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داریوش بخردیان

چکيده
با بررسي کتب و تصانيف علما ،ميتوان روش استداللِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد.
ابنادریس از فقهایي است که فقط به ادلّهاي تمسک ميکرده است که مفيد علم بوده و از راه قطع و یقين،
حاصل گردد از قبيل؛ کتاب ،سنت ،اجماع و دليل عقل .بنابراین ،ایشان دليل عقل را در مواردي که نص و
اجماعي نباشد ،به عنوان یک منبع مستقل ،در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دليلي معرفي ميکند،
که موجب قطع به حکم شرعي ميگردد .ایشان هر چند دليل عقل را به عنوان دليل مستقل معرفي ميکند؛
ولي مراد خویش از دليل عقل ،حدود و شرایط و موارد کارآیي آن را به وضوح ،معين و بيان نکرده و دامنه
آن را بسيار توسعه داده است .با بررسي موارد استعمال دليل عقل در آثار ایشان ،ميتوان به این نتيجه رسيد
که وي ،آن را به گونهاي تفسير کرده است که حتي شامل ظواهر لفظي مانند لحن خطاب و اصول عمليه
نيز ميشود .از منظر ایشان ،دليل عقل گاهي مستقالً و گاهي با استمداد از لفظ حکمي را درک ميکند و
در هر دو حجت است.
کليد واژه :دليل عقل ،قطع ،اصول عمليه ،مخصّص

 -1استادیار گروه فقه و حقوق اسالمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز ،شيراز ،ایران.

dbekhradi13@gmail.com
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مقدمه
گرچه اصوليان قبل از ابنادریس ،به کارگيري عقل در استنباط را انجام داده بودند؛ ولي این کار به طور
مختصر و محدود بود ،ولي وي نخستين فقيه شيعي است که بر عقل ،عنوان دليل بر حکم شرعي و منبعِ
استنباط اطالق کرده است و مي گوید :هرگاه ادلّه سه گانه دیگر (کتاب ،سنت و اجماع) وجود نداشته باشد،
معتمد در مسائل شرعي نزد محققان ،تمسک به دليل عقل است .در پرتو توجه وي به دليل عقل ،عمل و
اعتنا به خبر واحد تضعيف شد و رابطه ميان عقل و نقل در فقه وي به طور کامل نمایان گردید .بنابراین،
اخبار آحاد و نيز مواردى را که با عقل ناسازگار است ،به کلي آن را رد ميکند )595/2 :1410( .یا در مواردي
آن را توجيه مىکند( .ابنادریس )96/2 :1410 ،زیرا مبناي ایشان براي رسيدن به احکام الهي ،عمل به
ادلّهاي است که افاده قطع و یقين نماید امّا ادلّهاي که افاده ظن نماید براي دستیابي به احکام شرعي
کافي نيست .به همين دليل ادلّه را ،منحصر در کتاب ،سنت متواتر ،اجماع و دليل عقل ميداند.
نوشتار حاضر ،کوشيده است که پس از اشارهاي در باره حجّيت بودن دليل عقل در دین شناسى ،موقعيت
دليل عقل را در مقام اجتهاد از دیدگاه ابنادریس تبيين ميکند .با بررسي آثار ایشان معلوم ميشود که مراد
ایشان از دليل عقل بسيار وسيع است؛ به طوري که شامل اصول عمليه ،مالزمات عقلي و قياس اولویت
ميشود .گاهي مراد وي از عقل ،اصل برائت یا اباحه یا استصحاب و یا احتياط ميباشد( .ابنادریس،1410 ،
495 ،387/1؛  )128/2ابن ادریس ،به دليل عقل به عنوان ابزار صرف در شناخت احکام توجه ندارد ،بلکه
به عقل به عنوان یک از منابع شناخت احکام در دین توجه مى کند و در صورت فقدان نصّ قرآنى ،سنّت
متواتر و اجماع ،از حکم عقل استفاده مى کند .البتّه منبع بودن دليل عقل در نزد او ،تنها استقاللى نيست.
اعتقاد به عدم حجيت خبر واحد یکي از اساسيترین مباني ابنادریس در علم اصول است و این مبنا را
جزء ضروریات فقه اماميه دانسته و فقط به ادلهي قطعي و علم آور تمسک نموده است .همين مسأله موجب
شده است تا آرا و شيوه فقاهت وي ،متفاوت از آراي دیگر فقها شود.از طرفي در زمان ابن ادریس ،فقه
اماميه به دليل عظمت و نبوغ علميِ شيخ طوسي با رکود مواجه گردید به همين دليل ایشان به شدت عليه
آن اعتراض نمود و این باعث گردید تا فقه از رکود و ایستایي ،خارج و فقها ،اجتهاد و استنباط را به اوج
شکوفایي برسانند .بنابراین زمينه را براي ابداع روشهاي جدید استنباط و افکار جدید فقهي فراهم نمود؛
بنا براین دليل عقل را به عنوان دليلي مستقل در کنار سایر ادلّه قرار داد اما حدود و ثغور آن را بيان نکرد،
لذا در این نوشتار دنبال آنيم که مراد از دليل عقل در نزد ابن ادریس چيست؟ حدود و ثغور آن کجاست؟ از
طرفي جایگاه دليل عقل نسبت به سایر ادلّه چگونه است؟ آیا در طول سایر ادلّه قرار دارد یا در عرض آنها؟
و آیا مراد ایشان از دليل عقل با آن چه که در نزد معاصرین رایج است یکي است یا متفاوت از آنان؟
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ابنادریس با تعابير مختلفي از عقل و دليل عقلي یاد ميکند؛ از قبيل دليل العقل( ،ابنادریس،1410 ،
496 ،495 ،46/1؛  ،)449 ،116 ،19/2که بيشترین کاربرد را دارد ،ادلّه العقل در مقابل ادلّه السمع( ،ابن-
ادریس49/1 ،1410 ،؛  )388 ،334 ،116/2العقول (ابنادریس )409 ،75/1 ،1410 ،یا اصول احکام العقليه
(ابنادریس504 ،477/1 ،1410 ،؛  .)388/2با این همه ،هيچگاه مراد خود از دليل عقل و حدود و شرایط
آن را به صراحت بيان نکرده است.
