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محسن جوادی

چکیده
استاد جوادی آملی ماهیت گزارههای اخالقی را اعتباری میداند .اعتبار یک فعـل نفسـانی اسـت کـه
انسان با توجه به واقعیتهای موجود و غایات مطلوب ،قبل از هر عملی عموما و نیـز قبـل از عمـل
اخالقی خصوصا مرتکب میشود .نظریۀ اعتبار نظریهای است در باب فلسفۀ عمـل بـه طـور عـام و
فلسفۀ اخالق به طور خاص .به تصریح ایشان ماهیت گزارههای اخالقی انشائی است که ابراز همـان
اعتبار است و گزارههای اخالقی که صورت خبری دارند نیز در واقـع انشـائی هسـتند .اعتبـارات در
حوزۀ اخالق ،اعتبارات دلبخواهی و گزاف نیسـتند ،بلکـه بـر در نظـر گـرفتن واقعیـات و اهـداف
مشترک انسانی مبتنیاند .این نظریه را مـیتـوان از نظریـات ناشـناختگرایی اخالقـی برشـمرد کـه
گزارههای اخالقی را قابل صدق و کاب نمیدانند .بر خـالف بسـیاری از ناشـناختگرایان ،ایشـان
مطلقگرای اخالقی است و معتقد است گزارههای اخالقی با وجود غیرشناختی بودن برهانپایرند و
همانگونه که بدیهیاتی در حوزۀ نظر وجود دارد ،بدیهیاتی نیز در حوزۀ عمـل وجـود دارد .ایـن امـر
باعث میشود که برهان و بداهت ،مخت

قضایای خبری نباشند .غایت اخالق تکامل فرد است کـه

به تبع ،تکامل جامعه را به همراه خواهد داشت .بنابراین گرچه حسـن فعلـی فوایـد خـویش را دارد،
تکامل به حسن فاعلی نیز نیاز دارد .تبلور حسن فاعلی در ملکـه شـدن فضـایل اسـت .ملکـه شـدن
فضایل ،بصیرتهایی را در قوۀ تشخی

به دنبال دارد .به نظر میرسد به لحـاظ هنجـاری مـیتـوان

استاد جوادی آملی را فضیلتگرا نامید؛ اما این فضیلتگرایی با عمل به وظیفه و در نظر گرفتن نتـایج
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عمل در شرای ِ
ط مخصوص منافاتی ندارد ،بلکه شخ

فضیلتمند در تشخی

افعال نیـک و نتـایج

افعال نیک ،بصیرتی افزون خواهد داشت .اخالق در حوزۀ تدین معنای متفاوتی خواهد داشت؛ زیـرا
اعتبارها بر واقعیتها مبتنیاند ،و وجود خدا و زندگی پس از مـرگ ،بـه عنـوان واقعیـت ،اعتبـارات
خاص خود را برای امعمال ،طلب میکنند .همچنین اعتقاد به خـدا و زنـدگی پـس از مـرگ ،انگیـزۀ
اخالقی را تشدید میکند و هدف زندگی اخالقی را از زندگی دنیوی فراتر خواهد برد.
کلیدواژهها :فلسفۀ اخالق ،شناختگرایی ،ناشناختگرایی ،اعتبار ،جوادی آملی ،حکمت عملی.
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مقدمه

اخالقْ علمی است که در باب ارزش خوها و رفتارها بحث میکند .سـابقۀ ایـن علـم بـه
مدون به یونان باستان برمیگردد؛ و توصیههای اخالقی اگرچه همواره در متـون بـه
صورت َّ
دست رسیده از فرزانگان تاریخ وجود داشته ،با ادیان آسمانی نیز پیوندی ناگسستنی دارند.
با ظهور اسالم و تجلی آن در قرآن و سـیره و کـالم معصـومان و شـرح و بسـط آن توسـط
عالمان دینی ،توجه به اخالق و گزارههای اخالقی در حوزههای مختلف علـوم اسـالمی تبلـور
پیدا کرده است .در سنت اسالمی علم مستقلی متک ِّفل بحث فلسفی حول اخـالق نبـوده و هـر
علمی از منظر خود و عمدتا فارغ از بررسی فلسفی ،مستقیم به ماهیّت اخـالق پرداختـه اسـت.
بحث دربارۀ گزارههای اخالقی در فلسفۀ اسالمی ،عمدتا ذیل بحث اثبات وجود نفس و قـوای
آن قرار میگرفت (ادعا میشد که اخالق از جنبههای عقل عملـی اسـت و ایـن عقـل یکـی از
قوای نفس است)؛ در علم کالم ذیل بحث صفات و افعال الهی ،در علـم منطـق تحـت عنـوان
مشهورات ،و در اصول فقه نیز تحت عنوان مستقالت و مالزمات دربارۀ آن بحث میشد.
در سنت فلسفی غرب بحث از اخالق با شروع این سـنت موجـود بـوده اسـت .بـا ظهـور
جریان فلسفۀ تحلیلی در قرن بیستم که تخصصی شدن بحثهای فلسفی را نیز در ضمن خـود
چشمگیری تاکنون بوده است .فلسفۀ اخالق شامل سه حوزه است .۱ :فرااخالق 1که عمدتا بـه
بررسی معناشناختی ،2معرفتشناختی ،3هستیشناختی 4گزارهها و مفاهیم ناظر بـه موضـوعات
و ارزشهای اخالقی میپردازد؛  .۱اخالق هنجـاری 5کـه بـه نظامهـای اخالقـی ــ دسـتوری
میپردازد .بحث دربارۀ نظامهای اخالقی وظیفهگرایی و پیامـدگرایی و فضـیلتگرایی در ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meta ethics.
2. Semantic.
3. Epistemic.
4. Ontologic.
5. Normative ethics.
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داشت ،رشتۀ فلسفۀ اخالق به عنوان علمی مسـتقل بـه وجـود آمـد کـه حـاوی پیشـرفتهای

۴۷

حوزه است؛  .۰اخالق عملی 1که به اخالقی بودن امـور عملـی خـاص ماننـد سـقط جنـین و
ساخت سالحهای کشتار جمعی میپردازد.
برخی متفکران متأخر سنت شیعی مانند محقـق اصـفهانی و عالمـه طباطبـایی اخـالق و
ِ
اعتبـاری عالمـه
گزارههای اخالقی را ناشی از اعتبـار دانسـتهاند .از جملـه مـدافعان نظریـۀ
طباطبایی با مقداری تغییر و اصالحات ،شاگرد ایشان استاد جوادی آملی است .در این مقالـه
کوشش بر آن است که با تکیـه بـر آثـار مختلـف اسـتاد جـواد آملـی و بـا اسـتفاده از روش
تعقلیـتحلیلی نظریۀ ایشان در باب ابعاد مختلف ماهیت اخالق به دست داده شود.
ماهیت گزارههای اخالقی

فیلسوفان فرااخالق در مواجهـه بـا گزارههـای اخالقـی بـه دو دسـتۀ شـناختگرایان 2و
ناشناختگرایان 3تقسیم میشوند؛ هر یک از این دو دسته نیز زیرمجموعههای زیادی دارند،
اما وجه جامع شناختگرایان این است کـه گزارههـای اخالقـی را دارای ویژگیهـای زیـر
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در مقابل ،ناشناختگرایان گزارههای اخالقی را فاقد ویژگیهای فوق دانسته ،تبیینهـای

۷۳

متفاوت دیگری از جمالت اخالقی دارند .طبق نظر آنها گزارههای اخالقی ،حتی اگر ظاهرا

میدانند:
 .۱قابل صدق و کاب هستند (اعم از اینکه صادق باشند یا کاذب)؛
 .۱متعلَّق باور قرار میگیرند (رابطۀ گزاره با فاعل شناسایی)؛
محکی) (.)Fisher, 2011: 23
 .۰معرفتبخش 4هستند (رابطۀ گزاره با
ّ
از نظر شناختگرایان ،گزارهای مانند «راستگویی خوب است» اوال قابل صدق و کاب است؛
ثانیا ابرازکنندۀ متعلق باور ما است؛ و ثالثا معرفتبخش است و از وضعیتی گزارش میدهد.

