
 

 

 حسن و قبح اخلاقی  معناشناسی علامه حلی از مفاهیم

 1رضا بیاتمحمد 

 2محمد حسین کلاهی 

 چکیده

حلیلی خللاق ناپذفیی آنها خز زمیه مباحث فلساة عی فا ععیف پذفیمعناشننایی مااهی  خللایی  بدخه    ععیف 

ی  خف  عا با عکیت بی معناشنننایننی فیلسننحفال عحلیلی خللاق معامننی خز مااهی  خللایخینن د  ر خفن ملا ت علاک کی ه

خلتت   فدگاه علامت حلی رخ بت عنحخل فکی خز متکلمال خمامیت کت بیش خز متکلمال  فگی بت مباحث فلسنناة خللاق پی

خینن   عحضننید  خ ه   بیریننی کنی د خگیمت علامت حلی مانند آ خمی خز فیلسننحفال عحلیلی خللاق معامننی  مااهی  

نکی ه خینن     ی مانند رحرم محر مااهی  خللایی رخ « عاکین »رخ خز ماناهی  لنانحخ   خ یخ  « خرزک»لنانحخ   

خ  یییابر اف محر کت عنها ماهح  لحب خللایی ر خندد خ بتت  بیللبسننیو    ر نتی،نت   یی ینابر ععیف  حدی می

خند  ثانیاً بت  رخ بدفهی    یی یابر ععیف  می« یبد»  « حُسننن»فا « بد»  « لحب» خند  خ  اً هی    ماهح  ععیف  می

خز آنها ععیفای رینمی خرخهت  خ ه   معتلد خی  کت خفن نح  ععیف   « خینتحلاق ینتافش   نکحهش»مد  ماهح  

خللایی رخ خز لحب   بد « بند»  « لحب»آنهنا نندخر د همینین   ی ماناهی     بسننا ن  ا بندخهن مننافناعی بن

 شنالتی ردخ کی ه   عا حد  ی  بت عمافی رال  اک میال کیایات خ  یت   ثانحفت نی ف  شده خی د زفبافی

  محر   حلیهای خللایی  علامت معنناشنننایننی مااهی  خللایی  حسننن   یبد خللایی  خرزک: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شکیر ع« هن،اری»های خللاق   نظیفت« فیخخللاق»فلساة عحلیلی خللاق معامی خز    بخش 

یخ گگیخ   فضیل گیخ   اف های  ظیاتهای خللاق هن،اری مانند نظیفتشنده خی د نظیفت

ی خزند  پمی ها فا ملکات خللاییبنت خرخهة شنننیخهو  از    کافی بیخی عحریت رفتارها   ر ف ت

ها فا ملکات خللایی لحفش رخ عحریت عحخل رفتارها   ر ف تبندخل معننا کنت بنت مند  آنها می

( معناشنننناینننی 1کی     ربنار  آنهنا  ر  فگیخل  خ ری خللنایی کی د خما  ر فیخخللاق بت 

ی  خللای«  ری    نا ری »فا « لحب   بد»فا « حسن   یبد»مااهی  خیناینی خللاق مانند 

های شنایی گیخره( معیف 2های خللایی   ینن   رح ی آنها   ح شنناینی خرزک(  ر2

 (د 6: 1210)گنسلی   شح شنالتی آنها پی خلتت میخللایی   خعتبار   خرزک معیف 

 ( معتلد خینن  کت  ر معناشنننایننی مااهی  خللایی  نت 1111) :  1 فلیا  کید فیخنکِنا

   رینننتی   نا رینننتی خللایی 2خللایی( رخ خز خ یخ خللایی )لحبی   بدی  2عنها بافد خرزک

: 1212عشنننخیا  خ   بلکنت بنافند آل رخ خز خرزک  یی خللنایی نیی عاکی  کی  )فیخنکنا  

لحب   »(د بت همین ره    ر معناشنننناینننی مااهی  خللایی خ  اً مااهی  خللایی مانند 128

  ثانیاً خفن مااهی  خز 6شنننحندخللایی خز همدفگی متمافی می 5« ریننن    نا ریننن »فا  1«بد

یی  »شنننحند  زفیخ مااهی  هافی  یی خز خللاق عاکی  میماناهی  همنانند لحفش  ر ححزه

ضننند »ر ند  با مااهی  خی  یی خز خللناق بت کار میفعنی ماناهیمی کنت  ر ححزه 2«خللنایی

 ربنابیخفن    خنددفعنی ماناهیمی کنت بنا خمنننحل خللنایی نناینننازگارند  متاا ت 8«خللنایی

ر خللایی  « لحب   بد»معناشنننناینننی مااهی  خللایی  علا ه بی خفضنننا  مااهیمی خز یبیر 

                                                           
1. William K. Frankena. 

2. Value. 

3. Obligation. 
4. Good and Bad/ Evil. 

5. Right and Wrong. 

 عاکی  کی ه خی :«  ری »  « لحب»د کتاب زفی  میال 6

Ross, W. David. The Right and The Good, New York: Oxford University Press, 

1930. 

7. Non-Ethical/ Moral. 

8. Immoral.  
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بت خمکال ععیف  فا عد  خمکال « خحسننال بت  فگیخل لحب خینن »های خللایی مانند گیخره

هنای  یی خللایی مانند ععیف  آل ماناهی  پی خلتنت  آنهنا رخ بنا ماناهی  مشنننابنت  ر ححزه

 کنندد بیریی   ملافست می« رنگ خفن  فحخر لحب خی »د مانن خی رگیخره« لحب»

 ربار  معناشنناینی مااهی  خللایی  ر فلسناة خللاق عحلیلی معامی      فدگاه کلی 

مااهی  خللایی  رح   خر د بیشنتی فیلسحفال خز معنا خری مااهی  « معنافیبی»   1«معنا خری»

 2بیعیخند رخیر (  1226-1211) 2هیح  کنند    ی فیلسنحفانی مانند  فحفدخللایی  فا  می

  (1181-1110)  5(   خِید رِید آفی 1121-1812) 1د رفینار زخِیید  (  آ1822-1120)

ایننات   کننده خحسننخند   معتلدند کت آنها فا مننیفاً بیالمعنافی خفن مااهی خز مدخفعین بی

کنند  نحعی کت بیال ( بی خفن با رند 1811-1850) 6خیننتیحنسنننخند فا مانند رخبیت عحخ  

   8گیخفیفا ععیف  2گیخفیخندد  فدگاه معنا خری مااهی  خللایی بت  فدگاه  بیع عحمننیت

 شحندد مااهی  خللایی علسی  می 10فا شهح  گیخفی 1ناگیخفی بیع 

گیخفی  ر فلسنننات عحلیلی خز مندخفعین شنننهح  ( 1158-1822)  11رحرم خ  خر  محر

رخ  ر محخر  « لحب»  بت عاصننیر  معانی گحناگحل  12للاقخللاق معامننی  ر کتاب مبانی خ

عاکینن  کی ه خیننن  « حننال لحب»  «  ننذت لحب»  «خنسنننال لحب»متعنند ی نظیی: 

(8-Moore, 1993: 53  د بنت بنا ر  ی  ماهح)«یی یابر  12خللنایی بسنننیو« لحب   
                                                           

ر ییل های منطلی  ر خ خفها کت پحزفتیحفسننن معنافی گیخرهمعنافی مااهی  خللایی با معنا خری   بید معنا خری   بی1

بیست  مطی  کی ند  متاا ت خی  زفیخ  خحد معنا خری  ر خفن بحث ماهح     ر بحث پحزفتیحفستهای منطلی گیخره 

 خی د

2. David Hume. 

3. Bertrand Russell. 

4. I. A. Richards. 

5. A. J. Ayer. 

6. Robert Louis Stevenson. 

7. Naturalism.  

8. Definitionism. 

9. Non-naturalism. 

10. Intuitionism. 

11. George Edward Moore. 

12. Principia Ethica. 

13. Simple. 
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   ذت  2عحخل آل رخ بت  ینننیلة مااهی   فگیی مانند مِیرخیننن   بدخل معنا کت نمی 1عحلیر

 نحفسد: (د  ی میibid: 58-9ددد« )لحبی عبارت خی  خز »عحلیر کی    گا : 

طور که مفهومی یک مفهوم بسیط است، همان« خوب»نکتة من این است که »
با  طور که تویک مفهوم بسیط است. این تنها بدان معناست که همان« زرد»مانند 

 به حال زرد را ندیده است، توضیح را برای کسی که تا« زرد»توانی هیچ معنایی نمی
را ادراک « خوب»توانی )برای کسی که تا به حال چیست، نمی« زرد»دهی که 