 -1دليل عقل
 .1-1تعريف عقل
 .1-1- 1عقل در لغت
در کتابهاي لغت براي ماده عقل و مشتقات آن معاني بسياري بيان شده است که معناي مصدري و
اسمي هستند .معناي مصدري آن عبارت است از درک کامل چيزي؛ و معناي اسمي آن عبارت است از
نيرویي که با کمک آن خوب و بد ،حق و باطل ،راست و دروغ تشخيص داده ميشود .اصل در معناي عقل،
منع و بستن است و به این مناسبت ،ادراکي را که انسان بر آن دل ببندد و چيزي را با آن درک کند عقل
ناميده ميشود؛ همچنين به قوهاي که به واسطه آن ميتوان خير و شر ،حق و باطل را از یکدیگر تشخيص
داد .در مقابلِ آن ،جنون ،سفاهت ،حُمق و جهل است؛ که هر کدام به اعتباري به کار ميرود( .قریب،1366 ،
)124/2
ابن فارس گفته است :این ماده داراي یک معني اصلي است که بيشتر بر بستن و گرفتن چيزي و معاني
نزدیک به آنها داللت ميکند .از این جهت است که عقل از گفتن و انجام دادن هر قول و فعل زشت،
جلوگيري ميکند و از انجام آن بازميدارد .تعدادي از این معاني عبارتند از :حصن ،حبس ،پايبند شتر ،دیه؛
که در مقابلِ آن ،جهل قرار دارد .به قومي که در قتل خطایي ،مسؤول پرداخت دیه هستند ،عاقله گفته
ميشود70/4 ،1404( .و)71
ابن ادریس در مبحث عاقله ،به معاني عقل اشاره ،و آن را به معناي منع ،محکم بستن ،پاي بند شتر و
دیه استعمال کرده است .و وجه تسميهي عاقله را ،یکي از این وجوه بيان کرده است که دیه بر او واجب
است )333/3 ،1410( .و واژه عقال را در برابر دیوانگان ،کودکان و مریضهایي که بيماري ،باعث زوال
عقل آنان شده؛ قرار داده است( .ابن ادریس)409/1 ،1410 ،
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 .2-1-1عقل در اصطالح
اصوليان در مورد دليلِ عقل تعاریف گوناگوني ارائه دادهاند که برخي از آنها عبارتند از:
تعریف اول :دليل عقلي عبارت است از هر حکم عقلي که موجب قطع به حکم شرعي ميشود .یا هر
قضيه عقلي که به واسطه آن ،علم قطعي به حکم شرعي حاصل ميشود( .مظفر )133/3 ،1430 ،محقق
قمي همين تعریف را ارائه داده است)7/3 ،1430( .
تعریف دوم :هر حکم عقلي که به واسطه آن حکم شرعي حاصل خواهد شد( .نجفي اصفهاني ،بيتا،
)431
تعریف سوم :هر قضيهاي را گویند که عقل آن را درک ميکند و ممکن است که از آن حکم شرعي
استنباط شود( .صدر)279/1 ،1406 ،
تعریف چهارم :هر حکم عقلي که به واسطه دقت نظر در آن ممکن است بتوان به حکم شرعي دست
یافت( .حائري)316 ،1404 ،
بهترین و محکمترین تعریف ،تعریف اول است .مراد از "حکم" در تعریف ،ادراک است؛ زیرا وظيفه
عقل ،ادراک است نه این که حاکم و دليل بر ادلهي دیگر باشد( .عرسان عليان )114 ،2008 ،از طرفي در
تعریف ،قطع اخذ شده است که بذاته حجت است و قابل نفي و اثبات نيست .یعني اگر کسي به چيزي قطع
پيدا کرد ،باید براساس آن عمل کند و حق تخلف از آن ندارد.
امّا تعریف دوم؛ به گونهاي تعریف شده است که علم به آن ،مستلزم علم به حکم شرعي است؛ در حالي
که چنين مالزمهاي وجود ندارد.
بنابر تعریف سوم و چهارم هر قضيهاي که عقل آن را درک کند و از آن در راه استنباط حکمِ شرعي،
بهره بجوید دليل عقلي نام دارد؛ با قطع نظر از این که ،این بهرهبرداري مستقيم باشد یا غير مستقيم.
با توجه به آن چه در مورد مبناي ابنادریس وجود دارد ،که معتقد است احکام شرعي را فقط باید با ادلّه
قطعي و علمآور ثابت نمود امّا به ادلّهاي که ظنآور هستند نميتوان عمل کرد و ادلّهي علمآور را شامل
کتاب ،سنت ،اجماع و دليل عقل ميداند ،بر این اساس ميتوان گفت که مراد ایشان از دليل عقل با تعریف
اول متناسب است هر چند ایشان محدوده و دامنهي دليل عقل را بسيار وسيع ميداند که حتي شامل اصول
عمليه نيز ميشود.
ابن ادریس در تعریف دليل عقل 2مينویسد:

 -2العقل مجموع علوم ضروریة یميز بها بين القبيح و الحسن ،و یمکن معها االستدالل بالشاهد على الغائب( .ابن ادریس)90 ،2 ،1409 ،
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العقل مجموع علوم یتمکن معها من االستدالل بالشاهد على الغائب و یفصل به بين الحسن و القبيح.
دليل عقل به مجموعه علومي گفته ميشود که با وجود آن شخص حاضر ميتواند عليه غایب استدالل
نماید و به واسطه آن ميتوان حسن و قبح عقلي را از هم تشخيص داد( .ابن ادریس19/2 ،1409 ،و20و
)90
این تعریف شبيه تعریفي است که شيخ طوسي در تعریف عقل ارائه کرده است.
شيخ در تعریف مينویسد:
العقل :هو مجموع علوم إذا حصلت کان اإلنسان عاقال و یصح منه االستدالل على اللَّه تعالى ،و على
صفاته ،و على صدق األنبياء عليهم السالم ....و یعلم وجوب کثير من الواجبات ،و حسن کثير من المحسنات،
مثل وجوب رد الودیعة ،و شکر النعمة ،و حسن اإلحسان ،و یعلم قبح کثير من المقبحات ،مثل الظلم المحض،
و الکذب العاري من نفع و دفع ضرر ،فإذا حصلت هذه العلوم بقبح کثير من المقبحات صارفا له عن فعلها،
و علمه بوجوب کثير من الواجبات ،داعيا له إلى فعلها ،و صارفا عن اإلخالل بها ،سمي عقال تشبيها بعقال
الناقة الّذي یمنعها من السير( .عده23/1 ،1417 ،و)24
با مراجعه به کتب و فتاواي این دو فقيه ميتوان گفت؛ به طور کلي این دو فقيه در کلّيات و منابع،
مشترک هستند بجز این که شيخ ،دليل عقل را به عنوان دليل مستقل ذکر نکرده ،در حالي که ابنادریس
از آن به عنوان دليل مستقل بهره جسته است .هر چند هر دو ،خبر واحد را ظنآور دانستهاند اما منشأ
اختالف آن دو این است که شيخ ،عمل به ظن را جایز دانسته و احکام را از ادلّه قطعي و ظني استنباط و
استخراج کرده است ،بر خالف ابن ادریس که ادلّه احکام را منحصر در ادلّه قطعي دانسته است
 .1-2جايگاه عقل
خداوند متعال براي عقل جایگاه رفيعي قرار داده است و آیات و روایات بسياري بر این مسأله داللت
دارد.
