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 نگرشي نوين در تبيين ضرورت عقلي
و روايات عمل به دستورات شرعي  با تأكيد بر آيات

1مهدي شجريان

 چكيده

و روايـات اسـالمى، اطاعـت«يكى از ويژگى های بارز خردمندان در آيات قرآن كـريم

و متعددی كه برای عاقالن.و عمل به دستورات شرع است» الهى اين مساله از اوصاف جزئى

هر چند پاره ای از اين دسـتورات بـا عقـل. در اين متون ذكر شده اند نيز قابل استفاده است

ه و مستقل نيز قابل كشف » عقل گريـز«ستند اما اكثريت قريب به اتفاق آنها نيز اينگونه نبوده

بر همين اساس ضـرورت دارد تـا عاقالنـه بـودن اطاعـت در قبـال ايـن. ارزيابى مى شوند

و بـا روش. دستورات تشريح گردد نوشتار پيش رو اين مساله را مـد نظـر قـرار داده اسـت

و روايات جستجو–تحليلى  آن توصيفى در آيات و توانسته است سه پاسخ نوين برای نموده

علمـى بـودن«و حكايت آنها از مقصودی فراتر،» آيه بودن دستورات شرع«. استنباط نمايند

و در نهايت» آنها و دفع ضرر محتمـل» منجز بودن آنها«و تكيه اين دستورات بر عنصر يقين

.اند به تفصيل تبيين گرديده از طريق عمل به آنها، سه دليلى هستند كه در اين نوشتار
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و روايات� 72  نگرشي نوين در تبيين ضرورت عقلي عمل به دستورات شرعي با تأكيد بر آيات

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

 مقدمه-1

و عقل پيشگان در منطق متـون اسـالمى يكى از مهمترين ويژگى های خردورزان

و عمل به دستورات او است» اطاعت« مى. از خداوند متعال توان نصوص از يك منظر

و دينى كه به تشريح اند را به دو دسته طاعت را از آنها شمردهاويژگى عاقالن پرداخته

به عنـوان يكـى از اوصـاف» طاعتا«در دسته نخست به صورت صريح. تقسيم نمود

در عاقالن بلكه ای بسا كليدی ترين وصف آنها بيان شده است؛ از پيامبر گرامى اسـالم

و ايشان فرمودند به طاعت الهى، تنها كسـانى عمل«: خصوص چيستى عقل سوال شد

و نيـز) 1:131ق، 1404: مجلسـى(1»كه به طاعت الهى عمـل نماينـدعاقل هسـتند

را«: فرمودند كاملترين مردم از جهت عقل، كسانى هستند كه بيش از ديگران خداونـد

نيـز شـاهد×در كلمات امير المـومنين)50ق، 1410: حرانى(2».نمايند اطاعت مى

مىلتاكيد بر اين مط و اندازه عقل اسـت كـه«: فرمايندب هستيم برای نمونه تنها به قدر

عـاقلترين مـردم كسـى«و) 451:ق 1410: مىĤمـدىيتم(3»پذيرد طاعت صورت مى

:ق 1410: مىĤمـدىيتم(4»است كه بيش از ديگران خداوند سبحان را اطاعـت نمايـد

).202و 185

شـيعى در ايـن خصـوص بـه چشـم عالوه بر روايات بسيار ديگری كه در منـابع

در مـى) به بعد 148، 1393: محمدی ری شهری:ك.ر(خورند، مى تـوان ايـن امـر را

 ارزش اعمال انسان در گرو بر اساس اين روايات؛ روايات اهل سنت نيز مالحظه نمود

و كميت آنها نيست بلكه مرتبط با بهرمندی از عقلـى اسـت كـه او را بـه سرسـپردگى

و نواهى الهى دعوت نمايد در قبال»طاعت« تـرين مـردم، به همـين روی عاقـل اوامر

و1:21ق، 1387: االصـبهانى(. ترين آنها در قبـال اوامـر الهـى خواهنـد بـود مطيع

)3:209ق، 1406: الديلمى الهمدانىو13:40بى تا،: البغدادی
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� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم �) ۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

