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Abstract 

One of the arguments that is of great interest in deriving 

jurisprudential issues and rulings is the structure of reasoning. The 

structure of wisdom is the observation of the behavior and approach of 

wise people in different fields of life, who, based on the benefits and 

harms, put a way to do or leave a behavior. Allameh Tabatabaei, as a 

jurist commentator and with a deep insight into issues and cases, has 

used this source of inference in his arguments and correctly explained 

the validity and significance of the intellectual structure from 

Allameh's point of view. This article, compiled by descriptive-

analytical method, examines the structure of wise men from the 

perspective of this wise thinker, and the result of the article shows that 

firstly, the structure of reason is an important source for inferring 

rulings. . And secondly, the basis of its validity is the fact that the 

rulings issued by reason are definitive. And it is certain, but because 

the intellect is practical and related to dos and don'ts, it has limitations. 

In practical applications, people may deviate. As a result, it needs 

Sharia approval. Some claim a contradiction in Allameh's statement 

regarding the validity of the intellectual structure, it does not seem 

correct. By accepting Allameh's principles, there is no difference 

between the new structures and those related to the Innocent Age, and 

this itself can open the way for fundamental studies in Islamic 

jurisprudence and law. 

Keywords: The wise, the foundation of the wise, the way of the wise, the 

authority, the practical intellect, Allameh Tabatabai. 
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کاربرد آن  یسنج درباره بنا عقال و امکان یعالمه طباطبائ دگاهید

 در حل مسائل مستحدثه

 

 ایران، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ فقه و حقوق اسالمی اریاستاد  یفاطمه فالح تفت

  

 چکیده
. است عقال یو بنا رهیس ردیگ یموردتوجه قرار م اریبس یکه در استنباط مسائل و قواعد فقه یا از ادله یکی

بر اساس مصالح و  کهاست  یمختلف زندگ یها خردمندان در عرصه یعقال ناظر به رفتار و مش یبنا

با  هیفق یعنوان مفسر عالمه طباطبائی به. دهندیقرار م یترک رفتار ایانجام  یرا برا یروش یمفاسد

 نییاند که تب وفور استفاده کرده خود به هایاستداللمنبع استنباط را در  نیا ،اقضایدر مسائل و  ینگر ژرف

، انداستنباط کرده شانیکه ا یدر فهم موارداز دیدگاه عالمه، عقال  بنای داللت حجیت و میزان حیصح

 نیا دگاهیعقال از د یبنا یبه بررس شده نیتدو یلیتحل - یفیتوص وهیشمقاله که با  نیا. راهگشاست

استنباط  یمهم برا یعنوان منبع عقال بهبنای  اوالًآن است که  انگریمقاله ب ندیفرزانه پرداخته و برآ شمندیاند

 یول ستی انیقیو  یقطع یآن عقل است که احکام صادره عقل تیحج یمبنا اًیو ثان رود یاحکام به شمار م

ممکن هایی است و ، دارای محدودیتشود یم دهایو نبا دهایبا به مربوط و است یکه عقل عمل ازآنجایی

که نیدارد و ا عجانب شر از ؤیدیمبه  ازین جهیدرنت وند؛اشخاص دچار انحراف ش ی،عمل قاتیاست در تطب

رسد. با پذیرش نظر نمیهستند، صحیح به عقال برخی مدعی تناقض در بیان عالمه در باب حجیت بنای 

تواند جهت مطالعات مبنای عالمه فرقی بین بنائات مستحدثه و متصل به زمان معصوم نیست و این خود می

 باشد. راهگشابنیادی در فقه و حقوق اسالمی 

 .مسائل مستحدثه ،یعالمه طباطبائ ،یعقل عمل ت،یبنا عقال، حج :ها واژهکلید
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 مقدمه 

رسالت اصلی فقیه آن است که بتواند از منابع و ادله معتبر برای استنباط احکام استفاده کند 

مهم هست و هم اعتبار و حجیت آن منابع  حکم بهی اعتباربخشبه همین جهت هم منابع در 

 شده پرداختهی فقهی بسیار به آن ها کتاببرای استنباط حکم شرعی. یکی از منابعی که در 

الزم به ذکر است در باب حجیت بنای  است. عقالشود بنا عنوان منبع حکم شناخته می و به

دو مبنای مختلف وجود دارد که هر یک نتایج متفاوتی را نیز به دنبال خواهد داشت.  عقال

تنها در صورتی معتبر است که به نحوی قطعی  عقالمبنای مشهور و رایج آن است که بنای 

 جهیدرنتضای شارع باشد و بنابراین باید احراز موافقت شارع صورت بگیرد؛ مورد تأیید و ر

 حکم به عقالاساس از باب کشف از سنت است و مبنای دیگر ارجاع بنای  براین عقالبنای 

. پذیرش هر یک استاساس حجیت آن از باب کاشفیت از حکم عقل  عقل است که براین

اینکه بر اساس مبنای اول الزم  ازجملهداشت؛  واهدبر خاز این مبانی نتایج متفاوتی را در 

با زمان معصوم اثبات شود ولی بر اساس مبنای دوم تفاوتی بین  عقالبنای  یزمان هماست 

 بنائات مستحدثه و متصل به زمان معصوم نیست.

عنوان فیلسوف و مفسری که با نگاه دقیق و عمیق خود به مسائل  به طباطبائیعالمه 

اند، این منبع فقهی را بارها در کتب خود استفاده کرده و آن را منبعی برای استنباط نگریسته

اند. البته برخی از نویسندگان میان نظریات عالمه در کتب  احکام فقهی قرآنی قرار داده

مختلف خود درباره این منبع استنباط حکم دچار ابهام شده و در برخی موارد نسبت تناقض 

تحلیلی اندیشه  -رو این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی  اند. ازاین دهدر کالم ایشان دا

اصولی عالمه را در این باب مورد کنکاش قرار داده و نظریات این اندیشمند را با مداقه در 

 قرار دهد. موردمطالعهکتب خود ایشان 

حجیت ذاتی »مقاله  ازجملهدر باب پیشینه این موضوع باید گفت در بعضی از مقاالت 

نوشته محمدتقی اکبرنژاد که در مجله فقه شماره  «آن در فقه و اصول ریتأثبناهای عقالیی و 

ای به دیدگاه عالمه در باب بناهای عقالیی شده است. البته  به چاپ رسیده است، اشاره ۴۶

دارای ی ا گونه بهکند عالمه نویسنده محترم دیدگاه عالمه را دارای اشکال دانسته و بیان می
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سیر تطور »نیستند. در مقاله دیگری که با عنوان  عقالنظر واحد در کتب خود در باب بنای 

