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چکیده
يكي از مباحث پيچيده و بحث انگيز در حوزه احكام شرعي ،بحث امكان درك مصالح و مفاسد احكام
است .دانشمندان و فقيهاني که پذيرفتهاند که احكام اسالم تابع يك سلسله مصالح و مفاسد است ،در اين
خصوص که آيا ميتوان به مصالح و مفاسد احكام شرعي پيبرد و آنها را درك نمود يا خير اختالف کرده-
اند .موافقان بر اين باوراند که درك مصالح و مفاسد احكام شرعي توسط انسانهاي آگاه ذي صالح امكان-
پذير است .بديهي است که پذيرش اين ديدگاه ،دست کم در امور کيفري ميتواند واجد آثار مهمي باشد و
به فقه جزايي توانمندي بيشتري در برخورد با معضالت اجتماعي به ويژه امور مستحدثه اعطا کند .از اين
رو ،مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده
است که حجيت و کارايي عقل را در درك مصالح و مفاسد احكام الهي با تكيه بر داليل متعدد قرآني و
روايي و نيز عقلي ميتوان اثبات نمود .بنا بر اين ،يكي از لوازم تدوين و وضع قوانين مؤثر و کارآمد جزايي،
تالش براي شناسايي علت جعل هر يك از احكام شرعي مكشوف است.
واژگان کلیدی :قرآن ،احكام شرعي ،مصالح و مفاسد ،فقه جزايي ،قانونگذاري.
.1مقدمه
يكي از مهم ترين مفروضات نظريه مقاصد شريعت که در عين حال ،يكي از پيچيده ترين و بحث انگيز
ترين مباحث فقهي-اصولي است ،امكان درك مصالح و مفاسد احكام شرعي است .پيروان نظريه مقاصد
شريعت به رغم موضع گيري هاي تند مخالفان ،بر اين عقيده اند که انسان هاي آگاه ذي صالح مي توانند
مصالح و مفاسد احكام شرعي را درك نمايد .به باور آنان عقول خالي از هوا و هوس و به دور از ذوق و
سليقه هاي شخصي مي توانند از طرق معتبر و دست کم در احكام غير عبادي ،علت جعل هر يك از احكام
شرعي مكشوف را درك کنند.
 - 1استادیار دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره)Riahijavad@yahoo.com ،

بديهي است که اين امر با کشف حكم شرعي توسط عقل متفاوت است .در کاربرد عقل براي کشف حكم
شرعي ،عقل به عنوان دليل مستقل از کتاب و سنت و در عرض آن دو عمل ميکند؛ اما در کشف مصالح و
مفاسد حكم شرعي مكشوف ،عقل تالش ميکند تا علت حكمي را که از کتاب و سنت به ما رسيده است
درك نمايد .بنا بر اين ،موضوع مقاله حاضر ،همين کاربرد اخير عقل است و کاربرد استقاللي عقل در کشف
حكم شرعي و ديدگاه هاي متعارضي که در اين زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
در اين نوشتار تالش مي شود تا با بررسي ديدگاه ها و داليل مخالفان و موافقان امكان ادراك مصالح و
مفاسد احكام شرعي ،پاسخي براي اين پرسش يافته شود که آيا مصالح و مفاسد همه يا بعضي از احكام
براي عقل قابل درك است يا خير؟ بنابراين ادامه بحث در سه قسمت مطرح ميگردد؛ ابتدا ديدگاه موافقان
امكان درك مصالح و مفاسد و داليل آن بررسي ميشود (بند  )2و سپس داليل ديدگاه مخالفان امكان درك
مصالح و مفاسد بررسي و نقد ميشود (بند )3؛ و در آخر ،نتايج بحث بيان خواهد شد (بند .)4
 .2ديدگاه موافقان امکان درك مصالح و مفاسد
بسياري از فقها و اصوليان شيعه و اهل تسنن بر اين باورند که فقها و افراد آگاه به مسائل اسالمي مي توانند
مصالح و مفاسدي را که موجب تشريع احكام شرعي شده اند ،دست کم در احكام غير عبادي کشف کنند.
اين کشف بر اساس نصوص يا ظواهر کتاب و سنت و يا طرق عقلي مفيد قطع صورت ميگيرد .اين گروه از
علما نيز براي اثبات ديدگاه خود به داليل عقلي و ادله نقلي استناد و استدالل کرده اند .البته از آن جايي که
حجيت نصوص و ظواهر کتاب و سنت مورد وفاق بوده و محل اختالف نيست عمده داليل ايشان به اثبات
توان عقل بر کشف مصالح و مفاسد احكام اختصاص يافته است.
 .1عقل در برخي موارد فعل يا ترك فعلي را داراي مصلحت يا داراي مفسده مي يابد .در چنين مواردي اگر
هيچ ترديدي نسبت به مصلحت يا مفسده نداشته باشد و به آن قطع پيدا کرده باشد ،نه تنها خود به آن قطع
وفا دار است ،بلكه به اين اعتقاد نيز ميرسد که هر قانون گذار حكيم ،عاقبت انديش و دانايي نيز ميبايست
بر اساس آن مصلحت يا مفسده مقطوع قوانين متناسبي را وضع نمايد و همين ادراك قطعي جهت است
(احمدي ابهري.)43 ،1331 ،
به عنوان مثال ،اذيت و آزار ديگران امري است که مفاسد بسياري بر آن مترتب است و در شريعت اسالمي
از محرمات محسوب ميگردد .با اين حال ،ما ميبينيم که ممنوعيت آن به احكام اسالمي اختصاص ندارد،

