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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم
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:چكيده

و و قبح ظلم از احكام عقل عملى است كه به دليل اشتمال بر حفـظ نـوع حسن عدالت

و حكم شرع مالزمه. شود مصالح عامه، از قضايای عقاليى نيز محسوب مى بين حكم عقل

بودن، آن است كه با تصور دو طرف قضيه، حكم صادر شـود معيار قضيه اولى. وجود دارد

در قضايای اولـى، بحـث از مطابقـت بـا. كه اين مسئله در مورد قضيه مذكور صادق است

و يقين مطرح است و واقع از. نفس االمر و آراء محمـوده، بحـث اما در قضـايای عقاليـى

و ظلم بايد بر اساس حق، يقين بنابراين مصاديق عدالت. تطابق با آراء عقال مورد نظر است

و كامـل، مصـلحت يـا.و قطع از طرف عقل تشخيص داده شود هرگاه عقل با ادراك تـام

و ظلم كشف كرد، نظر او معتبر است .مفسده بدون مزاحم را در تشخيص مصداق عدل

.عدالت، ظلم، عقل، عقال، يقين، مصلحت:واژگان كليدی
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 طرح مسئله

ترديـدی. اسـت» عقـل«استنباط احكام نزد فقهای شيعه، يكى از منابع چهارگانه

نيست كه اصل عدالت مورد تاييد عقل انسان است؛ اما آيـا عقـل در تعيـين مصـاديق 

و كشف حكم شرعى عادالنه، توانايى دارد؟ مقاله حاضر در پى پاسخ بـه ايـن  عدالت

م مىسوال، به تبيين چگونگى تشخيص .پردازد صاديق عدالت توسط عقل

در. كنيم اسخ به سوال فوق را در مباحث مقدمات مستقالت عقليـه پيگيـری مـىپ

و كبری(مستقالت عقليه دو مقدمه مقدمه صغری عبـارت اسـت. وجود دارند) صغری

و قبح برخى افعال را دارد«: از » ظلم«و» عدل«.»عقل توانايى درك يا حكم به حسن

.های اين مقدمه است ترين مثال از مهم

ب ضروری جزء قضايای» �لظلم قب�يح«و » �لعد� حسن«كه آيا قضايایه اينپاسخ

. مورد نياز استو اّولى يا از مشهورات عامه است، برای پاسخ به سواالت اصلى مقاله

»�Aلعقل حكم به �لش��ر sما حكم به«: مقدمه كبری به قاعده مالزمه معروف است

مىهر آنچه عقل به آن حكم كند، شرع نيز«يعنى .»كند بدان حكم

شود كه حكم عقل در مورد موضوعي باشد كه به احكام اين مسئله زماني مطرح مي

و«شرع ارتباط داشته باشد؛ لذا مواردي از احكام عقـل ماننـد  محـال بـودن اجتمـاع

روش تحقيـق در ايـن مقالـه.، از اين قاعـده تخصصـًا خـارج اسـت»ارتفاع نقيضين

و عقل پرداخته شـود ابتدا. تحليلى است-توصيفى الزم است به مفهوم شناسى عدالت

. تا معنای مورد نظر در اين پژوهش تعيين شود

 عدالت.1

:در كتب لغت در باب معانى لغوی عدل موارد زير ذكر شده است
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و تفريط؛ جزا و انصاف؛ استقامت؛ ميانه بين افراط ؛)ثواب، سزای اعمـال(دادگری

ج1414ابـن منظـور،( حكم به حـق ؛ 15:471ج،1414؛ زبيـدی،11:436-430،

).3:133ج بى تا، طريحى،

و انصاف به معنـای آن اسـت كـه بـه و عدل به معنای انصاف قسط به معنای عدل

و يا هر آنچه كه بـر عهـده اوسـت از او  شخص هر آنچه كه به او تعلق دارد، داده شود

م: �لعدُ�«: گرفته شود Zرt� Zهو �عطا � �Sخذ م�ا علي�ه�إلنصا* � 1 و بـه عبـارت»ا

ايـن تعريفـى مشـهور از ). 12:502ج، 1414زبيدی،( ديگر دادن يا گرفتن حق است

و مفسرين به آن اشاره كـرده :1ج، 1417طباطبـايى،( انـد عدالت است كه برخى فقها

ج؛ اندلسى،1405،4:427؛ خوانساري،379 تا؛ صافى،7:319بى تا، ).62:بى

و اسـاس بـودن آن اسـت كـه. امری الزامى استعدالت الزامى بودن عدل از پايه

و به همين دليل در مورد آن گفته شده است w«: نشات گرفته از حق بودن است �ضع
y موض�عه Zz«)،يا)1()331و12:21ج،1417طباطبايى»��لع�د� يض�ع �الم�و

يا)526: 1382دشتى،(»مو�ضعها وضعيتى است سـزاوار، بايسـته؛ يعنى عدالت اقدام

).210-206: 1386 اكبريان، على( كه در جای خودش بايد انجام گيرد

 عقل.2

نُهى و ِحجر معـانى ديگـر آن چنـين. اسـت) ضد حماقت(عقل در لغت به معنای

تثبيت در امور، قلب، قدرت تميزی كه به وسيلة آن انسان از ساير حيوانات جدا: است

من( گردد مى جوهر مجرد از ماده يا همـان نفـس.)459-11:458ج،1414 ظور،ابن

از ناطقه انسان، آنچه كه حقايق اشياء را درك مى و محل آن سـر يـا قلـب اسـت، كند

و عـدول از طريـق  و به اين معناست كـه صـاحب عقـل از انحـراف عقال گرفته شده

.)1370:65 جرجانى،( شود مستقيم باز داشته مى
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و فلسفى عقلمعانى.2.1  اصطالحى

