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  چكيده

  
ميان متكلمان و حكماي مسلمان در خصوص وجود يا عدم غايت و غرض در افعال 

 اشاعره وجود هرگونه غايت و غرض در افعال .باري تعالي اختالف نظر وجود دارد
در مقابل، حكماي . نندكدانند و آن را انكار ميالهي را با كمال ذاتي او متعارض مي

 تعالي در افعالش غايت و غرض دارد الهي و متكلمان عدليه معتقدند كه حضرت باري
 اما در ؛ باشدزند مگر اينكه متوجه غايت و غرض خاصيو هيچ فعلي از او سر نمي

گردد ميان اين اينكه غايت و غرض در افعال الهي به چه كسي يا چه چيزي برمي
 متكلمان عدليه معتقدند كه غرض بايد به غير .ف نظر وجود داردانديشمندان اختال

گويند غرض بايد خدا برگردد تا او از هرگونه نقص و كاستي مبرا باشد؛ اما حكما مي
در » العالي ال يلتفت الي السافل و ال يستكملُ بِه «ةبه خود خدا برگردد تا با قاعد

نقض «تفاق نظر دارند اين است كه نظران بر آن اصاحبة آنچه هم. تعارض نباشد
شود كه ، زيرا منجر به اجتماع خواستن و نخواستن فعل واحد مي»غرض قبيح است

  .استمحال 
اي از در كالم عقلي كاربرد زيادي دارد و كمتر قاعده»  قباحت نقض غرضة قاعد    

كه در تمام اهميت اين قاعده تا بدان حد است . رسدلحاظ كاربرد به پاي اين قاعده مي
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اصل وجود غايت در افعال الهي در مباحث مربوط به . شوداصول دين از آن بحث مي
شود و سپس به عنوان مقدمه در اثبات اصول ديگر يعني عدل، نبوت، توحيد اثبات مي

  .رودامامت و معاد به كار مي
 .غرض، لطف، حكمت، نبوت، امامت، معاد :واژگـان كليـدي

  

  مقدمه

ترين مسائلي كه در حيات عقلي بشر مطرح بوده اين است كه آيا خدا در ييكي از قديم
 اين بحث به زمان حكماي يونان باستان نظير ةش غايت و غرض دارد يا ندارد؟ سابقلافعا

كه آنها بريم پي مياز مطالعه در آثار اين فالسفه . گرددسقراط، افالطون و ارسطو برمي
 غايت و غرض داشته و از نظر آنها غرض در افعال الهي ذاتاًاند خدا در افعالش معتقد بوده

  : گويدكه افالطون ميچنان. گردد و بالعرض به مخلوقات راجع استبه خود او برمي
اين بود كه موجودات هرچه بيشتر به كمال برسند و كمال آنها ) دميورژ(هدف صانع 

تر ازخودش وجود ملترين موجود شبيه شوند و چون كادر اين بود كه به كامل
  كاپلستون، ( را به خود شبيه سازداشيا ةنداشت پس خواست او اين بود كه هم

  . )283ص 
 در  اما او،معرفي كرد) محرك غير متحرك( را خدا اشياارسطو نيز غايت الغايات تمام     

  اثبات محرك اول با اين اشكال مواجه شد كه اگر محرك اولي وجود دارد او چگونه 
و به ! ؟است را به حركت در آورد در حالي كه خودش ثابت و غير متحرك اشياواند تمي

تعبير ديگر اگر خدا به عنوان علت فاعلي فيزيكي، علت حركت باشد و به اصطالح، عالم 
  العملي از متحرك بر محرك وارد شود، يعني عكسرا براند خود نيز متحمل تغيير مي

 اما ارسطو در حقيقت در جستجوي ؛فعليت محض باشدتواند شود و در نتيجه  نميمي
او در . اي نداشته باشدگونه نقصي يا حالت بالقوهخدايي بود كه فعليت محض باشد و هيچ

 محرك اول به عنوان علت غايي و متعلق ميل و شوق نكهپاسخ به اين اشكال قائل شد به اي
  .)359 -360، صهمان (آورد اين عالم را به حركت در مياشيابودن، 

بحث وجود يا عدم غرض در افعال الهي، در بين حكما و متكلمان مسلمان نيز مطرح شد     
  . و ميان آنها در اين باره اختالف نظر پيش آمد
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ٍ ةٍ الي اَنه تَعالي يفعلُ لغرضٍ و اليفعلُ شيئاً بغيرِ فائدةـاختَلفَت الناس هنا و ذَهبت المعتزل
حلي، ( الي اَن اَفعالَه تَعالي يستحيلُ تَعليلُها بِاالَغراضِ و المقاصدةعرو ذهبت االشا

   .)284، ص كشف المراد
كنند و اشاعره وجود در افعال الهي پذيرفته و بر آن استدالل ميرا معتزله وجود غرض     

اعره البته نظرات در اين خصوص به معتزله و اش. دانندغرض در افعال الهي را محال مي
شود بلكه متكلمان شيعه و حكماي الهي نيز در اين زمينه ساكت ننشسته و به محدود نمي

اند و هر يك با مباني خاص خود غايتمند بودن افعال الهي باره پرداخته بيان نظر خود در اين
ن ها در قائل شدن به قولشاترين داليل هريك از اين گروهحال ببينيم مهم. اندرا اثبات كرده

  چيست؟
  

  داليل اشاعره بر نفي غايت و غرض در افعال باري تعالي

 بخـشي   .هاي اشاعره در معلل نبودن افعال باري تعالي به اغراض، در دو بخش است             استدالل
از آنها مربوط به امكان صدور فعل، بدون غرض و داعي زائد بر ذات از فاعل مختـار اسـت                     

در بخـش   . عال الهي بـدون غـرض و داعـي        و بخش ديگر مربوط است به ضرورت صدور اف        
پردازنـد كـه از نظـر آنهـا انـسان را در             هـايي از افعـال انـسان مـي        اول، اشاعره به ذكـر نمونـه      

اي كه بدون آنكه ذهـن و قلـبش   اي نيست، مانند نويسنده  گونه غرض و انگيزه   انجامشان هيچ 
كند و يـا تنبـورزني كـه     مينسبت به حروف به كار رفته در نوشتار آگاه باشد اقدام به نوشتن  

ها علم داشـته باشـد   تك آن ضربزند بدون آنكه نسبت به تكدت طوالني تنبور مي مبراي  
گويند حال كه صدور فعل از فاعل مختاري         اشاعره مي  .)9، ص   المطالب العاليه فخر رازي،   (

ــي   ــزه و غــرض انجــام م ــدون انگي ــسان، ب ــد ان ــذيرد، درمانن ــار پ ــالي  ةب ــاري تع ــز  افعــال ب   ني
  .   توان بر جواز صدور فعل از او بدون انگيزه و غرض حكم كردمي
نند كه كاشاعره بر ضرورت صدور فعل از باري تعالي بدون غرض، چنين استدالل مي    

هركس فعل او معلل به غرض و مصلحت باشد اگر آن فعل را انجام ندهد آنچه بهترين 
ذاتل خواهد بود و چنين چيزي در حق حال او بود حاصل نشود پس او ناقص ه و كاملٌ بِغيره

گويند  آنها همچنين مي.)251، ص  در قلم كالمالبراهين، همو( واجب تعالي محال است
اگر فعل واجب تعالي معلل به علتي باشد آن علت خودش يا قديم است يا حادث؛ اگر 
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آيد و اين دم عالم پيش ميثار او نيز قديم باشند بنابراين قآآيد كه قديم باشد الزم مي
   علت ديگري است كه به تسلسل ةدوث او از ناحيـد حـادث باشــال است و اگر حــمح
  .)251، ص همان(انجامدمي
معلل بودن افعال باري تعالي به اغراض و دواعي، با توحيد : گوينداشاعره همچنين مي    

داشته باشد و معلول علتي باشد، منافات افعالي و غناي ذاتي و منزه بودن او از اينكه مانند 
دهد در حقيقت تحت  زيرا اگر انسان افعال خود را به خاطر غايات و اهداف انجام مي،دارد

علت غايي علت علت «گيرد مگر نه اين است كهها قرار ميها و هدفآن غايتةتأثير انگيز
شد فاعل، فاعل نيست، يعني علت غايي موجب فاعليت فاعل است و اگر نبا» فاعلي است