بلكه قانونگذاران کشورهاي غير اسالمي که تقيدي به پذيرش دستورات دين ندارند نيز بر اساس ادراکات
عقلي مفاسد ايذاء ديگران را درك نموده و ارتكاب آن را در صورتهاي مختلف ممنوع کرده اند .بنابراين،
در مواردي عقل توانايي درك مفاسد و مصالح افعال را دارد.
 . 2دليل ديگري که مي توان بر امكان درك مصالح و مفاسد بدان استدالل کرد ،آياتي از کتاب الهي است که
خداوند به موجب آن ها به عدل و احسان ،انجام خيرات و اعمال صالح امر فرموده و از شر و فساد و منكر
نهي نموده است (رك :مائده3/؛ نساء 83/و  121و 138؛ انعام182/؛ نحل 67/و19؛ بقره171/؛ عنكبوت.)48/
در چنين مواردي ،اگر اوامر و نواهي ناظر به مواردي بود که مخاطبان آن ها را نمي شناختند ،مخاطب قرار
دادن آن ها با آن اوامر و نواهي چه فايده اي داشت؟ آيا مي توان انكار نمود اعرابي که در صدر اسالم مورد
خطاب آن اوامر و نواهي قرار گرفتند ،از معنا و مفهوم آن ها ،ادراك واضح و روشني نداشتند؟
خداوند در آيه کريمه  19سوره مائده به ما خبر نداد که شراب و قمار و  .....و حبس و پليد شدند« :يا أَيُّهَا
الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»« :اى
کسانى که ايمان آورده ايد ،شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند .پس ،از آنها
دورى گزينيد ،باشد که رستگار شويد»؛ و يا در آيه  32سوره مبارکه اسراء نفرمود که زنا موافق مصالح و
منافع مردم بود و از اين پس فاحشه گرديد« :وَ ال تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيال»« :و به زنا نزديك
مشويد ،چرا که آن همواره زشت و بد راهى است»؛ و يا در آيه  222سوره مبارکه بقره نفرمود که محيض
موجب جلب منافع براي مردم بود و از اين به بعد آزار و اذيت گرديد« :وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ
أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ»« :از تو در بارهي عادت ماهانه [زنان] مىپرسند ،بگو :آن ،رنجى است.
پس هنگام عادت ماهانه ،از [آميزش با] زنان کناره گيرى کنيد ،و به آنان نزديك نشويد تا پاك شوند .پس
چون پاك شدند ،از همان جا که خدا به شما فرمان داده است ،با آنان آميزش کنيد .خداوند توبهکاران و
پاکيزگان را دوست مىدارد»؛ بلكه اين موارد پيش از آمدن نص نيز قبيح و فاسد و موجب ضرر مردم بودند
(ريسوني.)313-22 ،1367 ،
بنابراين بسياري از اعمال ناشايست که قرآن از آن نهي کرده است يا اعمال نيك که به آن امر نموده
است،اموري است که قبل از اسالم نيز داراي قبح و حسن ذاتي بوده اند و اعراب از مفاسد و مضرات و يا