مى كه ويژگى–در دسته دوم از اين متون هر چنـد–يند نما های عاقالن را تشريح

طاعت به صورت صريح به عنوان وصف عاقالن بيان نشده اسـت امـا در عـين حـال 

مى های جزئى ويژگى تـوان غالـب آنهـا را داخـل تری برای آنها تشريح شده است كه

و تشريحى بـرای» طاعت الهى«درعموميت عنوان  و از اين منظر آنها را تفسير دانست

. آن محسوب نمود

آ با اوصـاف هشـتگانهو صاحبان خرد» اولى االلباب«به بعد19يه در سوره رعد

و ارتباطات«،»وفای به عهد« ،»خـوف از قيامـت«،»الهـىتخشـي«،»حفظ پيوندها

و علنى«،»اقامه صاله«،»صبر« شناسـانده» دفع سيئات بـا حسـنات«و» انفاق سری

خردمنـدان بـه چشـم در بررسى ساير آيات چهار وصف ديگـر نيـز بـرای. شوند مى

از مى :و بقـره 109:، يوسـف169:، اعـراف32: انعام:ك.ر(، تقوا: خورند كه عبارتند

، ايمـان)52:، ابـراهيم19:، رعد7:و آل عمران 269: بقره:ك.ر( تذكر،) 197و 179

بـه روشـنى)18: زمـر:ك.ر(ن؛و تبعيـت از احسـ)10:و طالق 111: يوسف:ك.ر(

.جای خواهند گرفت» طاعت الهى«ن اوصاف تحت عنوان عام پيداست كه غالب اي

عمـل بـه«در ميراث روائى شيعه نيز اين اوصاف به روشنى قابل مالحظه هسـتند؛

:8ق، 1407: كلينـى(»ها بهترين گزينشانجام«)680:ق 1410: مىĤمدىيتم(» عدل

ـــرك امـــور بيهـــوده«و» بهـــره وری از عمـــر«)24 ـــدىيتم(»ت :ق 1410: مىĤم

برخـى) 800: همان(» كالم سنجيده«و)679: همان(؛»گيری برای آخرت توشه«)125

از- نقل تحف العقول پيامبر اكرم در مقام پاسخ به راهبىدر. از اين اوصاف هستند كه

و آنچه از آن منشعب مى شود سوال كرد  بيش از صد مورد از انشعابات-حدود عقل

اي. عقل را بيان نمودند گيرنـد؛ قرار مـى چنين اوصافىن انشعابات در زمره بسياری از

روئـى، همنشينى با خوبان، سكوت، ميانه روی، بخشـندگى، ادب، گشـاده: برای نمونه

و  (امانت داری، راستگويى، پاكدامنى، استقامت در مسـير ق، 1410: حرانـى:ك.ر...



و روايات� 74  نگرشي نوين در تبيين ضرورت عقلي عمل به دستورات شرعي با تأكيد بر آيات

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

از ناگفته پيداست كه كثرت چشمگير)15-24 رو بسياری ايات شـيعه اين اوصاف در

.قابل ارجاع است» اطاعت«به وحدت عنوان 

با مالحظه اين روايات به اين نكته رهنمون مى شويم كـه در منطـق ايـن روايـات

و ای بسا به تحصيل علـوم عقلـى» عاقل« و برهان است لزوما كسى كه اهل استدالل

و حتى صاحب نظر در آنها است نبوده بلكه فردی است كه اهل  الهى»تطاع«پرداخته

و  و نواهى صادر از او سـر تسـليم فـرود مـى آورد و در مقابل اوامر و» انقيـاد«است

در قبال دستورات شرع را سر لوحه رفتار خويش قرار داده» سرسپردگى«و» تبعيت«

و گسـتردگى  » طاعـت الهـى«و اوصاف متعددی كه بسياری از آنها در ضمن شـمول

به هر ميزان كه در ايـن حقيقـت. رسانده است داخلند را در وجود خويشتن به فعليت

و تحقق اوصاف مرتبط با آن پـردازد گـوی  و بيش از ديگران به طاعت الهى فائق آيد

و عاقل سبقت را در ميزان بهرمندی از عقل از ديگران مى و خردمندتر خوانده ربايد تر

مى. شود مى در رسد چنين تعريفى از عاقل با برداشتى كه در بين به نظر نوع مردم بلكه

. بين برخى انديشمندان وجود دارد فاصله زيادی دارد

توان سوال اصلى اين تحقيق را بازخوانى نمـود؛ با توجه به آنچه بيان شد اينك مى

به راستى چگونه عمل به دستورات شرع نشانه بهرمندی از عقل است؟ چـه ارتبـاطى 

و اطاعت از دستورات الهى وجود دارد؟ آيا عمل به اين دستورات  بين نظام خردورزی

آن– مى–جمع بسياری عقل گريز هستندهاكه در بين مالك برای تواند بهترين چگونه

عقل ورزی محسوب شود؟ آيا در متون دينى كه تاكيـدهای فراوانـى بـر ايـن مسـاله 

و بين عقل نموده و اطاعت اند اند به ايـن سـوال ورزی پيوند وثيقى را ايجاد كرده ورزی

 پاسخ داده شده است؟ 

و دقت در آيات قرآن نوشتار پيش رو كوشيده است تا اين سواالت مهم را با تامل

ر و از اين منظرو بـه نتـايجى–تا جائى كه نگارنده اطـالع دارد–وايات پاسخ دهد
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دست يافته است كه در پيشينه تحقيقات ذی قيمت صاحب نظران به آنها توجـه نشـده

و روايـات سـه ويژگـى بـرای دسـتورات شـرعى  است، در همين راستا از دل آيـات

به استخراج گرديد كه هر يك از آنها را مى سّر ضرورت عقلـى عمـل بـه«عنوان توان

سه» دستورات شرع از» حد وسط«بازشناساند، در حقيقت اين سه ويژگى، هستند كه

و عمـل بـه دسـتورات طريق آنها مى و طاعت الهى توان بين عقل ورزی از يك طرف

در ادامه پس از تبيين مختصـری در خصـوص. شرع از طرف ديگر، ايجاد پيوند نمود

–كه توجه به آن در سرنوشت بحث نتيجه موثری دارد–متون دينىدر» عقل«معنای 

و تشريح اين سه ويژگى خواهيم پرداخت .به تبيين

 معناي تعقل در متون ديني-2

49در قرآن كريم، واژه عقل به كار نرفته است، در عين حال مشتقات فعلى آن تـا

به همين ترتيب در روايـات اسـالمى نيـز بـه وفـور شـاهد بـه.اند مورد استعمال شده

و مشتقات آن هستيم از طيـف گسـتردهدر هر صورت اين ماده. كارگيری اين ماده ای

مى اطالقات را دربر مى و نگهـداری«و» منـع«،»حفظ«توان معنای گيرد كه » امسـاك

.را جامع آنها تصوير نمود)557ق، 1412: راغب(

مىعاقل كسى است ای اسـت كندو عقل قوه كه خودش را از هواهای نفسانى حفظ

ق، 1414: ابن منظـور:ك.ر(.نمايد كه از فرورفتن صاحبش در مهالك جلوگيری مى

مى) 458: 11  1407: جـوهری:ك.ر( شود عقول دارويى است كه باعث امساك بطن

مى» عقلت البعير«و)5:1769ق، و شود كه شتری محكم زمانى استفاده بـرای حفـظ

در مـواردی» اعتقل لسانه«)1:159ق، 1410:دىيفراه:ك.ر(.نگهداری بسته شود

ق، 1414: ومىيـف:ك.ر( به كار مى رود كه شخص زبانش را از گفتن كالمى نگهدارد

مى» ديه«و) 2:423 حفـظ، گويند كه به سبب آن خون هدر نرفته را از آن جهت عقل
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(شود مى )65ق، 1353: عسكری:ك.ر.

