کاوتتل نرستتخ و رانرتتا حتتدان دلرتتل کتته بتترای
اختتالق بعتتد انگرتتزی و ارزی وستتتقل از ورتتل و خواستتتۀ نفتتس را وتتیپتتذیرد ،منتتیتوانتتد حهونزلتتهٔ
دفاتره تلی شود و حا نظرخۀ استاد وصذاح ،متایزی اسایس پیدا ویکند.
 استبدیبر پژوهطگبه علوم و فرهنگ اسالمیma.mobini@isca.ac.ir 4
تار خخ در خافخ@BHD/?@/B? :

تار خخ تأیید@BHD/?A/AB :

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

ووجود در اخالق ،در وفاد حقری مجتالت اختالیق راهتی نتدارد و فقت حته د لتخ التزاوتی،
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واژگان کلحدی
اخالق ،مجالت اخالیق ،وعرفخ اخالیق ،الزام اخالیق ،آخةاهلل وصذاح یزدی.
.1مقدمه
خکی از وذاحتد استایس در فلستفۀ اختالق ،حبتد درحتارۀ انشتایئ ختا اخذتاری بتودن مجتالت
اخالیق اسخ .آخةاهلل وصذاح یزدی ،حقرقخ مهۀ مجالت اخالیق را اخذاری ویدانتد ،چته
حتتا الفتتا «ختتوب» و «حتتد» بیتتان شتتوند ،چتته حتتا «حاختتد» و «نذاختتد» .حتته حتتا ر اخشتتان ،فق ت
صتتتورت متتتاهری برختتتی مجتتتالت اختتتالیق کتتته حتتتا الفتتتامی واننتتتد «حاختتتد» و «نذاختتتد» وطتتترح
وی شوند ،انشایئ اسخ .الذتته اخشتان حته د لتخ التزاوتی ،حرثرت انشتایئ و طلتیب را نرتز حته
اخالق ضهرهه ویکند؛ اوا این حرثرخ را اوری خارجی و ضهرههای ویدانتد؛ حتد ن آن کته
نقیش در هو خخحبیش حه اخالق و مجالت اخالیق داشته حاشند.
خکی از اشکا ت نظر خۀ استاد وصذاح ،تاری کردن اخالق از هرگونته حرثرتخ انشتایئ و
الزاوتتتی استتتخ .حتتته اتتقتتتاد ایتتتن ونتقتتتدان ،اخذتتتاری دانستتتخ مجتتتالت اختتتالیق و فروکتتتاهش
ّ
حاخدهای اخالیق حه ضر رتهای تیل ،بر خالف شهودات و ارتکازات روشتن وتا از اختالق
اسخ .برخی طرفداران نظر خۀ استاد وصذاح حا پتذیرش ایتن اشتکات ،فقتدان بعتد انگرتزی و
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

الزاوی را در نظر خۀ اخشان خک نقرصه قلهداد کرده و حه ترومی نظر ختۀ اخشتان پرداختتهانتد؛ اوتا
این ترومی از چند وجه حا نظر خۀ استاد وصذاح ،تفاوت استایس پیتدا کترده و حته ر خگترداین از
این نظر خه ونجر شده اسخ.
هتدف ایتتن وقالتته ،ارائتۀ حتلتتریل روشتتنگراخانته از ایتتن نظر ختتۀ استتاد وصتتذاح ،اشتتکات آن،
ً
انامشده و هناختا دا ری وران آنهاسخ.
اصالحات ج
 .2انشائی یا اخجاری بودن جمبت اخبقی
در خک تقسمیحندی کیل ،مجله حه دو گونهٔ خذری و انشایئ تقسمی ویشود .نشانۀ خذری ختا
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توصریف بودن خک مجله این اسخ که قاحلرخ صدق و کذب دارد؛ در حایل که مجلۀ انشتایئ

چنی قاحلر

ندارد و منیتواند حه مهان وعنایی که درحارهٔ مجلۀ خذری وجود دارد ،صتادق ختا

کاذب حاشد.
پیشفریض که حه نظر ویرسد حسراری از اندخشهندان هنگام امهارنظر درحارۀ گزارههتای
اختتالیق در ذهتتن داشتتتهانتتد ،ایتتن استتخ کتته ختتک گتتزاره منتتیتوانتتد هتتن اخذتتاری حاشتتد ،هتتن
انشتتایئ .حنتتابراین ،در امهتتارنظر ختتود ختتا جنذتتۀ اخذتتاری گزارههتتا را در نظتتر گرفتتتهانتتد ختتا جنذتتهٔ
ً
انشایئ آنها را و گز خنۀ سوم را اساسا ناممکن دانستهانتد .حتهطور روشتنتتر ،بتر استا چنتی
پیشفریض ،خک گزاره خا حاخد اخذاری حاشد ختا انشتایئ و منتیتوانتد هتن اخذتاری حاشتد و هتن
انشایئ؛ چرا که خک گزارۀ اخذاری از واقعرت گتزارش وتیدهتد و وتیتوانتد صتادق ختا کتاذب
ً
حاشد؛ اوا گزارۀ انشایئ از واقعر گزارش منیدهتد ،حلکته صترفا ابتراز ورتل و طلتج استخ و از
اینرو ،صدق و کذب درحارهٔ آن وعنتا نتدارد .حنتابراین ،ختک گتزاره اگتر حالتخ انشتایئ داشتته
حاشد ،صدق و کذبپذیر نرستخ و از ایتنرو ،منتیتوانتد اخذتاری حاشتد و اگتر اخذتاری حاشتد،
آخةاهلل وصذاح یزدی ،ورتان صتورت متاهری گتزارههتای اختالیق و حقرقتخ آنهتا تفتاوت
وتتیگتتذارد .ی صتتورت متتاهری گتتزارههتتای اختتالیق را حتته دو گونتتهٔ انشتتایئ و اخذتتاری تقستتمی
ویکند و وعتقد اسخ قضاخای اخالیق را ویتوان حه دو شکل خذری و انشایئ بیان کترد .در
ً
شکل خذری از وفاهرهی وانند خوب و حد استفاده ویگتردد؛ وتثال گفتته وتیشتود :فتالن کتار
ً
خوب اسخ .در شکل انشایئ از وفاهرهی واننتد حاختد و نذاختد استتفاده وتیگتردد؛ وتثال گفتته
انام داد .اخشان این اختالف را اختالیف شکیل و ماهری وتیدانتد
ویشود :حاخد این کار را ج
و وعتقتتد استتخ تیلرغتتن ایتتن بیتتانهتتای حمتلتتف ،حاختتد بتترریس شتتود کتته آختتا اصتتل در وستتائل
اختتالیق ،انشتتاء استتخ ختتا اخذتتار (وصتتذاح ،@BFB ،ص  @Aو ? .)Aچنتتانکتته خواهتتد آوتتد،
وصتتذاح اصتتل و حقرقتتخ مهتتۀ گتتزارههتتای اختتالیق را اخذتتار وتتیدانتتد ،چتته آنهتتا کتته صتتورت
ماهر خشان هن اخذاری اسخ و چه آنها که صورت انشایئ دارند .در این وقاله ،حه حتلرتل
این دخدگاه استاد وصذاح پرداخته ویشود.

