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  كاشانيو فيض ميرداماد ديدگاه از و شرع عقل رابطه

  ٣امير باراني بيرانوند      ٢نادر مختاري      ١پورمجتبي سرگزي

  چكيده
ن ي علوم انساني نيست و كتب انديشمندان مشحوعقل و شرع مباحثي نو در حيطه

ن از هاي عميق در اين باب است. آنچه در بحث مذكور حائز اهميت است، سخاز تحليل
ز عقل در ا ايي گونهارتباط اين دو است. كاشاني برخالف مسلك اخباري خود به استفاده

راي بار عنوان يك ابزبهاستداللي عقل فهم احكام شرع معتقد است، به اين شكل كه از 
 ر خالفشود. اين سخن بميشده آن به كار گرفته رسيدن به حكم شرعي از منابع تعريف

اط حكم منبع استنب را عقل ي، و مباين با نظر كساني است كهدليل عقل نظر معتقدين به
ه حكم ببراي رسيدن اش د؛ نوع نگرش او نسبت به عقل و ماهيت ابزارگونهمي داننشرعي 

وش تفقه سازد و ري تفقه وي را به مجتهدان نزديك مي، شيوهشرعي از منابع تعريف شده
 واقعيت مدرك نيروي را عقل كند. ميرداماداخباري او را از ديگر اخباريان متمايز مي

 تحسين و تقبيح ينظريه طرفدار وي .داندمي خطا از حقيقت دهندةتشخيص و خارجي
 منابع زا يكي را عقل و بوده و شرع عقل حكم بين تالزم به معتقد و است افعال عقالني
 و عيني تحقيق يك از مقوله دو هر است كه او معتقد .داندمي انسان شناخت و معرفت
 سخن اين و ستا يكديگر با هماهنگ شرع و عقل  اِخبار رو، اين از دهند.مي خبر خارجي

 ازگارس دوگانگي و تعدد با خود، ذات حسب به حقيقت زيرا است، سازگار حقيقت ذات با
 آنچه ذال است، يگانه شودمي شناخته حقيقت كه جهت ازآن حقيقت وي اعتقاد به. نيست
   .است متالزم و يكسان رسدمي آن به عقل آنچه با دهدمي دست به شرع

 فيض كاشاني،  ميرداماد، ، دين، عقل،واژگان كليدي: 

  

                                                           
  دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه سيستان وبلوچستان (نويسنده مسئول). ١

mojtaba_sargazi@yahoo.com  
   dr_mokhtariafra@theo.usb.ir              استاديار فقه و مباني حقوق دانشگاه سيستان و بلوچستان . ٢
   zsanchooli@yahoo.com        كارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصي دانشگاه شهيد مطهري تهران . ٣



 رابطه عقل و شرع از ديدگاه ميرداماد و فيض كاشاني   ▪   ٢٠٤

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  مقدمه -١

 عقل آيا آنچه كند؟ درك را ديني واحكام توان حقايق، معارفمي آدمي عقل آيا

 عنوانبه و شرع عقل قلمرو است؟ شرعي واحكام الهي معارف همان كندمي درك

 عدم فرض در سازگارند؟ هم با دين و عقل آيا كجاست؟ به تا معرفتي منبع دو

 راستاي در اصوالً  و شود؟مي حاصل انسان براي شناسي دين مناطي، چه با سازگاري

 عنوان به يا و است مطرح روش يك عنوانبه فقط عقل الهي معارف و دين شناخت

   نمايد؟ آفرينينقش تواندمي هم ديني منبع يك

آدمي است؛ برخي معتقدند عقل  بوده متفاوت سؤاالت اين به اسالم عالمان پاسخ

كند و در واقع مدركات عقليه، منطبق و حقايق و معارف و احكام دنيا را درك مي

مطابق با همان معارف الهي و احكام شرعي در لوح محفوظ است، و ميان اين دو 

 دو شخصيت انظارآراء و  بررسي به خواني وجود دارد. در اين جستار سازگاري و هم

پردازيم كه مي تحليل -به صورت توصيفي كاشاني و فيض ميرداماد يعني برجسته

عنوان وجه تطبيق مباني اين دو فقيه، مشارب فقهي ايشان است؛ ميرداماد به

فيلسوفي شهير كه از حيث فقهي و استداللي گرايش به مكتب پدر بزرگ خود 

محقق كركي دارد ولي تسلط وي به فلسفه سبب دقت نظر وي شده است و فيض 

اخباريان به شمار مي آيد ولي نحو نگاه وي به عقل او را از كاشاني كه در اعداد 

 دو بزرگوار، اين نظريات ارائه و تطبيق از سازد. قبلمسلكانش متمايز ميديگر هم

  پژوهش خواهيم پرداخت. مفاهيم معناشناسي به

  

  عقلمعنا شناسي  -٢

عقل در لغت به معناي منع، نهي، امساك، حبس و جلوگيري است.(نك: ابن 
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 از صفت سيبويه نقل بنابر و مصدر عقل ي) همچنين واژه٦٩، ٤: ج١٤٠٤فارس، 

 ميباشد العقول آن جمع و است، الجهل نقيض و النُهي و الحِجر معادل و عَقَلَ  ريشه

 است چيزي از ريشه، كنايه همين از مشتقي و عقال،)٤٥٨-٤٥٩: ١٤١٤منظور، ابن(

 عقل به انسان ناطقه يقوه تسميه وجه امر همين به و بندندمي آن با را شتر كه

 ياقوه را عقل راغب. است جهل مانع انسان در ناطقه يقوه كه زيرا است بوده

 دست به قوه آن يوسيلهبه كه علمي يا و دارد را علم قبول استعداد كه داندمي

 از انسان تميز يوسيله را عقل برخي همچنين). ١٥٩ ،١ج: ١٤١٢راغب،( آيدمي

 معني به الشيء عقل و است آن به انسان ادراك و فهم زيرا دانندمي حيوانات ساير

 شده واقع تعقل مورد كه است چيزي آن المعقول اساس اين بر. است فَهِمه

  )  ١٥٩ ،١ج :١٤١٠ احمد، بن خليل(است

ي آن وسيلهفارابي معتقد است كه عقل شريف ترين جزء نفس است زيرا به

اي ). وي در رساله١٠٨: ١٤٠٥آيد. (فارابي، دست ميتعالي بهالهيات و شناخت باري

معنا را احصا  ٦به نگارش درآورده است، براي عقل » معاني العقل«كه تحت عنوان 

  نمايد:مي
 ي مردم در گفتگوهاي خود به كار مي برند. وي معني متعارف عقل كه عامه

 به جهت بدين است، اشياء ميان تمييز و دورانديشي معناي به مينويسد: عقل

 به الذي الشيء االول«. شودمي گفته عاقل باشد، تعقل اهل زندگي در كه كسي

» التعقل الي هو به يعنون ما مرجع فانّ  عاقل أنه و االنسان في الجمهور يقول

 ).٢٠٧-٢٢٦ : ١٩٨٣ (فارابي،

 كند يا عقل اين مطلب معني مصطلح متكلمان كه ميگويند عقل چنين ايجاب مي
 هذا فيقولون السنتهم علي المتكلمون يردده الذي العقل الثاني« كند:رد مي را

  .)٢٠٧-٢٢٦ م،١٩٨٣ فارابي،»(العقل ينفيه و العقل يوجبه ممّا
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

 :در استعدادي« معني مصطلح منطقي كه ارسطو در كتاب برهان آورده است 
 كلي مقدمات به تواندمي انسان آن يوسيلهبه كه نفس ي است درقوه و ذهن

  .  )٢٢ :١٤٠٥ ارسطو،( »كند پيدا يقين ضروري و صادق
 اين شود: درذكر مي اخالقي ششم از كتاب معني مصطلح اخالق كه در مقاله 

 سوي به و شناسد مي را شر و خير كه است انسان در طبيعي استعداد عقل معنا
 عملي عقل به عقل از معنا اين بازگشت. شودمي گردان روي شر از و گرايش خير
  .)١٠ :١٩٨٣ فارابي،(است انساني نفس يي ناطقهقوه در

  ،كه عقل در اين ٢٧: ص١٩٥٤معني مصطلح كتاب مابعدالطبيعه(نك: محمود (
معنا شامل چهار مرحله است: عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، عقل فعال. 