  .(ibid: 59« )چیست.« خوب»نکرده است( بگویی 

معی ف خی   یعی  ر خثبات  2 ی با خینتد ا ی کت بت خینتد ال خز رخه پییش گشح ه

ععیف  با مااهی   فگی مانند  ذت بح    خفن مطلن   خر  کت خگی ماهح  لحب خللایی یابر

نای شدف   زفیخ معبافد هنگا  پیینش خز معنای لحب خللایی با پیینشنی بسنتت محخرت می

    منین نیسماندد خما بت با ر  ی  خفنلحب   ذت خین     فگی رای پیینشی بایی نمی

«د خی ؟ حبمیخ  ذت ل»عحخل پییید کت: با پیینشی گشح ه محخرهی   فعنی بت رخحتی می

عحخل  هد کت  ذت همال لحب خللایی نیسننن    نمیبنت گمنال محر  خفن نکتت نشنننال می

 1خفانتگیلحب خللنایی رخ بنت مند  ماناهی   فگی ععیف  کی   گیننت  مار م ا طة  بیع 

خللننایی رخ « بنند»  « لحب»(د خگیمننت محر ماهح  211: 1288لحخهی  شنننند )پننا می  

« هح شننن»    ی معتلد بح  کت ماهح  لحب خللایی رخ  خنسننن ناپذفی   بسنننیو میععیف 

 کنی د می

 (  1112-1821)  5محر بی فیلسنننحفنال خللایی مانند هار  د آرعحر پیفیار   فندگناه

 ( عننیثیی 1121-1882)  2 (   مننار ی   نبننار بی  1121-1822)  6 فلیننا   فحفنند رخ 

                                                           
1. Unanalyzable.   

2. Desire. 

3. Open-Question Argument (OQA).  

4 . Naturalistic Fallacy. For more information, see Frankena, W. K. “The 

Naturalistic Fallacy.” Mind 48, no. 192 (1939): 464-77; Dancy, J., “Real Values in 

a Humean Context,” Ratio, 9 (1996): 171–183.  

5. Harold Arthur Prichard. 

6. Sir William David Ross. 

7. Charlie Dunbar Broad. 
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ینننیخفی  ر لحفش ینننه  بت  2«لحب    ریننن » فحفند رخ  نیی با کتاب  1گنذخشننن د

خ بتت  رخ  با محر  ر محخر ی خلتلاف نظی  خش    2معناشنایی مااهی  خللایی  خشتت خی د

  1 خنس دناپذفی می  ی مانند محر ماهح  لحب خللایی رخ بسیو   ععیف 

خما علامت  خند گحنت مباحث نکی همتکلمال   فیلسنننحفال مسنننلمال عحرت مندخنی بت خفن

خز لح   شیخز متکلمال پ شیبتکلمال بیرسننتة شننیعت خمامیت ( فکی خز مق226-618حلی )

« حُسن   یبد خفعال» ةبت مسئلق( 160-285شی   حیی )   (ق112-226) دیما  یمانند شن

ق( بت گستی گی  126-255ت خین    عنها متکلمال معد  ی مانند ینید میعضنی ) پی خلت

 ل ها    هش  ه،یی یمیی( خی خز زمال )یی ی  ر بیهت خندد ی بت خفن مسنا ت پی خلتت

با (   165-161ک: 1282زفسننتت کت کلا  معتی ی بسننیار کمینگ شننده بح  )گیمارت  می

  ق(505ی ) : محمنند  یخ   ق(128ی ) : نفخ ملنن  رحبنندع همیحلنی اظهحر متکلمنن

بار ر شده   بی  یکلا  خشعی  ق(621ی ) : آمد نفخ د ی  ی ق(606ی ) : رخز نففخیخ د

 (دSee Richard M. Frank, 2007: 140-190ت بح  ) لبننت فننافتننکلننا  معتی ی 

خشناعیه  بی للاف خمامیت   معتی ت  خز حسن   یبد شیعی   نللی  فا  کی ه   معتلد بح ند 

حنت شنننحندا ثانیاً هیگخ  اً مااهی  حسنننن   یبد خللایی با عکیت بی خرخ   لدخ ند ععیف  می

ای هیی ممکن خین ا ثا ااً عنها رخه شنال  گیخره خ ری  ربار  خرزک خللاییِ خفعال لدخ  

خ عحخنند فعر خ هی رها نت میخللنایی نیی نلنر   متحل  فنی خیننن د بت عبارت  فگی  خنسنننال

ن خیننن »گنذخریِ خللنایی کی ه   بگحفند: خرزک خگی لدخ منین »فا « خفن فعر لدخ حَسنننَ

                                                           
1 . See also Hurka, Thomas, “Moore's Moral Philosophy”, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition). 

2. The Right and The Good. 

3 . Skelton, Anthony, “William David Ross”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy:  

https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/william-david-ross. 

  یف آفنت مع  «د رخ  ظاف  خللایی  ر  فدگاه  فحف»د بیخی آشننافی با نظیفت خللایی رخ   ردک: خعیک  حسیند 1

  « ر خللاق  فحفد رخ «  ظیات  ر نگاه نخسنن »عحلیر ماهح  »ا 150-122  مننا 1282  زمسننتال یننال 12شننماره 

 د  26-5  ما 1211  بهار 10  یال یح   شماره معیف  خللایی

See Skelton, Anthony, “William David Ross”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/william-david-

ross. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/william-david-ross
https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/william-david-ross
https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/william-david-ross
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نایندد ی خرخ   لدخ ند رخ بشعحخنند بد ل کم  متحل  فن  نت می« کی   فعلش یبید بح می

ظیفة عیی بت  فا  خز نخی علامت حلی رخ بی آل  خشنن  عا بت  حر گسننتی هشننیح  منین نظیفت

ه مااهی  خللایی خز  فدگا« معناشنننایننی»خللاییِ عد یت بپی خز د خز خفن ر    ر خفن ملا ت بت 

 پی خزف دعلامت حلی می

-512یی لحخرت نصننییخ دفن  حیننی )پیش خز علامت حلی   لبت   ناحذ  فدگاه خشننع

آثار کلامی لحفش  پیش خز هی « عدل/ فعر خ هی»ق( رخ  خ خر کی ه بح  عا  ر فصنننر 622

 ا61-61ق: 1112میی بت مسننی ة ذخعی   عللی بح ل حسننن   یبد خفعال بپی خز  ) حیننی  

(   ی معتلد بح  کت بد ل خعتلا  بت 122-122ق: 1120ا ینننیحری  62-56ق: 1112حلی  

میخ کت  پذفی نخحخهد بح  خعی   عللی بح ل حسننن   یبد خفعال  خعتلا  بت نبحت نیی خمکالذ

حخل عبی لدخ ر خ لحخهد بح    نمی« کذب»عللی نباشد  « یبد کذب»  « حسن مدق»خگی 

 ق:1112خز لدخ ند خنتظار  خشن  کت رینح ال منا یی رخ بت یحی می   ر خنت کند )حلی  

بی شنیح  خینتا  لحفش  ر  ی  مباحث کلامی  مسننی ة حسن   یبد  (د علامت نیی با عکیت51

ذخعی   عللی خفعنال رخ ملندمة خنکارناپذفی بیخی  ر   بت  خ ری  ربار  خفعال خ هی ییخر  خ  

ا حلی  166-162ق: 1126ا حلی  105-211ک: 1286ا حلی  261-252ق: 1115)حلی  

خحکا  »حل فلت    ر ملدمة بحث همینین   ی  ر آثار لحفش  ر زمینة خم (د6ک: 1265

بت بعدا  11: 1ک: 1282کند )حلی    مباحث لحفش رخ با همین بحث آ از می«گناننتپنج

ریند کت آثار علامت حلی  ر زمینة حسن   یبد ذخعی نظی می بت بعد(د بت 10ق: 1106حلی  

ی خللاق ل  عللی خللنایی خفن ینابلین  رخ  خرنند کنت بتحخل با عکیت بی مباحث فلسننناة عحلی

 ی کی    نکات  رلحری خز آنها بی خش  نمح د بازلحخنمعامی  آنها رخ 

 . معناشناسی مفاهیم اخلاقی در هفت قرن نخست هجری8

عبا   للاای خمحی   عبایی با خرعکاب رفتارهای خمیت   بنیخز ر زهای خ ل حکحم  بنی

ال لتیاری لدخ ند   خنسننن ییخللایی    یی فنی محر  شننندند عا بت خرزفابی خللایی فعر خ
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 ر میال  1های خللایی مختلای  ر میال مسنلمانال شکر گیی درفتت نظیفتعحرت شنح    رفتت

دند    رزفعسنننن  معتی یال بی خمکال خرزفابی خللایی فعر لدخ ند   خنسننال خمننیخر میخهر 

« اقهافی  ر فیخ خللنظیفت»عحخل بت ماابت ها مینمح ندد خز خفن  فدگاهخشاعیه آل رخ خنکار می

های زمال (د شننیعیال کت با حکحم Vasalou, 2008: 1-3 ر کلا  خیننلامی فا  کی  )