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

صدق و کذبپذیر اسخ و از اینرو ،منیتواند انشایئ حاشد.
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 .3مراد از انشائی بودن یک گزاره
انشاء گاهی حهصورت خواستته و طلتج استخ (انشتاء طلتیب) و گتاهی حهصتورت غرتر طلتج
(انشاء غررطلیب) .انشتاء طلتیب ،مجتالی واننتد «حلنتد شتو» ختا «حاختد حلنتد شتوی» را شتاول
انام دهد .الفامی وانند «ختوب»
ویشود که در آنها از حماطج خواسته ویشود تهیل را ج
و «حد» نرز ویتوانند انشاء طلیب حسازند؛ برای وثات ،مجلۀ «ختوب استخ ا ن حلنتد شتوی»

ویتواند حار دستوری و توصرهای داشته حاشد؛ هرچند ممکن استخ شتدت توصترهای بتودن
آن در وقاخسه حا مجلۀ «حاخد ا ن حلند شوی» ضعرفتر حاشد.
انشاء غررطلیب ،وواردی را دربروتیگرترد کته در آنهتا اوتر و هنتیای نرستخ؛ ویل در آنهتا
وتتریل ابتتراز وتتیشتتود؛ بتترای وثتتات ،تعذرتتری واننتتد «چتته وکتتان ختتور » نرتتز انشتتایئ استتخ،
ً
حتتات آنکتته هتترچ اوتتر و هنتتیای در آن وجتتود نتتدارد و گو خنتتده صتترفا احستتا ختتود را درحتتارۀ
وکاین که در آن قرار دارد ،ابراز ویکند.
در جحمهو  ،وراد از انشایئ بتودن ختک مجلته ایتن استخ کته ابرازکننتدۀ ورتل و احساستات

حاشد؛ چه این ابراز ورل مهراه حا دستور و توصره و سفارش حاشد و چته نذاشتد و نرتز چته حتا
کلهای وانند «حاخد» و «نذاخد» امهار شود و چه حا کلهای وانند «خوب» و «حد».
برخی فرلسوفان اخالق مهۀ مجلههای اخالیق را ز چه در قالج «حاخد» و «نذاخد» بیتان
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

شتتتوند ،چتتته در قالتتتج «ختتتوب» و «حتتتد» ز مجتتتالت انشتتتایئ (حتتته وعنتتتایی کتتته گفتتتته شتتتد)

دانستهاند .آیر ،مناخندۀ برجستۀ ابرازگترایی ،در کاتاب ختود حته کارکردهتای انشتایئ و وتهتایز

وفاهمی اخالیق و تشکرکی بودن حار توصرهای آنها اشاره کرده اسخ .برای منونه ،ی بترای

وفهوم خوب اخالیق ،هن حار ابرازی قائل اسخ و هن حار توصرهای و اوری:
شاخان ذکر اسخ که اصطالحات اختالیق فقت بترای ابتراز احساستات حته کتار منتیرونتد.
این اصطالحات برای برانگرزاندن احساسات و درنترجه حتر خک حه تهل نرتز در نظتر گرفتته
وتتیشتتوند .درواقتتع ،برختتی از آنهتتا حه گونتتهای حتته ک تار وتتیرونتتد کتته حتته مجتتالت حتتار اوتتری
وتتیحبشتتند .حنتتابراین ،مجلتتۀ «ایتتن ومرفتتۀ توستتخ کتته حقرقتتخ را حگتتو یی» ممکتتن استتخ هتتن
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وثاحه ابراز نوتی خاص از احسا
حه ٔ

وثاحه ابتراز
اخالیق درحارۀ صداقخ حه مشار آخد و هن حه ٔ

این اور که «حقرقخ را حگو» .مجلۀ «تو حاخد حقرقخ را حگتو یی» نرتز وستتلزم اوتر «حقرقتخ را
حگتتو» استتخ؛ اوتتا جنذتتۀ آورانتتۀ آن کتتنرنتتگتتتر اس تخ .در مجلتتۀ «ختتوب استتخ کتته حقرقتتخ را
حگتتو یی» ،اوتتر حهصتتورت ختتک پیشتتهناد ختتا کهتتی حتتا تر از آن استتخ ...درواقتتع ،وتتا وتتیتتتوانمی
ً
کلهات اخالیق وتفاوت را هن بر حسج احساسات گوناگوین که وعهو برای بیان آنها حه
کار گرفته ویشوند ،تعر خف کنتمی و هتن بتر حستج واکتنشهتای حمتتلیف کته بترای برانگرزانتدن
آنها در نظر گرفته ویشوند (.)@?G ،@HCE ،AYER
اوا آخةاهلل وصذاح یزدی ،انشایئ بودن مجالت اخالیق را رد وی کند و وتیکوشتد حرثرتخ
اخذاری حه آنها حدهد .الذته اخشان ویپذیرد که وتیتتوان مجتالت اختالیق را حته دو صتورت
انشتتایئ و اخذتتاری بیتتان کتترد؛ اوتتا حتته اتتقتتاد ی حاختتد بتترریس کتترد کتته آختتا اصتتل در وستتائل
اخالیق ،انشاء اسخ خا اخذار .دغدغۀ استاد وصذاح در این وستجله آن استخ کته اگتر اصتل
در وسائل اخالیق انشاء حاشد ،آنگاه نراز حته واقعرتخ و نفتسا وتری بترای احکتام اختالیق
اخذار حاشد ،آنگاه واقعرخ و نفسا وری برای وسائل اختالیق وجتود دارد کته وتا وتیتتوانمی
آن را کشتتف کنتتمی (وصتتذاح ،@BFB ،ص  .)@Aدغدغتتۀ دخگتتر اخشتتان ایتتن استتخ کتته اگتتر بتتر
انشتتایئ بتتودن احکتتام اختتالیق صتتحه گذاشتتتمی ،آنگتتاه زم استتخ حتته دنذتتات انشتتاءکننده و
اتتذارکنندۀ آن احکام حگردمی:
ممکن اسخ در احتدا حه نظر برسد که حازگشخ ایتن ،حته وستائل لفظتی استخ و تتأررری در
حل وسائل وعنوی اخالق منتیتوانتد داشتته حاشتد؛ ویل وقت دقتخ کنتمی وتیبینتمی ختریل از
وسائل اخالیق در فلسفۀ اخالق حه مهتیجتا بروتیگتردد .ازمجلته این کته اگتر قضترۀ اختالیق
ً
حهصتتورت ختتک قضتترۀ انشتتایئ حاشتتد ،حتهتتا ختتک انشتتاءکننتتده وتتیخواهتتد .آنوقتتخ حبتتد
ویشود که انشاء کنندۀ قضاخای اخالیق چه کست استخ ...ویل اگتر حتتوانمی ارذتات کنتمی کته
قضتتتاخای اختتتالیق از قذرتتتل انشتتتائرات نرستتتخ ،آنوقتتتخ دخگتتتر جتتتا نتتتدارد حبتتتد کنتتتمی کتتته

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

نرسخ ،حلکه حه صرف انشاء انشاءکننده اتتذار ویشوند؛ اوا اگر اصل در وستائل اختالیق،

انشاءکنندهاش کرسخ (وصذاح ،@BFB ،ص ?.)A
حا اینحات ،چنانکته در وقدوته بیتان شتد ،آختةاهلل وصتذاح یتزدی ورتان صتورت متاهری
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گزارههای اخالیق و حقرقتخ آنهتا متتایز وتیهنتد و انشتایئ بتودن برختی گتزارههتای اختالیق را
ً
صرفا در شکل متاهری آنهتا وتیدانتد و هو ختخ واقعتی مهتۀ گتزارههتای اختالیق را توصتریف و
اخذاری ویداند.
 .4مسئلۀ تفاوت محان محل و باور