خبری باشند ،از چیزی خبر نمیدهند ،بلکه کارکرد آنها ابراز عواطف یا توصیه به یک فعل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Applied ethics.
2. Cognitivism.
3. Non-cignitivism.
4. Informative.

و اموری از این دست است.
به نظر میرسد یکی از دالیل مهم این اختالف ،انگیزشی بودن 1گزارههای اخالقی اسـت.
گزارههای اخالقی افراد را به سمت انجام فعل مورد نظر سوق میدهند یا از آن دور میکننـد
که برخی ناشناختگرایان این را دلیلی (و دستکم یکی از دلیلهـا) بـر ایـن دانسـتهاند کـه
گزارههای اخالقی چیزی را بیان نمیکنند بلکه شأن تحریکی دارند.
استاد جوادی آملی با بیان دو اصطالح از عقل نظری و عقـل عملـی در سـنت فلسـفی
مـدرکات عقـل نظـری
اسالم و پایرش یکی از این اصطالحات ،گزارههای اخالقی را از م
میدانند .اولین معنا که مشهورتر است ،این است که عقل نظـری مسـئول درک گزارههـای
غیرعملی (هستها و نیستها) و عقل عملی مسئول ادراک گزارههای ناظر به عمل (بایـد
و نباید) است .دومین معنا که مختار ایشان است ،با بیان این استدالل کـه انسـان یـک قـوۀ
شناختی و نظری دارد و یک قوۀ عملی ،عقل نظری را مسئول شناخت ـ اعم از امور نـاظر
به نظر (که به آن حکمت نظری گفته میشود) و امور ناظر بـه عمـل (کـه بـه آن حکمـت
عملی گفته میشود) ـ و عقل عملی را مسئول عمل (امعمالی از قبیل اراده و نیت و تحریک
الزم است عنایت شود که اوال عقل عملی دو اصطالح دارد :یکـی آنکـه ُمـد ِرک مطالـب
حکمت عملی (باید و نباید) است و دیگری که چندان رایج نیست ،ولی در مکتوبـات راقـم
سطور دارج است ،این است که ادراک حکمت عملی مانند ادراک حکمـت نظـری فقـط بـه
ْ
عهدۀ عقل نظری است که مسئول جزم و علم است؛ اما عزم ،تصمیم ،اراده ،اخالص و سـایر
مطالب عملی ،همگی به عهدۀ عقل عملی است (جوادی آملی۱۰۹۷ ،د.)۰۰ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Motivational.

 .4نیز ر.ک :جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج۴۶ :؛ ۱۱۹ :۱۰۷۱؛ ۱۰۹۹ب۱۹۳/۱ :؛ و ۱۰۹۷ب ۶ :و ۰۵؛ از نظر ایشان آنچه در جوامع
ِ
ِ
الجنان» آمده ،همین عقل عملی اسـت (۱۰۹۹ب ۷۷۳/۱ :و ۱۰۹۷ج:
الرحمن و اکتُسب به م
روایی به عنوان «العقل ما ُعبد به ّ
 ۴۷و .)۴۶

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

عضالت و )...میداند:2

۷۱

عقل یا نظری است یا عملی .در بین تعـاریفی کـه بـرای ایـن دو ذکـر شـده ،مناسـبترین
تعریف آن است که گفته شود :دو نیرو در انسان وجود دارد که وی با یکی از آنها مـیفهمـد و
با دیگری عمل میکند .به آن نیرویی که عهدهدار جـزم و فهـم و اندیشـۀ انسـانی اسـت ،عقـل
نظری میگویند؛ و به آن نیرویی که عهدهدار عزم و اراده است ،عقل عملی گویند؛ پس عقل یـا
عالمه و قوۀ مع ّماله ،قوۀ بینش و قـوۀ کـنِش تعبیـر شـده
عالم است یا عامل که از این دو به قوۀ ّ
است .البته هر یک از این دو دارای درجات و مراتب مختلفی است که برای هـر کـدام فـروع و
احکام خاص خود است؛ احساس ،تخیل ،توهم ،تعقل و جزم در برابـر شـک ،از شـئون عقـل
نظری؛ و نیت ،اراده ،عزم ،در مقابل تردید ،از شئون عقل عملی است (همو.)۶۴۱ :۱۰۹۰ ،
این بیانات نشان میدهد ایشان در بـاب گزارههـای اخالقـی شـناختگرا هسـتند؛ زیـرا
کارکرد عقل نظری علم است و علوم مختلف ،مطابق تقسیمبندی سنتی ارسـطو نیـز حاصـل
کارکرد همین عقل نظری است:
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حکمت نظری و عملی ،هر یک ،از تقسیمات ثانوی دیگری نیز برخوردار هستند .فلسـفه
و حکمت نظری را به سه بخش تقسیم کردهاند:
۱ـ فلسفۀ علیا؛
۱ـ فلسفۀ ُوسطی؛
۰ـ فلسفۀ سفلی.
فلسفۀ علیا و اُولی همان فلسفه به معنای اخ ّ است که شامل بخشـی خـاص از مسـائل و
مباحث نظری علوم میشود .وجه اشتراک این مسائل در کاوش پیرامون اصـل واقعیـت اشـیا و
احکام و عوارض ذاتی هستی آنهاست .بنابراین فلسفۀ علیا و اُولی همان هستیشناسی است.
فلسفه آنگاه که به صورت مطلق ذکر میشود ،همـین بخـش از حکمـت نظـری ،یعنـی
هستیشناسی به ذهن متبادر میشود.
فلسفه و حکمت ُوسطی شامل علوم ریاضی است که تعلیمیات نیـز نامیـده مـیشـوند و
فلسفۀ سفلی تمامی علوم طبیعی و مادی را در بر میگیرد.
حکمت عملی نیز به سه بخـش اخـالق ،تـدبیر منـزل و سیاسـت مـدن تقسـیم میشـود

