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 يخ حر عامليش يکالم ةشيعقل در اند يکارکردها
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 و مذاهب انياد شناسي دانشگاهي شيعهاپژوهشگر و دكتر/ ان ين خالقيالبنام khaleghian@gmail.com 

 80/81/1931ـ پذيرش:  80/81/1931دريافت: 

 ده يچک
اسد  كده بده  يخدود متکلمد يثيحدد ةپس چهر ، دريازدهم مه دوم قرنين بنام نااز محدث يکيبه عنوان  يخ حرعامليش

ن راسدتا از يددر ا يو ن پرداختده اسد  او دفدا  از آن در برابدر مخالفد ياعتقاد يهابه استنباط آموزه يمختلف يهاروش
، يخ حدر عدامليگداه عقدد در من در شدين جسدتار ضدمن پدرداختن بده جايدر ا بهره برده اس   يو عقل ينقل يهاروش

وهش به طدور مسدتند ن پژيم  ايادهيكاو يمتعدد و ياز خالل مطالعه آثار كالم يو يكالم ةشيعقد را در اند يكاركردها
متکلمان از  ديگرهمچون  کن عمالًيل ،دانديچه نقد را در استنباط اعتقادات اصد ماگر يخ حر عامليانگر آن اس  كه شيب

ز از كداركرد يدن و يو عمل يعقد ن ر يعني ،مستقد عقد ياز كاركردها يعقد استفاده كرده اس   و ةگانسه يكاركردها
اسدالم و  ياعتقداد يهامتعدد و متنو  به استنباط آموزه يعقل يهابهره برده و با روش يعقد ابزار يعنيمستقد عقد ريغ

  نددارد و در تعدارض يو نقدد موضدوع ين عقد ابدزاريتعارض ب اس  معتقد وع و دفا  از آن پرداخته اس   ايمذهب تش
 د برد يوأنقد معارض را به تبايد با نقد،  يو عمل يعقد ن ر

  ي، عقد ابزاري، عقد عملي، عقد، عقد ن ري: حر عاملهاکليدواژه
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 مقدمه

كالم شيعه در سير تاريخي خود، مدارسي را پش  سر گذاشته اسد   در ايدن ميدان تأثيرگدذارترين مددارت بده ترتيدب 

هداي جرياناند از: مدينه، كوفه، قم، بغداد، حله و اصفهان  در اين ميدان مدرسدة اصدفهان از حيدو تندو  تاريخي عبارت

اي دارد  در ايدن مدرسده، كده مقدارن حکومد  فکري موجود در آن و تأثيرگذاري بر انديشة كالمي اماميه، جايگاه ويدژه

گرا، جريدان كدالم صفويان پديد آمد و به اوج فعالي  خود رسيد، سه جريان فکري قابد رصد اس : جريان كالم حدديو

 ( 111، ص1931فلسفي )امتداد مدرسه حله( )ر ك: سبحاني و رضايي، گراي غيرگراي فلسفي و جريان كالم عقدعقد

و بدود، يه رخ داد، نهض  بازگش  به حديامام يو معرفت يفکر ين دوره در فضايكه در ا ياز اتفاقات مهم يکي

ه يعه سداياز دانشمندان برجسدته شد يقم در قرن چهارم و گذش  شش قرن، دوباره بر بخش افول مدرسةكه پس از 

 يگدراويان حدديدجر  1: ذكر كدرداصفهان  يگراويان حديجر يبرا يفکر ةتوان دو سرچشميم يطوركلند  بهافک

در اصفهان بدود  يثيان حدين فرد در انتشار جريتركه مهم يمحمدبن حسن عاملمانند  يق افراديجبد عامد و از طر

 دا كرد يرواج پ معالمبعدتر توسط  فرزند و نوه صاحب  يو كم يبن عبدالصمد عاملنيحسو 

 رازيدر شد يدماجد بحرانديسددر حجداز و  يآبادمحمددامين اسدترماله طدور خداص و بد يگريان اخباريجر  2

  (110، ص1931، ييرضاي و )سبحان

  عصدم  و طهدارت يدبو اهدديدات و احاديدشه اس  كده بدا رواياند ينوعنمايندة اصفهان  ةسان مدرسنيبد

در كدالم گدرايش حدديثي و  يش اخبداريدر فقه گدرا يخ حر عامليشمعتقدند  يبرخبسيار دارد   يو هماهنگنزديکي 

، قميگدر بدا عندوان محدد  )يد يو در برخد يبدا عندوان اخبدار ياز وآثار،  يدر برخ  (123همان، ص داشته اس  )

 يو برخد( 211ص، 12ق، ج1122، يرو )سدبحاناندهيم ياو را اخبدار يبرخد  اد شده اس ( ي111 ، ص2 ق، ج1111

اشدته و ان را ديددر فقه مسلک اخبار يوكه د گف  يبااما اند؛ ( دانسته910ص ،1901، ي)اسالم يافراط يگر اخباريد

دات تندد و گزندده عليده انتقدابيدان د و يندزا  شدد درصددداز خود بروز داده و  ياعتدال يرفتاردر مواجهه با اصوليان، 

مقدام فقاهد  به ع مد  ز بوده اس  و آنان يبزرگ اصول ن ير علمايو تقد ديمورد تجل يو امده اس  يناصوليان بر

  (210ص ، 1ج تا، يباند )سيدجوادي و خرمشاهي، شهادت داده يو

گداه دسد  از اعتقداد اخبداري خدود يچهيگري در بالد اسالمي توسعه ياف   او اخبار، روش شيخ حر عامليزمان  در

 هاي دين، از مباحو عقلي و كالمي غافد نبوده اس  استنباط و دفا  از اعتقادات و آموزه؛ با اين حال در مقام برنداش 

 يثيحددة ، درپس چهدريازدهم دوم قرنة مين بنام نبه عنوان يکي از محدثا يخ حر عامليشآن اس  كه ق  يحق

 يموضدوعات اختالفدژه ويهو ب يبه استنباط و دفا  از موضوعات اعتقاد يمختلف يهااس  كه به روش يخود متکلم

  (9و2، فصد1931ان، يخالق)ر ك:  گرددمي كشف يكتب مختلف و يالهن چهره در البيپرداخته اس   ا

مندابع و كتدب مختلدف  شدده درمطدر  يو موضدوعات اعتقداد ييپژوهشگران به مباحو محتدوا ياگرچه برخ

ة شديآن در اند يز كاركردهدايدنوي و گداه عقدد از من در يتداكنون جا يولاند، پرداخته يخ حر عامليشمانده از يباق

 نشده اس   يبررساو  يكالم



  7 يخ حر عامليش يکالم ةشيعقل در اند يکارکردها 

دارد و  يگداهيچده جا يخ حر عدامليشاس  كه عقد در من ر پرسش ن ين جستار حاضر درصدد پاسخ به ايبنابرا

، بدا يحر عاملخ يشمفهوم مراتب و شئون عقد در من ر  ةمطالعكند؟ لذا ضمن يفا ميا ياو چه نقش يكالم ةشيدر اند

 اس  شده  يبندطبقهاد و يمختلف عقد اصط يشان كاركردهايا يتتبع در آثار كالم

 عاملي خ حريمفهوم، مراتب و شئون عقل در منظر ش. 1

 مفهوم عقل. 1-1

، يراغب اصدفهان) همانند بستن شتر با عقال؛ داشتن و حبس كردن اس داشتن، بازهابه معناى نگعقد در زبان عرب، 

 «عقدد» دارد، نيرويى در جدان انسدان بده ندامجا باز مىيگونه كه عقال، شتر را از حرك  بهمان  (001، صق1112

 دارد مىباز وجود دارد كه او را از نادانى و لغزش در انديشه و عمد

، من دورابدن)ندديگويم« عقدال»بندندد، يكه با آن شدتر را م يسمانيآمده اس  كه به ر لسان العربدر رو، ازاين

