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 چکیده

و  فلسفه درشناختی  معرفت وشناختی  وجود دو منظر از و قبح حسن از دیرباز، مسئلۀ
 که پاسخ به این مسئله است درصدد جستار پیش رو. گرفته است قرار بحث مورد کالم
 مسئلۀ حسن و قبح برای جدیدی حل راه ئی،اعتباری عالمه طباطبا ادراکات نظریۀ آیا

 وجودشناختی (حیث کدام از حل راه این مثبت، صورت پاسخ دهد یا نه؛ و در ارائه می
نظریۀ ادراکات  که دهد است؟ مقاله نشان می پرداخته مسئله به) شناختی معرفت یا

 میسو معنای عملی عقل حوزۀ در معنای اعتبارشناختی  معرفت بررسی با اعتباری
و در نتیجه  کرده است مطرح عقلی و ذاتی و قبح حسن مسئلۀ در »عقلی« برای

 برای معنا  این.جدیدی در پاسخ به مسئلۀ مذکور ارائه دهد حل توانسته است راه
 بلکه نیست؛ معانی این به مربوط و حقایق واقع مقام نفی معنای به اعتباریات نه تنها

 .استشناختی  واقعی و وجود و واجد حیثیتی واقع پذیرش بر مبتنی
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 مقدمه
به بیان است که  الزم اعتباری، ادراکات پیرامون طباطبائی عالمه دیدگاه توضیح برای

 و قضایا اآی که این نخست: دارد وجود کلی بحث دو ارزشی و اخالقی قضایای پیرامون
 صرفاً امور که آن یا دهند  میخبر حقیقی و عینی واقعیات از ارزشی و اخالقی جمالت

 صرف انسان عقل آیا که این دوم هستند؟ اجتماعی و فردی نشانگر احساسات و قراردادی
عالمه طباطبائی  نه؟ یا دارد را افعال بدی و خوبی درک توانایی خداوند، نهی و امر از نظر

ها را معقول جلوه  و هستها   بایدرابطۀ که این ادراکات اعتباری عالوه بر نظریۀدر پرتو 
 . اخالق و دین پرداختهرابطۀ اخالقی بحث حسن و قبح و تبیین داده به بررسی جنبۀ

 قضایای زمرۀ در) قبح و حسن (اخالقی مفاهیم ارزشی و طباطبائی عالمه در دیدگاه
 بدون و خود خودی به فعل فالسفه دیدگاه از .]٢٠٠ـ١٣٨ص ،٢ج ،١٦[ هستند اعتباری
 به توجه با که است عملی عقل این. است قبحی و حسن هرگونه فاقد فاعل، به انتساب
 قبح و حسن لذا کند؛  میاعتبار افعال برای را قبحی و حسن عمومی، یا خصوصی مقاصد

 معتزله که گونه آن است »عقلی و ذاتی« نه واند  گفته اشاعره که گونه آن است »شرعی« نه
 .]١٨٩ص ،٢٢ ؛٥٤ص ،٨ج ،١٥[ است عقالیی و اعتباری قبح و حسن بلکه اند؛ گفته

جایگاه این . نظریۀ ادراکات اعتباری عالمه طباطبائی ارتباط تام با مسئله معقوالت دارد
 اسالمی ۀمعقوالت در فلسف. توان در موضوع رابطۀ عقل نظری و عملی دانست نظریه را می

 :شوند به سه نوع، تقسیم می) نظر از اعتباریات بمعنای اخص و مفاهیم ارزشیصرف (
  ، مثل ماهیاتمعقول اول ـ ١
 معقول ثانی منطقی، مانند جزئی و کلیـ ٢
 معقول ثانی فلسفی، مثل علت و معلولـ ٣

و توانسته  ادراکات اعتباری از نظریات پیشینیان عدول کرده نظریۀعالمه با طرح 
از نظر عالمه، انسان یک .  باید و هست را حل نمایدرابطۀارد بر مسئله های و چالش

از افکار را جهت وصول بر مقاصدی بر اساس ای  موجود اعتبارساز است و رشته
های  نیاز از اندیشه ذا هیچ انسانی بیل. کند  میاحساسات درونی و نیازهای وجودی، ایجاد

. یابد  بدون ادراکات اعتباری سامان نمیراعتباری نیست، و زندگی فردی و اجتماعی بش
در واقع اعتباریات همچون پلی سبب گذر از کماالت اولیه انسان و وصول به کماالت 

 .]١٢٣، ص ١٧[ گردند  میثانویه وی
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 یشینۀ تحقیق پـ١
 بحث همچنین و اخالقی و مفاهیم طباطبائی عالمه اعتباری ادراکات نظریۀ پیرامون
 این ؛ از جملۀاست شده نگاشته متعددی های رساله و قاالتم کنون تا قبح و حسن

انی گلپایگانی است که از علی رب» حسن و قبح افعال از دیدگاه عالمه طباطبائی«مقاالت 
 معنای تبیین و بررسی به جستار این در . پرداخته استمسئله مجزا به این در دو مقالۀ

 پرتو متکلمان و فالسفه متقدم درعقلی با رویکردی متفاوت از  قبح و حسن در ذاتی
نویسنده . پرداخته شده است انسان عملی عقل اعتبارات و عالمه اعتباری ادراکات نظریۀ

طباطبائی، پیرامون معنای ذاتی با  عالمه نظر تخصصاً و متمرکز بصورت در این زمینه
  .نکرد یافت یا رساله و تحقیق  اعتباریات ایشاننظریۀتوجه به 

 جمله از عالمه با معاصر اندیشمندان نظریات بررسی به نوشتار این در همچنین
 ادراکات نظریۀ پیرامون یزدی حائری استاد و یزدی مصباح استاد سبحانی، جعفر استاد

