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پرسش و پاسخ

در قرآن کریم در امتداد غایات ابتدایی و میانی از خلقت انسان، رستگاری 
به عنوان غایت نهایی از آفرینش اشرف مخلوقات معرفی می شود. مکانیزم 
رســیدن به این رستگاری که گاه با کلمه قرب از آن یاد می شود، در پرتو 
تکالیف الزامی از سوی خداوند است. در این تکالیف، آنچه اساسی است و 
فرجام نهایی به شمار می رود، مصحلت اخروی است نه صرفا منفعت دنیوی.

در هر دستور از آستان حکیمانه حضرت دوست، حکمتی و مصلحتی نهفته 
است. عقل که پیامبر درون است دســتی بر آتش دارد و می تواند برخی 
مصلحت ها و حکمت ها را کشف کند؛ اما حرف نهایی در تشخیص مصلحت و 
 حکمت بایدها و نبایدها را پیغامبران الهی می زنند. حجت های الهی سلسله وار
آمده اند تا به انســان ها بفهمانند که در اطاعــت از خداوند، هم رفاه دنیا 
نهفته است و هم سعادت عقبی؛ هم انسان به معراج می رود وهم امت ها 
معراجی می شوند و به راســتی که این تکلیف در حقیقت تشریف است...

تاثیر قدرت بر نفوس مخاطب
امــام صادق)ع( به همراه دو نفر از اصحاب قصد عبور از منطقه ای را 
داشتند که به پاسبان حکومتی برخورد کردند. مامور حکومتی با لحنی 
تند و گستاخانه به امام گفت: »هرگز نخواهم گذاشت که از اینجا عبور 
کنی!« امام صادق)ع( با مدارا به او اصرار و خواهش کردند، ولی پاسبان 
با سختی جلوی حضرت را گرفته بود. یکی از اصحاب به نام »مصادف« 
به امام گفت: این پاسبان شما را می آزارد و می ترسم شما را حبس کند. 
اگر اجاره دهید من و »مرازم« هر دو حاضریم او را مخفیانه بکشــیم و 
جســدش را به رودخانه بیندازیم. امام صادق)ع( فرمودند: ای مصادف! 
خویشتندار باش! امام صادق)ع( پیوسته با زبانی نرم از پاسبان تقاضای 
عبور می کردند. سرانجام پس از معطلی زیاد نزدیک صبح پاسبان به امام 
صادق)ع( اجازه عبور داد. پس از عبور امام صادق)ع( به مصادف فرمودند: 
ای مصادف! این )شیوه( بهتر است یا آنچه تو گفتی. چه بسا که آدمی از 

ذلت کوچکی بیرون می آید و به ذلت بزرگ تری گرفتار می آید.)1(
 ____________

1- روضه کافی، ج8، ص87

 عوامل کمرنگ شدن 
آموزه های دینی در مردم

پرسش:
چه علل و اسبابی موجب کمرنگ شدن آموزه های دینی در 

افکار و اعمال مردم در هر جامعه ای می شود؟
پاسخ:

لزوم شناخت آسیب ها
برای اینکه بدانیم چه علل و اســبابی تأثیــر آموزه های دینی را در 
نفوس مردم کمرنگ و ضعیف می کند و از نفوذ آنها می کاهد، باید همانند 
شناختن نوع بیماری های جسمی قبل از معالجه، موانع تأثیر آموزه ها و 
تعالیم دینی در روحیه و نفوس مردم شناخته شود. همه می دانیم یکی 
از مســائلی که مورد اعجاب محققین و مورخین جهان قرار گرفته است 
شدت و سرعت تأثیر دین مبین اسالم در عصری که ظهور کرد می باشد. 
هم به ســرعت و در مدت کم نفوذ کرد و هم تأثیرش به گونه ای عمیق 
و شــدید بود که انقالب ها و تحوالت فرهنگی و سیاسی که بعدها پیش 
آمد نتوانست آن را متزلزل کند. حال ضروری است موانع و آسیب های 

تضعیف کننده تأثیرگذاری تعالیم و آموزه های دینی را بررسی کنیم.
انواع دیدگاه ها

1- منقضی شدن عصر دین
برخی معتقدند تعالیم و آموزه های دینی در عصر و زمانی تأثیرگذار 
بــود که روح عصر و زمان آن طور ایجاب می کرد اما در حال حاضر آن 
روح عصر و زمان دینی تدریجاً منقضی شده و علم و دانش و آگاهی های 

تجربی انسان ها جایگزین آن شده است.
2- منقضی شدن ابزار دین

عــده ای معتقدند که دین به منزله ابزاری از ابزارهای زندگی بوده و 
طبیعی اســت که هر روز جای خود را به ابزاری بهتر و کاملتر می دهد. 
بنابراین ابزار دین مربوط به مقتضیات آن عصر و زمان بوده و در حال حاضر 
مقتضیات عصر جدید تغییر کرده و ابزارهای کاملتر و قویتری همچون 
علم و تکنولوژی و... جایگزین آن شده و ابزار دین کارآیی خودش را در 