:در آثار فلسفى معانى اصطالحى زير برای عقل ذكر شده است

و تميز ميان اشياء-أ ).1405:108فارابى،( دور انديشى

مى قوه-ب و ايجاب چيزی  ). 103: 1983فارابى،( كند ای كه حكم به نفى

و قوة نفس كه به وسيلة آن انسان به مقدمات كلى-ج صـادق يقـين استعداد ذهن

).1405:22ارسطو،( كند پيدا مى

و ادراك معقـوالت در نفـس وجه نظری قوه ناطقه در نفس آدمى كه سبب معرفت

 ). 109-1983:104فارابى،( شود مى

مىـه و شر را ).226- 207: 1979ارسطو،(شناسد استعداد طبيعى در آدمى كه خير

).1384:409طو، ارس( عقل الهى يا اصل نخستين يا عقل كل

شـود، به جز معنای اخير؛ ساير معانى كه تفاوت اساسى در ميـان آنهـا ديـده نمـى

.گيرد تواند در دايره اين بحث قرار مى

و عقل عملي.2.2  عقل نظري

و عقل عملى دو جنبه از يك حقيقت است كه تفاوت آنها به متعلـق)2(عقل نظری

،»عقل نظـری«درك، بودن يا نبودن چيزی باشد، هرگاه متعلق. گردد درك آنها باز مى

» عقل عملـى«و هرگاه متعلق درك شايستگي بوجود آمدن يا ترك كردن عملي باشد،

)3.(است

 اثبات صغرا در مستقالت عقليه.3

و قـبح مقدمه صغری در مستقالت عقليه چنين است كه عقل توانايى درك حسـن
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ع.)4(برخى از افعال را دارد كهمى) يا حكم(قل درك برای مثال » عدل نيكوست«كند

و قبح چيست؟.»ظلم ناپسند است«و  در اين مقدمه مراد از حسن

و قبح.3.1  معانى حسن

و قبح معانى مختلفى دارد كه تنها يكى از آنها در اين بحث مدنظر است :حسن

و مخالفت با آنها؛ برای مثال قتـل زيـد مصـلحتـأ و مصلحت ى موافقت با غرض

و مفسـده و موافق غرض آنهاسـت و برای دشمنان او دارد ای بـرای دوسـتانش دارد

.مخالف غرض آنهاست

و منافرت؛ مانند زيبايى يـا زشـتىـب سازگاری يا ناسازگاری با طبع يا مالئمت

.يك منظره

و قبح جهلـج و نقص؛ مانند حسن علم .كمال

آن فعل به گونه مستحق مدح يا ذم است مانند حسن ای باشد كه از نظر عرف فاعل

و قبيح بودن اين پوشش برای عـالم  بودن پوشيدن لباس نظامى برای پاسدار در جامعه

.كند كه به اختالف عرف نيز تغيير مى

وـ فعل به گونهه ای باشد كه شارع انجام دهنده آن را به دليل انجام آن مدح گويـد

و ما را به ستايش او امر كند مانند واجب ات؛ يا شارع فاعل او را به دليل انجام آن ذم كنـد

و قبح شرعى است. ما را به نكوهش او دستور دهد؛ مانند محرمات .اين معنای حسن

برخورداری فعل از وجهى كه سبب شود انجام دهنده آن در نزد عقل به دليل انجام

و عقاب روبرو شود و ثواب يا ذم .)1404:316 اصفهانى،( آن، با مدح

و عدليه در قسم اخير است و. نزاع بين اشاعره اختالف بين آنها در ايجاب جزئـى

هسـتند) مباح عقلـى(سلب كلى است؛ زيرا هر دو گروه قبول دارند كه برخى از افعال 

و نه ذم .كه فاعل آنها نه مستحق مدح است
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و اين كـ ه دليل اصلى بر صحت نظر عدليه ضروری بودن اين مسئله نزد عقل است

همچنـين.)5()2:37ج،1368 خـوئى،( يـابيم آن را به صراحت نزد وجدان خود مى

و احسان  دليل مشهور برای اين مسئله چنين است كه عقال در حسن افعالى چون عدل

و كذب ضار شك نمى و عدوان و قبح ظلم آنو صدق نافع و از جهـت كـه غيـر كنند

همچنين. گيريم كه اين مسئله از شرع نيست متشرعين هم به آن اعتقاد دارند، نتيجه مى

و اين مسئله هرگز تغيير نمى كنـد، چون از خصوصيات عرف قابل تغيير بودن آن است

ادله ديگـر بـر ). 1412:317 توني،( عرفى نيز نيست؛ پس عقلى بودن آن متعين است

و نواهى حضرت حق است؛ مانند و روايات در برخى از اوامر : اين مسئله، ظهور آيات

ِْحسا�{
ْ
َ� اإل بِالَْعْدِ� ُمُر

ْ
يَأ َ َ الَْف,واِحش{: همچنين،)90:النحل(})ِ�+ اب+ ���َ bَ+َحر )ِن+ما }قُْل

و قبح شرعى يا)33: االعراف( و قـبح، تكلـف كه حمل آنها بر حسن ساير معانى حسن

.)6()1404:320 اصفهانى،( واضح است

از. در بين عدليه دو نظر درمورد اين قضايا وجـود دارد نظـر مشـهور كـه آنهـا را

و. داند اوليات مى و نظر ديگر كه اين قضايا را از مقبوالت عامه يعنى قضايای مشهوره

كه. شمارد آراء محموده مى ظلـم«و» عدالت حسن اسـت«قضايای نزاع در اين است

و صـحيح بـودن نكـوهش»قبيح است ، آيا به معنای صحيح بودن مدح نسبت به عدل

و ذم و مفسدت است يا مـدح نسبت به ظلم به دليل شامل بودن اين افعال بر مصلحت

.رسد بر اساس توافق آراء عقال به اثبات مى

و نفـس معتب) عقلى(آنچه در مواد اوليه قضايای برهانى ر است، تطابق آنها با واقع

گانه؛ يعنـى اوليـات، حسـيات، اين قضايا منحصـر در ضـروريات شـش. االمر است

و حدسيات است و. فطريات، تجربيات، متواترات اما آنچه كـه در قضـايای مشـهوره

بدين معنا كه هيچ واقعيتى غير. آراء محموده معتبر است، مطابقت آنها با آرای عقالست

).311و42-2:43ج،1374 غروي اصفهانى،( فق آراء عقال بر آن وجود ندارداز توا
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 اّولى بودن اين قضايا.3.2

