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 دانشكده الهیات و معارف اسالمي
 آگهي دفاع از رساله دكتري

 رشته:  فقه و مباني حقوق اسالمي

-ی موردی آثار فقهی کاشفشناسی کاربرد عقل در فرآیند استنباط احکام شرعی؛ مطالعهآسیبعنوان: 

 الغطاء، بحرالعلوم، نراقیین، و صاحب جواهر.

 دانشجو: مهدی حمیدی

 استاد مشاور: دکتر محمد اسحاقی آستانی     راهنما: دکتر علیرضا هداییاستاد 

 دکتر سعید نظری توکلی   دکتر عابدین مؤمنی داوران داخلی : 

 از دانشگاه شهید مطهری  دکتر سیدابوالقاسم نقیبی  داوران خارجی :

 از دانشگاه مذاهب اسالمی   دکتر شکیبا امیرخانی 

 
 مجازی مکان :    11؛ ساعت 1400خرداد  13شنبه، پنج زمان :

اط احکام شرعی است، اما مباحث مرتبط با یکی از ادله اربعه و در شمار دالیل معتبر برای استنب« عقل»اگرچه  چكيده:

آن در کتب اصولی بسیار کمتر از مباحث مشابه پیرامون کتاب، سنت، و اجماع است. فقهای امامیه نیز برای  حجیتو  مفهوم

اثبات آن توان یافت که مستند کنند و کمتر فتوایی را میهای فقهی خود عمدتاً به دیگر دالیل جز عقل استناد میاثبات دیدگاه

ـ برداشت ـ بلکه تحقق  های عقل باشد. اینکه دلیل عقل در اصول و فقه کمتر مورد توجه و استناد قرار گرفته از یک سو، و امکان 

ای به مباحث اصولی در باب دلیل عقل و همچنین گوناگون از مفهوم عقل و ضوابط حجیت آن از سوی دیگر، حساسیت ویژه

ها در مباحث اصولی در سوءتفاهم»ی فقهی بخشیده است. این شرایط، زمینه را برای رخ دادن برخی هااستناد بدان در استنباط

های ی دیدگاهفراهم ساخته است. از این رو، بررسی نقادانه« های نااستوار به دلیل عقل در فقهاستناد کردن»و « باب دلیل عقل

ی حاضر، ابتدا موارد استناد به دلیل عقل در رساله ت فراوانی است.ین خصوص حائز اهمیاصولی و همچنین استنادهای فقهی در ا

الغطاء، و صاحب جواهر( احصا ی متأخر )سید بحرالعلوم، نراقیین، کاشفبرای اثبات یک حکم فقهی در آثار پنج تن از فقهای برجسته

ی کتب فقهی و اصولی این فقیهان، ضمن تالش برای دست یافتن به تعریفی از دلیل عقل از دیدگاه و بررس گاه از طریق مطالعهشده، آن

شناسانه به تحلیل موارد استناد شان در باب دلیل عقل به دست آمده، و سرانجام با نگاهی نقادانه و آسیبهر یک از آنان، مبانی اصولی

های موجود در موارد استناد به دلیل از جمله آسیبنی اصولی خویش پرداخته شده است.ی میزان پایبندی به مباهر یک از ایشان از جنبه

های گیری در تشخیص مناط حکم، استناد به اولویتتوان به دخالت دادن عقل در مسائل تعبدی و توقیفی، سهلعقل در فروع فقهی می

 گرفتن انتفای حکم از نامعقول انگاشتن آن اشاره کرد.محل تأمل، و نتیجه


