
 
  
  
  

 يعقل عمل يها كاركرد
  عهيش فقه اصول در

  
  15/10/1390تاريخ تأييد:     16/6/1390تاريخ دريافت: 

  *صالحي محمد عرب  ____________________________________________________________ 

  چكيده
طور پراكنده در كتب اصولي مورد بحـث   الجمله و به در اصول فقه گرچه فيكاركرد عقل عملي 

نحـو   چـه بـه   ،فاده در اصول فقهاما با اينكه مجموعه احكام عقل عملي مورد است ؛قرار گرفته است
قـبح تفويـت اغـراض    ، مانند قبح تجـري ، صغروينحو  بهمثل اصل حسن و قبح عقلي و چه ، كلي

يـك از ايـن    تفصـيل بحـث در هـيچ   ، و داراي جهات مختلفـي اسـت   فراوان، موال و حسن احتياط
ن اتـب متقـدم  در برخي از ك .موضوعي و يكجا مورد بحث و مداقه قرار نگرفته استنحو  بهكتب 

ــه برخــي از وجــوه  ــه شــده اســت مســئلهب  مــثالً بحــث از حســن و قــبح در كتبــي چــون ؛ پرداخت
صاحب : ر.ك» (الغروية الفصول«)، 378ـ363ص، ق1415، وحيد بهبهاني: ر.ك» (الحائرية الفوائد«

 و) 245ــ 230ص ]تـا  بـي [، شـيخ انصـاري  : ر.ك» (االصول فرائد«)، 350ـ316ص ،ق1404، فصول
ايـن   ،امـا پـس از آن  ؛ شـود  مي ديده) 442ـ433ص ،]تا بي[، اصفهاني: ر.ك» (مسترشدينهداية ال«

در البـالي دليـل    و تنهـا محقـق اصـفهاني    اندك هم در كتب متأخرين كمياب گرديـده اسـت  
در كتـب   .)بـه بعـد  322ص ،2ج ،1374، محقـق اصـفهاني  ( مورد آن آورده است، بحثي درانسداد

ا حدودي جايگاه خود را باز يافتـه اسـت و اخيـراً جنـاب عمـار      ت مسئلهاين  صدر مختلف شهيد
بحـث  » العقليـة  االسس« ابورغيف يكي از شاگردان شهيد صدر در كتابي دو جلدي تحت عنوان

                                                      
  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي* 
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البته طبيعي است كه جـاي  . است مستقلي با عنوان تطبيقات عقل عملي در اصول فقه مطرح نموده
هـاي   بسان ساير فلسفه علم اصول است و چنين علمي ةنه در علم اصول كه در فلسف چنين مباحثي

ن اگرچه محقق؛ هاي علوم ديني جايگاه اساسي خود را نيافته است هنوز در حوزه ،مضاف به علوم
  *.اند گذاري اين علوم برآمده قدم گرديده و در پي پايه اي در اين زمينه پيش گرانمايه

ين مراد از عقـل عملـي و تبيـين موضـوع و     در اين نوشتار پس از تبيين مفردات موضوع و تعي
  .هاي عقل عملي در مباحث اصولي اشاره گرديده است به كاركرد، آن ةمحدود

  .قبح، حسن، كاركرد، يعقل نظر، يعقل عمل: واژگان كليدي

  مقدمه
روش : گردد استفاده سه روش عمده  از ممكن است آنها هاي براي اثبات گزاره، علومدر 

توان روش تجربي  مي گرچه به يك اعتبار. تجربىروش و ) خىيارت( نقلىروش ، عقلى
تـوان ادعـا كـرد     در علم اصـول هـم مـي    **؛تلقي كرد روش عقلى وان يكعن به را هم
همچـون   ،در بحـث از مسـتقالت عقليـه    .وبيش از هرسه روش استفاده شـده اسـت   كم

ي اسـتفاده  از روش عقلـ  ،همچون تالزمـات  ،مستقالت عقليه مبحث حسن و قبح و غير
روش نقلـي  ... برائـت شـرعي و  ، استصـحاب ، شود و در بحث از حجيت خبر واحد مي

بنا بر نظري كه قائل به تحصيل بنائات عقاليي از  ،كاربرد دارد و در تمام بنائات عقاليي
اما بنا بر نگاهي كـه معتقـد   ؛ گردد از روش تجربي استفاده مي، راه فحص و تجربه است

عنوان يكي از عقـال كـه بـالطبع     ئي نوعاً به ارتكاز شخصي خود بهاست در بنائات عقال
بـه روش   ،در اين صورت .شود ارجاع داده مي، حاكي از ارتكازات ساير عقال نيز هست

چنـين  ، كه پس از رسيدن به يـك امـر در ارتكـاز خـود    معنا اين به ؛تر است عقلي نزديك

                                                      
ي به طور تفصيل در درس خارج اصول به 1387تا سال  1378از سال  _دام ظله _آملي الريجانياستاد  *

حاضر نيز وامدار  ةاين مباحث پرداخته و نويسنده نيز در بسياري از اين جلسات حضور داشته و مقال
هـاي اخيـر در    برخي ديگر از اساتيد نيز در سال. هاي آن زمان از محضر استاد گرانقدر است اندوخته

 . اند اصول فقه به تحقيق و تدريس مشغول ةفلسف ةزمين
است.  دهكرمحسوب عقلى  هاي روش از باب حساب احتماالت و از را استقرا تجربه و صدرد يشه **

(ر.ك:  ات اسـت يـ بـه تجرب  اكـ ى از آنها استناد و اتيكه كدارد  يهاى متعدد روش عقل وي،به اعتقاد 
 ). 163ـ161ص، ق1395صدر، 
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چنين دريافـت   نيزبالطبع ساير عقال  ،عقاليي دارد ةكند كه چون اين امر پاي استدالل مي
بر اين امر قـرار دارد و ايـن ديگـر يـك      _بماهم عقال _پس بناي عقال ؛و حكمي دارند

ـ  ،فردي نيست ةتجرب الزم . فـردي اوسـت   ةبلكه استداللي عقلي است كه مبتني بر تجرب
ه مجموع شود كه زير تري هم استفاده مي هاي جزئي كه در اصول از روش شود ذكر است

هاي  مثالً روش تحليل زباني يكي از روش؛ گانه فوق است هاي كلي سه يكي از روشگان
ن در ايـن  اهـاي اصـولي   پركاربرد در مباحث الفاظ علم اصول بوده و بسياري از استدالل

در  ،هاي زباني است كه اگر آن را مبتني بر فحص و استقرا بـدانيم  زمينه مبتني بر تحليل
مبتني بر رجوع به ارتكازات شخصي و آنگاه كشف ارتكازات  روش تجربي و اگر ةزمر

ويژگي اصلي علم اصـول اهتمـام   . گيرد روش عقلي قرار مي ةمجموع زير، سايرين باشد
از آنجاكـه اسـاس   . هاي عقلـي اسـت   ها و استدالل داده، ها تحليل، ها آن به عقل و روش

تواند بيگانـه از   هم نمي آنشناسي  روش، دين بر مبناي فطرت و عقل سليم بنا شده است
شناسـي احكـام شـرعي     ن اصول فقـه كـه روش  ايمعقل و منطق عقالني باشد و در اين 

ابـواب ديـن    ةدر هم كم دستيا  ،ابواب دين است ةشناسي هم اگر نگوييم روش، است
در اثبـات حجيـت بسـياري از    . نصيب باشد تواند از عقل بي نمي، الجمله كاربرد دارد في

؛ شود هاي آن استفاده مي از عقل و دليل عقلي و يافته همواره هاي اصولي ارهقواعد و گز
منـع  ... نما مثـل قيـاس و استحسـان و    اما همين عقل از كاربرد بسياري از قواعد عقالني

هـاي   جنبه ،آنچه در اين مقاله در پي آن هستيم؛ داند نمي كدام را يقيني زيرا هيچ؛ كند مي
كه در اثبات يك قاعده و گزارة اصولي از عقل اسـتفاده   اردييعني مو؛ اثباتي عقل است

 ،كه اگر مواردي كه عقل از فروافتادن اصـول فقـه در انحرافـات منـع نمـوده      شده است
  .طلبد اي جداگانه مي خود مقاله ،احصا نماييم

  عقل عملي و عقل نظري
ي در برخـ اصطالح عقل عملي و عقل نظري در اصل در كتـب كالمـي مطـرح شـده و     

سه نظر مطرح گرديـده  ، دو كلي در تمايز بين آنطور در كتب اصولي هم آمده و به موارد
  :است
 دو را در اخـتالف ايـن   الدراية  نهايةوي در جاي جاي كتاب : محقق اصفهاني نظر. 1
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معناكه يك عقل و يـك قـوه بيشـتر نيسـت كـه كـارش        اين به ؛بيند مي متعلق و مدركات
 از آن بـه عقـل نظـري يـاد     ،اه به امور دانسـتني تعلـق گيـرد   ادراك كليات است و هرگ

