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 چکیده

شـیخ   نظری و عملی در سیرۀدلیل عقل در استنباط احکام شرعي شناخت نقش  برای
 اصولي وي بر اساس روش تحلیـل محتـوا         بررسي متون فقهي استداللي و       )ره( انصاری

 ل باطنی مطرح وعنوان رسو  عقل را بهاودهد   تحقیق نشان ميۀنتیج .است انجام شده 
قـبح   و  به اسـتقالل عقـل در حکـم بـاور دارد    وی .پذیرد حجیت آن را به این دلیل می      
دارد که  نیز اعالم میوی  .کند میمستند دلیل عقل مستقل  برخی محرمات شرعی را به

 انتخاب اقـوی  ،در مقام تعارض اماراتو  دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است
وی . خواهد بود دلیل شرع ۀکنند در استدالل به عمومات عقل یاری است،دلیل عقل  به

عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شـرع را بـه عقـل                    
دلیـل عقلـی سـاقط        تکلیـف خطـاب شـرعی بـه        یکند که در موارد    داند و بیان می    می
در . کنـد  اثبـات مـی   دلیل عقلـی     او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به        . شود می

 عقلـی بـه     ۀصـورت قـضی    داند و مقدمات آن را به      مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می     
 .دانسته استشیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی . رساند اثبات می
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 مقدمه. 1
کننـد غایـات، موضـوعات،        مـی علوم مختلف تـالش     شمندان  دانعصر عقالنیت    در دوره و  

رو فـضای حـاکم      از این . ها و نتایج قضایای استداللی خود را رنگ عقالنیت ببخشند           روش
 تجربی و حتی علوم دینـی مـورد         ،انسانی علوم اعم از     تمامیبر علم نیازمند این است که       
را در عقـل   منزلـت   بایـد شـرایط   نیز در ایـن     علوم اسالمي   . نظر را به زینت عقل بیارایند     

تـرین علـوم     در این میان فقه و اصـول نیـز کـه از مهـم             .  استنتاجات خود بنمایاند   فرایند
 انـد  تحت تأثیر قرار دادهفرد مسلمان را ون زندگي ئو تمامي ش شوند محسوب می اسالمی  

 و جامعه اعم از نظام حقوقي، سیاسـي، اقتـصادي، فرهنگـي    هاي موجود در و تمامي نظام  
 خـود را بـا عقـل و دلیـل عقلـی و              ۀ رابط باید ،استهطور گسترده متأثر از آن     ي به اجتماع

نـشان  بـرای اینکـه     هـایی نخـست        پژوهش چنین بنابراین. دو نشان دهد   کارگیری آن  به
 بهتر  ۀاستفادزمینۀ  منظور فراهم شدن     ه ب اًد که عقل در فقه چه جایگاهي دارد و ثانی         نده

 . رسد نظر می روری بهض، دلیل عقلعقل و تر از  و بهینه
 ستایش فراوان دین با درك، تدبیر و حکمت آدمي ۀعنوان قو ، بهطور کلي توجه به عقل به
 بشر ۀ عاقلۀتوجه مبدأ وحي به قو. است   باطني تعبیر شده و از آن به پیامبررو بوده به رواسالم 

خردورزي   عقل، خرد و تعقل وۀاز آغاز بر پای» فقه« مانندموجب شد علوم مختلف اسالمي 
بر این اساس است که . د و حرکت در مسیر عقالني را هدف اصلي خویش قرار دهدشوایجاد 
 . نیز با تعقل و شناخت همراه است» فقه«شده براي   عربي وضعۀ لغوي واژۀریش

 و جایگاه واقعي دلیل دد است تا براي یافتن مفهومصبا این توضیح این مقاله در 
 که از )ره( هاي شیخ انصاری بررسي دیدگاه. دکن در فقه، موضوع را بررسي عقل

کارگیری عقل را در فقه و اصول به شکل   به،آید شمار می  اصولی بهۀدانشمندان برجست
  وبنابراین هدف اصلي مقاله این است که مفهوم دلیل عقل. دهد میای نشان  شایسته

 .ازبینی شود بوی عملي ۀهاي نظري و سیر کارگیري آن در اندیشه  بهۀجایگاه و نحو
 ۀهای نظری و سیر  که شیخ انصاری در اندیشهبودهبنابراین سؤال اصلي مقاله این 

است، دیدگاه نظری وی در رابطه با  فقهي خود چه مفهومی را برای دلیل عقل ارائه داده
در عمل به چه نحوی از دلیل عقلی در کنار سایر ادله استفاده از دلیل عقل چیست و 

 . استفاده کرده است
انتخاب و سپس با استفاده ) ره( شیخ انصاریهای   این سؤال ابتدا کتابهبراي پاسخ ب

 . اند شده اصولي بررسي  و استداللي، آثار او اعم از متون فقهي،از روش تحلیل محتوا
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 شیخ ۀبرخی نویسندگان در رابطه با استفادهای  دیدگاهدر این نوشته نخست به 
های نظری وی در مورد دلیل عقل  سپس دیدگاه. شود انصاری از دلیل عقل پرداخته می

 بین حکم عقل و شرع و تقدم ۀبندی دلیل عقل، مفهوم مالزم درقالب مفهوم و تقسیم
 و  عملیۀدر بخش بعدی به موارد سیر. شود عقل بر شرع در مقام تعارض مطرح می

 .شود توسط وی اشاره می فتوا فرایندکارگیری دلیل عقل در  به
 

 ها  برخی دیدگاهبررسی. 2
اش  و دفاع مجدانه مبناي عقلي با وجود و بودهاط صاري بسیار محت انشود شیخ فته ميگ

همین رویکرد . توجه است  و به مباحث عقلي کمکرده به آیات و روایات استدالل ،از عقل
ها و  یشهد کمتر در ان،قضاوتیمتأثر از چنین ) 1372 ،فیض(  برخيسبب شده است تا
 : اند گفته  چنینزمینه در این سببهمین   و بههای ژرف بپردازند افکار او به پژوهش

هللا علیهم و   رضوان،یخراسانو آخوند  یانصار چون صاحب معالم و شیخ یگروه«
ض دلیل  دیگر از اصولیین به یبسیار یک کلمه  یحتاند و  نشده یعقلهیچ عنوان متعرّ
 .])46: تا فیض، بی (»اند  آن سخن نگفتهۀدربار

با وجود اینکه دانشوران شیعي «: گونه نگاشته است  نیز این)1380قماشی،  (و دیگري
ه  ولي اندك کساني ب،اند عنوان یکي از منابع احکام سود جسته از دیرباز، از عقل به
از میان دانشمندان شیعي، شیخ طوسي نخستین کسي است که . اند تعریف آن پرداخته

