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ﭼﮑﯿﺪه

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮ ،ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻓﻘﮫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﯿﺮه

ﻓﻘﮫﯽ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﯿﮫﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وی ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﯾﮑﺎﯾـﮏ ﻓﺘـﺎوای وی ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ ﻣﻌﻨﺎی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ را ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ در ﻧﻈـﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧـﺪ .و ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ دﻟﯿـﻞ
ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ را ﻇﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .و اھﻞ اﺟﺘﮫﺎد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارد در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل در ﻣـﻮاردی دﻟﯿـﻞ
ﻋﻘﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﮑﺮر در ﮐﻨﺎر دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وی ﺳﻪ ﻣﻔﮫﻮم از ﻋﻘﻞ را در ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:

ﻧﺨﺴﺖ آن ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را از آن ﺑﯽﺑﮫﺮه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﻨﺒﺎط .دوم ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ وی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺳـﻮم

ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :ﻋﻘﻞ ،دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.
* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٢/٠١/١٨:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩٢/١٠/٢٢ :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻋﺼﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪھﺎ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻋﻠﻤـﯽ
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮده و اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﯽآﯾﺪ
و ﺷﺄن آن در اﯾ ﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻗﻮه درك ،ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﮑﻤﺖ آدﻣﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺎﻃﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺪأ وﺣﯽ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
»ﻓﻘﻪ« از آﻏﺎز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻘﻞ ،ﺧﺮد و ﺗﻌﻘﻞ وﺧﺮد ورزی ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ھـﺪف
اﺻﻠﯽ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻟﻐﻮی واژه ﻋﺮﺑﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای »ﻓﻘﻪ« ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در ﻓﻘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دھـﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺧﺒﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮزھـﺎی
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﻔﮫﻮم و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻦ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھـﺪف اﺻـﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻧﺰد وی ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن را در اﻧﺪﯾﺸـﻪھـﺎی ﻧﻈـﺮی و
ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ او ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳـﯿﺮه ﻓﻘﮫـﯽ
ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی وی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ادﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،آﺛﺎر او اﻋﻢ از ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ،اﺻـﻮﻟﯽ و ﺗﻔﺴـﯿﺮی ،ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن اﺷﺎره ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﺑﺨـﺶ
ﺑﻌﺪی دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻧﻈﺮی ﻓﯿﺾ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ.
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ﻣﻔﮫﻮم و ﮐﺎرﺑﺮد دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ
در اﺻﻮل ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﺮزاى ﻗﻤـﯽ اﺳـﺖ .او ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ،ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣـﯽرﺳـﻨﺪ و از

ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ )ﻗﻤـﯽ .(٢٥٨/٢ ،ﭘـﺲ از وى دﯾﮕـﺮ

داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺻﻮﻟﯽ )ﺻﺪر ،٢٠٢/٢ ،ﻣﻈﻔﺮ (١١٨/٢ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ و ﻧﻘﻄـﻪ

ﻣﺸﺘﺮك ھﻤﻪ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﯾﻌﻨﯽ درك و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮى ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان

ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را از آن ﺑﻪدﺳﺖ آورد).ﻗﻤﺎﺷﯽ(٣٠ -٧٠ ،
از:

از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ

 -ﻟﻮازم ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻟﻔﻈﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻟﺤﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻓﺤﻮاى ﺧﻄﺎب )ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻮاﻓﻖ( و دﻟﯿـﻞ ﺧﻄـﺎب

)ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﮐﻪ در آن ﻋﻘﻞ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -درك ﻋﻘﻞ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎى اﺣﮑﺎم :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﺻﻐﺮی وﮐﺒـﺮی ﺷـﮑﻞ

ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺻﻐﺮی :در ﻣﻮرد اﻟﻒ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻻزم اﻻﺳﺘﯿﻔﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺒﺮی :ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻻزم اﻻﺳﺘﯿﻔﺎﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎرع ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﻪ :ﭘـﺲ
در ﻣﻮرد اﻟﻒ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم داد) .ﻣﻄﮫﺮی(٥٢ /٣ ،

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎى اﺣﮑﺎم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر ،اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ را

ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ در ﺑﺎب ﻣﻌﯿﺎرھﺎى اﺣﮑﺎم ،اﺳﺘﻘﻼل در اﺛﺒـﺎت ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ

دارد )اﻟﺼﺪر .(١٣٠/٤ ،ﭘﯿﺶ از او ،ﻣﯿﺮزاى ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھـﯿﭻ

دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاى اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻌﯿﺎرھـﺎى اﺣﮑـﺎم را در ﺑﻌﻀـﯽ از
ﻣﻮارد درك ﮐﻨﺪ) .ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ(٥٩/٣ ،

آﻗﺎی ﺧﻮﯾﯽ )ﺧﻮﯾﯽ (٥٧/٣ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ادراك ﻋﻘـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻪ

ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ( آن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺪه را در ﻓﻌﻞ درك ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﺟـﻮب ﯾـﺎ

ﺣﺮﻣﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﯿﺎرھﺎى اﺣﮑﺎم
را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درك ﮐﻨﺪ.

ب( ﻋﻘﻞ درك ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ درك ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻋﺖ و ﻗﺒﺢ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺳـﭙﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ

ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ،در ﻃﻮل ﺣﮑـﻢ
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ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .و ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ج( اﻣﺮى واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺛﺒﻮت ﺷﺮﯾﻌﺖ درك ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺷـﺮﻋﯽ و

ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ادراك ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮى را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠـﯽ ﺑـﻪ

ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ره ﻣﯽﺑﺮد.