و هرگـاه بـه امـور    » الوجود است خداوند واجب« مثل اينكه عقل درك كند كه ؛شود مي
مثل اينكه عقل درك كنـد  ؛ كنند از آن به عقل عملي تعبير مي ،مربوط به عمل تعلق گيرد

 ،1374، قـق اصـفهاني  مح: ر.ك» (اطاعت از خداوند حسن و معصيتش قبيح اسـت « كه
  همين نظـر را پذيرفتـه   نيز مظفر عالمه). 375و  295صص، 1و ج 311و271صص، 2ج

، اساس ايـن نظـر را بـه معلـم اول     حاجي سبزواري .)222ص، 2ج ]تا بي[، مظفر( است
در  سـينا  ابـن برخـي از عبـارات    *.)310ص ]تا بي[، سبزواري؛ (است  نسبت داده فارابي
  .)96ص ،1363، سينا ابن( هم مشعر به همين معناست المبدأ و المعاد كتاب
ادراك اسـت و   ،عقل عملي و عقل نظري يك قوه اسـت و كـار آن  : سينا ابن نظر. 2

اما از اين جهت كه عقل نظري به كليات تعلق  ،دو به اختالف مدركات است اختالف آن
ل عملـي درك  كـار عقـ   _خواه از امور دانستني باشد يا مربوط به حوزه عمل _گيرد مي

كند كه انسـان نيازمنـد محبـت اسـت و      مثال عقل نظري درك مي؛ جزئيات عملي است
يابد كه خـود او هـم بايـد مـورد      عقل عملي پس از تطبيق آن قضيه كلي بر خودش مي

) 353ص، 2ج ،1375، طوسـي  /96و  29صـص  ،همان، سينا ابن: ر.ك( محبت قرار گيرد
: ر.ك( خـود همـين نظـر را اختيـار نمـوده اسـت      نيز در برخي از كتـب   المتألهين صدر
  .)260ص ،1354و  200ـ199ص ،1360، المتألهين صدر
ادراك  ي از حـوزة كلطـور  بـه در اين نگاه كار عقل عملـي  : الدين رازي قطب نظر. 3

چـه   _ادراك است ةو تمام آنچه مربوط به حوز كردن است خارج و صرفاً شأن او عمل
كه  محاكمات وي در. همه از وظايف عقل نظري است _كلي يا جزئي، عملي يا علمي

 ،همـان ، طوسي: ر.ك( ه داده استضرعاين ديدگاه را  ،است شرح اشاراتاو بر  ةتعليق
  .)160ص، 3جو  353ـ352ص، 2ج

                                                      
امـا   ،بـود  فلسفه عملي و نظري و معارف نظـري و عملـي   ةدربار ،يافت فارابيآنچه نويسنده در آثار  *

 . تعريف عقل عملي و نظري از وي يافت نشد ةعبارت صريحي دربار
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   موضوع بحث
  :اشاره به چند نكته الزم است ،در تعيين حدود موضوع

بلكـه   ،لفظي نيسـت  يحثاعتباري و قراردادي صرف و يا ب يبحث ،اختالفات فوق. 1
لكـن  ؛ واقعي است كه مربوط به علم النفس است و بايد در آنجا منقح گـردد  موضوعي

استقصاي مواردي اسـت در اصـول فقـه كـه      ،آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته
در آن موارد در ارتباط با فعل و عمل انسان حكمي داده و يـا بنـا بـر اينكـه      عقل انسان

 ةعقل صرفاً به درك امري مـرتبط بـا حـوز   ، مطلقاً ادراك بدانيم و نه حكمشأن عقل را 
نيازي به بحث تفصـيلي از تعريـف عقـل عملـي و نظـري       ،اين بر بنا؛ عمل رسيده است

  .است روشنمشخص و ، زيرا امور مورد بحث در موضوع مقاله ؛نيست
هاي عقل عملي اين مقاله هرگز به دنبال فحص تام و بررسي سير تاريخي كاربرد .2
م اسـت  مسـلّ  .كنون نيستتا شيخ مفيدن از ااصولي ةن و نه آثار هماآثار اصولي ةدر هم

بلكـه سـخن از قواعـد و    ؛ كه چنين تحقيقي مستلزم تدوين چند جلد كتاب خواهد بود
؛ هـاي عقـل عملـي اسـت     اصولي در اصول فقه است كه برآمده از احكـام يـا دريافـت   

  .در عنوان مقاله نيز همين است» ركردكا« ةكه مراد از كلم چنان
، قائل شويم كه شأن عقل مطلقا اصفهانيتبع محقق  ديگر اينكه حتي اگر به ةنكت. 3

و يك قوه  بلكه ادراك صرف است ،كردن نيست حكم، چه عقل نظري و چه عقل عملي
 ،1ج ،همـان ، محقـق اصـفهاني  ( تواند هم شأن ادراكي داشته باشد و هم شأن الزامي نمي
موضـوع   ،زيـرا اوالً  ؛شود اشكالي در موضوع بحث اين مقاله پيدا نمي باز هم ،)554ص

تـوان گفـت عقـل     مـي  ،مقاله مطلق كاركرد عقل است و نه خصوص احكـام آن و ثانيـاً  
 نفس الزامات را هم درك، كند گونه كه حسن و قبح و ساير امور ديگر را درك مي  همان
 حتي در صورت پـذيرش اينكـه   .و حكمي داشته باشدبدون اينكه خودش الزام ؛ كند مي

بسـا بتـوان    چه، كردن نه حكم ،صرفاً درك است _از نفس استاي  كه مرتبه _شأن عقل
ادعا كرد كه نفس مرتبة ديگري دارد كه منشأ صدور احكام است و عقل همين الزامـات  

د چنين احكـام  ست كه ما بالوجدان نزد خواين ا هنكت. كند ميديگر نفس را درك  ةمرتب
  .بينيم ي براي آن جز وجدان و نفس خود نميئيابيم و منش الزامي را مي
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 كاركردهاي عقل عملي در اصول فقه

تنهـا  ، خارج از موضوع اين مقالـه اسـت   مسئلهاين  از آنجاكهكاركرد عقل نظري  بارةدر
مبحـث   توان گفت در اصول فقه در سه مي ،كليطور به .شود وار به آن اشاره مي فهرست

  :شود هاي آن استفاده مي عمده از عقل نظري و يافته
مبحـث  ، المقدمـه  بحـث وجـوب مقدمـه و ذي    انندم ؛باب تالزمات و استلزامات. 1
تواند هـم   مي يهاي لحاظ كه در اين موارد عقل به اجتماع ضدين و مثلين و مبحث ترتب

  .منبع حكم باشد و هم روش كشف حكم تلقي گردد
بحـث از ماهيـت حكـم و تحليـل مراتـب حكـم و        انندم ؛ي عقليها باب تحليل. 2

بحـث از   اننـد م ؛همچنين است ساير مباحث تحليلـي  . ...تحليل ساختار داخلي حكم و
در اين موارد عقل صـرف   . ...دو و بحث از مفاد انشا و اخبار و تفاوت آن، معناي حرفي

  .ابزار فهم حكم است
اسد واقعي و رسيدن عقل به علـل احكـام   دامن تشخيص مصالح و مف مبحث دراز. 3
  .گردد ابزار فهم تلقي مي در اين موارد نيز عقل صرفاً؛ شرعي

 هم در علم فقه و هم، صورت گسترده و نهان و آشكار اما كاركردهاي عقل عملي به
لزوم تنظيم امور جامعه و جلوگيري از هرج ؛ يابي است قابل رد فقه جاي اصول در جاي
لزوم فـراغ يقينـي بـا     و ،تسلط هركس بر اموال خود، ات نفس محترمهلزوم نج، و مرج

. وجود اشتغال يقيني از جمله مواردي است كه در فقه به عقل عملي استناد شـده اسـت  
كـار گرفتـه    به برخي ار ابواب و مباحث علم اصول كه در آنها عقل عملـي بـه   در اينجا

  .پردازيم مي، به همراه توضيحات الزم، شده

  ن و قبح عقليحس. 1
خصوصـاً در كتـب قـدما بـه     ، عالوه بر اينكه بحث مستقلي را در اصول فقه مسئلهاين 

عنـوان مصـاديق حسـن و     در موارد متعددي از اصول فقه به، خود اختصاص داده است
محمول قضيه قـرار گرفتـه   ، حسن، در مبحث احتياط .كار گرفته شده است هقبح عقلي ب