مندی از اين معناست كه اين ماده به فهم، معرفت، علم، تـدبّر، نيـروی به جهت بهره

و  و خير از شر مى... تشخيص حق از باطل شـود؛ زيـرا در تمـام ايـن مـوارد، اطالق

و امساك نفس از واقع شدن در  بر همـين. لحاظ شده است» خالف واقع«معنای حفظ

مى اصل» التحقيق«اساس صاحب  اصـل«: نمايـد واحد در اين ماده را اينگونه تشريح

و حفـظ  و معنـوی و فساد در جريان زندگى مادی واحد در اين ماده تشخيص صالح

و از لوازم ايـن معنـى امسـاك، تـدبر، حسـن فهـم، ادراك،  و تسلط بر آن است نفس

و تحفظ از  و حق و التزام به برنامه عدل هوای نفس بيزاری، شناخت نيازهای زندگى،

)196:،8ش، 1368: مصطفوى(»و تمايالت است

 228-1:222ق، 1402: مالصـدرا:ك.ر( عقل» اصطالحى«ر اين تحقيق معانىد

مــورد اراده ...)و 15:208ق، 1409:و عــاملى 101-1:99ق، 1403:و مجلســى

ا. مد نظر استآن»لغوی«بلكه معنای نبوده، سـت علت اين رويكرد كـامال مشـخص

بر زيرا به نظر مى در» حقيقت شرعيه«رسد دليلى در خصوص واژه عقل وجود نـدارد

به ديگر سخن هر چند در علوم. متعهد بمانيم» حقيقت لغويه«نتيجه الزم است بر اصل 

 اماداده شده است» نقل«به اصطالحاتى نوين،واژه عقل تطورات معنايى يافته، مختلف

و روايت دليل .شودى بر وجود چنين نقلى يافت نمىدر لسان آيات

و تعقل را در اين تحقيق اينگونه بيان نمود كـه بنابراين مى عقـل«توان مراد از عقل

از ايـن، عبارت است از نيرويى در وجود انسان كـه صـالح را از فسـاد بازشناسـانده

و هالكت مى و حفظ نفس از شقاوت به همين جهت است».گردد طريق موجب امساك

و از آن اراده معنـای» تعقـل«بـه معنـای» عقل«رو همواره در مباحث پيش كه اسـت

و برخالف برخى از اصطالحات فلسفى از آن به معنای يـكمى» حدثى« » ذات«شود

.مستقل از انسان استفاده نمى شود
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 ضرورت عقلي عمل به دستورات شرع دليل-3

مى مشخص شد و روايات سه كه با بررسى آيات دسـتورات«ويژگى را برای توان

را» شرعى و عمل به دستورات شـرعى بيان نمود كه در حقيقت رابطه بين عقل ورزی

شد روشن مى .نمايند در ادامه اين سه ويژگى تشريح خواهد

شرع-3-1  آيه بودن دستورات

مورد امر به تعقل در كنار ذكر برخى از آيات تكـوينى مطـرح9در قرآن كريم در

و نحل4:و رعد 164و73: بقره:ك.ر(.شده است :و روم35:و عنكبوت67و12:،

امری كه برای وصول بـه«با عنايت به اينكه آيه به معنای)17:و حديد5:و جاثيه 24

و14:62ق، 1414: ابـن منظـور:ك.ر(»گيـرد مقصود ديگری مورد قصد قـرار مـى

مى) 1:187، 1368: مصطفوی و آيات عقلرابطه توان است را ورزی تبيـين تكوينى

مى. نمود و مستقل دانسته، تمام عاقل با شناختى كه از خدا حاصل كند او را قيوم لنفسه

و نيازمند به او مى و وابسته چنين شخصـى بـه ايـن. داند موجودات ديگر را قائم به او

كه باور مى و تنهـا خـدا بـى«رسد و سـتوده نيـ ای مردم شما نيازمند به خدا هستيد از

او هيچ موجودی را در نظـام تكـوين مسـتقل از خداونـد متعـال)15: فاطر(5»است

در به همين جهتشمارد نمى است كه نگاه او به تمام ما سوی اّهللاٰ نگاهى ابزاری شـده،

بنابراين سر كيفيت تعقل در آيات. نمايد آينه وجود تمام آنها خداوند متعال را نظاره مى

را» آيه« تكوينى در واژه نهفته است؛ به راستى روشن است كه اگر كسى نظـام تكـوين

مى» آيه الهى« و قاطعانه به خدای متعال منتقل . شود محسوب كند عاقالنه

مـورد امـر بـه تعقـل در كنـار برخـى4در قرآن كريم در عالوه بر آنچه ذكر شد

و61:و نـور 118:و آل عمـران 242: بقـره(.مطرح شده است دستورات شرعى نيز
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و شـرحو عمل به دستورات شرعتعقل رابطه كيفيت تبيين)28: روم نيازمند به بسط