 های خرشننا ی پیشننحخفال لحفشعیی  خشننتند  با عکیت بی آمحزهلحفش مشننکلات بنیا ی

بح ل « ذخعی   عللی»( مانند معتی ت خز 18: 1ک: 1285بابحفت  ا خبن21: 1ق  1288)کلینی  

هننای خللننایی  فننا  کی ننندد فلننایننناننت مسنننلمننال نیی عحنن  عننیثیی  فنندگنناه هننایخرزک

خللایی رخ خز زمی  یضنافای مشهحره شمی ند کت خحکا  لا  لح   هایخرینطحفی گیخره

های علامت حلی  ر بسنننتی عارفخی آل  مسنننتلی  عحرت بت آرخی رخ  خرنندد عحلینر  فندگاه

ای هد خز خفن ر   بافد بت  فدگاهخللنایی متکلمال   فیلسنننحفال عا ییل هات  ه،یی خیننن 

کلامی عد یت  خشنناعیه   فلاینناة پیش خز  ی  ر خفن زمینت پی خل  عا نشننال  هی  کت  ی 

های خشنناعیه   فلاینناة ر زگار لحفش خز  فدگاه عد یت مگحنت با نلد   بیریننی  فدگاه

 کندد  فا  می
                                                           

 های خللایی متکلمال مسنلمال خن،ا  شنده خی  کتی نظیفتزمین  ربارههای متعد ی  ر م یبد خز خفن ر   پژ هش1

 کنی :  بت بیلی خز آنها خشاره می
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خندد   خللایی عحرت کی هخشناعیه بیش خز عد یت )خمامیت   معتی ت( بت معناشنناینی مااهی

ق( مااهی  خللایی رخ بت    221-260ق(  خبحخ حسننن خشننعیی ) 106بت با ر خبن فحرک) : 

  « منننحخب»  «عدل»  «ظل »بخش علسنننی  کی ه   معتلند خیننن  کنت فن  بخش مانند 

ند   خخند کت معنای خللایی با ذخت ندخرند   خمننا تاً مااهیمی  یی خللاییمااهیمی« حکم »

خی خللایی  خرند   ری  ر خللاق خند کت معانیمااهیمی «یبد»  « حسننن»فگی مانند بخش  

(د Shihadeh, 2006: 49-50ا 12-16 : 1182فحرک  کناربی   فگیی نندخرند )خبن

ق(  فگی متکل  606علا ه بی عاکی  معناشننالتی خبحخ حسن خشعیی  فخیخ دفن رخزی ) : 

   خرخی معانی زفی خی  کت عنها فکی خز آنها معنای «یبد»  « حُسن»معتلد خی  کت  خشعیی

 خللایی خی :

 محخفل  )حسن(   مخا ا  )یبد( با  بع خنسال دأ

 کمال )حسن(   نلا )یبد( دب

شننح  عا فاعر ف  فعر  یننیخ خر ثحخب   مد  )حسننن( فا منناتی کت باعث می دت

 عذخب   مذم  )یبد( شح د

 ءیخ شنن کحل   منافیعت   خ طبع اهمةمل بهما یخ فید  [خ حسننن   خ لبد]»: سنندفنحیم ی 

 لاحخب   خ علاب   خ مد     بهما کحل خ اعر محرباً یخ فددد   ید  نلصنننال أ  کمال مننناة

معنای « ت»رخزی بی خفن با ر خینن  کت فلو محر   ذخ  (د121-128 ق:1111 ی )رخز «خ ذ 

   «خ  »نی حسننن   یبد خللایی خینن  کت محر خلتلاف معتی ت   خشنناعیه نیی خینن    معا

 خی د خ بتت  خفن عاکی   ر آثار مختل  رخزی« یبد»  « حُسنن»ععابیی  یی خللایی خز « ب»

هافی خز خفن عاکی  (د نشنننانت8ق: 1111نیی با کمی خلتلاف مطی  شنننده خیننن  )رخزی  

 د(16 : 1182فحرک  شح  )خبنمعناشنالتی  ر ععابیی خبحخ حسن خشعیی نیی فاف  می

عحخل گا  کت خشنناعیه مااهی  خللایی مااهی  خللاییِ خشنناعیه می  ربار  معناشنننایننی

عتلدند کنند  بدفن معنا کت خ  اً  ممعنا می« فعر خلتیاری لدخ ند»حسن   یبد رخ با عکیت بی 

 خی  کت  ر خفعال  ی ع،لی خرخ ه لدخ ند  خبسنتت بتخین   فعنی  شیعیکت حسنن   یبد 

ی   فعنی خ نللی  یبد خللایی معنافی ندخر ا ثانیًا کند   بد ل خینتنا  بدخل حسنن پیدخ می
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عحخل آنها رخ فهمیدد بنابی معناشنننناینننی خشننناعیه   عنها با عکیت بی خ خمی   نحخهی لدخ ند می

ی   گحسننن   یبد خللایی ف  فعر  با خیننتاا ه خز مااهیمی نظیی خمی   نهی خ هی عبیین می

گی ندد  ذخ خفعال خلتیاری لدخ ند د باز میخی بت فعلی خز خفعال لدخ نکنت همگی بنت گحننت

خی د  خز فعر خ هی« متیلی»نیی  خرخی حسنن   یبد ذخعی نیسنتند  زفیخ حسنن   یبد خللایی 

های خشناعیه خز مااهی  خللایی حُسن   یبد  خفن نکتت ر شن بدفن عیعی    ر عما  ععیف 

حسن  ک شده خی  عا معنایخین  کت با عکیت بی فعر لامی خز خفعال خلتیاری لدخ ند علا

 کنی :  یبد رخ ر شن کنند کت  ر خفن،ا بت بیلی خز آنها خشاره می

فعر خ   حَسنن فا یبید خین  بدخل معنا خی  کت لدخ ند بدخل خمی فا خز آل نهی کی ه  (1)

 (د16 : 1182فحرک  خی  )خبن

ی نهفعر خ   حَسنننن فا یبید خیننن  بدخل معنا خیننن  کت لدخ ند خز آل نهی نکی ه فا  (2)

 (101: 1ق: 1112کی ه خی  )رخزی  

فعر خ   حَسننن فا یبید خینن  بدخل معنا خینن  کت لدخ ند آل رخ یننتافش فا نکحهش  (2)

 (د15ق: 1112ا  یخ ی  258ق: 1116نمح ه خی  )رحفنی  

هد فا  فعر خ   حَسنن فا یبید خی  بدخل معنا خی  کت لدخ ند بت خزخی آل پا خک می (1)

  1(د121ق:  1111عحخند  نیحی فا خلی ی باشد )رخزی  کندد خفن پا خک میعذخب می

« یبد»  « حسننن»بیللاف خشنناعیه  فلاینناة پیش خز علامت حلی مندخل بت معناشنننایننی 

(د آنها خگیمت  ر خبحخبی نظیی 50ک: 1282خند )محمدی شننیخی  رحخ ی  خللایی نپی خلتت

نال های آند    ی بیریننیخهای خللایی پی خلتتعل  منطق بت بیریننی گیخره« محخ  خییسننت»

شننالتی نت  رح شنالتی   معناشنالتی  خر د بت عنحخل نمحنت   ر فصر بیشنتی رنبة معیف 

د بیلی گحفکند   میبندی مییینا یضافا رخ خز ره  مدق  بلتشش  منطق خشارخت  خبن

اهی گهای خللایی خند   ی یضافای مشهحره مانندگیخرهیضنافا مانند خ  یات  همیشت ما ق

رینند بت بعد(د با خفن حال  بت نظی می 211 :1ق  1102خند ) حیننی  مننا ق   گاهی کاذب

                                                           
لحبی  خ یخ  (  محمدرضاد 1215ملد  )خ : می خرفد  محمح ا همتیبندی خز کتاب زفی خینتاا ه کی هد  ر خفن علسنی 1

 د251-250: خللایی   خمی خ هی: بیریی عطبیلی آرخی آ خمی   متاکیخل شیعت
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ث خز  ر بح« مصنننلح    ماسنننده رامعت»  «  بع خنسنننانی»ینننینا بی باعحرت بت عیکید خبن

های خللایی خ  نیی مانند بیلی فیلسنننحفال معامنننی مانند علامت  با بافی ) با بافی  خرزک

 با« ملاهم    منافیت»حسننن   یبد خللایی رخ بت معنای  (228: 12ا 280  225: 1ق: 1210

ک: 1282یینا  بت بعدا خبن 211: 1ق: 1102 بع فا مصنلح  رامعت گیفتت خین  ) حیی  

 (د120-121

« حسننن»خما عد یت  ر  خکنش بت  فدگاه خشنناعیه بی خفن با ر بح ند کت مااهی  خللایی 

فا یبد معل َر بت علتی لارم خز فعر    ر نتی،ت  عابع خنند فعنی معننای حسنننن   ذخعی«یبد»  

یمشمت یبد آنها خز لح  آنها یحسن   خعتبار شنار  فا  خبسنتت بت خرخ   شار  نیستند  بلکت 

ندد خگیی    بت ععبیی  فگی  خفعال فاعر مختار  ر حُسننن فا یبحشننال بت نحعی لح  بسننندهمی

