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  ن در بناء عقالءي نويچالشها
  شدنيد بر جهانيبا تأک

 
 ۲احد فرامرز قراملکي ،۱١٭فرد يزدي اکبر ايعل

  دانشگاه تهراناستاد۲ ،مازندراندانشگاه  استاد ۱
 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا۲۹/۹/۱۳۸۵:تاريخ دريافت مقاله(

 
 ده يچک

  و يمسائل سنت : ان قرار داده است   ي اصول يبناء عقالء دو گونه مسئله را فرارو      
  شـدن،  ي، جهـان  ينيهمتـاآفر ،  ء بنـاء عقـال    يريپـذ  تنـوع و تحـول    . نيمسائل نـو  

 ي از چالشها  يا  انه از عقل نمونه   يانه و پساتجددگرا  ي تجددگرا يها  يساز  مفهوم
 .شـود   يل مـ  يـ بناء عقالء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعـت تحل           . ندنينو
 يو عقلمتقدم دانان   منطقير عقل به دو گفتمان مشهورانگار    يان در تفس  يصولا

  ح را در زمـرة    ين و تقبـ   يه دوم که تحس   ينظر. ان مسبوقند ي معتزل يانگار  يتو ذا 
 ن سّر اخذ مفهوم جماعت در بناء عقـالء        ييداند از تب    ي م ي منطق ينيقي يها  گزاره

 ه فطـرت  يـ توانـد بـر نظر      ير حسن و قبح م    ياعتبار جماعت در تفس   . عاجز است 
 توجـه بـه   . ر باشد  استوا يراث جمع ي م يشناخت  ا مفهوم روان  ي و   ياستاد مطهر 

 تواند بـه وحـدت      ير تجارب و اعتبارات بشر م     يه وحدت در کثرت در تفس     ينظر
  شدن بـه   ياعتبار جماعت در عصر جهان    . در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود      

 بـر .  قـرار گرفتـه اسـت   ي اساس اخالق جهان   يمنزلة بناء عقالء در دهکدة جهان     
 .ابدي يميل روشنيء عقالء تحلن در بناي نوي چالشها،يساز ن مفهومياساس چن

 
 . ي شدن، حسن و قبح عقليبناء عقالء، آراء محموده، اعتبار جماعت، جهان: دواژهيکل

 
 لهأ طرح مسـ۱

ن يق عنـاو  يـ ابتنـاء تطب  .  دارد ي فقهـ  ينـد اسـتنباطها   ي در فرا  يبناء عقالء نقـش راهبـرد     
  Ali85Akbar@yahoo.com : Email                          ٠١١٢ـ٥٢٤٤٦٠٩ :ـ  فاكس ۰۱۱۲ـ ۵۲۴۴۶۰۸ :تلفن ٭   ________________________________________________



 
 
 
 
 

 احدفرامرز قراملكي ،فرداكبر ايزديلي ع                                                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٠

ب شده است که    سبص افراد موضوع حکم بر بناء عقالء        يتشخنيز   از احکام و     ياريبس
ن يتـر   رة عقالء را در ساده    يا س يبناء  . ابديب ي را در ابواب فقه    يگاه خاص يجا بناء عقالء 
 مردم و تودة عقالء از هـر        يروش عموم «: ف کرد يتوان تعر   ين م ي آن چن  يساز  مفهوم

 ي و اجتمـاع   ي رفتار ارتباط  ي است که در محاورات و معامالت و الگوها        يمذهب و ملت  
 است که در اثـر      يج از آن، روش و رفتار     ير را يتعب). ۲۱۹ـ۲۱۸ض،  يف(شود    يان م ينما

 ،۱۹۷ م،يحکـ : نـک (و در نفوس مـستقر گـردد         درآمده   يعت ثانو يتکرار به صورت طب   
ف آن اخـذ  يـ ز در تعريان شد، عدم مخالفت با شرع را ن   ي افزون بر آنچه ب    يا  عده). ۴۱۹
ن يـ  در ا  ي رفتـار ارتبـاط    يوهـا مـراد از الگ   ). ۱۶۹ــ ۱۶۸،  دهيـ معـالم جد  صدر،  (کنند    يم

  سـبکها و   ،يقربـان : ـ  نکـ  (نـه شـده در عـرف اسـت        يدار و نهاد  يـ  پا ي، رفتارهـا  فيتعر
  ). ۶۷ـ۲۴ ،ي ارتباطيمهارتها

 را  ي فراوان ي مسائل و چالشها   ،يند استنباط فقه  يبناء عقالء و استفاده از آن در فرا       
 يه دو گروه مباحـث سـنت  توان ب ين مسائل را ميا. ان قرار داده است  ي اصول يش رو يپ

ا بنـاء عقـالء حجـت    يآ: ر استيقسم اول شامل مسائل ز . م کرد ين تقس ي نو يو چالشها 
و  ينـ يد  ت بناء عقالء را در مطالعـة درون       يست؟ حج يت بناء عقالء چ   ي حج ياست؟ مبنا 

 ي عقلـ  يلهـا يو تحل  ينـ يد  د با مطالعة برون   يا آن را با   يتوان اثبات کرد و       يم يروش نقل 
ا يـ  عقـالء اسـت و    ي خـارج  يهمان عمـل و رفتارهـا     ا مراد از بناء عقالء      ي؟ آ ن کرد ييتب

 بـر اسـاس آن   يني مع ي است، هر چند رفتار خارج     يي و طبع عقال   ارتکازمقصود از آن    
ا يست؟ آ يچ» عقالء بما هو عقال   «و  » عرف بما هو عرف   «صورت نگرفته باشد؟ مراد از      

تواند به    ين، م ير ارادة متعامل  يتفسو  ص موضوعات   يعرف و بناء عقالء عالوه بر تشخ      
 عقـالء   ي داشته باشد؟ عرف و بنا     يگاهي از منابع استنباط احکام در فقه جا       يکيعنوان  

 در اجتهـاد دارد؟ غالـب       يز چـه نقـش    ين تمـا  يـ  دارد و توجـه بـه ا       يزيبا عقل چـه تمـا     
ه يـ ل آنهـا ارا   يـ  در تحل  ياند و مطالعات فراوانـ       پرداخته ين مسائل يان به طرح چن   ياصول

 از يا نمونـه (م ين خصوص هستي در ا ياريشده است و البته هنوز محتاج مطالعات بس       
 ). ۲۱۹ـ۲۱۷دوست،  يعل: ـ مربوط به بناء عقالء را نک يسنت به مسائل مطالعات معطوف

 است که امروزه با آنهـا       يني نو يقسم دوم از مسائل مربوط به بناء عقالء، چالشها        
 يريپذ ن از عقل، تحولي نويهايساز مفهومبا توجه به عقالء بناء ل يتحلمانند . ميا مواجه