ا فارابي ارائه بندي مشابه بتعريف و دسته معيارالعلم في فن المنطقغزالي نيز در 
 ).١٦٢: ١٩٩٣كرده است(نك:غزالي، 

عقل آدمي از قواي ادراكي نفس اوست كه در ابتداي پيدايش از هر صورتي خالي 

ها از آن ي انساناست، يعني استعداد صرف براي درك معقوالت است كه همه

ا درك شود و آنگاه كه بتعبير مي» عقل بالقوه«ي عقل به برخوردارند و از اين مرتبه

شود. اگرچه عقل ياد مي» عقل بالفعل«صور و كليات فعليت يابد، از آن تحت عنوان 

اش فعليت يافته است، لكن نسبت به در اين مرحله نسبت به معقوالت ادراك شده

معقوالتي كه هنوز تعقل نكرده بالقوه است. در فرايند تكامل عقل، انسان توانايي 

تعبير » عقل مستفاد«كند كه از آن به را پيدا مي تعقل معقوالت مجرد و صور مفارق

ي صورت و نسبت به منزلهي عقل نسبت به عقل بالفعل بهشود، كه اين مرتبهمي

عقل فعال در حكم ماده است. عقل فعال از جمله عقل مفارق در عالم مجردات است 

ست. بر كه خارج از وجود انسان است و وجودي مستقل دارد و داراي فعليت تامه ا

همين اساس، از توانايي به فعليت درآوردن عقل بالقوه انساني برخوردار است. 

  نويسد:گونه ميمالمحسن فيض كاشاني در بيان شناخت عقل اين
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عقل بر دو گونه است: يكى طبيعى، كه آدمى با خود آورده [است] از اصل «

آن نتوان چيزهايى را كه بى آفرينش، و آن قوّتى است در او كه به آن درتواند يافت 

ها، و به اين قوّت، ها و تدبيرها كه به كار بَرَد در آموختن پيشهرسيد مگر به انديشه

  آدمى از ساير حيوانات ممتاز است.

دوم: مكتسب، كه به كسب حاصل شود، و آن قوّتى است در آدمى كه به آن 

  اند يا ضرر داشته باشد.تميز تواند كرد ميان كارهايى كه در آخرت به او نفع رس

پس كارهاى سودمند اخروى را بجاى آورد و اگرچه به دنياى او ضرر كند، و كارهاى 

زيان رساننده در آخرت را ترك كند و اگرچه به دنياى او نفع رساند، و اين قوّت نزديك 

هاى راست و شود به مدد دانشرسد، و روز به روز محكم مىبه زمان بلوغ به هم مى

اندوزد، و فرشتگان او را در رهاى درست كه به دستيارى عقل طبيعى اندوخته و مىكردا

باشد، بعضى كنند. و اين هر دو عقل در مردمان به تفاوت مىباطن راهنمايى و امداد مى

اند، و به تر، و به قدر كمال و نقص آن تكليف كردهاند و بعضى را ناقصتر دادهرا كامل

  )١٣-١٢،  ١: ج١٤٢٩فيض كاشاني، »(ند جُستاندازة آن حساب خواه
 

  و دين: معنا شناسي شرع  -٣

يعنى راهى باز » شرعت له طريقا«باشد. معناي راه آشكارا ميشرع در لغت به

نمودم و آشكار كردم. شرع در اصل مصدر است سپس اسم شده براي آشكار و به 

ي تعاره به طريقهآن شرع (به فتح و كسر اول) و شريعت گفته شده و بطور اس

 : ذيل شرع ؛ خليل الفراهيدي،١٤٠٤خدائى اطالق شده است.( نك:ابن فارس، 

  : ماده شرع).١٤٠٩

شرعه و شريعت هر دو يكى است و آن «است كه: شدهدر مجمع البحرين نوشته

  ). ٤،١٥: ج١٤١٢ (قرشى، »باشدمعنى ظهور ميطريقة واضحه است و اصل آن به
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

) يعني تشريع ٥٧سوره انعام، آيه »(ان الحكم اال هللا«است: در قرآن كريم آمده 

ي خداوند متعال است، البته خداوند بنا بر و قانون گذاري فقط شايسته و بايسته

مصالحي وظيفه تشريع را به پيامبران و ائمه واگذار كرده است، و در روايات بسياري 

  ).٥١ ر ،٦ القضاء، ب : كتاب١٤٠٩است(نك: حر عاملي، شدهبه اين معنا اشاره

نمايم كه در بيان تعريف اصطالحي از دين به تعريف مرحوم فيض كاشاني اكتفا مي

جهت بندگان شرع دستوري است الهي كه به«گويد: در بيان معناي اصطالحي شرع مي

گردد و به لذات جاوداني اند تا هركه قبول كند، و فرمان ببرد، به سعادت ابدي فايزفرستاده

اند ،هركه قبول آن نكند، و فرمان نبرد، د. بعضي احكام آن را واجب و الزم شمردهبرس

اند هركه سزاوار عقوبت الهي گردد و محرومي از لذات جاوداني و بعضي را نافله گردانيده

را فرمان برد، ثواب يابد و به درجات عاليه برسد وهركه فرمان نبرد، عقوبتي بر او الزم 

اند  چنانكه كسي را در ترك آن عذري بعضي از احكام را بيان روشن كردهنيايد... باز 

اند تا بندگان را در آن بيازمايند ماند. باز بعضي از اجكام را مبهم و مشتبه گذاشتهنمي

  ). ٣٦٠ي شاهي، آيينه، رساله١: ج١٤٢٩(فيض كاشاني، » وامتحان كنند..

  

 شرع: و عقل ميان رابطه انواع -٤

باشد، از دوحالت خارج ي كه بين عقل و شرع برقرار ميمنطقي رابطهبه صورت 

  :نيست

 »ميان عقل و شرع »سازگاري«و  »توافق   
  »ديگرعقل و شرع با يك .»ناسازگاري«و  »تعارض  

صورت اول يعني جايي كه بين عقل و شرع سازگاري وجود دارد، به يكي از 

 :افتدمي اتفاق زير صورت چهار
 هاي قرمز در خونگلبول شرع: مثالً وجود سكوت و عقل سكوت  
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 ي نماز در روز گرفتن يا اقامهي وضوشرع: نحوه گفتنسخن و عقل سكوت
 جمعه

 اصل هوهويت واصل محال بودن اجتماع  سكوت شرع: و عقل گفتنسخن
 نقيضين

 است حرام و ظلم )عقل حكم( است بد بالعكس: ظلم و توسط شرع  عقل تأييد 
  )  شرع حكم(

هم عقل و  كه است اين آن و ندارد بيشتر صورت شرع يك و عقل تعارض اما

حكمي  واحد موضوعي يدرباره يا بگويند، سخن واحدي هم شرع در رابطه با موضوع

باشد. منشأ اين ناسازگاري  ناسازگار يكديگر با دو اين حكم يا داشته باشند و سخن

تواند به تمام امور بشر ناقص است و نميكه عقل از دو حالت خارج نيست: اول) اين

باشد؛ دوم) اينكه عقل بشر تحت تأثير هوا و هوس، تمايالت نفساني و داشتهاحاطه

گونه كه هست، امور غيرمعرفتي بسياري قرار دارد كه مانع درك حقيقت، آن

تَحْتَ هَوَى وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسيِرٍ «...فرمايند: البالغه ميعلي در نهجشوند. اماممي

چه بسيار خردهايي كه اسير ميلي «... ). يعني ٢١١البالغه، كلمه قصار (نهج »أَمِيرٍ...

