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  افعال یو عقل یبر حسن و قبح ذات یو قرآن یل عقلیدال
  حسن صادقی*

  چكيده
ـ  يحسن و قبح ذات، و اشاعره ه و معتزله)يه (اماميان عدليم ياز مسائل اختالف يكي  يو عقل

حسـن و  ، ن اشاعرهكافعال اعتقاد دارند؛ ل يو عقل يه به حسن و قبح ذاتيافعال است. عدل
رعي بـاور دارنـد. از ديـدگاه عدليـه،     به حسن و قبح ش، ار نمودهكرا ان يو عقل يقبح ذات

نقلي وجود دارد و پذيرش و  يل گوناگون عقليحسن و قبح افعال دال يبراويژه اماميه،  به
  ام دارد.كاخالق و احي، شناساسي، راهنماار فراواني در خداشنآثاين مبنا، 

بر اثبات حسـن و   يو قرآن يل عقليدالبه بررسي تحليلي ـ با روش توصيفي  اين نوشتار، 
ـ ه بـر اسـاس دال  كپژوهش آن است  ةافتين يتر مهمپردازد.  ميافعال  يو عقل يقبح ذات ل ي

حسن و قبح افعال ، و عقلاتي است، نه اعتباري؛ حسن و قبح افعال ذ، ات قرآنيو آ يعقل
وابسته به حسن و قبح ي از مسائل اعتقادي و ضروري اسالم، اريبسنيز و كند؛  يم كرا در

  افعال است. يو عقل يذات
ـ  ي، حسن و قبح عقلي، حسن و قبح ذات، : حسن و قبحها واژهكليد بح شـرعي،  حسـن و ق

  اماميه، معتزله، اشاعره.
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  مقدمه
ا و یا قضــایــه آنخســت اینکــوجــود دارد:  یلــکو بحــث دي اخالقــی و ارزشــی، ایقضــا ةدربــار

از  يچ خبـر یه هـ کـ ا آنیـ دهنـد   یخبـر مـ   یقـ یو حق ینیات عیاز واقع یو ارزش یجمالت اخالق
نـد و حـاالت و احساسـات    ا ينشـانگر امـور صـرفاً قـرارداد    دهند، بلکه  نمی یرونیب يها تیواقع
بـودن حسـن و    شناسـی و ذاتـی   هسـتی بـه  ؟ این بحث، مربـوط  نندک یان میرا ب یا اجتماعی يفرد

 ییتوانـا نظـر از امـر و نهـی خداونـد متعـال،       صـرف آنکه آیا عقـل انسـان،   دوم . قبح افعال است
و بـدي   یشـرع خـوب  ، آیـا  نـدارد  ین قـدرت یاگر عقل چننه؟ ا یارها را دارد و بدي ک یخوب كدر

شناسـی اسـت و    عرفـت بـه م مربـوط  ن بحث یجامعه؟ اکند یا امر دیگري همچون  یان میرا بآنها 
  شود. یاد می »عقلی یا شرعی بودن حسن و قبح«از آن با عنوان 

ه بـه  کـ اسـت   1ه و معتزلـه یدگاه امامید، دگاه نخستید: دگاه وجود داردیدو ددر این مسئله، 
ن یـ بـر اسـاس ا   2.) افعال اعتقاد دارنـد یشناس (معرفتی ) و عقلیشناس ی(هستی حسن و قبح ذات

کـه شـرع   ( ينـه اعتبـار  ، اسـت  یذاتـ  ند و ارزش آنهاا حسن و قبح يداراي، اریافعال اخت، دگاهید
ــایــو نآن را اعتبــار کــرده باشــد)؛  ــد، دگاه دومیــآن را دارد. د كدر ییز عقــل انســان توان دگاه ی

بـاور   یبـه حسـن و قـبح شـرع    کننـد و   مـی ار کـ را ان یو عقل یه حسن و قبح ذاتکاشاعره است 
ي خـدا ة حسـن و قـبح افعـال بـه شـرع وابسـته اسـت و بـدون اراد        ، بر اساس نظر آنـان  3.دارند

  تواند آن را درك کند. یوجود دارد و نه عقل م ینه حسن و قبحمتعال، 
و  ياز مسـائل اعتقـاد   ياریدر بسـ یـن بحـث، بـا توجـه بـه آثـار مهـم آن،        ضـرورت طـرح ا  

دلیـل،   نیروشـن اسـت و بـه همـ    ، اخـالق و احکـام،   نبـوت ی، مانند خداشناسـ ، اسالم يضرور
 یو نقلـ  یل گونـاگون عقلـ  یـ دالی افعـال،  و عقل یه از گذشته بر حسن و قبح ذاتیدانشمندان امام

یـن  مجـدد ا  ین بررسـ کـ ل. نـد ک یل بزرگان را بازگو مـ یدال، حاضر ۀنوشترو،  ینااند. از ردهکاقامه 
) ی(ذاتـ  یشناسـ  یعـد هسـت  میـان دو ب  کیکتف: نخست، ته استکد بر دو نکیتأ يشتر برایببحث، 

از  یشـتر برخـ  یل بیـ تحل، انـد؛ دوم  ردهکـ ن دو خلـط  یان ایم یرا برخی)؛ زی(عقلشناسی  و معرفت
ـ یـ آدر خصوص ها  شتر نوشتهیرا در بیزی؛ ات قرآنیآ ی از آنهـا،  برخـ  ةژه دربـار یـ و بـه ی، ات قرآن

  کافی انجام نشده است.ل یتحل
 یو عقلـ  یبـر حسـن و قـبح ذاتـ     یو قرآنـ  یل عقلـ یـ ه دالکـ است این ق یتحق یاصلپرسش 

 ي. معنـا 2. حسـن و قـبح بـه چـه معناسـت؟      1انـد از:   عبـارت  یفرعهاي  پرسشست؟ یافعال چ
و  یبـر حسـن و قـبح ذاتـ     یل عقلی. دال3دو با هم تفاوت دارند؟   نیا ایست و آیچ یو عقل یذات
ـ افعـال داللـت دار   یو عقلـ  یبر حسن و قـبح ذاتـ  یات قرآن، ا آی. آ4ست؟ یافعال چ یعقل . 5د؟ ن

  ست؟یافعال چ یو عقل یآثار حسن و قبح ذات
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هـاي   این نوشته، با تبیین معانی حسن و قبح، معناي مورد نظر در این بحث را بیان و دیـدگاه 
کند، همچنین پس از بیان معانی ذاتی و عقلی، تفاوت آن دو را روشـن   عدلیه و اشاعره را ذکر می

کند؛ همچنـین برخـی از آیـات     حسن و قبح ذاتی و عقلی را ذکر می سازد؛ سپس دالیل عقلی می
آمـده اسـت ـ    هـا   تـاب ککننده بر حسن و قبح ذاتی و عقلـی را ـ بـیش از آنچـه در بیشـتر       داللت

  کند. نماید؛ در پایان، به آثار حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال نیز اشاره می تفسیر می

  حسن و قبح ي.معان۱
. اربرد داردکـ در سـه معنـا   و در اصـطالح،   4اسـت؛  ییبـا یو ز یخـوب  يمعنـا  در لغت به، »حسن«

ه پـس از  کـ گانـه اسـت    سـه  یمعـان ایـن  معنـا از   ، یکنزاع استمحل ه و اشاعره یان عدلیآنچه م
و  ی(خـوب  اسـم مصـدر  ، »حسـن «کـه  ر اسـت  کـ ان ذیشـود. شـا   یبدان اشـاره مـ  ی آنها، ان معانیب
از ، ن نوشـته بـه تناسـب سـخن    یـ با) اسـت و در ا یو ز صفت مشبهه (خوب، »حسن«یی)، و بایز

