
و علوم سياسي، دوره  167- 185، صفحات1391 تابستان،2، شمارة42 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

و بررسي آنمصاديقاثبات حكم شرع با حكم عقل

∗روشنعلي شكاري

و علوم سياسي دانشگاه تهران و اسالمي دانشكده حقوق  دانشيار گروه حقوق خصوصي
 قوچاني زهره افشار

و علوم سياسيكارشناس ارشد حقوق خصوصي  دانشگاه تهران دانشكده حقوق
تص- 26/7/1389:تاريخ دريافت( )16/12/1389:ويب تاريخ

:چكيده
آن.ندك را اثبات"كلما حكم به العقل حكم به الشرع"اين تحقيق در تالش است تا مسئله از

و ديگري كبري تشكيل شده است گام ؛در جايي كه هر دليل عقلي از دو مقدمه، يكي صغري

ب و سپس و تقبيح عقلي اثبات خواهد شد ه مقدمه كبري كه نخست مقدمه صغري، يعني تحسين

و حكم شرع است  در نهايت جايگاه عقل در نظام. خواهيم پرداخت،تالزم بين حكم عقل

و مصاديقِ آن مورد بررسي قرارخواهد گرفتحقوقي اسالم  مباحث مطروحه،بنابراين.و ايران

و قبح عقلي است؛در اين مجموعه وو يكي اثبات حسن آنگاه اثبات مالزمه بين حكم عقل

ا حقوقي اسالم كم شرع، جايگاه عقل در نظامح و مصاديق حكم عقل در آنها .ستو ايران

: كليديواژگان
.حكمِ عقل، حكمِ شرع، حسن، قبح، مالزمه

  Email: Roshanshekari@yahoo.com 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدشده براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و حكم شرع از مباحث مطرح در علم اصول است دو. مالزمة ميان حكم عقل اين مالزمه

حكم، از يكسو گفته شده است هر آنچدطرف دار به آن ه عقل بدان حكم كند، عقل هم

مي، از سوي ديگر.ندك مي موضوع. كند هر آنچه شرع بدان حكم كند عقل نيز به آن حكم

ميعقلبحث ما قسمت دوم يعني هرآنچه شرع بدان حكم كند،  كند، نيست؛ نيز به آن حكم

ا كه بگوييم مراد ين است كه در هر آنچه زيرا اين ادعا در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد

را؛شارع حكم كرده است كه اگر آن رمز را براي عقل بگويند، عقل هم آن  رمزي وجود دارد

كه در صورت امتثال از حكم شرع، عقل، يا گفته.تصديق خواهد كرد اند منظور آن است

و در صورت تخلف مستحق ذم مي و ذم يعني مكلف را مدح و پاداش و مدح يعني ثواب  داند

و كيفر و حكم شرع، كبر. عقاب و صغرقياس برهانييابحث مالزمة بين حكم عقل يااست

و تقبيح عقلي است كه از مسائل طرح در علم كالم است؛ اما از جهت ارتباط آن آن ، تحسين

و تقبيح قياسيابا كبر و ضرورت اثبات اوليه مقدمة صغري، الزم است ابتدا بحث تحسين

كه آيا افعال.و سپس وارد بحث اصلي يعني مالزمه شويمعقلي را اثبات كنيم سؤال اين است

وحدفي؛ندكو كردار آدمي بدون اينكه شارع دربارة آنها اظهارنظري  ذاته داراي ارزش هست

و بد مي به خوب به اين سؤال، در بخش بعدي، يعني اثبات مالزمةشومتصف د؟ پس از پاسخ

و حكم شرع، اين وك سؤال مطرح خواهد شد كه اگر عقل حكم بين حكم عقل ند به حسن

آن قبح كاري، آيا همان عقل حكم مي كه شرع هم طبق به اينكه الزمة اين حكم آن است كند

به الشرع"حكم كند يا نه؟ در واقع آيا  به العقل حكم در"كلما حكم ؟ جايگاه حكم عقل

ترين به سؤاالت مطروحه در كاملحقوق چگونه است؟ در اين مجموعه سعي بر اين است تا

. شكل پاسخ داده شود

و قبح عقلياثبات: فصل اول  حسن
و مدركات عقلي:بخش اول  عقل

و بـاز داشـتن  معني اصلي عقل در لغت عرب عبارت است از منع، نهي، امساك، جلوگيري

. انـد ان وجـود عقـل تـشخيص داده سرايان يونان نظـام كاينـات را نـش افسانه.)1374:186،برنجكار(

و نظام بخش كاينات است كه عقل پايه نظام جهان جعفـري لنگـرودي،(انكساگوراس عقيده داشت

و كانت.)81:الـف 1387 و عـالي"عقل"در فلسفة مالصدرا "معرفـت عقالنـي"تـرين قـوة نفـس
از.)1388:11محمدپور دهكردي، اكبريان، اعواني،( باالترين مرحلة شناخت است  در انديشة اين دو، عقـل

و بهترين معيار براي شناخت حقيقـت شـمرده شـده اسـت هر چيزي مقدس .)13:همـان(تر است
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و نور الهـي عقل قوه،بنابراين كه احتمال خطا در آن راه داشته باشد، بلكه الهام اي بشري نيست

و نفس انسان از آن بهره كه روح مي است .)191-192:همانبرنجكار،(شود مند

مي و شناخت: شناسد دو گونه است آنچه عقل و معرفت برخي مربوط به جهان بيني است

و) ادراكات نظري(به خودي خود مطلوب است  و معرفت و برخي مربوط به ايدئولوژي است

مي.)1383 سبزواري به نقل از حسينيان،()ادراكات عملي(شناخت مقدمه عمل است توان در مجموع

و هستييتگفت هرگاه واقع و: گويندمي؛هاي عالم مورد ادراك عقل قرارگيرد ها عقل نظري

و نبايدهرگاه باي و نشايست ها، شايستدها مي؛ها ادراك شود ها محقق(نامند آن را عقل عملي

.)1379:135داماد، 

و قبح عقلي: بخش دوم  قاعده حسن
و كردار آدمي بدون اينكه شارع درباره آنها فيكاظهارنظري آيا افعال ذاته داراي ارزش ند

و بد مي و متصف به خوب في!د؟ يا آنكه خيرشو هست نه خوب اعمال انسان بد ذاته و نه

و بدي آنها بستگي به نظر شارع داردو هستند را. خوبي كه شارع آن فعل خوب آن است

كه شارع آن را بد بداند  و بد آن است و اشاعره.)126-7:همانمحقق داماد،(خوب بداند  بين عدليه

و قبح افعال اختالف نظر وجود دارد كه و قبح، عقل آيا درباره حسن به حسن حكم كننده

و قبح عقلي دو چيز است.است يا شرع و افعالي كه از فاعل-1: مفاد قاعده حسن هاي آگاه

يا شوند در نفس مختار صادر مي حواجد االمر از دو قسم بيرون نيستند، و سن صفت يا هستند

