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Abstract 

Ahmad ibn Muhammad is one of the jurists with the style of the tenth centuries AH. 

He is known as a scholar because of his in-depth research, asceticism, and piety; his 

method of jurisprudence has such outstanding features that it has a special style and 

school in the periods of jurisprudence. One of his works Majma'ul Faidah Wal 

Burhan - an explanation to Irshadul Azhan by Allamah Hilli - has been known as an 

initiative in Imamiyyah jurisprudence. In this important work, he has cited to the 

Book and Sunnah like his predecessors and referred abundantly to intellect in 

different meanings, jurisprudential rules, practical principles, absolute intellect, etc.. 

As it sometimes relies on it to challenge popular theories and proposes some 

theories about factual incidents based on jurisprudential principles. Using a 
descriptive-analytical method, this research has analyzed the role and application of 

rational proof in this book and has come to the conclusion that he has taken a special 

look at rational proof and relying on it he has challenged some jurisprudential 

theories that have no support other than fame and has given unique fatwas.   
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 چكیده

معهروف   ی، به محق ارکزیو پره دقی  سبب تحقیقات سبک قرن دهم هجری است، به احمد بن محمد، از فقهای صاحب

مکتب خاصی را در ادوار فقه بهه خهود اختصهاص داده     ی دارد کها برجستهی ها یژگیو ونان پژوهی او فقهاست؛ روش 

ی در فقهه امامیهه،   نهوآور  که به عالمه حلی است، االذهان ارهاد، در هرح و البرهان دهیالفا مجم یکی از آثار وی  است.

تاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقهل بهه فراوانهی در    ههرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلآ به ک

ی هها  هیه نظرکه گاهی با تکیهه بهر آن،    گونه آن؛ ندک یممعانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد 

ین پهژوهش  . ادهد یم ارائهکشد و در این روند بر پایة اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی  مشهور را به والش می

توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است  -با روش تحلیلی

ی جهزء هههرت نداههته، بهه     ا پشهتوانه دلیل عقلی نگاه خاصی داهته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که  که وی به

 ت.داده اس فرد منحصربهوالش کشیده و فتاوای 

   واژگان کلیدی

 .دلیل فقهی، عقل، فقه، محق  اردبیلی
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 مقدمه. 1

، از آثار مهم فقهی محق  اردبیلی است. احمد االههان ارشاد شرح یف البرهان و دهیالفا مجمَ

در پژوهان صهاحب مکتهب    فقه نیتر بزرگق( از 993بن محمد معروف به مقدس اردبیلی )

حدی بود که به مقدس هههرت یافهت و    دهم هجری است. زهد، ورع و پارسایی او به قرن

ی او، ونان گسترده بود که محقه  نهام گرفتهه    شیاند ژرفی و رأتحقی  و تدقی  و استقالل 

فقه امامیه نقهش   و توسعةاست. صاحب معالم و صاحب مدارک که هر کدام در سیر تحول 

حکایهات   نگاران خیتارن او بودند، در پرهیزکاری و زهد او، ، از هاگردااند داهتهی رگذاریتأث

، که برای سالکان طری  کمال و پویندگان سهیر  اند آوردهی ا دهنده تکان آموز و عبرتدلپذیر، 

النظهر،   فقههی، دقیه    قهات یو تحقی علمهی  هها  پژوهشو سلوک، درس و موعظه است. در 

روش  در فقه: »دیگو یمر دراین باره معاص از پژوهشگرانو موهکاف است. یکی  نیب کیبار

کهار او   مشخصهة وجود آورد،  مستقل و مخصوص به خود داهت که مکتبی خاص به کامالً

 اگروهه و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی بدون توجه به آرا و انظار پیشینیان بهوده. او   بر فکر اتکا

و روش  ها یهکافموی خاص و ها دقتوجود نیاورد، لیکن  ی بهو تحولدر اساس فقه تغییر 

(. 136: ش1368)مدرسهی طباطبهایی،  « ممتاز سهاخت  کامالًآزاد و هجاعت حقوقی، وی را 

ی مناب  فقهی )کتهاب، سهنت، اجمهاع و عقهل( و     ریکارگ بهفقیهان سلآ با  همةوی همانند 

پژوههی   حکم حوادث واقعه را بها روش فقهه  « سهله و سمحه»نهاد مهم  ژهیو بهقواعد فقهی 

« سههله و سهمحه  » قاعهدۀ و « عقهل ». تا جایی که با تکیه بر دو نهاد کرد یممتین خود، بیان 

 دیکشه  یمی جزء ههرت نداهت، به والش ا پشتوانهی مشهور فقهی را که ها هینظربرخی از 

(. آنچه به تحقیقات او طراوت و دلپذیری خاصهی بخشهیده،   467: 14 ج ق،1409 ،یلیاردب)

بزرگی که  ورزان شهیاندپژوهی ابتکاری او بوده است، آنچنان که  نیادهای فقههمان مبانی و ب

؛ مجهذوب و  انهد  داههته هر کدام در سیر پیشرفت فقه و حقوق امامیه نقش مهم و تهاریخی  

از آن جهت است که برخهی از قهوانین    پژوهش. ضرورت این اند هدهپیرو مکتب فقهی او 

کهه ههاید    گونهه  آنی این فقیه بهزرگ، رفه  کهرد،    ها هیرنظ ةیپابر  توان یمرا  زیبرانگ والش
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و مقتهبس از   متهأثر ی زن از زمهین، جبهران دیهه زن را    بهر  ارثمربو  به من   قاعدۀاصالح 

