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چکیده
حسن و قبح از جمله موضوعات مهم دانش کلام اسلامی است که نتایج مختلفی در حوزهها و شاخههایی چوون
اخلاق و عقاید دارد .اشاعره حسن و قبح را شرعی و محصول احکام میدانند و معتزلوه و شویعه ن را از احکوام
عقل و مقدّم بر شرع دانسته اند .طبق دیدگاه دسته دوم ،حسن و قبح احکام ،تواب مصوالح و مفاسود نهاسوت.
حکم حَسَن تاب مصلحت و حکم قبیح دارای مفسده است .البته به جهت محدودیتهوای عقول دموی ،یوافتن
مصالح و مفاسدِ پشتیبان و یا حسن و قبح احکام ،صرفا برای برخی احکام محقق میشود نوه بهصوورت قاعوده
کلی .پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر روشی کتابخانهای در پی تحقیق پیراموون نگور
نهجالبلاغه به مسئله حُسن و قبح و پاسخ به این سؤال است که یا میتوان از ن بر نظریه حسن و قوبح اقاموه
دلیل نمود؟ در پاسخ به پرسش محوری پژوهش ممکن است برخی ادعا کنند که این کتاب دغدغه مسأله حسن
و قبح را نداشته و اشارهای به این اصل ندارد .حال نکه از برخی تعابیر ن میتوان بر اثبات و تأیید مدعای ایون
اصل مهم کلامی بهره گرفت .از این رو ،به کمک نگر نهجالبلاغه به مسئله فطرت ،نقوش و جایگواه عقول و
همچنین گوشههایی از بیانات امام (ع) میتوان پاسخ پرسش پژوهش را یافت؛ با توجه به این نکتوه کوه عقلوی
بودن حسن و قبح ،وجدانی است .اقامه دلایل و شواهد نقلی بر ن بیشتر جنبه تنبیهوی و برطرفکننودگی غبوار
غفلت از ن دارد.
کلید واژهها :حسن و قبح عقلی ،نهجالبلاغه ،حسن و قبح شرعی ،عقل ،فطرت.

 .1استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری رشته ادبیات فارسی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: m.abbaszadeh@Jahromu.ac.ir

85

جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهجالبلاغه ...

عباسزاده جهرمی و مصلینژاد

 .1مقدمه
بشر در شناخت حسن و قبح مراحل مختلفی پشت سر گذاشته ،از انتساب نها به موجودات عینوی شوروع
کرده ،حسن و زیبا را به چیزى که نچه را باید داشته باشد ،واجد باشد و قبیح و زشت را به چیزى که نچه
را که جا داشت دارا باشد ،نداشته باشد ،نسبت داده است .سپس مسئله زشوت و زیبوای را توسوعه داده ،از
چارچوب محسوسات خارج کرده و به معان و افعال اعتبارى نیز منتسب کرده است (طباطبوایی 1111 ،ق:
.)11-9/5
حسن و قبح ،از جمله موضوعات و مباحث مهم مطرح در علم کلام اسلامی است کوه در بوین شویعیان،
اشعریان و معتزلیان از دیرباز مورد بحث و مناقشه بوده است .این مسئله در دانوش اصوول فقوه نیوز یول
مبحث ملازمات عقلی و مستقلّات عقلیه نیز مطرح است که موردتوجه نوشتار حاضور البتوه صورفا از منظور
کتاب شریف و وزین نهجالبلاغه قرار گرفته است.
 .1-1بیان مسئله

خدای متعال شناخت زیبایی و زشتی را در ات و سرشت بشر نهادینوه کورده اسوت .طبو بشور بوه اموور
همگون ،زیبا و منظم تمایل و از شلختگی و زشتی تنفر و انزجار دارد .مسئله حسون و قوبح بیشوتر تحوت
عنوان عدل از اوصاف الهی مطرح میشود .منظور از عودل ،اتّصواف ات واجوبالوجود بوه فعول حسون و
جمیل ،همچنین تنزّه او از فعل ظلم و قبیح است( .لاهیجی )51 :1712 ،پس از این جهت میتووان گفوت
که مبحث عدل با حسن و قبح مرتبط میشود .وقتی گفته میشود که خدای متعال عادل است ،این بحوث
نیز مطرح میشود که یا عدل در احکام نیز مطرح میشود و احکام نیز تاب مصلحت و مفسده اتی است؛
یعنی یک فعل چون اتاً خوب و نیکو بوده ،به ن امر شده یا بالعکس ،چون امر خداوند به ن تعلوق یافتوه
حَسَن و پسندیده است.
حسن و قبح گاهی در عقاید مطرح است ،مانند حسن توحید و قبح شور ؛ گواهی در اوصواف نفسوانی
طرح میشود ،مانند حسن قناعت و غبطه و قبح طم و حَسَد و زمانی در افعال مطرح میشود ،مانند حسن
رعایت حقوق دیگران و قبح تعدّی به ن (جوادی ملی 1739 ،ألف.)51-19 :
رسالت پژوهش حاضر دنبال کردن رد و پای این موضوع در نهجالبلاغه و پاسخ به ایون پرسوش اسوت
که « :یا میتوان با استناد به تعابیر نهجالبلاغه ،بر حسن و قبح عقلی ،شواهد و یا استدلالی مطرح کرد؟»
 .2-1پیشینة پژوهش

کتب و تحقیقهای مختلفی پیرامون نهجالبلاغه انجام شده است ،اما با این نگواه تحقیقوی مشواهده نشود.
ابنابیالحدید که یکی از بزرگترین شارحین معتزلی مذهب بر نهجالبلاغه است ،در هیچ تعبیری از کلمات
نهجالبلاغه به این مسئله ،از نگر خود یا رقبا اشاره نکرده است.
پیرامون حسن و قبح و ادلّه ن ،مقالات متعددی به رشته تحریر در مده است اما مقالهای که این مسئله
را از منظر نهجالبلاغه محور و موضوع بحث خویش قرار دهد ،مشاهده نشد.
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 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

