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چكیده

ضرورت بازگشت گزارههای مستنتج به گزارههای پایه و تشخیص آنها در دو حوزة عقل
نظری و عملی از گذشتة دور کانون بررسی قرار دارد .در این میان شهیدسیدمحمدباقر صدر
( )1359-1313به ارزیابی زوایای گوناگون عقل عملی پرداخته و نوآوریهای فراوانی در
این حوزه ارائه نموده که بازشناسی پایة گزارههای عقل عملی یکی از آنهاست که جستار
حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدان میپردازد .از رهگذر این جستار مشخص میشود که
به باور شهیدصدر بازگشت گزارههای عقل عملی به «حسن عدل» و «قبح ظلم» صحیح نیست
و اینها خود تحلیلیاند و به مسئلة حق و مولویت موال باز میگردند .شهیدصدر با تکیه بر
واقعیانگاری گزارههای عقل عملی ،پایة آنها را «حق الطاعه» میداند .این نظریه از سلسله
نارساییهایی رنج میبرد که شاخصترین آنها ادعای «جریانناپذیری قواعد باب تزاحم در
حسن و قبح» و «نقد تفسیر حسن و قبح به استحقاق مدح و ذم و تفسیرش به ضرورت
اخالقی» است ،چنانکه از دیگرسو ،تحلیلیانگاری حسن عدل و قبح ظلم از خلط میان شرط
صدق موضوع با نحوة حمل محمول بر موضوع سرچشمه گرفته و پایهانگاری مولویت موال
برای گزارههای عقل عملی نیز از سلسله ناسازگاریهای درونی و مخالفت با وجدان رنج
میبرد.
کلیـدواژههــا :عقل عملی ،حسن و قبح ،حق الطاعه ،گزارههای پایه ،شهیدصدر.
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مقدمه

در حــوزة عقـــل نظــری گـــزارههـای مستــنتج بــه گـزارههـای پایـه( )basicخـتم مـیشـود و
ضــرورت ایــن بازگشــت در ســایة براهینــی نظیــر «لــزوم تسلســل در موجــهســازی گــزارههــا»
(ابــــنســــینا1404 ،ق ،ص77؛ طوســــی1405 ،ق ،ص12؛ همــــو ،1375 ،ج ،1ص229؛ رازی،
 ،1384ص )46و «لـــزوم تحقـــق حـــدود نامتنـــاهی میـــان دو حـــد حاصـــر»(طباطبـــایی،1399 ،
ص )138موجــه و سلســلهای از گــزارههــا بــه عنــوان گــزارههــای پایــه در ایــن حــوزه معرفــی
مـــیگـــردد (فـــارابی1408 ،ق ،ج ،1ص269؛ ســـهروردی ،ج ،2ص40؛ طوســـی ،1375 ،ج،1
ص.)213
در حــوزة عقــل عملــی نیــز ضــرورت بازگشــت گــزارههــای مســتنتج بــه گــزارههــای پایــه و
تشــخیص گــزارههــای پایــه بررســی شــده اســت ،در پاســض ضــمن ت کیــد بــر ضــرورت ایــن
بازگشت(کاپلســــتون،ص318؛ وارنــــو  ،ص9؛ شهیدصــــدر1421 ،ق ،ص ،)334در ترســــیم
گــزارههــای پایــه در ایــن حــوزه دو دیــدگاه ارائــه شــده اســت ال ـ

آنــان بــهویـ ه اندیشــوران

مســلمان دو گــزارة «حســن عــدل و قــبح ظلــم» را گــزارههــای پایــه در حــوزة عقــل عملــی
معرفــی کــردهاند(ســبحانی ،ص .)46در ایــن میــان شــهید ســیدمحمدباقر صــدر ()1313-1359
کــه در سلســله مباحــو اصــولیاش بــه بررســی زوایــای گونــاگون گــزارههــای عقــل عملــی
پرداختــه و نــوآوریهــای فراوانــی در ایــن حــوزه ارائــه نمــوده اســت ،ضــمن بررســی تف ــیلی
ایــن مس ـئله ،دیــدگاه «بازگشــت گــزارههــای مســتنتج عقــل عملــی بــه دو گــزاره حســن عــدل و
قـــبح ظلـــم» را نپذیرفتـــه (شهیدصـــدر1421 ،ق ،ص ،)334بـــا تکیـــه بـــر سلســـله مبـــانیاش در
ترســیم حقیقــت گــزارههــای عقــل عملــی ،نظریــة «بازگشــت آنهــا بــه مولویــت مــوال» را
پایــهگــذاری و موجــه نمــوده اســت (شهیدصــدر1417 ،ق ،ج ،5ص )24کــه جســتار حاضــر بــا
بهــرهگیــری از روش توصــیفی-تحلیلــی ضــمن ترســیم م لفــههــا و مبــانی ایــن دیــدگاه ،آنرا
ارزیابی نموده ،میکوشد به پرسشهای زیر پاسض دهد
 .1حقیقت گزارههای عقل عملی در اندیشه شهیدصدر چیست؟
 .2نظریة بازگشت گـزاره هـای عقـل عملـی بـه حسـن عـدل و قـبح ظلـم چـه م لفـههـایی دارد و
چگونه قابل ارزیابی است؟
 .3نظریــة بازگشــت گــزارههــای عقــل عملــی بــه حــق الطاعــه در اندیشــة شهیدصــدر چــه
م لفههایی دارد؟
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شــایان توجــه اســت کــه نگارنــدگان بــهر ــم جســتجوی فــراوان ،بــه پ وهشــی کــه دیــدگاه
شهیدصــدر را بررســی کــرده باشــد ،برنخــوردهانــد کــه بــا ایــن لحــا  ،جســتار حاضــر کــه بــا
بهــرهگیــری از آرــار دســت اول شهیدصــدر ســامان یافتــه ،در شــمار نخســتین پــ وهشهــا در
این حوزه قلمداد میشود.
 .1پایة گزارههای عقل عملی در اندیشة شهیدصدر

ضــرورت وجــود «پایــه» در دو حــوزة «مفــاهیم» و «گــزارههــا»ی عقــل عملــی مطــرح اســت.
شهیدصــدر در حــوزة «مفــاهیم» دو مفهــوم «حســن و قــبح» را بــهمثابــه مفــاهیم پایــه پذیرفتــه،
آنهــا را بــدیهی و تعریــ ناپــذیر مــیدانــد (صــدر1433 ،ق ،ج ،1ص ،444پــاورقی .)1برخــی
فیلسوفان ربی نیز این دیدگاه را پذیرفتهاند (وارنو  ،ص.)9
آنچــه کــانون مباحــو حاضــر را تشــکیل مــیدهــد ،حــوزة «گــزارههــا»ســت .ضــرورت وجــود
گــزارههــای پایــه در حــوزة عقــل عملــی عــالوه بــر اینکــه مــورد پــذیرش اندیشــوران مســلمان
قــرار گرفتــه (ســبحانی ،ص ،)46مــورد ت ــریح برخــی فیلســوفان ربــی نیــز قــرار دارد ،چنانکــه
بــه عنــوان نمونــه ،بــه بــاور ایمانوئــل کانــت (1724-1804م) همــانطــور کــه در عقــل نظــری
دســتهای از احکــام بــدیهی داریــم کــه مقــدم بــر تجربــه و پیشــینیانــد ،در محــدودة عقــل عملــی
نیــز دســتهای از احکــام پیشــینی داریــم کــه عقــل انســان بــه تنهــایی و مســتقالا آنهــا را در
مــیکند(کاپلســتون ،ص .)318-319در راســتای موجــهســازی ایــن م لفــه مــیتــوان از همــان
برهان مشهور در حوزة عقـل نظـری بهـره جسـت بـه ایـن صـورت کـه اگـر گـزارههـای مسـتنتج
عقــل عملــی بــه گــزارههــای پایــه خــتم نشــود ،از آنجــا کــه هــر گــزاره مســتنتج نیازمنــد اربــات
اســت ،اربــات آن بــا تکیــه بــر گــزارههــای مســتنتج بعــدی مســتلزم تسلســل و بــا تکیــه بــر
گــزارههــای قبلــی مســتلزم دور اســت (ابــنســینا1404 ،ق ،ص77؛ طوســی1405 ،ق ،ص12؛
رازی ،1384 ،ص.)46
شـــهید صـــدر پـــس از مســـلمانگـــاری ضـــرورت پیشـــین ،دیـــدگاه مشـــهور اندیشـــوران را
ایــنگونــه ترســیم مــیکنــد کــه بــه بــاور آنــان گــزارههــای مســتنتج عقــل عملــی بــه دو گــزارة
«حســن عــدل و قــبح ظلــم» بــاز مــیگــردد (صــدر1417 ،ق ،ج ،6ص .)154ســپس در ادامــه،
ضــمن نقــد ایــن دیــدگاه ،بــه تقریــر و توجیــه دیــدگاه برگزیــدهاش مــیپــردازد .م لفــههــای
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دیــدگاه شهیدصــدر در ارزیــابی دیــدگاه مشــهور و موجــهس ـازی دیــدگاه برگزیــدهاش ضــمن
موارد زیر ارائه میشود
 .1 .1حقیقت گزارههای عقل عملی

در خ ــوص بازشناســی گــزارههــای عقــل عملــی ،مکات ـ
شــکل گرفتــه کــه مــیتــوان آنهــا را در یــ