). در اين حاالت  ٤٢-٤١: ١٣٩٢(فنايي، » كندها فرمانروايي ميهستند كه بر آن

كند بيشتر در فرض تعارض است كه نظريات عالمان  در پاسخ به اين مسأله جلوه مي

 مختلف را مورد مداقه قرار مي دهيم.كه ذيال مسالك 

 

  نسبت عقل وشرع در تاريخ تفكر اسالمي: -٥

 به دستيابي متد و دين شناخت روش و دين و عقل يرابطه تبيين شك بدون

است و  بوده انديشمندان در طول تاريخ  هايدغدغه مهمترين از يكي الهي معارف

ي اين دو با شرع و رابطه اي در مورد نسبت عقل وگرفتن نظريهبدون مفروض

توان برداشت. در واقع تعيين جايگاه ديگر، هيچ گامي در قلمرو معرفت ديني نمييك
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كننده ي معرفت ديني بسيار مهم و تعيينو نقش عقل در قلمرو دين و در منظومه

است؛ ي عقل و شرع همواره مطرح بودهي نسبت و رابطهاست. به همين دليل مسئله

، نزد فالسفه با »نسبت عقل و ايمان«نزد علماي علم كالم با عنوان اين مسئله 

و نزد اصوليون و فقها با عنوان حجيت عقل و در » فلسفه و دين«عنوان نسبت 

  ضمن مباحث مربوطه مطرح مي باشد. 

سه نظريه  دين و عقل بين نسبت رابطه با  در اسالمي تفكر طور كلي در تاريخبه

  : كلي وجود دارد

مستشرقين، در  و مسلمان نويسان: تاريخي خردگرايي افراطينظريه -٥-١

عنوان را به اعتزال مكتب غالباً اند،اسالم،  پرداخته در گرايىعقل حين بررسي جريان

- قد عقلمعرفي، و پيروان اين مكتب را مصداق تمام افراطى ي خردگرايىنماينده

  ٣١٦ ـ ٣١٥ ،١ ج :١٣٦٢ شريف، محمداند(نك: نموده تلقى باوردين افراطى گرايان

  ).٧٥٠ :١٣٧٧ ناس، و: ١٧٠ ـ ١٦٩ :١٣٦١ و: كربن،

عقل قابل  ديني با معارف يگرايان، و در رأس آنها معتزله، معتقدند كه همهعقل

يابي به واقعيت اسرار الهي است و است، در واقع طبق نظر عقل قادر به دست درك

ترين  عبارتي فنياند. بهتأويل را ضروري دانسته در صورت تعارض آن با متون وحياني

 در همواره كه دهند گسترش جايى تا را ي عقلحوزه«بودند تا  اين افراد درصدد

  ). ٧٦ ـ ٧٥ :١٣٧٦ دينانى،(»شود شناخته ايمان و وحى حريم

 كّلها المعارفُ «: نويسددر بيان نظريه اين افراد مي الملل و النحلدر  شهرستاني

 و والحُسن ;السمع ورود قبل واجب المنعم شكر العقل و بنظر واجبة بالعقلِ، معقولة

 يهمه ) يعني٤٨ ،١ ج :١٤٠٤شهرستاني،(»القبيحِ و للَحسنِ ذاتيّتان صفتانِ القُبح

 شكر كند،مي دريافت عقل از را خود وجوب و گيردمي قرار ي عقلدامنه در معارف
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 و نيكي و دانندمي واجب شود، وارد شرع يناحيه از فرماني كهآن از پيش را منعم

  .دارد ريشه بد و نيك اشياي ذات در بدي،

: نظريه عقل گريان افراطي دين باور به ي خردگرايي معتدلنظريه-٥-٢

ي اسالمي مانند فارابي و اصوليون رو به تعديل نهاد. اين افراد تدريج توسط فالسفه

 عقل است، انسان معرفت يكي از منابع شريعت، و در صدد بودند تا بيان كنند وحي

 حقيقت ازيك دو هر دين، و عقل يعني است. انساني شناخت و معرفت منابع از نيز

اين  .است يكديگر با هماهنگ هاآن اخبار رو، اين از. كنداِخبار مي خارجي و عيني

دسته از متفكرين به يگانگي  حقيقت باور دارند. زيرا حقيقت به حسب ذات وسرشت 

خود، با تعدد و دوگانگي سازگار نيست.حقيقت بما هو حقيقت  يگانه است. به عبارت 

رسد واحدند. در ميان ديگر آنچه شرع  به دست مي دهد با آنچه عقل به آن مي

ي يگانگي حقيقت در نظام د اثبات فرضيهدرصد ابونصرفارابيي اسالمي فالسفه

نفس «) فارابي معتقد است: ١٢٨ص: ١٣٩٠ ديناني، فلسفي خويش است. (ابراهيمي

ناطقه انسان اين قابليت را پيدا ميكند تا صورت معقول از عالم باال به آن افاضه 

تنها جمع ميان عقل و شرع را ). بر اساس كالم وي، نه٢٤٠: ١٩٨٣ فارابي،»(شود

نمايد، زيرا وحي از جانب خدا بر كن بلكه آن را امري الزم و ضروري تلقي ميمم

شود و در گردد و صورت معقول امور نيز از عقل فعال ناشي ميانبياي الهي نازل مي

  گيرد. هاي پاك و مستعد جاي ميدل

گيرند، اصوليون اماميه از جمله كساني كه با كمي مسامحه در اين گروه جاي مي

و اسير شهوات و شرايط  ناقص »گاهي« بشر عقل: گويندمي اشند. اصوليانبمي

 نياز معياري به اصوليون ما نظر از از اين قيود آزاد است. »گاهي« و اجتماعي است

 آزاد و كامل كجا در انسان عقل كه دهيم تشخيص بتوانيم آن بر تكيه با كه داريم

(نك: .است »ظن« و »قطع« معيار اين ايشان، نظر از. است اسير و ناقص كجا در و
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 »قطع« عقل درك يا حكم به موردي در كسي اگر يعني )،٥-٢: ١٣٦٥انصاري، 

 آدميان كه مواردي در اما است، آزاد و كامل او عقل خاص مورد آن در باشد، داشته

 موضع بنابراين،. است اسير و ناقص شانعقل دارند، »ظن« عقل درك يا حكم به

 »ظني عقل« از را »قطعي عقل« بايد ما كه است اين نظر مقام در شناسانهمعرفت

 :آيدمي دست به زير مهم ينتيجه دو تفكيك و تحليل اين از. كنيم تفكيك
 وحي برابر در ظني عقلِ تعطيل.   

 وحي بر قطعي عقلِ تقدم. 