(جوادی آملی۱ :۱۰۹۶ ،ـ.)۱۱۰/۱
اما تصریحات دیگری از ایشان نشان میدهد که بیانات فوق و نظایرشـان در آثـار ایشـان
تعبیرات مسامحی هستند و گزارههای اخالقی ولو ظـاهرا خبـری باشـند ،در واقـع ،انشـائی
هستند .به تعبیر دیگر ،خبری و انشائی بودن ،ویژگی الفاظ و جمالت نیست ،بلکـه ویژگـی
مفاهیم است و گزارههای اخالقی صرفا الفاظشان حالت خبری دارد ،ولـی مفهـوم و معنـای
آنها انشائی است و حالت روانی ما نیز نسبت به آنها باور نخواهد بود:
در علوم نظری قضیه واقعا قضیه و خبر است؛ و موضوع ،محمول و جهـت دارد؛ ولـی در
امور عملی ،قضیه در حقیقت ،قضیه نیست ،بلکه «انشام» است (جوادی آملی.)۰۴ :۱۰۹۵ ،
گزارههای اخالقی در واقع ،ابراز اعتبار نفسانی در راستای عمل خاصی هسـتند .بـه نظـر
میرسد نظریۀ اعتباریت عموما نظریهای در باب فلسفۀ فعـل و خصوصـا نظریـهای در بـاب
فلسفۀ اخالق است؛ بدین معنا که انسان قبل از هر فعلی ،طبـق وضـعیت بالفعـل خـویش و
وضعیت مطلوبش ،یک «باید» برای انجام آن فعل اعتبار میکند:
از آنجا که انسان موجودی ادراکی است و کارهای خود را با اختیار و اراده انجام میدهد
تا آنجا که میفهمد ،آنها را بر اساس «باید» و «نباید» تنظیم مـیکنـد؛ امـا آنجـا کـه ادراک
سرما نخورم و در هوای گرم باید لباس نازک بپوشـم تـا از گرمـا آسـیب نبیـنم؛ چنانکـه در
گرسنگی و سیری اینچنین است .انسان در فصول گوناگون ،تصمیمهای مختلفی میگیرد و
بایدها و نبایدهای گوناگونی دارد ،حتی در شبانه روز نیز بایدها و نبایدهای گونـاگونی دارد؛
زیرا حوادث یکسان نیست؛ مثال گاهی وقت کار و گاهی وقت استراحت است .این بایدها و
نبایدها از کیفیت برخورد انسان با حوادث پیدا میشود؛ بـه عبـارت دیگـر ،انسـان بایـدها و
نبایدها را بر اساس روابطی که بین خود و جهان تکوین میبیند ،تنظیم میکند (همان.)۱۶ :
این تبیین با تبیین سنتی از فعل تفاوت دارد؛ تبیین سنتی از فعل معموال بدین شکل بود:
 .۱تصور فعل .۱ ،درک مصالح فعل .۰ ،شوق به فعل ،و  .۴تحریک عضله به سمت فعـل
(ملکی اصفهانی.)۴۱ :۱۰۵۷ ،

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

ندارد ،خود را آزاد میپندارد؛ مثال میگوید من در هوای سرد باید لبـاس ضـخیم بپوشـم تـا

۷۰

ِ
بـودن فعـل مناسـب آن
اما به نظر میرسد از نظر ایشان انسان با توجه به هـدف ،الزامـی
هدف را اعتبار میکند .بنابراین تفاوت نظر ایشان با نظریۀ سنتی از فعل را میتـوان اینگونـه
بیان کرد :اوال مبدأ برخی افعال درک مصلحت و علم نیست ،بلکه میل نفسانی یا نیاز غریـزی
و یا نیاز اجتماعی و یا میل به کمال است .کار عقل ،کشف راههای منجر به کمـال اسـت .بـه
تعبیر دیگر (در برخی افعال) اینگونه نیست که ابتدا فعـل را تصـور کنـیم و مصـلحت آن را
دریابیم ،بلکه با توجه به واقعیتهای موجود ،ابتـدا در خـود نیـازی بـه حـالتی را احسـاس
میکنیم و سپس فعل مناسب با آن حالت را اعتبار میکنیم .ثانیا بعد از شوق ،نفس یک فعـل
نفسانی انجام میدهد که آن را اعتبار میگوییم:
ِ
حکمت عملی ،پدیدآورندۀ اعتبارات است و نه کاشف حقـایق؛ زیـرا بـر
انسان در بخش
اساس غرایز درونی ،نیازمند اموری مانند غاا ،مسکن ،لباس ،همسر و ...اسـت و چـون ایـن
نیازمندیها از نظر سود و زیان و مالیمت و ...گوناگون است ،انسان را وامیدارد بـه چیـزی
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۷۴

که نیازش را برطرف میسازد ،عالقه پیدا کنـد و آن را نیکـو بشـمارد و از آنچـه مـانع رفـع
نیازش میشود ،متنفّر شود و آن را قبیح بپندارد .پس عناوین ُحسن و قبح ،محبّت و عـداوت
و مانند آن ،اعتباریاتی هستند که جایگاه آن ،حوزۀ اعتبار خود انسان است و خارج از وجـود
انسان حقیقت و واقعیتی ندارند (جوادی آملی۱۰۹۹ ،ب.)۴۰۶/۱۳ :
گزارههای اخالقی نیز از این قانون پیروی میکنند .انسان با توجه به ویژگیهـای نفسـانی
و ملکات متناسب با آن و شناخت سعادت و تکامل خویش ،برای دستیابی به سعادت فـردی
و اجتماعی ،گزارههای اخالقی را اعتبار میکند:
البته امور اعتباری و عناوین ُمعتمبر در اخالق ،فقه و حقوق ،محفوف به دو امر تکـوینی و
حقیقی است :زیرا از یک سو ،تکیهگاه حقیقی و تکوینی دارد که از آنجا نشأت مـیگیـرد و
خاستگاه واقعی دارد که از آن منشأ پدید میآید؛ و از سوی دیگر ،آثار حقیقی و تکوینی دارد
ِ
انسان عامل و متصف و متخلق پدید میآیـد و در معـاد کـه ظـرف ظهـور همـۀ
که در روح
حقایق و بروز همۀ امور تکوینی است ،متبلور میشود (جوادی آملی.)۷۱/۷ :۱۰۷۰ ،
اعتبارات اخالقی ،اعتباراتی برای سعادت هستند .این اعتبارات ،هم برای ارتقـای زنـدگی

