مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی


مجید ابوالقاسمزاده

چکیده
وجود قضایای بدیهی و ارجاع قضایای نظری به آنها (= نظریـه مبنـاگرایی) از جملـه مباحـم مهـم
معرفتشناسی عام است .در معرفتشناسی اخالق نیز ،بهعنوان معرفتشناسی مقید یا مضـاف ،ایـن
پرسش مطرح است که آیا علم اخالق از قضایای بدیهی برخوردار است؟ اگر پاسخ مثبت است وجه
بداهت آنها چیست؟ و در ادامه ،آیا علم اخالق میتواند با ایـن بـدیهیات ،قضـایای نظـری خـود را
اثبات کند و از علوم دیگر بینیاز باشد؟ تحلیل درست اینگونه مسائل معرفتشناختی تـأثیر زیـادی
در دفاع از ارزشهای اخالقی و پاسخ به شبهات آن بهویژه نسبیت و کثرتگرایی اخالقی دارد.
آیت لال جوادی آملی بهعنوان نظریهپرداز برجسته و کمنظیر حوزه علوم انسـانی و اسـالمی ،در آثـار
خویش به این مسائل پاسخ داده است؛ این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعـه بـه تمـام
آثار ایشان ،به نتایجی دست یافت :در علم اخالق بدیهیاتی وجود دارند که وجه بداهتشان به اولـی
و وجدانی بودن آنهاست؛ این بدیهیات هرچند نقش زیادی در اثبات قضایای نظری اخالق دارنـد امـا
موجب نمیشوند که علم اخالق تماماً از علوم دیگر بینیاز باشد .همچنین در برخی عبـارات ایشـان
ابهاماتی وجود دارد که در ابتدا متناقض بهنظر میآیند لیکن نویسـنده کوشـیده اسـت بـا اسـتفاده از
نظریات دیگر ایشان ،توجیه و جمع مناسبی ارائه داده ،تناقض ظاهری را رفع نماید.
کلیدواژهها :اخالق ،حکمت نظری و عملی ،قضـیه اخالقـی بـدیهی و نظـری ،مبنـاگرایی ،آیـت لال
جوادی آملی.
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مقدمه

دربارۀ اینکه آیا همۀ تصدیقات بدیهیاند یا نظری و یا اینکه برخی بدیهیانـد و بقیـه نظـری،
دیدگاههای متعددی مطرح شده است 1.نظر صحیح دیدگاهی است که برخـی از تصـدیقات
را بدیهی و برخی را نظری میداند؛ چون اگر همه تصـدیقات بـدیهی باشـند ،دیگـر چیـزی
برای ما مجهول نمیماند در حالی که امور بسیاری مجهول ماست؛ و اگر همـۀ آنهـا نظـری و
مجهول باشند ،باید از طریق استناد به تصـدیقات دیگـر معلـوم شـوند و بنـابر فـر

همـۀ

تصدیقات دیگر نیز نظری هستند ،پس کار به دور یا تسلسل میکشـد کـه هـر دو باطلانـد.
افزون اینکه الزم میآید به هیچ تصدیقی معرفت نداشته باشیم؛ حال آنکه بالوجدان مییـابیم
که به اموری علم داریم( .ابـنسـینا۱۱۹/۰ :۱۴۳۴ ،؛ طوسـی۱۱ :۱۴۳۷ ،؛ سـهروردی:۱۰۵۷ ،
۱۹/۱؛ شهرزوری۷۳ :۱۰۵۱ ،؛ قطبالـدین رازی۱ :۱۰۹۴ ،و۴۵؛ حلـی۱۹۴ :۱۴۱۱ ،؛ مظفـر،
 )۰۱۶ :۱۴۱۰اکنون باید دید آیا حکمت عملی که اخالق جزم آن است ،بدیهیات جداگانهای
دارد یا همۀ قضایای آن نظری و وابسته به بدیهیات حکمت نظری است؟
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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در این باره دو پرسش اساسی مطرح است :پرسش اول این است کـه آیـا علـم اخـالق از
قضایای بدیهی برخوردار است و وجه بداهت یا مالک و سر بداهت آنها چیسـت؟ 2پرسـش
دوم این است که آیا وجود قضایای بدیهی در اخالق به این معناست که علـم اخـالق بـرای
اثبات قضایای نظریاش خودکفاست و به علوم دیگر نیاز ندارد یا اینکه باید آنها را بر اساس
نظریه مبناگروی 3به بدیهیات حکمت نظری ارجاع داد؟ به این پرسشها پاسخهای مفصـلی
داده شده است؛ 4ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخهـای عالمـه جـوادی آملـی بـر ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :عارفی ،عباس ( ،)۱۰۹۷بدیهی و نقش آن در معرفتشناسی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی ،قـم،
ص ۱۶۵ـ۱۵۰ ،۱۳۳ـ.۱۷۴
 . 2ر.ک :عارفی ،عباس ( ،)۱۰۹۷بدیهی و نقش آن در معرفتشناسی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی ،قـم،
ص ۱۳۰ـ.۱۵۳
3. Foundationalism.

 .4عارفی ،عباس ( ،)۱۰۹۹مطابقت صور ذهنی با خارج :پژوهشی درباره رئالیسم معرفتشناختی و ارزش شـناخت،
پژوهشگاه فرهنـ و اندیشـه اسـالمی ،تهـران۱۹۷ ،ــ۰۰۴؛ حسـینزاده ،محمـد ( ،)۱۰۹۷پژوهشـی تطبیقـی در


مسائل هستیم؛ ایشان معتقدند برخی قضایای اخالقی بدیهیانـد و بـه عنـوان اصـول احکـام
اخالقی و بر اساس نظریه مبناگروی میتوانند مبنـای توجیـه قضـایای نظـری اخـالق قـرار
گیرند .البته تبیین مالک یا وجه بداهت را نباید استدالل و برهان قلمـداد کـرد؛ زیـرا چنانکـه
بعضی از حکما تصریح نمودهاند ،بدیهی برهان نمیطلبد( .الهیجـی۶۱ :۱۰۶۴ ،؛ سـبزواری،
)۰۱۱ :۱۰۵۱
بداهت برخی احکام اخالقی یا به تعبیر کالمی بداهت حسن و قبح برخی افعال ،از همان
اوائل در علم کالم ،مورد پایرش اندیشمندان عدلیه و به ویژه امامیه بـوده اسـت .ابواسـحاق
نوبخت (حلی ،)۱۳۴ :۱۰۶۰ ،سید مرتضی (سـید مرتضـی ،)۱۹۵ :۱۴۱۱ ،ابـنمیـثم بحرانـی
(بحرانی ،)۱۳۴ :۱۴۳۶ ،عالمه حلی (حلی ،)۹۴ :۱۷۹۱ ،جمالالدین مقـداد سـیوری (فاضـل
مقــداد ،)۱۷۷ :۱۴۳۷ ،قطــبالــدین ســبزواری (ســبزواری ،)۰۷۴ :۱۰۵۰ ،فیــا

الهیج ـی

(الهیجی۶۳ :۱۰۶۴ ،ـ۶۱؛ همو۰۴۰ :۱۰۹۰ ،ــ )۰۴۴و حکـیم سـبزواری (سـبزواری:۱۰۵۱ ،
 )۰۱۱از جمله چهرههای شاخ

این دیدگاه هستند.

