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  شبهات احكامتمام پاسخ به 

  

  اشاره
خوانيد بررسي لزوم عمل به احكام بدون در نظر گـرفتن علـت آن                چه در پي مي     آن

  . ناميد» پاسخ به تمام شبهات در فروع دين« را  توان آن است و در واقع مي
  لزوم تحقيق در اصول

شـد و در همـه      تفكر و تحقيـق با    از نگاه اسالمي اعتقاد به اصول عقايد بايد در گرو           
صـول ديـن بايـد از       اعقيده مسلمان به    « : المسائل نيز آمده است كه     هاي توضيح  رساله

  1 ».روي دليل باشد
  :شهيد مطهري در اين خصوص فرموده است

اگر به مردم   . ها آزاد گذاشت رشد فكرى است      از جمله امورى كه بايد بشر را در آن        
 بـه هـر    ـ  ترس اين كه مبادا اشـتباه كننـد  ازـ ها فكر كنند   در مسائلى كه بايد در آن

شـان را بترسـانيم كـه در فـالن موضـوع دينـى و                طريقى آزادى فكرى ندهيم يـا روح      
مذهبى مبادا فكر كنى كه اگر فكر كنى و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سـر                   

كنـد و     روى، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل دينى رشد نمى           در آتش جهنم فرو مى    
  2.رود ش نمىپي

                                     
المسائل كه البته ممكن اسـت در عبـارت كمـي متفـاوت       هاي توضيح   مسئله شماره يك تمام رساله    . 1

  .باشد ولي محتوا يكي است
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تواند بگويد بشر حق تفكر ندارد؟ نه، ايـن عملـى             آيا اسالم يا هر نيروى ديگرى مى      
اسالم در مسئله تفكر نه تنهـا آزادى تفكـر          .  بشريت است  ي  است الزم و واجب و الزمه     

  1.ها در اسالم تفكر است داده است بلكه يكى از واجبات و يكى از عبادت
 صول دين كه وجه امتياز مـا و هـر مـذهب ديگـرى             در اسالم اصلى است راجع به ا      

گويـد اصـول عقايـد را جـز از طريـق تفكـر و اجتهـاد فكـرى                     اسالم مـى  . همين است 
يعنى جنابعالى بايد موحد باشـى، خداشـناس باشـى؛ امـا چـرا خداشـناس                . پذيرم  نمى

گويد دليلش را خودت بايـد بفهمـى، ايـن يـك مـسئله علمـى             باشم، به چه دليل؟ مى    
گوينـد ايـن      آموز مى   طور كه به يك دانش     همين. ك مسئله فكرى و عقلى است     است، ي 

خـورد،    مسئله حساب را خودت بايد بروى حل كنـى، مـن حـل كـنم بـه دردت نمـى                   
  .خورد كه اين مسئله را خودت حل كنى وقت به دردت مى آن

د، از نظر اسالم نه تنها فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعنى مانعى نـدار                 
 فكر كردن در اصول دين در حدود معينى كه الاقل بفهمـى خـدايى دارى و                 بلكه اصالً 

آن خدا يكى است، پيغمبرانى دارى، قرآن از جانب خدا نـازل شـده اسـت، پيغمبـر از                   
  2. بر تو واجب استجانب خداست، عقالً

از پيغمبـر اكـرم     . سؤال كردن در مسائل اصـول ديـن، امـر واجـب و الزمـى اسـت                
كردنـد، از سـاير       السالم سـؤال مـى     كردند، از على عليه     سؤال مى سلم    و  آله  و  عليه  هللا  صلي
ايـن  . دادنـد   ها هم جواب مـى     كردند و آن    كردند، زياد هم سؤال مى      اطهار سؤال مى   ائمه

دهد در زمينه اصول دين در     نشان مى ) ها و غير آن  (هاى احتجاجاتى كه ما داريم       كتاب
تا وقتـى كـه انـسان    . بيان و حق آزادى سؤال داده شده استقدر حق آزادى     اسالم چه 
واقع تحقيق و كـاوش و فكـر كـردن           بهاش     روح تحقيق و كاوش است و انگيزه       ،روحش

                                     
  369ص 24 ه انقالب اسالمى ايران ج آيند-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
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گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كنى، هر چه بيشتر برايت                 است، اسالم مى  
  1.رسى ه واقعيت مىرسى، بيشتر ب شك پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مى

و تحقيق يعنى به دست آوردن      (خواهد    دينى كه از مردم در اصول خود تحقيق مى        
 [اسـالم ]. فكرى قائـل اسـت      خواه ناخواه براى مردم آزادى    ) مطلب از راه تفكر و تعقل     

كـار   اى و منطقـت را بـه       ى را كه در آن فكر نكـرده       »اللَّه الَّا اله ال«گويد اصال من از تو        مى
اى و    پذيرم، نبوت و معادى را كه تو از راه رشد فكرى انتخـاب نكـرده                اى نمى   نداختهني

مـردم را   . دهد  پس ناچار به مردم آزادى تفكر مى      . پذيرم  اى من از تو نمى      به آن نرسيده  
گويد مبادا در فالن مسئله فكـر كنـى كـه ايـن،               ترساند، نمى   شان هرگز نمى   از راه روح  

  .وسوسه شيطان است
ن زمينه احاديث زيادى هست، از آن جمله است اين حديث كه پيغمبر اكـرم               در اي 
  : ها اين است  يكى از آن2از امت من نُه چيز برداشته شده است؛: فرمود
   »الْوسوسةُ فى التَّفَكُّرِ فى الْخَلْق«

خاطر آن معذب نخواهند كرد اين است        يعنى يكى از چيزهايى كه امت مرا هرگز به        

                                     
 371ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1

ـ        : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  . 2 صالٍ الْخَطَ خـ عـسي تتنْ أُمع عضـا لَـا         وم انِ ويس أُ و النـِّ
   الْخَلْقِ   التَّفَكُّرِ في   يعلَمونَ و ما لَا يطيقُونَ و ما اضْطُرُّوا إِلَيه و ما استُكْرِهوا علَيه و الطِّيرَةُ و الْوسوسةُ في                 

چه نداننـد،   خطا، فراموشى، آن: ن برداشته شدهو الْحسد ما لَم يظْهِرْ بِلسانٍ أَو يد ـ نه خصلت از امت م 
بر آن وادار شوند، فال بد، وسوسه در ) و زور(چه بناخواه  چه بدان توانائى ندارند، آن     چه نتوانند، آن    آن

. زبان يا دسـت آشـكار نـشود    در صورتى كه به) و رشك بردن(در آفرينش، و حسد  ) و انديشه (تفكر  
   463؛ ص 2 ؛ ج)  اإلسالمية-ط (الكافي 

ايـن روايـت    . با تفاوت بسيار اندك نيز نقل شده اسـت        » ...رفع عنْ أُمتي  « البته اين روايت با عبارت      
 .اند است و فقها به تفصيل درباره اين حديث سخن گفته» حديث رفع«معروف به 
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مـادام  .  خلقت، خدا و جهان فكر كند و وساوسى در دلش پيدا شود            ي  ان درباره كه انس 
ها در دلش پيدا شود، خدا او  جوست، هرچه از اين شك     و كه او در حال تحقيق و جست      

  1.شمارد را گناه نمى كند و آن را معذب نمى
:  كه يك عرب بدوى آمد خدمت رسول خدا و عرض كـرد            2در حديث معروفى است   

  . تباه شدم» هلَكْت! ولَ اللَّهيا رس«

خـواهى بگـويى،      فهميدم چه مى  :  مقصود او را درك كرد، فرمود      يپيغمبر اكرم فور  
؟ تو هم در جوابش گفتى كه مرا خدا         منْ خَلَقَك : گويى شيطان آمد به تو گفت       البد مى 

