
 

 

  
  
  

 آن يها گزاره يريپذ تيعقالن و فقه علم به لسوفيف يمالصدرا نگاه

  
  *ابراهيم نوئي

 رانيا تهران؛ ؛يبهشت ديشه دانشگاه ان؛ياد و اتياله ةدانشكد ارياستاد

 )23/10/96: پذيرش اريخت ؛7/3/95: دريافت تاريخ(

  چكيده
 ،يريتفسـ  ،يحكم آثار ةمجموع. دهد يم قرار الشعاع تحت را شيفقه شأن معموالً يرازيش نيصدرالمتأله يحكم شهرت

ـ ا موضوع و فقه ياصطالح و ييروا ،يلغو يمعان به او. است شانيا يفقه ةچهر شگرينما يو ياخالق و يثيحد  علـم  ني
ـ ا گـاه يجا و دارد كامـل  التفـات  يفقه ةگان پنج احكام و تيمعص و طاعت ليقب از ،علم نيا در جيرا ياساس ميمفاه و  ني

 و قتيطر با عتيشر تفاوت و اشتراك وجه زين و نيد در ياخالق و ياعتقاد يها گزاره با آن نسبت و علوم انيم در علم
 و اسـت  گفتـه  سخن يفقه يها گزاره به همگان يبنديپا ضرورت از هم. كند يم نييتب خود خاص كرديرو با را قتيحق
 بـر  عـالوه  ي،فقهـ  يهـا  گزاره يريپذ تيعقالن نييتب ريمس در و پردازد يم نيد در يفقه يها گزاره ضرورت نييتب به هم
 عقـل  ينـاتوان  از و داند يم ياألمر نفس يمفاسد و مصالح يمقتضا را آنها وضع داند، ينم زيخردست را ها گزاره نيا نكهيا

ـ ز انجامـد؛  يمـ  خطا به معموالً نهيزم نيا در عقل يتكاپو. ديگو يم سخن اثبات مقام در آنها درك از بشر ـ  راي  مصـالح  اي
. بخشـد  يمـ  رجحان يقيحق مصالح بر را يويدن مصالح اي دهد يم حيترج احكام متعلقات در يعموم مصالح بر را ييجز

 سـخن  ها گزاره نيا يفراخرد از توان يم جهت نيا به چند هر. كند يم تيتقو را يانسان تعبد روح ها گزاره نيا به اعتماد
 يفقهـ  الصـدور  يقطعـ  يها گزاره دستكم چون ست؛ين دشوار ها گزاره آن به اعتماد يبرا يمحكم يعقل ليدل ةارائ گفت؛
 آنها يريپذ تيعقالن ها، گزاره نيا صدق به نانياطم و دهد يم يگواه عصمتش بر عقل كه اند شده صادر يمنبع از فراخرد

  .دارد دنبال به را

      واژگان كليدي
   .فقه ن،يد فروع ت،يعقالن قت،يطري، رازيش نيلهأصدرالمت قت،يحق ن،يد اصول
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  مقدمه
 شـناخته  هيمتعال حكمت گذار انيبن و لسوفيف معموالً نكهيا رغم يعل يرازيش نيصدرالمتأله

ـ عق بـه . است نكرده يدارخود فقه دانش جمله از و ها دانش گريد به التفات از شود، يم  ةدي
 را "منـه  ماالبـد "كه آنجا از يول بوده، زين خود زمان يفقها صدر بسا نيصدرالمتأله« يبرخ

 را يالهـ  علم و دانسته يم ديتقل به ازين عدم و استنباط امكان و قدرت و اجتهاد ةدرج همان
 حاضـر  نوشـتار  .)284: 1379 ،يا خامنه( »است پرداخته ينم فقه سيتدر به ،شناخته يم برتر
ـ محور بـا  ت،يعقالن جمله از ،آن با مرتبط مباحث و فقه علم به يو نگاه كاوش به  آثـار  تي
  . پردازد يم پرآوازه شمندياند نيا

  علم فقه و موضوع آن يفتعر
 »آنهـا  ماننـد  و مناكحـات  و حكومات احكام، و فتاوا به علم«ي گاه را فقه اي فروع علم صدرا
ـ تعر مقـام  در يا برهـه  و) 235: 1386 ،يرازيشـ  نيلدصدرا( كند يم يمعرف  عبـارت  از آن في

 و ثيموار قسمت در مهارت و رهانت و سلم و عيب و لعان و عتاق و طالق مسائل استحضار«
ـ غ و كفارات و راتيتعز و ميجرا و حدود معرفت و مناسخات  ،يرازيشـ  نيصـدرالد ( »آن ري

ـ ا تيماه ليتحل به عبارت دو هر در تداسيپ چنانكه. كند يم استفاده) 73 :الف1381  علـم  ني
 نـاقص  ياسـتقرا  نحـو  به و مصداق به فيتعر روش از شود يم كوشش واست  نشده التفات
 عمدتاً صدرا عبارات ليقب نيا. دكن آشنا فقه علم با الجمله يف نحو  به را مخاطب ،يفقه ابواب
ـ ز اسـت؛  يو زمان در جيرا ياصطالح يمعنا با فقه ييروا و يلغو يمعنا ةسيمقا از يناش  راي
ـ دن امور باب در خواه -  فهم مطلق يمعنا به لغت در فقه يو حيتصر به  امـور  در خـواه  و يوي

 بـه  نانيمتـد  نينخسـت  عرف در) 181: 2 ج ،1385 ،يرازيش نيصدرالد( بوده -  باشد ياخرو
ـ طر و مانيا معارف و نيد قيحقا به علم  آخـرت  ليسـب  بـر  سـلوك  يچگـونگ  و آخـرت  قي

 و آفـات  قيدقا و نفس معرفت و) 55 و 54: ب1381 ؛405: 8 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالد(
 اغراض و ايدن لذات از اعراض و نمودن فهم يطانيش غرور و التيتسو و آن امراض و ديمكا
 حسـاب  روز از داشـتن  خـوف  و پروردگار يلقا و آخرت مينع به بودن مشتاق و هوا و نفس
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 يمعنـا  نيهم به زمان گذشت با و است شده يم اطالق) 73: لفا 1381 ،يرازيش نيصدرالد(
 ج ،1389 ؛181: 2 ج ،1385 ،يرازيشـ  نيصدرالد( است افتهي اختصاص فروع به علم متداول

ـ د علـم  و مـذهب  علم دانش، نيا بر گاه .)793 :3  نيصـدرالد ( اسـت  ق شـده اطـال  هـم  ني
 يصناعت بر السالم هميعل ائمه اتيروا در فقه است معتقد صدرا. )1120: 4 ج ،1389 ،يرازيش
 اطـالق  شـود،  يمـ  معامالت احكام ريسا و رهن و طالق عاتيتفر و اتيخالف قيدقا انگريب كه
 و باطن احوال و آخرت امر در استغراق موجب كه است بوده يعلم آن از مقصود و شده ينم

ـ تغ تنها نيا هالبت .)194: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( شود يم ايدن از جانبه همه اعراض  در ريي
ـ فق يكسـ  بـر  ينادرسـت  بـه  زين يا برهه در رايز است؛ نبوده هيفق و فقه ةكلم كاربرد  اطـالق  هي

ـ ن يبرا و است جسته يم تقرب ارانشاني و ستمگر نيسالط و حاكمان بارگاه به كه شده يم  لي
 يراستا در همواره كه شد يم يجور حكاما و باطل يفتاوا صدور به ناچار يمقصود نيچن به
 و محرمات ارتكاب در جسارت ةنيزم شده، يم سوءاستفاده آنها از عتيشر نيقوان بردن نيب از

 اسـت  كـرده   يمـ  فـراهم  را اموالشـان  بـر  طرهيسـ  و نيمسـاك  و ناتوانـان  بـر  انيزورگو ةسلط
 مكلـف  فعـل  صـدرا  نگـاه  در مصطلح، فقه علم موضوع .)54: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد(

 و شـوند  يمـ  خوانده هيفق علم، نيا دانشمندان .)426: 2 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالد( است
ـ  صـادر  مكلـف  از كـه  هسـتند  يفعلـ  هر) يفيتكل اي يوضع( حكم نييتع به موظف  تـرك  اي

 از كـه  يشخصـ  هـر  ،)181: 2 ج ،1385 ؛152 و 151: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( شود يم
 باشـد،  داشـته  اشتغال آنها يبررس به گرانيد از شيب و باشد برخوردار فروع در يشتريب تعمق
    .)74: الف1381 ؛794 -  793: 1389 ،يرازيش نيصدرالد( بود خواهد گرانيد از افقه

  ياصول يها با گزاره يفقه يها گزاره تفاوت
 يشـرع  علـم  را آنها مجموع به علم و فرع را يبرخ و اصل را ينيد يها گزاره يبرخ صدرا

 شـناخت  از اسـت  عبـارت  اصـول  علـم  اما« :كند يم يمعرف نيچن را اصول او. است دهينام
 ؛235: 1386 ،يرازيشـ  نيصـدرالد » (معـاد  و امامـت  و نبـوت  و كتاب و رسالت و ديتوح

 منظـور  بـه  خداونـد  كـه  برخوردارنـد  يعيرف گاهيجا چنان از اصول نيا .)563: 3 ج ،1389
ـ پ كرد، فيتكل را آنها و ديآفر را خلق آنها به ييرهنما  يهـا  كتـاب  و خـت يبرانگ را انامبري
 اسـت  آن اصـول  نيا يژگيو .)18: 7 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالد( فرمود نازل را يآسمان
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 نيصـدرالد . (رنـد يدناپذيتقل گـر يد يسـو  از و سـتند ين يهيبد و يضرور همه ييسو از كه
 بـه  كـه  اسـت  يكسـان  يبـرا  ينداريد يقيحق ةدرج نيبنابرا .)1032: 4 ج ،1389 ،يرازيش

  .)235: 1386 ،يرازيش نيصدرالد( اند افتهي دست باب نيا در ينيقي فتمعر
  :ديگو يم نيد فروع و اصول انيم تفاوت در او