قاعده حسن و قبح نهتنها یکی از قواعد کلامی است که ثمراتی در تبیین عقاید و باورهای دمی به ارمغان
دارد؛ بلکه زیربنای دانش اخلاق نیز خواهد بود .بهخصوص که با نفی عقلی بوودن ن ،زمینوه بورای طورح
نسبیّت اخلاق فراهم میشود( .ن : .فاطمی تبار و منزوی )29 :1731 ،از اینرو پژوهش حاصول از زموره
تحقیقات بیثمر علمی  -که فایده ن منحصر به کتابخانههای مجام علمی است – خوارج و بلکوه دارای
ثمرات مهمی میباشد .لذا توجه این حقیقت اهمیّت بحث پیرامون موضوع را مضاعف خواهد کرد.
 .2مفهومشناسی قاعده حسن و قبح
 .1-2معنای حسن و قبح

برای حُسن و حَسن و مقابل ن ،معانی متعددی شمرده شده و مقابل و ضد ن ،قبح ورده مویشوود (ابون
منظور 1711 ،ق )111/17 :است .راغب حُسن را هر اثر شادیبخش و مورد رزو دانسوته و ن را بوه سوه
قسم عقلپسند ،هویپسند و طبیعی تقسیم کرده است (راغب)275/1 :1112 ،؛ اما منظور از حسون و قوبح
در اصطلاح کلامی معنای لغوی نها نیست.
سه معنای ملایم و منافر با طب ؛ کمال و نقص و همچنین مستحق ثواب و عقواب در معنوای حسون و
قبح کر شده است .مقصود از حُسن و قبح ملایمت و منافرت با غرض یا طب نیست ،ایون معنوا بیشوتر در
زیباشناسی و هنر رخ مینماید .چنانکه منظور از ن ،وصف کمال یا نقص نیست ،طبوق ایون معنوا شوی
کامل ،نیکو و حسن و مقابل ن ناقص ،زشت و قبیح است .حُسن و قبح به این دو معنا عقلی است و محل
نزاع اشعری و معتزلی نیست ،بلکه مقصود از ن چیزی است که موجب ثواب و عقاب و سوبب مودح و م
است و حسن و قبح به این معنا مورد نزاع این دو گروه کلامی است بوهطوریکوه اشوعری ن را شورعی و
معتزلی ن را عقلی میداند (ایجی 132/3 :1725 ،و جوادی ملی 1739 ،ب.)72 :
 .2-2مدعای قاعده حسن و قبح

