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  منزلت عقل در روايات

  ∗شكراهللا جهان مهين

  چكيده    
اسالم براي عقل ارزش فراواني قائل است و حجيت آن را مـي پـذيرد و   
به ايماني كه متكي به عقل نباشد چندان بهايي نمي دهد و براي ايمـان و  

  .چنداني قائل نيستاعمالِ نيك كم عقالن و سفيهان ارزش 
اسالم شرط مكلّف شدن به هر نوع تكليفي و پذيرش هر مسئوليتي، چـه  

  .مندي فرد از نيروي تعقّل مي داند ديني و چه اجتماعي، بهره
در روايات اسالمي از عقل به عنوان پيامبر دروني تعبير مي شود و فقهاي 

به حساب مـي  شيعه عقل را يكي از ادله چهارگانه استنباط احكام شرعي 
آورند؛ و علم و تجربه به بركت عقل كارآيي الزم را پيدا مي كنند و نقش 

ي عقل در تعديل غرائز و عواطف و احساسات انسـان قابـل انكـار     عمده
  .دار بيان اين حقايقند روايات منقول در مقاله نيز عهده. نيست

  عقل، دين، مسئوليت، وحي، غرائز :واژگان كليدي
***  
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  عقل و دين

اسالم تنها ديني است كه پيروان خود را موظف مـي كنـد تـا اصـول دينـي و      
اعتقادي و ايماني خود را با اتكاء به عقل و استدالل عقلي بپذيرند، امـري كـه در   

  .هيچ يك از اديان ديگر سابقه ندارد
در هيچ ديني از اديان دنيا به انـدازه اسـالم از   «: استاد شهيد مطهري مي نويسد

» .از حجيت عقـل و از سـنديت و اعتبـار عقـل حمايـت نشـده اسـت       عقل يعني 
  )152: 1367مطهري، (

عالوه بر اين اسالم از پيروان خود مي خواهد تا همه شئون زندگي ي انسـاني  
و اسالمي خويش را به هدايت عقل سر و سامان بخشند؛ چه در غير اين صورت 

  .ارزش تلقي شود چه بسا بيارزش و  ايمانشان سست و نتايج اعمال نيك آنها كم
مرحوم مجلسي از ابن عباس نقل مي كند كه گفت اساس دين بر عقـل نهـاده   
شده و واجبات بر پايه عقل نهاده گشته و به وسيله عقـل، خداونـد شـناخته مـي     
شود و به او توسل پيدا مي كنند و انسان عاقل از هر تالشگري كه كـارش متكـي   

است و يك ذره كار نيك كه از فرد عاقل سرزند به عقل نيست به خدا نزديك تر 
  )94، ص1ج: 1382مجلسي، . (برتر است از هزار سال جهاد جاهل

  :گويد حسن بن جهم مي
به گفتگو پرداختند و ذكر عقل به ميـان   6جمعي از ياران ما، در حضور امام رضا

. نيسـتند  دينداراني كه عقل ندارند ارزشي ندارند و مورد اعتنـا : حضرت فرمود. آمد
اند و بـه نظـر مـا     گرويده عرض كردم جانم به فدايت، برخي افراد كه به آئين شيعه
خدا با آنان حرفي ندارد : خوش عقيده هم مي باشند عقل شايسته اي ندارند، فرمود

پشـت كـن،   : روآور، روآورد و بـه او فرمـود  : زيرا خدا عقل را آفريد و به او فرمود
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تـر از تـو    ت و جاللـم سـوگند كـه بهتـر و محبـوب     به عـزّ : پشت كرد، خدا فرمود
  )32، ح1ج: 1392كليني، . (نيافريدم و مؤاخذه و عطايم متوجه توست

از عده اي كه در محضـرش بودنـد و از مـردي تعريـف مـي       6پيامبر اكرم
مـا از  ! عقل و خرد او چگونه است؟ عرض كردند اي رسول خـدا : كردند، پرسيد

رسـانيم و شـما    خوب او سخن به عرض شما ميكوشش او در عبادت و كارهاي 
همانـا آدم نـابخرد بـا    : درباره عقل و خرد او از ما سؤال مي كنيد؟ حضرت فرمود

و فـرداي  . شـود  خردي خود كارهايي بدتر از زشتكاري فرد نابكار مرتكب مـي  بي
قيامت بندگان به اندازه عقل خود به درجات دسـت مـي يابنـد و بـه مقـام قـرب       

