بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای حتقق کمال اخروی
از دیدگاه آیتاهلل جوادیآملی
حسین

دیبا 

چکیده
بیشتر اندیشمندان مسلمان و از جمله استاد جـوادی آملـی ،بـا اسـتناد بـه داللـت برخـی از آیـات و
ِ
افعال اخالقی کسانی که ایمان به خداوند متعال ندارند لزوما مشمول پـادا
روایات ،براین باورند که
اخروی نمیشود .البته به عقیده ایشان انسانهای اخالقمداری کـه بـه دلیـل قصـور و محرومیـت از
دریافت هدایت وحیانی و ایمان بیبهره ماندهاند ،از تمام نتایج فعل اخالقـی خـود بـیبهـره نبـوده و
دستکم در قالب کاهش عقاب اخروی سود خواهند برد؛ بر این اساس یا باید نیل به پادا

و کمـال

اخروی را برای این افراد کال منتفی دانسـت و یـا در حتمیـت آن شـک کـرد .در ایـن مقالـه میـزان
هماهنگی این دیدگاه با برخی مبانی کالمی و تفسـیری بررسـی شـده اسـت؛ براسـاس ایـن مبـانی،
ظرفیتهای وجودی مخلوقات الهی متناسب با هدف و کمال نهایی آنها در خلقت بوده و عبارت است
از فطرت و عقالنیتی که زمینه اخالقی ماندن را برای آنها فراهم مـیآورد .چنانکـه هـدف از خلقـت
انسان نیل او به کماالت اخروی بوده و نه صرفا رفع عقاب ،و اگر یگانه راه رسیدن به این کمال بهـره
گرفتن از قدرت انتخاب و اختیار در بزنگاههای امتحان دنیوی است ،الجرم باید پ یرفت کسانی کـه
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از روی قصور از موهبت ایمان برخوردار نبودند اما با تال

خود از دام وسوسهها گریخته ،انتخـاب

درست کرده و اخالقی زیستهاند ،نباید از کمال الیق ِ
نوع انسان درحیـات جـاودان بـیبهـره بماننـد.
اهمیت این مساله آنگاه آشکارتر میشود که میبینیم بیشتر انسانها در طول تاریخ بیهیچ تقصـیری از
هدایت وحیانی و به تبع آن ایمان به خداوند محروم ماندهاند؛ چنانکه مسیر فوق را بـرای ایـن تعـداد
کثیر از انسانها گشوده ندانیم ،ناچار باید برای تبیین حکمت الهی در خلقت آنها چارهای بجوییم کـه
نش ِ
با عدالت خداوند در نحوه آفری ِ
نوع انسان سازگار باشد.
کلیدواژهها :ایمان ،اخالق ،فعل اخالقی ،پادا

سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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اخروی ،جوادیآملی.

مقدمه

اصل مطلوبیت التزام به فضائل و فعل اخالقی امری تردید ناپ یر است واین مطلوبیت به
لحاظ عقلی و درذات خود ،مشروط به ایمان و باورمندی به خداوند متعال نیست .روشن
ترین شاهد این مدعا آن است که حـداقل برخـی از هنجارهـای اخالقـی در خصـوص
اخالق معرفت ،نظیر لزوم کنار نهادن جهل و تعصب وفضیلتمندی تال

برای دستیابی

شناخت وجود خداوند نیزمطرح میشود وناگزیر در این حال به لحاظ رتبی بر باورمندی
و ایمان به خداوند متعال تقدم دارد و بر این اساس مطلوبیت آن منطقا و به جهـت تقـدم
رتبی نمیتواند مشروط به ایمان باشـد؛ چنـین اسـتداللی در مـورد مطلوبیـت اخالقـی
شناخت منعِم و به تبع آن فضیلتمندی تشکر و سپاس در حق او نیز جاری است .شاهد
دیگر آنکه بر اسـاس آموزههـای دینـی و بـه عقیـده بسـیاری از اندیشـمندان مسـلمان
(مجلسی ،۱۷۵/۹ :۱۴۳۰ ،مطهـری۱۷۷/۱ :۱۰۷۷ ،و ،۰۳۵جـوادیآملـی،۱۷۰/۶ :۱۰۹۷ ،
سبحانی ،۱۱۶ /۱ :۱۴۱۰ ،مکارم شیرازی ) ۰۱۰ /۱۳ :۱۰۵۴ ،جزای فعل اخالقی برای هر
فاعلی از سوی خداوند متعال محفوظ است ،به گونه ای که حتی اگر فاعل فعل اخالقی،
ایمان به خداوند هم نداشته باشد سعی او با جزای دنیوی و یا کاهش عقاب اخروی ونه
لزوما پادا

اخروی جبران میشود .بر این اساس اصل مطلوبیت فعل اخالقی و ثمرات

آن به شکل اجمالی برای هر فاعل اخالقی اعـم از مـومن و یـر مـومن امـری مسـلم و
ضروری است.
اما پرسش مهم آن است که چرا ثمره این مطلوبیت در صـورت فقـدان ایمـان بـرای

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

به حقیقت نمیتواند مشروط به ایمان باشد ،زیرا ایـن هنجـار در مـورد لـزوم تحقیـق و
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فاعل اخالقی باید محدود به موارد م کور یعنی رفع یا کاهش ع اب باشد و آیا التزام بـه
اخالق از سوی یرمومنان در زندگی دنیوی نباید عالوه بـر کـاهش عقـاب ،مسـتوجب
الهی در حیات اخروی نیز گردد؟ این مساله فروض و صورتهای متعـددی دارد

پادا

و آنچه در این مقاله موضوع بحث است ،نتایج اخروی افعال اخالقی اشخاصی است کـه
به جهت آنکه در معرض هدایت الهی قرار نگرفتهاند و یـا بـه هـر علـت دیگـر از روی
قصور و نه تقصیر ،ایمان نیاوردهاند ،اما در عین حال ملتزم به خصائ

و افعـال اخالقـی

نیکویی هستند که از وجدان الهام یافته ،فطرت اخالقـی و یـا متـاثر از تأمـل و تصـمیم
عقالنی ایشان بوده است و همچنین نیت شخ

نیز در التزام به آن ،پایبندی به تکلیف و

نیتی انسانی و نه خودخواهانه است .در این مساله دیدگاههای مختلفی طرح شده اسـت
و اگرچه دیدگاه الب اندیشمندان اسالمی و از جمله استاد آیت لال جوادیآملی آن است
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

این نوشتار با نگاه به این مساله از زاویه ای خاص و کمترتوجـه شـده و بـا بررسـی

8

بـه

که در مورد بازتاب اخروی افعال اخالقی نیکوی ایشان نمیتـوان از حتمیـت پـادا

و

ثواب اخروی سخن گفت ،اما محور بحث در این تحقیق میزان هماهنگی این رویکرد با
برخی دیگر از مبانی کالمی و تفسیری است کـه از سـوی ایشـان و دیگـر اندیشـمندان
مسلمان مورد قبول واقع شده است.