برای روشن تر شتدن وستجله ،حبتد انشتایئ ختا اخذتاری بتودن ختک گتزاره را وتیتتوان حته حبتد
تفاوت وران ورتل و حتا ر پیونتد زد .استتاد وصتذاح وعتقتد استخ انشتائرات دارای واقعرتخ و

نفسا ور نرستند؛ ز یرا «انشائرات نای ویشتود از متتاخالی کته انستانها دارنتد و ختا فترض
کنرتتد وتتریل کتته در وذتتادی تالرتته استتخ» (مهتتان ،ص @ .)Aحنتتابراین ،اخشتتان انشتتائرات را حتته

ساحخ ورل خا حه ساحخ گراخیش ورتذ ویکنتد؛ حته ایتن وعنتا کته انستان حتا مجلتۀ انشتایئ،

ورل و گراخش خود را ابراز ویکند .در وقاحل ،مجلۀ اخذاری را حه ساحخ وعترف انستان کته
ً
در یپ کشف واقعرخ اسخ ورتذ وتیستازد .حنتابراین ،ایتن دو از هتن کتاوال وتهتایز هستتند.
انشتتاء ،اگتتر حقتتری حاشتتد ،از ورتتل و گتتراخش انستتان نشتتأت وی گرتترد و بیتتانگر ایتتن استتخ کتته

واقعرخ چگونه حاخد حاشد؛ اوا اخذار ،اگر حقری حاشتد ،از ر ختار یی انستان حتا ختک واقعرتخ

خذر ویدهد و بیانگر این اسخ که واقعرخ چگونه هسخ.
ّ
الذته مهانگونه که ورل حه اور ووجود و غررووجود تعلق ویگررد ،انشتاء نرتز کته برآوتده از
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ورل اسخ ،وی تواند حه اور ووجتود ختا غررووجتود اشتاره داشتته حاشتد .انشتاء و ابتراز ختا بترای

طلج و خواستخ استخ کته در اینصتورت حتاکی از آن استخ کته حقرقت ووجتود نرستخ و
توصره حه وجود آن ویشود خا برای ودح و حتسی اسخ که در اینصورت ویتوانتد وتدح و

حتسی اور ووجود حاشد .حدین ترترج ،مجلهای وانند «حاخد راسخ حگو یی» ،اگتر کست آن را
انشایئ حداند ،وعناخش طلج و خواسخ چرزی اسخ که واقتع نشتده استخ؛ خعتین در متریف

که هنوز تهل راسخگتو یی حمقتق نشتده استخ ،حته شتنونده توصتره وتیشتود راستخ حگو ختد.

مهیطور اگر کس مجلهای وانند «او انسان خور اسخ» را انشایئ حدانتد ،وعنتاخش وتدح
و ستتتاخش چرتتز ووجتتود وتتیشتتود؛ وضتتهون ایتتن مجلتته شتتذره ایتتن مجتتالت استتخ« :او تجتتج
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انساین اسخ » خا «او چه انسان ستاخشبرانگرزی اسخ ».

ّ
حا اینحات ،حاخد توجه داشخ که این وربوی حه وتعلق انشاء ویشود؛ حته ایتن وعنتا کته
ّ
اگر انشاء از سنخ اور و توصره حاشد حه چرزی تعلتق وتیگرترد کته ووجتود نرستخ و وجتودش
ّ
طلج ویشود؛ ویل اگر از ستنخ وتدح و حتستی حاشتد وتیتوانتد حته اوتر ووجتود تعلتق حگرترد.
الذته حبد اصیل درحارهٔ واحهازای انشاء اسخ کته چته از ستنخ التزام و توصتره حاشتد و چته از
سنخ ودح و حتسی ،گفته ویشود اوتر و هنتی وطترح وتیشتود :اگتر التزام حقتری حاشتد و گتزارۀ
نامر حه آن را گزارۀ انشایئ حدانمی ،دات بر این اسخ که ووضو ّ
وتد نظتر وجتود نتدارد و وجتود
آن درخواسخ ویشود؛ وانند مجلهٔ« :حاخد راسخ حگو یید» .ایتن تذتارت در متریف وعنتا دارد
که تهل راسخ گفخ حتقق ندارد و حا چنی اوری ،از وا خواسته ویشود که راستخ حگتو یمی؛
ّ
ً
اوا اگر انشاء از سنخ اور و هنی نذاشد ،آنگاه ویتواند حته ووضتو ووجتود تعلتق حگرترد؛ وتثال
در ارز خار اخالیق خود در وقاخسه حا فردی که ووجتود استخ ،وتیگتو یمی« :او انستان ختور

حا توجه حه حمهوت گزارههای اخالیق ،اگر گزارههای اخالیق را انشتایئ حتدانمی ،آنگتاه هتن
درحاره گزارههتای نتامر حته ختوب و حتد اختالیق ،وفتاهرهی
ٔ
درحاره گزارههای نامر حه الزام و هن
ٔ
کتتته در جاخگتتتاه حمهتتتوت وطتتترح وتتتیشتتتوند ،حقرقتتتخ و ووجتتتودخ در ختتتارج براخشتتتان تصتتتور
منیشود ،وگر در احساستات و نگترشهتای وتا .بتر ایتن استا  ،هنگتاوی کته گفتته وتیشتود:
«حاخد راسخ حگو یی» ،حقرقخ «حاخد» ،مهتان طلتج و خواستتۀ واستخ و هنگتاوی کته گفتته
وتتیشتتود« :او از نظتتر اختتالیق ختتوب استتخ» ،حقرقتتخ «ختتوب» ،مهتتان احستتا
دروین وا درحارهٔ فرد ّود نظر اسخ و حقرق غرر از این برای «خور» وجود ندارد.

و نگتترش

حا توجه حه وسجلۀ خادشده ،اگر حه حمهوت گزارههای اخالیق نظر داشته حاشمی ،وران قتوت
حه انشتایئ ختا اخذتاری بتودن احکتام اختالیق ،تفتاوت ّ
جتدی وجتود دارد .اگتر اخذتاری بتودن
مجلههای اخالیق را بپذیرمی ،آنگاه وفاهرهی وانند «خوب» و «حاخد» بیانگر صتفای واقعتی
ً
در خارج خواهند بود و اگر قوت حته انشتایئ بتودن آنهتا را برگتز خنمی ،آنگتاه ایتن وفتاهمی صترفا
احساستتات و گتتراخشهتتای وتتا را ابتتراز وتتیکننتتد و واقعرت

رای ایتتن احساستتات بتترای آنهتتا

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

انام ویدهد از نظر اخالیق خوب اسخ» .اگتر ایتن گتزارههتای اختالیق
اسخ» خا «کاری که ج
ّ
را از سنخ گزارههای انشایئ حدانمی ،آنگاه انشاء حه اور ووجود تعلق گرفته اسخ.
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وجود نواهتد داشتخ .اکنتون ستؤات ایتن استخ کته استتاد وصتذاح چگونته حتا قذتوت صتورت
انشایئ برای برخی گزارههای اخالیق ،حقرقخ آنها را اخذاری و گزارشگر واقعرخ ویداند و
این واقعرخ از نظر اخشان چرسخ.
 .5دال ت مطابقی و دال ت ا تزامی
در وسجلۀ انشایئ خا اخذاری بودن خک مجله ،حاخد وران وفاد وستقمی خا د لخ وطاحی ختک
مجلتته حتتا د لتتخ التزاوتتی آن ،متتتایز حگتتذار می .ختتک مجلتته وتتیتوانتتد حتته د لتتخ وطتتاحی حالتتخ
اخذاری داشته حاشد؛ ویل حه د لخ التزاوی ،انشایئ را در بر داشته حاشد و حتالعکس .بترای
وثات ،کس که حه دوستش خذر ویدهد« :خریل دیر شده اسخ» ،سخنش ویتواند د لخ
التزاوی بر این داشته حاشد که او از دوستش وتیخواهتد تجلته کنتد .مه،نتی ،هنگتاوی کته
کس وی گو خد«:حته وتن آب حتده» ،وتیتوانتد د لتخ وطتاحی بتر ایتن واقعرتخ داشتته حاشتد و
ورل حه آب دارد.