   كل در افعالش، محتاج به داعي و غرض باشد، ناقص خواهد بودأبنابراين اگر مبد
  .)48، ص  آثارةمجموعمطهري، ( 
  

  داليل معتزله بر معلل بودن افعال الهي به غايات و اغراض         

 آن را با معتزله با رد داليل اشاعره وجود غرض در افعال الهي را ضروري دانسته و نفي
آنها در پاسخ به داليل اشاعره بر امكان صدور فعل .  الهي در تعارض دانستندةحكمت بالغ

پردازد يا تنبورزني اي كه با سرعت به نوشتن مينويسنده: از فاعل مختار بدون انگيزه گفتند
گيزه دليل نيست كه فعل از آنها بدون داعي و اناين به زند، تنبور ميكه براي مدت طوالني 

 اين امر براي آنها به صورت ملكه در ،شود بلكه به دليل مواظبت و مراقبت در كارصادر مي
ها را نزد تك حروف يا ضربآمده است، بنابراين چنين اشخاصي ديگر الزم ندارند تك

كه آن افعال، بر دست چنانشوند همخود حاضر كنند، بلكه اين حروف، برخيال متعاقب مي
ند، جز ادند، آن صور و ارادات، همگي حاضرند و آن خياالت نيز حاصلگرمتعاقب مي

فخر (شود كه آنها واقعاً موجود نيستنداينكه به خاطر توالي و سرعت و تعاقب گمان برده مي
   .)43، ص المطالب العاليهرازي، 

متكلمان معتزلي عالوه بر رد داليل اشاعره بر ضرورت غرض در افعال الهي چنين     
   :كنند كهتدالل مياس

اما أن يخلُقَ ذلك لغَرَضٍ أو ال لغرضٍ و لَو خلَقَه ال لغَرضٍ لَكانَ عبثَاً قَبيحاً ... أنه تَعالَي
  .)199ص  خوارزمي،(فالبد من غرضٍ
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خداوند متعال اين عالم را براي غرضي خلق كرده است يا نه، اگر چنانچه اين جهان را 
پس ناچار بايد غرضي در است، رتكب عبث شده كه قبيح بدون غرض آفريده باشد م
  .خلقت اين عالم داشته باشد

  

   غايت و غرض در افعال الهيةديدگاه متكلمان شيعه در بار

نَفي «متكلمان شيعه در اين نزاع فكري رأي به وجود غرض در افعال الهي دادند و گفتند 
راي آنكه اشكال اشاعره در اين خصوص آنها ب. )284، ص همان(» الغَرض يستلزم العبث

  : پيش نيايد گفتند
النَقص انما يلزم لَو عاد الغَرض و النفع اليه أَما اذا كانَ النَفع عائداً الَي غيرِه فَال، كَما 

  . )جاهمان(تَقولُ إنه تَعالي يخلُقُ العالَم لنَفعهم
باري تعالي برگردد اما اگر غرض به افعال او آيد كه غرض به خود نقص وقتي پيش مي    

  .آيدبرگردد، نقصي الزم نمي
  گفت پيغمبر كه حق فرموده است
  آفريدم تا ز من سودي كنند
  نه براي آنكه تا سودي كنم

  

  قصد من از خلق احسان بـوده اسـت          
ــد    ــودي كنن ــت آل ــهدم دس ــا ز ش   ت
ــنم     ــر كـ ــايي بـ ــن قبـ ــه مـ   وز برهنـ

  )دفتر دوم/مثنوي معنوي          (      
افعال الهي «: اند، گفتهالبته برخي از متكلمان شيعه، ميان غرض و مصلحت فرق نهاده    

هايي است اما معلل به اغراض نيست، فرق غرض و مصلحت آن داراي مصالح و حكمت
شود اينكه گردد و مصلحت آن است كه عايد ديگران مياست كه غرض به فاعل برمي

الهي داراي غايت است نوعي مجازگويي است و افعال خداوند به افعال شود افعال گفته مي
ها هايي است كه همان مصلحتها و حكمتافعال الهي داراي مصلحت. اندانسان تشبيه شده

  ها اگر بر افعال انسان مترتب شوند غرض و غايت فعل او به شمار و حكمت
  ). 74، ص  ايمانةسرمايالهيجي، (روندمي
الهي ـ اعم از تكويني و تشريعي ـ داراي  افعال «باره گفته است اين الهيجي درحكيم     

گردد نه به خداوند، بدين جهت موجودات باز مي هايي است كه به فوايد، مصالح و حكمت
كه در بلكه فاعل بالرضا يا بالعنايه است، چنان خداوند فاعل بالداعي و بالقصد نيست،

 فاعليت  و  منشأ صدور فعل است،خداوند به فعل  علم ذاتي يعني،فلسفه ثابت شده است
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نيست، زيرا اگر چنين باشد، فاعليتش بالذات  خداوند متوقف بر قصد و داعي زائد بر ذات
خداوند است، فعل به صورت مطلق نيست، بلكه فعل   آنچه متعلق علم ذاتي و نخواهد بود

نكه فاعل بالقصد نيست فعل او در عين اي در نتيجه. با ويژگي حكمت و مصلحت است
  .)74-75، ص همان(غايتمند است

حكماي اسالمي نظير شيخ الرئيس غايت و غرض در افعال الهي را به نحو ديگري تبيين     
اش غرض و غايتي در ماسوي كردند و معتقد شدند كه واجب تعالي به علت غناي ذاتي

سينا، ابن(در تعارض است»  لَه في السافلاَلعالي ال غَرَض «ة زيرا اين امر با قاعد،ندارد
  و اشاعرهحكماي اسالمي  ديدگاه،جرجاني در شرح مواقف). 324، ص اشارات و تنبيهات

 اشاعره گفته ةپس از نقل نظري  هماهنگ دانسته و،افعال الهيخصوص غايت در را در 
  : است

قَوافَ وهي ذَلَم عة جهابذلكالح كماءطَ و وائ202جرجاني، ص (هياإلل ف(.  
غرض را از افعال  حكما به طور كلي غايت و. كالم حكما نادرست است اين برداشت از    

از ذات الهي براي  اند وجود غايت و غرضي غير اند، آنچه آنان نفي كرده الهي نفي نكرده
هاي  مقيد غايت  براي نخستين فعل الهي است، اما براي افعال خاص و و مطلق هستي

فايده و غايت  در بارةهاي آنان سرشار از بحث  اند، چنان كه كتاب اي اثبات كرده هويژ
  .)74،  ص شيرازي(است موجودات 

 اينكه غرض و در بارةنظران آيد كه ميان صاحب    از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي
دارد و قول اختالف نظر وجود ، گرددميهدف از افعال الهي به چه كسي يا چه چيزي بر

 زيرا اساساً ،صحيح اين است كه خدا را در افعالش غرضي جز ذات متعالي خودش نيست
غير خدا چيزي وجود ندارد تا غايت و غرض براي او واقع شود و اين همان چيزي است كه 

م  به همين دليل وقتي از اما.»كَانَ اهللاُ و لَم يكُن معه شيي«در روايت به آن اشاره شده است 
اآلنَ كَما «: شود در پاسخ مي فرمايدميپرسش در خصوص معناي اين حديث  ) ع(كاظم 

  ).  310نصري، ص (اكنون نيز چنين است» كَانَ
اي كه توجه به آن ضروري است اين است كه نفي غرضي غير از ذات مقدس الهي     نكته

راي هيچ غايت و براي موجودات اين عالم هرگز بدين معنا نيست كه جهان آفرينش دا
 براي افعال حكما: داردلهين شيرازي بيان ميأصدرالمتطوركه انغرضي نيست بلكه هم
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هاي آنان سرشار از بحث  اند، چنان كه كتاب اي اثبات كرده هاي ويژه مقيد غايت خاص و
  ).همانجا (استفايده و غايت موجودات  در بارة

في خاص است و هر چيزي اثر خاص     از ديدگاه حكماي الهي هر حركتي به سوي هد
ها سنخيت وجود دارد و چنين نيست كه هر چيزي از ها و معلولخود را دارد و ميان علت

