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چکیده
بسیاری از متکلمان مسلمان ،هنگام بحث از افعال االهی ،به بررس قی چیسـتی ُحسـن و قُـبح اخالقـی
پرداختهاند .در این میان ،عموم متکلمان معتزله و امامیه ،تالش کردهاند حسـن و قـبح اخالقـی را بـر
اساس مفاهیمی دیگر که به زعم آنها دستکم پایهایتـر بـوده اسـت ،تعریـف کننـد .پرتکرارتـرین
تعاریف َحسن و قبیح در آثار معتزله و امامیه را میتوان به سه گروه کلی تقسیم کرد :تعاریف سـلبی،
تعاریف ایجابی و تعاری ق
ف مشتمل بر عناصر ثواب یا عقاب االهـی .در «تعـاریف سـلبی» َح َسـن بـا
استفاده از ادات سلب تعریف میشود (ما الیستحق فاعله الا لم)؛ اما در تعاریف ایجابی چنین نیسـت.
بررس قی تحوالت تاریخ قی تعاریف معتزله و امامیه نشان میدهد که خواجه نصیرالدین طوسی در ایـن
زمینه از سه جهت نقطۀ عطف است .نخست اینکه متکلمان پیش از وی ،به جـز ابوالصـالح حلبـی،
َحسن و قبیح را بهنحو سلبی تعریف کردهاند ،درحالی که بیشتر متکلمان پس از خواجه ،از تعـاریف
سلبی رویگردانده ،برای ارائۀ تعریف ایجابی یا تعریف مشتمل بر ثـواب و عقـاب کوشـیدهاند .دوم
اینکه در میان معتزله و امامیه ،خواجه نخستین متکلمی است که در یکی از تعاریف خـود ،از عناصـر
ثواب یا عقاب االهی استفاده کرده است؛ و این تعریف زمینهساز اختالف نظری جدید میان متکلمان
پس از وی شده است .و سـوم اینکـه پـیش از خواجـه عمـوم متکلمـان معتزلـه و امامیـه از عنصـر
«استحقاق» استفاده کردهاند در حالی که خواجه نخستین متکلمی است که در یکی از تعـاریف خـود
عنصر «استحقاق» را حاف و به جای آن از عنصر «ایجاب» استفاده کرده است.
کلیدواژهها :حسن و قبح اخالقی؛ تعریف؛ متکلمان امامیه؛ معتزله؛ نصیرالدین طوسی؛ ثواب و عقاب؛
استحقاق.
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مقدمه

ق
بررسی آثار برجایمانده از متکلمان مسلمان در سدههای پیشین نشان میدهد که آنها
ق
بررسـی
ال بـه
به مناسبت بحثهای االهیاتی ،از جمله ذیل بحـث از افعـال االهـی ،عمـ ً
(حسن) و بدی (قُبح)،
پرسشهای فلسفی دربارۀ مفاهیم بنیادین اخالقی ،همچون خوبی ُ
و اتخاذ موضع در این باب پرداختهاند .از جمله مواضع مهم و جالب توجهی که متکلمان
ق
پـایربودن دو مفهـوم
معتزله و امامیه بهطور ضمنی در این آثـار اتخـاذ کردهانـد ،تعریف
« ُحسن و قُبح اخالقی» است .از این منظر ،دو مفهوم یا حقیقـت ُحسـن اخالقـی و قُـبح
اخالقی ،بسیط و پایه نیستند و به مفاهیم یا حقایق پایه یا دسـتکم پایـهایتر فروکاسـته
شده ،بدینترتیب تعریف میشوند .چنانکه در ادامۀ مقاله خـواهیم دیـد ،ایـن متکلمـان،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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علیرغم اشتراک نظر در اتخاذ این دیـدگاه و تـالش بـرای بازگردانـدن حسـن و قـبح
اخالقی به مفاهیم یا حقایقی دیگر که به زعم آنها پایه یـا پایـهایتر اسـت ،در تعیـین آن
ق
کالمی دورههـای تـاریخی
مفاهیم یا حقایق پایه یا پایهایتر همداستان نیستند .در میراث
مختلف ،تعریفهای متفاوتی از ُحسن و قُبح مشاهده شده؛ حتی گاه در آثار مختلف یک
متکلم تعریفهای متﻐایری میبینیم .و از اینرو ،احصام و طبقهبندی این تعاریف چندان
آسان نیست.
در این مقاله مهمترین تعاریف ُحسن و قبح را از آثار برجایمانده از متکلمان معتزلـه
و امامیه از اوایل قرن پنجم تا اواخـر قـرن چهـاردهم ،و مشخصـاً از قاضـی عبـدالجبار
ق
همدانی معتزلی تا محمدحسن مظفر از عالمان امامیه ،مورد مطالعه قرار داده ،طبقهبندی و
تحلیل کردهایم .متکلمان قبل از قاضی عبدالجبار در این مقاله مورد توجه نبودهاند؛ چـرا
که خود آثار آن متکلمان عموماً در دسترس نیست و بررسی آن آثار به پژوهش مسـتقلی
نیاز دارد .متکلمان و االهیدانان معاصر امامیه پس از محمدحسن مظفر تعاریف متفاوت

و گاه منحصر به فردی از حسن و قبح ارائه دادهاند که بررسی هـر کـدام از آنهـا تحقیـق
مستقلی میطلبد.
بررسی تاریخی آثار برجایمانده از متکلمان معتزله و امامیـه در ایـن ده قـرن نشـان
ق
کـافی ُحسـن و
میدهد که هرچه به عقبتر میرویم ،مفاهیم پایۀ کمتری شرایط الزم و
الام)» و عدم آن تعریف میشدهاند و رابطۀ آنها نیـز رابطـۀ سـلب و
نکوهش (استحقاق ل
ایجاب دانسته میشده است .بدینرو ،با تعریف ُحسن بر اساس سلب قُبح ،هر فعلی که
شایستۀ نکوهش نیست ،نیکو و َح َسن به شمار میآمده و گسـترۀ زیـادی از افعـال ذیـل
عنوان « َح َسن» جای میگرفته است.
در یک دستهبندی کلی ،تعاریف پرتکرار در میان متکلمان معتزله و امامیه را می توان
به سه گروه تقسیم کرد:
َ .۱حسن = ما الیستحق الام؛ قبیح = ما یستحق الام
َ .۱حسن = ما یستحق المدح؛ قبیح = ما یستحق الام
َ .۰حسن = ما یستحق المدح و الثواب؛ قبیح = ما یستحق الام و العقاب
این سه گروه تعریف را به ترتیـب «تعریـف سـلبی»« ،تعریـف ایجـابی» و «تعریـف
مشتمل بر ثواب یا عقاب» میخوانیم .در «تعریف سلبی» تعریـف َح َسـن بـا اسـتفاده از
ادات سلب (ال) صورت میگیرد و رابطۀ ُحسن و قبح رابطـۀ سـلب و ایجـاب اسـت ،و
ازاینرو رفع و نیز جمع هر دو ناممکن است؛ اما در تعریف ایجابی ،در تعریف َح َسن و
قبیح از ادات سلب استفاده نمیشود و نسبت ُحسن و قُبح سلب و ایجاب نیست؛ ممکن
است فعلی نه َحسن باشد و نه قبیح.
ترتیب تاریخی طرح این تعاریف تقریباً به همین نحو است؛ یعنی ابتدا تعاریف سلبی
طرح شده ،پس از آن تعاریف ایجابی و سشس تعاریفی که مشتمل بـر ثـواب یـا عقـاب
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ق
شایسـتگی
قُبح را میساختهاند .چنانکه خـواهیم دیـد ،در آغـازُ ،حسـن و قُـبح برپایـۀ «
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هستند .تمرکز ما در این مقاله ،بر این سه تعریف که پرتکرارترین تعاریف هستند خواهد
بود.
اگر به سیر تاریخی تعاریف مطرحشده در این ده قرن توجه کنیم ،درمییـابیم کـه در
این میان ،خواجهنصیر طوسی از سه جهت نقطۀ عطف اسـت .نخسـت اینکـه متکلمـان
پیش از وی ،به جز ابوالصالح حلبیَ ،حسن و قبـیح را بـهنحو سـلبی تعریـف کردهانـد،
درحالی که پس از او ،بیشـتر متکلمـان تـالش در ارائـۀ تعریـف ایجـابی داشـتهاند و از
تعاریف سلبی رویگرداندهاند .دوم اینکـه در میـان معتزلـه و امامیـه ،خواجـه نخسـتین
متکلمی است که در یکی از تعاریف خود از حسن و قـبح ،از عناصـر ثـواب یـا عقـاب
االهی استفاده کرده است؛ و این تعریف زمینهساز اختالف نظری جدیـد میـان متکلمـان
پس از وی شده است .پس از او ،این گونه تعریف با استقبال برخی و انکار و طرد برخی
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دیگر مواجه شده است .سوم اینکه پیش از خواجـه عمـوم متکلمـان معتزلـه و امامیـه از
عنصر «استحقاق» استفاده کردهاند در حالی که خواجه نخسـتین متکلمـی اسـت کـه در
تعریف خود از عنصر «استحقاق» یا معادل آن استفاده نکرده است.
ق
تعاریف متکلمان را در سه دورۀ تاریخی بررسی میکنیم:
به همین دلیل ،در این مقاله
 .۱از قاضی عبدالجبار تا خواجهنصیر طوسی  .۱خواجهنصیر طوسـی  .۰از خواجهنصـیر
طوسی تا محمدحسن مظفر.
 .8-8ضرورت و پیشینۀ تحقیق

