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 رد بحث حسن و قبح هی م ی ت  ابن دگاهید یاب یارز

*

 

 چکیده
در محافل علمی مسـلمانان بـوده اسـت. برانگیز  حثوضوعات بعقلی از م حسن و قب 

متفکـر  تیمیـه، ابن. اند دانسـته یممعتزله حسن و قـب  را عقلـی و اشـاعره آن را شـرعی 
د. وی عرضـه کنـو دیـدگاه جدیـدی  ،هر دو مکتب را نقـدکوشیده است  ،اصلی سلفیت

روش معتزلـه را در ایـن بحـث  کـهاسـت ت کیـد کـرده ، اما حسن و قب  را عقلی دانسته
ضـمن رد  ،. از طـر  دیگـرشـود یممنجر به تشبیه خدا بـه بنـدگان  چراکه ،قبول ندارد

حسن و قب  را  تیمیه ابن هرچند .داند یمحسن و قب  شرعی، آن را مخالف عقل و نقل 
برخـی  ،. در مجمـوعپـذیرد ینمرا ش، بودن ، مانند ذاتیولی برخی لوازم آن داند یمعقلی 

کـه در  داردهای جدی  ضعفهم و برخی از آنها دارد  هایی قوت تیمیه ابنی ها دیدگاهز ا
 .است شدهاین مقاله بررسی 

 ، معتزله، اشاعره.تیمیه ابنحسن و قب  عقلی، حسن و قب  شرعی،  ها: کلیدواژه
  

                                                
 و کارشناسی ارشد کالم اسالمی. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل  *

s.a.313@chmail.com 
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 مقدمه
 ایـن بحـثحسن و قب  همواره از مباحث مهم و بنیادین در جوامع علمی بـوده اسـت. 

و همچـون وجـو  شـناخت خـدا، اثبـات عـدالت  مباحث اعتقادی بسیاری از دیگر پایهیر ز 
یکسـانی  و ، وجو  تکلیـف و نیکوبـودن بعثـت انبیـاخداوند ، وجو  لطفوندحکمت خدا

 1.است ها انساناخالق در همه 
نخسـتین  یها سـدهدر جهان اسالم بـه همـان  بحث حسن و قب  شدن طر م پیشینه

ابوالحسن اشـعری بـا اسـتاد خـود نزاع جدی به آن به صورت  شدن طر ماما  2.گردد یبرم
 خود ابوالحسن اشعری استاد ،. در این نزاعگردد یمبربحث حسن و قب   در ابوعلی جبایی

را محکوم کرد و همین باعث شد از مکتب معتزله کنار بکشد و مکتب جدیـدی را ت سـیس 
ویکرد عمده عقلی معتزلـی و شـرعی اشـعری از آن به بعد بود که حسن و قب  با دو ر  3.کند

 کوشیده است نظر تیمیه ابنکنون نیز این دو رویکرد وجود دارد. در این بین تا مطر  شد و 
 کند. عرضهو با رویکردی جدید، این بحث را  ،را مطر  یسوم

ب ، مالک معانی حسن و ق :از جملهدارد، های مختلفی  موضوعریزبحث حسن و قب  
 شدن ترتبمبودن حسن و قب ، جایگاه معرفتی حسن و قب  و  تی و عرضیحسن و قب ، ذا

هـا از ایـن جهـت  در این بحـث تیمیه ابنتبیین نظر  ثوا  و عقا  بر حسن و قب .نشدن یا 
. لـذا بـرای اسـت تیمیـه ابنبر دوش  ها سلفیاست که امروزه ریاست معنوی و فکری  مهم

را شــناخت. در ایــن نوشــتار  تیمیــه ابنکــری مبــانی فبایــد ابتــدا ، ها ســلفیشــناخت و نقــد 
 .کاویمنیز برا سخنان وی  های و ضعف ها ، قوتتیمیه ابنمن تبیین دیدگاه ایم ض کوشیده

                                                
گونه است که آیا پیش از آنکه خدای متعال  ر اخالق بدین. مثال  کاربرد این بحث د853ص ،2، جلالبهارتجعفر،  ،. سبحانی0

 کند. توان به حسن و قب  آن چیز رأی داد یا حسن و قب  اشیا را فقط خداوند تعیین می چیزی را نیکو یا زشت بشمرد، می
 .21، صسلبق لعدالبکاماا. ربانی گلپایگانی، علی،2
 .11، ص2، ج البمللا لبنحل. شهرستانی، عبدالکریم1
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 . معناشناسی حسن و قبح1
 1.کنـد یمنفس انسـانی بـه آن تمایـل پیـدا که  است ی زیباییادر لوت به معن «ُحسن»

ب »
ُ
امـا  3.آیـد ینمشم از دیدن آن خوشـش آنچه چو در لوت یعنی  2است حسننقی   «ق
و  4اسـه معنـ یا عـدهمعانی متعددی ذکر شـده اسـت.  ،ی اصطالحی حسن و قب امعن در

 :اند کردهبیان را  ان سه معنامشهور محقق اما .اند کردهذکر  5اهفت معن یا عده

ــم صتتفت کمتتال و نقتت : . 1 ــثال  عل ــه  یو جهــل قبــحســن اســت م ــرای ترتیب  و ب ب
 .هستندل و نقص کما انصاحبانش

آنچه مواف  هد  شخص اسـت حسـن اسـت و آنچـه مخـالف  مالئمت و منافرت:. 2
که چون مناسب هد  دشـمنان وی اسـت، « کشتن زید». مانند هد  شخص است قبی 

 .استو برعکس از آن جهت که ناسازگاز با هد  دوستان وی است، قبی   استَحسن 
از نظـر عقـال؛ ماننــد  رای فاعـل فعـلب : استحقاق مد  و ذمفعل سبب مدح و ذم. 3

دهنـده عـدل، اســتحقاق  و منظور این است که انجـام ؛یم عـدل حسـن استیاینکـه بگـو
یم ظلم قبی  است، منظور این اسـت کـه ظـالم، مسـتح  ذم و یگو و وقتـی می دمـد  دار 

 6سـرزنش اسـت.

