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  :چكيده
هايي ميان مجتهدان شيعي وجود داشـته، موجـب تفكيـك           دگاه دي يلكيفيت و انواع ادله عق     بارهدر     

مكتب اصوليون از اخباريون شده است و به ظهور مباني و آراي متفاوت آنان انجاميده اسـت كـه                   
 كه عبارت از جايگاه استدالل عقلـي در تفّقـه           -تواند بخشي از موضوع مقاله را     آگاهي از آنها مي   

ي چگـونگي دخالـت عقـل در كـشف انـواع مختلـف              سپس بررسي كل  . دكن تبيين   -شيعي است 
 و مرور برخي از ادله عقلي مربوط به آنهـا و نيـز              - اعم از احكام واقعي و احكام ظاهري       -احكام

ي ديگـر از جايگـاه ايـن نـوع          يهاهاي عقلي مؤثر در وضع و اجراي اصول عملي، بخش         استدالل
 كـه ماهيـت ادلـه عقلـي را در مـوارد       آنكه اين مقاله درصدد باشـد     سازد، بي داليل را آشكار مي   

در پايان، مطالعه تاريخي نظريات     . طلبدمختلف بررسي كند؛ چرا كه اين امر گفتاري مستقل را مي          
هاي عقلي مورد توجه قرار گرفته است تا بررسـي          فقها و اصوليون اماميه در زمينه كاربرد استدالل       

  .د در حال حاضر روشن سازآراي آنان، سير تاريخي تحول موضوع و جايگاه آن را
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  درآمدي بر بحث -1
م، از اصول و قواعد خاصي بهـره        در هر نظام حقوقي، جهت تصويب قوانين و مقررات الز         

توان از اصول و مباني       هاي حقوقي را مي   هاي كلي نظام    شود و به همين جهت، ويژگي     گرفته مي 
 حقوق اسالم، به منظور به دست آوردن احكام عملـي            در .گذاري در آن نظام استنتاج كرد     قانون

عناوين كلي آنها در علم اصول گيرد كه و مورد رجوع قرار ميگرديده اي تدوين  مورد نظر، ادله 
 اي است كه كمتر به طور مـستقل مطـرح            عقلي از جمله ادله    استدالل. فقه گردآوري شده است   

 و مورد بررسي قرار گرفته است و در كمتر كتاب اصولي يا فقهي با چنين عنـواني مواجـه                  شده
هـاي  سـالم ديـدگاه   هر حال، نسبت به اعتبار و قلمرو استدالل عقلـي در حقـوق ا        در. باشيم  مي

 كه پيداست پرداختن به بحـث اسـتدالل عقلـي از جهـات مختلـف،            چنان. متفاوتي وجود دارد  
مقصود اصوليون از دليل عقلي، اعتبار مستقل آن از نظر اسـتنباط احكـام شـرعي، قلمـرو         : مانند

ادراكات آن، نسبت ميان حكم عقل و حكم شرع، و طرح مباحث و قواعد و مـصاديق منـدرج                   
صـرفاً   بنـابراين در ايـن مقالـه    1.تحت هر يك از عناوين مذكور، در يك مقاله ممكن نيست    در  

درصدديم تا به عنوان پيش درآمدي بر ساير مباحث، به بحث درباره جايگاه استدالل عقلـي در                 
  .بپردازيم - از منظر اماميه–استنباط احكام عملي اسالمي

  
   معناشناسي عقل -2

گاه به قوه درك كامل و بدون نقص، و گاه ديگر به .  متعددي دارد عقل در لغت، معانيواژه
گـردد   شود اطـالق مـي   مي ي آن، انسان آمادگي فهم سخن ديگري را دارااي كه به واسطه     غريزه

عقل به مفهوم ثبات در كارها و نيز قوه تمييز كه انسان را از حيوان متمايز . )المصباح المنير، ماده عقل(
اند كه وجه تـسميه عقـل آن           برخي گفته  .)العرب و المنجد، ماده عقل      لسان(ار رفته است    گرداند به ك    مي

عقـل بـه    . )همـان  العـرب،   لـسان (دارد    گاهها نگه مي    است كه صاحب خود را از فرورفتن در هالكت        
   .معناي فهم و علم و معاني ديگر نيز به كار رفته است

 معارف اسالمي نيز اختالف نظرهايي       خصوص حقيقت عقل، تعريف و اقسام آن از نظر         در
آيـد علـت ايـن       به دسـت مـي     2هاي مالمحسن فيض كاشاني     طور كه از گفته   همان. وجود دارد 

                                                           
 حـذف شـده اسـت و خواننـدگان          يـا هايي از مقاله تلخـيص      الزم به ذكر است كه به دليل محدوديت صفحات مجله، بخش          . 1
 اسـت   ر كـه در دسـت انتـشا       ،، اثر مؤلـف   »دليل عقلي مستقل  «توانند مباحث اساسي در اين باره را در كتابي با عنوان            حترم مي م

  .پيگيري نمايند
و داراي حدود   .  ايشان عالم شهير قرن يازدهم هجري قمري و شاگرد بزرگاني، مانند شيخ بهايي و مالصدراي شيرازي است                 .2

وي متـوفي   . باشـد سير قرآن، حديث، كالم، فقه، دعا، عرفان، اصول فقه، شعر، نجوم و سير و سلوك مي               هاي تف  اثر در زمينه   90
  .ق است.ـ ه1091به سال 
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 واژه عقل اسـت، چـرا       1توجهي برخي از صاحبنظران نسبت به اشتراك لفظي         نظرها، بي اختالف
 .وردار نيـستند كه اين واژه حداقل داراي چهار معناي مختلف است كه از حقيقتـي واحـد برخـ            

باشـد و بـدان     اول عقل، وصفي در انسان است كه سبب تمايز او از ساير موجودات مـي            معناي
البته توصيف انـسان بـا      . وسيله قابليت پذيرش علوم نظري و طراحي فنون مختلف را داراست          

اين وصف، به اين معني نيست كه اشخاص فاقد علوم نظري يا غافل از فنـون و علـوم، عاقـل                     
وب نشوند، زيرا معيار عاقل بودن در اين معني، وجود اين وصف و نيروي درونـي اسـت          محس

، مي توان    بنابراين .باشد و نه دارا بودن علوم و فنون         كه ماهيت آن عبارت از قابليت پذيرش مي       
گفت كه عقل به اين معنا، همان عقل به عنوان يكي از شرايط عامه تكاليف در فقه است كه در                    

 دومي كه براي عقـل       معناي .باشد  عه نيز به عنوان يكي از شرايط اهليت مطرح مي         حقوق موضو 
مطرح گرديده، علوم بديهي است كه در هر انسانِ داراي قوه تميز وجود دارد، ماننـد اينكـه دو                   

 رواني انسان و نه علوم اكتسابي، هيچ كـدام          -در اين معنا، نه وصف روحي     . بيشتر از يك است   
 .شود كه مدركات بديهي را درك كنـد         د بلكه صاحب عقل به كسي گفته مي       شون  عقل تلقي نمي  

.  هرچند طريق آن منحصر به تجربـه نباشـد         ي است  معناي سوم، مراد از عقل، علومي اكتساب       در
 چهـارم عقـل،      كاربرد .گردد  بنابراين، دستاوردهاي فكري انسان نيز جزئي از اين معني تلقي مي          

كنـد و تـشخيص     شخص عواقب كارها و امور را ارزيابي مي  عقل عملي است كه بر آن اساس،      
خوانـد و يـا نيـروي     دهد و نيروي شهوت را كه به سمت لذات موقت و كوتاه مدت فرا مي                مي

آورد و در صـورت   گيرد تحت هـدايت خـود در مـي       غضب را كه بي جا مورد استفاده قرار مي        
   .)177-178فيض كاشاني، (كنند  ميتأييد عقل عملي، آن قوا اقدام به انجام يا ترك كاري 

  
  مرجع صدور حكم در شريعت اسالم -3

 بـه دو دسـته شـرعي و عقلـي           - يعني مرجع صدور حكم    -در ابتدا، احكام را از نظر حاكم      
مقصود از حكم شرعي، قانوني است كه از سوي خداوند متعال وضـع گرديـده               . كنند  تقسيم مي 

هاي مختلف به جوامع     و در قالب   )99، ص 1395لمعالم الجديده،   ا،  صدر(تا زندگي انسان را تنظيم نمايد       
 حكم عقلي همان ادراك عقل است كه چنانچه با چنـين ادراكـي بتـوان                اما. ابالغ گرديده است  

حكمي شرعي را استنباط كرد آن حكم عقلي نيز در زمـره ادلـه اسـتنباط احكـام شـرعي قـرار                      
 اسـتنباط . شـود   كم عقلي، دليل عقلي نيز گفته مي      گيرد و به همين اعتبار در علم اصول به ح           مي

حكم شرعي از حكم عقلي، مبتني بر پذيرش مالزمه ميان حكم عقلي و حكم شرعي است كـه                  

                                                           
مقصود از اشتراك لفظي آن است كه يك لفظ براي چند معنا وضع شده و هر يك از آن معاني، معناي حقيقي لفظ محسوب                   .1

  .رخوردار باشند و يا مصاديق يك معني به حساب آيندآنكه آن معاني از حقيقت واحدي بشود، بي
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شود، از جمله اينكـه آيـا در صـورت ادراك حـسن يـك                 در ذيل آن مسائل متعددي مطرح مي      
د و در صورت ادراك    عمل، اين امر موجب تحسين فاعل و در نتيجه ثواب شرعي او خواهد بو             

كند؟ هـم     گيرد و در نتيجه قابليت عقوبت پيدا مي         قُبح عمل، فاعل آن عمل مورد تقبيح قرار مي        
درباره اصل مالزمه، و هم درباره قلمرو آن، و نيز ترتب ثواب و عقاب بر حكم عقلي و مبنـاي                    

   .نظرهايي وجود دارداين مسائل، اختالف
  

  برخي از انواع ادله استنباط -4
دانسته شد كه مراد از عقل، نيرويي در انسان است كه بدان وسـيله قابليـت دريافـت علـوم              