منظور ایشان از  :گوید باره مي وي در این.  اصولي خود عقل را تعریف کرده استۀدر نوشت
هاي فطري و غیرفطري در قلمرو عقل نظري و عملي  یک رشته علوم، مجموعه معرفت

گراي شیعي چون عالمه حلي،   اصولي دانشمندان عقلهاي پس از ایشان در نوشته. است
 .»شود تعریفي از دلیل عقل دیده نمي...وحید بهبهاني، شیخ انصاري و

توان  در یک نگرش گسترده مي: نگارد  مي)1389قماشی، (و در بخش دیگری هم
 :ردبندي ک گیري از عقل را در این دوران به سه مرحله بخش یند بهرهآتحوالت رخ داده در فر

اصولي و فقهي  های لاستدالهاي عقالني در  آوري به عقل و روش  رويۀ مرحل.1
قرن چهارم تا (د شونابع دستیابي به احکام یاد عنوان یکي از م بدون اینکه از عقل به

، شیخ )ق380متوفاي ( جنید توان از کساني چون ابن در این مرحله مي ).ششم هجري
ادریس  ابن و )460ـ385(  شیخ طوسي،)436ـ355( ، سید مرتضي)413ـ336( مفید

 . نام برد) 598ـ543( يلح
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عنوان یکي از منابع دستیابي به  آوري به عقل از آن به اي که افزون بر روي مرحله .2
 آن کندوکاوي انجام پذیرد ۀ بدون اینکه از آن تعریف شود و دربار،شود احکام یاد مي

بندي پرداخته  نخستین کسي که به این بخش ).هجرياواخر قرن ششم تا سیزدهم (
دانشمندان پس از محقق حلي .  کتاب معتبر استۀدر مقدم) 676متوفاي (محقق حلي 

 . اند  و تنها اقسام دیگري بر آن افزودهاند سخن او را پایه قرار داده
و در شود  عنوان یکي از منابع دستیابي به حکم تعریف مي اي که از عقل به مرحله .3

اي به دلیل  در این مرحله نگاه ویژه ).قرن سیزدهم تاکنون(پردازند  آن به کندوکاو مي
 و ابعاد بیشتري از اند و به تحلیل آن پرداختهاند  عقل شده است؛ یعني آن را تعریف کرده

کسان دیگري چون شیخ .استآغازگر این مرحله، میرزاي قمي . اند آن را روشن ساخته
بر نقل محمد رضا مظفر، محسن  اني، شیخ محمد تقي اصفهاني و بنامحمد حسین اصفه
 .اند  وي را ادامه دادهۀکاظمي اعرجي، شیو

 دلیل عقل و ۀهاي او دربار اي به شیخ انصاري و تالش شود که هیچ اشاره مشاهده می
دیده فقهی   وآثار اصوليبه  ییگذرانگاه  حال آنکه پس از ،تقسیمات آن نشده است

 : پردازد که شیخ انصاري به موارد مختلفي از مسائل دلیل عقل ميشود  می
 ، ج1416شیخ انصاری،  (کند ی از دلیل عقل بیان می تعریف کامل، در استصحاب.1

 ).554  و544 ،542: 1
 :1 ، ج1416شیخ انصاری، ( گوید  از اعتبار احکام عقلى سخن مى، در بحث قطع.2

 ).21ـ15
ت یّ اثبات حج، آنۀ تعریف دلیل عقل و دیدگاه اصولیان دربارۀدربار ،االنظار در مطارح .3

 پاسخ به ، اثبات مالزمهۀ ادل، حکم عقل و شرعۀمالزم ، قلمرو حجیّت،عقل و احکام عقلى
 ).245ـ229: 1362شیخ انصاری،  (گوید به تفصیل سخن مي... شبهات منکرین مالزمه و

قل بر نداند و تقدم دلیل  ایات ميشیخ خطاپذیري عقل را همچون خطاپذیري رو
  بلکه بر این باور است که باید سنت را در برابر دلیل عقلي توجیه کرد،پذیرد قل را نميع
ناسازگاري کند که در  طور صریح اعالم مي به حتي )18 :1 ، ج1416شیخ انصاری، (

 پرداختجیه تأویل و توبه  باید از ظهور دست کشید و ،ظهور بعضي از آیات با دلیل عقل
 ).240 :1362شیخ انصاری، (

شیخ دلیل عقلي را با خبر واحد صحیح و حتي خبر مستفیضه بلکه متواتر لفظي هم 
  .دبین نميدر تعارض 
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 و به روایتى شته شود نارواست که دلیل عقلى نادیده انگا،اساساً: معتقد است وی
یز با هزاران پرسش  ناکه از حیث سند و بلکه از حیث داللت و معنشود که ک ستم

 ).237 :1362شیخ انصاری،  (همراه است
 از دلیل عقل مباحثی شیخاستفادۀ گستردۀ در این نوشته برای نشان دادن بنابراین 

 که در آن مطرح خواهد شدنخست دیدگاه نظری وی در باب دلیل عقلی . شود ارائه می
 عقل و ۀو به مالزماست بندی دلیل عقل پرداخته  ضمن تعریف دلیل عقل به تقسیم

همچنین استدالل او بر تقدم دلیل عقل بر دلیل شرع در مقام . کند شرع نیز اشاره می
 عملی شیخ در استنباطات ارائه ۀسپس سیر. شود تعارض نیز در این مرحله مطرح می

،  درک حکم شرع یعنی،خواهد شدسازی دلیل عقل اشاره  شود که ضمن آن به قاعده می
دلیل   ودلیل شرع   اقوی بهۀل و شرع در عرض یکدیگر، انتخاب امارهمکاری دلیل عق

 .شود گیری می نتیجهاز این مسائل در پایان   ومعنای فهم عرفی عقل به
 

 دیدگاه نظری شیخ انصاری. 3
است تا نشان داده   مورد دیدگاه نظری شیخ بیشتر به کتب اصولی وی پرداخته شده در

. کند جایگاهی را برای عقل تعیین میصولی خود چه وی در چارچوب مباحث اکه شود 
 .شود بنابراین ابتدا تعریف او از عقل ارائه می

 
 تعریف دلیل عقل. 1. 3

شیخ ( »دلیل العقل حکم عقليّ یتوصّل به الى حکم شرعى«: گوید شیخ در تعریف عقل مي
ه حکم شرعي سبب آن دستیابی ب است که به یحکم ،دلیل عقل .)229 :1362انصاری، 

با این ویژگي که از . غرض و غایت دلیل عقلي نیل به حکم شرعي است. شود ممکن می
 . کرد کند که شرع رهنمون مي شارع چیزي نرسیده است و عقل به همان چیزي رهنمون مي

 
 دلیل عقلیبندی  تقسیم .2. 3

 : نوع استبر دور شیخ انصاری ظدر ندلیل عقلي 
 مانند حسن و قبح عقلي که ،ر خطابات شرعي نیست دلیل عقلي که متوقف ب.1