در اینجا توجه حه دو نکاه زم اسخ :ا ّ ت این که هنگاوی که گفته ویشتود ختک مجلتۀ

انشایئ ،ویتواند حه د لخ التزاوی ،از برخی واقعرخها خذر حدهد ،حاخد والحظه کرد که آخا
این د لخ التزاوی ،اوری اوکاین و از اینرو ،تفکرکپذیر از آن مجلهٔ انشایئ استخ ختا اوتری
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ضر ری و تفکرکناپذیر اسخ .اگر کست حته انشتایئ بتودن مجتالت اختالیق قائتل حاشتد و حتا
اینحات ،والزوهای ضر ری وران مجالت اخالیق و برخی د لخهای التزاوتی خذتری برقترار
کند ،آنگاه ویتوان گفخ ی حه گونهای حه مجع وران انشاء و اخذار در مجالت اخالیق قائل
اسخ و دسخ کن از نظتر د لتخ التزاوتی ،جنذتهای از توصترفرخ و کاشتفرخ را بترای اختالق
قائل اسخ و این جنذه از توصرف را از هو خخ اخالق تفکرکپذیر منیدانتد؛ اوتا پیتدا کتردن
چنی د لخهای التزاوی ضر ری دشوار حه نظر ویرسد.
الذته ویتوان برای هر مجلۀ انشایئ دسخ کن خک د لخ التزاوی ضر ری در نظر گرفخ و
آن ،د لخ بر وجود وریل هرچند ناوعلوم در فرد انشاءکننده اسخ .برای وثات ،هنگتاوی کته
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فردی مجلۀ «حته وتن آب حتده» را بیتان کنتد ،گرچته ایتن مجلته بتر وجتود ورتل حته آب د لتخ

ضتتر ری نداردتتت چتترا کتته مم کتتن استتخ ایتتن مجلتته را حتته قصتتد دخگتتری گفتتته حاشتتد ت حتتههرحات
د لخ ضر ری بر وجود وریل هرچنتد نتاوعلوم در او دارد کته ونجتر حته امهتار چنتی مجلتهای
شتتده استتخ .حتتا وجتتود ایتتن ،حاختتد توجتته داشتتخ کتته این گونتته د لتتخهتتای التزاوتتی ،هرچنتتد
ً
ً
ضتتر ری حاشتتند ،قاحتتل اتتنتتاء نرستتتند؛ ز یتترا ّاو  ،اطتتالع وههتتی حتته وتتا منتتیدهنتتد و رانرتتا،
انام هر تهتل اخترتاری وتیتتوان حته چنتی د لتخ التزاوتیای
حمصوص انشاء نرستند و در ج
قائتتتتل شتتتتد؛ چراکتتتته هتتتتر تهتتتتل اخترتتتتاری از وجتتتتود وتتتتریل در انستتتتان نشتتتتأت وی گرتتتترد.

از اینرو ،هنگام صد ر تهتل وتیتتوان حته وجتود وتریل هرچنتد ناوشتخص در فترد تاوتل یپ
برد .ح

بیان مجلهٔ خذری نرز بتر وجتود وتریل در گو خنتده د لتخ دارد کته او را حته امهتار ایتن

خذر واداشته اسخ.
درنترجه ،کساین که نگاهی واقعگراخانه و شناخخگراخانه حه اخالق دارند ،حته ایتن قستن
از د لخ های التزاوی خذری که حا مجالت اخالیق والزم حاشند و نرز حته گزارشتگری اختالق

بتتودن مجتتالت اختتالیق بروتتیآخنتتد .حکتتخ این کتته استتتاد وصتتذاح نرتتز اصتتل را در مجتتالت
اخالیق ،انشایئ ویداند مهی اسخ.
 .6مراد از اصل در مسائل اخبقی
ممکن اسخ سؤات شود وراد استاد وصذاح از تفاوت وران وفاد متاهری ختک مجلته و اصتل و
حقرقتتخ آن چرستتخ .حتته تذتتارت دخگتتر ،وتتراد اخشتتان از اصتتل و حقرقتتخ وستتائل اختتالیق
چرسخ؟ اگتر حته مجلتههتایی کته در تلتوم جحتتر ر بیتان وتیشتوند توجته کنتمی ،وعلتوم ویشتود

برخی مجلههای آن ها نرز صورت انشایئ و دستتوری دارنتد .بترای وثتات ،بترای ترکرتج برختی
وواد دستورای داده ویشود تا حملوت شرهرایی خایص حه دسخ آخد؛ اوتا در اصتل ،این گونته
ً
دستورات هرچگونه حار الزاوی حالفعل ندارند ،حلکه صترفا حهصتورت ختک مجلتۀ شترطی بیتان
وی کنند اگر وا واخل حه دسترار حه حملوت خایص هستمی ،زم اسخ حه این دستورات تهتل

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

از اورتتات و احساستتات دروین انستتان قتتانع منتتیشتتوند و حتته توصتترف گری مجتتالت اختتالیق از
ً
اووری فراتر از اورات و احساسات ویاندخشتند .حنتابراین ،اساستا در صتدد دفتاع از اخذتاری
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کنمی .شری و جزاءهایی کته در ایتنگونته مجتالت شترطی بیتان وتیشتوند ،حته رواحت واقعتی و
ّ
تتتیل و وعلتتویل ورتتان اوتتور ختتارجی اشتتاره دارنتتد .درواقتتع ،ومرفتتهٔ تلتتوم ،بیتتان رواح ت ورتتان
ّ
واقعرخهای خارجی اسخ .آنها راحطۀ تیل و وعلویل وران اوتور واقعتی را آشتکار وتیکننتد.
حنابراین ،ویتوان گفخ حقرقخ مجلههای تلوم جحتر ر ،ح اگر صورت انشتایئ و دستتوری
ّ
داشته حاشند ،بیان رواح تیل و وعلویل وران برخی اوور اسخ.
آخةاهلل وصذاح ستعی وتیکنتد چنتی فضتایی را بترای مجتالت اختالیق نرتز ترستمی کنتد .حته
ً
اتتقاد ی ،وجود مجلههای دستوری و انشایئ در اختالق ،دقرقتا مهاننتد وجتود مجلتههتای
دستتتو ری و انشتتایئ در طذرعرتتات و ر خاضتترات استتخ .مجتتالت اختتالیق نرتتز هرچنتتد صتتورت
ّ
انشایئ داشته حاشند ،حقرقخ انشایئ ندارنتد ،حلکته از واقعرتخهتای تتیل و وعلتویل فراتتر از
ً
اورات و احساسات خذر ویدهند .حه گفتۀ اخشان ،در اخالق واقعتا انشتایئ در کتار نرستخ،
حلکه مجالت اخالیق از واقعرخهای نفسا وری حکاخخ وتیکننتد کته تقتل نظتری آنهتا را
ّ
در ویکند و این واقعرخها چرزی نرستند جز راحطۀ تیل و وعلتویل بتی افعتات اخترتاری و
پیاودهای آنها (وصذاح ،@BFB ،ص  AEتا  .)AFاخشان تصر خ ویکنتد وفهتوم «حاختد» در
اخالق مهانند وفهوم «حاخد» در تلوم طذرعتی« ،تذتارت استخ از ضتر رت حالقرتا ؛ انشتاء
در کار نرسخ» (مهان ،ص .)AF
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خالصه آن که استاد وصذاح وفتاد و وفهتوم «حاختد» را در هتر مجلتهای ،چته تلهتی و چته

اخالیق ،ح اگر ماهر انشایئ داشتته حاشتد ،اخذتاری و توصتریف ویدانتد (مهتان ،ص .)AC
ّ
حه اتتقاد اخشان ،هدف اسایس در تلوم و اخالق ،بیان رواحت تتیل و وعلتویل ورتان برختی
اوور واقعی اسخ و انشاء و دستوری کته در ایتن وتوارد وجتود دارد ،حته تعذرتر اخشتان« ،ختک
نو بیاین اسخ از حقرق

که در راء این Aانشاء و@ اتتذار هنفته اسخ» (مهانجا).

