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چکيده
شيخ حرعاملي به عنوان يکي از محدثان بنام نيمه دوم قرن يازدهم ،در پس چهرة حدديثي خدود متکلمدي اسد كده بده
روشهاي مختلفي به استنباط آموزههاي اعتقادي و دفدا از آن در برابدر مخالفدان پرداختده اسد وي در ايدن راسدتا از
روشهاي نقلي و عقلي بهره برده اس در اين جسدتار ضدمن پدرداختن بده جايگداه عقدد در من در شديخ حدر عداملي،
كاركردهاي عقد را در انديشة كالمي وي از خالل مطالعه آثار كالمي متعدد وي كاويدهايم اين پژوهش به طدور مسدتند
بيانگر آن اس كه شيخ حر عاملي اگرچه نقد را در استنباط اعتقادات اصد ميداند ،ليکن عمالً همچون ديگر متکلمان از
كاركردهاي سهگانة عقد استفاده كرده اس وي از كاركردهاي مستقد عقد ،يعني عقد ن ري و عملي و نيدز از كداركرد
غيرمستقد عقد يعني عقد ابزاري بهره برده و با روشهاي عقلي متعدد و متنو به استنباط آموزههاي اعتقدادي اسدالم و
مذهب تشيع و دفا از آن پرداخته اس او معتقد اس تعارض بين عقد ابدزاري و نقدد موضدوعي نددارد و در تعدارض
عقد ن ري و عملي با نقد ،بايد نقد معارض را به تأويد برد
کليدواژهها :حر عاملي ،عقد ،عقد ن ري ،عقد عملي ،عقد ابزاري
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مقدمه

كالم شيعه در سير تاريخي خود ،مدارسي را پش سر گذاشته اسد در ايدن ميدان تأثيرگدذارترين مددارت بده ترتيدب
تاريخي عبارتاند از :مدينه ،كوفه ،قم ،بغداد ،حله و اصفهان در اين ميدان مدرسدة اصدفهان از حيدو تندو جريانهداي
فکري موجود در آن و تأثيرگذاري بر انديشة كالمي اماميه ،جايگاه ويدژهاي دارد در ايدن مدرسده ،كده مقدارن حکومد
صفويان پديد آمد و به اوج فعالي خود رسيد ،سه جريان فکري قابد رصد اس  :جريان كالم حدديوگرا ،جريدان كدالم
عقدگراي فلسفي و جريان كالم عقدگراي غيرفلسفي (امتداد مدرسه حله) (ر ك :سبحاني و رضايي ،1931 ،ص)111
يکي از اتفاقات مهمي كه در اين دوره در فضاي فکري و معرفتي اماميه رخ داد ،نهض بازگش به حديو بدود،
كه پس از افول مدرسة قم در قرن چهارم و گذش شش قرن ،دوباره بر بخشي از دانشمندان برجسدته شديعه سدايه
افکند بهطوركلي ميتوان دو سرچشمة فکري براي جريان حديوگراي اصفهان ذكر كدرد 1 :جريدان حدديوگدراي
جبد عامد و از طريق افرادي مانند محمدبن حسن عاملي كه مهمترين فرد در انتشار جريان حديثي در اصفهان بدود
و حسينبن عبدالصمد عاملي و كمي بعدتر توسط فرزند و نوه صاحب معالم رواج پيدا كرد
 2جريان اخباريگري و بده طدور خداص مالمحمددامين اسدترآبادي در حجداز و سديدماجد بحراندي در شديراز
(سبحاني و رضايي ،1931 ،ص)110
بدينسان مدرسة اصفهان نمايندة نوعي انديشه اس كده بدا روايدات و احاديدو اهددبيد عصدم و طهدارت
نزديکي و هماهنگي بسيار دارد برخي معتقدند شيخ حر عاملي در فقه گدرايش اخبداري و در كدالم گدرايش حدديثي
داشته اس (همان ،ص  )123در برخي آثار ،از وي بدا عندوان اخبداري و در برخدي ديگدر بدا عندوان محدد (قمي،
1111ق ،ج  ،2ص  )111ياد شده اس برخدي او را اخبداري مياندهرو (سدبحاني1122 ،ق ،ج ،12ص )211و برخدي
ديگر اخباري افراطي (اسالمي ،1901 ،ص )910دانستهاند؛ اما بايد گف كه وي در فقه مسلک اخباريدان را داشدته و
در مواجهه با اصوليان ،رفتاري اعتدالي از خود بروز داده و درصددد ندزا شدديد و بيدان انتقدادات تندد و گزندده عليده
اصوليان برنيامده اس وي مورد تجليد و تقدير علماي بزرگ اصول نيز بوده اس و آنان به ع مد مقدام فقاهد
وي شهادت دادهاند (سيدجوادي و خرمشاهي ،بيتا ،ج  ،1ص )210
در زمان شيخ حر عاملي ،روش اخباريگري در بالد اسالمي توسعه ياف او هيچگداه دسد از اعتقداد اخبداري خدود
برنداش ؛ با اين حال در مقام استنباط و دفا از اعتقادات و آموزههاي دين ،از مباحو عقلي و كالمي غافد نبوده اس
حقيق آن اس كه شيخ حر عاملي به عنوان يکي از محدثان بنام نيمة دوم قرن يازدهم ،درپس چهدرة حدديثي
خود متکلمي اس كه به روشهاي مختلفي به استنباط و دفا از موضوعات اعتقادي و بهويژه موضدوعات اختالفدي
پرداخته اس اين چهره در البهالي كتب مختلف وي كشف ميگردد (ر ك :خالقيان ،1931 ،فصد2و)9
اگرچه برخي پژوهشگران به مباحو محتدوايي و موضدوعات اعتقدادي مطدر شدده در مندابع و كتدب مختلدف
باقيمانده از شيخ حر عاملي پرداختهاند ،ولي تداكنون جايگداه عقدد از من در وي و نيدز كاركردهداي آن در انديشدة
كالمي او بررسي نشده اس
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بنابراين جستار حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش اس كه عقد در من ر شيخ حر عداملي چده جايگداهي دارد و
در انديشة كالمي او چه نقشي ايفا ميكند؟ لذا ضمن مطالعة مفهوم مراتب و شئون عقد در من ر شيخ حر عاملي ،بدا
تتبع در آثار كالمي ايشان كاركردهاي مختلف عقد اصطياد و طبقهبندي شده اس
 .1مفهوم ،مراتب و شئون عقل در منظر شيخ حر عاملي
 .1-1مفهوم عقل

