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مقدمه

ازآنجاکه «ارزشی» و هنجاری بودن یکی از ویژگیهای گزارۀ اخالقی و مـال گـزارۀ
حقوقی است ،مباحث فلسفی این دو علم همپوشانی چشمگیری دارند؛ برای مثال ،در
فلسفۀ اخالق ،نسبت اخالق و شناخت و در فلسفۀ حقوق ،نسبت حقوق و شناخت ،از
مسائل جدی است .فلسفۀ اخالق شامل سه حوزه اسـت )۱ :فـرااخالق 1کـه بررسـی
معناشــناختی ،معرفتشــناختی و هستیشــناختی گزارههــا و مفــاهیم اخالقــی اســت؛
 )۱اخالق هنجاری 2که نظامهای اخالقـی -دسـتوری را بررسـی میکنـد؛  )۵اخـالق
عملی 3که اخالقی بودن امور عملی خاصـی را بررسـی میکنـد (صـالحی سـاداتی و
جــوادی .)۷۵-۰۷ :۱۵۷۵ ،فــرااخالق دربــارۀ نســبت گــزاره و حقیقــت ،معنابخشــی،
معرفتبخشی و هستومندی گزارهها و مفاهیم اخالقی است .به همین سیاق در فلسفۀ
حقوق نیز میتوان دربارۀ معنا ،معرفتبخشـی و هسـتی گزارههـا و مفـاهیم حقـوقی
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همهون حق ،تکلیف ،الزم ،جایز و  ...سخن گفت؛ پس میتوان به این حـوزۀ فلسـفۀ
حقوق ،فراحقوق گفت (رضایی و خسروی۱ :۱۵۷۱ ،؛ دیلمی .)۵۰ :۱۵۷۱ ،در فلسـفۀ
اخالق میپرسند آیا شناخت (قلمرو عقل ،استدالل و گزارههـای کلـی و ضـروری) و
اخالق (قلمرو خوب و بد ،زشت و زیبا و درکُل ،عاطفه و احساس که نسبی و وابسته
به میلاند) رابطهای دارند یا نه .امروزه در فلسفۀ حقوق نیز میپرسند آیا حقوق ،قانون
و درکُل ،بخش دستوری حفظ نظـام اجتمـاعی ،عقالنـی و شـناختنی اسـت یـا فقـ
برساختۀ اراده و دستور (غیرشناختی و غیرضروری).
پرسش اصلی مقاله این است که پاسخ حکیمان مسلمان به مسئلۀ «صدق گزارههای
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Meta ethics
2. Normative ethics
3. Applied ethics

حقوقی» چیست .باتوجهبه واقعگرا بودن ایشان ،آیا گزارههای فقهی (حقوق اسـالمی)
فق محصول ارادۀ شارعاند یا مطابق شعار عدلیه به جایگاه عقل در اعتبار نفساالمر و
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی رأی میدهنـد نخسـت مسـئلۀ صـدق را در
حقوق تعریف میکنیم .سپس دربارۀ اندیشۀ غربـی (پیشـامدرن و پسـامدرن) سـخن
میگوییم .آنگاه اندیشۀ آیت لالجوادی آملی را بررسی میکنیم؛ زیرا ایشان از حامیـان
 .1مسئلۀ صدق در حقوق

صدق در این تحقیق ،اصطالحی غیر از موضـوع گزارههـای اخـالق هنجـاری ،یعنـی
راستگویی درمقابل دروغگویی است .صـدق در رویکـرد معرفتشـناختی ،شـرای
معناداری گزارههای هر علمی است (بی نام .)۱۵۱ :۱۵۹۱ ،صدق با در دسترس بـودن
واقعیتها و استقاللشان پیوند خورده است :آیا واقعیتهـا را میتـوان شـناخت آیـا
واقعیتها مستقل از توانایی ما برای کشف آنها وجود دارند (همان )۱۰۵ :پس یـک
وجه از بررسی و تحقیق در علوم مختلف ،به ارتباط مسائل علم با واقعیت بازمیگردد.
این ارتباط بـهخودیخود مسـئلۀ مسـتقلی اسـت کـه «مسـئلۀ صـدق» نـام دارد و در
معرفتشناسی علم دربارهاش گفتوگو میکنند.
«یکی از کهنترین نظریـهها دربـاب صـدق ،کـه از تعلیمـات ارسـطو سرچشـمه
میگیرد ،نظریۀ مطابقت است .برطبق این نظریه ،صدق هر باور یا اظهارنظر یا جملـه
یا گزاره از واقعیتی در خارج برمیخیزد که بـاور بـا آن مطـابق اسـت( ».همـان)۱۵۱ :
بااینکه جای بررسی مسئلۀ صدق ،فلسفۀ علم است ،امکـان بررسـی آن در هـر علمـی
هست؛ بـرای مثـال ،علـم حقـوق .ازآنجاکـه قـوانین و جمـالت حقـوق و تکلیفـی،
«گزاره»های علم حقوق یا فقه (در نظریۀ حقوقی اسالمی) را میسازند ،میتوان نسبت
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این گزارهها را با واقع بررسی کرد.

1

باتوجهبه معنای مرسوم اعتبار ،یعنی انشایی بودن ،آیا برای پرسش از صدق راهـی
به حقوق و درکُـل ،گزارههـای اعتبـاری وجـود دارد زیـرا صـدق و کـذب ویژگـی
گزارههای اخباریاند .یافتن پاسخ به نقش عقل در استنباط و استدالل حقوقی وابسـته
اسـت .اگـر حقـوق و گزارههـای آن را فقـ انشـایی بـدانیم ،بـرای عقـل و توانـایی
شناختیاش جایی نیست؛ اما اگر بگوییم حقوق از واقع خبر میدهد ،باید دربارۀ نقش
عقل و توانایی شناختیاش بحث کنیم .هر دو نظریه در حقوق غرب و اسالم طرفدار
دارد.
فیلســوفان فــرااخالق دو دســتهاند :شــناختگرایان و شــناختناگرایان .اشــترا
شناختگرایان اعتقاد همزمان به سه ویژگی است :صدق و کذبپذیری؛ تعلق باور بـه
آنها؛ معرفتبخشی (صالحی ساداتی و جوادی .)۷۵ :۱۵۷۵ ،در فراحقوق نیز ماهیـت
گزارههای حقوقی به دو رویکرد شناختی و ناشناختی بستگی دارد .گزارههای اخالقی
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و حقوقی را در رویکرد شناختی به گزارههای صدق و کذبپذیر تحلیل میکند« .اگـر
گزارههای حقوقی را از سنخ شناختی بدانیم همـان منطـق کالسـیک بـر آنهـا اعمـال
می شود .ماهیت قواعد حقوقی کشفی است و قابلیت صدق و کذب دارد .میزان اعتبار
قواعد نیز به درست و نادرست بودن آنها بستگی دارد .در برابر ،ممکـن اسـت گفتـه
شود گزارههای حقوقی غیرشناختی اسـت و در نتیجـه نمیتـوان منطـق کالسـیک را
درباره آنها به اجرا درآورد» (حکمتنیا و کاظمینی.)۱۵ :۱۵۹۷ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1این مسئله را ذیل عنوان «نسبت واقع و اعتبار» در برخی پژوهشها بررسی کردهاند؛ برای مثال ،صادقینشاط ،امیر
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(« ،)۱۵۷۱حقوق واقعیت یا اعتبار(ماهیت حقوق)» ،مطالعات حقوق خصوصی ،ش۰۹-۵۵، ،۱؛ هوشنگی،
ل
عزیزال فضلی (« ،)۱۵۷۱تبیین ماهیت گزارههای حقوقی در پرتو دیالکتیک واقعیت و اعتبار»،
حسین و
پژوهشهای اخالقی ،ش۱۵۱-۱۱۵، ،۵؛ دیلمی ،احمد (« ،)۱۵۷۱معرفتشناسی حقوقی از دیدگاه دانشمندان
مسلمان» ،پژوهشهای فلسفی کالمی ،ش.۷۹-۵۵، ،۷۱