و در  شده نوشتهتوسط سیده فاطمه موسوی و دیگران  «نزد اصولیون شیعه عقالو تحول بنای 

نزد  عقالاست، به پیشینه بنای  شده چاپشماره سوم  ۵۱های فقهی دوره  مجله پژوهش

را در حد  طباطبائیعالمه  ازجملهپرداخته و نظریات متأخرین و معاصرین  اصولیان شیعه

نشده است. آقای دکتر محمدتقی فخلعی نیز  باره نیدرابیان نظر اشاره کرده است و تحلیلی 

 عقالو چه در قالب استاد راهنما درباره سیره  مؤلفهای متعددی را چه در قالب  پژوهش

و  «و نسبت آن با حکم عقل عقالپژوهشی در چیستی سیره »مقاله  ازجملهاند انجام داده

که هر دو در مجله فقه و اصول  «با عصر معصومان عقالبررسی شرط معاصرت سیره »مقاله 

های  مقارنه آرای اصولیان معاصر درباره داللت»های  نامه به چاپ رسیده است و نیز پایان

در  «در فقه معامالت عقالبررسی موقعیت سیره » زینو  «در مباحث حجیت عقالسیره 

که هر دو در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در همه این  69و  6۴ یها سال

و در ضمنِ اقوال دیگر آمده است،  شده اشاره عقالدرباره بنا  طباطبائیها به آرا عالمه نوشته

کامل این نظریه  طور بهه شده، اما به آن نگریست تأمل قابلعنوان یک قول اساسی و  البته به

در کنار بقیه نظریات به آن نیز  واقع بهتبیین نشده و ابعاد آن مورد تحلیل قرار نگرفته است و 

بیان آن است تحلیل و تدقیق در آراء عالمه  درصدداین مقاله  آنچهاما ؛ پرداخته شده است

ده و آثار این نظریه مشخص گردد. صحیح تبیین ش طور بهدر این زمینه بوده تا نظریه ایشان 

و سپس بیان جایگاه بنائات عقالئیه در اندیشه  عقالرو این مقاله ابتدا به تعریف بنای  ازاین

و ثمره عملی فقهی نظریه عالمه در زمینه  عقالمبنای حجیت بنای  تیدرنهاعالمه پرداخته و 

 دهد:قرار می یموردبررسحل مسائل جدید را 

 نوع بناگذاری آنانو عقال تعریف  .4

که اساس  تعاریف مختلفی از جانب اندیشمندان ارائه شده است و ازآنجایی عقالبنا درباره 

رو از بیان نظرات  هست، ازاین عقالکار ما در این مقاله تبیین نظرات عالمه در باب بنای 

 شود:لغت ذکر می دیگر خودداری کرده و تنها مباحث لغوی از کتب

 .عربی و اسم النوع است در اصلواژه سیره بر وزن فعله، اسم مصدر از ماده س.ی.ر 
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از: مطلق مشی و  اند عبارتردند: این معانی کلغویان معانی متعددی ذیل ماده فوق بیان 

بر  رفتن راهروان شدن و گذر و حرکت در روز و شب، حرکت و ، ذهاب، جریان داشتن

؛ ابن فارس، ۵۵6ص ، 2ج : ۵۶۵۱ یفیروزآباد؛ ۴26ص ، ۵ج : ۵۶4۶زمین )ابن منظور، 

 262ص  :۵۶۵2؛ راغب اصفهانى، 2۵6ص ، ۱ج : ۵6۴9؛ مصطفوى، ۵2۵ص ، 6ج : ۵۶4۶

راغب اصفهانی، ) شود و بنا از ماده ب.ن.ی اسمى است براى آنچه را که ساخته مى (266 و

همه خردمندان در رفتار معینی است که  عقال( اما در اصطالح سیره و بنا ۵۶1: ۵۶۵2

دین  فرهنگ، ، مکان،زمان اختالفبدون آنکه  دهند،برخورد با یک واقعه از خود نشان می

« دیگر عبارت ( به۵6۵ :۵616داشته باشد. )حکیم،  ی در بروز این رفتارریتأثو مذهب آنان 

عادت مردم و تبانی عملی آنان بر انجام و یا ترک عملی است و اگر مقصود از  استمرار

و عرف عام، از هر ملّت و مذهب باشد ـ که در این صورت مسلمانان و  عقالمردم، جمیع 

نام  عقالشود ـ سیره عقالئیّه و به تعبیر شایع اصولیان متأخّر، بنای غیرمسلمانان را شامل می

 (۵6۴ص ، 6ج  :۵۶64گیرد. )مظفر، می

 یاز رو بناگذاری کسانی که در اجتماع و یعنی عقالمراد از بنا »فرمایند: اما عالمه می

کنند و از بدی و آنچه  فطرت و به سمت خیر و آنچه طبیعتاً به نفع آنان است، حرکت می

دهند؛  تفکر انجام می یاز رواین اعمال را  ها آنکنند و طبیعتاً به ضرر آنان است، فرار می

دهند و  به آن وابسته است و بدان نیاز دارند، قرار می شان یزندگ آنچهبنا را بر  عقالبنابراین 

 (6۱۵: ۵۶29، طباطبائینیز طبق آن است. )عالمه  ها آنعمل 

بنا بر انجام کاری گذاشتند آن کار خوب است و اگر بنا بر ترک آن  عقالاگر 

و  (6۱۵ص  ،همان) زیرا حسن و قبح اعتباری هستندگذاشتند، آن کار قبیح و زشت است؛ 

و  استحسن  ،عقالبنای  واسطه بهشایسته هست که انجام بگیرد  هر آنچهتوان گفت که می

و قبح در هر حکم، آن  حسن اریمعشایسته نیست که انجام بگیرد، قبیح است؛ پس  هر آنچه

( 6۱6ص )همان،  شایسته ندانند.انجام آن را شایسته بدانند یا انجام آن را  عقالاست که 

چیزی است که انسان عاقل در حکم به صحت آن توقف  عقالمراد از بنای  جهیدرنت

کند، مثل احکام عام عقالیی که هیچ دو انسان عاقل در آن اختالف ندارند مانند حسن  نمی
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احسان و قبح ظلم؛ البته ممکن است در انطباق احسان و ظلم بر مواردشان اختالف داشته 

 (۵99 – ۵91ص  ،2ج : تا یبباشند. )عالمه طباطبائی، 

 در اندیشه عالمه عقالجایگاه تمسک به بنا  .9

استفاده  عقالاز بنای  دهد که ایشان در موارد متعددبررسی کتب متعدد عالمه نشان می

در آثار ایشان دارد. برای  توجه قابلنمودی پررنگ و  و این منبع استنباط احکاماند  کرده