در زبان عرب ،عقد به معناى نگاهداشتن ،بازداشتن و حبس كردن اس ؛ همانند بستن شتر با عقال (راغب اصدفهاني،
1112ق ،ص )001همانگونه كه عقال ،شتر را از حرك بيجا باز مىدارد ،نيرويى در جدان انسدان بده ندام «عقدد»
وجود دارد كه او را از نادانى و لغزش در انديشه و عمد بازمىدارد
ازاينرو ،در لسان العرب آمده اس كه به ريسماني كه با آن شدتر را ميبندندد« ،عقدال» ميگويندد(ابدنمن دور،
1111ق ،ج ،11ص  ،)100و همچنين راغب ميگويد« :عقدد لسدانه :كفده»؛ (راغدب اصدفهاني1112 ،ق ،ص)001؛
يعني زبانش را نگاه داش  ،حبس كرد و حرفي نزد
ابنفارت ميگويد مادة عقد يعني عين و قاف و الم ،معنايي واحد دارد و قياسدي و شدايع اسد كده بيشدتر مدوارد
كاربردش دالل بر منع و جلوگيري ،و يا معنايي نزديک به آن دارد وي عقد انسان را چيزي ميداند كه از قدول و فعدد
بد و مذموم نگاه ميدارد و ميگويد هنگامي كه گفته ميشود« :عقد يعقد عقالً» ،به معناي اين اس كه چيدزي را كده
قبالً نميدانس  ،شناخ و يا از كداري كده قدبالً انجدام مديداد ،كندارهگيري كدرد (ابنفدارت1181 ،ق ،ج ،1ص)13
فراهيدي عقد را نقيض جهد ميداند و «عَقَدَ يَعقِدُ عَقالً» را در مورد عاقد كارآمد ميداندد (فراهيددي1118 ،ق ،ذيدد
ماده عقد) ابنمن ور دربارة وجه تسمية عقد انسان ميگويد« :زيرا آن ،صاحبش را از فرورفتن در مهالک حفد ميكندد
و نگاه ميدارد» (ابنمن ور1111 ،ق ،ص )103صاحب تاج العـروس نيدز يکدي از وجدوه تسدميه را ايدن ميداندد كده
صاحبش را از آنچه اليق نيس منع ميكند(زبيدي1111 ،ق ،ج ،10ص )081طريحدي در مجمع البحـرين مديگويدد:
عاقد كسي اس كه نفس خويش را حبس ميكند و او را از هواي نفس باز ميدارد (طريحي1111 ،ق ،ج ،0ص)120
همانطور كه مالح ه ميشود ،لغ شناسان به دو جنبة مهم كاركردي عقد ،يعندي جنبدة شدناختي و ن دري و
جنبة ارزشي و عملي اشاره ميكنند بنابراين روشن ميشود كه عقد قوهاي در انسان اسد كده بدا كشدف حقدايق و
معارف ،انسان را از حيو ن ري كامد ميكند و با تشخيص راه درس از نادرس و امر به انجام كارهاي حسدن ،او را
از انجام اعمال زش و ناروا بازميدارد (برنجکار ،1931 ،ص 31د)181
2ـ .1معناي عقل در احاديث