  )54: 1363حرّاني،(ن مي رسند پروردگارشا
) همـان ( ».انَّما يدرك الخَيرُ كُلُّه بِالْعقْلِ و ال دينَ لمنْ ال عقْـلَ لَـه  «: و باز فرمود

شود و كسي كه عقل ندارد  ها به وسيلة عقل حاصل مي همانا تمام خيرها و خوبي
  .دين ندارد

نْ كـانَ لَـه ديـنٌ دخَـلَ      منْ كانَ عاقالً كانَ «: فرمود 6امام صادق مـ دينٌ و لَه
»ا هركس كه عاقل باشد ديندار است و هر كس كـه  ) 6، ح1ج: 1392كليني،( لْجَنََّةَ

  .ديندار باشد به بهشت مي رود
) داشـته باشـد  (هركس يك خصلت نيك و پايدار به من دهد «: فرمود 7علي

يگرش مـي گـذرم   به خاطر آن يك صفت او را مي پذيريم و از نداشتن صفات د
ولي از نداشتن عقل و نداشتن دين چشم پوشي نمي كنم زيرا در بي ديني امنيـت  
نيست و زندگي در ترس و هراس لذت بخش نباشد و نبودن عقل، نبودن زندگي 
است، بي خرد جز مرده اي بيش نيست و بي عقالن جز با مرده ها مقايسـه نمـي   

  ) 30همان، ح(» .شوند
ن عقل نسبت به ايمان تا حدي است كه خداوند در قـرآن  باري، زير بنايي بود
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خويش حتي در يك آيه هم بندگان را امر نفرموده كه نفهميده به قرآن و يا به هر 
چيزي كه از جانب اوست ايمان آورند يا راهـي را كوركورانـه بپيماينـد، و حتـي     
، قوانين و احكامي كه براي بندگان خود وضـع كـرده و عقـل بشـري بـه تفصـيل      

كند نيز به چيزهايي كـه در مجـراي احتياجـات قـرار      هاي آنها را درك نمي مالك
إِن الصَّلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاِء والْمنْكَـرِ ولَـذكْر اللَّـه    ﴿دارد علت آورده است، مانند 

ركند،  همانا نماز از بدكاري و منكرات جلوگيري مي) 45، آيه)29(عنكبوت( ﴾أَكْب
 )218، ص5ج: 1427طباطبائي، . (و موارد ديگر. خدا بزرگتر است و ياد

  
  عقل و تكليف و مسئوليت

انسان موجودي مكلّف و مسئوليت پذير است و بايد در برابر مقامي عالي كـه  
بر او تكليف قرار داده است پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشد و به دنبـال آن و  

مـال خـويش را دريافـت كنـد و امـا از      ها نتايج خوب و بـد اع  پس از حسابرسي
آنجائي كه اين مقام عالي ممكن است قانون اجتماعي، يـا وجـدان اخالقـي و يـا     

باشد مسئوليت ها به اعتبار آنها متفاوت مي شود اما آنچه در همه ... مرجع ديني و
آنها معيار و مالك تكليف و پذيرش مسئوليت به حساب مـي آيـد، برخـورداري    

به همين علت برعهده بي خردان و حتـي كـم   . عقل سالم استشخص از نيروي 
امـا بـه فرمـوده    . شـود  خردان، تكليف و مسئوليت شرعي و اجتماعي گذارده نمي

هـا   هـا و عقـاب   ها و ثـواب  ها و مسئوليت مرحوم مجلسي، عقلي كه معيار تكليف
 دهد و تـوان تمييـز   مي باشد عبارت است از نيروئي كه خير و شر را تشخيص مي

دادن بين آنها را دارد و به علل و اسباب امور و به عوامل رسيدن و موانع نرسيدن 
  )99، ص1ج: 1382مجلسي، . (به آنها شناخت دارد

آيات و روايات پرشـماري پيـام آور ايـن حقيقـت و هشـدار دهنـده ي ايـن        
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واقعيت اند كه دنيا محل تكليف و عمل و قيامت جاي حساب و ثـواب و عقـاب   
لَ     «: 7تعبير علياست و به  مـال ع و سـابو غـداً ح سـابال حلٌ و مـع مونَّ الْيا.« 