محـل نـزاع در  ی اول، عقلـی اسـت وان اختالفی نیست که دو معنـاتقریبا  بین محقق
نـزاع  . توضـی  محـلاستیعنی فعلی که فاعل آن مستح  مد  و ذم  .ی سوم استامعن

و  افعال مانند عدل و ظلم را به تشخیص عقـل بـدانیمبودن  این است که اگر نیکو و زشت
ایـن را تشـخیص دهـد، حسـن و قـب   توانسـت یمعقل  بگوییم حتی اگر شریعت هم نبود

                                                
 .875، صمفةللتاأبفرظالبقةآن حسین بن محمد، راغب اصفهانی،. 1
 .221، 27، جبیرنالبیةبابن منظور، محمد بن مکرم، . 2
 .752، صمفةللتاأبفرظالبقةآناحسین بن محمد،راغب اصفهانی، . 3
 .717، ص2ج لالی یانافیالص لالبدخن  امحمد بن عمر. فخر الدین رازی، 4
، 1اندیشـه نـوین دینـی،  در: ، «ر ر لنیامحلانزلعالشرعةرا اعدباهالی ریراحینا اق حاعقلی » آهنگران، محمدرسول،. 5

 .061صا،2723 ،25ش
 .717، ص2جالی یانافیالص لالبدخن ا المحمد بن عمر: فخر الدین رازی، .کن. 6
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بگوییم عقل قدرت تشخیص نیـک تزله است. اما اگر برعکس که این نظر مع ،عقلی است
، حسن و قـب  را شـرعی کند یمبودن افعال را ندارد و شریعت است که آنها را بیان  و زشت
 که این نظر اشاعره است. یم،ا دانسته

 تیمیه در معناشناسی حسن و قبح دیدگاه ابن
ل نزاع را در سـبب مـد  و ذم در معانی اصطالحی حسن و قب  مانند مشهور محتیمیه  ابن

ــد. یم ــب  را نمی 1دان ــرای حســن و ق ــای ذکرشــده ب ــا وی ســه معن ــذیرد و می ام ــن  پ کوشــد ای
تیمیـه ایــن اسـت کـه معنـای دوم حسـن و قـب ، یعنــی  بندی را تصـحی  کنـد. نظـر ابن تقسـیم

لـذا ذکـر  2شـود. یم، به قدری کلی است که شـامل دو معنـای دیگـر نیـز «مال مت و منافرت»
گویـد ایـن معنـا از آثـار فالسـفه بـه آثـار  یمدانـد و  یمعنای اول، یعنی کمـال و نقـص، را لوـو م

شـود کمـال اسـت و هـر  یممتکلمان راه پیدا کرده است. وی معتقد است هر آنچه باعث لـذت 
 3شود نقص است. پس لذت و درد نوعی مال مت و منافرت بـا نفـس اسـت. یمآنچه باعث درد 

 4داند. یمبب مد  و ذم، را نیز نوعی از مال مت و منافرت با نفس معنای سوم، یعنی س

 تیمیه در حسن و قبح . دیدگاه ابن2
گانـه اهـل سـنت ی مشهور بین مذاهب چهار ها نزاعله حسن و قب  را از ئمس تیمیه ابن

و حسـن و قـب  را  دانـد یمباطـل  یدانستن حسن و قب  را به طور کل شرعیوی  5.داند یم
را در  6،مانند شـیعه آنها،نظران  و همکه به هیچ وجه نظر معتزله  کند یم کید ولی ت ؛عقلی

در با  حسن و  تیمیه، ابنلذا از نظر  7های جدی با آنها دارد. این با  قبول ندارد و اختال 

                                                
 .751، ص2، جمجم عالبفتر یتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،   . ابن0
 . همان.8
 .725. همان، ص1
 751همان، ص .4
 .182. همان، ص5
 .117، ص2، ج ارناتل اسالبجهماسافیاتأساسا دعهمالبکاماس تیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن6
 .182، ص2، جمجم عالبفتر ی، همو .2
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را نسبت به دو قـول اشـاعره و معتزلـه، قـول ش دیدگاهوی  1قب  سه دیدگاه مطر  است.
قسـم سـه در دادن برتری دیـدگاهش، حسـن و قـب  افعـال را  انو برای نش 2داند یموسط 

 گنجاند: می
افعالی که مشتمل بر مصلحت و مفسده هستند که اگر شارع هم بیان نکرده باشـد . 2

 ؛ مانند حسن و قب  عدل و ظلم.دهد یمعقل، حسن و قب  آنها را تشخیص 
 .وندش یمافعالی که مستقیما  با امر و نهی خدا، حسن یا قبی  . 8
و خود فعل،  کند یمامتحان اطاعت عبد به آنها امر  قصدافعالی که خداوند فقط به . 7