این شرایط از دست داده است.
3- فراهم شدن مقتضیات خوشگذرانی و شهوترانی

عده ای معتقدند بشــر طبعاً میل به شهوت و آزادی دارد و تعالیم و 
آموزه های دین برخالف مقتضای میل و رغبت طبیعی انســان اســت و 
برای او قید و بند و محدودیت ایجاد می کند. بنابراین مردم تا وقتی که 
شرایط و بسترها و زمینه های اعمال شهوات و عیاشی و خوشگذرانی فراهم 
نیست، به سوی دین گرایش پیدا می کنند و دل خود را با معانی و افکار 
دینی خوش می کنند، اما به محض اینکه شــرایط و مقتضیات محیطی 
انسان عوض شد و علل و اسباب شهوترانی و خوشگذرانی فراهم آمد به 
طور طبیعی انســان به دنبال همان چیزی می رود که مقتضای میل و 
طبیعت و رغبتش است، و دیگر سراغ تعالیم و آموزه های دین نمی رود.

4- قساوت قلب در اثر ارتکاب گناه و تکرار آن
عده ای دیگر معتقدنــد در اثر ارتکاب جرم و گناه و مظالم فراوان و 
تکرار آن، انســان قساوت قلب پیدا می کند و در نتیجه حجاب و حالتی 
در روحش پیدا می شــود که تعالیم و آموزه های وحیانی و سخن حق را 
نمی پذیرد، و حالت رقت و خشوع نسبت به حق از میان می رود و مواعظ 

و نصایح هم در او تأثیر نمی کند.
5- حجاب خیاالت و اوهام

عده ای دیگر معتقدند: خیاالت و اوهام انسان، به نوبه خود یک دیوار 
و حجاب ضخیم دیگری در او ایجاد می کند که مانع تأثیرگذاری تعالیم 
و آموزه هــای وحیانی در قلب او می شــود، و درک و پذیرش حقیقت را 
بر او سخت می کند. چنین فردی می خواهد باقالب جهل و اوهام، خود 
را با اشــیاء و موجودات مربوط کند به همین جهت فاصله اش همواره با 
حقیقت زیادتر می شــود و در عمل بهره ای از حقیقت نمی برد. بنابراین 
زمانی که مردم بین خودشان و تعالیم و آموزه های وحانی حجاب و مانعی 
از جهل و خیال و اوهام قرار دهند، به طور طبیعی نفوذ دین در قلب و 

روح آنها از بین می رود.
نقد برخی دیدگاه ها

امروزه محققین بزرگ که در اعماق روح بشر دقیق شده اند این معنا بر 
آنها روشن شده که دین جزو سرشت و فطرت آدمی است. روگرداندن از 
دین جنبه موقت و استثنایی دارد. بنابراین دین جزء متن زندگی و اساس 
روح اجتماعی انســان است، نه ابزار زندگی که قابل تعویض و تبدیل به 
چیز دیگر باشد. از طرفی این تعبیر که دین مطلقاً مخالف میل و رغبت 
و شــهوت و قید و محدودیت اســت صحیح نیست زیرا دین با استفاده 
افسارگسیخته از امیال،  شهوات و غرایز مخالف است و استفاده از آنها را 
در چارچوب ضوابط و محدودیت های عقالنی و وحیانی قرار می دهد که 
در نهایت رشــد و تعالی انسان را به همراه دارد. عامل حجاب خیاالت و 
اوهام و عامل قساوت قلب در اثر ارتکاب جرم و گناه و مظالم از مهم ترین 
عوامل کمرنگ شدن تعالیم و آموزه های دینی در نفوس و افکار و اعمال 
مــردم در هر جامعه ای خواهد بود که با آیات و روایات هم انطباق دارد. 
عوامل دیگری نیز در این رابطه وجود دارد مانند: نحوه عملکرد مسئولین 
هر جامعه و نحوه ارائه آموزه های دینی و نوع تربیت خانوادگی افراد و...

تاثیر نداشتن موعظه عالم بی عمل بر دل ها
قال االمام الصادق)ع(: »ان العالــم اذا لم یعمل بعلمه، زلت 

مواعظه عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا«
امام صادق)ع( فرمود: همانا اگر عالم به عمل خود عمل نکند، سخنان 
و مواعــظ او از قلب هــا می لغزد و عبور می کند )و در آن نمی نشــیند( 
همان گونه که آب باران از روی ســنگ صــاف و صیقلی غیرقابل نفوذ 