اقتضای برخی از مبانی و ادله ،درصدد است تا امکان پ یر
خصائ

حتمیت تعلـق پـادا

و فعل اخالقی اشخاص یرمومنی که حجت الهی برای باورمندی و ایمان بـه

خدا برای ایشان فراهم نشده اما در عین حال دارای خصائ

و رفتاری نیکـو همـراه بـا

نیتی سالم در پایبندی به اخالق هستند را بررسی نماید .ادعـای اصـلی ایـن دیـدگاه آن

است که ثمربخشی التزام به اخالق در این افراد تنها در رفع یـا کـاهش عـ اب اخـروی
منحصر ن میشود بلکه وصول به کمال الیقی که نوع انسانها در خلقت برای آن آفریـده
شده اند و نیل به مقام قرب الهی ثمره اصلی چنین التزامی است.
دو نکته در اینجا الزم به ذکر است ،نخست آنکه اگرچه الب مقدمات نقلی و عقلی
این دیدگاه از سوی اکثر اندیشمندان مسلمان در حوزههای تفسیر و کالم تلقی بـه قبـول

شد اکثر مقدمات مرتبط با این بحـث از سـوی الـب اندیشـمندان مسـلمان و آیـت لال
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شده است اما با توجه به اتقان ،دقت نظر و جامعیت دیدگاههای استاد جـوادیآملـی ،در

تایید این دیدگاه انجام خواهد پ یرفت.
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تبیین مقدمات یاد شده ،آنچه در مبانی بحث مورد استفاده قرار خواهد گرفت عمدتا ناظر
به آثار ایشان خواهد بود .دوم آنکه این پژوهش بیش از آنکه در مقام اثبات ادعایی باشـد
در صدد تبیین و بازفهمی چگونگی امکان جمع بین برخی از مبانی کالمی و تفسیری بـا
برخی دیگر از آنها در مساله شرطیت ایمان در فعل اخالقی است؛ زیرا همانطور که اشاره

جوادیآملی مورد پ یر

قرار گرفته است ،اما همـاهنگی ایـن مبـانی بـا رویکـرد ایـن

بزرگان در مساله "عدم حتمیت تعلـق پـادا

بـه خصـائ

و فعـل اخالقـی شـخ

یرمومن" نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ که انتظار میرود این نوشتار زمینه ای باشـد بـرای
طرح مباحثی روشنگر که از سوی محققان در بررسی بیشتر این موضوع و نقد و یا احیانا

چنانکه اشاره شد برای بررسی جامع این مساله نیاز است در ابتدا به برخی از مبانی و
موضوعاتی که میتوانـد در نتیجـه بحـث تاثیرگـ ار باشـد اشـاره شـود .ایـن مبـانی و
موضوعات در چهار محور زیر قابل طرح است:

 .1تناسب ظرفیتها و ساختار وجودی مخلوقات با هدف خلقت آنها

بر اساس آیات قرآن هر مخلوقی از مخلوقات خداوند خلقتی خاص دارد که ویژگیهای
وجودی اعطا شده به ایشان متناسب با هدفی است که بـرای آن آفریـده شـدهاند .اسـتاد
جوادی در این زمینه میفرمایند:
«بر پایه مشاهدات و تجربیات ،هر متحرکی برای رسیدن به هـدف خـود از ابـزار و
وسایل متناسب با آن حرکت برخوردار است .خداوند سبحان ،در موارد فراوانـی از
این اصل کلی و هدایت عام یاد کرده است؛ ربنا ال ی أعطی کل شـی ٍم خلقـه ثـم
هدی ؛ آفریدگار و پروردگار ما کسی است که ساختار تکاملی هر چیـزی را بـه او
داد ،آنگاه وی را به مقصد خاص هدایت کرد( ».جوادیآملی)۱۰ :۱۰۹۷ ،

بیان فوق مبتنی بر این دیدگاه کالمی و الهیاتی است که از جمله صفات الهی حکمت
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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است که اقتضای آن ،هدفمندی افعال وانتفام صدور فعل بی ثمر و عبث درمورد خداوند
است .البته از آنجا که خداوند متعـال واجـد کمـال محـن و نامحـدود اسـت و کمـال
نامحـدود ،دارای هـدفی خـارج از ذات نیسـت پـس هـدف از خلقـت انسـان و سـایر
مخلوقات به خود ایشان و نه خداوند متعال بازمیگردد .بر این اساس الزمـه حکمـت و
هدفمندی خلقت خداوند متعال آن است که نوع خلقت هر مخلوقی با هدفی که برای آن
خلق شده است تناسب داشته باشد .عالمه طباطبایی نیز بیانی در مورد این آیه و همسو با
مطلب پیشگفته دارند که به جهت اهمیت و تاثیر آن در بحث با تلخی

در اینجـا نقـل

میشود:
هر یک از اجزام آفرینش در هستی خود هدف و ایتی دارد و در انـدرون و بیـرون
ساختمان خود با تجهیزاتی مجهز میباشـد کـه مناسـب بـا هـدف خـود

و منشـأ

فعالیتهای گوناگونش میباشد .مـثال بوتـه گنـدم از نخسـتین روز پیـدایش متوجـه

پیدایش یک بوته گندم دارای سنبلهای متعدد میباشد و اجزام عنصـری را از زمـین
و هوا با نسبت ویژه ای گرفتـه ضـمیمه وجـود خـود سـاخته روز بـروز بزرگتـر و
برومندتر میشود و از حالی بحالی منتقـل مـیشـود تـا بشـکل بوتـه کامـل دارای
سنبلهای متعدد میافتد و در همانجا به سیر خود خاتمه میدهد .یـک درخـت گـردو
نیز از نخستین روز پیدایش متوجه هدفی مخصوص بخود میباشد که یـک درخـت
گردوی برومند و نیرومند میباشد و برای رسـیدن بـنن راه مناسـبی را بـا موجـودی
تجهیزات خود میپیمایـد و مـالزم رو

زنـدگی خـود

بـوده هرگـز روزی در

هدف خود روزی رو

درخت گردو را اختیار نمیکند .همـه انـواع آفریـدها کـه

جهان مشهود را تشکیل میدهند محکوم همین قاعده کلیـه میباشـند و هـیچ دلیلـی
نیست که نوع انسان ازاین قاعده مسـتثنی باشـد بلکـه تجهیـزات وجـودی انسـان
بهترین دلیل است بر اینکه انسان نیـز ماننـد سـایر انـواع آفـرینش هـدفی دارد کـه
متضمن سعادت اوست و مناسب تجهیزات وجودی خود راهی به هدف و سعادت
خود دارد( .طباطبایی)۷ :۱۰۷۴ ،

بر این اساس اگر امکانات و استعداد هر مخلوقی با مقصد و کمـالی کـه بـرای آن در
نظر گرفته شده متناسب باشد ،باید پ یرفت کـه یکسـان بـودن انسـانها در امکانـات و
استعدادهایی که برای هدفی خاص در آنها به ودیعت نهاده شده است ،نشـانگر یکسـان
بودن هدف خلقت در مورد همه انسانها خواهد بود .نتیجه منطقی این مطلب آن اسـت
که اگر خداوند متعال برای نوعی از مخلوقات و از جمله انسان که بـرای هـدفی خـاص
خلق شده است ،استعدادات ،ابزار و امکانات الزم را فراهم آورده باشد ،اما شرائط را بـه
گونهای فراهم کند که تعداد معتنابه و عظیمی از ایشان به ر م تـال

و بهـره گـرفتن از

تمامی امکانات و استعدادات خود به قدر وسع ،از وصول بـه کمـال نهـایی و اقتضـائات

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

تعقیب هدف خود مثال راه بوته گندم را نمیرود چنانکه بوته گنـدم نیـز در تعقیـب
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راهیابی به مقصدشان محروم شوند ،چنین امری موجـب نقـن ـرض و ناهمسـاز بـا
حکمت و عدل الهی خواهد بود و با مفاد و عمومیت کریمه ربنا ال ی أعطی کل شـی ٍم
خلقه ثم هدی نیز در تنافی است.
 .2ظرفیتهای وجودی انسان و اسباب راهیابی او به هدف خلقت

انسانها دارای ظرفیتهای وجودی متنوع و در عین حال متشابهی در زمینه ویژگیهـای
فیزیولوژیکی و توانمندیهای ذهنی و روانی هستند و به وسیله اختیار خود میتواننـد بـا
بهره گرفتن از دریافتهای عقالنی ،الهامات درونی و هدایتهای بیرونـی ایـن ظرفیتهـا و
استعدادها را در مسیر کمال خود به جریان اندازنـد .اسـتاد جـوادیآملـی در ایـن زمینـه
میفرمایند:
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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عقل و فطرت ارتباطی عمیق با کمال و سعادت انسان دارد .همان سعادت و کمـالی
که مکتب وحی برای انسان در نظر گرفته است و امری خارج و بیگانـه از حقیقـت
انسان نیست ،عقل و فطرت راه آن سعادت و کمـال را میجوینـد( .جـوادیآملـی،
)۴۷۹/۱۳ :۱۰۹۷