بـرای ذبـ  حضـرت  مانند فرمـان خداونـد بـه حضـرت ابـراهیم  ،مد نظر شارع نیست
 . اسماعیل

و حسـن و قـب  را در انـد  کردهدو قسم اخیر افعـال غفلـت از معتزله  تیمیه، ابنبه نظر  
و نقشـی بـرای شـارع در حسـن و قـب  قا ـل نیسـتند. در مقابـل،  اند تهدانسعقل محصور 

 در حـالی 3تمام اوامر شارع از قبیل قسم سـوم )امتحـان( اسـت. اند کردهاشاعره نیز گمان 
فقـط از  شـود و گـاه یمفقـط از عقـل فهمیـده  افعال سه صورت دارد: گاه حسن و قب که 

را متعلـ  بـه  تفسـیر خـود از حسـن و قـب ی و  4.شود یمنیز از هر دو فهمیده  ، و گاهشرع
هـا، بیشـتر  و طرفـداران ایـن قـول را ابوحنیفـه و تمـام حنفـی 5دانـد یماکثریت اهل سنت 

در حسـن  ه رافرق اصلی اهل سنت با معتزلوی  6.داند یم ها یحنبلها و  شافعی و ها مالکی
ا از افعـال خـدا نفـی حسن و قب  عقلی، قدر ر با که اهل سنت  داند یمدر این و قب  عقلی 

 7.کننـد یمثابـت برای خـدا قدر را هم و  دانند یمرا عقلی   بلکه هم حسن و قب کنند، ینم

                                                
 .172همان، ص 0.
 .725. همان، ص2
 .177-171. همان، 1

 .827-825، صسلبتدمةختیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن4
 .172، ص2ج مجم عالبفتر ی ، وهم. 5
 .188-182، صلبةلاعلیالبمنطقاان، همو. 6
 .172. همان، ص7
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 هایش بـا معتزلـه و دیگر اختال  قدر رابطه حسن و قب  و بارهدر  تیمیه ابنتوضی  سخنان 
 .آید یمهای بعدی  بخش در

 ارزیابی
 .است تیمیه ابن دانستن حسن و قب  از نقاط قوت دیدگاه عقلی . 2

 یا گونـهبـه  داننـد یممعتقد است معتزله حسن و قب  را منحصر در عقل  تیمیه . ابن8
معتزلـه  چراکـه ،فعلی را حسن و یا قبی  کند. این نسبت صحی  نیست تواند ینمکه شارع 

کـه عقـل  برخـی دیگـردر و  کنـد یمافعـال را درک رخـی معتقد بودند عقل حسـن و قـب  ب
 1به شرع رجوع کرد. باید فهمد ینم

کـه  در حـالی دانـد، یمنظـر  ه و شیعه را در بحث حسن و قـب  هـم، معتزلتیمیه . ابن7
 نظر نیست. هممباحث حسن و قب  با معتزله شیعه در برخی 

 تیمیه بر دیدگاه اشاعره . نقدهای ابن3
دیگر  دنکر  طر م، قبل از کند یماشعری را به طور کلی رد  دیدگاه تیمیه ابناز آنجا که 

قا الن به  تیمیه ابن. آوریم یممباحث حسن و قب  ابتدا ادله او را در رد حسن و قب  شرعی 
حسـن و  وی 2.دانـد یمحسن و قب  شرعی را بسیاری از اصحا  شافعی، مالکی و حنبلی 

همچنین معتقد  1.کردمطر   بوالحسن اشعریاکه اولین بار  داند یم یقب  شرعی را بدعت
منـاظرات وی بـا دلیـل قا ل به حسن و قب  شرعی شده بـه  والحسن اشعریاست اینکه اب

کننـدگان حسـن و  گویـد نفـی یموی  4معتزله مطاب  با روش جهم بن صفوان بوده اسـت.
 6را رد کرده است. آنها های یلدلتمام  5قب  عقلی هیچ دلیلی ندارند و ابوالحسن آمدی

                                                
 .212، صلب صرئةا لبذررئةا. أبو حیان التوحیدی، علی بن محمد،0
 .182، ص2، جمجم عالبفتر یاتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  ابن. 8
 .182، صلبةلاعلیالبمنطقاان، همو. 1
 . همان.4
 مذهب. فیلسو  و متکلم شافعی ؛ق.ه. 772. متوفای 5
 .182، صلبةلاعلیالبمنطقااناتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن6
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سـنت، اجمـاع سـلف و فقهـا و عقـل تـا  و کحسن و قب  شرعی را مخالف  تیمیه ابن 
 1:داند یم  یصر 

 مخالف آیات و روایاتالف. 