اشاعره حسن و قبح را شرعی و عدلیه نها را عقلی دانستهاند (قاضی عبدالجبار .)217 :1122 ،به عبوارتی
اشاعره موجبیّت بهشت و جهنم را صرفاً بیان شارع و عدلیه به بیان شارع ،حکم عقل را نیز اضاف کردهاند.
از جمله موان پیشروی اشاعره در نفی حُسن و قبح عقلی ،این بوده که اگر مثلاً حسن راسوتگوویی اتوی
باشد ،نمیتوان حسن راست فتنهانگیز را نفی نمود .بهمنظور تبیین این مسئله از منظور عدلیّوه لوازم اسوت
موض خود را پیرامون سؤالات زیر روشن کرد( :جوادی ملی 111 :1731 ،و ن)121/11 :1733 : .
الف -یا حسن و قبح ،اتی همه اشیاست؟
ب -اگر حسن و قبح ،ثبوتاً اتی اشیاست ،یا راهی برای اثبات و در ن وجود دارد؟
ج -اگر اثبات شود که عقل میفهمد ،چه چیزی حَسَن است و چه چیزی قبیح ،یا محصوول حکوم عقول،
صرف مدح و م دنیایی است یا ثواب و عقاب اخروی را نیز به همراه دارد؟
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محققان امامیه بر نند که حسن و قبح ،در برخی موارد ،اتی اشیاست و اگر حسن و قبح اتی بود ،عقل
ضرورتاً نها را در میکند .از این روی ،همانگونه که مدح و م دنیایی بر ن مترتب میشود ،ثواب یوا
عقاب اخروی نیز خواهد داشت و وقتی عقل ،ثواب و عقاب را از راه حسن و قبح چیوزی در کورد ،قهوراً
چنین عقلی میتواند دلیل اثباتی دین باشد (همان) .عقلی بودن حسن و قبح از جمله مسایل وجدانی اسوت
که بر همه مکشوف و مبرهن است ،اما غبار غفلت مان از فهم ،ادرا و پوذیر ن میشوود (ابونمیوثم،
 .)171/1 :1713از این روی لازم است بیشتر در پی تنبیهاتی گاه کننده و از بین برده پرده حجاب در تأیید
ن باشیم.
اگر حسن و قبح اتی همه افعال را بپذیریم ،نمیتوان شرایط را در تغییور حسون و قوبح برخوی افعوال
دخیل دانست .دروغ ،فعلی ناپسند و قبیح است ،اما بدی و قباحت ن همیشگی نیست ،وقتی به کموک ن
بتوان اصلاح اتالبین کرد یا جان بیگناهی را نجات بخشید ،نیک و حسَن میشود .از این روی ،حسون و
قبح بعضی افعال مثل عدالت و ظلم اتی است و برخی افعال دیگر ،اقتضای حسن و قبح را دارند.
لازمه انکار حسن و قبح عقل این است که فرق بین خیر و ناف و بین شر و ضارّ نباشد ،زیرا طبق این
نظریه ملا خیر و شر اثر مفید و ملایم یا غیر ملایم اسوت کوه بوا نفوسِ کننوده دارد (مطهوری:1791 ،
 .)121/11با انکار حسن و قبح عقلی ،ناتوانی دین در پاسخگویی به انتظارات و توقّعات بشور از ن ،بیشوتر
رخ خواهد نمود (جوادی ملی.)111-117 :1731 ،
نتیجه انکار حسن و قبح ،نفی جایگاه عقل در شریعت خواهد بود .غزالی متکلم مشهور اشعری مسولک
قرن پنجم هجری مینویسد :تکلیف به ما لایطاق و خارج از حدّ توان مکلّف و ایلام بدون عوض بر خداوند
متعال جایز است و بر خدا ثواب دادن به طاعات بندگان و عقاب بر معصیت نان واجوب نیسوت .اگور خودا
همه کافران را ببخشد و همگی مؤمنین را عقاب کند ،اشکالی ندارد ،نه فینفسه محالی لازم می ید و نه با
صفتی از صفات او در تناقض است (غزالی 112 :1119 ،و .)111
 .3شواهدی از نهجالبلاغه بر حسن و قبح عقلی
اگر بنا باشد ،سؤال پژوهش را به ثار شهید مطهری ارجاع دهیم ،چنین میتوان گفت :ایشان معتقود اسوت
که در «سراسر نهجالبلاغه کوچکترین اشاره و استنادى به این اصل [حسون و قوبح عقلوی نمو بینویم»؛
(مطهری )115/11 :1731 ،با توجه به موضوع بحث ایشان که مقایسه این کتاب بوا کتوب و اندیشوههای
رقیب و تفاوت نهجالبلاغه با اندیشههای معتزلی است ،به نظر میرسد که نمیتووان نگواه نهجالبلاغوه را از
منظر ایشان نافی مسئله حسن و قبح عقلی دانست .در حقیقت ایشان بهدنبال نقد الگوگیری نهجالبلاغوه از
اندیشههای متکلمین است ،لذا به این نکته نیوز تصوریح میکننود کوه :اگور افکوار و عقایود متکلموین در
نهجالبلاغه راه یافته بود در درجه اول م بایست پاى این اصل باز میشد (همان).
همانگونه که ایشان ،اشاره قر ن به این مسئله را در همین بحث ،نفی کرده است .درحالیکه متکلمین
یات متعددی از قر ن را دلیل بور حسون و قوبح دانسوتهاند .از جملوه :اعوراف 77 ،23/و  ،151انفوال،21/
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اسوورا  ،113/لقمووان ،17/الوورحمن ،11/مؤمنووون ،115/شوومس 3-1/و ( ...ن : .ربووانی)11-11 :1712 ،
بهعنوان نمونه میتوان به عبارت ﴿قُ ْل إِ َّن َّ
اَّللَ ال يَأ ُْم ُر بِالْ َف ْحشاء﴾ (اعراف )23/اشاره کرد که خدای متعال بوه
نچه که فینفسه فحشا شمرده میشود امر نمیکند (همان) .یعنی عقل به فحشا و ناپسوند بوودن برخوی
امور حکم می کند .از نجایی که اوامر و نواهی الهی درصدد بیان ثواب و عقواب اخوروی هسوتند ،بایسوت
ادرا فینفسه فحشا را نیز در همین افق دانست.
بهمنظور اثبات حسن و قبح عقلی دلایل متعددی اقامه شده است .برخوی از ایون ادّلوه عقلوی و برخوی
نقلیاند .بحث از ادله عقلی این اصل کلامی را کنار میگذاریم و در بین ادله نقلی در این نوشتار ،فقوط بوه
گوشهای از مناب بسنده شده است (بهمنظور شنایی با دیگر ادله نقلوی ن : .ربوانی .)11-11 :1712 ،بوه
نظر میرسد بتوان از برخی عبارات نهجالبلاغه برای اثبات و تأیید این اصول مهوم کلوامی بهوره و کموک
گرفت:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إف هَ ْن يَإ ْف ََ َإ ُ فإ ِ إلَ ِر َخطَإ ِر َ قََّإإَ َم ْرت َه إ َ ََيْإ َإرِ َر ْ إ ِِ َر إ ِ
َْإ ْإل ََ َْإإا يَإ ْمثَلإ ل ِْيَْإ َ
إَ اَلإ َ
« .1-3فَإِذاَا َر َرفْإ َ
إف فَافإ َ
اجتِ ِ إِلَى َهبِ ِ فِ طََ ِ
ارتِ ِ َ الْ َخ ْشَ َِ ِم ْإْ رُ ُرببَتِإ ِ َ َّ
إف إَِّال
الشإ َف َر َِ ِم ْإْ ُطإ ْخ ِط ِ فَِذلَّإ ُ لَإ ْ يَإأْ ُم ْر َك إَِّال بِ َح َسإْ َ لَإ ْ يَإ ْم َك َ
ب طَ َ
َح َ
َر ْْ قَثِ ح» (نامه 71/و شبیه همین مضمون مدی.)111 :1711 ،