حتـي  ؛ سخن از قبح عقاب بالبيان است ،حث برائت عقليدر ب ؛)االحتياط حسن( است
 پاي حسن ذاتـي فعـل بـه ميـان كشـيده شـده اسـت        ،در تعريف واجب نفسي و غيري
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علـم اجمـالي در    منجزيـت ، حجيت ذاتـي قطـع   .)108ص ،ق1409، آخوند خراساني(
قبح تكليف غير قادر يا ، قبح تفويت اغراض مولي، حق طاعت موال، قبح تجري، اطراف

سـقوط تكليـف بـا اتيـان بـه      ، لطـف  ةقاعد، لزوم دفع ضرر، قبح تكليف به غير مقدور
، نسـخ قبـل از وقـت فعـل    ، وجه تقسيم احكام خمسـه ، لزوم تقليد غيرمجتهد، مأموربه

بـه برخـي از   . از ديگر مصاديق اين مبحث اسـت ... لزوم فحص از بيان و، تكليف عاجز
  .موارد فوق در همين مقاله خواهيم پرداخت

    مالزمه ةقاعد. 2
مالزمه بين حسن و قبح عقلي  ،گاهي مراد از آن؛ اين قاعده از سه منظر قابل طرح است

هاي عقلـي بـا احكـام     با احكام شرعي است و گاهي مراد از آن مالزمه بين بايد و نبايد
د نظر ورشرعي است و گاهي مالزمه بين درك مصالح و مفاسد عقلي با احكام شرعي م

با  ،بحث در ارتباط با احكام عقل عملي است و وجه سوم، ورت اول و دومدر ص .است
زيرا درك حسن و قبح و حكم بايد و نبايـد در اختيـار   ؛ استمرتبط احكام عقل نظري 

ون عقـل نظـري اسـت و ايـن سـه وجـه در       ئعقل عملي و درك مصالح و مفاسد از ش
در  ،ه تفكيـك بـين مـوارد   كـ حاليدر. ن كمتر از هم تفكيك گرديده استاكلمات اصولي
مصـلحت   ةرممكن است دربا .مالزمه و پذيرش و رد آن تأثير بسزايي دارد ةتبيين قاعد

محقـق  . اما حكم عقل بـه بايـد و نبايـد عـين الـزام اسـت       ،و مفسده كسي الزام را نيابد
خوبي بين مصالح و مفاسد و حسن و قبح عقلـي تفكيـك و تمـايز    به نهايةدر  اصفهاني
بـه   .)642و  468، 328ــ 327صـص ، 2ج ،همان، محقق اصفهاني: ر.ك( است قائل شده
طور مجزا مورد بحث قـرار گيـرد و   مالزمه بايد در هر سه بخش به ةقاعد ،رسد نظر مي

اين امر از خلط  .كار گرفته شودهنتايج هركدام در جاي خود و در مصايق خاص خود ب
  .دكن مي ريمباحث و سرايت يك حكم به غير مصاديق آن جلوگي

  حجيت قطع. 3
انكشاف ذاتي قطع  تر،درستگاهي سخن از كاشفيت ذاتي و به عبارت  ،در مبحث قطع

قابل جعل و رفـع نيسـت و    ءعين انكشاف است و ذاتي شي ،كه قطع معنا اين به ؛است
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   .گاهي سخن از حجيت قطع
حجيـت   بحـث  ،مند و مسـتدل  صورت قاعدهين كسي است كه بهنخست انصاري شيخ   

 ةهدف او اثبات حجيت احكام قطعـي عقـل و قاعـد   . است  ذاتي قطع را به ميان كشيده
در بحث . احكام عقلي را به چالش بكشد ةارن درباوسيله نظر اخباريمالزمه بود تا بدين

سـخن از محمـوالت    ،اما در جهـت دوم  ؛سخني نيست ،اول كه تحليل ذات قطع است
قطع و وجوب عمل طبق قطع مطرح  معذّريتو  زيتمنج، مختلفي از قبيل حجيت قطع

 منجزيـت  .و لو درواقع مساوق هم باشند؛ است كه هركدام ناظر به جهاتي از قطع است
» قطـع « به معناي استحقاق ذم و عقاب بر ترك و استحقاق مدح و ثواب بر فعل درمورد

 آخوند .ي استن از مباحث عقل عملاري از اصوليايبسبر مباني از مسائلي است كه بنا
 شـمارد  مـي  را بـراي قطـع نـاممكن    منجزيتداند و لذا جعل حجيت و  مي آن را عقلي

مراد كساني كه حجيت قطع را ذاتي آن  بديهي است .)258ص ،همان، آخوند خراساني(
بلكه  ،چنين امري نهفته باشد ،تحليلي در ذات مفهوم قطع نحو بهاين نيست كه  ،دانندمي

ور مستقل حكم به حسن عمل بـر طبـق قطـع و قـبح     طبهعقل انسان مراد اين است كه 
 معـذّريت و  منجزيـت حد ذاته و بدون نياز به جعل جـاعلي   مخالفت آن دارد و قطع في

  .دارد
زيـرا اگـر ذاتـي قطـع      ؛تواند ذاتي قطع باشد نمي معنااينا در نظر برخي حجيت بهام
كه در مـوارد  درحالي ؛هم باشد ريتمعذّو  منجزيت ،بايد هرجا قطعي حاصل شود ،بود

؛ تكليف نيست و در نتيجه حكم عقل عملي را هم به دنبـال نـدارد  ، فراواني متعلق قطع
 االمـم  ثـروة  صاحب كتاب آدام اسميتاينكه انسان قطع پيدا كند در ژاپن زلزله شده يا 

بمـا هـو    _شود قطع ي به دنبال دارد!؟ در نتيجه معلوم ميمعذّريتو  منجزيتكدام  ،است
بلكه آنجاكـه متعلـق آن تكـاليف مولـوي و الهـي       ،آورد نمي معذّريتو  منجزيت _قطع
پـس منشـأ حكـم عقـل را بايـد در       .اين حكم عقل عملي را به دنبال خـود دارد  ،باشد

همان حق طاعت موالست و با وجود  ،و آن جو كرد و نه در قطعوتكليف مولي جست
؛ زيـرا بـدون   نيسـت  معذّريتو  منجزيتدر اثبات  حق طاعت موال ديگر نيازي به قطع

در  ،بنـابراين . حصول قطع و به صرف احتمال تكليف هم، حق طاعت موال حاكم است
: ر.ك( ذاتي قطع منجزيتاين موارد حكم عقل عملي درمورد حق طاعت موالست و نه 
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  .)83ـ80ص، 1ج ،ق1418، ابورغيف
  حكـم عقـل عملـي تشـكيك كـرده     در اينجا از حيث ديگري در  اصفهانيمحقق 

داند كه براي حفظ  قطع را برگرفته از بناي عقال مي معذّريتو  منجزيتمنشأ  وي؛ ستا
آن را قابـل جعـل    ،اند و به همـين جهـت   دهكرعقال بر آن توافق ، مصالح نوع و اجتماع

 يانـد كـه آرا   مبناي وي در احكام عقلي آن است كه همه از قضـاياي مشـهوره   .داند مي
العـدل  « حتي قضـايايي مثـل   .اندخاطر حفظ نظام و بقاي نوع بر آن توافق نمودهقال بهع

ين مـوارد حكـم   او عقل عملي در  وار استستا نيز بر بناي عقال» الظلم قبيح« و» حسن
آن اسـت كـه اگـر     وينظـر   ةالزم). 31ص، 2ج ،همان، محقق اصفهاني( مستقلي ندارد

امر حسن يا قبيحي نداشته باشيم و پـذيرش چنـين    ديگر ،زماني عقاليي وجود نداشتند
حسـن و   ةعـالوه اينكـه همـ    به؛ دهد شهادت برخالف مي ،امري مشكل است و وجدان

 ؛گردد مي نوع اموري كه به كمال شخص بر .توان به انتظام جامعه برگرداند ها را نمي قبح
چگونه قابل  هانياصفبنابر نظر ، مثل دفع ضرر محتمل و يا حسن احتياط در امور فردي

لـزوم  ، كه در برخي از تقريرات هم آمـده  گونه همان، اند؟ و اشكال سوم اين نظريه تبيين
شود كه آيا منشأ حكم به حسن حفظ انتظـام جامعـه عقـل     زيرا سؤال مي؛ تسلسل است

 ياست يا بناي عقال؟ اگر عقل باشد كه اقرار به حسن عقلي است و اگر عقاليـي و بنـا  
بايـد از يـك وجـه راجحـي      _بمـا هـم عقـال    _م است كه بنـاي عقـال  سلّم، عقال باشد

يا رجحان عقلي دارد آ ؛شود كه وجه رجحان آن چيست آنگاه سؤال مي .برخوردار باشد
  .)26ـ25ص، 4ج ،ق1413، روحاني( يا رجحان عقاليي؟ و هلم جرّا