در موارد دیگری هم میفرمایند :از منظر قرآن ،عرصه حیات دنیوی انسان ،میدان تجـارت
رابح با خدا یا تبادل بایر با شیطان است .سرمایه این تجارت نیـز ،هـدایت درونی(فطـرت) و
عمر آدمی است( .همان)۱۷۷/۱ :
بیرونی(وحی) ،نیروهای ادراکی و تحریکی و ْ
عقل و فطرت که نقش راهبری انسان را در زندگی دارند از ویژگیهای انسان اسـت
و در مقابل حیوانات از رائز برای تمشیت امور خـویش بهـره میجوینـد .در ایـن میـان
فطرت حقیقتی تغییر ناپ یر و موهبتی همگانی است کـه دریافتهـای آن اگرچـه ممکـن
است دچار شدت و ضعف گردد اما اکتسابی نبـوده و متکـی بـه ویژگـیهـای اقلیمـی،

تاریخی و قبیله ای نیست( .جوادیآملی۱۰۹۹ ،الف)۴۳۱/۷ :
فطرت انسانی عالوه بر جنبههای بینشی و ناظر به اعتقادات ،نسبت به امـور اخالقـی
نیز کارکردهای ویژه ای دارد .این ظرفیت ادراکی هم نسبت به فضائل و رذائـل اخالقـی
انسان را آگاه میکند( .همو )۴۰۵/۱۳ :۱۰۹۷ ،و هم در ابعاد انگیزشی التزام بـه فضـائل را
تشویق و از آلوده شدن به رذائل برح ر میدارد( .همو۱۰۹۵ ،الف)۵۷ :

راهنمای انسانها در پیمودن مسیر کمال هستند .در این میان دیدگاه اسـتاد آن اسـت کـه
فطرت و عقل به تنهایی کافی نیست بلکه ضمیمه شدن هدایت وحیانی ضروری اسـت.
(همو )۰۹۶/۱۱ :۱۰۹۷ ،و از مهمترین کارکردهای عقـل و فطـرت زمینـه سـازی بـرای
پ یر

و التزام به هدایت تشریعی است( .همان)۴۷۹/۱۳ :

در مباحث بعدی این مساله یعنی میزان استقالل عقل و فطرت در کنـار وحـی بـرای
هدایتگری ،مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت.
نکته آخر در این مقدمه آن است که تمامی اسـباب و عوامـل یـاد شـده متناسـب بـا
راهیابی انسان به هدف خلقت خویش یعنی کماالتی اسـت کـه ظـرف اصـلی تحقـق و
ظهور آن در حیات اخروی است و باید توجه داشت کـه ایـن هـدف صـرفا رهیـدن از
ع اب جهنم نیست (همان)۰۳۴/۱ :بلکه هدف خلقت انسان ،نیْل انسان ،بـه مقـام منیـع
خالفت الهی است( .همو۱۰۹۵ ،ب)۱۳/۱ :به عبارتی ایت خلقت انسان نیز تخلق او به
اخالق الهی و رسیدن به اوج قله کماالت انسانی یعنی خلیفه خدا شـدن اسـت( .همـو،
۱۰۹۹الف )۴۷۵/۶ :بر این اساس باید گفت که اگر برای خلقت انسان و حیات جـاودان
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او اهداف طولی در نظر گرفته شود ،اگرچه رستن از عقاب الهی خود میتواند در قالـب
کمالی ابتدایی در نظر گرفته شود اما نهایت کمال انسانی نائل آمدن به مقـام قـرب الهـی
است و اگر تمامی انسانها در امکانات و استعدادات مساوی هستند و کمیـت و کیفیـت
این مواهب تکوینی بر اساس حکمت الهی با هدف نهـایی از خلقـت ایشـان هماهنـگ
است ،هدف نهایی از خلقت همه انسانها و از جمله انسانهایی که بدون تقصیر و سـوم
اختیار از هدایت وحیانی بازمانده اند نیز چیزی جز رسیدن به کمـاالت اخـروی و مقـام
قرب الهی نیست.
 .3محرومیت برخی انسانها از هدایت وحیانی

به ر م آنکه عامل عقالنی و فطری برای هدایت و رسیدن به کمال در میان همه انسانها
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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به شکل مشترک وجود دارد ،اما در خصوص هدایت وحیانی ،برخی از انسانها به جهت
وجود برخی موانع از هدایت انبیـام محـروم هسـتند .اسـتاد در مقـام بیـان معیـار کلـی
استضعاف در ذیل آیه شریفه إال المستضعفین من الرجال والنسام والولدان الیستطیعون
حیلة والیهتدون سبیال فأولئك عسی لال أن یعفو عـنهم وکـان لال عفـواف فـوراف چنـین
میفرمایند:
برخی ضعف فکری دارند ،زیرا در وطن آنها شخ

دانایی نیست تا آنان را آگـاه

ســازد و بعضـی نــاتوانی بــدنی دارنــد ،چــون قــدرت خــروج از آنجــا را ندارنــد،
بدینجهت بیخبر میمانند .پس اینان مستضعفان فکریاند که براثر زیر سلطه بودن
یا فقدان مقتضی یا وجـود مـانعهـای گونـاگون ،از ادرا معـارف الهـی محـروم و
مشمول استثنای آیه مورد بحث هستند( .همو)۱۴۳/۱۳ :۱۰۹۷ ،

استاد در جای دیگری منع ستمکاران از انجام ابـال و ایصـال هـدایتهای وحیـانی

توسط اولیای الهی و عالمان دینی را عامل دیگری برای استضـعاف و هـدایت نایـافتگی
برخی انسانها و استضعاف فکری ایشان میدانند( .جـوادیآملـی )۱۱۹/۱۱ :۱۰۹۷ ،بـه
عقیده ایشان در جهان معاصر نیز بسیاری از انسانها از هـدایت وحیـانی محرومنـد .در
تفسیر تسنیم چنین میخوانیم:
امروز نیز انسانها بدون هدایت الهی ،در ضاللت و گمراهی هستند ،هرچند از نظـر
ال در کشورهایی نظیر هند ،ژاپـن و
علمی پیشرفتهای چشمگیری داشته باشند؛ مث ف

بر این اساس باید پ یرفت که همواره انسـانهایی در گ شـته تـاریخ و همچنـین در
زمان حال بوده و هستند که از هدایت وحیـانی محـروم بـوده انـد .در قـرآن کـریم نیـز
اشارههایی به این موضوع شده است در سوره یس آیه شش چنین میخـوانیم « :لِتُنْـ ِر
ق ْوم فا ما ُأنْ ِر آباؤُ ُه ْم ف ُه ْم افِلُون ؛ تا قومی را که پدرانشان بـیمداده نشـدند و در فلـت
ماندند بیم دهی».
اینکه چرا انسانهایی از هدایت وحیانی محروم میماننـد عوامـل مختلفـی دارد کـه
چنانکه اشاره شد از جمله آنها ممانعت انسانهای ستمکار از وصول پیام الهی اسـت کـه
این ظلم در قالب مبارزه با گستر

