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  کارکردهاي عقل در دین پژوهی 
  سعیده حسینیان

  
  :چکیده

ي آن  عقل موهبتی است که خداوند متعال در سرشت آدمی به ودیعه نهـاده و بـه واسـطه   
روست کـه عقـل در    امکان بازشناخت و هست و نیست حق از باطل را یافته است و هم از این

  .لمداد شده استعرض سایر منابع دینی حجت االهی و منبع مستقلی ق
در این مقاله نقش عقل در انواع و حدود کارکرد آن در اثبات مبادي دین، اصول عقاید، 

هاي دستوري و احکام، همچنین تعالیم ارزشی و اخالق بازکاوي و تبیـین شـده اسـت؛     آموزه
انداز کاربرد عقل در اجتهاد فراگیـر پیرامـون معـارف     حاصل کوشش مؤلف نمایان شده چشم

 .استدینی 

  
» تالزم عقل وشـریعت «یکی از اصولی که در شریعت اسالم جایگاه ویژه و بلندي دارد 

کُلّ ما حکـم  «، و »کُلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع«است که در حوزة احکام به عبارت 
اي اسـت بـر    براي بازشناسـی ایـن امـر کـه مقدمـه     . شود تعبیر می» به الشرع حکم به العقل

ها آمده  دین، الزم است بدواً مراد از واژه عقل، با توجه به آنچه در فرهنگرهیافت عقلی به 
و نیز معانی کاربردي آن در قرآن کریم ولسان شارع مشخص گردد و سپس انـواع عقـل و   
دالئل تمسک به آن و شرایط کارآمدي عقل ارائه گردد و آنگاه نسـبت بـین عقـل و سـایر     

  .در نتیجه آن نقش عقل در نوفهمی دین تبیین گرددمنابع دین مورد بررسی قرار گرفته و 

                                                             
   12/8/83: تاریخ تأیید 20/7/83: تاریخ دریافت .  
  کارشناسی ارشد االهیات.  
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  واژه عقل در لغت و معانی کاربردي آن در قرآن. 1
» العین«شناسان به نام عرب است در کتاب معروف  خلیل بن احمد فراهیدي که از لغت

و ) 159، ص 1ق، ج  1409الفراهیـدي،  (» العقل نقیض الجهـل «: در معنی عقل آورده است
در نتیجه، وي عقل را ) 158: همان( »الجهل نقیض العلم«: ین معنا کرده استجهل را نیز چن

» شددت یده بالعقال: عقلت البعیر عقالً «: در همین کتاب آمده است. داند مرادف با علم می
اسماعیل بن حماد جوهري که از لغت شناسان قرن پنجم است نیـز عقـل را   )  159: همان(
  .کند معنا می) 1768، ص 5الصحاح، ج (» حجر و نُهی«

، »تامل»  ،»تمییز«، » قلب«هاي معروف لغت عرب، واژه عقل در معانی  همچنین در کتاب
ذکر شـده  » یابد استعدادي که با آن آگاهی و علم تحقق می«و » قوه«، »دیه«، »قلعه و حصن«

ـ  «به عالوه عقل به عنوان )  71و  70، صص 4ج : 1369ابن فارس، . (است ر و وسـیله تفکّ
  )انیس( .آمده است» استدالل و ترکیب تصورات و تصدیقات

هایی که به طور خاص براي تعریف الفاظ قرآن تدوین شده و به مفـردات یـا    در کتاب
با توجه به کاربرد مشتقات آن در آیات قرآن چنین » عقل«غریب القرآن  معروف است واژة 

  :استراغب اصفهانی، ذیل واژة عقل آورده : معنا شده است
ـّئة ةالعقل یقال للقو«  ةلقبول العلم و یقال للعلم الذي یستفیده االنسان بتلک القو الـمتهي
شـود کـه مهیـاي     اي گفته مـی  عقل به قوه) (354ص، : ق 1392الراغب االصفهانی، (» عقل

  ).برد عقل گویند می پذیرش علم است و به علمی که انسان با این قوه از آن بهره 
معنا کرده است و در بیـان ایـن معـانی    » استمساك«و » امساك«ل را وي سپس اصل عق

شـعرها و   ةعقل البعیر بالعقال و عقلت المرأ«: عباراتی به عنوان شاهد مثال ذکر نموده است
پاي شتر با عقـال بسـته شـد، زن مـویش را بسـت، زبـانش را از گفـتن        (» کفّه: عقل لسانه
  .آمده است »حصن«به معناي » معقل«و از همین ریشه واژة . )بازداشت

شـرح زیـر معنـا     در کتاب قاموس قرآن نیز که از مفردات جدید قرآنی است عقل را بـه 
  :نموده است

) 75): 2(بقره (» ثم یحرّفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون«فهم،  معرفت، درك، : عقل 
» هـم یعلمـون  و«دانسـتند   کردند در حالی که مـی  یعنی آن را پس از فهمیدنش دگرگون می

و قالوا لو کنا نسـمع او نعقـل مـا    «. راجع به فهم کالم اهللا است» عقلوه«راجع به تحریف و 
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فهمیـدیم در   دادیم و مـی  اگر گوش می: و گفتند ) 10): 67(ملک (» کّنا فی اصحاب السعیر
آن را جز دانایـان  )  43): 29(عنکبوت (» و ما یعقلها االّ العالمون«بودیم  میان اهل سعیر نمی

اگر آیات قرآن را تتبع کنیم خواهیم دید که عقل در قرآن بـه معنـی فهـم و    . کنند درك نمی
عقل به صورت اسمی در قرآن نیامده و فقط به صورت فعـل مثـل   ... درك و معرفت است

  )28، ص 5، ج 1361قرشی، (» به کار رفته است» عقلَوه، یعقلون، تعقلون، تَعقلُ«
  :، نیز چنین آمده است »ت القرآن الکریمالتحقیق فی کلما«در 

اصل واحد در ماده عقل، تشخیص صالح و فساد در جریان زندگی مـادي و معنـوي،   «
، پس حقیقت قوه عاقله، تشخیص امـور  ...سپس ضبط و حبس براساس آن تشخیص است 

صالح و فاسد و ضار در جریان زندگی مادي و معنوي و سپس ضبط و حبس نفس، برطبق 
  )، ماده عقل1386مصطفوي، (  .ین تشخیص استا

شـود کـه عقـل دو وجـه دارد وجـه نخسـت آن        با توجه به آنچه ذکر شـد معلـوم مـی   
، »فکـر «، »ادراك«، » معرفـت »  است که از معانی لغوي آن هم چـون » شناختن«و » شناخت«
ز معـانی  اسـت کـه ا  » نگاه  داشتن«و » بازداشتن«آید و وجه دوم آن  به دست می» استدالل«

  .شود استفاده می» حصن«و » کَف«، »نهی«، »منع«، » امساك«چون 
  

  انواع عقل. 2
عقل را به اعتبار کمال و نقصان ، سالمت و فساد و یا متعلَّق آن بـه عنـاوین گونـاگون    

به لحاظ تقدیر معـاش و اصـالح معـاد، عقـل را     ) ع(اند، حضرت امیرالمؤمنین تقسیم نموده
  :اند چنین توصیف فرموده

شـیخ  (» افضل النّاس عقالً احسنهم تقـدیراً لمعاشـه و اشـدهم اهتمامـاً باصـالح معـاد      «
گیري معاش و  برترین مردم از جهت عقل ، بهترین ایشان در اندازه) (976: 1377االسالمی، 

  )پر اهتمام ترین آنان در اصالح معاد خویش است
  .اند ر دین فرمودهچنین آن حضرت در وصف اهل بیت و چگونگی تفکّر د هم

العلم کثیر و رعاتـه   ة، فانّ رواية، ال عقل سماع و روايةو رعا يةعقلوا الدین عقل و عا... «
   »قلیل

                                                             
   دین را چنانکه باید دانستند و فراگرفتند به کار بستند، نه که تنها آن را شنفتند و به 3، بند 239نهج البالغه، خطبه ،
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البته در این حدیث عقل به معناي شناختن و اندیشیدن مـورد نظـر قـرار گرفتـه و اگـر      
عایی یـا وعـایی   اي ر اندیشیدن بر پایۀ درك و تأمل و عمل بدان باشد چنین تعقل و اندیشه

  است 
و در غیر این صورت دریافتی سطحی و ظاهر بینانه دست خواهد داد کـه آن را عقـل    

  .اند روایی یا سماعی خوانده
باشد که از این  آنچه از انواع عقل در این تحقیق مورد نظر است معنی اصطالحی آن می

  .اند جهت آن را به عقل نظري و عقلی عملی تقسیم نموده
انـد؛ فـارابی در تعریـف     ز فیلسوفان عقل نظري و عقل عملی را دو نیرو دانسـته برخی ا

  :گویند عقل نظري و عملی می
ان النظریه هی التی بها یحوز االنسان علم ما لیس من شأنه ان یعمله االنسان و العملیـه  «

  »هی التی یعرف بها ما شانه ان یعمله االنسان بارادته
  :فرماید یمالهادي سبزواري نیز م

  »لةعما مةللنّفس قوتان، عقل نظري و عملی ، ان تشأ فعبر عالّ« 
براساس این تعاریف، عقل نظري و عقل عملی هر دو مبـدأ ادراك هسـتند و اخـتالف    

هاست؛ به عبارت دیگر مـدرکات عقـل نظـري موجـوداتی      ها به واسطۀ نوع مدرکات آن آن
عقل عملی در محدودة اختیـار انسـان؛ بـه دیگـر     خارج از اختیار انسان هستند و مدرکات 

سخن بررسی بود و نبود اشیاء بر عهدة عقل نظري است و تشخیص حسن و قـبح اعمـال   
  .باشد با عقل عملی می

عالمه شیخ محمدرضا المظفر نیز در اصول فقه اختالف عقل عملی و نظري را براساس 

                                                                                                                                                     
  .دیگران گفتند که راویان دانش بسیارند لکن پاسداران آن اندك به شمار

  رعایت . گویند» وعی«وعایه به معناي حفظ کردن و نگاه داشتن است و اگر کسی حدیق را حفظ کند و بفهمد به او
  . 86و  85آیین خردپروري، ص . نیز به معناي تطبیق اعمال به احکام دینی ذکر شده است

  ن است که انسان بـدان علـم   ، نظري آ)عقل(، 37، به نقل از فقه و عقل، ص 310غررالفرائد فی فن الحکمه، ص
شود چیزي کـه انسـان بـه اراده     عملی آن است که بدان شناخته می) عقل(چیزي را فراگیرد که شأنش عمل نیست و 

  .کند خویش بدان عمل می
  همان، نفس دو قوه دارد، عقل نظري و عملی و اگر خواهی آن را به قوه دانشور و قوه عملگر تعبیر کن.  
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  :اند اند و مرقوم داشته ها دانسته تفاوت مدرکات آن
تفاوت بین دو عقل از جهت مدرکات است؛ پس از مدرك، چیزي باشـد کـه شایسـته    «

است بدان عمل شود یا ترك شود مانند نیکی عدل و زشتی ظلم پس عقـل عملـی نامیـده    
کـل  : انـد  شود و اگر مدرك ، چیزي باشد که سزاوار است دانسته شود مثل این که گفته می

