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 صدر  یدشه  یکردبر رو مبتنی
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 چکیده

ر  ر ک   ی أسنق  یرفسن  ه  ت   ییأحنل  فیحسنن   بح  فععل  ر  لم  فونو م أسن    یینتع  یچگونگ 
 یهسقندم بل فسقفلره فز آ ف  ییه  طرعدف فن حسن   بح  ل ال یینفز فوو   یرف ر. برخ  «یّ »حج ی أله
 لسندحسنن   بح  بل أانل     أف أیلن فندهرره  یأشنوو ف،م سنع  یلیأسنمالن ر  بل  بانل  یمسنوعلنع

 یین ف بر فسلس آن تع هلی  بد هلیخوب  یمخلو ۀأامح    أفسد  یفععل   فبط  بربرف  هرره   بل أعرع
بل  جور   یم  ل م یفز طرعدف فن سنرسن   حسنن   بح   فت  یکیوند  ب  لنوفن    یدهنند. شنو  یین  تح
بر تالم  قنی ف أح  یأربوط م بحث  یل   ضننان ن د را ینب  شنند، أ ل ا فسنن    فز ف  فی فبط  ینچن

 یلنأ  فیآنولم هرگون   فبط  یینشنکل رفره   بعد فز تح  یل أع ۀأانمح    أفسند ۀفحقالا، أاکن ر بل 
 .رهدیأامح    أفسده  ف أو ر أنلبش  برف  أ ین  ف ی  بد یخوب

 رهدیآنول پررفخق    نشنلن أ  یلبیوند م ب  ف ز یدخرر   هالن شنو   یهلن د  یلن   بعد فز ب یشپ  نوشنقل 
 ین  هاچن «یل أع ۀ»أانمح    أفسند ی ر  خانو  أله یشناندفند یدگلهر یمعرففخالب  یب  جز أحلن

 بنل  یهارفه  یزفنر  أ  م«ی   »تفنل ، ععنل أانننر بنل بح  «یلندم بح  تجرّ  ینلفز »بح     یر ک  جندفن
 رف ر. یرود  ت   یدفشکلا، شو 

 
 lahotian@gmail.com .قم یه،، فقه و اصول، حوزه علم4سطحدانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی، . 1
  ن.استادیار دانشگاه تهرا 2.
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   ود . یدحسنم بح م أامح م أفسدهم شو  :یدیواژگ ن کل
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 مقدمه

از احکام   یحکم  یمنجّز و معذّر است. وقت  یآن به معنا  یمشهور اصول   یحجت در معنا

معذّر    یاو مستحق عقوبت است و وقت  یعنیبر مکلّف منجّز است    یمی،تحر  یا  یوجوب

  یح از قب  یگری د  یرنبودن تعب  یا عقوبت بودن    ندارد. مستحق  یاستحقاق   ینچن  یعنیاست  

بحث    یانم  یقعم  ایرابطه   ینجااست و از ا  یفتکل  اب  ۀبودن و نبودن عقوبت مخالف کنند

ک  ترینی به عنوان محور  یّتحج با  فقه،  قبح   یرتفس  یفیتبحث در علم اصول  حسن و 

  یارشناختی مع  یژهو به و  یختشناو معرفت   ی وجودشناخت  ی،معناشناخت   یو مبان   گیردی درم

 .  کنندی فا میدر مباحث علم اصول ا ینقش مهم  -مالک سنجش حسن و قبح یبه معنا-

به آن    یمختلف   یربوده که با تعاب  ی اخالق   یو بد  یپژوهش، خوب  ینو قبح در ا  حسن

ترک.    یاسزاوار انجام    یاذم و    یااستحقاق مدح    ی،اشاره شده است مانند: ضرورت اخالق 

 ین و از ا  گیرندی انسان قرار م  یو اراد  یاریوصف رفتار اخت  ی،معان  ینبح به احسن و ق 

  یان م  یاختالف مهم  شوند،یاوصاف م   ینمتصف به ا  معیاریرفتارها با چه    ینجهت که ا

فعل و    ۀاز مصلحت و مفسد  ۀ حسن و قبح را برآمد  یشکل گرفته است. گروه  یاناصول

اوصاف را در ذات فعل   ینا  یشهر  یزن  یسوم   دستۀ.  انداز اعتبار شارع دانسته   ۀبرگرفت  یبرخ

که مورد کشف و ادراک قرار    اندعالم محسوب کرده   یاتاز واقع  یتیو آنها را واقع  یدهد

اصولگیرندی م دست  یا  یجملگ  یعه،ش  یان.  و    ۀدر  دست  یااول  جا  ۀدر  . گیرندی م   یسوم 

اول است که    ۀدست  یدگاهد  گیرد،ی قرار م  یرد نقد و بررسمقاله مو   ینکه در ا  یدگاهید

 هستند.   ییموافقان حسن و قبح عقال

اخالق    ۀ فلسف  در  گرایییجهنت  یکردبا رو  یکه مشابهت قابل توجه  ییو قبح عقال  حسن

. از نگاه معتقدان  بیندی افعال و مصلحت و مفسده آنان ارتباط م   یو بد  یخوب  یان دارد، م

مفسده   یاست که دارا  یحقب  ی حَسن است که مصلحت داشته باشد و عمل  یمبنا، عمل  ینا

 ها ی و بد  های مصلحت و مفسده به سنجش خوب یناساس هم  برباشد. آنان معتقدند عقال  
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مصلحت    ینا  کهین ُقبحِ افعال اتفاق دارند. البته در ا  یارو در حکم به حُسن    ینپرداخته و از ا

چ مفسده  ا  یستو  است    یاآ  کهین و  فاعل  مفسده،  و  مصلحت  م  یامالک    یان جامعه، 

ف - یاسالم  یشمندان اند نظر  -خالقیا  گراییجه نت  یلسوفانهمچون  ندارد.    یاتفاق  وجود 

 یی و سودگرا  یگرگرایید  یی،اختالف، به سه شاخه خودگرا  ینبر اساس هم  گرایانیجهنت

شده  خودگرا  یاخالق   های   ارزش   سنجش  مالک.  اندمنشعب  خ  یانرا  فاعل،    یرفقط 

چون خانواده، ملت، نژاد خاص و...، و    یگروه خاص   یا و    یگراند  یرفقط خ  یگرگرایاند

گرا  یا  یانسودگرا خ  یان،همه  خ  یرِهم  هم  و  مردم(    یرخ  یعنی)  یگراند  یرِفرد  عموم 

 های ه یاختالف بوده و نظر  ینا  یرمسلمان درگ   یلسوفانهم ف   یاسالم   اندیشۀ  در.  انددانسته 

 آنها عبارتند از:  ترینمهم  که اندمصلحت مطلوب مطرح کرده  یا یجهرا در باب نت یمختلف 

حفظ نظام    یداشلت و در راسلتا  یمصللحت عموم  ی: اگر فعلیحفظ نظام اجتماع  -

نظام بود، بد و    ینداشلته و مُخلّ به ا  یعموم  ۀبود، آن فعل، حَسلن و اگر مفسلد  یاجتماع

  ی،هسللتند )اصللفهان  یدگاهد  ینا  یانو مرحوم مظفر از حام  یاسللت. محقق اصللفهان یحقب

 (.234، ص1387؛ مظفر، 335ص  ،3، ج1429

آنهاست،    یت انسان   ۀ که الزم   عمومی   احساسات   اساس   بر   ها انسان   : ی عموم   یازهای رفع ن   - 

است    ی افعال انسان   ی برخ   یت غا   ی، عموم   یازهای ن   ین کنند. رفع ا   ی را درک م   ی مشترک   یازهای ن 

ضرورت را جعل    ۀ خود و آن افعال رابط   یان م   یازها، ن   ین رفع ا   برای   ها همه انسان   ین و بنابرا 

  یی عالمه طباطبا   یدگاه د   ین . ا کنند ی آنها اعتبار م   ی »خوب« و »بد« را برا   یا   « ید »نبا   و   « ید کرده و »با 

 (. 109و    103ص   تا، ی ب   یی، )طباطبا او است    یاِتاعتبار   یۀ بر نظر   ی است که مبتن 

و لکن   یرفته عالمه را پذ  یاِتاعتبار  یۀ نظر  ی، مطهر  ید شه  انسان:  ی ِعلو  ۀ به جنب  یدن رس  - 

  ی را قبول ندارد و معتقد است انسان دو »من« دارد: من سفل   ی عموم  یازهای بودِن رفع ن  یت غا 

و    ی من علو   های خواست   ین انسان(. ا   ی ملکوت   یت )واقع   ی انسان( و من علو   یوانی ح   یت )واقع 
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ملکوت  اخالق   یت غا   که   وست ا   ی وجود  م   اش ی افعال  ج 1378  ی، )مطهر   گیرد ی قرار   ،13  ،

