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چکیده
ُ
ُ
بح یسن و ربح از مسائل مهم کالم ،فلسفه و اصول فقه است .از طرفی دیگر ،رضیاوت دربیارۀ ناکیویی و
ّ
فقاهاو اصیولی و فالسیوفاو
رص) فاعل» وابسته است .یکی از مسائل مورد کنکاش
ب)ی ،به متغارهایی نظار « ِ
ِ
ُ
ُ
اخالق ،بررسی نقش رص) در ارزش عمل و یسن و ربح افعال است .در این مااو ،ان)یشیههای میال محمی)
ُ
ُ
کاظم خراسانی ( خون) خراسانی) ،دربارۀ تکثار رص) بر یسن و ربح افعال از اهمات فراوانی برخوردار است.
ُ
ُ
در این مقاله با روش تحقاقی۔ توصافی ،ضمن مفهومپردازی یسن و ربح و تباان دی)گاههای مختلف دربیارۀ
ُ
ُ
معنای نها ،نظر فقاه و اصولی بزرگ ،خون) خراسانی دربارۀ نقش رص) در یسن و ربح اخالری تحلال شی)ه
ُ
ُ
است .از نظر خون) خراسانی« ،یسن و ربح» هماو مالئمت و منافرت فعل با ّرو ٔه عارله است .به این معنا که
هر عملی که مورد تکیا) عقل باش) ،مالئم و اگر عقل و را تکیا) نکن) ،مورد تنفر است .رص) فاعل ناز یکیی از
ُ
معاارهای مالئمت و منافرت با عقل است .ب)ین ترتاب ،رص) خوب ،یسن فاعلی دارد ،چناو کیه رصی) بی)
ُ
ربح فاعلی دارد ،یعنی عقل اراده انجام افعال رباح را نمیپسن)د و به ربح و یکم میکنی) و بیهتبع ریبح ّنایت
ِ
عمل ناز رباح شمرده میشود.
کلیدواژهها
ُ
رص)ُ ،یسن اخالریُ ،یسن فاعلیُ ،یسن فعلی ،اثر رص) جاهل ،اثر رص) ّ
متجری ،اثر رص) بر یسن و ربح.
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ُ
ُ
چاستی و ماهات یسن و ربح از جمله مبایثی است کیه پاشیانۀ و را در ان)یشیههای سیقراط و
ٔ
مریله تاریخی برای ماجرای
گفتوگوهای او میتواو جستوجو کرد .برخی صایبنظراو ،سه
ُ
َ
ُ
ٔ
مریله نخست تا پاش از ظهور ر)ریه و معتزله بوده
یسن و ربح در دناای اسالم تصویر کردهان).
است که که وارعات و مطرح بود ،ولی این کلا)واژه و اصطالح وجود ن)اشت .مریله دوم ،پس
از معتزله تا پایاو ررو سوم است که هم اصطالح و جعل و مطرح ش) و هم پارهای از مصادیق و
بهطور مشخص مورد بح ررار گرفت .معتزله  -بر اساس مشرب فلسفی و عقلی خود  -با طرح
ُ
ُ
سؤالی در خصوص یسن و ربح اعمال و خاستگاه و ،به روا این بح در دناای اسالم دامین
زدن) .مریله سوم ،پس از ظهور اشیاعره و مخالفتهیای نیاو را در بیر مییگایرد کیه بحی از
ُ
ّ
ُ
طورج)ی مطرح و مورد اثبات و نقی) واریع شی) ّ
(ربیانی گلپایگیانی ،70۵7 ،ص 7۵۔.)۵0
یسن و ربح به
از طرفی دیگر ،رضاوت دربارۀ ناکویی و بی)ی بیه متغارهیایی وابسیته اسیت کیه یکیی از وهیا
«رص) فاعل» است؛ مسئلهای که مورد توجه فقاهاو اصولی و فالسوفاو اخالق واریع شی)ه و بیه
ُ
ُ
نقش رص) در ارزش عمل و یسن و ربح افعیال توجیه شی)ه اسیت .در ایین مایاو ،ان)یشیههای
محم) کاظم خراسانی  -معروف و ملقب به خونی) خراسیانی  7۵71( -۔  )7۵۵0دربیارۀ تیکثار
ُ
ُ
رص) بر یسن و ربح افعال از اهمات فراواو برخوردار است؛ زیرا او در اصول فقه معاصر نقشیی
استاد استاداو معاصر است و رای او همواره مورد توجه دانشااو این رشته ریرار دارد.
ممتاز دارد و ِ
این مقاله ،تالشی است برای شناسایی ان)یشهها و دی)گاههای خون) خراسانی دربارۀ تکثار رصی)
ُ
ُ
بر یسن و ربح عمل.
معنای قصد

«رص)»  -در لغت  -به معانی مختلفی می)ه اسیت .جمعیی از صیایبنظراو و را «اعتی)ال و
ماانهروی» (جوهری ،۵ ،7۵۵0 ،ص 7۵۴؛ ابنمنظور ،بیتیا ،0 ،ص 070۔« ،)077توجه و ار)ام به کاری»
هنگ کاری کردو) و «پامودو راه سیخت و رفیتن بهسیوی چایزی» (جیوهری،۵ ،7۵۵0 ،
(عزم و ِ
ص 7۵۴؛ ابنمنظور ،بیتا ،0 ،ص 070۔« ،)077شکستن»(جیوهری ،۵ ،7۵۵0 ،ص 7۵۴؛ ابنمنظیور ،بییتیا،
 ،0ص 070۔« ،)077روش مستحکم و با روام»( ،جیوهری ،۵ ،7۵۵0 ،ص 77۴؛ ابنمنظیور ،بییتیا،0 ،
ص 070۔ )077معنا کردهان).

✺

 . 1برخی از عبادات ،مانن) صالة از «افعال رص)یه» هستن) و برای تحقق خارجی بر رص) عنواو متورف اسیت و بی)وو
رص) عنواو و با افعال خارجی ،عنواو نماز محقق نمیشود .اجزاء و شرایط هم غالبا از «عناوین رصی)یه» بیه شیمار
َ
میرون) ،اما بعضی از شرایط نماز مانن) طهارت از خ َب  ،از عناوین رص)یه به یساب نمی ین).
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مردم در مورد کسی که هنگ ،عزم و ارادۀ انجام کاری را داشته باش) ،میگو ین) رص) چنان یا
ّ
چناو کاری کرده است .همچنان برای کسی که رص) ج)ی برای انجام فعلی دارد و به اصیطالح
بر انجام و کار ّ
مصمم است و ار ٔ
اده مستحکم و روی دارد از کلمه «رص)» استفاده میشود.
در اصطالح فقهی و اصولی« ،رص)» به چن) معنا ذکر ش)ه است ،گاهی به هماو معانی دوم و
سوم لغوی استعمال ش)ه است .از منظر فقه ،افعیال بیه عنیاوین رصی)یه و غایر رصی)یه تقسیام
میشون)؛ عنواو رص) در عناوین رص)یه گاهی به نحیوی اسیت کیه فعیل فینفسیه موضیوعات
ّ
1
ن)اشته و تحقق و در خار ب)وو رص) ممکن ناست.
بنابراین« ،رص)» با توجه به معنای یادش)ه (چه در عناو ین رص)یه و چه غار رص)یه) متیرادف بیا
«ن ّات» ناست؛ به این معنا که تفاوتهایی با کلمه « ّنات» اصطالیی دارد« .رص)» به معنای عزم و
هنگ ،اعم از ّنات است و شامل تصمام بر انجام کار ،صرفنظر از ارزش و و همچنان تصمام بر
ُ
ُ
انجام عملی است که در اخالق ّمتصف به یسن و ربح میشود و از شمار عناو ین رص)یه است و با
ّ
صرف افعال خارجی محقق نمیشود ،اجزاء و شرایط هم غالبا از عناوین رص)یه به یساب می ین)،
ِ
َ
َ
اما بعضی از شرایط نماز مانن) طهارت از خب از عنیاو ین رصی)یه بیه شیمار نمیی یی) .بنیابراین،
ّ
َ
طهارت از خ َب ب)وو رص) هم محقق میشود؛ هرچن) انسیاو اصیال رصی) طهیارت از خبی را
نکرده باش) .با این معنا ،رص) با ّنات مترادف ناست ،بلکه هماو معنای عزم و هنگ است.
عالوه بر معانی مذکور ،گاهی رص) به معنای اخص و استعمال ش)ه است ،هماو معنیایی کیه
در باب ّنات مطرح ش)ه و گفته ش) در مقام امتثالّ ،نات شرط ربولی عمل است .این معنیا یکیی از
معانی رایج «رص)» در اصطالح فقهی است (خوانساری ،۵ ،7077 ،ص  .)70این تعبار کاشف الغطیاء،
که « ّنات اخص از رص) است» (کاشف الغطاء ،7 ،7۵۵1 ،ص  )۵۵۵ناز اشاره به همان معنای ّنات دارد.
با توجه به ٔ
نکته پاشان« ،رص)» به معنای اخص و مترادف ّنات است؛ در ییالی کیه معنیای
عام و مطلق هنگ و عزم  -صرفنظر از اتصاف یا ع)م اتصاف و به صفات اخالری ،یقوری،
فقهی و…  -است .در نگرش خون) خراسانی ناز معنای ّ
اعم رص) منظور ش)ه است .او در بایاو
ِ
رص) رربت» به معنای اتااو به داع ِی امتثال و اخذ و در متعلق امیر ایین نکتیه را
امتناع جزئات « ِ