مي-2؛)مقام ثبوت(صفت قبح واجد  از عقل انسان بطور مستقل و قبح برخي تواند حسن

و قبح عقلي اين است كه اوالً.)مقام اثبات(افعال را تشخيص دهد  از نظر، بنابراين مفاد حسن

و افعال فاعل،عقل و مختار صفت حسن بطور عقل انسان، ثانياً؛دارند صفت قبحيا هاي آگاه

و قبح مستقل مي و شرع تواند برخي از اين حسن و برخي ديگر را از طريق وحي ها را بشناسد

. شناسد مي

و قبح داراي كه معاني حسن :در ذيل آمده استسه مورد آن متفاوت است

و قبح به معناي نقص.1 به معناي كمال مي؛ حسن كه و مانند آنجا گوييم دانايي خوب

؛ناداني بد است

و قبح به معناي ناسازگاري)2 به معناي سازگاري با طبع آدمي مي؛حسن گوييم مثل آنكه

و آن منظره وحشتناك بد است؛آن گل زيبا خوب است ؛ فالن صداي رسا خوب است

مي)3 و قبح، از صفات افعال اختياري آدميان باشد، مثل اينكه و حسن گوييم عدالت خوب

.ستمگري بد است
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و در مورد دو و همه اعم از اشاعره و قبح، اتفاق نظر وجود دارد  عدليه معناي اول حسن

و معتزله آن را يعني مي اماميه مي. دانند عقلي كه گوييم علم خوب است، اين امر زيرا وقتي

كهاما در مورد معناي سوم. چيزي نيست كه محتاج به امر شارع باشد  اختالف نظر وجود است

.)271و 1374:261 مظفر،-.131-3:مانهمحقق داماد،(.دارد

و جماعتي از اخباري مياشاعره از اهل سنت مي ها از اماميه اين معنا را انكار و گويند كنند

كه حسن يا قبح فعلي را ادراك كند و قدرتي ندارد و قبح، به هر حال.عقل چنين حق  حسن

سه دسته تقسيم كردبه معناي سوم را مي به و قبح ذاتيحس.1: توان  تام موضوعفعليعني:ن

 زيرا هر كجا عنواني مثل عدالت وجود داشته باشد عقالء؛براي تحسين يا تقبيح عقل است

مي فاعل آن را مدح مي و او را مستوجب پاداش و يا عنواني مثل ظلم وجود داشته كنند دانند

به قبح آن حكم مي مي باشد عقال و فاعل آن را قابل سرزنش و قبح.2.دانند كنند  حسن

و قبح هم عوض: عرضي و با عروض عوارض حسن و قبح هستند عناويني كه مقتضي حسن

ل. شود مي و كن گاهي در اثر عروض عوارض حسن پيدايمثالً عنوان كذب مقتضي قبح است؛

مي مي و داخل در عنوان حسن و آن موردي است كه كذب سبب نجات جان مومنيشوكند د

س و يا  لذا در مواردي شرع آن را اذن داده.بب رفع اختالف از ميان دو برادر ديني باشدباشد

به از راست فتنه انگيز". است و قبح اعتباري.3."دروغ مصلحت آميز عناويني هستند: حسن

و زيبايي آنها اعتباري است؛ اگر داخل در عنوان حسني باشد حسن پيدا مي و اگر كه زشتي كند

ميداخل در عنوان  در قبيحي باشد، قبح پيدا و اگر داخل و كند هيچكدام نباشد، نه حسن دارد

و،عنوان مثالهب.نه قبح  ضرب اگر ضرب يتيم براي تأديب باشد داخل در عنوان عدل است

و زشت و اگر ضرب او براي آزار رساندن باشد داخل در عنوان ظلم است ولي ضرب. زيبا

نه قبح ه محل نزاع بين فقها است همين معناي سوم حسن وقبح آنچ. جماد نه حسن دارد

و انسان آن را با عقل عملي خويش درمي -1379:65محمدي،( يابد است؛ كه امري اعتباري است

60(.

و معتزله بر اين عقيده و قبح هستن اماميه كه حسن  از افعال را عقل بدون بيان"اي پاره"د

ب ميه شارع و بديهي درك دي[:ماتريديه(ماتريديه.)20: همانمحمدي،(دكن صورت روشن ُ ت

ي) به ابومنصور محمدبن محمدبن محمود ماتريدينام طايفه)اخ]  اي نظير اشعريه،منسوب

و قبح عقلي را پذيرفته) است و معتزله اگرچه در پاره. اند نيز حسن اي از مسائل با تعابير اماميه

از.)1409:293ازاني، تفت(همداستان نيستند و اخباريون شيعه از منكران عمده اهل سنتاشاعره

و قبح عقلي اند البته برخي از اخباريون احكام عقل را در بديهيات پذيرفته.دهستناصل حسن

.اندو در غير بديهيات، راه درك حقايق را شرع دانسته
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و حكم شرع: فصل دوم  مالزمة ميان حكم عقل
هاو ديدگاهناي مالزمهمع: بخش اول

به حكم شرعي شود يا هر است دليل عقلي عبارت از هر حكم عقلي كه موجب قطعي

به وسيله آن بتوان بطور قطعي به حكم شرعي دست يافت قضيه كه نايمع.)1373:125مظفر،(اي

كه اگر عقل حكم  ميكرمالزمه اين است به كندد به حسن يا قبح كاري، آيا همان عقل حكم

كه شرع هم نه؟ اينكه الزمه اين حكم من آن است به.)78: محمدي، همان( طبق آن حكم كند يا

حكم،عبارت ديگر و به مالزمه ميان حكم عقلي  آيا عقل پس از ادراك حسن يا قبح فعلي

و حكم افعال از نظر شارع صرفاً كند يا اينكه چنين مالزمه شرعي نيز حكم مي اي وجود ندارد

حكم"به عبارت ديگر.)1382:173صفري،(ق ورود خطابهاي شارع قابل تحصيل استاز طري كلما

به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به العقل به":اند گفته"به الشرع حكم گزاره كلما حكم

به العقل داللت بر اين معنا دارد كه در احكام شرع  مصالحي) محصول تشريعات(الشرع حكم

و حسن بودنآن؛موجود است كه عقل آن احكام شرعي را به دليل وجود همين مصالح گونه

 منطقيياين گزاره حاصل استقراء در احكام شرع نيست بلكه از قياس. كندآنها تاييد مي

كه خود از آموزه (هاي علم كالم سرچشمه گرفته است استنتاج شده  حكيم؛شارع حكيم است:

كه عقلپس؛كندحكمي خالف عقل تشريع نمي آنچه شارع تشريع كرده است احكامي است

به تشريع نقش، بنابراين.)استفته آنها را پذيرلزوماً ي بر اساس اين گزاره نقش عقل نسبت

ترين منابع شرع گفتيم كه با وجود اينكه عقل از مهم.)boran.mihanblog.com("پسيني است

ج و واقعيات به درك تمام مسائل توان بنابراين نمي.هان هستي نيستاست اما هنوز قادر

كه هر آنچه شرع بدان حكم  مي؛ندكمدعي بود به آن حكم  زيرا ممكن.كند ضرورتاً عقل نيز

ما،بنابراين. است حكمت آن حكم خاص را عقل اصالً درك نكرده باشد و منظور بحث  مراد

به الشرع . گزاره دوم است؛ يعني كلما حكم به العقل حكم

و قبح عقلي، معتقدند كه حكم خداوند درباره اعمال انسانبااشاعره به انكار حسن  توجه

و پيش از آن هيچ حكم فرعي شرعي، حتيشوتنها پس از رسيدن خطابهاي شارع منجز مي د

كه از امام صادق سؤال كرد(وجوب ايمان هل كلف الناس بالمعرفه؟:مثل روايت عبداالعلي

ا: قال حكم مالزمه،بنابراين.و حرمت كفر وجود ندارد)البيان...ال علي و اي بين حكم عقل

.)174:غزّالي، به نقل از صفري، همان(ستشرع قابل طرح ني

و قبح عقلي را پذيرفته گروه و اشخاصي كه حسن و شرع؛اند ها را مالزمه بين حكم عقل

به طور كلي قبول  كه براي اثبات اين قاعدهيدليل.داندهكرنيز در؛ بيان شده است مهم  ريشه

و مفاسد واقعي هستند رو، از اين.اين ديدگاه عدليه دارد كه همه احكام شرعي مبتني بر مصالح

به» داليل متقن عقلي«اگر به كمك  پي ببريم، مالك حكم شرعي را به وجود مصلحتي واقعي
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مي دست مي و هر؛ نيز نسبت دهيمتوانيم قاطعانه اين حكم مستفاد از عقل را به شريعت آوريم

و روايات، اثري از آن حكم نيابيم و سنّت، منبع.چند در آيات بنابراين، عقل مانند كتاب

رو، معناي تالزم اين است كه هر گاه عقل حكمي كرده، كشف از اين. مستقل ديني است

كه اراده الهي مي و مستقل است(شود ي آملي، جواد(به آن تعلق گرفته است) كه تنها منبع ذاتي

و مذهب: باره نظرات متفاوت دارند ايندرالبته موافقان مالزمه.)1375:85 نظريه غالب اماميه

و هم در احكام  و حكم شرع هم در اصول دين كه مالزمة ميان حكم عقل معتزله اين است

مي. فرعي وجود دارد در":گويد ميرزاي قمي چنين  هرآنچه عقل قبح آن را درك نمايد ضرورتاً

و آنچه كه عقل آن را نيكو بداند، از امور مشمول امر الهي است . زمره موارد نهي الهي است

و قبح چيزي را درك نمايد، بي آنكه در توقف آن حكم پس چنانچه عقل بطور مستقل، حسن

به بر شرط يا زمان يا مكان يا قيد خاصي ترديد نمايد، همچنين حكم مي به اينكه شرع نيز كند

ميهمان اد و از امر نيك باز نمي كند، زيرا خداوند به قبيح امر نمي راك عقلي حكم دارد، كند

و امر ناپسند نهي مي و از زشت كاري و نيكوكاري داده "نمايد بلكه دستور به عدالت ورزي
ج( .)2:3ميرزاي قمي،

و ماتريدي و فروع عملي برخي از اصوليين متأخر به تميز اصول دين ودنهستها قائل

و اثبات نبوت با معجزه. پذيرند مالزمه را تنها در اصول دين مي . مانند شناخت خداوند متعال

كه عقل نمي به نقل از صفري،، شيخ محمد تقي(هاي احكام فرعي را درك كند تواند مالك آنان معتقدند

و بعضي از اصوليون متأخر اماميه ميان قضاياي ضرور.)همان و نظري اما برخي از اخباريون ي

كه ادراك عقلي از بديهيات حاصل شده باشد تفاوت گذارده و مالزمه را در صورتي اند

و حكم شرع ضروري بودن حكم عقل در نظر تمام مي و براي مطابقت حكم عقل پذيرند

و يا ادراك آن از طريق. اند عقالء را شرط دانسته اما در صورت بديهي بودن حكم نزد برخي

.)همان(دانند را ثابت نمياستدالل مالزمه

و حكم شرع را در هر دو به پيروي از نظريه غالب، مالزمه بين حكم عقل نويسنده نيز

و  و قبح عقلي را بپذيريم و معتقد است اگر ما حسن و فروع دين جاري دانسته دسته اصول

شرعي با قائل بر اين عقيده باشيم كه شارع يكي از عقال است پس مالزمه بين تمام احكام 

و فروع تفاوتي قائل شد و نبايد بين اصول و.حكم عقل وجود دارد و وحي متضمن  عقل

و مكمل يكديگر حقند هستي اين دو با هم، متضمن كمال انسانو مؤيد ندا زيرا هر دو رسول

به مقصودكه هيچ :1379-80زند، شجاعي( نيست- يعني هدف آفرينش-كدام بدون ديگري، وافيِ

را.)248 و جهان به عبارت ديگر، بر اساس برهان عقلي، خالق اين جهان خداوند حكيم است

و بيهوده نمي رو، آدمي را براي از اين. كند به بازيچه نيافريده است؛ خداوند حكيم كار لغو

و سعادت جاودانه آفريده است .رسيدن به كمال نهايي
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به پذيرش قاعده مالزمه بين حكم عقل ميبا توجه به اين سوال نيز پاسخ دادو شرع، توان

و تقبيح عقلي كه آيا ممكن است شارع حكمي بر خالف عقل صادر كند؟  چون ديديم تحسين

و مفاسد عامه بر آن متفق است، ناگزير معقول به جهت مصالح از اموري است كه آراء عقال

 حكم اختصاصي به چه، طبق فرض، اين. نيست كه شارع حكمي بر خالف آن داشته باشد

و متفق عاقل يا طايفه به لحاظ مصالح عمومي براي همه روشن و و اي از عقال ندارد عليه است