 نيز به اين مطلب قرآن كريمدر ).  672، ص روش رئاليسممطهري،  (هر چيزي صادر شود
 او  هر موجودي را بهةاشاره شده است كه پروردگار ما همان كسي است كه خلقت شايست

ربنا الذي اعطي كل شيء «اعطا كرد و او را به سوي هدف مخصوصش هدايت فرمود 
بنابراين غرض از خلقت آتش غير از غرض از خلقت چشم و ).  50/ طه(» خَلقَه ثم هدي

غرض از خلقت آتش، توليد گرما و سوزاندن است و غرض از آفرينش چشم . گوش است
ترين  به عنوان يكي از مخلوقات الهي بلكه كاملانسان نيز. و گوش، ديدن و شنيدن است

مخلوق الهي، داراي غايت و غرض خاص خود است و غايت و غرض نهايي از آفرينش 
انسان رسيدن به كمال است و از آنجا كه ذاتاً كمالي جز ذات اقدس اله نيست پس هدف 

الَي ربك و إن «: كيد كرده استأ بر اين مطلب تقرآن كريماو رسيدن به خداست و 
و ) 6 /انشقاق( »يا ايها االنسان إنك كَادح الَي ربك كَدحاً فَمالقيه« و ).42/  نجم(»المنتَهي
تشريعي او بر ة  اما اراد، تكويني حضرت باري تعالي است و تخلف ناپذير استة اين اراد

  . نود باشدا راضي و خشهها خدا را در حالي مالقات كنند كه از آناين است كه انسان
ها به يك  انسانةشود اين است كه هم فهميده ميقرآن كريمآنچه از آيات نوراني     

فقط . كنند تشريعي خدا را محقق نمية ارادكنند يعني همهصورت خدا را مالقات نمي
شوند اما برخي ديگر خدا را در برخي از آنها با اراده و اختيار خود، موفق به اين كار مي

ند اآنها در پيشگاه الهي سر به زير و ذليل...«كنند كه از آنها ناراضي است القات ميحالي م
و گويند پروردگارا اينك عذاب تو را به چشم ديديم و به گوش گرفتيم ما را به دنيا باز 

 »چشم يقين مشاهده كرديمهگردان تا از آن پس صالح و نيكوكار شويم كه اكنون ب
هاي نيكو كار نيز خدا را به يك نحو مالقات نمي كنند آنها بسته حتي انسان). 12 /سجده(

   وجودي خود به خدا ة درجه و مرتبةبه شناختي كه از خدا و عبادت او دارند به انداز
ها عبدالخالق هستند و برخي عبدالشافي و بعضي عبداهللا و جمعي برخي انسان«. رسندمي
  ودي خود به خالق،  شافي، اهللا و هو، ــ وجةاسب درجــيك به تن ند و هرــده هستــعب
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كس كه در ضاللت و گمراهي به سر مي برد با خداوند رحمان، رحيم، گردند و آنبازمي
  كند بلكه خداوند را به عنوان قهار، منتقم و معذب مشاهده  باسط و رئوف مالقات نمي

و از گروهي )15 / مطففين(»نانهم عن ربهم يومئذ لَمحجوبو«نمايد، او آن روز مصداق مي
ونَحشُرُه يوم «كند است كه خداوند آنها را نسبت به جمال و مهر خود كور محشور مي

ربنا أبصرنا و «شوند و به و البته آنها به كوري خود واقف مي )124 /طه (»القيمه اَعمي
  .)402 ص ،رحيق مختومجوادي آملي، (نماينداعتراف مي).  12 /سجده (»سمعنا

  

         قباحت نقض غرضةبداهت قاعد

اين جهان ة تاكنون اثبات شد كه نظام آفرينش داراي غايت و هدف است و خالق و آفرينند
هاي خود از جمله انسان، غايت و غرضي قرار داده كه حكيم است براي هريك از آفريده

نسان به آن هدف،  مخلوقات و از جمله اةاست؛ بنابراين الزم است براي رساندن هم
. آيد كه قبيح استامكانات الزم را در اختيار آنها قرار دهد و گرنه نقض غرض الزم مي

است كه  آيد كه دليل قباحت نقض غرض چيست؟ پاسخ اين پيش ميپرسشحال اين 
، بديهي است و هرگاه پيش بيايد به معناي آن است كه خداي حكيم قباحت نقض غرض

 مانند اينكه كسي ؛دارد و اين اجتماع نقيضين است كه محال مي باشدهم هدف دارد و هم ن
شود كه  در اينجا گفته مي.كند تا وارد خانه شودخواهد وارد خانه شود اما در را باز نميمي

خواهد و اين به معني اجتماع خواستن و خواهد وارد خانه شود و هم نمياو هم مي
شود و اصل عدم اجتماع نقيضين از جتماع نقيضين مينخواستن امر واحد است كه منجر به ا

  . ترين بديهيات استديدگاه حكما بديهي
متكلمان مسلمان با توجه به اينكه باري تعالي حكيم است نقض غرض براي او را محال     

  : انددانسته و گفته
 چنين  و ودراز نظر عقال، نقض غرض، سفيهانه است و مخالف حكمت به شمار مي

   .)118، ص بحراني(ري بر خداوند متعال، محال است كا
متكلمان مسلمان با توجه به حكيم بودن باري تعالي و هدفمند بودن افعال او و اينكه     

ا مانند عصمت و اعجاز، هنقض غرض عقالً قبيح است، بر اكثر اصول دين و متعلقات آن
  ها نقض غرض در اين برهان قباحت ةاينك به بيان نقش قاعد. اندبرهان اقامه كرده

  .                                                                                                                                       پردازيممي
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   قباحت نقض غرض و براهين مربوط به ضرورت نبوتةقاعد

  ة قباحت نقض غرضبرهان لطف و قاعد. 1

  برند برهان يا دليل يكي از براهيني كه متكلمان عدليه براي اثبات ضرورت وحي به كار مي
قرب و نزديكي،كوچكي و    لطف در لغت در معاني مهرباني و اكرام،ةاژ ولطف است

در علم تجويد تلطف به معني  و پنهاني، نرمي و آشكاري به كار رفته است ريزي، خفا و
آن است كه به اما لطف در اصطالح علم كالم  ،)450، ص يراغب اصفهان (اماله است

 در قدرت مكلف بر انجام و  شود  از معصيت دور مي و سبب آن، مكلف به طاعت نزديك
  . رسد  و به مرز اجبار نيز نمي نقشي ندارددادن تكليف،

اللطفم قَا يربكَ الملفم عةعـي الطالَه او ي بعدنِ عالم و  ةــيعصظ لَ ال حهي التمكينِ ف 
لَو جبارغ بلُم ي31، ص شيخ مفيد(اال  .(  

استدالل آنها بر . دانند    متكلمان عدليه ، در پرتو حكمت الهي، لطف را بر او  واجب مي
ضرورت لطف چنين است كه اگر اخالل به لطف، در حكمت الهي جايز باشد، پس در 

 چون نقض  وشودجانب او ميند نقض غرض از فرضي كه خداوند حكيم لطف را ترك ك
 انجام لطف، به مقتضاي حكمت الهي واجب است  بنابراين،غرض از جانب او قبيح است

  .)117، ص بحراني(
  : گويد    عالمه حلي در اين باره مي

  فيكونُ واجباً و اال لَزِم نقض - بالكسر - لف والدليلُ علَي وجوبه انه يحصل غرض المكِّ
 اَن المكلف اذا علم اَن المكلف ال يطيع اال بِاللطف فَلَو كلفه من ةـلغرضِ، بيانُ المالزما

دونه كانَ ناقضاً لغَرضه، كَمن دعا غيرَه الَي طعامٍ و هو يعلم اَنه ال يجيبه اال فَعلَ معه نوعاً 
النوع ل الداعي ذَلكفعن التادبِ فَاذَا لَم يم فَوجوب غَرضهضاً لن التادبِ كانَ ناقم 

  .)303، ص كشف المراد(اللطف يستلزم تحصيلَ الغرضِ 
شود واال نقض  آن محقق ميةدليل وجوب لطف آن است كه غرض تكليف كننده به واسط

ف بداند كه مكلف فرمان او را ه اين است كه هرگاه مكلبيان مالزم. آيدغرض پيش مي
آگاهانه كند د مگر با لطف پس اگر  او را فرمان به انجام كاري، بدون لطف كناطاعت نمي

