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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ و ﻓﻘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻓﻘﻪ و ﻋﺮف و ده ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﻠ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺻﻮﻟ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻔﺎﯾﻪ و رﺳﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﻓ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻼف ﻣﺸ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﻧﺎﻗﺺ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻮن در دور ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻟﺬا ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﮔﺰارﺷ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺣﺎم از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ از ﻗﺪﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﯾ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ وﻟ اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻧﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
در ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ و ﻓﻘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻼن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻫﻢ ﮐﻼﻣﺸﺎن و ﻫﻢ دﻟﯿﻠﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻔﻬﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎﻧ و آراء ﻣﺤﻤﻮده و  ...اﻗﺘﻀﺎء را ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣ ﻓﻬﻤﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻘﺘﻀ را ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﻓﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﯿ ﻗﻮا ﺧﻮب اﺳﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ .اﯾﻦ ﻗﻮا در ﮐﺎر ﻫﻢ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺮد؛ اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺗﻔﯿ ﻗﻮا ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد .ﯾﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراء اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﻦ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻤﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﻣﺸﻼﺗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻘﻞ اﯾﻨﻬﺎ را درک ﻣ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺷﺮع ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه در ﮐﻨﺎر ادﻟﻪ ﻋﻘﻠ ادﻟﻪ ﻧﻘﻠ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ "و ﻣﺎ ﮐﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﯿﻦ ﺣﺘ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ" ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ دﻻﻟﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ
ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻋﻘﻞ و اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﻋﺬاب را داﺋﺮ ﻣﺪار ﺑﻌﺚ رﺳﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻋﻘﻞ اﯾﻨﺠﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣ ﮔﻔﺖ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ
ﻋﻘﻞ ﺑﻮﯾﺪ .ﺑﺮﺧ اﺣﺎم ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ از درک آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ اﻧﺸﺖ زن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد دﯾﻪ آن
ﺳ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ زن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد دﯾﻪ آن ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺣﺎم اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ روی درک ﻋﻘﻞ ﻧﻤ ﺗﻮان
ﺣﺴﺎﺑ ﺑﺎز ﮐﺮد .رواﯾﺎت ﻣﺬﻣﺖ ﻗﯿﺎس ﻫﻢ از ادﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
درک ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺗﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺪ دﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﮐﻼم ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻗﺎی ﺧﻮﺋ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ ﯾ ﺻﻐﺮی ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻘﻞ در
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ:
اوﻻ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت و اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻫﻢ ادﻟﻪ ای از ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان و رواﯾﺎت دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﻀ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﯿﺴﺮه ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ از ﺣﻢ ﻣﺸﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺣﻮﻣﺖ داری ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﯾ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ

اﺧﺘﯿﺎرات دﺳﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ دو اﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺳﻪ اﯾﻨﻪ ﻗﻮاﯾ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺎر ﻫﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﮐﺪام را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد؟ از ﻃﺮﻓ ﻫﻢ ﺷﻌﺎر ﻣ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺷﻌﺮی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣ
ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺴﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﺣﺴﻦ ﻣ ﺷﻤﺎرد و ﺷﺎرع ﻫﻢ آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ در راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای دارﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﻌﻨ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺬارد .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺎم دارد و اﯾﻦ را ﻋﻘﻞ درک
ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺠﺮم را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﻘﻞ درک ﻣ ﮐﻨﺪ در رﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم و وﻇﯿﻔﻪ ای ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ درک وﺟﺪاﻧ و ﻋﻘﻠ ،رواﯾﺎﺗ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ آورده اﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ  :ﺑﺎ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﯿﺢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد  .ﻋﻘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ از آن در ﺑﯿﺎﯾﺪ .ان ﻟﻪ ﻋﻠ
اﻟﻨﺎس ﺣﺠﺘﯿﻦ ﺣﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮه و ﺣﺠﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ اﻣﺎ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮه ....و اﻣﺎ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﻮل .اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﺣﺠﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﺣﻢ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺠﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﮔﺰاره ﺗﺸﺨﯿﺼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ؟
ﻟﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﯾﻌﻨ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﻋ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ،اﺻﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ را اﻧﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﺮ ﻓﻘﻪ ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ج 1از ص  268ﺗﺎ ص  292اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ وﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻔﻬﺎﻧ و ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋ آورده اﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻼک ﺣﻢ را ﻣ ﻓﻬﻤﺪ ﯾ ﻧﻘﺾ از ﮐﻼم ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ اﯾﻦ ﺟﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ در وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دم از اﻟﻐﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎط و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺻﻔﺤﻪ  175ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ص .195
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ :در ﺑﺤﺚ اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺣﺎم دو ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد :1 :اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎء را
ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺻﻐﺮاﯾ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺎﮐﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﯿﻦ
ﺣﺘ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ" اﮔﺮ درک ﻋﻘﻞ ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ دﺧﯿﻞ ﻣ ﺑﻮد ﺷﺎرع ﻣ ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺘ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ درک ﮐﻨﺪ  :2ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎد :اﻣﺎن ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ .دﻟﯿﻞ :ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان و ادﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎب درک ﻋﻘﻞ وﺟﻮد دارد.