بااو کرده که «رص)» ،یعنی اراده ( خون) خراسیانی ،7 ،7۴0۵ ،ص  .)7۴۵ایین نگیاه خونی) خراسیانی
هماو معنای ّ
اعم رص) است کیه شیامل عنیاو ین رصی)یه و غایر رصی)یه مییشیود .ازایین رو و
ُ
ُِ
به طور کلی در یسن یا ربح فاعلی عمل ،بان عناو ین رص)یه و غار رص)یه فرری ناست.
ُ
ُ
معنای حسن و قبح
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کلمه ُیسن مص)ر فعل َی ُس َن َی ُ
حس ُن ،جمیع و محاسین و اسیمی کیه از ایین مصی)ر سیاخته
ُ
َ
میشود ی َسن است که صفت برای چازی میشود که ّمتصف به یسن شیود؛ نظایر کسیی کیه
َ
ص)ای خوبی دارد میگو یام صوت ی َسن دارد .جوهری و را به معنای ناکی و ض) ربح برشمرده
است (جوهری ،7 ،7۵۵0 ،ص  ،)۵0۵۵ابنمنظور ،و را نقاض ربح دانسته است (ابنمنظور ،بیتا،70 ،
ص  )77۴و راغییب اصییفهانی و را بییه زیبییایی و همچنیان هییر چایز خوشییاین) معنیا کییرده اسییت
(راغب اصفهانی ،7۵۵۵ ،ص  )۵07و دربارۀ معنای «رباح» گفته است :نچه چشم از دی)و و خوشیش
نمی ی) (راغب اصفهانی ،7۵۵۵ ،ص .)۹77
ُ
ُ
یسن و ربح ،در اصطالح  -ج)ا از معنای زیباییشناسانه  -بیه معنیای اخالریی نایز بیه کیار
ُ
ُ
صفت فعل اختااری موجود مختار ررار میگارد .یسن و ریبح اخالریی بیه چنی) معنیا
میرود و ِ
استعمال ش)ه است:
َ
 .7استحقاق م)ح و ذم« :ی َسن» و است که فاعل و سزاوار ستایش است و «رباح» و است که
فاعل و مستحق نکوهش باش) .بر اساس این کاربرد است که در نظام فکری ع)لایه ،عقیل
کار عادالنه را شایسته میشمارد و فاعل و را م)ح مییکنی) و در مقابیل ،ظلیم را ناشایسیته
دهن)ه و را سرزنش میکنی) (عالمیه یلیی ،70۵0 ،ص  .)0۴در ان)ی ٔ
میدان) و انجام ٔ
شیه فکیری و
کالمی عمومی اشاعره و بهو یژه فخر رازی ،این کار به شرع نسبت داده ش)ه اسیت (فخیر رازی،
ُ
ُ
بیتا ،ص  )7۴۵و عقل را ناتواوتر از و یافتهان) که یسن و ربح به ایین معنیا و کیاربرد را درک و
فهم نمای) (فخر رازی ،707۹ ،ص .)۵۴0
 .۵داشتن کمال و نقص :اگر فعلی ّ
نفیس انسیاو کمیال شیمرده
در
کیه
شیود
ی
صفات
به
صف
مت
ِ
َ
شون) ،یسن است؛ نظار «دانایی» که سبب کمال شخص دانا میشود و صفاتی که در نفس
انساو نقص شمرده می شون) ،رباحان) ،از این یا که موجب نقص انساو میشون) ،نظایر
نادانی که شخص ناداو به دلال فق)او علم نقص و نوعی نارسایی دارد.

✺

َ
 .0سازگاری و ناسازگاری با نفس :هر فعلی که سازگار با طبع باش) یسن و هر فعل ناسازگار بیا
طبع را رباح میگو ین).
 .۴مناسبت و ع)م مناسبت با غرض و ه)ف :فعلی که باه)ف و غرض فاعیل مختیار مناسیبت
َ
داشته باش) ،یسن و اگر با غرض شخص مناسبت ن)اشته باش) ،رباح است (نک :ایجی،707۵ ،
1
ص 71۵۔.)710
 .7مصلحت و مفس)هَ :
یسن بودو ،یعنی مصلحت داشتن و رباح بودو به معنای مفس)ه داشتن
است؛ برای مثال ،ورتی گفته میشود «نمیاز ناکیو اسیت» ،یعنیی دارای مصیلحت اسیت و
زمانی که اظهار میگردد «نوشا)و شراب رباح است» ،یعنی واج) مفس)ه است.
 .۹استحقاق م)ح و ّذم ،از جهیت عرفیی :اسیتحقاق می)ح و ّذم از جهیت عرفیی؛ بیه معنیای
ُ
ُ
مم)وح بودو یک فعل از سوی عرف است و به عبارتی دیگر ،عرف مالک تشخاص خوب و
ِب) افعال خواه) بود.
 .۵استحقاق م)ح و ّذم ،از جهت شرعی :به معنای شایسته بودو و مم)وح بودو فعلی از نایایۀ
َ
شرع است و به عبارتی دیگر ،شرع مالک تشخاص یسن یا رباح بودو فعل است.

 .1البته ،برخی ِاشکال کردن) که موافقت با غرض جهت یسن است؛ نه معنای و.
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از مااو معانی یاد ش)ه ،مفاد من)ر در ردیف یک تا سه باشتر مورد توجه بودهان) ،یعنی فعلی که
َ
مستحق م)ح و ستایش در دناا و ثواب در خرت باش) را «ی َسن» گو ین) و فعلی که فاعل مختار
ّ
مستحق مذمت و نکوهش در دنایا و مسیتحق عیذاب در خیرت باشی)« ،ربیاح» میینامنی)
و
صفت نقصی را ب) گو ین)؛ ماننی) علیم و جهیل
صفت کمالی را ناک و هر ِ
(معنای نخست) .هر ِ
َ
َ
(معنای دوم) .هر فعلی که با طبع سازگار باش) «یسن» است؛ مانن) لذائذ و هر فعل ناسازگار بیا
طبع را «رباح» نامن)؛ مانن) الم و افعالی که از فاعل مختار سر بزن) (معنای سوم).
بر اساس کاربرد اول  -در نگرش ع)لاه  -عقل ،ع)التورزی را شایسته میشمارد و فاعیل و
را م)ح میکنی) و در مقابیل ،ظلیم را ناشایسیته مییدانی) و انجامدهنی)ه و را میذمت مییکنی)
(عالمه یلی ،70۵0 ،ص  )0۴از نظر عموم اشاعره ،این کار به شرع نسبت داده شی)ه اسیت (فخیر رازی،
ُ
ُ
بیتا ،ص  )7۴۵و عقل را ناتواوتر از و یافتهان) که یسن و ربح به این معنیا و کیاربرد را درک و فهیم
َ
نمای) (فخر رازی ،بیتا ،ص  .)۵۴۹فعلی «ی َسن» است که فاعل و شایسیتۀ تحسیان باشی) و فعلیی
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«رباح» است که فاعلش سزاوار سرزنش باش).
بر اساس معنای دوم ،پارهای از صفات موجب کمال نفس میشون) و برخی دیگر از صفات،
نقاصه شمرده میشون)؛ برای مثال ،دانایی کمال نفس و نادانی نقص و وامانی)گی نفیس رلمی)اد
ش)ه است .در نتاجه ،دارن)گاو علیم سیتایش میشیون) و نادانیاو در نظیر دانشیمن)او نکیوهش
میگردن) (محصیلی ،701۵ ،ص ۵۵۔  .)701بنابراین ،فعلی که در مسار کمیال ریرار دارد ،نایک و زیبیا
ُ
ُ
میخوان) و ض) و را نازیبا مینام) .در این کاربرد ناز چوو کاربرد پاشگفتیه ،یسین و ریبح بیه
افعال اختااری انساو و هم به صفات اطالق مییشیود و میالک کمیال و نقیص ،نفیس انسیانی
است (محصلی ،701۵ ،ص ۵۵۔ .)701
در معنای سوم (سازگاری و عی)م سیازگاری فعیل بیا طبیع) ،دربیارۀ چاسیتی طبیع ،همیواره
اختالف نظر وجود داشته است .ماهات طبع در این مقام (از یا گستردگی یا ع)م گسیتردگی
و نسبت به نفس و انحصار و در طبع یاوانی یا عامتر از طبع یاوانی و انسیانی بیودو) تعیابار
مختلفی ارائه ش)ه است .گرفتار ش)و در نسباتگرایی اخالری یکی از و ایرادات است؛ ضیمن
این که با توجه به اختالفات فرهنگی و تنوع ذائقهها و سلاقهها ،خطیر هیر و میر اخالریی در
جامعه ناز دور از انتظار ناست.
در مااو نظرات مطرح ،معنای یسن به فعلی که سازگار با طبع باش) و معنای ربح بیه فعلیی کیه
ناسازگار با طبع باش)؛ طرف)ارانی دارد .مریوم مظفر این نظر را با عنایت به تمایز مااو معنای طبیع و
نفس میپذیرد؛ از اینرو ،بهجای ٔ
واژه «طبع» ،از تعبار «نفیس» اسیتفاده کیرده اسیت (مظفیر،7۴07 ،
ص .)0۵۵ ،077

از نگاه برخی ان)یشمن)او ناز منظور از «طبع» معنای عام و ناست که همیاو طباعیت یایوانی
باش) ،بلکه مقصود از و« ،طبع واال» و «من علوی» انساو یا ٔ
مرتبه عالی نفس ملکوتی و روییانی
ِ
انساو است .بنابراین ،فعل سازگار با طبع ،خوب شمرده میشود و فعل ناسیازگار بیا و بی) و نازیبیا
ِ
انگاشته میشود .این کاربرد ،افعال اختااری انساو و صفات را در بر میگارد؛ مثیل شینا)و صیوت
زیبا و نازیبا که به خوب و ب) توصاف میشون) (فخر رازی ،بیتا ،ص 7۴۵؛ مطهری ،بیتا ،ص .)7۵۴
ُ
ُ
بنابراین ،یسن و ربح بر اساس مالئمت و ع)م مالئمت با طبع ملکوتی انساو ارزشگیذاری
میشون) .این کاربرد ،در کالم بعضی از اشاعره ناز وجود داشته اسیت (فخیر رازی ،7070 ،ص .)۵۴۹
این دو کاربرد از امور ،تکو ینی و غار رابلانکارن) ،یعنی تکو ینا نفس انساو دارای کمیال و نقیص
است و افعال خاصی با و مالئمت و سازگاری یا ناسازگاری دارن) (بحرانی ،7۴0۹ ،ص .)70۴
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ُ
ُ
از مااو معانی ارائه ش)ه دربارۀ یسن و ربح ،خون) خراسانی م)افع نظری ٔه سازگاری و ناسازگاری
افعال با ّروه عارله است ،ایین نگیرش بیه نحیو مبسیوطی در برخیی از ثیار ایشیاو نظایر کتیاب
کفایة االصو و فوائد االصو مطرح ش)ه است .از نظر خون) خراسانی ،مراتب افعال نزد عقیل
برابر ناست و افعال ،با سعه و ضاق وجودی مواجهان) که زمانه و منشک اختالف در ثار خار و شر
میشون) ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)7۵0از نظیر ایشیاو ،تفیاوت در افعیال ،بی)اهت عقلیی دارد و
تردی)ی در و ناست ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)7۵0
از نگاه خون) خراسانی ،کارهای مختلف یکساو ناست و عقل به ستایش و نکوهش یکسیاو
عامالو و نمیپردازد .از نگاه وی ،ادراک عقلی با ادراک ّ
یسی همراه است و مالمت و اشیمئزاز
عقلی مانن) سازگاری و ناسازگاری ّ
یسی است و اربال و ادبار عقل به ُم َ
)رکات ،نیاظر بیه سیعه و
ِ
ِ
َ
ضاق وجودی فعل است که منشک ثار خار و شر میشود .به این معنا کیه میالک مالئمیت عقیل
«وجود» است و به دیگر بااو ،عقل انساو که دارای مریلهای از ّ
تجرد است ،با چازی که از ٔ
بهیره
ِ
سازگاری افزووتری دارد و با تنازل ٔ
مرتبه وجودی ،سازگاری عقل
وجودی باشتری برخوردار باش)
ّ
کمتر میشود؛ تا به درجهای که عقل یظی از و نمیبرد و بیه اصیطالح بیا و ناسیازگار اسیت.
ُ
یسن فعلی به این معنا که موجب شکلگایری خایر مییشیود میورد پسین) عقیل بیوده و منشیک
ُیسن فاعلی میشود و در نتاجه ،تحسان یا سرزنش اخالری ناز ّ
متوجه فاعل عمل است.
برای وضوح باشتر ،به فضالت ایثار اشاره میشود .روشن است که ایثیار از مقیوالت تشیکاکی
بوده و مصادیق مختلفی دارد که باالترین نها ایثار جاو در راه خ)اون) است ،در مراتب پایانتر ایثیار
مال است و ایثار مال ناز در شرایط مختلف متفاوت ش)ه و ارزش نها یرابر ناسیت .بیرای مثیال ،در
شرایطی که شخص ایتاا ش)ی) دارد بیه رصی) جلیب رضیای خی)ای تعیالی از ارزش واالتیری
برخوردار است «و یؤثروو علی انفسهم و لو کاو بهم خصاصه» ٔ
(سوره یشر ،یۀ  )۵و عقل ناز بیه ارزش
یکساو همه موارد رأی ن)اده و مااو فعلی با درجه خلوص باشتر یا می)اومت افیزووتیر و فعلیی کیه
خلوص کمتری همراه و باش) و یا استمرار ن)اشته باش) و یا این که اساسا خالی از اخالص باشی)،
ّ
مشمئزات که عقل همه نها را یکساو نمیدان) .بنابراین،
تفاوت رائل است .همچنان است در موارد
ٔ
اگر بخواهام با نگاه خون) خراسانی بیه مقولیه ایثیار بنگیریم ،خیواهام گفیت :عقیل انسیاو مایاو
ّ
طافهای مختلف ایثار تمایز رائل است و مااو مراتب و با ٔ
درجه خلوص ،استمرار ،ش)ت ایتاا
و ّ
یب ایثارگر و درجات پایانتر که ارزش وجودی کمتری دارد تفیاوت رائیل اسیت و از همیانرو،