 خصهوص  او بهه  اتینظر ریساکه هاید بتوان از  گونه هماندانست.  فقها ریو سانظرهای وی 

از جملهه   دیآ یمنظر  بهره گرفت، بهضمان عاقله و قضاوت زنان و.... در قانونگذاری  دربارۀ

ی پاسهخگو  توانهد  یمی فقهی است که ها هینظری به ونین ابیدست، پژوهشی این ها ینوآور

بهر   اسالمی عالوه و حقوقفقه  و تطورکه در سیر تحول  گونه آنهبهات عصر کنونی باهد، 

فعلی است، نظریات دیگری هم از سوی بزرگان  موضوعةنظریات مشهور که مستند قوانین 

و اسالم وجود دارد تا بتوان براساس مبانی مسهلم فقهه    و حقوقفقه  عرصة نظران صاحبو 

باههد،   زیه برانگ وهالش ، کلید حل مشهکالت و موضهوعات   و مکانلحاظ مقتضیات زمان  با

یقاتی انجهام داده  ی این فقیه بزرگ، محققان ارجمند، تحقو علمزندگی فردی  دربارۀاگروه 

ی هخصهیتی و روش  هها  یژگه یوی خهود، بخشهی از   پژوهشه کدام براساس موضهوع   و هر

خهاص تحقیقهی انجهام     طهور  به، ولی در این باره اند درآوردهتحریر  رهتةتحقیقاتی او را به 

است که دلیل عقل را از منظهر ایهن فقیهه بهزرگ در      بر آن، این مقاله رو نیازانگرفته است. 

 بررسی کند. البرهان و دهیالفا مجمَکتاب 

 البرهان و دهیالفا مجمع. دلیل عقل در 2

در گذر زمان، فقهای صاحب مکتب امامیهه، جههت ایفهای رسهالت خهود، مبهانی دیگهری        

انهد. مکتهب دیگهر     کهرده  سیتأسبر کتاب و سنت برای پاسخگویی به حوادث زمانه،  عالوه

معهدودیت  » ةیه نظرسبب مبانی کالمی خود پس از انقطاع وحهی بها    فقهی حقوقی اسالم به

ی و رأنهادهایی وون قیاس، مصالح مرسله، استحسهان،  « بودن حوادث و نامحدودنصوص 

دلیل بهاور جهدی بهه امامهت، تها غیبهت        کردند؛ ولی مکتب فقهی امامیه به سیتأساستشاره 

در فاخر دلیلیت  جامةنکه عقل را به ای و با دید ینمی مذکور ها روشکبری، خود را نیازمند 

کتاب و سنت قرار داده و اغلب به اعتبار آن در تبیین مبانی استنبا  باور جدی داهته  جوار

ی واضح، از آن و مصداقروهن  آهکار و، ولی معنایی دادند یمو مورد بحث و بررسی قرار 

گون فقه و حقوق امامیهه، معهانی   مستور، در ادوار گونا نینش پرده، از این اند ندادهدلیل ارائه 

که برخی از دلیل عقل، اصول عملیه یا قواعد فقهی اراده  گونه آنگوناگونی ارائه هده است. 
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. انهد  آوردهههمار   کرده و گروهی با دیدی ابزارگونه در حد تحلیل و استدالل فقهی آن را به

، ولی به گاه اند کردهبعضی دیگر با اینکه در مبانی نظری اصولی، آن را حاکم مستقل قلمداد 

 .اند نکردهعمل و هنگام استنبا  به آن استناد 

کتب فقهی سلآ به قرآن کریم و  همةهمانند  البرهان و دهیالفا مجمَدر کتاب ارزهمند 

 ههای  د هده است، ولی بهرخالف کتهاب  دالیل نخستین و مقدم استنبا ، استنا عنوان بهسنت 

فقههی و   قاعهدۀ دلیل عقلی وشمگیر و بارز است که اغلب از دلیل عقلهی،   پیشین استناد به 

دلیهل   عنهوان  بهبرخی موارد هم از آن  و درتحسین و تقبیح عقلی، عقل مستقل، عقل قطعی 

 .هود یمعقلی اراده هده است که در موارد زیر دیده 

 یفقه ۀقاعد یمعنا به عقل. 1. 2

ی؛ ونانچهه تفحهص، موجهب    و عامرا برای نابینا  کردن دیتقلالحرج: در یافتن قبله،  قاعدۀ

و دلیهل تقلیهد   »اسهت:   دانسهته  زیجها مشقت و حرج آنان هود و قادر به یافتن آن نباههند  

بل العامی، م  عدم القدرۀ و الضی  فی العامی ویمکن م  السعة ایضا بمعنی العمل  -االعمی

ظاهر مما تقدم: مهن سههولة امرالقبلهه و الشهریعه     « ان هذه قبله»بقول العدل العارف بالقبله: 

 (.69 :2 ج ق،1409 ،یلیاردبالسهلة السمحه، نقی الحرج و الضی  بالعقل و النقل 

نفی عسر و حرج است، اگروه برخی ایهن قاعهده را    قاعدۀمراد از عقل در این عبارت 

(، ولی محتوای قاعده که مبتنی بر درک فطهری از نفهی   15: 1374)محمدی،  اند نقلی دانسته