 و حسن معنای در ذاتی مفهوم از تر روشن تبیین جهت دستیابی به در عالمه اعتباری
 . استشده پرداخته قبح

 
  کالم اسالمی حسن و قبح افعال درـ٢

ت ترین بحث، موضوع جبر و اختیار اس  کهندر میان مباحث کالمی فرق اسالمی، ظاهراً
حسن و « ۀسازد بحث عدل نیز باعث طرح مسئل را مطرح می) عدل الهی (»عدل« بحث که

متکلمان ابتدا حسن و قبح را در قلمرو افعال خدا مطرح نمودند . گردد  می»قبح ذاتی افعال
 .تسری دادند) فعل خداوند باشد یا انسان(مسئله را به مطلق افعال اختیاری و سپس این 

 
 حسن و قبح از دیدگاه معتزله: لف اـ٢

قل و اختیار بود که با مبنا  کالمی منسجم و روشمند طرفدار عۀخستین فرقمعتزله ن
  دوم قرن اول هجری پا به عرصه حیات فکریۀگر در نیم دادن احکام عقل استداللقرار

  با رویکرد پیشینی و روش عقلی به مباحثات کالمی، اخالقی و دینیگذاشت و غالباً
 معتزله معتقدند افعال دارای حسن و قبح ذاتی و عینی .]٤٦، ص٢١[پرداختند  می

ه ب .اند ذاتی بدین معنا که خود افعال، فی نفسه واجد ویژگی خوبی و بدی. هستند
احسان وجود واقعی دارند؛ و عقل قادر است همچون عدالت و ها  عبارتی برخی ارزش

از ناحیه شرع ای  حسن و قبح برخی افعال را مستقل از شرع درک کند خواه امر و نهی
 .]١٨٢، ص٨ج، ٤[ به ما رسیده باشد یا نرسیده باشد
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 حسن و قبح از دیدگاه اشاعره: بـ ٢
قبح شرعی باور  و به حسن و کرده جبرگرا حسن و قبح ذاتی و عقلی را انکار ۀاشاعر

دانند که حسن و قبح افعال را   می از آنتر  آنان عقل را ناتوان.]٢٨٢، ص ٤ج، ٥[ شتنددا
 توانا دانستن عقل بر درک کنند  میدرک کرده و اصلح را از غیر اصلح باز شناسد و ادعا
 ۀسازد؛ لذا برای حفظ اطالق اراد  میحسن وقبح افعال مشیت و اراده الهی را محدود

 »الهی« لذا حسن و قبح هم .]٢٣٧، ص٢١[ند باید قائل به حسن و قبح شرعی بود خداو
 یعنی فعل بما هو فعل صرف نظر از امر و نهی شارع فاقد هر »الهی« است؛ »شرعی«و هم 

 قادر به درک هیچ حسن و قبحی نیست،  عقل مستقالًو. باشد  میگونه حسن و قبحی
 .]٢٠، ص١٣[ شرع استدراک و تشخیص حسن و قبح، بلکه منشا ا

 
  در نظر معتزله و اشاعره»قبح« و »حسن« تعدد معانی ـ٣

 :حسن و قبح در اصطالح، در سه معنا کاربرد دارد
 صفت کمال و نقص برای فاعلـ ١
 یا عدم مالیمت با غرض فاعل) سازگاری( مالیمتـ ٢
، ص ٨ ج، ٤[تعلق مدح و ثواب به یک فعل یا ترتب مذمت و عقاب بر آن است ـ ٣
 .]١٨٢ـ١٨٣
 

  محل نزاع بین معتزله و اشاعرهـ٤
شود  ها بر نظریۀ معتزله در این خصوص، استنباط می از مجموع مباحث اشاعره و اشکاالت آن

که از میان معانی گوناگون حسن و قبح، معنای سوم، یعنی استحقاق مدح و ذم مورد نزاع 
 استحقاق مدح و ذم فقط از طریق شرع است و بنابراین، از نظر اشاعره حسن و قبح به معنای

شود؛ به این صورت که هر آنچه را شارع به آن امر نمود، حسن و هر آنچه از آن نهی  درک می
اند که  باشد و در خصوص معانی دیگر تنها به ذکر این نکته بسنده کرده کرد، قبیح می

 سوی دیگر در. ]١٨٢، ص٨، ج٤ [تشخیص حسن و قبح در این حیطه بر عهده عقل است
اند که هر کسی که از داوری عقل بهره مند باشد، نسبت به تشخیص  معتزله بر این عقیده

خواجه نصیرالدین طوسی در این . جهت حسن و قبح اخالقی بسیاری از افعال توانا خواهد بود
مراد از حسن در افعال، چیزی است که فاعلش به سبب آن، شایستگی «: فرماید زمینه می
 عقاب نداشته باشد و مراد از قبیح چیزی است که فاعلش به سبب آن، شایستگی نکوهش یا

 ].٦١، ص ٢٧ [».نکوهش یا عقاب داشته باشد
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 ای مسلمان حکمنزد معانی حسن و قبح ـ٥
رابطۀ دین و محور اصلی مباحث فیلسوفان اخالق در باب » حسن و قبح افعال «مسئلۀ

نه حسن و قبح، باید مبنای حکما را در زمی. ]١٧٠، ص ٢٢[ اخالق را تشکیل داده است
قضایای ، هم در بحث مشهورات و جدل های منطقی ایشان یافت، آن از خالل کتاب

یا مشهوره قضایایی است که زبانزد همگان است و دلیل اعتقاد به آن شهادت همگان 
ر ی جمهوأدر آنچه مخالف ر است اکثر مردم یا شهادت همه دانشمندان یا اکثر ایشان