دین حق در زمان حیات پیامبران و دورههای پس از

ایشان در طول تاریخ بوده است .اما باید بررسی شود که جایگاه چنین عواملی در طراحی
و نقشه ریزی کالن خلقت در آفرینش میلیاردها انسانی که برای هدفی خلـق شـدهاند و
اینک از هدایت وحیانی محروم ماندهاند چیست .در هر صورت باید پ یرفت که در همه
دورانهای تاریخی انسانهایی بوده و هستند که زمینههای شناخت خداوند متعال و ایمان
به او برای ایشان فراهم نشده است و آنها نیز به جهت ضـعف فکـری ،مـالی ،امکانـات
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چین ،چون از فین وحی و هدایت الهی برخوردار نشدهاند( .همان)۱۰۶/۱۳ :
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وجسمی نتوانستهاند خود را در معرض هدایت الهی قرار دهند اینکه چرا نهایتا خداونـد
این انسانها را از موهبت هدایت وحیانی محـروم کـرده اسـت ،امـری پنهـان بـرای مـا
انسانها است اما قدر مسلم آن است که چنین انسانهایی در کره خاکی بوده و هسـتند و
هیچ تقصیری متوجه آنها به جهت عدم ایمان آوری نیست .باید توجـه داشـت کـه ایـن
بیتقصیری به دوران حاضر که عصر ارتباطات است ،نیز قابل تعمیم است زیرا در دوران
کنونی اگرچه به واسطه ابزارهایی چون شبکههای ماهوارهای و اینترنت ،جهان بـه منزلـه
دهکدهای جهانی شده است ،اما همانطور که در مباحث بعدی تبیـین خواهـد شـد نـوع
انسانها بجهت فرایندهای روانشناختی و جامعهشناختی خاص خود ،نسبت به حقانیـت
باورهای دینی و فرهنگی خود چنان اطمینان خاطری دارند کـه کمتـر انگیـزه و امکـانی
برای مطالعات وسیع و دشواردین شناسی و مقایسه ادیان برای کشف واقع و بهترینهـا،
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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برای آنها فراهم میاید .در این میان چنـین انسـانهایی اگـر چـه از هـدایت وحیـانی در
شناخت و باور به خداوند متعال محرومنـد امـا عقـل و فطـرت اخالقـی ایشـان چـرا
راهنمای آنها در شناخت فضائل و کماالت اخالقی است و چنین منبع ادراکـی در میـان
همه انسانها مشترک است .استاد در این زمینه میفرمایند:
زبان فطرت است که نه متعدد میشود و نه تحول میپ یرد؛ یعنی چنین نیسـت کـه
فطرت شرقیها به چیزی تمایل یابـد کـه فطـرت ربـیهـا از آن گریـزان باشـد و
برعکس .هیچ نحوه تباین در فطرت مشتر بشر وجود ندارد و آنچه فطرتاف از اصول
ارزشی به شمار میرود و همچون عدالت ،صداقت ،امانـت ،پاکـدامنی ،یـرت و...
ـرب ارز
با جان ملکوتی انسان هماهنگ و آشناست ،در شرق و
ْ
۱۰۹۴الف)۱۷۰ :

اسـت( .همـو،

در روایات نیز از دو حجت بر انسانها سخن گفته شده است حجـت ظـاهری کـه
همان راهنماییهای انبیام و اولیام است و حجت باطنی که شامل عقل و فطرت مـیشـود.
استاد در این زمینه میفرمایند:
گفتنی است مستضعفانی هم که به معارف الهی دسترسی ندارند ،بـه انـدازه عقـل و
فطرت خود که حجت الهی اسـت ،تکلیـف دارنـد .یـا هشـام إن لل علـی النـاس
حجتــین :حجــة ظــاهرح و حجــة باطنــة .فأمــا الظــاهرح فالرســل و ا نبیــام و

از این بیان استاد چنین بدست میاید که ،اینکـه ایشـان در مـواردی کـارکرد عقـل و
فطرت را زمینه سازی برای پ یر

هدایت دانستهاند (همـان )۴۷۹/۱۳ :در مقـام حصـر

کارکرد عقل و فطرت در مورد م کور نبوده اند و پ یرفته اند کـه ایـن دو منبـع ادراکـی
اجماال میتوانند نقش مستقل نیز برای هدایت برخی انسانها بسوی کمال داشته باشد.
عمومیت افرادی و ازمانی فطرت اخالقی چه در ابعاد شناختی در زمینه درک زیبـایی
فضائل و زشتی رذائل و چه در زمینههای انگیزشی ،عالوه بر آنکـه در آموزههـای دینـی
طرح شده است ،امروزه در دانشهای تجربی و به ویژه در مباحث روانشناسی اخالق نیز
به اثبات رسیده است .در این مطالعات ثابت شده است که عموم انسانها و حتی کودکان
در سنین ابتدایی بصورت ذاتی و بدون هر گونه آموز

و حتی مشاهده الگویی ،همدلی

و مهربانی را به عنوان امری مطلوب شناخته و در عمل نیـز نسـبت بـه همنوعـان خـود
همدلی نشان میدهند  .رویکردهای مختلف در روانشناسی اخالق از این حقیقت تحت
عنوان "وجدان اخالقی" یـاد میکننـد و بـر اسـاس تحقیقـات گسـترده در ایـن دانـش،
عمومیت پ یر

و انگیزهمندی نسبت به برخی اصول اخالقی در میان همـه انسـانها و

جوامع امری یرقابل انکارباید تلقی شود.
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ا ئمة(علیهمالسالم) و أما الباطنة فالعقول( .همو)۹۷/۱۴ :۱۰۹۷ ،
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 .4شرطیت ایمان در تعلق پاداش اخروی به افعال اخالقی

برای مطلوبیت فعل اخالقی دو شرط مطرح شده است که تحقق هر دو با هم ،برای اینکه
فعلی اخالقی باشد ،الزم است .نخست اینکه آن فعل دراسـاس از خیـر و حسـن فعلـی
برخوردار باشد و دیگر آنکه فاعل آن ،قصد و نیت صحیح و مطلوبی در انجام فعل داشته
باشد .برای مثال اگر فعلی مانند انفاق که میتواند از مطلوبیت اخالقی برخوردار باشد از
سوی شخصی با قصد و نیت فریب و یا ریاکاری انجام پ یرد ،نمیتواند به عنـوان فعـل
اخالقی تلقی گردد .در طرف مقابل نیز اگر شخصی مـال دیگـری را بـدون اذن مـالکش
تصرف کرده و آن را با قصد و نیتی مطلوب بـین فقـرا و نیازمنـدان توزیـع کنـد ،چنـین
بخششی در برآورده ساختن نیاز محتاجان نیز امری اخالقی نخواهد بود .در این میان در
مورد اینکه فاعل فعل اخالقی باید از چه قصد و نیت و نیز ویژگیهایی برخوردار باشد،
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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دیدگاههای مختلفی مطرح است ،به عقیده برخی تحقق قصد و نیـت قابـل قبـول بـه آن
دانسته میشود که فعل اخالقی ،نه لزوما از روی باورمندی و ایمان به خدا بلکه صرفا به
جهت پسندیده بودن آن و منزه از منفعت طلبی شخصی انجام پ یرد .شـهید مطهـری در
توصیف این دیدگاه میفرماید :ممکن است کسی بگوید برای حسـن فـاعلی ضـرورت
ندارد که حتما قصد تقرب به خداوند در کار باشد ،اگر کسی عمل خیـری را بـه انگیـزه
وجدان و به خاطر عطوفت و رحمتی که بر قلبش مستولی است انجام دهد ،کافی اسـت
که عمل او حسن فاعلی پیدا کند .به عبارت دیگر انگیزه انساندوستی برای حسن فاعلی
کافی است ،همین که انگیزه انسان "خود" نباشد حسن فاعلی پیدا میکند اعـم از اینکـه
انگیزه "خدا" باشد یا "انسانیت" ...اینکه نیکی به انسانهای دیگر و حتی نیکی بـه یـک

جاندار اعم از انسان یا حیوان را  -زیرا لکل کبد حرام اجر  -بدون هیچ چشـم انتظـاری
انجام دهند ،و حتی در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت نکنند که چهره خود را در
آیینه وجود محرومین میبینند ،یعنی ترس از اینکه روزی چنین سرنوشتی داشـته باشـند
عامل محرک آنها نباشد ،بلکه طوری انگیزه احسان و خدمت در آنها قوی باشد کـه اگـر
بدانند هیچ گونه سودی عاید آنها ن میشود و حتی یک نفر هم از کار آنها آگاه نمیگردد

تحت تأثیر عادت و امثال آن هم نباشند( .مطهری)۱۹۰ - ۱۹۴/۱ :۱۰۷۷ ،
در مقابل این دیدگاه ،بسیاری از متفکران اسالمی بر این باورند که بر اساس برخی از
ادله نقلی ،برای تحقق حسن فاعلی و به تبع آن ترتب پادا

اخـروی و برخـورداری از

کمال و قرب اخروی ،ایمان از جمله شرائط الزم است .ایشان بر این باورنـد کـه تحقـق
قصد و نیت قابل قبول تنها در صورتی است که فعل اخالقی همراه با اعتقاد به خداوند و
روز حساب انجام پ یرد .در تفسیر تسنیم چنین میخوانیم:
کسی که کار خوبی کرده باشد (حسن فعلی) ،لـیکن حسـن فـاعلی (ایمـان و نیـت
خال

) نداشته باشد وارد بهشت نخواهد شد؛ مانند این که کاری را به عنوان نوعدوستی

انجام دهد ،نه بر اثر اعتقاد به خداوند و روز حساب .گرچه در این صـورت ،شـخ

از

برکات دنیوی آن کار برخوردار میشود و چنین کار سودمندی ممکن اسـت در آخـرت
نیز مایه تخفیف ع اب او شود( .جوادیآملی)۴۵۰/۱ :۱۰۹۷ ،
چنانکه ذکر شد مستندات این رویکرد عمدتا آیات و روایاتی هستند کـه ظـاهر آنهـا
برخورداری از نعمتهای بهشت برای فاعل اخالقی را برای مومنـان بـه اثبـات میرسـاند.