 . حسن نیکوکاري و قبح ستمگري روشن و مبرهن است،بدون توجه به آیات و روایات
 واجب و حرمت ۀمانند وجوب مقدم.  دلیل عقلي که متوقف بر حکم شرعي است.2
 . ضد واجبفعل 
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گیرند و باعتبار معناي  ممکن است بعضي ندانسته توقف در زبان شیخ انصاري را به
 به همان دلیل شرعي اخذ خواهد شد؛ ،حال آنکه اگر اعتبار دلیل عقلي به شرع باشد

 :کنیم  از ادله برخورد میه عقلي با دو دستۀ ادلۀبلکه مراد شیخ آن است که در حوز
صورت مستقل و بدون توجه به کتاب و سنت حکمي را   آن دسته از ادله که خود به.1

به بیان دیگر عقل در . کنند نه هر حکمي را  البته حکم شرعي را بیان مي وکنند بیان مي
حتي در این .  مانند قبح ستماست،صورت علت تامه  تام و تمام و به موارد بیان حکم این

 . کند ن حکم ميه آ قبح ستم را کشف و ب،باشد خود عقلنموارد اگر هم آیه و روایتي 
ت مستقل و بدون توجه به کتاب و سنت حکم صور  آن دسته از ادله که خود به.2

 مستقل و ،به بیان دیگر عقل در کشف و بیان حکم این امور. کنند شرعي را بیان نمي
 واجب که حکم ۀمانند مقدم.  بلکه یک نحو تعلق به کتاب و سنت دارد،تمام نیست

  آن در شرع بیان نشده است که عقل بهۀوجود خود شيء را در شرع داریم و مقدم
که حکم   در صورتي،کند کند یا عقل به عدم ترک واجب حکم مي وجوب مقدمه حکم مي

 این عقل است که به اقتضاي چنین حکمي، حکم ،وجوب چیزي از شرع وارد شده باشد
 ).229 :1362شیخ انصاری، ( فهمد ضد آن را مي
ت در حکم  مطرح است که پرسشیدر اینجا   هلت تامبه نحو عباید  یعقلآیا سببیّ

نامیده  یعقل دلیل ،نقش دارد یشرعکه در دستیابى به حکم  یعقل یا مطلق حکم ،باشد
 : معتقد است یانصارشیخ  شود؟ مى

 ، آنۀدست آید که هر دو مقدم به یاستداللبا  یشرعکه حکم مجهول  یموارد .1
که حکم شریعت با  یموارد ، دلیل حکم روشن استبودن یعقل ،حکم عقل باشد

در این .  استی منحصر به موارد حسن و قبح عقل،دشواستنباط  یعقلصرفاً  یاستدالل
 با ،در اصول از آنها. حکم شرع دست یافت توان به  می،یشرع ۀ مقدمۀموارد بدون ضمیم

یا  یتأکیداین موارد را احکام  یشرعو فقها احکام ود ش  یمنام مستقالت عقلیه یاد 
 .فهمد  یمکه عقل  یحکم تأکید و ارشاد به ،دانند  یم یارشاد
 یعقلدلیل حکم  یوقت ، حکم عقل باشد، استداللۀاز دو پای ییککه  یموارد در .2

 یشرعجهاد حکم واجب . استدالل محرز باشد یشرع ۀکه مقدمدانسته خواهد شد 
 )جهاد موفق به وجود آنها وابسته استیک آنچه که  یتمامعبارت از ( آن ۀمقدم ،است

 یشرعوجوب  ییعناستدالل  یشرع ۀچون مقدم شود، حسوب مینیز شرعاً واجب م
عکس اگر بر. دانست )و نه شرع(باید عقل مورد را   دلیل حکم در این.استمحرز  جهاد
که فهم  یموارد.  شرع منبع حکم خـواهد بود،باشد یبدیه عقليِ استدالل خود ۀمقدم
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 : دارد مانند یبیشتر ۀ شمول و گستر،استوار باشد استدالل یعقل ۀقدممحکم بر 
 یموارد ی تمام.5 ؛ ضدئلۀ مس.4 ؛ اجزائلۀ مس.3 ؛ینه اجتماع امر و .2 ؛ واجبۀ مقدم.1

 .شوند  میکه در مالزمات عقلیه بحث
 ، دلیل حکم، هرچند علت تامه نباشد،بنابراین هرگاه اساس حکم به عقل استناد یابد

 :است یشرعاز دلیل  یعقلدلیل  یبازشناسمعیار  دانسته خواهد شد و این خود یعقل
غیره من االدلّة  العقل ال االجماع و یالانّ الحکم مستند  یبالعقلفالمراد من التسمیة «

دانستن دلیل آن است که حکم  یعقلمنظور از . )229 :1362شیخ انصاری، ( ».الشرعیة
ی فرقوی رو  ینااز  .یشرع یها دلیل نه به اجماع و غیر آن از ،دارداستناد به عقل 

 . استدالل قرار گیرد یکبرا صغرا یا ،که حکمِ عقلگذارد   ینم
 استحسان و استقراء ، قیاس،یعقل یمبنامانند استصحاب بر  یعناصر یشیخ انصار

 این موارد نیز  زیرا در)544: 2  ج،1416شیخ انصاری، ( داند یمرا در ردیف همین موارد 
 شود  یمسبب حکم عقل و البته با واسطه قرار دادن خطابى از شرع، حکم شرع دانسته  به
 ).233 :1362 شیخ انصاری،(

 :یابد گونه به حکم دست می  فقیه این،حابدر مورد استص
 . مورد شک استاکنونبوده و  ییقین ،وجود وضوء در سابق:  نخستۀمقدم
 .است آنچه در سابق ثابت بوده، همچنان ثابت ، به حکم عقل: دومۀمقدم
 .شود می شرعاً ثابت ،وجود وضوء: نتیجه

 ابقاي ، فقیه با ضمیمه و استناد به حکم عقل،همانند آن یموارددر این مثال و 
 .کند  یموجود حکم شرعى را کشف 

 چون با حکم ،هی غیرمستقالت عقل درمستقالت و،یانصار به اعتقاد شیخ ،بنابراین
 احکام و منبع استنباط حکم ۀ عقل در ردیف ادل،آید دست می به یشرع حکم ،عقلى

 یحدیثو  یقرآن به آیات ،یشرعکشف حکم  یبرافقیه مواردی که و شود   یمشمرده 
 ابزار ۀمثاب ، عقل بهپردازد  یم یعقل یها دالل به است، این عناصرۀو بر پایجوید   یمتمسک 

 .استنباط شناخته خواهد شد
ت و اعتبار احکام ،یانصارشیخ  که عقل منبع و دلیل  يمواردچه در (را  یعقل حجیّ

