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چكيده

مسئلۀ قرینهای شرّ تنها استدالل ملحدان علیه خدا است؛ و نیز مسئلۀ منطقی شرّ به
مثابه مشکلی در میان خداباوران مطرح است .مسئلۀ این مقاله این است که آیا نظریّۀ
ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی میتواند با اعتباری دانستن شرور ،پاسخی برای این
مسئله باشد؟ در این مقاله ضمن طرح مسئلۀ شرّ در صورتهای منطقی و قرینهای
آن ،این پیشفرض را دنبال میکنیم که شرّ امری اعتباری است و وجود خارجی ندارد.
اگر شرّ را اعتباری بدانیم ،آنگاه براساس نظریّۀ ادراکات اعتباری بهکارگیری تصدیقات
دربارۀ شرور ممکن خواهد بود ،و اطالق صدق و کذب در مورد این گزارههای ناظر به
شرور بر اساس ضوابط حاکم بر اعتباریّات صحیح خواهد بود .البتّه صدق و کذبی که بر
اساس تطابق با صورت وهمی است .همواره کسانی که شرّ را به نحوی عدمی یا وهمی
دانستهاند با این مشکل از سوی دیگران مواجه بودهاند که اگر شرّ امری وهمی یا عدمی
باشد ،آنگاه چگونه راجع به آن میتوان سخن گفت و تصدیقات مثبت و منفی در باب
آنها داشت؟ و شرور چگونه منشأ اثر هستند؟ در نظریّۀ ادراکات اعتباری ضمن
بررسی چگونگی منشأ اثر بودن شرور ،ارتباط اعتباریّات ـ که شرور را نیز شامل
میشوند ـ با حقایق واقعی و عینی تبیین خواهد شد .مساله شرور با اقسام سه گانه آن
(اخالقي ،طبیعي و مابعدطبیعي) از چالش برانگیزترین مسائل فلسفي و کالمي است
که نه تنها ذهن خواص که ایمان عوام را هم بعضاً مشوش ساخته است و امروزه مساله
قرینهاي شر را در تمایز با مساله منطقي آن پناهگاه الحاد هم خواندهاند .در سنتهاي
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فلسفي و کالمي از دیرباز تاکنون یکي از پاسخهاي مهم به مساله شر ،عدمي و نسبي
قلمداد کردن شر است .به نظر ميرسد ميتوان از نظریه بدیع و ابتکاري عالمه
طباطبایي در خصوص ادراکات اعتباري به تقریري نوین و به جهاتي متفاوت از
نظریههاي کالسیك درعدمي و نسبي و وهمي بودن شر رسید و این مهم از طریق
"اعتباري" دانستن "شر" به معنا و مفاد مدنظر عالمه طباطبایي قابل تحقق است .از
نظر عالمه طباطبایي همه مفاهیم و گزارههاي عملي در برابر ادراکات اخباري و
حقیقي ،اعتبار جعل و قراردادهاي انسانياند درجهت رفع حوائج و نواقصي زیستي و
وجودي و فرونشاندن تمایالت و رغبات برخاسته از آن نیازها .ازجمله این اعتبارات
حسن و قبح و به تبع آن خیر و شر است .ویژگي و معیار مهم در اعتباریات آن است که
ما ناظر به غایات متصورمان آنها را مثالً خوب یا بد ،خیر یا شر محسوب ميکنیم نه اینکه
امور به لحاظ نفس االمري چنین باشند .البته ادراکات اعتباري به جهت اثر و کار کرد و
غایتي که بر آنها مترتب است ونیز منشاء وجودي و زیستي فردي یا جمعي که دارند
مرتبط و مترتب بر واقع هستند و لذا معرفت بخش و معقولند هرچند برهان بردار
نیستند و البته عقالنیت آنها از نوع دیگري (عملي) است .در پرتو «اعتباري» دانستن
شرور به نظر ميرسد هم مساله منطقي شر و هم مساله قرینهاي آن و هم منافات
نداشتن وجود شرور با نظام حکیمانه الهي ،تقریري خردپذیرتر ميیابد .عالوه بر اینکه
احساس و تجربه شر هم به عنوان یك واقعیت بشري به رسمیت شناخته ميشود و
انکار نمي شود.

كليدواژهها :مسئلۀ شرّ ،ادراکات اعتباري ،اعتباریّات ،حسن و قبح  ،خیر و شـرّ ،صـدق،
توجیه ،علّامه طباطبایی
طرح مسئله
«ادراکات اعتباری» یا «اعتباریّات» اصطالحي است که در آثار فالسـفۀ اسـالمی ،از شـیخ
اشراق تا صدرالمتألّهین ،ناظر به اعتباریّات نظری و نفساألمری به کار رفتـه اسـت .ایـن
اعتباریّات هـمانها هـستند کـه انتزاعیّات وگاه معقوالت ثانی خوانده میشوند .در کنـار
اعتباریّات نظری ،اعتباریّات عملی (اخالقـی ،فقهـی ،و حقـوقی) یـا اعتباریّـات بـالمعنی
األخص هم وجود دارند .علّامه طباطبایي در باب منزلت مفاهیمی همچون نیك ،بد ،روا،
ناروا ،باید ،نباید ،حق ،تکلیف ،وجوب ،حرمت ،و امثال آنهـا بحـ اعتباریّـات عملـي را
مطرح کردند .نظریّۀ ادراکات اعتباري که به قول استاد مطهری از ابتکارات علّامه است به
خوبي اهتمام ایشان را در این زمینه نشان ميدهد.
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علّامه بح خود را در تفسیر المیزان با رنگ و بویي کالمي مطرح کرده است ،امّا در
کتب فلسفي با در نظر گرفتن مباني هستيشناختي و معرفتشناختي خود بـا صـب هاي
کامالً فلسفي به مباح ناظر بر حکمت عملي پرداخته است .البتّه علّامه طباطبـایی بـه
دلیل التزام به نظام فکری دقیقی که دارد ،در مباح تفسـیري از آرای فلسـفي عـدول
نکرده و حتّي صب ۀ فلسفي مباح تفسیري او نمود زیادي دارد .در مواضع مختلفـي در
المیزان از مباح صرفاً فلسفي استفاده شده است و ایـن نشـان مـيدهـد کـه در نظـر
نویسندۀ آن ،رویکرد فلسفي منافات اساسي با رویکرد کالمي ندارد.
علّامه برای فهم و مطالعۀ اعتباریّات ،روشهایی را ابداع کرده و از آن سود جسته که
عبارتاند از :سیر قهقرایی ،مردمشناسی ،مقایسۀ اجتماعات حیوانات ،و مطالعـۀ فعالیّـت
فکری نوزادان (طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم 0.)212/2 ،میتـوان گفـت کـه
نظریّۀ ادراکات اعتباری بر تمامی مباح فلسفۀ علّامه سایه افکنده است.
از سویی مسئلۀ شرّ که به قول لوئیس پي .پویمن تنها اسـتدالل ملحـدان علیـه وجـود
خداوند است ) ،(Pojman, 163یکي از پرچالشتـرین مسـائل فلسـفي و نیـز کالمـي در
تاریخ اندیشه بوده است .برخي شرور را عدمي مـيدانسـتند ،درحـاليکـه برخـي دیگـر بـا
پذیرش اصل وجود شرور ،آنها را اندك و اقلّی دانسته و درصدد تبیین آن بودهاند.
فرضیّۀ ما در نظریّۀ ادراکات اعتباري این است که اصوال شـرّ وجـود خـارجي نـدارد،
بلکه امري اعتباري است؛ یعني صرفاً در ساحت وهم وجود دارد.
 .1مسئلۀ شرّ و پاسخها
توجّه به این نکته مهمّ است که ارائۀ هر تعریفي از شرّ ،منجر به فرض یك نظر خاصّ،
آن هم قبل از شروع به بح است .در این حالت ،بح از همان ابتدا با پیشداوري
تنظیم ميشود .لذا شرور را با همان تصوّر ساده و متعارف که عبارت است از درد
طاقتفرسا ،رنج انسانهاي بيگناه ،اختالالت رواني و شخصیّتي ،بيعدالتي و بالیاي
طبیعي و مواردي از این دست ،تعیین ميکنیم ( .)Peterson, 93موارد ملموسي از این
نوع شرور را انسانها تجربه کردهاند و در آثار ادبي داستایفسکي و برویتس و...
نمونههایي از آنها تبلور یافته است.
 .0مقصود علّامه از سیر قهقرایي بازگشت به عقب و بررسي احواالت انسانهاي اوّلیه و جوامـع بـدوي اسـت ،مـثال
ميتوان قبایلي را که با تمدن آشنا نشدهاند بررسي کرد ،یا اصوال با توجه به علم مردم شناسي به مطالعه دربارۀ
جامعه و ...پرداخت .بررسي افعال غریزي و نیز اجتماعي دیگر حیوانات نیز در همین راسـتا قابـل تبیـین اسـت.