و حكم به و بديهيات هستند نظر مشهور عدليه آن است كه اين قضايا از ضروريات

ای از حكما آنها را از مقبـوالتو منافاتى ندارد كه عده)7(بداهت آنها نيز بديهى است

ك و مفسـدهه ماده جدل هستند، بر شمرند؛ زيرا آنها خواسـتهعامه اند بـرای مصـلحت

يـك. شمارند، مثال بزنند كه منافات با بـداهت آن نـدارد عامه كه همه آن را معتبر مى

و هـم در مقبـوالت قـرار گيـرد . قضيه واحد ممكن است از دو حيث هم در يقينيـات

ن هركس به خود رجوع كند مى و مفسده، حاكم بـه يابد كه با قطع ظر از اعتبار مصلحت

و. احكام مذكوره است بدين جهت احكام مذكوره از جماعتى كـه عـارف بـه مصـالح

و يا غافل از آن باشند نيز حتمًا صادر مى و حال آنكه اگـر اتفـاق مفاسد نباشند شود،

).61-1362:62 الهيجى،( مذكور داللت بر ضرورت نكند، ضروری متصور نشود

 آراء محموده بودن اين قضايا.3.3

و فعل مكروه بر دو گونه است و ذم برای فعل محبوب اقتضـای-1: اقتضای مدح

و مقتضى برای مقتضا اين اقتضا. اقتضای غايت برای ذی غايت-2. سبب برای مسبب

و عدليه است .مورد نزاع بين اشاعره

م كهىمثال برای گونه اول، ذم زشتى كار انسان مسىء كه سبب شود در درون كسى

و كار او را ذم كند و عقوبت به وجود آورد در اين مسـئله. به او بدی شده انگيزه انتقام

و معلول  در)ذم(سبب به وجود آمدن ذم، واقعى است؛ به عبارت ديگر هر دوتای علت

. آن ناظر به واقعيت است

كه) مانند عدل(كاری مثال برای گونه دوم بنابر اين نظر، حكم كردن به مدح فاعل

و به ذم فاعل كاری كه مشتمل بر مفسـده عامـه) مانند ظلم(مشتمل بر مصلحت عامه
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و. است و جلـوگيری از اخـالل در آن و ذم، حفظ نظـام در اين موارد غرض از مدح

و رئـيس آنهـا  و تقبيحى از طرف عقال و به همين دليل، چنين تحسين بقای نوع است

مى) شارع( و ظلم سبب مصـلحت عامـه گير صورت و ذم نسبت به عدل د؛ يعنى مدح

نام اين موارد تاديبات صالحيه يا آراء محموده است؛ در اين موارد استحقاق. گردد مى

و ذم برای ظلم به حسب تطـا بق آرای عقالسـت نـه در نفـس االمـر مدح برای عدل

ج1374 غروی اصفهانى،( ،2:314-313.(

و واقعًا نيـز مطابقـت كنـد از مـواردی اگر در حكمى مطابقت بر وجود معتبر باشد

و اگر چنين مطابقتى معتبـر نباشـد از مشـهورات اسـت  است كه قبول آن واجب است

از).1:221ج،1403 خواجه طوسى،( بر ايـن اسـاس چـون قضـاياي مـورد بحـث

 غـروی( باشند)و آراء محموده()8(ضروريات ششگانه نيستند، پس بايد از مشهورات

ج1374اصفهانى، ر2:43-42، و التنبيهات،. ابن سينا:ك.؛ همچنين ،1403 االشارات

.)9()61-1364:62؛ همو، 219-1:221ج

 ثمره بحث.3.4

و آراء» ظلـم ناپسـند اسـت«و» عدالت نيكـو اسـت«اگر قضايای از مشـهورات

با محموده باشد، آنگاه افاده تصديق جازم مى واقع معتبر نيست؛ كنند، ولى مطابقت آنها

اما اگر از ضروريات باشـند، آنگـاه افـاده. بلكه مطابقت آنها با آرای عقال مالك است

و نفس االمر مى و تصديق جازم همراه با مطابقت با عالم واقع كنند كـه از آن بـه حـق

و يقين تعبير مى و ظلم را شناخت و يقين، مصاديق عدل شود؛ يعنى بايد بر اساس حق

ج1374غروی اصفهانى،(ق آرای عقالنه تطاب ،2:316.(

در ثمره ديگر آن است كه در هنگام شك در مصداق ظلم يا عدل بودن مسـئله ای،

و در فـرض  و بنای عملى آنها مراجعه كـرد فرض نخست برای رفع شك بايد به عقال
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ج1413حكيم،( دوم بايد به وجدان هر شخص مراجعه شود ؛ اگر شـك بـر)4:439،

و در نهايت به اصول عمليه مراجعه كردطرف .نشد بايد به ساير ظنون خاص معتبر

 نقد.4

و عقليه است هريك از اين قوا. نفس شامل قوای متعددی مانند قوه غضبيه، شهويه

و مخالف دارای موافق و مخـالف آن، ها هايى است؛ مثًال انتقام موافق قوه غضبيه است

كه. عدم انتقام است و تنظيم آنها بر اساس مخفى نيست شان قوه عاقله تعديل همه قوا

در. عقل است و مالئمت با قوه عاقله، مالك . است بودن مسئله» عقلى واقعى«مناسبت

و و قبح ظلم آن است كه عدالت مناسب بـا قـوه عقليـه معنای عقلى بودن حسن عدل

و در نتيجه تنها از احكام عقالييه نيستن آن.دظلم مخالف با آن است شاهد اين مسـئله

و  است كه نفرت عقل از ظلم ثابت است، حتى اگر هيچ ارتباطى با انسان يا حفظ نظام

ج1413 حكيم،( اخالل به آن نداشته باشد ،4:26-25()10(.

آنچه سبب شده عقال حفظ نظام را كه دارای مصلحت عامه اسـت تـرجيح دهنـد،

w ~{«همان معنای لغوی عدالت كه  Zموض�عه«يا » حق حق�ه�عطا y Zض�ع �ل��� «

و مفسـده عامـه در  است؛ يعنى مصلحت عامه با قرار گرفتن هر چيز در جـای خـود،

بـر ايـن. آيـد خارج شدن هر چيزی از جای خود يا عدم اعطای حقوق به وجـود مى

و بررسى قرار گيرد كه آيـا از احكـام عقاليـى  اساس، بايد معنای عدالت مورد تحليل

ي ا از احكام عقلى واقعى؟ جعلى است

از آنجا كه معنای كلى عدالت تنها مربوط به نظام انسانى يا حفظ نوع نيست، بلكـه

� �ال��«: شود به كل عالم مربوط مى �:5ج،1363 كلينـى،(»بالعد� قامت �لس�مو�

مى) 267 همچنين بـا تصـور دو مفهـوم. شويم كه حسن آن تنها عقاليى نيست متوجه

ي و حسن مىعدالت و قبح ظلم و قبح، عقل بالضروره حكم به حسن عدل وا ظلم كند
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در زمره اوليات از ضروريات ششگانه، مانند كل بزرگتـر از جـزء خـود اسـت، قـرار