بهاره آورده   نیه در اعسر و حرج است دال بر عقلی بودن آن است. یکی از محققان معاصر 

مهدرکات  « لعقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل کلما حکم به ا»است: 

)ال ینبغی  کند یمعقل عملی که همان آراء محموده باهد حکم به عدم تجویز حکم حرجی 

فعل( و هارع مقدس، از کشآ این مطلب که در متعل  حکم حرجهی مفسهده وجهود دارد    

، آیات هریفه و روایات وارده هم میید کند یمقهرا آن حکم را فاقد مالک و بنابراین مرفوع 

(. بر این اساس به استناد این قاعهده احکهامی   140: 1387این معناست )موسوی بجنوردی، 

سبب همین درک عقلی بوده اسهت   ، هاید بههود یمکه گاهی موجب سختی هده، برداهته 

بوده اسهت،   قانون مدنی، حکم طالق را که براساس مبانی روایی در ید زوج 1130 مادۀکه 
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با تحق  هرای  مذکور در مفاد این ماده، به زوجه این ح  را داده است که بتواند با اثبهات  

 عسر وحرج و با اذن حاکم هرع، خود را مطلقه کند.

، ههود  یمه پرداخت فطریه از قوت غیرغالب واجب نیست، زیرا مستلزم عسهر و حهرج   

اهر اجزاء القهوت لمهامرمن االخبهار    فالظ»زیرا عقل و نقل حکم حرجی را نفی کرده است: 

« صحیحة زرارۀ واالصل وکون ایجاب غیر قوته ضی  و حرج منفی بالعقل و النقل خصوصاً

 (.247: 4 ج ق،1409 ،یلیاردب)

تحریم روزه برای بیمار را مستند به حکم عقل و نقل دانسته و دلیل این حکهم را نفهی   

الواجب للمریض المتضرر به والمرج  فی  : )و من المحرم ایضا الصومداند یمعسر و حرج 

التضرر هو ظنّه الحاصل من التجربه او غیرها.... ان المراد بالضرر فی ههذا، العرفهی الهذی ال    

 (.231: 5 ج ق،1409 ،یلیردب)ا« یحتمل مثله عادۀ واما الدلیل علیه فهو العقل والنقل

اعده استناد کرده است: ، نیز به این قدر نمازی زن ها قدمدر حکم عدم وجوب پوهش  

یدل علی عدم الوجوب، خبر محمدبن مسلم، المتقهدم و ایضها؛ الشهریعه السههلة، و نفهی      »

یدل علیه وایضا العادۀ سیما فی القری والبلد وجار بعهد سهتر    –الحرج والضی  عقال و نقال 

ب لهیس  القدمین من غیرنقل المن  عنهم علیهم السالم والعن اهل العلم عن ذلک: الن الغاله 

 :2 ج ق،1409 ،یلههیاردب« )عنههدهم القههدره علههی ذلههک اال بالتعههب، فههالتکلیآ بعیههد     

105                       .)  

فهال یجهب   »الحرج استناد کرده اسهت:   قاعدۀدر رف  تکلیآ از کودکان و مجانین نیز به  

عل الطفل ال فی ذمتّه وال فی ماله، فال یجب علی المجنون کذلک و دلیلهما االجمهاع المهدعی   

 (.73: 6ج  ق،1409 ،یلیاردب« )به فی المنتهی، والعقل و النقل الدالین علی رف  القلم

ر اسالمی را بر پهای  وجوب مهاجرت از بالد کفر برای مسلمانی که نتواند در آنجا هعائ

 فةیههر  ةیه آحکم مذکور را اجماع و  ادلةدارد، یکی از احکام اسالمی است. محق  اردبیلی 

اهلل واسهعة فتههاجروا فیهها( آورده اسهت )محقه  اردبیلهی،        نساء )الم تکهن ارض  سورۀ 97

از بهالد   توانهد  ینمه کسی کهه   :دیگو یم.وی پس از بررسی این حکم  (446: 7ق، ج 1409

کمها ان دلیهل   : »هود یمجرت نماید حکم مذکور )وجوب مهاجرت( از او برداهته هرک ه
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( و العقهل  97)نسهاء:  « اال المستضهعفین » عدم الوجوب م  عدم القدرۀ هو االیة قوله تعالی 

 دیه آ یمه نظهر   ( که به عقل و نقل استناد کرده است و بهه 446: 6ج  ق،1409 ،یلیاردبایضا )

کهه صهاحب جهواهر نیهز      گونهه  همهان نفی عسر و حرج اسهت.   قاعدۀمنظور از عقل همان 

 (.  35: 21 ج،  م 1981،ینجفنظر داده است ) گونه نیهم

 خاص در عقد بی  به این قاعده استناد کرده است: غةیصدر عدم لزوم 

لهزوم   رو نیه ازامعتبره در عقد بی  را به زبان آورنهد،   غةیص توانند ینموون بیشتر مردم 

حکم حرجی را نفی کهرده   و عقلخاص موجب عسر و حرج هده که نقل صیغه با واژگان 

وللزوم الحرج و الضی  المنفی عقال و نقال فهان االکثهرین مایقهدرون علهی الصهیغة      »است: 