  شود. یهر دو واژه استفاده م
  مال و نقصك الف)

گفتـه  ، مثـال  يبـرا د. رو یار مـ ه کب نقصمعناي  به قبح، و در برابر آنکمال،  يمعنا حسن به یگاه
یح قبـ ، جهـل «؛ یـا  نفـس اسـت   يمـال بـرا  ، که علـم کـ ن معنـا  یبه ا؛ »، خوب استعلم«شود:  یم

حسـن و   يدارای انسـان،  اخالقـ رفتارهـاي  از  يارینقص است. بسـ ، ه جهلکن معنا یبه ا؛ »است
  انصاف.و  رم، کحلم، مانند شجاعت؛ ن معناستیقبح به ا

  ) با غرض و عدم آنيمت (سازگاريمال ب) 

مالیمـت بـا    عـدم معنـاي   بـه  در برابـر قـبح  ، مت با غرض و طبع استمعناي مالی به سنح یگاه
ه گفتـه  کـ شـود؛ ماننـد آن   یر مـ یـ ز تعبیـ مصـلحت و مفسـده ن  بـه   از آنها یه گاهغرض و طبع، ک

ه سـازگار بـا نفـس اسـت و نفـس      کـ ن معنـا  یـ به ا، »ن استسح، ن منظره و صورتیا«شود:  یم
، بـدین معناسـت   »ح اسـت یقبـ ، ن منظره و صـورت یا«عبارت ن یبرد. همچن یانسان از آن لذت م

  شود.   یپسندد و از آن ناراحت م یآن را نم، نفسست و یه آن منظره با نفس سازگار نک
  و ذم يا استحقاق ذمج) مدح يا استحقاق مدح، 

ـ   یـ مدح معناي  به سنح یگاه یـا  ذم معنـاي   بـه  در برابـر قـبح  ؛ رود یار مـ ه کـ ا اسـتحقاق مـدح ب
یش سـتا  یسـتگ یشا، ه فـاعلش بـه سـبب آن   کـ است  یفعل يمعنا به حسن، رو ینااستحقاق ذم. از

اربرد کـ . اسـت وهش کـ نۀ سـت یشا، ه فـاعلش بـه سـبب آن   کـ اسـت   یفعلمعناي  نیز به حیقبدارد؛ 
 5است. ياریتنها در افعال اختین معنا، حسن و قبح به ا
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 يقبـول معنـا  ، اسـت  یه و اشاعره اختالفـ یان عدلیآنچه م، حسن وقبح ۀگان سه یان معانیاز م
یرالدین مرحـوم خواجـه نصـ   ا اسـتحقاق مـدح و ذم) اسـت.    یـ سـوم حسـن و قـبح (مـدح و ذم     

  د:یفرما یم یطوس
ـ ا شیف شدن فعل یاز آنها توص: وجود دارد یگوناگون یمعاني حسن و قبح، برا م یء مالی

به حو ناقص کامل به حسن، ء یا شیف فعل یو از آنها توص؛ ح استیمالئم به قبیرو غن، س
ـ چ، سـن در افعـال  حه مـراد از  کست؛ بلین دو معنا نیاینجا، ح است و مراد در ایبه قب  يزی

 يزیا عقاب نداشته باشد و مراد از قبح چیوهش کن یستگیشا، ه فاعلش به سبب آنکاست 
  6ا عقاب داشته باشد.یوهش کن یستگیشا، ه فاعلش به سبب آنکاست 

حسـن و  معنـاي   ، بـه نـد ک یار مـ کـ را ان یاست و حسن و قـبح عقلـ   يه اشعرک ین تفتازانیهمچن
  ید:گو یخود مدر بیان دیدگاه و کند  میاشاره ، ه استیاشاعره و عدلان یه مورد نزاع مکقبح 

، سـت یمتعـال ن  ياستحقاق مدح و ذم نزد خدامعناي  به به حسن و قبح یمکح، عقل يبرا
غـرض و  مالیمت  ایمال و نقص کصفت معناي  به در حسن و قبح]؛ و اما [خالف معتزلهبر

  7. ست...ین ینزاع، طبع و عدم آن

یـا  افعـال در دن  یافتن مدح و ذم بـه برخـ  یتعلق  ایه آکن مسئله مورد نزاع است یا، گرید ياز سو
ا بـه  یـ م شـرع اسـت   کـ ا بـه صـرف ح  یـ گردد  یه به فعل باز مکاست  یبه جهت صفتو آخرت، 

ن یـ ح بـه ا یضـمن تصـر  ، مذهب اسـت  يه خود اشعرک يم اهل معرفت به آن؟ فخر رازکحدلیل 
  ند:ک یان میب یند و اعتقاد خود را صرف حسن و قبح شرعک یمعتزله اشاره مدیدگاه به  ،تهکن

وانما النزاع فی أن کون بعض األفعال متعلق الذم فی الدنیا والعقاب فی اآلخرة، وکـون الـبعض   
الفعل، أو لـیس  هل هو ألجل صفۀ عائدة الی ، اآلخر متعلق المدح فی الدنیا والثواب فی اآلخرة

المعتزلـۀ:   قالـت  بذلک، أو حکم أهل المعرفۀ به؟األمر کذلک، بل هو محض حکم الشرع 
  8أنه مجرد حکم الشرع. و مذهبنا األفعال. یصفات عائدة ال، هذه األحکام یالمؤثر ف

ه قـرار داده کـ  ن مبنـا  یـ ا و در برابـر » م شرعکمحض ح«مِ یرا قس» م اهل معرفتکح« فخر رازي
ه کـ آن اسـت   يظـاهراً منظـور و  . گـردد  یه به خـود فعـل بـازم   کاست  یصفتدلیل مدح و ذم به 

مقصـود  گویـا  م اهـل معرفـت اسـت.    کـ به حي است و اعتبار آن، اعتبار، افعال یمدح و ذم برخ
 يبـرا  يا هیـ اسـاس و پا  هکـ م عقال به حسن و قبح افعـال اسـت   کح، »کم اهل معرفتح«از  يو

در علـم  کـم اهـل معرفـت،    ست. حیق عقال و اعتراف آنها نیبجز تصدی افعال، حسن و قبح برخ
ه در کـ شـود   یز طـرح مـ  یـ ن» الصـرفۀ المشـهورات  «ا یـ » االخـص  یمشـهورات بـالمعن  «منطق در 

 9».عمـوم االعتـراف بهـا   ق اال الشـهرة و قضایا التی ال عمـدة لهـا فـی التصـدی    « ند:یح آن گویتوض
  ظاهراً نظر فخر، ناظر به این معناست.