شيخ حر عاملي ميگويد عقد در كالم علما و حکما معاني متعددي دارد و در بديش از ده معندا بده كدار رفتده اسد
همچنين در احاديو در سه معنا به كار رفته اس :
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 1قدرت درك خير و شر و تميز بين آنها و شناخ سبب و عل كارها و مانند اينها كه مالك تکليدف اسد ؛ 2
حال و ملکهاي كه به جلب خير و منفع و دوري از شر و ضرر دعوت ميكند؛  9عقد به معناي علدم و يقدين كده
مقابد جهد اس  ،نه جنون و ديوانگي (حر عاملي1189 ،ق ،ص902؛ همو1183 ،ق ،ص )280
احاديو اين باب و اكثر احاديو عقد ،حمد بر معنداي دوم و سدوم ميشدوند (حدر عداملي1189 ،ق ،ص  902و
121؛ همو1183 ،ق ،ج  ،10ص )280احاديثي كه به شر عقد ميپردازند دليد روشني هسدتند بدر اينکده عقدد در
مقابد جهد مراد اس  ،نه در برابر جنون (حر عاملي1189 ،ق ،ص )902كه در واقع نوعي تعقد اس
شکي نيس كه عقد به بعضي از اصول و اعتقادات علم و يقين مييابد ،ولي به چيزي از فدرو ديدن علدم پيددا
نميكند و مقدمات عقلي ظني حج نيس ؛ بلکه با تتبع معلوم ميشود كه هر مقدمة عقلي قطعياي كه متعلدق بده
اصول و اعتقادات اس  ،دربارهاش نص متواتر وجود داشته اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص)121
3ـ .1ارزش و اهميت عقل

با توجه به احاديثي كه شيخ حر دربارة عقد آورده ،ميتوان گف شيخ معتقد اس كه خداوندد مخلدوقي را محبدوبتر
از عقد و آن كسي كه عقد را در او كمال بخشيده ،نيافريده اس و عقد دوسد و راهنمدا و حجد بداطني انسدان
اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص 10-12؛ همو ،1911 ،ج  ،1ص )111
در اهمي عقد همين بس كه مناط و مالك تکليف به تحصيد معارف و اعتقادات اس (حدر عداملي1183 ،ق،
ج ،1ص93؛ ج ،11ص11؛ ج ،11ص918؛ همو ،1911 ،ج  ،1ص 100؛ همو1189 ،ق ،ص  )11و اطاع از عقدد و
مخالف با جهد واجب اس (حدر عداملي1183 ،ق ،ج ،11ص )281حتدي در امدوري همچدون آزاد كدردن بندده و
انتخاب مؤذن و كنيز به بهرهمندي از عقد آنان ،توجده داده شدده اسد (حدر عداملي1183 ،ق ،ج ،29ص12؛ ج،28
ص21؛ ج ،0ص)191
4ـ .1حجيت عقل

شيخ حر عاملي معتقد اس عقد بهتنهايي و مستقالً نميتواند تفاصيد مراد خداوند را بيان كند و اين امدر بدديهي اسد
اگر عقد در استنباط احکام الهي كافي ميبود ديگر مردم نيازي به نبي و امام نميداشتند و شرايع مختلدف نميشدد (حدر
عاملي1189 ،ق ،ص )911عقد بهتنهايي براي هداي به صراط مستقيم كدافي نيسد (همدان ،ص  )112و بدهتنهايي
نميتواند حق و باطد را تشخيص دهد و معصومين هستند كه حدق و باطدد را تشدخيص ميدهندد (همدان ،ص)911
عقد تنها وقتي معتبر اس كه به اطاع خداوند و پيروي از دين دعوت ميكند (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )122
شکي نيس كه عقد به بعضي از اصول و اعتقادات ،علم و يقين مييابد و به چيزي از فرو علم پيدا نميكندد و
مقدمات عقلي ظني ،حج نيس ؛ بلکه با تتبع معلوم ميشود كه هر مقدمة عقلي قطعياي كه متعلدق بده اصدول و
اعتقادات اس  ،دربارهاش نص متواتر وجود داشته اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص )121
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عقد در اثبات دليد سمعي حج اس  ،ولي در تفاصيد اصولي كده بدا دليدد سدمعي ثابد ميشدوند و نيدز در
فروعات فقهي حج نيس ؛ بهويژه در جايي كه محد نزا ادلة عقلي ظني يا اعم از ظندي و قطعدي باشدد بندابراين
تعمق و موشکافي و اعتماد به فکر و عقد خود ،به گونهاي كه منافي تسليم باشد  -و به طدوري كده محدور عقايدد و
اعمال را عقد مستقد خود قرار دهد و اگر كالمي از ائمه مخالف آن ديد تأويد كند -جدايز نيسد (حدر عداملي،
 ،1912ص )19البته وي در عمد بر خالف اقوالش از كاركردهاي استقاللي عقد بهره برده اس كه به آن خدواهيم
پرداخ