  حق طاعت مولي ةمسئل. 4
حـق طاعـت بـراي     ةمسئل ،عملي دارد از ديگر مسائلي كه ارتباط مستقيم با احكام عقل

ه در كلمـات نـوع   كـ  چنـان  _لزوم شكر منعم اسـت  ،منشأ اين حق .خداوند متعال است
گرفته از مالكيت تكـويني   تئحق طاعت نش صدريا به گفته شهيد  _ن آمده استامتكلم

بـاب  ايـن  ن از او يا بنابر نظر نوع اصـولي  *)31ص، 4ج ،ق1417، صدر( موال بر ماست
                                                      

در  الري سيدعبدالحسـين ، زهـره  ابـن هـم بزرگـاني چـون     صدرشهيد از  پيشگرچه گفته شده  *
يت آبه نقل از فرزند ايشان  ويدر تقريرات خطي  سيد محمد محقق دامادو  فرائد االصولحاشيه 
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همه مربوط به عقل ، ظلم بر موالي حقيقي است، معصيت نوعي هتك و هتك است كه
  .تواند آثار متفاوتي داشته باشد مي هركدام از اين مباني. عملي است

  حجيت. 5
است كه در اين صورت يـك حكـم عقـل     معذّريتو  منجزيتحجيت گاهي به معناي 

در صـورت اطاعـت    عملي است و به معناي استحقاق عقاب بر ترك و امـن از عقـاب  
و گاهي حكم وضعي شرعي است كه يا خود مجعول باالستقالل است و يا منتزع  است

حجيت به معناي دوم از طرق مختلفي قابل جعل اسـت   .باشد مياز احكام جعلي ديگر 
گاهي  .گردد موضوع حجيت به معناي اول محقق مي، و پس از جعل و وصول به مكلف

و گاهي با جعـل مماثـل   » خبر الواحد حجة: «گويد ط ميشارع در يك جمله انشائي بسي
كنـد و   جعل حجيت به معناي دوم مـي ، و گاهي با جعل و اعتبار علم در حق ظانّ واقع

موضوع حكم عقل عملي به حجيت به معنـاي  ، در صورت ايصال اين حجت به مكلف
نتزاعـي  اگر گاهي حجيت را مجعول شـرعي مسـتقل يـا ا    ،بنابراين. گردد اول محقق مي

. ن نيسـت امنافـاتي در كلمـات اصـولي    ،داننـد  دانسته و گاهي آن را حكم عقل عملي مي
حجيت به معناي . نحو مشترك لفظي به كار رفته است درواقع حجيت در اين دو معنا به

قابـل جعـل نبـوده و     نيزچه اينكه آنجا ؛ اول به همان معناي حجيت در باب قطع است
  .صرفاً حكم عقلي است

  دگاه و نقد آنيك دي
و اسـتحقاق و عـدم اسـتحقاق     معـذّريت و  منجزيـت برخي معتقدند حجيت به معنـاي  

توانـد درمـورد    عقـل نمـي   ،بـه عبـارت ديگـر   ؛ تواند يك حكم عقلـي باشـد   عقاب نمي
زيرا عقاب در آخـرت يـا   ؛ استحقاق و عدم استحقاق عقاب يا ثواب حكمي داشته باشد

                                                                                                                             
و حتـي برخـي از    انـد  قائل به اين نظر بـوده )، 126ش، 1383، مجله حوزه( سيدعلي محقق داماداهللا 

، 1382، مجلـه پـژوهش و حـوزه   ، فياض( دانند ن يكي ميارا با نظر اخباري صدرنظر شهيد ، نامعاصر
به اين نظر پرداخته و ابعاد و لوازم آن را به نحو مستدل  صدركه شهيد  اما پيداست كه آنچنان ؛)16ش

اين نظريـه   يابيم كه درمي هر كتاب اصوليبا نگاه به  ،به همين جهت. رجايي سابقه نداردد ،بيان كرده
 .  مطرح نموده است صدررا به اسم شهيد 
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صـورت يـك درخـت     شـود و بـه   ي كه كاشته مـي نظير بذر ؛از باب تجسم اعمال است
مثل اينكه خوردن سم باعث مرگ  ؛گردد و يا از باب آثار وضعي اعمال است مجسم مي

در اختيار كسي نيست كه متصف  عقاب اصالً ةمسئل ،در اين دو صورت .گردد مي انسان
ه صورت سوم اين است كه عقاب را مطابق قرارهـايي بـدانيم كـ    .به حسن يا قبح گردد

هـا وعيـد داده    شارع در اين دنيا با اهل معصيت گذاشته است و آنها را به ايـن عقوبـت  
 در ايـن  در حقيقت جعل عقاب يا ثواب يك امر شرعي است و واضح است كـه  .است
زيـرا مـالك عقـاب    ؛ تواند حكم به استحقاق يا عدم استحقاق نمايد هم عقل نمي موارد

توانـد موجـب    بازگشت به گناه باشـد و نـه مـي    تواند براي منع عاصي از مي اخروي نه
توانـد   و نه مـي  _چون در آخرت سخن از هشدار و تأديب نيست _تأديب ديگران شود

هـا   چون مالك ايـن عقـاب   ،بنابراين. به مالك تشفّي باشد كه در حق شارع محال است
ستحقاق حكم به عدم ا، در موارد شك در تكليف توانيم مثالً نمي ،براي ما پوشيده است

. واجـب باشـد  اي  خاطر مصالح خفيهبسا عمل به تكليف در موارد شك بهزيرا چه ؛كنيم
 ،همـان ، روحـاني ( آنچه قابل اثبات است يا عقاب تكويني است و يا اسـتحقاق شـرعي  

  .)441ـ440ص، 4ج

  نقد
تمام مواردي كه عقل در آنها  ،صورت پذيرش اين نظرنقد اين ديدگاه بايد گفت در در 

در رسـيدن بـه    مورد اشكال قرار گرفته و عقـل را  ،كند مي معذّريتو  منجزيته حكم ب
منحصـر بـه   ، رسد وجوه اسـتحقاق عقـاب   مي اما به نظر؛ گذارد احكامي ناكام مي چنين

توانـد   مـي  اخروي هاي بسا بتوان ادعا كرد كه عقابچه؛ نيست ،اند آنچه ايشان ذكر كرده
هـاي   ات از جهـنم و حـداقل خالصـي از عـذاب    براي تطهير عاصـيان و در نتيجـه نجـ   

و يـا بـه مـالك    ؛ انجام گيـرد  _تاآنجاكه ممكن است _تر هاي خفيف تر به عذاب سخت
بنابر قولي كه خلف وعيد را هم بسان خلف وعده در حق ( وفاي به وعده و وعيد باشد

 ةنتيجـ اگر عقاب اخروي به معناي تجسم اعمـال و   ،ثانياً .)داند خداوند حكيم محال مي
باز امور تكويني نيز اختيـار  ، تكويني باشد يامر هرچنداين امر ، وضعي اعمال هم باشد

 ةچـرا نتيجـ  ؛ »االمتنـاع باالختيـار الينـافي االختيـار    « و عنانشان در دست مكلف بوده و
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كسي كه با علم و اختيار خـود سـمي   . تكويني فعل نتواند متصف به حسن و قبح گردد
گويد حقـش بـود كـه بـه چنـين       مي عقل انساني ،اختيار است بنوشد و لو مرگش بدون
است كه سخن از توصيف  آنديگر آنكه ظاهر كالم ايشان  ةنكت. سرنوشتي گرفتار گردد

يـك   موضوع، كه ايندرحالي؛ يعني آيا عقاب او حسن است يا قبيح ؛فعل خداوند است
زيـرا   ؛اسـت  در اصول روي استحقاق عقاب عبد بحث كالمي صرف است و ثقل بحث

  .نه افعال خداوند، ن استادر فقه و اصول فقه نوعاً سخن از افعال مكلف

  تجرّي بحث. 6
ور مستقل همچون بحث از حجيت قطع به پـس از مكتـب اصـولي    ططرح اين بحث به

طور اشـاره در البـالي مباحـث ديگـر مطـرح      از آن به پيشو  گردد برمي وحيد بهبهاني
 :حث مطرح است كه هردو مربوط بـه عقـل عملـي اسـت    ي دو بدر تجرّ. گرديده است

يكي اينكه آيا فعل متجري قبيح است يا نه و ديگر اينكـه آيـا متجـري مسـتحق عقـاب      
 .كند اما قبح فعلي را انكار مي ،پذيرد مي قبح فاعلي را انصاريدر اينجا شيخ  ؟است يا نه
 ،بدي اسـت  شخص چهگرزيرا متجري  ؛كند نميحكم  عقل به استحقاق عقاب ،بنابراين

، 1ج ]،تـا  بـي [، شـيخ انصـاري  ( از او سـر نـزده اسـت    ،كاري كه مستحق عقـاب باشـد  
البتـه  . پذيرنـد  مـي  قبح عقلي تجري را اصفهانيو محقق  آخونداما مرحوم  .)14ـ13ص