اخالق ـی فراوان ـی در ــرب و شــرق

تقســیم بــه «مکاتــ

واقــ گــرا» و «مکاتــ

نــاواق گــرا» تقســیم کــرد .دســتة نخســت بــر خــالت دســتة دوم،کــه گــزارههــای اخالقــی را
جمــالت خبــری دانســتهانــد ،حکایــتگــر عــالم واقــ مــیداننــد .هــر کــدام از ایــن دو نیــز
مکت ـ هــای اخالقــی مختلفــی را در بــر مــیگیرنــد کــه بــه عنــوان نمونــه ،واق ـ گرایــی اخالقــی
مکتـــ هـــایی نظیـــر «لـــذتگرایـــی»« ،ســـودگرایی»« ،دیگرگرایـــی»« ،قـــدرتگرایـــی»،
«تطـورگرایی» و «وجــدانگرایــی» را شــامل مــیشــود؛ چنانکـه نــاواق گرایــی دیــدگاههــایی نظیــر
«احســا گرایــی»« ،قراردادگرایــی»« ،توصــیهگرایــی»« ،جامعــهگرایــی» ،و «نظری ـة امــر الهــی» را
شامل میشود (ر

وارنو  ،ص6؛ م باح یزدی ،1387 ،ص.)31

واکاوی واقـ گرایـی یـا نـاواق گرایـی گـزارههـای عقـل عملـی از دو جهـت در بحـو حاضـر
شــایان توجــه اســت نخســت اینکــه ،شناســایی پایــة گــزارههــای عقــل عملــی تنهــا زمــانی
امکانپـذیر اسـت کـه پیشـتر حقیقـت آنهـا تبیـین شـده باشـد .دوم اینکـه ،تشـخیص گـزارههـای
پایــه ارتبــاط تنگــاتنگی بــا نــوع گــزارههــای عقــل عملــی دارد .بــه عنــوان نمونــه ،مکت ـ

نــاواق

گرایــی «اعتبــاریانگــاری گــزارههــای عقــل عملــی» کــه بــا تقریرهــای مخــتلفش در میــان
اندیشـــوران مســـلمان نظیـــر متکلمـــان اشـــعری (شهرســـتانی ،ص208؛ تفتـــازانی ،ج ،4ص)283
برخـــی فیلســـوفان (ابـــنســـینا ،1375 ،ج ،1ص220؛ طوســـی ،1375 ،ج ،1ص ،)220برخـــی
اصـــولیان (اصـــفهانی1429 ،ق ،ج ،3ص )334و نیـــز در فلســـفة ـــرب پیروانـــی نظیـــر «هـــابز»،
«جــــان ال » و «ژان ژا

روســــو» و «جــــان رنخســــتز» دارد ،بــــر پایـــة نــــاواق گرایــــی و

اعتبــاریانگــاری گــزارههــای عقــل عملــی ،گــزارههــای پایــه را نیــز یرواقــ گــرا و اعتبــاری
مــیدانــد و بــرای مجموعــه اعتبــارات اخالقــی «اعتبــار پایــه» معرفــی مــیکنــد ،ایــن در حــالی
اســت کــه بــر پای ـة مکات ـ

واق ـ گرایــی اخالقــی نمــیتــوان بــه چنــین اعتبــاری روی آورد و

الزاماا گزارة پایه باید ناظر به واق و حکایتگر از نفساالمر باشد.
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در ســـایة ایـــن دو جهـــت ،در اینجـــا بـــه واکـــاوی دیـــدگاه شهیدصـــدر دربـــارة حقیقـــت
گزارههای عقل عملی میپردازیم که ضمن م لفههای زیر ترسیم میشود
 .1 .1 .1واقعیت نفساالمری در لوح واقع

شهیدصــدر ضــمن نقــد «دیــدگاههــای نــاواق گــرا» نظیــر «احساســیانگــاری» (صــدر1433 ،ق،
ج ،1ص )435و «اعتبـــاریانگـــاری گـــزارههـــای عقـــل عملـــی» (همـــان ،ص ،)448آنهـــا را
واقعی نفساالمـری دانسـته ،ظـرت تحقـق آنهـا را «لـوح واقـ » مـیدانـد کـه گسـتردهتـر از لـوح
خارج است.
بــه بــاور شهیدصــدر تحقــق گــزارههــای عقــل عملــی بســان تحقــق مفــاهیم مــاهوی نیســت کــه
در ظــرت «خــارج» موجودنــد و بــه دلیــل داشــتن مابــ زای خــارجی از واقعیــت عینــی متمــایز
بهــرهمندنــد .مــاهویانگــاری ایــن گــزارهه ـا در فلســفة ــرب پیروانــی دارد (وارنــو  ،ص.)10
بـه بــاور شهیدصــدر مفــاهیم عقــل عملــی (حسـن و قــبح) در شــمار معقــوالت رــانی فلســفیانــد و
در کنــار وجــود موضــوعاتشــان (افعــال اختیــاری) وجــود متمــایز خــارجی ندارنــد (صــدر،
1996م ،ج ،8ص85؛ همو1433 ،ق ،ج ،1ص447؛ همو1417 ،ق ،ج ،6ص.)153
شــایان توجــه اســت کــه شهیدصــدر نیــز همچــون صــدرالمت لهین کــه در دیــدگاه نهــاییاش
مفــاهیم فلســفی را از ات ــات و عــروب خــارجی بهــرهمنــد مــیدانــد و ات ــات خــارجی را بــه
نحــو منــدمج در موضــوع مــیپــذیرد (صــدرالمتالهین ،ج ،1ص ،)336آنهــا را چنــین دانســته،
تفکیــ

میـــان خـــارجیانگـــاری ظـــرت عـــروب و ات ـــات را ناموجـــه مـــیدانـــد (صـــدر،

1417ق ،ج ،2ص )396امـــا بـــا ایـــن حـــال ،آنهـــا را بســـان مفـــاهیم مـــاهوی واجـــد مابـ ـ زای
خارجی متمایز نمیداند (همو ،1996 ،ج ،8ص.)85
 .2 .1 .1مبدئیت ذاتی برای محرکیت عملی

در ترسیم حسن و قبح عقلی و تفکی
بر اسا

عقل نظری و عملی دو دیدگاه مطرح است

دیـدگاه مشـهور  ،عقـل نظـری و عملـی یـ

قـوه از قـوای نفـسانـد کـه تمایزشـان بـر

پایة اخـتالت مـدراکاتشـان شـکل مـیگیـرد اگـر مـدراکات از سـنض امـور واقعـی («هسـتهـا»
و «نیســتهــا») باشــد ،قــوة مــدر
و «نبایــدها») باشــد ،م ـدر

آنهــا را «عقــل نظــری» و اگــر از ســنض امــور عملــی («بایــدها»

آنهــا را «عقــل عملــی» مــینامنــد .ایــن دیــدگاه را فــارابی (فــارابی،
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1405ق،ص ،)29ابــنســینا در برخــی تعبیــراتش (ابــنســینا ،1379 ،ص ،)263محقــق اصــفهانی
(اصفهانی1429 ،ق ،ج ،3ص )333و پیروانشان(مظفر ،1375 ،ج ،1ص)193پذیرفتهاند.
دیــدگاه دوم عقــل نظــری و عملــی را دو قــوة مســتقل از قــوای نفــس مــیدانــد کــه نخســتی
ناظر به ادراکـات انسـان اسـت چـه ادراکـات مربـوط بـه مقـام نظـر یـا عمـل .در حـالیکـه عقـل
عملــی نــاظر بــه مقــام بعــو و تحری ـ

و فعــل اســت .ایــن دیــدگاه مــورد پــذیرش ابــنســینا در

برخــی کلمــاتش (ابــنســینا ،1379 ،ص ،)164بهمنیــار (بهمنیــار ،ص ،)789قطــ الــدین رازی
(رازی ،1375 ،ج ،2ص ،)352محقــــق نراقــــی (نراقــــی ،ج ،1ص )59و برخــــی معاصــــران
(جوادی آملی ،ص )33قرار دارد.
شهیدصــدر الزم ـة دیــدگاه نخســت را «بازگشــت مــدرکات عقــل عملــی بــه مــدرکات عقــل
نظری» میداند بـا ایـن تقریـر کـه چـون در سـایة نظریـة «حسـن و قـبح ذاتـی» ،گـزارههـای عقـل
عملــی نیــز از واقعیــت نفــساالمــری برخوردارنــد ،مــدرکات عقــل عملــی نیــز داخــل در حــوزة
«هســتهــا» و «نیســتهــا»ینــد (صــدر1421 ،ق ،ص .)305وی ضــمن نقــد ایــن دیــدگاه ،تمــایز
عقل نظـری و عملـی را همچـون دیـدگاه مشـهور نـاظر بـه مقـام ادراکـات مـیدانـد و ایـنگونـه
ترســیم مــیکنــد کــه بخشــی از مــدراکات عقــل ،امــور واقعــی نفــساالمــری اســت کــه بالــذات
اقتضـــای جـــری عملـــی ندارنـــد امـــا بخشـــی از آنهـــا در عـــین برخـــورداری از واقعیـــت
نفـــساالمـــری ،اقتضـــای ذاتـــی بـــرای جـــری عملـــی دارنـــد و انســـان را بـــه ســـمت انجـــام
متعلقــاتشــان مــیخواننــد .بخــش نخســت نــاظر بــه عقــل نظــری و بخــش دوم مربــوط بــه عقــل
عملــی اســت .بـه بــاور ایشــان ،ادرا

م ــلحت و مفســده مربــوط بــه عقــل نظــری اســت و ایــن

ادرا  ،مبـــدئیت ذاتـــی بـــرای حرکـــت عملـــی نـــدارد .مـــدراکات عقـــل عملـــی منح ـــر در
«حسن و قبح» است(همانجا؛ همو1433 ،ق ،ج ،1ص.)396
 .3 .1 .1حكایتگری ضرورت اخالقی

