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چکیده
ویژگی مهم انسان این است که باورهایی دارد و در شرایطی باورهایش را تغییر میدهد؛ این فعل آدمـی
که به قوای معرفتی او مربوط میشود را فرآیند «باورسازی وتنظیم باور» مینامند .بـا کـاربرد اخـالق در
معرفت شناسی ،این فرآیند هویت جدیدی یافته است« .اخالق باور» اولین بار در قرن نـوزدهم توسـط
کلیفورد مطرح و زمینه ساز پژوهشهای بسیاری شد .با این حال میتوان پیشینه آن را در فلسفه اسالمی
نیز ،تحت مفاهیم خاصی مانند «اخالق درتفکر و بینش» در مرحله کسب اعتقاد قلبی و ایجاد بـاور پیـدا
کرد .هدف این مقاله شناسایی بایستههای معرفت شناختی اخالق بـاور ،در دیـدگاه اندیشـمند معاصـر،
آیت هّاّلل جوادی آملی ،به روش تحلیل مفهومی و قیاس نظری است .ما با بررسی آثـار ایشـان بـه شـش
بایسته متالزم ،دست یافته ایم :تالزم اراده و تکلیف معرفتی ،تالزم قرینه و شهود ،تـالزم شـاهدگرایی و
اعتمادگرایی در توجیه باور ،تالزم توجیه معرفتی با توجیه اخالق ِی باور ،تالزم حسـن فـاعلی بـا حسـن
فعل ِی باور و تالزم شبکه باور با عمل فردی و اجتماعی.
کلیدواژهها :باور ،اخالق باور ،بایستههای معرفت شناختی ،جوادی آملی.
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طرح مسئله

همواره این پرسش اساسی ذهن معرفت شناسان را به خـود مشـغول سـاخته کـه معرفـت
چیست و اجزای آن را چگونه می توان در کنار هم قرار داد و ارتباط باور بـا شـکل گیـری
معرفت در انسان چگونه است؟ در فراز و فرودهای تعابیرمختلف از باور و مکاتب پیشـین
و نوین مطرح در این حوزه و به ویژه با تکامل علـوم شـناختی و خیزشـی آگاهانـه بـرای
واکاوی معرفت و مفصل بندی علمی معرفت ،کوشش برای تبیین مفهوم باور و صـادق یـا
کاذب بودن باورها ،اهمیتی دوچندان پیدا کرد.اهمیت این مسئله به حدی بود کـه بـه زعـم
برخی پژوهشگران ،تعـابیری ازقبیـل باورشناسـی متـرادف بـرای معرفـت شناسـی شـد.
( )Williams, 2001: 145در این راستا یکی از ایده های کاربردی و سـخت گیرانـه بـرای
ِ
اخالق باور» بود ،کـه در اواخـر سـده نـوزدهم از سـوی
کسب باور صادق موجه ایده ی «
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کلیفورد مطرح شد .اخالق باور ،در اصل ،عنوان مقالـهای بـود کـه ریاضـیدان و فیلسـوف
انگلیسی ،ویلیام کلیفورد بیش از یک قرن پیش نوشت و در آن ،با آوردن تمثیلـی مشـهور،
ادعا کرد که همه ما از نظر اخالقی موظفیم همواره و همهجا برای باورهای خود پشتوانهای
در مقام شاهد و دلیل داشته باشیم.براین اساس محتوای بنیادی «اخالق باور»کلیفـورد ایـن
است که درباره باورها نیز مـی تـوان داوری اخالقـی کـرده و آنهـا را بـا توجـه بـه معیـار
خردمندی و منطق ،روا یا ناروا شمرد (.)Clifford,1877:77; 1901:175
از منظر اکثر فالسفه ،چون باور و معرفت ،متالزم همدیگرنـد؛ رسـیدن بـه معرفـت
بدون حضور عنصر باور امکان پایر نیست.آنچه از بازخوانی تفسیرهای معرفت شناسی
درفلسفه اسالمی ،از دیدگاه اندیشمندان مسلمان نیز بر می آید ،این موضـوع تاییـد مـی
شودکه عنصر باور در معرفت الزم است  .باور مهمترین حالت شناختی است که جهـان
را باز می نمایاند و رفتار ما را تنظیم می کند و راهنمای مـا در جهـان اسـت و ایـن امـر

همچنین در حوزه معرفت شناختی دینی ،بخاطر توجیه باورهای دینـی و رابطـه عقـل و
ایمان ،در دوره های مختلف ،از جمله اصلی ترین دغدغه های خـداباوران بـوده اسـت.
درواقع «باور ،در دیدگاه عالمه طباطبایی ،پل ارتباط بین شناساگر و گزاره است» (میری،
ِ
اخالق بـاور
 )۹۰ :۱۰۷۱که صدق وکاب آن ،درمعرفت شناسی معاصر منوط به رعایت
بوده و مظامین آن در معرفت شناسی اسالمی نیز مورد تاکید برخی از جمله جوادی آملی
بوده است؛ چرا که فیلسوفان و متفکران مسلمان هم نسبت به چگونگی وکسب معرفـت
نزد عالِم و تصدیق به صحت ودرستی معرفت ،اصولی را مطـرح کـرده انـد و از طرفـی
دل سخن گفتند که مسلما هیر مکتب مادی این منبع را قبول نداشته و به رسـمیّت نمـی
شناسد» (مطهری.)۶۶ :۱۰۷۱ ،
هدف اخالق باور چگونگی تنظیم دخالت عوامل مختلف معرفتی و غیر معرفتی ،در
پیدایش باورهای صحیح است .اما در حیطه اخالق باور اگر قصد اعتبارسنجی و تحلیـل
درست از باور را داشته باشیم ،همیشه پای دو عامل اصلی «صدق» و «توجیـه» ازعوامـل
معرفتی در میان است که پس از آزمودن باور با این عوامل ،باور وارد عرصهی «معرفـت»
میشود (حسین زاده .)10 :0410 ،با بررسی اجمالی منابع مکتوب عالمه جوادی آملـی
در بحم چگونگی شکل گیری باور و معرفت ،ایشان نیز معتقد به رعایـت بایـدهایی در
کسب باور برای رسیدن به معرفت است که در این مقالـه از آن تعبیـر بـه «بایسـته هـای
معرفت شناسی اخالق باور» شده است.
جوادی آملی در تبیین عوامل معرفتـی در پیـدایش بـاور صـحیح و معرفـت ،قـوای
ادراکی انسان و ابزارهای معرفتی او را به حس ،خیال ،وهم ،عقل و قلب تقسیم بندی می
کند .براین اساس ،انسان شیی م را که به ماده ارتباط دارد ،به نحو جزئی می شناسد ،ایـن
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«عالوه برحس و عقل که ازمنابع درونی برای شناخت است؛ از منبع سومی به نام قلب و
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گونه معرفت ،معرفت حسی است .با از بین رفتن صورت مادی یـا غیبـت آن ،صـورتی
منهای ماده از همان شیم در ذهن باقی می ماند که به آن صورت خیالی می گوینـد .گـاه
انسان معانی کلی (مجرد) را که بر صورت خیالی یا حسی حمل مـی شـوند ،ادراک مـی
کند ،این گونه از معانی کلیه ،همان معانی معقوله هستند که با عقل ادراک می شوند  .اگر
معانی عقلی مضاعف ،به صورت جزئی مالحظه شوند ،آنها را معانی وهمیّه میگویند کـه
قـوه ی متخیّلـه یـا متصـرفه در واقـع از قـوای ادراکـی
توسط واهمه ادراک می شوندّ .
تحریکی است و به تصرف در صور خیالیه ای می پردازد کـه در مخـزن خیـال موجـود
است .متخیّله اگر تحت رهبری قوای برتر یعنی عقل حصولی و قلب شهودی قرار گیرد،
وسیله ی خوبی برای تفکر (باور) است و از این جهت آنرا متفک ّره مـی نامنـد و اگـر در
اختیار واهمه قرارگیرد ،متخیّله نامیده میشـود (جـوادی آملـی۱۷۹ ،۱۷۵: ۱۰۷۰ ،و.)۱۷۷
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بطوریکه مالحظه شد ،از دیدگاه ایشان هر یک از عناصر قوای ادراکی ،وظیفه و رسـالتی
ویژه در کسب باور و معرفت برعهده دارد .در این میان بزعم ایشان ،فرآینـد «باورسـازی
وتنظیم باور» بیشتر توسط قوای نفس ،بویژه قوه خیـال ،صـورت مـی پـایرد .خیـال در
گستره ادراکات و افعال انسان ،نقشی محوری و بی بدیل ایفا می کنـد .ایـن قـوه وظیفـه
حفظ ،بازسازی و جعل (انشا) صور ذهنی را عهده دار است .صورت بخشی معقـوالت،
و معقول سازی محسوسات نیز از کارکردهای مهم این قوه است .خیـال همچنـین یکـی
ازمبادی اساسی افعال و رفتا ِر انسانها است .نبودن خیال در نظـام ادراکـی انسـان ،معـادل
نبودن معرفت است.عالوه بر خیال ،حس و واهمه نیز در قلمروی ادراکی انسانها صاحب
نقش و وظیفه است (جوادی آملی.)۱۱۳:۱۰۹۱ ،توجه به نکاتی که در خصـوص بحـم
شکل گیری معرفت ورسیدن به باور در نظر ایشـان گاشـت ،حکایـت از پـرداختن بـه
بایستها و ملزومـات معرفـت شناسـی بـوده ولـیکن هیچگـاه ودر هـیج جـایی ،وی در