 پس او هم از آن حيث كه عاقل است همچون ديگر.شارع هم از عقال، بلكه رئيس عقال، است

اين زيرا طبق فرض،. عقالست وگرنه عدم حكم شارع، بماهو عاقل، مستلزم خلف خواهد بود

و متسالم عليه عندالكل است در نتيجه، عدل از آن جهت كه عدل. حكم بديهي براي همه

و  كه ظلم است، نزد عقال و ظلم از آن جهت و از جمله شارع، حسن است است، نزد عقال

كه فعلي خاص عدل است. شارع قبيح است يا ظلم، امر معقولي البته تفاوت نظرها در اين

ل شدكن موجب نقضياست، .)1377:139-1376اصفهاني، الريجاني،( آن كبراي كلي نخواهد

آن:ومسفصل و مصاديقِ و ايراندر حقوق اسالمجايگاه عقل
در نظام حقوقي اسالم: اولبخش  عقل

به عنوان. مبتني بر آيين اسالم است نظام حقوقي اسالم، نظام حقوقي مكتبي دين اسالم

آميمكتب و جامع، تركيبي و دستورالعمل) جهان بيني(يخته از اعتقادات تام هايو مقررات

و اجتماعي است  به اينكه نخستين منبع.)17:ق1362طباطبائي،(فردي در آيين اسالم با توجه

مي"قرآن"حقوق را  و قواعد حقوقي آن جايز نيست تشكيل حميدي،(دهد تخلف از مقررات

از آن خالصه نمياما منابع اسالمي تنها در قر.)1344:25 و منابع ديگري كه عبارتند "سنت"شود
از.)65-1373:66واحدي،( را هم بايد بدان افزود"عقل"و"اجماع" در قرآن كريم تيز متجاوز

و اعتبار برهان از آنها استفاده مي كه ارزش عقل : مانند.)حميدي، همان(شود سيصد آيه وجود دارد

ا ا... ان شر الدواب عند بدترين انسانها نزد خداوند انسانهايي"لبكم الذين اليعقلون الصم

و تعقل نمي و كور بوده .)22/ انفعال("كنند هستند كه كر

و شرع را مطرح مي . كند مسئلة جايگاه عقل در نظام حقوقي اسالم، مالزمة حكم عقل

د تاريخ انديشة بشر گواهي مي و و علم و ايمان ين همواره دهد كه پرسش كهن از نسبت عقل

نه در مقابل. هايي تازه بوده استبه دنبال پاسخ از نگاه جوادي آملي، عقل جزئي از دين است

مخ.)1388:37فنائي اشكوري،( آن به شدت مي؛اند فت كردهالفرقة ظاهريه با دليل عقل گويند آنان

مي تمام نيازمندي م. شود هاي بشر تا روز قيامت، از نصوص شرع استخراج نكر موارد آنان

و. سكوت قانون هستند و صادرات، ثبت اسناد و شكار، واردات در حاليكه مقررات صيد

و و محيط زيست از راه عقل قابل ايجاد هستند امالك و اختراعات :1362جعفري لنگرودي،(عالئم
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و عقالني بودن معرفت واقع.)47 شناسي اسالمي در علم اصول فقه مخصوصاً در بين بينانه

مي. يون شيعه كامالً منعكس شده استاصول و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم ادله: شوند ادله

و ادليه عقلي به گونه. شرعي هاي مختلف مورد تائيد قرار ادله عقلي در مذهب اهل سنت نيز

غالب. گرفته است ولي پذيرش آن در حقوق شيعه رسماً حجيت عقل را مطرح كرده است

و منطقي تشكيل دادهمسائل علم اصول را مس آن: اند مانند مسائل مستقالت غير عقليه ايل عقلي

مي ادلّهدسته از و يكي از مقدمات آن حكم عقل روند اي كه براي اثبات احكام شرعي به كار

و نهي،؛)1381:99حسيني،(است از قبيل وجوب مقدمه واجب، مبحث متضاد، امتناع اجتماع امر

كه هر دو مقدمه آن مستفاد از حكم عقل استن دسته از ادلهآ: مباحث مستقالت عقلي اي

و مباحث.)حسيني، همان( و قبح، قاعده مالزمه، حجيت ظواهر و مفسده، حسن مانند مصلحت

و به اصول عقلي عملي مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال در....مربوط  نقش عقل حتي

ال تاسيس قواعد فقهي نيز مانند قاعده الض و حرج، قاعده عدم جواز تكليف ما رر، قاعده عسر

يطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگر، قاعده اولويت، قاعده دفع 

و بسياري قواعد ديگر غير قابل  افسد به فاسد، قاعده دفع ضرر در برابر اولويت جلب منفعت

ق و بدون كمك عقل تاسيس حتي اين وجود قواعد كامالً. واعد فقهي ممكن نبودانكار است

و قبح  به محال، تكليف به معدوم، مسائل حسن عقلي در علم اصول مانند قاعده امتناع تكليف

و تاسيس علم علل و مفسده و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز بيانگرو مصلحت الشرايع

و اهميت عقل در نظام حقوقي اسالم است ا. ارزش يجاد كنندگان علم اصول فقه هدف اصلي

و اصول عقالني براي استنباط احكام شرع بوده  و وضع قواعد فراهم كردن چهارچوب عقالني

.)134و 1375:133عزتي،( است

و هو ما يكون للفاعل القادر عليه ان يفعل« والذي لم يكن علي صفة. الفعل قد يكون حسنا

ه. تؤثر في استحقاق الذم، قد يكون قبيحا في. والذي ليس له فعلهو ال تؤثر او الذي علي صفة

و هو قول او فعل او ترك فعل او ترك قول عن ينبي-استحقاق الذم،  والحق انهما-الغير اتضاعء

ال شاعره بر گاهي فعل پسنديده(.)1407:6عالمه حلي،(»عقليان خالفا آن كاري است كه انجام آن

م و با انجام آن و. شود ستحق مالمت نميشخص قادر واجب است و گاه كاري ناپسند است

و فاعل آن مستحق مالمت مي كه نبايد انجام شود و اين كار ممكن است. شود آن كاري است

و حتي ترك اين و رفتار كه گفته.دو باشد گفتار كه حق اين است و قبح شود اين حسن

و مي مستلزم تحسين آ. باشد تقبيح است عقلي  بررسي اين).ندپذيرن را نميهر چند اشاعره

:كند گفته عالمه مطالب زير را روشن مي
در-1 و ناپسند و اقوال پسنديده را افعال نظر عقل وجود دارد كه افراد عاقل بايد آنها

و و يا از آنها دوري جويند مي انجام دهند كه عقل چنين قضاوت .كند اين از آن جهت است
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و تقبيح عقال-2 و تحسين و ذم ميمدح و حرمت باشدني .تواند معيار احكام وجوب
و قبح را كشف كند-3 و قبح بر دو نوع است. عقل قادر است حسن حقيقي مطلق: حسن

.يا نسبي

و اقوال ضروري است-4 و قبح اعمال .كشف حسن
به-5 كه را استقالل عقل در كشف حسن وقبح و حرمت دنبال خود حكم شرعي وجوب

