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  سمه تعالياب

  ١  ................... ................................ ................................ ................................   يقاعده مالزمه بر اساس حسن و قبح عقالئ

  ١  .................................................................................................................  نزد عقالء ياشكال اول: عدم قبح تجرّ

  ١  ........................................................................................  حكم عقالء و حكم شرع نياشكال دوم: عدم مالزمه ب

  ٢  .................................................................................................................................  ستياز عقالء ن يكيشارع 

  

  يتجرّ  يحرمت شرع يحجج و امارات/قطع /بررس موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
اثبات حرمت  يدوم برا ليشروع شد. دل يتجرّ يحرمت شرع يبررس يعني يدر جلسات قبل مقام دوم از بحث تجرّ

شد، و در  يدر جلسه قبل بررس يحسن و قبح عقل يقاعده بر مبنا نيحكم عقل و شرع است. ا نيقاعده مالزمه ب ،يتجرّ يشرع

  .شد خواهد يبررس يقاعده بر اساس حسن و قبح عقالئ نيجلسه هم نيا

  قاعده مالزمه بر اساس حسن و قبح عقالئي

قبيح است، و هر چه نزد عقالء قبيح باشد نزد شرع هم همانطور كه گذشت مرحوم اصفهاني فرموده است تجرّي نزد عقالء 

  شود.حرام است. پس حرمت شرعي تجرّي ثابت مي

  اشكال اول: عدم قبح تجرّي نزد عقالء

به عقالءً قبيح نيست. به عنوان صغراي كالم ايشان (اينكه تجرّي عقالءً قبيح است)، ناتمام است؛ زيرا بالوجدان فعل متجرّي

چراغ سبز عبور كند به اعتقاد اينكه چراغ قرمز است، در اين صورت مستحقّ عقوبت نيست. اين شاهد است  مثال اگر كسي از

  به عقالءً قبيح نيست، و استحقاق عقوبت ندارد.بر اينكه فعل متجرّي

ن است. به سبب همي» حفظ نظام«است؛ امّا در باب عقالء، مالك حسن و قبح » هتك«در باب شرع، مالك حسن و قبح 

شود. البته در بين عقالء نيز برخي از امور مهمّ هستند كه به نكته تجرّي نزد عقالء قبيح نيست، زيرا موجب اختالل به نظام نمي

كه همين مقدمه نيز قبيح است (كه اين امور از بحث » اقدام به قتل شخصي«دليل اهمّيت آنها مقدّمات آنها نيز ممنوع است، مانند 

  خارج است).

  

  دوم: عدم مالزمه بين حكم عقالء و حكم شرع اشكال
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عالوه بر صغراي استدالل ايشان، كبراي آن استدالل نيز باطل است. توضيح اينكه كبراي استدالل اين است كه هرچه نزد 

اين كار » ءبما هم عقال«شود عقالء كند؛ زيرا اگر عقالء حكمي داشته باشند، معلوم ميعقالء قبيح باشد، شارع هم آن را حرام مي

اين حكم را خواهد » بما هو واحد من العقالء«دهند. شارع نيز يكي از عقالست (بلكه سيّد عقالست)، لذا شارع نيز را انجام مي

بما هم «شود اين حكم براي عقالء داشت (پس مطلوب ثابت است). اگر شارع بر طبق حكم عقالئي حكم ننمايد، معلوم مي

  فرض است. در نتيجه شارع نيز چون فردي از مجموعه عقالست، همان حكم عقالء را خواهد كرد.نيست، كه اين خلف » عقالء

اين كبري صحيح نيست؛ زيرا اوالً شارع يكي از عقالء نيست، و ثانياً با قبول اينكه شارع يكي از عقالء است، باز هم اين 

  شود:قاعده تمام نيست. هر يك از اين دو اشكال توضيح داده مي

  ع يكي از عقالء نيستشار

نادرست است. توضيح اينكه » عقالء«تواند يكي از عقالء باشد، زيرا تصوّر ايشان از اشكال اول اين است كه شارع نمي