؛ (001، صق1112، يراغدب اصدفهان؛ )«عقدد لسدانه: كف ده»د: يگويم راغبن يو همچن(، 100 ، ص11، جق1111

  داش ، حبس كرد و حرفي نزده ازبانش را نگ يعني

گويد مادة عقد يعني عين و قاف و الم، معنايي واحد دارد و قياسدي و شدايع اسد  كده بيشدتر مدوارد مي فارتابن

داند كه از قدول و فعدد كاربردش دالل  بر منع و جلوگيري، و يا معنايي نزديک به آن دارد  وي عقد انسان را چيزي مي

، به معناي اين اس  كه چيدزي را كده «يعقد عقالًعقد »شود: گويد هنگامي كه گفته ميدارد و ميبد و مذموم نگاه مي

(  13، ص1ق، ج1181فدارت، گيري كدرد )ابنداد، كندارهدانس ، شناخ  و يا از كداري كده قدبالً انجدام مديقبالً نمي

ق، ذيدد 1118داندد )فراهيددي، را در مورد عاقد كارآمد مي« عَقالً يَعقِدُ عَقَدَ»داند و عقد را نقيض جهد مي فراهيدي

كندد زيرا آن، صاحبش را از فرورفتن در مهالک حفد  مي»گويد: دربارة وجه تسمية عقد انسان مي من ورابنماده عقد(  

داندد كده نيدز يکدي از وجدوه تسدميه را ايدن ميتاج العـروس (  صاحب 103ق، ص1111من ور، )ابن« داردو نگاه مي

گويدد: مدي مجمع البحـريندر  طريحدي(  081، ص10ج ق،1111كند)زبيدي، صاحبش را از آنچه اليق نيس  منع مي

 ( 120، ص0ق، ج1111دارد  )طريحي، كند و او را از هواي نفس باز ميعاقد كسي اس  كه نفس خويش را حبس مي

و  يو ن در يشدناخت ةجنبد يعنديعقد،  يمهم كاركرد ة شناسان به دو جنبلغ شود، طور كه مالح ه ميهمان

ق و يدر انسان اسد  كده بدا كشدف حقدا ياشود كه عقد قوهين روشن ميكنند  بنابراياشاره م يو عمل يارزش ةجنب

 حسدن، او را يص راه درس  از نادرس  و امر به انجام كارهايو با تشخكند ميكامد  يو ن ريمعارف، انسان را از ح

  (181د31 ، ص1931دارد )برنجکار، يماز انجام اعمال زش  و ناروا باز

 ثيعقل در احاد يعنام. 1ـ2

اسد   كدار رفتده ه ش از ده معندا بديدارد و در بد يمتعدد يد عقد در كالم علما و حکما معانيگويم يخ حر عامليش

 :كار رفته اس ه و در سه معنا بيدر احادهمچنين 
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  2؛   قدرت درك خير و شر و تميز بين آنها و شناخ  سبب و عل  كارها و مانند اينها كه مالك تکليدف اسد 1

  عقد به معناي علدم و يقدين كده 9كند؛ اي كه به جلب خير و منفع  و دوري از شر و ضرر دعوت ميحال  و ملکه

 ( 280ق، ص 1183؛ همو، 902ق، ص1189مقابد جهد اس ، نه جنون و ديوانگي )حر عاملي، 

و  902 ، صق1189 ،يحدر عدامل) شدونديدوم و سدوم م يحمد بر معندا ،و عقدين باب و اكثر احاديو اياحاد

اينکده عقدد در بدر هسدتند  يد روشنيپردازند دليكه به شر  عقد م يثياحاد(  280، ص10ق، ج 1183همو، ؛ 121

 ( كه در واقع نوعي تعقد اس  902ق، ص1189برابر جنون )حر عاملي، نه در مقابد جهد مراد اس ، 

دا يدن علدم پيداز فدرو  د يزيبه چيابد، ولي مين يقياز اصول و اعتقادات علم و  يس  كه عقد به بعضين يشک

كه متعلدق بده اي ة عقلي قطعيهر مقدمكه شود يبلکه با تتبع معلوم م؛ س يحج  ن يظن يكند و مقدمات عقلينم

 ( 121ق، ص1189)حر عاملي،  نص متواتر وجود داشته اس  اشبارهاصول و اعتقادات اس ، در

 ت عقليارزش و اهم. 1ـ3

تر را محبدوب يخ معتقد اس  كه خداوندد مخلدوقيتوان گف  شيمدربارة عقد آورده،  خ حريشي كه ثيبا توجه به احاد

انسدان  ياس  و عقد دوسد  و راهنمدا و حجد  بداطننيافريده ده، يكه عقد را در او كمال بخش ياز عقد و آن كس

 ( 111، ص 1، ج 1911؛ همو، 10-12ص ، ق1189، يحر عاملاس  )

، ق1183، يحدر عداملاس  )د معارف و اعتقادات يف به تحصيبس كه مناط و مالك تکلن ي  عقد هميدر اهم

و اطاع  از عقدد و ( 11 ، صق1189همو، ؛ 100 ، ص1 ، ج1911همو، ؛ 918، ص11ج ؛11، ص11ج ؛93، ص1ج

آزاد كدردن بندده و همچدون  يدر امدور يحتد(  281، ص11ق، ج1183)حدر عداملي،  مخالف  با جهد واجب اس 

، 28؛ ج12، ص29، جق1183، يحدر عدامل) از عقد آنان، توجده داده شدده اسد  يمندز به بهرهيمؤذن و كنانتخاب 

 ( 191، ص0؛ ج21ص

 ت عقليحج. 1ـ4

تواند تفاصيد مراد خداوند را بيان كند و اين امدر بدديهي اسد   تنهايي و مستقالً نميمعتقد اس  عقد به شيخ حر عاملي

)حدر  شددداشتند و شرايع مختلدف نميبود ديگر مردم نيازي به نبي و امام نمياگر عقد در استنباط احکام الهي كافي مي

تنهايي ( و بده112اط مستقيم كدافي نيسد  )همدان، ص تنهايي براي هداي  به صر(  عقد به911ق، ص1189عاملي، 

(  911)همدان، ص دهنددتواند حق و باطد را تشخيص دهد و معصومين هستند كه حدق و باطدد را تشدخيص مينمي

 ( 122، ص 1، ج 1911كند )حر عاملي، عقد تنها وقتي معتبر اس  كه به اطاع  خداوند و پيروي از دين دعوت مي

كندد و پيدا نمي از فرو  علم يزيو به چيابد مين يقياز اصول و اعتقادات، علم و  يه بعضس  كه عقد بين يشک

كه متعلدق بده اصدول و اي ة عقلي قطعيهر مقدمكه شود يبلکه با تتبع معلوم م؛ س يحج  نمقدمات عقلي ظني، 

 ( 121ق، ص 1189)حر عاملي،  نص متواتر وجود داشته اس اش دربارهاعتقادات اس ، 
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شدوند و نيدز در ولي كده بدا دليدد سدمعي ثابد  ميد اصيدر تفاص يولقد در اثبات دليد سمعي حج  اس ، ع

ن يباشدد  بندابرا يو قطعد يا اعم از ظندي يظن يعقلة كه محد نزا  ادل ييدر جاويژه فروعات فقهي حج  نيس ؛ به

د و يدكده محدور عقا يو به طدور -باشد  ميتسل يكه منافاي به گونهو اعتماد به فکر و عقد خود،  يتعمق و موشکاف

ي، حدر عدامل)سد  يز نيجدا -د كنديد تأويمخالف آن د از ائمه ياعمال را عقد مستقد خود قرار دهد و اگر كالم

