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چکیده

آنچه ما «استدالل انتفاء» میخوانیم دومین استدالل از سه استداللی است که خواجه
نصیرالدین طوسی ،در کتاب تأثیرگذار تجرید االعتقاد ،بر حسن و قبح عقلی اقامه کرده
است .بر پایۀ این استدالل ،نفی حسن و قبح عقلی مستلزم نفی حسن و قبح شرعی است.
نتیجۀ مورد نظر خواجه و مقدمات استدالل ،به دلیل وجود جهات متفاوت معناشناختی،
هستیشناختی و معرفتشناختی ،قابلیت تفسیرهای متعدد دارد .صورتبندی منطقی
معقولترین خوانش استدالل ،که آن را خوانش شکاکانه نامیدهایم ،نشان میدهد که نتیجۀ
آن انکار حسن و قبح شرع ِی معرفتشناختی است ،که البته مشکالت همین تقریر نیز آن
ِ
را در ّرد نظریۀ حسن و قبح شرعی معرفتشناختی ناتوان ساخته است .از جمله اشکاالت
میتوان به این موارد اشاره کرد :ابهام در مفهوم امکان بهکاررفته در استدالل ،استفاده از
مقدمات غیربدیهی غیرمستدل ،و خلط میان وقوع دروغگو یی و امکان دروغگو یی در غیر
قابل اعتماد دانستن دیگری در ِاخبار خود .روشن است که این مقاله در پی دفاع از حسن
ً
و قبح شرعی یا ّرد حسن و قبح عقلی نیست و ادعای آن صرفا ناتمام بودن استدالل انتفاء
بر حسن و قبح عقلی است.
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 .۱مقدمه

ً
فاعالن آگاه و مختار تکوینا و فارغ از ارزشگذاریهای الهی یا بشری دارای یکی
آیا افعال
ِ
اخالقی حسن یا قبح است؟ اگر حسن و قبح اخالقی از ویژگیهای تکوینی
از دو ارزش
ِ
2
1
افعال فاعالن آگاه و مختار است ،آیا این ویژگیها ذاتی آنهاست یا غیرذاتی ؟ آیا انسان
ً
اساسا توان شناخت حسن و قبح واقعی افعال را دارد؟ اگر دارد ،راه این شناخت چیست؟
ِاخبار و گواهی خداوند؟ شهود عقل مستقل؟ استداللهای عقلی؟ تجربه؟ ترکیبی از آنها؟
کلی عدلیه و اشاعره
متکلمان مسلمان در پاسخ به این دست پرسشها به دو گروه ِ
مشترک عدلیه در این باب را (از جمله بنگرید قاضی
تقسیم شدهاند .دعاوی اصلی و
ِ
عبدالجبار 203 ،1971؛ ابننوبخت 45 ،1413؛ عالمه حلی 85-82 ،1982؛ فیاض
الهیجی 345-343 ،1383؛ قوشجی بیتا337 ،؛ ایجی بیتا )324-323 ،میتوان
چنین صورتبندی کرد:
3
4
آگاه مختار است.
افعال
 .1حسن و قبح اخالقی از ویژگیهای تکوینی
فاعالن ِ
ِ
ِ
فاعالن آگاه مختار وجود دارد که
اخالقی افعال
تکوینی
 .2دستکم یک ویژگی
ِ
ِ
ِ
انسانهای عاقل میتوانند آن را بدون هدایت شرع بشناسند.
6
روشن است که ادعای نخست هستیشناختی 5و ادعای دوم معرفتشناختی است.
ّ
پیداست که حکم نخست کلی و حکم دوم جزئی است (ابننوبخت 45 ،1413؛ بحرانی
104 ،1406؛ عالمه حلی 82 ،72 ،1982؛ عالمه حلی 163 ،1426؛ فیاض الهیجی
7
 .)345 ،1383این موضوع مهمی است که برخی معاصران امامیه با آن مخالفت کردهاند.
این ادعاهای دوگانه را از این پس به ترتیب «حسن و قبح تکوینی» و «حسن و قبح عقلی»
ً
میخوانیم .باید توجه داشت که این اصطالح از «حسن و قبح عقلی» لزوما با اصطالح
ّ
متعارف در سنت تفکر اسالمی اینهمان نیست .این اصطالح بر پایۀ معنای لغوی کلمه و
به منظور تسهیل در صورتبندی جدید از دیدگاههای ّ
ارزیابی آنها
سنتی و سپس تحلیل و
ِ
وضع شده است.
9
8
بزرگان اشاعره در مقابل ،علیرغم پارهای اختالفات درونگروهی  ،با هر دو حکم
مخالفاند .در مورد حکم نخست ،گویا میان بزرگان اشاعره اتفاق نظر وجود دارد که حسن
و قبح (بهمعنای استحقاق مدح یا ثواب و ّ
آگاه
افعال
ذم یا
فاعالن ِ
عقاب) هیچ فعلی از ِ
ِ
ِ
ِ
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حکم الهی است .در مورد حکم دوم نیز دیدگاه مشهور
مختار تکوینی نیست ،بلکه ناشی از ِ
آگاه مختار
افعال
فاعالن ِ
بلکه عموم اعاظم اشاعره این است که حسن و قبح هیچ فعلی از ِ
ِ
بدون مراجعه به شارع قابل شناخت نیست (جوینی 228 ،1416؛ آمدی 121 :2 ،1423؛
فخر رازی 235 :3 ،1436؛ جرجانی 202 :8 ،1419؛ قوشجی بیتا )337 ،این ادعاهای
اشاعره را به ترتیب« :حسن و قبح الهی» و «حسن و قبح شرعی» میخوانیم.
ً
ّ
اصطالحات بعضا غیرسنتی ،هر یک از
برای وضوح و سهولت استفاده از این دست
ِ
آنها را تعریف میکنیم:
 .1حسن و قبح تکوینی :هر فعلی که دارای ارزش اخالقی است ،به خودی خود و
َُ
اخالقی حسن یا
ارزش
دو
از
یکی
ای
ر
دا
،
الء
ق
فارغ از حکم الهی یا دیدگاه ع
ِ
قبح است.
اخالقی فعل قابل سلب نیست.
 .2حسن و قبح ذاتی :ارزش
ِ
 .3حسن و قبح عقلی :شناخت حسن و قبح دستکم یک فعل از طریق عقل و
ِ
بدون کمک شرع قابل تحصیل است.
 .4حسن و قبح الهی :هیچ فعلی به نحو تکوینی و به خودی خود و بدون حکم
الهی دارای ارزش اخالقی حسن یا قبح نیست ،بلکه آنچه حسنآفرین یا
قبحآفرین است احکام الهی است.
طریق شناخت حسن و قبح افعال شرع است.
 .5حسن و قبح
شرعی :تنها ِ
َُ
 .6حسن و قبح عقالیی :هیچ فعلی به نحو تکوینی و به خودی خود و بدون آراء
عقالء دربارۀ حسن و قبحشان دارای حسن یا قبح نیست ،بلکه آنچه حسنآفرین
یا قبحآفرین است آراء عقال است.
بدین ترتیب حسن و قبح تکوینی ،حسن و قبح ذاتی ،حسن و قبح الهی و حسن و قبح
َ
ُعقالیی ادعاهای هستیشناسانهای ناظر به چیستی حسن و قبح اخالقی هستند ،در حالی
که حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی دعاوی معرفتشناسانهای هستند که تنها به
طریق شناخت حسن و قبح اخالقی ناظرند.
ِ
خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید اإلعتقاد پس از طرح ادعای عقلی بودن حسن و
قبح ،به اختصار تمام ،به سه استدالل اشاره کرده است:
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و هما عقلیان؛ للعلم بحسن اإلحسان و قبح الظلم من غیر شرع؛ و إلنتفائهما مطلقا لو ثبتا
شرعا؛ و َل َ
جاز التعاکس( .محقق طوسی )197 ،1407