ق
بررسی دیدگاه متکلمان معتزله و امامیه دربارۀ چیستی َحسن و قبـیح دسـتکم از دو
ق
ق
تطبیقی دیدگاههای متکلمـان
بررسی
جهت واجد اهمیت است .نخست آنکه راهگشای
مسلمان با دیدگاههای فیلسوفان معاصر غربی دربارۀ خوب و بد اخالقی اسـت .امـروزه

بررسی چیستی ُحسن و قبح اخالقی 1که از بنیادیترین مفاهیم اخالقی هستند ،یکـی از
ق
پرچالش فرااخالق تحلیلی 2است .دوم آنکه تبیین چیستی َحسـن و
موضوعات اصلی و
قبیح مقدمۀ بحث عقلیبودن یا شرعیبودن ُحسن و قبح است .تعیین دقیـق محـل نـزاع
میان اشاعره و عدلیه مبتنی است بر تبیین چیستی َحسن و قبیح.
 .۱گاهی در تحریر محل نزاع در مسئلۀ عقلی یا شـرعی بـودن ُحسـن و قـبح،
چیستی َحسن و ق
قبیح مورد نزاع را معرفی میکنند.
 .۱گاهی در ضمن تقسیمات افعالَ ،حسن و قبیح را تعریف میکنند.
 .۰و گاهی نیز به صورت مستقل به تعریف َحسن و قبیح پرداختهاند.
ق
متفکران معاصر مسلمان از جملـه
در مورد چیستی مفاهیم بنیادین اخالقی ،برخی از
آیت هلال جوادی آملی در مبادی اخالق در قرآن و نیز فلسفۀ حقوق بشر (جـوادی آملـی،

 ۴۵-۱۷ :۱۰۹۵و  )۵۱-۴۷ :۱۰۹۶و آیــتا هلل مصــباح یــزدی در کتــاب فلســفۀ اخــالق
(مصباح یزدی )۱۳۶-۷۳ :۱۰۷۴ ،به طرح بحث پرداختهاند؛ اما نویسـندگان پژوهشـی را
ق
ق
ق
ق
منطقـی تعـاریف رایـج
تحلیـل لـوازم
تطورات تـاریخی و
بررسی
نیافتند که به معرفی،
متکلمان معتزله و امامیه بشردازد.
در ادامه ابتدا توضیحی در مورد ایـن سـه گـروه از تعـاریف مـیدهیم و پـس از آن
مهمترین تعاریف ارائه شده در هر دورۀ تاریخی را طبقهبندی و بررسی میکنیم.
 .2-8تعریف سلبی

ق
تعریـف ُحسـن اخالقـی ،از ادات سـلب (ال)
در غالب تعاریف این ده قرن ،در مقام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . moral goodness and badness
ethicsـ2. analytic meta
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متکلمان معموالً در سه موضع از تعریف ُحسن و قُبح بحث کردهاند:
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استفاده شده است؛ و همچنین رابطۀ َحسن و قبیح ،رابطه سلب و ایجـاب دانسـته شـده:
قبیح فعلی است که شایستۀ نکوهش یا ذم است و َح َسن فعلی است که شایستۀ نکوهش
یا ذم نیست .چون «شایستگی نکوهش» و «عدم شایستگی نکوهش» نقیضین 1هسـتند و
رفع و جمع هر دو ناممکن است ،بهنحو معقولی انتظار میرود که طرفداران این تعریف،
این قضیۀ منفصلۀ حقیقیۀ را صادق بدانند که« :تمام افعال فاعالن آگاه و مختار 2یا َحسـن
هستند یا قبیح ».اما دیگر متکلمانی که به نحوی از انحـام رابطـۀ ُحسـن و قُـبح را رابطـۀ
رد کنند؛ چه به این تعریف
نقیضین نمیدانند ،طبیعی است که صدق این قضیۀ منفصله را ل
ل کنـد و چـه اساسـاً
قیودی اضافه کرده یا از آن کاسته باشند که نسبت تنـاقض را مختـ ل
تعریف را دائر مدار نفی و ایجاب قرار نداده باشند.
ق
ویژگـی قبـیح
در تعاریف سلبی ،عموماً قبیح تعریـف میشـود و َحسـن بـا نقـیض
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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شناسانده میشود .به عنوان مثال گفته میشود قبیح فعلـی اسـت کـه فاعـل آن شایسـتۀ
ذم است و َحسن فعلی است که چنین نباشد .نکتۀ جالب توجه در اینجا ایـن
نکوهش یا ل
است که اگر فرض را بر واقعگرا 6بودن این گروه از متکلمان بگااریم ،به نظـر میرسـد
این گروه از متکلمان از میان ُحسن و قُبح ،تنها یک ویژگی اخالقی را واقعـی و موجـود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق
موضـوع قابـل دارنـد و
 .1ممکن است اشکال شود که َح َسن و قبیح نقیضین نیستند ،بلکه ملکـه و عـدمانـد؛ چـون
نمی توان تمام اشیام جهان را به حسن و قبیح تقسیم کرد ،بلکه تنها افعال فاعالن آگاه مختار است کـه مقسـم ایـن
تقسیم است.
در پاسخ باید توجه کرد که در اینجا مراد ما از «نقیضین» معنای سنتی آن نیست .آنچه در اینجا مهم است مانعة الخلـو
ق
بودن این دو ویژگی است هرچند در موضوع واحد قابل؛ و ملکه و عدم ملکـه نیـز در موضـوع
و نیز مانعة الجمع
ق
نکـوهش  »Aو «عـدم شایسـتگی
قابل خود مانعة الخلو و مانعة الجمعاند .امروزه در منطق مرتبه اول« ،شایسـتگی
ق
ق
صورت  Faو  Faکه نقیضین هستند ،نمادگااری میکنیم.
نکوهش  »Aرا به
 .2افعالی که بدون اختیار و علم ،یا تمکن از علم ،انجام میشود از دایرۀ بحث کنونی خارج است.
3 . realist

ویژگی قبیح ق
ق
بودن اخالقی اسـت کـه توسـط بعضـی از افعـال محقـق
میدانند :قُبح .این
ق
فقدان این ویژگی نیست .افعال یا ویژگـی
میشود؛ نیکو یا َح َسنبودن چیزی جز نبود یا
ق
اخالقی قُبح را دارند ،یا ندارند؛ افعال یا به گونهای هستند که با انجامدادن آنها فاعلشـان
شایستۀ نکوهش است یا چنین نیستند .بنابراین بر پایۀ تعاریف سلبیٌ ،حسن چیزی جـز
ق
ویژگی قُبح واقعگرا هستند.
واقعی دانست .بدینرو گویا این گروه از متکلمان تنها در
ق
متکلمان معتزله و امامیه ثبوت را اعم از
البته با توجه به اینکه برخی از همین گروه از
وجود میدانسته ،ناموجودهای ممکن را ثابت میانگاشتهاند ،نسبت ق
دادن ناواقعگرایی در
ق
ل تأمل است؛ گو اینکه از منظر این گروه ،ویژگی نیکو یا َح َسن
ویژگی ُحسن به آنها مح ل
ویژگی ناموجود ولی ق
ق
ق
افعال ناقبیح است .آیا ویژگیهای ناموجود ولی ثابـت،
ثابت
بودن،
ق
بررسی این موضوع علیرغم اهمیت و جاابیتاش از حوزۀ کاری ایـن
واقعی 1نیستند؟
مقاله خارج است.
 .3-8تعریف ایجابی