 كسي وقتي زيرا است، »ظني عقل« همان اسير و ناقص عقلِ  اصوليون، نظر از

 آزاد و كامل خاص مورد آن در او عقل كه است اين معنايش دارد، قطع چيزي به

 كه مواردي در بنابراين،. كردنمي پيدا قطع موضوع آن به شخص آن وگرنه است،

 دست وحي از توانمي آن اساس بر دارد، قطع چيزي به نسبت عقل

 ظني عقل، درك حكم كه مواردي در اما )١٤٥: ١٣٩٦(االسكي الريجان.برداشت

 وحي سود به بايد وحي و عقل تعارض ندارد، يقين و قطع چيزي به يعني است،

حائري،  رسيد(مازندارنيمي حقيقت به نبود اسير يا و ناقص عقل اگر زيرا شود، حل

 مواردي در عقل كهاين بنابراين،. كردمي پيدا قطع حقيقت به نسبت يعني )١٢تا: بي

 اطالعات يهمه به و است ناقص كه است اين خاطر به يا رسدنمي يقين و قطع به

 نفساني تمايالت و هوس و هوي اسير كه است اين خاطر به يا و ندارد دسترسي الزم

  .است

 :برسد  قطع به تواندمي زير مورد سه در طبق اين مشرب، عقل
 دين اصول  

 ظلم بدي و عدل خوبي مانند ،»اخالقي كلي اصول« از اندكي شمار 
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 وجوب اصل نماز، وجوب اصل مانند ،»دين فروع« از اندكي شمار 

 .زكات وجوب اصل و حج، وجوب اصل روزه،

 اصولي فقيهان نظر از. رسدمي »ظن« به صرفاً  عقل موضوعات، ساير مورد در اما

 :از عبارتند داريم ظن هاآن به نسبت ما كه موضوعاتي مشرب
 دروغگويي؛ بدي و راستگويي خوبي مانند ،»اخالقي كلي اصول« از بسياري 

 اخالقي كلي اصول يهمه مصداق تشخيص  

 ِشرعي احكام بيشتر  

 نداريم يقين و قطع اما است، خوب عدالت كه كنيممي درك خود عقل با ما مثًال،

 است يا نابرابري آن، مرد و برابري سهم زن ارث تقسيم مورد در عدالت اقتضاي كه

 اصوليون، نظر از )٤٣: ص١٣٩٢(فنايي،  .كنيم رجوع وحي به بايد مورد اين در لذا و

 ظلم، مصداق كاري چه و است عدل مصداق كاريچه كهاين مورد در بشر عقل

 گرفت وحي از بايد را ظلم و عدل مصداق لذا و رسدنمي يقين و قطع به وقتهيچ

  ). ١٧٨: ١٣٩٦الريجاني،  االسكيعقل( از نه

 شرعي حكم احكام شناخت مقام در و فقه قلمرو در كه است اين نهايي ينتيجه

 عبارت ديگر حكمگيرد؛ بهدر جايي كه قطعي باشد، مورد استناد قرار مي  بشر عقل

 راه از عقل آن، در كه است عقل قطعى حكم است، حجت اصوليون نزد كه عقلى

 حكم مثل( عقل ظنى حكم اما كند،مى پيدا الزم به قطع مالزمه، و ملزوم به قطع

ندارد(ضيايي  اعتبار شيعه اصوليون نزد) استحسان و قياس راه از آمدهدستبه

 ).٢٦٧: ١٣٩٢فر،

البته بايد دقت داشت كه در خود اصوليون شيعه هم در رابطه با حجيت 

 به آنها طبق بر عمل و عقل مدركات به تمسك صحت معناى به عقل، عقل(حجيت
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 ي اقوال را درمورد صحّتاست كه مجموعه است) اختالف نظر شرعى حكم عنوان

  عقل را در زير مي آوريم:  از مستفاد شرعيِ حكم به استناد
 ،براى ـ غيرقطعى و قطعى ـ مطلق طور به را عقل هاىادراك گروهى 

 رأى اصحاب مانند( دانندمى حجيت و اعتبار داراى شرعى، احكام استنباط

 قبول را مرسله مصالح و استحسان و قياس كه سنت اهل فقهاى از

 .اين دسته در نظريه نخست قرار مي گيرند.)دارند

 سنت، اهل از حديث اصحاب و شيعه هاىاخبارى چون هم جمعى 

اين  دانند؛نمى معتبر مطلق طوربه شرعى احكام استنباط در را عقل مدركات

 گيرند.ي سوم قرار ميدسته در چارچوب نظريه

 حوزه در عقل، قطعى و يقينى ادراكات معتقدند شيعه اصوليون مشهور 

 استنباط در عقل يقينى غير ادراكات و است حجت شرعى احكام استنباط

 ).١٣تا: حائري،بي نيست(نك: مازندارني اعتماد قابل احكام،

 بر ظواهر هستند كه كساني : قائلين به اين نظري ظاهرگرايينظريه-٥-٣

عقل بشر به حكم اينكه محدود است گويند جمود دارند و به صراحت مي ديني،

 ها نصيب است، اينتواند به حقيقت دست يابد و از درك اسرار الهي بيهرگز نمي

 را ديني معاني در عقلي يانديشه يا تدبر و تعمق هرگونه اعتقادات اصول در حتي

 معناي »انسبنمالك« از وقتي نمونه، براي. دانندمي مردود و محكوم شدتبه

: گفت جواب در شد، پرسيده »اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ « يآيه در »اسْتَوَى«

اين دسته  »بدعه عنه السؤال و واجب االيمان و مجهوله والكيفيه معلوم االستوي«

  ).٣٠٠: ١٣٨٧به ظاهرگرايان مشهوراند(جوادي آملي، 

 كنار را اسير و ناقص عقل اين كه است اين حلدر فرض تعارض، راه طبق نظر 



 ٢١٥   ▪  پور/ نادر مختاري/ امير باراني بيرانوندمجتبي سرگزي

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 و معصوم هم و است كامل هم كه كنيم آن جايگزين را ديگري منبع و بگذاريم

 ديدگاه اين هواداران ديگر، تعبيربه. وحي از است عبارت آن و خطا، از مصّون

 و باشد، سازگار شرع با كه است معتبر شرطي به آن حكم و عقل درك: گويندمي

 عقل تعارض صرفِ يعني. شود حل شرع سود به بايد همواره شرع و عقل تعارض لذا

 اطالعات يهمه بودن عقل و دسترسي نداشتن آن به يا نشان از ناقص شرع و

 حكمي صورت اين غير در بودن آن است، هوس و هوا ي اسيرنشانه دارد، و مربوطه

كه  است »شرع نور به مُنَوَّر عقلِ «تعبير آنها از عقل،  .كردنمي صادر شرع مخالف

  انجامد. البته با ابهام مواجه است و در تحليل نهايي به عقل در چارچوب شرع مي
  

  ي ميردامادنظريه -٦

ي بين حكم عقل و شرع در قالب فروعات تنقيح مذكور از بحث راجع به رابطه

همين دليل براي دريافت و فهم اين مطلب بايد شود. بهدر آثار متكلمان يافت نمي

ي حسن و قبح توجه بشود كه از بررسي مطالب در رابطه با مسئله به سخنان علما

ي عقل و شرع منكشف ايشان در اين رابطه،  نظريه  و مفروض ايشان در مورد رابطه

با همان عنوان حسن  فاضل تونيشود زيرا اين بحث  در ميان علما تا قبل از مي

رفته است و اولين كسي ميكار وقبح عقلي در ميان علماي فقه واصول و كالم ...به

 فاضل تونيكار برد، ي بين حكم عقل و شرع را بهكه عنوان بررسي رابطه و مالزمه

همين دليل الزم است ابتدا از باب مقدمه مختصراً به بررسي مسئله بوده است. به

  حسن و قبح بپردازيم.