«حال که این حقیقت را دریافت  ،در عمل بکو ن چنانکه همانند تو سزاوار است بکوشد ،که منزلت
ن اند و توانای ا ضعیف و ناتوان ا بسیار و اطاعت خدا را مشتاق و از عذابش ترسان و از خشوم او
گریزان است ،زیرا خدا تو را جز به نیکوکارى فرمان نداده و جز از زشت ها نه نفرموده است».
ِ
شاهد دلیل مسئله موردبحث ،عبارت پایانی تعبیر فوق است کوه فرموود« :فَِذلَّإ ُ لَإ ْ يَإأ ُْم ْر َك إَِّال ب َح َسإْ َ لَإ ْ
ف إَِّال َر ْْ قَثِ ح» .در این تعبیر با نفی و حرف «الا» حصر اوامر الهی را در حقیقت نیک و پسندیده و نهی
يَإ ْم َك َ
ِ
ایشان را در امور قبیح میرساند .چراکه بجای تعبیر «فَِذلَّإ ُ يَإأ ُْم ْر َك بِ َح َسإْ َ يَإ ْم َك َ
إف َر ْإْ قَثإ ح» عبوارت «فَِذلَّإ ُ لَإ ْ
ف إَِّال َر ْْ قَثِ ح» به کار است .خداوند متعال جز به حسن و نیکی امور نکورده ،پوس
يَأ ُْم ْر َك إَِّال بِ َح َسْ َ لَ ْ يَإ ْم َك َ
نچه خود فی حدّ اته حَسن است ،متعلّق امر الهی قرار گرفته و حُسن ن ،اتی و عقلی است .با توجه بوه
این کلام روشن از امیرالمؤمنین (ع) میبینیم که پروردگار هرگز به زشتی امور نمویکنود و فرموان خداونود
منحصر به حسن و زیبایی است؛ یعنی هرگاه خدا فرمانی بدهد ،پیوسته زیباست و هرگز قبویح نمویباشود.
همچنین خدای سبحان ،جز از زشتی و قبیح نهی نفرموده؛ پس نهی ایشان از اموری است که فی حدّ اته
و بدون در نظر گرفتن این نهی نیز زشت و ناپسند میباشد ،یعنی قبح نها عقلی است.
برخی از مفسّرین نهجالبلاغه و شارحان کلام امیرالمؤمنین علیهالسلام ،مثل ابنمیوثم (ابونمیوثم:1712 ،
 ،)25/5خویی (خویی ،بیتا )713 :و خوانساری (خوانساری )111/5 :1711 ،به برداشت اصل حسون و قوبح
عقلی از این تعبیر تصریح دارند .از بیان برخی دیگر ،مثل شوشوتری (شوشوتری )737/1 :1711 ،میتووان
لزوم حسن و قبح عقلی از توضیح عبارت فوق برداشت کرد.
اما نکتهای که بایست به هنگام برداشت فوق مدّنظر قرار گیرد ن است که با توجه به اینکوه حسون و
قبح معانی متعددی چون «ملایم و منافر با غرض» و همچنین «کمال و نقص» داشوته یوا حسون و قوبح
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منظور مدعای فوق بر موضوع مورد نزاع متکلمین تطبیق میشود؟ چراکه عقلی بودن برخی معوانی حسون
و قبح مورد اختلاف نبود .اگر بنا باشد از این کلام بهعنوان دلیل استفاده شود ،بایسوت حسون و قوبح را بوه
معنای استحقاق ثواب و عقاب معنا کنیم .حال نکه انحصار چنوین معنوایی قطعوی نیسوت .هرچنود مقوام
امرونهی با جایگاه استحقاق ثواب و عقاب ارتباط بیشتری دارد ،لکن تطبیق ن بر دیگر معانی حسن و قبح
نیز مطرود نیست؛ اما صدر تعبیر فوق که به مقام عقوبت الهی اشاره دارد ،میتواند قرینهای بر معنای مورد
مراد از حسن و قبح باشد.
 .2-3در خطبه داب صلوات در وصف خدای متعال میخوانیم:
ِ
ِ
ار الْْسْبََ ِ
ِ
ات َ َجابِل الْ ُرَُ ِ
بب َرَى فِط َْرِ َكاَ :ش ِرِ َكا َ َط َِ ِت َها ( »...خطبه)19/
«الََّ ُك َّ َداح َ ال َْْ ْت ُح َّبات َ َد َ َ ْ ُ
َ
«بار خدایا! اى گستراننده هر گسترده و اى نگهدارنده سمانها و اى فریننده دلهوا بور فطورتهواى
خویش :دلهاى رستگار و دلهاى شقاوتزده»...
تعبیر «جابل الرَبب رَی فطر كا :شر كا طَ تها» به خلقت فطری همه انسانهوا و موادگی و اسوتعداد
خلقت نها در طی طریق شقاوت و سعادت اشاره دارد که لازمه ن حسن و قبح عقلی است .با توجوه بوه
اهمیت جایگاه فطرت در تبیین حسن و قبح ،بحث از ن را جداگانه خواهیم ورد.
کلام فوق از نهجالبلاغه ،شبیه مضمون یات زیر از سوره شمس است که خود ازجمله ادله نقلی حسن و
قبح عقلی محسوب میشود:
اب َمْ َد َّط َئكا﴾ (شمس)11-1/
﴿ َ لَإ ْفس َ َما َط َّب َئكا * فَأ ْ
بهَها َ َإ ْر َب َئكا * قَ ْت هَفْإ َ َح َمْ َزََّ َئكا * َ قَ ْت َخ َ
َلك َْ َكا ف ُ َ
«سوگند به نَفْس و نکس که ن را درست کرد * سپس پلیدکارى و پرهیزگارىا را به ن الهام کرد *
که هر کس ن را پا گردانید ،قطعاً رستگار شد * و هر که لودها ساخت ،قطعاً درباخت».
ابنابیالحدید در شرح عبارت فوق ،فطرت انسان را به معنای خوالی بوودن خلقوت اولیوه انسوان از را،
عقاید و خواهشها دانسته است (ابنابیالحدید .)111-179/1 :1711 ،این نگر به فطرت ،خلاف صوریح
یه  71سوره روم میباشد که فطرت دمی را فطرتی الهی دانسوته اسوت .در خوود نهجالبلاغوه نیوز کلموه
اخلاص را همان فطرت دانسته است (خطبه .)119/توحید طبق این تعبیر ،جبلّی انسان یا غایوت خلقوت او
خواهد بود( .مجلسی ،بیتا )71/2 :البته خود ابن ابیالحدید نیز در شرح ایون کلوام و کلوامی از خطبوه اول
خلقت انسانها را بر توحید دانسته است (ابن ابیالحدید 222/1 :1711 ،و .)111/1
ازجمله مواضعی از نهجالبلاغه که بیانگر نگر این کتاب شریف پیرامون فطرت اسوت مویتووان بوه
بیدارگری این ترازوی درون اشاره کرد .در خطبه  111به داستان فوردی بوه نوام «کلیوب جرموی» اشواره
می کند که در داستان جمل ،اهالی قبیله بنی جرم از شهر بصوره او را موأمور کردنود توا پوس از تحقیوق و
بررسی بین حضرت و مخالفین ،روشن کند که در این نزاع و جنگ ،حق با کیست؟ تا شبهه از جوان نوان
رخت بربندد.
وی با ادلّه کافی فهمید که حق با امام است و پیمانشکنانِ ناکث ،باطل هستند .پس از ن ،حضورت از
او میخواهند :حال که وضعیت بر تو مکشوف شود و حقیقوت را دریوافتی ،بیوا بیعوت کون .وی در پاسوخ
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درخواست حضرت علیهالسلام میگوید :من نماینده گروهی هستم و قبل از مراجعه به نوان هویچ اقودامی
انجام نمیدهم .امام با کر تمثیلی  -که ابنابیالحدید ن را شیرینترین ،زیباترین و لطیفترین تمثیلهوا
دانسته است (ابنابیالحدید -)711/9 :1711 ،او را هدایت میفرماید و ترازوی فطری و درونوی او را بیودار
میکند:
اگر همان قومی که تو را بهعنوان خبرنگار و گزار گر فرستادهاند ،بورای ایون توو را میفرسوتادند کوه
بروی مشخص کنی کجا باران میبارد ،کجا ب دارد؛ کجا خشکزار است؛ کجا برای منزلگاه ماده اسوت
و کجا ماده نیست .تو اگر میرفتی و جای خوبی را مییافتی که مرت مناسبی بود و چشمه خوبی داشوت.
بعد که به نان گزار میدادی ،سخن تو را گو نمیدادنود و بوه سومت شوورهزار و خشوکزار حرکوت
میکردند ،در جایی که جز هلاکت چیزی نیست ،تو در این زمینه چه تصمیمی میگیری؟ یا به همراه نان
میروی یا راه خودت طی میکنی؟
ن مرد پاسخ داد که نان را به حال خویش وامیگذارم و از نان سرپیچی کرده و بهسووی ب و مرتو
میرفتم.
حضرت فرمود :پس دستت را بالا بیاور و با من بیعت کن؛ یعنی وقتیکه حقیقت را دریافتی و نور علم و
یقین بر قلبت تابید ،بایستی بیعت کنی هرچند همگان با تو مخالفت کنند.
کلیب جرمی گفت :قسم به خدا که وقتی حجت بر من تمام شد ،نمیتوانم سخن بیّن الرشود علوی بون
ابیطالب را انکار کنم؛ لذا با ایشان بیعت کرد (مدرس وحید.)11-17/11 :1711 ،
اگر حسن و قبح عقلی نمیبود ،هیچگاه نمیتوان بیداری فطری را طرح کرد و از امثوال کلیوب جرموی
توق داشت تا سخن پند موز و متحوّلکننده حضرت را بپذیرد.
 .3-3عبارتی از عهدنامه مشهور حضرت علیهالسلام به مالک اشتر:
«فَِذلَّ لَ س ِمْ فَإرائِ ِ ِ
َُّ آهائِ ِك ِمْ َإ َْ ِ ِ الْبفَ ِاء بِإالَْك ِ
ِ
اَّلل َش ء المَّاس هَ َش ُّت َر َْ ِ ْ ِ
ِ
ِ
بد
ُُ
اجت َْاراً َم َع َإ َف ُّرق هَ ْه َبائ ِك ْ َ َ َشت َ ْ ْ
َ
ض َّ ْ ٌ ُ
ُ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اطتَ ْببَإَُبا م ْْ َر َباق ِب الْلَ ْت ِه» (نامه.)57/
َ قَ ْت لَ َِِم اَلِ َ
ف ال ُْْ ْش ِرَُب َن ف َْا بَإ ْمَ ُك ْ ُد َن ال ُْْ ْسَ ِْ َْ ل َْا ْ

