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 مقدمه. 1

 يها و آگاهان جامعـه در مجالسـ   از خبره يمعمول است كه گروه ياامروزه، در تمام جوامع دن
 يو رقـا  يشرفتو پ يجوامع بشر ةادار يرا برا ينيو قوان نشينند يم يبه نام مجالس قانونگذار

را در نظـر   يا آنها بدون استثنا مصالح و مفاسـد هـر كـار و هـر برنامـه      ة. همكنند يآن وضع م
مصـالح بـر مفاسـد، آن     يحتـرج  يابه وجود مصالح و عدم مفسده،  ينانرند و پس از اطمگي يم

  .كنند يقانون را وضع م
و رو  يـر مسـائل ز  ي،و سـپس در مجـالس قانونگـذار    هـا  يسيونها در كم روزها و ماه گاه

كـه مصـالح جامعـه و مـردم را در نظـر       اند يآنها مدع ةمطلوب برسند. هم يجةتا به نت شود يم
ادعـا   يـن حزب خود را؛ هـر چنـد ممكـن اسـت در ا     ياگروه  ياص نه مصالح شخ گيرند، يم

كـه ذكـر شـد وضـع      يمراحلـ  يمـودن بـدون پ  يقانون يكشور يچدر ه گاه يچصادق نباشند، ه
  .شود ينم

بـه سـبب محـدود بـودن علـم و       - بيني پيش يرقابلممكن است در عمل مشكالت غ البته،
چند تبصـره بـر قـانون     يا يكبا افزودن  كنند يم يبروز كند كه بالفاصله سع - ها انسان يآگاه

ها باز مشكالت حـل نشـد و قـانون در     سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره
  .كنند يآن را لغو و ابطال م ارنگرفتمصالح جامعه قر يرمس

 يعنيگونه است؟  ينهم ياله يو اوامر و نواه ينيد ينقوان يااست كه آ ينسخن در ا حال
 يصتشـخ  ةپشـتوان  ينجـا . هر چنـد در ا گردد ياست كه به بندگان بازم يصالح و مفاسدتابع م

 يـم حق دار يا! و آيستدر آن ن يخطا و اشتباه يچخداست كه ه پايان يمصالح و مفاسد علم ب
ها در جهـت   افكار و اراده يجدر بس يبر آن، آثار مثبت يآگاه ياو آ يمكن يريگياحكام را پ ةفلسف

  دارد؟ ياوامر و نواه ينامتثال ا
 ينـي د ينو قـوان  يالهـ  يها مثبت است. هم اوامر و نواه سؤال ينا ياعتقاد ما پاسخ تمام به

و هـم   يمبپـرداز  ينـه زم يـن در ا يبـه جسـتجوگر   يمتابع مصالح و مفاسد است و هم حق دار
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امتثـال   يابـر  يـزه انگ يجـاد و ا ينيجلوه دادن احكام د يدر منطق يمثبت ياربر آنها اثر بس يآگاه
مراحـل سـهگانه را انكـار     يناز دانشمندان (اشاعره) تمام ا يجمع ينكها آور گفتش يدارد؛ ول

  فرمود. يدالزم را مطالعه خواه يها بحث، شرح آن همراه با پاسخ يناند كه در ا كرده

   احكام ةفلسف . تعريف2

هـا و   همـان حكمـت  » احكـام  ةفلسـف «است كه مراد از  ينا رسد يبه نظر م ينهزم يندر ا آنچه
  .زند يبر محور آن دور م ياست كه احكام اله يمصالح و مفاسد

مصـالح   يگرد يرهاست و به تعب همان حكمت ينجامراد ما از علت و فلسفه در ا ي،عبارت به
 يمعرفـ » جلب المنفعه و دفع المضـره «شارع مقدس اسالم  ياست كه در دستورها يو مفاسد

باشـد   يقـي و علل و اسـباب حق  يند از فلسفه و علت و سبب، آن عناومرا ينكهشده است نه ا
 b يـت اهـل ب  يـروان پ يمطرح شده است. لذا، در كتـب اصـول   لسفيو ف يعيكه در علوم طب

، 2حكام اسـت (ر.ك: انـوار االصـول، ج   اال شده است كه مصالح و مفاسد به منزلة علل يحتصر
  ).495ص 

» علت«به نظر ما  ياند ول كرده يگوناگون معرف يفرا با تعار» علت«علم اصول  دانشمندان
مسـت  » {= إسـكار «حكم بوده باشد، ماننـد   يبرا ياست كه عالمت و نشانة روشن يزيآن چ

از آن اجتنـاب  : «فرمايد يخمر است، در سخن خداوند كه م يمكردن} كه عالمت و نشانة تحر
 يرا مسـاو  يزآن چ يابد،مت تحقق عال ينا يدنيآشام يزدر هر زمان در هر چ يجه،در نت.» يدكن

  .شماريم يو آن را حرام م دانيم يبا حكم خمر م
 ،»يـل دل«، »منـاط «، »سـبب «گونـه كـه    همـان  نامند، يحكم م» علت«را » إسكار«صفت  اين

حكـم از   يتسـر  يشةهمان اساس و ر ينو ا شود يبه آن گفته م يزن» وصف جامع«و » باعث«
  ).322ص ي،اصل به فرع است (اصول الفقه االسالم

بـا حكمـت و    يـد نكته ضرورت دارد كه علت حكم را نبا ينبحث توجه به ا ينا يانپا در
مخصـوص؛ امـا    يطفلسفة آن خلط كرد. مثالً علت قصر نماز مسافر، نفس سفر است، با شـرا 

 يبعضـ  ياگـر سـفر بـرا   حكمت و مصلحت آن، مثالً رفع مشقت و زحمت سفر است. حال 
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و  يلتر از وسـا  راحت يمخصوص امروز يلبا وسا ينداشته باشد و حت يزحمت و مشقت يچه
اسـت و حكـم    يمنزل شخص باشد، باز نماز قصر است چرا كه علت آن به قـوت خـود بـاق   

اقامـت دارد،   يشمسافر نباشد و در وطـن خـو   ياگر كس رو، يندائرمدار علت خود است. از ا
  قصر بخواند. انماز خود ر تواند ياز كار، در زحمت است نم يناش يخستگ به خاطر يول

   احكام با حسن و قبح ذاتى اشيا ةفلسف ارتباط. 3

 يكه مسئلة فلسفه و هدف در افعال و احكـام الهـ   شود ياستفاده م يكتب كالم يقمطالعة دق از

ا   إِنَّه لَم يجعلْ شَـيb :» امام صادق  يراست، و به تعب »يحسن و قبح عقل«متفرع بر مسئلة  ء إِلـَّ
شَيياز جانـب شـارع جعـل نشـده اسـت مگـر بـر اسـاس علـت و هـدف           يـزي چ يچ؛ هء ل« 

از  يحكمـ  يچهـ : «نويسد يم يتروا ينا يلدر ذ ي). عالمه مجلس 110، ص 6ج  اراالنوار،(بح
حـالل نشـده مگـر بـر      يـزي چ يچو هـ  ينشده است مگر بر اساس حكمت يعتشر ياحكام اله

كـه   ينشده مگر به جهـت قبحـ   يمتحر يحرام يچكه از آن برخوردار است و ه ياساس حسن
را منكـر   يحسن و قبح عقل ينكهاند و آن ا كه اشاعره قائل شدبا يا مسئله به گونه ينكهدارد نه ا

رچشـمه  س »يعدل الهـ «است كه از  ي) و آن هم از مسائل110، ص 6(بحاراالنوار، ج » اند شده
  .گيرد يم

و آن  شـود  يو غرض و هدف در افعال خدا مطرح م» احكام يلتعل«اساس مسئلة  ينهم بر
 يخود هدف و غرضـ  يافعال خدا معلل بر اغراض و اهداف هست؟ انسان در كارها ياآ ينكها

سؤال كه چرا كـار   ين. مثالً در برابر اآورد يم »يبرا« يك» چرا«دارد و به اصطالح در برابر هر 
 يتلقـ  يهـوده ... واال كـارش عبـث و ب  يشـت درآمـد و مع  يلتحص يبرا دهد يپاسخ م كني؟ يم
  .شود يم

ها معلل به اَغراض است و انتخاب اصـلح و ارجـح    مانند افعال انسان يزافعال خداوند ن آيا
باشـد و از عبـث بـودن خـارج گـردد؟       يمانـه دارد تا متصف به وصف حكمـت شـود و حك  

 يممنكر آن گشتند و حكـ » اشاعره«شدند. اما  يو غرض داشتن فعل اله يتطرفدار غا» زلهمعت«
: گوينـد  يو م كنند يم يهتوج» عدل«مكرراً آمده است، مانند مسئلة  آنبودن خداوند را كه در قر
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 دهـد  يآنچه حكمت اسـت خـدا انجـام مـ     ينكهحكمت است نه ا دهد يآنچه خداوند انجام م
  ).)كتاب ة(مقدميمطهر يمرتض يدشه ةعلّام يفتأل »يعدل اله«اقتباس از كتاب (

و » عـدل «و  »يـار جبـر و اخت «توجه به آنچه گفته شد، ارتباط موضوع بحث بـا مسـائل    با
  .شود يروشن م »يحسن و قبح ذات«

علـم كـالم اخـتالف     يعلمـا : «گويـد  يق) مـ  1401(وفـات   »يشلب يمحمدمصطف« دكتر
 يـن و در ا يـر؟ خ يـا  باشـد  يفلسفه و علت م يافعال خدا و احكام او دارا ياآ ينكهاند در ا كرده

افعـال   يبرا شود ياز آنان معتقدند كه نم يبرخ يا. همة اشاعره و 1باره چهار قول وجود دارد: 
قبـول   يرا در افعـال الهـ   ييجـو  و هدف يلتعل يز. فالسفه ن2و هدف بود.  لتبه دنبال ع ياله

! و غـرض و  يسـت است كه معتقدند خداوند در افعالش مختار ن يناعتقاد آنان ا يلندارند و دل
اهللا معلـل بـه اهـداف و اغـراض      . معتزله معتقدند كه افعال3. آيد يهدف در كار فاعل مختار م

مكتب  يكواژه اشاره به  ين(ا "يديهما تر". 4. يستاز خداوند بدون غرض ن يفعل يچاست؛ ه
 يسـمرقند  يـدي به نام محمد بن محمد بن محمـود ماتر  يخصاست كه مؤسس آن ش يكالم

 يـر كه از آنها به فقها تعب) سمرقند است. ياز روستاها يكي »يدماتر«ق) منسوب به 333(وفات 
 يمـا واضـح و بعضـ    يبـرا  ياهللا معلل به مصالح است. بعضـ  و معتقدند كه تمام افعال كنند يم

