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چکیده
مراد از تعبد آن است كه احكام معنای غيرمعقول، و مراد از تعقل آن است كه احكام معنای معقول داشته باشند. 
در خصوص تعبدی يا تعقلی بودن نصوص دو نظريه وجود دارد: نخست اينكه نصوص تعبدی هستند و تفسير 
مضيق دارند. دوم اينكه نصوص تعقلی هستند و از تفسير موسع برخوردارند. براساس قواعد اصولی، اصالت 
در غيرعبادات بر تعليل است و در عبادات بر تعبد. عبادات از جمله مصاديق احكام تعبدی، و معامالت از 
جمله مصاديق احكام تعقلی است. در بخش حدود و تعبدی يا تعقلی بودن آن، براساس پژوهش انجام گرفته، 
از سوی فقها تصريحی صورت نگرفته است. اين تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه ای و با روش توصيفی ـ 
تحليلی و با هدف مشخص نمودن مصاديق احكام تعبدی و تعقلی و مفاد اين تقسيم بندی و بررسی تطبيقی 
آنها از ديدگاه مذاهب خمسه و نتيجه مترتب بر آن، سامان يافته است. يافته های تحقيق نشان می دهد كه در 
احكام عبادات، جنبه تعبد غالب است و اصل بر تعبد است، اما در غير آنها، اصل بر تعليل يا همان تعقل است.

تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه 
مذاهب اسالمی

کلیدواژه ها: تعبد، تعقل، احکام، مذاهب اسالمی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398
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مقدمه
تعبد و تعقل يكی از مباحث عمده است كه تأثير بسزايی 
و  دارد  شرعی  احكام  در  اجتهاد  قلمرو  شناخت  در 
انديشمندان  اوايل و سده های نخستين، ميان  از همان 
اسالمی مطرح شد و جريان يافت. در صورت پذيرش 
تعبد و حاكميت آن بر احكام، دست و پای عقل بسته 
می شود و جايی برای تعقل باقی نمی ماند؛ چون تعبد 
يعنی بدون استدالل و چون و چرا، قطع نظر از اينكه 
مخاطب و مكّلف فايده مترتب بر آن حكم را بداند يا 
يا ترك عملی  انجام  به  نمايد و  ادای تكليف  بايد  نه، 
مبادرت ورزد. اما در صورت عدم تن دادن به تعبد و 
اين  در  می شود.  عكس  قضيه  تعقل،  به  آوردن  روی 
صورت عقل است كه به مقاصد و نتايج حاصله از ترك 
نمودن يا انجام دادن عملی می انديشد و در نتيجه در 
راستای ترك يا انجام آن، اقدام می نمايد. راه ميانه نيز 
وجود دارد و آن اين است كه با پاره ای از احكام كه 
درك حكمتها و فوايد آنها از توان عقل خارج است، 
حدود،  در  تازيانه ها  و  نماز  ركعات  تعداد  همچون 
تعبدی تعامل نمود. با ساير احكام همچون معامالت و 
قوانين زيستی و ساير موارد مرتبط با زندگی بشری كه 
عقل نيز در آنها راه دارد، تعامل تعقلی داشت و آنها را 
در محك عقل قرار داد و سبك و سنگين كرد و پس از 
آن، اقدام به ترك يا انجام آنها نمود. البته ديدگاه برخی 

از فقيهان از جمله ابوحنيفه و غزالی نيز چنين است.
بايد  از آن جهت كه نص  هستند،  را  واقع نصوص  در 
تعبدی پذيرفت و هيچ گونه تعقل و تأملی در آثار و نتايج 
آنها نداشت، يا اينكه به امور مترتب بر آنها توجه داشت 
و براساس مصالح و مفاسد، نصوص را در ميزان خرد 
سنجيد و در نتيجه به عمل يا ترك امری مبادرت ورزيد.

در تعامل و فرايند فهم احكام، بايد تعبدی برخورد نمود 
يا تعقلی؟ يا اينكه قائل به تفصيل شد؟ يعنی اصالت بر 
تعليل احكام است يا تعبد و التزام نص؟ نظر فقها در 
اين زمينه چيست؟ به  عبارت  ديگر يك مجتهد و فقيه، 
احكام را با رويكرد تعبدی تفسير و تبيين مي نمايد يا 

تعقلی؟ در اين پژوهش، به سؤاالتی چون مراد از تعبد 
كدام اند؟  تعقلی  و  تعبدی  احكام  و  چيست؟  تعقل  و 

پاسخ داده خواهد شد.
پيشينه پژوهش نشان می دهد كه در موضوع مورد نظر، 
كتابی با عنوان »تعبد و تعقل در فقه اسالمی« و مقاالتی 
با عناوين »جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسالمی«، 
»رابطه بين عقل و تعبد در اسالم«، و »تعقل و تعبد در 
احكام شرعی« وجود دارد، ولی اين پژوهش از آنها 
بررسی  به  كه  است  اين  تمايزش  وجه  است.  متمايز 
تطبيقی موضوع از ديدگاه مذاهب اهل سنت و اماميه با 
استفاده از منابع معتبر و دست اول هر مذهب پرداخته 
است و همچنين به مصاديق احكام تعبدی و تعقلی و 

ضوابط آن دو اشاره نموده است.

مفهوم شناسی تعبد و تعقل
1( تعبد در لغت

در  و  بوده  »عبّد«  ماده  از  و  تفعل  باب  مصدر  تعبُد 
كامل مشغول  به  طور  است:  آمده  ذيل  معانی  به  لغت 
او  برده خود ساخت،  را  عبادت گشت، فالن شخص 
شدن  يگانه  و  پرستيدن  فراخواند،  به  فرمان پذيری  را 
در عبادت، تكلف در عبادت، به بندگی گرفتن و خوار 

كردن،1 و تذلل و خضوع در برابر خداوند.2
2( تعبد از دیدگاه اهل سنت

انجام  اول؛  دارد:  معنی  دو  اهل سنت  ديدگاه  از  تعبد 
اعمال عبادی و پرستش خداوند. دوم؛ احكام شرعی 
و  نيست  آشكار  بندگان  برای  آنها  تشريع  كه حكمت 
اين نوع احكام، برای ابتالی بندگان هستند، اگر انجام 
دادند، مستحق ثواب می شوند و اگر نافرمانی و عصيان 

نمودند، مستحق عقاب می گردند.3
الزم به يادآوری است كه مراد از تعبد در اين پژوهش، 
آن معنايی است كه عقل انسان، توانايی درك حكمت 
امر  امتثال  به  صرف  بايد  و  ندارد  را  آن  مصلحت  و 

1. المعجم الوسيط، ج2، ص579.
2. القاموس المحيط، ص297.
3. الموافقات، ج2، ص535.
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شارع، گردن نهد و به انجام يا ترك آن مبادرت ورزد. 
البته موارد تعبدی و تعقلی اختالفی است، به گونه ای 
كه برخی از دانشمندان برای پاره ای از احكام وصف 
تعبدی را اطالق نموده اند، در حالی كه برخی ديگر آن 
حكم را تعليل بردار دانسته اند. به عنوان نمونه ابن قيم 
فوت  شوهرش  كه  زنی  عده  مدت  حكمت  مورد  در 
شده است، می نويسد: »جماعتی فرموده اند كه اين عدد 
تعبدی محض است، معنای آن قابل درك نيست و اين 

يك قول باطل است«.4
3( تعبد از دیدگاه امامیه

كه  بوده  اصولی  اصطالحی  اماميه،  نزد  تعبدی  عنوان 
اماميه در بحث  در مقابل آن، توصلی است. اصوليان 
تقسيم واجبات به تعبدی و توصلی، برای آن دو معانی 
گوناگونی ذكر كرده اند كه عبارتند از: تعبدی به واجبی 
اطالق می شود كه قصد قربت در آن شرط است، مانند 
نماز، روزه و حج. انجام دادن اين گونه واجبات بدون 
اما  نيست.  تكليف  مسقط  پروردگار،  به  تقرب  نيت 
با هر  انجام دادن آن  توصلی، واجبی است كه صرف 
نيتی، موجب ادای تكليف می شود، مانند نجات دادن 