«زیرا هیچیک از واجبات اله همانند وفاى به عهد نیست .که همه مردم جهان با تمام اختلافوات کوه
در افکار و تمایلات دارند ،در ن اتّفاق نظر داشته باشند .تا نجا کوه مشورکین زموان جاهلیّوت بوه عهود و
پیمان که با مسلمانان داشتند وفادار بودند ،زیرا که ینده ناگوار پیمانشکنی را زمودند».
وقتی بر حُسن وفای به عهد ،همه مردم و بدون توجه به کیش و یین نوان اتفواقنظر داشوته باشوند،
یعنی حُسن ن عقلی است نه شرعی .پس از این تعبیر حضرت هوم میتووان عقلوی بوودن حسون برخوی
واجبات را استفاده کرد.
 .4-3امیرالمؤمنین علیهالسلام به سؤال فردی از اهل شام که میپرسد « :یا رفتن ما به شوام ،بوه قضوا و
قدر اله است؟» در سخنی طولانی پاسخ میدهند که گوشهای از ن به این شرح است:
ِ
إف ََ إ َالِ َ
إاء َال ِزم إاً َ قَإ َتهاً َحا ِْ إاً لَإ ْإب ََإإا َن اَلِإ َ
إَ قَ َ
إف ل َََََّإ َ
َ يْ َحإ َ
إف نَمَْمإ َ
اب َ الَْ َرإ ُ
إل اليَّإ َإب ُ
إاب َ َط إ َر َ ال َْب ْر إ ُت َ
َلإ ً
ف لَثَطَإ َ
ال َْب ِر ُت»(حکمت)13/
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و کیفور ،بشوارت و