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

و احدی به آنها یک "بارک لال" هم نخواهد گفت باز هم آن کار خیر را انجام میدهند ،و
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استاد در این زمینه میفرمایند:
در پاسخ به این پرسش که آیا کارهای شایسته کافران که به قصد خدمت بـه جامعـه
بشری انجام گرفته پاداشی دارد یا نه ،باید گفت دیـدگاه اسـالم نسـبت بـه پـادا
اخروی و ورود به بهشت بر دو محور تمرکز یافته است :ایمـان (حسـن فـاعلی) و
عمل شایسته (حسن فعلی)؛ چنانکه فرمود :و العصـر إن اإلنسـان لفـی خسـر إال
ال ین آمنوا وعملوا الصالحات ...؛ سوگند به عصـر ،همانـا انسـان در زیـانکـاری
است ،جز آنان که ایمان آورده و کردار شایسته انجام میدهند .همچنین مـیفرمایـد:
من عمل صالحاف من ذکر أو ُأنثی و هو مؤمن ؛ هر کس از مرد یا زن کار شایسـته
کند و مؤمن باشد( .همو۱۰۹۵ ،ج)۰۹/۷ :

باید توجه داشت که بر اساس این دیدگاه ،تحقق حسن فعلی بی آنکه شخ

ایمـان

داشته باشد ،فرض وقوع دارد زیرا گفته شده است "کارهای شایسته به قصـد خـدمت"؛
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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این عبارت نشان میدهد که صدور فعل اخالقی از سوی شخصی که هـیچ اعتقـادی بـه
خداوند ندارد ممتنع نیست ،ولی نهایتا چنین عملی مشمول پادا

اخروی ن میشود .اما

بر اساس برخی دیدگاهها اصوال تحقق فعل اخالقی از سوی هر انسـانی خـود نشـانه آن
است که آن شخ

حتما بهرهای از ایمان و باور به پروردگار داشته است ،اگرچـه خـود

نسبت به این باور آگاهی نداشته و این ایمان از قالبی ناهشیار برخوردار باشـد .از چنـین
دیدگاهی در آثار شهید مطهری تحت عنوان "نظریه پرستش" تعبیر شده است( .مطهری،
 ۱۷/۱۱ :۱۰۷۷و  )۰۵۶/۱۱ایشان بر این باور است که کسی که کار اخالقی میکند ،حتـی
آن کس که در شعور آگاه خود

خدا را نمیشناسد و به وجود خدا اعتراف نـدارد ،کـار

اخالقی او یک نوع خداپرستی و پرستش ناآگاهانه است .در این میان نکتهای عجیـب در
این نظریه وجود دارد و آن اینکه در این رویکرد از یک طرف پ یرفته شده است کـه در

هر فعل اخالقی ،ایمانی و لو ناهشیار وجود دارد ولی با این وجود بـرای فعـل اخالقـی
اشخاصی که از روی قصور ایمان تفصیلی و آگاهانه به خداوند ندارنـد ،حتمیـت ثـواب
اخروی نفی شده است( .مطهری )۰۴ /۱ :۱۰۷۷ ،ظاهرا در این نظریه ایمان ناهشـیار نیـز
برای رسیدن به کمال اخروی در صورت پایبندی به اخالق کفایـت نمـیکنـد .بـر ایـن
اساس این دیدگاه نیز با رویکرد سایر اندیشمندان مسلمان و از جمله استاد جوادیآملـی

در اینجا توجه به دو نکته ضروری است .نخست آنکه از دیدگاه استاد جوادیآملی و
دیگران ،فعل اخالقی از سوی یرمومنان کامال بی ثمر نیسـت و چنـین فعلـی از سـوی
یرموحد ،میتواند برای او بهرههای دنیوی یا تخفیف عـ اب و ماننـد آن را در

شخ

حیات پس از مرگ ،در پی داشته باشد( .جوادیآملی )۱۷۰/۶ :۱۰۹۷ ،دوم آنکه بر اساس
آنچه گفته شد بدیهی است که در این دیدگاه فعل اخالقی مستضعفان فکـری نیـز کـه از
روی قصور ایمان نیاورده اند از قاعده کلی م کور یعنی شـرطیت ایمـان در وصـول بـه
پادا

اخروی تبعیت میکند و ل ا حتمیت پادا

اخروی در مورد آنها منتفی اسـت .بـر

اساس این دیدگاه آیاتی نظیر فمن یعمل مثقال ذرح خیراف یره  ،نیـز داللتـی برحتمیـت
تعلق پادا

در قالب تنعم از نعمتهای بهشتی در مورد عمل اخالقی یرمومنان نخواهـد

داشت .استاد در این زمینه میفرمایند:
اگر کسی به مبدأ و معاد معتقد بود و مقداری از خدمات علمی ،اقتصادی ،سیاسی...
خود را برای خدا و تأمین رفاه خلق خدا در نظر گرفته باشد ،البته بـه همـان انـدازه
مأجور بوده و پادا

خواهد برد؛ زیرا فإن لال الیضیع أجر المحسـنین  ،فمـن

یعمل مثقال ذرح خیراف یره  .البته این در صورتی است که کار او رنگ الهی بـه خـود

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

در عدم وصول فعل اخالقی جاهل قاصر به ثواب اخروی تفاوتی نخواهد داشت.
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گرفته باشد و اگر کسی به آخرت معتقد نبود و کار خوبی برای تـأمین رفـاه جامعـه
بشری انجام داد و نسبت به وحی آسمانی عنود نبود ممکن است در آخرت پـادا
مناسب ببیند و آن پادا  ،همانا کاهش ع اب باشد؛ چنان که برخی از روایـات بـر
این مطلب داللت دارد( .همو۱۰۹۵ ،ج)۴۳/۷ :

البته باید توجه داشت که در این دیدگاه اگرچه حتمیت پادا

اخروی و برخورداری

از نعمتهای بهشتی منتفی شده است اما امکان تفضل الهی نیز منتفی نیست وچنین افرادی
ِ
وب علـیْ ِه ْم هسـتند( .همـو،
مصداق آیه :وآخ ُرون ُم ْرج ْون ْم ِر لال ِإ َّما یُع ِّ بُ ُه ْم و ِإ َّما یتُ ُ
۱۰۹۹ب)۱۷۷ :
بازخوانی مساله براساس هماهنگی مبانی فوق

در مباحث گ شته معلوم شد که اوال بر اساس آیات قرآنی خلقت الهی هدفمند اسـت و
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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ثانیا در عالم خلقت برای هر مخلوقی به تناسـب هـدف و کمـالی کـه دارد ،امکانـات و
ظرفیتهای الزم درنظر گرفته شده است که در مورد انسانها ایـن امکانـات و ظرفیتهـا
عالوه بر قوای جسمی عبارتند از ظرفیتهای عقالنـی و فطـری کـه همـه انسـانها در
برخورداری ازاین مواهب مشترک هسـتند .الزمـه اشـتراک در امکانـات و ظرفیتهـای
وجودی آن است که مقصد و کمالی که انسانها برای آن خلق شده انـد تفـاوتی نداشـته
باشد وبر اساس حکمت و عدالت الهی شرائط باید به گونه ای باشد که هرانسانی بتوانـد
با اختیار خود ،متناسب با این ظرفیتهای وجودی به کمال نهایی که بـرای هـر انسـانی
ممکن است ،نائل آید .از دیگر سو اگرچه خداوند متعال برای بـه فعلیـت رسـاندن ایـن
استعدادها وهدایت انسانها و رساندن ایشان به کمال م کور ،انبیام و اولیای خویش را به
عنوان راهنما فرستاده است؛ اما در این میان انسانهای بیشماری از این هدایتها بـه علـل