خدا واجب باشد كـه   يحكم بر مصلحت برا يلصورت كه تعل يننه به ا ي. ولباشد يم يمخف
 ياست كه معتزله از آن طرفـدار  يمسئله فرع بر مسئلة حسن و قبح عقل ينمعتزله معتقدند و ا
كـه   باشد يم يزمطلب ن ينبر ا تفرعم »يلتعل«گونه كه مسئلة  . همانكنند يم يو اشاعره آن را نف

به آن معتقدند {كه همـان مسـئلة جبـر     خداست كه اشاعره يدةافعال بندگان مخلوق و آفر ياآ
افعال عباد هم منسوب بـه   ياو  باشند يمخلوق بندگان است كه معتزله به آن معتقد م يااست} 

انـد.   يرفتهن آن را پذياز متكلم يقدرت خداوند و هم منسوب به قدرت بندگان است كه بعض
معتزلـه و اهـل سـنت     يـان ماست كـه مـورد نـزاع     يا مسئله ين) اوليار(جبر و اخت يرمسئلة اخ

  ).97- 98االحكام، ص  يل(تعل» } قرار گرفته استيثاهل حد{=
عـدالت   يبحث و گفتگو دربارة نقاط ضعف منطق اشاعره نسبت به نف يجا ينجادر ا البته،

 يو احكـام شـرع   يافعـال الهـ   يعلل و اغـراض بـرا   ينف يناز خداوند و قول به جبر، همچن
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عـدل و   ياشـاعره در گـرداب هولنـاك جبـر و نفـ      يتوجه داشت كه گرفتار يدبا يول يست،ن
 يـا قـرآن   يـات آ ي: فاصله گـرفتن از محتـوا  گيرد يفلسفة احكام و افعال از دوجا سرچشمه م

پندار كه اعتقاد مزبـور بـه فهـم     ينگرفتار شدن در ا يگركردن آن؛ و د يبه رأ يرو تفس يهتوج
  .كند يكمك م ير اوامر الهمطلق در براب يمو تسل يدتوح يمعنا

كـرده   يمبه حكـ  يفاز قرآن، خداوند را توص يفراوان ياتآ دانيم ياست كه م يدر حال اين
 يقرآن نف ياتدر آ يزحكمت است. و ن ياست كه افعالش رو يدر عرف و لغت كس يمو حك

جز وجـود علـت و حكمـت در افعـال و      يزيچ يزعبث از خداوند شده است كه مفهوم آن ن
قـرآن بـه چشـم     جـاي  يدربـارة فلسـفة احكـام در جـا     نيـز  ياتيآ ين،. همچنيستاحكام او ن

را  يگـري اشاعره راه د يات،آ ينآور است چگونه با توجه به وجود ا شگفت يو راست خورد يم
  اند؟ يدهخود برگز يبرا

  احكام ةبحث از فلسف جايگاه. 4

مسئله هم در علم كالم مورد بحـث واقـع    ينكه ا شود يآنچه در امر قبل ذكر شد، روشن م از
از  يكـي كـه   يـاس شده و هم در علم اصول فقه، و غالب دانشمندان اهـل سـنت در مبحـث ق   

اند. علت آن روشن است، چرا كـه هـر كـس اهـل      مباحث علم اصول است آن را مطرح كرده
دائـر مـدار    يـاس، و اصوالً ق يردرا بپذ ياسق يتحج تواند يمن يلباشد بدون قول به تعل ياسق

 انـد » يـاس اهـل ق «دانشمندان اهل سنت كه بـه اصـطالح    يكه برخ ينجاستاست و از ا يلتعل
كرده است لكن در علم اصـول   يرا نف يلخود تعل يرم) هر چند در تفس606( يمانند فخر راز

  از آن دفاع كرده است. يداًشد ياسدر مبحث ق

اسـت كـه    يي}؛ او خـدا يعـاً االَرضِ جم يخَلَقَ لَكُم ما ف يهو الَّذ«{ يفةشر يةآ يرر تفسد او

اصـحاب مـا   : «نويسـد  ي)، مـ 29 يـة (بقـره، آ  »يـد شما آفر يوجود دارد برا ينهمة آنچه در زم
صـورت بـا    يـن چراكه در ا دهد، يانجام نم يهدف و غرض يرا برا يكار يچ: خدا هگويند يم

در ذات خـود   يابـد كمـال   يرخودشكه با غ يزيو به چ رساند، يرا به كمال م دآن غرض خو
  ).154، ص 2ج ي،فخر راز يركب ير(تفس» ناقص است و نقص بر خدا محال است
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گانه  علم األصول با اقامة ادلة شش يخود به نام المحصول  ف ينامبرده در كتاب اصول ولي
بنـدگان   يباسـت كـه نصـ    ياهداف و اغراض و مصـالح  يدارا يكه احكام اله كند ياثبات م

 يـن ا: «گويـد  ياز آن ادله قرار داده اسـت. سـپس، مـ    يكيمزبور را  يةآ ينكهو جالب ا شود يم
 يعمصالح بندگان تشـر  يخداوند متعال احكام را جز برا ينكهدارند بر ا تگانه دالل وجوه شش

ـ     هدانشمندان اختالف كرد ينهزم يندر ا ينكرده است. ول و  يحاند؛ معتزله معتقدنـد كـه كـار قب
بلكه واجب است افعال او مشتمل بر مصلحت و غرض باشـد.   شود، ياز خدا صادر نم يهودهب

كـرده   يعتشر يرا به جهت حكمت يكنند كه خداوند هر حكم يم يحاز) فقها تصر ي(جمع يول
بـا   كننـد  يمـ  يـرش ساخته، تكف يلفظ غرض را در افعال خدا بر زبان جار يو اگر بشنوند كس

(المحصـول  » جز غرض كه همان حكمت اسـت نـدارد   يمزبور مفهوم يةآنكه حرف الم در آ
  ).  2علم االصول، ج يف

بحث، هم علم اصـول   يگاهكه جا آيد يدست م به يزم) ن1401( يشلب يكالم دكتر مصطف از
» علـم كـالم  «و امثـال او كـه در    ياست و هم كالم. او در مقام طعنه بر سخن متضاد فخر راز

ـ  اند، يرفتهاحكام را انكار كرده و در مباحث علم اصول آن را پذ يلمسئلة تعل : گويـد  يمـ  ينچن
ـ   يگريكه مقلد د يچرا كه عالم يست،ن يبعج يفخر راز مثلسخن، از  ينا« در  ياسـت وقت

آن را ابطال كـرده   يگركه در علم د كند يم يترا تقو يزيچ يكيداشته باشد در  يفدو علم تأل
و در فقـه و اصـول    ياست؛ در كالم، تـابع اشـعر   يخاص يشوايدر هر كدام تابع پ يرااست، ز

  ).106األحكام، ص يل(تعل »يتابع شافع
و  يـاس اساس ق: «گويند يم ينچن »ياسق« يفدر تعر يزاهل سنت ن يگردانشمندان د بعضي

» است كه شارع مقدس احكام خود را بر آن بنا نهاده است يآن همان درك علل و اسباب يشةر
  ).191)، ص ي(شلب ي(اصول الفقه االسالم

  احكام ةكشف فلسف طرق. 5

 ينكهنه ا - هر دو يا يعقل يا يشرع يلاعم از دل - باشد يقطع يلدل يداز فلسفة احكام با كاشف
هر چه به فكرمـان   يضابطه و قانون يچو بدون ه يمكن يهها و پندارها تك گمان يسر يكدربارة 
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ـ  چراكه گمانه ييم،بازگو نما» فلسفة احكام«برسد به نام  احكـام   هـاي  يـه نادرسـت پا  هـاي  يزن
بلكـه   سازد، يمند م عالقه يند ينه تنها افراد را به دستورها يوهش ين. اكند يرا متزلزل م ياسالم

  جلوه دادن آنها خواهد بود. اراعتب يو ب ينيد يها بردن ارزش يناز ب يبرا يخوب يلةوس
و روزه را  يصـوت  يتارهـا  يـت تقو يبـرا  اي يلهورزش و اذان را وسـ  ينماز را نـوع  مثالً

بهداشت ستون فقـرات و   يبرا يالغر شدن، و ركوع و سجود را دستور يبرا يميمنحصراً رژ
 هـاي  يبـاف  و حدس و گمان و فلسفه يالتتخ ينچن ين. ايمبدان »ياتيكس« يمارياز ب يشگيريپ

 ي،مـذهب  يهـا  اسـت (ر.ك. پاسـخ بـه پرسـش     يرمنطقـي و غ كخطرنـا  بخش، يانمضحك، ز
  ).272ص

مطلـب ثابـت    ينا يبا استقرار و تتبع در منابع فقه: «گويد ياز دانشمندان اهل سنت م يكي
اسـتنباط   يـق طراز  يااز اجماع  يااز متن نصوص  ياو (فلسفه) احكام را  "علل"شده است كه 

علـت  «را در ارتباط بـا كشـف    ييها كشف كرد. آنگاه نمونه يدبا ياز مجموع احكام اله يفقه
كـرده و  » منـاط  يحتنقـ «در مورد  يو بحث مفصل كند ياز نصوص قرآن و اجماع نقل م» حكم
  ).236 – 249)، ص ي(ر.ك. اصول الفقه (شلب» كرده است يانآنها را ب يانفرق م

  احكام ةاز شناخت فلسف مقصود. 6

بـر   يبه هدف و غرض حكم است واال علم اجمال يلياز شناخت فلسفة احكام علم تفص مراد
معلـل بـه اهـداف و     يع،و هـم در بخـش تشـر    ينتمام افعال خداوند هم در بخش تكو ينكها

قـرآن مكـرراً    يـات چراكه خداونـد در آ  يست،ن يدما مورد شك و ترد يدةاغراض است به عق
حكمت است و لغو  يو دارا يمانهكرده است. تمام افعال خداوند حك يمعرف يمرا حك يشخو

  و عبث در افعال خداوند راه ندارد:

 يـة (مومنـون، آ  »ايـم  يـده آفر يهودهشما را ب يدگمان كرد يا}؛ آاَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً{«

115.(  

  ).191 يةعمران، آ (آل »اي يافريدهرا باطل ن ها ينا}؛ پروردگارا! ربنا ما خَلَقت هذا باطالً{«



  �١٦٥ فلسفة احكام در اسالم يگاهجا 

  احكام ةبحث از فلسف فايدة

در عـالم   يمخداونـد حكـ   ياز كارهـا  يـك  يچه يمتوجه به آنچه در امر قبل گذشت، معتقد با
او بر محـور مصـالح و مفاسـد     ينو قطعاً احكام و قوان يستن حساب يب يعو عالم تشر ينتكو

مقـدار   ينهمـ  يـا آ يم؟دارد كه ما به سراغ فلسفة احكـام بـرو   يچه لزوم ين،. بنابرازند يدور م
پاسـخ آن روشـن    يسـت؟ ن يما كـاف  يبرا - يستن حكمت يب يحكم يچه كه - ياجمال يآگاه