قبل از تبيين آن، نگاهى اجمالى به برخى از ايـن آيـات به همين جهتبيشتری است؛ 

و عده، شير دادن زن مطلقـه 242– 228در سوره بقره آيات. افكنيم مى احكام طالق

و برخى از  ن گونـه خـدايـا«احكام نماز بيان شده، در پايان آمده اسـت به فرزندش،

بيآ مىياتش را براى شما مـراد از آيـات در ايـن آيـه6»كند، باشد كه تعقل نماييـد ان

است كه به دعوت قرآن كريم بايد در آنها تعقل شرعىو دستورات شريفه همين احكام

اكل از بيوت آبـاء، امهـات، حكم جواز)61: نور:ك.ر( در نمونه بعدی. صورت پذيرد

و بيتى كه كليـدش را بـه شـما  اخوان، اخوات، اعمام، عمات، اخوال، خاالت، دوست

و همچنين ذكر رعايت ادب داخل شدن در خانه، بيان شـده، در نهايـت بـا  سپرده اند

آيا«عبارت همان بين گونه خدا مىياتش را براى شما به» كند، باشد كه تعقل نماييد ان

ر(.زی ترغيب شده استعقل ور 61:و نور 248– 242: بقره:ك.برای اطالع بيشتر

)118:و آل عمران 103:و مائده 151:و انعام

بـوده، قضـاوت» عقـل گريـز«به راستى چگونه قرآن كريم در اين احكام كه نوعا

و اثباتا ممكن نيست ترغيـب بـه تعقـل)247، 1387: مظفـر:ك.ر( عقلى در آنها نفيا

وده است؟ اين سوال با الغای خصوصيت از آيات ذكر شده پر اهميت تر مـى شـود؛ نم

در توضيح اينكه از آيات مذكور اين معنا اسـتظهار مـى گـردد كـه ترغيـب بـه تعقـل

خصوص احكام شرعى بيان شده مطرح نيست، بلكه تمـام احكـام شـريعت اسـالمى 

عدم«هار ريشه در قاعده اصولى اين استظ. اينگونه بوده، تعقل در آنها امری الزم است

-دارد؛ عالوه بر اينكه تنوع احكام شرعى مطرح شده در اين آيات» مخصصيت مورد

و» عقل گريز شرعى«تا حدی كه احكام نيز ... را مانند حكم عده طالق يا احكام نماز

مى-در خود جای داده است  مى. نمايد اين استظهار را تقويت تـوان به راستى چگونه

مى عمل به اين دستورات شرعى را عاقالنه محسوب تواند در خصوص نمود؟ آيا عقل
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مناسك حج حكمى نموده، بر ضرورت يا عدم ضرورت آنها برهانى قطعى اقامه كنـد؟

و از طريق با تمام جزئيات توان كدام يك از ابواب فقه را مى عقل مستقل تشريح نمود

كش» چيستى« ف كرد؟ روشن است كه عقل در اين حوزهمسائل آن را با قضاوت عقل

ناتوان بـوده، سـكوت-كه موارد محدودی در فقه دارند-» مستقالت عقليه«در غير

و به خود حق قضاوت نمى اختيار مى از.دهد كند بـه همـين دليـل اسـت كـه برخـى

انديشمندان اماميه معتقدند هر چند حكم عقل حجت است لكن در بين احكام شرعى، 

حكم نيز با عقل مستقل به اثبات نرسيده، مگر اينكه در بيان شرع نيز وجود حتى يك

حال كه فهـم چيسـتى غالـب احكـام شـرع)98،ق 1403: صدر:ك.ر(.داشته است

توسط عقل ممكن نيست چگونه است كه در آيات مذكور ترغيب به تعقل در خصوص 

 اين احكام شده است؟

ا به هر روی به نظر مى ماننـد آنچـه در آيـات–ين سوال مهـم نيـز رسد پاسخ به

آيـه بـودن احكـام. اسـت» آيـه«در گرو توجه تام به معنـای واژه-تكوينى گذشت 

 مقصود اين اسـت كـه. تواند گره اين مساله را بگشايد شريعت حد وسطى است كه مى

 با توجه به اينكه در قرآن كريم بر ايـن»تعقل«و»احكام شرعى عقل گريز«كيفيترابطه

وقتـى بـا» عاقل«است؛ زيرا استنباطصورت پذيرفته است قابل» آيه«احكام اطالق

ای اين احكام عقل گريز مواجه مى شود، به جای اينكه نگاه استقاللى به آنهـا داشـته،

و ابزاری«سوال نمايد؛» فلسفه يك حكم شرعى«بسا از  به آنهـا نمـوده،» نگاه آيه ای

و نواهى،  و ناهى را نظاره كرده، در نتيجه به عمل به آنها با تمـام در آينه اين اوامر آمر

به. دهد دقت تن مى نمايد بلكه نظر بـه اين احكام نمى» چيستى«او با عقل خويش نظر

و عالماتى كه او را بـه مقصـود فراتـر منتقـل» هستى« و آنها را جز آيات آنها افكنده،

به. بيند سازند، نمى مى و فهم«تعقل برای وصول به بنابراين گويا ترغيب ايـن» چيستى

و عمل«احكام نيست بلكه برای وصول به  .به آنها است» هستى
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و نگاه استقاللى به آنها افكند، بهره ای از تعقل نبـرده اگر عاقل در آيات توقف كند