 :پذیرد  یم بدون تردید )حکم باشد و چه ابزار استنباط
تبریزی،  (»حجیّة العلم الحاصل من االدلة الشرعیّة العقلي یفم المقا یفالکالم «

 ).233: ق1369
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  حکم عقل و شرعۀمالزم. 3. 3
شیخ . شنیده نیست یسخن هیچ ،آید دست می به یعقل یها ه از دلیلت علمى کدر حجیّ

نهد و در   بنیان مى، واقعى بین حکم شرع و عقلۀدرستى این باور را بر وجود مالزم
پردازد و   مى، کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرعۀ به اثبات و تبیین قاعدزمینههمین 

 :گوید با صراحت مي
 فالحکم المنکشف به حکم بلغه الرسول ، من الحججةالعقل السلیم ایضاً حج«
ی، شیخ انصار( »... کما ان الشرع عقل من خارج،هو شرع من داخل یالذ ،یالباطن
 ).19 :1  ج،1416

 یحکم ،دشوسبب عقل کشف  پس حکمى که به. هاست از حجت ییکعقل سالم نیز 
 عقل ،آدمیان و شرع یدرونشرع ، عقل. ابالغ شده است یباطنط رسول سکه تو است
 :نیز گفته است. آنان است یبیرون
ع عقل فى الظاهر فحکم الشرع قائم بالعقل الباطن کما انّ الشر یفانّ العقل رسول «

 ).234 :1362شیخ انصاری، ( »حیث انه لسان الشرع
 .آشکار در ظاهر است یعقلشرع طور که  همانپنهان در باطن  یرسول ،عقل یراست به

 . زبان شرع است،زیرا عقلمبتنی است عقل  بر پس حکم شریعت
ت ه آرا ب یعقلاحکام  یرانصابنابراین شیخ  که آن را نوعى داند   یمن جهت حجّ

در . برآیندي از احادیث است یانصارباور شیخ  .شمارد  یماز احکام شرع  یعقلبازگویيِ 
) ع(  رسالت پیامبران و امامانهمچوناست  یرسالتحامل   عقل،)ع( سخنان معصومین

 یمعرف یعقل را نیز حجت درون ،اند شمرده یبیرون که پیامبران را حجت هنگو همان
 1).16 و 15: 1 ، جق1388کلینی،  (اند کرده
 

 تقدم عقل در تعارض با نقل. 4. 3
 ینمای اشتباهزیرا  کنند؛  اعتماد نمى،حاصل شود یعقلکه از مقدمات  یقطعها به  اخباري

به دفاع از  یانصارشیخ . تابند نميدر حقیقت دلیل عقلي را بر. دانند عقل را بسیار می
اگر کشف : شیخ معتقد است. شمارد  یمو این دیدگاه را نادرست پردازد   یم یعقلتفکر 
احکام  یحدیث کشف ،شد فاقد اعتبار با،سبب اشتباه بسیار عقل  به،احکامِ شریعت یعقالن

                                                                                                                                                                        
 فقه، ۀپایگاه فکری شیخ انصاری؛ مجلمخلصي، عباس؛ :  است ازی مفصلۀبرگرفته از نوشتباال مطالب برخی . 1

  .60ـ48: 1373 اول، فروردین ۀشمار
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که در احادیث وجود دارد  یهای ابهامسبب   به،نیز یحدیثزیرا درکشف . گونه است نیز این
 ).15 :1 ، ج1416شیخ انصاری، (دهد  یمرخ  یبسیار یها اشتباه
طا و اشتباه  خ،منبع دریافت حکم باشد) ع( پندارند اگر احادیث معصومین مي یبرخ

 یعقل یها ادراك یخطاپذیر ۀپای این پندار بیشتر بر .دهد رخ نميی شرعدر فهم احکام 
دهد و آنان را متوجه خطا و  شیخ به این اشکال پاسخ نقضي مي .شکل گرفته است

عوامل خطا و اشتباه در . کند که در فهم حدیثيِ احکام نیز وجود دارد مي یبسیاراشتباه 
 :از احادیث عبارتند از یفقه یها دریافت

 موجب شده ، به کین یا به طمع،پردازان جاعالن و دروغ یسو جعل حدیث از .1
سناد است   . دشورو  با تأمل و سؤال روبه) ع( احادیث به امامان یقطعاِ
و طرد آن از  یشیعتفکر  یانزواا از آن، خلف یپشتیبانحاکمیت تفکر اهل سنت و . 2
خویش را از  یفقه یاند تلق نتوانسته) ع( رو امامان شیعه از این .دشخلفا را موجب  یسو

 سخن ،اند اندیشیده  یم مخالف آنچه ،احادیثاز اى  پاره  در وخوبي بیان کنند دین به
 .راحتي میسر نیست ونه احادیث بهگ شناخت این. اند گفته
 صادر شده ،و با توجه به فرهنگ خاص یزماندر بستر ) ع(  سخنان امامان.4  و3
مخاطبان  یفرهنگو  یفکر به نوع تفکر و سطح  گفتن سخنمگاهن) ع( امامان. است

 نقش ، شناخت صحیح سخنکه در یگفتار یها قالباین قراین و . اند توجه داشته
 اشتباه از اغلب یها برداشت اکنون از بین رفته است و موجب ،دارد یا کننده تعیین

 .دشو  یماحادیث 
و شمارد  یمحدیث  یخطاپذیر مانند عقل را یخطاپذیر یانصار شیخ دلیلهمین  به

 . داند  یم دلیل بر جواز استناد به عقل ، احادیث راجواز استناد به
و بر آن پذیرد   ینمرا  یقطع یبر دلیل عقل ینقلتقدم دلیل شیخ تر اینکه   از آن مهم

ناچار باید آن   به، اگر نتوان دلیل نقلى را طرح کرد،است که در مورد تعارض عقل و نقل
 شیخ در تثبیت دلیل عقل و ).18 :1  ج،1416شیخ انصاری،  (ردرا تأویل و توجیه ک

 بلکه دلیل عقل ،نه فقط خبر واحد و مستفیضهو دارد  هاي استوارتري برمي تقدم آن گام
 :دارد را بر تواتر لفظي نیز مقدم مي

 ،المالزمة قطعيّ و الیعارضه خبر الواحد بل والالمتواتر لفظاً یعلانّ الدلیل الدال «
 ).237: 1362شیخ انصاری، ( »خالف ظاهره أو من طرحه یعلالبدّ إمّا من حمله ف

خبر واحد و . است یقطع ،کند  یم حکم عقل و شرع را اثبات ۀکه مالزم یعقل دلیل 
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 ییمعناپس ناچار یا باید بر . با آن معارضه کندتواند   ینمنیز  یلفظبلکه خبر متواتر 
د و حتي در تعارض دلیل قطعي عقل با ظهور آیات شوخالف ظاهرش حمل یا طرح 

