
 

  
  

  انواع ارزشى مفهومٔههندس ينيتع

 ١ىفين شرياحمدحس

  دهیچک
 بـوده ى و اخالقى كالمىها شهيخ اندن موضوعات در تايصيسازتر ن و فرقهيتر  از مهمىكيبحث حسن و قبح 

 و ،سن و قـبح جمـالت مـشتمل بـر حـىناسش ىم حسن و قبح، هستي مفاهىمباحث متعدد معناشناس. است
شمندان يـ اندى و اصـولى و فلسفى كالمىها  كتابىال  مشتمل بر حسن و قبح در البهىاي قضاىشناس معرفت

 ٔه، بـه منزلـهيـعدل، و ى و عقلـىن منكران حسن و قـبح ذاتـيتر  مهمٔه، به منزلاشاعره. مسلمان مطرح شده است
 طرف مقابل ى خود و طرد مدعاى اثبات مدعاىبرا ى فراوانٔه، ادلى و عقلىن مدافعان حسن و قبح ذاتيمشهورتر

ک يحسن و قبح از » ىارشناسيمع«حسن و قبح و » ىمعناشناس«ک بحث يان، عدم تفكين ميا در. اند اقامه كرده
 ى فراوانـىن باره، موجب خلط و خطاهايا در شناسانه  و معرفتشناسانه ىز مباحث هستيسو، و عدم توجه به تما

ـانىل راهـي كوشيده است با تكمروی نوشتار پيش. شده است  و ىجـياض الهيـعبـدالرزاق ف چـون ى كـه بزرگ
ـرع/ ىعقلـ«و » ىهاال/ ىذات «ىها ان ارزشيز مي تمأه در زمينى سبزوارىمالهاد  ىزهـايتما انـد، پيمـوده» ىش

ـا ن ارزشايـكه مى يزهايتما، ـ بررسى كند  »ىريغ/ ىذات « و»ىابزار/ يىغا «ىها ز ارزشيمانند تما  ـ را ىگريد  ه
  . داشته استى را در پيىها ها مغالطه  به آنتوجهی م كرد و بیيترس توان ىم

  
، ىه، ارزش االىري، ارزش غى، ارزش ذاتى، ارزش ابزاريىانواع ارزش، ارزش غا: دواژگانيكل

  .ى، ارزش شرعىارزش عقل
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  ت و ضرورت بحثیاھم
خ مكتوب  كه تايصيىجاتا . دارد ىطوالن ىخ، تايص حسن و قبح افعالٔهبحث درشار

جد  ونان باستان بهيشمندان يلسوفان و اندي فى برالهأمسن يدهد، ا ى نشان مى بشرٔهشياند
شده در   عمق مباحث طرحفرونياث و سقراط ىگوو  گذرا به گفتىنگاه. مطرح بوده است

كه كند امر خداوند است  ى ادعا مفرونياثگو و ن گفتيدر ضمن ا. دهد ىن باره را نشان ميا
 امر كرده ىزيا چون خدا به چيآ«: پرسد ى از او مسقراطو شود،  ىك عمل مي ىموجب خىض
 فرونياث» ز صواب است خدا به آن امر كرده است؟يا چون آن چيز صواب است ياست آن چ

 آنان ىوگو ن صورت گفتي خدا به آن امر كرده است؛ به هم،چون صواب است: دگىص ىدر پاسخ م
 ني ا.)Morality and Religion”, in Philosophy of Religion, p.496-497“ (ابدي ىادامه م

 بعدها در دامان  و ناظر به مسائل فرااخالق است،ىً كامال اخالقىكه بحث رغم آن له بهأمس
ر، يدر دوران اخ.  قرار گرفتلسوفانيمتكلمان و ف ٔه پردامنىها ، كانون بحثىتفكر اسالم

 ى و فرااخالقىن بحث و رواج مباحث اخالقيه اگ علم اصول ب از عالمان بزرىپرداختن برخ
 .  داشته استىله را در پأن مسيا ٔهديشاررونق  ما، ٔهدر جامع

، انيعيش: م شدندي، از همان آغاز به دو دسته تقسلهأمسن ي ابرابرمتكلمان مسلمان، در 
 مشتمل بر ىاي قضاىشناس ى هستٔهلأ در مسانيحنف ىن برخي و همچنانيّكرام، انيمعتزل

ها نهفته  ن باور بودند كه ارزش كارها در ذات آني بر اـ   در مقام ثبوتىعني  ـحسن و قبح 
بر  ـ  در مقام اثباتىعني ـ مشتمل بر حسن و قبح ىاي قضاىشناس  معرفتباب و در ،است

 ى درك ارزش برخيى، تواناىه االى وحىاوري و ىاري و بدون يىتنها  بهىعقل آدمكه  بودند آن
 ىاريگر از كارها ي دىت برخيز عقل را در كشف واقعي نىه االىاوامر و نواه. كارها را دارد

ًدند كه اوال در مقام ثبوت و وريس ىن نكته اصرار مي بر اانياشعر، برابردر . رسانند ىم
 خداوند ى بلكه امر و نه،ستي در ذات و نهاد آن نهفته نىچ كاري هى و بدى خىض،االمر نفس

ن يآفر ساز و ارزش  خداوند ارزشى امر و نهىعني ؛ست ا كارهاى بديا ىكيِ مثبت ناست كه
َّالحسن ما حسنه الشرع و القب«: ج اشاعرهيع و راير شايبه تعب. است َ َّح ما قبحه الشرع؛ كار يَ
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 است كه خداوند آن را ى كار، است كه خداوند آن را خوب كرده است و كار بدى كار،خوب
 خوب خواهد شد و ىگىص  فرمان دهد، دروغىگىص س اگر خداوند به دروغپ. »بد كرده است

ًا در مقام اثبات و در ي ثان.گردد ىد، راست گفتن ناپسند و زشت مي نماى نهىگىص اگر از راست
 در ىرا وقت يس؛ سخن گفتىتوان از حسن و قبح عقل ى هرگز نم،ىشناس  معرفتٔهمرحل
 !خواهد كشف كند؟ ىرا م ىزيچست، عقل چه ي نىزيچ چياالمر ه نفس