مکتوبات خود از واژه اخالق باور ،استفاده نکردند ،اما وجود برخی از مفاهیمی همچون
اسباب قلب برای تایید معرفت وباور یقینی چنین وانمود مـی سـازد کـه از دیـدگاه وی
ملزومات معرفت شناسی اسالمی ،متفاوت از ملزومات معرفت شناسی در فلسفه غـرب
ِ
اخالق باور کلیفـورد در دیـدگاه جـوادی آملـی نیـز ،باورهـای
است .لاا بر اساس ایده
انسانی ،مبتنی بر یک سری عوامل معرفتی و پیش فرض های پایرفته شده ای است کـه
از آن دراین مقاله تحت عنوان «بایسته های معرفت شناختی اخالق باور» نـام بـرده مـی
شود که از اهمیت حیاتی برای تشکیل باورصـحیح و شـبکه بـاور و ایمـان در شـخ
لاا مسئله اصلی این مقاله ،شناسایی مکانیسم بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در
دیدگاه جوادی آملی است.
نگارنده با جستجو در منابع و پایگاه های علمی داخلی وخارجی به هیر پژوهشی که
به بررسی بایسته های معرفت شناسی اخالق باور در دیدگاه جوادی آملی پرداخته باشد؛
دست نیافت .حتی پژوهشهایی هم که در زمینه اخالق باور صورت گرفته بود؛ بیشتر بـه
بررسی خود اخالق باور پرداخته بودند .لاا بـراین اسـاس ،پـژوهش حاضـر در حـوزه
اندیشه اسالمی ،کامال بدیع ،خالقانه و حائز اهمیت است .زیرا اوال جوادی آملی جایگاه
رفیعی در معرفت شناسی و اخالق بین اندیشـمندان مسـلمان معاصـردارد؛ ثانیـا ازنگـاه
ل نشود و مقدار نیل بشر به شناخت خود و
جوادی آملی ،برای انسان تا نظریه معرفت ح ّ
خارج از خود تبیین نگردد ،هرگز طرح مسائل دیگر سودی ندارد (جوادی آملـی:۱۰۷۰ ،
 .)۱۱از اینرو این مقاله تالش میکند ؛ با روش تحلیل مفهومی وقیاس اسـتنتاجی ،ضـمن
بررسی دقیق دیدگاههای معرفت شناسی وی به پرسش ذیل پاسـخ دهـد کـه مکانیسـم
بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در دیدگاه آیت هّاّلل جوادی آملی کدامند؟
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برخوردار است ولی در آثار جوادی آملی ،بطور ضمنی وجود داشته و تبیین نشده است.
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همانطوری که در طرح مساله هم گفته شد؛ مفهوم اخالق باور از نگاه کلیفـورد ایـن
است که فقط با استفاده از قراین وشواهد کافی ومنطق عقالنی می توان در مورد باورهـا
داوری اخالقی کرد .اما با توجه به مکتوبات جوادی آملی ،داوری اخالقی باورها عـالوه
براساس عقل ومنطق ،شهود وایمان قلبی هم الزم دارد .بعبارت بهتر میتوان اخالق بـاور
را با توجه به دیدگاه وی اینگونه تعریف کرد«:آنگاه می توان از نظـر اخالقـی ،بـاوری را
درست یا روا دانست که صدق معرفتی آن توسط موازین ،حس وعقـل وخیـال وشـهود
الهی و رسوخ ایمان واعتقاد قلبی تایید شده باشد» .یعنی تنها با مـالک خردمنـدی نمـی
توان همه باورها را از نظر اخالقی داوری کرد.
در تبیین بایسته های معرفت شناسی اخالق باور ،نیز می توان گفت ؛ کسی کـه ادعـای
ِ
اخالق باور دارد ،پیش زمینه هایی را باید اتخاذ و رعایت کند که در صورت رد شدن آنهـا،
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ِ
اخـالق بـاور
جایی برای این ادعا باقی نمی ماند؛ چرا که با اتکای به آنها میتوان از هویـت
دفاع کرد .بنابراین منظور از بایسته های معرفت شناختی اخالق بـاور در دیـدگاه جـوادی
آملی در این مقاله «بایدها ،شرایط و ملزومات (محدوده ،منابع ،ابزار ،عوامل توجیه)معرفت
شناسانه برای ادعای رعایت اخالق باور است» .براین اساس محقق از نتیجه تحلیـل هـای
بدست آمده با ابتنا به روش مدنظر پژوهش ،موفق به استنتاج ،شش بایسته متالزم ،معرفـت
شناختی در زمینه اخالق باور از دیدگاه جوادی آملـی گردیـد کـه در ادامـه ،مـورد بحـم
وبررسی قرار می گیرد و در نتیجه گیری نیز مکانیسم (ساختار) ارتباط این بایسته هـا بـاهم
برای تشکیل باور صحیح -شبکه باور و ایمان -در یک مدلی ابداع و پیشنهاد میگردد.
.0تالزم اراده با تکلیف معرفتی در باور در دیدگاه جوادی آملی

برای تبیین وتحلیل بهتر این بایسته نخست باید به این سوال پاسخ داد :آیـا انسـان در
تشکیل والتزام به باورهای خویش مجبور است یا مختار ؟مستقل است یا درعین اختیـار

و آزادی با مبدا خویش نیز در ارتباط است؟تالزم اراده با تکلیف معرفتی ،به عنوان یکـی
از مهمترین بایسته های معرفت در فرایند اخالق باور ،دقیقا به این خاطر مطرح است که
تکلیف انسان را برای رسیدن به صدق و حقیقت روشن میکند .هرچند پرسش از ارادی
یا غیر ارادی بودن باور ،در فلسفه پرسشی قدیمی است اما تالزم ارادی باور با وظیفه یـا
تکلیف معرفتی موضوعی است که نحوه ارتباط دو طرفه این دو عامل را در تشکیل باور
مشخ

