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ناروایی هامجنا

گرایی در نظریه اساالمی قانون یبیعیم نقد مقاله «درباره
اقلیتهای جنسی»


محمدهادی حاضریا محمدحنی رالبی

ناروایی همجنسگرایی که بیشتر در مالب برهان «امر غیرربیای» تبیی میشودا چندی ویخ
توس آمای آرز نرامیا در مقالهای با عنوان «درباره املیتهای جننی» مورد منامشهه مهرار
ل
بهودن همجنسگرایهی در حکمهت
گرفت .اک نظر اوا براهی عق نی ممک برای غیرربیای
عملههی اس ه می مصههدوز هنههتند .وی بهها تاریههف «ربیاههت» و اتکهها بههر تاریههف ارس ه ویی
«غایههتگرا» بههه دفههاع اک ایههده «تاههدد» کارکردههها میوههرداکدا و بههر فههرض ای ه برهههان نیههز
همجنسگرایی را موافق با «لذتجویی» داننهته آن را کهارکردی همعهرض «فرکنهدآوری»
برای موه جننی اننان مارفی میکند .نوشتار حاضر به نقد تااریف ویا و ارایه مانون عقهل
عملی در نظریه اس می مانون ربیای ورداختها و نشان داده کارکردها به مثابهه «کمهال»ههای
هر موه نفسا رو به سوی کاملتری «غایت» دارند .همچنی ا براساس آموکه سهنصیهتا الکم
است هر کارکرد با کارکرد نهایی یا همان خیر کامل سنصیهت داشته باشد .بهه همهی دلیهلا
مصل غایتمندی و به لغویهت میانجامد .له هذت اگهر
تومف در کثرت و عدم نیل به وحدتا
ه
 دانشجوی دکتری فلنفه حقوق دانشگاه بامرالالوم
 دانشیار فلنفه حقوق وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
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به تنهایی دیده شود بر خ ف ایده اننان کامل در فلنفه اس می خواهد بهود .مهوارد اسهتثنا
نیز تحلیل شدهاند.
کلید واژهها
نرامیا همجنسگراییا اس ما امر غیرربیایا نظریه اس می مانون ربیایا غایت.
مقدمه
حهق» نیهز مهری
در امر تکثیرگونههای
خاا رفتاری و عملیا که البتهه امهروک بها ویخونهد « ه
ه
شدهاندا اندیشمندان و فلنفهورکان بنیاری را واداشته اسهت تها اک لحهاد نظهریا ریشهههای
عق نی ای رفتارها را تشری کنند .اک ایه رو فیلنهوفانی کهه ذیهل «فلنهفه حهق» و «فلنهفه
ل
علمهی آن رفتارهها هنهتند .همچنهان کهه
اخ ق» مرار میگیرندا مشغول به توجیهه عقلهی و
حاصل ای ت زهاا در شاخهای دیگر اک فلنفه به نام «فلنفه حقوق»ا به هدف جههت ل
دهی
اراده نمایندگان وارلمان در تصویب موانی حمایتیا به کار گرفته میشود.
ل
ررفهداران چنهی
اک جمله ای گونههای رفتهاریا «رفتارههای همجنسگرایانهه» هنهتند.
ل
جننی مزبور را به امبات رساندها در برابر براهی
س یق رفتاریا در ت ز هنتند مبانی حق
مصههههالف بههههه اسههههتدالل بپرداکنههههد(ر : .وایگههههاه خبههههری شههههفقناا (:)1397/11/06
 .)fa.shafaqna.com/news/409397اما اک آن جا که در عمل گنهترهای چشهمگیر یافهتا
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اندیشمندان جوامف سنهتیا اک جمله اس میا که در موضف مصالف مرار دارندا دست بهه کهار
ل
هاروایی رفتارهههای
شههدند .بههرای ای ه منظههورا در گههام نصنههت الکم اسههت بههه باکتحلیههل نه
همت گمارندا تها آن گهاه در
همجنسگراا در بصخ اخ ق هنجاری اک کمره فلنفه اخ ق ه
مینر شود .چنان که موافقان نیهز در غهرِّا
مقام مانونگذاریا جرمانگاری چنی رفتارهایی ه
اک همههی منههیر بههه جههواک مههانونی رفتارهههای همجنسگههرا نایههل شههدند (تههاریا سوسهه ا
 .(mehrkhane.com/fa/news/8197 :1398/01/07اک ایههه میهههانا دکتهههر آرز نرامهههی در
مقالهای با عنوان «درباره املیتهای جننهی»ا کوشهخ کهرده بها بررسهی برهانههای فلنهفی
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حکیمان منلمانا به نقد و اب ال ای استداللها بپرداکد .اک نظر وی:

«باید بپذیریم که مهمتری استداللهایی که در تقبهی اخ مهی رفتارههای همجنسگرایانهه
م رح شدها اک استحکام کافی برخهوردار نینهت .بهه بیهان دیگهرا ایه ادعها کهه رفتارههای
همجنسگرایانهه اخ مهاً نهاروا و درخهور نکهوهخ اسهتا بنیهان عقلهی اسهتواری نهدارد... .
ل
ورکان خردویشهه ههم الجهرم بایهد نتهایه بحهث و فحصههای عقلهی دربهاره ایه مبیهل
دی
موضوعات را جدی تلقی کنند( ».نرامیا  :2004ا)22

به نظر می رسد یکی اک نکات مثبت مقالهها آن اسهت کهه خواننهده منهلمان را بهه مهرور
دوباره مبانی فلنفی و اصول بنیادی اندیشه اس می وامهیدارد .نکتهه دیگهر توجهه بهه وجهه
«عقلی» ننبت اس م و همجنسگرایی است .به همی دلیل نگارنده نیز در مقام نقهدا ته ز
میکنههد اک ایهه محههور خههارج نشههود .سههؤال اصههلی مقالههه حاضههر آن اسههت کههه :آیهها
مانون ربیای عقلیا حکم به «ناروایی» ای گونه رفتاری است.
ویشینه تحقیق و مرور نوشتارهای کوتاه و بنی ی که بهرور وراکنده در محی وِّ مابهل
دسههههترس اسههههت(به عنههههوان نمونههههه ر : .شمنههههاییا حمیدرضهههههاا(:)1397/11/06
 )www.seratnews.com/fa/news/67262ا حاکی اک آن است که کمتر به خصوا مقالهه
«درباره املیتهای جننی» ورداخته شده است .اک جمله ای که؛ بیشتر نقهدها بهر وایهه آیهات
مرآن کریم و داسهتان مهوم لهوط تهدوی شهدهاندا حهال آن کهه جنهاِّ نرامهی آیهات را در
سصنرانی و نوشتارهای دیگر خود بررسی نمودها و ذکری اک آیات در مقالهه مهورد نظهر بهه
میان نیامده است.
روز تحقیق حاضرا متناسب با من ق حاکم بر نظریه رمیب خواهد بود .مقاله مورد نظرا
هههیچ اسههتداللی بههه سههود همجنسگرایههی نکههردها و صههرفاً در جهههت اسههتحکامکدایی اک
استدالل های احتمالی بر نفی ای رفتارها ملم کده است .به همهی دلیهل الکم اسهت براسهاس
گفتمان فلنفی اس می ه به رور کلی ه و نظریهه مهانون ربیاهی اسه می (برگرفتهه اک احکهام
صهحت و سهقم اسهتداللهای اندیشهمندان اسه می مهورد
عقهل عملهی) ه بهه رهور خهاا ه ه
صهحت دارد یها خیهر؟ امها
باکنگری مرار گیردا و نشان داده شود آیا ادعای نقصان در آنها ه
ل
موافقههان
مصفههی نمانههد کههه بههه همههی دلیههلا جههای خههالی رویکردهههای دیگههر در نقههد
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ل
فلنفی اس ما روا است؟ .فرضیه تحقیق براساس
همجنسگراییا براساس نگرز عق نی و
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همجنسگرایی اعم اک دروندینی یا بروندینیا محفود اسهتا چهرا کهه نگارنهده درصهدد
ل
گویی همه جانبه به منأله نبوده است(سوکنچیا (7 :)1397/10/10و.)8
واس
ل
روایی «رفتارهای همجنسگرایانه»ا مبتنی بر من ق و
هدف نگارزا امبات دفاعناوذیری
فلنفه اس می است.
ل
محوری «برهان امر غیرربیای» در مقالها شاینته بود در مقهام
در ای راستاا به دلیل نقخ
نقد و بررسیا امر ربیای براساس اندیشه فلنفی اسه م مهورد واکهاوی مهرار گیهرد .بهه ایه
منظورا «آموکه اس می مانون ربیاهی» را مه