تواند دركي داشته باشد كه منـشأ         باشد و اين نيرو مي      نظري و درك مفهوم اراده و انشاء را دارا          
 را بـه    1بندي ديگـري، ادلـه     تقسيم در به اختصار بايد گفت كه        اكنون، .انتزاع حكم شرعي باشد   

در اين تقسيم، چنانچه استنباط حكم يا موضوع از طريق          . كنند  ل لفظي و دليل لُبي تقسيم مي      دلي
 و اما اگر كشف حكم يا موضـوعي از          .نامند  الفاظي باشد كه متكلم بيان كرده، دليل را لفظي مي         

، در ايـن حـال    . نامند   باشد آن را دليل لُبي مي      -غير از لفظ   -طريق معني يا محتواي چيزي ديگر     
چنانچه كشف حكم يا موضوع، مستقيما توسـط عقـل انجـام پـذيرد دليـل آن را دليـل عقلـي                      

خوانند و اگر دليل حكم يا موضوع، سيره و روش عقال و خردمندان همـراه بـا عـدم ردع و                    مي
همچنين اگر اتفاق . شود گذار باشد سيره عقال يا بناي عقال ناميده مي       منع از سوي شارع و قانون     

 به شرط آنكه كاشف از نظر       - همه يا گروهي از فقها درباره حكم يا موضوعي باشد          نظري ميان 
   . اجماع نام دارد-معصوم عليه السالم باشد

  

   عقلي و دليل لبيدليلنسبت ميان  -5

     برخي كتب اصولي، ادله لبي را كه شامل اجماع و سـيره عقـال و دليـل عقلـي و عـرف                       در
بنـدي  اند و اجمـاع را ذيـل ادلـه لفظـي تقـسيم              قلي نام نهاده   ادله ع  -برخالف مشهور  -شودمي

شود و در مباحـث آتـي نيـز بيـشتر      اما چنان كه مالحظه مي. )66، ص .ق1393رشدي عليـان،    (اند    كرده
رسد، چـرا كـه اوالً مقـصود از         بندي صحيح به نظر نمي      گردد اين نامگذاري و تقسيم      مطرح مي 

و فقيه نيست تا دليل لفظي به حساب آيد، بلكه اتفـاق            اجماع، خود نظريات مستقل هر مجتهد       
تواند با شرايطي خاص، دليل اجماعي تلقي شـده، منـشأ             نظر حاصل از مجموع آنهاست كه مي      

 كشف عقلي معني و محتواي      - چنان كه خواهد آمد    -ثانياً مراد از دليل عقلي    . كشف حكم باشد  

                                                           
، اثـر  »تعارض ميان سند و شهادت در حقوق مدني ايران و فقـه اماميـه  «: به. ك. براي مطالعه بيشتر درباره دليل و اقسام آن، ر .1

  . به بعد85، ص 1381، 56مؤلف، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 
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   -كه درباره موضوع يا حكمي وجود دارداي    نظر از ادله لفظي    صرف -يك لفظ نيست بلكه عقل    
 سـوي   از 1.كنيم   و ما از آن درك، تعبير به حكم عقلي مي          شته باشد در آن باره دركي دا    تواند  مي

بـه وسـيله عقـل      ) غير از دليل عقلـي    (ديگر، استنباط و درك مدلول ادله لفظي و ساير ادله لبي            
 بـه   ار درك ساير ادله مطرح است و مـستقالً        پذيرد كه در اين موارد، عقل به عنوان ابز          انجام مي 

  .پردازد استنباط و صدور حكم نمي
  

  جايگاه استدالل عقلي در شيوه عمومي استنباط احكام -6
در حال حاضر، نزديك به تمام فقهاي اماميه جـزء گـروه مجتهـدان و اصـوليون بـه شـمار                     

قـسمتي از ادلـه     . رونـد    مـي  روند كه براي استنباط حكم شرعي ابتدا به سراغ ادله اجتهـادي             مي
و امارات و ظنـون معتبـر       ) مالزمات عقلي (اجتهادي ادله عقلي مستقل و ادله عقلي غير مستقل          

از ايـن نـوع ادلـه تحـصيل نگـردد            -2 به هر جهتـي    -كه حكم واقعي موضوع   در صورتي . است
نمايـد و     مجتهد به سراغ اصول عملي رفته، بر اساس آنها، حكم ظاهري مسئله را  استنباط مـي                

 - اعـم از واقعـي يـا ظـاهري         -بدين وسيله هر شخصي كه به دنبال عمل بر طبق حكم شـرعي            
ل عقلي است كه دلي ادله اجتهادي مبتني بر اين تقدم. است دچار سرگرداني و تحير نخواهد شد   

بايستي به حكم واقعي مورد نظـر شـارع            مي - در شرايط عادي، و بدون تقصير      -شخص مكلف 
صول عملي هنگامي معتبر است كه ادله اجتهادي معتبري درباره مـسئله در دسـت               عمل كند و ا   
ي ادله اجتهادي،   عقلي در زمره  مستقل  شود نه تنها دليل     طور كه مالحظه مي   همان. نداشته باشيم 

باشد، بلكه در تقدم و تأخر ميان ادله اجتهادي و            به عنوان منبع و منشأ استنباط حكم، مطرح مي        
شود و با كشف حكم واقعي، به لحـاظ عقلـي           يز از استدالل عقلي بهره گرفته مي      اصول عملي ن  

اش مشكوك و مجهول مانده باشد براي اصول عملـي بـاقي نخواهـد     موضوعي كه حكم واقعي   
  .بود و در اصطالح، سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد

  
  نقش منابع معتبر شرعي و عقلي در چگونگي اجتهاد -7 

اجتهاد شرعي و اجتهاد عقلي، تقـسيم كـرده و          : ندگان، اجتهاد را به دو دسته     برخي از نويس  
پس از آنكه برخي تقسيمات ديگر اجتهاد را داراي اشكال دانسته، در توضيح تقـسيم خـويش،                 

هاي اجتهاد، بر اساس طريقيـت يـا           آن است كه در زمينه تقسيم باب        مناسب :داردچنين بيان مي  
  :شارع عمل كنيم و آن را به دو نوع زير نامگذاري نماييمحجيت ذاتي و حجيت مجعول 

                                                           
  .144 –140، ص1، اصول الفقه، ج 1405ظفر، م: به. ك.ر. 1
  . علت عدم دسترسي به حكم واقعي ممكن است فقدان دليل يا اجمال آن و يا تعارض ادله باشد.2
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براي منابع  شده  مقصود از آن، اجتهادي است كه طريقيت يا حجيت ثابت           : اجتهاد عقلي  -1
هرآنچه كه علم وجداني    . اجتهاد، عقلي محض بوده و قابل جعل و تشريع از سوي شارع نباشد            

مستقالت عقلي، قاعـده    :  اجتهاد است، مانند   نسبت به مدلول و مفاد آن حاصل شود از اين نوع          
  .....كند، قبح عقاب بال بيان، و لزوم دفع ضرر محتمل، اشتغال ذمه يقيني فراغ يقيني را طلب مي

مقصود از آن، هرچيزي است كه طريقيت يا حجيت آن، نيازمند به جعل    : اجتهاد شرعي  -2
قياس، اجماع، عرف، استصحاب و : انندو تشريع يا تنفيذ و تأييد حجتهاي پيش از خود باشد، م      

 -اي تعيين شده از سـوي شـارع   نمايد يا وظيفه هر دليل و اصلي كه حكمي شرعي را كشف مي         
  .)571حكيم، ص(نمايد   را احراز مي-در صورت عدم كشف حكم واقعي شرعي

عقلـي  اما نبايد از ياد برد كه هرچند اين نويسنده، اجتهاد عقلي را صرفا ناظر به مـستقالت                  
دانسته است، ليكن بنابر نظري ديگر، هر نوع اجتهاد و استنباطي كه يكي از قـضاياي مقـدماتي                  

 عقلي است و از اين جهت، بـا نظـر فـوق،             ياي عقلي تشكيل دهد، دليل و استدالل        آن را قضيه  
االشاره مـشخص نـساخته اسـت كـه دليـل عقلـي                به عالوه، نويسنده فوق    1.اختالف رأي دارد  

  .بندي ايشان دارد  چه جايگاهي در تقسيماخيرالذكر
 هر حال، در اين باره بايستي اظهار داشت كه حتي در اجتهـادي كـه يكـي از قـضاياي                      در

مقدماتي آن عقلي است و قضيه ديگر، شرعي يا قانوني است ما با اجتهادي مبتني بر دليل عقلي           
ود حكمـي عقلـي اسـت كـه در          شـ   باشيم، زيرا آنچه كه در اين استدالل استنتاج مـي           مواجه مي 

گذار ذكر نشده است و عقل با توجه به مقـدمات موجـود و نـسبت                خطاب شارع يا بيان قانون    
» اذن«گونه كه در مبحث نمايد؛ همان منطقي و عقلي ميان دو قضيه، حكمي جديد را استنتاج مي 

كنـد و آشـكار       يم» الزم«، عقل حكم به مأذون بودن       »موملز«پس از احراز مأذون و مجاز بودن        
گـذار،  نه در خطاب شارع و نه در بيان قـانون         » الزم«است كه در اين مبحث، حكم مجاز بودن         

اذن «: ذكر نشده است واال ضرورتي نداشت كه استلزامي عقلي را با اين عنوان اثبات نماييم كـه                
  .»نسبت به شيء، اذن نسبت به لوازم آن هم خواهد بود

  

 ت آراي اخباريون و اصوليون درباره مباني و  اي به برخي تفاو     اشاره -9
  اصول استنباط

اي مباني و اصول با اصوليون اختالف نظرهـاي عميقـي دارنـد و در                 فقهاي اخباري در پاره   
كننـد، ولـي      ترين اختالفات، اخباريون در همه موارد به اخبـار رسـيده عمـل مـي                يكي از عمده  

                                                           
 . به بعد187، ص1، ج. ق1405مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، : توان مراجعه كرد به   براي مطالعه در اين باره مي.1
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ايـن اخـتالف رويـه در مـورد اخبـار           . كننـد   مـي  عمل   2يا موثق 1اصوليون تنها به اخبار صحيح      
 به طـور    - برخالف اصوليون  -اما نسبت به ساير ادله استنباط، اخباريون      . نيز وجود دارد  32مرسل