می کند و بسیاری از چالش های مارا در ارتباط با این دو گانه معرفت همزمـان

در مسئلة چگونگی شکل گیری معرفت ،در فلسفه اسالمی دو تلقی مهم وجود دارد.
یکی نظریة «انطباع »و دیگری نظریة «انشام» است که اولی ،متعلق بـه فیلسـوفان مشـام و
دومی مربوط به حکمت متعالیه است .از دیدگاه قائلین بـه نظریـة «انطبـاع» نفـس در دو
مرحلة حسی و خیالی ،منفعل و در مرتبةادراك فعال است اما در تلقی مالصدرا ،نفس در
همة مراحل مـاکور فعـال اسـت .بنابرا.ن طبق نظر.ة انشام همة صور ادرا .ﻲ موجود در
ذهن اعم از عقلﻲ ،حسﻲ و خیالی ،مخلوق نفس اند و نفس خالق آن صور ادرا .ﻲ است.
لاا ابتدا صور ادراکی در نفس ایجاد مـی شـود و سـپس میـل واراده انجـام آن فعـل در
شخ

ایجاد می شود( .مالیوسفی وهمکاران .)۱۰۷۱ ،با توجه به اینکه جوادی آملی نیز

در فلسفه متأثر از صدرالمتألهین است ،می توان این فرض را که ادراک و آفرینشهر نوع
صورتی در نفس علی الخصوص باور ارادی است را تحت تبیـین هـای ذیـل از ایشـان
مورد پایرش قرار داد:
گرایشهای عملی انسان مسبوق به گزارشهای علمـی اوسـت .یعنـی انسـان نخسـت
چیزی را ادراک می کند و با علم حصولی یا حضوری می فهمد و سپس به آن می گرود.
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رفع می کند.

۱۴۷

لاا فراهم کردن مقدمات علم ،به اختیار انسان است .اما فهمیدن دیگر اختیاری نیست .لاا
مقدمات علم و قبول عصاره علم ،در فضای عمل قرار می گیرد و تحت اختیار و تکلیف
انسان است .براین اساس اعمال ارادی انسان ،از دیدگاه جوادی آملی یا درونی اسـت یـا
بیرونی و به سخن دیگر ،یا قلبی است یا قالبیّ .اولی را اعمال جوانحی و دومی را اعمـال
جوارحی می گویند .نیّت ،باور و ایمان و تأث ّرات و پایرشـهای ارادی انسـان ،از اعمـال
جوانحی او به شمار می آید ،هرچند آثار آن در جوارح ظهور می کند .برای روشن شدن
ارادی بودن عمل جانحه ایمان که باور جزئی از آن است را شرح می دهیم« :ایمان ،فعلی
اختیاری و ارادی قلبی است و معنایش پایرش علم و اعتقاد به آن است؛ یعنی انسان بین
عصاره علم با جان خویش پیوند می زند» (جوادی آملی .)۰۳۶ :۱۰۹۶ ،همچنین علم نیز،
ِ
محمول قضیه است ،بـه همـین جهـت در کتـاب هـای
گره و پیوند زدن میان موضوع و
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۱۴۸

منطقی قضیه را «عقد»نیزگویند .هرگاه مقدمات آن فراهم گردید ،این پیوند (علم) حاصل
می شود؛ ّاما پس از آن پیوند دیگری الزم است که میان عصاره قضیه با روح انسان ایجاد
می شود که این پیوند دوم همان «اعتقاد و ایمان» اسـت و ایـن را عمـل اختیـاری نفـس
گویند (شفیعی وهمکاران.)۴۹۱ :۱۰۷۴ ،
بنابراین در ساختار شخصیت انسان ،اراده وی نقـش کلیـدی در باورهـای او دارد.
یعنی مقدماتی که برای رسیدن به باور الزم است ،شامل چینش مقـدمات در کنـار هـم،
تامل بر مقدمات و جستجوی مقدمات اختیاری اند و میتوان در مورد آنها تجدیدنظر نیـز
کرد.همچنین عمل پایرش باور ،از سوی ما نیزاختیاری است .هرچند درجـه اختیـار در
اینجا زیاد نیست .یعنی پس از چینش مقدمات و روشن بودن چگونگی استنتاج از آنهـا،
چندان جایی برای اختیار نیست که دربرابر پایرش نتیجه علم مقاومـت ورزیـم .امـا در

هرحال ،امکان مقاومت و نپایرفتن ،براساس عدم تناسب تمـایالت مـا بـا بـاور وجـود
دارد.ولی خود باور طبق نظر جواد آملی یک فرآورده است و ارادی نیسـت ،زیـرا اصـال
عمل نیست ،بلکه حاصل یک عمل است.همچنین ایمان که بـاور دردرون آن قـرار دارد
ودر دایره اعتقاد به پایرش محتوای علم است از نظر جوادی آملی تحت تکلیف و عمل
ارادی نفس و در تالزم با آن است و مالک پایرش یک باور ،دلیلی است که دلیلیـت آن
مقبول باشد .بنابراین ،اگر میخواهیم سخن از تکلیف معرفتی بگوییم ،باید مالک را امری

باورنده موظف به انجام وظیفه ی خویش بـا رعایـت اصـول عقالنـی ،انسـانی و دینـی
است.لاا ازدیدگاه اسالم ،انسان موجودی مسئول است و باید پاسخگوی صفات اکتسابی
و رفتارهای جوارحی و جوانحی اختیاری خود باشد و چون سائل حقیقی خداوند است
انسان اوال و بالاات فقط در برابر او مسئولیت دارد.
براین اساس در تکلیف گرایی معرفتی از نگاه جوادی آملی ،براساس اختیـاری کـه
خداوند به انسان محول نموده برخالف مکاتـب فلسـفی دیگـر انسـان را قبـل از اینکـه
دربرابر باورهایش مسئول کند ،دربرابر خداوند مسئول می نماید .یعنی موجه یـا ناموجـه
بودن باورهای انسان ،براساس وجود وظایف و الزامات عقلی وموازینی که خداوند امـر
فرموده است ،براساس وسعش تعریف می شود .لاا انسـان پـیش از هـر فکـر و عملـی
مختار و مکلف است ومعیار تکلیف دینی ،عقل است ،در چارچوب تکلیف معرفتـی در
فرایند اخالق باور ،وجدان اخالقی نخستین محکمه انسانی است کـه بـه تصـریح قـرآن
کریم از سوی خداوند در وجود بشر نهاده شده است (جوادی آملـی  .)۱۰۹۴ ،امـا ایـن
موضوع در دیدگاه فالسفه غربی بویژه کلیفورد فقط تحت عنوان وظیفه معرفتـی ،تحـت
موازین عقل و مرجعیت علمی ،تعریف شده است .در نتیجه در دیدگاه جوادی آملـی بـا
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ممکن بدانیم و آن را در شرایط فرد باورکننـده تعریـف کنـیم.زیـرا در تکلیـف گرایـی،

۱۴۹

وجود اراده ،انسان نسبت به باورهایش نیز هم مسئولیت معرفتی وهم مسئولیت اخالقـی
دارد .لاا در فرایند اخالق باور ،چگونگی شکل گیری باور ،ابراز باور از جملـه تکـالیف
معرفتی واخالقی است .بنابراین نوعی تالزم بین مقـدم (اراده گرایـی) و تـالی (تکلیـف
گرایی) معرفتی وجود دارد و باورهای انسان مشمول احکام هنجاری می شود و میتوان
نتیجه گرفت که اگر انسان بایدها و نبایدهای فرایند کسب عقیده را مراعات نکند ،دچـار
خطای اخالقی و نه صرفا خطای معرفتی شده است .کلیفورد نیـز دربـاره عقایـد انسـان
معیاری مشابه ولی متفاوت عرضه کرده است که ،با صرف نظر از افراطی که دارد ،اصـل
آن معیار الزم است و انسان در برابر عقایدش که بر زندگی خـود و دیگـران تـاثیر دارد،
مسئولیت معرفتی دارد .اما بنا بر آنچه گفته شد ،تفاوت دیدگاه جـوادی آملـی وکلیفـورد
هم درتعبیر از ارادگرایی است که در دیدگاه جوادی آملی انسان در مقام تکـوین باورهـا
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۱۰۰