َ ُ
سه استدالل فوق را ما به ترتیب «استدالل معرفتی»« ،استدالل انتفاء» و «استدالل تعاکس»
میخوانیم .این مقاله متمرکز بر صورتبندی و بررسی استدالل انتفاء است .استدالل انتفاء
سعی میکند نشان دهد انکار حسن و قبح عقلی مستلزم انکار حسن و قبح شرعی است و
از این رو ،با انتفاء حسن و قبح عقلی ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و قبح
شرعی.
استدالل انتفاء را میتوان نسخۀ تکاملیافتۀ استداللی دانست که پیشتر توسط بزرگان
متأخر استدالل در
معتزله طرح شده بود 10.البته جستوجوی ما برای یافتن این صورت
ِ
میان آثار متکلمان پیش از خواجه تاکنون ناکام بوده است ،هرچند در آثار مختلف پس از
تجرید اإلعتقاد دیده میشود (عالمه حلی 25 ،1365؛ نباطی بیاضی 21 :1 ،1384؛
أحسائی 152 :1 ،1435؛ سبحانی .)245-244 :1 ،1417
در این مقاله ،با توجه به اهمیت و محوریت متن کالسیک تجرید االعتقاد ،تقریر
تجرید مبنای صورتبندی و ارزیابی استدالل انتفاء قرار گرفته است.
 .2صورتبندی استدالل انتفاء