شهیدصــدر گــزارههــای عقــل عملــی را گویــای «ضــرورت اخالقــی» مــیدانــد .توضــیح اینکــه،
گــزاره هــای عقــل عملــی کــه بــه بــاور شهیدصــدر منح ــر در حســن و قــبح اســت (همــو،
1421ق ،ص ،)305معناشناســیشــان همــواره مــورد اخــتالت متکلمــان قــرار داشــته اســت و
معــانی متعــددی نظیــر «کمــال و نقــص» (طوســی1405 ،ق ،ص339؛ جرجــانی ،ج ،8ص182؛
تفتــــازانی ،ج ،4ص282؛ ابــــن میــــثم بحرانــــی ،ص104؛ فاضــــل مقــــداد ،1405 ،ص)254؛
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«مالئمـــت و منـــافرت بـــا طبـ ـ » (طوســـی،1405 ،ص339؛ جرجـــانی ،ج ،8ص182؛ تفتـــازانی،
ج ،4ص82؛ ابـــنمیـــثم بحرانـــی ،ص104؛ فاضـــل مقـــداد1405 ،ق ،ص)254؛ «موافقـــت و
عــــدم موافقــــت بــــا م ــــلحت» (جرجــــانی ،ج،8ص182؛ مظفــــر1422 ،ق ،ج ،2ص)411؛
«اســـتحقاق مـــدح یـــا ذم» (طوســـی1405 ،ق ،ص339؛ رازی ،1986 ،ج ،1ص346؛جرجـــانی،
ج ،8ص183؛ تفتـــازانی ،ج ،4ص282؛ ابـــن میـــثم بحرانـــی ،ص )104بـــرای آنهـــا ذکـــر شـــده
کــه از میــان آنهــا معنــای مــورد نــزاع را «اســتحقاق مــدح و ذم» مــیداننــد (تفتــازانی ،ج،4
ص282؛ ابنمیثم بحرانی ،ص.)104
شهیدصــدر دیــدگاه مشــهور را نپذیرفتــه ،مــدح و ذم را تنهــا در جــایی صــحیح مــیدانــد کــه
«فاعــل» علــم بــه حســن و قــبح داشــته باشــد و در چنــین جــایی اســت کــه انجــام کــار نیکــو،
اســتحقاق مــدح و انجــام کــار زشــت ،اســتحقاق مــذمت را در پــی دارد ،بنــابراین «حســن فعــل»
مشروط به علـم بـه آن اسـت .در حـالیکـه اخـذ علـم بـه حکـم در موضـوعش محـال و مسـتلزم
دور اســـت (صـــدر1433 ،ق ،ج ،1ص .)443-444بـــه بیـــان روشـــنتـــر ،تفســـیر حســـن بـــه
«اســتحقاق مــدح» توق ـ

شــی بــر خــودش را در پــی دارد ،زیــرا «اســتحقاق مــدح» متوق ـ

«علم بـه حسـن» اسـت و آن نیـز متوقـ
توق

بــر

بـر خـود حسـن اسـت ،بنـابراین الزمـة چنـین تفسـیری،

حسن بر خودش است (همان ،ص.)444

شهیدصــدر پــس از نقــد دیــدگاه مشــهور ،حســن و قــبح را مبــین «ضــرورت اخالقــی» مــیدانــد
کــه در مقابــل «ضــرورت تکــوینی» مطــرح اســت .ضــرورت اخالقــی همــان ســزاواری اخالقــی
اســت کــه بــا ضــرورت تکــوینی متفــاوت اســت و در طــی ســلطنت نفــس قــرار دارد و تنهــا
افعــال اختیــاری بــه آن مت ــ

مــیشــوند ضــرورت تکــوینی در نگــاه شهیدصــدر در عــرب

سلطنت نفس قرار دارد (همان ،ص.)443
 .2 .1بازگشتناپذیری گزارههای عقل عملی به عدل و ظلم

مشــهور اندیشــوران مســلمان گــزارههــای مســتنتج عقــل عملــی را بــه دو گــزارة «حســن عــدل و
قبح ظلم» باز میگردانند به این صورت که گزارههای عقل عملی را سه دسته میدانند
الــ  .گــزارههــایی کــه موضــوعشــان علــت ت مــه بــرای ربــوت محمــول اســت و از آنجاکــه
محمــول گــزارههــای عقــل عملــی«حســن و قــبح» اســت ،چنــین گــزارههــایی را «حســن و قــبح
ذاتی» در مقابـل «حسـن و قـبح اقتضـایی» مـینامنـد و گویـای ایـن م لفـه اسـت کـه ذات برخـی
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موضوعات ،علت ت مه بـرای ات ـات بـه حسـن و قـبح اسـت بـه ایـن معنـا کـه ایـنگونـه عنـاوین
تمــام موضــوع بــرای حســن و قــبحانــد و نیــازی بــه افــزودن قیــد دیگــری نیســت .ایــن دســته از
گــزارههــا را در دو گــزارة «عــدل حســن اســت» و «ظلــم قبــیح اســت» منح ــر مــیداننــد کــه بــر
ایــن اســا

«حســن و قــبح ذاتــی» ویــ ه دو عنــوان «عــدل و ظلــم» اســت و بــر پایــة لــزوم

بازگشــت محمــوالت یرذاتــی بــه ذاتــی ،حســن و قــبح دیگــر عنــاوین اخالقــی بــه حســن و قــبح
عدل و ظلم باز میگردد
مــا ذه ـ

لیــه المشــهور مــن ان الحســن والقــبح بالــذات منح ــر فــی العــدل والظلــم وامــا

یرهمــا فباعتبــار انطبــاق حــدهما علیــه یت ــفان بالحســن والقــبح(همــو1417 ،ق ،ج،6
ص.)154

ب .گــزارههــایی کــه موضــوعشــان مقتضــی ربــوت محمــول اســت .چنــین گــزارههــایی «حســن و
قــبح اقتضــایی» نامیــده مــیشــود کــه موضــوع آنهــا بــه تنهــایی علــت ناق ــه ات ــات بــه حســن و
قــبح اســت ماننــد حســن و قــبح «صــدق» و «کــذب» کــه نیازمنــد افــزودن قیــودیانــد تــا بتــوان
تمام افراد آنها را به حسن و قبح مت

نمود.

ج .گــزارههــایی کــه موضــوعشــان نــه علــت ت مــه و نــه مقتضــی ربــوت محمــول اســت .ات ــات
چنین موضوعاتی به حسـن و قـبح وابسـته بـه عنـوانی اسـت کـه بـر آنهـا عـارب مـیشـود ماننـد
«زدن یتیم» که عناوینی نظیر «ت دی »« ،ظلم» و ..را میپذیرد.
مطابق این دیـدگاه گـزارههـای دسـته دوم و سـوم بـه دسـتة اول ،بـهمثابـه گـزارههـای پایـه بـاز
مــیگــردد و مبنــای حکــم عقــل در تحســین و تقبــیح افعــال ،برگشــت آنهــا بــه دو عنــوان عــدل
و ظلــم اســت هــر فعلــی کــه عنــوان «عــدل» بــر آن منطبــق گــردد ،نیکــو و هــر فعلــی کــه عنــوان
«ظلـــم» بـــر آن بـــار شـــود ،قبـــیح اســـت (اصـــفهانی ،ج ،3ص530-531؛ ان ـــاری،1383 ،ج،2
ص395؛ نــــــائینی1430 ،ق ،ج ،2ص34؛ اصــــــفهانی1429 ،ق ،ج ،3ص31؛ مظفــــــر،1375 ،
ج ،1ص.)228
شهیدصــدر ایــن دیــدگاه را نپذیرفتــه ،آنرا در ســایة تحلیلــیانگــاری دو گــزارة «حســن عــدل
و قــبح ظلــم» ناموجــه مــیدان ـد .گــزارههــای تحلیلــی در مقابــل ترکیبــی ،گــزارههــاییانــد کــه
بـرای حمــل محمــول بــر موضــوع و ات ــات موضــوع بــه محمــول ،تحلیــل خــود موضــوع کــافی
اســت .شهیدصــدر دو گــزارة «حســن عــدل و قــبح ظلــم» را تحلیلــی مــیدانــد و محمــول آنهــا را
در موضــوع گــزاره ،مــ خوذ مــیدانــد بــه ایــن صــورت کــه بــه بــاور شهیدصــدر« ،عــدل»

141

بازخوانی پایه گزارههای عقل عملی در اندیشه شهیدصدر
__________________________________________________________________________________________

قـراردادن هــر چیـز در جــایش و دادن حـق بــه صـاح
صــاح

حــق اسـت چنانکــه «ظلـم» ســل

حــق از

حــق اســت ،بنــابراین در رتب ـة پیشــین ،در مفهــوم «عــدل» و «ظلــم» مفهــوم «حــق» اخــذ

شده است
والتحقیــق ن ادعــا کــون حکــم العقــل بقــبح الظلــم هــو ا ســا

حکــام العقــل العملــی

بالقبح عمومـاا ،و نهـا کلهـا تطبیقـات لـه ،و ن کـان هـو المشـهور والمتدنخسـت فـی کلماتـه
وکلمــات یــره مــن المحققــین ال نــه ال مح ــل لــه؛ ننــا ذا حللنــا نفــس مفهــوم الظلــم
وجــدنا نــه عبــارة عــن االعتــدا وســل

الهیــر حقــه ،وهــذا یعنــی افتــراب ربــوت حــق فــی

المرتبــــة السابقـ ــة ،وهـــذا الحـــق بنفســـه مـــن مـــدرکات العقـــل العملی(صـــدر1421 ،ق،
ص.)334

اکنــون وقتــی «ظلــم» گــرفتن حــق از صــاح

حــق اســت ،آیــا ایــن «حــق» قــراردادی اســت یــا

واقعــی؟ در صــورت نخســت ،اخــتالل در نظــام اخالقــی ر مــیدهــد ،زیــرا هــر نظــام اخالقــی
در جهــت حفــم منــافعش مــیتوانــد چیــزی را بــه عنــوان «حــق» قــرار دهــد .بنــابر احتمــال دوم
که حـق را امـر واقعـی نفـساالمـری مـی دانـد ،عقـل انسـان چنـین امـر واقعـی را در