او همچنين در جاي ديگري در تعارض عقد و نقد ،عقد را مرجح ميداند و معتقد اس كه در اين صدورت

نميتوان به نقد معارض اعتنا كرد (حر عاملي1189 ،ق ،ص )13
شيخ عاملي حجي عقد به طور مطلق را از اعتقادات عامه ميداند كه به ما امر شده اس تا بدا اعتقدادات عامده
مخالف كنيم (حر عاملي1189 ،ق ،ص  )121در عين حال وي معتقد اس  :عقد دربارة شناخ امام حجد اسد
نه اينکه ما را بينياز از امام كند (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )121
شيخ حر عاملي در موضعي از الفوائد الطوسيه ،ميگويد كه بر فرض تسامح در قبدول ن در معاصدران مبندي بدر
استدالل امام علي به وسيلة دليد عقلي بر ابطال رؤي خداوند ،اين استدالل موجب جدواز عمدد بده عقدد بدراي
ديگران نيس ؛ چون قيات به خاطر وجود فارق ،باطد اس و تنها ائمه از كمال عقدد برخوردارندد نده ديگدران (حدر
عاملي1189 ،ق ،ص  )120وي مينويسد :پس چگونه قيات ضعيف بر قوي جايز اس ؟ قيات با عددم فدارق جدايز
نيس ؛ چگونه با وجود فارق صحيح باشد؟
5ـ .1ذومراتب بودن عقل

شيخ حر عاملي معتقد اس كه عقد اقسام و مراتبي دارد مراد از عقد در «حدديو جندود عقدد و جهدد» بداالترين
مرتبة كمالي عقد اس كه تکليف بر آن مترتب اس ؛ اما احکدام تکليفدي بده بهرهمنددان از بداالترين درجدة عقدد
منحصر نيس

كمال عقد ميتواند تفضلي از جانب خداوند به واسطة اعمال صالح آندان باشدد ،يدا تفضدلي محدض

باشد و يا به واسطة توفيق عملي بر پاية عقد باشد (حر عاملي1189 ،ق ،ص  )10پس عقد نسب به زماني كده بده
مقتضايش عمد نکرده و كماالت بر آن افزوده نشده اس  ،ناقص اس

او از احاديدو چندين برداشد ميكندد كده

خداوند ،صاحب عقد را قبد از اكمال عقد ،مکلف به تکليف كرده اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص )11
 .2کارکردهاي عقل از منظر شيخ حر عاملي

براي عقد در عرصة دانش كالم ،سه نو كاركرد مهم بيان شده اس اين كاركردهدا عبارتاندد از :كداركرد ن دري،
كاركرد عملي و كاركرد ابزاري (ر ك :برنجکار و نصرتيان )1931 ،گاهي عقد را به اعتبار ايدن سده كداركرد بده سده
قسم ن ري ،عملي و ابزاري نيز تقسيم ميكنند اگرچه شيخ حر عاملي عقد را منبع مسدتقد معرفد اعتقدادي بيدان
نکرده و از كاركردهاي مستقد عقد ن ري و عملي در خدم به نقد سخن نگفته و حتي از عقد ابزاري كه معرفد
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مستقلي ارائه نميدهد ،بلکه درصدد كشف مقصود و محتواي نقد اس سخني به ميان نياورده اسد ؛ ولدي عمدالً از
كاركردهاي مستقد و غيرمستقد عقد بهره جسته اس
1ـ .2عقل نظري

در تفسير عقد ن رى و عقد عملى ،دو ن ريه وجود دارد:
ن رية اول اين اس كه عقد ،مبدأ ادراك اس و در اين زمينه تفاوتى ميان عقد ن درى و عقدد عملدى وجدود
ندارد؛ بلکه تفاوت ،در هدف اس اگر هدف از ادراك چيزى ،شدناخ باشدد ،مبددأ ادراك آن ،عقدد ن درى ناميدده
مىشود؛ مانند شناخ حقيق هستى؛ و اگر هدف از ادراك چيزى ،عمد باشد ،مبدأ ادراك آن ،عقدد عملدى ناميدده
مىشود؛ مانند شناخ ِ نيکو بودنِ عدل و زش بودن ظلم ،پسنديده بودن صبر و ناپسند بودن جدز ايدن ن ريده بده
مشهورِ فالسفه نسب داده شده اس

بر اسات اين ن ريه ،عقد عملى ،مبدأ ادراك اس  ،نه تحريک

ن رية دوم اين اس كه تفاوت ميان عقد ن رى و عقد عملى ،جوهرى اس ؛ يعنى تفاوت ،در ماهيد كداركرد
آنهاس