می لغزد و عبور می کند.)1(
____________

1- الکافی، ج1، ص44

 َوَرع از گناه و طاعت خدا؛ 
با فضیلت ترین اعمال

: لَّما َولَّی اَمیُر الُمؤِمنیَن َعلُیّ بُن اَبی  قال ابواِسحاَق الَهمدانِیّ
َد بَن اَبی بَکٍر ِمصَر َو اَعمالَها ،َکَتَب  طالٍِب )َصَلَواُت اهللِ َعَلیِه( ُمَحَمّ
لَُه ِکتاباً َو اََمَرُه اَن یَقَرأَُه َعلی اَهِل ِمصَر َو لَِیعَمَل بِما َوّصاُه بِِه ِفیِه َو 
َد بَن اَبی بَکٍر! اِعَلم  اَنَّ  اَفَضلَ  الِفقهِ  الَوَرعُ  فی  کاَن الِکتاُب: ... یا ُمَحَمّ
دیِن اهللِ َو الَعَمُل بِطاَعِتِه َو اِنّی اُوصیَک بَِتقَوی اهللِ فی ِسِرّ اَمِرَک 
نَیا داُر باَلٍء َو داُر َفناٍء َو  َو َعالنَیِتَک َو َعلی اَِیّ حاٍل ُکنَت َعَلیَها الُدّ
اآلِخَرْهًُ داُر الَجزاِء َو داُر الَبقاِء َفاعَمل لِما یَبقی َو اعِدل َعّما یَفنی َو 

نیا.)1(  ال تَنَس نَصیَبَک ِمَن الُدّ
ابواســحاق همدانی می گویــد: هنگامی  کــه امیرالمؤمنین علیّ بن 
 ابی طالب)ع(، محّمدبن  ابی بکر را فرمانروای مصر کرد و امورات آن را به 
او واگذار کرد، به او نامه ای نوشت و به او دستور داد که آن نامه را برای 
مصریان بخواند و به آنچه به او سفارش کرده عمل کند و نامه این بود:... 
 ای محّمدبن  ابی بکر! بدان که با فضیلت ترین آگاهی و دانش، پرهیزکاری 
در دین خدا و عمل به بندگی او است؛ من تو را به تقوای الهی در امور 
پنهان و آشکارت و در هر حالی که هستی سفارش می کنم؛ دنیا، سرای 
بال و نابودی و آخرت، ســرای پاداش و پایندگی اســت؛ پس برای آنچه 
باقی می ماند عمل کن و از هرچه نابود می شود روی گردان و بهره  خود 

از دنیا را فراموش نکن.
* * *

در نامه  تاریخی امیرالمؤمنین)ع( به جناب محّمدبن  ابی بکر می خوانیم:
َد بَن اَبی بَکٍر اِعَلم  اَنَّ  اَفَضلَ  الِفقهِ  الَوَرعُ  فی دیِن اهلل؛ - یا ُمَحَمّ
فقه یعنی دانش دین، یعنی مجموعه  احکام دینی که انسان بایستی 
به آنها عمل کند؛ قهراً در اینجا مراد از فقه همان چیزی اســت که در 
عمل ما خودش را نشان می دهد. مجموع اعمال عبادی ما، اعمال دینی ما 
فقه است؛ علم به اینها هم فقه است، خود اینها هم فقه است. می فرماید: 
بافضیلت ترین همه  این اعمال ،ورع است. مراد از ورع یعنی پرهیز کردن، 
دامن کشیدن از یک امری؛ این را می گویند ورع. اَلَوَرُع َعن َمحاِرِم اهلل،)۲( 
یعنــی از محارم الهی دوری بگزیند و خود را جدا کند؛ این معنای ورع 
اســت. می فرماید از همه مهم تر این است و این همان است که بزرگان 
علم اخالق و رهروان سلوک به عالقه مندان و مریدان خودشان همیشه 
گفته اند، ما هم بالواسطه و بی واسطه از اینها شنیده ایم که مهم ترین کار 

برای انسان مؤمن، عبارت است از اجتناب از گناه.
 اگر انسان مبتالی به یک گناهی بود، به خصوص - و العیاذ باهلل- اگر 
چنانچه این استمرار داشته باشد، خود این، مانع از عروج و مانع از طی 
کردن درجات معنوی و الهی اســت؛ هم مانع از یقین می شود، هم مانع 
از توّجه به خدای متعال و تقّرب قلب انسان به خدا می شود، هم مانع از 
عمل می شود؛ گناه این  جور است. لذا در دعای شریف ابی حمزه خوانده اید: 
َفِرّق بَیِنی َو بَیَن َذنِبی الَمانِِع َعن لُُزوِم َطاَعِتک؛)۳( یعنی گناه مانع می شود 

از اینکه انسان، مالزم طاعت الهی باشد. 
ما خیلی دلمان می خواهد اطاعت خدا بکنیم و زندگی مان بر اساس 
اطاعت باشد اّما گناه نمی گذارد؛ گناه ،دل انسان را سخت می کند؛ توّجه 
را، رّقت را، خشــوع را از انسان می گیرد؛ وقتی خشوع گرفته شد، عمل، 
سخت و سنگین می شود. انسان وقتی با خشوع است، عمل برای او آسان 
اســت، نماز آسان است، روزه آسان است، ذکر آسان است؛ وقتی خشوع 
نیســت، همه  اینها برای انسان سنگین می شود؛ اینها همه ناشی از گناه 

است. پس اّول این است که انسان  ترک گناه بکند.
- َو الَعَمُل بِطاَعته؛ 

بعــد، عمل به طاعت الهی؛  ترک گناه کافی نیســت؛ عالوه   بر  ترک 
گناه، پرداختن به آنچه برعهده  انسان هست هم الزم است. اگر بخواهیم 
آنچه را برعهده  ما است انجام بدهیم، باید آن را اّول بشناسیم؛ اشکال کار 
ماها در موارد زیادی این است که نمی دانیم، یعنی توّجه نداریم که چه 
کاری برای ما الزم است؛ لذا خیلی از کارهای واجب از ما ُفوت می شود؛ 
خیلــی از تذّکر دادن ها، امر به  معروف ها، نهی  از منکرها، اقدام و به یک 
]کارهایی[ عمل کردن ها، گفتن ها، که برای ما واجب اســت، از ما ُفوت 
می شود، به  خاطر اینکه توّجه نداریم. بنابراین عمل به طاعت متوّقف است 
بر اینکه انسان بداند چه چیزی طاعت است و از او خواسته شده است.