كـه  همچنين در حـالي . كنند كلي در حجيت اجماع و عقل براي كشف احكام شرعي خدشه مي          
 حاصل از مقدمات عقلي را      دانند اخباريون قطع    اصوليون قطع حاصل از هر طريق را حجت مي        

 حكم قطعـي عقلـي بـرخالف         چنانچه .كننداعتبار تلقي مي  براي استنباط حكم شرعي اساسا بي     
ظواهر آيات و روايات باشد اصوليون حكم قطعي عقلي را مقدم دانسته، ظواهر آيات و روايات 

د، به عالوه آن كـه      شمرن  كنند، ولي اخباريون در هر حال، ظاهر روايات را مقدم مي            را تأويل مي  
 حجت ندانسته و دربرابر، روايات كتب اربعه را - برخالف نظر اصوليون -اساسا ظواهر آيات را   
 واجب و الزم    - بنابرادله عقلي  - تقليد غير مجتهد از مجتهد را       اصوليون .دانند  قطعي الصدور مي  

 توجـه بـه      بـا  .جايز است السالم    شمرند اما به نظر اخباريون، تنها پيروي از امام معصوم عليه            مي
و با تصديق اين مطلب كه اجتهاد براي همـه كـس             لزوم اطالع هر مسلماني از احكام خداوند،      

ممكن نيست و احتياط كردن در همه مسائل نيز موجب عسر و حرج خواهد شد بنابراين و بـا                   
  .برهاني عقلي، تقليد بر غير مجتهد الزم است

 34قدند كه اجراي اصل برائـت در شـبهات تحريميـه          خالف نظر اصوليون، اخباريون معت     بر
اين در حالي است كه     . )89-76، ص .ق1395صدر،  (جايز نيست، بلكه در اين موارد بايد احتياط كرد          1

اصوليون معتقدند در ايـن شـبهات نيـز اصـل برائـت             » قبح عقاب بال بيان   «بر طبق قاعده عقلي     
  .جاري است

  
  

                                                           
 هرچند سلسله ،شود يقين نشود و شرايط تواتر را نداشته باشد خبر واحد ناميده ميو طع  هر خبري كه به ذاته موجب ق.1

اين نوع خبر داراي اقسامي است كه بر حسب شرايط راويان به چهارگونه . راويان در آن خبر، يكي نبوده، بلكه متعدد باشند
. و عدالت و ضبط است)) ع( گانه تقاد به ائمه دوازدهاع(مقصود از شرايط راويان، بلوغ، عقل، اسالم، ايمان . شوند تقسيم مي

چنان چه راويان خبرِ واحدي همگي داراي شرايط ششگانه مذكور باشند و توثيق هم شده باشند آن خبر را خبر صحيح 
 . به بعد39، اصول الحديث و احكامه، ص . ق1412سبحاني، جعفر، : به. ك. براي مطالعه بيشتر، ر.نامند مي
از خبر موثق، خبر واحدي است كه يكي يا تمام راويان آن شيعه دوازده امامي نباشد ولي تمام آنان موثق و راستگو  مقصود .2

 .همان: دانسته شده باشند
كه هنگام انتساب آن به معصوم عليه السالم، يك يا چند نفر از سلسلة راويان آن ذكر نشده باشند و                    شود   به حديثي گفته مي    .3

 .95 كامل و متصل بيان نگردد؛ همان، ص سند آن به طور
خود .  باشد-  و نه شك در مكلف به- گاه ممكن است درباره حكمي ترديد داشته باشيم و منشأ ترديد، شك در تكليف.4

در هر دو صورت، گاهي شك در وجوب . شك در تكليف، گاهي ناشي از شبهه حكمي است و گاه ناشي از شبهه موضوعي
شود و اگر شك در حرمت چيزي  گفته مي» شبهه وجوبي«ه احتمال حرمت آن مطرح باشد كه به آن چيزي است بدون آن ك

 .شود ناميده مي» شبهه تحريمي«باشد بي آن كه احتمال وجوب آن مطرح باشد، 
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   ادله لفظي و ادله عقليتفاوت آراء درباره ترتيب ميان -10

 اجتهاد، شيوه خاصي وجود دارد كه تخلف از آن و اسـتناد و ارجـاع بـه دليلـي كـه در              در
 موجـب بـي اعتبـاري فتـوا و رأي           - با وجود دليلي معتبر در رتبه مقدم       -مرتبه مؤخر قرار دارد   

ن مـوارد تقـديم     بر اين مبنا، اخبـاريو     .گردد و چنين اجتهادي مورد اعتنا نخواهد بود         صادره مي 
دليل عقلي بر ادله لفظي و نقلي را جـزء اشـتباهات اصـوليون قلمـداد نمـوده و آنهـا را مـتهم                        

گاه اصـوليون را مـتهم بـه آن     . اند  نمايند كه عقل را متبوع و شرع را پيرو و تابع آن قرار داده               مي
 برخي توجيهات    به دليل مخالفت با     را -حتي نصوص موثق   -اند كه بسياري از ادله لفظي       نموده

   .)68ص ،.ق1393رشدي عليان، (. اند عقلي طرد كرده و كنار گذارده
  :گويد  ميباره بحراني در اين محدث

ميان اصوليون شيعه، اعتماد به ادله عقلي و ترجيح آنها بر ادله نقلـي از شـهرت برخـوردار                   
ي و نقلـي،    است و به همين جهت، در اصول دين، در صورت تعارض دليل عقلي و دليل سمع               

اي كـه بـه دليـل نخـست برگـردد تأويـل               دليل نخست را مقدم شمرده و دليل دوم را به گونـه           
در كتب فقـه اسـتداللي      . كنند  نمايند؛ در غير اين صورت، آن را به طور كلي مطرود تلقي مي              مي

نهـا نقـل   نمايند، سپس دليل نقلي را به عنوان تأييد كننـده آ   نيز ابتدا با استدالالت عقلي آغاز مي      
اهللا جزائري را به عنوان شـاهد مثـال            كالم محدث نعمت    ايشان .)28، ص 1محدث بحراني، ج  (كنند    مي

) اصـوليون (، روش آنان    )يعني احكام فقهي  (در مسائل فرعي شرعي     : گويد  نمايد كه مي    ذكر مي 
رآبادي  اسـت   امين .آورد استوار است    بر طرح ادله عقلي و نتايجي كه استحسانات عقلي به بار مي           

نيز اظهار داشته كه اصوليون به صرف عقل در بسياري از موارد اكتفا نموده، با روايات متواتري                 
در بسياري از مباحـث كالمـي و اصـولي وارد شـده، مخالفـت               ) ص(كه از عترت طاهر پيامبر      

انـد كـه      كنند و در موارد متعددي، بر اساس همين مخالفت، فروعات فراواني را مطرح كرده               مي
 در خـصوص ادعاهـاي اخبـاريون         امـا  .)29اسـترآبادي، ص  (آورد  روعات ديگري را نيز در پي مي      ف

  :بايستي به نكاتي چند توجه داشت
؛ احكام شرع، مجعوالت واقعي شرع هستند كه در لوح محفـوظ، ثابـت و موجودنـد و                  والًا

س مـسئله  ايـن مطلـب، اسـا   . مجتهد ممكن است به هر كدام از آنها برسد و ممكن است نرسد         
ظواهر كتاب، سـنت، اجمـاع و عقـل، همگـي ادلـه             . دهد  تخطئه در مذهب شيعه را تشكيل مي      

احكام شرعي اند كه مجتهد از طريق آنها سعي دارد به حكم شرعي واقعي كه در لوح محفـوظ                
لذا اين تصور كه احتمال وصول      . ثابت است دست يابد و از اين جهت ميان ادله تفاوتي نيست           

انـد    قعي در ادله لفظي بيش از ادله عقلي است و لذا ادله لفظي مقدم بـر ادلـه عقلـي                   به حكم وا  
همچنين است اين ادعا كه مدلول ادله لفظي، خود حكم شارع اسـت و              . سخن صحيحي نيست  

اين در حالي است كه به      . در مقابلِ ادله عقلي است، چرا كه ادله عقلي، طريق حكم شارع است            
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اند و ممكن است ما از طريق آنها بتوانيم به    ا طرق رسيدن به حكم شارع     نظر اصوليون، همه اينه   
  .حكم ثابت شرع در لوح محفوظ برسيم و ممكن است نرسيم

؛ بنابر مذهب آن گروه از اهل سنت نيز كه قائل به تصويب هستند و حكم واقعي ثابت                  ثانياً
دارند و معتقدند هرچه فقيه اسـتنباط  كنند و يا به ثبات و دوام آن اعتقاد ن در شرع را يا انكار مي 

كند همان حكم واقعي خداوند است و اگر هم حكم واقعـي وجـود داشـته باشـد در صـورت                     
تفاوت حكم مورد استنباط فقيه با آن، حكم شرع به همان حكـم مـورد اسـتنباط فقيـه تبـديل                      

 خـصوص علـل و       در  البتـه  .گردد، باز هم تفاوتي ميان ادله لفظي و ادله عقلي وجود نـدارد              مي
هايي كه باعث صدور نظريـات مـذكور از سـوي اخبـاريون شـده اسـت بحـث                     عوامل و زمينه  

  1 .بيشتري الزم است كه اين مختصر گنجايش آن را ندارد
  

  مباني احكام عقلي تكليفي -11
چند حكم عقلي از اقسام مختلفي برخوردار است ولي غالبـا مـالك و مبنـاي آن، درك                   هر

 .ده اسـت شـ ست و بر همين اساس نيز درباره حكم عقلي، تقسيماتي مطرح  حسن و قبح فعل ا    
 بايستي به اين نكته توجه داشت كه حسن و قـبح از مفـاهيمي هـستند كـه داراي مراتـب                      ابتدا

باشند، به اين معنـي كـه از نظـر مفهـومي، يـك                 مشكّك الوجود مي   – در اصطالح    -مختلف و 
ـ         ن معنـاي واحـد داراي شـدت و ضـعف و مراتـب              حقيقت، مورد نظر كاربران آنهاست امـا اي

