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چکيده
هدف :آيا همة احکام تابع مصالح و مفاسد واقعياند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدليه به تبعيت احکام از مصالح و
مفاسد ،در اينکه آيا مصلحت در «نفس جعل احکام» يا در « متعلق» آن است ،اختالف وجود دارد؛ مشهور عدليه بر اين
باورند كه همة احکام ،تابع مصالح و مفاسد واقعي اند و مصلحت در متعلق احکام است .در مقابل ،برخي بر اين باورند
همان طور كه بخشي از احکام تابع مصلحت واقعي و مصلحت درمتعلق احکام است ،برخي ديگر از احکام نيز
مصلحت در نفس تشريع است .هدف مقاله ،اثبات تبعيت همة احکام ازمصالح و مفاسد واقعي است .روش :اسنادی و
تحليلي با تکيه بر متون كالمي ،فقهي ،اصولي ،قرآن و روايات است .یافتهها :با اينکه تبعيت احکام از مصالح و
مفاسد در نظر اماميه امری قطعي و مسلّم است ،با اين حال ،قاعدۀ مذكور از ديرباز محل بحث بوده است .با تأمل معلوم
ميشود در موضوع تبعيت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد :نفي تبعيت(اشاعره) ،پذيرش تبعيت
مطلق(مشهور عدليه) ،پذيرش تبعيت نسبي ،نفي تبعيت ضمن نفي مباني اشاعره .نتيجهگيری :با بررسي اقوال ،ادلّه و
نقد آنها ،اصح اقوال كه تبعيت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعي است به اثبات ميرسد.

واژگان كليدی :تبعيت احکام ،مصالح و مفاسد ،عدليه ،اشاعره ،تبعيت مطلق و نسبي.
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 دريافت مقاله 41/55/51 :؛ تصويب نهايي.41/11/71 :

 .5استاد گروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد و مدرس حوزه.
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الف) مقدمه
تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،از منظر اماميه از امور مسلّم و قطعي

است(شيخ طوسي ،1015 ،ج 531 :1؛ خويي،

 ،1013ج 167 :7؛ مطهری ،بيتا ،ج  .)113 :11اين موضوع از موضوعات شناختهشدهای است كه در متون فقهي و
اصولي به وفور ديده ميشود(آخوند خراساني300 :1061 ،؛ اصفهاني ،بيتا111 :؛ امام خميني ،1331 ،ج 310 :3؛ علمالهدی ،1350 ،ج :1

037؛ نجفي ،1060 ،ج 300 :11؛ شهيد ثاني111 ،؛ نائيني ،1350 ،ج  .)71 :3با اين حال ،اين سخنان به معنای وضوح و ضرورت
موضوع تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نيست ،بلکه قاعدۀ مذكور از ديرباز در ابعاد مختلف آن محل
بحث و نزاع بوده است.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا احکام فقهي تابع مصالح و مفاسدند؟ گرچه در نگاه اول به نظر ميرسد در
موضوع دو قول عمده بين مسلمين وجود دارد ،اما با تأمل و دقت معلوم ميشود كه با وجود اعتقاد مشهور
عدليه به تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،در اينکه آيا مصلحت در «نفس جعل» احکام يا مصلحت در
متعلق احکام است ،اختالف وجود دارد :عدهای بر اين باورند كه مصلحت در متعلق احکام است؛ اين قول
اكثر اصوليين شيعه است .در مقابل ،عدۀ ديگر معتقدند مصلحت در نفس جعل احکام است .قائلين به عدم
تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نيز منحصر به اشاعره نيستند ،بلکه برخي از معاصرين (غير از اشاعره) نيز
چنين قولي را انتخاب كرده و بر آن اصرار دارند(.عابدی)101 :1350 ،

در موضوع تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،چهار قول وجود دارد:
.1

نفي تبعيت :احکام فقهي تابع مصالح و مفاسد نيستند(.اشاعره)

.1

پذيرش تبعيت مطلق :همة احکام فقهي تابع مصالح و مفاسد واقعياند(.مشهورعدليه)

.3

پذيرش تبعيت نسبي :همانطور كه بخشي از احکام فقهي تابع مصلحت واقعياند ،بخشي ديگر

از احکام فقهي نيز مصلحت در نفس تشريع است(.عليدوست)171 :1316 ،

.0

نفي تبعيت ضمن نفي مباني اشاعره :نفي تبعيت احکام از مصالح و مفاسد به معنای قبول ديدگاه

اشاعره نيست؛ زيرا اشاعرۀ اصل عليت و معلوليت ،سنخيت بين آنها و حسن و قبح عقلي را نميپذيرند ،اما اين
قول ضمن اينکه اين سه مسئله را پذيرفته ،معتقد است احکام ،تابع مصالح و مفاسد نيستند(.عابدی)101 :1350 ،