. شـود  عمل ندارد ادراك آن عقل نظـري خوانـده مـی   تر از جزء است، که ارتباطی به  بزرگ
  )222، ص 2ج : ق 1386مظفر، (

الـدین رازي، بـه همـین نظریـه      دکتر مهدي حائزي یزدي نیز، در نقـد از نظریـه قطـب   
الـدین رازي در ایـن اسـت کـه در پایـان       اند؛ به نظر ما اشتباه قطب متمایلند چنانکه فرموده

دانـیم عقـل از    صدق است؛ در صورتی که خوب می گوید عقل عملی،عامل اجراي فعل می
» باشـد  آن جهت که عقل و درك است؛ چه نظري و چه عملی، عامل فعـل و تحـرّك نمـی   

  ).2 20تا، ص  حائري یزدي، بی(
عده دیگري از دانشمندان اسالمی همه مدرکات را در حـوزة عقـل نظـري قـرار داده و     

نفس انسـان دو  : گوید ین رازي در این باره میالد قطب. دانند عقل عملی را مبدأ تحریک می
نیروي اول عقل نظري و نیروي . قوه دارد یکی مبدا ادراك نفس و  دیگري مبدأ فعل اوست

  )38: 1381دوست،  علی(، »دوم عقل عملی است
اگرچـه در  : انـد  اند چنانکه فرمـوده  از متأخران استاد جوادي آملی همین مبنا را پذیرفته 

شود، ولی اگر  کند، اطالق می اي که حکمت عملی را درك می عملی به قوهاصطالح ، عقل 
عقل عملی یعنی نیروي مدبر، مدیر و نیروي : ما اصطالح را این طور قرار دهیم، بهتر است

نه نیرویـی  ) 11، ص 1ج : 1392الکلینی، (» عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان«اجرایی که 
کند؛ زیرا درك همه مسـائل، خـواه نظـري و خـواه      یکه مسائل و حکمت عملی را درك م

  )188مراحل اخالق در قرآن، پاورقی ص . (عملی، بر عهده عقل نظري است
عقـل عملـی، آن قـوه    : فرماینـد  استاد جوادي آملی در کتاب رحیق مختوم نیز چنین می

  )122: 1375جوادي آملی، . (»دهد نفسانی است که کارهاي تدبیري بدن را انجام می
اگرچه در تفسیر عقل عملی و نظري اختالف است، لیکن شایسته آن است که ایـن دو  «

آن چه به ادراك و فهم   براین اساس،. را ناظر به همان دو بخش نظري و عملی انسان بدانیم
گردد، اعم از آن که موضوع و متعلّق آن، خارج از حوزة اراده انسان باشد و یا  انسانی باز می
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باشد و آنچه به جناح  ارادة انسان تحقق پیدا کند در محدوده عقل نظري میآن که در ظرف 
مربوط به عقل عملی است ، از ایـن دیـدگاه، عقـل عملـی      نماید،  عملی انسان بازگشت می

اي است که کنش و رفتار آدمی را کنترل کرده و با تدبیر خـود رضـوان االهـی را     همان قوه
  .»گرداند نصیب انسان می

راجـع بـه اسـتدالل و تفکّـر و     ) علیهم السالم(ر زبان قرآن و سنّت معصومین آن چه د«
باشد، و آن چـه   بینی االهی و جزم و نظیر آن وارد شده است، ناظر به عقل نظري می جهان

ناظر به عقل عملـی   دربارة ایمان، اراده، اخالص نیت، محبت، عزم و مانند آن رسیده است،
العقل ما عبـد بـه الـرحمن و    «: فرماید ث شریف است که میاست و از این جمله، آن حدی

  )154و 153صص : همان(» اکتسب به الجنان
استاد عالمه جوادي آملی عالوه بر آنکه عقل عملی را نـاظر بـه کـنش و رفتـار آدمـی      

دانند چنانکه در این مورد مرقوم  اند، اعتقاد و ایمان را نیز از شؤون حکمت عملی می دانسته
  .دان داشته
علم به بود و نبود جزء حکمت نظري است و علم به مفید بودن ایمان و سودمند بودن «

است نه   عمل به احکام، جزء حکمت عملی است، اما خود اعتقاد و ایمان که از سنخ عمل
از سنخ علم، البته از سنخ عمل جانحه نه جارحه، جزء وظایف عقل عملی و از شؤون وي 

شود که اعتقاد و ایمـان را جـزء    در برخی از کتب مالحظه می شود، پس آنچه محسوب می
دارند ناصواب است، زیـرا   حکمت نظري و عمل صالح را جزء حکمت عملی محسوب می
ها فعلی قلبـی اسـت و از    شناخت مبادي جهان آفرینش حکمت نظري است و اعتقاد به آن

  )16ص : 1379همو، ( ».دار آن عقل عملی است شؤون حکمت خارج و عهده
در مجموع نظر استاد جوادي آملی بر این است که انسان داراي دوقوه است عقل نظري 

باشد؛ حکمت  که مربوط به حوزة مدرکات است و مشتمل بر دو حکمت نظري و عملی می
کنـد و حکمـت    نظري در مورد هست و نیست، بود و نبود حقایق جهان تکوین بحث مـی 

کنـد و مـدرك هـر دو رشـتۀ معـارف       نشئه اعتبار بحث مـی باید و نبایدها، و   عملی دربارة
باشد اما عقل عملی ناظر به آن چیزي است که انسان  حکمت نظري و عملی عقل نظري می

و  15صـص  : همـان (  .کنـد  هاي یافته را در مادون پیاده می دهد و جهتی که فیض انجام می
37(  
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بزرگوار اسالم نقل فرموده کـه   دو حدیث از پیامبر» عقل«راغب اصفهانی در ذیل کلمه 
، عقل را به عنوان افضل مخلوقات ذکـر فرمـوده   )ص(مفید همین مبانی است، پیامبر اسالم 

  :است
ایـن  » تر از عقل نیافرید اي را گرامی ؛ خدا آفریده»ما خلق اهللا خلقاً اکرم علیه من العقل«

انـد، و قـوة    فسانی دانستهحدیث ناظر به آن وجهی از عقل است که فالسفه آن را از قواي ن
  :اند فرموده) ص(در حدیث دوم پیامبر . اند مدرکه تلقّی نموده

مفردات راغب، ( »ما کسب احد شیئاً افضل من عقل یهدیه الی هدي او یرده عن ردي«
  )، ذیل ماده عقل354ص 

  ».که در این بیان عقل به مکتسبات انسانی اطالق شده است
جهت، عقـل را بـه عقـل مطبـوع و عقـل مسـموع تقسـیم         نیز از این) ع(حضرت امیر 

ایست که در سرشت و جان آدمی نهاده شده اسـت و   اند، عقل مطبوع ناظر به آن قوه نموده
  :چنین است) ع(بیان حضرت امیر . عقل مسموع ناظر به مکتسبات انسانی است

  فمطـبوع و مسـموع    رایت العقل عقلین«
  ن مطبوعاذا لــم یک   و ال ینفع مــسموع
  »وضوء العین ممنوع    کما ال ینفع الشمس

  
  :اند در تعبیر دیگري مطبوع ومسموع را دو حوزه علم دانسته) ع(کما اینکه حضرت امیر 

نهج البالغـه،  (» مطبوع و مسموع، و ال ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع: العلم علمان«
  )338کلمات قصار، 

ته و به گوشش هشته، و بـه گـوش هشـته سـود     دانش دوگونه است، در طبیعت سرش«
  .»ندهد اگر در طبیعت سرشته نبود

از ) ع(مقصـود امـام  «: البالغه مقصود امام را چنین بیان کرده است ابن میثم در شرح نهج

                                                             
  برتر از عقل کسب نکرد که او را به هدایت رساند یا از هالکت برهاند کسی چیزي را.  
    عقل را دوگونه دیدم، پس یا مطبوع است یا مسموع، عقل مسموع سود نبخشد، اگر مطبوع نشده باشـد، چنانچـه

  ».نور خورشد نفعی ندارد، اگر چشم، روشنی نداشته باشد
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علم مطبوع عقل بالملکه است، یعنی استعداد رسیدن به علوم اکتسابی از طریق علوم بدیهی 
: 1362بحرانـی،  ( ».هاي دانشمندان است وع، همان شنیدهو ضروري، و مقصود از علم مسم

  )408، ص 5ج 
همان نیروي باطنی و فطري است که «به نظر استاد مطهري، مراد از عقل و علم مطبوع 

و مــراد از عقـل یــا علــم  » منشـاء نقــادي و تجزیـه و تحلیــل و ابتکــار و خالقّیـت اســت   
  )283ـ  281و ص  19ص : تا مطهري، بی(  ».علوم و معارف آموختنی است«مسموع

  
  دلیل لزوم تمسک به عقل .  3

اي که انسان به واسطه   عقل به عنوان نیروي اندیشیدن و مرکز فهم و تشخیص و نیز قوه
هاي متفاوتی که فیلسـوفان   دهد با وجود دیدگاه آن معارف را درك و خیر و شر را تمیز می

الواقـع   فـی . مورد پذیرش همگان اسـت اسالمی در تبیین حوزة عقل نظري و عملی دارند، 
عقل همان نیرویی است که خداوند متعال در سرشت انسان بـه ودیعـت نهـاده و بـا جـان      

واسطه آن قدرت و توان تمیز حق و باطل و هست و نیست را یافتـه   انسان تنیده است و به
ا توجه به و ب. دهد است و میزانی است که حسن و قبح و خیر و شرّ را از یکدیگر تمیز می

گیـرد و فـارق بـین انسـان و دیگـر       کارکردهاي آن به عناوین مختلف مورد توجه قرار مـی 
  .باشد موجودات می

یابـد و علـوم و معـارف را در     انسان با تمسک به اندیشه، حقایق جهان هستی را باز می
  .نشیند میزان عقل به سنجش می

آفریده اسـت، پیـامبر بزرگـوار    در عالم تکوین عقل اولین چیزي است که خداي متعال 
  :اند دو حدیث اندیشه برانگیز در این زمینه فرموده) ص(اسالم 

، 1ج : تا مجلسی، بی) (عقل اول چیزي است که خدا خلق کرد(» اول ما خلق اهللا العقل«
  )97ص 
  )همان) (اول چیزي که خدا خلق کرد نور من است(» اول ما خلق اهللا نوري«

کـه در سـوره یوسـف     قـل جایگـاهی بـس ممتـاز و ویـژه دارد تـا جـائی       در عالم تشریع نیز ع
انـا انزلنـاه قرآنـاً عربیـاً لعلکـم      «: است  ها بیان فرموده خداوند متعال نزول قرآن را براي تعقل انسآن

  )بیندیشیدو (ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درك کنید ) 2): 12(یوسف (» تعقلون
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» فیـه ذکـرکم افـال تعقلـون      لقد انزلنا الیکم کتاباً«: بیاء فرموده استچنین در سوره ان هم
شما در آن است؛ ) و بیداري(ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر ) (10): 21(انبیاء(

