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چكیده
از مسائل مهم در دینپژوهی و فلسفۀ دین ،جایگاه و منزلت عقل در فهم دین استت ستلالام ملفلفتی در ایتن زمینت
مطرح میشود ك عقل چ نقش و منزلفی در فهم دین و تحقق معرفت دینی دارد؟ آیا نقش و كتاركرد آ تنهتا از ستنخ
ابزار فهم دین از سایر منابع است یا اینک در كنار سایر منابع معرففی دین ،از جایگاه منبعیت نیتز برختوردار استت؟ در
اندیشۀ غربی ب ویژه مسیحیت ،پاسخهای ملفلفی در این باب داده شده است ك با توج ب عنوا مقالت  ،از رترح آنهتا
صرف نظر می كنیم در اندیشۀ اسلامی چند دیدگاه ملفلف مطرح است ك از جملۀ آنها میتوا ب تفکتر اتاهرگرایی،
عقلگرایی اعفزالی و عقل مفعالی (تفکر شیعی) اشاره كرد ااهرگرایا ؛ اعم از اهل حدیث از اهل تسنن و اخبتاریو از
شیع بر اواهر دینی جمود دارند و ملالف هر گون تدبر عقلی در دین هسفند عقلگرایا اعفزالی (اعم از معفزلۀ قدیم
و جدید) معفقدند ك عقل در فهم و درک تمامی معارف دینی تواناست عقلگرایی اعفدالی (عقل شیعی یا عقل مفعالی)
ب هماهنگی بین عقل و شریعت و عقل و نقل تأكید دارد و برای عقل در ساحام ملفلف دین ،هم نقش ابتزاری قائتل
است و هم نقش و كاركرد منبعی در مقالۀ حاضر میكوشیم ب منزلتت عقتل (ابزاریتت و منبعیتت آ ) در هتر یت

از

ساحام ملفلف دین (عقاید ،احکام ،اخلاق و ) بپردازیم

واژگان كلیدی
دین ،عقل ،عقل مفعالی ،عقل معاش ،معرفت دینی

* نویسنده مسئول
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درآمد
 .1دین و معرفت دینی

دین در لغت ب معنای جزا ،راعت ،حکم ،شأ  ،عادم ،عبتادم ،حستاب و

آمتده استت

(رک :راغب اصفهانى179 :1949 ،؛ جتوهر ،1947 ،،ج 6119 :9؛ فراهیتد ،1944 ،،ج :9
 )71و در اصطلاح نیز تلقیهای ملفلفتی از دیتن وجتود دارد (روستى ،بیتتا ،ج 919 :1؛
رشیدرضا ،1919 ،ج 697 :1؛ رباربایى1 :1197 ،؛ جواد ،آملى 111 :1179 ،و 116؛ رشاد،
117 :1196؛ خسروپناه )21 :1196 ،تلقی كاركردگرایان  ،غایتشناخفی ،تعریف مبفنتی بتر
روش ،تعریف ب منشأ و خاسفگاه دین و

ك اغلب این تعریتفهتا از دیتن ،تعریتف بت

مصداق است مصداق دین در تعریف اندیشمندا و مفکلما استلامى ،همتا دیتن استلام
است و مراد ما نیز از دین ،دین اسلام خواهد بود اندیشمندا مسلما با توجت بت مستئلۀ
ضرورم بعثت انبیا و رسید انسا ب قرب الهى و تکامل حقیقى او ب صورم هدف اصلى
و اساسى دین ،ب تعریف و توصیف دین پرداخف اند
مراد از دین در اینجا ،دین نفسالامر ،است مشتیت حقیقتى و واقعتى الهتى بت دیتن
نفسالامر ،تعلق گرفف و هدایت انسا ها بر اساس آ رراحى شده است بترا ،كشتف و
ارلاع از دین نفسالامر ،س راه وجود دارد ،اول :آنچ انبیا و ب خصوص پیامبر اسلام و
ائمۀ معصومین ب مردم ابلاغ كردهاند و دوم از رریق عقل و حکم قطعى آ و راه سوم،
فطرم است و انسا ها متىتواننتد از راه نقتل (كفتاب و ستنت) ،عقتل و فطترم از دیتن
نفسالامر ،ارلاع پیدا كنند بنابراین بر اساس تعریف ملفتار از دیتن تعریتف یتل استت:
دین ،مجموعۀ حقایق مربوط ب خدا ،انسا و جها و ناشى از مشیت تکتوینى و تشتریعى
الهى است ك از س رریق (وحى ،عقل و فطرم) برا ،سعادم و كمال حقیقتى انستا بت
و ،گزارش مىشود ربق این دیدگاه ،دین نفسالامری ،همتا مجموعتۀ حقتایق ناشتی از
مشیت تکوینی و تشریعی است و دین مرسل ،حقایق گزارششدهاند (برای تفصتیل بیشتفر
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رک :علیتبار فیروزجایی )61-66 :1146 ،حقایق گزارششده ،از ی

سو ،ناار ب حقتایق

نفسالامری است و از ستوی دیگتر ،دارای ستاحتهای ملفلفتی نظیتر اعفقتادام ،احکتام
تکلیفی ،قضایای اخلاقی ،گزارههای علمتی و

استت كت بت محصتول فهتم و یاففت های

روشمند بشر از آ حقایق« ،معرفت دینی» 1ارلاق میشود معرفت دینی ،با ی

واستط بت

حقایق نفسالامری (ب مثابۀ مطابَق) در ارتباط است
اصطلاح معرفت دینی ،مركب (تركیب وصفی) از دو واژۀ « معرفتت» و « دیتن» كت در
اندیشۀ اسلامی ،ب معرففی ارلاق میشود ك ب نحوی با دین در ارتباط باشتد كت از جملتۀ
آ  ،علوم و معارف دینی رایج در حوزههای علمی است ك با مراجع و استفلراج از منتابع
دین ،یعنى كفاب ،سنت ،عقل و فطرم ،توسط عالما دینی حاصتل آمتده استت بنتابراین
معرفت دینی ،معرفت ب دین و از دین استت بت عبتارم دیگتر معرفتت دینتی ،حاصتل و
فراوردۀ فهم بشر از دین خواهد بود نسبت معرفت دینى با دین ،هما نسبت علم و معلوم
است؛ از اینرو معرفت دینی همانند سایر معارف بشری ،امر ،بشر ،و مفصف ب نقت

و

كمال ،خطا و صواب مىشود اصطلاح معرفت دینی ب معانی مفعدد دیگری نیز ارلاق شتده
است ك در این مقال  ،مد نظر ما نیست؛ از جمل  :ب معنای معرفت دین (فهم مطابق با حاق
و واقع دین) ،ب معنای معرفت الهی (نفس گزارهها و آموزههای دین = دین نفسالامری) ك
ملصوص معصومین است ،یا ب معنای مجموعتۀ علتوم یتا مطالتب دربتارۀ ادیتا و
(رشاد )91-94 :1191 ،ك بیشفر اخفلافام در این باب ،در واقع ب اخفلتاف دیتدگاههتا در
باب حقیقت و ماهیت دین برمیگردد (برای ارلاع تفصیلی از اصطلاح «معرفت دینی» ،رک:
علی تبار فیروزجایی 19 :1146 ،ب بعد)
با توج ب ساحتهای ملفلف دین ،معرفت دینی نیز ب انواع ملفلفی تقسیم میشتود؛
معرفت اعفقادی ،معرفت اخلاقی ،معرفت حُکمی ،معرفت علمی و