چنانکه اشاره شد ،مراد ما از «تعریف ایجابی» تعریفهایی است که َحسن و قبـیح را
به صورت ایجابی تعریف کرده ،و در تعریف از هیچ کدام از ادات سلب بهـره نبردهانـد.
افزون بر این ،مشتمل بر عنصر ثواب یا عقاب االهـی نیسـتند .بـه اختصـار و بـا حـاف
ق
مـدح فاعـل و قـبح را بـه
جزئیات ،این گروه از تعاریف اصوالً ُحسـن را بـه اسـتحقاق
اســتحقاق ذمق فاعــل تعریــف کردهانــد( .حلبــی۷۵ :۱۰۵۷ ،؛ طوســی۱۴۳۷ ،الــف۰۰۷ :؛
مقدساردبیلی۱۱۷ :۱۴۱۷ ،؛ شیخبهائی۷۴۳ :۱۰۵۵ ،؛ قاضیسعید قمـی۱۶۴/۱ :۱۴۱۷ ،؛
مظفر )۴۱۴-۴۱۰/۱ :۱۴۱۱ ،بدین رو ممکن است برخی از افعال فاعالن آگاه و مختار نه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . real
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ق
ویژگی قبح نیست؛ و بسی بعید بهنظر میرسد که بتوان عدم یـک ویژگـی را امـری
عدم

۹۷

َحسن باشند و نه قبیح؛ نه شایستۀ ستایش باشند و نه شایستۀ نکوهش.
 .4-8تعریف مشتمل بر ثواب یا عقاب

چنانکه در ادامه خواهیم دید ،در دورۀ اول هیچ یـک از متکلمـان عدلیـه در تعریـف
َحسن و قبیح از عناصر ثواب و عقاب االهی بهره نبردهاند؛ اولین متکلم عدلی ماهب که
از این عناصر استفاده کرده است طوسی در قواعدالعقائد است که البته در این بـاب تـابع
دیدگاه فخررازی (فخرراای171-174 :9199 ،؛ فخرراای )611/9 :9141 ،اسـت.

جالب اینکه همو در تلخی

المحصل با فخررازی مخالفت کرده ،گفته است که ثواب و

عقاب جزم معنای َحسن و ق
قبیح محل نزاع نیسـت (طوسـی۱۴۳۷ ،الـف .)۰۰۷ :بعـد از
نصیرالدین طوسی پارهای از متکلمان از عنصر ثواب و عقاب در تعریف َحسـن و قبـیح
بهره بردهانـد (بحرانـی۱۳۴ :۱۴۳۶ ،؛ فاضـل مقـداد ۱۷۴ :۱۴۳۷ ،و ۱۱۳ :۱۰۹۳؛ فیـاض
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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الهیجی۰۴۰ :۱۰۹۰ ،؛ مجلسی ،بیتا )۱۷/۱ :و پارهای دیگـر همچـون مقـدساردبیلی و
محمدحسن مظفر (مقدساردبیلی۱۱۷ :۱۴۱۷ ،؛ مظفر )۴۱۴-۴۱۰/۱ :۱۴۱۱ ،به شدت با
آن مخالفت کردهاند .روشن است که اگر ثواب و عقاب جزم تعریف حسن و قبیح باشد،
دفاع از دیدگاه عدلیه دشوارتر میشود و در مقابل ،کار اشاعره آسانتر خواهد بود.
این تعاریف دایرۀ شمول َحسن و قبیح را محدودتر میکند .بیشتر آنها تنهـا فعلـی را
حسن میشمارند که هم شایستۀ مدح باشد و هم شایستۀ ثواب االهـی؛ و تنهـا فعلـی را
قبیح میشمارند که هم شایستۀ ذم باشد و هم شایستۀ عقاب االهی .به بیـان دیگـر بنـابر
بسیاری از تعاریف این گروه نیز َحسن و قبیح مانعة الخلو نیستند و ممکن است افعـالی
نه َحسن باشند و نه قبیح .بدینرو افعال ذیل نه َحسن هستند و نه قبیح:
 .۱افعالی که استحقاق مدح دارند ،اما استحقاق ثواب ندارند.
 .۱افعالی که استحقاق ثواب االهی دارند ،اما استحقاق مدح ندارند.
 .۰افعالی که استحقاق ذم دارند ،اما استحقاق عقاب االهی ندارند.

 .۴افعالی که استحقاق عقاب االهی دارند ،اما استحقاق ذم ندارند.
 .۷افعالی که نه استحقاق مدح و ثواب دارند و نه استحقاق ذم و عقاب.

1

چنانکه گاشت ،برخی متکلمان از واژۀ «استحقاق» یا شبیه آن استفاده نمیکننـد .در
این صورت در تمام این پنج مورد باید به جای «استحقاق» ،متناسب با تعریف این گـروه
تقسیم تعریف متکلمان به این سه گروه و تحلیلهای صـورتگرفته در مـورد آنهـا،
ق
چیستی َحسن و قبیح است .ممکن است برخـی
براساس تحلیل عبارت متکلمان در بیان
از متکلمان بر پایۀ قاعدۀ مالزمه (کل لمـا حکـم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع و بـالعکس)
استحقاق مدح و استحقاق ثواب و نیز استحقاق ذم و استحقاق عقاب را متالزمان بدانند.
در این صورت تعاریف دو گروه اول نیز مشتمل بر ثواب یـا عقـاب خواهـد بـود .البتـه
همانطور که اشاره شد ،پارهای از متکلمان به صراحت حسن و قبیح را مشتمل بر ثـواب
یــا عقــاب ندانســتهاند و بــالتبع مــدح و ثــواب یــا ذم و عقــاب را مــتالزم نمیداننــد
(مقدساردبیلی۱۱۷ :۱۴۱۷ ،؛ مظفر .)۴۱۴-۴۱۰/۱ :۱۴۱۱ ،در هر صـورت ،تحلیلهـای
ق
چیستی َحسن و قبیح اسـت
انجام گرفته در این مقاله صرفاً بر پایۀ متون متکلمان در بیان
و التزام به قاعدۀ مالزمه و امثال آن مفروض انگاشته نشده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذم نیسـت ،بلکـه چیـزی بـیش از آن
 .1دستکم در نگاه نخست به نظر میرسد استحقاق مدح همان عدم استحقاق ل
است؛ چنانکه استحقاق ذم همان عدم استحقاق مدح نیست ،بلکه چیزی بیش از آن است؛ همچنین است در مـورد
رابطۀ استحقاق ثواب و استحقاق عقاب .ازاینرو ممکن است افعالی نه استحقاق مدح داشته باشند و نه اسـتحقاق
ذم؛ نه استحقاق ثواب داشته باشند و نه استحقاق عقاب .این مطلـب در مـورد تعـاریفی کـه «تعلـق» را جـایگزین
«استحقاق» کردهاند روشنتر است :عدم تعل لق ذم مساوی با تعل لق مدح نیست و عدم تعل لق عقاب مسـاوی بـا تعل لـق
ثواب نیست ،همچنین در مورد عدم تعل لق مدح و عدم تعل لق ثواب.
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از متکلمان ،از عناصر دیگر مثل «تعلق» یا «ایجاب» بهره برد.

۷۱

 .2دورۀ اول :از قاضی عبدالجبار تا خواجه نصیرالدین طوسی

در این دوره تمام متکلمان عدلیه ،به جز ابوالصالح حلبی ،تعریف سلبی ارائه کردهاند.
 .1-2تعاریف سلبی

قاضی عبدالجبار َحسن و قبیح را به صورت سلبی تعریف میکند :افعالی که اگـر بـه
تنهایی در نظر گرفته شوند شایستۀ نکوهش هستند ،قبیح؛ و افعـالی کـه چنـین نیسـتند،
یعنی هیچ گاه شایستۀ نکوهش نیستندَ ،حسن دانسته میشوند (قاضی عبـدالجبار ،بیتـا:
۵/۶؛ همان۱۹ :و۰۱؛ .)۱۳۴-۱۳۰ :۱۷۵۱

1

ابوالحسین بصری افعالی را که از انسان در حالـت تکلیـف سـرمیزند ،بـه دو قسـم
َحسن و قبیح تقسیم میکند و هر یک از َحسن و قبیح را به دو صورت تعریـف میکنـد
(ابوالحسین بصری.)۰۰۷/۱ :۱۴۳۰ ،

2
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میتوان دو تعریف مطرح شده در عبارت ابوالحسین را این گونه صورتبندی کرد:

الـام علـی وجـه فیکـون حسـنا( ».قاضـی
الام اذا انفرد فیکون قبیحا؛ أو یعلم من حاله أنه ممـا ال یسـتحق بـه
ل
به ل

۷۱

عبدالجبار ،بیتا)9/3 :

تعریف اول قبیح :فعل  A1قبیح است اگر و تنها اگر ،بر شخصی که قادر بر انجـام A1

است و امکان علم به  A1را دارد جایز نباشد  A1را انجام دهد؛ یا حق انجام  A1را نداشـته
باشد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1اعلم أنل الفعل ینقسم الی وجهین :أحدهما ال صفة له زائدة علی وجوده ...ذلك کفعل السـاهی و النـائم .الثـانی لـه
یستحق
صفة زائدة علی وجوده ،فال یخلو من وجهین :لاما أن یکون قبیحا أو حسنا ،ألنه لاما أن یعلم من حاله أنه مما
ل

 « .2ان االنسان اما ان یصدر عنه فعله و لیس هو علی حالة التکلیف ،و اما ان یکون علی حالـة التکلیـف .فـاالول نحـو
فعل الساهی و النائم  ...و الثانی ضربان :احدهما ان یکون مما لیس للقادر علیه ،المتمک لن من العلم بـه ،ان یفعلـه .و
اذا فعله کان فقعلُه له مﺆثرا فی استحقاق الام؛ فیکون قبیحا .و الضرب اآلخر ان یکون لمـن هـاه الحالـة ،فقعلُـه .و اذا
الحسن( ».ابوالحسین بصری)661/1 :1416 ،
ف ََعلَه لم یکن له تأثیر فی استحقاق الام؛ و هو َ
 . 6در این تعریفها فرض گرفتهایم که مراد ابوالحسین مصـداقهای )َ (tokensح َسـن اسـت ،نـه نـوع ) (typeآن؛ از
اینرو از تعبیر  A1به جای  Aاستفاده کردهایم.