.دارد
و-6 به لزوم و مفسده ظاهر حكم عقل و دوري از قبح  وجوب شرعي جلب حسن

.شود مي
و شرع استفاده مي و قاعده مالزمه عقل عزتي،(شود از مجموعه اين استنباطات، حجيت عقل

.)138:همان

و،بنابراين و پذيرش وجود مالزمه بين حكم عقل و قبح عقلي از يك سو  با اثبات حسن

توان حكم شرعي را با استفاده از دليل عقليميحكم شرع از سوي ديگر در مرحله سوم

در: كشف كرد شي اقتضاي نهي از ضدش را دارد؛ به مقدمه واجب عقالً واجب است؛ امر

و مهم عقل حكم مي و قضيه اهم و فعليت حكمش به وجود مالزمه بين اهميت چيزي كند

مال تقديم آن بر مهم؛ در داللت نهي بر فساد عقل داللت مي و كند بر زمه نهي از عبادت

به اجزاي آن را مي و امر و در بحث اجزا، عقل مالزمه بين امر به شي الياسي،(پذيرد فسادش

و حكم شرع.)119و 1380:118  صرفاً در حقوق داخلي اسالم اثبات مالزمه بين حكم عقل

و در صحنه بين و قواعدي از قبيل برقراري عدالت، راهگشا نبوده صلح، المللي نيز اصول

ا ستم الياسي،(ستستيزي، رفع تجاوز، منع كشورگشايي، ايجاد تعاون نتايج پذيرش اين قاعده

.)125 تا 120:همان

 عقل درحقوق موضوعه ايران: دومبخش
 جايگاه عقل در حقوقِ ايران:گفتار اول

كه مبناي قواعد پيش از پرداختن به جايگاه عقل در حقوق ايران بايد خاطر نشان شد

و در اين نظر همه نظامحق و روابط انساني است و فردي، مناسبات هاي وقي، مصالح جمعي

و چه از گونه(هاي حقوقي از ديدگاه نظام. حقوقي مشترك هستند و الهي چه از نوع ديني

و برقراري نظم) موضوعه بشري و مفاسد زندگي اجتماعي فلسفه حقوق رعايت مصالح

و اعادالنه بر اساس مصلحت فرد هاي حقوقي ديده نظري در ديدگاه اگر اختالف.ست جامعه

و عدالت است مي به نظم و معيارهاي مربوط و اصول شود صرفاً در شيوه تشخيص مصلحت

.)1373:59عميد زنجاني،(
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و عادت-2؛ قانون-1:منابع حقوق موضوعه ايران عبارتند از -4؛ رويه قضايي-3؛ عرف

در حقوق ايران عقل جزء منابع بنابراين.)175:واحدي، همان( ذهبم-4و؛عقايد علماي حقوق

به وسيلةو مهمخستينن. حقوق ذكر نشده است ترين منبع حقوقِ ايران، قانون است كه

و البته متأثر از شرع ايجاد مي همين سابقه استفاده از عقل. شود قانونگذاري در فرآيندي عقلي

خو در قانونگذاري مهم به عنوان منبعي مستقل ترين دليل اهد بود تا حقوقدان از ذكر آن

اين. قيد شده است حقوق ايراناصول كلي حقوقي در زمره منابععالوه بر اين.ندكخودداري 

و به مي مين دليل در همه نظامهاصول، اصولي عقالئي است و. شود هاي حقوقي رعايت

ا به نظام رومي ژرمني گفته ست بايد در مورد حقوق ايران نيز پذيرفت چنانكه رنه داويد راجع

و حقوق قبل از هر چيز عقل است" كه و عراقي،("عقل جان حقوق است :1364ترجمه صفايي، آشوري

كه تمام اصول حقوقي برخاسته از عقل است نميالبته.)388 حجر"اصلي مانند. توان مدعي شد

فر" مدني زن شوهردار انسه نيست بلكه تنها منعكس كننده اصلي حقوقي برخاسته از عقل در

به شمار مي و رسوم خاص اين كشور .)1384:91صادقي،(آيد عادات

و حكم شرع در حقوق ايران: گفتار دوم  مصاديق مالزمه بين حكم عقل
و حكم شرع يادآوري اين نكته ضروري است پيش از ورود در مصاديق مالزمه حكم عقل

عبي"كه  و عادات و بد اثر فراوان داردترديد افكار و تميز نيك . مومي در ايجاد قواعد اخالقي

كه در جامعه بسيار است عادت و در اجتماعي ديگر مقبول افتاده است هايي ولي اين. اي ناپسند

به تجربه درمي به حكم عقل، از ديرباز الزمه حقيقت را نيز كه بسياري از قواعد، يابيم

و نا و پرهيز از گناه و بشر متمدن از گذشتهنيكوكاري هاي دور تاكنون به آنها درستي است

و جبران زيان: اعتقاد راسخ دارد و وفاي به عهد و عفاف و راستگويي مانند لزوم رد امانت

. در دنباله به بررسي تأثير اين قواعد عقلي در حقوق ايران خواهيم پرداخت. نامشروع

، واجب استمقدمه واجب-1

به آن است ازبه گونه. معموالً انجام دادن مقدمه تعهد الزمه وفاي كه عقل آشكارا آن را اي

و ترديدي در آن باقي لوازم عقد مي كه.)122:الف1387كاتوزيان،(گذارد نميشمرد در موردي

در حقوق ما، فروش ملك ثبت شده. مالكي تعهد كرده است ملك ثبت شدة خود را بفروشد

و ثبت آن در دفتر امالك امكان داردتنها از  ) قانون ثبت22ماده(راه تنظيم سند رسمي انتقال

به.)1384:300كاتوزيان،(  پس، اگرچه در قانون حضور در دفتر اسناد رسمي مقرر نشده است، اما

به حضور در محل مزبور را از دادگاه خواست استناد اين قاعده مي . توان الزام مديون
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ش-2 ي اذن در لوازم آن هم هست اذن در

مي اين قاعده از داللت و عقل حكم را هاي استلزامي عقلي است كند كه وقتي شارع كاري

 مثالً ديوان كشور صالحيت.)1380:62محمدي،(داند بايد لوازم آن را نيز مجاز بداند مجاز مي

ين براي اداره اموال او دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به امور غايب را با مالزمه شامل تعيين ام

). 21/12/1368-532راي وحدت رويه ديوانعالي كشور(اند نيز دانسته

 اقدام قاعده-3

و تخلّف وصف بعد از رؤيت فوري":كندمي قانون مدني مقرر415ماده خيار رؤيت

كه به محض اينكه از فرد از عيب مطلع شد بايد اقدام عقل از اين ماده درمي".است به يابد

عرفي است؛ بنابراين اگر شخص اين رفتار معقول را در پيشي فوريت،و اين فوريتدنكفسخ

و پس از گذشت مدتي طوالني نمي به ضرر خود است به منزلة اقدام تواند به استناد اين نگيرد،