، ي معرفتـ  يـي گرا  مانند کثـرت  ( در ابعاد مختلف آن      ييگرا  بناء عقالء، بناء عقالء و کثرت     
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 ي بنـاء عقـالء و جهـان       ،١ينيهمتـاآفر ، بناء عقـالء و      )يني و د  ي، اخالق ي، اجتماع ياسيس
 صـورت نگرفتـه     يمند  عات نظام ن در بناء عقالء مطال    ي نو يدر خصوص چالشها  . شدن

 .  منتشر نشده استيتر مطالعات قابل اعتماد قير دقيا به تعبياست و 
ن در بنـاء    ي نـو  ي چالـشها  يخي و تار  ي معرفت يان بسترها يق حاضر در مقام ب    يتحق

ان بـر مـسئله بنـاء عقـالء و          يـ ن م يـ در ا . ن از آن اسـت    ي نو يساز  ه مفهوم يعقالء و ارا  
ن از  ي نـو  ي کـه چالـشها    ي و معرفتـ   يخي تار يها  نهيل زم ي تحل .ميد دار ي شدن تأک  يجهان

 . د استي آنها مفيبند  و صورتنيق مسائل نويدقر ياند در تقر آنها برآمده
 
 ني نويچالشها يخي و تاري معرفتي بسترهاـ۲
 قـرار   ي گونـاگون  يهـا   يبنـد   مي مورد تقس  ي، از جهات مختلف   ي آدم يخ تفکر و زندگ   يتار

 يي، تجـددگرا ي سـنت  يهـا   م آن بـه دوره    يج تقـس  يـ  را يهايبنـد   قه از طب  يکي. گرفته است 
 يچالـشها . سم اسـت  يـ و فراُپـست مدرن   ) سميـ ُپست مدرن  (يي، پساتجددگرا )سميمدرن(
ان يـ  بـه م   يي و پـساتجددگرا   يي تجـددگرا  ي معرفتـ  ين در بنـاء عقـالء در بـسترها        ينو

. ن از عقل است   يو ن يهايساز  سم، مفهوم ي مدرن ين اضالع معرفت  يتر   از مهم  يکي. اند  آمده
، ي، عقل ابزاريعقل فنّ: ان آوردي از عقل را به مي متنوعيفهايسم، تعر ي مدرن ييگرا  عقل

 بناء عقـالء را     ين از عقل، هستة اصل    ي نو يهايساز  مفهوم...  و ي، عقل تجرب  يعقل انتقاد 
ل  از عقيف سنتيفقها بر تعار يپرداز هيبناء عقالء در نظر. تواند به چالش فرا خواند   يم

ــان از دو گفتمــان عمــدة . اســتوار اســت ــسفآن ــ و)ييارســطو (يفل ــ( ي کالم  )ياعتزال
ت و  يـ  از عقالن  گونـاگون  يهـا   هيـ نظر متفـاوت    يگفتمانهـا امـروزه   . اند  برخوردار بوده 

ف فقها از بناء عقـالء را       يد تعر نتوان  يم که   ييها  هيان آورده است، نظر   يرا به م  ت  يمعقول
 . دنبه چالش بخوان

 را کـه    ي اطالعـات، جهـان    يآور   و دو قرن پس از آن، انقالب در فـن          يانقالب صنعت 
 حل معضالت   يان ما، برا  ينيشيپ.  دگرگون کرد  يکند، به طور کل     ي م يبشر در آن زندگ   

ار بـزرگ انجـام     ي بس يمهاجرت در جهان  . کردند يم خود، از مهاجرت استفاده      يشتيمع
ز يـ ز را نيز جمله جنـگ و سـت      معضالت ا  ياريگر بس يکدي انسانها از    يگرفت و دور    يم

 ي از فرهنـگ، رسـوم، عـادات عرفـ         يخبـر   يگر، بـ  يکـد ي انـسانها از     يدور. کرد  يحل م 
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ج در عـرف  يرة راي و سي را نسبت به عادات اجتماعيا  انهي حصرگرا يگر، طرز تلق  يکدي
 وحدت و ثبات اصل حاکم بر رسوم است و          ين تلق يدر ا . ان آورده بود  يخودشان به م  

 . شود ي خالف اصل انگاشته ميونر و گوناگييتغ
 اطالعـات دو مـرز زمـان و مکـان را بـه              يآور   و انقالب در فـن     ياما، انقالب صنعت  

ج در  ي را يها  رهي آنها از س   يگر و آگاه  يکديوقوف انسانها بر    . ان برداشتند ي از م  ينحو
ت کثـرت در آداب     ين وقوف، رؤ  يثمرة ا . افتيش  ي مختلف افزا  امصاراعصار گذشته و    

 . ج در عرف استيرة رايدن تحول در سيوم و دو رس
. کنـد   يد م ي تأک ي معرفت و تجارب بشر    يريپذ  سم بر تحول  يسم و پست مدرن   يمدرن

 يريپذ تحول.  الزمة آن استيريپذ  دارد و تحوليت جمع يف، هو يبناء عقالء بنا به تعر    
  و يي و تحـول مبنـا     يجيتحـول کنـد آهنـگ و تـدر        : بناء عقالء و عرف دو گونـه اسـت        

افته است و فقهـاء بـا       ي   نخست تحول  يبناء عقالء در اعصار گذشته به معنا      . جانبه  همه
مـه دوم قـرن     ي کـه از ن    ياما تحول . اند  اند و آن را تجربه کرده        روبرو بوده  ين تحول يچن

 و همه جانبه    ي اساس يتحولبنا به ادعا     بشر رخ داد،     ينوزدهم در ذهن و زبان و زندگ      
ن ين با چنـ   يشيفقهاء پ . دهد  ير خود قرار م   ي را تحت تأث   يت آدم اياست که تمام ابعاد ح    

 . اند  از آنان، آن را تجربه نکردهيارياند و بس  کمتر روبرو بودهيتحول
.  و آن را رواج دهـد       را محقـق سـازد     ينيهمتـاآفر  بـشر    يشرفت علم يد، پ يفرض کن 

 يخيتـار  تجربـه شـدة      يبا انـسانها   شده   يورز  دست ينيهمتاآفر حاصل از    يانسانها
 خواهـد   يي بناء عقالء تحـول مبنـا      ين امر ين دارند و در صورت تحقق چن      ياديتفاوت بن 

ت دارد؟ نسبت   ي حج ينيهمتاآفرِن حاصل از    ي نو يان انسانها يا بناء عقالء در م    يآ. افتي
 عت چگونه خواهد بود؟ يرة عقالء و شرين سيب

د ي تأک يجارب بشر  در همة ت   ييگرا   بر کثرت  يي و پسا تجددگرا   يين تجددگرا يهمچن
 و  ي رفتار ارتبـاط   ي آن بر اصالت وحدت در الگوها      يبناء عقالء در مفهوم سنت    . کند  يم

فرامـرز  (تواند آن را به چالش فـرا خوانـد،    ي م ييگرا   استوار است و لذا کثرت     ياجتماع
 ). ۶۷ـ ۵۳، » معرفتيشمول  تا جهانييگرا از کثرت«، يقراملک
 شـدن   يت جهان يماه.  است ١شدن  ي، جهان ييجددگرادار در دورة پسا ت    ين پد يتر  مهم