ها اشاره های این مفسر فقیه به برخی نمونهدر استدالل عقالروشن شدن جایگاه بنای 

 شود: می

از طرف دیگر رجوع  دانسته وعقال به عالم را مبتنی بر بنای  ایشان رجوع جاهل .۵

دانند و بیان باطل میعقال به عالم دیگر را نیز بر اساس بنای  جاهل به جاهل و رجوع عالم

کند که شخصی علم خود را ترک کرده و تجویز نمی وجه چیه عقال بهکنند که سیره  می

( البته از مصادیق مهم ۵۱6ص ، ۴ج : ۵664، علم دیگری را اخذ نماید )عالمه طباطبائی

اهل خبره در مباحث فقهی، باب اجتهاد و رجوع مقلد به مجتهد  رجوع جاهل به عالم و

 (646ص ، 2ج تا:  شمارند. )عالمه طباطبائی، بیمیعقال بنا  دلیل بر آن را نیتر مهماست که 

اند یا فاسد، ضمن عالمه در باب اینکه آیا الفاظ برای معانی صحیح وضع شده .2

فرمایند: بهترین جایگاه برای فهم این مطلب رجوع به برشمردن ادله موافقین و مخالفین می

 (69ص ، ۵ج . )همان، عقالستدر وضع اسامی است و بنا شارع هم ملحق به بنا عقال بنا 

عقال ایشان در اثبات اصل صحت در اینکه اصل است نه اماره، استناد به بنای  .6

تا  شود انسان صادر میکه از  هر فعلی راعقال دهند که شرح می گونه اینکرده و آن را 

علم به خالف آن حاصل شود و این خالف یعنی علم پیدا کنند که  ها آنزمانی که برای 

دانند یا علم پیدا کنند که با اعتقادات عقالییه سازگاری صحت و فساد انجام آن را نمی

بر این عقال در جریان اصل صحت بنا  درواقعدهند؛ ندارد؛ متناسب با همان اصل قرار می

اصل بودن قاعده صحت  دهنده نشاناست که علم به خالف آن برایشان اثبات شود و این 

 (21۵ص ، ۵ج نه اماره بودن آن. )همان،  است

را در باب مرجحات ذکر کرده و عقال عالمه یکی دیگر از مصادیق رجوع بنا  .۶
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است اما بیان سنت  فرمایند که نظر علما آن است که یکی از مرجحات مخالفت با اهلمی

اخبار  ها آنبه آن تکیه کنند زیرا  اموراتشاندر عقال کنند که این مسئله چیزی نیست که می

دسیسه و فریبی از جانب آن شخص بر جعل  ها آنگیرند و تا زمانی که برای را از ناقالن می

د و کننو در غیر این صورت به آن عمل نمی کننداخبار احراز نشود، به آن خبر عمل می

؛ مانند روایت مرفوعه ارجانی که دیآ یبرمموثق نیست؛ این نکته از روایات نیز  ها آنبرای 

دانید چرا به شما امر شده که پرسند که آیا میاز راوی می السالمدر آن امام صادق علیه

فرمایند: گوید خیر؛ حضرت می گویند عمل کنید؟ راوی می سنت می اهل آنچهبرخالف 

السالم را داشتند و هرگاه علی بن ابیطالب بنای مخالفت با حضرت علی علیه زیرا دشمنان

و  برخالفکردند، امر حضرت را باطل کرده و  می سؤالی ا مسئلهکه از حضرت در مورد 

، ۵ج سنت عمل بشود. )همان،  اهلبرخالف لذا دستور رسیده که  دادند یمضد آن فتوا 

عنوان مرجحات نپذیرفته و در  الفت با عامه را به( به همین جهت ایشان ترجیح به مخ264

 (26۵ص ، ۵ج پذیرند. )همان، حد اینکه بر روی حجیت خبر تأثیر دارد، می

و  استناد کردهعقال ایشان برای استدالل بر عدم حجیت خبر فاسق نیز به بنا   .۱

هوم آیه اعتبارى و عدم حجیت خبر فاسق دانسته که مفحقیقت نهى در آیه را مربوط به بى

اعتماد به خبر یعنی ترتیب اثر عملی دادن به آن و از طرفی معامله علمی  بیانگر آن است که

و بناى  کردن با مضمون آن و این الزمه زندگى اجتماعى انسان و احتیاج ابتدایى اوست

 (6۵۵ص ، ۵9ج : ۵664و مدار عملکرد آنان بر قبول خبر ثقه است. )عالمه طباطبائی، عقال 

چنین »نویسند: تکیه کرده و میعقال امه بر حجیت خبر واحد هم بر بنا در اد .۴

آورد، حداقل وثوق و  وقتى معتبر است که اگر براى انسان یقین نمىعقال خبرى در نظر 

آور باشد، )مانند خبرى که متخصص  حسب نوعش خبرى وثوق اطمینانى بیاورد، حال یا به

آور باشد، )مثل اینکه شخص آورنده  وثوق حسب شخصش دهد( و یا به یک فن به ما مى

 (6۵2بنا دارند که بر این خبر نیز ترتیب اثر دهند. )همان، عقال خبر مورد وثوق ما باشد(، 

( نیز آن را بنا 2۵ هیآسوره محمد، « )طاعه و قول معروف»ایشان در تفسیر آیه  .1

اما اینکه رفتن به قتال اطاعتى است از جانب ایشان، روشن »نویسند: عقالیی دانسته و می
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اما اینکه قولى است معروف، دلیلش این است که واجب شدن قتال و امر به دفاع از و  است

نقشه دشمن نیز قولى است پسندیده که  کردن یخنثابطال و  منظور بهمجتمع صالح اسالمى 

 (2۶4)همان، « پسندند. آن را مىعقال همه 

 سیره در اندیشه عالمه حجیت .9

کرده و  عقالرا جزء ادله قطعی دانسته و درباره حجیت ظواهر استناد به بنا  عقالایشان بنا 

رساند، ولیکن دلیل قطعى داریم بر  ظهور لفظى بیش از ظن و گمان را نمى»فرمایند: می

ر حجیت ب عقالو آن دلیل قطعى عبارت است از بناى  اینکه پیروى از این ظن واجب است

عمل به ظهور هرچند »دیگر  عبارت (؛ به6۶ص ، ۵6ج : ۵664عالمه طباطبائی، ) «ظهور

احراز  مسئلهخودش ظنى است ولى همین عمل به ظن پیروى از حجتى است علمى و در 

بر این است که ظهور را حجت بدانند، پس  عقالواقع بر این است، به این معنا که بناى 

 )همان(« نیست. پیروى آن، پیروى غیر علم

فرمایند: را صراحتاً بیان کرده و می عقالعالمه در جای دیگر ذاتی بودن حجیت بنا 

. استحجت است و این حجیت بالذات  ها آنگذارند، برای بر آن بنا می آنچهبنابراین »