حاصـل   يدارد كـه در علـم اجمـال    يـدي نسبت به فلسفة احكـام فوا  يليعلم تفص يرااست، ز
حرام آگـاه   يفاز مفسدة تكل ياببرد  يپواجب  يفانسان به مصالح تكل يچراكه وقت شود، ينم

. كنـد  يمـ  يـدا حـرام پ  يـن و تـرك ا  يـف انجـام آن تكل  يبـرا  تـري  يقـو  يزةانگ يقينشود، به 
 يلشده اسـت بـه طـور تفصـ     يزاو تجو يكه برا ييبه خواص داروها يضطوركه اگر مر همان

درمـان خـود و    يبـرا  تـري  يقو يزةشده آگاه باشد، انگ ممنوع ياياش هاي يانمطلع شود و از ز
 يـن علـل طـرح ا   زا يكـي  يقـين . به كند يم يداپ يبشده از جانب طب يزتجو يعمل به داروها

  امر بوده است. ينهم bبحث در كلمات معصومان 

  اول: اقوال در مسئله فصل. 7

  فلسفه و تعليل احكام از نظر دانشمندان اهل سنت .1.7

  يلاز سخنان منكران تعل بخشي

بعد   احكام است، يلو تعل ياسو منكر ق يوناز ظاهر يكيم) كه 456( يبن حزم اندلس ي. عل1
سورة اعراف مطرح شده  23تا  19 ياتاز بهشت كه در آ» حضرت آدم«از نقل داستان خروج 

نْ منْ نـارٍ و خَلَقْتَـه    يمنْه خُلَقْتَن يرٌاَنَا َخ«سورة اعـراف:   12 يةبعد از نقل آ يزاست و ن ـ  مـ  »ينٍط

را حمل بر وجـوب نكـرد.    ياله ينه ينكها يكي  آدم از دو جهت بود: يخطا: «گويد يم ينچن
 ين،. بنـابرا يرفتاز خوردن آن درخت پذ يو فلسفة نه يلرا دربارة تعل يسسخن ابل ينكهدوم، ا

ـ  يلروشن است كه مسئلة تعل كـه در جهـان    يگنـاه  ينافعال و اوامر خداوند گناه است و اول
اسـت و   »يـاس ق«انجـام گرفـت همـان مسـئلة      يالهـ  يتمعص ينستو نخ يافتتحقق  قتخل

مـن از آدم    رفت و گفـت:  ياساست كه در مقام سجده بر آدم به سراغ ق يسابل يزمؤسس آن ن
  »شده است. يدهاز آتش و آدم از خاك آفر يسابل يرابهترم، ز
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 يسابلـ  يـن احكـام، د  يـل و تعل ياسق  است كه گفته شود: يحصح ينبنابرا: «افزايد يم آنگاه
در  يـل خدا و اثبـات تعل  يندر د ياسخداوند متعال است و ما از مسئلة ق ينبوده، و مخالف د

  ).574، ص 8اصول األحكام ، ج ي(اإلحكام ف »جوييم يم يتبر يعتاحكام شر
حـزم) كـه    (البتـه بـه نظـر ابـن     يـل عمدة قـائالن بـه تعل   يلبعد از نقل دل يگرد يدر جا و

بـه   دهـد،  يانجـام نمـ   يحرا بدون هدف و غرض صـح  يكار يميعاقل و حك چيه: «گويند يم
خدا را  ها ينا: «گويد يم يندر پاسخ آنها چن» كه كار او بدون علت و هدف است يهخالف سف
مصـالح   يـت را انجام دهـد بـه خـاطر رعا    ياند: خداوند هركار گفته واند  كرده يسهبا خود مقا
را كـه   يسـه مقا ينو ا اند،  رفته ياحكام اله يلبه سراغ تعل يسهمقا يناست و با ا يشبندگان خو

خـود را بـا    ياند. و فتـاوا  مذهب خود قرارداده يعمده برا يلفاسد و باطل است دل يةقض يك
ـ  » دارد! يهقض يندر ا يشهر ينزم ياند كه تمام كفر در رو كرده يهآن توج اصـول   ي(اإلحكـام ف

  )580، ص 8ج األحكام ،
از كتـاب   يگـر د يقناعت نكرده، بلكه در جا يمقدار تندرو ينبه ا» حزم ابن« ينكها جالب

و  دهـد  ينسـبت مـ   ينتـابع  ينتابع يو حت ينرا به تمام صحابه و تابع يلخود، قول به عدم تعل
آن را به قائالن بـه   كرده،  يو كذب معرف يلبدون دل ياحكام خدا را افترا و ادعا يلقول به تعل

  ).562، ص 8ج اصول األحكام ، ياست (ر.ك: اإلحكام فاس نسبت داده يق يتحج
 يعلـ  يخبـه نـام شـ    يطوسـ  يرالديناالعتقاد خواجه نصـ  يداز شارحان كتاب تجر يكي. 2

دربـارة اعتقـادات اشـاعره      معروف اهل سنت است، يم) كه از علما879( يمعروف به قوشچ
نـه؟   يـا اهداف و اغـراض اسـت   اهللا معلل به  افعال ياآ ينكهاختالف است در ا: «گويد يم ينچن

 آيـد  يواال الزم مـ  يستن يزجا يافعال خداوند به اغراض و علل غائ يلاشاعره معتقدند كه تعل
خـود را بـه كمـال     خواهـد  يآن غـرض، مـ   يلةداشته باشد و بـه وسـ   يكه خدا در ذاتش نقص

  ).443االعتقاد، ص يد(شرح تجر» برساند
مصـالح   ينا گويند يم دانند يرا معلل به اغراض مكه افعال خدا  يهمة كسان ينكهاز ا غافل
  .گردد يها بازم به انسان

  



  �١٦٧ فلسفة احكام در اسالم يگاهجا 

  يلمنكران تعل ادلة

  ينقل يل) دلالف

كـرده اسـت،    يـد م) بر آن تأك456كه مخصوصاً ابن حزم ( »يلتعل«منكران  ينقل يلدل ترين مهم

لُ عما  يسئَلُال: «ياستسورة انب 23 يةآ فْعـي   م هـ أَلُونَ و سـبـر كـار او    توانـد  يكـس نمـ   يچهـ  ؛ي

  ».هست يرادسؤال و ا يآنها جا يدر كارها يول يرد،(خداوند) خرده بگ
كرده است كـه   يانخود ب يفخداوند در مقام توص: «گويد يفوق م يةحزم با استناد به آ ابن

مـا و او   يـان جمله روشن كـرده اسـت م   يناو سؤال كند و با ا ياز كارها تواند يكس نم يچه
  »او راه ندارد. يدر كارها» چرا«و » چون«ست و ه يفرق

در افعال خدا باطل است، مگـر آنجاكـه خداونـد خـودش      يلمسئلة اسباب و تعل بنابراين،
  »انّه فَعلَ امراً كذا ألجل كذا؛ فالن امر را به خاطر فالن علت انجام داده است.«كند:  يحتصر

 يـز، كرده است ن يحتصر يلكه خدا به مسئلة تعل يدر آن موارد يحت: «كند ياضافه م سپس
. باشـد  ينم يزجا "شده يعفالن حكم به سبب فالن علت تشر"مطلب كه چرا  ينسؤال كردن ا

و مخـالف   شود يمحسوب م ينخداست و الحاد در د يتبا معص يمساو يسؤال ينچراكه چن

 يو سـؤال از كارهـا   "احكـام  يلتعل". پس "يفْعلُعما  يسئَلُ ال": فرمايد يسخن خداست كه م

 يافعـال و احكـام الهـ    يـل تعل ينكننده فاسق است. بنـابرا  فسق است، و سؤال يخداوند مساو
  ).565- 566 ص ،8ج  اصول األحكام ، ي(االحكام ف» آشكارا باطل است

  يو بررس نقد

 يـات ذكـر شـده و آ   يـة آ يو در معنا يمودهدر استدالل خود راه خطا و مغالطه را پ» حزم ابن«
 يرا كـه بـرا   يگشته و سؤال از اسرار و علل احكام شـرع  يمعنو يفگرفتار تحر يگرمشابه د

از افعـال   يكه دربارة فعل يبا سؤال گيرد، يطلب فهم صورت م يو فراگرفتن و بر مبنا يدنفهم
و اسـتهزا   انكار، تمسـخر  از احكام او به عنوان اعتراض،  يحكم يااز اقوال او  وليق ياخداوند 

» مـاذَآ أَراد اهللاُ بِهـذَا مثًَلـا   «سورة مـدثر وارد شـده:    31 يةكه در آ يسؤال ير(نظ گيرد يصورت م
  اشتباه كرده است.
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كامـل بـه    يمانا يدو فرق واضح وجود دارد، چراكه اگر سؤال از رو ينا يانكه م درحالي
 يسـؤال آگـاه   يـزة خداوند و صفات كمال و عدل و مخصوصاً حكمت او صادر گـردد و انگ 

او  يرو تـدب  يعو تشـر  ينبه حكمت خداوند در جهان تكـو  يشترب يرتو بص يادگرفتنو  يافتن
ـ   كالياست و اشـ  يباشد، سؤال مشروع و صـالحان و   ياكـان ن ياز سـو  يسـؤال  يننـدارد. چن

ـ  يهـا  صادر شده است و در قـرآن نمونـه   يزخداوند ن يدگانبرگز  يـده قسـم د  يـن از ا يفراوان
  .شود يم

ـ : «فرمايـد  ياز خداوند مـ  يلخل يمدربارة سؤال ابراه قرآن ف َك يرب اُرِن وَت  يـي تُح يـ ؛يالْمـ 
). و سـؤال خـود را   260ية(بقره، آ »كني يپروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده م

  .گويد يم» قلبي يطمئنّل«و  كند يم يلتعل يشترب يناناطم يلبه تحص

ـ  يل يكُونُ يقال رب اَّن: «خوانيم يم ياحضرت زكر دربارة لَغَنب قَد و ـ   يغُالم رُ و امرَأَت بـيالك 
 يـري پ كـه  يمن باشد درحال يبرا يٌ؛ (عرض كرد): پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندعاقر

  )40ية(آل عمران، آ» به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟

؛ (گفـت:)  بشَـرٌ  يمسسنيولَد و لَم  يل يكُونُ يقالَت رب اَنَّ: «خوانيم يم يمحضرت مر دربارة

با من تماس نگرفتـه   يانسان كه يمن باشد درحال يبرا يپروردگارا! چگونه ممكن است فرزند
  ) 47 ية(آل عمران، آ» است؟

فهـم حكمـت افعـال     يها جنبة اعتراض بر كار خدا ندارد، بلكه برا سؤال يناست ا بديهي
 يـا است كه به عنوان اعتراض و انكار  ياست، سؤال يرمشروعآنچه مذموم و غ يناوست. بنابرا

