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  چکیده
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 مسئلهطرح  .1
و کاربردهای  شود یمی مختلف در علم اصول فقه دیده ها مناسبتمباحث عقلی به 

دارای ضوابط و  ،وجود دارد که هر یک از این کاربردها متفاوتی برای عقل در این علم
و نابجای دلیل  نادرستی ریکارگ به، موجب ها آنست که عدم بررسی و تفکیک قواعدی ا

و محصِّل و مدرِّس را با ابهامات جدی در فهم جایگاه این دلیل و تحلیل و  شود یمعقلی 
کلما «ی عقل عملی تحت قاعده ها حکمنمونه؛ آیا همه  عنوان به .سازد یمتقریر آن روبرو 

اصل «و  »قبح عقاب بال بیان«؟ چرا قاعده رندیگ یمقرار  »حکم به العقل حکم به الشرع
دارای همه ضوابط مذکور در مالزمه  نکهیباا» عقلی حرمت عمل به ظن مشکوک االعتبار

مشاهده اینکه دلیل نقلی، مخالف  صرف به؟ آیا ندیآ ینم حساب به »حکم به«هستند اما 
و آن را به تأویل برد؟ جایگاه در ظهور دلیل نقلی تصرف کرد  توان یمدلیل عقلی است 

عقل نظری مانند استحاله دور، تسلسل، تحصیل حاصل و غیره در مباحث اصولی 
 ها سؤال؟ و از این قبیل شود یمچیست و چرا از عقل نظری در مباحث اصولی استفاده 

تبیین و تحلیل در و  کند یمکه به نحوی ذهن محقق در اصول فقه را به خود مشغول 
  است. اثرگذار آن الزم و

تقسیم معروف  خصوصاًی موجود در بحث عقل بند میتقسمناط و مالک  رسد یمبه نظر 
یکی از ادله اربعه در استنباط حکم  عنوان بهدر مجامع علمی، مربوط به آن عقلی است که 

بودن عقل با  عرض همدلیلی در عرض ادله دیگر است و  عتیطبو  شود یمشرعی شناخته 
در طریق  کارکرد عقلی که نیتر یاصلکه  کند یمن مطلب را به ذهن القاء بقیه ادله، ای

مستقل و مجزا از ادله دیگر به استنباط  صورت بهگیرد این است که بتواند  استنباط قرار می
  حکم شرعی بپردازد نه اینکه در ذیل بقیه ادله به ایفای نقش بپردازد.

ی آن در رگذاریتأثدر علم اصول و  ی با توجه به جایگاه اصلی عقلبند میتقساین 
اما شاید بتوان با  ، رسند یماستنباط حکم شرعی، تقسیمی مناسب و صحیح به نظر 

 پردازد یملحاظ تفاوت ماهویِ ظروفی که عقل در آن ظروف به درک و بررسی شریعت 
مدرَکات عقل در مباحث  تقسیم جدیدی ارائه نمود که از طرفی باعث فهم دقیق جایگاه

  د و از سوی دیگر مانع خلط و اشتباهات در اجرا و کاربرد عقل شود.شو
  عقل در حیطه فهم شریعت چیست؟  کاربرد .1از:  اند عبارتاین تحقیق  سؤاالت

کات  .3؟ کند یمایفا  گذاری قانونعقل چه نقشی در مقام . 2 موضوع، مجرا و نوع مدرَ
ی عقل با بند میتقسثمرات  .4 چیست؟ گذاری قانونعقل مشرِّع و عقل حاکم بر نظام 

  کدام است؟ پردازد یمتوجه به ظروفی که در آن به ادراک 
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لکن  ،وجود کتب و مقاالتی که در موضوع دلیل عقلی نگارش یافته است رغم یعل
ی قرار بررس مورد ،پردازد یمدلیل عقلی با توجه به ظروفی که در آن به درک شریعت 

کارکرد عقل در مسائل اصولی را مشخص نموده و چنین تقسیمی  چراکه ؛نگرفته است
. این تحقیق درصدد برآمده که با دینما یماهمیت نقش عقل در مباحث اصولی را منقح 

ی، به تنقیح ا کتابخانهتحلیلی و با ابزار  - بررسی و تحلیل این ظروف به روش توصیفی 
هم عقل در موضوع، مجرا و نوع مدرَکات عقل در ظروف مختلف پرداخته و نقش م

مباحث اصولی و ثمرات این توجه را نمایان سازد. تا جایی که نگارنده جستجو کرده به 
ی عقل و بند میتقسقرار داده و از این منظر به  موردتوجهی که این ظروف را ا نگاشته

 این مقاله دارای نوآوری است. جهت نیازالذا  ؛کارکرد آن بپردازد دست نیافت
  
  پیشینه موضوع .2
ی ها تالشیی روبرو بوده است و ها بینشبحث عقل در طول تاریخ علم اصول با فراز و م

ی ها شرفتیپفراوانی از حیث ساختاری و مفهومی بر روی آن صورت گرفته و 
ی گذرا به آن ضروری به نظر ا اشارهچشمگیری در این بحث به وجود آمده است که 

یک  عنوان بهه مباحث عقلی در ابتدا ک دهد یم. بررسی کتب فقهای بزرگ نشان رسد یم
مبحث مجزا و جداگانه در مسائل علم اصول مطرح نبوده بلکه در ضمن مباحث لفظی و 

ص ، 2ج، 24؛ 28ص ،34[ .است قرارگرفته موردتوجهبحث قیاس و استصحاب و غیره 
ی توسط ابن ادریس حلی، دلیل عقلی در عرض کتاب و سنت ا دوره] سپس در 653

] 46، ص1ج، 12[ ،است شده افزودهعنصر جدیدی به منابع شریعت  عنوان بهو  قرارگرفته
ی این عنصر جدید را ا عدهو نقد و بررسی علماء قرار گرفت و  موردتوجهکه این نکته 

پذیرفتند و افرادی مانند محقق حلی به تدقیق در این مبحث و تعمیق و تقسیم آن 
ج ، 13[ از بقیه مدرَکات را تبیین کردند. پرداختند و بحث مستقالت عقلیه و جدایی آن

ی شیعی شکل گرفت و نقدهای فراوانی از ها حوزهاینکه تفکر اخباری در  ] تا28، ص1
سوی این گروه به مصادر شریعت در نزد اصولیان و برخی از مسائل اصولی صورت 

و و چالش قرار گرفت  موردنقدی طورجد بهگرفت. حجیت عقل یکی از عناصری بود که 
زوایای پنهان بحث  شدن مطرحاین امر، موجب بررسی و دقت مجدد علمای اصولی و 