ده هنوز کامل نشده و تمام مراحل خود را پشت سر نگذاشته،            ين پد ينکه ا يبا توجه به ا   
ا يـ و » پروسـه «ا يـ اسـت  » دهيـ پد«ک يـ ا يـ نکـه آ  ي بر سر ا   يده است که حت   يچيآنچنان پ 
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راً دچـار    شـدن اکثـ    يف موجـود در مـورد جهـان       يست و لذا تعار   ياتفاق نظر ن  » نديفرا«
 شـدن،  يجهـان ). ۱۹۶ شـدن و جهـان سـوم،      يقوام، جهـان  ( هستند   ينگر  يلي تحو ينوع

 . ان آورده استي را در بناء عقالء به ميزيجهان کامالً متما
 بـوده  يا رهيجهان قدماء که جهان جز    : توان در دو جهان طرح کرد       يبناء عقالء را م   

 از هم يا گر و با فاصلهيکديستقل از  ز و م  ي متما ي انسان يها  ن معنا که گروه   ياست، به ا  
 را از هـم     ي اجتمـاع  يهـا    گـروه  يياي و جغراف  ي، نژاد ي مختلف زبان  ياند، مرزها   ستهيز

 همه انسانها با هـر زبـان و نـژاد و           ييايک مکان جغراف  ي که در    يا  کرد، به گونه    يجدا م 
 يـي قالات و ارتکـازات ع    يـ  عرف يا رهيـ ستند، پـس در هـر جز      يـ ز  ي در کنار هم نمـ     ينييآ

 ين تلق يش و کم چن   ي منحصر به خود داشت، و ب      ييج بوده است و بناء عقال     ي را يخاص
 ي همان بناء عقـالء در گـروه اجتمـاع         ين بناء عقالء در فالن گروه اجتماع      يشد که ا    يم
ا حادثـه   يـ ا پروسـه    يـ ند  يم که در آن فرا    ي روبرو هست  ياما امروزه با جهان   . گر است يد

 فرو  ي و نژاد  يياي و جغراف  ي زبان ي شدن مرزها  ير جهان د.  شدن رخ داده است    يجهان
 ي برا يج مهم يتواند نتا   يک بخش از جهان م    ي يتهايمات و فعال  يحوادث، تصم زد،  ير  يم

ب الــسادات، يــنق(ن داشــته باشــد يار دور کــره زمــي بــسيافــراد و جوامــع و بخــشها
 حـذف   يان و زمـ   ي مکـان  يهـا   ونـدد، فاصـله   يپ  يها به هـم مـ       رهيجز). ۱۳،  يساز  يجهان
اسـت  ي کوچـک شـدن دن     يعنـ ي فضا و زمـان،      ي شدن مستلزم فشردگ   يجهانشود،    يم
 يش آمـده و بـه جـا       يتمرکـز پـ   ). ۸،  » شدن ي در مفهوم جهان   يجستار«،  يداني م يناج(
ل يگر تبـد يکدي به يگر به وابستگيکديد، استقالل از يآ يبه وجود م» وند نت«،  »شهروند«
 است که هم به تراکم جهان و هم بـه           ين، مفهوم  شد يا  ارهيا س ي شدن   يجهان. شود  يم

 جهان و هـم     ي متقابل و واقع   يوابستگ  ک کل هم  ي درباره جهان به عنوان      يد آگاه يتشد
حال ) ۶۶ شدن،   يواترز، جهان (کند    يستم اشاره م  ي جهان در قرن ب    يکپارچگي از   يآگاه

نـاء عقـالء در     ا ب يـ  اسـت؟ آ   يکيط مزبور   يا بناء عقالء در دو شرا     ين است که آ   يسؤال ا 
  ـ اساساً قابل حصول است؟ ي دهکده جهانيعنيد ـ يجهان جد
 ي چند نـژاد   ي و نسلها  يي که فرهنگها و آداب و رسوم چند صدا        يطين شرا يدر چن 

ا بناء عقالء   ي حاکم است، آ   ي و حقوق  ياخالق و   ي، معرفت يهنجار ييگرا  و خالصه کثرت  
د يـ ن کـه با   يـ ا ا يسور است؟   ي م ين جهان يکه در مفهوم آن وحدت ملحوظ است، در چن        

ن ي داشتند، به ا   ييها کارآ   م، بناء ي بود يا  رهي عقالء شد؟ اگر در جهان جز      يقائل به بناها  
م، اما در دهکدة    يکرد  ي خاص خود تمسک م    ي به ارتکازات عرف   يا  معنا که در هر منطقه    
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٦٤

، پـس   ديتوان به بناءها رس     يک مکان وجود دارد، نم    ي مختلف در    يها   که فرهنگ  يجهان
 !د کرد؟يچه با
 
 ت آني حجيها هين در بناء عقالء بر نظري نويت چالشهاي مسبوقـ۳

ا طـرح   ي دارد که آ   يمهمن در بناء عقالء نقش      ي نو يل چالشها ين نکته در تحل   يتوجه به ا  
نکـه طـرح   يدر ا؟ ت بنـاء عقـالء اسـتوار اسـت    يـ  خـاص از حج يا هين چالشها بر نظر  يا

ن يـ ست اما طرح ا   ي ن يديت بناء عقالء است، ترد    ي حج ن فرع بر قبول اصل    ي نو يچالشها
 . ت آن، محتاج تأمل، نقد و نظر استير حجي خاص در تفسيا هيچالشها بر نظر

د؛ نـ دگاه عمـده دار   يـ ت بنـاء عقـالء دو د      ي مـشروع  ي مبنا ليان در تحل  يفقها و اصول  
) ع(ومرش معصيد مستند به قبول و پذ  ي عقالء در همه موارد با     ي معتقدند که بنا   يبعض
 يـي  از فطرت و اعتبارات عام عقال      ي عام که ناش   يي عقال يها  رهين اساس س  يبر ا . باشد

ر با يد به امضاء و تقري باي همگ  است، ين زندگ ي نو يد روشها ي جد يزهااي از ن  يا ناش ي
 يرزايـ م: ـنکـ (ن صورت حجت نخواهد بـود       ير ا يده باشند و در غ    يعدم منع شارع رس   

 ؛۲۷۱ــ ۱/۲۷۰ ، علـم االصـول    يدروس فـ   صـدر،    ؛۱۹۳ــ ۳/۱۹۲ ،د االصـول  يفوا،  ينينائ
 ). ۱۹۸  ،االصول العامه للفقه المقارنم، ي حکيدمحمدتقيس

» يـي  عقال يفطـرت اجتمـاع   « کـه از     ي عقالء در مـوارد    يگر معتقدند که بنا   ي د يبرخ
ن اسـاس نظـر     يـ بـر ا  . نـدارد ) ع( ر معـصوم  يـ  بـه امـضاء و تقر      يازيشود، ن   ي م يناش