نـستى  ؟ خدا را كى آفريـده اسـت؟ تـو ديگـر نتوا            منْ خَلَقَه : شيطان گفت . آفريده است 

  .جواب بدهى
  .همين است! يا رسولَ اللَّه: گفت

  .ك محض الْايمانِاذ: پيغمبر فرمود

  اين عين ايمان است؛ ! چرا تو فكر كردى كه هالك شدى؟: فرمود!) عجبا(

                                     
  392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1

يـا رسـولَ اللّـه ِ،    : جاء رجلٌ إلَى النَّبي صلى اهللا عليه و آله فقـالَ     «: ق عليه السالم فرمود     امام صاد . 2
  لَكتصلي  ! ه سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  فقالَ لَه : الخَبيثُ فقالَ لَك أتاك : ؟ فقُلت ن خَلَقَكم :  اللّه ُ ، فقالَ لَـك

: لّذي بعثَك بِالحقِّ لَكانَ كَذا ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صـلى اهللا عليـه و آلـه                   إي و ا  : اللّه ُ من خَلَقَه ؟ فقالَ       : 
اى رسـول  : سلم آمد و عـرض كـرد   و آله و عليه اهللا مردى خدمت پيامبر صليذاك و اللّهِ  محض اإليمانِ ـ  

ى تو را آفريـده     چه كس : به سراغ تو آمد و گفت     ) شيطان(آن خبيث   : پيامبر به او فرمود   . هالك شدم ! خدا
كـه   آرى، سوگند به آن: خدا را چه كسى آفريده است؟ مرد عرض كرد: خدا و او گفت: است؟ و تو گفتى   

سـلم    و  آلـه   و  عليـه   اهللا  رسـول خـدا صـلي     ]. فرماييد  كه مى [گونه است     تو را به حق برانگيخت، مطلب همين      
 425 ص2 ج)  المية اإلس-ط (الكافي » .به خدا سوگند كه اين ايمان محض است: فرمود
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چنين فكرى  . رساند، اين تازه اول مطلب است       يعنى همين تو را به ايمان واقعى مى       
شـك  .] بايد براى رفع آن تـالش كنـى       [پيدا شد   كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه          

زمانى بد است كه تو در همـين منـزل          . منزل بدى است ولى معبر خوب و الزمى است        
خـدا را   : گفت. خدا :تو را چه كسى خلق كرده است؟ گفتى       : شيطان به تو گفت   . بمانى

ايـن، شـك    . دانم، بعد هم سر جايـت نشـستى         ديگر نمى : چه كسى خلق كرده؟ گفتى    
اما تو كه چنـين آدمـى هـستى كـه وقتـى چنـين شـك و                  . هاست، هالكت است   لتنب

نكردى و نگفتـى     اى در تو پيدا شد در خانه ننشستى، از مردم هم رودربايستى             وسوسه
گويند پس تو ايمانت كامل نيـست،         ام مى   كه اگر من به مردم بگويم چنين شكى كرده        

 آمدى نزد پيغمبرت سـؤال      يشود كه يك حس و طلبى در تو هست كه فور            معلوم مى 
كنى كه اگر من چنين شكى پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد كـنم                    

  1.ين عين ايمان استايا با يك فكر؟ 
  اهللا شهيد مرتضي مطهري پايان فرمايش آيت

  

  حد واجب تحقيق
البته حد واجب تحقيق همان مقداري است كه براي انسان در پذيرش ايـن اصـول                

اگرچه مطالعـه و تحقيـق در ايـن موضـوعات هرچـه بيـشتر باشـد                 .  حاصل شود  يقين
  .تر است مطلوب

دسـت آورد يعنـي    به بيان ديگر انسان مسلمان بايد اصول دين را از راه تحقيـق بـه      
براي خودش داليلي داشته باشد تا در توحيد، نبوت، امامـت، عـدل و معـاد بـه يقـين                    

كنـد    هـا را قبـول مـي     چند داليلـي كـه او آن  برسد و مالك، رسيدن به يقين است هر 
  .بسيار ساده باشد

                                     
 392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
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  براي عمل نيازي به دليل نيست
نهايـت   كه همگـي بـي  ي صفاتش ـ   پس از تحقيق، خداوند را با همهاگر كسي  پس

و قبـول كـرد كـه    ...) اعم از عدل، حكمت، علـم، قـدرت، مهربـاني، و   ( ـ پذيرفت  است
هـا علمـي از جانـب خـود            هدايت بشر فرستاده و به آن      خداوند پيامبر و امامان را براي     

گونه دخل و تـصرف و تحريفـي در           داده است و كتاب قرآن كالم خداوند است كه هيچ         
گـوي اعمـال      آن صورت نگرفته است، و پس از اين جهان در جهاني ديگر بايـد پاسـخ               

و امامـان  كـه بـه وسـيله پيـامبر     خود باشيم؛ ديگر براي اطاعت از دستورات خداوند ـ  
  . ـ نيازي به ارائه دليل نخواهد داشتالسالم به ما ابالغ شده است معصوم عليهم

و دانست كه او حكيم، عالم، قـادر،  يعني وقتي خداوند را با تمام صفاتش شناخت ـ  
 ـ و تمـام دسـتوراتش بـر اسـاس همـين       مطلـق اسـت  ... مهربان، عادل، شنوا و بينـا و 

دستوري كه بدهد به نفع بندگان خواهـد بـود؛ بـراي            باشد و در نتيجه هر        صفاتش مي 
  .اطاعت امر اين موال، به دنبال دليل و اثبات خوبي دستور نخواهد بود

انـد   خـود را محكـم سـاخته      و اصـول عقايـد       كساني كه پايـه توحيـد        به بيان ديگر  
 ترديدي نخواهند داشت كه تمام احكام و مقـررات و دسـتورهاي اسـالمي كـه پيـامبر                 

چنين . باشد  از طرف خدا آورده است، داراي مصالح و فوايدي مي         وسلم    آله  و  عليه  اهللا  صلي
افرادي هميشه در صـدد پيـروي از دسـتورهاي الهـي هـستند و دانـستن و ندانـستن                    

 .ها اثري نخواهد داشت آنو عمل جزئيات فلسفه احكام، در روحيه 
لهـي و پيـشوايان     هايي است كـه پيـامبران ا        احكام و مقررات ديني نسخه    همچنين  

اند تا سعادت و خوشبختي آنان را از هر جهت تأمين            دين از طرف خدا براي بشر آورده      
پايان خدا سرچشمه     بديهي است وقتي اعتقاد داشته باشيم كه احكام از علم بي          . نمايند

گرفته و به حكمت و لطف و مهرباني خدا ايمان داشته باشيم، نيز بدانيم كه پيـامبران                 
شوند، يعنـي بـه      بليغ و رساندن احكام به هيچ نحو گرفتار خطا و لغزشي نمي           خدا در ت  
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 در اين صورت با كمال جديت و بدون هيچ اضـطراب            ؛ها معتقد باشيم    معصوم بودن آن  
بينـيم از خـصوصيات      كوشيم و هيچ نيازي نمي     در عمل كردن به دستورهاي ديني مي      

دانـيم هـر چـه       سؤال نماييم، زيرا مـي    فلسفه احكام و مقرراتي كه قرار داده شده است          
  .اند انبياي الهي در بيان احكام اشتباهي نكرده مقرر شده به خير و صالح ما بوده و

ــ    َو َرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ   اللَّهُ  َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى« 
 با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيـامبرش امـرى را الزم بداننـد،                 هيچ مرد و زن   

  )36/احزاب. (»داشته باشد) در برابر فرمان خدا(اختيارى 
  چند نكته

ي احكـام اطاعـت از       علت اساسي همه  : اين كه است   تأمل   نيازمند دقت و  چه   آنـ  1
 فرمـان او سـرپيچي      طاعت كند و از   ا موالاز  كسي شك ندارد كه بنده بايد        .مولي است 