عمهل مهرار دادیهم .نگهارز حاضهر در دو

بصهخ اصهلی :الهف ه بیهان کاسهتیهها و لغهززههای مقالهها ِّ ه تبیهی روایهی یها نهاروایی
همجنسگرایی در نظریه اس می مانون ربیایا تقدیم میشود .اما ویخ اک آغهاک بصخههای
اصلیا براساس اصول نقدا به توضی و شرح منصفانه استدالل رمیب ورداخته خواهد شد.
 -1استدالل رقیب
 -1-1تبیین موضوع

آرز نرامی سص خود را با ای مقدمه آغاک میکند که موضو لع داوری حقهومی و اخ مهی
رفتاری است که اک روی «اختیار» وامف شود .اکای روا خهواه رفتهار بیرونهیا خهواه تمهای ت
درونی فردا به شرط آن که تحت اراده و مدیریت او باشهندا متصهف بهه صهفات «خهوِّ و
بد»ا یا «مجاک و غیرمجاک» خواهند بود .کیرا در صهورتی کهه عملهی اک اننهان سهر بزنهدا کهه
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«غیراختیاری» باشدا امر یا نهی او بیمانی استا بنابرای موضوع مضیه اخ مهی یها حقهومی
مرار نصواهد گرفت.
وی با توجه به ای نکته میگوید اگر موضوع وژوهخ خود را «میل» جننی به همجنس
مرار دهیما موضوع هیچ داوری مرار نصواهد گرفت .کیهرا میهل جننهی بهه ههمجهنس دمیقهاً
همانند گرایخ(یا بصوانید عشق) بهه «غیهرهمجنس» کهه در اکثهر افهراد جاماهه (مهرد و کن)
وجود داردا امری غیراختیاری است .اما بدیهی است که هر اننان برخ ف وجود ایه میهل
غیراختیاریا در عمل بیرونیا مادر به «انتصاِّ» رفتار خویخ است .بنابرای ا رفتار اختیهاری
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ناشی اک آن میل غیراختیاری مابل داوری اخ می خواهد بود.

"اگر چیزی بیرون اک اختیار ما رخ دهدا ما را بهه خهارر آن نمهی تهوان اخ مهاً سهتود یها
نکوهخ کرد .فاهراً تمایل جننی فرد همجنسگرا به همجنس خهودا ماننهد تمایهل جننهی
فههرد غیهههر همجنسگهههرا بهههه غیهههرهمجنس خهههود غیراختیهههاری اسهههت .در ایههه صهههورت
همجنسگراییا به مثابهه تمهایلی بیهرون اک اختیهار فهرد همجنسگهراا مشهمول ههیچ داوری
اخ می نمیشود .اما رفتارهای همجنسگرایانه را میتهوان مهورد داوری اخ مهی مهرار دادا
کیرا فرد همجنسگرا میتواند برخ ف تمایهل خهود تصهمیم بگیهردا و اگهر امتضهای خهرد
ورهیز اک آنگونه رفتارها باشدا به امتضای خرد عمل کند( ".نرامیا  :2004ا)4
 -2-1تبیین مفهوم «همجن

گرایی»

شهرت برخی مفاهیم مرآنی در میان منلمانانا ممک است واهگان خااا به ماانی خاصی
ارجاع شوند .اک جمله ای واهگانا «همجنسگرایی» 1است کهه بها عمهل مهوم لهوط ه مهورد
اشاره در مرآن کریم ه یکی داننته می شهود .امها ورسهخ در ایه اسهت کهه؛ آیها رواج ایه
چنینی مانا و لفوا در نفساالمر نیز میان مفاهیم نیز ننبت تناوی ایجهاد میکنهد؟ وی ادعها
میکند در جوامف اس می امروکا چنی ننبت متناوی میهان دو مفههوم «همجنسگرایهی» و
«لواط» برمرار است .حال آن که لواط در موضوع بحث مها تنهها یکهی اک مصهادیق ه گرچهه
آشکارتری آنها در ه مفهوم کلی «همجنسگرایی» اسهتا کهه ممکه اسهت در جهواک یها
عدمجواک با مفهوم کلی تفاوت داشته باشد:
"مفهوم «لواط» هم علیرغم آنکه بدون تردید مصداق آشکار روابه همجهنسگرایانهه
اسههتا بهها مفهههوم مههورد بحههث مهها فاصههله دارد ... .کیههرا اگههر بههه فههرضا مالههوم شههود کههه
همجنسگرایی به لحاد اخ مهی نهاروا نینهتا در آن صهورت ننهبت «همجنسگرایهی» و
«لواط» مانند ننبت «غیرهمجنسگرایی» و «کنا» خواههد بهود؛ همهان ور کهه همهه رفتارههای
جننههی غیرهمجنسگرایانههه را نمههی تههوان مصههداق «کنهها» داننههتا همههه رفتارهههای جننههی
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در ادامها آمای نرامی مفههوم «همجهنسگرایهی» را توضهی داده و مهیگویهد :بنهابر انهس و

همجنسگرایانه را هم نمی توان «لواط» نامید(".همان)
 .1همچنی همی واهه با ونوند «ه باکی»
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 -3-1مناقشه در برهان امرغیریبیعی

آمای نرامی آن چنان که ماتقد است مهمتری اسهتدالل در سهنت فلنهفی ههم غربهی و ههم
رد اعمال همجنسگرایانهها برههان «امهر غیرربیاهی» اسهتا امها متأسهفانه بهدون
اس میا بر ه
هرگونه ارایه سندی اک کاربرد ای برهان توس اندیشمندان اس میا دست به تقریر و سپس
اب ال آن میبرد .به ای ترتیب نتیجه میگیرد که همه رفتارهای همجهنسگرایانهه بهه لحهاد
اخ می روا هنتند.
 1-3-1تقریر برهان «امر غیریبیعی»

در چارچوِّ شکل اول میاسا با حد وس «غیرربیای»:
 -1رفتارهای همجنسگرایانه «غیرربیای» هنتند.
 -2همه رفتارهای غیرربیایا به لحاد اخ می ناونند هنتند.
 -3نتیجه« :رفتارهای همجنسگرایانه به لحهاد اخ مهی ناونهند هنهتند»( .ر : .همهان:
صص  5و)6
نرامی به درستی میگوید برهان تنها با خدشه در صدق یکی اک مقدمات بارل مهیشهود.
او برای اساس ت ز میکند تا با برشمردن ماانی گوناگون «ربیای»ا نشان دههد حهد وسه
برهان دچار اجمال بودها به تبف مقدمه اول و دوم مصدوز هنتند .اک نظر او:
"حکیمانی که اک ای برهان برای تقبی رفتارهای همجنسگرایانه بههره جنهتهاندا تلقهی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

واحدی اک «ربیای» و «غیرربیای» نداشتهاند( ".همان)
در ای راستاا ونه مانا را برای امر ربیای بیان کرده 1ه م ابق مهانون ربیاهتا 2هه سهالما
3ه م ابق رفتار حیواناتا 4ه رایه و شایفا 5ه دارای کارکرد م ابق غایت هر شیءا آن گهاه
برحنب هر یکا به نقد و بررسی استدالل میورداکد:
 1-1-3-1مطابق قانون یبیعت:

برای آن که همجنس گرایی عملی غیرربیای باشدا الکم است آن عمهل بهر خه ف «مهانون
100

ربیات» باشد .به عقیده آمای نرامی چنی امری ناممک است؛ کیرا هر اتفامی که در ربیات

رخ میدهدا ضرورتاً اک موانی شناختهشهده یها ناشهناخته ربیاهت ویهروی میکنهد .بنهابرای ا
رفتارهای همجنسگرایانه نیز اک مانون ربیات ویروی میکنند.
"نقخ و کارکرد اصلی موانی ربیاتا در ای ماناا ای است که توصیفی امی اک رفتهار
ودیدههای ربیاتا آنچنان که به وامف رخ میدهدا عرضه کند .در ای صورتا ای موانی
را هرگز نمیتوان نقض کرد .کیرا اگر امری خ ف آن موانی رخ دههدا تنهها نتیجههای کهه
می توان گرفت ای است که آن موانی بارل بوده استا و لذا یا ما باید آن موانی را یکنره
رها کنیما و جایگزینی برای آنها بجوییما یا باید آنها را چندان مهورد جهرح و تاهدیل مهرار
دهیم که آن مورد خ ف را نیز دربرگیرد(".همان :ا)6