-  َو اِنّی اُوصیَک بَِتقَوی اهللِ فی ِسِرّ اَمِرَک َو َعالنَیِتَک َو َعلی 
نَیا داُر باَلٍء َو داُر َفناء؛ اَِیّ حاٍل ُکنَت َعَلیَها الُدّ

ای محّمدبن ابی بکر! این دو نکته را راجع به دنیا ،همیشه به یاد داشته 
باش: اّوالً دار بال اســت، یعنی مشکالت دارد، زندگی مواجه با مشکالت 
است؛ بال، همیشه بالی آسمانی نیســت، بالیای گوناگونی وجود دارد؛ 
بعضی ناشــی از عمل خود ما اســت، بعضی ناشی از امور دیگر و عوامل 
دیگر است؛ پس دنیا دار بال است و از اینکه به بلّیه ای دچار شدی تعّجب 
نکن، وحشت زده نشو؛ طبیعت دنیا این است که احاطه شده به بال است؛ 
این یک. بعد، داُر َفناء؛ جای ماندن هم نیست؛ جای رفتن است برخالف 
آخرت که »دار بقاء« است؛ در آنجا، رفتنی، زایل شدنی وجود ندارد؛ اّما 

اینجا نه، اینجا باالخره به قول نظامی:
اگر صد سال مانی ور یکی روز

بباید رفت ازین کاخ دل افروز )4(
حاال آنهایــی که کاخ دل افروزی دارند؛ آنهایی که ندارند هم همین  
جور، باید رفت؛ اینجا »دار بقاء« نیســت، »دار فناء« اســت؛ خودمان را 
آماده کنیم برای رفتن؛ ]یعنی[ آماده شدن برای رفتن. در دعاها هست 

که »َو ااِلسِتعداَد لِلَموتِ  َقبلَ  ُحلولِ  الَفوت «.)5(
-  َو اآلِخَرْهًُ داُر الَجزاِء َو داُر الَبقاِء َفاعَمل لِما یَبقی َو اعِدل َعّما 

نیا؛ یَفنی َو ال تَنَس نَصیَبَک ِمَن الُدّ
حــاال که اینجا »دار فناء« اســت، عمل خودت را متوّجه آن چیزی 
کن که مایه  بقاء است، یعنی آخرت. اینکه می گوییم از »ما یَفنی«)فانی( 
روی برگردان و عدول کن، معنایش این نیست که در دنیا از نَِعم دنیا و 
از متاع دنیا هیچ بهره نگیری؛ نه، یک نصیبی داری از دنیا؛ خدای متعال 
تو را آفریده با نیازهایی و با امکاناتی؛ از این امکانات اســتفاده کن، این 
نیازها را برآورده کن. همه  این نیازها هم حالل است؛ انسان می تواند این 
نیازها را ]برطرف کند؛[ اینها را فراموش نکن. این همان نصیحتی است 
نیا َو اَحِسن  که مؤمنین به قارون می کردند که »َو ال تَنَس نَصیَبَک ِمَن الُدّ
َکما اَحَسَن اهللُ اِلَیک«؛... و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همچنان 
کــه خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن... )6( اینجا هم حضرت می فرمایند 
که نصیب خودت را از دنیا فراموش نکن؛ این جور نیست که اسالم به ما 
بگوید که بروید رهبانّیت پیشه کنید، نخورید، نیاشامید و تمّتع گوناگون 
از زندگی نبرید؛ زینت زندگی مال شما است، متعلّق به شما است، »َمتاُع 
نیا«)7( مال شــما است، منتها دلبسته  اینها نشوید؛ هدفتان را  الَحیوهًِْ الُدّ

اینها قرار ندهید؛ هدف باالتر از این است.
شرح حدیث در ابتدای جلسه درس خارج فقه؛ 1۳96/06/1۲

_______________________
1( امالی طوسی، مجلس اّول، ص ۳0؛ 

۲( امالی صدوق، ص 95؛
۳( مصباح التهّجد، ج ۲، ص 59۲؛

4( نظامی. خمسه، خسرو و شیرین؛
5( اقبال االعمال، ج 1، ص ۲۲8؛

6( سوره  قصص، بخشی از آیه  77؛ 
7( از جمله، سوره  آل عمران، بخشی از آیه  14.

* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

در نوشــتار حاضر نویسنده به بررسی 
چیستی تکلیف و مصلحت و رابطه این دو 
مقوله از نگاه آموزه های دینی پرداخته است.