منافع و مصالح آن ها آگاه بوده اند؛ چراکه قبل از اسالم نيز در عرف و آداب و رسوم قبايل عرب بسياري از
آن اعمال تقبيح يا تحسين مي شده و با ضمانت اجراهاي سنتي و بدوي آن روزگار نسبت به آن ها واکنش
نشان داده مي شده است .به عالوه ،به دليل همين آشنايي اعراب با مصالح و مفاسد موجب تشريع احكام
الهي بود که بسياري از آنان دين اسالم را دين نجات انسان ها از مفاسد تلقي کرده ،دعوت پيامبر(ص) را
پذيرفته و اسالم آوردند.
 .3دليل ديگري که مي توان براي امكان فهم و درك مصالح و مفاسد احكام شرعي ارائه کرد ،امضايي بودن
بسياري از احكام غير عبادي 1است .در يك تقسيم بندي احكام شرعي را به دو دسته تأسيسي و امضايي
تقسيم کرده اند .احكام تأسيسي ،احكامي هستند که شارع پديد آورنده آن هاست و پيش از جعل شارع
سابقه نداشته اند .اين گونه احكام غالباً در قلمرو عبادات ديده مي شوند .در مقابل ،احكام امضايي احكامي
هستند که پيش از تشريع شارع نيز وجود داشته اند .احكام امضايي،همان آداب و رسوم و سنت هايي است
که در ميان جوامع بشري جاري بوده است و از آن جايي که مقصود از آن ها جلب مصالح عقاليي يا دفع
مفاسد عقالً الزم االجتناب بوده است ،شارع نيز آن ها را به همان نحو يا با تغييراتي مورد تأييد قرار داده و
به اصطالح امضاء کرده است.
بسياري از احكام غير عبادي اسالم مانند احكام سياسي ،قضايي ،جزايي ،مدني ،اجتماعي ،اقتصادي و ...جزء
احكام امضايي هس تند که پيش از شارع نيز سابقه داشته اند .امضايي بودن مشعر بر اين مطلب است که
شارع دستيابي عقالي جامعه به مصالح و مفاسد و مالك هاي احكام مذبور را مورد تأييد قرار داده است
(علوي .)211 ،1332 ،به بيان ديگر ،از آن جايي که بناي شارع در احكام غير عبادي-يعني معامالت به
معناي اعم -بر امضاي سيره عرف و مردم بوده است ،و عقالي جامعه بر اساس برخي مصالح و مفاسد اقدام
به وضع مناسبات و مقرراتي براي تنظيم راوبط خود مي کنند ،پس شارع با امضاي آن سنت ها و رسوم ،در
واقع حكم عقل بر درك مصالح و مفاسد را تأييد کرده است .بنابر اين ،دست کم در باب معامالت،
دسترسي به مصالح و مفاسد امكان پذير است.
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 -بر اساس ضابطهاي که شهيد اول در کتاب قواعد مطرح کرده است ،هرگاه مهمترين هدف موجود در حكم به امور

اخروي مربوط باشد ،آن حكم از عبادات به شمار ميآيد؛ اما اگر مهمترين هدف حكم از امور دنيوي باشد ،آن حكم از احكام
غير عبادي يا معامالت محسوب ميگردد (شهيد اول ،بيتا .)34-8/1 ،برخي ديگر از فقها ،معيار تشخيص احكام عبادي از
احكام غير عبادي را لزوم قصد قربت براي احكام عبادي دانستهاند (هاشمي.)194 ،1416 ،

 . 4اقوال برخي از فقهاي معاصر ،مؤيد اين امر است که در احكام غير عبادي ،دسترسي به مالکات احكام
امكان پذير است .مرحوم امام خميني در کتاب البيع تصريح کرده است که« :و توهّم :أنّ تلك األحكام من
مقتضياته بحسب الواقع و نفس األمر ،و هي مستورة عن نظر العقالء ،و إنّما کشف عنها الشارع العالم بالواقع
في غاية السقوط؛ ضرورة أنّ تلك االعتبارات العقالئيّة ،ال واقعيّة لها إلّا في صُقع االعتبار العقالئي ،و ليست
لها حقائق واقعيّة غيبيّة مخفيّة عن نظرهم .فجعل الخيار مثلًا للمتعاقدين ،حكم شرعي ثابت لهما؛ لبعض
المصالح و الحكم ،کاإلرفاق بهما حال اجتماعهما» (موسوى الخمينى ،بيتا.)183/4 ،
امام خميني همچنين درباره انفال و اموال بدون مالك گفته است« :مالكيت امام (ع) در اين مورد امري
عقاليي است که و ميان همه دولت ها رواج دارد و اسالم در اين باره چيز جديدي را نياورده و بر مشي
عقالء حكم کرده است و اجازه حيازت و مالكيت ثروت هاي طبيعي نيز امري عقاليي و شايع ميان دولت
هاست.»1
بنابراين ،مصالح و مفاسد و مالکات احكام غير عبادي را نبايد امور اسرار آميز و رازآلودي دانست که از
دسترس افراد صالح و عقول خالي از هوا و هوس خارج است و در حوزه ادراکات معتبر عقلي قرار ندارد.
برخي ديگر از فقهاء احكام شرعي ابواب مربوط به مجازات ها و احكام سياسي و به طور کلي معامالت به
معناي اعم را ارشاد به ما حكم به العقل دانسته اند« :همانا اوامر و نواهي وارد شده در ابواب معامالت،
سياسيات و جزائيات از جمله احكام ارشادي هستند که به اموري راهنمايي مي کنند که عقل و فطرت نيز
بعد از اين که متوجه شد ،آن ها را درك مي کند» (منتظري ،بيتا.)847/2 ،
ايشان همچنين افزوده اند« :نظير همين مطلب را ما در باب احتكار ياد آور شديم .آيا اين همه روايات که
در باب احتكار آمده فقط منحصر به خرما و کشمش است ولي مثالً اگر کسي برنج را که اين همه مورد نياز
جامعه است احتكار کرد ،آن را جايز بدانيم؟! اين ها يك مسائلي است که انسان مي فهمد در آن يك تعبد
محض نيست و به علم ايقوف –حدس قطعي -هم که شده انسان درك ميکند که اين گونه مسائل توقيفي
و انحصاري در موارد ذکر شده نيست» (منتظري.)827/3 ،1361 ،