، ى فلسفىها شهي اندى اصلىها  از گلوگاهىكين بحث يكه ا رغم آن ن همه، و بهيبا ا
 مسلمانان بوده است، متأسفانه در اغلب منابع موجود هنوز هم ى و اخالقىاسي، سىاعتقاد

ارد  موىاريها در بس ل، رد و اثباتين دليبه هم. ح نشده استي تنقىدرست اصل موضوع به
ِ از درک نكردن درست مدعاىناش در اغلب  ىبي عجىمتأسفانه آشفتگ.  طرف مقابل استىِ

و » معنا«ن بحث يآفر كننده و ابهام خلط خسته. شود ىن باره مشاهده ميمنابع موجود در ا
ا بحث ي »ىشناخت معرفت«و » ىشناخت ىهست«ک سو، و مباحث يحسن و قبح از » اريمع«
 فراوان و رد و ىها تفاهم د آمدن سوءيگر، موجب پدياز سوی د» ىر اثباتايمع«و » ىار ثبوتيمع«

ن يتر  خلط مقام ثبوت و مقام اثبات از مهمٔهمغالط.  شده استىرمنطقي نابجا و غىها اثبات
د يشا.  در باب حسن و قبح افعال استى و اصولى موجود در منابع كالمىها مغالطه

ا ي ١٠٥١ ىمتوفا (ىجيمالعبدالرزاق اله ا شدن خلط و خطاهي كه متوجه اى كسنينخست
ان يک از متكلمان و اصولي چيش از او هياما پ) ٦٠-٥٩ ص ش،١٣٦٤الهيجی، (. است) ق١٠٧٢

ن كشف بزرگ يز اي نى از وپس و متأسفانه ،اند  نداشتهىساز توجه قت سرنوشتين حقيبه ا
، حدود دو )ق١٢٨٩- ١٢١٢  (ى سبزوارىحاج مالهادكانون توجه واقع نشد و هرچند چندان 

ش، ١٣٧٥سبزواری، (، ز را با همان عبارات مورد توجه قرار داديقرن بعد با اقتباس از او همان تما
 چندان روشن نشد تا ، محققان مربوطىز برايک و تماين تفكيت اي باز هم اهم)٣٢٠-٣١٩ص
 يىها و كتاب وارد شده ىن واديز كه در اي از معاصران نىا  پارهى كه متأسفانه حتيىجا

 ىها ن رو، الزم است حوزهياز هم.  بزرگ بگريزندٔهن مغالطياند از چنگ ا نتوانسته، اند نوشته
ات و يک شوند و مدعيگر تفكيكديمختلف بحث حسن و قبح، به صورت شفاف از 

 .  ابدي خود را بىها هر كدام جا ها و موافقت مخالفت
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گر يكدي از ىش را در مباحث اخالقم اصطالحات مختلف ارزيكوش ىن نوشتار ميدر ا
 مستدل و معقول در باب ىا هي نظرٔه عرضىتواند گام نخست برا ىن كار ميا. ک كنيميتفك
 . باشدى اخالقىها  گزارهىشناس  و معرفتىشناس ىهست

  یی و غای ابزاریھا ارزش
ن دو نوع يهر يک از ا. م كرديتقس» يىغا«و » ىابزار«توان به دو نوع  ىارزش را از منظری م

 يىها و خطاها تواند خلط ىها م توجهی به آن  خاص دارند كه بیىهاي ىژگارزش، احكام و رض
 .را در پی آورد

 وصول به ىله بودنشان برايكه به سبب ابزار و وس هستند  ى امور١ى ابزارىها ارزش
كه به ند  را گىصيىها ، ارزشيىا نهاي ٢يى غاىها ، ارزشبرابردر . گر ارزشمندندي دىها ارزش

 ىها  وصول به ارزشىا ابزار بودن برايله يل وسيك هدف، نه به دلي ه خود و به مثابىخود
 وصول به سالمت و ىله بودن برايل وسي به دلى بدن تيًمثال ورزش و فعال. ندگر، ارزشمنديد

ا تنه ً خود و ذاتا، نهى به خود گرنه و؛است  ارزشمند و امثال آنىا شهرت اجتماعي ىتندرست
 .ز باشديآور ن ى افراد، خستگى برخىكم برا  بلكه ممكن است دستندارد، ارزش

 ٔهبار درً اوال ن است كهي ايى و نهايى غاىها  از ارزشى ابزارىها ص ارزشيراه تشخ
ها را  د آنيچرا با«توان طرح كرد كه  ىن پرسش را مي همواره ا، دارندى كه ارزش ابزاريىكارها

توان ادامه داد؛  ىمم ي برسيى و نهايىك ارزش غاي كه به يى را تا جاسشپرن ي و ا»؟انجام داد
 .وجه است ى، بيى و غايى نهاىها  ارزشٔهن پرسشی درشارياما طرح چن

 نه از يى غا اند، اما ارزش ى و ارادىاري اختى، اغلب وصف كارهاى ابزارىها ًا ارزشيثان
جه يكال، و نت و انتولويضىشناخت ىت هسىقتي، بلكه حقىا صفت اكتسابي ىاريجنس فعل اخت

 ى خود را براى و ارادىاري اختى كارهأه همى است كه هر انسانىزيت فعل است؛ چيو غا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. instrumental  value 

2. final value  
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 گرفته تا ىگىص ، از راستى اخالقىها  ارزشٔهن اساس، هميبر ا.  دهد ىدن به آن انجام ميرس
 همچون لذت، سود، ىاما اهداف. اند ى ابزارىها  ارزشٔهعفت و شجاعت و عدالت، در زمر

، خاستگاه ارزش ىكه در مكاتب مختلف اخالق ـ ىها قرب االيقدرت، كمال، سعادت 
 از سنخ ى همگـ  شوند ى مى معرفى افعال و صفات اكتسابىابار اريسي و معىاخالق
 ما وابسته ىنيب  جهانو و انسان ىها به نوع نگاه ما به هست ني اىارزشمند. اند يى غاىها ارزش

شناسانه و  ى هستى نخواهد بود، بلكه بحثى اخالقىها بحث  آنٔهبحث درشاراست؛ و 
 .  شناسانه است انسان