 (. 740- 737ص 

آنهلا را  یتافعلال و غا یانم  ۀرابطل  یه،نظر ینصلللاحب ا  :ی یکماا    سااتااق  ح   -

اسلت که افعال انسلان    یتیانسلان، غا یقیو معتقد اسلت کمال حق  داندیم  یاسضلرورت بالق

  یاسدر ق   یدارند، همان طور که هر معلول  االمریبا آن، ضرورت و وجوب نفس  یاسدر ق 

 .(328، ص1387)مصباح،  ستبرخوردار ا یضرورت ینبا علت، از چن

  ید شه   های یدگاه د   ۀ معاصر، بدون مالحظ   ی اسالم   یشۀ بحث حسن و قبح در اند   یگیری پ   اما 

مبنا در درک   ین ا  یر چرا که او تأث  رسد ی ناقص و ناتمام به نظر م  صدر  یدمحمدباقر اهلل س  یت آ 

احتمال، برائه    یت چون حق الطاعه، منجز   یدی آن را در مباحث کل  یگاه و جا  « ّیت »حج  یت ماه 

را به آن اختصاص داده است.    ی مورد نظر داشته و بحث مبسوط و مفّصل   انقیاد و    ی تجرّ   ی، عقل 

اول درس خارج اصول( معتقد به    ۀ مسأله )در دور   ین ورود به ا   ابتدای   در   صدر   که جالب آن 

  ی بوده اما پس از خروج از آن، از طرفداران سرسخت حسن و قبح عقل  یی حسن و قبح عقال 

  ی ر بزرگ متفک  یدگاه بس که د  ین درس هم   ین ان شده در ا ی مطالب ب  ی . در قوت علم  گردد ی م 

  ین ا   ی صدر در ط   ید را متحول نموده است. شه   یدگاهش قرار داده و د   یر چون او را تحت تأث 

  ی محقق اصفهان   یدگاه د   یژه به و - یی به حسن و قبح عقال   ین قائل   یل دال   که ین مباحث، عالوه بر ا 

  یۀ را با ارا   ی بحث مستقل   کشد، ی را به نقد م   - در علم اصول   ی تفکر   ین به عنوان جلودار چن 

حسن و    یان بودن حسن و قبح مطرح و با نقد آنان، اساس و بن  یی محتملِ عقال  یر تفاس  ی تمام 

 . نهد ی را کنار م   یکرد رو   ین را متزلزل نموده و به طور کامل ا   یی قبح عقال 
 یر حسلللن و قبح و تأث  یدند  ییعقال یا  یمهم عقل  یگاهو جا  یتاهم  یلرو به دل  ینا از
صلدر حول  یدمباحث شله  یقوّت علم  یلبه دل  ینو همچن یّتحج  ۀآن بر مسلأل  یممسلتق

  یلو تحل  یآن اسللت که ضللمن جمع بند یرو در پ یشنوشللتار پ  یی،حسللن و قبح عقال
  یبه بررس   یی،حسن و قبح عقال  یانو بن  سو هم بر اسا  یاو، هم بر محقق اصفهان  ینقدها
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قابل    ینقدها تا چه حد و بر اسلللاس کدام مبان ینآنها پرداخته و نشلللان دهد ا  یابیو ارز
 باشد. برانگیزچالش تواندیقبول بوده و م
 ییحسن و قبح عقال ینموافق یلدال ینقد و بررس

 ین ا  ینمسللتقل به نفع موافق  یلچهار دل  یی،حسللن و قبح عقال یصللدر در بررسلل   شللهید
.  شلوند یقلمداد م  یاثبات  ایادله  یه،و بق یثبوت  یل،دل  نیاسلتخراج نموده اسلت. اول  یکردرو

 .شودیم یینصدر بر آنان تب یدشه یو نقدها یانب یبرا به ترت یلدال ینبخش، ا یندر ا
 یاول: انک ر حسن و قبح ذات یل. دل1.1

  یاسللت که البته از سللو   ییبه نفع حسللن و قبح عقال یلدال  ترینیاز قو یکی  یلدل این

  ینآنان توانسلته چن  یصلدر اسلت که بر اسلاس مبان  یدشله یننشلده و ا یانبه آن ب  ینقائل

 (.446، ص1433 ی،را اقامه کند )حائر یبرهان مستحکم

خود دارند،    یان که در م   ی با وجود اختالفات   یی به حسن و قبح عقال   قائلین   که آن   توضیح 

اتفاق عقال   ی ورا   یقتی و حق   دانند ی در خارج م   یقی حق   ی بق را فاقد مطا   ی اخالق   یای قضا   ی همگ 

را منکرند و معتقدند    ی ذات   یا   ی حسن و قبح واقع   یلسوفان، ف   یقت . در حق یستند ن   یل آنها قا   ی برا 

مفسده( وجود ندارد. آنگاه از    یا آن )مصلحت    یجۀ به جز خوِد فعل و نت   یزی چ   ارج در عالم خ 

  یرد قرار بگ   ی اخالق   گذاری مالک ارزش   تواند ی که م   یتی که تنها واقع   گیرند ی م   یجه مقدمه نت   ین ا 

  یز مترّتب بر آن است و عقال ن   ۀ باشد، مصلحت و مفسد  ی و بد   ی اتصاف فعل به خوب   یار و مع 

 متفقند.   ها ی و بد   ها ی خوب   یین در تع   ی همگ   کنند، ی م   یدا آن پ   ز ا   ی چون درک مشترک 

و حسلن و   یاخالق   یایقضلا  یمقدمه اسلت که برا  ینا  یاسلتدالل بر مبنا  ینتمام ا پس

 یست؟مقدمه چ ینبر ا یلوجود ندارد. اما دل یخارج یتیقبح، واقع

که اگر حسن و    کند ی گونه اثبات م   ین ا   یی، عقال   یکرد مقدمه را به نفع رو   ین صدر ا   شهید 

  مفاهیم   که آن   یا هستند و    ی فلسف   ی ن از معقوالت ثا   یا :  یستند باشند از دو حال خارج ن   ی قبح، واقع 

  ی، فلسف   ی است که معقوالت ثان   ین دو در ا   ین شوند. تفاوت ا - ی و از اعراض محسوب م   ی ماهو 
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هم   ی، ماهو  یم بوده، اتصافشان در خارج و عروضشان در ذهن است، اما مفاه  زاعی انت  ی امور 

اول   ۀ است که حسن و قبح، از دست  ین عروض و هم اتصافشان در خارج است. حال سؤال ا 

  که آن   یا   و   اند )مثل عدالت و ظلم( انتزاع شده   ی هستند که از امور خارج   ی فلسف   ی و معقوالت 

 دارند و در خارج وجود دارند؟   خارجی   ازاء مابه   اعراض، بوده، مانند    ی ماهو   مفاهیمی 

  ی فلسف   یمی و مفاه   ی از امور انتزاع   توانند ی نم   ی و بد   ی که خوب   شود ی م   دقت معلوم   ی کم   با 

نداشته   ی وجه مشترک  یچ افعال، ه   ین که ا  گیرند ی قرار م   ی آنها، صفِت افعال مختلف  یرا باشند، ز 

  ین از ا   توان ی هستند، چگونه م   ی انتزاع   ی هستند، حال اگر حسن و قبح، امور   ین و با هم متبا 

ی مفهوم واحد انتزاع کرد؟ مثاًل احسان و عدم انتقام، دو فعل هستند که نم   یک   تباین، امور م 

  که قرار داد؛ به خصوص آن   ی تا آن را منشأ انتزاع مفهوم خوب   یافت آنان    ین ب   ی وجه جامع   وان ت 

 است.   ی عدم   ی امر   یگری و د   ی وجود   ی از افعال امر   یکی مثال،    این   در 

  شود یکه توهم م  ایمقوله  تنها.  اند ه مقولهاز اعراض باشند؟ اعراض ن  توانندیم   یاآ  اما

مورد قبول   یزبودن آنها ن  کیف  کهاست. حال آن  یفک  ۀحسن و قبح تحت آن باشد، مقول

متصف به حسن و قبح   یافتن،مطلب آن است که افعال قبل از وجود    ینبر ا  یل. دلیست ن

که اعراض    یقبل از تحقق معروضشان، تحقق دارند، در حال  بححسن و ق   یعنی  شوند،یم

اگر   یمحقق شوند. عدالت و ظلم، حت  توانندی ( قبل از وجود معروض نمیفیات)از جمله ک

متصف    یزمان   ید،را دارند؛ اما مثالً سنگ سف  یو بد  یدر خارج وجود نداشته باشند، خوب

سنگ    ی،و گرنه قبل از تحقق خارج  دکه در خارج وجود داشته باش  شودیبودن م   یدبه سف