احكام عقلي را به بناي عقـال و   ةهم اصفهانيمحقق ، اشاره شد در گذشتهكه  گونه همان
 انـد  خاطر حفظ نظـم و انتظـام بـر آن توافـق نمـوده      اند كه عقال بهد از آراي مشهوره مي

  .)41ص، 2ج ،1374، محقق اصفهاني/ 259ص ،ق1409، آخوند خراساني: ر.ك(
ن بـه  كه قـائال  حكم شرعي تجري است ،ي مطرح شده و آنبحث سومي هم در تجرّ  

الق آن تمسـك  اند و يـا بـه اخبـار اوليـه هربـاب و اطـ       يا از باب مالزمه وارد شده ،آن
  .و يا اخبار خاص وارد درمورد آثار نيت گناه و يا اجماع مستمسك آنهاستاند  دهكر

 بيان قبح عقاب بال ةبرائت عقلي يا قاعد. 7

برائـت   شيخ طوسـي و  اوولي در آثار  ،سخني از برائت عقلي نيست شيخ مفيدقبل از 
بـه ايـن بحـث    ، »االباحـه  ةيا اصـال  الحظر اصالة«مبحث در  البته؛ است عقلي مطرح شده
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. انـد  جانب احتياط را مقدم كرده و حكم بـه برائـت نكـرده    ،گرچه خود، ندا هاشاره كرد
اما دليل آن را حكم عقل به قبح تكليف بمااليطاق  ،قائل به برائت شده غنيهدر  زهره ابن
، 3ج ،1408، حـائري : ر.ك( بيـان نـدارد   بـال   قـبح عقـاب   ةداند كه ارتباطي بـا قاعـد   مي
اين قاعده وارد اصول فقه گرديده  ،سو به اين وحيد بهبهانياما از جناب  .)719ـ64ص
عقل به قـبح عقـاب   ، تصريح دارد كه آنجاكه بياني از شرع نرسيده است فوائددر  ويو 

  .)240ص ،ق1415، وحيد بهبهاني( كند حكم مي
ه آيا بـراي خداونـد   معناك اين به ؛فعل خداوند جاري گردد ةتواند دربار اين قاعده مي

 ؛مكلف جاري گردد ةتواند دربار كسي را عقاب كند و هم مي ،قبيح نيست كه بدون بيان
مسـتحق   ،در صورت عـدم احتيـاط   ،دهد آيا كسي كه احتمال تكليف ميكه  معنا  اين  به

مراد از بيـان   .ثقل بحث بر فعل مكلف است ،ست يا نه؟ لكن در مباحث اصولياعقاب 
صرف وجـود بيـان    نيزو حجج مجعول شرعي است و منظور  ع و اماراتهم اعم از قط

قبح عقـاب  « عنوان  به ةبهتر است قاعد ،بنابراين .بلكه بيان واصل به مكلف است ،نيست
حال اگر اخبار احتياط را حجت بدانيم و حتي مفـاد آن   .تقرير گردد» بدون وصول بيان

وارد بر اين قاعده خواهد  ،رعي استباز چون بيان و حجت ش، را جعل حكم هم ندانيم
عقل قبل از فحص از بيـان و يـأس   ، عقلي است امري ،واضح است كه چون قاعده. بود

چـون   صـدر ن امثـال شـهيد   ادر بين اصولي .از وجود آن چنين حكمي نخواهد داشت
برائـت عقلـي را از اسـاس    ، دانند حق طاعت مولي را به شهادت وجدان موسع مي ةداير
  .كه باز از احكام عقل عملي استاند  رند و قائل به احتياط عقليپذي نمي

  لزوم فحص از دليل. 8
 ن اجـراي آن را منـوط بـه فحـص از دليـل     ااصـولي  ةبرائت عقلي همـ  ةدر اجراي قاعد

رين آنهـا دليـل   تـ اند كه مهـم  اربعه تمسك نموده ةدر اثبات اين نظر به ادلآنان  .دانند مي
برخـي از طريـق   ؛ عقلي بـه سـه وجـه تمسـك شـده اسـت       دليل ردر تقري. عقلي است

نحوكه اگر كسي فحص از تكليف بدين ؛اند حكم به لزوم فحص نموده ،استحقاق عقاب
دانـد و   عقل مسـتقل او را مسـتحق عقـاب مـي    ، در صورت وجود تكليف واقعي، نكند

قـال را  همان طريق ع ،و مقاصد خود شارع در بيان مرادات. شمارد عقاب او را قبيح نمي
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از طرق غير هرچند  ،در پيش گرفته و بر او الزم نيست كه به هر طريقي كه ممكن است
او هم مثل ساير عقال تكاليف خودش را اعـالم   ،تكاليف را به بندگان ايصال كند، عادي
مانند  ،جو نكندودر نتيجه كسي كه دنبال تعلم احكام الهي نباشد و از آن جست؛ كند مي

، كـاظمي خراسـاني  : ر.ك( كسي است كه تكاليف الهي را از روي علم و عمد ترك كند
از راه وجـوب دفـع ضـرر محتمـل      خوييو  عراقيبرخي چون مرحوم  .)278ص، 4ج

: ر.ك( اند كه حكمـي ديگـر از احكـام عقـل عملـي اسـت       حكم به وجوب فحص داده
  .)469ـ468ص، 3ج ،ق1417، بروجردي

خـروج از زي  ، شرع قبل از فحص از حكم ،د نفس اقتحام در عملان برخي هم قائل
فرق اين وجه با دو وجه ديگـر  . بندگي و رسم عبوديت است و نوعي ظلم بر موالست

امـا در   ،عقوبت بر مخالفت با تكليف واقعي منجز است ،آن است كه در دو وجه پيشين
چه مخالفت واقع هم ، مخالفت با تكليف واقعي منجز است ،كارنفس اين، صورت سوم
 تحقـق  ،مناط صحت عقوبت. گويند مت تجري ميرن به حكه قائالگونههمان؛ باشد يا نه

  .عنوان ظلم است و اقدام بالفحص بنفسه ظلم بر موالست
اشكال وجه سوم اين است كه تحقق ظلم فقط به اعتبار تكليف واقعـي موالسـت و   

، خمينـي ( اقـدام بالفحـص ظلـم نيسـت     صرف ،اگر هيچ مخالفتي با موال در بين نباشد
  .)415ـ414ص، 2ج ،ق1415

  حظر و اباحه. 9
است كه آيا اشيا و امور بـا صـرف نظـر از ورود شـرع و بـدون       آنبحث در اين قاعده 

آيا اصل بر منع است يا بر اباحـه؟ در كتـب متـأخرين    ؛ چه حكمي دارند ،شرع ةمالحظ
باب مستقلي  گاهاما در كتب قدما  است؛ طور مجزا به اين موضوع پرداخته شدهكمتر به

، شيخ طوسي /329ص، 2ج ،1376، سيد مرتضي: ر.ك( به آن اختصاص داده شده است
ايـن   .)456ص ،ق1429، استرآبادي /67ص ،ق1416، شهيدثاني /739ص، 2ج ،ق1417

امـا غيـر از آن    ،قبح عقاب بالبيان و احتياط عقلي نزديك است ةمسئلموضوع گرچه به 
بـه نظـر محقـق    . تواند يكي ديگر از موارد احكام عقل عملي قلمـداد گـردد   مياست و 
 ،بنابراين؛ اما در محمول متحدند ،مالك و اثر مختلف، در موضوع مسئلهدو اين اصفهاني
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 .نبايد احكام يكي را به ديگري سرايت داد و با اثبات يكي بر ديگري هم اسـتدالل كـرد  
فعـل   ،ع نظر از ورود شرع است و موضوع ديگريفعل في حد ذاته با قط ،موضوع يكي

عـدم تكليـف   ، مالك در يكي بنابر اباحه؛ مشكوك الحكم بعد از لحاظ ورود شرع است
قبح عقاب بال بيان و بنـابر  ، بنا بر برائت ،وجود تكليف است و در ديگري ،و بنابر حظر

-حظـر بـه  از حيث اثر هم  .وجود منجز تكليف در صورت وجود تكليف است ،احتياط
امـا احتيـاط از    *؛خاطر عدم اذن مالكي است با صرف نظر از وجوب و حرمت شـرعي 

اما  ،مستحق عقاب است مرتكبِ مورد يقيناً، بر حظر در نتيجه بنا؛ حيث تنجز واقع است
امـا  . فقط در صورتي معاقب است كه درواقع مرتكب معصيت شده باشـد  ،بنابر احتياط

محقـق  ( گـردد  حقاق و عـدم اسـتحقاق عقـاب بـر مـي     محمول در هردو درواقع به است
  ).494ص، 2ج ،همان، اصفهاني