  شرع حكم با آن يمالزمه و اشيا قبح و ُحسن عقلى ادراك -١-٦

 بحث در كه مناسبت اين به اما است، كالمى بحثى قبح اصالتًا، و سنح بحث

 آورند،مى ميانبه سخن عقلى غيرمستقالت و عقلى مستقالت از اصوليون عقل، دليل
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، ١٠تا: صص؛ مجاهد، بي١٦٢و١٤٢: ١٤٠٣است(نك: حلي، شده اصول علم وارد

 از جداى افعال، آيا كه شودمى بحث كالم علم )، در ١٧١: ١٤١٢؛ توني، ١١٣،٤٤٢

 به افعال اتصاف كه اين يا باشد،مى قبح و حسن داراى خود، خودىبه و شارع بيان

دارد؟ در جواب به اين پرسش دو مسلك پديد  بستگى شارع بيان به قبح و حسن

  آمده است:

 از برخى كه است اين آن از دانند و مرادرا ذاتي مي قبح و مسلك اول حسن

 يعنى باشد؛مى قبح، يا حسن به عقال حكم براى موضوع تمام و علت اختيارى افعال

: مانند كنند،مى حكم آن قبح يا حسن به شوند، رو به رو عنوان اين با جا هر عقال

 يعنى دارد؛ ذاتى حسن علم، و عدل عناوين كه جهل، و و علم ظلم، و عدل عنوان

 موضوع تمام جهل، و ظلم چنين،هم. باشدمى حسن به حكم براى موضوع تمام

 كه است به اين موارد اين ذاتى قبح و اطالق عنوان حسن علت باشد.مى قبح براى

 واسطهبه و بوده متصف قبح و حسن به مستقل طوربه و خود خودىبه عناوين اين

 شارع، بيان از جداى افعال، يهمه به بيان ديگر معتقدند .باشدنمى محتاج اتصاف در

 حسن داراى افعال از بعضى است. البته عقلى هاىارزش و واقعى هايمالك داراى

ظلم.  قبح و عدل حسن: مانند شود،مى توصيف بدى يا به خوبى و بوده ذاتى قبح و

 قبيح يا حسن نگردد، ايجاد مانعى اگر و داشته قبح و حسن اقتضاى ديگر، برخى

 صدق اگر اما دارد، حسن اقتضاى صدق، و قبح اقتضاى كذب، مثال، براى باشد؛مى

 حسن گردد، او جان حفظ موجب كذب اگر و قبيح شود، گناهى بى قتل باعث

 و خوب تأديب، براى كه) زدن( ضرب: مانند باشند،مى اقتضا ال ديگر برخى .است

  ).١٨٤-١٨٠: ١٣٩٣است(صارمي، بد انتقام، براى

 )٢فعلي قبح و حسن )١:است مطرح بحث دو نيز عقلي وقبح حسن باب در



 ٢١٧   ▪  پور/ نادر مختاري/ امير باراني بيرانوندمجتبي سرگزي

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

  . فاعلي وقبح حسن

 در كه باشد مكلف فعل در ايتامه مصلحت كه آن است فعلي حسن از مراد

 و كند وادار آن انجام به را مكلف مصلحت، آن يواسطهبه شارع مانع، نبود صورت

 آن، يواسطهبه تا باشد كار در ايتامه يمفسده كه آن است فعلي  قبح از منظور

 حسن از مراد. باشد نداشته وجود مانعي كه صورتي در كند، آن ترك به حكم شارع،

 سرزنش مستوجب يا و ثواب و پاداش مستحق آن فاعل كه آن است هم فاعلي قبح و

  .باشد عقاب و

 اختيارى افعال قبح و حسن شرعى است، يعني  قبح و مسلك دوم قائل به حسن

 شارع كه را فعلى هر باشد؛مى آنها قبح يا و حسن به شارع حكم از ناشى كه انسان

 قبيح نمود، حكم آن قبح به كه را فعلى هر و است حَسن كرد، حكم آن حُسن به

 از نظر صرف و است شارع حكم افعال، قبح و حسن مناط تنها ديگر، بيان به است؛

 بد نه و خوب نه ذاتاً  اعمال پس ندارد؛ وجود قبح و حسن براى ديگرى مناط آن،

 حسّنه ما الحسن« دارد؛ بستگى شارع نظر به آنها بدى و خوبى بلكه باشند،مى

 همان).»(الشارع قبّحه ما والقبيح الشارع

 را اىقضيه شارع اگر پس است، شارع اعتبار تابع قبح و حسن نظريه، اين در

 دانست،مى نيكو و پيش از اين حسن را چهآن يعنى كند، اعتبار ديگر اىگونهبه

كار سابقاً قبيح از طرف  و شودمحسوب مى قبيح نيكوآن امر سابقاً  نمايد، تقبيح

 منكر شود. اشاعرهمى رود و حسنشمار ميبه شارع، اكنون با تغيير نظر شارع نيكو

است.  شرع اعتبار تابع افعال قبح و حسن معتقدند و بوده افعال عقلى قبح و حسن

 به و بداند پسنديده را آن شارع كه است آن) خوب( حَسَن درواقع اينان  معتقدند

 واقعى امر يك به) بدى و خوبى( قبح و حسن آنان يعقيدهبه. دهد دستور آن انجام

: ١٣٩٦است(جمعي از پژوهشگران،  شارع نهى و امر به منوط بلكه گردد،نمى بر
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٤٢١.(  

  عبارات ميرداماد  -٢-٦

 لحكم مرجحة الجهة ان «...نويسد: مي الشدادسبعي دوم از ميرداماد در مقاله

 االفعال لذوات النزاع حريم هو الذى بالمعنى قبح وال حسن وال الفعل ذات في الشرع

 والحرمة والوجوب والقبح الحسن وانما انفسها حد في سواسية االفعال بل بخصوصياتها

 و وضعه الشارع جعل بمحض العقاب و استحقاق الثواب استحقاق استيجاب ومبدأية

 العقالنية والغريزة العقلية الجبلة عن المنسلخة العامية الفئة زعمته قد كما و نهيه و امره

ميرداماد، (»مرجح... بال للترجيح مستلزم و ذلك بمرجح ال بالترجيح قوال ذلك اليس

 براي مرجّحي جهت هيچ گويندمي كه ). بنا بر عبارت فوق كساني٤٣تا:  م دوم، بي

 بخصوصياتها افعال ذوات براي قبحي و حسن و نيست فعل ذات در شرعي حكم

 ثواب استحقاق و مبدئيت استيجاب و حرمت و وجوب و قبح و حسن و ندارد وجود

 از هااين شود،مي محقق او نهي و امر با فقط و است شارع جعل به صرفاً عقاب، و

 كسي هر و است مرجح بال ترجيح به قول اين اساساً و هستند منسلخ عقليه جبلّه

  داند.مي باطل را بالمرجح ترجيح باشد عقل يدائره در داخل كه

 ايشان معتقدند شود اين است كهآنچه كه از اين سخن ميرداماد مستفاد مي

 است. در واقع عقاب و ثواب استحقاق به حكم و قبح و حسن كشف به قادر نيز عقل

 معناي همان اين و فاعلي قبح و حسن به هم كرده و توجه فعلي قبح و حسن به هم

  .است شرع و عقل حكم بين يمالزمه

ي اي از رسالهدر ايقاظ ششم كه به نوعي چكيده ايقاظاتي ميرداماد در رساله

كند و در مقام شود، در قسمت دوم ايقاظ اشكالي را مطرح ميمذكور محسوب مي

وقد ادريناك انه يستتب باصلين ظابطين: «كند: جواب به دو اصل تمسك مي
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ان الحسن و القبح بالمعني المتنازع فيه و هو منشايه استحقاق المثوبه و احدهما: 

استحقاقه العقوبه من لوازم الماهيات االعمال واالفعال و ذاتيات خصوصياتها، البصنع 

). حسن وقبح افعال كه منشاءاستحقاق ١٠١: ١٣٩١(ميرداماد،» فاعل و جعل جاعل

ندومجعول جاعل نبوده وضع صانع در ثواب وعقاب هستند از لوازم ماهيات مي باش

  آنها اثري ندارد.