افراد شاخصی است که در این دوره  ازجملهعقل و تولید نظریات جدید شد. فاضل تونی 
مستقالت عقلیه از غیر  ی مناسبی در این بحث ارائه دهد. وی تفکیکها ینوآورتوانست 
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ی برای عقل ارائه ا هفتگانهقیق مطرح کرد و تقسیمات مستقالت عقلیه را با معیارهای د
نمود که موجب شد دلیل عقلی که در عرض کتاب و سنت قرار دارد سامان جدید و 

تمرکز اصولیان بر  مرحله نیا از   پسو  ]236-169ص، ص9[ مناسبی به خود بگیرد.
صفهانی در تعمیق و باال بردن کیفیت این مباحث بود که نقطه عطف آن توسط محقق ا

کتاب نهایة الدرایة صورت گرفت و نظریه ابتنای درک عقل عملی بر مشهورات مطرح شد 
که در عرض -] که از حیث مفهومی پیشرفت ارزشمندی در مباحث عقلی 31ص، 2ج ، 4[

و سپس توسط شاگرد وی مرحوم مظفر به شکل  دیآ یم حساب به -کتاب و سنت است 
به اشتباهاتی که در فهم کالم اخباریان و  که یطور بهشد،  تنقیح شده بیان کامالًمنظم و 

ی متداول ها نزاعبرخی از اصولیان صورت گرفته بود، پایان داد و به عبارتی موضع برخی از 
] از سوی دیگر شهید صدر تدقیق و تعمیق 218ص، 33[ در مبحث عقل را تبیین نمود.

اد که با این تالش به نحوی مبحث قابل قبولی در مباحث غیر مستقالت عقلیه ارائه د
]. در دوران 178ص، 3ج ، 20مستقالت و غیر مستقالت به بلوغ علمی مناسبی رسید. [

کاربرد عقل در اصول و فقه شیعه صورت گرفته است  نهیدرزمحاضر نیز تحقیقات فراوانی 
 »الشرع کلما حکم به العقل حکم به«که برخی از این تحقیقات درصدد اثبات قاعده مالزمه 

] و برخی دیگر با استقراء در اصول و فقه شیعه، مواردی از کارکردهای عقل را 19هستند [
] و 17ی کارکردهای عقل به عام و خاص [بند میتقسدسته سوم با  ] و26[ اند شدهمتذکر 

ی ها تالشتمامی  باوجودلکن  اند کرده اشاره] به کارکردهای عقل 28یا استقاللی و ابزاری [
در اصول فقه وجود دارد که  خصوصاًکارکردهای عقل  نهیزم درابهاماتی  بازهم شده انجام

  ی نو به برخی از این ابهامات پاسخ داده شود.بند میتقسسعی شده با ارائه 
  

  معنای عقل و شریعت .3
قبل از بیان ظروف کاربرد عقل در شریعت الزم است برخی از اصطالحات موجود در 

  داده شود:شرح  مسئلهعنوان 
  

  معنای عقل .1 .3
که به تعدادی از این معانی  اند کردهعلمای علم لغت برای عقل معانی مختلفی ذکر 

 »العقل الحجر و النهی ضد الحمق«]، 1768، ص5ج ، 11[ »حجر و نهی«: شود یماشاره 
  عقل به معنای خرد در مقابل حماقت است. نیبنابرا] 458ص، 11ج، 2[
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، 29زیرا عقل را نقیض جهل [ اند دانستهان عقل را به معنای علم برخی از لغت شناس
  .اند کرده ی] معن158، ص29] و جهل را نقیض علم [565ص

لکن آنچه در این مقاله مهم  ؛عقل در علوم مختلف در معانی متفاوتی بکار رفته است
الق رسد همگان در اط است کاربرد اصطالحی دلیل عقلی در علم فقه است. به نظر می

کند،  عقل بر گوهر نفسانی که خیر و شر و حسن فعل خیر و قبح فعل شر را درک می
  ]33ص، 28دارند [اتفاق 

کند و  را درک می ها آن: دلیل عقلی به قضایایی که عقل شده گفتهدر تعریف دلیل عقلی 
  ].147، ص2ج، 20[ شود یمممکن است از این قضایا حکم شرعی استنباط شود اطالق 

  
  معنای شریعت .2 .3

ی چیزی است  و سو بهاز حیث لغوی به معنای رفتن از راه مشخص » ع رش «ماده 
یکی از مصادیق آن در زندگی عرب راه رسیدن به نهر آب بوده است، حرکت به  ازآنجاکه

] و 175ص، 8، ج2[ اند گفته» شرع«سمت آن را شریعت و ورود یا نوشیدن از آن را 
  ]176ص، 8ج، 2شریعه گویند. [ مکان دستیابی به آب را

به اصل و ریشه  )ش ر ع(قائل هستند که تمامی استعماالت ماده  انیلغوبرخی از 
کند که عبارت است از انشاء و قرار دادن راه واضح و روشن است اعم از  واحد رجوع می

اینکه این راه، مادی باشد و یا اینکه معنوی باشد و از همین استعمال است عبارت 
  ].270ص، 9ج، 32[ استعة للماء که به معنای راه دسترسی به آب شری

  است: شده ذکربرای شریعت دو معنای اصطالحی 
شود لذا  شریعت بالمعنی االعم: در این معنی شریعت به مجموع دین اطالق می

  شود. ی تربیتی و حتی تاریخی منسوب به دین میها گزارهشامل عقاید، احکام، اخالق، 
یی که ها آموزه(نی االخص: شریعت در این معنی تنها شامل احکام شریعت بالمع

کند و نیز شامل  ح تقسیم میو راحج و غیر راج رمجازیغافعال انسان را به مجاز و 
 .شود شود و دیگر شامل عقاید و احکام و تاریخ نمی می )استهای اعتباری و وضعی  گزاره
شود و باید توجه  ربوط هست را شامل مییی را که به این حوزه مدهاینبا و دیباالبته 

، 27گیرد معنای دوم از آن مراد است [ شریعت در کنار فقه قرار می که یهنگامداشت 
  در این مقاله نیز مراد از شریعت، معنای دوم است. ] و65ص
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  ظروف کاربرد عقل در شریعت .4
یم معروف عقل، به قس، تدایره مدرَکات عقل بسیار وسیع است و بهترین تقسیم برای آن

عقل نظری و عملی است اما با توجه به کارکرد عقل در مباحث اصولی و تأثیراتی که 
یی که این ظروف ها تفاوتبا توجه به ظروف کاربرد عقل و  توان یمروند استنباط دارد 

بنابراین اولین قدم ؛ در نوع استفاده از مدرَکات عقل دارند تقسیم جدیدی را مطرح نمود
استنباط، تعیین ظروف اصلی  درروندخیص جایگاه عقل و انواع کاربردهای آن در تش

