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  چکیده

مستقالً بدون استعانت از  تواند می عقل اموضوع تحقیق در این نوشتار این است که آی
گیرد؟  قرار تکلیف شرع، حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد به این گونه که مناط

باشد و  می انبیا تعالیم نیازمند احکام شناخت در عقل که باورند این متقدمین اشاعره بر
درک حسن  در حجت قبح صرفاً شرعی است. اما از نظر معتزله نخستین و مرجع حُسن
نیاز از شرع  بی است.از نظر امامیه حُسن و قبح عقلی است. اما عقل، و قبح، عقل

باشد. نو معتزلیان در اوایل قرن بیستم در صدد برآمدند تا با اتکای به عقل و  نمی
در  ی مدرنیته نشان دهند.ها تفسیری نو از مفاهیم قرآنی، اسالم را هماهنگ با مؤلفه

: در تعیین حسن و قبح اعمال این مقاله تالش شده  تا تبیین شود که عقل اوالً
: تواند از شرع بی نمی   باشد. می در صورت بروز تعارض، نص شارع مقدم نیاز باشد. ثانیاً
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  . مقدمه1
 در نیز عقل شوند یا می شناخته انبیا ی بوسیله فقط خداوند احکام آیا اینکه با رابطه در

 از نظر معتزله چون .وجود دارد نظر مسلمانان اختالف ، در بیندارد استقالل آنها شناخت
 حسب بر نیز حکمش لذا دهد نمي انجام قبیح کار و فعل نیک است خواهان خداوند
 و اعتقادی کند. امامیه بر این باورندکه مسائل مي درك عقل که است چیزي همان
 که است این دو این تفاوت عمده و. است وحی و عقل حجت دو بر تنیمب دینی احکام

 در [که خاصی یها زمینه در عقل که حالی در شود می استفاده ها زمینه تمام در وحی از
متقدمین اشاعره بر خالف  ]3ص1؛11[ .شود می گیرد] بکار گرفته می قرار آنی  حیطه

 در نیستند و عقل ذاتی یا اعتباری قبح و حُسن دارای معتزله و شیعه معتقدند که افعال
  ندارد و لذا حسن و قبح صرفاً شرعی است. استقالل شرعی احکام شناخت

 نواندیشان است گروهی از قدیم معتزلیان آن آراي که خاستگاه معتزلي نو جنبش
 و کرده توجه دیني مباني ی قدیم به معتزله عقالني رویکرد معاصر اسالمي هستند که با

 مواجهه مسلمانان در که دارند معضالتي و مشکالت حل در سعي آن از لگوبرداريا ضمن
 ي ارائه ي بوسیله کوشند مي اند. اینان شده آنها روبرو و هجوم فرهنگی غرب با مدرنیته با

 و مدرنیته با سازگار را آن باشد، زمانه مقتضیات با مطابق اسالم که از نو تفسیري
  ] 1؛ ص18، 115؛ ص26[ .دهند نشان... ریسم، دمکراسی ومانند سکوال آن هاي مؤلفه

ضرورت بررسی آرای کالمی  .است انتقادی – توصیفی نوشتار این در تحقیق روش
در رابطه با حسن و قبح عقلی از این رو است که امروزه جمعی بر این باورند که انسان 

مسایل فردی و تکنولوژی  ی علوم و گسترشها تواند با توجه به پیشرفت می مدرن
ی ها و فصل نماید بدون اینکه به آموزهدهد حل  می اجتماعی خود را آنگونه که تشخیص

سکوالریزم تأثیر این بینش در گسترش  است صدد در این پژوهشدینی نیازمند باشد. 
       را تبیین نماید. در جوامع اسالمی یا جدایی دین از سیاست 