 ).240 :1362شیخ انصاری،  (دارد  قاطعانه دلیل عقل را بر ظهور آیات مقدم مي،قرآن
جماعتى سپس نماز  و بخواندفرادا را اگر کسى نماز که وجود دارد  یمعتبراحادیث 

از سوي دیگر عقل  )453: 5 ، ج1414حر عاملی،  (اعاده کندند توا می ،دوبرگزار ش
که نماز گزارده امر خدا را امتثال کرده و مالك حکم حاصل شده است و  یکس: گوید مى

 ، در پرتو دلیل عقل،در اینجا .آید  یم زیرا تشریع الزم ،امتثال پس از امتثال نشاید
 شود  توجیه و آنها حمل بر استحباب مى، نماز داللت داردۀدرا که بر وجوب اعا یاحادیث

 ).34: 7 ، ج1404طباطبایی، (
 :آید  یمدست  ها به  دو استدالل بر صحت و درستى این تأویل،یانصاراز سخنان شیخ 

و  یقطع ، اما دلیل عقل،شود  ظن حاصل مى، در نهایت، از ظهور آیات و احادیث.1
ت و .  استآور یقین  ).237 :1362شیخ انصاری،  (ندارد یاعتبارظن در برابر قطع، حجیّ
 :تقدم ندارد یعقلبر دلیل  ینقلدلیل . 2
 السلیم ماورد من یالفطر یالعقل یعل یتقدیم الدلیل النقل یفوجه االستشکال «

عبَد به الرحمن و،ة باطنةجّ وانه ح، العقلةحجّی یعلالنقل المتواتر  یکتسب به   وانه مما یُ
 فالحکم ، من الحججةنحوها مما یستفاد منه کون العقل السلیم ایضاً حجّ  و،الجنان

هو شرعٌ من داخل کما انّ الشرع عقل من  یالذ ،یالباطنالمنکشف به حکم بلغه الرسول 
 ).19 :1 ، ج1416شیخ انصاری، ( »خارج

 یمتواتر وجود احادیث ،و سالم یفطر یبر دلیل عقل ینقل تقدم دلیل سبب عدم
ت عقل داللت  ت ، این احادیثۀبر پای. کنند  یماست که بر اعتبار و حجیّ   یباطن عقل حجّ

و آسایش درجهان دیگر شود   یمیکتا به عبودیت گرفته  یخدا است که با آن یو چیز
از  ییک ،عقل سلیم نیزشود   یمکه از آنها دانسته  یاحادیثیا . آید  یدست م به
ط رسول ساست که توی حکم ،که به کمک عقل کشف شود یحکمپس . هاست تجح

 .استآنان ی بیرون عقل ،آدمیان و شرع یدرون شرعِ ،عقل. شود میابالغ  یباطن
 

  عملی شیخ انصاریۀسیر. 4
هاي نظري که مرحوم شیخ انصاري در تبیین دلیل عقل در آثار اصولي  افزون بر بحث

 بدون ،کار بردن دلیل عقل در فقه بدانیم خود دارد؛ اگر معیار خردگرایي در فقه را به
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آثار فقهي خود از دلیل او در . تردید شیخ مرتضي انصاري از پیشگامان این عرصه است
 . برده است فراوان ۀاستفادعقل 

 
  کلیۀسیس قاعدأت .1 .4

ع یک  در برخی مواضودر موارد زیادی شیخ انصاری از عقل برای احکام الزامی استفاده 
برخی از این  .شود  کلی را مطرح کرده است که از آن در استنباط استفاده میۀقاعد

 .شوند  اینجا ذکر میقواعد در
 
  کلي لزوم دفع عقاب محتملۀقاعد. 1. 1. 4

، اجتناب از هر  ظرف نجسي با ظرف پاکي مشتبه شوداگر محصوره ۀدر شبهاز نظر شیخ 
الواحد  "بالطاهر " أو بالعرضاًذات" ولو اشتبه اإلناء النجس« :دو به حکم عقل واجب است

قعي الواجب بحکم  مقدمة للعلم باالجتناب عن النجس الوا"وجب"أو المتعدد المحصور
 فإن االقدام "االمتناع عنهما"العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتکاب أحدهما 

على ما الیؤمن فیه المفسدة والعقاب في القبح کاالقدام على ما یقطع فیه بذلک على ما 
 ). 276: 1 ، ج1415شیخ انصاری،  (»...حکم به العقل 

ا ظرف پاک واحد یا متعدد محصوری  بیاگر ظرف نجسی چه ذاتی و چه عرض
 علم به اجتناب از نجس ۀاز باب مقدماجتناب از آنها واجب است و این مشتبه شود، 

دفع عقاب محتمل ناشی از ارتکاب هر یک از دو مبنی بر لزوم دلیل حکم عقلی  واقعی به
ر زشتی  د،عقاب نیست زیرا از نظر عقل، اقدام به امری که ایمن از مفسده و.  استمورد

 . و قباحت مانند اقدام به امری است که مفسده و قبح آن قطعی است
  محصور اقدام نسبت به چیزي که ایمن ازۀشود که در شبه در متن فوق مشاهده می

 اقدام به چیزي شمرده شده که در آن مفسده و عقاب ۀمنزل  به،مفسده و عقاب نیست
 .شود محسوب می کلی ای اعدهکند که ق عقل به دفع عقاب محتمل حکم مي. است
 

 ت لزوم تحصیل یقین به موافقۀقاعد. 2. 1. 4
 بنابراین با وجود ،وجود داردواقعي مبنی بر اجتناب از نجس تکلیفي فرض بر این است که 

است اجتناب از چیزي که نجس باید کند به اینکه  ميحکم عقل باالستقالل این تکلیف 
 :یف الزم است و صرف احتمال موافقت کافی نیستکرد و یقین به موافقت با این تکل

 مع ة وعدم قناعته بااحتمال الموافقةاستقالل العقل بوجوب تحصیل الیقین بالموافق... «
  ).277: 1 ، ج1415شیخ انصاری،  (»فرض ثبوت تکلیف یقضی باالجتناب عن النجس الواقعی
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  احتمالي ضرر دفع و منفعت جلب لزوم. 3. 1. 4
شیخ  (جلب منفعت احتمالي استحکم به لزوم کند  رهایي که عقل ميیکي از کا

 مقابل آن دفع ضرر احتمالي به ۀ چنانکه نقط)311: 2 ، ج1415الصلواة،  انصاری، کتاب
و آن را است  شیخ انصاری گاه خود به این قاعده تصریح کرده .مقتضاي حکم عقل است