در. گيرد مى و نزاع تنها اشكالى كه سبب شده برخى آن را از اوليات نشمارند، اختالف

مى. اين مسئله است و واضح اسـت كـه اسـتحقاق«: نويسد برای مثال محقق اصفهانى

و ظلم از اوليات نيست بگونه و ذم نسبت به عدل ای كه در حكم به نسبت بين آنها مدح

چگونه چنين باشد در حالي كه در ايـن مسـئله بـين. تصور دو طرف قضيه كفايت كند

و اختالف است ج1374 غروی اصفهانى،(»عقال نزاع ،2:43.(

ت فوق عموم آنها باشد، در پاسخ بايـد گفـت نـزاع در در عبار» عقال«اگر مراد از

و ظلم در بين آنها نيست؛ زيرا انسـان هـا بـه دليـل اصل مدح يا ذم مفهوم كلى عدالت

عقلشان هيچ اختالفى با يكديگر ندارند، هرچند در تطبيق بر مورد، بين آنهـا اخـتالف 

در عبـارت فـوق» عقـال«اما اگر مراد از ). 177-2:188ج،1417 طباطبايى،( باشد

از» علما« باشد، بايد گفت كه نزاع آنها تنها در اين است كه اين دو قضيه، اولى است يا

آن.»آراء محموده« اختالف آنها در اين مسئله، دليل بـر عـدم اتفـاق بـه اوليـه بـودن

كفايـت«شود؛ اما آنچه مالك است آن است كه تطبيق معيار قضيه اوليه بودن، يعنى مى

و مـا ايـن را بـه»طرفين در تصديق اتحاد آنهاتصور  ، بر اين دو قضيه نيز صادق است

. يابيم صراحت در وجدان خود مى

 درك يا حكم عقل.5

كند؟ يـا ايـن كـه تنهـا درك سوال اين است كه آيا در قاعده مالزمه عقل حكم مى

:كند؟ دو نظريه در پاسخ به اين سوال وجود دارد مى

ش: نظريه اول از)11.(انى جز درك نداردعقل و بعث تشـريعى به اين دليل كه الزام

.)12(وظايف شارع است

مى: نظريه دوم  اين مسئله به برخى از معتزله نسبت داده شده اسـت. كند عقل حكم
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ج1418 حكيم،( ،2:267-266.(

و تنهـا در اثبات يا نفى حكم عقل در كارايى آن در استنباط احكام دخالت ندارد

» حكم به العقـل«موثر است؛ اگر قائل به حكم عقل باشيم عبارت تبيين قاعده مالزمه

و بر اساس نفى آن، بايد به» حكم«به تاويل نياز ندارد درك لـزوم انجـام دادن يـا(را

).1381:61 على دوست،( تاويل برد) ترك كردن

اما به هـر است،» درك عقل«گرچه نظر مشهور علمای اصول از حكم عقل معنای

مى. در قاعده مالزمه استفاده شده است» حكم«تقدير از كلمه  رسد مراد از حكم به نظر

و قبح. در قاعده مالزمه تصديق است با اين توضيح كه در دو قضيه مشهور حسن عدل

و محمول، بعد از تصـور ظلم كه به آن مثال زده مى شود، بحث از تصديق بين موضوع

ه. آنهاست گونه كه قبًال مطرح شد، از مصاديق اّوليات است كه با تصور ماناين مسئله

و محمول، حكم صادر مى و. شود دو طرف موضوع علت چنين حكمى ماليمت عـدل

اين قضايا از مواردی است كه نتيجه عملـى دارد،.)13(منافرت ظلم با قوه عاقله است

به عقل بـه معنـای» حكم«در چنين حالتى نسبت دادن. يعنى بايد در عمل تحقق يابد

تصديق اين قضايا مانعى ندارد؛ درنتيجه معنای حكم كردن شـرع نيـز تصـديق آن بـا 

.است) وجوب يا حرمت(لحاظ نتيجه عملى داشتن يعنى 

 اثبات كبرا در مستقالت عقليه.6

بحث مهم ديگر، اثبات كبرا در مستقالت عقليه، يعنى قاعده مالزمه بين حكم عقـل

sما حكم به �لعقل«: مفاد قاعده مالزمه در مستقالت عقليه چنين است.و شرع است
Acمى«يعنى » حكم به �ل به.»كند هر آنچه عقل به آن حكم كند شرع نيز بدان حكم

تا انصاری،( باور شيخ انصاری فاضل تونى اولـين كسـى اسـت كـه عنـوان) 230:بى

و شرع را در كتب اصولى شيعه  :1412 تـونى،( وارد كرده استمالزمه بين حكم عقل
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و قبل از او تنها عنوان)171 � قبح �Y طرS عقل«، ��ک حسن/� �مطـرح بـوده » �ثبا