تعریف دوم قبیح :فعل  A1قبیح است اگر و تنها اگر ،اگر شخصی که قادر بـر انجـام
ق
شـدن
 A1است و امکان علم به  A1را دارد  A1را انجام دهد ،انجام  A1در سزاوا قر مـامت
او مﺆثر باشد.
تعریف اول َحسن :فعل َ A1حسن است اگر و تنها اگر ،بر شخصی که قادر بر انجـام
داشته باشد.
تعریف دوم َحسن :فعل َ A1حسن است اگر و تنها اگر ،اگر شخصی که قادر بر انجام

ق
شـدن
 A1است و امکان علم به  A1را دارد  A1را انجام دهد ،انجام  A1در سزاوا قر مـامت
او مﺆثر باشد.
به نظر میرسد این دو تعریف برای هریک از َحسن و قبیح دستکم در مفهوم تمایز
واقعی دارند و به یکدیگر برنمیگردند؛ هرچند ممکـن اسـت مصـادیق مسـاوی داشـته
ق
نبـودن  »Aیـا
باشند .مفهوم «مﺆثر بودن  Aدر سزاوار مامت شدن» همان مفهـوم «جـایز
«نداشتن حق انجام  »Aنیست.

1

نکتۀ جالب در این تعریف قید «المتمکن مـن العلـم» اسـت .براسـاس ایـن عبـارت
ق
ویژگی اخالقی ،آگاهی و علم بالفعل به آنهـا
میتوان گفت شرط الزم افعال برای داشتن
نیست؛ بلکه در این مورد ،تمک لن یا توان دانستن کفایت میکند .بنابراین فعلی که از روی
اختیار انجام شود و فاعل آن امکان و توان آگاه شدن بـه آن فعـل را داشـته باشـد واجـد
ویژگی اخالقی ،و َحسن یا قبیح است.
تعریف اول ابوالحسین بصـری تعریـف پرتکـراری نیسـت و چنـدان مـورد توجـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق
مصـادیق مفهـوم  Bو  Aیکـی
 . 1البته ممکن است براساس برخی از دیدگاهها در مالک اینهمانی مفاهیم ،اگر تمام
باشند ،مفهومق  Bو  Aاینهمان دانسته شود.
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 A1است و امکان علم به  A1 A1را دارد جایز باشد  A1را انجام دهد؛ یا حق انجـام  A1را

۷۰

متکلمان قرار نگرفته است ،ولی تعریف دوم او همان تعریـف سـلبی اسـت کـه بسـیار
پرتکرار است.
از دیگر متکلمان عدلیه در این دوره میتوان به سیدمرتضی ،شیخطوسی ،ابنمالحمی
حمصـی (اوایـل
خوارزمی (۷۰۶ق) ،ابوجعفر نیشابوری (حدود ۷۴۷ق) و سـدیدالدین ل
قرن هفتم قمری) 1اشاره کرد .این متکلمان نیز َحسن را به صورت سلبی تعریف کردهاند
(سیدمرتضی۰۳۶ :۱۰۹۱ ،؛ شیخطوسی۹۶-۹۴ :۱۴۳۶ ،؛ شیخطوسی۱۶۱-۱۶۳ :۱۰۷۴ ،؛
حمصی.)۱۷۱/۱ :۱۴۱۱ ،
ابنمالحمی۱۶۵ :۱۳۱۳ ،؛ ابوجعفر نیشابوری۵۵ :۱۴۱۴ ،؛ ل
 .2-2تعریف ایجابی

براساس جستجوی نویسندگان ،در دورۀ اول ابوالصالح حلبی تنها کسـی اسـت کـه
تعریف ایجابی ارائه داده است .او در تقریب المعارف چنین میگوید« :الحسن ما یستحق
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

به المدح مع القصد إلیه ...و القبیح هو ما یستحق به الام» (حلبـی .)۷۵ :۱۰۵۷ ،براسـاس
ق
شایستگی ذم برای َحسن بودن فعل کافی نیست ،بلکه تنها فعلی َحسن
این تعریف ،عدم
ق
شایستگی ذم ،فاعل آن شایستۀ مدح باشد.
است که عالوه بر عدم
ابوالصالح در تعریف خود از قید «مع القصد الیه» استفاده کرده اسـت .او خـود هـیچ
توضیحی در مورد این قید نمیدهد ،اما میتوان حدس زد منظور وی از اضافه کردن این
قید تأکید بر اختیاری بودن فعل است .به تعبیر دیگر ،منظور او از این قید این است که در
صورتی فعل ویژگی اخالقی دارد که مورد اراده و قصد و اختیار فاعل قرار گرفته باشد.

۷۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمصی همعصر فخررازی بوده و احتماال هنگام فوت او خواجـه کـودکی خردسـال
 .1سدیدالدین محمودبن حسن ل
بوده .فخر در تفسیر خود چنین از حمصی یاد کرده است« :کـان فـی الـری رجـل یقـال لـه :محمـود بـن الحسـن
الحمصی ،و کان معلم االثنی عشریة ،و کان یزعم أن علیاً رضی هلال عنه أفضل من جمیع األنبیام سوى محمـد علیـه
السالم» (فخررازی ،248/ 8 :1421 ،ذیل آیۀ مباهله)

 .3میاندورۀ خواجه نصیرالدین طوسی

محقق طوسی در کتابهای مختلف خود تعاریف گوناگونی از َحسن و قبـیح ارائـه
داده است .چنانکه خواهیم دید ،تعریفی کـه در تجریـداالعتقاد مـورد نظـر اسـت جـزم

تعاریف سلبی است ،هرچند بدان تصریح نشده؛ تعریفی که در تلخی

المحصـل ارائـه

و از اینرو ،ذیل تعاریف مشتمل بر ثواب یا عقاب قرار میگیرد.
 .8-3تعریف سلبی

بالزائد ،لإما حسن أو قبیح و الحسن أربعة» (طوسی)۱۷۵ :۱۴۳۵ ،
«الفعل المتلصف ل
خواجه در تجرید به صراحت به تعریف « َحسن» و «قبیح» نشرداخته است ،اما از ایـن
عبارت فهمیده میشود که تعریف سلبی مدنظر وی بوده است .دو نکته در ایـن عبـارت
وجود دارد که هر دو شاهدی بر سلبی بودن تعریف خواجه است:
 .۱افعالی که متصف به زائد میشوند یا َحسن هستند ،یا قبیح.
 .۱افعال َحسن به چهار قسم تقسیم میشوند.
شاهد اول

با توجه به عبارتهایی که از متکلمان در مورد تقسیمات افعال دیدیم ،ﻇاهراً مـراد از
بالزائد» فعلی است که از روی آگاهی یا تمکن بر آگاهی و اختیار انجـام
«الفعل المتلصف ل
شده باشد .1براساس این بخش از عبارت ذکر شده ،چنین فعلی یا َحسن است یا قبـیح و
الخلو َحسن
با توجه به ذکر نشدن قسم سومی به نظر میرسد این افعال به صورت مانعة
ل
یا قبیح هستند.
الخلو صادق است .چنانکه گاشت ،طبق
براساس تعاریف سلبی بهروشنی این مانعة
ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1یا به تعبیر ابوالحسین بصری ،فعلی که از انسان در حالت تکلیف سرزند.
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شده ذیل تعاریف ایجابی جای میگیرد؛ و تعریف قواعدالعقائد مشتمل بر عقاب اسـت،