  
  ی مورد تحقیق ی مسأله . پیشینه2

 مالکیه، علمای برخی از و حنفیه فقهای و متکلمان از از منظر تاریخی معتزله و بسیاری
 ابوالخطاب و شافعیه از قفال ابوبکر و مالکیه از ابوبکر أبهری مانند حنابله و شافعیه
 نسبت را افعال از بسیاری قبح و حسن تواند می عقل که باورند این بر حنابله از کلوذانی

 قبح راستگویی و عدل، توحید، حُسن به قایل گروه این. کند درک نسانا و خداوند به
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 عمل مسایل این در عقلی دلیل مقتضای به کسانی اگر :اند گفته و بوده شرک... و ستم
 ؛17[ د.باش نشده مبعوث آنان برای پیامبری که چند هر ،ندشو می مؤاخذه ننمایند،

   ]264ص ؛30 ،78- 74ص
 .پرداخته است یکالم یبحثها به اشاعره، و معتزله از قبل شیعه که امامیه معتقدند

 و ذر یاب و از جمله سلمان صحابه بزرگان از برخی) ص( خدا رسول رحلت از بعد ییعن
 رأی که چند هر )454ص ،5؛16( .بودند بحثها این آغازگر آنان غیر و عمار و مقداد
 طباطبایی عالمه اما ؛باشد می بهم شبیه کالمی مسایل ای پاره در معتزله و امامیه
 مساله قبح، و حسن پیرامون بحث نظیر مکتب دو این آرای از برخی تداخل :گوید می

 و شیعه و شده مشتبه یبعض بر امر  که شده موجب تفویض مرجح، قَدر و بدون ترجیح
 اند، کرده اشتباه بسیار البته که بدانند روش و منهج یک یدارا یکالم بحث در را معتزله

 هیچ است معتبر شیعه نظر شده و در روایت) ع( بیت اهل ائمه از که یاصول اینکه یراب
  ]455ص 5؛16[».ندارد معتزله مذاق با یسازش

در نقطه مقابل معتزله قرار گرفتند و ضمن انکار حسن و قبح  اما متقدمین اشاعره
 و کند واجب نسانا بر تواند مي را چیزي شرعاً نه ذاتی اعمال بر این قایل شدند که عقل

  ]325ص ؛29[ .ازدس  حرام وي بر را چیزي اینکه نه
  

  حُسن و قبح . معنا و مفهوم3
کمال  به رسیدن منظور به را آنها انسان که یذهن هستند یمخترعات عقل، یعمل احکام

 و مطابقت او سعادت با که را یعمل هر نتیجه در است، کرده وضع خود یزندگ سعادت و
 آن انجام به هم را و اجتماع نموده توصیف "پسندیده و خوب" وصف هب دارد یسازگار
 و زشت "وصف به بوده او یزندگ سعادت با مخالف که را کدام هر و. کند یم تشویق
 پس آنچه که بشر. نماید یم تحذیر و ینه آن ارتکاب از را جامعه کرده توصیف "ناپسند

 مجبور ساخته کارها بدِ و خوب اعتبار و ماحکا این تقنین و ینواه و اوامر این وضع به را
بطور  ]67ص 8 ؛16[ .باشد نمی ممکن برایش آن از یپوش چشم که است یمصالح همان

 پسندیدن بمعنی قبح و حُسن: اند کرده ذکر معنا سه قبح و حسن برای کلی متکلمین
 داشتن دوست مانند است آدمی طبیعت و سرشت جزو که چیزی از انزجار یا امری
 مانند باشد نقص یا کمال برای صفتی معنی به اگر تلخی. و داشتن ناخوش و رینیشی

 قبح و حسن اما. هستند امور عقلی اینگونه  جهل شمردن زشت و علم شمردن نیکو
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افعالی هستند  جمله اخروی، از کیفرِ و پاداش تعیین یا دنیا عملی در ذم و مدح بمعنی
   ]263؛ص87،30ص1؛9[ رند.که فرق اسالمی در مورد آن اختالف دا