خداوند به کساني که اهل عقل و فهم هستند ،بشارت داده است .فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ( .زمر17/و)18
در آیات بسياري ،آنان را به تفکر و تعقل و رجوع به عقل 3سفارش کرده است .و این که عقل همراه با
علم 4است و آیاتي نيز داللت بر ذم جهل 5وجود دارد.
 -3قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَواتِ وَ االَرضِ .یونس101 ،؛ آیات دیگر :عنکبوت20 ،؛ لقمان12 ،؛ رعد12 ،؛ زمر21 ،؛ روم28 ،و...
 -4وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ .عنکبوت.43 ،
 -5ام تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .فرقان .44 ،آیات دیگر :بقره 170 ،و 171؛ یونس.42 ،
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روایات فراواني نيز بر اهميت جایگاه رفيع عقل داللت دارد .برخي عبارتند از:
لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا
خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَى وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ
إِیَّاکَ أُثِيبُ( .کليني)10/1 ،1407 ،
قال رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ( .کليني،
)12/1 ،1407
حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ( .کليني)25/1 ،1407 ،
ليس بين اإلیمان و الکفر إال قلة العقل ،و ذلک أن العبد یرفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيته هلل
ألتاه الذي یرید في أسرع من ذلک( .کليني)24/1 ،1407 ،
این آیات و روایات ،ميفهماند که دليل عقل و حجيت آن ،قطعي است؛ که در لسان ادلّهي نقلي ،امري
مسلم گرفته شده است .اما این دليل به تنهایي کافي نيست؛ زیرا نسبت به فهم بسياري از مصالح و مفاسد
عاجز است( .انصاري )63/1 ،1428 ،آیات قرآن 6و روایاتي 7نيز بر این مسأله داللت ميکند.
فقهاي اماميه در بکار گيري عقل ،به طور کلي دو دسته هستند؛ اخباریان و اصوليان.
اخباري هاي اماميه اعتقاد دارند هر حکمي که مردم به آن نياز دارند غالباً در روایات اهل بيت(ع) وجود
دارد و نباید به علم اصول رایج ،اعتماد کرد.
 .1-3دسته بندي نظرات اصوليان در مورد دليل عقل
فقهاي متقدم ،مقصود خود را در مورد دليل عقل بيان نکردهاند؛ زیرا محدوه و مقصود آنان از این دليل
روشن و آشکار نبوده است؛ ولي با بررسي درکتب آنان ،ميتوان به نظرات و مقصود آنان پيبرد .که در
مجموع ميتوان به سه نظر اشاره کرد:
گروه اول :این گروه دليل عقل را از ادلّهي استنباط قلمداد نکرده ،بلکه آن را دليل و حاکم بر سایر ادلّه
دانستهاند .یعني فقط فهم نصوص را وظيفه دليل عقل ميدانند .شيخ مفيد و شيخ طوسي از این گروه به
شمار ميآیند.

 -6آیاتي که داللت دارد بر این که عقل در راه دستیابي به احکام ،به وحي نيازمند است .ما کنا معذبين حتي نبعث رسوال(.اسرا .)5 ،ررسال
مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علي اهلل حجّه بعد الرسل و کان اهلل عزیزا حکيما( .نساء)165 ،
 -7ان دین اهلل ال یصاب بالعقول( .شيخ صدوق)324 ،1405 ،
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شيخ مفيد مينویسد :ادله احکام شرعي عبارتند از؛ کتاب ،سنت نبوي و اقوال ائمه(عليهم السالم)؛ که
راههاي رسيدن به این ادله عبارتند از عقل ،لسان و اخبار؛ که وظيفهي عقل شناخت حجيت قرآن و اخبار
است( .مفيد ،التذکرة)28 ،1413 ،..
شيخ طوسي نيز به این مطلب تصریح کرده ،و مينویسد :فأمّا األدلّة الموجبة للعلم :فبالعقل یعلم کونها
أدلّة ،و ال مدخل للشّرع في ذلک( .... ،شيخ طوسى ،العُده)762/2 ،1417 ،
البته ميتوان گفت که شيخ طوسي ،اولين کسي است که تفکر استدالل به دليل عقل را در سر پرورانده
است .آن جا که افعال را به افعال حَسَن و قبيح تقسيم کرده؛ و راه دستيابي به آنها را ،از طریق شرع و عقل
معرفي ميکند .ایشان براي قبيح شرعي ،به شرب خمر و رباخواري ،و براي قبيح عقلي به قتل و ظلم مثال
زده است .همچنين براي حسن شرعي ،به جهاد و براي حسن عقلي ،به احسان مثال زده است( .شيخ
طوسى ،العُده)761/2 ،1417 ،
گروه دوم :از علما ،عقل را به عنوان یکي از ادلهي احکام دانسته ،و آن را در طول سایر ادله قرار دادهاند.
ولي منظور خویش را از آن ،بيان نکردهاند .ابنادریس و محقق حلي ( )28/1 ،1407از این گروه به شمار
ميآیند؛ طبق این مبنا با وجود سایر ادله ،صالحيت استدالل ندارد.
گروه سوم :کساني هستند که آن را از ادله به شمار آورده و دامنه دليل عقل را به وضوح بيان کردهاند.
فقهاي معاصر از این گروه به شمار ميآیند.
 .1-4اهميت دليل عقل
ابنادریس در استداللهاي خود در موارد فراواني به دليل عقل و مقتضاي عقل استناد کرده است .و در
مورد حوادث واقعه و جدیدي که اماميه ،راي و نظري نداشته ،به مقتضاي عقل و حکمت رجوع کرده است.
این ام ر براي کسي که عمل به خبر واحد را کنار گذاشته است؛ طبيعي است .از طرفي ،چون منابع مورد
استنادِ دیگر ،کتاب ،سنت و اجماع ،محدود است از این رو در موارد زیادي به این دليل تمسک و براساس
عقل و مقتضاي آن عمل کرده است.