ماهنامه  از  مطلب  این  اســت  گفتنی 
فرهنگ پویا شماره 28 انتخاب شده است.

***
مفهوم تکلیف

از حیث لغوی، کلفت و سختی، بن مایه و 
ریشه کلمه تکلیف به شمار می رود به طوری 
که امر کردن به چیزی که انجام آن دشــوار 
است را »تکلیف« می نامند. در فرهنگ دینی، 
معنای تکلیــف تضییق گشــته و به عنوان 
اصطالحی خاص به معنای فرمان و دســتور 
الهی به کار گرفته می شود. از دیرباز متکلمین 
و بزرگان عقاید در بحث خداشناسی یکی از 
افعال خدا را تکلیف و دستور دادن می دانستند 
و درباره آن بحث کردند. آنها در تعریف تکلیف 
می گفتند: طلب کردن یا منع کردن خدا از 
کاری که دارای مشقت است تکلیف نام دارد. 
در این میان اما ســید بن طاووس در نامه ای 
که به مناسبت فرارسیدن سن بلوغ فرزندش 
به او می نویسد، معتقد است که حقیقت اوامر 
و نواهی خداوند، نه سختی و مرارت ظاهری 
بلکه مقرب شــدن نزد او و تشرف به محضر 
دوست است. پسرم! جشن تکلیف در حقیقت 

جشن تشریف است!
مفهوم مصلحت

واژه مصلحت به معنای منفعت، سود و بهره 
گوناگونی  تقسیم بندی های  است. مصلحت، 
دارد. به لحاظ زمانی، می توان مصلحت را به 
مصالح دائمی)ثابت( و موقت)متغیر( تقسیم 
کرد. همچنین گاهی از اوقات دلیل و فلسفه 
حکم توسط دین بیان می شود. برای نمونه؛ 
خداوند، دلیل تشریع قصاص را حفظ نفوس 
معرفــی می کند. با این حال در بســیاری از 
تکالیــف، همراه با ابالغ آن توســط پیامبر، 
مصلحت و فلسفه آن حکم به مخاطب ارائه 

نشده است.
در مــواردی که مصلحــت حکم معرفی 
شــده،گاه این مصلحت دنیوی است و گاهی 
به ســودی اخروی یعنی رسیدن به بهشت 
و دوری از جهنــم  اشــاره دارد. در کلمــات 
متکلمین و بزرگان امامیه از ابتدا مرز دنیوی 
یــا اخروی بودن مصلحت مــورد توجه قرار 
گرفته، به گونه ای کــه از مصلحت اخروی با 
عنوان »لطف« و از مصلحت دنیوی با عنوان 
»منفعــت« و در برخی مــوارد »اصلح« یاد 
می شده اســت. این دو گونه مصلحت باهم 

تکلیف و مصلحت در اسالم
سید محمدحسن صالح

تعارض نداشــته و در راســتای هم تعریف 
می شده اند؛ اگرچه از حیث اصالت، مصلحت 

اخروی مقدم داشته می شود.
رابطه تکلیف و مصلحت

بر اساس دیدگاه عدلیه)امامیه و معتزله( 
که قائل به حسن و قبح عقلی هستند، وجوب 
تکلیف برای دست یافتن به یک نتیجه و غایت 
خاص است که همان مصلحت می باشد؛ زیرا 
در غیراین صورت، فعلی بیهوده از خداوند سر 
زده که حکیم بودن او را زیر ســؤال می برد. 
از این رو از دیرباز متکلمین با گشودن بحثی 
به عنوان »حسن تکلیف« معتقد بوده اند که در 
نظام خلقت، تکلیف کردن خداوند امری حسن 
و بایسته است؛ چراکه خداوند حکیم است و 
در ورای هر باید و نباید شخص حکیم، غایت و 
مصلحتی نهفته است. در مقابل، اشاعره اگرچه 
به حسن تکلیف معتقدند ولی می گویند این 
بایسته بودن، بدین روست که خداوند به این 
کار دست زده است، نه اینکه خود امر و نهی 

کردن حسن ذاتی داشته باشد.
بعد از اینکه دانستیم تکلیف نمودن الهی 
نیکو است، نوبت به این پرسش مهم می رسد 
که حکمت و مصلحتی که در تکالیف مانند 
وجــوب نماز و روزه و حرمــت ربا و دروغ و 
مانند آن وجود دارد کدام است؟ طبق نظریه 
مشــهور دانشمندان شیعه، فایده و مصلحت 
تکلیف آن اســت که آدمی  در معرض ثواب 
ابدی و دائمی)اخــروی( قرار می گیرد که از 
آن به »تعریض ثواب« یاد می شــود. در این 