همچنین نوزادان از آنجا که بدون اطـالع از اعتباریـات والـدین و اجتمـاع ،افعـال خـویش را شـکل مـيدهنـد،
ميتوانند براي مطالعه جهت تبیین چگونگي شکل گیري اعتباریات مورد بررسي و مداقه قرار گیرند.
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تقسیمبندیهای متنوّعی در مورد شرور انجام گرفته است ،ولی اجماالً میتوان سه نوع
شرّ را بازشناخت :اخالقی ،طبیعی ،و متافیزیکی .شرور اخالقي همان افعال قبیح انسانها
هستند؛ شرور طبیعي نیز دردها ،رنجها ،و مصائب جسماني را دربرمیگیرند؛ و شرّ متافیزیکي
همان نقصی است که در خود وجود بال یر است ،نقصی که او را به غیر محتاج میکند.
الیبنیتس که اوّلین بار شرّ متافیزیکی را معرّفی کرد بر این باور بود که اساساً هر آنچه غیر
از خداوند است ذاتاً نقص دارد و اگر چیزی را بدون شرّ فرض کنیم ،در حقیقت آن را در
سطح کمال خداوندی در نظر گرفتهایم که ممتنع است .لذا همینکه جهان مخلوق خداوند
است نشان میدهد که باید دارای شرّ باشد (عسگری سلیمانی امیری .)925 ،در مواردي که
فعل اختیاري و قبیح منجرّ به رنج فیزیکي شود از آنجا که هم میتوان آن را شرّ اخالقی
دانست و هم طبیعی ،لذا با نوعی «شرّ مرکب» 0مواجهایم.
تقریر مسئله به شکلها و گونههاي مختلفي انجـام گرفتـه اسـت .مـا در ایـنجـا بـه
تبعیّت از ویلیام رو ،تمامی تبیینهایی که در صدد نفی شرور هستند ،اعمّ از اینکه شـرّ
را پنداری بدانند یا نسبی یا وهمی یـا عـدمی یـا خیـالی یـا ...در یـك کـالم بـه مثابـۀ
تبیینهاي ناظر بر عدمی بودن شرّ در نظر ميگیریم .در این میان ،تقریري که بهواسـطۀ
نظریّۀ ادراکات اعتباري ارائه خواهد شـد ،تقریـري بـيسـابقه در فلسـفۀ اسـالمي اسـت
(مطهري ،اصول فلسفه و روش رئالیسم(شرح) )219/2 ،که در ادامـه و در تقسـیمبنـدي
پاسخها ،جایگاه این تقریر در میان دیگر تقریرها را تبیین ميکنیم.
 .1 .1صورتبنديهاي گوناگون از مسئلۀ ش ّر
مسئلۀ شرّ وقتي در فلسفۀ دین مطـرح مـيشـود دو صـورت دارد .صـورت اوّل ،مسـئلۀ
منطقي شرّ است .در مسئلۀ منطقي شرّ 2بح بر سر ناسازگاري مدّعیات دیني است .در
حاليکه در صـورت دوم ،یعـني در مسئلۀ قرینهاي شـرّ ،9بحــ بـر ســر ناپــذیرفتني
بودن مدّعیـات دیني است ( .)Peterson, 104به طور سنّتی ،فرض بر آن است که اصل
وجود خدا به اثبات رسیده است و مشکل صرفاً بر سر سازگار کردن مسئلۀ شرّ با وجـود
خداوند است .امّا در دوران جدید حتّی به فرض سـازگاری ،بـا تمسّـك بـه مسـئلۀ شـرّ
میتوان علیه وجود خـدا برهـان بـه دسـت داد و مـدّعیات دینـی بـرای وجـود خـدا را
ناپذیرفتنی تلقّی کرد.

1. complex evil
2. logical problem of evil
3. evidential problem of evil
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در هر کدام از صورتهاي فوق متألّهان و فیلسوفان بسیاري ،دالیل له و علیه این
مسئله را ارائه کردهاند .به عنوان مثال ،در مسئلۀ منطقي شرّ فیلسوف دین آمریکایي
آلوین پلنتینگا 0طيّ نظریّۀ «دفاع مبتني بر اختیار» 2سعي کرده است تا نشان دهد که
مدّعیات دیني با وجود شرور سازگارند .بر این اساس ،از آنجا که فعل اخالقي هنگامي
ارزش دارد که مختارانه ،و نه از روي اجبار ،انجام شود ،لذا خداوند باید به بندگاناش
اختیار ميداد .از سویي دیگر ،کسي که اختیار دارد ميتواند از آن سوء استفاده کند .این
سوء استفاده اگرچه شرّ است ،الزمۀ فعل اخالقي است و بدون آن خلقت دچار نقص
ميشد .همچنین اگر شرور طبیعي رخ نميداد ،بسیاري از افـعال اخـالقي چـون
نوعدوستي ،محبّتورزي ،ایثار ،و ...تبلور پیدا نميکـردند .لـذا بـاز هم ميبینیم که
شـرور طبیـعي الزمۀ بسیاري از افعال اخالقي است ).(See: Plantinga, A.
در مورد مسئلۀ قرینهاي شرّ ،فیلسوفان غیردینداري نظیر ادوارد مدن ( )0325پیتر
هر ( )0395مایکل مارتین ( )0392و ویلیام رو )0390( 9و وزلي سلمون )0325( 4هر
یك به شیوۀ خویش مسئلۀ شرّ را قرینهاي دالّ بر ناپذیرفتني بودن مدّعیات دیني
دانستهاند .یعنی استدالل کردهاند که بر اساس این مسئله به این نتیجه ميرسیم که
خدایي وجود ندارد ،یا آن طور که در ادیان ابراهیمی بیان شده نمیتوان از خدا سخن
گفت .حال با استفاده از نظریّۀ علّامه میتوان تقریری نو از شرّ به دست داد که در مسئلۀ
شرّ بهطورکلّ راهگشا باشد.
برای اینکه جایگاه نظریّۀ علّامه در بین دیگر نظریّات معلوم شود ،نخستتقریر ویلیام
رو از مسئلۀ قرینهاي شرّ به جهت جامعیت آن در تقسیمبندي انواع پاسخها نقل میشود
) (Geivett, R. Douglas and William L. Rowe, 33_43تا جایگاه نظریّۀ علّامه
براساس آن تقسیمبندي نشان داده شود .این تقسیمبندی از این روی مهمّ است که تقریر ما را
روشنتر خواهد کرد .او مسئلۀ قرینهاي شرّ را به این صورت تقریر ميکند:
0ـ مثالهایي در جهان از رنج 5شدید وجود دارد که موجود قادر مطلق و عالم مطلق
ميتوانست از آنها جلوگیري کند بدون اینکه خیر برتري را از دست بدهد و نیز بدون
اینکه دچار شرور دیگري شود که همپایه یا شدیدتر از این شرور باشند.
2ـ موجود عالم مطلق و کامالً خیرخواه ،از هر مصیبت شدید ممکن جلوگیري ميکند
مگر اینکه با این جلوگیري خیر شدیدتري از دست برود و یا دچار شرور دیگري شویم
1. Alvin Plantinga
2. Free Will Defense
3. William L. Rowe
4. Wesley Salmon
5. suffering
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که همپایه یا شدیدتر از این مصائب باشند.
9ـ نتیجه اینکه :چنین موجودي که قادر مطلق ،عالم مطلق ،و کامالً خیر باشد وجود ندارد.
ویلیام رو پاسخ یك دیندار به این استدالل را دو گونه ميداند .پاسخ مستقیم و پاسخ
غیرمستقیم .در پاسخ مستقیم 0مثالهایي که براي تأیید مقدّمۀ اوّل مطرح ميشوند نقض
ميگردند تا بدین ترتیب مقدّمۀ اوّل نقض شود .در پاسخ غیرمستقیم ،2شخص دیندار نقیض
مقدّمۀ سوم (نتیجه) را از طرق دیگر (مثالً برهان جهانشناختي) اثبات ميکند و با فرض
صدق مقدّمۀ دوم ،مقدّمۀ اوّل خود به خود نقض ميشود .ویلیام رو در ادامه تأکید ميکند که
بح در این جا بر مفهوم یا گزارۀ ناظر بر خدا نیست ،بلکه بح دربارۀ باور و معقولیت است،
لذا از نظر ویلیام رو رویکرد یك ملحد در مقابل این پاسخها سه گونه است :ملحد ناهمدل،
ملحد بيتفاوت ،و ملحد همدل .ملحد ناهمدل 9اصوالً دینداران را غیرمعقول ميداند و ملحد
بيتفاوت 4به دینداران بیتفاوت است و نظر خودش را دارد ،یعنی دربارۀ متدیّنان نظری اعمّ
از معقول یا نامعقول دانستن آنها نمیدهد؛ درحاليکه ملحد همدل ضمن اینکه دینداران را
قبول ندارد آنها را معقول ميداند.