هم مجبور است که مختار باشد و مضطر است که آزاد باشـد و درعـین اختیـار و آزادی
انسان با مبدا خویش نیز در ارتباط است  .لاا در نظام تشریع باورهـا حتمـا بایـد مطیـع
باشد.براین اساس کلیفورد یک«وظیفه گرای افراطی» است که وظیفه گرایـی معرفتـی را
تنها شرط الزم وکافی برای صدق باور میداند .اما جـوادی آملـی یـک «تکلیـف گـرای
معرفتی» است که اراده وتکلیف معرفتی او در تشکیل باور به نوعی نظر به مقام شـارع و
دستور دهنده عالی دارد که در حوزه ارتباطی انسـان بـا خـدا و در چـارچوب« وجـدان
اخالقی» معنا پیدا می کند و فعلیت آن نیز نیازمند قدرت عقل و آگاهی است.
 .0تالزم قرینه و شهود در باور در دیدگاه جوادی آملی

یکی دیگر از بایسته های معرفت شناسی اخالق باور کـه مـیتـوان از دیـدگاه معرفـت
شناسی ایشان احصا نمود؛ تالزم قرینه وشهود است.تکلیف معرفتی ایجاب می کنـد کـه
برای رسیدن به باور صادق و موجه از قراین و شـواهد (عقلـی وقلبی)هـر دو در تـالزم

باهمدیگر و بصورت هماهنگ استفاده شود .چون انسان دارای نفس واحدی اسـت کـه
درعین وحدت ،شامل جمیع قوا و ابزارهای شـناختی (حـس ،عقـل وقلـب) اسـت .در
فلسفه غرب قرینه گرایی ،رهاورد جان الک بوده و او این سنگ بنا را نهـاد؛ زیـرا دوران
جان الک ،عصر روشنگری است و او ایده روشنایی عقل را طرح کرد .او رفع مسـئولیت
وظیفه گرایی برای اکتساب باورها را در قراین و شواهد کافی دانست وکیلفورد نیز «ایـن
وظیفه را عبارت از این دانست که از خود در برابر عقایـد بـدون قـراین مراقبـت کنـیم»

مرتکب عمل غیر اخالقی شدیم» (کلیفـورد .)۱۶-۱۵ :۱۰۷۴ ،گرچـه تعهـد بـه وظیفـه
معرفتی در فلسفه غرب براساس قراین عقالنی برای بسیاری از باورهای علمی (حسی و
تجربی) ایجاد باور موجه کرد .)Clifford,1877:77; 1901:175( .اما در مواجهه با ایجاد
بعضی از باورهای قلبی دچارچالش شد.
طبق نظر جوادی آملی نیز عقل آدمی کـه بـه دنبـال کشـف امـور حقیقـی اسـت ،در
مسیرباورسازی عقالنی خود ممکن است یکی از این سه راه را طی کند :استقرام ،تمثیـل
و برهان .از این موارد سه گانه تنها برهان است که یقین آور است و تخل ّف پایر نیسـت؛
چرا که در برهان بین مقدمات و نتیجه رابطه ضروری برقرار است و چون نتیجه به دست
آمده هیچگاه با حفظ مبادی دچار نابودی نمیشود ،در آن اختالفی نیست و چیزی جـای
آن قرار نمی گیرد و اشتباه و خطا در این مسیر راه ندارد .بهمین خـاطر نیـز مفـاد آیـات
فراوانی از قرآن ،استدالل و برهان است.قرآن در بیش از سیصد آیه ،جامعـهی انسـانی را
به تعقل ،تفکر و تدبّر فرا می خواند؛ بلکه در مواضع زیادی از قرآن ،استدالل و برهان بـه
چشم می خورد (جوادی آملی۱۰۷۱ ،الف )۱۵۳ :وهمچنین قرآن حکیم ،باور ناصواب را
در اثبات ونفی مردود دانسته وهر تصدیق و تکایبی را مرهون برهان تلقـی مـی کنـد و
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( .)Clifford,1901:170لاا ادعا کرد«هرگاه ما عقیده ای را بدون دلیل وشواهد بپـایریم

۱۵۱

امنیه مداری را از هرگروه و حزبی مطرود می شمارد و از هر معتقدی برهـان مـی طلبـد
(واعظی محمدی و جوادی آملی)۱۷۶ :۱۰۷۱ ،از آنجا که عقل برهانی مانند نقل معتبر از
منابع معرفت در دین اسالم می باشد ،هرچه را عقل برهانی به شکل قطع یا طمانینه ثابت
کند حجت شرعی است و استخراج دفائن عقلی وظیفه عقل برهانی می باشـد (جـوادی
آملی .)۷۹ :۱۰۷۹ ،بنابراین به اعتقاد وی ،ذات اقدس اله ،دل انسان را به گونه ای آفریـده
است که به«برهان» سر می سپارد (ان الظن ال یغنـی مـن الحـق شـیئا)« :1سـخن مظنـون
نگویید زیرا اثری در دل دیگران ندارد» .اثبات وسلب فکر و عقیده ،به دست کسی نیست
و نیازمند مبادی و مقدمات علمی خویش است.اگر مقدمات علمی مطلبـی فـراهم شـد،
اعتقاد به آن مطلب منعقد می شود و اگرنـه ،آن را بـه صـورت حقیقـی بـاور نمـی کنـد
(جوادی آملی.)۰۰ :۱۰۶۹،
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۱۲۲

اما آنجا که بحم از مطابقت باور با واقع و یقین دائم مطرح اسـت ،قـراین عقلـی بـه
تنهایی باورساز نخواهد بود و بزعم فلسفه غرب نیز مفید بودن وهماهنگی و امثال آن نیز
مشکلگشا نیستند؛ گرچه در بعضی علوم باورهای ظنی قریب به یقین کارسـاز انـد .امـا
چون باورهایی که فلسفه زندگی انسان ،براساس آنها بنا شده اند به یقین ثابت نیاز دارند.
لاا عالوه بر عقل به شهود معتبر نیاز است.
بنابراین در فرایند اخالق باور ،قوای بشری برای کسب باور صادق درحالت کمـال و
تمامیت خود مستلزم عملکرد صحیح عقل شهودی و عقل استداللی است و با همکاری
این دو دستیابی به حقیقت امکان پایراست و از طرفی قوه عقـل اسـتداللی ،هـم امتـداد
عقل شهودی است وهم انعکاس آن است .چون «قلب انسان همانند عنـوان عقـل دارای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0سوره یونس ایه42

دوشان علم وایمان ،جزم و عمل ومانندآن است که بایک حیثیت می فهمد وجازم میشود
وبا حیثیت دیگرمیپایرد وعازم میگردد» (شفیعی وهمکاران.)۱۰۷۴ :۴۹۱باورهای حاصل
از شهود برخالف باورهای عقلی که براساس قرینه هایی از مطابقت با واقع بدسـت مـی
آیند.چون عین واقع و معلوم است؛ لاا خطا در آن راه ندارد؛ گرچـه در تفسـیر و تعلیـل
معلوم حضوری ممکن است خطا روی دهد .لـاا بـرای اسـتفاده از باورهـای شـهودی
براحتی نمی توان این مکنونات قلبی وحضوری را مثل براهین عقلی بیان کرد اما اگـر بـا
عقل استداللی ،خود فرد نبی یا ولی و نیزحجیت کالم و عمـل او اثبـات گـردد  .نقـل و
باورصادق خواهد بود.
بنابراین معرفت از نگاه جوادی آملی دارای مراتبـی تقلیـدی ،برهـانی و یـا شـهودی
است .منظور از یقین هم یقین منطقی است وهم یقین شهودی که فـوق یقـین حصـولی
است (جوادی آملی  .)۴۹ :۱۰۹۰براین اساس برای رسیدن به یقین در باور برخالف نظر
کلیفورد صرفا اتکا بر باور عقلی کفایت نمی کند زیرا باورهای حاصـله از هـر مرتبـه از
معرفت ،متمایز ونسبت به مراتب پایین تر قوی ترند .لاا ایشان برای رسـاندن انسـان بـه
معرفت حقیقی سه راه متالزم و وابسته به هم را پیشنهاد می دهند -۱« :راه عقل (خواص
توان پیمودن حد نهایت آن را دارند)  -۱راه تهایب و تزکیه (این راه برای عارفان گشاده
است)  -۰راه کتاب منیر و راه وحی (این راه مخت

