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چکیده
تبیین آرای فلسفی استاد جوادیآملی در مسائل معناشناختی میتواند مقدمهای برای دفاع عقالنـی از
اخالق جاودان و واقعگرای اسالم در هرعصری باشد .در این مقاله نظریه ایشان در خصوص معنـای
«الزامات اخالقی» و جایگاه این نظریه در میان نظریههای معناشناسی فرااخالق مـورد بررسـی قـرار
میگیرد .این نظریه ،مفاهیم «بایدها و الزام هـای اخالقـی» را اعتبـاری و تعریـفپـایر و بـه معنـای
«ضرورتبالغیر اعتباری» میداند .در این دیدگاه ،برای تعریف مفـاهیم اخالقـی از مفـاهیم اخالقـی
دیگر یا از مفاهیم تجربی استفاده نمی شود .از این رو ،این نظریه جزو نظریـه هـای «تعریـفگـرا» و
«طبیعتگرایی عام» به حساب میآید ،نه «طبیعتگرایی خاص» .اما این نظریه چون مانند نظریههـای
الهیاتی مفهوم «باید اخالقی» را بر اسـا

امـر و نهـی الهـی تعریـف نمـیکنـد ،جـزو نظریـههـای

«فراطبیعتگرایی الهیاتی» نیز نمیباشد ،اما به دلیل اینکـه از مفـاهیم معقـوالت ثانیـه فلسـفی ،یعنـی
ضرورتبالغیر برای تعریف «بایدهای اخالقی» استفاده میکند ،جزو نظریههـای «فراطبیعـتگرایـی
فلسفی» طبقهبندی میشود .به لحاظ معرفت شناسـی نیـز ،در نظریـه اسـتاد جـوادی آملـی مفـاهیم
«بایدهای اخالقی» ،مفاهیمی اعتباری و گزارههای حاوی آنها گزارههایی انشایی هستند نـه اخبـاری،
یعنی شناختی از واقعیت اخالقی در خارج به ما نمیدهند ،پس این نظریه به لحـاظ معرفـتشناسـی
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«بایدهای اخالقی» و گزارههای حاوی آنها« ،ناشناختگرا» است ،اما به لحاظ اینکه اعتبار آن مفاهیم
و انشام گزارههای حاوی آنها بر اسا

مصالح و مفاسد واقعی است ،لاا اعتباری محض و براسـا

سلیقه و عواطف شخصی و جمعی نیستند ،از اینرو ،این نظریه به حیث وجودشناسی ،در خصوص
الزامات اخالقی «واقعگرا» به حساب میآید .البته «واقعگرا» بودن این نظریه به این معنـا نیسـت کـه
بایدهای اخالقی دارای مابإزای خارجی هستد ،بلکه به این معنا است که مبتنی بر باورهایی حقیقی و
واقعی هستند که در حکمت نظری با برهان اثبات شدهاند.
کلیدواژهها :جوادی آملی ،باید اخالقی ،باید اعتباری ،بایـد حقیقـی ،ضـرورتبـالغیر ،معناشـناختی،
شناختگرا ،واقعگرا.

سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۶

مقدمه

در آغاز قرن بیستم فیلسوفان تحلیلی مسائل جدیـدی را در مباحـث اخـالقپژوهـی
طرح کردند که برای حل آنها آرای مختلفی که متأثر از تئوریهای اخالقی و مبـانی
وجود شناختی ،معرفت شناختی و انسان شناختی آنها بود ،مطرح شد .پاسخ مناسـب
به این پرسشها براسا

مبانی فلسفی و انسان شناسی اسالمی نیازمند رجوع به آثـار

حکمای مسلمان است .اما آثار اخالقی عالمـان مسـلمان بیشـتر در سـاحت «اخـالق
ارزشی» و «چگونگی اتصاف به ارزشهای اخالقی» نگاشته شده است ،نـه نـا ر بـه
پرسشهای فرااخالق .در این بین ،به نظر میرسد نظریه «اعتباریات» عالمه طباطبـایی

کــه بــه خــوبی تــوان پاســخگــویی بســیاری از مســائل فــرااخالق را دارد .از ســویی
دیگر،استاد جوادیآملی از جمله کسانی است که ضمن پایرش نظریـه «اعتباریـات»،
به تبیین و شرح آن نیز پرداخته است و از اعتباریات در توضیح پارهای از مبـانی علـم
اخالق و فرااخالق استفاده کرده است .از اینرو ،تبیین آرای اسـتاد جـوادیآملـی بـه
عنوان یک فیلسوف معاصـر صـدرایی در خصـوص مسـائل فـرااخالق ارزشـمند و
راهگشا خواهد بود.
در پژوهشهای فرااخالق مفاهیم و احکام اخالقی از حیـث معناشناسـی ،هسـتی
شناسی و معرفت شناسـی بـا روش عقلـی و فلسـفی ،مـورد تحلیـل و تبیـین قـرار
میگیرند(.مصباح )۱۴ :۱۰۹۴ ،اما از آنجا کـه در نظـر فیلسـوفان تحلیلـی مشـکالت
فلسفی و اخالقی و مانند آن نشأت گرفته از ابهام در مفـاهیم بـه کـار رفتـه در علـوم
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علی رغم اینکه نا ر به مباحث فرااخالق طرح نشده است ،ولی دارای رفیتی اسـت

۵

فلسفی و اخالقی است ،و با ابهامزدایـی از مفـاهیم و تحلیـل آنهـا ،یعنـی بـا تحلیـل
معناشناختی مفاهیم فلسفی و اخالقی مسائل آنها هم حل مـیشـود ،بـر ایـن اسـا ،
مباحث «معناشناسی» در علوم مختلف اهمیت ویژهای یافت .البته از نظر تاریخی و در
سنت اندیشه اسالمی ،بحث در باره معنای ُحسن و قبح در نـزد متکلمـان و فالسـفه،
پیش و بیش از بحث در باره معنای باید و نباید بوده است ،ایـن در حـالی اسـت کـه
مباحث باید و نباید ،بیشتر مورد توجه اصولیان بوده است .اما هم بحث از ارزشهـای
اخالقی ،مانند خوب و بد و هم از الزامات اخالقی ،مثل باید و نبایـد نـزد فیلسـوفان
اخالق پراهمیت است(.شریفی )۰۹ :۱۰۷۷ ،از اینرو ،ضـرورت دارد هـر فیلسـوف
اخالقی ابتدا به بحث معناشناسی مفاهیم اخالقی به پردازد.
نکته دیگر در اهمیت مباحث «معناشناسی مفاهیم اخالقی» ایـن اسـت کـه تبیـین
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واقعنمایی یا واقعننمایی جمالت و احکام اخالقی که از مهمترین مباحـث فـرااخالق
است ،مبتنی بر واقعنمایی یا واقعننمایی مفردات گزارههای اخالقی است ،و از طرفی،
«موضوعات» گزارههای اخالقی مانند عدالتورزی ،ستمگری و راسـتگویی در علـم
اخالق مورد بررسی قرار میگیرد ،لاا تنها «محمولهای» گزارههای اخالقی هستند که
در مباحث فرااخالق مورد تجزیه و تحلیل فلسفی قرار میگیرند .در این راسـتا،اولین
گــام در بحــث معناشناســی جمــالت و گــزارههــای اخالقــی ،معناشناســی مفــردات
«محمولهای اخالقی» است .و یکی از پایهای ترین مباحث معناشناسی در فـرااخالق
تحلیل فلسفی مفاهیم الزامات و بایدهای اخالقی اسـت .از ایـنرو ،در ایـن پـژوهش
بحث معناشناختی الزامات و بایدهای اخالقی از دیـدگاه اسـتاد جـوادیآملـی مـورد