هر گونه  اخالق در غرب، ٔه، پدر فلسف)1958- 1873( جورج ادوارد مورهايی كه   از دليلىكي
 در ىخود و. ن اشتباه استيداند، دچار شدن به هم ى مىف حسن و قبح را مغالطيتعر
ح يتوض!  مغالطه شده استگرفتار يى و خوب غاىران خوب ابزايل خلط ميقت به دليحق
چ وجه ي بوده، به هى و شهودىهيم بدي مفاههبود مفهوم خوب و بد از جمل ىمدع مور كه، اين
، »ناپذير فيتعر«ات يهيمفهوم خوب و بد را از نوع بدوی گر، ي دبيانبه . ستندي نپذير فيتعر

 ى براىل ويدل.  فيتعر از »ازين ىب« ِاتيهي نه از نوع بد؛تسدان ى، م»وجود«مانند مفهوم 
اند، مبتال به  عرضه شده  خوب و بدى كه براىف تعايصٔههمگفت  ىن بود كه مي خود اىمدعا

 :Naturalistic fallacy”, in“( اند»انهيگرا عتي طبٔهمغالط« مغالطه به نام ىنوع

Encyclopedia of Ethics, V.2, p. 1215-1217.(. ٔه اثبات مغالطى برامور كه ىليدل 
گر، اقامه ي دسوی مفهوم خوب، از ىريناپذ فيك طرف، و اثبات تعريانه، از يگرا عتيطب

 از مفهوم ىفي هر تعرٔه درشاركه، اينح يتوض. مشهور است ١»برهان پرسش گشوده«كرده، به 
ا يطرح كرد كه آتوان  ىن پرسش را مي، اىعيا مابعدالطبي ىعيف طب، اعم از تعايص»خوب«

امر «را به » خوب«ان، يگرا  مانند لذتى، اگر كسمحض نمونه؟ ريخا يخودش خوب است 
» ؟ريخا ي خوب است بخش امر لذتا يآ«د كه يتوان از او پرس ىف كند، ميتعر» بخش لذت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. the open-question argument 
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 ٔهي است و قضر از مفهوم خوبيهد كه آن مفهوم غد ى نشان مپرسشن يمعقول بودن طرح ا
ف درست ين تعري كه اگر اى در حال؛ستيك ن توتولويضىا هيقض» بخش ت لذىعنيخوب «
 ،ك بودنرا توتولويض نامعقول بود؛ يسىپرسشن ي بودند و طرح چنىكين دو مفهوم يبود، ا ىم

به . معناست ىها نامعقول و ب پرسش از صدق عكس آن است و ىقيف حق تعايصٔه همىژگرض
 ىف خىضيدهد كه تعر ى نشان مىف خىضي تعرٔهارن پرسش درشي، معقول بودن طرح اى روهر

 .ستيممكن ن
دو كه  ني اثبات اىًورت است كه مثال بران صي پرسش گشوده به أهويتر، ش  روشنانيببه 
 :ميكن ىر را مطرح م، دو پرسش يسريخا يبا هم معادلند » بخش لذت«و » ىخىض«مفهوم 

 ز خوب است؟يا فالن چيآ
 بخش است؟ ز لذتيا فالن چيآ

 كه به پرسش نخست ىمعنا باشند، هر پاسخ بخش مترادف و هم گر خوب و لذتا
ن دو يبلكه ا. ستين نيم چنينيب ى كه مىدر حال. ز خواهد بوديم، پاسخ پرسش دوم نيبده

ان ي كه پاسخ پرسش اول، پرسش دوم را از مىا  به گونه؛ند هستهم  ازً كامال مستقلپرسش
 ىن پرسشي چنى باز هم جا،رسش نخست مثبت باشد اگر پاسخ پى بلكه حت،دارد ىبرنم

 ر؟يخا يست بخش ا ز لذتيا آن چي است كه آىباق
 ىعني، »خوب «ٔه واژِ دو معنا و كارشرد متفاوت،مورم كه ينيب ىم، مي تأمل كنىاگر اندك

  خلط كردههم را با» يىخوب غا«و » ىخوب ابزار«ا ي  ،»ىخوب وجود«و » ىخوب اخالق«
بخش  امر لذت «شود ى مادعا كه ىو زمان»  خوب استىگىص راست«ند ىصگ ى مىوقت. است

در .  خوب، اراده شده استٔها دو كارشرد متفاوت از واژيقت دو معنا ي، در حق»خوب است
خوب «ل، آن را ين دلي و به هم، انسان قرار گرفته استىاري اول، خوب وصف فعل اختٔهجمل

 قرار گرفته ىت فعل اخالقيا غايوصف هدف » خوب« دوم، ٔهم؛ اما در جملينام ىم» ىاخالق
 انيبه ب. ميبنام» ىخوب وجود«م آن را يتوان ى م،ىن رويو از هماست و نه وصف خود فعل، 

شود،  ىت فعل واقع ميا غايجه ي كه وصف نتيىدر جا» خوب«توان گفت كه  ىگر، ميد
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خوب «رد، يگ ى انسان قرار مىاري كه وصف فعل اختيى است اما در جا»يىخوب غا«
، آنچه ستا   كانون توجهى اخالقىها  خوب در كتابى هرچند هر دو معنا. است»ىابزار

 ىند، خوب ابزار هست آنى فهم معناىلسوفان اخالق در پي است و فى اخالقىباالصاله بحث
 ى اشتراک لفظٔهن بحث دچار مغالطي در امورقت خود ين در حقيبنابرا. يى نه خوب غا،است

كرده متهم انه را به ارتكاب مغالطه يگرا فيات تعري نظرٔهل همين دلي و به هم؛شده است
 .ن اتهام سزاوارتر استيشان به اي كه خود اىاست؛ در حال

  یری و غی ذاتیھا ارزش
ارزش . م كردي تقسىري و غى ذاتٔهتوان به دو دست ىگر مي دىبند ميک تقسيها را در   ارزش

ً نمونه، عدالت، ذاتا ى برا.ا صفت استي فعل كيات  ذى است كه مقتضاى ارزش١،ىذات
 اگر ثواب و ى حتىعني است؛ ى ارزش منفىً و ظلم ذاتا مقتض، ارزش مثبت داردىاقتضا