  )فهمید؟  آیا نمی
عالوه بر این قرآن کریم وجه امتیاز علماء و دانشمندان را به تعقل آنـان اعـالم فرمـوده    

  :است
هـا   ایـن «) 43): 29(عنکبـوت  (» لک االمثال نضربها للناس و مـا یعقلهـا اال العـالمون   ت«
  )کنند زنیم، و جز دانایان آن را درك نمی هایی است که ما براي مردم می مثال

نه تنها عقل براي اندیشه در آیات االهی، تفکّر در خلقت، و آمد و شـد شـب و روز و   
آیه از آیات قرآنی مرجع خطاب االهـی قـرار    49نیا در تسخیر ستارگان و تفکّر در دین و د

هاي دیگر که به معناي اندیشیدن و آگاهی انسانی کانون توجه قـرآن   گرفته است بلکه واژه
، »فهـم «، »تـدبر «، »فکـر «، »علـم «هـاي   واژه از ریشـه  1700کریم قرار گرفته است بالغ بـر  

باشد که طبعاً  می» لُب«و » نُهی«، »صیرتب«، »معرفت«، »فقه«، »قلب«، »سمع«، »ذکر«، »شعور«
در این مقام مجال پرداختن به هریک نیست، معهذا بـه روشـنی لـزوم تمسـک بـه عقـل و       

  .باشد اندیشه در عالم تشریع نمودار می
هاي  بن الحکم در کتاب حدیثی مشهور و مفصل از قول هشام) ع(بن جعفر از امام موسی

هـاي آن بـراي تبیـین     ، نقل شده که برخی از قسمت»لعقولتحف ا«و » بحاراالنوار«، »کافی«
  :شود جایگاه عقل در مکتب اسالم ذیالً نقل می

 …فبشـر عبـاد  : یا هشام انّ اهللا تبارك و تعالی بشّر اهل العقل و الفهم فی کتابـه، فقـال  «
  »اآلیه
البیان و دلّهم یا هشام انّ اهللا تبارك و تعالی اکمل للّناس الحجج بالعقول و نصر النبیین ب«

  »…علی ربوبیته باالدله
و سخّر لکـم اللیـل و     :فقال  علی معرفته بانّ لهم مدبراً  یا هشام قد جعل اهللا ذلک دلیالً«

  …»النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخّرات بامره ان فی ذلک آلیات لقوم یعقلون
  …»یا هشام ثم وعظ اهل العقل و رغّبهم فی االخره«
و تلـک االمثـال نضـربها للنـاس و مـا یعقلهـا اال       : انّ العقـل مـع العلـم فقـال     یا هشام«

  …»العالمون
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  »یا هشام ثم ذکر اولوااللباب باحسن الذکر«
یعنی عقل و » انّ فی ذلک لذکري لمن کان له قلب: یا هشام ان اهللا تعالی یقول فی کتابه«
  ».الفهم و العقل: قال» و لقد اتینا لقمان الحکمه: قال

باطنه، فامـا الظّـاهره فالرّسـل و     حجةظاهره و  حجة: یا هشام انّ اهللا علی الناس حجتین«
، کتـاب العقـل و   1اصول کـافی، ج  ( »، و اما الباطنه فالعقول)علیهم السالم(االنبیاء واالئمه 

  ).12الجهل، ح 
تمسـک بـه   ترین دلیل بـراي لـزوم    بنابر آنچه در تعریف عقل و انواع آن ذکر شده مهم

اندیشه و تشخیصـی اسـت کـه انسـان خـود،       باشد زیرا عقل همان قوه  عقل، خود عقل می
وسیلۀ عقل محک زده  شناسد و معارف علوم را به واسطه آن می طبیعت و جهان هستی را به

گونه که در آیات االهی و روایات  دهد و همان و سره را از ناسره و حق را از باطل تمیز می
اندیشه و تمیز، کانون توجه معارف االهی و مرجع خطابات   آمده، همین قوة )ع(معصومین 

که بـه تعبیـر امـام موسـی     (ربوبی است و تا این حجت درونی به کار نیفتد حجت بیرونی 

                                                             
  » بشـارت ده  : اهل عقل و فهم را در کتـاب خـود مـژده داده و فرمـوده    اي هشام، به راستی خداي تبارك و تعالی

  …بندگانم را
واسطه عقول بر مردم تمام کرده و پیامبران را به وسـیله بیـان    ها را به راستی خداي تبارك و تعالی حجت اي هشام، به

  …یاري نموده و با دلیل به ربوبیت خود رهنموده است
و مسخر کرد به خـاطر شـما   : مدبري دارند و فرموده است  خود ساخته که محققاًاي هشام، خدا این را دلیل معرفت 

راستی در این موضوع آیاتی است بـراي مردمـی کـه تعقـل      ها هم مسخر فرمان اویند به شب و روز و ماه را و ستاره
  …کنند

  …اي هشام، سپس عقلمندان را پند داده و به آخرت تشویق کرده است 
زنـیم و آنـرا تعقـل نکننـد جـز       ها را براي مردم می این مثل: دانش باشد؛ پس خدا فرموده است اي هشام، عقل همراه

  …دانشمندان
  …اي هشام، سپس صاحبدالن را به بهتر وجهی یاد کرده است

که دلـی دارد یعنـی    در این قرآن یادآوري است براي کسی: فرماید راستی خداي تعالی در کتاب خود می اي هشام، به
  …فرمود مقصود عقل و فهم است  فرموده محققاً به لقمان حکمت دادیم،عقل؛ و 

) ع(حجت عیان و حجت نهان؛ پس حجت عیان رسوالن و پیامبران و امامانند : اي هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد
  ».و حجت نهان عقل است
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به کـار نیایـد و   ) همان رسوالن و پیامبران و ائمه معصومین علیهم السالم هستند) ع(کاظم 
  .اردتأثیري در حال و روز انسان نگذ

واسـطه عقـل و ادراك بشـري قابـل      معـارف بـه    معهذا نباید چنین تصور نمود که همۀ
به شما از دانش جـز  ) (85): 17(اسراء (» و ما اوتیتم من العلم الّا قلیالً«زیرا : حصول است

هر چنـد کـه عقـل در اثبـات شـریعت نقـش اول و انحصـاري را        ) اندکی داده نشده است
  .داراست

ت عقل در سه رکن شریعت که عبارت از عقایـد و باورهـا، احکـام و    براي تبیین حجی
طـور   هـاي مزبـور بـه    هاست نیازمند آنیم کـه درهریـک از حـوزه    ها، اخالق و ارزش آموزه

  .جداگانه حجیت عقل را به اختصار بررسی نماییم
در حجیت عقل، در اثبات اصل شریعت و نیز اصول عقاید همگان اتفاق نظـر دارنـد و   

): 2(بقـره (» ال اکراه فی الدین قد تبین الرّشد مـن الغـی  »  :آن کریم نیز تأکید فرموده استقر
در این ).  شده است  در قبول دین اکراهی نیست زیرا، درست از راه انحرافی، روشن) (256

ها عقل نقش میزان و معیـار را برعهـده دارد یعنـی کـه هرآنچـه از       حوزه از عقاید و گزاره
و اثبات اصل شریعت در ترازوي عقل پذیرفتنی اسـت معیـار و مـالك بـوده،       اصول عقاید

البته این بدان معنا نیست که خداوند متعال در شریعت اسـالم و قـرآن   . حق و صدق است
کریم در زمینه معارف و اصول عقلی دین ساکت بوده و یا حق بیان نداشته باشد، چه بسیار 

ت و توحید، قضایاي عقلی مورد استشهاد و یا بیان قرار در آیات قرآن کریم، در اثبات روبی
آیـا  ) 39): 12(یوسف (»أارباب متفرّقون خیر ام اهللا الواحد القهار«گرفته است مانند این آیه 

  !خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتاي پیروز؟
  :فرمایند در زمینه نقش وحی در دسترسی به معارف و اصول عقلی می) ع(امام علی 

انـد تـا    یعنـی پیـامبران آمـده   ) 1نهـج البالغـه، خطبـه    (» و یثیروا لهم دفائن العقول …«
   .هاي عقول را براي آدمیان آشکار نمایند گنجینه

تواند نقش میـزان و معیـار را بـر عهـده      هاي دینی نمی عقاید و گزاره  البته عقل در همۀ

                                                             
  به بعد و  207در آئینه معرفت، ص  براي توضیح بیشتر براي میزان بودن عقل در این حوزه رجوع نمائید به شریعت

  .448نیز قرآن در قرآن ص 
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با اصل شریعت و اصـول و عقایـد   داشته باشد بلکه چنانکه ذکر شد، نقش میزان در رابطه 
مطرح است اما در مورد باورهایی چون وجود مالئـک، عـرش، جـن و بسـیاري دیگـر از      

زیرا که دسترسی بشر به جهان هستی در حدود ابزار و . باورها عقل تابع تعالیم االهی است
ـ      اه امکاناتی است که در اختیار دارد و از فهم و درك بسـیاري از حقـایق، دسـت بشـر کوت

  .است
در خصوص حجیت عقل در حوزه احکام شریعت حق این است که در برخـی مـوارد   

کند و در برخی از احکام  عقل انسان را به حکم شرعی رهنمون می همچون مستقالت عقلیه،
ها، عقل نقش آلی را برعهده دارد که به تفصـیل در قسـمت کارکردهـا و قلمـروي      و آموزه

  .شود خته میعقل در مبحث بعدي بدان پردا
هـا،   اخالق، با توجه به اختالف نظر فـراوان در دیـدگاه    در مورد حجیت عقل در حوزة

  .ابتدا الزم است در مبادي اخالق تأمل گردد
اند و هیچ واقعیتـی بـراي آن قائـل     گروهی مسائل اخالقی را شخصی و اعتباري دانسته

، 1377مصباح یزدي، (  .گلیس استاز فالسفه عصر اخیر ان» مور«باشند که از آن جمله  نمی
چنانچه در بین متکلمین اسالمی نیز اشاعره گرایش مشابهی دارند زیرا آنـان حسـن و   ) 53

  .دانند قبح را تابع امر می
از نظر اشاعره اعمال انسان مخلوق خداست و حسن و قبح افعال ذاتی نبوده و عقل را «

  )88، ص 3ج : 1380مطهري، ( ».به آن راهی نیست
دانند و معتقدند گزارش از  روهی دیگر مفاد بایدها و نبایدهاي اخالقی را، اخباري میگ

دهد که ایـن ضـرورت و رابطـه     رابطه علّی و معلولی بین صدور فعل از فاعل و نتیجه، می
علّی، از رابطۀ بین فعل و نتیجه استنتاج شده است و در نتیجه یـک سـیر اسـتنتاجی کـامالً     

  )282؛ 1379جوادي آملی، ( .وجود آورده است را بهمنطقی، این ضرورت 
نیست تـا بتـوان بـا    » بود و نبود«واقعیت این است که بایدها و نبایدها، اساساً از جنس 

همان معیارها که در فلسفه و یا علوم تجربی در مورد هستی و ضرورت حصـول نتیجـه از   
بـه عبـارت دیگـر عنـوان      آیـد در مبـادي اخالقـی نیـز نظـر داد،      میان می مقدمات سخن به