 (.138: 8ج  ق،1409 ،یلیاردب« )المعتبرۀ یعین یش  علیهم کذلک

 سلطنت قاعدۀ. 2. 2

ت کهه بهه موجهب آن، ههر مهالکی در      تسلی  اسه  قاعدۀیکی از قواعد مهم ومشهور فقهی، 

تصرفی را دارد، مگر آن تصرفاتی را کهه قهانون و ههرع اسهتثنا      هرگونهمایملک خود، ح  

نیهز اسهتناد ههده     عقهال بر روایات، به عقل و بنای  کرده است. برای اثبات این قاعده، عالوه

قهی مخالآ ههم؛  ف ةیدو نظربیماران، ضمن بیان  منجزّۀتبرعات  دربارۀاست. محق  اردبیلی 

؛ آورده اسهت:  دانهد  یمنافذ  در ثلثدیگر که آن را  ةیو نظربه صحت و لزوم  قائلکه یکی 

بهراج و   ؛ هیخ طوسی در نهایهه، ههیخ مفیهد و قاضهی ابهن     «و فی التبرعات المنجزه، قوالن»

؛ نظر نامتأخرو  مبسوطدر جنید بغدادی و هیخ طوسی  ادریس قائل به نظریة اول؛ و ابن ابن

در ۀ تسهلی  کهه آن را   و قاعد. محق  اردبیلی به استناد اصل استصحاب، اند دهیبرگزدوم را 

االول اظهر و  لیو دل: »دیگو یمبا دلیل عقل معرفی کرده، نظریة اول را اختیار کرده و  وندیپ

هو االصل واالستصحاب و تسلّ  الناس علی اموالهم عقهال و نقهال کتابها و سهنه و اجماعها      

دلة صحنة الهبة و العت  والمحاباۀ مثال لو فعلها حال مرضه، واالخبارحال مرضه و االخبهار  وا

مختار را اصل استصحاب،  ةینظر( که دلیل 214: 9ج  ق،1409 ،یلیاردبالصحیحة و غیرها )

نظر  صحت هبه و... اخبار صحیح و صریح، معرفی کرده است، به ادلةتسلی ، اجماع،  قاعدۀ

 سلطنت است. قاعدۀز عقل، مراد ا دیآ یم
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عبارت عالمه حلی )ان الیزیهد الشهرکاء علهی اثنهین(      در هرحدر هرای  اخذ به هفعه 

دلیله االصل المقرر عقال و ثقال من الکتاب والسنه واالجمهاع و ههو عهدم جهواز     : »دیگو یم

 ،یله یاردب) «التصرف فی مال احد بوجه، اال، بطیب نفس منه و رضاه،اال، مها اخرجهه الهدلیل   

 (.9: 9، جق1409

دیگری است، مگر با رضایت مالک و بها دلیهل خهاص     در مالاصل عدم جواز تصرف 

است که ح  هفعه برای هریک تعیین هده است. یکی از هرای  اِعمال هفعه این است که 

تسهلی    قاعهدۀ هرکا هنگام بی  و انتقال بیشتر از دو نفر نباهند، که عقل در اینجا به معنهای  

 استناد هده است.  و عقلاست، در اثبات این قاعده به کتاب، سنت 

، عقهالً ههر نهوع تصهرفی     و مالهک عقلی اسهت   قاعدۀتسلی ،  قاعدۀگفت  توان یمپس 

سوی دیگر هر نوع تصرف دیگری در ملهک مالهک    و ازخود اعمال کند  در ملک تواند یم

دیگهری   تیدر ملکنوعی تصرف  به هفعه که در اخذممنوع است، وون تخصیص مالکیت 

 قاعهدۀ به بیش از دو هریک خهالف  »رو تسری آن  هریک است، ازاین در دواست منحصر 

 و اگر، به همین جهت است که هفی  باید بتواند بهاء مشفوع را بپردازد «عقلی تسلی  است

. درو یمه تسهلی  اسهت از بهین     قاعهدۀ از پرداخت آن ناتوان بود، ح  هفعه که استثنایی بر 

 (.19: 9ج ق،1409 ،یلیاردب)« قدره الشفی  علی الثمن، فلو کان عاجزا عنه بطلت هفعه»

 قاعدۀ الضرورات تبیح المحظورات .3. 2

َ  در کتهاب یکی دیگر از قواعدی را کهه محقه  اردبیلهی      آن را از  البرهؤان  و دهیؤ الفا مجمؤ

 مذکور است. قاعدۀی فقهی خود قرار داده است، ها هینظرمصادی  عقل مستند 

ی ذبهح ههکار را در   و حتیکی از محرمات اِحرام، هکار و خوردن گوهت هکار است 

 ،یحله  محقه  )که هم بر هخص محهلّ و ههم بهر محهرم، حهرام اسهت        داند یمحکم میته 

ی نداهته باهد، ا وارهاز اکل صید و میته  ریو غ، ولی اگر محرم مضطر بوده (119: ش1373

؛ 438ق: 1410؛ هیخ مفیهد، 349: 1، ج 1378رند )هیخ طوسی، نظر به حلیت دا فقهابرخی 

قائل به این است کهه اگهر    االههانارشاددر ه حلی عالم(. 235: 2ق، ج 1390هیخ صدوق، 



618  1400، تابستان 2، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

محرم مضطر باهد و جز میته و صید ویزی نزد او نباهد، ونانچه بتواند فدیهه دههد، جهایز    