 كلمه تصور كند، ىقي حقى كه عدالت و ظلم را به معناى در كار نباشد، هر انسان عاقلىعقاب
، ىگر از امور، عارضي دىا زش پاره، اربرابر در ٢ .كند ى ظلم حكم مىبد عدالت و ىبه خىض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. intrinsic value 

البته در اين باره كه آيا خىضى عدالت و بدى ظلم، امـرى بـديهى اسـت يـا نظـرى، در ميـان انديـشمندان  .٢
اند كـه مـدعاى  مدعى شده) ٢٥٤، ص١، ج١٤٠٥ سيورى،(دگان برخى نىصسن. مسلمان اختالف است

ٔهمه عدليه، اعم از معتزله و اماميه، اين است كه خىضى برخى افعال همچون صدق نافع و انصاف و شـكر 
طور كه بدى برخى افعـال نيـز، همچـون ظلـم و فـساد و تكليـف بـه   است، همانىمنعم بديهى و ضرور

بينانـه  ٔلبته نسبت دادن اين نظريه بـه همـه انديـشمندان عدليـه واقـعا. مااليطاق، به همين صورت است
توان  از آن جمله مى. اند صراحت از اين ايده دفاع كرده اى از انديشمندان شيعى به ترديد عده نيست؛ اما بى
-٦٤٨ (عالمــه حلــى) ١٠٥-١٠٤ق، ص١٣٩٨بحرانــى، (، )ق٦٩٩-٦٣٦ (ميــثم بحرانــى مرحــوم ابــن

-٢٥٤، ص١، ج١٤٠٥ سـيورى،) (ق٨٢٦-٧٤٦ (فاضـل مقـداد، )٥١-٥٠ صتـا، حلى، بـى(، )ق٧٢٦
، )ق١٢٨٩-١٢١٢( حــاج مالهــادى ســبزوارى، )ق ١٠٧٢  يــا١٠٥١ متوفــاى(محقــق الهيجــى) ٢٥٥

 حـائرى يـزدى،) (ق١٣٧٨-١٣٠٢ (مهـدى حـائرى، )٣٥٤، ص١٣٧٣ سبزوارى، (الدين سبزوارى قطب
هاى  را از شخصيت) .٥٧-٥٦، ص١٣٧٥ ى،جوادى آمل (اهللا جوادى آملى آيتو ) ١٠٩-١٠٧، ص١٣٦١

 .شمار آورد برجسته اين ديدگاه به
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 . استىري و غىت، عايصىتبع
 هرگز، اند ا صفات نهفتهيند و در نهاد افعال امور ذات ٔهالزم، ى ذاتىها ارزشجا كه  از آن

 ىها را با قراردادها توان حكم آن ى نمىعنيستند؛ ي و نظر افراد، جوامع و امثال آن نىتابع رأ
 اما حكم .ر داديي تغ،قه و خواست افراديا سلي و ى شرعاي ى فردىا امر و نهي، ىجمع

 ، نمونهىبرا. ر دادييها تغ ت آنيثير اعتبار و حييتوان با تغ ى را م١ىري غىها ارزش
 ارزش  باشد،ىگناه ىه شدن انسان ب اما اگر مستلزم كشتارزش مثبت دارد،» ىگىص راست«

 شخص متكبر باشد، باارزش برابر اما اگر در ،ضدارزش است» تكبر «كند؛ ىدا مي پىمنف
 خداوند ىده است، اما اگر ترس از گناه و نافرماني زشت و نكوهىصفت» ترس«؛ شود ىم

 .ده و خوب استيباشد، پسند

  ی و ذاتیی غایھا ارزشه رابط
 است، و ارزش ىفعل و صفت اكتساب» يىهدف نها« ناظر به يىن جهت كه ارزش غاياز ا

 ىها ک از نسبتي توان گفت كه كدام ى، نمىصفت اكتسابا ي، ناظر به خود فعل ىذات
» هدف« ناظر به ىكيرا را دارند؛ يس) وجه ا مني، عام و خاص مطلق ىن، تساويتبا(چهارگانه 
ت، يا غاي هدف ىا ارزشمندين جهت كه آياما از ا. »صفت«و » فعل«  ناظر به ىگرياست و د

توان گفت  ىگر، مي دى به هدفىابي دستى است براىا كه آن هم مقدمه ا آني آن است ىذات
 ىا يى هر ارزش غاىعني.  عموم و خصوص مطلق است،ى ذات  با ارزشيى غا  ارزشٔهرابط

 باشد، ارزش ى ارزش ذاتى كه داراىزيست كه هر چين ني اما چن؛ز داردي نىارزش ذاتًحتما 
ارند، اما روشن است   دىم عدل و ظلم ارزش ذاتي مثال، ما معتقدىبرا. ز داشته باشدي نيىغا

 ٔه در همىا گروهيم فرد ي اگر فرض كنىحت.  به شمار آورديىتوان ارزش غا ىها را نم كه آن
ا ين فرد يدهند، چن ىًذاتا خوب انجام م ى، عادالنه رفتار كنند، هرچند كارىابعاد زندگ

 عادالنه در ىرها رفتاىريعدالت و فراگ.  كردىدئال تلقي أها جامعيتوان فرد  ى را نمىا جامعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. extrinsic value 
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تحقق عدالت . ستي نىه و االى اسالمىساز  و جامعهى فردسازيىسراسر جهان، هدف نها
 اسالم، ى نظام ارزشيى تحقق هدف نهاى است براىً صرفا مقدمه و ابزارى و اجتماعىفرد

گر، تحقق عدالت، شرط الزم يان ديبه ب.  خداوندىت و بندگي و عبودىه قرب االىعني
 .ستي آن نى اسالم است، اما شرط كافى نظام ارزشيىتحقق هدف نها

  یری و غیی غایھا ارزشه رابط
 چيه. ستيها ن ان آني مىچ مرز مشتركيه. ن داردي تبأه رابطىري با ارزش غيىارزش غا

 ىها  ارزشٔه، رابطبرابردر  .عكس ه و ب، به شمار آورديىتوان ارزش غا ى را نمىا ىريارزش غ
ن صورت يبه ا. وجه است  عموم و خصوص من،ىريا غي ى ذاتىها ارزشک از ي با هر ىابزار