ی عقل در این مباحث را ریکارگ بهکاربرد عقل است و سپس باید وسعت و ضیقِ نحوه 
ی ظروف استفاده و کاربرد عقل در شریعت در دو ناحیه طورکل به .قرارداد توجه مورد
  .گذاری قانون: ظرف ی است. الف: ظرف فهم شریعت. ببررس  قابل

  
  . کاربرد عقل در حیطه فهم شریعت1. 4

و به دست  گذار قانونی فهم کالم ریگ شکلمقصود از این عقل، درکی است که در روند 
این عقل و کاربرد آن در شریعت تابع کالم شارع  مدرَکات است. رگذاریتأثآوردن مراد او 

شود و منتظر بیان و  ت شناخته میمخاطب شریع عنوان بهاست یعنی عقل در این ظرف، 
شارع با زبان  که آنجا ازو  پردازد یماست و سپس به تحلیل و فهم آن  گذار قانونخطاب 

گفت که عقل در ظرف فهم شریعت، تابع  توان یمبنابراین  پردازد یمعقال به مفاهمه 
از ابزارهای یکی  عنوان بههنجارها و قواعد حاکم بر زبان است و ماهیت مستقلی ندارد و 

، تابع آورد یمشود و ارزش و حجیت نتایجی که به دست  فهم کالم گوینده محسوب می
با ضوابط خود وارد  کامالًکه  گذاری قانونعقل در محیط  به خالف .قواعد زبان است

و  ها تیمحدودگیرد  اگرچه با توجه به تقسیماتی که در آن صورت می ؛شود عمل می
  روشن خواهد شد. ها طهیح ضوابط کار عقل در همان

یعنی از اولین مرحله که مربوط به مقام  ،این عقل در مراحل مختلف فهم شریعت
در مبحث  مثال عنوان بهشود.  وضع است تا مرحله استعمال و فهم مراد به کار گرفته می

 )وضع خاص، موضوع له عام(ی از علماء قائل به استحاله قسم چهارم وضع ا عدهوضع، 
و  دانند یم] و عقالً آن را محال 37ص، 1ج، 25؛ 14ص، 1ج، 35؛ 10ص، 6[ شوند یم

در استعماالتشان هم  توان ینمو  کنند ینموضع  گونه نیا الءقعاین بدین معناست که 
فهمید و تحلیل کرد. در مباحث مربوط به شناخت مراد گوینده هم گاهی عقل  گونه نیا

مانند آیه  ،شود عث تصرف در ظهور کالم میو با دیآ یم حساب بهیک قرینه  عنوان به
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با توجه به قرینه عقلیه عدم امکان جسمیت  ) که10(فتح: »فوق ایدیهم دهللای«شریفه 
] اما باید 275ص، 18ج، 23چیزی غیر از ظاهر آن است [» ید«خداوند متعال، مراد از 

هر  وگرنه ؛دارد توجه داشت که تأثیرگذاری عقل در مقام استظهار نیاز به تعیین ضوابطی
ی فراوانی را به ها بیآسشود و این خود  فهم عقلی موجب تصرف در ظهور کالم می

آیا  ،اگر با دلیل عقلی قطعی به محال بودن معاد جسمانی رسیدیم مثالً .دنبال دارد
 ؟ردبا این قرینه عقلی در ظهور آیاتی که ظهور در معاد جسمانی دارند تصرف ک توان یم

 کاربرد دارد عقل، شده ادعا). یکی از مواردی که 66،68 :میمر ؛24،25:؛ اعراف7(حج:
] و نیز نقش این 536ص، 27[کشف مقاصد و اهداف شارع و ترتیب بندی این اهداف 

 ] که386، ص27[ی برای ورود عقل عملی در ارزیابی نصوص است ساز نهیزممقاصد در 
نقش مهمی  احکام از ادله است، ی که مبتنی بر نظارت مقاصد شارع در استنباطدر فقه

کند. تقسیمات و ضوابط ورود عقل در حیطه فهم دین و شریعت و حجیت آن  را ایفا می
  ی دیگر دارد.ا مقالهنیاز به بررسی مستقل در 

  
  گذاری کاربرد عقل در حیطه قانون. 2. 4

است. مراد از  گذاری قانونظرف  پردازد یمیکی از ظروفی که عقل در آن به ایفای نقش 
در این نوشته معنای اعم آن است که شامل جعل قانون و امور مربوط به  گذاری قانون

 گذاری قانونمستقیم با  طور بهکه  آنچهخالصه هر  طور به .شود اجرا و امتثال قوانین می
ی است. الف: عقل بررس قابلدر سه مرحله  گذاری قانونورود عقل در حیطه  ارتباط دارد.

  قبل از شریعت. ب: عقل داخل شریعت. ج: عقل بعد از شریعت.
  
  .  عقل قبل از شریعت1. 2. 4

بل از است لکن بستر حکم عقل، در رتبه ق گذاری قانوناحکامی از عقل که مرتبط به 
گذار بدون توجه  بدین معنا که عقل به تنظیم رابطه مکلف و قانون ،گذاری است قانون

که در  »وجوب اطاعت مولی« مثال  عنوان به. پردازد یماصالی نسبت به نفس قانون، 
شده است، یک حکم عقلی است که ناظر به حقی » ...اطیعوا هللا «شریعت از آن تعبیر به 
ی است که عبد در قبال موالی خود ایفاء ا فهیوظخود دارد و  است که مولی بر بنده

بالتبع مربوط به  هرچند ؛مولی و وظیفه عبد است حق بهناظر  صرفاًکند و این حکم،  می
  اوامر و نواهی موالست و به تعبیری دیگر موضوع آن، دستورات و اوامر و نواهی است.
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  . عقل داخل شریعت2. 2. 4
زیرا کارکرد عقل در این دو  ،قرارداددر دو قسم کلی  توان یمرا  ورود عقل در این حیطه

بدین معنا که ضوابط درک عقل و نوع درکی که صورت  ؛ی زیادی داردها تفاوتقسم 
با یکدیگر اختالف دارند که در ذیل هر بحث بررسی  گیرد و لوازم قانونی این مدرَکات می

  خواهد شد.
  