. يقيننـد اهل  يةو سرما ين) اساس دين(اصول دي و علوم حكم يقينيمعارف  همانا
كـه در   يو تارك آن كافراست و كس يمنيآن در ا يندةواحد، پو يقشطر كه يامور

 يـرا اسـت، ز  يـن به خالف فروع د ين... و ايست ن يمنا به خطا رفته، اشناخت آنه
 نيصـدرالد و زوالند ( يراعمالند و اعمال در معرض تغ يفيتمتعلق به ك يآنها علوم

  .)16 - 15: 7ج ، 1389، يرازيش
ـ پ سـخن  بـه  اسـتناد  با را فروع و اصول نيب تفاوت ادامه در   مسـتند  نيچنـ ) ص( امبري

  :كند يم
و  يمخطـر عظـ   يـن، در اصل د يراتفاوت نهاده است؛ ز يناصل و فرع د انيم يامبرپ

 يمدست بـه امـر عظـ    يرناگز ،را طلب كند يمياست و هر كس امر عظ يارثواب بس
كه در آنها به اشـتباه   يو كس برد يبه صواب ره نم يعلم، هر مجتهد ين. در ازند يم

 و گرفتـار  بار، ينسنگ منداندانش ةبلكه به اتفاق هم يست؛ره ببرد معذور و مأجور ن
  )435،ص2،ج1389، يرازيش نيصدرالد( است خداوند درگاه از مطرود

 يو ةديعق به. است شده متذكر زين را فروع و اصول علم در قيتحق روش تفاوت صدرا
 و ظـن  ليتحصـ  محـض  بـه  و دوخـت  نظـر  الفاظ ظواهر به است يكاف يفقه يها گزاره در

ـ با ياعتقـاد  اصـول  در امـا . كـرد  اخذ را طرف آن انتو يم ،طرف كي به نسبت رجحان  دي
 از تنها و كرد استفاده مستقل ليدل عنوان به يلفظ ةادل و الفاظ از توان ينم و بود نيقي دنبال به

 ج ،1389، يرازيشـ  نيصـدرالد ( كرد رجوع آنها هب توان يم عقل حكم به هيتنب اي دييتأ باب
5 :130(.    

ـ د مقامـات  ةهم يگاه صدرا  »اعمـال « و »احـوال « ،»معـارف « ةدسـت  سـه  قالـب  در ار ني
ـ عقا بـر  را دسـته  سه نيا و) 1293: 4 ج ؛83: 2 ج ،1389، يرازيش نيصدرالد( يبند دسته  د،ي
 را احـوال  و اصـولند  همان معارف. است كرده منطبق يحقوق – يفقه يها گزاره و اتياخالق



   811  آن يها گزاره پذيري يتبه علم فقه و عقالن يلسوفف ينگاه مالصدرا 

 

 و صـفات  و خداوند به علم را معارف وا. گذارند يم ارث به را اعمال زين احوال. دارند يپ در
 سـنخ  از همـه  ،معـارف  انيب نيبنابرا( داند يم امتيق روز به علم زين و رسلش و كتب و افعال

ـ با و فيتكـال  بـه  نـاظر  ،اعمـال  و اتندياخالق به ناظر احوال). معرفتند ـ نبا و دي  عتيشـر ( دهاي
. مطلوبنـد  اعمال هدف به والاح و احوال جهت به علوم كه برآنند ظاهر اهل). خاص يمعنا به
 اعمـال  بـه  كـه  اسـت  يخـدمت  بـا  متناسـب  علـوم  و احـوال  ةرتب و اصلند اعمال نانيا نگاه از
 مقصـود  احـوال  و احوال يبرا مطلوب اعمال كه است آن بر دوم دگاهيد ؛دهند ارائه توانند يم

ـ ا ودخـ  صـدرا . گرنـد يد قسـم  دو از افضـل  علـوم  نيبنابرا. معارفند خدمت در و بالعرض  ني
  :ديگو يم و) 84 -  83: 2 ج ،1389، يرازيش نيصدرالد( پذيرد مي را دوم دگاهيد

موجـب اعمـال    يـز . احـوال ن گذارنـد  يهمان اصولند و احوال را به ارث مـ  معارف
و  يـه آنهـا ماننـد غاد   ياصل يمعارف همانند درختان همراه با قوا ين. بنابراشوند يم

و اعمـال همچـون    ينـد آنها يها رختان و برگد يها اند. احوال همچون شاخه يهمنم
  .)1172 - 1171: 4، ج 1389، يرازيش نيصدرالد( درختانند يها و ثمره يجنتا
و علم اصل است و حـال را   آيد ي... از علم، حال و عمل فراهم م يمقام و منزل هر
: 4، ج 1389، يرازيش نيصدرالد( گذارد يدارد و حال هم عمل را به ارث م يدر پ

  .)72: ب1381 ؛1293
 يافـت در منظـور  بـه كـردن قلـب    آماده يبرا يساز را مقدمه ياعمال شرع ةديفا يگاه او

شـناخت   ينةو فراهم آوردن زم ها قلب از كدورات و امراض و حجاب يةمعارف از راه تصف
: 2، ج 1389 ي،رازيشـ  نيصـدرالد ( دانـد  يم افعالشاز پروردگار و صفات و  يحق و آگاه

از عمل را علم دانسته، مقصود از اعمال  يتغا يگرد يو گاه )28 و 365: 4 ج ؛283 - 282
باالتر از عمل  يا نفس و در رتبه يرو تنو يلو علم را تكم داند ينفس م يلرا تخلص و تصق

 دانـد  يمـ  ياو و افعـال و  ي. او علـم را همـان معرفـت اهللا و صـفات حسـنا     دهـد  يم يجا
  است: معتقد و) 295: 3ج  ،1385ي، رازيش نيصدرالد(

 يكه اصل طهـارت و صـفا   يدر حال ؛است ياقلب از دن يراعمال در تطه ةهم ةديفا تنها«
معرفـت   يـن ا يبلكه بـرا  يستند؛خود مقصود ن يبه خود يند،عدم يجهت كه امر ينآن، از ا

  .)136: 6ج ، 1389، يرازيش نيصدرالد» ((معرفت اهللا و ...) مقصودند
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زكـات و حـج را    ،روزه ،مانند نمـاز  يا اعمال صالحه ةيدفا يزن يگريدر موقف د صدرا
 يقلوجـه آن و صـ   يةو تصف يدرون يلآن از رذا يةو تخل يامراض باطن ياصالح قلب به ازا

حـالش بـه صـالح رود و ذاتـش،      ينكـه ؛ تـا ا داند مي يمهصفات ذم هاي يكيدادن آن از تار
كه جـالل   شود يم سببم آن ه يرو تنو يهد. اصالح قلب و تصفشوو وجهش منور  يممستق
 يـن بـه ا  يعت. بزرگـان حكمـت و شـر   يابد يدر مقام ذات، صفات و افعال در او تجل ياله
 ين. از عارفان به اخوانند يم »يااثولوج«آن را يونان يو قدما گويند يم »يةالربوب معرفة«ي تجل

در مورد  تيعو در لسان شر شود يم ياد »يو عالمان ربان ياله يحكما«با عنوان يزمعرفت ن
 .)76 - 75: ب1381 ي،رازيشـ  نيصـدرالد ( شود ياستفاده م »يقينو صد يااول«ير آنان از تعب

  :يگرد يربه تعب
 يـرا ز قات؛و تعل يگردد از زنگ معاص يو مجل يمصف يينةكه دل همچون آ بايد يم 

به فعـل   تاز قو يو بعض اند هبودن بحسب اصل فطرت بالقو يينهها در آ دل ةكه هم
هنـوز   يو بعض يهشرع ياضاتو ر يفاعمال و افعال صالحه و تكال يلهوس به يندآ يم

ي،و در بعض اند يامدهبه فعل ن تاز قو و اعتقـادات   يحـه سبب اعمـال قب  به تآن قو
مسـلوب و   يكه به حسـب اصـل فطـرت بـوده از و     يتآن قابل باطل گشته و يهرد

  .)88: الف1381 ي،رازيش نيصدرالد( يدهمنسوخ گرد

  علوم انيم در فقه علم گاهيجا
 يبنـد  دسته يرشرعيغ و يشرع علوم به يكل يبند دسته كي در را علوم يغزال تبع به صدرا
 و دارد ييكفـا  وجوب آنها به اشتغال كه يقسم. داند يم قسم دو يدارا را كي هر وكند  مي
 فقـه  لمع. است دهينرس ييكفا وجوب ةدرج به آن، به اشتغال استحسان رغم يعل كه يقسم
 قـرار  يرشـرع يغ علوم از دسته نيدوم در طب دانش و يرشرعيغ علوم از نخست ةدست در
 مـن  كاألطبـاء  الفقهـاء  جعـل « :كنـد  يمـ  دييتأ نسانيا را يغزال ليدل نجايا در صدرا. رديگ يم

ـ ( »واضـحة  حةيصح اناتيبب ذلك يعل استدل و ايالدن علماء  ؛28 - 27: 1 ج ،1412 ،يغزال
  :است نيچن مزبور ليدل .)441: 2 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالد

 و نيطـ  از يا سـالله  از را او يةذر و ساخت خارج خاك از را انسان خداوند، كه بدان
 بـه  ادامـه  در و ايدن به آنجا از و ارحام به اصالب از را آنان و نمود خارج دافق ماء از



   813  آن يها گزاره پذيري يتبه علم فقه و عقالن يلسوفف ينگاه مالصدرا 

 

 و آنهـا  آغاز است نيا پس...  فرستاد خواهد جهنم و بهشت و امتيق در عرضه و قبر
 زاد تينأشـ  آنچه از مردم تا ديآفر معاد يبرا توشه عنوان به را ايدن. منازلشان است نيا