  .فراواني است
كند و گاه نيكـويي در آنهـا           با درك جهات مختلف افعال، گاه به حسن آنها حكم مي            عقل

اش آن اسـت كـه در         در صورت اخير، نـشانه    . يابد، بي آن كه آن را قبيح و زشت تلقي كند            نمي
اشـيم و انجـام و تـرك آن كـار را يكـسان      تفاوت ب  فاعل بي- و تكريم يا سرزنش   -مدح يا ذم    
صـاحب فـصول،    (باشـد     حكم عقل درباره آن، اباحه عقلي است و فعل مذكور مبـاح مـي             . بشماريم

چه برخي معتقدند كه در اين افعـال نيـز حـسن نـامرئي و غيـر آشـكاري        گر .)60، ص 2، ج .ق1345
، تـساوي اسـت و      وجود دارد كه همتاي ماهيت امكاني است و نسبت آن بـه هـستي و نيـستي                

 امـا در صـورت      و. )208 و   207، ص 1361حائري يزدي،   (دهد    اي غير قابل رجحان را تشكيل مي        معادله
درك حسن فعل، گاه انجام فعل موجب مدح و ستايش فاعل، و ترك آن سـبب ذم و سـرزنش              

ائري ؛ صـاحب فـصول، همـان؛ حـ        418، ص . ق 1422عالمه حلـي،    (خوانند    اين عمل را واجب عقلي مي     . است

  .)يزدي، همان

                                                           
 .89-76، ص. ق1395صدر، سيد محمدباقر، المعالم الجديده، : توان مراجعه كرد به  در اين باره مي.1
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گونه افعال داراي خير و پيامدهاي نيكوي فـراوان و شـر نـاچيز               تعبير برخي فالسفه، اين    به
   .)حائري يزدي، همان(هاي فراوان به بار خواهد آورد نظمي و مصيبت باشند و عدم انجام آنها، بي مي

ذمت و   ديگر آن است كه انجام فعل موجب سـتايش اسـت ولـي تـرك آن، معيـار مـ                    قسم
   .)همان منابع(نامند و خير آن بر شرش فزوني دارد  اين قسم را مندوب و راجح مي. مؤاخذه نيست

شـود ولـي    باشد و ترك كننـده سـتايش مـي         قسم چهارم، ترك فعل بهتر از انجام آن مي         در
 ناپـسنديدگي و     دربـارة آن،   اين فعل را مكروه و حكـم عقـل        . شود  اش مذمت نمي    انجام دهنده 

ي فعل، مستحق مذمت و سـرزنش        سرانجام در قسم آخر، انجام دهنده       و .)ها  همان(است  كراهت  
گـردد بـدان      شود، به طوري كه ترك آن الزم و واجب مـي            است و تارك آن مدح و ستايش مي       

ايـن  . مند نيست يا بهره بسيار اندك دارد      جهت كه شر آن بسيار است و از نيكويي، يا هيچ بهره           
هـا؛ محـدث بحرانـي،        همـان (نامنـد      مـي   عقلـي  م و قبيح، و حكم عقل را حرمت       فعل را ممنوع و حرا    

   .)104 و 103، ص.ق1398قواعدالمرام، 
 پايان اين عنوان، الزم به ذكر است كه به نظر برخي اصوليون، اساسا عقل حكم تكليفـي                  در

وجـه بـه   با ايـن حـال، ت  . باشدندارد و صرفاً ادراك عقلي نسبت به كيفيت عمل، مطمح نظر مي     
تواند به رفع اين شـبهه و پـذيرش احكـام تكليفـي عقلـي كمـك                 و كاركرد آن مي    1عقل عملي 

  .نمايد
  
   ؛ مالزمه ميان حكم عقل و حكم شرعمباني اقسامي ديگر از احكام عقلي -12

 متون اصولي، حكم وضعي عقلي نيز مطرح شـده اسـت و مقـصود آن اسـت كـه عقـل                      در
 ديگر بداند؛ مانند اين كه فهم و قـدرت را شـرط تكليـف               چيزي را سبب يا شرط براي چيزي      

در ايـن  . )60، ص2، ج.ق1345صـاحب فـصول،   (دانـد   دانسته و فقدان آنها را سبب سقوط تكليـف مـي          
  .صورت، حكم عقلي مبتني بر درك حسن يا قبح عملي نيست

 مسئله ديگري كه در آن با حكمي عقلي مواجه هستيم، مالزمه ميـان حكـم عقـل و حكـم                   
كنـد و از طـرف ديگـر          چنانچه بپذيريم كه عقل حسن و قـبح اعمـال را درك مـي             . شرع است 

 كه البتـه تنهـا بـه صـورت          -بپذيريم كه عقالً ميان حكم عقل و حكم شرع، مالزمه وجود دارد           
 و نيز قبول كنيم كه ادراك عقـل         -شرطي جزئي و يك شرطي پذيرفته شده است، نه كلي و دو          

باشد، در اين صـورت حكمـي شـرعي متناسـب بـا               معتبر و حجت مي   نسبت به مالزمه مذكور     
به اين معني كه اگر عقل انجام عملي را موجب مدح و سـتايش و               . ادراك عقلي خواهيم داشت   

ترك آن را سبب سرزنش بداند حكم شـرعي آن نيـز وجـوب خواهـد بـود، ولـي چنانچـه در                  

                                                           
  . همين مقاله توضيح داده شد2ي و مفهوم و كاركرد آن در عنوان شماره اين عنوان .1
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ي متناسب بـا آن، اسـتحباب       صورت فوق، عقل ترك عمل را مستلزم سرزنش نداند حكم شرع          
به عبارت ديگر، حكم شرعيِ مستند به حكم عقلـي، متناسـب بـا درجـه شـدت و           . خواهد بود 

رسد كه ضـابطه       اين مبنا، چنين به نظر مي       بر .كند  ضعف حسن يا قبحي است كه عقل درك مي        
 جانـشين ضـابطه ظهـور و    - در صورت درك قطعـي عقلـي  -مذكور در اين نوع احكام شرعي     

گردد و لذا ديگر جـايي      ات و قرائن لفظي در استنباط احكام شرعيِ مستند به ادله لفظي مي            امار
  .ماند براي طرح بحث مجمل بودن نوع حكم شرعيِ مستند به ادله عقلي باقي نمي

  
   استقالل و عدم استقالل عقل در صدور حكم -13

گونـه ممكـن اسـت       بناي صدور حكم عقلي هر چه باشد، مقدمات مورد استفاده عقل دو           م
. باشد و به همين اعتبار، گاهي عقل در حكم صادره استقالل دارد و گاه چنين اسـتقاللي نـدارد               

   اما مقصود از استقالل عقل چيست؟
 به علت نياز دارد، زيرا به وجود آمدن يك امـر            - همانند هر علم ديگر    - به حكم شارع   علم
     منحـصراً يكـي از اقـسام        2يقيعلـت علـم تـصد     1 .الحدوث، بدون علـت، محـال اسـت         ممكن
  . قياس، استقراء و تمثيل: هاي سه گانه استحجت

شـود، زيـرا در فقـه        از جمله اموري است كه به وسيله آن حكم شرعي ثابـت نمـي              استقراء
اماميه، براي پي بردن به حكم كلـي طبيعـي، معمـوالً طريـق عقلـي معتبـري از راه جزئيـات و                       

 نزد اماميـه معتبـر      - به همان جهت   –تمثيل نيز .  است وجود ندارد   مصاديق كه عموماً گمان آور    
 جـز ايجـاد ظـن و    - كه همان قياس اصطالحي در نزد اصـوليون اسـت       –نيست، چرا كه تمثيل   

اي ندارد و ظن و گمان به تنهايي، در استنباط حكـم اعتبـار نـدارد مگـر آن كـه در                  گمان نتيجه 
صورت، اعتبار آن به علت حجيت ذاتي قطع        ينقياس اصولي، قطع و يقين حاصل شود كه در ا         

      تنها راه عقلي معتبر و متـداول كـه دليـل اثبـات حكـم شـرعي                 بنابراين. قياسو يقين است نه     
در اين قياس، مقدمات آن متشكل از دو مقدمه است كه يـا قيـاس               . باشد قياس منطقي است   مي

 از منبعـي غيـر از   -هر دو -ه اين دو مقدمهگا13 .را دهند يا قياس اقتراني  استثنايي را تشكيل مي 

                                                           
علت ثبوتي به علت ايجاد  .علت ثبوتي و علت اثباتي:  قابل تحقق است- از جهتي-  بايد توجه داشت كه دو گونه علت.1

 . استكه مراد از علت اثباتي، دليل علم و آگاهي نسبت به چيزيشود در حاليتكويني هرچيزي گفته مي
 مقصود از علم تصديقي، تصور و صورتي ذهني از نسبتي مطابق با واقع است كه مورد ادراك و تأييد قرار گرفته باشد .2
 تصور نيست بلكه همان اذعان و تأييد نسبت با اين حال برخي معتقدند كه تصديق، اساساً). 14، ص. ق1402مظفر، المنطق، (

 .باشد مي
اگر محمد عالم «گيرد، مانند  ست كه در مقدمات آن، نتيجه يا نقيض نتيجه مورد تصريح قرار مي قياس استثنايي قياسي ا.3

در قياس اقتراني چنين تصريحي وجود ندارد » .او عالم است، پس احترام به او الزم است. است احترام گذاردن به او الزم است
 ).205 و 204مظفر، المنطق، ص(
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اند و به همين جهت، نتيجه حاصل آنها با نـام همـان منبـع، شـناخته                   عقل محض تحصيل شده   
و در  » طهارت داشتن در نماز واجـب اسـت        «:براي مثال، در حديث آمده است كه      . خواهد شد 

-اين قيـاس  حاصل از   نتيجه  . » خانه خدا نماز است    طوافِ«: حديث ديگري گفته شده است كه     

لي گاه هـر دو مقدمـه    و. قضيه و حكمي شرعي خواهد بود-شرعي هستندآن مقدمة  دو   كه هر 
 آنهـا را    -  مثالً -يا يكي از آنها عقلي است، به اين معني كه عقل بدون استناد به حكمي شرعي               