به انبیای الهی است) (جوادی آملی،

.»)۱۱۷-۱۱۶ :۱۰۷۰
 .3تالزم شاهدگرایی و اعتمادگرایی توجیه باور در دیدگاه جوادی آملی

توجیه ،خصوصیتی است که با افزوده شدن به باور صادق ،آن را به معرفت تبدیل می
کند .اگر این امر را ذهنی دانسته و آگاهی خودمان به آن را الزم بدانیم ،دیدگاهمان نسبت
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شهود ایشان نیز پس از اثبات اینکه واقعا نقل ایشان است؛ بعنوان حجـت ،بـرای کسـب

۱۳۳

به توجیه دیدگاهی درونگرایانه یا شاهدگرایانه است و اگـر آن را امـری بیـرون از ذهـن
بدانیم و آگاهی از آن را الزم ندانیم ،در این صورت دیدگاهی برونگرایانه یا اعتمادگرایانه
نسبت به توجیه داریم (عظیمی دخت شورکی .)۱۰۷۴ ،در دیدگاه جوادی آملـی درایـن
موضوع می توان اثبات کرد که یک ارتباط وتالزم بین دالیل و بینه های موجود دردرون
ذهن (راه درونی) و اعتماد کردن به بیرون (راه بیرونی)در توجیه باورها وجود دارد.زیـرا
آنجا که صحبت از بینه و دلیل از درون است .برای تایید می تـوان از اعتمـاد بـه بیـرون
استفاده کرد واز طرفی بالعکس میتوان برای توجیه باورهای اعتماد پایر (شهودی) نیز از
دالیل درونی کمک گرفت.
بر مبنای دیدگاه درونگرایی ،در فلسفه غرب فاعل شناسایی  sدر بـاور بـه گـزاره ،p
آنگاه موجه است که واجد بیّنه یا دلیل به سود آن باور باشد .واجد بیّنه بـودن بـه معنـای
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دسترسی داشتن به بیّنه است و دسترسی داشتن به بیّنه ،یعنی اینکه فاعل شناسا بتواند بـه
آن آگاه باشد وبتواند آن را به عنـوان مقدمـه در اثبـات صـدق بـاور خـود بکـار گیـرد.
درونگرایی دارای دو تقریر است :حداکثری و حداقلی .بر مبنای تقریر حداکثری ،آگاهی
صاحب معرفت از بیّنه و عوامل توجیه باید بالفعل باشد و او بایـد واقعـا آگـاه باشـد تـا
بتواند در باور خود موجه تلقی گردد .اما بر اساس تقریر حداقلی ،آگاهی بالقوه ی فرد از
عوامل توجیه کافی است؛ یعنی صاحب معرفت باید بتواند با تمرکز فکری ،بیّنه را به یـاد
آورد (.)Bonjour, 2010:364
برونگرایی در ربع آخر قرن بیستم در تقابل با درونگرایی و در پاسخ به معضـالت آن
مطرح شد .بر مبنای این دیدگاه ،فاعل شناسایی در موجه بودنش به یک بـاور ،ملـزم بـه
داشتن بیّنه یا دلیل برای آن نیست چرا که در این دیدگاه ،توجیه به عواملی بیرون از فاعل
شناسا مرتبط است (همان) و اغلب ،پدیده های خـارجی و از جملـه شـرایط عل ّـی بـر

معرفتهای ما تأثیر میگاارند .برونگرایان نیز دو دسته اند :اعتمادگرایان و طبیعـت گرایـان
محتوایی (مضمونی)  .دسته اول که پرچمدار آنها آلوین گلدمن است ،معتقدند فرایندهای
قابل اعتماد میتوانند فراهم کننده ی توجیه باور باشند .گـروه دوم برونگراهـا نیـز شـرط
توجیه را برای معرفت الزم نمیدانند و معتقدند باید ارتباطی طبیعی یا شبه قانونی (شـبیه
قانون علمی) میان صدق متعلق باور و بـاور شـخ

وجـود داشـته باشـد .درونگرایـی

دیدگاهی کهن در تاریخ فلسفه است و تفکر غالب معرفت شناسـان ،درونگرایـی بـوده
است و کلیفورد ،یکی از این درونگرایان است که از لحاظ تاریخی در میانه سلسله ایـن
قادر به توجیه باورهای خود دانسته ،علل و شرایط این توجیه را در حیطـه ی آگـاهی و
دسترسی او بدانیم (جوادپور.)۷۹-۷۷ :۱۰۹۷ ،
ازدیدگاه جوادی آملی نیز دو راه درونی و بیرونی برای توجیه در باور بـرای معرفـت
وجود دارد که باهمدیگر تالزم دارند بنابراین راه معرفت موجودهای جهان خارج ،که در
وصول به مقصد معصوم است ،هم دردرون افراد جامعه است و هـم دربیـرون .راه درون
همان طریق حصولی عقلی ،یا راه حضوری قلب است که فطرتـا در انسـان نهـاده شـده
است (شاهدگرایی) وراه بیرون راه وحی (اعتمـادگرایی) اسـت ،کـه گرچـه راه درونـی
اوحدی از انسانهاست.لیکن نسبت به مردم عادی راه بیرون محسوب می شود.البته بایـد
توجه داشت که راه رسیدن به واقـع گرچـه معصـوم اسـت ،لـیکن رونـده و سـالک در
صورتی که ضوابط راه را رعایت نکند دچار خطا می شود وبه واقعیت نمی رسد ،از این
رو رونده باید بکوشد تا آنجاکه میتواند راه را درست طی کند.تنها دو گروه هستند که در
پیمودن طریق درون و فهم شریعت بیـرون معصـومند ،ایـن دوگـروه انبیـا واهـل بیـت
عصمت و طهارت اند؛ زیرا آنان گاشته از معصومیت داشتن از خطا درفهم قواعد عقلـی
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معرفت شناسان سختگیر قرار گرفته است .اخالق باور مبتنی بر این است که ما انسـان را

۱۵۵

و طی طریق قلبی در استدالل های شرعی و نقلی نیز معصومند ،مهم تـر از همـه آن کـه
درتلقی وحی ،ضبط و نگهداری آن و نیز امال و انشای وحی نیز معصوم هستند (جوادی
آملی.)۱۶۴ :۱۰۷۰ ،
بنابرآنچه تبیین شد برای توجیه باورها ،می توان هم از دالیل توجیه کننده (حصـولی و
شهودی) ،در درون خودشخ

سود برد وهم از اعتماد به شهود و وحـی وبـراهین نقلـی

اولیای الهی وهمچنین فرامین الهی قرآنی و کالمی ناب در بیرون سود برد ویا از هردو اینها
یعنی جاهای برای توجیه بعضی از باورها ما مضطر به توازن و تالزم بین راه درون و بیرون
می شویم.زیرا همیشه و در همه حال استفاده تنها ازیک راه برای توجیه باور ممکـن اسـت
کافی نباشد و چه بسا باورهای که برای توجیه محتاج به تالزم وبرهم نهاده شـدن شـواهد
ازدرون و اعتماد به بیرون (باورنده فضیلت مند معتبر یا منابع نقلی معتبر)هستند .یعنی عقل
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و نقل بایدآنرا تایید کند و گرنه آن باور به باور صادقی تبدیل نخواهد شد .ولی این درحالی
است که اساس توجیه در فلسفه غرب تنها عقلگرایانه است.
.0تالزم توجیه معرفتی با توجیه اخالقی باور در دیدگاه جوادی آملی