 آنان انيم ها يدشمن برداشتند، عدالت اساس بر را توشه نيا اگر نيبنابرا. بردارند دارد،
 خواهند شبهات گرفتار مردم يول. ماند خواهند معطل هانيفق و بست برخواهد رخت
 را امورشـان  كـه  يحـاكم  به رو نيا از. افتاد خواهد خصومت انشانيم آن يپ در و شد
ـ نما برقـرار  يبرابر انشانيم كه يقانون به زين و شوند يم محتاج ،كند ريتدب  نيبنـابرا . دي
 فقـه  كـه  خـودم  جـان  بـه  سـوگند  و است استيس نيقوان به عالم شخص همان هيفق

ـ ز ا؛يـ دن ةواسط هب بلكه ؛خود يخود به نه اما است؛ نيد به متعلق  ةمزرعـ  ايـ دن كـه  راي
  .)441: 2 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالد( است آخرت

 يانتهـا . پـردازد  يمـ  حـالل  و حرام و نماز اسالم، امر سه به آخرت، اعمال باب در هيفق
 نمـاز  امر دو عطف كه است روشن. كند ينم تجاوز ايدن حدود از ،زين امور نيا در هيفق نظر
ـ توج صدد در خود صدرا فلذا است، عام به خاص عطف اسالم، به امحر و حالل و ـ ا هي  ني

  :  ديگو يم و يدآ ميبر عطف
از  يزو ن يستآن ن آنچه از يآنچه از اسالم است و نادرست يدر درست يهاسالم؛ فق اما
. امـا قلـب،   كنـد  يجز به زبان نم يالتفات يچو در آن ه گويد ياسالم سخن م يطشرا

و سـلطنت را از   يرها(ص) ارباب شمش رسول اهللا يرااست؛ ز يهفق يتخارج از وال
بهانه كه  ينبه ا –را  يكه قائل به اسالم يقلب معزول ساخت؛ چرا كه در مورد كس

كشت، فرمود: هلّا شققت عن قلبـه؟ بلكـه اساسـاً     -آورده است يماناز ترس جان ا
 كند ي، حكم ماست آوردهترس اسالم  يكه از رو يكس ينبه صحت اسالم چن يهفق

الالـه   ينـد بگو ينكهمگر ا يزم،فرمود: مأمور شدم كه به قتال با مردم برخ يامبرو لذا پ
 ينخواهد بود و بد يمنمن، خون و اموالشان ا يةاز ناح ،گفتند ينچن ياال اهللا و وقت

  را در خون و مالشان قرار داد.  ياسالم زبان يناثر ا يبترت
ندارد؛ بلكه انـوار و اسـرار    يو گفتن الاله اال اهللا] نفعدر رابطه با آخرت، اقوال [ اما

كـه بـه آنهـا     يهـي مؤثر است كه] از فن فقه خـارج اسـت و فق   ينهزم ينقلوب[در ا
 ينـد، چون طب و كالم كـه خـارج از فـن او    يبپردازد، همانند آن است كه به امور

   .)441: 2 ج ،1389 ،يرازيش نيصدرالدپرداخته است (
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شـده   يـت در آن رعا يصور يطكه شرا دهد يفتوا م يبه صحت نماز يهفق :نماز اما
نداشـته باشـد؛ ماننـد آنكـه      يدر سـعادت اخـرو   ينقش چندان شايدباشد؛ هرچند 

معـامالت   يسر برده باشـد و سـودا   نمازش در غفلت به ينمازگزار از ابتدا تا انتها
  اش را داشته باشد.  روزانه

ـ مراتب چها ياناز م :حرام و حالل اما در محلـالت و محرمـات،    يورع و تقـو  ةرگان
و  دوزد ي[در محاكم] نظـر مـ   ورع شهود و قضات يعنينخست آن  ةتنها به مرتب يهفق
 يـان . ورع متق3 . ورع صالحان از فـرو افتـادن در شـبهات؛   2مراتب آن [ يگرباب د در

 يقان. ورع صـد 4 دارنـد؛  يكه خوف افتادن در محرمات را در پ ينسبت به امور حالل
از عمـر در   يسـبب تـرس از صـرف سـاعت     بـه  ،جز خداوند يزيدر اعراض از هر چ

در . صـدرا  گويد ينم ي] سخنشوند يبه درگاه خداوند نم يشترقرب ب سببكه  يامور
 يكه هر كس آن را برا كند يو اعالم م داند يم يافقه را مرتبط با دن يها راه ةهم يتنها
  .)441: 2 ج ،1389 ،يرازيش نيالدصدر( است مجنون يرد،جز عمل فرا گ يزيچ

  يفقه حكم اقسام
 هم يفيتكل احكام. شوند يم ميتقس يفيتكل و يوضع به هياول ميتقس در معموالً يفقه احكام

ـ ا صـراحتاً  صـدرا . رنـد يگ يم يجا مباح و مكروه حرام، مستحب، واجب، حكم پنج در  ني
 يشـرع  و يعقلـ  يحصر را مقس پنج نيا در احكام حصر وكرده  فيتعر را گانه پنج احكام
  .)151 - 150: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( است دانسته
سـود   ي،سـعادت اخـرو   يلاسـت كـه انجـامش در تحصـ     يعملـ  فرض: يا واجب. 1

 يش،كـه خلقـت بـاطن    يانسـان  يعنـي  –دنبال دارد. مكلـف  را به يو نجات سرمد رساند يم
 يـر شده و از او به عاقل بـالغ تعب  نائل يشاُخرو يرو س يمانده و به حد سلوك معنو يممستق

آن را  توانـد  يو نمـ  يسـت ن يحشصورت صـح از اشتغال به آن عمل به يا را چاره -شود يم
 ترك كند.  يبدون عذر شرع

ـ  يآن قـرب الهـ   دادنكه انجـام   يعمل نافله: يامندوب  يا مستحب. 2 دارد و  يرا در پ
مدح و شـكر را فـراهم    ينةزم يلهوس ينو بد شود يرفعت منزلت بنده نزد پروردگار م سبب
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ـ  يـاني و ز يسـت را مستلزم ن يمجاز است و مالمت يعمل ين. البته ترك چنآورد يم  يرا در پ
 ندارد. 

و  شـود  يشدن جوهر نفس مـ  يككه ارتكاب آن موجب تار يعمل حرام: يا محظور. 3
آن  دادندر انجـام   يپافشـار  ةفرو رفتن در آن مستلزم كدورت باطن است و مكلـف اجـاز  

 عمل و جسارت در مباشرت ارتكابش را ندارد. 

آن است و اعـراض از انجـام دادنـش،     دادنكه ترك آن بهتر از انجام  يعمل :مكروه. 4
مالمـت   وموجـب مـذمت    يـز آن عمـل ن  دادندارد و انجـام   ياستحقاق حمد و ثنا را در پ

 . شود يشخص نم

و  يسـت مترتـب ن  يع و ضـرر از ترك و فعلش، نف يكيچاست كه بر ه يعمل :مباح. 5
 )151 - 150: ب1381 شيرازي، صدرالدينندارد ( يرا در پ يشرع يمدح و ذم

 مـأكوالت  از اعم( هيادو و هياغذ با آنها نقش شباهت به گانه پنج احكام نيا نييتب در صدرا
 يجـ يرا يدنيآشام و يخوردن يداروها و غذاها يو حيتصر به. است كرده توجه) مشروبات و
 پـنج  از ،كننـد  يمـ  تنـاول  مزاجشـان  اعتدال صحت يبقا و يبدن اتيح ةادام يبرا ها انانس كه

 هـر . رسانند بيآس و مضر نكهيا اي مناسبند و ديمف نهيزم نيا در آنها اي رايز ست؛ين خارج قسم
 و اسـت  مضـر  تركشـان  و يضرور آنها تناول كه هستند يا گونه به اي هم فرض دو نيا از كي

 طبـع  يبرا ديمف آنها تناول نكهيا اي ستين آن يبرا ييدارو و يعالج كه ودش يم يماريب سبب
 يضـرر  و فساد هم آنها تناول ترك و شود يم جسم تيتقو موجب و است مزاج با سازگار و
 تـرك  كـه  هسـتند  يا گونه به اي زين مضر يها يدنيآشام و ها يخوردن. ندارد يپ در بدن يبرا را

 ندارنـد  يعالجـ  كه شود يممنجر  ييها يماريب به و هالك جبمو استعمالشان و يضرور آنها
 بـر  الجملـه  يفـ  چند هر ندارد؛ ضرورت تركشان بلكه ستند؛ين مضر رياخ فرض چون نكهيا اي

 تنـاول  كه است ييها يدنينوش و ها يخوردن كه هم پنجم قسم. است مترتب يمضرات تناولشان
 آنهـا  ترك و فعل نه كه يا گونه به ندارد؛ يوتتفا انسان عتيطب و مزاج به نسبت تركشان و آنها

ـ نظ. رساند يم انسان به يبيآس تركشان، اي آنها انيات نه و رساند يم يسود را انسان ـ ا ري  پـنج  ني
 آنهـا  ريتـأث  و يانسـان  اعمال و افعال در توان يم را يانسان عتيطب و مزاج با آنها نسبت و قسم
  .)146 -  145: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( داد نشان  يو فطرت در
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 نيصدرالد( داند يم رب معرفت و حق ةمكاشف را انسان ياصل مقصود همواره كه صدرا
ـ غا نيهمـ  بـا  متناسـب  هـم  را فقه در جيرا تيمعص و طاعت .)181: ب1381 ،يرازيش  تي

ـ ) الـف : سـت ين خـارج  حـال  دو از ميده يم انجام كه يعمل هر. كند يم فيتعر  را قلـب  اي
 يسـو  بـه  او سـوق  و قلـب  يكيتـار  و شود يم مكاشفه از مانع كه كشاند يم يحالت يسو به

 يالهـ  رحمـت  از و بـرد  يفروم حجاب در را نفس و دارد يپ در را ايدن شهوات و زخارف
 يحـالت  عمل آن نكهيا اي) ب ؛دارد يپ در را ياخرو يها نعمت از تيمحروم و دكن يم دور
 سبب و حق ةمكاشف يبرا آن شدن ايمه و بقل ريتنو موجب كه كند يم فراهم نفس يبرا را