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

اس و نه ادراك به بيان ديگر ،وظيفة عقد عملى ،اجراى مدرَكات عقد ن رى اسد (ر ك :محمددي ريشدهري و
همکاران ،1901 ،ج ،1ص 112و )119
به ن ر مىرسد كه ن رية نخس  ،به مفهوم واژة «عقد» ،نزديکتر اس و صحيحتر آن اس كه عقدد عملدى،
به مبدأ ادراك و تحريک تفسير شود؛ زيرا شعورى كه بايدها و نبايدهاى اخالقى و عملى را هدف قرار مىدهدد ،هدم
مبدأ ادراك اس و هم مبدأ تحريک (همان ،ج ،1ص )119
در هر روي مراد از كاركرد ن ري عقد كشف حقايق ن ري ،واقعي ها ،هسد ها و نيس هاسد (برنجکدار،1931 ،
ص  )112تقسيم عقد به ن ري و عملي ،به اعتبار مدرَكات عقد اس نه اينکه خود عقد دو قسم داشته باشد
كاركرد ن ري عقد مورد قبول همة مکاتب مهم كالمي اس و تفاوت در نحوة اسدتفاده از آن اسد (برنجکدار،
 ،1931ص  )110شيخ حر به گونههاي متعددي از عقد ن ري براي استنباط آموزههاي كالمدي بهدره بدرده اسد
آنچه در پي ميآيد ،حاصد استقصاي ما در آثار وي براي اصطياد اين گونههاس
1ـ1ـ .2کشف استلزامات

عقد ن ري با «كشف استلزامات» ،به آموزههاي كالمي جديد دس مييابد در اين روش عقد بدا اسدتفاده از
آموزه هاي پيشين ،به برقراري ارتباط ميان آنها و با كشف مالزم ميان آنها ،به صح عقايدد جديدد اعتدراف
كرده و زمينه را براي اعتقاد به آموزة جديد فراهم ميكند ايدن روش عدالوه بدر سدهول و اسدتفاده از مندابع
صحيح قبلي ،در افزايش آموزههاي كالمي بسيار كارگشاسد در علدم كدالم از ايدن روش بدراي اسدتنباط و
اثبات ،بسيار استفاده شده اس
شيخ عاملي در اثبات بطالن جبر ،به بيان مالزمة افعال خير و شر با مؤمن و كافر ميپردازد وي بدا اسدتفاده از
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عقد ن ري و كشف استلزامات ميگويد عقد با كمترين توجه به وجود مؤمن و كافر و مطيدع و عاصدي و خيدر و
شر و اينکه مؤمن گاهي كافر ،و كافر گاهي مؤمن ميشود و همچنين عادل گاهي فاسق ميشود و فاسدق گداهي
توبه ميكند ،به بطالن جبر پي ميبرد (حر عاملي ،بيتا-ب ،ص  9و  )1بنابراين چون انسان بالوجدان درمييابد كده
با تغيير بينش خود ،با اختيار و اراده مسيري به سوي ايمان يا كفر برميگزيند و نيز وقتي كه ميبيندد خيدر و شدر از
مؤمن و كافر ممکن و بلکه واقع شده اس  ،پس درمييابد كه جبر باطد و غيرممکن ،و انسان مختار اسد (همدان،
ص  )3وي همچنين جبر را مستلزم نفي قدرت از بندگان ميداند (حر عاملي ،1912 ،ص)211
شيخ در اثبات افضلي امام علي به بيان مالزم برخي احاديو با افضلي علدي مديپدردازد و مديگويدد
احاديو پيمان برادري پيامبر و علي كه به نقد فريقين از حد تواتر گذشته و نيز احاديو مباهله كه بدر اسدات
آنها مراد از نفس پيامبر ،علي اس و نيز حديو سداالبواب و بستن همة درها جز در خانة علي بده مسدجد،
الزمة افضلي امام علي اس

بنا بر ادلة عقلي ،و نقلي ،افضدد امدام اسد (حدر عداملي1120 ،ق-ب ،ج  ،9ص

223؛ ج ،2ص )18وي همچنين افضلي و عصم ائمه را الزمة امامتشان ميداند (حر عداملي1120 ،ق-ب ،ج
 ،1ص  )02و در اثبات نبوت و امام

به مالزمة بين حکم الهي و وجوب وجود سفيران ميپردازد و با توجده بده

استلزامات بين آنها مينويسد وقتي ثاب كرديم كه خالق و صانعي داريم كه از ما و جميع مخلوقات واالتدر اسد و
حکيم اس و  ...ثاب ميشود كه سفيراني در خلق دارد كه از طريق آنان به خلق و بندگان افاضه ميكند و آندان
بندگان را به مصالح و منافع و  .راهنمايي ميكنند (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )33
وي پس از بيان حديثي در اثبات امام مينويسد :اين حديو به طور صريح دالل دارد بر اينکه محمدد و
علي عل آفرينش موجودات هستند .نيز دالل دارد بر اينکه اطاع و شدناخ علدي واجدب اسد و انکدار
امام علي حرام اس و منکر حق علي مستحق لعن و نفرين اس و اطاع او بر مدردم واجدب ،و سدرپيچي
از فرمان او حرام اس ؛ زيرا وجوب اطاع از امام و حرم انکار و عصيان نسب به او از لوازم پذيرش امامد اسد
(حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )33