چنان که گذشت ،تقریر خواجه از استدالل انتفاء چنین است« :و هما عقلیان  ...إلنتفائهما
ً
ً
مطلقا لو ثبتا شرعا» (محقق طوسی  .)197 ،1407استدالل را میتوان در قالب یک قیاس
استثنایی به این شکل صورتبندی کرد:
اخالقی افعال شرعی باشد ،آنگاه هم حسن و قبح عقلی منتفی
 .1اگر حسن و قبح
ِ
است و هم حسن و قبح شرعی.
 .2چنین نیست که هم حسن و قبح عقلی منتفی باشد و هم حسن و قبح شرعی.
اخالقی افعال شرعی باشد.
 چنین نیست که حسن و قبح
ِ
ً
ً
چنانچه تعبیر «لو ثبتا شرعا» به معنای «لو لم یثبتا عقال» باشد ،صورت استدالل نمونهای از
ُ
برهان خلف است:
اخالقی افعال عقلی نباشد ،آنگاه هم حسن و قبح عقلی منتفی
' .1اگر حسن و قبح
ِ
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است و هم حسن و قبح شرعی.
' .2چنین نیست که هم حسن و قبح عقلی منتفی باشد و هم حسن و قبح شرعی.
اخالقی افعال عقلی است.
 حسن و قبح ً ِ
دو تعبیر «عقلیان» و «شرعا» در عبارت خواجه خالی از ابهام نیست .چنانچه موضع خواجه
را در تجرید اإلعتقاد همسو با موضع متکلمان عدلیه بدانیم ،یعنی حسن و قبح تکوینی و
حسن و قبح عقلی به صورت توأمان ،آنگاه معقول است که مراد از «هما عقلیان» را در
بودن حسن و قبح» بگیریم ،که در این صورت
عبارت فوق به معنای «تکوینی بودن و عقلی ِ
نقیض «هما عقلیان» این است :حسن و قبح یا تکوینی نیست یا عقلی نیست .از سوی
ِ
ً
ً
عبارت «لو ثبتا شرعا» دیدگاه اشاعره باشد ،حسن و قبح
در
»
شرعا
«
از
اد
ر
م
اگر
دیگر،
ِ
شرعی را در عبارت تجرید باید به معنای «حسن و قبح نه تکوینی است و نه عقلی ،بلکه هم
الهی است و هم شرعی» بگیریم.
برخی گفتهاند (جرجانی 204 :8 ،1419؛ ابنمخدوم 152 ،1365؛ فیاض الهیجی
 )345 :1383مراد از «حسن و قبح عقلی» هر دو ادعای عدلیه است ،یعنی هم حسن و
قبح تکوینی و هم حسن و قبح عقلی (طبق اصطالح ما) .اما این تفسیر انتظار از استدالالت
را باال میبرد :استدالالت باید توأمان هم حسن و قبح تکوینی و هم حسن و قبح عقلی را
ً
نتیجه دهند ،یا این که دستکم مستقال بر هر دو ادعا استدالل اقامه شود .در حالی که چنان
که خواهیم دید این انتظار دستکم در مورد استدالل انتفاء برآوردنی نیست .از این رو به
دادن همدالنهترین و قویترین خوانش از استدالل انتفاء با این تفسیر ناهمخوان
دست ِ
است.
اشکال دشوارتر این است که چنان که میدانیم خواجه با تعابیر «عقلی» و «شرعی»
چون متناقضان تعامل کرده است .هم در استدالل معرفتی (اولین استدالل تجرید) علم به
حسن و قبح از غیر طریق شرع مستلزم حسن و قبح عقلی دانسته شده است (محقق طوسی
 11،)197 ،1407هم در استداللهای انتفاء و تعاکس به ابطال حسن و قبح شرعی بسنده
شده است؛ گو این که ابطال حسن و قبح شرعی مستلزم اثبات حسن و قبح عقلی است.
برخی از عدلیه نیز به صراحت از استدالل انتفاء حسن و قبح عقلی را نتیجه گرفتهاند (عالمه
حلی 303 ،1407؛ أحسائی  .)320 :1 ،2014روشن است که اگر «عقلی» و «شرعی»
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متناقضان شمرده نشوند ،نمیتوان از سلب یکی وجود دیگری را نتیجه گرفت .بر این اساس،
باید تعبیر «عقلی» و «شرعی» را در بیان خواجه متناقضان شمرد .اما روشن است که
قضایای «حسن و قبح هم تکوینی است و هم عقلی» و «حسن و قبح نه تکوینی است و نه
عقلی» متناقضان نیستند ،زیرا کذب اولی مستلزم صدق دومی نیست؛ چنان که کذب دومی
ُ
مستلزم صدق اولی نیست .نقیض اولی این است« :حسن و قبح یا تکوینی نیست یا عقلی
نیست» ،نه این که «حسن و قبح نه تکوینی است و نه عقلی»؛ و نقیض دومی این است:
ُ
«حسن و قبح یا تکوینی است یا عقلی» ،نه این که «حسن و قبح هم تکوینی است و هم
عقلی» .بدین رو نمیتوان به آسانی مراد از تعابیر «عقلی» و «شرعی» را در بیان خواجه
ارجاعدهنده به مواضع عدلیه و اشاعره دانست.
برای حفظ تناقض تعابیر «عقلی» و «شرعی» در بیان خواجه و همچنین از دست
ِ
ندادن نسبت این تعابیر با دعاوی عدلیه و اشاعره ،یا باید «عقلی» را به معنای مورد نظر
ِ
عدلیه بگیریم ـ «حسن و قبح هم تکوینی است و هم عقلی» ـ و «شرعی» را به معنای
ُ
ضعیفتری از مدعای اشاعره بگیریم ـ «حسن و قبح یا تکوینی نیست یا عقلی نیست»؛ یا
باید «شرعی» را به معنای مورد نظر اشاعره بگیریم ـ «حسن و قبح نه تکوینی است و نه
ُ
عقلی» ـ و «عقلی» را به معنای ضعیفتری از مدعای عدلیه بگیریم ـ «حسن و قبح یا
تکوینی است یا عقلی» .همدالنهترین خوانش تجرید روایت اخیر است :مراد از «شرعی»
ِ
در بیان خواجه عبارت است از «حسن و قبح نه تکوینی است و نه عقلی» ،و مراد از
ُ
«عقلی» در بیان او عبارت است از «حسن و قبح یا تکوینی است یا عقلی» .و مراد از تعبیر
«عقلی» در این دو تعریف ما عبارت است از «معلوم از غیر طریق شرع» .بر این اساس،
اخالقی فعل  Aعقلی است ،اگر و تنها اگر علم به آن از غیر طریق شرع برای ما
حکم
ِ ِ
حاصلشدنی باشد .روشن است که تعبیر «حاصلشدنی» غیر از تعبیر «حاصل شود»
است؛ دومی مستلزم تحقق و فعلیت است ،در حالی که اولی به امکان و بالقوة بودن بسنده
میکند.
با توجه به این توضیحات ،دستکم ده خوانش پایه از مقدمۀ اول محتمل است:
 .a-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح تکوینی منتفی است و هم حسن و
ِ
12
قبح الهی.
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 .b-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح ذاتی منتفی است و هم حسن و قبح
ِ
الهی.
 .c-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و
قبح الهی.
 .d-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح شرعی.
 .e-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،حسن و قبح به طور مطلق فاقد معناست.
 .f-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح تکوینی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح الهی.