اولی بار اف رهون بهود کهه در کتهاِّ جمههور ) ( Republicا واهه «ربیاه » را در مانها
1

«عاد و سالم») (Normal and Healthyبهکاربرد(. )Plato, 1961: IV, 444d, VI, 501b
ربق ای ماناا اگر همجنسگراییا آن چنان که در مقدمه نصنت برهان آمده استا امهری
غیرربیای باشهدا نهوعی «بیمهاری» اسهت .در حهالی کهه بیمهاری و کنخههای ناشهی اک آنا
غیراختیاری بودها و اک مضاوت اخ می بیرون است .بنابرای ا مقدمه دوم دلیل باال مصهدوز
بوده و نتیجه آن بارل میشود:
"اگر واهه «غیرربیای» را در مقدمه اول به ای مانا فرض کنیما الجرم باید آن را درمقدمه
دوم برهان هم به همی مانا تلقی نماییم .در ای صورت به نظر میرسد که مقدمه دوم برهان
کاذِّ خواهد شدا کیرا همان رور که ویشتر اشاره کردما بیماری امری بیرون اک دایره اختیار
اننان استا و لذا مشمول داوریهای اخ می وامف نمیشود"(ویشی  :صص  6و)7
 3-1-3-1مطابق رفتار حیوانات:

شبیه ای مانا در اندیشههای آلپی ا حقومدان نامدار رومی در مرن سوم می دی (Justinian,
)1985, Vol.1: 1.1.1ا وجهود دارد2؛ یکهی اک ماههانی ربیاهت غریهزهههای مشهتر
 .1آمای نرامی در مقاله خود به خاستگاه ای مانا اشاره نکرده است.
 .2هرچند آمای نرامی در مقاله خود اک او نام نیاورده است.

میههان

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»
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حیوانات و اننان است .1براساس ای مانای امهر ربیاهیا رفتارههای همجهنسگرایانهه چهون
حتی اک حیوانات نیز صادر نمی شوندا اموری غیرربیای هنتند .بنهابرای ا مقدمهه اول برههان
باال صحی است.
وی در ای باره میگوید:
"به هیچ وجه مالوم نینت که چرا رفتارهای حیوانات میتواند و میبایهد الگهوی رفتارههای
اننانی و مبنای داوریهای اخ می درباره آن رفتارها باشد .به نظهر میرسهد کهه وجهود یها
عدم وجود رفتاری خاا در میان حیوانات هیچ رب ی به منزلت و ارکز اخ می آن رفتار
در ملمرو اننانی نداشته باشد(".همان)
 4-1-3-1رایج و شایع:

با توجه به رواج راب ه غیرهمجنسگراییا و ندرت همجنسگراییا ممکه اسهت بگهوییم
رفتارهایی که به لحاد آماری کماتفاقانهدا غیرربیاهی هنهتند .در ایه صهورت مشهکل در
مقدمه دوم بروک میکند؛ بنهیاری اک رخدادهها را در حهالی مشهمول مضهاوت اخ مهی مهرار
می دهیما که هرگز موضوع اخ ق نینتند؛ کیرا روایی یا ناروایی درباره آنها نامفهوم است:
"مقدمه دوم را باید به ای نحو مرائت کرد « :رفتارهایی که به ندرت رخ می دهندا به لحهاد
اخ می ناروا است» .اما ای گزاره آشکارا کاذِّ است .برای مثالا ودیهده چپدسهتی (در
میههاس بهها ودیههده راستدسههتی) بنههیار نههادر اسههت .بنههابرای ا م ههابق تاریههفا بایههد ودیههده
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

راستدسههتی را «ربیاههی» و ودیههده چپدسههتی را «غیرربیاههی» بصههوانیم .امهها آیهها ایه بههدان
ماناست که با دست چپ نوشت به لحاد اخ می کاری نارواست؟ ...واس آشهکارا منفهی
است(".همان :ا )8
 5-1-3-1دارای کارکرد مطابق غایت:

مانای ونجم امر ربیای اک نظر جناِّ نرامی مهمتری ماناست .ای مانا امتضا دارد اگر بهرای
هر شیء غایتی تصور شودا کارکردی که م ابق آن غایت استا ربیات آن شیء باشد .به
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 .1به کودی درباره ای مانای اک ربیات در ای نگارز سص خواهیم گفت.

ل
غایهت یهک چیهزا امهوری غیرربیاهی هنهتند .در ایه
همی دلیلا کارکردهای نام هابق بها
صورتا دو ورسخ مابل ررح است:
یک ه چگونه امبات کردهاید که کارکرد هر شیء منحصر به «یک» کارکرد اسهت؟ در
مورد موضوع بحث ماا ممک است دستگاه تناسلی ه علیرغم وذیرز کارکرد تولید مثهل ه
در جهههت کنههب لههذت بهههکههار رود .بههدی مانههی کههه لههذت نیههز در کنههار تولیههد ننههل اک
کارکردهای دستگاه تناسلی آدمی باشد.
"به گمانم به نحو خردونندی میتوان اک ای ادعا دفاع کرد که اندامهای مصتلف بدن ما هر
یک نقخ یا کارکردی ویژه دارد ... .اما آیا ای ادعا بدان ماناسهت کهه ههر انهدام فقه و
فق یک کارکرد صحی و درخور دارد؟"(همان :ا)10

آیا وجود امری تکوینی به مانی ایجاد امری تشریای خواهد بهود؟ بهه عبهارت روانتهرا آیها
کارکرد ربیای هر شیء ه که به شکل توصیفی بیان میشوده ا الزام اخ می ه کهه بهه شهکل
تجویزی بیان میشوده ا را به دنبال خود میآورد؟ منهألهای کهه بها عنهوان «راب هه هنهت و
باید» اک آن یاد میشود.
"من قاً نمیتوانا اک ای گزاره توصیفی یا مشتمل بر «است» کهه «غایهت یها نقهخ انهدامهای
جننی تولید مثل است»ا ای گزاره تجویزی را نتیجه گرفت که «نبایهدا نهدامهای جننهی را
برای مقاصدی غیر اک تولید مثل بکار برد»(".همان :ا)13

اینک به ترتیب وارد نقد و بررسی میشویم.
 -2نقد و بررسی
 -1-2ایراد مبنایی

اولی گام در هر وژوهخا توضی و تایی «مبنا» است .در تهاری فلنهفۀ حقهوق دو مکتهب

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

ل
غایت خود»
دو ه با چشم ووشی اک نکته اولا در ای استدالل و براساس مقدمه دوما بی «
ل
غایت دیگر» با «بد» اخ میا راب ه برمرار شده است .امها
با «خوِّ» اخ می و بالاکس بی «

عمده وجود دارد :حقوق «ربیای» و حقوق «امباتگرا» .ربیایها اک اندیشمندان یونان و روم
باستان تا مرون میانه در غرِّا همواره ورررفدار بودهاند« .حق»ا اک منظهر حقومهدانان ربیاهی
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برسههاخته «مههانون ربیاههی»(رههالبیا 1394ا )50ا و اک منظههر حقومههدانان مههدرن کههه بیشههتر
امباتگرایههان هنههتندا برسههاخته «وضههف» و مههانون موضههوعه اننههانی اسههت .اک جههایی کههه
مبنای فیلنوفان منلمان در تحلیل «حق» بیشتر با نظریه ربیاهی حهق همصهوانی داردا بهه نظهر
میرسد بهتری مبنا در بحث مورد نظ لر نگارنده مقاله «دربهاره املیهتههای جننهی» باشهد .در
حالی کهه وی مشهصص نکهرده؛ آیها ایه مبنها را میوهذیرد و براسهاس آن برههان ربیاهی را
ارکیههابی میکنههدا یهها اک ریشههه بههه مبنههای دیگههر مایههل اسههت؟ در صههورت دوما یانههی
اگر اک امباتگرایی حقومی ویروی میکندا بدیهی خواهد بود که اک ارایه برههان بهر ربیاهی
ل
بودن «همجنسگرایی» بینیاک گردد .چرا که «حق» نزد امباتگرایانا متکی بر مانون وضای
و مراردا د اننانی استا نه مهانون ربیاهی .بنهابرای تنهها تهوجیهی کهه بهرای اسهتدالل ایشهان
جهدلی بهودن آن اسهت .هامها جهدل نهه بهه منظهور وصهول بهه حقیقهتا بلکههه
بهامی میمانهدا
ه
صناعتی است که به هدف امناع مصارهب بهه کهار مهیرود .حقیقهت تنهها مقصهود اک برههان
اسههت (روسههی و ع مههه حلههیا  .)232 :1371در نتیجههها نوینههنده در نگههارز مقالههه مزبههور
اک فایده برهانی دست شنته است.
اما گذشته اک ای ا مورد به مورد عبارتهها در مقالهه «دربهاره املیتههای جننهی» دچهار
کاستیهای متاددی است که شرح آن اک مرار ذیل است.
 -2-2رعایت نشدن شرایط تعریف
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