کنند که واضح است. )همان( ( و این را مطلبی قلمداد می6۱۵: ۵۶29، طباطبائی)عالمه 

علم  بهیا عمل  عقالدانند که  را این مطلب می عقالت حجیت و قطعی بودن بنا عالمه عل

 (6۵2همان، ) و عمل به علم عادى یعنی همان مظنه و اطمینان کنند خود مى

و  کرده اشارهاما الزم به ذکر است ایشان در موارد متعدد به امضا شارع بر این حجیت 

استدالل ایشان بر  در باب ازجملهکنند؛  میشواهد زیادی را هم از آیات و روایات ذکر 

دانند، آن را مستند به امضا شارع  می عقالعدم حجیت خبر فاسق که بهترین دلیل را بنا 

ی و عدم حجیت اعتبار یبخواهد از  حقیقت این نهى این است که خداوند مى» دانند: می

هم رفتارشان همین  عقالو این هم خودش نوعى امضاء است، چون  خبر فاسق پرده بردارد

کنند که به  و به خبر کسى عمل مى دانند بندوبار را حجت نمى است که خبر اشخاص بى

 همان() «وى وثوق داشته باشند

بر  عقالاند، در تقریب استدالل به سیره ای که بر کتاب کفایه نگاشتهایشان در حاشیه
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بنا را بر عمل به  ها مکاندر همه عصرها و در همه  عقالهمه »نویسند: حجیت خبر واحد می

 برخالفی که حتی کسی را که اقدامی ا گونه بهصدور آن موثق باشد  دانند که خبری می

است و به آن مانند تکیه کردن بر علم تکیه  هم آنشوند و طبق آن انجام دهد را منکر می

پرسد کند می سؤالدر مورد آن خبر  خواهد یمیکی از دیگری  که یهنگامکنند و مثالً می

بگوید از کجا به این مسئله گمان پیدا کردید  که آناز کجا به این مسئله علم پیدا کردید نه 

 عقالکند و خالصه اینکه بنای تکذیب نمی سخن گفتنو جواب دهنده هم او را بر این نوع 

شته و نوعی استقرار وجود دا بعدازآنبر حجیت خبر واحد قبل از ظهور شرعی شریعت و 

شد، متصل دارد و منع هم نسبت به آن نشده است زیرا اگر منعی شده بود حتماً آشکار می

: تا بیعالمه طباطبائی، ) «شود بنابراین به این وسیله رضایت شارع و امضاء آن نیز کشف می

 (2۵2ص ، 2ج 

دانسته و  عقالمه به بنا عالمه یکی از استدالالت ائمه را در باب جبر و اختیار، استناد ائ

أحدهما االستدالل باقتضاء األسماء اإللهیه و صفاته کالرحمه و العزه و » دارند کهبیان می

الکرامه و العدل و القهر و کذلک بالقضاء و القدر و ثانیهما االستدالل بما یقتضیه العقل و 

 (62: ۵666عالمه طباطبائی، ) «ء من الحسن و القبح و غیر ذلک سیرة العقالء

 عقالشود آن است که آیا عالمه در باب حجیت بنا که در اینجا مطرح می یسؤالحال 

و از سویی حجیت آن را  (۱: ۵696 اکبر نژاد،) اند دچار تناقض شدهچنانکه برخی پنداشته

البته برخی درصدد رفع  داند؟ذاتی دانسته و از سوی دیگر آن را مستند به امضای شارع می

قائل  «عقالال بماهم » عقالاز بنای  «عقالبماهم » عقالض برآمده و با تفکیک بنای این تعار

و دانند که منشأ آن، عقل عام را بنایی می عقالاند و مراد از بنا به رفع این تناقض ظاهری

این ادعا مبنی بر تعارض کلمات  وسقم صحت( در بررسی 6۴: ۵661باشد. )برهانی، یهمگان

قرار داد و سپس بررسی  یموردبررسعالمه  ازنظرعالمه، باید ابتدا مبنای حجیت سیره را 

 کرد آیا بین این دو نظر عالمه تناقض هست یا خیر؟
 

 مبنای حجیت سیره در اندیشه عالمه .4-9

 عقالغرض »کنند که تعبیر میای به قوه دانند ورا امری برخاسته از عقل می عقالایشان بنا 
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آن ملتزم شوند، اگر مقتضاى آن این است که  یمقتضا بهاز شنیدن سخن این است که 

بیشتر در  «عقل»ماده و اما  کارى را انجام دهند یا ترک کنند؛ انجام داده و یا ترک کنند

ت و شود، البته گاهى هم در غای نیروى تشخیص خیر از شر و نافع از مضر استعمال مى

و غرض از تشخیص خیر و شر این است که آدمى  رود غرض از این تشخیص به کار مى

خیر و نافع  آوردن دست بهو به آن ملتزم و معتقد باشد، در مقام  آن عمل کند یمقتضا به

 (6۱6ص ، ۵6ج : تا بی)عالمه طباطبائی،  «و شر و مضر را ترک کند. برآید

ظرف انجام احکام عقالییه مصالح و مفاسدی است که در پی دارد و حسن و  درواقع

 نیا حیدر توض شانیا( ۵۵2ص ، ۵ج : تا بیقبحی که بر آن مبتنی است. )عالمه طباطبائی، 

در  عقال مختلف یها روششده به  یگذار هیپابر آن  عقال یکه بنا صیقوه تشخ

که اعمال باید هدف و مصلحت  اند قائل عقالکه آن ازجملهاند عملکردشان اشاره کرده

برای  عقال کهآورند یا آنحساب میآن را عملی قبیح به صورت نیاعقالیی داشته در غیر 

که برای عمل خوب پاداش و برای کار کنند، دیگر آن اداره جامعه قوانینى را وضع مى

از جانبشان صورت پذیرد مصالح اجتماعی را در آن  یامرونهداده و اگر  زشت کیفر قرار

میان عمل و جزاى آن، سنخیت و سنجش را رعایت کرده، به  عقالکنند. همچنین لحاظ می

 دارند.این معنا که به میزان کمیت و کیفیت عمل خیر یا شر، پاداش یا کیفر مقرر می

ا متوجه افراد مختار و هر حکم قانونى ر یامرونهاین است که  عقالاز دیگر احکام 

دهند و در مقابل کرده و پاداش و کیفر را نیز در مقابل همین اعمال اختیاری قرار می

اختیار باشد،  به سوءدانند البته اگر اضطرار اضطرار، اجبار و اکراه را رافع مسئولیت می