ختتادآ ری ایتتن نکاتته زم استتخ کتته از نظتتر آختتةاهلل وصتتذاح ،ورتتان حاختتد و نذاختتد اختتالیق و
ختتوب و حتتد اختتالیق ،تفتتاوی واقعتتی وجتتود نتتدارد و فقت شتتکل بیتتان آنهتتا وتفتتاوت استتخ.
حنابراین ،مجلههای اخالیقای که در آنها از کلهتات «ختوب» و «حتد» استتفاده وتیشتود نرتز حته
ّ
راحطۀ تیل وران اتهات و نتاخج آنها اشاره دارد .پتس ،مجلتهٔ «راستتگویی ختوب استخ» حته ایتن

وعناستتخ کتته «بتتی راستتخگفتتخ و هتتدف وطلتتوب وتتا والمیتتخ و تناستتج وج تود دارد» (وصتتذاح،
 ،@BFBص .)BH
ً
برای توضر بیشتر و روشن شدن تفتاوت ورتان مجتالی کته صترفا متاهر انشتایئ دارنتد و
آنها که دارای حقرقخ انشایئ هستند ،ویتوان گفتخ انشتاء و دستتور ،گتاه حهصتورت ابتراز
ورل و خواستۀ حالفعل اسخ (انشاء حقتری) و گتاه حالتخ فتریض و وشتروی دارد و مهتراه حتا
ً
ابتتراز ورتتل و طلتتج حالفعتتل نرستتخ (انشتتاء صتتوری) .در صتتورت ا ّ ت ،انستتان واقعتتا خواهتتان
چرزی اسخ و برای حتقق آن ،خواستۀ خود را در قالج خک مجلۀ انشایئ بر ز وتیدهتد؛ اوتا
در صورت دوم ،طلج و خواستۀ حالفعیل وجود ندارد ،حلکه حا فرض اینکه چنی خواسته و
هدیف وجود داشته حاشد ،دستور و انشایئ صادر ویشود.
حدین ترترج ،دستتورات و انشتاءهایی کته در تلتوم حتا آنهتا وتواجهمی ،مهگتی دستتورات
فریض خا وشروی هستند و حا آنها طلج و خواستۀ حالفعیل ابراز منیشود .درنترجه ،منیتتوان

هستند و از اینرو ،این مجالت صذغۀ توصریف دارند و دستوری و توصرهای نرستند.
اکنون این سؤات پیش ویآختد کته انشتاء صتوری چگونته وتیتوانتد گز خنتۀ وناستیب بترای
واقتتعگتترایی در اختتالق حاشتتد« .حاختتد»ی کتته در انشتتاء صتتوری بیتتان وتتیشتتود ،کارآوتتدی و

فعلرتش واحسته حه ورل و خواستۀ فرد اسخ .چنی «حاخد»ی در وقاخسته حتا «حاختد» وطترح

در انشاء حقری هن در رتذۀ پاییتری قترار دارد؛ ز یترا در انشتاء حقتری حاختد و التزام ،فعلرتخ
دارد ،ویل در اینجا حالقوه اسخ و فعلرتش وشروی حه ورل و خواستۀ فرد اسخ.

وران این حاخد و نگاه واقعگراخانه حه اخالق ،چه ارتذاطی هسخ؟ در پاسخ حاختد حگتو یمی
ّ
این حاخد وعلق و حکن وشروطی کته بتر طذتق آن ،شتری حتقتق جتزاء ،وجتود ورتل و خواستتۀ
فرد اسخ ،حهتهنایی منیتواند تضهیکنندۀ واقعگرایی در اخالق حاشتد .کستاین واننتد استتاد

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

گفخ در چنی تلووی حا مجالت انشایئ حقتری کته بر زدهنتدۀ ورتل حالفعتل حاشتند ،ر حتهرو
ّ
هستتتمی ،حلکتته دستتتورای کتته در ایتتن تلتتوم بیتتان وتتیشتتوند ،وعلتتق و وشتتروی حتته وجتتود ورتتل

وصذاح که ویخواهند از ایتن طر یتق ،واقتعگترایی را در اختالق نشتان دهنتد ،حته وذنتای ایتن
حاخد و حکن وشروی نظر دارند .وطابق نگاه آنها ،این حکتن تعلتری و وشتروی حتا توجته حته
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ّ
اوری واقعی صادر شده استخ و آن اوتر واقعتی مهتان وجتود راحطتۀ تتیل و وعلتویل ورتان اوتور
واقعی اسخ .هنگاوی که گفته ویشود« :اگر حبواهی حه کهات بریس ،حاخد تتدالخ بتورزی»،
درسخ اسخ که در این حکتن ،حاختد و التزام ،وشتروی حته وجتود ورتل حته کهتات شتده استخ،
وذنای این حکن وشروی ،وجود خک راحطۀ ضر ری وران تدالخ و کهات اسخ.
درنترجه ،حهطور وشخص حاخد وران دو چرتز تفتاوت گذاشتخ .@ :التزام و دستتور صتوری
ّ
ّ
که وشروی حه وجود ورل استخ؛  .Aراحطتۀ ضتر ری تتیل ورتان تلتخ و وعلتوت کته وذنتای آن
الزام صوری اسخ.
تفکرک خادشده وا را حه متایز درخور توجهی راهنهایی ویکند و آن این اسخ که وران دو

وورد ز یر تفاوت روشین وجود دارد .@ :الزاوی که از ورل و خواسخ پدخد وتیآختد؛ ختا نتای از

ورل و خواستۀ حالفعل اسخ (الزام حقری) ختا وشتروی حته ورتل (التزام صتوری) .A .ضتر ر ی
ّ
که در رواح تیل وجود دارد .برای سهولخ تعذرر ،ویتوان وورد ا ّ ت را «حاخد الزاوی» و وتورد

دوم را «حاخد لزووی» ناورد .حاخد الزاوی مهان الزاوی اسخ که از خواسخ پدخد ویآخد و حاختد
ّ
لزووی مهان لزوم و ضر ر ی اسخ که در رواح تیل و وعلویل وران اوور هنفته اسخ.
ً
حات ،اگر در مجلههتای متاهرَ انشتایئ در تلتوم جحتتر ر (و تلتن اختالق بتر استا تفسترر
استاد وصذاح) دقخ کنمی ،تفاوت مر خیف را وران دو نتوۀ بیتان وتیختابمی .ایتن دو نتوۀ بیتان
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تذارتند از:
@ .برای حتقق «ب» حاخد «الف» حمقق شود.
انام دهد.
 .Aاگر کس حبواهد «ب» حمقق شود ،حاخد «الف» را ج
ّ
در بیان ا ّ ت ،فق حه راحطۀ ضر ری تیل وران الف و ب اشاره ویشود؛ حد ن ایتنکته از

الزام خارجی بر کس سخن حه وران آخد (حاخد لزووتی)؛ اوتا در بیتان دوم ،از التزام ختارجی بتر
خک فرد سخن گفته ویشود (حاخد الزاوی) ،حه گونهای که در قسهخ ا ّ ت مجله ،شرطی بیتان

انتتام دهتتد و آن شتتری،
وتتیشتتود کتته در صتتورت حتقتتق آن ،بتتر انستتان زم وتتیشتتود کتتاری را ج
مهان خواسخ انسان اسخ.