۱۴۱۵الف۰۷۰/۹ :؛ همـو۱۴۱ :۱۴۱۷ ،؛ همـو۱۴۱۵ ،ب ،)۱۰۵/۴ :شـهید مطهـری (مطهـری،
۶۱۰ ،۴۵۶ ،۴۶۵/۰ :۱۰۵۱؛ همو۱۰۹۱ ،الف۱۱۹/۴ :؛ همـو۱۰۹۱ ،ب۱۱۳/۱۵ :؛ همـو:۱۰۹۴ ،
۱۵۴/۱۳؛ همو ،)۹۵/۱۶ :۱۰۹۹ ،مرحوم مهـدی حـائری (حـائری۱۱۶ :۱۰۹۴ ،ــ،۱۰۰ ،۱۱۷
 )۱۷۰ ،۱۰۰ ،۱۵۳ ،۱۶۱ ،۱۰۵و آیــت لال ســبحانی (ســبحانی۴۶ :۱۴۱۳ ،ـ ـ۴۹؛ همــو:۱۴۱۱ ،
۱۴۳/۱؛ همــو۱۹۱/۶ :۱۴۱۱ ،؛ همــو۴۶۱/۰ :۱۰۵۳ ،؛ همــو۱۵۴ ،۱۶۰ :۱۴۱۷ ،؛ همــو:۱۴۱۰ ،
.)۱۹/۰
هرچند حکمای متقدم بیشتر به اصل بداهت توجه داشته و معاصرین افزون بر آن از نـوع
و وجه بداهت قضایای اخالقی نیز بحم کردهاند ،اما مبناگرایی در اخالق بحثی است کـه در


معرفتشناسی معاصر ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قـم ،ص ۱۷۷ــ۱۶۴؛ همـو ( ،)۱۰۷۰مؤلفـههـا و
ساختارهای معرفت بشری :تصدیقات یا قضایا ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم ،ص ۰۱۴ـ.۰۷۷

مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

برخی از معاصرین قائل به این دیدگاه عبارتند از :شهید صدر (صدر۷۴۴ :۱۴۳۹ ،؛ همـو،
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آثار فیلسوفان و نویسندگان معاصر سابقه ندارد جز در برخی آثار آیت لال جـوادی آملـی کـه
اشاره اجمالی به آن شده است .همین امر سبب شد که نگارنده این بحم نو و مهم را از منظر
ایشان به طور کامل تبیین و بررسی نماید.
الزم به ذکر است همان طوری که نظریه مبناگرایی مبتنی بر وجود بدیهیات است ،بداهت
قضایای اخالقی نیز مبتنی بر آن است که اوالً قضایای اخالقی و به یک معنا قضـایای سحسـن
و قبح ،عقلی باشند نه شرعی و ثانیاً یقینی باشند نه مشهوری .درباره هر یك از این دو مسـلله
که نزاع جدی میان موافقان و مخالفان را درپیداشته ،مباحم مفصلی مطرح شـده کـه جـای
طرح آنها اینجا نیست و ما آن دو را مفرو

و مسلم انگاشته و اشاره داریم که یکی از دالیل

مهم موافقان عقلی و یقینی بودن قضایای اخالقی ،مسلله بداهت است .با اثبات بداهت ،هـم
عقلی بودن قضایای اخالقی و هم یقینی بودن آنها اثبات میشود.

1

1ـ مبادی نظری بحث

از آنجا که نظریهپردازیها اغلب بر اساس مبانی نظـری شـکل میگیرنـد ،پـیش از تبیـین
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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دیدگاه آیت لال جوادی آملی درباره بداهت اصول اخالقی و به تبع آن ،مبناگرایی در اخـالق،
به مبادی نظری مؤثر و دخیل در نظریه ایشان ،اشاره میشود.
1ـ1ـ معنای ذاتی در حسن و قبح ذاتی

آیت لال جوادیآملی ،حکمت نظری و حکمت عملی را حاصل عقل نظری میداند؛ چون
از نظر ایشان تنها عقل نظری مدرک است و عقل عملی قوه محرکه نفس و مبدأ افعال اسـت.
(جوادی آملی۱۷ :۱۰۵۶ ،ـ۰۷ ،۱۶ــ۵۶ ،۰۵؛ همـو۱۰۹۵ ،الـف۱۰۱ :ــ۱۰۴؛ همـو۱۰۹۷ ،ج:
۱۹۳؛ همو۱۰۹۵ ،د۷۱۶ :ـ۷۰۳؛ همو۱۰۹۹ ،ج۴۴۳:ـ۴۴۱؛ همـو۱۰۹۶ ،ب۱۱۱ :ــ،۱۱۹ ،۱۱۰
۱۷۰ــ۱۷۹ ،۱۷۴؛ همـو۴۷ :۱۰۵۵ ،؛ همــو۱۰۹۶ ،ج۱۰۵ ،۱۷۹ ،۱۹۹ :ــ۱۰۹؛ همــو۱۰۹۵ ،ج:
۱۶۱ ،۱۱۵ـ ۱۴۵ ،۱۶۰؛ همو۱۰۹۴ ،الف۱۷ :ــ۰۱؛ همـو۱۰۹۴ ،ب۵۶ :؛ همـو۱۰۹۵ ،ب۰۰ :؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :ابوالقاسمزاده ،مجید ( ،)۱۰۷۶معرفتشناسی اخالق در اندیشه اسالمی ،مجمع عالی حکمت اسـالمی ،قـم،
ص ۱۴۰ـ.۱۱۵

همو۱۰۹۶ ،الف۱۷۱ :ـ )۱۷۰از این رو تفاوتهایی را میان دو قسم حکمت بـاور دارد کـه از
جمله آنها عبارتند از :تفـاوت در مـاده و جهـت قضـیه (جـوادی آملـی۱۰۹۵ ،الـف،۱۰۳ :
۱۰۴ـ)۱۰۷؛ تفـاوت در حجیـت ادراک (جـوادی آملـی۱۰۹۵ ،ب۱۱۰ :ــ)۱۱۴؛ تفـاوت در
معنای حسن و قبح (جوادی آملی05 :1311 ،؛ همو1331 ،الـف)293 :؛ تفـاوت در فطـری
بودن ادراکات (جوادی آملی1334 ،الـف31 :ــ32؛ همـو1333 ،الـف )231 :و تفـاوت در
معنای «ذاتی» و لوازم آن.
از میان این تفاوتها فقط به دیدگاه آیت لال جوادی درباره تفاوت اخیر؛ یعنی تفـاوت در
معنا و لوازم «ذاتی» که متأثر از دیدگاه استادش عالمـه طباطبـایی بـوده و نقـش مسـتقیم در
بحم دارد ،اشاره میکنیم.
ذاتی در حکمت نظری معانی مختلفی دارد؛ از جمله ذاتی باب ایسـاغوجی و ذاتـی بـاب
برهان است .این معانی جزم حقایق عینی و یا بود و نبود واقعـیانـد ،نـه جـزم بایـد و نبایـد
واقعی .همچنین منظور از ذاتی در این بحم ،عقلی نخواهد بود چنانکه برخـی پنداشـتهاند.