1

 « -و إن شئت قلت :إنّها مُؤمّمة ،و الدول أولياء امورها لمصالح األُمم ،و اإلسالم لم يأتِ في ذلك بشيء جديد ،مغاير لهذا

األمر الش ائع بين الدول ،و إن أجاز النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إحياء األرض الموات ،و حيازة اآلجام و نحوها ،و
العمارة فيها ،و قضى بأنّ کلّا من اإلحياء و الحيازة مملّك ،کما تفعل ذلك سائر الدول أحياناً» (موسوى الخمينى ،بيتا.)41/3 ،

عالمه سيد محمد حسين فضل اهلل نيز معتقد است« :برخي از احكام شرعي همچون عبادات توقيفي هستند،
ولي مالك بسياري از احكام شرعي در معامالت قابل کشف است و مي توان اين مالکات را از نصوص و
مناسبات حكم و موضوع و قرائن موجود ادراك نمود .مشكل اساسي اين است که در جهت تعبدي غرق
شويم و با فقه معامله رمز و راز گونه و تعبد محض بكنيم» .مرحوم عالمه محمد مهدي شمس الدين نيز
گفته است« :تعبد در عبادات از مسائل غير قابل ترديد است ،اما در مسائل اجتماعي مانند فقه خانواده يا
مسائل خريد و فروش تعبد راه ندارد و بايستي در آنها بر اساس ادله و قواعد عام و مقاصد شريعت قياس
نمود» (حسيني ،بيتا.)44-8 ،
يكي ديگر از فقهاي معاصر نيز مصالح و مفاسد احكام را در غير عبادات قابل فهم دانسته و اظهار داشته
است « :البته منظور از اعتبار عقل اين نيست که حجيت احكام عقلي را بدون قيد و شرط بپذيريم بلكه با
رعايت موارد و موازيني را که دارد و نقش عقل منحصر مي شود در حيطه مستقالت عقلي و ...در حيطه
مالکات در مسائل غير عبادي (اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و مسائل حكومتي) در مواردي که مالك حكم
احراز مي شود و نيز در حيطه اوصاف موضوع و مناسبات حكم با موضوع در مواردي که مي توان از راه
آنها موضوع حكم را به گونه يقيني بدست آورد [نيز عقل کاربرد دارد]» (جناتي.)187/2 ،1331 ،
ايشان در ادامه مخالفت خود را با ديدگاهي که عقيده دارد مالکات احكام از راه عقل در مسائل غير عبادي
همانند مالکات احكام در مسائل عبادي قابل ادراك نمي باشد اعالم کرده و اذعان مي دارد که در ابواب
مختلف مانند جهاد ،کيفيت اجراي حدود ،ديه ،قضاوت ،احتكار ،سبق و رمايه ،تشريح ،موسيقي غنايي،
معادن ،انفال ،جزيه و مانند آن توانسته است مصالح و مفاسد احكام را به طور قطعي درك کند و بر اساس
آن اجتهاد نمايد .از نگاه ايشان ،اگر عقل براي کشف مالکات احكام در مسائل غير عبادي به کار گرفته
نشود ،مشكالت جامعه و نظام حكومتي حل نخواهد شد (همان.)186 ،
 .8دليل ديگري که ثابت مي نمايد مصالح و مفاسد مترتب بر احكام قابل درك است ،آياتي از کتاب الهي
است .قرآن کريم در موارد عديده انسان ها را به تعقل و تفكر در شگفتي هاي آفرينش و يا به کار گيري
عقل در پي بردن به حكمت ها و آثار احكام الهي دعوت کرده است .سؤال اين است که اگر عقل توان فهم
اسرار و ظرافت هاي آفر ينش را ندارد و يا اگر فهم و درك فلسفه احكام و مصالح و مفاسد آنها خارج از
طاقت عقل است –آنگونه که مخالفان مي گويند -پس چرا خداوند عقل را به تفكر در موارد يادشده دعوت