كت مقالتۀ حاضتر در

1. Religious Knowledge
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صدد است نقش و جایگاه عقل را در هر ی

از ساحام ملفلف دین و همچنین ستهم آ

را در اسفلراج و تولید انواع معارف دینی نشا دهد
 .2عقل

عقل در لغت ب معانی ملفلفی از جملت بت معنتای منتع ،نهتى ،امستاک ،حتبس ،جلتوگیر،،
بازدارندگی و نقیض جهل آمده است (رک :جوهر ،،هما  ،ج 1724 :9؛ ابنفتارس ،بیتتا ،ج
24 :9؛ فراهید ،،هما  :ج  )194 :1اصطلاح عقل در علوم ملفلف ،مففاوم استت عقتل در
اصطلاح علوم عقلی ،عمدتاً ب دو معنا آمده است :یکی ب معنتای موجتود ،كت اتتاً و فعلتاً،
مجرد است (مسفقل و بدو تعلق ب نفس و بد ) (رک :صتدرالدین شتیراز1191 ،،ق ،ج :7
 )621عقل در معنا ،دیگر ،یکی از قوا و مراتب نفتس انستانی استت در ایتن معنتا ،عقتل،
موجود مسفقلی نیست ،بلک با نفس مفحد است این معنا از عقل در مقابل قوۀ خیال ،وهتم و
حس قرار دارد و قادر ب ادراک كلیام است و مىتواند مسائل نظر ،را از مقتدمام بتدیهى و
معلوم اسفنباط كند عقل در معنای دوم ،چهار مرتب دارد :عقل هیولانى ،عقتل بالملکت  ،عقتل
بالفعل و عقل مسففاد (رک :حلى619 :1176 ،؛ صتدرالدین شتیراز114 :1964 ،،؛ رباربتایى،
 )699 :1919عقل ب عنوا یکی از قوای انسا  ،در آغاز ،خالى از هتر ادراكتى استت و فقتط
اسفعداد و قوۀ دریافت صور را دارد ك از آ ب عقل هیولانی تعبیر میشود در مرتبۀ دوم كت
از آ ب عقل بالملک ارلاق میشود ،نیروی عقل ،امور بدیهى ،اعم از تصتورام و تصتدیقام
را ادراک مىكند مثلاً وجود و نبود را درک مىكند ك اجفماعپذیر نیسفند یا وحدم و كثترم
را درک مىكند در این مرحل  ،عقل با دریافت معقولام بدیهى ،آمادۀ درک معقولتام نظتر،
از راه فکر و اسفدلال مىشود پس از آنکت عقتل ،تعتداد ،از تصتور و تصتدقام بتدیهى را
ب دست مىآورد ،مىتواند با تشکیل قیاس و برها  ،مجهولام نظر ،خود را معلوم كند عقتل
در این مرحل ك معقولام نظر ،بالفعل در آ حاضر است ،ب عقل بالفعتل نامگتذار ،شتده
است مرتبۀ نهایی عقل (عقل مسففاد) ،تمام معقولام بدیهى و نظر ،ب صورم بالفعتل در آ
حاضر بوده است و ب همۀ آنها الففام و توج كافی دارد این مرتب از عقل ،دارای تجرد تتام
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است تفاوم مرتبۀ عقل بالفعل و عقل مسففاد در ایتن خواهتد بتود كت عقتل بالفعتل ،همتۀ
معقولام را بالفعل در خود حاضر نداشت؛ ولى این توانایی را داشت ك هرگاه بلواهتد ،آنهتا
را حاضر كند (رک :رباربایى ،هما )
مراد از عقل در مقالۀ حاضر ،مرتبۀ سوم (عقتل بالفعتل) از معنتا ،دوم (یکتى از قتوا،
نفس انسانى ك انسا را از حیوا جدا مىكند) است این مرتب از عقل ،از جهتاتی ،بت دو
قسم نظری و عملی تقسیم میشود در این باب ،دیدگاههای ملفلفی مطرح هسفند برختى
دو قسم از عقل را دو قوه از قوای نفس انسانی و مبدأ ادراک دانستفند و معفقدنتد اخفلتاف
آ دو در نوع مدركاتشا است عقل نظر ،امور ،را درک مىكند كت رابطتۀ مستفقیمی بتا
عمل ندارد؛ مانند «اسفحالۀ اجفماع یا ارتفاع نقیضین» اما كار عقل عملى ،درک اموری است
ك ب اعمال اخفیار ،انسا مربوط است؛ نظیر «حسن عدل» و «قبح الم» (رک :ستبزوار،،
)114 :1129
در مقابل ،برخی دیگر ،عقل نظری را مبدأ تمامی مدركام و شناختها دانسف اند و كتار
عقل عملى را صرفاً مبدأ تحری

و انگیزش میدانند ب عبارم دیگر كار عقتل نظتر ،،هتم

شناخت حکمت نظر( ،هستها و نیستها) است و هم شناخت حکمت عملى (بایتدها و
نبایدها)؛ در حالیك كار عقل عملی ب مثابۀ نیروی اجرایی ،ایتن استت كت پتس از تحقتق
شناخت بایدها و نبایدها توسط عقل نظری ،نفس را برای اجرا و عمل ،برمیانگیزانتد (رک:
جواد ،آملى ،1196 ،ج  )199-91-166 :1ب نظتر میرستد دو قستم از عقتل ،دو نیتروی
مسفقل نیست؛ بلک تنها قوهای از قوای نفس انسانی است ك كارش شتناخت استت و بتر
اساس تفاوم مدرَكام ،ب نظری و عملی تقسیم میشود؛ از اینرو دیدگاه دوم نیتز چنتدا
دقیق نیست و مراد ما نیز از عقل نظر ،و عملى ،این است ك هر دو قسم ،مبتدأ ادراكنتد و
اخفلاف آ دو در نوع مدركاتشا است هر كدام نیز هم نقتش منبعیتت دارد و هتم نقتش
ابزاریت در ادام  ،ضمن تبیین دو نقش یادشده از عقل ،ب نقش و سهم آ در هتر یت
ساحام دین (عقاید ،اخلاق ،احکام و گزارههای علمی) خواهیم پرداخت