 در هرحه استفاده کند؛ محق  اردبیلی است از صید بخورد و ونانچه نتواند فدیه دهد از میت

حرمت آن برداهته هده است، بلکه خود صیدی که  تنها نه: »دیگو یماین نظریة عالمه حلی 

: دانهد  یمه بر محرم حرام است ذبح کرده و از آن بخورد و مستند این حکم را عقهل و نقهل   

 دیه آ یمنظر  (. به423: 9ق، ج1409)محق  اردبیلی، « م  االختصار علی قصد رف  االضطرار»

 اضطرار است. قاعدۀمراد از عقل 

ویجوز للمضطر االکل و یفدی، و ان کان عنده میته، فان تمکن من الفداء اکل الصهید و  »

ای ال یحرم بل یجب االکل من الصید المحرم علی المحرم اذا اضطر الیه و یجهی  « اال المیته

و ذلهک واضهح بالعقهل و النقهل، معهل       ذبحه بنفسه اذا لم یذبح له محل فی الحل اوالحهرام 

 (.423: 6ق، ج 1409)محق  اردبیلی، « االختصار علی قصد رف  االضطرار

جههاد   در بهاب است،  قلمداد کردهیکی دیگر از مواردی که اضطرار را از مصادی  عقل 

  رس، بهه ی حرام و هم در جواز قتل در تها ماهباره هم در وجوب دفاع در  نیدر ااست که 

جوازها به ایضا عنداالضطرار ذلک و دلیل جهواز قتهل    لیو دل»دلیل عقل استناد کرده است: 

الترس من الفساد و الصبیان والمسلمین، م  عدم امکان التحرز، و عدم الهذب الهدف  اال بهه،    

ظاهر، وکانه مذکور فی الخبر ایضا و الدیهه علهی قاتهل المسهلم الهذی ههوالترس، والقهود        

 «.بالعقل و النقل... بالطری  االولی

قال فهی المنتههی ال یجوزقتهل    »وی ضمن نقل نظر عالمه حلی از کتاب منتهی المطلب: 

)عالمهه  « صبیانهم اجماعا و لو قاتلت المرئه لم یتجه قتلها اال م  االضهطرار، لعمهوم االدلهة   

گهر  (، حتی اگر زنان کفار با مسلمانان بجنگند کشتن آنان جایز نیسهت، م 911: 1333حلی، 

 در صورت ناواری، عموم ادله دال بر این حکم است.

الحجه و محرم( آیات ههریفة   ، ذیالقعده یذهای حرام )رجب،  دلیل تحریم جهاد در ماه

و نقهل   را عقهل حکهم   نیه در اسورۀ توبه است. ولهی دلیهل اسهتثنا     3و2بقره و آیات  217

 (.454: 7 ج ق،1409 ،یلیاردب« )دلیل االستثناء کانه العقل و النقل: »داند یم

 قهرار مسهلمانان   حملهة اضطرار قتل مسلمانانی را که کفار آنهان را سهپر    قاعدۀبراساس 
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 ههود  ینمه همین سبب بر قاتل دیه و قصاص واجهب   و به، جایز همرده هده است اند داده

 (.453: 7ق، ج1409)محق  اردبیلی، 

ی کهه در  مسائلاز عمده : »دیگو یمعقلی بودن این قاعده  دربارۀیکی از محققان معاصر 

بهوده، ایهن    هها  زمان همةملل مختلآ در  دییتأباب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و 

ی ههود قابهل مجهازات و    ا مجرمانهمرتکب عمل  عمداًاست که هر کس به حکم ضرورت 

که برای جان یا ح  فرد  هود یمبر اثر خطر هدید ایجاد  معموالًسرزنش نیست. این حالت 

 المثهل  ضهرب تنها از طری  ارتکاب جرم قابهل احتهراز اسهت. در حقهوق روم      دیآ یمپیش 

الضهرورات تبهیح   » قاعهدۀ معهروف اسهت، حقهوق اسهالم     « هناسهد  ینمه ضرورت قهانون  »

ترتیهب حالهت    ، بهدین کنهد  یمه جرم اضطراری را توجیهه  « رف  ما اضطروا»یا « المحظورات

)محقه  دامهاد،   « خ همواره دلیلی بر عدم مسئولیت هناخته هده استتاری در طولضروری 

(. اگروه آیات و روایات با هرایطی دال بر عهدم مجهازات مضهطّر اسهت، امها      123: 1381

قاعدۀ )الضرورات تبهیح المحظهورات( مفهاد     اصوالً»دلیل این قاعده عقل است:  نیتر عمده

 (.137: 1381)محق  داماد، « یک حکم عقلی است

 حرمت معاونت بر فعل حرام  قاعدۀعقل به معنای . 4. 2

 قاعهدۀ یکی از قواعدی را که محق  اردبیلی آن را از مصهادی  دلیهل عقلهی دانسهته اسهت،      

( بر آن 10)مائده: « والتعانوا علی االثم و العدوان» فةیهر ةیآمعاونت بر فعل حرام است که 

معاونت در جرم نیز به جهت دارا بودن  کند، داللت دارد که هاید بتوان گفت عقل حکم می

که فقیههان متعهددی بهه ایهن قاعهده       هود یمعناصر تحق  عمل مجرمانه، مشمول مجازات 

( و محقه   7: 4ق، ج 1409؛ محقه  کرکهی،   27: 3ق، ج 1410)ههید ثهانی،   اند کردهاستناد 

