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 عقل یا کمال عقل .1

کمال »است؛ لکن در مثل شرایعذکر شده « عقل»قید  -مثل متن مبانی تکملة المنهاج  -در برخی متون فقهی 
  -به ویژه با تعبیر دوم  -اند. و از آن جا که این شرط آمده است و البته هیچ کدام هم توضیحی نداده« العقل

اثبات، قدر  کامال کیفی است، قهرا تشخیص آن خالی از صعوبت نیست؛ هر چند قیود کیفی در جانب نفی و
 در آن موارد، آسان است.  -حتی قاطعانه  -ی دارند که داوری هایمتیقن

 : البته در مسأله با تعابیر دیگری هم مواجه هستیم. مالحظه نمایید

؛ «القوة علی القیام به و وضعه مواضعه ... و اجتماع العقل و الرأی و سعة الحلم و البصیرة بالوضعو »
الشرط الثانی العقل و هو »؛ «وافر العقل ذا فطنة و تقیظ»...؛ «ینبغی ان یکون کامل العقل و حسن الرأی»

مجمع علی اعتباره و ال یکتفی فیه فی العقل بالذی یتعلق به التکلیف من علمه بالمدرکات الضروریة حتی 
د الفطنة بعیدا من السهو و الغفلة یتوصل بذکائه الی ایضاح ما اشکل و فصل ما یکون صحیح التمییز جی  

  1«.أعضل

 ررسی اختالف تعابیرب

مثل رسد نباید اختالف تعابیر در مورد را صد در صد حاکی از اختالف نظر دانست؛ از این رو به نظر می
« عقل»را ندارد و در مبانی که تعبیر به « رشد»دارد قید « کمال العقل»صاحب شرایع که در شرایع تعبیر 

 را هم دارد. « رشد»شده است، قید 

دارد، « کمال العقل»ات نظری را شاید نتوان انکار کرد. مثال محقق حلی که در شرایع تعبیر البته برخی اختالف
 : » فرموده است 2در المختصر النافع

 
« محض عقل»و شرط تکلیف ...«  : التکلیف و االیمان و الصفات ست

 «.کمال عقل»است نه 

توان به حدیث رفع قلم تمسک  نمی ،شود که اگر منظور از عقل، کمال عقل باشد با این توضیح معلوم می
  را. « کمال عقل»کند نه ، اصل اعتبار عقل را ثابت می؛ چون حدیث رفع قلم بر فرض داللتکرد 

 یاد آوری الزم

همان عقل است! گویا اضافه کمال به  «کمال عقل»تتبع در کالم فقها عموما می رساند که منظور ایشان از 
عقل اضافه بیانیه است نه المیه و لزا کمال عقل را که می گویند بالفاصله بعد از آن می گویند با این قید 

 مجنون خارج شد. 

 تحقیق و بیان رأی مختار

را اعتبار کرد. قهرا « عقل کافی متناسب با شأن قضا»باید  -با توجه به عدم دلیل بر مسأله  -رسد به نظر می
های قضایی را با مالحظه جهات توان پروندهفطانت، مدیریت صحنه و ... هم هست، حتی میدر این شرط 
ندانست. اختالفات در  هر عاقل فطنی را صالح برای رسیدگی به هر پرونده و دعوا بندی کرد و مختلف طبقه

توان در توان داشت و نمیگردد که نظر ثابتی در مورد آن نمیمیهای اجرایی بر این جهت به اختالف در شیوه
 امر ثابتی را به شارع نسبت داد.  ،این باره
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 شروط همسو با شرط عقل

رشد، ضبط، حفظ و توانایی  : ط عقل شد، برخی شروط دیگر چوناز مباحثی که در پیوند با شر 
 جسمی الزم نیز وضعیتش معلوم گردید و نیازمند ارائه بحث مستقل نیست. 

 وضعیت مجنون ادواری در قضا .2

 اند. صالح برای قضاوت دانسته ،بسیاری از فقها مجنون ادواری را در حال افاقه

 فی دور » 3؛«و المجنون و لو ادوارا حال جنونه» : مثال گفته شده
ً
و ال المجنون و لو کان ادواریا

و ظاهر این عبارت صالحیت مجنون در حال سالمت برای قضاوت است. لکن برخی در  4«.جنونه
 : انداین مسأله خدشه کرده و گفته

ی المجنون االدو ال دلیل ظاهرا علی عدم »
 
عظم شأن  اری للقضاء فی دور افاقته اال انجواز تصد

یة للقضاء و نصبه له
 
 5«.القضاء و لزوم اعتماد الناس علی حکمه یقتضی ان یحذر عن تصد

رسد خدشه مزبور نهایتا یک توصیه است که والی چنین فردی را در مسند قضا قرار ندهد به نظر می
کند. اگر مجنونی در حال پست نشود و چیزی بیش از این را ثابت نمیدار این یا خود وی عهده

سالمت کامل به قضاوت بپردازد، چه دلیلی بر عدم اعتبار قضای اوست؟ پس صحیح همان نظر 
 معروف و مشهور در مسأله است. 

 مجنون نسبی و تصدی قضا .3

 فی دور جنونهو ال المجنون و لو کان ادواری: » فرمایدصاحب عروة بعد از این که می
ً
:  ، می فرماید«ا

« 
 
 6...«.و ان کان عالما عارفا باالحکام و کان جنونه فی غیر هذا؛ فان الجنون فنون

آسان نباشد؛ به راستی اگر جنون وی قابل کنترل و تجزیه به  ،د موافقت با این کالمرسبه نظر می
توان به این نسازد، چگونه می ای وارد اعتبار متعلق باشد و به سایر شرایط معتبر در قاضی لطمه

 توسعه نظر داد و وی را الیق برای امر قضاوت ندانست؟! 

 امر آسانی نیست.  ،البته کنترل و تجزیه در عالم اثبات

 حکم شک در مسأله 

تمسک   ،بتوان به اصل عدم والیترسد تا واضح است که در این موارد نوبت به شک مستقر هم نمی
 کرد. 
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