كند كه متـضمن   يبه همين اعتبار، تأليف آنها با يكديگر، دليلي عقلي را ايجاد م. نمايد  ادراك مي 
 ميـان   نيز  اين مرتبه فراتر، آن است كه در نامگذاري و كيفيت دليل عقلي             از .حكمي عقلي است  

  :شود دو صورت فوق تفاوت گذارده مي
 حكم عقل به نيكـويي عـدالت يـا قـبح            -1: چنانچه هر دو مقدمه، عقلي باشد، مانند       -الف
 به آن حكم نمايد شرع نيز بر طبق آن           حكم عقل به اينكه هر چه عقل به طور قطعي          -2ظلم و   

هاي مذكور، ادله عقلي مـستقل يـا مـستقالت عقلـي ناميـده      حكم دارد؛ در اين حالت، استدالل    
   .شود و قلمرو و شرايط حكم و موضوع در قلمرو ادراك عقلي است مي

 باشـد،   -غير از عقـل محـض      -اگر يكي از دو مقدمه شرعي و يا متخذ از منبعي ديگر            -ب
ي ديگـر عقلـي     د وجوب شرعي يا قانوني پرداخت نفقه به همسر توسط شـوهر، و مقدمـه              مانن

در  -باشد، مانند لزوم تحصيل درآمد براي ايفاء تعهد، از آنجا كه عقل به وجوب عقلـي مقدمـه            
ي عقلـي محـض اسـت و    مقدمه دوم، مقدمـه  لذا  كند، و      حكم مي  -المقدمه  صورت وجوب ذي  
گردد در     به آن ضميمه مي    - كه همان وجوب پرداخت نفقه است      -زگذار ني حكم شارع يا قانون   

شود كـه هرچنـد تمـام مقـدمات آن، عقلـي              نتيجه، از تأليف آن دو با يكديگر، دليلي ايجاد مي         
محض نيست اما به لحاظ غلبه دادن مقدمه عقلي و  وصف آن بر مقدمه ديگر، دليل مـذكور را                    

 .نامند   يا غير مستقالت عقلي مي     )109، ص 1379محمدي،  ( دليل عقلي غير مستقل يا استلزامات عقلي      
به اعتبار آن است كه نتيجه استدالل، منحـصرا بـا عمليـات و ادراك عقـل                 » غير مستقل «وصف  

،  1 ج،.ق1405مظفـر، اصـول الفقـه،    (حاصل نشده و شرع نيز در تحصيل نتيجه دخالـت داشـته اسـت          
  .داند ل، نتيجه را از مالزمات مقدمه مي و از سوي ديگر عق)281، ص.م1979؛ حكيم، 189ص

 به ذكر است كه در خصوص اين دو نوع استدالل عقلي، تحليلي فلـسفي و شـناخت                   الزم
  .)108 و 107، ص1361حائري يزدي، (شناسانه نيز مطرح است 

  
   تأثير ادله عقلي در استناد به اصول عملي-14
 با هر  - ولي در هر حال، مرتبه اصول       اعتبار اصول عملي، گاه شرعي و گاه عقلي است          ادله

 عـدم تعـارض آن دو بـدان         و.  پس از رتبه ادله اجتهادي قرار دارد       -دليلي كه اثبات شده باشند    
رود، هر چنـد دليـل      ، موضوع اصل از بين مي      قطعي يا اماره معتبر    سبب است كه با وجود دليل     



  

 203                                        شريعت اسالمي و استدالل عقلي از منظر اماميه                           

له عقلي اصول عملـي مـورد اشـاره          در اينجا برخي از مباني و اد      . اعتبار اصل، دليلي عقلي باشد    
   .گيردميقرار 
  

   عدم اعتبار عقلي اصل مثِبت -الف .15

هاي مهم اماره و دليل اجتهادي با اصل عملي ايـن اسـت كـه اصـل عملـي                      از تفاوت  يكي
تواند مثبت آثار و لوازم عقلي خود باشد ولي دليل و اماره از چنين قـابليتي برخوردارنـد و                     نمي

هر موضوع يا حكم داراي دو گونه آثـار و لـوازم              .كنند  زم عقلي خود را نيز ثابت مي      آثار و لوا  
 هرگاه خريدار، وقوع بيع     بر اين اساس،  . يك گونه آثار و لوازم شرعي و قانوني آن است         : است

 ديگـر،   گونـه . توسط فروشنده بي نياز است»تعهد به تسليم مبيع «را اثبات كرد از اثبات مستقل       
چنانچـه پـس از اثبـات دوام        بـراي مثـال،     . ازم عقلي مترتب بر موضوع يا حكم است       آثار و لو  
با كمك استصحاب، همسر او با مرد ديگـري رابطـه           و همسر او    غائب مفقوداالثر   ميان  زوجيت  

توان اين زن را بـه اتهـام زنـاي محـصنه              آيد كه آيا مي     زناشويي برقرار كند اين سئوال پيش مي      
    قرار داد؟مورد محاكمه و مجازات

بنـابر  .  به اين سئوال، منفي است و دالئل اصوليون در اين باره، متعدد و مختلف است             پاسخ
 تعبد به ثبوت علت، مـستلزم تعبـد بـه ثبـوت معلـول نيـز                 )180،  4نائيني، ج (نظر يكي از اصوليون     

ه با اين توضـيح كـ  . هست ولي تعبد به ثبوت معلول، مستلزم تعبد به ثبوت علت خاصي نيست    
 بـدان جهـت كـه در مقـام اثبـاتِ           موضوعي را اثبات كنـد       - با تأييد شرع و قانون     -هرگاه اماره 

    آثار و احكام موضوع نيز كه در حكم معلول آن موضـوع هـستند نيـز ثابـت                   قرار دارد  يتواقع
ولـي اصـل عملـي چنـين        . شودشود و وجود موضوع، علت براي آن آثار و احكام تلقي مي           مي

ا عدم اثبات موضـوع واقعـي،       و ب كند     واقعي و علت آثار و لوازم را اثبات نمي         نيست و موضوع  
   .توان آثار و لوازم موضوع را جاري و ساري دانست نمي

البتـه بنـابر آن      - مثال استصحاب حيات غائب مفقوداالثر، نتيجه اجراي اصل استصحاب         در
 شـوهردار   - اين نظـر معتقدنـد     كه استصحاب را اصل عملي بدانيم، نه اماره، چنان كه برخي به           

زنده بودن او، زناي همـسر او       واقعي   با عدم اثبات     و لذا دانستن همسر او حكمي ظاهري است       
شيخ انـصاري، رسـائل، استـصحاب،       ( همانند برخي از اصوليون      توان مي .زناي محصنه تلقي نخواهد شد    

وضع كند و آنها را بر يقـين  شارع صالحيت آن را دارد كه احكام و آثاري را         گفت كه   ) تنبيه ششم 
سابقِ استصحابي نيز بار نمايد ولي آثار عقلي و عادي در قلمـرو تـشريع و وضـع شـارع قـرار                      

تواند بگويد كه اگر در   شارع مي بنابراين.اند نه وجود فرضي ندارند و آثار وجود واقعي موضوع 
 ارث بدانيـد ولـي      دوام حيات شخص مفقوداالثر شك وجود دارد او را همچنان مستحق تملك           

   .او با اين فرض، ممكن نيستطبيعي تعيين سن 
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  اعتبار عقلي اصل برائت -ب .16

 ترديد وجود دارد كه آيا وظيفه و تكليفي الزامي بر عهده شخصي خاص وجود دارد                 گاهي
   .شود در اين باره، اصوليون معتقدند كه اصل برائت اجرا مييا خير؟
 دله مختلفي اظهار شده است ولي در ميان آنهـا، دليـل عقلـي              اثبات اجراي اين اصل، ا     براي

ترين دليل اعتبار اصل برائت است مورد استناد اصوليون قرار دارد و ساير ادله نقلـي                كه مهم  هم
قاعـده  «دليل عقلي مورد نظـر،      . نامندو نيز اجماع را به اين حكم عقلي ارجاع داده، ارشادي مي           

ن است كه به لحاظ عقلي، زشت و ناپسند است          آن قاعده   اي از   است و مراد  » قبح عقاب بالبيان  
   .ممنوعيت عملي، شخصي را به خاطر انجام آن كيفر دهندقبلي كه بدون اعالم 

 است برخي اصوليون چنين اظهارنظر كنند كه هر چنـد تكليـف مـسلمي در فـرض                  ممكن
 دارد كـه بـا عنـوان        ضتعـار قاعده عقلي ديگري    اجراي اصل برائت با     مسئله وجود ندارد ولي     

مفاد اين دليل عقلي عبارت از اين اسـت كـه اگـر             . شود  شناخته مي » وجوب دفع ضرر محتمل   «
 عقـالً الزم اسـت      -هرچند وقوع آن محرز نشود     -ضرر و زياني احتمالي هم وجود داشته باشد       

كه آن خسارت احتمالي را از خود يا هر شخص ديگري كـه مـسئوليت سرپرسـتي او برعهـده                    
 مكلف است دور سازيم، چرا كه عدم توجه به اين مطلب و سـكون و انتظـار كـشيدن                    شخص

  .شودبراي ورود خسارت، مصداق قاعده اقدام محسوب مي
، 1 صورت عدم تـرجيح يكـي از ادلـه متعـارض           در در علم اصول  » تعارض ادله « مبحث   در

» ورود«هـا،    از آن راه   يكـي . حلي جهت جمع كردن ميان آنهـا بـود        بايستي به دنبال يافتن راه      مي
 كـه در    -مقـصود از ورود   . شود كه يكي از ادله بر ديگري وارد است         گفته مي  است و اصطالحاً  

 »موضـوع «قلمـرو   » دليـل وارد  «باشد كه      اين مي  -مثال مورد بحث، از احكام عقل مستقل است       
 بحـث مـا     ي مـورد   نسبت ميـان دو قاعـده      همين. سازد  را توسعه داده يا محدود مي      دليل ديگر 

    وارد بر قاعـده دوم اسـت؛ بـدين توضـيح كـه گرچـه       » قبح عقاب بالبيان  «وجود دارد و قاعده     
بايد عقالً ضرر مجازات و عقوبت را از خود دفع كنيم، ولي چون الزام بـه انجـام كـاري يـا                      مي