همانند اينكه فردي واقعاً دوست دارد كه كسي مهمان او . غرض خود را نقض كرده است
در اين صورت . شودداند كه بدون انجام نوعي رفتار مؤدبانه اين كار عملي نميشود و مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

80

ه را انجام ندهد غرض خود را نقض كرده است كه قبيح اگر شخص ميزبان آن رفتار مؤدبان
  .پس لطف، تحصيل غرض را به دنبال دارد و به همين دليل بر خدا واجب است. است

در  و  لطف اثبات كردهةكه گفته شد عدليه ضرورت نبوت را با استفاده از قاعدچنان    هم
 لاشتماله علي اللطف في التكاليف ةـهي واجِب...«: اندتبيين ضرورت بعثت پيامبران گفته

 زيرا در آن لطف در ،بعثت پيامبران بر خدا واجب است). 325، ص شعراني(»العقليه
اي است كه آنها اين سخن عدليه در واقع اشاره به قاعده. تكاليف عقليه وجود دارد

الشوارقُ الهيجي، (» عقليهُ الطاف في التكاليف الةــالتكاليف السمعي«اند و آن اينكه پذيرفته
مثالً عقل . يعني واجبات نقلي و شرعي الطافي هستند در واجبات عقلي  ،)89، ص االلهام

 اما ، حجت تمام است،كند كه كشتن فرزندكار زشتي است و با اين حكم عقلحكم مي
راي اج. كنندوقتي شرع نيز به حرمت آن حكم مي كند، مردم بيشتر و بهتر از آن پرهيز مي

 زنا دارد اگر احتمال دهد كه شايد گناه او ةحد در معاصي لطف است زيرا كسي كه اراد
  .)460شعراني، ص (ثابت شود و حد بخورد از آن احتراز بيشتري خواهد كرد

اند     عدليه جهت اثبات ضرورت نبوت، عالوه بر برهان لطف براهين ديگري ذكر كرده
» برهان قانونگذاري«مانند . ت نقض غرض كاربرد دارد قباحة اين براهين قاعدةكه در هم

  .كه به شرح آن مي پردازيم

  

  ة قباحت نقض غرضبرهان قانونگذاري و قاعد

يكي ديگر از براهيني كه متكلمان عدليه و حكماي الهي، جهت اثبات ضرورت وحي، اقامه 
شده است و بيشتر تقريرهاي مختلفي از اين برهان ارائه . مي كنند برهان قانونگذاري است

فارابي در . اندحكماي اسالمي هنگام بحث از ضرورت بعثت اين برهان را ذكر كرده
   فاضله را وجود قوانين كاملي معرفي ة تنها راه تشكيل مدين فاضلهةهاي اهل مدينانديشه

   ).251فارابي، ص (ها ارسال شده باشندكند كه از طريق وحي براي انسانمي
  له كه همان انساني است كه به او وحي شده است ـ فاضةدينـ رئيس موصـوي در خص    
اي نباشد و اي از كمال رسيده باشد كه ميان او و عقل فعال واسطهاو بايد به مرحله: گويدمي

 و اشيا آن بتواند حدود ةدر هنگام اتصال او به عقل فعال به وي قوتي افاضه شود كه به وسيل
  .)156، ص همان (ا به سوي هدفي كه سعادت اوست هدايت كندكارها را بداند و آنها ر
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كند اما بارها به سينا نيز گرچه وجود غرض براي خدا خارج از ذات او را انكار مي    ابن
هدفمند بودن افعال او اذعان كرده و از همين طريق بر ضرورت وحي استدالل مي كند و 

 زيرا اشاعره اساساً مخالف ، تفكر اشاعره است حكما ازةسينا و هماين وجه امتياز تفكر ابن
  . ندهستاثبات ضرورت وحي 

داند و معتقد  انساني را دليل ضرورت وحي ميةجامع براي سينا ضرورت قانونگذاريابن    
   چنين قوانيني وضع ،است كه بدون وجود قانونگذاري عادل كه مؤيد به وحي باشد

الهيات  (باشدو رسيدن او به كمال امكان پذير نميشود و در نتيجه بقاي نوع انساني نمي
  .)320، ص نجات

اين تقريرات از برهان قانونگذاري با اشكاالتي از سوي مخالفان همراه بود از جمله اينكه     
اگر تنها دليل ضرورت نبوت قانونگذاري باشد وجود جوامع ملحد كه داراي زندگي 

   1.وع در تعارض استاجتماعي نسبتاً خوبي هستند با اين موض
 بشر و اينكه او بر اساس طبيعت و فطرتش ة    عالمه طباطبايي با توجه به طبيعت اولي

كند  كشيخواهد از همه چيز و همه كس به نفع خويش بهرهگر است و مياستخدام
  ي در  و.دهد كه اين اشكاالت بر آن وارد نيستتقريري از برهان قانونگذاري ارائه مي

كشي و استخدام فطري اين بهره و كش استنوع بشر به حسب طبع، بهره: فرمايد ميبارهاين
  كند و در عين حال كار او را به اختالف و فساد هم او را به تشكيل اجتماع وادار مي

ون ئن حياتش كه فطرت و آفرينش برآوردن حوائج آن شئو شةكشاند، در نتيجه در هممي
گردد مگر با قوانيني كه  آن حوائج برآورده نمي وشودف ميداند، دچار اختالرا واجب مي

حيات اجتماعي او را اصالح نموده، اختالفاتش را برطرف سازد و هدايت انسان به چنين 
اول اينكه او را . شودقوانيني و در نتيجه به كمال و سعادتش به يكي از دو طريق ممكن مي

 از راه ديگري كه دوم. الف را بر طرف سازداز راه فطرتش ملهم كند به اينكه چگونه اخت
چنانكه ند؛ زيرا همك چون راه اول كفايت نمي وخارج از فطرت و ذات خود بشر باشد

 ، و معنا ندارد كه سبب حل اختالف شوداستگفتيم خود فطرت، سبب پيدايش اختالف 
يعي كه از آن به ناگزير بايد راه دوم صورت گيرد و آن عبارت است از تفهيم الهي و غيرطب

  ).  197، ص الميزان ( 2شودنبوت و وحي تعبير مي
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  ة آيد كه خدايي كه اراد    از آنچه در اين بخش گفته شد، اين نتيجه به دست مي
اش برسد و از آنجا كه اش بر اين تعلق گرفته كه انسان در اجتماع به كمال شايستهتشريعي

تواند قوانين كند و از جهتي مين مهم دست پيدا نميداند انسان با صرف آنچه دارد به ايمي
الزم را براي انسان ارسال كند اگر اين كار را نكند هدف خود را نقض كرده است و نقض 

 كمال ةبراي اينكه از جوامع بشري رفع اختالف شود و زمينغرض قبيح است بنابراين 
  .استري ها فراهم آيد، فرو فرستادن وحي از سوي خداوند ضرو انسان

    در اين برهان بر ضرورت وضع تكليف براي انسان تأكيد شده به اين ترتيب چون انسان 
اش، اموري را بپذيرد و از انجام برخي امور كه مكلف شده است كه بر خالف طبيعت اوليه

 زيرا ،دهدنظر كند، خدا در مقابل اين كار به او پاداش ميطبيعتش خواهان آنهاست صرف
كسي كه اطاعت او بر مردم واجب است مردم را به كاري « معناي اين است كه تكليف به

واسطه باشد البته مشروط وادار كند كه در آن مشقت وجود دارد و اين واداشتن ابتدائاً و بي
          ).  122، ص باب حادي عشرحلي، ( »به اينكه قبالً اين تكليف را به مردم اعالم كرده باشد

 زيرا عدم وضع آنها موجب ،وضع تكاليف بر خدا واجب است: گويندعدليه ميمتكلمان     
ها سوق داده شود و در نتيجه نقض غرض پيش آيد كه شود كه انسان به سوي زشتيمي

  : عالمه حلي در اين خصوص گفته است. قبيح است
 اال لكان مغرياً بالقبيحِ حيثُ خَلقَ الشَهوات و الميلِ الَي القَبيحِ و  و..فالبد من التكليف