در این قضایا به حسن و قبح  ؛»ظلم زشت است« و »عدل نیکو است« ۀنیست، مانند قضی
: روند  میبر اساس این تعریف قضایای مشهوره به دو معنی به کار.  استناد شده است

قضایای مشهوره مورد بحث مشهورات به معنی اخص؛ ) مشهورات به معنی اعم؛ ب) الف
 .  است»مشهورات بالمعنی االخص«ما همان 

از نظر فالسفه از آنجا که قضایای مشهوره هویت خود را از اعتراف و توافق و اتفاق 
گیرند، پس قطع نظر از این توافق، واقعیتی ندارند و همین اتفاق نظر است   مینظر عقال

گونه  سازد؛ بر این اساس، فالسفه فعل حسن و قبیح را این  میکه واقعیت این قضایا را
 : دکنن  میتعریف

 .دهند فعلی که عقال بر انجام آن اتفاق نظر دارند و فاعلش را مورد ستایش قرار می: حسن
 باشند و فاعلش را مورد نکوهش قرار  میفعلی که عقال بر ترک آن متفق علیه: قبیح

 .]١٢٥ و ٦٥، ص ٢ج، ١٨[ دهند می
 

 شهرت یا بداهت، کدام یک معیار است؟: لف اـ٥
. ها را ذکر نماییم  نظر فالسفه، چند نمونه از سخنان آنالزم است برای فهم بهتر

رازی و عالمه الدین  قطب الدین طوسی،خواجه نصیر علی سینا،ی همچون ابوا فالسفه
 :  معتقدندمظفر، به اتفاق آرا

مثل حکم ما . یک قسم مشهورات، آرای محموده است که هیچ مبنایی جز شهرت ندارد
؛ هیچ یک از این احکام »دروغ قبیح است« و »بیح استدزدی مال دیگران ق«به این که 

 خلق شده و داند و اگر عقل فرض کند که خودش دفعتاً را عقل بسیط، واجب نمی
بلکه . کند انفعال خلقی یا نفسانی هم نداشته باشد، در امثال این قضایا حکمی نمی

 ۀنسبت به قضیها توقف نماید؛ ولی انسان  ها بوده یا در آن ممکن است جاهل به آن
 ].٢٢٠، ص ٢ [ هیچ گاه این چنین نیست» از جزء استتر  بزرگکل«
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  :کند  می طوسی بیانۀخواج
انگارد؛ و نزد  مبادی جدل نزد سائل، چیزهایی است که سائل از مجیب، مسلم می

ای   است و ذائعات جزو مشهورات است که گاهی از مشهورات مطلقه»ذائعات«مجیب 
عدل «کند؛ مثل  ا را دیده و بر اساس عقل عملی، ستایش میه است که جمهور آن

  ].٢٣٣، ص ١، ج٢٨ [شود این قسم آرای محموده نامیده می. »حسن است
 به حسن و مشهور بودن قضایای مربوط  نیزاشاراتایشان همچنین در شرح خود بر 

کند و   میعالمه مظفر نیز در کتاب خود همین نظر را تایید .کند  میییدأقبح عقلی را ت
 : گوید  میبه پیروی از فالسفه

اند اگر حسن و قبح عقلی است،  اند، گفته کسانی که حسن و قبح عقلی را انکار کرده
 باشد؛ زیرا علوم ضروریه » از جزء استتر  بزرگکل« ۀنباید تفاوتی بین این قضیه و قضی

ها در  ند؛ ولی آنا اما شکی نیست که قضایای حسن و قبیح عقال متفاوت. تفاوتی ندارند
، » از جزء استتر  بزرگکل« حسن و قبح را با مثال ۀاند و قضی استداللشان غفلت نموده

 ].٤٦٩، ص ٢٣[مقایسه کرده اند 
 

 توجیه برخی فالسفه برای دفاع از دیدگاه مشهور:  بـ٥
از میان فالسفه، برخی همچون حکیم سبزواری و محقق الهیجی به اشکاالت اساسی 

به نظر ایشان، مقصود . و در صدد توجیه آن برآمده انداند  السفه پی بردهدیدگاه ف
یعنی مشهوراتی که دارای ( فالسفه آن است که این قضایا، مشهور به معنای اعم هستند

باشند، اگر چه ممکن است خود، حکمی بدیهی و اولی باشند؛ بر خالف   میشهرت
؛ و مشهور به معنای اعم، با ) ندارندمشهورات به معنای اخص که هیچ مبنایی جز شهرت

 : گوید  میحکیم سبزواری در این رابطه. یقینی بودن این قضایا منافاتی ندارد
قضایای مشهور دو اعتبار دارند که یکی از جهت اعتراف عمومی مردم است و به همین 

شود؛ و دیگری از جهت حکم عقلی محض است که از این  جهت، مشهورات نامیده می
 ].٣٣٨، ص١، ج١٠ [شود و از یقینیات است  واجب القبول نامیده میجهت،

 :گوید  می با وضوح بیشترالحسنی االسماء شرححکیم سبزواری در کتاب 
 قابل انکار نیست؛ »ظلم قبیح است« و »عدل نیکو است«ضروری بودن احکامی چون 

ام از عقل نهایت این است که این احک. ها هم بدیهی است بلکه حکم به بداهت آن
ها مصالح و مفاسد وجود دارد و  آیند؛ زیرا در آن نظری با کمک عقل عملی به دست می

اند، تمثیل برای  دلیل فالسفه بر این که مصالح و مفاسد را از مقبوالت عمومی قرار داده
 عمومی است که در آن، قبول برای عموم مردم است، نه یک گروه ۀمصلحت و مفسد