از
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منزلت عقل

بحث از عقل و منزلت آ از مهمترین مباحث دینپژوهتی محستوب میشتود در اندیشتۀ
غربی ب ویژه مسیحیت ،دیدگاههای ملفلفی در بتاب منزلتت عقتل مطترح استت دیتدگاه
ایما گرایی ،ایما را مقدم و برتر از عقل میداند (ژیلسو  )1 :1171 ،در مقابل ،برخی بتر
اصالت عقل ،تأكید داشفند (هما  )29 :در تاریخ اندیشۀ استلامی در بتاب منزلتت عقتل و
نقش آ در فهم دین ،دیدگاهها را میتوا در ست دستفۀ كلتی تقستیم كترد؛ اتاهرگرایی،
عقلگرایی اعفزالی و عقل مفعالی
ااهرگرایا ؛ اعم از اهل حدیث از اهل تسنن و اخباریو از شیع ك بتر اتواهر دینتی
جمود داشف اند و ملالف هر گون تعمق و تدبر عقلی در دین هستفند (شهرستفانی،1949 ،
ج )149 :1؛ عقلگرایا اعفزالی (اعم از معفزلۀ قدیم و جدید) ك معفقدند عقتل در فهتم و
درک تمامی معارف دینی تواناست (هما )92 :؛ عقلگرایی اعفدالی (عقتل شتیعی یتا عقتل
مفعالی) این گروه ب هماهنگی بین عقل و شریعت و عقل و نقل تأكید میكنند و معفقدنتد
عقل همانند وحی و شریعت ،از منابع معرفتشناخفی دین است در ایتن نگتاه ،عقتل هتم
نقش و كاركرد اسفقلالی (منبعی) دارد و هم نقش ابزاری (غیراسفقلالی)
منظور از نقش اسفقلالى عقل آ است ك در عرض كفاب و سنت ،ب عنوا منبع مسفقل
برا ،شناخت و فهم دین مطرح باشد و متراد از نقتش غیراستفقلالى عقتل ،همتا كتاركرد
ابزاری آ برای فهم كفاب و سنت است در غیرمسفقلام عقلی  ،عقل ب تنهایى قادر ب فهتم
و اسفنفاج نیست و صرفاً كبرا ،قیاس در اخفیار عقل قرار دارد؛ اما صغرا ،قیاس ،برگرففت
از نقل است قسم اول ،مسفقلام عقلی و قسم دوم غیرمسفقلام عقلی نام دارد
البف باید توج داشت ك بحث از قاعدۀ ملازم در هر دو قسم جار ،استت؛ از ایتنرو
هر دو قسم را «ملازمام عقلی » مىخوانند و عقل نیز در س جایگتاه كتاربرد دارد :صتغرا و
كبرا ،مسفقلام عقلی و كبرا ،غیرمسفقلام عقلی با توج ب اثبام حسن و قتبح اتتى و
عقلى ،صغرا ،مسفقلام عقلی (حُسن عدل) از اثبام بینیاز است؛ چو پتذیرش حستن و
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قبح اتى و عقلى هما پتذیرش صتغرا ،قیتاس مستفقلام عقلیت استت و اثبتام كبترا،
مسفقلام و غیرمستفقلام ،مفوقتف بتر اثبتام «ملازمت » استت (مظفتر ،1174 ،ج )691 :1
موافقا و ملالفا قاعدۀ ملازم  ،هر كدام ادلۀ زیادی ارائ دادند ك از ررح آ صترفنظتر
میكنیم (ادلۀ موافقا  :رک :میرزا ،قمى ،1179 ،ج  6 :6و 1؛ اصتفهانى ،1179 ،ج 169 :6؛
رک :بهبهانى42 :1919 ،؛ ادلۀ ملالفا  :رک :تونى ،1916 ،ج 176 :1؛ بحرانتى ،بیتتا ،ج :1
 24و  21و 111؛ اسفرآباد ،،بیتا )126 ،114 ،164 :عقل ،پتیش از آنکت بت عنتوا منبتع
معرفتشناخفی دین و معرفتدینی و ابزار فهمندۀ سایر منابع معرففی دین (كفاب و ستنت)
باشد ،تصدیقكنندۀ كفاب و سنت هم است
عقل منبعی

در مسفقلام عقلی  ،عقل ب تنهایى (بدو كم

نقل) ب عنوا ی

منبع مسفقل در شتناخت

دین ب كار میآید و تمامی مقدمام در اخفیار عقل قرار دارد مسئلۀ یادشده ،بر چند اصل و
مبنای كلی اسفوار میشود یکی از مبانی ،اصل حسن و قبح عقلى و قاعتدۀ ملازمت استت
اثبام منبع بود عقل در فهم دین ،مفوقف بر اثبام ملازمۀ میا حکم عقتل و حکتم شترع
است و اثبام ملازمۀ یادشده نیز مبفنى بر اثبام توانایى عقل در درک مناطها ،احکام شترع
است؛ از اینرو پرداخفن ب بحث منبعیت عقل ،امر ،ضرور ،است؛ چرا ك تا وقفى عقتل
را بر درک مناطها ،احکام شرعى توانا ندانیم ،نمىتوانیم آ را منبتع مستفقلی در شتناخت
احکام شرعی ب شمار آوریم و در قالب ملازمۀ حکم شرع از آ بهره بتریم (رک :هاشتمى،
 ،1949ج )161 :9
یکی دیگر از اصول ملثر بر نظریۀ منبعیت عقل ،مبنای دینشناخفی است ب اعفقتاد متا،
دین دربردارندۀ مجموع ا ،از آموزهها و معارفى (عقاید ،ارزشها ،احکتام و ) استت كت
عقل نسبت ب برخى از آنها میتواند نقش منبعیت (منبتع معرفتشتناخفی) داشتف باشتد و
برا ،پارها ،از آ حقایق ،نقش ابزار و وسیلۀ شناخت را بازی میكند (رک :جواد ،آملتى،
 649 :1179تا  )649پذیرش منزلت اسفقلالی عقل (منبعیت آ در عرض كفاب و سنت) با
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توحید در تقنین منافام ندارد ب عبارم دیگر ،منبع بود عقل در عرض كفاب و ستنت بتا
انحصار تقنین در شارع مقدس سازگار است؛ زیرا اولاً منبع بود عقتل بت معنتا ،كشتف و
فهم دین ب وسیلۀ عقل است هما گون ك قرآ و سنت نیز كاشف مراد شارع استت؛ ثانیتاً
پذیرش حکم عقل افزو بر حجیت اتى آ  ،بتا ا

شتارع مقتدس استت (رک :مطهتر،،

 ،1174ج 174 :1؛ علیدوست) 649 :1191 ،
عقل ابزاری

مراد از كاركرد آلى و ابزاری عقل این است ك عقل در خدمت سایر منابع قرار گیرد عقتل
ب این معنا از منابع دین نیست؛ بلک وسیل ا ،برا ،فهم كفاب و سنت (تثبیت ،رد ،تفستیر،
تلصی

 ،تقیید یا تعمیم) است از كاركردهای آلی عقل میتوا از اثبام حجیتت قترآ و

سنت؛ اثبام یا رد حجیت قطع ،اجماع ،خبر واحد و ؛ تشلی
بر اساس سنج های عقلی؛ تفسیر ادل  ،تلصی

سره از ناسره در روایام

 ،تقیید یا تعمتیم و مفهتومگیری از آنهتا و

سنجش و تأیید یا رد پارهای از فهمها و تفسیرها از مفو دینی و حل تعارض ادل نتام بترد
(رک :علیدوست)171-121 :1191 ،
 .1نقلگرایی (کنار گذاشتن کامل عقل)

اهل حدیث از میا اهل سنت و نیز اخبار،ها ،شیع  ،معفقدند كت تنهتا راه فهتم كفتاب و
سنت ،شناخت معنا ،الفاظ آیام و روایام است و غیر از این ،عقل هیچ دخالتت دیگتری
در درک و فهم كفاب و سنت ندارد اگر میا ااهر آی یا روایام با بدیهیام عقل تعتارض
پدید آمد ،بایتد اتاهر را مقتدم كترد (رک :موستو ،جزائتر ،1949 ،،ج  167 :1تتا 111؛
بحرانى ،هما  127 :تا 129؛ ابنتیمی  ،بیتا ،ج )2-9 :1
اندیشۀ افرارى اهل حدیث در كنار گذاشفن عقل ،در تفسیر آیتاتى چتو «یداللّت فتوق
ایدیهم» (ففح )14 :و مانند آ موجب شد تا آنا قائل ب جسمانى بود خداونتد (تجستیم)
شوند آنا در الفااى چو لوح ،قلم ،عرش و كرستى ،همتا مصتادیق متأنوس از اشتیا،
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خارجى و ماد ،و در الفااى چو علم ،قدرم ،سمع ،بصتر ،كلتام ،اراده ،رضتا و همتا
مصادیق مأنوس از افعال انسا را درک مىكردنتد و ایتن صتفام را بترا ،خداونتد ماننتد
صفام انسا مىدانسفند آنا در تفسیر قرآ  ،ب روایام صحاب و تابعین اكففا كردنتد هتر
جا ك روایفى بر معنا ،آی مىجسفند ،بر حسب آ قرآ را تفسیر مىكردنتد و هرجتا كت
روایفى نمىیاففند و معنا ،آ نیز ن

نبود ،بر آ توقف مىكردند و هیچ معنتایى بترا ،آ

قائل نمىشدند (رباربایى1141 ،ق ،ج )1 :1
 .2رویكرد عقلگرایی افراطی (معتزله)