بررسی قرار خواهد گرفت ،تا یکی از مهمترین پایههای نظریه فرااخالق ایشان تبیـین
گردد.
در این مقاله روشن خواهد شد که مفهوم «باید و نباید» مفاهیمی عینـی یـا ذهنـی،
واقعی یا اعتباری هستند؟ و اینکه آیا مفـاهیم بایـد و نبایـد اخالقـی از سـنخ مفـاهیم
ماهوی هستند یا از سنخ مفاهیم فلسفی؟ و اینکه تفاوت مفهوم «باید» در کاربرد علوم
نظری و عملـی چیسـت؟ و در نهایـت ،آیـا ایـن مفـاهیم و گزارههـای حـاوی آنهـا
واقعنماهستند یا بیانگر عواطف و احساسات شخصی هستند؟
محمول گزارههای اخالقی موضوع معناشناختی فرااخالق

اخالقی است؛ زیرا آنچه باعث اخالقی بودن یک جمله میشـود ،محمـول آن اسـت،
وگرنه ممکن است یک موضوعی مثل «راست گویی» که معموال در جمالت اخالقـی
به کار میرود ،در یک جملهای استفاده شود که محمول آن غیراخالقی باشد .بـه طـور
مثال ،جمله «راست گویی نشانه سالمت روان است» یک جمله روانشناسانه است نـه
اخالقی ،زیرا محمول آن یک مفهوم اخالقی نیسـت .از طرفـی موضـوعات جمـالت
اخالقی معموالً ابهامی ندارند ،مثال در جمله «راست گویی بایسته است» ،معنـای واژه
«راست گویی» روشن است ،ولی در معنای «بایسـتگی» کـه محمـول جملـه اخالقـی
است ،ابهام و مناقشه وجود دارد ،و پیش از این گاشت که یک فیلسـوف تحلیلـی در
مباحث فرااخالق به دنبال ایضـاح مفـاهیم واژگـانی اخالقـی اسـت کـه دارای ابهـام
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در بحث معناشناختی مفاهیم اخالقی آنچه مهـم اسـت تحلیـل محمـول جملـههـای

۷

هستند .و از سویی دیگر ،تبیین داللی محموالت اخالقـی کـه مبـادی تصـوری علـم
اخالق شمرده میشوند ،پایه حل بسیاری از مسائل فرااخالق خواهد بود .از ایـن رو،
تبیین معنای جملههای اخالقی مبتنی بر روشن شدن مفـاهیم تصـوری محمـولهـای
آنها است.
از میان مفاهیم ،هفت واژه و مفهوم هسـتند کـه هـر گـاه یکـی از آنهـا محمـول
جملهای قرار بگیرد که موضوع آن رفتار اختیاری انسان است ،و در معنای اخالقی نیز
به کار رفته باشد ،مانند «راستگویی خوب است» و «رفتار عادالنـه بایسـته اسـت» ،آن
جمله ،اخالقی خواهد بود .این مفاهیم اخالقی بـه دو دسـته «ارزشـی» و «و یفـهای»
تقسیم میشوند .مفاهیم «خوب و بد» مفاهیم ارزشی و مفاهیم «بایـد ،نبایـد ،درسـت،
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نادرست ،و یفه» مفاهیم الزامی یا و یفهای هستند .مفاهیم ارزشی ،ارزش و فضـیلت

از آنجا که مباحث معناشناختی استاد جوادیآملی مبتنی بر مباحث اعتباریـات اسـت،

۱۳

به منظور جلوگیری از خلط مباحث ،الزم است پیش از ورود بـه بحـث معناشـناختی

موضوع را بیان میکنند و مفاهیم الزامی یا و یفهای ،مفاهیمی هستند که انسـان را بـه
انجام یا ترک کاری برمیانگیزانند.
اعتباریات پایه معناشناختی «بایدهای اخالقی»

بایدهای اخالقی ،تبیینی از اقسام اعتباریات ارائه شود ،تا روشـن شـود کـه منظـور از
اعتباریای که مفاهیم اخالقی از آن قسم است ،کدام است و چه ویژگـیهـایی دارد و
کدامیک از آنها مرتبط با بحث معناشناختی اخالق است.

«.1اعتبار عقلی»

عقلی
اعتبار
در یک معنای وسیع همه علوم حصولی اعتباری هستند« :العلم الحصولی
ٌ
ٌّ
ضطر الیه العقل مـأخو ٌذ مـن معلـومض حضـوری»( .طباطبـایی ۱۷۶ /۱ :۱۰۶۰،و )۱۳۴
یُ ُّ
انسان موجودی است که از طریق دانش حصولی امور زندگیاش را انجام میدهد نـه
از طریق علم حضوری؛ از این رو ،ناچار است از طریق معلوم حضوری علم حصولی
مورد نیازش را بسازد تا با دنیـای واقعـی ارتبـاط برقـرار کنـد و بتوانـد نیازهـایش را
برآورده سازد .در این اصطالح ،تمامی علوم حصولی ،مانند مفاهیم معقـوالت اولـی و
معقوالت ثانیهه فلسفی اعتباری هستند.

علوم و ادراکـات حصـولی بـه «تصـورات» و «تصـدیقات» تقسـیم مـیشـوند و
«ادراکات تصوری» نیز به دو قسم «ماهیات» و «اعتباریات» منقسـم مـیشـوند .در
اصطالح قبلی همه علوم حصولی ،اعتباری شمرده می شدند ،ولی در این اصطالح
تنها به قسمی از علـوم حصـولی کـه غیـر از ماهیـات هسـتند« ،اعتبـاری» گفتـه
میشود(.طباطبایی ،بیتا)۱۳۹ :
« .3اعتباریات بالمعنی االعم» و «اعتباریات بالمعنی االخص»

در اصطالح دیگری ،مفاهیم اعتباری به دو قسم تقسیم میشوند:
« .۱اعتباریات بالمعنی االعم»؛ که همان مفاهیم اعتباری(غیر ماهیات) هستند.
« .۱اعتباریات بالمعنی االخ

» یا «اعتباریات عملی»؛ مفاهیمی که الزمه فعالیت قوای

فعاله انسان هستند و برای رفع نیازهای انسان اعتبار میشوند(.طباطبایی ،بیتا)۰۱۰ :
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.2مفاهیم حقیقی(ماهیات) در مقابل مفاهیم اعتباری(غیرماهیات)

۱۱

 .4اعتباریات عملی ثابت و متغیر

اعتباریات عملی نیز به دو قسم «ثابـت و عمـومی » و «متغیـر و خصوصـی » تقسـیم
میشود؛ زیرا اعتباریات عملی مولود احساسات مناسب قـوای فعالـه مـیباشـند و از
جهت ثبات و تغییر ،تابع آن احساسات درونیاند و احساسات نیز یـا عمـومی و الزم
نوعیت و تابع ساختمان طبیعی انسان هستند ،مانند اراده و کراهت مطلق و مطلق حب
تبـدل و تغییـر هسـتند ،ماننـد زشـت و زیبـاییهـای
و بغض ،و یا خصوصی و قابل ل
خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعات.
 .5اعتباریات «پیش از اجتماع» و «پس از اجتماع»

در تقسیم دیگری« ،ادراکات اعتباری عملی» نیز بر دو قسم است؛ «پیش از اجتماع»
و «پس از اجتماع» .مفاهیمی از قبیل وجوبُ ،حسن و قبح ،اصل استخدام ،انتخـاب
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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اخف و اسهل و اصل متابعت از علم ،از قسم ادراکات اعتباری پیش از اجتمـاع کـه
قائم به هر فرد انسانی هستند میباشند .و مفاهیمی همچون ملک ،امر ،نهی ،ریاست
و کالم ،از قسم ادراکـات اعتبـاری پـس از اجتمـاع کـه قـائم بـه اجتمـاع هسـتند،
میباشد(.طباطبایی)۴۱-۴۱ :۱۰۵۱،
با تبیین اقسام اعتباریات و اصـطالحات مختلـف آن ،روشـن شـد کـه منظـور از
مفاهیم اعتباری که در علوم عملی مانند علم اخالق کاربرد دارند« ،اعتباریات عملـی»
یا «اعتباریات بالمعنی االخ

» است.