م يكه به آن خدواهبرده اس  عقد بهره  ياستقالل ياز كاركردها در عمد بر خالف اقوالشوي البته (  19، ص1912

ن صدورت يدر اكه داند و معتقد اس  مي در تعارض عقد و نقد، عقد را مرجح يگريد ين در جايهمچناو پرداخ   

  (13ص ، ق1189، ي)حر عاملكرد توان به نقد معارض اعتنا ينم

بدا اعتقدادات عامده اس  تا ما امر شده به داند كه ي  عقد به طور مطلق را از اعتقادات عامه ميحج شيخ عاملي

شناخ  امام حجد  اسد  وي معتقد اس : عقد دربارة ن حال يدر ع(  121ص ، ق1189، يحر عامل) ميمخالف  كن

  (121، ص 1ب، ج -ق1120، يحر عامل)از از امام كند ينينکه ما را بينه ا

بدر  ين مبنداد كه بر فرض تسامح در قبدول ن در معاصدريگوي، مالفوائد الطوسيهاز  يدر موضع يخ حر عامليش

 ين استدالل موجب جدواز عمدد بده عقدد بدراي  خداوند، ايبر ابطال رؤ يد عقليدل ةليبه وس ياستدالل امام عل

حدر ) گدرانيات به خاطر وجود فارق، باطد اس  و تنها ائمه از كمال عقدد برخوردارندد نده دي؛ چون قنيس گران يد

ز يفدارق جداات با عددم يز اس ؟ قيجا يف بر قويات ضعيسد: پس چگونه قينويم يو(  120 ، صق1189، يعامل

 ح باشد؟ يچگونه با وجود فارق صح؛ س ين

 ذومراتب بودن عقل. 1ـ5

ن يبداالتر« و جندود عقدد و جهدديحدد»مراد از عقد در دارد   يعقد اقسام و مراتبكه معتقد اس   يخ حر عامليش

عقدد  ةدرجدن يمنددان از بداالتربده بهره يفدياحکدام تکل؛ اما ف بر آن مترتب اس يعقد اس  كه تکل يكمالة مرتب

 محدض يا تفضدليداعمال صالح آندان باشدد، ة از جانب خداوند به واسط يتواند تفضليس   كمال عقد ميمنحصر ن

كده بده  يپس عقد نسب  به زمان(  10ق، ص 1189)حر عاملي،  عقد باشدية بر پا يق عمليتوفة ا به واسطباشد و ي

كندد كده ين برداشد  ميو چنديدو از احاداص اس   ش عمد نکرده و كماالت بر آن افزوده نشده اس ، ناقيمقتضا

  (11ص ، ق1189، يحر عامل) ف كرده اس يمکلف به تکلد، صاحب عقد را قبد از اكمال عقد، خداون

 يخ حر عامليعقل از منظر ش يهاکارکرد. 2

، يكداركرد ن درندد از: ان كاركردهدا عبارتيشده اس   ابيان دانش كالم، سه نو  كاركرد مهم ة عقد در عرص يبرا

ن سده كداركرد بده سده يدعقد را به اعتبار ا ي(  گاه1931 ان،ينصرتو  : برنجکارر ك) يو كاركرد ابزار يكاركرد عمل

ان يدب يعقد را منبع مسدتقد معرفد  اعتقداد يعاملشيخ حر چه كنند  اگرمي ميز تقسين يو ابزار ي، عمليقسم ن ر

كه معرفد   ياز عقد ابزار يدر خدم  به نقد سخن نگفته و حت يو عمل يمستقد عقد ن ر ينکرده و از كاركردها
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از  عمدالً ياورده اسد ؛ ولديان نيبه م ينقد اس  سخن يبلکه درصدد كشف مقصود و محتوادهد، يارائه نم يمستقل

 بهره جسته اس  مستقد عقد كاركردهاي مستقد و غير

 يعقل نظر. 2ـ1

 د دارد:در تفسير عقد ن رى و عقد عملى، دو ن ريه وجو

تفاوتى ميان عقد ن درى و عقدد عملدى وجدود زمينه اين اس  كه عقد، مبدأ ادراك اس  و در اين  لاوة ن ري

د، مبددأ ادراك آن، عقدد ن درى ناميدده اشدندارد؛ بلکه تفاوت، در هدف اس   اگر هدف از ادراك چيزى، شدناخ  ب

د، مبدأ ادراك آن، عقدد عملدى ناميدده اشعمد بمانند شناخ  حقيق  هستى؛ و اگر هدف از ادراك چيزى، ؛ شودمى

ايدن ن ريده بده   ديده بودن صبر و ناپسند بودن جدز مانند شناخ ِ نيکو بودنِ عدل و زش  بودن ظلم، پسن؛ شودمى

 مشهورِ فالسفه نسب  داده شده اس   بر اسات اين ن ريه، عقد عملى، مبدأ ادراك اس ، نه تحريک 

ميان عقد ن رى و عقد عملى، جوهرى اس ؛ يعنى تفاوت، در ماهيد  كداركرد  اين اس  كه تفاوت دومة ن ري

آنهاس   عقد ن رى، مبدأ ادراك اس ، خواه هدف از ادراك، معرف  باشد يا عمدد؛ و عقدد عملدى، مبددأ تحريدک 

و  يشدهرير)ر ك: محمددي  عقد عملى، اجراى مدرَكات عقد ن رى اسد ة اس  و نه ادراك  به بيان ديگر، وظيف

  (119و  112، ص1، ج1901همکاران، 

آن اس  كه عقدد عملدى،  ترو صحيح اس  تر، نزديک«عقد»ة نخس ، به مفهوم واژة رسد كه ن ريبه ن ر مى

دهدد، هدم به مبدأ ادراك و تحريک تفسير شود؛ زيرا شعورى كه بايدها و نبايدهاى اخالقى و عملى را هدف قرار مى

  (119، ص 1)همان، ج کمبدأ ادراك اس  و هم مبدأ تحري

، 1931هاسد  )برنجکدار، ها و نيس ها، هسد در هر روي مراد از كاركرد ن ري عقد كشف حقايق ن ري، واقعي 

 (  تقسيم عقد به ن ري و عملي، به اعتبار مدرَكات عقد اس  نه اينکه خود عقد دو قسم داشته باشد 112ص 

)برنجکدار،  اسدتفاده از آن اسد ة و تفاوت در نحواس   يممکاتب مهم كالة عقد مورد قبول هم يكاركرد ن ر

بهدره بدرده اسد    يكالمد يهااستنباط آموزه يبرا ياز عقد ن ر يمتعدد يهابه گونه خ حريش(  110 ، ص1931

 هاس   ن گونهياد اياصط يبرا يما در آثار و يحاصد استقصاآيد، ي ميآنچه در پ

 کشف استلزامات. 2ـ1ـ1

يابد  در اين روش عقد بدا اسدتفاده از هاي كالمي جديد دس  مي، به آموزه«كشف استلزامات»عقد ن ري با 

هاي پيشين، به برقراري ارتباط ميان آنها و با كشف مالزم  ميان آنها، به صح  عقايدد جديدد اعتدراف آموزه

ل  و اسدتفاده از مندابع كند  ايدن روش عدالوه بدر سدهوكرده و زمينه را براي اعتقاد به آموزة جديد فراهم مي

هاي كالمي بسيار كارگشاسد   در علدم كدالم از ايدن روش بدراي اسدتنباط و صحيح قبلي، در افزايش آموزه

 اثبات، بسيار استفاده شده اس  

 از اسدتفاده بدا  يپردازد  ويمن و كافر مؤر و شر با ميافعال خة ان مالزمي، به بجبر بطالن اثباتدر  يعامل خيش
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 و ريدخ و يعاصد و عيدمط و كافر و مؤمن وجود به توجه نيكمتر با عقدد يگومي استلزامات كشف و ين ر عقد