 پـس   الزام به ترك آن احراز نگرديده و به اصطالح درباره اين احكام، بياني معتبر نرسيده است               
 مستلزم مجازات و عقوبتي نيـست و بـر ايـن    -وفق قاعده قبح عقاب بالبيان     -عدم رعايت آنها  

 به عبارت ديگر، در احكام. اساس، ضرر عقوبتي در كار نيست كه دفع آن واجب و الزامي باشد           
يعنـي   - مشكوك، احتمال عقوبت و مجازات وجود ندارد، پـس از موضـوع قاعـده دوم               الزامي

   . خارج است و مشمول حكم قاعده اخير نخواهد بود-»ضرر محتمل«

                                                           
اثـر آخونـد   » كفايه االصـول «هاي در كتاب» تعارض ادله«يا » تعادل و تراجيح«به مبحث . ش.ر براي مطالعه انواع مرجحات،    .1

 .اثر شيخ انصاري) رسائل(» فرائد االصول«خراساني و 
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 دربـاره   -نظر از استدالل فـوق    صرف – پايان اين مطلب، ذكر اين نكته ضروري است كه         در
  .هاي ديگري نيز وجود دارد بحث» وجوب دفع ضرر محتمل«قلمرو قاعده 

  

    دليل عقلي و اصل تخيير-ج .17

 ترديـد وجـود     ،خـصوص تكليفـي الزامـي      از اصل تخيير اين است كه چنانچـه در           مقصود
اي باشـد كـه       به گونه تنباط حكم   سيا چند دليل ا   داشته باشد و اين ترديد ميان دو يا چند حكم،           

را با هم جمع كرد و نـه بتـوان همـه را تـرك كـرد، تحـت شـرايط         يا ادله   نه بتوان همه احكام     
حكـم نيـز از احكـام       اين  . خاصي، شخص مخير است كه به يكي از دو طرف ترديد عمل كند            

  . دهند عقلي است و فقها در مصاديق مختلف بر طبق آن فتوا مي
داند كـه      مي  اجماالً  شخص  محل اجراي اصل تخيير شك در تكليف است، هرچند         ،بنابراين

  .  مكلف مي باشد-يعني وجوب يا حرمت -به يكي از دو نوع الزام 
   :و اما موارد اجراي اصل تخيير

تعـارض ادلـه داراي شـرايطي اسـت و در           :  ميان دو يا چند دليـل      تعارض -  نخست مورد
رعايت شود و نيز » االهم فاالهم«يك از آنها داراي ترجيح نباشند تا قاعده عقلي        كه هيچ صورتي

 بـه   ،نظـر مـشهور دانـشمندان علـم اصـول         بـه   ي متعارض نباشد    راه حلي براي جمع ميان ادله     
توان   هيچ يك از دو دليل متعارض را نمي       » تعارضا تساقطا الدليالن اذا   «: اقتضاي قاعده ي عقلي   

 . قبح چنين ترجيحي نيز عقلي است      و قرار داد چرا كه ترجيح بالمرجح خواهد بود          استنادمورد  
 كه درباره تعـارض ادلـه وارد شـده اسـت،            - و بلكه متواتر   - به اقتضاي احاديث مستفيض    البته

 و بنابراين، به علت وجـود ادلـه شـرعي، قائـل بـه               اصوليون قائل به تخيير در اين مورد هستند       
   1. شوندتساقط دو دليل نمي

 چنانچه اجراي دو حكم قطعي برعهده شخص باشد ولي در عمل نتواند به هر               - دوم مورد
دو عمل نمايد به اين دليل كه انجام هر يك از آن دو، ايجاد مزاحمت در انجام حكـم ديگـري                     

در صورت تزاحم نيز اگر اجراي يكـي از آنهـا            .شودحم گفته مي  داشته باشد، به اين حالت، تزا     
بايد آن را انجام داد، در غير اين        » االهم فاالهم «داراي ترجيح و اولويت باشد طبق قاعده عقلي         

حكم تخييـر در ايـن مـسئله،        .صورت، شخص در انجام هر يك از دو عمل متزاحم اختيار دارد           
   . و تنها مانع اجراي هر دو، تزاحم ميان آنهاستمطلوب بودهزيرا هر دو حكم عقل است 

                                                           
؛ آخوند خراساني، 440تعادل و تراجيح، مقام اول، ص شيخ انصاري، رسائل،:  براي مطالعه بيشتر، مراجعه شود به.1

 .؛ نائيني، فوائداالصول، بحث تخيير396 و 395اهر، ص، چ ط2االصول، ج كفايه
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 ماننـد پرداخـت نفقـه       -ي اخيرالذكر اقتضا دارد كه اگر يكي از دو حكم متزاحم           نكته همين
 ارجح و اهم بود و شخص مكلف انجام آن را ترك كرد او را ملزم بـه انجـام عمـل                      -به همسر 

 طوري كه ترك هر دو، مستلزم دو بـار          نيز بدانيم به   - مانند پرداخت نفقه به خويشاوندان     -مهم
بـه دسـت    » ترتـب «تخلف و دو ضمان خواهد بود و اين حكم از قاعده عقلي ديگري بـه نـام                  

  . آيد مي
 گاهي به طور اجمالي علم داريم كه حكمي الزامي وجود دارد ولي نـوع الـزام                 - سوم مورد

ستيم، امـا اينكـه الـزام بـه         به عبارت ديگر، بدانيم كه ملزم به چيزي هـ         . براي ما مشخص نباشد   
در ايـن حـال، ترديـد ميـان وجـوب و            . انجام كاري داريم يا الزام به ترك آن، مشخص نباشـد          

 دربـاره    گرچـه  .نامنـد   مي» دوران بين محذورين  «حرمت است و در اصطالح علم اصول، آن را          
مله آخوند  از ج  -حكم كلي اين مورد، اختالف نظر وجود دارد ولي به نظر تعدادي از اصوليون             

 تخيير عقلي در رعايت هر يك از دو طرف وجـود دارد و در نتيجـه، از                  -)203، ص 2ج(خراساني  
ميـرزاي  ( اين باره، يكـي از اصـوليون          در .نظر شرعي هم عمل به هر يك از دو طرف مباح است           

  معتقد است كه هيچ يك از اصول شرعي يا عقلـي در اينجـا قابـل اجـرا             ) به بعـد   162، ص 3نائيني، ج 
نيست و شخص مكلف، در عمل به يكي از دو طرف اقدام خواهـد كـرد و ايـن نـوع تخييـر،                       

   .تكويني است
 بـه   شخص مكلـف  درست است كه در عمل،      : توان گفت  پاسخ به ميرزاي نائيني هم مي      در

يكي از دو طرف عمل خواهد كرد، ولي بحث بر سر اين است كه پيش از عمل شخص، آيا از                     
بايستي به اصول و ادله ديگر  ذار، اين مورد هم از موارد تخيير است و يا مي      گنظر شارع و قانون   

  .مراجعه شود و تعيين حكم مسئله در اختيار شخص مكلف نيست

  

   دليل عقلي اجراي اصل احتياط و اشتغال-د .18
اصل احتياط يا اشتغال در موردي قابل اجرا است كه تكليف و نوع الزام ناشي از آن معلوم                  

براي مثال، شخصي مبلغ يـك      . ما در تحقق و اتمام انجام وظيفه ترديد وجود داشته باشد          است ا 
ميليون تومان بدهكار بوده و لذا متعهد به ايفاء آن بوده است و هيچ موجب ديگري نيـز بـراي                    

اكنون اگر در پرداخت كامل آن ترديد وجود داشـته باشـد،            . سقوط تعهدش وجود نداشته است    
بين طرفين مورد   مقدار مذكور   ي را پرداخته ولي مقدار آن دقيقاً معلوم نيست و            مبلغي جزئ  مثالً

 نسبت به ايفاء تعهدش يقين ،اختالف باشد، مديون موظف است مبلغي را بپردازد كه با ايفاء آن  
  .شودگفته مي» مكّلف به«به اين شك، شك در . حاصل شود
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ي يقيني، برائـت    اشتغال ذمه «: بر مقتضاي آن  اي عقلي وجود دارد كه بنا       در اينجا نيز قاعده    
به بيان  .  حكم، عقلي است، هرچند تعهد اوليه، شرعي بوده باشد         اين» .ي يقيني را الزم دارد    ذمه

وقتي عقالً  ديگر، شرعي بودن تكليف و وظيفه شخص، منافاتي با آن ندارد كه برائت ذمه از آن                 
   .اش ساقط شده باشدا به نحوي ديگر ذمهحاصل شود كه به طور مسلم آن را ايفاء كرده ي

هـا،  در يكي از اين صـورت     . هاي مختلفي دارد  ، صورت »مكلف به « شك در    از سوي ديگر،  
 ممكن است شبهه غير محصوره ميان مصاديق مختلف وجود داشته باشد، يعني موارد خـارجيِ              

اشد، مانند آن كه يكـي  آن تكليف به قدري زياد باشد كه دچار شدن به تمام آنها عادتا ممكن نب      
اي، اجراي اصل احتياط نـه        در چنين شبهه  . از بارهاي ميوه وارد شده به شهر تهران دزدي باشد         

صـورت هـم بـه دليـل عقلـي          تنها الزم نيست بلكه گاه غير ممكن و متعذر اسـت كـه در ايـن               
 چنـين   حال اگر فرض كنـيم كـه رعايـت احتيـاط در           .  متعلق تكليف باشد   دتواننمي» مااليطاق«

اي، غير ممكن نباشد حتي در صورت امكان احتياطِ بدون عسر و حرج هم، به دليل عقلي             شبهه
ي ممنـوع التـصرف در      ديگري، اجراي اصل احتياط الزم نيست، زيرا احتمال دارد كه بار ميـوه            

صورت، علم اجمالي به وجود يـك بـار     اين  در .ميان بارهاي موجود نباشد و يا تلف شده باشد        
كند و او ديگـر داراي علـم اجمـالي            ع التصرف در ميان بارهاي وارد شده، انحالل پيدا مي         ممنو