 ].٣٢٢، ص١١ [ این امر با بداهت این قضایا منافاتی نداردبه همین جهت،. خاص
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رفع نقاط ضعف این دیدگاه در محقق الهیجی نیز در مقام توجیه دیدگاه فالسفه و 
ۀ :گوید  میایمان سرمای فارسی خود به نام ۀرسال

 به اعانت عقل عملی را »الظلم قبیح« و »العدل حسن«حکما احتیاج احکامی چون 
ای از حکما که قضایای مذکوره را از جمله مقبوالت  و اما عده. می دانندمنافی ضرورت ن

 عامه که در قبول ۀاند غرض ایشان مجرد تمثیل به مصلحت عامه و مفسد عامه، دانسته
باشد؛ و اعتبار مصلحت و مفسده در احکام مذکوره  عموم الناس مدخلیت دارند می

تفاق عقال، مجرد تنبیه بیش نیست، چه منافی ضرورت نتواند بود؛ بلکه غرض از ذکر ا
  واحده از جهتی داخل یقینیات باشد و از جهت دیگر داخل مقبوالتۀتواند بود که قضی

 ].٦٢، ص ٢٠[
 

 شناختی مسئله حسن و قبح شناختی و معرفت  تحلیل هستیـ٦
شناسی مسئله حسن و قبح در اعمال انسانی مرتبط با بحث  در نگاه فلسفی جنبه هستی

ترین کاربرد اصطالحی اخالق در بین فیلسوفان  ترین و شایع است؛ بدین نحو که رایجنفس 
های پایدار در نفس که موجب صدور افعالی متناسب  اسالمی، عبارت است از صفات و هیات

 و در ]١٣، ص٢٢ [شوند ها به طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تامل از انسان می با آن
 .بحث رفتار انسان در حیطه اعمال اختیاری اوستنگاه کالمی مرتبط به 
 حسن و قبح، میان فرق کالمی از جمله معتزله، ۀشناختی به مسئل در نگاه معرفت

ی یا انشائی بودن مباحثی مانند اخبار. اشاعره و فیلسوفان اسالمی جای جوالن رای است
. شوند  میربوطهای اخالقی، نسبی یا مطلق بودن احکام ارزشی به این حوزه م گزاره

 ۀشناختی فالسفه و متکلمان این جاست که متکلمان به قاعد محل تمایز دیدگاه معرفت
تواند   میکنند که در براهین کالمی  مییقینی نگاهای  حسن و قبح عقلی به عنوان قاعده

 استفاده شود؛ اما در مقابل، بسیاری از فالسفه این اصل را داخل در مشهوراتی قرار
د یقینی خود را از ه عقال بر آن تطابق نموده اند؛ بنابراین حسن و قبح، کاربردهند ک می

 .کند؛ زیرا کاربرد اصلی مشهورات در جدل است  می جدلی پیداۀدست داده، جنب
 در بحث حسن و قبح، نظرات پیرامون منشاء پیدایش  آراتّتتشیکی از حوزه های 

 ... فطرت وـ٣ انشاء و اعتبار ـ٢  واقعیت خارجیـ١: مفاهیم اخالقی است که شامل
 پیدایش مفاهیم اخالقی، انشاء و أ که معتقدند منشآن دسته از اندیشمندانی. باشد می

در واقعیات عینی و خارجی نداشته و ای  ند که این مفاهیم هیچ ریشها اعتبار است، قائل
 امر الهی، ظریۀنگرایی و طرفداران  پیروان مکتب جامعه. جعلیات هستند انشائات و صرفاً

 .]٤٤، ص٢٢[ از حامیان مشهور این نظریه هستنداز جمله اشاعره در عالم اسالم 
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بحث اخباری یا انشایی بودن قبح   حسن وشناختی یکی دیگر از مباحث معرفت
 کند  می تصریحاخالق فلسفد مصباح یزدی در کتاب  استا.های اخالقی است گزاره

گری و  ظاهری انشایی دارند از نظر حکایتها  ی از آنکه برخ احکام اخالقی به رغم این
کاشفیت از واقع هیچ تفاوتی با احکام علوم تجربی و ریاضی ندارند و همان طور که 

دانیم، قضایای اخالقی نیز کاشف از   میقضایای علوم تجربی را حاکی از واقعیات خارجی
اشاعره، خوبی و بدی نه از  از دیدگاه متکلمان .]٩٣ص  ،٢٢[واقعیتی نفس االمری است 

سنخ مفاهیم ماهوی هستند که دارای تحقق خارجی باشند، نه از قبیل مفاهیم 
اند،  نه وابسته به امیال و عواطف آدمی انتزاع خارجی داشته باشند و أاند که منش فلسفی

که هیچ ارتباطی با امور خارجی نداشته باشند؛ بلکه نوعی قرارداد و اعتبار الهی به 
 .]٨٠، ص٢٢[ آیند  میبحسا

ۀ

 
  یا عقل عملی؟ مربوط استعقل نظریبه  در حسن و قبح »یعقل« عنای مـ٧
عقل «لکن مراد از آن در این بحث، . ]٢٢ـ٢١، ص١٩[ معانی گوناگونی دارد» عقل«

 فالسفه حکمت را بر ]٢١٥ـ٢١٤، ص ٢ج ، ٢٤[. ستا» عقل نظری«در برابر » عملی
 لذا پیرامون .اند  بخش نظری و عملی تقسیم کردهه دواساس کارکرد و خروجی آن ب

میان عقل نظری و عملی است؟ ای  چه رابطه: ست اکارکرد این دو قوه مسئله اساسی این
دو  در این باره ؟...ل یاند یا دو اعتبار متفاوت برای عقا ن از یک واقعیتأها دو ش آیا این