دنیوی (چه فردی و چه اجتماعی) و هم برای ارتقای زندگی معنوی افراد خواهند بـود؛ لـاا
توحید الهی و عقالنیت در آن ملحوظ است:
چون انسان دارای حیثیت اجتماعی است ،بدون جامعه نمـیتوانـد زنـدگی کنـد و زنـدگی
مـدون ،میسـور نیسـت و ایـن قـانون را امـور اعتبـاری تشـکیل
اجتماعی وی نیز بدون قانون ّ
میدهد؛ زیرا عنوان حسن و قبح ،عدل و ظلم ،صدق و کاب ،امانـت و خیانـت ،بیـع ،اجـاره،
صلح و دیگر مسائل فقهی و حقوقی ،همه از سنخ امـور اعتبـاری اسـت کـه بیـرون از اعتبـار،
مصداق عینی ندارد؛ چنانکه برخی از همـین امـور بـا اخـتالف اقلـیم و نـژاد و زبـان و زمـان
دگرگون میشود؛ پس جامعۀ انسانی به امور اعتباری قانونمند نیاز دارد و مهمترین عامل رابـط
میان مبدأ و منتهای انسان ،همین قوانین اعتباری است که بدون آن ،نه زندگی اجتمـاعی انسـان
میسر است و نه تکامل وی متصور ... .همانا مالحظۀ توحید خدا و اسمای حسنای او در مبـدأ،
ّ
و مراعات مرجعیت خدا و صفات علیای او در منتهاست (جوادی آملی۱۳۱ :۱۰۹۴ ،ـ.)۱۳۱
اعتبار یک فعل نفسانی است که مبتنی بر واقعیـات موجـود و غایـات مطلـوب مشـترک
انسانی است .عمل طبق آنچه اعتبار شده است ،دارای آثار واقعی دنیوی و اخروی است؛ لـاا
الزمۀ اعتباری بودن ،گزاف بودن و نسبیگرایی اخالقی 1نیست ،بلکه اعتباری بـودن بـه ایـن
اخالق ،علمی اعتباری و مسائل اخالقی جزو امور اعتباری است ،لیکن از امـور اعتبـاری
محض نیست تا به دست معتبر سپرده شده باشد؛ مثال گـاهی انسـان بـرای انجـام کـاری بـه
کاغای بها و اعتبار میدهد ،ولی بعـد آن را باطـل میکنـد؛ ایـن گونـه از اعتباریهـا ریشـۀ
تکوینی ندارد؛ مانند صدر و ذیل یک مجلس که امری اعتباری است؛ به این معنا کـه ممکـن
است انسان ،در فصلی ،گوشهای از یک اتاق و در فصلی دیگر ،گوشۀ دیگر آن اتاق را صـدر
مجلس قرار دهد و مقابل آن را ذیل بداند ،هیچکدام از صدر و ذیل اعتبـاری ،واجـد اصـالت
تکوین نیستند؛ ولی بعضی از امور اعتباری ریشۀ تکوینی دارند .معنای اعتباری بودن اخالق،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moral Relativism.

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

معناست که مفاهیم و محموالت اخالقی ،مدلوالت خارجی ندارند:

۷۷

این است که اخالق ،در خارج «مابازام» ندارد؛ یعنی در خارج ،چیزی مـثال بـه نـام درخـت،
زمین ،آب ،انسان ،ستاره و صدها و هزارها موجود خارجی دیگر وجود دارد؛ ّاما چیـزی بـه
عنوان صدق ،کاب ،ظلم ،عدلُ ،حسن ،قبح و مانند آنها وجود ندارد کـه مـا بتـوانیم بـه آن
اشاره کنیم و بگوییم این ،مح مسن و آن ،قبیح و یا اینُ ،حسن و آن قُبح است .البته منشـأ انتـزاع
اعتبار این امور در خارج وجود دارد .چقدر فرق اسـت بـین نظـری کـه اخـالق را اعتبـاری
محض بداند و بگوید چون هیچ «مابازام» ندارد مانند سنن و رسوم عادی ،به قرارداد محـض
وابسته است( ،لاا ممکن است وصفی از اوصاف نفسانی ،مانند تقـوا در عصـری و یـا بـرای
مردم منطقهای ،خوب و در عصر دیگر و برای مردم منطقهای دیگر ،بد باشد) و بـین آن نظـر
نهایی که در حکمت متعالیه مطرح است که اخـالق اعتبـاری محـض نیسـت ،بلکـه امـری
اعتباری است که دارای منشأ تکوینی و واقعی است ،بلکه واقعیتساز نیز هسـت .ایـن نظـر
دوم در اوج اخالقشناسی است (جوادی آملی.)۱۹ :۱۰۹۵ ،
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۷۶

فردگرایی فضیلت محور

از نظر استاد جوادی آملی اخالق به ملکه شدن فضایل در نفس به دسـت میآیـد (همـو،
 .)۷۱ :۱۰۷۳حسن فعلی به تنهایی موجب کمال نخواهد بود ،بلکه به حسن فـاعلی نیـز نیـاز
دارد (جوادی آملی۱۰۹۹ ،ب .)۱۱۰ :حسن فاعلی با تخلق روح به اخالق به دست میآیـد و
عمل کردن به اخالق به همراه نیت و اعتقاد ،نفـس را دارای ملکـات نفسـانی میکنـد .ایـن
ملکات نفسانی خود موجودات واقعی و دارای آثار واقعی در جهان کنونی و جهـان پـس از
مرگ هستند:
یک مطلب این است کسی که دارای رذایل اخالقی شـد ،از برکـات محـروم اسـت و آن
متـنعم اسـت؛ یعنـی اگـر جامعـۀ اهـل نمـاز
کس که دارای فضایل اخالقی شد ،از برکـات
ّ
استسقام ،دیانت ،عدل و قسط و عمل صالح باشد ،برکات را به موقع میبیند ،وگرنـه برکـات
از او گرفته میشود.
دربارۀ نعمتهای آخرت ،تعبیر دیگری دارد و آن اینکه :اعمال شما در آخرت به صورت
نعمت ظهور میکند (همو.)۱۳۵ :۱۰۹۵ ،

بر این اساس ،معارف و اخالق و احکام دینی نیز که امـور اعتبـاری هسـتند ،در صـورت
علم و عمل و التزام به آنها اثر تکوینی بر روح انسان میگاارند و روح را بـه دیـد بصـیرتی
نورانی میسازند (همو۱۰۹۹ ،ب.)۱۱۱/۱۱ :
بنابراین هدف اخالق در ابتدا تکامل فرد است و تکامل جامعه ،تابع تکامل فـردی اسـت؛
زیرا افراد برتر هستند کـه جامعـۀ برتـر را میسـازند (جـوادی آملـی۱۰۹۷ ،ج۱۵۱ :ــ.)۱۵۰
میتوان گفت به لحاظ هنجاری ،معیار فعل نیک ،در راستای فضیلت بودن و ناشـی شـدن از
فضیلت است .البته این به معنای نفی حسن و قبح فعلی و در نظر گرفتن نتایج عمل نیسـت،
بلکه شخ

فضیلتمند بصیرت افزونی در تشخی

افعال نیک و غایات آن خواهد داشت.