مالئمت او ناز نسبت به هریک از مراتب و کیه از ٔ
مرتبیه وجیودی کمتیری برخوردارانی) ،متفیاوت
خواه) بود تا زمانی که عنواو «فضالت» تغاار کرده و به رذیلت تب)یل شود؛ مانن) زمانی کیه انفیاق
رنگ ریا گرفته و از عنواو ایثار خار ش)ه و برای خودنمایی و امثیال و انجیام میشیود کیه در ایین
ِ
صورت ،اشمئز ِاز عقلی را در پی داشته و ناظر به مراتب و ناز گریز عقل از و و نفرت عقلی نسیبت
به و باشتر میشود.
بنابراین ،با توجه به دی)گاه خون) خراسانی ،اوال ،تشخاص خوبی و ب)ی بر ٔ
عه)ه عقل است.
ثاناا ،افعال نزد عقل مراتب مختلفی داشته و مانن) یس و ایساس دارای سیعه و ضیاق وجیودی
هستن) و اثر خار و ّ
شر به سعه و ضاق متفاوت میشود .ثالثا ،سازگاری و مالک مالئمیت عقیل،
ُ
ُ
«وجود» است .رابعا ،یسن فعلی  -در صورتی که مورد پسن) عقل باش)  -موجب یسن فیاعلی
میشود و خامسا ،تحسان و سرزنش اخالری بهیکم عقل توجاه مییشیود (نیک :خونی) خراسیانی،
 ،7۴0۵ص  7۵0۔ .)7۵۴
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در مااو دی)گاههای مطرح ،میتواو نگرش فلسفی خون) را در ٔ
زمره نظریههایی به شیمار ورد
ُ
ُ
که به «تعریفگرایی» موسوم است؛ زیرا خون) خراسانی با این رول که مالک درک یسن و ریبح
ُ
ُ
ّروه عارله و سازگاری و ناسازگاری و فعل با عقل است ،معتق) به رابل تعریف بودو یسن و ربح
است .تعریفپذیری مفیاهام اخالریی ،نگرشیی اسیت بیا جاومایی ٔه رواوشیناختی کیه بسیتن
نظریههای موافق و مخالف ش)ه است .جور ادوارد مور ازجمله شهودگرایانی است که مفیاهام
1
اخالری را ب)یهی و تعریفناپذیر میدانن).
در یالی که در مااو نظریههای شناختگرا ،ع)های اصرار دارن) تا در تحلال و تعریف مفاهام
اخالری از مفاهام فلسفی و کالمی بهره گارن) ،طباعتگرایاو بر این باورن) که میتیواو مفیاهام
اخالری را ب)وو ارجاع به مفاهام دیگر و صرفا بر اساس مفاهامی غار اخالری تعریف کرد .ذائقه
خون) خراسانی مانن) بسااری از ان)یشمن)او اسالمی ناز از سنخ طباعتگرایاو اخالریی بیوده و
ُ
ُ
در تعریفی که از مفاهام اخالری مانن) یسن و ربح ارائه میده) ،نمایانگر است؛ زییرا خیو بی و
ب)ی از منظر خون) تعریفبردار بیوده و معایار و ادراک عقلیی ،بهوسیا ٔله شیاخص مالئمیت و
 .1بر همان مبنا مینو یس)« :اگر از من پرسا)ه شود که «خوب» ک)ام است؟ در جواب ،میگو یم« :خوب» ،خوب است و
این باالترین مطلبی است که میتواو گفت و اگر از من سؤال شود که «خوب» را چگونه بای) تعرییف کیرد ،جیواب ایین
است که خوب ،تعریفپذیر ناست و این ٔ
همه و چازی است که در مورد و میتوانم بگو یم» (مور ،7017 ،ص .)700
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ُ
ُ
منافرت و با فعل از طریق فهم عقل است و زما ٔنه سرایت و به فاعیل و یسین و ریبح فیاعلی و
دست خر صحت سرزنش و تحسان فاعل میدان) ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)7۵0
خون) خراسانی در کتاب دککالفوائد فی ش ح الف ائد ،نظری به ظاهر متفاوت ارائه داده است.
ُ
ُ
ایشاو بااو میدارد که ایکام از مصیالح و مفاسی) تبعایت مییکننی) و نیه یسین و ریبح فعلیی
( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص  .)۴۵۵این مبنا را در کتاب دیگرش کفایاة االصاو  ،میالک ایکیام ذکیر
نگرش متنارضنما در ایین بحی دیی)ه
مینمای) ( خون) خراسیانی ُ ،۵ ،7۴7۵ ،ص  .)0۴۴بنابرای ُن ،دو ُ ِ
میشود؛ از یک طرف یسن ذاتی افعال که منشک یسن و ربح میشود و از طرف دیگیر ،ریول بیه
تبعات ایکام از مصالح و مفاس)!
روشن است که مصیالح و مفاسی)  -فیینفسیه و در ذات خیو یش  -خیوبی و بی)ی دارنی) و
نمیتواو فعل دارای مصلحتی را رباح ،یا واج) مفس)های را َ
یسن دانست .از ایین رو ،افعیال بیه
سبب مصالح و مفاس)شاو بهخوبی و ب)ی توصاف میشون) (شها) ص)ر ،7 ،70۵۵ ،ص .)۴۵۵
منظور خون) خراسانی از «عقل» هماو روۀ ادراکی است که در عرض دیگر ریوای ظیاهری و
باطنی و غرایز شناخت ،یکی از ابزارهای شیناخت بیه شیمار میی یی) و بیا و مییتیواو بیهطور
خود گاهانه معانی را درک کرد .این مطلب از مااو ثارش به سیهولت رابیل دسیتیابی ناسیت.
(محقق اصفهانی ،۵ ،70۵۴ ،ص  .)077 ،07خون)  -در فوائد االصو ا روای ظاهری ،باطنی و عقلی را
تفکاک میکن) و در این باره ،مینویس)« :من الحواس الظاهرة و القوی الباطنة مالئمة و منافرة و
کذا بحسب الطبائع و الغرائز» ( خون) خراسیانی ،7۴0۵ ،ص  .)7۵0اگر منظور هماو ّرو ٔه ٔ
عارله متعیارف
در متوو عقلی باش) ،صرفا متوجه ادراک کلاات است و عواطف ،گرایشها ،التذاذها و اشمئزازها
از ٔ
یاطه ادراکی و خار و مربوط به دیگر روا میشون) ،اما میتواو درک سازگاری و ناسیازگاری
را مربوط به ّرو ٔه عارله دانست و ادراک اشمئزاز و التذاذ را بهصورت مجازی به ّ
ریوه عارلیه نسیبت
داد .ممکیین اسییت مییراد خونیی) خراسییانی ،همییان وجییه باشیی) (نصییاری ،701۵ ،ص  7۔.)۵0
از همانجاست که از نایا ٔه مریوم محم)یسان غروی اصفهانی ایراد وارد ش)ه است کیه شیکو
عقل ،ادراک التذاذ ناست ،بلکه ادراک کلاات است .صادق الریجانیِ ،اشکال غروی اصفهانی را
وارد دانسته و سعی میکن) به نحو اصالیی از و دفاع کن) و در همان رابطه ،مینویس):
ّ
ِاشییکال محقییق اصییفهانی گییر چییه وارد اسییت ،ولییی یییق اییین اسییت کییه نظری ی ٔه
اشیکال میذکور باشی).
خون) خراسانی به نحیوی رابیل اصیالح اسیت کیه خیالی از
ِ
هماوطور که از کالم متن پا)اسیت ،محیور اشیکال تعبایر «عقیل» اسیت و ایین کیه

ّرو ٔه عارله شکنی جز ِادراک ن)ارد؛ ولی با ان)ک تکمل روشن میشیود کیه نایازی ناسیت
ُ
ُ
یسیین و رییبح و بایی) و نبایی) اخالرییی را بییه ری ّیو ٔه عارلییه بییه اییین معنییا نسییبت دهییام
( خون) اصفهانی ،۵ ،70۵۴ ،ص .)077 ،07

ُ
ُ
خون) خراسانی ،بر این باور است که عقلی بودو یسن و ربح ،ایتااجی به ارامیه برهیاو نی)ارد؛
ُ
ُ
چه و که وج)او ،شکارا به یسن ایساو و ربح ظلم و ع)واو شهادت میده) و این ِاشکال کیه
ُ
ُ
یسن و ربحی که مورد شهادت وج)او است به هماو معنای مورد نزاع ناست ،بلکیه میراد از و
موافقت غرض و مخالفت و و با کمال و نقص است ،بهوضوح باطل است؛ زیرا عقیل بی)یهی،
ُ
مستقال به یسن ِایساو رأی میده) ،ولو این که مخالف غرض باش) و استقالال بیه ریبح ظلیم
نظر دارد ،ولو این که موافق غرض باش) ( خون) خراسانی70۵۵ ،۔ ،70۵۹ص 707۔.)7۵۹
ٔ
رابطه قصد و عمل
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ارزش اعمال انسانی با اتصاف و اعمال به ُیسن و ُربح نمایاو میشودّ .
متغارهیای مختلفیی در
ُ
ُ
ُ
ُ
رص) فاعل منشک یسن و ریبح
اتصاف به یسن و ربح نقش دارن) که یکی از وها «رص)» استِ .
ش)ه و فاعل عمل را تحت تکثار ررار میده).
ِ
ٔ
مریله عمل دارای درجیهای از اعتبیار و ارزش اسیت 1 ،امیا پیس از
رص) ،پاش از رسا)و به
ٔ
درجیه خلیوص ،مایزاو سیختی ،مایزاو
عملااتی ش)و و ظهور و بروز خیارجی و ،بیا مقایاس
اعمیال انسیانی بیر اخیالق او
استقامت ،استمرار و م)اومت و نظایر و ،اعتبارسنجی میشیود.
ِ
اثرگذار است؛ ب)ین معنا که تکثار عمل بر اخالق انساو از اثر خارجی عمیل و نمیود و در رفتیار
ُ
دمی یکایت میکن) .تکثار اعمال بر اخالق به ٔ
منزله سرایت یسن عمل به فاعیل اسیت؛ یعنیی
ُ
ُ
ُ
ُ
یسن و ربح عمل به یسن و ربح فاعل میانجام) .اعمال ،بهتنهایی مالک درستی و نادرسیتی و
ُ
ُ
ُ
یسن و ربح ناستن) ،بلکه ازجمله مالکهای یسن فاعلی ،رص) و ّنات فاعل است؛ زییرا عمیل
انساو ناز تابعی از رص) او ،بلکه از مهمترین مبادی درستی یا نادرستی اعمال ،هماو رص) فاعل
 .1به این دلال که «رص)» بخشی از فراین) درستی یا نادرستی عمل به شمار رود .با این توضاح که افعیال انسیانی غالبیا
همراه با ه)ف و غرض است ،این ه)ف هماو غرض انجام فعل است که ّ
محرک شخص برای انجام کیار میشیود،
ِ
َ
غرض فاعل انجام عمل پسن)ی)ه باش) ،فاعل عمل را یسن و چناوچه غرض بیه امیر ناپسین)ی تعلیق
از اینرو ،اگر
ِ
ِ
بگارد ،فاعل را رباح مینمای).