42

درنترجه ،هنگاوی که گفته ویشود« :اگر کس حبواهد «ب» حمقق شود ،حاخد «الف» را

انتتام دهتتد» ،درحتتارهٔ آن وتتیتتتوان دو نتتو ستتؤات وطتترح کتترد کتته پاستتخ هتتر کتتدام حتتا دخگتتری
ج
وتفاوت اسخ:
انتتتام دهتتتد،
ا ّ ت این کتتته :چتتترا انستتتان ولتتتزم وتتتیشتتتود بتتترای رستتتردن حتتته ب ،التتتف را ج

نه ج خا چرزی دخگر؟ حه بیتان دخگتر ،چترا التزام درحتارهٔ التف وجتود دارد؟ پاستخ آن استخ کته
ّ
وران ب و الف راحطتۀ ضتر ری تتیل وجتود دارد .ستؤات دوم ایتن استخ کته :چته چرتزی ایتن
الزام وشروی را حه فعلرخ ویرساند؟ پاسخ آن اسخ که خواسخ آن فرد این التزام را فعلرتخ
ویحبشد .چون فرد ،ب را وی خواهتد و التف ،راه رستردن حته ب استخ ،پتس او ولتزم استخ
انام دهد.
الف را ج

استاد وصذاح هنگاوی که از واقعگترایی درحتارۀ حاختدهای اختالیق ستخن وتیگو ختد ،ورتان

حاختتد لزووتتی و حاختتد الزاوتتی چنتتی تفکرکتتی قائتتل نرستتخ و ورتتان ایتتن دو نتتوهٔ بیتتان فتتریق
منتتیگتتذارد« .@ :بتترای حتقتتق «ب» حاختتد «التتف» حمقتتق شتتود» و « .Aاگتتر کس ت حبواهتتد «ب»
وذاحتتد اخشتتان وتتیتتتوان چنتتی تفکرکتتی را نترجتته گرفتتخ .درواقتتع ،اخشتتان اصتتل و استتا
ّ
اخالق را وتشکل از حاخدهای لزووی خا ضر رتهای تتیل هنفتته ورتان اتهتات و نتتاخج آنهتا

وتتیدانتتد و از ایتتنرو ،در اندخشتتۀ اخشتتان ،مجلتتههتتای اختتالیق ،مجتتالی توصتتریف حمستتوب
ویشوند و در ذات خود از هرگونه الزام و انشاء و انگرزی تاری هستند.
الذته حهصورت وسجلهای اوکاین ،خریل از اوقات کشف ختک واقعرتخ ووجتج وتیشتود
ایاد شتود و حاختدی الزاوتی شتکل حگرترد؛ بترای وثتات ،کست کته تشتنه
انگرزههایی در انسان ج
اسخ حه حم

این کته آبستردکین را ویبینتد ،انگرتزه پیتدا وتیکنتد کته حهستوی آن بترود و از

آب آن حنوشد؛ اوا ایتن حته دلرتل آن استخ کته از قذتل ،ورتل حته آب در چنتی انستاین وجتود
دارد و وق وجود آب را کشف ویکند بترای ورتل حته آب حهستوی آن حرکتخ وتیکنتد؛ وگرنته
ذات ایتتن گتتزاره کتته «آب در آنجتتا وجتتود دارد» حتتا هتترچ انگرتتزش و الزاوتتی مهتتراه نرستتخ .از

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

انام دهد» .ی دو بیان را حهجای خکدخگر حه کار ویبرد؛ ویل از
حمقق شود ،حاخد «الف» را ج

ایتتنرو ،کس ت کتته ستترراب استتخ ،حتتد ن ایتتنکتته هتترچ دلرتتل انگرتتزی بتترای حرکتتخ حهستتوی
آبستردکن بیاحتد ،وتتیتوانتد ایتتن گتزاره را تصتتدیق کنتد .مه،نتتی ذات ایتن مجلتته کته «بتترای
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ایتتاد
جوشتتاندن آب حاختتد حتته آن صتتد درجتته حتترارت داد» ،هتترچ نرتتر ی انگرتتزی و الزاوتتی ج

منتتی کنتتد؛ ویل اگتتر از قذتتل ،ورتتل حتته جوشتتاندن آب وجتتود داشتتته حاشتتد ،آنگتتاه انگرتتزه بتترای
حرارت دادن آب حه وجود ویآخد.
درحتتارهٔ اختتالق نرتتز ،وطتتابق حتتا دختتدگاه استتتاد وصتتذاح ،در ذات مجلتتههتتای اختتالیق بعتتد
انگرزی و انشایئ هنفتته نرستخ؛ ویل اگتر از قذتل ورتل حته برختی نتتاخج وجتود داشتته حاشتد،
ً
انتام آنهتا انگرتزه پیتدا
هنگاوی که حه راحطۀ برخی افعات حا آن نتاخج یپ ویبرمی ،طذعا برای ج
ً
ویکنمی .از نظر اخشان ،چنی ورتل ستاحی درحتارهٔ اختالق وجتود دارد و انستان ذاتتا حته کهتات
ختتود تالقتته دارد .از ایتتنرو ،هرگتتاه وتوجتته شتتود برختتی افعتتات اخترتتاری ووجتتج کهتتات او
ویشوند ،حه آن افعتات متاختل پیتدا وتیکنتد و حاختدی الزاوتی شتکل وتیدهتد .حنتابراین ،از نظتر
ً
اخشان ،مجالت اخالیق «وستقرها د لخ بتر وطلوبیتخ نتدارد ،حلکته ارزش و وطلوبیتخ کتار
ّ
حتتا د لتتخ التزاوتتی فههرتتده وتتیشتتود و وفتتاد اصتتیل آنهتتا مهتتان بیتتان راحطتتۀ تلرتتخ استتخ»
(وصذاح ،@BEC ،ص .)GE
ایتاد هتر تهتل
استاد وصذاح حا توجه حه تأررر دو دستتگاه شتناخ و گراخیشت انستان در ج

اخترتتاری ،انگرتتزش در اختتالق را حتته دستتتگاه گراخیش ت وربتتوی وتتیدانتتد و وعتقتتد استتخ مهتتۀ
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انگرزش ها در حج ذات ر خشه دارند .حه بیان دخگر ،دو تاول وؤرر در صد ر تهتل اختالیق
ّ
ً
تذارتند از :وعرفخ اخالیق و انگرزش اختالیق .وعرفتخ اختالیق صترفا رواحت تتیل و وعلتویل
ورتتان اتهتتات و نتتتاخج آنهتتا را نشتتان وتتیدهتتد و هتترچگونتته حتتار توصتترهای و انگرتتزی نتتدارد.
انگرتتزش از اورتتات و گراخشهتتای وتتا حتته وجتتود وتتیآختتد کتته ر خشتتۀ اصتتیل آن حتته حتتج ذات

برویگردد (ر.