 یا نمونـهروایات، مخالف حسن و قب  شرعی است ولی  کند یمادعا  هرچند تیمیه ابن 
ننن. مثال  آیه: آورد یمبودن حسن و قب   اثبات عقلی در ه. اما چندین آیکند ینمرا ذکر  ع ناهللَّ إنَّ

ن
فع نِبکلب رد مد

ب
نیأ کِءنَلع منظـور  3.آورد یمـرا به عنوان شـاهد  «دهد ینم دستور یزشت به خدا بگو» 2؛حبشع
ن اعمـال ان هسـتند. از آنجـا کـه مشـرکااین است که مخاطب در این آیه مشـرک تیمیه ابن

. پـس معلـوم کنـد ینم امـر بـه فحشـاخداونـد فرمـود  دادند یمزشت خود را به خدا نسبت 
ن نیز قابل فهم بـوده اسـت کـه خـدا اهمه حتی مشرک برایچیزی بودن شود که فحشا یم

 خود را از امر به آن منزه دانسته است.
ن  کند: یمتیمیه به آیات دیگر مشابه این آیه نیز اشاره  ابن نب

ع
کِتنأ یئع وانالسَّ حد ع َتع ناجب نالَِّذینع ِسبع نحع مب

ع
أ

اًءن وع کِلحعکِتنسع ِملدوانالصَّ نمع وان ع ند نآمع ناکلَِّذینع ٌّب ْد لع ْع جب
ننع ونع کنیحبکمد نمع کءع نسع ب د عکهُتد نَمع ن ع ب حبیکُهد  با ما کهاند  پنداشته بلکه» 4؛مع

 خیال و کنیم یم صال  اعمال دارای و باایمان اشخاص با که کنیم یم رفتار گونه همان آنان
 «.انـد کرده کـه اسـت پنـداری بـد چـه و است یکسان افراد آن با مرگشان و زندگیاند  کرده
دن ناْلب لد ْع جب نع فع نأع اونع حبکمد نتع نکیفع کنلعکٌّب نمع بِرِم ع د ناکمْلب ِلِم ع  رفتـار مجرمـان چون مسلمانان با ما آیا» 5؛سب
ن «.کنیم؟ یم جَّ

فد ناکلب ِق ع ََّ د ناْلب لد ْع جب ننع مب
ع
ِضنأ رب

ع نِِفناْلب ِسِ ینع دفب کِلحعکِتناکْلب ِملدوانالصَّ نمع وان ع ند نآمع نالَِّذینع لد ْع جب ننع مب
ع
 یا و» 6؛کِرنأ

 فسـاد زمـین در کـه آنهـایی و کردند صال  عمل و آورده ایمان که آنهایی با ام که پنداشتند
 «.دهیم یم قرار فجار مانند را متقین یا و کنیم یم معامله یکسان انگیختند

                                                
 .177، ص2، جمجم عالبفتر ی، همو. 0
 .82(: آیه 3) اعرا سوره . 2
 .177، ص2، جمجم عالبفتر یتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن1
 .82آیه  (:15) جاثیهسوره . 4
 .75 (: آیه72) قلمسوره . 5
 .82 (: آیه72) صسوره . 6
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کـه کارهـای نیـک انجـام  یا دسـته. شوند یمها معرفی  در این آیات دو دسته از انسان
هستند. حـال خـدا قضـاوت را بـه عهـده  و دسته دیگر که به دنبال کارهای زشت دهند یم

بنـا بـر قـول  گویـد یم تیمیـه ابن دهنـد. یمها گذاشته است که کدام را تـرجی   عقل انسان
منکران حسن و قب  عقلی بین این دو دسته در آیات مذکور، فرق و فضیلتی نیست و ایـن 

 0خال  نصوص و عقل است.

 مخالف اجماع سلف و فقهاب. 

. حسن و قب  شرعی و لوازم آن مخالف قول سلف و علمـا اسـت ندک یمادعا  تیمیه ابن
هـای ابوالحسـن اشـعری  علمای اسالمی حسن و قب  شرعی را از بـدعتاست وی معتقد 

 انـد نکردهسلف و ا مه هیچ یک حسن و قب  عقلی را رد  اند گفته فقها. همچنین اند دانسته
 :اند بودهن و قب  شرعی مخالف فهمید که سلف آنها با حس توان یمبلکه با سه قرینه 

 .اند آوردهبرای احکام علت . 2
 .اند کردهبرای خدا در خل  امور، حکمت را ثابت . 8
 2.دمیفه توان یمبیان حسن و قب  در امر و نهی خدا که با عقل . 7

 مخالف عقل صریحج. 
ل دالیـ، ولـی دانـد یممخـالف عقـل صـری  را حسن و قب  شرعی و لوازم آن  تیمیه ابن

اینکـه  مـثال  . شواهد آن را از دیگر سـخنان وی یافـت توان یمالبته  3؛کند ینمخود را بیان 
بـه  ،همچنـین 4.شود یمانکار حکمت و اسبا  الهی به دانستن حسن و قب  منجر  شرعی

کـه بـا عقـل و نقـل در فراوانـی دارد دانستن حسن و قب  تـالی فاسـدهای  شرعی ،وینظر 
 ند:ا تعارض

                                                
 .171، ص2، جمجم عالبفتر یتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،   . ابن0
 .182، صلبةلاعلیالبمنطقاانا،همو. 2
 .177، ص2، جمجم عالبفتر ی، همو. 1
 .181. همان، ص4
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 و نهی از ایمان و توحید کند. ،خدا امر به کفر و فس  و گناه جایز است. 2

 .دارای لذت باشد و گاه دارای درد خدا گاهجایز است . 8
 .خدا اوامر خود را نسخ کند جایز است. 7
 .شوند یمحسن و قب  امور اعتباری و نفع و ضرر  ،خیر و شر. 1
دادن  برتـرییـا  ناهکـارانگو  کننـدگان از خـدا اطاعـتدادن فرقی بین مساوی قـرار . 5

 نیست.دسته اول بر دسته دوم 
تعلـ   ،طبـ  گفتـه اشـاعره چراکـه ،شدن صفات رسول قبل و بعد از رسالتامعن بی. 7