  فا کذب فلبد  ینت کذب    خ ظل   ینت ظل »نحفسنند: یاضننی عبدخ ،بار همدخنی معتی ی می

 یل  کر  عایر دد د   کای خ نعمة  ینت کای خ نعمة    عکلی  ما  ا فطاق  ینت عکلی  ما  ا فطاق

بنت علنا ه  عند ینت بت  1(د65-61: 6: ق1282  )همندخنی «متی علمنت ظلمناً فعل  یبد خ ظل 

ل معنا کت بت مد  علر بت عنحخل منبعی های خللایی خعتلا   خشنننتند  بدخبح ل خرزک« عللی»

عحخل بنت حک  خللنایی خفعال فاعر مختار پی بیخی معیفن    بند ل کمن  متحل  فنی می

 بی د 

خ بتت  خفن معنا خز ذخعی بح ل حسن   یبد خللایی مستلی  بدفهی بح ل آنها نیس   زفیخ 

ال معنای عا بت کم  خیتد بدخنی     ی نیاز باشد « لح بسنده»فعنی « ذخعی»مت بسنا آنها رخ 

آنها رخ بیابی د بیخیا  خفن ععیف   حُسن / یبد  ماتی خی  کت خگی بی فعلی عارض شح   

شننی   حیننی   ا1: 6ق: 1282فاعر آل مسننتحق نکحهش نخحخهد )لحخهد( بح  )همدخنی  

 (د252 ق:1121بحیخنی   ا86-85ق: 1100

ن رخ بت  خر   مند ب  مبا    مکی   کنند   عنها فعره علسنننی  میعد یت فعر حَسنننَ

                                                           
معناشنننایننی »ا خبحخ لاینن  زخ ه  م،یدد 21-11: ریننا ة خ تحسننین   خ تلبید خ عللیین د همینین ردک: یننبحانی  رعای 1

 دShihadeh, 2006: 47ا 61-22: 1  یال      شماره 1211  بهار حکم  خیلامی  «ذخعی  ر حسن   یبد ذخعی
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ا بحیخنی  86-85ق: 1100ا  حینننی  2: 6ق: 1282)همدخنی    1 خنننددرخ یبید می« حیخ »

 ( 1122)ت:  2بندی  عد یت مانند رخبیت آ خمی(د با عحرت بت خفن علسننی 258-252ق: 1121

مننیف  یفعنی مااهی  بیانگ« خ یخ »  « خرزک»خز فیلسننحفال خللاق معامننی  بت عاکی  میال 

خند )می خرفدا همتی ملد   خرزک خللنایی   مااهی  بیال کنند  خ یخ  خللایی عحرت ندخشنننتت

(د بنابیخفن  خگی ذخعی بح ل حسنن   یبد رخ مننیفاً ناظی بت معناشنننایننی 215-206ک: 1215

عحخل گا  عد یت معتلدند کت حسنننن   یبد خللایی مااهیمی لح  عند ینت بندخنی   عنها می

عیف  آنهنا نیازی بت کم  خز مااهی   فنی ندخرند   با ر معتی ت بت  رح  خنند   عبسنننننده

دک:  رح کی د )رنحعی  خیعی  بیخی حسن   یبد خللایی رخ بافد  ر   اهر  فگیی رس 

 (د2نحش : پی11 ک:1281فنافی  

 . معناشناسی علامه حلی از مفاهیم اخلاقی 3

عحخل با عکیت بی ععارف  منطلی ر شنننن  فندگناه علنامنت حلی  رباره مااهی  خللایی رخ می

ت رخ  خرخی ینن« ععیف » خنال مسننلمال   ر کت  منطلی لحفش کی د  ی مانند  فگی منطق

« نایا»  « عا » خنستت   هی کدخ  خز حد   ری  رخ بت  1«ماال»   2«رین »  «حد»بخش کلی 

ت بیلی د خی  ک خنال مسلمال معتل  منطق فیلسنحفالعلسنی  کی ه خین د  ی مانند یا بة 

                                                           
گاه علامت حلی( )معناشنایی حسن   یبد خللایی خز  فد 2گانت مذکحر  ر بخش خ ل فصنر د ععارف   ییق خفعال پنج1

 لحخهد آمدد
2. Robert Adams. 

د ععیف  خیسننا  ععیف  خز  فدگاه حلی منین خینن : حدعا : رنی ییف    فصننر ییف ا حد نایا: رنی بعید   2

ق: 1112فصنر ییف  فا فلو فصر ییف   ری  عا : رنی ییف    عیض لا د ری  نایا: عیض لا د )حلی  

رخ نیی بیخی « مننانعینن »(د خ بتننت   ی ملنناک  فگیی عحنن  عنحخل 26-21ق: 1126ا حلی  12ق: 1115ا حلی  228

خز یافی « یمیر»عاکی  رین  عا  خز ری  نایا خرخهت کی ه خی   بدفن معنا کت منانیت بتحخل ماهحمی رخ با ععیف  

 (د26-21ق: 1126مااهی  متمافی یال   آل ععیف   ری  عا  خی   گینت نایا لحخهد بح  )حلی  

ند   کفا  می« ماال»لحخرت  حیی خیتا  لحفش خی   خز « منطق خ ت،یفد»کت شی  « خ ،حهی خ نضنید»ا  ر  ی عنه د 1

گحفد ععیف  ماا ی نت خز ذخعیات عشنننکیر شنننده خیننن    نت خز عیضنننیات   عنها شنننباه  مییی بت میی  فگی رخ می

ک )خ  (: 1262)حلی  « خ بت ییزمین خی نسب  نای بت بدل  مانند نسب  فیمانی »گحفی : ریاند  مانند خفنکت میمی

 (د112
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خند )حلی  «نظیی»فا « خکتسنننابی»  بیلی « ضنننی ری»فا « بدفهی»عصنننحرخت )ماناهی (  

(د خز  فنندگنناه خ   عصنننحرخت خکتسننننابی 112ک )خ  (: 1262حلی   ا62: 2ق: 1111

 یبت  ی  آ ر    عصحرخت بدفهی   ر نلطت« فکی   عیمر»خند کت بافد آنها رخ با عصنحرخعی

ال(د خگیمت  ر آثار علامت حلی شحخهدی  رح  ندخر  کت بت میخح  ملابر ییخر  خرند )هم

مااهی  حُسنن   یُبد خللایی رخ بدفهی شنمی ه باشد    ی خ  اً با عحرت بت شیح   ی  ر آثار 

 ی  عحخل گا کند  میلحفش کت پیش خز  ر   بت بحث  مااهی  خیننایننی رخ ععیف  می

 کی  )بیخی نمحنت  ردک:اهی  رخ ه  ععیف  می خند  گینت خفن ماخفن مااهی  رخ بدفهی می

(د ثنانیناً  علنامت حلی  112  128  206  281  221  112-61  22  28ق: 1105ینننیحری  

ند    خآل مااهی  می« بسنننا  »نیازی مااهی  بدفهی خز ععیف  حدی رخ مناط   ملاک بی

عناظی « ییننی بسننا     ع»  « عیکی    عحدفد»همین نکتت یننب  شننده خینن  عا  ی میال 

  خ ماهیة إل کان  میکبة راز عحدفدها   إ  ا عی ف  با ی ی   ا »نحفسد: بیییخر کندد  ی می

حخل عد  ذخ خگی ماهحمی با ععیف  حدی  یابر ععیف  نباشنند  می(21ق: 1126)حلی  «  یی

خی   « للیبسا   ع« »بسا  »خی د خ بتت  منظحر خز  «بسنیو»نتی،ت گیف  کت آل ماهح  

عنی خند  فیخ بنا بی منطق یننینحی  رنی   فصننر  خریخی یننازند  مااهی    ماهیات ذهنیزف

هی ماهیتی میک  خز رنی   فصنننر خیننن د بت  فگی عبارت  رنی   فصنننر  علر ملح مة 

(د بنابیخفن  بیللاف ماهح  میک  کت خز رنی   فصر 25: 2ق: 1102خند ) حیی  ماهی 

مین ندخرند عا خز رنی   فصر عشکیر شحندد بت ه مااهی  بسیو ماهیتی عشنکیر شده خی  

: 2ک: 1221-1261ره   مااهیمی مانند  رح    عد   بنا بی یحل مشنننهحر )ینننبی خری  

(  بدخل ره  کت مااهی  بسنننیطی هسنننتند   28ق: 1126  مبننای علامت حلی )حلی   (51

  ماهح   عحخل نتی،ت گیف  کت  ی رنی   فصنننر ندخرند  یابر ععیف  نیسنننتندد  ذخ می

 د عحخل خز آنها ععیف  حدی خرخهت کی خنستت   معتلد خی  کت نمی« بسیو»حسنن   یبد رخ 

عحخل نتی،نت گیفن  کنت علنامنت حلی مااهی  خللایی حسنننن   یبد رخ بدفهی بننابیخفن  می