ویلیام رو براي تأیید نظریّهاش مثالي ميآورد .فرض کنید شما عزیزي را تا فرودگـاه
بدرقه کرده و از پرواز او مطمئن هستید .به نحوي کامالً فرضي ،اگر هواپیما در آبهـاي
اقیانوس سقوط کند و همۀ اجزاي آن ناپدید شـوند و همـۀ افـراد آن از بـین برونـد بـه
طوري که هیچ کدام از گروههاي امداد نتوانند کسي را نجات دهند و لـذا منطقـاً حکـم
کنند که کسي زنده نمانده ،شما نیز حکم به مرگ عزیزتان ميدهید و حکم شما معقول
است .اگر شخص داخل هواپیما ،فردي قوي بوده و از قضا جلیقۀ نجـات بـر تـن داشـته
باشد و هم اکنون در آبهاي اقیانوس شناور باشد ،ميداند که شما این حکم را دربارۀ او
خواهید داشت و شما را معقول خواهد شناخت ،درحاليکه مسلماً مـيدانـد حکـم شـما
صدق ندارد .به همین ترتیب ،یك ملحد همدل با اینکه دینداران را صادق نميداند امّـا
ایشان را معقول ميداند (.)Ibid
تقسیمبندي ویلیام رو روي دیگري نیز دارد .یك دیندار هم ميتواند ضـمن ایـنکـه
اعتقادي به وجود شرّ ندارد ،قائالن به وجود شـرّ را معقـول بدانـد .علّامـه طباطبـایي در
نظریّۀ خویش قصد نفي این احساس بشري مبني بر وجـود بالیـاي طبیعـي ،اخالقـي ،و
متافیزیکي را ندارد ،بلکه ایشان بر این باور است که این شرور ،با نگاه فلسفي و عمیقتـر
1. the direct attack
2. the indirect attack
3. unfriendly atheism
4. indifferent atheism
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به مسئله ،صرفاً اعتباریاند و اعتبار شـرّ ،اگرچـه منشـأ خـارجی دارد ،خـارجی نیسـت
(طبـــاطبایی ،اصــول فلســفه و روش رئالیســم .)069/2 ،لــذا علّامــه بــر اســاس ایــن
تقسیمبندي ،در صدد نفي مقدّمۀ اوّل از مسئلۀ شرّ است؛ یعني با رویکردي مسـتقیم در
صدد نفي وجود شرور در عالم است .بناي ایشان در نظریّۀ ادراکات اعتباري حلّ مسـئلۀ
شرّ نیست (سبحانی ،جامعیت عالمه طباطبایی ،)239 ،با این حال خود ایشان در تفسیر
المیزان بح شرور را با اعتباریّات مرتبط ساخته و نیز تأکید کردهاند که بررسـي لـوازم
این نظریّه در دیگر مسائل فلسفه نتایج سودمندي بـه دسـت خواهـد داد( 0.طباطبـایي،
اصول فلسفه و روش رئالیسم  .)221/ 2،لذا ما قصد تبیین مسئلۀ شرّ را بـر اسـاس ایـن
نظریّه داریم و نه لزوماً حلّ مسئله را .اگرچه به نظر ميرسد که با عـدمي دانسـتن شـرّ،
مسئلهاي هم در کار نباشد یا به نحوي مسئله حلّ شده باشد.
 .2نظریه ادراكات اعتباری
در نظریّۀ ادراکات اعتباري ،شرّ و اصوالً آنچه مصداق خوبي و بدي (حسن و قبح) است،
امري اعتباري لحاظ ميشود .بر این اساس ،اعتباریّات اگرچه بـر پایـۀ ادراکـات حقیقـي
شکل ميگیرند ،مطابَقي در خارج ندارند و اصطالحاً صدق اعتباریّـات بـا صـدقي کـه در
ادراکات حقیقي مطرح است متفاوت است (طبـاطبایی ،اصول فلسـفه و روش رئالیسـم،
 .)065/2برای بررسي ارتباط اعتباریّات با مسئلۀ شرّ بایـد مسـئلۀ «صـدق اعتباریّـات» و
«وجه مطابقت» در این ادراکات بررسي شود و همین امر کلید تبیـین مـا از مسـئلۀ شـرّ
است .لذا مسئلۀ صدق و توجیه اعتباریات در معنی خـاصّشـان در ایـن بخـش بررسـي
ميشود تا تمهید الزم برای ورود به مسئلۀ شرّ فراهم بیاید.
در مورد اعتباریّات به معناي اخصّ که در حکمت عملی مطرح میشـود سـؤال ایـن
است که آیا آدمیان کاشف این مفاهیماند یا مخترع آنها؟ روشـن اسـت کـه اگـر ذهـن
 .0یکي از پیامدهاي چنین نگرشي تاثیر آن در فهم متن مقدس و تفسیر ميباشد .بر خالف ارتودکسي نـوین (نـو
ارتدکسي) در الهیات مسیحي ،که سفر پیدایش کتاب مقدس و اصوال متن مقدس را نه به عنوان امر مسلم و نه
حتي امري تمثیلي بلکه به مثابه بیان کامال کنایي حقایق دینـي مـيدانسـتند (بـاربور411 ،ــ ،)402در نظریـه
ادراکات اعتباري به هیچ روي در صدد چنین برداشتي نیستیم .اصوال بسیاري از مسیحیان اذعان به وقوع شرور
در کتاب مقدس را قطعي ميدانند ،یعني معتقدند اعتقاد به مسیحیت لزومـا بـه تصـدیق مقدّمـۀ اوّل اسـتدالل
ویلیام رو خواهد انجامید ) .(Hick, 40امّا علّامه نظریه خویش را با متن مسـتقیم آیـات قـرآن زینـت داده تـا
شبهه برداشت کنایي از متن مقدس شامل این نظریه نشود .ایشان متن آیه  13سـوره نسـاء را تصـریح قـرآن
ناظر بر مضموني شبیه آنچه در نظریه ادراکات اعتباري گفتیم ميداند ،لذا به هیچ روي قصد برداشت کنایي از
قرآن ندارد (الطباطبایي ،المیزان فی تفسیر القرآن .)1/5،متن آیه فوق الذکر از این قرار است« :مـا أَصـابَكَ مِـن
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَهِ وَ ما أَصابَكَ مِن سَیِئَةٍ فَمِن نَفسِكَ وَ أَرسَلناكَ لِلنَاسِ رَسُوالً وَ کَفى بِاللَهِ شَهیداً» (آنچه از نیکیها
به تو مىرسد ،از طرف خداست و آنچه از بدى به تو مىرسد ،از سوى خود توست).
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نوعي فعالیّت و خالقیّت ذهني نسبت به این ادراکات داشته باشد ،آنگاه ميتـوان آنهـا
را اعتباري نامید و در صورتي که ذهن صرفاً کاشف آنها باشد و در شـکلگیـري آنهـا
0
نقشي فعّال نداشته باشد از اعتباریّات نمیتوان سخن گفت.
 .1 .2ارتباط مسئلۀ حسن و قبح افعال با اعتباریّات
بح از قدرت باري ،جبر و اختیار ،جبر و تفویض ،چرایي خلقت شیطان و تحلیل مسئلۀ
شرور ،در میان مسلمانان قرون نخستین سر از مسئلۀ حسن و قبح اشیا و افعـال درآورد
و متعاقباً در میان آنها شکافي پایدار پدید آورد و آنان را در دو دستۀ کالن اشاعره و اهـل
عقل و عدل (معتزله) جاي داد .اشاعره که از اهل سنّت بودند ،برخالف معتزله ،ذاتـيبـودن
(یعني واقعي و عینيبودن) حسن و قبح را منکر شدند و نیك و بد اعمال را ناشـي از نیـك
و بد شمردن و امر و نهي شارع ميدانستند ،و افعال اختیاري و عناوین اخالقـي را پـیش از
حکم شارع ،فاقد حکم ميشـمرد ند و بـه جـاي نیـك و بـد اخالقـي و عقلـي ،موافقـت یـا
مخالفت با حکم شارع را مينشاندند؛ و بـه همـین دلیـل ،افعـال االهـي را فـوق اخـالق ،و
غیرقابل تحسین و تقبیح بشري ميدانستند (جرجانی010 ،ـ.)035
در این میان نظریّۀ علّامه را میتوان امر بین االمرین نامید .علّامه از طرفی با اعتباری
دانستن حسن و قبح و ناظر بودن آن به عالم انسانی (و نه عالم الوهی) ،از نظریّۀ معتزلـه
فاصله میگیرد و از سوی دیگر با لحاظ نوعی عقالنیت در افعال بشـری و حسـن و قـبح
آنها مرز خود را با اشاعره مشخّص میکند .بر این اساس ،وی با گمـان و زعـم معتزلـه
مبني بر استفادۀ صرف از برهان عقلي و منطقي بر مبنای حسن و قـبح عقلـی مخالفـت
کرد ،درحاليکه اشاعره را به خاطر بياعتنـایي بـه جایگـاه عقـل در ایـن مسـئله مـورد
نکوهش قرار داد (الطبـاطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن .)031/04 ،پس اشاعره بهخطا
پای عقل را در اعتباریّات بستهاند درحالیکه اگرچه اعتباریّات حقیقـی نیسـتند و وهـم
منشأ آنها است ،امور حقیقي به انحای گوناگونی در شکلگیري آنها مؤثرند.
