
عقل
دلیل 

تعریف
اى كه موجب قطع و یقین نسبت بههر حكم عقلى

.حكم شرعى گردد

:مراد از عقل در مقام

عقل نظری

اخباریین
احکام هللا توقیفی است و عقل نظری راهی در آن

.ندارد

اصولیین
تواند حكم شرعى عقل نظرى از طریق مالزمه مى

. حجت استرا استخراج كند و چنین حكم عقلى

عقل عملی

اخباریین
عقل عملی فقط مدرک ینبغی و الینبغی ان 

که است، بدون آن(یعنی حسن عدل و قبح ظلم)یفعل
.بتواند آن را به شارع نسبت دهد

اصولین
ه ب)با حکم عقل عملى، زمینه براى درك عقل نظرى

.، فراهم می شود(مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع

:وجه حجیت عقل
كم شرع با بین حكم عقل با یک حكم شرعى دیگر ویا ح)وبا قطع به مالزمه( حكم عقل در مستقالت و حكم شرع در غیر مستقالت)با قطع به ملزوم

.بی تردید قطع به الزم كه همان حكم شرعى باشد پیدا خواهد شد، و حجیت قطع ذاتى است، والکالم فیه( یك حكم شرعى دیگر

:اشکاالت اخباریین

م قطع و یقینى كه از دلیل عقلى نسبت به حك.1
ت، شرعى حاصل می  شود، از نظر شارع حجیّت نیس

اب ان دین هللا الیص: به دلیل نهی در روایات، مانند
.بالعقول

:پاسخ

اند توذاتى است  و شارع نمى« قطع»حجیّت :اوالا 
.نسبت به آن دخل و تصّرف داشته باشد

ا  م به علم از بازگشت این کالم شما به تققید احکا:ثانیا
اخذ طریق کتاب و سنت است، و ما ثابت کردیم که

.علم در جعل احکام محال است

ا  به شاهد راویاتی که عقل را حجت باطنی:ثالثا
ه معرفی نموده، روشن میگردد که مراد از روایتی ک

ه به آن استشهاد شده، حکم استقاللی عقل است، ن
.حکم مالزمه ای

ه حکم عقل به مالزمه، فقط کشاف از علم شارع ب.2
حکم عقل است وعلم شارع به حکم عقل غیر از 

.جعل حکم بر طبق آن است
:پاسخ

رع اگر مرادتان این است که بین حکم عقل و حکم ش
مالزمه نیست، ما در جای خود ثابت کرده ایم که 

.مالزمه است

غیر( حکم عقل)اگر مرادتان این است که مدح و ذم
مدح و: است، می گوییم(حکم شرع)از ثواب و عقاب

.ذم عقلی همان ثواب و عقاب شرعی است

ی اگر مرادتان این است که حکم عقل نمی تواند داع
:  باشد، زیرا همه آن را درک نمی کنند، می گوییم

از بدیهیات است، هر ( به مالزمه)چون حکم عقل
.عاقلی آن را درک نموده، فلذا  داعی است

ده اگر مرادتان این است که حکم عقل فقط برای ع
افی قلیلی داعویت بالفعل دارد، فلذا به تنهایی ک

یت آنچه مالک است صالحیت داعو: نیست، میگوییم
.است ونه داعویت بالفعل