  خنددمی

،بار عبدخ  یمانند یاضننن خز ینننحی  فگی  علنامت حلی نیی بت پیی ی خز متکلمال عد یت
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 حینننی  ) ی حیننن  ی(  شننن226ق: 1221همدخنی  ا 8-2: 6ق: 1282مدخنی  ه) یهمدخن

(  خبن 58ق: 1111محلق حلی  ) ی(  محلق حل11ک: 1262 حینننی  ا 85-81ق: 1100

خز   1«خینننتحلاق مد    ذ »بنا عکینت بی ماهح   (258-252ق: 1121بحیخنی  ) یبحیخن ا یم

خز  خ میخ  با خیننتاا هشنن حسننن   یبد خللایی ععیفای ریننمی خرخهت کی ه خینن د  ی  ر ک

ریننناند کت ععیف  حسنننن   یبد خللایی رخ بافد خفن نکتت رخ بت ر شننننی می« فُیینننَ »فعر 

 شمی : « حدی»نت « ریمی»ععیفای 

فالحسن ما لا یتعلق بفعله ذمّ و القبیح بخلافه، و الحسن إمّا أن لا یکون له وصف »
مدح فیه على الفعل و الترک، و إمّا أن  بأنّه ما لا مرسَحسنه و هو المباح و یُ زائد على

حسنه، فإمّا أن یستحق المدح بفعله و الذمّ بترکه و هو  یکون له وصف زائد على
الواجب، أو یستحق المدح بفعله و لا یتعلق بترکه ذم و هو المندوب، أو یستحق المدح 

  2(.85ق: 4141)حلی، « بترکه و لا یتعلق بفعله ذم و هو المکروه

بافد عحرت  خشنن  کت خرخهة ععیف  ریننمی منافاعی با بدخه  ف  ماهح  ندخر    خ بتت 

عحخل خز آل ععیف  رینننمی خرخهت  خ د بیخی زفیخ بنا عکیت بی عحخرض ف  ماهح  بدفهی می

د عصنننیف« عل »خ حکمة پی خز آنکت بت بدخه  ماهح  مانال  علنامنة  بنا بنافی  ر نهنافنة

  عل  رخ منین  (226ق: 1116ه ) بنا بافی  کنند   رمننند  بینال لحخ  عل  بی آمندمی

فا عل  حصننحل أمی م،ی  من خ ما    یمی م،ی    إل شننئ  یل  حضننحر »کند: ععیف  می

حخل ع(د بنابیخفن  خرخهة ععیف  ریمی خز مااهی  حسن   یبد رخ می210)همال: « ءء  شیشی

بسننیو   بدفهی  شنناهد  فگیی بی خفن نکتت گیف  کت علامت حلی مااهی  حسننن   یبد رخ

( 1228-1202 هد کت  فدگاه مهدی حاهیی فی ی ) خندد نیی  خیننتد ال فحق نشننال میمی

(  262: 1211  خند )حاهیی فی ی می« شی  خ إی »کت ععیف  عد یت خز مااهی  خللایی رخ 

بح    ععیف  « رینننمی» ربنار  علنامت حلی مصننندخق ندخر   میخ کت ععیف  علامت حلی 

                                                           
 گی  دفعنی ما  فا محمح ی کت محر  نکحهش فا یتافش فاعر آل می د1

)حلی   «خ ظل  إنما فلبد ددد على معنى أل خ ااعر إذخ فعلت کال بحیث فستحق خ ذ »گحفد: نیی می خ یلینمناهج ی  ر  د2

فا حسن هح ما  یی  اعلت مدلر فى خیتحلاق خ ذ   ا   خ لبید  نحفسد:مینیی  خ ملکحتأنحخرهمینین  ر  (د261ق: 1115

 (د105ک )ب(: 1262)حلی  « هح ما  اعلت مدلر فى خیتحلاق خ ذ  
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شیند نعنها  اظی بت رای  اظ  فگی می« خ إی شی »خ إی  خی  زفیخ  ر  ریمی  یی خز شی

  کنی  خما  ر ععیفآل خکتاا می« متیخ ف»   ر پنایننن  خز میسنننتی مییی  عنهنا بت ذکی 

شنننح د  حر کنت گذشننن   با عکیت بی عیض لا  آل شنننی ععیف  میرینننمی  همنال

 1د(51: 2ک: 1221)یبی خری  

   ر  خللایی رخ بدفهی« یبد»  « حُسن»علامت حلی مااهی   شاهد  فگی بی خفن نکتت کت

 خند  خفن خینن  کت  ی مانند بیلی عد یت نظیی شننی   حیننی نتی،ت   یی یابر ععیف  می

ن ععیف  کی ه خینن 12ق: 1100) حیننی   »   با  2( فعر یبید رخ با خیننتاا ه خز فعر حَسننَ

(   گینت 185: 1  ک1221ری  عحخل ععیفای حدی خرخهت  خ  )یننبی خنمی« ععیف  بت ضنند

ه  مسننتلی    ر فعنی عحی  ععیف  هی ف  بی  فگیی لحخهد بح  ه  مسننتلی  ععیف  با 

 حر کننت (د بنننابیخفن همننال120ک: 1282عی فننا مسننننا ید )شنننهننابی  منینیی پننهننال

گحنت ععارف  ( خفن262ک: 1211  فی یخینن  )حاهیی فی ی ه  عذکی  خ هحاهییمهدی

 عحخنند ععیفای حدی باشندد لایی  خز  حاظ منطلی نمیخز حسن   یبد خل

ععیف  رینننمی خرخهت کی ه « مااهی  خللایی»نت « فعر خللایی»خگیمنت علنامت حلی خز 

عحخل بت ععیف   ی خز مااهی  حسننن   یبد خللایی نیی  ینن  خینن     ی بت ر شنننی می

نت رخ  خر   گی فنافن  زفیخ فعر یبید  خز آل ره  کت یبید خیننن   خینننتحلاق ذ  خللایی

نتی،ت  عحخلمنیف خرعکاب ف  فعر نت خینتحلاق مد   نت خیتحلاق ذ   خر د بنابیخفن  می

 ه خی دععیف  کی « ما بِت خیتحلاق خ ذ »فا « ما بِت خ ذ »رخ بت « یبد خللایی»گیف  کت  ی 

ن»نکتة  فگی خفن خینن  کت متکلمال عد یت خز فعر  ی   خللایی    ععیف  خف،اب« حَسننَ

 فعر حسن فعلی خی  کت:بنا بی ععیف  آنها   ی زفی رخ خرخهت کی ه خنددیلب

 خگی کسی آل رخ میعک  شح   مستحق مد  لحخهد بح  )علیفی خف،ابی(د (1)

                                                           
 معی ِف خ حرح  شی  خ إی  /»د عاا ت میال شی  خ إی    ععیف  ریمی  ر خفن بی  حاری یبی خری مشهح  خی : 1

 (د51: 2ک: 1221ی  )یبی خر«    یی با حد    ا با یی 

 «دفا حسن ما  ا فتعلق باعلت ذ     خ لبید بخلافت»گحفد: د  ی می2
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 خگی کسی فعلی رخ میعک  شح   مستحق مذم  نخحخهد بح  )علیفی یلبی(د (2)

 ه خینن   خ خرخهت« ریننمی»علامت حلی  ر آثار لحفش با عکیت بی علیفی یننلبی ععیفای 

زفیخ معتلد خین  کت خگی فعلی ینیخ خر مذم  نباشد )نت خفنکت ییخ خر یتافش باشد( َحَسن 

ک: 1286ا حلی  252ق: 1115خینن    منانیت یننیخ خر مذم  باشنند  یبید خینن  )حلی  

(د خ بتنت  متکلمنال عند ینت همیشنننت ععیفای خف،ابی خز فعر 162: ق1126ا حلی  211-100

 1خنددخللایی خرخهت  خ ه« یبید»

 اخلاقی خوبی و حسن معنای گستره . 3-8

ن گسنننتی  زفا ی  خر     ر نتی،ت  خیسنننا  مختلای مانند  بت خعتلا  علامت حلی  فعر حَسنننَ

ا 100-211ک: 1286ا حلی  252ق: 1115 خرن   منند ب  مبنا    مکی ه  خر  )حلی  

ت حلی  ر کنی د خگیمنت علام( کنت  ر همین بخش بندخنهنا خشننناره می162 ق:1126حلی  

گانة خللایی خفعال بت  رحب  خیننتحباب )ندب(  خباحت  کیخه    بندی خحکا  پنجعلسننی 

بندی فلهی خیننن    ی ملاک  ی  ر خفن،ا حسنننن   یبد خللایی حیم  متیثی خز علسنننی 

 خی د 

( فعر حسننن  خر : فعلی خینن  کت میعک  آل مسننتحق 1بنا بی ععیف  علامت حلی )