الزم به ذکر است که فارابي و ابنسینا پیشاپیش به مشهوري و بـالتبع جـدلي بـودن
 .0در دوره معاصر منازعات فیلسوفان تحلیلي جدید بر سر عینيبودن یا اعتباريبودن نیکي و بدي از همین اساس،
شکل گرفته است ،به طوري که اعضاي حلقه وین با سوء فهم از قضایاي اخالقـي و متـافیزیکي  ،ایـن قضـایا را
بيمعني دانسته بودند (خرمشاهي ،0919 ،صص 24ـ . )9ميتوان حجم کثیري از مباح جدید فلسفي در باب
اخالق را حول دو محور «خوب» و «باید» سامان داد.علماي اصول نیز به دلیل وجود زبانشناسي ،اخالقشناسي و
منطق قضایاي حقوقي در این علم  ،به نحو منطقي به بح از وضع الفاظ ،نیك و بد اخالقي ،تکلیف و حق و نیز
مفاهیمي چون مالکیت ،ریاست و  ...که حاکي از تأسیسات حقوقياند کشانده شدهانـد .صـب ه اصـولي مباحـ
علّامه طباطبایي خصوصاً به دلیل تأثیري که ایشان از استاد خـویش شـیخمحمدحسـین اصـفهاني معـروف بـه
کمپاني در علم اصول پذیرفتهاند و نیز از طریق بیان مباح ادراکات اعتباری توسط ایشان ،کامالً واضح است.
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حکم به حسن عدل و قبح ظلم اشاره کردهاند و لیکن توجّه و تمرکز خاصّ علّامه بر این
مبح و استنتاج لوازم و ثمرات آن مسبوق به سابقه نبوده است (نکـ  :الفارابی ،ص405؛
ابنسینا.)203/0 ،
 .2 .2منشأ حصول اعتباریّات
اعتباریّات به معنای اخصّ حاصل فعالیّت و وضع ذهناند و لذا واقعیّت خارجی نمیتواند
منشأ و مبدأ آنها باشد (طبـاطبایی ، ،اصول فلسفه و روش رئالیسـم  .)061/2 ،در ایـن
صورت ،میتوان اعتباریّات را ذهنی دانست .امّا باز این سؤال مطرح میشود که آیا عقـل
منشأ و مبدأ اعتباریّات است ،یا قوّۀ وهم یا خیال ،و در هر کـدام از ایــن فـرضهـا چـه
نتـایجی حاصل میشود .ضمناً این سـؤال هم مطـرح میشود که رابطـۀ اعتباریّـات کـه
اموری ذهنی هستند با واقع و با نفساألمر چگونه است.
در مسیر پاسخگویي به مسئلۀ پـیشگفتـه الزم اسـت بـا ارائـۀ تعریفـی از ادراکـات
اعتباری از طریق مقایسۀ اعتباریّات با استعارات ادبی به چگونگی پیدایش امـر اعتبـاری
بپردازیم .دلیل این مقایسه مشابهتهـای اسـتعاره و اعتبـار اسـت (طبــاطبایی ،اصـول
فلسفه و روش رئالیسم051/2 ،ـ .)053بر این اسـاس ،خـواهیم دیـد اعتباریّـات امـوری
هســتند کــه ســاختۀ ذهــن و نفــس مــیباشــند و قـوّۀ وهمیّـه منشــأ اعتباریّــات اســت
(طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم.)069/2 ،
به طور خالصه «ادراکات اعتباری فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجـات
حیاتی ،آنها را ساخته و جنبۀ وضعی و قراردادی و فرضی و اعتبـاری دارد و بـا واقـع و
نفساألمر سر و کاری ندارد» (مطهري ،اصول فلسفه و روش رئالیسم (شرح).)049/2 ،
علّامه طباطبایی اعتباریّات را با کمك استعاره و مجاز تبیین مـیکنـد .اهمّیّـت ایـن
مسئله وقتي بیشتر ميشود که بدانیم محمد حسین اصفهانی در رسالۀ تحقیـق الحـق و
الحکم تلویحاً استعاره را نوعی اعتبار شمرده است 0.استعاره و اعتبار از چند بُعـد بـا هـم
شباهت دارند :اوّل اینکه در تعریف مشابهاند ،چرا که اسـتعاره نیـز همچـون اعتباریّـات
جنبۀ وضعی و فرضی دارد (یعني با خارج و نفساألمر ارتباط مستقیم ندارد) .دوم اینکه
هم استعاره و هم اعتبار از واقع خارجي اخذ ميشوند .انسان از پـیش خـود بـدون هـیچ
زمینۀ قبلی مفهومسازی نميکند ،بلکه همۀ تصوّرات انعکاسـات عـالم واقـع در نـزد قـوّۀ
« .0بـل التحـقیق...انـها [یعنـی اعتبـار] موجـوده بودجودها االعتـباری ال بوجـودها الحقـیقی  ...اوجـده منـه لــه
االعـتبار بوجـوده االعتـباری ،مثال االسد بمعنی الحیوان المفترس معنی لو وجد بوجوده التحقیقـی لکـان فـردا
من نوع الجوهر ،لکنه قد اعتبر زیدا اسدا ،...فزید اسد باالعتبار(» ...نکـ  :محمد حسین اصـفهانی ،رسـاله تحقیـق
الحق و الحکم ص  ،91حاشیه مکاسب).
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مدرکه است (طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم .)065/2 ،بنابراین انسـان بـا گـرفتن
تصوّرات حقیقی از خارج ،بین آنها ـ بنا به اغراضی ـ مناسبت و ارتبـاط ایجـاد مـیکنـد کـه
نتیجۀ آن ساختن استعاره و اعتباریّات است .مثالً ميگوید« :فالنـي مـاه اسـت» درحـاليکـه او
«کرۀ ماه» نیست .سوم اینکه هر دو بر احساسـات و دواعـي مبتنـيانـد .و چهـارم ایـنکـه در
واقعیّت خارجي تأثیر دارند ،چراکه براي رفع احتیاجات ما طرّاحي مـيشـوند و باعـ شـکل-
گیري افعال ميگردند .پنجم اینکه کیفیّت پیدایش کثرت در اینها کامالً مشابه است.
علّامه طباطبائي در تبیین مقایسۀ اسـتعاره و اعتبـار از یکـي از اشـعار حـافو سـود
ميجوید« :ماهي چو تـو آســمان نـدارد سـروي چـو تــو بوســتان نـدارد .»...ایشــان
استـدالل ميکنند که «ميدانیم کـه ایـن کـار بیهـوده نبـوده» و غـرض «همانـا تهیـیج
احساسات دروني اسـت ...و از ایـن تمثیـل احساسـي ،نتیجـۀ عملـي گرفتـه مـيشـود»
(طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم.)053/2 ،
لذا خوب دانستن چیزي لزوماً به وضع و حالت نفساألمري آن مرتبط نیست و فاعل
شناسا در درك این مفاهیم و برقراري این نسبتها نقش بهسزایي دارد ،همانطور که در
مورد استعارات چنین است .مسئلۀ حسن و قبح افعال و صدق و توجیه این امور از جملۀ
فروعاتي هستند که ميباید با در نظر گرفتن این دقیقـه ،در چـارچوب نظریّـۀ ادراکـات
اعتباري تبیین و شرح و تفسیر شوند.
علّامه با تـوجّه به شباهت بین استـعاره و اعتبـاریّات ،منشأ این امـور را قـوّۀ وهمیّـه
ميداند ،چرا که اگر اعتباریّات مطابَق خارجي نداشته باشند ،ناگریز وهم و قـوّۀ وهمیّـه
منشأ اعتباریات است« :این معاني وهمیّه ]یعني اعتباریات[ در ظرف توهّم مطابَق دارنـد
اگرچه در ظرف خارج مطابَق ندارند .یعني در ظرف تخیّل و توهّم ،مثالً ،انسـان مصـداق
شیر یا ماه است؛ اگرچه در ظرف خارج چنین نیست .یعني در پندار ،حدّ شیر یا ماه بـه
انسان داده شده اگرچه در خارج از آن یك موجود دیگـري اسـت» (طبــاطبایی ،اصـول
فلسفه و روش رئالیسم069/2 ،ـ.)064
علّامه سـعي دارد از آیـات قـرآن هـم براي تأیـید این نظـریّه استفاده کند و با توجّه
به فطرت واحد انسان بر این باور است که اعتباریّات انسانها کامالً مشابه هم و بر اساس
یك فطرت واحد ـ فطرت اللّه الـذي فطر الناس علیها ـ شکــل مـيگیــرد .بــه طــور
مثـال ،ایشـان آیـۀ «فَأَلهَمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقوَاهَا» را نوعـي هدایـت الـهي تفسـیر ميکنـند
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که بر اسـاس آن بهـترین اعتـباریّات بـراي بشـر از سوی خدا خواهـد بـود (طباطبـایي،
0
المیزان فی تفسیر القرآن.)900/5 ،
حال به مسئلۀ صدق اعتباریات که کلید حلّ مسئلۀ شرور است ميپردازیم.