ب) بيان مسئله
مسئلة پژوهش اين است كه در عين حال كه تبعيت احکام از مصالح و مفاسد از نگاه اماميه از امور مسلّم و
قطعي است ،اما در اينکه آيا مصلحت در نفس جعل احکام يا در متعلق آنهاست ،اختالف وجود دارد.
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عدهای ميگويند مصلحت در متعلق احکام است(اكثر اصوليين شيعه) و در مقابل ،عدهای معتقدند مصلحت
در نفس جعل احکام است .برخي از معاصرين اصرار بر اين دارند كه همة احکام فقهي تابع مصالح و مفاسد
واقعي و نفساالمری نيستند ،بلکه همانطور كه بخشي از احکام فقهي مصلحت ،در متعلق آنهاست ،بخشي
ديگر در نفس تشريع است .ايشان در موقعيت اين انديشه ميگويند :ديدگاه فوق را ميتوان به بسياری از
صاحبان انديشه در اين باره نسبت داد(عليدوست .)101 :1316 ،ضمن اينکه از اين ديدگاه به عنوان «انديشة
اعتدال» ياد ميكنند(همان )171 :و معتقدند اگر از انديشة تبعيت مطلق مشهورتر نباشد ،كمتر از آن در شهرت و
اقبال نيست(همان .)103 :مقاله با بررسي اقوال در موضوع ،ادلّه و نقد آنها ،اصح اقوال را كه تبعيت مطلق احکام
از مصالح و مفاسد واقعي است ،به اثبات ميرساند.

ج) پيشينة تحقيق
موضوع تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،از موضوعات مهمي است كه در بسياری از مسائل فقهي و اصولي
مورد استناد فقها و اصوليين قرار ميگيرد؛ اما اين بحث به طور مستقل -به گونهای كه تمام اقوال و ادلة آنها
را يک جا جمع و بررسي كند -كمتر مطرح شده است .تا آنجا كه نگارنده به دست آورده ،طرح بحث به
صورت مذكور متعدد وگسترده نبوده است.
 احمد عابدی( )1350در مقالهای با عنوان «مصلحت در فقه» به بررسي ادلّة قائلين به تبعيت احکام ازمصالح و مفاسد ميپردازد و ضمن رد اين ادلّه ميگويد كه ما منکر حسن و قبح اشيا نيستيم ،ولي وجود
حسن و قبح و مصلحت و مفسده را در احکام قبول نداريم و احکام را تابع مصالح و مفاسد نميدانيم.

 -ابوالقاسم

عليدوست()1316

در مقالهای با عنوان «تبعيت يا عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد

واقعي» ،ضمن طرح بحث تبعيت احکام از مصالح به صورتي مستقل ،پس از رد قول عدم تبعيت احکام از
مصالح و مفاسد و نفي تبعيت همة احکام از مصالح و مفاسد واقعي ،نظرية خويش را مبني بر تبعيت نسبي يا
تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي در برخي موارد به اثبات ميرساند.
 سيد محمدعلي ايازی( )1331در كتاب مالكات احکام ،در بحث مباني مالكات احکام اين موضوع راضمن دو قول تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و مخالفان تبعيت مورد بحث قرار ميدهد.
در مقالة حاضر تالش نگارنده بر اين است كه ضمن طرح و بررسي همة اقوال ،قول مشهور مبني بر
تبعيت همة احکام از مصالح و مفاسد واقعي را به عنوان اصح اقوال به اثبات برساند.
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د) بررسی اقوال
قول اول :نفی تبعيت احکام از مصالح و مفاسد
اشاعره از مسلمانان بر اساس مباني خويش احکام را تابع مصالح و مفاسد نميدانند .آنان برای اثبات ادعای
خويش به ادلّة عقلي و نقلي استدالل كردهاند.
یک) ادلّة عقلی

دليل اول :نفی غرضمندی افعال الهی؛ قول به اينکه افعال الهي دارای غرض است ،محال و تسلسل
است(شلبي .)13 :1061 ،افعال الهي معلل به اغراض نيستند(ايجي .)161 :1017 ،خداوند ،عالم را خلق و ايجاد نکرده
است برای غايت و هدفي ،بلکه هر آنچه از خير و شر و نفع و ضرر ايجاد كرده برای غرض و مقصودی
نبوده است(آمدی .)110 :1013 ،اينکه افعال الهي از نظر اشاعره معلل به اغراض نيستند ،موضوعي است كه فحول
از اشاعره به آن تصريح نکرده ،بلکه اصرار دارند .شاطبي در مقدمة كتاب مقاصد خود آورده است:
فخرالدين رازی عقيده دارد احکام الهي به هيچ علتي معلل نيستند ،همانطور كه افعال الهي نيز
چنيناند(.ريسوني)15 :1350 ،

اشاعره به تبع انکار غرض داشتن افعال الهي ،تبعيت احکام از مصالح مفاسد را نيز انکار ميكنند.
نقد :در برابر اشاعره عدليه يعني معتزله و اماميه معتقدند كه خداوند در افعال خود دارای غرض است و
داليل متعدد عقلي و نقلي بر اين عقيده وجود دارد .عدليه در برابر اشاعره ميگويند :نه تنها غرضمندی
افعال الهي محال نيست ،بلکه امری الزم و واجب است؛ زيرا هر فعلي كه دارای هدف و غرض معيني نباشد
از نظر عقال عبث و بيهوده شمرده ميشود و فعل عبث نزد عقال قبيح است و كار قبيح بر حکيم محال است.
پس كار عبث و بدون غرض بر خداوند حکيم محال است؛ چون مستلزم عبث و بيهودگي است .لذا افعال الهي
بايد معلل به اغراض باشند تا عبث و بيهودگي پيش نيايد؛ در غير اين صورت با حکمت الهي منافات دارد.
معتزله ميگويند تعليل افعال باری تعالي به غرض الزم و واجب است؛ چون خداوند حکيم است.
خالصة استدالل آنها اينطور بيان شده است كه اگر افعال الهي معلل به اغراض نباشند ،عبث الزم آيد.
اينکه از خداوند كار عبث صادر شود ،باالتفاق منتفي است .پس اينکه افعال الهي هدفمند و دارای غرض
است ،امری الزم و واجب است .همچنين اگر افعال الهي غرض نداشته باشند ،الزم آيد فعل الهي تحقق پيدا
نکند؛ چون داعي و انگيزه بنابر قول به عدم تعليل احکام منتفي است(.شلبي)13 :1061 ،