ضرورت، امکان و امتناع هرچند یک جامع انتزاعی و مفهومی دارد که در همۀ علوم کاربرد 
دارد لکن هرکدام از علوم نظري و عملی عناوین یادشده را به معنا و اصطالح خاص خود 
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ـ      تفسیر می ا کند، بدین معنا که ضرورت، امکان و امتناع را کـه حکـیم، طبیـب، ریاضـیدان ی
بـرد غیـر از ضـرورت و     کـار مـی   دانشمند دیگري که در علوم نظري صاحت نظر است، به

  )33ص : همان( ».امکان و امتناعی است که در حکمت عملی کاربرد دارد
بایـدها و نبایـدهاي اخالقـی را بایـد از     «: اند آیت اهللا جوادي آملی در این زمینه فرموده

مناسب خود » ضروریات«علمی نظریات خود را از هر . هاي نخستین گرفت»نباید«و » باید«
بنابراین، اخالق و فقه نیز اگر نظري باشـند، بایـد و نبایـدهاي خـود را از بایـد و      . گیرد می

ي »هسـت «شود گفت که  کند ولی از این جهت نمی نبایدهاي اولی و بدیهی خود کسب می
جهـان خـارج بـه عنـوان     ي در »نیست«ـ یعنی واجب ـ و  » باید«در جهان خارج به عنوان 

ـ یعنی ممتنع ـ وجود دارد که منشأ پیدایش باید و نباید علـوم عملـی اسـت، بلکـه      » نباید«
برخی از مبادي حکمت عملی بدیهی است و برخی نظري، تمامی بایدهاي نظري بـه یـک   

کنند؛ زیـرا خـود بـدیهی اسـت، امـا       شود که آن را از چیزي اخذ نمی باید بدیهی منتهی می
  )41ص : همان( ».هست و باید چندان هم گسیخته نیست رابطه

ذکـر  » باید و نباید«البته در میان دانشمندان اسالمی نظرات متفاوتی در خصوص معناي 
شده است که براي روشن شدن جایگاه عقل در مبادي اخالقی برخی از این نظـرات ذیـالً   

  :شود ارائه می
  انّ المراد بوجوب العمل عقـالً «: شته استمرحوم محقّق اصفهانی در این مورد مرقوم دا
ما تعلّق بـه القطـع، ال انّ هنـاك بعثـاً و      لفةلیس الّا اذعان العقل باستحقاق العقاب علی مخا

ها ادراك االشـیاء   العاقله و شان ةانّه ال بعث من القو ةضرور …تحریکاً من العقل او العقالء 
شـاءاهللا   ء و االحکام العقالنیـه کمـا سـیجیء ان   کما انّه ال بعث و تحریک اعتباري من العقال

الّتی تطابقت علیها آراء العقال حفظاً للنظام و ابقاء للنـوع   ةعن القضایا المشهور ةتعالی عبار
   ».کحسن العدل و قبح الظّلم و العدوان

                                                             
 »  مقصود از وجوب عقل عمل، اذعان عقل است به مستحق عقاب بودن در صورت مخالفت با آن چیزي که مـورد

براي اینکه انگیزشـی از قـوه    …قطع قرار گرفته است نه اینکه انگیزش و تحریکی از سوي عقل یا عقال موجود باشد
چنان که انگیزش و تحریک اعتباري از سوي عقال وجود ندارد  که شأنش ادراك اشیاء است،  مطرح نیست هم عاقله،

خواست خداي تعالی توضیحی ارئه خواهد شد که احکام عقالنی عبارت از قضایاي مشهوره است که آراء  کما اینکه به
  عدل نیـک اسـت و سـتم و تجـاوز    «: ت مانندعقال در آن مطابقت و همسازي داشته براي حفظ نظام و بقاي نوع اس
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ضـرورت ادعـایی اسـت، حاصـل     » باید و نبایـد »  مرحوم عالمه طباطبایی معتقدند مفاد
اند این اسـت   ه در اصول فلسفه و روش رئالیسم در این زمینه مطرح فرمودهسخن ایشان ک

دهد، مثالً براي سیر شدن  که انسان براي رسیدن به غایات مطلوب خود افعالی را انجام می
از طـرف دیگـر بـین انسـان و افعـال او،       …کند خورد و براي کسب علم مطالعه می غذا می

ه ضروري، و تا رابطۀ بین انسان و فعل او ضروري نشود، رابطه امکانی برقرار است نه رابط
شود، لذا انسان به طور مجازي بین خود و فعل خود رابطـه ضـروري قـرار     فعل انجام نمی

در واقـع  » بایـد و نبایـد  «کنـد و   کند، یعنی وجوبی جعل مـی  دهد و وجوبی را اعتبار می می
انسان این کار مجـازي را بـراي    و. همین جعل و اعتبار ضرورت است بین انسان وفعل او

  )93؛ ص 1350طباطبایی، ( .دهد آثاري که بر آن مترتب است انجام می
ها با حقـایق عینـی بحثـی     استاد محمد تقی مصباح در مورد مفاهیم اخالقی و رابطه آن

  :گردد نقل می  هایی از آن که بیانگر نظریه ایشان است ذیالً اند که قسمت مستوفی نموده
رت اخالقی و یا حقوقی را که در نظر بگیریم خواهیم دید که مشتمل بر مفاهیم هر عبا«

اي را  توانـد محمـول قضـیه    هاست کـه مـی   از قبیل باید و نباید، واجب و ممنوع و مانند آن
کـار   هـا بـه   همچنین مفاهیم دیگري مانند عدل و ظلم و امانت و خیانت در آن. تشکیل دهد

کنیم  وقتی این مفاهیم را مالحظه می. موضوع قضیه قرار گیردتواند در طرف  رود که می می
بینیم از قبیل مفاهیم ماهوي نیستند و به اصطالح، ما به ازاء عینی ندارند و از ایـن روي   می

معنـاي خاصـی    این مفاهیم هرچند قـراردادي و بـه   …شوند نامیده می» اعتباري«به یک معنا 
ارتباط با حقایق خارجی و بیرون از حـوزة   کلی بی هستند ولی چنین نیست که به» اعتباري«

ها براساس نیازهایی اسـت کـه انسـان بـراي رسـیدن بـه        قانون علیت باشند بلکه اعتبار آن
بنابراین مفهوم باید و واجب اخالقی و حقـوقی  . دهد سعادت و کمال خودش تشخیص می

  )202،ص 1ج : 1373 مصباح یزدي،( ».هم در واقع از قبیل معقوالت ثانیۀ فلسفی است
با توجه به مجموع آنچه ذکر شد حقیقت این است که موضوعات و قضـایاي اخالقـی   

ازاي خارجی ندارند، معهذا قضایاي اخالقـی منشـأ در    اعتباریند و مثل بودها و نبودها، مابه
بینی انسان دارند همانگونه که انسان در مسائل تجربی، آتش و حرارت را احسـاس و   جهان

                                                                                                                                                     
  ».ظلم است
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شـمارد؛ اگـر    کند و در نتیجه اجتناب از آن را بر خـود الزم مـی   یت آن را احراز میموجود
هاي عقلی وجود معاد و برزخ را احراز نماید براي وصول به سـعادت،   انسان براساس یافته

بایدها و نبایدهاي اخالقی را براسـاس عـدل االهـی از آن انتـزاع نمـوده و برخـود فـرض        
  .نماید می

قائل به مکتب تجربی اگرچه در بعضـی از  «: اند ی در این زمینه فرمودهعالمه جوادي آمل
هاي عقلی همراه است ولی او مسائل ماوراي طبیعـت یعنـی روح،    مسائل با صاحب مکتب

فضایل و رذایل آن، مسائل برزخ و معاد، لقاءاهللا، قرب الی اهللا و یـا بعـد عـن اهللا را ادراك    
مطـرح نیسـت،    …ه خیر وشر نسبت به روح، قبر، بـرزخ و  کند، در نتیجه براي او مسأل نمی

وقتی خیر و شر مطرح نبود، نفع و ضرر هم براي او مطرح نیست؛ زیرا نفع و ضرر مربوط 
جا مـرز جـدایی    دهد و این معنا می  به طریق است و در ارتباط با هدف ـ یعنی خیر و شرـ 
  )46ص : 1379جوادي آملی، ( ».عالم تجربی و یا فیلسوف ملحد با فیلسوف موحد است

» باید«کند و یا  قرآن در همه موارد وقتی بخواهد تذکره باشد یا هر دو مقدمه را بیان می«
داند که خدا او  آیا انسان نمی: »الم یعلم بانّ اهللا یري«: فرماید مثالً، می. دارد را مطوي نگه می

آنگـاه دسـتور اخالقـی از آن     بیند؟ که یک مقدمه مطوي بـه ایـن مقدمـه، ضـمیمه و     را می
است و مقدمه دیگري کـه مطـوي   » هست» «بیند خدا می»  جا جملۀ در این. شود استنباط می

در محضـر  » نباید«بیند، انسان  فهمد این است که اگر خدا انسان را می است وعقل آن را می
علمـی صـرف نیسـت بلکـه     » هسـت «او دست به تباهی دراز کند؛ این سخن یک گزارش 

قدمه مطوي دربر دارد و آن این است که باید خدایی را که در کمین است در نظر گرفـت  م
شـود و   ضمیمه مـی » هست«هاي  به مقدمه» باید«هاي  و معصیت نکرد، به این ترتیب مقدمه

  )48: همان( ».دهد آنگاه قیاس مزبور نتیجه می
انتـزاع بایـدها و    بنابراین عقل از جهتی در آن قسمت که خـود حقـایقی را کـه مبنـاي    

کند، در مقدمات قضایاي اخالقی حجیت دارد و از سوي  نبایدهاي اخالقی است ادراك می
ها و مقدمات اعتباري نتایج قضایاي اخالقـی را نیـز اسـتنتاج     دیگر بدان جهت که از هست

طور که اشاره شد ممکـن اسـت عقـل     کند در تحصیل نتیجه نیز حجیت دارد، البته همان می
باورهاي دینی نداشته باشد و بعد از اثبات اصل شریعت و اصول   یماً دسترسی به همۀمستق

اعتقادي قسمتی از باورهاي دینی را که مقدمۀ قضـایاي اخالقـی اسـت از طریـق وحـی و      
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  وسـیلۀ  عالوه تطبیق کبراي کلی بر مصادیق گاهی ممکن است بـه  به. شریعت فراچنگ آورد
  .قل براي تعیین مصداق کبرا نیازمند وحی باشدخود عقل انجام گیرد و گاهی ع

  
  :ـ کارکردها و قلمرو تمسک به عقل4

طـور کلـی    در مورد کارکرد و قلمروي عقل در حوزة دین و شریعت دو نوع کارآیی به
  .یک قسم کارکرد استقاللی است و قسم دیگر کارکرد آلی: ذکر شده است

جایگاه عقل و ارزش معرفـت عقلـی   قبل از ورود به حوزة کارکردهاي عقل الزم است 
  .بیان گردد

در تاریخ تفکّر اسالمی در ارتباط با تبیین نسبت بین عقل و دیـن سـه گـروه بـا عمـده      
  :اند هاي متفاوت پدیدار شده دیدگاه
ظاهر گرایان که جمود بر ظواهر دینی را ـ حتّی در اصول اعتقادات ـ وجهـه همـت     ) 1