از  يناهداف د«قسم است (اقتباس از كتاب  ينناظر به ا »يفْعلْعما  يسئَلُال « يةاستهزا باشد و آ

  ).»يشاطب ديدگاه
  

***  
  
  



  �١٦٩ فلسفة احكام در اسالم يگاهجا 

  يعقل يل) دلب

  اند: استدالل كرده يزن يعقل يلخود به چند دل يبر مدعا اشاعره
اسـت   يگريد يزچ يلةخداوند به وس يدناش به كمال رس الزمه يلقول به تعل  ينكها نخست

 ينكـه ا يگر. ديدآن را جبران نما يگريد يزندارد تا با چ يخدا نقص يراهم محال است، ز ينو ا
بـه   يـاز ن يهـر هـدف   يـرا محال است (ز يزالزمة اعتقاد به هدف و غرض تسلسل است، و آن ن

است كه هدف جز لـذت و منفعـت و دفـع درد و     ينسوم اشاعره ا يلدارد). دل يگريهدف د
بـه   يـازي و ن يدهآن دارد. پس فا يلبر تحص ييو خداوند از ابتدا توانا يست؛ن يگريد يزآالم چ

 يـن اشتباه بـزرگ آنهـا در ا   ي)، ول100االحكام، ص يل( تعل يستسباب و علل نواسطه بودن ا
 يدر حـال  گـردد،  يمفاسد افعال به ذات پاك خداوند برم واند مصالح  نكته است كه گمان كرده

  بندگان است. يازهايكه روشن است همة آنها مربوط به ن

  يلمعتقدان به تعل سخنان

ـ   يـان از دانشمندان و محققان اهل سنت معتقدند كه م يگروه، جمع ينبرابر ا در  يعقـال خالف
. از زنـد  يآنهـا دور مـ   يويو دن ينيبر محور مصالح مردم در امور د ياانب يعوجود ندارد كه شرا

 يعانّ شـرا  العقالء ينالخالف ب: «گويد يخود م يرم) در تفس671( »يقرطب«جمله، مفسر معروف 
كـه هـدف    يسـت ن يجهان خالفـ  يعقال يانم ؛يويةو الدن ينيةالد قصد بها مصالح الخلق ياءاالنب

          ، 2(الجــامع االحكــام القــرآن، ج» بشــر اســت يــويو دن ينــيمصــالح د يــاانب يعاز شــرا يينهــا
  ). 63- 64 ص

كـه قـرآن و    بـاره  يـن م) در ا751( »يمق ابن«از دانشمندان اهل سنت معروف به  يگرد يكي
دارد.  يها و مصالح است سخن قابـل تـوجه   احكام به حكمت يلمملو از تعل a يامبرسنت پ

 كـرديم،  يمورد بود آنهـا را رهـا مـ    يستدو يا يكصدگونه موارد در حدود  يناگر ا: «گويد يم
  »است! مورداز هزار  يشب يول

به انواع مختلـف   يثو ادوات آن در قرآن و حد يلكه تعل كند يبحث را مطرح م ينا آنگاه
مفعـول  «است مطـرح شـده، و گـاه بـا      يتدر عل يحكه صر »يلالم تعل«ذكر شده است: گاه با 
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قـرآن از  : «گويـد  يو... تا آنجا كه م »يَك«با ادات  يفعل است، وگاه يقيكه مقصود حق» ألجله
رد است و امكـان نـدا   يعو تشر ينها و مصالح و منافع جهان تكو از حكمت راول تا آخرش پ

دار السـعادة   (مفتاح» مطلب را انكار كند ينقرآن داشته باشد ا يبر معان يآگاه ينكه كمتر يكس
  ).374، ص2العلم واإلرادة ، ج يةو منشور وال

 يـاس ق يـت در مبحث حج ينعن رب العالم يندر كتاب معروف خود اعالم الموقّع نامبرده
  است:  احكام، دو عنوان ذكر كرده  يلمسئلة تعل ييدتأ يبرا

و  كنـد  ياسـتدالل مـ   يـادي ز يـات عنـوان بـه آ   يـن در رابطه با ا»: االحكام يعللالقرآن . «1

  .برد ياحكام دارند نام م يلرا كه داللت بر تعل ييها واژه

 يكه به نظـر و  كند يرا نقل م يفراوان يثاحاد يزعنوان ن ينا يلذ»: االحكام يعلل يالنب. «2

  ).187- 190، ص1ج ين،عن رب العالم يناحكام است (اعالم الموقّع يلناظر به تعل
احكام سخت دفاع كـرده و دربـارة    يلاز دانشمندان اهل سنت كه از مسئلة تعل يگرد يكي

معـروف   يبن محمد لخم يبن موس يمآن به صورت مبسوط بحث كرده است ابواسحاق ابراه
بود و در غرناطه (گرانادا) حدود دهة سـوم قـرن    يبزرگ مالك ياست كه از فقها »يشاطب«به 

در گذشـت. او در كتـاب معـروف خـود بـه نـام        يهجـر  790 لآمـد و در سـا   ياهشتم به دن
بشر وضع شده اسـت   يو اخرو يويمصالح دن ينتضم يبرا يعالموافقات معتقد است كه شرا

 يـن ان اسـت و ا حفـظ مصـالح بنـدگ    يبـرا  يعتشر يفكه تمام تكال كند يو با استقرا ثابت م
: كند ي. سپس اضافه مشوند ياز كماالت محسوب م ياعموم  يازمورد ن يا اند يضرور يامصالح 
 يـن، پنج مورد اسـت: حفـظ د   يعتشر يو به دست آمده از استقرا يمقاصد ضرور يامصالح 

  حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.
و اشـاره بـه    يـل متـأخر بـر اعتقـاد بـه تعل     يبا اشاره به اتفاق نظر معتزله و اكثر فقها آنگاه

كـه   رسيم يم يجهنت ينبه ا يعتاحكام شر ي: با استقراگويد يم يانم يندر ا يمخالفت فخر راز
 يـاراي او را  يـر و نـه غ  يكه نـه فخـر راز   يا مصالح وضع شده، به گونه يبرا يعتاحكام شر

ذ  «اشـاره دارد:   يـر ز ياتآ يرنظ ياتيرابطه به آ ينو در ا يستمخالفت با آن ن و الـَّ هـ خَلَـقَ   يو
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اسـت   ي؛ او كساَحسنُ عملًا يكُماَ يبلُوكُمالْماء ل يو كانَ عرْشُه عَل يامِستَّةِ اَ يالسموات و االَرض ف

 يازمايـد و عرش او بر آب قرارداشت تـا شـما را ب   يد،را در شش روز آفر ينها و زم كه آسمان

منْ حرَجٍ و لكنْ  يكُمعَل يجعلَاهللاُ ل يريدما « ية). و آ7 ية(هود، آ» عملتان بهتر است يككه كدام 
ريدي لرَكُمطَهي ل ومتَل يع تَهمعكُمنخواهـد  يبلكه م  دچار كند، يشما را به سخت خواهد يخدا نم ؛ي 

  ).6 ية(مائده، آ »سازد و نعمتش را بر شما تمام كند يزهرا پاك ماش
 يـات و روا يـات و از آ يرفتـه در احكـام را پذ  يلاز دانشمندان اهل سنت كه تعل يگرد يكي
م) اسـت. او در كتـاب   771( »يابونصـر عبـدالوهاب سـبك    ينالـد  تـاج «كرده است  يلاقامه دل

 يعتاهداف و مقاصـد شـر   يانمعروف خود رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب در مورد ب
شده است بر دو قسم  يعكه به خاطر آنها تشر يعتمقاصد شر«د: گوي يمقاصد م بندي يمو تقس
در  ينكـه خود بر دو قسـم اسـت: نخسـت ا    ي. اما ضروريرضروري. غ2و  ي،. ضرور1است: 

تمـام اقـوام و ملـل اسـت؛      يانمرتبة مقاصد در م ترين يعال ينضرورت دارد و ا يشهاصل و ر
جهـاد    ين،حفظ د ي. مثالً برامالعقل، حفظ نسل و حفظ  حفظ نفس، حفظ ين،مانند حفظ د

حفـظ عقـل حـد شـراب      يو بـرا  شـود،  يم يحفظ نفوس قصاص جار يشده، و برا يعتشر
حفـظ مـال حـد سـرقت و      يو برا شود يم يحفظ نسل حد زنا جار يو برا گردد، يم يجار
مختصـر ابـن    (رفـع الحاجـب عـن    »گـردد  يجامعه) حد محارب اجـرا مـ   يتحفظ امن ي(برا

  .كند يذكر م يزرا ن يگر) و در ادامة بحث موارد د334، ص4ج الحاجب،
گانـة مزبـور    بـا اشـاره بـه اصـول پـنج      يـز م)، ن505دانشمند معروف اهل سـنت (  غزالي،

تمـام   يـان بردن آنها در م ينو از ب يتتفو يمگانه و تحر اصول پنج يناحترام حفظ ا: «نويسد يم
  ).416، ص1من علم االصول، ج ي(المستصف» است يهياتجزء بد يعملل و شرا

 يـل در مـورد تعل  »يلـي وهبه زح«از محققان متتبع معاصر اهل سنت به نام دكتر  يگرد يكي
شـده   يـت با استقرا ثابت شده است كه در احكام شـرع مصـالح مـردم رعا   : «نويسد ياحكام م

و مـا  : «كنـد  ياسـتدالل مـ   يـل ذ يفةشـر  يةمطلب به آ ينبر ا يلسپس، در مقام اقامة دل» است.
  ).107 يةآ ياء،(انب »يمنفرستاد يانرحمت جهان يما تو را جز برا ؛ينَاُرسلْناك الَّا رحمةً للْعالَم
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 يـافتن رحمت همان تحقـق   يمصالح الناس؛ مقتضا يقتحق  الرّحمة يو مقتض« : گويد يم و
  ).762، ص2ج ي،(اصول الفقه االسالم» مصالح و منافع مردم است

ـ «سورة مائده  32 يةآ يلدر ذ يرالمن يراو در كتاب تفس ينكها جالب  يمنْ اَجلِ ذلك كَتَبنا عل
ـ    » ...يلَاسرائ يبن و  يـل و قاب يـل بـه قصـة هاب   اسـرائيل،  يكه در آن جعل قـانون قصـاص بـر بن

مسـئلة قصـاص در تمـام     ينكهبر ا يحشده، بعد از تصر يلقصه تعل ينمندرج در ا يها حكمت
است، چراكـه   يلتوأم با تعل يداللت دارد كه احكام خداوند گاه يهآ ينا: «نويسد يبوده م ياناد

تلك االحكـام معّلـلٌ بتلـك     يعأنّ تشر يا "منْ اَجلِ ذلك كَتَبنا": فرمايد يم يهآ ينخداوند در ا