ابن ادریس ( )49/1 ،1410براي اهميت دليل عقل ،سخني از سيد مرتضي را بيان ميکند که در این
مورد فرموده است:
اللّهم الّا ان یقال :ان نفرض وجود حادثة ليس لإلمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختالف ،فقد یجوز
عندنا في مثل ذلک ان اتفق أن ال یکون للّه تعالى فيها حکم شرعي ،فإذا لم نجد في األدلة الموجبة للعلم
طریقا الى علم حکم هذه الحادثة ،کنا فيها على ما یوجب العقل و حکمه( .علم الهدي)210/1 ،1405 ،
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 -2مجاري دليل عقلی در فقه ابنادريس
در این جا الزم است با بررسي موارد استعمال دليل عقل در السرائر ،مراد ایشان از دليل عقل و قلمرو و
نقش آن را در فقه وي به دست آورد.
ابن ادریس تصریح کرده ،دليل عقل در طول سایر ادلّه قرار دارد به گونهاي که در صورت فقدانِ سایر
ادلّه ،به آن تمسک ميشود .و این نظر را به محققين اصول نسبت داده است .شاید دليل این مسأله این
باشد که دليل عقل را پاسخگوي همه مسائل فقهي نميدانسته است .برخي از نویسندگان معاصر به این
مطلب تصریح کرده و گفتهاند :احکام عقلي ،پاسخگوي همه پرسشهاي فقهي نيست؛ زیرا احکام عقلي،
کلي هستند و مهمترین کار استنباط در حوزهي فقاهت ،مربوط به مسائل شرعي فرعي است که در بيشتر
موارد تعبدي هستند و از دایره مستقالت عقلي خارج ميباشند و عقل در این مسائل به مالکهاي واقعي
دسترسي ندارد و تنها راه دستيابي به آنها ،مراجعه به منابع شرعي است( .جناتي)310 ،1388 ،
ابن ادریس مينویسد:
محققين در منبعِ شریعت ،به دليل عقل اعتماد ميکنند و معتقدند :با کمک آن ميتوان به همهي احکام
شرعي و مسائل فقهي دست یافت .و تمسک به آن بر همه واجب است و منکرین این دليل ،از مذهب و
طریقِ حق جدا شدهاند؛ زیرا مسائل شریعت وابسته به دليل عقل بوده و به آن واگذار شده است( .ابنادریس،
)46/1 ،1410
با دقت در فقه ایشان ميتوان سه نوع کارکرد و کارآیي براي دليل عقل بيان کرد که عبارتند از:
 .1-2کارکردهاي استقاللی دليل عقل
در این قسم مواردي بررسي ميشود که عقل مستقالً به آن حکم نموده و نيازي به خطاب شرع ندارد
که عبارتند از:
 .1-1 -2حسن و قبح عقلی
ابنادریس موارد زیادي را به مناط حسن بودن ،واجب دانسته و آنها را از مستقالت عقلي به شمار آورده
است مانند :رد ودیعه ،قضاي دین ،قضاي فرائض الهي مانند نماز و( ،..ابنادریس )535/3 ،1410 ،وجوب
دفع ضرر جاني از طریق جهاد (بنادریس )377/1 ،1409 ،و مالي ،حفظ جان و دفاع از نفس (ابنادریس،
22/2 ،1410؛  )459 ،125/3و جلب منفعت( .بن ادریس)449 /3 ،1410 ،
مواردي را نيز به مناط و مالک ظلم و قبيح بودن ،حرام ميداند مانند :ترک واجبات و انجام محرمات
(ابن ادریس ،)129/1 ،1410 ،تصرف در مال غير (ابن ادریس503 ،477 /1 ،1410 ،؛  ،)209،480/2منع از
اضرار به دیگران( .ابنادریس)459/3 ،1410 ،
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 .2-1-2اصل برائت
ابنادریس گاهي به طور صریح از دليل عقل به اصل برائت تعبير ميکند .مثالً؛ آیا در اثبات دعاوي
مالي ،شهادت دو زن همراه با سوگندِ مدعي کافي است یا خير؟ مينویسد :مقتضاي ادلّه و نظر صحيح،
عدم پذیرشِ شهادت آن دو است و قرار دادن شهادتِ آن دو ،به منزله شهادت یک مرد احتياج به دليل
شرعي دارد .که اوالً :چنين دليلي مفقود است ،ثانياً :حمل کردن آن بر مرد ،قياس است که نزد اماميه مردود
و باطل است .در اینجا هيچ دليلي از کتاب ،سنت و اجماع وجود ندارد؛ فقط دليل عقل باقي ميماند که مراد
از آن ،اصل برائت است( .ابن ادریس)116 /2 ،1410 ،
همچنين در مورد وجوب کفاره روزه در مورد فرو رفتن در آب مينویسد :طرق دستيابي به احکام شرعي
چهار مورد است و در صورتي که ادلّه سهگانه موجود نباشد ،به دليل عقل عمل ميشود .در این جا مراد از
دليل عقل ،اصل برائت از تکليف است؛ بنابراین کفاره بر او الزم نيست( .ابن ادریس)377 /1 ،1410 ،
اگر کودکي که سن او بيشتر از ده و کمتر از پانزده سال است ،عمداً کسي را به قتل برساند ،قصاص
نميشود؛ زیرا اصل ،برائت از تکليف است( .ابنادریس )369/3 ،1410 ،در مقابل ،برخي معتقدند :در صورتي
که سن او ده سال یا بيشتر باشد ،قصاص ميشود( .شيخ طوسي ،بيتا)760 ،
ابنادریس این قول را ،مخالف دليل عقل ميداند که مراد از آن ،اصل برائت است.
 .3-1-2اصل احتياط
اگر پدر یا جد پدري ،دختر نابالغ را به ازدواج دیگري درآورند؛ در صورت طالق و جدایي ،آیا پدر و جد
پدري ميتوانند مهریه او را ببخشند یا خير؟ ابنادریس مينویسد :در صورتي که دختر نابالغ باشد و این کار
براي او مصلحت داشته باشد؛ ميتوانند نيمي از مهر او را ببخشند ولي در صورت بلوغ او ،چنين حقي ندارند.
در این مورد دليل عقل را مؤید نظر خویش بيان ميدارد که مقتضاي آن ،اصل احتياط است( .ابنادریس،
572/2 ،1410و)573
در مورد ميراث شخصي که در سرزمين کفر اسير شده و مفقود گردیده است ،چندین نظر مطرح ميشود؛
برخي (علم الهدي )595 ،1415 ،معتقدند به مدت چهار سال نگهداري ميشود و پس از آن ،بين ورثه
تقسيم ميگردد .برخي (مفيد )706 ،1413 ،دیگر معتقدند بعد از ده سال ،بين ورثه تقسيم ميشود؛ ولي در
صورت پيدا شدن او ،ورثه ضامن هستند .شيخ طوسي (خالف )119 /4 ،1417 ،و ابن ادریس (/3 ،1410
 )298معتقدند :تا زماني که خبر فوت او نرسيده است ،فروخته نميشود؛ زیرا کسي حق تصرف در آن را
ندارد و مقتضاي دليل عقل ،احتياط است.