دليل دوم :غرضمندی افعال الهی به معنای مقيّد ساختن و محدود دانستن خداوند است؛ زيرا
قول به تعليل احکام( تشريع احکام به دليل جلب منفعت ودفع مفسده است) الزمهاش استکمال باری تعالي
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به غير است و هو محال(شلبي)13 :1061 ،؛ امری كه به باور آنها قبول آن به معني پذيرفتن نقص برای خداوند
است .اشاعره براين باورند كه نتيجة تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،محدود كردن ارادۀ پروردگار و نقص
بر اوست؛ زيرا ناقص به منظور جبران نقص خود به ضابطهها روی ميآورد(.جمعي از مؤلفان ،بيتا)110-115 :

نقد :اوالً از نظر عدليه ،اين باور اشاعره كه غرضمندی به معنای محدوديت بوده و نقص بر خداوند
است ،حرفي نادرست است؛ زيرا اين سخن در صورتي مورد پذيرش است كه مصلحت احکام به خداوند
برگردد؛ در حالي كه او بينياز مطلق است .اما مصلحتي كه در احکام مطرح است به عباد و بندگان
برميگردد .علّامه حلّي در كالمي كوتاه به مدعای اشاعره پاسخي جامع داده ،ميفرمايد :اوالً نفي غرض،
مستلزم العبث و بيهودگي است .عبث قبيح بوده و از خداوند فعل قبيح محال است .ثانياً غرض خداوند از
افعالش به خداوند برنميگردد ،بلکه غرض به مخلوقات برميگردد(.عالمه حلي)360 :1013 ،

ثانياً الزمة ادعای شما ترجيح بالمرجّح است؛ در حالي كه ترجيح بالمرجّح در اعمال شارع و رد حسن
و قبح عقلي ،خالف وجدان و ضرورت عقل است(جمعي از مؤلفان ،بيتا .)110-115 :پس ادعای اشاعره مبني بر
اينکه افعال الهي دارای غرض نيستند؛ چون با الوهيت خداوند منافات دارد ،حرف غلطي است و اين عقيدۀ
اشاعره ناشي از عدم فهم ،بلکه سوء فهم از معارف ديني است.
دليل سوم :انکار حسن و قبح ذاتی اشيا؛ آنها حسن و قبح ذاتي اشيا را نيز انکار ميكنند ،با اين
استدالل كه اگر اوامر و نواهي الهي را تابع حسن و قبح ذاتي و نفساالمری بدانيم ،الزم ميآيد كه ارادۀ
تشريعي الهي متأثر از غير شود و اين با مقام الوهيت الهي سازگار نيست.
اشاعره در موضوع حسن و قبح عقلي معتقدند :حسن و قبح افعال به وسيلة عقل درک نميشود ،بلکه
درک حسن و قبح متوقف بر شرع منقول است .لذا حسن نزد اشاعره چيزی است كه شارع آن را حسن
بداند و قبيح آن است كه شارع آن را قبيح بداند(غزالي .)03 :1011 ،قبل از ورود شرع ،حکمي نيست(همان.)50 :
قبل از ورود شرع ،حکمي برای افعال وجود ندارد(همو .)77 :1303 ،قبيح نزد اشاعره چيزی است كه شرع از آن
نهي كرده باشد و حسن ،خالف اوست؛ يعني آنچه شرع نهي نکرده باشد(ايجي ،1017 ،ج  .)131 :3در كلمات
اشاعره به صراحت آمده كه در حسن و قبح ،عقل جايگاهي ندارد

و برای عقل حکمي وجود ندارد(همان ،ج

 .)130 :0اشاعره ميگويند طبق مبنای عدليه كه اوامر و نواهي الهي را تابع حسن و قبح ذاتي و نفساالمری
ميدانند ،الزم ميآيد ارادۀ تشريعي الهي متأثر از غير شود و اين با ساحت الهي سازگاری ندارد .از نظر
اشاعره ،عقل كوچکتر از آن است كه حسن و قبح اشيا را درک كند يا اصلح را از غير اصلح تشخيص
دهد .حتي فراتر از اين ،ميگويند كساني كه عقل را قادر بر درک حسن و قبح افعال ميدانند ،مشيّت الهي
را محدود ساخته ،از حرّيت و آزادی او ميكاهند؛ چون پذيرش داوری عقل در اين موضوع موجب
ميشود كه خداوند آنچه عقل حسن بداند ،انجام دهد و آنچه را قبيح بداند ،ترک كند .چه محدوديتي
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باالتر و روشنتر از اين؟ از نظر اشاعره برای حفظ اطالق ارادۀ الهي ،چارهای جز اين نيست كه بگوييم
حسن آن است كه ما حسنهالشارع و قبيح آن است كه ما قبحهالشارع(.سبحاني :1316 ،ج  1و )111 :1