كـدام. تابد است؛ چرا كه هيچ خردمندی چنين رفتاری در مقابل مطلق آيات را بر نمى

و رانندگى برسـد، بـه جـای انتقـال بـه عاقل وجود  دارد كه وقتى به عالئم راهنمائى

و  و جو نمايد؟ ... مقصود آنها توقف كرده، از جزئيات آن تابلو يا چراغ راهنمائى پرس

اساسا اين عالئم برای گذر است نه برای توقف، گذری همراه با توجه به مقصودی كـه 

هنگام مواجهه با دستورات شرع، به جای اينكـه در آنها نهفته است؛ بنابراين عاقل نيز 

و از  كه ای بسا عقـل–آنها سوال نمايد، در آينه اين احكام حكمتدر آنها توقف كند

مى–گريزند  و نهيـى خدای حكيم مطلقى را نظاره كند، كه هرگز بـدون حكمـت امـر

بـر همـين. كند، حتى اگر اين حكمت بر او پوشيده باشـد ننموده، شريعتى را جعل نمى

و سرسـپردگى  اساس عاقل به اطاعت نسبت به تمام دستورات شرع تن داده، به انقياد

. رسد محض مى

و نـواهى بسيار نظير اين رفتار در سطحى فروتر، در بين عقال، در خصوص اوامـر

برای نمونه عاقالن هنگامى كه با دستورات پزشـكى مواجـه. شود متخصصين ديده مى

و چرائىشوند، نظر است مى آنها سـوالو حكمت قاللى به آنها ننموده، از علت ضرورت

كه نمى در«كنند؛ بلكه با توجه به اين باور و حتمـا و متخصص اسـت پزشك اهل فن

به در حقيقت، نگاهى نيمه آيه» بيند كه از من پنهان است اين دستورات مصلحتى مى ای

و ويژگى های دستور دهنده را ديـده، بـر اين دستورات انداخته، در پس آنها تخصص

و ملتزم باقى مـى در. ماننـد همين اساس به تمام جزئيات آن متعهد چنـين رويكـردی

و ويژگى های شارع تعامل با دستورات شرع به طريق اولى ضرورت دارد زيرا اوصاف

قابل مقايسه با اوصاف اين دست متخصصان-كه تنها برای خردمندان نمايان است-

همين جهت بر اساس تحليل پيش گفته عقل به روشنى در تمـام دسـتورات نيست؛ به

و انقياد مطلق نموده، نگاهى تماما آيه مى شرع امر به اطاعت . افكند ای به آنها
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و انقياد عاقالنه در حقيقـت عنصـری مـوثر اسـت كـه شـخص را بـه اين اطاعت

و تحقق شكل سخ-»حقيقت عقل«گيری استن به ميان آمدهكه در متون دينى از آن

مى- در. نمايد واصل و تسـليم، چرا كه بر اساس مباحث پيشين گذشـت كـه طاعـت

.استبه عنوان يكى از اصلى ترين اوصاف عاقالن بيان شده متون دينى

: توان مدعای اين بخش را در قالب شكل اول از قياس اقترانـى خالصـه نمـود مى

به+ ند هست» آيه امر كننده حكيم«دستورات شرع هر دستوری كه اينچنين است عمل

.بنابراين عمل به دستورات شرع ضروری است= آن ضروری است 

شرع-3-2  علمى بودن دستورات

مى×اين مجال به كالم مهمى از امام صادق در نمـائيم كـه حـاوی نكـات اشاره

و. برای پاسخ به سوال اصلى اين تحقيق استبسيار ارزنده ای  پنجم از در روايت سى

و الجهل« ،×صـادق امام)1:29ق، 1407: كلينى:ك.ر( اصول كافى،»كتاب العقل

و تشريعى را تشريح مى حضـرت. نماينـد كيفيت تعقل در بستر توجه به آيات تكوينى

و هـم بـا آيـات نظـام-در كالمى واحد-رابطه تعقل را  و هم با آيات نظام تكـوين

. تشريع بيان نموده اند

در روايت از يك منظر از چهار بخش تشكيل شده استاين و مطلوب اين نوشتار

در بخش دوم،»فضيلت تعقل«در بخش نخست به تبيين.بخش چهارم آن وجود دارد

و نظام تكوين« تشريحبه  به،»رابطه عقل درو» احكـام عملـى عقـل«در بخش سوم

و«بهنهايت در بخش چهارم در. استداخته شدهپر» دستورات شرعرابطه عقل امـام

مى اين بخش كشـفيات«و ائلفضـدهند چرا كه راوی با شـنيدن به سوال راوی پاسخ

و عملى مى» نظری شـود بـه با اين وجود آيا نمـى«دهد كه بپرسد عقل به خود اجازه

و وحى بى در پاسخ بـه ايـن7»نياز گرديد؟ عقل اكتفا نموده، در حقيقت از تعاليم انبياء
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و مى» دستورات شرع«سوال بيان جامعى مطرح شده كه رابطه تعقل نمايـد، را نيز بيان

مى: اين بيان مركب از دو مقدمه است كنـد اوال عقل در بين كشفيات نظری خود درك

و رهـا  و به سبب حكمتى كه دارد انسـان را يلـه و ناپسندی دارد كه خالق عالم پسند

داند كه توان تحصيل ثانيا همين عقل به ضعف خويش معترف بوده، مى8نيافريده است؛

های خدا را ندارد؛ در نتيجه بايستى به سـراغ طريـق ديگـری در تمام مطلوب» علم«

و اين طريق چيزی جز  بنابراين آنچه از طريق. نيست» وحى«برای تحصيل علم برود

مى» دستورات شرعى«وحى، به عنوان  با ايـن بيـان تمامـا عقلـى آيد، شارع به دست

و عبد بايستى به جای سوال از حكمـت  است؛ به اين معنا كه آيه ای از آيات خداست

آن با كمال خضوع به آن تن داده، فقط بدان جهت كه به مطابقت اين عمـل بـا رضـای 

آن. دارد با دقت تمام به آن عمل نمايد» علم«شارع  عقـل«هر چند محتوای ظـاهری

و» گريز و قبح آن را درك نمايد باشد .عقل نتواند به تنهايى حسن

الزم است قياسى را به شـكل ذيـلهبرای توضيح بيشتر اين فقره از روايات شريف

: مطرح نمائيم

زيرا در علم اصول فقه ثابـت شـده» عمل به احكام شرع، عمل به علم است«اوال

مىاست كه تمام فتاوای فقيه جامع الشرايط، يا عينا از ادل و يا اگره قطعى استفاده شود

، 1387: مظفـر:ك.ر(.ای قطعى دارند نمايند، اين ادله پشتوانه ادله ظنى آن را اثبات مى