  ). 126، ص همان (النفورِ عنِ الحسنِ فَالبد من زاجرٍ و هو التكليف
تكليف بر خدا واجب است زيرا اگر تكليفي در كار نباشد خدا انسان را به سوي كار 

 او شهوات و ميل به سوي فعل قبيح را قبيح سوق داده و تحريض كرده است چرا كه
اي وجود داشته باشد و در انسان خلق كرده است، پس الزم است كه مانع و بازدارنده

  .آن تكليف است
 هدايت يا ةاي كه توجه به آن ضروري است اين است كه منظور از وجوب در جملنكته    

 عدم .»وجوب علي اهللا« نه مراد است» وجوب عن اهللا«تكليف انسان، بر خدا واجب است، 
اهللا توجه به اين مطلب موجب شده است كه متكلمان اشعري هر نوع وجوبي را وجوب علي

قلمداد كنند و در نتيجه به انكار ضرورت نبوت، امامت، معاد و ساير امور از افعال و صفات 
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واليت ، اليت فقيهو ،جوادي آملي(ندهستالهي بپردازند كه با هدايت انسان در ارتباط 
  : گويدابن تيميه در اين مورد مي). 59ص فقاعت و عدالت، 

فجعلوا يوجبونَ علي اهللاِ سبحانَه ما يوجبونَ علَي العبد و يحرمونَ عليه من جنس ما 
يحرمونَ علي العبد و يسمونَ ذلك العدلَ و الحكمه مع قصورِ عقلهِم عن معرفه 

  ). 333ص  تيميه،ابن (»حكمتهم
نمايند آنچه را دانند و بر او تحريم ميدانند آنچه را بر بنده واجب مير خدا واجب ميب

نامند در حالي كه عقل آنها از كنند و نام آن را عدل و حكمت مي او تحريم ميةبر بند
  .شناخت حكمت او ناتوان است

. اندلط كردهبه نظر مي رسد كه اشاعره ميان كشف حقيقت در نزد شارع و حكم بر او خ    
  توضيح آنكه علم، حكمت و عدل به طور مسلم از اوصاف كمال وجودي به شمار 

كند از كمال گيري ميآن كس كه آگاهانه و حكيمانه و بر اساس عدل تصميم. روندمي
 انساني كه برخوردار از صفات علم، ةبار اگر ما در. وجودي خاصي برخوردار است

ته و بگوييم هرگز از او افعالي كه نمايانگر جهل و حكمت و عدل است به قضاوت نشس
كند؟ يا شود، آيا عقل ما براي او تعيين تكليف ميظلم و عبث و بيهودگي است صادر نمي

مشي ثابتي كه الزم كمال وجودي او است، پرده اينكه عقل ما تنها از يك نظام كامل و خط
ليف بر او نيست بلكه كاشف واقعيت گر تكاضع و تعيين وبه تعبير ديگر عقل. داردبرمي
ن آقتي عالم آفرينش، فعل خداست و نظامي ثابت و قوانيني خدشه ناپذير بر  و...است

كند حاكم است و اين نظام بر اساس علم و حكمت و عدل استوار است، خرد كشف مي
 و شود و ارادهصادر نمي) مخالف علم و حكمت و عدل(كه از آفريدگار جهان، فعلي قبيح 

گونه كه به محال ذاتي چون اجتماع نقيضين قدرت او بر اين امور تعلق نمي گيرد، همان
كارهاي غير (ها خواه به صورت محال وقوعيگيرد و اين نوع عدم تعلقتعلق نمي

ارتباطي به محدود ساختن قدرت او ) اجتماع نقيضين(يا به صورت محال ذاتي ،)حكيمانه
 حكماي الهي ارائه شده ةاين تبيين كه به وسيل).  92، ص ليحسن و قبح عقسبحاني، (ندارد

كه اگر گفته شود فعل خاصي بر خدا واجب است پاسخ مناسبي است به اين اشكال اشاعره 
  .است به معناي محدوديت خداست
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  وجوب كالمي و وجوب فقهي

علت ديگري كه موجب شده است اشاعره نظر عدليه در خصوص وجوب هدايت و 
بر خدا را نپذيرند اين است كه آنها هر وجوبي را به معناي وجوب در اصطالح ... و تكليف 

 وجوب هم ةتوضيح اينكه؛ واژ. علم فقه مي دانند و معناي ديگري را براي آن قائل نيستند
به .  اما اين واژه در هر دو علم يك معنا ندارد،در علم فقه كاربرد دارد و هم در علم كالم

آيد به معناي  كه در علم كالم سخن از وجوب عملي بر كسي به ميان ميطور كلي هنگامي
 ؛اين است كه اگر آن شخص كار مورد نظر را ترك كند مرتكب عمل قبيحي شده است

آيد به معناي اين اما در علم فقه، هنگامي كه سخن از وجوب عملي بر كسي به ميان مي
   و آنگاه او را امر به كاري است كه شخصي بر شخص ديگر واليت و حاكميت دارد

  . كند، در اين صورت اگر او آن كار را انجام ندهد، مستحق عقاب استمي
شود در علم كالم وجوب به معناي قبيح بودن ترك است به عنوان مثال وقتي گفته مي    

 عدل بر خدا واجب است منظور اين نيست كه باالتر از خداي متعال ةراستگويي و اقام
كند و اگر خدا از اين  كه بر او واليت دارد و او را به اين امور امر ميكسي هست

كنند بلكه منظور اين است كه اگر خدا نعوذ باهللا، دستورات تخلف كند او را مجازات مي
  ). 160افضلي، ص ( استدروغ بگويد يا ظلم كند، مرتكب عمل قبيحي شده

اين است كه در وجوب كالمي عقل فاوت ديگر ميان وجوب فقهي و وجوب كالمي ت    
 استدالل عقلي استوار است؛ اما ةكند چون كالم بر پايمستقالً آن وجوب را درك مي

وجوب فقهي چنين نيست و عقل از درك احكام واجب و غير واجب، عاجز است لذا 
علت اين تفاوت در معناي وجوب به ماهيت اين دو علم . كندميمستقيماً از شرع دريافت 

پردازد گردد زيرا علم كالم علمي است كه به بحث از خدا، صفات و افعال او ميميبر 
   انسان در برابر خدا بحث ة وظيفةو علم فقه، علمي است كه در بار) علم اصول دين(

  .)345، ص محاضرات في االلهياتسبحاني، () علم فروع دين(كندمي
ذكر برخي از محاسن بعثت بر ضرورت     عالوه بر براهين گفته شده، متكلمان شيعه با 

 زيرا وقتي ثابت شد كه بعثت داراي محاسن فراواني است، ،كنندبعثت پيامبران استدالل مي
توان هاست و نميرسد؛ زيرا خدا منبع تمام خوبيضرورت ارسال پيامبران به اثبات مي
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دن از خوبي يا  آن دريغ ورزد؛ زيرا دريغ ورزييي را تصور كرد كه خدا در اعطااخوبي
  . تسها مبرا جهل و ضعف و خداوند متعال از هردوي اينة بخل است يا زاييدةزاييد

محقق طوسي در عبارت زير به برخي از محاسن بعثت كه همگي از مصاديق لطف الهي     
تواند برهاني بر ضرورت بعثت  در حقيقت هر يك از آن محاسن خود مي وباشندمي

  : فرمايدره ميپيامبران باشد، اشا
 الخوف و ةـ العقلِ فيما يدل علَيه و إزالةٌ لا شتمالها علَي فوائد كَمعاضدةـُ حسنةـالبعث

ُ الحسنِ و القُبحِ و المنافع و المضار و حفظ النوع االنساني و تَكميل أشخاصه ةاستفاد
ِ و االخالقِ و السياسيات و ةـلخفي و تَعليمهم الصنائع اةـبِحسبِ استعداداتهم المختلف

قابِ و الثوابِ فَيحصلُ اللطف للمكَلفخبارِ بِالع3)323، ص شعراني(»اال   
  

  ة قباحت نقض غرضضرورت عصمت و معجزه و قاعد

 قباحت نقض غرض نه تنها در براهين اقامه شده جهت اثبات ضرورت نبوت كاربرد ةقاعد
بات ضرورت عصمت، اعجاز و ساير خصوصيات دارد، بلكه در براهيني كه جهت اث