) قيامـت (هنگام عمل است نه حساب و فردا ) دنيا(اكنون ) 42نهج البالغه، خطبه(
  .وقت حساب است نه عمل

از طرف ديگر اشاره شد كـه طبـق آمـوزه هـاي دينـي مـالك هـر تكليـف و         
  .قابي عقل استمسئوليت و ميزان هر ثواب و ع

چون خداوند عقل را آفريد به او فرمود پـيش بيـا، پـيش    «: فرمود 7امام باقر
آمد بعد فرمود عقب برو عقب رفت آنگاه خداوند فرمود به عزّت و جالل خود م 
سوگند مي خورم كه خلقي را بهتر از تو نيافريدم فقط ترا فرمان دهم و تنها تو را 

  )26، ح1ج: 1392كليني،(» .كيفر قرار خواهم دادنهي كنم و تو را مالك ثواب و 
نَ     مَةِ انّما يداقُّ اهللاُ العباد في الحسابِ يوم القيا«: و فرمود م مـلي قَـدرِ مـا آتـاهع

خداوند به وقت حساب در روز قيامت بنـدگان را  ) 7همان، ح( ».العقُولِ في الدنيا
ت كرده اسـت مـورد بازخواسـت و خـرده     به اندازه عقلي كه در دنيا به آنان عناي

  .گيري قرار مي دهد
عرض كـردم قربانـت گـردم مـن      7به امام صادق: گويد اسحاق بن عمار مي

دهد و بسـيار هـم بـه     خواند و بسيار صدقه مي همسايه اي دارم كه بسيار نماز مي
اي اسـحاق عقـل و خـردش    «: حضرت فرمود. رود و آدم بدي هم نيست حج مي

اين كارها مقام او «: فرمود. قربانت گردم عقل و خردي ندارد: گفتم ».چگونه است
  )19همان، ح(» .را باال نمي برد

ي  خواندم كه ارزش هركس بـه انـدازه   ]  7علي[در كتاب «: فرمود 7امام باقر
همانا خداوند تبارك و تعالي مردم را به اندازه عقل و فهمـي كـه در   . شناخت اوست

  )2035، ص3ج: 1375ري شهري، . (حسابرسي مي كند دنيا به آنان داده است
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  عقل و وحي

انسان فطرتاً موجودي كمال جو و سعادت طلب است و همة تالش هاي خود 
را دانسته يا نادانسته براي تحقق اين امر فطري بكار مي برد و از هـر عـاملي كـه    

اسـتمداد   بداند و يا احتمال دهد كه مي تواند او را در رسيدن به هدف ياري دهد
مي جويد و در اين وادي به حقيقت بايد پذيرفت و اذعان نمـود كـه مهمتـرين و    
پرتوان ترين عاملي كه مي توانند بشر را در رسيدن به كمال و سعادت ياري دهند 
وحي است و سپس عقلي كه به بركت وحي كارآمدي خود را توانمنـد سـاخته و   

اسالمي اين دو يـار ديرينـه بـه عنـوان     به اثبات رسانيده باشد و در روايات متعدد 
  .حجت هاي الهي در بين مردم معرّفي گشته اند

ةً حُجو ةً ظـاهرَ ةً حُجيا هشام انَّ هللا علَي النّاسِ حجتَـينِ  : فرمود :امام كاظمـ 1
: 1392كلينـي،  ( .فَـالْعقُولُ طِنَةُ الْبـا و اَما ةُ ئَمفَالرُّسلُ والْاَنبياء و االَةُ فَاَما الظّاهرَطِنَةً با
خداوند را در بين مردم دو حجـت و راهنمـا اسـت، يكـي آشـكار و      ) 12، ح1ج

ديگري پنهان، حجت و راهنماي ظاهري خداوند در بين مردم رسوالن و انبيـاء و  
  .هاي مردم است امامان هستند و حجت و راهنماي باطني خداوند، عقل

فيمـا بـينَ العبـاد و    ةُ لْحُجاهللاِ علَي الْعباد النَّبي واةُ حُج :فرمود :امام صادق ـ2
حجت خداوند بر مردم، پيامبر اسـت و حجـت بـين    ) 22همان، ح( .بينَ اهللاِ العقْلُ

  .مردم و خداوند، عقل است
دار تربيـت انسـانها و هاديـان واقعـي      گفتني است كه چون پيامبران الهي عهده