ای كه فقيـه قطـع بـه است به گونه» علم«به عبارت ديگر فتاوای فقيه يا از سنخ) 386

و يا دست كم از سنخ  ب» علمى«صدور آن از شارع دارد ه صدور است كه هر چند يقين

ايـن. مشى نموده است كه به يقين مورد رضای شارع است» طريقى«آن ندارد لكن از

مى» حجت«يا» اماره«سنخ دوم همان چيزی است كه در علم اصول فقه  . شود خوانده

اند، هستند، رواياتى كه از معصوم نقل شده» اخبار آحاد«ترين امارات در نزد فقها رايج

ب ه عدد تواتر نرسيده، طبعا يقين به صدور آنها از معصوم حاصـل لكن تعداد روات آنها
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نيستند لكن ادله» يقين«و» علم«چنين رواياتى هر چند به خودی خود مفيد. گردد نمى

ــى و يقين ــى ــده اســتـ قطع ــا بحــث ش ــب اصــولى از آنه ــه تفصــيل در كت ــه ب  ك

و لـزوم متابعـت از آنـان» حجيت«بر-) 450-428همان،:ك.ر(  وجـود دارد؛آنها

مى به گونه تواند با كمال اطمينان به محتوای آنها عمل نموده، بر اساس آنهـا ای كه فقيه

. فتوا دهد

×اين مقدمه از عبارت امام صـادق» واجب استعمل به علم بر هر عاقلى«ثانيا

5ََ«: فرمودنـد در انتهـای حـديث در حديث پيش گفته استفاده مى شود زيرا فَوََج�َب
َطلَُب �لِْعلْمِ �لَْع و مـى»اقِِل تـوانو روشن است كه طلب علم مقدمه عمل بـه آن اسـت

و دستيابى به آن، عمل به علم نيز ضروری اسـت شـاهد ايـن.گفت پس از طلب علم

و» معصيت الهى«و» طاعت«مدعا اين است كه در فقرات قبلى همين روايت سخن از 

اسـت؛ بنـابراين طلـب ايـن علـم در حقيقـت» عدم دستيابى عقل مستقل به آنها«نيز

و پرهيز از معصيت اوست مقدمه بايد توجـه نمـود كـه. ای برای وصول به طاعت الهى

از علم گستردهممكن است در اين عبارت مراد از  بـوده معنـای» های يقينى دانسته«تر

:و راغـب2:12ق، 1410:دىيـفراه:ك.ر(يعنى مطلق ادراك ومعرفـت–لغوی آن

اراده شده باشد؛ لكن بـدون شـك-) 2:447ق، 1414:و فيومى 1:580ق، 1412

و در اطالق اين عبارت داخل خواهد بود» يقين« . از مصاديق علم است

ا عمل به احكام شرع بر هر عاقلى ضـرورت«: ين دو مقدمه از اين قرار استنتيجه

و نهى» دارد و انقياد در مقابل امر های صادر شده بر اساس اين تحليل التزام به شريعت

و بـدين-» عقل گريز«حتى در خصوص احكام-در آن  كـامال عقلـى خواهـد بـود

از» تسليم«و»عتاطا«بر عنصر متون دينىطريق سر تاكيد فراوان  بـه عنـوان يكـى

مى» عاقالن«های ويژگى .گردد روشن

عمل: بنابراين خالصه مدعای اين بخش نيز در قالب قياس ذيل قابل تشريح است
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و يقين«به دستورات شرع عمل به بـر هـر عـاقلىو يقـين عمل به علم+ است» علم

.است بر هر عاقلىعمل به دستورات شرع= واجب است

شرع-3-3  منجز بودن دستورات

اگـر«: وارد شد، حضـرت بـه او فرمـود×زنديقى كه منكر معاد بود بر امام رضا

و شـما–كه نيست–سخن شما درست باشد  در اين صورت آيا نه اين اسـت كـه مـا

و ايمان ما زيانى به مـا نمـى و زكات و روزه و نماز زنـديق» رسـاند؟ مساوی هستيم

آيـا–كه هسـت–اگر سخن ما درست باشد«: فرمودند×پاسخى نداد، سپس امام

و ما نجات پيدا نمى )3:36ق، 1403: مجلسى(9»كنيم؟ شما هالك نمى شويد

مى» ديوانگى«ابن ابى العوجاء كه رفتار حاجيان را در سرزمين مكه كـرد محسوب

اگر اينچنين باشد كه تو مى گـوئى«: با امام صادق برخورد نمود، حضرت به او فرمود

و هم تو نجات–كه البته اينچنين نيست–]و آخرتى وجود نداشته باشد[ آنگاه هم ما

]و سرای آخرت وجود داشته باشد[گوييم خواهيم يافت؛ اما اگر آنچنان باشد كه ما مى

ا– مى–ست كه البته اينچنين مى آنگاه ما نجات : كلينـى( 10».شوی يابيم اما تو هالك

)1:78ق، 1407

و نظاير آنها :3ق، 1403:و مجلسى 126ق، 1398:هيابنبابو:ك.ر( روايات فوق

دفع ضـرر«رواياتى هستند كه انديشمندان شيعه از آنها قاعده)75:87:و همان 154

يح اين قاعده بدين شرح است كه ارزش يك احتمال توض. اند را استفاده كرده» محتمل

و عامـل دوم ميـزان ارزشـمندی خـود  تابع دو عامل است؛ عامل اول در صد احتمال

در نتيجه ممكن است يك احتمال،)24، 1384: يزدی مصباح:ك.ر(. باشد محتمل مى

الی هر چند در صد پايينى داشته باشد، ارشمند تلقى شده، به دليـل ارزش محتمـل بـا

مى. آن، مورد توجه عقال واقع شود و معاد نيز توان از ايـن قاعـده در باب وجود مبداء
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و معاد بسيار بهره مند شد؛ توضيح اينكه اگر در باور شخصى ميزان احتمال وجود مبداء