متكلمان عدليه داليل مختلفي بر . شود نقش اساسي بر عهده داردضروري نبوت اقامه مي
  : گويندآنها در خصوص ضرورت عصمت مي. اندضرورت عصمت و اعجاز ذكر كرده

تابعته و ضدها و ، ليحصلَ الوثوقُ فيحصلَ الغرض و لوجوبِ مةمــفَيجب في النبيِ العص
  ). 326ي، ص شعران(االنكارِ علَيه

واجب است كه پيامبر، معصوم باشد، تا اطمينان به او و در نتيجه غرض از بعثت كه 
  . هدايت انسان است حاصل شود

 از  يك طرف و 4همچنين ضرورت اجراي دستور الهي مبني بر اطاعت از رسول    
به خاطر  عدم عصمت و جواز )  سخنان اوة تحقيق در باريا(ضرورت سرپيچي از فرمان او 

        .سازد، عصمت پيامبر را ضروري مي5ارتكاب گناه از طرف ديگر
هرگاه فاسقي براي شما خبري آورد بدون «منان را فرمان داده است كه ؤ    خداوند متعال م

در اين ). 6 /حجرات( »تحقيق نپذيريد تا مبادا به خاطر ناآگاهي به قومي آسيب برسانيد
است تا شهادت افراد فاسق را نپذيرند، حال اگر پيامبران شدهگفته منان ؤدستور الهي به م

پس چگونه . مرتكب فسق شوند، حتي در امور عادي و كوچك شهادت آنها پذيرفته نيست
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  مانند بپذيرندتوانند شهادت آنها را نسبت به اديان الهي كه تا قيامت باقي ميمردم مي
  .)192، صبحراني (

 الهي معرفي شده است كه شناخت خدا ي اهداف متعددي براي بعثت انبياقرآن كريمدر     
س اين اهداف قرار دارد و اهدافي مانند برقراري عدالت أو نزديك شدن به او در ر

. تمام اين اهداف، راهيابي انسان به كمال استة اجتماعي در مراتب بعدي قرار دارند و نتيج
ثير هواي نفس قرار گيرد يقيناً اين اهداف تأمين أال اگر فرض كنيم كه پيامبر تحت تح

 و اگر 6اندنخواهد شد؛ زيرا چه بسا افرادي كه هواي نفس خود را خداي خود قرار داده
گونه افراد باشند، قطعاً آنچه به عنوان خدا به مردم معرفي خواهد نعوذ باهللا پيامبران از اين

چنين . هاي نفساني آنها خواهد بود خواستهة ساختگي است كه تأمين كنندشد يك خداي
: كه گفته شدچنانپيامبراني در برقراري عدالت اجتماعي نيز ناكام خواهند ماند زيرا هم

يكي از شرايط قانونگذار اين است كه در وضع قانون منافع شخصي خود را مد نظر نداشته 
خود را به خدايي گرفته است، در وضع قانون، جز به باشد، مسلماً كسي كه هواي نفس

. منافع خود نظر نخواهد داشت و هرگز هدف الهي با ارسال چنين كسي تأمين نخواهد شد
عصمت پيامبران هم بايد از گناه باشد و هم از خطا و اشتباه و اين ديدگاه حكماي الهي و 

شوند، اطمينان مردم نسبت به آنها از متكلمان شيعه است؛ زيرا اگر پيامبران، مرتكب اشتباه 
البته متكلمان اهل سنت سهو و نسيان . رود و در نتيجه هدف الهي تأمين نخواهد شدبين مي

اما متكلمان شيعه معتقدند كه اگر سهو و نسيان . داننددر زندگي عادي پيامبران را جايز مي
بوط به نبوت نيز ممكن دانسته و در امور عادي پيامبران جايز باشد، مردم آن را در امور مر

  محاضرات في االلهيات، سبحاني، (آيددر نتيجه هدف اصلي از ارسال انبيا به دست نمي
  .)298ص 

)  گناه و اشتباه(فقط در نفي نقايص روحي و نفسي »  قباحت نقض غرضةقاعد«    كاربرد 
رورت مبرا بودن جسم از پيامبران نيست بلكه متكلمان مسلمان از اين قاعده جهت اثبات ض

شود نيز استفاده پيامبران از امراض و نقائص جسمي كه موجب تنفرآميز بودن آنها مي
آور مانند هاي نفرتشود كه پيامبران الهي بايد از بيماريترتيب گفته ميبدين. اندكرده

پراكنده شوند تا مردم از كنار آنها ها باعث ميجزام و برص مبرا باشند؛ زيرا اين بيماري
  شعراني، (شوند و در نتيجه غرض از ارسال آنها كه هدايت انسان است تأمين نشود
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را عامل گرايش مردم به اسالم ) ص(خلقي و مهرباني پيامبر خوشقرآن كريم ). 487ص 
  : معرفي كرده، فرموده است

  .)159 /آل عمران( و لَو كُنت فظاً غَليظَ القَلبِ لَانفَضوا من حولك
  . شدنددل بودي مردم از اطرافت پراكنده ميگير  و سنگپيامبر اگر تو سختاي  

 اثبات ضرورت عصمت پيامبران مورد برايعالوه بر اينكه »  قباحت نقض غرضةقاعد    «
قرآن . گيرد، جهت اثبات ضرورت اعجاز، براي پيامبران نيز كاربرد دارداستفاده قرار مي

كردند و پيامبران الهي نيز  انبيا از آنها درخواست نشانه ميكند كه مردم زمان نقل ميكريم
 زيرا از طرف مردمي جوياي ،دادندبه اين درخواست منطقي و معقول مردم پاسخ مثبت مي

گرفت و بدون آن، براي آن مردم راهي به شناخت پيامبري آن پيامبر حقيقت صورت مي
اگر پيامبري به اين درخواست ). 145، ص بيني اسالميجهان اي برمقدمهمطهري، (نبود

  كردند و دعوت او را داد، مردم در صداقت او شك ميب نميــاسخ مناســردم پــم
پذيرفتند، در نتيجه هدف باري تعالي از ارسال پيامبران كه هدايت و كمال انسان است نمي

  .شد كه محال استنقض مي
  

   قباحت نقض غرض ةضرورت نصب امام و قاعد

بدون .  عقال قبول دارندةوجود امام، پيشوا و حاكم براي جوامع بشري را همضرورت 
در اين باره ) ع(علي. قانوني و هرج و مرج استترديد وجود حاكم ظالم و فاسق بهتر از بي

  : فرمايدمي
  ). 40ة خطب/نهج البالغه (البد للناسِ من اميرٍ برٍ اَو فاجرٍ

 اسالمي اختالفي ندارند ةرورت وجود امام براي جامع ضدر بارةمتكلمان مسلمان نيز     
آنچه مورد اختالف آنهاست اين است كه آيا معرفي و نصب امام برخدا و رسول واجب 

باشد يا امت بايد به انتخاب امام و حاكم بپردازند؟ متكلمان شيعه معتقدند كه معرفي و مي
ل نسبت به اين كار اقدام نصب امام يك فعل الهي است و ضرورت دارد كه خدا و رسو

كنند اما متكلمان اهل سنت چنين اعتقادي ندارند و معتقدند كه مردم بايد يك نفر را به 
ترتيب از ديدگاه اهل سنت، امامت از فروع دين بدين. عنوان امام و رهبر خود برگزينند
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 خصوص كه امام محمد غزالي در ايناست و بايد در علم فقه مورد بحث قرار گيرد چنان
  : گفته است

  ). 234ص (ِ ليس من فن المعقوالت بل منَ الفقهياتةـاعلَم أن النظرَ في االمام
متكلمان اهل سنت، در قائل شدن به اين اعتقادشان استدالل عقلي قابل قبولي را ارائه     

شند يا آنها بادهند بلكه تنها دستاويز آنها برخي احاديث است كه يا اساساً مجعول مينمي
دانند  اما متكلمان شيعه امامت را از اصول دين مي،انددر فهم آن احاديث دچار اشتباه شده

)  345 ص محاضرات في االليات، سبحاني،(دانندو جايگاه بحث از آن را در علم كالم مي
و با داليل عقلي و نقلي متقَني به اثبات اعتقاد خود در خصوص امامت و حاكميت امت 