اند، طبيعي است كه خود بايد از حد اعالي رشـد عقلـي    كمال مطلق بشر به سوي
ناپذير و راهنمايي و رهنمودشـان بـه نحـو     هاي خستگي برخوردار باشند تا تالش

 6ي نيكو و ارزشمند خود را بـه بـار آورد، چنانكـه پيـامبر اكـرم      مطلوب ثمره
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ا خواب عاقـل  خدا در بين بندگانش چيزي بهتر از عقل تقسيم نكرده زير«: فرمود
بهتر از شب بيداري جاهل است، و در خانه ماندن عاقل بهتر از رنج جهاد جاهـل  
است، خدا پيامبر و رسولي را برانگيخته نكرد مگر آنكه عقل او را كامـل كـرده و   

  )11همان، ح. (عقلش برتر از عقل همه امتش بود
 

  عقل و اصول و فروع دين
باشـد،   ديني به دو بخش قابل تقسيم مـي بندي كلي همه معارف  در يك تقسيم

  .يكي اصول دين و ديگري فروع دين
مسائل مبدأ و معاد و نبوت را اصول دين نامند كه اعتقاد به آنها بايـد بـر پايـه    
علم و يقين باشد كه اين علم و يقين نيز بايـد از طريـق عقـل نظـري و اسـتدالل      

سـت و منحصـراً بايـد از راه    عقلي به دست آيد، لذا تقليد در اصول دين جـايز ني 
در اصول دين، جز عقل نظري، هيچ چيز ديگـري  . تحقيق و استدالل حاصل شود

ايد،  يعني اگر از شما بپرسند كه به چه دليل به خدا ايمان آورده. حق مداخله ندارد
اما در فروع دين، نقـش و كـارايي   ) 152: 1367مطهري،. (بايد دليل عقلي بياوريد

در اينجا به نظر همه فقهاي شيعه، عقل يكـي از منـابع   . ي استعقل به نحو ديگر
چهارگانه استنباط احكام به حساب مي آيد كه فقيه با شـرائط خـاص، حكمـي از    

يعني گاهي فقيه يك حكم شـرعي  . آورد احكام الهي را به كمك عقل به دست مي
لـي در  كند بدين معنـا كـه از راه اسـتدالل و برهـان عق     را به دليل عقل كشف مي

يابد كه در فالن مورد، فالن حكم وجوبي يا تحريمي است و يـا فـالن حكـم     مي
  .چگونه است و چگونه نيست

به بيان ديگر يكي از مسلّمات اسالمي، خصوصاً از نظر ما شـيعيان ايـن اسـت    
اند، يعني هر  كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي
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مصلحت الزم االستيفاء مي باشد و هر نهي شرعي، ناشـي   امر شرعي به علت يك
بود نـه امـري    از يك مفسده واجب االحتراز است كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي

بود و نه نهيي، و آن مصالح و مفاسد به نحوي است كه اگر عقل انسـان بـه آنهـا    
  .كند كه شرع كرده است آگاه گردد همان حكم را مي

ردي، عقل به مصالح و مفاسد احكام پي نبرد ولي ببينـد كـه   متقابالً اگر در موا
كند كه قطعـاً در اينجـا مصـلحتي در كـار      شارع در اين جا حكمي دارد حكم مي

كرد، پس عقل همانطور كـه از كشـف مصـالح واقعـي،      بوده واال شارع حكم نمي
كند از كشف حكم شرعي نيز به وجود مصـالح واقعـي    حكم شرعي را كشف مي

  .برد پي مي
جاست كه در فن اصولِ فقه قاعده اي وجود دارد كه قاعده مالزمه است و  اين

كُلُّ ما حكَم بِـه الْعقْـلُ   «: به مالزمه ي حكم عقل و شرع معروف است و با عبارت
. بيـان و مطـرح مـي شـود     »1حكَم بِه الشَّرْع و كُلُّ ما حكَم بِه الشَّرْع حكَم بِه الْعقْلُ

يعني هر كجا و هر وقـت كـه عقـل    ) 32: 1357و همو،  38-41: 1358طهري، م(
بر اساس معيارهاي واقعي خود، حكمي را تشخيص دهد و فرماني را صادر كنـد  

پذيرد و متقابالً هر زمان كه شرع مقـدس   گذارد و مي شرع مقدس بر آن صحه مي
آن را پـذيرا  حكم و فرماني داشته باشد عقل صد در صـد بـا آن موافـق اسـت و     