لذا اشاعره با انکار دو اصل و مبنای كالمي؛ يعني نفي غرضمندی افعال الهي و حسن و قبح عقلي،
نتيجه ميگيرند كه احکام الهي تابع مصالح و مفاسد نيستند .اين نهايت جهد و تالش اشاعره برای انکار
تبعيت است.
نقد :اوالً ،در جای خود با ادلّة متعدد و متقن ،حسن و قبح ذاتي اشيا به اثبات رسيده است .ثانياً ،مشکل
اينجاست كه اشاعره اين مسئله را(همانند بسياری از مسائل ديگر) نتوانستهاند به خوبي تصور كنند و اگر
موضوع را به خوبي ميتوانستند تصور كنند ،دچار اين مشکل نميشدند .به باور عدليه ،امر و نهي تشريعي
الهي ،تابع حسن و قبح ذاتي افعال است و به باور اشاعره ،حسن و قبح افعال است كه تابع ارادۀ الهي است.
سؤال :آيا الزمة نظرية عدليه ،تأثير ارادۀ الهي از غير است؟ اشاعره تصور ميكنند حسن و قبح و
مصلحت و مفسده ،بيرون از ارادۀ الهياند و بر ارادۀ الهي تأثير ميگذارند .اما اگر خوب دقت كنيم متوجه
ميشويم كه اينجا سوء فهمي اتفاق افتاده است؛ چطور؟ سؤال :منشأ حسن و قبح و مصلحت و مفسدۀ افعال
چيست؟ بر اساس نگاه توحيدی در آموزههای ديني ،منشأ حسن و قبح اشيا بنا بر توحيد در خالقيت ،به ارادۀ
تکويني الهي است؛ لذا نظام عالم بر اساس نقشة علمي الهي خلق شده و خداوند بر اساس ارادۀ تکويني
خويش كه مبتني بر صفات كماليه است ،اين عالم و قوانين حاكم بر آن را خلق كرده و اين طرح و نقشه و
قوانين حاكم بر آن از سوی غير خدا نيست تا گفته شود كه ارادۀ تشريعي الهي تابع غير قرار گرفته است و
اين با خدايي خداوند سازگاری ندارد؛ بلکه حسن و قبح و مصالح و مفاسد در زندگي انسان مبتني بر ارادۀ
تکويني الهي و ارادۀ تکويني الهي هم تابع كماالت الهي است(.رباني گلپايگاني)1316/3/1 ،

لذا هيچ اشکالي بر عدليه در موضوع حسن و قبح ذاتي اشيا و به تبع آن ،تبعيت احکام از مصالح و
مفاسد واقعي و نفساالمری وجود ندارد؛ زيرا عدليه نميگويند اين امور از طرف غير بر خدا ديکته شده
است ،بلکه تأكيد ميكنند همة اين امور از جانب خداوند متعال است.
دو) ادلّة نقلی

اشاعره به برخي از آيات و روايات نيز برای اثبات ديدگاه خود تمسّک كردهاند:
 آياتي چون« :فَبِظلمٍ مّن الّذين هادوا حرّمناَ عليهم طيّباتٍ أُحِلَّت لَهُم»(نساء ،)106 :داللت ميكنند كهخداوند به خاطر ظلم يهودیها بعضي از طيبات را بر آنها حرام كرده است .پس نميتوان گفت محرّمات
شرع تابع واقع و نفساالمرند.
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 رواياتي چون :حالل محمد حاللٌ الي يوم القيامه و حرامه حرامٌ الي يوم القيامه .در حالي كه توجه بهمالكات و مصالح و مفاسد و منوط كردن احکام به آنها به معنای دست برداشتن از استمرار احکام است؛
چون با تغيير مالكات و مصالح ،احکام نيز تغيير خواهد كرد ،اين فرض با معنای استمرار در روايات منافات
دارد.
نقد :با وجود دليل عقلي بر لزوم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد -كه در قول تبعيت مطلق به آن
خواهيم پرداخت -بايدآيات و روايات را به گونهای ديگر معني كنيم؛ چون ظاهر هرگز نميتواند در مقابل
برهان قاطع عقلي مقاومت كند(عربصالحي .)115 :1310 ،لذا بيش از اين به ادلّة نقلي نميپردازيم.
قول دوم :نفی تبعيت ضمن نفی مبانی اشاعره
«به هر حال ما منکر حسن و قبح اشيا نيستيم ،ولي وجود حسن و قبح و مصلحت و مفسده را در احکام قبول
نداريم»(عابدی .)153 :1350 ،عابدی ميگويد اشيا في حد ذاته دارای حسن و قبح ميباشند؛ لذا همانند عدليه
ميانديشيم كه حسن و قبح ذاتي را قبول داريم و در كنار عدليه هستيم ،نه اشاعرهای كه حسن و قبح ذاتي
افعال را قبول ندارند؛ اما در عين حال اينکه گفته شود احکام فقهي بر اساس آن مصالح و مفاسد بنا شدهاند
را قبول نداريم .احکام شرع تنها وتنها تابع امر و نهي شرعياند و هيچ ضرورتي ندارد كه بگوييم تمام اوامر
و نواهي تابع مصالح و مفاسدند(.همان)