اولی اشکالی که میتوان ادعا کرد هر خواننهده متوجهه آن میشهودا نقهص من قهی اسهت.
نویننده مواعد من قی در تاریف «امر ربیای» را به شرح کیر رعایت نکرده است.
 1-2-2دوری بودن تعریف

اولی تاریفا در مقاله آمای نرامی دچار اشکال دور است .کنی که اک «ربیات» میورسهدا
حتماً اک مانای آن در ترکیب «مانون ربیات» نیز بیخبر است .بنابرای ا تاریهف «ربیاهی» بهه
عبارتی که در آن دو مرتبه اک «ربیات» استفاده شده باشدا تاریفی دوری است و خواننده را
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سرگردان میکند.

 2-2-2ابهام در تعریف

به ع وه اشکال مبهلا یکهی اک شهرای تاریهف آن اسهت کهه ماهرف در ههر تاریهف بایهد
هرف باشههد (محقههق سههبزواریا 1379ا ج .)189 :1در حههالی کههه در تاریههف
روشه تر اک ماه َّ
ل
ل
ماهرف بررهرف نشهدها بلکهه افهزون نیهز
مارفا نهه تنهها
ابههام َّ
نصنت با افزودن ترکیب بر َّ
گردیده است .کنی که مانای مفرد «ربیات» را نداندا با افزودن «مانون» بدانا به جهای آن
که فهم بیشهتری بهه دسهت آوردا ورسهخ او عمیهقتر میگهردد .کیهرا مانهای یهک جهزء را
نمیداننتا اکنون دو جزء را نمیداند.

مارف نباشد؛ ای ماعده
یکی دیگر اک مواعد من قی تاریف آن است که مارف خااتر اک َّ
نتیجه شرری دیگر است که باید در تارف رعایت شود .آن شرط ای است که ننبت میهان
مارف) تناوی باشد(همان).
دو ررف تاریف(مارف و َّ
در دومی و سومی تاریف ویشنهادی آمای نرامیا امر ربیای به مانای امر سهالم داننهته
شده؛ در حالی که س مت عنوانی خااتر اک امر ربیاهی اسهت؛ کیهرا در بنهیاری اک مهوارد
امور ناسالم نیز ربیای هنهتند .بهرای نمونهها فراموشهکاری بها آنکهه نهوعی بیمهاری و امهری
غیرربیای ننبت به «اننان سالم» استا اما ننهبت بهه شصصهی کهه بهه بیمهاری فراموشهی یها
آلزایمهر مبههت گردیههدها بها لحههاد همههی «حالهت بالفاههل» یانههی شهرای کنههونی مغههز ویا
ربیای است .همه اننان ها چه افراد سالم و چه افراد بیمارا بنته به حال فالی بهدنا بهر منهیر
ربیاههی مههرار دارنههد .همچنههی در سههومی تاریههف ویشههنهادی امههر ربیاههی را م ابقههت بهها
رفتار حیوانات داننته؛ در حالی ای مانای امر ربیای اخص اک امر ربیای است؛ کیرا برخهی
اک امههور ربیاههی فراحیههوان بههوده و اختصههاا بههه باههد اخ مههی یهها مانههوی اننههانههها دارد.
چنی رفتارهایی با آنکه م ابق رفتار حیوانات نینتا ولی اک امور ربیاهی بههشهمارمیرونهدا

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

 3-2-2خاصتر بودن معرِّف

مثل رفتارهای ناشی اک حس ور دوستی .ای نوع رفتارها بهیآنکهه م هابق رفتهار حیوانهات
باشندا اموری ربیای هنتند.
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 4-2-2عام بودن معرِّف

مارف نیهز باشهد .ایه در
در راستای نکته مبلا مارف ع وه بر
ه
خاا نبودنا نباید عامتر اک َّ
حالی است که چهارمی تاریف ارایه شدها عامتر اک مفهوم امر ربیای است .چهه بنها یهک
امر غیرربیای در امر فراوانیا رایهه و شهایف شهودا امها نتهوان آن را ه وهس اک رواج ه ربیاهی
داننتا کیرا رفتار مصالف نیز رواج دارد .به بیان دیگرا بی مفهوم «ربیای» و مفهوم «رایه»
راب ه تناوی برمرار نینت .راب ه ای دوا به دلیل یک وجه اشترا

و دو وجهه افتهراقا عمهوم و

خصوا منوجه است؛ گاه ربیای رایه هم هنتا امها دسهت کهم مهواردی ممکه هنهتند کهه
ربیای باشند اما رواج نیابندا بلکه در مقابلا امری رایه شده باشد که غیرربیای است.
 -3-2ناکامی در فهم صحیح برهان امر غیریبیعی

اینک شاینته است تاریف صهحی تری اک «ربیاهی» و سهیاق ترکیبهی آن بها مهانون («مهانون
ربیای») ا به دست دادها سپس به باکشناسی برهان امر غیرربیای امدام کنیم.
 -1-3-2قانون طبیلی

با جنتاری جامف درباره کهاربریههای واهه مهانون ربیاهی در تهاری اندیشهه فلنهفیا چههار
تفنیر براساس چهار مانی اک «ربیات» در اختیارمان مرار میگیرد:
 -1احکام عقل عملی

اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

متون موجود دربارش مانون ربیای یکی اک کاربردههای واهش ربیاهت را در مانهای عقهل بشهر
م داند 1.و به دلیل آن که احکهام صهادره اک عقهلا بنهته بهه محتهوای آنههاا بهه «نظهری» و
«عملی» تقنیم می شوندا منظور اک احکام عقل در مانای نصنهت ربیاهتا کهه بهرای تنظهیم
رفتار آدمی صادر می شوندا منم عملی آن است .بنابرای ا به مانون برآمهده اک احکهام عقهل
عملی «مانون ربیای» گفته میشود .اک میان فیلنوفان مغرِّکمی ا هابز میگویهد« :یافتهههای
عقهل سهلیم نهوعی مهانون اسهت کهه مها آنهها را ربیاهی مینهامیمHobbes, 1998: p33( ».؛
.1کامبرلند در ای کمینه میگوید" :مراد اک ربیات بشر [در منئله مانون ربیای] نیروی عقل است که وایههای اولیهه آن
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در نوکاد تاکه متولد شده نیز وجود دارد)Cumberland, 2005: p368( ".