گنجد صرفاً  اين داليل در اين مختصر نميةاز آنجا كه پرداختن به هم. پردازندمي مياسال
در آنها بررسي »  قباحت نقض غرضةقاعد«شود آنگاه كاربرد به برخي از آنها اشاره مي

  .شودمي
  

  خاتميت و ضرورت نصب امام. الف

:  عبارت بودند از اصلي داشتند كهةنبي مكرم اسالم در زمان حيات مباركشان سه وظيف
 ة حكومت و رهبري جامع؛وحي، تبيين و تفسير معصومانه از دينة دريافت و ابالغ معصومان

از ديدگاه تمام فرق اسالمي با رحلت پيامبر، باب  وحي و نبوت جديد براي . اسالمي
هميشه بسته شد و ديگر هيچ پيغمبري مبعوث نخواهد شد اما در خصوص دو نقش ديگر 

اهل سنت معتقدند كه با رحلت پيامبر باب . ن مسلمانان اختالف نظر وجود داردپيامبر ميا
تفسير و تبيين معصومانه از دين نيز بسته شد و ديگر هيچ معصومي در بين جامعه وجود 

بر خالف نظر اهل سنت، شيعه بر . ندارد تا به تفسير و تبيين معصومانه از دين بپردازد
ير آيات قران عاري از هرگونه گناه و اشتباهي باشند ضرورت وجود افرادي كه در تفس

  . كنداستدالل مي
    يكي از واقعيات تلخي كه در تاريخ انبيا عليهم السالم وجود دارد اين است كه دعوت 

شد چنانچه با گذشت فقط چهل روز از آنها بعد از رحلت يا غيبشان دچار تحريف مي
هرچند تغيير . پرستي پرداختندبرگشتند و به گوسالهبني اسرائيل از دين او ) ع(غيبت موسي

و تحريف در اديان گذشته مرضي درگاه الهي نبود اما اين تحريفات و تغييرات با آمدن 
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حال كه دين اسالم دين خاتم است و ديگر پيامبري براي . شدپيامبران بعدي اصالح مي
ا الزم نيست كه افرادي در شود آياصالح تغييرات و تحريفات به وجود آمده مبعوث نمي

  ! بين جامعه باشند تا از اين تحريفات و تغييرات جلوگيري كنند؟
شق اول ممكن نيست؛ پس . خواهد و اين نگهبان  يا مردمند يا امامدين نگهبان مي

براي اينكه ... آيد كه امر دين مهمل رها گذاشته شودامامي الزم است و گرنه الزم مي
بعد از رحلت ايشان دستخوش تغيير و تبديل نشود الزم است ).  ص(شرع رسول خدا

  ).  276 ، 205، صعلم الهدي(كه كسي آن را نظارت و پاسداري نمايد 
دهد بنابراين بدون وجود امام معصوم در بين جامعه در دين اسالم تغيير و تحريف رخ مي    

يامبري مبعوث نشود و دين و اين امر با خاتميت در تعارض است زيرا اگر بناست كه ديگر پ
اسالم به عنوان دين خاتم باقي بماند، نبايد دچار تحريف و تبديل شود و اگر امام معصومي 

آيد كه قبيح شود و نقض غرض پيش ميدر جامعه نباشد اين غرض و هدف تأمين نمي
  .است

از  پس شد فقط يكي از داليل ضرورت نصب امام معصوم در بين جامعه نچه گفتهآ    
 متكلمان شيعه اقامه شده به روشني بر ةبراهين مختلفي كه به وسيل. است )ص(پيامبر

كنند و در اكثر اين ضرورت نصب امام به عنوان مرجع ديني و اجتماعي امت داللت مي
 قباحت نقض غرض كاربرد دارد كه اينك به يكي ديگر از آن براهين اشاره ةبراهين قاعد

  .مي شود
  
  ها و ضرورت نصب امام        ختالف ميان انسانلزوم رفع ا.  ب

كه قبالً گفته شد يكي از اهداف بعثت پيامبران رفع اختالف از بين مردم با داوري چنانهم 
  : آمده استقرآن كريم حقيقت محور با استفاده از تعاليم الهي بود چنانچه در 

اَنزلَ م رينَ ونذم بشرينَ وا فبعثَ اهللاُ النبيينَ مبينَ الناسِ فيِم حكُميبِالحق ل الكتاب معه
  ). 213 /بقره (اختَلَفوا فيه

هاي مهم اختالف در امت اسالمي اختالف بر سر جانشيني پيامبر بود، يكي از زمينه    
داند بدون معرفي خليفه و جانشين كه اين اختالف نيز رخ داد، حال خدايي كه ميچنان
افتد اگر نسبت به اين كار اقدام نكند، غرض خود را كه اختالف ميبين مردم ) ص(پيامبر

هاست نقض كرده است و خود موجبات اختالف را فراهم آورده رفع اختالف ميان انسان
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اي كه از اين نتيجه. شود و خداوند متعال مرتكب فعل قبيح نمياستاست كه عملي قبيح 
عتقدند خداوند امر مهم و خطير جانشيني توان گرفت ابطال قول كساني است كه مبحث مي

توجه بود و آن نيز نسبت به اين امر مهم بي) ص(را بالتكليف گذاشت و پيامبر) ص(پيامبر
اين مطلب نه با حكمت الهي سازگار است و نه با هدف از ارسال .  امت گذاشتةرا به عهد

شيني ايجاد شد ناشي از عدم  جانةبر سر مسئل) ص( البته اختالفي كه بعد از پيامبر،پيامبران
اطاعت مردم از دستورات الهي بود نه ناشي از عدم تعيين تكليف براي اين امر مهم در شرع 

 تشريعي خدا بر اين تعلق گرفته بود كه مردم با اراده و اختيار خود ةمقدس، زيرا اراد
ها را در تحقق يا انرا بپذيرند نه به اكراه و اجبار و البته خدا انس) ع(واليت و امامت علي 

  . اش مختار قرار داده استي تشريعيعدم تحقق اراده
  

  ة قباحت نقض غرضاثبات ضرورت معاد و قاعد

 قباحت نقض غرض نه تنها در براهين مربوط به نبوت و امامت كاربرد دارد، بلكه ة قاعد
ني كه براي توان از آن جهت اثبات ضرورت معاد نيز بهره برد و در بسياري از براهيمي

  .شوداند، كاربرد دارد كه اينك به يكي از اين براهين اشاره مياثبات معاد اقامه شده
  الي از آفرينش انسان رساندن او به كمال ــاري تعــدف بــته شد هــ گفپيشــتركه چنان    

 .اش را ندارداز جهتي اين جهان، ظرفيت رسيدن انسان به كمال شايسته. استاش شايسته
   است از يابد و آن عبارتاگر گفته شود كمال نهايي انسان در اين جهان تحقق مي

دستيابي به تجمالت و لذات مادي، پاسخ آن است كه انسان هرگز با دستيابي به لذات و 
يابد و بدون ترديد هرچه او به اين لذات و تجمالت مادي به آرامش حقيقي دست نمي

رسد زيرا امكانات و د به ناآرامي و اضطراب بيشتري ميكنتجمالت بيشتر دست پيدا مي
ناچار بايد عالمي وراي اين عالم . جويي او را پاسخگو نيستندلذات اين دنيا عطش كمال

دنيا باشد تا اين هدف الهي كه دستيابي انسان به كمال است تحقق پيدا كند و اگر معادي 
ض و غايت الهي از آفرينش انسان نقض  حضور انسان در آن عالم باشد غرةنباشد تا مقدم

 ن كريمآقر  .ست است و نقض غرض قبيح است و خداي متعال از ارتكاب قبيح مبراشده
كند و اگر آخرت نباشد آفرينش حيات اخروي را غايت و هدف خلقت انسان، معرفي مي
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  كه چنان. )404 صمحاضرات في االليات، سبحاني،(اين دنيا عبث و باطل خواهد بود
  : فرمايدمي

  ). 115 /مؤمنون( اَفَحسبتُم أنما خَلَقناكُم عبثاً و أنكُم إلَينا لَا تُرجعون
 حركت براي دستيابي به آرامش و قرار ة، اين دنيا را متاع و وسيلقرآن كريمهمچنين     