نیازمندی هر فعل ارادی به یک «باید اعتباری عملی»

بنابر نظریه عالمه طباطبایی که مورد پایرش استاد جوادیآملـی نیـز مـیباشـد ،همـه
افعال انسانی خصوصاً افعال ارادی نیازمند اعتباریات عملی-حکم انشایی -هستند ،در
حالی که قدما در میان مبادی فعل ارادی قائل به این حکـم انشـایی نبودنـد(.مطهری،
 )۵۱۳ :۱۰۵۹در این نظریه ،اراده ناشی از طبیعت حیوانی یا انسانی است و علـم تنهـا
جنبه اعدادی و زمینهسازی برای اراده را به عهده دارد؛ زیرا اگرچه اراده بدون علم بـه
شیم یا علم به فایده داشتن آن محقق نمیشود ولی علم به فایـده داشـتن چیـزی بـه
تنهایی منتهی به اراده کردن آن چیز نمیشود .بنابراین صدور اراده منشأ و مبدأ دیگری

که دو نفر به فایده «شیم خاصی» علم دارند ولی یکی آن را انتخاب میکند و دیگـری
سر مطلب این است که تا هنگامی که به «وجوب و ضرورت مطلق» فعل« ،اذعـان»
نه .ل
نباشد ،ارادهای صورت نمیگیـرد و فعلـی صـادر نمـیشـود(.طباطبایی)۱۷۹ :۱۰۶۱،
نتیجه اینکه ادراکات حقیقی نمیتوانند انسان را برای انجـام کـاری برانگیزاننـد .پـس
انجام هر فعل ارادی نیاز به وجود یک ادراک باید اعتباری دارد .نفـس انسـان پـس از
کسب معلومات نظری ،برای انجام فعل امر میکند که «این کار را باید انجام دهـی» ،و
این اذعان به وجوب ،از عناصر سازنده اراده است ،در حالی که آن علـم نظـری جنبـه
اعدادی و زمینهساز برای تشخی

البد از یک
متعل لق فعل بود .بنابراین هر فعل ارادی ل

«باید اعتباری» و «وجوب عمومی» پیش از اراده است(.جوادی)۱۷۷-۱۷۵ :۱۰۵۷ ،

معنای «بایدهای اخالقی» از منظر حکیم متأله آیت لال جوادی آملی

دارد که همان طبیعت انسانی و نوعیت فاعل است .به همین دلیل ،بسیار دیده میشود

۱۰

به دست آمدن اعتبارات عملی از مفاهیم حقیقی

استاد جوادیآملی مانند عالمه طباطبایی معتقد است ذهن از پیش خود و بدون سابقه،
هیچ مفهومی را نمیسازد؛ ازاین رو ،ذهن مفاهیم اعتباریات عملی را بر اسا
که دارد ،به وسیله قوه واهمه با تصرف در مفاهیم حقیقی که انعکـا

نیـازی

خـارج هسـتند

حد چیزی را به چیز دیگر مـیدهـد(.طباطبایی،
به دست میآورد ،یعنی در پندار خود ل
)۱۱۷ :۱۰۶۱و(جوادی آملی )۷۱۹-۷۱۵ :۱۰۷۹ ،شهید مطهری نیز در این خصـوص
میگوید« :هیچ یک از ادراکات اعتباری عناصر جدید و مفهومـات تـازهای در مقابـل
ادراکات حقیقی نیستند که عارض ذهن شده باشند  ...هر یک از مفاهیم اعتباریه را که
در نظر بگیریم خواهیم دید بر روی حقیقتی استوار است ،یعنی یک مصداق واقعـی و
نفس االمری دارد و نسبت به آن مصداق حقیقت است و عارض شدن آن مفهوم برای
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۴

ذهن از راه همان مصداق واقعی است ... .ما بـرای وصـول بـه منظـور و مقصـودهای
عملی خود در رف توهم خود چیزی دیگری را مصداق آن مفهوم فرض کردهایم ...
در حقیقت این عمل خاص ذهنی که ما نامش را «اعتبار» گااشتهایم یک نوع بسـط و
گسترشی است که ذهن روی عوامل احساسی و دواعی حیاتی در مفهومـات حقیقـی
میدهد(».طباطبایی ،بیتا ،پاورقی )۱۹۹:نتیجه اینکه ذهن در فرآیند اعتبارسازی تنهـا
کاری که میکند این است که در ناحیه تطبیق مفهوم حقیقی بر مصداق فرضی دخالت
میکند و حتی مفهوم تصوری مفهوم حقیقی را تغییر نمیدهد(.جوادی)۱۷۷:۱۰۵۷،
نخستین مفهوم «اعتباری عملی»

«وجوب عمومی» نخستین مفهوم اعتباری عملیایست که ذهن میسازد .ذهـن بـر

اسا

فعالـه و اثـر
علم حضوری به رابطه ضروری واقعی و حقیقیای که میان قوه ل

مستقیم خارجی آن وجود دارد ،مفهوم «ضرورت حقیقی» را انتزاع میکنـد ،و آن را
بر یک رابطه «امکانی و غیر ضروری» که میان خود و غایتش ،مانند سیرآب شـدن و
به تبع آن میان خود و انجام یک فعل ارادی ،مانند آب خـوردن کـه مقدمـه سـیرآب
شدن است ،تطبیق میدهد و رابطه خودش و آب خـوردن را کـه در واقـع ،امکـانی
است ،ضروری میانگارد .اینگونه است کـه ذهـن مفهـوم بایـد اعتبـاری-وجـوب
عمومی -را میسازد.
معنای «وجوب عمومی» یا «باید اعتباری عمومی»

وجوب عمومی که حین صدور افعال اختیاری اعتبار میشـود و وجـود آن ضـروری
است ،همان معنای باید حقیقی است که بر مصداق غیر حقیقی تطبیق داده شده است.
از این رو ،معنای «وجوب عمومی» همان معنای «باید و ضرورت حقیقی» است.
اما معنای «ضرورت حقیقی» چیست؟ در فلسفه ثابت شـده اسـت کـه در خـارج
میان علت و معلـول دو نـوع رابطـه ضـروری وجـود دارد« .۱ :ضـرورتبـالغیر»؛ .۱
«ضرورتبالقیا الیالغیر» ،ولی چون رابطه علت و معلول ،براسا

«ضرورتبـالغیر»

شکل میگیرد ،نه «ضرورتبالقیا الیالغیر» ،یعنی تا ضرورتبالغیری نباشـد نسـبت
علیت محقق نمیشود و پس از رابطه «ضرورتبالغیر» بین علت و معلـول اسـت کـه
عقل با قیا  ،نسبت «ضرورتبالقیا الیالغیر» میان علت و معلول را انتزاع مـیکنـد،
پس معنای اولیه «ضرورت حقیقی» که حاکی از نسـبت بـین علـت و معلـول اسـت،
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پس از تبیین چگونگی ساخت مفاهیم اعتبارعملی در ذهـن ،روشـن شـد کـه معنـای

۱۷

«ضرورتبالغیر» است ،براین اسا  ،معنای «وجوب عمومی اعتبـاری» کـه از معنـای
«باید حقیقی» گرفته شده ،تنها «ضرورتبالغیر» مـیتوانـد باشـد .لـاا معنـا و مفهـوم
«ضرورتبالغیر» دارای دو مصداق است ،یکی حقیقی که در عالم تکوین مصـداق آن
است و دیگری اعتباری است که در عالم وهم مصداق آن است.
تفاوت مفهوم «باید عمومی» در کنش انسانی و «باید اخالقی»

