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بررسی معرفتشناختی حسن و قبح عقلی
تاريخ دريافت1932/1/42 :

تاريخ تأييد1931/8/42 :

مجید ابوالقاسمزاده *

حسن و قبح افعال یکی از مسائل اساسی در علم کالم ،اصول فقه و اخالال
است که از جهات مختلفِ معناشناختی ،هستیشناختی و معرفتشناختی میتوان
از آن بحث کرد .اینکه حسن و قبح ،ذاتی افعال است یا نه ،بحثی هستیشالناختی
است؛ اما اینکه عقلی است یا نه ،بحثی معرفتشناختی است .غالباً این دو حیالث
بهدرستی از هم تفکیک نشده ،مغالطاتی را در پی داشته است .مقاله حاضر پال
از تفکی الک دو جهالالت یادشالالده ،تعیالالین مح اللن نالالوان و نی الو بی الان دسالالتاوردهای
معرفتشناختیِ قضایای حسن و قبح ،سه دلیل معرفتشناختی بالر عقلالی بالودن
قضایای حسن و قبح ارائه کرده است .بنا بر دلیل اول ،اگر حسن و قالبح ،عقلالی
نباشد ،شناخت حسالن و قالبح افعالال باله مالور مطلال و حتالی از راه شالرن هالم
امکانپذیر نخواهد بود .دلیل دوم ثابت میکند قضایای حسن و قبح ،یقینیانالد و
در مقدمات برهان به کار میروند ،نه مشهوری و عقالیی تا صالرفاً در جالدل باله
کار آیند .در دلیل سوم ،حسن و قبح برخی افعال ،بالدیهی دانسالته شالد و معلالوم
است اگر قضیهای بدیهی بود ،به مری اولالی یقینالی و عقلالی هالم خواهالد بالود.
اگرچه اشکاالت متعدد معرفتشناختی به دالیل یادشده وارد گردیده ،در نهایالت
با پاسخهای کامل و متقن از عقلی بودن حسن و قبح دفان شده است.
* استاديار دانشگاه معارف اسالمی ،دکتری فلسفه اسالمی از دانشگاه باقرالعلوم
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واژگان کلیدی :قضایای حسن و قالبح ،حسالن و قالبح عقلالی ،حسالن و قالبح
شرعی ،حسن و قبح یقینی ،حسن و قبح بدیهی.
مقدمه

مسئله حسن و قبح افعال از دیرباز در علومی مانند کالالم ،اصالول فقاله و اخالال
مطرح بوده است .این مسئله از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده کاله توجاله غالال
متفکران اسالمی را به خود جل

کرده و به تعبیری معرکه آرا شده است .حکالیم

سبوواری درباره اهمیت این بحث مینویسد:
مسئله حسن و قبح ،مسئلهای بزرگ و مهم است هته دگته هت ی رااوایت
درب رة آن مطاح شه اس و بسی ری از مس ئل هالم و اصتلی مبنیت بتا آن
هسنیه و ییتز متهار و مرتلر بستی ری از مب حتق اینهت دی هئتین مستئله است
(سبزواری.)717 :2731 ،

در تاریخ تفکر اسالمی ،عالمالان کالالم ،اصالول فقاله و اخالال  ،هالر کالدام بالا
انگیوههای خاصی به این بحث مهالم پرداختالهانالد .متکلمالان مساللمان بالا صالفت
«حکمت خداوند» نتیجه می گیرند که افعال خدا عبث و بیهوده نیست و از صفت
«عدل الهی» نتیجه می گیرند که افعال خدای متعال به دور از هر گونه ظلم و ستم
است .اینجاست که بحث حسن و قبح مطرح میشود؛ اینکه آیا از خداونالد فعالل
قبیح صادر می شود یا نه؟ مالک حَسن بودن و قبیح بودن فعل چیست؛ امر و نهی
شارن است یا حکم عقل؟ و سؤاالتی از ایالن قبیالل کاله متکلمالان را واداشالته تالا
بهتفصیل وارد این مسئله شوند؛ بهویژه آنکاله مسالئله فالو  ،زیربنالای بسالیاری از
مسائل اعتقادی (نک :حلّی65 :2831 ،؛ سبحانی )261-281 :2831 ،را تشکیل میدهد.
امروزه نیو مسئله حسن و قبح به دلیل مرح آن در فلسفه اخال و نیو نظریاله
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پردازی برخی اصولیان برجسته متأخر ،نظیر محق اصفهانی ،رون دوباره گرفتاله
است .قاعده مالزمه یا تالزم حکم عقل و حکم شرن ،برائت عقلالی و اشالتغال ،از
جمله مسائل اصول فقه است که مسئله حسن و قبح افعال در آن بحث میشود.
عالمان اخال نیو به این دلیل وارد این بحث شدهاند تا اوالً ،مالک و معیالاری
برای بازشناسی افعال اختیاری خوب و پسندیده انسان از افعالال بالد و ناپسالند او
داشته باشند و ثانیاً ،ماهیت حقیقی جمالت اخالقیِ حاصل از حسن و قبح را بیان
کنند؛ یعنی معلوم کنند که :آیا جمالت اخالقی پشالتوانهای از واقعیالت دارنالد یالا
صرفاً اعتباریاند؟ آیا صاد و برهانپذیرند یا نه؟ آیا بدیهیاند یا نظری و محتاج
استدالل؟ آیا قضایای حسن و قبح مطل اند یا نسبی؟ و . ...
دستکم از سه منظر هستی شناختی ،معناشناختی و معرفت شناختی میتوان به
مسئله حسن و قبح افعال پرداخت (مصباح یزدی11 :2732 ،؛ فرانکناا)12 :2737 ،؛ امالا
چون در تاریخ اندیشه اسالمی این جهات به مالور دقیال از هالم تفکیالک نشالده
است - ،جو تا حدّی در کلمات محق الهیجی (الهیجی61 :2851 ،؛  )816 :2838و
بهتبع ایشان حکیم سبوواری (سبزواری - )821 :2831 ،لذا خلطها و خطاهالایی در
تبیین و نقد دیدگاهها صورت گرفته است .تحلیل معرفتشناختی از حسن و قبح
عقلی مانع بروز این مغالطات و خلط معانی میشود؛ از جمله اینکه حسن و قالبح
ذاتی را نباید به معنای حسن و قبح عقلی دانست (همینمور حسن و قبح الهی را
نباید به معنای حسن و قبح شرعی گرفت)؛ چون عقلی بودن ،غیر از ذاتی بودن و
متفرن بر آن است .ابتدا باید پذیرفت که واقعیتی در عالم هست تا بعد نوبت عقل
برسد که آیا مستقالً توان درک و کشف آن را دارد یا نه.
به بیان دیگر ،حسن و قبح ذاتی یا الهی به مقام ثبوت اشاره دارد؛ یعنی حسالن
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و قبح ،یا در ذات همه افعال نهفته است  -خواه خداوند بدان امالر یالا از آن نهالی
کند  -یا ذاتی هیچیک از افعال نیست ،بلکه فقالط و فقالط باله امالر و نهالی الهالی
وابسته است .برایناساس ،نوان به صورت موجبه کلیه در برابر سالبه کلیه اسالت.
در مقابل ،حسن و قبح عقلی و شرعی به مقام اثبات اشالاره دارد؛ یعنالی یالا عقالل
بهتنهایی حسن و قبح بعضی از افعال را درک میکند یا حسن و قبح هالیچ فعلالی
جو از راه دستورات شرن قابل کشف نیست که در این صورت ،نوان باله صالورت
موجبه جوئیه در مقابل سالبه کلیه اسالت (نکک :خرکر را،ی2122 ،ق131 :؛ جکینیی،
2125ق203 :؛ حلّی2128 ،ق801 :؛ آمکیی223 :1 ،2118 ،؛ آخینکی خراسکانی2103 ،ق:

218؛ محقق اصفهانی11 :1 ،2831 ،و823؛ مظفر.)132 :2 ،2853 ،
نه تنها کاشفیت عقل از حسن و قبح افعال ،بلکه صد و کالذبپالذیری و نیالو
برهان پذیری قضایای حسن و قبح ،از دیگر لوازم و ثمالرههالای معرفالتشالناختی
عقلی بودن حسن و قبح است .در فلسفه اخال میتوان مطل گرایی اخالقی (در
مقابل نسبیتگرایی اخالقی) ،حصرگرایی اخالقی (در مقابل کثرتگرایی اخالقی)
و نیو حلن تعارضات اخالقی را با حکم قطعی عقل به ثمرههای فو افوود.
ادله عقلی بودن قضایای حسن و قبح

پذیرش حسن و قبح عقلی از همان ابتدای علم کالم ،نود اندیشمندان امامیه جوو

مسلنمات بوده است .با مراجعه به قدیمترین کتابهای کالمی شیعه مانند توحیالد
صدو (شیخ صیوق2813 ،ق ،)816 :یاقوت ابننوبخت (چاپشیه در :حلّکی:2858 ،
 ،)201تصحیح اعتقادات مفید (شیخ مفیی2128 ،ق ،)218 :ذخیره سید مرتضی (سکیی

مرتضککی2122 ،ق ،)133 :اقتصالالاد موسالالی (شککیخ سیسککی2105 ،ق 202 :و  )111و ...
مییابیم که آن بورگان نهتنها به عقلی بودن حسن و قبح ،بلکه بیشتر آنها حتی باله
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بداهت این قضایا هم حکم کردهاند .از میان ادله متعالددی (نک :اسکررآاادی،2831 ،

 )831 :1که بر مدّعای فو اقامه شد ،تنها سه دلیل حیث معرفتشناختی دارد کاله
در ادامه به تبیین آنها میپردازیم.
دلیل اول :امکان معرفت به قضایای حسن و قبح

بر اساس این دلیل ال که نهتنها حسن و قبح عقلی اثبات ،بلکاله حسالن و قالبح
شرعی نیو نفی میشود ال عقل ،حسن و قبح برخی افعال را مستقالً درک میکنالد؛
چراکه اگر معرفت به قضایای حسن و قبح افعال صرفاً به امر و نهی شارن وابسته
باشد ،الزم میآید علم به حسن و قبح افعال به مور مطل ال چه از راه عقل و چه
از راه شرن ال منتفی گردد.
توضیح آنکه ،اگر خوبی و بدی افعال تنها از مری خداوند و اخبالار پیالامبران
الهی معلوم شود ،ما نمیتوانیم به حسن و قبح هیچ فعلی حکم کنیم؛ زیالرا وقتالی
پیامبری از حسن صد و قبح کذب خبر دهد ،بنا بر فرضِ شرعی بودن حسن و
قبح ،حتماً این احتمال وجود خواهد داشت که او خود در این گفتار کاذب باشد.
صرف اینکه خداوند پیامبران خود را صاد و حتنی مصون از هر خطایی معرفالی
کرده است ،کفایت نمی کند؛ چون ما شهادت خداوند را باله صالداقت و عصالمت
پیامبران ،از مری اَخبار خود آنان دانستهایم و از کجا معلالوم کاله آنالان در اِخبالار
خود صاد باشند .این احتمال و پرسش درباره خدا نیالو جالاری اسالت؛ از کجالا
معلوم که خداوند بر اساس عدل و حکمتش انسانی را در مقالام پیالامبر برگویالده
باشد .خالصه آنکه ،نمیتوان ثابت کرد حسن و قبح افعال تابع امر و نهی خداوند
باشد.
در واقع ،بدون پذیرش حسن و قبح ذاتی و حجیت عقل بالرای کشالف آنهالا،
لووم اماعت از اوامر الهی و پذیرش همان دستورات اخالقی کاله در متالون دینالی
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بدانها تصریح شده است ،بدون دلیل و توجیه خواهد بود .به بیان دیگر ،اوالً ،مالا
از کجا خواهیم دانست که باید از اوامر الهی اماعت یا قبیح را تالرک کالرد؟ ثانیالاً،
چگونه اوامر و نواهی الهی را به دست آوریم؟ بدون حسن و قالبح عقلالی و بیالان
مقدّمات نمی توان به این نتیجه رسید که پیامبر در اِخبار از فرمان خداوند صالاد
است؛ در حالی که با حسن و قبح عقلی ،هم می دانیم باید از فرمان الهی اماعالت
کنیم و هم اینکه چه چیوی فرمان خداوند است.
فرض کنید با مراجعه به متون دینی بر ما معلالوم گشالت کاله امالام و پیالامبر از
جان

خود یا خداوند فرمودهاند که «باید راست گفت» .حال اگر احتمال بالدهیم

این «باید» صرفاً بیانگر احساس یا سلیقة امام و پیامبر است ،آن وقت به چه دلیل
ما نیو باید مطاب سلیقة آنها رفتار کنیم؟ اساساً از کجا و چگونه معلوم کنیم آنهالا
در اِخبار خود صاد هستند و بر اساس احساس و سلیقه خود دستور نمیدهند؟
بنا بر فرض ،عقل را که توان دسترسی به حسالن و قالبح افعالال و تشالخیه آنهالا
نیست .درباره شرن هم که فایده و تأثیری ندارد؛ چون این سؤال که فعل حسن و
قبیح کدام است ،همچنان باقی است و به عبارت دیگر ،ما همچنان سرِ دو راهالی
حسن و قبح و در نتیجه ،عدم تشخیه و تمایو آن دو از یکدیگر بالاقی خالواهیم
ماند .نتیجه آنکه ،هیچ معرفتی به قضایای حسن و قبح حاصل نمیگردد.
این عبارت از تجرید االعتقاد که «النتفائهما مطلقاً لو ثَبتا شرعاً» (محقق سیسی،