 1.یستنرسالت به رسول مانند تعل  خطا  به افعال است که نیاز به صفتی 

 ارزیابی
 چراکـه ،  اسـتبه اشاعره در نفی حکم و اسبا  الهی صحی تیمیه ابن یها اشکال. 2

 .شود یممنجر به جبر  ،نفی حکم و اسبا 

 یا گونـهبـه  داننـد یممعتقد است معتزله حسن و قب  را منحصر در عقل  تیمیه . ابن8
معتزلـه  چراکـه ،فعلی را حسن و یا قبی  کند. این نسبت صحی  نیست تواند ینمکه شارع 

برخـی دیگـر کـه عقـل در  و کنـد یمافعـال را درک  معتقد بودند عقل حسـن و قـب  برخـی
 2باید به شرع رجوع کرد. فهمد ینم

در در اجماع فقها بر رد حسن و قب  شرعی با ادعای ابتـدایی خـود  تیمیه ابنادعای . 7
در حسن و قب  شرعی ناسازگار است.  3از اصحا  شافعی، مالکی و حنبلیپیروی بسیاری 

بـه  4،در جهان اسالم بوده استعقاید اشعری از قرن ششم هجری، تفکر غالب عالوه،  به
عقاید »: نویسد یمعقاید اشاعره چنین  بیانبعد از  ه.ق.( 215)متوفای  طوری که مقریزی

                                                
د، بلکه خدادادی مح  باشـد کـه این است که رسالت، اکتسابی و بر اسا  لیاقت و امتحان نباشآخری منظور از  ؛. همان0

 .شود در این صورت هیچ ارزشی ندارد و فضیلت محسو  نمی
 .212، صلب صرئةا لبذررئة. أبو حیان التوحیدی، علی بن محمد، 2
 .182، ص2ج ،یمجم عالبفتر ا م،یاحمد بن عبد الحل ه،یمیت ابن. 3
 .872، صفةقا امذلهباکامی. ربانی گلپایگانی، علی، 4
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و هر کـس خـال   دهد یمهای اسالمی را تشکیل  سرزمیناکثریت در این زمان،  اشعری
0.«شود یماین عقاید را اظهار کند خونش ریخته 

 

 ، در حـالیاند نداشـته، حسن و قب  شـرعی را قبـول که سلف کند یمادعا  تیمیه ابن. 1
 2خلدون، اشعری عقیده سلف را در بحث حسن و قب  بیان کرده است. به گفته ابنکه 

 تیمیه . مالک حسن و قبح از دیدگاه ابن4
بر نظر  بنایکی از مباحث مهم در حسن و قب  عقلی، تعیین مالک حسن و قب  است. 

مـالک  دیگـر یا عده 3.، مصلحت و مفسده نوعیه استمالک حسن و قب  عقلی ،مشهور
مشـهور علمـایی  5.اند دانسـتهرا مالک کمال و نقص برخی نیز  4.اند دانستهرا فطرت الهیه 

ن فرقـی بین خـدا و مخلوقـامالک حسن و قب  در که قا ل به حسن و قب  عقلی هستند، 
 .دانند یمدا نیز نیکو خ باره، در دانند یمو هر آنچه را در انسان نیکو  گذارند ینم

وی مـالک هـا را جـدا دانسـته اسـت.  مالک حسن و قب  در خدا و انسان تیمیه ابناما 
ونــد خدا خصـوصدر دانســته و بنــدگان، نفـع و زیـان  خصـوصرا در  عقلــی حسـن و قـب 

 ئونش باید طب ه ک الهیمحبت، رضایت، سخط و فر   سبحان، مطابقت افعال با صفات
کار قبیحی انجـام دهـد، غالم انسانی  اگرزند:  باره میمثالی در این  وی 6تفسیر شود. خدا

مانع کـار قبـی   ،مصلحتی سببولی خدا ممکن است به  شود یم قبی  مانع کارآن انسان 
با یک مالک  توان ینمو  کند یمحسن و قب  در خدا و انسان با هم فرق مالک نشود. پس 

 7.خدا و انسان قضاوت کرد بارهدر 

                                                
 .215، ص1، جلبم لع ا لالعت ریا ذکةالبخط ا لألثریزی، تقی الدین، . المقری0
 .522، ص2، جتریخ ال نارلد نالرحمن بن محمد،  . ابن خلدون، عبد2
 .752، ص2، جشةحالالشریلتا. طوسی، نصیر الدین،1
 .852 -853، صنقدیا ةامریکیایم. مطهری، مرتضی، 4

 .13، صسلبق لعدالبکاماربانی گلپایگانی، علی،  5.
 .188، 2، جلبةلاعلیالبمنطقاان تیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن6
 .178، ص2، جمجم عالبفتر یا،همو. 7
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خـدا  نکردن تشـبیه وی از تفکیک مالک حسن و قب  بین خدا و انسـان،اصلی انگیزه 
را به مخلوق تشبیه خال  وی معتقد است معتزله در بحث حسن و قب  ن است. ابه مخلوق

ن نیکو بوده اسـت بـه خـدا نیـز امخلوق خصوص در هر آنچه صورت که آنها بدین. اند کرده
و  1رات یهــود داردکــتف درشــه یر تشــبیه،  کــه تفکــر کنــد یم. وی تصــری  انــد نســبت داده

 2.استننده بت ک عبادت ،ننده خداوندک یهتشب
ن ااز مخلوقرا بیانگر این است که وی معتقد است اگر آنچه  تیمیه ابنمجموع سخنان 