 .2صدق گزارههای حقوقی در حقوق مدرن

دیدگاه فیلسوفان متقدم و فیلسوفان مدرن غرب دربارۀ نسبت گزارههای حقوقی و
اعتباری با شناخت (روی دیگر واقعیت) تفاوت بسیاری دارد.
 .1همروی یا تفکیک شناخت و ارزش

معقول تعریف کرده است» (ادواردز)۵۹ :۱۵۵۹ ،؛ بنـابراین «آنهـه هسـت» (واقعیـت) و
«آنهه باید بشود» (خیر ،ارزش و درکُل ،اخالق و حقوق) رابطۀ ضروری دارنـد« .هـدف
اصلی افالطون مبارزه با دو گرایش مکمل در عصر خود بود -۱ :شـکاکیت عقالنـی؛ -۱
هرجومرج اخالقی .یعنی این نظریه که اصول عمل ثابت و کلی وجود ندارد و غیرازاینکه
چیزی بهنظر انسان خا ،و در لحظهای خا ،نیکو نماید ،هـی معیـار بـاالتری بـرای
عمل انسان درکار نیست( ».سیفاللهی و عبـدلآبادی )۱۵۱ :۱۵۷۷ ،امـا اخـالق پـس از
مدرنیته جایگاه خود را تغییر داد و نظریۀ فضیلت بهکل دگرگون شد .اصـلیترین نمونـه
این دگرگونی ،جدایی شناخت از فضیلت و درنتیجه انقـالب ذات فضـیلت بـود .گویـا
غرب به پیش از افالطون بازگشت .بخش مهم این تغییر در ادامه میآید.
 .1.1.2تردید درکارایی «برهان در اعتباریات»

شناختنی بودن اخالق بنابر فلسفۀ اخالق کالسیک نهتنها بهاینعلت است که اصول
اولیۀ آن «حقیقی» بهنظر میرسد ،بلکه تابع اصول استدالل منطقی اسـت و فـن برهـان
منطقی را برای ایجاد روابطی میان قوانین اخالقی بـهکار میگیـرد (رایشـنباخ:۱۵۹۰ ،
 .)۹۵همانطورکه انتخاب رفتار اخالقی ،نتیجۀ معرفت به خیر و اخالق درست اسـت،
انتخاب رفتار غیراخالقی نتیجۀ نبود معرفت ،یعنی استفاده نکردن از عقل و اسـتفاده از
نادانی است.
اگر این رویکرد را مقابل رویکرد پس از رنسانس بگذاریم ،نقش محوری بهجایآنکه
با حقیقت بیرون از نفس انسان باشد ،با ذهن است؛ ازاینرو انسان در قلمرو باید و نبایـد
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«نظریۀ اخالقی سقراطی -افالطونی خیر [= خـوبی] را واقعیـت ،و واقعیـت را صـورت
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(قلمرو اصلی اراده) براساس ارادۀ رها از داوری عقل نظـری ،نظـام اخالقـی و حقـوقی
خویش را ترسیم میکند« .برای دکارت فضیلت اخالقی حالت یـا صـفتی اسـت کـه از
طبیعت[ماده] انسان برخاسته باشد زیرا که وقوع طبیعی هر حالتی عین حقیقـت اسـت و
جز خود طبیعت مال دیگری برای ارزیابی افعال انسان وجود ندارد»(درهبیـدی:۱۵۵۵ ،
 .)۱۱۰پس از دکارت ،هیوم در توانایی عقل تردید و حیطۀ عمل را از نقشآفرینـی عقـل
پا کرد .وی ریاست عمل را از عقل گرفت و به اراده و نمایندگانش ،یعنی میل و لذت
داد« .بهنظر او عقل دستیار احساسات است»(خزاعی .)۱۰-۱۵ :۱۵۹۰ ،این تحول فکری
تا آنجا پیشرفت که موجب پیدایش نظریهای جدیـد در اخـالق و حقـوق شـد؛ نظریـۀ
تأملبرانگیزی که به «رابطۀ هست و باید» معروف شد.
 .2.1.2مسئله باید و هست

درحالیکه فلسفه کالسیک شناخت هستها (قلمرو نظری) را مقدمه خوب و بـد،
باید و نباید و ارزشها (قلمرو عملی) میدانست ،فلسفۀ جدید این دو قلمرو عقـل را
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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تفکیک کرد .هیوم کار عقل در قلمرو نظری را ،تصدیق ،تفکر ،ادرا  ،حکم ،اسـتدالل
و شناخت ،و در قلمرو عملی ،حس ،ذوق ،میل ،گرایش و اراده دانست؛ یعنـی گفـت
این قلمرو شناختنی نیست .زیرا ویژگی اصلی عقل ،شناخت و توصیف است و بـس؛
درحالیکه اخالق و هر ارزشی هنجار است؛ یعنی بهجای توصیف ،توصـیه میشـود.
بنابراین حد مجاز کار عقل تا شناختنیهاست .هیوم میگوید «از آنجـایی کـه حقـایق
مکشوف آنها (استنتاجها) خنثی بوده و برانگیزانندۀ رفتار یا بیزاری نیستند ،نمیتوانند
در رفتار تأثیر بگذارند»(شاملو و سلمانی .)۱۵۱ :۱۵۷۱ ،هرچه گزارۀ «است»دار انباشته
کنیم ،استنتاج حتی یک گزارۀ «باید»دار ممکن نیست؛ چون تکتک اجزای نتیجه بایـد
در مقدمهها باشد .اگر در هی مقدمهای «باید» نیست« ،باید» نتیجه از کجا آمده اسـت
(هیوم :۱۵۷۷ ،نُه).

بهنظر میرسد این رویکرد باعث ظهـور اثبـاتگرایی منطقـی 1شـد .اثباتگرایـان
منطقی تأثیر بسیاری بر آیندۀ تفکر فلسفی گذاشتند .یکـی از ایـن تـأثیرات در فلسـفۀ
حقوق ،تشکیل مکتب اثباتگرایی حقوقی 2بود که آن را بررسی خواهیم کرد.
 .2ارزش بر محور نفس یا بدن

فیلسوفان کالسیک معتقد بودند فق نفس انسان اخالق را پدید میآورد .فیلسوفان تـا
اخالق و فضایل مربوط به نفساند و بدن نهتنها به فضـیلت نمیرسـد ،بلکـه مـزاحم
کسب فضیلت و غرق شدن در آن عامل رذیلت است .آنان معرفـت را در گـرو تعـالی
نفس و فضیلتمندی را به کسب خیر از عالم معقول منحصر دانستند؛ البته بهشرطیکه
با کاهش وابستگی به لذات جسمی و متعلقات بدن همراه شود .ایـن پرهیـز در قـرون
وسطی شدت یافت ،تاجاییکه «آگوستین ،همانند نوافالطونیان ،تقریبـا همـۀ دعـاوی
لذات جسمانی و حیات اجتماعی را مردود دانست» (ادواردز.)۷۵ :۱۵۵۹ ،
این نگاه پس از دورۀ مدرن تغییر کرد؛ یعنی عـدول از «اخـالق شـناختی» بـهمعنی
نقش عقل در تکوین هنجارها و ارزشها و روی آوردن به «اخـالق تجربـی» بـهمعنی
حذف بنیانهای پیشین (پیش از تجربه) و تمرکز بر آثار محسوس ُخلـق .شـروع ایـن
تحول از دکارت بود که در نظریۀ معروف «درخت دانش» خویش ،بـه علـم تجربـی و
طبیعی توجه بنیادی نشان داد و آن را تنۀ هرگونه دانش ،ازجمله اخالق دانست .پـیش
از او بدن هی جایگاهی در شناخت نداشت .افالطون چون جایگاه مثـالی و آسـمانی
روح را اصیل میدانست ،نمیتوانست به دخالت مثبت بدن در احوال نفسـانی معتقـد
باشد« .برای امکان چنین شناختی الزم بود که عواطف اخالقی از نفـس منفصـل و بـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Logical positivism
2. Legal positivism
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پیش از دکارت و شروع دورۀ مدرن ،بر قاعدهای توافق داشتند ،البته با تفاوتهایی ،که
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بدن منسوب گردد و این کاری بود که دکارت انجام داد»(درهبیدی.)۱۱۵ :۱۵۵۵ ،
نتیجۀ نگاه مدرن ،پدید آمدن حلقۀ دانشمندان وین بود .آنها اثباتگرایـان منطقـی
نام گرفتند و تأثیرات شگرفی بر «نظریۀ علم» گذاشتند .ازآنپس هرچـه بخواهـد علـم
باشد ،باید این شرط مهم را داشته باشد؛ ازاینرو متافیزیـک و فلسـفه نـاعلم شـدند و
اخالق و حقوق برایآنکـه علـم باشـند ،ناچارنـد بـه چیزهـای طبیعـی تنـزل یابنـد.
اثباتگرایی حقوقی از پیامدهای این نگاه است.
 .3تفاوت نظریههای حقوقی طبیعی و اثباتگرا