 يگداه فاسدق و شودمي فاسق يگاه عادل نيهمچنو  شودمي مؤمن يگاه كافر و، كافر يگاه مؤمن نکهيا و شر

ابد كده ييمچون انسان بالوجدان در  بنابراين (1و  9، ص ب-تابي، يحر عامل) بردي ميپ جبر بطالن به، كندمي توبه

 از شدر و ريدخ ندديبيكه م يوقتز يو ن نديگزيا كفر برميمان يا يبه سو يريار و اراده مسينش خود، با اختير بييبا تغ

، )همداناسد   و انسان مختار، رممکنيغ و باطد جبركه  ابدييمدر پساس ،  شده واقع بلکه و ممکن كافر و مؤمن

  (211، ص1912، يحر عامل) داندمي بندگان از قدرت ينف مستلزم را جبر نيهمچن يو  (3ص 

 ديدگويپدردازد و مدمدي ي  علديو با افضلياحاد يان مالزم  برخيبه ب در اثبات افضلي  امام علي خيش

بدر اسدات  كه مباهله وياحاد زين و گذشته تواتر حد از نيقيفر نقد به كه يعل و امبريپ يبرادر مانيپ وياحاد

 ،مسدجد بده ة عليخان در جز درهاة هم بستن و سداالبواب ويحد زين و اس  يعل ،امبريپ نفس از مرادآنها 

، ص 9ب، ج -ق1120، يحدر عدامل) اسد  امدام افضدد ي،نقل و ي،عقلة ادل بر انب  اس  يعل امام  يافضلة الزم

ب، ج -ق1120، يحر عدامل) داندمي امامتشانة الزم را ائمه عصم  و  يافضل نيهمچن يو  (18، ص2ج ؛223

 ا توجده بدهبو پردازد مي رانيو وجوب وجود سف ين حکم  الهيبه مالزمة ب  امام  و نبوت اثبات درو   (02، ص 1

 و اسد  واالتدر مخلوقات عيجم و ما از كه ميدارصانعي  و خالقكه  ميكرد ثاب  يوقت سدينومي ن آنهايب استلزامات

 آندان و كندمي افاضه بندگان و خلق به آنان قيطر از كه دارد خلق در يرانيسف كه شودمي ثاب  ... و اس  ميحک

  (33، ص 1ب، ج -ق1120، ي)حر عامل كننديي ميراهنما .   و منافع و مصالح به را بندگان

 و محمدد نکهيا بر دارد دالل  حيصر طور به ويحد نيا: سدينومي امام  اثبات در يثيحد انيب ازپس  يو

 انکدار و اسد  واجدب يعلد شدناخ  و اع طا نکهيا بر دارد دالل ز ين .هستند موجودات نشيآفر عل  يعل

سدرپيچي  و ،واجدب مدردم رب او اطاع  و اس  نينفر و لعن مستحق يعل حق منکر واس   حرام يعل امام 

اسد   امامد  رشيپذ لوازماز  اونسب  به ان يعص اطاع  از امام و حرم  انکار و وجوباس ؛ زيرا  حرام اواز فرمان 

  (33، ص 1ب، ج -ق1120، ي)حر عامل

 .رساندي ميديجد ياعتقاد مسائد كشف به را ما آن مالزمات كشف و ين ر عقد ادراكاتحاصد آنکه 

 يعقل عمل. 2ـ2

و معتزلده قائدد بده ه يامامطه از كاركرد و ادراك عقد مورد اختالف متکلمان اسالم قرار گرفته اس   متکلمان ين حيا

ا يدو  ين كاركرد را قبول ندارند  من ور از عقدد عملديو، حنابله و اشاعره ايو در مقابد اهد حداند ادراك عملي عقد

  (111 ، ص1931برنجکار، )افعال  يس  از ادراك حسن و قبح ذاتا عقد در علم كالم، عبارت يهمان كاركرد عمل

ة قاعدد يكندد  در مدوارديو احکام آن استفاده م ياز عقد عمل ياز مباحو كالم يدر اثبات برخ يخ حر عامليش

از قواعدد  يكده برخدچندان؛ كنديم كمک ميبه طور مستق يكالم يهابه متکلم در استنباط آموزه يحسن و قبح عقل

 مهدم اثبدات ن اصدديدز با تمسدک بده ايرند نيگيماي از مسائد كالمي ديگر را دربرتهكه خودشان دس يمهم كالم



63     ،6271اول، بهار و تابستان  شمارههشتم،  سال 

سدسس و  ميپدردازمدي شدوند،يحسن و قبح اثبات مة م با قاعديكه به صورت مستق يان مسائليشوند  لذا ابتدا به بمي

ق عقدد يدن حال از طريمؤثرند، و در ع ياز مسائد كالم ياكه هر كدام در استنباط و اثبات دستهيي را ربنايز يقواعد

 م يرسيدر هر قسم  برمرا خ حر يش يو آرادهيم ضيح ميتواند، كشف شده يو حسن و قبح عقل يعمل

 يحسن و قبح عقلة استدالل به قاعد. 2ـ2ـ1

 واجدب خداوندد بدر ديگويپردازد و ممي افعال، به اثبات امام  يحسن و قبح ذاتة با استفاده از قاعد يخ حر عامليش

 خدود صددق بدر يبرهان زين او و دنكن رجو  او به دانندنمي كه ييزهايچ در مردم تا كند منصوب را يشخص اس 

  (909، ص ق1189، يحر عامل) اس  ممتنع خداوند بر حيقب و اس  حيقب امام نبود رايز؛ باشد داشته

 فاضدد بر مفضول كه اس  حيقب نقالً و عقالً رايز؛ اس  امام افضد قطعاً: سدينومي امام  يافضل اثبات در يو

 و نرف  منبر بر يعل امام چرا نکهيا عل  انيب درهمچنين  و  ا(91، ص 2 ب، ج-ق1120، يحر عامل) شود مقدم

 رفته باال منبر بر او و بودند كرده ع يب يگريد با مردم رايز؛ نداش  را كار نيا قدرت اود: سينومي، نکرد حق اظهار

 بده خداوندد بدر و اسد  حيقبد طاقيماال فيتکل رايز؛ نداش  يفيتکل يعل پس؛ بود شده يعل امام مانع و بود

  (11، ص ق1189، يحر عامل) كند طاقيماال فيتکل را يكس كه س ين زيجا حق اهد اتفاق

 از گناهدان بخشدشد: سينوميند ايحسابرس و ام يق روز در ائمه نقش انگريب كه ياتيروا انيب از پس خيش

 بده اغدرا  بده منجدر نينابراب؛ دارد اختصاص افراد يبرخ به بلکه؛ س ين يكل معارض وجود خاطر به ائمه يسو

  (11، ص 1، ج 1911، يحر عامل) گرددنمي حيقب

 تدواتر و  يدحج بدر داللد كنند مي قرآن ختم به امر كه يثياحاد ديگومي قرآن تواتر و  يحج اثبات در يو

، ي)حدر عدامل اسد  حيقبد و باطد دو هر كه دنشومي طاقيماال فيتکل و جهد به ياغرا مستلزم وگرنه؛ دندار قرآن

 و دانددمدي قدرآن تدواتر بدر ديدل را مستحب و واجب نماز در قرآن  ئقرا وياحاد نيهمچن  وي (00، ص ق1121

 شدده ينهد از آن كده اسد  نيد در بدع  نيا و گرددمي باطد نماز، شود خوانده نماز در قرآن ريغ اگر: سدينومي

  (03، ص ق1121، ي)حر عامل اس 

 بده امدر ائمده وياحاد: ديگومي وكند مي استناد قاعده نيهم به قرآن تدايز و فيتحر رد در نيهمچن يو