✺

ُ
ُ
است .با توجه به تکثار مالکهای یسن و ربح ،یکی از عواملی که تکثار فراوانی در درستی عمیل
درجه خلوص عمل استٔ .
دارد ،مقااس ٔ
درجه خلوص ناز از رص) و ّنات شیخص برمیخایزد و
میتواو گفت که مالک خلوص« ،رص)» اسیت؛ هرچیه رصی) انسیاو بیه مالکهیای اخالریی
نزدیکتر باش) ،و رص) خالصتر است.
ُ
 .1تأثیر قصد بر حسن فاعل ِی عمل

در نگاه فقهای اماماه ،تکثار رص) فاعل بر ارزش فعل ،امری واضح است ( را ضااء عراری،0 ،7۴7۵ ،

 .1الزم به توضاح است که تمایز در مکاتب مختلف فلسفه اخالق متفاوت به نظر میرس) .در برخی از میوارد ،متمیایز
میشود و در برخی نه .تمایز مااو اخالق نتاجهگرا و اخالق وظافهگرا و ناز تمیایز مایاو اخیالق نیاظر بیه ملکیات و
اخالق ناظر به افعال نتایج متفاوتی بهبار می ورد (تفصال این تمایزات و یاثاتهای اخالری ،فقهی ،یقیوری و نایز
یا وروع خارجی عمل ،محل بح این مقاله ناست).
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ص 00؛ خون) خراسانی ،۵ ،ص 7۵؛ امام خمانی ،7 ،ص ٔ .)7۴
نقطه محوری و ایتماال تفاوتساز ناو با
فالسوفاو اخالق این است که فقها در موارع تصمام دربارۀ ارزش عمیل ،بیه مالکهیایی توجیه
میکنن) و از نظر نیاو بایی) جمیع نتیایج مثبیت و منفیی و سینجش اهمایت دو دسیته پاامی)ها
مورد توجه ررار گارد .تمایز در این است که ممکن است عملی با توجه به جمع نتیایجش واجی)
ُ
رصی) بی) فاعیل خیاص ،انجیام و فعیل از اعتبیار ،ارزش و
یسن اخالری باش)؛ ولی به دلایل
ِ
1
مشروعات بافت).
ّ
َ
هماوگونه که پاشتر گفته ش) ،از نظر محقق خراسانی ،فعلی یسن است که موجب اعجیاب
ّ
ّروه عارله شود و خالف و در صورتی رباح است که تنفر (اشمئزاز) این ّروه را سبب شیود .می)ح و
ّ
ُ
ُ
ُ
ّذم عقال ناز بالضروره بر مبنای همان اعجاب و تنفر است .از نگاه وی ،مراد از یسن و ربح عقلیی
َ
چازی جز همان مالئمت و منافرت فعل با ّرو ٔه عارله کیه موجیب فیرح ییا اشیمئزاز و میگیردد،
ناست .هماوگونه که بر هر عارلی روشن است ،این مالئمت و منافرت فعل با ّرو ٔه عارله ،بالضروره
ّ
موجب صحت م)ح فاعل مختار ،بماهو فاعل ،یا ذم او میگردد ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)7۵0
ُ
بنابراین ،مالک یسن فعل ،ارزیابی عقل فاعل نسبت به فعلی اسیت کیه روی داده اسیت .اگیر
َ
عقل فاعل و را نپسن)د و فعل رباح و اگر بپسن)د یسن میشود .از طرفی دیگر ،رص) فاعل یکی از
رص) خوب یسن فاعلی داشته و به تنهایی تواو
معاارهای مالئمت و منافرت عقل است .چناو چه ِ

ُ
ّ
تسری به فعل ن)ارد و در نتاجه ،موجب یسن فعل نمیشود؛ به این معنا که فعل ب) را در امثال انقااد
خوب نمینمای) .ربح فعل ب) همواره در ذات شیء وجود دارد؛ اگر چیه رصی) فاعیل ناکیو باشی).
در عان یال ،سرزنش از فاعل برداشته میشود .بنا بر این ،اگر بخیواهام مجموعیه معاارهیایی کیه
ُ
ُ
موجب یسن و ربح اخالری میشود را تعاان کنام ،میتوانام به این موارد اشاره داشته باشام.
ُ
ُ
بر اساس مبای پاشگفته ،تصمام دربارۀ یسن و ربح اخالریی عمیل ،یاصیل جمیع نتیایج
مثبت و منفی و مازاو اهمات دو دسته پاام)هاست .ممکن است با توجه به نتایج یک عمل ،ارزیابی
رص) ب) فاعل خاص ،انجام و فعل از اعتبیار و ارزش بافتی).
مثبتی از و داشته باشام ،ولی به دلال ِ
ِ
ّ
تک موال یکی از مالکهای داوری است و منشک هتک میوال،
برای نمونه ،از نظر محقق خراسانی ،ه ِ
رص) ب) است .ورتی کسی رص) هتک موال را دارد  -یتی اگر عمل او در وارع ،هتک نباشی)  -ربیاح
مجوزهای برخی از اعمال یرام نظار غابیتّ ،
است .تشریح این بح در رالب ّ
مجسمهسیازی بیه
رص) یکایتگریّ ،
مسوغهای دروغ ،تنباه کودک یتام و مواردی دیگر رابل رهگاری است.
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ُ
یکی از شاخصهای یسن فاعل ِی عمل ،ع)م جهل به وظا ٔفه اخالری است؛ در یالی که علیم و
ُ
ُ
جهل نقشی در یسن و ربح فعلی وظافۀ شخص ن)ارد؛ زیرا چناو کیه گفتیه شی) ،بی)ی در ذات
ُ
عمل ب) وجود دارد؛ چه این که با رص) خوب انجام شود یا با رص) ب)؛ چه با یب صادر شود ییا
همراه با بغض باش) ،در هرصورت «ب)» خواه) بود .همچنان اگر اصل وظافه اخالریی را بیرای
ُ
ُ
جاهل منکر شو یم ،بح ما دربارۀ یسن و ربح فاعلی عمل او بیفایی)ه اسیت؛ زییرا مشخصیا
ُ
ُ
عمل او از یا ارزشگذاری در ٔ
زمره اعمال خنثی ررار داشته و یسن و ربح فاعلی عمیل امیری
عالم و جاهل وجود دارد ،اما جاهل
مذموم شمرده میشود .به عبارت دیگر ،وظافۀ اخالری برای ِ
و را نمیدان) و به دلال جهل او ،در صورت عمل نکردو به وظافه ،سرزنشی متوجه او ناست.
یکی دیگر از شاخصهایی که سرزنش فاعل را در اعمال ب) سیزاوار نمییشیمرد ،عیذر جاهیل
ُ
است .در شرایطی که فاعل معذور از ع)م انجام فعل رباح است ،نمیتواو او را به ربح فاعلی میتهم
ُ
کرد ،بلکه با توجه به اینکه مجبور به عمل بوده است ،به یسن فاعلی عمل یکم داده میشود.
از عبارات و تصریحات خون) خراسانی دربارۀ یکم جاهل راصر و ّ
مقصر چنان استفاده میشود
ِ
ّ
ّ
که در موردی که جهل مکلف از سر تقصار باش) ،فاعل متصف به ربح ش)ه و بیهخاطر فعیل ربیاح و
ِ
تقصار در جستوجو برای دستیابی بهیکم ،سیزاوار سیرزنش اسیت ( خونی) خراسیانی،7۴0۵ ،۵ ،