  
  عقلی قبح و حُسن خصوص معتزله در . رأی4

 هستند ضروری حَسن؛ افعال و واجب اعمالِ و قبیح امور اصولِ شناخت« :از نظر معتزله
 عقل ی بوسیله اگر که ای گونه به است عقل کمال ی جمله از شناخت این ]اکتسابی نه[

  ]234ص  ؛24[ بود. نخواهد شناخت قابل هرگز دشون شناخته
 شناخت در عقل و دارند ذاتی قبح و حُسن آدمی گفته اند افعال متقدمین معتزله

 نمی شرع حکم بر متوقف خصوص این در عقلی ادراک و است مستقل قبح و حسن این
 .است واجب قبیح از اجتناب و نیک فعل به عمل عقل، به موجب لذا و باشد

به عتزله ثبوت حسن و قبح در اشیا را اما متأخرین م] 303-302؛ص5، 33ص1؛27[
اند که مقتضی حسن و قبح آنها است. جبّایی که از متأخرین  سبب وجود صفتی دانسته

متعزله است مدعی است که حسن و قبح اشیا به سبب اعتبارات است. مثالً زدن یتیم 
است  ذاتاً متصف به صفات حسن و قبح نیست اما اگر این زدن به قصد تأدیب باشد نیکو

  ]264؛ص30قبیح خواهد بود.[ و اگر به منظور آزار وی باشد،
  
  عقلی قبح و حسن اثبات بر معتزله . دالیل5

  است: اجمال بدین شرح به قبح و حسن اثبات بر معتزله نقلی و عقلی دالیل ترین مهم
ا« .دهد نمی فرمان زشت کارهای به خداوند فرموده است هرگز: 1- 5 لُواْ وَإِذَ عَ  شَةًفَاحِ فَ
نَا قَالُواْ جَدْ هَا وَ لَیْ اءنَا عَ هُ آبَ اللّ نَا وَ رَ مَ هَا أَ نَّ قُلْ بِ هَ إِ مُرُ الَ اللّ شَاء یَأْ حْ تَقُولُونَ بِالْفَ لَ أَ هِ یعَ  الَ مَا اللّ

لَمُونَ عْ  در را کعبه طواف و شرك همچون(زشتي کار که وقتي)کافران«( 28/ أعراف »تَ
 ایشان از ما و( ایم دیده کار این بر را خود پدران:یندگو مي دهند مي انجام) برهنگي حال
 دستور زشت کار به خداوند: بگو! است داده دستور بدان را ما خدا و) کنیم مي پیروي
ت دلیل و مستند(که دهید مي نسبت خدا به را چیزي آیا. دهد نمي ) را آن صحّ
  ]7[ دانید؟ نمي

با قطع نظر از حکم شرع.  ،دانیم می ما بالضروره حسن و قبح برخی از امور را: 2- 5
نماید و  می کند و ستم و زشتی را مذمت می چون هر عاقلی فعل نیک را تأیید و تحسین

این حکمی است ضروری و نمی توان نسبت بدان تردید نمود و از شریعت هم أخذ نشده 
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به حسن و  ،که تابع شرایع الهی باشندنیها و خدا ناباوران نیز بدون ا ؛ زیرا برهمناست
   ]303ص ؛5[ کنند. می قبح عقلی اعتراف
اشتباه معتزله این بوده  ، لکن ، دالیل مذکور دالیلی است متقنگانبه نظر نگارند

است که به عقل اهمیتی خارج از حد خود داده اند. بعنوان مثال قاضی عبدالجبار راجع 
ت عقل نوشته است:  مسلماً نماید، امحر را نعمتش شکر متعال خداوند اگر« به حکمیّ

   )141ص 17 ؛23( »مُنعم شکر وجوب بر عقل شناخت تقدم دلیل به شود، نمی حرام
 وحي :گفتند دچار افراط شدند که آنجا تا عقل به دادن حاکمیت در معتزله