میان، نظرات دیگری هم وجود دارد.
فالســفه با بیان مقدماتــی چندگانه و با 
تکیه بر مدنی  بالطبع  بودن آدمی، لزوم وجود 
قانونی فرابشری برای رفع و یا دفع اختالفات 
انسانی را الزمه دوام حیات بشری برمی شمرند 
و در نتیجه مصلحت تکالیف را در غایاتی این 
جهانی خالصه می کنند. به دیگر سخن، اگر 
قانون خدا نباشــد بشر از پس آشتی و اداره 
خویشــتن بر نمی آید و هر کسی به فکر نام 
و نان خویش است و جهان به سوی نابودی 
کشیده می شــود. همچنین اشاعره در جواب 
این سؤال که مصلحت موجود در تکالیف الهی 
چیست، معتقدند از آنجا که در غالب تکالیف، 
منفعت آن قابل شناسایی نیست شایسته است 
که معتقد شویم افعال الهی و از جمله تکلیف 
کردن، دارای غرض خاصی نیست و ُحسن آن 

تنها شرعی است.
برای نمونه می توان بسیاری از تکالیف را 
یافت که در نگاه نخست و صرف نظر از دشواری 
معمولی در انجام تکلیف، درحالتی خنثی و 
ســلبی الطرفین قرار دارند)نه دارای منفعت 
مشخص و نه دارای ضرر هنگفتی اند( به عالوه 
برخی تکالیف مانند نبرد با مشرکان)قتال( و 
واجبــات مالی از جملــه خمس و زکات که 
همگــی در عنوان »جهاد بــه مال و انفس« 
گردآوری شده است، حداقل در نگاه ظاهری و 
ابتدایی چیزی جز ضرر و از دست دادن جان و 
یا سرمایه زندگی نیست. اصالت دادن مصلحت 
دنیوی بر مصلحت اخروی و ترجمه مصلحت 

به منفعت صرف و ظاهری باعث شــده است 
که قرآن کریم به صراحت در قالب بیان قانون 
»عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیرلکم و عسی 
ان تحبوا شــیئا و هو کره لکم« )بقره،۲16( 
گوشزد کند که مصالح و غایات تکالیف، فراتر 

از انگیزه و احساسات انسان ها هستند.
چه بسیار پیش آمده که انسان ها از عملی 
بدشــان می آید و حال آنکه در باطنش خیر 
نهفته و چه بســیار اوقات که به عملی دیگر 
رغبت دارنــد و حال آنکه خالی از خیر بوده 
و شر اســت. طبق این آیه از یک سو هدف 
تکالیف ،همیشه و براحتی برای انسان ها قابل 
شناســایی نیست و از سویی، لزوما به همین 
دنیا خالصه نمی شــود. براستی چرا در میانه 
این همه واجب و حرام، غایت و هدف را باید 
در آخــرت و نه در همین دنیا جســت وجو 
کرد؟ تأکید بزرگان بر مصلحت اخروی از آن 

روســت که این مصلحت دارای صفت بسیار 
مهم »ماندگاری« است که بر اساس آن تمام 
مشکالت ظاهری نهفته در تکلیف تحت الشعاع 

قرار می گیرد.
عالمه حلی، نویســنده کتاب ســترگ 
کشــف المراد، در جواب کسانی که تکالیف 
را مانند زخمی کردن انســان و سپس مرهم 
گذاشــتن بــر او و در نتیجــه غیرمنطقی 
می دانســتند این قیاس را مع الفارق دانسته 
و تأکیــد می کند که به رغم حاصل شــدن 
دشواری موقت در تکالیف، به  دنباله آن ثوابی 
دائمــی  وجود دارد که قــوام حکیمانه بودن 
تکلیف است. شکی نیست که به پاخاستن از 
بستر نرم و گرم برای نماز، سختی خاص خود 
را دارد. همچنــان که پرداخت خمس و دل 
بریدن از یک پنجم دسترنج هم برای بعضی ها 
کم از دادن جان نیســت! اما این سختی ها و 
تنگناها در مقایســه با بهشــت و رسیدن به 

رضوان الهی اصال به حساب نمی آیند.
مصلحت واحد یا مصالح متعدد؟

بعد از روشن شدن اجمالی رابطه تکلیف 
با مصلحت و اینکه اوال تکلیف، ُحسن و بلکه 
ضروری است و ثانیا این نیکو بودن دائر مدار 
وجود مصلحت است، این سؤال پیش می آید 
که آیا تکالیف می توانند دارای چند مصلحت 
باشــند و یا اینکه منحصــرا باید دارای یک 
مصلحت باشند. به نظر می رسد هم از حیث 
عرضــی و هم طولی یک تکلیــف می تواند 
دارای مصالح متعدد باشــد. از حیث عرضی 
یک تکلیف می توانــد دارای چند مصلحت 
باشد که هر کدام به طور مستقل موضوعیت 
داشته و خودگردان باشد به گونه ای که می تواند 

به تنهایی باعث نیکو شدن تکلیف شود.
از حیــث طولی هم یک تکلیف می تواند 
دارای یــک غایت اصلی و نهایــی بوده، در 
کنار آن اهداف متوسطی نیز داشته باشد. در 
مرحله بعد درباره اینکه از چه راهی می توان 
به مصالح متعدد یک تکلیف پی برد، باید گفت 
در اینجا نقش فقیهان و ابزار اجتهاد بیش از 
پیش روشن می شود. به دیگر سخن اینکه از 
حیث اثباتی بتوان مصالح چندجانبه را برای 
یک تکلیف تشخیص داد، وظیفه ای است که 
برعهده فقیهان گذاشــته شده تا با استنباط 
از منابع معتبر، منحصــره و یا غیرمنحصره 
بودن مصالح را تشــخیص داده بر اساس آن 