ضعيف بوده به آنها يقين نداشته باشد، باز هم به حكم عقل بر او الزم است كه به احكام 

در اينجا برابر است با حيات ابدی اخروی كـه» ارزش محتمل«د؛ زيرا شرع ملتزم باش

با به جهت پايان  11.هيچ چيز ديگری قابل مقايسه نيستناپذير بودن

آن. انـد انديشمندان شيعه از اين قاعده در موارد متعددی استفاده نمـوده برخـى از

ال«و يـا) همـان(»ضرورت پى جوئى دين«برای اثبات  :ك.ر(»هـىوجـوب معرفـت

يا)1،27ق، 1410سبحانى، »وجوب تحقيق در خصوص برهـان مـدعى نبـوت«و

: نى تهرانـىيحسـ:ك.ر(»ضـرورت معـاد«و يـا) 4:344ق، 1420: سبحانى:ك.ر(

مى بهره برده) 1:138ق، 1423 مى اند لكن به نظر تـوان از ايـن قاعـده در بـاب رسد

به« و قطعى بـودن تمـام آنهـا» دستورات شرعضرورت التزام نيـزو در حقيقت منجز

به. استفاده نمود دستورات شرع شناخت يقينى خداوند متعال توضيح اينكه برای التزام

و قبـل از تحصـيل يقـين در ايـن  و بسياری از امهات مسائل اعتقادی ضرورت ندارد

به مسائل در ايـن حكـم عقلـى.نمايـد حكم مـى» ضرورت اطاعت از شرع«نيز عقل

مى» قبح عقاب بال بيان«حقيقت موضوع قاعده  و ايـن قاعـده بـه كسـانى را رفع كند

به ديگر سخن حتى اگر كسـى.اند يابد كه به اين حكم عقلى واصل نشده اختصاص مى

و سرای آخرت ترديد داشته باشد باز  در اصل وجود خداوند متعال يا اصل وجود معاد

والزى دفع ضرر محتملهم به حكم عقل م است به نظام ايدئولوژيك دين پايدار باشـد

و رها تصور ننمايد و عملكرد، خود را يله . در حقيقت در رفتار

اثبـات وجـود«روايات پيش گفته كه نقل گرديدند نيز» مورد«جالب اين است كه

پى«يا» خدا ضـرورت تصـديق مـدعى«يـا» ضرورت معاد«يا» جوئى دين ضرورت

بل...و» نبوت در» عمل به دستورات شرع«كه مورد اين روايات نيست است؛ چنانچه

و ايمان ما زيانى بـه مـا«: فرمودند×روايات نخست امام رضا و زكات و روزه نماز
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حج«از×و در روايت دوم نيز امام صادق 12»نمى رساند در» مناسك حمايت كرده،

هم. حقيقت از عمل به آنها از موضع عقل دفاع نمودند ه تـا جـايى كـه نگارنـده با اين

اطالع دارد انديشمندان شيعه از اين قاعده نفيس در اين امر به صورت صريح اسـتفاده

.نمايند نمى

را» ضـرورت انجـام طاعـت«توان موضوع حكم عقل بـه بر اساس آنچه گفته شد مى

از» يقين«منحصر در ك»ظن«و» يقين«ندانسته، بلكه اعم ه اگر محسوب نمائيم؛ با اين بيان

رفتار عملى خاصى، حتى به صورت ظنى مورد رضايت شارع دانسته شد، عقل حكـم بـه

نمايد؛ زيرا عمل كردن به آن ضرری را به دنبال نـدارد لكـن تـرك ضرورت عمل به آن مى

طبق اين 13.ناپذير اخروی را در حق او محقق سازد كردن آن ممكن است ضررهای جبران

گيـرد لكـن كه مورد فتوای فقها قرار نمى- دستورات ظنى شرع تحليل حتى عمل كردن به 

ني در برخى روايات ضعيف السند ذكر گرديده است آن» نامعقول«زـ نخواهد بـود بلكـه از

به دنبال ندارند مـى تـوان- حتى برای زندگى دنيوی- جهت كه اين دستورات ضرری را 

.آنها به اين دستورات عمل نمودبه اميد بهرمندی از منافع اخروی محتمل موجود در 

و بـرای ضـروت و منجز است و الزم بنابراين عمل به دستورات شرع معلق نيست

را التزام عملى به آنها نبايد حالت منتظره و نبايد اين امر ای در عاقل وجود داشته باشد

و يا حصول امر ديگری بدانيم بلكه صرفا به جهت دفع  و معلق به حصول يقين مشروط

و به دقت به آنهـا  و نواهى تن دهد مضرات خطير احتمالى آنها الزم است به اين اوامر

.عمل نمايد

توان در قالب شكل اول از قياس اقترانى تبيين خالصه مدعای اين بخش را نيز مى

هـر آنچـه اينچنـين+ است» دفع ضرر محتمل«عمل به دستورات شرع موجب: نمود

ع و عمل بـه دسـتورات شـرع منجـز= قال ضرورت دارد است عمل به آن منجز است

و عقال ضرورت دارد .است
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 نتيجه گيري-4