 کامل خردهایشان که هنگامي به مردم ي همه و است عقل آیین کردن روشن اش  وظیفه
 در ثابت ذاتي صفاتِ خویش عقل وسیله به توانند مي یابد گسترش شان فهم و شود
؛ 30[ .است افعال قبح و حسن ي کننده تعیین مقیاس یگانه عقل، و کنند درک را افعال
 مفاسد و مصالح که اند عقیده این بر) معتزله( مفوضه«گوید:  می عالمه طباطبایی]178ص
 ناپذیر و تغییر و یابد و یازل هستند یحقایق بلکه و بوده یواقع امور، قبح و حسن و

 سبحان یخدا بر یحت چیز همه بر امور این: اند گفته نکرده اکتفاء هم این به یحت
 محکوم شا تشریعي و یتکوین یکارها در نیز پروردگار مقدس ساحت و داشته حکومت

 حرام او بر را چیزهایی و واجب یتعال یخدا بر را یچیزهای امور این است و امور این به
 و زده کنار اش مطلقه سلطنت از را یخدا خود، فاسد یرأ این با ها یمعتزل ،یآر. دکن یم

  ]171ص7؛16[ ».نمودند ابطال را االطالقش یعل مالکیت
  

  عقلی قبح و حسن خصوص در امامیه . رأی6
 خاطر به را افعال از ای پاره شارع حکم از نظر صرف و .دانند می عقلی را قبح و حُسن شیعه،
 اعتباری وجوه جهت به یا و است آنها با توأم که حقیقی صفاتی خاطر به به یا فعالا آن ذات
 ] زیرا فعل303ِ- 302؛ ص 6،5ص2؛25[ شمارند. می زشت را دیگر ای پاره و نیکو دارند که

 ذاتا خداوند که آنجا از و. است او نقصانی  نشانه قبیح فعل و آن فاعل کمالی  نشانه حَسن
 از منزه وی مقدس ذات و است حَسن و کامل نیز فعلش لذا است مالک صفات تمام دارای
 دارد نمی اعالم و کند نمی صادر خداوند بر حکمی هیچ عقل، البته و .است قبیحی فعل هر
 دهد می انجام باره این در عقل که آنچه تمام بلکه باشد عادل که است واجب خداوند بر که
 با بندگانش با خداوند که یابد می در یعنی. کند یم کشف را الهی فعل واقعیت که است این
  ]4ص1؛11[ .دارد نمی روا ستم احدی بر ابداً و کند می رفتار عدل
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 اعتباري امور رأی معاصرین شیعه راجع به حُسن و قبح این است که حسن و قبح  از
دارند. عالمه طباطبایی در  یحقیقی  ریشه نیست لیکن ایجاد و خلق قابل یعنی است

 هر و است، خدا مخلوق نامید "ءیش" را او بتوان که یچیز هر« ین باره نوشته است:ا
 در متالزم امر دو حُسن و است. لذا خلقت حُسن به متصف باشد خدا مخلوق که یچیز

 واقعیت تمام به حقیقت در است خدا مخلوق اینکه جهت از یچیز یعنی هر. وجودند
 و ها نسبت جهت از ،شود عارض آن بر یبحق و یبد اگر و است حُسن یدارا خارجیش
 حقیقي وجود و واقعیت به یربط و است آن ذات از خارج که است یدیگر امور و اضافات

 همند به شبیه فعل دو که ازدواج و زنا مثال... ندارد است سبحان یخدا به منسوب که
 و مذموم و زشت را ییک اگر و نیست دو آن وجود حقیقتِ و اصل در یاختالف هیچگونه

 سنت یا و یاله شرع با که است یمخالفت و موافقت خاطر به دانیم یم ممدوح را یدیگر
 و یقرارداد یجهات امور اینگونه و .دارند اجتماع مصالح از یمصلحت یا و یاجتماع
 بلکه نیستند، ایجاد و خلق قابل نداشته و ایجاد و خلقت به یربط که اند یاعتبار