همان   گیرند،ینم  یجا  ی،عرَض  ۀاز نه مقول  یک  یچندارد. پس حسن و قبح در ه  یرنگ

  واقعیت   و  بودند  موجود  اگر  که حال آن   آیند؛یهم به حساب نم  یفلسف  یمطور که از مفاه

 (. 446، ص1433 ی،دو قسم باشند )حائر یناز ا یکی یدداشتند، با

 اول یلدل نقد

 است:   یی بنا   ی اشکال   یگری و د   یی مبنا   ی اشکال   ی اول دارند که اول   یل صدر دو اشکال بر دل   شهید 
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  تواندیبا وجود اسلت و نم  یمسلاو یتآن اسلت که واقع  یلسلوفاناز مسللّمات ف  یکی  .1

ادراک کند، اما   یحرا به نحو صلح یداشلته باشلد. اگر عقل، امر یتواقع یرموجود،غ یامر

او    یدانسلته و برا  یانتزاع یآن را امر  یلسلوفانظرف عروض آن در ذهن باشلد نه خارج، ف 

بودن آن را به صلورت    یدر مواجهه با حسلن و قبح، واقع این. بنابرشلوندینم  یلاصلالت قا

صلدر معتقد   یداما شله  کنندیبودن، تصلور م  یبه صلورت معقول فلسلف  یاعرَض بودن و 

در عالم، قابل    موجودیرغ  هایییتاز عالم وجود اسلت« و واقع  تروسلیع واقع »لوح  اسلت

. مثالً  داندینم یو انتزاع  تهدانسلل  یتواقع یرا دارا  یفلسللف  یدرک اسللت. او معقوالت ثان

باشلد تا   یچه شلخصل  یراز ی؛هسلتند نه انتزاع یواقع  یامکان انسلان، امور یاوجوب خدا 

دارند.    یتامور واقع  ینو انتزاع کند و چه نباشللد، ا  یاوردامکان را به ذهن بوجوب و   ینا

،  1433  ی،موجود )حلائر  یرغ  یِانتزاع  یرغ  یِانلد: امورِ واقع-گونله  ینا  یزحسلللن و قبح ن

کرده  یمسلتقل بررسل   یمبنا را در پژوهشل   ین(. ما ا45، ص4، ج1433  ی،؛ شلاهرود447ص

 (.97، ص1399و سروش،  یان. )رک: الهوتیما

باز هم   یم،کن  یبا وجود تلق  یرا مسللاو یتو واقع  یریمرا بپذ  یلسللوفانف   یاگر مبنا  .2

دانسللت و امر   یفلسللف یحسللن و قبح را معقول ثان  توانیم یراز  شللویمینم  یلدل  یمتسللل

همان  -صدر    شهید  کهآن  یحرا لحاظ کرد که حسلن و قبح از آن انتزاع شلوند. توض  یجامع

  ینکه ا  داندیم یحسلن و قبح را ضلرورت اخالق  حقیقت  -شلد یانطور که در فصلل اول ب

راست گفت(، ضرورت    ید)با  ییضرورت در طول سلطنت انسان است. ضرورت راستگو

به عهد وفا    یدبه عهد )با ی، ضلرورت وفارا فاش کرد(  یگریراز د  یدراز )نبا یعدم افشلا

در   یهمگ  ها،ضلللرورت  ینکرد( و مانند ا  یانتخ  یدنکردن )نبا یانتکرد(، ضلللرورت خ

سللطنت بر هر کدام از    یار،اخت یانسلان وجود دارند و انسلانِ دارا  یارطول سللطنت و اخت

نکردن و...(    یانتراز نکردن، خ  یبه عهد، افشلا  یوفا  یی،افعال )سللطنت بر راسلتگو ینا

از آن حسللن و    توانیاسللت که م  یعنوان جامع  یزی،تحت سلللطنت بودن چ  یندارد. هم
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صلدر آن اسلت که    یدبه عبارت بهتر مراد شله  .(447، ص1433 ی،قبح را انتزاع کرد )حائر

سلزاوار انجام بودن اسلت و وجه جامع   یاوجهِ جامع افعال خوب، همان ضلرورت انجام 

حسلن و    توانیجامع، م ینسلزاوار ترک کردن اسلت. با وجود ا یال بد، ضلرورت ترک  افعا

 دانست. یفلسف یقبح را از معقوالت ثان

 دوم: انک ر ادراک مستقل حسن و قبح یل. دل2.1

ی بود، مطرح م  یثبوت   یلیاول، که دل  یلاست و با صرف نظر از دل  یاثبات  یلیدوم، دل  دلیل

آنرددگ  بر فرض  نم   یمطابق   یاخالق   یقضایا  که.  باز هم  باشند،    توان یدر خارج داشته 

در مقام    یراکرد ز  یحسن و قبح معرف   یینتع  یاز مصلحت و مفسده را برا  یرغ  یاریمع

فعل، مورد ادراک   ۀاز مصلحت و مفسد  یر غ  یگری ، امر دیو بد  یاثبات و سنجش خوب

از مصلحت و مفسده    یرغ  یاریوجود مع یِاگر امکان ثبوت  یگر،به عبارت د  گیرد؛یقرار نم

مورد ادراک واقع نشده است.    یرادچار اشکال است ز   یاریمع  ینشود، اثباتاً چن  یرفتههم پذ

آن است    ۀدر مصلحت و مفسد  صرفعل، منح  یکوجدان، مدرکات ما نسبت به    یبه گواه

 (. 45، ص4، ج 1433 ی،)شاهرود

وجود دارد و قابل درک    یز قال نسبت به افعال مختلف ندر خارج، ذم و مدح ع  البته

از نگاه مشهور، همان صحت و استحقاق مدح و ذم است؛ لکن    یزاست، حسن و قبح ن

تأمّل معلوم    یبا کم  یراحسن و قبح، تابع همان مصلحت و مفسده است ز  یامدح و ذم    ینا

افعال سبب و علتِ    یگاه  دو گونه ارتباط دارند:   قالافعال انسان با مدح و ذم ع  شودیم

آنها است؛ مثالً ظلم به   برا  یکمدح و ذم  تا مظلوم   یا انتقام    یشخص، سببِ آن است 

  یح است و آن تقب یواقع یّت،سبب  ینسرزنش کند. ا یافروکش خشم خود، ظالم را عقوبت 

مدح   یفعل برا  قتضایآن ظلم هستند؛ گونه دوم آن است که ا  یقیِو سرزنش، معلول حق

  که است. مانند آن الغایهیذ یبرا یتغا  یبلکه اقتضا یست، ن  یسبب و مسبّب   یاقتضاو ذم، 

اقتضا    یت . غاکنندیم  یحاز اختالل در آن، تقب  یریو جلوگ   یحفظ نظام اجتماع   برای  را   ظلم
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عقال    بدو صورت، آنچه مناس  ینا  یانکنند. از م  یحتقب  یا  ینرا تحس  یتا عقال فعل  کندیم

ییسبه عنوان ر  یزمدح و ذم به شارع ن  کهینبماهم عقال است، صورت دوم است. ضمن ا

  تواند ی نم  یست،رو صورت اول که قابل اسناد به او ن  ینو از ا  شودینسبت داده م  لعقالءا

 (. 335، ص 3، ج1429  ی،مورد نظر باشد )اصفهان

صللحت و مفسلده اسلت و  اسلت که حسلن و قبح، تابع م  ینا  یوجدان  یلتحل  ینا نتیجه

جز مصلللحت و    یگرید ینۀاثباتاً گز یننسللبت به آنها وجود ندارد، بنابرا  یدرک مسللتقل

 .یستما ن یرو یشپ ی،و بد یخوب یارمفسده به عنوان مالک و مع

 دوم یلدل نقد

  یاز افعال قابل ادراک اسلت و حت  یمسللمان، قبول دارند که حسلن و قبح برخ  فیلسلوفان

حسلن و قبح به نحو مسلتقل   ینا  کنندیاما ادعا م  شلود؛یعقال واقع م  یجزم  یقمورد تصلد

  یاخالق   یّاتادعا با وجدان  ینو مرتبط با مصللحت و مفسلده هسلتند. اما ا  شلودیدرک نم

وجدان  و بدون لحاظ مصلالح و مفاسلد،    ییما حسلن و قبح را به تنها یراز  یسلتسلازگار ن

 (.46، ص4، ج1433 ی،)شاهرود کنیمیم

 یلسوفان ف  یبرخ یاز سو یز، است و مانند آن ن یوجدان ی صدر، پاسخ یدپاسخ شه این

نت  ما   پدر  اگر:  اندزده  مثال  رد  در  چهشده است. چنان  یانب  یانگرا-یجهاخالق در مقابل 