 ىها  از ارزشى و بعضز دارند،ي نىمچون عدالت، ارزش ذات، هى ابزارىها  از ارزشىكه بعض
 . ندارندى، همچون ورزش، ارزش ذاتىابزار

  یھاال و ی ذاتیھا ارزش
 ى كلٔهبه دو دستتوان  ىاالمر م  را از جهت مقام ثبوت و نفسى اخالقىها ارزش

صرف نظر از با ن است كه ي الهأمسنجا يدر ا. م كردي تقسىه االىها  و ارزشى ذاتىها ارزش
ثبوت و عالم ا در مقام ي، آ كارهاص خوب و بدي آن در تشخىا ناتواني يىحكم عقل و توانا

ا ي ى ذات ارزشٔهينظر ٔهيبر پا. ر؟يخا يشوند  ى متصف مىا بدي ى به خىضى انسانىواقع، كارها
ا ي ىهاال ارزش ٔهي نظر در ذات كارها نهفته است، و بر اساسى و بدى، خىضىحسن و قبح ذات

 و ى، خىضىه االِ امرٔهينظربر اساس  ىلسوفان غربيا به اصطالح في و ،ىهاالحسن و قبح 
 ىهه، امر و نين نظريبر ا بنا ،قتيدر حق.  خداوند وابسته استىا و افعال، به امر و نهي اشىبد

، و ىهاالمدافعان حسن و قبح در مقام نزاع اشاعره، . ساز استْساز و بد  ْخداوند، خوب
 ىجاب و سلب كلين اين بحث دائر بي، در اى مدافعان حسن و قبح ذاتگاهي در جاه،يعدل

صرف نظر از امر با ، ى انسانىكارها از ىكارچ ياند ه ىن صورت كه اشاعره مدعياست؛ به ا
 ٔههمن باورند كه يه بر اي، عدلبرابر در ؛ وستينا بد يخوب ً عالم واقع و ذاتا ، دراالهى ىو نه

حند و يا قبيها،  ن به آىه االىا نهيصرف نظر از تعلق امر  با، در عالم واقع، و ىانسان ىكارها
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َا حسني ه، در يز، همچون عدليند اشاعره نگىص ى كه مىدر پاسخ كسان ١،ىن جىصىابوالمعال. َ
 ى و بدىِدانند، اما درشاره راه كشف خىض ىا بد مياالمر، افعال را خوب   و نفسمقام ثبوت

ا دو ي  موصوف خود،ى براىو صفت ذاتخوب و بد د«: دگىص ىه مخالفند، ميافعال با عدل
َح و حسن بر آني قب كهىجهت واقع  جز يىچ معنايستند؛ بلكه خوب و بد هي ن، واقع شوندها َ

 كند و به آن باور دارد، ما با ى را كه معتزله اثبات مىزين چيبرا بنا.ند ندارىه االىامر و نه
 .)١٠٨ق، ص١٤١٦، ىنجىص( »ميكن ى انكار مى و نقلىل عقليدل

 : كند ىح ميگر تصري ديىن در جايهمچن ىو
ن است كه بزرگان ي ا،رديد مورد توجه قرار گيش از ورود به بحث باي كه پىزيچ

اند حسن و قبح جز از راه  اند و گفته ح تسامح كرده حسن و قبٔهواژما در كارشرد 
 زائد ى امور،ن سخن موهم آن است كه حسن و قبحيا. شوند ىشرع درک نم

امـا . ق شـرع و دسـتورات خداونـد اسـتيها از طر بر شرعند اما راه درک آن
 ى صرف نظر از امر و نهىست كه خىضين نيچن. ستين نيقت مطلب چنيحق

 ىبلكـه خـىض.  شارع درک شـودى امر و نهٔهليوس و به شرع وجود داشته باشد
ن يست، و هميكار ن آن ِش فاعليک كار و ستايدستور شرع بر انجام  جز ىزيچ

 را متصف به وجوب ى كه كارىن زماني بنابرا.ىبد] ٔهبار[له درأطور است مس
 خاص دارد كه ىژگک رضيست كه آن كار ين نيم، منظور ما ايكن ىا حرمت مي

 است كـه شـرع دسـتور بـه ى بلكه منظور از كار واجب كار ست؛يآن نر يدر غ
 ى اسـت كـه شـرع از آن نهـى كـار،انجام آن داده است و منظور از كار حرام

 .)١٠٧ق، ص١٤١٦، ىنجىص(  كرده استىميتحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، از متكلمـان امـام الحـرمين، معروف به ابوالمعالى ضياءالدين عبدالملک بن عبداهللا بن يوسف جىصنى .١

جىصنى بـا . بنا كردهاى علمى او   نيشابور را براى فعاليتٔه، نظاميالملک نظام. بسيار مشهور اشعرى است
تـوان  از جمله شاگردان بزرگ او مى. ِتديصس خود و جذب طالبان علم، به اين مركز علمى رونق بسيار داد

 . هجرى قمرى ديده از جهان فرو بست٤٧٨  در سالجىصنى.  اشاره كردمحمد غزالىبه 
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  تذکر
خالف تصور اغلب  ن است كه بري ابدان توجه كردد يم باين تقسي كه در اى مهمٔهنكت

 در مقام ثبوت و ها م ارزشيست كه بگىصين ني چنىعني ؛ستي نى عقلم،يسن تقي، امتكلمان
ن صورت است كه ي به الهأمس بلكه  ندارند؛ى و شق سومىها االياند  ىا ذاتياالمر  نفس

 كارها در ذات ى و بدىن است كه خىضي آن اىدر آن صورت معنا، دن نباشىاگر ذاتها  ارزش
ممكن را اند، يس ىهجه گرفت كه پس االيتوان نت ىجا نم ني؛ اما از استيها نهفته ن و نهاد آن

 و ى احساسى امورپندارند، ى منونسياست و ريآ همچون يىها ستتىصگونه كه پويس  آناست
 به خواست و پندارند، ى مميل دوركيام همچون ىانيگرا گونه كه جامعه  آناي ؛ باشندىا قهيسل