ه والفسهقه  الهک فی تحریم معونة احد مهن الظلمه  » :دیگو یمدرک عقلی آن  دربارۀاردبیلی 

فی الظلم و الفس  ویدل علیه العقل و النقل من الکتاب والسنه واالجماع )محقه  اردبیلهی،   

 (.  64: 8ق، ج 1409

یکی دیگر از قواعدی که محق  اردبیلی آن را از مصهادی  عقهل دانسهته، قاعهدۀ فقههی      

واالیات واالخبار الدالة علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر اال »احترام مال مسلمان است: 
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یدل علی عدم الجواز وعدم الصحیة و عدم انتقال المال من هخص الهی   –باذنه وکذا العقل 

وجهه  »همهان کتهاب آورده اسهت:     12(. در جلد 158: 8ق، ج 1409ی، )محق  اردبیل« آخر

« بغیهر اذن ههریکه ظهاهر مهن العقهل و النقهل       رهیو غتحریم الشریک فی الجدار المشترک 

، 452، 439، 212:  10، ج 362)صفحة  9( و در جلد 120: 12ق، ج 1409)محق  اردبیلی، 

 دلیل عقلی ذکر کرده است. معنای را به( نیز این قاعده 49: 12، ج 538: 11ج 

 مسئلهدرک فطری از یک  عنوان بهاستناد به عقل . 5. 2

الهزام العاقلهه خهالف العقهل و النقهل      »آورده است:  البرهان و هدیالفا مجمَ 14لد در جوی 

 (.283: 14ق، ج 1409ظاهرا اال فی المنصوص )محق  اردبیلی، 

 البرهان و دهیالفا مجمعدر  و عقل. ضمان عاقله 3

ضمان عاقله در جنایات خطایی از احکامی است که در فقه مشهور است و قانون مجهازات  

آن بها توجهه بهه قاعهدۀ مههم       دربهارۀ گهو  و پیروی کرده است، ولی گفت از آناسالمی هم 

ی مورد توجه بوده است؛ ههیخ مفیهد   و حقوقمسئولیت هخصی همواره در تحقیقات فقهی 

ی کهه  ا هیه دبهه جهانی، جههت اخهذ      تواند یمبر این باور بود که عاقله پس از پرداخت دیه 

 دانهد  یمه ادریس حلی نظریة ههیخ مفیهد را خهالف اجمهاع      پرداخته است مراجعه کند، ابن

 نیالمتعلم تبصره( و در 667: 3)ج  االيكامقواعد در(؛ عالمه حلی 322ق: 1270ادریس، )ابن
عاقله است و جانی مسئول  بر عهدۀجنایات خطایی  ةید( بر این باور است که 274)صفحة 

از نقهد   عهیالشؤ  مختلؤف  در کتهاب (، ولهی  667ق: 1389پرداخت آن نیست )عالمهه حلهی،   

اجمهاع   بهرخالف هیخ مفید، برآهفته و با انتقهاد از ابهن ادریهس مبنهی      ةینظرادریس بر  ابن

ادریس نظریهة ههیخ مفیهد را خهالف اجمهاع       اینکه ابن: »دیگو یممفید  خواندن نظریه هیخ

ی هها  اجمهاع به  و آگاهمذهب  انگذارانیبناز روی عدم علم است، زیرا هیخ مفید از  داند یم

ی فقهی بوده است و با تمجید فراوان از هیخ مفید، نظریهة او  ها هینظراصحاب و اختالفات 

(. با بررسی ایهن موضهوع در   278ق، ج: 141)عالمه حلی، « داند یمرا جم  بین عقل ونقل 

( 317ق: 1416، 15ق، ج 1410؛ هههید ثهانی،   294ق: 1409کتب معتبر فقهی )محق  حلی، 
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هیخ مفید، سالربن عبدالعزیز و با توجه به تحلیلی که عالمه حلی بر  جز بهکه  هود یمدیده 

قائل به ضمانت عاقله و عدم رجوع  ی آورده است، مشهوراز وهیخ مفید و در دفاع  ةینظر

انتقهاد   در برابهر ه حلی با دفاع از هیخ مفید عالمبه جانی هستند. هاید بر همین مبناست که 

 و منقهول رجوع عاقله به جانی آورده است: هیخ مفید بین معقهول   دربارۀادریس از وی  ابن

لی تضهمین العاقلهه و   جم  بین المعقول و المنقول فان االجماع لمادل ع» جم  کرده است:

العقل لمادل علی ان العقوبه انما یحب علی الجانی ... وجعل لها الرجوع علی الجانی تعویال 

همین سبب است که محق  اردبیلی  و به( 278: 9ق، ج1415علی دلیل العقل )عالمه حلی، 

ق، 1409)محقه  اردبیلهی،   « الزام العاقله خالف العقل والنقل اال فی المنصوص»گفته است: 

والعمهده ان مواخهذه غیهر الجهانی بحنایتهه مخهالآ       »است کهه:   کرده دیتأک( و 155: 14ج 

 (.282: 14ق، ج1409)محق  اردبیلی، « للقوانین العقل والنقل

 دلیل مستقل عنوان به. عقل 4

های مشترک دارنهد، طبقهة بهاال مالهک      ی وند طبقه که پلهها در ساختمان کند یمعقل حکم 