مختلف ودر عین حال بی هیچ تقصیری محروم هستند .اگر به جغرافیا و توزیع جمعیتـی
ادیان و عقائد در جهان معاصر نظری انداخته شود خـواهیم دیـد کـه امـروزه میلیاردهـا
انسان در شرق آسیا و اقیانوسیه ونقاط دور افتاده قاره آمریکا رق در اعتقادات مـوروثی
و در بی خبری و محرومیت از آگاهی روشن در مورد وجود خدای ادیان الهی و دعوت
انبیام عظام به سر میبرند که پیش از این اشاراتی در این زمینه و در مورد جمعیتهای انبـوه

کالم استاد گ شت .شرائط فکری و فرهنگی این میلیاردهـا انسـان بـه لحـاظ جنبـههای
روانشناختی و جامعهشناختی معرفت ،به گونه ای است که ایشان در سراسر عمـر حتـی
تصور جهان بینیهای دیگر و حقانیت احتمالی آنها به ذهنشان خطور نمیکند و بـه تبـع
آن احساس و ضرورتی نیز برای تحقیق پیرامون عقائد دیگردر آنها پدید نمیاید و از ایـن
جهت تقصیری متوجه ایشان نیست .مرحوم امام خمینی در این زمینه دیدگاهی دارند که
بر این ادعا و بر واقعیات عینی ،کامال منطبق است .ایشان بر این باور است که اکثر قریب
به اتفاق مردمی که عوام به حساب میایند و ایمـان ندارنـد و حتـی خـواص ایشـان کـه
باورهای ناصوابی دارند ،به لحاظ اعتقادی انسانهایی قاصرند زیرا آنها بجهـت اینکـه از
طفولیت در معرض تلقینهای اطرافیان بوده و رشـد و نمـو ایشـان در محـیط فکـری و
فرهنگی خاصی صورت پ یرفته است ،نسبت به عقائد و باورهای خود جازمند و بطالن
عقائد دیگر را بدیهی دانسته و اصال احتمال خالفی نمیدهند تا حجت بـر ایشـان تمـام
باشد( .خمینی )۱۳۳/۱ :۱۰۷۱ ،این جمعیت انبوه از انسانهایی که از هدایتهای الهی و
به تبع آن از موهبت ایمان محروم بوده اند در ظرفیتهای وجودی با انسـانهایی کـه در

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

انسانی در چین ،هند و ژاپن که به جهت موانعی ،از هدایت وحیانی محروم مانده اند ،در
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معرض هدایت الهی بوده اند تفاوتی ندارند و بر اساس مطالب پیش گفته ،هدف خلقت
آنها نیز نمیتواند با انسانهای دیگرمتفاوت باشد .در این میان شاخصه ای که مـیتوانـد
زمینه ساز تامل بیشتری در موضوع گردد ،شاخصه کمی و تعداد بسیار قابل توجه چنـین
انسانهایی در قیاس با میزان و تعداد افرادی است که حجـت الهـی بـرای ایمـان آوری
ایشان تمام شده است .الزم به ذکر است که رابطه شاخصـه کمـی بـا حکمـت الهـی در
آفرینش انسانها همواره مورد توجه حکما بوده است .ابنسینا از جمله حکیمانی اسـت
که معیار کمی را در مساله سعادتمندی انسانها مطرح کرده اسـت( .ابنسـینا ،بـیتـا/۰ :
 )۰۱۷این شاخصه کمی که میتواند مستقیما با مساله حکمت الهی در خلقت نوع انسان
برای نتیجه گیری پیوند بخورد ،هنگامی معنادارتر میشود که توجه کنیم چنین وضـعیتی
اختصاص به جهان معاصر ندارد و پس از عصر بعثـت تـا کنـون چنـین شـرائطی بـرای
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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بسیاری از مناطق جغرافیایی وجود داشته است.
حال پرسش اساسی اینجاست که آیا میتوان پ یرفت که این میلیاردها انسانی کـه در
جهان معاصر و در طول تاریخ بی هیچ تقصیری شـرائط ایمـان آوری بـرای آنهـا فـراهم
نشده است ،باید از هدف خلقتشان که الجـرم بـه سـبب اشـتراک در خلقـت ،هـدفی
مشترک با دیگر انسانهااست وقاعدتا نباید تفاوتی بکند ،باز ماننـد و هـدف روشـنی در
خلقت انبوهی از انسانها که جمعیت ایشان نسبت معتنابهی از ساکنان کره خـاکی را بـه
خود اختصاص میدهند وجود نداشته باشد؟اگر مسیر برای کمال یابی چنین انسـانهایی
گشوده نباشد ،پس به راستی فلسفه خلقت این انسانها چه امری مـیتوانـد باشـد؟ آیـا
میتوان پ یرفت که این میلیاردها انسان بازمانده و محروم از هدایت الهـی صـرفا خلـق

شده اند تا صرفا عاملی برای ازدیاد وزر و وبال ظالمانی باشند که مانع ایصال پیام وحیانی
و انجام رسالت اولیام در گستر

دین شده اند؟ اگر قاعده عقلی م کور یعنـی تناسـب

ظرفیتهای خلقت با هدف خلقت ،استثناناپ یر باشد این جمعیت انبوه از انسانهایی که
از هدایت تشریعی محروم شده اند نباید از رسیدن به هدف مشترکشان با دیگرانسانها و
کمال الیق ونهایی آنها که همانا وصول به قرب الهی و تخلق به صفات متعالی است و نه

طرح میابد و آن اینکه برای چنین اشخاصـی کـه از موهبـت ایمـان و هـدایت تشـریعی
محروم مانده اند ،رسیدن به این درجات و کمال الیق در خلقتشان ،چگونه ممکن است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه داشت که هدف خداوند ،درآفرینش
موجودی نظیر انسان که با وصف اختیار اعمال خود را انجام میدهد ،رساندن او به کمـال
از راه انتخاب و اختیار بوده است و روشن است که رسـیدن بـه چنـین هـدفی در گـرو
فراهم بودن زمینههای اختیار و انتخاب است و این اختیار در صحنههای امتحان ظهور و
بروز یافته و زمینهساز تکامل او میگردد ،جایگاه این امتحان عالم ماده است؛ زیرا تنها این
عالم جایگاه تضادها و تزاحمهاست .انسانها در زندگی دنیـوی بـرای انتخـاب بـر سـر
دوراهیها قرار میگیرند و اگر بهاختیار خود ،راه درست را انتخاب کنند ،سعادتمند و در
یر این صورت به کمالی که باید از راه انتخاب برسند ،دست نمییابند .بنابراین ،انسـان
آفریده شده است تا سر دوراهی قرار بگیرد و آزموده شود و از این راه سرنوشت خویش
را معلوم سازد( .مصباح یزدی )۴۴۶/۱ :۱۰۷۶ ،بر این اساس اگر راه وصول بـه کمـاالت
اخروی برای هر انسانی جز از راه امتحان الهی و تال

میسور نیست و چنـین امتحـانی

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

صرفا نجات از ع اب در خلقت ،باز مانند .بر این اساس در اینجا پرسـش بعـدی مجـال
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برای انسانهایی که یگانه حجت الهی بر آنها در یاب هدایت وحیانی ،فطـرت اخالقـی
آنها است ،تنها با بهره گـرفتن از نیـروی اراده و اختیـار درانتخـاب بهتـرین گزینـهها در
بزنگاههای اخالقی حیات دنیوی در مبارزه با وسوسههای خودخواهانه و منفعت طلبانـه
تحقق میابد ،باید پ یرفت که همین التزام و اتصاف به خصائ