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 .4-1-2استصحاب
ایشان در مواردي اصل بقاي ملک را از مصادیق دليل عقل به شمار ميآورد .مثالً؛ در این که آیا اموال
اهل بغي از غنایم محسوب ميشود یا خير؟ حکم به غنيمت نبودن اموال آنان داده است.
ایشان در کنار اجماع و روایتِ موردِ قبولِ امت ،به دليل عقل تمسک ميکند و مينویسد :دليل عقل
نيز این نظر را تأیيد و استحکام ميبخشد؛ زیرا اصل ،بقاي ملکيت مالک است و این امالک در ملکيت
صاحبانشان باقي است و تملّک آنها جایز نيست مگر این که دليل قطعي وجود داشته باشد( .ابن ادریس،
)19 /2 ،1410
در موردي که کسي زميني را غصب یا به صورت فضولي خریداري کند و در آن درختکاري یا زراعت
کند؛ برخي گفتهاند :درختان و زراعت متعلق به مالک زمين است( .شيخ مفيد ،المقنعه611 ،1413 ،؛ شيخ
طوسي ،بيتا)405 ،
ابن ادریس معتقد است :این درختان و زراعت متعلق به مالک آنها است؛ زیرا اصل ،بقاي ملکيت مالک
است .و اگر گفته شود متعلق به مالک زمين هستند در این صورت با دليل عقلي ،استصحاب بقاي ملکيت
مالک ،مخالف است( .ابن ادریس)334 /2 ،1410 ،
اگر کسي چيزي را غصب نماید و صفتي از آن را تغيير دهد ،مانند این که گندم را به آرد تبدیل کند یا
آرد را گندم؛ این اموال به مالک تعلق دارد نه غاصب؛ و بایستي آنها را به مالک برگرداند و غاصب مستحق
چيزي نيست؛ ولي ابوحنيفه معتقد است که این اموال از آنِ غاصب است .ابنادریس در این مورد به این
دليل عليه خصم ،احتجاج و استدالل کرده است( .ابن ادریس)481 /2 ،1410 ،
در صورتي که شوهر ،قبل از نزیکي با همسرش فوت نماید؛ حکم به استقرار و ثبوتِ تمام مهر بر ذمه
او ميگردد .بر این حکم عالوه بر کتاب ،به دليل عقل تمسک ميکند که مراد وي از دليل عقل ،استصحاب
بقاي مهري است که به واسطه عقد در ذمهي او ثابت شده و همچنان بر ذمه وي باقي است( .ابنادریس،
585/2 ،1410و)586
 .5-1-2اباحه
از دیگر مصادیق دليل عقل ،اصل اباحه است .در موردي که مردي پس از عقد همسرش ،با خواهر او
صيغه عقد جاري نماید؛ حکم این عقد چيست؟
شيخ طوسي معتقد است :عقد دوم باطل است و حتي اگر با او وطي نموده ،از او جدا ميشود که براساس
روایت ،قبل از اتمام مدت عده ،نميتواند با زن اول مباشرت کند)206 /4 ،1387( .
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ابن ادریس معتقد است :مانعي از وطي همسر اول وجود ندارد .و دليلي بر منع وجود ندارد؛ بلکه کتاب،
سنت و دليل عقل مؤید نظر ما است؛ زیرا اصل اباحه است .از این تعليل معلوم ميشود که مراد از دليل
عقل ،همان اباحه است( .ابن ادریس 536 /2 ،1410 ،و)537
هم چنين در صورتي که کسي از دیگري طلبکار است اگر او را در حال احرام بيابد ،همان جا ميتواند
حق خود را مطالبه کند .عقل و شرع بر آن داللت ميکند که مراد از دليل عقل ،اصل اباحه است و حظر و
حرمت نياز به دليل دارد( .ابنادریس)32/2 ،1410 ،
 .2-2کارکردهاي غيراستقاللی دليل عقل
 .1-2-2مالزمه بين حکم شرع و عقل
قاعدهى مالزمه یعنى :هرچه را عقل به آن حکم کند ،شرع نيز به آن حکم مىکند ،و هرچه را شرع به
آن حکم کند ،عقل نيز به آن حکم مىکند .براساس این قاعده ،حکم عقل و شرع یکى است ،پس اگر عقل
حکمى کرد و در آن مورد ،حکمى از جانب شرع به ما نرسيد ،پىمىبریم که حکم شرع نيز همان است.
همچنين اگر شرع حکمى کرد و عقل ،حکمى نداشت ،پىمىبریم که حکم عقل نيز در واقع همان است.
و بحث از مالزمه عقلي در مستقالت عقلي و غير مستقالت مطرح است( .مظفر)266 /2 ،1430 ،
هرگاه طبابت پزشک ،منجر به نقص عضو یا فوت بيمار گردد ،اگرچه در امر طبابت حاذق و متبحر بوده
و احتياطهاي الزم را به عمل آورده باشد و امر معالجه با اذن بيمار یا ولّي او صورت گرفته باشد ،مشهور
فقها حکم به ضمان طبيب دادهاند( .شيخ طوسي ،بيتا762 ،؛ ابنبراج499 /2 ،1406 ،؛ محقق حلي،1408 ،
232 /4؛ شهيد اول275 ،1410 ،؛ شهيد ثاني )108 /10 ،1410 ،در مقابل ابنادریس حکم به عدم ضمان
پزشک داده است و ميفرماید :کاري که از نظر عقل و شرع ،مُجاز و مشروع باشد ضمانآور نيست و هر
چيزي که غير مجاز و غير مأذون باشد ضمانآور است (خميني )235 ،1404 ،تا جایي که گفته شده «کل
ما هو مأذون شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف الجله و کل ما هو غير مأذون ففيه ضمان» (ابنادریس،1410 ،
)373/3
بنابراین پزشکي عملي است که از نظر عقل ،شرع و عرف جایز مي باشد و در صورت تلف جان یا نقص
عضو بيمار ضامن نخواهد بود .در این مورد فعل طبابت از نظر شرع ،جایز است و اذن شرع یکي از دالیل
ایشان براي حکم به عدم ضمان پزشک است.