 از عراضا ياقتضا و شود يم] نابجا[ تعصبات و يشهوان تعلقات از آن تجرد و نفس يصفا
 وجـه  بـه  توجه به را او و دشو يم اتيحس افق و اتيجسمان در فرورفتن و يوانيح اغراض

 اسـت  طاعت به سوممو دوم قسم و تيمعص اول، قسم نام. كشاند يم او ريغ از زيپره و اهللا
    .)81 - 80: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد(

ـ م در شهير ،آنها داشتن مراتب و رهيكب و رهيصغ به يمعاص يبند دسته صدرا باور به  زاني
ـ م اسـاس  بر زين طاعات همچنانكه دارد؛ قلب در قساوت و يكيتار جاديا در آنها ريتأث  زاني
  .)81: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( هستند مراتب يدارا قلب يةتصف و ريتنو

  عارفان و مانيحك با هانيفق ةسيمقا و قتيحق و قتيطر با عتيشر ةسيمقا
 را سـه  هـر  او. است  شده قتيحق و قتيطر اصطالح دو با عتيشر انيم نسبت متعرض صدرا
 را مبـاح  و مكـروه  حرام، مستحب، واجب، اقسام آنها از كي هر يبرا و داند يم عتيشر ينوع
ـ م به قتيحق ةگان پنج اقسام يكل قيمصاد از ينام اگرچه او .شمارد يبرم  بـاب  در آورد، ينمـ  اني
 و »مكـروه « را شعر ،»مستحب« را خطابه ،»حرام« را مغالطه ،»واجب« را برهان صنعت قت،يطر

ـ  عارفـان  و عتنديشر نييتب دار عهده هانيفق گفت ديبا اساس نيا بر. داند يم »مباح« را جدل  نيمب
ـ ا ياساسـ  تفاوت. قتنديطر نيمب مانيحك و قتيحق ـ با را سـه  ني  آنهـا  از غـرض  يـة ناح در دي

 در ورود و خداونـد  جـوار  بـه  را خلق سه، هر ديبا كالن نگاه كي در هرچند كرد؛ جو و جست
  .)153: ب1381 ،يرازيش نيصدرالد( كننديي راهنما ياله درگاه مقربان سلك
و الـزام   يها و نجاسـات جسـمان   ظاهر از خباثت يبتهذ ي،ظاهر يعتاز شر غرض. 1
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است كه در آن خضوع اعضـا و تـرك لـذات و پرداخـت      ياعمال و عبادات يĤتانسان به ه
و سـداد از راه ازدواج و   يمـان تعداد اهـل ا  يرنوع خود و تكث از ينصدقات به فقرا و مساك

لمان و حدود و اصالح ظا يكاستن شمار كافران و منافقان و مفسدان از راه مجاهده و اجرا
منظـور حفـظ   بـه  يهبدن ياستاز امت تحت س يو پاسبان يراتو تحذ ياتد يقفاسقان از طر

 است.  -يانهمچون چهارپا -ها  منظور مهمل و رها نماندن انسانبه يزنظام و اجتماع و ن

عقـل از   ةنفس و قـو  يعال ةجنب يبتهذ ،يقتطر يا يعلم يباطن يعتاز شر غرض. 2
 يـد آنهـا بـا عقا   يةآنها از احكام كاذب وهم و تحل يةل و فاسد و تخلبا جه يختهاعتقادات آم

با مقدمات مشهور و مقبـول   ينافع و گاه يبا مواعظ خطاب يا يو ضرور يدائم يقيني،حق، 
 است. 

 هـاي  يكيباطن از فواحش و تار يبتهذ يقت،حق يا يعمل يباطن يعتاز شر غرض. 3
و غلبه بـر   ياتطلب مشته يلاز قب -يو غضب يشهوان يوانيآنها از صفات ح يةو تصف يباطن
در اكتسـاب امـور    يلهمانند مكر و ح - يطانيو از وساوس ش -ياساتر يلدر تحص يگراند
 .)153: ب1381 شيرازي، صدرالدين( است -يفان

  يفقه يها گزاره به يبنديپا ضرورت
 نيصـدرالد ند (باشـ  يبنـد پا يبه احكام فقهـ  يدبا يف،تكل يطها پس از احراز شرا انسان همة
و  يمطـابق بـا فطـرت انسـان     ،به بـاور صـدرا اساسـاً طاعـت     .)341: 2 ، ج1385، يرازيش

: 9 الـف، ج 1382، يرازيشـ  نيصـدرالد مخالف با فطرت است ( يرحركت در مس يت،معص
و  يمانهو اإل يهفطره اهللا عل ياالنسان الّذ ياألصل ف إنّ« ي:و يگرد ير) به تعب494 - 493

 .)473: 1 ، ج1385، يرازيش نيصدرالد...» (يه اهللا بسبب أمرٍ طار عل يعصي الطاعة و إنّما
 يتهـ  يبـه كه اگر انسان از عوارض غر يا گونه است به يذات انسان يطاعت، مقتضا ينبنابرا
بـه آن   -ندارد ياز آن تفاوت يدر برخوردار يگرانكه با د -ينشبر اساس فطرت نخست ،باشد
و خـروج از   يبـه است كه بعد از عروض عـوارض غر  يزيچهر  يت. اما معصآورد يم يرو

هرگز به  ،مزاج سالم يهمچنانكه انسان دارا شود؛ يبر نفس عارض م يو فطر يعيحالت طب
 .كنـد  ياقدام م ييخطا ينو تنها در صورت اختالل مزاج به چن آورد ينم يخوردن خاك رو
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 نيصـدرالد ( يابد ياشتغال م ياساس با فساد فطرت است كه انسان به ارتكاب معاص ينبر ا
    .)1285: 4، ج يرازيش

 ياحكـام شـرع  دادن كـه از انجـام    پردازد يم يبه نكوهش كسان يكردرو ينبا هم صدرا
كـس بـه    هـر  :نويسـد  يم يآوران به علوم عقل يدر مورد رو يچنانكه گاه كنند؛ ياجتناب م
و  ورزد يغفلت م يشرع يفتكال ةآورد كه از اقام يرو يدر حال يعقل يو آرا يقيهعلوم حق
است كه روحش  يروح يكند، مانند موجود دارا يكاهل يند يفيمناسك تكلدادن در انجام 

 اسـت  داده دسـت  از دارد، مـي را پنهـان   هـايش  يكـه زشـت   ياز جسد منتقل شده و پوششـ 
  .)437: ب1382، يرازيش نيصدرالد(

و در انتظـار كشـف و    اند كرده يرا كه از تعلم فقه خوددار يهصوف ةجهل يگرد يگاه او
  .  كند يم يسازندگان عمر معرف اند، ظالم در حق خود و تباه شهود نشسته

و  يـد كه تعلم فقـه را تـرك نما   ياست به آن كس يهداستان شب يناند كه ا كرده گمان
و  يفرانگرفت و بـه وحـ   يفقه را از كس ،و آله يهاهللا عل يكه رسول خدا صل يدبگو

 ياضـت بـه ر  يزشد كه من ن تواند يو م يقي،كرار و نوشتن تعلشد، بدون ت يهالهام فق
بر خود ظلم كرده است و عمر خود  ،گمان داشته باشد ينكه ا يبه آن برسم. و كس

خواهد بود كه كسب و زراعت را  يشخص مثل كس يننموده است؛ بلكه ا يعرا ضا
ممكن اسـت   هينكها برخواهم خورد؛ چه ا از گنج يآنكه به گنج يدبه ام يدترك نما

  .)553: 1362، يرازيش نيصدرالددور است ( ياربس يول
 يدر اشـتغال بـه احكـام فقهـ     يافراط برخ يرا برا ينهزم يدها نبا نكوهش يلقب ينا البته
مسـتور   يظـاهر مشـهور و بـاطن    يدارا يرا همانند شخص انسان يعتد. صدرا شركنفراهم 

. توجه شود يظاهر متشخص م يلةوس كه به يكه متقوم به باطن است و باطن ي. ظاهرداند يم
كه فاقـد روح اسـت. بـالتبع     ماند يرا م يو عدم التفات به باطن آن، جسد يعتبه ظاهر شر

ـ  يبـرا  توانـد  يهم نم يبدن يجز خستگ يشخص ينچن يظاهر عبادت برا يانات در  ياو قرب
هـم در   يگـري د يصدرا در جـا  .)436: 1382، يرازيش نيصدرالدآورد ( يدپد يبارگاه اله

  :نويسد يم ينهزم ينا
ثوب  يرو تطه يطاعات و عبادات بدن يلتفاص يلباشد كه تمام فكرش در تحص بسا
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و  يـر آن اوقات صلوات و نوافـل عبـادات و غ   ةو بدن و جلوس در صوامع و مراقب
مقاصـد   يـن صرف شده باشد و چنان فكرش مستغرق ا ياويدن يشتاسباب مع يةته

علـم جبـروت و    يقو حقا يتتوجه تأمل در حضرت الههرگز م يرشگشته كه ضم
خلـق   يفيـت و ذوق تفكرش در ك گردد ياسما و صفات و افعال ملك و ملكوت نم

 ينموجـودات چنانچـه امـر بـه آن در چنـد      ينمعرفت ا يقرض و دقااسماوات و 
ملكوت السماوات و األرضِ و مـا   يف ينظرواأولَم « مواضع از كتاب واقع شده، مثل

 »يؤمنُونَبعده  يثحد يقد اقتَرَب أجلُهم فبأ يكونأن  يو أن عس يءلَقَ اهللاُ من شخَ
 ياتو آ يمعان ينبلكه ذهنش از امثال ا يده؛هنوز نجنب يه،آ ينا ير) و نظا85 (اعراف:

و هم عنهـا   يهاعل يمرُّونَالسماوات و األرضِ  يف يةٍمن آ ينو كأ« :معرض است كه
الّـا آنچـه تـوجهش     شود يدل مرتسم نم يينةكه در آ يرا)؛ ز105 :يوسف( »ونَمعرِضُ