جامعه    یکه وجودش برا  یدانشمند-مشهور در حال غرق شدن باشند    دانشمندی  با  همراه

یت مطابق نظر غا  یم،از آنها باش  یکیبه    رسانیبه کمک   ادرو ما تنها ق   -است  یدمف  یاربس

وجود دانشمند   یراز  یمده  یحکمک به دانشمند را بر کمک به پدر ترج  یدسودنگر، با  راییگ 

  یی، است و از نگاه سودگرا  یدتر جامعه مف  یاست، برا  یعاد  یاز وجود پدر ما، که فرد

 یراز  یستاصالً مورد قبول ن  نی سخ  ینآن است اما چن  یفعل، مصلحت عموم  یخوب  یارمع

به خوب م   یهمه  به والد  یم کن  یدرک  نسبت  ا  یمدار  اییژهو  یفهوظ   مانین که  سود   ینو 
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(. 147، ص 1389است )پالمر،    یتوضع  ینما در ا  یفۀکننده وظ   یینکه تع  یستن  یعموم

 . ند ک   ی را مستقل از مصلحت و مفسده درک م   ی وجدان ما خوب   یز، ن   ین منتقد   ین از نگاه ا   یعنی 

ادراک    ینبودن، بسنده نکرده و دو شاهد بر ا  یوجدان  یصدر به صرف ادعا   یدشه  البته

الح و  ب( تزاحم مص   ی؛فاعل در فعل اخالق   یتن  یرو تأث  ی: الف( بحث تجرّ کندی اقامه م

 خواهند شد(.  یینمفصّالً تب یموارد در بخش بعد  ینا یمفاسد. )هر دو

 یعقل   ی  سوم: ان ص ر ضرور یل. دل3.1

قرار م   ی افعال   ی و بد   خوبی  ا   گیرند ی چون عدالت و ظلم، مورد ادراک  قبح،    ین اما  حسن و 

بود    ین اگر چن   یرا ز   یست، عقل ن   یهی از مدرکاِت بد   ی، به حسن و قبح عقل   ین قائل   ی برخالف ادعا 

  یح آن چنان که در منطق توض   یهی، بد   قضایای   که حال آن   گرفت؛ ی قرار م   ی عقل   یهیات جزء بد 

محسوسات )مشاهدات(، متواترات،    یات، فطر  یات، در شش مورد هستند: اول  صر داده شده، منح 

تجرب   یات حدس  نم یات و  ظلم،  قبح  و  عدالت  حسن  که  است  واضح  تجرب   تواند ی .    یات، از 

محسوب شود.    یات هم همراه ندارد تا از فطر   یاسی واترات و محسوسات باشد. ق مت   یات، حدس 

.  یست ن   ی نسبت، کاف   ینِ به آن، تصور طرف   یق تصد   ی چون برا   یرد، قرار گ   تواند ی نم   یز ن   یات جزء اول 

،  3، ج 1429  ی، عقل محسوب کرد. )اصفهان   یهی از مدرکات بد   توان ی پس حسن و قبح را نم 

اما علت    کند ی مستقل درک نم   یت واقع   یک را به صورت    ی و بد   ی عقل، خوب   یجه ( در نت 30ص 

حسن عدالت و قبح ظلم، جزمًا    به نسبت    ی ادراک مشترک را دارند و جملگ   ین تمام عقال ا   که ین ا 

شکل گرفته    ی آنان است که بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع   ی اجتماع   یت ترب   کنند، ی م   یق تصد 

  ین به آنها تلق   ها ی و بد   ها ی خوب   ین بزرگ شده و ا   ها یح و تقب   ین تحس   ین با ا   ی ت و از کودک اس 

که    یده سمت کش   ین آنان را به ا   ی، اجتماع   ی ( پس زندگ 119، ص 1387  سینا، شده است. )ابن 

متفق شوند.    ی ادراک   ین بر چن   یا را جعل کرده و    ی حسن و قبح   ین چن   ی، حفظ نظام اجتماع   ی برا 

نسبت به حسن و قبح، تنها مصلحت    ی ( با انکار ادراک عقل عمل 46، ص 4، ج 1433  ی، )شاهرود 

 . شود ی م   یین تع   ی و بد   ی و مفسده است که بر اساس آن خوب 
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 سوم یلدل نقد

( و در  47)همان، ص پذیردیرا نم  یاتاول یلصلدر عدم اندراج حسلن و قبح در ذ  شلهید

 : کندیشکال مطرح مسه ا یلسوفان،ف  یلدل یننقد ا

  یاوصللاف   ی،عقل  یهیاتبد یراز  یسللتن  یروش بحث و اسللتنتاج، روش درسللت ینا  .1

چون   جامعی عنوان بلکه  باشللند،  شللده  انتزاع  مذکور،  گانهشللش یایکه از قضللا  یسللتندن

شلده    یدهشلش دسلته، منطبق د  ینعنوان بر ا ینمواد برهان لحاظ شلده، آنگاه ا  یا  یقینیات

  یعدم انطباق عنوان بر آنها مورد بررسل   یا  نطباقا یدهم با یاخالق  یایاسلت. در مورد قضلا

  گانه،تحت اقسلام شلش  یاخالق  یایبحث که از عدم اندراج قضلا یوۀشل  ینو ا  یردقرار بگ

 .(244، ص1415 ی،گرفته شود، غلط است )انصار یجهنبودن آنها نت بدیهی

یم یریمآنها را درست در نظر بگ یو روش بحث  یماگر از اشلکال اول صرف نظر کن  .2

  یلدل  نیازمند هسلتند«  فوق گانهمنحصلر در امور شلش  یاتکه »ضلرور  یهقضل  ین: اوییمگ 

نه    -کندینم  یتکفا  یقتصلد  یآن، برا  ینچون تصلور طرف  -اسلت   یاتنه از اول  یرااسلت؛ ز

در    یچون جماعت -نه از متواترات اسلت   -داردهمراه ن  یاسلیچون ق  -اسلت    یاتاز فطر

بلکه تنها    یات؛حدسل  یا  تجربیات و  محسلوسلات از نه  و -  اندنداده  یمورد آن خبر حسل 

شلش   یناسلت که از اسلتقرا به دسلت آمده اسلت و بدون لحاظ حسلن و قبح، در ا یحکم

شلش   یهیاتکدام از بد  یچدر ه یاخالق   قضلایای  اگر  کهمورد محدود شلده اسلت. حال آن

از    یگربه عنوان مورد هفتم به آنها اضلافه شلوند. به عبارت د  وانتمی  نباشلند، داخل انهگ 

نباشللند و از    یهیمنوط به آن اسللت که حسللن و قبح بد  بدیهیات، بودن  گانهشللش  یطرف 

 بودن  گانهنبودن حسللن و قبح، متوقف بر شللش یهیاسللتدالل بد ینمطابق ا  یگرطرف د

 (.66است )همان، ص یدور داللاست یناست. بنابرا بدیهیات

 به عقل   که به مجرد آن   ید باشد، با  ی اجتماع   یت و ترب   ین تلق   ی، اخالق  یای اگر منشا قضا   . 3

برود.  ین از ب  یا، به آن قضا  یق تصد  یرد، توجه کند و آن را در نظر بگ  یا، بودن قضا  ینی تلق  این 
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ترفند که  خود مع   فیلسوفان   که . حال آن شود ی بودن جمع نم   ینی جازم با احتمال تلق   یق تصد 

(  119، ص 1387  سینا، جازم نسبت به آنها وجود دارد )ابن   یق بوده و تصد   یقینی ،  یا قضا  ین ا 

 شود ی احتمال آن در وجدان مستقر نم  ی و حت   ید آ - ی بودن، تنها به زبان م   ینی تلق   یپس ادعا 

 (. 47، ص 4، ج 1433  ی، )شاهرود 

 چه رم: شک و اختالف در حسن و قبح یل. دل4.1

البته   یستند؛عقل ن  یهیحسن و قبح از مدرکات بد  کهیناست بر ا  یگرید  یلمورد، دل  این

تتم  توانیم نبودن    یصورت که علت اوّل  ینقبل مطرح کرد، به ا  یلدل  ۀآن را به عنوان 

را مستقل   یلدل  ینا  یصدر گاه  ید وجود شک و اختالف در آنهاست. شه  ی،اخالق   یایقضا

 ی، )شاهرود کرده است.  یمهضم  یقبل  یلآن را به دل  ی( و گاه66، ص 1415  ی،آورده )انصار

نبوده و    یعقال اختالف   ینآن است که در ب  یهی،بد  یایقضا  یژگی( و47، ص 4، ج1433

و هم    یل، هم اختالف افعا  قبح  و  حسن  که. حال آن شوندیواقع نم  یز ن  یدمورد شک و ترد