غريق و دفن نمودن ميت.
تعبدی به واجبی گفته می شود كه دارای سه شرط باشد: 
مباشرت، اباحه، و اراده و التفات؛ بدين معنا كه مكّلف 
خود آن را انجام دهد و از راه مباح و با وسايل حالل 
صورت  التفات  قصد  با  و  اجبار  بدون  و  شود  انجام 
ياد  امور  به  مشروط  كه  است  واجبی  توصلی  گيرد. 
شده نباشد. بر پايه ديدگاه منسوب به مشهور قدمای 
می شود  اطالق  واجباتی  بر  تعبدی  اصطالح  اصوليان، 
كه حكمت و مصلحت وجوب؛ يعنی غرض شارع از 
تشريع آنها برای مكّلف روشن نيست، مانند نماز، در 
حالی كه در توصلی، غرض روشن است، مانند نجات 

دادن غريق.5
كه  می رسد  نظر  به  چنين  تعبد،  مفهوم  در  استقرا  با 

4. إعالم الموقعين، ج2، ص86.
5. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(، ج2، ص520.

آن  با  به خصوص  اسالمی  مذاهب  تعبد،  در خصوص 
معنايی كه مراد اين پژوهش است، اتفاق نظر دارند، و 
همگی به امور تعبدی در بخش عبادات و پاره ای از 

احكام ديگر در شريعت معتقدند.
4( تعقل در لغت

ثالثی  است،  مزيد  ثالثی  و  تفعل  باب  مصدر  تعقل 
مجرد آن عقل است كه به معانی ذيل به كار می رود: 
ديه، نگهدارنده، پناهگاه، قلب،6 ضد حماقت، ثبات در 
امور، مانع و بازدارنده،7 درك كردن و فهميدن، مقابله 
با غريزه، وسيله تفكر و استدالل، وسيله تمييز خوبيها 

از زشتيها، و ابزار تمييز حق از باطل و خير از شر.8
5( تعقل از دیدگاه اهل سنت

مراد از تعقل، يعنی احكام معنای معقول داشته باشند، 
آنها وجود  نظر در مورد  كه مجال بحث و  به  طوری 
داشته باشد و همچنين زمينه ادراك حكمت و شناخت 
ارتباط  چون  باشد؛  موجود  عقل  برای  آنها  علل 
در  معنی  اين  و  دارند  مفاسد  دفع  و  مصالح  جلب  با 
احكام معامالت و عاداتی كه علمای اصول در مورد 
آنها براساس قاعده تعليل و التفات به معانی اتفاق نظر 

دارند، ظاهر می شود.9
يكی از مباحث اصولی عمده در روزگار امام ابوحنيفه 
»اهل  و  رأی«  »اهل  مكتب  تمايز  زمينه  ساز  كه 
تعبد« و »اصالت  ميان »اصالت  حديث« شد، چالش 
ابوحنيفه  بود.  شرع  احكام  در  تعقل«  همان  يا  تعليل 
چون پيشوای اهل رأی بود، به »اصالت تعليل« باور 
بر  ذات خود  در  احكام شرع  كه  بود  معتقد  و  داشت 
علتهايی تكيه دارند و برای جلب مصالح و دفع مفاسد 
فقه، »معقول  تعبير رايج در اصول  به  وضع  شده اند و 
استثناهايی  قاعده  اين  برای  البته  او  هستند.  المعنی« 
نيز قائل بود و برخی از احكام عبادی را غير »معقول 
يا  المعنی« می دانست و تشخيص علل آنها را دشوار 

6. القاموس المحيط، ص1034.
7. لسان العرب، ج9، ص326.

8. المعجم الوسيط، ج2، ص617.
9. الموافقات، ج2، ص323.
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امكان ناپذير قلمداد می نمود.
ابوحنيفه بر دو اصل  امام  قاعده اصالت تعليل از نظر 
استوار بود: نخست اينكه هر حكم در اصل علتی دارد، 
اينكه وجود و  ثابت شود، دوم  اينكه خالف آن  مگر 
بدين  است؛  علت  عدم  و  وجود  به  منوط  حكم  عدم 
قابل  هم  حكم  باشد،  موجود  علت  هرگاه  كه  شرح 
تطبيق است و هرگاه علت رفع شود، حكم نيز برداشته 
بود كه  معتقد  ابوحنيفه  اين ضوابط،  براساس  می شود. 
علت حرمت شراب، ُسكر و مستی است و هرگاه اين 
علت رفع شود و شراب خاصيت مست  كنندگی خود 
تبديل شود، حرمت  به سركه  مثاًل  بدهد،  از دست  را 
امام  اما  نوشيدنش جايز است.  و  مرفوع می گردد  آن 
شافعی كه خود مؤسس مذهب است و مقارن با عصر 
ابوحنيفه می زيسته است، در احكام اصالت را بر تعبد 

می نهاد و احكام فروع را بر اين مبنا بنا می نمود.10
غزالی نيز قائل به تعقل در پاره ای از موارد است و در 
می نويسد:  چنين  احكام،  در  تعقل  موضوع  به  ارتباط 
به  عقل  اما  نمی شوند،  درك  عقل  به  سمعی  احكام 
در  بندگان  از  حرج  سقوط  و  واجبات  از  ذمه  برائت 
داللت  بعثت رسوالن،  از  پيش  و سكناتشان  حركات 
می كند و منتفی بودن احكام به دليل عقل پيش از ورود 
بنابراين، ما براساس  از بديهيات است،  سمع معلوم و 

استصحاب به حكم عقل تا ورود سمع عمل می كنيم.11
شاطبی قلمرو تعقل در احكام را در قالب قاعده فقهی 
إلی  اإللتفات  العادات  فی  »األصل  می كند:  بيان  ذيل 
المعانی«؛12 »اساس و قاعده در عادات و اعمال عادی 
آنها است«. »معامالت  به معانی  نمودن  بشری، توجه 
معلل به مصالح بندگان اند؛ يعنی مبتنی بر جلب مصالح 
و دفع مفاسدند؛ به اين معنا كه از جمله مواردی هستند 

كه علت و حكمت آنها شناخته و درك می شود«.13
كسی كه ادعای تعبد را در اين احكام نمايد، به دليل 

10. المبسوط، ج24، ص20.
11. المستصفی من علم األصول، ج1، ص377.

12. الموافقات، ج2، ص228.
13. قواعد األحكام، ج1، ص22.

عدم دقت و پوشيدگی علت از او است. افزون بر آن، 
بر فقيه الزم است كه با جديت در دستيابی به علتهای 
اگر  ورزد.  تالش  است،  مخفی  علتشان  كه  احكامی 
نتوانست احتمالی برايش از مقاصد شرعی دريابد، در 
اين زمينه به روايات مختلف نگاه كند، تا شايد كمكی 

به او كند.14
گفتنی است كه در ميان مذاهب اربعه اهل سنت، مذهب 
حنفی بيش از مذاهب ديگر به عقل متكی است و امام 
آحاد  احاديث  در  بار  نخستين  برای  كه  بود  ابوحنيفه 
از عقل خود در حل  نپذيرفت و  آنها را  شك كرد و 
مسائل و قضايا بهره گرفت، به طوری كه به دنبال اقوال 
پيشينيان نرفت و به تقليد نپرداخت، بلكه با منطق عالی 
و با نگاه تحقيق وارد ميدان شد و فرمود: »ُهْم ِرَجاٌل 
َو نَْحُن ِرَجاٌل«؛15 »آنان مردانی بودند و ما نيز مردانی 
هستيم«. همچنين در جای ديگری با بيان شيوا و زيبا 
چنين فرمود: »ال أقلدهم، رجال اجتهدوا، و نحن رجال 
بودند  آنان مردانی  نمی كنم،  تقليد  آنان  نجتهد«؛16 »از 
اجتهاد  كه  هستيم  مردانی  هم  ما  و  كردند  اجتهاد  كه 
مقابل  در  اهل رأی  كه مكتب  بود  اينجا  از  می كنيم«. 