کرده است؟ آيا قول به عدم امكان درك ،مستلزم لغويت و عبس و بيهودگي در چنين آياتي نيست؟ آيا عبس
و بيهودگي با حكمت الهي سازگار است؟ آيات کتاب الهي که به تعدادي از آنها در ادامه اشاره مي شود ،به
گونه ايست که از آنها کاربرد و کارايي و تأييد عقل در کشف مصالح و مفاسد احكام الهي استفاده مي شود.
خداي حكيم ،در سوره مبارکه انفال ،بدترين جنبندگان را افراد کر و اللي دانسته است که انديشه نميکنند
(انفال .)22/همچنين در سوره مبارکه نحل فرموده است« :يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ
مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ في ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»« :به وسيله آن ،کشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از
هر گونه محصوالت [ديگر] براى شما مىروياند .قطعاً در اينها براى مردمى که انديشه مىکنند نشانهاى
است» (نحل11/؛ همچنين رك :بقره 63 /و 161؛ اعراف86 /؛ يس 72/؛ رعد2 /؛ غافر76 /؛ ذاريات41 /؛
حديد16 /؛ فجر.)8 /
در سوره بقره ضمن حكم تشريع قصاص آمده است« :وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُون»« :و اى خردمندان ،شما را در قصاص زندگانى است ،باشد که به تقوا گراييد» (بقره .)161 /در همان
سوره پس از تبيين برخي احكام چنين آمده است...« :وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ؛ کَذلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»« :و فرض است بر مردان پرهيزگار که زنان طالق داده شده را بشايستگى
چيزى دهند؛ بدين گونه ،خداوند آيات خود را براى شما بيان مىکند ،باشد که بينديشيد» (بقره.)241-2 /
در سوره مبارکه انعام نيز مؤمنان را به تعقل در دستورات الهي فراخوانده است« :قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ أَالَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ ال تَقْرَبُوا
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»:
«بگو :بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم :چيزى را با او شريك قرار مدهيد؛
و به پدر و مادر احسان کنيد؛ و فرزندان خود را از بيم تنگدستى مكشيد؛ ما شما و آنان را روزى مىرسانيم؛
و به کارهاى زشت -چه علنى آن و چه پوشيده[اش] -نزديك مشويد؛ و نَفْسى را که خدا حرام گردانيده،
جز بحق مكشيد .اينهاست که [خدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است ،باشد که بينديشد»
(انعام .)181 /و از اين قبيل آيات در قرآن مجيد کم نيست (رك :بقره 133 /و 211؛ مائده 16/و 199؛ انعام/
182؛ يوسف2 /؛ نحل19 /؛ نور 26 ،1 /و .)71
.7آخرين دليل ي که در اين جا بدان اشاره مي کنيم ،اخباري است که در آنها به عقل پرداخته شده است .در
روايات رسيده از معصومين (ع) ،آنقدر که از عقل ستايش شده است ،کمتر از موضوعي تمجيد شده است.
از يك سو ستايش و تمجيد عقل ،و از سوي ديگر تقبيح و مذمت عدم تفكر و تعقل در روايات به نحوي

است که مي توان از آن ،حجيت ذاتي عقل و توانايي آن را در شناخت مسائل مختلف اعتقادي ،فردي و
اجتماعي و نيز درك مصالح و مفاسد احكام شرعي به دست آورد.
در خبر است که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند« :همه خير به وسيله عقل ادراك مي شود و کسي که
عقل ندارد ،دين ندارد»( 1ابن شعبه حراني .)84 ،1494 ،امام صادق (ع) نيز عقل را در روايتي حجت ما بين
خدا و بندگان و در روايت ديگري راهنماي مؤمن معرفي کرده است( 2کليني .)28/1 ،1421 ،امام کاظم (ع)
به يكي از ياران خود به نام هشام بن حكم فرموده اند« :اي هشام خداوند براي بندگانش دو راهنما قرار داده
يكي ظاهري و ديگري باطني .اما راهنماي ظاهري پيامبران و ائمه اند و راهنماي باطني عقل مي باشد»

3

(حرالعاملي .)296/18 ،1491 ،باز از امام صادق (ع) نقل شده است( 4کليني )21/1 ،1421 ،که ايشان در يك
حديث طوالني فرمودند« :آغاز هر کار و برداشت و نيرو و آبادانى آن که هر سودى وابسته بدان است خرد
است ،آنچه که خدايش زيور خلق خود و روشنى بخش آنان ساخته ،بوسيله خرد بندگان آفريننده خود را
شناسند و دانند که مخلوقند و هم او مدبر آنها است و آنها در زير تدبير اويند ،هم او است پاينده و آنها راه
فنا مىسپرند ،از پرتو خردشان دليل جويند بر هر آفريده او که بينند ،از آسمان و زمينش از خورشيد و
ماهش ،از شب و روزش و در يابند که براى آن آفريدگان و خودشان آفريننده و سرپرستى است که هميشه
بوده و خواهد بود و بوسيله خرد زيبا (نيك) را از زشت (بد) بشناسند( »...کلينى.)63-1/1 ،1368 ،
با توجه به مدلول روايات مذکور و امثال آن ها (رك :مجلسي ،)31-221/1 ،1493 ،ديگر نمي توان حجيت
و کارايي عقل را در درك مصالح و مفاسد احكام الهي انكار نمود ،اگرچه ميزان کارايي و ضوابط و شرايط
و کيفت آن ،مستلزم بررسي و تحقيق مستقلي است .با عنايت به مراتب فوق ،اکنون ميتوانيم به نقد و
بررسي داليل ديدگاه مخالفان امكان درك مصالح و مفاسد بپردازيم.