 -ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠﯿﻪ :ﻋﻘﻞ ،در ﻣﻮاردى درك ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ دارد ﮐﻪ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻘـﻞ

ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺪل و ﻗﺒﺢ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ درك ،ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮى ﻣﻘﺪﻣـﻪ دﯾﮕـﺮى را ﮐـﻪ

ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع اﺳﺖ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 -ﻣﻼزﻣﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ  :ﻋﻘﻞ ،در ﻣﻮاردى ﺑﯿﻦ ﯾﻚ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﻼزﻣـﻪ

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﯿﻦ وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻼزﻣﻪ،

ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ذیاﻟﻤﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺴﺮی دھﺪ.

آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻘﻞ در ﻓﻘﻪ و ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎ وﺿﻌﯿﺖ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺨﻦ از ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ

ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺑﺪان در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﻘﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺰد ھﻤﻪ آنھﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳـﺨﻨﺎن اﺻـﻮﻟﯿﺎن در اﯾـﻦ
ﺑﺎره ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑـﺮای ﺣﺠﯿـﺖ در

ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪدھﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮﻋﯽ و ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻋﻘـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ردﯾﻒ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﮐﺒـﺮای ﻗﯿـﺎس اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد

ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن و اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ ،ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ« ﮔﺸـﻮده

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﭘـﯽ آﻧﻨـﺪ ﺗﻨﻘـﯿﺢ ﻋﻘـﻞ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻇﺎھﺮی را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻋﻘﻞ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﻨﺘﺞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آنﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻗﺎﻋـﺪه ﯾـﺎ اﺻـﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدھﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺒﺤﺚ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه او

ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ از واﺟﺒﺎت و ﺳـﻘﻮط
ﺣﺮج از ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎﺗﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان )ع( و ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن آﻧـﺎن از
رھﮕﺬر ﻣﻌﺠﺰات ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن دﻟﯿﻞ ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻋﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﻔﯽ ﺣﮑﻢ را اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ھﻨﮕـﺎﻣﯽ

ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺳﺪ) «.ﻏﺰاﻟﯽ(١٥٩ ،
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در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻋﻘﻞ از ادﻟﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﺮاﺋـﺖ ﺧـﻮد ﻗﺎﻋـﺪهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ

وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ ﻋﻘﻞ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻪ آنﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه آورده اﺳﺖ» :ﻣﻘﺎم ﺳـﻮم درﺑـﺎره ﻋﻘـﻞ :ﺑﺮﺧـﯽ آن را

ﺑﺮاﺋﺖ و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ آن را ﺑـﻪ ﻣـﻮرد اﺧﯿـﺮ ]اﺳﺘﺼـﺤﺎب[ ﻣﺤـﺪود

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻓﺤﻮای ﺧﻄﺎب و دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳـﺮ

اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ آن را ﭘﺲ از ﺑﺮاﺋﺖ اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﺑﻪ ﺗﻼزم ﻣﯿـﺎن ﺣﮑﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﺧـﻮد

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

)ﺑﺤﺮاﻧﯽ.(٨٠/١ ،

آنﭼﻪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣﺴـﺄﻟﻪی

ﺗﻼزم ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻐﺮﯾﺎت ﺣﮑﻢ

ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ھﺮ روی از ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﮐﺎت ﻋﻘﻞ آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﯿﻦ ادراک اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن »ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ« اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ

ﺣﮑﻤﯽ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رھﮕﺬر آن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﮑـﻢ ﻋﻘﻠـﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ) .ﺻﺎﺑﺮی.(٢٩ ،

اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر ﻧﺰاع در ﺣﺠﯿﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دﻟﯿﻞ ﻋﻘـﻞ را اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن

ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﺑﺎره ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑـﺎم ﻓﻘﮫـﯽ دو
ﻧﺰاع وﺟﻮد دارد:

ﻧﺨﺴﺖ :ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻇﻨـﯽ ﭼـﻮن

ﻗﯿﺎس ،اﺳﺘﺤﺴﺎن ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺎ را ﺑـﺮ ﺣﺠﯿـﺖ آن ﻧﮫـﺎدهاﻧـﺪ

اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد)ع( ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮدن اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ دﻟﯿﻠـﯽ

اﺟﻤﺎع

ﮐﺮدهاﻧﺪ١.

دوم :ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﻗﻄﻌـﯽ

ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪه و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﯿـﺖ
ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ) «.ﺻﺎﺑﺮی  .(٣٣ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻮر دوم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﺼﺪر.(١١٩/٤ ،

 . ١اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ و اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﮔﺮدد.
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ﺷﻤﺎرة 99

دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،ﮔﺎه از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠﯿﻪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻼت

ﻋﻘﻠﯿﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﮫﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺜـﯽ را در اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠـﯽ

ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟـﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از ﻓﻘﮫﺎ در ﺣﻮزه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی– ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺘﺎبھـﺎی ﻓﻘﮫـﯽ -آن را در
ﻋﺮض ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠـﯽ دﻟﯿـﻞ

اﺻﻠﯽ ،ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از آن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠﯽ داﻣﻨﻪ وﻗﻮﻋﯽ آن ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب

ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﻘـﻪ داﻣﻨـﻪ و ﮔﺴـﺘﺮه

اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎذ و ﻧﺎدر اﺳﺖ) .ﺻﺎﺑﺮی(٢٦٢ ،

ﺑﺮﺧﯽ )ﺟﻨﺎﺗﯽ (٢٣٠ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻠـﯽ ﮐﻠـﯽ اﺳـﺖ و اﺣﮑـﺎم ﺷـﺮﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺰﯾﯽ و ﺗﻌﺒﺪی اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻼ از داﺋﺮه ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﺧﺮوج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ

ﺟﮫﺖ راه ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﻣﯿﺴﻮر اﺳـﺖ

)و ﻋﻠﯽرﻏﻢ آنﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺠﯿﺖ اﺟﻤﺎع در اﺻﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از آن ﺑﺤﺚ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و آن را رد

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ در ﻓﻘﻪ ﺑﺪان ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ( .ﺑﺮای ﻋﻘـﻞ ﺗﻨﮫـﺎ درک ﻣـﻼک ٢ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط در ﻣﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸـﻔﯽ
دارد و ﺑﻪ آن ﻋﻘﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دام ﻗﯿﺎس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺑـﻮدن دﻟﯿـﻞ

ﺷﺮﻋﯽ -ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع -ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ھﯿﭻ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ
 - ٢در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ درک ﻣﻼک ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط اﺳﺖ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ واژهھﺎی ﻣﺼﻄﻠﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﺗﺒﯿﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
 ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻣﻨﺎط آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖِ ﺣﮑﻢ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﻮد و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ در ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط از ﻣﯿﺎن اوﺻﺎف ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﮑﻢ ،اوﺻﺎف دﺧﯿﻞ در ﻋﻠﺖِ ﺣﮑﻢ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎط در ﻣﻮاردی رخ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻨﻘّﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ درﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻐﺎء ﻓﺎرق :ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ اﻟﻐﺎء ﻓﺎرق را ﺑﺎ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ﻣﺘﺮادف داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﻐﺎی ﻓﺎرق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺟﻪ اﻓﺘﺮاق ﻣﯿﺎن اﺻﻞ و ﻓﺮع در ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺛﺒﻮت ﺣﮑﻢ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪوﺟﻪ اﺷﺘﺮاک آن دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً أﻣﻪ )ﮐﻨﯿﺰ( در ﺣﮑﻢ ﻋﺘﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮد ن ﺑﺮده ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺣﮑﻢ ﻧﺪارد .ﻓﺮق ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط و اﻟﻐﺎی ﻓﺎرق آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﻟﻐـﺎی
ﻓﺎرق ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ،ﻋﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﺮع ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻟﻐﺎی وﺟﻮد اﻓﺘﺮاق ،ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ در ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ،ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف اوﺻﺎف ﻏﯿﺮ دﺧﯿﻞ در ﺣﮑﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﺻﺎف
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ،ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﺼﻮل ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻐﺎی ﻓﺎرق ،ﻣﻮﺟﺐ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺖ اوﺻﺎف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ دﭼﺎر اﺑﮫﺎم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط ﺿﺮورﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

زﻣﺴﺘﺎن 1393
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وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،اﺟﺮای اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﻤـﻼ ﺑـﺮای
ﻋﻘﻞ در ﻓﻘﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻘﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕـﺮه

آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺶ آن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ و دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﻓﯿﺾ

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﻣﻔﮫﻮم وﯾﮋهای را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر

ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻈﺮ اﺧﺒﺎریھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮریﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺘـﺎب اﺻـﻮل اﻻﺻـﻠﯿﻪ او را ﻣـﯽﺗـﻮان ﻧﻘـﻞ

دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی اﺳﺘﺮ آﺑﺎدی داﻧﺴﺖ .زﯾﺮا او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھـﺎ اﺷـﮑﺎﻟﯽ وارد ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺾ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﺾ و ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﻞ

ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮده و در ﺑﯿـﺎنھـﺎی ﻧﻈـﺮی

ﺧﻮد ھﯿﭻﮔﺎه دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻣﻔﮫﻮم دﻟﯿﻞ ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮ ﺧﺎﺻـﯽ دارد ﮐـﻪ در
اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ واژه ﺣِﻠﻢ ،و ﻧُﮫﯽ آنھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﻞ ﯾﮑﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ) .ﻓـﯿﺾ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ(۲۸۸/۳ ،

وی ﻋﻘﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘـﻞ را ﻓﺎﻗـﺪ ارزش ﻣـﯽداﻧـﺪ .در ذﯾـﻞ

ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع( ،ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ و در آن آﯾـﺎت ﺑﺴـﯿﺎری

اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،وی ﻏﺮض اﺻﻠﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.
وی ﻋﻘﻞ را ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﷲ ،ﮐﺘﺐ اﻟﮫﯽ ،رﺳﻮﻻن اﻟﮫﯽ و روز رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ

ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮﮐﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻟﻮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر دﻧﯿﺎ را درک ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻗـﻞ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .او اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ

      

                

)ﺑﻘﺮه (١٧٠:او ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺑـﻮدن را ﻣﻘﺘﻀـﺎی

ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و اﻣﻮر ﺣﺴﯽ از ﻧﻈﺮ او ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن اﺳﺖ .او اﻧﺒﯿﺎء را از اﯾـﻦ

ﺟﮫﺖ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧـﺬ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﻮل اﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف راه ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در دﯾـﺪﮔﺎه او ﺗﻨﮫـﺎ
ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﺳﻄﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﻧﺒﯿﺎء
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ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(٩٤ -١٠١ ،
ﺣﺠﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺧﺎص

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺑـﺎور دارد؛ وﻟـﯽ ﺑـﺮای ﻋﻘـﻞ ﻣﻌﻨـﺎی

ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻟﺬا آن را در ردﯾﻒ ﺷﺮع ﻣﯽداﻧﺪ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﻟﺤـﻖ .(٥ – ٤ ،ھـﻢﭼﻨـﯿﻦ
وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﺷﺮع ﺑﺪون ﻋﻘﻞ ﺑـﯽﻣﻌﻨـﺎ اﺳـﺖ.

)ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(١٢١ - ١١٨ ،

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﻟﻪ ﻣﻘﺪم

اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿـﺎء و اوﻟﯿـﺎء اﺳـﺖ .وی در اﯾـﻦ ﺑـﺎره

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻋﻘﻞ ھﺮﮔﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪّم اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣُﮑّﺎم ،ﺗﺎ او ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕـﺮى را ﺣﮑـﻢ ﻧﻤـﯽرﺳـﺪ،

ﭘﺲ اﮔﺮ دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻼف او ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او اﺷﺮف و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ از ھﻤﻪ و ﺑﺎ

ﺷﺮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑّﺎم ﺗﺎﺑﻊ وىاﻧﺪ .و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﺑـﻪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻤﯿـﺰ
ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺰد او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ... .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎ اﺳـﺖ،

و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮع را ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﻘﺪّم دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮع ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻋﻘـﻞ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد ... .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺷـﺮع

ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮع را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻨﺴـﻮب دارد
و ﻃﻌﻦ در ﺷﺮع ﻧﮑﻨﺪ ... .و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻃﺒﻊ و ﻋﺎدت اﺳﺖ ...و ﻋُﺮف ھﺮﮔﺎه ﻣﺪد ﻋﻘﻞ و

ﺷﺮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ از ﻃﺒﻊ و ﻋﺎدت ﻣﻘﺪّم اﺳﺖ ) «...ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رﺳﺎﺋﻞ(٢٥/١ ،

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ادﻟـﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧـﻪ

از ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻇﻨﯽ ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ

او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ داﯾﺮه ﻣﺤﺪودی دارد .او اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻋﻘﻠﯿﻪ را ﺑﺎ اﺟﺘﮫـﺎدات ﻇﻨـﯽ

و اﻋﺘﺒﺎرات وھﻤﯽ و اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ (٦٩ ،وی ﭘـﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ

ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮان را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
دﻟﯿﻞ آن را ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻪ و ھﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘـﺬﯾﺮی ﺗـﺪرﯾﺠﯽ از اﯾﺸـﺎن

ﻣﯽﭘﻨﺪارد) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،٩٢ ،ھﻤﻮ(١٤١ ،

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ آن ﭼﻪ را در ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾـﻦ اﺳـﺖ
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ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ در ﻣﻮردی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و از ﺷﺮع ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗـﻮان آﻧـﺮا
ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮع در ﻣﻮردی ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘـﻞ ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ ﺟـﻮاز

دھﺪ اﻧﺠﺎم آن از ﺷﺮع ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪ دﯾﻮار دﯾﮕﺮی و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

آن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﭼﺮاغ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﻮک دﯾﮕـﺮی و اﻣﺜـﺎل آن را ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﻧﺒـﻮد ﺿـﺮر

ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ »ﮐﻞ ﺷﯽء ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺘﯽ ﯾـﺮد ﻓـﯽ اﻟﻨﮫـﯽ« ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ (۳۳۶/۳ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﺎﺣﻪ ﻋﻘﻠﯽ را ﺑـﻪ اﺑﺎﺣـﻪ ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد از آن ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﻓﯿﺾ در اﺳﺘﻔﺎده از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ
ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺮه ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺧـﻮد ﮔـﺎم

ﺑﺮ دارد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد وی ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .اول اﯾﻦﮐﻪ وی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞھـﺎ را در ﺑﺮداﺷـﺖ از رواﯾـﺎت ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ

ﻣﯽﮔﯿﺮد و آنھﺎ را دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .وی در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻤﺴﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﻋﻠﻮم ﺣﺴﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻟﯿـﻞ ﻋﻘﻠـﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ رواﯾـﺎت

اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ذﯾﻞ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮه ﻋﻘﻠﯽ را ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺑﻌـﺾ

اﻓﺎﺿﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ ﻧﺒـﯽ
اﮐﺮم)ص( اﺳﺖ و در آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ وی

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ .او در ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷـﺮط ﯾـﺎ ﻗﯿـﺪی در ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺧﻠﻠـﯽ در اﯾـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ

ﻋﻘﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(٦٠ ،

وی ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺑﺎب ﻓﻀﯿﻠﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن در آن

روز و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ آنھﺎ و اداء ﻃﺎﻋـﺖ در اﯾـﻦ روز

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق و وﻇـﺎﺋﻒ و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑـﺮ

ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ اﻋﻈﻢ و اﻓﻀﻞ آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾـﻦ
راﺑﻄﻪ ادﻋﺎی اﻓﻀﻞ ﻃﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .وی در اداﻣﻪ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻮع رواﯾـﺎت در
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راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ و اﻋﻤﺎل و اذﮐﺎر وارده و ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ دراﯾـﻦ روز ﻧﺘﯿﺠـﻪای

ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ اﺳـﺖ .و اﯾـﻦ ﺑـﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿ ﺾ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﮑﻤﺖ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌـﻪ را درک ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘـﻞ از ﻣﻮﺿـﻮع درک

ﻣﯽﮐﻨﺪ اھﻤﺎل ورزﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ (٥٣ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﻋﻘﻞ ﮐﻪ وی
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ در ذﯾﻞ ﺷﺮع ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻓﺮاواﻧﯽ رواﯾﺎت در ﻣـﻮرد ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ اھﻤﯿـﺖ آن را در
ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از درک ﻋﻘﻠﯽ ھﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی در ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻘـﻞ
در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ

دارد ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ

ﻣﻮاردی ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺟﻮب ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ در زﻣـﺎن ﻏﯿﺒـﺖ

اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﺧـﻮد ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ .وی در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ،ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ،ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ

ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ .او ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﻤـﺎع ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷـﺪ،

ﻻزﻣﻪ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد .از ﻧﻈـﺮ وی ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﺣﮑـﻢ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .او اﯾـﻦ درک و اﺳـﺘﺪﻻل

ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﻪ اھﻞ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ (۷۰ ،وی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ھﻤـﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل را در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ .(۱۰۶/۱ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ وی ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ را در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳـﺖ و ﻟـﺬا دﻟﯿـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ

ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻓﯿﺾ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻮدن آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ

دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .از آﻧﺠﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﻪ در رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺟـﺰء

ﻓﺮﯾﻀﻪھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا وی از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋـﺎدات اﺋﻤـﻪ

زﻣﺴﺘﺎن 1393

ﻋﻘﻞ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
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)ع( اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ،ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺟﺒﺎت ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ از آن ﺗﻠﻘﯽ وﺟﻮب ﻧﺸﻮد ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ.
)ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼـﻢ .(۱۲۵/۱ ،وی درک اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه از ﻋـﺎدات اﺋﻤـﻪ)ع( را در ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﻣـﻮر

ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.

در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪﻗﻪ واﺟﺐ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و دﻟﯿﻞ ﻋﻘـﻞ ،ﻣﺤـﺪود

ﺑﻪ زﮐﺎت ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ رواﯾﺎﺗﯽ را ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ آورده اﺳﺖ وﻟﯽ ھـﯿﭻ ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ
را ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﯿﺎق رواﯾﺎت را دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ

ﻣﯽ داﻧﺪ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ .(۲۳۰/۱ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﮐـﻪ ﺳـﯿﺮه ﻋﻤﻠـﯽ
اوﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﺎرضھﺎی ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی وی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﺎ
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻓﯿﺾ در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠـﯽ و ﻧﻘﻠـﯽ ﻧﻔـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﯽ ٣در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳـﯽ وﺟـﻮد دارد و دو ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻧﯿـﺰ از آن

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮد در ﺣﺎل اﻧﺠـﺎم ﻏﺴـﻞ ارﺗﻤﺎﺳـﯽ ﻻزم اﺳـﺖ ﻗﺼـﺪ و اﻋﺘﻘـﺎد
ﺗﺮﺗﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و دوم اﯾﻦﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﺐ

وﺟﻮد دارد .وی آنﭼﻪ از رواﯾﺎت اﺟﺘﺰاء ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ارﺗﻤﺎﺳـﯽ
اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن را ﻣﺤﺘﺎج دﻟﯿﻞ ﻣﯽداﻧ ﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻧﻘﻞ و ﻧـﻪ از ﻋﻘـﻞ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای آن ﻧﯿﺴـﺖ.

)ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ (۴۱۸/۱ ،وی ﻧﺒﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ را ھﻢﺳﻨﮓ و ھﻢﻋﺮض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺑﺮای ﻓﺘﻮای ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ را در ﺑﯿـﺎن ﻧﻈـﺮی
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢﭼﻨﯿﻦ آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪه را ﺑـﺎ دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣﺴـﺘﺤﺐ ﻣـﯽداﻧـﺪ .او از

رواﯾﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ) .ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ،

ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ(۱۴/۲ ،

 -٣ﺑﺮاى ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﯽ دو ﻣﻌﻨﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 ﺟﺮﯾﺎن اﺣﮑﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺮح در ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ .ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ دﻓﻌﯽ در آب ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﮫـﺎرت ﺳـﺮ،ﺳﭙﺲ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ،ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺪن او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯽﺷـﻮﯾﺪ و اﮔـﺮ آب ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ از
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ،ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﻘﮫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻓـﺮض ﯾـﺎد
ﺷﺪه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻋﺎده ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
 ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاى ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻌﻨﺎى دﯾﮕﺮى ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاى ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ... » :اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط واﺑﻦ إدرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاﺋﺮ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أن اﻻرﺗﻤﺎس ﯾﺘﺮﺗﺐ ﺣﮑﻤﺎ ،واﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﺴﺮه
ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﯿﻊ أﺣﮑﺎم اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﯿﮑﻮن ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺐ) «... ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم(٩٤/٣ ،
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وی در ﻣﻮارد زﯾﺎدی از ﻧﻮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻣـﻮارد در

ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻔﺎﯾﺖ در اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻏـﺎﺋﻂ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮓ اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد

ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﮐـﻪ در
ﺟﻮاب ﺳﺆال از ﺣﺪ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺪی ﻧﺪارد و ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﭘـﺎﮐﯿﺰه ﺷـﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺣـﺪ آن

ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﺪن اﺳﺖ .وی ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم از ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﮑـﺮدن ﺣـﺪ،
در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﮫﺎی ﻋﺪد ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻨﺠﺎء را ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻧﺘﮫـﺎﯾﯽ
ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻓﯿﺾ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿـﻪ را ﺗﺨﺼـﯿﺺ

ﺑﺪون دﻟﯿﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و آن را ﺧﺮوج از آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻣﻨﻈﻮر وی از
آن اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻔﮫﻮم رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﻄﻮق آن اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ در

ﻧﻈﺮ وی دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻋﻤﻮم ﻣﻔﮫﻮم رواﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدی ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺠﺎء وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﮫﺘﺮ اﺳـﺖ