من كه هر گاه  يزعز يپس نظر كن ا .)6 (زمر:» تُصرَفُونَ يفأنّ«بدان مصروف است 
بودن قلب و مصروف بودن همت به اعمال و طاعات مانع باشـد از انكشـاف    يدمق

 يلمنصرف باشـد بـه تحصـ    يشهكه هم يسان باشد دل هحق، پس چ يو تجل يقحقا
  .)92 - 91: الف 1381، يرازيش نيصدرالد. (يوانيو لذات ح ياويمرادات دن

  نيد در يفقه يها گزاره وجود ضرورت
ـ  ينبه قانون، د يازضرورت فقه را بر اساس ضرورت ن صدرا  يـين تب يبشـر  ةدر جامعـ  يو نب

فرد و جامعه مشخص  يكرر پآن را ب ةو قوار گويد ي. همچنانكه از خاستگاه آن سخن مكند يم
 يگـران رابطـه بـا د   ياز برقـرار  يانسـان و ناچـار   ياجتمـاع  يزندگ يريناپذ يز. گركرده است

است كـه داشـتن    يستيو همز ياجتماع يوندهايپ يجادمستلزم ا ،خود يازهاين ينمنظور تأم به
افراد باشـد و هـم    حقوق ةكنند ينكه هم تأم يا گونه به كند؛ يم يالزام يشعادالنه را برا يقانون

فـراهم  را  يرشد و كمال انسان ينةتنها زم و سرانجام نه كندها رها  را از كشمكش ياجتماع بشر
 نيصـدرالد سـازد (  يسـور م يـز را ن يـت و امن يشـتي به حداقل امكانـات مع  يابيكند؛ بلكه دست

 يمركب برا اهللا و بدن يال ينرياز منازل سا يمنزل يادر نگاه صدرا دن .)420: ب1382، يرازيش
ـ        يرران است. هر كس از تدبيآن سا  ينمنزل و مركـب بازمانـد، سـفرش بـه اتمـام نرسـد. چن
منظـور   بـه  يواناتح يچنانكه علف برا شود؛ يم يسرمركب م ينا يغذا برا يةتنها با ته يريتدب
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نـوع در   يبقا يرامتوقف بر غذاست؛ ز يزنوع است كه خود ن يبقا يحفظ شخص و نكاح برا
 شخص هم متوقف بر غذاست و امـر موقـوف بـر    يشخص قرار دارد و بقا يعد از بقاب ةرتب
همه بر غذا متوقف خواهند بود.  ينموقوف، بر آن امر دوم هم متوقف خواهد بود. بنابرا يءش
و هـم از   آينـد  ياست كه تنها با وجود تمدن و اجتماع گرد هم مـ  ياسباب يازمندغذا هم ن يةته
 يكـديگر بـا   يعـداد انسـان  ارهگـذر   ينبالطبع است. از ا يانسان مدن گويند يروست كه م ينا

هنگـام   يـن . در اشـوند  يم يلمزارع و بالد تشك و يزمتما يكديگراحزاب از  يابند، ياختالف م
 يز، جنگ و سـت آيد مي يدنشود، هرج و مرج پد يفمضبوط و مرجع اختالفات تعر ياگر قانون

آنهـا   يـات و نظـام ح  شـده نسل بشر منقطـع   شوند، يم مبتال يو همگان به تباه شود ميحاكم 
و در برابـر   كنـد  يآنچه را دارد، اشـتها مـ   يطور جبل هر كس به يرادچار اختالل خواهد شد؛ ز

قـرآن   يناسـت. بنـابرا   يعتشـر  . آن قانون همـان شـرع و  آورد يم يدستبرد آن، به غضب رو
م، يزكات و غنا يمتقس يث،رموا يون،و ضوابط خاص نكاح، د يعتشر هاي انونشرح ق يحاو
چـون جنـگ    يعتق، كتابت، استرقاق، اسارت و عقوبات بازدارنده از اسباب مفاسـد  يها باب

... اسـت. اشـتمال    و كفـارات و  ياتحدود و غرامات و قصاص و د يزو ن يبا كفار و اهل بغ
قسم امـور را   ينكه ا يپنهان بماند. دانش يكس يدةكه از د يستن يامر يات،آ يلقب ينقرآن بر ا

و آن  ينـد آن، فقها يـان . متولشـود  يشامل است، علم حالل و حرام و حدود احكام خوانـده مـ  
 ةواسـط  دنبال دارد و بـه  را به يانآدم يايصالح دن يرااست؛ ز يربه آن، فراگ يازكه ن تاس يدانش

  .)94: 1ج ، 1386، يرازيش نيصدرالد( كند يم يمنآن، صالح آخرت آنها را ا
 نيا يو ةديعق به بلكه كند؛ ينممحدود  يويدن اتيح نيهم به را قانون لزوم اصدر البته
 آن مـودن يپ بـا  كـه  را يقـ يطر هم و بخشد سامان را ايدن در ها انسان شتيمع هم ديبا قانون
ـ با يقـانون  نيچن نيبنابرا. دهد قرار ها انسان ارياخت در د،يرس ياله قرب به بتوان  صـالح  دي

 تنها ،صدرا چون يميحك نگاه در ايدن اساساً. كند يمعرف آنان يبرا را ها انسان آخرت و ايدن
ـ ا از. برسـد  يالهـ  قـرب  بـه  تواند يم آن از گذر با اهللا يال ريسا انسان كه است يمنزل  رو ني
 كـه  كـرد  يمعرف همگان مصلحت بر يمبتن و زيآم مسالمت گذران يبرا را يا برنامه توان ينم

ـ ح مصـالح  نيشتريب ةكنند نيتأم صرفاً ـ دن ياجتمـاع  اتي  نيصـدرالد ( باشـد  هـا  انسـان  يوي
  .)434: ب1382 ؛576: 1362 ،يرازيش
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 يالهـ  قـرب  ريمسـ  در حركـت  و خداونـد  معرفـت  را ايانب بعثت از يينها تيغا صدرا
 است ممكن ياجتماع و يويدن اتيح نيهم از گذر با يتيغا نيچن به دنيرس البته و داند يم
ـ دن حفـظ  نيبنـابرا . »اآلخـره  ةمزرع ايالدن: «است آمده اتيروا در كه روست نيهم از و  و اي

ـ د از غرض ةسازند فراهم ةليوس و نيد بالتبع مقصود يانسان يحس ةنشئ  متـاع  از. اسـت  ني
 يالهـ  قرب ريمس در و مرتبطند خداوند شناخت به ينحو به كه اموالند و نفوس تنها زين ايدن

  .)573 - 572: 1362 ،يرازيش نيصدرالد( رنديگ يم قرار
 بـر  را يا پـاره و  كند ي ميبند رتبه را يمعاص و طاعات يكرديرو نيچن اساس بر صدرا

ـ دن اعمـال  افضـل  باشـد،  يقصـو  تيغا اهللا معرفت يوقت. دهد يم حيترج گريد يبرخ  ،يوي
 ،يبعد ةرتب. بشود -است اهللا معرفت موجب خود كه -نفس معرفت موجب كه است يعمل
 موجـب  كـه  ياعمـال  و شود يم يانسان ابدان اتيح حفظ سبب هك دارد اختصاص يعمل به

 رهگـذر  از صدرا، نگاه در مرتبه سه نيا. رنديگ يم قرار يبعد ةرتب در ،شوند يم اموال حفظ
  .دارند ضرورت شرع، مقصود به يابيدست يبرا عقل

از طاعات افضل  يك را كه كدام يدانست مراتب طاعات و معاص توان يم ينجااز ا و
 ياز معاص يكادوم و كدام  يك اوست و كدام يسو به بمقر يلو اعظم وسا ليفضا
اصغر. پس هـر گـاه بـوده باشـد معرفـة اهللا       يك مبعده از او است و كدام كبائراكبر 
است كه حفـظ شـود    يزيآن چ يويهپس افضل اعمال دن يا،عل ةو ثمر يقصو يتغا

آن  يعلـم و دراسـت. و تـال   بـه ت  ياو  يتو هدا يمبه تعل يابه آن معرفت بر نفوس 
بـر   ياتاست كه موجب حفظ ح يزيباب و آن چ يناست كه آنچه نفع بخشد در ا

 يـن ابدان باشد. و بعد از آن، آن است كه موجب حفظ مال بر اشخاص گردد. پس ا
 ،يرازيشـ  نيدرالدصـ ( است در مقصود شارع بـه حسـب عقـل    يسه مرتبه ضرور

1362 :573(.  
. شـود  يمـ  اهللا معرفت سد موجب كه است يتيمعص ريكبا نيرت بزرگ فوق، اريمع مطابق

ـ ن مـورد  شـت يمع شـدن  بسـته  موجب كه دارد يجا يتيمعص ،آن از بعد ةرتب در ـ ح ازي  اتي
  :هستند رتبه سه يدارا طاعات همچون يمعاص: گفت ديبا رو نيا از. ي خواهد شدانسان

 ين. چنشود يو ائمه م رانيامباست كه مانع از شناخت خداوند و پ يتياول: هر معص رتبة
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بنـده و   يـان كـه حجـاب م   يراز يست؛باالتر از كفر ن اي يرهكب يچهمان كفر است و ه  ي،مانع
او علم و معرفت است. و به قدر معرفت و علم بـه   يسو به بهمقر يلةخدا، جهل است و وس

و بـه   شـود  يبه او حاصل مـ  ربقُ يامت،ق زاو و به صفات و افعال و كتب و رسل او به رو
 .رسد يهم م هاز او ب عدامور، ب ينقدر جهل به او و به ا

از رحمت او قرار  يأسدانستن خود از مكر خداوند و  يمنا يتدو معص يزاز كفر ن پس
نه خـود را از مكـر    ،كه خداوند را شناخته باشد يجهلند؛ چون كس ينهم ع ينهاا يرادارد؛ ز