✺

نهایت امر بخاطر ع)م معرفت یق ،عقاب نش)ه و معذورانی) ،مشیروط بیر و کیه در
ع)م معرفت یق ،عناد ن)اشته باشن) ،بلکیه نسیبت بیه نچیه ایتمیال مییدهی) [کیه
در وارع ،یق است] به اجمال ،منقاد باش) ( 1خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)00۵
« .1و ر)انق)ح من مطاوی ماذکرنا ،أو القاصر یکوو فی االعتقادیات للغفله ،او عی)م االسیتع)اد لالجتهیاد فاهیا ،لعی)م
وضوح االمر فاها بمثابه ال یکوو الجهتل بها اال عن تقصار ،کما الیخفی ،فاکوو معذورا عقال .و الیصغی الی ما ربما
رال :بع)م وجود القاصرفاها ،لکنه انما یکوو معذورا غار معارب علی ع)م معرفه الحق ،إذ لم یکن معان)ه ،بیل کیاو
ینقادله علی اجماله لو ایتمله» ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص 007۔.)00۵
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ّ
ص  .)۴۹اگر فاعل جهل رصوری داشته باش) ،رص) او موجب تعلا ِق تعلق ربح بر فاعل میشیود؛ بیه
این معنا که اگر یکم موال با رص) مخالفت بر تکلاف الزامی اتااو نشیود ،رصی) بی) موجیب ریبح
ّ
فاعلی میشود ،اما در موردی که مکلف جهل رصوری دارد و رص) مخالفت با موال ن)ارد ،بلکه ای
بسا به خاال انجام کاری که درست است یا یتی واجب است ،فعلی را مرتکب شود ،فاعل ّمتصف
به ربح نمیشود .وضوح این برداشت از نظر خون) خراسانی و دیگر فقهای اماماه با بازگشت به نظر
او دربارۀ معنای ُیسن و ُربح شکارتر میشود؛ زیرا چناو که گفته ش) ،از مااو معانی ُیسن و ُ
ریبح،
خون) خراسانی م)افع نظری ٔه سازگاری و ناسازگاری افعال با ّرو ٔه عارله است و عقل انسیاو هرگیز بیا
سرزنش فاعلی که گاه به موضوع یا یکم نبوده و جهل او ناز از سر رصور بوده است ،موافق ناست؛
هماوطور که عقل انساو ع)م سرزنش جاهل مقصر را شایسته نمیدان).
موضوع دیگر ،بح ِعقاب و ع)م ِعقاب جاهل راصر (در فقه) و سرزنش و ع)م سیرزنش او
(در اخالق) است؛ به این بااو که اگر رائل به عقاب یا لزوم سرزنش جاهل راصر شو یم ،یا روی
یکم به ع)م ربح فاعلی عمل تکثار میگذارد یا خار؟ روشن است که ب)وا کسی رائل بیه عقیاب
جاهییل راصییر نشیی)ه اسییت و نهاییت چایزی کییه در ایین مییورد بحی شیی) ،رییولی اسییت کییه
ِ
خون) خراسانی و را نقل کرده و البته ،نسبت به و بیاعتنا است (این رول که در امور اعتقیادی،
جاهل راصر وجود ن)ارد و همه جاهل ّ
مقصرن))؛ زیرا ایشاو بهصرایت اعالم میکن):
ِ
به این سخن که گاهی گفته ش)ه ،نبای) گوش فرا داد کیه در اعتقادییات ،جاهیل راصیر
وجود ن)ارد[ ،و همه جاهل مقصرن)] ( خون) خراسانی ،7۴0۵ ،ص .)00۵
ّ
ع)م عناد و انقااد نسبت به نچه که ایتمال میدهی) «یکیم اللیه» اسیت را در
او البته ،دو شرط ِ
شناخت ایکام یق ،اضافه میکن) و مینویس):
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ٔ
مسئله عقاب و ع)م عقاب جاهل یا سرزنش و ع)م سرزنش اخالری او ،بح تکثار
ضمن اینکه
ُ
ُ
رص) بر یسن یا ربح فاعلی عمل را تحتالشعاع ررار نخواه) داد؛ زیرا اگر رائل به ع)م عقیاب و
ع)م سرزنش اخالری جاهل شو یم ،بح دربارۀ ربح فاعلی عمل منتفی ناست؛ زیرا عقاب برای
ُ
ُ
ارتکاب عمل ّ
محرم یا ترک عمل واجب است ،اما یسن و ربح منحصر در و نمیشود ،بلکه در
ُ
ُ
دیگر ایکام خمسه ناز میتواو بح یسن و ربح را جاری کرد .در موردی هم که رائل به عقاب
جاهل شو یم ،بح پاشگفته  -به طریق اولی  -جاری میشود.
در مورد استحقاق یا ع)م استحقاق عقاب جاهل ّ
مقصر ناز چن) نظر مطرح ش)ه است:
ِ
متعلق عقاب را به جهت ترک تکلاف وارعی میدانن) و معتق)ن) که شیخص  -بیه
 .4مشهور،
ِ
َ
دلال اینکه تکلاف وارعی را ترک کرد  -معارب خواه) ش)؛
ّ
 .1در مقابل ،ع)های ّ
تعلم  -مطلقا مستحق عقاب میداننی) (نظرییهٔ
مقصر را  -به جهت ترک
ّ
منسوب به مریوم محقق اردبالی و صایب م)ارک)؛
 .7مریوم خون) هم بر این باور است که بای) بان تکالافی که مطلقه هسیتن) و تکیالافی کیه
ّ
تیرک
مشروطهان) و ناز تکالافی که مورتیان) ،تفصال رائل ش)؛ در رسیم اولِ ،عقیاب بیر ِ
ّ
ترک تعلم است (مرکز اطالعات و م)ارک اسالمی ،7 ،701۵ ،ص ).0۵۴
وارع و در رسم دوم بر ِ
در تحلال این دی)گاهها ،میتواو گفیت کیه عمیل جاهیل ّ
مقصیر ریبح فیاعلی داشیته و رصی) بیر
ِ
ُ
ُ
یسن و ربح فاعلی عمل بنا بر م)عای چهار رول تکثار میگذارد.
ُ
ُ
این سخن با م)عای خون) خراسانی دربارۀ معنای یسن و ربح ناز سازگار است ،اما اگر عمل
ُ
منهیعنه از یا صحت و فساد ارزشگذاری شود ،اگر این عمل به رص) مکموربه و رربت شکل
عنه فاس) و رباح به رص) ناکیو
گارد ،یعنی جهل یکمی موجب انجام عمل منهیعنه شود ،منهی ِ
ُ
رصی) خیوب در جهیل
و یسن سرایت نکرده و رص) او را ب) جلوه نمیدهی)؛ همیاو طیور کیه
ِ
موضوعی ناز با فساد یک عمل فاس) نمیشود.
تأثیر قصد بر ُحسن و ُقبح ّ
تجری و انقیاد از منظر آخوند خراسانی

درباره یکم ّ
ٔ
تجری ،دی)گاههای متفاوتی ارائه ش)ه است و البته ،همگی وها فاعل را تقباح میکنن)،
ُ
ّ
متجیری اخیتالفنظیر دارنی) ( ریا ضیااء عراریی،0 ،7۴7۵ ،
اما دربارۀ ربح فعلی و و استحقاق عقیاب
ص  .)00به اعتقاد خون) خراسانیّ « ،
متجری» مستحق عقاب و «منقاد» مستحق ثواب اسیت؛ زییرا

✺

وج)او عمومی مؤاخذه و ّ
مذمت شخص ّ
متجری به دلایل جرئیت بیر هتیک و عصیااو را درسیت
میدانن)؛ چنانکه پاداش و م)ح کسی که به مقتضای عبودیت عمل کرده و منقیاد اسیت را صیحاح
کره بارونیی عمیل ناسیت و رصی) و ار ٔ
میشمرن) .از نگاه خون) ،یکم منحصر به پا ٔ
اده فاعیل را بیا
عبارتهایی نظار جرئت بر عصااو و عزم بر موافقت مؤثر در یکم به مشروعات یا ع)م مشروعات
تجری میدان) ( خون) خراسیانی ،۵ ،ص  .)۵7۵بنیابراین ،خونی) خراسیانی یکیم ّ
ّ
تجیری را عقیاب و
شخص ّ
متجری را به علت عزم بر معصات و تصمام بر مخالفت با موال و هتک یرمتش ،مستحق
مجازات و عقوبت دانستهان) ،اما عملی که ّ
متجری انجام داده است ،بر عنواو اولاه و یکیم وارعیی
خود باری است .بنا براین ،استحقاق عقاب ،به جهت عزم بر مخالفت است؛ نه بر نفس فعلیی کیه
انجام داده است.
ُ
 .2تأثیر قصد بر حسن فعلی عمل ،از نگاه آخوند خراسانی

ُحسن و ُقبح فعلی ّ
تجری از نگاه آخوند خراسانی

در مااو نظرات ششگانه دربارۀ یکم ّ
تجری (نک :شیاخ انصیاری ،7 ،7۴7۵ ،ص  ،)70مییتیواو ریبح
فعلی را از سه دی)گاه استخرا کرد )7 :کسانی که معتق) به ُربح فعل ّ
متجری و استحقاق عقوبت
و هستن)؛  )۵اشخاصی که راطعانیه بیر یرمیت شیرعی ّ
تجیری بیهطور مطلیق نظیر دادهانی)؛
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ُ
ٔ ُ
ائه ٔ
برای فالسوف اخالق و در مقام ار ٔ
مقوله یسن و ربح فعلی ،مهم است و میتواو
نظریه اخالری
گفت محور ارزش در ٔ
همه مکاتب اخالری  -یتی نظریههایی که برای رص) و ّنات اعتبار و یژهای
رائلان)  -افعال و اعمال انساو است .عمل انسانی ،نمیود خیارجی صیفات و ملکیات اخالریی
است .خلق وخوی انساو ناز از طریق رفتار و کردار ظهور خارجی پا)ا مییکنی) و تکیرار و بیه
ٔ
مریله عمیل دارای
پا)ایش و تقو یت ملکات اخالری کمک میکن) .رص)ها ،پاش از رسا)و به
درجهای از اعتبار و ارزشان) ،امیا پیس از عملایاتی شی)و و ظهیور و بیروز خیارجی وهیا ،بیا
معاارهایی اعتبارسنجی میشون).
ُ
ُ
ُ
ُ
از اینرو ،با توجه به روشن ش)و نقش رص) دریسن و ربح فاعلی ،این نقیش در یسین و ریبح
ُ
ُ
فعلی بررسی میشود .از اینرو ،ابت)ا دربارۀ ُیسن و ربح فعلی ّ
تجری و سپس یسین و ریبح فعلیی
ُ
ُ
جاهل راصر و ّ
مقصر و در ادامه ،دربارۀ سرایت یسن و ربح فاعلی به فعل بح میشود.

 )0جمعی که ّ
تجری را در برخی از موارد یرام شرعی میدانن) ( را ضااء عراری ،0 ،7۴7۵ ،ص .)00
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دی)گاه نخست ،بهطور روشن به ُربح فعل ّ
متجری ،هر چن) بهظاهر عمل خوبی بوده و با رص)
او مطابق نباش) ،نظر دادهان) .دی)گاه دوم و سوم ناز اصل ّ
تجری را نشانه رفته و بر یرمت و نظیر
دادهان) .اگر چه دی)گاه دوم بر مطلق یرمت و دی)گاه سوم رائل به تفصال اسیت .طرفی)اراو ایین
دسته ،میگو ین) :اساسا نبای) شخص نسبت به موال ّ
تجری کن).
بنا بر دی)گاههای پاشگفته ،اگر کسی رص) نافرمانی کن) و ار)ام به عمل کن) ،به دلایل گسیتاخی
در نافرمانی موال مستحق عقوبت بوده و عمل او  -صرف نظر از اینکه عقاب به خاطر فعل باش) یا
رص) ُ -یسن فعلی ن)ارد؛ اگر چه ظیاهر عمیل ،خیوب ،ناکیوٌ ،
مکموربیه و محبیوب میوال اسیت.
ّ
از دی)گاه خون) خراسانی  -که بر استحقاق عقاب ّ
متجیری را معاریب و
متجری نظر داده است و
ُ
منقاد را شایسته پاداش میدان)  ( -خونی) خراسیانی ،۵ ،ص  )۵7۵ریبح فعلیی برداشیت نمییشیود.
ُ
َ
او به تکثار فعل بر فاعل باور دارد ،اما فعل یسن با رص) و فاعل رباح ب) نمییشیود؛ زییرا یسین
ُِ
و ربح اوال ،در ذات عمل نهفته است و عقال فعل خوب را  -هرچن) از فاعل ب)کردار صادر شود -
همواره خوب میدانن)؛ اگر چه فاعل و را با رص) ب) تحسان ننماین) .به عبارت دیگر ،رائلان بیه
ُربح فعلی مانن) رائلان به ُربح فاعلی ّ
تجری ،وارعات عمل را رباح نمیشمارن) و صرف اعتقاد هم
ِ
وارعات این مطلب را تغاار نمیده) .ایشاو این را هم میپذیرن) که صیرف «رصی) عمیل بیرای
ُ
شرب مایع» مسئلهای به وجود نمی ورد؛ یتی در باب معصات.
عمل ّ
متجری  -بر مبنای نظر خون)  -بر عنواو اولاه و یکم وارعی خود باری است و بنابراین،
استحقاق عقاب ،به جهت عزم بر مخالفت است؛ نه بهخاطر نفس فعلی کیه انجیام داده اسیت.
ُ
نفس فعل یسن با عزم مخالفت ب) نمیشود؛ اگر چه فاعل و ناز تحسیان نمییشیود .ریبح در
ِ ِ
ُ
ّ
ٔ
مح)وده فاعل دور میزن) و هرگز به سایت فعل نمیرس)؛ زیرا ربح فعلیی
تجری ،تنها در
بح
ّ
تنها زمانی معنا مییاب) که فعل با رص) و باور متجری مطابقت یاب) که در این صورت هم اساسا
ّ
تجری ص)ق نمیکن) ،بلکه وارد رلمرو عصااو میشود؛ زیرا مطابقت رص) منهییعنیه بیا فعیل
منهیعنه هماو معصات است و ع)م انطباق رص) منهیعنه و فعل منهیعنیه و بیه تعبایر دیگیر،
«مصادفت رص) منهیعنه با فعل مکموربه» ،میشود ّ
1
تجری.
 .1هرچن) هماوگونه که گفته ش) ،یسن و ربح اخالری عمل یاصل جمع نتایج مثبت و منفی و مازاو اهمات دو دسیته
ِ
ُ
پاام)ها است و فعل با مجموع این موارد متصف به یسن و ربح ماشون) ،اما در مثال انفاق و دستگاری از شیخص
ٔ
دریچه رص) و سایر متغار های یسنوربح ناز این عمل موجه نباش)؛ اما همچناو عمل انفاق بیه دلایل
یتی اگر از