  : فرمايداخروي معرفي كرده، مي
  ). 39 / غافر(دار القرارَ هي ةِ الدنيا متاع و إن اآلخرةانما هذه الحيا

توان چيزي را وسيله  مباركه، خود دليلي بر ضرورت معاد است؛ زيرا وقتي ميةهمين آي    
. و متاع معرفي كرد كه آن وسيله براي دستيابي به هدف و غايتي مورد استفاده قرار گيرد

 درست از ةا استفادحال اگر خدا دنيا را وسيله قرار داده است، بايد آخرتي باشد تا انسان ب
جود وسيله بدون وجود غايت و غرض به معناي ارتكاب و و اين وسيله به آن غايت برسد

  .عبث است كه قباحت آن بديهي است
  

  نتيجه

در اكثر براهيني »  قباحت نقض غرضةقاعد«آيد كه از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي
اصل اين قاعده، در . ند كاربرد داردشوكه جهت اثبات نبوت، امامت و معاد اقامه مي

شود و سپس به عنوان مقدمه، جهت اثبات ساير اصول مباحث  مربوط به توحيد اثبات مي
كاربرد اين قاعده در كالم . گيرددين به خصوص نبوت و امامت مورد استفاده قرار مي

ضرورت  اثبات درشود بلكه عقلي، محدود به اثبات ضرورت نبوت، امامت و معاد نمي
نيز كاربرد دارد و به همين خاطر بايد آن را ) عليهم السالم(اعجاز و عصمت انبيا و ائمه 

  .ترين قواعد در كالم اسالمي به شمار آورديكي از مهم
  

  توضيحات

       در پاسخ به اين اشكال بايد گفـت كـه هـدف از وضـع قـوانين در جوامـع الحـادي صـرفاً            . 1
تـوان  هاست و بدون ترديد با وضع چنين قوانيني مـي         ي انسان تأمين نيازهاي مادي و دنيو    

براي رفاه زندگي مادي و دنيوي انسان محيط  مناسبي را فراهم آورد اما آنچه متكلمـان                 
و حكماي الهي به عنوان غايت و غرض از خلقت انسان بدان قائل هستند فقـط زنـدگي                   
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دن او به كماالت معنـوي و       مادي و دنيوي نيست بلكه هدف اصلي از خلقت انسان رسان          
قرار گيرد و از آنجـا كـه   قرب الهي است و زندگي اين دنيايي انسان بايد در راستاي آن  

كنـد الزم    براي وضع قوانين الزم براي دستيابي به اين هـدف كفايـت نمـي              عقل و حس  
است كه خداوند حكيم قـوانين و مقـررات الزم را از طريـق وحـي بـراي انـسان ارسـال                     

  .كند
هـا معرفـي كـرده     يكي از اهداف بعثت پيامبران را  رفع اخـتالف ميـان انـسان    قرآن كريم . 2

يحكُم بـينَ                    «: فرموده است  الكتـاب بـالحقِّ لـ فبعثَ اهللاُ  مبشّرينَ و منـذرينَ و انـزل معهـم
  ).213/ بقره(» النّاس فيما اختلفوا فيه

قاي نوع انساني اشكال وارد كـرده       گروهي از نويسندگان،  بر برخي از اين محاسن مانند ب          . 3
كه نـسل  تواند باقي بماند همچنانو معتقدند كه حتي اگر وحي نباشد، باز نوع انساني مي      

  ، بحرانـي  .رك(ه از تعـاليم وحـي اسـتفاده كننـد    كـ حيوانات بـاقي مانـده اسـت بـدون آن      
  .) 187ص 

 .)64 /نساء ( ما ارسلنا من رسولٍ الّا ليطاع باذن ااهللا.4
  .)6/حجرات... (ا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسقٌ بنباء فتبينواي. 5
  .)23/جاثيه(افرأيت من اتخذَ الهه هواه . 6
  

  منابع

 .قرآن كريم
 .البالغهنهج
  ، ترجمه و شـرح دكتـر حـسين ملكـشاهي،     1، جاشارات و تنبيهات،  بن عبداهللا سينا، حسين ابن
 .1375تهران، سروش،     

 .1377 دكتر سيد يحيي يثربي، تهران، نشر فكر روز، ة، ترجمالهيات نجات ، ____________
 .1375نور، پيامنتشارات ا، تهران، 1كالم افضلي، علي، 

  ، ترجمه و شرح زهرا مصطفوي، تهران، انتـشارات اطالعـات،           قواعدالمرامبحراني، ابن ميثم،    
    1386. 

 . ق1325عه السعاده، ، مصر، مطبشرح المواقفجرجاني، مير سيد شريف، 
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 .1376، بخش چهارم از جلد دوم، قم، اسرا، رحيق مختومجوادي آملي، عبداهللا، 
 .1379اسرا، ، قم، واليت فقيه، واليت فقاعت و عدالت ،____________ 

  ، بيـروت، مؤسـسه االعلمـي،    المراد في شرح تجريد االعتقـاد   كشفي، حسن ابن يوسف،     حل
 . ق1408    

    .1379، شرح فاضل مقداد، قم، دفتر نشر نويد اسالم، باب حادي عشر ،____________ 
  تحقيـق ويلفـرد مادلونـگ و       ،  الفائق في اصول الـدين    خوارزمي، ركن الدين ابن المالحمي،      

  .1386 ايران، ة پژوهشي حكمت و فلسفةتهران، مؤسس، مارتين مكدرموت    
  

  .تا، بي دارالكتاب العربي، بيروت،3 ج ،العاليهالمطالبالدين، رازي، فخر
  تهـران،  ،  3ج، تـصحيح سـيد محمـد بـاقر سـبزواري،            البراهين در علـم كـالم      ،____________ 

 .1341انتشارات دانشگاه تهران،     
  ، بيـروت، دار    القـرآن المفـردات فـي غريـب     ،  ، ابوالقاسـم حـسين بـن محمـد        راغب اصفهاني 

 . ق1416الساميه،     
  ، تلخيص رباني گاپايگـاني، قـم، نـشر مؤسـسه امـام             في االلهيات محاضرات  سبحاني، جعفر،   

  . ق1420صادق،     
 . 1370، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، حسن و قبح عقلي ،____________ 

 .1370، تهران، كتابفروشي اسالميه، شرح كشف المرادشعراني، ابوالحسن، 
ـ  ة في االسفار العقليــ   ه المتعالي ةـالحكم ، محمد شيرازي، صدرالدين     بيـروت،   ،7، ج   ةــ  االربعـ

 .1981دار احياء التراث العربي،     
 .1376 مدرسين،ة موسوي همداني، قم، جامعة، ترجم2، ج الميزانطباطبايي، محمد حسين، 

 . ق1410سسه الصادق، ؤ تهران، م،1، ج الشافي في االمامهعلم الهدي، سيد مرتضي، 
 . ق1409، بيروت، دارالكتب العلميه، صاد في االعتقاداالقتغزالي، ابوحامد، 
   سـيد جعفـر سـجادي، تهـران، وزارت          ة، ترجمـ   فاضله ةهاي اهل مدين  انديشهفارابي، ابونصر،   

 .1379فرهنگ و ارشاد اسالمي،     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

94

  مجتبـوي، تهـران، سـروش،      الـدين   جـالل  ة، ترجمـ  1، ج   تـاريخ فلـسفه   كاپلستون، فردريك،   
    1375. 

  ، تـصحيح صـادق الريجـاني، تهـران، انتـشارات دانـشگاه              ايمان ةسرماياق،  عبدالرزالهيجي،  
 .1372الزهرا،     

ــام، ____________  ــشوارق االله ــال ــتة، تكمل ــات    آي ــر تبليغ ــم، دفت ــي، ق ــدي گيالن   اهللا محم
 .1379علميه، ة حوز    

 .1372، تهران، صدرا، 1، ج  آثارةمجموعمطهري، مرتضي، 
  .تا، بي، تهران صدرابيني اسالميجهانبر اي  مقدمه ،____________ 
  تصحيح عبدالكريم سروش، تهـران، علمـي و فرهنگـي،        ،  مثنوي معنوي الدين،  مولوي، جالل 

    1378 . 
 .1382، قم، انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري،  آفرينشةفلسفنصري، عبداهللا، 
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