تاریخ اندیشۀ حقوقی غرب همواره صحنۀ رویارویی دو رویکرد بوده است .اولی اندیشۀ
کالسیک است که اخالق و حقوق را عقالنی و شناختنی میداند« :طبـق نظـر طرفـداران
آن ،موفقیت نظریات علمی مرهون اصول بدیهی و عقلیای است که در آنها بهکار رفتـه
است(».شیخرضایی و کرباسیزاده .)۱۱ :۱۵۷۱ ،دومی تجربهگرایی است که پایههایش را
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فیلسوفان اول مدرنیته گذاشتند و پس از غلبۀ تحصلگرایی قرن بیستم در علمشناسی ،بر
اخالق و حقوق اثر گذاشت .باید ،حق ،تکلیف و قانون بهجایآنکه عقلی باشند ،چیـزی
جز مفاد اراده نیستند؛ بنابراین قانون چیزی است که هست ،نه چیـزی کـه بایـد باشـد؛

1

بدینترتیب معیار برتر و لزوم انطباق اراده با آن مردود اعالم شد .ماهیـت قـانون همـان
اراده است؛ اما طبیعتگرایان معتقدند هر بایدی از لوازم هست است.
الزم است در این تفکر به تفاوت «هست» با معنای گذشتهاش توجه کنـیم .هسـت
در فلسفۀ مدرن مترادف محسوس و فیزیکی شد؛ چیزی که دریافتنش به تعقل انتزاعی
نیازی ندارد .ارزشها نیز طبق همین الگو متعلق میـل و ارادۀ انسـان میشـوند؛ بـدون
توجه به عقلگرایی و غایتاندیشی که فیلسوفان باستان و قرون وسـطی بـر آن تأکیـد
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1اشاره به جملۀ معروف جان آستین« :وجود قانون یک چیز است ،شایستگی یا ناشایستگی آن چیزی دیگر»
(بیکس۷۷ :۱۵۹۷ ،؛ هارت)۵۱۰ :۱۵۷۵ ،

میکردند .هم حقوقدانان طبیعی و هم حقوقدانان اثباتگرا هستها را پشتوانۀ حقوق
میدانند؛ اما یکی آنها را شناختنی و دیگری تجربـی میدانـد؛ پـس بـرای فهـم ایـن
جمالت باید دقت کنیم[« :همان گونه که] در حقوق طبیعی" ،ارزش" مبنـای تشـکیل
قاعدۀ حقوقی قرار میگیرد و بهصورتهای مختلفی (ارادۀ الهی ،عقل) ظاهر میشود،
در تحققگرایی حقوقی نیز "واقعیت" گاهی بهمعنای نظم خودجوش در طول تاریخ و
غیر از منظور فیلسوفان سابق است 1و  )۱علم را از سنخ واقعیت و هست میدانند ،نـه
باید و ارزش .از نظر حقوق اثباتگرا در قرن بیستم «فرمـان بشـری ،امـری تجربـی و
عینی است که موجب گردیده در چنین نظریهای ،قانون بهعنوان یک واقعیـت تجربـی
قلمداد گردد( ».توسلی نائینی و دیگران.)۱۰ :۱۵۷۵ ،
 .1.3.2اثباتگرایی منطقی و اثباتگرایی حقوقی

اثباتگرایی حقوقی و منطقی تناسبهای نزدیکی با یکدیگر دارنـد« .اثباتگرایـان
منطقی با طرح معیار محدود برای معناداری ،بر این نکته اصرار داشتند که اوال هرگونه
اظهارنظر درباب واقعیات مربوط به انسان و جامعه بایـد برخاسـته از تجربـه و روش
علمی تجربی باشد؛ زیرا تمام شهودهای عقالنی و غیرتجربی از اساس بیمعنا است و
تنها قضایای معنادار قضایایی هستند که بهروش تجربی قابلاثبـات باشـند .ثانیـا ایـن
واقعیات تجربی دربارۀ انسان و جامعه نمیتوانند مستند داوریهای ارزشی و هنجاری
در حوزۀ سیاست قرار گیرند؛ زیرا مغالطی بودن استنتاج بایـد از هسـت چنـین حکـم
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گاهی بهمعنای وجدان اجتماعی مطرح میشود» (همان )۱ .)۷۹ :منظور آنها از هست،

میکند که بهلحاظ منطقی نباید الزامات حقوقی و نظام حقوق و وظـایف را براسـاس
واقعیات و شناختها مستند ساخت( ».بیکس)۷۰ :۱۵۹۷ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1هستی و واقعیت ازنظر فیلسوفان قدیم شامل تمام حقایق اعم از حسی ،خیالی و عقلی میشد؛ اما پس از مدرنیته،
بهویژه اثباتگرایی ،واقعیت مترادف با فیزیکی ،یعنی حسی شد.
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سرنخ این تفکر در دست هیوم است ،و پس از او ،حلقۀ وین و اثباتگرایان منطقی
سراغ ویتگنشتاین رفتند .ازنظر ویتگنشتاین «گزاره تصویر واقعیـت اسـت [ ]...گـزاره
وجود و ناوجود وضعیت امور را بازمینماید» (ویتگنشتاین ۵۱ :۱۵۵۱ ،و )۰۵؛ پس اگر
گزارهای این نقطهپردازی و عینیـت زبـان و اشـیای خـارجی را دربـر نداشـته باشـد،
ویتگنشتاین آن را «بیمعنی» میداند .شاید نخستین بـار بـود کـه «صـدق و کـذب» و
«معناداری» همبسته شدند؛ ازاینرو «آموزۀ سوم ویتگنشتاین عبارت است از اینکه زبان
ارزشی و اخالقی عموما قابلتحلیل تابع -صدقی نیست و بـهعالوه نمیتـوان دربـارۀ
قضایای اخالقی سخن معناداری ابراز کرد» (زیباکالم.)۷ :۱۵۹۱ ،
اکنون باید بررسی کنیم هریـک از دو نظریـۀ حقـوقی چگونـه صـدق گزارههـای
حقوقی را تعیین میکنند.
 .2.3.2صدق گزارههای حقوقی در حقوق مدرن

دو مکتب اصلی حقوقی غرب براساس معیار معناداری گزارهها ،گزارههای ارزشی
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و حقوقی را تعریف و نقادی میکنند .مکتب حقوق طبیعـی قـانونی را میپـذیرد کـه
انسان واضع آن است ولی باید منطبق بر واقعیت و قانون طبیعی جهان باشد .آنان قانون
طبیعت را مفاد عقل میدانند و همگی موافقاند که مرجع صدق هر گزارۀ حقوقی فراتر
از ارادۀ انسان است .آنان عدالت را از محورهای تعیین صدق قانون میداننـد و شـعار
معروفی دارند :قانون ناعادالنه ،قانون نیست.
اما مکتب اثباتگرای حقوقی به عینیت و حقوق انضمامی متعهد است و گـزاره را
بهشرطی قانونی میداند که فرایند تصویب را ازطریق ارادۀ عمومی در اجتماع بگذراند.
این مکتب مرجع صدق را منطقۀ عقلی نمیداند که حقوقدانان طبیعی مـدعی بودنـد.
صدق و کذب هر قانونی به وضع جامعه بستگی دارد .اگر جامعه بـه بایـد یـا نبایـدی
حکم کند ،همان قانون خواهد شد؛ خواه در وضع دیگری نگرش دیگری حاکم شود و
جامعه از ارادۀ پیشین خود بازگردد و خواه همـان را ادامـه دهـد .مـال اراده اسـت.
هارت ،احیاگر فلسفۀ حقوق مدرن و مدافع اثباتگرایی حقوقی میگوید:

«این حقیقتی نسبتا مهم است که برای توصیف شایستۀ حقوق [ ]...باید درکنار
تعاریف و بیان معمولی واقعیات ،جایی برای نوع سومی از گزارهها باز گذاشت؛
گزارههایی که صدق آنها به ابقای ویژگیهای اصلی انسان و دنیایی که در آن زندگی
میکند ،وابستهاند( ».هارت)۵۵۷ :۱۵۷۵ ،

نتیجه آنکه صدق هر گزارۀ حقوقی براساس حقوق مدرن به این اقتضائات وابسـته
جوادیآملی) وارد میشویم.
الجوادی آملی
 .3صدق گزارههای حقوقی ازنظر آیت ل

چنان که گذشت؛ فیلسوفان غرب را به دو گروه مدعیان «همروی فضیلت و شـناخت»
یعنی شناختگرایی و مدعیان «جدایی ارزش از شناخت» یعنی شناختناگرایی تقسیم
میکنند .دستۀ اول ،طرفداران عقل و دستۀ دوم ،طـرفداران ارادهانـد .عقلگرایـان از
امکان برهان در اخالق و حقوق سخن میگویند و ارادهگرایان امکـان اسـتنتاج گـزاره
بایددار را از مقدمههای استدار انکار میکنند .مطالعـۀ منـابع فلسـفۀ اسـالمی نشـان
میدهد فیلسوفان عقلگرا عالوهبر پذیرش برهان در علوم اعتبـاری و امکـان اسـتنتاج
گزارههای ارزشی و بایددار از گزارههای غیرارزشی و استدار به نکتهای نیز معتقدند:
اعتبارهای دینی ،بایدهای شارع حکیمی هستند که براساس مقدمههای نظـری کلـی و
حقیقی انشا میشوند .این انشا در باطن ،اخبار از وقایع و حقـایق نفساالمـری اسـت.
آیــت لالجوادی آملــی دانشآموختــۀ همــین مکتــب اســت .وی در فلســفۀ اخــالق
شناختگراست؛ زیرا گزارههای اخالقی را از ُمدرکات عقل نظری میدانـد (صـالحی
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اســت .از ایــن پــس بــه بررســی صــدق گــزارۀ حقــوقی در نظریــه اســالمی(آیت لال

ساداتی و جوادی ،)۷۱ :۱۵۷۵ ،ماهیتشان را برخالف صورت غالبشان ،اعتباری محض
نمیداند و با تأکید بر نسبتشان با واقع ،آنها را برهانپذیر میداند.
در ادامه ،عناصر اندیشۀ حقـوقی ایشـان را بررسـی مـیکنیم .ازآنجاکـه ایشـان در
هی یک از آثار خود نظریۀ حقوقیشان را تشریح نکردهاند ،ما نظـرات کلـی ایشـان را
دربارۀ اعتباریات بر گزارههای حقوقی منطبق میکنیم؛ زیرا گزارههای حقوقی در ذات
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اعتباریشان با گزارههای علوم اعتباری دیگر مشتر اند.
درک عقل نظری
 .1.3گزارۀ حقوقی ُم َ

آیت لال جوادیآملی گزارههای عملی (حوزۀ اختیار انسان) را همهون گزارههای علمی
(خارج از اختیار انسان و مربوط به حقایق عالم) محصول ادرا عقل نظـری میدانـد.
عقل نظری مسئول ادرا است؛ خواه ادرا در حیطۀ آنهه هسـت و خـواه در حیطـۀ
آنهه باید بشود؛ بنابراین حکمت نظری و عملی هر دو ماهیت ادراکی دارند و ازآنجاکه
بهجز عقل نظری هی قوۀ دیگری از نفس انسان مسئول ادرا نیست ،گزارههای ایـن
دو حکمت نیز نظریاند .نظری بودن یعنی گزاره حاوی مفاهیمی باشد کـه از حقـایق
حکایت میکنند .تنها تفاوت ،تفاوت محتوای این مفاهیم است :برخی خارج از اختیار
و برخی در اختیار انساناند .دستۀ نخست ،احکام نظری و دستۀ دوم ،احکام عملیاند.
فیلسوفان متقدم نیز منکر جنبۀ نظری حکمت عملی نبودند .شیخالرئیس میگوید:
«علوم فلسفی به نظری و عملی تقسیم میشوند .قسم نظری علومی هستند که از آنها
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انتظار استکمال قوۀ نظری نفس توس

عقل بالفعل را داریم و این مقصود با

گزارههایی ،یعنی تصورات همراه با تصدیقی حاصل میشود که ارتباطی به اعمال ما
ندارند ،بلکه صرف اعتقاد هستند؛ اما قسم عملی علومی هستند که آنها هم در وهلۀ
نخست به استکمال قوۀ نظری نفس کمک میکنند؛ ولی در وهلۀ دوم در جهت
استکمال قوۀ عملی نفس و انجام فعل نیز هستند( ».ابنسینا.)۰ :۱۰۵۰ ،

وقتی عقل نظری و گسترۀ آن روشن میشود ،گسترۀ قوه مقابلش ،یعنی عقل عملی
نیز روشن میشود .عقل عملی قوهای منحصر به عملکرد انسان در جزئیات و مصادیق
عمل است.
«ادرا حکمت عملی مانند ادرا حکمت نظری فق بهعهدۀ عقل نظری است که
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مسئول جزم و علم است؛ اما عزم ،تصمیم ،اراده ،اخال ،و سایر مطالب عملی ،همگی
بهعهدۀ عقل عملی است( ».جوادی آملی« )۵۵ :۱۵۹۱ ،دو نیرو در انسان وجود دارد که
وی با یکی از آنها میفهمد و با دیگری عمل میکند .به آن نیرویی که عهدهدار جزم و

فهم و اندیشۀ انسانی است ،عقل نظری میگویند و به آن نیرویی کـه عهـدهدار عـزم و
اراده است ،عقل عملی گویند( ».صالحی ساداتی و جوادی)۷۱ :۱۵۷۵ ،
این مقدمه از مقدمههای مقایسۀ اخالق و حقوق اسالمی بـا اثبـاتگرایی حقـوقی
است .طبق نگرش فلسفی حقوقدانان مسلمان ،همۀ گزارههای باید و نبایددار اخالقی
و حقوقی ،محصول عقل نظریاند .وقتی پای عقل نظری و حکمت بـهمیان میآیـد ،از
خبر میدهد .این گزارهها خالی از انگیزش در جایگاه حکایت از واقعیت حسن و قبح
اعمالاند .در فرآیند تولید این گزارهها ،انسان باتوجهبه رابطهای که بین خـود و جهـان
بیرون در میکند ،اقدام به تشریع باید یا نباید میکند .این فرایند در همۀ اعتباریـات
طی میشود؛ ازجمله حقوق و وضع قانون که هدفشان رفع نیازهای اجتمـاعی انسـان
است .گزارههای فقهی نیز که گزارههای مجعول خداوند ،چنیناند.
«چون انسان دارای حیثیت اجتماعی است ،بدون جامعه نمیتواند زنـدگی کنـد و
زندگی اجتماعی وی نیز بدون قانون مدون میسور نیست و این قانون را امور اعتبـاری
تشکیل میدهد؛ زیرا عنوان حسن و قبح ،عدل و ظلم ،صدق و کذب ،امانت و خیانت،
بیع ،اجاره ،صلح و دیگر مسائل فقهی و حقوقی ،همه از سنخ امور اعتباری اسـت کـه
بیرون از اعتبار ،مصداق عینی ندارد( ».جوادی آملی.)۱۵۱-۱۵۵ :۱۵۹۰ ،
پس نظر آیت لالجوادی آملی متفاوت با نظر کسانی است که وقتی از اعتبار سخنی
بهمیان میآید ،بهسرعت سراغ عقل عملی میروند و اعتبار را درحد عمل ،محصول قوۀ
عمالۀ نفس میدانند .اعتبار از نظر آیت لالجوادیآملی یکی از آثار عقل نظری است که