مكتب اهل حديث شكل گرفت و شهرت يافت.
به باور نگارنده منابع استنباط اهل سنت از قبيل قياس، 
مصلحت، استحسان و ... نتيجه و محصول عقل هستند؛ 
نداشت.  مفهومی  اجتهاد  عقل  نبود  صورت  در  چون 
اصول  در  آن  از  استفاده  و  عقل  به  توجه  بنابراين، 

استنباط احكام، نزد اهل سنت صورت گرفته است.
6( تعقل از دیدگاه امامیه

ذيل  علما  است،  عقل  همان  تعقل  ريشه  كه  آنجا  از 
عنوان عقل به اين بحث پرداخته اند و با استقرا در اين 
عقلی  مبنای  تعقل،  از  مراد  كه  شد  مالحظه  موضوع، 
احكام است. عقل به  عنوان يكی از منابع استنباط، در 
اصول فقه اماميه جايگاه خاصی پس از اجماع دارد. 
در مباحث اصولی اماميه اين بحث به صورت مستقل 

14. مقاصد الشريعة اإلسالمية، ج1، ص44.
15. المبسوط، ج11، ص3. 

16. البناية شرح الهداية، ج9، ص198.

34

م 
ده

هار
 چ

ال
س

 13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار 
 به

-5
ه 1

مار
ش



آمده و در محور و محدوده آن، ديدگاههای متعددی از 
سوی علمای مذهب ارائه  شده است.

نموده اند كه  تقسيم  به دو گونه  را  اماميه داليل عقلی 
عقلی.  غيرمستقالت  و  عقلی  مستقالت  از:  عبارتند 
به  به  خودی خود  عقل  كه  است  آن  عقلی  مستقالت 
مستقالت  ديگر،  تعبير  به  كند.  حكم  آنها  به  بداهت، 
عقلی  هردو  حكم  مقدمه  و  حكم  كه  است  آن  عقلی 
باشند، مانند حكم عقل به حسن چيزی يا قبح آن، پس 
در نتيجه چنين می شود: »كل ما حكم به العقل حكم به 
الشرع«؛ »هر چيزی كه عقل به آن حكم كند، شرع نيز 
به آن حكم می كند«. غيرمستقالت عقلی آن است كه 
يكی از دو مقدمه عقلی و ديگری غيرعقلی باشد، مانند 
حكم عقل به وجوب مقدمه شی ء در صورت وجوب 

حكم آن.17
عقل يكی از حجتهای چهارگانه ای است كه اصحاب 
دارند.  نظر  اتفاق  آن  بر  آنها،  از  پاره ای  به جز  اماميه 
مدركات عقلی به نظری و عملی تقسيم می شود. ادراك 
فهميده  عقل  توسط  كه  است  از چيزی  عبارت  نظری 
به وجود صانع، صفات  بردن عقل  پی  مانند  می شود، 
از چيزی  عبارت  ادراك عملی  غيره.  و  العالمين  رب 
است كه مناسب است عملی گردد، مانند پی بردن عقل 

به حسن عدل و قبح ظلم.18
از چشم انداز ديگر، اصوليان اماميه مدركات عقلی را 
عبارت  عقلی:  مستقالت  نموده اند:  تقسيم  گونه  دو  به 
بيان شرع آن را  از آن است كه عقل مستقاًل و بدون 
درك نمايد، مانند حسن عدل و قبح ظلم. غيرمستقالت 
كمك  به  عقل  كه  هستند  چيزهايی  از  عبارت  عقلی: 
شرع يا بعد از بيان شرع، آنها را درك كند، مانند مقدمه 

واجب، واجب است.19
پيروی شود،  تعبداً  از شارع،  اينكه در هر طاعتی  در 
شكی نيست و اين حق و عدالت است. عقل، حسن و 
قبح پاره ای از اشياء را درك می كند، مانند حسن عدل 

17. أصول الفقه، ج1، ص198.
18. الموجز فی أصول الفقه، ص146.

19. األصول العامة للفقه المقارن، ج1، ص281.

و قبح ظلم. اما امور ديگری نيز هستند كه عقل از درك 
حكمت آنها عاجز است، بلكه امر در آن امور، به خالق 
متعال برمی گردد، مانند احكام عبادات، ميراث و ... . 
البته عقل در اغلب موارد دچار خطا می شود و هوي 
بر آن غلبه می كند، بنابراين نيازمند ياری كننده؛ يعنی 

احكام سمعی شرعی است.20
ديدگاه محمدجواد مغنيه بسيار منطقی به نظر می رسد 
و  شوند  پذيرفته  بايد  تعبداً  شرع،  امور  از  پاره ای  كه 
عملی گردند، ولی بيشتر احكام غير از عبادات، تعقل 
احكام،  از  بسياری  در  بايد  بنابراين  بردارند،  تعليل  و 
از  پس  بود.  آنها  بر  مترتب  مفاسد  و  مصالح  دنبال 
بررسی موضوع تعقل در احكام، چنين به نظر می رسد 
كه مذاهب اهل سنت و اماميه به مسئله تعقل در احكام 
جز  به  پذيرفته اند،  را  آن  و  دارند  باور  آن  اصالت  و 
در موارد استثنائی كه اصل را بر تعبد نهاده اند. گفتنی 
است كه پاره ای از فقها برخالف ديدگاه پيشين، اصالت 
را بر تعبد داده و به مفاد و نتايج نص يا حكم توجه 

نكرده اند.

نوع تفسیر نصوص در بستر تعبد و تعقل
هردو  مصاديق  به  فقيهان،  ديدگاه  بيان  ضمن  اكنون 
عنوان گفته شده )تعبد و تعقل( ذيل عناوين جداگانه 

پرداخته می شود.
1( نظریه تفسیر مضیق ناظر بر تعبدی بودن نصوص

مبنای اين نظريه و طرف دارانش اين است كه شريعت 
سراسر تعبد است و مجالی برای اعمال اجتهاد و رأی 
اين رأی معتقدند:  در دين و شريعت نيست. اصحاب 
هر چيزی كه ما بدان نيازمنديم در قرآن يا به طريق 
»اشارة النص« يا »داللة النص« يا »اقتضاء النص« يا 
هم حكمی  طرق  اين  با  اگر  است؛  شده  بيان  »نص« 
پيدا نشد، رجوع به اصل می شود كه اصل همان اباحه 
است. پس مكانی برای رأی باقی نمی ماند. طرف داران 
خويش  پيش فرض  و  مدعا  اثبات  برای  نظريه  اين 

20. علم أصول الفقه فی ثوبه الجديد، صص297و330.
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به آيات قرآن،  استداللهای فراوانی نموده اند از جمله 
روايات و عقل استناد جسته اند كه در ذيل به پاره ای از 