مدرج است و اخالق گرچه شرط الزم تکامل است ،شرط کافی
تکامل ،امری تشکیکی و َّ
نیست ،بلکه توجهات به معارف عرفان عملـی و سـلوک طبـق آن ،غایـت نهـایی تکامـل را
حاصل خواهد کرد:
اخالق علمی ،جهاد اوسط است؛ زیرا انسان در این مرحله باید متخلّق شود :منـافع خـود
مقدم نداند و مرتکب گناه و حرام نشود؛ اعمال واجب و مستحب را انجـام
را بر مصالح امت ّ
دهد؛ اهل عبادت و زهد و ...باشد .هرچند پیمودن این مرحله سخت است ،جهاد اوسط نـام
وعید دادهاند (بهشت و دوزخ) ،هماکنون ببیند (جوادی آملی۱۰۹۹ ،ب.)۱۱۴/۱۴ :
نکتۀ مهمی که باید بدان توجه کرد ،این است که استاد جوادی آملی در برخی از آثار خود
از تجربی بودن گزارههای اخالقی سخن گفتهاند:

اخالق ،که مایۀ سالمت یا بیماری روح است نیز جزو علوم تجربی است کـه وحـی از آن
پرده برداشته (جوادی آملی.)۱۰۱ :۱۰۹۵ ،
مراد ایشان از تجربی بودن ،همان تجربی بودن آثار و منشأ اخالق است و تجربـی بـودن
به معنای مورد تجربه بودن مفاهیم اخالقی نیسـت کـه در فلسـفۀ اخـالق غربـی بـه عنـوان

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

دارد؛ اما عرفان عملی این است که انسان بکوشد از خود باال بیاید و آنچه انبیا به او وعـده یـا

۷۵

طبیعتگرایی 1یـا طبیعـتگرایی تقلیـلگرا( 2کـه دو نظریـۀ شـناختگرایانه و واقعگرایانـه
هستند) از آنها بحث میشود (.)Simon, 2012: 41-88
از مجموع سخنان ایشان برمیآیـد کـه اسـتاد جـوادی آملـی در بحـث انگیـزش اخالقـی،
برونگرا 3هستند؛ به این معنا که انگیـزش اخالقـی صـرفا از خـود گزارههـای اخالقـی ناشـی
نمیشود ،بلکه انگیزش اصلی برای انجام دادن افعال اخالقی را غایت یا غایاتی کـه اخـالق در
راستای آن است ،تأمین میکنند؛ به این معنا که انسان میبیند ملکات نفسـانی و سـعادت (مـثال
لقای الهی) با انجام افعال اخالقی حاصل میشوند و به همین دلیل آنها را اعتبار میکند.
مطلقگرایی اخالقی

4

در اذهان بسیاری ناشناختگرا بودن با نسـبیگرایی پیونـد دارد؛ زیـرا اعتبـار یـک عمـل
نفسانی است و ممکن است هر فردی یا هر فرهنگـی ،بسـته بـه شـرایط زمـانی و مکـانی و
اهداف مختلف خویش افعال گوناگونی را اعتبار کند .استاد جوادی آملـی دالیـل گونـاگونی
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۷۹

در برابر این شبهه و به نفع مطلقگرایی اخالقی بیان میکند.
استدالل از راه تجرد قوا بر جاودانگی اخالق

این استدالل مبتنی بر پیشفرضهای هستیشناختی است .مقدمات استدالل به این نحو است:
 .۱روح مجرد است؛
 .۱تمامی قوای روح (حس ،تخیل ،توهم ،عقل) نیز مجرد هستند؛
 .۰متعلقات هر یک از این قوا نیز مجرد هستند؛
 .۴فضایل و رذایل نفسانی در تجرد مانند متعلقات این قوا هستند؛
 .۷امر مجرد قابل تغییر و زوال نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Naturalism.
2. Reduction Naturalism.
3. Externalist.
4. Moral Absolutism.

مجـرد
بنابراین وقتی این علوم و نیز صاحبان و موصـوفان آنهـا ،یعنـی قـوای یادشـده،
ّ
حد احساس یا تخیل یا توهم یعنـی
باشند ،ملکات فاضله یا رذیلهای که همتای این علوم در ّ
مجـرد ،ابـدیت و دائمـی بـودن را بـه
مجردند و
در ّ
ّ
حد شهوت یا غضب و مانند آن هستندّ ،
تجرد روح انسانی همراه اسـت،
همراه دارد؛ و در نتیجه ،مسائل اخالقی را با این ابدیت که با ّ
میشود تضمین کرد (جوادی آملی.)۱۱۰ :۱۰۹۵ ،
استدالل بر اساس درک کلیات

ما کلیاتی را از موضوعات نظری و عملی انتزاع میکنیم و این انتزاع توسـط نفـس مجـرد
صورت میپایرد و بنابراین این کلی نیز یک امر جاودان است .در ضمن این استدالل ،اسـتاد
جوادی آملی استدالل دیگری را مطرح میکنند مبنی بر اینکـه چـون روح امـری جاویـدان
است ،بنابراین مسائلی که برای تطهیر آن الزم است نیز باید جاودان باشد:
پس ما با بررسی در هر یک از مسائل نظری و مسائل حقوقی ،عملی و اخالقی ،بخشی از
مسائل کلّی را در دست ذهن داریم و معلوم است که کلّی را روح مجرد درک میکند و روح
مجرد امری جاودانه است؛ و اگر امری جاودانه شد ،برای تطهیر و تهایب یک امر جاودانـه،
ّ
مسائل جاویدان الزم است .از این جهت ،اخالق یک مسألۀ جاودانه یعنی یـک امـر ثابـت و
البته باید مقدمۀ دیگری به استدالل جـاودان بـودن روح افـزود و آن نیـز وجـود فطـرت
مشترک در انسانهاست که استاد بدان اشاره میکنند (و البته خـود بـه عنـوان یـک اسـتدالل
مستقل نیز طرح خواهد شد):
فطرت انسانها در همه یکسان است و اگر چیزی خوب است ،برای همۀ انسانها خـوب
و اگر چیزی زیانبار است ،برای همۀ آنها زیانبار است (همان.)۱۱۷ :
استدالل بر اساس درک قضایای جزئی
استدالل دیگر بر جاودانگی اخالق این است:
 .۱انسان برای انجام اخالقیات به درک امور جزئی نیاز دارد؛
 .۱امور جزئی مانند خود انسان «جسمانیة الحدوث و روحانیّة البقام» هستند؛

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

«الیتغیر» میشود (همان.)۱۱۱ :

۷۷

 .۰بنابراین فضایل و اوصاف جزئی نیز جاودانه هستند.
معنای جاودانه بودن اخالق ،تنها در این نیست که انسان قضایای کلّی را ادراک مـیکنـد،
بلکه به این نیز هست که اگر قضـایای جزئـی را هـم ادراک کنـد و کارهـا را بـر اسـاس آن
قضایای جزئی ،تنظـیم کنـد ،آن قضـایای جزئـی ماننـد خـود روح« ،جسـمانیة الحـدوث و
مجرد میشـود؛
روحانیة البقام» است؛ زیرا کارهای جزئی در اوایلّ ،
مادی است ،ولی در پایان ّ
تجـرد
چون همراه با روح حرکت میکند؛ وقتی خود روح ،سیار باشد و به مقام روحانیت و
ّ
برسد ،ملکات و اوصافی که در متن آن تعبیه شده و همگام با روح ،سیر و حرکـت جـوهری
یافتهاند نیز «روحانیة البقام» میشوند (جوادی آملی.)۱۱۷ :۱۰۹۵ ،
استدالل از راه مشترک بودن فطرت انسانی

استدالل دیگر بر مطلق بودن قضایای اخالقی ،فطرت مشـترک بشـری اسـت کـه باعـث
میشود نیاز به کمال و وسایل رسیدن به آن برای همه مشترک باشد؛ بنـابراین همـۀ انسـانها
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۶۳