 يفديتحر و دتايز قرآن در اگر  اندداده وعده قرآن حرف هر تالوت بر را ياريبس ثواب و كرده قرآن قرائ  و ميتعل

  (00، ص ق1121، ي)حر عامل بودمي حرام قرآن تالوت و، حيقب قرآن قرائ  به دستورداش  راه مي

 قبح نقض غرض -2-2-2

از فعدد  ين اسد  كده اگدر فدردين قاعده اي  من ور از ااس حسن و قبح، قبح نقض غرض ة از متفرعات قاعد يکي

را  ين فدرديچند ، عقدالًداردرا انجام دهد كه با هدفش منافات  ين انجام فعد، عمليدر حاما داشته باشد،  يخود هدف

در بده دسد  آوردن  ين معناسد  كده هدم سدعيدن كار به ايرا ايز؛ داننديش ميض خواو را ناقض غر، مذم  كرده

 كوشد مي را دارد و هم در راه افساد آنچيزي 
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 عصدم  وجدوب در هيامامد يگويو مكند مي استفاده قاعده نيهم ازنيز  ايانب عصم  اثبات در يعامل حر خيش

 شدان،يا اعمدال و هاگفته از کيچيه به باشد، زيجا معصوم يسو از سهو صدور اگر: اند كرده استدالل گونهنيا امام

 از هددف بدا نيدا وشدد با حج  و ديدل گرانيد يبرا تا كرد تواننمي اعتماد شانيا كردار و هاگفته نينخست يحت

 الزم ،نباشدد معصدوم امدام اگدر  (38، ص1903، يحدر عدامل) اس  غرض نقض و ندارد تناسب نيمعصوم انتصاب

حدر ) اسد  ياله غرض نقض رايز؛ اس  حيقب نيا و باشد كرده امر خطا از يرويپ به را بندگانش خداوندكه  ديآمي

  (00، ص1903همو، ؛ 180، ص ق1189، يعامل

 اسدتفاده با يشرع حکم استخراج در يظن استنباط جوار عدم انيب در الطوسيه الفوائد كتاباز  32ة ديفا در يو

 اسدتخراج در يظند اسدتنباطات اگركه  كندمي انيب و پردازدمي ديتحل به غرض نقض قبح ةقاعد و يعمل عقد از

ي منتفد كتدب اندزال و رسدد ارسدال ةديفا و شودمي نيد در اختالف موجب ،باشد حج  ظن و زيجا يشرع حکم

  (181، ص ق1189، يحر عامل)اس   حيقببوده،  ياله غرض نقض نيا كه شودمي

 حاصدد طداقي ال ما فيتکل در جز ،حرج به قطع نکهيا اثبات درو  طاقيال ما فيتکلبطالن  در يعامل حر خيش

 غدرض نقدض قدبحة قاعدد از اسدتفاده با ي  و(122، ص 1، ج 1911، يحر عامل) دآورمي ياريبس اتيروا د،وشنمي

 وگرنده؛ شودنمي حاصد ،جحر به نيقي و قطع امکان طاقي ال ما فيتکل در جز و اس  مجمد حرج ينف: سدينومي

 ؛باشددمدي حيقب كه اس  غرض نقض نيا و، (121، ص 1، ج 1911، يحر عامل) شدي ميمنتف و رفع فيلاتکة هم

    (11، ص 1، ج 1911، يحر عامل) اس  واجب خداوند يسو از بندگان ينه و امر و فيتکل رايز

 ز استفاده شده اس  ياثبات قاعده لطف ن يقبح نقض غرض، برا ياز حکم عقل

 لطفة قاعد. 2ـ2ـ3

 عداملي حدر شيخشود  هاي كالمي از آن استفاده ميقاعدة لطف يکي ديگر از قواعدي اس  كه در اثبات برخي از آموزه

 آوردكافر مدي خلق عل  بيان دررا  دليد دوازده يد،صتفبه و پردازدكافر مي خلق عل  به اعتقادي فروعات اثبات در

 ( 2ب، ص -تا)حر عاملي، بي ندگردميازب اس  عملي عقد كاركردهاي از كه لطفة قاعد بهاز آنها  برخي كه

 و قدبح ظهور موقع در ؛ زيراداندايمان مي سنحُ زيادت يا ايمان سنحُ اظهارة اراد را كافر خلقادلة  از يکي وي

 اشديا چراكده؛ اس  خداوند عناي  و توفيق و لطف اين و شودآشکار مي آن حسن و ايمان نعم  ارزش كفر، زشتي

 بودن خائف و ترسان را كافر خلق ديگر دليد همچنين وي  (1)همان، ص  شوندآشکار مي و شناختهخود  اضداد با

 و فدوز و شدهادت مقدام بده رسيدن به كه داندخدا مي جانب از بزرگي لطف را اين و داندتقيه مي به عمد و مؤمن

)حدر  دانددلطدف مي ندوعي را منکر از نهي و معروف به امر همچنين وي  (0)همان، ص  گرددمي رستگاري منجر

 ( 202ق، ص 1192عاملي، 

 دفع خوف و دفع ضرر محتمل. 2ـ2ـ4

يکي ديگر از متفرعات حسن و قبح عقلي، قاعدة دفع ضرر محتمد و دفع خوف اس  كده برخدي از مسدائد كالمدي بدا 
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روايدات  تأويدد و جمدع به يمهد اسم به تصريح جواز بيان در عاملي حر شيخشوند  استفاده از اين قاعده، اثبات مي

مخدتص  را دال بر عدم جواز تصريح به اسم مهددي روايات ،محتمد ضرر و خوفة دفع قاعد بر تکيه با و پردازدمي

 ( 11الف، ص-ق1120)حر عاملي،  كندبيان مي تخصيص اين مؤيد را نصوص وداند زمان خوف و خطر مي

 يعقل ابزار. 2ـ3

دارد   يي  كاركردهدايدمنبعة د  عقدد در محددودانمستقد عقد در خدم  به نقد ياز كاركردها يو عمل يعقد ن ر

، نقد منبدع مسدتقد ياز مسائد كالم يبرخ يبرا ي، و گاهاس  يعقد خود منبع معرف  اعتقاد يگر گاهيدعبارتبه

ن مدوارد، عقدد يددر ا اساسداًرد  يدگينقد قرار مدر خدم   ين موارد عقد به عنوان ابزارياس  نه عقد  در ا يمعرفت

ن يداز ا ييهداندک نموندهي  ااسد نقدد  يدهد؛ بلکه عقد درصدد كشف مقصود و محتدوايارائه نم يمعرف  مستقل

 م يكنمي مرور يخ حر عامليشكاركرد عقد را در آثار 

 و استدالل به آن ياثبات تواتر معنو. 2ـ3ـ1

مدا نقدد  ينه بده تدواتر بدراي  بعيالفاظ رواة ن معنا كه ممکن اس  هميبه اي؛ معنو ياس  و گاه يلف  يتواتر گاه

 يواحدد يرسدند، معندايو مختلف، كه از ن ر كثرت به حد تدواتر مياز احادشمار بسياري از مجمو  باشند؛ اما نشده 

 يدن معندايرون كشديدب نقد شدده اسد   ين معنا به تواتر معنويشود كه اين صورت گفته ميشود  در اياستنباط م

  اسدتدالل بده تدواتر معندوي و رديدگيصدورت م يعقد ابدزار ةليات متعدد و با الفاظ مختلف، به وسين روايواحد از ب

 رود  ينقد به كار مآوري ي قطع ياس  كه برا ييهاوهياز ش يکبي به آن، يادستي

شدان ياخبار استدالل كرده اسد   ا يتواتر معنوبه  امبر اكرميدر اثبات ظهور معجزه از جانب پ يخ حر عامليش

، ص 1ب، ج -ق1120، يتجاوز كرده اس  )حدر عدامل يو معنو يد اخبار نصوص و معجزات از حد تواتر  لف يگويم