و روايات اسـالمى رابطـه وثيقـى بـين در» اطاعـت«و» خـردورزی«در آيات و

و عمل به دستورات شرع مورد تاكيد قرار گرفته است؛ بـا بررسـى حقيقت عاقل بودن

و روايات مى ر در همين آيات :ا برای اثبات اين رابطه استنباط نمودتوان سه دليل

كه از برخى آيات–دستورات شرع تاكيد دارد» آيه بودن«اولين دليل بر عنصر.1

از–شود قرآن استظهار مى ای عـالم دستور دهنده«به اين معنا كه دستورات شرع خبر

و اطاعت از دستورات چنين آمری بدون شك عاقالنه استمى»و حكيم .دهند

و يقينى«دومين دليل اما بر عنصر.2 كه–بودن دستورات شرع تاكيد دارد» علمى

به–شود از برخى روايات استفاده مى و يا به اين معنا كه دستورات يا خود يقينى بوده

و بدون شك اطاعت از چنين دستوراتى عاقالنه است يقين ختم مى .شوند

از–دستورات شـرع قـائم اسـت» منجزيت«در نهايت دليل سوم بر عنصر.3 كـه

و اطاعت از آنها مشروط–شود برخى ديگر از روايات استفاده مى چرا كه عمل به آنها

و حتى قبل از اثبات يقينى اصول اعتقادی از باب دفع ضرر  به شناختهای يقينى نيست

.گردد محتمل كامال عاقالنه ارزيابى مى
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 نوشت پي
ُهُم الُْعقََالُء«.1 ِ بَِطاَعِة اّهللاٰ الَ الُْعم ِإن َو

ِ بَِطاَعِة اّهللاٰ ».الَْعَمُل

لَه«.2 َأْطَوُعُهْم َو ِ ِهللاّٰ َأْخَوفُُهْم َعْقًال »َأكَْمُل الناِس

اَعةُقَْدِر الَْعْقِلَعلَى«.3 تَكُوُن الط«

ُسبَْحانَه الناِسَأْعقَُل«.4
ِ ِهللاّٰ »َأْطَوُعُهْم

َِميُد{.5
ْ
E/ FGُِهَو /لَْغ ُ �/ب;َ ِ JَِK /ب; L/نُتُم /لُْفَقَر

َ
A Nُا;O/ َهاFف

َ
ك )15، آيه35فاطر؛(}يَا

َيْعِقلُو8َ{.6 لََعل;ُكْم لَُكْم Tيَاتِِه Fب/ ُ UVَيُب )242، آيه2بقره؛(}�Yََلَِك

فََهْليِق«.7 لَُه غَىكْتَِفيَل ُدوَن بِالَْعْقِل »ِرِهيالِْعبَاُد

تُرَْجُعو8َ{ به اين معنا در آيات قرآن نيز ارشاد شده است نظير.8 َال Kَِ[َْنا ن;ُكْم
َ
�َك َقَبًثا َخلَْقَناُكْم غ;َما

َ
ك فََحِسبُْتْم

َ
A{)؛ مومنون

.)115، آيه 23

َرَأ«.9 كَاَن الْقَْويَأ ِإْن لََت َو قَْولَكُْم ِإيلُ َو لَْسنَا َأ تَقُولُوَن كََما ُهَو َاليَس َو َسَواًء َشَرعًا َصلياكُْم َما نَا يُضرَزك َو ُصْمنَا َو َوينَا نَـا

ِإْن ع َأبُو الَْحَسِن فَقَالَ فََسكََت نَقُولُيَأْقَرْرنَا كََما ُهَو َو قَْولَنَا قَكُْن الْقَْولُ لَْستُْم نََجْونَاَأ َو َهلَكْتُْم »ْد

لَيِإْن«. 10 َو تَقُولُ كََما نََجْوَتيكُِن اْألَْمُر َو نََجْونَا تَقُولُ كََما ِإْنَس َهلَكْتيَو َو نََجْونَا نَقُولُ كََما ُهَو َو نَقُولُ كََما »كُِن اْألَْمُر

ـ دفع نمى كنند اما. 11 و كشتى ـ نظير سوار شدن بر هواپيما بايد توجه نمود كه عقال هر چند برخى ضرر های محتمل را

و در نتيجه ترك دستورات شرع را دفع نمايند زيرا بـا دفـع ضـررهای  و معاد الزم است ضرر محتمل در انكار مبداء

و مشابهات آنها زندگى طبيعى ايشان مختل مى شود رسيده بلكه امكان زندگى از كف آنهـا» مشقت«و به مرز مذكور

و كشتى خاتمه نمى يابد بلكه بسياری از امور ديگـر  مى رود زيرا دفع چنين ضررهائى با ترك سوار شدن بر هواپيما

و مانـدن زيـر آوار در كمـين ايشـان اسـت  ايـن! نيز بايد ترك شوند مثال زير سقف نبايد بنشينند زيرا احتمال زلزله

ضررهای محتمل مرزی ندارند به گونه ای كه اگر شخص اقدام به هر يـك از امـور طبيعـى روزمـره خـويش نمايـد

كم–ضررهای محتملى  متوجه او است، اما متقابال دفع ضررهای محتمل از انكار–هر چند با در صد احتمال بسيار

و عمل به نظام اي و معاد و در نتيجه پذيرش مبداء و معاد دئولوژيك دين هرگز موجب اختالل در زندگى طبيعى مبداء

و هرگـز صـعوبتى را بـرای عمـل» حرج«و» مشقت«اشخاص نمى شود زيرا مرز عمل به اين نظام دستوری  اسـت

.كنندگان به ارمغان نمى آورد

َصليَال«. 12 َما نَا يُضرَزك َو ُصْمنَا َو »نَاينَا

: آنگـاه كـه فرمودنـد-كه پيشتر از آن سـخن رانـده شـد-در كالم امام صادقرا» علم«بر همين اساس مى توان. 13

َطلَُب الِْعلِْم« َعلَى الَْعاِقِل .محسوب نمود» يقينيات«گسترده تر از حوزه»فََوَجَب
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 نامه كتاب

.ق 1398،نيمدرس، اول، قم، جامعهالتوحيدعلى،ه محمدبنيبابو ابن.1

، منظور محمدبن ابن.2 .ق 1414صادر،، سوم، بيروت، دار15، العرب لسانمكرم

3.، و طبقات االصفياءاالصبهانى احمد بن عبد اّهللاٰ ، دوم، بيروت، دار الكتب العربـى،10، حليه االولياء
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