  هعقل مشرِّع و حکم کنند.  1. 2. 2. 4
و با درک مصلحت و مفسده فعل،  قرارگرفتهگذار  عقلی که در جایگاه شارع و قانون

ک حکم شرعی است.  شف مصلحت و ی برای کا لهیوسعقل طریق و  گرید عبارت بهمدرِ
گذار بر اساس همین مصلحت و مفسده به جعل قانون  ی است که قانونا مفسده

گذار بر طبق آن به جعل قوانین  یعنی عقل به مناط و مالکی که قانون .پردازد یم
است. برای تبیین این درک عقل و کاربرد آن، توجه به  داکردهیپدسترسی  پردازد یم

  .رسد نکات زیر الزامی به نظر می
  
  . تنقیح موضوع1. 1. 2. 2. 4

موضوع عقل مشرِّع، خود فعلی است که در آن مصلحت و مفسده وجود دارد بدون لحاظ 
مستقل به  صورت بهعلم و جهل مکلف یا عروض عوارض دیگر، یعنی عقل بما هو هو و 

. در این مثال درک مصلحتی که »حسنالعدل «در قضیه  »عدل«مانند ؛ کند آن نظر می
در  صرفاًگذار و مکلف است و  قانون حق بهگیرد بدون توجه  عقل صورت میتوسط 

مانند زمانی که شارع در نماز ؛ محدوده خود عمل و مصالحی است که بر آن مترتب است
  کند. و طبق آن مصلحت به وجوب نماز و روزه حکم می ندیب یمو روزه مصلحتی 

  
  مجرا حیتنق. 2. 1. 2. 2. 4

ی ریگ شکلبا توجه به موضوع آن، در مرحله جعل احکام و مربوط به کارکرد عقل مشرِّع 
 گرفته شکلگذاری  ی این درکی که در حیطه قانونریکارگ بهحکم شرعی است. ظرف 

ی حکم شرعی است. این مرحله همان ریگ شکلدر مرحله اول از مراحل  صرفاًاست 
کند و در عرض  اصول مییک دلیل مستقل وارد علم  عنوان بهی است که عقل را ا مرحله

کارکرد عقل برای استنباط حکم  نیتر یاصلدهد و به عبارتی  کتاب و سنت قرار می
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همین مرحله است که ممکن است  شرعی، همین کارکرد در مرحله جعل است.
کند یا به مناط؟ و اگر به  فعلی دست پیدا می حکم بهواقع شود که آیا عقل  موردبحث

  است؟ داکردهیپبه محبوب مولی دست  صرفاًیا  ست االجرا الزممناط دست پیدا کند آیا 
  
  نوع مدرَکات نییتب. 3. 1. 2. 2. 4

از مدرکات عقل عملی  منحصراً عقل مشرِّع به اقتضای جایگاهی که در آن قرار دارد
قانون و  عنوان بهزیرا جایگاه تحریک مکلف به انجام یا ترک عمل  .کند استفاده می

از مرحله درکِ هست و نیست یعنی مدرَکات عقل نظری است و در  وظیفه عملی، بعد
کند یعنی کشف مصلحت و  این مرحله است که درک عقل، مالزمه با حکم شرع پیدا می

 ]گیرد عقل عملی صورت می لهیوس بهکه [مفسده زمانی که به مرحله تحریک عقلی 
 صرفاًجایگاه عقل مشرع،  لذا با توجه به ؛کند برسد قابلیت حکم شرعی شدن را پیدا می

ک عقل عملی در این مرحله به کار گرفته می شود. روشن است که هر حکم عقل  مدرَ
که شکل  »ینبغی ان یترک«و  »ان یفعل «مبتنی بر عقل نظری است و هر  ،عملی
] لکن 233ص، 33است [گیرد مبتنی بر درک مصلحت و مفسده توسط عقل نظری  می

ک عقل نظری  ،شود ه عقل عملی نمیهر درک عقل نظری تبدیل ب زیرا ممکن است مدرَ
  ای که مصلحت نوعیه نظام بشری در آن باشد نرسیده باشد.به درجه

  
  کاربرد عقل مشرِّع موارد. 4. 1. 2. 2. 4

و اصولیون شیعه  فقهامالزمه در بین  قاعده بهاحکام و تمسک  مناطتادراک  مسئلهدر 
  اختالف وجود دارد.

 یبرخولی  ؛ست این است که اخباریون قاعده مالزمه را قبول ندارندمشهور ا آنچه
بلکه صغرای قضیه را  ،ها منکر قاعده مالزمه نیستند ] تصریح دارند که آن269ص ، 6[

  قبول ندارند.
سید  ]،129ص، 3[ یاسترآباداز میان اخباریون شیعه محمدامین  هرحال به
] کسانی هستند که 128ص، 1ج، 7[ یبحران] و یوسف 46ص، 10[ یریجزا هللا نعمت

 اقوال طور قطعی درک نماید. معتقد هستند که عقل قادر نیست مناطات احکام را به
های احکام  ی از اصولیون معتقدند که مالکا عدهاصولیون در این زمینه مختلف است. 

آید و عقل راهی به ادراک  برای عقل درنمی شده شناختهای مشخص و  شرع تحت ضابطه
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شرع رسید. ممکن است عقل در موردی  حکم بهتوان  ها ندارد، بنابراین، از حکم عقل نمی آن
واجب ساختن آن عمل مالحظات دیگری نیز  ازآنجاکهبه تمام مصالح عملی برسد، اما 

، 3ج، 6؛ 120ص، 2ج، 4قطعی شرع رسید. [ حکم بهتوان از این ادراک عقل  طلبد، نمی می
تماد به عقل در دریافت مناطات احکام را سبب افتادن در خطا ]. شیخ انصاری نیز اع34ص 

]. اصولی دیگر، کبرای مالزمه بین حکم عقل و شرع را بدون 12ص، 1ج، 5داند [ و لغزش می
، 30؛ 27ص ، 2ج، 15[ ستینداند، زیرا عقل قادر به درک مالکات واقعی احکام  صغرا می

کند شرع نیز در کتاب و  ثابت می ]. شهید صدر قائل است هرچه را که عقل70ص، 3ج
ای در  کند که ثمره ]. وحید بهبهانی نیز بیان می111ص، 22سنت درباره آن بیان دارد.[

مستقل آن را از روی جزم  صورت بهدلیل بودن عقل وجود ندارد، زیرا هر موضعی را که عقل 
ی که عقل شود که حکم همان است. لکن آن حکم کند از دلیل شرعی ظاهر می ادراک می

]. شبیه این تعبیرات در کتب اصولی شیعه فراوان 96ص، 8گردد [ مؤید آن است یقینی می
  ].119ص، 4ج، 18؛ 77ص، 3ج، 16است [

که مالحظه شد با توجه به کاربرد اندک عقل مشرِّع در مباحث فقهی و  طور همان
ه است که عقل و اصولیون شیعه نسبت به آن، این ذهنیت به وجود آمد فقهاانکار اکثر 

  ی ندارد و پرداختن به آن لغو است.ا ثمرهدر شریعت هیچ ارزش و 
  
  گذاری . عقل حاکم بر نظام قانون2. 2. 2. 4

خصوصیت درک عقل در این کارکرد، تسلط و سیطره این درک بر نظام  نیتر مهم
ح گذاری است. یعنی این درک عقل به نحوی است که مخالفت با آن، منجر به قبی قانون