 .g-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح ذاتی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح الهی.
 .h-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح الهی.
 .i-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح شرعی.
 .j-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،حسن و قبح به طور مطلق فاقد معناست.
خوانشهای هشتگانۀ  g-1 ،f-1 ،e-1 ،d-1 ،c-1 ،b-1 ،a-1و  h-1مشتمل بر دعاوی
هستیشناختی است ،که در این میان خوانشهای  g-1 ،f-1 ،d-1 ،c-1و  h-1مشتمل بر
دعاوی معرفتشناختی و خوانش  e-1مشتمل بر ادعای معناشناختی نیز هستند .تنها
ً
خوانشهای  i-1و  j-1هستند که فاقد دعاوی هستیشناختیاند ،و تنها خوانشی که کامال
معرفتشناختی است خوانش  i-1است :اگر تنها راه شناخت حسن و قبح مراجعه به شارع
باشد ،نه از راه شرع میتوان حسن و قبح هیچ فعلی را شناخت ،نه از راه عقل.
روشن است که میتوان به این خوانشهای پایه خوانشهای ترکیبی را نیز اضافه کرد،
توجه  i-1 & a-1و :i-1  a-1
به ویژه خوانشهای قابل ِ
 :i-1 & a-1اگر حسن و قبح الهی و شرعی باشد ،آنگاه هم حسن و قبح تکوینی
ِ
منتفی است و هم حسن و قبح الهی و هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و قبح
ِ
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شرعی.
 :i-1  a-1اگر حسن و قبح الهی یا شرعی باشد ،آنگاه یا هم حسن و قبح تکوینی
ِ
منتفی است و هم حسن و قبح الهی یا هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و قبح
ِ
شرعی.
نخست «هما عقلیان» ،که پیشتر گذشت i-1 & a-1 ،مقدمۀ نخست
بنا بر خوانش
ِ
استدالل انتفاء است ،و بنا بر خوانش دوم.i-1  a-1 ،
عطفی دیگر از
صورت استفاده از ( i-1 & a-1یا هر ترکیب
روشن است که در
ِ
ِ
درستی هر دو طرف،
خوانشهای دهگانۀ  a-1تا  )j-1در مقدمات استدالل ،تنها در صورت
ِ
فصلی دیگر از
استدالل تمام است؛ و در صورت استفاده از ( i-1  a-1یا هر ترکیب
ِ
درستی دستکم یکی از دو طرف .از این
خوانشهای دهگانۀ  a-1تا  ،)j-1تنها در صورت
ِ
درستی تکتک خوانشهای دهگانۀ  a-1تا
بودن استدالل ،ناچار باید
رو برای بررسی تمام ِ
ِ
 j-1بررسی شود .برای همین در ادامه تکتک این خوانشها را بررسی خواهیم کرد.
معناشناختی -1
بسیار بعید است که منظور خواجه از مقدمۀ اول استدالل خوانشهای
ِ
ً
 eیا  j-1باشد ،زیرا به نظر میرسد عبارت «إلنتفائهما مطلقا» به معنای انتفای حسن و قبح
عقلی/تکوینی (یا عقلی/ذاتی) و شرعی/الهی است ،نه فاقد معنا شدن آنها .به عالوه این که
از جانب خواجه و شارحان ،استداللی به نفع این دو خوانش مطرح نشده است .پس با
معناشناختی  e-1یا  ،j-1به اختصار نادرستی دیگر خوانشها
نبودن خوانشهای
فرض مراد ِ
ِ
را توضیح میدهیم و سپس با تفصیل بیشتر به نقد خوانش  i-1میپردازیم.
با توجه به این که تالی در این هشت روایت عطفی است ،برای نقض آنها کافی است
که یکی از دو طرف عطف نقض شود .به عبارت دیگر ،برای نقض ( P→(~Q & ~Rکافی
است که نشان داده شود  P→Qیا .P→R
بنا بر خوانش  ،a-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح تکوینی منتفی است
ِ
و هم حسن و قبح الهی a-1 .نه بدیهی است و نه در میان آثار عدلیه استداللی بر آن
مییابیم.
اگر بر خود  a-1تمرکز کنیم ،گویا ادعا این است که حسن و قبح تکوینی بنیان حسن و
ِ
قبح الهی است ،و با انتفاء بنیان بناء هم فرومیریزد .اما به هیچ وجه روشن نیست که چگونه
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حسن و قبح تکوینی بنیان حسن و قبح الهی است .ممکن است شبیه این استدالل در نظر
بوده باشد:
ّ
 .1اگر حسن و قبح اخالقی از اعتبارات شارع باشد ،این اعتبارات یا بدون مرجح
است یا مشتمل ِبر ّ
مرجح.
ّ
ّ
 .2اعتبارات شرعیه بدون هیچ ّ
بالمرجح
بالمرجح است ،و ترجیح
مرجحی ،ترجیح
ِ
ناممکن است.
ّ
تکوینی افعال نیست.
قبح
و
حسن
جز
شرعیه
ات
ر
اعتبا
ح
مرج
.3
ِ
 پس حسن و قبح الهی مبتنی است بر حسن و قبح تکوینی.
بدین ترتیب ادعا این است که اگر حسن و قبح از اعتبارات خداوند باشد ،صرف اعتبار
خداوند نیست؛ زیرا اعتبار خداوند نیازمند ّ
تکوینی
مرجحی است که آن جز حسن و قبح
ِ
افعال نیست .اما دستکم مقدمۀ سوم این استدالل قابل پذیرش نیست ،به دلیل ادعای
مرجح تکوینی درونی فعل؛ در حالی که ممکن است ّ
مرجح در ّ
حصر ّ
مرجح فعل  1در
ِ
ِ
ِ
ِ
خارج از فعل  1باشد ،برای مثال ممکن است امری در خود فاعل فعل  1باشد .به عبارت
دیگر ،ممکن است ّ
معتبر باشد ،نه ویژگیهای
مرجح اعتبارات شرعیه ویژگیهای
تکوینی ِ
ِ
خود افعال.
خوانش  b-1نیز ،که بنا بر آن اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح ذاتی منتفی
ِ
است و هم حسن و قبح الهی ،به وضعیت مشابهی گرفتار است b-1 .نه بدیهی است و نه در
میان آثار عدلیه استداللی بر آن مییابیم .اگر بر خود  b-1تمرکز کنیم ،گویا ادعا این است
که حسن و قبح ذاتی بنیان حسن و قبح الهی است ،و با انتفاء بنیان بناء هم فرو میریزد .اما
ِ
به هیچ وجه روشن نیست که چگونه حسن و قبح ذاتی بنیان حسن و قبح الهی است.
چنانچه استداللی شبیه استدالل فوق در نظر بوده باشد 13،و ادعا این باشد که اگر حسن و
قبح از اعتبارات خداوند باشد ،اعتبار خداوند نیازمند ّ
مرجحی است که آن جز حسن و قبح
ذاتی نیست ،چنان که در مورد استدالل قبلی گفتیم ،دستکم مقدمۀ سوم استدالل قابل
مرجح در ّ
پذیرش نیست ،به دلیل ادعای حصر ّ
ذاتی فعل؛ در حالی که ممکن
مرجح
درونی ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ذاتی فاعل فعل  1باشد.
بلکه
ذاتی فعل 1
ِ
است مرجح فعل  1نه ِ
بنا بر خوانش  ،c-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و