آنها اشاره می شود:
ُهُم  َفُأولَِئَك  اهلل  َأْنَزَل  بَِما  َیْحُکْم  لَْم  »َوَمْن   -
نازل  خداوند  آنچه  به  كه  هركس  »و  الَْکاِفُروَن«؛21 
كرده است حكم نكند، اينان هستند كه كافرند«. وجه 
پيش دستی  رأی،  به  عمل  كه  است  اين  آنها  استدالل 
كردن در حكم، از خدا و رسول است و همچنين حكم 
به غير ما انزل اهلل است. پس بنابراين رأی مردود است.
َكثَُرْت  َحتَّی  ُمْستَِقيًما،  إِْسَرائِيَل  بَنِي  أَْمُر  يََزْل  »لَْم   -
فََضلُّوا  َكاَن  بَِما  يَُكْن  لَْم  َما  فََقاُسوا  بَايَا،  السَّ أَْواَلُد  فِيِهْم 
بودند،  به راه راست  بنی اسرائيل  َوأََضلُّوا«؛22 »همواره 
تا اينكه اوالد اُسرا در ميانشان فراوان شد. پس آنچه 
را كه اتفاق نيفتاده بود، به آنچه اتفاق افتاده بود، قياس 
گمراه  نيز  را  ديگران  و  شدند  گمراه  كردند، خودشان 
بيان  قياس  و  رأی  مذمت  حديث،  اين  در  ساختند«. 
شده است، پس دادن رأی، عمل خوب و پسنديده ای 

نيست و مذموم است.
بنابراين هر حكم  - قرين و همراه رأی، شبهه است، 
بيرون آمده از رأی، خالی از شبهه نيست و حكمی كه 
توسط رأی ثابت می شود، محض حق اهلل است؛ حال 
می تواند حكم مبنی بر جواز امری باشد يا فساد آن، 
هر  در  باشد.  چيزی  حليت  و  حرمت  مبين  اينكه  يا 
صورت، حكم منسوب به خدای متعال می شود. پس 
مناسب و درست نيست آنچه حق اهلل است، به طريقی 
ثابت شود كه در آن شبهه وجود دارد؛ زيرا كسی كه 
حق منسوب به او است، موصوف به صفات كمال از 
جمله قدرت است. پس باالتر و برتر از آن است كه 
نسبت عجز به او داده شود و گفته شود كه در اثبات 
حقش نيازمند چيزی شده است كه در آن شبهه وجود 

دارد.
- احكام شرعی ثابت نمی شوند، مگر براساس توقيف 
كه توقيف و تعبد در برابر احكام شرع، طاعت محسوب 

21. مائده، 44.
22. اإلبانة الكبری، ج2، ص622.

توقيفی  كيفی  و  كمی  لحاظ  به  طاعات  ادای  می شود. 
هستند، پس رأی هيچ دخلی در آنها ندارد. برخی از 
امور شرعی مانند مقدرات، اعداد ركعات، مقادير زكات 
و عقوبات، با عقل قابل درك نيستند، حتی گذشته از 
امور شرعی مخالف عقل هستند، پس  از  پاره ای  آن، 
شناخت و معرفت آنها توسط رأی ممكن نيست و در 
به جهل  نمودن  به رأی عمل  اين صورت عمل كردن 
ممكن  آنها  در  رأی  اِعمال  بنابراين،  علم،  به  نه  است 

نيست.23
كه  می شود  معلوم  خوبی  به  ديدگاه  اين  بيان  از  پس 
برابر  در  آن  اصالت  و  تعبد  به  اعتقاد  آن،  طرف داران 
احكام شرع دارند و برای به كرسی نشاندن اين ادعا و 
نظر خويش، استداللهايی نيز نموده اند و از مذمت رأی 
سخن گفته اند. همچنين معتقدند كه قرآن و حديث همه 
چيز را با شيوه های مختلف بيان كرده اند و يك مسلمان 
بايد به همه امور، از چشم انداز قرآن و سنت نگاه كند 
و از اين رهگذر به انجام يا ترك عملی مبادرت ورزد. 
همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه در اين نوع تفسير، 
نتايج  و  آثار  و  مفاد  از  صرف نظر  نصوص  ظواهر  به 
بعدی آن بسنده شده است كه در واقع فقه زمان و مكان 

در آن ناديده گرفته شده است.
2( نظریه تفسیر موسع ناظر بر تعقلی بودن نصوص

تعقلی  را  نصوص  نخست،  نظريه  برخالف  نظريه  اين 
قاعده  اين  از  نيز  را  اموری  و  می داند  بردار  تعليل  و 
كه  معتقدند  نظريه  اين  طرف داران  می سازد.  مستثنا 
نيست،  مكّلفان  حرج  احكام،  وضع  از  شارع  هدف 
اجرای  ضرورت  زمان،  تغييرات  به  توجه  با  بنابراين 
پيش  استصالح  و  استحسان  قياس،  تعليل،  تأويل، 
است  شارع  مراد  تحقيق،  نهايی  هدف  چون  می آيد؛ 
ديگر، حكم شرعی  عبارت  به  آن؛  تطبيق نصوص  نه 
آن  حكمت  تحقق  مقصود  بلكه  نيست،  لذاته  مقصود 
است.24 اين روش بيشتر اصوليان و قائالن به تعليل و 

23. أصول السرخســی، ج2، صص120و122؛ كشــف األسرار، ج3، 
ص272.

24. قواعد األحكام، ج4، ص262.
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قياس است. نزد اينان هرگاه حكم امكان تعليل داشته 
باشد، به تعليل می پردازند و )تعبداً( آن را نمی پذيرند. 
اعتبار  اين مورد می نويسد: اصل در شرايع  قرافی در 
هر  در  پس  مفاسد،  دفع  و  مصالح  جلب  مگر  ندارد، 
چيزی كه جلب مصلحت و دفع مفسده دانسته نشود، 

واجب است كه اعتبار داده نشود.25
همين طور بسياری از اصوليان معتقدند كه بيشتر احكام 
اجتهاد  و  بردارند  تعليل  اعداد،  و  مقادير  به  استثنای 
استفاده  آنها  فهم  در  قياس  فرايند  از  و  می پذيرند  را 
می شود. آمدی در اين مورد چنين نگاشته است: »أن 
و  »اصل  التعبد«؛26  دون  التعقل  األحكام  من  الغالب 

اساس در بيشتر احكام تعقل است، نه تعبد«.
احكام  اينكه  باب  در  فراوانی  مباحث  اصوليان 
تعليل پذيرند و بنابراين تعقلی هستند، مطرح نموده اند. 
يك  برای  می توان  آيا  كه  خصوص  اين  در  همچنين 
حكم در صورتی كه علت آن منصوص نباشد، چندين 
علت را از طريق رأی استخراج كرد يا خير، بحثهايی 
در  باره  اين  در  را  مفصلی  باب  جوينی  دارد.  وجود 

كتاب البرهان آورده است.27
جمهور حنفيه، امام مالك و امام شافعی به معانی اعتبار 
می دادند، بدون اينكه آن را به يك اصل معيّنی مشروط 
كه  وقتی  است:  داشته  بيان  چنين  شافعي  امام  بدانند. 
اصول به معانی مستند شده باشند، تمسك به آنها جايز 
است، اصول و احكام آنها حجت نيست، بلكه حجت 
معنی آنها است، معنی هم بنفسه به معنی خود داللت 
پس  نيست.  منصوص  نيز  معانی  متعلق  زيرا  نمی كند؛ 
رأی  و  اجتهاد  طريق  از  آنها،  معانی  به  بردن  پی  راه 
كالم  در  كه  كسی  می گويد:  جوينی  است.  امكان پذير 
را  احكام  وي  كه  درمی يابد  نمايد،  دقت  شافعی  امام 
منوط به معانی مرسله آنها می دانسته و نه به اصل آنها 
و در صورتی كه معانی معدوم می بود، رجوع به اصل 

25. شرح تنقيح الفصول، ص398.
26. اللمع فی أصول الفقه، ص103؛ فصول البدائع، ج2، ص128.

27. البرهان فی أصول الفقه، ج2، ص66.