برای کمال ،اعتبارهای یکسان انجام میدهند:
معیار در حسن و قبح حکمت عملی نیز مالیمت یا منافرت با اغراض شخصـی افـراد
بشر نخواهد بود ،بلکه مدار همان تالئم و تنـافر بـا نظـام هماهنـگ فطـرت مشـترک
انسانی است که بهمثابۀ فصل مقوم انسانیت انسان است (جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج.)۴۷ :

محدودۀ اعتباری بودن اخالق

ابتدا باید یادآور شد که حسن و قبح در فلسفه و کالم معانی متفـاوتی دارد و تمـام اقسـام
آنها اعتباری نیستند.
استاد جوادی آملی حسن و قبح در حکمت نظری و حکمت عملی را از هم تفکیک میکند:
حسن عدل و قبح ظلم گاهی در حکمت نظری مانند علم کالم مطـرح مـیشـود و
گاهی در حکمت عملی مانند اخالق ،حقوق و فقه .آنچه در حکمت نظـری مـورد
بحث قرار میگیرد ،به موجود حقیقی و عدم آن برمیگردد که از حوزۀ اعتبار انسـان
بیرون است؛ و آنچه در حکمت عملی طرح میشود ،به موجود اعتبـاری و عـدم آن
برمیگردد که از حوزۀ حقیقت خارج است .حسن و قبحی که در کالم مورد بحـث

قرار میگیرد ،به کمال وجود حقیقی و نق

آن برمیگردد؛ قهـرا منظـور از حسـن

عدل و قبح ظلم درعلم کالم ،حسن و قبح حقیقی خواهـد بـود ،نـه اعتبـاری؛ چـه
اینکه مراد از آنها در علم اخالق ،حقوق و فقه ،اعتباری خواهـد بـود ،نـه حقیقـی
(همان.)۴۶ :

ایشان بیان میکند که حسن و قبح افعالی که به خدا نسبت میدهیم ،حسـن و قـبح مـورد
بحث در حکمت نظری است و نه حسن و قبح مورد بحث در حکمت عملی .تفـاوت ایـن
دو در این است که حسن و قبح در حکمت نظری ،حقیقی است و خبری و جهت قضـیه در
آن امکان و وجوب و امتناع است؛ یعنی وقتی در کالم میگـوییم کـه مـثال گـزارۀ «الصـدق
حسن» که برای خدا به کار میرود ،یک گزارۀ حقیقی و جهت آن ضـرورت اسـت ،در ایـن
گزاره ،ما از یک وضعیت ضروری گزارش میدهیم که ضـرورت صـدور فعلـی از خداونـد
متعال است؛ اما «الصدق حسن» که برای انسانها به کار میرود ،به معنای اعتبار حسن صدق
است برای رسیدن به هدفی؛ و اساسا فعل بر اساس اعتبار در مورد خداوند جاری نمیشـود؛
زیرا خداوند هدفی زاید بر ذات خویش ندارد که برای رسـیدن بـه آن اعتبـاری انجـام دهـد
(جوادی آملی:)۶۷ :۱۰۹۵ ،
همان ضرورت فلسفه و کالم است (همو۱۰۹۷ ،ج.)۴۵ :
بنابراین حوزۀ اعتبار تنها در افعال انسانی است ،نه افعال الهی؛ به همین دلیـل در حسـن و
ِ
قبح مربوط به انسانها (حکمت عملی) در جهـت قضـایا اولویـت هـم وجـود دارد؛ امـا در
حسن و قبح مربوط به خداوند (حکمت نظری) تنها سه جهت ضـرورت و امکـان و امتنـاع
وجود دارد؛ زیرا در امور تکوینی اولویت وجود ندارد و اشیا تا بـه مرحلـۀ وجـوب نرسـند،
محقق نمیشوند:
یکی از فرقهای اساسی بین حکمت نظری و عملی و نیز امور اعتباری و واقعـی و
ِ
شاید حقیقی و تکوینی و باید ،نباید و شاید اعتباری ،این است کـه
بین باید ،نباید و
در علوم نظری ،جهت قضیه بیش از سه قسم نیست؛ یعنی شـیم یـا حتمـیالوقـوع
است یا حتمیالعدم ،و یا نه حتمیالوقوع است و نـه حتمـیالعـدم؛ ولـی در علـوم

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

وقتی گفته میشود صدور کار مح مسن از خداوند واجب است ،منظور از وجوب در اینجا

۶۱

عملی ،جهات قضیه به پنج قسم میرسد (همو.)۰۶ :۱۰۹۵ ،

ایشان تصریح میکنند که موضوع احکام اعتبـاری مکلَّـف بـودن اسـت و موجـودی کـه
مکلف نیست ،باید و نباید اعتباری او را در بر نمیگیرد:
ممکن است موجودی ذی شعور و مد ِرک باشد ،ولی محکوم قوانین اخالقی نباشد؛
مانند خود ذات اقدس خداوند و نیز مانند فرشتگان و مجـردات...؛ معیـار و محـور
فرق باید و نباید اعتباری و حقیقی ،صرف ادراک و شعور و اراده نیست ،بلکه مـدار
تکلیف است (همان.)۴۰ :

برهانی بودن گزارههای اخالقی

عموما منسوب به فیلسوفان مسلمان اسـت کـه گزارههـای اخالقـی را جـزو مشـهورات
دانستهاند که ظاهرا کارکرد گزارههای اخالقی را یک کارکرد جدلی نشان میدهد؛ اما از نظـر
استاد جوادی آملی گزارههای اخالقی با وجود اعتباری بودن ،برهانپایر هسـتند (برهـان بـه
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۶۱

معنای قیاسی است که مقدمات آن را قضایای یقینی (اعـم از بـدیهی و نظـری) تشـکیل داده
باشند) (مظفر)۰۶۱ :۱۰۹۵ ،؛ و در اخالق نیز برخی «بایـدها» و «نبایـدها» بـدیهی هسـتند کـه
ِ
نظری اخالق بر آنها مبتنی هستند:
«بایدها» و «نبایدهای»
بنابراین اخالق و فقه نیز ،اگر نظری باشد ،بایدها و نبایدهای خود را از بایدها و نبایدهای
اولی و بدیهی خود کسب میکند (جوادی آملی.)۴۱ :۱۰۹۵ ،
اما از مقدمات نظری نمیتوان «باید» و «نباید» نتیجه گرفت؛ بنابراین باید حـداقل یکـی از
أخـس
مقدمات مشتمل بر باید و نباید باشد ،و مقدمـهای کـه مشـتمل بایـد و نبایـد اسـت،
ّ
المقدمتین است (همان )۴۰ :و نتیجه ،تابع آن است:
بر همین اساس ،شبههای مطرح میشود که اگر بخواهیم «باید» و «نباید»هـا را از «هسـت»
مقدمه ،هم از لحاظ قضیه و هـم از لحـاظ مفـردات،
و «نیست»ها استنتاج کنیم ،بین نتیجه و ّ
ل قضیه این است که مقدمات ،واقعا قضـیهاند ولـی نتیجـه
گسیختگی است .گسیختگی در ک ّ
حقیقتا قضیه نیست؛ چون خبر نیست ،بلکه انشـام اسـت و بـین انشـام و خبـر هـم تناسـبی
نیست؛  ...در پاسخ به شبهۀ ماکور باید گفت :کسانی که در مسائل اخالقی استدالل میکننـد،