  یی از جزء است« و »راستگو  ر»کل بزرگت  یهدو قض  یانم  یسۀهستند. در مقا  یک قابل تشک

 یرد؛ گ   یقرار م   یق درنگ مورد تصد  ینبوده و ب  ید اول، قابل شک و ترد  یۀخوب است«، قض

ین (. ضمن ا119، ص 1387  سینا،کرد )ابن یکدر آن تشک  توانی دوم که م  یۀبرخالف قض

خوب و در    ایدر جامعه  یافعال اختالف دارند و رفتار  یرخمردم در حسن و قبح ب  هک

(،  30، ص3، ج1429  ی،بد است. پس حُسن و قبح به صورت مستقل  )اصفهان  یگرد  عۀجام

جز مصلحت و مفسده    یاریدر مقام اثبات، مع   ین. بنابراشودیمورد ادراک عقل واقع نم 

 باشد.  یو بد یخوب ۀکنند  یینوجود ندارد تا تع

 چه رم یلدل نقد

 : یآن است و هم بر صغر یچهارم، هم بر کبرا یلصدر بر دل یدشه اشکال

بلکه مراتب و   یستسطح ن یک در هاانسان ۀعاقله و درک هم ۀ قو: ی اشکا  کبر  .1

  ها انسان   ۀبود، هم  یّاتمثالً از اول  اییهکه اگر قض  یستگونه ن  یندارد و ا  یسطوح مختلف
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گونه است و محسوسه بودن  ینا  نیز  محسوسات  در  که  طور  همان  کنند؛  درک  را  آن  حتماً

 ی شخص  یناییب  قوۀ  اگر.  کنند  حس  را  آن  هاانسان  ۀکه هم  یست منوط به آن ن  یه،قض  یک

»ماه حلول کرده است« از محسوسه بودن خارج    یۀقض  ید،بود و هالل ماه را ند  یفضع

که    آیدیبه وجود م  یطیشرا  ی در هنگام ادراک حسن و قبح، گاه  کهین. ضمن اشود ینم

خود نسبت به حسن و قبح،   یدر ادراک عقل   ی،شخص به خاطر عواطف و منافع شخص

ممکن    یعنی(؛  48-47، ص 4، ج1433  ی،)شاهرود  کندیم  یبآن را تکذ  یاکرده و    یکتشک

 د. انکار شو دیگر، عوامل الشعاعاست ادراک صورت گرفته اما تحت

از افعال، اختالف در  یعقال در حُسلن و قبحِ برخ یناختالفات ب :ی اشاکا  غاور  .2

با هم اختالف دارند )مثالً در احسلان بودن  یدر صلغر یابلکه   یسلتحُسلن و قبح ن یکبرا

فعل اسلت )مثالً    یکحُسلن و ُقبح   یناختالف در موارد تزاحم ب یارفتار( و    یکنبودن    یا

دو با هم تزاحم    ینا ی(؛ لکن در مواردکندیرا درک م  سلرافعقل، حُسلن احسلان و ُقبح ا

(.  48هم مصلداق احسلان اسلت و هم مصلداق اسلراف )همان، ص  یرفتار یعنیکنند   یم

ادراک اصلل  یکیدو قسلم اسلت:   یدارا  یصلدر معتقد اسلت مدرکات عقل عمل  یدشله

دو ارزش    ینب  مآن از مهم در موارد تزاح  ییزراک اهمّ و تماد یگریحسن و قبح افعال و د

  یاجانب حُسللن   یحدر ترج  یعقل عمل  یادراک قسللم دوم اسللت که گاه ین. در ایاخالق 

  شللودیفعل م  یکُقبح دچار اشللتباه شللده، منشللا اختالف افراد در خوب و بد دانسللتن  

 (.458و  452، ص1433 ی،)حائر

 «ی رمع  ۀممکن »مصل ت و م سد ه ی.  نقد کالن بر اس س گونه2

و نقد ادله   یارتباط حسلن و قبح با مصللحت و مفسلده، به بررسل  یصلدر، در بررسل  شلهید

و    ینموده اقسللامِ کل   یسللع  ی،مسللتقل و فرضلل  یقول اکتفا نکرده و در بحث ینطرفداران ا

 یصلدر عنوان  یدشله  یلدر تحل  یکند. مصللحت و مفسلدها  یانرا ب یکردرو  ینا  یممکن برا
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بر شللر«   یرخ  ینسللب ۀ»غلب یا «یرخ  یشللترین»ب یرتعب بااخالق    یلسللوفانجامع مانند آنچه ف 

 کرده است:  یرعنوان جامع را به سه صورت تصو این او. اندمطرح کرده

مصلحت   ین که ا  ای شخص فاعل در نظر گرفته شود به گونه  ی . مصلحت و مفسده برا 1

  ی، نفس او باشد )حائر   ی از قوا   ای انسان و قوه   ی از ابعاد وجود   ی و مفسده مربوط به ُبعد 

. مطابق  ی قدرت و ضعف فرد   ی، لذت و رنج فرد  ی، فرد  یان مثل: سود و ز  . ( 429، ص 1433

  گرایی قدرت  گرایی، به شکل لذت  تواند ی که م   گیرد ی ه شکل م یان خودگرا   ای یه نظر   یر، تفس   ین ا 

  ی لذت حس   یزان افعال را با م   ی و بد   ی خوب   ی، حس   یی باشد. مثاًل لذت گرا  یگر د  ی ها مکتب   یا 

تنها حس    گرایی قدرت   یا (  110، ص 1387سنجد )مصباح،  ی م   آورد، ی فاعل به وجود م   ی که برا 

آن باشد، خوب و    ۀ کنند   یت که تقو   ی هر کار   و دهد  - ی فاعل را مورد توجه قرار م   طلبی قدرت 

  ی قدرت، مصلحت   یا (  215)همان، ص  ی . لذت حس داند ی آن باشد، بد م   ۀ کنند   یف هر چه تضع 

 از ابعاد انسان است.   ی است که مربوط به بعد   ی شخص 
که   یکمال و نقص نفس انسلان یلحاظ شلود اما به معنا  یشلخصل   ۀ. مصللحت و مفسلد2

  ینظام اخالق  یاست. برخ ییگراخود ینوع یزن  یرتفس یندر علم اخالق مورد نظر است. ا
  ی،اسلالم   یشلمنداناز اند  یاریاز نگاه بسل   یرتفسل   این البته.  اندکرده  یرتفسل  یناسلالم را چن

 .(287-284، ص1390امع است )نک: مصباح، یرجغ یریالاقل تفس یااشتباه 
  یدگاهی د  ین مسللمان چن  یلسلوفان در نظر گرفته شلود. ف   ی عموم   ۀ . مصللحت و مفسلد 3

  اند مطلب اشللاره کرده   ین تنها به ا   ی و محقق طوسلل  ییس الر   یخ چون شلل  برخی  البته . اند داشللته 
مطلوب    یت دارند که غا   ید و مرحوم مظفر تأک   ی دهند، اما محقق اصلفهان   توضلیحی   که آن   بدون 
اختالل   یز را ن   ی عموم   ۀ مفسلد  چه چنان   ی؛ و بقاء نوع انسلان   م حفظ نظا   ی، مصللحت عموم  یعنی 

 . ( 238و 237، ص 1387؛ مظفر،  336، ص 3، ج 1429 ی، . )اصفهان کنند ی م  ی نظام معرف 

  یان مختلف آنان ب   های و شاخه   گرایان یجه که در مقدمه، در مورد نت   یحاتی توجه به توض   با 

و احتمال سوم    یی خودگرا   یکرد صدر، با رو   ید شه   یان گفت: دو احتمال اول در ب  توان ی شد، م 

 مطابقت دارد.   ی ی سودگرا   یکرد با رو 
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سله   توانیصلدر، م  یدنوشلته شلده از دروس خارج اصلول شله  یراتمجموعه تقر از

بر ارتباط حسلن و قبح با هر سله احتمال باال به عنوان مصللحت و مفسلده    یاشلکال کل

و اشلکال سلوم مربوط به   ی،افعال، اسلتخراج کرد که دو اشلکال اول، بر اسلاس قبح تجرّ

 مفاسدِ فعل است:  مصالح و یانتزاحم م یطشرا

 یبر فعل اخالق یتن  یر. اشک ل اول: تأث1.2

فعل، با   یک  ۀکه: مصللحت و مفسلد  شلودیداده م  یحمقدمه توضل  ینا یاناول با ب  اشلکال

مصللحت    یعمل  کهین. اشلودیم  یینو با قطع نظر از فاعل آن، تع  ییلحاظ آن فعل به تنها

انسان؛ آن مصلحت   یرغ  یابه فاعل آن ندارد. فاعل آن انسان باشد    یدارد، ربط  ایمفسده  یا