) داف(و اهـ  ي(مانند قصاص و امثال آن) به خـاطر همـان معـان    ياحكام يعتشر يعني  ي؛المعان
  ).160، ص 6ج يرالمنير،(التفس »باشد يم

: مقصـد و  نويسـد  يم) مـ 1396از دانشمندان اهل سنت به نام محمد ابـوزهره (  يگرد يكي
در قرآن  يدستور يچثابت است، مصالح مردم است. ه يعتكه در تمام احكام شر ييهدف نها

گانـه   وجود دارد كه به حفظ امور پنج يقيحق يدر آن مصلحت ينكهد نشده مگر اوار يثو احاد
  .كند يرا ذكر م ييها مثال يكهر  يعقل و نسل انسان. سپس، برا مال، نفس،  ين،: دگردد يبرم

الشـرائع   يهـا جاءت من أجل المحافظـة عل  يالّت يه و إنّ هذه االمور الخمسة: «گويد يم آنگاه
 يعشـرا   گانـه،  امـور پـنج   يـن ؛ به خاطر محافظـت ا ان تحقّقها  يةو تحاول الشرائع الوضع يةالسماو

  »دار تحقق آنهاست. عهده يهآمده است و احكام شرع يآسمان
بـه   يهاحكـام شـرع   يـل كه منكـر تعل  كند ياشاره م »يهظاهر«و » اشاعره«به مخالفت  سپس،

معتقدنـد مصـالح و مفاسـد     يـز ن يـه حنفو  يهاز شافع يمصالح و مفاسدند. همان گونه كه بعض
. ينـد و خدا را وادار به جعـل احكـام نما   يرندبودن خدا را بگ »يشاءفعال ما « يجلو توانند ينم

  :گويد يبحث م ينآنگاه در خاتمة ا

ـ   يـة، اآلراء الفقه يو هو أقرب ال  عملٌ، يهعل يبنيال يهذا الخالف نظر انّ«  ينالنّ الفقهـاء اجمع
 يـه و انّه ال حكم جـاء بـه االسـالم الّـا و ف     يقيةوعاء المصالح الحق يه يةقرّروا انّ االحكام الشرع

چراكـه تمـام فقهـا      ندارد، ياست، ثمرة عمل يو نظر ياختالف بدو ين؛ ااالسالم يمصلحة لبن
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از احكـام اسـالم    يحكمـ  يچو هـ  باشند يم يقيهظرف مصالح حق يهكه احكام شرع اند يرفتهپذ
(اصـول الفقـه (محمـد ابـوزهره)،     » اسـت  ينمسـلم  يبـرا  يدر آن مصـلحت  ينكـه جز ا يستن

  ).316- 322ص
دربارة فلسفة احكام كتـاب   »يشلب يمحمد مصطف«معاصر به نام  يسندگاناز نو يگرد يكي

قـرآن،   يـدگاه را از د يـل االحكام نگاشته و در ضمن چند فصل مسئلة تعل يلبه نام تعل يمستقل
در عصـر   يـل تعل«در فصل چهارم بـه   يمورد بحث قرار داده است. و ينتابع صحابه و  سنت،

و  نمايـد  يم يحنكتة مهم را تصر يكبخش  ينو در ا كند ياشاره م» اصول فقه يفو تأل ينتدو
 شـد،  يمـ  يفو تـأل  يناصـول فقـه تـدو    يها برهه از زمان كه كتاب ين: در اگويد يم ينكهآن ا
آن را جـزء فـروع پنداشـته و     يگرد يدانسته و برخ يدرا جزء اصول عقا »يلتعل«مسئلة  يبعض
  .يرفتندآن را پذ يتر كوچك يرةدر دا عضيآن را از اصل منكر شدند و ب يبعض

احكـام را از   يـل بحث شوم بعد از آنكه ادلة تعل ينوارد ا بينم ينم يازمن ن: «گويد يم سپس
 يكدام از آنها مخالفت يچآنها مطرح كردم و ه ينو تابع ينقرآن و سنت و صحابه و تابع يدگاهد

احكام خدا معلـل بـه مصـالح بنـدگان      ينكهاست بر ا يو حجت قطع يبرهان قو يننداشتند. ا
اجماع بوده اسـت.   شبه يااجماع و  »يلاز منكران تعل يبعض«مطلب قبل از تولد  ايناست و بر 

سلسـله   يـك خود را از  يدةمسلمان عق يكبا توجه به آنچه گفته شد، چگونه ممكن است كه 
اسـاس   يچكه هـ  يدرا بگو يسخن يا يرداز تعصب و مغالطه بگ يسخنان مشوش و عبارات ناش

است كـه اگـر انسـان بـه      يا به گونه يلسخنان منكران تعل يانتضاد در م يندارد و حت يشهو ر
آن را  يبـر آنچـه قبلـ    دكنـ  ياعتراف مـ  ينفر بعد بيند يآنها را مورد دقت قرار دهد، م يفاتتأل

واضـح   يـت و واقع يقـت حجت آشكار شده و حق  ي،افراد بعد يچرا كه برا انكار كرده است، 
است تا آنجـا   ينبلكه مطلب باالتر از ا  است، نداختهرا به دور ا يتو عصب يدتقل يگشته و ردا

 يمو در آخـر كـار تسـل    كنـد  يمبالغه م يلسخن خود، در انكار تعل ينفر در ابتدا يك يكه حت
 يـل (تعل »ماند ينم يزن ينزاع لفظ يبرا يكه محل يا به گونه پذيرد يرا م يلو مسئلة تعل شود يم

  ).96االحكام، ص 
***  



 1392، زمستان4 ة، شمار10 ة، دورنيد ةفلسف �174

اهل  يفقها ياندر م» احكام اهللا يلتعل«كه مسئلة  شود يروشن م  توجه به آنچه گفته شد، با
اهل سنت معروف و مشهور اسـت. تنهـا   فقها و دانشمندان  يناست، و در ب ياجماع b يتب

آن هـم نـه بـه صـورت       كننـد،  يرا انكار م »يلتعل«مسئلة  اند،»ياسق« يتكه منكر حج يكسان
 يـن ا يلةبخواهند به وسـ  يلكه به نظر آنها موافقان تعل يمطلق و در تمام موارد، بلكه در موارد

ماننـد   يـز گونـه مـوارد آنهـا ن    ينا ير. در غيندآن را ثابت نما يترا زنده كنند و حج ياسمبنا ق
با صراحت مطرح شده  ينبو يثقرآن و احاد ياتكه در آ يرا به مقدار »يلتعل«مسئلة  يگراند

 يـن دانشمندان اهل سنت، نـزاع در ا  يبعض يةاساس است كه مطابق نظر همينقبول دارند. بر 
  است. يمسئلة نزاع لفظ

  الزم يادآوري

  :رسد يذكر سه نكته الزم به نظر م ينجاا در
گذشته روشن شـد مخالفـت اشـاعره بـا مسـئلة       يها گونه كه از بحث همان ينكها نخست

و خدا را برتر و بـاالتر   كنند يمعنا را انكار م ينبلكه واقعاً ا يستن يفلسفة احكام مخالفت لفظ
گذشـته رجـوع    يهـا  حـث باشد (به ب ييها مصالح و فلسفه يكه احكامش دارا دانند يم يناز ا

دانشمندان معاصـر، بـه    يژهغالب دانشمندان به و ياعتقاد برا ينكه ضعف ا جااز آن يشود)، ول
 يلفظ«سخنان آنها به مسئلة  يهتوج يكه برا اند يدهند ينجز ا يا وضوح اثبات شده است چاره

نادرسـت عمـالً   است كه آن اعتقـاد   يخوشبخت يجا يارپناه برند، اما به هرحال بس» بودن نزاع
 يو اوامـر و نـواه   ينظر اتفـاق دارنـد كـه احكـام الهـ      ينبر ا يهمگ راواخ ينرد شده و در ا

 شـود  يسبب مـ  ينو ا گيرد يكه مربوط به بندگان است نشأت م يخداوند از مصالح و مفاسد
  خود را به وضوح نشان دهد. يكه اسالم چهرة منطق

از مـوارد جنبـة    ياريمصالح و مفاسـد احكـام (واجبـات و محرمـات) در بسـ      ينكها ديگر
 ياسـت كـه از فلسـفة غـالب     يبشـر  يننظر مانند قوان ينو صد درصد ندارد، بلكه از ا يعموم

شراب، فساد عقل و وقوع نزاع و بغضاً و دور شدن از ذكـر   يم. مثالً فلسفة تحرگيرد ينشأت م
حال ممكن اسـت در   ينبا ا يآمده است)، ول ياسالم ياتاگونه كه در قرآن و رو خداست (آن
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 يقـين آثار ظاهر نشود. به  ينبه هنگام خوردن شراب مخصوصاً به مقدار كم ا يدر افراد يافرد 
شـراب   يمآنان نخواهد بود، چرا كه موضوع تحر يبر حالل بودن شراب برا يلموضوع دل ينا

اسـت در واجبـات و    يندارد؛ همچنـ  يغـالب  جنبـة به طور مطلق است و حكمت و علـت آن  
  .يگرمحرمات د

چـرا كـه    يسـت ن يظن هاي ياسقبول ق ياعتراف به فلسفة احكام هرگز به معنا ينكها سوم
كـه   يمو معتقد باشـ  يمرا حجت ندان يظن هاي ياسق يول يريمممكن است فلسفة احكام را بپذ

 يـل دل ين). بـه همـ  يـت اولو يـاس باشد (مانند ق يقابل قبول است كه قطع ييتنها در جا ياسق
حـال   يـن بـا ا  انـد  يرفتـه و فلسفة احكـام را پذ  يلعموماً بحث تعل b يتمكتب اهل ب يروانپ
 يـدگاه منـابع اسـتنباط از د  «در  ينـه زم يـن در ا يشتر(شرح ب دانند يرا حجت نم يظن هاي ياسق

  گذشت).» اسالم يفقها

  يتاهل ب يفلسفة احكام در نگاه فقها .2.7

است كه تمام افعـال   يمسئله اجماع ينا يتدانشمندان و فقها و متكلمان مكتب اهل ب يانم در
بـه   يحيصـح  يثم) در شرح حد1111( يخدا معلل به اهداف و اغراض است. عالمه مجلس

 گويـد  يابن دراج است كه مـ  يلاز جم يثدارد. حد يتوجه سخن قابل bنقل از امام صادق 
حالل و حرام سؤال كردم.  ياز كارها يو حرمت بعض علت وجوب ةدربار b از امام صادق

حكماً من االحكام الّا لحكمه من الحكـم، و لـم    ياهللا تعال يشرّعلم  يا: «نويسد يم يعالمه مجلس
را بـدون حكمـت و    يحكمـ  يچ؛ خداوند هـ الحرام الّا لقبحه يحرّمالحالل الّا لحسنه، و لم  يحلّل

حالل را به خاطر حسن (و مصلحت آن) حالل كرده و حرام  مورنكرده است. ا يعفلسفه تشر
  »كرده است. يمرا به جهت قبح آن تحر

  :گويد يو م دهد يم يمتعم يزن ينرا به محدودة تكو يثحد سپس

الّا لحكمه كاملـه و   يئاًش يخلق يمفانّه تعال يضاً،ا يرالخلق و التقد يشمل يثبح يعمان  يمكن و«
 يـرا گـردد، ز  يزن ينعام باشد و شامل عالم خلق و تكو b؛ ممكن است سخن امام عله باعثه
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» اسـت  يافريـده كه از آن برخوردار است ن يرا جز به جهت حكمت و علت يامر يچخداوند ه
  ).110، ص 6ج راالنوار،(بحا

اگـر هـدف و غـرض در    : «گويد ياالعتقاد م يدم) در تجر672( يطوس يرالديننص خواجه
» غرض بـه خداونـد برگـردد    ينكه ا يستاست و الزم ن يهودگيالزمة آن عبث و ب كار نباشد،

  ).331ص  يد،(شرح التجر
: الزمـة وجـود   گوينـد  ينامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است كه مـ  يقتحق در

حـال   شـود،  ياست كه با آن افعال جبـران مـ   ينقص يرشغرض و هدف در افعال خداوند پذ
  آنكه هدف برطرف كردن نقض بندگان است.