 دانند.ء عقاب او را قبیح نمی عقالکسى در حال مستى عمل زشتى انجام دهد،  نکهیا مثل

 (6۱، ۵ج : ۵664، عالمه طباطبائی)

حکم عقل عملی به این  عقالشود که مراد از روش با توضیحات فوق روشن می

عقلی که به »دهند: خود عالمه هم صراحتاً این معنا را توضیح می که چناناحکام است 

عدم وجوب آن حکم  جهیدرنتبه وجوب آن و به قبح چیزی و  جهیدرنتحسن چیزی و 

کند، عقل عملی است و به شخص یا صنف خاصی مقید نیست و به عبارتی همان احکام  می
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در آن اختالف ندارد مانند حسن احسان و قبح ظلم و تنها  کس چیهعام عقالیی است که 

آید و بدیهی است که شریعت هم با  به وجوددر انطباقش بر مورد، اختالف ممکن است 

کند شرع هم به آن حکم می آناین فطرت طبیعی مخالف نیست و همان چیزی که عقل به 

 (۵91، ۵ج : تا بیکند. )عالمه طباطبائی، حکم می

را، همان  عقالشود عالمه در بیان فوق، مبنای حجیت بنا که مالحظه می طور همان

 عقل دو طباطبائیعلّامه  اتظریندر  .استضح و قطعی عقل عملی دانسته که حجیت آن وا

ها و  هست( که در حوزه امور تکوینىکارکرد اساسی دارد: اول درک واقعیت و حقیقت )

است و علوم و تصدیقات انسانی در این زمینه نیز مربوط به واقعیات خارجی است ها  نیست

. کارکرد دوم اند  منتهی به بدیهی کسبیِ نه رفتار انسانی. این نوع از علوم، نظری بدیهی یا

ی در انسان علوم. استبایدها و نبایدها  عقل، درک حسن و قبح و خیر و شر که در حوزه

به وضع  ها انسانو بر اساس آن علوم عملی و ادراکات اعتباری و قراردادی است  این زمینه،

ر چارچوب آن قرار های اختیاری خود را د و فعالیت پرداختهدر زندگی اجتماعی  قوانین

 (۵1۴، 2ج ، ۵664، طباطبائی)عالمه  دهند. می

ادراک عقلی از نوع اول را عقل نظری و ادراک عقلی از نوع دوم را عقل عملی 

، حسن و قبیح بودن آن و عقلی که دربارة رفتار انسانبه  توانرا می عقل عملی. نامند یم

 اشیا و واقعیتدربارة  عقلیرا حکم  و عقل نظری کند آن حکم می مفید و مضر بودن

العقل : »تعریف کرد نهرفتار انسانی قرار دارند یا  متعلقاز اینکه  نظر قطعبا  ها آن بودونبود

 ،و یأمر به هو العقل العملی الحاکم بالحسن و القبح ق[ای: الی الح]الذی یدعو الی ذلک 

 (۵۶9همان، « )دون العقل النظری المدرک لحقایق االشیاء

شود ادراکات عقل عملی می ی انسانی، سبب جعل و اعتبارمصالح زندگی و نیازها

شود. ، متفاوت میهای مختلف انسان به اغراض و عقاید البته این احکام اعتباری باتوجه

احکامی ندارد و آن  اختالفدر آن  کس چیهبرخی از احکام اعتباری هستند که  نیب نیدرا

است که عقل دربارة مقاصد عمومی بشر دارد مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی عدالت 

دارای مصلحت و غایت  این همان ادراکات عقل عملی است کهو بدی ظلم و مانند آن. 
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-می ریرناپذییتغعالمه این عقل را فطری و  ،هماهنگ با فطرت سالم است است و صحیحی

دهد و خیر دانند که قرآن بدان حواله میرا فکر صحیحی می عقلیاین ادراک  دانند. ایشان

کند همه را بر کند و باطل و شر و ضرری که از آن نهی میو حق و فعلی که بدان امر می

خلقت و فطرت معرفی  منزله بهصریح این نوع از ادراک را  طور بهسازد. ایشان آن مبتنی می

و اگر اختالفی فرض  کنند ینمدو نفر در آن اختالفی  کرده که تغییر و تبدیلی ندارد و حتی

 (2۱۱، ۱ج شود از قبیل مقابله با مسائل بدیهی است. )همان، 

کنند که مدرک آن عقل اما عالمه در موارد متعدد دیگر از نوعی از ادراک تعبیر می

حال عامل اختالف است و برای رفع اختالف وجود نبی را الزم  عملی است ولی درعین

قواى دانسته و از آن تعبیر به احساسات باطنى دانند ایشان این نوع ادراکات را ناشی از یم

کنند و آن را عامل اختالف بیان کرده که اگر این احساسات تربیت  می بیهضشهویه و غ

از قوه عقل  که یدرحالسازد متمایل می توحش و بربریت صالح نشود شخص را به سمت

 (۵۶9، 2ج وجود نبی الزم و ضروری عقلی است. )همان،  جهیدرنتهم برخوردارند و 

 این عقلفرمایند صریح بیان کرده و می طور بهعالمه در جای دیگر این مطلب را 

و چیزى که مایه اختالف  کشاند همان است که بشر را به اختالف مى عیناً [عقل عملی]

دانند می متممىرا نیاز به و سپس آن  وسیله رفع اختالف شود حال نیتواند درع است نمى

 شانیا( ۵۱6و آن همان وجود انبیاء است. )همان،  که کار او را در رفع اختالف تکمیل کند

 آن را وادار دانسته، از بد کیکار ن دهنده صیکه تشخ حال درعین را یعقل عملاین نوع 

اختالف در بشر نیز معرفی کرده و عامل  گرانیاز د یکش بهره و استخدام به انسان کننده

این جهاز را داشته و با این سرمایه عقلی مجتمع ای جامعه شکنان هرقانون دانند کهمی

 های محدودیت باوجودعقل عملی انسان  جهیدرنت( 2۴2، ۵4ج. )همان، دوشندمیرا  گرانید

ندارد و این به دلیل آنچه قبالً گفته شد که مطلق حجیت و مرجعیت  طور به ،ذکرشده

 قوای فعالهخود مولود اقتضای ای است که یاز احساسات باطنت عقل عملی ناشی ادراکا

ج همان، ) کندمیاز چیزهایی دور  یابه انجام اعمالی وادار او را  و هستند جهازات عامله و