 تن کـه عـدم موافقـ      ي است مگر ا   يکي با نظر عقالء     يطبع اول سب  قانونگذار اسالم به ح   
د احـراز شـود، بـه       يـ رو بر خالف گروه اول که معتقدند عدم منع با           نياحراز شود؛ از ا   

 هيـ  الدار يةنهـا ،  يخ محمدحسن اصفهان  يش: ـنک(  است ينان عدم احراز از منع کاف     ينظر ا 
 . )۱۳۵ـ۲/۱۳۰ ،ليالرسا، ينيامام خم ؛۶/۳۰ـ۵

 متفـاوت دارنـد؛     يامـدها يد پ يـ  جد موضـوع  با   دو نگرش در مواجهه   ن  يااز   کيهر  
ا سکوت  ير  يد نصوص و تقر   ي موضوع جد  يکنند تا برا    يطرفداران نگرش اول تالش م    

 دهند، اما طرفداران نگرش دوم تنها       يابد تا پس از آن بر صّحتش رأ       يرا ب ) ع( معصوم
س بـر اسـاس قاعـده مالزمـه بـه            بودن آن را درک کرده، سپ      ييکنند تا عقال    يتالش م 
 .  دهنديت آن رأيمشروع
 و معاصرت بناء عقالء با عصر شارع يهمزماناول ة يد صدر از طرفداران نظريشه

: ديـ گو  يداند، اما در اثبات معاصـرت مزبـور مـ           يت بناء عقالء م   ي از شروط حج   يکيرا  
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ده باشـد، و    يسـ  بـه مـا ر     ين ردع يد چن ياگر معصوم بناء عقالء را ردع کرده باشد، با        «
د، بـر   يـ آ  ي که از سکوت معصوم بـه دسـت مـ          يي امضا يست، وانگه ين ن يحال آنکه چن  

 عقـالء در آن     ي در بناء عقالء است نه بر اساس سلوک فعل         يي آن نکته ثابت عقال    يمبنا
 ي کبـرو  ين است که بناء عقالء را امـضا       يا) ع( ن رو ظاهر از حال معصوم     يعصر، از ا  

 قواعـد اصـول     ،۱/۲۷۰ ،دروس(» خاص قرار نـداده اسـت     نموده و اختصاص به زمان      
 ). ۳۳۶ـ۳۳۵فقه، 

ه، نفس وجود طبع عقالء بـه شـرط عـدم ردع از طـرف شـارع،                 ين نظر يبر اساس ا  
ت يـ  را امـضاء نمـوده، کفا  يـي  آن طبـع عقال يم شـارع مقتـضا  ين که کشف کنـ  ي ا يبرا
د او را نـسبت     ييـ تأن عقالء در زمان شارع مرسوم باشد و         ي ب يرا اگر رفتار  يکند، ز   يم

ن صورت  يم، در ا  يعدم منع شارع بدست آور    ، هر چند از سکوت و       يبه آن به هر نحو    
ست، بلکـه حجـت، عبـارت اسـت از          يـ آنچه حجت و معتبر است، تنها خـود آن رفتـار ن           

 . ه آن صورت گرفته استي بر پاي که چنان رفتارييارتکاز و طبع عقال
 زمان شارع،   ي از عرفها  يت دانستن برخ  حج «دگاه که ين د ياد صدر در مقابل     يشه

 موجـود در زمـان      ي از عرفها  يرا شارع برخ  ي، ز ستين بعد از او     يت عرفها يمثبت حج 
تـوان    ي نمـ  يـي  جز ين کبـرا  يـ  را رد کرده است، لذا با ا       يخود را حجت دانسته و بعض     

، يمحمـد (» ل دادي موجـود در جامعـه تـشک   يت تمام عرفهـا   ي بر حج  ي مبن ياس مثبت يق
ه بوده و در بناء عقـالء       يعيه طب يک قض ي يره بر مبنا  يت س ي حج :معتقد است ) ۲۵۷ـ۲۵۶
 انجام گرفته است؛ هر چند که ييعت عقالي طبين بس که ثابت شود آن کار بر مبنا       يهم
ن صـورت اگـر مـورد ردع قـرار نگرفتـه باشـد،              يبدان عمل نکرده باشند، در ا     ) ع( ائمه

و ) ص( امبريـ ء اختـصاص بـه عـرف زمـان پ    ن بنـاء عقـال  يبنـابرا . همواره اعتبار دارد  
م کـه   يـ ا  ت داده ي حکم را به فرد سـرا      يعيه طب يک قض يندارد وگرنه در واقع در      ) ع(امام
رة اعتبـار   يـ  هر چند که دا    ١هيعيه طب يت بناء عقالء به عنوان قض     يحج. ستي ن ين منطق يا

 را کاشف   چنان آن   کند، اما هم    ينم) ع( نيآن را توسعه داده و محدود به زمان معصوم        
ت، يـ مجمع فقه اهـل الب : ـ نک. (دهد يدانسته و داخل در سنت قرار م) ع(  معصومياز رأ 

ة اول  يـ د صدر از نظر   ير شه يتوان گفت تفس    يل، نم ين دل يبه هم ) ۳۳۴،  قواعد اصول فقه  
 . دهد يل مية دوم تحويآن را به نظر

________________________________________________ 
 مراد از طبيعيه در اينجا اصطالح مشهورد در منطق نيست بلکه طبيعيه در اصطالح عالمه حلي مراد. ١

 .است
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٦٦

 بـا بنـاء   يلـ اما طرفداران نگرش دوم معتقدند که نظر شارع مقدس برحسب طبع او        
به نظر آنها معاصـرت و      .  باشد، همسو است   يي عقال ي از فطرت اجتماع   يعقالء که ناش  

 يت بناء عقالء شرط نبوده و اصل بر موافقت شارع با آن است، حتـ              ي در حج  يهمزمان
 از حکـم  ي کـه ناشـ  ييکـه بنـاء عقـالء از آنجـا      ن نگرش معتقدند    ي از هواداران ا   يبعض
 ). ۱۰/۵۷۶، يفاضل لنکران(گردد  ي محسوب ميل عقليل از دي بخش، استي عقليهيبد

ت يـ ثي شـارع مقـدس از دو ح       يل برخـوردار  يـ توان بـر تحل     ين نکته را م   يح ا يتوض
ت دوم بـا سـلوک و       يـ ثيروش شـارع بـه لحـاظ ح       . تيت و عاقل  يشارع: استوار ساخت 

ء س عقـال  يت از عقـالء بلکـه رئـ       يثين ح يرا او به لحاظ ا    ي است، ز  يکي يي عقال يها  رهيس
. رد و بر خالف آن حکـم کنـد        يده بگ ي را ناد  ييتواند مصالح و مفاسد عقال      ياست، لذا نم  

ن که احراز شود بـه      ي مشارکت دارد، مگر ا    يي عقال يها  رهين شارع مقدس در س    يبنابرا
 .١)۶/۳۰ـ۵، ياصفهان(» فت کرده استره مخاليعنوان شارع با آن س