بررسی مسئله صدق دراعتباریات؛ با رویکرد به گزارههای حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت لالجوادی آملی

ماهیت شناختنی گزارهها خبر میدهد .گزارۀ شناختنی ،گزارهای است کـه از واقعیتـی

ذیل حکمت عملی بهوجود میآید« .اینکه فلسفۀ حقوق در اسالم ،مبدأ هستیشناسـی
دین ،احکام ،حقوق و تکالیف آن را اراده و علم ازلی خداوند میداند ،به استناد فلسفۀ
الهی است .منبع هستی آن اراده و علم ازلی الهی است( ».جوادی آملـی-۱۰۵ :۱۵۹۹ ،
 )۱۰۷پس آیت لالجوادیآملی دربارۀ گزارههای اعتباری (فقهی و حقوقی) پـای عقـل
نظری را وس میکشد و آنها را انگیزشی محض نمیداند؛ اما دیگران این گزارهها را
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اعتباری محض میدانند.
وقتی میگویند گزارههای اعتباری ،بیرون از اعتبار مصداق ندارند ،منحصـر کـردن
اعتبار در حکمت عملی به اعتباری محض بودن این گزارهها منجـر نمیشـود پاسـخ
این پرسش را در ادامه میآوریم.
 .2.3گزارۀ حقوقی 1اعتباری محض نیست

مفاهیم در منطق و فلسفۀ اسالمی باتوجهبه رابطهشان با واقـع و تکـوین سـه دسـهاند.
دستۀ اول ،حکایت مستقیم از اشیای خارج میکنند و چون هر شیئی مـاهیتی دارد ،بـه
مفاهیم ماهوی یا معقوالت اولی مشهورند .وقتی از مفاهیم ماهوی فاصله میگیریم ،به
مفاهیم اعتباری روی آوردهایم .به دستۀ دوم و سوم مفاهیم ،ازآنجاکه در وجـود سـهم
بیشتری از ذهن میگیرند ،اعتباری 2میگویند .بسته به مستقل یا نیمهمستقل بودن ذهن
در تکوین اینگونه مفاهیم ،بـه معقـوالت ثـانی منطقـی و فلسـفی تقسـیم میشـوند.
معقوالت ثانی فلسفی برخالف قسیم منطقیشان ،که هم عروض و هم اتصافش ذهنی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

است ،در اتصاف به خارج نظر دارند و در عروض ذهنیاند« .معقوالت ثـانی منطقـی،
محموالت و عوارضی هستند که وجود ذهنی امور در انتزاع و صدق آنها دخیل است
و مطابق و محکی آنها نحوۀ وجود ذهنی اشـیا اسـت» (جـوادی آملـی/۰-۱ :۱۵۹۱ ،
 .)۰۱۵اکنون باید دید آیا مفاهیم حقوقی ،منطقیاند یا فلسفی.
«بعضی از امور مفهومی از مسائل اعتباری محض و ارزشهای قـراردادی بشـرند.
چنین مفهومی هم از سنخ ماهیت نیست و هم ازلحاظ ضواب کلـی بـا ماهیـت فـرق
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1قید «حقوقی» در این گزاره ها به سبب مسأله مقاله است و اال مباحث طرح شده به طور کلی هر گزاره اعتباری را
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در بر میگیرد.
« .2اعتبار» چند معنی دارد (شریفی)۱۵-۱ :۱۵۷۰ ،؛ اما ما دو معنی را درنظر گرفتهایم .معنای اول ،بایدها و نبایدهایی
است که در اخالق و حقوق بهکار میروند .معنای دوم ،غیرماهوی و شامل هر دو قسم منطقی و فلسفی
معقوالت ثانی است.

میکند؛ زیرا کامال به قرارداد کسانی بستگی دارد که آن را وضع کردهاند؛ اما بعضـی از
امور مفهومی چنین نیستند ،بلکه در ردیف اعتبارات نفساالمری قرار دارند .این امـور
گرچه از سنخ ماهیت نیستند ،اما ریشه در حقایق تکوینی دارند و پیوندشان با ماهیت و
هستی واقعی ،ارتباطی مستحکم است .در دیدگاه اسـالمی ،حقـوق از امـور مفهـومی
دستۀ دوم است؛ یعنی از هستی واقعی حکایت میکند و ریشه در تکوین دارد ،نه اینکه
آیت لالجوادیآملی اعتقاد دارد مفاهیم و گزارههای حقوقی از دستۀ معقوالت ثـانی
و از نوع فلسفی آن هستند؛ یعنی هم واقعیتی خارج از ذهـن دارنـد و هـم آنهـا را از
مقایسه میفهمیم (طالبی.)۵۰ :۱۵۷۰ ،
« حقوق تکوینی هی موجودی ازجمله حقوق انسان ،امری قـراردادی نیسـت،
بلکه با حقایق عینی مرتب است .انسان براساس آنهه هست ،حقوقی پیدا می کند و
حقــوق انســان مطــابق ابــودا او اســت و الزم تعیــین حــق بــرای هــر موجــودی
هستی شناسی او است» (جوادی آملی« )۱۱۵ :۱۵۹۹ ،حق و تکلیف هرچنـد جـزء
حکمت عملیاند و در قلمرو باید و نبایدها قرار دارند ،اما جزء اعتباریات محض
محسوب نمیشوند( ».همان)۵۵ :
ایشان در استدالل بر حقیقی بودن و ارتباط اعتبارهای حقوقی با واقع ،از دو زاویـه
بهره میجوید که در وضع هر حق و تکلیفی وجود دارند .یـک زاویـه پـیش از وضـع
آنها و دیگری آثاری است که پس از وضع بر هریک مترتب میشود .پـیش از وضـع،
مال هایی در وجود انسان هست که مصلحت او را تشکیل میدهد و طبق آنها جعل
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صرفا زاییدۀ قراردادهای بشری باشد» (جوادی آملی)۱۱۹-۱۱۵ :۱۵۷۵ ،