مـیکنـد

و در نتیجــه ،دادن آنرا بــه صــاحبش «حســن» و گــرفتنش را «قبــیح» مــیدانــد و اساســاا واژة
«حــق» قــبح اخــذ و ناســزاواری گــرفتن را در خــود دارد ،بنــابراین مفهــوم «قــبح» در مفهــوم
«حـــق» و او نیـــز در مفهـــوم «ظلـــم» اخـــذ شـــده اســـت و چنـــین گـــزارهای «ضـــروری بشـــرط
محمول» و «تحلیلی» است (همو1433 ،ق ،ج ،1ص.)251-252
این تحلیل در گـزارة «حسـن عـدل» نیـز بعینـه جـاری اسـت بـه ایـن صـورت کـه «عـدل» دادن
حــق بــه صــاح

حــق اســت ،بنــابراین در مرتب ـة پیشــین حقــی فــرب شــده اســت و وقتــی عقــل

انســان آنرا در

نمــود ،دادن آن را بــه صــاحبش بایســتنی مــیدانــد ،بنــابراین مفهــوم «حســن»

در مفهــوم «حــق» و او نیــز در مفهــوم «عــدل» خوابیــده و چنــین گــزارهای «ضــروری بشــرط
محمول» و «تحلیلی» است (همانجا).
حاصــل اینکــه ،بــر اســا

ایــن تحلیــل الزم اســت در مرتبـة پیشــین اصــل «حــق» احــراز گــردد

و گســتره آن بــا توجــه بــه مرتب ـة مولویــت مــوال مشــخص شــود ســپس نوبــت بــه حســن «دادن
حــق بــه صــاحبش» و قــبح «گــرفتنش از او» مــیرســد .بنــابراین دو گــزارة حســن عــدل و قــبح
ظلــم« ،پایــه» نیســتند بلکــه خــود ایــن دو گــزاره نیــز بــه مســئلة «حــق مــوال» بــر مــیگردنــد؛ در
نتیجه ،دیگر گزارههای عقل عملی نیز به مسئلة حق موال بر خواهند گشت.
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« .3 .1حق الطاعه موال» ،پایه گزارههای عقل عملی

در ســایة تحلیــل پیشــین ،گــزارههــای حســن عــدل و قــبح ظلــم بــه مســئلة «حــق» بــاز مــیگــردد.
شهیدصــدر ایــن حــق را در سلســله مباحــو عقــل عملــی «حــق الطاعــه» بــه شــمار مــیآورد و
گســتره آنرا نیــز تــاب گســتره مولویــت مــوال مــیدانــد .بــه بــاور ایشــان «مولویــت» مقولــهای
مشک

است و مراتبی دارد

الـ  .مولویـت اعتبــاری اجتمـاعی .اصـل ایــن مولویـت و قلمـرو آن کــامالا وابسـته بـه قــرارداد
اجتماعی است مانند تعیین رئیس جمهور بر اسا

ر ی مردم؛

ب .مولویــت حقیقــی بــالتبع .ایــن مولویــت بــه تبـ مولویــت ذاتــی مــوالی حقیقــی اســت ماننــد
مولویتی که از جان

خداوند برای پیامبر یا امام قرار داده میشود؛

ج .مولویــت حقیقــی ذاتــی .اعتبــار و قــرارداد در ایــن مولویــت هــیب نقــش ایجــابی یــا ســلبی
نــدارد و چنــین مولــویتی جــز حقــایق عــالم هســتی اســت کــه نــه قابــل جعــل اســت و نــه قابــل
عــزل .ایــن مولویــت منح ــر در خــالق موجــودات اســت کــه مولویــت حقیقــی ذاتــی بــر آنهــا
دارد (همان ،ص201؛ همو1417 ،ق ،ج ،4ص.)28-29
بــدیهی اســت کــه بــا توجــه بــه اخــتالت مراتـ

مولویــت ،احکــام آنهــا نیــز مختلـ

اســت .بــر

این اسـا ،در رتبـة پـیش از عـدل و ظلـم ،بایـد مـوالی مفـروب دارای حقـی باشـد تـا دادنـش
بــه او «عــدل» و نــدادنش «ظلــم» شــمرده شــود و بــر ایــن اســا  ،مســئله «حــق» اســت کــه محــور
اصــلی گــزارههــای عقــل عملــی را تشــکیل مــیدهــد(همــو1421 ،ق ،ص .)334بــهعنــوان نمونــه،
«وجــوب شــکر مــنعم» بــه عنــوان یــ

حکــم عقــل عملــی مــا را بــه مســئلة مولویــت مــوال

میرساند و ایـن قاعـده در طـی آن مطـرح مـی شـود ،زیـرا زمـانی عقـل انسـان بـه وجـوب شـکر
مــنعم حکــم مــینمایــد کــه در مرتبـة پیشــین ،حــق شــکرگذاری مــنعم اربــات شــده باشــد و اگــر
چنین حقی اربات نشود« ،تر

شکر» م داق ظلم نیست (همانجا).

شهیدصــدر «مولویــت حقیقــی ذاتــی» را کــه وی ـ ة خداســت ،مســتلزم وجــوب عقلــی اطاعــت
محــم مــیدانــد و دایــرة ایــن حــق اطاعــت را هــر گونــه تکلیــ

مقطــوع ،مظنــون و حتــی

محتمــل مــیدانــد و بــر همــین اســا  ،در سلســله مباحــو اصــولی ،قاعــدة «قــبح عقــاب بالبیــان»
را نپذیرفتــه ،برائــت عقلــی را انکــار مــیکنــد و حکــم عقلــی در شــبهات بــدوی را «احتیــاط
عقلی» میداند(همو1417 ،ق ،ج ،5ص.)23
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بــه بــاور شهیدصــدر عقــل انســان قلمــرو حــق الطاعــه را بــه واســطة مالکــاتی چــون «شــکر
مــنعم»« ،خالقیــت» و «مالکیــت» در

م ـی کنــد و هــر جــا کــه مــال

مولویــت بیش ـتر محقــق

باشــد ،حــق طاعــت موس ـ تــر اســت ،بــهگونــهای کــه ممکــن اســت در برخ ـی مرات ـ

مــال ،

سعه حـق طاعـت فقـط شـامل اوامـر و نـواهی معلـوم مـوال باشـد ولـی در مـورد خداونـد متعـال،
از آن جــا کــه مــال

خالقیــت و منعمیــت و مالکیــت در حــد نهایــت اســت ،حــق اطاعــت نیــز

وس ـی تــرین دایــرة شــمول را دارد ،طــوری کــه تکــالی
(همــان ،ص .)24شهیدصــدر ایــن نظریــه را «مســل

احتمــالی مــوال را هــم در برم ـی گیــرد
حــق الطاعــه» مــینمایــد و بــر ایــن بــاور

اس ت کـه ایـن نظریـه نیازمنـد برهـان نیسـت بلکـه گـزارة نخسـتی در حـوزة عقـل عملـی اسـت و
همــانطــور کــه اصــل حــق اطاعــت مــوال بــینیــاز از برهــان اســت ،قلمــرو آن نیــز چنــین اســت
(همو1421 ،ق ،ص.)336
شهیدصــدر در مســئلة حجیــت است ــحاب ،بــه مناســبتی ایــن مســئله را مطــرح نمــوده و آنرا
ایـنگونــه توضــیح مـیدهــد کــه حسـن عــدل و قــبح ظلـم ،حکــم مســتقیم و بـدون واســطه عقــل
عملــی نیســت بلکــه ایــن دو گــزاره نیــز بــه مســئلة حــق و مولویــت مــوال بــاز مــیگــردد (کــه
توضــیحش گذشــت) و از ایــن مســئله انتــزاع مــیشــوند ،چنانکــه دیگــر گــزارههــای عقــل عملــی
نیــز بــه همــین مســئله بــاز مــیگــردد و نیــازی بــه واســطهشــدن دو عنــوان «عــدل» و «ظلــم» وجــود
نــدارد(همــو1433 ،ق ،ج ،5ص .)226برخــی شــاگردان شهیدصــدر بــا فلــت از ت ــریحات
ایشان ،دیـدگاه برگشـت گـزارههـای عقلـی عملـی بـه دو گـزارة حسـن عـدل و قـبح ظلـم را بـه
ایشان نسبت دادهاند (حیدری1428 ،ق ،ص.)150
در هــر صــورت ،شهیدصــدر بــر همــین اس ـا

پای ـة تمــام گــزارههــای عقــل عملــی را مســئلة

«حــقالطاعــه مــوال» مــیدانــد و ایــن مســئله در جــای جــای سلســله مباحــو ایشــان مشــهود اســت
که به عنوان نمونه به چند مورد میپردازیم
 .1وجــوب عقلــی شــناخت خــدا .نظری ـة وجــوب عقلــی شــناخت خــدا کــه پــس از نقــد نظری ـة
اشــاعره مبنــی بــر شــرعیانگــاری آن (جرجــانی ،ج ،1ص251؛ آمــدی ،ج ،1ص )155مــورد
پـذیرش عدلیــه قــرار گرفتــه ،معمــوالا بــر پایـة قاعــدة «وجــوب شــکر مــنعم» و در نتیجــه« ،حســن
عـــدل» موجـــه مـــیشـــود(جـــوینی ،ص111؛ جرجـــانی ،ج ،1ص269؛ حلـــی ،1363 ،ص4؛
فاضـــل مقـــداد ،1365 ،ص3؛ رازی1420 ،ق ،ج ،1ص .)197امـــا بـــه بـــاور شهیدصـــدر ایـــن
وجــوب عقلــی بــا محوریــت مســئلة «مولویــت مــوال» شــکل مــیگیــرد و نــه تنهــا نیازمنــد
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بهـرهگیـری از قاعــدة «وجـوب شـکر مــنعم» نیسـت بلکــه اربـات وجـوب عقلــی شـناخت خــدا از
راه قاعــدة «وجــوب شــکر مــنعم» تنهــا در ســایه پــذیرش مســئلة «مولویــت مــوال» امکــانپــذیر
اســت ،زیــرا ت مــل در قاعــدة «وجــوب شــکر مــنعم» مــا را بــه مســئلة مولویــت مــوال مــیرســاند و
ایــن قاعــده در ط ـی آن مطــرح مــیشــود .وجــوب شــکر مــنعم زمــانی پــذیرفتنی اســت کــه در
مرتب ـة نخســت ،حــق شــکرگذاری مــنعم اربــات شــده باشــد و اگــر چنــین حقــی اربــات نشــود،
«تــر