او ميگويد بر نفي تبعيت احکام از مصالح و مفاسد دو دليل ذكر شده است .1 :افعال خداوند متعال
تابع غرض نيستند؛ زيرا غرض داشتن فاعل در فعل خود به معنای استکمال به فعل و نقص بر او ميباشد.1 .
اگر افعال خداوند تابع مصالح و مفاسد باشند ،معنايش اين است كه چيزی به عنوان غايت يا خير اعلي داريم
كه باالتر از خداوند است و خداوند بايد خود را با آن تطبيق دهد و آن رعايت مصالح و مفاسد واقعي
است؛ درحالي كه ما خداوند را خير اعلي و مقصد و غايت هر چيزی ميدانيم .پذيرش مصالح و مفاسد
واقعي در افعال خداوند به معنای آن است كه چيزی از خداوند باالتر نيز داريم(همان .)151 :در كنار اين دو
دليل ،چند شاهد ازآيات و روايات نيز بر مدعای خويش آورده است و تبعيت احکام از مصالح و مفاسد را
نفي كرده است.
نقد :اوالً ،در نقد اين دو دليل و شواهد مطلب همان است كه در نقد ديدگاه اشاعره گفته شد .ثانياً ،شما
دو دليل عقلي اقامه كرديد بر امتناع تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و در كنار آن فرمودهايد هيچ ضرورتي
ندارد كه بگوييم تمام اوامر و نواهي تابع مصالح و مفاسدند .جمع اين دو بيان ممکن نيست؛ چون امتناع
عقلي يعني قضية سالبة كليه و عدم ضرورت يعني امکان موجبة جزئيه و اين دو قابل جمع نيستند؛ چون
بدون شک موجبة جزئيه ،نقيض سالبة كليه است .ثالثاً ،اين سخن نويسنده محترم كه فرمود احکام شرع تنها
و تنها تابع امر و نهي شرعياند نيز سخني منطقي ،علمي و دقيق نيست؛ چون مگر احکام شرعي غير از اوامر
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و نواهي شرعياند .تبعيت شيء از خودش چگونه قابل توجيه است؟(عربصالحي .)117-110 :1310 ،رابعاً :اين
سخن نويسنده محترم كه ميگويد :معلوم نيست كه عقل ما بتواند حسن و قبح همه را درک كند(عابدی:1350 ،

 ،)153نادرست است؛ چون ناتواني عقل از به دست آوردن مصالح و مفاسد در مرحلة اثبات ،به معنای نبود
مصلحت و مفسده در واقع و ثبوت نيست ،به ويژه پس از اثبات اينکه احکام بايد تابع مصالح و مفاسد
باشند ،وگرنه ترجيح بالمرجّح است(.جمعي از مؤلفان ،بيتا)111 :

قول سوم :پذیرش تبعيت نسبی
تبعيت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعي و نفساالمری ،مخالف برخي نصوص است .منظور از اين
نصوص ،ادلّهای است كه فلسفة جعل و تشريع احکام را وجود مصلحت يا مفسده در متعلق نميداند ،بلکه
بر مصالحي در خود تشريع و پيروی مکلّف از آن انگشت ميگذارد(.عليدوست)156 :1316 ،

یک) ادلّة قول پذیرش تبعيت نسبی احکام از مصالح و مفاسد

دليل اول :در اين دليل سه مثال مطرح و ادعا ميشود مصلحت در متعلق نيست ،بلکه مصلحت امتحان
بندگان است.
الف) قرآن فلسفة قبله قرار گرفتن بيتالمقدس قبل از قبله قرارگرفتن كعبه را امتحان بندگان در پيروی
از رسولاهلل(ص) ميداند و هر حکمت ديگری از جمله وجود مصلحت در نفس توجه و استقبال به سوی
بيتالمقدس را نفي ميكند(همان« :)156 :و ما جعلنا القبله الّتي كنت عليها الّا لنعلم من يتّبع الرّسول»(مائده.)15 :
آية شريفه مصلحت را در متعلق نميداند ،بلکه مصلحت را در خود جعل ميداند كه امتحان الهي باشد؛ بنابر
اين ،در شرع حکمي داريم كه مصلحت در متعلق نيست ،بلکه مصلحت در چيز ديگری است.
ب) برخي از روايات ،امتحان اولين و آخرين را حکمت انتخاب مکاني به نام كعبه و تعظيم و زيارت
آن معرفي كردهاند(عليدوست .)156 :1316،دربارۀ دليل مذكور گفته ميشود كه دليل انتخاب كعبه ،امتحان اولين
و آخرين انسانها بوده است و در خود كعبه مصلحتي نيست.
ج) در برخي روايات نيز هر چند تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي و موجود در متعلق ،نفي نشده
و از اين جهت نميتوان اين نصوص را از نصوص مخالف تبعيت قلمداد كرد؛ اما به دليل تأكيد برای امری
چون امتحان بندگان به عنوان فلسفة احکام و عدم اشاره به وجود مصالح يا مفاسد در متعلق اوامر و نواهي
ميتوان اين روايات را در مسير نفي تبعيت مطلق دانست(.عليدوست)151 :1316 ،

نقد .1 :مأمورٌبه در اوامر امتحانيه انجام بعض مقدمات است و نفس انجام مقدمات دارای مصلحت
است .پس در اوامر امتحانيه متعلّق و مأمورٌبه واقعي همان مقدمات بوده ،مالک هم در همان مقدمات است:
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« انّ مأمورٌ به في االوامر االمتحانيه انّما هو فعل بعض المقدمات و هو مشتمل علي المصلحة فيه و الّا فهو ليس
بمأمورٌ به حقيقهً»(.خويي ،1371 ،ج )33 :1