شیخ  (شمارد لی از جلب منفعت میاورا دهد و دفع ضرر  در مقابل دفع ضرر قرار می
 احتیاط در جلب ثواب مستفاد از عقل ۀوی گاه از آن به قاعد. )155 :1414انصاری، 

او در  )280: 2  ج،1415 ،الطهارة کتاب  همو،؛174: 1414شیخ انصاری،  (کند میتعبیر 
 : کرده استجای دیگری تصریح 

والفرق عند . عنوان الریب في حسنه ةمأمون المضر  وةمحتمل المنفع یعلاالقدام «
 ).139 :1414شیخ انصاری،  (»بین االحتراز عن محتمل الضرر العقل بینه و

 ،رود و ایمن از ضرر است  که اقدام بر آنچه در آن احتمال منفعت میابه این معن
بین آن و بین اجتناب از عقل عنوانی است که شکی در حسن آن از نظر عقل نیست و 

 . شود  فرقی قائل نمی، آن احتمال ضرر استچیزی که در
شیخ انصاری،  (کند در مواردی از این قاعده به امری استحبابی در نزد عقل اشاره می

1414: 172.( 
 

   قبح عقاب بالبیان. 4. 1. 4
شیخ براي . اند در بحث مبطالت صوم بعضي فتواي به غیرعلم را نیز از مبطالت برشمرده

 :کند ل عقل استناد ميبیان نظر خود به دلی
، النه لیس تعمدا ة، الظاهر أنه لیس مفطرا، و إن بانت المخالفثم إن االفتاء من غیر علم«

هللا تفترون إنما هو في المورد  قل هللا أذن لکم أم على: یتعالو الحصر في قوله . للکذب
 التحریم یقتضي الخاص، و هو تحریم الیهود لبعض االشیاء، و الریب أن عدم االذن في

 ـ بل العقل ـ ةحکم العقل بأن هللا تعالى لم یحرمه من غیر بیان، بل حکم العاد یإلالرجوع 
، فال تقتضي هللا  یعل کذب ـ مع ذلک ـ ةبأنه لو کان حراما لبینه لهم نبیهم، فتشریع الحرم

 ).75: 1 ، ج1413 ،شیخ انصاری (» کذب ـمطلقا ـ أن الحکم من غیر علم ةاآلی
 مفطر روزه نیست ولو اینکه مخالفت آن پدیدار اً دادن بدون حصول علم ظاهرافتو

قل ءهللا « ۀ شریفۀحصر در قول خداوند متعال در آی.  زیرا تعمد در کذب نیست،دشو
در مورد خاصی است و آن اینکه یهود برخی چیزها را  »اذن لکم ام علی هللا یفترون

به حکم عقل که کند   در تحریم اشیا اقتضا میکی نیست که عدم اجازهحرام کردند و ش
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بلکه عادت و حتی . رجوع شود که خداوند متعال آن را بدون بیان حرام نکرده است
پس . کرد  پیامبر آنها آن را بیان می،کند که اگر آن چیز حرام بود عقل، به این حکم می

شود که حکم   و بنابراین آیه موجب نمیتشریع حرمت با وجود این کذب بر خداوند است
 . کذب باشداً بدون علم مطلقایو فتو

 شریفه در مورد یهود آمده است که برخی ۀفرماید آی توضیح مطلب اینکه شیخ می
بنابراین وقتی اذنی از طرف شارع . کردند چیزها را بدون اذن از طرف خداوند تحریم می

کند که  شود و در این مورد عقل حکم می ع می به عقل رجو،مبنی بر تحریم وجود ندارد
توان گفت عادت و عقل حکم  حتی می. کند  چیزی را حرام نمی،خداوند متعال بدون بیان

بنابراین تشریع . کرد پیامبر یهود آن را به ایشان اعالم می ،کنند که اگر چیزی حرام بود می
. شود ارد اینچنین را شامل میرو آیه مو از این.  موجب دروغ بستن به خداوند است،حرمت

توان به حکم ظاهری دست یافت و این   که با بررسی حکم شرع و عقل میاین معنه اب
 بلکه وقتی کذب بر خداوند است که ،آید حساب نمی  کذب بر خداوند به،حکم بر اساس آیه

 . بدون بررسی حکم شرع و عقل یا در مقابل آن حکم و فتوایی صادر شود
 

 ط عقلی در عبادت شرای. 2. 4
 شیخ بر این باور است ،در ذیل بحث وجوب نیت در عبادت که آیا شرعی است یا عقلی

کند و به وجوب آن در شرع نیازی وجود   عقل به لزوم نیت حکم می،که در عبادات
 بر چیزي بیش از آنچه عقل درک اًکند که عبادت شرع  شیخ استدالل میپس. ندارد
 . نیست متوقفکند، می
أزید مما  یعل التتوقف شرعا ةأن العباد: حاصله ما اختاره المتأخرون، وی فاألقو«

لعل هذا مذهب کل من  و.  والتقربةتتوقف علیه عقال، إال أن الغایة فیها هي اإلطاع
حکم العقل باعتبارها في کل  یعل من القدماء، اتکاال في اعتبار أصلها ةأهمل ذکر النی

 التقرب إلى ما هو الالزم من فرض کونه من العبادات ةاري، وفي اعتبار غایفعل اختی
 ).23: 2 ، ج1415 شیخ انصاری،( »ةالمأخوذ فیها قصد التعبد واإلطاع

 آنچه تمام ،شود محسوب میشیخ بر این باور است که در عبادات آنچه از نیت شرط 
و وجود ندارد  یعقلشرط   مازاد بریداند و در شرع چیز که عقل آن را شرط میاست 
کند  شیخ اضافه می.  اطاعت و تقرب استیعنی ،رق آن در هدف نهایی از عبادتفتنها 

باشد که در مورد نیت اهمال از قدما  کسانی ۀکه این باور در مورد نیت شاید نظر هم
این گروه در نظرشان . ورزند  در مورد شرط بودن آن در عبادت تأکیدی نمیکنند و می
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 بنابراین به .داند کنند که عقل در هر امر اختیاری نیت را شرط می ن امر تکیه میبه ای
 هدف تقرب به این ۀلئرفی ایشان در مساز ط. نیستنیازی شرع بر آن سوی تأکیدی از 

در ین است که در آن قصد عبادت و اطاعت ابودن عبادت  ۀالزمد که نکن امر تکیه می
 . باشدنظر گرفته شده 

 
 وط تکلیف در حال بیهوشیسق. 3. 4

بعضي به روایت . وقتی شخصی بیهوش است هیچ تکلیفي ندارد و دلیل بر آن عقل است
افزاید مضمون روایت  شیخ انصاري پس از پرداختن به دلیل شرعي مي. اند استناد کرده