بدين ترتيب مقام واالي عقـل و نقـش آفرينـي آن در كشـف احكـام و      . گردد مي
  .گردد تالزم آن با قرآن و سنّت روشن مي

  
  عقل و تجربه

؛ اين جمله حاكي از فَوقَ الْعلْمِبَةُ اَلتَّجر: گويد ضرب المثل معروفي است كه مي
هاي ماست و عالوه بر ايـن   هآن است كه قسمتي از معلومات ما برخاسته از تجرب
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باشـد   هاي ذهني بدون تجربه مي هاي تجربي، فراتر از آموخته رساند كه آگاهي مي
هاي تجربي، در بـاروري   هاي ذهني و هم آموزه كه بدانيم كه هم آموزه تر آن و مهم

هاي عقالني نيازمندند و روايات اسالمي نيز به طور صريح اعـالم   خود به فعاليت
  .گاه علم و تجربه، عقل آدمي است كه تكيهمي دارند 
عقل بر دو قسم است يكي عقلي كه بـه طـور طبيعـي نصـيب     : فرمود 7علي
شود و ديگـري عقلـي كـه از راه شـنيدن سـخنان ديگـران و فـرا گـرفتن          بشر مي

گردد؛ ولي براي كسي كه عقل طبيعـي و سـالم    معلومات اين و آن عايد انسان مي
خنان علمي سودبخش نيست مانند كسـي كـه چشـمش    ندارد شنيدن مقاالت و س

. توانــد از پرتــو نــور آفتــاب اســتفاده كنــد و چيــزي را ببينــد  نابيناســت و نمــي
  )304، ص2ج: 1363فلسفي،(

لمَنْفَعَةِ و كالهما يؤَدّي الي ابَةِِ اَلْعقْلُ عقْالنِ عقْلُ الطَّبعِ و عقْلُ التَّجرَ«: و باز فرمود
عقل بر دو نوع ) 6، ص78ج: 1382مجلسي، ( ».وقُ بِه صاحب الْعقْلِ والدينِوالْموثُ

شـود و   است عقل طبيعي و عقل تجربي و هر دو تاي آنها به سود انسان منجر مي
  .كسي مورد وثوق و اعتماد است كه داراي عقل و دين باشد

) 502، ص2ج: 1355آمـدي،  ( .عقُولُ الْفُضَالء في اَطْـراف اقالمهـا  : و باز فرمود
  .زند هايشان دور مي عقل هاي فضال و دانشمندان در اطراف نيش قلم

ها پيشوايان افكارند و افكار، پيشوايان عواطفند و عواطـف،   عقل«: و نيز فرمود
  )96، ص1ج: 1382مجلسي،(» .پيشوايان حواسند و حواس، پيشوايان اعضايند

كنند و حـواس او از عواطـف    تكيه مي بدين ترتيب اعضاء انسان بر حواس او
  .ها گيرند و عواطفش بر افكار تكيه دارند و افكار بر عقل او كمك مي

و باز در نامه اي كه حضرت براي ابوموسي اشعري مرقـوم داشـته اسـت مـي     
اي كـه نصـيب او گشـته     شقي و بدبخت كسي است كه از عقل و تجربه«: فرمايد
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  )78هنهج البالغه، نام(» .محروم ماند
  

  عقل و غرائز و عواطف
خداي حكيم به حكمت بالغه خويش غرائز متعـدد از قبيـل غريـزه خويشـتن     
دوستي و حب ذات و عالقمندي به همسر و فرزند و بستگان و دلبستگي به مـال  
و ثروت، جاه و مقام و رياست طلبي و نيز غرائزي چون خشم، حـرص، طمـع و   

هـا را   وجـود انسـان بـه وديعـت نهـاده و آن      ها نمونه ديگر از اين قبيـل را در  ده
اي ضروري در جهت بقاء نسـل و ادامـه حيـات و نيـز ابـزاري توانمنـد و        وسيله

كارساز براي پيشرفت و كمال يابي مادي و معنوي بشر قرار داده و ارضاء صحيح 
هـا را بـه    ها و در نتيجه برخـورداري از بركـات ارزشـمند آن    موقع آن جا و به و به

نفس سـركش آدمـي   «: فرمايد مي 7ل و شرع سپرده است؛ چنانكه عليدست عق
كشـد و از   رها و خودسر است ولي دست نيرومند عقل به شدت زمـامش را مـي  