برخى از اندیشمندا اسلامى بترا ،عقتل منزلفتى افرارتى قائتل بودنتد آنتا بتا مقبولتام
غیرقطعى ،رأ ،خود را بر كفاب و سنت بار و اصتول از پتیش پذیرففتۀ ختود را بتر قترآ
تحمیل مىكردند معفزل اولین فرق ا ،بود ك چنین نقشى برا ،عقل قائل بود آنتا بترا،
اثبام نظریام خود ،آیام و روایام را مطابق بتا عقایتد ختاص ختود تفستیر متىكردنتد
مهمترین اصل عقلى آنا  ،حسن و قبح عقلى است« :المعتارف كلّهتا بالعقتل ،واجبتۀ بنظتر
العقل و شکر المنعم واجب قبل ورود السمع و الحسن و القتبح صتففا

اتیفتا للحستن و

القبیح» (شهرسفانی ،1949 ،ج  ،1جزء  )91 :1بر این اساس آنها هرجا ك روایاتى برخلاف
آ یاففند ،تأویل بردند
 .3رویكرد شیعی (عقل متعالی)

یکی از رویکردها در باب منزلت عقل ،رویکرد اصولی – شیعی است ك ب آ عقل مفعالی
نیز ارلاق میكنیم عقل از این منظر ،افزو بر منزلت منبعی آ  ،دارای نقش ابزاری در فهتم
كفاب و سنت است جایگاه و منزلت عقل در این رویکرد بر اصول چهارگان اسفوار است:
 1محور دین و شریعت ،حکم خداوند است؛  6تنها منبعى (منبع ثبوتى) ك حکم خداونتد
از آ نشأم مىگیرد ،ارادۀ الهى است؛  1ادلۀ شرعى ،تنها كاشف از ارادۀ خداست؛  9ادلتۀ
شرعى ،یا نقلى است یا عقلى و ادلۀ نقلى یا كفاب است یا ستنت معصتومین بنتابراین
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عقل نیز مانند نقل دارا ،ویژگى حجیت و كاشتفیت از اراده و حکتم خداستت ،از ایتنرو
عقل مفعالی ،همفا ،نقل معفبر ،حجت است و هیچ فرقى با دیگر ادلۀ شترعى نتدارد و نیتز
معلوم شد ك عقل ،مقابل دین و جدا ،از آ نیست ،بلک عقل در برابر نقل است
 .1کارکرد عقل در ساحت عقاید

عقل در اثبام اصل دین و نیز اصول عقاید ،مىتواند ب عنوا منبع مسفقل مطترح باشتد در
این حوزه از عقاید و گزارهها ،عقل نقتش میتزا و معیتار را بتر عهتده دارد و در اثبتام و
پذیرش اصل شریعت ،اثبام اصول عقاید نیز توانمند است البفت برختی معتارف و اصتول
عقلىِ دین ،محصول وحی و سنت هسفند ك عقل در آ نمىتواند نقش میزا و معیار را بر
عهده داشف باشد یا ب عنوا منبع مسفقل باشد؛ مثلاً در مورد وجود ملائت  ،عترش ،جتن و
نظیر آ  ،عقل تابع تعالیم الهى است در حالیك اصل ضرورم دین و نیاز بشتر بت وحتى
و از راه عقل اثبام میشود ،اما در محدودۀ دین ،دلیل عقلتى مستفقل ،ملیتد دلیتل نقلتى
است و دلیل نقلى نیز ملید دلیل عقلى است و این در صورتى خواهد بتود كت بترا ،یت
مسئل هم دلیل عقلى مستفقل داشتف باشتیم و هتم دلیتل نقلتى مستفقل بت عبتارم دیگتر
هما گون ك دو دلیل عقلى ،میتوانند ملید هم باشند یا دو دلیل نقلى ملید یکدیگر باشند،
دو دلیل عقلی و نقلی مسفقل نیز شاید ملید و معاضد همدیگر باشند
از كاركردهای اسفقلالی عقل در اعفقادام ،میتوا ب موارد یل اشاره كرد :اثبام وجود
خدا ،صفام الهی ،ضرورم نبوم ،شرایط نبوم چو عصتمت ،تصتدیق كفتاب و ستنت،
اثبام حقانیت دین ،كشف صدق مدعی نبوم ،لزوم تحقق معاد با توج ب صفام خداونتد
و نظایر آ این مسائل را صرفاً از راه عقل برهانی میتوا بت اثبتام رستاند؛ در حتالیكت
اكففا ب كفاب و سنت در اثبام این مسائل ،مسفلزم دور است
عقل ب عنوا منبع مسفقل ،محدودیتهایى دارد ك از جملۀ آ  ،نتاتوانی در ادراک كنت
ام الهی است ادراک ام خداوند ،از توانایی عقل ،خارج است و حفتی انبیتا نیتز بت آ
راهی ندارند كن صفام خداوند ك عین ام اوست نیز برای عقل دسفرسناپذیر خواهتد
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بود (جوادی آملی )97 :1192 ،از این دو گسفرۀ ممنوع ك بگذریم ،آنچ برای عقل بتاقی
میماند ،امکا ادراک فیض خداست ك وج الل است فعل الهی و فیض الهی هما اهتور
خداوند و تجلی اوست و فهم و ادراک جَلَوام و فیوضام الهی ،ادراک خداوند محستوب
میشود؛ لیکن ن ادراک مرتبتۀ ام و كنت صتفام ،بلکت ادراک خداونتد در مرتبتۀ فعتل
(جوادی آملی)99 :1192 ،
 .2کارکرد عقل در ساحت اخلاق

در حوزۀ اصول و قانو های اخلاقى ،عقل انسانى مىتواند هم ب عنوا منبع مستفقل مطترح
باشد و هم وسیل و ابزار فهم از رریق كفاب و سنت اصتول و قانو هتای اخلتاقى صترفاً
مبفنى بر احساسام ،عوارف و احکام صادرشده از سو ،فرد و اجفمتاع و انشتایى محتض
نیسفند؛ بلک مبنا و پشفوانۀ واقعى دارند ب عبارم دیگر ،افعال اخفیار ،انسا كت موضتوع
قضایا ،اخلاقى هسفند ،واسط ا ،بین نیازها ،مربوط ب مراتب ملفلف وجود انسا و رفع
این نیازهاست و در نفیج بین افعال اخفیار ،و نفایج آنها رابط علّى و معلولى برقرار است
و از آنجا ك رابطۀ علّى و معلولى ،رابط ا ،واقعى است ،ارزشها ،مبفنى بر این روابط نیز
پشفوانۀ واقعى دارند و با توج ب حسن و قبح اتى و عقلى ،عقل توا اثبام و تبیین آ را
دارد ب بیا دیگر احکام اخلاقى مبفنى بر جها بینى و مبانی و اصول اولی هستفند و عقتل
در بیشفر موارد مىتواند ب عنوا منبع مسفقلی در تبیین و اثبام این اصول و احکتام باشتد
اما در جایى ك توا كشف رابطۀ علّى و معلولى را ندارد ،حکم اخلاقى را از رریق كفاب و
سنت ب دست مىآورد از كاركردهای استفقلالی عقتل در حتوزۀ اخلتاق عبارتنتد از :ادراک
حسن و قبح اتی افعال ،ادراک مفاهیم و اصول اخلاقی (توستط عقتل نظتری) ،تصتدیق و
حکم ب قضایای اخلاقی (توسط عقل عملی) ،تبیین رابطتۀ گزارههتای توصتیفی و ارزشتی
(رابطۀ هست و باید ) و
از مسائل كاركرد اسفقلالی عقل در حوزۀ اخلاق ،بحث حستن و قتبح افعتال استت كت
اخباریو شیع  ،هرچند ،حسن و قبح عقلتی افعتال را میپذیرنتد؛ قاعتدۀ ملازمت را انکتار