 :ستآمده امتن کتاب طهارت چنین در . مورد بحث چیزي بیش از حکم عقل نیست
 على ما یحکم به العقل من سقوط اً زائداً لیس شیئةمضمون هذه الروایو بالجمله ... «

 ).611: 2  ج،1415، شیخ انصاری (»...التکلیف حال االغماء
 دلیلي ندارد ، مهم این است که طبق ادعاي شیخ اگر عقل به چیزي حکم کردۀ نکت

کند که عقل  میدر ادامه شیخ بیان . کند به روایتي استناد شود که حکم عقل را بیان مي
االغماء  النوم و یحالتالریب ان العقل الیفرق بین «. گذارد بین خواب و بیهوشي فرق نمي

 ).611: 2 ج، 1415، شیخ انصاری( »في قبح
 

  درک گناهان کبیره. 4. 4
 ما هي«اند  در تعریف کبیره گفته. های مختلفی مطرح شده است گناهان کبیره در کتاب

بسیاري از معاصي وجود دارد که در بین فهرست معاصي نیامده و  .»النار هاعلی هللا أوعد
مانند حبس زن . ندشبه حکم عقل مستقل در واقع آنها در پیشگاه خداوند مستوجب آت

در نظر شیخ عقل باالستقالل اموري را گناه و مستوجب عقوبت و ... شوهردار براي زنا، و 
 .هستندهان کبیره داند که فراتر از فهرست گنا آتش مي

هي ما "أنها  یعل ة جدا، ووردت أخبار کثیرةاعلم أن األقوال في الکبائر مختلف«
 ـ، لکن یشکل أن کثیرا من أفراد المعاصي التي لم تعد من هذه أکبر "هللا علیها النار أوعد

یزني بها  لة عندهللا مما أوعد هللا علیها النار، مثال حبس المحصنـبحکم العقل المستقل 
أسرهم  قتلهم و یإل ة على عورات المسلمین المفضیةأحد أعظم عندهللا من قذفها والدالل

الظالم  یإل المؤمن ةکذا سعای أعظم عندهللا من الفرار من الزحف أو أکل مال الیتیم، و
 ).266 :2 ، ج1415 شیخ انصاری،( »قتله أعظم من غیبته بما فیه، وهکذا یإل ةالمفضی
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ها دارای اختالف جدی است و اخبار زیادی مبنی بر اینکه  بدان که نظرات در کبیره«
 ولی مشکل در ، آتش بر آنها داده، وارد شده استۀآنها چیزهایی است که خداوند وعد

، به حکم عقل ها شمرده نشده است از این کبیرهکه ها  معصیتیاری از این است که بس
باشد،   آتش داده است، میۀاز آنچه خداوند بر آن وعدتر  مستقل نزد خداوند بزرگ

تر  خاطر زنای فردی با وی نزد خداوند بزرگ عنوان نمونه زندانی کردن زن شوهردار به به
های مسلمین که موجب قتل و اسارت آنان  ضعف ، و نشان دادن نقطهاست از قذف او

تر است و نیز  بزرگ ال یتیمنزد خداوند از فرار از لشگر در جنگ یا خوردن م که شود می
تر است از غیبتش به   بزرگ،شود میفرد و دشمنی با ظالمی که منجر به قتل مخالفت 

 .»همچنین موارد دیگرآنچه در آن است و 
ای که  کند که ممکن است مراد از گناهان کبیره وی در ادامه این احتمال را مطرح می

بر نوع آن آتش  ۀ که در آنها وعدا به این معن.دباش نوعی ۀ گناهان کبیراند، مدهدر روایات آ
 ولو اینکه بعضی ،های نوعی نیستند شده است و غیر موارد ذکرشده در روایات کبیرهداده 

 . های نوعی باشند تر از کبیره  کبیره باشد یا حتی کبیرهشایدموارد شخصی آنها 
اهان کبیره، بر این باور است که اختالف روایات در برشمردن گن برنین چشیخ هم

 ،اگر کبیره بودن هر عملي به نص معتبري ثابت شود. شود اختالف مراتب آنها حمل مي
که این گناه را در بین گناهان کبیره یادآور نشده  و این نص با روایتي کبیره خواهد بود

 ۀگناهی را از یکی از گناهان کبیر ،عقل مستقلاگر وگرنه . یستناست، در تعارض 
زیرا اینکه گناهی کبیره شمرده  ، آن گناه نیز کبیره خواهد بود،تر شمارد حقبیمنصوصه 

دلیل بزرگی و شدت زشتی و قبح آن نزد خداوند متعال است، نه اینکه   تنها به،شود می
  .صیات دیگری کبیره شمرده شده باشدای از زشتی و قبح یا خصو  خصوصیت مرتبهعلت به

 فهي أیضا ةالکبائر المنصوص یإحدل أقبح من وإال فإن کان بحسب العقل المستق«
 قبحه ةشد  عظمته وة لیس إال من جهة، ألن الظاهر أن اتصاف الذنب بالکبیرةکبیر

شیخ انصاری،  (»یاخر ة من القبح أو لخصوصیة مرتبةعندهللا عز وجل، ال ألجل خصوصی
 ).267 :2 ، ج1415، الصلوة کتاب

ی کبیره است که توسط کند که گناه ی را مطرح میگیر پایان این نتیجهشیخ در 
تر  های منصوص یا بزرگ بر همانندی آن با کبیرهعقل مستقل شود یا  نصوص تعیین 
ه بنصوص ه در کند که آنچ وی دوباره تصریح می. دهای منصوص حکم کن بودن از کبیره

 . استکبائر نوعیه ن اشارت رفته آ
 مدار النص المعتبر أو حکم العقل ة بالکبیرفاألظهر ما ذکرنا من دوران الحکم«
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 »ةأن الموجود في النصوص ذکر الکبائر النوعی المستقل بکونه مثل المنصوص أو أعظم، و
 ).  269 :2  ج،1415الطهارة،  ، کتابشیخ انصاری(

 

  قویۀترجیح امار .5. 4
اگر  حتي . تشخیص بین دو اماره است،که دلیل عقل کارآمد خواهد بود مواردییکي از 

 و حکم العقل«. شودتمسک  تر ی قوۀاماربه کند که   عقل حکم مي،دو اماره قوي بودند
شیخ انصاری، القضاء  (باحدهما االخذ بعد ةالقو و انحصلت االمارتین، یأقو یاحد بترجیح
  ).58 :1415ادات، والشه
 

 معناي فهم عرفي عقل به. 6 .4
به . معناي فهم همگاني است شیخ، عقل بهاستنباط ش یکي از کاربردهاي عقل در رو
 :گوید چنانکه مي. بیان دیگر شاید فهم عرفي باشد

الیفرق العقل بین االختالف الحاصل  ، وةمع أن اختالف السطوح الزم مع الممازج«
 ).131: 1، ج 1415الطهارة،  شیخ انصاری، کتاب( »بالماء والحاصل في الهواء