« - 1إِنَّمَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَه».
« - 2عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ»؛ «عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ».
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« -يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ -وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ

فَالْعُقُول».
« - 4عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنَّ أَوَّلَ الْأُمُورِ وَ مَبْدَأَهَا وَ قُوَّتَهَا وَ عِمَارَتَهَا الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ
إِلَّا بِهِ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ زِينَةً لِخَلْقِهِ وَ نُوراً لَهُمْ فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَ أَنَّهُمُ
الْمُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ الْبَاقِي وَ هُمُ الْفَانُونَ وَ اسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ شَمْسِهِ وَ قَمَرِهِ وَ لَيْلِهِ وَ نَهَارِهِ
وَ بِأَنَّ لَهُ وَ لَهُمْ خَالِقاً وَ مُدَبِّراً لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزُولُ وَ عَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيح.»...

 .3ديدگاه مخالفان امکان درك مصالح و مفاسد
گروهي از عالمان عامه و نيز برخي از فقهاي خاصه بر اين باورند که حتي اگر ديدگاه تبعيت احكام از
مصالح و مفاسد پذيرفته شود ،باز ما راهي براي پي بردن به آن مصالح و مفاسد نداريم مگر در مواردي که
در نصوص به آن ها تصريح شده باشد .بنابراين اگر متون راويي و آيات الهي در خصوص مصالح و مفاسد
ساکت باشند (رك :بحراني126-1/1 ،1498 ،؛ استرآبادي284-1 ،1424 ،؛ جزايري413 ،1414 ،؛ راشد
صيمري47-4 ،1429 ،؛ اصفهاني139/2 ،1364 .؛ انصاري ،بيتا ،)72/1 ،ادراکات عقلي نمي تواند کاشف از
آن ها باشد .مخالفان ادراك مصالح و مفاسد ،در توجيه ديدگاه خود داليلي را اقامه کرده اند که در ادامه
بررسي مي گردد.
 .1-3تبیین داليل مخالفان امکان درك مصالح و مفاسد
.1د ليل عقلي :مهمترين دليل عقلي مخالفان امكان ادراك مصالح و مفاسد اين است که مصالح و مفاسد
احكام شرعي از سنخ محسوسات و بديهيات اوليه نيستند که عقل بتواند آنها را درك نماييد .حوزه ي
کاربرد عقل به محسوسات و مستقالت عقليه محدود است ،در حالي که عللي که موجب تشريع احكام شده
اند در اين حوزه نمي گنجند .عالمه محمد رضا مظفر در اين باره نوشته است« :چون احكام الهي توقيفي
هستند ،فقط بايد از راه شنيدن از مبلغ و پيام رساني فهميد که منصوب از سوي خداست؛ زيرا احكام الهي
از قضاياي اوليه اي نيست که عقل به تنهايي بتواند به آنها برسد و از اموري هم نيست که تجربه و حدس
به او کمك کند .مالکات احكام نيز مانند خود احكام تنها از راه شنيدن کالم مبلغ احكام شناخته مي شود؛
زيرا ما قاعده ي ضابطه مندي نداريم که احكام و اسرار و مالکات آن را به ما نشان دهد تا بتوانيم از آن
طريق آن ها را بشناسيم :اگر در جايي هم ظن پيدا کنيم ،اين ظن فايده اي ندارد زيرا در قرآن آمده است :إِنَّ
الظَّنَّ ال يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (يونس 37 /؛ نجم  :)23/در واقع ،گمان در [وصول به] حقيقت هيچ سودى
نمىرساند» (به نقل از :ايازي.)213 ،1331 ،
.2داليل نقلي :از حيث داليل نقلي ،صرف نظر از آياتي از قرآن کريم که بر بي اعتباري ظن مطلق داللت
دارند (رك :انعام 117 /و 143؛ يونس 37 /و77؛ نجم ،)23/مخالفان امكان ادراك مصالح و مفاسد احكام به
رواياتي که در مذمت قياس وارده شده است و قياس در احكام شرع را موجب از بين رفتن دين تلقي مي
کند استناد کرده اند .در يكي از اين روايت ها به نقل از حضرت امام سجاد (ع) آمده است« :قَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْحُسَيْنِ ع إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ

فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ
أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً کَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ» (مجلسي.)393/2 ،1493 ،
 .2-3بررسي و نقد داليل مخالفان امکان درك مصالح و مفاسد
.1داليل عقلي :چنان که مالحظه گرديد ،دليل عقلي مخالفان بيش تر از آن که دليل باشد طرح يك ادعا است
و خود نيازمند دليل اثباتي است .اگر مقصود از اين ادعا که مصالح و مفاسد احكام ،فقط از راه شنيدن کالم
مبلغ احكام به دست مي آيد ،اين باشد که تنها راه کشف مالك نص صريح است ،اين ايراد را دارد که با
حجيت ظواهر و حجيت مفاهيم الفاظ که از مسلمات اصول فقه است مغايرت دارد؛ زيرا نصوص ظاهر ،از
اصل عدم حجيت ظن استثناء شده اند و در جاي خود ثابت شده است که ظواهر و مفاهيم آن ها حجت
اند.
اما اگر از ادعاي فوق اين باشد که راه کشف مالك منحصر به نصوص صريح و ظواهر الفاظ و داللت هاي
مفهومي است ،اين خود به نوعي اعتراف به امكان کشف و درك مصالح و مفاسد است ،به ويژه اگر گوينده
در زمره کساني باشد که داللت هاي التزامي را از سنخ داللت هاي عقلي مي دانند؛ زيرا در بسياري از موارد،
مي توان مالکات و علل ثبوتي احكام را از راه داللت هاي مفهومي و ظواهر الفاظ کشف نمود و طرف
داران امكان درك ،اصراري بر انحصار درك مالکات به وسيله عقل ندارد.
در خصوص دليل عقلي مخالفان ،همچنين بايد گفت که مصالح و مفاسد احكام شرعي ،دست کم در احكام
غير عبادي ،امور مخفي و غيبي اي که از حيطه فهم بشر خارج باشند ،نيستند .دقيقاً بر خالف عقيده
مخالفان ،برخي از فقها عقيده دارند که در امور غير عبادي و احكام معامالت به معناي عام ،شارع در جعل
و تشريع احكام ،مصالح و مفاسدي را در نظر داشته است که عقال قدرت فهم و درك آن را دارند .به همين
دليل است که عمده احكام غير عبادي را احكام امضايي تشكيل مي دهند.1
چنان که مالحظه گرديد ،فقدان قاعده ظابطه مندي که فقيه را به علت حكم رهنمون سازد بخشي از داليل
عقلي مخالفان بود درحالي که نبود قاعده ضابطه ،دليل بر عدم امكان کشف مالکات نمي باشد .زيرا قواعد و

 - 1توضيح بيشتر در اين باره ،در قسمت داليل موافقان ادراك مصالح و مفاسد گذشت.

ضوابط کشف مالکات طريقيت دارند و آن چه که موضوعيت دارد حصول قطع يا ظن معتبر براي فقيه
است.
لذا گذشت زمان ،تالش هاي مستمر عالمان و تبادل افكار و عقايد مي توان راه هاي جديدي را فراروي
فقيهان و افراد آگاه به مسائل اسالمي بگشايد ،که آنان را به نحو قطعي به مصالح و مفاسد احكام برساند.
درست مانند شيوه هاي تنقيح مناط قطعي و الغاي خصوصيت که بيش از چند سده نيست که در ميان فقها
متداول شده اند.
. 2داليل نقلي :مخالفان امكان درك مصالح و مفاسد ،به برخي از آيات قرآن کريم مبني بر عدم حجيت ظن
استدالل کرده بودند .بر اساس صدر و ذيل آيات مزبور و شأن نزول آن ها مشخص مي شود اين آيات
داليل اصل عدم حجيت ظن هستند .لكن مي دانيم که برخي از ظنون را شارع معتبر دانسته و از اصل مزبور
استثناء کرده است .پس آيات مزبور داللتي بر منع به کارگيري عقل در اجتهاد و استنباط و کشف مالکات و
علل احكام از طرق معتبر ندارند .مقصود فقهاي شيعه از امكان درك مصالح و مفاسد ،استكشاف مالك به
هر طريقي ولو به طريق ظن مطلق نيست .طرف داران امكان درك مصالح و مفاسد خود بارها براين امر
تأکيد کرده اند که کشف علل احكام وقتي معتبر است که مفيد قطع بوده و يا دست کم مبتني بر ظنون
معتبره باشد.
دليل ديگر مخالفان ،رواياتي بود که در مذمت قياس وارد شده اند .رواياتي از اين دست در زماني صادر
شده اند که تكيه بر ساليق شخصي ،تفسير به رأي و افتاء به غير علم بسيار رايج بوده و موجب انحرافات
فراوان گرديده بود (احمدي ابهري .)46 ،1331 ،عالوه براين بايد گفت که روايات مزبور ،با نص برخي از
آيات قرآن مجيد که بشر را به تفكر و تعمق در احكام الهي دعوت مي کنند (مانند آيهي« :وَ لَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون» (بقره« :)161/و اى خردمندان ،شما را در قصاص زندگانى
است ،باشد که به تقوا گراييد») و از سوي ديگر با برخي از روايات وارده که به مدح و بيان جايگاه رفيع
عقل پرداخته اند 1و يا بر به کارگيري آن در اجتهاد تأکيد کرده اند ،1تناقض دارند.