←

✺

ُ
ُ
نقش جوانحی بودن یا خارجی بودن ّ
تجری در حسن و قبح فعلی ،از منظر آخوند خراسانی

→

یسنی که در ذاتش دارد موجب کمک به فقار میشود وای بسا گرسنهای را از مرگ نجات ده).
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از مااو سه دی)گاه دربارۀ جوانحی بودو یا جواریی بودو ّ
تجری ،خون) خراسیانی معتقی) اسیت
اطاعت و عصااو ،وصف عمل خارجی است ،اما ّ
تجری و انقایاد ییک عمیل خیارجی ناسیت.
ِ
ِ
ُ
از نظر خون) ،استفاده ش) که در یسن فعل ِی اطاعت و ربح فعلی عصااو منارشهای ناسیت ،امیا
ِ
بح در ّ
تجری و انقااد است که یک عمیل خیارجی ناسیت« .انقایاد» ،تصیمام بیر اطاعیت و
« ّ
تجری» تصمام بر معصات است؛ تصمامی که عملااتی میشود ،اما به وارع اصابت نمیکن).
ّ
محقق میشود ،اما ّ
تجری و انقااد امری اعتقادی است و وارعات عمل
اطاعت با ار)ام عملی
مخالف با اعتقاد فاعل است .در اطاعت و عصااو رص) به عمل سرایت میکن)؛ زییرا مطابقیت
ّ
ُ
ُ
محقق میشود ،اما در ّ
تجری و انقااد چنیان ناسیت؛
بان رص) و فعل است و یسن و ربح فعلی
ُ
ُ
ُ
ُ
زیرا یسن و ربح فعلی با یسن و ربح فاعلی متفاوت است .رص) و اعتقاد در این دو متفاوتان)؛
رص) منقاد انجام عمل خوب ،اما وارع عمل ب) و رص) ّ
متجری انجام کار ناصواب و واریع عمیل
ِ
ُ
ُ
پسن) موال است .از این رو ،به جهت تفاوت بان رص) و فعل ،سرایت یسن و ربح فاعلی به
مورد ِ
ّ
ّ
نظر عمل نفسانی ،نات و تصمام فاعل بر عصااو
فعل امکاو وروعی ن)ارد و بنابراین ،در تجری از ِ
موال است و بان این فرد و شخص عاص ِی وارعی هاچ فرری ناست .عاص ِی وارعی ،تصمام رلبیی
بر عصااو دارد و فرد ّ
متجری هم همانطور.
در اینصورت که ّ
تجری و انقااد فعل رلبان) و این فعل رلبیی ورتیی بیا اری)ام عملیی همیراه
ِ
ِ
ُ
ُ
میشود ،وارد رلمرو اطاعت وعصااو میشود و هماوطور که در اطاعت و عصااو ،یسن و ربح
ُ
ُ
به فعل تعقل میگارد ،در ّ
تجری و انقااد ناز یسن و ربح به فعل تعلق میگارد.
بح عقوبت که از نگاه خون) خراسیانی ،ریشیه در تصیمام و عیزم نفسیانی دارد ،او را وارد
بح خاستگاه عقوبت میکن) و از همانرو ،میگو ی) عزم خاستگاه ذاتی دارد و از و امر ذاتیی
ُ
به سوء سریره و یسن سریره تعبار میشود .از نظر او ،طانت ناپاک ناز به یسب نوع و ارتضاء بیه
معصات و ّ
تجری متمایل است .اگر چه این صفات ،یسن و رباح مادامیکه در سرشیت و نهیاد
انساو پنهاو است ،پاداش و کافر یا ربایت و زیبایی ن)ارد ،بهمحض اثر خارجی که از تصمام و
عزم اطاعت و انقااد یا رص) مخالفت موال ناشی میشود ،استحقاق م)ح و ّذم و پاداش و عقیاب
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ایجاد میشود .پس از استحقاق عقاب و ثواب در ّ
تجری و انقااد ،از مبغوض ّات و محبوب ّات فعل
خارجی منقا ٌدبه و ّ
متجریبه بح میشود ،یعنی مادامیکه در رلب انساو فعلیی تصیور شیود و
ُ
ُ
هنوز متعلق رص) وارع نش)ه و تصمامی بر فعل یا ترک اتخاذ نش)ه ،اتصاف به یسن و ربح معنیا
ُ
ٔ
مریله رص) و عزم بر انجام عمل میرس) ،نگاه ّمتصیف بیه یسین ییا ریبح
ن)ارد و همانکه به
ٔ
میشود و زمانی که به مریله فعل میرس) ،فعل خارجی تابعی از مکمور به و منهییعنیه اسیت،
ِ
َ
یعنی اگر فعل خارجی مکموربه بود ،یسن و اگر منهیعنه بود ،رباح خواه) بود .بنا بیراین ،نچیه
فعل خارجی است ،مالک عمل برای ُیسن و ُربح وارع میشود .از اینروُ ،یسن و ُربح ّ
تجری و
ٔ
مریله رص) به فعل سرایت نکرده و تکثاری بر فعل خارجی نخواه) داشت.
انقااد در
مریوم خون) ناز معتق) است که «استحقاق عقیاب و ثیواب» سیبب تغاایر فعیل خیارجی
ّ
نمیشود و مالک ربحی ناز در و ایجاد نمیشود .تنها اثر بر یقان مکلف روی میدهی) کیه در
بودو مایع یا ب بودو و ،به خمریت و مایع رطع پای)ا کنی) .همچنیان اسیتحقاق
مانن) خمر ِ
ّ
متجری و منقاد ،به ثواب و عقاب ناز فعیل خیارجی را دسیتخوش تغاایر نمییکنی)؛ زییرا ایین
استحقاق به خاطر تصمام و جزم بر نافرمانی موال استِ .عقاب شخص یا پاداش به او به سبب
رص) فاعل بوده است؛ نه عمل خارجی .بنابراین ،در عمل خارجی اگر چه در مورد ّ
تجری فعل
َ
یسن است و به خاطر رص) عقاب تعلق گرفته ،اما این ِعقاب موجب نمیشود تا فعل یسن بیه
ِ
فعل رباح تب)یل شود.
تأثیر قصد بر ُحسن و ُقبح فعلی در انواع جاهل قاصر و ّ
مقصر

ُ
ُ
یسن و ربح فعلی ،دائرم)ار درستی و نادرستی عمل است و عملی که از جاهل سر مییزنی) در
فرض نخست که تکلافی متوجه جاهل است یا خار ،موضیوع را عیوض نکیرده و در یکیم نایز
ّ
ّ
ُ
ُ
تکثاری ن)ارد .در یسن فاعلی ،علم مکلف مؤثر بود ،اما در یسن فعلی ،علم ییا جهیل مکلیف
ّ
ّ
بودو جاهل یا ع)م تکلاف او یا باور به اینکه برای مکلفاو  -اعم از
ف
مکل
نقشی ن)ارد .بنابراین،
ِ
ّ
ّ
یق نیاو بیه ری)رت و علیم
عالم و جاهل  -در وارع ،ایکامی جعل ش)ه ،ولی تنجز تکلاف در
ّ
ِ ُ
ُ
مکلفاو وابسته است ،بحثی است که در موضوع یسن فاعلی مطرح و در یسین فعلیی بییاثیر
ُ
است .از اینرو ،هماو گونه که در مبای مربوط به یسن فاعلی اشاره ش) :یکی از شاخصهای
ّ
ُ
ُ
ُ
یسن فاعلی عمل این است که مکلف جهل به تکلاف ن)اشته باش)؛ در یالیکه در یسن و ربح

✺

ُ
ُ
سرایت حسن و قبح فاعلی به فعل

ُ
ُ
با توجه به مبای پاشگفته دربارۀ تکثار رص) بریسن و ربح فعلی عمل ،اینک این پرسش طیرح
ُ
ُ
میشود که یا به طور کلی و در همه موارد ،یسن و ربح فاعلی به فعل سرایت میکنی) و ماهایت
و را تغاار میده)؟ برای مثال ،در مواردی که فاعل به دلال رص) خوب ،از انجام فعلی مثل دروغ
ُ
خوب فاعل موجب یسن فعلی میشود؟ یا این کیه رصی) تیکثاری در
نهی
نش)ه است ،یا رص) ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
یسن و ربح فعل در اینگونه موارد نی)ارد؟ بیه دیگیر سیخن ،ییا یسین و ریبح فیاعلی موجیب
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فعلی ،تکلاف نقشی ن)ارد؛ زیرا در هر صورت ،عمل ب)  -چه با رص) باش) و چه بی)وو رصی) و
ُ
چه با یب صادر شود و چه با بغض  -ب) خواه) بود.
بهصرف جهل نمیتواو گفت چوو شخص رص) خوب داشت ،عمیل او نایز خیوب خواهی)
بود .بنا براین رص) فاعل در زماو انجام عمل ،رصوری در مانن) تکلاف منهیعنه کیه فاعیل و را
ُ
رص) عمل مکموربه انجام ده) ،موجب یسن فعل نمیشود.
به ِ
ّ
عذر جاهل و بح مربوط به ِعقاب و ع)م عقیاب جاهیل راصیر نایز مسیوغ دیگیری بیرای
ِ
ُ
ُ
خنثی ش)و بح یسن و ربح فعلی عمل ناست و رص) فاعل جاهل ،از زاو ی ٔه تعلق یا ع)م تعلق
ِ
ِعقاب مطرح نمیشود ،یعنی بح عقاب و ع)م عقاب جاهل راصر دخیالتی در میاجرای تیکثار
رص) بر ُیسن فعلی عمل نخواه) داشت؛ زیرا فرض ُیسن و ِ ُریبح فعلیی لزومیا به ٔ
منزلیه تعلیق
ِ
ِعقاب بر شخص ناست.
ّ
ُ
ُ
ٔ
درباره ثبوت بح یسن و ربح فعلی در موردی که جهل مکلف از سر تقصار باشی) ،بحثیی
ُ
ناست و اعمال ّ
مقصر بهطریق اولی ّمتصف به ربح فعلی میشود.
ُ
ُ
در تکثار رص) بر یسن و ربح فعلی یک عمل ،بنا بر م)عای مشهور که متعلق ِعقیاب بیه جهیت
ّ
ترک تکلاف وارعی و بنا بر رول محقق اردبالی و صایب م)ارک و بنا بر تفصال خونی) در تکیالاف
ُ
ّ
ُ
مورتی ،شکی ناست و در ٔ
همه موارد ،رص) بر یسین و ریبح فعلیی عمیل تیکثار
مطلقه ،مشروطه و
ن)ارد ،اما اگر عملی از یا صحت و فساد ،ارزشگذاری شود عمل منهیعنیه انجیام شیود؛ ایین
فعل فاعل ناز به رص) اتااو مکموربه و به رص) رربت انجام گارد ،یعنی جهل یکمی موجیب انجیام
ِ
ُ
عمل منهیعنه شود؛ منهیعنه فاس) و رباح به رص) ناکو و یسن سرایت نکرده و رص) او را ب) جلوه
رص) خوب ،در جهل موضوعی ناز با فساد یک عمل فاس) نمیشود.
نمیده)؛ هماو طور که ِ