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 .2-2-2قياس اولويت(لحن خطاب)
فقها گفته اند :در موردي که انساني در آب چاه بيفتد ،باید هفتاد دلو از آب چاه بيرون کشيد تا تطهير
شود چه آن شخص مسلمان باشد یا کافر( .شيخ طوسي ،بيتا6 ،؛ همو11/1 ،1387 ،؛ عالمه حلي،1413 ،
)195/1
ابن ادریس مينویسد :هرگاه شخص کافر در چاه بيفتد و زنده از آب بيرون آید ،واجب است که تمام
آب چاه بيرون کشيده شود .پس در صورتي که چنين فردي در آب چاه بميرد به طریق اولي ،بيرون کشيدن
همهي آب چاه واجب است؛ زیرا موت ،نجاست را افزایش ميدهد .و مراد از دليل عقل ،قياس اولویت است
( )73/1 ،1410و در جاي دیگر به اصل استناد کرده است( .ابنادریس)246 ،1429 ،
خالصه :با بررسي موارد کاربرد دليل عقل در فقه ایشان ميتوان به این نتيجه رسيد که دامنه دليل
عقل نزد ایشان بسيار وسيع است که شامل اصول عمليه از قبيل برائت ،استصحاب و ،..قياس اولویت(فحواي
خطاب) نيز مي شود .در مواردي نيز عقل به طور مستقل داللت بر حکم دارد که منحصر به وجوه حسن و
قبح است از قبيل وجوب رد امانت ،قبح ظلم و ..در حالي که با مراجعه به اصول متأخرین ،هر کدام از این
موارد در بحث جداگانه و مستقلي ذکر و مورد بحث واقع شدهاند.
 .2-3کارکردهاي ابزاري دليل عقل در فقه ابن ادريس
 .1-2-3تفسير و تبيين ادلّه
یکي از موارد کاربرد دليل عقل ،استفاده از آن در تفسير و تبيين سایر ادلّه است و در استنباط احکام از
قرآن یا حدیث ،از دليل عقل استمداد جسته و ادلّه را براساس آن ارزیابي و داوري ميکند به طوري که
سایر ادلّه را تخصيص یا تقييد ميزند .به عبارت دیگر گاهي دليل عقل در جهت توسعه یا تضييق ادلّه گام
برميدارد.
ابن ادریس ( 96/2 ،1410و  )253 ،97در مواردي به این کارآیي عقل اشاره ميکند و ميگوید تخصيصِ
عام فقط با ادلّهي قطعي و معتبر(کتاب ،سنت ،اجماع و ادلّه عقلي) جایز است و اگر این ادلّه وجود نداشته
باشند ،تخصيصِ عام ممکن نيست.
ابن ادریس در بحث وقف مينویسد:
اگر فرد مسلماني به طور مطلق و عام چيزي را براي فقرا وقف کند ،در این صورت این عموم و اطالق
با فحواي خطاب و شاهد حال ،تخصيص و تقييد زده ميشود و چنين وقفي فقط به فقراي مسلمان تعلق
ميگيرد؛ همچنين است اگر فرد کافري چيزي را براي فقرا وقف کند فقط به فقراي همکيش او تعلق
ميگيرد( .ابنادریس)160/3 ،1410 ،
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همچنين اگر شخصي که بيهوش است در اول ماه رمضان براي او بهبودي حاصل گردد و قصد کند
که ماه رمضان را روزه بگيرد امّا دوباره به اغما برود و تا آخر ماه ادامه داشته باشد ،قضاي روزه بر او واجب
نيست امّا اگر از اول ماه براي او بهبودي حاصل نشود در این صورت برخي مانند شيخمفيد ()352 ،1413
و سيدمرتضي ()93 ،1387حکم به وجوب قضاي روزه کردهاند .در مقابل ،شيخطوسي (بيتا )165 ،و ابن-
ادریس ( )409/1 ،1410حکم به عدم وجوب قضاي روزه کردهاند.
اگر اشکال شود که قضاي روزه بر چنين فردي واجب است زیرا چنين فردي مریض است که باید
قضاي روزهاي که در حال مرض از او فوت شده است ،به جا بياورد زیرا تحت عموم آیه « ومن کان مریضاً
او علي سفرٍ فعدّه من ایام اخر» (بقره )185/قرار ميگيرد.
ابن ادریس در این مورد مينویسد :ادلّه عام با ادلّه دیگر تخصيص زده ميشود؛ یکي از این مخصّصها،
دليل عقل است که بيان ميکند؛ خدا تکليف را فقط بر مکلفيني قرار داده است که شرایط تکليف در آنان،
تام و تمام باشد .کمال عقل یکي از شرایط تکليف است و امر در این آیه مانند آیه « یا ایها الناس اعبدوا
ربّکم» (بقره )21/به مکلفيني تعلق ميگيرد که ،داراي عقل سليم هستند .افزون بر این ،مخاطبان این آیه
فقط بيماراني هستند که عقلشان زائل نشده است ولي بيماراني که عقلشان زائل گشته ،از عموم آیه
تخصيص زده شدهاند؛ که مخصص این عموم ،دليل عقل است( .ابنادریس )409/1 ،1410 ،همچنين
ایشان اسقاط مجازات شخص کافر را در صورت عدم توبه
 .2-2-3تطبيق با ساير ادلّه و تأييد آنها
عقل به عنوان مؤید سایر ادلّه و وسيلهاي براي سنجش و ارزیابي آنها به کار ميرود .شيخ طوسي
(عده )143/1 ،1417 ،..به این مطلب اذعان کرده و آن را به عنوان یکي از ادلّهي چهارگانهي صحت
مضامين اخبار معرفي کرده است؛ مانند این که خبر موافق با کتاب است یاخير .ابنادریس در موارد زیادي
دليل عقل را به عنوان مؤید سایر ادلّه ذکر کرده و حتي آن را با سایر ادلّه از قبيل اصل برائت ،استصحاب،
مفهوم موافق و ...تطبيق داده است.
ابن ادریس بيش از سایر فقها براي دليل عقل اهميت قائل است به طوري که آن را به عنوان دليل
مستقل در کنار سایر ادلّه آورده است .اکنون این سؤال مطرح است که از منظر ایشان ،دليل عقل در چه
جا یگاه و منزلتي قرار دارد و آیا با سایر ادلّه در یک رتبه و جایگاه قرار دارد یا خير؟
ابن ادریس در مواردي تصریح ميکند ( )377 ،46/1 ،1410که این دليل در طول سایر ادلّه قرار دارد
که در صورت فقدان سایر ادلّه ميتوان ،به آن تمسک نمود و حتي این دیدگاه را به محققين دین و شریعت
نسبت داده است.