2103ق )213 :بر همین مطل

داللت دارد؛ یعنی اگر حسن و قالبح شالرعی باشالد،

علم به حسن و قبح منتفی میگردد و مطلقاً نمیتوان به قضالایای حسالن و قالبح،
معرفت پیدا کرد ،نه عقالً و نه شرعاً؛ در حالی که همه ما انسانها – آنگوناله کاله
در دلیل دوم خواهیم گفت  -دستکم به برخی قضایای حسن و قبح مانند «عدل
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حسن است» و «ظلم قبیح است» به مور بدیهی علم داریم .تنهالا بالر پایاله همالین
دسته از معرفتهای عقلی است که حسن و قبح افعال الهی معلوم میگردد؛ اینکه
همه کارهای خداوند اعم از ارسال رُسل ،انوال کت
عدل و حکمت است و خداوند متعال هیچگاه مرتک

و اوامر و نواهی بالر اسالاس
فعل قبیح نمیشود.

دلیل یادشده ،در واقع به لووم دور و بطالن آن برمیگالردد؛ بالا ایالن بیالان کاله
زمانی میتوانیم به آنچه خداوند از حسن و قبح آن خبر داده است ،علالم حاصالل
کنیم که اوالً ،ثابت شود کذب قبیح است و ثانیاً ،کار قبیح از خدا صادر نمیشود؛
در حالی که بر اساس نظریة حسن و قبح شرعی ،قبح کذب درباره خالدا متوقالف
است بر اِخبار او به اینکه صدور کذب از او قبیح است (نک :حلّی2128 ،ق.)801 :
اشکال اول :تعلق امر و نهی الهی به افعال حسن و قبح

فاضل قوشچی میگوید اگر صرف امر و نهی شارن را دلیل بر حسالن و قالبح
بدانیم ،ح با شماست و اشکال دور الزم میآید؛ در حالی که ایالنگوناله نیسالت،
بلکه مالک حسن و قبح آن است که افعال حَسن متعل امر و مالدح شالارن قالرار
گرفته باشد و افعال قبیح متعل نهی و ذمّ شارن .به بیان دیگر ،حُسالن باله معنالای
محبوبیتی است که فعل مورد امر شالارن باله خالود مالیپالذیرد و قالبح باله معنالای
منفوریتی است که مشمول فعل مورد نهی شارن قرار میگیرد .به بیان سوم ،چون
این فعل را خدا امر کرده ،حَسن نشده و یا چالون از آن نهالی کالرده ،قبالیح نشالده
است؛ بلکه چون متعل امر و مدح خدا قرار گرفته ،حَسن شده و یا چون متعلال
نهی و مذمّت خدا قرار گرفته ،قبیح شده است .حال واضح است که برای معلالوم
کردن اینکه چه افعالی مأمورٌ به شارن و چه افعالی منهیٌ عنه شارن قرار گرفتهاند،
باید به شرن و ادله نقلی مراجعه کرد ،نه عقل (قیشجی ،ایتا.)881 :
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پاسخ :مغالطه تغییر تعریف

قوشچی در واقع با الفاظ بازی کالرده و دچالار مغالطاله توجیاله از نالون تغییالر
تعریف (نک :خییان )116 :2835 ،شده است .ایشان تصور کرده که نظریه حسالن و
قبح شرعی با تغییر دادن معنای کلمات ،از اشکاالت مصون میمانالد؛ حالال آنکاله
اشکاالت به قوّت خود باقی است .مسأله آن است که حسن و قبحی که در مأمورٌ
به و منهیٌ عنه شارن هست ،از کجا حاصل شده است؟ اگر در ذات افعالی باشالد
که مورد امر و نهی قرار گرفتهاند ،در این صورت به حسن و قبح ذاتی و باله تبالع
آن حسن و قبح عقلی بازگشت میکند ،و اگر از ناحیة امر و نهالی شالارن برآمالده
باشد ،که باز هم اشکال دور به قوّت خود باقی است .اینکه از «امر و نهالی شالارن
داللت بر حسن و قبح دارد» تعبیر کنیم به «متعل امر الهی حَسالن و متعلال نهالی
الهی قبیح است» ،دردی را دوا نمی کند و همچنان احتمالاالتی نظیالر دروگ گفالتن
شارن وجود دارد .راه چاره همان است که گفتیم؛ یعنی حسن و قبح افعالال ذاتالی
است و عقل به مور مستقل توان درک حسن و قبح برخی از افعال را دارد (نکک:

حائری نزدی113 :2831 ،؛ سبحانی12 :2831 ،؛ راانی گلپانگانی.)265 :2831 ،
اشکال دوم :عقلی نبودن حسن و قبح به معنای مدح و ذمّ

اشاعره میگویند :اگرچه قبول داریم که حسن عالدل و قالبح ظلالم باله معنالایی
بدیهی هستند ،این مضر به انکار حسن و قبح به معنای متنازنٌ فیه نیست؛ چراکاله
حسن و قبح ،یا به معنای کمال و نقه است و یا به معنالای مالئمالت بالا غالرض
(مصلحت) و منافرت با آن (مفسده) .مب این دو معنالا ،حسالن و قالبح از امالور
تکوینیه است؛ لذا در بداهت آنها شکی نیست؛ چون انکار آنها ،انکار اموری عینی
و خارجی خواهد بود.
اما حسن و قبح معنای سومی هم دارد و آن استحقا مدح و ذم نود عقالل یالا
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عقالست که درباره رئی العقال به استحقا ثواب و عقاب هم تعبیر میشود .تنها
این معنای حسن و قبح محل نوان است که مطاب آن بداهت و حتی عقلی بالودن
بعضی امور نظیر عدل و ظلم ثابت نیست .آنچه برای عدل و ظلالم ثابالت اسالت،
حسن و قبح به معنای نقه و کمال یا مالئمت غالرض و منالافرت آن اسالت ،ناله
بیشتر .مدح و ذم یا استحقا ثواب و عقاب تنها از راه شرن قابل کشالف و درک
است.
پاسخ :مغالطه تفکیک معانی

اشاعره چون به دالیلی نتوانستند استقالل عقل را در تشخیه کمالال و نقاله
افعال انکار کنند ،دست به مغالطه تفکیک معانی حسن و قبح زده ،خود را صالرفاً
منکر حسن و قبح به معنای مدح و ذمّ دانستند .از منظالر آنهالا ،حسالن و قالبح باله
معنای کمال و نقه عمل یا مالئمت و منافرت آن با نف