شدت محکـوم   تدبر یا اندیشۀ عقلی در معانی دینی را به اند و هرگونه تعمق و خویش کرده
الـرحمن علـی   «در آیـه  » استوا«بن انس معناي  براي نمونه وقتی از مالک. دانند و مردود می

  :پرسیده شد، گفت» العرش استوي
استواء معلـوم  «؛»عةواالیمان به واجب و السؤال عنه بد لةمجهو لكيفيةاالستواء معلوم و ا«

یت آن مجهول؛ و ایمـان داشـتن بـه آن واجـب اسـت و پرسـش از آن بـدعت        است وکیف
  )105، ص 1، ج  4121شهرستانی، ( ».باشد می

  :اند چنانکه گفته. شود معارف دینی با عقل درك می  عقل گرایان معتقدند، همۀ) 2
بنظـر العقـل و شـکر المـنعم واجـب، قبـل ورود        جبةبالعقـل وا  لةمعقوالمعارف کلّها «

شـود   تمامی معارف بـا عقـل درك مـی   «؛ »و الحسن و القبح صفتان ذاتیتان و القبیحالسمع 
کنند و شـکر مـنعم واجـب اسـت قبـل از ورود       و وجوب خود را با نظر عقل دریافت می

 ».انـد  شـنیده؛ و حسـن وقـبح دو صـفت ذاتـی بـراي نیکـی و زشـتی        ) آیه یا روایتی که(

  )56: همان(
: گویند روه با اعتقاد به هماهنگی بین عقل و شریعت، میپذیر، این گ عقل گرایان نقل) 3
گونه که وحی و شریعت منبع معرفت انسان است، عقل نیز از منابع معرفت و شناخت  همان

کند، از  هم چنین عقل و وحی، هر دو از حقیقت عینی و خارجی گزارش می. انسانی است
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  )126: 1381لی، جوادي آم(» ها هماهنگ با یکدیگر است رو گزارش آن این
حق این است که هر سه گروه عقل را از منظر درون دینی مورد توجـه قـرار داده و بـه    

اند، بدین معنا که بعد از شناخت و اعتقاد به اصل شـریعت، نقـش    تبیین جایگاه آن پرداخته
انـد، حـال آنکـه عقـل در      عقل را در شناخت معارف و احکام دینی مورد بررسی قرار داده

که سخن از ارزیابی و مقایسه بین عقل و نقل است از منظر بیرونی مـورد بررسـی   مواردي 
هرچند نقش استقاللی عقل از منظر . گیرد قرار گرفته و ارزش ادراکات آن مورد نقد قرار می

دینی هم به ترتیبی که بیان شد محل بحث و بررسی بوده و هرسه گروه این جهت را   درون
  .اند ه نقض یا اثبات آن پرداختهمورد توجه قرار داده و ب

  نقش استقاللی عقل در اصول عقاید: الف
دینی براي شناخت و اعتقاد به اصـل شـریعت مـورد     نقش استقاللی عقل از منظر برون

عنوان معارف و احکام دینـی بـا هـر     آنچه به  باشد زیرا همۀ هاي دینی می پذیرش همۀ نحله
وقّف بر اصل پذیرش شـریعت توسـط انسـان    رویکردي در مذاهب مختلف مطرح است مت

یـازد و   باوري دسـت مـی   است و انسان برمبناي دالئل عقلی که حجت درونی است به دین
تعالیم االهی و معارف وحیانی هنگامی کارساز است که انسان به اتکـاي عقـل خـویش یـا     

و اگـر  . فطرتی که خداوند در او به ودیعت نهاده است، اصل وحـی و شـریعت را بپـذیرد   
  .حجت عقل در این حوزه مستند به نقل باشد مستلزم دور خواهد شد

با توجه به آنچه بیان شد کاربرد استقاللی عقل مختص اثبات حکم شرعی نبـوده بلکـه   
کما اینکه کاربرد آلی عقل . باشد مطرح می) عقاید، احکام، اخالق(در هر سه حوزه شریعت 

هـاي مختلـف دینـی     هاي دینی باشد، در حوزه وزهبدین معنا که وسیلۀ شناخت احکام و آم
  .مطرح است

عالمه جـوادي آملـی   . باشد عقل در حوزه عقاید منبع مستقل در شناخت اصول دین می
گوید که  در اصول دین برهان عقلی قبل از نقل است زیرا عقل می«: اند  در این زمینه فرموده

گوید جامعه بشري نیازمند بـه   یانسان به دین محتاج است، عقل در بخش حکمت نظري م
  )131همان، ( .وحی است

  نقش عقل در احکام: ب
  .احکام هم کارکرد استقاللی دارد و هم کارکرد آلی  عقل در حوزة
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  :کارکرد استقاللی. 1
منظور از کارکرد استقاللی عقل این است که در کنار کتاب و سنّت، دلیل حکم شـرعی  

  :نوع است گیرد، این کاربرد خود دو قرار می
مراد این است که در قیاس منطقی براي وصول بـه نتیجـه، عقـل    : مستقالت عقلیه) 1/1

کـه هرآنچـه مـورد     دهد به ایـن  خود صغرا و کبراي قیاس را درك نموده و سپس حکم می
  .حکم عقل قرار گیرد حکم شرع نیز مطابق آن است

عی مانند سایر علوم نیازمند علم به حکم شر: اند مرحوم مظفر در بیان این مطلب فرموده
علت است زیرا وجود ممکن بدون علت محال است و علت علم تصدیقی ناگزیر یکـی از  

یعنی رسیدن به حکم (واستقراء . گانه حجت یعنی قیاس، استقراء و یا تمثیل است انواع سه
مـا  تمثیل نیـز نـزد   . حجتی نیست که حکم شرعی بدان ثابت گردد  )کلّی از طریق جزئیات

بنابراین علت علم به حکم شـرعی متعـین در قیـاس در اصـطالح منطـق      . باشد حجت نمی
انـد و دلیلـی    شود که یا هر دو مقدمه غیرعقلی و هر قیاس از دو مقدمه تشکیل می. باشد می

هـا   آید دلیل شرعی است و یا اینکه هر دو مقدمه و یـا یکـی از آن   دست می که از آن دو به
است و دلیلـی کـه از    عقل بدون اتکا به حکم شرعی بدان حکم نموده عقلی است یعنی که

شود که هرگاه هر دو مقدمه عقلی باشند   آید دلیل عقلی شمرده می دست می این دو مقدمه به
مانند حکم عقل به حسن و یا قبح چیزي و سپس حکم عقل به اینکه هرآنچه عقل حکـم  (

شوند و هرگاه یکی از دو  ت عقلیه نامیده میمستقال) دهد حکم شرع نیز مطابق آن است می
) مانند حکم عقل به وجوب مقدمه در صورت واجب بودن ذي المقدمه(مقدمه عقلی باشد 

  )207ص  ،2و  1مظفر، همان، ج ( ».شوند غیرمستقالت عقلیه نامیده می
در مستقالت عقلیه صغراي قیاس این اسـت  : صغراي قیاس در مستقالت عقلیه) 1/1/1
نماید و البته تحقّق آن مشـروط برآنسـت کـه افعـال      قل حسن و قبح ذاتی را درك میکه ع

  .ذاتاً حسن و قبحی داشته باشند
  :گویند دانند و می اشاعره حسن و قبح ذاتی را انکار نموده و آن را تابع اعتبار شارع می

رع آن را نیکی چیزي است کـه شـا  «؛ ».الحسن ماحسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع«
ج : شهرستانی، همان( ».نیک شمرده و قبیح چیزي است که شارع آن را زشت دانسته است

  )115، ص 1
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  .اند در مقابل عدلیه و معتزله بر تحسین و تقبیح ذاتی پاي فشرده
انـد   اند و توضیح داده اي مطرح نموده گانه مرحوم مظفر در تبیین حسن و قبح، معانی سه

  :در حسن و قبح ذاتی افعال محل اختالف است که یکی از این معانی
رود بلکه سه معنی دارند؛ پس کدام یک از این  کار نمی حسن و قبح به معنی واحدي به«

شود و مراد از آن  اوالً، گاهی حسن و قبح اطالق می: گوییم معانی محل اختالف است؟ می
  …افعال استکمال و نقص است و بدین معنا وصف افعال اختیاري و متعلقات 

  اشاعره ظاهراً اختالفی در حسن و قبح به این معنا ندارند،
شـود و مـراد از آن همسـازي بـا نفـس و       اطالق می) حسن و قبح(ثانیاً، گاهی این دو 
هـا از اعیـان و غیـر آن     و بدین معنا نیز وصف افعال و متعلقـات آن . ناهمسازي با آن است

  .ل اختالف اشاعره نیستو این معنا از حسن و قبح نیز مح …است 
شود و مراد از آن مدح و ذم است و بدین معنا فقـط    گاهی حسن و قبح اطالق می: ثالثاً

گیرند و معنی آن اینست که حسن چیزي است که فاعـل آن   وصف افعال اختیاري قرار می
مستحق مدح و ثواب است نزد تمامی عقالء؛ و قبح چیزي است که فاعل آن مستحق ذم و 

  ».و این معنی سوم محل اختالف است. است نزد تمامی عقالء عقاب
انـد   عالمه جواد آملی در تبیین نقش عقل براي تشخیص افعال خوب و بد توضـیح داده 

  :که
دهد؛ توضیح آنکـه از یـک    این عقل برهانی است که افعال خوب و بد را تشخیص می«

  :نگاه، افعال انسان سه دسته است
حسن و قبح است، به دیگر سخن، عناوینی که ذاتاً سبب تـام  » هعلت تام«افعالی که ) 1

حسن یا قبح است، مانند عدل و ظلم؛ هرجا که عدالت و قسط و انصاف و احسان صـادق  
  .بود، حسن است و هرجا ظلم و تعدي و عدوان و طغیان صادق بود، قبیح است

یـق یـا   گفتنی است که هیچ فعل خاصی با عنـوان مخصـوص خـود ـ نظیـر نجـات غر      
کـه هـیچ فعـل     محروق ـ ذاتاً حسن نیست که با طواري و عوارض دگرگون نشـود؛ چنـان   

مخصوصی با عنوان خاص خود ـ مانند قتل ـ ذاتاً قبیح نیست کـه بـا طـواري و عـوارض       
  .عوض نشود

برد،  می افعالی که اقتضاي حسن یا قبح دارد و عقل به اقتضاي آن به حسن و قبح پی) 2
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گویی کار خوبی است، اما نه در هـر شـرایطی، مـثالً اگـر      ؛ یعنی راستمانند صدق و کذب
جان مؤمنی در خطر است نباید راست گفت، در حقیقت، این مسأله از موارد تقدیم اصالح 

خوب اسـت و دروغ  ) نه سبب تام(گویی، همیشه در حد اقتضا  پس، راست. بر افساد است
  .بد است) نه علت تام(همیشه در حد اقتضا 

افعال و عناوینی که نه اقتضاي قبح دارد و نه اقتضاي حسن، بلکه از مباحات است، ) 3
مانند قیام و قعود عادي که کار مباحی است و عنوان خاصی نـدارد، مگـر اینکـه معـروض     