شــکر» م ــداق ظلــم نیســت ،بنــابراین تمس ـ

بــه قاعــدة «وجــوب شــکر مــنعم» بــرای

اربــات وجــوب عقلــی شــناخت خــدا ،فــرع بــر پــذیرش مولویــت مــوال و در طــول آن اســت
(صدر1421 ،ق ،ص.)334
 .2حجیــت قطــع .ات ــات قطـ بــه معــذریت و منجزیــت و نحــوة ایــن ات ــات مــورد اخــتالت
اصــولیان قــرار دارد .بــه بــاور شهیدصــدر اصــولیان میــان «معــذریت و منجزیــت قط ـ » و «مســئلة
حســن و قــبح» پیونــد برقــرار نمــوده ،حجیــت قطــ را م ــداق «عــدل» و مخالفــت بــا آن را
م ــداق «ظلــم» مــیداننــد و بــدینوســیله پایــة آنرا دو گــزارة حســن عــدل و قــبح ظلــم
مــیشــمارند(همــو1417 ،ق ،ج ،4ص .)28امــا بــه بــاور ایشــان در ســایة بازگشــت عــدل و ظلــم
بــه مســئلة حــق ،ایــن حــق در مســئلة حجیــت قط ـ عبــارت از حــق مولویــت موالســت ،بنــابراین
معــذریت و منجزیــت قطـ نیــز تــاب مولویــت موالســت و قطـ بــه تکلیـ
و منجزیــت نــدارد بلکــه تنهــا قط ـ بــه تکــالی

هــر کســی معــذریت

مــوال معــذریت و منجزیــت دارد .بنــابراین ،قط ـ

بمــا هــو قط ـ  ،منجــز و معــذر نیســت بلکــه معــذریت و منجزیــت تــاب مولویــت موالســت و بــا
توجـه بــه مولویـت ذاتــی شـارع نــه تنهــا قطـ بــه تکـالیفش حجیــت دارد ،بلکـه تکــالی

مظنــون

و احتمــــالی او نیــــز حجیــــت دارد (همــــو1421 ،ق ،ص45؛ همــــو1433 ،ق ،ج ،1ص201؛
همو1417 ،ق ،ج ،4ص.)28-29
 .3قــب تجــری .بــه بــاور مشــهور اصــولیان پایــة «قــبح تجــری» گــزارة «قــبح ظلــم» اســت
(ان ــاری ،ج ،1ص39؛ خراســانی ،ج ،2ص .)238شهیدصــدر پایــة ایــن گــزارة عقــل عملــی
را نیز مولویـت مـوال مـی دانـد و بـر ایـن اسـا

بـا توجـه بـه مولویـت حقیقـی ذاتـی شـارع ،حـق

اطاعـت مـوالی حقیقــی را شـامل تمـام احکــامی مـیدانـد کــه بـه مکلـ
واقـ چنـین حکمــی وجـود داشـته باشــد یـا مکلـ

رســیده اسـت ،چــه در

بپنـدارد کـه آن حکــم وجـود دارد .دیــدگاه

نفی قـبح فعـل مـورد تجـری از مقایسـة مولویـت شـارع بـا مـوالی عرفـی سرچشـمه گرفتـه اسـت
در حــالیکــه میــان آنهــا تفــاوت آشــکاری وجــود دارد ،زیــرا حــق اطاعــت شــارع بــا هــدت
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ت ـ مین نیازهــای او نیســت بلکــه بــا مــال

حرمــت و اجــالل اوســت؛ بــدیهی اســت کــه بــر ایــن

مبنــــا ،میــــان مع ــــیت و تجــــری هیچگونــــه تفــــاوتی وجــــود ندارد(صــــدر1433 ،ق ،ج،1
ص.)263
 .4احتیاط عقلـی .مشـهور اصـولیان عقـاب بـدون بیـان را م ـداق «ظلـم» دانسـته ،برائـت عقلـی
را م ــداق «عــدل» مــیداننــد (ان ــاری ،ج ،2ص56؛ خراســانی ،ج ،3ص40؛ نــائینی،1376 ،
ج ،3ص .)365بــه بــاور شهیدصــدر مشــهور اصــولیان بــا تکیــه بــر مقایســة مولویــت شــارع بــا
مولویــت مــوالی عرفــی ،برائــت عقلــی را پذیرفتــه ،بــر ایــن باورنــد کــه دای ـرة مولویــت شــارع
شــامل تکــالی

احتمــالی نمــیشــود .ایــن در حــالی اســت کــه مقایسـة مولویــت شــارع بــا مــوالی

عرفــی صــحیح نیســت ،زیــرا مولویــت شــارع «مولویــت حقیقــی ذاتــی» اســت و مولویــت مــوالی
عرفــی از ســنض مولویــت اعتبــاری اجتمــاعی اســت و الزم ـة مولویــت حقیقــی ذاتــی شــارع نــه
قطعـی و ظنــی اســت بلکــه تکـالی

احتمــالی را نیــز حجـت مــینمایــد بــر

تنهـا حجیــت تکــالی

خــالت مولویــت اعتبــاری کــه دایــرة آن شــامل تکــالی

احتمــالی نمــیشود(صــدر1433 ،ق،

ج ،3ص49؛ همو1417 ،ق ،ج ،5ص.)24
شهیدصــدر در مــوارد دیگــری نظیــر «وجــوب لطــ » (همــو1433 ،ق ،ج ،2ص286؛ همــو،
1417ق ،ج ،4ص )305و «قاعـــدة مالزمـــه میـــان حکـــم عقلـــی و حکـــم شـــرعی» (همـــو،
1433ق ،ج ،1ص )461نیز از این نظریه بهره برده است.
 .2ارزیابی دیدگاه شهیدصدر

ارزیابی م لفههای این دیدگاه ضمن موارد زیر ارائه میشود.
 .1 .2ارزیابی حقیقت گزارههای عقل عملی

دیــدگاه شهیدصــدر در ترســیم م لفــههــای گــزارههــای عقــل عملــی جــز برجســتهتــرین
دیــدگاههــای کالمــی و اصــولی ایشــان اســت .در راســتای ارزیــابی آن نکــاتی شــایان توجــه
است
 .1واق ـ گرایــی گــزارههــای عقــل عملــی و تبیــین آن بــر پای ـة نحــوة تحقــق مفــاهیم فلســفی از
جملـــه شـــاخصتـــرین دیـــدگاههـــای شهیدصـــدر در ایـــن حـــوزه اســـت .در نقـــد نظریـــة
مـاهویانگــاری مفــاهیم اخالقــی توجــه بــه ایــن نکتـه کــافی اســت کــه مفــاهیم مــاهوی از یکســو
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از حــدود اشــیا حکایــت مــیکننــد و از دیگرســو ،بــهطــور خودکــار از م ــادیق خــارجی انت ـزاع
مـــیشـــوند ،چنانکـــه از ســـوی ســـوم ،بـــر مراتـ ـ

مختلـ ـ

وجـــودی صـــدق نمـــیکننـــد

(صــــدرالمت لهین ،ج ،7ص ،227تعلیقــــه1؛ طباطبــــایی ،1385 ،ج ،1ص69؛ م ــــباح یــــزدی،
 ،1366ج ،1ص .)200ایـــن در حـــالی اســـت کـــه هیچکـــدام از ایـــن وی گـــیهـــا در مفـــاهیم
خــوب و بــد وجــود نــدارد ،زیــرا از یکســو ،ایــن مفــاهیم از حــدود افعــال خــارجی حکایــت
نمــیکننــد و از ایــنرو بــر افعــال اختیــاری مختل ـ

نظیــر افعــال انســان ،افعــال خــدا و ..صــدق

می کنند؛ چنانکـه از سـوی دیگـر ،انتـزاع ایـن مفـاهیم نیازمنـد تـ مالت دقیـق عقلـی اسـت .پـس
از نقــد ایــن نظریــه ،نظریــة فلســفیانگــاری مفــاهیم اخالقــی مطــرح مــیشــود کــه شهیدصــدر
آنرا پذیرفتـــه اســـت .او بـــر خـــالت دیـــدگاه مشـــهور فیلســـوفان مفـــاهیم فلســـفی را دارای
عروب و ات ات خارجی میداند و تفکی
ان التفکیــ

میان آنها را نامعقول میداند

بــین ظــرت العــروب و ظــرت االت ــات یرمعقــول؛ ن االت ــات انمــا

یکــون بلحــا العــروب فیســتحیل ن یکــون ظرفــه یــر ظــرت العروب(صــدر1426 ،ق،
ج ،2ص.)396

ایــن دیــدگاه کــه در نظــرات نهــایی صــدرالمت لهین نیــز مشــهود است(صــدرالمتالهین ،ج،1
ص ،)336در تبیین مفاهیم اخالقی نیز کارایی دارد که تقریرش گذشت.
 .2شهیدصــدر الزمــة تفســیر عقــل نظــری و عملــی بــر مبنــای اخــتالت مــدرکات آنهــا را
«بازگشـــت مـــدرکات عقـ ـل عملـــی بـــه مـــدرکات عقـــل نظـــری» مـــیداند(صـــدر1421 ،ق،
ص )305کــه توضــیحش گذشــت .شــایان توجــه اســت کــه چنــین اســتلزامی تنهــا بــر مبنــای
دیـدگاه خـود شهیدصــدر اسـتوار اسـت کــه هسـتیشناســی گـزارههـای عقــل عملـی را پذیرفتــه،
آنهــا را دارای واقعیــت نفــساالمــری مــیدانــد (همــو1417 ،ق ،ج ،6ص ،)153ایــن در حــالی
اســت کــه شهیدصــدر دیــدگاه مشــهور فیلســوفان و بــهتبــ آنــان ،دیــدگاه برخــی اصــولیان را
اعتبــاریانگــاری گــزارههــای عقــل عملــی مــیدانــد(همــان ،ج ،2ص .)31فــارا از میــزان
صــحت ایــن انتســاب ،اســتلزام پــیشگفتــه بنــابر ایــن دیــدگاه موجــه نیســت ،زیــرا مفــروب ایــن
است که گزارههای عقل عملی از واقعیت نفساالمری برخوردار نیستند.
 .3تفکیــ