 ي بنـاء عقـالء از سـو   يم لزوم امـضا ا عدياند نزاع بر سر لزوم      کرده ي سع يا  عده
عقـال بمـا    :  عقالء بر دو قسم اسـت      ياز نظر آنان بنا   .  برگردانند يشارع را به بحث لفظ    

به زعم آنان مـراد طرفـداران لـزوم امـضاء از بنـاء              . هو عقالء و عقالء ال بما هو عقالء       
ت  از بنـاء عقـالء قـسم دوم اسـ          يعقالء قسم اول است و مقصود منکران لزوم امـضا         

 اسـت کـه عقـالء       يي عقالء ال بما هو عقالء، بناهـا       يمراد از بنا  ) ۲۲۱ـ۲۲۰ دوست،   يعل(
 اسـتوار بـه     يبـه عنـوان مثـال بناهـا        . دارد عقلر  يدر غ شه  ي ر يين بناها يچن دارند اما 
ست يـ  مقبـول عقـل ن     چـه بـسا   که  است   يا  زهيا هر انگ  يج  ي، عادت و رسم را    يطلب  راحت

 ). ۲۱۹همان، (
 
  بناء عقالءيل مفهومي تحلـ۴
مـا را بـه دو مؤلفـة مهـم          » بناء عقـالء   «يل مفهوم يتحل .تحليل عقل در بناء عقالء     ـ۱ـ۴

 جستجو از مفهوم مبـدأ  .مفهوم عاقل به عنوان مشتق و مفهوم جماعت   : کند  يرهنمود م 
 يز رو يـ ة عمده را ن   يان دارد و دو نظر    ي نزد اصول  ين مشتق سابقة طوالن   ياشتقاق در ا  

ن مشتق  يد شدن ا  ياما جستجو از مؤلفة دوم و سّر مق       . قرار داده است  گر  يکدي يدر رو 
________________________________________________ 

اند  نده موضع رد اخذ کردهيج در آي راي از عرفهاينسبت به برخ) ع(ات ائمهي از رواين که در برخيا. ١
 . اد شده باشديه يبر نظر يدييتواند تأ يم) ٨٢ـ٥٣/١ ،٢٧٨ـ٥٢/١٨١، بحاراالنوار، يمجلس: ـ نک(
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ل بناء  ين عدم توجه تحو   ينمونة بارز از ا   . به جماعت کمتر مورد توجه قرار گرفته است       
ت در بنـاء عقـالء و       ير عقالن ية متخالف در تفس   ير دو نظر  يتقر. عقل است دليل  عقالء به   

 از بنـاء عقـالء را      يفـ يه تعر يـ عقالء امکان ارا  ل سّر اخذ جماعت در مفهوم بناء        يز تحل ين
 . توان پاسخ داد ين را مي نوي از چالشهاياريلة آن بسيسازد که به وس يفراهم م

 ي هستند که رفتـار و بـاور آنهـا غالبـاً عقالنـ            يکسان» بناء عقالء «مراد از عقالء در     
 و مطـابق بـا      يالنـ  عقالء بما هو عقالء، عق     يتر، رفتارها و باورها     قيبه عبارت دق  . است
امـا،  .  رفتار عقالء اسـت    ي مبنا ،يسته انگاشتن عقالن  يَحَسن و شا  . ات عقل است  يمقتض

رفتـار مطـابق بـا    «ست؟ و مراد از عقـل در     ي چ ي عقالن يانگار  ستهيمراد از حسن و شا    
ان، اوالً و بالذات، به حوزة يکه بحث فقها و اصولست؟ روشن است يچ» ات عقليمقتض

 عقل نزد آنان معطوف بـه رفتـار و افعـال    يل مقتضايتعلق است و تحلرفتار و افعال م   
 .  استنياختياري مكلّف

ح بـه   ين و تقب  ي عقل بودن رفتارها و مالک تحس      يل مفهوم مقتضا  يان در تحل  ياصول
 نـاظر بـه حـسن و قـبح را در            يها  ل گزاره يدانان تحل   منطق: اند  دو گفتمان مهم مسبوق   

ح يعدالت خوب است، ظلم قبـ     . آورند  ي م وده و مشهوره  ل آراء محم  يل و در تحل   باب جد 
   .... خوب است ويکوکاريناست، احسان و 

 هـستند کـه علـت     يا  عات، آراء مـشهوره و محمـوده      ينا بر آن است کـه شـا       يابن س 
ا شهات اکثـر    ي و   )کوستيمثل عدل ن  (ف بشر است    يا شهادت همة طوا   يق به أنها    يتصد

 ي در موارد   است ا برجستگان آنها  يا اکثر علما و     يرش علما و    يا شهادت و پذ   يمردم و   
ات يـ  از فطر هرگـز هوره مـش  ياين قـضا  يـ  ا .که نظر علما، مخالف جمهور مردم نباشـد       

ق آنهـا و سـبب      يستند بلکه علت تصد   يه ن يات عقل ي مشهوره از اول   يايرا قضا يستند ز ين
ا بـه   يـ سـت و    افتـه ا  ي ي است که انسان از کودک     يا عادت ياستقرار آنها در نفس انسان،      

ا و انس و ي چون حي نفساني از خصلتهايا برخي انسان است و    يشياند  جهت مصلحت 
 آداب و رسوم    از مشهور،   هينکه آن قض  يا ا يق آن است و     ي تصد گران موجب يالفت به د  

 .)۶۳، اشارات ( استدهيگذشتگان است که نسخ نگرد
، يل، وهم و حـس و     اگر انسان باشد و عق    : کند که   يح م ينا در اشارات تصر   يابن س 

 انحاء مختلف نـزد  بهل ين تحليا). همانجا(تواند حکم کند  ي نمييها ن گزاره يهرگز به چن  
؛ ۱۳۱ ،۱۳۰،  ۸۲/ ۲ ،۱/۱۹۷،  ي اصـفهان  :ـ  نک(ان اساس قرار گرفته است      ي از اصول  يبرخ
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٦٨

 رسـائل   ،۱۹۱ــ ۲/۱۵۳،  اصـول فلـسفه   ،  يي؛ طباطبا ۶۱،  رساله طلب و اراده   ،  ينيامام خم 
  .)۲/۱۸۸، هيه بر کفايحاش،  و بعد۱۳۰، سبعه

 اسـت کـه بـر       ي حسن و قبح عقل    ية کالم ي بودن، نظر  يل عقالن يگفتمان دوم در تحل   
 شده ي بازسازي ذاتية حسن و قبح عقل يبه نظر  » بودن يعقل« از   ير خاص ياساس تفس 

 در منطـق    ي اولـ  يهـا   همـسان بـا گـزاره     » کوسـت يعـدالت ن  «ل  يـ ن مبنا تحل  يبر ا . است
 بـر آن و صـرف      ييکـو ي حمـل ن   يشود، صرف تـصور عـدل بـرا         يل م ي تحل ييارسطو