از ها  آنگذار در تنظیم قوانین و ارتباط بین  شود لذا قانون گذار یا مکلف می شدن فعل قانون
گذار و مکلف توسط این عقل تنظیم  گیرد و از سوی دیگر ارتباط بین قانون این عقل بهره می

گذار و مکلف  درک عقل برای قانون که یطور بهگیرد  شود و تحت ضابطه قرار می می
  در دو قسم بررسی کرد. توان یمگذاری را  . عقل حاکم بر نظام قانوناستاالجر الزم

  
  گذار و مکلف . عقل حاکم بر رابطه قانون1. 2. 2. 2. 4

و نحوه  پردازند یمگذاری  گذار در ظرف قانون عقلی که به تصحیح رابطه مکلف و قانون
گذار بعد از جعل قانون  وننماید. رابطه مکلف و قان گذار با مکلف را تنظیم می تعامل قانون

گیرد و ضوابط خاص خود را خواهد داشت.  و حکم شرعی، در قالب جدیدی شکل می
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دهد یا مسیری که مکلف برای رسیدن  مشکالتی که در وصول قوانین به مکلف رخ می
به قانون باید طی کند و احکامی از این قبیل، مسائلی هستند که نیاز به بررسی دارند تا 

گذار از مکلف روشن شود. موارد کاربرد  گذار و انتظار قانون لف در قبال قانونوظیفه مک
گذار و مکلف در مباحث اصولی بسیار زیاد است؛ مانند اصول  عقل حاکم بر رابطه قانون

عملیه عقلیه اعم از برائت عقلی [قبح عقاب بال بیان]، احتیاط عقلی [دفع ضرر محتمل] 
  از احکام عقل هستند.و تخییر از مصادیق این قسم 

  
  . تنقیح موضوع1. 1. 2. 2. 2. 4

گذار و مکلف، رعایت حق مولی و مکلف در ارتباط با  موضوع عقل حاکم بر رابطه قانون
لکن توجه اصلی عقل به نفس مفسده  کند، یکدیگر است که البته در قالب فعل بروز می

یا مصلحت فعل نیست بلکه با توجه به حقی که در بین وجود دارد به تنظیم رابطه اقدام 
  پردازد. کرده و بالتبع به درک حسن و قبح افعال می

  
  . تنقیح مجرا2. 1. 2. 2. 2. 4

حکم و  بعد از مرحله جعل عموماًگذار و مکلف،  کارکرد عقل حاکم بر رابطه قانون
کات این عقل در ریکارگ بهظرف  گرید عبارت بهی حکم شرعی است ریگ شکل ی مدرَ

ی که مربوط به عمل مکلف است و مکلف خود را در ا مرحلهمرحله امتثال است یعنی 
. عقل در این موارد در جایگاه شارع ندیب یممقابل دستور یا احتمال دستور و حق مولی 

شرعی  حکم بهار حکم شرعی نیست بلکه در فضای جهل قرار نگرفته است و درصدد اصد
  پردازد. گذار می و احتمال وجود حق مولی، به تنظیم رابطه مکلف و قانون

  
  گذار و مکلف . تبیین مدرَک عقل حاکم بر رابطه قانون3. 1. 2. 2. 2. 4

قل عقل حاکم بر این رابطه به اقتضای جایگاهی که در آن قرار دارد صرفاً از مدرکات ع
است زیرا هدف عقل در این جایگاه حفظ حق مولی و تحقق اهداف او در اجرای  عملی

گذار  از سوی قانون مورد یبو از سوی دیگر جلوگیری از ظلم و برخورد  سو کقوانین از ی
دهد ادراکاتی با ماهیت  نسبت به مکلف است لذا ادراکاتی که عقل در این راستا انجام می

غی ان یترک است نه درک هست و نیست یعنی به دنبال این است ینبغی ان یفعل و ینب
گذار در  گذار را کشف کند و نوع برخورد قانون که وظیفه عملی مکلف در قبال قانون
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گذاری نیز از  قبال مکلف را، تعیین کند. لذا در این قسم از احکام عقل در حیطه قانون
  شود. مدرَکات عقل عملی استفاده می

  
  عقل توصیف کننده ساختار جعل و نظم بین قوانین. 2 .2. 2. 2. 4

پردازد و با ابزار سنجش  عقلی که به تحلیل و توصیف معقول از نحوه جعل احکام می
سلسل، تحصیل حاصل، خلف و مانند این موارد، مانع از انحراف مسیر خود مانند دور، ت

شود که به غیر حکیمانه بودن ساختار جعل قانون منجر شود.  گذاری به سمتی می قانون
ک عقل، حاکم بر نظام قانون گذاری است، بدین معنا که بعد از تبیین واقع و  این مدرَ

گذاری که  است و هر قانون ریناپذ تخلف کند که توصیف مقام جعل، مسیری را تعریف می
شود؛ یعنی فعل او قبیح  بخواهد خالف آن حرکت کند به خالف حکمت منجر می

گذار در فضای انفتاح باب علم  طبق نظر ابن قبه، قانون مثال عنوان بهشود.  شمرده می
تواند به سمت جعل اماره ظنی و حجیت آن حرکت کند و رفتن به سمت حجیت ظن، نمی

قبیح  ها آنشود که این کاری حکیمانه نیست و عقال  موجب القای مکلف در مفسده می
یا اخذ قصد قربت در متعلق امر صحیح  ] و163ص، 2ج، 21؛ 40ص، 1ج، 5[ شمرد یم

]. این حکم عقل در مقام توصیف نحوه اخذ 118ص، 2ج، 14[ دیآ می حساب بهنیست و دور 
مخالف این حکم عقلی، عمل نخواهد  عتاًیطبحکیم  گذار است که قانون مأمور بهشرط در 

  صحیح نخواهد بود. »الصالة أقیمو«کرد. لذا اطالق لفظی نسبت به قید قصد قربت در دلیل 
دیده  وفور بهساختار جعل قانون در مسائل علم اصول  کننده فیتوصموارد عقل 

ه حکم واقعی و ضد، رابط مسئلهی، امرونهشود که نمونه بارز آن مباحث اجتماع  می
باشند. برای روشن شدن کاربرد عقلِ  ظاهری، مصلحت سلوکیه و از این قبیل مسائل می

  است. توجه قابلساختارِ جعلِ قانون، نکات زیر  کننده فیتوص
  
  موضوع نییتب . 1. 2. 2. 2. 2. 4

گذار است یعنی عقل به دنبال تحلیل دقیق و  ، فعل قانونکننده فیتوصموضوع عقل 
گذار در مرحله جعل قانون  از مقام ثبوت است تا قبحی در عملکرد قانون صحیحی