همچنههی ر : .گننههلرا  .)54 :1396خواجههه نصههیر روسههی نیههز اک ف سههفه اس ه می چنههی
مینگارد« :بباید داننت که مبادی مصال اعمهال و محاسه افاهال نهوع بشهر کهه متقضهی و
متضم نظام امور و احوال ایشان بودا در اصلا یا ربف باشد یا وضف؛ اما آنچه مبدأ آن ربف
بود آن است که تفاصیل آنا مقتضای عقول اهل بصارت  ...بود( ».روسیا 1413قا )10
 -2متعلق اراده تشریعی خداوند

اک دیربهاک عهدهای دیگههر اک دانشهمندان ویههرو ادیهان الههیا اراده خههدا را در کهانون تههأم ت
اخ می و حقومی خویخ مرار داده و اراده تشریای او را مبدأ هنجارهای اخ می و حقهومی
و  ...میداننتند« .مانون ربیا » مانون است که خداونهد آن را براسهاس اراده اکلیخهود در
ویلیام اوکام منیحی درباره مانا ربیات است (.)parraro,2005:74
 -3امیال غریزی:

براساس یکی اک مدیمیتری ماانی ربیاتا «مدرت» ساکنده حق اسهت .اف رهون در کتهاِّ
گرگیاس در ای باره اک کبان کلیکلس سوفینت میگوید« :ربیات حکم میکند کنی کهه
بهتر و تواناتر است باید بر افراد ضایفتر منل باشهد .(Plato, 1961: 438b-484b) ».ایه
ل
توانایی دستیابی بهه
مانونا با نگاه به برتری و تنل موی بر ضایفا حکم میکند هرکس
مدرت داردا مجاک است سرنوشت دیگران را م ابق میل خویخ تغییر دهد.
 -4قانون فراگیر در نظم جهان:

ای مانای اک ربیات بیشتر با مکتب فلنفی روامیان در یونان وناارس و ویوند خورده است .اننهان
باید روری کندگی کند که هر رخدادی را من بق بر موانی بداند).(Robson, 1935: 203
 2-3-2معنای قانون یبیعی در برهان امر غیریبیعی

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

جهان وضف کرده است .ای مانا «مانون ربیا » الکمه عقیده اشاعره در اسه م و نیهز بهاور

با توجه به استقرای فوقا مانای «ربیات» و به تبف «مانون ربیای» باید به یکهی اک چههار مانها
باکگشت کند .م ابق با ای ادعای نویننده که" :میکوشم تا مهمتهری دالیهل عقلهی را کهه
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منههتند تقبههی اخ مههی آن گونههه رفتارها[املیهتهههای جننههی] بههوده مههورد ارکیههابی مههرار
ضههد نههاروایی رفتارهههای
دهم"(نرامههیا )3 :2004ا روشهه اسههت کههه اسههتدالل وی بههر
ه
همجنسگرایانها ذیل مانای نصنت ه یانی حکم عقل عملی ه جا میگیرد .امها در ادامهه بهه
نکتهای اشاره میکند که منشأ اشکالهای بادی است .او به دنبال نق هنظراتی است که ابتدا
توسه فیلنههوفان غربههیا آنگههاه در تفکهههر اندیشههمندان و فیلنههوفان اسه می نشههر یافتهانههد.
"تا آنجا کهه مه مهیدانم مهمتهری اسهتداللهای عقلهیای کهه حکیمهان منهلمان در تقبهی
اخ می رفتارهای جننی املیتی امامه کردهاندا منهتقیم یها غیهر منهتقیم متهأمر اک اندیشهههای
حکیمان مغرِّ کمی (خصوص ًا اف رون و ارس و) بوده اسهت"(همان) .در حهالی کهه دمیقه ًا
منأله و اشکال اصلی در مفاد استداللهای عقلی است که اک فیلنوفان غربی م رح شدها نه
شکل میاسی آنها که توس فیلنوفان اسه می اخهذ گردیهده اسهت .اساسهاً تفهاوت فلنهفه
غرِّ با فلنفه اس می همی جا اسهت .در فلنهفه اسه می ربیاهت مصلهوق اسهتا بنهابرای
مانون ربیات همهان مفهاد اراده تکهوینی خداونهد خواههد بهود .چهرا کهه اراده تشهریای وی
ورتههویی اک حکمههت و علههم او اسههت و عق ه ً نمیتوانههد اک مقتضههای تکههوی تص ههی کنههد.
ل
ارکیههابی«داوری
بنههابر ایهه تفههاوتا بههه نظههر میرسههد نوینههنده در تایههی هههدف مقالههه؛
دی ه ورکان» ننههبت بههه شههأن اخ مههی و حقههومی ای ه املیهتها(همههان)ا بههه تنههامض گرفتههار
آمههده باشههد .اک یههک سههوا اسههتدالل عقلههی اسههتا امهها اک سههوی دیگههرا مفههاد اسههتدالل
بی فیلنوفان یکی نینت.
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

بنابرای ا اکنون مومایهت مناسب بهرای وهرداخت بهه بصهخ اصهلی نوشهتار فهراهم اسهت.
می خواهیم بدانیم آیا مانون اخ مهی برآمهده اک تکهوی و ربیاهت؛ کهه توسه عقهل مهورد
ادرا

وامف میشودا با رفتارهای همجنسگرایانه همراهی میکند یا خیر؟

 -3روایی و ناروایی اخالقی در نظریه اسالمی قانون یبیعی (حکمت عملی)
نظریه اس می مانون ربیای افزون بر نشان دادن تمایز «اننان» اک دیگر موجودات هنتیا بها توجهه
به دو عنصرا محتوای خود را بیان میکند -1 1:حقیقت اننان  -2هدف اک آفرینخ او.
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 .1برای ار ع بیشتر اک نظریه اس می مانون ربیایا ر . .رالبیا .1390

حقیقت آدمی مراتب سهگانهای دارد کهه بهاالتری مرتبهه حقیقهت اننهانا عقهل اسهت.
منظور اک عقل در نظریه مانون ربیایا عقل عملی است .اک آن جا که در ایه نوشهتار نظریهه
مانون ربیای اس می در فلنفه متاالیه (م صدرا) مورد نظر استا حقیقت آدمهی «نفهس» او
استا که اک ربیایتری مرتبه آغاک میشود و تا روحانیتری مرتبه بامی است .وهس اک ایه
به باد برای اشاره به «ربیات» اننان میتوانیم اک واهه «نفس» استفاده کنیم.
دومی عنصرا هدف اسهت .مقصهود اک ههدفی کهه اننهان بهرای رسهیدن بهه آن آفریهده
شههده اسههتا مقههام واالی اننههان کامههل اسههت .ویژگههی «کمههالجویی» بشههر بههر وجههود ای ه
هدف داللت دارد .هر اننان با رجوع به خویشت ا با علم حضوری به خود درمییابد که بهه

حن اخ میا و هر چه نام یم باشد به عنوان مبی اخ می شناخته میشود(ر : .م هریا
»ِّ«1378ا ج)739 :13
اینک با تحف هو بر ویوستگی ای دو عنصر ه ذات و هدف آدمی ه در نظریه اس می مانون
ربیای به بررسی تفصیلیتر هریک میورداکیم.
 1-3مراتب یبیعت (نف

) انسان

حقیقت آدمی مرکب اک مراتب سهگانه اسهت .بنهابرای ههر اننهانا در عرصهههای مصتلهف
حیاتی به سه مرتبه تقنیم میشود :مرتبه نباتیا مرتبه حیوانیا و مرتبه اننانی (نارقه) .اک ایه
میانا اننان در مرتبه نباتی سه موه غاذیه(تغذیه و رساندن انرهی به سلولها)ا منمیه (اسهتفاده
اک انرهی به دست آمده برای رشد) و مول هده (ایجاد کننده فرد جدید) دارد .دو موه اول برای
حفو شصصا و موه مول هده به منظور حفو نوع بهکار میرونهد (م صهدراا  :1368ج8ا .)78
به دلیل آن که مرتبه نباتی به عنوان وایی تری مرتبه نفس اننانیا هنته اولیها و بنیان هنهتی
اننان را تشکیل می دهدا عزیمت به سوی هدفا نیز ناگزیر اک همی نق ه آغاک میشود.