ي عقلي و عقاليـي     ا  قاعدهشود كه      اين نوع نگاه به تعبد از فرامين الهي تعبير مي          .نكند
چه به جـز ايـن        و به تعبيري دليل انجام بايدها و نبايدها اطاعت از خداست و آن            . است

و يك حكـم    . هاي آن است و دليل نيست       حكمتاغلب  شود    از داليل احكام شمرده مي    
تنها يكي است و آن اطاعت از       اصلي  صدها حكمت داشته باشد ولي دليل       ممكن است   

 .موالست
پس از قبول اصول، در فروع بايد تقليد كرد و بـراي انجـام اعمـال                . به عبارت ديگر  

هاي انجام اعمـال از       دانستن دليل و فلسفه احكام ضروري نيست، ولي دانستن حكمت         
كنـد،   هاي ايمان كمـك مـي     به استحكام پايه  اين نظر كه يقين انسان را افزايش داده و          

  .مفيد است
 ديگـر   ،جا است كه اگر ما بندگي خالق مهربان و حكيم خود را پـذيرفتيم              نكته اين 

 البته بعد از تعبد در مقابل اوامر و نـواهي الهـي،             .حكم او جاي ندارد    چون چراي ما در   
داري همراه با بـصيرت      دانستن فلسفه احكام مهم است، چرا كه اين آشنايي باعث دين          



   شبهات احكام تمامپاسخ به

 

 

9 

 1 .مندتر و استوارتر است شود كه بسي ارزش مي

اند كه گوشت خـوك    و امروزه متوجه شده   2 خوردن گوشت خوك حرام است     :مثال
رود و حكمت نخوردن گوشت خـوك         داراي اشكاالتي است كه با پختن هم از بين نمي         

ردن آن اجـراي    وجود ضررهايي است كه مصرف آن براي انسان دارد ولـي دليـل نخـو              
دستور خداوند است و اگر روزي در علم توانستند اين اشكاالت را از بين ببرند باز هـم                  

 و يـا اگـر گوشـت خـوك          .خوردن گوشت خوك حرام است چون دستور خداوند است        
بهترين گوشت عالم و پاك و طاهر بود باز هم چون دستور خداوند بر حرمت آن است،                 

  3 .خوردنش حرام بود

                                     
سـعي كـرده اسـت كـه        » الـشرايع  علـل «با تأليف   ؛  )الرحمة  عليه (محدث بزرگ شيعي شيخ صدوق    . 1

 .پردازد مي احكام هبه بحث از علل و فلسفكه آوري كند   را جمعيروايات

رِ اللَّـه    إِنَّما حرَّم ع) الف. 2 غَيـل لَّ بِهما أُه ْنزيرِ والْخ ملَح و مالد تَةَ ويالْم كُمگوشـت (خداونـد، تنهـا   ـ لَي (
  173/بقره. مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است

ـ بر شما حرام شده است گوشت مردار، و خون، و           ...  و لَحم الْخنْزيرِ و      حرِّمت علَيكُم الْميتَةُ و الدم    ) ب
  3/ـ مائده... گوشت خوك، و

سفُوحاً أَو لَحـم                  ما أُوحي إِلَي محرَّماً على      قُلْ ال أَجِد في   ) ج مـاً مـد تَـةً أَويكُونَ مإِالَّ أَنْ ي همطْعمٍ يطاع 
چه بر مـن وحـى شـده، هـيچ غـذاى حرامـى        در آن: ـ بگوجس أَو فسقاً أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِه  خنزيرٍ فَإِنَّه رِ

بيرون ريخته، يا گوشـت خـوك ـ كـه     ) از بدن حيوان(كه مردار باشد، يا خونى كه  يابم؛ به جز اين نمى
بـر آن بـرده شـده    ] ها نام بت[ها همه پليدند ـ يا حيوانى كه به گناه، هنگام سر بريدن، نام غير خدا   اين

  )145/انعام(است 
ـ خداونـد، تنهـا مـردار، خـون،     إِنَّما حرَّم علَيكُم الْميتَةَ و الدم و لَحم الْخنْزيرِ و ما أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِـه   ) د

 115/نحل. اند، بر شما حرام كرده است چه را با نام غير خدا سر بريده گوشت خوك و آن

 .هاي حرام بودن گوشت خوك اشاره شده است  در انتهاي مقاله به حكمت.3
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ي مثالي كه به آن اشاره شد توجه به اين نكته نيز مهم است كه ممكن است                  درباره
طور كه هزار و چهارصد سال طول كشيد تا اين اشكال براي بـشر روشـن شـود،                   همان

 چـون   .شـود    مشخص    و هزار سال بعد     اشكاالت ديگري وجود داشته باشد كه در آينده       
 و علم ما اندك و اكتسابي اسـت         نهايت اوست   دستور خداوند بر اساس علم مطلق و بي       

 .آيد و بر اساس تجربيات و آزمايش به دست مي
، جهـل بـشر     شـود   بيـشتر مـي     پيشرفت علم و تأمالت فكري     يم كه هرچه  ـ شاهد 2

  و خوش تغيير و تحول است      بشر، همواره دست  ساخت  گردد و قوانين      بيشتر آشكار مي  
ـ   و همـه ايـن   هنوز بسياري از مجهوالت بشر بـراي او كـشف نـشده اسـت             دليـل   ههـا ب

تواند بـه    ست و اين كه انسان محدود نمي       ا ها ها در همه اعصار و زمان      محدوديت انسان 
در ويژه  بهـ كشف مصالح و مفاسد  به عبارت ديگر  .بردب پيخود   واقعيمصالح و مفاسد

  :چون .بسيار مشكل است ـ جزئيات و مصاديق
   .عاد مختلف علمي استنيازمند داشتن امكانات وسيع، در اب:  اول

بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پيـشرفت كنـد، بـاز معلومـات او در برابـر                    : دومو  
  . اي است در برابر دريا مجهوالتش، قطره

جز انـدكي از دانـش بـه شـما      ـ  َقلـِيالً  ِإالَّ   اْلِعْلـمِ   ِمنَ  ا ُأوتيُتمْ َو مَ   «:قرآن نيز مي فرمايد
 )85/ اسراء( ».داده نشده است

بهتر از هر كس به ساختار روحي و جسمي و صـالح            و  خداي متعال ما را آفريد      ـ  3
چه كه در كمال ما و دوري از فساد و انحطـاط مـا دخيـل                و فساد ما آشناست و هر آن      

  .به ما عنايت فرمودهاست، 
ـ هدف از خلقت بشر تكامل و سعادت و خوشـبختي اوسـت و بـه همـين جهـت                    4

ي وضع كرده و پيـامبران و انبيـاء معـصوم و مـصون از خطـا و                  خداوند قوانين و مقررات   
 .انحراف را نيز جهت ابالغ اين قوانين به سوي خلق فرستاده است
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چـه   چه در شريعت اسالم آمده، علت، مقصود، حكمت و هدفي دارد، آن            تمام آن ـ  5
 و  ؛ همگي داراي مقاصـد    ي كرده است يا حالل و حرام شمرده       خدا بدان امر يا از آن نه      

جوي اين مقاصد برآيند و در حد فهم خـود آن            و غاياتي است و اهل علم بايد در جست       
 .ن كنندرا درك و اثبات و براي مردم بيا

  :السالم در پاسخ نامه وى به او چنين نوشت محمد بن سنان گويد كه امام رضا عليه
ند كه خداوند   پندار اى برخى از اهل قبله مى      ات به من رسيد كه در آن نوشته        نامه« 

احكـام حـالل و     (متعال، هيچ چيز را بنا بر حكمتى حالل يا حرام نكرده اسـت، بلكـه                
يعنى هر چه خدا فرموده است بجا آورند يا تـرك           (همه براى تعبد بندگان است      ) حرام