 .]٢٥ـ١، ص٩[ دیدگاه در میان اندیشمندان مطرح شده است
 

  ادراک استأعقل عملی مبد: نظریۀ اول
بیان معروف در . ]٥٥ـ٥٤، ص ١٤[ ابی این دیدگاه را مطرح کرده استبرای اولین بار فار

)  تحریکأنه به معنی مبد(ل به معنی مدرک  عقست که امیان قائلین به این نظریه این
، ١٣[ ه تحریکعقل در هر دو ادراک است ننقش . شود  میبه عقل نظری و عملی تقسیم

 لذا تمایز میان دو عقل اعتباری است و آنچه یکی از این دو را از دیگری .]٤٤ص
بدین معنا که معلومات عقل . استها  کند معلومات و مدرکات آن  میمشخص و ممتاز

نظری احکام مربوط به حقایق خارجی و نفس االمری است و اما مدرکات عقل عملی 
، ١٨[ باشد  میری انسان مانند ادراک حسن عدل و قبح ظلماحکام مربوط به افعال اختیا

 .]١٥٣، ص ١٧؛  ٣١١ص 
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  تحریک است نه ادراکأعقل عملی مبد: نظریۀ دوم
یعنی .  محرکه و عامله بدن معرفی شده استۀ این نظریه عقل عملی به عنوان قودر

رسد که قوای   میآنگاه که مراتب ادراک از کلی به جزئی به پایان رسید نوبت عقل عملی
باید در مورد این نظریه  .درونی بدن را تحریک کند که به آن ادراک جزئی عمل شود

 : گوید  میسینا ابن. ]٣٥٣ـ٣٥٠، ص٢ج، ١[ شیخ الرئیس را پیشتاز خواند
ای است که نفس برای تدبیر بدن به آن نیاز دارد که از  یکی از قوای نفس انسان آن قوه

ای را که  شود؛ و همین قوه است که کارهای جزئی ملی یاد میآن انحصاراً به نام عقل ع
کند  انجام آن برای آدمی واجب است از مقدمات بدیهی، مشهور یا تجربی استنباط می
گیرد  تا به هدف های اختیاری خویش نائل گردد، و در این کار از عقل نظری کمک می

 ].٣٥٢، ص ٢ ج ،١ [تا به رای جزئی منتقل شود
 :گوید استاد مصباح می

و مالصدرا بر این باورند که عقل نظری ، سینا، بهمنیار ابن: ای از فالسفه مانند عده
کند، چه کلیاتی که مربوط به اعمال و افعال اختیاری انسان   کلیات را ادراک میمطلقاً

است مانند حسن عدل و قبح ظلم و چه کلیات مربوط به نظر و واقعیات نفس االمری 
اما کار عقل عملی، اندیشه در امور جزئی است برای . ند خدا و صفات ذاتی االهیمان

 ].٩٦، ص٢٢ [استفاده عملی از آن
 

 قلمرو نظریۀ حسن و قبح از دیدگاه فالسفه: الف ـ٧
 عقل ۀوز افعال ارادی انسان مربوط است، و به حۀدیدگاه فالسفه حسن و قبح به دایراز 

، ١٤ج، ١٥[ ، قلمرو فعالیت عقل عملی، موطن عمل استگردد نه عقل نظری میعملی بر
های عملی و اعتباری و بشری به   و قبح این یا آن عمل، از اندیشهحکم به حسن. ]٩٨ص

بنابراین، مراد از عقلی بودن حسن و قبح فعل آن است که عقل انسان . آید  میشمار
وهش برای فعل زشت خوبی و بدی فعل، استحقاق ستایش برای فعل نیکو و استحقاق نک

البته تفاوت عقل نظری و عملی فقط ناشی از تفاوت در فعالیت عقل است  فهمد؛  میرا
، ٢ج، ١٨[  نقش فعال داردوگرنه عقل در حوزه نظر و عمل حقیقتی واحد است که

: کند  می مالصدرا برای تمییز عقل نظری و عملی بیان.]٤٢١، ص٣ج، ٢٦ ؛ ١٢٤ص
گیرد و مدرکات   میفقط در حوزه ادراکات عقل نظری جایصدق و کذب و حق و باطل، 

 باشد  میعقل عملی، درصدد یافتن خیر و شر است که علی الفرض، غیر از صدق و کذب
، با کاوشهای عقل عملیدکتر حائری یزدی در بخش پنجم از کتاب . ]٢٤١، ص١ج، ٢٥[

 : کند  مینام حسن و قبح عقلی بیان
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در محدوده مبدأ فعلی که از سوی یک عامل قدرت و اراده معیار حسن و قبح باید تنها 
و آن افعال و حوادثی که فاقد این . باشد کلی و درک عقالنی صادر گردیده است، می

باشد هیچ گاه موصوف به حسن و قبح نخواهد بود و در نتیجه  زوائد و امتیازات می
 بحث و گفتگوی از هستی هایی که از روی تفکر و اندیشه عقلی پدید نمی آید مورد

 ].٢٠٧-٢٠٦، ص ٧ [حسن و قبح نیست
ه  ضمن پذیرش کارکرد عقل عملی بحسن و قبح عقلیاستاد سبحانی در کتاب 

 : کند  میعنوان مبدأ ادراک، بیان
تفاوت میان دو عقل، امری اعتباری بوده و اختالف به اعتبار مدرَک خواهد بود لکن 

اقله است که کارش ادراک و استنباط است مدرِک یک حقیقت بیش ندارد و آن قوه ع
و در نتیجه منظور از کلمه عقل در عنوان مسئلۀ حسن و قبح عقلی، عقل عملی است، 