 جان رالزا ي توماس هابز همچون ىاني قراردادگراگونه كه آنا ي ؛دگاه جامعه وابسته باشنديد
 ىروان غربيا پيگونه كه اشاعره  ا آنيباشند؛ و  محض ى و اعتبارى قراردادىامورند، گىص ىم

، ىزديمصباح : ک.ر( وابسته دانسته شوند  خداوندىبه امر و نهند، گىص ى مىه امر االٔهينظر
ها را   بودن آنىكه ذات ني به صرف ا،ىو بد ى بودن خىضىهاالعتقدان به ن مي بنابرا.)١٣٨٤
ز اثبات يها را ن  بودن آناالهىد يشان اثبات شده است؛ بلكه بايعامد بپندارندد ي، نباكنندانكار 

 تغفلاز آن مسلک  ىسندگان اشعر از نىصىاري است كه متأسفانه بسىا لهأن مسيكنند، و ا
ن ياند، در بهتر  خود اقامه كردهىات مدعا اثبىبرا آنان  كهيىها  عموم استدالل:اند دهوريس
  ها سترون  بودن آنىهند؛ اما از اثبات اال هست  بودن حسن و قبحى ذاتى ناظر به نف،وجه
 .)١٤٤-١٢٤، ص١٣٨٨، ىفيشر( ندهست

  ی و شرعی عقلیھا ارزش
 در مقام اثبات به دو قسم ى اخالقىها  ما، ارزشى و اصولى كالمىها در عموم كتاب

صرف با  كه عقل انسان، اند يىها  ارزشى عقلىها زشار. شوند ىم مي تقسىرع و شىعقل
ها  در ذات و نهاد آنارزش كارها م يري بر فرض كه بپذىعني. فهمد ىها را م  شرع، آننظر از

اد يا با كمك عقل خودبني آ؟استكدام  ن است كه راه كشف آنيست، پرسش انهفته ا
 و االهى ىامر و نه، كه تنها راه كشف و فهم آن نيا ايرد؟  كارها را كشف كىتوان ارزش ذات ىم
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 عقل و ٔهن است كه رابطي اىاصل ٔهلأجا مس نيدر اگر، ي دانيباست؟ به  ى شرعىدستورها
ا ي؟ ى و شرعىه االرزش درك اى است براىًا عقل انسان صرفا ابزاري است؟ آچگونه رزشا

تواند  ىًد؟ و اصوال عقل ما تا كجا مشود  قلمدااز منابع ارزش ىتواند منبع ىكه عقل م آن
تواند  ىا مي ، را داردى درك و كشف اصول ارزشيى تواناا فقطي را كشف كند؟ آىرزشاحكام ا

، و با اقتباس از او، ىجيمالعبدالرزاق الهر يبه تعبز كشف كند؟ ي را نىرزشات احكام ايجزئ
 ):ق١٢٨٩- ١٢١٢ (ى سبزوارىمالهاد

ت ي آن است كه عقل تواند دانست ممـدوح، و قبح بودن حسنىمراد از عقل
 اگرچه شـرع بـر آن ، از افعال راى بعضىاالمر ت نفسي و مذمومىاالمر نفس

ا بـر ي ىن فعليا تواند دانست جهت ورود شرع را بر تحسي و ؛وارد نشده باشد
و ندانستن عقل جهات حسن و قبح را ؛ ، اگر شرع وارد شده باشدىح فعليتقب

 ى از افعال، و محتاج بودن به ورود شرع، ضرر نكنـد بـه عقلـگري دىدر بعض
 از وجوه حسن و قبح باالستقالل ى هرگاه بعض، چه؛ًبودن حسن و قبح مطلقا

ز معلوم تواند شد به يگر كه موقوف است به ورود شرع ني دىدانسته شد، بعض
  بـه آن واردى كه امر شـرعى تواند دانست كه فعل فالنًمثال. آن بعض مذكور

 از جهـات ىا خالي، ىح بودياالمر كه اگر قب شده، البته حسن است در نفس
 و ؛م طلـب آن فعـليـ از حكىح بـودينـه قـبي، هرآىحسن و قبح هر دو بـود

 از آن وارد شده، تواند دانست كه مذموم است ى شرعى كه نهىن فعليهمچن
سن و قبح  بودن حىو مراد از شرع؛ ى از آن مذموم بودى و اال نه،االمر در نفس

آن است كه عقل را نرسد نه ادراک حسن و قبح، و نه ادراک جهات حسن و 
، ىجـ یاله(ش از ورود شـرع و نـه بعـد از آن يـ پ نه، از افعالىچ فعليقبح در ه

 ١ .)٦٠-٥٩، ص١٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً نيـز دقيقـا هميـن ىمالهادى سبزوارطور كه گفته شد،  همان. ٣٤٥، ص١٣٧٢ الهيجى،: ک.همچنين ر .١
 ترجمه عربـى هميـن عبـارات فارسـى ،رسد عبارات ايشان در اغلب موارد به نظر مى. كند مدعا را ذكر مى
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اشاعره .  استىجاب جزئي و اىن قسمت به صورت سلب كليه در اينزاع اشاعره و عدل
 ىاري اختى از كارهاىچ كاري هىارزشمند درك يى خود، تواناىودخ به انسان، عقل اند ىمدع

 خداونـد ىش از امـر و نهـيـپ و شود ىجاد مي ااالهى ى حسن و قبح با امر و نهرارا ندارد؛ يس
ن يـه بر اي، عدلبرابردر . اد درك شودي وجود ندارد كه توسط عقل خودبنىًاصوال حسن و قبح

 از ىبرخـ: سه نوعندبر ن جهت ياز ا او ىفات اكتسابو ص انسان ىارياخت ىكارهاباورند كه 
 درك جهـات يى توانـاىهي خود و به صورت بدى كه عقل انسان، به خوداند ىا  به گونهها آن
ها  آنارزش  كه دننچناگر ي دى برخ؛ ظلمى عدل و زشتى مانند خىض،ها را دارد بح آنُا قيسن ُح