به فسخ بيع  . همين قانون440و435همچنين است مواد.ندكعيبِ مبيع، اقدام

 در صورت كاهلي زيان ديده در كاهش زيان، او از دريافت خسارت بابتال در حقوق كامن

مي آن بخش از زيان كه مورد احتراز قرار  ,Honore. A.M(شود نگرفته است به طور كامل منع

كه چنين خالصهايال قاعده در كامن. 1983:94)  ديگر كامالً مشابه با قاعده اقدام وجود دارد

شر":شود مي  Contributory( كت كرده است حقي بر خسارت نداردهركس در خطا

Negligence(")،(قاعده تخفيف خساراتطبق.)457:ب1387كاتوزيانThe rule of mitigation of 

(damages به خويش كوشش هاي الزم را معمول فرد بايد براي جلوگيري از ورود خسارت

و خسارات را رفع يا به حداقل برساند؛ اگر چنين  نكند كسي جزء خود او مسئول دارد

.خسارات وارده نيست

 اصل برائت-4

مي37اصل و هيچ": گويد قانون اساسي كس از نظر قانوني مجرم اصل، برائت است

 قانون آيين197و ماده".كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد شود، مگر اين شناخته نمي

 بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر اصل برائت است،":دارد دادرسي مدني مقرر مي

ديگري باشد بايد آن را اثبات كند در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر

مي1257 همچنين ماده".خواهد شد را":گويد قانون مدني هركس مدعي حقي باشد بايد آن

"....اثبات كند
ا و فقهي متقدم عمدتاً با مياصل برائت در كتب اصولي -شود ستناد به دليل عقل اثبات

و اجماع نيز استناد كرده اگرچه پاره به قرآن به-اند اي از اصوليين از جمله محقق حلّي و از آن

مي شود» دليل العقل« و استصحاب الحال تعبير ترين دليل اند مهم برخي گفته.و البراءة االصليه
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مي. عقلي برائت، اصل عدم است د كه فرض بر عدم هرچيزي است مگر دار اين اصل بيان

مطابق اين اصل فرض بر عدم ارتكاب فعل مجرمانه است، مگر. اينكه وجودش ثابت شود

به معناي.)www.pajoohe.com(دشوارتكاب آن توسط مرتكب اثبات  اما پذيرش اين سخن

مي؛ بدون ضرورت استيايجاد اصل به زيرا بهكراستناد حل مسئله"عدم"توان و نيازي د

به قاعده جديد نيست جاه اي در حالي كه اصل برائت، قاعد. استناد "عدم"مجزا است كه هر
به كمك خواهد آمد . جاري نبود

كه در موارد مختلف قانون مجازات اسالمي نيز مفاد آن منعكس شده است، طبق اين قاعده

و مجازا مياز محكوم كردن مثالً طبق. شودت شخص متهم در موارد وجود شبهه خودداري

حكم": قانون مجازات اسالمي166 ماده1تبصره  در صورتيكه شراب خورده مدعي جهل به

به حد نخواهد شد و صحت دعواي وي متحمل باشد محكوم البته جهل".يا موضوع باشد

ج و جعل قوانين انسان متعارف را بايد مالك عمل قرار دهيم تا نظام امعه دچار نابساماني نشده

كه از اصول عقلي است در ساير Order of Discharge)( اصل برائت.ثمر نشود بي از آنجا

و  و كنوانسيون موضوع اعالميهنظامهاي حقوقي نيز مورد توجه واقع شده ها در سطح ها

و يا بين منطقه ب9ماده. المللي قرارگرفته است اي با اعالميه حقوق و شهروند فرانسه شر

بيهر":عبارت . اصل برائت تاكيد كردبر"؛ مگر اينكه بزهكاري او ثابت شود؛گناه است انساني

و غير در اين اصل از آنجا به ساير كشورهاي اروپايي و  دسامبر10اروپايي تسري يافت

بههر": اعالميه جهاني حقوق بشر مقرر داشت11، بند اول ماده 1948 كه بزهكاري متهم كس

و ميثاق بين14ماده2و سپس در بند"...شد گناه محسوب خواهد باشد، بي المللي حقوق مدني

شد1966سياسي در  اين اصل از ابتداي تاريخ بشر تاكنون پيوسته حاكميت. بر آن تأكيد مجدد

ب و قابل استناد بوده، شه داشته به دستور نتوينوس مقرر در موارد":د عنوان مثال در حقوق روم

و هر و مصلحت او قضاوت شود به سود به مجرم بودن متهم و ترديد نسبت تا شك كس

كه جرم او ثابت نشده، بي از("گناه است زماني از آثار.)1381:66، شمس ناتري حجتي كرماني به نقل

ح ق تعيين اصل برائت، لزوم تأمين امكانات الزم براي متهم جهت دفاع از خود، از قبيل داشتن

به آن در و منابع قانوني براي استناد وكيل، حق تعيين مترجم، در دسترس قراردادن كتاب

ا و امثال آن .)67:همانشمس ناتري،(ستصورت لزوم

و مجازات( قاعده قبح عقاب بالبيان-5 )اصل قانوني بودن جرم

ن كه عملي توسط شرع نهي به مكلفدهشمفاد قاعده اجماالً آن است كه مادام و آن نهي

كه. د، مجازات او عقالً قبيح استشو چنانچه شخصي مرتكب؛ابالغ شده است بايد دانست

از قلمرو قاعده وسيع و مجازات"تر  در حقوق عرفي معاصر است؛"اصل قانوني بودن جرم
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به تبع آن مراحل ابالغ چرا و و مجازات راجع است به وضع قانون كه اصل قانوني بودن جرم

به اين قاعده تمسك كرده ولي فقها در مواردي؛ انتشار قانونو نه به علت اند نيز كه مكلف

به علت از. ديگر نسبت به تكليف صادره جاهل بوده استيتقصير بلكه به ديگر سخن مراد

نه بيان صادر تر از اصل دايره شمول آن وسيع،بنابراين. بيان در اين قاعده، بيان واصل است

ب و مجازات استقانوني و.ودن جرم البته رفتار انسان متعارف را مبناي مسئوليت قرار دهيم

.ماند يا خير ببينيم آيا او نيز در شرايط خاطي، از قانون غافل مي

كه اصل قانوني بودن جرم از اصول فراقانوني است، نبود ماده يا اصل قانوني ..."  از آنجا

در قرن اخير در عقلي بودن اين.)100-101: 1385سجادي نژاد،("درباره آن، دليل بر نبود آن نيست

ا. قاعده ترديد شده است في هذا": سيدمحمدباقر صدر آمده است... در كالم آيت نحن نومن

ا تعالي التخص بالتكاليف المقطوعه بل تشمل مطلق ... المسلك بان المولويه الذاتيه الثابته