  شود:خِرَد (يا عقل) تقسيم به فردي و جمعي مي

همان قوه عاقله در  اي است كه در حكمت گفته شده فارق بين انسان و سائر حيوانات است. يعنيالف. خرد فردي: قوه

كند. انسان قواي متعدّدي دارد كه مدركه و محركه هستند، و از بين تمام قواي انسان فقط قوه انسان است، كه كليات را درك مي

كند (اصل اين كالم بايد در جاي خود اثبات شود، كه اين بحث از محلّ بحث خارج است؛ در صورت عاقله كليات را درك مي

بايد تفسير ديگري از قوه عاقله ارائه شود). خصوصيت عقل فردي اين است كه از ابتدا انسان داراي اين قوه بوده،  انكار اين قوه

  و اين قوه مقوّم انسانيت است.

هاي زندگيِ اجتماعيِ انسان به وجود آمده است. توضيح اينكه در علم جديد گفته ب. خرد جمعي: عقلي كه در طول سال

ه مرحله را گذرانده است: زندگي انفرادي؛ زندگي جمعي؛ زندگي اجتماعي (در بين حيوانات نيز اين سه شده زندگي انسان س

، و زندگي »جمعي«ها خرها و آهوها و گوره، و زندگي گوزن»فردي«ها نحوه زندگي وجود دارد. به عنوان مثال زندگي گربه

بتدا زندگي فردي بوده و سپس تبديل به زندگي جمعي شده و بعد است)؛ زندگي انسان ا» اجتماعي«ها و زنبورهاي عسل مورچه

  از مدّتي تبديل به زندگي اجتماعي شده است (كه در تمام اين ادوار، عقل فردي يا قوه عاقله در انسان وجود داشته است).

اجتماعي است و معلول زندگي » خرد جمعي«در نتيجه دو تفاوت اساسي بين عقل فردي و جمعي وجود دارد: اول اينكه 

اينگونه نيست خداوند آن را از ابتدا در انسان قرار داده باشد. در طول هزاران سال زندگي فردي و جمعي، خرد جمعي وجود 

گفته شود). البته » خرد اجتماعي«نداشته است و با زندگي اجتماعي اين خرد جمعي به وجود آمده است (لذا در واقع بايد به آن 

ن نقش دارد امّا زندگي اجتماعي انسان نيز در آن نقش دارد. اگر انسان زندگي اجتماعي نداشت، به خرد خرد فردي هم در آ

شود)؛ تفاوت دوم اين است رسيد امّا خرد فردي وجود داشت (هرچند خرد فردي هم با زندگي اجتماعي تقويت ميجمعي نمي
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ها مانند مجنون و صغير بسيار ضعيف د دارد، هرچند در برخي انسانها وجومتقّوم به فرد بوده و در تمام انسان» خرد فردي«كه 

ها و ارتكازات و مفاهيم، معلول اي از سيرهمتقّوم به فرد نيست بلكه متقوّم به مجموعه است. مجموعه» خرد جمعي«است، امّا 

بارت ديگر نتيجه خرد جمعي، شوند بلكه به نحو مجموعي است. به عخرد جمعي است، امّا تك تك افراد متّصف به آن نمي

است (يعني اين امور كه آثار خرد جمعي است به دست انسان آمده است نه اينكه خودِ  ١ها و ارتكازات و مفاهيماي از سيرهدسته

  خردِ جمعي چيزي مانند قوه عاقله يا در كنار آن، براي انسان باشد).

 

                                                             
ست كه در نتيجه زندگي جمعي مفاهيمي ا و همچنين مفاهيمي مانند خوب و بد (نزد منكرين حسن و قبح عقلي) از جمله» سلطنت«و » واليت«. به عنوان مثال، مفاهيمي مانند ١

 معلولِ زندگي اجتماعي انسان است، و اگر زندگي اجتماعي نبود نياز به زبان هم وجود نداشت.» زبان«به دست آمده است؛ حتي گفته شده 