ا يـ ىا و پاكـدامنيـ حىخىض مانند شود، ى م دركاتيهي و با ارجاع به بدىپس از تأمل عقالن
 هـا تنهـا از راه  آنىا بـديـ ى خىضكه  هستندىي سوم كارهأهدست و ؛ىعهدْانت و بديخ ىزشت
ت ماه  روز نخسٔه روزى ماه رمضان و بدٔه روزى مانند خىض،شود ى كشف مىاني وحىها تيهدا

 .)٢٥٥-٢٥٤، ص١٤٠٥، ىوريس() د فطريع(شوال 

  ی و عقلیات ذیھا ارزشه رابط
 ى را تـساوى و عقلـى ذاتـىهـا ان ارزشيـان نـسبت ميـ معتزلىا مشهور است كـه پـاره

ن يا به است؛ »مطلق خاص و عام« ها ن ارزشيان ايم كه نسبت مي ما معتقدىول دانستند، ىم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و المراد من كون الحسن و القبح عقليين، «: فرمايد مى ٣١٩ ٔ، صفحهشرح االسماءايشان در كتاب . است

مر و اآلخر مـذموم و ان لـم يـرد بـه الـشرع اال ان العقل يمكنه ان يفهم ان الفعل الفالنى ممدوح فى نفس
ُاالنور، او يمكنه ان يفهم الجهة التى حسن بها الفعل فأمر به او قبح فنُهى عنه ان كـان بعـد ورود الـشرع و  ِ ُ ُ

 انـه لـو كـان ًعدم فهمه جهات الحسن و القبح فى بعض االفعال اليقدح فى عقليتهما النه يعلم اجماال
مفسدة لقبح عن الحكيم طلب فعله او تركه و المـراد مـن كونهمـا شـرعيين انـه  عن المصلحة او الًخاليا

اليمكن للعقل ادراک الحسن و القبح، و ان فاعل هذا يـستحق المـدح و فاعـل ذاک يـستحق الـذم و ال 
و قد يقال المراد بالعقليـة  قبل ورود الشرع و البعده ادراک جهات الحسن و القبح فى فعل من االفعال ال

َاشتما َل الفعل على الجهة المحسنة او المقبحة سواء ادرک ُ العقل تلک الجهـة ام ال و بالـشرعية خـالف َّ
 ».ذلک
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. ستندي نى عقلى ذاتىها  ارزشىز هست اما بعضي نى ارزش ذاتىا ىصورت كه هر ارزش عقل
 را دارد كـه ىا صـفات اكتـسابيـ كشف ارزش افعال يى تواناى در صورتكه، عقل ح آنيتوض
 توان ىنم ثبوت عالم در ها ارزش تحقق صرف به اما باشد؛ ثبوت عالم و االمر  در نفسىارزش

ست كـه عقـل ين نياما چن. ها را دارد  آنٔه درک و فهم و كشف هميىز تواناين عقل كه گفت
ن اسـت كـه عقـل انـسان ي ما اىمدعا.  داشته باشد راى ذاتىها  ارزشٔه كشف هميىتوانا
ات احكـام يـ از جزئىاري را دارد اما از درک حكـم بـسى كشف اصول احكام اخالقيىتوانا

 جهت  او ازىو صفات اكتساب انسان ىاري اختىكه، كارها ح آنيتوض.   ناتوان استىاخالق
اد بـه صـورت يِل خودبن كه عقى و ستمگرىورز  چون عدالتيىكارها. ١: اند گونهسه  ىعقل

 يىكارها. ٢ها را دارد؛  آن ىا منفيارزش مثبت  درك يىتوانااز به تأمل و تفكر، ي و بدون نىهيبد
پـس از  ى كه عقل مستقل انـسانىانت و بدعهدي خىا زشتي ىا و پاكدامني حىهمچون خىض

 همچون يىارهاك. ٣ و كند؛ ىم درک را شان ىا بدي ى، خىضاتيهيبه بدها  آنتأمل و با ارجاع 
هـا، كـشف   آنىد فطر، به رغم ارزش ذاتيد قربان و عي عٔه روزى ماه رمضان و بدٔه روزىخىض
 بـشر دور اسـت و تنهـا از راه ىاد و تـوان عقالنـيـخودبن عقل دسترس از شان ىا بدي ىخىض
 .)٢٥٥-٢٥٤، ص١٤٠٥، ىوريس(است  قابل كشف ىاني وحىها تيهدا

   یریگ جهینت
سنده، توجه نكردن اور نىصب به. ک انواع مختلف ارزش بودينوشتار، تفكن ي اى اصلٔهدغدغ

 را ى فراوانـىها، خلط و خطاهـا ک از آني هر احكام و ها ىژگرض و ها به مختلف بودن ارزش
 ىان مقدماتين منظور، پس از بي اىبرا. ن بوده استيچن تاكنون كه طور همان آورد؛ ى مىدىض

مات يم چهار دسـته از تقـسيديرت توجه به انواع آن، كوشت بحث ارزش و ضروي اهمٔهدرشار
 و يىان ارزش غايز مينه، ابتدا تماين زميدر ا. مي كنى دارند، بررسىتر شيت بيارزش را كه اهم

 از سـنخ ى اخالقـىهـا  ارزشٔهم كـه همـيـم و نـشان دادي را مطـرح كـردى ابزارىها ارزش
بح ُسن عدل و قُ مثل حىن احكام اخالقيتر ى متعالى كه حتىا گونه به اند، ى ابزارىها ارزش

 يىارزش غا.  دانستيىغا ارزش توان ى نمى اسالمىدئولوژي و اىنيب ظلم را بر اساس جهان
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ق، يـ جامع و دقىريا به تعبي و وصول به حضرت حق، ىه، قرب االىاز نگاه معارف اسالم
؛ و البتـه عمـل بـه اسـت» شه و حـاالتيـاند در گفتـار و رفتـار و ىه االىتخلق به اخالق«

 ىذات  ان ارزشيز مي بعد، تمأهدر مرحل.  استىتين غاي به چنىابي دستٔه الزمى اخالقىها ارزش
 در ىا بدي ىن معناست كه خىضي بدىم كه ارزش ذاتيم و گفتي را كانون توجه قرار دادىريو غ

مده باشد، ارزش گر آي ديىک فعل قرار داده شده باشد؛ اما اگر ارزش آن از جايا نهاد يذات 
 . استىا  و واسطهى و تبعىريغ