توسدط آنهدا  كه انجاماس   شان سر زدهيخارق عادت از ا ين اخبار دالل  دارند كه اموريا ةگر هميبه عبارت د  (11

 شود نيز اثبات مي يكه به تواتر معنوتنها به تواتر لف ي، ن معنا نهيو اس  يمردم ممکن ن

 فيتوص. 2-3-2

هاي ديني، متکلم بايد به تبيين و توصيف الفداظ منقدول بسدردازد تدا مخاطدب بده فهدم گاهي در انتقال آموزه

ديني، الفاظ و صدفاتي بدراي مطلوب از آموزه برسد و ابهامي در ذهن او باقي نماند  براي مثال گاهي در متون 

شود، و متکلم بايد آن صف  را توصيف كند تا خداوند به كار رفته كه صرف نقد معنا، موجب ابهام در فهم مي

 مراد گويندة سخن روشن شود 

 ملدک بده هداآسدمان خلق ضيتفو ويحد بارةدر الطوسيه الفوائد كتابدوم  شص  وة ديفا در يعامل حر خيش

 مثدد خداص صدورتي انشا يمعنا بهاز انسان و ملک  خلقصدور   اس  يمتعدد يمعان يدارا خلقكه  سدينومي

 ياشدکالم، يسدازمدي رهيدغ و شدمع و گدداز  ما از کيهر كه ييهاصورت اي و ساخ  گد از يسيع كه يصورت
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 حدر خيشد .اسد  خداوندد مخصدوص، ينقلد و يعقلة ادل برانب نهايا ريغ و عقول و اروا  و اجسام خلق يولندارد؛ 

 معتقددو  (221، ص ق1189، يحدر عدامل) كنددمي انيب را خلق ضيوفت قيدق يمعنا خلق، لف  فيتوص با يعامل

 ( 211ق، ص 1189)حر عاملي، كنند تفويض مي با همرا ، خلق و رزق وياحاد يبه طور كلكه  اس 

شديخ  .پردازدسحر مي با آن فرق و اعجاز معناي توصيف به پيامبر معجزات اثبات برايوي همچنين 

 و سحر تعريف در اس  ودور  معجزات از جادو و سحر احتمالگويد كه مي معجزه با جادو و سحر تفاوت در

انجدام  آنچده و دنده انجام دنخواهمي را آنچه دنتوانهميشه نمي كاهن و ساحر زيرا؛ گنجدنمي معجزات جادو

 مردگان كردن زنده به قادر آنان .حقيق  نه اس  خيال و اشتباه و خطا آن در غالباً و نيس  شايع دهند،مي

 ساحران از كارهايي چنين كه دانندعقال مي .ستند    نيو قرآن مثد آوردن و پيري ازپس  جواني برگرداندن و

 اثبات را آن بودن سحر و شعبده و حيله نتوانستند تأمالت و جووجس  ازپس  دشمنان و آيدبرنمي كاهنان و

 اعلم نزد معجزات، ولي شودظاهر مي آنها مانند و زنان و عوام نزد    و جادو و سحر اينکه ديگر تفاوت .كنند

 از بعضدي بدر شدعبده و حيلده سبب آنکه حال؛ نيستند معجزات اين رد به قادر اهآن و گرددآشکار مي عقال و

 امام كه حديثي در را« ظاهر»ة واژ  ايشان (91و 99، ص 1ب، ج -ق1120)حر عاملي،  دگردآشکار مي مردم

 زمدان غيدر بده مخصدوص يدا امام بودن ظاهركه  دنمايتوصيف مي چنين ،كندمعرفي مي ظاهر را زمان

 بدراي، اس  غايب كه اماميكه   نيس شکي ؛ زيراام  بعض براي ولو، اس  امام ظهور مراد يا ،اس  غيب 

 غايب چه اگر، باشد امام نسب و اسم بودن فومعر ظهور از مراد   احتمال سوم آن اس  كهاس  ظاهر برخي

 ( 110، ص 1ب، ج -ق1120)حر عاملي،  اس 

 يبدرا ظداهر حسدب بدر تدواننمي كه مشکد نيا به پاسخ در و جهد عقدجنود  ويحد انيب ازپس  حر خيش

 رو از مدراد و غدرض ديدگوي مديو .دزپردامي ادبار و اقبال فيتوص به كرد تصور را كردن پش  و كردن رو عقد

 مطلدب تا كندمي انيب محسوسات از يمثال يو  اس  عقد يفرمانبردار و اطاع  راظها، عقد كردن پش  وكردن 

 ؛برگدرد ديگومي سسسو  برو ديگومي او به ،كند امتحان را اشبنده بودن عيمط بخواهد كه يكس: گردد ترفهم قابد

 بده داد قددرت مالئکه و جن به كه ييخدا عالوههب .گردد تمام حج  و شود ظاهر او در اطاع  اظهار نکهيا يبرا

 را كدردن پشد  و كردن رو آن يبرا بتوان كه باشد كرده خلق يصورت به را عقد س ين ديبع ،درآيند انسان شکد

  (11، ص ق1189، يحر عامل) كرد تصور

 طداقي ال مدا فيدتکل موجدب و اسد  حيقب عقد، از كردن نطق طلب كه شبهه نيا به پاسخ در نيهمچن يو

 يمتعدد يمعدان بلکده، سد ين نطدق طلب تنها« استنطقه» يمعن: ديگومي ود پردازمي مفردات فيتوص به ،شودمي

 يزيدچ بدا انسدان بسداچده و اسد « مهكل » يمعن به استنطقه كه كندمي نقد را يمطالب صحا  كتاب از  وي دارد

 سسس شيخ .كندمي صحب  يريگعبرت و حسرت نايب يبرا ياخانه اب مثالً؛ فهمدنمي را يكالم كه ديبگو سخن

  (12، صق1189، يحر عامل) كندمي استناد شاعر قول به معنا نيا دييتأ يبرا
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 اريبسد كه اس  يمعان از يکي هم نيا رايز؛ باشد ادراك و فهم نطق از مراد اس  ممکن ديگومي ادامه در يو

 احتمال كه كندمي انيب يو .باشد حال زبان با دادن خبر يعني يمجاز نطق نطق، از مراد نکهيا اي و رودمي كار به

 سد ين الزم يولد ،درآورد نطدق به را يزيچ هر كه دارد قدرت خداوند و باشد يواقع نطق همان نطق، از مراد دارد

 ربد كده ياتيآ به سسس  شيخ دارد خاص يحکم يموجود هر نطقبلکه ؛ ن باشدزبا مثد يياعضا با نطق صرفاً كه

  (19، ص ق1189، يحر عامل) دينمامي اشاره د،نكنمي دالل ي زيچ هر بودن ناطق

 ليتأو. 2ـ3ـ3

شدود، عقد ابزاري با مشاهدة صفاتي دربارة خداوند كه معناي ظاهري آنها موجب اثبات برخي صفات نقص در خداوند مي

 اثبدات در عداملي شديخپردازد  ت مذكور در متون ميبراي اينکه در ظلمات تجسيم و تشبيه گرفتار نشود، به تأويد صفا

 در ما و آسمان در پروردگار كه مضمون اين با موسي پيامبر خدا، حضرت از روايتي بيان ضمن ،خداوند بودن المکان

 و اسد  مکان از منزه خداوندا زيراس ؛ مجاز  قطعاً، اس  آسمان در خداوند اينکه نويسدآن مي تأويد در هستيم، زمين

 نده اسد  معندوي علدو از علدو، مراد و شده بيان علو جه  به سما  و اس  داشته وجود باشد مکاني اينکه از قبد

 ( 119، ص 1ب، ج -ق1120)حر عاملي،  برند پي او ذات هكن به و كنند مشاهده را آن توانندموجودات نمي يعني ؛حسي