 :وصذاح ،@BFB ،ص @ADتا .)@BA

آخةاهلل وصذاح ّ
حمر انسان را در متام فعالرخها حهوعنای تام جلج ونفعخ و دفتع ضترر

وتتیدانتتد (مهتتان ،ص @ .)@Bاز ایتتنرو ،وعتقتتد استتخ هرگونتته نگتتاه ارزی حتته وستتائل از ایتتن
دختدگاه بروتی خرتزد و دستتگاه وستتقیل غرتتر از ایتن دستتگاه رواین در انستان وجتود نتدارد کتته
انسان را حهسوی اتهایل خاص برانگرزانتد و از اتهتایل دخگتر برحتذر دارد .حته گفتتۀ اخشتان،
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«اینطور نرسخ که خک نرر ی وستقل خایص در ر ح هر کست حاشتد و ووقتع کتار حتد او را

شکنجه دهد .این پشرهاین در ارر اتتقتاد حته ایتنکته خستار ی وتوجته او شتده و ختا نفعتی از
دستش رفته برای او حاصل شده اسخ» (مهان ،ص .)@GA

ً
حتته تعذرتتر دخگتتر ،هنگتتاوی کتته حتته ذات مجتتالت اختتالیق توجتته کنتتمی ،ایتتن مجتتالت صتترفا
ّ
راحطتتهای تتتیل و واقعتتی را ورتتان فعتتل انستتاین و کهتتات وترتتتج بتتر آن گتتزارش وتتیدهنتتد و اگتتر
ّ
ضتتتر ر ی و حاختتتدی را وطتتترح وتتتیکننتتتد ،ضتتتر رت تتتتیل هنفتتتته ورتتتان فعتتتل و نترجتتته استتتخ
(تأییتتد حاختتد لزووتتی) .حنتتابراین ،حتتا نظتتر حتته ذات مجتتالت اختتالیق ،هتترچ التتزام ،ضتتتر رت و
انامدهندۀ تهتل اختالیق وجتود نتدارد (نتیف
توصرهای برای خود انسان در جاخگاه فاتل و ج
حاختد الزاوتی)؛ اوتتا حتدان دلرتتل کته ورتتل حته ختتود و کهتات ختتود در هتر انستتاین وجتود دارد ،حتته

انتام تهتل اختالیق از ستوی فاتتل وتیشتومی.
د لخ التزاوی،وتوجه الزام و ضتر ر ی بترای ج
درنترجتته ،از نظتتر استتتاد وصتتذاح حاختتدهای اختتالیق ،حاختتد لزووتتی حم ت

هستتتند و فق ت حتته

د لخ التزاوی حه حاخد الزاوی اشاره دارند.

اندخشتتۀ اختتالیق آختتةاهلل وصتتذاح در زوتترۀ دختتدگاههتتای بتتر نگراخانتته در فلستتفۀ اختتالق جتتای

ویگررد و خکی از اشکا ی که حه این نو نگاههای بر نگراخانه وارد شتده ایتن استخ کته بتر

ختتالف شتتهودات و فهتتن ارتکتتازی وتتا از مجلتتههتتای اختتالیق استتخ .واخکتتل امسرتتخ ،خکتتی از
ّ
فهنهای ارتکازی روشن و وسلن درحارۀ مجلههای اخالیق را بعد انگرزی و توصرهای آنهتا
ویداند؛ چنانکه خکی دخگر از حدهیرات را نرز بعد توصریف و خذری اخالقرات ویدانتد .ی
وعتقد اسخ حسراری از فرلسوفان اخالق حه دلرل ناتواین در مجتع ورتان بعتد توصتریف و بعتد
ّ
توصتترهای اختتالق ،راه چتتاره را صتترف نظتتر از خکتتی از ایتتن وستتلهات وعنتتایی دانستتتهانتتد.

بتتر نگراختتان حتته هبانتتهٔ حف تظ بعتتد توصتتریف ،از بعتتد توصتترهای ختتا الزاوتتی دستتخ کشتتردهانتتد و
ابرازگراختتان حتته هبانتتهٔ حفتتظ بعتتد توصتترهای و انگرتتزی اختتالق ،بعتتد توصتتریف و خذتتری آن را

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

 .7اشکال در نفی باید ا زامی از اخبق

نادخده گرفتهاند .در حایل که حه اتتقاد امسرخ ،نظر خۀ ووفق آن اسخ که حتواند هتر دو بعتد را

در بتتر حگرتترد و هتتر دو فهتتن ارتکتتازی روشتتن را پوشتتش دهتتد .درواقتتع ،هرکتتدام از آن نظر ختتات
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ّ
چرزی را انکار کردهاند کته قطعتیتتر و وستلنتتر از آن چرتزی استخ کته در ختود ایتن نظر ختات

پیشهناد شده اسخ ( .)@B, @HHCSMITH,

خکی از اشکا ی که حه نظر خۀ استاد وصذاح گرفته شده نرز درحارهٔ مهی ووضو اسخ.
آخةاهلل صادق ر جیاین وشکل نظر خۀ استاد وصذاح را این ویداند که ایتن نظر خته بتر ختالف

شهودات و ارتکازات وا از حاخد و نذاخدهای اخالیق اسخ؛ چرا کته در فهتن ارتکتازی وتا ،حاختد

اخالیق بیانگ ر الزام و ضر ر ی اسخ که وران فاتل و فعتل وجتود دارد ،نته فعتل و نترجتۀ آن
( ر جیاین ،رتا ،ص  ECتا  .)EDحه بیان دخگر ،شهود وا از حاخد اخالیق ،حاخد الزاوی استخ،
نه حاخد لزووی.

برخی اندخشوران حا پذیرش این نقد ،در صدد رفع اشکات و تکرل نظر خهٔ استاد وصذاح
ّ
برآودهاند .حجخا سالم حسن وعلهی حا پذیرش این که گزارههای اختالیق حته راحطتۀ ورتان
فاتل و فعل نظر دارند ،وعتقتد استخ حاختد و ضتر رت اختالیق حته راحطتۀ ورتان فاتتل و فعتل
نامر اسخ؛ ویل ونشأ این حاخد ،حاخد و ضر ر ی استخ کته ورتان فعتل و نترجته هنفتته استخ.
ی استد یل را حه اینصورت تشکرل ویدهد:
@ .اگر ون طالج سرر شدن هسم ،حاخد غذا حبتورم (حته دلرتل آن کته ورتان غتذا ختوردن و
ّ
سرر شدن راحطۀ ضر ری تیل وجود دارد).
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C
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 .Aون طالج سرر شدن هسم.
 :وعلهی ،@BGG ،ص.)@CD

 .Bپس حاخد غذا حبورم (ر.
ّ
وعلهی وعتقد اسخ حاخد اخالیق مهان «حاخد» وطترحشتده در نترجته (حنتد  )Bاستخ ،نته
«حاخد» وقدوۀ استد ت (حند@).
آنتته در اختتالق و حاختتد و نذاختتدها وطتترح استتخ «حاختتد» وطتترح در نترجتته استتخ ،نتته در
چ

وقدوۀ استد ت؛ ز یرا ضر رت وطرح در وقدوۀ استد ت ،راحطۀ وران فعل و نترجه را نشان
ویدهد و «حاخد» در نترجه راحطۀ بی فاتل و فعتل ،و روشتن استخ کته دو راحطته وتفاوتنتد؛

هرچند «ضر رت» و «حاخد» در نترجه از «ضر رت» در وقدوۀ استتد ت ،حته دستخ آوتده و
ّ
درواقع حالغرر اسخ (وعلهی ،@BGG ،ص  @CCتا .)@CD

وطتتابق تعذرتتری کتته پتتیش از ایتتن آ ردمی ،وصتتذاح حاختتد اختتالیق را مهتتان حاختتد لزووتتی و
ّ
ً
وعلهی آن را حاخد الزاوی ویدانتد .وصتذاح هتو خ کتاوال توصتریف و اخذتاری بترای مجلتههتای
ّ
اختتالیق قائتتل استتخ و وعرفتتخ اختتالیق را فاقتتد بعتتد توصتتره و انگرتتزش وتتیدانتتد؛ اوتتا وعلهتتی
وعرفتتخ اختتالیق را شتتاول التتزام و توصتتره وتتی دانتتد؛ هرچنتتد ایتتن التتزام و توصتتره وستتذوق حتته
حکی توصریف اسخ.