( فعر حسنن مستح : فعلی خی  کت میعک  2  خین د )مد    عارک آل مسنتحق مذم

( فعر حسن مبا : فعلی خی  2آل  مسنتحق مد    ی عارک آل مسنتحق مذم  نیس د )

( فعر حسن مکی ه: فعلی خی  کت 1کت نت میعک  آل نت عارک آل مستحق مد  نیس د )

 : ( فعر یبید حیخ5میعک  آل  مستحق مذم  نیس    ی عارک آل مستحق مد  خی د )

فعلی خینن  کت میعک  آل مسننتحق مذم    عارک آل  مسننتحق مد  خینن د  ر نمح خر 

 عحخل ععارف  علامت حلی خز خفعال حسن   یبید رخ نشال  خ :زفی می

 

 

                                                           
 «د حر کت گذش   فعر یبید خللایی عبارت خی  خز: فعلی کت فاعر آل مستحق مذم  خی د همال1
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 ترک ارتکاب فعل

استحقاق 
 مدح

عدم 
استحقاق 

 مدح

استحقاق 
 مذمت

عدم 
استحقاق 
 مذمت

استحقاق 
 مدح

عدم 
استحقاق 

 مدح

استحقاق 
 مذمت

عدم 
ستحقاق ا

 مذمت

  *      * واجب

 *       * مندوب

   *    *  مباح

    * *    مکروه

    *  *   حرام

 معناشناسی مفاهیم مشابه غیر اخلاقی  . 3-3

 حر کت پیشنتی بیال شند  فخی رخزی ینت معنا بیخی حسن   یبد خللایی    یی خللایی همال

علامت حلی بی   خفنکت  ر آثار لحفش بت  خرخهت   آنها رخ خز همدفگی عاکی  کی ه خیننن د

فا  کی ه   خز  ی بت  حر مکیر نلر « أفضنننر خ متیلیفن»خ میخ  خز رخزی با  ل   فژه نهافة

(    ر خرازخت لح  عصیفد کی ه کت عما  آثار 108 – 82: 1ق: 1111  کند)حلییحل می

(   بی   خفنکت  ر 68: 101 : 2002رخزی رخ خز کاعبی یی فنی  ر  گیفتت خی  )م،لسی  

(  خز عاکینن  118: 1ک: 1282کننند )حلی  بیلی آثننارک بننت خفن عاکینن  خشننناره می

  1معناشنالتی رخزی پیی ی نکی ه   گحنة  فگیی رخ  ر آثار لحفش بیگیفده خی د

  حلی   216: 1 : 1186ا 128-221ق:  1111  ی بیللنناف عاکینن  رخزی )رخزی 

ی   بت رای خینننتاا ه خز ععابی«فا مخا ا  با  بع بشنننیمحخفل  »( بیخی معننای 205ق: 1115

«  ذت»کند  زفیخ بت با ر علامت حلی  خیننتاا ه می« خَ َ »فا «  ذت»خز ععابیی « یبد»فا « حُسننن»

ها فابد   میال آنخند کت هی عایلی آنها رخ می   کیای  ناسننانی  ردخنی   شننهح ی« خ  »  

                                                           
خز عاکی  ( 26ق: 1105(   شننارحال خ  )یننیحری: 252ق: 1121ی حلی )بحیخنی  عصننیخل علامتخ بتت بیلی خز ه د 1

 خندد رخزی پیی ی کی ه
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بنت مانابة    ماهح  متیلی « خ رخک مننافی»  « ه خ رخک ملنا» هند   خز    ماهح  عمیی می

  « خ رخک ملاه »رخ بت « خ  »  «  نذت»عحخل کنندد بننابیخفن  می  فنا  می«خ  »  «  نذت»خز

     خ لنذ :   همنا کیایتال  ردخنیتالد یخ ن»نحفسننند: ععیف  کی د  ی می« خ رخک مننافی»

ق: 1115ا حلی  120ق: 1105ری  )ینننیح « رخک خ منافیإ   ی رخک خ ملاه     خ إفا لذ  

نظیی  عحخل با ععابییی(د خ بتت  خفن نکتت  بدخل معنا نیسننن  کت می168ک: 1286ا حلی  205

ت   خرخهت  خ   بلکت  ذ« خ  »  «  ذت»ععیفای حلیلی بیخی « خ رخک ملناه / مننافی با  بع»

د (12ق: 2611)حلی    1کننندخننند کننت هی عننایلی آنهننا رخ خ رخک میخ    خمحری  رنندخنی

بت معنای نلا خشنناره ندخشننتت    یبد بت معنای کمال سنننحُهمینین  خ   ر آثار لحفش بت 

های خینن    معنای یننح  نیی همال ععیفای خینن  کت علامت حلی   یننافی عد یت خز خرزک

خللایی خرخهت  خ ه بح ندد رخزی نیی عصیفد کی ه بح  کت همین معنای یح   محر نیخ  میال 

 یت خی د خشاعیه   عد 

 تبیین مفاهیم مشابه غیر اخلاقی . 3-2

   «خللایی»خگیمت  ی  ر آثار لحفش مسنننتللاً بت عاا ت معنای    ماهح  حسنننن   یبد 

نالتی رخ  ر معنای زفباش« یبد»  « حسن»نپی خلتت    ی     خژ  « زفباشنالتی»حسن   یبد 

دنی ها )مبصَیخت( رخ بت    یس     ف نهافة خ میخ حلی  ر  علامت آل نیی بت کار بی ه خین د

 هسنتند کت مانند نحر )ضحء(   رنگ« میهی ات»علسنی  کی ه   معتلد خین  کت ف   ینتت 

ند کت خشحندد  یتة  فگی خمحریبا مش   فده می« مسنتلی »خند  فعنی میهی« با ذخت») حل( 

یننطت  فده خ  با  « با عیض»شننحند  فعنی مسننتلی  میهی نیسننتند   خز میهیات خیننتنباط می

بت  عحخلشمی  کت خز زمیه آنها میشنحندد  ی حد   بیسن  نمحنت بیخی یسن  خلیی بیمیمی

شاره خ   یکحل    عد   حیکخناصنال   گسنسنتگی )عای ق(عد  شنکر  خعصنال  ح،   بُ

   ی  ر بیال حسن   یبدِ مستنبَو خز رنگ   شکر می نحفسد: کی د

                                                           
    «إ رخک خ ملاه »  همنا أمیخل فندرکهمنا کنر  عناینر   فایق بینهما   بین  ییهما  فلا فمکن ععیفاهما بیل  خ ل ذ    د1

 «دإ رخک خ منافی»خ ی   
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 بعا  ب اللون و الشکل، فیکون الحکم فیه تالحسن و القبح حالتان حاصلتان من ترک»
للحکم فی الشکل و التشابه و الاختلاف. فالمدرک للبصر من الجسمین ذی اللونین 

للآخر أو مشابها، فإنّما  فإمّا کون أحدهما مخالفا  ،ذات کلّ واحد منهما ،المختلفین
  (.815ق: 4141)حلی، « تشعر به القوة العقلیة

« یضمبصننیخت با ع»زفباشنننالتی نیی فکی خز مصننا فق « یبد»  « حسننن»بت با ر  ی  

ند کعحلق پیدخ می« رس »شنالتی بت  خیطة ( زفیخ حسن   یبد زفبا525: 1هسنتند )همال: 

ی با عیض»   ر نتی،ت   بد حسننن   ی« شننکر»  «  حل»خینن  فعنی علر با عیکی  « مبصننَ

نیی هی    خز « شنننکر»  «  حلد »(602   525: 1کند )همال: زفبناشننننالتی رخ خ رخک می

خ بتت علامت حلی عیکید  1کیایاعی هسنننتند کت عنها بی ما ف ات )خرسنننا ( عارض می شنننحندد

شنالتی   ر عا   لارم  بت  رح ی ُمنحاز   مستلر محرح  های زفبافیکند کت خرزکمی

ی لحکندد بیخی ماال  ف  عابنیسنننتند  بلکت علر آنها رخ خز ف  محرح  ما ی خینننتنباط می

زفبا/ »نلاشنی رخ عصنحر کنید کت  ر آل  بیعتی زفبا بت عصنحفی کشنیده خین    شما آل رخ 

ن  خنیدد آنیت  ر عا   لارم عحلق  خر   مییی ری رنگ  عابلح  ددد نیسن د شما می« حَسنَ

ح ی   لح    ر«زفبافی»کنید  نت خفنکت آمییی  زفبافی رخ خ رخک میخز عیکین  آل رننگ

 2ها  خشنننتت باشننندد خگی بخحخهی  خفن خعتلا  رخ بت ععبیی رال  اکمسنننتلنر  ر کننار رنگ

نالتی رخ شنن ( بیال کنی   بافد بگحفی  کت علامت حلی زفبافی   زشننتی زفبافی1622-1201)

    کیعلسننی  می« ثانحفت»  « خ  یت» خندد  اک  فژگی خرسننا  رخ بت می 2«کیایات ثانحفت»خز 