رخ میدهد .پس از وضع نیز هر عملی که مطابق حق و تکلیف مجعول انجام شود ،اثر
ثواب و نعمت مییابد و هر عملی که چنین نباشد ،کیفر خواهد یافت« :هریك از ایـن
دو عنوان ،هم مسبوق به مال های تکوینی و حقیقیاند که منبع و پشتوانۀ عینی قوانین
حقوقی و قواعد فقهی و تکلیفی است و هـم ملحـوق بـه پـاداش و کیفـر تکـوینی و
حقیقیاند که در قیامت ظهور میکنند( ».همان) بنـابراین چیـزی کـه سـابقه و الحقـۀ
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تکوینی و غیراعتباری دارد ،نمیتواند اعتباری محـض باشـد؛ زیـرا بـهلحاظ فلسـفی،
معلول و علت یا اثر و مؤثر سنخیت دارند و معطی شیء نمیتواند آن را نداشته باشـد.
یکی از اقسام برهان ،انی است؛ یعنی از اثر حقیقی میتوان به مؤثر حقیقی پیبرد.
اما یکی از پرسش های فلسفۀ قدیم و جدید ،که قدمتش در فلسفۀ اسالمی به اولین
فیلسوفان میرسد (طوسی )۱۹۷-۱۹۵ /۱ :۱۵۵۷ ،و هـر بـار صـورتهای گونـاگونی
می یابد ،پرسشی است در واکنش به ادعای ارتباط اعتبار و حقیقت :آیا اقامۀ برهـان در
اعتباریات ممکن است امکان تحصیل یقین در اعتباریات به این بازمیگردد که اعتبار
قلمرو بایدها ،یعنی اراده ،میل و انگیزه است و اینها در تکوین اعتبـار نقـش مـؤثری
دارند؛ درحالیکه یقین بهمعنای دقیقش قلمرو هستهاست.
حکیمان مسلمان معتقدند برهان قیاسی وسیلۀ ابراز و اثبات یقین است و منظور از
یقین ،تصدیق جازم مطابق حقیقت است؛ ازاینرو فق یک دسته از گزارههـای افعـال
اختیاری انسان این قابلیت را دارد و حکمت عملی نام میگیرد .دو دستۀ دیگر خـارج
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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از این حکمتاند .گزارههای افعال اختیـاری انسـان در فلسـفۀ اسـالمی دو دسـتهاند:
اخباری و انشایی .گزارههای انشایی صدق و کذبپذیر نیستند؛ پس در حکمت عملی
راه ندارند .صورت اول یا مشهوری هستند یا برهانی .در مشهورات مطابقت با واقـع و
درنتیجه صدق و کذب مالحظه نشده است؛ ازاینرو خارج از حکمت عملیانـد و در
ساخت برهان بهکار نمیآیند .اشترا این دسته از گزارههـای اخبـاری بـا گزارههـای
انشایی در ناکارآمدی آنها در احکام عملی است .دستۀ دوم گزارههای اخباری ،داخل
حکمت عملیاند و چون یقینی و مطابق واقعیتاند ،در اجزای برهان قرار میگیرند.
اکنون باید بررسی کنیم آیت لالجوادی آملـی برهانپـذیری اعتباریـات را چگونـه
توضیح میدهد.
 .3.3برهانپذیری اخالق و حقوق

آیت لالجوادی آملی تحصیل یقین را در اخالق و حقوق ممکن میدانـد؛ زیـرا معتقـد
است تشکیل برهان در علوم اعتباری ممکن است .قیاس برهانی باید مبتنی بر مقدماتی

باشد که سرانجام به «بدیهی» ختم شوند؛ چیزی که در گزارههای اعتبـاری (اخـالق و
حقوق) نیز یافت میشود .برای تشکیل قیاس درست در هـر علمـی بایـد قضـیههای
نظری به قضیههای بدیهی و ضروری منتهی شوند؛ البته بسته به سنخ هر علم ،بـدیهی
آن علم نیز متفاوت خواهد بود .بدیهی هر علمی بهحسب خودش اسـت؛ ازایـنرو در
علوم اعتب اری که متشکل از بایدها و نبایدها هستند ،هر باید و نباید نظـری بـه بایـد و
اسالم باید و نبایدهایی است که از واقـع خبـر میدهنـد .اتکـای هستیشناسـانۀ ایـن
گزارهها به ارادۀ الهی و اراده الهی به نفساالمر و حقایق اشیاست.
«اعتبارهای حکمت عملی که برهانپذیرند پشتوانه حقیقـی خواهنـد داشـت و بـه
اعتضاد آن مبادی حقیقی ،قابلاثبات یا سلب برهانیانـد»(جـوادی آملـی.)۰۱ :۱۵۷۵ ،
«باید و نبایدهای اخالقی را باید از «باید» و «نباید»های نخسـتین گرفـت .هـر علمـی
«نظریات» خود را از «ضروریات» مناسب خود میگیرد .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.)۰۱-۰۱ :۱۵۹۵ ،
این بایدها و نبایدها از واقع حکایت میکنند.
باید و نبایدهای اولی و بدیهی علوم اعتباری چگونه اعتبار میشوند باید یا حسن
و نباید یا قبح بدیهی ،یعنی حسن و قبح ذاتی؛ اما ازنظر آیـت لالجوادی آملـی ذاتـی و
عرضی در اخالق و حقـوق (علـوم اعتبـاری) بـا ذاتـی و عرضـی در علـوم تکـوینی
متفاوتاند .ذاتی در علوم تکـوینی بـه محمولهـایی نسـبت داده میشـود کـه رابطـۀ
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نباید بدیهی متصل است .بدیهی بهاینمعناست که از واقع خبر میدهند؛ درنتیجه شرع

همیشگی و جدانشدنی با موضوعات خود داشته باشند و عرضی وصف محمولهـایی
است که چنین نباشند .عقل که مسئول اعتبـار در علـوم اعتبـاری اسـت ،محمولهـای
اعتباری را که نسبت همیشگی با موضوع خود دارند ،ذاتی و بقیه را یا عرضی مینامد:
«وقتی طرفین قضیه اعتبارا موجود شدند ،عقل نحوۀ ارتباط آنها را نیـز ماننـد ارتبـاط
تکوینی طرفین حقیقی ،بررسی مینماید [ ]...بنابراین ذاتی بودن حسـن و قـبح بـرای
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عدل و ظلم" ،شبیه" ذاتی باب برهان است( ».جوادی آملی)۷۰ :۱۵۷۵ ،
منظور از برهانپذیری اعتباریات ،قسمی از اقسام اعتبار است؛ زیرا اعتبار دو قسـم
دارد .ریشۀ برخی اعتبارها میل و قراردادهای انسانی است که بسته بـه زمـان و وضـع
خاصی متولد میشوند و در زمان دیگر تغییر میکنند .اهدافشان نیز زمانمنـد و متغیـر
است .این اعتبارها غیریقینیاند؛ اما قسمی که منظور اخالق و حقـوق اسـالمی اسـت،
یقینی است .اعتب ارهایی که هم در منشأ یا علل فاعلی و هم در اهداف یا علل غایی بـه
یقینیات (حسن و قبح ذاتی و همیشگی) متصلاند« .چون قوانین اسالمی بر علل فاعلی
و غایی حقیقی بنا شدهاند ،براهین لمی و استواری دارند که با عقل برهانی یا نقل معتبر
قرآنی و روایی استنباط میشوند( ».شریفی)۱۰ :۱۵۷۵ ،
 .4.3مراد از عقل

اعتباریات میتوانند نفساالمر داشته باشند؛ اما هرچه انسان اعتبار کند ،نفساالمر دارد
«انسان جز در پرتو وحی از کثرت ماده رها نمیشود؛ پس انسان در بستر اختالفها و
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کثرتهای مادی ،توانایی شناخت و تنظیم حقوق واحد و مشتر بشر را ندارد []...
ازاینرو خردمندان جهان نمیتوانند بهصرفآنکه عاقل و دانشورند ،رأی خود را
درباب منابع حقوق بشر حجت بدانند [ ]...عقل آن است که خداوند با آن پرستش
میشود .عکس نقیض این سخن آن است که آنهه خداوند با آن پرستش نشود،
بهراستی عقل نیست» (جوادی آملی ۷۰ :۱۵۷۵ ،و )۷۷

آیت لالجوادی آملی معتقد است وقتی از اعتبارهای یقینی و نقش عقل در اخـالق،
بهویژه حقوق ،صحبت میکنیم ،باید قید احترازی مهمی اضافه کنیم .منظور از یقـین و
عقل در تشخیص حسن و قبح ذاتی ،عقلی است که به مرتبۀ شناخت خداوند و وحی
رسیده باشد؛ ازاینرو قوانین بشری که براساس عقل محض و بنای خردمندان تشـریع
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شده ،از علت فاعلی و غایی مناسب بیبهرهاند:
«مبدأ فاعلی قوانین بشری ،خواست و میل بشری است که بر هی

حقیقت

نفساالمری استوار نیست .علت غایی آن هم رسیدن به خواهشها و امیال انسانی
است که واقعیت نفساالمری ندارد؛ ازاینرو هرگز نمیتوان برای اثبات درستی و

شایستگی این قوانین ،برهان عقلی اقامه کرد( ».همان)۱۰۷ :