هر ). ها باشد  آنكه حكمتى و علّتى در آن      دليل است بى   كنند، از روى تعبد و پذيرش بى      
بـود   است سخت گمراه است و آشكارا در زيان، زيرا اگـر چنـين مـى              كس چنين گفته    

درست بود كه مردمان را به تعبد فراخوانـد  ) چه هست نيز درست بود، يعنى      عكس آن (
عبـادت را   ) عنوان مثال   به(ها، يعنى    ها و حرام قرار دادن حالل      با حالل قرار دادن حرام    

زه نگيرند، هـيچ كـارى از كارهـاى نيـك           در اين قرار دهد كه مردمان نماز نخوانند، رو        
ترك عبادت  ) يعنى. (هاى آسمانى را انكار كنند     انجام ندهند، و خدا و پيامبران و كتاب       

در صورتى كـه هرگـز      ... عبادت باشد، و ترك كار نيك كار نيك، و ترك عقيده عقيده             
سـت بـه    چه خداوند متعـال حـالل كـرده ا         ايم كه آن   چنين نيست و  ما اين را دريافته       

) براى زندگى مادى و تكامـل روحـى  (صالح بندگان و بقاى ايشان مربوط است، و آنان    
چه حرام شـده     و نيز دريافتيم كه آن    . بدان نياز دارند، و چيزى جايگزين آن نتواند شد        

هـا مايـه فـساد و     ها نيازى ندارند، بلكـه آن  است، چيزهايى است كه بندگان خدا به آن   
    1».نابودى و تباهى است

                                     
جاءني كتَابك تَذْكُرُ أَنَّ بعض أَهلِ الْقبلَةِ يزْعم أَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى لَم يحلَّ شَيئاً و لَم يحرِّمه لعلَّةٍ                     . 1

   ل دبنَ التَّعأَكْثَرَ م      كنْ قَالَ ذَلضَلَّ م قَد كبِذَل هادبع              ك كَـانَ ذَلـ لَو أَنَّهبِيناً لراناً مرَ خُسخَس يداً وعضَاللًا ب 
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  : اند هفرموددر پاسخ به سؤالي در خصوص علت احكام السالم  امام صادق عليهو 
  1». مگر به سبب حكمتي،هيچ حكمي در اسالم تشريع نشده«
كه بشر را به يك سلسله مصالح واقعى كه سـعادت او در     خداوند متعال براى اين   ـ  6

منـع  را  كارهـا   از  اى   پاره و يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده          ،آن است برساند  
به نحـوى اسـت   باشد،  مطابق با مصالح حقيقي انسان ميها،   آن حكمتكهده است  نمو

  .كند كه شرع كرده است ها آگاه گردد همان حكم را مى كه اگر عقل انسان به آن
بر اساس نظريه صحيح و درست كه فقهاء و دانشمندان شيعه بدان معتقدند، احكام        

مصالح و مفاسد است؛ يعني اگر انجـام عملـي داراي منفعـت مهـم و                خداوند بر اساس    
حياتي است، آن عمل واجب خواهد بود يـا اگـر منفعـت آن حيـاتي نباشـد آن عمـل                     
مستحب است؛ و اگر انجام عملي، داراي ضرر خطرناك و مهلك باشد، انجام آن حـرام؛                

ه منفعت يـا ضـرر      و اگر ضرر آن خطرناك و مهلك نبوده، مكروه است؛ و در صورتي ك             
آن غالب نباشد و مساوي باشد آن عمل مباح اسـت؛ البتـه منظـور از منفعـت و ضـرر                     
صرف منفعت و ضرر مادي نيست بلكه به معناي عام و گسترده است كه به جامعيت و                 

  .باشد گستردگي ابعاد وجودي انسان مي
                                                                                         

ى يـستَعبِدهم بِتَـرْك الـصلَاةِ                     و الـصيامِ و    لَكَانَ جائزاً أَنْ يستَعبِدهم بِتَحليلِ ما حرَّم و تَحرِيمِ ما أَحلَّ حتـَّ
ا                     مـ ـارِمِ وحالْم اترِيمِ ذَو تَحـ رِقَِة والس بِالزِّنَا و ودحالْج و كُتُبِه و هلرُسل و الْإِنْكَارِ لَه ا والِ الْبِرِّ كُلِّهمأَع

الْعلَّةُ في التَّحليلِ و التَّحرِيمِ التَّعبد لَـا        ] إِذ[لْقِ إذا   أَشْبه ذَلك منَ الْأُمورِ الَّتي فيها فَساد التَّدبِيرِ و فَنَاء الْخَ          
                        يـهـالَى فَفتَع و كار تَبـ لَّ اللَّها أَحنَا كُلَّ مدجإِنَّا و كنْ قَالَ ذَللَ مقَو الَى بِهتَع طَلَ اللَّها أَبفَكَانَ كَم رُهغَي

نَ الْأَشْـياء لَـا حاجـةَ          صلَاح الْعباد و بقَ    مـ رَّم حـنَا الْمدجو ا ونْهتَغْنُونَ عسي لَا يةُ الَّتاجالْح هإِلَي ملَه و ماؤُه
 592 ص2الشرايع، ج عللبِالْعباد إِلَيه و وجدنَاه مفْسداً داعياً الْفَنَاء و الْهلَاك ـ 

1.     نِ ديلِ بمنْ جع      ٍ ع اللَّه دبنْ أَبِي عاجٍ عر   أَلَهس نْ   أَنَّهع   نَ   شَيم لَالِ  ءرَامِ    الْحالْح فَقَالَ   و    ه    يجعـلْ    لَـم    إِنـَّ
شَي شَيإِلَّا ل 8 ص1 ء ـ علل الشرائع ج ء 
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 بـه   اگر كسي نتوانـست   يعني  . عدم علم به چرايي حكم دليل نقص حكم نيست        ـ  7
دانسته و رد كند و همه چيـز   حكمت و فلسفه يك حكمي پي ببرد، نبايد آن را ناقص

   .سنجيده و نتيجه بگيرد را با عقل ناقص بشري و بدون زبان وحي الهي،
 حاذق كه در توانايي و علم او        كسي براي بيماري خود به پزشكي     عنوان مثال اگر      به

راي درمـان دردهـايش بنويـسد، از او سـؤال     او داروهايي ب  مراجعه نمايد وشكي ندارد
  اگر پزشك دارويي تجويز كرد كه بيمار ازياچرا فالن دارو را نوشته است؟  كند كه مي

 و دارو را مـصرف  !كنـد؟  فايده تلقـي مـي   اطالع بود، آن را بدون اثر و بي  حكمت آن بي  
  !نمايد؟ نمي

  :  فرمودوسلم آله و اهللا عليه رسول خدا صلى
ــ«  ــاَلِمَني َكالطَِّبيــِب َفــَصَالُح اْلَمْرَضــى ِفيَمــا يـَْعَلُمــُه يَــا ِعَب ــُتْم َكاْلَمْرَضــى َو اللَّــُه َربُّ اْلَع اَد اللَّــِه أَنـْ

 ـ   زِينالطَِّبيُب َو يَُدبـِّرُُه ِبِه َال ِفيَما يَـْشَتِهيِه اْلَمـرِيُض َو يـَْقَرتُِحـُه َأَال فَـَسلُِّموا لِلَّـِه أَْمـرَُه َتُكونُـوا ِمـَن اْلَفـائِ 
و صـالح    مانند طبيـب اسـت،        پروردگار جهانيان  شما همچون بيمار و   ! اى بندگان خدا  

كند، نـه در     آموزاند و عاقبت انديشى مى     مريض در آن چيزى است كه طبيب آن را مى         
  1.»پس تسليم امر خدا باشيد تا رستگار شويد، جايش هاى بى  مريض و خواستهتمايالت

نبايـد   در نظـر گرفتـه شـده    ر احكام، مصالح و مفاسـد شود د وقتي كه گفته ميـ 8
  كنـد،  مادي در ذهـن خطـور    فوايد و مضار جسمي و بهداشتي و خالصه خواصيفور