 ].٤٦، ص ١٢[نه عقل نظری 
ۀ  :گوید  میاخالق فلسفمصباح یزدی در کتاب استاد 

ع میان افعال اختیاری انسان و کمال مطلوب او یک نوع رابطۀ حقیقی و واقعی، از نو
رابطۀ علی و معلولی برقرار است و ما با احکام اخالقی خود آن رابطۀ عینی خارجی را 

یعنی مفاهیم اخالقی، اموری واقعی و خارجی هستند که با کمک . کنیم توصیف می
 ].٢٣١، ص٢٢ [شوند می» کشف«) عقل عملی(نیروی عقل 

 
  در نظریۀ حسن و قبح»عقلی« و »ذاتی«رابطۀ : ب ـ٧

 : های گوناگونی ارائه شده است؛ مانند چیست، دیدگاه» ذاتی«مراد از تعبیر  که ایندر 
 ؛]٢٠ص ، ١٢[عقلی . ١
  ذاتی باب ایساغوجی؛. ٢
 ؛]١٤٨ـ١٤٧، ص ٧ [ذاتی باب برهان. ٣
 .]٥٥ـ٥٤، ص ٦ [ذاتی شبیه باب برهان. ٤

، »حقیقی«و » نفس االمر«، »واقعی« حسن و قبح میان قدما به معنای مسئلۀذاتی در 
است؛ به این معنا که جمالت اخالقی و ارزشی از » اعتباری«و » الهی«، »شرعی«در برابر 

 حسن و نظریۀآگاهی از معنی ذاتی در تفسیر  .دهند  میواقعیات عینی و حقیقی خبر
ذاتی در اصطالح . پردازیم  میقبح دخالت کامل دارد، از این جهت به توضیح آن

 :رود ی در دو مورد بکار مدانان منطق
 . ایساغوجی ـالف
 . باب برهان ـب

همان اجزاء تشکیل دهنده ماهیت ) کلیات خمس(مقصود از ذاتی در باب ایساغوجی 
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از . باشند  میشیء و یا خود ذات او است، از این نظر جنس و فصل و نوع، ذاتی این باب
 .یستشیء جز تعقل آن ذاتی، چیزی نهای این ذاتی این است که تعقل ماهیت  ویژگی

کنند، مقصود از ذاتی باب برهان، این   میذاتی باب برهان که از آن به لوازم الماهیة تعبیر
کافی باشد؛ لذا  است که فرض موضوع به تنهایی در انتزاع آن محمول از آن موضوع

ضرورت محمول در اینجا از لوازم الینفک موضوع است و این ضرورت در مقام فرض 
 : گوید  میاستاد سبحانی. ]١٨، ص ١٢[ آید  میموضوع به دست

که مقصود از ذاتی در مسئلۀ حسن و قبح، ذاتی باب ایساغوجی نیست، مطلب  اما این
به هیچ وجه از ارکان ) مانند عدل و ظلم(زیرا حسن و قبح افعال . کامالً روشن است

ذاتی آن نیستند و هر یک از مفهوم عدل و ظلم را بدون تصور مفهوم حسن و قبح 
 ]١٥، ص ١٢[. توان تصور و تعریف کرد می

 آیا ذاتی بودن حسن و قبح افعال، به معنای ذاتی باب برهان است یا نه، که این
، استاد بر آن تأکید دارد کاوشهای عقل عملیلف ؤ، مکه دکتر حائری یزدیدیدگاهی 

 : کند  میسبحانی بیان
د، دارای واقعیتی است جدا از کنن ذاتی باب برهان که از آن به لوازم الماهیة تعبیر می

ولی در باب حسن و . و کار عقل، درک و کشف آن لوازم است) ملزوم(واقعیت ماهیت 
مثالً . قبح، نقش عقل کشف نیست، بلکه نقش عقل در این مورد، حکم و داوری است

یابد، به  کند و آن را با طبع باال و بعد ملکوتی خود هم آهنگ می وقتی عدل را تصور می
بنابراین ورای این مقایسه و داوری عقل، در کنار عدل، واقعیتی . کند ن توصیف میحس

وجود ندارد، که عقل کاشف و حاکی آن باشد، بلکه این عقل است که » حسن«به نام 
پس از درک مطابقت عدل با من علوی و ملکوتی نفس، صفت حسن را برای آن ثابت 

 ]١٠، ص١٢[. کند می
 :ت حسن و قبح ذاتی دو ویژگی دارداستاد سبحانی قائل اس

 . است»خودکفاء«عقل و خرد در حکم خود مستقل و به اصطالح  ـ١     
خرد در حکم خود بی نیاز از تعلیل خارج از ارکان قضیه است و تنها درک موضوع  ـ٢
) گیرد که از مقایسه آن با نفس واال سرچشمه می(و نسبت ) حسن(و محمول ) عدل(

ه نسبت است و شان این نوع قضایا در عقل عملی، شان قضایای اولیه کافی در اذعان ب
 ].٢٤، ص ١٢ [».تر از جزء است کل، بزرگ«: مانند. در عقل نظری است

، مقصود از ذاتی در حسن و قبح ذاتی را حسن و قبح عقلیاستاد سبحانی در کتاب 
 مسئلهاتی در عنوان داند؛ بلکه مقصود از ذ  مینه ذاتی باب برهان و نه ذاتی ایساغوجی

همان عقلی است؛ یعنی عقل و خرد در درک حسن و قبح بدون استمداد از خارج حسن 
 ایشان با استناد به نظر عالمه طباطبائی .]٢٢ـ٢٣، ص ١٢[کند   میو قبح افعالی را درک
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یعنی عقل عملی حسن و قبح عقلی افعال . کند  میآن را به معنای ذاتی عقل عملی بیان
از لذا کارکرد عقل عملی بعنوان مبدأ ادراک، یکی  .کند  میتباری پسینی وضعرا به اع