 .3 .2نحوۀ صدق و توجيه اعتباریّات
براي فهم مسئلۀ شرّ بر اساس این نظریّه ،چگونگي صدق اعتباریات بایـد بررسـي شـود.
مقصود ما از صدق در اینجا نظریّۀ مطابقت است .لذا صدق و توجیه اجمـاالً مبتنـي بـر
رابطۀ اعتباریّات با واقع خارجی و نفساألمر است .در این مسیر ابتـدا ضـابطۀ ادراکـات
اعتباری به منظور خلط نشدن با ادراکات حقیقی را تبیین میکنیم و سـپس بـه رابطـۀ
آنها با واقع و نفساألمر میپردازیم و در انتها نظریّۀ صدق و توجیه که نـاظر بـه احـراز
اعتبار آنها است را بررسی میکنیم.
این نکته را یادآور ميشود که صدقي که در ادراکات حقیقي مدّ نظر است در اینجـا
مالك نیست .لذا این بیان که «اگر بخواهیم انشاء را از لحاظ عدم اتصاف آن به صـدق و
کذب ارزیابي کنیم ،باید مفـاهیم اعتبـاري را انشـایي بگیـریم» (جـوادی ،)016 ،گرچـه
صحیح است ،در کالم علّامه باید تبیین و تدقیق بیشـتري شـود .اعتباریّـات اگـر صـدق
حقیقي نداشته باشند (چنانکه توضیح خواهیم داد که چنین صدقي ندارند) ،به ایـن معنـا
نیست که نميتوان از اصل صدق و کذب در این امور صحبت کـرد بلکـه «در واقـع خبـر از
رابطۀ نفس با آنها داده ميشود» (مطهری ،مقاالت فلسفی211 ،ـ .)212نبایـد از نظـر دور
داشت که از نظر علّامه ادراکات اعتباري قضیّهاند و نه مفهـوم صـرف (طبــاطبایی ،اصـول
فلسفه و روش رئالیسم .)061/2 ،ثانیاً ایشـان ایـن قضـایا را ادراکـي و معنـادار و «صـادق»
ميدانند .علّامه بر اساس «مطابَق وهمي» اعتباریّات دربارۀ «صدق» آنها سخن ميگوید .امّـا
برخي در تبیین اعتباریّات به این ظریفه در نظریّۀ اعتباریّات توجّه نکردهاند.
حـال به ضـابطۀ ادراکات اعتباری کـه از اهمّیّت ویـژهای برخوردار است مـيپـردازیم.
این اهمّیّت از آن جهت است که گاهی گمان میشود که ادراکات اعتباری را مـیتـوان بـه
همان ادراکات حقیقی فروکاست .این مسئله خصوصـاً در علـم اصـول و در مسـئلۀ «خلـط
اعتبار و حقیقت» مسـائل فراوانی را پیش کشیده است.این خلط و لبسها از بیتوجّهی بـه
 .0از همـین رو اسـت که در داسـتان فـرزنـدان آدم ،تـدفین یــك کـالغ توســط کــالغ دیـگري کـه طـــریقه
دفــن جسـد را به قــاتـل آمــوزش داد ،را نـمـونه یــك الـهـام فــطري و الــهي مـيدانـد «پـس ...نفرمـود:
«کالغي تصادفاً  »...بلکه فرمود« :خداي تعالي کالغي را فرستاد تا  ...کیفیت...را...تعلیم کند ،پس کالغ  ...خـودش
متوجه نبوده که مامور خدا...است ،و همچنین پسر آدم متوجه نبود ...پس به حسب ظـاهر تصـادفي  ...و لـیکن
سرنخ همة اینها در دست خداي سبحان است( ».طباطبایي ،المیزان.)913/5 ،
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این امر است که ادراکـات اعتبـاری به لحاظ مضمون و محتوا از ادراکات حقیقی متمایزند.
علّامه طباطبایی دو ضابطۀ کلّی برای اینگونه ادراکات مطرح کرده اسـت .اوّل ایـنکـه
یك ادراک اعتباری متعلّق قوای فعّاله است .بر این اساس ،گزارههـایی کـه حـاوی خبـر از
جهان خارجاند و اصطالحاً اخباریانـد از شـمول ادراکـات اعتبـاری خـارج مـیشـوند .دوم
اینکه ادراکات اعتباری نسبتی را میان قوای فعّاله با مادّۀ خـارجی برقـرار مـیکننـد کـه
همان نسبت «باید» است .مثالً «سیب میوۀ درختی است» فکری خواهد بود حقیقـی ولـي «
این سیب را باید خورد» اعتباری خواهد بـود (طباطبـایی ،اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم،
 .)211/2با این تعریف پُرواضح است کـه صـدق اعتباریّـات ،خـارجي نیسـت .اصـوالً خـود
تقسیم حکمت به عملی و نظری نشانی از توجّه فیلسوفان به مسـئلۀ صـدق و مطابقـت یـا
عدم مطابقت انواع ادراکات با واقع خارجی است به طوری که آنچـه دربـارۀ هسـتهـا یـا
حقایق خارجی نیست در حکمت عملی متجلّی اسـت درحـالیکـه حکمـت نظـری همـان
بررسی هستها و امور واقعی خارجی است« .ماهیّت حکمت عملي ماهیّت انشاء است ولـي
حکمت نظري ماهیّتاش ماهیّت اخباري است( ».مطهری ،نقدی بر مارکسیسم.)011 ،
قضایاي اعتباري اگرچه با قضایاي حقیقـي متفـاوتانـد ،از آنجـا کـه ایـن قضـایا و
تصدیقات معنا دارند و منشأ اثرند و بدون آنها فعلي صورت نميگیرد ،منشأ خاصّ خود
را بر اساس فعلي که از آنها مدّ نظر است دارند .از همین جا معلوم ميشود که در منشأ
این ادراکات باید درنگ و تأمّل بیشتري کرد .به نظر ميرسد که این ادراکات با مصادیق
وهمي که در قوّۀ وهمیّـه اسـت مطـابقانـد (طبــاطبایی ،اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم،
 )069/2و بر آن اساس مورد سنجش صدق و کذب قرار ميگیرند؛ یعني به حسب ماهیّـت
و کارکرد خاصّي که دارند ميتوانند مطابق خاصّ خود را نیـز داشـته باشـند و یـا نداشـته
باشند ،و از اینرو صدق اعتباریات موقّت است .مثالً بر اساس یك اعتبار به شخصی خـاصّ
ماه بودن را نسبت میدهیم درحالیکه او کرۀ ماه نیست (طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش
رئالیسم .)053/2 ،این اعتبار در ظرف وهم اسـت و خـارجی نیسـت .در هـر حـال ،از نظـر
ایشان اعتباری بودن با غایتی که در وهم است مرتبط است و نه غایت خارجی.
در مسئلۀ شرّ نیز چنین است .به عبارت دیگر ،آنچه ما شرّ میپنداریم نیز همچـون
اعتباریّات وجود خارجیاش ارتباط مستقیم با شرّ بودناش ندارد .البتّه در کتب فلسـفی
علّامه ،به وضوح در این باره سخن به میان نیامده اسـت امّـا در پایـان جلـد دوم کتـاب
اصول فلسفه ایشان تبیین دیگر مباح کالمی بر اساس نظریّۀ ادراکـات اعتبـاری را بـه
خوانندگان ارجاع میدهد و همانطور که در ادامه خواهد آمد در تفسیر ،تـا حـدّی ایـن
مبح را بررسی میکند.
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اعتباریّات عمـلی دستخوش ت ییرند ،چـون مـولود یا طفیـلی احساساتی هستند که
مناسب قوای فعّاله میباشـند و از جهـت ثبـات و ت ییـر و بقـا و زوال ،تـابع احساسـات
درونیاند .علّامه طباطبایی عوامل ت ییر اعتبارات را چنین معرفي میکند :الـف) عوامـل
محیطی و ج رافیایی ،ب) محیط عمل و نوع اشت ال ،ج) کثرت ورود یك فکـر بـه م ـز
انسان از طریق توارد افکار ،تلقین ،تربیت ،تبلی ات ،و ،...د) تکامل و توسعه در معلومات.