تصمیم بگیرند.
مصلحت دنیوی و مصلحت اخروی

اگــر صرف نظر از عالم آخرت و بدون در 
نظر گرفتن جهان بینی الهی، بخواهیم هندسه 
مصلحت ها را تنظیم کنیم، عقالنی بودن یک 
تکلیف در منافع دنیوی خالصه می شود. بر 
این اســاس، روزه گرفتن با مشــقات خاص 
خود زمانی منطقی و عقالنی است که باعث 
منفعتی در همین عالم باشــد، مثال درصد 
سالمت روزه دار باالتر برود و یا آرامش روحی 
او بهبود یابد. همچنین بسیاری از اعمال نیک 
فقط در راستای جلوگیری از تصادم با حقوق 
دیگران ارزش مثبت می یابند. این در حالی  

است که در جهان بینی الهی غایت اصلی بر 
اساس جهان آخرت و زندگی جاودانه تنظیم 
شده اســت. به دیگر سخن، تکلیف در کالم 
اسالمی دائر مدار ثواب و عقاب است، نه صرفا 

منفعت و ضرر.
با توجه به آنچه درباره تشــکیک طولی 
مصالح گفته می شــد می توان نتیجه گرفت 
کــه یک تکلیف خاص می تواند از یک ســو 
منفعت دنیوی داشــته باشــد و در ادامه از 
مصالح دیگــری همچون ابتال و آزمایش نیز 
ســخن به میان آورده شــود. در این میان، 
توجه به اصالت غایات اخروی در مقایســه با 
غایات دنیوی اســت؛ چه اینکه غفلت از این 
حقیقت باعث می شود مکلفین درباره حسن 
تکالیفی که در وهله نخســت دارای منفعت 
دنیوی نیستند و یا دارای منفعت هستند اما 
درک منفعتشان زمان بر و طوالنی مدت است 

دچار چالش شوند. از این رو، برای فهم بهتر 
چرایی اصالت غایات اخروی باید بین دو هدف 
یعنی هدف خدا از امر ونهی کردن و هدف او 
از آفرینش انسان ارتباط برقرار کرد. در کالم 
اسالمی از این ارتباط در قالب»قاعده لطف« 

رونمایی شده است.
در قرآن کریــم در امتداد غایات ابتدایی 
و میانی از خلقت انسان، رستگاری به عنوان 
غایت نهایی از آفرینش اشرف مخلوقات معرفی 
می شود. مکانیزم رسیدن به این رستگاری که 
گاه با کلمه قرب از آن یاد می شــود، در پرتو 
تکالیف الزامی از سوی خداوند است. در این 
تکالیف، آنچه اساسی است و فرجام نهایی به 
شمار می رود، مصحلت اخروی است نه صرفا 
منفعت دنیوی. بر اســاس این مهم تکالیف، 

ضرورتی بالقیاس پیدا می کنند.
در کالم اســالمی، توجه بــه این دو گونه 
مصلحــت در مقدمه تکلیف یعنی بحث بعثت 
انبیا نیز جلوه گر شــده اســت، به گونه ای که 
متکلمین از دو عنوان جداگانه حســن بعثت 
و ضرورت بعثت ســخن به میان آورده اند. در 
حسن بعثت اگرچه از منافعی دنیوی همچون 
یادگیری حرفه ها و علوم خاص توســط انبیا 
ســخن گفته می شــود اما آنچه این بعثت را 
ضروری می نماید، رسیدن به سعادت اخروی 
است که بعثت، راه انحصاری دست یافتن به آن 

است و از این رو ضرورت می یابد. همچنین در 
قرآن کریم اگرچه به منافع برخی احکام اشاره 
شده، ولی در کنار آن با عباراتی همچون »لعلکم 
تعقلون« و »لعلکم تتقون« به نوعی فرادنیوی 
بودن غایات تکالیف گوشزد شده است. در جهان 
امروز انحصار مصالح در منافع دنیوی)آن هم به 
تشخیص خود مردم( باعث برخی نتیجه گیری ها 
مانند عرفی شــدن دین شــده است. آنچه در 
فلســفه پراگماتیســتی مبنی بر اصالت فایده 
مورد توجه قرار می گیــرد، مصلحت صرفا به 
معنای فوائد عاجل و همه فهم دنیوی اســت 
و مصلحت ،مساوی با کلمه سود می شود. این 
در حالی است که در نگاهی دقیق تر باید گفت 
صرف تشخیص عرف، باعث رسمیت یافتن یک 
مصلحت نمی شود بلکه باید قانونگذار)خداوند( 
به آن اشاره کرده باشد و یا حداقل در مواردی که 
عقال به واسطه تعقل و تدبیرشان به مصلحتی 
پی برده انــد، خداوند به عنوان رئیس العقال و 