 ظرف کند و یم آنها اعتبار به حکم یاجتماع شعور و یعمل عقل که هستند یاعتباریات
 ثواب همان که آن آثار جز خارج و تکوین عالم در و است اجتماع ظرف همان آنها اعتبار

   ]172و41ص 7؛16[ .شود ینم دیده است عقاب و
  

  عقلی: مهمترین دالیل عقلی و نقلی امامیه در اثبات حسن و قبح 7
بالضروره  که باشد زمین این کجای هر در و مسلکی و دین ره با انسانی هر: 7-1
 آن نقض قبح و عهد به وفای حسن که همانطور کند می درک را ستم قبح و عدل حُسن

  .کند می درک نیکی را برابر در بدی قبح و را احسان برابر در بمثل مقابله حسن نیز و را
 مردم و است ناتوان عمالا قبح و حسن درک از کالً عقل که کنیم فرض اگر: 7-2
 اثبات امکان عدم نیز قول اینی  الزمه باشند می شرع به نیازمند قبح و حسن درک برای
 یا فعلی حسن از است داده خبر شارع که کنیم فرض اگر چون است شرعی قبح و حسن
 و حسن به نسبت الهی خبر این استناد  به توانست نخواهیم مسلماً دیگری فعل قبح
 محتمل را کالمش و شارع إخبارِ در کذب ما که مادامی تا کنیم پیدا شناخت لاعما قبح

 صفات از شارع بودن منزه و کذب و ستم قبح شارع اعالم از قبل که زمانی جز بدانیم
  د.شو نمی عقل ممکنی  وسیله به جز اثبات، این و باشد شده ثابت ما برای قبیح

 و حسن درک به قادر بشر عقل که شود می فهمیده متعددی از قرآن آیات از :7-3
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ات به قرآن رو این از و است اعمال از برخی قبح رّ کَم را عقل کَ  جمله از و میدهد قرار حَ
لُ«: فرماید عَ جْ نَ مین أفَ لِ مِین المُسْ الْمُجرِ  یکسان گناهکاران همچون را فرمانبرداران آیا» «کَ

کُمْ» «!شماریم؟ مي فَ مالَ حْکُمُون کیْ » کنید؟ مي داوري چگونه !شود؟ مي چه را شما» «تَ
لْ« :نیز فرمود و 36و35 قلم/ زاءُ هَ حْسانِ جَ حْسانُ إالّ االِ  جز کردن نیکي پاداش آیا» «االِ
  60رحمان/» بود؟ خواهد دیدن نیکي

 بشر سعادت برای را عقل اما قایل هستند قبح و حُسن بودن عقلی به با اینکه امامیه 
 توسط که قوانینی« گوید: می "الشیعه فی االسالم"باطبایی در دانند. عالمه ط نمی کافی
و  تأیید شوند گروهی آن را می وضع بشری جوامع] اکثریت[ توسط یا و اشخاص یا حاکم

 نمی یافت اشتراکی وجه بشری جوامع در رابطه این در هرگز کنند. و جمعی دیگر رد می
 قوانین این ادراک در همه فطرتاً که چند هر] بپذیرند را قانون یک همگی که[ شود

 تضمین را بشر سعادت بتواند که قانونی شود می روشن توضیح این از .هستند مشترک
 انسان تا است الزم دیگری سیستم بشر برای بلکه...  نیست درک قابل عقل توسط کند
 احساس و درک این. نماید ارشاد است ضروری زندگی برای که واقعی واجبات به را

 امامیه متکلمین ]121ص ؛15[ ».گویند وحی را آن و است حِس و عقل از غیر چیزی
 کتب و پیامبران فرستادن: اند گفته و کرده نیز مطرح لطف اصل تحت را معنا این

 یاری و کمک همانا لطف واین.است بندگانش لطف بر تعالی حقی  ناحیه از آسمانی
ی  قوه ی وظیفه که جهتی در پیامبران یها راهنماییی  بوسیله است بشری عقل به دادن
   )206ص ؛28( .است بشری ی عاقله
  