«واى بر تو شاید قضا لازم و قدر حتم را گمان کردهاى اگور چنوین بوود ،پوادا
تهدید اله  ،بیهوده بود».
حضرت در ادامه بیان فوق میفرمایند « :ل أت ألئَْ مْ اَّلل لْالب ال محْتِ مم لْحسْ ،لْا َان
الْحسْ ،ه لى بيباب االحسإان مإْ الْسإ ء ،ال الْسإ ء ه لإى بَرببإَ الْإالب مإْ الْحسإْ» (ابونابیالحدیود،
223/13 :1711؛ حایری111 :1713 ،؛ کاشف الغطا  ،بیتا51 :؛ مجلسی 95/5 :1111 ،و سید بن طاووس،
)721/2 :1111
«[اگر چنین باشد ...،گنهکار از جانب خداوند سرزنش و نیکوکار ستایش نمیشود و نیکوکار بوراى دریافوت
پادا نیکو سزاوارتر از گنهکار نیست و گنهکار براى شکنجه سزاوارتر از نیکوکار نیست».
از این بخش از کلام حضرت که به جهت اختصار در نهجالبلاغه حذف گردیده ،میتوان لزوم حسون و قوبح
عقلی را برداشت کرد( .ربانی گلپایگانی )11 :1113 ،ستایش نیکوکار و مذمّت بدکار در صورت عقلی بودن
حسن و قبح معنا خواهد داشت.
الَّإث ِر الْ ِرإ ِْ الَْإ ْت ِل الْ ِ ك ِ
اْليْ ِ
ِ
ال ِْ
إاد
ان .فَإ َر َ
يْا ُن َر َى ه َْهبَإ ِع َد َرإائِ َ َ :ر َإى َّ ْ َ َ َ َ َ َ
اْل َ
ُ َ « .5-3طئ َل (رَ السالم) َر ِْ ِْ َ
...

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ْْ َِ َ َم ْب ِر َ َِ ال َِْ ْث َرِِ َ ُطم ََِّ ْاألَ َّ لِ َْ.
َ الَْر ُْ م ْم َكا َر َى ه َْهبَ ِع ُش ََبَ :ر َى َإ ْثَّ َرِ الْفطْمََ َ َأَ ُّ ل الْحك َ
ِ
ِ
ْْإَُ َرإ َإر َ ال َِْ ْثإ َإرَِ َ َمإ ْإْ َرإ َإر َ ال َِْ ْثإ َإرَِ فَ َكأَلَّ َْإإا ََإإا َن فِإ
فَ َْإ ْإْ َإثَ َّ
ْْإَُ َ َمإ ْإْ َإثََّمَإ ْ
َّإ َإر فِإ ال ِْفطْمَإ ِإَ َإثََّمَإ ْ
إَ لَإ ُ الْحك َ
إَ لَإ ُ الْحك َ
ْاألََّ لِ َْ» (حکمت.)71/