توجیه اعتباریّات نیز با توجّه به نحوۀ صدق آنها باید بررسي شود .اجمـاالً مـيدانـیم کـه
اعتباریّات تابع نیازهای طبیعي 0هستند (طبـاطبایی ،اصول فلسـفه و روش رئالیسـم.)015/2 ،
از نظر ایشان تالئم یا عدم تالئـم اعتباریّـات بـا غایـات تنهـا مـالك توجیـه اعتباریّـات اسـت
(طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم .)012/2 ،همانطور کـه ذکـر شـد ،غایـات موجـود
زنده که در راستاي رفع احتیاجات وجودي آن موجود است متبـوع ادراکـات اعتبـاري اسـت و
هر صورت علمي احساسي اعتباري ،تابع این غایات اسـت .پـس توجیـه ایـن ادراکـات ممکـن
نیست مگر بر اساس همین غایات (طبـاطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم.)010/2 ،
 .3تبيين مسئلۀ شرّ بر اساس نظریّۀ ادراكات اعتباری
علّامه طباطبایی در المیزان عالوه بر بح هاي روایي و قرآني ،بخشي را هـم بـا عنـوان «بحـ
فلسفي» آوردهاند .ایشان در این مباح با رویکردي کامالً فلسـفي بـه مسـائل نظـر کـردهانـد.
ایشان اصول مسئلۀ شرّ را با توجّه به نظریّۀ ادراکات اعتباري حلّ و فصـل مـيکننـد؛ بـه ایـن
معني که مسئلۀ شرّ را با حسن و قبح که خود از مفاهیم اعتبارياند مرتبط ميسازند.
« .1 .3حسن و قبح» و «خير و شرّ»
معتزله با قول به ذاتی بودن حسن و قبح و صدق و کذبپذیری حکم به حسـن و قـبح،
آنها را از امور واقعی و نفساألمری محسوب کردهاند ،حال آنکـه اگـر حسـن و قـبح را
اعتباری بدانیم ،چنین کاری خطا است .اشـاعره نیـز ،در مقابـل ،حسـن و قـبح را (کـه
اعتباری هستند) بهکلّی از هر گونه مقیاس عقلی برای ارزیابی خالی کردهاند .بـه خـاطر
شبهات وارده از سوي معتزله ،متکلّمان اشعري در معنای حسن و قـبح تحقیـق کـرده و
نهایتاً سه معنا ارائه کردند که تنها یکـي از آنهـا را بـه محـل نـزاع مربـوط مـيکردنـد
(خرازی.)009/0 ،
معني اوّل حسن و قبح در کالم اشعري ،کمال و نقص است .در اینجا «علـم خـوب اسـت»
یعني «علم کمال است» .در این معنا حسن و قبح امري ثابت و ذاتي اسـت و عقـل آن را درك
 .0علّامه گاهی از عبارت «جهازطبیعی» برای روشن شدن این نیازها استفاده کرده است.
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ميکند .معني دوم مالیمت یا منافرت با غرض است .مقصود از غرض در اینجا اثر فعـل اسـت
و نه اعتباري که در اعتباریّات مطرح کردیم .در معني دوم ،صحبت از امور حقیقـي اسـت کـه
باید با اثر استقبالي فعل که در زمان آینده انتظار ميرود تناسب داشته باشد .در معنـي سـوم،
حسن و قبح یعني شایستگي مدح و ذم (که ما هم همین معنا را در نظـر داریـم) .در ایـنجـا
آنچه سزاوار تحسین است خوب است و آنچه سزاوار توبیخ ،بد اسـت .بـدین ترتیـب مقصـود
معتزله این است که عقول انساني و نیز علم خداوندی شایستگي مدح یا ذم عمل فـينفسـه را
تشخیص دهند (جرجانی.)523 ،
از نظر علّامه ،خوبي و بدي از اعتباریّات هستند ،لذا نباید به دنبال تبییني جـدای از
تبیین اعتباریّات براي خوبي و بدي بـود .البتّـه اعتبـار خـوبي و بـدي ـ همچـون سـایر
اعتباریّات ـ ریشه در محسوسات دارند .با این تبیین و ریشهیابي که اصوالً آنچه در وهم
ميآید بر اساس یافتههاي تجربي و صور ادراکي حقیقي شکل گرفتـه اسـت و انسـان از
پیش خود صورتسازي نميکند .در وهم این صور حقیقي جرح و تعـدیل شـده و صـور
وهمي به وجود ميآیند .جرح و تعدیل «وهم» ،چیزي بـیش از چیـنش مجـدّد اسـت ،و
وهم موادّي را در تالئم با غایاتاش به یافتههاي تجربـي مـيافزایـد .توضـیح ایـنکـه از
مقدّمات صرفاً حقیقي به اعتباریّات نميتوان رسید؛ چراکه نتیجه تـابع اخـسّ مقـدّمات
است ،پس جرح و تعدیل وهم اضافه شدن مقدّمهاي کلّي و اعتباري در کنـار مقدّمـهاي
حقیقي است که منجر به اعتباري خاصّ در قوّۀ وهم ميشود (مطهري ،اصـول فلسـفه و
روش رئالیســم (شــرح) .)061/2 ،مــثالً اعتبــار زیبــایي و خــوبي در ســعادت ریشــه در
زیبایيهاي طبیعي دارد .بشر بعد از تشخیص زیبایی در همنوع خود به زیباییهایی کـه
در سایر موجودات طبیعی هستند متوجّه میشود و برگشت زیبایی باالخره به این اسـت
که وضع موجود با آن مقصدی که طبعاً در نوع آن هست موافق باشد .مثالً زیبایی چهرۀ
یك انسان برگشتاش به این است که هر یك از اجزای چهره از ابـرو و چشـم و گـوش،
لب ،دهان ،گونه ،چانه و ...طوری آفریده شده باشند و یا به رنگى و صفتى باشند که هـم
تك تك آنها مناسب باشند و هم هر یك نسبت به دیگری جـا دارد آن طـور باشـد .در
چنین وضعی است که نفس و دل بیننده چنین چهرهای ،مجذوب آن میشود و چهرهای
که چنین نباشد صـفت زیبایی نـدارد و به جــای کلمـۀ «زیبـا» کلمـۀ «زشـت» (قبـیح،
بدترکیب) بر آن صادق است .بسته به اینکه از این چند کلمه کداماش بـا اعتبـار مـورد
نظر سازگارتر باشد .انسان بعد از ایـن مرحلـه از تشـخیص ،مسـئلۀ زشـتی و زیبـایی را
توسعه میدهد و از چارچوب محسوسات خارج میکند و بـه افعـال و معـانی اعتبـاری و
عناوینی که در ظرف اجتماع مورد نظر قرار میگیرند سرایت میدهد .آنچه از این امور با
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غرض اجتماع یعنی سعادت زندگی بشر و یا بهرهمندی انسانها از زندگی سازگار اسـت،
زیبا ،خوب ،و پسندیده میخواند و آنچه با این غرض سازگار نباشد ،زشت ،بد ،و ناپسـند
مینامد .برگشت زیبایی باالخره به این است که وضع موجود موافق باشد با آن مقصـدی
که طبعاً در نوع آن هست (سبحاني ،حسن و قبح عقلی013 ،؛ الطباطبایی ،المیزان فـی
تفسیر القرآن00/5 ،؛ طباطبایي ،اصول فلسفه و روش رئالیسم.)219/2 ،
به همین ترتیب ،حسن و قبح نمي توانند اوصاف اشیا یا افعال ،از آن حیـ کـه شـئ یـا
فعلاند ،باشند .فعل از آن جهت که فعل است این اوصاف را نمـيیابـد و نـدارد ،بلکـه فعـل از
جهت تالئم و سازگاري یا عدم تالئم و ناسازگاري با غایت ،متّصف به ایـن اوصـاف مـيگردنـد.