خالق عقل از آن نهی نکرده باشد.
مصلحت عاجل و مصلحت آجل

مصلحتی که در تکلیف و دستور خداوند 

جاخــوش کرده، گاه آجل و زمان بر و گاهی 
عاجــل اســت و زودرس. بنابــر یک فرض 
می توانیــم منافع دنیوی را مصالح زودرس و 
نقد به حساب آوریم که در همین دنیا شخص 
مکلف بدان دســت می یابد و ثواب اخروی را 
منافع زمان بر و نســیه ای به شمار آوریم که 
تنها پس از مرگ و در ســرای آخرت نصیب 
آدمی می شــود. بنا بر فرض دیگر در همین 
دنیا هــم می توان مصالح را به عاجل و آجل 
تقســیم کرد. بنابر آیه شریفه »ان مع العسر 
یســرا« با وجود دشــواری طبیعی در انجام 
تکلیف، می تــوان به آسایشــی امیدوار بود 
کــه همانا مصلحت نهادینه در آن اســت. با 
توجه به امکان تشــکیک طولی مصالح، یک 
تکلیف همزمان با صــدور خویش می تواند 
متضمن مصلحت باشــد و به عالوه در طول 
 زمان مصالح آجلی را برای مکلفان به دنبال 

داشته باشد.
مصلحت فردی ونوعی

مصلحت موجود در یک تکلیف، گاه متوجه 
یک فرد خاص است و گاهی امت اسالمی و 
یا حتی تک تک انســان ها را در بر می گیرد. 
در ارتباط این قســم با قسم پیشین می توان 
گفت اغلب، مصالح عاجل و زودگذر به نوعی 
مصالح فردی به شمار می روند و مصالح آجل 

وزمان بر، مصلحت هایی هستند که به مرور 
زمان فراتر از فرد، شامل امت اسالمی و بلکه 
نوع انسانی می شوند. برای نمونه، همان طور 
که گفته شــد، امر ونهی خداوند دارای یک 
مصلحت بزرگ است که ما آن را »در معرض 

ثواب الهی بودن« نام نهادیم.
این مصلحت، مختص یک فرد نیست بلکه 
تمام انســان ها را شامل می شود به طوری که 
حتــی کافران و بی دین ها هم در معرض این 
مصلحت، قرار دارند؛ یعنی می توانند با ایمان 
آوردن و سپس عمل به دستور خداوند، خود 
را مشمول ثواب الهی بکنند. همزمانی وجود 
مصلحت فردی و نوعی در یک دستور الهی، 
نکته ای است که از خود آیات قران هم قابل 
استفاده است، به طوری که در تکلیفی به نام 
»دفاع« عالوه بر اینکه این تکلیف ارشــادی 
دارای مصلحتی عمومی اســت، قرآن کریم 
همزمان مصالح فردی را هم پیش کشــیده، 
می فرماید: َو لَِیْبَتلَِی اهلل ما ترجمه فی ُصُدورُِکْم 
َص ما فی ُقُلوبُِکْم؛ اینها برای این است  َو لُِیَمِحّ
که خداوند، آنچه در سینه هایتان پنهان دارید، 
بیازماید؛ و آنچه را در دلهای شما )از ایمان( 

است، خالص گرداند )آل عمران،154(.
بر اســاس کریمه قرآنی، ابتالء و آزمایش 
فردی هم مصلحتی جداگانه برای این تکلیف 
به شمار می رود که منافاتی با مصلحت بزرگ 
دیگر یعنی حفظ کیان اسالم در برابر دشمنان 
ندارد. همچنین این مصلحت بزرگ تعارضی 
با ثواب تک تک رزمندگان در ســرای آخرت 
هم ندارد. در این میان، تزاحم میان مصلحت 
فردی با مصالح نوعی بســیار مهم است. در 
بیشــتر موارد، مصلحت نوعــی بر مصلحت 
فردی مقدم داشته می شــود؛ اما مواردی را 
هــم می توان یافت که فرد بر نوع و یا جامعه 

مقدم داشته می شود. 
گاه وجود یک فرد چنان برای حیات بشری 
مــورد نیاز و اضطرار اســت که مقدم بر نوع 
انسانی می شود. بنابراین در تکلیف به نجات 
یک پیامبر، تمام مصالح دیگر تحت الشعاع قرار 
می گیرد. این افراد همان کسانی هستندکه از 
حیث فیزیکی فردند اما به تعبیر قرآن خود، 

»امت« هستند.
کوتاه سخن اینکه در هر دستور از آستان 
حکیمانه حضرت دوست، حکمتی و مصلحتی 
نهفته است. عقل که پیامبر درون است دستی 
بــر آتش دارد و می تواند برخی مصلحت ها و 
حکمت ها را کشــف کند؛ اما حرف نهایی در 
تشخیص مصلحت و حکمت بایدها و نبایدها 
را پیغامبران الهی می زنند. حجت های الهی 
سلســله وار آمده اند تا به انسان ها بفهمانند 
که در اطاعت از خداوند، هم رفاه دنیا نهفته 
اســت و هم ســعادت عقبی؛ هم انسان به 
معراج می رود وهم امت ها معراجی می شوند 
و براستی که این تکلیف در حقیقت تشریف 

است...