1

« -عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ،قَالَ :قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السالم :يَا هِشَامُ ،إِنَّ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ :حُجَّةً

ظَاهِرَةً ،وَ حُجَّةً بَاطِنَةً ،فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ،وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول»« :امام کاظم (ع) مرا گفت :اى هشام! خدا را

با توجه به قرينه شرايط زماني و مدلول ساير آيات و روايات ،اين قبيل از روايات را که بر منع استفاده از
عقل داللت دارند ،بايد بر همان گونه انحرافات حمل کرد .روايات مذکور و آيات سابق الذکر به طور کلي
هيچ داللتي بر منع به کارگيري عقل در استنباط علل احكام شرعي ندارند و لذا دليل منكران امكان درك
مالکات ناتمام است.
 .4نتیجه
مهمترين دليلي که اثبات مينمايد مصالح و مفاسد مترتب بر احكام قابل درك است ،آياتي از قرآن کريم و
روايات معصومين (ع) است که به موجب آنها انسان به تعقل و تفكر و تدبر در حكمتها و آثار احكام
الهي دعوت شده است .سؤال اين است که اگر عقل توان فهم اسرار و ظرافتهاي هدايت تشريعي الهي را
ندارد و يا اگر فهم و درك فلسفه احكام و مصالح و مفاسد آنها خارج از طاقت عقل است ،پس چرا
خداوند انسان را به تفكر در موارد يادشده دعوت کرده است؟ آيا قول به عدم امكان درك ،مستلزم لغويت و
عبس و بيهودگي در چنين آياتي نيست؟ آيا عبس و بيهودگي با حكمت الهي سازگار است؟ در حقيقت،
برخي از آيات کتاب الهي و پاره اي از روايات معصومين (ع) که به بخشي از آنها اشاره شد ،به گونه ايست
که از آنها کاربرد و کارايي و تأييد عقل در کشف مصالح و مفاسد احكام الهي استفاده مي شود.
به عالوه ،بسياري از احكام غير عبادي اسالم مانند احكام قضايي و جزايي ،جزء احكام امضايي هستند و
امضايي بودن مشعر بر اين م طلب است که شارع دستيابي عقالي جامعه به مصالح و مفاسد و مالك هاي
احكام مزبور را مورد تأييد قرار داده است .همچنين ،بسياري از اعمال ناشايست که حسب آيات قرآن کريم
يا روايات مورد نهي قرار گرفته است يا اعمال نيك که بدانها امر شده است ،اموري است که قبل از اسالم
نيز داراي قبح و حسن ذاتي بوده اند و اعراب از مفاسد و مضرات و يا منافع و مصالح آن ها آگاه بودهاند و
لذا سياق آيات و روايات نيز مبتني بر اخبار مصلحت يا مفسده است و نه انشاء آن؛ و اين به معناي تأييد
درك عقلي مصالح و مفاسد احكام است.
بنا بر اين ،بايد پذيرفت که احكام جزايي نيز تابع يك سلسله مصالح و مفاسد است که به واسطه عقل قابل
درك است .در حوزه امور کيفري که به سبب تغييرات و تحوالت سريع و پي در پي روابط اجتماعي ،احكام
بر مردمان دو حجت است :حجتى آشكار و حجتى پنهان .حجت آشكار پيامبران و فرستادگان و امامانند -عليهم السّالم -و
حجت پنهان عقلهاى مردمان است»( :کليني38/1 ،1421 ،؛ حكيمى و ديگران.)131/1 ،1339 ،
« - 1عَنِ الرِّضَا ع قَالَ :عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»( :حرالعاملي.)72/26 ،1491 ،

جزايي نيز بايد متناسب با آن تغييرات و تحوالت وضع و اجرا گردد ،درك مصالح و مفاسد احكام شرعي
بسيار اهميت مييابد؛ زيرا مصالح و مفاسد احكام همان علل تشريع احكاماند که وجود و عدم حكم و يا
توسعه و تضييق دامنه شمول حكم و نيز تشخيصِ صحيحِ اهم و مهم در حين تزاحم احكام ،دائر مدار
آنهاست .از اين رو ،طراحي و اجراي يك سياست کيفري مبتني بر موازين شرعي و تضمين موفقيت و
کارآمدي آن مستلزم شناسايي و توجه به مصالح و مفاسد احكام است.
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