در علـم كـالم   : «گويـد  يم) در كتاب قواعـد مـ  786اول ( يدمعروف به شه يبن مك محمد
بازگشت غـرض   ينكهثابت شده است كه افعال خداوند، معلل به اغراض است و با توجه به ا

  »        برگردد. ينكه به مكلف شود يم ينا يجهبه خدا محال است نت
 ينبـد  يشـان كـه خالصـة كـالم ا    كند يم يماهداف و اغراض را بر چهار قسم تقس پس،س

دفـع مفسـده و ضـرر، و     يبـرا  يـا جلب منفعت است  يبرا ياصورت است: غرض و هدف 
و تمام احكام شرع  يمربوط به امور اخرو يااست و  يويمربوط به امور دن يا ها ينهركدام از ا
ـ  يكدر  ي: گاهگويد ي. سپس ميستن هناقسام چهارگا يناز ا يمقدس خال  يـك از  يشحكم ب

كه نفقة آنان بر او واجب است  ينفقة كسان يلتحص يكه برا يمانند كس شود، يغرض جمع م
كـه عمـل او از اقسـام چهارگانـة      دارد يگـام برمـ   يرمس ينو با قصد قربت در ا كند، ياقدام م

از حفـظ نفـس باشـد. دوم،     عبارتكه  يوياغراض و اهداف برخوردار است: اول، منفعت دن
عمل واجبش را با قصد قربت بجـا آورده و سـوم، دفـع ضـرر      ينكهبه جهت ا يمنفعت اخرو

كه با انجام عمل  يو چهارم دفع ضرر اخرو شود يقوت حاصل م يلتحص يقكه از طر يويدن
  ).33- 34، ص 1(القواعد و الفوائد، ج يابد ينفقه) تحقق م يلواجب (تحص
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باور باشـد كـه افعـال     ينبر ا ياگر كس: «گويد يرابطه م يندر هم يزم) ن826د (مقدا فاضل
باشـد   يهـوده خداوند عبث و ب ياست كه كارها ينندارد، الزمة آن ا يهدف و غرض يچه ياله
  »  بودن خدا منافات دارد. يمبا حك ينو ا

انـد. پـس از رد ادلـة     اهللا به ادلة اشاعره اشاره كرده است كه منكر اهداف و اغـراض  سپس،
 يچدارد كه خداونـد هـ   ينصراحت بر ا يزن يعالوه بر آنچه گفته شد، ادلة نقل: «نويسد يآنان م

       و مـا خَلَقْـت الجِـنَّ    : فرمايـد  يكـه مـ   يـه آ يـن ا يـر نظ دهـد  يرا بدون غـرض انجـام نمـ    يفعل
                يـق مـرا عبـادت كننـد (و از طر    ينكـه ا يجـز بـرا   يافريـدم جن و انـس را ن  ؛يعبدونِل الّانْسوالا

ـ  يـه ) و (اللوامع اإلله56 يهآ يات،(ذار» عبادت به كمال مطلوب برسند)              ، يـه مباحـث الكالم  يف
  ).221ص

در رد  يم) بحث جـامع 726( يمعروف به عالمه حّل يوسفنامدار حسن بن  يهو فق متكلم
از  يبـه برخـ   ينجـا سخن آنها را برشمرده است كه در ا ياشاعره مطرح كرده و آثار منف يةنظر

  :كنيم يآنها اشاره م
كـه   يدر حـال  باشـد،   يهـوده عبـث و ب  يشاست كه خداونـد كارهـا   ين. الزمة نظر آنها ا1

و  ينهـا و زمـ   ما آسـمان  ؛ينالعب ينهماو ما خلقنا السموات و االرض و ما ب: «فرمايد يخداوند م

  و دخـان،  16 يـة آ ياء،(انب »يافريديم) نهدف يو عبث (و ب يدوست به باز ينا يانآنچه را در م
  ).38 يةآ

باشد، و بـه سـخن    هدف يب يبه طوركل يااست كه مسئلة بعثت انب ينآنان ا ية. الزمة نظر2
حسـن و قـبح    ينشود... . (چون صدور خالف از آنها بـا توجـه بـه نفـ     ينانآنها اعتماد و اطم

  است). يرپذ امكان
نباشـد كـه خداونـد     يمنعـ  يچاست كه ه ينا» اشاعره«الزمة سخن  ينكهتر از همه ا . مهم3
و امثال او را بـه انـواع عـذاب     aاسالم  يامبرخود مانند پ يعبندگان خالص و مط ينتر بزرگ

بدهـد، چـرا    يكو فرعون پاداش ن يسمانند ابل كنندگان يتمعص ينتر و به بزرگ يد،معذب نما
 يبرا يو حسن و قبح يستن يكه افعال خداوند معلل به اهداف و اغراض تاس ينكه فرض ا
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از نظـر ثـواب و عقـاب     »يسابل«و » a يدالمرسلينس« يانم يو تفاوت  يست،افعال او در كار ن
  وجود ندارد.

افعال خدا معلل به اهداف و اغـراض اسـت    ينكها يحم) بعد از تصر679( يبحران يثمم ابن
بـر آن فعـل اسـت واال     يو آن غـرض داعـ   يستاز غرض ن يخال ياز افعال اله يفعل يچو ه
اشاره كرده و بـه   يلمنكران تعل يلو آن هم محال است، به دو دل آيد يبالمرجح الزم م يحترج

  ).110علم الكالم، ص يواعد المرام فداده است(ق پاسخصورت مفصل آن دو را 
: گويـد  يمـ   دارد و يجالـب و جـامع   يـل دربارة فلسفة احكـام تحل  يمطهر يمرتض عالمه

بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد      يعنياست.  ينياست، زم يآسمان ينكها يندر ع ياسالم ينقوان«
نـدارد   يو رمـز  يمعنا كه جنبة مرموز و صد در صد مخف ينبشر است. به ا يموجود در زندگ

وضع كـرده و خـودش    يخدا قانون  ندارد، يها بستگ حرف ينحكم خدا به ا"  :يدبگو يكه كس
ام  كه هرچه قانون وضـع كـرده   كند يم يانچراكه اسالم اساساً خودش ب "از رمزش آگاه است.

بـه اخـالق و    يـا بـه روح شـما و    يابه جسم شما مربوط است  يااست كه  يبر اساس مصالح
  ....»شما و  يروابط اجتماع

كـه از صـدر اسـالم خـود      دهـد  ينشـان مـ   يعالشـرا  كتاب علل يثاحاد« : افزايد يم سپس
 يو چون احكام اسالم بر مبنـا  كردند يم يانفلسفة احكام را ب b يتو امامان اهل ب aيامبرپ

 يـز عقـل ن  ياسـالم بـرا   يقانونگـذار  يسـتم در س يلدل ينبه هم است،  يمصالح و مفاسد واقع
  ).28- 29، ص 2زمان، ج يات(اسالم و مقتض »ستباز شده ا يگاهيجا

  مربوط به فلسفة احكام و افعال خدا ياتو روا ياتدوم: آ فصل. 8

ـ  يم،بحث داشت ينمربوط به ا ياتو روا ياتبه آ يگذشته اشارات يها در بحث گرچه الزم  يول
  شوند. يبررس يتر به صورت مشروح ياتو روا ياتآ يناست ا

  ينمربوط به جهان تكو ياتو روا ياتآ .1.8

در جهـان   يافعـال الهـ   ينكهكه داللت دارد بر ا شود ياشاره م ياتيو روا ياتفصل به آ ينا در
بدون  يماست و خلقت حك يمبرخوردار است چرا كه خداوند حك ياز هدف و حكمت ينتكو
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 يعاست كه جهـان تشـر   ينبر ا يلكه دل شود ياشاره م ياتيو روا ياتبه آ يزو ن يستحكمت ن
برخوردار از هـدف و   يزن يعقراردارد و مكمل آن است؛ پس جهان تشر ينجهان تكو يردر مس

در جهـان   ياله يو دستورها يفتكال يگر،د يانحكمت است كه همان تكامل انسان باشد. به ب
  است. يهدف و غرض يخدا و دارا ينيافعال تكو يقاز مصاد يمصداق يعتشر

  يات) آالف

 ينشآفـر  يو برخـوردار  ينبودن عالم تكـو  يمانهدر قرآن آمده كه داللت بر حك يفراوان آيات
  از آن جمله: كند، يخاص م يهمة مخلوقات از غرض و هدف

1» .لّا لاانْسالالجِنَّ و ما خَلَقْت نِودوبععبـادتم   ينكـه ا يجز برا يافريدممن جن و انس را ن ؛ي

  ).56 يةآ يات،(ذار)» يندكنند (و راه تكامل را بپو

ونَ   ينااَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقْناكُم عبثاً و اَنَّكُم اَل. «2 عـيهـوده شـما را ب  يـد گمـان كرد  يـا ؛ آلَـا تُرْج 

  ).115 يةآ (مؤمنون، »گرديد يما بازنم يو به سو  ايم، يدهآفر

3» .ياَلَّذ الْح و توياةَخَلَقَ الْم لكُملُوباَ يكُملًا يمنُ عسيدرا آفر يات؛ آن كس كه مرگ و حاَح 

  ).2 يةآ (ملك، »كنيد ياز شما بهتر عمل م يككه كدام  يازمايدتا شما را ب

اسـت   ينزم ي؛ ما آنچه را رواَحسنُ عملًا يهملَها لنَبلُوهم اَ ينَةًاالَرضِ ز يانّا جعلْنا ما عَل. «4

  ).7 ية(كهف، آ »كنند يبهتر عمل م ينشانكه كدام يازماييمتا آنها را ب يمادآن قرارد ينتز