و مبع انسالانی ،قابالل

انکار نیست؛ آنچه محل نوان است ،حسن و قبح به معنای مدح و ذم است (نکک:
حلّی2128 ،ق808 :؛ قیشجی ،ایتا881 :؛ شهرسرانی2116 ،ق103 :؛ تفرا،انی2101 ،ق:1 ،

131؛ آمیی2118 ،ق.)108 :
برایناساس ،باید گفت که آنها بهظاهر پرچم انکار را به دست گرفتهاند ،اما در
درون خود ،درکی ثابت و همگانی از حسن و قبح برخی افعال دارند؛ چاله آنکاله
هر انسانی ال بما هو انسان ال برخی کارها را برای خود و دیگران خالوب و برخالی
دیگر را بد میداند .آنگاه که انسان به حقیقت درونی خود مراجعاله کنالد و «مالنِ
اصیل» انسانی خود را دریابد ،افعال ارزشمند و ضالدارزش بالرای او از هالم جالدا
میشوند و دسته ای از کارهالا ،مناسال

بالا ذات و برخالی دیگالر نامناسال

جلالوه

مینماید .برایناساس ،اشاعره در واقع برخالف آگاهی درونی خود زبان به انکالار
میگشایند و منکر ادراک حسن و قبح عقلی میگردند؛ چون عقلی بودن این معنا
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از حسن و قبح هم مورد اثبات و پذیرش است (نکک :سکبحانی202 :2831 ،؛ سکیی،

 .)21 :2830وحید بهبهانی در کتاب اصولی فوائد الحائریه مینویسد:
انکار آنها در ظاهر و زبان و در مقام مخاصمه است؛ و االّ در مقام موعظاه و
تهذیب االخالق بر حسن و قبح عقلی تصریح و تأکید دارند و آن را از مسالّما
نزد خویش میدانند؛ چنانکه میتوان در کتابهایی مانند احیاء العلوم غزالی این
مطلب را یافت (وحید بهبهانی ،بیتا.)727 :

افوون بر اینکه معانی حسن و قبح در عرض هم نیستند تا یک معنالا در تغالایر
کامل با معنای دیگر باشد ،بلکه در مول هم و در نتیجه ،قابل تحویل به یکالدیگر
هستند .از همین رو ،برخی از حکمالای امامیاله نقاله و کمالال را باله مالدح و ذم
برگرداندند (آخینی خراسانی2103 ،ق )216 :و برخی مدح و ذم را به نقه و کمال
(الهیجی50 :2851 ،؛ حکیم سبزواری.)812 :2831 ،
اشکال سوم :عدم عناد حقیقی میان عقل و شرع

در صورتی می توان با نفی حسن و قبح شرعی ،حسن و قبح عقلالی را نتیجاله
گرفت که بین شرن و عقل عناد حقیقی قایل باشیم؛ زیرا در آن صورت میتوان با
تشکیل قیاس استثناییِ اتصالی ،از نفی شرعی بودن ،ضرورتاً عقلی بودن را نتیجاله
گرفت؛ بدین صورت که :اگر حسن و قبح شرعی نباشد ،ضرورتاً عقلالی خواهالد
بود ،لیکن چنین نیست که حسن و قبح شرعی باشد؛ نتیجه آنکاله ،حسالن و قالبح
ضرورتاً عقلی خواهد بود (حائری نزدی)111 :2831 ،؛ در حالی که منشالأ حسالن و
قبح افعال منحصر در شرن و عقل نیست .به بیان دیگر ،این حصر ،حصالر عقلالی
نیست تا اگر یکی نشد ،قطعاً دیگری بشود؛ چراکه عواملی نظیر احساس ،عامفه،
قرارداد و جامعه هم میتواند منشأ تعیین حسن و قبح و ارزشگذاری افعال باشد؛
حتی حسن و قبح افعال میتواند منشأ خرافی داشته باشد .بنابراین ،از نفی شرعی
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بودن حسن و قبح ،نمی توان لووماً و منحصراً عقلی بالودن آنهالا را نتیجاله گرفالت
(شرنفی.)186 :2833 ،
پاسخ :وجود عناد حقیقی میان عقل و غیرعقل

اگر حسن و قبح افعال عقلی نباشد ،از هیچ راهی نمیتوان حسن و قبح افعال
را درک کرد؛ چه آنکه اگر احساس ،عامفه ،قرارداد ،جامعه و نظیر آنهالا بخواهالد
منشأ حسن و قبح باشد ،همان محذور و بنبست معرفتالی را باله همالراه خواهالد
داشت که حسن و قبح شرعی دارد .حسن و قبح غیرعقلی عام است کاله نالهتنهالا
حسن و قبح شرعی ،بلکه حسن و قبح احساسی ،عامفی ،قراردادی و مانند آنهالا
را نیو شامل می شود .حال اگر حسن و قبح شرعی که برخاسته از امر و نهی الهی
است ،امکان معرفت به قضایای حسن و قالبح را از بالین مالیبالرد ،حسالن و قالبح
احساسی ،عامفی و قراردادی که صرفاً اعتباری و غیرواقعگرایانه است ،به مریال
اولی مانع شناخت حسن و قبح افعال میگردد.
برایناساس ،می توان گفالت از عبالارت کوتالاه و بسالیار دقیال محقال موسالی
(النتفائهما مطلقاً لو ثَبتا شرعاً) نهتنها نفی شرعی بالودن ،بلکاله نفالی مطلال ادراک
غیرعقلی را میتوان برداشت نمود؛ یعنی اگر حسن و قالبح ،اعتبالاری باشالد و ناله
عقلی ،حسن و قبح افعال را مطلقاً نمیتوان شناخت؛ ناله از راه شالرن و ناله از راه
احساس ،عامفه ،قرارداد و غیالره؛ چالون مالالک در هماله ایالن مالوارد کاله همالان
غیرواقعگرایی باشد ،مشترک است .البته در حوزه تفکر اسالمی ،چون نالوان فقالط
میان اشاعره و عدلیه بود ،خواجه موسی «لو ثبتا شرعاً» تعبیر کرده است .بنابراین،
بین حسن و قبح عقلی و حسن و قبح غیرعقلی عنالاد و انفصالال حقیقالی برقالرار
است؛ به نحوی که با نفی یکی ،لووماً دیگری اثبات میگردد.

08
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دلیل دوم :یقینی بودن قضایای حسن و قبح

بین حکما اختالف است که :آیا قضالایای حسالن و قالبح از سالنخ مشالهورات
صرف اند تا واقعیتی جو تطاب با آرای عقال نداشته باشند یا اینکه مشهوری بودن
آنها منافاتی با اوّلی بودنشان ندارد و میتوانند یقینی باشند و جوء مقدمات برهان
نیو قرار گیرند؟ به بیان دیگر ،معیار در قضایای حسن و قبح ،آیا صرف شهرت و
تطاب با آرای عقالست یا مطابقت با واقع؟ غال

حکما مرف دوم را پذیرفتهاند.