مفهوم «باید حقیقی» -ضرورتبالغیر -مفهومی حقیقی و مربوط بـه حکمـت نظـری
است ،اما «باید اخالقی» که از اقسام «بایدهای اعتباری عملی» است ،مفهومی اعتبـاری
و مربوط به حکمت عملی است« .باید اعتباری» دارای دو قسم پیش از اجتماع و پس
از اجتماع است« .باید و وجوب عمومی» کـه جـزو مبـادی کـنش انسـانی اسـت ،از
اعتباریات پیش از اجتماع است ،در حالی که «باید اخالقی» جـزو اعتباریـات پـس از
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۶

اجتماع و اعتبار آن بسی متأخر از «باید عمومی» است .از تفاوتهای مهم این دو ایـن
است که باید و وجوب عمومی صفت فعل در مرحله صدور است ،در حالی که بایـد
و نبایدهای اخالقی صفات فی نفسه فعل هستند(.طباطبایی ،بیتا )۰۱۶ :بنابراین ،باید
اخالقی از اقسام وجوب فی نفسه فعل و متأخر از وجـوب عمـومی اسـت .حـال بـا
توجه به تفاوت وجوب عمومی و باید اخالقی ،الزم است روشن شود که آیـا معنـای
این دو «باید» یکسان است یا متفاوت؟
تفاوت معنای «باید» در علوم نظری و عملی

در نظر استاد جوادیآملی ،هر یک از عناوین «بایـد»« ،نبایـد» و «شـاید» دارای یـک

معنای جامع انتزاعی است که در همه علوم دارای معنای یکسان و مشـترکی اسـت،
اما هر یک از این عناوین در اصطالح علوم نظری و عملی معنایی مخت

بـه خـود

نیز دارد ،به گونهای که مشترک لفظی به حساب میآیند .ایشـان در ایـن خصـوص
میگوید« :هر کدام از علوم نظری و عملی ،عنوان ضرورت ،امکـان و امتنـاع را بـه
خاص خود تفسیر میکنند؛ البته آنها بـین دو اصـطالح مزبـور بـه
معنا و اصطالح
ل
منزله مشترک لفظی هستند؛  ...زیـرا  ...هـیچ جهـت اشـتراکی بـین ایـن دو علـم و
اصطالح آنها نیست؛ به این معنا که ،ضرورت ،امکان و امتناع را که حکیم ،طبیـب،
ریاضیدان و یا دانشمند دیگری که در علوم نظری صاحب نظر است به کار مـیبـرد

(جوادیآملی)۰۱ :۱۰۹۹ ،
استاد جوادیآملی برای تمیز بایدهای علوم نظری از بایـدهای علـوم عملـی معیـار
خاصی را تعریف میکند .در نظر ایشان «باید حقیقـی» حـاکی از ضـرورت تکـوینی و
واقعی است ،ولی «باید اعتبـاری» ،تکلیـف و و یفـهای را بـر عهـده شـخ

مکل لـف

میگاارد .از این رو« ،باید»های به کار رفته در گزارههای «برای تولید آب ،باید اکسیژن
را با هیدروژن ترکیب کرد» ،یا «باید خدا به عدالت رفتار کند» ،بایدهای حقیقیاند ،ولی
«بایدی» که پزشک به بیمار میگوید« :باید این دارو را بخوری» یا «فالن غاا را مصرف
نکن»« ،باید» دستوری و جزم علوم انسانی است(.همان )۴۵ :نتیجه اینکه باید اعتبـاری
و دستوری تکلیف آور که در علوم عملی به کار میرود ،غیر از باید حقیقـی و خبـری
کاشف از واقع است که در علوم نظری کاربرد دارد(.همان)۴۱ :
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غیر از ضرورت ،امکان و امتنـاعی اسـت کـه در حکمـت عملـی کـاربرد دارد؛». ...

۱۵

تخلفناپذیری «باید»های علوم نظری و تخلفپذیری «باید»های علوم عملی

به دیده استاد جوادی آملی ،مهمترین دلیل تفاوت «بایـد و نبایـد» در اصـطالح علـوم
نظری و عملی این است که آنها در علوم نظری تخلفناپایرند ،ولی در علوم عملـی
تخلفپایر هستند؛ زیرا قضایا در علوم نظری اخباری هستند ،و بایدهای به کار رفتـه
در آنها حکایت از رابطه ضروری تکوینی خارج از قـدرت انسـان دارنـد ،ازایـن رو،
تخلفناپایر هستند ،ولـی جملـههـای علـوم عملـی انشـایی هسـتند ،لـاا بایـدها و
ضرورتهای به کار رفته در آنها نیز انشـایی هسـتند و از مکلـف درخواسـت انجـام
کاری را دارند ،یعنی از مکلف -فاعل -میخواهد حتماً و باید فالن کار خاص را کـه
مقدور اوست ،انجام دهد و از آنجا که انسان مختار است ،ممکن است با ایـن دسـتور
مخالفت کند ،پس این ضرورت تخلفپایر است(.همان)۰۴ :
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۱۹

شایان توجه است اینکه استاد جوادیآملی میگوینـد معنـای اصـطالح «بایـد» در
علوم نظری و عملی یکسان نیست و مشترک لفظیاند نه معنوی ،این مطلب با مبنـای
ایشان که مفاهیم اعتباری از مفاهیم حقیقی اخا شدهاند ،ناسازگار نیست .توضیح ایـن
مطلب خواهد آمد.
معنای «باید اعتباری» در علوم عملی

از مباحث گاشته روشن شد که در نظر استاد جـوادیآملـی ،معنـای بایـدهای علـوم
عملی و از جمله «بایدهای اخالقی» بـا معنـای «بایـدهای حقیقـی» در علـوم نظـری
متفاوت است .همچنین تبیین شد که معنای «وجوب عمومی» اعتبـاری از نظـر اسـتاد
جوادیآملی همان «ضرورتبالغیر» است ،حال باید روشن شود که آیا در نظر ایشـان،

معنای «باید اخالقی» نیز مانند «وجوب عمومی» ،همان معنای «ضرورتبالغیر» اسـت
یا «ضرورت بالقیا

الی الغیر» است؟ پیشتر بیان شد که معنای اصلی «باید حقیقـی»

همان مفهوم «ضرورتبالغیر» است ،و از سویی دیگر ،ایشان معتقدند معنای تصـوری
اعتباریات عملی از معنای حقیقی متنا ر با آن در حکمـت نظـری اخـا شـده اسـت:
«حرمت ،وجوب و اباحه[در علوم عملی] میتوانند با تصـرف از ضـرورت ،امتنـاع و
امکان[در علوم نظری] اخا شوند»(جوادی آملـی )۷۱۹-۷۱۵ :۱۰۷۹ ،و در اینجـا نیـز
معنای متنا ر با «باید اخالقی» همان «باید حقیقی» در علوم نظری است ،که معنـای آن
«ضرورتبالغیر» است ،لاا از حیث تصوری ،معنای «بایـد اخالقـی» ،از معنـای «بایـد

با معنا و مفهوم «باید حقیقی» یکسان است ،ولی این تفاوت را دارند که باید اخالقـی،
ضرورتبالغیری است که تخلفپایر است و «باید حقیقی» ،ضرورتبـالغیری اسـت
که تخلفناپایر است.اما آیا این تفاوت موجب اختالف معنای آنها نیز میشـود؟ بـه
دیگر بیان ،آیا تخلفپایر بودن و تخلفناپایر بودن داخل معنای آنهاست یـا امـوری
خارج از معنای آنهاست؟
توضیح نظر استاد جوادیآملی در باره تفاوت معنای «باید اعتباری» و «باید حقیقی»