حاصد آنکه ادراكات عقد ن ري و كشف مالزمات آن ما را به كشف مسائد اعتقادي جديدي ميرساند.
2ـ .2عقل عملي

اين حيطه از كاركرد و ادراك عقد مورد اختالف متکلمان اسالم قرار گرفته اس متکلمان اماميه و معتزلده قائدد بده
ادراك عملي عقداند و در مقابد اهد حديو ،حنابله و اشاعره اين كاركرد را قبول ندارند من ور از عقدد عملدي و يدا
همان كاركرد عملي عقد در علم كالم ،عبارت اس از ادراك حسن و قبح ذاتي افعال (برنجکار ،1931 ،ص )111
شيخ حر عاملي در اثبات برخي از مباحو كالمي از عقد عملي و احکام آن استفاده ميكندد در مدواردي قاعددة
حسن و قبح عقلي به متکلم در استنباط آموزههاي كالمي به طور مستقيم كمک ميكند؛ چندانكده برخدي از قواعدد
مهم كالمي كه خودشان دستهاي از مسائد كالمي ديگر را دربرميگيرند نيز با تمسدک بده ايدن اصدد مهدم اثبدات
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ميشوند لذا ابتدا به بيان مسائلي كه به صورت مستقيم با قاعدة حسن و قبح اثبات ميشدوند ،مديپدردازيم و سدسس
قواعدي زيربنايي را كه هر كدام در استنباط و اثبات دستهاي از مسائد كالمي مؤثرند ،و در عين حال از طريدق عقدد
عملي و حسن و قبح عقلي كشف شدهاند ،توضيح ميدهيم و آراي شيخ حر را در هر قسم برميرسيم
1ـ2ـ .2استدالل به قاعدة حسن و قبح عقلي

شيخ حر عاملي با استفاده از قاعدة حسن و قبح ذاتي افعال ،به اثبات امام ميپردازد و ميگويد بدر خداوندد واجدب
اس شخصي را منصوب كند تا مردم در چيزهايي كه نميدانند به او رجو كنند و او نيز برهاني بدر صددق خدود
داشته باشد؛ زيرا نبود امام قبيح اس و قبيح بر خداوند ممتنع اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص )909
وي در اثبات افضلي امام مينويسد :قطعاً افضد امام اس ؛ زيرا عقالً و نقالً قبيح اس كه مفضول بر فاضدد
مقدم شود (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،2ص  )91او همچنين در بيان عل اينکه چرا امام علي بر منبر نرف و
اظهار حق نکرد ،مينويسد :او قدرت اين كار را نداش ؛ زيرا مردم با ديگري بيع كرده بودند و او بر منبر باال رفته
بود و مانع امام علي شده بود؛ پس علي تکليفي نداش ؛ زيرا تکليف مااليطاق قبديح اسد و بدر خداوندد بده
اتفاق اهد حق جايز نيس كه كسي را تکليف مااليطاق كند (حر عاملي1189 ،ق ،ص )11
شيخ پس از بيان رواياتي كه بيانگر نقش ائمه در روز قيام و حسابرسياند مينويسد :بخشدش گناهدان از
سوي ائمه به خاطر وجود معارض كلي نيس ؛ بلکه به برخي افراد اختصاص دارد؛ بنابراين منجدر بده اغدرا بده
قبيح نميگردد (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )11
وي در اثبات حجي و تواتر قرآن ميگويد احاديثي كه امر به ختم قرآن ميكنند داللد بدر حجيد و تدواتر
قرآن دارند؛ وگرنه مستلزم اغراي به جهد و تکليف مااليطاق ميشوند كه هر دو باطد و قبديح اسد (حدر عداملي،
1121ق ،ص  )00وي همچنين احاديو قرائ قرآن در نماز واجب و مستحب را دليد بدر تدواتر قدرآن مديداندد و
مينويسد :اگر غير قرآن در نماز خوانده شود ،نماز باطد ميگردد و اين بدع در دين اسد كده از آن نهدي شدده
اس (حر عاملي1121 ،ق ،ص )03
وي همچنين در رد تحريف و زيادت قرآن به همين قاعده استناد ميكند و ميگويد :احاديو ائمده امدر بده
تعليم و قرائ قرآن كرده و ثواب بسياري را بر تالوت هر حرف قرآن وعده دادهاند اگر در قرآن زيادت و تحريفدي
راه ميداش دستور به قرائ قرآن قبيح ،و تالوت قرآن حرام ميبود (حر عاملي1121 ،ق ،ص )00
 -2-2-2قبح نقض غرض