فارابی هرچند از یک سو قضایای حسن و قبح را از مشهورات برمیشمارد که
مقدمه قیاس جدلی واقع میشوند ،نه یقینی تا مقدمه برهان قالرار گیرنالد (خکاراای،

2103ق ،)112 :2 ،اما از سوی دیگر ،مشهورات را یقینالی و قابالل صالد و کالذب
میداند« :تحتوى المشهورات على ما هى صادقة ،و على ما هى غير صادقة» (همکان:

 .)136ابنسینا نیو بر این باور است که برخی از مشهورات ،اولیات و ماننالد آن از
واجباتُ القبول هستند و برخی دیگر ،آرای محمودهاند که پایگالاهی جالو شالهرت
ندارند .به عبارت دیگر ،مشهورات ،گاهی کاذب هستند و گالاهی صالاد  ،کاله در
این صورت صدقشان به دلیل اوّلی بودن نیست؛ چون بدیهی نیستند ،بلکه باید با
برهان اثبات گردند (اانسییا121 :2 ،2836 ،؛ 2101ق55 :8 ،؛ 212 :2838؛ 2130م.)21 :
از مجمون دیدگاههای ابنسینا به دست می آید که هرچنالد قضالایای حسالن و
قبح از مشهوراتاند ،اما از آن دسته مشهوراتی هستند که میتوانند صاد باشند و
صدقشان را با برهان اثبات نمود .حال اگر در بعضی آثار ابنسینا (اانسییا2101 ،ق،

81 :8؛  )223 :2831قضالایای حسالالن و قالبح از مطلالال مشالهورات معرفالالی شالالده و
تفکیکی بین اقسام مشهورات صورت نگرفته است ،بدان معنا نیسالت کاله ایشالان
قضایای حسن و قبح را از مشهورات صرف بداند ،به موری که واقعیتی جو آرای
عقال نداشته باشند .این عباراتِ مطل و عام به وسیله عبارات خالا

تخصالیه
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میخورد و به مشهوراتی مقید میگردد که صد و کذبپذیر و نیالو برهالانپالذیر
هستند .پیروان ابنسینا ،بهویژه محق موسی و دیگران ،همان دیدگاه ابالنسالینا را
پذیرفتهاند و غیر از بسط نظریه او ،مطل

جدیدی ارائه نکردهانالد (نکک :سیسکی،

چاپ شیه در :اانسییا112 :2 ،2836 ،؛ سیسی815 :2852،و163؛ اانسهالن ساوی:2838 ،

830؛ سهروردی11 :1 ،2836 ،؛ سبزواری2111 ،ق.)883 :2 ،
بله ،بدون تردید نمی توان قول به بداهت قضایای حسن و قبح را باله فالارابی،
ابنسینا و پیروان وی نسبت داد؛ چنانکه خودشان در بعضی موارد به عدم بداهت
تصریح کردهاند.
اشکال اول :برهانی نبودن قضایای حسن و قبح

محق اصفهانی در بحث تجرنی از کتاب نهایة الدرایة بعد از بیان این نکته کاله
تجرنی هتک بر موال و ظلم است و ظلم هم قبیح است ،فرمود :این حکم عقلی از
همان احکام عقلیهای است که داخل در قضایای مشهورهاند و در کتابهای منط
در باب صناعات خم

مورد بحث واقع میگردند .امثال ایالن قضالایا از امالوری

هستند که به لحاظ مصالح عمومی و حفظ نظام و بقای نالون ،هماله عقالال بالر آن
اتفا رأی دارند .اما اینکه قضیه حُسن عدل و قبح ظلم به معنای استحقا مالدح
و ذم ،از قضایای برهانی نیست ،وجهش آن اسالت کاله مالواد برهالان منحصالر در
بدیهیات ششگانه است؛ در حالی که استحقا مدح و ذم نسبت به عدل و ظلالم
از اوّلیات نیست؛ به موری که قصد مرفین در حکم بر ثبوت نسبت کافی باشالد؛
وگرنه چگونه ممکن است در ثبالوت ایالن نسالبت بالین عقالال اخالتالف باشالد .از
حسّیات به هیچ یک از دو معنای آن نیست؛ چون استحقا از امور قابل مشالاهده
نیست و خود هم از امور نفسانیهای نیست که بنفسها برای نف

حاضر باشالد .از

فطریات هم نیست؛ چون همراه آن قیاسی نیست که مثبت نسبت یادشده باشد ،و
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اما اینکه قضیه استحقا از تجربیات و متواترات و حدسالیات نیسالت ،در غایالت
وضوح است .به این ترتی

ثابت میگردد که امثال این قضایا در شالمار قضالایای

مشهوری است ،نه قضایای برهانی (اصکفهانی11 :1 ،2831 ،؛ اصکفهانی و الرنجکانی،

.)261 :2835
پاسخ :عدم استلزام میان بدیهی نبودن و مشهوری بودن

این دلیل در واقع ردّ بر بداهت قضایای حسن و قبح است ،نه یقینی بالودن آن
و میدانیم نفی قسم (بدیهی نبودن) مستلوم نفی مَقسم (یقینی نبودن) نیسالت .باله
بیان دیگر ،با اثبات یک قسم ،مَقسم نیو اثبات می شالود ،ولالی عکال

آن صالحیح

نیست که با نفی یک قسم ،مَقسم نیو منتفی باشد؛ چون ممکن است قسم یا اقسام
دیگر آن محق باشد .بنابراین ،از نفی بداهت قضایای حسن و قبح میتوان نظری
بودن آنها را نتیجه گرفت ،اما نمیتوان مشهوری بودن آن قضایا را به دست آورد؛
چون احتمال عقلی و یقینی بودن قضایای حسن و قبح همچنان وجالود دارد (نک:

صیر2103 ،ق611 :2 ،؛ 2126ق.)111 :
اشکال دوم :حفظ نظام اجتماعی منشأ حکم عقال

محق اصفهانی بر این باور است که قضایای حسن و قالبح از قبیالل احکالامی
است که صرفاً برای حفظ نظام اجتماعی و بقای نون انسانی از سوی عقال صالادر
می شود و غیر از تطاب آرای عقال هیچ اقتضایی در واقع و نف االمالر نسالبت باله
حسن و قبح ندارد .توضیح آنکه ،هر فعل پسندیده و ناپسندی در برابر مدح و ذم
دو گونه اقتضا دارد :یا به نحو اقتضای سب