96

پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،بهار و تابستان  ،1398شمارۀ 33

نبودن
بودن حسن و قبح به الهی
ِ
هم حسن و قبح الهی .بر پایۀ این خوانش ،فرض الهی ِ
حسن و قبح و همچنین غیرعقلی بودن آنها میانجامد .اما روشن نیست که چگونه فرض
گذار اخالقی خداوند
الهی بودن حسن و قبح به الهی نبودن آن میانجامد .چرا اگر ارزش ِ
باشد ،الزم میآید که خداوند ارزشگذار اخالقی نباشد؟ خوانش  c-1پذیرفتنی نمینماید.
بنا بر خوانش  ،d-1اگر حسن و قبح الهی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و
هم حسن و قبح شرعی .این ادعا نیز به روشنی غیرقابل پذیرش است؛ زیرا روشن است که
اگر حسن و قبح از جهت هستیشناختی الهی باشد ،از جهت معرفتشناختی میتواند
شرعی باشد .به تعبیر دیگر ،هیچ مالزمهای بین قبول حسن و قبح الهی و انکار حسن و قبح
شرعی برقرار نیست.
بنا بر خوانش  ،f-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح تکوینی منتفی است
ِ
و هم حسن و قبح الهی .روشن است که اگر از جهت معرفتشناختی حسن و قبح شرعی
باشد ،از جهت هستیشناختی میتواند دستکم الهی باشد .به تعبیر دیگر ،هیچ مالزمهای
بین قبول حسن و قبح شرعی و انکار حسن و قبح الهی برقرار نیست .از این رو خوانش f-1
پذیرفتنی نیست .به همین دلیل ،خوانشهای ( g-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن
و قبح ذاتی منتفی است و هم حسن و قبح الهی) و ( h-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم
حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و قبح الهی) نیز قابل پذیرش نیستند.
ِ
روشن است که با ّ
عطفی برساخته از آنها چون
های
خوانش
پایه،
های
خوانش
این
رد
ِ
 i-1 & a-1نیز ّرد میشوند.
ً
بدین ترتیب ،تنها خوانش پایۀ باقیمانده خوانش  i-1است که ادعایی صرفا
معرفتشناسانه است و مشتمل بر هیچ ادعای هستیشناسانه یا معناشناسانه نیست .بر این
اساس ،ما در ادامه بر خوانش  i-1متمرکز خواهیم بود.
شناسی حسن و قبح ،استدالل انتفاء توأمان
با فرض خوانش  i-1و با توجه به هستی
ِ
چهار دیدگاه را مورد نقد قرار میدهد:
 .1قول به حسن و قبح الهی و شرعی.
 .2قول به حسن و قبح تکوینی و شرعی.
14
 .3قول به حسن و قبح ذاتی و شرعی.
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 .4قول به حسن و قبح عقالئی و شرعی.
اما دیدگاههای سهگانۀ اخیر مدافع درخور توجهی ندارند .بزرگان اشاعرۀ متقدم (جوینی
228 ،1416؛ آمدی 121 :2 ،1423؛ فخر رازی  15)260 ،235 :3 ،1436و متأخر از
خواجه (قوشجی بیتا337 ،؛ جرجانی  16)202 :8 ،1419طرفدار قول اول یعنی حسن و
قبح الهی و شرعی بودهاند.
ً
تا اینجا روشن است که استدالل انتفاء بنا بر خوانش  i-1که ادعایی صرفا
عطفی آنها را ّرد کند.
معرفتشناسانه دارد ،با ّرد بخشی از مدعای اشاعره قصد دارد ادعای
ِ
بادی امر چنین است:
ِ
صورت استدالل بنا بر خوانش  i-1در ِ
 .i-1اگر حسن و قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و
ِ
قبح شرعی.
 .2چنین نیست که هم حسن و قبح شرعی منتفی باشد و هم حسن و قبح عقلی.
 چنین نیست که حسن و قبح شرعی باشد.
بدین ترتیب نتیجۀ استدالل انتفاء معرفتشناختی است ،نه هستیشناختی ،و از این رو تنها
دفاع از ادعای دوم عدلیه را که ادعایی معرفتشناختی است هدف قرار میدهد :دستکم
تکوینی اخالقی افعال وجود دارد که انسانهای عاقل میتوانند آن را بدون
یک ویژگی
ِ
هدایت شرع بشناسند .ادعای اول صرفا هستیشناختی است و نتیجۀ معرفتی این استدالل
نمیتواند آن را حمایت کند.
اما نخستین اشکال در مواجهه با این تقریر از استدالل انتفاء این است که حتی ادعای
دوم عدلیه را نیز نمیتواند حمایت کند ،زیرا ادعای دوم خود متضمن ادعای نخست (حسن
و قبح تکوینی) است و از این رو هیچ استداللی نمیتواند بدون در بر داشتن نتایج
هستیشناسانه به نفع ادعای نخست از ادعای دوم حمایت کند .پس سعی میکنیم ادعای
دوم را از ادعای هستیشناختی تهی کنیم تا این اشکال مرتفع شود:
 .3′انسانهای عاقل میتوانند دستکم حسن و قبح یک فعل را بدون هدایت شرع
بشناسند.
به این ترتیب میتوان استدالل انتفاء را با خوانش مرادفی از مقدمۀ ( i-1اگر حسن و
ِ
قبح شرعی باشد ،هم حسن و قبح عقلی منتفی است و هم حسن و قبح شرعی) چنین
ِ
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بازنویسی کرد:
 .i′-1اگر انسانهای عاقل نتوانند حسن و قبح دستکم یک فعل را از طریق عقل
ِ
بشناسند ،آنگاه آنها نه میتوانند حسن و قبح را از طریق عقل بشناسند و نه از طریق شرع.
 .2′چنین نیست که انسانهای عاقل نه بتوانند حسن و قبح را از طریق عقل بشناسند و
نه از طریق شرع.
 چنین نیست که انسانهای عاقل نتوانند حسن و قبح دستکم یک فعل را از طریق
ِ
عقل بشناسند.
ً
چنان که پیشتر اشاره شد ،ما برای رفع ابهام تعبیر «عقل» در مقدمۀ  i′-1آن را صرفا به
صورت «غیرشرع» میخوانیم و استدالل انتفاء را به نحوی بازنویسی میکنیم که از این
ابهام مبرا باشد:
 .i′′-1اگر انسانهای عاقل نتوانند حسن و قبح دستکم یک فعل را بدون هدایت شرع
ِ
بشناسند ،آنگاه آنها نه میتوانند حسن و قبح را بدون هدایت شرع بشناسند و نه میتوانند با
هدایت شرع بشناسند.
 .2′′چنین نیست که انسانهای عاقل نه بتوانند حسن و قبح را بدون هدایت شرع
بشناسند و نه با هدایت شرع.
 چنین نیست که انسانهای عاقل نتوانند حسن و قبح افعال را بدون هدایت شرع
بشناسند.
این بیان از استدالل را نیز میتوان با جزئیات و دقت بیشتر به زبان منطق جدید چنین
نوشت:
ُ
ُ
 .1اگر در ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن یا قبح اخالقی دارد و ما به حسن یا
ُ
اخالقی  xعلم داریم ،علم ما به حسن یا قبح اخالقی  xشرعی باشد ،آنگاه در
قبح
ِ
ُ
ُ
ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن یا قبح اخالقی دارد ،حسن یا قبح اخالقی x
ِ
نه شرعی است و نه عقلی.
ُ
ُ
 .2اگر در ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن یا قبح اخالقی دارد ،حسن یا قبح
ُ
اخالقی  xنه شرعی باشد و نه عقلی ،آنگاه در ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن
ِ
ُ
خالقی  xعلم نداریم.
ا
قبح
یا
سن
ح
به
ما
دارد،
اخالقی
یا قبح
ِ
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ُ
 .3چنین نیست که :در ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن یا قبح اخالقی دارد ،ما
ُ
اخالقی  xعلم نداریم.
به حسن یا قبح
ِ
ُ
 چنین نیست که در ازای هر  xکه  xفعل است و  xحسن یا قبح اخالقی دارد و ما
ُ
ُ
اخالقی  xعلم داریم ،علم ما به حسن یا قبح اخالقی  xشرعی
به حسن یا قبح
ِ
باشد.
صورت این استدالل تمام است؛ اما آیا مقدمات آن هم صادق است؟ بحثانگیزترین
مقدمۀ این استدالل مقدمۀ نخست است .طبق این مقدمه ،گزارۀ «حسن و قبح تمام افعال
ِ
شرعی است» یا «انسانهای عاقل نمیتوانند حسن و قبح هیچ فعلی را بدون هدایت شرع
بشناسند» یک گزارۀ خودمتناقض 17است ،یعنی از فرض صدق آن کذبش الزم میآید .اما
ُ
چگونه از فرض شرعی بودن حسن و قبح ،شرعی نبودن الزم میآید؟ شروح تجرید تالش
کردهاند مراد خواجه را توضیح دهند (عالمه حلی 303 ،1407؛ اصفهانی :2 ،1433
966؛ قوشجی بیتا.)339 ،
اگر بخواهیم این استدالل را با توضیح این شروح صورتبندی کنیم ،چنین استداللی
به دست میآید:
 .1اگر تمام حسن و قبحهایی که به آنها علم داریم شرعی باشند ،ممکن است دروغ
برای خداوند قبیح نباشد.
 .2اگر ممکن باشد دروغ برای خداوند قبیح نباشد ،ممکن است خداوند دروغ
بگوید.
 .3اگر ممکن باشد خداوند دروغ بگوید ،کالم و ِاخبار خداوند قابل اعتماد نیست.
 .4اگر کالم و ِاخبار خداوند قابل اعتماد نباشد ،نمیتوان از راه ِاخبار خداوند به
حسن و قبح هیچ فعلی علم پیدا کرد؛ به عبارت دیگر ،حسن و قبح شرعی منتفی
است.
 .5اگر تمام حسن و قبحهایی که به آنها علم داریم شرعی باشند ،حسن و قبح عقلی
منتفی است.
 .6چنین نیست که هم حسن و قبح شرعی منتفی باشد و هم حسن و قبح عقلی.
 چنین نیست که تمام حسن و قبحهایی که به آنها علم داریم شرعی باشند.
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هدف مقدمه ششم در واقع نفی شکاکیت اخالقی 18است .چنان که گذشت ،بنا بر
نخست استدالل انتفاء ،اگر انسانهای عاقل نتوانند حسن و قبح
خوانش  i′′-1از مقدمۀ
ِ
ِ
ِ
دستکم یک فعل را بدون هدایت شرع بشناسند ،آنگاه آنها نه میتوانند حسن و قبح را بدون
هدایت شرع بشناسند و نه میتوانند با هدایت شرع بشناسند .از این رو استدالل انتفاء ،با
ابتناء طریق شرع بر طریق عقل ،فرض انسداد طریق عقل را مستلزم فرض انسداد جمیع
ُ
ّ
ط ُرق شناخت حسن و قبح میشمارد؛ و با بدیهیالبطالن تلقی کردن فرض انسداد جمیع
ُ
ط ُرق شناخت ،بطالن انسداد طریق عقل را نتیجه میگیرد .روشن است که انسداد جمیع
ُ
ط ُرق معرفت اخالقی جز شکاکیت اخالقی نیست .پس بر پایۀ این استدالل ،الزمۀ حسن و
قبح شرعی شکاکیت اخالقی است :اگر حسن و قبح شرعی باشد ،ما به حسن و قبح هیچ
ِ
فعلی نمیتوانیم علم داشته باشیم .این نکته مورد تصریح برخی دیگر از متکلمان امامیه نیز
قرار گرفته است که اگر حسن و قبح شرعی باشد راه علم به حسن و قبح افعال بسته میشود
(محقق حلی 86 ،1414؛ سبحانی  .)245 :1 ،1417از این رو ما این خوانش را «خوانش
شکاکانه از استدالل انتفاء» میخوانیم و در ادامه به بررسی و ارزیابی آن میپردازیم.
 .3ارزیابی خوانش شکاکانه از استدالل انتفاء