هرگز از دو مقدمۀ ناهماهنگ به یک نتیجۀ غیرمنسجم با آنها نمیرسند ،بلکه در همۀ موارد،
قیاس مرکب یا قیاس بسیطی است که بعضی از مقدماتش «مطوی» اسـت و در نتیجـه ،اگـر
استداللی اخالقی میشود ،همه یا برخی از مقدمات آن ،اخالقی است و هرگـز از دو «بایـد»
یک «هست» و یا از دو «هست» یک «باید» استنتاج نمیشود و آنها کـه بـر مسـائل اخالقـی
استدالل میکنند ،میگویند« :این کار خوب است و هر خوب را باید انجام داد؛ پس این کـار
را باید انجام داد» که در این گونـه مـوارد ،قیـاس ،مرکـب از مقدمـههای اعتبـاری و نتیجـه،
اعتباری است (همان۴۴ :ـ.)۴۶
قیاس در منطق سنتی به معنای استداللی است که از گزارههای خبری (اگر نگوییم خـود
گزاره متضمن خبری بودن است) تشکیل شده است که اگر آنها را بپایریم ،ضروری اسـت
که گزارۀ دیگری را (به عنوان نتیجه) بپایریم:
قول مؤلف من قضایا متی ُسلِّمت لزم عنه لااته قول آخر (مظفر.)41۲ :1131 ،
در تعریف قضیه نیز قابلیت صدق و کاب لحاظ شده اسـت (همـان )۱۷۱ :کـه طبـق آن،
برهان مخت

به جمالت خبری خواهد بود .بنابراین طبق بیان استاد جـوادی آملـی بایـد در

تعریف قیاس ،اصالحاتی انجام داد؛ زیرا مطابق نظر ایشان مقدمات قیاس الزم نیسـت حتمـا
ِ
بـداهت اعتبـا ِر
نکتهای که باید به آن توجه کرد ،این است کـه بـداهت یـک گـزاره و یـا
محمولی برای موضوعی به معنای بداهت اجزای آن جمله نیسـت؛ همانگونـه کـه بـداهت
اجزای یک جمله به معنای بداهت جمله نیست؛ لـاا بـداهت گزارههـای «العـدل حسـن» و
«الظلم قبیح» با نظری بودن مفهوم «عدل» و «ظلم» تنافی ندارد (جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج.)۷۱ :
ذاتی بودن حسن و قبح

بسیاری از متفکران اسالمی (عموما متکلمان و اصولیان) معتقدند کـه حسـن و قـبح اگـر
محمول واقع شوند ،دستکم در برخی گزارهها ،برای موضوعاتشان ذاتی هستند .تفسیرهای
مختلفی از ذاتی بودن مطرح شده است؛ اما عموما پیشفرض این تفاسـیر ،شـناختگرایی و
واقعگرایی در حوزۀ اخالق بوده است .آیا ذاتی بـودن بـا نظریـۀ اعتبـاری بـودن گزارههـای

فلسفة اخالق استاد جوادی آملی

قابل صدق و کاب باشند.

۶۰

اخالقی قابل جمع است؟
استاد جوادی آملی بیان میکنند که ذاتی در حکمت نظری سه معنا دارد:
 .۱ذاتی در اقسام سبق و لحوق در قبال زمانی ،وصفی ،دهری و...؛
 .۱ذاتی باب ایساغوجی که همان جنس و فصل است؛
 .۰ذاتی باب برهان که طبق نظر ایشان یعنی محمولی که جزم جنس و فصل نیست امـا از
ذات موضوع انتزاع میشود؛ مانند انتزاع مفهوم امکان ماهوی از یک ماهیت (همان.)۷۰ :
اما تمامی این اقسام جزو امور عینی هستند؛ بنابراین در روابط اعتبـاری جـاری نخواهنـد
شد (همان).
همچنین مراد از ذاتی بودن ،عقلی نیست؛ زیرا کسی میتواند معتقد به حسن و قبح عقلی
باشد ،ولی حسن و قبح را ذاتی نداند؛ و نیز عقلی بودن ناظر به مقام اثبات است و ذاتی بودن
ناظر به مقام ثبوت (همان۷۰ :ـ.)۷۴
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ذاتی بودن امور اعتباری نیز اعتباری است .ایشان بیان میکنند با توجـه بـه اینکـه اصـل
موضوع مانند عدالت و اصل محمول مانند ُحسن ،اعتباری است ،ذاتـی بـودن بـه ایـن معنـا
است که در همان حوزۀ اعتبار آن ،محمول اعتباری از موضوع اعتبـاری تفکیـک نمیپـایرد.
در این حال ،عقل حکم اقسام ذاتی در امور تکوینی را برای این رابطۀ اعتباری ،اعتبار میکنـد
و اقسام تفکیکپایر را عرضی و غیرذاتی مینامد:
وقتی طرفین قضیه ،اعتبارا موجود شدند ،عقل نحوۀ ارتباط آنهـا را نیـز ماننـد ارتبـاط
تکــوینی طــرفین حقیقــی ،بررســی م ـیکنــد .گــاهی برخــی از محمولهــای اعتبــاری از
موضوعهای اعتباری در همان حوزۀ اعتبار جدا میشوند و گاهی برخـی از محمولهـا در
همان حوزۀ اعتبار هرگز از موضوع خود جدا نمیشوند .آنگاه عقـل ،احکـام ارتباطهـای
متفاوت تکوین را برای انحای ارتباطهای اعتباریاش ،اعتبـار مـیکنـد و آن قسـم را کـه
محمول از موضوع خود در حوزۀ اعتبار جدا میشود ،عرضی و غیرذاتی مـینامـد و قسـم
دیگر را که محمول از موضوع خود در حوزۀ اعتبار هرگز جدا نمیشـود ،ذاتـی مـینامـد
(جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج.)۷۴ :

اخالق و دین

نیاز اخالق به دین را معموال از پنج جهت برمیشمارند:
 .۱نیاز معناشناسانه :به این معنا که روشن شدن معنای مفاهیم اخالقـی منـوط بـه
وجود خدای متشرع است.
 .۱نیاز هستیشناسانه :به این معنا که به جهت وجودشناختی ،ویژگیهای اخالقی
منوط به وجود خداوند هستند .البته قابل ذکر است که هـر چیـزی بـه صـورت
تکوینی مخلوق خداوند است و مراد از نیاز هستیشناسـانه ایـن نیسـت ،بلکـه
مراد ،عدم امکان وجود ویژگیهای اخالقی بدون فرض وجود خدا است.
 .۰نیاز معرفتشناسانه :به این معنا که معرفت اخالقی تنها با وجود خـدا و اِخبـار
او حاصل میشود.
 .۴نیاز روانشناسانه :به این معنا که تنها خدا انگیزۀ روانی اخالق را ایجاد میکند.
 .۷نیاز اخالق به دین برای عقالنی شدن :به این معنا که اگر خـدا وجـود نداشـته
باشد ،عمل به اخالق عقالنی نیست (فنایی۱۶۰ :۱۰۷۱ ،ـ.)۱۵۱
استاد جوادی آملی نیاز معناشناسانه را قبول ندارند؛ زیرا عقل معنای حسن و قبح را فـارغ
تصدیق به حسن عدل به معنای سزاوار مدح بودن و تصدیق به قبح ظلم به معنای سزاوار
قدح بودن ،مطلبی است بدیهی (جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج.)۷۱ :
اما به جهت هستیشناسانه کمال تحقق اخالق (نه اصل آن) مبتنـی بـر پـایرش خداونـد
است .از آنجا که اعتبارات مبتنی بر واقعیتها و اهداف است ،وجود خدا و زنـدگی پـس از
مرگ به عنوان یکی از واقعیتها اعتبارات مخت