 يهـا  گناهان، نوبت به بدعت ين. بعد از اشود يم يوسو نه از رحمت او مأ داند يم يمناو ا
 .)573: 1362 ،يرازيش نيصدرالد( رسد يم يبه ذات، صفات و افعال بار قمتعل

 يباق ياتكه به بقا و حفظ آنها، ح يرااست؛ ز ي: ناظر به نفوس انسانيدوم معاص رتبةـ 
ر ياز كبـا  اسـاس قتـل نفـس    يـن . بـر ا شود يآخر حاصل م يومو معرفت به خدا و  ماند يم

 يلةاز وسـ  يـن و ا دارد يو تفاوتش با كفر در آن است كه آن از مقصود بـازم  شود يشمرده م
بـه   يـل آخـرت و ن  ةعنـوان مزرعـ   بـه  يادن ياتكه ح يراكرده؛ ز يريبه مقصود جلوگ يدنرس

  نهاده شده است. يارمعرفت خداوند در اخت
بـه آن   يرسـاندن  يبه آسـ بدن و هر گون يچون قطع اعضا يگناهان يت،معص يناز ا بعد

 گيرنـد؛  يرتبه قرار م ينچون زنا و لواط هم در هم يد. گناهانشومرگ  سببقرار دارند كه 
هـا   (و دفع وجـود انسـان   شهوات، موجب انقطاع نسل است يبه ذكور در قضا ياكتفا يراز
  .هاست) و همسان با كشتن انسان يبقر

و تـوارث و   شـود  ينساب مشوش ملكن ا شود، ياگرچه اصل وجود فوت نم يززنا ن در
 ،يرازيشـ  نيصـدرالد شوند ( يبه آنها منتظم است، باطل م يشتكه مع يگرد يتناسل و امور

1362 :573 - 574(. 

 يستن يزخلق به آن منوط است. جا يشت: ناظر به اموال است كه معيسوم معاص رتبةـ 
بتوانند در آن تصـرف   خواهند يبر اموال مسلط باشند كه هر گونه كه م ينحو ها به كه انسان

د. كـر نفـوس حفـظ    يبقـا  يامـوال را در راسـتا   يدو سرقت)؛ بلكه با يالبه است ي(حتكنند 
قبـل از آن جهـت اسـت كـه      ةناظر به اموال نسـبت بـه دو رتبـ    يمعاص ةبودن رتب تر يينپا
رامـت  بازسـتاند و غ  تـوان  ي؛ چنانكه اموال مسروقه را مـ دارداعاده و جبران  امكان ينحو به
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مال  يتتفو يتيم،چون سرقت، اكل مال  يپس گرفت. در موارد توان يرا م يدهد يباموال آس
كـه ممكـن اسـت بازگردانـدن مـال بـه        يزبه سوگند دروغ ن يعهبه شهادت دروغ و اخذ ود

 يعاز شرا يك يچتر خواهد بود. ه روشن يت،بودن معص يرهحكم به كب يرد،صورت نگ يآسان
 يبرخ يمقدس اسالم برا يعت. اگر چه در شراند را روا ندانسته يتعصچهار م ينا يزن ياله
در قبـال ارتكـاب آنهـا وارد شـده      ياريبس يدهاينشده؛ اما وع ينمع يحد ي،معاص يناز ا

  .)575 - 574: 1362 ،يرازيش نيصدرالداست (
 يقيحق سعادت به يابيدست يبرا يويدن اتيح بودن مقدمه نقش بر شتريب ديكأت با صدرا

 احكـام  از يبرخـ  ةفلسف نييتب به خداوند، به قرب مقام به لين و يمانيا قيحقا به معرفت و
 حس به نفس تعلق جز يزيچ ايدن در معاش اعتقاد دارد كه چنانكه. است آورده يرو يفقه
 يتعال يبار يسو به سلوك نباشد، فراهم يانسان معاش امر كه يهنگام تا. ستين محسوس و
 زين دو نيا. شود يم تمام دائم ينسل و سالم يبدن وجود با زين شتيمع. رديگ ينم صورت زين

 دو آن كـه  يعوامل و كنند حفظ را دو آن وجود كه ياسباب وجود به مگر ،بود نخواهند تمام
 شرب و اكل ،يانسان شخص وجود يبقا اسباب. كنند دفع كشانند، يم هالكت و فساد به را

 و هـا  يدنينوشـ  خداونـد  .بسـتگي دارد  ازدواج بـه  هـم  انسان نسل دوام و نوع يبقا. است
 و حـرس  تـا  اسـت  داده قرار نسل سبب را مؤنث نوع و شخص اتيح سبب را ها يخوراك
ـ ز نـداده؛  اختصـاص  هـا  انسـان  از يبرخ به صرفاً را ها نعمت نيا خداوند. ابدي بقا نسل  راي

  .است شيخو كرامت و رحمت به خلق ةهم ييرهنما يو غرض
و  يصاتمضبوط در تخص يرا در افراد مهمل واگذارده بود، بدون قانون اگر امر پس
و  يـق را از سلوك  طر يشانو آن ا افتادند يدر منازعه و مقاتله م ينههر آ يمات،تقس
 يـه اله يعت. پـس شـر  شـد  يو امر به فساد و افساد منجر م داشت يبه حق بازم يرس

معاوضـات و   يوعـات، عقـود ب اختصاص اموال در ابواب  يقرار داد از برا يضوابط
و مواجب نفقات و قسمت غنائم و صدقات و در ابواب  يثو قسمت موار يناتمدا

را نزد استفهام  يصتخص يفيتك يدنكردن و شناسان يرعتق و كتابت و استرقاق و اس
را در  مناكحـات بـه   ياختصاص ينقرار داد قوان يضاًو شهادات و ا يمانو ا يرقارابه 

و ظهـار و لعـان و    يـالء ق و خلع و رجعت و عده و صـداق و ا ابواب نكاح و طال
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ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات. و امـا ابـواب دفـع مفاسـد؛ پـس آنهـا       
بر آن  يبو ظلم و ترغ يعقوبات زاجره از آنهاست؛ مانند امر به قتال كفار و اهل بغ

 نيدرالدصــ( ... و قصــاص يــاتو كفــارات و د يــراتغرامــات و تعز و حــدود و
  )577 - 576: 1362 ،يرازيش

  يفقه يها گزاره يريپذ تيعقالن
متذكر امور  يددر نگاه صدرا، با يحقوق -ي فقه يها نسبت به گزاره يادانق يتباب عقالن در
  شد: يرز

 يفقه يها گزاره يزيخردناست

آن  يكـه در راسـتا   ياسـتوارند و در صـورت   يـن د يدتيعق يادينبن يها ها بر آموزه گزاره ينا
از  يادين،بن يها بودن اعتقاد به آن گزاره يعقالن ةواسط به توان يها قرار داشته باشند، م ارهگز

 يا گـزاره  ينكهها هم سخن گفت. روشن است كه با احراز ا گزاره ينا يرشبودن پذ يعقالن
از  توان ينم يگرقرار دارد، د يادينبن يها با آن گزاره يزست يادر جهت تقابل  يحقوق -ي فقه
 يا گـزاره  ينحكم بـه طـرد چنـ    يتدر برابر آن سخن گفت؛ بلكه عقالن يادبودن انق يالنعق
قرار  يضرور يقينيبا معارف  يدر ناسازگار يعتاز شر يحكم يچ. در نگاه صدرا هدهد يم
 يقينيـه للمعـارف ال  أن تكون أحكامها مصادمه يضاءالب الحقه يعهحاشا الشر و«: گيرد ينم

  .)357: 8ج ، 1362 ،يرازيش نيدرالدص( »يهالضرور
ـ ذ يگـاه  كـه  اسـت  رفته شيپ آنجا تا صدرا نگاه در يزيخردناست يتلق نيا  يحكمـ  لي
 و زنـا  چون يگناهان حرمت باب در چنانكه .كند يم ينقل نييتب ةميضم را يعقل انيب ،يفقه
 :سدينو يم بتيغ

 آنها ارتكاب كه يا گونه به است؛ شرع و عقل حكم از اعراض سبب به آنها، بودن مذموم
 كشـمكش،  و شود؛ يم نظام و فرزندان تيترب در اختالل و ارث و نسب انقطاع موجب
 .)140: 7 ج ،1362 ،1362 ،يرازيش نيصدرالد( كند يم پا بر را فتنه و مرج و هرج

 مفاسد و مصالح بر يفقه يها گزاره يابتنا

سـد نهفتـه در آنهاسـت.    شرع، مصـالح و مفا  يفيكه مالك احكام تكل كند يم يحتصر صدرا
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انسـان روا (واجبـات و    يدر آنهـا بـرا   يامور را بر اساس وجود مصـالح از  يا خداوند پاره
 يـا در ارتكاب آنهـا، نـاروا (حرمـت     ياساس ترتب مفاسد را بر يگرد يمستحبات) و برخ

از مصـالح   يلحاظ برخوردار نفسه به ياز امور را ف يترك برخ ياو ارتكاب  يكراهت) معرف
ـ  ياءقد أحلّ لعباده أش ياهللا تعال إنّ« صدرا: يرمفاسد، مباح دانسته است. به تعبو   يهمو حرَّم عل
: 2 ، ج1385 ،يرازيشـ  نيدرالدص ( »لهممصلحةً  يتهعلمه و عنا يبمقتض يراهاحسب ما  ياءأش

احكام از مصالح و مفاسد موجـود در متعلـق آنهـا بـاور دارد (و نـه       يتصدرا به تبع .)492
اقامه كرد كه  يشواهد توان يمطلب م ينمصلحت را در اصل جعل احكام بداند). بر ا ينكها

اسـت   يكرده، مفاسد يآنچه خداوند نه دهد ياست كه صدرا نشان م يآنها موارد ينتر مهم
غصـب و ماننـد    يتـيم، چون شرك، قتل، جرح، زنا، لواط، سـرقت، اكـل مـال     يكه بر امور
 دهـد  يصدرا نشان م .)436 - 433: 1382؛ 575 -  572: 1362 ي،رازيش نيدرالدصآنهاست. (