شهیدصــدر بــین دو مســئلة «م ــلحت و مفســده» و «حســن و قــبح» و اخت ــاص

نخســتی بــه حــوزة عقــل نظــری و دومــی بــه عقــل عملــی (همــو1421 ،ق ،ص )305صــحیح
نیســت ،زیــرا هــر دو در شــمار امــور واقعــی نفــساالمــریانــد و نســبت بــه انجــام متعلــقشــان
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محرکیــت دارنــد .شهیدصــدر در برخــی مــوارد ایــن نکتــه را در تمــایز ایــن دو مســئله مــیافزایــد
کــه قواعــد بــاب تــزاحم در مســئلة حســن و قــبح جــاری نم ـیشــود ام ـا در مســئلة م ــلحت و
مفســـده جـــاری مــیشـــود ،بنـــابراین دو مســـئلة جداگانـــهانـــد (همـــو1433 ،ق ،ج ،1ص،430
448؛ همــو1417 ،ق ،ج ،4ص .)46امــا ایــن ادعــا صــحیح نیســت و متکلمــان بــا صــراحت ،بــه
اجــرای قواعــد بــاب تــزاحم در بــاب حســن و قــبح پرداختــهانــد کــه نمونــة روشــن آن مســئلة
«کـذب مقتضــی تخلــیص نبــی» اسـت کــه از بــاب تــزاحم و حکــم بـه تبعیــت از مــال

اقــوا ،بــه

لـــزوم کـــذب فتـــوا مـــیدهنـــد(بحرانی ،ص106-107؛حلـــی ،1382 ،ص61؛ تفتـــازانی ،ج،4
ص.)285-286
 .4نقــد شهیدصــدر بــر تفســیر حســن و قــبح بــه «اســتحقاق مــدح و ذم» را مــیتــوان جــدیتــرین
نقد بر این دیدگاه مشـهور کالمـی دانسـت .بـا ایـن حـال بـهنظـر مـیرسـد در آن ،میـان حسـن و
قبح ذاتـی و عقلـی خلـط شـده اسـت حسـن وقـبح ذاتـی مربـوط بـه مقـام ربـوت اسـت و ربطـی
به علم و جهـل فاعـل نـدارد ظلـم قـبح ذاتـی دارد چـه فـاعلش بـدان علـم داشـته باشـد یـا خیـر؛
امـا حســن و قــبح عقلـی متوقـ

بــر علـم فاعــل بــه حسـن وقــبح اســت ،اگـر کسـی ظلــم نمایــد،

ایــن فعلــش گرچــه قــبح ذاتــی دارد امــا تقبــیح عقــال فــر بــر علــم فاعــل اســت .در اشــکال
شهیدصــدر میــان ایــن دو مســئله خلــط شــده و در توجیــه تفســیر حســن و قــبح بــه اســتحقاق
مدح و ذم دو راه قابل طرح است
الـ  .حســن و قبحـی کــه بــه معنــای اســتحقاق مــدح و ذم اســت ،حســن و قــبح عقلـی اســت نــه
ذاتی؛ بنابراین گرچـه حسـن و قـبح عقلـی متوقـ
وجود ندارد ،زیرا حسن و قبح عقلی متوق

بـر علـم بـه حسـن و قـبح اسـت ،امـا اشـکالی

بر علم به حسن و قبح ذاتی است.

ب .حســن و قــبح بــهطــور مطلــق بــه معنــای صــحت مــدح و ذم اســت ،امــا الزم اســت میــان
اســتحقاق مــدح و فعلیــت آن تفکی ـ

شــود حســن و قــبح ذات ـی گویــای اســتحقاق مــدح و ذم

اســت «ظلــم» اســتحقاق ذم دارد چــه فــاعلش علــم داشــته باشــد یــا خیــر .مقتض ـی مــذمت در او
وجــود دارد گرچــه علــت ت مــه نیســت ،امــا «فعلیــت مــدح» متوق ـ
(حسن وقبح ذاتی) است ،بنابراین باز هم اشکال توق

بــر علــم بــه اقتضــا مــدح

شی بر خودش الزم نمیآید.

 .5تفســیر حســن و قــبح بــه «ضــرورت اخالقــی» راهگشــا نیســت ،زیــرا از یکســو ،ابهــام دارد و
بایــد بــا یکــی از معــانی حســن و قــبح تبیــین گــردد ،زیــرا چرایــی وجــود «بایســتگی اخالقـی» در
یـ

فعــل اختیــاری ،الزم اســت توســط یکــی از مالکــات گذشــته نظیــر «م ــلحت و مفســد»،

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیستم ،شمارة شصت و پنج ،زمستان 99
__________________________________________________________________________________________

«کمــال و نقــص» و ..توجیــه گــردد کــه در نتیجــه ،بــه یکــی از معــانی گذشــته بــر م ـیگــردد .از
دیگرســو ،بــر پــذیرش نظری ـة ســلطنت نفــس اســتوار اســت کــه در جســتاری دیگــر بــه تف ــیل
ارزیــابی نمــودهایــم (ر

اســماعیلی .)1399 ،از ســوی ســوم ،اشــکال پیشــین شهیدصــدر بــر

ایــن معنــا نیــز وارد اســت ،زیــرا «بایســتگی اخالقــی» متوقــ
بدینوسیله ،توق

بــر علــم بــه حســن اســت و

شی بر خودش الزم میآید.

 .2 .2ارزیابی بازگشت عدل و ظلم به مسئلة حق

در ارزیابی این دیدگاه نکاتی شایان توجه است
 .1ایــن دیــدگاه از یکســو ،بــر پایــة تفســیر عــدل بــه «دادن حــق بــه صــاح
«گــرفتن حــق از صــاح

حــق» و ظلــم بــه

حــق» اســتوار اســت ،ایــن در حــالی اســت کــه تفســیرهای دیگــری

نیــز بــرای عــدل ارائــه شــده اســت ،چنانکــه «عــدل» در فرهنــر روایــی بــه «رفتــار مــورد پســند»
(مجلســــی ،ج ،74ص« ،)171ان ــــات در حکــــم و اجتنــــاب از ظلــــم»(تمیمــــی آمــــدی،
ص« ،)223گـــذاردن هـــر چیـــز در جایگـــاه خـــود» (مجلســـی ،ج ،72ص )350تفســـیر شـــده
اســت .از ســوی دیگــر ،بــهنظــر مــیرســد حتــی بــر پایـة تفســیر عــدل بــه «دادن حــق بــه صــاح
حــق» تحلیــل شهیدصــدر بــا پایــهبــودن حســن عــدل و قــبح ظلــم ناســازگار نیســت ،زیــرا ای ـدة
«ذاتــیانگــاری حســن عــدل و قــبح ظلــم» گویــای ایــن نکتــه اســت کــه «عــدل» تمــام موضــوع
بــرای «حســن» و «ظلــم» تمــام موضــوع بــرای «قــبح» اســت و هــر جــا عــدل صــادق باشــد ،عقــل
حکــم بــه حســن مــینمایــد .امــا اینکــه عــدل در کجــا صــادق اســت و آیــا فــرع بــر وجــود حــق
اســت یــا خیــر ،ایــن مســئله مربــوط بــه صــدق موضــوع و خــارج از بحــو اســت .آنچــه کــانون
بحو اسـت ،ربـوت محمـول بـرای موضـوع در فـرب صـدق ربـوت موضـوع اسـت ،امـا تحلیـل
شهیدصدر ناظر به شرائط صدق موضوع است که خارج از بحو ماست.
گــواه بــر ایــن ادعــا ،تحلیــل ارائــه شــدة شهیدصــدر دربــارة «حــقالطاعــه» اســت کــه آنرا
بــهواســطة مالکــاتی چ ـون «شــکر مــنعم»« ،خالقیــت» و «مالکیــت» قابــل در