  .عناوین دیگري قرارگیرد
هـا را مسـتقالً درك    کنـد و نیـز آن   گوید که عقل هر سه قسم فعل را درك می امامیه می

سنّت نیست، گرچـه    کند، زیر مجموعۀ کند و مواردي که عقل به شکل مستقیم حکم می می
شرع و دین خداوند، و کاشـف حکـم     سنّت مساعد با اوست، یعنی این موارد زیرمجموعۀ

بنابر مبناي کشف از حکم خدا، عقل ـ همانند سنّت معصومین و قرآن ـ دلیـل     …خداست؛
  )143، ص 1381جوادي، آملی، (» مستقل دین است؛

مقصود از قاعده مالزمـه ایـن   : قاعده مالزمه یا کبراي قیاس در مستقالت عقلیه) 2/1/1
کلّ ما حکم بـه العقـل   «نماید  است که هرآنچه عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم می

درنتیجه کبراي قیاس در مستقالت عقلیه، در مقام این است که هرگاه عقل » حکم به الشرع
لحت حتمی و تام در پدید آوردن عملی یا ترك فعلی را کشف کند و لزوم انجام وجود مص

دادن یا عدم انجام فعلی را دریابد و فاعل فعل و یا تارك آن را به ترتیب مستحق ثـواب و  
  .دهد عقابی ببیند شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می

صورت گرفته و به تفصـیل از آن سـخن   هاي فراوانی  در اثبات و انکار این قاعده بحث
طور خالصـه بـه ذکـر دالیـل      اقوال نیست و به  که در این مقام مجال بیان همۀ  .رفته است

  .نماییم قائلین به این قاعده بسنده می
  

  دالیل عقلی قاعده مالزمه
  :اند عالمه جوادي آملی دالیل قائلین به قاعده مالزمه را چنین تقریر نموده

دان؛ انسان با مراجعه به وجدان خود، به وضوح، حسن و قبح و زیبایی و ـ گواهی وج1
زشتی بعضی از اعمال را با قطع نظر از دلیل نقلی و سازگاري و ناسازگاري آن با اغـراض  
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اي از افعال، مانند عـدل و   کند؛ براي نمونه، انسان پاره شخصی و تمایالت نفسانی درك می
کند و نیز افعالی مانند ظلم و خیانت را ناپسند  را ستایش می احسان را نیکو یافته و فاعل آن
  .کند یافته و فاعل آن را نکوهش می

این گواهی وجدان، دلیل واضحی است که زشتی و زیبایی بعضی از اعمال، فقط از نظر 
موافقت و عدم موافقت با تمایالت نوعی بشر، بر اثر وجود عقل مشترك بین افراد است که 

  .رود شمار می و برتري نوع انسان به جهت امتیاز
ـ تالزم بین انکار حسن و قبح و انکار شرع؛ اگر خوبی و بدي افعـال، تنهـا از طریـق    2

توان به حسن و قبح هیچ فعلی حکم کرد؛ زیرا  نقل و اخبار پیامبران االهی روشن شود، نمی
د او در این گفتار دهد، احتمال دارد که خو وقتی پیامبر از قبح کذب و حسن صدق خبر می

کاذب باشد، به بیان دیگر، اگر عقل مستقالً نتواند حسن و قبح اشیاء را درك کند، حسن و 
گردد، و چـون الزم باطـل اسـت،     حتی حسن و قبح نقلی ـ منتفی می   قبح، به طور مطلق ـ 

  . ملزوم نیز مانند آن باطل است
طرفداران حسـن و قـبح عقلـی     ـ عدم امکان اثبات شرایع با انکار حسن و قبح عقلی؛3

اگر نظریه حسن و قبح عقلی را بپذیریم، در مورد مسأله نبوت و شرایع االهی بـا  : گویند می
کند کـه خداونـد از    رو نخواهیم شد؛ زیرا عقل با صراحت و قاطعیت حکم می مشکل روبه

د قدرت بر ارتکاب هرگونه فعل قبیحی منزه است و یکی از افعال ناروا، آن است که خداون
کنـد کـه پیـامبران بـه دلیـل       پس، عقل حکـم مـی  . گو بسپارد اعجاز را به دست افراد دروغ

بـااین اسـتدالل،   . سوي کمالنـد  گر واقعی انسان به تجهیزشان به اعجاز، راست گو و هدایت
نبوت و شرایع االهی براي انسان قابل پذیرش است؛ اما اگر منکر حسن و قبح عقلی شویم، 

  )150شناسی، ص  دین( ».یم صداقت نبی را در ادعاي نبوت اثبات کنیمتوان نمی
  

  دالئل نقلی قاعده مالزمه 
السالم، ثواب وعقاب براي ادراك عقلی مـورد توجـه قـرار     در روایات معصومین علیهم

  :اند فرموده) ص(رسول اکرم. گرفته است
مانا به اندازه اگر حسن حال مردي به گوش شما رسید در حسن عقلش مالحظه کنید ه

  )13، ص 1ج : 1392الکلینی، . (عقلش پاداش دارد
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  :اند نیز فرموده) ع(امام باقر 
سـپس  . چون خدا عقل را آفريد او را به سخن درآورد و سپس به آن گفت پيش آي؛ پس پيش آمـد «

دم خلقي نيافريدم كه از تو نـز   بدو گفت پس رو، پس رفت، خدا فرمود به عزت و جالل خودم سوگند،
تر باشد، ترا به كسي دهم كه دوستش دارم مهانا روي امر و ي من با توست و كيفـر و پـاداش    حمبوب

  )مهان. (»من به حساب تواست
به عالوه قرآن کریم در آیات فراوانی عقل و فکر و تدبر را مالك قرار داده که برخی از 

ش ذکـر نمـودیم،   این آیات را در ذیل دالیل تمسک به عقل در قسـمت نخسـت ایـن بخـ    
مضاف بر آن در موارد متعدد خداوند کریم براهین عقلی را در قرآن مبناي استدالل قرارداده  

  :از آن جمله آیات زیر است. است
هـیچ آفریـده    هـا بـی   آیـا آن )  35): 52(طـور  (»ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون«
  !اند، یا خود خالق خویشند؟ شده
» اهللا«اگـر در آسـمان و زمـین، جـز     ) 22): 21(انبیـاء (»  اهللا لفسـدتا اال هلةلو کان فیهما ا«

  ).خورد و نظام جهان به هم می(شدند  خدایان دیگري بود فاسد می
عالوه بر آن قرآن مجید حکمت را که کار عقل است در برابر موعظه و جـدال احسـن   

. »الْحسنَه و جادلهم بِالَّتی هی اَحسـنْ  ◌ِ ظَةعو الْمو لْحكَمةاُدع الی سبیل ربک بِا«. دهد قرار می
هـا بـه    ، با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما، و بـا آن )125): 16(نحل (

  .روشی که نیکوتر است، استدالل و مناظره کن
  .دعوت به خدا و سبیل خدا، سه راه دارد؛ حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن

همان حکمت مصطلح فلسفی اسـت؛   که غیر از جدال و موعظه است،پیداست حکمتی 
دار تبیین حقایق نظري اسـت و موعظـه، دربـارة     زیرا حکمت، مقدمات بینی است که عهده

گیـرد و جـدال احسـن از مشـهورات و      اخالقیات و باید و نباید از آراي محمود کمک می
  )159: 1381جوادي آملی، (، »کند مسلمات و مقبوالت استمداد می

در بحث مالزمه بین حکم عقل و شرع قاعدة دیگري نیـز مـورد توجـه    :  تتمه ) 3/1/1
هرآنچه شـرع  : شود الواقع عکس قاعدة قبلی است، بدین معنا که گفته می قرار گرفته که فی

  )کُلُّ ما حکَم بِه الشَّرْع حکَم بِه الْعقلْ(بدان حکم دهد عقل نیز حکم خواهد داد 
است گر مقصود آن باشد که به طور کلی عقل متابعـت از حکـم شـارع را الزم     بدیهی
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اعم از اینکه مناط و مصلحت حکم را دریابد یا اینکه به مصلحت آن نیز دسترسی (داند  می
قهراً مورد پذیرش افرادي است که به اصل شریعت ایمان آورده و به علـم و  ) نداشته باشد

  .دانند راه سعادت را در التزام به اوامر االهی می قدرت الیزال االهی معتقدند و 
نماید زیرا حقیقت این است کـه   لکن از منظر برون دینی پذیرش این مالزمه مشکل می

که خداي متعال بـا اشـراف   (بشر با محدودیت علم، توانایی درك عقالنی تمامی مصالح را 
) وضـع نمـوده اسـت    به آینده و سرنوشت بشر براسـاس آن مصـالح قواعـدي و احکـامی    

  .نخواهد داشت
  : فرماید  محقق اصفهانی در این زمینه می

كند معقول نيست عقل به حسن و  از آجنا كه حكم شرعي، مصلحت يا مفسده را جز به امجال كشف مني «
  )٣٥٢، ص ٣ق، ج  ١٤١٤اصفهاين ، (» قبح آن حكم تفصيلي دهد

 :اند شتهمرحوم مظفر در توضیح و تبیین این مطلب مرقوم دا
اي که ما به عقل  مصالح احکام مولوي شرعی که مالك احکام شارع است تحت قاعده«

ها عینا همان مصالح عمـومی باشـد کـه     آید زیرا الزم نیست آن خویش درك نماییم در نمی
ها ـ یعنی مصالح عمومی ـ احکام عقلی در  اساس نظام عمومی و بقاء نوع است و مالك آن

  .قلی استمسأله حسن و قبح ع
هاي احکام شرعی نـدارد زیـرا    بنابراین، عقل، به عنوان عقل راهی به درك تمامی مالك

اي را در دیگري درك کرد و این ادراك مستند  وقتی عقل مصلحتی را در چیزي و یا مفسده
اند نبود؛ پس عقل راهی به   به درك مصلحت و مفسده عامی که جمیع عقالء در آن مساوي

. طبق حکم عقل مورد حکم قرار دهـد ) نیز(اینکه این ادراك را باید شارع  چه. حکم ندارد
زیرا احتمال دارد مالك حکم شارع غیر از آن چیزي باشد که عقـل درك نمـوده یـا اینکـه     
مانعی باشد براي اینکه شارع طبق درك عقل حکم کند ولو اینکه آنچـه عقـل درك نمـوده    

  .مقتضی حکم شارع باشد
به آن ) نیز(نماید ضرورت ندارد عقل  آنچه شرع بدان حکم می: وییمگ و بدین جهت می

دیـن خـدا بـا    «: نیز اشاره به این معنا دارد که فرمودند) ع(حکم دهد و فرمایش امام صادق
و به همین جهت ما قیاس و استحسان را جـزء ادلـه شـرعیه بـراي     » آید عقل به دست نمی

  .دانیم به حکم معتبر نمی) رسیدن(
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انـد   ها در مـورد مالزمـه افکـار کـرده     اساس؛ اگر آنچه صاحب فصول و اخباريبر این 
مالزمه در چنین ادراکات عقلی است که از مستقالت عقلی مورد اتفـاق عقـال ـ بـه اعتبـار      