مى. است كند كه او اين عنوان را از فاضل زركشى كـه معتقـد بـه نفـى همچنين اشاره

تا انصاری،( مالزمه است، اخذ كرده است هـای اصل اين مسئله از دل نزاع). 230:بى

ا مىبين و قبح عقلى سرچشمه و معتزله درمورد حسن :1413 زركشـى،( گيـرد شاعره

145-146.(

و فاعـل آن را هرگاه عقل به وجود مصلحتى تمام در انجام دادن عملـى پـى بـرد

و ستايش يافت به طريق لمى متوجه مى شويم كه شرع مقدس نيـز بـه مستحق پاداش

ان. كند وجوب آن حكم مى و انجام دهنده آن را همچنين اگر عقل در جام عملى، مفسده

و عقاب ديد شرع نيز به آن حكم مى ؛)31-1372:32 مطهری،( كند مستحق نكوهش

و مفاسد هستند درك مصلحت ملزمه يا وجود مفسـده. زيرا احكام شرعى تابع مصالح

مراد از عقـل).2:26ج،1417 بهسودی،( در يك عمل بايد همراه با عدم مزاحم باشد

/2طباطبـايى، حاشـيه كفايـه،( اسـت» عقل عملى«اين بحث يعنى قاعده مالزمه در 

188-177.(

و حكـم شـرع گفتگـو در قانون مالزمه از مالزمه واقعى بـين درك قطعـى عقـل

مى. شود مى و مصلحت انديشى بايـد بـه لـزوم عقل درك كند كه هر قانونگذار حكيم

و ترك فعل دارای مفس عقل هنگام قطـع، جـز. ده حكم كندانجام فعل واجد مصلحت

و مطابقت قطع خويش با واقع، چيزی نمى و در تطبيـق واقع نظـر قانونگـذار بـا بينـد

).95-1381:94 دوست، على( كند ديدگاه او شك نمى

و اثبات بر اساس هر دو نظر » sما حكم به �لعقل حكم به �لAc«قاعده مالزمه

و قبح عقلي افعا و تقبيح عقلـى موجود در مورد حسن ل مطرح است؛ زيرا اگر تحسين

بر به معنای توافق آرای عقال به دليل مصلحت يا مفسده عامه باشد، بى شك شارع نيز

و بلكه رئـيس آنهاسـت اساس آن حكم مى امـا اگـر. كند چرا كه شارع از جمله عقال
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م و قبح عقلـى و نفس االمر درمورد حسن و ذم در واقع طـرح بحث از استحقاق مدح

و تقبيحى كشف مى شـود؛ زيـرا اگـر شود، به طريق اولى حكم شارع به چنين تحسين

و نفس االمر اسـت شارع بخواهد نظری غير از آن داشته باشد، الزمه اش جهل به واقع

ج1374غروی اصفهانى،( كه نسبت به آن منزه است  ). 321و 2:320،

و.باشد اعتبار احكام عقلى به مقطوع بودن آنها مى هر ادراك عقلى كه موجب قطع

جزم كامل شود، وسيله اثبات حكم شرعى است؛ اما ادراك ناقص عقلى كه بر اسـاس 

و جـزم در آن وجـود نـدارد، صـالحيت اثبـات ترجيح ظنى حاصل مى و قطـع شود

و عناصر استنباط را ندارد هيچ ).35:ق1395صدر،( يك از اجزا

و و ادلـه اخـتالف البته ممكن است در دليل عقلى برداشت از آن مانند ساير منابع

و فقيهى مسئله و ديگـری آن را مقتضـای وجود داشته باشد ای را وجه ظنى بشـمارد

و بر اساس آن فتوا دهد ).149: 1381 على دوست،( حكم عقل بداند

 معيار عقل در تشخيص مصاديق عدالت.7

و تبي و اثبات قابل طرح در مقام ثبـوت، احكـام. ين استعدالت در دو مقام ثبوت

و مفاسد هستند بر. داير مدار مصالح عدالت در اين مقام بدين معناست كه احكام شرع

و حق هستند معنای عدالت در مقام اثبات اين اسـت كـه بـرای اثبـات. اساس عدالت

توان به طور مستقيم به عنوان عدالت رجوع كـرد؟ بـا توجـه بـه احكام شرعى آيا مى

پ مىمباحث و مقـام ثبـوت اسـت يشين، . توان گفت مراد از ادله عدالت، عدالت واقعى

عدالت واقعى بدين معناست كه در اوامر دينى، عدالت همان چيزی است كـه در عـالم

و ثبوت، عدالت است ُمُر{: فرمايـد به عنوان مثال وقتـى خداونـد مـى. واقع
ْ
يَ,أ َ )ِ�+ اب+

.عدالت است،آن چيزی است كه در مقام واقع،امر، متعلق)90:الجنحل(}بِالَْعْد�

تشخيص مصاديق عدالت به كمك عقل در بين فتـاوی فقهـا نمـود بيشـتری پيـدا
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مى. كند مى و ظلم استناد و اطمينان به عدل . كنند فقها بدون تكيه بر عرف، بلكه با علم

آ و واقع و ظلم، مقام ثبوت هرگـاه. نهاستاين امر حاكى از اين است كه مالك عدالت

و يقـين حاصـل  و از اين حكم استقاللى، قطع عقل مستقال حكم به عدالت يا ظلم كند

نظر عرف. تواند اثبات كننده حكم شرعى باشد؛ زيرا حجيت قطع، ذاتى است شود، مى

و اطمينان را داشته باشد از آن حيث حجـت اسـت كـه بـه  نيز در صورتي كه قيد قطع

و فكر هوش مي آور مندانه يقينحكم مستقل عقل اكنـون چنـد نمونـه از ايـن. گردد بر

: كنيم فتاوی كه در قالب معيار عقل قابل انطباق است، بررسى مى

مى-الف و سـاير امام خمينى درمورد حرمت ربا تصريح كند كه روايات صـحيحه

و كارهـای نيـك روی شـود مـردم از تجـارت ادله داللت دارند كه ربا سـبب مى هـا

و ظلم است.ندبرگردان ظلم در ). 553ص،2ج:ق1421خمينى،( علت حرمت، فساد

و ظلم واقعى دارد و اعتباری نيست، بلكه داللت بر يك نقص بر ايـن. ربا امری عرفى

. اساس شارع مقدس آن را تحريم كرده است

را به عنوان دليل بر اين» عدل اسالم«ابن ادريس حلي در مسئله ضمان مثلي،-ب

مى» مكان مطالبه«ك در مطالبه مثل، كه مال ص2ج:ق1410حلـى،(كنـد است، ذكر ،

مى). 491 به از اين استدالل استفاده به» عدل«شود كه تمسك در جايى كه مجتهد قطع

و در مساله ضمان مثلى مالك در مطالبه مثل، از آن جهـت  تحقق آن دارد، جايز است

مىاست كه در غير آن اگر طرف» مكان مطالبه« . شود مقابل راضى نباشد، حقش ضايع

و نفس االمر است كه حكم عرف گاهى مطابق آن اسـت ضايع شدن حق در عالم واقع

مى.و گاهى نيست و از تعليل ابن ادريس حلى استفاده شود كه فهـم مجتهـد از عـدل

.تواند برای اثبات حكم شرعى حجت باشد ظلم، هرگاه جنبه اطمينانى داشته باشد مى

مي-ج و غيبـت را بـا ادلـه اربعـه ثابـت  دانـد شيخ انصاري حرمت كم فروشـى

مي). 315و 199صص،1ج:ق1420انصاری،( دانيم يكـي از ايـن ادلـه همانطور كه
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و حرمت آن به حكم عقل مي و غيبت .كند عقل است كه اشاره به ظلم بودن كم فروشى