زیرا ارسطو در .  ارسطو جدا شدهۀ اسالمی از فلسفۀجایگاههایی است که در آن فلسف
عنوان ه  عقل عملی را دخالت نمی دهد، در منطق ارسطویی عقل عملی باخالقیات اصالً

 عملی ابهام دارد؛ ارسطو قائل است تشخیص قوه مدرکه جایگاهی ندارد و مسئله عقل
 .]٢٦١و ٢٥٨، ص ٣[ عقل نظری است ۀو نحوه عمل به آن بر عهداعتدال در افعال 

از نظر عالمه ادراک حسن عدالت و قبح ظلم برای انسان، تنها بر اساس فطرت صرف 
ی بلکه این احکام و نتایج، حاصل هدایت و کاوش و فعالیت ادراک. دست یافتنی نیست

عالمه این احکام را حاصل فطرت و فعالیت . عقل عملی و دقت آن در حقایق خاص است
از نظر عالمه فطرت برای . داند  میادراکی عقل عملی در مورد واقعیات درون و بیرون

بلکه عقل بر اساس گرایش درونی فطرت . تحقق و حصول این احکام کافی نیست
و تأمل در ادراکات پیشین به احکام اخالقی از ) دستیابی به کماالت و دوری از نقایص(

 .]٣٧٩، ص١ج، ١٥[ یابد  میقبیل حسن عدل و قبح ظلم دست
 

 شناختی عالمه طباطبائی به مسئله حسن و قبح  نگاه ارزش ـ٨
: شناسی عالمه طباطبائی با چند پرسش اساسی مواجهیم برای تبیین دیدگاه ارزش

چگونه است؟ ها  ند؟ فرآیند تولید و تکوین ارزشچه ارتباطی با امور واقع دارها  ارزش
 گرا؟ گراست یا نسبیت اطبائی مطلقدیدگاه عالمه طب

آیا :  باال در گروء بررسی این مسئله است کهشناختی پاسخ عالمه به مسئله ارزش
حسن و قبح عقلی که معقولی بر آمده از عقل عملی است، اعتباری پسینی است که 

 بر اساس نیازهای واقعی انسان اکنون ـمدرکه و نه محرکه ای   بعنوان قوهـعقل عملی 
  آن را وضع کرده؟

ها  مستقل از بشر نیستند و این ارزشها  آید؛ ارزش  میطبق آنچه از آراء طباطبائی بر
مولود یا طفیلی احساساتیند که مناسب قوای فعالند و از جهت ثبات و «) اعتباریات(

 لذا اعتباریات یا همین .]١٨، ص١٦[ »اند ن احساسات درونیزوال، تابع آتغییر و بقاء و 
ها، ریشه در احساسات آدمی یعنی امری واقعی دارد و بنیادش در جهان واقع  ارزش
»  باید«لذا اعتباریات عالمه جزء اعتباریات مبتنی بر واقع است؛ زیرا در اعتباریات او . است

 عالمه .]٢٧٦ـ٢٧٣، ص ٢٩[ استاساس ارتباط واقعی و حقیقی رجعل و اعتباری ب
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 اصول فلسفه و روشح، در طباطبائی برای توضیح معنای اعتباری بودن حسن و قب
ماست که ابزاری برای عمل ) عملی(حسن و قبح اعتبار پسینی عقل «: گوید  میرئالیسم

 ».است؛ و نه کشف ما از اوصاف افعال
  
 چگونگی اعتبار در معنی حسن و قبح:  الفـ ٨

خالقی یک که ارزش ااند   به این مطلب تصریح کردهالمیزان تفسیرطباطبائی در عالمه 
 : توان توجیه کرد  می عقلۀعمل را تنها بر اساس قو

ها و نیازهای قوا و جهازات انسانی، عامل اصلی پیدایش این قضایای علمی و  خواسته
ها و   آن خواستهالبته منظور از حوایج و نیازهای مزبور،. باشد قوانین اعتباری می

کند و مورد تصدیق  تمایالتی است که انسان به مقتضای غرایز خود، آنها را طلب می
دهد، واقع شود؛  ای است که خیر و شر و سود و زیان را تشخیص می عقل، که تنها قوه

زیرا برآوردن آنها مایه کمال . نه آن تمایالتی که مورد تصدیق عقل واقع نمی شود
 ].١٩٢ص ،٨ج، ١٥ [کمال انسانحیوانی است نه 

کند که اخالقی بودن یک عمل بر مبنای قضاوتهای عقل  عالمه در این عبارات تصریح می
که عملی مطلوب و مالیم با غرایز و قوای بدنی است، باعث  قابل توجیه است پس صرف این

کنیم گردد که بار اخالقی پیدا کند؛ هر چند اگر از دیدگاه علمی آن را کاوش  آن نمی
شود انسان آن فعل را خوب  بینیم که همین مالئمت با قوا و غرایز است که موجب می می

لکن اینها هیچکدام دارای بار اخالقی . قلمداد کند و حکم به بایستی و ضرورت آن نماید
 ].١٩٣، ص ١٢ [که با معیارهای عقالنی مورد ارزیابی قرار گیرد نیست مگر این
» فلسفه اخالق«ین مسائل تر مطلق بودن اخالق از مهمبحث از نسبی یا همچنین 

 تفسیرعالمه در . ، پیوندی عمیق و وثیق دارند»جاودانگی دین«و بدون تردید با . است
 از جاودانگی اخالق دفاع نموده است، و قضایای اعتباری را واسطه میان نقص و المیزان

ته که مالئم با نواقص یعنی داند، و کماالت را هم امور حقیقی دانس  میکمال انسانی
کند، لذا این احتیاجات حقیقی است که منجر   میهمان احتیاجات حقیقی انسان معرفی