ا اسـتحقاق مـدح و ذم مـورد    یـ  مدح و ذمسوم، یعنی  يمعنا، حسن و قبح یاز معان، نیبنابرا
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ا بـه جهـت   یـ اسـت   یم شـرع کـ صـرف ح دلیـل  بـه  یـن مـدح و ذم،   اآیا ه کنیز اینزاع است و ن
ـ   گـردد  یه بـه فعـل بـازم   کـ باشـد   یبازگشت صفت به خود افعال؟ اگر مدح و ذم به جهت صفت

توانـد   ینخواهـد بـود و عقـل مـ     ياعتبار يامر، حسن و قبحـ   ه بدان باور داردیه عدلک گونه همان
 نـد معتقده اشـاعره بـدان   کـ نانـ چ   م شرع باشـد کن مدح و ذم به مجرد حیاگر ا؛ اما آن را بفهمد

وجـود دارد   ینـه حسـن و قبحـ   ، ش از ورود شـرع یحسن و قبح به اعتبار شرع خواهد بود و پـ 
  ند.ک یم كآن را در و نه عقل

ح و ذم، صـفت خـود   معناي مدح و ذم یـا اسـتحقاق مـد    به قابل توجه است که حسن و قبح
حقیقـی نیسـت و مـراد ایـن     فعـل،  بـه  انتساب آن بلکه صفت به حال متعلق است و فعل نیست؛ 

همـین معنـا کـه    هرحـال،   بهممدوح یا مذموم است. مدح یا ذم،  مستحققآن فعل،  است که فاعل
صـفتی  دلیـل  اي آن را بـه   عـده حـل نـزاع اسـت:    مراي فعل به لحـاظ مـتعلقش مطـرح اسـت،     ب

گوینـد: مـدح و ذم یـا     انـد و مـی   اي منکـر آن شـده   نهفته اسـت و عـده   د که در خود فعلدانن می
 آید. دست میه از امر و نهی شارع ب صرفاًاستحقاق مدح و ذم، 

  يذات يمعنا .۲
ش یه سـتا کـ آن اسـت  معنـاي   بـه  حسن و قبح افعالیعه و معتزله، دگاه شیاز دکه اشاره شد،  چنان

ر را یـ ن دو تعبیـ از ا یشـمندان، یکـی  از اند یاست. برخـ  یو عقل یذاتي، اریوهش افعال اختکا نی
ز یـ ن یر اصـل بحـث نـدارد. برخـ    بـ  يریتـأث یـر،  ن تفـاوت تعب یا، ه از نظر آنانکآناند؛ با ردهکر کذ

ر یـ تعب 11.انـد  ردهکـ اسـتفاده  » یعقلـ «ر یاز تعبی، ه برخک گونه همان 10؛اند ار بردهه کرا ب» یذات«ر یتعب
 یشـف اسـت. برخـ   کناظر بـه مقـام اثبـات و    » یعقل«ر یو تعبواقع، ناظر به مقام ثبوت و ، »یذات«
از دانشـمندان اهـل سـنت    ، الـدین محمـد شـافعی    کمالنمونه،  يبرا؛ اند ردهک کیکیان آن دو تفیم

آن «یـد:  گو مـی ه و معتزلـه  یـ دگاه حنفیـ ح ثبوت حسن و قبح فعل از دیدر توضق)، 906ي (متوفا
  12».  مستقل است... یحسن و قبح ذات كدر ادرا یگاه، ه عقلکت ن اسیعبارت از ا

ر یـ از تعب یعقلـ  يمعنـا  ةدر رد ارادیشـمندان معاصـر،   از اند، آملـی  اهللا جـوادي  آیـت ن یهمچن
قلـی،  زیـرا عقلـی در برابـر ن   ؛ عقلـی نخواهـد بـود   ، منظور از ذاتی در این بحث« د:یفرما یم یذات

  13».تحقق و ثبوتنه ناظر به مقام کشف و اثبات است، 
مقـام   یـک دام نـاظر بـه   کـ تفاوت وجود دارد و هـر  یر، ان دو تعبیمیاد شد، ه ک ، چناننیبنابرا

  کشف.به مقام اثبات و » یعقل«ر یو تعبواقع،  به مقام ثبوت و» یذات«ر یتعب: است
ـ   ياریبسـ کالم در  »یذات«ر یتعبیاد شد، ه ک چنان ه کـ نیار رفتـه اسـت. در ا  ه کـ از دانشـمندان ب

ـ  14؛یعقلـ ؛ ماننـد:  شـده اسـت  ارائـه   یگونـاگون  يهـا  دگاهیـ د، چیسـت  یمراد از ذاتـ  بـاب   یذات
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آنهـا   یاز بررسـ  ،ت اختصـار یـ رعا يبرا 17ه باب برهان.یشب یذات 16باب برهان؛ یذات 15؛یساغوجیا
  18م.ینک ینظر م آنها صرف

ـ ا، انـد  برآمده »یذات«ح یاز دانشمندان درصدد توض یگرچه برخرسد،  یبه نظر م ن عنـوان از  ی
داشـته  نیـاز  رها یگونـه تفسـ    نیـ ه بـه ا کـ اسـت  ی نداشـته  چنان ابهام، ه مطرح بودههمان زمانی ک

ن یـ ه اکـ  يگـذرا بـه مطالـب افـراد     ید. نگاهنریرها مورد نقد و انتقاد قرار گیتفساین ز یباشد و ن
و بـدون   ن عنـوان را روشـن  یـ غالبـا ا آنـان  دهد  ینشان م، اند ردهکخ مطرح یبحث را در طول تار

ف حسـن و قـبح و   یـ ه در تعرکـ  يا تنهـا مسـئله   اند. ظاهراً پرداختهل آن یدالبه رده و ک یابهام تلق
از  یبرخـ کـردن  و خـارج  ي حسـن و قـبح،   گوناگون برا یر معانکذ، ح محل نزاع اتفاق افتادهیتنق

  19صورت گرفته است. ن بحثیپس از طرح اصل ا یه مدتی از محل نزاع است، کمعان
ح یتـه تصـر  کن نیـ شـمندان بـه ا  یاز اند یه برخـ کـ  گونـه  همـان نگارنـده،  بـه نظـر   ي، روهر به

، »یشـرع «در برابـر  ، »یقـ یحق«و » نفـس االمـر  « ،»یواقعـ «معناي  به ن بحثیدر ا یذات 20،اند ردهک
افعـال   يه بـه حسـن و قـبح بـرا    کـ عه و معتزلـه  یاست و منظور دانشمندان ش» ياعتبار«و » یاله«

نظـر   بـا صـرف  ، حسـن و قـبح اسـت    يدارااالمر،  ه افعال در واقع و نفسکآن است ، ده دارندیعق
حسـن و  ، ن بحـث یـ ه منظور آنـان از ا کشود  یعبارات بزرگان استفاده م یاز اعتبار معتبِر. از برخ

ر یاز تعـاب ، »یذاتـ «ر یـ تعب يجـا  بـه  یگـاه یـان آن،  ب ياست؛ گرچه بـرا  ياالمر و نفس یقبح واقع
ق) پـس از  1019 ي(متوفـا  قاضی نـوراهللا مرعشـی شوشـتري   نمونه،  يبرااند؛  ردهکاستفاده  گرید
  کند: یگونه اشاره م نیدگاه اشاعره ایبه د، ه و معتزلهیان اعتقاد امامیب

اند و معتقدند که افعال در ذوات خود  قرار داده يمساواالمر،  افعال را در نفس ۀاشاعره هم
قـبحش را   يه اقتضاکند ک یدا نمیز پییتم یح با صفتید و قبنشو یم نمیح تقسیسن و قببه ح

  21. داشته باشد...
  د:یفرما ی) م1072 ي(متوفایجیمرحوم اله

 ياالمر آن است که عقل تواند دانست ممدوحیت نفس بودن حسن و قبح یپس مراد از عقل
و یا تواند ؛ چه شرع بر آن وارد نشده باشد؛ اگراز افعال را یبعض ياالمر و مذمومیت نفس

  22اگر شرع وارد شده باشد.ی؛ یا بر تقبیح فعل یدانست جهت ورود شرع را بر تحسین فعل
بـه  کمـا،  معتزلـه و جمهـور ح  ، هیـ ان اعتقـاد امام یـ پـس از ب یگر خـود،  تاب دکشان در ین ایهمچن

 نند:  ک یگونه اشاره م نیدگاه جمهور اشاعره اید
شـد،   ا که اگر شرع وارد نمیمعنبه این ی؛ نه عقلاند که شرعی است،  جمهور اشاعره بر آن