و اعمال نیکوی اخالقی

است که نتیجه و تجلی آن میتواند کمال اخروی باشد .راهنمـا و هـدایتگر انسـانها در
چنین مواردی عقل و فطرت اخالقی است که از دیدگاه استاد جوادیآملی و بسـیاری از
اندیشمندان دینی یکی از دو حجت الهی بر انسانها در حیات دنیوی است وطبیعتا عمل
بر اساس الهامات فطرت اخالقـی و رهنمودهـای عقلـی و تبعیـت از ایـن هـدایتهای
تکوینی در مقابل وسوسههای ل تجویانه طبیعت انسانی و پایبندی به اخالق که البا با
سختی و مشقت همراه است از آن جهت که مطلوب خداوند متعال اسـت مـیتوانـد بـه
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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تنهایی عامل کمال اخروی انسان باشد .فطرت و وجدان اخالقی در پرتو عقل مـیتوانـد
در بزنگاههای اخالقـی مسـیر وانتخـاب صـواب را بـه انسـان بازشناسـد .عمومیـت و
تاثیرگ اری چنین ظرفیتی درقالب فطرت اخالقی انسـانها در مـوارد متعـددی در آثـار
حضرت استاد مورد تاکید قرار گرفته اسـت .ایشـان در بـاره عمومیـت و ثبـات فطـرت
اخالقی میفرمایند:
فطرت ،نه از خصوصیت اقلیمی نشأت گرفته است تا با تغییر آن دگرگون شـود ،و
نه در زمانه مخصوص محصور است تا با گ شت آن سپری شود ،و نـه در معـرض
حوادث دیگر واقع میشود تا با تحول رخـدادها فرسـوده گـردد ،بلکـه هـمچنـان
مشرف بر هر زمین و محیط بر هر زمان و حاکم بر هر سنت و رسم قومی و نـژادی
و مانند آن است( .جوادیآملی۱۰۹۹ ،ج)۶۵۵ :

در کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن نیز چنین آمده است:
زبان فطرت است که نه متعدد میشود و نه تحول میپ یرد؛ یعنی چنین نیسـت کـه
فطرت شرقیها به چیزی تمایل یابـد کـه فطـرت ربـیهـا از آن گریـزان باشـد و
برعکس .هیچ نحوه تباین در فطرت مشتر بشر وجود ندارد و آنچه فطرتاف از اصول
ارزشی به شمار میرود و همچون عدالت ،صداقت ،امانـت ،پاکـدامنی ،یـرت و...
ـرب ارز
با جان ملکوتی انسان هماهنگ و آشناست ،در شـرق و
ْ

اسـت و تنهـا

متفاوت سازد؛ چنانکه بویایی همه انسانها از نسیم خو

گلستانها ل ت میبرد و

از بوی بد لجنزارها و مردارها تنفر دارد( .همو۱۰۹۴ ،الف)۱۷۰ :

در کلمات استاد دامنه و گستره اطالعات و ادراکات فطرت اخالقـی در انسـانها بـه
گونه ای تصویر شده است که شامل مهمترین اصول و فضائل اخالقـی میگـردد .بیانـات
ایشان در این زمینه چنین است:
همانطور که شناخت ما از امور اولی و بدیهی فطری است ،یك سلسله گرایشهـای
عملی هم داریم که فطری هستند .چنان که همه انسانهـا بـدون ایـن کـه از کسـی
بشنوند و یا به مکتبی بروند ،به صداقت و امانـت و وفـا و حیـا و امثـال آن گـرایش
دارند و از خیانت و ک ب و نفاق و خلفوعده و پیمانشکنی گریزانند .هـر کسـی
در هر جا متولد شود و در هر نقطهای زندگی کند ،چه مشـرق و چـه مغـرب ،چـه
قطبی و چه استوایی ،و دارای هر نژادی باشد ،باین فضـایل اخالقـی گـرایش دارد.
(همو۱۰۹۴ ،ب )۱۷۵ :از سوی دیگر ،انسان بنا به فطرت انسانی خود ،هـر آنچـه را
برای خود میخواهد ،برای دیگران نیز همان را اختیار میکنـد و هـر چیـزی را کـه
برای خود نمیپسندد ،برای دیگران هم نمیپسندد .مدنیت فطری انسان ،هیچگاه بـا
ِ
انسـان دارای
ارت و تجاوز به حقوق دیگران سازگار نیست( .همو۱۰۹۵ ،د)۱۴۷ :
فطرت سلیم میفهمد که چه چیزی خوب یا بد است و این فهم ،سـرمایه نخسـتین

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

گرایش به طبیعت و دوری از فطرت ،ممکن است درجه تمایل به ایـن ارز هـا را
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هــر انســان و بــرای تکامــل وی ضــروری اســت( .همــو )۴۰۵/۱۳ :۱۰۹۷ ،همــه
ارز های اخالقی و نیز عدالت مفطور فطرت است و فطرت مخمور بـا انسـانیت،
پس چگونه میتوان آن را از ذاتش جدا کرد( .همو)۱۶۳ :۱۰۷۳ ،

بسیار دشوار مینماید کـه بتـوان پـ یرفت چنـین ظرفیتهـای عظـیم و زیبـایی در
میلیاردها انسانی که بی هیچ تقصیری از موهبت ایمان بی نصیب مانده اند ،نه برای آن به
ودیعت گ ارده شده است تا ایشان را به کمال الیق عمـوم انسـانها واصـل کنـد ،بلکـه
نهایت ثمره به فعلیت رسیدن این ظرفیتها ،کاستن از عقاب ایشان خواهد بود؛ عقابی کـه
در فرض استضعاف اعتقادی و در صورت پایبندی به اخالق در طول عمر از سوی یـک
شخ

 ،ممکن است اصوال موضوعیتی پیدا نکرده و فعل اخالق بدون جزا مانده و یکی

دیگر از سنن الهی مورد نقن قرار گیرد .نتیجه چنین دیدگاهی عدم حتمیت وصـول بـه
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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کمال در حق انسانهایی بیشمار است و زمینه این پرسش جـدی را فـراهم میـاورد کـه
چنین نگاهی به این ظرفیت و استعداد وجودی در این جمعیت انبوه از انسانها چگونـه
با این سخن وآموزه قرانی قابل جمع است که:
هر مخلوق و متحرکی برای رسیدن به هدف خود از ابـزار و وسـایل متناسـب بـا آن
حرکت برخوردار است .خداوند سبحان ،در موارد فراوانی از این اصـل کلـی و هـدایت
عام یاد کرده است؛ ربنا ال ی أعطی کل شی ٍم خلقه ثم هدی ؛ آفریدگار و پروردگار ما
کسی است که ساختار تکاملی هر چیـزی را بـه او داد ،آنگـاه وی را بـه مقصـد خـاص
هدایت کرد( .همو)۱۰ :۱۰۹۷ ،
اگر بر اساس تبیین مرحوم عالمه طباطبایی از آیه فوق ،در جهان خلقـت ،اسـتعداد و
ظرفیتها و نحوه آفرینش همه انواع و از جمله بوتههای گندم و درختان گردو متناسب بـا

مقصدی که دارند طراحی شده است و نهایتا امکان به فعلیت رسیدن و کمالیابی در آنها
مهیا است؛ آیا میتوان از معطل مانـدن ظرفیتهـای وجـودی میلیاردهـا فـرد از نـوعی
ارجمند از مخلوقات سخن گفت که دیگر موجودات عالم خاکی مسخر ایشان هسـتند؟
با توجه به اینکه در مبانی کالمی حکمت الهی ،شاخصه کمیـت خـود موضـوعیت دارد،
چنانچه نسبت کمی معتنابه انسانهایی که به جهت قصور از نعمت ایمان محروم مانده و

تعداد طرف مقابل ،براساس منطق حاکم در مساله شرور یعنی قاعده "شـر اقلـی و خیـر
اکثری" ارزیابی شود ،داللتهای روشنی در دشواری پ یر

نتایج دیدگاه م کور در بیـان

سرنوشت این حجم از انسانهای باز مانده از کمال الیق خویش خواهیم یافت؟
در اینجا ممکن است گفته شود نعمتهای اخروی تفضل الهی است که صرفا با وعـده
او حتمیت پیدا میکند و بر این اساس ضرورتی برای تعلق آنها در صـورت پایبنـدی بـه
اخالق در صورت استضعاف عقیدتی نیست؛ اما با دقت در بیان فوق میتوان متوجه شد
که محوریت استدالل درحتمیت پادا