 . 1اوامر امتحانيه تظاهر به خواستن چيزی است ،ولي موال در واقع آن را نميخواهد .از نظر علما چنين
امری قبحي ندارد؛ چون همة عقال بر حسن اين كار به خاطر وجود برخي مصالحي كه در آن متصور است
اتفاق نظر دارند .پس در اوامر امتحاني ،نه طلبي و نه ارادهای است« :ليس فيها طلبٌ و ال

اراده»(.شعراني:1353 ،

)161

 . 3تکاليف امتحاني از يک منظر صوری بوده و تکاليف حقيقي به شمار نميروند« :فال شک في كونه
صورياً بحتاً ال يورث وجوباً في الواقع» .اما از منظر ديگر ميتوانند تکليف حقيقي باشند؛ به اين بيان كه
غرض اصلي شارع از امر و نهي ،اظهار تسليم عبد است كه اين اظهار انقياد خود دارای مصلحت مهمي
است؛ چون باعث قرب و نزديکي به خداوند و در نتيجه سعادت و كمال عبد است .بايد گفت اساس تمام
عبادات رسيدن به همين هدف است« :ان المطلوب الحقيقي هو اظهار االطاعه و االنقياد» .راه اينکه شارع
زمينة اطاعت و انقياد را برای عبد فراهم كند« ،تکليف» است .تا امر و نهي نباشد ،چگونه اظهار انقياد عبد
ممکن است؟ برای زمينه پيدا كردن اظهار عبوديت برای مولي ،امر و نهي صورت ميگيرد .با توجه به اين
معني ميتوان گفت اساساً «تکاليف امتحاني» به معنای حقيقي كلمه تکاليف حقيقياند؛ چون متضمّن غرض
جدّی شارع است و تکاليف ديگر مقدمه برای رسيدن به اظهار اطاعت و انقياد عبد

است(شيخ انصاری:1060 ،

 .)137خالصه اينکه در اوامر امتحانيه مصلحت در «نفس سلوک عبد» است(.عربصالحي)110 ،1310 ،

دليل دوم :در آيهای ديگر ،اعمال فاسد يهود علت تحريم بخشي از غذاهای پاكيزه بر آنها معرفي شده
است نه وجود زيان يا مفسده در خود آن غذاها(.عليدوست)156 :1316 ،

نقد :در اينجا اعمال يهود باعث شده كه مصالح و مفاسد تغيير كنند .با ظلمي كه يهود انجام دادند،
مصلحت و مفسده برای آنها تغيير كرده است؛ موضوعي كه بزرگاني از فقها و مفسّرين به آن تصريح
كردهاند .مرحوم شيخ انصاری :برخي توهّم كردهاند ظواهر برخي از آيات و روايات دليلي بر انتفاء قاعدۀ
مالزمّ عقلي و در نتيجه انتفاء تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است .اين توهّم باطل است؛ زيرا در
اين موارد ،اعمال افراد باعث شده است كه برخي افعال برای آنها مفسده پيدا كند .مصلحت و مفسده داشتن
در برخي امور متغيّر است و به حسب افراد و زمانها و مکانها تغيير ميكند ،نه اينکه مجرد ظلم طيبات را بر
آنها حرام كرده باشد(.شيخ انصاری)106 :1060 ،

مرحوم خوئي :در همين رابطه و در رد يهود كه به نسخ احکام اشکال ميكردند و در مورد تغيير قبله
ميگفتند چطور شد آيا قبله بيتالمقدس تا قبل از تغيير آن مصلحت داشته و بعد از دستور تغيير ،مصلحت
ندارد؟ ميفرمايند شکي نيست كه خصوصيات افعال در مالكات احکام دخالت دارند ،مالكات مختلف
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ميشوند با اختالف اين خصوصيات چه خصوصيات زماني باشند يا مکاني و يا نفس زمان مثل اوقات نماز،
روزه و حج و مانند آن(خوئي ،1013 ،ج  .)131 :7شيخ طوسي در تبيان در تفسير آية  100سورۀ انعام در همين
رابطه ميفرمايند :و قوله «ذالک جزيناهم ببغيهم»؛ معنايش اين است كه حرام كرديم بر آنها تا عقوبتي باشد
به خاطر ستمي كه كردند ،كه اين بغي و ستم عامل تحريم و تغيير مصلحت شده و مصلحت تغيير كرده
است(.شيخ طوسي)360-5 :1015 ،

هـ) پذیرش تبعيت مطلق (اصح اقوال و نظریه مختار)
بنا بر قول مذكور همة احکام بدون استثنا تابع مصالح و مفاسد واقعي و نفساالمریاند؛ يعني مصلحت و
مفسده در متعلق احکام است(مشهور عدليه) .قائالن به اين قول ،به دو دسته دليل عقلي و نقلي تمسّک
كردهاند.
 .9ادلّة عقلی
دليل اول :تبعيت احکام از مصالح واقعي و نفساالمری متوقف بر اثبات حسن و قبح عقلي است .اگر
حسن و قبح عقلي را ثابت كنيم ،تبعيت احکام از مصالح نيز ثابت ميشود.
دالیل عدليه بر حسن و قبح عقلی:

الف) از بديهيات عقلي است :حسن و قبح عقلي اند؛ چون علم داريم به حسن احسان و قبح ظلم ،حتي از
طرف كساني كه اعتقاد به شرع و دين ندارند(.عالمه حلي)363 :1013 ،

ب) انکار حسن و قبح عقلي مالزم با انکار حسن و قبح شرعي است .اگر حسن و قبح عقلي نداشته
باشيم ،بايد حسن و قبح شرعي هم نداشته باشيم .پس هر دو قسم حسن و قبح شرعي و عقلي منتفي
ميشوند(.همان)