بود  یسن یا قبیح نمهیچ چیز حاألمر،  بلکه در نفس؛ کرد به حسن و قبح اشیا یعقل حکم نم
عـدلْ گفـت،   یشارع ثابت شود و اگر شرع نم ۀمجرد گفت به، و قبح ظلم سن عدل مثالًو ح 
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حو ، بلکه توانست بود که شارع عدل را قبیح؛ بود یقبیح نم سن و ظلمیسن گفتظلم را ح 
ۀو قضی 23.يسن و قبح ظلم و عدل منعکس شدح  

  د:یفرما یه میان اعتقاد امامیق) در ب1263 ي(متوفا مرحوم استرآبادي
  ایــا قــبح اســت؛ یــحســن  يدارااالمــر،  حســب واقــع و نفـس  ه فعــل بــهکــمـراد آن اســت  «

ا نقـل  یـ ان دارد؛ هرچنـد شـرع مالحظـه نشـود     کآن ام كادرا، عقل يه براکدارد  یحالت متوسط
  24».به او نرسد
ــابرا ــ، نیبن ــدر ا یذات ــثی ــه ن بح ــاي  ب ــ«معن ــس«، »یواقع ــري نف ــیحق«و » االم   در، »یق

ـ یـ اسـت و منظـور عدل  » ياعتبـار «و » یاله«، »یشرع«برابر    بـودن حسـن و قـبح افعـال     یه از ذات
  و قـبح وجـود دارد و امـر و   حسـن  ، افعـال  يبـرا ، ه در واقـع و بـدون اعتبـار شـرع    کـ آن است 

  بـودن حسـن و   یار ذاتـ کـ نـد. مـراد اشـاعره از ان   ک یشـف مـ  را ک حسن و قبح سـابق ی شرع، نه
  شــرع  یاز راه شــرع و بــا امــر و نهــ   قــبح افعــال،   ه حســن وکــقــبح افعــال آن اســت   

  25شود. یحاصل م
اینکـه  شـود و آن   ید بررسـ یـ گـر با یه در مجـال د کـ قابل طرح اسـت   یمهم ۀنجا مسئلیدر ا

حسـن و قـبح در    به این معنا نباشـد کـه   لزوماًبرابر شرعی، بسا حسن و قبح ذاتی و عقلی در  چه
نظـر از امـر و نهـی شـارع      باشد که حسن و قـبح بـا قطـع    بلکه به این معناذات فعل نهفته است؛ 

بـه  و چـه   چـه حسـن و قـبح در ذات فعـل باشـد     ؛ حـال،  کند مطرح است و عقل آن را درك می
  ند:ک یان میگونه ب نیدگاه معتزله را اید شرح مواقفعتبارات آن. در جهات و ادلیل 
ح اسـت  یا قبـ یـ حسـن  ، و فعـل ، عقل اسـت؛  م به آن دو [حسن و قبح]کحااند:  معتزله گفته«

، اسـت  یا بـه جهـت وجـوه و اعتبـارات    یا صفت الزم آن است ، یا در ذات آن استیه ، کنفسه یف
  26».بر اساس اختالف مذاهب آنان

  کند: نیز در بیان شرعی بودن حسن و قبح افعال از دیدگاه اشاعره، به این مسئله اشاره می تفتازانی
ه که آنچه ک؛ بلیتعال يم خداکح است در حیا قبیسن ح، ه فعلکنیند به اک یم نمکعقل ح

ـ بدون آن؛ ح استیقب، به آن وارد شود یه نهکسن است و آنچه ح، امر به آن وارد شود ه ک
؛ ا به حسب جهـات و اعتبـارات آن باشـد   یا مقبحه در ذات آن یجهت محسنِّه ، قلع يبرا
  27س.کشود و بالع یسن مح، ردهک یه از آن نهک يزیند به چکاگر امر  یحت

  يعقل يمعنا .۳
گوینـد کـه شـتر را از    » عقـال «پایبند شـتر را از ایـن جهـت     28.منع استمعناي  به در لغت» عقل«

، ن بحـث یـ ن مـراد از آن در ا کـ ل 30دارد؛ یاطالقـات گونـاگون  » عقل« 29کند. میجا منع  حرکت بی
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در    آنکه ح یتوض 31است.» يعقل نظر«در برابر » یعقل عمل« ك و متعلّـق آن،  عقل بـا توجـه بـه مـ
در  . شـود  یم میتقس یو عمل يبه دو قسم نظر و ، مربـوط بـه نظـر و علـم،     و متعلّـق  كهرگـاه مـ

عمـل   ۀسـت یاگـر مربـوط بـه عمـل و شا    امـا  شـود؛   یگفته مـ » ينظرعقل «، دانستن باشد ۀستیشا
ي، مربـوط بـه عقـل نظـر    » وجود خدا«فهم ، مثال يبرا.شود یمخوانده » یعقل عمل«، ردن باشدک

  ید:گو فارابیی، است. معلم ثان یمربوط به عقل عمل» و بودن عدلیکن«و 
عمـل  ، ه شـأن آن کرا  يزیبه دست آورد علم به چ، آن ۀلیوس ه انسان بهکآن است   ينظر

ـ  ه انسـان بـه  کآن است  یو عملشود]؛  یست [به عمل مربوط نمیردن نک بدانـد  ، آن ۀلیوس
  32شود]. یخود است [به عمل مربوط م ةردن با ارادکعمل ، ه شأن آنکرا  يزیچ

، فعـل  يو بـد  یه عقـل انسـان خـوب   کـ بودن حسن و قبح فعـل آن اسـت    یمراد از عقل، نیبنابرا
بـدون  ؛ فهمـد  یفعـل زشـت را مـ    يوهش بـرا کـ و و اسـتحقاق ن یکـ فعل ن يبرا شیاستحقاق ستا

اعتقـاد دارنـد و اشـاعره آن    چنین حسن و قبحـی  ه به یه و عدلیامامداشته باشد.از یه به شرع نکنیا
  د:  یفرما یم مرحوم الهیجینند. ک یار مکرا ان

و  ينفس االمرآن است که عقل تواند دانست ممدوحیت ، بودن حسن و قبح یمراد از عقل
و یـا توانـد   ؛ چه شرع بر آن وارد نشده باشد، اگراز افعال را یبعض ياالمر مذمومیت نفس

  33اگر شرع وارد شده باشد.؛ ییا بر تقبیح فعل یدانست جهت ورود شرع را بر تحسین فعل

  افعال يو عقل ياز داليل حسن و قبح ذات ي. برخ۴
ه بـه  کـ انـد   ردهکـ ارائـه   یو نقلـ  یل متعـدد عقلـ  یافعال دال یو عقل یحسن و قبح ذات يه برایامام
  34:شود ین آنها اشاره میتر از مهم یبرخ

    ي. داليل عقل۱-۴
  اند از: عبارت یو عقل یاثبات حسن و قبح ذات يبرا یل مهم عقلیاز دال یبرخ

  الف) بداهت عقل

انـد.   ردهکـ ر کـ بـودن آن ذ  یهیبـر حسـن و قـبح را بـد     یل عقلـ یـ از دال ي از بزرگان، یکیاریبس
همـا عقلیـان للعلـم    « نـد: ک یل اشـاره مـ  یـ ن دلیـ به ای، وتاهکبا عبارت  خواجه نصیرالدین طوسی

 یکـی ل علـم بـه خـوب بـودن ن    یـ به دل؛ ندا  یآن دو عقل. بحسن اإلحسان وقبح الظلم من غیر شرع
  35.»بدون خبر دادن شرع، ظلم یو زشت