از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻤﻮم ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﮫﺎی ﻋﺪد ﺗﻮﺳﻂ اﻣـﺎم ﺑﺴـﻨﺪه
ﺷﻮد) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ(۲۷۶/۱ ،

در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺖ در ﻋﺒﺎدات ﻓﯿﺾ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮫﻮم آن ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﺋـﻞ ﻋﻘﻠـﯽ و ﻧﻘﻠـﯽ ﺗﻨﮫـﺎ

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻧﻔﺲ و ﻣﯿﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض و ﻣﻄﻠﻮب را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺖ ﻣﯽداﻧـﺪ .و ﺧﻄـﻮر اﻟﻔـﺎﻇﯽ

ﭼﻮن »اُﺻَﻠﱢﯽ« ﺑﺮ ﻗﻠﺐ را ﺑﺮای ﻧﯿﺖ در ﻧﻤﺎز از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .وی اﯾﻦ اﻣﺮ را وﺟﺪاﻧﯽ

ﻣﯽ داﻧﺪ .وی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﮐﻨﺎر ھﻢ ذﮐﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و دﻟﯿـﻞ ﻋﻘـﻞ را وﺟـﺪاﻧﯽ ﺑـﻮدن آن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ(۲۹۹-۳۰۳/۱ ،

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺘﻮاھﺎی ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﯾﻦﮐـﻪ در

دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻘﻞ را در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد ،در ﺳـﯿﺮه
ﻋﻤﻠﯽ و در ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺎء از اﺳﺘﻔﺎده از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷـﻮد وی در ﻋﻤـﻞ

ﻧﯿﺰ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺑﮫﺮه ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﯽ

ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﯾـﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮب دﻓـﻊ ﺿـﺮر اﺳـﺘﺪﻻل

ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رواﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ در ﺷـﺒﯽ ﺳـﺮد از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق )ع(
ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻏﺘَﺴَﻞَ ﻋَﻠَﯽ ﻣَﺎ ﮐَﺎنَ ،ﻓَﺈﻧﱠـﻪ ﻻ ﺑُـﺪﱠ ﻣِـﻦَ اﻟﻐُﺴـﻞِ «.ھـﻢﭼﻨـﯿﻦ در
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رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎن آﻣﺪهاﺳﺖ» :ﯾﻐْﺘَﺴِﻞُ وَ إِنْ أَﺻَﺎﺑَﻪُ ﻣَﺎ أَﺻَﺎﺑَﻪُ« .ﻓﯿﺾ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻇـﺎھﺮ
دو رواﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد .او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻃﻼق آن ﻗـﺎﺋﻠﯽ

ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼق آن دو ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﮐﻢ و ﻣﺸﻘﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻢ ،ﻣﺤـﺪود
ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وی در ﭘﺎﯾﺎن دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ وﺟﻮب دﻓﻊ ﺿـﺮر ﻣﻈﻨـﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ آن

ﺳﮫﻞ ﻧﯿﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد در دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از رواﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ،

ﻣﻌﺘﺼﻢ ،١٨/٢،ھﻤﻮ(٥٥٤/٦ ،

ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وی در ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﻢ از ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ اﺷﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ

ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺴﺠﺪ و ﻟﻤﺲ ﻗﺮآن و ﻧﯿﺰ ﻃﻮاف ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ را ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷـﻤﺎرد.

ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ...

     

) …  ﻧﺴﺎء (۴۳ :زﯾﺮا ﻏﺎﯾﺖ در آﯾﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ درﻏﺴﻞ اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻓﺨـﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘـﯿﻦ
وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ رواﯾﺎت ﺑﺪﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﻢ از وﺿﻮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺒﺎدات ،در ﻣﻮﺿـﻮع ﻃـﻮاف

ﺑﺤﺚ ﺣﺮج را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ وی ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔـﯽ ﺣـﺮج

را از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در رد ﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ... » :و اﯾﻀﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻠﺰم ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻄﻮاف ﻋﻠـﯽ اﻟﺠﻨـﺐ،
او ﻋﺪم ﺗﺤﻠﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﺘﻤﮑﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ ،و ھﻮ ﺣﺮج ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻨﻘﻞ« )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ،

 (۱۹/۲و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻔﯽ ﺣﺮج را ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮز ﻣﺎﻻﯾﻄـﺎق و ﻧﯿـﺰ
اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﻧﺮﺳﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ و اﻣﺘﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻓﯿﺾ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﻃﮫﺎرت دھﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد زوال ﻧﺠﺎﺳـﺖ،

اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن از ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺑـﻪ از آن

آب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ آن وﺿﻮ ھـﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮔﺮﻓـﺖ .وی

ﻣﻘﺘﻀﺎی رواﯾﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ دھـﺎن ﮔﺮﺑـﻪ ھـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،رواﯾـﺖ
ﺷﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ دھﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮﺑـﻪ وﺟـﻮد دارد .وی
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رواﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻣﻮردی ﻧﺎدر ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋـﺪم ﺑﯿـﺎن آن در

رواﯾﺖ را ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻘﻠﯽِ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎن از وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ) .ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼـﻢ،

(۱۱۰/۲

ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﻋﻠﻮم ﺣﺴﯽ

در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻓﯿﺾ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻠـﯽ و ﺷـﻮاھﺪ ﻋﻘﻠـﯽ ﻏﯿﺒـﺖ ﻗـﺮص ﺧﻮرﺷـﯿﺪ را
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ﻏﺮوب ﻣﯽ داﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺮوب را ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻤﺮه
ﻣﺸﺮﻗﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وآن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻓـﯿﺾ ﺗﻨﮫـﺎ ﻏﺎﯾـﺐ
ﺷﺪن ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ را دﻟﯿﻞ ﻏﺮوب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ھﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رواﯾﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن و ھـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋﻘﻠـﯽ رد