می كرد يا توجه به اصل می نمود.28
می رفتند  معنا  پی  در  و  بودند  معانی  دنباله رو  صحابه 
و در قضايای مختلف با روشهای مختلف و گوناگون 
حكم می نمودند و مراد از اجتهادی كه پيامبر)ص( آن را 
به معاذ اجازه دادند، همين است. پس بر ما الزم است 
و  پيامبر)ص(  عمل  اين  كه  نماييم  بيان  به وضوح  كه 
صحابه ايشان، افاده غلبه رأی را در قضايا می نمايد.29

داليل اين گروه از اين قرار است:
مفاسد  دفع  و  مصالح  جلب  بر  مبتنی  شرع  احكام   -
هستند. مراد شارع از وضع احكام نيز در صورت جلب 
فروع  در  اما  می شود،  محقق  مفسده  دفع  و  مصلحت 
نسبت  آنها  برخورد می شود؛ چون در  تعبداً  شرعيات 
به مكّلف لطف و مصلحت است. چه خداوند می داند 
اجتهاد  به حكمی است كه  متعلق  كه مصلحت مكّلف 
مكّلف از كليات به فروع آن می رسد. نصوص معنايي 
و لفظي تعبداً و در هر صورت با تمام انواع خود در 
نظريه  اصالت  هستند.  شارع  مراد  محقق سازی  صدد 
تفسير موسع ناظر بر تعقلی بودن نصوص توسط اِعمال 
رأی مستند و برگرفته شده از روش صحابه پيامبر)ص( 
است.30 اصل در تشريع »معقول المعنی« بودن است نه 
تحكم و تعبد محض؛ چه آنكه فقيهان اجماع دارند بر 

اينكه اصل در احكام، تعليل است، نه تعبد.31
و  زمان  فقه  بر  مبتنی  دوم  ديدگاه  كه  می رسد  نظر  به 
مكان و بستر تاريخی احكام بيان شده است و بتواند 
با توجه به تغييرات و دگرگونيهای روز به روز جوامع، 
راهگشا و كارساز باشد. همچنين با فقه واقع مطابقت 
تعبدی  پديده ای  هر  با  كه  صورتی  در  چون  دارد؛ 
به ظواهر  فوايد حكم،  از  نظر  برخورد شود و صرف 
محقق  شارع  مراد  صورت  اين  در  شود،  اكتفا  اوامر 
نخواهد شد و گذشته از آن، در مواردی اين نوع تفسير 
مشكل ساز خواهد بود. به نظر می رسد ميانه روی در آن 

28. همان، ج2، ص163.
29. شفاء الغليل، ص195.

30. البرهان فی أصول الفقه، ج2، ص165؛ شفاء الغليل، ص195.
31. اإلحكام فی أصول األحكام، ج3، ص231.
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رعايت شده است؛ چون قائل به تفصيل شده و پاره ای 
قلمداد  تعقلی  را  ديگر  پاره ای  و  تعبدی  را  احكام  از 
نموده اند، البته از ديد اين گروه اصالت بر تعليل است و 
در صورت نياز به تعبد رجوع می شود. نگارنده ديدگاه 
ترجيح  شد،  ذكر  باال  در  كه  داليلی  براساس  را  دوم 
می دهد. چه آنكه در مواجهه با احكام، بايد اصالت را 
تعبد  به  نهاد و در صورت ضرورت  تعليل  تعقل و  بر 

رجوع نمود.

مصادیق احکام تعبدی و تعلیل ناپذیر
برای عبادات محض، اغراض و منافع تصور نمی شوند، 
به  كه  بندگان  از طرف  وظايفی هستند  امور  اين  ولی 
برای  و  متعال  خداوند  برابر  در  انقياد،  و  تعبد  حكم 
تجديد تعهد با او صورت می گيرند. اما مشخص نمودن 
هدف و مصلحت، و دستيابی به اندازه گيری واقعی در 
مواردی چون تعداد ركعات نماز و امثال آن بعيد است 
كه معمواًل قائس نيز در استنباط معنی به اين گونه موارد 

روی نمی آورد.32
غزالی در اين باب بر آن است كه در عبادات، مخفی 
بودن علتها غالب است و مقصود و معانی نادر است؛ 
يعنی وجه لطف در آنها برای ما مخفی است مانند تعداد 
بندگان  و صالح  لطف  نوعی  آن  در  )كه  نماز  ركعات 
است( و ما نسبت به آن آگاهی نداريم فقط از امر وارده 

پيروی می كنيم.33
شاطبی معتقد است كه در عبادات نبايد دنبال حكمت 
و معنای قانون رفت و نبايد قياس كرد: »ان األصل فی 
العبادات بالنسبة إلی المكلف التعبد، دون اإللتفات إلی 
تعبد  به مكّلف،  نسبت  »اصل در عبادات  المعانی«؛34 

است؛ بدون التفات به معانی آنها«.
ابن عبدالسالم نيز معتقد است كه مبنای احكام عبادات 
و  علت  معرفت  بدون  يعنی  است؛  انقياد  و  تعبد  بر 
حكمت آنها و به هدف انقياد و گردن نهادن در برابر 

32. البرهان فی أصول الفقه، ج2، ص105.
33. شفاء الغليل، ص303.

34. الموافقات، ج2، ص218.

داده  انجام  ثواب  طلب  همچنين  و  متعال  خدای  امر 
می شوند؛ چون عبادات از جلب مصالح و دفع مفاسد 
مجردند و ثواب با انجام دادن آنها حاصل می شود.35 
از  را  عبادات  اصوليان،  و  فقها  اكثر  كه  است  روشن 

جمله مصاديق احكام تعبدی برشمرده اند.

مصادیق احکام تعقلی و تعلیل پذیر
ابن قيم معتقد است كه هيچ حكمی در شريعت نيست، 
مگر اينكه حكمت و هدف و مقصدی دارد، حتی اگر آن 
حكمت و مقصد عميقًا پوشيده باشد كه پوشيدگی اش 
اين  سبب  به  خفايش  بلكه  نمی شود،  محسوب  ذاتی 
است كه از ديد شخصی مخفی و پوشيده مانده است، نه 
اينكه اصاًل حكمتی نداشته باشد، يا اينكه احتمال دارد 
شخص ديگری حكمت آن را بداند، يا شايد امروز آن 

حكمت فهميده نشود، اما به زودی آشكار گردد.36
مسائل،  همه  در  عقل  هرچند  مي گويد:  شاطبی 
صاحب نظر نيست، ليكن از عهده درك مصالح و مفاسد 
در تعدادی از مسائل زندگی برمی آيد. او معتقد است 
بايد  حقوقی(،  مسائل  )عمومًا  عبادات  خارج  در  كه 

دنبال حكمت و معنی قانون رفت و قياس كرد.37
ابن عبدالسالم نيز معتقد است كه احكام دو گونه است: 
درك  آن  مصلحت  و  حكمت  كه  است  آن  نوع  يك 
می شود و جالب مصالح و دافع مفاسد است و از اين 
نوع  می شود.  تعبير  المعنی«  »معقول  احكام  به  نوع 
دوم، احكامی هستند كه برای ما مصالح و مفاسدشان 
قابل درك نيست كه از اين نوع به احكام تعبدی تعبير 
پوشيده  بندگان  از  آنها  می شود؛ زيرا علت و حكمت 
است و به صرف امتثال امر خالق و كسب ثواب به انجام 
يا ترك اين نوع احكام متعبدانه مبادرت می ورزند.38 
حكمتی  و  علت  عملی،  هر  برای  پيامبر)ص(  صحابه 
جستجو نموده و ذكر می كردند، بنابراين احكام شرعی 

35. قواعد األحكام، ج1، ص28.

36. إعالم الموقعين، ج2، ص86.
37. الموافقات، ج2، ص218.