ّ
حا وجود این ،اشکایل که توجته آقتای وعلهتی را حته ختود جلتج کترده ایتن استخ کته ی

ایتتاد وتتیکنتتد ،اوتتا انگرتتزش وطتترح در ایتتنجتتا انگرتتزی
بتترای حکتتن اختتالیق بعتتد انگرتتزی ج

نفساین و برخاسته از ورل و خواستۀ فرد حه ذات و کها ت خود استخ؛ حتات آن کته حته نظتر
ً
وتتیرستتد انگرتتزش اختتالیق ،انگرتتزی صتترفا نفستتاین و برخاستتته از حتتج ذات نرستتخ ،حلکتته
ّ
برخاستتته از ارزشهتتای وستتتقل از نفتتس و خواستتتههتتای آن استتخ .وعلهتتی بتترای دفتتع ایتتن
اشتتکات ،قلهتتر ی نظر ختتۀ ختتود را حتته حاختتد و نذاختتدهای اختتالیق حمتتدود کتترده و پیشتتهناد داده

خوب و حد نشان داده وتیشتوند و قواتتد اختالیق حالنستذه حته انستانهتا کته حتا حاختد و نذاختد
وطرح ویگردد» متایز ویگذارد و وعتقد اسخ که قواتد اختالیق یفنفسته حته خواستخ و ارادۀ
 :مهان ،ص ?.)@D

انسان واحسته نرسخ (ر.
ّ
هرچنتد وعلهتی بترای تکرتل نظر ختۀ استتاد وصتذاح و دفتاع از اصتل آن نظر خته ،اقتدام حته
ً
ّ
ً
ارائتتۀ راه حتتل کتتردهّ ،او حتتا وارد ستتاخخ حرثرتتخ انشتتایئ حتته هو ختتخ اختتالق ،رانرتتا حتتا متتتایز
ً
گذاشخ وران خوب و حد و حاخد و نذاخد اخالیق و هناختا حا قتوت حته استتقالت ارزی ختوب و
حدهای اخالیق ،فاصلهای حنرادین حا نظر خۀ استاد وصذاح گرفته اسخ؛ ز یرا در نظر خۀ استاد

وصذاح ،هرچ تفاوت اسایس وران گتزارههتای حتا ی ختوب و حتد و گتزارههتای شتاول حاختد و
ً
نذاخد وجود ندارد و تفاوت صرفا صوری و ماهری اسخ .درواقع ،اینهتا تعتابیر حمتتلیف بترای
ّ
بیتتان ختتک حقرقتتخ واحتتد ،خعتتین راحطتتۀ تتتیل ورتتان فعتتل و نترجتته ،هستتتند .از نظتتر استتتاد
وصذاح ،اخالق در ذات و واهرخ خود هرچ حرثرخ انشایئ و انگرتزی نتدارد و انگرتزش و

تأمل یر ا ي ت مجال اخالیق یخرگا آخخاهلل مصبا ای و ن ر آن

استتخ کتته درحتتارهٔ ختتوب و حتتدهای اخ تالیق وتتیتتتوان حتته انگرتتزی فراتتتر از انگرتتزش نفستتاین
ً
برخاسته از ورل و خواستتۀ فترد قائتل شتد .او ورتان «قواتتد اختالیق یفنفسته کته وعهتو حتا
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وطلوبی

که حه د لتخ التزاوتی حته اختالق ضتهرهه وتیشتود نرتز انگرتزی برخاستته از ورتل

ذای انسان حه خود و کها ت خود اسخ.
ّ
در وقام دا ری حاخد گفتخ نتوۀ کوشتش آقتای وعلهتی در دفتاع از نظر ختهٔ استتاد وصتذاح
وؤ ّیتد ایتتن حقرقتخ استتخ کته مجتتالت اختتالیق و حتهطور ختتاص حاختد و نذاختتدهای اختتالیق را
ً
منیتوان از هرگونه بعد انگرزی و الزاوی هتی دانسخ .گزارههای اخالیق را منیتتوان دقرقتا حتا
مجتتالت وربتتوی حتته تلتتوم جحتتتر ر خکستتان مشتترد و آن را در ذاتتتش فاقتتد هرگونتته بعتتد ارزی،

انشایئ و انگرتزی دانستخ .ایتن بتر ختالف ارتکتازات روشتن وتا از اختالق استخ .افتز ن بتر

این ،ارزش و انگرزش در اخالق حتا ارزش و انگرتزشهتای نفستاین برخاستته از حتج ذات،
ّ
تفاوت اسایس دارد و قاحل فروکاهش حه آنهتا نرستخ .آقتای وعلهتی کوشترده استخ ایتن دو

نقرصه را از نظر خۀ استاد وصذاح برطرف سازد؛ ویل ایتن بیشتتر ووجتج ر خگترداین از نظر ختۀ

وصذاح شده تا دفاع از آن.
نتحجهگحری

ّ
در جحمهو  ،کوشش آقای وعلهی حهوعنای حرکخ در راستای ارتکتازات روشتن وتا از اختالق
اسخ؛ ارتکازای که در نظر خهپردازی اخالیق نذاخد نادخده گرفتته شتوند .او ،هتن الزاوتی بتودن

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

حاختتتدهای اختتتالیق را پذیرفتتتته و هتتتن نشتتتأت گتتترفخ آنهتتتا را از چرتتتزی فراتتتتر از ورتتتلهتتتا و
ً
خواستههای نفساین برخاسته از حج ذات وا .راهکار او ّاو  ،ارجاع حاخد اخالیق حه خوب
ً
اخالیق و رانرتا ،قتوت حته استتقالت ارزی بترای ختوب اختالیق استخ .نظر ختهٔ استتاد وصتذاح
فاقد این تناصر اسخ و از اینرو ،متایزهایی اسایس وران این دو دخدگاه وجود دارد.
ّ
حا اینحات ،نظر خهپردازی آقای وعلهتی کاوتل نرستخ و زم استخ حتلرتل روشتین از ایتن
استقالت ارزی ارائه دهد .وا چه حاخد اخالیق را حه خوب اخالیق ارجاع دهتمی و چته بترای
خود «حاخد»  ،استقالت ارزی قائل شومی و الزام هنفته در آن را نای از چرزی فراتتر از حتج
ِ
ذات حدانمی ،زم اسخ آن اوتر فراتتر را کته ووجتج التزام در اختالق وتیشتود شناستایی کنتمی.

آن گاه اگر دغدغۀ واقعگرایی در اخالق را دار می حاخد چگونگی ستازش آن اوتر را حتا واقتعگترایی
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تذری کنمی؛ خعین حه گونهای وران حرثرخ انشایئ و حرثرخ توصریف اخالق مجع کنمی.
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