 محدو بخواهدد را چده هدر خداوندد» عندوان تح  يباب در و داندمي مجاز اتيروا در را بدا  لف  نيهمچن يو

، 1، ج 1911، يحر عدامل) «شود جاديا يرييتغ او يازل علم در نکهيا بدون ،كندمي اثبات بخواهد را چه هر و كندمي

 خلدق علدم در رييتغ بدا  و اس  مجاز نجايا در بدا  لف  د:سينومي و آوردمي  بدا بارةدر ياريبس اتيروا  (213ص 

 بددا  نکدهيا جز؛ اس  هيشب و کينزد نسخ به بدا  و اس  محال خداوند بر جهد رايز؛ خداوند يازل علم در نه اس 

  (221، ص 1، ج 1911، يحر عامل)اس  قدر و قضا احکام مخصوص

؛ گيدردميصورت  بدا  اهلل حجج و انبيا علم در گاهي  اس معتقد و كنداشاره مي الهي حجج و انبيا علم در بدا  به وي

 ( 221، ص1، ج 1911)حر عاملي،  گرددآشکار مي سرع به بدا  اين حکم  زيرا؛ شودمنجر نمي آنها تکذيب به اينولي 

 الفداظ ديدتأو بهي، نقل و يعقلة ادل باآنها   مخالف خاطر به و شماردمي مجاز را ن يط وياحاد يعامل حر خيش

 مطلدب نيا رب و اس  ق يحق از ترغيبل و ق يحق از شيب يعرب زبان در مجاز: دسينومي و پردازدمي آنها در موجود

گر انجدام شدود و در هدر يد ينقلة ادل و هيمقال و هيحال ائنقر وجود د بايبا مجاز بر اتيروا حمد ؛ لذادارد وجود اجما 

  (21، ص الف-تابي، يحر عامل) ات را به دلخواه حمد بر مجاز كرديتوان روايي نميجا

 درك را او و ندديبنمدي را خداوندد يچشدم چيهد» عندوان بدا يبداب ضمن در خداوند،  يرؤ عدم دراثبات يو

 انگريدب اتيدروا نيدا  آوردمي را ياريبس اتيروا، «يداريب در نه و خواب در نه و آخرت در نه و ايدن در نه كند،ينم

و  انددكدرده ديدتأو    و« االبصدار دركدهت ال»ة يدآ ديددل به را  يرؤ وهمم اتيروا از ياريبس ائمه كههستند  آن

 از مدراد ايد نندديبمدي را او مدانيا قيحقا با هاقلب نکهيا به اس  يقلب  يرؤ خداوند،  يرؤ از من ور كهاند فرموده

ي را اريبسد اتيدارو نيهمچندوي   (101دد111 ، ص1، ج 1911، يحر عدامل) اس  ياله اتيآ دنيد خداوند، دنيد
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 هسدتند  يرؤ موهم كه همتشاب اتيروا و اتيآ ديگومي و كندمي انيب د،يآنمي اليخ و وهم در خداوند نکهيابارة در

  (109، ص 1، ج 1911، يحر عامل) شوندمي برده ديتأو به

 آن در آنچده و يكرس و اس  يكرس در زيچ همه كه اندمطلب نيا متضمن كه ياتيروا بارةدر يعامل حر خيش

 شدده، احاطده عرشة ليوس به يكرس نکهيا از مرادگويد: مي (219، ص1، ج 1911، يعاملحر )اس   عرش در اس 

 علدم، كدرده احاطده را يكرسد كده يعرشدمراد از  گريد عبارتبه  اس  شده اطالق علم عرش، به رايز؛ اس  علم

  (21، ص 1، ج 1911، يحر عامل) اس  كرده احاطه را زيچ همه س  كهخدا

د: يدگومي  ،سين فيتکل اهد آنکه با گرفته قرار ينه و امر مورد عقد چرا كهپرسش  نيا به پاسخ در حر خيش

؛ اسد  هيدقر اهدد يمعندا بده كه باشد «هيالقر وسئد» باب از اس  ممکن، گرفته قرار ينه و امر مورد عقد نکهيا

 و عقدد اهدد فيدتکل و ينه و امر يامعن به عقد شدن ينه و امرممکن اس   پس .كن سؤال هيقر اهد از يعني

  (11، ص ق1189، يحر عامل) باشد عقد صاحبان

 البتده .بدرديم ديدتأو به را اتيروا وكند مي استفاده يابزار عقد از اتيروا استنباط در يعامل حر خيش نيبنابرا

  (11، ص1912، يحر عامل) س ين زيجا محکم ديدل و نص بدون ن مطالبيا ديتأوكه  اس  معتقد يو

 شبههپاسخ به . 2ـ3ـ4

د يددارد  متکلم بايباز مة ح آموزيمخاطب را از فهم صحهمين شبهه و  شوديجاد ميشبهه ا يكالم يهاگاه در آموزه

نجدا عقدد ي، پاسدخ دهدد  در ااندوارد شده ياعتقاد يهاكه بر آموزه يانتقال روان و بدون ابهام آموزه، به شبهات يبرا

نکده در يعدالوه بدر ا يخ حدر عدامليش اس  كهكند  گفتني يم ينيآفرنقشنده كالم، ي، با توجه به مقصود گويابزار

گويدد يمد يدهدد  ومي واحد يبه تمام شبهات پاسخ يدهد، در موضعيپاسخ م يبه شبهات اعتقاد يمواضع متعدد

حدر ) باطد اس اند و هر چه چنين باشد، نيقيند، معارض با هست ند و در حد شک و ظناكه تمام شبهات شبههازآنجا

  (01، صالف-تابي، يعامل

 مکدان خداوندد آنکده حدال ،اس  تصور قابد مکان به نسب  عقد ادبار و قبالن شبهه كه ايا به پاسخ در يو

 يهاپاسخ، بود نشده خلق يمکان هنوز زمان آن در كه بوده عقد خداوند مخلوق نينخست ن شبهه كهيز ايو ن ندارد

بده  مدثالً. كدرد تصدور مکدان بدون توانمي را ادبار و اقبال كه كندمي انيب يمثال ذكر با جمله از  دهدي ميمتعدد

 الزم، نددارد مکان جهد و علم موارد نيا در كه طورهمان  برگردان يرو جهد از و كن رو علم به ييگومي يكس

  (10، ص 1189، يحر عامل) شود داده نسب  يمکان به خداوند به عقد ادبار و اقبال س ين

ي ضدنق و يحلد پاسدخ ائمده ويداحاد لهيوسد هبد ائمده امام  اثبات در دورة شبه رد در يعامل حر خيش

 بدين قرارند: ،كندمي انيب حر خيش كهاي يحلادلة  .دهدمي

 بدر نده اس  آنان ثاق و و صدق بر متوقف نصوص نيا ثبوت و اس  معجزات و نصوص بر متوقف هاآن امام   1

 ؛شودنمي جاديا دور لذا و ؛امامتشان
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 ؛گرددمي تام ديدل معجزات به شدن اضافه با کنيول باشدمي امامتشان بر ائمه يادعا اگرچه نصوص نيا  2

 ؛بود خواهد معتبر بعد و قبد امامان بر ائمه  يروا ،ميندان معتبر را خودش امام  بر ائمه از كدام هر  يروا اگر  9

 ؛اس  واجب رخودشانيغ و خودشان حق در آنها اتيروا قبول پس  دارند اجما  ائمه صدق و وثوق بر ام   1

 ؛كنند ثاب  زين معجزات با را ادعا نيا توانندمي رايزنيستند؛  متهم خود امام  اثبات اتيروا در آنها  0

 شدانيا نبدوت بدر ندص بدر مشدتمد قرآن زين امبريپبارة درد سينومي و پردازدي مينقض پاسخ به سسس يو