چنان که گذشت سختجانترین خوانش از استدالل انتفاء خوانش شکاکانه با استفاده از
مقدمۀ  i′′-1است .اکنون نوبت آن است که ببینیم خوانش شکاکانه از استدالل انتفاء ،به
بودن نتیجۀ آن در ادعای معرفتی،
رغم عدم شمول نسبت به دعاوی دوگانۀ عدلیه و محدود ِ
در همین حوزۀ محدود ،تمام است یا خیر .در ادامه خواهیم دید که این خوانش از استدالل
دستکم با سه مشکل مواجه است.
 .۱-3نقد مقدمۀ اول

استدالل شکاکانه ناشی از مقدمۀ نخست آن است (اگر تمام
نخستین بخش از مشکالت
ِ
حسن و قبحهایی که به آنها علم داریم شرعی باشند ،ممکن است دروغ برای خداوند قبیح
گواهی شارع باشد،
نباشد) .بر اساس این مقدمه ،اگر تنها طریق شناخت حسن و قبح
ِ
َ
َ
ممکن است قبیح نباشد که خداوند به دروغ اعالم کند عمل  1نیکو و حسن است ،در حالی
علم به حسن و قبح
که در واقع عمل  1ناپسند و قبیح بوده باشد .از این رو« ،انحصار طریق ِ
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گویی خداوند» دانسته شده است.
در گواهی شارع» مستلزم «امکان قبیح ِ
نبودن دروغ ِ
اولین مشکل این مقدمه این است که به نحو مناقشهانگیزی مفروض گرفته است که
علم به حسن و قبح طریقی خبری است و نه انشائی .چنانچه بیان
«طریق شرعی» برای ِ
شارع را انشائی بدانیم ،استدالل از کار میافتد .روشن است که ما قصد نداریم با این
مستلزم تکوینی دانستن حسن و قبح است؛ زیرا
اشکال بگوییم که خبری دانستن بیان شرعی
ِ
ِ
ِ
انشائات پیشین خود خبر دهد.
از
خود
بیان
با
شارع
به روشنی متصور است که
ِ
ِ
دوم مقدمۀ نخست از ابهام در تعبیر «ممکن است» ناشی میشود .پرسش این
اشکال ِ
21
20
19
است که این امکان چه نوع امکانی است؟ امکان عینی و تکوینی یا امکان ذهنی و
احتمال از نگاه ناظر؟
به دشواری میتوان «انحصار طریق علم در گواهی شارع» را ،که امری معرفتشناختی
گویی خداوند دانست .فرض
و بالتبع ذهنی است ،مستلزم امکان عینی قبیح
ِ
نبودن دروغ ِ
ً
ً
کنیم دروغگویی تکوینا یا اعتبارا (ولو به اعتبار خود شارع) قبیح است ،و فرض کنیم تنها راه
کشف قبح دروغگویی ِاخبار خداوند است (یعنی فرض حسن و قبح شرعی) ،چرا
ِ
گویی خداوند نه به دلیل قبح آن،
دروغ
بسا
چه
است؟
ممکن
تکوینا
خداوند
گویی
ِ
دروغ ِ
ً ِ
بلکه به دلیلی هستیشناختی از قبیل استلزام نیاز یا جهل و استحالۀ هر دو ،تکوینا ناممکن
گویی خداوند قبح آن است؟
بودن
طریق ناممکن ِ
باشد .آیا تنها ِ
تکوینی ًدروغ ِ
ِ
ِ
ُ
افزون بر این ،اگر دروغگویی تکوینا واجد حکم اخالقی مثل قبح باشد ،انحصار
طریق کشف این قبح تکوینی در ِاخبار خداوند ،هیچ تغییری در قبح تکوینی ایجاد
ِ
ً
ً
نمیکند؛ و اگر دروغگویی تکوینا فاقد حکم اخالقی باشد و صرفا از طریق اعتبار حتی
اعتبار
اعتبار خداوند واجد حکم اخالقی باشد ،باز هم انحصار طریق کشف اعتبار هرچند
ِ
الهی آن ندارد؛ چنان که هیچ
الهی در ِاخبار خداوند ،نقشی در تغییر اعتبار خداوند و
قبح ِ
ِ
گویی خداوند هم ندارد.
تأثیری در امکان
تکوینی دروغ ِ
ِ
ممکن است بر مقدمۀ نخست چنین استدالل شود:
معرفت اخالقی در طریق شرع مستلزم حسن و قبح الهی است؛ و
 .1انحصار
ِ
ِ
 .2بنا بر حسن و قبح الهی ،تعیین حسن و قبح اخالقی برای خداوند دلبخواهی
ِ
ِ
است؛
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نبودن دروغ
معرفت اخالقی در طریق شرع مستلزم
 .3از این رو انحصار
ِ
امکان قبیح ِ
ِ
برای خداوند است.
اما مقدمۀ نخست این استدالل نادرست است؛ زیرا ممکن است حسن و قبح تکوینی باشد،
نه الهی ،ولی با این حال قوای شناختی ما نتواند بدون هدایت شرع حسن و قبح تکوینی
ً
اخالقی را بشناسد .مقدمۀ دوم نیز کامال مناقشهانگیز است ،زیرا حسن و قبح الهی مستلزم
اعتبار حسن و قبح نیست.
بودن
ِ
بیمبنا ِ
نکتۀ مهمتر این که نتیجۀ این استدالل امکان بالقیاس است ،نه امکان مطلق؛ و امکان
بالقیاس قابل استفاده در مقدمۀ دوم استدالل شکاکانه نیست .به عبارت دیگر ،نتیجۀ
معرفت
گویی خداوند نسبت به انحصار
استدالل اخیر این است که قبیح
ِ
ِ
نبودن دروغ ِ
اخالقی در طریق شرع ممکن است ،اما چه بسا نسبت به امر دیگری ناممکن باشد .الزم
ً
گویی خداوند مطلقا ممکن است تا با استفاده
است مستدل نشان دهد که قبیح ِ
نبودن دروغ ِ
امکان مطلق دروغگویی خداوند را نتیجه بگیرد و استدالل
از مقدمۀ دوم استدالل شکاکانه
ِ
را پیش ببرد.
با توجه به این مشکالت ،چه بسا کسی مایل باشد «ممکن است» را ،در مقدمۀ
نخست ،نه به معنای امکان عینی بلکه به معنای امکان ذهنی و حتی احتمال معقول بگیرد و
از مقدمۀ نخست چنین خوانشی ارائه دهد:
گواهی شارع باشد ،آنگاه معقول است احتمال
 .1′اگر تنها طریق شناخت حسن و قبح
ِ
گویی خداوند قبیح نیست.
دهیم که دروغ ِ
ً
ً
با فرض قبح دروغگویی ،چه تکوینا چه اعتبارا ،و با فرض انحصار کشف آن در گواهی
ِ
گویی خداوند قبیح
دروغ
که
دهیم
احتمال
نیست
معقول
استی
ر
به
آیا
خداوند،
و ِاخبار
ِ
است؟ صدق قضیۀ  1′نه اولی است و نه از دیگر بدیهیات ،پس الزم است که بر آن استدالل
گویی خداوند در ِاخبار
شود .روشن نیست که چرا با فرض انحصار کشف قبیح ِ
بودن دروغ ِ
او معقول نیست احتمال دهیم که دروغگویی خداوند قبیح است.
 .2-3نقد مقدمۀ دوم

مقدمۀ دوم استدالل شکاکانه (اگر ممکن باشد دروغگویی برای خداوند قبیح نباشد ،آنگاه
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ممکن است خداوند دروغ بگوید) نیز بدیهیالصدق نیست و نیازمند استدالل است .در
اینجا فقط اشاره میکنیم که چرا این حکم از اولیات نیست؛ یعنی با فرض صدق مقدم آن
گویی خداوند را مستلزم امکان
تصدیق تالی الزم نمیآید .نمیتوان امکان قبیح ِ
نبودن دروغ ِ
َّ
گویی خداوند،
گویی خداوند دانست؛ زیرا متصور است که به رغم قبیح نبودن دروغ ِ
دروغ ِ
دروغگویی او ناممکن باشد ،چرا که ذات او دروغگویی را ممتنع میکند .به بیان دیگر،
محتمل است دروغگویی خداوند ممتنع باشد ،ولی این امتناع نه ناشی از قبح دروغگویی
ذاتی خداوند باشد .پس محتمل است
بلکه ناشی از امری دیگر از جمله ذات یا صفات ِ
دروغگویی خداوند ممتنع باشد ،در حالی که دروغگویی خداوند قبیح نباشد .بدین ترتیب،
بر طرفدار استدالل الزم است که به نفع این مقدمه هم استدالل آورد.
افزون بر این ،باید توجه داشت که در مقام دفاع از این مقدمه دچار این خطا نشویم که
ً
 .1اگر ممکن باشد دروغگویی برای خداوند قبیح نباشد ،آنگاه لزوما دروغگویی
برای خداوند قبیح نیست؛
 .2اگر دروغگویی برای خداوند قبیح نباشد ،آنگاه ممکن است خداوند دروغ
بگوید؛
 .3پس اگر ممکن باشد دروغگویی برای خداوند قبیح نباشد ،آنگاه ممکن است
خداوند دروغ بگوید.
مقدمۀ نخست این استدالل نیز نادرست است؛ چون امکان مستلزم وقوع نیست .الزمۀ
گویی خداوند نیست.
امکان قبیح ِ
گویی خداوند قبیح ِ
نبودن دروغ ِ
نبودن دروغ ِ
انی دیگر در این مقدمه ناشی از وضعیتی است که «ممکن» را در مقدمۀ نخست به
نگر ِ
معنای امکان ذهنی یا احتمال معقول بخوانیم .در این صورت ،باید مقدمۀ دوم را نیز به نحو
هماهنگ چنین خواند:
 .2′اگر معقول است احتمال دهیم که دروغگویی برای خداوند قبیح نباشد ،آنگاه
معقول است احتمال دهیم که خداوند دروغ بگوید.
معقولیت احتمال
نبودن دروغگویی مستلزم
گو این که معقولیت احتمال قبیح
ِ
ِ
ً
دروغگویی است .اما کامال متصور است که قبیح نبودن دروغگویی خداوند احتمالی معقول
باشد ولی احتمال دروغگویی خداوند معقول نباشد؛ زیرا چنان که گذشت ،تنها وجه
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ً
بودن آن نیست تا با انتفاء آن لزوما منتفی شود.
ِ
معقولیت احتمال دروغگویی خداوند قبیح ِ
گواهی
افزون بر این ،نتیجۀ دو مقدمۀ نخست بر مبنای این خوانش این است که اگر
ِ
خداوند تنها طریق شناخت حسن و قبح باشد ،آنگاه احتمال دروغگویی او معقول است.
گواهی شارع باشد ،آنگاه معقول است
 .2′-1′اگر تنها طریق شناخت حسن و قبح
ِ
ََ
احتمال دهیم که خداوند به دروغ اعالم کند عمل  1نیکو و حسن است ،در حالی که در
واقع عمل  1ناپسند و قبیح بوده است.
پرسش این است که چرا؟ میتوان تصور کرد که تنها طریق شناخت حسن و قبح
گواهی شارع باشد ،اما معقول نیست احتمال دهیم که خداوند دروغ میگوید چون حسن و
ِ
ً
قبح چیزی جز اظهارات شارع نیست؛ و بدین رو دروغگویی او دربارۀ حسن و قبح اساسا
ناممکن است.
 .3-3نقد مقدمۀ سوم