لذا معنای اینکه میگوییم خدا مشرع ،آمر به حسن ،و ناهی از قبح است ،این است که
خداوند وجود ما را در نظامی متقن قرار داده که آن نظام ميتواند وجود ما را به غایـاتی
منتهی کند که همان سعادت ما است و خیر دنیا و آخرت ما در آن است ،و ایـن غایـات
همان است که از آنها تعبیر به مصالح میکنیم .توجّه به این نکته مهمّ است که غایاتي
که براي افعال االهي ذکر ميشوند غایات افعال او ميباشند ،نه غایـات ذات او .از طرفـي
نیز اینکه فالن عمل بر خدا واجب است به این معنا نیست که چیـزي بـر ذات خداونـد
واجب باشد .به بیان دیگر ،خداوند در تشریع برنامهها و دستورهاي دینـي همـان شـیوۀ
رایج میان عقال را به کار گرفته و از بشـر خواسـته اسـت تا بـر پــایۀ همــین شـیوههـاي
شناختهشده به تفکّر و تدبّر در برنامههاي دیني او بپردازند و رموز و دقایق آن را بـه دسـت
آورند .لذا علّامه ضمن اشاره بـه ایـن نقیــصۀ آدمـی ،قــول اشــاعره را تـا آنجـا صـحیح
میدانـد که به این نقیصه توجـّه داده میشود ،و تأکید میکند که با این حال عقـل آدمـی
میتواند در حدّ امکان جهت حسن و قبحها را کشف کند« .کشف کند» یعني جهت حسـن
و قبح جعلي شارع را کشـف کند؛ چـراکه اصـوالً اعتباریّات جعـلي و اعتباریانـد و تفـاوت
معنای دوم و سوم حسن و قبح کـه گذشـت همـین اسـت؛ امّـا عقـل جهـت آن را کشـف
ميکند« .شاید همین ،...جبریمذهبان را به انکـار حسـن و مصـلحت وادار سـاخته اسـت،
غافل از اینکه معنای اینگونه عبارات ،نفی حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبـات قـبح و
مفسدۀ آن ـ العیاذ باللَه ـ و سـاقط کردن افعال خـدا از اعتبـار عقالیـی و آن را بـه منزلـۀ
افعال کودکان قرار دادن نیست» (الطباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.)031/2 ،
 .2 .3مسئلۀ شرّ و نظریّۀ ادراكات اعتباري
تقریر مسئلۀ شرّ با حسن و قـبح اعتبـاري ،تقریـر نـویني از عـدمي بـودن شـرّ (صـب ۀ
افالطوني) است .در هر حال ،اگر از الفاظ گذر کنیم مقصود ایشان وهمی دانستن شـرور
است .چنانکه در مقدّمه هم آمد ،اعتباری و وهمـی بـودن شـرور را مـیتـوان از جملـۀ

052

سیدمرتضي حسیني ،حسین هوشنگی
Seyyed Mortaḍā Hossinī, Hossein Hūshangī1

نظریّاتی که بر عدمی بودن شرّ تأکید دارند دانست .علّامه ابتـدا بیـان مـيکنـد کـه شـ ّر
عدمي است و اصوالً هر امر قبیحي عدمي است ،زیرا وصـفي را کـه شـامل مصـلحت آن
است ندارد .از نظر ایشان ،خود حسن و قبح به اعتبار ما بستگي دارد ،پس وصف حسـن
یا قبح ،وصف شيء یا فعل فينفسه نیست .بر این اساس ،همۀ امور عالم نسبت به خیر و
شرّ یا حسن و قبح ال اقتضا هستند و این امـور و صـفات بـه اعتبـار مـا بسـتگي دارنـد.
بنابراین ،اصوالً چیزي به نام شرّ وجود خارجي ندارد .به عنوان نمونه ،اگر شـرور طبیعـی
را لحاظ کنیم ،زلزله در بلد کفر برای مؤمنین حسن جلوه میکند امّا برای کفار شرّ است
(طبـاطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.)00/5 ،
 .3 .3تبيين كالمي مسئله
تبیین کالمي مسئله این طور اسـت که مالکیّت خدا مطلق است ،لذا فعل او نمـيتوانـد قبـیح باشـد.
«آن تصرّفی از میان همۀ تصرفات قبیح و مذموم است ،که  ...عقال حقّ چنین تصـرّفی را
به تصرّفکننده ندهند ... ،امّا خدای تعالی هر تصرّفی در هر خلقی بکند ،تصرّفی است از
مالك حقیقی ،...پس نه مذمّتی به دنبال دارد ،و نـه قبحـی ،و نـه تـالی فاسـد دیگـری»
(طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.)34/0 ،
بر این اساس ،خدا ميتواند هر کاری را که بخواهد انجام دهد ،امّا سؤال این است که
خود خداوند طوري در متون مقدس سخن گفته که گـویي چیـزي بـر او واجـب اسـت،
علّامه این نکته را نیز در نظر داشته است و سعي در تبیین آن دارد .سنّت االهي بر ایـن
تعلّق گرفته که آنچه انجام ميدهد با عقول بشري سازگار باشد و مجعوالت اعتباري حق
را عقل بتواند کشف کند .از نظر ایشان ،خداوند «در مرحلۀ هدایت چون که با کودك سر
و کارش افتاده پس زبان کودکی با ما گشود ،و با ما به قدر عقل ما حرف زد ،خـود را در
مقام تشریع قرار داد ،آنگاه خود را محکوم کـرد بـه ایـنکـه کارهـایی را بایـد بکنـد ،و
کارهایی را نباید بکند( »...،الطبـاطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.)36/04 ،
علّامه براي تقریب به ذهن ،از تمثیل «ازدواج و زنا» سود جسته ،بیان ميدارد کـه در
این تمثیل نفس هر دو فعل یکسان اسـت درحـاليکـه اوّلـي خیـر و دومـي شـرّ اسـت.
«بنابراین حسنات ...وجودی هستند... ،و سیئات  ...عدمی  ...امّا متن عمل و نفـس آن در
دو حال خوب یا بد یکی است» .حتّي جواز ازدواجهاي فرزندان حضرت آدم (ع) با توجّـه
به اینکه در آن زمان نوع بشر تنها در فرزندان ایشان خالصه ميشده ،به همین ترتیـب
قابل تبیین است (الطباطبایي ،المیزان فی تفسیر القرآن.)1/5 ،
لذا بر اساس نظریّۀ ادراکات اعتباری ،حسن و قبح ،اعتباری خواهند بود .این بدان معنـا
است که فعل بما هو فعل یا واقع بما هو واقع ،هـیچگـاه بـه حسـن و قـبح (وصـف خـوبی
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وبدی) متّصف نمیشود .بلکه حسن و قبح در اعتبار ما معنا پیدا میکند و همـانطـور کـه
در توجیه ادراکات اعتباری گفتیم در تالئم یا عدم تالئم با غایات است کـه حسـن یـا قـبح
چیزی تعیین میگردد (طبـاطبایي ،اصول فلسفه و روش رئالیسم.)012/2 ،
از نظر علّامه ،اعتباریّات (از جمله خیر و شرّ) با برهان عقلی اثبات نمیشوند و نبایـد
با آنها همچون ادراکات حقیقی برخورد شود .از طرف دیگر ،این بدان معنـا نیسـت کـه
عقل به هیچ روی نمیتواند به کشف جهت حسن و قبح بپردازد.
 .4 .3مسئلۀ منطقي ش ّر
اجـماالً این راهـکار در انواع شـرور قابل دفاع است و در مسئلۀ منطقي و قرینـهاي شـرّ
(در شرّ اخـالقي ،طبـیعي ،و مابعدالطبیعي) کارآیي دارد .تبیینی که برای شـرّ بـه طـور
کلّی در این نظریّۀ مطرح میشود یکسان است؛ با این تفاوت که در مسئلۀ منطقـی شـرّ
چونان فالسفۀ سنّتی« ،حکمت االهی» منشأ این تبیین خواهد بود درحالیکه در مسـئلۀ
قرینهای شرّ ،بدون پیشفرض گرفتن خداوند ،شرور اعتباری تلقّی میشوند تا بیان شـود
که شرّ نمیتواند قرینهای علیه خداباوری باشد.
مسئلۀ قرینهای شـرّ در دوران جدیـد و معاصـر نسـبت بـه مسـئلۀ منطقـی شـرّ از اقبـال
0
بیشتری برخوردار است .امّا به طور سنّتي فقط مسئلۀ منطقي شرّ داراي اهمیـت بـوده اسـت.
با این حال ،خود مسئلۀ منطقی شرّ نیز با نظریّۀ ادراکات اعتباری قابل تبیین است .اصوالً نـوع
نگاه فلسفۀ سنّتی به مسئله متفاوت بود .در فلسفۀ سنّتی ابتدا اصل وجود خدا با برهان اثبـات
میشد .از آنجا که برهان از درجۀ اتقان واالیی در منطق ارسطویی برخوردار بـود و اصـوالً بـه
لحاظ معرفتشناختی آنان به واسطۀ برهان در صدد اثبات بودند و نه توجیه معرفـتشـناختی
به معنای اعم آن ،لذا هیچگاه مسئلۀ شرّ ،قرینهای علیه خـدا نبـوده اسـت و چـارچوب فکـری
فالسفۀ سنتی طوری بود که مسئلۀ قرینهای مطرح نمیشد.