  عقلی قبح و : آرای اشاعره در رابطه با حسن8
 این وجوب اما شود مي حاصل عقل ي بواسطه معارف تمام« :است گفته اشعري ابوالحسن

 ل،عق و هستند نقلی واجبات، بنابراین از نظر اشعری تمام »است شرع ي بواسطه معارف
 خداوند شناخت پس.باشد نمی تقبیح و تحسین مقتضی و کند نمی واجب را چیزی هیچ
غزالی ]101؛ ص12[.گردد می واجب نقل موجب به اما شود می حاصل عقل سبب به

 حکم به منوط آن درک بلکه شوند نمی درک عقالً اعمال قبح و حُسن« :گوید ابوحامد می
 آن انجام یا  امر به و دانسته نیکو آنرا شرع که است نیک فعلی فعل ما نزد در. است شرع
 نموده نهی انجامش از و کرده مذمت آن از شرع که است آن قبیح فعل و است. کرده
 ]87- 79؛ص8،1؛ص19[ .»است
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 آنچه بیان شد رأی متقدمین اشاعره بود. اما متأخرین ایشان نظر دیگری دارند. سلف
 و ثواب تعلق منتها ،است درک قابل عقل توسط افعال وقبح حسن:اند اهل سنت گفته

- 23؛14، 78ص ؛17[ گردد. مي تعیین شرع حکم شرع و به ورود از بعد اعمال به کیفر
 از زنجاني علي بن اسعد که است همان عقلي قبح و حسن در سلف این تفصیل ]24

 که آنطور ابوحنیفه و حنابله از )ق510 ت( الکوذاني ابوالخطاب و )ق471( شافعیه
در این باره نوشته  "البحر المحیط"مؤلف  .اند بوده قایل بدان اند کرده نقل گردانششا

 و مجید قرآن آیات به توجه با چون گرفته است قرار تأیید مورد رأي، این« :است
 رأي این نیز خرأمت اصولیان و متکلمان و است مبرا تناقض از و باشد مي قوي استدالل،

  ]166ص1؛10[ .»اند پسندیده را
  

  شرعی قبح و حسن اثبات بر اشاعره  . دالیل9
قبح به اجمال به  و حُسن بودن اثبات شرعی ترین دالیل نقلی و عقلی اشاعره بر مهم

  شرح ذیل است:
ا« :فرمود خداوند :9-1 مَ ا وَ بِینَ کُنَّ عَثَ یحَتَّ مُعَذِّ سُوالً نَبْ  هیچ( ما و« 15/إسراء »رَ

) و مبعوث آنان براي( پیغمبري که این مگر رد،ک نخواهیم مجازات) را قومي و شخص
   »سازیم روان

مَا«ی آیه به استدالل وجه بِینَ کُنَّا وَ عَثَ یحَتَّ مُعَذِّ سُوالً نَبْ  که است این 15/إسراء »رَ
 فعل ی کننده ترک باید شد می ثابت عقل، ی بوسیله شرع از قبل افعال قبح و حسن اگر

 نیکو و باشد می آن تحریم مقتضی آن عقلی قبح زیرا ،شد می تلقی واجب امرِ تارک ،نیک
 را حرام فعل کسی اگر صورت این در و باشد می آن وجوب مقتضی عقالً نیز آن بودن

 تا فرماید می قرآن که حالی در شود، می کیفر مستحق کرد ترک را واجب یا شد مرتکب
 بر و عقلی قبح و حسن ینف بر  آیه این. نماییم نمی عذاب را کسی نفرستیم را پیامبری

  ]77؛ص17[ .دارد داللت رسل ارسال از بعد کیفر اثبات
 و حَسن یکی ندشو می تقسیم نوع دو به دارند که ذاتی صفات به بنا افعال اگر: 9-2