  د:ده یم حیشتر توضیل را بین دلیا یجیمرحوم اله
او حکـم کنـد و یابـد      عقل، تمیز و رشد رسدۀ که به مرتب ینیست در اینکه هر عاقل شک
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و در میـان   زاده باشـد  مسلمان؛ خواه آن عاقل، المذکور یحسن عدل و قبح ظلم را بالمعن
و خواه هرگز نام اسالم نیـز   اهل اسالم و بالجمله به اهل شرایع و ملل پرورش یافته باشد

لـیکن عقـل   ؛ و صحبت نداشته و با ارباب شرایع و ملل آمیخته نشده نشنیده باشدبالفرض 
العقول از  يممیز داشته باشد و حقیقت عدل و ظلم را فهمیده و تمیز کرده. و لهذا جمیع ذو

شـرایع و ملـل از    یلین به نفیخواه امم متشرّعه و ارباب ملل و خواه قا، طوایف انام ۀکافّ
ند در حسن عدل و قبح ا همه متّفق، نام و بالجمله طبقات کفّار بالتّماممشرکین و ارباب اص

کـه   منقول نشـده ي، در هیچ عهدي، که تقریر کرده شد. و از هیچ احد اظلم؛ به همین معن
سـن  یـا ح  ذلک عدل را قبیح داند عدل دانسته و معاي متّصف به عقل متعارف باشد و معن

بـودن حسـن و    یعقلمعناي ا قبیح نداند؛ و این است سن داند ینداند و همچنین ظلم را ح
  36ه و معتزله و جمهور حکماست.که مذهب امامی قبح؛ چنان

  آنها يدر صورت اثبات شرع يجاي هان جابكب) ام

حسـن و   یاز بـداهت عقلـ   يگـر یر دیـ تقر، قتیه در حقکبودن حسن و قبح  یگر بر عقلیل دیدل
نباشد و صرفاً شرعی باشد، امکان دارد کـه حسـن    قبح است، آن است که اگر حسن و قبح عقلی

مرحـوم   جا شود. [پاسخ اشـکال: توضـیح تنـاقض، در بیـان     و قبح اشیا با همدیگر تعاکس و جابه
ـ ا الدین طوسـی رخواجـه نصـی  ست] یشتر نیح بیتوض يبرا یوجود دارد و ضرورت عالمه حلی ن ی

  ند:یفرما یدر شرح آن م یعالمه حلان و مرحوم یب 37»لجاز التعاکس«وتاه کل را با عبارت یدل
بـه  ، در حسن و قبح وجود دارد ییجا هس و جابکان تعاکام، نباشد یعقل اگر حسن و قبح

ح تـوهم  یه ما قبکس [آنچه را کح باشد و بالعیقب، مینک یسن توهم مه ما حکه آنچه را کنیا
معتقد باشند به  يادیز يها ه امتکن است کممین صورت، سن باشد]. پس در اح، مینک یم

؛ رده استک یکیه به آنها نک یسکوهش کرده و نک يه به آنها بدک یسکش ینیکو بودن ستا
باطـل   یه هر عاقل؛ و از آنجاکس آن حاصل شده استکما اعتقاد به ع يه براگونه ک همان

ـ  يایمستند به قضاکام، ن احیکنیم که ا قین پیدا مییما ، داند یبودن آن را م نـه  انـد،   یعقل
  38ه و عادات.یشرع یمستند به اوامر و نواه

  آنها يار مطلق حسن و قبح در صورت اثبات شرعكج) لزوم ان

چ یهـ گـردد،  اثبـات   یثابـت نشـود و از راه شـرع    یه اگر حسن و قبح عقلـ کل سوم آن است یدل
یـن  ا خواجـه نصـیر طوسـی   شود. عبارت مرحـوم   یثابت نم یو عقل یدام از حسن و قبح شرعک

  د:یفرما یدر شرح آن م حلیو مرحوم عالمه  39»لو ثبتا شرعا النتفائهما مطلقاًو«است: 
ـ  ، ه اگر آنها شرعاً ثابت شوندکن است یر آن ایتقر  یشـوند و تـال   یعقالً و شرعاً ثابـت نم

پس مقدم [ثابت شدن ؛ حسن و قبح هر دو] اجماعاً باطل است یو شرع ی[ثابت نشدن عقل
ـ  یبرخ يو بد یه اگر ما خوبکن است یت ایان شرطی] مثل آن است. بیشرع ا را بـا  یاز اش
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ـ   ز اسـت یمتعال جـا  يپس وقوع آن از خدا؛ مینک یم نمکدروغ ح یبه زشت، میعقل نفهم
ما ، ح استیقب، ه آنکخبر دهد  يزیچ ةپس هرگاه به ما دربارـ   کبیراً عن ذلک علواً یتعال

سن خوب و ح، ه آنکخبر دهد  يزیچ ةه به ما دربارک یم و هنگامینک یجزم نم به قبح آن
م یشـمار  یز میز ما جایو نیز بودن دروغ؛ به جهت جا؛ مینک یجزم نم سن آنما به ح، است

 یتعال يمت خداکبودن ح یل منتفیبه دل، ندک یح را دستور دهد و از حسن نهیه به ما قبک
  40].یو ثابت نبودن حسن عقل ی[ثابت بودن حسن شرع رین تقدیبر اساس ا

    ي. داليل قرآن۲-۴
بـا قطـع نظـر از    ي خـود افعـال،   م بـرا یرکـ ه قـرآن  کـ شود  یم استفاده میرکات فراوان قرآن یاز آ

در ادامـه بـه   آن را دارد.  كو عقـل انسـان تـوان در   قایل شـده اسـت   حسن و قبح ی، م شرعکح
  شود. اشاره میات ین آیاز ا یبرخ

  بيهوده نبودن آفرينش  و  هدف يالف) ب

وهش شـده و مفـاد   کـ سـبحان ن  ينش خـدا یهوده پنداشـتن آفـر  یهدف و ب یبیات گوناگون، در آ
ه انسـان  کـرد کـ  تـوان اسـتفاده    یات مـ ین آینش انسان است. از ایآفریات، هدفمندبودن گونه آ نیا

ح اسـت و  یقبـ ، نشیهـوده بـودن آفـر   یه باطل و بکند ک یم كدربا مراجعه به عقل و فطرت خود، 
ـ امنزه اسـت. از  خداوند متعال از آن، ن قبحیل همیبه دل متعـال   يخـدا ، اتیـ از آ یدر برخـ  رو نی

وهش کـ آن ن ةردن دربـار کـ ر نکـ نش و فیهوده انگاشتن آفریبدلیل انسان را به ی، خیبا استفهام توب
  کند. یم

ه انسـان  کـ ن اسـت  یـ ات ایـ گونـه آ  نیـ سـبحان در ا  يه اساس اسـتدالل خـدا  کروشن است 
 عقـل انسـان  ، گـر ید عبـارت  نـد. بـه  کدا یـ نش علـم پ یهدف بودن آفـر  یهوده و بیتواند به قبح ب یم

؛ چـون  بدانـد  هـوده و باطـل  یسـبحان ب  يخـدا  ياریـ فعل اخت منزلۀ یک بهرا » نشیآفر«تواند  نمی
دانـد.   یمنـزه مـ   سـبحان را از آن  يخداهمین قبح ل یداند و به دل یح مینش را قبیهوده بودن آفریب
سـن  و اثبـات ح ی، و عقلـ  یحسـن و قـبح ذاتـ    ی(نفـ  ر اشاعرهکخالف تفی برروشن بهیات، ن آیا

ـ  ینش را بیه خدا آفرکن است کمم. از نظر آنان، ) استیشرع ؛ هـدف قـرار داده باشـد    یهـوده و ب
  41د.ننک یم ینش را نفیهوده و باطل بودن آفریب، اتین آیه اک یحالدر

دلیـل چنـین تفکـري    و انسـان را بـه    ینش را نفـ یهوده و باطل بودن آفریه بک یاتیاز آ یبرخ
  اند از:   عبارت، ندک یوهش مکن

  )115 :مؤمنون( »أَ فَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناکُم عبثاً و أَنَّکُم إِلَینا ال تُرْجعون«أ. 
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  )36 :امۀیق( »يأَ یحسب الْإِنْسانُ أَنْ یتْرَك سد«ب. 
  )27 :ص( »ذلک ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا أَرض و ما بینَهما باطالًلْو ما خَلَقْنَا السماء و ا«ج. 