شود همه   ديگر كه فرضي هفايد  اجتماعي و هر نوع بلكه فوايد جسمي، روحي، فردي،
  . تاس احكام صادر شده ها در احكام الهي منظور گرديده است و بر اساس آن

                                     
إرشـاد   ـ  37صعدة الـداعي و نجـاح الـساعي     ـ  42ص 1 ج) للطبرسي( اإلحتجاج على أهل اللجاج .1

ط (بحار األنوار  ـ  342ص 1 البرهان في تفسير القرآن ج ـ  153ص 1 ج) للديلمي(القلوب إلى الصواب 
 177ص 3 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج ـ 107ص 4 ج)  بيروت-
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  اقسام حكمت و فلسفه احكام
ها و يـا درك عقـل بـشري بـه چهـار قـسم تقـسيم                   احكام از حيث ذكر فلسفه آن     

  .شوند مي

 احكامي كه از اول فلسفه آن بر همه آشـكار بـوده و مـردم همـه بـه تناسـب          )الف

كردند مانند، تحريم دروغ، خيانـت، تهمـت، قتـل            معلومات خود چيزي از آن درك مي      
منتها براي اين كـه مـردم را بـه          ... امر به عدالت، نيكي به پدر و مادر و        نفس، سرقت و    

 .اند ها كنند شكل تشريعي به آن بخشيده صورت عمومي موظف به انجام آن

 احكامي كه فلسفه آن بر توده مردم آشـكار نبـوده و در مـتن قـرآن و روايـات                     )ب

گانـه روزه     از فلـسفه سـه    عنوان مثال شايد مردم آن عـصر          اشاراتي به آن شده است؛ به     
اند، به همـين دليـل در قـرآن در يـك جـا       با خبر نبوده  ) اخالقي، اجتماعي، بهداشتي  (

  :فرمايد اشاره به تأثير اخالقي آن كرده و مي

ـْبِلُكْم َلَعلَُّكـ«   ـ  ْم تـَتـَُّقـونيَأَيـَُّهـا الـَِّذيَن َءاَمنُـوْا ُكتِـَب َعلَـْيُكُم الـصَِّياُم َكَمـا ُكتِـَب َعلـَى الـَِّذيَن ِمـن قـَ
گونه كه بـر كـسانى كـه         روزه بر شما نوشته شده، همان     ! ايد اى افرادى كه ايمان آورده    

 )183/بقره (».قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهيزكار شويد

  : فرمايد وسلم مي آله و عليه اهللا  صلي و در مورد ديگر حضرت رسول اكرم

  1».روزه بگيريد تا سالم گرديد « »ُصوُموا َتِصحُّوا «

  :فرمايد السالم مي و در جايي ديگر امام صادق عليه
  1».ن يكسان گردندكه فقير و غني در آ ـ براي اين   اْلَفِقُري َو اْلَغِين   ِبهِ   لَِيْسَتِويَ «

                                     
 76سلوة الحزين النص ) / للراوندي(الدعوات .(1
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ها برداشته شده و بشر بـا          احكامي كه با گذشت زمان پرده از فلسفه و اسرار آن           )ج
بار و سنگين مشروبات الكلـي        ها دست يافته است، مثل اثرات زيان        پيشرفت علم به آن   

هـاي    كه هم به روح و جسم هر انسان و هم بر اجتمـاع اثـرات منفـي دارد و يـا زيـان                      
  .كس پوشيده نيست  رباخواري كه بر هيچاخالقي، اقتصادي

ها روشن بوده و نه در متون چيـزي     احكامي هم هست كه نه در آغاز، فلسفه آن         )د
ها ثمـري داشـته، ماننـد تعـداد           ها گفته شده و نه پيشرفت علم در كشف آن           درباره آن 

يـا  ت،  گونـه هـس     جا آوردن نماز به اين      ركعات در نمازها و اين كه واقعاً چه سري در به          
 .گانه زكات و يا بعضى از مناسك حج در اين سرى قرار دارند  حد نصاب اجناس نه

  : اند باره فرموده در اينالسالم   عليهاميرمؤمنان
افْـتَـــَرَض َعَلــْيُكْم فَـــرَاِئَض فَــَال تُــَضيـُِّعوَها َو َحــدَّ َلُكــْم ُحــُدوداً فَــَال تـَْعَتــُدوَها َو ]  تـََعــاَىل [ِإنَّ اللَّــَه  «
 ـ  اُكْم َعــْن َأْشــَياَء فَــَال تـَْنَتِهُكوَهــا َو َســَكَت َلُكــْم َعــْن َأْشــَياَء َو ملَْ يَــَدْعَها نِــْسَياناً فَــَال تـََتَكلَُّفوَهــانـََهــ

خداوند از بيان چيزهايي ساكت ماند و بيان نكرد و اين كـار از روي فراموشـي نبـوده،                   
  2».ندازيدخود را به مشقت ني) هر جا كه خدا ساكت مانده(شما نيز 

؛ انـد   فرمـوده  حكم منع    ي  از تفحص درباره  السالم       عليهم گاهي ائمه در اين خصوص    
 ديـه عـضو     ي  تغلـب دربـاره    بـن  و ابان السالم    صادق عليه گويي كه بين امام      و مانند گفت 

  . درگرفت
پرسـيد كـه تـا قطـع سـه        ديه قطـع انگـشت مـي   ي  دربارهالسالم عليهراوي از امام   

. شـود   زن مساوي است؛ ولي در انگشت چهارم، ديـه زن نـصف مـي              انگشت، ديه مرد و   
                                                                                         

ستَوِي السالم عنْ ع سأَلْت أَبا عبد اللَّه عليه. 1 يـامِ ليي الصلَّةُ فامِ    قَالَ الْعيلَّةِ الص  بِـه    ـيالْغَن يـرُ وـ   الْفَق    
 378ص 2 علل الشرائع ج

 105حكمت   ؛487، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . 2
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امام با قاطعيـت او     . راوي با تعجب علت را پرسيد و آن را با سه حكم قبل مقايسه كرد              
بـرد، منـع كـرده و        هاي غيرقطعي ذهني، كه راه به جـايي نمـي          را از قياس و استدالل    

 اى أبان تـو مـرا بـا    ـ  اِس َو الـسُّنَُّة ِإَذا ِقيـَسْت حمُِـَق الـدِّينُ يَا أَبَاُن ِإنََّك َأَخْذَتِين بِاْلِقيَ «: فرمودند
چه با قياس سـنجيده شـود ديـن نـابود            قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنان       

  1 ».خواهد شد

                                     
ا    قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع ما تَقُولُ في رجلٍ عنْ أَبانِ بنِ تَغْلب قَالَ . 1 يهـف رْأَةِ كَـمابِعِ الْمنْ أَصعاً مبإِص قَطَع 

ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْت قَطَع شْرُونَ قُلْتنِ فَقَالَ عاثْنَي قَطَع نَ الْإِبِلِ قُلْتشَرَةٌ مقَالَ ع  

يكُونُ علَيه ثَلَاثُونَ فَيقْطَع أَربعاً فَيكُونُ علَيه عشْرُونَ        قَطَع أَربعاً قَالَ عشْرُونَ قُلْت سبحانَ اللَّه يقْطَع ثَلَاثاً فَ         
 يبلُغُنَا و نَحنُ بِالْعرَاقِ فَنَبرَأُ ممنْ قَالَه و نَقُولُ الَّذي قَالَه شَيطَانٌ فَقَالَ مهلًا يا أَبانُ هكَذَا حكَـم                     إِنَّ هذَا كَانَ  