«ایمان بر چهار پایه استوار است :صبر ،یقین ،عدل و جهاد... .
یقین نیز بر چهار پایه استوار است :بینش زیرکانه ،دریافت حکیمانه واقعیتهوا ،پنود گورفتن از حوواد
روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.
پس نکس که هوشمندانه به واقعیتها نگریست ،حکمت را شکارا بینود و نکوه حکموت را شوکارا
دید ،عبرت موزی را شناسد و نکه عبرت موزی شناخت گویا چنان اسوت کوه بوا گذشوتگان مو زیسوته
است»
استاد جوادی ملی میفرمایند:
«در این بیان جام  ،عصارهٴ حکمت نظری و عملی بازگو شد ،زیرا یقین ،تبصره ،فطانت ادراکی به حکموت
نظری برمیگردد و موعظت و عبرت به حکمت عملی؛ و محور عبرت بعد از تحقیق حق و باطل ،حسن و قبح،
صدق و کذب ،صواب و خطا ثواب و عقاب و مانند ن این است که سالک مُتَیقّن از سیّئات یادشده به حسونات
مرقوم هجرت میکند و چنین عبوری را اعتبار میگویند( ».جوادی ملی 1739 ،ج)11 :
طبق بیان فوق اگر حسن و قبح عقلی نباشد ،نمیتوان عبرت را سر مد ن دانست .ازاینرو عقلی بوودن
حسن و قبح را میتوان جز مبادی کلام و تعبیر حضرت دانست.
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 .6-3از منظر نهجالبلاغه ،غایت رسالت پیوامبران نیوز زدودن غبارهوا و حجوابهوای جهالوت و ضولالت،
توانمندسازی و شکوفایی عقل است« :فثَث ف ك هطَ ا ر إل ك هلث اء  ،ل سإتأد ه م يإاق فطر إ يإاَر ه
ممس لَْت يحت با رَ ك بالتثَ غ يي ر ا لك دفائْ الَربل» (خطبه.)1/
خدا رسولان خود را در میان مردم مبعو کرد و انبیاى خود را یک بعد از دیگرى فرستاد توا میثواق
فطرت نان را ادا کند و نعمت فرامو شده به نان یاد وری و بر نان بهوسیله تبلیغ احتجاج کنود و بورای
نان گنجینههای دفنشده در عقل نان را شکوفا سازند.
شاهد بر مدعای موردبحث در حسن و قبح ،اثاره گنجینههای عقل است .انوذار بور عقواب از گناهوان و
تبشیر به ثواب طاعات از جمله رسالات پیامبران بوده اسوت؛ اموا فوراز فووق ،بنیواد ایون انوذار و تبشویر را
بهصورت گنجینههایی موجود در عقل انسانها دانسته که پیامبران نها را شکوفا میسازند.
ِ
در پایان این قسمت لازم به کر است که برخوی از تعبیور «إِلَّإ ُ لَإ ْس َشإ ءٌ بِ َشإر ِم َإْ َّ َِّ
س
َ ْ
الش ِإر إال ر َرابُإ ُ َ لَإ ْ َ
َش ْ ءٌ بِ َخ ْر ِم َْ الْ َخ ْ ِر إَِّال ثَإ َبابُإ ُ» (خطبه« )111/از خیر و نیک کردن بهتر نیسوت ،مگور ثوواب ن و از شورّ و
بدى کردن بدتر نیست ،مگر عقاب ن» نیز عقلوی بوودن حسون و قوبح را اسوتفاده کردهانود .خوانسواری
مینویسد:
«ل س بخ ر مإْ الخ إر اال ثبابإ  .نیست بهتر از خیر و نیک کردن مگر ثواب ن ،یعن اصل نیک کردن امور
خیری است از براى فاعل نکه هیچچیز بهتر از ن نیست از بوراى او مگور ثوواب نکوه حقتعوالی عطوا
میکند به او و این از جمله شواهدیست بر حسن و قبح عقلیین که در ثار و أخبار وارد شده» (خوانسوارى،
.)31-31/5 :1711
شارحان نهجالبلاغه ،معانی این تعبیر را مختلف دانسته و لااقل دو معنا برای ن کر کردهاند( :ابنمیوثم،
 111/ 7 :1712و موسوی.)295 /2 :1711 ،
 طبق معنای اول ،بدترین شر ،عقاب بر شر و بهترین خیر ،ثواب بر خیر است.
 معنای دیگر بیانگر ن است که از شرّ شر در این دنیا بدتر ،عقاب ن در قیامت و از خیر خیر بهتر در
این دنیا ،ثواب اخروی ن است.
به نظر میرسد در این تعبیر حضرت درصدد بیان حقیقت خیر و شر باشند .شر حقیقوی ،عقواب اعموال
ناشایست است نه نچه که در لسان مردم تحت عنوان شر شناخته شده است؛ کما اینکه خیر واقعی پادا
بر کارهای پسندیده است .لذا گرچه تعابیر فوق با ثواب و عقاب مرتبط است ،لکن نمیتوان از ن بوهعنوان
شاهدی بر مدعای قاعده حسن و قبح عقلی استفاده کرد .چراکه تعبیر فوق درصد بیان این حقیقت نیسوت
که عقل ترتب ثواب را بر امر نیک حکم کرده یا نه.
 .4جایگاه عقل در مسئله حسن و قبح
از جمله نکاتی که نهجالبلاغه در شناخت جایگاه عقل مورد مداقّه قرار داده ،توجّه به محودودیتهای ن در
شناخت برخی امور است .حضرت علی(ع) علاوهبور نواتوانی عقوول در فهوم کنوه ات بواریتعوالی کوه در
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جایجای نهجالبلاغه تصریح دارند ،به موارد دیگری از عجز عقل نیز اشاره دارند .بهعنوان نمونه ،در خطبوه
 ،115به شگفتیهای خلقت طاووس اشاره میفرمایند و هو های ژرفاندیش و عقلهوای پرتلوا را از
در و توصیف ن عاجز میدانند (خطبه.)115/
حضرت علیهالسلام عقل را به دو قسم عقل رعایت و عقل روایوت تقسویم کوردهانود« :ا ْر ِرَُإبا الْ َخثَ َإر إِاَا
َط ِْ َْتُ ُْب ُ َر ْر َل ِه َرايََ َال َر ْر َل ِهَ ايََ؛ فَِذ َّن ُهَ ا َِ ال َِْ َْ ِ ََيِ ٌر َ ُه َراَ ُ قََِ ل» (خطبه.)279/
هنگامیکه خبری را شنیدید با عقل رعایت با ن برخورد کنید نه عقل روایوت؛ زیورا کوه راویوان علوم
زیادند و رعایتکنندگان ن اند  .به نظر میرسد این فراز را میتوان فراهمکننده مسیر اثاره عقل دانست.
حضرت ایشان ،در مواض دیگر از عقلهایی سخن به میان ورده که بهواسطه چوراغهوای هودایت در
جستجوی نورند (خطبه)111/؛ و از لغز گاه عقول تحت رزوها و امیال (خطبه 31/و حکمت ،)219/خفتن
عقل (خطبه )221/و اسارت عقلهای بسیاری از افراد در زنودان حواکم هووای و هووس (حکموت 211/و
نامه )7/سخن به میان وردهاند.
حضرت علیهالسلام میفرمایند:
َكمَّإ يإ ْل ِإته يإ ْف إر -لَإب َال ََر ِاه إَُ الْلَإ ْت ِه لَ ُك ْم ُ ِ
« َِّ
إاس -ل ِ
ِ
ِِ
إل
َك ْإْ َُ ُّ
اَّلل َما ُم ََا ِيََُ بِأَ ْد َهى ممإ َ ل ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ
إَ م ْإْ هَ ْد َهإى المَّ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إل فُ َ إ َإرِ َُ َفإ َإرٌِ َ -ل ُكإإل غَإإاده لإ َإباءٌ يإُ َْإ َإر ُ بإ يَإ ْإبَم الْرَ َامإإََّ َ -
ُطإإتَلْ َْ ُِ
غُإ َت َهِ فُ َ إ َإرٌِ َ َُإ ُّ
ُطإإتَلْ َف ُل بال َْْك إ َتِ َ َال ه ْ
اَّلل َمإإا ه ْ
بِ َّ
الش ِتي َت ِِ» (خطبه.)191/