ج) با انکار حسن و قبح بايد تعاكس در امور اتفاقي جايز باشد .اگر حسن و قبح ذاتي اشيا را انکار
كنيم ،الزمهاش آن است كه بايد جايز باشد آنچه در همة امم اتفاقي است برعکس شود؛ مثالً همه ميگويند
عدالت خوب است ،ظلم بد است ،همة اين امور برعکس شود و گروهي پيدا شوند خوبيهايي را كه همه
قبول دارند ،بگويند بد است يا بدیهايي را كه همه قبول دارند ،بگويند خوب است(.همان)

دليل دوم :پس از اثبات حسن و قبح عقلي و ذاتي افعال ،اگر احکام الهي تابع مالكات نباشند ،چند
فرض قابل تصور است كه همة آنها در مورد شارع محال است :الف) شارع از آن مالكات خبر نداشته
است .ب) خبر داشته ،ولي عاجز از صدور حکم طبق آن بوده است .ج) با وجود علم و قدرت ،كار عبث
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انجام داده و مطابق مالكات حکم نکرده است يا بدون دليل بر خالف آن مالک حکم كرده است .همة اين
فروض در مورد خداوند متعال محال است؛ پس احکام بايد تابع مصالح و مفاسد باشند(.عربصالحي)113 :1310 ،

دليل سوم :ترجيح بالمرجّح؛ مبنای عقلي تبعيت همه احکام از مصالح و مفاسد را ميتوان با تمسّک به
محال بودن ترجيح بالمرجّح تقرير كرد؛ به اين بيان كه نفي تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و نفي ارتباط
احکام الهي با مصالح و مفاسد واقعي ،مستلزم انتخاب گزينة وجوب ،استحباب ،حرمت و كراهت به وسيلة
شارع است بدون اينکه علت خاصي باعت اين انتخاب باشد و اين يعني ترجيح بالمرجّح(عليدوست)170 :1316 ،

مهمترين دليل عقلي تبعيت همة احکام از مصالح و مفاسد واقعي قاعده مذكور است .لذا بزرگاني از فقها و
اصوليين تصريح كردهاند عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ترجيح بالمرجح بوده كه محال است.
دليل قائ الن پذيرش مطلق بر دو مقدمه استوار است :اول اينکه ،افعال الهي معلل به اغراض است كه
غرض آن به بندگان برميگردد؛ چون خداوند غني بالذات است و اگر قائل به غرض نباشيم ،عبث الزم
ميآيد -كه اين مقدمه مشترک است با قولي كه ميگويد مصلحت در نفس تشريع احکام است .دوم اينکه،
ترجيح بالمرجح محال است؛ چون بازگشت آن به ترجح بالمرجح است كه بطالن آن ضروری و بديهي
است(.شيخ انصاری)101 :1060 ،

طلب حقيقي و الزام جدی و بعث واقعي امکان ندارد به چيزی تعلق بگيرد ،مگر اينکه آن شيء ذاتاً يا به
خاطر برخي وجوه و اعتبارات عارضي دارای خصوصيتي باشد كه با غرض موال از تعلق الزام به آن در
توافق باشد وگرنه تعلق طلب به آن ترجيح بالمرجّح است(.آخوند خراساني)130-137 :1065 ،

دیدگاه منکرین استحالة ترجيح بالمرجح :گروهي از مجوّزين ترجيح بالمرجح بر اين باورند كه
خداوند افعال را به احکام مخصوصي از وجوب ،منع ،حسن و قبح ،اختصاص داد ،بدون اينکه در طبيعت
اين افعال مناط و مقتضي اين احکام وجود داشته باشد(.مالصدرا)163 :1303 ،

در جواب بايد گفت :جهل به چيزی ،مستلزم نبودِ آن نيست و مواردی كه توهّم شده ترجيح بالمرجّح
است ،چنين نيست .هرچند آن مرجّح آسماني و اتصاالت كوكبي و اوضاع فلکي باشد(.همان)161 :

برخي بر اين باورند كه ترجيح بالمرجح محال نيست؛ آنها ميگويند معلول بدون علت غايي ممکن
نيست محقق شود؛ چون فعل همان طور كه به علت فاعلي نيازمند است و تحقق آن بدون فاعل محال است،
تحقق آن بدون غايت نيز محال است .اما در جايي كه علت غايي وجود دارد و دو مصداقي كه با يکديگر
تفاوتي ندارند هم وجود داشته باشد ،در چنين جايي ترجيح بالمرجح مانعي ندارد؛ زيرا نه به علت فاعلي
خدشهای وارد ميشود و نه به علت غايي .مثالً كسي از درندهای در حال فرار است در صورتي كه به
دوراهي برسد و هيچكدام بر ديگری برتری ندارد يا فردی تشنه است و دو ظرف آبي كه هيچ تفاوتي
ندارند در اختيار اوست .در اين موارد ،خود يکي را انتخاب ميكند .فاعل خود فرد است و غايت او نيز در
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مثال اول فرار از حيوان و در مثال دوم رفع تشنگي است .در چنين موارد ديگر انتخاب مورد ،نيازمند به
مرجحي نيست ،بلکه همان غايت مشترک كافي است .اين اشکال از طرف قائالن به تفصيل(تبعيت احکام
از مصالح و مفاسد واقعي يا تبعيت از مصلحت در جعل) بيان شده است .آنها ميگويند ما دليل عقلي نداريم
كه بگويد همه جا متعلق احکام دارای رجحان است؛ زيرا ترجيح بالمرجح در مورد شخص آن حکم مانعي
ندارد .البته شارع مقدس حتماً از فعل خويش غايتي دارد و آن امتحان و اختبار بندگان است .عالوه بر اين
غايت مشترک و عام ،در خود متعلق فعل نيز گاهي امر راجحي وجود دارد وگاهي هم امر راجح وجود
ندارد ،بلکه همان غايت عام در تشريع حکم كافي است و نيازی نيست كه تک تک متعلقات دارای
مصلحت و رجحاني باشد .بنابر اين ،دليل عقلي بر تبعيت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعي در دست
وجود ندارد .نويسندۀ كتاب فقه و مصلحت اين مطلب را به مرحوم خوئي نسبت ميدهد(.عليدوست)153 :1316 ،