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

سوی بهتری ها و بینقصتری ها متمایهل اسهت .براسهاس ادبیهات شههید م ههریا اننهان را
دارای «م عللوی» داننهت کهه ههر آن چهه بها ایه «مه » م یمهت داشهته باشهدا بهه عنهوان

اما با توجه به موضوع نگارزا و ای که دستگاه تناسهلی بهه عنهوان ابهزار مهوه مول ههده و
شاخهای اک موای نفس نباتیا موضوع تمای ت جننی استا الکم اسهت بهه رهور خهاا اک
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بصخ مورد نظرمانا یانی حکم عقل عملهی (مهانون ربیاهی) در انهدامهای جننهی و سهپس
«گرایخ به همجنس» سص بگوییم.
 2-3قانون یبیعی قوه مولّده

یکی اک نصنتی گزاره هایی که عقل عملی در نظریه اس می مانون ربیای به صورت فرمهان
صادر میک ندا آن است که اننان برای رسیدن به تکامل باید به هر یک اک نیاکههای ربیاهی
خود واس م لوِّ دههد .یکهی اک گزارهههای بهه دسهت آمهده اک علهم حضهوری اننهان بهه
خود(مصباح یزدیا  :1366ا )154که ما وف به بحهث مها اسهتا «احنهاس نیهاک آدمهی
به داشت فرکندا یکی اک عوامل میل به تولید مثل» است .ای موها افزون بر موه غاذیه و منمیه
که آمارشان به شصص برمیگرددا در جهت حفو نوع بهوده و بنهابرای ا نیهاک نهوع اننهانها
را تامی میکند.
دلیل ای امر را که چرا اننانها به رور ربیای میل به تولیهد مثهل دارنهدا میتهوان چنهی
بیان کرد :هر اننان در ذات خود بقهای خهویخ را میرلبهد .ایه م لهوِّ ف هری در مرتبهه
نصنتا بقای عی وجود شصصیا و در مرتبه دوما بقای آمار وجهود شصصهی اسهت .آمهار
وجود عبارتند اک کمال هایی که اک وجود هرکس ناشی شده و همراه او یا وهس اک وی بهامی
می مانند .برای نمونها یک امر هنریا امر وجودی هنرمندی است کهه آن را تولیهد کهردها و
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

هر هنرمند بقای آمار هنری خود را میرلبد؛ کیرا بقای خهویخ را در بقهای آن امهر میبینهد.
بر ای اساسا وجود فرکند نیز چون امر تکوینی وجهود شصصهی وهدر و مهادر اسهتا آنهها
بقای خود را در بقای ننل خود میرلبند.
ورسخ دیگری که باید به آن واس دادا آن است که :آیا ایه مهوه فقه اک «یهک» راها
یانی تولید مثلا به فالیهت میرسد یا راههای دیگری نیز بهرای بهه فالیههت رسهاندن آن مابهل
تصور است؟ بهه دلیهل آنکهه اک فالیههت بهه «غایهت» شهیء نیهز یهاد میشهود (ر : .محقهق
سبزواریا  :1360ا)510ا در ادامه بحث با توجه بهه تفنهیر غایتگرایانهه (تاریهف وهنجم
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آمای نرامی) به واس ای سؤال میورداکیم.

 3-3یبیعت به مثابه غایت

آمای نرامی ع وه بر ررح احتمال تادد کارکردهاا توجه ررفدارا لن اخ ق سنتی را به یهک
گزاره تنامضنما جلب میکند.
الف ه احتمال :میتوان فرض کرد که تولید مثل صرفاً یکهی اک «چنهد» غایهت انهدامهای
جننی باشد.
"فههرض کنیههد کههه یکههی اک کارکردهههای مناسههبات جننههیا آن چنههان کههه گذشههتا
ابههراک شههوق و عشههق ننههبت بههه محبههوِّ باشههد ... .بههه بیههان عههامترا اگههر دایههره غایههات یهها
نقشهههای مناسههبات جننههی را اک حههد تولیههد مثههل فراتههر بگیههریما در آن صههورت بههه نظههر
میرسههد کههه مناسههبات جننههی همجنسگرایانههه میتوانههد تقریبههاً تمههام آن نقخههههای
(نرامیا .)11 :2004
ِّ ه اشکال نقضی به اخ ق سنتی :اک نظر کنی که ماتقهد باشهد غایهت و کهارکرد ههر
شیء محصور و منفرد استا فرمی نصواهد کرد کهه کهدام یهک اک کارکردههای غیراصهلی
اعمال شوند .اک نظر اوا همه آنها غیرمجاکند .به ای دلیلا در منأله مهورد نظهر مهاا ههر نهوع
راب ه جننی که منجر به فرکندآوری نشودا در ردیف کارکردههای غیرحقیقهی و غیرمجهاک
اندامهای جننی مرار میگیرند .بنابرای ا با غیرربیاهی و در نتیجهها غیراخ مهی داننهت ل ههر
راب ه جننی غیرفرکندآورا نه تنها همجنسگراییا بلکه هر نوع لذت جننهی دیگهرا حتهی
مااشقه با همنرا که به القاح و تولید مثل نیانجامدا تقبی میشهود .در حهالی کهه ررفهداران
اخ ق سنتیا اک جمله اندیشمندان منلمانا در ورتو ادله نقلی که چنی لذتهایی را تجهویز
کردهاندا خود به چنی الکمهای ت نمیدهند.
"اگر بپذیریم که تنها غایت یا کارکرد انهدامهای جننهی تولیهد مثهل اسهتا و ههر رفتهار
جننی که به تولید مثل نیانجامد غیرربیای و لذا اخ ما ناونهند اسهتا در آن صهورت فقه
رفتارهای همجنسگرایانه را تحریم و تقبی نکردهایما بلکه بر آن مبنا تمام مناسبات جننهی

ناروایظ همجنسگرایظ رر نظریه اسالمظ قانر نهیعظ؛ نال مالاله «ررباره اقلیتهاا جنسظ»

دیگر را ایفا کندا و لهذا ایه رفتارهها بهه مانهای مهورد بحهث کهام ً «ربیاهی» خواههد بهود"

غیرهمجنسگرایانه را هم که به مصد تولید مثل انجام نمیشود یا به تولید مثهل نمیانجامهدا
غیرربیای و خ ف اخ ق داننتهایم(".همان :ا)10
نصنت به نقد و بررسی احتمال میورداکیم.
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غایتانگاریِ «لذّت» در کنار «تولید مثل»

با توجه به مقدمات کیر:
 .1نفس اننانیا در هر مرتبه اک مراتب سه گانه (نبهاتیا حیهوانی و نارقهه)ا متشهکل اک
ل
کردن آمار حیات ه متناسهب بها ههر
موایی است که رو به سوی به «فالیهت» رساندن و محقق
مرتبه ه دارند (م صدراا 1368ا ج :8ا.)5
« .2فالیهت» همان غایت مواست.
 .3در تقنیم علتهای چهارگانه (مهادیا صهوریا فهاعلی و غهایی)ا «غایهت» مصهداق
علت غایی است.
 .4یکی اک احکام و شرای اصل علیهت «سنصیهت» میان علت و مالول است.

1

هر موه متناسب با فالیهت (غایت) خهود عمهل میکنهد .بنهابرای ا همهواره فراینهد تکامهل
مبتنی بر تشابه و هماهنگی میان موه با فالیت ه یانی هر شیء با غایتخ ه ادامه مییابد(همانا
ج :7ا .)162ابزار و وسائ افاال نفسا موای آن هنتند 2.هر موها در سلنله مراتب نفسا
در جهت غایتی در حرکت است .اک جمله «موه مول هده» (اک موای مرتبه نباتی) کهه در جههت
«حفو نوع» اننانا عمل میکند .بر ای اساسا و بر مبنای ویژگهی سهنصیهت علهت و مالهول
که امتضا می کند بی علت غهایی ه بهه عنهوان یکهی اک امنهام علهت ه و شهیءا همهاهنگی و
شباهت باشدا الکم است هر یک اک موای نفسا اک جمله موه مول ههده مرتبهه نفهس نبهاتیا در
چارچوِّ غایت اصلی اننانیت فرد عمل کنند .م صدرا در نقل و تأیید نظر بوعلی سهینا در
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ای باره میگوید:
"شوق موجود به هر چیزیا به سبب تشابهی اسهت کهه آن شهیء بها غهایتخ دارد .مهث ً
ل
ربیای اجرام ربیایا به منظهور تشهبهه بهه غایتشهانا یانهی «بقهاء»ا وجهود دارنهد.
حرکتهای
ل
جهت تشبهه به غایتهایشان عمهل میکننهد .ایه غایهتهها
همچنی ا حیوانات و گیاهانا در
 .1ماعدهای فلنفه است که میگوید هر دهندهایا اک ویخ باید دارنده آن چیزی باشد کهه میدههدا و اال الکم میآیهد
علهی بهی علهت و مالهول وجهود داردا کهه اک آن بهه
اک نینتیا هنتی ودید آیهد .تابیهر دیگهر ایه مفههوما در راب هه
ه
«سنصیهت» یاد میکنند.
« .2موههای» نفس (موای نفس) در ای جا با «موه» در مقابل «فال» مشتر
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لفظی استا که البته تشابه هم دارند .منظور

اک موای نفسا مدرتی است که نفس بدان توانایی انجام حرکت ویدا میکند( .ر : .م صدراا 1368ا ج8ا ا)7