نيز به تحسين و  شارع النجاه في ابواب المعامالتي رساله مير داماد در مقدمه

  كند:تقبيح ذاتي افعال اشاره مي

و در لطف و حكمت و فضل و رحمت و عنايت و عدالت الهي، واجب است كه «

خود، نه از روي جبر و اضطرار، اتيان به تكاليف بندگان كند كه به اراده و اختيار 

حسنات و افعال جميله و اجتناب از سيئات و اعمال قبيحه نمايد. حسن و قبح ذاتي 

  ). ٢٥١: ١٣٨٦(رجايي،» افعال و اعمال مناط امر و نهي الهي است

 بخشي بحث تعارض حكم عقل با شرع به كتب اصوليون نيز راه يافته و اصوليون

 با نقلي يادله ناسازگاري مانند ادله، تعارض يمسأله به را خويش هايكتاب از

 اصوليون، از گروهي نظر به كه جاآن از. اندداده اختصاص عقل، با يا و يكديگر

 كه مزيتي هر به و نيست تعبّدي روايات از برخي در شده بيان مرجّحات و هاضابطه

 كمك عقل از توانمي ترجيح در قهراً دارد، عنايت سازد،مي نزديك واقع به را دليل

 روايات در مذكور مرجحات است، قاطع آن مرجحيّت بر عقل كه مرجّحاتي و گرفت

  ).١٦٨: ١٣٩١دوست،برد(علي بهره ديگر دليل بر دليل يك تقديم در هاآن از و افزود
 به تشبّث« :گويدمي كهاين مناسبت به الرضاعضوابطدر بخشي از كتاب  ميرداماد

 اصل معناي تشريح به ،»نيست جائز ادله و نصوص ورود از بعد اصليه اباحه و اصل

كند مي ذكر آن براي اصطالحي معناي چندين لغوي، معناي بيان ضمن و پردازدمي

  : كه اين معاني اصطالحي عبارتند از
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شرعي،  حجت يك يواسطهبه مگر شودنمي عدول آن در كه )چيزي٢) راجح، ١

 ذيل عنوان مثال در)استصحاب و به٦ دليل، )٥قانون كلي،  )٤ادله،  )مقتضاي٣

 داريم اصلي ما شودمي گفته«: چنين آورده است كه كلي قانون يعني چهارم معناي

 اين كلي قانون ، يعني»است مقدم نقل بر عقل تعارض، فرض در كه است اين آن و

  ).٢٠: ١٣٩٤ميرداماد،شود( مي مقدم عقل آيد، پيش تعارضي نقل و عقل بين اگر كه است

 اگر كنندمي گمان كه است گروهي نادرست تصورات نفي واقع، در سخن، اين

 فهم در اشتباه و خطا از كنند تمسك السالم)(عليهم معصومين احاديث به فقط

 شرعي، احكام كشف در عقل كاربرد آنان گمان به. ماند خواهند مصون شرعي احكام

پس . است غيرمشروع و نادرست آن، از ناشي استنباط و فهم و بوده ناپسند امري

خالصه اينكه ميرداماد يكي از طرفداران سرسخت تحسين و تقبيح عقالني افعال 

است و در مواضع مختلف به اين معنا اشاره نموده است. اگر بخواهيم جايگاه 

دوم  بندي مبين سازيم، بايد ميرداماد را قائل به نظريهميرداماد را در آن تقسيم

دانست زيرا كسي كه قائل به حسن و قبح عقلي است، تالزم بين حكم عقل و شرع 

داند. انسان مي معرفت و شناخت را قبول دارد. در واقع ميرداماد عقل را يكي از منابع

. كننداخبار مي خارجي و عيني حقيقت از يك دو هر دين، و از ديدگاه ميرداماد عقل

است و اين مطلب با ذات حقيقت سازگار  يكديگر با اهنگهم هاآن اخبار رو، اين از

است، زيرا حقيقت به حسب ذات  و سرشت خود، با تعدد و دوگانگي سازگار نيست. 

دهد، با آنچه عقل حقيقت بما هو حقيقت يگانه است، لذا آنچه شرع  به دست مي

الزمه، همين جهت وي عالوه بر قبول مرسد، يكسان و متالزم است. بهبه آن مي

عنوان دليل مستقل مد نظر قرارداده است و عقل را در استنباطات فقهي خويش به

  عقل در مكتب فقهي وي از جايگاه  وااليي برخوردار است.
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  نظر فيض كاشاني  -٧

مال محسن از جمله كساني است كه در برابر قائلين به تمايز عقل و وحي، يعني 

- و حقيقت مطرح از جانب عقل، موضع ميقائلين به تمايز حقيقت مطرح در دين 

  داندگيرد و عقل و شرع را دو چيز متحد مي

اند، مال محسن را در اعداد اصحاب كساني كه به نگارش تاريخ فقه پرداخته

دانند. ها منابع احكام را منحصر در كتاب و سنت مياند. اخبارياخباري احصاء نموده

اند(نك:  ا تنها دليل براي حكم شرعي تلقي كردهو سنت ر برخي حتي پا را فراتر نهاده

ي ). فيض در مواضع متعددي از آثار خويش به انحصار ادله٢٥٤: ١٤٢٣البحراني،

 النجاهسفينهورزد. وي در كتاب دستيابي به حكم شرعي در كتاب و سنت اصرار مي

ماخذ احكام شرعي نزد اماميه فقط محكمات كتاب و احاديث اهل «نويسد: مي

عصمت هستند و اجتهاد در آنها باطل واستناد به اتفاق آراي علما امري است كه 

  ).١١١تا: فيض كاشاني، بي»( مردم بعد از وفات پيامبر بدان  گرفتار شدند

ي احكام به كتاب و سنت در نظر اخباريان قاعدتاً ايشان با عنايت به انحصار ادله

شمار آورند. البته اخباريان در برخي موارد عنوان منبع حكم شرعي بهنبايد عقل را به

در استدالل بر رد  مالامين استرآباديكه اند چنانبه دليل عقل استناد جسته

دليل عقلي قطعي بر مرجحات «گويد: مرجحات در مقام تعارض ادله مي

دليل عقلي قطعي بر «نويسد: ). و در رد اجماع مي١٣٦: ١٤٢٤استرابادي ،»(نداريم

  ).١٣٣همان: ص»( ع وجود نداردحجيت اجما

عنوان منبع مستقل در استناد به عقل در نفي يا اثبات امري با پذيرش عقل به

اند كه اخباريان نزد اخباريان مالزمه ندارد. عالوه برآن برخي ازآنان به صراحت نوشته

: ١٣٧٧كنند(بحراني،ي نفي قياس و عمل رأي رد ميداليل عقل را با همان ادله
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  ).١،١٢٦،ج

داند. وي در اين باره در فيض نيز مانند اخباريان استحسانات عقلي را معتبر نمي

الظنّ في  علي التعويل يجوز ال أنّه«نويسد: مي االصليهاالصولمطلع اصل هشتم 

االعتقادات و لما االفتاء عليه في المعليات كما عرفت سواء حصل ذلك الظن بمجرد 

الوصف وي در ). مع١١٨: ١٣٣٧فيض كاشاني،(»العقل..اتباع الهوي او استحسان 

و يستحب التصديق بالضروره من الدين «برخي موارد به عقل استناد نموده است: 