بدن دارد.    یبر رو  یدارو آثار یک. مثالً خوردنِ  شلودیمفسلده در هر صلورت حاصلل م  یا

آن را به ما بدهد.    یدسللتگاه  یا یمخودمان بخور یاردارو را با اخت  ینا  کندینم  یحال فرق 

فعل با اضلافه به فاعل    یهسلتند برا  یها صلفاتآن  یسلت؛ن  یناما در مورد حُسلن و قبح چن

از فاعل مختار، نه متصلف به حسن    صلدورشخود و با قطع نظر از  یمختار. فعل به خود

 یلدخ یو بد یو نه متصللف به قبح. پس لحاظ فاعل در اتصللاف فعل به خوب  شللودیم

  ینبر هم  یزاست ن  ینیکه منسلوب به محقق نائ  یو فاعل یقبح به فعل  یمتقسل  یناسلت. بنابرا

اسللت و فعل   ی(. قبح همواره فاعل49و48، ص3، ج1432  یینی،اسللاس مردود اسللت  )نا

 (.40-30، ص4، ج1433 ی،)شاهرود شودیبدون لحاظ فاعل، متصف به قبح نم

که در آن فاعل اصلالً لحاظ   -مصللحت و مفسلده    توانیاسلت چگونه م ینکه چن  حال

سلؤال   ینباشلد؟ ا یو بد یاتصلاف »فعل با لحاظ فاعل« به خوب  یبرا  یاریمع  -شلودینم

 است. گرایییجهنت یکردو رو ییدر حسن و قبح عقال یکآغاز تشک

 ی،است. تجّر  ی لحاظ فاعل در اتصاف فعل به حسن و قبح، بحث تجّر  یر بارز تأث   نمونۀ 

تکل   یعنی  با  اقامه شده، در ح   ی ظاهر   یفی مخالفت  بر آن  که در عالم واقع   ی ال که حجت 

را با علم به شراب بودن   ی آب   ی (. مثاًل اگر شخص 458، ص 1، ج 1428)صنقور،    یست ن   یفی تکل 
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 یتن   یراخالق، در واقع سخن از تأث   ۀ از نگاه فلسف   یکرده است. بحث تجّر  ی آن بنوشد، تجرّ 

قرار گرفته و   یز چون کانت ن   یلسوفانیف   یژهاست که مورد توجه و   یو اراده در فعل اخالق 

م   گرایان یجه نت   برای   العالج صعب   یل از مسا   یکی  قبح تجرّ   یرا ز   شود؛ یمحسوب  را   ی اگر 

  نوشیدن   که است با آن   یحو شراب، هر دو قب   آب   یدن : »چگونه نوش ید پرس   ید آنگاه با   یریم، بپذ 

 شراب را ندارد؟«  یدن نوش   یجۀ آب مفسده و نت 

 ی،است )حائر   یحبوده و قب   ی هر دو هتک مول   ی، و تجّر  یت صدر معتقد است معص   شهید 

و چون آن را    داند ی م   ی اخالق   ّیات از وجدان   ی را مثال روشن   ی (. او قبح تجّر 263، ص 1433

 کند ی م   یان کرده و به عنوان شاهد ب   یه آن تک   ی لذا بر رو   یابد، ی همگان م   ی قابل درک برا

قبح را قبول   ای ست و عده مورد اختالف ا   ی(. البته قبح تجّر46، ص 4، ج 1433  ی، )شاهرود 

جهت باز هم بحث   این  از   و   اند فاعل دانسته   یرۀنکرده و تنها فعل را کاشف از سوء سر 

 (. 45، ص 1، ج 1432  ی، است )انصار   ی وجدان 

لکن قبح   داندیم  عقالیی  را وقبح  حسلن  کهبا آن  ی،آن اسلت که محقق اصلفهان  جالب

  ی(. در واقع اشکال به محقق اصفهان 29، ص3، ج1429  ی،است )اصفهان  یرفتهرا پذ  یتجر

  یتندارد، پس چرا به صلرفِ ن  یو اجتماع ینوع  ایآب، مفسلده  یدناسلت که اگر نوشل  ینا

 انید؟د یم یحفعل را قب ینسوءِ فاعل، ا

 یجعل قبح تجرّ یّت. اشک ل دوم: لغو2.2

  یی، ه حسن و قبح  عقالب  یندر نگاه قائل  یاخالق   یایاساس است که قضا  یناشکال بر ا  این

، 1377کوکبی،)  اندبرداشت کرده  ینچن  یلسوفاناز کالم ف   یباشد همان طور که برخ  ییانشا

به   ی معاصر، کسان  یلسوفان ف   یان در م  ی( و حت 45، ص 4، ج1433  ی،؛ شاهرود44، ص1ج

(. مطابق  740-737، ص13ج  ی، ؛ مطهر109ص  تا،یب  طباطبایی،دارند )  یحتصر  یدگاهد  ینا

جعل و اعتبار است که بر اساس مصالح و مفاسد صورت گرفته   یک  ی،مبنا، قبح تجرّ  ینا

ا  ینندارد. حال که چن  یخارج   یتیاست و واقع م  یناست  که »چرا   شودی سؤال مطرح 
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شخص    یمکه توجه کن  یابدیم  یتاهم  یسؤال وقت  ینجعل شده است؟« پاسخ ا  یقبح  ینچن

از انجام آن   یقبح، مانع  یناست لکن ا  یحو قب  یتکرد، رفتارش معص-یر مفک  ی،متجرّ

است به   یننکرده است. حال که چن  یجاداو ا  یدر جهت ترک، برا  یتیمحرّک  یچنشده، ه

آن    یجعل وجود نداشته و برا  یبرا  ی غرض  یاعتبار گردد؟ وقت  یقبح تجرّ  ی،چه غرض

ی معتبرِ عاقل انجام نم  یده، انشا لغو از سواعتبار لغو بو  یننباشد، ا  تصورم  اییدهفا  یچه

بر اساس    ی،اخالق   یایقضا  شودیاست. پس معلوم م   یوجدان  ی،که قبح تجرّ  یدر حال  یردگ 

 (. 264، ص 1433 حائری،) اند مصالح و مفاسد جعل نشده

در   داند،یم یکه حسللن و قبح را مرتبط با مصلللحت و مفسللده نوع  یاصللفهان  محقق

اشللکال را مطرح کرده و گفته    یناسللت، هم یتجرّ یِکه سللخن از حکم شللرع  یموضللع

،  3، ج1429  ی،)اصللفهان یسللتمعقول ن  یت،به خاطر عدم محرک ی،اسللت: حرمت تجرّ

 است! یرفتهقبح را پذ ینا ی،( اما در بحث قبح تجر40ّص

 یحک ر مضر و ک ر قب یِوم: ت  و  وجدان. اشک ل س3.2

. مثالً  بیند ی مفسللده تفاوت م   یا مصلللحت  ی با فعل دارا  یح، قب   یا فعل َحسللن    یان ما م   وجدان 

آن را قبول دارد، البته از رفتار خود    ضلررهای   و   مفاسلد   که کشلد با آن ی م   یگار که سل   ی کسل 

که راز دوسلت خود را   ی متفاوت اسلت با حالت کسل   یار حالت، بسل   ین متأسلف اسلت؛ اما ا 

حالت تأسلف را داشلته باشلد اما    ید هم شلا  ینجا . بله، در ا گوید ی م  وغ به او در   یا   کند ی فاش م 

لت، نشللان  حالت تأسللف و حالت خجا   یان تفاوت م   ین و خجالت. ا  یانت همراه با حس خ 

 یرا آن اسلت که ادراک حسلن و قبح، مسلتقل از ادراک مصللحت و مفسلده اسلت، ز  ۀ دهند 

ندارد. پس اگر حسلن    ی را در پ   آن که فعل مضلر   کند ی م  یجاد را ا   ی فعل بد در درون ما حالت 

 یم، که از انجام کار مضلر داشلت   ی همان حالت   ید و قبح وابسلته به مصللحت و مفسلده بودند، با 

 (. 429، ص 1433  ی، )حائر   آوردیم ی به دست م  یز ن  یح قب در انجام کار  
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 . اشک ل چه رم: تزاحم مص لح و م  سد4.2

مستقل    ی صدر است، بحث   ید اول درس خارج اصول شه   دورۀ   که   االصول، کتاب مباحث   ر د

اشکال چهارم،    ین است و در آنجا ا   یده حسن و قبح با مصالح و مفاسد طرح گرد   ۀ رابط   یرامون پ 

اشکال مربوط به اتصاف افعال به حسن و قبح  شده است.  یان ب   ی و اصل  یگانه به عنوان نقد  