  اران در آخرت  كقرار ندادن مؤمنان و گناه يب) مساو
نبـودن   يمسـاو رفـتن بـه بهشـت و جهـنم،     ل پـاداش و عقـاب و   یـ از دال یات، یکـی آ یدر برخ

کـرده،  ار کـ آنـان را ان تسـاوي  متعـال   يخـدا کر شده است. در این آیـات،  اران ذکمؤمنان و گناه
مؤمنـان و  یقـت،  ه در حقکـ دهـد   یار نشـان مـ  کن انیشمارد. ا یمنزه م را از آن یساحت قدس اله

ح اسـت و عقـل آن را   یقبـ  ينفسـه امـر   یفشتن آنان، پندا يستند و مساوینبرابر اران با هم کگناه
ـ ، ندکند و اگر انسان به عقل و فطرت خود توجه ک یشف مکو  كدر از  یبـرد. برخـ   یمـ  یبدان پ
ونَ «اند:  خوانده یمکبد حي آنها را م به تساوکح، اتیآ کُمـحما ی ـ . ا)21 :هیـ جاث» (ساء ر یـ ن تعبی

  دهد. یار را انجام نمکن یارو،  چیه منزه است و به ارکن یمتعال از ا يه خداکدهد  ینشان م
را در واقـع و  » ارانکـ قـرار دادن مؤمنـان و گناه   يمسـاو «هـر انسـان،    عقـلِ ، گـر ید عبارت به

ن یـ از انیـز  متعـال   يخـدا کنـد.   یوهش مـ کـ آنهـا را ن  ةنندک يمساودانسته، زشت  يامر، قتیحق
د کیـ تـه تأ کن نیـ نـد و بـر ا  ک یآنـان در آخـرت اسـتفاده مـ     يعـدم تسـاو  اثبات  يبرا یعقل كدر
  ست.یمتعال ن يخدا ۀستیقرار دادن آنان شا يه مساوورزد ک می

ه هـر  ی)، کـ و اثبـات حسـن شـرع   ی، و عقلـ  یحسن و قـبح ذاتـ   یبر اساس نظر اشاعره (نف
قـرار   ياران را مسـاو کـ مؤمنـان و گناه کـه خـدا   ن اسـت  کـ مم، صرفاً به خدا وابسته است يامر

  42ه مانع آن شود.نیست کر از اراده و جعل خدا یغ یتیمت و واقعکدهد و ح
  اند از: ات عبارتین آیاز ا یبرخ

ـ  « تَرَحینَ اجذ واء        أَم حسب الـَّ سـ حاتال لُـوا الصـمع نُـوا وینَ آمذ م کَالـَّ لَهـعأَنْ نَج ئاتی وا السـ
  )؛21 :هیجاث( »محیاهم و مماتُهم ساء ما یحکُمونَ

ــلُ الْمتَّ « عنَج ضِ أَمــأَر ــی الْ ینَ فــد فْسکَالْم حاتــال ــوا الص ــوا و عملُ ــذینَ آمنُ ــلُ الَّ عنَج ــینَ أَم ق
  )؛28 :ص» (کَالْفُجارِ

  .)35: قلم( »أَفَنَجعلُ الْمسلمینَ کَالْمجرِمین«

  ج) فهم و تعقل

أَ «ماننـد  انـد،   کـرده اشـاره    دن انسانیگوناگون به عقل و فهم يها با عبارتاز قرآن،  یات فراوانیآ
بـه صـراحت از   ، اتیـ از آ یدر برخـ  44.)73 :بقـره ( »لَعلَّکُم تَعقلُون«و  43؛)44 :بقره( »فَال تَعقلُون
دادنـد   فـرا مـی  گـوش   یا به سخنان وحـ یاگر در دنگویند  میه آنان اظهار کند ک یاد میاهل جهنم 
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حابِ          «از اهل آتـش نبودنـد:   کردند  میا تعقل ی ی أَصـ ا فـ لُ مـا کُنـَّ قـنَع أَو عم ا نَسـ و قـالُوا لَـو کُنـَّ
یح سـن و قبـ  از امـور ح  ياریه انسـان بـر دانسـتن بسـ    کدهد  ینشان مه ین آی. ا)10ک:مل( »السعیرِ

بـر علـم خـود بـه     ها با تکیـه   انسانه اگر وجود دارد ک یذات یقیحقاقدرت دارد. براساس این آیه 
دگاه یـ خالف دیـز بـر  ات نیـ ن آیا 45شدند. یاهل آتش نمیافتند و  میت یهدا، ردندک یآنها توجه م

  نند.ک یار مکات را انینند و واقعیب یدن امور ناتوان میه عقل را از فهمکاشاعره است 

  ي از فحشاد) لزوم دور

ات یـ ن آیـ نـد. از ا ک یمـ  و فـواحش سـفارش   از فحشا يات گوناگون به دوریسبحان در آ يخدا
، االمـر و واقـع   در نفـس ي متعـال بـه آنهـا،    خـدا  یش از امر و نهـ یپاین امور ه کشود  یاستفاده م

سـبحان   يبـودن آنهاسـت. خـدا    همـان فحشـا  ی خدا از آنها، نه كمالهستند و متصف به فحشا 
 یار زشـت کـ ه هرگـاه آنـان   کـ دهـد   یخبـر مـ  چنـین  ت یاز رفتار و گفتار جاهلیات، از آ یدر برخ
سـبحان در پاسـخ    يننـد. خـدا  ک یان مـ یان خود و امر خدا بکایل آن را روش نیدل، دهند میانجام 

ن سـخن بـه خـدا    یـ نـد و آنـان را بـه جهـت اسـتناد ا     ک یمـ ان یردن خدا به فحشا را بکامر ن، آنان
دنا علَیهـا آباءنـا و   و إِذا فَعلُوا فاحشَۀً قـالُ « :نماید میوهش کن جـال      وا و ه ه أَمرَنـا بِهـا قُـلْ إِنَّ اللـَّ اللـَّ

  ).28: اعراف» (اللَّه ما ال تَعلَمونَ ییأْمرُ بِالْفَحشاء أَ تَقُولُونَ علَ
اسـت   يزیـ چمعنـاي   بـه و  46تجاوز از حد اسـت معناي  به »فحش« ۀشیاز ردر لغت، » فحشا«

، زیـ را در آن چیـ ز 47چـه از افعـال باشـد و چـه از اقـوال؛     ؛ داشـته باشـد   يادیـ ز یه قبح و زشتک
رو،  یـن از ا، شـود  یفحشا گفتـه مـ  » زنا«به نمونه  يتجاوز از حد و مقدار صورت گرفته است. برا

، ارکـ ن یـ ننـد و ا ک ینامشروع برقرار مـ  ۀگذارند و رابط یش فراتر میحد خو زن پا را از ه مرد وک
  بسیار دارد. یزشت

  48است. در این آیه، به گفتۀ بیشتر مفسران، کشف عورت و عریان بودن در حال طواف» فحشا«

ضـمن  برخـی از معاصـران    49دارنـد. » فحشـا «ر یدر تفسـ  يگـر یدگاه دیـ از مفسـران د  یبرخ
عـام (امـر   معنـاي   بـه  آن را، ردنکـ ان طـواف  یـ عرمعنـاي   به »فحشا«ر یتفس د نبودنیح به بعیتصر