فَإِذَا بلَغَت الثُّلُثَ رجعت الْمرْأَةُ إِلَى النِّصف يا        » 1« إِنَّ الْمرْأَةَ تُعاقلُ الرَّجلَ إِلَى ثُلُث الديةِ         رسولُ اللَّه ص  
   أَبانُ إِنَّك أَخَذْتَني بِالْقياسِ و السنَّةُ إِذَا قيست محقَ الدين

فرمائيـد در مـورد اينكـه مـردى      چه مـى : السالم عرض كردمبه امام صادق عليه : أبان بن تغلب گويد   
  ده شتر، : فرموده    انگشتى از انگشتان زنى را قطع كند، ديه آن چه مقدار است؟ 

  بيست ناقه، : حضرت فرمود    پردازد؟ چنانچه دو انگشت را ببرد چه مقدار مى: عرض كردم
  بيست ناقه، : فرمود  ر انگشت او را ببرد؟ گفتم اگر چها  سى شتر، :  فرمود   سه انگشت؟: گفتم
چنين چيـزى   !! برد بيست شتر   برد سى شتر، و چهار انگشت را مي        سبحان اللَّه، سه انگشت را مي     : گفتم

گفتيم ايـن را شـيطان       اش بيزارى جستيم، و مى     گوش ما رسيد از گوينده      هنگامي كه در عراق بوديم به     
  گفته است، 

آله حكم خـدا را بيـان كـرده         و عليه اللَّه ن اى أبان اين چنين رسول خدا صلّى       آرام باش شتاب نك   : فرمود
اش برابر مرد است تا به يك سوم ديه كامل برسد، و چون به يـك سـوم رسـيد، زن                      است كه زن ديه   

گردد، اى أبان تو مرا با قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنانچه بـا                 اش به نصف مرد باز مى      ديه
 118، ص 4 من ال يحضره الفقيه، ج  .سنجيده شود دين نابود خواهد شدقياس 
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   بيان نشده استاحكامچرا حكمت برخي 
  رورش روح بندگي در انسانـ پ1

اگر كـسي بخواهـد   . انسان تقويت كند خواهد روح تعبد و عبوديت را در خداوند مي
اين كه چرا نمـاز صـبح دو ركعـت اسـت و      بندگي خداي متعال را بكند، مگر ندانستن
اگرچه همـين عـدد ركعـات    ! وارد مي كند؟ نماز ظهر چهار ركعت؟ خللي به بندگي او
ترين چرايـي آن ايـن    شايد بتوان گفت بزرگ نماز نيز از يك چرايي برخوردار است اما

بيازمايد و روح بندگي را در او شكوفا نمايد؛ يعني  خواهد انسان را كه خداوند مياست 
دانم كه او بيهـوده دسـتوري    ، مي بودن خداي خود باور دارم انسان بگويد من به حكيم

دهم اگر چه ندانم كـه بـراي چـه     تسليم اويم و اين اعمال را انجام مي من. دهد را نمي
  . بخوانم و نماز ظهر را چهار ركعترا بايد دو ركعت  نماز صبح

  ـ اخالص در عمل2
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدونِ   اْلِجنَ  َو ما َخَلْقتُ «  كه   ـ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اين  َو اْإلِ
 )56/ذاريات (»)و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند (.عبادتم كنند

. باشد و معناي عبادت هم اطاعت از خداوند است          از ريشه عبد مي   » لِيَـْعبُـُدونِ « لمه  ك
  .اطاعت از دستور خداست... زيرا هر عمل عبادي مانند نماز، زكات، روزه و

  .پس هدف از خلقت جن و انس اين است كه از اوامر خداوند اطاعت كنند
  :همچنين فرموده است

لُـوَُكْم أَيُُّكـْم  ماواِت َو اْألَْرَض فيَو ُهَو الَّذي َخَلَق السَّ «   ِستَِّة أَيَّاٍم َو كـاَن َعْرُشـُه َعلَـى اْلمـاِء لَِيبـْ
  ـ  َأْحَسُن َعَمالً 

آفريـد؛ و عـرش     ]  شـش دوران  [ها و زمين را در شش روز         او كسى است كه آسمان    
يـك   تا شما را بيازمايد كـه كـدام       ) خاطر اين آفريد   هب(او، بر آب قرار داشت؛      ) حكومت(

 )7/هود(» .تان بهتر است عمل
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  :و نيز فرمود

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً «    ـ  الَّذي َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحياَة لَِيبـْ

آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كـدام يـك از شـما بهتـر                      

 )2/ملك (».كنيد عمل مى

  :همچنين فرموده است

ُلَوُهْم َأيـُُّهْم َأْحَسنُ «    ـ  َعَمالً   ِإنَّا َجَعْلنا ما َعَلى اْألَْرِض زيَنًة َلها لَِنبـْ

هـا را بيازمـاييم كـه        چـه را روى زمـين اسـت زينـت آن قـرار داديـم، تـا آن                  ما آن 

 )7/كهف(».كنند شان بهتر عمل مى كدامين

تـر    به معنـاي صـحيح    ( از خداوند، بهتر عمل كردن        آيه آخر عالوه بر اطاعت     سهر  د

  . هدف از خلقت ذكر شده است)انتخاب بهترين عمل

گردد كه انسان عمل را فقط براي خدا و اطاعـت             بهترين عمل نيز وقتي حاصل مي     

  .از فرمان او انجام دهد

عنوان مثال وقتي ما بدانيم گوشت خوك براي ما ضرر دارد شايد به دليـل ضـرر                   به

گوشت خوك را نخوريم يا الاقل اين مطلب عالوه بـر دسـتور خـدا در تـصميم مـا                    آن  

دخيل باشد، ولي وقتي از ضرر آن مطلع نباشيم فقط و فقط براي اطاعت از دسـتور او                  

  .تر است و دومي به اخالص بسيار نزديك. كنيم خوردن آن را ترك مي

يز را براي آنـان حـالل   چ خداوند وقتي حضرت آدم و حوا را در بهشت قرار داد همه         

كرد ولي براي آزمايش آنان فرمود كه به درختي نزديك نـشوند و هـيچ دليلـي بـراي                   

 تنها به آنان فرمـود كـه اگـر از ايـن     .ها مطرح نفرمود  نزديك نشدن به درخت براي آن     

هـا     اين براي آن بود كه ميزان اطاعـت آن         .دستور اطاعت نكنند از ظالمين خواهند بود      
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  1 . بيازمايداز خويش را

َو قـُْلنــا يــا آَدُم اْســُكْن َأنْــَت َو َزْوُجــَك اْلَجنَّــَة َو ُكــال ِمْنهــا َرَغــداً َحْيــُث ِشــْئُتما َو ال تـَْقَربــا هــِذِه « 
تو با همسرت در بهشت سكونت كن؛ و ! اى آدم«: ـ و گفتيم الشََّجَرَة فـََتُكونا ِمَن الظـَّاِلمينَ 

نزديك اين درخـت نـشويد؛   ) اما(هيد، گوارا بخوريد؛ خوا آن، از هر جا مى ) نعمتهاى(از  
 )35/بقره(» .كه از ستمگران خواهيد شد

                                     
  :در اينجا سه تفسير وجود دارد كه مكمل يكديگرند. 1

 گنـاه   " بـود نـه      " گناه نـسبى   " و يا به عبارت ديگر       " ترك اولى  "چه آدم مرتكب شد     آن )الف
  ."مطلق

مانند شرك و كفر و (ر مجازات گناه مطلق گناهانى است كه از هر كس سر زند گناه است و درخو
و گناه نسبى آن است كه گاه بعضى اعمال مباح و يا حتى مستحب درخور مقـام افـراد                   ) ظلم و تجاوز  

تر پردازند، در غير اين صورت ترك  ها بايد از اين اعمال چشم بپوشند، و به كار مهم بزرگ نيست، آن
 قسمتى از آن با حضور قلب و قسمتى بـى حـضور             خوانيم اند، فى المثل نمازى را كه ما مى        اولى كرده 