خداوند به مصالح و مفاسد انسان آگاهی مطلق دارد ،از سهو و فراموشی منزه است
و در بند حب و بغض نیست؛ پس خداوند در وضع قانون ،سزاوارترین موجود است:
«قرآن کریم اصل مشتر میان همۀ انسانها را فطرت آنها دانسته؛ ولی ارزشمندتر از
فطرت ،وحی است؛ زیرا گرچه فطرت کاشف است ،اما وحی هم کاشف است و هم
ازسوی خود قانونی وضع نکنند( ».همان)۱۵۷ :

 .4نقد و بررسی تطبیقی

اگرچه بهنظر میرسد ،نسبت دیدگاه فلسفۀ اسـالمی بـه قرائـت آیـت لالجوادی آملـی ،بـا
نظرات فیلسوفان حقوق غرب در دورۀ مدرن ،پیرامون مسئلۀ صدق در حقوق ،روشن شده
باشد ،اکنون به دو مقدمۀ اصلی نظریۀ معرفتی آیت لالجوادی آملی در حقوق اسالمی اشاره
میکنیم ،که هر یک نقد جنبهای از نظریۀ معرفتی فیلسوفان حقوق غرب است.
 .1.4شناختگرایی

دربارۀ مفاهیم و جملههای اخالقی و حقوقی ،نظریهها را بـه توصـیفی و غیرتوصـیفی
تقسیم میکنند .طرفداران نظریۀ توصیفی 1معتقدند جملههای اخالقی خبریانـد و از
عالم واقع گزارش میدهند .به نظریـۀ توصـیفی ،شـناختی 2و واقعـی 3هـم میگوینـد
(جوادی .)۰۵ :۱۵۵۷ ،اندیشمندان حقوق و اخالق مدرن ازآنجاکه شناخت و ارزش را
تفکیک میکنند و مسئلۀ باید و هست را پیشمیکشند ،به نظریۀ غیرتوصیفی گـرایش
دارند .آنان طرفدار اثباتگرایی در حقوق و اخالقاند و گزارۀ اعتبـاری را جـز ابـراز

بررسی مسئله صدق دراعتباریات؛ با رویکرد به گزارههای حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت لالجوادی آملی

منکشف؛ بههمیندلیل ،قرآن کریم به همه ،ازجمله پیامبران الهی ،دستور میدهد

میل و ارادۀ انسان در وضعیت خاصی نمیدانند.
11

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. descriptive
2. cognitive
3. factual

آیت لالجوادی آملـی شناختگراسـت؛ زیـرا  )۱گزارههـای اعتبـاری (اخالقـی و
حقوقی) را گزارههای حکمت عملی میداند که محصـول ادرا عقـل نظـری اسـت.
گزارههای عقل نظری انتزاعیاند که در آنها از معقوالت ثانی فلسفی استفاده میشود.
این معقوالت منشأ انتزاع خارجی دارند؛ اما عروض و حمل آنهـا در خـود ذهـن رخ
میدهد؛ بنابراین مفاد گزارههای اخالقی و حقوقی از واقـع خبـر میدهنـد؛  )۱معتقـد
است چون این گزارهها معقول و نظریاند ،اعتباری محـض نیسـتند .وقتـی گـزارهای
اعتباری محض نباشد ،انشایی و صدق و کذبپذیر نیست؛ یعنی اخبـاری نیسـت؛ )۵
براساس دو نکتۀ قبل ،امکان استفاده از این گزارهها در برهان و استنتاج از آنها وجـود
دارد؛ زیرا هی گسستی بین هستها و بایدها نیست.
 .2.4عقل چراغ وحی ،وحی سخنگوی واقعیت

اثباتگرایان حقوقی مدرن درمقابل طبیعتگرایان باسـتان و قـرون وسـطی ،دسـت از
عقل واقعنما شستند و با بازتعریف آن به عقل تجربـی ،قـانون را زاییـدۀ اراده و بایـد
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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انشایی کردند .درمقابل دیدگاه ایشان ،دیدگاه توصـیفی طبیعتگرایـان قـرار دارد کـه
معیار درستی قانون را انطابق با ادراکات عقل در قالب قانون طبیعت میدانند؛ اما معنای
درستی از عقل بهدست ندادند.
آیت لالجوادی آملی حقوق و گزارههای بایددار را در مسیر کمـال میبینـد .ایشـان
باتوجهبه مقدمههای زیر گزارههای حقوقی را محصول عقلی میداند که وحینما باشد:
 )۱انسان موجودی واقعی است که کمالش نیز واقعی است .منظـور از کمـال همـۀ
تطورات وی اعم از دنیا ،برزخ ،معاد و آخرت است؛
 )۱ممکن نیست بتوان واقعی را با اعتباری به کمال (واقعی) رساند؛ زیرا اعتباریات
دو دستهاند :برخی برخاسته از حقایق تکویناند و به تکوینی بازمیگردند؛ برخی نه از
واقعیت و نه منتهی به واقعیتاند .فق دستۀ نخست در به کمال رسیدن موجود واقعی
(انسان) سهیماند؛
 )۵تشخیص این دو دسته از اعتبار ،در انحصار وحی است .وحی بهشکل فعـل یـا

قول وجود مییابد؛
 )۰وحی نمایانگر و سخنگوی واقع و نفساالمر است؛
درنتیجه برهان عقلی و شواهد دیگر اگر درست باشند ،چراغ آن راهاند؛ ولی هرگـز
مهندس راه نیستند؛ ازاینرو نباید گفت «عقل و شرع» ،بلکه فقـ بایـد گفـت شـرع؛
شرعی که کاشفش عقل یا نقل است (جوادی آملی.)۱۵۷۹ ،
جز در وحی و علم خالی از جهل ،سهو و حب و بغض نمایان نمیشود؛ بنابراین برای
کشف آن مصالح باید با عقل برهانی یا شواهد معتبر ،ازجمله نقل مطمـئن ،بـه وحـی
متصل شد؛ ازاینرو میتوان گفت گزارهها و قوانین حقوقی اسالم نفساالمـر حقیقـی
دارند .براساس نظریۀ معرفتی آیـت لالجوادی آملـی وحـی هـم کاشـف اسـت و هـم
منکشَ ف؛ یعنی با عقل و نقل کشف میشود؛ درحالیکه خود کاشف نفساالمر مصالح
و مفاسد انسان است.
نتیجهگیری

مسئلۀ صدق در حقوق اسالمی به بازشناسی معیار تشخیص گزارۀ حقـوقی صـادق از
گزارۀ حقوقی کـاذب اختصـا ،دارد .صـدق و کـذب بـه ایـن معیـار بسـتگی دارد.
حقوقدانان کالسیک غرب طبیعت و واقعیت را مطابَق هر گـزارۀ حقـوقی میداننـد و
حقوقدانان مدرن به ارادۀ انسان روی آوردهاند .بررسی این مسئله در اندیشۀ اسالمی و
براساس دیدگاه آیت لالجوادی آملی (از مدافعان شعار عدلیه و جایگاه عقل در استنباط
احکام شریعت) مهم است .ایشان از طرفداران واقعگرایی در حقوق اسالمی است.
طبیعتگرایان یا حقوقدانان غربی پیشامدرن فضیلت و اخـالق را عـین دانـایی و
شناخت میدانند؛ بنابراین بر نقش عقل در کشف قوانین ،آنگاه وضع مطابق آن ،تأکید
میکنند .آنان اقامۀ برهان را در اخالق جایز میدانند و معتقدند مرجع صدق هر گـزارۀ
حقوقی ،فراتر از ارادۀ انسان است و عدالت از محورهای تعیین صحت و صدق قانون
است .حقوقدانان پسامدرن به جدایی ارزش از شناخت و اتصـال آن بـه اراده و میـل

بررسی مسئله صدق دراعتباریات؛ با رویکرد به گزارههای حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت لالجوادی آملی