گذار حکیم، به تفسیر غلط و نابجا مبتال  مشاهده نشود و یا در تحلیل عملکرد قانون
  نشده و یک نظام منسجم و معقول ارائه شود.
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  مجرا نییتب. 2. 2. 2. 2. 2. 4
ی صحیح یک ساختار، ریگ شکلزیرا گر در مقام ثبوت است؛  کارکرد اصلی عقل توصیف

نظم بین عناصر و در راستای هدف بودن یک ساختار، همگی در مقام ثبوت انجام 
 ،ب بررسی امکان ذاتی یک مسئله استگیرد. کارکرد عقل توصیفی گاهی در قال می

مانند بحث رابطه حکم ظاهری و واقعی که در برخی از فروض بحث به این سمت 
، 6د دو اراده متخالف نسبت به یک موضوع، ممکن [ذاتی] است؟[که آیا وجو رود یم

] یا اینکه آیا اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است؟ و گاهی در قالب بررسی 276ص
] که 40ص، 1ج، 5قبه [امکان وقوعی است مانند استحاله جعل خبر واحد در نظر ابن 

گذار  مکلف در مفسده توسط قانونمنظور او از استحاله، عدم امکان وقوعی القاء  درواقع
  ]229ص، 2ج، 31است یا بررسی امکان ورود تخصیص بعد از عمل به عام.[

  
  مدرَک عقل توصیف گر نییتب. 3. 2. 2. 2. 2. 4

کات عقل نظری بهره  توان یمبا توجه به جایگاه این عقل  گفت که در مواردی از مدرَ
ل عملی و این تفکیک با دقت در شود و در مواردی دیگر از مدرَکات عق گرفته می

شود؛ زیرا مواردی که عقل در مقام بیان امکان ذاتی است  مجرای این عقل روشن می
ی ا ارادهیعنی آیا وجود چنین جعلی یا  باشد یمبه دنبال اثبات هست و نیست  درواقع

مقام  شود، اما در مواردی که عقل در امکان دارد؟ در این موارد از عقل نظری استفاده می
گذار است و اینکه آیا  به دنبال حسن و قبح فعل قانون درواقعبیان امکان وقوعی است 
گذار حکیم، قبیح است یا نه؟ که در این موارد از عقل عملی  وقوع این فعل از قانون

شود. البته باید توجه داشت که آنچه باألصاله در این مرحله به آن نیاز داریم  استفاده می
گذار است  ن به هدف استنباط برای فقیه مهم است، حسن و قبح فعل قانونو برای رسید

بنابراین چون مقصود  میپرداز یموقبح به توصیف اگرچه در تعریف و تبیین این حسن
ک اصلی در این قسم هم عقل عملی است   اگرچهباألصاله حسن و قبح است لذا مدرِ

  شود. یل حاصل استفاده میبرای توصیف این قبح از خلف و دور و تسلسل و تحص
  
  . عقل بعد از شریعت3. 2. 4

شریعت و نفس قانون،  لحاظ ازگذاری است و بعد  احکامی از عقل که مرتبط به قانون
شود. این احکام عقلی توجه اصالی به نفس قانون دارند و بر این  توسط عقل درک می
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تعریف و تحدید رابطه  گیرد. این دسته از احکام عقل در راستای محور، درک صورت می
حکم شرعی واقعی] هستند. عقل در این ظرف از [ واقع بهعبد و مولی در ظرف جهل 

شرعی درصدد تبیین  حکم  بهیکسو با توجه به وجود حق مولی و از سوی دیگر جهل 
امنیت عبد و یا عدم آن در مقابل موالست و چگونگی عملکرد عبد در قبال مولی 

 بماهوعنصر اصیل در این نگاه، واقع  .کند قاب باشد را روشن میایمن از ع که ینحو به
واقع نیست بلکه تنجز و عدم تنجز حق مولی در آن نقش کلیدی دارد یعنی عقل به 

همین زاویه  .کند مکلف آمده و او را مشمول عقاب می بر عهدهدنبال احکامی است که 
و عقلیه شده است که در قسمت دید، باعث تفاوت رابطه امارات با اصول عملیه شرعیه 

مثال برای این نوع از احکام عقل،  بیان خواهد شد. لیتفص بهی بند میتقسثمرات این 
نسبت  ]شک در مکلف به[که در ظرف خاصی  باشد یم» وجوب دفع ضرر محتمل«
بنابراین ؛ شود شرعی مشکوک و وظیفه مکلف در قبال آن، حکمی صادر می حکم به

ی ا فهیوظناظر به نگاه اصالی به نفس قانون است و بالتبع  »از شریعت عقل بعد«تعبیر به 
  گذار نسبت به آن دارند. که مکلف و قانون

  
  یبند میتقسثمرات این  .5

این ثمرات تبیین دقیق برخی از مسائل  ازجملهی ثمرات بسیاری دارد که بند میتقساین 
ی موجود در ها یبند میتقسوجه به با ت ها آنو ابهامات علم اصول است که پاسخگویی به 
  با ابهامات جدی روبرو است. کتب اصولی مشکل بوده و در برخی از موارد

  
 . تبیین جایگاه قاعده مالزمه با توجه به ظرف حکم عقل1. 5

  :از اند عبارتمالزمه بین حکم عقل و شرع شرایطی دارد که 
  ی الف) مالزمه، بین حکم عقل عملی و شرع است نه عقل نظر

مخالفت  صرف بهب) حکم عقل باید حکم مولوی باشد؛ یعنی حکمی باشد که عقل 
با آن، حکم به استحقاق عقاب کند نه احکامی مانند دفع ضرر محتمل و از این قبیل که 

 شود. عقلی موجب استحقاق عقاب نمی ثیاز حصرف مخالفت با این حکم، 
ع، توجه به ظرف کاربرد عقل یکی دیگر از شرایط مالزمه بین حکم عقل و شر ج)

گذاری؟ و اگر  است، بدین معنا که حکم عقل در ظرف فهم شریعت است یا حیطه قانون
است؟ و خالصه اینکه  کاررفته به ها طهیحاز  کی کدامگذاری است در  در حیطه قانون
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شود که معیاری برای سنجش محقق در اجرای قاعده  تعیین ظرف حکم عقل موجب می
 ل شود.مالزمه حاص

که قاعده مالزمه صرفاً در  دشو یمبا توجه به تقسیماتی که صورت گرفت مشخص 
و در بقیه  شود گذاری یعنی عقل مشرِّع جاری می قسم اول از عقلِ در حیطه قانون