برای مالهک طبقهات    ها پلهی از ور بهرهکند که  درک می مستقالً، زیرا عقل بودخواهد  ها پله

 مسهتقل ویزی جهزء درک   نیا(. 355: 9ق، ج 1409فوقانی ضروری است )محق  اردبیلی، 

از  البرهؤان  و دهیؤ الفا مجمَعقلی نیست که محق  اردبیلی در صدور نظریات خود در کتاب 

بهر ایهن وی    (. عهالوه 308و132،133،420: 12ق، ج 1409)محق  اردبیلی،  ردیگ یمبهره  آن

، بلکه مبانی را با محهک  دهد ینمپژوهی خود مشهور بودن نظریه را مالک عمل قرار  در فقه

مشهور با عقل قطعی تعهارض داههته    ةینظر و ونانچه کشد یمعقل قطعی به نقد و بررسی 

 گونه آن(. 467: 14ق، ج 1409)محق  اردبیلی،  دارد یمباهد، عقل را بر نظریة مشهور مقدم 

 .دارد یمی دیگر بیان نظرکه در تنصیآ دیه زن، 

مسهاوی   هها  جراحهت ند که مرد و زن در دیه و قصهاص اعضهاء و   ا مشهور فقیهان برآن

. مستند ایهن  گردد یبرمهستند تا دیة آن به ثلث برسد. وقتی دیة زن به ثلث رسید، به نصآ 

و روایات دیگهری   اند رفتهیپذ)ابان( است، مشهور فقیهان هیعه این روایت را نظریه روایت 
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گفتم:  )ع(به امام صادق: »دیگو یمنیز به همین مضمون در مجام  روایی موجود است. ابان 

فرمهود: ده   )ع(آن وقهدر اسهت؟ امهام    ةیدمردی که انگشت زنی را قط  کرده است  دربارۀ

هتر. گفتم دوتا را قط  کند، فرمودند بیست هتر. گفتم سهه تها انگشهت زن را قطه  کهرده،      

سهه   اهلل سهبحان فرمود سی هتر. گفتم وهار انگشت را قط  کرده فرمود: بیست هتر. گفهتم  

در انگشت را قط  کند سی هتر دیه باید بدهد وهار تا انگشت قط  کند بیست هتر. وقتهی  

و مها از کسهی کهه آن را گفتهه بهود بیهزاری جسهته         دیرس یماین مطلب به ما بودیم  عراق

فرمود: آرام باش ای ابان! ایهن   )ع(این را آورده یک هیطان است؟ امام صادق آنکه: گفتم یم

دیهه بها مهرد مسهاوی اسهت امها وقتهی بهه          سوم کحکم رسول خدا)ص( است که زن تا ی

سهنت   کهه  یدرحالابان تو مرا با قیاس گرفتی ای  گردد یبرمرسید دیه زن به نصآ  سوم کی

 (.299: 1367)کلینی، « گردد یمهود دین نابود  اسیاگر ق

مدارانهه ههم از نظهر     ی عقهل ا وهیهپژوهی انحصاری خود با  محق  اردبیلی با روش فقه

کنهد و   ارزیهابی مهی   و داللهت سندی و هم با تکیه بر عقل قطعی این خبر را به جهت سند 

یشکل امر مفهوم الموافقة، فان العقل بحد بحسهبِ الظاهرانهه اذا کهان ثالثهون      بل: »دیگو یم

الزما فی الثالث، فیکون الزما فی االرب  بالطری  االولی، فعلم انه ال ینبغی الجراه فیهه ایضها،   

« اذقد یخفی الحکمه ولهذا هرطوا العلم بالعله فی اصل المفهوم و وجودها فی الفرع فتامهلّ 

: دیه فرما یمه ( و سهپس بها بررسهی راوی در نهایهت     469: 14ق، ج 1409ی، )محق  اردبیله 

 (.470: 14ق، ج1409)محق  اردبیلی، « وبالجملة الحکم مخالآ للقواعد کما عرفته»

ی مشهور گردن ننهاده و ممنوعیت مطل  زنهان  ها هینظرهمین روش است که به  ةیپابر 

محهروم ههدن    و دربهارۀ ( 15: 12ج  ق،1409از قضاوت را نپذیرفته است )محق  اردبیلی، 

هذه مسئله مشکلة و النها »گوید:  ی زمین آن را خالف ظاهر قرآن دانسته و میبر ارثزن از 

خالف ظاهر القران و عموم االخبار الکثیره الداله علی ان الهزوجین یرثهان کهل واحهد مهن      

)محقه  اردبیلهی،   « صاحبه من جمی  ماترکه کسایرالوارثة، فا االخراج الزوجة منهها مشهکل  

بود، ولهی در   مشهور پیروی کرده ةینظر(. اگروه قانون مدنی ایران از 443: 11ق، ج 1409

 اصالحات اخیر، ارث بردن زن از زمین به تصویب رسید. 
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 . عقل به معنای اصل عملی5

در بیشتر متون فقهی و اصولی ادلة عقلی را به اصول عملیهه )استصهحاب، برائهت و غیهره(     

، (125: ص2 ج ق،1414؛ ههههید اول، 155: 3ق، ج1413)عالمههه حلههی،  انههد کههردهتفسههیر 

ونهین   دیه آ یمه نظهر   به تعاریآ متعارف از اصل عملی و دلیل عقلی بهه  با توجه که یدرحال