  ). ١،٢٣٠تا، جفيض كاشاني، بي»(....و دليل العقل

شناسد به اين معنا ولي بايد گفت فيض استفاده ابزاري از عقل را به رسميت مي

 حكم به رسيدن براي استدالل رهگذر در ابزاري است كه يك عنوان به عقل كه

 دليل كنندگان اثبات آنچه و مي شود گرفته كار به آن يشدهتعريف منابع از شرعي

 با دو اين و است،» شرعي حكم استنباط منبع عقل« كه است اين گويندعقل مي

ي كاربرد در زمينه االصليهاالصولوي در اصل ششم  .نمايندمي بيگانه همديگر

انهم اعطونا اصوال عقليه برهانيه في «نويسد: ابزاري عقل در حل تعارض اخبار مي

باب تعارض االخبار و اختالف هم عنهم وامرونا باالخذ بها والعمل عليها ليتخلص من 

). وي در اين زمينه در ٨٦، ١٣٣٧فيض كاشاني، : (»الحيره وذلك من فضل اهللا علينا

انهم عليهم السالم اعطونا اصوال مطابقه للعقل «نويسد: اصول پنجم االصليه مي

  ).٦٥همان،( »الصحيح واذنوا لنا ان نفرع عليها الصور الجزئيه

 عقل« «نويسد: فيض كاشاني در مقام تبين رابطه عقل و شرع در اصل هشتم مي

 رسد،نمي حكم را ديگري باشد او تا حكام، ساير بر است مقدم باشد كامل هرگاه

 است افضل و اشرف او كه چرا شنيد، نبايد كند حكم او خالف به ديگري اگر پس

 عقل چنين هم و. اندوي تابع حكام ساير هميشه و است موافق شرع با و همه از
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 اين ليكن... باشدنمي او نزد اشتباه و تعارض كه چرا ندارد، تميز و ترجيح به احتياج

 را شرع كه بايد نباشد عقل اين كه را كسي و است، اولياء و انبياء به مختصّ عقل

 عقل كه كسي براي است، كامل عقل مقامقائم شرع كه چرا دارد، مقدم همه بر

 شرع كه كسي يعني شود، شرع تابع كه بايد را ناقص عقل صاحب پس... ندارد كامل

 شرع در طعن و دارد منسوب خطا به را خود عقل كه بايد يابد، خود عقل مخالف را

 را شرع و عقل مدد هرگاه عُرف و... است عادت و طبع شرع و عقل از بعد و... نكند

). عبارت مذكور از ١٢١-١١٨همان، »( ...است مقدم عادت و طبع از كند، بيشتر

  ي عقل در فهم كتاب و سنت در نزد فيض كاشاني حكايت دارد. جايگاه برجسته

وي  ولي است؛ مقدم ادله جميع بر باشد كامل عقل مي فرمايد اگر و همچنين

همچنين بنابر عبارت  .است اولياء و انبياء مختص دارد كه نظر در را خاصي عقل

 فيض(داندمي شرع رديف و آن را در استشدهقائل  خاصي معناي عقل وي براي فوق

 بدون شرع و اند يكديگر مكمل شرع و عقل كه و معتقد است) ٥-٤تا: بي كاشاني،

طور كلي بنابراين در نظر وي به .)١٢١-١١٨ كاشاني،همان: فيض(معناستبي  عقل

گونه اعتباري عنوان دليلي در كنار ساير ادله چهارگانه از هيچعقل مصطلح به

. ولي عقل تواند مورد استفاده قرار گيردبرخوردار نيست و در فرايند استنباط نمي

پذيرد قل در عرض كتاب و سنت، ميعنوان دليل مستدر حد استفاده ابزاري، و نه به

يك عنوان به طور كه بيان شد، اين است كه عقلو مراد از ابزار بودن غقل، همان

عبارت است. به به حكم شرعي از منابع تعريف شده نيل ابزار در رهگذر استدالل براي

تر فيض را نبايد فقيهي ظاهرگرا و فاقد نوآوري دانست؛ اهميت دادن به عقل، فني

تفسير باطني و روايات و اخبار و اختيار آراي فقهي متمايز از آراي مشهور فقيهان 

  مبين مكتب فقهي متمايز او از اخباريان ظاهرگرا است.
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 گيرينتيجه-٨

 سه  دين و عقل بين نسبت رابطه با  در اسالمي تفكر بطور كلي در تاريخ

  : نظريه كلي وجود دارد

 ديني معارف يكساني است كه معتقدند همه: نظر گرايي افراطيعقل -

گويند كه عقل قادر است به درواقع اينها مي .شودمي درك عقل با

واقعيت اسرار الهي دست يابد و در تعارض آن با متون وحياني تأويل 

  بسياري از مطالب ضروري است. 

 يكي از منابع شريعت، و وحي كه گونه: همانگرايي اعتداليعقل -

 است. انساني شناخت و معرفت منابع از نيز عقل است، نانسا معرفت

 و عيني حقيقت از يك دو هر دين، و عقل گوينددر واقع اينها مي

 است. يكديگر با هماهنگ هاآن اخبار رو،ايناز. كنداخبار مي خارجي

جمود دارند و به صراحت  ديني بر ظواهر كه : كسانيظاهرگرايي -

تواند به اينكه محدود است، هرگز نميگويند عقل بشر به حكم مي

 حقيقت دست يابد و از درك اسرار الهي بي نصيب است.

  .ميرداماد يكي از طرفداران سرسخت تحسين و تقبيح عقالني افعال است  



 ٢٢٥   ▪  پور/ نادر مختاري/ امير باراني بيرانوندمجتبي سرگزي

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 ي دوم دانست، زيرا كسي از حيث دسته بندي بايد ميرداماد را قائل به نظريه

  ن حكم عقل و شرع را قبول دارد.كه قائل به حسن و قبح عقلي است، تالزم بي

 معتقد است  داند وانسان مي معرفت و شناخت ميرداماد عقل را يكي از منابع

 هاآن اخبار رو،ايناز. كننداخبار مي خارجي و عيني حقيقت از يك دو هر

است و اين مطلب با ذات حقيقت سازگار است، لذا آنچه  ديگريك با هماهنگ

  رسد، يكسان و متالزم است.چه عقل به آن ميبا آندهد، دست ميشرع  به

  فيض عقل را به عنوان منبعي مستقل در عرض كتاب و سنت مورد پذيرش و

شناسايي قرار نداده است. ولي نوع نگرش فيض نسبت به عقل و كاربرد آن 

سازد و روش تفقه اخباري او را از ديگر اخباريان او را به مجتهدان نزديك مي

  پذيرد. سازد و عقل را در حد ابزار استنباط احكام شرعي ميمتمايز مي

دادن به عقل، تفسير فيض را نبايد فقيهي ظاهرگرا و فاقد نوآوري دانست؛ اهميت

باطني روايات و اخبار، و اختيار آراي فقهي متمايز از آراي مشهور فقيهان، مبين 

  .مكتب فقهي متمايز او از اخباريان ظاهرگرا است

  
 

   



 رابطه عقل و شرع از ديدگاه ميرداماد و فيض كاشاني   ▪   ٢٢٦
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  نابعم
  القرآن الكريم

  نهج البالغه
  

  كتب و مقاالت فارسي -الف
، رشد در حكمت مشادرخشش ابن)، ١٣٨٩ابراهيمي ديناني، غالمحسين، ( - ١

 تهران، طرح نو. 

، له بزرگأفيلسوفان يهودي و يك مس)، ١٣٩٠، (-------------------- - ٢
 تهران، هرمس. 

، در جهان اسالمماجراى فكر فلسفى )، ٣٧٦( ،-------------------- - ٣
 . تهران، طرح نو

پور،  مصطفي رضا محمد تنظيم ،شناسي دين)، ١٣٨٧( عبداهللا، جوادي آملي، - ٤
 قم، موسسه اسراء. 

، ترجمه: زير نظر نصراهللا تاريخ فلسفه در جهان اسالم)، ١٣٦٢، ( شريف، م. م - ٥
 . پور جوادى، تهران، نشر دانشگاهى

 و مطالعه سازمان انتشارات تهران، ،فقه فلسفه )،١٣٩٢سعيد،( فر، ضيايي - ٦
 اول.  ها،چاپ دانشگاه انساني علوم كتب تدوين

، قم: پژوهشگاه علوم منابع و ادله علم اصول فقه)، ١٣٩٣صارمي، سيف اهللا، ( - ٧
  و فرهنگي اسالمي. 