گذرد درخور شان ما است، اين نماز هرگز درخور مقام شخـصى همچـون پيـامبر و علـى ص                     قلب مى 
نيست، او بايد سراسر نمازش غرق در حضور در پيشگاه خدا باشد، و اگر غير اين كند حرامى مرتكب               

 از آن درخت نخورد هر چند براى او ممنـوع نبـود       آدم نيز سزاوار بود    .نشده اما ترك اولى كرده است     
  . بود" مكروه"بلكه 
فالن غـذا را    : گويد  نهى خداوند در اينجا نهى ارشادى است، يعنى همانند دستور طبيب كه مى             )ب

شوى، خداوند نيز به آدم فرمود اگر از درخـت ممنـوع بخـورى از بهـشت بيـرون                    نخور كه بيمار مى   
نج خواهى افتاد، بنا بر اين آدم مخالفت فرمان خدا نكرد، بلكه مخالفت نهى              خواهى رفت، و به درد و ر      

  .ارشادى كرد
 بهشت جاى تكليف نبود بلكه دورانى بود براى آزمايش و آمادگى آدم بـراى آمـدن در                   اساساً )ج

 )188 ص1 تفسير نمونه ج. ( روى زمين و اين نهى تنها جنبه آزمايشى داشت
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َو يـــا آَدُم اْســـُكْن أَْنـــَت َو َزْوُجـــَك اْلَجنَّـــَة َفُكـــال ِمـــْن َحْيـــُث ِشـــْئُتما َو ال تـَْقَربـــا هـــِذِه الـــشََّجَرَة « 
و از هـر جـا كـه    ! اكن شـويد تو و همسرت در بهشت س! ـ و اى آدم فـََتُكونا ِمَن الظـَّاِلمينَ 
ا بـه ايـن درخـت نزديـك نـشويد، كـه از سـتمكاران خواهيـد                   ! خواستيد، بخوريـد   امـ

  )19/اعراف(»!بود
پيش از ايـن، از آدم پيمـان    ـ  ْد َلُه َعْزًماَو َلْم َنجِ    َو َلَقْد َعِهْدنَا ِإلَى َءاَدَم ِمن قـَْبُل فـََنسىِ « 

 )115/طه (».عزم استوارى براى او نيافتيمگرفته بوديم؛ اما او فراموش كرد؛ و 

  ـ كم طاقتي بندگان3
شان  هايي كه بسياري از حقايق علمي هنوز براي        بيان تمام اسرار احكام براي انسان     

  .كشف نشده، مانند گفتن معما است، كه چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد
  : فرمايد ميالسالم  عليهامام علي 

    1»دانند مردم، دشمن آن چيزي هستند كه نميـ  ا َجِهُلوا أَْعَداُء مَ  النَّاسُ  «
هـاي    حكمتها و    ها به بعضي از فلسفه      اولياء الهي در حد فهم انسان      به همين دليل  
  .اند هاحكام اشاره نمود

  :كه ايننتيجه 
 قطعاً داراي فوائد     است،  آورده وسلم  آله  و  عليه  اهللا   صلي  دستوراتي كه پيامبر اكرم    تمام

 هدف از ديـن      و لح و مفاسدي است كه رهرو را به سعادت و كمال خواهد رساند            و مصا 
ها است و ايـن هـدف بـا          اجتناب از زشتي  و  هاي   ها به خوبي   و شريعت، آراستگي انسان   

 لـذا .  احكام را نداننـد    حكمتافراد فلسفه و    حتي اگر   آيد،   عمل به شريعت به دست مي     
، اسرار و فلسفه احكامبه  به پي بردن    عي، شر اطاعت و پيروي از احكام     ساختن   مشروط

  .خواهد بودسخني ناروا 

                                     
 869 ش 66 ـ غررالحكم، ص 438 و  172 حكمت 553و  501ص) صالحللصبحي (نهج البالغة . 1
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  احكامحكمتمصاديقي از فلسفه و 

 حكمـت هـاي مـرتبط بـا فلـسفه و           اين بحث را با ذكرچند نمونه از روايات و پاسخ         
  .بريم مياحكام به پايان 

  حكمت وجوب نماز
 ز حـضرت امـام صـادق      دربـاره حكمـت وجـوب نمـاز ا        «: كند  الحكم، چنين نقل مي    بن هشام

سؤال كردم و به محضرش عرض كردم چگونه خداوند، نماز را واجب ساخته است بـا                السالم    عليه
هايـشان را بـه رنـج        دارد و بـدن     هايـشان بـازمي    كه اين عبادت، مردم را از برآوردن نيازمندي        اين
  »!اندازد؟  مي

كه اگر مـردم بـه      توضيح آن، اين است     . در آن، اسرار و عللي است     «: حضرت فرمود 
مانـد، حالـشان      حال خود واگذارده شده بودند و فقط كتاب خدا در دستشان باقي مـي             

شد؛ زيرا آنها دين را اخـذ كردنـد و مردمـاني را هـم بـه                   همچون حال مردمان اول مي    
ها به مقاتله نيز پرداختند؛ ولي پـس از رفـتن از             كيش و آيين خود فرا خواندند و با آن        

خداوند تبارك و تعالي اراده كرده است كه دين، آيين          . شان از يادها رفت   اين دنيا، اسم  
 فراموش نـشود و بـدين سـبب، نمـاز را بـر امـتش             وسلم    آله  و  عليه  اهللا   صلي و امر محمد  
برنـد و بـا       بار با صداي بلند نام پيامبر را مي        مردم در اين نماز، هر روز، پنج      . واجب كرد 

شـوند و     بدين ترتيب از آن حضرت غافل نمي      . كنند  دت مي انجام افعال نماز، خدا را عبا     
   1 ».شود كنند و در نتيجه ذكر او كهنه نمي وي را فراموش نمي

 در پاسخ به رمز واجـب شـدن نمـاز، چنـين مرقـوم               السالم  عليه همچنين امام رضا  
اقرار به ربوبيـت حـق عزوجـل و         : علت واجب شدن نماز امور ذيل است      «: فرموده است 

اد و اضداد، ايستادن در مقابل جبار جل جالله بـا حـالتي خـوار و نيازمندانـه،                  خلع اند 
                                     

 49، ص 2علل الشرايع، ج . 1
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ها، گذاردن صورت در هر روز، پنج بـار          خضوع و اعتراف به گناه و درخواست عفو از آن         
وجل، متذكر خدا بودن و فراموش نكردن       داشت حق عزّ   روي خاك براي تعظيم و بزرگ     

 راغب و طالب بودن در زيادي دين و دنيا،          او، خاشع و خاضع بودن در مقابل حضرتش،       
مداومت به ذكر حق عزوجل در شب و روز تا بدين ترتيـب، بنـده؛                 انزجار از غير خدا و      

فايده به ياد پروردگـار     . سيد، سرور، مدبر و خالق خود را فراموش نكرده و طغيان نكند           
   1 ».گيرد اره ميشود و از انواع فساد كن بودن، آن است كه شخص، از معاصي منزجر مي

   جنابتغسلحكمت وجوب 
. طور كلي فلسفه غسل، نظافت بدن است كه لزوم آن بر هيچ كس مخفي نيـست              به

 نقل شده است    السالم  عليه از امام هشتم  السالم     عليه الرضا اخبار الشرايع و عيون   در علل 
سـبب    سل،كار فرمودند كه غـ   فلسفه ايني سنان درباره بن كه ايشان در پاسخ به محمد   

چنين نقل شـده    السالم     عليه در حديثي از حضرت رضا    . پاكيزگي جسمي و رواني است    
  :است
اند كه پس از قضاي حاجـت         اند؛ اما امر نشده     مردم به انجام غسل جنابت امر شده      «