بقای نوع یا شصص هنتندا هرچند ای حرکات و اعمال در مبادی(مقدمات) بها آن غایهات
تشابه ندارندا همچون آمیزز و  . ...نفسهای اننانی نیز در جهت مشابهت به غایاتشانا که
تامل میکنندا هر چند مبهدأ ایه امهور بها مقصهد
عبارت باشد اک عام لل عادل شدنا تاق هل و ه
ل
افاال مقدماتی بها غایهات
متفاوت است اک جمله تال هم و درسآموکی ... .اما علت عدم تشابه
نهاییا تنها آن است که مبادی به استادادها و موهها مصلوط هنتندا در حالی که خیر م لق
منزه است اک موها بلکه همه فالیهت است(".همان :صص)163-162
ه
اک نظرگاه فلنفیا تنها تفاوت نفس نارقه اننان با مرتبه نباتی و حیوانی در ای است که
نفس نارقه جامف همه مراتب و بهکارگیرنده موای همه آنهاستا تا اک آنها در خهدمت و در

تنهیلکنندها نیل بهه غایهت را محقهق نمی سهاکد .رسهیدن بهه ههر مقصهدا در وهلهه نصنهت
مشروط به آغاک حرکت اک مبدأا سپس ادامهه حرکهت در «منهیر» اسهت .امها اک آن جها کهه
حرکتا مشمول کمان و مراتبی اک دشواری استا برای تنهیل و آسان شدن نیاکمند امهوری
است« .ل هذت» اک جمله همان شهرای تنههیلکننده اسهت .امهری کهه در منهیر بهی غایهت و
ذی غایت تابیه شده است .به عنوان مثال؛ در اعمال مهوه غاذیهها کهه وفیفهه تهأمی نیاکههای
غذایی بدن را داردا اندامهای چشایی تابیه شدهاند که یکی اک خصوصیهات آنهها التهذاذ اک
مواد غذایی است .التذاذ لزوم داردا چرا که در غیر ای صورتا اننان هرگز به خوردن غذا
ه
ت نصواهد داد .بنابرای سهم ل هذت را اک یک سو میوذیریم .اما اک سهوی دیگهرا اگهر له هذت
به عنوان یکی اک مقدمات میانیا منتقل و بهدون ههدف فهرض شهودا روشه اسهت کهه بهه
لغویهت میانجامد .بدی ترتیبا اگر کنی غذا را در دهان مرار دادها اک مزه آن «ل هذت» ببردا
اما بدون آن که هضم کند اک بدن خویخ خارج ساکدا کار عبث و لغوی انجهام دادها چهرا
که شیء را به غایتخ نرسانده است .کار لغو اک نظر عقل مبی است .البته مبی غیر اک محهال
است .مبی اک لحاد وموعی ممک گرچه متصف به صفت مب خواهد بودا بهر خه ف امهر
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منیر هدف کلی عقلیا یانی نیل اننان به باالتری درجه کمالا استفاده کنهد .ایه سهاختار
هماهنمکنندها امتضای حقیقت اننان است .اما ل
صرف وجود مهوا و غایهتا بهدون شهرای

مح ال که حتی امکان موجود شدن هم ندارد .به همی دلیهل در صهورت انجهام عمهل مبهی
عقلیا موضوع برای محمول «مب » محقق خواهد بود.
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حههالا نکتهههای کههه در منههأله حاضههر اهمیهههت اساسههی داردا آن اسههت کههه؛ تولیههد مثههل

غایت ل
نباتی موه مولده نفهس بهوده و نتیجهه آنا تحکهیم بنهای نهوع اننهان در جههان هنهتی
استا اما ضمناً اک مقدمات تنهیلکنندها یانی له هذت جننهیا بههره دارد .بنهابرای ا براسهاس
مقدمات فلنهفی اسه میا «لهذت در عملیهات جننهی» فقه جنبهه رریقیهت داشهتها خهودا
«غایت» نینت .بهه دیگهر سهص ا لهذتی کهه در نکهاح و همبنهتری بها جهنس مصهالف مهرار
داده شهده اسههتا شههأنی منهتقل نههدارد تهها بههه خهودی خههود بههه عنهوان هههدف تایههی شههود.
صدرالمتالهی در ای باره میگوید:
"باضی اک مردم افاال موه شهوت و غضهب را انجهام نمیدهنهد جهز بهرای کنهب لهذت
خوردنا آشامیدنا و آمیزز جننی .همچنی ا غلبهه و ویهروکی بهر خصهم را تنهها بهه سهبب
دلشادی اک انتقام و کینه می خواهندا بدون آنکه در هیچکدام اک اینهها مصهلحتی حکیمانهه و
غایتی عق نی دنبال کنند .در حالی که به نظر عقلیا نزد حکما مالوم است که مهوای نبهاتی
و شاور حیوانی صرفاً ما وف به حرکات ای موا نینتا آنچنان که تنها اهداف جزئی آنها
تأمی گردد؛ بلکه ای موا برای رسیدن به اغراض رفیفتریا اک جملهه بقهای نهوع و حصهول
نظام تام و ملکوت اعلی مرار داده شدهاند(".م صدراا 1368ا ج :7ا.)169
دمت در ک م صدرالمتألهی آشکار میساکد که انحصار افاال مهوه مولهده و شههوتا بهرای
تامی نینتا کیرا تنها اههداف جزئهی را تهأمی ا و
آمیزز جننیا اک نظر عقلی و نزد حکماا فال ه
تاما ناتوان خواهند شد.
برای رسیدن به اغراض رفیف اک جمله بقای نوع و حصول نظام ه
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تادد غایهات در مهوه مولهده و
بنابرای نتیجه نقد و بررسی احتمال مذکور آن است که؛ ه
اندامهای جننیا به روری که منجر به جواک تومف در «ل هذت» شودا منافی اصل غایتمندی
و کمال نفس خواهد بود.
اما واس به اشکال نقضی:
رفتارهای جنسی غیرمنتج به فرزندآوری

نکته بنیار مهم در هر «ماعده» و مانون آن است که؛ هر چه نام مانون و حکم کل هی بهه خهود
114

میگیردا الکم است در مرتبه مبل(اک انشا) مابلیههت شهمول و تامیمیهافتگی را دارا باشهد .امها

احراک ای شرط نصنتی ا به منزله تصل هب و استثناناوذیری نصواهد بهود .کهام ً بهدیهی اسهت
خاا فرعی
که اک ذیل هر ماعده و مانونیا مواردی جزئی ه که هر یک میتوانند توجیهات
ه
دارا باشههند ههه .نههاهمگون وجههود داشههته باشههند .ورسههخ نگارنههده آن اسههت کههه؛ آیهها در
خاا را ه که با لحاد اوضاع و احواالت ویرامونیا
مانونگذاریهای عرفی هما مجوکهای
ه
موجهات عق نهی اک جملهه فرهنهم و امتصهادا و گهاه
گاه اک روی اض رارا گاه با توجه به ه
استثناهای ربیای ه که همگی تبصره خوانده میشوندا دلیل بر انهدام مانون کلهی میداننهد؟
روش است که واس منفی خواهد بود .عق در عی ایجاد تبصرها ملتزم به ماعده کل هی بوده
صحت آن را نادیده نمیانگارند.
و ه
مواردی اک ای دست -1 :اگر کوجی به ناباروری مبهت هنهتندا یها بهه ههر دلیهل امکهان
بهتر است که اک ل هذت جننی ربیای خویخ در جهت استحکام بنای کندگیا اک جمله سهایر
غایات نفس مانند کمال محبهت و سکونت 1حاصل آید -2 .در مورد اکدواجهای موم هت نیهز
مجهوک صهادر
میتوان با کنر و انکنار مصال اجتماعی که امری عق یی اسهت نهه عقلهیا
ه
ل
شدن رفتارهای جننی کن
کرد .اکدواجهایی که غایتشان تولید مثل نینت اما برای مانونمند
منهتمر ندارنهد ولهی شههوت جننهی الکم
و مردی تابیه شدهاند که توانایی تشکیل خهانواده
ه