بر ظلـم بـودن دارد كـه هـر ايجاد نقص بر افراد در بسياری مواقع به عيان، داللت

و يقيين به آن شهادت مى كـم فروشـى، تضـييع حقـى. دهد انسان سليم النفسى با علم

ب و ثبوت ايـن حـق،. وجود آمده استه است كه به واسطه انعقاد قرارداد در عالم واقع

و نوع آن است؛ اما اگر ثابت شد، كسى حـق تضـييع آن را نـدارد . تابع شرايط قرارداد

و به طور خاص كم فروشى، عقل نيز به قبح عالوه بر ادله نقلى بر حرمت تضييع حقوق

. كند اين كار حكم مى

و ثبوت، سبب حكم به وجوب و مفسده برخى از افعال در عالم واقع پس مصلحت

و ظلم مى و يا تحقق عناوين عدل و مصـالح بـه. شودو حرمت برخى از ايـن مفاسـد

و  و حكم به عدل يـا قدری در عالم اثبات واضح عيان است كه همه به آن اذعان دارند

مىظلم  و يقين .كنند بودن آن با قطع

اين مسئله در جامعه ايمانى كه بـه. شود غيبت نيز سبب تضييع حق برادر مومن مى

و قيامت اعتقاد دارد، بيشتر قابل تصور است برادران دينى، حقوقى نسبت. توحيد، معاد

از جمله اين حقوق رعايت حال. به سبب ايمان بوجود آمده استبه يكديگر دارند كه 

و چه در غياب او اسـت و دفاع از او چه در حضور اگـر ايـن حقـوق كـه. برادر خود

و حرمـت آن  و مفسده است رعايت نشود، ظلم تحقق يافتـه نشات گرفته از مصلحت

های اخوت بـين از جمله مفاسد نشات گرفته در اين عمل پاره شدن رشته. عقلى است

. كند مومنين است كه جامعه ايمانى را دچار آسيب مى

و ظلم دانسته اسـت-د محمد حسين نائيني در حرمت تصرف مال غير آن را قبيح

 ). 211ص،2ج:ق1413آملى،(

و قبح عقلى مى و ظلم ذيل قاعده حسن در تمسك به عدل و نواهى گنجد كه اوامر

و روايات مربوط به آن ار تصرف در مال غير در حالت عادی بـه. شادی هستندآيات
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و ايـن مسـئعقل انسان توانايى. حكم عقل قبيح است له تشخيص اين مطلـب را دارد

و  و زمان ديگر به حسن آن حكم كنند؛ چراكه حسن عرفى نيست كه زمانى به قبح آن

و ظلم، واقعـى و اين دال بر اين است كه عدل وبـ قبح برخى افعال، ذاتى آنهاست وده

.تشخيص آن در توان عقل است

و و امانـت و ميزان، ادای دين از...همچنين عناوين وفای به عهد، شكر، ايفای كيل

و و عناوين سرقت، تهمت، غصب به...مصاديق عدالت از مصاديق ظلم هستند كه عقل

و بدون مزاحم آنها را تشـخيص مى و مفسده تام و يقين، مصلحت و جزم و قطع دهـد

مىح .دهد، هرچند كه ادله نقلى نيز بدان ارشاد كند كم به وجوب يا حرمت آن

 گيري نتيجه.8

و قبح برخى از افعـال را دارد بـرای مثـال عقـل حكـم. عقل توانايى درك حسن

كه مى و قـبح عقلـى بـه معنـای.»ظلم ناپسند است«و» عدل نيكو است«كند حسـن

جام دهنده آن در نزد عقل به دليل انجـامش برخورداری فعل از وجهى كه سبب شود ان

و عقاب روبرو شود و ثواب يا ذم . با مدح

آنچه كه در اثبات صغرا در مستقالت عقليه با ارائه ادله پذيرفته شد، نظـر مشـهور

و قبح ظلم بود همچنين بنا بر هر دو نظر مطرح در اين. مبني بر اّولي بودن حسن عدل

ح ميزمينه، قاعده مالزمه بين و شرع اثبات .شود كم عقل

و غيـر مشـهور جهـت يـافتن از يافته هاي ارائه شده در ثمره نزاع بين نظر مشهور

قلمرو عقل در تشخيص مصاديق عدالت اين است كه اگر اين قضايا از اوليّـات باشـد، 

و قـبح ظلـم مطـرح  و عالم واقع نسبت به دو قضـيه حسـن عـدل بحث از يقين، حق

و بر اين اساس شناخت مصاديق آنها بايد. شود مى و براساس اطمينان بـه حـق يقيني

و عـرف بـه خـودي خـود. اي باشد واقع بودن آنها در هر زمينه درنتيجه، نظـر عقـال
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و نمي و ظلم باشد، مگر اينكـه بـا وصـف يقـين تواند مرجع شناخت مصاديق عدالت

و ظلم است، بـا. اطمينان همراه باشد بنابراين عقل را يارای تشخيص مصاديق عدالت

و بـه اين شرط  و ظلـم و قطع دريابد؛ چراكه مصـاديق عـدل كه آن را بر اساس يقين

و  و امور بايسته كه بر اساس حق باشـد، بـا ظـن عبارت ديگر، يافتن مواضع شايسته

. يابد گمان تحقق نمى

در مقـام منشأ برخى از فتاوی مراجع نيز همين تشخيص عقالنى مصاديق عـدالت

ب. است اثبات و اطمينان مبتنـى بـر بدين معنى كه فقها دون تكيه بر عرف، بلكه با علم

و ظلم استناد مى و.كنند عقل، به عدل و مفسده برخى از افعال در عالم واقـع مصلحت

و ظلم مى و يا تحقق عناوين عدل و حرمت برخـى. شود ثبوت، سبب حكم به وجوب

و عيان است كه  و مصالح به قدری در عالم اثبات واضح همه به آن اذعان از اين مفاسد

و حكم به عدل يا ظلم  و يقيندارند .كنندمى بودن آن با قطع

ها نوشت پي
مى)1( � اhا� ع,ن اVنك,ر«: نويسد شيخ طوسى در تعريف سلطان عادل السلطا� العا�� اآلمر باVعر��

تا(»الواضع االشياM مواضعها ).356: شيخ طوسى، بى

و)2( مىفارابى در تعريف عقل نظری  شأنه ليسما علم اإلنسا� بها �و� ال�� فاhظرية«: گويد عملى چنين
�T نسا� يعمله( صالT .�شأنهما يعر� بها ال�� العملية �Tبإ�ا�ت,ه اإلنسا� يعمله «)،؛)24: 1996فـارابى

 م,ن اV,د�¥H بتفا�H العم¤ العقلمع اhّظر£ العقل تفا�T� Hّ�«: همچنين در تفاوت آنها چنين آمده است
ج1374غـروي اصـفهانى،(»ب,ه اليؤ©T� به� يؤ©�T ينب§ مّماT� يعلم�T ينب§ مّما اVد�� )ّ� حيث ،2:

ج1419؛ مظفر، 311 ج1417؛ صدر، 1:222، ،4:120.(

و)3( و عملى دو نيروی متفاوت هسـتند كـه يكـى مبـدا درك نظر ديگر در اين باب اين است كه عقل نظری

و اطالق عقل بر آنها مشترك لفظى يا تشابه استديگری  � العقل يطل,قª ه,ذ� الق,و�«:مبدا فعل است
ج1403خواجه طوسى،(»باش¬اک االسم ا� ما يش,ابهه � الق,و� ال,� ي,د�ک به,ا«:؛ همچنـين»)2:352،

Kاط,ال � � بالقو� ال� بها ص,ا�H مص,د�ا لالفع,ا� يس, عق,ال عملي,ا �اhفس االشياM يس العقل اhظر
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� ثاني,ه مص,د� العقلª القوتU باالش¬اک اللفظى الختالفهما من حي,ث ا� اال�_ منه,ا نظ,~ االنفع,ا�
� كونهما قو ج1403قطب الدين محمد رازی،(»© اhفسالفعل ا� بطريق التشابه الش¬اكهما ،2:352(

و معتزله در بين فالسفه يونان مطـرح)4( و نزاع بين اشاعره از نظر تاريخى اين مسئله قبل از حكمای اسالمى

تا(بوده است  ).104: 1406؛ بحرانى،6: سبحانى، بى

).171: 1412توني،(»ا´ملة³ بهما ال²��� لقضاM ثبوتهما� اoّق�«)5(

و قبح عقلى يا شرعى به منابع ذيل رجوع شـود)6( و عدليه در نزاع حسن : برای بررسى تفصيلى ادله اشاعره

.337-339و83-85: 1407؛ همو،59-63: 1375عالمه حلى،

)7(»µك,م بب,داهتها ايض,ا ب,ديoال يقبل االنكا� بل ا سـبزواری،(» ا� ·��� هذ� االح¶b بمرتبة

1375 :322.(

مى)8( و غير يقينيات تقسيم و اطالق آن بر اين دو قسم از بـاب اشـتراك مشهورات به دو قسم يقينيات شوند

ج1403قطب الدين رازی،(است» ما يعم اع¬ا� اhاr بها«معنوی بر  ؛ سـبحانى، بـى 1:220-219،

).239: تا

و شيخ الرئيس نيز قبول دارند كه يك قضيه ممكن اسـت هـم از اوليـات بـه)9( كسانى مانند محقق اصفهانى

و هم از مشهورات و تنها آنهـا. حساب آيد و قبح ظلم ندانسته اما اين مسئله را شامل قضايای حسن عدل

ج1374غروی اصفهانى،(شمارند را از مشهورات مى ،2:315.(

 ان,ه كما«: اند از علما حكم عقل را به معنای حكم قوه عاقله به معنای فلسفى آن نپذيرفته هرچند برخى)10(
 حك,م ب,ل الفلس¸ بمعناها العاقلة القو� حكمهو ليس العق¤ باoكم اVرا� با� يعلم�T ينب§
ج1417صدر،(» سنةT� كتا<)i مستندغ~ اCقU� ا´ز¹bوª العقل يصد�� ،4:120-119.(

�يد)�)11(
ُ
Tة� القّو� نفس العم¤ بالعقلwد�Vالّ شأنها فليس ا( � ف,ا�«؛)315غروی اصـفهانى،( اإل��ا
 م,ن الت¾,يع� األم,ر ل,يس�الbT الش,ا�½ ا�ا�� ¼,اM ال« هذاا�� اإل��ا�هو انما العقل شأ�

» اإلل,زاbال اإل��ا�) العق,ل( ش,أنها� عرف,ت V,ا...الش,ا�½ قبا�³ شا�¿هو يكو�ح� شئونه

ج1368خوئى،( ،1:116.(

بهسودی،(» اVو_ �ظائفمن فهو الت¾يÃ ا?عث� اإللزاT bما� )ال� ليس اإل��ا� شأنه العقلا�«)12(

ج1417 ،2:16.(

 من,افر�� األ�� مالئم,ة بمعÊ الظلم قبح� العد� Èسن العقل حكمبه نلbÇ اcّ£: با´ملة�«)13(
ËاÌج1413حكيم،(»العاقلة للقو� ا ،4:26.(
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 نامه كتاب
 قرآن كريم.1

و البيع).ق1413(آملى، محمد تقى،.2 جالمكاسب ، تقريرات درس محمد حسين غروی نائينى،2،

.موسسة النشر االسالمى: قم

:، بيـروت11ج. العـربلسـان).ق1414(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم.3

.دارالصادر-دارالفكر

و التنبيهات).ق1403(ابو على، حسين بن عبد اله بن سينا.4 خواجه نصـير:، شرح1ج. االشارات

قم: الدين الطوسى، شرح الشرح .دفتر نشر كتاب: قطب الدين الرازی،

و االلهية«النجاة ). 1364( ----.5 و الطبيعية .مرتضوی: تهران.»فى الحكمة المنطقية

.حكمت: شرف الدين خراسانى، تهران: ترجمه.مابعدالطبيعه). 1384(ارسطو.6

: عبـدالرحمن بـدوی، كويـت: اسحاق بن حنين، تحقيق: ترجمه. كتاب االخالق).م1979( ---.7

.وكالة المطبوعات

و مجلـس الـوطن: عبدالرحمن بدوی، كويـت: تحقيق. كتاب البرهـان).ق1405( ---.8 ى للثقافـه