از یک سو،استاد جوادیآملی معتقد است معنای «بایـد اعتبـاری» در علـوم عملـی بـا
معنای «باید حقیقی» در علوم نظری تفـاوت بسـیار دارد ،بـه گونـهای کـه «بایـد» در
اصطالح این دو علم مشترک لفظی است .و از سویی دیگر نیز بر این بـاور اسـت کـه
هر معنای اعتباری از طریق تصرف در معانی حقیقی به دست مـیآیـد .حـال ایـن دو

معنای «بایدهای اخالقی» از منظر حکیم متأله آیت لال جوادی آملی

حقیقی»  -ضرورتبالغیر -اخا شده است .نتیجه اینکه معنای تصوری «باید اخالقی»
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مطلب چگونه با هم قابل جمع اسـت؟ آیـا ایشـان ماننـد عالمـه طباطبـایی معتقدنـد
حـد
اعتباریات «مجاز معنوی» هستند نه «مجاز لغوی»؛(طباطبایی ،بیتـا )۱۹۵ :یعنـی ل
مصداق حقیقی را به مصداق توهمی دادهایم؟ اهراً ایشـان نظـر عالمـه طباطبـایی را
قبول دارند و در هیچ یک از توضیحاتی که در باره نظریه اعتباریات عالمه داشـتهانـد،
نظر دیگری ا هار نکردهاند .در این صورت میبایست لفظ «بایـد» درعلـوم نظـری و
در علوم عملی ،حداقل به لحاظ تصـوری بـه معنـای «ضـرورتبـالغیر» باشـد؛ زیـرا
براسا

نظریه اعتباریات ،معنای «باید اعتباری و اخالقی» از معنـای «بایـد حقیقـی»،

یعنی ضرورتبالغیر گرفته شده است ،و به همین دلیل است که اسـتاد جـوادیآملـی
قائل است یک معنای جامع انتزاعی و مفهومی مشترک برای «باید»« ،نباید» و «شـاید»
که در همه علوم کاربرد دارد ،وجود دارد(.جوادی آملی )۰۱ :۱۰۹۹ ،حال آیا مـیتـوان
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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گفت که منظور ایشان از اینکه میگویند معنای «باید اعتبـاری» بـا تصـرف در معنـای
«باید حقیقی» به دست میآیـد ،امـا معنـای «بایـد حقیقـی» در علـوم نظـری و «بایـد
اعتباری» در علوم عملی تفاوت بسیاری دارد ،این است که در فرآیند اعتبارسـازی در
معنای اعتبار شده تصرف و تغییر بسیاری به وجود میآید ،به گونـهای کـه معنـای بـه
دست آمده دیگر هیچ اشتراکی با آن معنای نخستین ندارد ،از این رو ،کلمـه «بایـد» در
هر دو اصطالح علوم نظری و علوم عملی مشترک لفظی خواهد بود؟ اگر ایـن گونـه
حد شیئی به شـیئی دیگـر»
باشد این مطلب با مبنای ایشان که اعتبار کردن را که «دادن ل
است و آن را از باب «مجاز معنوی» میداند ،ناسازگار است؛ زیرا طبق «مجاز معنوی»،
با اعتبار کردن معنای حقیقی برای مصداق غیر حقیقی ،معنـا تغییـر نمـیکنـد وگرنـه

«مجاز لغوی» خواهد بود .البته با توضـیحی کـه خواهـد آمـد ممکـن اسـت بگـوییم
میتوان تصور کرد که با اینکه معنای «باید اعتباری» ،از معنای «بایـد حقیقـی» گرفتـه
شده است ولی معنای «باید» در اصطالح علوم نظری و علوم عملـی متفـاوت اسـت.
توضیح این است که ما میدانیم حتی در مثالی که عالمـه طباطبـایی بـرای اعتباریـات
حـد «شـیر» را
میآورد که به هنگام آمدن «زید» ،میگوییم «شیر آمد» ،در واقع با اینکه ل
به «زید» داده و زید را در عالم «وهم» مصداق شـیر قـرار دادهایـم ،ولـی منظـور ایـن
نیست که «زید» همه ویژگیهای «شیر» ،مثل یال ،کوپـال ،شـجاعت و  ...را دارا شـده
حد شـیر خواهـد بـود نـه مصـداق
است؛ زیرا در این صورت «زید» مصداق حقیقی ل

فقط آن ویژگی مناسب با این مصداق اعتباری ،یعنی «شجاعت» ،فهمیـده مـیشـود و
منظور و مراد جدی معتبر نیز همین بوده است نه همه ویژگیهای آن ماهیـت حقیقـی
«شیر» .در علوم عملی نیز با اینکه معنای «باید حقیقی»-ضرورتبالغیر -را بر مصـداق
امکانی ،تطبیق دادهایم و «باید اعتباری اخالقی» را ساختهایـم ،ولـی چـون «بایـدهای
اعتباری» در علوم عملی ،در جمالت انشـایی و دسـتوری بـه کـار مـیرونـد ،امکـان
مخالفت با آنها وجود دارد ،بنابراین ،بایدهای اعتباری تخلفپـایر هسـتند ،امـا «بایـد
حقیقی» که در علوم نظری مطرح است ،اخبار از «هست و نیست»ها و «بود و نبود» و
بایــدها و ضــرورتهــای واقعــی اســت ،بنــابراین بــه قرینــه مقــام ،وقتــی معنــای
«ضرورتبالغیر» از «باید حقیقی» مربوط به علوم نظری گرفتـه مـیشـود و در علـوم
عملی مورد استفاده قرار میگیرد ،همه ویژگیهای «باید» علوم نظـری ،در ایـن «بایـد
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اعتباری و وهمی آن ،بلکه منظور این است که با توجه به قـرائن ،از ایـن مجـازگویی
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اعتباری» وجود ندارد و مراد جدی از این معنای اعتبار شده در علوم عملـی ،فقـط آن
ویژگی متناسب با علوم اعتباری است ،یعنـی فقـط معنـای «ضـرورتبـالغیر» ،بـدون
خصوصیت حکایتگری از نسبت ضرورت خارجی و حقیقی و تخلفناپایر بـودن.
از اینرو ،هنگامی که شخ

«آمر و معتبر» ،امر میکند که «بایـد راسـت بگـویی» ،در

این حالت «باید اعتباری» را به کار میبرد ،و از مکل لف میخواهد که آنچـه را کـه از او
خواسته است به طور حتم و ضروری و بدون تخلف انجام دهد ،هـر چنـد مـیدانـد
امکان تخلف وجود دارد .بر همین اسا

است که استاد جـوادیآملـی در بـاره لفـظ

«باید» در اصطالح دو علم نظری و عملی میگوید « :مسئله «باید»« ،نبایـد» و «شـاید»
که گاهی از آنها به عنوان «ضرورت»« ،امکان» و «امتنـاع» یـاد مـیشـود یـک جـامع
انتزاعی و مفهومی دارد که در همه علوم کاربرد دارد ،بـه ایـن معنـا مشـترک معنـوی
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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است ،نه مشترک لفظی ،اما بر اسا

اصطالحات علوم گونـاگون بـه اقسـام مختلـف

تقسیم میشود .هرکدام از علوم نظری و عملی ،عنوان ضرورت ،امکان و امتناع را بـه
خاص خود تفسیر میکنند ،البته آنها بین دو اصطالح مزبور به منزلـه
معنا و اصطالح
ل
مشترک لفظی هستند؛ یعنی «باید» در حکمـت نظـری بـا «بایـد» در حکمـت عملـی
مشترک لفظی است»(.همان )۰۰-۰۱ :بیان شهید مطهری مؤید این مطلب است آنجا
که علت اطالق کلمه «وهمی» بر ادراکات عملی و اعتباری را آن میداند که هـیچیـک
از آن ادراکات اعتباری ،تصویر و انعکا

یک امر واقعی و نفـس االمـری نیسـت ،در

حالی که معقوالت ثانیه فلسفی اینگونهاند(طباطبایی ،بیتا ،)۱۹۵ :یعنی درست اسـت
که معنای اعتباری از یک معنای حقیقی که از مفاهیم معقـوالت ثانیـه فلسـفی اسـت،