 ي حـائر  ؛۶۲ـ۶۰ مان،يه ا ي سرما ،يجياله( است   يح شمردن آن کاف   ي قب يتصور ظلم برا  
ج يـ راز يـ نمتأخر و معاصر  ان  يزد اصول ه ن ين نظر يا) ۱۲۵،  ي عقل عمل  يکاوشها،  يزدي

اد شده را   يدگاه  يددو  ) ۲۱۹دوست،    ي عل ؛۶۴،  ي حسن و قبح عقل     جعفر، ،يسبحان(است  
 نـاظر بـه حـسن و قـبح          يهـا    گـزاره  يانگـار   ينيقي و   يب مشهورانگار يتوان به ترت    يم

داننـد   ية نخـست مـ    يـ ة دوم آن را قابل جمع بـا نظر        ي از معتقدان به نظر    يا  عده. دانست
 ين امـر  ي، چنـ  سهياق يم بودن مباد  ي با اشاره به قس    يالکوتيس). ۶۲ـ۶۰،  يجيمانند اله (

 باشـد،  يولـ ن و ايقـ يگـر  ي مـشهور و از جهـت د      ي از جهتـ   يا  ا که گـزاره   ن ر ي ا يعنيرا  
، ي خراسـان  يکاظم: ـ  قام نک ن م يان در ا  ي، در خصوص آراء اصول    ۲۴۶(داند    يناممکن م 

ــ۳/۵۷ ــ۶۰ـ ــ۲۸۱م، ي؛ حک ــس ؛۳۰۰ـ ــايني ح ــد۵۱۲/ ۲، يري ح ــ ؛ و بع ــارم ش ، يرازي مک
 ). ۵۰۲ـ۲/۴۹۶

ز جــستجو از تطــور يــ و نيگــاران ينــيقي و يدگاه مــشهورانگاريــن دو دي بــيداور
ق حاضـر   يـ ان متـأخر، مـسئله تحق     ين تـا اصـول    يشي از معتزلة پ   ي گفتمان کالم  يخيتار
 از بناء عقـالء بـر اسـاس آن          يفيدگاه اول و ارائه تعر    يل د ين مقاله، تحل  يهدف ا . ستين

 .  به دست آوردييمبنان ي نويچالشها مواجهه با يبرا که بتوان يا ل است به گونهيتحل
. ن مؤلفه در بناء عقالء، مفهـوم جماعـت اسـت          يدوم.  بناء عقالء  يت جمع يهو ـ۲ـ۴
» بناء عقـالء  «ن مفهوم را در     ي اخذ ا  ، ناظر به حسن و قبح     يها   گزاره يانگار  ينيقية  ينظر
 کلمـه، در گـرو موضـع        يي، در مفهـوم ارسـطو     ي بودن امـر   ينيقيرا  يکند ز   يه نم يتوج
، ينـ يقيگزارة  . کند  ي حکم م  ييها  ن گزاره ير چن عاقل بما هو عاقل ب    . ستي افراد ن  يگروه

 است که اگر انسان باشد و   يا   از آراء مشهوره، به گونه     يل بوعل يدرست بر خالف تحل   
، در حـوزة    يي ارسـطو  يشـناخت   در گفتمان معرفـت   . رديگ  ي، مورد حکم قرار م    يعقل و 

 يکه ارتبـاط  يات تواترينيقي ندارد، مگر در ي و اعتبار جماعت وجه    يات عقل جمع  ينيقي



 
 
 
 
 
 

 شدني بر جهاندچالشهاي نوين در بناء عقالء با تأكي
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 دانـشمندان   يشناسـ    در معرفـت   ينـ يقي و گزارة    يل عقل يدل. با مسئله مورد بحث ندارد    
ل يـ ن دل يبـه همـ   . ست تا بتوان از اعتبار جماعت سخن گفـت        ي وابسته ن  مسلمان شخصْ 

 بـه نـام بنـاء    يگـر ي دامارةا يل ي، دلي عالوه بر ادلة عقلي فلسفيها  شهي که در اند   است
 نــاظر بــه حــسن و قــبح اساســاً يهــا  گــزارهيانگــار ينــيقين، يبنــابرا. دييــعقــالء نرو

، آن  ية مـشهورانگار  يـ در نظر . دهد  ينگر از بناء عقالء به دست م        يلي تحو يساز  مفهوم
دو گونـه از آراء  ِف يـ در تعرم، مفهـوم جماعـت حـداقل    ينا نقل کـرد يگونه که از ابن س 
 . شود يمحموده اخذ م

در . کنـد   يباز مـ  » جماعت«د  ي اخذ ق  يرا برا  آراء محموده راه     ية مشهورانگار ينظر
 ن اعتبـار شـخصْ    ي است و ا   يق اعتبار يتصد» الف خوب است   «ييل عالمه طباطبا  يتحل

خته در حوزة اخالق    ي مهار گس  ييگرا   کثرت ،يلين تحل يجة چن ين نت يتر  مهم. وابسته است 
د امـا   وقـوف دار يا ن الزمـه ي به چنـ  ياستاد مطهر .  برآمده از آن است    ييگرا  تيو نسب 

 ين لوازميغالب معاصران، با توجه به چن. ر معاصران متفاوت استي با سا يموضع و 
. ي و ذات  يحسن و قبح عقل   :  به آنچه قبالً مطرح بود برگشت      يدگاه و يد از د  يگفتند با   يم

 بـا   يو.  فراتـر ببـرد    ي را گـام   يية عالمه طباطبـا   ي بر آن است تا نظر     ياما استاد مطهر  
 به صورت اعتبـار  يآن را از اعتبار مِن سفل  ) اعتبار(ستادش  ة ا ي نظر يحفظ هستة اصل  

مـراد از   .  اخالق را حفـظ کنـد      ي و جاودانگ  يشمول  کند تا جهان    ي م ي بازساز يمِن علو 
 بنـاء عقـالء بـه رفتـار مطـابق بـا             ن،يبنـابرا .  فطـرت اسـت    ي، اقتـضا  ياعتبار مِن علـو   

 مختلـف،   يت در معـان   صرف نظر از اطالق واژه فطر     . شود  ير م يات فطرت تفس  يمقتض
 يراث جمعـ  يـ  تـا م   يي ارسـطو  ييگرا  شان، از طبع  ية فطرت ا  ي متخالف از نظر   يها  قرائت

 فطرت  يها   از نشانه  يکير، توجه به    ير اخ يان آمدن تفس  يسّر به م  . ز شده است  يبشر، ن 
 در همـة انـسانها وجـود دارد اگرچـه           ي فطر يشهايگرا.  است يل استاد مطهر  يدر تحل 
 است کـه بـا      يشناخت   روان يري بشر، تعب  يراث جمع يم. ت نرسانند يعل آن را به ف    يا  عده

 از ي بـدون آنکـه ادعـا شـود مـراد اسـتاد مطهـر               است، يابل بررس  ق ي تجرب يابزارها
 .)ز هـست  يـ شان ن يـ ان ا يـ ن قرائت خالف ظـاهر ب     يچرا که ا  ( است   يراث جمع ي م ،فطرت