يکي از متفرعات قاعدة حسن و قبح ،قبح نقض غرض اس من ور از اين قاعده اين اسد كده اگدر فدردي از فعدد
خود هدفي داشته باشد ،اما در حين انجام فعد ،عملي را انجام دهد كه با هدفش منافات دارد ،عقدالً چندين فدردي را
مذم كرده ،او را ناقض غرض خويش ميدانند؛ زيرا اين كار به ايدن معناسد كده هدم سدعي در بده دسد آوردن
چيزي را دارد و هم در راه افساد آن ميكوشد
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شيخ حر عاملي در اثبات عصم انبيا نيز از همين قاعده استفاده ميكند و ميگويد اماميه در وجدوب عصدم
امام اينگونه استدالل كرده اند :اگر صدور سهو از سوي معصوم جايز باشد ،به هيچيک از گفتهها و اعمدال ايشدان،
حتي نخستين گفتهها و كردار ايشان اعتماد نميتوان كرد تا براي ديگران دليد و حج باشدد و ايدن بدا هددف از
انتصاب معصومين تناسب ندارد و نقض غرض اس (حدر عداملي ،1903 ،ص )38اگدر امدام معصدوم نباشدد ،الزم
ميآيد كه خداوند بندگانش را به پيروي از خطا امر كرده باشد و اين قبيح اس ؛ زيرا نقض غرض الهي اسد (حدر
عاملي1189 ،ق ،ص 180؛ همو ،1903 ،ص)00
وي در فايدة  32از كتاب الفوائد الطوسيه در بيان عدم جوار استنباط ظني در استخراج حکم شرعي با اسدتفاده
از عقد عملي و قاعدة قبح نقض غرض به تحليد ميپردازد و بيان ميكند كه اگر اسدتنباطات ظندي در اسدتخراج
حکم شرعي جايز و ظن حج باشد ،موجب اختالف در دين ميشود و فايدة ارسدال رسدد و اندزال كتدب منتفدي
ميشود كه اين نقض غرض الهي بوده ،قبيح اس (حر عاملي1189 ،ق ،ص )181
شيخ حر عاملي در بطالن تکليف ما اليطاق و در اثبات اينکه قطع به حرج ،جز در تکليف ما ال يطداق حاصدد
نميشود ،روايات بسياري ميآورد (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص  )122وي با اسدتفاده از قاعددة قدبح نقدض غدرض
مينويسد :نفي حرج مجمد اس و جز در تکليف ما ال يطاق امکان قطع و يقين به حرج ،حاصد نميشود؛ وگرنده
همة تکاليف رفع و منتفي ميشد (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص  ،)121و اين نقض غرض اس كه قبيح مديباشدد؛
زيرا تکليف و امر و نهي بندگان از سوي خداوند واجب اس (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )11
از حکم عقلي قبح نقض غرض ،براي اثبات قاعده لطف نيز استفاده شده اس
3ـ2ـ .2قاعدة لطف

قاعدة لطف يکي ديگر از قواعدي اس كه در اثبات برخي از آموزههاي كالمي از آن استفاده ميشود شيخ حدر عداملي
در اثبات فروعات اعتقادي به عل خلق كافر ميپردازد و بهتفصيد ،دوازده دليد را در بيان عل خلق كافر مديآورد
كه برخي از آنها به قاعدة لطف كه از كاركردهاي عقد عملي اس بازميگردند (حر عاملي ،بيتا-ب ،ص )2
وي يکي از ادلة خلق كافر را ارادة اظهار حُسن ايمان يا زيادت حُسن ايمان ميداند؛ زيرا در موقع ظهور قدبح و
زشتي كفر ،ارزش نعم ايمان و حسن آن آشکار ميشود و اين لطف و توفيق و عناي خداوند اس ؛ چراكده اشديا
با اضداد خود شناخته و آشکار ميشوند (همان ،ص  )1وي همچنين دليد ديگر خلق كافر را ترسان و خائف بودن
مؤمن و عمد به تقيه ميداند و اين را لطف بزرگي از جانب خدا ميداند كه به رسيدن بده مقدام شدهادت و فدوز و
رستگاري منجر ميگردد (همان ،ص  )0وي همچنين امر به معروف و نهي از منکر را ندوعي لطدف ميداندد (حدر
عاملي1192 ،ق ،ص )202
4ـ2ـ .2دفع خوف و دفع ضرر محتمل

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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استفاده از اين قاعده ،اثبات ميشوند شيخ حر عاملي در بيان جواز تصريح به اسم مهدي به جمدع و تأويدد روايدات
ميپردازد و با تکيه بر قاعدة دفع خوف و ضرر محتمد ،روايات دال بر عدم جواز تصريح به اسم مهددي را مخدتص
زمان خوف و خطر ميداند و نصوص را مؤيد اين تخصيص بيان ميكند (حر عاملي1120 ،ق-الف ،ص)11
3ـ .2عقل ابزاري