اخا شده است ،ولی دیگر آن ویژگی اختصاصی آنها ،یعنی تصویر و انعکا

یک امر

واقعی و نفس االمری بودن را ندارد .بنابراین ،علت اینکه استاد جـوادیآملـی معنـای
باید حقیقی در علوم نظری را با معنای باید در علوم عملی متفاوت میداند ،این اسـت
که ایشان توجه به تفاوتها و فضای خاص هر یک از علوم حقیقـی و عملـی دارنـد
وگرنه طبق مبنای مورد قبول ایشان ،معنای «باید اعتباری» در علـوم عملـی از معنـای
«باید حقیقی»-ضرورتبالغیر -گرفتـه شـده اسـت ،ولـی بـا تصـرفات ذهـن ،دیگـر
انعکا

ال هدف معتبر از این اعتبـار جدیـد،
ضرورت بالغیر تکوینی نیست ،چون اص ً

این نبوده که «باید اعتباری» حکایت از خارج داشته باشد ،بلکه میخواهد مبالغه کنـد

تخلفناپایر است ،میباشد ،یعنی این کار هم بدون تخلف ،باید تحقق پیدا کند .پس
در عین اینکه به لحاظ «تصـوری» معنـا و مفهـوم جـامع «ضـرورتبـالغیر» در علـوم
اعتباری با علوم حقیقی یکسان است ،ولی به لحاظ «تصدیقی» و تطبیق معنای حقیقی
بر مصداق وهمی ،یعنی بعد از اعتبارسازی ،معنای «بایـد» و «ضـرورتبـالغیر»اعتبـار
شده در علم اخالق ،معنا و ویژگی خاص خود را نیز دارد.
معقول ثانی فلسفی نبودن معانی باید اعتباری و اخالقی

نکته مهم دیگر که مؤیلد تفاوت اصطالح «باید» در علوم نظـری و عملـی اسـت ،ایـن
است که در نظریه استاد جـوادیآملـی هرچنـد معنـای «بایـد اخالقـی» و هـر «بایـد
اعتباری» به لحاظ «تصوری» از معنای ضرورتبالغیر حقیقـی کـه از معقـوالت ثانیـه
فلسفی است ،گرفته شده است ،اما به لحاظ «تصدیقی»؛ یعنی وقتی تطبیق بر مصـداق
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و به مکل لف بفهماند که در نظر من ضرورت انجام این کار مانند ضرورت تکوینی کـه
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غیر حقیقی و وهمی یافت و معنی اعتباری پیـدا کـرد ،دیگـر جـزو معـانی و مفـاهیم
معقوالت ثانیه فلسفی نیست ،تا از مصداق خارجی و واقعی انتزاع شده و حکایتگـر
آن مصداق در خارج باشد .شهید مطهـری در پـاورقی کتـاب اصـول فلسـفه و روش
رئالیسم در این خصوص میگوید« :کلمه حقیقی بـر افکـار و ادراکـات نظـری از آن
جهت اطالق میشود که هر یک از آنها تصویر یک امر واقعی و نفس االمری است و
به منزله عکسی است که از یک واقعیت نفس االمری برداشته شده و امـا بـر افکـار و
ادراکات عملی و اعتباری کلمه «وهمی» اطالق میشود و این از آن جهـت اسـت کـه
هیچ یک از آن ادراکات تصویر و انعکا

یک امر واقعی و نفس االمری نیسـت .و از

یک واقعیت نفس االمری حکایت نمیکند و مصداقی جز آنچه انسان در رف تـوهم
خویش فرض نموده ندارند(».طباطبایی ،بیتا )۱۹۵ :بنابراین معنای بایدهای اعتبـاری
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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عملی ،مثل «باید اخالقی» که از «باید حقیقی» گرفته شده است ،به «حمـل لاولـی» و از
نظر تصوری همان مفهوم و معنای ضرورتبالغیر است ،ولی اکنون کـه بـا تصـرفات
ذهن مفهومی اعتباری شده است ،دیگر معقول ثـانی فلسـفی بـه حسـاب نمـیآیـد و
خصوصیات آن را ندارد.
واقعیت ساز بودن «بایدهای اعتباری و اخالقی»

تفاوت دیگر «بایدهای حقیقی» و «بایدهای اعتباری» این است کـه هـدف از اختـراع
مفاهیم اعتباری این است که انسان هنگامی که میخواهد چیزهایی را در عالم خـارج
به وسیله دیگری یا خودش به وجود آورد و به عبـارت دیگـر در واقعیـت خـارجی،
مطابق با نیازها و خواستههایش تغییراتی ایجاد کند ،این خواسته را از طریق «بایدهای

اعتباری» در ضمن گزارههای انشائی ابراز و بیان میکند .پس هـدف و کـارکرد علـوم
اعتباری و خصوصاً «بایدهای اخالقی»« ،واقعسازی» است نـه «واقـعنمـایی» ،امـا بـه
خالف آنها ،نقش و کارکرد گزارهها و مفاهیم حقیقی در علوم نظری که عقل از عالم
خارج آنها را انتزاع و اصطیاد کرده است« ،واقعنمایی» اسـت .مفـاهیم حقیقـی بنیـان
شناخت حصولی انسان از عالم واقع را تشکیل میدهند ،و بـر اسـا

ایـن شـناخت

واقع نما قوه خالقه انسان از طریق قوه وهم و خیالش خواستههایش را ترسیم میکند
و از طریق اعتباریات عملی و گزارههای اعتباری تغییرات مورد نظرش در عالم واقـع
را اعالم مـیکنـد .لـاا بـه نظـر اسـتاد جـوادیآملـی« :اخـالق ...،واقعیـت سـاز نیـز

نتیجه بحث معنای «بایدهای اعتباری و اخالقی»

از مباحث گاشته نتیجه میگیریم که طبق مبنای مورد پـایرش اسـتاد جـوادیآملـی،
مفهوم «باید حقیقی»-ضرورتبالغیر -اعتباری عقلی است که از یک رابطـه و نسـبت
ضرورتبالغیر تکوینی تخلف ناپایر و قطعی انتزاع شده است ،لـاا تخلـفناپـایری
جزو مفهوم «ضرورتبالغیر حقیقی» است؛ اما به هنگام اعتبارسازی ،که این مفهوم بـر
یک نسبت امکانی بین فاعل و فعل که از امور تخلفپایر است ،تطبیق داده میشـود،
تخلف پایر بودن داخل معنای ضرورت بالغیر اعتبار شده نیسـت ،چـون «ضـرورت
تخلف پایر» یک معنای خود تناقض و ناسازوارانه است ،بلکه تخلفپایر بودن جزو
لوازم خارجی «باید اعتباری» است .پس معنای باید اعتباری همـان معنـای ضـرورت
بالغیر حقیقی تخلفناپایر است .در ضرورت اعتباری ،هنگامی که «مـولی» از «عبـد»

معنای «بایدهای اخالقی» از منظر حکیم متأله آیت لال جوادی آملی

هست»(.جوادیآملی)۱۹ :۱۰۹۹ ،
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میخواهد فالن کار را انجام بدهد ،یعنی حتماً و بدون تخلف آن را انجام دهد ،امـا از
آنجا که انسان موجودی مختار است ممکن است تخلف کند .به تعبیر دیگر« ،شخ
آمر» از دستور و امر خود تنها ضرورتبالغیر بدون تخلف را اراده میکند ،لـاا «بایـد
اعتباری» از حیث معنا ،در همان معنای «ضرورت بالغیر حقیقی تخلفناپایر» بـه کـار
رفته است .از اینرو ،اینکه استاد جوادیآملی گفتهاند معنای «باید حقیقی» در حکمت
نظری با معنای «باید اخالقی» در حکمت عملی تفاوت بسـیار دارد(همـان ،)۰۰ :و از
طرفی گفتهاند« :تفاوت امتناع و ضرورت در حکمت نظری و عملـی ایـن اسـت کـه
امتناع و ضرورت در حکمت نظری تخلفناپایر و در حکمـت عملـی تخلـفپـایر
است(»...همان ،)۰۴ :نا ر به معنای تصوری ضرورتبالغیر در این دو «بایـد» نیسـت،
بلکه میخواهد اشاره به تفـاوتهـای دیگـری کـه دارنـد و موجـب اخـتالف آنهـا
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۶