  یۀ کرده با ارا  یبحث سع  ینصدر در ا  یددر موارد تزاحم مصالح و مفاسد آن است. شه

عدم ارتباط حسن و    یعنیبشورد و مختار خود    یواضح، غبار از درک وجدان  هایی مثال

 یر عام بوده و شامل هر دو تفس  ینقد، نقد  ینکند. ا  یینافعال را تب  یجۀو نت  یتقبح با غا

 در   شده  مطرح  گانهاحتماالت سه  ینیعاز مصلحت و مفسده )  یانهو سودگرا  یانهخودگرا

 شود. یگفتار( م  ینا ابتدای

را به   یو بد  یکه خوب  یاخالق   گرایانیجهنت  ینو همچن  یی به حسن و قبح عقال  قائلین

مصالح و مفاسد    یانکه م  یدر موارد  یرندبپذ   یدبا  زنند،یاخالق گره م  ۀاز حوز  یرونب  یامر

 یندگیریحاصل از محاسبه و برآ  یجۀُقبح فعل، بر اساس نت  یاتزاحم وجود دارد، حُسن  

  ۀ مطلب که الزم   ینا  یاگردد؛ اما آ  یم   یینآن فعل تع  یِنوع  یا  خصیمصالح و مفاسد ش  یانم

به عنوان   یاست؟ مثالً بر اساس لحاظ حفظ نظام اجتماع  یرش سخن آنان است قابل پذ

  یبرا  راهی  کهبه شرط آن  گناه،ی ب  یقتل انسان  ی،اخالق   ییقبول سودگرا  یامصلحت مطلوب  

 - و عموم مردم داشته    یمجتمع انسان   یبرا  یمیکه منافع عظ  ی علم  -علم باشد    یلتحص

مصالح و منافع، به سود عموم مردم است!   ینداست چون برآ  یو کار خوبنداشته    یقبح

  یمارانی مختلف بدن او را به ب  ی تا اعضا  یمرا به قتل برسان  یاگر شخص  یا(  430)همان، ص 

و بلکه   ایمکردهن  یحی هستند، کار قب  یوندیمحتاج به عضو پ  یات ادامه ح  یکه برا  یم اعطا کن

برآ  ینا به خاطر  کار  ۀمصالح و مفاسد، و غلب  یان م  یندگیریقتل،  خوب و    یمصلحت، 

( واضح است وجدان  290، ص2، ج 1426مثال: صدر،    ییردرتغ  ی است! )با اندک  یده پسند

 . پذیردیرا نم  یامور ینما چن یاخالق 
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 صدر  یدشه یبر نقده  مالحظ تی

  یر نکات ز  توانیمسلمان و مباحث مطرح در فلسفه اخالق، م   یلسوفانلحاظ مطالب ف   با

 صدر لحاظ نمود:  یدسخنان شه یرا در بررس

  هایو پاسلخ  ییبه حسلن و قبح عقال  ینچهارگانه قائل  یلقضلاوت در خصلوص دال  .1

 رد دو امر است:  یا یرشپذ یازمندصدر، ن یدشه

مبانالف مباق  ی .  در حوز  یمبان   :ی یتصد  ی    و    یوجودشناس   ی،معناشناس  ۀمختار 
مقاله اشاره شد. مثالً حسن   یناز آنان در متن ا یحسن و قبح، که به برخ یشناس-معرفت

صدر، آنها    یدمانند شه  یاآ  دهیم؟ی م  یحچگونه توض  شناختیی هست  یثو قبح افعال را از ح
و   یریمپذ   یرا م  گراییاز وجود، واقع  یتاعم بودن واقع  مبنایدانسته و با    یواقع  یرا امور

معقوال   یممفاه  ینا  یا ثان را  م  یفلسف   یت  با  کنیم؟یقلمداد  تفس  یدد  یدآنگاه  از    یریچه 
معقوالت   یناز ا  ینکه صدرالمتاله  یریبه عنوان نمونه، با تفس  دهیم؛یم   یهارا  یمعقوالت ثان 

،  1392منفرد،  یموجود در خارج خواهند بود )محمد  و  یواقع  یحسن و قبح، امور  یزدارد ن
  یر تأث  گیرد،یفراخالق تعلق م  ۀ اخالق، به حوز  ۀکه در فلسف  ی مبان  ین به هر حال ا  ؟ (99ص
 داشته باشند.   توانندی مختار م یکردرو   ییندر تع ییبسزا

را   یشلانا  یصلدر، ادعا  یدشله یشلده از سلو یهارا  هایهر چند مثال  :ی. قرک  جدانب

مه )که در ادا  یابیچهارم ارز ۀاما انصلللاف آن اسلللت که بعلد از لحلاظ نکت  کنلدیم  یتتقو

 کرد. یبا او همراه یتوان به راحتی(، نمآیدیم

توض  .2 که  نت  یحهمان طور  شد،  مع- یاخالق   گرایییجهداده  از جهت  دانستن    یارکه 

 یشۀ در اند  ییحسن و قبح عقال  یکردآن، به رو  یو بد  یفعل در خوب  ۀمصلحت و مفسد

. شودی م  یمتقس  ییو سودگرا  یگرگرایی د  یی،خودگرا  ۀبه سه شاخ  - قرابت دارد  یاسالم 

  ی تمام  یانبا مصلحت و مفسده، که با ب  بحارتباط حسن و ق   یکل   یصدر در بررس  یدشه

را مورد توجه قرار    یانهو سودگرا  یانهخودگرا  یار احتماالت موجود در مسأله همراه بود، مع

  یقو دق   نموده با ذهن جوّال  ینکرد. از آنجا که او سع  ایاشاره  یگرگرایانداد لکن به د
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 - نه  یاداشته باشد    یو طرفدار  یلچه آن احتمال، قا-کشد    یاناحتماالت را به م  ۀخود، هم

 یگران،وجود ندارد که صرف مصلحت د  یوجه  یچحدس زد که از نظر او ه  توانیلذا م

 یکرد رو  یناخالق، ا  یلسوفانف   یمانند برخ  یزاو ن  یدقرار داده شود. شا  یارزش اخالق   یارمع

گاه    ره  یعنیبازگردانده است،    یاخالق   ییبه خودگرا  ی،روانشناخت  یرا، بر اساس خودگرو

خود است    یبه دنبال مصلحت شخص  یقتدهد، در حق  یانجام م  یکار  یگراند  یانسان برا

 تصور شود.    یمستقل   یارمع یدنبا  یگرانمصلحت د ین ( و بنابرا61و  60، ص 1383)فرانکنا، 

قابل   گرایانییجهتنها در رد نت  ی،در ارزش فعل اخالق   یتن  یرثو تأ  یاشکال قبح تجرّ  .3

مطلوب را از سنخ مصالح و   یتغا  یاًو ثان   اندیرفتهرا پذ  یطرح است که اوالً قبح تجرّ 

انسان    یقیرا کمال حق  یتغا  ی . مثالً اگر کسدانند یمؤثر در آنها است، نم  یت،که ن  یمفاسد

)مصباح،   کند  تصور  خدا  به  او  قرب  ب 328، ص 1387و  نت  یتن  شکی(  در    یجۀ فاعل، 

ما در پژوهش    کهینخواهد بود. کما ا  یحآن، قب  ۀبه خاطر مفسد  یبوده و تجرّ  یلمطلوب دخ

»رضوان    ی،ارزش، عالوه بر عقل عمل  یارمع  یلصدر، در تحل  یدشه  ایمنشان داده  ی مستقل

شده توسط   یمعرف   یارهایمطرح و آن را برتر از مع  گرایانهیجهنت  یاریرا به عنوان مع  «یاله

     (.131، ص1398 منفرد،یو محمد  یان)الهوت داندیاخالق م  یلسوفانف 

  ی همان طور که قباًل مورد اشللاره قرار گرفت، در صللورت   یز اشللکال لغو جعِل قبح ن   . 4

دانسلته شلوند در  ی جعل   ی، اخالق  یای که قضلا   کشلد ی را به چالش م   یی حسلن و قبح عقال 

و   ی جعل   یا، قضلا   ین آن اسلت که ا   ی، صلدر از کالم محقق اصلفهان  ید برداشلت شله   که ی حال 

برداشلت هم آن اسلت که   ین شلاهد بر ا   . ( 45، ص 4، ج 1433  ی، )شلاهرود   یسلتند ن  ی اعتبار 

مطرح کرده   ی مورد نظرش بوده و در بحث حرمت تجر   ّیت اشللکال لغو   ی، محقق اصللفهان 

 (.    40، ص 3، ج 1429  ی، ان است )اصفه 

 یاییو از نظر آنها قضا   بینندیم  یمسلمان، ادراک حسن و قبح را، ادراک کل  یلسوفانف   .5

»راستگو قواعد اخالق   ییخوب است« و »دروغگو  ییمثل  به صورت  مورد   یبد است« 
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نبا  یلسوفانف   دیگر  عبارت  به.  اندقبول را  سودگرا  یدمسلمان  عام   یا  نگرعمل  یانمشابه 