م ـیداند(صــدر،

1417ق ،ج ،5ص .) 24بـــدیهی اســـت کـــه اگـــر وجـــود چنـــین مالکـــاتی پایـــهانگـــاری
«حــقالطاعــه» را زیرسـ ال نبــرد ،در بحــو مــا نیــز شــرایط صــدق موضــوع و بازگشــت بــه مســئله
حق ،مان پایهبودن عدل و ظلم نیست.
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 .2ســخنان شهیدصــدر در تحلیلــیانگــاری گــزارههــای حســن عــدل و قــبح ظلــم م لفــه متفــاوت
اســت در برخــی مــوارد آنهــا را ضــروری بــهشــرط محمــول و در نتیجــه ،تحلیلــی مــیدانــد
(همــو1433 ،ق ،ج ،1ص ،)251-252امــا در برخــی مــوارد آنهــا را مشــتمل بــر خطــای منطقــی
مـــیدانـــد(همـــو1996 ،م ،ج ،8ص .)87ایـــن در حـــالی اســـت کـــه در گـــزارههـــای تحلیلـــی
هیچگونه خطای منطقی وجود ندارد.
 .3تحلیلــیانگــاری ایــن دو گــزاره بــر ایــن پیشــفرب اســتوار اســت کــه «ســزاواری دادن» و
«ناســزاواری گــرفتن» در مفهـــوم «حــق» خوابیــده اســـت؛ ایــن در حــالی اســـت کــه ایـــندو
احکامی اند که عقـل انسـان پـس از مفـروبانگـاری ربـوت موضـوع ،بـهطـور بـدیهی بـر «حـق»
بار می نمایـد ،امـا ایـن هرگـز بـه معنـای اخـذ ایـن دو مفهـوم در مفهـوم «حـق» نیسـت .بـهعنـوان
نمونــه« ،اســتحاله» حکمــی اســت کــه بــهطــور بــدیهی بــر «اجتمــاع نقیضــین» حمــل مــیشــود ،امــا
بداهت حمل ایـن محمـول هرگـز بـهمعنـای اخـذ آن در موضـوع نیسـت .بـهنظـر مـیرسـد منشـ
مهالطه در کالم شهیدصدر نیز روشنی این حکم عقلی است.
 .4برخ ـی اندیشــوران دیــدگاه شهیدصــدر را ایــنگونــه نقــد نمــودهانــد کــه محمــول در ایــن دو
گــزاره تنهــا در نگــاه برخــی انســانهــا بــرای موضــوع رابــت اســت نــه در نگــاه همــة آنهــا
(حیــدری2016 ،م ،ج ،1ص .)315امــا ایــن اشــکال صــحیح نیســت ،زیــرا هــر عــاقلی کــه عــدل
و ظلــم را دقیــق ت ــور نمایــد ،عقلــش بــه صــورت آشــکارا بــه حســن یــا قــبح آنهــا حکــم
مینماید.
 .5شهیدصــدر در تحلیــل پیشــین خــود میــان عــدل و ظلــم و م ــادیق آنهــا تفکیــ

نمــوده،

تحلیلــیانگــاری را ویــ ة حســن عــدل و قــبح ظلــم مــیداند(صــدر1996 ،م ،ج ،8ص .)87بــر
پایة نقـد پیشـین ،میـان ایـن دو دسـته تفـاوتی نیسـت و محمـول همـة آنهـا یـر از موضـوع اسـت
با ایـن تفـاوت کـه حکـم عقـل دربـارة حسـن عـدل و قـبح ظلـم ،آشـکار اسـت امـا دربـارة بقیـه
م ــادیق الزام ـاا چنــین نیســت و موضــوعات آنهــا بــه اعتبــار انــدراج تحــت دو عنــوان عــدل یــا
ظلم مت

به حسن و قبح میشوند.

 .3 .2ارزیابی پایهانگاری «حق الطاعه موال»

در ارزیابی این م لفه نکاتی شایان توجه است
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 .1ادعــای بــدیهیانگــاری «حــقالطاعــه» و قلمــرو آن نــه تنهــا مخــال
مخالفــت مشــهور اصــولیان پیــرو برائــت عقلــی کــه تکــالی

وجــدان اســت ،بلکــه

محتمــل را خــارج از قلمــرو

«حــقالطاعــه» مــیداننــد (ان ــاری ،ج ،2ص17؛ خراســانی ،ج ،3ص ،)8بهتــرین گــواه بــر نفــی
آن اســت .از ســوی دیگــر ،اینــان نیــز بــه جــز ادلــهای کــه بــرای اربــات قاعــده «قــبح عقــاب
بالبیـــان» مطـــرح کـــردهانـــد ادعـــای بـــداهت و وجـــدان مـ ـیکنند(خراســـانی ،ج ،3ص.)40
شهیدصــدر ایــن پرســش را طــرح م ـیکنــد کــه اگــر ایــن قاعــده وجــدانی اســت ،چــرا تــا زمــان
وحیــد بهبهــانی اشــارهای بــدان نشــده است(صــدر1433 ،ق ،ج ،3ص .)69همــین پرســش در
مــورد ادعــای ایشــان نیــز مطــرح مـیشــود کــه در فــرب بــداهت و وجــدانیبــودن حــق الطاعــه،
چطــور ممکــن اســت کــه از زمــان وحیــد بهبهــانی تــا کنــون تعــداد قابــل تــوجهی از اصــولیان،
قائل به «قـبح عقـاب بالبیـان»انـد؟ بـه عـالوه قبـل از زمـان وحیـد بهبهـانی نیـز کسـی حـقالطاعـه
را بدین نحو بیان نکرده است.
 .2نظریـة حــق الطاعــه دچــار نــوعی ناســازگاری درون ـی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه بــر اســا
آن دای ـرة مولویــت مــوالی حقیقــی گســترده اســت و تکــالی
امــا در مــورد شــبهات بــدوی همچنانکــه احتمــال تکلیــ

محتمــل را نیــز شــامل م ـیشــود.
وجــوبی یــا تحریمــی مــیدهــیم،

احتمــال اباحــه واقعـی اقتضــایی نیــز مـیدهـیم و حکــم عقلـی بــه حــق الطاعـه همــانطــور کــه در
تکــالی

وجــوبی و تحریمــی مطــرح اســت ،در اباحــه واقعـی هــم مطــرح اســت ،بنــابراین تـزاحم

و تنــافی در مقتضــیات احکــام عقــل عملــی ر مــیدهــد (ر

الریجــانی ،ص14؛ اســالمی،

ص.)281
 .3ســخنان شهیدصــدر در نســبت «حــقالطاعــه» بــا مســئلة «شــکر مــنعم» متفــاوت اســت در
برخــی مــوارد ،حــق الطاعــه را بــه مالکــاتی چــون «شــکر مــنعم»« ،خالقیــت» و «مالکیـــت»
بازگردانــده و در ســایة آنهــا قابــل در

مــیداند(صــدر1417 ،ق ،ج ،5ص )24کــه گویــای

حیــو تعلیلــیانگــاری اینهــا بــرای«حــقالطاعــه» اســت .امــا در برخــی مــوارد دیگــر ،قاعــدة
«وجــوب شــکر مــنعم» را بــه مســئلة مولویــت مــوال بــاز مــیگردانــد و آنرا در طــول ایــن قلمــداد
می کند به ایـن بیـان کـه وجـوب شـکر مـنعم زمـانی قابـل پـذیرش اسـت کـه در مرتبـة نخسـت،
حــق شــکرگذاری مــنعم اربــات شــده باشــد و اگــر چنــین حقــی اربــات نشــود «تــر
م داق ظلم نیست(همو1421 ،ق ،ص.)334

شــکر»
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نتیجه

از رهگذر این جستار ،مطال

زیر استنتاج میشود

 .1اگر گزارههای مسـتنتج عقـل عملـی بـه گـزاره هـای پایـه خـتم نشـود ،از آنجـا کـه هـر گـزاره
مستنتج نیازمنـد اربـات اسـت ،اربـات آن بـا تکیـه بـر گـزارههـای مسـتنتج بعـدی مسـتلزم تسلسـل
و با تکیه بر گزارههای پیشین مستلزم دور است.
 .2مشــهور اندیشــوران مســلمان گــزارههــای مســتنتج عقــل عملــی را بــه دو گــزارة «حســن عــدل
و قـــبح ظلـــم» بـــاز مـــیگرداننـــد .شهیدصـــدر ایـــن دیـــدگاه را نپذیرفتـــه ،آنرا در ســـایة
تحلیلــیانگــاری دو گــزارة «حســن عــدل و قــبح ظلــم» ایــنگونــه ناموجــه مــیدانــد کــه «عــدل»
قــراردادن هــر چیــز در جــای خــود و دادن حــق بــه صــاح
حــق از صــاح

حــق اســت چنانکــه «ظلــم» ســل

حــق اســت ،بنــابراین در رتبــة پیشــین ،در مفهــوم «عــدل» و «ظلــم» مفهــوم

«حق» اخذ شده است.
 .3شهیدصدر گزارههای عقل عملی را دارای چند م لفه میداند
الــ  .او ضــمن نقــد «دیــدگاههــای نــاواق گــرا» نظیــر «احساســیانگــاری» و اعتبــاریانگــاری
گــزارههــای عقــل عملــی ،آنهــا را واقعــی نفــساالمــری مــیشــمارد و ظــرت تحقــق آنهــا را نــه
«لوح خارج» بلکه «لوح واق » میداند.
ب .تمایز عقل نظـری بـا عملـی را همچـون دیـدگاه مشـهور نـاظر بـه مقـام ادراکـات مـیدانـد و
تمــایز آنهــا را ایــنگونــه ترســیم مــینمایــد کــه بخشــی از مــدراکات عقــل ،امــور واقعــی
نفــساالمــریانــد کــه بالــذات اقتضــای جــری عملــی ندارنــد امــا بخشــی از آنهــا در عــین
برخــورداری از واقعیــت نفــساالمــری اقتضــای ذاتــی بــرای جــری عملــی دارنــد و انســان را بــه
ســمت انجــام متعلقــاتشــان مــیخواننــد .بخــش نخســت نــاظر بــه عقــل نظــری و بخــش دوم
مربوط به حوزه عقل عملی است.
ج .شهیدصــدر گــزارههــای عقــل عملــی را مبــین «ضــرورت اخالقــی» مــیداندکــه در مقابــل
«ضــرورت تکــوینی» مطــرح اســت .ضــرورت اخالقــی همــان ســزاواری اخالقــی اســت کــه بــا
ضــرورت تکــوینی تفــاوت دارد و در طــول ســلطنت نفــس قــرار دارد و تنهــا افعــال اختیــاری بــه
آن مت

میشوند.