38. قواعد األحكام، ج1، ص28.
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معلل اند.39
است:  نموده  تقسيم  دسته  به سه  را  احكام  ابن عاشور 
اول؛ احكامی كه حتمًا معلل اند و عبارت از احكامی 
هستند كه علتشان يا منصوص است يا به آنها اشاره شده 
است. دوم؛ احكامی كه تعبدی محض بوده و عبارت 
از احكامی هستند كه به حكمت آنها پی برده نمی شود. 
سوم؛ احكامی كه متوسط ميان تعبدی و تعللی هستند 
و عبارت از احكامی هستند كه علتشان مخفی است و 

فقيهان برای آنها علت استنباط می كنند.40
احمد ريسونی از بزرگان و پيشگامان فكر مقاصدی در 
مراكش، قاعده اي را به عبارت ذيل می آورد: »كل ما 
فی الشريعة معلل و له مقصوده و مصلحته«؛41 »هرآنچه 
دارای  و  است  بردار  تعليل  دارد  وجود  شريعت  در 
همه چيز  اساس  اين  بر  می باشد«.  مصلحت  و  مقصد 

دارای مصلحت و مقصدی است.
دانشمندان در باب عبادات، قائل به تعبد هستند و در 
باب معامالت، قائل به تعللی بودن و تعقل هستند، اما 
به نظر می رسد كه بر تعبدی بودن يا تعقلی بودن حدود 
تصريحی نكرده اند. با توجه به ديدگاههای گفته شده، 
نتيجه به دست می آيد كه در شريعت، احكامی  چنين 
است كه معلل اند و جای بحث و گفتگو در آنها باز است 
و همچنين مجال تعقل در آن گونه احكام وجود دارد. 
اما از سوی ديگر پاره ای از احكام، تعبدی محض اند 
نيز  كه جای هيچ گونه گفتگو را ندارند و مجال تعقل 
در آنها وجود ندارد؛ چون توقيفی هستند و به صرف 
تعبد بايد پذيرفت كه اين اصل بيشتر در مورد عبادات 
وجود  احكامی  نيز  عبادات  در  البته  می رود.  كار  به 
كه  همان گونه  هستند،  المعنی  معقول  و  معلل  كه  دارد 
در معامالت احكامی وجود دارد كه تعبدی محض اند.

و  نموده  بحث  احكام  انواع  از  فقيهان  و  علما  هرچند 
احكام را به عبادات و معامالت تقسيم كرده اند، در اين 
ذيل  فقهی  كتب  در  معمواًل  كه  عقوبات  باب  در  ميان 

39. حجة اهلل البالغة، ج1، ص50.
40. مقاصد الشريعة اإلسالمية، ج1، ص42.

41. الفكر المقاصدی قواعده و فوائده، ص35.

نام عقوبات يا حدود ذكر می شوند، براساس پژوهش 
اين موضوع  به طور مستقيم در  انجام گرفته، مطالبی 

بيان نكرده اند.

قواعد اصولی در باب احکام تعبدی و تعقلی
- »أنَّ الَْغالَِب ِمْن اأْلَْحَكاِم التََّعقُُّل ُدوَن التََّعبُِّد«؛42 »اصل 

و اساس در بيشتر احكام تعقل است، نه تعبد«.
- »أَنَّ اأْلَْصَل فِي النُُّصوِص التَّْعلِيُل«؛43 »اصل و اساس 

در نصوص، تعليل است«.
التعبد  المكلف  إلی  بالنسبة  العبادات  فی  »األصل   -
دون اإللتفات إلی المعانی و أصل العادات اإللتفات إلی 
المعاني«؛44 »اصل در عبادات تعبد است، بدون توجه 
به معانی و حكمتهای آنها و اما در عادات برعكس آن 

است«.
- »ألن الغالب في األحكام التعليل بالعلل المناسبة«؛45 
»امر غالب و راجح در احكام، تعليل آنها به علتهای 

مناسب است«.
التعبد«؛46 »اصل  المعقولية ال  - »األصل في األحكام 

در احكام معقول المعنی بودن آنها است، نه تعبد«.
المعنی«؛47   النصوص أن تكون معقولة  - »األصل في 
»اصل در نصوص بر آن است كه معقول المعنی باشند«.

- »األصل عدم التعبُّد«؛48 »اصل در احكام، عدم تعبد 
است«.

المعنی،  معقول  أو  تعبُّداً  كونه  بين  الحكم  دار  - »متی 
أولی«؛49 »هرگاه  المعنی  معقول  كونه  كان حمله علی 
تعقلی  يا  شود  پنداشته  تعبدی  اينكه  ميان  در  حكمی 
و  اولی  بودن  تعقلی  بر  آن  حمل  باشد،  داشته  دوران 

ارجح است«.
42. قواعد األحكام، ج3، ص279؛ شرح الكوكب المنير، ج2، ص406؛ 

ج4، ص172.
43. شرح التلويح علي التوضيح، ج2، ص120.

44. الموافقات، ج2، ص73.
45. تيسير التحرير، ج4، ص64.

46. القواعد، ج1، ص296.
47. تبيين الحقائق، ج1، ص232.

48. البحر المحيط فی أصول الفقه، ج4، ص187.
49. شرح السيوطی علی سنن النسائی، ج1، ص234.
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المعنی  إتباع  و  غالبة  فيها  التحكمات  »العبادات:   -
نادر«؛50 »در عبادات تحكم و تعبد غالب است و دنبال 

نمودن معنی نادر«.
ترك  و  أعيانها  مالزمة  العبادات  في  »األصل   -
مالزمه  و  تعليل  ترك  عبادات،  در  »اصل  التعليل«؛51 

عين آنها است«.
- »األصل في العبادات التعبد و التزام النص«؛52 »اصل 

و اساس در امر عبادات تعبد و التزام نص است«.
پس از بررسی اين قواعد، به نظر می رسد اكثريت فقها 
اما  است،  تعبد  همانا  عبادات  در  اصل  كه  دارند  باور 
اصل در غيرعبادات تعقل است. البته اين موضوع در 
قرار  كنكاش  و  بحث  مورد  بيشتر  فقه  اصول  كتابهای 

گرفته است.

و  تعبدی  به  احکام  تقسیم بندی  مفاد  و  تأثیر 
تعقلی

احكام شرعی از يك منظر با تعابيری كه فقها و اصوليان 
به دست می دهند، به دو بخش عمده تقسيم می شوند 
كه پاره ای از آنها تعبدی محض و پاره ای ديگر تعقلی 
بر نوع نگرش  اين تقسيم بندی  بردار هستند.  تعليل  و 
به  آن  براساس  و  گذاشته  تأثير  احكام  بيان  و  فقها 
اجتهادپذيری يا عدم آن در حكمی اظهار نظر نموده اند. 
براي مثال اگر حكمی تعبدی قلمداد شود، دايره اجتهاد 
در آن وسيع نيست، بلكه تعبداً بايد پذيرفته شود و در 
صورت دانستن يا ندانستن فوايد و آثار حاصله از آن، 
بايد آنچه را نص خواسته است، عملی گردد. اما اگر 
حكمی تعليل بردار و تعقلی دانسته شود، امكان رأی 
و اجتهاد در آن وسيع است و با در نظر داشتن ظروف 

زمانی و مكانی قابل تغيير است.
شناخت  با  كه  است  اين  تقسيم بندی  اين  ديگر  مفاد 
در  مكّلف  تكليف  راحتی  به  تعقلی،  و  تعبدی  احكام 
برخورد با احكام مشخص می شود و همچنين مجتهد در 

50. شفاء الغليل، ص203.
51. القواعد، ج2، ص527.

52. الموافقات، ج2، ص301.