 خیماننهد هه  تفسیری با قواعد وضعی ناسازگار است. ظاهر کلمهات بیشهتر فقیههان پیشهین     

زهره، محق  حلی عالمه حلی، هههید اول، هههید ثهانی، صهاحب      ی، ابنمرتض دیسطوسی، 

از آنهان در   کهدام  چیه رو نیازاست، معالم. داللت بر این دارد که استصحاب، حکمی عقلی ا

(. محقه  اردبیلهی نیهز    543: 2ق، ج 1411)انصاری،  اند نکردهاستصحاب به احادیث استناد 

عقل، اصل استصحاب، اههتغال و برائهت را اراده کهرده     واژۀی ریکارگ بهدر برخی موارد با 

 المطلؤب یمنتهؤ  (. عالمه حلی نیز در165: 11، ج 127: 3ق، ج 1409است )محق  اردبیلی، 

؛ محقه  اردبیلهی،   70: 1333دلیل عقلی را به معنای اصل برائت آورده است )عالمه حلهی،  

 (.497: 7ق، ج 1409

محق  اردبیلی اصل طهارت و اباحه را نیز به معنای عقهل تفسهیر کهرده اسهت )محقه       

در  (. وی در بیان حکهم اباحهه اههیاء   157، 156: 221: 11، ج 312: 1ق، ج 1409اردبیلی، 

عقلهی اسهت )محقه      صهرفاً سبب که اصل اباحهه    کنار نقل به عقل استناد کرده است. بدان

و بالجملة العقل و النقل دلیل اباحه کل هیء و : »دیگو یم( و 221: 11ق، ج 1409اردبیلی، 

بررسهی آثهار فقیههان     و بها ( 213: 1ق، ج 1409)محق  اردبیلی، « طهارتة حتی یعلم خالفه

 اصهل  ای فقههی یه  ا قاعدهموارد  در اغلبکه آنان نیز مرادهان از عقل  هود یمبرجسته دیده 

که در مناب  زیر فقههای   گونه آنعملی بوده است و کاربرد عقل به معنای مستقل نادر است. 

که هر کدام در عصر و دورۀ خود سهرآمد بهوده اسهت، در     و مکتبعظام و صاحب سبک 

ق، 1981؛ نجفهی،  122: 3، ج الحؤج  کتؤاب ق، 1407، : خوییاند دهپژوهی خود استناد کر فقه

؛ سید مرتضهی،  126: 16، ج 265: 26، ج 476: 22، ج 405: 36، ج 35: 21، ج جواهرالكالم

ق، 1388؛ عالمهه حلهی،   61: 2، ج بمكاس ق،1411؛ هیخ انصاری، 445: االنتصارق، 1415

ق، 1270ادریهس،  ؛ ابهن 76: 3ج  المطلؤب،  یمنته، 1333؛ عالمه حلی، 44: 1، ج الفقهاء تذکره
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؛ عالمهه  554،166: 21، الحدائ  الناظره، ج 1363؛ هیخ یوسآ بحرانی، 463: 12، ج السرائر

، 62: 9، ج المسؤائل  اضیؤ ر ق،1404؛ طباطبهایی،  227: 5، ج عهیالش مختلفق، 1415حلی، 

 (.427: 1، ج الفقاهة مصباحق، 1407خویی، 

 یریگ جهینت. 6

فقهی و حقهوقی امامیهه در قهرن دههم      ژۀیوسبک و مکتب  حبمحق  اردبیلی از فقیهان صا

عالمه حلهی   االيكام قواعدکه هرح  البرهان و دهیالفا مجمَهجری است. او در کتاب وزین 

علمیه قم تصحیح هده و در وهارده جلد به زیور طبه    حوزۀاخیراً توس  محققان -است و

بر مبانی بنیادین کتهاب و سهنت،    اتکابر  پژوهی خود عالوه با روش فقه -آراسته هده است 

به عقل و نهادهایی وون قاعدۀ سهله و سمحه اهتمام جدی، داهته است و در هر فرعهی از  

کهرده اسهت، اگروهه در     اسهتناد بر ادلة مهم نقلی به دلیهل عقهل نیهز     فروعات هرعی عالوه

. کهرد  یمه ی رگه  جلهوه  فروغ کممکاتب فقهی و حقوقی پیشین دلیل عقل در فرایند استنبا ، 

 عنوان بهی هم و گاهفقهی و اصول عملی متجلی هده  قاعدۀولی در مکتب وی در پوهش 

ی را کهه  و مسهلمات ، و بهه اسهتناد آن برخهی از مشههورات     کرد یمعقل قطعی به آن استناد 

 فهرد  منحصربهکه با این روش  گونه آن، دیکش یمبه والش  اند نداهتهی جزء ههرت ا پشتوانه

، ارث زوجه از زمهین، ضهمانت عاقلهه در جنایهات     در قضاوتهر  رجولیت  دربارۀخود 

 ازی بیان داههته اسهت و   گریددیه  و... نظریات  از ثلثخطایی و تنصیآ دیة زن در بیش 

قواعد فقهی، تالهی عقالنی مبتنی بر اصول و موازین هرعی برای پاسهخگویی بهه    که آنجا

بیشترین معنایی که از عقل اراده کرده،  رو نیازااستنبا  بوده است،  ندایدر فرحوادث واقعه 

 . ستقاعدۀ فقهی ا
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