1

زیرا عقلی ناظر به مقام کشف و اثبات است نه تحقق و ثبوت .مراد از ذاتـی بـودن سحسـن و
قبح برای عدل و ظلم ،ذاتی اعتباری است که شبیه ذاتی باب برهان است .ذاتی بـودن حسـن
و قبح که ناظر به مقام ثبوت است نه کشف و اثبات ،به معنای مناسب حـوزه اعتبـار در قبـال
قلمرو تکوین است .توضیح آنکه :اصل تحقق موضوع ماننـد عـدل و تحقـق محمـول ماننـد
سحسن ،اعتباری است؛ یعنی عقل حکم موجود تکوینی را که اصل ثبوت باشد برای هر کـدام
از موضوع و محمول اعتبار مینماید و آنها را ثابت مییابد (البته در حوزه اعتبار نه تکـوین).
وقتی طرفین قضیه ،اعتباراً موجود شدند ،عقل نحوه ارتباط آنها را نیز ماننـد ارتبـاط تکـوینی
طرفین حقیقی ،بررسی مینماید .گـاهی برخـی از محمـولهـای اعتبـاری از موضـوعهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سبحانی ،جعفر ( ،)۱۰۹۱حسن و قبح عقلی یا پایههای اخالق جاودان ،نگارش علی ربـانی گلاایگـانی ،مؤسسـه
امام صادق ،7قم ،ص.35

مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

اعتباری؛ در حالی که حسن عدل و قبح ظلم جزم باید و نبایـد اعتبـاریانـد نـه بـود و نبـود
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اعتباری در همان حوزه اعتبار جدا میشوند و گاهی برخـی از محمـولهـا در همـان حـوزه
اعتبار هرگز از موضوع خود جدا نمیشوند .آنگاه عقل ،احکام ارتباطهای متفاوت تکـوین را
برای انحای ارتباطهای اعتباری ،اعتبار مینماید و آن قسم را که محمول از موضـوع خـود در
حوزه اعتبار جدا میشود ،عرضی و غیر ذاتی مینامد و قسم دیگر را که محمـول از موضـوع
خود در حوزه اعتبار هرگز جدا نمیگردد ،ذاتی مینامد.
بنابراین ،ذاتی بودن حسن و قبح برای عدل و ظلم شبیه ذاتی باب برهان است؛ یعنی عقل
اگر بخواهد حکم حقیقی تکوین را برای موجود غیرحقیقی اعتبار نماید ،نیازمنـد یـك الگـو
است تا حکم آن را برای موجود اعتباری معتبر بداند .هنگامی که عقل طـرفین قضـیه حسـن
عدل را بررسی میکند ،چنین مییابد که محمول بدون آنکه عین یـا جـزم تحلیلـی موضـوع
باشد از موضوع خود در حوزه اعتبار هرگز جدا نمیگردد ،شبیه ذاتی باب برهان که محمول
بدون آنکه عین یا جزم موضوع باشد ،از موضوع خـود از حـوزه حقیقـت و تکـوین هرگـز
منفك نمیشود.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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الزمه ذاتی بودن یك شیم خواه در تکوین و حقیقت و خواه در تشریع و اعتبار این است
که آن شیم برای ذوالاات نه اختالفپایر است و نه تخلفپایر .فرق اختالف و تخلـف آن
است که در اختالف ،زوال شیم با بدیل و جایگزین است؛ ولی در تخلف ،زوال شیم بـدون
بدیل و خلیفه است ،به طوری که شیم مفرو

زایل میشود بدون آن کـه چیـزی بـدیل و

جایگزین او باشد .ذاتی تکوینی نظیر ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی بـاب برهـان ،و همچنـین
ذاتی اعتباری که در حسن و قبح اخالقی مطرح اسـت ،همـه دارای ویژگـی مزبـور بـوده و
هرگز ،محمول قضیه در صورتی که ذاتی باشد از موضوع آن در حوزه تکوین یا قلمرو اعتبار
جدا نخواهد شد ،اعم از آنکه آن زوال با بدیل باشد یـا نـه( .جـوادی آملـی۷۱ :۱۰۵۵ ،ــ،۷۶
۷۷ـ۶۱؛ همو۱۰۹۶ ،الف۰۳۱ :ـ۰۱۳ ،۰۳۶ـ)۰۱۱
2ـ1ـ عدم مالزمه میان بداهت تصور و بداهت تصدیق

تقسیم تصور و تصدیق به بدیهی و نظری به این معنا نیست که اگر تصور چیـزی بـدیهی
بود ،تصدیق به ثبوت آن چیز برای شیم دیگر یا تصدیق به ثبوت شیم دیگـر بـرای آن نیـز

بدیهی باشد؛ و یا بالعکس اگر تصدیق به ثبوت محمول برای موضوع بدیهی بود ،تصور هـر
کدام از موضوع و محمول آن هم بدیهی باشد؛ زیرا انفکاك بین تصور و تصدیق در بـدیهی و
نظری بودن ممکن است و هیچ گونه تالزمی در بین نیست .بنـابراین ممکـن اسـت بررسـی
معنای عدل و ظلم و نیز تحلیل معنای حسن و قبح ،نیازی به تأمل داشته باشد ولـی تصـدیق
به ثبوت سحسن برای عدل و قبح برای ظلم نیازی به تدبر نداشته باشد .از همین روسـت کـه
مدعیان بداهت حسن عدل و قبح ظلم ،ادعایی درباره بداهت معنای پیچیده عـدل و ظلـم بـه
معیار سنجش آنها نداشتند ،بلکه چنین گفته و میگویند :اگر معنای عدل بـه خـوبی بررسـی
شود و معنای حسن به دقت ارزیابی گردد ،به طور روشن ثبوت ذاتی محمول برای موضـوع
مورد تصدیق قرار میگیرد ،یعنی تصدیق بدیهی است به تصور اطـراف آن( .جـوادی آملـی،
۷۷ ،۷۱ :۱۰۵۵ـ۷۶؛ همو۱۰۹۶ ،الف۱۷۷ :ـ)۰۳۷ ،۰۳۳
3ـ1ـ تفاوت قضیه بدیهی با قضیه اولی

آنکه استداللپایر باشد یا نه ،و تعریف اولی نیز آن است که صرف تصور طرفین قضیه بـرای
تصدیق کافی باشد( .ابنسینا0 :1333 ،ـ1؛ حلـی192 :1311 ،؛ همـو134 :1412 ،ــ130؛
قطبالدین رازی[ ،بیتا]15 :؛ قطبالدین شیرازی)05 :1333 ،
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از نظر عالمه جوادی آملی ،بداهت غیر از اولی بودن است؛ زیرا بـدیهی عبـارت از امـری
است که ذهن به روشنی متوجه آن میشود ،ولیکن اولی امری است که عالوه بر بداهت ،این
خصوصیت را داراست که هرگز قابل شك و تردید نبوده و بر فر

شك ،که فـر

محـال

است ،هیچ راهی برای استدالل آن وجـود نداشـته باشـد .بـه بیـان دیگـر ،قضـایای بـدیهی
تعلیلبردار است ولی نیازی به تعلیل ندارد ،مثل «الکل أعظم مـن الجـزم» و «الواحـد نصـف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :عارفی ،عباس ( ،)۱۰۹۷بدیهی و نقش آن در معرفتشناسی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی ،قـم،
ص 33ـ152؛ عارفی ،عباس ( ،)۱۰۹۹مطابقت صور ذهنی با خارج :پژوهشی درباره رئالیسم معرفـتشـناختی و
ارزش شناخت ،پژوهشگاه فرهن و اندیشه اسالمی ،تهران ،ص 034ـ 039؛ سلیمانی امیری ،عسکری (،)۱۰۷۱
معیار دانش ،مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ،قم،ج 2ص 201ـ.211

مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

تعریف رایج و مشهور از بدیهی آن است که نیاز به فکر و استدالل نداشـته باشـد اعـم از
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اإلثنین» .ولی قضایای اولی تعلیلبردار نیست مانند «اجتماع النقیضین محال» .بنـابراین ،آنچـه
که تعلیلبردار نیست به آن «اولی» گویند .گرچه گاهی عنـوان اولـی بـر بـدیهی نیـز اطـالق
میشود .قضیه اولی با این تعریف ،قضیهای منحصر به فـرد اسـت و آن همـان قضـیه امتنـاع
اجتماع نقیضین است که از آن به عنوان «مبدأ المبادی» یاد میکنند و امـا سـایر قضـایا حتـی
امتناع ارتفاع نقیضین نیز در ردیف این قضیه نیست( .جوادی آملی۱۰۹۵ ،الـف۱۰۳ :؛ همـو،
۱۰۹۴الف۱۷۵ :؛ همو)۱۷۶ ،۱۴۷ ،۱۰۰ :۱۰۵۹ ،
4ـ1ـ رابطه قضایای تحلیلی و ترکیبی با بدیهی و نظری

آیت لال جوادی آملی درباره قضایای تحلیلی و ترکیبی و ارتباط آن دو با بـدیهی و نظـری
بر این باورند که محمول تحلیلی آن است که از تحلیل موضوع به دست آیـد و بـر آن حمـل
شود و به اصطالح از صمیم و حاق ذات موضوع استخراج گردد و بـر او حمـل شـود .مثـل
حمل موجود بر وجود .محمول ترکیبی آن است که با ضمیمهای بر موضوع حمل شود .مثـل
حمل ابیض بر جسم .حال مالك و معیار در نیازمنـدی بـه دلیـل ،تحلیلـی یـا ترکیبـی بـودن
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محمول نیست بلکه مالك در نیازمندی به دلیل ،نظری بودن یا بدیهی بودن اسـت کـه نظـری
دلیل میخواهد و بدیهی دلیل نمیخواهد نه این که معیار تحلیلی و ترکیبی بودن باشد؛ زیـرا
ممکن است چیزی ترکیبی باشد اما دلیل نخواهد ،چنان که ممکن است تحلیلـی باشـد ولـی
احتیاج به دلیل داشته باشد .پس اگر قضیهای بدیهی بود ،واسطه در اثبـات نمـیخواهـد چـه
تحلیلی باشد و چه ترکیبی؛ و اگر نظری بود نیازمند دلیـل اسـت چـه تحلیلـی باشـد و چـه
ترکیبی .بر این اساس ،چون حسـن و قـبح از صـمیم و حـاق ذات عـدل و ظلـم اسـتخراج
میگردند و نیاز به ضمیمه و واسطه ندارند ،باید تحلیلی باشـند .و چـون قضـایای حسـن و
قبح ،بینیاز از استداللند ،بدیهیاند آن هم از نوع اولیات که اگر معنای عدل و معنـای حسـن
به دقت بررسی شود ،به طور روشن ثبوت ذاتی محمول برای موضـوع مـورد تصـدیق قـرار
میگیرد؛ یعنی تصدیق بدیهی است به تصور اطراف آن( .جوادی آملی۷۱ :۱۰۵۵ ،ـ۷۱؛ همو،
۱۰۹۶الف۰۳۷ :؛ همو۱۰۹۵ ،الف۱۴۷ :؛ همو۱۰۹۴ ،الف۰۴ :ـ)۰۶

2ـ بداهت اصول اخالقی

پس از بیان مبانی بحم ،اکنون باید به دو پرسش اصلی مقاله پاسخ دهیم .پرسش اول ایـن
بود که اگر قضایای بدیهی در علم اخالق وجود دارد ،وجه بداهتشان چیست؟
آیت لال جوادی پس از نکات مقدماتی گفته شده ،درباره بداهت سحسن عدل و قبح ظلم بر
این باور است که تصدیق به حسن عدل و قبح ظلم به دو معنا بدیهی است و به معنای سـوم
نظری است .تصدیق به حسن عدل به معنای کمال اخالقی و تصدیق به قبح ظلـم بـه معنـای
نق

اخالقی بدیهی است؛ همچنین تصدیق به حسن عدل به معنای سـزاوار مـدح بـودن و

تصدیق به قبح ظلم به معنای سزاوار قدح و ذم بودن مطلبی است بدیهی .اما حسن و قبحـی
که مستلزم ثواب و عقاب اخروی است ،ثبوت هر یك از آنهـا بـرای موضـوع خـاص خـود
یعنی عدل و ظلم ،بدیهی نیست و مورد اختالف میان اشاعره و عدلیه است( .جـوادی آملـی،
۷۱ :۱۰۵۵ـ۷۱؛ همو۱۰۹۶ ،الف)۰۳۳ :
لکن با توجه به تفاوتی که میان حکمت نظری و عملی در معنای ذاتی گفتیم؛ یعنی ذاتـی
ظلم بود ،الزمه ذاتی چنین موضوعی همان حسن و قبح است که عقـل بـا انـدك التفـات بـه
پیوند ناگسستنی این دو با هم اذعان مینماید .آنگاه سایر موارد حسن و قبح را که نظریانـد،
به وسیله این قضیه اولی یا بدیهی که به مثابه مبدأ المبادی برای مسائل حکمت عملی اسـت،
میتوان تعلیل یا تبیین نمود و هرگز با عرو

هیچ عنـوانی دگرگـون نخواهـد شـد وگرنـه

ال با حفظ همـین عنـوان هرگـز غیـر عـدل
سلب شیم از نفس میشود؛ یعنی عنوان عدل مث ً
نخواهد شد لاا سحسن برای آن ذاتـی اسـت( .جـوادی آملـی۷۶ :۱۰۵۵ ،؛ همـو۱۰۹۶ ،الـف:
 .)۰۳۶برخالف حسن و قبح صدق و کاب که اقتضایی است نـه ذاتـی؛ لـاا گـاهی حسـن
صدق و قبح کاب از آنها زایل میشود( .جوادی آملی1339 ،د)39 :
استاد جوادی با توجه به مبنای سوم یعنی تفاوت میـان قضـیه اولـی و بـدیهی ،دو قضـیه
سحسن عدل و قبح ظلم را از یک طرف بدیهی و از طرف دیگر اولی دانستهاند .دیدگاه ایشـان
درباره بداهت این قضایا از این قرار است که مطالب حکمت عملی را از باید و نباید بـدیهی
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میگیرند ،چنانکه مطالب حکمت نظری را از بود و نبود بدیهی به دسـت مـیآورنـد؛ یعنـی
نظری هر فنی را از بدیهی همان فن میفهمند .البته هر دو فن در بستر مبدأ المبـادی و قضـیه
اولی بیبدیل قرار دارند که آن اصل «امتناع جمع دو نقیض» است .در حکمت عملی ،سحسـن
عدل و قبح ظلم بدیهی به شمار میروند و سایر قضایای حکمت عملی را که نظریاند ،بایـد
بر پایۀ این دو قضیه تبیین و تعلیل کرد( .جوادی آملی۱۰۹۵ ،الف۱۰۳ :؛ همـو۱۰۹۵ ،ب۰۰ :؛
همو۱۰۹۷ ،ب۰۱۴ :؛ همو۱۰۹۷ ،د)۹۷ :
درباره اولی بودن قضایای مزبور بر این باورند که قواعدی نظیـر «قاعـده اضـطرار»« ،قاعـده
عسر و حرج»« ،قاعده نفی ضرر و ضرار» ،و غیره ،قابل انکار نیست که همه این قواعـد ،اعـم از
اصولی و فقهی با تحلیل نهایی به حسن عدل و قبح ظلم برمیگردند؛ چون هر حکم غیـر اولـی
باید در سیر علمی خود به حکم اولی ارجاع شود( .جوادی آملی۴۴ :۱۰۵۵ ،؛ همو۱۰۹۶ ،الـف:
 )۱۷۱در جای دیگر میفرماید...« :این قضیۀ اولی یا بدیهی که به مثابۀ مبدأ المبادی برای مسـائل
حکمت عملی است( ».جوادی آملی۷۶ :۱۰۵۵ ،؛ همو۱۰۹۶ ،الف)۰۳۶ :
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حال با توجه به تفاوتی که استاد جوادی میان بدیهی و اولی قائلاند ،چطور ممکـن اسـت
قضایای سحسن عدل و قبح ظلم هم بدیهی باشند هم اولی .پاسخ بر اسـاس دیـدگاه مشـهور،
معلوم است .مطابق نظر مشهور حسن عدل و قبح ظلم از اولیـات اسـت؛ یعنـی هـم بـدیهی
است هم اولی؛ چون صرف تصور اجزام قضیه موجب تصدیق آن میشود (که از این جهـت
اولی است) ،از این رو نیاز به استدالل ندارد (کـه از ایـن جهـت بـدیهی اسـت) .طبـق نظـر
آیت لال جوادی نیز ،قضایای مزبور اگر بینیاز از استدالل باشند ،بدیهی محسوب میشـوند و
اگر فراتر از بینیازی از استدالل ،استداللناپایر هم باشند ،اولـی شـمرده میشـوند .بـه بیـان
دیگر ،سحسن عدل و قبح ظلم بر اساس آنچه که در بیان ذاتی اعتباری گفتـه شـد ،اگـر صـرفاً
جنبه تنبیهی داشته باشند به طوری که حتی امکان تعلیل را هم ممتنع بدانیم ،در این صـورت
اولی خواهند بود که فوق بدیهی است .اما اگر سحسن عدل و قبح ظلم را به معنای مالئمـت و
منافرت با فطرت یا مصالح و مفاسد نوعی تلقی کنیم و بر ایـن اسـاس آنهـا را تعلیـل بـردار
بدانیم ،بدیهی خواهند بود( .جوادی آملی۷۶ :۱۰۵۵ ،ـ۷۵؛ همو۱۰۹۶ ،الف۰۳۶ :ـ)۰۳۵