.الفنون واآلداب

.دار إحياء العلوم اإلسالمية:قم. الفصول الغروية).ق1404(اصفهانى، محمد.9

تا(اندلسى، ابن حزم. 10 .دار الفكر: احمد محمد شاكر، بيروت:، تحقيق7ج. محلى). بى

جالمكاسب كتاب).ق1420(انصاری، مرتضى. 11 قم1،  الم:،

.األنصاري الشيخ لميالد الثانية المئوية الذكرى بمناسبة العالمي ؤتمر. 12

تا( ---. 13 قم: مقرر. مطارح االنظار). بى .^موسسة آل البيت: ابو القاسم كالنتر،

سيد: تحقيق. قواعد المرام فى علم الكالم).ق1406(بحرانى، كمال الدين ميثم بن على بن ميثم. 14

ا: احمد حسينى، قم .العظمى المرعشى النجفى... مكتبة آية

، تقريـرات درس آيـة اّهللاٰ سـيد2ج. مصـباح االصـول).ق1417(بهسودی، سيد محمد سـرور. 15

.الداوري مكتبة: ابوالقاسم خويى، قم
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:قـم محمد حسـين الرضـوى الكشـميرى،:محقق. الوافية في األصول).ق1412(توني، فاضل. 16

.مجمع الفكر اإلسالمي

.ناصرخسرو:، تهرانكتاب التعريفات).1370(سيد شريف جرجانى، مير. 17

، تقريرات درس آية اّهللاٰ سيد محمد حسـينى4ج. منتقى االصول).ق1413(حكيم، عبد الصائب. 18

.مطبعة أمير: روحانى، قم

جا2ج. االصول العامة).ق1418(حكيم، محمد تقى. 19 .^المجمع العالمى الهل البيت:، بى

جالسـرائر).ق1410(حلى، ابن إدريس. 20 قـم2، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة:،

. المدرسين

و).ق1407(حلى، ابو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن يحيى بن سـعيد هـذلى. 21 نهـج الحـق

قم:، تحقيقكشف الصدق .موسسه الدار الهجرة: عين اّهللاٰ الحسنى االرموی،

قم: تعليق. كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد قسم االلهيات). 1375( ---. 22 : جعفر سبحانى،

.موسسة االمام الصادق

ا. 23 (خمينى، روح جكتاب البيع).ق1421... .الخميني االمام آثارو نشر تنظيم مؤسسة:، تهران2،

محمـد حسـين، تقريـرات درس آيـة اّهللا2ٰج. أجـودالتقريرات). 1368(خوئى، سيد ابوالقاسم. 24

.مكتبة مصطفوي: نائينى، قم

، تعليـق علـى اكبـر4ج. جامع المدارك في شرح المختصـرالنافع).ق1405(خوانساري، احمد. 25

.مكتبة الصدوق: غفاری، تهران

.×موسسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمومنين:، قمترجمه نهج البالغه). 1382(دشتى، محمد. 26

أب. 27 تاج العـروس).ق1414(ي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي زبيدی، محب الدين

. دار الفكر:، بيروت15ج. من جواهر القاموس

البحـر المحـيط فـى اصـول).ق1413(زركشى، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اّهللاٰ الشافعى. 28

و الشوون االسالميه: كويت. الفقه .وزارت االوقاف

تا(سبحانى، جعفر. 29 و العقل). بى و السنة به قلم حسن محمد مكـى . االلهيات على هدی الكتاب

.الدار االسالمية: العاملى، بى جا
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تا( ---. 30 و التقبيح العقليين). بى بىبى. رسالة فى التحسين .نا جا،

نجفقلـى: تحقيـق. شرح االسماء فى شرح دعـا الجوشـن الكبيـر). 1375(سبزواری، مالهادی. 31

و چاپ دانشگاه تهران: حبيبى، تهران .موسسه انتشارات

تا(صافى، لطف اّهللاٰ. 32 بىبى. ثالث رسائل فقهية). بى .نا جا،

هاشمى حسـينى، سيد محمود:، تقرير4ج. بحوث فى علم االصول).ق1417(صدر، محمد باقر. 33

. موسسه دائرة المعارف فقه اسالمى: قم

.النجاح مكتبة: تهران. معالم الجديدة لالصول).ق1395( ---. 34

قـم1ج. الميـزان فـى تفسـيرالقرآن).ق1417(طباطبايى، سيدمحمدحسـين. 35 دفترانتشـارات:،

قم اسالمى جامعه . مدرسين حوزه علميه

تا( ---. 36 .بنياد علمي فكري العالمة الطباطبائي: قم.حاشيه كفايه). بى

تا(لدين طريحى، فخرا. 37 جا3ج. مجمع البحرين). بى . دفتر نشر فرهنگ اسالمى:، بى

تا(طوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن بن على. 38 و الفتـاوی). بى :، قـمالنهاية فـى مجـرد الفقـه

.انتشارات قدس محمدی

و التنبيهات).ق1403(طوسى، نصيرالدين محمد. 39 قم1ج. شرح االشارات .دفتر نشر كتاب:،

در فقه اماميه). 1386(اكبريان، حسنعلى على. 40 و(قاعده عدالت گفتگو با جمعى از اساتيد حوزه

و فرهنگ اسالمى: قم).دانشگاه .پژوهشگاه علوم

و عقل). 1381(على دوست، ابو القاسم. 41 و انديشه:قم. فقه .مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ

.×مكتبة سيدالشهداء: قم،2ج. نهايةالدراية).1374(غروي اصفهانى، محمدحسين. 42

فــى معــانى العقــل).م1983(فــارابى، ابــو نصــر. 43 بــريج،: تحقيــق. رســالة :بيــروتمــوريس

.دارالمشرق

.الزهراء: تهران. الجمع بين رايى الحكيمين).ق1405( ---. 44

و التنبيهاتشرح الشرح).ق1403(قطب الدين محمد بن محمد بن ابى جعفر الرازی. 45 . االشارات

.دفتر نشر كتاب:، قم2ج
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، تصحيح5ج. االصول من الكافى). 1363(كلينى رازی، ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق. 46

.دار الكتب االسالمية: غفاري، تهران أكبر علي:و تعليق

در اصـول اعتقـادات). 1362(الهيجى، عبدالرزاق. 47 الريجـانى تصـحيح صـادق . سرمايه ايمان

.انتشارات الزهراء: آملى، تهران

.صدرا: تهران. عدل الهى). 1372(مطهری، مرتضى. 48

قم1ج. اصول الفقه). 1419(مظفر، محمد رضا. 49 .مركز النشر التابع لمكتب االعالم االسالمى:،