كده  گفد  ديدبا پدس .دارد وجدود شدانيا نبدوت بدر ايدانب نقد زين و نبوتشان بر شانيا خود از زين ينصوص واس  

داده  پاسدخ لهئمسد و شبهه نيا به كهبه هر شکد اس    متهم خود نبوت اثبات در نصوص انيب ةواسط به امبريپ

  (91، ص 1ب، ج -ق1120، ي)حر عامل داد ميخواه پاسخ تريقو بلکه و شکد همان بهنيز  ما ،شود

 بدا منازعه به ياعده چرا يعل امام  بر معجزات و نصوص كثرت به توجه با كه شبهه نيا به پاسخ در يو

 بده ائمده اعجداز و نصدوص ازآنجاكهد: يگومي نيچن شمردند، ديبع را او امام  و شدند مقدم او بر و پرداختند او

 ، ندزا و حسدد و اس ير حبه سبب ب مردم از ياريبس نکهيا و شدنمي انيب خوف و هيتق جمله از موانع يبرخسبب 

 شدمردن ديبع شک افتاد و همين موجب امام  در ،كردندمي انکار و يمخف امر يابتدا دررغم دانستن به را وياحاد

 كننددمدي دالل  متواتر نقد و قرآن عالوهبه .س ين يزيچ رد بر ديدل ،شمردن ديبع و استبعاد آنکهحال .ديگرد آن

 پدسنسذيرفتندد   را آنهدا امتشان يول ،كردند يمعرف را خود بعد يخلفا و اياوص واضح و ظاهر نص با گذشته يايانب

  (12، ص 1ب، ج -ق1120، ي)حر عامل شمارندمي ديبع ام  نيا در را آن مثد چگونه

 ت نقلياثبات حج. 2ـ3ـ5

 يعدامل حدر خيشكند  ينقش م يفايبه آن ا يبخشنقد و اعتباري در جه  اثبات حجي  عقد به عنوان عامل يگاه

 ،نباشدد متدواتر قدرآن اگدر: سددينومدي و كندمي مطر  يعقل استدالل قالب در را قرآن تواتر و قرآن  يحج اثبات

 يمتند و سد ين قدرآن به ياعتماد و نانياطمدر اين صورت  پس .گردديم باطد مطلق طور به قرآن به استدالل

 بده ائمده اسدتدالل و اجمدا  و ندص ديدل به الزمشود  ينم حاصد آن از هم ظن يحت بلکه، گردديم السند يظن

 ثابد  آن فيدتحر عددم و قدرآن تواتر جهينت در  اس  باطدنيز  قرآن تواتر ينف يعني ملزوم پس؛ اس  باطد قرآن

  (11، ص ق1121، ي)حر عامل شودمي

 حيصح و باشد نهيقر از يخال و واحد خبر قرآن كهآيد الزم مي ،نباشد متواتر قرآن اگر: سدينومي نيهمچن يو

ز يدن قدرآن تواتر ينف يعني ملزوم و اس  باطد الزم شک بدون  باشد ضعف  ِينها در بلکه؛ نباشد موثق و حسن و

  (12، ص ق1121، ي)حر عامل گردديم ثاب  ساده استدالل کي با قرآن تواتر پس  اس باطد 

 عدم تعارض عقل و نقل. 2ـ4

درصددد كشدف  يبه عندوان ابدزار يمستقد عقد در خدم  به نقد، و عقد ابزار ياز كاركردها يو عمل يعقد ن ر
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نقدد منبدع  يو گداهاسد   يعقد خود منبع معرف  اعتقاد يگر گاهيدعبارت بهاس   نقد  يمعنا و مقصود و محتوا

در خدم  نقد و در طدول آن  ين موارد عقد به عنوان ابزاريا اس   در ياز مسائد كالم يبرخ يبرا يمستقد معرفت

ن عقدد و ي، ممکن اسد  بديو عمل يدر عقد ن ر يعنيباشد، ي كه عقد منبع مستقد معرفتي هنگامن ي  بنابرااس 

توان بده ين صورت نميمعتقد اس  در ا يخ حر عامليشگرند، كه يکدين دو در عرض يرا ايز؛ فتديبنقد تعارض اتفاق 

ان يدم يچ تعارضديدر طول نقد باشد، هد كه عقدي هنگام(؛ اما 13ق، ص 1189حر عاملي، )كرد نقد معارض اعتنا 

سد ، ينقد ن رتبههمن مواقع، عقد يرا در اي  ندارد؛ زيرخ نخواهد داد و تعارض عقد و نقد اصالً موضوع عقد و نقد

س  تدا يدر فهم اعتقادات و در عرض نقد ن يوارد، عقد منبع مستقلن ميدر ا اساساًرود  يشمار مبلکه در طول نقد به

دگاه يدن در دي  بندابرااسد نقد  يبحو به تعارض بکشد، بلکه عقد در خدم  نقد و درصدد كشف مقصود و محتوا

 ن عقد و نقد وجود ندارد يب ين موارد تعارض مستقريدر ا يخ حر عامليش

 گيريجهينت

را  يد مدراد خددا و فروعدات فقهديتواند تفاصيو مستقالً نم ييتنهاعقد بهكه گرف   جهيتوان نتمي از آنچه گذش 

ع مختلدف يو شدراداشتند نميو امام  يبه نب يازيگر مردم نيبود دمي يكاف ي  اگر عقد در استنباط احکام الهكندان يب

 اس  حج   يسمعد ين و در اثبات دلياز د يرويتنها در اطاع  خداوند و پ ند  عقدشديدا نميپ

د بر عدم صدح  ي  با عقد، دليمخالف  روا واس  ات يرش روايعقد مالك پذكه معتقد اس   يخ حر عامليش

 يعقلد يهداده باشدد  اسدتدالليد از جانب معصوم رسديد بايتأو يولشوند، د يد تأويات مخالف عقد بايآن اس   روا

  يبر مقدمات ظن يد، نه مبتننمعتبر يبر مقدمات قطع يمبتن

و  ي، عملدين درد  از هر سه نو  كاركرد مهدم عقدد يول، ده اس نکرح يعقد تصر يچه به كاركردهاوي اگر

اثبدات  ي، برايعقد عمل ي، از كاركردها«كشف استلزامات»روش كارگيري با به خيش ار بهره برده اس  يبس -يابزار

   بهره برده اس   يالهران يو وجوب نصب سف جبر بطالن اثبات از جمله يمباحو كالم يبرخ

همچدون وجدوب امامد ، لدزوم  يمسدائلة حسن و قبح عقلي، با تمسک به قاعد ي،عقد عملة در عرص شيخ حر

متفدر  بدر اصدد حسدن و قدبح  يوفور به قواعد كالمدبه يف قرآن را اثبات كرده اس   وي  امام و عدم تحريافضل

 ده اس  نموو ضرر محتمد استدالل لطف و دفع خوف ة قبح نقض غرض، قاعدة همچون قاعد يعقل

پاسدخ بده شدبهات و  د،يد، تأوروايدات ين الفداظ وارده در برخدييف و تبيو، توصياحاد يبرخ ياثبات تواتر معنو

 اس    يخ حر عامليش يكالمة شيدر اند يعقد ابزار يهاينيآفراز نقشحجي  نقد، 

پديدد آيدد؛ تعدارض  ن عقد و نقدديبي كه از كاركردهاي مستقد عقد اس ، ممکن اس  و عمل يدر عقد ن ر

كدرد؛ توان به نقد معارض اعتندا ين صورت نميمعتقد اس  در ا يخ حر عامليشگرند، كه يکدين دو در عرض يرا ايز

    ندارد ي، تعارض عقد و نقد اصالً موضوعاس كه در طول نقد  يدر عقد ابزارولي 
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