  399فلسفه دین ،دورۀ  ،31شمارۀ  ،3بهار 3101

میكنند آنا وجوب و حرمت اتی را قبول ندارند؛ مثلاً از «عدل حسن استت و فاعتل آ
مسفحق مدح است» ،نمیتوا ب حکم شرع رسید و نفیج گرفت كت آنچت در نتزد عقتل
قبیح حسن و مسفحق مدح باشد ،در نزد شارع واجب و مسفحق ثواب است و آنچ در نزد
عقل ،قبیح و مسفحق نکوهش باشد؛ در نزد شرع ،حرام و مسفحق عقاب است (اسفرآبادی،
بیتا )169 :آنا تمس

ب ملازمام عقلی را از راههای نامعفبر و انی میدانند كت علمتای

عام برای اسفنباط احکام شرعی تأسیس كردهاند (اسفرآبادی ،هما  146 :و )676
در حالیك بر اساس نظریۀ «حسن و قبح اتی و عقلی» هر عملی در ام ختود دارای
ویژگی زشفی یا زیبایی است افعال نیکو ،مانند عدالتورزی ،احسا ب دیگرا  ،كمت
مظلوم و

بت

ك ب خودی خود نیکو و حسن هسفند و خداوند نیز با همین ملتاک ،بت انجتام

داد آنها فرما میدهد یا از انجام داد آنها بازمیدارد« :اِنَّ اللهَّ یأمرَّ بالعدل ِ و الاحسدانِ ....و

ینهی عَّنِ الفحشاءِ و المُنکرِ» (نحل )44 :عقل ب تنهتایی و فتارغ حکتم شتارع ،توانتایی درک
حسن و قبح برخی افعال را دارد برخی گما میكنند ،تنها كاربرد اسفقلالی عقل در حستن
و قبح است؛ در حالیك ب اعفقاد ما ،حسن و قتبح ،دارای مصتادیق فراوانتی استت و ایتن
مصادیق ،در ساحام ملفلف دین ،نظیر ساحت فقهی ،حقوقی ،اخلاقی و

مففاوم استت

در حوزۀ اخلاق ،برخی از مصادیق حسن و قبح ،امتری بتدیهی و ضتروری هستفند؛ ماننتد
حُسن ادای دین ،رد امانت ،عدالتورزی ،احسا ب دیگرا  ،نجام غریق ،رعایت انصتاف،
حمایت از مظلوم و شکر منعم ،و نیز قبح خیانتت در امانتت ،التم ،ناسپاستی ،تجتاوز بت
حقوق دیگرا  ،پیما شکنی ،دروغگویی و بیانصتافی (مصتباح ،1179 ،ج 969 – 911 :6؛
جنّاتی )619-1174:614 ،آیاتی نظیر «هل جزاءُ الاحسانِ اِلا الاِحسانِ» (الترحمن )92 :یتا «
اِن اللهَّ لا یَّأمُر بِالفحشاءِ » (اعراف )69 :گواه این امر است بنابراین ،عقل ب تنهایی و بتدو
كم

شرع ،توانایی ادراک برخی از خوبیها و زشفیها را دارد علتاوه بتر بتداهت احکتام

عقلی؛ در مواردی مانند حسن ادای امانت ،عدالتورزی و سپاسگزاری نسبت ب كستی كت
ب وی احسا كرده ،یا قبح الم ،پیما شکنی و خیانت در امانت ،آیتام و روایتام زیتادی
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عقل را نور و حجت الهی دانسف اند (حسینی )21 :1191 ،بنابراین ،اگر در توانایی اسفقلالی
عقل ،تشکی

كنیم ،دربارۀ مهمترین احکام؛ نظیر ضرورم شناخت پروردگار و اراعتت از

اوامر و نواهی او نیز باید تشکی

كنیم و در نفیج  ،اصل ضرورم اراعت از اوامر و نواهی

الهی ،موج نلواهد بود
از دیگر مسائلی ك با پذیرش كاركرد عقل میتتوا بت بحتث و بررستی آ پرداختت،
مسئلۀ «رابطۀ هست و باید» است مراد از رابطۀ بتین هستتهتا و بایتدها ،رابطتۀ عقلتی و
فلسفی است یکی از روشهای اسفدلالی و اسفنفاجی ،روش برهانی خواهد بتود در روش
اسفدلال برهانی ،ب كم

عقل از ی

یا چند مقدمۀ یقینی و با روش صحیح ،ب نفیجۀ قطعی

میرسیم با توج ب كاركرد اسفقلالی عقل در حوزۀ اخلاق ،میتوا بتا روش صتحیح و بتا
تحلیل عقلی با ی

یا چند مقدم (هستها) ب یت

نفیجتۀ ارزشتی رستید لتذا منظتور از

ارتباط بین دانش و ارزش ،این نیست ك ب صورم ربیعی و بدو لحاظ تحلیل عقلی ،بتین
هستها و بایدها رابطۀ عینی وجود داشف باشد؛ بلک منظور این است ك عقتل مستفقلاً بتا
ملاحظۀ دقیق و تحلیل برخی گزارههای توصیفی (هستها) ،ب التزام ،دستفور و ارزش پتی
میبرد ب عبارم دیگر یکی از كاركردهای اسفقلالی عقل در حوزۀ اخلاق ،قابلیتت استفنفاج
عقلی بایدها و نبایدها از هستها و نیستها (ملازمۀ بین هست و باید) است
در مقابل ،برخى اندیشمندا غربی ب ویژه عالما منطتق و فیلستوفا اخلتاق ،معفقدنتد
هیچگون رابط ا ،میا واقعیت و ارزش وجود ندارد و واقعیت نمیتواند خاسفگاه ارزش و
اخلاق باشد ب نظر آنا  ،اسفنفاج «باید» از «هستت» یتا «ارزش» از «واقتع» نادرستت استت
()Resnik, 1998:31
این رویکرد تحت تأثیر آرای هیوم و كانت در اندیشۀ غترب و در اندیشتۀ استلامی ،بتا
تأثیرپذیری از تفکر اشعری ،رشد و توسع یافف و امروزه در بین دیناندیشا مفجدد نیز بر
این دیدگاه ،اصرار دارند بر اساس این تفکر ،منشتأ ارزشهتا و الزامتام ،خداونتد استت،
هما گون ك او خالق هسفی هم هست این جمل ك « :همۀ هستها ازوست ،هم بایتدها
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نیز ازوست ،ایجاد و ارشاد هر دو بت دستت اوستت و امتر و خلتق هتر دو از آ اوستت»
(سروش )111 :1121 ،دقیقاً گویای تفکر اشعریگری در اندیشۀ اسلامی و تقکتر كتانفی در
غرب است البف از تأثیرپذیری از هیوم نیز اینگون تصتریح شتده استت« :كشتف مغالطتۀ
اخلاق علمی و باز نمود نادرسفی اسفنفاج بایتد از هستت در تتاریخ فلستف  ،از ابفکتارام
دیوید هیوم است» (سروش ،هما  )614 :و در ادام نیز توضیح میدهد ك چترا از عقتل و
منطق نمیتوا انفظار داشت ك ی