 ادراکات نظریۀ لذا .]١٩٢، ص١٦ج، ١٥[ شود  میبه این قضایای عملی و اعتباری
 .دهد  میاعتباری عالمه شواهد کافی برای حمایت از جاودانگی اخالق ارائه

 
 نتیجه
 سپس و شد مطرح) الهی عدل بحث (خداوند افعال قلمرو در ابتدا قبح و حسن مسئلۀ
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 با عالمه. یافت تسری) انسان یا باشد خداوند فعل (اختیاری افعال مطلق به مسئله این
 و حسن حقیقی، از اعتباری امور تفکیک و اعتباری و حقیقی های اندیشه بحث طرح
 اعتباری بد و خوب به قائل واند  انستهد االخص بالمعنی اعتباریات مقوله از را قبح
 افعال توصیف برای انسان که است اعتباری وصفی قبح، و حسن اساس این بر. اند شده

 تفاوت. است نموده اعتبار و لحاظ شود،  میانجام اندیشه و تعقل با که خود اختیاری
 با افعال، و امور برخی سو یک از که اینست قبح و حسن مسئلۀ در عقلی و ذاتی مفهوم
 واجد نفسه فی و شوند  میمتصف بدی و خوبی به خداوند، حکم و اراده از نظر صرف
 و عدالت همچون افعال وها  ارزش برخی که این تر دقیق). ذاتی(اند  بدی و خوبی ویژگی

 از استعانت بدون و تنهایی به انسان عقل دیگر، سوی از. دارند واقعی وجود لحاظاحسان 
 ی منزله به عقل البته. استها  آن بدی و خوبی تصدیق و شناخت به قادر االهی وحی
 محتاج نیز) سنت و قرآن (نقل گر تکمیل نقش به گاه ارزشی، احکام شناخت اصلی منبع
 ایشان دیدگاه از کرده عدول متکلمان نظر مورد ذاتی معنای از طباطبائی عالمه. است
 به توجه با که هستیم ما این است بحق و حسن گونه هر از عاری چه گر فعل وجود نفس

 خارج عالم در اوصاف این از اال و کنیم  میمتصف بد یا خوب به را فعل اغراض و مصالح
 مستلزم احکام و مفاهیم این اعتباریت که است ضروری نکته این ذکر. نیست خبری

 نظریۀ به بنا. اند حقیقی آثار واجد بلکه باشد مطابَق و خارجشان نمی بودن اعتباری
 و حسن مسئلۀ در ذاتی از دیگری معنای از توان  میطباطبائی عالمه اعتباری ادراکات

 اساس این  بر.تاس عقل عملی اعتبار حد در ذاتیِ آن، از مقصود که کرد دفاع قبح
 عملی عقل معقوالت از برآمده عقلی مفهومی انسان اختیاری افعال حوزه در قبح و حسن
 از قبح و حسن و مفسده و مصلحت که است حقیقت این رتذکا پی در عالمه .است

 معتزله که اشتباهی نیست؛ تعالی واجب افعال استحکام سبب و خداوند فعل مبادی
 و افعال در غایت منکر عقلی قبح و حسن نفی با نیز اشاعره که این کما. شدند مرتکب
 متقدم پیرامون بحث  اشاعره و حتی فالسفه،معتزله لذا دیدگاه .گشتند خداوند آفرینش

 و هم شناختی ؛ که هم در بحث وجوداز نظر عالمه با مالحظاتی همراه استحسن و قبح 
 ادراکات اعتباری نظریۀعالمه طباطبائی با طرح . شود  می مطرحشناختی در بحث معرفت

که آنها با خلط حوزه مباحث نظری اند  اینگونه نشان دادهضعف استداللهای متکلمان را 
گیری   در بهرهکه این کما .اند معنای صحیحی از حسن و قبح نرسیدهی در عقل به و عمل

 را به »جنس و فصل«در بحث حسن و قبح پای و اند  از منطق نیز عاری از اشتباه نبوده
حقایق را در . ارتباطی ندارد »حد اصطالحی«ها با  اند، در حالی که این میان کشیده



  ١٧٣  مفهوم ذاتی در نظریۀ حسن و قبح عقلی از دیدگاه عالمه طباطبائی  

یت داده و نامش را د و اعتباریات را به حقایق نیز سرای امور اعتباری جای دادن سایه
به نظر عالمه طباطبائی چون نیازهای فردی و جمعی انسان است که . برهان گذاشتند
شود و چون این نیازها ریشه در حقایق عالم واقع دارند   میهای اعتباری منجر به گزاره

که ند متعارض با آن حقایق هستها  های اعتباری را که منشاء باید نباید این گزاره
هستند تلقی نمود و بنابراین مفاهیم ارزشی در پرتو اوامر الهی و اعتبارات ها  هست

  .گیرد که همان معنای حسن و قبح نزد عالمه است  میانسانی معنای دیگری
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  .مکتبه المصطفوی: ، قمالحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ).١٣٨٦( مالصدرا .]٢٥[
 سید :، تصحیح و تعلیق المناهج السلوکیهالشواهد الربوبی فی ).١٣٦٠ (ـــــــــــــــــ .]٢٦[

 . مرکز نشر دانشگاهی:جالل الدین آشتیانی، تهران
ه

 .انتشارات بیدار: ، شرح عالمه حلی، قمجوهر النضید ).١٣٧١ ( نصیرالدین طوسی.]٢٧[
 .دار الغربه: ، بیروتقواعد العقائد ).؟( ــــــــــــــــــ. ]٢٨[
موسسه : ، تهراناخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمیمبانی  ).١٣٨٠ ( معلمی، حسن.]٢٩[

 .فرهنگی دانش و اندیشه معاصر