به نظر میرسد آنجا که آیت لال جوادی بدیهی و اولی را مترادف میداننـد ،قضـایای سحسـن
عدل و قبح ظلم از منظر ایشان بدیهی و اولیاند؛ اما آنجا کـه میانشـان فـرق میگـاارد و تنهـا
مصداق قضیه اولی را اصل امتناع اجتماع نقیضین میداند که اسـتدالل ناپـایر اسـت ،قضـایای
مزبور بدیهیاند اما اولی نیستند ،چون امکان ارائه استدالل برای آنها وجود دارد و پـایرش آنهـا
همانند پایرش همه بدیهیات دیگر ،مبتنی بر تنها قضیه اولی یعنی امتناع اجتماع نقیضین است.
از سویی ،میدانیم بدیهیات منحصـر در اولیـات نیسـت بلکـه وجـدانیات نیـز از جملـه
آنهاست .اگر در بداهت دیگر اقسام بدیهی مانند محسوسات ،مجربات ،متواترات ،حدسـیات
و فطریات بتوان تردید کرد ،در بداهت وجـدانیات کـه حکایـت از علـم حضـوری دارنـد،
نمیتوان تردید کرد؛ چون معلوم در این علم نزد عالم حاضر است و بـا آن اتحـاد وجـودی
دارد( .جــوادی آملــی۱۵ :۱۰۵۹ ،ــ۴۴ ،۱۹ــ۱۱۰ ،۴۵ــ۰۰۴ ،۱۹۳ ،۱۱۹ ،۱۱۷ــ۰۰۶؛ همــو،
۱۰۹۵الف۱۴۳ :ـ۱۴۱؛ همو۱۰۹۷ ،الف۷۵ :؛ همو۱۰۹۷ ،هـ ۰۳۰ :ـ )۰۱آیت لال جـوادی علـم
به مصادیق اصول اخالقی را از سنخ علم حضوری نیز میداند .این مطلب از تفسـیر معظملـه
که مضمونش چنین است :الهام فجور و تقوای نفس در کمال هستی انسان دخیل اسـت؛ بـه
طوری که بدون آگاهی فطری انسان از بد و خوب ،نفس نـاق

اسـت .ایـنگونـه حقـایق

فطری که همراه با روح خلق شدهاند ،همانند آگاهی حضوری انسان از ذات خود ،معلوم بـه
علـم حضــوریاند( .جــوادی آملــی۷۵ :۱۰۵۹ ،ــ۷۷؛ همــو۱۰۹۴ ،الــف۱۵۱ :ــ۱۵۰؛ همــو،
۱۰۹۷الف۶۵ ،۶۷ :؛ همو۱۰۹۵ ،الـف۱۰۵ :؛ همـو۱۰۹۶ ،الـف۱۶۶ :ــ۱۶۵؛ همـو۱۰۹۹ ،ب:
۱۱۶؛ همو )۰۰۵ :۱۰۷۱ ،بنابراین ،از منظـر اسـتاد جـوادی نـه تنهـا اصـول احکـام اخالقـی
(دستکم دو حکم حسن عدالت و قبح ظلم) بـدیهی اولیانـد ،بلکـه مصـادیق آنهـا نیـز از
بدیهیات وجدانی یا وجدانیات هستند.
3ـ مبناگرایی در اخالق

اکنون باید به پرسش دوم مقاله پاسخ داد و آن اینکه آیـا بـدیهی دانسـتن برخـی قضـایای
اخالقی به این معناست که علم اخالق بـرای اثبـات قضـایای نظـری خـود از علـوم دیگـر
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از آیات  ۵و  ۹سوره شمس (ونَفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها) قابل استفاده اسـت
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همچون فلسفه بینیاز است؟ آیت لال جوادی در پاسخ به این سـؤال کـه «مگـر مـیشـود در
حکمت نظری با چند حکم بدیهی عقلی همه مسائل آن را حل کرد یا در حکمت عملـی بـا
الظلم قبیح» بتوان همه مسائل حکمت عملی را
برخی قضایای بدیهی مانند «العد سل حسن» و « س
حل کرد؟» میفرماید:
بسیاری از مسائل حکمت عملی در فقه و اخالق و حقوق و مانند آن ،با دلیل معتبر نقلـی
حل میشود و آن بخشی که با دلیل عقلی حل میگردد ،بعیـد نیسـت کـه مبـادی تصـدیقی
اساسی آن ،بیش از سه یا چهار قضیه نباشد؛ چنانکـه سـرمایه اصـلی در حکمـت و کـالم و
فلسفه ،تنها چند قضیه بدیهی و اولی است؛ مانند «ضـرورت ثبـوت شـیم بـرای خـودش»،
«استحاله سلب شیم از خـودش»« ،اسـتحاله اجتمـاع ضـدین»« ،اسـتحاله دور» و «اسـتحاله
اجتماع مثلَین» که بازگشت همه اینها به «امتناع اجتماع نقیضین» اسـت .بـا همـین قضـایای
بدیهی ،بشر این همه علوم را به وجود آورده است که همه این قضایای بدیهی به قضیه اولی
اجتماع نقیضین منتهی میشود .بنابراین ،همانگونه که در قضایای حکمت نظـری از اصـول
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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بدیهی و اولی محدود و محصور استفاده میشود و دایره علوم توسعه پیدا میکند ،در مسـائل
حکمت عملی نیز از چند قضیه محدود و محصور مـیتـوان مسـائل فراوانـی را اسـتنباط و
استخراج کرد و با سرمایه محـدود بـه تجـارت علـوم فراوانـی راه یافـت( .جـوادی آملـی،
۱۰۹۵الف۱۰۷ :ـ)۱۰۶
مطابق بیان آیت لال جوادی ،به نظر میرسد اندک قضایای بـدیهی حکمـت عملـی بـرای
اثبات قضایای نظری آن کافی است .به بیان دیگر ،علم اخالق بـرای اثبـات قضـایای نظـری
خود از علوم دیگر بینیاز است.
حاصل آنکه از منظر آیت لال جوادی اوالً برخی احکام اخالقی بـرای مـا معلـوم بـه علـم
حصولی بدیهیاند که در این صورت به یک معنا اولی و نیز تحلیلی خواهند بود .محمـول در
این قضایا ذاتی موضوع است؛ لکن به معنای ذاتی اعتباری یا شبه ذاتـی بـاب برهـان؛ یعنـی
حسن و قبح از لوازم ذاتی عدل و ظلم است و چون بدیهی و بینیاز از اسـتدالل اسـت ،الزم
بین محسوب میگردد .ثانیاً میتوان به برخی احکام اخالقی علم حضوری پیـدا کـرد کـه در