قضیۀ اخلاقی را ب اثبام رساند یا ابطال كترد بت نظتر

میرسد ررفدارا این نظری در فلسفۀ اخلاق ،بیشفر تحث تأثیر دیدگاه عالما منطتق بتوده
است ك بیشفر منطقدانا منکر ارتباط دانش و ارزشند
با تحلیل عقلی و تبارشناسی این مسئل و ارتباط آ با منطق و همچنین تبیین رستالت و
وایفۀ منطقدانا  ،بهفر میتوا در این زمین قضاوم كرد بترای تحلیتل و ریشت یتابی ایتن
مسئل  ،باید اقسام مفاهیم و از جمل  ،مفاهیم منطقتى و فلستفی و تفتاوم آ دو را مطالعت
كرد مفاهیم در نگاه اولی بر دو دسف تقسیم مىشود :مفتاهیم حقیقتى یتا معقولتام اولتی،
مفاهیمى ك كاشف و حکایفگر از امر ،عینى و خارجى باشد و ماب ازای عینى داشف باشد
ب تعبیر دیگر بىواسط بر امر ،عینتى دلالتت كنتد؛ دستفۀ دوم از مفتاهیم ،معقولتام ثانیت
هسفند این مفاهیم ،خود بر دو دسف تقسیم مىشود :معقتول ثتانى منطقتى و معقتول ثانیتۀ
فلسفی البف مفاهیم دیگری نیز وجود دارند؛ نظیر مفاهیم اسفعار ،،كنایى و مجتاز ،ماننتد
زوجیت ،مالکیت و ریاست قسم دیگر ،از اعفباریام است ك ب بحتث متا ارتبتاط نتدارد
(رباربایى ،1176 ،ج )111 :1
مفاهیم محمولی در گزارههای اخلاقی نظیر باید ،نباید ،ختوب ،بتد و امثتال آ (اعتم از
مفاهیم ارزشی و الزامی) از سنخ مفاهیم منطقى نیسفند یا از موهومام یا از اعفباریام عرفى
ادبى مانند ملکیت و ریاست و امثال نیسفند در حالیك اگر مفاهیم محمتولی در اخلتاق از
این دسف مفاهیم باشند ،دیدگاه منطقدانا درست است؛ چنانک اگر كستى مفتاهیم اخلتاقى
را ،معقول اول بداند ،دیگر جایى برا ،بحث و گفتوگو باقى نمىمانتد در اینکت مفتاهیم
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اخلاقى ،معقول اول نیسفند ،اخفلافى نیست و هم قبول دارند ك مفهتوم «ختوب» یتا «بتد»
مانند مفهوم زرد ،سفید و

نیست ب عبارم دیگر مفاهیم ارزشى از سنخ مفاهیم توصتیفى

نیسفند؛ ولى با نفی این ،ب معنا ،اعفبار ،صرف و وابسف ب هن فاعل بود نیست ب تعبیر
دیگر ،از اینک مفاهیم اخلاقى مانند مفاهیم فیزیکى مفعتارف نیستت ،ایتن نفیجت بت دستت
نمىآید ك مفاهیم ارزشی ،از سنخ مفاهیم منطقى باشد و در نفیج ب همین دلیل نمتىتتوا
همۀ احکام و مفاهیم منطقى را بر مفاهیم اخلاقى حمل كرد بنابراین ،مفاهیم اخلتاقی نت از
سنخ توصیفی و ماهوی هسفند و ن منطقى؛ بلک مفهومى میا آ دو یعنی فلسفی هسفند
مفهوم «باید» در گزارهها ،اخلاقى در حکم لزوم ،وجتوب و ضترورم استت عبتارم
«باید از دزدی پرهیز كرد» ،مفهوم «باید» جایگزین س مفهوم «واجب»« ،لازم» و « ضرورم»
است مفاهیم س گان از نظر مفهوم و محفوا ،همانند هسفند؛ تفاوتشتا تنهتا در لحتاظهتای
دیگر است ك مفهوم «لازم» جنبۀ عرفتى دارد ،مفهتوم«واجتب» از لحتاظ شترعى و مفهتوم
«ضرورم» ،از ی

لحاظ ،مفهومی منطقى است و از جنبۀ دیگر ،از سنخ فلستفى استت؛ در

حالیك مفهوم «باید» ،در گزارۀ فوق مفهومى اخلاقى است نقطۀ اشفراک س مفهوم یادشده
در این است ك هر س  ،دارای جنبۀ ارزشی هسفند؛ اما مفهوم «باید» مفهومی الزامتی استت
ك با ارجاع آ ب س مفهوم ،جنبۀ ارزشی پیدا میكند نقطۀ اشفراک چهار مفهوم این استت
ك تمامی آنها بر وجود ارتباط واقعی بتین ایتن دو مفهتوم (دزدی و نفیجتۀ منفتی) دلالتت
مىكنند این ارتباط چیزی نیست جز انفکاکناپذیری و تلازم آ دو اما مستئلۀ اصتلی ایتن
است ك مفهوم و محفوا ،این واژهها و ارتباط ضروری بین آ دو ،ضرورم منطقى نیست؛
بلک ضرورم فلسفی است
ضرورم فداكار ،برا ،چیز ،غیر ماهیت فداكاری خواهد بود ضرورم منطقتى میتا
ی

مفهوم و اجزا ،حد ،و رسمى آ است ،ن میا ی

مفهوم و امور ،بیترو از آ از

ویژگی مفاهیم منطقى ،تحلیلپذیر ،منطقى است و كار تحلیل منطقى ،این است كت صترفاً
اجزا ،سازندۀ قضی ا ،را ك با آ گزارها ،بیا شده است ،آشکار مىكند در حالیكت در
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تحلیل مفاهیم اخلاقى مثل فداكاری ،صداقت ،بلشندگی ،ب تنهایى نمیتتوا بت ضترورم
رسید؛ بنابراین ،مفاهیم ارزشی و الزامام اخلاقى از سنخ مفاهیم منطقى نیستت و در نفیجت
ضرورم حاصل از مفاهیم اخلاقی نیز ضرورم منطقتی نیستت؛ زیترا مفتاهیم منطقتى كت
تحلیلپذیر ،منطقى دارد ،كاملاً درونی ،هنی و مففردند و با بیترو از ختود ستنجشپتذیر
نیسفند ،در حالىك مفاهیم اخلاقى این چنین نیست هرگاه دو شىء مثلاً فاعتل و هتدف یتا
فعل و هدف را با هم بسنجیم ،شاید ب نوعى ضرورم دست یابیم ایتن ضترورم كت بت
اصطلاح ،ضرورم بالقیاس نامیده مىشود ،بیانگر ضرورمها ،اخلاقى است تحلیل انستا
ب تنهایى ما را ب تعریفهای مفعارف منطقى مىرساند و ضرورمهتا ،منطقتى را بت دنبتال
دارد اما تحلیل فداكار ،ب تنهایى ما را بیرو از قلمرو ضرورم منطقى نمىبرد و ب الزام و
ارزش اخلاقى دست پیدا نمىكنیم؛ از اینرو در صورتى مىتوانیم الزام ،ضترورم و «بایتد»
اخلاقى را انفزاع كنیم ك انسا را با هدفها ،انستانی (كمتال مطلتوب) در نظتر بگیتریم،
آ گاه فعل را با آ دو مقایس كنیم ،اگر فعل یادشده سبب یا زمینتۀ رستید انستا بت آ
هدف باشد یا ترک آ سبب اخفلال در وصول انسا ب اهداف یادشده باشد ،مىتوا گفت
ك این كار برا ،این شل

ضرورم دارد و بایتد ایتن كتار را انجتام دهتد و ایتن یعنتى

ضرورم بالقیاس ك مفهومى فلسفى است (رک :مصباح یزدی)126 :1171 ،
حاصل آنک مفاهیم اخلاقى مربوط ب حوزۀ مفاهیم منطقى نیست؛ هما گون ك همانند
مفاهیم ماهوی یا معقولام اولی هم نیست و كسانی ك آ را ب عنوا مفاهیم منطقى قلمداد
كردند ،ب خطا رفف اند پس این رأ ،ك « :اسفنفاج باید از هست یا استفنفاج ارزش از واقتع،
نادرست است» ،در صورتى پذیرففنی است ك باید و ارزش ،از مفاهیم منطقى باشند و حال
آنک از سنخ مفاهیم فلسفی هسفند و منشأ و ساخت مفاهیم فلستفی از رریتق انفتزاع عقتل
است ،ن انفزاع از رریق مطالعۀ ی