و هذا هي ... من مدركات العقل العمليالتكاليف الواصله ولو احتمال و عليه فاقاعده االوليه

مي".الصالة االشتغال بحكم العقل و آن اينكه عالوه نكتة بسيار جالب از اين اصل حاصل شود

كه مالكات ويژه و مجازات بر عرصة عبادات حكم دارد، در عرصة امور كيفري و ها هم عرف

نش عقل نمي و قانون و حتي.ندكسته تعيين تكليف تواند در جايگاه نص و بناي عقالء عرف

و مجازات باشد حكم عقل نمي به. تواند تعريف كننده يا بوجود آورندة جرم در اين عرصه

و سكوت يا نقص يا تعارض  و مجازات است اصطالح حقوقدانان اصل قانوني بودن جرم

به نفع متهم تفسير مي ديگر برخي.)1348:215نيا،كي(دشوقوانين باتوجه به منزلت انسان،

كه) اصل قانوني بودن(معتقدند كه ضرورت بيان حكم از سوي شارع  اختصاص به افعالي دارد

و تنفس هوا،  و در مثل ظلم، رد وديعه از دايرة عقل يا از حيطة ضروريات حيات خارج است

به بيان حكم از سوي شارع بي و متأخّران، نياز و حكم عقل هيچ اختالفي بين متقدمان  نبوده

مي.)102و98:سجادي نژاد، همان( كافي است و ترك":گويد اما اردبيلي از اساتيد حقوق جزا فعل

كه حكمي  و براي نظام اجتماعي زيان بخش باشد، تا زماني و نكوهيده فعل هراندازه زشت

قاعده عقلي قبح.)1382:126اردبيلي،("بيني نشده، قابل مجازات نيست وارد نشده يا در قانون پيش

و بيان در ساير نظامهاي حقوقي نيز ظهور كرده؛ عقاب بال قاعدة كلي اصل قانوني بودن جرم

به وجود:دشو از دو قسمت تشكيل ميNulla Poena Sine Lege)(مجازات  وجود جرم بستگي

به جرم انگاري آن داردمادهقبلي و همچنين Nullum Crimen Sine Praevia Lege)( قانوني راجع

آنيبراي اجراي مجازات  خاص در مورد معين بايد قانون كيفري مجري در زمان وقوع جرم،

ب از.)Nulla Poena Sine Praevia Lege(باشد اجراي جرم تعيين نموده عنوان ضمانته مجازات را

مي8 ماده،جمله در فرانسه و شهروند اذعان ق اعالميه حقوق بشر كه در مقدمه انون دارد

كه1985اساسي  ب": مقرر شده است موجب قانونيه هيچ كس ممكن نيست مجازات شود مگر
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و بطور قانوني اعمال شده باشد ماده.)http://fr.wikipedia.org("كه قبل از ارتكاب جرم تصويب

مي3-111 ياچ كس را نميهي":دارد قانون مجازات اين كشور نيز مقرر به خاطر جنايت توان

ب جنحه به اي كه عناصر آن كه عناصر آن ه موجب قانون تعريف نشده باشد يا بخاطر خالفي

كه هيچ كس را نمي. نامه تعريف نشده است، مورد مجازات قرارداد موجب آيين به كيفري توان

به جرم جنايي يا جنحههب ب موجب قانون نسبت به جرم خالفي موجب آيينه اي، يا  نامه نسبت

و"همچنين عبارت.)1386:15قانون مجازات فرانسه،("بيني نشده مورد مجازات قرارداد پيش الجريمه

و العقوبة اال بنص قانوني او شرعي"يا"العقوبه اال بنص قانوني  در قانون اساسي"الجريمة

32 عربستان،38 عراق،21مصر،66 قانون اساسي يمن،47از جمله اصل(كشورهاي عربي

و20كويت، و ميزان ...) بحرين و نوع ، اگر به سلب هرگونه اختيار از قاضي در تعيين جرم

و مجازات است به اصل قانوني بودن جرم در. مجازات ناظر باشد، مربوط عالوه بر اسناد ملي

قر شماري از اسناد بين و مجازات مورد اشاره ار گرفته است المللي نيز اصل قانوني بودن جرم

و مواد7 مادهلمث  المللي قانون رومي دادگاه كيفري بين23و22 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
(http:// ne.wikipedia.org).

 اصل عطف بماسبق نشدن قوانين-6

و مجازات، بدنبال خود اصل  قوانين را دارد"عطف بماسبق نشدن"اصل قانوني بودن جرم

يكي از اح در؛كام عقلي استكه آن نيز كه  زيرا قبيح است فرد مطابق قانوني مجرم تلقي شود

و مطابق قانوني مجازات شود كه حين ارتكاب جرم زمان ارتكاب عمل وي حاكم نبوده است

و حكم شرع تالزم. از جانب وي، اثري از آن در ميان نبوده است كه بين حكم عقل از آنجا

عنوان مثالهب. قوانين كشورهاي خارجي بروز يافته استوجود دارد اين امر عقاليي در متن 

 قانون اساسي5 متمم10، فصل1ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين در پارگراف اول ماده 

 قانون 112-1همچنين ماده.(http://fr.wikipedia.org)بيني شده است اياالت متحده پيش1787

 دهنده يك جرم تنها از تاريخ ارتكاب قابل وقايع تشكيل":دارد مجازات فرانسه بيان مي

توانند از تاريخ تصويب مورد حكم قرارگيرند مجازات هستند؛ كيفرها از نظر قانون تنها مي

مي4همچنين بند".... بواجراي فوري قانون جديد بر اعتبار دعا":دارد همين ماده مقرر كه هي

.)16:نون مجازات فرانسه، همانقا("...تاثير است موجب قانون سابق صورت گرفته بي

/1No unjust enrichmentممنوعيت دارا شدن بالجهت-7
ال اين است. دارا شدن بالجهت از قواعد عقلي استمنعِ يك اصل كلي منصفانه در كامن

و بدون  به هزينه ديگري، بدون وجود هيچ نوع قراردادي كه هيچ كس نبايد مجاز باشد كه

و  و بدون.دشوخسارتي دارا پرداخت هيچ بها به باطل اينكه هيچ فردي نبايد مال ديگري را
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و احترام به حقوق افراد يك قاعده سبب مشروع تصاحب كند از نظر حفظ نظم اجتماعي

و مي و ناشي از فطرت انسان است و در واقع يك قاعده طبيعي و مبتني بر انصاف توان عادالنه

ب به. نگريستعنوان يك دستور اخالقيه به آن در قانون مدني ايران، موادي وجود دارد كه

و دارا شدن  صراحت به احكام استفاده مشروع پرداخته اما قانونگذار در باب استفاده نامشروع