اگر بخواهیم بر اساس ادبیات ویلیام رو سخن بگوییم ،قدما در مسئلۀ منطقی شرّ ،تنهـا بـه
پاسخهاي غیرمستقیم در مسئله اکتفا مـيکردنـد .یعنـي مقدّمـۀ سـوم اسـتدالل ویلیـام رو را
نميپذیرفتند و به دلیل اقامۀ برهان بر وجـود خـدا ،اصـل وجـود او را بـه انـدازهاي مبـرهن و
قطعي ميدانستند که مسئلۀ شرّ به هیچ روي تاب قد علـم کـردن در مقابـل آن را نداشـت .و
همانطور که ویلیام رو بیان داشت با نقض جملۀ سـوم یـا نتیجـۀ اسـتدالل ،مقدّمـۀ اوّل هـم
بياعتبار ميشد ،یعني دیگر در عالم قاعدتاً نميبایست شرّي وجود میداشت.
 .0رساله تئودیسه الیبنیتس و آنچه مالصدرا در سفر سوم اسفار و در جلد هفتم آورده از جمله تالشهایی است که
در این راستا بوده است.
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امّا شرور هستند .یعني آنها را لمس مي کنیم .لـذا قـدما بـراي رفـع ایـن مشـکل سـعي
ميکردند شرور را با وجود خدا و بر اساس حکمت االهی به لحـاظ منطقـی سـازگار ،و مسـئلۀ
منطقي شرّ را به روش خویش حلّ کنند (نکـ  :سعیدی مهر.)911/0 ،
علّامه بیاني مشابه ویلیام رو دارد .همانطور که ویلیام رو در تمثیل سـقوط هواپیمـا
در دریا ،بر این باور بود که شرّ وجود دارد امّا خـداباوران در قـول بـه عـدمي بـودن شـرّ
معقولند ،به همین ترتیب ،بر اساس اعتباریات ميتوان بیان کرد که قائلین به وجود شرّ
معقولاند امّا این صرفاً اعتبار ایشان است و شرّ وجود خارجي ندارد.
لذا این نظریّه در صدد پاسخي غیرمستقیم ـ بنا به قول ویلیـام رو ـ بـه مسـئلۀ شـرّ
نیست بلکه مستقیماً خود وجود خارجي شرّ را زیر سؤال ميبرد .وقتي منشـأ اعتباریّـات
آنچنانکه توضیح داده شد قوّۀ وهمیّه باشد ،اگرچـه در قـول بـه وجـود شـرور معقـول
باشیم ،بازهم شرور وجود خارجي ندارند .این بدان معنا است کـه مقدّمـۀ اوّل اسـتدالل
پیشگفتۀ ویلیام رو ،بر اساس این نظریّه ردّ میشود و در عالم شرّي وجود ندارد.
امّا چگونه اعتباری بودن شرور ـ یا حقیقی نبودن آنها ـ با «حکمت االهـی» سـازگار
است؟ همانطور که در ابتدای مقاله در باب اعتباریّات بیان شـد اصـوالً اعتبـاری بـودن
همواره نسبت به غایتی معنا پیدا میکنـد .ادراکـات اعتبـاری همـواره در جهـت غـایتی
اعتبار میشوند و به لحاظ این غایت است که اعتبار معنـا پیـدا مـیکنـد (طبــاطبایي،
اصول فلسفه و روش رئالیسم .)012/2 ،حال شرور را بر اساس حکمت االهی میتوان در
راستای غایاتی دانست که خداوند در نظر دارد ،حتّی اگر در اعتبار ما شرّ محسوب شوند
امّا در نظام احسن و به لحاظ وجود خارجی شرّ نیستند.
فالسفۀ جهان اسالم به شکل سنّتی هـیچگـاه خداونـد را دارای غایـت نمـیداننـد ،چـون
غایتمندی یك موجود را نشانۀ نقص آن میدانند ،مگر اینکـه غایـت خداونـد را در جهـت بـه
دست آوردن کمال ندانیم ـ چراکه خداوند همۀ کمـاالت را داراسـت ،ـ و اصـوالً میـان غایـت
فعل و غایت فاعل تمایز قائل شـویم (سـعیدی مهـر .)912 ،مـثالً مـیتـوان غایـت خداونـد را
رسیدن مخلوقات به سعادت خودشان یا رفع نقص مخلوقات دانست که در این صـورت نسـبت
دادن غایت به خداوند بیاشکال است ).(see: Thomson, 47
وقتی سخن از غایتمندی افعال االهی در میان است ،مقصود مشابهت افعـال االهـی بـا
افعال انسان نیست .مثالً چنین نیست که در مورد خداوند ،تصوّر غایت شیء ،موجب انجـام
آن گردد ،زیرا علم خداوند از جنس علم حصولی که مالزم با تصوّر مفـاهیم باشـد نیسـت،
بلکه ذات االهی به گونهای است که به دلیل کمال مطلق خود ،مقتضی رساندن مخلوقـات
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خود به کماالت مطلوب آنها میباشد .بنابرین مقصود از غایتمند بودن فعـل خداونـد ایـن
است که فعل او مشتمل بر منافع و مصالحی است که به مخلوقات بازمیگردد.
بر این اساس ،شرور در جهت حکمت االهی و غایاتی که بـر افعـال خداونـد مترتّـب
است اصالً شرّ نیستند امّا به اعتبار ما شرّ محسوب میشوند .پس آنچه شرّ انگاشته شده
اگر در راستای حکمتی که برای آن در نظر گرفته شده نگاه شود دیگر شرّ نیست.
همانطور که توضیح داده شد ،اینکه میگوییم خدا مشرع ،آمر به حسن ،و ناهی از
قبح است ،یعنی خداوند وجود ما را در نظامی متقن قرار داد که آن نظام ميتواند وجـود
ما را به غایاتی منتهی کند که همان سعادت ما است و خیر دنیا و آخرت ما در آن است،
و این غایات همان است که از آنها تعبیر به مصالح میکنیم .این مصالح همانها هستند
که در سنّت اسالمی ،در مسئلۀ منطقی شرّ ،شرور بر اساس آنها ــ مبتنـی بـر حکمـت
االهی ـ تبیین میشدند .بر این اساس ،از آنجا که در سختیها و شرور و رنجها ،نیکـان
از زشتکاران متمایز میشوند یا چون استعدادهای انسان تبلور مییابد یا چون احساسات
انسانی مثل نوعدوستی ،مهربانی و ...را نشان میدهد ،آنگاه آنچه شرّ پنداشـته شـد در
نظام احسن الهی شرّ محسوب نمیشوند.
 .5 .3مسئلۀ قرینهاي ش ّر
مسئلۀ قرینهاي شرّ با اعتباري دانستن شرور ،دیگر منتفي خواهد شد؛ زیرا همانطور که
توضیح دادیم ،خود امور حقیقي نسبت به شـرّ یـا خیـر بـودن ال اقتضـاءاند .حتّـي شـرّ
متافیزیکي که به ظاهر از تیررس این نظریّه خارج است ،در واقع نميتواند قرینهاي علیه
خدا باشد .همۀ آفریدهها الزمۀ وجود واجبانـد و شـرّ نیسـتند بلکـه جلـوههـای کمـال
خداییاند که در اعتبار ما شرّ متافیزیکی جلوه میکنند.
ميتوان گفت که شرّ متافیزیکي علّت اصلي دو نوع شرّ دیگر است .ضمن اینکه شـرّ
متافیزیکي در کالم ما و در زبان ما شرّ خطاب شده است و در حقیقت شـرّ نیسـت .اگـر
شرّ متافیزیکي نباشد ،آنگاه ممکن نیست ما و دیگر ممکنات به وجود آییم .آنچـه بـه
لحاظ متافیزیکي هـیچ نقـص وجـودي نداشـته باشـد واجـبالوجـود خواهـد بـود و نـه
ممکنالوجود .پس شرّ متافیزیکي اصوال شرّ نیست و لزوم آن معلوم شد.
همانطور که توضیح داده شد ،شرّ از نظر علّامه نميتواند قرینهاي علیه خـدا باشـد،
چراکه هر امر حقیقي به لحاظ وجود خارجياش مبدأ شرّ نیست بلکه اعتبار ما منجر بـه
شرّ انگاشتن آن ميشود.
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نتيجه
نظریّۀ علّامه طباطبایی عالوه بر دارا بودن شاخصههایی چون ارزیابی ایجـابی از خلقـت،
تقریر نو از شرّ و سازگاری با مبانی کالمی و فلسفی ،همچنین تبیین و راه حلّ خـوبی از
مسئلۀ شرّ ارائه میدهد ،بهطوریکه مسئلۀ قرینهای و منطقی شرّ را زیر پوشش میگیرد
و جایگاه واالی عقل را در مسئله معیّن میکند .مطابق ایـن رأی ،در خلقـت شـرّ وجـود
ندارد و اعتبار شرّ با فرض وجود خداوند و با منظومۀ کالمي ایشان منافات ندارد (و حتّی
نیازي به تمسّك به برداشت کنایي از متن مقدس نیست) .در همین جهت نسـبت امـور
حقیقی و ادراکات حقیقی با شرور و اعتباریّات و ادراکات اعتباری بررسی شد و چگونگی
مواجهۀ عقل با اعتباریّات روشن گردید.

 .0قرآن مجید.
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