این صورت قضایای به دست آمده ،بدیهی از نوع وجـدانیات خواهنـد بـود .ثالثـاً بـدیهیات
حکمت عملی میتوانند مبنا برای اثبات قضایای نظری آن قرار گیرند.
4ـ بررسی

در بررسی دیدگاه آیت لال جوادی سه نکته قابل توجـه اسـت :اول آنکـه چگونـه ممکـن
است حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم به معنای ایساغوجی نباشد؛ یعنی محمول جنس و فصـل
موضوع نباشد اما قضیه تحلیلی باشد؟ دوم آنکه مراد از اعتباری بـودن حسـن و قـبح و نیـز
عدل و ظلم چیست؟ آیا اعتباری صرفاند به نحوی که هیچ ارتباطی با واقـع ندارنـد؟ سـوم
آنکه با توجه به مبدأالمبادی و أمالقضایا بودن اصل تناقض ،چگونـه میتـوان بـدیهیات علـم
اخالق را برای اثبات احکام نظری آن کافی دانست و آنها را در نهایت به اصل تناقض ارجاع
نداد؟
 -1-4قضیه تحلیلی و ذاتی اعتباری

رو جای اشکال و نقد ندارد .میتوان معنایی از «تحلیلی» ارائه کرد که هم با ذاتی باب برهـان
و هم با ذاتی اعتباری سازگار باشد.

1

بنابراین ،اگر قضیه تحلیلی را مخت

ذاتی باب ایساغوجی بدانیم که محمول ذات یا ذاتی

موضوع است ،آن وقت اشکال بر استاد جوادی وارد است که از یک طرف سحسـن و قـبح را
ذاتی عدل و ظلم نمیداند و از طرف دیگر قضایای «عدل َحسن است» و «ظلم قبـیح اسـت»
را تحلیلی میداند .در حالی که قضیه تحلیلی را میتوان قضیهای دانست که عـالوه بـر آنکـه
محمول ذات یا ذاتی موضوع است و جنس و فصـل موضـوع را تشـکیل میدهـد ـ ماننـد
«انسان ،انسان است» و «انسان ،حیوان ناطق است» ـ میتواند عرضی الزم موضوع هم باشـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای آگاهی از تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبی و تفاوت آن دو با یکدیگر ر.ک :ابوترابی ،احمد ( ،)۱۰۷۷چیستی
و نقش قضایای تحلیلی و ترکیبی در منطـق و معرفتشناسـی ،مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی ،قـم،
ص ۰۹۷ـ۴۰۱؛ حسین زاده ،محمد ()۱۰۷۰مؤلفهها و ساختارهای معرفت بشری :تصدیقات یـا قضـایا ،مؤسسـه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم ،ص

۱۹۴ـ۱۰۹
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در مورد نکته اول ،چون پاسخ آن به نوع مبنا و اصطالح وضع شـده بسـتگی دارد ،از ایـن
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مانند «چهار زوج است»« ،ماهیت ممکن است» و«عدل َحسن است» .طبق این تعریف ـ کـه
در مبنای چهارم از مبادی بحم به آن اشاره شد ـ قضـیه تحلیلـی منافـاتی بـا بـداهت پیـدا
نمیکند؛ چون اگر صرف تصور اجزام قضیه موجب تصدیق آن شود ،بدیهی است حتی اگـر
موضوع عرضی الزم محمول باشد.
 -2-4ذاتی اعتباری

در مورد نکته دوم نیز همچون نکته اول ،میتوان معنایی از «اعتباری» ارائه کرد که در عین
اعتباری بودن ،مرتبط با واقع باشد .استاد جوادی ،خود مفـاهیم اخالقـی را از قبیـل مفـاهیم
فلسفی میدانند که هرچند مابازام عینی و خارجی ندارنـد امـا دارای منشـأ انتزاعـی عینـی و
خارجی هستند .از این رو مبتنی بر واقع بوده و از پشـتوانۀ حقیقـی و تکـوینی برخوردارنـد.
(جوادی آملی1331 ،ج21 :ـ )23بنابراین ،اگر دایرۀ تکوین و واقعیت را شامل امور واقعـی
و امور مبتنی بر واقع با هم بدانیم ،آن وقت مفاهیم اخالقی با واسطه و غیر مسـتقیم از امـور
واقعی محسوب شده و ذاتی بودن حسن و قبح برای عدل و ظلم نیز از قبیل ذاتی باب برهان
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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خواهد بود که به امور عینی و تکوینی مربوط میشود نه اعتباری تا الزم باشد عنوان دیگـری
به نام ذاتی اعتباری وضع کنیم .اما اگر ذاتی باب برهان را صرفاً مربوط بـه امور واقع بـدانیم،
آن وقت باید برای امور مبتنی بر واقع اصطالح دیگری مانند «ذاتی اعتباری» یـا «شـبه ذاتـی
باب برهان» وضع کرد.
در مقابل ،با توجه به دیدگاه آیت لال جوادی درباره حکمت نظـری و عملـی و ارتبـاط آن
دو با عقل نظری و عملی ـ که در مبنای اول به آن اشاره شد ـ وضع اصطالح جدیـد چنـدان
توجیهی نخواهد داشت .مطابق نظر معظمله ،انسان بیش از یک قوه ادراکی نـدارد کـه همـان
عقل نظری است .عقل عملی ،قوه محرکه نفس است که منشأ و مبـدأ افعـال واقـع میشـود.
بدین سان ،هر دو قسم حکمـت نظـری و حکمـت عملـی حاصـل ادراکـات عقـل نظـری
میشوند .به بیان دیگر ،ادراك کننده تمام مسائل حکمت نظری و حکمت عملی ،عقل نظری
است که هم بود و نبود را ادراك میکند و هم باید و نباید را میفهمد و اما عقـل عملـی تنهـا
عهدهدار تحقق بخشیدن مسائل حکمت عملی است و هرگز عهدهدار ادراك نخواهد بـود .از