نسبت به مسب

و مقتضی نسبت باله

مقتضاست و یا به نحو اقتضای غایت نسبت به ذیالغایه .اقتضا به معنالای اول در
جایی است که انسانی به دیگری ظلمی کرده باشد که در این صورت در شخه
مظلوم به مقتضای برخوردش با شیئی که با وی منافر بوده و از آن متالألم گشالته،
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انگیوهای برای مذمت و عقوبت شخه ظالم نمایان میگردد ،تا بالدین وسالیله از
وی انتقام گیرد و تشفی خامر حاصالل کنالد .در ایالن مالورد ،سالببیت ظلالم بالرای
مذمّت ،سببیتی واقعی است؛ چه آنکاله بالر رابطاله علنالی و معلالولی مبتنالی اسالت؛
رابطهای که در خارج و عالم واقع میان ظلم و مذمّت برقرار است.
اما اقتضای نون دوم در جایی است که غرض از حکم باله مالدح و ذم ،حفالظ
نظام اجتماعی و بقای نون انسالانی باشالد؛ بالا ایالن بیالان کاله در عالدل و احسالان،
مصلحتی عام و در ظلم و عدوان ،مفسدهای عام نهفته است .این مصاللحت عالام،
عقال را به حکم به مدح فاعل فعلی که مشتمل بر آن مصلحت است ،برمیانگیود
و همین مور مفسده عام ،عقال را به حکم به ذم فاعل فعلالی کاله مشالتمل بالر آن
مفسده است ،برمیانگیود.
حال ،آن معنایی از اقتضا که مناس

حکم عقالیی است و مالیتالوان آن را باله

شارن (بما هو رئی العقالء) نسبت داد ،همین معنای دوم است ،نه معنای اول که
نهتنها الی مقام شارن نیست ،بلکه مناس

حال عقال هم نخواهد بود .ایالنگوناله

احکام عقالیی را میتوان «تأدیبات صالحیه» نامید؛ چون همالین حکالم باله مالدح
عدل و ذمّ ظلم موج

ترویج افعالی میگردد که در آنها مصالح عامه وجود دارد.

بنابراین ،اقتضا به معنالای اول محالل کالالم و نالوان نیسالت؛ چراکاله ثبالوت آن
وجدانی و بدیهی است .اقتضا به معنای دوم است که میان اشاعره و دیگران محل
کالم است و ثبوت آن منحصر است به همان دلیلی که اشاره کردیم؛ یعنالی هماله
انسانها حفظ نظام اجتماعی و بقای نون انسانی را محبوب و پسندیده ،و خالالف
آن را مکروه و ناپسند میدانند .همین امر موج

میشالود عقالال باله مالدح فاعالل

فعلی حکم کنند که مشتمل بر مصلحتی عام است ،و نیو به ذم فاعل فعلی حکالم
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نمایند که مشتمل بر مفسدهای عام است .بدین ترتی  ،مراد از اینکه عدل مستح
مدح است و ظلم مستح ذم ،این است که نود عقال اینچنین است ،نه اینکاله در
نف االمر چنین اقتضایی داشته باشند (اصفهانی.)828 :1 ،2831 ،
پاسخ :مغالطه تفکیک معانی و ابتنای حکم عقال بر واقع

پاسخ اجمالی آنکه :اوالً) چنانکه در پاسخ به اشکال اشاعره بالر عقلالی بالودن
قضایای حسن و قبح گفتیم ،تفکیک معانی حسن و قبح وجهی ندارد .ثانیالاً) اگالر
بپذیریم حسن و قبح معانی متفاوتی دارند ،نمیتوان پذیرفت که حسن و قبح باله
معنای مدح و ذم ،هیچ واقعیتی ورای تطاب آرای عقال نداشالته باشالند؛ چالون در
این صورت اعتباری محض خواهند بود .به بیان دیگر ،اگر و تنهالا اگالر حسالن و
قبح در تطاب با آرای عقال محق گردند و هیچ واقعیتالی در نفال االمالر و واقالع
نداشته باشند ،آنگاه اموری فراتر از قرارداد و اعتبار صرف نخواهند بود کاله ایالن
امر لوازم و تبعات غیرواقعگرایی اخالقی را به همراه دارد .اما پاسخ تفصیلی:
الف) خواه عقال باشند و خواه نباشند ،ما به مور فطالری و وجالدانی حسالن و
قبح برخی افعال را ال حتی به معنای مدح و ذمّ ال تشخیه میدهیم و به مراجعاله
به بنای عقال به لحاظ حفظ انتظام جامعه نیازی نداریم .عقال هم از ایالن معرفالت
وجدانی و عقالنی برخوردارند؛ پ

حکم عقالال هالم ضالرورتاً مسالتند باله حکالم

وجدان یا عقل است؛ همچنانکه باید و نباید عقالیی نیو در بستر الوامالات عقلالی
صورت می گیرد؛ و گرنه ،بنای عقال هیچ اعتباری نخواهد یافت؛ چه آنکاله حکالم
عقل غیر از بنای عقالست :اوّلی از سنخ علم و دومی از سنخ عمالل اسالت .دلیالل
عقلی خود معیار حجیت را به همراه دارد ،امّا بنای عقال که صرف فعالل اسالت و
پشتوانهای به همراه ندارد ،خالی از اعتبار است .از همین رو ،اگر عقال تقنین کنند
که مثالً باید از سمت راست رانندگی کرد ،از انشای ایالن «بایالد» ،زمالانی لالووم و
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وجوب انتوان میشود که قبل از آن ،عقل حکم کرده باشد که اماعت از احکالامی
که ما به عنوان عقال قرارداد می کنیم ،واج

است .به دیگالر سالخن ،ایالن «بایالد»

زمانی الوام آور خواهد بود که در بستر وجوبی عقلی قرار گرفته باشالد؛ و االن اگالر
آن وجوب عقلی نبود ،حکم عقال بر بایستی رانندگی از مرف راست ،الوام نبالود.
انشائات عقالیی تنها در بستر وجوب عقلی اعتبار مییابد و منشأ انتوان وجوب و
الوام میگردد (نک :مظفر136 :2 ،2853 ،؛ جیادی آملی281 :2833 ،؛ الرنجکانی:2835 ،

.)115
ب) واقعاً در عدل مصلحت عمومی و در ظلم مفسده عمومی نهفته است کاله
اموری نف االمری هستند و عقل هر انسالانی اصالل ایالن واقعیالات ،یعنالی خالود
مصلحت و مفسده و نه مصادی آنها را مستقماً درک میکند .پ