5» .ما ب و ضاالَر و ماءما خَلَقْنَا الس ماونَهي ظَنُّ الَّذ كلًا ذلاطـ كَفَرُوا ينَب و  ين؛ ما آسمان و زم

  ).27 ية(ص، آ» گمان كافران است ينا يافريديم،ن يهودهآنهاست ب يانآنچه را م

6» .نَّ  ياهللاُ الَّذثْلَهضِ منَ االَرم و مواتس عبتَنَزَّلُخَلَقَ سي رُ بنَّاالَمنَهَل يوا اَنَّ اهللاَ علَمتَعكُـلِّ   يل
اسـت كـه هفـت آسـمان را      يخداوند همان كس ؛ علْماً يءو اَنَّ اهللاَ قَد اَحاطَ بِكُلِّ َش يرٌقَد يءَش

 يـد تـا بدان  آيـد  يفـرود مـ   يوسـته آنهـا پ  يـان همانند آنها را، فرمان او در م يزن نيو از زم يد،آفر
  ).12 ية(طالق، آ» احاطه دارد يزتواناست و علم او به همه چ يزخداوند بر هر چ

ذلك  * الّا منْ رينَمخْتَلف يزالُونَو لَو شاء ربك لَجعلَ النّاس اُمةً واحدةً و ال . «7 لـ و كبر مح
ـ  داد، يامت قرارمـ  يكهمة مردم را  خواست، ي؛ و اگر پروردگارت مخَلَقَهم آنهـا همـواره    يول
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 يات(هود، آ »يدآنها را آفر ينهم يكه پروردگارت او را رحم كند و برا ياند. مگر كس مختلف
  ).119و  118

 ينشآنهـا و آفـر   يـات ها، مـرگ و ح  كه خلقت انسان آيد يدست م به ياتآ ينمجموع ا از
آنهـا از قـدرت و    يها و آگاه و تكامل انسان يتچون امتحان و ترب يهدف يبرا ينآسمان و زم

  واقع شدن بوده است. يعلم خدا و مشمول رحمت اله

  يات) رواب

 يمنـد  وارد شده كه به هدف b يتاز جانب رسول مكرم و امامان اهل ب يزن يفراوان روايات
  از جمله: كند، يم يحبه طور عام و انسان به طور خاص تصر ينشجهان آفر

لمـا   يسرإعملوا فكلٌّ م«كه آن حضرت فرمود:  خوانيم يم aاز رسول خدا  يثي. در حد1
 يانـد آمـادگ   شـده  يـده كـه آفر  يهـدف  يها برا كه همة انسان يد) عمل كنتوانيد يخُلق له؛ (تا م

  »دارند.
بـاال سـؤال كـردم.     يثحد ياز معنا b بن جعفر ياز امام موس: «گويد يم »عمير ياب ابن«

و ذلك  يعصوه،ل يخلقهمو لم  يعبدوه،انّ اهللا عزّ و جلّ خلق الجنّ و االنس ل "امام در پاسخ فرمود: 
لّا لا نْساال الجِنَّ و ما خَلَقْت نِقوله عزّ و جلّ ودوبعرف  يا ل يسيل، فوخلق له ماكل    لمـن اسـتحب

كـه او را عبـادت و اطاعـت     يدهآفر ينا يخداوند بزرگ جن و انس را برا ي؛الهد يعل يالعم

و ما خَلَقْت الجِنَّ و االنْـس الّـا   : فرمايد يهمان است كه م ينو ا يند،نما يشكنند، نه آنكه نافرمان
نِلدوبعآنان آسـان   يهدف برا ينبه ا يدنرس يراه را برا يده،اطاعت آفر يو چون آنها را برا ،ي

را بـر   ينـايي گذارنـد و) ناب  كـه (چشـم بـرهم    يبه حال كسـان  يو هموار ساخته است. پس وا
  ).3، باب السعادة و الشقاوة، ح 347ص   صدوق، يد(توح» "دهند يحترج يتهدا

به كمـال خلـق    يدنكه خداوند بشر را به خاطر رس شود ياستفاده م يفشر يثحد ينا از
  گذارده است. يارشدر اخت »يعتشر«و هم از نظر  »ينتكو«هم از نظر   آن را، يلده، وساكر

چـرا  «آمده است كه از آن حضـرت سـؤال شـد:     bاز امام صادق  يگريد يث. در حد2

 يتـركهم خلقـه عبثـاً و لـم     يخلقلم  يانّ اهللا تبارك و تعال« فرمود:  »يد؟خداوند مخلوقات را آفر
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 يجلـب بذلك رضوانه، و مـا خلقهـم ل   يستوجبواطاعته، ف يكلّفهمبل خلقهم الظهار قدرته و ل يسد
؛ خداونـد تبـارك و   األبـد  يمنع يإل يوصلهمو  ينفعهمبهم مضرّة، بل خلقهم ل يدفعمنهم منفعة و ال ل

و آنها را به صورت مهمل به حال خود نگذاشت، بلكه  يافريدن يهودهمخلوقات خود را ب يتعال
تا  يدخود) آفر يآشكار كردن قدرت و مكلف نمودن آنها بر اطاعت (از دستورها يها را براآن
) و آنهـا را بـه   يابنـد . (و به مقامـات واال ارتقـا   ياورندخدا را به دست ب يخشنود يلهوس ينبد

بلكه آنها را خلق كرد تا  يافريد،ن يشاز خو يانخود و دفع ضرر و ز يخاطر جلب منفعت برا
). 2ح ،9، بـاب 9، ص1ج يع،(علل الشرا» رهنمون سازد يبرساند و به نعمت ابد يبر آنها سود

خـدا   يعيو تشر ينياز افعال تكو ييكه هدف نها شود ياستفاده م يبه روشن يزن يثحد يناز ا
  تكامل بشر است.

راجع به حالل و حرام كه از آن حضرت  يهنگام bاز امام صادق  يگريد يث. در حد3

 يبـرا  ينكهمگر ا يستن يزيچ يچه ؛يءإلّا لش يءش يجعلإنّه لم «سؤال كردند، در پاسخ فرمود: 

  ).1، ح8، باب 8،ص1ج يع،(علل الشرا» ) قرار داده شده استي(و هدف يزيچ
عام است و شـامل   bپاسخ امام  يول سؤال كرد،  ياز مسائل و احكام شرع يراو اگرچه
بعـد از نقـل    ياحتمـال را داده اسـت. و   ينا ي. چنانكه عالمه مجلسشود يم يزن ينيافعال تكو

: گويـد  يمـ   معلل به مصالح و مفاسد است، يتمام احكام اله ينكهبه ا يحو پس از تصر يثحد

الّا لحكمة كاملة  يضاًا يئاًش يخلقلم  يفانّه تعال يضاًا يرالخلق و التقد يشمل يحيث يعمان  يمكنو «
) ينكه هم شامل خلق (تكـو  يا را عام گرفت، به گونه bممكن است كالم امام   ؛و علّة باعثة

كـه   يرا جز به جهت حكمت و علت يزي) باشد، چرا كه خداوند چيع(تشر يرو هم شامل تقد
 يـث ). و احاد3 يثحد يل، ذ110، ص 6ج (بحار االنوار،» است يافريدهاست ن راز آن برخوردا

  .انجامد يكه ذكر همة آنها به طول م يگريد
 يجهـان و تمـام   ينشمنـد بـودن آفـر    هدف ياسالم ياتو روا ياتآ يدگاهاز د ينكها نتيجه

علـم و   يشـرفت كه با گذشـت زمـان، و پ   ياحكام يست؛ن يدشك و ترد يموجودات عالم جا
از  يكـي خـود   ينو ا  ،شود يفلسفه و اسرار آنها برداشته م يپرده از رو ي،بشر يدانش و آگاه



 1392، زمستان4 ة، شمار10 ة، دورنيد ةفلسف �182

 يانبـار است. مثالً آثـار ز  يآسمان هاي يامو پ يو عظمت احكام اسالم يتزنده بر حقان يسندها
هـا كـه امـروز از     ژن ياثرگذاردن آن رو يو حت يمشروبات الكل يو اجتماع يو روح يجسم

و  شـنويم  يمـ  يرسـان  اطـالع  يها ها و رسانه و آمار آنها را از مجله شنويم، يزبان متخصصان م
كه گذشـت زمـان، و بـاال رفـتن      اند يلقب ينو همه از ا مهاز آن، ه يمرگ ناش ياو   خوانيم، يم

  آن برداشته است. يسطح فكر و دانش بشر، پرده از رو
) 115 يةآ  نحل،  ؛3ية؛ مائده، آ173 يةآ  گوشت خوك را حرام كرده است (بقره، يمكر قرآن

 يدارا يـوان ح يناند، از جمله آنكه گوشت ا شمندان كشف كردهآن را دان يانبارو امروزه آثار ز
هـزار  15مـاه   يـك در  يشينو كرم كدوست. كرم تر يشيندو نوع انگل خطرناك به نام كرم تر

 يهـا  تـب  يجه،سـرگ  ي،خـون  ماننـد كـم   يامـراض گونـاگون   يـدايش ارد و سـبب پ گذ يم  تخم
  هـا،  يـه بـدن، تـراكم پ   خـارش داخـل    كشش اعصـاب،  يسمي،رمات يمخصوص اسهال، دردها

 يـك . در گـردد  يغذا و تنفس و جـزآن مـ   يدنو بلع يدنعمل جو يسخت ي،و خستگ يكوفتگ
امـور سـبب    ينهم يدباشد. شا يشننوزاد كرم تر يليونم 400گوشت خوك ممكن است  يلوك

خوردن گوشت خوك ممنوع اعالم شد. عـالوه بـر آن،    يهشد كه چند سال قبل در كشور روس
ـ    يفاست كث يوانيو ح غيرتي يخوك سمبل ب افـراد در   تفـاوتي  يكه اسـتفاده از آن موجـب ب
  ).586، ص 1نمونه، ج يرتفس  (ر.ك: شود يم يمسائل ناموس

 ييكه آن حضرت به شدت از عمـل زناشـو   خوانيم يم aاز رسول خدا  يثيدر حد يا و
دور و  يتگاركرده، چرا كه او از فـالح و رسـ   يباشد نه يرخواريكودك ش يكه حت ييدر جا

امرأتـه و   يغش  لو أنّ رجالً يدهب ينفس يو الّذ: «فرمايد ي. مشود يعفت م يمناف يمرتكب كارها
كـه   يسوگند بـه آن كسـ    ؛كالمهما و نَفَسهما ما أفلح أبداً يسمعو  يراهما تيقظمس يصب يتالب يف

كـه در   يانجام دهد، درحـال  يجنس يزشبا همسر خود آم ياگر كس  جان من در دست اوست،
و كوچك) باشد و عمل و سخن آنها را بشنود، رسـتگار نخواهـد    ير(هرچند صغ يآنجا كودك

ــد ــ» ش ــائل الش ــاب   ،94، ص14ج  يعه،(وس ــاح، ح  66ب ــدمات نك ــواب مق ــه 2از اب         ). ناگفت
        كودك (بـا آنكـه از درك و فهـم     يكدر منظر  ييچگونه عمل زناشو ينكهكه فلسفة ا يداستپ
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         است كه در طول زمـان روشـن شـده     يا مسئله شود يعمل قاصر است) سبب زنا م يچگونگ
  است.