۷۷

تعاریف سلبی رابطۀ َحسن و قبیح ،رابطۀ سلب و ایجاب اسـت ،بنـابراین نـه رفـع آنهـا
ممکن است و نه جمع آنها .درنتیجه میتوان این قضیۀ منفصلۀ حقیقیۀ را نتیجـه گرفـت:
تمام افعال فاعالن مختار و آگاه/متمکن از آگاهی ،یا َحسن هستند یا قبیح .اما بخـش اول
این متن از تجرید با تعریفهای ایجابی سازگار نیست؛ چنانکه دیدیم ،بر اساس تعاریف
ایجابی ممکن است فعلی نه َحسن باشد و نه قبیح .بنابراین میتوان گفت ایـن بخـش از
عبارت خواجه در تجرید مﺆید این است کـه تعریـف مـورد نظـر وی ،همچـون غالـب
متکلمان قبل از او ،تعریف سلبی بوده است.
شاهد دوم

الحسن أربعـة» .منظـور از «أربعـة» در
در بخش دوم این عبارت موجز آمده است« :و َ
اینجا احکام چهارگانۀ واجب ،مستحب ،مباح و مکروه است؛ 1و بدینرو تمام این چهـار
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۷۶

قسم َحسن و فقط افعال حرام قبیح هستند.
روشن است که اگر مفروض این عبارت تعریف سلبی باشد ،با این بخش از عبـارت
ال سازگار است؛ چون کسی که واجب ،مستحب ،مباح یـا مکروهـی انجـام میدهـد
کام ً
ق
ایجابی دستکم متعارف مورد نظر باشد ،بـا ایـن
سزاوار سرزنش نیست .اما اگر تعریف
بخش از عبارت ناسازگار است؛ کسی که فعل مکروه یا مباح انجام میدهد سزاوار مـدح
و ستایش نیست .بنابراین اگر َحسن به صورت ایجابی تعریف شود و به عنوان مثال گفته
ق
شایستگی مدح داشته باشد ،فقط شامل دو قسم است :واجب
شودَ :حسن فعلی است که
و مستحب و مباح و مکروه از شمول آن خارج است ،در حالی کـه عبـارت تجریـد بـا
الحسن أربعة .پس بخش دوم این عبارت کوتـاه نیـز مﺆیـد ایـن
صراحت این است کهَ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :عالمه حلی616-612 :1419 ،؛ شمسالدین اصفهانی ( ،)1466تسدید القواعـد ،تصـحیح :خالـدبن حمـاد
عدوانی ،دارالضیام ،کویت ،ص .034

است که تعریف مورد نظر خواجه در این کتاب تعریف سلبی بوده است.
 .2-3تعریف ایجابی

طوسی در تلخی

المحصل ،در مقام تحریر محل نزاعَ ،حسن را به صـورت ایجـابی

تعریف کرده است:

أقول :المعتزلة ال یخالفون فیما ذکره .إن لما الخالف فی معنی الحسن و القـبح بوجـه
شـرعی( ».طوسـی،
عقلـی او
آخر ،و هو أنل کون بعض األفعال موجبا للمـدح او الـال م
ل
ل
۱۴۳۷الف)۰۰۷ :
براساس توضیحات فخررازی در المحصل ،اشاعره حسن و قبح بـه معنـای موجـب
ثواب و مدح بودن و موجب عقاب و ذم بودن را شرعی میدانند و معتزله حسـن و قـبح

به این معنا را عقلی میدانند (فخررازی .)۴۵۷-۴۵۹ :۱۴۱۱ ،از عبارت تلخی

المحصل

برمیآید که از نگاه طوسی ،فخررازی به درستی محل نزاع بین معتزله و اشـاعره را بیـان
نکرده است .خواجه محل نزاع بین این دو گروه را در معنـای دیگـری از حسـن و قـبح
میداند :موجب مدح و ذم شدن بعضی از افعال.
دو نکته در این عبارت درخور توجه است:
نکتۀ نخست این که خواجه َحسن را به تبع فخررازی (فخررازی۴۵۷-۴۵۹ :۱۴۱۱ ،؛
فخررازی )۰۴۶/۱ :۱۷۹۶ ،به صورت ایجابی تعریف کـرده اسـت .از جـایگزینی «کـون
بعض األفعال موجبا للمدح او الال م» به جای « ُحسن یا قبح» تعاریف ذیل قابـل برداشـت
است:
ُ .۱حسن = کون الفعل موجباً للمدح
 .۱قبح = کون الفعل موجباً للال م
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الام .و هو بهاا شـرع لی
«قال ... :و قد یراد به کونه موجبا للثواب و العقاب و المدح و ل
عندنا ،خالفا للمعتزلة.

۷۵

نکتۀ دوم ایـن کـه خواجـه بـاز بـه تبـع فخـررازی (فخـررازی۴۵۷-۴۵۹ :۱۴۱۱ ،؛
فخررازی )۰۴۶/۱ :۱۷۹۶ ،به جای تعابیری چون «مﺆثر فی استحقاق المـدح أو الـام» از
تعبیر فلسفی «موجب للمدح أو الام» استفاده کرده است .بنابر این تعریفَ ،حسن فعلـی
است که موجب مدح شود و قبیح فعلی است که موجب ذم شود ،نه اینکه َحسـن فعلـی
ق
ق
شایستگی ذم مﺆثر باشد.
شایستگی مدح مﺆثر باشد و قبیح فعلی است که در
است که در
تفاوت ایجاب که متضمن تأثیر ضرورتبخش است با صرف تأثیر روشن است .چنانکه
حاف تعبیر عنصر «استحقاق» نیز قابل توجه است .بنابر جستجوی انجام شده ،در میـان
عدلیه خواجه نخستین متکلمی است که عنصر استحقاق را حاف کرده است .اما پس از
وی روش او را برخی از متکلمان ،مثل عالمه حلـی در کشـفالمراد ،ابنمیـثم بحرانـی،
ابنمخدوم و علوی عاملی ،ادامه دادهاند (عالمه حل لی۰۳۱ :۱۴۳۵ ،؛ بحرانی۱۳۴ :۱۴۳۶ ،؛
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۷۹

ابنمخدوم۱۷۱ :۱۰۶۷ ،؛ علوی عاملی.)۵۹۶/۱ :۱۰۹۱ ،
 .3-3تعریف مشتمل بر ثواب یا عقاب

در قواعدالعقائد خواجه نصیر تعریف متفاوتی ارائه کرده اسـت کـه از یـک سـو بـه
تعریف رایج در سنت معتزلی که مشتمل بر عنصر «استحقاق» اسـت نزدیـک اسـت و از
دیگر سو به رویکرد فخررازی که از عناصر ثواب و عقاب استفاده میکند:
ذما او عقابـا ،و بـالقبح مـا یسـتحقلهما
«المراد بالحسن فی األفعال ما ال ی
ل
ستحق فاعله ل
بسببه( ».طوسی۱۴۳۷ ،ب)۴۷۱ :
همان طور که اشاره شد ،طوسی خـود در تلخی

المحصـل ،در مقابـل فخـررازی،

َحسن و قبیحی را که مشتمل بر ثواب یا عقاب است ،محل نـزاع نداسـته اسـت ،امـا در
قواعدالعقائد در تعریف حسن و قبیح و بالتبع در تحریر محل نزاع از مﺆلفۀ عقاب االهـی
استفاده شده است.
تعریف خواجه در مورد فعل قبیح روشن به نظر میرسد :فعلی که فاعـل آن شایسـتۀ

ستحق فاعله
ذم و عقاب باشد؛ اما در مورد فعل َحسن به صورت فصلی میگوید« :ما ال ی
ل
ذما او عقابا» .این عبارت دو تفسیر میتواند داشته باشد:
ل
تفسیر اولَ :حسن فعلی است که فاعل آن نه شایستۀ ذم باشد و نه شایستۀ عقاب.
تفسیر دومَ :حسن فعلی است که فاعل آن یا شایسـتۀ ذم نباشـد ،یـا شایسـتۀ عقـاب
بنابر تفسیر اول افعال زیر َحسن نیستند ،ولی بنابر تفسیر دوم َحسن شمرده میشوند:
 .۱افعالی که فاعل آنها شایستۀ ذم هستند ،اما شایستۀ عقاب نیستند.
 .۱افعالی که فاعل آنها شایستۀ عقاب هستند ،اما شایستۀ ذم نیستند.
بنابر تفسیر اول ،تعریف خواجه در قواعدالعقائد با سخن او در تجرید سازگار نیست.
همانطور که گاشت ،بنابر سخن خواجه در تجرید تمام افعالی کـه بـه امـری زایـد بـر
حدوثشان متصف میشوند -یعنی فا ق
عل فعل ،آگاه و مختار باشد -یا َحسن هسـتند و یـا
قبیح؛ و قسم سومی که نه َحسن باشد و نه قبیح ،وجود ندارد .اما بنابر تفسـیر نخسـت از
تعریف قواعدالعقائد ،تنها فعلی َحسن است که فاعل آن نه مستحق ذم باشد و نه مستحق
عقاب و تنها فعلی قبیح است که هم مستحق ذم باشـد و هـم مسـتحق عقـاب .بنـابراین
افعالی که تنها مستحق ذم یا تنها مستحق عقاب هستند نه َحسناند و نه قبیح.
بر پایۀ دومین تفسیر از قواعدالعقائد ،هر فعلی (با قید علم و اختیار) که قبـیح نیسـت
َحسن شمرده میشود؛ بنابراین با عبارت تجرید سازگار است.
به نظر میاسد عباات خواجه قابلیت این دو تفسیر اا دااد اما عالمره للری دا
شرح خود بر قواعدالعقائد معنا ،مواد نزاع لسن و قبح اا چنین تفسیر میکند:
یسـمی حسـناً ،کالمباحـات ،و کونـه
«کون الفعل بحیث الیستحق فاعله ذماً أو عقاباً
ل
یسمی قبیحاً» (عالمه حلی ،بیتا)۱۱۱ :
بحیث یستحق فاعله ذماً أو عقاباً بسببه ل
براساس این تفسیر از عبارت قواعدالعقائد ،تعریف قبیح را نیز باید به صورت فصلی
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نباشد.