در شرایط مختلف  ی است کهاحساساتبرمبنای  عملی ادراکاتاین که  ( و ازآنجایی۵۶9، 2
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-میاختالف خود باعث  جهیدرنتشود؛ ها متفاوت میمتفاوت انسان اخالق و عاداتبا  و

 ها آنبودن هدفمند و  انسانی لحاعملی مصعقل  راکمعیار ادشود. البته بنابر آنچه گفته شد 

است. ولی به دلیل هماهنگ با فطرت سالم انسان و سازگار با کمال اصیل  ودر زندگی 

بوده  تر ردامنهو پ آورتر نانیاطمشرع باشد تا منوُّر به نور  تیعقالنباید این نوع از  گفته شیپ

به  انسان گرفتار آمدن حال بصیرت کافی را به انسان بدهد و از هرآنچه که باعث و درعین

  شود، بازدارد.میهای حواس ظاهری و غرایز حیوانی  محدودیت

جهت  ازآن چراکهخوانی کامل دارد تعابیر عالمه در مواضع متعدد باهم هم جهیدرنت

هایی جهت که این عقل عملی دارای محدودیت که عقل است، حجیتش ذاتی است و ازآن

 است نیاز به مؤیدی از جانب شرع دارد.

 و نوع حجیت آن عقالشرایط بناگذاری . 9-9

دانسته  یطیشرا یدارا ،است یبر احکام عقل عمل یرا که مبتن عقالبناگذاری  نیعالمه ا 

 :افتیتوان یم شانیکتب ا یال را در البه طیشرا نیکه ا

تنها در مورد حکمی است که تشخیص برای صغرای حکم  عقالتمسک به بنا  .۵

فقط این  ها آنبه صحیح بودن بیع منابذه و بیع ربوی زیرا  عقالدیگر نباشد؛ مانند حکم 

گونه باشد  است و اگر این گرفته صورتدهند که مطلق نقل یا بیع  را تشخیص می صغری

محقق  ها آنشود و در این صورت بنایی از  نظر اختالفممکن است در مورد آن 

که مستند به چیز دیگری غیر از خودش نباشد،  تنها در حکمی عقالپس بناء  شود. نمی

در جایی است که مسئله کبروی باشد نه صغروی و  عقالدیگر بنا  عبارت به شود. می محقق

 نیست؛ یعنی ازین یب عقالچیزهایی است که از بنا  ازجملهکند بر اینکه حکم  لت میدال این

و در ظرف جامعه حضور دارند و در  هستند عقالجهت که  ازآن عقالاز تحقق بنا از جانب 

، 2ج : تا بیفطرتاً با آن مخالف نیست. )عالمه طباطبائی،  کنند؛ و انسان راه کمال تالش می

24۱)  

بنایشان  عقالنویسند: درست است که می عقالاب چگونگی بناگذاری عالمه در ب .2

احراز واقع بر این است که احراز علمی صورت بگیرد ولی اگر علم حاصل نشد  مسئلهدر 
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نیاز ضروری دارند  مسئلهحال خالف مسئله هم ثابت نشد و نیز در مقام عمل به آن  درعین

دیگر اعتبار حجیت وثوق، به احراز واقع است  عبارت دانند و به علم حجت می مانند بهآن را 

خواه با علم حقیقی حاصل شود اگر در مقام عمل بتوان آن را محقق کرد یا به ظنی است 

( ایشان در ادامه در ۵9۱. )همان، نندیب یمهمه این موارد را علم  عقالباشد و  آور نانیاطمکه 

هایی هستند که در حجت ها نیافرمایند همه می عقالبناگذاری باب حجیت این نوع از 

( ایشان الغاء احتمال خالف ۵9۴عرض قطع قرار داده شده است نه در طول آن. )همان، 

تطبیق آن بر خارج دانسته و نه بر خود قطع بما  مسئلههای دیگر غیر قطع را تنها در حجت

 هو قطع. )همان(

 عقالمسئله بنا هماهنگی عقل و شرع در . 9-9

مبنای استدالالت  عقالنکته مهم آن است که عالمه در موارد متعدد تبعیت شرع را از حکم 

 آنکهمطلب دیگر : »نگاردحکم شرع و عقل، می اند؛ چنانچه عالمه در تطبیقخود آورده

کار خوب را استحسان  ،عقالخداوند، خود را در مقام تشریع نصب فرموده و همچون 

عالمه « )کند کند و کار بد را تقبیح و نکوهش مى نموده و در برابر آن مدح و شکر مى

نویسد: می باره نیدرا( و با ذکر آیات متعدد ۵۱۶:تا بی طباطبائی، روابط اجتماعى در اسالم،

ح و بر اساس حسن و قب عقالطور که احکام عمومى  دهد، همان همه این آیات نشان مى»

مصلحت و مفسده و سایر اعتبارات عقالیى است، در احکام تشریعى الهى نیز این موضوع 

 عقال( ایشان ضمن برشمردن موارد متعدد از روش برخورد ۵۱۱همان، ) «مراعات شده است

ها و جزاها، متوجه کردن تکلیف به شخص مختار و عدم مجازات مانند بحث پاداش

 دانند.می عقالا نیز در این موارد، عیناً مانند روش شخص مضطر و مکره؛ روش شارع ر

بنابراین اگر خداوند، بندگان خود را مجبور بر اطاعت و گناه کند و پاداش مطیع را 

« ظلم»و در مورد عاصى، « جزاف»کار را دوزخ بدهد، در مورد مطیع،  بهشت و جزای گناه

رجیح بالمرجح است که آن نیز قبیح است و الزمه ظلم و جزاف، ت عقالکرده و این نزد 

از ترتیب آن آثار حسنه و  عقالهمان( عالمه غرض ) قبیح است و در امر قبیح حجتى نیست

براى وادار کردن مردم به عمل به آن  عقالدانند که ای می حیله کاربردن بهاین آثار سیئه را 
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از اختالل نظام این به جهت جلوگیری و  برند یبکار مقوانین و تحذیر از مخالفت آن 

احتیاج به عمل به قوانین زیاد شود پاداش و کیفرها نیز به  هر وقت بسا چهگیرد و صورت می

شود و خداى سبحان هم  یابد و هر چه احتیاج کمتر شد آن نیز کمتر همان نسبت شدت

 میان ما و خودش همین مطالبى را که ما بین خود از ثواب و عقاب، ترغیب و تحذیر و...