 معتزله که حالی در. باشد داشته وجود تفاوتی قتل دو بین بایستی نمی قبیح، دیگری
 قائل به گیرد می انجام قصاص بعنوان که قتلی و است ظالمانه که قتلی بین اشاعره مانند

 فعلِ حقیقت که حالی در. حَسن را دومی و دانند می قبیح را اولی چون؛ تفاوت هستند
 این که است این بر دال صفت، دو با فعل یک توصیفِ این و است. یکی دو هر در کشتن
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  ]160ص1؛4[ .نیستند ذاتی صفات
متأخرین اشاعره که گفته اند عقل قادر به درک  رأینوشتار، این  انبنظر صاحب

تعیین ثواب و کیفر اخروی در اختیار شارع است، هم  ، منتهاحُسن و قبح اعمال است
ی کتاب و سنت است. و بسیار نزدیک به رأی ها وجاهت عقلی دارد و هم مطابق با آموزه

باشد  می ن اشاعره راجحباشد که پیش از این بدان اشاره شد. و لذا رأی متأخری می امامیه
  بنا به دالیل ذیل:

گیرد اما برخی  ی فهم عقل قرار می دین، عقالنی بوده و در حیطه مسایل از برخی :اوالً
 ایمان آنها به است واجب که معجزاتی و خوارق :جمله دیگر از فهم عقل فراتر است از

 و إسراء ی حادثه توانیم می اآی است، استدالل و علم ی دایره از خارج امور این که چرا آوریم
  ؟  ...و عصا با دریا شق و) ع(موسی ی حادثه یا کنیم؟ عقالنی تفسیر را معراج

 در شناخت حسن و قبح اعمال موجب و بی نیازی آن از شرع استقالل عقل :ثانیاً
 در دانند، می مصلحت قومی را آنچه چون. دشو می فضیلت و اخالق برای معیاری فقدان

 مثال بعنوان[ خوانند، می رذیلت را آن دیگر قومی و شود می محسوب مفسده قومی نزد
 جنس هم ازدواج جواز به قایل برخی و دانند می را روا سگ گوشت خوردن جمعی
 نتیجه دانند...] در می ارث زن و مرد را برابر و قصاص را نوعی خشونت گروهی و گرایانند

 است خیر یک کدام شود می مشتبه مردم رب شود واگذار عقل حکم به اموری چنین اگر
 نیک فعل تمییز عامل شرع، حکم رو این از. است زشت کدام و نیک کدام و شر کدام و
در احکامِ منصوص [اجتهاد و جدال شارع نص و حکم وجود با باشد چون می قبیح فعل از

  ]19؛ص32[.ماند نمی باقی]و مقطوع
  
  قبح عقلی سن و: دیدگاه نو معتزلیان در خصوص ح10ُ

ی  معتزله با عقلی قبح و حُسن و عقل حجیت به پایبندی حیث معتزلیان جدید از
 و رویکرد حیث ی جدید از معتزلهبا این تفاوت که  ]725؛ص3[. دارند اشتراک قدیم
 جایگاهی وحی قدیم ی معتزله نزد در زیرا ؛متفاوت با سلف خود هستند بسیار روش
 شرعی احکام تاریخمندی طرح با معتزله نو جنبش اما. است االتباع واجب و دارد قدسی

 احکام و شده احکام از بسیاری نسخ به معتقد نزول عصر فرهنگ از قرآن پذیری تأثیر و
بدیهی است که  ]120ص ؛26[ .دانند می شرعی احکام برای مناسب جایگزینی را عُرفی

هم در این باره این است می  نکته منتها وضع قوانین عرفی از جمله نیازهای بشر است.
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که عقل مستقالً نمی تواند احکام شارع را لغو و قوانین عرفی را جایگزین آنها نماید. زیرا 
: ادراک  و دارد محدودی ی دایره نیز معرفتی متعارف ابزارهای کمک با عقلی اوالً