ز يعقالء با مفهوم فطرت ن    ن مقّوم در بناء     يتر  توان گفت اعتبار جماعت به منزلة مهم        يم
 . خورد يگره م
را بـه فطـرت برگـشت داده و         » يمِن علو «ه فطرت خود    يز در نظر  ي ن يد مطهر يشه
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٧٠

 ي ـ استحـسان  يوانيـ  حي خود از زنـدگ يت مرهون تکامل وجوديمعتقد است که انسان
اسـت کـه خـود مراتـب کمـال را           ) يمـِن علـو    (ي و عقالن  ي اخالق يبه زندگ ) يمِن سفل (

ت ي نفـس مناسـبت و سـنخ   ي و جنبه واال  ي با من علو   يبه نظر او هرگاه حکم    . داراست
شـود ارزش،     ين صـورت مـ    يـ د بـدان عمـل کـرد و در ا         يداشته باشد، خوب است و با     

م و  يتعلـ  ،۱۸۵ــ ۱۸۴ ،فلـسفه اخـالق   ،  يمطهـر (د به آن عمل نمود      يوگرنه بد است و نبا    
 .)۲۴۵ ،ت در اسالميترب

 از منـابع اسـتنباط از متـون         يکـ يتوان به منزلة     ي را م  يه فطرت استاد مطهر   ينظر
کند، مـورد حکـم       يبه کار بست، چرا که هر آنچه فطرت اقتضاء م         ) کتاب و سنت   (ينيد

. تـوان بـه دسـت آورد        ين اقتضاء فطرت و حکم شرع م      ي ب يا  ز است، و مالزمه   يشرع ن 
 نـشان    در آن  ي و يها  يژه نوآور ي در مسئله ربا و به و      يدگاه استاد مطهر  ي د يبررس

ل ين مک ي ب يک حکم شرع  ي با قول مشهور در تفک     يل مخالفت و  ين دل يتر  دهد که مهم    يم
، يمظهـر قراملکـ   ( فطـرت اسـت      يو موزون با معدود در مسئله ربا، مراجعه به اقتضا         

 .)۱۶۴ـ۱۴۹
ز مطرح کرده يرا ن» ن همه انسانهايمشترک بودن ب«ة فطرت ي در نظريد مطهريشه

شود   ي انسانهاست که موجب م    ي و ملکوت  ي بر وجود مِن علو    و معتقد است که با اتکاء     
هـا    تيـ ط و موقع  ي و در تمـام شـرا      ي در تمام زمانها و به طور دائمـ        يانسانتمام افراد   
 مجموعه  ،۲۹۲،  يمقاالت فلسف ،  يد مطهر يشه(جاد کنند   ي را لحاظ و ا    ي واحد ياعتبارها
 يشـمول   اوالً جهـان  : تافت مهـم اسـ    ي متضمن دو ره   ين برداشت يچن) ۴۷۰ـ۳/۶۱۵ آثار،

 . دينما يز حفظ مي را ني اخالقياً تقدس و تعاليکند، ثان ين مياخالق را تأم
 در رشـد و  يت وافـر ي آن که اهم يشمول   ثبات اخالق و جهان    يد مطهر يبه نظر شه  

ه فطرت قابل حل بوده و معتقد اسـت         ي دارد، تنها با نظر    يگسترش مطلوب اخالق جهان   
. ديـ آ  يان مـ  يـ  بـه م   يت در احکـام اخالقـ     يم آنگاه نسب  ي ندان ير را فط  يرخواهيکه اگر خ  

ن اسـت کـه انـسان از آن جهـت کـه             يحرف ما ا  «: ديگو  ي م يو) ۳/۴۶۷مجموعه آثار،   (
ت انـسان آن    يات بـر دوره بـدو     يـ ن اخالق يـ ات دارد که ا   يک سلسله اخالق  يانسان است   

تواند قائـل     ين نم  انسا ).۵۲۶/همان( او   ين دورة تمدن صنعت   يگونه صادق است که بر ا     
 ).۵۲۹/ همان(»  بداندير و نسبين حال اخالق را متغيبه اخالق باشد و در ع

خته و منجـر بـه      ي مهـار گـس    يـي گرا   انگاشتن حسن و قبح بـه کثـرت        يم اعتبار يگفت
 نـدارد  ي را در پـ ين لـوازم يا اعتبار فطرت چنياعتبار جماعت  . انجامد  ي م ييگرا  تينسب
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. ز برخـوردار اسـت    يـ  فـراوان ن   يها   فراوان، از شباهت   يوتهارغم تفا   يرا انسانها عل  يز
 صـرف و    يـي گرا   از کثـرت   يل تجـارب بـشر    يـ ن نکتـة سـاده مـا را در تحل         يتوجه به ا  
ن يـ ا. ية وحـدت در کثـرت در تجـارب بـشر          يـ نظر: برد  ي محض فراتر م   يانگار  وحدت

اک جنبة اشـتر  .  صادق است  يز تجارب اعتبار  ي و ن  ي و ادراک  يسخن در تجارب معرفت   
 . ر کرديتوان به اعتبار جماعت تعب يان را مي آدميدر تجارب و اعتبارها

 تجربـه   ياء عقالء، آن است کـه انـسانها        اساس مراد از اعتبار جماعت در بن       نيبر ا 
 يش و کـم واحـد     ي تجربـة بـ    يح و ارزش داور   ين و تقبـ   ي، در مقام تحـس    يخيشده تار 
ن مبنـا   ي بناء عقالء هم   يبرا. حي ظلم را قب   انگارند و   يکو م يهمه انسانها عدالت را ن    . دارند
 اعتبار جماعـت و     ؛ن دو امر  يا. ستين انگاره ن  ي بودن ا  ينيقياز به اثبات    ي است و ن   يکاف
 . د هم سرنوشت دانستي بودن حکم به حسن و قبح، را نباينيقي

 
  شدني بناء عقالء در عصر جهانـ۵
 و  يرت اخـالق جهـان     شـدن بـه صـو      ين مفهوم از اعتبـار جماعـت در عـصر جهـان           يا
 ي اخـالق جهـان    يمبنا). ۱۹۹۳هانس کونگ،   ( مربوط به آن ظاهر گشته است        يها  هيانيب

ختــه و ي شـدن مرزهـا را فـرو ر   يجهـان . ن اســتيدر واقـع بنـاء عقـالء در مفهـوم نـو     
: ان آورده است  ي متمرکز به م   يا  ارهيوندان مبدل ساخته است و س       شهروندان را به نت   

ش و کـم    ي، اعتبـار بـ    يا  ن دهکـده  ي در چنـ   يخي تجربه شدة تار   يانسانها. يدهکدة جهان 
 هـر چنـد    حاکم است،    يش و کم واحد   يح دارند و بناء عقالء ب     ين و تقب  ي بر تحس  يواحد

ل يــ شــدن بــه دلياگرچــه در عــصر جهــان. ق فــراوان اســتياخــتالف بــر ســر مــصاد
امـا  ) نهمـا ( روبروسـت    ي و فرهنگ  ياسي، س ي جهان با بحران اقتصاد    ،ها  يخواه  ادهيز