باشد، پس چنین انکاري در جاي خود صورت گرفته و ایشان بر حـق   اند ـ نمی  که عاقل این
  .ریدباشند و ما اختالفی با آن ندا می

لکن این امر از مالزمۀ محل بحث در مستقالت عقلی بیگانه اسـت و اگـر آنچـه انکـار     
نموده باشند، مطلق مالزمه حتی در مستقالت عقلی باشد به ترتیبی کـه از برخـی تعبیـرات    

شود، پس نظر ایشان درست نبوده و مستندي نـدارد و بنـابراین ـ تحلیـل ـ       ها دانسته می آن
هـا و   و گروه توافق حاصل  گردد، به ایـن ترتیـب کـه نظـر اخبـاري     ممکن است بین هر د

است توجیه نمـود و    صاحب فصول را به آنچه توضیح دادیم و مورد اتفاق نظر ـ همگان ـ  
  )239مظفر، همان، (، »باشد چه بسا برخی از سخنان آنان دور از این امر نمی

ین است که یکی از مقـدمات  مقصود از غیرمستقالت عقلیه ا: غیر مستقالت عقلیه) 2/1
در قیاس منطقی غیرعقلی و مقدمۀ دیگرعقلی باشد، مانند اینکه شرع به وجود نمـاز حکـم   

المقدمه ضروري باشد، علـت   نماید و بنا به حکم عقل انجام مقدمه در صورت وجوب ذي
گذاري این دلیل به عنوان غیرمستقالت عقلیه آن است که عقل در وصول بـه نتیحـه بـه     نام

  .طور مستقل عمل ننموده، بلکه یکی از مقدمه قیاس نیازمند توسل به حکم شرع است
ترین مسائلی که در غیر مسـتقالت عقلیـه محـل بحـث در بـین علمـاي اصـول         از مهم

باشد این است که آیا بنا به حکم عقل در اینگونه موارد، حکم شرع نیـز بنـا بـه قاعـده       می
در مقدمه واجب، به عنوان نمونه، آیا انجام مقدمه شرعاً  شود یا خیر؟ یعنی مالزمه ثابت می

شود؟ مرحوم مظفر بعد از بیان مسائل غیرمستقالت عقلیه نظر بر ایـن دارنـد    نیز واجب می
کمـا اینکـه در مـورد    . گونه موارد تالزمی بین حکم عقل و شرع موجـود نیسـت   که در این

  :اند مقدمه واجب مرقوم داشته
کند به نحوي که انگیزانندة مکلف به انجام  به لزوم چیزي حکم میدر مواردي که عقل «

ماند و این مسأله در این بـاب از جهـت علیـت     آن باشد، مجالی براي امر مولوي باقی نمی
دارد، نـاگزیر ایـن    المقدمه مکلف را به انجام مأمور به وامی است زیرا هنگامی که امر به ذي

م هرآنچه تحصیل مأمور به متوقف و موکول برآن است امر ـ به حکم عقل ـ وي را به انجا  
  .کند وادار می
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اي در نفس مکلف نیازي به انگیـزه دیگـر، از سـوي مـولی      با فرض وجود چنین انگیزه
اي آگاه است زیرا امر مولوي اعم از  به وجود چنین انگیزه  نیست که حسب فرض ـ مولی ـ  

تن مکلّف به انجام مأمور به وضـع شـده تـا در    آنکه امر نفسی باشد یا امرغیري براي واداش
اي در نفس او وجود ندارد جعل داعی نماید، بلکه در این فرض جعل داعی  آنجا که انگیزه

: همـان . (دیگر از طرف مولی غیرممکن است چرا که از باب تحصیل حاصل خواهـد بـود   
292(  

واجب داشته و در این اما اگروهی دیگر مانند محقق نائینی نظر به وجوب شرعی مقدمۀ 
  :اند مورد فرموده

اگر منظور از وجوب شرعي مقدمه، وجوب مستقل باشد، يعين شارع مهان طوري كه يك انشاء بـراي  «
اش داشته باشد، حمذور لغويـت حتقـق    املقدمه دارد، يك جعل و انشاء هم براي وجوب مقدمه وجوب ذي

اش  ي است، يعين هر قانونگذار عاقلي، وقيت ارادهيابد، اما مراد از وجوب شرعي مقدمه، وجوب قهر مي
خويي ، (» طلبد به حتقق چيزي تعلق گرفت و حتقق آن بر مقدمايت متوقف بود قهراً آن مقدمات را نيز مي

  )٢٣١ـ  ٢٣٠، ص ١، ج ١٩٣٣
با اینکه در وجود مالزمه بین حکم عقل و شرع در غیر مستقالت عقلیه، به ترتیبـی کـه   

نظر وجود دارد، معهذا در اینکه در غیر مستقالت عقلیه نیز همانند مقدمه  بیان شد، اختالف
تا، بـاب   االنصاري، بی( نماید تردید و اختالف نیست واجب، عقل حکم به انجام مقدمه می

و همین مقدار براي مقصود ما در این تحقیق از جهت نقش عقل کفایـت  ) تعادل و تراجیح
  .نماید می

  
  ر حوزه احکامکارکرد آلی عقل د. 2

مقصود از کاربرد آلی عقل در حوزه احکام این است که عقل در خدمت سایر منابع در 
  :شود حوزه اجتهاد قرار گیرد که ذیالً به برخی از کاربردهاي آلی عقل اشاره می

در بحث تعارض ادله ماننـد ناسـازگاري مفـاد دو حـدیث بـا      :  در تعارض ادلّه) 2/ 1
از روایات آمده است لیکن در این نکته که آیا مرجحاتی که در  یکدیگر ضوابطی در برخی

سـازد بـراي    روایات مطرح شده جنبه تعبدي دارد یا هر مزیتی که ما را به واقع نزدیک مـی 
هـایی در کتـب اصـول صـورت      هـا و بررسـی   حل مسأله تعارض ادله قابل اتکاست، بحث
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  :فرماید شیخ انصاري در این زمینه می. گرفته است
كند كه به وجوب عمل به هر مزيت و مرجحي كه موجب  دقت نظر و تأمل در اخبار ترجيح، اقتضا مي«

گردد ملتزم باشيم به مهني دليل اكثر يا مهه جمتهدان و اصوليان به مرجحـات موجـود    اقربيت به واقع مي
  .»اند در روايات اكتفا نكرده، به هر مزييت عمل كرده

این باب ناشی از آن است که اصل را در متعارضین تسـاقط   ناگفته نماند که اختالف در
الدلیالن اذا تعارضـا  «رسد همان گونه که مشهور است،  بدانیم و یا تخییر؛ هرچند به نظر می

و این یک قاعده اولیه عقلی است معهذا ممکن است بنابر قاعدة ثانویه شـرعیه در  » تساقطا
باید به داللت اخبـار در ایـن مـورد توجـه     متعارضین تخییر جاري شود که در این صورت 

  :اند مرقوم داشته» گذار مرجحات منصوص«مرحوم مظفر تحت عنوان . شود
ختيري را در صورت برابري دالئـل متعـارض بـه دسـت     ) داللت روايات وارده در اين باب(اگر از آن «

ايـن تـرجيح خمصـوص    آورمي ناگزير بايد ترجيح ـ يكي بر ديگري ـ را از اخبار به دسـت آورد، چـه     
مزايايي باشد كه بدان تصريح شده يا اين كه با هر مزييت صورت گريد و دانسيت شيخ اعظم از آن اخبار 

  )٢٦٣، ص ٤و  ٣مظفر، مهان، ج . (»و اين مذهب مشهور است. . . منود  استفادة عموم مي
عـارض  در مواردي که دو حکم در مقام وضع با یکدیگر ت:  در دو حکم متزاحم) 2/ 2

نداشته باشند بلکه در هنگام امتثال امکان جمع بین دو حکم فراهم نگردد و امکان تـرجیح  
مانند اینکه یکی از دو حکم واجب بدل نداشـته باشـد و دیگـري داراي    (یکی بر دیگري ـ  

بدل باشد اعم از اینکه بدل اختیاري مانند کفاره یا بدل اضـطراري ماننـد تـیمم نسـبت بـه      
در این صورت گریـزي  . نباشد) ن صورت حکم بدون بدل راجح خواهد بودوضو، که درای

  .جز این که اختیار در انتخاب به مکلف داده شود نیست و این خود یک حکم عقلی است
  :فرمایند مرحوم مظفر در این مورد می

رك آن دو چنني عدم جايز بودن ت امكان مجع در مقام امتثال بني دو حكم مزاحم و هم  بعد از فرض عدم«
آنكه امر به اختيار و انتخاب  اي  خنواهد ماند جز جا كه يكي را بر ديگري ترجيحي نباشد، چاره و در آن

ها تكليف فعلي باقي باشد و ـ از سوي ديگر  مكلف واگذار شود زيرا غري ممكن است كه در هر دوي آن
اردي است كـه عقـالء بـر آن    ـ موجيب براي سقوط هر دو تكليف با هم نيست و اين حكم عقلي از مو

  )٢١٥مهان، ص (، »اتفاق نظر دارند
گیري  از دیگر کاربردهاي آلی عقل، استفاده از آن در مفهوم:  گیري از ادله مفهوم) 2/  3

محدث . رو شده است از ادله است، این کاربرد با تأیید اصولیان و ظاهراً همه اخباریان روبه
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  :فرماید بحرانی در بحث دلیل عقل می
گريد يا موافق حكم  از موارد كاربرد دليل عقل، مفهوم گريي از ادله است، مفهومي كه عقل از دليل مي«

» نامند مي» مفهوم خمالف«و قسم دوم » مفهوم موافق«مذكور در آن دليل است ياخمالف آن، قسم اول را 
  )١٦٩علي دوست، مهان ، ص (

ها، دلیل را براسـاس داوري عقـل تفسـیر    در موارد متعدد فق: تقیید برخی از ادله) 2/ 4
در مـورد روایـات نـاظر بـه     ) ره(مانند آنکه امـام خمینـی  . اندازند نموده و آن را ازعموم می

  :اند ه فرمود) شود که در مکاسب محرمه مطرح می(فروش سالح به دشمنان دین 
دستوري خـاص   شود، فروش سالح به دمشنان دين از اموري است كه به حكومت و دولت مربوط مي«

به طور مطلق » زمان صلح«نه   به نظر عقل،. درباره آن وجود ندارد و تابع مصاحل و مقتضيات روز است
  .»كافر«و » مشرك«موضوع حكم  است و نه عنوان 

اگـر بـر   . شـود  کند، استفاده نمـی  از اخبار و روایات هم چیزي جر آنچه عقل درك می 
ر زمان خوف فساد و هدم ارکان دین و تشـیع  فرض از روایات جواز فروش سالح حتی د

استفاده شد و با روایات بر منع فروش سالح در وقتی که اگر نفروشیم ایـن خـوف وجـود    
کنـد،   دارد، داللت داشت باید این دسته از روایات را که برخالف مقتضاي عقل حکـم مـی  

  )166همان، (، »تقیید یا طرد کرد
علماي اصول گاه در جهت تثبیت حجیـت سـایر   :  در اثبات حجیت سایر منابع) 2/ 5