۷۷

فهمید .گویا این نیز مﺆیدی بر تفسیر دوم از تعریف َحسن است .بر این پایه میتوان این
تعریف را به خواجه نسبت داد:
 فعل َ Aحسن است اگر و تنها اگر یا فاعل  Aمستحق ذم نباشد یا مستحق عقاب
نباشد.
 فعل  Aقبیح است اگر و تنها اگر یا فاعل  Aمستحق ذم باشد یا مسـتحق عقـاب
باشد.
لاما این تعریف مسئلهای جدید ایجاد میکند .فرض کنید فعلی شایستۀ نکوهش است
اما شایستۀ عقاب نیست 1.براساس این تعریف ،این فعل هم َحسن است ،چون شایسـتۀ
عقاب نیست ،هم قبیح ،چون شایستۀ نکوهش است .گویا خواجه چند سطر پس از بیـان
این تعریف به این مسئله پاسخ داده است .وی پس از بیان این مطلب که از نگـاه معتزلـه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۳۳

عقل به نحو بدیهی حسن و قبح برخی افعال را درک میکند و در برخی افعال نیـز شـرع
به حسن و قبح حکم میکند ،مینویسدُ :ح ق
سن عقلی آن است که فاعل شایستۀ نکوهش
نباشد و ق
قبح عقلی آن است که فاعل شایستۀ نکوهش باشد؛ در مقابلُ ،ح ق
سن شـرعی آن
است که فاعل شایستۀ عقاب نباشد و ق
قبح شرعی آن است که فاعل شایستۀ عقاب باشـد
(طوسی۱۴۳۷ ،ب 2.)۴۷۱ :بنابراین فعلی که شایستۀ نکوهش است امـا شایسـتۀ عقـاب
نیست قبح عقلی دارد و حسن شرعی؛ پس چنین نیست که به یک معنا هم َحسن باشد و
هم قبیح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1مثل سیگار کشیدن ،که بنابر نظر بسیاری از فقها حرام نیست و بنابراین مستحق عقاب نیست؛ اما به نظر میرسـد
سزاوار نکوهش عقالم است .نمونۀ دیگر ،اصرار بر مکروهات است که مستحق عقاب نیست ،اما سزاوار نکـوهش
عقالم است.
الشرعی
یستحق به الال م؛ و الحسن
الام ،و القبح العقلی ما
« .2و الحسن العقلی ما ال
ل
ل
یستحق فاعل الفعل الموصوف به ل
ل
یستحق به».
ما ال یستحق به العقاب ،و القبح ما
ل

بر این اساس باید گفت هرچند خواجه در قواعدالعقائد معنـایی از حسـن و قـبح را
برمیگزیند که مشتمل بر عقاب است ،اما در نهایت حسن و قبحی را عقلی میدانـد کـه
مشتمل بـر ایـن عنصـر نیسـت .بنـابراین هرچنـد تعریـف وی در تلخی

المحصـل و

قواعدالعقائد متفاوت است ،اما موضع او در عقلی یا شرعی بـودن حسـن و قـبح یکـی
قبحی که مشتمل بر ثواب یا عقاب االهی نباشد عقلی است.
 .4دورۀ دوم :از خواجه نصیرالدین طوسی تا محمدحسن مظفر

پس از خواجه طوسی بیشتر متکلمان عدلیه از تعریف سـلبی دسـت شسـتهاند و بـه
تعاریف ایجابی یا تعاریف مشتمل بر ثواب و عقاب االهی رویآوردهاند.
 .8-4تعاریف سلبی

در این دوره همچنـان پـارهای از متکلمـان عدلیـه ،در قفـای غالـب متکلمـان دورۀ
نخست ،از تعریف سلبی استفاده کردهاند .مهمترین این متکلمـان عبارتانـد از :محقـق
حل لی ،عالمه حل لی ،ابنمخدوم و علوی عاملی (محقـق حل لـی۹۷ :۱۴۱۴ ،؛ عالمـه حل لـی،
۰۳۱ :۱۴۳۵؛ ابنمخدوم۱۷۱ :۱۰۶۷ ،؛ علوی عاملی .)۵۹۶/۱ :۱۰۹۱ ،تعریف عالمه حلی
و ابنمخدوم شایستۀ توجه بیشتری است؛ در ادامه به این دو میپردازیم.
 .1-1-4عالمه حل ّی

عالمه حل لی در مجموع آثار خود تعریف واحدی از َحسن و قبیح ارائه نداده است .در
کشفالمراد و تسلیکالنفس از تعریف سلبی استفاده کرده است ،البته در کشـفالمراد از
عنصر «استحقاق» استفاده نشده است ،برخالف تسلیکالنفس (عالمه حلی۰۳۱ :۱۴۳۵ ،؛
عالمه حلی)۱۶۰ :۱۴۱۶ ،؛ اما تعریف معارجالفهم همان تعریف اول ابوالحسـین بصـری
است و با دو تعریف دیگر او بسیار متفاوت است (عالمه حلی .)۰۷۷ :۱۰۹۶ ،عالمـه در
کشفالمراد مینویسد:

بررسی دیدگاههای رایج متکلمان معتزله و امامیه درباره تعریف ُحسن و ِ
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است :حسن و قبحی که مشتمل بر ثواب یا عقاب االهی باشد شرعی اسـت و حسـن و

۱۳۱

ذم و القبیح بخالفه» (عالمه حلی)۰۳۱ :۱۴۳۵ ،
«فالحسن ما ال یتعلق بفعله ل
ذم برای َحسن بودن یـک فعـل کـافی اسـت و نیـازی
بر پایۀ این عبارت ،عدم تعلق ل
نیست که مدحی به فعل تعلق گیرد تا فعل َحسن شود .بنابراین تعریف َحسـن صـورتی
سلبی دارد.
حاف عنصر «استحقاق» نیز جالب توجه اسـت .چنانکـه دیـدیم بیشـتر متکلمـان از
عنصر «استحقاق» استفاده کردهاند و محقق طوسی به تبع فخـررازی از عنصـر «ایجـاب»
بهره برده است .اما عالمه جایگزین سومی را مطرح کرده است« :تعل لق» .به نظر میرسـد
بین تعل لق و ایجاب تمایز مهمی وجود دارد؛ ایجاب برخالف تعل لق مشتمل بـر ضـرورت
است .ممکن است به فعلی مدح یا ذم تعلق گیرد اما آن فعل موجب مـدح یـا ذم نباشـد،
یعنی ضرورتاً سبب مدح کردن یا ذم کردن هر عاقلی نشود .بنابراین دایرۀ افعالی که مدح
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۱۳۱

به آنها تعلق میگیرد وسیعتر است از دایرۀ افعالی که موجب مدح هستند .بـر پایـۀ ایـن
تعریف:
 .۱فعلی که انجام آن استحقاق و شایستگی ذم داشته باشد ،ولی هیچگـاه ذمـی
به آن تعلق نگیرد حسن است.
 .۱فعلی که انجام آن شایستۀ مدح باشد ،ولی مورد ذم قرار گیرد قبیح است.
به نظر میرسد غالب متکلمـان بـا ایـن دو حکـم مخالفانـد .براسـاس بسـیاری از
تعاریف ،مورد اول قبیح و مورد بعدی َحسن است .اگر فرض بگیریم عالمه از این جهت
با غالب متکلمان مخالف نیست ،باید بگوییم او در اینجا «تعل لق» را به معنـای «اسـتحقاق
تعل لق» گرفته است.
عالمه در معارجالفهم تعریفی ارائه داده است که تفاوت زیادی هم بـا تعریـف رایـج
متکلمان و هم با تعریفهای خودش در دیگر آثارش دارد .وی در معارج اساساً « َحسن»
و «قبیح» را به شایستگی یا تعلق مدح و ذم تعریف نکرده است:

« لإما أن یکون لفاعله أن یفعله و هو الحسن أو ال یکون و هو القبـیح( ».عالمـه حلـی،
)۰۷۷ :۱۰۹۶
این تعریف همان تعریف نخست ابوالحسین بصـری اسـت و چنـان کـه ذکـر شـد،
میتوان آن را به دو شکل صورتبندی کردَ .حسن و قبیح در صورتبندی اول بـه حـق
فعل .در میان آثار متکلمان عدلیه تنها ابوالحسین و عالمه چنین تعریفی بهدست دادهاند.
 ..-1-4ابنمخدوم

در مفتاح الباب ،شرح باب حادیعشر ،چنین آمده است:
الصادر باالختیار عن أولی العلم سـوام کـان فعـل هلال تعـالی أو
«أنل الفعل االختیاری ل
فعل العبد ،و سوام کان من أفعـال الللسـان أو الجنـان أو األرکـان إن تعل لـق بفعلـه ذ لم
سمی حسنا» (ابنمخدوم)۱۷۱ :۱۰۶۷ ،
سمی قبیحا ،و إن لم یتعل لق بفعله ذ لم ی ل
ی ل

دو نکته در عبارت ابنمخدوم درخور توجه است:
اولین نکته این است که وی تصریح میکند این تعریف مخصوص افعـال االهـی یـا
افعال بندگان نیست ،بلکه مطلق افعال اختیاری موجودات آگاه را شامل میشود.
نکتۀ دوم عدم استفاده از واژۀ «استحقاق» است .ابنمخدوم بـه تبـع عالمـه حلـی در
کشفالمراد حسن را بر پایۀ عدم تعلق ذم و قبح را بر پایۀ تعلق ذم تعریف کرده است.
 .2-4تعاریف ایجابی

مقدساردبیلی تعریفی از قوشجی نقل میکند که سـه ویژگـی مهـم دارد .۱ :ایجـابی
اســت .۱ ،مشــتمل بــر «اســتحقاق» نیســت و  .۰مشــتمل بــر ثــواب و عقــاب اســت.
مقدساردبیلی فقط با ویژگی سوم این تعریـف مخالفـت میکنـد و گـاهی بـه صـورت
ضمنی دو ویژگی اول را تأیید میکند .نتیجهای که او پایان میگیـرد ایـن اسـت« :جعـل
المدار علی المدح و الام فقط» (مقدساردبیلی .)۱۱۷ :۱۴۱۷ ،به نظـر میرسـد تعریـف
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انجام و عدم حق انجام تعریف میشود و در صورتبندی دوم به جواز فعل و عدم جواز

۱۳۰

مورد نظر مقدساردبیلی چیزی شبیه به این استَ :حسن فعلی است که متعلق مدح قـرار
گیرد و قبیح فعلی است که متعلق ذم قرار گیرد.
نکتۀ جالب این است که مقدساردبیلی تأکید میکند حتی اگر بحث مخصوص افعال
بندگان باشد ،باز هم نمیتوان ثواب و عقاب االهی را جزم تعریـف حسـن و قـبح ذکـر
کرد .به روایت او ،معتزله و پیروان آنها معتقد نیستند که عقل ثواب و عقاب فعل را درک
میکند( 1مقدساردبیلی.)۱۱۷ :۱۴۱۷ ،
شیخبهائی ،قاضیسعید قمی و محمدحسن مظفر نیـز بـرای َحسـن و قبـیح تعریـف
ایجابی ذکر کردهاند (شیخبهائی۷۴۳ :۱۰۵۵ ،؛ قاضیسعید قمـی۱۶۴/۱ :۱۴۱۷ ،؛ مظفـر،
 .)۴۱۴-۴۱۰/۱ :۱۴۱۱البته قاضیسعید ابتدا ُحسن را به صورت ایجـابی تعریـف کـرده،
سشس قبح را مقابل آن دانسته است؛ اما چون هـیچ تعریفـی یافـت نشـد کـه قـبح را بـه
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صورت سلبی (عدم استحقاق المدح) تحلیل کند ،احتماالً قاضیسعید نیز تعریف ایجابی
الام) اراده کرده است 2.مظفر ،همانند مقدساردبیلی ،تاکید میکند کـه
از قبح (استحقاق ل
ثواب و عقاب نباید در تعریف حسن و قبح داخل شود.
 .3-4تعاریف مشتمل بر ثواب یا عقاب

چنانکه گاشت ،نصیرالدین طوسی برای اولین بار در میان متکلمان عدلیه ،تعریفی از
َحسن و قبیح ارائه داد که مشتمل بر «عقاب» بود .متکلمان پس از او برخی بـا تأکیـد بـر
اینکه حسن و قبح مورد نزاع مشتمل بر ثواب یا عقاب االهی نیست با او مخالفت کردند.
اما پارهای همچون ابنمیثم بحرانی ،فاضـل مقـداد ،فیـاض الهیجـی و عالمـه مجلسـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1فإنل المعتزلة و من یحاو حاوهم ال یقولون بأنل العقاب و الثواب للفعل یدرکه العقل ،فإن لـه فـرع الشـرع و إثبـات
یدعون داللة بداهة العقل علی أنل فی الفعل ما یوجب ذلك( .مقدساردبیلی)110 :1410 ،
المعاد الجسمانی فکیف ل

« . 2فاعلم ،انل المراد بحسن الفعل ما یصیر بسببه الفاعل مستحقلا للمدح و التعظیم ،و المراد بـالقبح
ما یقابله( ».قاضیسعید قمی)۱۶۴ /۱ :1411 ،

تعریف مشتمل بر ثواب و عقاب االهی را پایرفتهاند (بحرانی۱۳۴ :۱۴۳۶ ،؛ فاضل مقداد،
 ۱۷۴ :۱۴۳۷و ۱۱۳ :۱۰۹۳؛ فیاض الهیجی۰۴۰ :۱۰۹۰ ،؛ مجلسی ،بیتا .)۱۷/۱ :در ایـن
میان ابنمیثم بحرانی در تعریف خود از عنصر استحقاق استفاده نکرده است .این تعریف
را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
ثواب االهی.
فعل  Aقبیح است اگر و تنها اگر ،در این دنیا به  Aذم تعلق گیرد و در آخرت عقـاب
االهی.
این تعریف مصادیق َحسن و قبیح را بسیار محدود میکند؛ محدودتر از تمام تعاریف
مطرح شده .براساس این تعریف افعال زیر نه َحسن هستند و نه قبیح:
 .۱افعالی که در این دنیا مورد مدح قرار میگیرند ،اما در آخرت ثواب االهـی بـه آنهـا
تعلق نمیگیرد.
 .۱افعالی که در این دنیا مورد ذم قرار میگیرند ،اما در آخرت عقـاب االهـی بـه آنهـا
تعلق نمیگیرد.
 .۰افعالی که در این دنیا مورد مدح قرار نمیگیرند ،اما در آخرت ثواب االهی بـه آنهـا
تعلق میگیرد.
 .۴افعالی که در این دنیا مورد ذم قرار نمیگیرند ،اما در آخرت عقاب االهـی بـه آنهـا
تعلق میگیرد.
 .۷افعالی که در این دنیا نه مورد مدح قرار میگیرند و نه مورد ذم.
 .۶افعالی که در آخرت نه عقاب االهی به آنها تعلق میگیرد و نه ثواب االهی.
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فعل َ Aحسن است اگر و تنها اگر ،در این دنیا به  Aمـدح تعلـق گیـرد و در آخـرت