احكامی كه معقول المعنی هستند، می تواند در بازه های 
زمانی مختلف و با توجه به مكانهای گوناگون، دست 
به اجتهاد بزند، ولی در احكام تعبدی نمي توان اجتهاد 
نمود و مطلقًا بايد تعبد ورزيد؛ چون اين نوع احكام از 
تفسير مضيق تبعيت می كنند. مفاد ديگری كه می توان 
از اين تقسيم بندی در نظر گرفت، اين است كه شايد در 
بسياری از موارد، حكمت تشريع احكام تعبدی قابل 
نباشد و مكّلف هدف و مقصود شارع را نداند،  درك 
يا  تعقلی  احكام  در  اما  بپذيرد.  را  آن  تعبداً  بايد  ولی 
معقول المعنی، هركس به ميزان دانش و معرفت خود 
حكمت تشريع آنها را درك مي نمايد، چنان كه ابن قيم 
حكم  الشريعة  في  »ليس  است:  آورده  راستا  اين  در 
يعقله من عقله و يخفی  واحد إال وله معنی و حكمة 
شريعت  در  حكمی  »هيچ  عليه«؛53  خفي  من  علی 
نيست، مگر اينكه دارای معنی و حكمتی است، پاره ای 
آن حكمت و معنی را می فهمند، در حالی كه بر تعداد 
تكليفش  مسلمان  بنابراين  می ماند«.  پوشيده  ديگر 
روشن تر می شود و در تعامل با احكام، می تواند از اين 
دو روش پيروی نمايد و خويشتن را قانع سازد و به 

ادای اوامر و اجتناب از نواهی بپردازد.

دالیل اصالت تعلیل در غیرعبادات
آيات  منظر  از  تعليل  اصالت  به داليل  مبحث  اين  در 

قرآن، احاديث و قواعد فقهی پرداخته می شود:
اين  از  است،  مصالح  رعايت  بر  احكام شرعی  مبنای 
می شود  دانسته  »اِذن«  و  »َكی«  مانند  ادواتی  از  رو، 
چنانچه  هستند،  تعليل  بر  مبتنی  شرعی  احكام  كه 
خداوند متعال در اين باره می فرمايد: »َکْي َل َیُکوَن 
ْغِنَیاِء ِمْنُکْم«.54 در اين آيه »كی« ناظر  ُدولًَة بَْیَن اْلَ
است؛  تعليل  گيرنده  دربر  بنابراين  است،  مقصود  بر 
چون می فرمايد: اين كار را انجام دهيد به دليل اينكه 
دست  به  دست  شما  ثروتمندان  ميان  در  تنها  سرمايه 

53. إعالم الموقعين، ج2، ص86.
54. حشر، 7.
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نشود. همچنين از آياتي نظير »ِمْن َأْجِل َذلَِك َکَتْبَنا 
َذْقَناَك ِضْعَف الَْحَیاِة  َعَلی بَِني ِإْسَرائِیَل«55 و »ِإًذا َلَ
َوِضْعَف الَْمَماِت«،56 به خوبی استفاده می شود كه اصل 
بر تعليل است؛ چون كلماتی مانند »اذا« و »من اجل 

ذلك« داللت بر تعليل دارند.
اين حقيقت  گويای  نيز  احاديث  از  پاره ای  همين طور 
هستند كه به برخی از آنها اشاره می شود: »اَل يَْحُكْم 
أََحٌد بَْيَن اْثنَْيِن َوُهَو َغْضبَاُن«؛57 »هيچ كس در حالت 
يَْقِضي  »اَل  و  ننمايد«  داوری  شخص  دو  بين  غضب 
الَْقاِضي بَْيَن اْثنَْيِن َو ُهَو َغْضبَاُن«؛58 »قاضی در حالت 
غضب بين دو نفر فيصله نكند«؛ چون علت در اينجا 
غضب است كه مانع از فكر كردن صحيح می شود، يا 
اينكه به علت تشويش، فكر شخص غاضب مغشوش 
دهد.  فيصله  حق  به  و  كند  فكر  نمي تواند  و  مي شود 
از  »قاتل  يَِرُث«؛59  اَل  »الَْقاتُِل  در حديث:  مثال  براي 
اين است كه سد ذرايع  نمی برد«، علت  ميراث  مقتول 
شود؛ چون اگر اين قاعده نبود، هر مورث سعی می كرد 
ارث  به  سريع تر  تا  برساند،  قتل  به  را  خويش  وارث 
دست يابد. شاطبی پس از طرح چنين مباحثي و ارائه 
داليل آن، نتيجه می گيرد كه اصل در احكام شرعی بر 

تعليل است.60
دليل ديگر در اين باب بحث مقاصدی شريعت است؛ 
چون احكام شرعی مبتنی بر مقاصد است و نه الفاظ 
»اأْلُُمور  مشهور  فقهی  قاعده  چنان كه  عبارات،  و 
در  زرقا  شيخ  دارد.  داللت  امر  اين  بر  بَِمَقاِصِدَها«61 
به  منوط  امور،  احكام  است:  آورده  قاعده  اين  تفسير 
امری  بر  مترتب  كه  حكمی  يعنی  است؛  آنها  مقاصد 
می شود، ناظر بر اين است كه مقصود آن امر چيست؟62 

55. مائده، 32.
56. اسراء، 75.

57. صحيح مسلم، ج3، ص1342.
58. سنن ابن ماجه، ج2، ص776.
59. سنن الترمذی، ج3، ص496.

60. الموافقات، ج2، ص307.
61. األشباه و النظائر، ص9.

62. شرح القواعد الفقهية، ص1.

همچنين فقها نگاشته اند: »الحكم يدور مع علته ثبوتًا و 
عدمًا«؛63 »حكم داير بر مدار علت است، هرگاه علت 
باشد، حكم است و هرگاه علت منتفی باشد، حكم نيز 
توجه  با  بتواند  هرگاه حكمی  همچنين  است«.  منتفی 
به مقتضيات زمان و مكان و شرايط اوضاع و احوال 
بر مدار علل و مصالح تحول و تغيير پذيرد، كارسازتر 
فقه  هيچ گاه  رهگذر،  اين  از  است.  موفقيت آميزتر  و 
نمی شود،  گرفتار  كوته انديشی  و  ظاهرنگری  دام  در 
چنان كه فقها نيز گفته اند: »ال ينكر تغير األحكام بتغير 

األزمان«.64
از قواعد فقهی و اصولی نيز امر اصالت تعليل دانسته 
التَّْعلِيُل«؛65 »اصل  النُُّصوِص  فِي  اأْلَْصَل  »أَنَّ  می شود: 
في  الغالب  است«، »ألن  تعليل  نصوص،  در  اساس  و 
و  غالب  »امر  المناسبة«؛66  بالعلل  التعليل  األحكام 
راجح در احكام، تعليل آنها به علتهای مناسب است« 
التعبد«؛67 »اصل  المعقولية ال  و »األصل في األحكام 
تعبد«.  نه  است،  آنها  بودن  المعنی  معقول  احكام،  در 
هدف نهايی تحقيق مراد شارع است نه تطبيق نصوص 
آن؛ به عبارت ديگر، حكم شرعی مقصود لذاته نيست، 

بلكه مقصود تحقق حكمت آن است.68
مفاسد  دفع  و  مصالح  جلب  بر  مبتنی  شرع  احكام 
صورت  در  نيز  احكام  وضع  از  شارع  مراد  هستند؛ 
جلب مصلحت و دفع مفسده محقق می شود. نصوص به 
صورت لفظي و معنايي، تعبدي و در صدد محقق سازی 

مراد شارع هستند.69
تحكم  نه  است  بودن  المعنی  معقول  تشريع،  در  اصل 
و تعبد محض؛ چه آنكه فقيهان اجماع دارند بر اينكه 
اصل در احكام، تعليل است، نه تعبد.70 همچنين قرآن 

63. رسالة لطيفة جامعة فی أصول الفقه المهمة، ص105.
64. شرح القواعد الفقهية، ص139.

65. شرح التلويح علي التوضيح، ج2، ص120.
66. تيسير التحرير، ج4، ص64.

67. القواعد، ج1، ص296.
68. قواعد األحكام، ج4، ص262.

69. البرهان فی أصول الفقه، ج2، ص165؛ شفاء الغليل، ص195.
70.اإلحكام فی أصول األحكام، ج3، ص231.
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از مواردی چون اكل ميته، شرب خمر و ربا منع كرده 
است و علت در همه اينها، دفع ضرر است.