مفهوم هنی؛ بلک از رریق تحلیل و مطالعۀ دو ماهیتت

عینی ك در حوزۀ اخلاق با مطالع عمل و هدف و تناسبسنجی بین آ دو ،مفهوم ختوب،
بد ،باید ،نباید و امثال آ را انفزاع میكند بنابراین جایگاه مسئلۀ رابطۀ بتین دانتش و ارزش
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در حوزۀ منطق نیست رسالت منطق ،تحلیتل گتزارههاستت ،منطتق ابتزاری بترای صتحیح
اندیشید است؛ اما تعیین كمیّت و كیفیت ارتبتاط گتزارههتا بتا بیترو از ختود ،ختارج از
رسالت دانش منطق و كار ،فلسفی استت بنتابراین ،استفنفاج ارزش از دانتش یتا التزام از
واقعیت ن تنها امکا پذیر است ،بلک ضتروری نیتز محستوب میشتود و در نفیجت  ،نظتر
كسانی ك با مفوسل شد علم منطق ،خواسفند جدایی و انفکاک دانش و ارزش را ب اثبام
برسانند ،صحیح نلواهد بود (سروش ،هما  649 :ب بعد) با مراجع بت قترآ كتریم نیتز،
میتوا ب این رابط ففوا داد بلشی از بایدها و انشائیام قرآنی ،نفیجۀ گزارههتای اخبتاری
و توصیفی است در برخى از آیام قرآ  ،پس از ررح توحید و هسفىشناسى توحید ،،امر
و نهی و انشائیاتی را برآ مبفنی كردهاند و اینگون اسفنفاجام ب روشنى دیده متىشتوند و
هرچند این تفریع و نفیج گیری ،اسفنفاج قضایا ،منطق صور ،ندارد ،نوعى ترتب ربیعى و
ارتباط عقلی را مىرساند ك كبرا ،آ  ،ی

قانو و باید عقلى عام استت خداونتد در آیتۀ

«اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبلنى و أقم الصلاة لذكرى» (ر  ،)19 :مسئلۀ پرسفش را ب عنوا ی
گزارۀ الزامی ،بر یگانگى معبود ك ی

هست ،ب شمار مىآید مفرتتب كترده استت (برختى

دیگر از آیام قرآنى دراین زمین و با همین لحن وجود دارد؛ ماننتد :انبیتاء69 :؛ متریم29 :؛
یونس1 :؛ غافر11 :؛ انعام 141 :تا 141؛ مریم12 :؛ زخترف91 :؛ انعتام 191 :و 199؛ انبیتاء:
46؛ حج1 :؛ هود )161 :در برخی آیام ،با تکی بر خالقیت ،مالکیتت و رازقیتت خداونتد،
دسفور ب برخی از احکام و اخلاق شکل گرفف است (مانند ملمنو  99 :تتا 44؛ یتونس11 :
و 16؛ زمر2 :؛ یس66 :؛ نساء ) 176 :یا پس از بیا حقایق و سنتهتای جتار ،در جهتا ،
ب صورم مسفقیم ،انسا ها را ب دینگرو ،،ایما  ،عبادم یا انفتاق و … فرمتا متیدهتد:
«… كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون ،بل اتبع الذین ظلموا أهوائهم بغيرعلم فمن یهلى مدن ألدل
الله و مالهم من ناصرین .فأقم وجهك لللین حنيفداً… .و اتقدو و أقيمدوا الصدلوة و لداتکونوا مدن

المشركين» (روم11-69 :؛ آیام :روم 17 :و 19؛ تغابن 9-1 :؛ حدیتد 7-1 :و …) در ایتن
آیام شناخت برخی حقایق در جها هسفى و رابطۀ موجودام با خداوند ،زیربنا ،اوامر و
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دسفوراتی قرار گرفف است ك انسا باید با توج ب آ زیربناها (واقعیتها و هستها) بت
این اوامر و دسفورام ،جامۀ عمل بپوشاند (رک :علوینژاد 11 :1177 ،و )19
 .3کارکرد عقل در ساحت احكام دینی

یکی از ساحام دین ،حوزۀ احکام فقهی است در خصوص احکتام فقهتى و فتروع دیتن،
عقل در برخى موارد همچو مسفقلام عقلی  ،انسا را ب حکم شرعى رهنمو متىكنتد و
در برخى از احکام و آموزهها ،عقل نقش آلى و فهمنده را بر عهده دارد بت عبتارم دیگتر،
عقل در حوزۀ احکام ،هم كاركرد اسفقلالی دارد و هم كاركرد آلتی از نقتش و كاركردهتای
آلی عقل در حوزۀ احکام میتوا ب تفسیر ادل  ،تلصی

 ،تقیید یا تعمیم و مفهومگیری از

آنها و سنجش و تأیید یا رد پارهای از فهمهتا و تفستیرها از مفتو دینتی ،حتل تعتارض و
تزاحم ادل و

نام برد (رک :علیدوستت )171-121 :1191 ،در ایتن زمینت  ،اخفلتاف آرا

محدودتر است
مراد از كاركرد اسفقلالی عقل ،دستیاففن ب حکم شرعی ،بدو كم

گترففن از دلیتل

شرعی و تنها با مقدمام كاملاً عقلی است ب عنوا مثال ،عقل بدو نیاز ب دلیتل شترعی و
صرفاً با دو مقدمۀ عقلیِ «شکر منعم واجب است» و «كلما حکم به العقل حکم به الشدر » بت
«وجوب شرعی شکر منعم» برسد این كاركرد در حوزه احکام ،بر اصول و مبتانی ملفلفتی
اسفوار است ك مهمترین آنها عبارتند از :تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعتی ،توانتایی
عقل نظری در درک مصالح و مفاسد ،توانایی عقل ب فهم و كشتف ملازمتۀ حکتم عقتل و
حکم شرع ،حکم عقل عملی ب حسن مصالح و قبح مفاسد و حکم ب انجام داد مصالح و
ترک مفاسد و
مسئلۀ كاركرد اسفقلالی عقل ،از مسائل اخفلتافی استت اهتل حتدیث از اهتل ستنت و
اخباریو شیع  ،اعفبار و حجیت عقل را در حوزۀ احکام ،ب رور كلى انکار كتردهانتد آنتا
تنها كفاب و سنت را ب عنوا منبع كشف و فهم احکام شرعی معفبر میدانند ب عنوا نمون
محمد امین اسفرآباد ،رئیس اخباریین شتیع و همچنتین نواخبتاریو  ،نظیتر میترزا مهتدی
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اصفهانی ،منبع احکام شرعی را منحصر در سنت معصومین میدانند (ر ک :استفرآبادی،
بیتا )169 :ب اعفقاد آنا  ،حکم هر فعلی تا روز قیامت ب نحو قطعی و یقینی در شتریعت
اسلامی بیا شده است و تنها راه قطعی برای دسفیابی ب احکام شرعی ،رجتوع بت روایتام
قطعی (سندی-دلالی) ائمۀ ارهار است« :لایجوز القضاء و لا الافتاء الا بقطدع و یقدين و مدع