التصرفي هنوز باقي است و اين احتمـال بـراي             احتمال وجود چنان بار ممنوع     نيست بلكه صرفاً  
اشتغال ذمه يقينـي مـستلزم برائـت        «الزام به ترك تمام موارد مشتبه، كافي نيست و قاعده عقلي            

  .شود، زيرا اشتغال ذمه يقيني وجود ندارد اجرا نمي» ي استذمه يقين

  
  سير تاريخي استدالل عقلي در استنباط  فقه اماميه -19

 نظـر   بـه . بخش آخر مقاله به مطالعة تاريخي موضوع بحث از منظر اماميه اختصاص دارد              
قل بـراي  رسد كه تا اواخر قرن پنجم هجري، فقهاي شيعي، عقـل را بـه عنـوان دليلـي مـست          مي

اند و صرفاً يكي از مبـادي         استنباط احكام شرعي اسالم، به همراه كتاب و سنت، در نظر نداشته           
     رفته و راهي جهت اسـتنباط احكـام از ادلـه مـذكور محـسوب             شناخت ادله احكام به شمار مي     

  . شده استمي
لي نـه بـه      قرن پنجم هجري، شيخ مفيد نخستين كسي است كه از عقل نام برده است، و               در

مظفـر،  (عنوان دليل احكام، بلكه به عنوان راه دستيابي به منابع احكام و شـناخت قـرآن و اخبـار                    

همين دوران و در ميان اهل سنت نيز، دليل عقلي نه به معناي آنچه              در   .)110 و   109، ص 2، ج .ق1405
يعني ( اصلي   صالحيت براي اثبات مستقيم حكم شرعي دارد، بلكه به معناي اثبات كننده برائت            

ابوحامد غزالي در المستصفي، هر چند دليل عقلي        . به كار رفته است   ) برائت پيش از ورود شرع    
را ضمن ادله احكام برشمرده ولي در توضيح مقصود خود، آن را دال بر برائـت اصـلي دانـسته                    
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باشـد و لـذا بـه نظـر وي،          است و سپس تشريح كرده كه عقل از ادراك حكم شرعي ناتوان مي            
. )128 و127 و 64، ص1غزالـي، ج (ليل ناميدن عقل، نوعي مجاز است و در واقـع، يـك اصـل اسـت       د

 احكام فرعـي شـرعي      اي استدالل عقلي بر   جهتشيخ طوسي نخستين فقيهي است كه زمينه را         
ايشان پس از تقسيم كردن معلومـات بـه ضـروري و اكتـسابي، و تقـسيم علـم                   . فراهم ساخت 

تقسيم و طريـق شـناخت      ) حسن و قبيح  (اعمال را به نيك و زشت       اكتسابي به عقلي و سمعي،      
  .)127، ص2شيخ طوسي، ج(.  قرار داد-به تناسب موضوع -آنها را شرع و عقل

 در قرن ششم هجري و پس از آن، برخي از فقهاي شيعي، مانند ابـن ادريـس و محقـق                     اما
ابن ادريـس بيـان   .  دانستندحلي و شهيد اول، دليل عقل را دليلي مستقل بر احكام فرعي شرعي     

 1.داشت كه اگر سه دليل كتاب و سنت و اجماع در دست نباشد استدالل به عقـل مجـاز اسـت           
محقق حلي نيز مستندات احكام را، كتاب، سنت، اجماع و دليل عقلي شـمرد و دليـل عقلـي را      

طـاب،  الخ  و مشتمل بر لحن   ) كتاب و سنت  (يك قسم را متوقف بر خطاب       : نيز دو قسم دانست   
 بيان كرد و قسم ديگر را چيزي معرفي كرد كه عقل در داللت              2الخطاب  فحوي الخطاب، و دليل   

هيد اول بـا  شـ  .)6 و 5محقق حلي، ص(بر آن به تنهايي نقش دارد و منحصر در حسن و قبح دانست           
پذيرش دو قسم دليل عقلي كه محقق حلي ذكر كرده بـود، در قـسم اول، عـالوه بـر سـه نـوع        

سط محقق، مقدمه واجب، مسأله ضد، و اصل اباحه در منافع و حرمت در ضـررها را                 مذكور تو 
نيز به آنها اضافه كرد و در قسم دوم، عالوه بر حسن و قبح، برائت اصـلي، حكـم فاقـد دليـل                       

، 1، ج.ق1405مظفر، (لفظي، اخذ به اقل در صورت ترديد ميان اقل و اكثر و استصحاب را ذكر نمود        

  . )111ص

، 31 گروهي از ايشان، مانند صـاحب معـالم، شـيخ انـصاري            ، فقهاي متأخر و معاصر    مياندر  
اهللا سيد محسن حكيم، دليل عقلـي را در زمـره داليـل               يت اهللا خويي و آيت    آآخوند خراساني،   

، در ميان مباحـث خـود،       اند و صرفاً    احكام بيان نكرده و بحث مستقلي را به آن اختصاص نداده          
 دليلـي   صـرفاً آن را    ديگـر،    گروهي .)همان( اند  هايي را ذكر كرده   و گاه مثال  اشاره اي گذرا داشته     

   .اند براي اثبات اصول برائت و تخيير و استصحاب شمرده
 را در   - وسيد علي نقي حيدري از اشخاص متأخر و معاصـر          - شيخ يوسف بحراني   توان  مي

ص دليل عقل، بيـان     صاحب حدائق پس از تقسيم چهارگانه نظريات در خصو        . اين گروه شمرد  
 با اصل برائت و استصحاب و نيز تالزمـي كـه گـاه    كند كه نظريه چهارم، دليل عقل را صرفاً  مي

                                                           
  . فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها- يعني الكتاب و السنه و االجماع-فاذا فقدت الثالثه: 2 سرائر، ص.1
والحسن، محمدي، اب:  مفهوم موافق را لحن الخطاب يا فحوي الخطاب، و مفهوم مخالف را دليل الخطاب هم مي گويند.2

 .86انتشارات دانشگاه تهران، ش: ، مباني استنباط حقوق اسالمي يا اصول فقه، چاپ نهم، تهران1375
بحثي در اين باره ندارد ولي ميرزا ابوالقاسم نوري در  )رسائل( شيخ انصاري در مباحث حجت، در كتاب فرائداالصول .3

 .رده كه به آن اشاره خواهد شدمطارح االنظار كه تقريرات بحثهاي شيخ است آن را طرح ك
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 -داننـد   و شامل مقدمه واجب، مبحث ضـد، و داللـت انتزاعـي مـي              -ميان دو حكم وجود دارد    
  . )40، ص1بحراني، ج(نمايد  تفسير مي

قلـي و توضـيح قلمـرو آن در پـيش           گروه سوم روش ثابتي را در بيان مشخـصات دليـل ع           
، )المـسترشدين   صـاحب هدايـه   (گرفتند، مانند سيد محسن اعرجي كاظمي، شيخ محمـدتقي اصـفهاني            

، محمدرضـا مظفـر و      )صاحب فصول ( ميرزا ابوالقاسم قمي، شيخ محمدحسين بن محمد رحيم       
ي را بـه     دليل عقلـ   باشد كه 1  سرآمد گروه اخير، سيد محسن اعرجي      شايد. سيد محمدباقر صدر  

   .)1االدله العقليه، ص اعرجي، مبحث(طور مستقل و موضوعي مورد بحث قرار داده است 
 محقـق ( كه مقصد چهارم از كتاب قوانين را به ادله عقلي اختـصاص داده اسـت                 2 قمي محقق

 اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اباحه و حظـر عقلـي، اصـل عـدم تقـدم             )91-2، ص 2 ج .قمـي، 
ن و مصالح مرسله را ذيل عنوان ادله عقلي مورد بحـث و بررسـي قـرار                 حادث، قياس، استحسا  

همچنين وي مفاهيم و استلزامات را مطلقـاً از اقـسام دليـل عقلـي           . )13، ص 2همان، ج ( 3.داده است 
 در حالي است كه مرحوم مظفر به صراحت اعـالم داشـته             اين .)257، ص 1همان، ج (برشمرده است   

تصحاب و مانند آن از مصاديق دليل عقلي، تناسبي با اين امـر             است كه تلقي كردن مفاهيم و اس      
همچنين تلقي مـذكور بـا      . كه دليل عقلي را دليل مستقلي هم عرض كتاب و سنت بدانيم ندارد            

دانـد كـه علـم        وي دليل عقلي را چيزي مي     . تعريف ميرزاي قمي از دليل عقلي هماهنگي ندارد       
   .)112، ص2، ج.ق1405مظفر، (جر گردد نسبت به آن، به علم نسبت به حكم شرعي من

ذيل مقصد سوم كه درباره حكم است، بحثي را  35در كتاب مناهج االحكام،   2 4احمد نراقي مال
تواند در تشخيص احكام، حاكم باشد يـا خيـر طـرح كـرده و در                  با اين مفاد كه آيا عقل نيز مي       

 شرع پرداختـه اسـت      ضمن آن به مباحث حسن و قبح عقلي و مالزمه ميان حكم عقل و حكم              
» االدلـه العقليـه   « اين حال، در فصل مستقل ديگري با عنوان          با .)150-137ق، ص 1269مال احمد نراقي،    (

                                                           
 .ق..ـ ه1227-1130 صاحب كتاب المحصول في علم االصول .1
  .ق..ـ ه1231- 1151 ميرزا ابوالقاسم قمي بن محمد حسن شفتي گيالني، .2
 عنوان القطع علي وجوب الشيء،ن الدليل العقلي اما حكم العقل بفحاصل الكالم في هذاالمقام ا:  عبارت ايشان چنين است.3

او حكمه بعنوان ...عقالً كرد الوديعه او حرمته كذالك كالظلم او استحبابه كذلك كاالحسان و هكذا و من جملتها حكمه باالباحه
فالعقل اما يحكم في ... الظن به مثل انّ العقل يحكم حكماً راجحا ببقاء ما كان علي ما كان عند عروض الشك في زواله

كالعدل و الظلم مطلقاً و شم الورد و اكل الفاكهه قبل ورود الشرع و اما من جهة عموم الموضوعات الخاصه صريحاً قطعياً 
فيحكم العقل بعدم الوجوب و عدم الحرمة اذا لم يثبت الحكم بنص او عقل قاطع و هذا هو ... حكمه بقبح تكليف مااليطاق