برای غایت اصلی(تولید مثل) مانند هر اننان دیگر در نفنشان موجود است -3 .همچنی در

اکدواجهای عادیا اگر همنران در برخی اک مقاربتهاا با ههم تصهمیم بهه فرکنهددار نشهدن
گرفتهاندا هیچ اندیشمند اس می منف نکرده است.
سد مانون عام در ت بیق بر برخهی مصهادیقا جلهوی تحقهق مهانونا و مهب
نتیجه آن که؛ ه
تصل هف بیجا اک آن را نمیگیرد .به دیگر سص ا به نظر میرسد براساس ادبیهات اصولفقهیا
«دالیل عق یی» میتوانند اک فالیهت یک «حکم عقلی» جلهوگیری کننهدا ولهی اک شهأنیهت و
امتضای آن ناتوانند.
نکته وایانی؛ تا ای جا هر مدر ت ز کردهایما موفهق شهدیم ادلهه مبهوتی امهر ربیاهی در
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فرکنددار شدن اک رریق اندامهای جننی بیواس ه را ندارندا باید اک اکدواج منهف شهوند؟ یها

اندامهای جننی را ارایه دهیم .اما آن چه بامی میماند و نویننده «درباره املیهتهای جننهی»
 .1اشاره به آیه شریفه  21سوره روم.
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در آخری گام بدان تمنک جنته استا ادله امباتی منأله است .منألهای که به نام راب ه
یا رریقه استنتاج «باید»ها اک «هنت»ها.
 . 4-3استنتاج «باید» از «هست»

ل
ناروایی رفتارهای همجنسگرایانها انکار راب ه میان «باید و هنهت»
آخری مرحله در اب ال
است .با چشم ووشی اک هر آن چه تا کنون گذشتا بر فرض که بپذیریم تنها غایهت ربیاهی
موه مولدها تولیدمثل باشدا چگونه با ارمینان نتیجه بگیریم که «نباید» اک اندامهای جننی در
منیری غیراک تولید مثل استفاده کرد .در وامف آمای نرامی به ورسشی دامنهدار اشاره میکند:
"تمام گزارههایی که متضم «خوِّ» یا «بد» هنتندا گزارههای تجویزیاندا یانی یها بهه
گزارههای «بایددار» مابل تحویلاندا یا منتلزم گهزارهای «بایهددار» هنهتند .اک سهوی دیگهرا
گزاره هایی که اک غایت یا کارکردا یا نقخ یک ودیده خبر میدهندا گزارههای «استدار»
یا توصیفی هنتند ... .در ای صورتا من قاً نمیتوانا اک ای گزاره توصهیفی یها مشهتمل بهر
«است» که «غایت یا نقخ اندامهای جننی تولیهدمثل اسهت» ایه گهزاره تجهویزی را نتیجهه
گرفت که «نباید اندامهای جننی را برای مقاصهدی غیهراک تولیهدمثل بههکهار بهرد»"(.نرامهیا
 :2004ا)13
منأله راب ه هنت و باید اک آن دسته موضوعاتی است که میهوه دوره شهکاکیهت دیویهد

هیوم 1بود .دعوایی که هنوک ادامه دارد .اک آن جا که نوشتار حاضر مجهال تفصهیل منهأله را
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نداردا متمرکز بر حل منأله فالیا اک مقدمات کیر استفاده میکند:
مقدمه اول :نظریه های موجود در فلنفه اخ ق بر دو منم انهد :توصیفی(شهناختگرا) و
غیرتوصیفی(شناختناگرا)

مقدمه دوم :نظریههای توصیفیا گزارههای اخ می را الخباری میداننهد .ایه گهروها بهه

جز شهودگرایانا تاارض بی گزاره مشتمل بر هنت با باید را اک خهود نفهی میکننهد چهون
ل
خهودی خهود نهه ههیچ تنهل ی بهر عوارهف مههر و کهی دارنهدا
« .1آیا اک استنباطها و استنتاجهای موه عاملها کهه بهه
ل
تحریکی موای فااله بشر راا اص ً میتوان چنی چشمداشتی داشت؟ آنها التبه حقایق را کشف میکنندا
و نه توانایی
امها اک آن جها کههه حقهایق را کشههف می کننهد ننههبت بهه اخه ق و رفتههار بی تفاوتنهدا و هههیچ تمایهل و تنفههری بهه بههار
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نمیآورند(».هیوما )8 :1395

منتفی به انتفای موضوع است یانی گزاره های اخ می را «هنت» مهی داننهد نهه «بایهد» .امها
نظریه های غیرتوصهیفیا ایه تاهارض را مبهول دارنهد .ایشهان گهزاره اخ مهی را مشهتمل بهر
بودن» می شهمرندا و بهه همهی دلیهل ماتقدنهد گهزاره اخ مهی بهه لحهاد

محر
«توصیه»ا « ه
من قی نمیتواند با گزارهههای توصهیفی جمهف شهود یها اک یکهدیگر بهه دسهت آینهد(.ر: .
جوادیا )49-47 :1375
مقدمه سوم :اک بهی نظریهه وهرداکان فلنهفه اخه ق در اندیشهه اسه میا شههید م ههری
بهها ترسههیم «م ه عللههوی» بههرای اننههانا سههای میکنههد م ئمههت و منههافرت بهها آن را مایههاری
برای تاریف «باید» مرار دهد .ای نظریه ذیل منهم «توصهیفی»هها مهرار مهی گیهرد .چهرا کهه
نیههل بههه گزارههههای اخ مههی را اک راه «شههناخت» و توصههیف تبیههی میکنههد(.ر : .همههوا
ل
بهودن حنه و مهب شهویما و
نتیجه :بر مبنای نظریهای شناختگراا اگر مایل به حقیقهی
ل
ساکواری اننهان بها غایهت یها «مه عللهوی» در نظهر
حن را به تابیری که گذشت به عنوان
آوریما می توانیم بگوییم حن یا مب اخ می یک عمل ه یها بهه عبهارت دیگهرا ههر گهزاره
اخ می ه گزارز و توصیفی است اک م ئمت یها نام ئمهت شهیء بها نفهس اننهان .بنهابرای
گزارههای اخ می اک سن «هنت»ها هنتندا نه «باید»ا و در نتیجهه مشهکل «اسهتنتاج بایهد اک
هنت» منتفی به انتفای موضوع میگردد.
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نتیجهگیری
آرز نرامی در مقاله «درباره املیهتهای جننی» بر مبنای استدالل عقلی ت ز کرده است به
رد ربیای بودن رفتارهای همجنسگرایانه بپرداکدا و با خدشه در هر یهک
باکخوانی براهی ه
به امبات روایی و اخ می ل
جدلی و غیربرههانی
بودن ای گونه رفتارها نایل آید .وی با روشی
ه
وارد شدها و اک ای جهت به نظر میرسد مبت به عدم تنقی مبهانی خهود گردیهده اسهت .اک
ای گذشتها در تقریر مانون ربیای اک منظر عقل عملی در فلنفه اس می دچهار کاسهتیهایی
شده است .ای کاستیها اک کاستی در التزام به شرای تاریف «ربیاهت» گرفتهه تها ایهراد در
«غایت» ربیای نفس اننانی وجود دارد .هم چنان که غایت را متادد فرض کرده است.
در ای نوشتار نق ه مقل بحهث را بهر تاریهف مهانون ربیاهی در فلنهفه اسه می(حکمت
عملی) مرار دادها و امبات کردیم ربیات اننان همان نفس او است .چرا که براساس فلنهفه
صدرایی یانی آخری گزارز موجود اک حکمت اس می سص میگوییم .ای نفس دارای
موایی است و هر موه غایتی دارد تا غایت نهایی .موه مورد بحث ما «موه مول هده» است .غایت
ای موه حفو نوع در امر تولید مثل اسهت .ایه غایهت براسهاس ماعهده سهنصهیت در علهت و
مالول باید دارای غایات متوس های اک جمله «ل هذت» باشد .اگر لذت جننهی در منهیر خهود
مرار گرفت یانی در ارتباط بی دو غیرهمجنسا جایز استا و اال اک منیر عق نی خهارج و
مبی خواهد بود .لذت نیز یکی است چرا که کمال به وحدت کامل است و اال تکثر همهان
نقصان خواهد بود.
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حاصل آن که عقل عملی در فلنفه اس می امتضا دارد هر عمل جننی غیرهمجنسگرا
که به غرض رسیدن به غایت تولید مثل و حفو نوع باشدا در منیر کمال نهایی اننان است.
در ای بی نیز غایات تنهیلکننده اک جمله لذت مرار دارنهد امها نبایهد اک آنهها بهه اسهتق ل
استفاده شود .موارد استثنایی هم تبصرهای بیخ نینتند.
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