فقل یجب التوقف» (اسفرآبادی ،هما  149 :و  )46آنتا خاستفگاه نظتام اجفهتاد و همچنتین
نظریۀ كاركرد اسفقلالی عقل را جها تسنن میدانتد و معفقدنتد وقتوع اخفلتاف در ادلت و
اسفدلال عقلی ،دلیل محکمی بر عدم اعفبار ادلۀ عقلی است (اسفرآبادی ،همتا ،694 ،149 :
199 ،119؛ اصفهانی)74 :1197 ،
در نقد این رویکرد ب اخفصار میتوا گفت ،اولاً این ادعا ك حکم هتر مستئل ای ولتو
جزیی ،صراحفاً در روایام بیا شده ،خلاف واقع است؛ ب ویژه اینک مستائل و پدیتدههای
جدیدی نظیر بان  ،بیم و

ب رور صریح در روایام بیتا نشتدهاند؛ ثانیتاً مفتاد روایتاتی

نظیر «علينا القاء الاصو اليکم و عليکم التفریع» (ابنادریس979 :1949 ،؛ حتر عتاملی:1941 ،
 )91گویای اعفبار و ارزش روش عقلی و اجفهادی است؛ ثالثاً با توج ب اینکت گففت شتد
تنها راه دسفیابی ب احکام شرعی ،رجوع بت روایتام قطعتی (ستندی-دلتالی) استت و در
صورم نبود چنین روایاتی ،باید توقف كرد ،چتو بستیاری از روایتام از لحتاظ ستند یتا
دلالت ،قطعی نیسفند ،باید ب تعطیلی بلش وسیعی از معارف و احکام شرعی ففوا داد
در مقابل ،اصولیین و فقها ،شیع  ،فیالجمل كاربرد اسفقلالی عقتل را در استفنباط احکتام
شرعى پذیرفف اند (صدر ،1491 ،ج 49 :1؛ نایینی ،بیتا ،ج  )126 :1عقل در فهم دین ،ب ویژه
در حوزۀ احکام ،محدودیتهایی دارد از جمل محدودیتهای عقتل ،نتاتوانی آ در در درک
برخی جزییام است (جوادی آملی172-179 :1191 ،؛ جتوادی آملتی )99 :1192 ،از دیگتر
محدودیتهای عقل این است ك نمیتواند میزا و معیار دین تلقی شود مراد از میزا بتود
این است ك هرچ را عقل میتواند بر درستفی آ اقامتۀ برهتا كنتد ،صتحیح و جتزو دیتن
انگاشف شود؛ ولی آنچ از دسفرس عقل فراتر و خرد بشری از تأیید اسفدلالی آ نتاتوا بتود،
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ناصحیح انگاشف شود و جزو دین ب حساب نیاید؛ زیرا برخی از حقایق دینتی فراتتر از تتوا
ادراک عقل است و عقل ب تنهایی نسبت ب آ نفیتاً و اثباتتاً موضتعی نتدارد (جتوادی آملتی،
 19 :1192و  )91البف این آسیب و محدودیت عقل ،دربارۀ سایر حوزههای دین نیتز صتادق
است و در حوزۀ احکام نیز ب رریق اولتی ،میتتوا بت آ استفناد كترد همچنتین از عقتل،
نمیتوا توقع شأ مولویت داشت؛ بلک تنها كاشف و ادراکكنندۀ احکام و دسفورهای الهتی
است؛ از اینرو شأ و نقش عقل در حوزۀ احکام شرعی ،صرفاً كاشفیت و مدركیت است ،ن
مولویت قاعدۀ ملازمۀ حکم عقل و شرع نیز كشف عقلی حکم شارع را اعفبار میبلشتد ،نت
اینک برای عقل جعل مولویت كند (رک :جوادی آملی ،هما )91-19 :
محدودیت عقل در كشف ملاكام احکام نیز مطرح است كشف ملاكام احکام توستط
عقل ،مشروط ب تحقق معرفت یقینی است ،در غیر اینصورم نمیتوا بت حکتم شترعی
دست یافت ،از اینرو از منظر اصولیین شیع  ،محصول روش قیتاس (تمثیتل) ،اسفصتلاح و
نظایر آ  ،اعفبار معرففی ندارد و در صورتیك ملاک احکام با همۀ خصوصیام و شترایطش
ب صورم قطعی و یقینی برای عقل كشف شود ،این در حکم علت تامّۀ كشف حکم استت
و معفبر خواهد بود (صدر ،1917 ،ج  )694 :1با توج ب تفاوم مسائل مربوط ب عبتادام
و معاملام ،نقش عقل در كشف منارام و ملاكام نیز مففاوم خواهد بتود عقتل در بتاب
معاملام ،میتواند منارام حکم را كشتف كنتد؛ در حتالیكت در امتور عبتادی و تعبتدی،
محدودیت عقل ،پررنگتر خواهد بود (رک :امتام خمینتی ،1194 ،ج 912-919 :6؛ همتا ،
ج  )99-97 :1ب ویژه اینک بسیاری از احکام معاملام ،احکام امضایی هسفند ن تأسیسی و
امضای شارع مقدس ،نسبت ب این دسف احکام ،ب معنای تأییتد توانتایی عقتل و یاففت های
عقلا ب ملاکهای این احکام و در نفیج تأیید منبعیت عقل هتم خواهتد بتود؛ بنتابراین ،در
مواردی ك عقل مسفقل ،بفواند ملاک تام احکام را كشف كنتد ،ایتن از بتاب كشتف علتت
حکم است و در اینصورم (كشف علت) ب مقدمام دیگری ،حفی قاعتدۀ «ملازمت » نیتاز
ندارد (رک :صدر ،هما  ،ج )161-164 :9
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خلاصه و نتیجهگیری
در باب نقش و منزلت عقتل در فهتم دیتن ،ست دیتدگاه كلتی مطترح استت؛ اتاهرگرایی
(و تعطیل عقل) ،عقلگرایی اعفزالی (توج افراری ب عقل) و عقل مفعالی (تفکر اعفتدالی)
هما گون ك در مفن مقال نیز اشاره شد؛ ااهرگرایا اعم از اهل حتدیث از اهتل تستنن و
اخباریو از شیع ك بر اواهر دینی جمود داشف اند و ملالف هر گون تدبر عقلی در دیتن
هسفند عقلگرایا اعفزالی (اعم از معفزلۀ قدیم و جدید) معفقدند ك عقل در فهتم و درک
تمامی معارف دینی تواناست عقلگرایی اعفتدالی (عقتل شتیعی یتا عقتل مفعتالی) كت بت
هماهنگی بین عقل و شریعت و عقل و نقل تأكید دارد و برای عقتل در ستاحام ملفلتف
دین ،هم نقش ابزاری قائلند و هم نقش و كاركرد منبعی متراد از نقتش استفقلالى عقتل آ
است ك در عرض كفاب و سنت و ب عنوا منبع مسفقل برا ،شناخت و فهتم دیتن مطترح
باشد و مراد از نقش غیراسفقلالى عقل ،هما كاركرد ابزاری آ است؛ یعنی نیرویی شناخفی
ك با روشهای عالمان  ،ب فهم سایر منابع دین (كفاب و سنت) میپتردازد از منظتر اغلتب
مففکرا شیع  ،عقل ،در تمامی ساحام دین ،اعم از عقاید ،اخلاق ،احکتام و

هتم دارای

كاركرد اسفقلالی و هم غیراسفقلالی است كاركرد اسفقلالی عقل در ساحام یادشده تفتاوم
دارد؛ مثلاً در حوزۀ عقاید و اخلاق ،نقش منبعی عقل ،پررنگتر و بیشفر استت و در حتوزۀ
احکام ،با توج ب تبعیت احکام از مصتالح و مفاستد و كتاركرد منبعتی عقتل در كشتف و
شناخت مصالح و مفاسد و همچنین در كشف منارتام و ملاكتام برختی احکتام بت ویتژه
احکام عبادی ،محدودیتهای بیشفری دارد؛ ولتی در بستیاری از احکتام معاملتام ،مستائل
اجفماعی و علمی ،منبعیت عقل ،اثبامشدنی است
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