نتیجه گیری
نزد تعقل  و  تعبد  معانی مختلف  استقرا در  از   1. پس 
اين در  تعبد  از  مراد  كه  شد  مشخص  فقهی،   مذاهب 
 پژوهش، آن نوع احكامی هستند كه معانی آنها غيرقابل
 درك باشند، هرچند حكمت آنها به طور اجمال فهميده
شود و مراد از تعقل، معقول المعنی بودن احكام است.
همه ديدگاه  از  شرعي  احكام  در  تعقل  و  تعبد   .2 
 مذاهب يك امر پذيرفته شده است كه احكام تعبدی را
 مختص بخش عبادات و احكام تعقلی را مختص بخش

معامالت و مسائل حقوقی دانسته اند.
 3. در خصوص اينكه اصالت در احكام بر تعبد است
در اصل  كه  است  آن  بر  فقها  غالب  نظريه  تعقل،   يا 
به تعبد بر تعليل است و در صورت ضرورت   احكام 
 رجوع می شود. ولی نظريه ای ديگر بر آن است كه به

 هر صورت بايد در برابر نصوص تعبد ورزيد و متعبدانه
 برخورد نمود. همچنين قواعد اصولی نشان می دهند كه
 اصل در غيرعبادات تعقل و تعليل، اما در عبادات تعبد

و ترك تعليل است.
تعقلی در آن تعبدی و  به  تقسيم بندی احكام  مفاد   .4 
 است كه مكّلف با شناخت احكام در چهارچوب تعبدی
 يا تعقلی بودن آن، به سهولت می تواند به ترك يا انجام
 عملی اقدام نمايد. همچنين مجتهد و فقيه با تفكيك اين
 دو عنوان در بيان و شرح احكام، با استفاده از شيوه

تفسير موسع و مضيق، بهتر می تواند عمل نمايد.
از آنها  بودن  تعقلی  يا  تعبدی  و  عقوبات  باب  در   .5 
 سوی فقيهان و اصوليان، بيان واضحی وجود ندارد، اما
 مباحث پراكنده ولی همسو با دو مبحث تعبد و تعقل
تطبيق نقش مصلحت در اجرای حدود، و عدم   مانند 
 حدود در پاره ای از اوقات مانند عام المجاعه، هنگام

گرما و سرمای شديد بيان شده است.

- قرآن كريم، ترجمه مسعود انصاری.
ابن بطة عكبری، الكبری، عبيداهلل بن محمد   - اإلبانة 

رياض، دارالراية، 1415ق.
ابي علي بن  علي  األحكام،  أصول  فی  اإلحكام   - 

آمدی، بيروت، المكتب اإلسالمی، بی تا.
 - األشباه و النظائر، عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطی،

بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
سرخسی، احمد  بن  محمد  السرخسی،  أصول   - 

بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
حكيم، محمدتقی  المقارن،  للفقه  العامة  األصول   - 
تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 1431ق.
االعالم مكتب  قم،  مظفر،  محمدرضا  الفقه،  أصول   - 

اإلسالمی، 1415ق.
 - إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن ابی بكر

ابن قيم جوزيه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
عبداهلل بن  محمد  الفقه،  أصول  فی  المحيط  البحر   - 

زركشی، بی جا، دارالكتبی، 1414ق.
عبداهلل بن  عبدالملك  الفقه،  أصول  فی  البرهان   - 

جويني، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
 - البناية شرح الهداية، محمود بن احمد عينی، بيروت،

دارالكتب العلمية، 1420ق.
علی بن  عثمان  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   - 

زيلعی، قاهره، المطبعة الكبري األميرية، 1313ق.
 - تيسير التحرير، محمدامين بن محمود امير پادشاه،

مصر، مصطفی البابی الحلبی، 1351ق.
 - حجة اهلل البالغة، احمد بن عبدالرحيم ولی اهلل دهلوی،

رياض، مكتبة الكوثر، 1420ق.
المهمة، الفقه  أصول  فی  جامعة  لطيفة  رسالة   - 

  کتابنامه

42

م 
ده

هار
 چ

ال
س

 13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار 
 به

-5
ه 1

مار
ش



دارابن حزم، بيروت،  سعدی،  ناصر  بن   عبدالرحمن 
1418ق.

قاهره، ابن ماجه،  يزيد  بن  محمد  ابن ماجه،  سنن   - 
الحلبی، البابی  عيسی  فيصل  العربية؛  الكتب   دارإحياء 

بی تا.
بيروت، ترمذی،  عيسی  بن  محمد  الترمذی،  سنن   - 

دارالغرب اإلسالمی، 1998م.
 - شرح التلويح علی التوضيح، مسعود بن عمر تفتازانی،

مصر، مكتبة صبيح، بی تا.
النسائی، عبدالرحمن بن السيوطی علی سنن   - شرح 

ابي بكر سيوطی، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
 - شرح القواعد الفقهية، احمد بن محمد زرقا، دمشق،

دارالقلم، 1409ق.
ابن نجار، احمد  بن  محمد  المنير،  الكوكب  شرح   - 

رياض، مكتبة العبيكان، 1418ق.
 - شرح تنقيح الفصول، احمد بن ادريس قرافي، بی جا،

شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393ق.
مسالك و  المخيل  و  الشبه  بيان  فی  الغليل  شفاء   - 
 التعليل، محمد بن محمد غزالی، بغداد، مطبعة اإلرشاد،

1390ق.
 - علم أصول الفقه فی ثوبه الجديد، محمدجواد مغنيه،

قم، دارالكتاب اإلسالمی، 1388ش.
 - فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(، سيد محمود
فقه المعارف  دائرة  مؤسسه  قم،  شاهرودی،   هاشمی 

اسالمی بر مذهب اهل بيت)ع(، 1384ش.
حمزه بن  محمد  الشرائع،  أصول  فی  البدائع  فصول   - 

فناری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1427ق.
ريسونی، احمد  فوائده،  و  قواعده  المقاصدی  الفكر   - 

بيروت، دارالهادی، 1429ق.
فيروزآبادی، يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   - 

بيروت، مؤسسة الرسالة، 1426ق.
عبدالعزيز األنام،  مصالح  فی  األحكام  قواعد   - 

ابن عبدالسالم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.
إحياء مركز  مكه،  مقری،  محمد  بن  محمد  القواعد،   - 

التراث االسالمی، بی تا.
بن البزدوی، عبدالعزيز  األسرار شرح أصول   - كشف 

احمد بخاري، بی جا، دارالكتاب اإلسالمی، بی تا.
بيروت، ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   - 

دارإحياء التراث العربی، 1408ق.
شيرازی، علی  بن  ابراهيم  الفقه،  أصول  فی  اللمع   - 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
بيروت، سرخسی،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   - 

دارالمعرفة، 1414ق.
 - المستصفی من علم األصول، محمد بن محمد غزالی،

تهران، نشر احسان، 1390ش.
العدل عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   - 
 إلی رسول اهلل)ص( )صحيح مسلم(، مسلم بن حجاج
العربي، التراث  دارإحياء  بيروت،  نيشابوري،   قشيري 

بی تا.
 - المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفی و ديگران، استانبول،

دارالدعوة، 1989م.
محمد بن  محمدطاهر  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد   - 

ابن عاشور، تونس، دارسحنون، 1428ق.
موسی بن  ابراهيم  الشريعة،  أصول  فی  الموافقات   - 

شاطبی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.
 - الموجز فی أصول الفقه، جعفر سبحانی، قم، مؤسسة

اإلمام الصادق)ع(، 1420ق.

43

می
سال

ب ا
اه

مذ
اه 

دگ
 دی

 از
عی

شر
ام 

حک
ر ا

ل د
عق

و ت
د 

عب
ت