شـود کـه بـه منزلـة          ي منجر م  يت اصول ي به حاکم  ي بشر يعطف توجه به تجارب جمع    
 . رنديگ ي قرار مي اساس اخالق جهانيبناء عقالء دهکده جهان

رفته شده بـوده و مقـصود       ي پذ ي حداقل ي اخالق يي بر وفاق مبنا   ي مبتن ياخالق جهان 
 يهـا   دگاهيـ ر و د  يرناپـذ ييغ ت يآور، شاخـصها     الزام يها   بر ارزش  يانياجتماع بن «از آن   
فرامـرز  (» گـران اسـت   ي، عـدالت، صـداقت و احتـرام بـه د           بـر انـصاف    ي مبتن يشخص
 يا   اسـت و عـده     ي جهان يدي شدن تهد  يجهان) ۷۱ـ۶۴ ،ي اخالق جهان  يبه سو ،  يقراملک

فرصـت  « بـه    ١»شـدن   يد جهـان  يـ تهد«ل  ي تبـد  يک برنامه برا  ي را به منزله     ياخالق جهان 
________________________________________________ 

1. Threats. 
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٧٢

 : ن معناي، به اننددا يم ١»يخانواده جهان
Globalization  Global ethics   Global family 

 ) شدنيجهان (  )ياخالق جهان (  )يخانوادة جهان(
 بـر سـر اصـول       يجهـان تـوان توافـق       يشود کـه مـ      ين ادعا م  يه مزبور چن  يدر نظر 

 ارائـه شـده کـه       ين اصول اخالق  يز از ا  ي ن ي متعدد يها   به دست آورد، و نمونه     ياخالق
 عنـوان   ان جهان تحت  يه پارلمان اد  يانيو ب » دلري سو ياخالق جهان «ه  يانين آنها ب  يتر  همم
 مقبـول   ين آمـوزه از قواعـد زنـدگ       ي به عنوان نخست   است که » ي اخالق جهان  يبه سو «
 به جهان عرضـه شـده و        يالدي م ۱۹۹۳ان در سال    ي پارلمان اد  ي شورا يان از سو  ياد

د شـده   يـ ، تأک يه اخالق جهان  ي، به عنوان پا   يندر آن بر توافق بر سر اصول اخالق جها        
 : است؛ از جمله آن عبارتند از

 بهتـر بـر     ي سـاختن نظـام جهـان      ي برا يريپذ  تيه مشارکت و مسئول   يت روح يـ تقو 
 . تي عدالت و معنويمبنا

 . ي همراه با کرامت انسانيـ آزاد
 . گران بر اساس شرافت و صداقتي ديـ احترام به زندگ
 . يل به او در زندگ توکّـ توجه به خدا و

 .  از خشونتي و دوريت فرهنگ صلح و دوستيـ تقو
  همان،،٢هانس کونگ(م نظام خانواده يض و تحک يگران و رفع تبع   يت حقوق د  يـ رعا 

 . )۷۷ـ۵۸
 جو و  پرسيتوان از نسبت بناء عقالء با آن توافق جهان يبا توجه آنچه آمد، حال م

 کيـ ن به يو نيساز  و مفهوم يتوان با بازساز    يء را م  ا بناء عقال  يگر سخن آ  يکرد؟ به د  
 ايـ  آ يعنـ يل کـرد؟    ي تبـد  ي جهـان  يدهايـ  جهت مواجهه بـا چالـشها و تهد        ي جهان برنامه

  وي از بناء عقالء ابتنـاء اسـتنباط احکـام فقهـ    ي خاصيساز ک مفهوميتوان با ارائه    يم
  به مـدد آن تـوان، بـه    انگاشت کهي در نظام فقه اسالم   ي بر آن را به منزله توان      يحقوق

 را يحقـوق  و ي اخالقـ  يـي گرا   از کثـرت   ي بتوان پاسخ داد و بحران ناش      ي جهان يازهاين
 کرد؟  حل

________________________________________________ 
 1. Profits.  
 2. Hans Küng. 
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 جه ينت
د ييـ  و معاصرت آن با عصر شارع و احراز تأ         يت بناء عقالء اگر همزمان    يدر مورد حج  

  از سنت محسوب گشته    ي بخش يين بناء عقال  يم، در واقع چن   يرا شرط بدان  ) ع( معصوم
 شـدن اسـت، روبـرو    يبا عصر جهان که متناسب ين امروز ي نو يو خود را با چالشها    

ت يـ گر که معاصرت مزبور را شرط ندانسته و حج        ي د ياما بنا به نظر گروه    . سازد  ينم
دگاه يد.  است ياند، عدم احراز منع کاف      دانسته» يي عقال يفطرت اجتماع « بر   يآن را مبتن  
انـد، خـود را بـا         دهيک منبـع بخـش    يـ بـه عنـوان      عقالء    که به بناء   يل استقالل يدوم به دل  
انـد کـه در        شدن است، روبـرو سـاخته      ي عصر جهان  ي که به مقتضا   ي مختلف يچالشها

 . مقاله بدان اشاره شده است
طلبد،   ي را م  ين پرسشها که هر کدام از آنها مقاله مستقل        يرسد پاسخ به ا     يبه نظر م  

قـات  ي گذاشـته و در تحق ي بر جـا يآثار مثبت» بناء عقالء «ي و کاربرد  يدر توسعة نظر  
ه مختـار بـا     يبه عنوان نمونه بر اساس نظر     .  خواهد داشت  يقيج عم ي نتا ي و حقوق  يفقه

 کلمـه ـ   ي اخالقي و مستقالت به معناي از عقل عملين که بناء عقالء بر نوعيتوجه به ا
اعتبـار  « از توان گفت که بناء عقالء عبـارت اسـت   ي حسن و قبح ـ استوار است، م يعني

 ين برداشـت  ي بـر اسـاس چنـ      .»رفته شـده  ي پذ ي بر اصول اخالق   يجماعت و توافق جهان   
 ي که در عصر جهـان     يا  شمول و ثابت دانست، به گونه       توان اوالً بناء عقالء را جهان       يم

 کـه در مفهـوم آن بـه وجـود           ياً با وحـدت   يات آن باشد، ثان   يشدن قابل انطباق با مقتض    
 که  شدنيجهان ـ کتاب و سنت ـ در عصر  يني از متون ديات فقهد، توان استنباطيآ يم

 يـي گرا   و خالصـه کثـرت     ي چند نـژاد   ي و نسلها  ييفرهنگها و آداب و رسوم چند صدا      
ثالثاً بناء عقـالء بـا توجـه بـه          . گردد  يش م يش از پ  يز ب ي حاکم است، ن   يو حقوق  ياخالق

سار اخالق  هي است، در سايد جهان يک تهد ي شدن را که     يمفهوم ارائه شده از آن، جهان     
 . کند يل مي تبدي مطلوب، به فرصت خانواده جهانيجهان
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