ر افعال  قبح  و  که حسن  شرا  ادانست  در  موقع  یطتنها  . کنند یم  یینتع  یجزئ  هاییتو 

است که فاعل در آن    یخاص  یتاز موقع  ۀمصالح و مفاسد را که برآمد  یانتزاحم م  ینبنابرا

  – مختلف    یطو مستقل از شرا  یقواعد اخالق   یرشلحاظ کنند اما با پذ  یدقرار گرفته را با

فعل بر اساس مصلحت   یک  یو بد  خوبی  ادراک  -اندقائل  نگرقاعده  ایانسودگر  که  چنانآن

 شود ی بد دانسته م ییخوب و دروغگو یی. لذا راستگوشودی م  یدهآن سنج  ینوع ۀو مفسد

مطلوب را    یجۀمصالح و مفاسد آن، نت  یندبرآ  یی،راستگو  یحت   یخاص  یطهر چند در شرا

  قالیی، به حسن و قبح ع  ینقائل  یداز د  یز است« ن  یحمثل »قتل قب  ایرقم نزند. پس قاعده

  ین مصالح و مفاسد مربوط به ا  یندبرآ  ید و نبا  شودیم   یدهتزاحم سنج  یطبدون لحاظ شرا

قتل و    ۀمفسد  ید طبق قواعد عام عمل نمود. مثالً با  یدخاص را لحاظ کرد، بلکه با  یطشرا

مالحظه شود )بدون    ییهرکدام به تنها  یماران، به ب  یبخش-عضو و سالمت  یدامصلحت اه

دو قاعده    ینا  یسه(، سپس به مقاشودیاعطا م   یمارانبدن مقتول به ب  یاعضا  کهین لحاظ ا

هرکدام   یدمورد بحث است و با  «یقواعد اخالق   یانموارد »تزاحم م  یندر ا  یعنیپرداخت.  

 ین موافق  یاز سو  یمدارد، مقدم گردد. پس اگر بخواه  یشتریمصلحت ب  یکه از لحاظ استقالل 

: درست است که ییمگویم  یم،د صدر پاسخ دهیاشکال شه  ینبه ا  یی حسن و قبح عقال

بوده و در موارد   یشترقتل ب  ۀمصلحت است لکن مفسد   یدارا  «یمارانبه ب  بخشی»سالمت

 است« مقدّم است.  یح»قتل قب ۀتزاحم، عمل به قاعد

تفاوت کار    ین و همچن   ی حول قبح تجرّ   گرایانه با تأمل درون   توان ی به نظر نگارنده، م   . 6

حسن و قبح با مصلحت و    یان صدر همراه شد و وجود نسبت م   ید با شه   یح، مضر و کار قب 

 شود.     االذهانی ین تأمل ب   ین انتظار داشت حاصل ا   توان ی افعال را انکار نمود هرچند نم   ۀ مفسد 
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 یریگ یجهنت

چهار    توان ی مسلمان هستند، م   یلسوفان که غالبًا ف   یی حسن و قبح عقال   ین مجموع نظرات موافق   از 
. سه  پردازد ی م   ی است که به انکار حسن و قبح ذات   ی ثبوت   یلی اول، دل   یل استخراج کرد: دل   یل دل 
و    ی عقل   یات بوده و با انکار ادراک مستقل حسن و قبح، انحصار ضرور   ی اثبات   یلی دال   یگر، د   یل دل 
به   ین که حسن و قبح آن طور که قائل  گیرد ی م   یجه نت   ها ی ها و بد ی شک و اختالف در خوب   یان ب 

بر اساس مصالح و مفاسد افعال شناخته شوند. البته هر    تواند ی نم   گویند، ی م   یی حسن و قبح عقال 
به دو امر    ی ادله، بستگ   ین رد ا   یا   یرش صدر قرار گرفت. پذ   ید نقد و خدشه شه مورد    یل، چهار دل 

حسن    شناسی ی و هست   ی معرفت شناس   ی، معناشناس   ۀ در حوز   یقی تصد   ی و مباد   ی مبان   یکی دارد:  
 . ی و بد   ی ما نسبت به خوب   ی و قبح؛ دوم درک وجدان 

  ی گونه   یی، حسن و قبح عقال   ین موافق   یل مذکور با دال   یم مستق   ۀ از مقابل   یر آثار صدر غ   در 
نوع نگاه را بر اساس    ین مواجهه، ا   ین وجود دارد. او در ا   یکرد رو   ین با ا   یارویی از رو   یگری د 

-یت او، غا   بندی یم قرار داده است. بر اساس تقس   ی احتماالت موجود در مسأله، مورد نقد و بررس 

فه اخالق، دو شاخه آن  داشته باشد، که مطابق اصطالحات فلس   ی سه شاخه کل   تواند ی م   گرایی 
  یکرد رو   ین ا   ی صدر در نقد کل   ید . شه شود ی محسوب م   یی و شاخه سوم سودگرا   یی خودگرا 

 : کند ی چهار اشکال مطرح م 
 در ُحسن و قبح افعال؛   ّیت و نقش ن  ی قبح تجّر . 1

 آن؛  ّیت عدم محرک   یل به دل  ی، جعل قبح تجّر ّیت لغو  . 2

 یح؛ کار مضر و کار قب   ِیتفاوت وجدان  . 3

 حسن و قبح افعال در موارد تزاحم مصالح و مفاسد.  . 4
وارد است  ی حاصل شد که اشکال اول تنها به کسان  یجه نت ین اشکاالت ا  ینا  یابی ارز  در 

.  یست فاعل در آن مؤثّر ن   ّیت که ن   دانند ی م   ی را امر   یت و هم غا   یرفته را پذ   ی که هم قبح تجّر
.  یاخالق   یای دانستن قضا   یی است و هم انشا   یقبح تجّر  یرش بر پذ   ی اشکال دوم هم مبتن 

به نظر نگارنده،    لکن   . نیست   وارد   هستند،   نگر مسلمان که قاعده   یلسوفان بر ف   یز اشکال چهارم ن 
 یدشه   یدگاه ما را با د   تواند ی م   یح، تفاوت کار مضر و قب   ین و همچن   ی قبح تجّر  ی درک وجدان 
 همراه سازد.    ی صدر به خوب 
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 پژوه. چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.محمدتقی دانش
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 .طه

  یداهلل سلل  یتدرس آ  یراتتقر  .االسللتنباط  یمبان(.  1377)ابوالقاسللم    یزی،تبر یکوکب.  14

 .اآلداب مطبعةنجف:  ی.ابوالقاسم خوئ

جمال  ؛حسن  یان، الهوت.  15 و    یت»واقع  (.1399)   سروش،  صدر  محمدباقر  نگاه  از 

 . 118- 97ص  ( .84)  22  .ی کالم-یفلسف   هایپژوهش  همجلمالصدرا«، 

  یشۀاند یارزش بر مبنا  یارمع  یل»تحل  (.1398)  بهروز  منفرد،یحسن؛ محمد  یان،الهوت.  16

 .155-131ص (.17) 9 .یانیاخالق وح همجل .صدر« یدشه یاخالق 

بهروز  یمحمد.  17 تاک  یاخالق   گرایی»واقع(.  1392)   منفرد،  اند  ید با  .  « ییصدرا  یشۀبر 

   .118-99. ص 19. اخالق  نامهپژوهش

 جا: . بیچاپ دوم  .یمکاتب اخالق  ینقد و بررسلل (.  1387ی )محمدتق یزدی،مصللباح .  18

 ینی.امام خم یو پژوهش یآموزش هموسس

  یو پژوهشل   یآموزشل   ۀموسلسل قم:    .چاپ اول  .اخالق یادبن(.  1390)  یمصلباح، مجتب.  19

 ینی.امام خم

(.  13و6ج. )چاپ پنجم  .یمطهر  یدآثار اشلتاد شله  همجموع(.  1378)  یمرتضل   ی،مطهر.  20

 .صدرا تهران: 

چاپ    ی.سلبزوار  یزارع  یاز عباس عل  یقتحق  .اصلول الفقه(.  1387)مظفر، محمدرضلا  .  21

 .ببوستان کتا هموسس . قم: پنجم

.  چاپ دهم  ی.عراق   یاءآقاضل   یقاتبا تعل  .االصلول یدفوا  (.1432ین )محمد حسل   ینی،نائ.  22

 ی.النشر االسالم ۀموسس: جا یب

ألبحاث    یراًعلم االصللول)تقر یبحوث ف   (.1433) محمود  یدسلل   ی،شللاهرود  یهاشللم.  23
  .یفقه و معارف اسالم ۀموسس جا: . بیچاپ اول .الصدر( یدالشه