اين اصل در حقوق.بالجهت ماده خاص تصويب نكرده كه با دليل عقلي قابل اثبات است

.www.iranbar.org)(شودميمطرح"االثراء بالسبب"عنوان با كشورهاي عربي

 اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري-9

ب و اصل عدم قابليته حقوق خصوصي ايران طور كلي بر ايدة حمايت از مالك متكّي بوده

و رويه قضايي نيز نسبت به آن  استناد به ايرادات در محدودة اسناد تجاري، فاقد دليل قانوني

ا. متزلزل بوده است براي تعيين. ين رو دكترين تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران استاز

ب ژنو مناسب1930قلمرو اين اصل در حقوق ايران، كنوانسيون  مترين قاعده نظور جبرانه

از نظر عقل، پذيرندة اسناد تجاري بايد اطمينان داشته باشد كه عدم صحت. سكوت مقنّن است

ح و انتقاالت پيشين سند در صورت زيرا در غير اين. قوق وي تأثير نخواهد داشتنقل

و تزلزل بيشتر موقعيت دارنده منجر خواهد شد به تضعيف اين. انتقاالت متعدد سند تجاري

ويژگي در حقوق فرانسه به اصل يا قاعده عدم قابليت استناد به ايرادات معروف است كه در 

به اصل  ت"ادبيات حقوقي ايران، افرادي آن را به كار برده"وجه ايراداتعدم و . اند ترجمه كرده

به اعتبار اين اسناد است  .http://hoghough85( حكمت اصلي اين قاعده ايجاد اعتماد نسبت

blogfa(.

 قاعده اتالف-10

را عقل حكم مي كه مالكيت را محترم شمرده، اتالف مال غير كند بر اينكه دين اسالم

ال و جبران آن را به مالكيت است. زم بشماردممنوع بداند محمدي،(چون اين امر الزمه احترام

كه عقل صرف نظر از حكم شرع بدان.)1380:30  قاعده اتالف يكي از مستقالت عقلي است

مي. كند حكم مي كه كسي مال ديگري را تلف عقل قبيح و آن را جبران نكندكداند اين. ند

و  در ساير نظامهاي حقوقي نيز مورد حمايت قرار حكم عقل مورد تائيد شارع نيز واقع شده

 يكي از داليل اعتبار قاعده اتالف را نه)1381:112محقق داماد،(اما برخي از استادان. گرفته است

مي. اند حكم عقل بلكه بناي عقال دانسته . تواند ناشي از خلط اين دو مفهوم باشد چنين نظري

و خردمند": اندي گفتهچنانكه ايشان در تعريف حكم مستقل عقل كه عاقل ند عقال از آن جهت

و تعليمات اديان، بر آن حكم نمايند و رسوم و عادات محقق("با قطع نظر از هرگونه فرهنگ

و بناي عقال مفاهيم مستقل نيستند.)1384:19، داماد به نظر ايشان حكم عقل در مورد. گويي
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كه بيان كننده سلطنت مط و امالك نسبت به اموال قاعده سلطنت بر مال لق صاحبان اموال

مي و قاعده صحت كه همه اعمال ديگران را حمل بر صحت كند مگر اينكه خويش است

به درستي بناي عقال دليل شناخته شده است   زيرا روش عقال.)199:همان(خالف آن اثبات شود،

و دليل پذيرش آن در و اديان مختلف همين بوده است بين عقال جلوگيري از در همه كشورها

و تملك اموال مباح. اخالل در نظم جامعه است  در.)251:همان(همچنين است در قاعده حيازت

واقع نوعي مصلحت انديشي، موجب پذيرش اين قواعد در بين مردم در تمام زمانها شده است

گاه اين مصلحت از بينو هر) 1384مصلحت مبناي مهم بناي عقال است، براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به اصغري،(

دكتر جعفري لنگرودي نيز با قبول اين واقعيت. برود اين قبيل قواعد نيز قابل ترك هستند

مي": نويسد مي و. زند منطق عرف حول محور مصالح انسانها دور به عقود قوانين راجع

به عرف ايقاعات جملگي در زمان ب هايي در سطح جهاني وضع شد كه مسبوق و از آن ها ود

مي عرف و.)68:ب1387("گرفت ها الهام  چنانكه در باب حيازت مباحات قوانين در حال تغيير

و قبيح. ايجاد محدوديت بر آن هستند در حالي كه حكم عقل مبتني بر مصلحت انديشي نبوده

و حسن هميشه حسن و. هميشه قبيح است و بناي عقال تميز قائل شد لذا بايد بين حكم عقل

. قاعده اتالف را حكمي عقلي دانست

 نتيجه
به در مجموعه و حكم شرع به تالزم بين حكم عقل اي كه گذشت، پيش از پرداختن

و قبح عقلي بود كه از آن جمله اثبات حسن و قبح عقلي،.مقدماتي پرداختيم  با اثبات حسن

و حكم شرع مطرح مي ق. شود مسئله مالزمه بين حكم عقل سمت اول است، موضوع بحث ما

به آن حكم مي زيرا قسمت دوم در صورتي. كند يعني هر آنچه عقل بدان حكم كند شرع نيز

كه هر آنچه شارع حكم مي كه بگوييم مراد اين است كند، رمزي مورد قبول واقع خواهد شد

و بر آن صحه وجود دارد كه اگر آن رمز را براي عقل بازگو كنيم عقل نيز آن را مي فهمد

كه. اما راجع به قسمت اول نيز بين فقها اختالف نظر وجود وجود دارد. گذارد مي اشاعره

و قبح عقلي را نيز انكار مي و شرع را نيز قبول ندارند؛كردند حسن . تالزم بين حكم عقل

و مذهب معتزله اين مالزمه را بطور مطلق پذيرفته و گفته غالب فقهاي اماميه اند بين حكم اند

و حك و هم در فروع آن مالزمه وجود داردعقل .م شرع هم در اصول دين

و اسالموجود مصاديق فراوان از اعمال اين قاعده در  حكايت از وجود اين حقوق ايران

كه در قانون مدني مورد توجه قرار از جمله هزينه. واقعيت دارد نگرفته، هاي رد مال مغصوب

كه غاصب"بمقدمه واج"اما با استناد به قاعده عقلي   به اين حكم عقلي خواهيم رسيد

به موظف است هزينه و حكم شرع به مالزمة بين حكم عقل و با استناد هاي استرداد را بپردازد
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مصاديق فراوان ديگر. اين نتيجه خواهيم رسيد كه قانوناً نيز اين تكليف بر عهدة او وجود دارد

طي متن ارائه شده است كه و"وجود" همه مثبِت نيز از اين مالزمه در  اين تالزم از يكسو

. آن در حل مسائل حقوقي در صورت سكوت قانونگذار از سوي ديگر است"راهگشايي"
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