جوادی آملی توجیه معرفتی را از سنخ توجیه اخالقی می داند؛ زیرا در ایجاد بـاور و
ایمان ،از بایدها ونبایدها و هنجارهایی سخن می رود کـه در عـین اینکـه معرفتـی انـد،
سرشت اخالقی نیزدارند .لاا باید باور غیرموجه به لحاظ معرفتی نیزاخالقا مامت شـود
زیرا باوری می تواند از حقیقت پرده بردارد که مبتنی بر فضایل معرفتی و اخالقی باشـد.
ولی برخی از معرفت شناسان درفلسفه غرب توصیه کرده اند؛ چون باور وظیفه ای جـز
واقع نمایی ندارد ،نباید ساحت عاطفی و اخالقی و انگیزشی در آن اثر کند.
نگاه ارزشی یا هنجاری به معرفت و همچنین برخی مولفـه هـای آن همچـون بـاور

موجه ،عقالنی یا تضمین شده ،نظایر و شـباهت هـای زیـادی بـین مباحـم اخالقـی و
معرفت شناختی به ارمغان آورده است بـه گفتـه چیـزم «بسـیاری از مشخصـاتی را کـه
فیلسوفان ،ویژه گزاره های اخالقی می پنداشتند ،آنها را درباره گزاره هـای معرفتـی نیـز
پایرفتند» کاربرد اصطالحاتی مانند وظیفه و مسئولیت معرفتی ،هنجار وارزش معرفتی و
فضایل فکری نیز از سوی معرفت شناسان ،تاییدی برهمین پندار اسـت.آنهـادر سـاحت
استدالل نیز از گونه های اخالقی بهره برده اند که این گاهی آگاهانه ودر موارد بسـیاری،

لاا برخی معرفت شناسان در قرن بیستم معتقدند؛ معرفت شناسی سرشـتی اخالقـی
دارد و برای اینکه بتوان بر باوری ،معرفت اطالق کرد و آنرا واقـع نمـا دانسـت ،بایـد از
اخالق بهره گرفت وتوجیه و درنتیجه ،واقع نمایی باور تنها براساس معیارهـای اخالقـی
قابل تبیین است.براین اساس باور در صورتی دارای«ارزش معرفتی» خواهد بـود کـه در
فرایند آن از«فضایل و رذایل اخالقی» بهره برده شود و اگرصاحب بـاور ،بـه ایـن مولفـه
های اخالقی بی توجه باشد ،نمی توان ارزش کاملی بـرای بـاور او درنظـر گرفـت ودر
رسالت معرفت شناختی باور ،اخالقیات نقـش جزمالعلـه را دارنـد (همـان.)۱۶۶:بـرای
نمونه ،برخی با اشاره به این نکته معتقدند «فضایل نحوه سهیم شدن مـا درحقیقـت انـد»
(نصر.)۷۷۶ :۱۰۹۹ ،یعنی باور تنها در صورت ابتنا برفعالیت فضایل اخالقی می توانـد از
حقیقت پرده بردارد و عدم التزام وتلبس به اخالقیـات ،منشـا نقـ

در ارزش معرفتـی

باورهاست.کرکگور معتقد است گناه نه تنها برفهم ،کـه برفاهمـه اثـر منفـی مـی گـاارد
(کرکگور .)۱۰۹۶ ،در رویکردی مشابه درسنت اسالمی ،این اثرگااری تایید شده و منابع
معرفتی در آستانه اثرپایری از اخالقیات در شیوه مواجهه عامل با واقع ،ادراک حقـایق و
همچنین تحلیل حقایق قرارمیگیرد (جوادپور .)۱۰۷۶ ،مالصدرا عقل را منوط به شرایطی

ال جوادی آملی
شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در دیدگاه آیت ه ّ

بدون توجه صورت می گرفته است (جوادپور.)۱۰ :۱۰۷۶ ،

۱۵۷

از جمله پاکی از معصیت ها و ناپاکی ها ،معصوم ومصیب می دانـد«:عقلـی کـه قـوانین
عقلی منطقی را مراعات کند و از گناهان و پلیدی ها منزه گردد و وهم و وسوسه مزاحم
آن نشود ،معصوم از خلط و خطا خواهد بود» (شیرازی.)۱۷۳ :۱۰۷۴ ،
باتوجه به تبیین نظریه علم دینی ،جوادی آملـی هـر علمـی (تجربـی ،نیمـه تجربـی،
شهودی )... ،را دینی می دانند و قائل به کاشفیت علم از واقع اند( .جوادی آملـی:۱۰۷۳ ،
 .)۱۴۴چون علم نور الهی است و این نور در آیینه شفاف می درخشد نه در آیینه زنگـار
گرفته پس رسیدن به قله های معرفت جز با تهایب نفس بدست نمی آید (جوادی آملی،
۱۰۷۱ب) .براین اساس ابزار معرفت نیز در حس وتجربه منحصر نمی شـود و طهـارت
روح وپرهیز از نفاق و عصیان ،سهم بسزایی در ادراک اکمل حقـایق حتـی در دانشـهای
تجربی را دارد .لاا انسان متخلق و با تقوا در نیل به همین علوم تجربی موفـق تـر اسـت.
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بنابراین همانگونه که تقوای الهی عمده ترین شرط معرفت است.محبت دنیا نیـز سـخت
ترین مانع آن محسوب می شود.محبت دنیا چیزی نیست که تنهـا مـانع تهـایب عملـی
انسان باشد .بلکه مانع تصویب وتوجیه علمی انسان شده و دانش اورا نیز تباه و فاسد می
کند (جوادی آملی.)۱۶۷-۱۶۹ :۱۰۷۰ ،
حاصل اینکه اخالق باور در غرب بویژه کلیفورد تمام تالش خودرا صرف مفـاهیمی
در فعل باور همچون«صدق»و «عقالنیت»و «توجیه» غافل از فاعل اخالقی کرده است که
این رویکرد بی توجهی به کثیری از مفاهیم مهم معرفت شناختی که شخصی و اخالقـی
اند را درپی داشته است  .از منظر جوادی آملی «حکمت» مفهومی است کـه فلسـفه نـام
خودرا از آن گرفته است و ارزشی معرفتی-اخالقی است که به دشواری می تـوان وجـه
شخصی اش را از آن گرفت و چون فاعل اخالقی و معرفتی یکی اسـت از درونیـات او
نمی توان غافل شد و پیوند محصوالت اورا انکار نمود .لاا تالزم توجیه معرفتی با توجیه

اخالقی در باور وجود دارد.یعنی نفس در حضور رذایل و غیاب فضـایل «تکوینـا» نمـی
تواند به حقایق اشیا و امور دست یابد؛ نه اینکـه ایـن یـک دسـتورالعمل توصـیه ای یـا
ترجیحی اخالقی یا معرفتی مانند فیلسـوفان فضـیلت گـرا درغـرب باشـد .بلکـه علـم
حصولی شجره طوبایی است که در سیر باور به کمال معرفتی ،در انسان غرس می شـود
ودر وجود انسان سالک ،شخصی سازی می شود و محصول این علم حصولی ،تهـایب
نفس و فضایل اخالقی است که معرفت شهودی میوه آن است.معرفت شهودی که غایت
آفرینش است؛ تنها معلول کتاب ودرس نیست ،بلکه معلول طهارت روح و تطهیر بـاطن
درمرحله تحلیل وسنجش مقدمات و انتقال به نتیجه درباورگزینی تصویر کـرد کـه فـرد
دراثر داشتن رذایل اخالقی درتحلیل مسئله دچار مشکل می شود.بدین صورت که چه از
توجیه باور سخن بگوییم و چه از تولید آن ،اخالقیات را سهمی در کسب معرفت اسـت
و بدون آن نمی توان از نظریه تام معرفتی سخن گفت.
.5تالزم حسن فاعلی و حسن فعلی باور در دیدگاه جوادی آملی

براساس دیدگاه جوادی آملی برای اینکه باور در فرایند اخالق باور همه شرایط الزم
برای رسیدن به یقین را داشته باشد .تالزم بین حسن فاعلی وحسن فعلی آن باید برقـرار
باشد.بدین ترتیب ،باوری که جواد آملی برآن تاکید دارد باور وجـدان مدارانـه ای (فعـل
معرفتی) است که برآمده از انگیزش حقیقت جویی و اعتمـاد وجـدان مدارانـه باورنـده
(فاعل معرفتی)به خود است و توجیه این باور به باورهای دینی و فضیلت هـای آن ،نیـز
وابسته است.لاا عالوه بر ویژگیهای حسن فعلی خود باور ،منش فکری باورنده وتـالزم
و ارتباط متقابل بین این دو موجب ایجاد باور صادق می شود.