 .االصل المعبر عنه بالبرائه االصليه
 . ه ق1244 متوفي به سال .4
اند اما چنان كه از مقدمه خود  االصول و مناهج االحكام و االصول ناميده هاي متفاوت، مانند مناهج  كتاب را به نام اين.5

هاي استنباط احكام فرعي شرعي است، كه به معناي روش» مناهج االحكام«آيد ايشان اثر خويش را  نويسنده به دست مي
 .1لدي، ص، يك ج. ق1269چاپ سنگي، : نامگذاري نموده است
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مباحثي چون مفاهيم، وجوب مقدمه، نهي از ضد واجب، و مانند آنها را از احكام عقلي دانـسته              
و بـراي    -كـر گرديـد   آيد و گروهي را نيز كه پيشتر ذ       ي خطاب شارع به دست مي     كه به واسطه  

ايـشان  . نهـد    احكام عقلي بدون واسطه خطاب شـرع نـام مـي           -گردد  آنها حد خاصي قائل نمي    
 شيخ .)207همـان، ص (اصل و استصحاب : شودمعتقد است كه دليل عقلي غالبا به دو چيز گفته مي  

ن ذيل عنوا » المسترشدين في شرح اصول معالم الدين       هدايه« صاحب كتاب    1محمدتقي اصفهاني 
 عدم الدليل دليل العدم، و اشتغال را بررسي و نقـد كـرده              ، اصول برائت  ،)434-406ص(ادله عقلي   

او مباحث اخير را قسمت سوم از ادله عقلي برشمرده و در قسمت اول، مسئله حـسن و                  . است
قبح عقلي و مالزمه ميان حكم عقل و حكم شرع و در قسمت دوم، مالزمات عقلـي را مطـرح                    

   .كرده است
اصل اباحه و حظر، اصل برائت، اصل عدم، قرعه و استصحاب را در زمره              1 2 فصول احبص

 و سپس در گفتار مستقلي، بـه بررسـي قيـاس            )109-59، ص 2، ج . ق 1345(ادله عقلي نام برده است      
  .پرداخته است

 طي چهار مقصد بيـان كـرده كـه          رانيز در كتاب حقايق االصول، ادله عقلي        2 3عبدالرحيممال
حجيت دليل عقلي، استقالل عقـل در ادراك حـسن و           : هاي آن بدين قرار است    ين بحث ترمهم

 موارد عدم استقالل عقل در ادراك حسن و قـبح،           ،قبح واقعي و مالزمه ي آن با تكليف شرعي        
 ادلـه مثبتـين و منكـران    ، تخييرو استصحاب و احتياط واصل اباحه يا اصل حظر، اصول برائت        

عقلي ثواب و عقاب، تعارض عقل و نقل، مالزمه ميان حكم شـرع و              حسن و قبح عقلي، درك      
 ، المنهج الثالث في االدله  . ق 1286مالعبدالرحيم،  (حكم عقل، ذاتي يا عرضي يا اعتباري بودن حسن و قبح،            

   .)العقليه
تعريـف و اقـسام دليـل عقلـي،     : نيز پس از طرح مباحثي چون  14 كتاب مطارح االنظار   مؤلف

، امكان درك عقلي آنها، مالزمه ميان حكم عقـل و شـرع، معـاني مالزمـه و             معاني حسن و قبح   
داليل اثبات آن، ذاتي يا عرضي يا اعتباري بودن حسن و قبح، به بررسي اصـل حظـر و اباحـه                     

  .)251-229، ص. ق1308ميرزا ابوالقاسم كالنتر، (پردازد  مي

                                                           
 . ه ق1248 متوفي به سال .1
الفصول «، مؤلف كتاب . ق1261مشهور به صاحب فصول، متوفي به سال ) اصفهاني( شيخ محمد حسين بن محمد رحيم .2

 .معروف است» الفصول في االصول«كه به نام » الغرويه في االصول الفقهيه
 . ، بدون شماره صفحه. قـ ه1286ايق االصول، چاپ سنگي، مؤلف كتاب حق.  مالعبدالرحيم بن علي اصفهاني نجف آبادي.3
هاي ، كه بحث. ق1308، »مطارح االنظار«، مشهور به صاحب تقريرات و مولف كتاب )كالنتر( ميرزا ابوالقاسم نوري رازي .4

 .استادش شيخ انصاري را تنظيم و تأليف نموده است
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فصيل نسبي و بررسي جهـات       در كتاب اصول فقه خود با ت       1 در اين ميان، مرحوم مظفر      اما
مختلف و آرا و عقايد متفاوت اصوليون، مستقالت عقلي و غير مستقالت عقلي را مطـرح و در           

-185، ص1، ج. ق1405مظفـر،  (. قسمتي ديگر از كتاب نيز حجيت دليل عقلي را بررسي كـرده اسـت          

   .)120-105، ص2؛ ج315
اي عقلـي و حجيـت دليـل عقلـي          اثبات قضاي :  محمدباقر صدر نيز ذيل دو عنوان كلي       سيد

تقسيمات قضاياي عقلي، قاعده استحاله تكليف : مباحث متنوعي را بررسي كرده است، از جمله    
بحثي درباره قيـود    (به غير مقدور، قاعده امكان تكليف مشروط، قاعده تنوع قيود و احكام آنها              

 و واجـب، عـاجز      ، قيود متأخّر از زمان مقيد، زمان وجـوب        )وجوب و واجب و تكليف مكلف     
قـصد  «در موضوع حكم، قرار داشـتن       » علم به حكم  «ساختن خود از انجام واجب، قرار داشتن        

به معناي اشـتغال نداشـتن بـه انجـام     (در متعّلق امر، مشروط بودن تكليف به قدرت   » امتثال امر 
واجبي ديگر كه ضد تكليف مورد نظر است و اهميت آن كمتر از اهميـت تكليـف مـورد نظـر                     

، واجب تخييري عقلي و واجب كفايي عقلي، امتناع اجتماع امر و نهي، وجـوب غيـري                 )ستني
مقدمات واجب، وجوب چيزي كه مقتضي حرمت ضد آن است، حرمت مقتضي بطالن اسـت،               

، امكان نسخ حكم شرعي، مالزمه ميان حسن و قبح          )شامل بحث اِجزاء  (مسقطات حكم شرعي    
  .)433-298، جزء اول، ص3؛ ج238 -225، ص2 جصدر،(و امر و نهي، استقراء و قياس 

  
   بندي و استنتاج جمع-20

  -به ويژه فقه اماميه كه مـورد توجـه ايـن مقالـه اسـت               -نگاه نخست به حقوق اسالمي    در  
رسد كه تمام احكام آن منحصراً مبتني بر تعبد محض و بدون هرگونه استدالل              چنين به نظر مي   

هاي مختلفي از اصول اسـتنباط      ي بخش ش گرديد تا با مطالعه    ولي در اين مقاله تال    . استعقلي  
هاي عقلي كـه مبنـاي اسـتنباط        حقوق اسالمي آن نگاه را تصحيح كرده و خواننده را با استدالل           

 توان اظهـار داشـت كـه      دهد مواجه سازيم، به طوري كه اكنون مي       حقوق اسالمي را تشكيل مي    
هاي عقاليـي و عرفـي   ها بر اساس داللت ري از بحث   در مبحث الفاظ، عالوه بر آنكه بسيا       حتي

ي عقلي مـورد توجـه اصـوليون قـرار دارد، از جملـه در      بنا نهاده شده، در مسائل متعددي، ادله     
ي اسـتنباط   كه در حقوق موضوعه، با نـام ادلـه         – نيز  در مباحث مربوط به حجت     .بحث مفاهيم 

در واقـع، پـس از اثبـات        . ي عقلي اسـت   ه تمامي مباحث مبتني بر ادل     -شونداحكام شناخته مي  
ي موضـوعات و مـسائل      عقلي توحيد و اعتبار كتاب و سّنت، براي كشف نظر شريعت دربـاره            

بررسي اعتبار اجماع و قياس نيز در طول        . گيرندمختلف، آيات و روايات مورد بررسي قرار مي       
                                                           

  . قـ ه1378- 1322 شيخ محمدرضا مظفر، .1
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كام مورد استفاده قرار دارنـد      ي عقلي متعددي در استنباط اح      ادله  همچنين .همان ادله قرار دارد   
توان به برخـي    د و مي  نشومستقالت عقلي و غيرمستقالت عقلي تقسيم مي      : كه به دو دسته كلي    

ي واجـب، اذن   ي تكليف به غيرمقدور، وجوب مقدمـه      استحاله: از عناوين آنها اشاره كرد، مانند     
ي الهم فـاالهم، قاعـده    شود، قاعده ي ا   نسبت به چيزي اذن نسبت به لوازم آن نيز محسوب مي          

ي االمتناع باالختيار الينا في االختيار، اعتبار ذاتي قطع و يقين و عدم اعتبـار ذاتـي                 ترّتب، قاعده 
ظنّ و شك، وجوب چيزي مستلزم حرمت ضد آن است، امتناع اجتماع امر و نهي بر يك چيـز                   

 عـالوه، در صـورت      به .با يك اعتبار، مالزمه ميان حكم عقل و حكم شرع، و اصل اباحه عقلي             
هـاي عقلـي اسـت در       عدم دسترسي به حكم واقعي شرعي، اصول عملي كه مبتني بر اسـتدالل            

تعيين احكام ظاهري تأثيرگذار هستند و اصول برائت و تخيير و اشتغال ذمه هر كدام در محـل                  
صـول  هـاي عقلـي در ا      تاريخي استدالل  يمطالعه .نماينداجراي خود، حكم متناسب را بيان مي      

را در  و نيز توسـعه آن      هاي عقلي   استنباطي فقه اماميه نيز به خوبي جايگاه و اثرگذاري استدالل         
دانـم ايـن نكتـه را       با اين حـال الزم مـي      . چگونگي استنباط احكام شريعت اسالمي آشكار كرد      

تـري را   ي مباحث مجال افزون   يادآور گردم كه آنچه بيان شد اندكي از بسيار است و طرح همه            
  .طلبدمي
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