 ؛دو نيز با هـم يكـي نيسـت   يكي اينكه محمول آن :رسد مي در اينجا دو نكته به نظر
ولي در برائـت و   ،زيرا در حظر و اباحه سخن از اين است كه موضوع چه حكمي دارد

اينكه در صورت قول  ،ديگر؛ از حكم نه ،داشتن و نداشتن استسخن از عقاب ،احتياط
زيـرا مخالفـت بـا احتيـاط در هـر      ؛ شـوند  مـي  متحد در اثر مسئلهدو ، به حرمت تجري

ي بر تجرّخاطر بهخاطر ترك واقع و يا يا به؛ صورت موجب استحقاق عقاب خواهد شد
  .موال

  مقدور تكليف به غير ةاستحال. 10
از قواعـد پركـاربرد در اصـول و     ،ليف عاجزتك ةتكليف به غيرمقدور يا استحال ةاستحال

                                                      
 د بـا اذن يبا ،ندكى است شخصى بخواهد تصرف كمال كه ملك شيئيه اگر در ك استن يحظر ا كمال *

از بـه اذن  يـ ن، ريـ غ كا تصرف در ملـ يه آكن است يار حظر و اباحه ايمع ،گرير ديبه تعب. ش باشدكمال
ـ ا اقـدام بـه ا  يل جواز تصرف است؟ آيدل ،وارد نشده كه منعى از مالكنيصرف ا ايدارد  ه كـ ن فعـل  ي

د اذن يبا: ديگو حظر مىقائل به ا نه؟ يه خداوند است باشد ك كد با اذن ماليبا، است نوعى از تصرف
اي  از همـين نگـاه عويصـه   . ردكـ توان اقـدام   مى ،چون منعى وارد نشده: ديگو مى طرف مقابلباشد و 

اما از كجا بتوان در ملك مالكي  ،ديگر در برائت عقلي پيدا شده كه بر فرض عقاب بالبيان قبيح باشد
برائت عقلي فقط از حيث عدم بيان . اذن شرط است؛ عدم منع كافي نيست؟ بدون اذن او تصرف كرد

كه قائل بـه اباحـه پاسـخ    گونه همان ،البته به اين شبهه؛ تاما موجب اذن در تصرف نيس ،كارساز است
 .  نحو هم در برائت قابل پاسخ استبه همان ،داده
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ذاتـي حكـم    ةفقه است كه گاه از باب حكم عقل عملي به قبح آن و گاه از باب استحال
به اعتبار اينكه در ذات حكم داعويت امكاني بـه   ؛محال دانسته شده است ،به غيرمقدور

سـتند بـه   اسـتحاله م  ،در صـورت اول . داعويت امكاني نـدارد  ،فعل نهفته است و عاجز
ايـن بحـث   . از موارد حكم عقل نظري است ،حكم عقل عملي است و در صورت دوم

، 1ج ،1367، سيد مرتضي( گرچه در نوع كتب اصولي قدما و متاخرين مطرح شده است
خوئي  /67ص، 2ج ،ق1416، اصفهانيحائري  /113ص ،ق1404، عالمه حلي /161ص

يكي اينكه آيا موضوع تكاليف  :است اما طرح آن به دوگونه ؛)...و  101ص، 1ج ،1368
شود و ديگر اينكه آيـا متعلـق تكـاليف     مقيد به قدرت بر انجام است و شامل عاجز نمي
 اين حكم عقل عملـي در قاعـدة  . شود حصة مقدوره است يا غيرمقدور را هم شامل مي

در  ؛نيز مطـرح شـده اسـت    در بحث مقدمات مفوته» االمتناع باالختيار الينافي االختيار«
 _المقدمه بر انجام يـا ابقـاي مقدمـه    آنجا سخن اين است كه شخص قبل از وجوب ذي

قادر است و در غير اين صـورت يقـين دارد كـه بعـد از      _مثالً حفظ طهارت براي نماز
قدرت بر انجام آن مقدمه نخواهد داشـت و نمـاز بـا طهـارت مائيـه از او فـوت        ،وقت
المقدمـه هنـوز    چـون اصـل ذي   ؛توان حكم كرد از باب وجوب مقدمه كه نمي؛ شود مي

واجب نشده است و تكليف او به نماز با طهارت مائيه هم كه تكليف بمااليطاق و قبيح 
امـا مـالك آن    ،نيامـده اسـت   گرچـه اند حكم نماز با طهارت مائيه  در اينجا گفته. است

؛ انـد د مـي  موجود است و عقل تفويت چنين مالكي را قبيح و موجب اسـتحقاق عقـاب  
تحصيل يـا حفـظ طهـارت قبـل از      ،بنابراين. خود را عاجز نموده است ،چون با اختيار

  .وقت بر او واجب است

  دفع ضرر لزوم
مطـرح شـده و    شـيخ انصـاري  در آثار  ويژهبه ،طور وسيع در علم اصولاين قاعده به

 مبـاحثي چـون حجيـت مطلـق ظـن     . قواعد و نتايج فراواني بر آن مترتب گرديده است
دوران )، 287ص، ق1409، صـاحب فصـول   /175ص، 1ج ،(ب)]تـا  بي[، شيخ انصاري(

 محصـوره  غيـر  ةتحريميـ  ةشـبه )، 370ص، 1ج، همـان ( حكم بين حرمت و غيروجوب
 ةوجـوب مقدمـ  )، 453ص، 2ج ،همان( وجوبيه ةموضوعي ةشبه)، 433ص، 2ج ،همان(
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لـزوم تقليـد   ، )539ص، 2ج، همان( الضرر ةمباحث قاعد)، 463ص، 2ج، همان( علميه
ــد ــي( غيرمجته ــرزاي قم ــالة)، 447ص، 1ج ،ق1378، مي ــر اص ــاري( الحظ ــيخ انص ، ش

عقلي هم درمورد ضرر يقينـي   ةاين قاعد. از اين جمله است... و) 249ص ،(الف)]تا بي[
  .مورد ضرر محتمل آمده و هم در

 زيرا در آنجا اصـل ؛ اطراف علم اجمالي است منجزيتفوق در  ةكاربرد اساسي قاعد
 ةوجود تكليف مشخص است و احتمال ضرر در ارتكـاب هركـدام از طـرفين در شـبه    

وجوبيه وجود دارد و بالصراحه موضـوع   ةتحريميه و در ترك هركدام از طرفين در شبه
مختلفي تمسك گرديده كـه لـزوم    ةبه ادل مسئلهدر اثبات اين  .گيرد براي قاعده قرار مي

بـاب   ،موارد اساسي كاربرد ايـن قاعـده   از ديگر. ين آنهاستتردفع ضرر محتمل از مهم
هاي مهمي در گرفته كه آيا  در آنجا بحث .قبح عقاب بالبيان است ةمسئلبرائت عقلي و 
قبح عقاب بالبيان  ةتواند طريقي به واقع و بيان بر آن باشد تا وارد بر قاعد اين قاعده مي

ايـن   لي است و يا اينكه اصـالً يا اينكه جريان آن متوقف بر عدم جريان برائت عق ،باشد
بلكه يك واجب مستقل نفسـي اسـت كـه     ،طريق به واقع نيست، قاعده بر فرض جريان

 ،و در نتيجـه  نه بـراي تحفـظ بـر تكـاليف واقعـي      ،نفسه واجب شدهبراي مصلحت في
  .)335ص، 1ج ،تا](ب)[بي، شيخ انصاري: ر.ك( تعرضي به برائت عقلي ندارد
و هـم درمـورد ضـرر     ضرر اخروي اسـتفاده شـده   ةرم درباهمچنين از اين قاعده ه

امـا  ؛ انـد  قائل به لزوم دفع ضرر محتمل اخروي ،نااصولي بيشتر. دنيوي مهم و قابل اعتنا
در حكـم   آخونـد خراسـاني  و  شيخ انصاري. درباب ضرر محتمل دنيوي اختالف است

آخونـد   /355ص، 1ج ،همـان ( اندعقل به لزوم دفع ضرر محتمل دنيوي تشكيك نموده
عقـل   ،رسد اگر ضرر دنيوي مهـم باشـد   گرچه به نظر مي .)343ص ،ق1409، خراساني

  .وجداني است يامر ،كند و اين انسان حكم به لزوم دفع آن مي
بـودن آن اسـت و   بودن اين قاعده و حتي عقاليياز اصل منكر عقلي اصفهانيمحقق 
محقـق  ( ان و حيـوان اسـت  ي و فطـري دانسـته كـه مشـترك بـين انسـ      جبلّ يآن را امر
ن بـه ايـن   معتقـد اسـت قـائال    نيز صدركه شهيد  چنان ؛)467ص، 2ج ،1374، اصفهاني