 :شود یمخدا نیز نیکو بدانیم منجر به دو امر باطل  خصوصنیکو است در 
َدر از خدا؛

َ
را واجـب  بعثت انبیاها بر خدا کارهایی مانند  سانگونه که ان بدین الف. نفی ق

که خـدا  در حالی شود، یمو این باعث تعیین حدود قدرت و محدودیت قدرت خدا  کنند یم
فرق اساسی در حسن و قب  عقلی اهـل سـنت و »: گوید یمقادر مطل  است. وی با ت کید 

ب  عقلی، قـدر را نیـز در بودن به حسن و ق این است که اهل سنت با وجود قا لمعتزله در 
برای نقد سخنان معتزله در حسن و  تیمیه ابنکلید اصلی  شاه 3.«کنند یمافعال الهی ثابت 

 قب ، تشبیه خدا به بندگان و نفی قدر از خدا است.
 بـارهگونـه کـه در  از ایـن جهـت کـه صـفات انسـان را همـان ب. نق  در صفات خدا؛

 4.کند یمها است، برای خدا ثابت  انسان

 ارزیابی
تصـور دقیـ   فقـداننتیجـه  خدا و انسان، خصوصمالک حسن و قب  در  تفکیک. 2

فعلـی اسـت کـه از  ،موضوع این بحـث چراکه ؛استعقلی از بحث حسن و قب   تیمیه ابن
تعـالی بـه  خدای بـاری تواند یممختار مصداق آن فاعل  .شود یمصادر  ،فاعل عاقل مختار

 5عاقل. انانسالعقال باشد یا  عنوان ر یس
                                                

 .175، صهمان. 0
 .172. همان، ص2
 .172. همان، ص1
 .172. همان، ص4
 .77، صسلبق لعدالبکاما: ربانی گلپایگانی، علی، .کن. 5
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 ،شـود یمـمعتقد است وجو  کاری بر خدا منجر به نفی قدر و قدرت خدا  تیمیه . ابن8
بلکـه ؛ نیسـت ،یعنی طلب شـیء ،ی فقهی آناوجو  به معنکه منظور معتزله از  در حالی
یعنی مقتضای صفات کمالیه خـدا ایـن اسـت  .استوجو  در اصطال  متکلمان منظور، 

 تیمیـه ابنکـه پـیش از  ،الدین طوسینصیر را  نکتهاین  0دهد. چنین کاری را انجام خدا که
2کرده است.بیان فخر رازی در جوا  اشکال  ،بوده

 

از نقد قدر معتزله، ناظر به اعتقاد تفـوی  معتزلـه باشـد،  تیمیه ابنالبته اگر سخن . 7
باشـد،  یو قدر اله افعال انسان در قضامعتزله معتقدند اگر  چراکه ؛سخن صحیحی است

خدا انسان را مختار مح  آفریده  اند گفتهرو  از همین. شود یم انخال  گناهنیز خدا خود 
این سخن باطلی است که علمای شیعه نیـز بـه  3است و در افعال انسان هیچ نقشی ندارد.

و قـدر  اند شـمردهاین گونه سخنان معتزلـه را مـردود  4اهل بیت پیامبر یها آموزهتبعیت از 
 5.اند دانستهعال انسان ثابت الهی را برای اف

 تیمیه . حسن و قبح ذاتی و عرضی از دیدگاه ابن5
در ذات خود حسن جدای از امر شارع، که فعلی است  منظور از حسن و قب  ذاتی این

نداشـته یعنی فعلی در ذات خود حسـن و قـب   نیز حسن و قب  عرضی .باشدداشته یا قب  
قـب  عقلـی  رض شود. معتزله کـه قا ـل بـه حسـن وحسن و قب  بر آن عا ،باشد و از خارج

و اشـاعره کـه قا ـل بـه حسـن و قـب  شـرعی بودنـد،  6دانستندذاتی  را بودند، حسن و قب 

                                                
 . همان.0
 .718، صحصلتلخاصالبم. طوسی، نصیر الدین، 2
 .822، صشةحالألص لالبخمیس. قاضی عبدالجبار، 1
ِه 4 ِبی َعْبِد اللَّ

َ
َه َخَلَ  اْلَخْلَ   . َعْن أ اَل: ِإنَّ اللَّ

َ
َمَرُهْم ِبِه ِمـْن َشـی -َفَعِلَم َما ُهْم َصاِ ُروَن ِإَلیهِ  -ق

َ
َمَرُهْم َو َنَهاُهْم َفَما أ

َ
ٍء َفَقـْد  َو أ

ِبیَل  هِ َجَعَل َلُهُم السَّ  .721، ص2کلینی، محمد بن یعقو ، کافی، ج؛ ِإَلی َتْرکِه َو اَل یکوُنوَن آِخِذیَن َو اَل َتاِرکیَن ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ
 .71، صسإعتقرللتالإلمرما. ابن بابویه )صدوق(، محمد بن علی، 5
 .57، ص2، جنحللبمللا الب الکریم، عبدمحمد بن . شهرستانی، 6
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وی بـا  .مطـر  کـردی جدیـد  نظـر تیمیـه ابن ،در این بین 1حسن و قب  را عرضی دانستند.
 :معتقد بود دانست وولی حسن و قب  را ذاتی ن بود اینکه قا ل به حسن و قب  عقلی