به خود را میطلبد .از منظـر یـک انسـان

دیندار ،تمامی موجودات جهان مخلوق خداوند متعال و وابسته به او هستند و اعتقاد به خـدا
و جهان پس از مرگ ،سهم بسیار مهمی در رشد معنوی دارد و دین به ما گزارش میدهد کـه
عمل اخالقی چه تأثیرهایی در زندگی پس از مرگ ما خواهد گااشت و اساسا هدف نهـایی
یک انسان متدین که در درجۀ باالیی از تدین است ،این است که به لقای الهی برسـد (همـو،
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از نقل درک میکند:

۶۷

۱۰۹۷الف )۷۳ :و کسی که به خدا اعتقاد ندارد ،چنین هدفی نخواهد داشت .البته عقل صـرفا
قوهای مدرکه است و مولویتی ندارد و حتی انشای عقل نیز به دلیل درک و علم به مصـالح و
مفاسد ناشی از یک عمل است (همو۱۰۹۷ ،د۰۷ :ـ .)۴۷اما حتی اگر کسی به وجود خدا قائل
نباشد ،باز هم برای رشد شخصـیتی و زنـدگی اجتمـاعی ،بـه اخـالق نیـاز دارد (گرچـه از
بصیرتهای انبیا محروم خواهد بود) و اساسا در تقسیمبندی علوم ،وجود خدا یا عـدم خـدا
لحاظ نشده است ،بلکه مالک ،بشر است:
مباحثی مانند تهایب نفس ،پرورش روح ،رشد اخالق و فضـایل انسـانی ،تـدبیر منـزل و
کیفیت بهتر اداره کردن امور خانوادگی ،تربیت فرزند و نیز معنای عـدالت ،تقـوا ،زهـد و راه
رسیدن به این ملکات ،ادارۀ صحیح امور جامعه و  ...در حیطۀ اختیار و قدرت بشر است؛ بـه
گونهای که اگر بشر نباشد ،جایی برای این مباحث وجود نخواهد داشت .کمال پژوهشـگران
در این دسته از مباحث که حکمت عملی نام دارد ،آن است که پس از شـناخت و آگـاهی از
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این مسائل ،متّصف بدان شوند (جوادی آملی۱۰۹۹ ،الف.)۱۷۵/۱ :
به جهت معرفتشناسانه نیز عقل که هم علوم ناظر به هست و نیست را کشف میکنـد و
هم علوم ناظر به باید و نباید را و چون باید و نباید بدیهی برای تمامی افـراد مشـترک اسـت
بنابراین حتی اگر کسی اعتقاد به خدا ندارد باید و نبایدهای بدیهی را درک میکند و از منظـر
دینی نیز عقل نظری چه در حوزۀ حکمت نظری و چـه در حـوزۀ حکمـت عملـی یکـی از
منابع کشف ارادۀ الهی است:
کسانی که به منزلت عقل در درون معرفت دینی توجه نمیکنند پژوهش محدود را پایـان
حجت و معتبر از دین میدانند و گمان میبرند به صـرف مراجعـه بـه
مراحل وصول به فهم ّ
ادله نقلی؛ یعنی کتاب و سنّت ،فهم از دین حاصل شده است حال آنکه اگر به شأن عقـل در
بُعد معرفتشناختی دین توجه شود باید سهم عقل در شکلدهی فهم از دین مورد اعتنا قـرار
گیرد (همو۱۰۹۷ ،د.)۵۰ :
در تعارض نقل و عقل (از آنجا که خود عقل نیز از منابع دین است ،باید گفـت تعـارض
«نقل و عقل» نه تعارض «دین و عقل» (همان ))۵۹ :مـالک واحـدی وجـود نـدارد و در هـر

موردی باید دید وزن معرفتی کدامیک بیشتر است (همان۵۳ :ـ:)۵۶
به هر حال ،در موارد تعارض عقل و نقل ،ضابطۀ کلی وجود ندارد؛ گاهی دلیل نقلی مقدم
است ،در صورتی که به لحاظ وضوح و داللت و اعتبار ،اقوی از مطلب عقلی باشد (و برخی
از حدود آن کامال روشن نباشد)؛ و گاه مضمون عقلی مقدم است و این تقدم یا از باب مقیـد
و مخص

لبّی است و یا از باب اتقن و اقوی بودن آن است (جوادی آملی۱۰۹۷ ،د.)۵۶ :

اما از جهت روانی نیز دوری از عااب الهی و رفتن بـه بهشـت بـرای متـدینان متوسـط و
لقای الهی برای متدینان عالی ،انگیزۀ بسیار شدیدی برای عمـل بـه اخـالق اسـت؛ بنـابراین
متدینان نسبت به غیرمتدینان انگیزۀ بیشتری برای عمل به اخالق خواهنـد داشـت .همچنـین
عمل به اخالقیات برای آنها عقالنیتر خواهد بود؛ زیرا خداناباوران به دلیل عدم اعتقـاد بـه
خدا و زندگی پس از مرگ ،همواره در معرض از دست دادن انگیـزه و نـدادن هزینـه بـرای
عمل به اخالق هستند.
نتیجهگیری

استاد جوادی آملی ابتدا بین دو اصطالح از عقل نظری و عقل عملی (به عنوان دو قـوه از
قوای نفس) تفکیک میکنند .به نظر ایشان آنچه مربوط به شناخت است ،چه جزو «هسـت و
عملی میگویند ،به عقل نظری مربوط است .عقل عملی مجری امور مربوط بـه عمـل ماننـد
نیت و اراده است .گزارههای اخالقی که داخل در حکمت عملی هستند ،گزارههایی انشـائی
هستند که مبتنی بر واقعیتهای مشترک انسانی و لاا جاودانه هستند .برخی از ایـن گزارههـا
بدیهی و برخی نظری هستند و استدالل بر نظریـات ،از طریـق گزارههـای بـدیهی صـورت
میگیرد .نیز برخی ذاتی و برخی غیرذاتی هستند .ذاتی بودن در اینجا به معنای ذاتـی بـودن
در ظرف اعتبار است ،نه به معانی دیگر ذاتی (ذاتی در سبق و لحوق ،ذاتی باب برهان ،ذاتـی
ایساغوجی) که در امور تکوینی جاری است .غایت اخالق ،تکامل فردی و تخلق به اخـالق
االهی است .البته غایت نهایی تکامل انسانی به معارف عرفان عملـی و سـلوک بـر طبـق آن
وابسته است.
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نیست» باشد که به آن حکمت نظری گویند ،و چه جزو «باید و نباید» باشد که به آن حکمت
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