احتمال عقـاب   آناناز نظر  .اند دهكرقاعده بين تنجز عقلي و تنجز غريزي و جبلّي خلط 
چون متأخر  ؛تواند منشأ تنجز عقلي باشد نمي، كه از مصاديق احتمال ضرر اخروي است
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 .رفـت  هيچ احتمال عقـابي نمـي   ،نبود اگر حكم عقل به حق طاعت و تنجز؛ از آن است
حتـي   ،معناكه انسان از مخالفت كسي ترس و واهمه داشته باشـد اين البته تنجز طبعي به

ولـي   ،در ايـن مـوارد وجـود دارد    ،مثل آنجاكه ظالمي انسان را بر مخالفتش تهديد كنـد 
ولي تنجز طبعـي   ،است جايي تنجز عقلي باشد ممكن. دو تنجز نيستاي بين اين مالزمه
مثل اينكه انسان قطع پيدا كند اگر عصيان كند و توبه نمايد و يـا مـورد شـفاعت     ؛نباشد

 .ولـي تنجـز عقلـي هسـت     ،در اينجا تنجـز طبعـي نـدارد    .شود بخشيده مي ،واقع گردد
 وجـود اسـت  با اينكه تنجز طبعي م ،بيند عقل براي اوامر يك ظالم تنجزي نمي ،عكسرب
  .)200ص، 5ج ،ق1417، صدر: ر.ك(

تنجـز   ،لـزوم دفـع ضـرر محتمـل     ةاشكال شده كه اگر مالك در قاعد ديدگاهبه اين 
زيرا طبيعت و سرشت  ؛شود بسياري از موارد قاعده را شامل نمي ،طبعي و غريزي باشد
لـي  از هر ضـرر محتم  ،به عبارت ديگر؛ كند نميحكم  به لزوم دفع ،انسان در هر ضرري
-از الـم و جسـت   دوريشايد بتوان ادعا كرد كه تنها در  .كند نمي احساس ترس و فرار

: ر.ك( بخش كـوچكي از مـوارد قاعـده اسـت     ،جوي از لذت چنين الزامي دارد و اينو
  .)284ص، 1ج ،ق1418، ابورغيف

  لطف ةقاعد. 11
تفاده و ندرت در علم اصول هم مـورد اسـ  در مباحث كالمي مطرح است و به هاين قاعد

ين كسي است كه در توجيه حجيت اجمـاع  نخست شيخ طوسي. استناد واقع شده است
ــه ايــن قاعــده تمســك نمــوده اســت  ،محصــل ، 2ج ،ق1417، شــيخ طوســي: ر.ك( ب
 ؛دليل شرعي. 1 :در حجيت اجماع محصل سه وجه گفته شده .)642و  603ـ602صص

در وجـه حجيـت اجمـاع    در عقـل عملـي    .دليل عقلي عملـي . 3. دليل عقلي نظري؛ 2
سـخن   در اينجا .)305ص، 4ج ،همان، صدر ( لطف تمسك شده است ةمحصل به قاعد

. از حسن و قبح درمورد افعال خداوند و وجود حقي از سوي بندگان بر خداوند اسـت 
ن عبارات مختلف ااصولي، لطف در حجيت اجماع محصل هم ةدر كيفيت استناد به قاعد

گاهي از باب وجـوب لطـف در حفـظ مصـالح احكـام و      ؛ اند هاي مختلفي پيموده و راه
جلوگيري از فوت آن در جايي كه كل امت درمورد مصالح و مفاسد راه اشتباه در پـيش  
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ن كـه  انااسـالم و مسـلم   ةاند و گاهي از باب جلوگيري از ورود شكاف بـر پيكـر   گرفته
بر حفظ اين موجب وهن و تضعيف آنان گردد و گاهي هم از باب جريان عادت شارع 

 ،ق1408، صـدر  : ر.ك( انـد  ها را نپذيرفتـه  ن اين استداللانوع اصولي. گردد امور تلقي مي
  .)288ـ282ص، 2ج

در ايـن صـورت اجمـاع     ،عقل عملي يا عقل نظري باشد ،اگر مبناي حجيت اجماع
روايات باشـد در   ،دليلي قطعي و مطابق با واقع تلقي خواهد شد و اگر دليل آن ،محصل
  .ظني و دليل تعبدي كاربرد خواهد داشت ةورت در حد يك اماراين ص

چـه مـوارد كلـي و چـه مـوارد       _توضيح ساير موارد كاربرد عقل عملـي در اصـول  
يك  ةيك مقاله خارج است و به همان فهرست اوليه كه در بند شمار ةاز حوصل _جزئي

هاي عقل  دادن كاركرد نشان ،ديگر آنكه هدف از اين مقاله ةنكت. كنيم بسنده مي ،ذكر شد
و اينكه آيا در تمام  هالاما اثبات درستي يا نادرستي اين استدال ؛عملي در اصول فقه بود

 بيرون، مالزمه به حكم شرعي هم دست يافت يا خير ةتوان به كمك قاعد مي موارد اين
  .از موضوع و اهداف اين مقاله است

كـاركرد   ةرن درباان و اصولياكانوني اختالف اخباري ةاشاره به نقط
  عقل

ـ   انتهايدر    سـتيز و  عقـل  نابحث بايد روشن گردد آنچه بر افواه عوام افتاده كـه اخباري

هدف از ايـن   .تا چه حد مقرون به صحت است ،اند عقلي هاي مخالف احكام و دريافت
نيـز  ، انـد  نااي مقابل اصـولي  كه نحله ن شيعهااثبات اين نكته است كه حتي اخباري ،بحث
  .عقلي نيستند هاي مخالف مطلق احكام و دريافت ،كه به آنها نسبت داده شدهنانچ آن

برخي از احكام . 1 :احكام عقلي نسبت به احكام نقلي سه حالت دارندتوضيح اينكه 
دو است و درواقع از مبـادي تصـديقيه   حجيت آن ةعقلي مقدم بر كتاب و سنت و مقدم

نظري كه بر اثبات خدا و نبـوت عامـه و    ةادل ةهم انندم؛ رود مي كتاب و سنت به شمار
برخي ديگـر از احكـام عقلـي متـأخر از احكـام      . 2؛ گردد خاصه از سوي عقل اقامه مي
مثل حكم عقل به وجوب اطاعت از اوامـر و نـواهي الهـي     ؛شرعي و مترتب بر آنهاست

م قسم سوم از احكام عقلي در عـرض احكـا  . 3؛ پس از اثبات آنها توسط كتاب و سنت
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يعني آنجاكه عقل خـود مسـتقل از كتـاب و سـنت و بـدون مراجعـه و       ؛ قرار دارد نقلي
رسد مسـلك اخبـاري هـم     در قسم اول به نظر نمي. استناد به آنها به حكم شرعي برسد

اصل حجيت كتـاب و   ،شكدون زيرا ب ؛ايرادي در اعتبار چنين احكام عقلي داشته باشد
 ةاسـتدالل بـر حجيـت دچـار عويصـ      شـود و االّ سنت بايد به دليل عقلي قطعي منتهي 

در استدالل بر انحصار مدرك احكام  استرآباديلذا مرحوم . گردد مصادره به مطلوب مي
كند و تلويحاً به توانايي عقل  مي به دليل عقلي هم تمسك شرعي به سماع از صادقين

   .)255ص ،ق1429، استرآبادي( ده استكردر فهم مصالح برخي از احكام هم اقرار 
در  ،زيرا در غير اين صـورت  ؛تشكيك نيست قابل ،درمورد قسم دوم نيز اعتبار عقل

ن پيـدا نخواهـد شـد و اگـر او     اوجوب اطاعت از اوامر خداوند مستمسكي براي اخباري
كـاري لغـو و    ،هزاران حكم شرعي را هم با مراجعه به كتـاب و سـنت اسـتنباط نمايـد    

  .در اطاعت از اين احكام مستنبطه وجود نخواهد داشت بيهوده انجام داده است و الزامي
ن ااخباري .ن در قسم سوم استان و اخبارياكانوني اختالف بين اصولي ةنقط ،بنابراين

اينكـه   ليـل دحـال يـا بـه   ؛ تابند اعتبار احكام عقلي در عرض احكام نقلي شرع را بر نمي
هـاي عقلـي    م كشـف از راه غيرعقلي يا عد هاي مجعول را در اصل مقيد به كشف از راه

خـاطر كثـرت ظهـور اشـتباهات و خطاهـايش كاشـف       عقـل را بـه   دانند و يا اصـالً  مي
آخونـد  ( ن همـين اسـت  ااز دليل اخباري آخوند خراسانيه برداشت كانچنمه ؛دانند نمي