امـور، از   يـن از ارتكـاب ا  يمترتب است و با خوددار يامور چه مفاسد ينكه بر ارتكاب ا
مفاسـد، امـور    ينها از ا مصون ماندن انسان يماند و خداوند برا يمخواه يمنا يچه مفاسد

چـون نمـاز،    يجـود در امـور واجبـ   مزبور را ممنوع و حرام اعالم كرده؛ چنانكه مصالح مو
 يـان ها را مكلف به ات شده است كه خداوند انسان سببطهارت، روزه، حج، زكات و جهاد 

صدرا با التفـات   .)432 - 429: 1382؛ 575 -  572: 1362 ،يرازيش نيصدرالدامور كند ( ينا
ـ     يـل قب يـن موجـود در ا  يها مصلحت كوشد يم ينيبه نصوص د  هامـور را نشـان دهـد و ب

  كه احكام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات آنهاست.  كند يروشن م يبترت اين
 يحقوق –ي فقه يها گزاره در مفسده و مصلحت مناط درك از بشر عقل يناتوان

و  يـي چرا يـز از درك مصالح و مفاسـد مزبـور و ن   يآشكارا گفته است كه عقل انسان صدرا
 يخـدا «ناتوان اسـت.  ي،اعتقاد يادينبن يها با گزاره يشرع ياز اوامر و نواه ياريارتباط بس

 ي... و عقـول بشـر   را بر آنها حرام كرد يااز اش يرا بر بندگانش حالل و برخ يايياش ي،تعال
 »امور حالل و حرام ناتوان است يو شناخت چگونگ ها يمو تحر يلتحل ينا يياز درك چرا

  .)432 - 429: 1382 ي،رازيش نيصدرالد(
عقل بشـر از درك   يبه عجز و ناتوان ياحكام شرع يها از حكمت يبخش يانببعد از  او

آن  يـر مقـام و غ  يـن آنچـه در ا  پسكه  كند يو مصالح احكام اعتراف م يعتكامل اسرار شر
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 ةگانه است. ما از علـم بـه همـ    احكام پنج ينو حد طاقت ما در ا ييمقدار توانا يم،ذكر كرد
 ينـه زم يـن كـه در ا  يفيلط يها كه آن مقدار از حكمت ميدان يو م يمحقه عاجز يعد شرايفوا
با آن مقـدار كـه افهـام مـا بـه آنهـا نائـل         ياست كه نسبت يمانده، امور غامض يما باق يبرا

  .)431: ب1382، يرازيش نيصدرالد( ... ، ندارداند شده
 ةپشتوان بدون يتسر و نيد يحقوق -ي فقه احكام علت افتني يبرا عقول تالش صدرا

. است داده هشدار ن،يد شدن نابود خطر با را گريد موضوع به يموضوع از يفقه كمح كي
 نور رود، كار به اسيق آن در يعني شود؛ سنجش اسيق ةمانيپ با كه يهنگام عتيشر و سنت

 عقـل  بـا  كـس  هر رايز زد؛يفرور عتيشر يبنا و رفت خواهد فرو يكيتار و محاق در نيد
 يگـر يد بـا  را يكي و نگرد يم را ءيش دو انيم يشباهت و مناسبت خود، يهوا با اي شيخو
 يئيشـ  هـر  بر صورت نيهم به و دهد يم تيسرا يگريد به را يكي حكم و كند يم سهيمقا

 اياش انيم در رايز رفت؛ خواهد نيب از يكل طور به نيد و دهد يم تيسرا را اياش گريد حكم
ـ ك كـم،  در مشـاركت  اي مجانست ينحو به اياش گريد با كه ستين يئيش چيه ـ  في  نسـبت  اي

 حالل شود، سهيمقا يشرع احكام در گريد يبرخ با يبرخ كه يهنگام نيبنابرا. باشد نداشته
ـ د از و شـد  خواهنـد  ليتبـد  حالل به يخداوند محرمات و حرام به ياله ـ چ ني  يبـاق  يزي

  .)491: 2 ج ،1385 ،يرازيش نيصدرالد( ماند نخواهد
ـ تعر ضمن زين گريد يموقف در صدرا ـ ق في ـ  شـناخت «: بـه  اسي  راه از يـي جز امـر  كي
 ج ،1385 ،يرازيشـ  نيصـدرالد ( »دو آن انيم يجامع وجود سبب به گريد ييجز به معرفت

 حـق  از يدور سـبب  را آن بلكـه  دانـد؛  ينمـ  قـت يحق به انسان مقرب تنها نه را آن) 476: 2
  .شمارد يم

 از يحجـاب  در را صشـخ  رايز شود؛ يم حق از يدور باعث اساتيق نيا به اشتغال
ـ د روش ريمغـا  آنچه به را او قلب و برد يفروم حق درك  نيقـ ي اهـل  مسـلك  و ني

ـ د« :فرمـود  السـالم  هيـ عل امام كه بود جهت نيا از و دارد يم مشغول ست،ين  اهللا ني
   .)477 - 476: 2 ج ،1385 ،يرازيش نيصدرالد( »سيبالمقائ صابيال

ـ عق بـه . است كرده اقامه زين استدالل اس،يق ابطال بر صدرا ـ ق ةجـ ينت يو ةدي  دو از اسي
) ب ؛بـود  خواهد لغو مزبور اسيق صورت نيا در :سنت با مطابقت) الف: ستين خارج حال
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 ،1385 ،يرازيشـ  نيصدرالد( است يضرور يامر هم ياسيق نيچن بطالن :سنت با مخالفت
  .)500 - 499: 2 ج

  :داشت توجه مزبور فاسدم و مصالح ةگستر باب در نكته دو به ديبا انيم نيا در
نگرانه به مصالح و مفاسـد مـورد نـاظر شـارع بـه       ييجز يكرديبا رو يد: نبااول نكتة -

را در  يو نوع ينفع عام و مصلحت عموم يبلكه احكام شرع يست؛هنگام جعل احكام نگر
ع العـام  هو النف يعهْعالن قواعد الشرإو  ينظهار الدإ يو غرضه ف يالبار هْكان حكم«. نظر دارند
منفعـت   يان شايدم ين) و در ا133: 7 الف، ج1382، يرازيش نيصدرالد( »يهْالكل هْو المصلح

. به يرددر تزاحم قرار گ شود، يم يمفسده تلق يموجود خاص يبا آنچه برا يو مصلحت عام
و صالح عموم است؛ اگر چه از آن،  يباور صدرا غرض خداوند از افعال خود، تنها نفع كل

 يحقّه و حدود شـرع  يعتآن در احكام شر ةرخ دهد. نمون يبرخ يبرا ييجز يانيز يگاه
رنـج شـخص    يـا  صـي ؛ چنانكه برابر حكم قصاص گرچه مرگ شخص خاشود ميمشاهده 
 و عام نفعي امادنبال دارد؛  را به ياو رنج يقطع دست دزد برا  يا آيد يشونده الزم م قصاص
  .)133: 7 الف، ج1382، يرازيش نيدرالدص( ...دارد  خود همراه را كلّي صالحي

 مصـالح  از احكـام  تيتبع به يو كه باشد نيا بر يگريد گواه شايد هم صدرا سخن نيا
ـ ز بدانـد؛  حكـم  جعـل  نفـس  در را مصـلحت  نكـه يا نه و دارد باور متعلقشان مفاسد و  راي

 ميباشـ  معتقـد  كـه  اسـت  متصور يصورت در) وبالعكس( يشخص ةمفسد و ينوع مصلحت
 بـر  بنـا  كـه  يحال در دارد؛ وجود آنها متعلق در كه هستند يا مفسده و مصلحت تابع ،ماحكا
 ،يحكمـ  عيتشـر  و جعـل  مجـرد  بـه  احكـام،  جعل نفس در موجود مصالح از احكام تيتبع

ـ ا در مفسـده  اي مصلحت بودن يشخص اي ينوع و شود يم محقق مزبور مصلحت  نبـه ج ني
  . ندارد يتفاوت
انسـان   يقي؛ باألصالة ناظر به سعادت حقبودهمورد نظر شارع كه  ي: مصلحتدوم نكتة -

. اساساً در نگـاه صـدرا   شود يانسان مرتبط م يعيو اموال و امور طب ياتاست و به تبع به ح
از التفات بـه   يا نظر چاره ينعبور انسان است و انسان را تنها از ا يراز منازل مس يمنزل يادن

ـ  يـا صـدرا دن  يدةمقدار نظر بدوزد. به عق يناز ا يشبه آن ب يدو نبا يستن يويامور دن  يمنزل
سـفر از   يـن خداوند اسـت. ا  يسو به يمسافر ياهللا و نفس انسان يال ينرياست از منازل سا
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بعـد از خداونـد    يـت در غا يو ظلمت و خست يوالكه ه -منزل از منازل وجودش  يننخست
 يتو غضـب  يتو شهو يتنبات و يتو جماد يتاز جسم -او  يةمراتب وجود يرتا سا -است

به مطلـوب   يدنرس يبرا يمسافر ينو چن شود يرا شامل م -... و توهم يلو احساس و تخ
: ب1382؛ 576: 1362 ي،رازيشـ  نيصدرالد( مراتب ندارد ينااز جز عبور  يا چاره يقي،حق

360 - 362(.  
  :گريد ريتعب به

كـه   دانـيم  يمـ  -يقحقـا  ةنندك واهب علوم و الهام يشده از سو افاضه -يقينبه  البته
از آنكه اصالح جزء اخس و جوهر فاسد ما باشد،  يشب يس،نوام ةكنند غرض وضع

 است يامتما در روز ق يجوهر باق يبوجود ما و قصدش تهذ يفاصالح جزء شر
  .)431: ب1382، يرازيش نيدرالدص... (

 يـاز ن يه باور وذكر كرده است. ب يزن ياعمال شرع ةديمطالب را در باب فا ينهم صدرا
و  يشـرع  يفآن بـا تكـال   يـة منظور طهـارت نفـس و تزك   به يو بدن يبه عمل و عبادت قلب