همین رو ،استاد جوادی استدالل و برهان را ـ که در واقعیات یا امور مبتنی بـر واقـع جـاری
است ـ در «باید» و «نباید» جاری میدانـد و از ایـن جهـت فرقـی میـان آنـدو و «هسـت» و
«نیست» قائل نیست( .جوادی آملی1331 ،ج )40 ،42 :پس میان ذاتی در حکمـت نظـری و
ذاتی در حکمت عملی نیز نباید فرقی باشد تا یکـی را واقعـی و دیگـری را اعتبـاری و غیـر
واقعی بدانیم.
بر این اساس ،به نظر میرسد قول به «ذاتی اعتباری» یا «شبه ذاتی باب برهان» چندان هـم
خالی از تلکف نباشد .چنانکه خود آیت لال جوادی بر این باورند که «ذاتی بودن بـا اعتبـاری
بودن بدون تکلف نیست( ».جوادی آملی۱۰۹۵ ،ب )۱۱۴ :و نیـز بـا اینکـه ایشـان در مـوارد
متعدد ،ذاتی در حکمت عملی را «شبه ذاتی باب برهان» معرفی میکنند ،امـا بـه «ذاتـی بـاب
برهان» نیز اشاره کردهاند.
گفته شد که حسن و قبح ،ذاتی اشیا و افعال است ،ولی مراد ذاتی بـاب برهـان اسـت ،نـه
ذاتی باب ایساغوجی و کلیات خمس .توضیح آنکه در علم منطق در دو جا مسـأله ذاتـی را
و فصل و نوع میدانند و ذاتی باب برهان .ذاتی در باب برهان ،به این معناست که محمـول از
عوار

ذاتی موضوع باشد ،چه در حکمت نظری و چه در حکمت عملی؛ با این فـرق کـه

در حکمت نظری ،سنخ محمول و موضوع به «هست و نیست»بـر مـیگـردد و در حکمـت
ال در قضیه«ماهیت انسان ،ممکن اسـت بـه امکـان مـاهوی»یـا در
عملی به «باید و نباید» .مث ً
قضیه«وجود انسان ممکن است به امکان فقری»که محمول از موضوع انتزاع میشود و بـر آن
حمل میشود ،ذاتی بودن امکان برای انسان ،از باب ذاتـی بـاب برهـان اسـت؛ چنـانکـه در
قضایای«عدل ،حسن است»و«ظلم ،قبیح است» ،این حسـن و قـبح ،ذاتـی اسـت( .جـوادی
آملی۱۰۹۵ ،الف۱۴۹ :ـ)۱۴۷
البته ،نظر نهایی آیت لال جوادی همان ذاتی اعتباری یا شبه ذاتی باب برهـان اسـت؛ چـون
در ادامه عبارت باال ،تصریح میکند که «ذاتـی بـاب برهـان در حکمـت عملـی راه نـدارد».
معظمله در جای دیگر ،همین که حکمت عملی به حوزه اعتبـار و «بایـد» و «نبایـد» مربـوط
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مطرح میکنند؛ ذاتی در باب کلیات خمس که در مقابل َع َرضی است و مصداق آن را جـنس
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میشود را توجیه مناسبی برای ذاتی اعتباری و در نتیجـه مـانع تکلـف دانسـتهاند( .جـوادی
آملی۱۰۹۵ ،ب)۱۱۴ :
 -3-4نیازمندی علم اخالق به علوم دیگر

درباره نکته سوم؛ یعنی بینیازی اخالق از علوم دیگر در اثبات قضایای نظری خود ،بایـد
بگوییم که با توجه به عبارت نقل شده از استاد جوادی ،هرچند به نظـر میرسـد کـه ایشـان
اندک قضایای بدیهی حکمت عملی را برای اثبات قضایای نظری آن کافی و علـم اخـالق را
برای اثبات قضایای نظری خود از علوم دیگر بینیاز میدانند ،اما حقیقـت غیـر از آن اسـت.
درست است که ایشان از یک سو ،اثبـات قضـایای نظـری در حکمـت عملـی را مبتنـی بـر
بدیهیات آن میداند؛ اما از سوی دیگر ،به تفاوت قضیه «اولی» بـا قضـیه «بـدیهی» ،انحصـار
قضیه «اولی» در اصل تناقض و ارجاع تمام بدیهیات ـ از هر علمی ـ بـه اصـل تنـاقض بـاور
دارند ،که در این صورت بدیهیات حکمت عملی نیز مانند «عدل حسن است» و «ظلـم قبـیح
است» باید به اصل تناقض که اصلی فلسفی است ،ارجاع یابند.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹

11

عقل به عنوان منبع مستقل در بخشهای حکمت عملی به حسن و قبح برخی امـور فتـوا
میدهد .مستقالت عقلی ،منحصر در حسن عدل و قبح ظلم نیست؛ بلکه همـانگونـه کـه در
مستقالت عقل نظری ،قضایای بدیهیای از قبیل«استحاله اجتماع نقیضین»« ،استحاله اجتمـاع
ضدین»« ،ضرورت ثبوت شیم لنفسه»و«استحاله سلب شیم از نفس» ،اساس حکمت نظری
را تأمین میکند ،اساس حکمت عملی را نیز میتوان با چند قضیه ،پایهگااری کرد و مسـائل
بیشماری را با آن حل نمود؛ لیکن باید توجه داشت که اوالً بین«قضیه اولی»که برهـانپـایر
نیست و استدالل کردن بر آن محال است و «قضیه بدیهی»که برهانپایر است ولی محتاج بـه
استدالل نیست فرق است؛ در حکمت نظری ،اصل تناقض اولی است و دیگـر قضـایای یـاد
شده بدیهیاند .در حکمت عملی نیز ممکن است ادعا شود که قضیه سحسن عدل و قبح ظلم،
برهانپایر نیست و دیگر قضایا مانند سحسن امانت ،قـبح خیانـت و  . . .برهـانپایرنـد .ثانیـاً
تکیهگاه قضیه سحسن عدل و قبح ظلم ،قضیه امتناع جمع متناقضان است؛ یعنی پس از بررسی
مبادی تصوری این قضیه و بعد از پایرش اصول اخالقی و اجتماعی ،اگر بنا شود کـه قضـیه

سحسن عدل و قبح ظلم تعلیل شود ،حتماً به اصـل تنـاقض تکیـه مـیکنـد( .جـوادی آملـی،
۱۰۹۵الف)۱۰۳ :
ناگفته نماند که نیازمندی علم اخالق به علوم دیگر به ویژه فلسـفه ،بـا نظریـه مبنـاگرایی
تعارضی پیدا نمیکند .بر اساس مبناگروی ،قضایای نظری باید به قضـایای مبنـا و بـدیهیات
ارجاع یابند و به واسطه آنها اثبات و معتبر گردند .پس قضایای نظـری اخـالق نیـز بایـد بـه
بدیهیات ارجاع یابند؛ اعم از بدیهیات علم اخالق یا بدیهیات علوم دیگر .به بیان دیگر ،علـم
اخالق در درون خود چند قضیه بدیهی دارد که دستکم برخی قضـایای نظـری اخـالق بـا
ارجاع به آن بدیهیات اثبات میگردند و ارزش معرفتـی پیـدا میکننـد و بـرای اثبـات دیگـر
قضایای نظری باید عالوه بر بدیهیات اخالق ،از قضایای خارج از قلمـرو اخـالق ـ اعـم از
بدیهی و نظری ـ نیز کمک گرفت.
عالوه بر اینکه ،هرچند بازگشت همه قضایای بدیهی و نظری ـ چه در علم اخالق و چـه
در علوم دیگر ـ در نهایت به اصل تناقض است ،اما فیلسوف اخـالق میتوانـد ایـن اصـل و
خود قرار دهد و با بدیهیات علم اخالق به اثبات احکام نظری آن باردازد .در ایـن صـورت،
علم اخالق دستکم در اثبات برخی احکام نظری خود نیازمند علوم دیگر نیست .مؤید ایـن
مطلب آن است که نه تنها اخالق بلکه هیچ علمی از تناقض و علیـت بحـم نمیکنـد بلکـه
همه آنها این اصول را ـ که فلسفه عهدهدار آنهاست ـ مسلم و مفرو

میگیرند.

مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

دیگر بدیهیات حکمت نظری مانند اصل علیت را به عنوان مبـانی بـدیهی و اصـول متعارفـه
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نتیجهگیری

در این اثر ما دو پرسش اساسی را در حوزه معرفتشناسی اخـالق مطـرح نمـودیم و بـر
اساس آثار و آرام آیت لال جوادی آملی به آن دو پاسخ دادیم .پرسش اول این بود که آیـا علـم
اخالق از قضایای بدیهی برخوردار است؟ اگر پاسخ مثبت است ،وجه بداهت آنها چیسـت؟
پرسش دوم این بود که آیا وجود قضایای بدیهی در اخالق به این معناست کـه علـم اخـالق
برای اثبات قضایای نظریاش به علوم دیگر نیاز ندارد؟ یا اینکه برای اثبات این قضـایا ،بایـد
آنها را بر اساس نظریه مبناگروی به بدیهیات حکمت نظری ارجاع داد؟
آیت لال جوادی در پاسخ به سؤال اول ،دستکم دو قضیه «عـدل حسـن اسـت» و «ظلـم
قبیح است» را بدیهی و تحلیلی میداند .چون حسن و قبح از صمیم و حاق ذات عدل و ظلم
استخراج میگردند و نیاز به ضمیمه و واسطه ندارند ،تحلیلیاند .و چـون قضـایای حسـن و
قبح ،بینیاز از استداللند ،بدیهیاند آن هم از نوع اولیات که اگر معنای عدل و معنـای حسـن
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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به دقت بررسی شود ،به طور بدیهی ثبوت ذاتی محمول برای موضـوع مـورد تصـدیق قـرار
میگیرد .البته ،استاد جوادی در یکجا با فرق نهادن بین «بدیهی» و «اولی» ،دو قضیه مزبـور را
بدیهی غیر اولی دانستند ،در مقابل اصل امتناع اجتماع نقیضین که بدیهی اولی است .بـه نظـر
میرسد آنجا که آیت لال جوادی بدیهی و اولی را مترادف میداننـد ،قضـایای سحسـن عـدل و
قبح ظلم از منظر ایشان بدیهی و اولیاند؛ اما آنجا که میانشان فرق میگاارد ،قضایای مزبـور
بدیهیاند اما اولی نیستند ،چون امکان ارائه استدالل برای آنها وجود دارد.
از منظری دیگر ،محمول در این قضایا ،نه ذات موضوع است و نه ذاتی آن بلکـه عرضـی
الزم موضوع است؛ از این رو نمیتواند ذاتی باب ایساغوجی باشد .وچون به حوزه اعتبـار و
حکمت عملی مربوط میشود که مبتنی بر امور واقعانـد ،نمیتـوان آن را ذاتـی بـاب برهـان
دانست که مربوط به امور واقع است؛ بلکه باید آن را ذاتی اعتباری یا شبه ذاتـی بـاب برهـان
نامید.
آیت لال جوادی افزون بر آنکه علم به اصول اخالقی را بدیهی و به یک معنا اولی میدانـد،

برخی احکام اخالقی را بدیهی وجدانی نیز میداند؛ یعنی قضایای که حکایـت از معلومـات
حضوری ما دارند.
و اما در پاسخ به سؤال دوم هرچند به نظر میرسد که استاد جوادی اندک قضایای بـدیهی
حکمت عملی را برای اثبات قضایای نظری آن کافی و علـم اخـالق را بـرای اثبـات آنهـا از
علوم دیگر بینیاز میدانند ،اما حقیقت آن است که ایشان به تفاوت قضـیه «اولـی» بـا قضـیه
«بدیهی» ،انحصار قضیه «اولی» در اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارجاع تمام بدیهیات ـ از هر
علمی ـ به اصل ماکور باور دارند ،که در این صورت بـدیهیات حکمـت عملـی نیـز ماننـد
«عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» باید به اصل تناقض که اصلی فلسـفی اسـت ،ارجـاع
یابند .البته این امر ناقض نظریه مبناگرایی نیست؛ چون بر اساس مبناگروی ،قضـایای نظـری
باید به قضایای مبنا و بدیهیات ارجاع یابند .پس قضایای نظری اخالق نیز باید بـه بـدیهیات
ارجاع یابند؛ اعم از بدیهیات علم اخالق یا بدیهیات علوم دیگـر .هرچنـد فیلسـوف اخـالق
میتواند بدیهیات حکمت نظری مانند اصل تناقض و اصل علیت را به عنوان مبـانی بـدیهی،
مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

مسلم و پیشفر

بگیرد و خود را از مراجعه به آنها بینیاز سازد.
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ایران ،دفتر اول ،کتابخانه آیت لال مرعشی نجفی ،قم.
 .۴۳سبزواری ،مالهادی ( ،)۱۰۵۱شرح االسماء الحسنی ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۴۱سهروردی ،شهابالدین یحیی ( ،)۱۰۵۷مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،جلد  ،۱انجمن
حکمت و فلسفه ایران ،تهران.
 .۴۱سید مرتضی ،علیبنحسین ( ،)۱۴۱۱الذخیرة فی علم الکالم ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم.

مبناگرایی در اخالق از دیدگاه آیت لال جوادی آملی

 .۰۰سبحانی ،جعفر ( ،)۱۴۱۱االلهیات ،المرکز العالمی للدراسات االسالمیة ،قم.
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 .۴۰سیوری حلی ،جمالالدین فاضل مقداد ( ،)۱۴۳۷ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین،
کتابخانه آیت لال مرعشی نجفی ،قم.
 .۴۴شهرزورى ،شمسالدین ( ،)۱۰۵۱شرح حکمة االشراق ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،تهران.
 .۴۷شیرازی ،قطبالدین ( ،)۱۰۹۰شرح حکمة االشراق ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
 .۴۶صدر ،سید محمدباقر (۱۴۱۵الف) ،بحوث فی علم االصول ،جلد  ،۹تقریر حسن
عبدالساتر ،الدار االسالمیة ،بیروت.
 .۴۵ـــــــــــــــــــ (۱۴۱۵ب) ،بحوث فی علم االصول ،جلد  ،۴تقریر سید محمود
هاشمی شاهرودی ،مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمی ،قم.
 .۴۹ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۷جواهر االصول ،بیروت ،دارالتعارف ،بیروت.
 .۴۷ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۹مباحث االصول ،مکتب االعالم االسالمی ،قم.
 .۷۳طوسی ،خواجه نصیرالدین ( ،)۱۴۳۷تلخیص المحصل ،داراالضوام ،بیروت.
 .۷۱فیا
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۵ـ پاییز زمستان ۱۰۷۹
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الهیجی ،مالعبدالرزاق ( ،)۱۰۹۰گوهر مراد ،سایه ،تهران.

 .۷۱ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۶۴سرمایه ایمان ،الزهرا ،تهران.
 .۷۰مطهری ،مرتضی ( ،)۱۰۵۱مجموعه آثار ،جلد  ،۰صدرا ،تهران.
 .۷۴ـــــــــــــــ (۱۰۹۱الف) ،مجموعه آثار ،جلد  ،۴صدرا ،تهران.
 .۷۷ـــــــــــــــ (۱۰۹۱ب) ،مجموعه آثار ،جلد  ،۱۵صدرا ،تهران.
 .۷۶ـــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۴مجموعه آثار ،جلد  ،۱۳صدرا ،تهران.
 .۷۵ـــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۹مجموعه آثار ،جلد  ،۱۶صدرا ،تهران.
 .۷۹مظفر ،محمدرضا ( ،)۱۴۱۰المنطق ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم.