سومین گروه از اشکاالت استدالل شکاکانه ناظر به مقدمۀ سوم آن است:
 .3اگر ممکن باشد خداوند دروغ بگوید ،کالم و ِاخبار خداوند قابل اعتماد نیست.
در این مقدمه امکان دروغگویی مستلزم غیرقابل اعتماد بودن دانسته شده است .در
اینجا به نظر میرسد مغالطه امکان 22و وقوع 23رخ داده است .آنچه موجب غیرقابل اعتماد
بودن است وقوع دروغگویی است ،نه صرف امکان دروغگویی؛ و روشن است که نمیتوان
از امکان شیء وقوع آن را نتیجه گرفت 24.برای مثال ،بعید است کسی امکان دروغگویی
قانونگذار عرفی را انکار کند؛ اما آیا الزمۀ امکان دروغگویی قانونگذار عرفی این است که
گذاری عرفی ناممکن است؟!
دروغ میگوید و بنابراین قابل اعتماد نیست ،و در نتیجه قانون
ِ
ممکن است مایل باشیم برای فرار از این اشکال تعبیر «ممکن» را در مقدمۀ سوم به
صورت «بسیار محتمل» بخوانیم:
 .3′اگر بسیار محتمل باشد که خداوند دروغ بگوید ،کالم و ِاخبار خداوند قابل اعتماد
نخواهد بود.
در این صورت مستدل باید نشان دهد که احتمال دروغگویی خداوند زیاد است.
روشن است که اگر سخن از احتمال دروغگویی است ،میزان احتمال مؤثر است؛ اما
باید توجه داشت که «احتمال» دو خوانش عینی 25و ذهنی 26دارد .الزم است مشخص کنیم
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که مراد کدام خوانش است .همچنین باید توجه کنیم که مراد از «قابل اعتماد نبودن» ممکن
است توصیفی 27باشد و ممکن است هنجاری 28باشد.
 )a1اگر احتمال دروغگویی  aفینفسه زیاد است ،اعتماد  bبه  aمعقول نیست.
 )a2اگر احتمال دروغگویی  aفینفسه زیاد است ،علیاالصول  bبه  aاعتماد نمیکند.
 )b1اگر احتمال دروغگویی  aدر نظر  bزیاد است ،اعتماد  bبه  aمعقول نیست.
 )b2اگر احتمال دروغگویی  aدر نظر  bزیاد است ،علیاالصول  bبه  aاعتماد نمیکند.
ً
ً
از میان این چهار احتمال ،معقولیت در  a1لزوما برونگرایانه 29و در  b1احتماال
درونگرایانه 30است .روشن است که  a2و  b2دعاوی روانشناختی است ،نه
معرفتشناختی.
َ
فرض کنیم دروغگویی برای خداوند ممکن/محتمل باشد ،اما با بررسی اخباری که از
جانب خداوند به ما رسیده دریابیم که آنها همواره صادقاند؛ در نتیجه احتمال دروغگویی
خداوند کم و از این رو قابل اعتماد است .بسیار بعید است که مسلمانی مایل باشد از
دعاوی  b1و  b2برای دفاع از حسن و قبح عقلی استفاده کند :کدام مسلمان احتمال
دروغگویی خداوند را بسیار میداند؟! حتی طرفدار حسن و قبح الهی ،اگر بر آن باشد که
گویی خداوند مجاز و غیرقبیح است ،چرا باید احتمال دروغگویی خداوند را زیاد
دروغ ِ
بداند؟
 .4نتیجهگیری

با صورتبندی ادعای حسن و قبح عقلی و استدالل انتفاء و نیز تفکیک جهات
ّ
معناشناختی ،معرفتشناختی و هستیشناختی آن ،تالش شد در حد امکان از ادعا و
استدالل ابهامزدایی شود .همچنین روشن شد که بهترین خوانش از استدالل ،که ما آن را
ً
ً
«خوانش شکاکانه» خواندیم ،صرفا معطوف به معرفتشناسی حسن و قبح است و اساسا
ً
ناظر به حسن و قبح تکوینی و ذاتی یا هستیشناسی حسن و قبح نیست .نهایتا این که این
خوانش با اشکاالتی مواجه است که ثمربخشی آن را در ّرد نظریۀ حسن و قبح شرعی عقیم
میسازد.
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یادداشتها

1. essential
2. non-essential

 .3عدلیه در این که این ویژگیهای تکوینی درونزاد یا برونزاد است ،و اگر درونزاد است ،ذاتی است یا
غیرذاتی ،اختالف نظر دارند .مراد از ویژگی درونزاد ) (intrinsic propertyویژگیای است که شیء
بدون تعامل با جهان بیرونی یا غیر خود واجد آن است ،مانند ویژگی جرم داشتن؛ بر خالف ویژگی
برونزاد ) (extrinsicکه شیء در تعامل با جهان یا دیگری واجد آن است ،مانند وزن داشتن.
ِ
ً
ٌ
ٌ
حسن او قبیح فی
مشترک قوشجی (بیتا )337 ،و ابنمخدوم (« :)152 ،1365الفعل
 .4به تعبیر تقریبا
ِ
ات فیه؛ علی اختالف مذاهبهم .».پس
الزمة له ،أو
حقیقیة
لصفة
نفسه؛ إما لذاته ،او
ٍ
لوجوه و اعتبار ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عدلیه به رغم اتفاق نظر بر این که حسن و قبح اخالقی از ویژگیهای تکوینی افعال است ،چنان که
گذشت ،در این که این ویژگیهای تکوینی درونزاد یا برونزاد است ،و اگر درونزاد است ،ذاتی است یا
غیرذاتی ،اختالف نظر دارند .بدین ترتیب تفسیر برخی از معاصران که با صراحت گفته است« :حسن و
قبح دو موضوع ذهنی است» (سبحانی  )21 ،1377نسبتی با دیدگاه متکلمان معتزله و امامیه ندارد .وی
درک
(سبحانی  )22-20 ،1377حسن و قبح را ذهنی و اعتباری میداند ،با این توضیح که عقل پس از ِ
منافرت ظلم با آن ،از روی
واقعیت مالئمت عدل با گوهر واالی انسانی و
درک
ِ
واقعیت عدل یا ظلم و ِ
ِ
ِ
ناچاری و اضطرار ،حسن و قبح را اعتبار میکند .این دیدگاه ،در واقع ،روایتی است از آنچه ما «حسن و
ُ
قبح عقالیی» میخوانیم ،و البته چنان که سبحانی ( )22 ،1377خود نیز گفته است به «اعتقاد به
بودن حسن و قبح» نزدیک است.
تکوینی ِ