بـه   ياقسبب اشتغال به بدن و توجه به شـهوات و اشـت   است؛ تا آنكه نفس به يبدن ياضاتر
نشـود.   ياتدر برابر مشته يمو هوا و رسوخ ملكه تسل يانقهار يأتيآنها، گرفتار ه ياتمقتض
 ياساتو س ينيد يعاز سنخ شرا يدستورات ي،رحمان يعتو شر ياساس از رحمت اله ينبر ا
... و آن را  خواندفرانفس را به اطاعت از نفس مطمئنه  ةامار يصادر شده است كه قوا ياله

، يرازيشـ  نيصدرالد...( متوجه كند يحق تعال يسو به يببا گذار از عالم بطالن و معدن فر
  .)6: 1 الف، ج1382
 يفقه يها گزاره به نسبت تعبد روح وجود لزوم

مصـالح احكـام    يدر برابـر خداونـد و دسـتوراتش، در بررسـ     يمبه روح تعبد و تسل توجه
 يبـرا  يمجـال  يگررفت كه د يشپ يبه عقل، تا حد يدندر ارج بخش يدضرورت دارد و نبا

صـادق   كـه هـم خـود    يبه كسـ  يدنماند. هر مكلف با يآن باق و تعبد در برابر ينحضور د
 ، ج1389، يرازيش نيصدرالد( ياوردب يمانشده است، ا يقخداوند تصد توسطاست و هم 

و امتثـال   يعتقصد اطاعـت از شـر   ي،كه در نهاد اعمال بدن كند يم يحصدرا تصر .)550: 7
 .)595: 2 ، ج1385، يرازيشـ  نيصـدرالد ( نهفته اسـت  يامبرنسبت به پ يادامر خداوند و انق
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 رسـد،  يمنبـع بـه مـا مـ     ينسپرد و به هر چه از ا يامبرد را به خداوند و پزمام امور خو يدبا
آن بود؛  يبرا يبحث يو مسلك يعقل يوجه يشتفت يدر پ يدد و نباكر يقآورد و تصد يمانا

الـف،  1382، يرازيشـ  نيصدرالدرا ترك كرد ( يشدستورات آن را اطاعت و نواه يدبلكه با
  .)17: 1 ج

گونـه پرسـش    هر ي،و تعبد در باب احكام فقه ياده لزوم انقب يحعالوه بر تصر يگاه او
  باب را هم ناروا شمرده است. يندر ا يياز چرا

...  را بر آنها حـرام كـرد   يااز اش يرا بر بندگانش حالل و برخ يايياش ي،تعال خداي
از چون و چرا در بـاب   يو خوددار يمو تسل يرشو پذ يدناز شن يا پس آنان چاره

 يـاراي را  يگونه كه كس كرده، ندارند؛ همان يمتحر ياو  يلداوند تحلخ آنچه يفيتك
  .)492: 2ج  ،يرازيش نيصدرالد ...(يست پرسش از خداوند در قبال افعالش ن

 يفقه يها گزاره صدق به علم ليتحص امكان

مصالح و مفاسـد مـورد نظـر در     يينمالكات احكام و تع يصعقل در تشخ يچند ناتوان هر
 ج ،يرازيشـ  نيصـدرالد (كند  يفراخرد ملحق م يها را به گزاره يفقه يها ارهجعل آنها، گز

فراخرد وجود دارد. آن  يها اعتماد به آن گزاره يبرا يريناپذ خدشه يعقل يلاما دل .)542: 1
كـه   يمنبعـ  يفراخرد از سـو  يالصدور فقه يقطع يها جز صدور گزاره يستن يزيچ يل،دل

  .دهد يم يهو عصمتش گوا يريعقل بر خطاناپذ
 صـادر  كه -ينبو سنت و ياله كتاب نباشد، ممتنع و محال كه يزيچ هر صدرا، نگاه در
 ياضـ ير يعقلـ  برهـان  هماننـد  -اسـت  دروغ و مغالطـه  از منزه و معصوم ةنديگو از يقطع
 سـنت  اي ياله يوح و) 230: 9 ج الف،1382 ،يرازيش نيصدرالد( كند ثابت را آن تواند يم

ـ گ يمـ  قـرار  يعقلـ  نبرهـا  وسط حد معصوم  در البتـه ) (93: 13 ج ،1430 ،ييطباطبـا ( ردي
 عقـل كـه   اسـت  معتقـد  صدرا .)باشد نص داللت نظر از و يقطع سند، جهت از كه يصورت

ـ گ كناره عناد و انحراف از و وارد انصاف باب از و كند تأمل يدرست به كه يهنگام ميسل  ردي
 خـوارق  و معجـزات  بـه  دؤيم و مطهر نفوس و هيزك عقول از يا فهيطا كه بنگرد يكين به و

 آن كه كند يم دايپ جزم ست،ين آن درك توان را عقل كه فشارند يم يپا يا آموزه بر عادات،
 عالمه .)414: 7 ج الف،1382 ،يرازيش نيصدرالد( است صادق ياعتقاد و حق ناً،يقي آموزه
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 خـود  كـه  يواردمـ  در يانسـان  هـر كـه   اسـت  معتقـد  زين معاصر ييصدرا ميحك ييطباطبا
ـ پ بـه  م،يسـل  فطرت ييرهنما با كند، ينم دايپ) نيقي( علم ،ييتنها به  از كـه  يكسـان  از يروي
 يرو دنبالـه  با قتيحق در و آورد يم يرو اند، خبره نهيزم نيا در و برخوردارند يعلم نيچن
ـ ا بـه  مرجـع،  آن نكهيا به خود) نيقي و( علم از يرويپ به نان،يا  يور دارد، علـم  لهئمسـ  ني

  :است نيچن عالمه عبارت. است آورده
) ي(فروع فقه اعمال يشترها و ب از انسان يبرخ يبرا يمانند فروع اعتقاد يموارد در
از  يـت فطرت سالم انسان را بـه تبع  يست،ن يسرعلم م يلمردم كه تحص يشترب يبرا

لم از ع يتتبع يقت،در حق يرويپ ين. اخواند يكه به آنها آگاه است، فرام يعلم كس
از علم برخـوردار   ينهزم ين(اهل خبره) در ا يگريمطلب است كه آن د ينخود به ا

آن راه  يگريكه د داند يم يول شناسد، يرا نم يركه مس ياست سالك يناست؛ همچن
 يگـر بـه پزشـك و د   يمـار ب ة. مراجعـ كنـد  يو به او رجوع مـ  شناسد يم يخوب را به

 جهـت اسـت   يناز همـ  يز،ن زشانيامورد ن يها به اصحاب صنعت يازمنداشخاص ن
  .)93 - 92 :13ج ، 1430طباطبايي،(

  يبند جمع
 يـه فقفقه، علم به فتاوا و احكـام، حكومـات و مناكحـات و ماننـد آنهاسـت و       يافروع  علم
    .شود يترك) م يااست كه از مكلف صادر (و  يحكم هر فعل ييندار تع عهده

با  يحت يهفق ينكهمتفاوتند؛ از جمله ا نبهاز چند ج ياعتقاد يها با گزاره يفقه يها گزاره
 يلتحصـ  يكـه بـرا   يرا استنباط كند؛ در حال يحكم شرع تواند ياعتماد به ظنون معتبر هم م

  گام برداشت. يقين يبا عصا يدبا ياعتقاد يها گزاره
 يو معارف اعتقاد ياترا مقدم بر اخالق يفقه يها اعمال و گزاره ةاهل ظاهر رتب اگرچه

احوال و احـوال را مقصـود بـالعرض و در خـدمت      يصدرا اعمال را مطلوب برا دانند؛ يم
  . داند يمعارف م
 يتلقـ  ييآن را واجـب كفـا   يلچند تحص هر داند؛ ينم يعلم فقه را از علوم شرع صدرا

 يكـرد را بـا رو  يفقهـ  يـج گانـه و مصـطلح را   و احكـام پـنج   يت. او طاعت و معصـ كند يم
افزون بـر   -يقتو حق يقتبه طر يعتاقسام مزبور را از شر و كند يم يفتعر يانهگرا سعادت
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 يـن از ا ين. او همچنـ دهـد  يمـ  يتسـرا  يزن  -سه اصطالح ينوجه اشتراك و تفاوت ا يينتب
بـودن   يرهصـغ  يـا  يـره وجه كب يزدرجات مختلف شرافت طاعات و ن ييندر باب تب يكرد،رو

  .  گيرد يبهره م يمعاص
بـه آنهـا را بـر     يبنـدي هـا و پا  فق با فطرت انسـان را موا يفقه يها گزاره يرشپذ صدرا

اشـتغال   يلاز قب ييها كه به بهانه پردازد يم يرو به نكوهش كسان ين. از اداند يهمگان الزم م
 ي. همچنانكه بـه ذم برخـ  گردانند يم يها رو گزاره ينبه ا بندي يبه حكمت و تصوف از پا

  . پردازد يم يدر افراط اشتغال به احكام فقه
 ي،بشر ةدر جامع »يو نب ينبه قانون، د يازضرورت ن« را بر اساس» فقه ضرورت« صدرا

فـرد و جامعـه    يكـر آن را بـر پ  ةو قوار گويد ي. چنانكه از خاستگاه آن سخن مكند يم يينتب
  .كند يمشخص م
. 1متذكر چند مطلب مهم شـده اسـت:    ي،فقه يها گزاره يريپذ يتدر باب عقالن صدرا
. 3 االمـر؛  در نفـس  يها بر مصـالح و مفاسـد   گزاره ينا ي. ابتنا2 ها؛ ارهگز ينا يزيخردناست

. لـزوم وجـود روح تعبـد نسـبت بـه      4 بشر از درك مناط مصالح و مفاسـد مزبـور؛   يناتوان
  .يفقه يها علم نسبت به صدق گزاره يل. امكان تحص5ي؛ فقه يها گزاره
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