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻓﯿﺾ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری رواﯾﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ آنﭼﻪ از ﻧﺠﻮم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .وی اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ رواﯾﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻤﺮه ﻣﺸـﺮﻗﯿﻪ را ﺑـﺮ ﻏـﺮوب
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت اﻓﻖ ﺑﺮای ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ
ذھﺎب ﺣﻤﺮه ﻣﺸﺮﻗﯿﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ از اﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺖ را ،اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ رد

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺠﻮﻣﯽ اﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ

ﻏﺮوب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮه ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻧﻈﺮ او ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺖ .وی اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل را ﺟـﺰء

ﺷﻮاھﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ .(۲۱۱/۲ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮی
و ﻧﯿﺰ ﺷﻮاھﺪ ﺣﺴﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻪﺑﻨـﺪی ﻓﻘﮫـﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان در زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ

اﺻﻮﻟﯽھﺎ داﻧﺴﺖ .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آوردهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ھﯿﭻ اﺛﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﮫﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ اﺻﻮل اﻻﺻﻠﯿﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ اﺧﺒﺎریھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر،

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘﻪ ،زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﺒﺎریھﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﯽ واﻓﯽ ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺻـﺎﻓﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ .ﺧﻮد او در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽدارد ﮐـﻪ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﺗﺒـﯿﻦ

آﯾﺎت از رواﯾﺎت ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .وی در ﺑﯿﺎن آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﻣﻘﺼﻮد آنھـﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴـﺦ و ﯾـﺎ ﻋـﺎم و
ﺧﺎص ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن دﺳﺘﻪ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢاﻧـﺪ
ﺧﻮد ﻣﻼك و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و از ﻇﺎھﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .دوم اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﺘﯽ

اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮم اﯾﻦﮐـﻪ

زﻣﺴﺘﺎن 1393

ﻋﻘﻞ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
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اﮔﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
رﻓﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ رواﯾﺎت ﺻـﺤﯿﺢ و ﺻـﺮﯾﺢ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ

ارﺟﺎع ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(٦٤/١ ،

ﺣﺘﯽ وی در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ آﯾـﺎت ﻋـﺎم ،ﺑـﻪ رواﯾـﺎت

وارد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺷﺎره دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ روش

ﺗﻔﺴﯿﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ از اﻧـﺪازه ﻓـﯿﺾ ﺑـﻪ رواﯾـﺎت و ﺑـﺎور ﺑـﻪ

ﮔﺴﺘﺮه آنھﺎ اﺳﺖ.

وی در ﻣﻌﻨﺎی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎی دﻟﯿـﻞ

ﻋﻘﻞ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﻧﻈﺮ او ﻇﻨﯽ اﺳﺖ اھﻞ اﺟﺘﮫـﺎد از ﻧﻈـﺮ او ﺑـﻪ

ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﻼء ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ از ﻧﻈﺮ او ﻣﻌﻠﻮل ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ اﯾﺸـﺎن ﺑـﺎ
اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .وی ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮده ﺑـﺎور دارد و آن را ﻣﮑﻤـﻞ

ﺷﺮع ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺷﺮع ﻣﯽداﻧﺪ.

او در ﻋﻤﻞ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮد ﺑﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ،وی در ﻣﻮاردی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ

رواﯾﺎت را ﭼﻮن ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در رواﯾﺎت و ﻋﺪم ﺟﻮاز اھﻤـﺎل ورزﯾـﺪن ﺑـﻪ

ﺗﻌﻄﯿ ﻠﯽ ﺣﮑﻢ ،ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﮑﻢ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﯿﺎق رواﯾـﺎت،

ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎدات اﺋﻤﻪ )ع( از رواﯾﺎت ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﺎت ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در ﺑﺤـﺚ ﺗﺨﺼـﯿﺺ رواﯾـﺎت ،اوﻟﻮﯾـﺖ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻔﮫـﻮم ﺑـﺮ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﻄﻮق را دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و وﺟﺪان را ﻧﯿﺰ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ آن ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد .در ﺳـﯿﺮه
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﭼﻮن دﻓﻊ ﺿﺮر ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﻧﻔﯽ ﺣﺮج و ﻧﯿـﺰ اﻣﺘﻨـﺎع ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿـﺎن از

وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و آنھﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

ﻓﯿﺾ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ ﺣﺴﯽ و ﻧﺠﻮم وﺟﻮد دارد ،دﺳـﺖ از

رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﻓﯿﺾ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦھـﺎ ﻣﺸـﺎھﺪه

ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ وی در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗـﺎزد و از ﻃﺮﻓـﯽ در ﻋﻤـﻞ ﺗـﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ اوﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ را دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮔﻮﯾﺎ ﻧﮕﺮان اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻮاردی دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﮑﺮر

در ﮐﻨﺎر دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اﺟﺘﮫﺎد از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠـﯽ وی

174

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ-ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل

ﺷﻤﺎرة 99

ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﻣﻮاردی از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وی ﺳﻪ ﻣﻔﮫـﻮم
از ﻋﻘﻞ را در ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﺑﮑـﺎر ﺑـﺮده اﺳـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ آن ﻣﻔﮫـﻮم ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ را

ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را از آن ﺑﯽﺑﮫﺮه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﺳـﺘﻨﺒﺎط.
دوم ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎ و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ و

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ در ﻧﻈﺮ وی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺒﺎط ﺑـﻪ

ﮐﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻓﻀﺎی ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ دوران اﯾﺸـﺎن ﻣـﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮم ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ آن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ در ذﯾﻞ ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ وی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸـﯽ از اﺳـﺘﻨﺎدات وی ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و درک روﺷﻨﯽ از آن در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ وی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﺎﻣﺢ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی واژﮔﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤـﺪ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﻌﺘـﺮة اﻟﻄـﺎھﺮة ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺗﻘـﯽ اﯾﺮواﻧـﯽ ،ﺳـﯿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول ١٤٠٥ ،ق.
ﺟﻨﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﮫﺎد ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﯿﮫﺎن.١٣٧٠ ،

ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ» ،ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘـﻮﻗﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه اﺳـﻼﻣﯽ« ،ﻣﻌﺮﻓـﺖ،
ﺷﻤﺎره . ٩٨ -١١٨ ،١٣٨٢ ،٩٩
ﺣﮑﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ،ﭼﺎپ دوم١٩٧٩ ،م.

ﺧﻮﺋﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻻﺻﻮل ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور واﻋﻆ ﺑﮫﺼﻮدى ،ﻧﺠﻒ :ﻣﻄﺒﻌﻪ

ﻧﺠﻒ١٣٨٦ ،ق.
ﺻﺎﺑﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﮫﯽ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺸﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨١ ،

_________» ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ« ،ﻣﺸـﮑﺎه ،ﺷـﻤﺎره  ٥٨و-١٥٦ ،١٣٨١ ،٥٩
.١١٤
ﺻﺪر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﻮث ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﻮد ھﺎﺷـﻤﯽ ،اﻟﻤﺠﻤـﻊ اﻟﻌﻠﻤـﯽ ﻟﻠﺸـﮫﯿﺪ اﻟﺼـﺪر،
١٤٠٥ق.
ﻋﻠﯽ دوﺳﺖ ،اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ» ،ﻓﻘﻪ وﻋﻘﻞ« ،ﻗﺒﺴﺎت ،ﺷﻤﺎره  ١٥و .١٣٧٩ ،١٦

اﻟﻐﺰاﻟﯽ ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ١٤١٧ ،ق.
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______________ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ١٤١٧ ،ق.

ﻓﯿﺾ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ» ،وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﻘﻪ ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ« ،ﻣﻘﺎﻻت وﺑﺮرﺳﯽھﺎ.٢٣ -٢٨ ،١٣٧٤ ،

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎه ﻣﺮﺗﻀﯽ ،اﻷﺻﻮل اﻷﺻﻠﯿﺔ ،اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه.١٣٩٠ ،

_____________________ ،اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ ،ﻣﯿﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻷرﻣـﻮی ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﭼـﺎپ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﯽﺗﺎ.

_____________________ ،رﺳﺎﺋﻞ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﮫﺮاد ﺟﻌﻔﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﺷـﮫﯿﺪ
ﻣﻄﮫﺮى١٤٢٩ ،ق.
_____________________ ،ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎة ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ.

_____________________ ،اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ و اﻻﺧﻼق و اﻻﺣﮑﺎم ،ﻣﮫـﺪی اﻧﺼـﺎری ﻗﻤـﯽ،
ﺗﮫﺮان ،دار ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ١٤٢٥ ،ق.

_____________________ ،اﻟﺸﮫﺎب اﻟﺜﺎﻗﺐ ،رؤف ﺟﻤـﺎل اﻟـﺪﯾﻦ ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻷﻋﻠﻤـﯽ
ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ١٤٠١ ،ق.
_____________________ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺼﺎﻓﯽ ،ﻃﮫﺮان ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﺼﺪر.١٣٧٤ ،

_____________________ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﭼﺎپ اول ١٤٢٩ ،ق.

_____________________ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺔ ا ...ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﭼﺎپ
اول ،ﺑﯽﺗﺎ.
_____________________ ،اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺤﮑﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﮫﺪی اﻧﺼﺎری ﻗﻤﯽ،
ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ١٤١٨ ،ق.
_____________________ ،اﻟﻮاﻓﯽ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﺎم اﻣﯿـﺮ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم،
ﭼﺎپ اول١٤٠٦ ،ق.
ﻗﻤﺎﺷﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ» ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ« ،ﻣﺎهﻧﺎﻣـﻪ رواق اﻧﺪﯾﺸـﻪ ،ﺷـﻤﺎره -١٥٦ ،٣،١٣٨١
١١٤
ﻗﻤﺎﺷﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ،ﻗﻢ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٩ ،

ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺻﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ١٤٣١ ،ق.
ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﺻﺪرا. ١٣٧٨ ،
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ﻣﻄﻠﺒﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﮔﺰارش ﻧﮫﺎﯾﯽ ﭘﮋوھﺶ :ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻟﯿﻞ ﻋﻘـﻞ در ﻓﻘـﻪ از

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ.١٣٨٩ ،

__________________________» ،دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ در ﺳﯿﺮه ﻓﻘﮫﯽ اﺑﻦ ادرﯾـﺲ« ،آﻣﻮزهھـﺎی ﻓﻘـﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره . ١٢٣-١٥٠ ،١٣٩١ ،٥

ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم. ١٣٧٠ ،

ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺋﺴﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ،
١٤٠٦ق.
ﻧﺠﻔﯽ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ،ﻋﺒﺎس ﻗﻮﺟﺎﻧﯽ،
داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.