ُ
ُ
یسن و ربح فعل ناز میشود؟
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برای پاسخ به این سؤال ،میتواو شقوق مسئله را اینگونه ترسام کرد:
ُ
 .7گاهی فاعل رص) ناکی دارد و از همانرو ،به یسن فاعلی ّمتصف میشود ،فعل وارع ش)ه ناز
خوب است؛ همانن) شخصی که به رص) دستگاری و کمک به همنوع ،بخشی از مال خیود
را به فقرا میبخش).
رص) فاعل خوب ناست ،بلکه با رص) ب) ار)ام به کاری مییکنی) ،فعیل او نایز
 .۵در موارعی ناز ِ
رباح است ،مانن) شخصی که دروغ میگو ی) ،ب)وو این که مصلحتی در فعل دروغ باش).
ِ
 .0در مواردی ممکن است فاعل رص) ناکو یی داشته باش) ،اما فعل او رباح است؛ ماننی) زمیانی
که به رص) کشتن محکوم به اع)ام ،نفس محترمهای مورد اصابت گلوله ررار گارد ( انقااد) و یا
به رص) نجات جاو یکی از اولاای الهی دروغی گفته شود (تعارض اخالری).
رص) رباحی دارد ،اما فعل او خوب است .در این صورت ناز فاعل رباح و
 .۴در موردی ناز فاعل ِ
َ
فعل او یسن است ،مانن) شخصی که رص) نجات جاو دشمن موال را دارد ،اما فرزن) موال را
ِ
ِ
نجات میده) ( ّ
تجری).

پاییز۹۳۱۱
شماره | | ۳1پاییز
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
علمی ۔پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
۹۳۱7

مورد اول و دوم ،محل بح ما ناست؛ زیرا در اولی فاعل و فعل هر دو خوب و در دومی هر دو بی)
ُ
هستن) و بحثی دربارۀ سرایت یا ع)م سرایت یسن فاعلی به فعل مطرح ناست ،اما در مورد سیوم و
ذات فعل ّمتصف به ب)ی است ،ییا میتیواو گفیت رصی) و ّنایت
چهارم بای) گفت :در موارعی که ِ
ُ
موجب تغاار و و اتصاف فعل به یسن میشود؟ دراینباره دو نگاه و دی)گاه رابل طرح است:
ّ
یت خیوب موجیب تغاایر ماهایت و
 .7از سویی ،میتواو گفت :هرگز چازی ماننی) رصی) و نا ِ
نمیشود و برای مثال ،شخصی که به هنگام تعارض اخالری دروغ میگویی) ،گرچیه ّ
مجیوز
اخالری برای دروغ دارد و به لحاظ فاعلی سرزنش نمیشود ،اما این ّ
مجوز میانعی بیرای اثیر

وضعی دروغ نمیشود و یا زمانی که شخصیی بیرای نجیات جیاو نفیس محترمیهای ،دروغ
بگوی) ،چنان شخصی اگر چه به وظافهاش عمل کرده است ،امیا همچنیاو فعیل دروغ بی)ی
ِ
ذاتیاش را داشته و خوب نمیشود .به عبارت دیگر :در اینگونه موارد مااو «وظافه و تکلاف»
ُ
ُ
از یک طرف و «یسن و ربح ذاتی» عمل بای) تمایز رائل ش)؛ زیرا دروغ و دیگر مفاهامی کیه
رذیلت اخالری به شمار میرون) ،هاچگاه ماهاتشاو تغاار نمیکن) ،اگر چه در شیرایطی و بیه
ٔ
وظافه عامل اخالری در انجام این فعل بوده و سرزنشی متوجه او ناست.
سبب مصالحی،
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یال که چنان است و دعوت شرعی ریشه فطری دارد ،چگونه میتواو گفت شرع به چازی فرماو
ُ
ُ
میده) که ذات و ب) و رباح است .از اینرو ،میتواو گفت یسن فعلی تابعی از یسین فیاعلی
َ
بوده و رص) و ّنات میتوان) ماهات ب) فعلی را یسن نمای).
َ
وضعی اعمال بیا رصی) و ّنایت
میتواو برای تقویت نگاه نخستِ ،اشکال کنام که چگونه اثر
ِ
تغاار میکن)؟ به عبارت دیگر ،اثر وضعی اعمال همواره با و خواه) بود و هرگز با ّنایت و امثیال
ذات عمیل دارد کیه از
و نمیتواو تغااری در و ایجاد کرد؛ به این معنا که اثر وضعی ،ریشیه در ِ
سر اتفاق ،کار ب) از ب در م)ه و یا فکر کرده کار ب)ی مرتکب ش)ه
 .1شخصی خاال میکن) که کاری خوب کرده و از ِ
است و از سر اتفاق ،مرتکب کار خوبی ش)ه است.
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ُ
بنابراین ،نگاه یسن و ربح فعلی تحت هاچ شرایطی تغاار نمیکن) و همچناو بیا تغاایر شیرایط،
ُ
تعارض اخالری ،اشتباه (تجری و انقااد) 1و مانن) و یسن و ربح هماشگیاش باری است.
ُ
ُ
ُ
 .۵اما از سویی دیگر ناز میتواو یسن و ربح فعلی را تابعی از یسن و ریبح فیاعلی انگاشیت.
بر این اساس ،دروغ میتوان) فعل را ناکو نمای)؛ در صورتی که رص) اصالح در کیار باشی) و
ُ
اساسا هرگز نمیتوانام فعل شخصی را به خاطر وظافهاش از یسن فاعلیاش جی)ا بی)انام؛
به این معنا که فاعل اخالری  -با ه)ف ایجاد صلح و امنات که در راستای وظافۀ اخالریاش
است  -ناچار به بااو و انتساب خویش یا دیگری به انجام عملی اسیت کیه در واریع ،انجیام
نش)ه است (دروغ)؛ فرض مسئله ناز این است که ٔ
همه راههای انجام وظافه ب)وو انجام فعل
دروغ ،مس)ود است و شخص ناز هاچ وظافهای جز دروغ گفتن ن)ارد ،در این صیورت اگیر
بگویام وظافهات دروغگویی است ،اما دروغی که گفتهای فعل زشت و ناپسین)ی اسیت بیا
نوعی تنارض مواجهام و تنارض ناز واضح البطالو است و نمیتیوانام هیم مصیلحت را در
گفتن دروغ ب)انام و هم بگویام این فعل شما خوب ناست؛ در یالی که مااو دستگاه تکوین
ِ
و تشریع نمیتوان) ناهمگونی باش) .نچه در شرع وارد ش)ه ،بیشک ریشه در فطیرت دارد و
نچه در تکوین و نهاد دمی اسیت ،مکملیی بیرای ریوانان شیرع اسیت و بیه دیگیر سیخن،
«تکوین» و «تشریع» دو بازوی نارومن)ی هستن) که به صورت هماهنگ در تمیام زمانیههیا
عمل میکنن) .ممکن ناست در شرع دعوتی باش) که ریشه و در اعماق فطرت دمی نباش) و
ممکن ناست چازی در اعماق وجود انساو باش) و شرع با و مخالفت کن).

71
پاییز۹۳۱۱
شماره | | ۳1پاییز
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
علمی ۔پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
۹۳۱7