«سوگند به خدا معاویه از من زیر تر نیست ،امّا او غدر و خیانت م کند و خود را به گنواه مو لایود و
اگر نیرنگ و خیانت زشت نبود من از زیر ترین مردم بودم ،لیکن هر غدرى گناه اسوت و هور گنواه
نافرمان خداوند است ،در روز رستاخیز براى هر غدر کننده و پیمانشکنی پرچم است که بودان شوناخته
م شود ،به خدا سوگند من با مکر و نیرنگ غافلگیر نم شوم و در برابر سخت ناتوان نم گردم».
دها به معنای بهکار بستن رأى و اندیشه در کارى است کوه انجوام دادن ن شایسوته نیسوت ،ضومن
چنین اظهار میکند که قصد کار دیگرى دارد .به چنین کس داه (زیر ) گفته م شود و به معناى پلید،
نیرنگباز و حیلهگر نیز هست .این صفت از شاخههاى صفت جربزه که طرف افراط فضیلت حکمت عملو
و مستلزم صفات زشت بسیارى مانند دروغ و مکر و خیانت است( .ابنمیثم بحرانی.)791 :1711 ،
با توجه به این نگر پیرامون جایگاه و عملکرد عقل ،میتوان به تفاوت نگر معتزلوه و شویعیان در
مسئله حسن و قبح بهتر پی برد:
اولاً عقل در نگر نهجالبلاغه ،حقیقتی چندلایه و ومراتب است لذا گرچه لایوههوایی از ن عموومی و
برای همه افراد یکسان عمل میکند؛ لایههای برتر ن صرفاً برای صاحبان ن حکم مویرانود .عقلوی کوه
خُفته یا در اسارت هوای نفس باشد و یا هوّیّت خویش را از دست داده باشد ،با عقل بیدار ،حاکم بور قووای
نفس و خودباور قابلمقایسه نیست .ازاینرو در تشخیص حسن و قوبح و همچنوین پیوادهسوازی و اجرایوی
کردن ن نبایستی از مراتب قوه عاقله غفلت ورزید.
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بنابراین میتوان گفت که شناخت مصادیق یا مراتبی از حسون و قوبح عموومی و مشوتر اسوت ،اموا
مصادیق یا مراتبی از ن به کمک عقل سلیم و توانمند قابلتشخیص است .ضمن اینکوه عمول بوه فعول
نیکو و حَسن نیز پس از تشخیص خوبی ن ،به مدیریت عقل زاد از بند هوا و طم و حاکم بر قوای دیگر
تحقّقپذیر خواهد شد.
ثانیاً معتزله دامنه بُرد عقل را نچنان وسی دیدند که حتّی خدای متعال را محکوم بایودها و نبایودهای
ن دانسته و بهشت بردن مؤمنان را بر خدا واجب و جهنّم نبردن نان را ممتن دانستهاند .در مقابل ،از نظر
شیعیان درست است که عقل ،حسن و قبح را میفهمد و نیز درمییابد که حَسَن از خداست و قبیح از خودا
نیست؛ ولی این وجوب و امتناع از جانب خود اوست و بهاصطلاح «ي إب رإْ اَّلل» و «يْتمإع رإْ اَّلل» اسوت؛
نه «ي ب رَإ اَّلل» و «يْتمإع رَإ اَّلل» .چراکه هرچه در عالم امکان یافت شود ،فعل واجوب اسوت و فعول
واجب ،حاکم بر او نخواهد بود .بر این اساس ،بهیقین خداوند مؤمن را به جهنّم نخواهد برد؛ نه اینکه نبایود
ببرد؛ یا باید نبرد؛ و نیز قطعاً او را به بهشت خواهد برد؛ نه اینکه باید ببرد (جوادی ملی.)119/11 :1733 ،
با این توضیح اگر اشاعره در نفی جایگاه عقل نسبت به تشوخیص حُسون و قوبح و تعطیول کوردن ن
تفریط کردند ،معتزله هم گرفتار افراط شدند و حدود این جایگاه را بهدرستی تبیین نکردند( .ن : .جووادی
ملی.)251-1737:219 ،
ثالثاً ممکن است که عقل بهتنهایی نسبت به حسن یا قبحِ فعلی ساکت باشد و نقل مبیّن حسن یا قوبح
ن باشد ،عقل پس از شناخت جایگاه وحی و عصمت و ناتوانی خود از دستیابی به افوق ن ،بور تعلویم و
تأدیب خود در این ستان زانو میزند و راه تعالی خود را در این مسیر جستجو میکند .از این روی شویعیان
ادعا دارند که عقل ،حسن و قبح برخی امور را ادرا میکند.
لازم به کر است که موض اخیر تفاوت نگر شیعه و معتزله در مسئله حسن و قبح را تبیین مینماید
که کمتر مدّنظر صاحبان فن قرار گرفته است .در بوین اهول علوم تسواوی ایون دو نگور شوهرت دارد.
(المظفر.)219 :1711 ،
 .5نتیجهگیری
 -1مدعای بیتفاوتی نهجالبلاغه نسبت به مسئله حسن و قبح قابلپوذیر نیسوت .ایون ادعوا بوا شوواهد
متعددی از این کتاب شریف در تأیید و اثبات حسن و قبح عقلی و نقد نگر اشواعره قابلبیوان اسوت.
اشاعره دست عقل را از نیل به احکام شرع کوتاه کردند ،اما معتزله در مقابل ،در تبیین رابطه بین احکام
عقل و شرع ،دامنه عقل را چنان وسی گرفتند که خداوند را نیز مقهور احکام عقل دانستند درحوالیکوه
شیعیان ،وجوب و امتناع را از ناحیه خداوند دانستهاند نه اینکه عقل بر او حکمی براند.
 -2از تعابیر متعددی در نهجالبلاغه میتوان برای تأیید یا اثبات قاعده حسن و قبح عقلی کمک گرفت.
 -7ازجمله نکات تبیینکننده نگر نهجالبلاغه نسبت به مسئله حسن و قبح ،توجوه بوه جایگواه فطورت و
ویژگی ن در سرشت و خلقت دمی است .در لابلای این کتاب شریف مسایلی چون خداشناسی ،گرایش
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بهسوی خدا ،توحید و فرمانبری دسوتورات او فطوری و در زموره میثواق فطورت معرفوی شوده اسوت.
بهاینترتیب میتوان گفت نهتنها پایههای اصلی حسن و قبح ،فطری و عقلی است ،بلکه خوود حسون و
قبح نیز بهطریقاولی بایستی عقلی باشد.
 -1توجه به جایگاه عقل از منظر نهجالبلاغه روشن کننده حدّ وسط بین افوراط معتزلوی و تفوریط اشوعری
خواهد بود .عقل در شناخت حسن و قبح با محدودیتهایی مواجه است .عقل ،لایهها و مراتبی از حسون
و قبح افعال را بهصورت مشتر و عمومی برای برخی افعال ادرا میکند.
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