  .)270ص ،همان، خراساني

  ن و عقل عمليااخباري
اسـت   ليـل دآيا بدان، صورت انكارهستند و در  نيزن منكر احكام عقل عملي اآيا اخباري
اما عقـل   ،پذيرند مي حسن و قبح ذاتي را منكرند يا اينكه حسن و قبح ذاتي را كه اصوالً

يا بحث  ،اثبات و كاشفيت است ةدانند؟ آيا سخن در مرحل عملي را قاصر از فهم آن مي
  .ندو يا در هردو جهت بحث دار ثبوت و وجود اصل حسن و قبح ذاتي است ةدر مرحل

 در زيرآيد و  مي اخباري بر سرشناسانكه از عبارات برخي از گونهآن ،رسد به نظر مي
 وم بـوده اسـت   اصل ثبوت حسن و قبح ذاتي در نزد آنها مسـلّ ، به آن اشاره شده است

آنها صـرفاً مـدركات عقـل عملـي را     ؛ ن منكر ادراكات عقل عملي نيستندااصوالً اخباري
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  .باب مالزمات عقلي است سخن آنها در ،در حقيقت. ننددا مالزم با حكم شرع نمي
زيـرا   ؛ثبـوت حسـن و قـبح ذاتـي اسـت      ،معتقد است قول حق فاضل تونيمرحوم 

اما اينكـه وجـوب و حرمـت شـرعي بـه      ؛ كند ضرورت و بداهت به وجود آن حكم مي
ل مختلفي بـراي توجيـه تأمـ    ةوي آنگاه ادل. قابل تأمل و نظر است ،دنبال آن ثابت گردد

  .)171ص ،ق1415، فاضل توني( كند خود اقامه مي
  :گويد نيز در بحث تمسك به برائت مي استرآبادي

 ،فقط با اعتقاد اشاعره كه منكر حسن و قـبح ذاتـي هسـتند   ، تمسك به برائت اصلي
امـا آن   ،اند تمام است و همچنين است در نظر كساني كه قائل به حسن و قبح ذاتي

اما تمـام ايـن   ؛ دانند و من از اين گروه هستم ذاتي نميرا مستلزم وجوب و حرمت 
جـايي بـراي تمسـك بـه      ،اما پـس از آن  ،مسائل مربوط به قبل از اكمال دين است

  .)346و  278صص ،همان، استرآبادي( برائت اصلي نيست
هـم صـريحاً بـه     328فحه در صـ . اين كالم صريح در پذيرش حسن و قبح ذاتي است 

حسـن و  كه را قولي  نيز 332در صفحه . كند قيض آن اعتراف ميوجود قبايح عقلي و ن
 دليلبه ،داند مي اما ثواب و عقاب را منوط به خطاب شرعي ،قبح عقلي افعال را پذيرفته

قـول منصـور   ، اينكه مؤيد به فطرت و آيات قرآن بوده و از سستي و تناقض بري است
قول بـه   448در ص. كند مي ع را نفياو البته مالزمه بين حكم عقل و حكم شر. داند مي

ـ  احسن و قبح ذاتي را به محقق از ايـن   .دهـد  مـي  ن نسـبت ان اشاعره و معتزلـه و اخباري
در  حتـي  .آيد كه حتي اشاعره هم همگي منكر حسن و قبح ذاتي نيستند سخن وي برمي

  .دهد مي ن به احكام عقل عملي را نشاناكلمات وي مواردي است كه اتكاي اخباري
در پاسـخ   ،گردد در شمارش قرائني كه موجب علم به مفاد يك خبر مي آبادياستر

، به اين شبهه كه از كجا شارع در كلمات خود معناي خالف ظاهري را اراده نكرده باشد
در مقام بيان و تفهيم به كالمـي   _معصومچه رسد به  _معلوم است كه حكيم: «گويد مي

اي در بـين   صارفه ةمگر آنكه قرين ،كند تفوه نمي ،كه مخالف ظاهر آن را اراده كرده باشد
پيداسـت كـه ايـن     .)447ص ،همان: ر.كو  314و  178صص ،همان، استرآبادي» (باشد
 ،تمسك به حكم عقل عملي به قبح صدور چنين كاري از حكـيم اسـت   استراباديدليل 

نمـوده   زيرا او براي اثبات استقرار ظهور بـه ايـن دليـل تمسـك    ؛ نه تمسك به ظهورات
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  .است
ـ    ن اروشن است كه بحث كاركردپذيري عقل در فقه و اصول فقه بـه كلمـات اخباري

بحـث از اينكـه آيـا     .مستقل و مستدل است هاي شود و نيازمند تأليف مقاله نميمنحصر 
راستي حكم عقل عملي مسـتقل  آيا به ،عنوان احكام عقل عملي ذكر شدامور فوق كه به
؛ پسيني است كه عقل پس از تجربه به آنها دست يافته استيا احكامي  ،و پيشيني است
 .)295ــ 186ص، 1ج، ق1418، ابورغيـف : ر.ك( اند نظر دوم را پذيرفته ،چنان كه برخي

كه قبالً از چنان ؛همچنين بحث از اينكه آيا موارد فوق از بنائات و قراردادهاي عقالست
از مباحثي است كـه جـاي   ، استيا اينكه احكام عقل عملي ، نقل شد طباطباييعالمه 

  . تحقيق مفصل دارد
بحـث كـاربرد عقـل در     ،مهم ديگري كـه نيازمنـد تنقـيح و تبيـين اسـت      وضوعم  

 هـاي گـزاره  بيشتردانند و حتي  احكام را از اعتباريات مي نوعاًكه چنان؛ اعتباريات است
هاي عقلـي در   داللبرخي كاربرد است ،دانند و به دنبال اين نظر مي علم اصول را اعتباري

 مطهـري و استاد  طباطبايينظري كه از كلمات عالمه ؛ اند ثمر دانسته اعتباريات را بي
حتـي اگـر   ، اند آيا واقعاً احكام اعتباري ،)174ـ172ص، 2ج ،1377، طباطبايي( آيد برمي

، 3ج ،ق1417، بروجـردي ( بـدانيم » ارادة مبـرزه « عبارت از ءآغاضياحكم را همچون 
اگر حكم وجـوبي را انشـا بـه داعـي جعـل داعـي و حكـم        يا  ،)164ص، 4جو  12ص

سـخن از   ،رسد حتـي در صـورت دوم   ؟ به نظر ميتحريمي را انشا به داعي زجر بدانيم
از مقومات حكم  _يا همان انگيزه _بر حكم زيرا داعي ؛گزاف نيست ،بودن حكمحقيقي

تـوان   آيـا مـي   ،بـودن باريو بر فرض اعت حقيقي است يگردد و انگيزه امر محسوب مي
ملتزم شد كه در اعتباريات جايي براي استدالل منطقي نيسـت؟ نكتـه ديگـر اينكـه آيـا      

حتـي اگـر قائـل بـه اعتباريـت احكـام        ،رسد اند؟ به نظر مي قضاياي علم اصول اعتباري
بـودن  كـه اعتبـاري  چنـان ؛ بودن علم اصـول نـدارد  هيچ تالزمي با اعتباري ،شرعي باشيم
تالزمي بـا  ... و معذّريتو  منجزيت، مثل حجيت، علم اصول بر فرض تسليم محموالت
 ياند و خبر امر ها خبر از يك امر اعتباري زيرا اين گزاره؛ بودن اصل قضايا ندارداعتباري

ــده .حقيقــي اســت ــه واراميــد نگارن ــه زودي در مقال ــه مبحــث  اســت ب ــه ب اي جداگان
  .ددازپذيري عقل در اعتباريات نيز بپر كاركرد
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  گيري نتيجه
شـيعه از ابتـدا    برآيند مباحث گذشته اين شد كه مسائل و قواعد مهمـي در اصـول فقـه   

ايـن  . تاكنون بر آمده از احكام عقل عملي است و برخي ديگر هم مـرتبط بـا آن اسـت   
بـه   قواعد در اصول فقه كاربرد فراواني دارند و در فقه هم در موارد و مصاديق فراوانـي 

هاي عقل نظري هم به همراه مصاديق آن  حال اگر كاركرد .سك شده استاين قواعد تم
دهد كه عقالنيت و كـاربرد عقـل در اصـول فقـه      خوبي نشان ميبه ،به اينها اضافه شود

هاي عقـل عملـي    ن هم به دريافتاهمچنين ثابت شد كه حتي اخباري .زند شيعه موج مي
. انـد هاي عقل عملي اذعـان نمـوده   به يافتهاي از مسائل  در اثبات پاره گاهاذعان داشته و 

احكام عقلي با احكـام شـرعي    ةمالزم ةآنان منكر حسن و قبح عقلي نيستند و تنها قاعد
-اي از شبهات در كاركرد عقل عملي در بعضي از قواعد بـه  همچنين پاره. پذيرند را نمي

  .طور مستدل پاسخ داده شد
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