، 2ج: 1364فلسـفي،  (» .دارد اعمالي كه مايه نحوست و بدبختي است بـازش مـي  
  )308ص

عقل آيد،  هاي زشت پديد مي هاي بشر خاطرات بد و خواهش در دل: و فرمود
است كه از اعمال آن خاطرات جلوگيري مـي كنـد و بشـر را از بـدكاري و گنـاه      

  )همان. (محافظت مي نمايد
عقلي كه به مرحله كمال رسيده  »للطَّبعِ السوء اَلْعقْلُ الْكَاملُ قاهر«: و نيز فرمود

  )307همان، ص. (تواند طبيعت بد و غرائز تندرو را سركوب كند است مي
ها،  ها و دشمني انسان عواطف و احساساتي دارد كه در چهره دوستي هم چنين

هـا و امثـال اينهـا     ها و مخالفت ها، موافقت ها و بغض ها، حب مهري ها و بي محبت
جـا نيـز    شـوند و در ايـن   كنند كه به جنبه اجتماعي انسان مربوط مي گري مي جلوه
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  .احساسات دارد اي در كنترل عواطف و  بعد عقالني انسان نقش عمده
پس از ايمان به خدا سرآمد تمام اعمال عاقالنه، بشـر  «: فرمود 6پيامبر اكرم

دوستي و نيكي به همه مردم است، خواه خوب و درستكار باشـند و يـا فاسـق و    
  )2054، ص3ج: 1375ري شهري، (» .گناهكار

هـا را فـرو    آن است كه انسان، غصـه ) اجتماعي(عقل«: فرمود 7حضرت رضا
، 2ج: 1355قمـي،  . (رفتـار باشـد   با دشـمنان بسـازد و بـا دوسـتان، خـوش      برد و
  )214ص

هركجا عقل باشد، مايه الفـت   »اَلْعقْلُ حيثُ كانَ اَلف و مألوف«: فرمود 7علي
  )44، ص1ج: 1335آمدي، . (و همبستگي همه جانبه است

  
  شكر نعمت عقل

هركس در اختيار دارد، چـه  هايي كه  ما بر اين باوريم كه همه مواهب و نعمت
مادي و چه معنوي، چه بيروني و چه دروني، همه و همه به لطـف مالـك هسـتي    

هـا از نظـر ارزش بـا     است كه به او ارزاني كرده است و قدر مسـلّم آنكـه نعمـت   
ها، نعمت  ترين نعمت ترين و پرقيمت يكديگر تفاوت دارند و در اين ميان، شريف

بِ العقْـل   «: فرمود 7چنانكه علي باشد، عقل مي واهـرُ الم 1ج: 1335آمـدي،  ( خَيـ ،
  .هاي خداوند، عقل است بهترين بخشش) 387ص

از طرف ديگر به حكم عقل بر انسان خردمند فرض است تا پـس از شـناخت   
ي اين موهبـت خـدادادي، خـردورزي را در تمـام شـئون       منعم حقيقي به شكرانه

جميل الهـي در افـزايش و كارآمـدي    ي  زندگي خويش به كار گيرد و منتظر وعده
 ﴾دنَّكُميــلَــئن شَــكَرتُم لَأَزِ﴿: تــر آن باشــد كــه در قــرآن مجيــدش فرمــود افــزون

  )7، آيه)14(ابراهيم(
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ه الزّيـادةُ  «: 7و يا به توصيه و فرموده علي ني نَفْعـوا الشُّكْرَ فَاَدمغْتَنآمـدي،  ( .ا
ي آن افزايش د كه كمترين فايدهشكر نعمت را غنيمت بداني) 135، ص1ج: 1335

  .نعمت است
  
  نتيجه

عقل نظري . بريم با سير در روايات، به اهميت عقل نظري و عقل عملي پي مي
رساند، و عقل عملـي در كشـف حسـن و قـبح      ما را در مسايل اعتقادي ياري مي

   .گذارد افعال و رسيدن به بايدها و نبايدهايي كه شرع نيز بر آنها صحه مي

  ها نوشت پي
بايد توجه داشت كه اين قاعده مربوط به عقل عملي است و از راه فهم حسن و قبح افعال به كشـف بايـدها و    .1

 .رسد نبايدها مي
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