، تهران، سازمان انتشارات  پژوهشگاه فقه و عقل)، ١٣٩١دوست، ابوالقاسم،(علي - ٨
  فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ پنجم. 

 رساله( فقهي خطي هايرساله )،١٣٨٦محققان،( از رجايي، مهدي وگروهي - ٩
 المعارف دايرة موسسه قم، ،)ميرداماد العبادات، ابواب في النجات شارع: هشتم

 اول.  چاپ اسالمي، فقه

ي آسمان، شماره نامه،  هفتهرابطه عقل و وحي)، ١٣٩٢فنايي، ابوالقاسم، ( -١٠
  مرداد.  ٥، شنبه ٥٢



 ٢٢٧   ▪  پور/ نادر مختاري/ امير باراني بيرانوندمجتبي سرگزي

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

و  علوم ، پژوهشگاهفقه اصول نامه فرهنگ )،١٣٩٢جمعي از پژوهشگران، ( -١١
 اسالمي، قم.  فرهنگ

، ترجمه اسداهللا مبشّرى، تاريخ فلسفه اسالمى)، ١٣٦١( ،كربن، هانرى -١٢
 . اميركبير تهران، چاپ سوم

، چاپ دانشگاه حكيم استرآباد)، ١٣٨٨موسوي مدرس بهبهاني، سيد علي،( -١٣
 تهران.  

تهران، على اصغر حكمت،  :، ترجمهتاريخ جامع اديان )،١٣٧٧،(ناس، جان -١٤
 . شركت انتشارات علمى و فرهنگى تهران، چ نهم

  
  كتب عربي -ب

 ،العربلسان)، 1٤1٤مكرم،(بنمحمد الدين،جمال ابوالفضل، منظور،ابن - 15

 چ سوم.  لبنان، - بيروت صادر، دار - التوزيع و النشر و للطباعة دارالفكر

 انتشارات ،اللغة مقائيس معجم )،1٤٠٤زكريا، ( بن فارساحمدبن ابوالحسين، - 16

 اول.  ايران، - قم قم، علميه حوزه اسالمى تبليغات دفتر

مجلس ي، كويت، وعبدالرحمان بد :، تحقيقالبرهانكتاب)، 1٤٠5( ،ارسطو - 17

 . الوطني للثقافه و الفنون و اآلداب

مؤسسة النشر االسالمى قم، , فرائد االصول )،1٣65( مرتضى,، نصارىا - 18

 . المدرسين)معةا(ج

، في الخلق االعمال االيقاظات)، 1٣91االسترآبادي، محمدباقر(ميرداماد)، ( - 19

تصحيح: حامد ناجي اصفهاني، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهشي حكمت و 

 فه ايران. فلس

- [چاپالشدادالسبع)، 1٣17،(------------------------ - 2٠

-صالحابن محمود مصحح:، طالقاني علي محمد ابن اكبرعلي كاتب:، سنگي]

 . طهرانچا، ،  بيالبروجردي
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، تصحيح: ضوابط الرضاع)، 1٣9٤،(-------------------- - 21

  حجت منگنه چي، قم، موسسه فقهي ائمه اطهار. 

 رحمةاهللا شيخ: ، محققالفوائدالمدنيّة)، 1٤2٤أمين،( اإلسترابادي،  محمّد - 22

  اإلسالمي.  النشر اراكي، قم، مؤسسة رحمتي

، قم، مؤسسه اليوسفية الملتقطات النجفيه من الدرر)، 1٤2٣بحراني، يوسف،( - 2٣

 آل البيت الحياءالتراث. 

، هرهالحدايق الناضره في احكام العتره الطا)، 1٣77،(---------- - 2٤

 تحقيق: محمدتقي ايرواني، النجف: دارالكتب االسالميه. 

 ، قم: مجمع الفكر االسالمي. الوافيه)، 1٤12توني، عبداهللا بن محمد(فاضل)، ( - 25

  ، قم: آل البيت. معراج االصول)، 1٤٠٣حلي، جعفر بن حسن،( - 26

 ،العربية صحاح و اللغة تاج - الصحاح )1٤1٠حماد،( بن اسماعيل جوهرى، - 27

  اول.  لبنان، - بيروت للماليين، العلم دار

، تحقيق مهدي مخزومي و إبراهيم كتاب العين) 1٤٠9خليل الفراهيدي،( - 28

 سامرائي، ،بيروت،  مؤسسة دار الهجرة، چاپ دوم. 

جا: دفتر نشر ، بيمفردات غريب القرآن) 1٤٠٤االصفهاني،ابوالقاسم،(الراغب - 29

 كتاب، چاپ دوم.  

 عالم اللغة، في المحيط عباد،بناسماعيل الكفاة،ىكاف )1٤1٤عباد،(بنصاحب - ٣٠

 اول.  لبنان، - بيروت الكتاب،

 الشريف منشورات ،النحل و الملل )،1٣67عبدالكريم( بن محمد  شهرستانى، - ٣1

  سوم.  چاپ قم، الرضى، ،

، طهران، نشر مرتضوي، البحرينمجمع) 1٣75محمد،(بنالطريحي، فخرالدين - ٣2

 الطبعه الثالثه. 
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

البيت ، قم، مؤسسه آلالشيعةوسائل) 1٤٠9حسن،(بنحرّ، محمد عاملى، - ٣٣

 السالم، چاپ اول. عليهم

، بيروت دار و المنطقالعلم في فنمعيار)  199٣محمد،(بنغزالي، محمد - ٣٤

 المكتبه الهالل. 

: بيروت بريج، موريس تحقيق ،العقلمعاني رساله) 198٣ابونصر،( فارابي، - ٣5

 المشرق.  دار

  الزهرا. : تهران ،الحكيمين الرأيي بين الجمع) 1٤٠5،( --------- - ٣6

ايران، -، قمالنجاهسفينةتا، مرتضى، بي شاه ابن محسن محمد كاشانى، فيض - ٣7

  نا. بي

، االصليهصول، ا------------------------------- - ٣8

  ) انتشارات دانشگاه تهران. 1٣٣7الدين حسيني ارموي،(تصحيح: ميرجالل

مفاتيح تا، ، بي------------------------------- - ٣9

 االسالميه، قم. الذخاير، مجمعالشرايع

 فيض رسائل )1٣87،(----------------------------- - ٤٠

 ايران، - تهران مطهرى، شهيد عالى مدرسه ، نحقيق: مسيح توحيدي،كاشانى

 اول. 

- جاللمير ،المبينالحق ، ---------------------------- - ٤1

  دانشگاه.  چاپ سازمان تا،األرموي،بي الحسيني الدين

 - تهران اإلسالمية، دارالكتب ،قرآن قاموس )1٤12اكبر،(سيدعلى قرشى، - ٤2

  ششم.  ايران،

في معاني العقل، جزء مجموعه الثمرة المرضيه في ) 195٤محمود، قاسم،( - ٤٣

 ، قاهره. بعض الرساالت الفارابيه
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 الحجري. طبع ،االصولتبيانتا، بي الدين،سيدنظام حائري، مازندارني - ٤٤

الحق و ذريعةاالعتماد علي احقاق)، 1٣96الريجاني االسكي، لطف اهللا،( - ٤5

، تصحيح و مقدمه:  امير باراني بيرانوند، مدرسه عالي شهيد مطهري، االمرادفهم

 تهران. 

  .، قم: آل البيتاالصولمفاتيحتا، مجاهد، سيد محمد، بي -٤٦

  