م ناظر به مقام ين تقسيا. ميها پرداخت  بودن ارزشىا ذاتي ىهم مشهور االيپس به تقس
 در ىا بدي ىاند خىض ىدانند، مدع ى مىهها را اال  كه ارزشىكسان. االمر است ثبوت و نفس
ًک فعل و صفت، كامال يبودن ا بد يست، بلكه خوب بودن ي نىا صفتيچ فعل يذات و نهاد ه

ساز و بدساز   خداوند را خوبىل، امر و نهين دلي خداوند وابسته است، و به همىبه امر و نه
 خداوند تابع مصالح و ىاند امر و نه ىها مدع  بودن ارزشىدر برابر، معتقدان به ذات. دانند ىم

ا بد ياد خود، به خوب و ًنا و در ذات و نهافعال و صفات تكىص.  استى و ذاتىمفاسد واقع
 . استى و واقعىا بد ذاتيً صرفا كاشف از آن خوب ىه االىشوند و امر و نه ىمتصف م

ن يـا.  بـودى و شـرعىعقل به ها م ارزشي تقسىن نوشتار بررسيا بخش انيز پايسرانجام ن
ل، متفرع بر بحث ين دليهم به و هاست، م ناظر به مقام اثبات و كشف و شناخت ارزشيتقس

 است عقـل انـسان ىدعم ،داند ى مىعقل را ها  كه ارزشىكس. هاست  ارزشىشناس ىسته
 موارد خودكفاست و بدون ىا ا در پارهي موارد ٔه كشف خوب و بد افعال و صفات در همىبرا

 افعال و صفات را درک ىا پاره ارزش توان ىز مي نىاني وحىها ىري و دستگىه االىها تيهدا
 اسـت كـه راه كـشف ارزش افعـال و ىمـدع ،دانـد ى مىشرع را ها  ارزش كهىدر برابر، كس. كرد

 . استى شرعىها تيامبران و هدايام پيصفات مراجعه به پ
 ٔهژن انواع، بحث رضيک از ايد آن است كه هر يآ ىن بحث به دست مي كه از اى مهمٔهجينت

ار حسن و قبح را يمع كه كرد ادعا توان ى حسن و قبح نمىسمعناشنا بحث با. طلبد ىخود را م
 حسن و قـبح ىشناس ى در بحث هستى خاصىريگ ن با موضعيهمچن  م؛يا ز به دست آوردهين

 بـودن ىز بـا رد عقلـيـن. ز فتـوا صـادر كـرديـ حسن و قبح نىشناس معرفت باب در توان ىنم
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  بـودنىا بـا رد شـرعيـم، و يـا ز رد كردهيها را ن  بودن آنىذات كه كرد ادعا توان ىنم ها، ارزش
 كه متأسفانه در ىم؛ اشتباهيا ز رد كردهيها را ن  بودن آنىه شد كه االىمدع توان ىنم ها، ارزش

ک از انـواع يـ هـر ىا نفـيـالبته اثبات . ديآ مى، فراوان به چشم ى كالمىها  از كتابىاريبس
 است كـه بـه ىا  جداگانهىها ازمند بحثيها ن ک از آنين مصداق هر ييمختلف ارزش و تع

 .ردي قرار گىد كانون بحث و بررسينىضت با



       تعیین ھندسھ مفھومی انواع ارزش                                                          
١٢١  

   منابع
 . مهرٔه، قم، مطبعقواعد المرام فى علم الكالم، )ق١٣٩٨ (:ثم بن علىيالبحرانى، م .١
 . ، قم، اسراءفلسفه حقوق بشر، )١٣٧٥ (:جوادى آملى، عبداهللا .٢
االرشاد الى قواطع االدلة فى اصول ، )ق١٤١٦ (:الحرمين عبدالملک الجىصنى، امام .٣

 . تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية،االعتقاد

 مطالعات و ٔه، تهران، مؤسسى عقل عملىها كاوش، )١٣٦١ (:يزدى، مهدى حائرى  .٤
 .تحقيقات فرهنگى

، تحقيق احمد  نهج المسترشدين فى اصول الدين ،)تا بى( :الحلى، حسن بن يوسف .٥
 ). نا ىب (،)جا بى(حسينى و هادى يوسفى، 

، تحقيق رضا مختارى و الخالصة فى علم الكالم، )١٣٧٣ (:الدين سبزوارى، قطب .٦
 دفتر اول، به كوشش رسول جعفريـان، قـم، ميراث اسالمى،: ى برجى، درعل يعقوب
 . اهللا مرعشى نجفى  آيةٔهكتابخان

، تحقيق يرالكب الجوشن شرح االسماء او شرح دعاء ، )١٣٧٥ (:سبزوارى، مالهادى .٧
 .گاه تهران، دومنجفقلى حبيبى، تهران، دانش

ارشـاد الطـالبين الـى نهـج ، .)ق١٤٠٥ (:السيورى الحلى، جمـال الـدين مقـداد .٨
 . ، تحقيق مهدى رجائى، قم، مكتبة المرعشى النجفى١، جالمسترشدين

 ٔه، قـم، مؤسـسخوب چيست؟ بد كـدام اسـت؟، )١٣٨٨ (:شريفى، احمدحسين .٩
 .／آموزشى و پژوهشى امام خمينى

 تهران،  ، تحقيق صادق اليصجانى،سرمايه ايمان، )١٣٦٤ (:الهيجى، مالعبدالرزاق . ١٠
  .دوم الزهراء،

ين قربانى الهيجى، تهران، وزارت العابد نيس مقدمه ، گوهر مراد، )١٣٧٢ (:ــــــــــ . ١١
 .فرهنگ و ارشاد اسالمى

، تحقيـق نقـد و بررسـى مكاتـب اخالقـى، )١٣٨٤ (:مـصباح يـزدى، محمـدتقى . ١٢



 ١٣٩١، سال اول، شماره دوم، زمستان ی اخالق وحیانیفصلنامھ تخصص   
١٢٢ 

 .／زشى و پژوهشى امام خمينى آمؤهاحمدحسين شريفى، قم، مؤسس
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