ّ
علی و معلولی سرچشمه میگارد ،یعنی ٔ
نتاجه رهری و عادی عمل «الیف»« ،ب» خواهی)
نظام
علت موج)ۀ چازی باش) ،ولی معلول نباشی)! ایین
بود .یال ،الزمۀ دی)گاه نخست این است که ِ
هم در فلسفه محال است .در پاسخ گفته میشود :گاهی شیخص بی)وو گیاهی از بی) بیودو و
ربایت عمل ،و را انجام میده) ،مثل نوشا)و شراب .در اینجا یکی از ثار وضعی ایین عمیل
مستکنن)گی است .به طور طباعی این اثر در شخصی که شراب را بنوش) ایجاد میشود؛ یعنیی
ُ
معلول شرب خمر ،مستکنن)گی است و در اینباره ناز بحثی ناست ،اما یا میتواو گفیت ثیار
ِ
وضعی شرب خمر منحصر در همان ییک میورد اسیت کیه بیا و نتاجیه بگایریم ثیار وضیعی
اعمال طور مطلق باری خواه) مان)؟ و یا میتوانام بگویام اعمال دیگیری بیه مراتیب ریویتر و
ر)رتمن)تر برای ع)م تکثار در دیگر ثار وضعی م)اخله نمیکنن)؟ برای نمونه ،یکی دیگیر از ثیار
ُ
وضعی شرب خمر میتوان) دور مان)و از سعادت باش) ،یا میتواو ادعا کرد چنیان شخصیی از
ِ
وضعی دور مانی)و از فیالح و نایکبختیی نایز در ایین
اثر
یعنی
است؟
دور
به
ناز
سعادت
وادی
ِ
شخص ایجاد میشود؟ یا اعمالی نظار ذکیر صیلوات میانع شیوربختی نمیشیون)؟ از ایینرو،
ٔ
مغالطه تعمام جزء به کل است ،به این معنا که از
ِاشکال پاشگفته ،پذیرفته ناست؛ زیرا الزمهاش
یک یا چن) ٔ
نمونه مح)ود و یا غار متعارف ،یکم کلی صادر شود؛ در یالی که و نمونهها بیرای
اثبات یکم ناکافیان) و بر همان اساس ،نابسن)ه بودو شواه) ،دلالی بر مغالطه است .از اینرو،
معان ناست که بتواو به سانی دربارۀ ٔ
«اثر وضعی» صرفا یک یا دو مورد ّ
همه افراد و یکم صادر
کرد؛ زیرا چه بسا بر یک عمل چن)ین اثر وضعی مترتب باش) و تنها یک ییا دو اثیر جیوانحی و
عمل شکار باش) .ضمن این که برخی اعمال ممکن است از چناو اثرماورائی برخیوردار باشین)
که بتوانن) برخی از ثار را خنثی نماین).
وضعی موارد دیگر مانن) دروغ مصلحتی؛ یتی به طور رطع نمیتیواو گفیت :اوال
دربارۀ اثر
ِ
ثار وضعی دروغ چه تع)اد است؟ و ثاناا ،یک یا چن) اثر وضیعی و بیاری خواهی) بیود؟ زییرا
ممکن است به خاطر یسن ّنات شیخص ،اثیر وضیعی عمیل دروغ و ٔ
همیه اعمیالی کیه ثیار
جوانحی و درونی دارد خنثی شود .به عالوه ،ممکن است تکثار وضعی برخی از اعمال مشروط
ُ
َ ُ
ٔ
(سیوره
واز َر ٌة ِوز َر أخری»
به شرایطی باش) .برای مثال ،در یاتی از ق آن ک یم م)ه است« :ال ت ِزر ِ
سوره فاطرٔ ،یه 71؛ ٔ
سوره اسراءٔ ،یه 77؛ ٔ
األنعامٔ ،یه 7۹۴؛ ٔ
سوره زمرٔ ،ییه  .)۵هاچ کیس بیار گنیاه دیگیری را بیه
دوش نمیگارد .از طرفی دیگر ،روایاتی داللت دارد گناهاو تکثار خود را یتیی بیر روی افیرادی
که دخالتی هم در و ن)ارن) ،میگذارد .بیه نظیر میرسی) محتیوای ایین رواییات بیا عی)الت و
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ٔ
ٔ
شریفهٔ ۵0
مبارکه فرراو به صرایت ،از تکثار اعمالی نظار توبه ،ایماو و عمل صالح بر تبی)ل
سوره
 .1از این مهمتر ،ی ٔه
َ
ّ
َُ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ
صیالحا فکو ِلئی
ماهات
عمل سائه و تغاار و به عمل صالح سخن میگوی)ِ « :إال من تاب و مین و ع ِمیل عمیال ِ
ُ ّ ُ ّ َ ِّ
َ
ئات ِهم ی َسنات؛ مگر و کسانی که از گناه توبه کنن) و عمل صالح به جای رن) ،پس خ)ا گناهیاو نهیا
ا
س
ه
الل
ی َب ِ)ل
ِ ِ
را ب)ل به یسنات گردان)».
 .2مفهوم دیگری که در این محل بح میشود «فریب» است ،یعنی انجام عملی با رص) ضرر رسان)و یا یالهگری در
نهاو به گونهای که دیگری از تصمام شخص گاه ناست و یا فریب دشمن به رص) پاروزی در جنگ یا تالش عم)ی
برای ایجاد باور غلط یا اعتماد به چازی که یقاقت ناست .در «فریب» ،به اشتباه و غلط ان)اختن و به نوعی چالش و
مغالطه ان)اختن رص) ش)ه است .روشن است کیه فییالجملیه فرییب ِاشیکال دارد؛ امیا در میوارد خیاص؛ ماننی)
استراتژیهای جنگی و به رص) اضرار به دشمن از استراتژی فریب استفاده مییشی)ه اسیت؛ ماننی) خضیاب کیردو
سپاهااو در جنگ ب)ر و تهاه دیگهای فراواو با ه)ف فری ِب دشمن بوده است.
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یکمت خ)اون) منافات دارد .در یالی که روایتی دیگر یاکی از این است که تکثار ستمکیاری
در نسل نها به صورت مطلق ناست ،بلکه تنها صورتی را شامل میشود که فرزن)او راضیی بیه
َ
َ َ َ
افعال ناو باشن) و از همانرو ،رسول خ)اون) (ص) میفرمای)َ « :من ایب روما یش َر َمعهیم و
َ
َمن َا َیب َ
عم َل َروم َا َ
شر َک فی ع َملهم؛ هر کس رومی را دوست ب)ارد با نها محشیور میشیود و
هر کس عمل گروهی را دوست ب)ارد ،در و اعمال شریک است» (عالمه مجلسیی7۴00 ،ق،۹7 ،
ص  ،)700اما اگر فرزن)او از اعمال زشت پ)رانشاو بایزاری جوینی) و بیا ار ٔ
اده خیود ،شیریک در
ظلم ناو نشون) و اگر اموال یرامی از گذشتگاو وارد زن)گی ناو ش)ه است ،بیا بازگردانی)و و
اموال به صایبانش ،در ص)د جبراو بر ین) ،در این صورت ،چنان اوالدی از میورد ایین اخبیار
1
خالف ع)ل است.
باروو خواهن) بود؛ زیرا انتقام از نها
ِ
ُ
خالصه این که اوال ،نمیتواو اثر وضعی عمل را دال بر ریبح فعلیی و عمیل دانسیت .ثانایا،
ممکن است ثار وضعی صرفا در یک مورد شناخته ش)ه نباش) تا با و به یک معاار کلی برسیام.
ثالثا ،ممکن است اعمالی مانن) تالوت رر و ،نماز و ٔ
روزه مستحبی و ذکیر صیلوات اثیر وضیعی
ٔ
وظافیه عامیل اخالریی را
برخی از اعمال را خنثی نمای) .در نتاجه ،فعل ب)ی که در موارد اسیتثنا
رص) خوب فاعل یسن شود.
تشکال میده) میتوان) به تبع ِ
ُ
ُ
بر اساس نگاه خونی) خراسیانی و عمیوم معتزلیه ،یسین و ریبح ریشیه در ذات فعیل دارد و
مفاهامی مانن) دروغ ،نقض عه) و خاانت در امانت 2ذاتا ب) هستن) ،اما در مواردی که شیخص
در شرایط تعارض اخالری ررار دارد و ّ
مجوز اخالری برای انجام عمل وجود داشته و با انجیام و
ُ
سرزنش و توباخ اخالری نمیشود ،همچناو رباح نبوده و رص) و عوامل دیگر موجب یسن فعل

ُ
میشود .از اینرو ،میتواو رائل به سرایت یسن فاعلی به فعل  -در مواردی که شخص به رصی)
خوب کاری کرده است ،اما فعل وارع ش)ه ب) بوده (انقایاد) -و ّ
تسیری ریبح فیاعلی بیه فعیل در
مواردی که شخص با رص) ب) ار)امی را مرتکب ش)ه ،اما فعل وارعی خوب گزارش شی)ه اسیت
(تجری) و دیگر موارد؛ مانن) و (نظار ررار گرفتن شخص در وضعات تعارض اخالری) ش).
در بح جملههای خبری ناز  -چناو که شرح و گذشت  -اساسا دروغ شکل نمیگارد ،بلکه
نچه در رالب جملههای خبری ذکر میشود ،به رص) انشاء است؛ نه اخبار و اعالم و در نتاجیه،
میتواو گفت از محل بح خار است .با جستوجو در ثار خون) خراسانی دربارۀ تکثار رص)
ُ
ُ
بر یسن و ربح فاعلی در بح دروغ به جز مورد یاضر بح دیگری یافت نش).

نتیجهگیری
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ُ
اخالری عمل توجیه داشیته و
چنان مینمای) که خون) خراسانی به نقش مهم «رص)» در ارزش
ِ
ُیسن و ُربح عمل را دائر م)ار مالکهایی میدان) که از ٔ
جمله نها رص) و ّنات است .از مجموع
مبای ارائه ش)ه میتواو به این نتایج رسا):
 .7مالئمت و منافرت فعل با ّروه عارله ،بالضروره موجب صحت و م)ح فاعل مختار بما هو فاعل
یا ذم و میشود.

.۵

.0
.۴

.7

هرچن) جاهل راصر ِعقاب ن)ارد ،اما این به معنای ع)م ربح فاعلی عمل جاهل راصر ناست
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
و به عبارت دیگرِ ،عقاب یا ع)م ِعقاب نمیتوان) مالک یسن و ربح باش)؛ زیرا ِعقاب بیرای
ُ
ُ
ارتکاب عمل ّ
محرم یا ترک عمل واجب است ،اما یسن و ربح منحصر در و نمیشود ،بلکه
ُ
ُ
در دیگر ایکام خمسه ناز میتواو بح یسن و ربح را جاری ساخت .در میوردی هیم کیه
قاب جاهل شویم ،بح پاشگفته  -به طریق اولی  -جاری میشود.
رائل به ِع ِ
متجری ،مستحق عقاب است؛ هرچن) فعل ّ
ّ
متجری  -برخالف رص) مذبویانهاش  -خوب باش).
ُ
ُ
یسن و ربح فاعلی از دو چاز تکثار میپذیرد :رص) فاعل و فعل او ،یعنی رص) ناکو بیر فیاعلش
اثر گذاشته و و را ناکو و رص) ب) ناز بر فاعلش اثر میگذارد و و را ب) مینمای) .همچنان فعل
رص) خوب همراه باشن) ،موجب خوبی و ب)ی فاعلی میشون).
ناک و ب) اگر با ِ
ُ
ُ
به جهت تفاوت بان رص) و فعل ،سرایت یسن و ربح فاعلی به فعل امکیاو وریوعی نی)ارد.

✺

بنابراین در ّ
تجری (از نظر عمل نفسانی) ّنات و تصمام فاعل بر عصااو موال است و بان این
فرد و شخص عاص ِی وارعی هاچ فرری ناست؛ عاصی وارعی تصمام رلبی بر عصیااو دارد و
فرد ّ
متجری ناز همان گونه است.
ّ .۹
تجری و انقااد ،فعل رلبان) و این افعال رلبی ورتی با ِار)ام عملی همراه میشون) ،وارد رلمرو
ِ
ُ
ُ
اطاعت و عصااو میشون) ،پس هماوطور که در اطاعت و عصااو ،یسین و ریبح بیه فعیل
ُ
ُ
تعقل میگارد ،در ّ
تجری و انقااد ناز یسن و ربح به فعل تعلق میگارد.
 .۵مفاهامی مانن) دروغ ،نقض عه) و خاانت در امانت در میواردی  -کیه شیخص در شیرایط
ِ
تعارض اخالری ررار دارد و ّ
مجوز اخالری برای انجام عمل وجود دارد و با انجام و سرزنش
و توباخ اخالری نمیشود  -رباح نبوده و رص) و عوامل دیگر ماهات عمل را تغاار میدهی) و
از همانرو ،میتواو گفت :در مواردی که شخص با رص) خوب کاری کرده است ،امیا فعیل
ُ
وارع ش)ه ب) بوده (انقااد) ،یسن فاعلی به فعل سرایت میکن) و در مواردی کیه شیخص بیا
ُ
رص) ب) ار)امی را مرتکب ش)ه ،اما فعل وارعی خوب گزارش ش)ه است ،ربح فاعلی به فعل
تسری پا)ا میکن) ( ّ
ّ
تجری).
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