در ، قاعده مالزمه گرید عبارت بهقاعده مالزمه جریان ندارد.  کارکردهای و تقسیمات عقل،
گذاری شده باشد و در این حیطه به  که عقل وارد حیطه قانونکند  ی جریان پیدا میظرف

درک مصالح و مفاسد بپردازد. لذا زمانی که عقل وارد حیطه مولویت شارع نشده نیازی 
شارع ندارد تا الزم باشد مالزمه حکم عقل  ازنظرمالزمه نیست زیرا عقل کشفی  قاعده به

تمام  نکهیباا »بیانبح عقاب بالق«عقل به حکم  مثال عنوان بهبنابراین ؛ با شرع ثابت شود
شرایط مذکور برای قاعده مالزمه را داراست یعنی حکم عقل عملی و مولوی است و 

 حال نیباا] 244ص، 33را داراست [ شود سایر شرایطی که برای قاعده مالزمه بیان می
ت شارع شود زیرا که این حکم عقل، دخالت در حیطه مولوی قاعده مالزمه شامل آن نمی

بدین معنا که عقل در جایگاهی قرار نگرفته که کشف نظر شارع را انجام دهد  نیست
بلکه به بررسی رابطه شارع و مکلف پرداخته و حکم به قبح عقاب بال بیان کرده است و 

 عنوان بهالبته شارع هم این حکم عقل را قبول دارد و به آن ملتزم است اما التزام او نه 
  عاقل است. بماهوعاقل  عنوان بهع بلکه شار بماهوشارع 

  
  . تأثیر عقل توصیف گر در استظهار2. 5

عقلی در مقام استظهار است  یا نهیقر، گر در مقام ثبوت عقل توصیف یها لیتحل
ای را  نکته آخوند خراسانی در کفایة االصول در بحث جواب اشکال ابن قبه،مثال  عنوان به

گذار حکیم، جعل  است؛ زیرا از طرف قانون دهیفا یبن قبه اشکال اب :دیگو یمبیان کرده و 
، 6حجیت برای خبر واحد صورت گرفته است؛ لذا بحث در حل این اشکال لغو است. [

] اما وقتی به عملکرد شیخ انصاری در رسائل مراجعه شود این نکته به دست 276ص 
به مصلحت  کند و سپس آید که وی تمام وجوه ممکن را مطرح کرده و رد می می

ی جدی در حل ا دهیفا] و این عملکرد شیخ حاکی از 44ص، 1ج، 5رسد [ سلوکیه می
 همه نیازیرا در تبیین عملکرد شیخ و علتی که احتمال دارد موجب ؛ این اشکال دارد

گفت: توصیفات عقلی مقام ثبوت، قرائنی برای استظهار  توان یمتفصیل شده است 
معنا که اگر امکان وقوعی جعل حجیت برای خبر واحد محقق در مقام اثبات است بدین 
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به سمت چنین استظهاری  توان ینمدر مقام اثبات و برداشت از ادله،  عتاًیطبثابت نشود 
این ظهور وجود دارد البته ضوابط عمل به  برخالفیک قرینه عقلی قطعی  درواقعرفت و 

عت باید ه فهم شریدر مباحث دخالت عقل در حیطها  آناین نوع قرائن و حجیت 
  گیری شود.پی
  
  گر با مانع حوه مواجهه عقل مشرع و عقل توصیف. تبیین تفاوت ن3. 5

قرار گیرد اال  تواند ینمعقل مشرع در جایگاهی قرار دارد که هیچ مانعی در مقابل آن 
عقل حاکم بر  به خالفی آن به شکل صحیح حاصل نشود؛ ریگ شکلاینکه مقدمات 

 تواند یمگذار. زیرا دخالت بالعرض شارع در مقام امتثال و بیان او  نرابطه مکلف و قانو
مانع از اجرایی شدن حکم عقل شود. توضیح مطلب این است که وظیفه اصلی عقل 

گذار و مکلف، حفظ منافع دو طرف است؛ لذا حکم آن مقید است  حاکم بر رابطه قانون
یعنی این حکم عقل تا زمانی ی نکند. پوش چشمبه اینکه یکی از طرفین از حق خود 

 مثالًو مصالحی نادیده نگیرد.  لیدالاز حق خود نگذرد و آن را به  حق یذاست که 
احتیاط را واجب کند و از مکلف  تواند یمشرعی  حکم بهگذار در موارد جهل  قانون

احتیاط را الزم بداند و این  گذاری، بخواهد که در راستای حفظ منافع و مصالح قانون
کند و  ی کرده و برائت را ثابت میپوش چشمبرای او وجود دارد؛ لکن از چنین حقی حق 

 تواند یمگذار  ناشی از عدم تحفظ باشد قانون که یدرصورتیا در مورد نسیان یا خطا 
دهد و نیز مانند عمل به ظنون که  مکلف را مؤاخذه کند، ولی چنین کاری را انجام نمی

دخالت بدون اذن و ورود بدون اجازه در  ها آنزیرا کند.  عقل حکم به حرمت آن می
گذار برخی از ظنون مثل خبر واحد را اجازه  ، لکن خود قانونداند یمحیطه مولی 

  .گذرد یمدهد و از این حق خود  می
  
  شرعی و عقلی دقیق رابطه امارات و اصول عملیه نییتب. 4. 5

وارد بر اصول عملیه عقلیه شیخ انصاری امارات را حاکم بر اصول عملیه شرعیه و 
شود که چه تفاوتی بین این اصول وجود دارد که  ی مطرح میسؤال. از این نظر داند یم

  باعث تفاوت در نحوه ارتباط امارات با این اصول شده است؟
زاویه دید عقل به جهل مکلف در اصول عملیه  گفت: توان یمفوق،  سؤالدر پاسخ به 

 بماهوعدم آن است. بنابراین عنصر اصیل در این نگاه واقع عقلیه از حیث وجود امنیت و 
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واقع نیست، بلکه تنجز و عدم تنجز حق مولی در آن نقش کلیدی دارد. بدین معنا که به 
اما زاویه  ؛کند و او را مشمول عقاب می واردشدهمکلف  بر عهدهدنبال احکامی است که 

عل این احکام در رتبه متأخر از زیرا ج دید شرع به جهل مکلف, از مجرای واقع است.
رفع ما ال «گیرد و به عبارتی  صورت می واقع بهو با لحاظ جهل  ]رتبه واقع [احکام واقعی

کند و با برداشتن تکلیف،  را در مقام امتثال مرتفع می واقع بهمشکل جهل  »یعلمون
  شود. بالتبع امنیت نیز ایجاد می

قبل از رتبه شریعت است و موضوعشان  اه آنبنابراین رتبه احکام عقلی و جریان 
 ]حق یذ عنوان بهجهل است از جهت امنیت و عدم آن، لذا تابع عدم بیان از طرف شارع [