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کالم ابن ادریس در این مورد صراحت دارد که ایشان این دليل را در طول سایر ادلّه قرار داده و بر این
باور است که در مرحله نخستِ شناخت احکام باید به سایر ادلّه مراجعه نمود و در صورت فقدان آنها به
دليل عقل تمسک نمود و قبل از آن ،تمسک به دليل عقل جایز نيست .ابنادریس در بيان روش خود در
السرائر مينویسد :به عقيده من این کتاب بهترین تأليفى است که در این فنّ صورت پذیرفته است ،و این
روش رساترین شيوه در بيان و گویاترین راه از جهت طرح بحث و ارائه دليل مىباشد که در آن هرگز راهى
براى ورود اخبار ضعيف نيست .من در این کتاب ،تحقيق خود را بر پایهي سبکى تازه بنا نهادم ،زیرا کشف
احکام ،تنها به یکى از راههاى ذیل ممکن است :یا از راه کتاب خدا ،یا سنت متواتر پيامبر ،یا اجماع یا دليل
عقل .در صورتى که از سه راه اول ،امکان دسترسى به حکم شرعى نبود ،آنگاه محققان دینى در مسائل
شرعى به دليل عقل تکيه مىکنند ،و از طریق آن به همة احکام شرعى و مسائل فقهى آگاهى مىیابند.
پس باید بدان اعتماد و تکيه کرد ،و هر کس حجيت آن را انکار کند به گمراهى رفته و راه در تاریکى
پيموده و گفتارى بيرون از محدوده مذهب به زبان آورده است( .همان)46/1:
حال این سؤال مطرح است که آیا ابن ادریس به این مبنا وفادار مانده است یا خير؟ زیرا در مواردي که
سایر ادلّه نيز وجود دارد آن را بر سایر ادلّه مقدم کرده است( .ابنادریس477 ،431 ،129 ،73/1 ،1410 ،؛
)480/2
ممکن است گفته شود :ایشان به مبناي خویش وفادار نبوده است ،چرا که در مواردي آن را بر سایر
ادله مقدم نموده است .به خصوص این که ایشان اصول عمليه را از مصادیق دليل عقل به شمار آورده
است .بنابراین باید پذیرفت که ایشان در تمام موارد به این مبنا وفادار نبوده است.
این کالم صحيح به نظر نميرسد؛ زیرا در مقام بحث هرچند دليل عقل را بر آنها مقدم ميدارد ولي
این مخالفتي با مبناي ایشان ندارد و دليل عقل را به عنوان مؤید سایر ادلّه ذکر ميکند.
 .3-2-3مرجِّح بودن دليل عقل:
علماي علم اصول براي خروج از بنبستِ تعارض ،به مرجّحات مراجعه ميکنند؛ و در صورت مواجه
شدن با چنين مواردي به دليلي که به واقع نزدیکتر است و موجب اقربيت به واقع ميگردد ،عمل ميکنند.
(مظفر256/3 ،1430 ،؛ خميني )92/2 ،1410 ،و در صورت دستيابي به مرجّح یا مزیّتي در یکي از متعارضين،
آن را اخذ ،و به آن عمل ميکنند.
علماي اصول عالوه بر مرجحاتي که در روایات مطرح شده ،دليل عقلي را نيز به عنوان یکي از مرجّحات
ذکر کردهاند .که آن را با توجه به مالک اقربيت به واقع ،از مرجّحات برشمردهاند بنابراین مرجّحات ،منحصر
در مواردِ مذکور در اخبار نيست.
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ابن ادریس به این مبنا معتقد است و دليل عقل را به عنوان یکي از مرجّحات برشمرده و به این مسأله
تصریح نموده است )110/1 ،1410( .و اگر روایتي را مخالف با دليل عقل ميیافت؛ آن را کنار ميزده است.
بنابراین طبق مبناي ایشان ،صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجيد.
ابنادریس عالوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسياري استناد کرده است .در نگاه ایشان خبر واحد به دو
قسم ،تقسيم ميشود .خبر واحدي که ادلّهي دیگر ،مؤید آن است .چنين خبري قطعآور است و ميتوان
بدان عمل نمود و خبر واحدي که بدون مؤید است و نميتوان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوي آن ثقه
باشد .در مقام تزاحم دو واجب ،معتقد است :به واجبي عمل ميشود که داراي مزیّت و مرجّح باشد مانند
این که یکي اهم و دیگري مهم باشد مثالً؛ اگر یکي از دو واجب ،مضيّق و دیگري موسع باشد؛ واجب
مضيّق مقدم ميشود.
هرگاه نماز آیات به یکي از دالیلِ آن ،بر انسان واجب شود و وقت نمازهاي یوميه هم فرا رسيده باشد،
در این صورت نماز آیات با نمازهاي پنجگانه تزاحم ميیابد؛ در چنين وضعيتي ،نماز آیات بر نمازهاي یوميه
مقدم ميشود؛ زیرا وقت آن ضيق و محدود است( .ابنادریس)323/1 ،1410 ،
 -3تعارض دليل عقل و نقل
یکي از بحث هایي که در اصول وجود دارد این است که دليل نقل با دليل عقل تعارض نميکند؛ چون
هر دو قطع هستند و محال است دو قطع با هم تعارض داشته باشند؛ زیرا مستلزم قطع به دو چيز متنافي
است .یعني مکلف در آنِ واحد ،هم قطع به وجوب یک مسأله داشته باشد هم قطع به حرمت آن .از طرفى،
تعارض ميان دو امارهي ظنّيّهاى که شأنيّت دارند ،حاصل ميشود .بنابراین تعارض ميان دو دليل عقلي و
نقلي محال است( .انصاري )57/1 ،1428 ،ولي هرگاه چنين تصوري باشد باید دليل نقلي را توجيه کرد تا
تعارض برطرف شود؛ به این صورت که آن را با دليل عقلي ،تخصيص یا تقييد زد.
ابنادریس نيز در مواردي دليل عام را با دليل عقلي ،تخصيص یا تقييد زده است )96/2 ،1410 ( .زیرا
دليل عقلي تخصيصبردار نيست.
