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 سمه تعالیاب
 1 ....................................................................................................................................................................... یجهت نهم: حسن و قبح عقل

 1 ........................................................................................................................................................................ چند نکته حیمقدمه: توض

 1 .................................................................................................................................................. «حسن و قبح»و اقسام  فیاول: تعر

 2 .................................................................................................................................................................... «حُسن و قبح»اقسام 

 

 سن و قبححامارات/قطع / و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

 یازیه، و نبود یکاف زین یامتثال اجمال نکهیجهت هشتم ا جهیشد. نت یدر جلسات قبل هشت جهت از مباحث قطع بررس

 .بحث حُسن و قبح شروع خواهد شد یعنیجلسه جهت نهم از مباحث قطع  نی. در استین یلیبه امتثال تفص

 جهت نهم: حسن و قبح عقلی

سی قرار قطع در مورد حسن و قبح است. نیاز است این جهت، در چند مقام مورد بحث و بررآخرین جهت از مباحث 

 شود:گیرد. قبل از ورود به مقامات بحث، یک مقدمه ذکر می

 مقدمه: توضیح چند نکته

 شود:در مقدمه بحث حسن و قبح، چند نکته توضیح داده می

 «حسن و قبح»اول: تعریف و اقسام 

 شود:ذکر شده که به تعدادی از آنها اشاره می« حسن و قبح» تعاریف بسیاری برای

 است؛« نقص»و قبح عبارت از « کمال». حُسن عبارت از 1

 است؛« مفسده»و قبح نیز « مصلحت». حُسن همان 2

 است؛« اشمئزاز نفسی»و قبح نیز « لذّت معنوی». حُسن عبارت از 3

 باشد؛می« کونه منافراً له»بح به معنای و ق« کون الشیء مالئماً للطبع». حُسن به معنای 4

 ؛«کونه بحیث الینبغی فعلُه»و قبح یعنی « کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه». حُسن یعنی 5

 ست؛ا« کون الشیء بحیث یستحقّ فاعلُه الذم  »و قبح « کون الشیء بحیث یستحقّ فاعلُه المدحَ». حُسن 6

 ؛«لهما الحُسن و القبح مفهومان بدیهیان التعریف. »7
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دّی ندارند، امّا همه در مورد تعریف هفتم، نیاز است این نکته توضیح داده شود که هرچند برخی از مفاهیم بدیهی تعریف ح

ر غیر آن نیست دتعریف به خصوصیتی غیر ذاتی در معر ف است، که « تعریف رسمی»مفاهیم بدیهی قابل تعریف رسمی هستند. 

ر ذاتی است یعنی یک تعریف رسمی است؛ زیرا اوالً غی« صاحب کتاب کفایة االصول»وند به )به عنوان مثال تعریف مرحوم آخ

شود؛ و ثانیاً این خصوصیت در غیر ایشان اگر فرض شود ایشان کتابی با این نام نداشته باشند، آخوند از آخوند بودن خارج نمی

 نیست(.

ی از این چهار تعریف ین نباید مراد از حسن و قبح در بحث، یکدر مورد چهار تعریف اول نیز اختالفی وجود ندارد، بنابرا

عتباری؛ در حالیکه در باشد. توضیح اینکه بحث از حسن و قبح در مورد این است که این دو از امور واقعی هستند یا از امور ا

 مورد چهار معنی اول جای بحث نیست و همه از امور واقعی هستند.

ی عرفی بوده که تعریف حسن و قبح دارای اشکالی نیستند؛ امّا حُسن و قبح دارای معنایمعنای پنجم و ششم به عنوان 

هستند(. این « بایی و زشتیزی»و یا « خوبی و بدی»ظاهراً در تمام زبانها معادل دارند )به عنوان مثال در زبان فارسی به معنای 

شود در تعریف آنها با ه نیاز به تعریف آنها نیست، امّا میمعنای عرفی، ارتکازی بوده و نزد همه معنایی واحد است. در نتیج

اشاره به «  علُه المدحَالحُسن هو کون الشیء بحیث یستحقّ فا»و یا « الحُسن هو کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه»عباراتی مانند 

 معنای ارتکازی نمود.

 «حُسن و قبح»اقسام 

 باشند:می« شرعی»و « عرفی» و« عقالئی»و « عقلی»حُسن و قبح دارای چهار قسم 

تواند فعل یز میالف. عقلی: حسن و قبح عقلی دو امر واقعی و قابل درک برای عقل است. موصوف به حُسن و قبح عقلی ن

 خداوند متعال و یا فعل انسان باشد.

اعی آنها را اعتبار تمبرای حفظ نظام اج« بما هم عقالء»ب. عقالئی: حُسن و قبح عقالئی دو امر اعتباری بوده که عقالء 

تواند افعال انسان در دنیا باشد، امّا فعل خداوند متّصف به حسن و قبح عقالئی اند. موصوف به حسن و قبح عقالئی میکرده

 شود.نمی

بار کرده است. حسن ج. عرفی: حُسن و قبح عرفی دو امر اعتباری بوده که عرف آنها را )نه برای حفظ نظام اجتماعی( اعت

یست(. به عنوان عرفی تابع آداب و سنن و ملل و نحل و محیط و شرائط محیطی است )یعنی برای حفظ نظام اجتماعی ن و قبح

 عملی قبیح است، امّا ممکن است بین عقالء کار قبیحی نباشد.« شرب خمر»مثال در عرف مسلمین 

اعتبار کرده است. ادّعا شده در برخی ادلّه  د. شرعی: حُسن و قبح شرعی نیز دو امر اعتباری بوده که شارع برای یک فعل

از این حسن و قبح استفاده شده مانند اینکه فالن کار بر مومنین قبیح اس.) اگر این تعابیر همان حسن و قبح عرفی باشد، اعتبار 
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ن است یک فعل ابتدا شرعی نخواهد بود؛ امّا اگر اشاره به حُسن و قبح عرفی نباشد، اعتبار شرعی خواهد بود(. البته گاهی ممک

 در شرع حرام شده، سپس در بین عرف مسلمین نیز قبیح شمرده شود.

 از امور واقعی بوده، و سائر اقسام حُسن و قبح از امور اعتباری هستند.« حُسن و قبح عقلی»بنابراین فقط 

 