 از ای تجربه چون انسان عقل.یابد دست هستی حقایق از بسیاری کشف به تواند نمی
 امور این از تواند نمی ندارد آن مصالح به رسیدن برای نیاز مورد امور و اخروی صالحم

 کافی تنهایی به عقل اخروی، ی سعادتمندانه زندگی برای لذا باشد، داشته کافی آگاهی
 نشان آدمیان به را سعادت راه تا کرده مبعوث را انبیا خداوند که است رو این از و نیست
: ]با تصرف 130- 129ص  ؛26[ .دهند امور مردم و جامعه با ی  در منطق اسالم اداره ثانیاً

هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. از نظر ما مردم ساالری در چار چوب احکام و 
در  هدایت الهی است و انتخاب مردم انتخابی است که با قوانین آسمانی همسو باشد...

عامل بسیاری از مشکالت جهان معاصر حقیقت غیبتِ عنصر معنوی و هدایت ایمانی 
  ]212- 211ص ؛6[ است.
  

  عقلی قبح و حسن اصولی اختالفِ در ی : ثمره11
  :گردد می مترتب ذیل شرح به  دو مسأله عقلی قبح و حسن بر

در زمان  هستند موظف مکلفینبنا به رأی معتزله و برخی از سلف اهل سنت،  :11-1
 بر و نمایند عمل عقل حکم به است، ذاتی قبح و حُسن دارای که آنچه نسبت به فَترت،
که  اشاعره نظر اما از .گرفت خواهد قرار بازخواست مورد حکم عقل رفتارشان مبنای

 که زمانی تا گردد نمی مکلفین متوجه مسئولیتی معتقد به حسن و قبح شرعی اند چنین
  ند.شو مطلع شارع حکم از

 شرع بر را عقل فی رخ نماید معتزلهتعارض و اختال ،گر بین عقل و شرعا :2-  11
اند: چون عقل و شرع  امامیه گفته .اند دانسته حکم شرع را مقدم اشاعره اما داشته مقدم

 احیاناً تعارضی اگر و شود نمی واقع دو این بین دو حُجت الهی هستند تعارض حقیقی
 آن در دین از ام استنباط که این یا: است داده رخ دلیل دو به  تعارض این برسد، بنظر
 که داده رخ عقلی برهان مقدمات در خطایی اینکه یا و است بوده نادرست خاص مورد
ی  طریقه دو از استفاده به را مردم مطلقاً خداوند زیرا. است گردیده تعارض این به منجر

 .باشد نمی تصور قابل وحی و عقل بین حقیقی تعارض لذا و .نماید نمی دعوت متعارض
  ]4ص1؛11[
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  گیری . نتیجه12
وضع واجباب شرعی و تحریم محرمات از وظایف شارع است. و لذا تصرف عقل در این 

 امور جمله از اعمال کیفرِ و ثواب رابطه باید بر مبنای احکام شارع باشد. هم چنین تعیین
 تعیین را و میزان آنها حکم تواند می شارع تنها و است شرع ی حوزه در و است غیبی
و اختالفی  تعارض عقل وحی و حکم توجه به محدودیت ادراک عقلی هرگاه بینبا  .نماید
 که شود موجب تواند می شرع بر عقل چون تقدم.باشد شرع نماید، عقل باید تابع رخ

 که حالی در شود، مبدل اخالقی و فردی دین یک به مسیحیت همانند اسالمی شریعت
 شرع بر عقل گذشته از این تقدم.است القیاخ و فردی مسایل از فراتر بسیار اسالم فرامین
 به... و ربا زنا، قصاص، ارث، مانند دارند قطعی حکم شرع نظر از که احکامی شود می موجب
 مبدل اجرا غیرقابل و ضروری غیر احکامی به جامعه در و گردند عرفی بال اثر عقل حکمِ

  واهد شد.شوند و این امر به تدریج موجب سکوالریزه شدن جوامع اسالمی خ
  
  منابع
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