رسد منظور  نظر مي به. ل بین اختالف سطوح آب فرقي نگذاردگونه نیست که عق آن
 . همان فهم عرفي باشد،گذرد شیخ از این عقل که به مسامحه از کنار امور مي

 ،گذارد اینکه عقل فرقي بین اختالف حاصل از آب با اختالف حاصل از هوا نميدر 
 : منظورش عقل عرفي استاًیقین
شیخ انصاری، ( صل بالماء والحاصل في الهواءالیفرق العقل بین االختالف الحا«
  ).13: 1، ج 1415الطهارة،  کتاب

. بیند معناي دقیق خودش بین چنین اختالفي فرق فاحش مي واضح است که عقل به
باید . انگارد بیند یا نادیده مي این عرف است که از باب مسامحه خیلي چیزها را نمي

 .کند ي نقل مياین سخن را از دیگرشیخ توجه داشت که 
پیشتر تحقیق کردیم که اگر : گوید در نقد دیدگاه بعضي از فقها در ادامه ميوی 

  ـ غیر از جنایتـبه واقع شود، ثابت شد که امتثال امر غسل ٌ تعدد تکلیف و مکلف
نفسه و باالستقالل کار خوبي است و خود غسل هم حسن مستقل خودش را  خودش في

 مگر با قصد ،یابد ند که امتثال امري که واجب است تحقق نميدان عقل و عرف مي .دارد
معقول نیست که امتثال کردن . به و إتیانأمري که صادر شده استتحقق عنوان مأمورٌ

یکي از دو امر، امتثال امر دیگري باشد و حال آنکه آن دیگري مقصود نبوده و متعلق 
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 در ).132: 2، ج 1415الطهارة،  شیخ انصاری، کتاب (.توجه و التفات ما هم نبوده است
 .گیرد میاینجا عقل در کنار فهم عرفي قرار 

 
 دلیل انصاف. 7. 4

 سؤال این است .کنند در مقام استدالل به انصاف تمسک ميشیخ در بسیاری از موارد 
  وري عقل استچه نوع دلیلي است؟ آیا انصاف چیزي غیر از داوکه انصاف از نظر وی 

یا سنت کتاب،  ،انصافآنچه مسلم است اینکه تواند داشته باشد؟  ميچه معنا و مفهومي 
 . عقلي است دلیل ،ماند  چهارگانه باقی میۀآنچه از ادل. اجماع نیست

 زیرا دارد، بحث جایا این فرض نیز موضوع ب. عرف پنداشته شودانصاف کن است مم
 :کند  یمعرف را چنین تفسیر وی . داند  عرف را یکي از مراتب عقل ميشیخ
 ةذلک ان العرف الحکوم یفالوجه لتوهم اختالف العرف للعقل وکذلک العقل والسرّ «
شیخ  (»انّ العرف هم العقالء  و، من مراتب العقلةقبال العقل بل العرف مرتب یفله 

 ).151 و 150 :1362 انصاری،
بین حکم عرف و عقل اختالف  ،بپندارد یکسم نیست که هاین تو یبرا یوجههیچ 
 مرتبه ، بلکه خود،در برابر عقل ندارد یحکمگونه   هیچ، این است که عرفشسبب. وجود دارد

 انصاف باید دربارۀرسد  نظر مي  به. همان عقال است، عرف،یراست بهو  از عقل است یا نمایهو 
 بازخواني جدي ، خود دلیل عرف بایسته استن تأکید دارد وه آکه شیخ در موارد بسیاري ب

 . عرف خود بخشي از دلیل عقلي است ،کند چنانکه شیخ تصریح مي. صورت بگیرد
 مهم ۀنکت. گزیند هاي خاص برمي عقل در بین دو یا چند گزینه یکي را با مالک

 . اینکه انصاف دلیلي است که در رابطه با فهم خود آیه یا روایت هم کاربرد دارد
 رفع في ةالروای ظهور االنصاف لکن ،ةالجمل في ذلک تم اآلثار جمیع رفع یعل«

 ).76 :1414شیخ انصاری، ( المؤاخذة
االنصاف یقتضي منع االنصراف المذکور في اطالقات وجوب تقلید االعلم، مضافا إلى بناء «

 ).57 :1415الشهادات،  شیخ انصاری، القضاء و (».االطالقی علترجیح االعلم  یعلالعقالء 
 

 گیری نتیجه. 5
. اند طور گسترده استفاده کرده شیخ انصاری از معدود کسانی است که از دلیل عقل به

ت آن را به این حجیّ کند و عنوان رسول باطنی مطرح می وی عقل را در کنار شرع به
مطلب را در او به استقالل عقل در حکم باور دارد و این . پذیرد طور کامل می دلیل به

 : کند قالب تقسیم دلیل عقلی به دو قسم بیان می
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  و"نیکوکاری"در ذیل آن حسن . مستقل از خطابات شرعی استکه نوعی نخست 
حکم ، در این موارد خطابات شرعی مطابق با حکم عقل را. کند  را مطرح می"ظلم"قبح 

 .داند ارشادی می
از دیدگاه شیخ . استمبتنی ات شرعی داند که بر خطاب  عقلی میی نوع دیگر را دلیل

 اجزا و مواردی از مالزمات عقلیه ئلۀ واجب، ترک ضد، مسۀمواردی چون وجوب مقدم
 . گیرد ذیل این مورد قرار می

 . داند دلیل عقل مستقل می در مواردی قبح برخی محرمات شرعی را بهوی 
 . ست دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم ااعتقاد داردوی همچنین 

داند و در مقام تعارض   دلیل شرع میۀکنند در استدالل به عمومات عقل را یاری
 . کند دلیل عقل ثابت می  انتخاب اقوی را به،امارات

شیخ انصاری عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک مرحوم 
دلیل خطاب   یف بهکند که در برخی موارد تکل داند و بیان می حکم شرع را به عقل می

او همچنین وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را . شود دلیل عقلی ساقط می شرعی به
 .کند دلیل عقلی اثبات می به

 عقلی ۀصورت قضی داند و مقدمات آن را به در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می
 . رساند به اثبات می

 که می تواند در انسته استد شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی 
را این قواعد مواردی چون وجوب دفع عقاب محتمل  .استنباط احکام به فقیه کمک کند

لزوم جلب منفعت نیز از . قالب دفع ضرر محتمل وارد شود  درشایدکه گیرد  در بر می
 .رود  میرشما این موارد به

وی همچنین در مواردی  .کار برده است معنای فهم عرفی به شیخ دلیل عقل را گاه به
 . آید حساب می معنای فهم عرفی باشد، دلیل عقلی به کار برده که اگر به عنوان االنصاف را به
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