ابنادریس گاه مواردي را ذکر کرده که دليل عقل ،مؤید ادلّه نقلي بوده است و هر آنچه را که شرع به
آن حکم مينمود عقل نيز همراه با آن بود و بالعکس؛ مثالً؛ ایشان خوردن گوشت مردار و شراب را جایز
نميداند ،امّا در صورتي که خوف از تلف باشد آن را با ادلّه نقلي و عقلي جایز ميداند؛ بلکه دليل عقل،
خوردن آن را به مناط دفع ضرر ،واجب ميداند؛ و دليلي بر منع از اکل آن وجود ندارد( .ابنادریس،1410 ،
)132/3
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از طرفي ،ایشان تصرف در مالِ غير را به مالک قبيح بودن و دفع ضرر ،حرام ميداند( .ابنادریس،
 ) 298/3 ،1410حرمت شرعي و عقلي تصرف در مال غير بدون اجازه مالک آن به مالک صدق ظلم مورد
اتفاق همه فقها است و در این مسأله قول مخالف وجود ندارد( .ابنادریس)595 ،243/3 ،1410 ،
ابنادریس در موردي که این دو دليل در ظاهر با هم تعارض دارند؛ به توجيه این تعارض پرداخته است.
تصرف در کنيزِ غير ،بدون اذن و اجازه مولي حرام است شرعاً و عقالً؛ خواه مالک آن ،مرد باشد یا زن؛
عقد دائم باشد یا موقت( .ابنادریس)592/2 ،1410 ،
در مقابل ،روایتي وجود دارد که بر جواز عقدِ موقتِ کنيز غير ،داللت دارد؛ به شرط این که موالیش زن
باشد .سيف بن عميره از امام صادق (ع) روایت ميکند که فرمود :عقد موقت کنيزي که موالیش زن باشد
بدون اذن و اجازه موالیش جایز است( .شيخ طوسي257/7 ،1365 ،و)258
این روایت از نظر سندي صحيح و معتبر دانسته شده است (عالمه مجلسي )45/12 ،1406 ،ولي چون
مضمون روایت ،منافي با حکم عقل است؛ اکثر فقهاي اماميه از عملِ به آن روایت و فتوا بر طبق آن اعراض
کردهاند .شيخ مفيد ( )507 ،1413و ابنادریس ( )595/2 ،1410مضمون روایت را به علت مخالفت با دليل
عقلي رد کرده ،و شاذ دانستهاند.
شيخ طوسي (بيتا )490 ،به مضمون روایت عمل کرده و عقد کنيز را جایز دانسته است .سپس ميگوید:
بهتر آن است که این عمل ترک شود .ابنبراج ( )241/2 ،1406عمل نکردن براساس این روایت را احوط
دانسته است.
شهيد اول ميفرماید :تنها دليل مخالف و معارض با صحيحه سيف بن عميره همان دليل عقلي است
که بر حرمت تصرف در مال غير داللت دارد .البته احتمال ميدهد که بتوان برطبق روایت عمل کرد و
بدون اجازه موال ،کنيز را به عقد موقت دیگري درآورد .ولي در پایان ،قول به عدم جواز را قول مشهور
دانسته ،و براساس آن حکم نموده است)57/3 ،1414( .
نتيجهگيري
هر چند ابن ادریس اولين کسي است که دليل عقل را به عنوان یکي از ادله احکام مطرح نمود ،ولي
منظور خویش را به وضوح بيان نکرده است .اما با دقت و بررسي به مباني وي در ادله استنباط ميتوان
گفت که مراد وي از دليل عقل چيزي است که موجب قطع به حکم شرعي ميگردد و این شبيه تعریفي
است که مرحوم مظفر بيان نموده است.

لي عق

کاررکداهي د ل ل رد فقه ابن¬ارديس229 /
ابنادریس دامنه دليل عقل را توسعه داده به طوري که شامل اصول عمليه ،لحن خطاب و حسن و قبح
ميشود .ایشان دليل عقل را به عنوان دليل مستقل بيان کرده است؛ نه این که ناظر و حاکم به ادله دیگر
باشد چنان که پيشينيان قبل از وي پنداشتهاند.
در صورت تعارضِ ظاهري دليل عقل با دیگر ادله قطعي ،باید آن ادله را توجيه نمود .به این صورت که
آنها را تقييد یا تخصيص زد .مثالً اگر دليل ما روایت باشد که معارض دليل عقل است ،آن روایت کنار
گذاشته ميشود؛ زیرا دليل عقل ،تخصيصبردار نيست.
هرچند ابن ادریس دليل عقل را در طول سایر ادله قرار داده است اما در مواردي آن را مقدم بر سایر
ادّله مقدم نموده است که چنين مواردي منافات با مبناي وي ندارد؛ زیرا دليل عقل را به عنوان مؤید و مقوِم
آنها ذکر کرده است.
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العقل و وظائفه الدالئلية فی فقه ابن ادريس
الملخّص
یمکن لنا أن نعثر علي منهج االستنباط عند کل عالم بدراسة مؤلَّفاته وتصانيفه .کان ابن ادریس فقيهاً یتنحي
إلي األدلّة المفيدة علميّاً داللة حاسمة متيقنة منها :القرآن الکریم ،السنة ،اإلجماع و ثمّ العقل .و یورد هذا
األخير کمرجع تام واف ینتهي بوجوب الحکم الشرعي عندما تفقد األدلة األخري کالنصّ و اإلجماع .مع أن
ابن ادریس کان یقدّم العقل کالمرجع الوافي لألحکام ولکنه لم یعبّر عن تعریفه للعقل تعبيراً واضحاً یرسّم
حدوده ،ظروفه ،و فعاليته الحکميّة ومن ثمّ وقع في مضمار حکمي موسّع .بدراسة مکانة العقل في فقه ابن
ادریس و مؤلّفاته قد نستنتج أنّه کان یوسّع العقل إلي أن یشتمل ظواهر اللفظ کظاهر الخطاب ،أو األصول
العملية فيري أنّ العقل قد یدلّ علي الحکم کالمرجع الوحيد الوافي وقد یقف إلي جانب اللفظ الستنباط
الحکم و في کال الحالتين هو حجّة.
الکلمات المفتاحية :ابن ادریس ،العقل ،القطع ،األصول العمليّة ،المخصّص
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The application of reason in Ibn Edris’s jurisprudence

Abstract
A review of the works of religious scholars shows us their ways of
argument to find religious rules. Ibn Edris is one of the jurists who only
relies on the facts that are attainable through reasoning such as the
book, the tradition, the consensus, and reason. Therefore, he accepts
reason as an independent element and as one of the sources where the
three other sources are not available. He introduces reason as a way to
achieve religious laws and certainty. Although, he sees reason as an
independent argument, he does not clarify his perception of reason, the
limits, and applications, which widens the borders of reason. Through
examining the instances of using reason in his works, we can conclude
that reason from his viewpoint even encompasses verbal aspects such
as tone and laws of practice. From his viewpoint, reason is attainable
directly or sometimes through a rule statement, both of which are
considered as a proof.
Keywords: Ibn Edris, Reason, Certainty, Laws of Practice, Individualizer.