بسیاری از افعال هستند که گاه َحسن هسـتند و  . زیراذاتی ندارند و قب افعال، حسن 
 شـود یپـس معلـوم متوانـد داشـته باشـد.  یممانند اکل میته که هر دو حالـت را گاه قبی ؛ 

2شیء است. همراهچراکه ذاتی همیشه  ؛ندذاتی نیست افعال،ُحسن 
 

 ارزیابی
قب  ذاتی را قبول ندارد ولی حسن و قـب  عقلـی را قبـول دارد، حسن و  تیمیه ابناینکه 

عقل آن را بفهمد. اگر همراه  تاباید در فعل ُحسنی وجود داشته باشد  چراکه ؛تناق  است
گونـه  بوده و بعد آمـده، عرضـی اسـت. ایـن و اگر جدای از فعل شود یمفعل بوده ذاتی آن 

دیـده  تیمیـه ابنچون  ،در حقیقت د.دگر  می برتصور دقی   نداشتنبه  تیمیه ابنگفتن  سخن
، حسـن و شـوند یممختلف َحسن و قبـی  های  موقعیتبه فراخور مسا ل بسیاری از است 

 :گونه است دوکه حسن و قب  در افعال  قب  ذاتی را رد کرده است. در حالی
 لم.، مانند عدل و ظکند یگاه توییر نم هیچ شانحسن و قبحاند که  چنانبرخی افعال . 2
ماننـد  انـد، ی قبیـا  نباشـد، حسـن مصـلحت بـاالتریاگـر اند که  چنانبرخی افعال . 8
 3قبی  نیست. مثال  برای نجات جان پیامبرگفتن که قبی  است اما  دروغ

تیمیه این  ابن .یعنی حسن عدل و قب  ظلم ؛محل نزاع حسن و قب  در قسم اول است
جالـب  حسـن و قـب  ذاتـی را انکـار کنـد. اسـتو همین باعث شده  تفکیک را انجام نداده

کـه  ،اسـت، در رد قـول اشـاعره تیمیـه ابنن تفکـرات اکـه از مروجـ جـوزی، قـیم اینکه ابن
، همین تناق  را بیان کـرده و حسـن و قـب  را ذاتـی اند کردهبودن حسن و قب  را رد  ذاتی

 4دانسته است.
                                                

 .828، ص1، جشةحالبمقرصد، . تفتازانی، سعد الدین0
 .188ص، الرد علی المنطقیین، همو؛ 81، ص7، جسمنهرجالبینتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،   . ابن2
ار، .کن. 1 تـوان تصـور کـرد و آن  البته قسمی دیگر نیـز می؛ 23، ص27، جلبمغنیافیاأ  لبالبت حادا لبیدل: قاضی عبدالجب 

؛ شـود مانند زدن که مطاب  انگیزه زدن، متصف بـه حسـن و قـب  می ،ن و قب  ندارندافعالی که به خودی خود اتصافی به حس
 .855، صلیشرلالبطرب انالبیانهجالبمیتةشدخنمقداد بن عبدالله، فاضل مقداد، 

 .728، ص8، جةلبییرلامفترحاللی، شمس الدین، الجوزیة ابن قیم 4.
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 تیمیه بودن حسن و قبح عقلی از دیدگاه ابن . یقینی6
با معتزله این است که آنها حسـن و قـب  را از یقینیـات  تیمیه ابنهای  دیگر اختال  از 

تنهـا حسـن و قـب  از  گویـد نـه یم تیمیـه ابن 0.انـد گرفتهبلکه فقط از مشـهورات  اند نگرفته
گوینـد عـدل  وی معتقـد اسـت وقتـی مـردم مـی 2.است آنها ینتر  بزرگیقینیات است بلکه 

این است کـه عـدل محبـو  فطـری اسـت کـه لـذت و  ایشمعنحسن است و ظلم قبی ، 
قبـی  بـه کـار  بـاره. وی ضد همین مفاهیم را در کند یمانسان حاصل  یشادی مطلو  برا

که این قضایا بـا علـم فطـری و تجربـی بـرای مـردم حاصـل شـده  گیرد یمو نتیجه  برد یم
و  قـب  اسـت بـودن حسـن و ، یقینیبودن تیمیه از فطری ابناست. روشن است که مقصود 

 3.بودن حسن و قب بودن، مشهور  مقصود از تجربی

 ارزیابی
بودن حسن و قب ، صـحی  اسـت و بسـیاری دیگـر تیمیه در یقینی و مشهور  ابنسخن 
اعتبار مصلحت و »: نویسد یمالهیجی در این باره  فیاض. اند کردهتصری  نکته نیز به این 

 توانـد یمقضیه یک د. چون ورات نیز باشاتی ندارد که از مشهمفسده در حسن و قب ، مناف
 4.«مقبولگر یباشد و از جهت د یقینی یاز جهت

 . ثواب و عقاب0
فرض  بر :این است که شود یمیکی از مباحثی که در بحث حسن و قب  عقلی مطر  

اشـاعره ثـوا  و عقـا  را  ؟شـود یمثابـت ثوا  و عقا   ،آیا با حکم عقل، حکم شرع نبود
دانند. قاضی  یممعتزله با حکم عقل ثوا  و عقا  را ثابت  5؛دانند یم منوط به حکم شارع

                                                
 .188، صلبةلاعلیالبمنطقاان، همو؛ 177، ص2، جمجم عالبفتر یاتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  . ابن0