ت (برهنـه  یـ ان در جاهلکار مشـر کـ ه هم بر کاند  ردهکد باشد) معنا یآن شد یه زشتک یار زشتیبس
یـژه مـردم   و بـه یـان مـردم،   ه در مکـ  يگـر یشـتر د یق بیردن) منطبق است و هم بر مصـاد کطواف 

  50وجود دارد.زمان ما، 
ن یخـود فحشـا هسـتند و بـه همـ      يخـود  بـه ، از امور یه برخکداللت دارد  یروشن هه بین آیا
ه کـ ن اسـت  یـ ه ایـ ظـاهر آ «د: یـ فرما یمـ  ییدهد. مرحوم عالمه طباطبا یخدا به آن دستور نمدلیل 
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فحشـا  ، نـد کامـر   ه اگـر خـدا بـه آن   کنه آن؛ ندک یامر نم خدا به آن، نفسه فحشاست یه فک يزیچ
  51».باشد ینم

 نـد: ک یگونـه معنـا مـ    نیـ فحشـا را ا ـ   رو اسـت  انـه یم يه خود اشعرـ ک تفسیر المنارصاحب 
 یراجحـ  يهـا  سـالم و عقـل   يهـا  در فطـرت ی آن، ه زشتکاست  یا خصلت زشتیفعل ، »فاحشۀ«
  52».ار استکآش، دهد یز مییح و ضار و نافع را تمین و قبسان حیه مک
  سد:  ینو یرد و میپذ یرا م یه بر حسن و قبح عقلین داللت آیهمچن يو

ـ تقریب از راه عقل]، ذکان از راه عقل و نقل است. اما اول [تکب مشریذکت، ن قولیا رش ی
از فحشاست و خداونـد بـا   ، ه آنکست ین نیدر ا یان شما اختالفین ما و میه بکآن است 

و تنهـا  ؛ نـد ک ه امر به فحشـا کمنزه است ، در او راه ندارد يا چ شائبهیه هکمال مطلقش ک
 یۀه در آک يطور همان؛ ص استینقا ۀز همکه مرکطان است یش، ندک یه به آن امر مک یسک
ـ ل علیدل، نیو ا )268 :بقره( »الشَّیطانُ یعدکُم الْفَقْرَ و یأْمرُکُم بِالْفَحشاء«د: یفرما یگر مید ه ی
  53ند.ک یار مکرا ان یام شرعکه حسن و قبح در احکاست  یسک

 يه خـدا کـ آنتوجـه بـه   بـا  ــ  » قُلْ إِنَّ اللَّه ال یأْمرُ بِالْفَحشاء« یۀدر آ» فحشا«م به وصف کق حیتعل
ل یـ دلبـودن،  » فحشـا «ه کـ دهـد   ینشـان مـ  نکرده است ـ  استفاده » ها«ر یاز ضم، آن يجا متعال به

ف متصـ نیـز   ش از امـر بـه آن  یپـ آن چیـز  ه نشانگر آن است کان ین بیدستور ندادن به آن است. ا
بـه آن  دلیـل  ن یمتعـال بـه همـ    يقتـاً زشـت اسـت و خـدا    یواقعاً و حق» فحشا«و بوده » فحشا«به 

، دهـد  یدسـتور نمـ  » فحشـا «ه چرا خـدا بـه   کشود پرسیده هرگاه ، گرید عبارت دهد. به یدستور نم
  .»ح استیذاتاً قبفحشا چون فحشاست و «ه کتوان گفت  یمنن یجز ا

أْمرُ    ـ    دهـد  یدسـتور نمـ  فحشـا   بـه فرمایـد   مـی ه کـ متعال پـس از آن  يخدا ال یـ ه قُـلْ إِنَّ اللـَّ
شاءند:ک یاشاره م، دهد یدستور م هاه به آنکبه آنچه ـ   بِالْفَح     ط سـی بِالْق بـرَ ر قُـلْ أَمـ   بـا توجـه .

متعـال در   يرا خـدا یـ رد؛ زکـ را اسـتفاده  » قسـط « یه بر حسـن ذاتـ  یتوان داللت آ یه میاق آیبه س
سـخن آنـان    نخسـت ، ردنـد ک یان مـ یرا دستور خدا بفحشا  ل انجامیه دلکان کخ به سخن مشرپاس

اشـاره  ، دهـد  یدسـتور مـ   هـا سـپس بـه آنچـه بـه آن     ؛»قُلْ إِنَّ اللَّه ال یأْمرُ بِالْفَحشـاء : «ندک یرا رد م
ذاتـاً و  » قسـط «نیـز   یالهـ  انیـ ش از بیه پکدهد  یان نشان مین بی. اقُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط ند:ک یم

بـودن  » قسـط «دیگر، معیار امر خدا به قسط،  عبارت کند. به حقیقتاً نیکوست و عقل آن را درك می
  ند.  ک یم آن است که پیش از امر الهی به آن، ذاتاً نیکوست و عقل آن را درك

أْمرُ بِالْفَح   « دهـد:  یدسـتور نمـ  فحشـا   ه خدا بهکنیا ال یـ ه امـر  » قسـط «و بـه   »شـاء قُـلْ إِنَّ اللـَّ
ـ   یم مکیح يا از خدایآیار و ضابطه است. حتماً بر اساس معکند،  می ن یـ ضـابطه بـودن ا   یتـوان ب
قـالُوا  «شـده اسـت:   اشـاره   یمت الهـ کبه ح يادیات زیه در آک گونه رفت؟! همانیو امر را پذ ینه
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 أَنْت تَنا إِنَّکلَّملَنا إِالَّ ما ع لْمال ع حانَکبیمسکالْح یملولٍ إِالَّ     « ؛)33 :بقره( » الْع سـنْ ر لْنا مـ سـمـا أَر
یم   یضلُّ اللَّه منْ یشاء ویهدي منْ یشـاء و بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم فَ کـزِیـزُ الْحالْع و ؛ 4 :میابـراه ( »هـ(

»یهِملنُص فونا سینَ کَفَرُوا بِآیاتذُوقُوا       إِنَّ الَّذ یـرَهـا للُـوداً غَیج ملْناهد بـ مهلُـودج تجناراً کُلَّما نَض
تواند حکمـت آن   نمی» قسط«و » فحشا«. آیا عنوان  )؛ و...54(نساء: » الْعذاب إِنَّ اللَّه کانَ عزِیزاً حکیماً

  یت دارد.االمري زشتی یا خوبی آن حکا باشد؟! عنوانی که از حقیقت خارجی و نفس
آن  ةدهنـد  انجـام ، نفسـه اسـت و عقـل انسـان     یف ةمفسد يدارا» فحشا«ه ک گونه همان، نیبنابرا

ز یـ نفسـه اسـت و عقـل انسـان ن      یمصـلحت فـ   يز دارایـ ن» عـدل «و » قسـط «، ندک یوهش مکرا ن
بـه  کـم شـارع متعـال،    و ح ؛اند د یش میستاشایستۀ آن را  ةدهند ند و انجامک یم كآن را در یخوب

عـدل و  معنـاي   بـه  »قسـط «ه کـ انـد   ردهکـ ح یز تصریاز مفسران ن یبرخ د.یافزا یمآن قبح و حسن 
  54دهد. یشهادت مآن سن و ح یخوببه ه عقل کاست  يزیهر چ