ال ،معنای «باید» در حکمـت
میشود ،ولی داخل در معنای آنها نیست ،داشته باشد؛ مث ً
نظری از معقوالت ثانیه فلسفی است و در قضیه خبری به کار مـیرود و محکـی عنـه
آن ضرورتی تکوینی و تخلفناپایر است و معنای «بایـد» در حکمـت عملـی ،دارای
معنایی اعتباری و در ضمن جمله «انشایی» بـه کـار مـیرود و ضـرورتی تکلیـفآور
است که از ناحیه مکلَّف امکان مخالفت با آن وجود دارد .پس معنای «باید اخالقی» از
حیث تصوری در نظر استاد جوادیآملـی همـان معنـای «ضـرورتبـالغیر» در «بایـد
حقیقی» است ،هرچند بعد از اعتبار شدن تفاوتهایی با هم دارند که بیان آن گاشت.
«ضرورت بالقیاس» نبودن معنای «باید اعتباری و اخالقی» در نظریه استاد جوادیآملی

در مباحث گاشته اثبات شد که در نظر اسـتاد جـوادیآملـی معنـای «بایـد اعتبـاری و

اخالقی» همان ضرورتبالغیر است ولی ایشان در پارهای از موارد در باره معنای باید و
نبایدهای حکمت عملی بیانی دارند که ُموهم این است که «بایدهای حکمت عملی» به
معنای «ضرورتبالقیا

الی الغیر» اسـت .آن بیـان ایـن اسـت« :بسـیاری از بایـدها و

نبایدهای حکمت عملی با نظر به ضرورتها و امتناعهـای بالقیـا

الـی الغیـر وضـع

میشوند»(.جـوادیآملـی )۷۳۴ :۱۰۷۹ ،امـا پـس از بررسـی مبـانی ایشـان در بحـث
اعتباریات ،به این نتیجه میرسیم که این برداشت درست نیست؛ زیـرا در نظـر ایشـان
ال در علم اخالق ،انشایی است(.جوادی آملی۱۰۹۹:۱۹ ،
جمله حاوی «باید اعتباری»؛ مث ً
و  ،)۰۷همچنین ایشان اعتباریات اخالقی را اعتباری محض نمـیدانـد ،بلکـه امـوری

مصالح و مفاسد واقعی با سعادت انسان ،ضرورتبالقیا

الی الغیر اسـت .از ایـن رو،

جمله «بسیاری از بایدها و نبایدهای حکمت عملی با نظر به ضرورتها و امتنـاعهـای
بالقیا

الی الغیر وضع میشوند» ،به معنی مبتنی بودن بایدها و نبایدهای حکمت عملی

بر ضرورتها و امتناعهای بالقیا
ضرورتبالقیا

الی الغیر در واقـع اسـت ،نـه اینکـه معنـای آنهـا

الی الغیر است .این ضرورتها و امتناعهای بالقیا

الی الغیر در عالم

واقع که به وسیله گزارههای حکمت نظری بیان میشوند ،مقدمهای است که با اسـتفاده
از آن حکم اخالقی یا شرعی اعتبار میشود .بر همین اسا

است که استاد جوادیآملی

میگوید« :در هر موردی که حکمی اعتباری داده میشـود ،از یـک مقدمـهای اسـتفاده
میشود که نا ر بـه بـود و نبـود اشـیای حقیقـی اسـت کـه قبـل از اعتبـارات تحقـق
دارند»(.جوادیآملی)۷۳۱-۷۳۱ :۱۰۷۹ ،
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هستند که بر اسا

مصالح و مفاسد واقعی و تکوینی اعتبـار شـدهانـد ،و نسـبت ایـن

۱۵

دلیل دیگر بر اینکـه در نظـر اسـتاد جـوادیآملـی معنـای «بایـد اعتبـاری» همـان
ضرورتبالغیر است نه ضرورتبالقیـا

الـی الغیـر ،ایـن اسـت کـه در نظـر ایشـان

گزارههای حاوی «بایدهای اعتباری» نمیخواهند گزارش بدهند که به طور مثال ،چـه
رابطهای بین «راستگویی» و سعادت انسـان وجـود دارد ،زیـرا گـزارش دادن دربـاره
رابطههای تکوینی مربوط به قضـایای اخبـاری و در قلمـرو حکمـت نظـری اسـت.
همانگونه که یک پزشک معالج بر اسا

دادههای علـم پزشـکی کـه جـزو حکمـت

نظری است ،باید و نبایدهایی را برای بهبودی بیمار صادر و اعتبار میکند ،یک طبیـب
و معالج اخالقی نیز بر اسا

گزارشهای حکمت نظری ،باید و نبایدهایی را اعتبـار

میکند .این باید و نبایدهای اخالقی توصیه و دستور هستند نه اخبار و گـزارشهـایی
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۱۹

راجع به نسبت میان این رفتار و آثاری که بر آن مترتـب مـیشـود؛ زیـرا ایـن کـار را
گزارههای حکمت نظری قبال انجام دادهاند و اکنون پزشک و معلم اخالق ،در مرحلـه
صدور دستورهایی هستند برای عمل کردن شخ

بیمار ،تا او سـالمتی را بـاز یابـد.

ازاین رو ،اگر در این مرحله نیز معلم اخالق دوباره بخواهد گزارشـی از رابطـه فعـل
راستگویی و آثار آن بدهد ،این بدین معناست که وی هنوز وارد مرحله معالجه نشـده
است .به هر حال ،هرگاه بیمار بخواهد از یافتههای علـم پزشـکی بـرای بهبـودیاش
استفاده کند ،ضروری است یا پزشک ،بایـد و نبایـدهایی را بگویـد یـا خـودش ایـن
دستورات را بفهمد ،یعنی بایـد مرحلـه بایـد و نبایـد و دسـتور اتفـاق بیفتـد ،و ایـن
دستورها ،با بایدهای اعتباری و انشایی که مفادشان ضرورتبالغیر است ،بیان میشود

نه با گزارههای اخباری که مفادشان ضرورتبالقیا

الی الغیر اسـت .خالصـه اینکـه

وجود گزارهها و مفاهیم علوم نظری برای دستگاه ذهـن و شـناخت انسـان ضـروری
است تا درباره «هستها و نیستها و بود و نبودها» و روابط ضـرورتبالقیـا

الـی

الغیری که بین اشیام و افعال انسان و نتایج آنها در عالم واقـع وجـود دارد بـه انسـان
شناخت بدهند ،اما این گزارشهای حکمت نظری و به تعبیر عالمه طباطبایی «علـوم
حقیقی» به تنهایی برای عمل کردن کافی نیستند ،بلکه نیاز به «علـوم اعتبـاری»؛ یعنـی
اعتبار باید و نبایدهای اخالقی و پزشکی هنوز وجود دارد .در این مرحلـه اسـت کـه

هرچند به طور حتم این اوامر و نـواهی ،بـا هـدف بـه دسـت آوردن سـالمتی صـادر
میشوند ،ولی این نظر به غایت داشتن ،جزو معنای «باید اخالقی» نمیباشد؛ زیـرا در
این مرحله چیزی که مهم است این است کـه پزشـک و طبیـب اخـالق مـیخواهـد
شخ

متعالج بداند که «ضرورتبالغیر» دارد این فعل را انجام دهد ،چه غایـت ایـن

فعــل را بفهمــد و چــه نفهمــد .پــس مفــاد و معنــای ایــن بایــد اخالقــی نمــیتوانــد
«ضرورتبالقیا

الی الغیر» باشد.