در قالب کماالت اخروی ،ضـرورتی اسـت کـه

حکمت الهی در زمینه تناسب ظرفیتها و امکانات مخلوقات با هدف ایشـان از خلقـت و
وحدت هدف در خلقت نوع انسان اقتضا دارد و حد وسط استدالل استحقاق پادا

بـه

عنوان تفضل در قبال التزام به اخالق نیست بلکه اقتضای حکمت و عدالت الهی است که
حتمیت و وجوب ثمره را به دنبال دارد که همان کمال الیق انسانی است .اسـتاد در مقـام
بیان فرق بین مقام تفضل و عدل میفرمایند:
یکی از اسمای حسنای خدای سبحان «عـادل» اسـت .او چنانچـه نخواهـد در جـزا
دادن ،احسان کند باید به عدل رفتار کند ،زیرا رحمت و احسان ،تفضل اسـت؛ ولـی

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

بر اساس دیدگاه م کور کمال اخروی تضمین شده ای برای آنهـا نیسـت در مقایسـه بـا
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عدلْ ضروری و واجب است ،هر چند لزوم عدل از قبیـل «یجـب عنـه» اسـت؛ نـه
«یجب علیه»( .همو)۰۹۹/۹ :۱۰۹۷ ،

در پایان ،اشاره به دو نکته ضروری مینماید؛ نخست آنکه ،آنچـه در مـورد ترتـب
کمال و پادا

اخروی بر اساس حکمت و عـدالت الهـی در یـاب ایمـان ذکـر شـد

منافاتی با آن ندارد که اشخاصی که با عنـاد و لجاجـت از ایمـان روی برگردانـده انـد
بهرهای از فعل اخالقی خویش در قالب پادا

اخروی نبرند زیرا اوال ایشان بر خالف

قاصران ،با آنکه حقانیت وجود خداوند و سرای اخروی را درک کرده اند ،با این حـال
با آن از در ستیزه درآمده و با تقصیر ،خود را از موهبـت ایمـان محـروم کردهانـد و در
حقیقت گویا با انکار این حقایق ،به نوعی از کمال اخروی خود صرف نظر کـرده انـد.
عالوه بر این شاید بتوان گفت اصوال امکان تحقق قصد و نیت صالح و انگیـزه انجـام
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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فعل اخالقی برای اشخاص عنود و لجوجی که با مهمترین وجوه حقیقت ،متعصبانه از
در انکار وارد شدهاند ،بسیار دشوار مینماید .نکته دوم آنکه بـه ر ـم پـ یر

نتیجـه

بخش بودن فعل اخالقی برای کمال اخروی حتـی در صـورت فقـدان ایمـان از روی
قصور؛ اما آثار مثبت ایمان و باورمندی به خدا و سرای اخروی بر روی تحقق و کیفیت
مطلوب فعل اخالقی ،امری تردید ناپ یراست و بی گمان ایمان بـه خداونـد متعـال و
حیات اخروی هم در تقویت انگیزهمندی شخ

برای التزام به اخالق تاثیرگ ار است

و هم زمینه ساز تحقق نیت و قصد صحیح در انجام فعل اخالقی است و ایـن نعمتـی
است که محرومان از هدایت الهی از آن بیبهرهاند اما در عین حال به این نکته نیز باید
توجه داشت که عدالت الهی اقتضا دارد که جزای اخروی هر انسانی به حسب دادههـا
و سرمایههای او در قیاس با تالشی که مب ول کرده است ،رقم میخورد و بر این اساس

محاسبه الهی در مورد این دو گروه که یکی از آنها از موهبتهای بیشـتری برخـوردار
است نیز متناسب با همین معیار و منطق است.
نتیجه گیری و پرسش فرارو

از مجموعه مباحث ذکر شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مسیر کمال بـرای انسـانهایی
که به هر دلیل از هدایت وحیانی بازمانده اند و بی هیچ تقصیری از موهبت ایمـان محـروم

افرادی سبب کمال وجودی و اخروی ایشان گردد .در این میان مفاد برخی از ادله نقلـی در
مقام تبیین نتیجه فعل اخالقی و سرنوشت چنین افرادی آن است کـه ایـن افـراد در تعیـین
وضعیت و جایگاه اخروی خود باید امیدوار به امـر و رحمـت الهـی باشـند و بسـیاری از
متفکران اسالمی نیز بر اساس همین ادله ضمن آنکه احتمال و امکان تحقق کمال و پـادا
اخروی را نفی نکرده اند اما به حتمیت آن نیز ملتزم نشدهاند .در بررسی ایـن دیـدگاه بایـد
گفت اگرچه این رویکرد سعی کرده است با تحفظ کامل بر محدوده مفاد ادله نقلی ،صـرفا
بر احتمال کاهش عقاب یا احیانا پادا

تاکید کند؛ اما بر اساس مقدمات پیش گفتـه ،یگانـه

توضیح برای آنکه خلقت میلیاردها انسان که جمعیت ایشان تعداد معتنابهی از کل جمعیت
انسانی را در کره خاکی تشکیل میدهد ،عبث نباشد ،حتمیت تحقق کمال و پادا

اخـروی

در قبال فعل اخالقی این افراد است .اما اینکه چرا ادله نقلی چنین حتمیتی را مطـرح نکـرده
اند خود موضوع تحقیق مستقلی است و شاید توجه به جنبههای انگیزشی مخاطبان وحـی
در تحری

ایشان بر ثبات ایمانی و مطلوبیت آن که در بُعد تبلیغی و با عنایت به مخاطبـان

خاص وحی صورت میپ یرد ،در این خصوص راهگشا باشد.

بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی

گشته اند ،بسته نیست و اقتضای حکمت و عدالت الهی آن است که فعـل اخالقـی چنـین
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منابع
 .۱ابنسینا (بیتا) ،االشارات و التنبیهات ،مؤسسه نصر ،تهران.
ل
عبدال (۱۰۹۴الف) ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۱جوادیآملی
 .۰ـــــــــــــــــ (۱۰۹۴ب) ،فطرت در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۴ـــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۷هدایت در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۷ـــــــــــــــــ (۱۰۹۵الف) ،مبادی اخالق در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۶ـــــــــــــــــ (۱۰۹۵ب) ،نسیم اندیشه ،نشر اسرام ،قم.
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷
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 .۵ـــــــــــــــــ (۱۰۹۵ج) ،معاد در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۹ـــــــــــــــــ (۱۰۹۵د) ،نسبت دین و دنیا ،نشر اسرام ،قم.
 .۷ـــــــــــــــــ (۱۰۹۹الف) ،ادب فنای مقربان ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۳ـــــــــــــــــ (۱۰۹۹ب) ،اسالم و محیط زیست ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۱ـــــــــــــــــ (۱۰۹۹ج) ،شمیم والیت ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۱ـــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۷تسنیم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۰ـــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۳ادب قضا در اسالم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۴خمینی ،روح لال ( ،)۱۰۷۳مکاسبالمحرمه ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،قم.
 .۱۷سبحانی ،جعفر( ،) ۱۴۱۰االنصاف فی مسائل دام فیها الخالف ،موسسه االمام الصادق،7
قم.
 .۱۶طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۰۷۴قرآن در اسالم ،دار الکتب االسالمیه ،تهران.

 .۱۵مجلسی ،محمدباقر( ،)۱۴۳۰بحاراالنوار ،جمعی از محققان ،دارإحیام التراث العربی،
بیروت.
 .۱۹مصباحیزدی ،محمدتقی( ،)۱۰۷۶خداشناسی (معارف قرآن) ،موسسهآموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره) ،قم.
 .۱۷مطهری ،مرتضی ،)۱۰۷۷( ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،تهران.
 .۱۳مکارم شیرازی ،ناصر( ،)۱۰۵۴تفسیر نمونه ،ناشر دارالکتب االسالمیه ،تهران.
بررسی شرط ایمان در فعل اخالقی برای تحقق کمال اخروی از دیدگاه آیت لال جوادیآملی
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