5. ontological
6. epistemological

 .7برخی (سبحانی  )21 ،1420ادعای قائالن حسن و قبح عقلی را در هر دو ساحت معرفتشناختی و
ً
هستیشناختی جزئی دانستهاندّ « :
األول :یجوز أن یکون العقل عاجزا عن درک حسن بعض األفعال و
قبحها ،و إن کان الواقع ال یخلو من أحد الوصفین ،و هذا آیة عجز العقل عن اإلحاطة بجمیع
ً
ِّ
ِّ
المقبحات العقلیة .الثانی :یمکن أن یکون بعض األفعال فی نفس األمر فاقدا ألحد
المحسنات و
ً
ً
ّ
الوصفین ،أعنی :ال یکون حسنا و ال قبیحا و تکون نسبتهما إلی الفعل علی حد سواء( .».نیز نک.
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سبحانی .)30-25 ،1377
 .8دستکم مشاهیر اشاعره (اشعری 116-115 ،1955؛ باقالنی 46 ،1421؛ جو ینی 228 ،1416؛ آمدی
121 :2 ،1423؛ فخر رازی 260 ،235 :3 ،1436؛ ایجی 202-201 :8 ،1419؛ جرجانی ،1419
202-201 :8؛ اصفهانی 965 :2 ،1433؛ قوشجی بیتا.)337 ،
 .9دست کم فخر رازی در مواضع مختلف آثار خود اظهاراتی دارد که در ظاهر با دیدگاه رایج اشاعره
ناسازگار است .از جمله در المطالب العالیة ( )289 :3 ،1407گفته است« :و المختار عندنا :أن
ّ
تحسین العقل و تقبیحه بالنسبة إلی العباد معتبر ،و أما بالنسبة إلی الله تعالی فهو باطل ».اما از نظر ما
ٌ
«حسن و قبح» در این عبارت به معنای مختلف فیه نیست ،یعنی استحقاق مدح یا ثواب ،و ذم یا
عقاب ،که در دیگر آثار وی نیز محل نزاع معرفی شده و تنها راه شناختاش شرع بهشمار آمده است .با
این حال ،تنقیح موضع فخر رازی در باب حسن و قبح و این که آیا در افعال عباد عقلی و در افعال الله
شرعی است یا خیر ،خود موضوع مقالهای مستقل است که بحث کنونی ما نیز نیازی به آن ندارد.
 .10برای مثال فخر رازی ( )283 :3 ،1436در مقام تقریر استداللهای طرفداران حسن و قبح عقلی گفته
است« :أولها ـ و هو األقوی :انه لو کان حسن األشیاء و قبحها انما یثبتان بالشرع؛ لما ُقبح من الله تعالی
ّ
فعل شیء ،و لو کان کذلک لما قبح من الله تعالی اظهار المعجزة علی الکاذبین ،و تجویز ذلک یسد
ّ
باب معرفة النبوة» .عالمه حلی ( )401 ،1386این استدالل را به معتزله نسبت داده است« :الثالث :أنه
ّ
ّ
ألنا حینئذ ّ
نجوز صدور الکذب من الله تعالی لکونه
لو لم یقبح فی العقل شیء الرتفع الوعد و الوعید؛
غیر قبیح ،و ذلک ینفی القول بالشرائع».
« .11و هما عقلیان للعلم بحسن اإلحسان و قبح الظلم من غیر شرع» (محقق طوسی .)197 ،1407
 .12روشن است که مراد نفی هر دو است ،P & Q :نه نفی مجموع .(P & Q) :خوانشهای بعدی نیز
چنیناند.
 .13استداللی از این دست:
 .1اگر حسن و قبح اخالقی از اعتبارات شارع باشد ،این اعتبارات یا بدون ّ
مرجح است یا مشتمل
ِ
بر ّ
مرجح.
ّ
ّ
ّ
مرجحی ،ترجیح بالمرجح است؛ و ترجیح بالمرجح ناممکن است.
 .2اعتبارات شرعیه بدون هیچ ِ
ذاتی افعال نیست.
 .3مرجح اعتبارات شرعیه جز حسن و قبح ِ
 پس حسن و قبح الهی مبتنی است بر حسن و قبح ذاتی.
 .14برخی این قول را به اخباریان نسبت میدهند .برای نمونه از عبارت عراقی ( )49 :3 ،1411چنین
استظهار میشود« :ان الوجدان حاکم علی ان العقل یدرک الحسن الذاتی و القبح الذاتی فان العقل
یدرک قبح الظلم لذاته من دون ان یتصور شیء آخر من عادة و غیرها و قد خالف فی ذلک بعض
االخباریین فانکروا ان العقل یدرک الحسن و القبح الذاتیین و ادعوا ان کل ما یدرکه العقل مما یترتب
علیه الذم فهو راجع الی المقبحات العرفیة و.»...
 .15جوینی« :العقل ال یدل علی حسن شیء و ال قبحه فی حکم التکلیف ،و إنما یتلقی التحسین و التقبیح
من موارد الشرع و موجب السمع [معرفتشناختی] ،و أصل القول فی ذلک أن الشیء ال یحسن لنفسه و
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جنسه و صفة الزمة له [هستیشناختی] ،و کذلک القول فیما یقبح» (جوینی .)228 ،1416
سیفالدین آمدی« :مذهب أهل الحق من األشاعرة و غیرهم :أن الحسن و القبح لیس وصفا ذاتیا للحسن،
و القبیح [هستیشناختی] ،و ال أن ذلک مما یدرک بضرورة العقل ،أو نظره [معرفتشناختی]» (آمدی
.)121 :2 ،1423
فخر رازی« :زعم اصحابنا ان الحسن و القبح الیثبتان اال بالشرع [معرفتشناختی]» (فخر رازی :3 ،1436
« )235لو کان القبح صفة حقیقیة الستحال ان یختلف حالها باختالف الوضع و االصطالح ،لکنه
یختلف ،فهو اذن لیس بصفة حقیقیة [هستیشناختی]» (فخر رازی .)260 :3 ،1436
 .16جرجانی« :ال حکم للعقل فی حسن االشیاء و قبحها [معرفتشناختی] و لیس ذلک أی حسن االشیاء
و قبحها عائد الی أمر حقیقی حاصل فی الفعل قبل الشرع یکشف عنه الشرع [هستیشناختی] کما
تزعمه المعتزلة بل الشرع هو المثبت له و المبین فال حسن و ال قبح لالفعال قبل ورود الشرع»
(جرجانی .)202 :8 ،1419
قوشجی« :و قالت االشاعره ال حکم للعقل فی حسن االشیاء و قبحها [معرفتشناختی] و لیس الحسن و
القبح عائدا الی امر حقیقی حاصل فی الفعل قبل ورود الشرع یکشف عنه الشرع [هستیشناختی] کما
زعمه المعتزله» (قوشجی بیتا.)337 ،

17. paradoxical
18. moral skepticism
19. possibility
20. objective possibility
21. subjective possibility
22. possibility
23. actuality
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25. objective
26. subjective
27. descriptive
28. normative
29. externalistic
30. internalistic