رد دیدگاه منکرین :با تتبع در آرای فلسفي بزرگان ،اين مطلب قطعي است كه ارباب اين فن بر
استحالة ترجيح بالمرجح قاطعانه ايستاده ،سر سوزني كوتاه نيامدهاند .لذا در مورد مثالهای مطرح شده از
طرف منکرين ميگوييم در اين مثالها ما علت مرجح را؛ يعني آن چيزی كه موجب ميشود به يک طرف
بهخصوص متمايل شود ،نميشناسيم ،نه اينکه اينجا مرجحي وجود ندارد .منکران گمان كردهاند كه انسان
هميشه ميتواند عللي را كه موجب تعلق اراده به يک طرف ميشود ،تميز دهد .در حالي كه در علمالنفس
(روانشناسي) ثابت شده كه هزاران عوامل نفسي در مرتبة شعور مخفي ما (ضمير ناخودآگاه) در ترجيح
اراده دخالت ميكند كه شعور ظاهر ما(ضمير خودآگاه) به كلي از آنها بياطالع است .پس اين مثالهای
منکران را نميتوان دليل بر وقوع ترجيح بالمرجح دانست(مطهری ،بيتا ،ج  .)001 :0با اين بيان معلوم شد كه قاعدۀ
ترجيح بالمرجّح امری محال است ،استثنا بردار هم نيست و طرح مثالهای مذكور نيز خدشهای به آن وارد
نميسازد .بزرگان فالسفه نيز به طور قاطع از اين قاعده دفاع كرده ،آن را امری مسلّم و قطعي ميدانند؛ لذا با
تمام بودن اين قاعدۀ عقلي ميتوان به حقانيت قاعده تبعيت احکام از مصالح و مفاسد به طور مطلق پي برد.
 .1ادلّة نقلی
یک) آیات :ظواهر برخي از آيات قرآن بيانگر تبعيت احکام مصالح و مفاسد واقعي است .ظاهر اين دسته
از آيات ميگويند عناويني مثل قسط ،عدل ،احسان و معروف ،در واقع و نفساالمر دارای حسن بوده و
خداوند نيز چيزی كه در واقع و نفساالمر خوب باشد ،امر ميكند و از طرف ديگر ،عناويني مثل فحشا،
منکر و خباثت در واقع و نفس االمر دارای قبح بوده و خداوند از چيزی كه در واقع و نفساالمر قبيح باشد،
نهي ميكند .به عنوان نمونه ميتوان به آيات  175 ،33 ،13و  111اعراف و آية  16نحل اشاره كرد .ظاهر
اين آيات همان معنايي است كه افراد بشر از عدالت و ظلم ميفهمند و همان كارهايي كه نزد همگان
معروف يا منکر به شمار ميرود؛ اينها مورد امر و نهي الهياند(سبحاني .)13 :1316 ،از اين آيات دو مطلب ذيل را
ميتوان استخراج كرد .1 :آنچه خدا و پيامبر(ص) به آن امر ميكنند ،دارای مصلحت واقعي و آنچه نهي
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ميكنند ،دارای مفسدۀ واقعي است .1 .هر چيزی كه معروف است ،مورد امر شارع قرار ميگيرد و هر
چيزی كه منکر و قبيح است ،مورد نهي شارع است؛ يعني اثباتكنندۀ قاعدۀ مالزمه اصل است(كلما حکم
بالعقل حکم به الشرع) و به تبع آن ،اثباتكنندۀ تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است.
دو) روایات :همانطور كه آيات فراواني بيانگر تبعيت احکام از مصالح و مفاسد است ،روايات فراواني نيز
از پيامبر(ص) و ائمه(ع) اين موضوع را مورد توجه و تأييد قرار دادهاند(.ر.ک :شيخ كليني ،1301 ،ج 50 :1؛ نهجالبالغه،
نامه 305 :31؛ عطّاری)765 :1060 ،

و) نتيجه
با رد قول نفي تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و اثبات اينکه كه قاعدۀ ترجيح بالمرجح امری محال بوده،
استثنا بردار هم نيست ،بزرگان از فالسفه به طور قاطع از اين قاعده دفاع كرده ،آن را امری مسلّم و قطعي
ميدانند و ظواهر برخي از آيات و روايات نيز بيانگر تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است ،ميتوان
به طور قطع به حقانيت قاعده تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي پي برد و گفت كه تمام احکام فقهي،
بدون استثنا تابع مصالح و مفاسد واقعي و نفساالمریاند.
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