 .4شهیدصــدر پایــة تمــام گــزارههــای عقــل عملــی را مســئلة «حــقالطاعــه مــوال» مــیدانــد و
گســترة آنرا تــاب گســتره مولویــت مــوال مــیشــمارد و «مولویــت حقیقــی ذاتــی» را کــه وی ـ ة
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خداســت ،مســتلزم وجــوب عقلــی اطاعــت محــم مــیدانــد و دای ـرة ایــن حــق اطاعــت را هــر
گونــه تکلیــ

مقطــوع ،مظنــون و حتــی محتمــل مــیدانــد و بــر همــین اســا  ،در سلســله

مباحــو اصــولی ،قاعــدة «قــبح عقــاب بالبیــان» را نپذیرفتــه اســت و برائــت عقلــی را انکــار
مینماید.
 .5دیدگاه شهیدصدر از جهات زیر پذیرفتنی نیست
الـــ  .تفکیـــ

شهیدصـــدر میـــان دو مســـئلة «م ـــلحت و مفســـده» و «حســـن و قـــبح» و

اخت اص نخسـتی بـه حـوزة عقـل نظـری و دومـی بـه عقـل عملـی صـحیح نیسـت ،زیـرا هـر دو
در شمار امور واقعی نفساالمریاند و نسبت به انجام متعلقشان محرکیت دارند.
ب .نقــد شهیدصــدر بــر تفســیر حســن و قــبح بــه «اســتحقاق مــدح و ذم» را مــیتــوان جــدیتــرین
نقد بر این دیـدگاه مشـهور کالمـی دانسـت .بـا ایـن حـال بـهنظـر مـیرسـد در آن میـان حسـن و
قبح ذاتی و عقلی خلط شده است.
ج .بازگشــت عــدل و ظلــم بــه مســئلة حــق از یکســو ،بــر پای ـة تفســیر عــدل بــه «دادن حــق بــه
صــاح

حــق» و ظلــم بــه «گــرفتن حــق از صــاح

حــق» اســتوار اســت ،چنانکــه از دیگرســو،

حتی بر پایة ایـن تفسـیر نیـز تحلیـل شهیدصـدر بـا پایـهبـودن حسـن عـدل و قـبح ظلـم ناسـازگار
نیست ،زیـرا ایـدة «ذاتـیانگـاری حسـن عـدل و قـبح ظلـم» گویـای ایـن نکتـه اسـت کـه «عـدل»
تمـام موضـوع بـرای «حسـن» و «ظلـم» تمـام موضـوع بـرای «قـبح» اسـت و هـر جـا عـدل صــادق
باشــد ،عقــل حکــم بــه حســن مــینمایــد .امــا اینکــه عــدل در کجــا صـادق اســت و آیــا فــرع بــر
وجــود حــق اســت یــا خیــر ،مســئله مربــوط بــه صــدق موضــوع و خــارج از بحــو اســت .آنچــه
کانون بحـو اسـت ،ربـوت محمـول بـرای موضـوع در فـرب صـدق ربـوت موضـوع اسـت ،امـا
تحلیل شهیدصدر ناظر به شرایط صدق موضوع است که خارج از بحو ماست.
د .تحلیلــیانگــاری ایــن دو گــزاره بــر ایــن پیشــفرب اســتوار اســت کــه «ســزاواری دادن» و
«ناســزاواری گــرفتن» در مفهـــوم «حــق» خوابیــده اســـت؛ ایــن در حــالی اســـت کــه ایـــندو
احکامی اند که عقـل انسـان پـس از مفـروبانگـاری ربـوت موضـوع ،بـهطـور بـدیهی بـر «حـق»
بار مینماید.
هـ .ادعـای بـدیهیانگـاری«حـقالطاعـه»و قلمـرو آن مخـال

وجـدان اسـت و ایـن نظریـه دچـار

نــوعی ناســازگاری درون ـی اســت ،زیــرا در شــبهات بــدوی همچنانکــه احتمــال تکلی ـ
یا تحریمی میدهیم ،احتمال اباحه واقعی اقتضایی را نیز میدهیم.

وجــوبی
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حلــی ،حســنبــن یوســ  ،انــوار الملکــوت فــی شــرح الیــاقوت ،چ ،2قــم ،الشــری

الرضــی،

.1363

______ ،کش

المراد ،تحقیق جعفر سبحانی ،قم ،م سسة اامام ال ادق(ع).1382 ،

حیــدری ،ســیدکمال بحــو فــی علــم الــنفس الفلســفی ،تقریــر عبــدا ا ســعد ،چ ،4قــم،
دار فراقد1428 ،ق.
______ ،موسوع ــة العــدل االلهــی ،تقریــر حیــدر الیعقــوبی ،قــم ،م سســة االمــام الجــواد(ع)،
.2016
خراسانی ،محمدکاظم ،کفایـة ا صول ،م سسـة النشر ااسالمی ،قم1427 ،ق.
رازی ،قط الدین ،المحاکمات بین شرحی االشارات ،قم ،نشر البال ـة ،قم.1375 ،
______ ،تحریر القواعد المنطقیـة فی شرح الرسالـة الشمسـة ،چ ،2قم ،بیدار.1384 ،
راز  ،فخرالدین ،مفاتیح الهی  ،چ ،3بیروت ،دار احیا الترا العربم1420 ،ق.
______ ،االربعین فی اصول الدین ،قاهره ،مکتبـة الکلیات االزهریـة.1986 ،
ســبحانی ،جعفــر ،رسالـــة فــی التحســین والتقبــیح العقلیــان ،قــم ،م سســة امــام صــادق(ع)،
1420ق.
ســهروردی ،شــهابالــدین ،مجموعــه م ــنفات شــیض اشــراق ،بــه ت ــحیح و مقدمــه هــانر
کــربن و سیدحســین ن ــر و نجفقلــم حبیبــم ،چ ،2تهــران ،موسســه مطالعــات و تحقیقــات
فرهنگم.1375 ،
شهرســتانی ،محمــدبن عبــدالکریم ،نهای ــة ااقــدام فــی علــم الکــالم ،لبنــان ،دارالکت ـ

العلمی ــة،

1425ق.
صــدر ،ســیدمحمدباقر ،بحــو فــی علــم ا صــول ،تقریــر ســیدمحمود شــاهرودی ،م سســـة
دائرة معارت الفقه ااسالمی ،قم1417 ،ق.

______ ،درو
التخ

فــی علــم ا صول(الحلقـــة الثالثـــة)،چ ،3قــم ،مرکــز االبحــا و الدراســات

یــة للشهید ال در1421 ،ق.

______ ،مباحـــو االصـــول (مباحـــو حجـــج) ،تقریـــر ســـیدکاظم حـــائری ،چ ،3قـــم،
دارالبشیر1433 ،ق.
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______ ،بحــو فــی علــم ا صــول ،تقریــر حســن عبدالســاتر ،بیــروت ،الدارااسالمیـــة،
.1996
صــدرالمت لهین ،محمــد ،ا ســفار العقلیـــة ا ربعـــة ،چ ،3بیــروت ،دار احیــا التــرا العربــی،
.1981
طباطبــایی ،سیدمحمدحســین ،رسالـــة البرهــان ،بــا ت ــحیح و شــرح محمــدعلی اســماعیلی،
چ ،2قم ،مرکز بین المللی ترجمه و نشر الم طفی.1399 ،
______ ،نهایــــة الحکمــــة ،بـــا ت ـــحیح و تعلیقـــات اســـتاد فیاضـــی ،چ ،3قـــم ،م سســـه
آموزشی امام خمینی(ره).1385 ،
طوسی ،ن یرالدین ،شرح االشارات و التنبیهات م المحاکمات ،قم ،نشر البال ـة.1375 ،
______ ،تلخیص المح ل ،چ ،2بیروت ،داراالضوا 1405 ،ق.
فارابی ،ابون ر ،ف ول منتزعـة ،المکتبـة الزهرا (ع) ،چ ،2تهران1405 ،ق.
______ ،المنطقیات ،قم ،مکتبـة آیـة ا المرعشی1408 ،ق.
فاضــل مقــداد ،البــاب الحــادی عشــر مــ شــرحیه النــاف یــوم الحشــر و مفتــاح البــاب ،تهــران،
م سسه مطالعات اسالمم.1365 ،
______ ،ارشــاد الطــالبین الــم نهــج المسترشــدین ،قــم ،کتابخانــه آیـــة ا مرعشــی ،قــم،
1405ق.

کاپلســتون ،فردری ـ چــارلز ،تــاریض فلســفه (از ول ـ

تــا کانــت) ،ترجم ـة اســماعیل ســعادت و

منوچهر بزرگمهر ،چ ،4تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1387 ،
الریجــانی ،محمدصـــادق« ،نظریــه حـــق الطاعـــه» ،پــ وهشهـــای اصــولی ،شـــمارة پیـــاپی ،1
ص.1381 ،11-26
مجلسی ،محمدباقر ،بحارا نوار ،چ ،4تهران ،دارالکت

االسالمیـة1404 ،ق.

م باح یزدی ،محمد تقی ،آموزش فلسفه ،چ ،2تهران ،سازمان تبلیهات اسالمی.1366 ،

______ ،نقد و بررسی مکات

اخالقی ،چ ،2قم ،م سسه آموزشی و پ وهشی امام خمینی،

.1387
مظفر ،محمدحسین ،دالئل ال دق ،قم ،موسسة آل البیت(ع)1422 ،ق.
مظفر ،محمدرضا ،صول الفقه ،اسماعیلیان ،چ ،5قم.1375 ،

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیستم ،شمارة شصت و پنج ،زمستان 99
__________________________________________________________________________________________

نــائینی ،محمدحســین ،فوائــد االصــول ،تقریــر محمــدعلی کــاظمی ،قــم ،جامعــه مدرســین ح ـوزه
علمیه قم.1376 ،
______ ،جــود التقریــرات ،تقریــر سیدابوالقاســم خــوئی ،چ ،2تهــران ،م سســة صــاح
االمر(عج)1430 ،ق.
نراقــی ،مالمهــدی ،جــام الســعادات ،ت ــحیح محمــد کالنتــر ،بیــروت ،م سســـة االعلمــی،
بیتا.
وارنـــو  ،جفـــری جمیـــز ،فلســـفة اخـــالق در قـــرن حاضـــر ،ترجمـــه و تعلیقـــات صـــادق
الریجانی ،چ ،2بیجا ،مرکز ترجمه و نشر کتاب .1368 ،