 ر لح  خرسننا  محرح ند  خما منناات ثانحفت  ر لح   معتلد بح  کت منناات خ  یت مسننتلیماً

(د 121-161  66: 1211خرسنا  محرح  نبح ه  بلکت مییی ری عصنحرخت ما نیستند ) اک  

بندی حلی    اک مشنننابت فکدفگی خیننن   بدخل معنا کت ععیف  عحخل گان   بلت نذخ می

 اک خینن د  ثانحفت مبصننیخت با ذخت/ با عیض علامت حلی عا حدی متناظی با کیایات خ  یت/

رخ ری  کیایات ثانحفت   علامت حلی ری  مبصننیخت با عیض می « شننکر» ذخ  گیمت   اک 

                                                           
حند   بت شنند ناگاتت نماند کت بنا بی رأی علامت حلی  شننکر   یننافی کیایات مختا بت ک   خ  اً بی کمی  عارض می1

 (د602: 1ق: 1111)حلی    خیطة آل بی رس  عارض می شحندد

2. John Locke. 

3. Secondary Qualities. 
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رخ ری  مبصننیخت با ذخت    اک  ر زمیه کیایات ثانحفت می « رنگ» خنند   ی علامت حلی 

 شمار د

 ارزیابی.2

بیشتی بت  یخگیمت  علامت حلی نسنب  بت  فگی متکلمال عد یت مانند شی  ماید   یید میعض

  همین نکتت بت آثار  ی خفن یابلی  رخ  خ ه  1معناشنننناینننی مااهی  خللایی پی خلتت خیننن 

های  ی  ر خفن زمینت رخ بت میخح  مانند  فدگاه  ی  ربار  خین  عا بتحخل بیلی  فدگاه

ا ه های  فگی مانند منطق خیننتاععیف  مااهی  خللایی فا  یی مسننتلی  خز آثار  ی  ر زمینت

  ی یابر ملافسنت با گسنتی  مباحث فلسات عحلیلی خللاق معامی نیس   زفیخ علا ه بی  کنی 

 رح  فامنلة عارفخی میال عد یت    فیلسحفال خللاق معامی کت باعث رشد گستیه مباحث 

خللایی  ر فلسناة عحلیلی خللاق معامی شده خی   زخ فة نگاه آنها بت مباحث فلسات خللاق 

مباحث گحناگحل خللایی  ر فلسنناة عحلیلی خللاق بیخی فیلسننحفال نیی متاا ت بح ه خینن د 

 خشتت  « یفلی »  خشتت    ی بیخی متکلمانی مانند علامت حلی « محضحعی »خللاق معامنی 

خند خلتتخللایی پی « حسن   یبد»خین   زفیخ متکلمانی نظیی محلق  حیی   علامت حلی بت 

 فا  کنند   بت همین ره  « عدل خ هی»   «خفعال خ هی»عا ضنننمن نلد  فدگاه خشننناعیه خز 

خ یلا   عح  عنا فنی نظیی با معنیهنافی رخ  ر خبتدخی باب     خ اهیاته   منن بحنث

خندد  ذخ شنی   حیی  با بیال خفن نکتت کت هدف خز  ر   آ ر ه« عدل خ هی»  « خفعال خ هی»

بیخی  خین   معتلد خی  کتبح ه « عنیفت لدخ ند خز خرعکاب فعر یبید»بت بحث عدل خ هی  

رینننیدل بت خفن هدف  خبتدخ بافد ملدماعی رخ مانند خفنکت لدخ ند یا ر خیننن  فعر یبید رخ 

)شی   حیی   2میسن    خیسا  آل کدخ  خی   خثبات کی « فعر»میعک  شنح   فا معنای 
                                                           

یی بت عد خ بتت  شننافد بتحخل یاضننی عبدخ ،بار معتی ی رخ خیننتانا کی   زفیخ  ی نسننب  بت علامة حلی  بت  حر گسننتی ه1

 دنی فی خ تححید   خ عدلخ م عبیین آرخی خللایی پی خلتت خی د ردک: رلد شش  

خ  یض فی خ کلنا  فی خ عندل کلنا  فی عنیفنت خ ل نت ععا ى من فعر خ لبید    خ اللال با حخر د فاذخ »نحفسننند:  ی مید 2

حصننر خ عل  بذ   حصننر خ عل  با عدلد   خ طیفق خ محمننر إ ى ذ   أل نبی ن أنت ععا ى یا ر على خ لبید  ث  نبین بعد 

 «دأل نبی ن علد  معنى خ اعر    أیسامت  ث  نعح  خ ى خ  یض ذ   أنت  ا فاعلت  بعد
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  1د(81ق: 1106

یبید  فعر میعک »   ی « لدخ ند  بی خن،ا  فعر یبید  یا ر خیننن »خمنا خثبنات خفنکت 

  خفن  «عحخل فعر لدخ ند رخ خرزفابی خللایی کی می»مستلی  خفن بح  کت بپذفیند « شح نمی

های )حُسن   یبد( خللایی    ر   بت بح ل خرزک« ذخعی   عللی»  ازمة معنافی ری با ر بت 

لی حبنابیخفن  خگیمت نح  نگاه متکلمال عد یت مانند علامت  2مباحث فلسنات خللایی ندخش د

  فیلسحفال عحلیلی خللاق بت مباحث فلساة خللاق  عاا ت  ر گستی  مطا    ر آثار خفشال 

کند    ی ینیخ خر خین  با عحرت بت خهمی  بی مباحث   مساهر ردفد  ر رخ یابر  رک می

ای هفلسناة عحلیلی خللاق نت عنها لحخنشننی خز آرخی خماال علامت حلی خرخهت کی   بلکت نظیفت

یی های خللایی ن ر ححزه فیخخللاق مانند معناشنننناینننی مااهی  خللایی   نظیفت یابر  فاعی

 خرخهت نمح د

های فیلسنننحفال عحلیلی خللاق  ر ملا  خرزفابی   ملافسنننة آرخی علامت حلی    فدگاه

کند   ی خ  اً خز بین    بنافند گان  کنت علنامنت حلی خز معنا خری مااهی  خللایی  فا  می

ی  فا  گیخف ی خز  بیع گا  کت  عحخل  شنننهح گیخفی  ننت می گیخفی فندگناه  بیعن 

ند   ی بی  خ ی بی   خفنکت مانند محر مااهی  حسن   یبد خللایی رخ بسیو میکند زفیخ می

ند  با کخللایی  فا  می« لحبی»خز بسننا   ماهح  للاف محر کت با عکیت بی شننهح  زبانی 

فن اابت ملاک بسا     عیکی  مااهی   بی خعکیت بی  رح  فا عد   رح  رنی   فصر بت م

) نت مااهی  بسننیو( ععیف  پذفیند   با ر خینن  کت عنها مااهی  میک  خز رنی   فصننر 

مااهی  حسنن   یبد خللایی فاید رنی   فصر خند    ر نتی،ت  بسیو    یی یابر ععیف    

ی ه کت علاک میهمال  حر کت بیال شننند  با عحرت بت خفنکت علامت حلی همیشننن بندفهی خندد

ی رخ خللای« یبد»  « حسنننن»خیننن  عنا مااهی   یی بدفهی رخ ععیف  کند   مااهیمی نظیی 

 خندد یبسننیو م بدفهی   عحخل نتی،ت گیف  کت  ی آنها رخععیف  حدی نکی ه خینن   می

                                                           
ق: 1106(  خبن میا  بحیخنی)بحیخنی  62-61ق: 1112همین ر فت  ر متکلمال بعدی نظیی محلق  حیننی) حیننی  د 1

 ( نیی  فده می شح د122-122ق: 1120(   فاضر ملدخ  ییحری )ییحری  102-102

های خللایی بی فعر خ هی ملد  خیننن   نت خفنکت ینننتند نشنننال  هند کت خرزکلحخد  ر  خیع  آنهنا بنا خفن خمنننر می2

 د حر کت خشاعیه معتلد بح ند( فعر خ هی بی آنها ملد  باشد   خیایاً مااهی  خللایی با فعر خ هی ععیف  شح )همال
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ثانیاً  علامت حلی بی   خفنکت معتلد خینن  کت ععیف  حدی خز خفن مااهی  نمیتحخل خرخهت  خ  

عیفای ریننمی خز آنها خرخهت  خ ه خینن د بت عبارت  فگی  علامت حلی با مااهیمی مانند   ی ع

ععیفای رینننمی خز آنها خرخهت کی ه خیننن   زفیخ علامت حلی ماهح  « خینننتحلاق مد    ذ »

 خنسن  کت  ر منطق یینحی  رنی   می« رنی   فصنر»رخ بت معنای عد   رح  « بسنیو»

خند    ی محر معتلد بح  کت لحب خللایی رخ ماهیات« یعلر ما »فا « خریخی ملح  »فصننر  

عحخل بنا هی  فن  خز ماناهی   فگی )خع  خز مااهی  خللایی    یی خللایی( ععیف  کی  نمی