ال جوادی آملی
شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در دیدگاه آیت ه ّ

است (واعظی محمدی وجـوادی آملـی.)۱۰۹۴ ،اثرگـااری دیگـر درتوجیـه را میتـوان

۱۵۹

نظریه های اخالق باورغرب بیشتر در قید وبند حسن فعلی باور یعنی باورهای موجه
یا عقالنی و تضمین شده یا برآمده از قراین و ...است و یا درگیر «انسان معرفتی خوب =
فضیلت گرای معرفتی» انسان با وجدان و وظیفه شناسی که درهر موقعیت معرفتـی ،اوال
وظیفه معرفتی خویش را می داند و ثانیا براساس انگیزه ای که دارد به آن وظیفه عمل می
کند .اما از دید جوادی آملی ،برای ایجاد باور درست و ارتباط حسنه فاعل وفعـل بـاور،
تقوا عمده ترین شرط معرفت حقایق در قرآن شناخته شده است:ان تتقوا هّاّلل یجعل لکـم
فرقانا :1اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای شما فرقان (قوه تمییز حق از باطـل)قرار
می دهد.این آیه شریفه با اطالقی که دارد تنها به بیـان شـرط شـهود عرفـانی اختصـاص
نداشته و شرط معرفت برهانی را نیز شامل می شود ،به این معنا که تقوا هم در فهم عقل
و هم در شهود قلب موثر است ،بطوری که ادراک صحیح مفاهیم ذهنی و دیـدن حقـایق
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۱۶۰

عینی در پرتو تقوا تامین می گردد (جوادی آملی.)۱۶۹ :۱۰۷۰ ،تقوا در فاعل و فعل بـاور
باعم می شود ،در دل انسان نوری پدید آید که در بسیاری از موارد تشخی

می دهد که

راهش حق است یا باطل ،صدق است یا کاب ،خیر است یا شر و خداوند به برکت قوه
تشخی

درونی اش ،راه راست را به او نشان می دهد ( جوادی آملی)۱۵۷ :۱۰۷۴ ،

بنابراین برای تشکیل باور صادق موجه و همچنین متعاقب فعل آن باور ،باید تالزمی
بین حسن فاعلی (باورگزینی) و حسن فعلی (باورمندی وعمل) برقرار باشـد کـه عامـل
اصلی که باعم این تالزم خواهد شد؛ همان تقوا است یعنی هم تـامالت نظـری و هـم
تامالت عملی و تقابل آنها که اثرمتعامل و متقابل برهم دارند به درجه احسـان برسـند.از
آنجا که معرفت وصف جان آدمی است و جان نیز اصل آدمی است و عمل نیـز وصـف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0سوره انفال ،آیه61

اعضا و جوارح او ،پس در داوری بین معرفـت و ُخلـق و عمـل ،اصـالت از آن معرفـت
است.پس هر خلق و خویی که انسان بدان توصیه شده ،برای شکوفایی معرفت اوست.
براین اساس برای تکوین شبکه باور که پشتوانه عمل فردی است؛ هم حسن فـاعلی در
ایجاد باور الزم است وهم حسن فعلی وهم تالزم بین اینها ،زیرا نظریه معرفت شناسانی که
فقط فرایند حسن فعلی باور را برای رسیدن به صدق کافی می دانند؛ دچـار معضـل ارزش
اند زیرا عالوه برحسن خودفرایند شکل گیری بـاور ،حسـن فـاعلی قـوای مولـد بـاوردر
تکوین باور موثرند و ویژگی فضیلتی قوای مولد باور به باور سرایت می کند .یعنـی فاعـل
های فکری را برای تولید باورفضیلت مند دارد و بالعکس باور فضیلت منـد (احسـن) اثـر
متقابل روی فاعل شناسا دارد و ازطرفی هرچه باورهـای صـادق فاعـل شناسـا افـزون تـر
باشند ،فاعل شناسا فضیلت مند تر خواهدشد و اعتماد پایری آن برای تولیـد بـاور صـادق
بیشتر می شود.بنابراین گرچه حسن فعلی باور فواید خـودش را در تکـوین بـاور دارد امـا
تکامل باور به حسن فاعلی نیز نیاز دارد و تبلور حسن فاعلی ،در ملکه شدن فضایل فکری
است که بصیرت هایی را در قوه تشخی

به دنبال دارد .پس به نظر مـی رسـدکه جـوادی

آملی در فرایند اخالق باور برخالف بیشترمعرفت شناسان وظیفه گرا و حتی فضیلت گرای
معرفتی فلسفه غرب به تالزم حسن فاعلی وحسن فعلی درباور معتقد است .بطوریکه ایـن
دو هرگز از همدیگر در حوزه اعتباربخشی به باور جدا نیستند.
.6تالزم شبکه باور با عمل فردی و اجتماعی در دیدگاه جوادی آملی

از نظر کلیفورد ،هر چند تفکیک باور از ِ
فعل پس از آن ،درست و ضروری است وبـرای
پیشگیری از افعال نامناسب الزم است ،اما این به معنای جدایی کامل نیست؛ زیرا تخطئه
یکی بدون تخطئه دیگری ناممکن است .کلیفورد در همین زمینه می گوید« :باوری که بر
افعال فرد بی تأثیر است ،در واقع اصال باور نیست .کسی که واقعا به چیزی کـه او را بـه

ال جوادی آملی
شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در دیدگاه آیت ه ّ

شناسای احسن عالوه برزمینه و بستر شکل گیری باور صادق ،توانایی بکارگیری فضـیلت

۱۶۱

انجام فعلی وا می دارد معتقد است ،حریصانه به آن فعـل نگریسـته و پیشـاپیش آن را در
عمق وجودش مرتکب شده است» (کلیفورد .)۱۷ :۱۰۷۴ ،اما اینگونـه تـأثیرات ،تنهـا در
عمل نمودار نمی شود ،بلکه تأثیرهای آنها را میتوان قبل از عمل ،در ساختار معرفتی فرد
مشاهده کرد؛ چنانکه میگوید« :هر باور جدیدی که افزوده شود ،میتواند ساختار باورها
را تغییر دهد.هر باوری ما را برای پایرش باورهای هم نوع آن ،آماده تر میکند و تقویت
کننده ی باورهایی است که از پیش با آن مشابهت داشته و دیگر باورها را تضـعیف مـی
کند» ( .)Clifford, 1901:169از طرفی دیگر کلیفـورد باورهـای انسـان را صـرفا امـری
شخصی نمیداند ،بلکه سرمایه هایی میداند که از نسلی به نسل دیگر منتقـل مـی شـوند
(همان) .مطلب اخیر را باید پیش فرض اساسی تأثیرهای فرا فردی واجتماعی باورها در
نظر آورد (کلیفورد.)۱۶ :۱۰۷۴ ،
از دید جوادی آملی نفس دارای شئون مهم علمی وعملـی اسـت کـه حاصـل یکـی
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۱۶۲