نمایند کما اینکه در اثبات حجیـت قطـع محقـق خراسـانی فرمـوده       منابع به عقل استناد می
  :است

عقل در وجوب عمل «؛ »علي طبقه جزماً كةيف وجوب العمل علي وفق القطع عقالً و لزوم احلر شبهةال «
  )٨، ص٢ج : تا خراساين ، يب. (»رديدي نيستمطابق قطع و لزوم حركت بر وفق آن از روي جزم ت

همچنین آخوند خراسانی به یاري عقل در مقام اثبات حجیـت ظنـی برآمـده و فرمـوده     
  :است
 عـة االطاية الرابع دلیل  االنسداد و هو مؤلّف من مقدمات یستقل العقل مع تحققها بکفا«

هـا   کـه عقـل بـا تحقـق آن    چهارم، دلیل انسداد است که از مقدماتی تشکیل شده، «، »الظّنی
  )114ص : همان(، »دهد مستقالً به کافی بودن اطاعت ظنی حکم می

شهید صدر نیز در اثبات حجیت اجماع محصـل  به عقل عملی و عقل نظـري تمسـک   
  )165: دوست، همان علی(، »نموده است
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نی ترین کارکردهاي آلی عقـل، اثبـات وحیـا    یکی از مهم: در اثبات متن وحیانی) 2/  6
عقـل صـرفنظر از   . باشـد  بودن متن قرآن کریم بـه عـوان منبـع اساسـی معـارف دینـی مـی       

کاربردهایی که در فهم قرآن و منابع و مدارك دین اسالم دارد، منبع انحصاري اثبات قدسی 
به عبارت دیگر حق بودن قـرآن کـریم در مقـام    . باشد بودن آیات االهی از طریق اعجاز می

ان عقلی است تا جایی که در آیات متعدد و به انحـاي مختلـف از راه   اثبات نیازمند به بره
تحدي عقل به داوري در نزول قرآن از سوي باریتعالی فراخوانده شده است که از آن جمله 

  :آیه زیر است
اگـر  «) 23): 2(بقـره  (، »مــِنْ مثْلـه   ةوانْ کُنْتُم فیِ ریبٍ مما نَزَّلْنا علی عبدنا فَاتُوا بِسور«

، یک سوره )دست کم(ایم شک  وتردید دارید ،  نازل کرده] پیامبر[درباره آنچه بر بندة خود 
  .»همانند آن بیاورید

عالوه بر این ، اثبات سنت و روایـات در گـذر زمـان و انتسـاب آن بـه پیـامبر و ائمـه        
تفصـیل  هاي عقالنی همچون تواتر است که در علم حدیث به  متکی به روش) ع(معصومین

هایی که در احادیث براي اثبات صدور روایات و سـنت از   از آن سخن رفته است و روش
ذکر شده از جمله ارجاع مفاد احادیث به آیات قرآن ارشاد به حکم عقل است ) ع(معصوم 

به عنوان پیشواي دینی سخن ) ع(آور و ائمه معصومین  به عنوان پیام) ص(زیرا رسول اکرم 
ا تعالیم االهی و آیات قرآن نخواهند داشت، کما اینکه قرآن مجیـد نیـز در   و رفتاري مغایر ب

ولــَّو تقـول   «: سوره الحاقه این مطلب را به صراحت گوشزد نموده و فرموده اسـت  44آیه 
اگـر او  «، )44): 69(الحاقـه  . (»علینا بعضی االقاویل الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین

گـرفتیم، سـپس رگ قلـبش را قطـع      بسـت، مـا او را بـا قـدرت مـی      سخنی دروغ بر ما می
  .»کردیم می

همچنین فرموده خداوند متعال در سوره نحل که مسؤولیت پیامبر را تبیین کتـاب منْـزَل   
حل ن(، »واَنْزَلْنا الَیک اَلذکْر لتُبینَ للنّاسِ ما نَزَلَ الَیهِم«: معرفی نموده، اشاره به همین معناست 

را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوي مردم نـازل شـده   ] قرآن[ما این ذکر «) 44): 16(
  .»ها روشن سازي است براي آن
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  نسبت بین عقل و دیگر منابع دین. 5
هاي گذشته مانند کارکردهاي استقاللی و آلی عقل به چگـونگی ارتبـاط    در خالل بحث

طـور کلـی    ن وحیـانی و سـنت و روایـات و بـه    بین عقل و دیگر منابع دینـی همچـون مـت   
اشاره شد و حسب مورد در خصـوص  ) عقاید، احکام، اخالق(هاي سه گانه شریعت  حوزه

هاي شریعت و نسبت آن با دیگـر منـابع دینـی بررسـی و      جایگاه عقل در هر یک از حوزه
دیگر منابع  توان نسبت بین عقل و هاي گذشته می نتیجه بیان گردید، اکنون با توجه به بحث

  .دینی را در سه دسته به شرح زیر ارائه نمود
از جهت اثبات قدسـی بـودن قـرآن و مصـون بـاقی      :  میزان و معیار بودن عقل الف ـ  

کند، به عبارت دیگر اثبـات   ماندن آن از تحریف، عقل به عنوان مبنا و میزان ایفاي نقش می
آن مندرج است به واسطه عقل اثبات االهی بودن آیات قرآن و معارف گستردة دینی که در 

گردد، کما اینکه دسترسی به سنت و روایت و صـدور آن از معصـوم، بـه طـرق عقلـی       می
همچنـین اسـت در   . شود همچون تواتر، ثقه بودن راویان و عدم مغایرت با قرآن ، ثابت می

  .کند مورد اصول عقاید که عقل به عنوان میزان و معیار عمل می
  :اند لی نسبت بین عقل و دیگر منابع را چنین بیان داشتهعالمه جوادي آم

عقل در اين خبش از اصول و قواعد گرچه خود ميزان و معيار است، ليكن وحي كالمي خمـالف بـا آن   «
ندارد تا سخن از سنجش آن با عقل برآيد زيرا انسان با استعانت از ايـن قواعـد و اصـول ، ضـرورت     

خمالفت با آن اصـويل داشـته   ) در(توانند  لذا شريعت و وحي هرگز مني منايد شريعت و وحي را اثبات مي
عدم خمالفت وحـي بـا مـوازين    . . . باشد  مي) عقلي(ها مرهون آن اصول  كه اصل حتقق آن) چرا(باشند 

عقلي به آن معنا نيست كه وحي در زمينه معارف و اصول عقلي  دين ساكت و صامت بوده، و يا آنكـه  
منايد اظهار مهـان   ندارد، بلكه به اين معناست كه آنچه وي در اين حمدوده بيان مي) بيان(حق اظهار نظر 

سـار زالل   بدين ترتيب عقل با تدبر در چشـمه  هايي است كه در عقول آدميان ذخريه شده است، گنجينه
حـي  شـود و در پرتـو درخشـش و    كنند، طاهر و پاك مي وحي از متام غبارهايي كه او را تريه و تار مي

  )٢١١: ١٣٧٨جوادي آملي، (» يابد حقيقت خود را نيز درمي
همان گونه که به تفصـیل در بحـث مالزمـه عقـل و شـرع و       :ب ـ مصباح بودن عقل 

کارکردهاي استقاللی آن بیان شده عقل خود به عنوان منبع مستقل در کنار کتاب ، سـنت و  
ادي آملی در کتاب شریعت در عالمه جو.یابد نماید و احکام شرعی را درمی اجماع عمل می
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  :اند آئینه معرفت در این زمینه فرموده
شود، حضور  اند حمدود به خارج از دايره شريعت مني حجيت عقل برخالف آنچه كه گروه سوم پنداشته«

عقل در دامن شريعت مهانند وجود چراغي است كه آدمـي را بـه جريـان جـاودان رسـالت و چشـمه       
د و با متسك به اين چـراغ اسـت كـه احكـام شـريعت مشـخص و ممتـاز        كن جوشان شريعت هدايت مي

گردد، اعتبار و حجيت عقل در استنباط احكام شريعت موجب شده كه تا اماميه آن را در كنـار سـه    مي
  )٢١٢مهان، . (»منبع ديگر فقهي يعين كتاب، سنت، امجاع به عنوان چهارمني منبع فقهي ياد منايد

ت بین عقل با کتـاب و سـنت از منظـر درون دینـی پـس از      ناگفته پیداست که در نسب
پذیرش شریعت با براهین عقلی و ثابت شدن قدسی بودن قرآن مجیـد و نیـز محـقّ بـودن     

در تبیین آن، عقل را نسزد که با میزان بشري مالك تمامی احکـام  ) ع(پیامبر و ائمه معصوم 
هـاي الفـاظ قـرآن و     فهم داللـت  را به دست آورده و ره سعادت را تبیین نماید، هرچند در

روایات در الیه عرفی نیز مبانی عقالیی مالك است که معمـوال در مباحـث حجیـت علـم     
  ..شود اصول از آن بحث می

از آنجا که شریعت حقـّه اسالم از مبدأ علـم مطلـق االهـی کـه      :ج ـ مفتاح بودن عقل 
انسـان اطـالع دارد نشـأت گرفتـه      هـاي  هـا ومحـدودیت   ف بر عالم تکوین داشته و بر تواناییاشرا

) 16): 50(ق ) (اَقْـرَب الَیـه مـنْ حبـلِ الْوریـد     (تر از رگ گردن به انسان است  است همو که نزدیک
انَّ اهللا یحـولُ بـینَ   (و بین انسان و قلـبش قـرار دارد   ). به او نزدیکتریم) او(ما از شاهرگ (

  .شود بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل می ) 24): 8(انفال ) (الْمرْء و قَلْبِه
بنابراین تمامی آنچه در حوزه شریعت مطرح است، در ظرف علم قلیل انسـانی نگنجـد   

): 17(اسـراء  ) (به شما از دانش جز اندکی داده نشده است) (و ما اُوتیتُم منَ الْعلْم االّ قَلیالً(
که البته براساس بـراهین عقلـی   (د به اصل شریعت و انسان پس از نیل به مرحله اعتقا) 85

باید عقل را در مصالح احکام به عنوان مفتاحی براي وصـول بـه گنجینـه    ) گیرد صورت می
معارف به کاربندد و با اعتقاد به حقانیت احکام اسالم بدان ملتـزم گـردد گرچـه مصـالح و     

  .و محدود بشري درنیایدهایی که در وراي این احکام است به علم قاصر  اسرار و مالك
  :اند عالمه جوادي آملی در این زمینه فرموده

تواند درباره احكام شرعي ادراك كند عدم خمالفت آن احكام با مهان اصول  آنچه را كه عقل مستقالً مي«
آن مقدار نيز كه عقـل  . كلي است و اما موافقت عقل با جزئيات چيزي است كه از عهدة آن خارج است

كند به بركت استناد به وحي است اين احكام بـا اتكـاء بـه ادراك     احكام االهي ادراك مي از خصوصيات
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، ١٣٧٨جوادي آملـي،  (، »اند ديين معصوم، لباس مفهوم پوشيده و در عرصه ديد و مشاهدة عقل درآمده
٢١٤(  
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