و نه در   كه نه از آغاز روشن بوده و نه به مرور زمان روشن شده، يفلسفة احكام همچنين
حـد   يـا نمازها،  يها لسفة تعداد ركعتشده است، مانند ف يا به آن اشاره يمتون اسالم يال البه

بـا   ينـدگان آ ينكه. در ااند يفرد يناز اعمال و مناسك حج در ا يبعض يانصاب اجناس زكات 
توان  يمعلومات بشر ياآن بردارند و آ يپرده از رو توانند يعلم و دانش م يدجد ياه يشرفتپ

احكـام بـه    يـن كـه ا  دانـيم  يقدر مـ  ينداد. هم توان ينم يكشف آن را دارد به طور قاطع جواب
االتباع است كه احكام قسم قبل بودند، چرا كه احكام همـة   ما محترم و الزم يهمان اندازه برا

و اطاعـت خـالص اقتضـا     يتاند و عبود نامحدود پروردگار سرچشمه گرفته علماقسام از  ينا
اسـت كـه قـرآن     يا همـان نكتـه   ين. ايمتعبد محض داشته باش يزقسم ن يندارد كه در مقابل ا

كعبـه بـه آن اشـاره كـرده اسـت.       يبه سو المقدس يتقبله از ب ييرفلسفة تغ ياندر مقام ب يمكر
انْ   و يهعقب يعل ينْقَلبالرَّسولَ ممنْ  يتَّبِعالّا لنَعلَم منْ  يهاكُنْت عَل يالَّت القبلَةَو ما جعلْنا : «فرمايد يم

 يـن ا يتنهـا بـرا   يرا كـه قـبالً بـر آن بـود     يا ؛ و ما آن قبلهاهللاُ يهد  ينَالَّذ يالّا عَل يرَةًكانَت لَكَب
 يـروي (و از پ گردنـد  ياز آنها كه به عقب بـازم  كنند يم يرويامبر پيكه از پ يتا افراد يمقرارداد

كه خداوند آنهـا   يحكم جز بر كسان ين) مشخص شوند، و مسلماً ازنند يآن حضرت سرباز م
  ).143 ية(بقره، آ» كرده دشوار است يترا هدا
قبلـه در   ييـر سـرّ و فلسـفة تغ   ينكهنخست ا  توجه است: ياندو نكته شا يفهشر  يةآ ينا در

است كـه روح و   aمطلق و بدون چون و چرا از رسول خدا  يرويو پ يتاظهار تبع يقتحق
بـه   يبادات است (گرچه در ظاهر پاسـخ خداوند مخصوصاً در مسائل ع يجان تمام دستورها

نْ   «اند). جملة  و مفسران به آن اشاره كرده ستبوده ا يزن يهود يادعاها لَم مـنَع الرّسـول  يتّبـع لـ «

  نكته دارد.   يناشاره به هم
بلكـه   يسـت، ن يمطلق و تعبد محض كـار سـهل و آسـان    يمتسل ينچن ينا ينكهدوم ا نكتة

كـه    شامل حـال آنهـا شـود،    ياله يتو هدا يقكه توف يكسان يمگر برا  سخت و دشوار است،
  به آن اشاره دارد!» ... يرةًو إنْ كانَت لَكب«جملة 
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و اعلمـوا انّ رأس طاعـه اهللا   «مطلب است، كه فرمود:  ينهم يدمؤ يزن bامام رضا  روايت
لما عقلناه و ما لم نعقله ... و انّما امتحن اهللا عزّو جلّ بطاعته لما عقلـوه و مـا لـم     يمالتسل- سبحانه
قـرار   طلـب م يـن سبحان ا يكه در رأس اطاعت خدا يد؛ بدانللحجه و قطعاً للشّبهه يجاباًا يعقلوه

 آنهـا را  ةو همـ  يم،شـو  يمتسل ياله يندر برابر تمام احكام و دستورها و قوان يدگرفته كه ما با
كـه   ييو چه احكام و دسـتورها  كند يكه فلسفة آنها را عقل ما درك م يچه احكام يم،اجرا كن

بـا   دخـو  يدرك كند... و خداوند مردم را بـا اطاعـت و بنـدگ    تواند يفلسفة آنها را عقل ما نم
هـا   تا حجت بر مردم تمام شود و شـبهه  كند، يم يشو فوق عقل، امتحان و آزما يعقالن ينقوان

  ).348، ص  75(بحار االنوار، ج » رددزدوده گ
 يالهـ  ياز دسـتورها  يباره كـه بعضـ   يناز سخنان خود در ا يكيدر  b يعل اميرمؤمنان

آنها بنـدگان خـود را امتحـان     يلةو خداوند به وس يست،آن در بندگانش روشن ن يفلسفة اصل

 ييـزاً اصـله، تم  يجهلـون خلقه بـبعض مـا    يبتليو لكنّ اهللا سبحانه «... : فرمايد يم ينكند، چن يم
ـ   ـ     يـاً و نف م،باالختبـار له        ؛ ولكـن خداونـد مخلوقــات   مـنهم  يالءلالسـتكبار عـنهم، و إبعـاداً للُخ

                 ياز عاصـ  يـع تـا مط  آزمايـد  يندارنـد مـ   يآن آگـاه  يشـة كه از فلسفه و ر يرا با امور يشخو
                     البالغـه،   (نهـج » و آنهـا را از كبـر و نخـوت دور سـازد     يـد ممتاز گردد و تكبـر را از آنهـا بزدا  

  ).192خطبة 
را دربـارة   اي يمفصل و طـوالن  يثحد يعدر كتاب معروف خود علل الشرا» صدوق شيخ«

نقل كرده است. در بخـش آغـازين    bبه نقل از امام رضا » فضل ابن شاذان«فلسفة احكام از 
خـود   ةاگر كسى سؤال كند: آيا ممكن است شخص حكيم، بنـد «آن حديث چنين آمده است: 

دهـيم: هرگـز! چـرا كـه او      كارها مكلف كند؟ پاسخ مى سلسلهرا بدون علت و فلسفه، به يك 
د: حكيم است، و كارهاى او توأم با حكمت است، نه بيهوده و بدون هدف. اگـر كسـى بپرسـ   

دهيم: در تكليف خداوند علـل و   چرا خداوند مخلوقات خود را مكلّف كرده است؟ پاسخ مى
شـده اسـت يـا ناشـناخته؟ پاسـخ       ختههايى است! اگر سؤال كند: آن علل و اسرار، شنا فلسفه

دانيـد و   هـا را مـى   دهـيم: شـناخته شـده. اگـر سـؤال شـود: آيـا شـما آن اسـرار و فلسـفه           مى
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(علـل  » ناسـيم ش شناسيم و بعضى ديگر را نمـى  هيم: برخى از آنها را مىد شناسيد؟پاسخ مى مى
  .)251، ص1الشرايع، ج 

از زبـان فضـل بـن شـاذان نقـل شـده       » كذا يلق» «فإن قال قائل«به صورت  يثحد اگرچه

بـه  فضـل   ": گويـد  يم يشابورين يبهبن محمد بن قت يعل«دارد كه:  يثدر آخر حد ياست، ول
 يهـا  علـل و فلسـفه   يـن ا يـا از) احكام گفـتم: آ  ي(بعض ةعلل و فلسف يدنبن شاذان بعد از شن

 يـا  باشـد  يو برداشت عقـل خـودت مـ    يجخود بوده و از نتا ياحكام محصول استنباط شخص
 يمن كجا و علم و آگـاه "در پاسخ گفت:  "كني؟ يم يتو روا اي يدهشن bاز امام رضا  ينكها

و  aبه مراد و مقصود خدا از آنچه فرض نموده كجا؟ من علم به مراد خـدا و رسـول خـدا    
است كه آنها را  b ابوالحسن الرضا يماز آقا گويم يعلل و اسرار احكام ندارم، بلكه هر چه م

ـ  "»ام كـرده  يآور و جمـع  شنيدم ياز آن حضرت م يگريبعد از د يكي  يبـه بـن قت  ي. آنگـاه عل
نقل كنم؟ فضل بن شـاذان    bآنها را از امام رضا ةبه توسط تو هم توانم يمن م ياآ: «افزايد يم

  !»يپاسخ داد: آر

  نتيجه. 9

هايى است كه سـبب تشـريع آن احكـام     تمام احكام الهى بدون شك تابع اسرار و فلسفه ،اوالً

  گردد. شده و اين مصالح و مفاسد همه به بندگان بازمى
 - هر چند به تعليم خداوند و پيامبر و جانشـينانش  - احكام ةفلسف ةما از قسمت عمد ،ثانياً

  باخبريم ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است.
بيشترى دارد، ولـى هرگـز    ةهايش جاذب اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه ،ثالثاً

حكـم   ةخواه فلسـف به آن نيست. ما بايد اوامر او را به كار بنديم و از نواهى او بپرهيزيم،  يدمق
 نـيم دا اجمـالى آن را مـى   ةخبريم فلسف تفصيلى آن بى ةرا بدانيم يا ندانيم؛ چرا كه اگر از فلسف

  كند. از چيزى نهى مى علت يكند و نه ب جهت به چيزى امر مى زيرا خداوند حكيم نه بى
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كنـيم، نـه بـر     زند كه از آن تعبير به علـت مـى   احكام بر محور موضوعاتش دور مى ،رابعاً

ـ   مـى » حكمـت «ها كه از آن تعبير به  ها، چراكه فلسفه محور فلسفه غـالبى دارد نـه    ةكنـيم جنب
  دائمى.

احكام شرع از طريـق   ةما حق داريم تا آنجا كه در توان ماست در جستجوى فلسف ،خامساً

آيات و روايات اسالمى باشيم و از آن پرسش كنـيم و جويـاى پاسـخ آن    داليل قطعى عقل و 
كند و هم آيين خدا را عقالنـى و بـه    تر مى هاى طاعت را قوى گرديم چراكه اين امر هم انگيزه

گونه كه در باال اشاره شـد، اگـر بعـد از تـالش و      سازد. ولى همان مى گر صورت منطقى جلوه
كــم نرســيديم، بــاز آن حكــم بــراى مــا محتــرم و ح ةكوشــش در مــوارد خاصــى بــه فلســف

  اصلى، اطاعت فرمان خداوند حكيم است. ةاالطاعه است و در هر حال انگيز واجب
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