زفیخ بت با ر  ی  هی گحنت ععیف  مسنتلی  م ا طت  بیع  گیخفانت خی د خما بت نظی می رید 

ت حلی  خز آنها ععیف  ریننمی خرخهت کت یننخن محر  رینن  نیسنن    می عحخل بت ععبیی علام

 خ     مار م ا طت  بیع  گیخفانت ه  نشنند زفیخ ععیف  ریننمی ععیف  بت ذخعیات نیسنن  

فا مسننتلی  خفن همانی معی ِف   معی َف    ر نتی،ت   ر باشنندکت با بسننا   مااهی  نایننازگا

  دم ا طت  بیع  گیخفانت باشد
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 منابع

 د ی : نشی  خ ریدعلر خ شیخهعک(د 1285بابحفت  محمد بن علی )مد ق(د )خبن -

د همشکح محمد یید   معین محمدد عحلیق: ی خنشنامت علاهمنطق  ک(د1282د )ناییخبن -

 همدخل:  خنشگاه بحعلی ییناد

د عصنننحید:  َنیِر خ حسنننن خ یشنننعییم،ی  ملا ات خ شنننی  أبی (د 1182فحرکد ) خبن -

 گیمارِتد بیی ت:  خر خ مشیقد

 عل  یف خ میخ  یحخعد ق(د 1121) (دا یخبن م  نفخ دکمال) ا یم بن یعل ا یم  یبحیخن -
  شننن لخ)یسنن   خ ملدیننة ةینیخ حسنن خ عتبة: کیبلاءد معا  أنمار مظای : قیعحلد خ کلا 

 (دةیخ الاف   ةفخ اکی

بحفتد ی : نشی پژ هشگاه د عیرمت: علییضا آلمساهر خللاییک(د 1288پا می  مافکرد ) -

 علح    فیهنگ خیلامید

د بیی ت: خ إرشننا  إ ى یحخ ع خ ی  ة فی أ ل خ إعتلا  ق(د1116) عبدخ مل د  ینفرح -

  خر خ کت  خ علمیةد

 یپژ هشنن منیننسننت: ی  دیعمل علر یهاکا ک ک(د1281) دیمهد  یی ف یحاهی -

 دیخلفخ فلسات   حکم 

خ مسنننل  فی أمنننحل خ دفن   خ یینننا ة ق(د 1111حلی  رعای بن حسنننن )محلق(د ) -

 ق: رضا خیتا ید مشهد: م،مع خ بححث خ إیلامیةدد عحلیخ ماععیة

شی  منطق  یف دیخ ،حهی خ نض (دک )خ  (1262) د)علامت( حین فحسنن بن   یحل -

  ددخریعهیخل: ب ددخرفییبمحسن : قید عحلدفخ ت،ی

: قید عحلایحتیشننی  خ  یأنحخر خ ملکحت ف (د(بک )1262) دحلی  حسننن بن فحینن  -

 دیمیعض  فی : شی یدزن،ان ین،ممحمد 

د خ بشننی یعل ، فما  یف عشننید خ باب خ حا یک(1265) دحینن فحسننن بن   یحل -

 دیعهیخل: منیست مطا عات خیلام دمحلقمهدی : قیعحل

: قید عحلعل  خ یمنننحل ی مبا ئ خ حمنننحل إ د(ق1106)د حیننن فحسنننن بن   یحل -
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 دی :  خر خ یضحخء دخ بلال یمحمد عل نیعبدخ حس

: قیعحل دةیشی  خ ییا ة خ شمس یف ةیخ ،لخ لحخعد د (ق1112حلی  حسنن بن فحین د ) -

 دیی : منیست نشی خیلام یدفاریحسحل 

 قید عحلخ إعتلا  دفشی  ع،ی یف کش  خ میخ  (دق1112 د )حینفحسنن بن   یحل -

 یدی : منیست نشی خیلام یدزخ ه آملحسنحسن : قی  ععل

عهیخل:  خر   نفأمنننحل خ د یف مناهج خ یلین ق(د1115د )حیننن فحسنننن بن   یحل -

 د ییحهخ

خبیخهی  : قید عحلعل  خ یمحل ی إ نهافة خ حمحل دک(1282د )حی فحسنن بن   یحل -

 دی : منیست خما  ما ق یدبها ر

  ی: عبدخ حلقید عحلشی  خ نظ  یف معارم خ اه  دک(1286د )حی فحسن بن   یحل -

 دما ریی :    یدحلب

فاضنننر : قید عحلعل  خ کلا  یف نهافة خ میخ  د(ق1111د )حیننن فحسنننن بن   یحل -

 دی : منیست خما  ما ق دعیفال

ا مت ف: قیعحل دخ لد  ی یحظ یإ  عسلی  خ نای (دق1126) حی فحسن بن   یحل -

 دی : منیست خما  ما ق یدرمضان

د عحلیق: خحمد خ اربعین فی خمحل خ دفن (د 1186رخزی  محمد بن عمی )فخی خ دفن(د ) -

 خ ح،ازی خ سلاد یاهیه: مکتبة خ کلیات خ ازهیفةد

 د عحلیق: حسین خعاید عمال:  خر خ یخزیدخ محصرق(د 1111زی  محمد بن عمی )رخ -

د عحلیق:  نت رابید خ محصنننحل فی عل  خ نیمنننحلق(د 1112رخزی  محمند بن عمید ) -

 بیی ت: منیسة خ ییا ةد

زخ   آملی د عحلیق: حسن حسنشی  خ منظحمةک(د 1221یبی خری  ها ی )حاری(د ) -

 بد  مسعح   ا بید عهیخل: نشی نا

: قید عحلنفنهج خ مسنتیشد یإ  نیإرشنا  خ طا بد ق(1105د )ملدخ  بن عبدخ لت  یحریین -

 دیمیعش یخ لت ن،ا  فد ی : خنتشارخت کتابخانت آیرراه یمهد دیی
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 دخ ینحخر خ ،لا یة فی شننی  خ اصننحل خ نصننییفة دق(1120د )ملدخ  بن عبدخ لت  یحریینن -

 : م،مع خ بححث خ إیلامیةدعحلیق: على حارى آبا ى  عبا  رلا ى نیاد مشهد

 د ی : عصم دلی  رهبید ک(1282) محمح   یلیخیان یشهاب -

بیی ت: منیسة خ یعلمی  دخ لیآل ییعاس یف یخلیخ م ق(د1210 با بافی  محمدحسیند ) -

  لمطبحعاتد

 د ی : منیسة خ نشی خ إیلامیدنهافة خ حکمةق(د 1116 با بافی  محمدحسیند ) -

د خ ایتصننا  خ ها ی إ ی  یفق خ یشننا ق(د 1100)  حیننی  محمد بن حسننن )خ شننی (د -

 عحلیق: حسن یعیدد عهیخل: کتابخانت مهلستحلد

د عصنننحید: عمهید خ یمنننحل فی عل  خ کلا ک(د 1262 حینننی  محمند بن حسنننند ) -

 خ دفنید عهیخل: خنتشارخت  خنشگاه عهیخلدعبدخ حسین مشکحه

را: د بیخ إشارخت مشکلات حر ق(د1102)لحخرت/ محلق(د ) محمد بن محمد  ی حی -

  فتی نشی کتابد

 د عحلیق: علی حسن لاز د بیی ت:  خر خ  یبةدیحخعد خ علاهدد محمد بن محمد  ی حی -

   بیی ت:  خر خ کت  خ علمیةدخ مستصای فی عل  خ یمحل ق(د1112 یخ ی  محمدد ) -

 د عیرمت: ها ی ما یید ی :  تدفلساة خللاقک(د 1212فیخنکِنا   فلیا د ) -

 دمیخط: عهیخلد خللاق یعیخز   ر نف  ک(د1281) خ لای دخبح  فیفنا -

خکبی  اننارید عهیخل:  خر   عحلیق: علیخ کننافیق(د  1288کلینی  محمنند بن فعلحبد ) -

 خ کت  خ ایلامیةد

 دخلحخل یمهد: عیرمتد معامننی خللاق فلسننات بی ی رآمد ک(د1210) دیهی گنسننلی  -

 دیفیهنگ یعلم: عهیخل

ها  مکالد   عیرمت: حمید مل «عارف    علافد معتی ت»ک(د 1282گیمنارت   َنیِر ) -
 د126-152 :20  آیمال

د عیرمت: رضنننا زخ   شننناقد عهیخل: عحلیق  ربار  فه  بشنننیک(د 1211 ناک  رالد ) -

  هخدخد
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د خ ی هار  لیهمة خ یلبار رحخمع  درر خ ،امعة خ ینحخر بحار  (د2002) محمدبایید  یم،لس -

 بیی ت:  خر خ کت  خ علمیةد

 خز یبد   حسننن یمعناشننناینن» ک(د1282د )محسننن  یرحخ ا یبا   یخیشنن یدمحم -

 د26-15 :16  معیف  نتفآ  «مسلمال عا مال دگاهف 
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