بنائالات و آرای

عقال باید منشأ واقعی و نف االمری داشته باشند ،نه اینکه بر اعتبار و تبانی صرف
مبتنی باشند.
ج) عقل فیالجمله مییابد که نمیتوان هر فعلی را برای نیل باله هالر غایالت و
هدفی مدح یا مذمّت کرد .مثالً با مدح ظلم و خیانت و آدمکشی و با ذمّ انصاف و
احسان نمیتوان انتظام جامعه را تحق بخشید؛ پ

درک این امور صرفاً به اعتبار

عقال وابسته نیست.
نتیجه آنکه ،قضایای حسن و قبح نمیتوانند عقالیی به معنای مشهوری صرف
باشند؛ به موری که بر هیچ واقعیتی ابتنالا نداشالته باشالند .حکالم عقالال در واقالع،
کاشف از حسن و قبح واقعی است ،نه جاعل آنها (نکک :صکیر2123 ،ق  .الک:3 ،،

 .)865نهایتاً ،تنها کاری که عقال انجام می دهند این است که فاعل عدل را مدح و
فاعل ظلم را مذمت میکنند .برایناساس ،میتوان مماشات کرد و گفت کاله آنهالا
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جاعل حسن و قبح هستند ،لیکن نه به این معنالا کاله آنهالا جاعالل حسالن و قالبح
نف االمری اند ،بلکه به این معنا که بر اساس حسن و قبح واقعی ،معنای خاصالی
برای حسن و قبح جعل می کنند :حُسن عدل یعنی صحت مدح فاعالل آن و قالبح
ظلم یعنی صحت ذم فاعل آن .بله ،این معنا از حسن و قالبح در ذات فعالل نهفتاله
نیست و نف االمری ندارد ،بلکه عقالیی است و به همین دلیل ،اگر هالیچ عالاقلی
نباشد ،این معنا از حسن و قبح هم درک نمیشود؛ اما چنانکه گفتیم ،عقالیی باله
معنای تبانی و اعتباری صرف نیست که هیچ منشأ واقعی نداشته باشد ،بلکاله هالر
عاقلی به دلیل آن مصلحت و مفسده نوعیهای که در عالدل و ظلالم وجالود دارد و
اموری حقیقی و نف االمری به شمار میرود ،به حسن و قبح حکم میکند.
دلیل سوم :بداهت برخی از قضایای حسن و قبح

هر انسان عاقلی با مراجعه به خود و بدون نیاز به هالر چیالو دیگالر ،پالارهای از
افعال ،مانند عدل را پسندیده و نیکو و برخی دیگر از افعال ،نظیر ظلم را ناپسالند
و قبیح می یابد .این معرفت به جوامع دینی و پیروان شالرایع آسالمانی اختصالا
ندارد ،بلکه همگانی و همیشگی است .مؤید این دلیل آن است که حتالی کسالانی
مانند براهمه ،دهریون و زنادقه که با اعتقالادات دینالی مخالفالت و خالدا را انکالار
میکنند نیو با این احکام مخالفتی ندارند .افوون بر اینکه در مول تالاریخ زنالدگی
بشر هیچ قوم و ملتی را سراگ نداریم که با احکام فو مخالفت کرده باشند .ایالن
دلیل در غال

کت

کالمی به عنوان یکی از ادله مهم حسن و قبح عقلالی مطالرح

شده است (نک :ااننیارت ،چاپشیه در :حلّکی201 :2858 ،؛ سکیی مرتضکی2122 ،ق:
133؛ احرانکککی2105 ،ق201 :؛ خاضکککق مقکککیاد2106 ،ق166 :؛ الهیجکککی818 :2838 ،؛

اسررآاادی.)838 :1 ،2831 ،
از معاصران میتوان شالهید صالدر (صکیر2123 ،ق ب283 :1 ،؛ 2123ق الک:3 ،،
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 ،)868شهید مطهالری (مطهکری 610 ،135 :8 ،2833 ،و 528؛ 223 :1و230؛ ،)383 :28
مرحوم حائری (حائری 251 ،283 ،288 ،215 :2831 ،و  ،)188آیتاهلل جوادی آملالی
(جککیادی آملککی811 :2831 ،؛ 11 :2833و65؛  112 ،255 :1 ،2835و 805؛ ،)231 :2831
آیتاهلل سبحانی (سبحانی33 :2831 ،؛ 2122ق )110 :2 ،و به یک معنا آیتاهلل مصباح
یودی (مصباح نزدی213 :8 ،2831 ،؛  )12 :2838را جوو قایالن به بالداهت قضالایای
اخالقی به شمار آورد .این دسته از حکما ،از بداهت غالبالاً باله فطالری ،وجالدانی،
اوّلی و بعضاً مطل بدیهی تعبیر کردهاند .شهید مطهری و آیتاهلل سبحانی از قبیل
فطریات منطقی و شارح انوار الملکوت (عبیکیلی )803 :2832 ،از سالنخ حدسالیات
هم دانستهاند .حکمای متقدم بیشتر به اصل بداهت توجه داشتهاند ،امالا معاصالران
از نون بداهت قضایای اخالقی هم بحث کالردهانالد (نکک :مللمکی و اایالقاسکم،اده،

.)261-212 :2818
اشکال :تفاوت قضایای حسن و قبح با قضایای بدیهی

اشاعره این اشکال را بر اساس استداللی کامالً عقلی و در قال

قیاس استثناییِ

اتصالی بیان کرده و از رفع تالی ،رفع مقدم را نتیجه گرفته اند؛ به این صورت کاله
اگر حسن و قبح برخی افعال ،عقلی و بدیهی بود (ملووم) ،بایالد هماننالد «کالل از
جوء خود بورگتر است» مورد اتفا همگان باشد و باله مالور ضالروری و بالدون
تردید بر آن حکم کنند (الزم) ،و حال آنکه اینگونه نیست؛ یعنی الزم بامل است
و به همین دلیل ،حُسن و قبح برخی افعال نیو عقلی و بدیهی نیست؛ یعنی ملووم
نیو بامل خواهد بود (قیشجی ،ایتکا881 :؛ شهرسکرانی2116 ،ق103 :؛ خاضکق مقکیاد،

2106ق.)163 :
پاسخ :وجود مالک بداهت در قضایای بدیهی حسن و قبح

هرچند پاسخ های متعددی به اشکال یادشده دادهاند (نک :مظفر133 :2 ،2853 ،؛
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سیسی2103 ،ق213 :؛ حلّی2128 ،ق801 :؛ خاضق مقیاد2106 ،ق161 :؛ احرانی2105 ،ق:

 ،)206لیکن بهترین پاسخ آن است که بگوییم :رفالع تالالی در اسالتداللِ مستشالکل
درست نیست تا نتیجة آن رفع مقدم باشد .به بیان دیگر ،اوّلیات از آن حیالث کاله
بدیهی اند ،تفاوتی با هم ندارند؛ در نتیجه ،قضایای بدیهی و اوّلیِ حسن و قبح نیو
هیچ تفاوتی با اوّلیات دیگر ندارند .در توضیح این پاسخ باید گفت:
اوالً) ما یک عقل یا یک قوه عاقله بیشتر نداریم ،لیکن تقسیم آن باله نظالری و
عملی ،به لحاظ تعدّد و تنون مدرَکات آن است .در واقالع ،مالدرَکات عقالل باله دو
قسم نظری و عملی تقسیم میشود ،نه خود عقل .البته همالین عقالل واحالد را باله
اعتبار اینکه مدرَکاتش امور نظری و بی ارتباط با امور عملی است« ،نظری» گویند
و از آن حیث که مدرَکاتش مسائل مربالوط باله عمالل اسالت نظیالر عالدالتورزی،
«عملی» مینامند.
ثانیاً) قضیه اوّلی به قضیهای میگویند که صرف تصور موضالون و محمالول و
نسبت میان آن دو برای تصدی کافی باشد .وجه صد و توجیه اینگوناله قضالایا
به خود این قضایا برمی گردد؛ به موری که برای تصدی آنها به هیچ امر خارج از
آنها نیاز نیست .پ

هر قضیهای در هر علمی و در ارتبالاط بالا هالر امالری ال چاله

نظری و چه عملی ال این ویژگی را داشت ،بدیهی و اوّلی خواهد بود.
ثالثاً) نظری بودن تصورات هیچ نقشی در بداهت قضیه نالدارد .قضالیة بالدیهیِ
دارای تصورات بدیهی ،همان بداهتی را دارد کاله قضالیة بالدیهیِ دارای تصالورات
نظری دارد؛ زیرا تصدی ِ بدیهی در اوّلیات منوط به تصور مالرفین قضالیه اسالت؛
خواه آنکه تصور هر دو مرف قضیه ،بدیهی یا نظری باشد یا تصالور یالک مالرف
بدیهی و تصور مرف دیگر نظری باشد .افوون بر اینکه بداهت ،امری تشکیکی و
دارای مرات

نیست.
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نتیجه آنکه ،قوة عاقلة واحد بدیهیاتی دارد .برخی از این بدیهیات در ارتباط با
امور نظری است؛ مانند «اجتمان نقیضین محال اسالت» و برخالی دیگالر باله امالور
عملی مربوط می شود که البته منحصر در دو قضیه «عدل حَسالن اسالت» و «ظلالم
قبیح است» میباشد.
نتیجهگیری

در این نوشتار ،معرفت شناسی قضایای حسن و قبح را از این حیث تبیین نمودیم
که :آیا قضایای حسن و قبح عقلیاند یا شرعی؟ عدلیه ،خوبی و بالدی را صالفات
ذاتی افعال می دانند؛ صفاتی که عقل آدمی بهتنهایی توانایی درک آنها را دارد؛ امالا
اشاعره معتقدند حسن و قبح از فعل الهی یا از امر خدا ناشی میشود .پ

آنچاله

را خدا انجام میدهد یا بدان امر میکند ،خوب است و آنچه را انجام نمیدهد یالا
نهی میکند ،بد است.
بر عقلی بودن قضایای حسن و قبح سه دلیل ارائه گردیالد :دلیالل اول ،امکالان
معرفت به قضایای حسن و قبح بود؛ چون اگر حسن و قبح افعال شالرعی باشالد،
علم به حسن و قبح افعال به مور مطل ال چه از راه عقل و چه از راه شالرن و یالا
هر راه دیگر ال منتفی میگردد .اشکال عمده بر این دلیل آن بود که حسالن و قالبح
به معنای استحقا مدح و ذم محل نوان بوده ،بدیهی نیست و این معنا تنها از راه
شرن قابل کشف و درک است .در پاسخ گفتیم که اشاعره برای توجیه مدعایشالان
دست به مغالطه تفکیک معانی حسن و قالبح زدهانالد و معنالای مالدح و ذم را باله
عنوان محل نوان معرفی کرده ،عقلی بودن این معنا را انکار نمودهاند؛ در حالی که
عقلی بودن این معنا از حسن و قبح نیو مورد اثبات و پالذیرش اسالت .افالوون بالر
اینکه ،معانی حسن و قبح در عرض هم نیستند تا یالک معنالا در تغالایر کامالل بالا
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معنای دیگر باشد ،بلکه قابل تحویل به یکدیگرند.

دلیل دوم ،یقینی بودن قضایای اخالقی بود که گفتیم از کلمات حکمالا ،یقینالی
بودن قضایای اخالقی در کنار مشهوری بودن آنها فهمیالده مالیشالود؛ چالون یالک
قضیه ممکن است از یک جهت جوو مشالهورات صالاد باشالد کاله صالدقش بالا
حجت و برهان اثبات گردد و در نتیجه ،جوو قضایای یقینی هم به شمار آید و از
لحاظی دیگر ،از جملة مشهورات صرف تلقی گردد کاله واقعیتالی جالو شالهرت و
تطاب آرای عقال نداشته باشد.
در ادامه ،اشکال محق اصفهانی را مبنی بالر اینکاله «چالون قضالایای اخالقالی،
بدیهی نیستند؛ پ

مشهوریاند» چنین پاسخ دادیم که نمیتوان از عالدم بالداهت،

عدم عقلی بودن را نتیجه گرفت .افوون بر آنکه میتوان بالداهت برخالی قضالایای
اخالقی را هم ثابت کرد .همچنین درباره اشکال دیگر ایشان که «عقال صرفاً برای
حفظ نظام اجتماعی و بقای نون انسانی به حسن و قبح حکم میکنند» گفتیم کاله
این حکم عقال منشأ عقالنی دارد و صرفاً برخاسته از اعتبار نیست و باله عبالارت
دیگر ،عقال در اعتبار احکام به مصالح و مفاسد واقعی توجه دارند.
دلیل سوم ،بداهت برخی قضایای حسن و قبح است که آن هم بر عقلی بالودن
قضایای حسن و قبح مبتنی است ،نه شرعی بودن آنها .اشکال بر این دلیل آن بود
که قضایای حسن و قبح به دلیل تفاوت با بدیهیات نمیتوانند بالدیهی باشالند .در
پاسخ گفتیم با توجه به واحد بودن قوه عاقله ،اوّلیات از آن حیث که بالدیهیانالد،
تفاوتی با هم ندارند؛ چه مربوط به امور نظری باشند و چه امور عملی .ازایالنرو،
قضایای بدیهی و اوّلیِ اخال همچون همه اوّلیات دیگر از بداهت برخوردارنالد؛
به نحوی که با صرف تصور اجوای این قضایا ،تصدی هم خواهد آمد.
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