تـر و پليـدتر از        نجـس ) خـروج مـدفوع   (، غسل كنند؛ در صورتي كـه آن         )توالت رفتن (
] دليل غسل نكردن براي خـروج مـدفوع آن اسـت كـه            [جنابت است؛   ] خروج مني و  [

شـود؛ امـا مـدفوع آدمـي از ذات            جنابت از ذات انسان حادث و از همه بدن خارج مـي           
شـود و از      مـي ] معده[آيد و جز اين نيست كه غذا از مجرايى، وارد             انسان به وجود نمي   

   2 ».شود مجراي ديگري خارج مي

                                     
 50 و 49، ص 2علل الشرايع، ج . 1

 180، ص 2وسائل الشيعه، ج . 2
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امـام  ؤيد چنين امري است كـه در فرمـايش          نيز م هاي دانشمندان اين دوران       يافته
طبـق تحقيقـات، در بـدن انـسان، دو سلـسله اعـصاب              . اشاره شـده اسـت    السالم    عليه

ند اين اعصاب عبارت  . دنكن  هاي بدن را كنترل مي     خودمختار وجود دارد كه تمام فعاليت     
ر اين دو رشته اعصاب در سراسر بـدن انـسان و د  . اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك  : از

وظيفه اعصاب سـمپاتيك،    . اند  هاي داخلي و خارجي گسترده شده      اطراف تمام دستگاه  
هــاي مختلــف بــدن و وظيفــه اعــصاب   تنــد كــردن و بــه فعاليــت واداشــتن قــسمت 

در واقع، يكي نقش گاز اتومبيل و ديگرى،        . هاست پاراسمپاتيك، كند كردن فعاليت آن    
طـور   هاي بدن، به   شود دستگاه   بب مي تعادل اين دو دسته اعصاب س     . نقش ترمز را دارد   

  .دنمتعادل كار كن
ها  زند؛ از جمله اين جريان دهد كه اين تعادل را بر هم مي        هايي رخ مي   گاهي جريان 

  .گيرد مسئله شهوت يا اوج لذت جنسي است كه معموالً مقارن خروج مني صورت مي
گيـرد و      مـي  در اين موقع، سلسله اعصاب پاراسمپاتيك بر اعصاب سمپاتيك پيشي         

اين موضوع، ثابت شده است كه از جمله امـوري  . خورد تعادل به شكل منفي به هم مي      
تواند اعصاب سمپاتيك را به كار وا دارد و تعادل از دست رفتـه را تـأمين كنـد،                     كه مي 

جـا كـه تـأثير شـهوت بـر تمـام اعـضاي بـدن بـه طـور                     از آن . تماس آب با بدن است    
خورد،   ل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مي          شود و تعاد    محسوسي ديده مي  

دستور داده شده است كه پس از آميزش جنسي يا خروج منى، تمام بدن با آب شسته      
بخش آن، تعادل كامل، ميان اين دو دسته اعصاب در سراسر بـدن               و در پرتو اثر حيات    

   1 .برقرار شود

                                     
 293 و 292، ص 4تفسير نمونه، ج. 1
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  فلسفه حرمت مسكرات
خداوند شراب را حرام كرد به اين دليل كه در آن           «: يدفرما ميالسالم    عليه  رضا امام

مفاسد است از آن جمله سبب تغيير قوه عاقله و خرد شراب خـواران اسـت در نتيجـه                   
ها را بر انكـار خـداي عزوجـل اسـت و نيـز دروغ بـستن بـر خـدا و                       آن وادار كردن آن   

هـاي   ل، تهمت اند مانند؛ قت   رسولش و ساير محرمات ديگر كه خدا و رسولش منع كرده          
به همين دليل حكـم كـرديم هـر مـست     . ناروا، زنا و نگه نداشتن خود از هر چيز حرام 

پس هركس ايمان به خدا و روز قيامـت دارد و مـا را              . اي از مشروبات حرام است     كننده
خوار  كند بايد دوري كند، زيرا كه ميان ما و شراب دوست دارد و ادعاي محبت ما را مي   

   1 .نسبتي نيست
  فلسفه حرمت گوشت خوك

خوك حرام شده است زيرا او بـدچهره و         ) گوشت(«: فرمايد ميالسالم     عليه امام رضا 
از شـهوتراني و    ( بترسـند    تا آفريده   و خدا آن را مايه عبرت گرفتن خلق       نكوهيده است   

شود كه خداوند صورت زيباي بشري را از ايشان گرفتـه          بندوباري كه موجب اين مي     بي
و نيز خوك را در بين بشر گـذارد تـا دليلـي             ) وكشان كند و مسخ شوند    و به صورت خ   

اين كه خـوراك    ) علت ديگر ( و    2براي گذشتگاني كه به اين صورت درآمده بودند باشد        

                                     
 98 ص 2عيون اخبارالرضا ج. 1

رَدةَ و                    قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشَرٍّ منْ ذلك مثُوبةً        . 2 الْقـ منْه لَ مـ عـج و ه لَيـع بغَـض و اللَّـه نَـهنْ لَعم اللَّه نْدع
آيا شما را از كـسانى كـه   :  ـ بگو الْخَنازيرَ و عبد الطَّاغُوت أُولئك شَرٌّ مكاناً و أَضَلُّ عنْ سواء السبيلِ

 را از رحمـت خـود        ا خبر كنم؟ كسانى كه خداونـد        شان نزد خدا برتر از اين است، ب        موقعيت و پاداش  
هـايى قـرار داده، و    هـا و خـوك   ها، ميمون و از آن) و مسخ كرده،  (دور ساخته، و مورد خشم قرار داده،        

 )60/همائد. (ترند ها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراه اند؛ موقعيت و محل آن پرستش بت كرده
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   1 ».هاست ترين كثافت ها و كثيف خوك پليدترين پليدي
دن هاي حرام بـو    به دو جنبه از فلسفه    السالم     عليه در اين حديث شريف امام هشتم     

  . بهداشتيي  اخالقي و از جنبهي از جنبه: فرمايد گوشت خوك اشاره مي
در علوم طبيعي ثابت شده كه هر حيواني داراي صفاتي          : اما از جنبه اخالقي اين كه     

ها در اخالق كساني كـه از آن تغذيـه           ها و تراوش آن    است كه اين صفات از طريق غده      
شـود در انـسان اخـالق خـوك          عث مـي  خوردن گوشت خوك با   . گذارد كنند اثر مي   مي

گونـه ادبـي در    ناموسـي اسـت كـه هـيچ      غيرتـي و بـي     توليد شود زيرا خوك سمبل بي     
را  كننـد ايـن    زناشويي ندارد و خود اروپاييان كه از گوشت خوك بيـشتر اسـتفاده مـي              

د او را بـه نـام خـوك         دهنـ  دشـنام يرتي  غ  بي حتي اگر بخواهند كسي را به        دانند و  مي
  .هاي آنان استناسزاترين   و اين يكي از بزرگخوانند مي

خورد و گاهي    اين كه اين حيوان هرگونه كثافتي را پيدا كند مي         : و اما از جنبه بهداشتي    
 است و بـه همـين       آلودگيكند و در نتيجه وجودش سراپا        نيز از فضوالت خودش تغذيه مي     

   2 . خطرناكي استهاي بسيار دليل ثابت شده است كه گوشت اين حيوان داراي انگل
  منابع جهت مطالعه بيشتر

  )ره( الشرايع، مرحوم شيخ صدوق علل
الشيعه، مرحوم شيخ حرعاملي در آغاز هر فصل غالباً بابي براي بيان فلسفه احكـام                وسائل

  .ذكر كرده است
  فلسفه احكام اسالمي از نظر علم امروز، محمد جواد نجفى

  د عزيز حسامىپزشكي احكام، محم  تجلي حكمت در فلسفه
 فلسفه اسرار احكام، محمد وحيدي

                                     
 485 ص 2عيون اخبارالرضا ج. 1

 586، ص1فسير نمونه، جت. 2