اندیشه و محصـول دیگـری انگیـزه اسـت و«علـم صـائب=حکمـت نظـری» و «عمـل
صالح=حکمت عملی»مایه تکامل شئون یاد شده است .از منظر ایشـان گرچـه ،معرفـت
وباور به این جهت که نسبت به عمل و تهایب نفس ذی المقدمه و غایت است و به دنیا
محدود نمی گردد و پس از مرگ نیز ادامه می یابد و شکوفاتر می شود ،مهمتر از تهایب
است ،لکن میوه شیرین عمل صالح و اخالق نیک و تهایب نفس است (واعظی محمدی
وجوادی آملی .)۱۰۹۴ ،پس بین معرفـت و عمـل پیونـد متقـابلی اسـت .زیـرا معرفـت
دستمایه ی عبادت خال

است وعبادت خال

مایه شکوفایی معرفت اسـت و چـون

هدف غایی خلقت عمل عبودیت است؛ لاا هر درجه ای از علم مرتبه ای از عبادت رادر
پــی دارد و هرعبــادتی باعــم شــکوفایی مرتبــه ای از معرفــت اســت (جــوادی آملــی،
. )۷۴۴:۱۰۷۷یك عابد ،هر قدر معرفتش قویتر باشد ،درجه خلوصش بیشتر و عبـادت او
به مقدار خلوصش ارزشمندتر خواهد بود( .جوادی آملـی .)۱۴۷ :۱۰۵۵ ،پیونـد متقابـل

باور وعمل در دیگر معارف اعم از حسی و تجربی و نظری نیز به همین منوال است.
نفس در فرایند معرفت همه کاره است ،تکامل آن متاثر از اجتماع وپیش زمینه هـای
اجتماعی نیز هست .لاا معرفت وباورهای یک اجتماع بریکدیگر اثر می گاارند ونفوس
دارای تاثیر و تاثر علمی بریگدیگراست.درچنین نظامی ،باورهای انسان ها دریک اجتماع
درهم تنیده است و این یعنی آنکه ،رفتارها وکردارهای افراد-ازجمله اخالقیات آنهـا-در
تشکیل باورهای افراد دخیل است (جوادپور .)۱۰۷۶ ،اینکـه عوامـل اجتمـاعی هـم بـر
معرفت تاثیر می گاارد یکی از بحم های جدید در عرصه های علمی« جامعـه شناسـی
هستند که در یک طرف آن ،معرفت و طرف دیگر ،شرایط اجتمـاعی قـرار دارنـد.معیـار
پایرش عمل درست فردی و اجتماعی در نزد خدا تقوا اسـت و چـون تقـوا میزانـی در
درون باور انسانهاست؛ لاا یک تالزم بین باورهای فردی واجتمـاعی بـا عمـل فـردی و
اجتماعی در جامعه اسالمی وجود دارد و همه باورها در یک نقطه اشـتراک دارندکـه آن
غایت آنهاست که سیر الی ا ...می باشد .
بنابراین از دیدگاه جوادی آملی باور به نحو بارزی در ایمان و فعل متعاقب آن حضور
و بروز چشمگیری دارد و حضور عنصر انتخاب در التزام درونی و شکل گیری آخـرین
عنصر یعنی عمل نقش بسزایی دارد که در تربیت دینـی از آن بـه «تقـوای حضـور» یـاد
میشود .براساس این مفهوم فرد با حضور درمتن جامعه نه تنها از شـرایط انحطـاط آمیـز
جامعه تاثیر نمی پایرد که حتی با انتخاب درست شیوه برخـورد کـه حاصـل باورهـایی
براساس منطق ،ارزیابی ،نقادی وگزینش درتربیت دینی است بر جامعه نیز اثر می گـاارد
(باقری.)۱۰۹۴ ،پس اگر در نظر کلیفورد فعل متعاقب آن متاثر از خود باور است؛ از دیـد
جوادی آملی علم و عمل باهم رابطه مستقیم و متقابل دارد .اگر کسی عمل کند ،معرفـت

ال جوادی آملی
شناسایی بایسته های معرفت شناختی اخالق باور در دیدگاه آیت ه ّ

معرفت » است؛ که جامعه شناسان به دنبال کشـف ارتبـاط میـان پدیـدارهای اجتمـاعی

۱۶۳

او را به مراحل باالتر عمل راهنمایی میکند ،چون هر درجهای از عمل ،مایـه شـکوفایی
معرفت و دانش ،و شکوفایی دانش مایه تحقّق عمل خالصتر است .هر انـدازه کـه عمـل
خالصتر باشد معرفت شکوفاتر میگردد .دلیل این پیونـد ایـن اسـت کـه بـاور و ایمـان
درجات و مراتب و عناصر یك پیکر است که بخشی از آن در قلب جـا دارد ،بخشـی در
مرحله نَفْس ظهور میکند و قسمتی در اعضا و جوارح نمود مییابد .این که علی (ع) در
نهج البالغه میفرمایند« :ایمان اعتقاد و تصدیق به قلب ،اقرار بـه زبانوعمـل بـه ارکـان و
اعضاست» از همین باب است؛ یعنی حقیقت ایمـان چیـزی اسـت کـه هـم عقـل آن را
میپایرد ،هم نفس به آن متخل ّق میشود و هم اعضا و جوارح به آن عملمیکند (جوادی
آملی .)۱۱۵:۱۰۹۷ ،از طرفی چون در اسالم کمال معرفت وفضـیلت در بـاور ،بـا میـزان
تقوی و اخالص سنجیده میشود لاا یک نیت درونی الهی همیشه در ایمـان و باورهـای
فردی و اجتماعی وجود دارد که در هر عملی چه فردی و اجتماعی نمود پیدا می کنـد و
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۳ـ بهار وتابستان ۱۴۳۳

۱۶۴

باعم تالزم و تعامل و اثر متقابل بین شبکه باور فردی و اجتماعی می شـود کـه براینـد
اینها را در درون شخ

« حکمت» گویند.

نتیجهگیری

مقاله حاضر به بررسی ملزومات معرفت شناسی اخالق باور در دیدگاه جوادی آملی
وبه هدف معرفی بایسته های معرفت شناختی اخالق باور اشاره داشت که با بررسـی در
آثار مکتوب ایشان مقاله پس از پرداختن با سامان دهـی شـش بایسـته معرفـت شناسـی
اخالق باور همچون :تالزم اراده وتکلیف در باور ،تالزم قرینه وشهود برای موجه نمودن
باور ،تالزم شاهد گرایی واعتمادگرایی در توجیه باور ،تالزم توجیـه معرفتـی بـا توجیـه
اخالقی در باور ،تالزم حسن فاعلی وحسن فعلی در باور ونهایتا تـالزم شـبکه بـاور بـا
عمل فردی واجتماعی سامان یافت ومشخ

گردید صرفا اخالق باور براساس وظیفـه

معرفتی و قرینه گرایی و آنچه که فیلسوفان غرب همچون کلیفورد ادعا می کننـد نیسـت

بلکه بایسته های معرفت شناختی متالزمی برای اخالق بـاور در دیـدگاه جـوادی آملـی
میتوان متصور شد.
به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان اذعان کرد که باور از دیدگاه جـوادی آملـی،
برخالف فلسفه غرب ،به معنای معرفتی است که صرفا ذهنـی نباشـد و از ارکـان شـکل
گیری ایمان است؛ ایمانی که دارای درجات متعددی اسـت و بـاالترین درجـه آن یقـین
است .لاا چون فلسفه وجودی انسان در اسالم متفاوت از مکاتب فلسفی غـرب اسـت،
توجیه باور نیز دارای هویتی معرفتی -اخالقی است که بـرای رعایـت اخـالق در بـاور
(شاهدگرایانه ،اعتمادگرایانه) و وابستگی (شبکه باور با عمل فردی و اجتمـاعی) توجـه
شود تا درساخت تمامی باورها حسن فعلی باور اتفاق بیفتد که این خود از طرفی مرهون
رعایت حسن فاعلی باور یعنی توجه فاعل به رعایت تقوای حضور و فضایلی فکـری و
اخالقی است که در اندیشه او بصورت هماهنگ ودر تالزم باهم باید شکل بگیـرد .لـاا
براین اساس میتوان مکانیسم ارتباط این بایسته ها را به شکل زیر ترسیم نمود.
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