سهولت تلقى قوانین  اندازه بهکار تلقى دین را عیناً  جهیدرنتم، معمول داشته است و داری

َو لَْو ال فَْضُل اللَِّه »: اجتماعى آسان نموده و قرآن کریم در اشاره به این مطلب فرموده
، ۴ج : ۵664، )عالمه طباطبائی(« 2۵نور،.« )َعلَيْکْم َو َرْحَمتُُه ما َزکى ِمنْکْم ِمْن أََحٍد أَبَداً 

61۶) 

عالمه معیارها و اساس قوانین عقالیى را معیار و اساس احکام و قوانین شرعى دانسته 

و در این  قرار داده یگذار که خداى تعالى خود را در مقام تشریع و قانونفرمایند و می

حساب آورده که کارهاى نیک را نیک هب عقالمانند یکى از  گذارى، خود را عیناً قانون

و کارهاى زشت را زشت دانسته، بر آن مذمت  گذارد و بر آن مدح و شکر مى داندمی

آیات ذیل:  ازجمله( سپس ایشان با بیان آیات متعدد قرآنی 6۱ص ، ۵ج )همان، کند،  مى

َدقاِت فَِنِعَّمَّ ِهيَ » و ( 21۴بقره،، اگر صدقات را آشکارا بدهید خوب است )« إِْن تُبُْدوا الصَّ

إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َو »و نیز ( ۵۵حجرات،، فسق نام زشتى است ) «ااِلْسُم الُْفُسوُق ِبئَْس »
و از  کند عدل و احسان امر مىه ، خدا ب «اْْلِْحساِن ... َو يَنْهى َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنکِر َو الْبَْغيِ 

، «إِنَّ اللََّه ال يَأُْمُر ِبالَْفْحشاءِ »فرموده: و نیز  ( و...64نحل،) دنمای فحشاء و منکر و ظلم نهى مى

بر گفته خود مبنی بر استفاده شارع از  ،(29اعراف،کند( ) کارهاى زشت امر نمىه خدا ب

، ۵ج : ۵664المیزان فی تفسیر القرآن، ، فرماید. )عالمه طباطبائیمعیارهای عقالیی تأکید می

6۱) 

فرمایند و در تفسیر آیات فوق می کرده اشارهصراحت به این نکته  به تیدرنهاایشان  

خواهد بفرماید اساس احکام شرعى که خدا مقنن آن میکه خداوند از بیان این آیات 

که یی است ها و ثواب و عقاب ها یامرونهها، مصالح و مفاسد و حسن و قبح ین، هماست

 (6۴همان، ) .معتبر است عقالدر نزد 
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ضمن بیان روایتی در باب یح این معنا استفاده کرده و از روایات نیز برای توض عالمه

: این فرمایش ندیفرما یقضاوقدر و اینکه ثواب و عقاب متناسب با حسن و قبح افعال است م

. )همان، ای است که اساس شریعت بر آن مبتنی استیهئالسالم اخذ به اصول عقالامام علیه

69) 

خبردادن از خصوصیات احکام جزا و آنچه قرآن کریم در  طباطبائیاز منظر عالمه 

و  دایر است عقالکه در بین  احکام کلیه عقالئیه است این مربوط به آن است اعتمادش بر

این احکام عجیبى که در باب جزا  ( و۵1۵، 2ج )همان،  اساسش مصالح و مفاسد است.

و نسبت دادن  اند انسان، به خاطر کارى که دیگران کرده دارد از قبیل مجازات و یا پاداش

و با  و فعلى را غیر آن کردن و امثال آن را تعلیل نموده فعل به کسى که فاعل آن نیست

اى که در ظرف اجتماع و در سطح افکار عمومى جریان دارد توضیح  ئیهعقالقوانین 

و احکام  واقع و حقیقت نظامى دارد غیر نظام عالم حس برحسبدهد، هرچند که  مى

 (۵1۴همان، ) «زندگى دنیا است یواریچهاردى محصور در ئعقالاجتماعى و 

 در عملی عقل ادراکات آید آن است که ایشانبنابراین آنچه از بیانات عالمه برمی

ب الهی را تفحص کامل نموده و در کتا اگر: نویسنددانسته و می خداوند را هم جاری افعال

آیه هست که انسان را به تفکر و  644آیاتش دقت فرمایید خواهید دید که شاید بیش از 

باطل  بردن نیتذکر و تعقل دعوت نموده یا به پیامبر استداللی را برای اثبات حقیقی یا ازب

خداوند در قرآن حتی در یک مورد به بندگان خود امر نفرموده که نفهمیده به  آموزد یم

ه بپیمایند حتی که از جانب اوست ایمان آورند یا راهی را کورکوران یزیقرآن یا هر چ

های  مالک لیتفص قوانین و احکام که برای بندگان خود وضع کرده است و عقل بشری به

کند به چیزهایی که در مجرای احتیاجات قرار دارد به علت آوری کرده  را درک نمی ها آن

 (۶۶6، ۱ج )همان،  .الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر ماننداناست 

 تفاوت این با است جاری خداوند تشریعی افعال در عملی عقل احکام عالمه ازنظر 

 و کمالی مقاصد به رسیدن برای و احتیاج یاز رو کند تشریع که را چه هر خداوند که

تفضل بر بندگان و رفع نیاز  یاز رواو غنی بالذات است و تشریع او  زیرا نیست خوشبختی
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صراحت به مالزمه حکم عقل  اینکه عالمه به تیدرنها( و 1۵ص ، 9ج )همان،  .هاست آن

یشیر »شمارند و آن را مطابق با فطرت برمی کرده اشارهبا شرع  عقالستعملی که همان بنا 

ان المراد بالعقل فی القاعدة  ...إلى قاعدة المالزمة ان کل ما حکم به العقل حکم به الشرع 

ء و قبحه أو بوجوب  قضى بحسن شیبقرینة الحکم و هو القضاء هو اإلنسان من حیث انه ی

بفرد دون فرد  ها یفء و عدم وجوبه أی یعتبرها اعتبارا فهو العقل العملی و حیث لم یتقید  شی

و بصنف دون صنف فالمراد به ما ال یتوقف فی الحکم علیه إنسان عاقل و مصداقه األحکام 

وا عقل کحسن اإلحسان و قبح اثنان من حیث انهما ذ ها یفال یختلف  یآلتالعامة العقالء ئیة 

الظلم إلّا ان یختلفا فی انطباقه على المورد و من الضروری ان الشریعة ال تناقض الفطرة 

 (۵91-۵99، 2ج: تا بی)عالمه طباطبائی، « الطبیعیة فما حکم به العقل حکم به الشرع.