مبدأ فاعلی و علت غایی اعتبارات ،عین واقعیت و مصالح آدمی است .این مصـالح
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معتقدند و مسئلۀ هسـت و بایـد را پیشکشـیدند .اثباتگرایـان حقـوقی بـهپیروی از
اثباتگرایان منطقی از عینیت حقوقی دفاع میکنند .صدق و کذب هر قانون بـه وضـع
جامعه بستگی دارد .اگر جامعه به باید یا نبایدی حکم کند ،همان قانون خواهد شد.
درمقابل هر دو نگاه ،نگرش فلسفۀ حقوق اسالمی مهم است .این نگرش به قرائت
آیت لالجوادی آملی در تقابل با اثباتگرایی حقـوق غربـی اراده انسـان را تنقـیص ،و
موافق با طبیعتگرایی به نقش عقل در شناخت حقوق بها میدهد؛ اما تفـاوت بسـیار
عمیقی با طبیعتگرایان دارد .ایشان عقل را بهتنهایی ناتوان از شـناخت نظـام احسـن
میداند.
علوم اعتباری را به یقینی و غیریقینی تقسیم میکنند .اعتبارات غیریقینی اعتبـاراتی
هستند که مبدأ و مقصدشان میل و قراردادهای اجتمـاعی باشـد ،بـرخالف اعتبـارات
یقینی که بایدها و نبایدهایی مطابق مصالح و مفاسد بشر ،براساس علم خالی از جهـل،
سهو و حب و بغض هستند .ازاینرو ،مبنای احکام و قوانین اسالمی ،ارادۀ الهی اسـت
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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که مطابق حق و واقع اسـت .بـههمیندلیل ،گزارههـای حـاوی ایـن اراده و اعتبارهـا،
اخباریاند و از واقعیت و نفساالمر حکایت میکنند .بنابراین مرجع صدق گزارههـای
حقوقی نفساالمر است که واقع فراسوی اراده انسان را نشانه گرفته است .اما ازآنجاکه
«وحی» سخنگوی حقیقت و صراط مسـتقیم کمـال اسـت ،رسـیدن بـه نفساالمـر و
حقیقت فق برای عقلی ممکن است که وحی را بشناسد .این شناخت با نقل معتبر یـا
برهان عقلی توحیدی بهدست میآید.

منابع
 .۱ابنسینا ،شیخالرئیس(۱۰۵۰ق) ،شفا (الهیات) ،مکتبه مرعشی نجفی ،قم.
ل
انشاءال رحمتی ،تبیان ،تهران.
 .۱ادواردز ،پل( ،)۱۵۵۹فلسفه اخالق ،ترجمه
 .۵اعوانی ،شهین(« ،)۱۵۷۵جایگاه اخالق در فلسفه دکـارت» ،پژوهشهـای اخالقـی،
 .۰بیکس ،برایان( ،)۱۵۹۷فرهنگ نظریه حقوقی ،ترجمه محمد راسخ ،نی ،تهران.
 .۷توسلی نائینی ،منوچهر و شهابی ،مهدی و نیکوئی ،مرضیه(« ،)۱۵۷۵نقش واقعیت در
ایجاد قاعده حقوقی» ،فقه و حقوق اسالمی ،سال دوم شماره سوم.۹۹-۷۵، ، ،
 .۱جوادی ،محسن( ،)۱۵۵۷مسـئله بایـد و هسـتثبحدی در رابطـه ار و و واقـ )،
انتشارات دفتر تبلیغات ،قم.
ل
عبدال( ،)۱۵۹۵مبادی اخالق در قرآن ،اسراء ،قم.
 .۵جوادیآملی،
 .۹ـــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۹حق و تکلیف در اسالم ،اسراء ،قم.
 .۷ـــــــــــــــــ ( ،)۱۵۷۵فلسفه حقوق بشر ،اسراء ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــ ( ،)۱۵۷۹گفتوگوی حضوری نگارنده با آیـت لالجوادیآملی،
.۷۹/۷/۷
 .۱۱خزاعی ،زهرا(« ،)۱۵۹۰ارسطو ،هیوم و اخالق فضیلت» ،اندیشه دینی ،شماره ،۱۰
۵۰-۱۱، ،
 .۱۱درهبیدی ،منوچهر(« ،)۱۵۵۵دکارت و اخالق جدید» ،نامه فلسـفه ،شـماره ، ،۵
۱۱۰-۱۱۰،
 .۱۵دیلمی ،احمـد(« ،)۱۵۷۱معرفتشناسی حقوقی ا دیدگاه اندیشمندان مسـلمان»،

بررسی مسئله صدق دراعتباریات؛ با رویکرد به گزارههای حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت لالجوادی آملی

شماره ۱۵-۷ ، ، ،۱۱

پژوهشهای فلسفی کالمی ،شماره ۷۹-۵۵، ، ،۷۱
 .۱۰بینـام(« ،)۱۵۹۱معرفی اصطالحات معرفتشناسـی» ،ذهـن ،شـماره، ، ،۱۵
۱۰۵-۱۵۱
 .۱۷رایشنباخ ،هانس( ،)۱۵۹۰پیدایش فلسفه علمی ،ترجمه موسـی اکرمـی ،انتشـارات
علمی و فرهنگی ،تهران.
 .۱۱رضایی ،مهدی و خسروی ،محمدمهدی(« ،)۱۵۷۱معرفتشناسی ثبوتی گزارههای
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حقوقیثبا تکیه بر نظرگاه فلسفی حقـوق اسـالمی)» ،پـژوهش حقـوق عمـومی،
شماره۵۰-۷، ، ،۵۷
 .۱۵زیباکالم ،سـعید(« ،)۱۵۹۱پیوند نامبارک پو یتیویسم و اندیشه سیاسی» ،حـوزه و
دانشگاه ،ش۱۹-۰، ، ،۵۵
 .۱۹سیفاللهی ،فاطمه و عبدلآبادی ،علیاکبر(« ،)۱۵۷۷نظریه اخالق شناختی ارسطو؛
سنتزی ا آمو ه افالطون و پروتاگوراس» ،نقد و نظـر ،شـماره-۱۱۰ ، ، ،۹۱
۱۰۵
 .۱۷شاملو ،غالمرضا و سلمانی ،علی( « ،)۱۵۷۱دودن یک تلقـی نادرسـت :جایگـاه
عقل در اخالق و یباییشناسی ا دیدگاه هیوم» ،پژوهشهای اخالقی ،شـماره،۵
۱۱۱-۷۷ ، ،
ال جـوادی
 .۱۵شریفی ،حسامالدین(« ،)۱۵۷۷رابطه اعتباریات و تکوین ا نظـر آیـه ه ل
آملی» ،حکمت اسراء ،شماره ۱۱-۷ ، ، ،۱۹

 .۱۱شیخرضایی ،حسین و کرباسیزاده ،امیراحسان( ،)۱۵۷۱آشـنایی بـا فلسـفه علـم،
هرمس ،تهران.
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 .۱۱صالحی ساداتی ،علیرضا و جوادی ،محسن(« ،)۱۵۷۵فلسفه اخالق استاد جـوادی
آملی» ،اخالق وحیانی ،شماره۱۹-۰۵ ، ، ،۱۰
الجوادی آملـی»،
 .۱۵طالبی ،محمدحسین(« ،)۱۵۷۰دانش فلسفه حق در اندیشه آیت ه ل
حکمت اسرا ،شماره۱۵-۱۷ ، ، ،۱۷

 .۱۰طوسی ،نصیرالدین( ،)۱۵۵۷شرح االشارات و التنبیهات ،البالغۀ ،قم.
 .۱۷غروی ،آمنـه(« ،)۱۵۹۷مفهـوم صـدق ا دیـدگاه ویتگنشـتاین» ،اندیشـه دینـی،
شماره۱۹-۱ ، ، ،۱۹
 .۱۱مطهری ،مرتضی( ،)۱۵۵۹مجموعه آثار ،جلد ،۱۵صدرا ،تهران.
 .۱۵ویتگنشتاین ،لودویگ( ،)۱۵۵۱رساله منطقی ـ فلسـفی ،ترجمـه میرشـمسالدین
ادیبسلطانی ،امیرکبیر ،تهران.
 .۱۹هیوم ،دیوید( ،)۱۵۷۷کاوو در مبانی اخالق ،ترجمه مرتضـی مردیهـا ،انتشـارات
مینوی خرد ،تهران.