 .188، صلبةلاعلیالبمنطقاان، همو 2.
 .187. همان، ص1

نـه  گویـد میتوجـه اینکـه الهیجـی مقبـوالت را  در خـورنکتـه ؛ 72سـرمایه ایمـان، صعلی بـن حسـین، الهیجی، فیاض  4.
 .ودش شود که شامل مشهورات نیز می ، ولی از قرا ن بحثش فهمیده میرا مشهورات

 .287، ص2، جلبمحص ل، محمد بن عمر. فخرالدین رازی، 5
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مبنای ثوا  و  توانست یمحتی اگر پیامبری نیامده بود، خدا »: گوید یمالجبار معتزلی عبد
عقا  را مطـاب  فهـم عقـل قـرار دهـد، البتـه در احکـامی کـه عقـل حسـن و قـب  آنهـا را 

ی امـر ابه معنـعقل  به وسیلهحت و مفسده امور فهم مصل گوید یم تیمیه ابن 1.«فهمد یم
 و بعثـت انبیـاآخرت را فقط باید از طریـ  شـرع  درغایت افعال و  2شارع به آن فعل نیست

کـه عـذا  را در گـرو  کنـد یموی برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن اسـتناد  3.فهمید
کن. مانند این آیه: داند یمارسال پیامبران  کنکنَّ نمع وًَلن ع سد نرع ثع ْع ُب َع ن َّتَّ نحع ِب ع ذِّ ْع ما قومی را عذا  » 4؛مد

که ثوا  و عقا  بـه  کند یموی تصری   5.«تا رسولی را به سوی آن قوم بفرستیم کنیم ینم
ثـوا  و عقـا  ترتـب وی  6ها بر خـدا واجـب کننـد. منت و فضل خدا است نه اینکه انسان

 7.کند یمو قب  منسو   ن به حسنطب  حسن و قب  عقلی را به غالت قا ال

 ارزیابی
 دهنده انجاممثال   که این است عقلی از ثوا  و عقا  طب  حسن و قب  معتزله منظور

هنگامی که بـه  ،است. این استحقاق مد  و لیاقت پاداش، مستح  مد  و الی  نیککار 
در حقیقت ثوا  و عقا ، همان استحقاق مـد  اسـت بـا  8یعنی ثوا . شود یمخدا اضافه 

ناگفته نماند بسیاری از علمای شیعه نیـز بـا ترتـب ثـوا  و عقـا  مطـاب  بـا  ادبیات الهی.
 9.اند کردهحسن و قب  مخالفت 

                                                
ار، 0  .23، ص27، جلبمغنیافیاأ  لبالبت حادا لبیدل. قاضی عبدالجب 
 .171، ص2، جمجم عالبفتر یتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،   ابن. 2
 .825، صسلبتدمةخهمو، . 1
 .25 (: آیه23) اسراءسوره . 4
 .172، ص2، جمجم عالبفتر یحلیم، تیمیه، احمد بن عبد ال ابن. 5
 .77، ص2النبوات، جهمو، . 6
 .175، ص2، جمجم عالبفتر یهمو، . 7
 .717، صگ هةامةللعلی بن حسین،  . فیاض الهیجی،8
 .35، ص7، جفیاعلمالالص لاسلبهدلخی، ابوالقاسم،  . خو9
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 نتیجه

. وی معتقد اسـت حسـن کند یمدو دیدگاه مشهور در با  حسن و قب  را نقد  تیمیه ابن
ر اشـاعره را بـه نظـ ،. از طر  دیگـرانجامد یمتشبیه خدا به بندگان به و قب  عقلی معتزله 

زیرا معتقد است با نقل، عقل و دیدگاه سلف و علما مخالف اسـت. بـا  کند. یمطور کلی رد 
لـذا  .ها را نداشـته باشـد دیدگاهی را انتخا  کند که این اشکالکوشد  میوی  ،این اوصا 

ه نباشد. وی این دیدگا اتکه دربردارنده تشبیه خدا به مخلوق پذیرد یمحسن و قب  عقلی را 
 .دهد یمرا به عموم اهل سنت نسبت 
با معتزله این است که وی مالک حسن و قب  را بین  تیمیه ابناز دیگر جهات اختال  

هـایی  زیرا خدا بسیاری از کارهـای خـود را بـر اسـا  حکمـت کند. یمها جدا  خدا و انسان
 چراکـه ذیرد؛پـ ینمحسـن و قـب  ذاتـی را  ،خبریم. همچنین ز آنها بیکه ما ا دهد یمانجام 

 گوید یمو  داند یم یقینیات . وی حسن و قب  را از یقب اند و گاه بسیاری از افعال گاه حسن
. البته نظرهـای پذیرد ینملوازم حسن و قب  عقلی مانند وجو  علی الله و ثوا  و عقا  را 

توجه ت. نکته در خور که در این نوشتار بررسی شده اسدارد  هایی و ضعف ها قوت تیمیه ابن
بـا  کنـد یمو قـدر الهـی را ثابـت  دانـد یمکه حسن و قب  را عقلی مسئله  که وی در ایناین

 .استنظر  همشیعه 
بحـث عقـل  یها جنبـهیکـی از  فقـطبحث حسن و قب  با همه اهمیـتش  ،به هر حال

الزم هسـتند فعال مهم  های یانجر از  تیمیه ابنسلفیه و طرفداران امروزه است. از آنجا که 
 .شودبررسی دقت  بهعقل  یها جنبهدر دیگر  تیمیه ابندیدگاه است 
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