شایان ذکر است که در بحثهای علم اصول نیز اثبات شـده اسـت کـه انگیـزههـا
دخلی در معنای اعتباریات ندارند .به تعبیر علم اصول ،هسـتهـا ،یعنـی تمـایالت و
اغراض آدمی حیث تعلیلی مفاهیم اعتباری هستند ،نه حیث تعقیدی و داخـل مفهـوم
آنها(.جوادی )۶۵ :۱۰۵۷ ،از این رو ،علم به «ضرورتهای بالقیا

الی الغیر» ،ماننـد
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معلم اخالق و پزشک به شخ

متعالج میگویند این کار را بکن و این کـار را نکـن.

۱۷

علم به ضرورتهای علم پزشکی و رابطه داروها با رفع بیماریها و تحصیل سالمتی،
همه انگیزههایی هستند که طبیب معالج را بر میانگیزانند تا باید و نبایدهایی را اعتبـار
و صادر کند ،نه اینکه خود این ضرورتها ،داخل معنای باید و نبایدها باشند.

سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۰۳

نتیجهگیری
« .1ضرورتبالغیر اعتباری» بودن معنای «بایدهای اخالقی» در نظر استاد جوادیآملی

از مباحثی که طرح شد آشکار گشت که بنا بر مبنای استاد جوادیآملـی تنهـا معنـایی
که برای «بایدهای اخالقی» متصور است ،همـان معنـای «ضـرورتبـالغیر اعتبـاری»
است ،و بر همین اسا

است که جمله «من باید این کـار را انجـام بـدهم» کـه دارای

معنای ضرورتبالغیر و تکلیف کردن است ،به نظـر ایشـان ،بیـانگر و یفـه و توصـیه
اخالقی است ،ولی جمله «من اگر این کار را بکنم ،چنین اثـری دارد و اگـر آن کـار را

اخالقــی نیســت(.جوادی آملــی )۱۶ :۱۰۹۹ ،اســتاد جــوادیآملــی بــه خــوبی بــین
دستورالعملهای اخالقی که جملههایی اعتباری و انشائی هستند و جمله های خبری
و نظری تفکیک میکند ،لاا میگوید« :چون همه کارها نسبت به روح مجـرد انسـان،
شر ،مطرح میشود و آن کسـی کـه
یکسان نیست .از اینجا مسئله ُحسن و قبح ،خیر و ل
از رابطه این اعمال با روح انسان ،با خبر است هم به عنوان «باید و نباید» دستورالعمل
اخالقی و هم به عنوان «بود و نبود» ،گزارش نظری میدهد(».همان)۱۷ :
«.2فراطبیعتگرا» بودن نظریه معناشناسی «باید اخالقی» استاد جوادیآملی

پس از روشن شدن معنای «باید اخالقی» در نظریـه اسـتاد جـوادیآملـی ،مـیتـوانیم
بگوییم چون نظریه ایشان «بایدهای اخالقی» را قابل تعریف میدانـد ،بنـابراین جـزو
نظریه های «تعریفگرا» شمرده میشود .اما از آنجا که ماند نظریههای «ناطبیعتگرا»

معنای «بایدهای اخالقی» از منظر حکیم متأله آیت لال جوادی آملی

نکنم ،آن اثر را ندارد» را که دارای معنای ضرورتبالقیا

الی الغیـر اسـت ،جملـهای

۰۱

برای تعریف «بایدهای اخالقی» از مفاهیم اخالقی دیگری استفاده نمیکنـد ،از اقسـام
نظریههای «طبیعتگرایی عام» محسوب میشـود .و از سـویی ،چـون بـرای تعریـف
«بایدهای اخالقی» از مفاهیم تجربی و طبیعی که قابل آزمون و بررسی تجربی باشـند،
استفاده نمیکند ،جزو«طبیعتگرایی خاص» قرار نمـیگیـرد .و از سـویی دیگـر ،بـه
جهت اینکه این نظریه مفاهیم اخالقی را براسا

امر و نهی یـا اراده و عـدم اراده یـا

عمل و ترک عمل الهی تعریف نمیکنـد ،جـزو نظریـههـای «فراطبیعـتگرایـی غیـر
الهیاتی» هم قرار نمیگیرد ،اما از آنجا که برای تعریف «بایدهای اخالقـی» از مفـاهیم
فلسفی کمک میگیرد از گروه نظریههای «فراطبیعتگرایی فلسفی» به حساب میآید.
«.3ناشناختگرا» و «واقعگرا» بودن نظریه استاد جوادیآملی

از مباحث پیشین همچنین ایـن نتیجـه بـه دسـت مـیآیـد کـه مطـابق نظریـه اسـتاد
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۰۱

جوادیآملی ،معنای بایدهای اخالقی ،چون اعتباری هستند ،انعکا

خـارج در ذهـن

و از معقوالت ثانیه فلسفی نیستند ،لاا مابـإزای خـارجی ندارنـد و شـناختی در بـاره
خارج به ما نمیدهند .و از سویی ،چون این نظریه معتقد اسـت ،گـزارههـای حـاوی
«باید و نبایدهای اعتباری و اخالقـی» انشـایی و توصـیهای هسـتند و در بـاره واقـع،
گزارشی به ما نمیدهند ،لاا این نظریه «توصیفی و شناختگرا» به حساب نمیآید .اما
این نظریه به جهت اینکه معتقد است که «بایدهای اخالقـی» براسـا

واقعیـتهـای

روح مجرد انسان و مصالح و مفاسد واقعی رفتارها و تأثیر آنهـا بـر سـعادت آدمـی،
اعتبار شدهاند ،به لحاظ هستیشناسی جزو نظریههای «واقعگرا» به حساب میآید ،نـه
نظریهای عاطفی .بنابراین ،نظریه استاد جوادیآملی در خصوص معناشناسی «بایدهای

اخالقی» ،پایهای استوار و محکم برای هستیشناسی و معرفتشناسی اخالقـی بنیـان
مینهد که نتیجه آن واقعگرایی و مطلقگرایی اخالقی است.
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۰۰
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الزهرام .)۱۰۵۱(_________ .۷۹.انسان از آغاز تا انجام ،صادق الریجانی .تهران :ل
ل
(_________ .۷بیتا) .اصول فلسفه و روش رئالیسم ،مرتضی مطهری .تهران :شرکت افست.
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۰۴

 .)۱۰۶۱(_________.۱۱رسائل سبعة .قم :بنیاد علمی و فکری استاد عالمه سید محمدحسین
طباطبایی.
 .۱۱مصباح یزدی ،محمدتقی( .)۱۰۷۴فلسفه اخالق .قم :مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
 .)۱۰۶۶(________ .۱۰آموزش فلسفه (ج  .)۱قم :سازمان تبلیغات اسالمی.
 .)۱۰۹۴(________ .۱۴نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،قم :مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
 .۱۷مطهری ،مرتضی( .)۱۰۵۹مجموعه آثار استاد شهید مطهری (ج  )۱۰تهران :صدرا.
 .۱۶المظفر ،محمدرضا(۱۴۳۹ق) .المنطق .قم :منشورات مکتبة بصیرتی.
عبدال( .)۱۰۷۰در جستجوی حکمت .تهران :نیلوفر.
 .۱۵نصری،
هل
 .۱۹آملی الریجانی ،صادق(« .)۱۰۵۴موضوع فلسفه اخالق و حیطه آن» ،مؤسسه تحقیقاتی و
تعلیماتی امام صادق ،7شماره  ۱۱و  ،۱۰ص.۴۹