 یشـدن بـه فـواحش نهـ     یـک از نزدصـراحت،   بـه قـرآن ،  ات یـ از آدیگـر   یدر برخخداوند 
ـ . ا)151:انعام» (نمنْها و ما بطَ ما ظَهرَ  و ال تَقْرَبوا الْفَواحش: «ندک یم ه کـ ز داللـت دارد  یـ ه نیـ ن آی

ن امـور  یـ شـدن بـه ا   یکمتعال از نزد يند و خدایفحشای به آنها، ش از تعلق نهیپ، از امور یبرخ
 ن امـور یـ در اکـه بـه گمـان اشـاعره،     آنها داللت دارد؛ نه آن یبر قبح ذاتاین آیه پس دارد؛  یباز م

  شود. پیدا میبه آن  یپس از تعلق نه، وجود ندارد و قبح یقتیگونه حق چیه
وا مـا   : «ماننـد ؛ ردکـ تـوان استشـهاد    یز مـ ین يگریات دیبه آیات، ن آید اییتأ يبرا حـال تَنْک و

بِیلًا       سـ سـاء قْتـاً وم شَـۀً وکـانَ فاح ه و ال «و  )22:نسـا » (نَکَح آباؤُکُم منَ النِّساء إِلَّا ما قَد سلَف، إِنـَّ
بِیال     یتَقْرَبوا الزِّن سـ سـاء شَـۀً وکانَ فاح ه کـ  یاز ازدواج بـا زنـان   ،اتیـ ن آیـ . در ا)32: اسـرا » (إِنَّه

ان یـ حرمـت ب  يه بـرا کـ  یلـ یشـده اسـت. سـپس دل    یز از زنا نهـ یاند و ن ردهکاح کپدران با آنها ن
بِیالً  «ست: هافاحشه بودن آن، شده سـ سـاء شَۀً وـ . از ا»فاح ه چنـان  کـ شـود   یات اسـتفاده مـ  یـ آ نی

و راه بـد  دلیـل فحشـا   ح اسـت و شـرع مقـدس بـه     یقبـ هم ان شرع یزنا بدون بنیز و  ةایی ازدواج
ی، و عقلـ  یحسـن و قـبح ذاتـ    یه بـر اسـاس نفـ   کشمارد. روشن است  یرا حرام مشان آنها بودن

  ندارد. یوجه »ساء سبِیالًفاحشَۀً و« رکذ
: نـد ک یاد مـ یـ » یبغـ «و » اثم«، »فواحش«ردن کاز حرام  یروشن بهیات، از آ ین در برخیهمچن

» یبر رَّمقُلْ إِنَّما ح    قِّ و رِ الْحـ بِغَیـ غْـیالْبو الْـإِثْمطَنَ وما بنْها ورَ مما ظَه شالْفَواح   ه أَنْ تُشْـرِکُوا بِاللـَّ
لْطاناً و ما لَ سـ نَزِّلْ بِهی لَـی ال  مونَ   أَنْ تَقُولُـوا ع لَمـمـا ال تَع ه ـ . ا)33: اعـراف ( »لـَّ ز نشـان  یـ ه نیـ ن آی

 يو دارا» یبغـ «و » اثـم «، »فـواحش «متصـف بـه   ی به آنهـا،  از تعلق نه، پیش ن اموریه اکدهد  یم
ن یـ اسـت. اگـر ا  کـرده  آنها حرام  یقبح ذاتدلیل را به » یبغ«و » اثم«، »فواحش«و خداوند اند  قبح
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صاف متصف شوند، بدین معنا خواهد بود که این امـور، پـیش از   امور پس از تعلق نهی، به آن او
نیستند و خدا اموري را که حرام کرده، حرام نمـوده اسـت و ایـن    » بغی«و » اثم«، »فواحش«نهی، 

  55است. »حمل الشیء علی نفسه«معنا برخالف فهم عرفی و عقل و فطرت سالم است و همانند 

  ي احسان) پاداش احسان برا  ه

زاء اإلِحسـان إِلّـا اإلِحسـان     «ر شـده اسـت:   کـ ذ یکن یپاداشیکی، ن يبرا، اتیآ یدر برخ لْ جـ هـ «
ی و نفــ، اق آنیو ســ 56، ر شــدهکــذ يارکــصــورت اســتفهام ان ه بــهکــه یــن آیــ. ا)60 :الــرحمن(

پرسـد:   و از آنهـا مـی  دهـد   یرا مخاطب قرار مـ  ها انسان 57ـ   ه بر حصر داللت داردـ کست  استثنا
ه انسـان اگـر بـه عقـل و فطـرت      کـ شـود   یان استفاده مین بیاست؟ از ا یکیجز ن یکیا پاداش نیآ

ه در نشـانگر آن اسـت کـ   ن یـ اسـت و ا  یکـی تنهـا ن  یکـی ه پـاداش ن کابد ی یم، در ندکخود توجه 
ز یـ و نیقـت،  خالف حق، بـر باشـد  يبـد  یکیاست و اگر پاداش ن یکیتنها ن یکیز پاداش نیواقع ن

 يبرخـورد بـد   يبـا و ي، فـرد  یکـی اگـر در برابـر ن   58اسـت. مخالف فهم عقل و فطـرت انسـان   
ـ  یـ ا یبـه زشـت  ، فطرت سالم باشد يه داراک یهر انسان، ردیصورت گ ن یـ بـرد و ا  یمـ  ین رفتـار پ

  فهمد. یافعال را م یو زشت یخوب، ه عقل و فطرتکآن است  ۀنشان، و فهم كدر

  افعال يو عقل ي. آثار حسن و قبح ذات۵
دارد؛  یژه در مسـائل اساسـ  یـ و بـه  یفراوانـ  يامـدها یپی افعـال،  و عقل یرش حسن و قبح ذاتیپذ

 یتنهـا بـه برخـ   یـت اختصـار،   رعا يز اشاره شد. برایاز آنها ن يا چنانچه در مطالب گذشته به پاره
  م.ینک یمهم آن اشاره م يامدهایاز پ

  سبحان يالف) اوصاف و افعال خدا

  ؛متکمتعال به عدل و ح ي. وصف خدا1
  ؛اتیسبحان به غا يودن افعال خدا. معلَّل ب2
  ؛. لزوم لطف بر خدا3
  ؛امبرانی. بعثت پ3
4 ؛فیلکسن تح  
  ».طاقیف بما ال یلکت«. قبح 5

  ب) نبوت

  ؛با معجزاتپیامبران  ی. ضرورت همراه1
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  ة نبوت؛نندیستن در برهان ادعاک. لزوم نگر2
  ؛مانند عصمت؛ امبرانی. اوصاف پ3
  یت.. خاتم4

  ج) اخالق

  .اخالقثبات 

  امكد) اح

  ؛ام عقلکام شرع با احک. مطابقت اح1
  59ام اسالم.ک.استمرار اح2

  يگير و نتيجه يبند .جمع۶
ی، و عقلـ  یاثبـات حسـن و قـبح ذاتـ     يه بـرا کـ جه به دسـت آمـد   ین نتیا، ان شدیه بک یاز مطالب

ان کـ امبـداهت عقـل؛    انـد از:  ن آنهـا عبـارت  یتـر  از مهم یبرخکه  وجود دارد یل متعدد عقلیدال
ار مطلـق حسـن و قـبح در صـورت اثبـات      کـ لـزوم ان و  آنها؛ یدر صورت اثبات شرع ییجا هجاب

شـود. از   یافعـال اسـتفاده مـ    یو عقلـ  یحسن و قبح ذاتـ ، ات گوناگونین از آیآنها. همچن یشرع
 يماننـد اوصـاف و افعـال خـدا    ی افعال، در امور مختلف، و عقل یرش حسن ذاتیپذ، گرید يسو

  دارد. یگوناگون يامدهایپکام، اخالق و اح ،نبوت، سبحان
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