به تحقق محیط امن نظر دارند و  اصالتاًاحکام عقلی  گرید عبارت بهاست نه تابع واقع و 
گیرد و  رع صورت میحجیت امارات از طرف شا اگرچه جهیدرنتندارند،  واقع بهنگاه اصالی 

لکن دخالت شارع، دخالت در تقدیم نیست  ،]دخالت شارع[ دیآ می حساب بهبیان  ،اماره
به خالف رابطه امارات و اصول شرعی که چون این اصول از حیث رتبه متأخر از واقع 

، بنابراین دخالت شارع در اند واقعتصحیح رابطه مکلف با  درصددهستند و به عبارتی 
و  واقع به. زیرا در ظرف جهل هاست آنات و اصول شرعی، دخالت در تقدیم حجیت امار

 و اصل شرعی همسان هستند ولی با توجه به دخالت صورت گرفته, اماره ارتباط با واقع,
م و نازل منزله واقع می رتبه با دخالت شارع در رساننده بودن  شود.[امارات اماره مقدّ
  و رتبه اصول عملیه متأخر محسوب شده است]. شده شمردهبر اصول  مقدم ،واقع به

خالصه اینکه در ارتباط امارات و اصول عملیه عقلیه با حجیت پیدا کردن امارات، 
ندارد تا با جعل  واقع بهنگاهی  اصالتاًگیرد. زیرا که عقل  دخالت در تقدیم صورت نمی

بنابراین  لی اتفاق بیفتد.، دخالتی در تقدیم اماره بر اصل عقنما واقعطریق  عنوان بهامارات 
، موضوعی برای باوجودآنحجیت اماره در نگاه عقل، جعل بیان از طرف شارع است که 

اماره وارد بر اصل عملی  تیدرنهاحکم عقل به قبح عقاب بال بیان باقی نخواهد ماند و 
  شود. عقلی می

  
  . تبیین دقیق رابطه اصول عملی شرعی و عقلی5. 5

 تبیین حقیقت واقع درتفاوت اصول عملیه عقلیه و شرعیه،  مطالب مذکور در بیان
است و با  واقع بهدر اصول عملیه شرعیه است یعنی ماهیت اصل شرعی ناظر  تیناظر

در  تیناظرشود و این  گیرد تفاوت رتبه ایجاد می ی که در امارات صورت میا منزلهنازل 
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نقطه حکومت و ورود  نیاز هم ندارد و واقع بهاصل عقلی وجود ندارد چون نگاه اصالی 
بتوان تفاوت موضوع اصل عملی عقلی و شرعی را به همین نوع  دیشا گیرد. شکل می

است. لذا موضوع آن  واقع بهنگاه، تبیین کرد یعنی چون نگاه اصل عملی شرعی 
است و چون نگاه اصل عملی عقلی، به امنیت و رعایت حق  شده  دادهقرار  »الیعلمون«

است؛ زیرا بیان است که محوریت برای  شده دادهقرار  »ال بیان«موضوعش موالست لذا 
  امنیت و عدم آن دارد.

وارد بر اصول عملیه عقلیه هستند، زیرا با توجه به  ،اصول عملیه شرعیه مانند امارات
 باوجودآنآید و  می حساب بهشرعی نیز بیان  اصل ،واقع بهنگاه عقل در ظرف جهل 

  .لی باقی نخواهد ماندموضوعی برای اصل عق
  
  گیری نتیجه .6
عقل در ظرف فهم شریعت، تابع هنجارها و قواعد حاکم بر زبان است و ماهیت  .1

  شود. یکی از ابزارهای فهم کالم گوینده محسوب می عنوان بهمستقلی ندارد و 
ی است الف: عقل قبل از بررس قابلگذاری در سه مرحله  ورود عقل در حیطه قانون .2

 ریعت ب: عقل داخل شریعت ج: عقل بعد از شریعتش
گذاری است به  مربوط به قبل از قانون عتیاز شربستر حکم عقل در حیطه قبل  .3

توجه اصالی نسبت به نفس  گذار بدون این معنا که عقل به تنظیم رابطه مکلف و قانون
 پردازد. قانون می

کننده و عقل حاکم بر نظام عقل مشرع و حکم  حیطه در دوعقل داخل شریعت،  .4
 کند. گذاری ایفای نقش می قانون
گیرد و با درک مصلحت و  گذار قرار می عقل مشرع و حکم کننده در جایگاه قانون .5

مفسده فعل، مدرک حکم شرعی است. این عقل به اقتضای جایگاهی که دارد صرفاً از 
 فقهی بسیار اندک است. حثدر مباکند، لکن کاربرد آن  مدرکات عقل عملی استفاده می

گذاری تسلط و سیطره آن بر نظام  خصوصیت عقل حاکم بر نظام قانون نیتر مهم .6
گذار یا  مخالفت با آن منجر به قبیح شمردن شدن فعل قانون که ینحو بهگذاری  قانون

 شود. مکلف می
لف و گذار و مکلف عقلی است که به تصحیح رابطه مک عقل حاکم بر رابطه قانون .7
گذار با مکلف را تنظیم  پردازد و نحوه تعامل قانون گذاری می گذار در ظرف قانون قانون
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کند. موضوع این عقل، رعایت حق مولی و مکلف در ارتباط با یکدیگر است و ظرف  می
ی مدرکات این عقل در مرحله امتثال است و صرفاً از مدرکات عقل عملی ریکارگ به

 کند. استفاده می
ساختار جعل و نظم بین قوانین به تحلیل و توصیف معقول از  کننده فیتوص عقل .8

پردازد و با ابزار سنجش خود از قبیل دور، تسلسل، تحصیل حاصل،  نحوه جعل احکام می
شود که به غیر حکیمانه  گذاری به سمتی می خلف و مانند آن، مانع از انحراف قانون

 بودن جعل قانون منجر شود.
 ازلحاظگذاری و بعد  از شریعت احکامی از عقل است که مرتبط به قانون عقل بعد .9

شریعت و نفس قانون است. این احکام عقلی توجه اصالی به نفس قانون دارد و زاویه دید 
 است. واقع بهاین عقل در راستای تعریف و تحدید رابطه عبد و مولی در ظرف جهل 

از: تبیین  اند عبارته برخی از این ثمرات ی ثمرات بسیاری دارد کبند میتقساین  .10
دقیق جایگاه قاعده مالزمه و رابطه امارات با اصول عملیه شرعی و عقلی و نیز رابطه 
اصول عقلی و شرعی، تأثیر عقل توصیف گر در استظهار و نیز نحوه مواجهه عقل مشرع 

 و عقل توصیف گر با مانع.
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