۱۳۷

 .6نتیجه

با بررسی سیر تاریخی مهمترین و پرتکرارترین تعاریفی که متکلمان عدلیه از اوایـل
قرن پنجم تا اواخر قرن چهاردهم برای َحسن و قبیح ذکر کردهانـد ،دیـدیم کـه در میـان
متکلمان معتزله و امامیه محقق طوسی در این بحث از سه جهت نقطۀ عطف است:
 .۱تمام تعریفهای قبل از خواجه ،به جز تعریف ابوالصالح حلبی ،سـلبی اسـت و
بیشتر تعاریف پس از او غیرسلبی.
 .۱خواجه نخستین متکلمی است که تعریفی مشتمل بر ثواب یا عقاب االهـی ارائـه
کرده است.
 .۰خواجه نخستین متکلمی است که تعریفی بدون عنصر استحقاق ارائه کرده است.
از همینرو میتوان تعاریف متکلمان را در دو دورۀ تـاریخی بـا میـان دورۀ خواجـه
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نصیر طوسی جای داد .۱ :از قاضـی عبـدالجبار تـا خواجهنصـیر طوسـی  .۱میـان دورۀ
خواجهنصیر طوسی  .۰از خواجهنصیر طوسی تا محمدحسن مظفر.
از سوی دیگر پرتکرارترین تعاریف به سه گـروه تقسـیم میشـود :تعـاریف سـلبی،
تعاریف ایجابی و تعاریف مشتمل بـر ثـواب یـا عقـاب االهـی .در دورۀ نخسـت تمـام
متکلمان به جز ابوالصالح حلبی تعریف سلبی ارائه کردهاند .محقق طوسی در هر یک از
سه کتاب کالمی خود از یکی از سه تعریف استفاده کرده است .متکلمان پس از او بیشتر
از تعاریف ایجابی و نیز تعاریف مشتمل بر ثواب و عقاب االهی بهره بردهانـد .همچنـین
روشن شد براساس تعاریف سلبی ،رابطۀ ُحسن و قبح رابطۀ سـلب و ایجـاب اسـت ،و
ازاینرو رفع و نیز جمع هر دو ناممکن است؛ اما در تعاریف ایجابی ،نسبت ُحسن و قُبح
سلب و ایجاب نیست؛ ممکن است فعلی نه َحسن باشد و نه قبـیح؛ و بـر پایـۀ تعـاریف
مشتمل بر ثواب یا عقاب االهی ،دفاع از موضع عدلیه دشوارتر میشود.

منابع
 .۱ابنمخدوم ،ابوالفتح الحسینی ( ،)۱۰۶۷مفتاح الباب ،در :الباب الحادی عشر للعالمة
اسالمی دانشگاه مکگیل شعبۀ تهران ،تهران.
 .۱ابنمالحمی ،محمودبن محمد خوارزمی ( ،)۱۳۱۳الفائق فی أصول الدین ،تحقیق :فیصل
بدیر عون ،دارالکتب و الوثائق القومیة ،قاهره.
 .۰ابوالحسین بصری ،محمدبن علی ( ،)۱۴۳۰المعتمد فی أصول الفقه ،تقدیم :خلیل
المیس ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
 .۴ابوجعفر نیشابوری ،قطبالدین ( ،)۱۴۱۴الحدود ،تحقیق :محمود یزدی ،مﺆسسة االمام
الصادق ،قم.
 .۷بحرانی ،ابنمیثم ( ،)۱۴۳۶قواعد المرام فی علم الكالم ،تصحیح :سید احمد حسینی،
کتابخانۀ آیت هلال العظمی مرعشی نجفی ،قم.
 .۶حلبی ،ابوالصالح ( ،)۱۰۵۷تقریب المعارف ،تحقیق :فارس تبریزیان ،ناشر :محقق ،بیجا.
 .۵عالمه حلی ،حسنبن یوسف ( ،)۱۰۹۶معارجالفهم فی شرح النظم ،تحقیق :عبدالحلیم
عوض الحلی ،دلیل ما ،قم.
 .۹ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۵کشفالمراد فی شرح تجریداالعتقاد ،تحقیق:
حسن حسنزاده آملی ،مﺆسسة النشر االسالمی ،قم.
 .۷ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۶تسلیکالنفس الی حظیرة القدس ،تحقیق :فاطمه
رمضانی ،مﺆسسه امام صادق ،قم.

 .۱۳ــــــــــــــــــــــــــ (بیتا)« ،کشفالفوائد فی شرح قواعدالعقائد» ،در :تصحیح
و تحقیق کتاب کشفالفوائد فی شرح قواعدالعقائد ،پایاننامه کارشناسی ارشد اکرم
خلیلی در دانشگاه تربیت معلم تهران ،۱۰۵۷ ،قابل دسترس در:
https://ganj.irandoc.ac.ir
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الحلی مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب ،تحقیق :مهدی محقق ،موسسۀ مطالعات
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عبدال ( ،)۱۰۹۶فلسفۀ حقوق بشر ،تحقیق :سیدابوالقاسم حسینی ژرفا،
 .۱۱جوادی آملی،
هل
اسرام ،قم.
 .۱۱ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۵مبادی اخالق در قرآن ،تحقیق :حسین شفیعی ،اسرام ،قم.
حمصی ،سدیدالدین ( ،)۱۴۱۱المنقذ من التقلید ،مﺆسسة النشر االسالمی ،قم.
 .۱۰ل
 .۱۴سیدمرتضی ،علیبن حسین ( ،)۱۰۹۱الملخص فی أصول الدین ،تحقیق :محمدرضا
انصاری قمی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
 .۱۷شیخبهائی ،محمدبن حسین (« ،)۱۰۵۵االعتقادات» ،در :پنج رسالۀ اعتقادی ،به کوشش
محمدرضا انصاری قمی ،منتشر شده در :میراث اسالمی ایران ،دفتر هفتم ،به کوشش
رسول جعفریان ،کتابخانه بزرگ آیت هلال العظمی مرعشی نجفی ،قم.
 .۱۶شیخطوسی ،ابوجعفر ( ،)۱۰۷۴تمهید االصول فی علم الكالم ،تصحیح :مرکز تخصصی
علم کالم ،رائد ،قم.
 .۱۵ــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۶االقتصاد فی ما یتعلق باالعتقاد ،داراالضوام ،بیروت.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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 .۱۹ــــــــــــــــــ (« ،)۱۴۱۴المقدمة فی المدخل الی صناعة علم الكالم» ،در :رسائل
العشر ،مﺆسسة النشر االسالمی ،قم.
 .۱۷علوی عاملی ،میرسیدمحمد ( ،)۱۰۹۱عالقة التجرید ،تصحیح :حامد ناجی اصفهانی،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
 .۱۳فاضل مقداد ،جمالالدین ( ،)۱۰۹۳اللوامع االلهیة فی المباحث الكالمیة ،تحقیق :سید
محمدعلی قاضی طباطبایی ،دفتر تبلیﻐات اسالمی ،قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۷ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،تصحیح:
سیدمهدی رجائی ،کتابخانۀ آیت هلال العظمی مرعشی نجفی ،قم.
 .۱۱فخررازی ،محمدبن عمر ( ،)۱۴۱۱المحصل ،تحقیق :حسین اتای ،دارالرازی ،عمان.
 .۱۰ــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۳مفاتیح الغیب ،دار احیام التراث العربی ،بیروت.
 .۱۴ــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۷۹۶االربعین فی اصول الدین ،مکتبة الکلیات األزهریة،
قاهره.
 .۱۷فیاض الهیجی ،عبدالرزاق ( ،)۱۰۹۰گوهر مراد ،با مقدمۀ زینالعابدین قربانی الهیجی،
نشر سایه ،تهران.

 .۱۶قاضیسعید قمی ،محمدبن محمد مفید ( ،)۱۴۱۷شرح توحید الصدوق ،تصحیح:
نجفقلی حبیبی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
 .۱۵قاضی عبدالجبار ،ابوالحسن (« ،)۱۷۵۱المختصر فی اصول الدین» ،در :رسائل العدل و
التوحید ،تحقیق :محمد عماره ،دار الهالل ،بیروت.
 .۱۹ــــــــــــــــــــــ (بیتا) ،المغنی فی ابواب العدل و التوحید ،ج( ۶التعدیل و
 .۱۷مجلسی ،محمدباقر (بیتا) ،حق الیقین ،کتابفروشی اسالمیة ،تهران.
 .۰۳محقق حلی ،جعفربن الحسن ( ،)۱۴۱۴المسلک فی اصول الدین ،تحقیق :رضا استادی،
مجمع البحوث االسالمیة ،مشهد.
 .۰۱طوسی ،خواجه نصیرالدین (۱۴۳۷الف) ،تلخیصالمحصل المعروف بنقد المحصل،
داراألضوام ،بیروت.
 .۰۱ــــــــــــــــــــــ (۱۴۳۷ب) ،قواعدالعقائد ،در :تلخی

المحصل ،داراألضوام،

بیروت.
 .۰۰ــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۵تجریداالعتقاد ،تحقیق :محمدجواد حسینی جاللی،
دفتر تبلیﻐات اسالمی ،قم.
 .۰۴مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۰۷۴فلسفۀ اخالق ،تحقیق :احمدحسین شریفی ،موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
 .۰۷مظفر ،محمدحسن ( ،)۱۴۱۱دالئل الصدق لنهج الحق ،مﺆسسة آل البیت ،قم.
مال احمد ( ،)۱۴۱۷الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید ،تحقیق:
 .۰۶مقدساردبیلی ،ل
احمد عابدی ،دفتر تبلیﻐات اسالمی ،قم.
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التجویر) ،تحقیق :محمود محمد قاسم ،الدار المصریة ،قاهره.
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