 معنای تبعیت خدا از عقل عملی. 1-9

و حکم شرع بیان شد و اینکه این  عقالبه آنچه در هماهنگی و مالزمه بین حکم  باتوجه

که مطرح  یسؤالکنند  بر اساس عقل عملی حکم می عقالمالزمه ناشی از این است که 

شود این است که مراد از اینکه خداوند نیز در افعالش تابع عقل عملی است، چیست؟  می

 باره نیدرا. ایشان اند کردهب داده و ابعاد آن را روشن جوا یخوب بهرا نیز  سؤالعالمه این 

احکام عقل در افعال تشریعى خداى تعالى جارى ، در مرحله عقل عملىکه  اند قائل

کند از روى احتیاج  خداى تعالى هر چه را که تشریع مى به این صورت است کهشود،  مى

 ؛ وسازد برطرفن را حوائج آنا لهیوس نیبدنیست، بلکه تفضل بر بندگان است تا 

در پى جستجوى  عقل جهیدرنت تعال نیز معلل به اغراض هست،مخداى که افعال  ازآنجایی

، لیکن نه براى اینکه خداى تعالى را محکوم دیآ یبرممصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال 

. بلکه براى این است که به مصالح و مفاسد کارهاى خود واقف شود ؛خود نموده حکم به

( ایشان در جای دیگر برای ۱1، 9ج  :۵664المیزان فی تفسیر القرآن، ، )عالمه طباطبائی

گوییم فالن عمل بر خدا واجب  وقتى مىخالصه آنکه »فرمایند: توضیح نکته مذکور می

و حاکم در آن عقل است، نه اینکه  است و یا جایز نیست، این احکام، احکام عقلى است

بوده باشد، به این معنا که حکم  ها آنو عقل مدرک  باشداحکامى قائم به نفس خدا 
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که این عقل ما خود مجعولى از مجعوالت  وجوب و جواز و عدم جواز قائم به عقل ما است

)همان، .« حکایت کند ینوع بهو عقل آن را  و نفس خود باشد ذات به قائماو است، نه اینکه 

 (69، ۵۶ج 

 ائیثمره عملی دیدگاه عالمه طباطب. 5-9

 یعقل عمل حکم بهبر اساس ارجاع آن  عقال یبنا تیعالمه حج یبر اساس مبنا ازآنجاکه

و حکم عقل وجود دارد و  عحکم شر نیب نهیزم نیالزمه که در ام قانون و طبق ؛است

به  ؛ واحراز نمود را عرشا أییدامضا و ت توان یم ،اند مطلب اشاره کرده نیبه ا اًاحترصعالمه 

 .شودیقلمداد م یحکم شرع کی عقال یبنا مفاد یعبارت

عالمه  یآنکه اگر مبنا ازجمله ؛را در بر خواهد داشت یمتفاوت جیمبنا نتا نیا رشیپذ

که  و ازآنجایی ستیمستحدثه و متصل به زمان معصوم ن ئاتبنا نیشود فرق ب رفتهیپذ

کاشف از حکم عقل  ،داشدهیپالسالم هیکه پس از زمان امام معصوم عل مستحدثه یها رهیس

و از  شودتر میو کامل یی استهستند و در اثر گذشت زمان عقل رو به رشد و شکوفا

بنا  یعقل یهارساختیبر ز شتریب ،رشد نیا باتوجه بهبشر  یدر زندگ یجار یهاوهیش یطرف

 دیت جدئابنا جهیدرنت ی؛امور خارج گرید ایو  یاحساس ی،عاطف یهانه صرفاً جنبه شودمی

شود  تیعالمه رعا ازنظر عقال یدر باب بنا گفته شیپ طیشرا دیالبته با .رنددا حجیت زین

بر آن  انآن یعمل رهیتوافق داشته باشند و س یمطلب کبر ی عقالهمه  دیبا که آن ازجمله

 نیگرفت ا جهیباشد تا بتوان نت وجود دیبا نسبت به موضوع یاستوار باشد و حدس قطع

 یهمه اختالف خردمندان با ستیممکن ن دتاًکه عا شده و ازآنجایی یاز حکم عقل ناش هریس

 شود یمعلوم م ؛داشته باشند نظر اتفاقرفتار  کی در ،دارند ...مذهب و ،فرهنگ ،که در زبان

از همان  یمتحد و مشترک سرچشمه گرفته که عالمه آن را ناش منشأ کیرفتار از  نیکه ا

 هینظر ناند. ای، دانستهشود یم یناش نکه برخاسته از فطرت و خلقت انسا یعقل عمل

 جادیدر حال حاضر ا یحکم شرع در باب منابع استنباط میعظ یتحول و تواند تکامل یم

 .باشد راهگشا یاز مباحث و ابواب فقه یاریدر بس ،جهیدرنتو کند 
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 گیری نتیجه

یعنی بناگذاری کسانی  عقالشود: مراد از بنا با بررسی نظرات عالمه نتایج ذیل حاصل می

دهند که این رفتار فطری  که در اجتماع و بر اساس منافع و مضار خود رفتاری را انجام می

در صحت این حکم اختالف ندارد فقط ممکن است در تطبیق بر موارد  کس چیهاست و 

 دچار اختالف شود.

در موارد متعدد مانند بحث تقلید از که ایشان  دهد یمبررسی کتب متعدد عالمه نشان 

اند و این منبع  استفاده کرده عقالمجتهد، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و... از بنای 

 عقالعالمه مبنای حجیت بنا  در آثار ایشان دارد. توجه قابلنمودی پررنگ و  استنباط احکام

ها رفتار انسانحال چون با را عقل عملی دانسته که حجیتش قطعی است ولی درعین

توان حجیت هایی است که با در نظر گرفتن شرایطی میسروکار دارد، دارای محدودیت

، که احراز علمی صورت بگیرد ولی اگر علم حاصل نشداین ازجملهآن را قطعی دانست 

شود که تشخیص می کاربرده بهکه در مورد حکمی خالف مسئله هم ثابت نشود و دیگر این

 کم دیگر نباشد.برای صغرای ح

مبنای  عقالنکته مهم آن است که عالمه در موارد متعدد تبعیت شرع را از حکم 

کنند که معیارها و اساس  اند و بر اساس آیات متعدد اثبات میاستدالالت خود آورده

قوانین عقالیى، معیار و اساس احکام و قوانین شرعى است و قانون مالزمه مؤیدی بر این 

این سخنان عالمه در تمام کتب ایشان باهم توافق کامل داشته و تبیین آن و بنابر؛ معناست

فهم درست از کالم ایشان، نیاز به اشراف کامل به مواضع این اندیشمند فرزانه در کتب 

باعث تحوالت عظیم در اصول فقه و بالتبع در  عقالمتعدد دارد. این نوع نگاه عالمه به بنا 

 فقه اسالمی خواهد شد.
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