عقد ن ري و عملي از كاركردهاي مستقد عقد در خدم به نقداند عقدد در محددودة منبعيد كاركردهدايي دارد
بهعبارتديگر گاهي عقد خود منبع معرف اعتقادي اس  ،و گاهي براي برخي از مسائد كالمي ،نقد منبدع مسدتقد
معرفتي اس نه عقد در اين موارد عقد به عنوان ابزاري در خدم نقد قرار ميگيدرد اساسداً در ايدن مدوارد ،عقدد
معرف مستقلي ارائه نميدهد؛ بلکه عقد درصدد كشف مقصود و محتدواي نقدد اسد

ايندک نموندههدايي از ايدن

كاركرد عقد را در آثار شيخ حر عاملي مرور ميكنيم
1ـ3ـ .2اثبات تواتر معنوي و استدالل به آن

تواتر گاهي لف ي اس و گاهي معنوي؛ به اين معنا كه ممکن اس همة الفاظ رواي بعينه بده تدواتر بدراي مدا نقدد
نشده باشند؛ اما از مجمو شمار بسياري از احاديو مختلف ،كه از ن ر كثرت به حد تدواتر ميرسدند ،معنداي واحددي
استنباط ميشود در اين صورت گفته ميشود كه اين معنا به تواتر معنوي نقد شدده اسد

بيدرون كشديدن معنداي

واحد از بين روايات متعدد و با الفاظ مختلف ،به وسيلة عقد ابدزاري صدورت ميگيدرد اسدتدالل بده تدواتر معندوي و
دستيابي به آن ،يکي از شيوههايي اس كه براي قطعي آوري نقد به كار ميرود
شيخ حر عاملي در اثبات ظهور معجزه از جانب پيامبر اكرم به تواتر معنوي اخبار استدالل كرده اسد

ايشدان

ميگويد اخبار نصوص و معجزات از حد تواتر لف ي و معنوي تجاوز كرده اس (حدر عداملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص
 )11به عبارت ديگر همة اين اخبار دالل دارند كه اموري خارق عادت از ايشان سر زده اس كه انجام آنهدا توسدط
مردم ممکن نيس و اين معنا نهتنها به تواتر لف ي ،كه به تواتر معنوي نيز اثبات ميشود
 .2-3-2توصيف

گاهي در انتقال آموزههاي ديني ،متکلم بايد به تبيين و توصيف الفداظ منقدول بسدردازد تدا مخاطدب بده فهدم
مطلوب از آموزه برسد و ابهامي در ذهن او باقي نماند براي مثال گاهي در متون ديني ،الفاظ و صدفاتي بدراي
خداوند به كار رفته كه صرف نقد معنا ،موجب ابهام در فهم ميشود ،و متکلم بايد آن صف را توصيف كند تا
مراد گويندة سخن روشن شود
شيخ حر عاملي در فايدة شص و دوم كتاب الفوائد الطوسيه دربارة حديو تفويض خلق آسدمانهدا بده ملدک
مينويسد كه خلق داراي معاني متعددي اس

صدور خلق از انسان و ملک به معناي انشاي صدورت خداص مثدد

صورتي كه عيسي از گد ساخ و يا صورتهايي كه هريک از ما از گدد و شدمع و غيدره مديسدازيم ،اشدکالي
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ندارد؛ ولي خلق اجسام و اروا و عقول و غير اينها بنابر ادلة عقلي و نقلدي ،مخصدوص خداوندد اسد  .شديخ حدر
عاملي با توصيف لف خلق ،معناي دقيق تفويض خلق را بيان ميكندد (حدر عداملي1189 ،ق ،ص  )221و معتقدد
اس كه به طور كلي احاديو ،خلق و رزق را با هم تفويض ميكنند (حر عاملي1189 ،ق ،ص )211
وي همچنين براي اثبات معجزات پيامبر به توصيف معناي اعجاز و فرق آن با سحر ميپردازد .شديخ
در تفاوت سحر و جادو با معجزه ميگويد كه احتمال سحر و جادو از معجزات دور اس و در تعريف سحر و
جادو معجزات نميگنجد؛ زيرا ساحر و كاهن هميشه نميتوانند آنچه را ميخواهند انجام دهند و آنچده انجدام
ميدهند ،شايع نيس و غالباً در آن خطا و اشتباه و خيال اس نه حقيق  .آنان قادر به زنده كردن مردگان
و برگرداندن جواني پس از پيري و آوردن مثد قرآن و نيستند .عقال ميدانند كه چنين كارهايي از ساحران
و كاهنان برنميآيد و دشمنان پس از جس وجو و تأمالت نتوانستند حيله و شعبده و سحر بودن آن را اثبات
كنند .تفاوت ديگر اينکه سحر و جادو و نزد عوام و زنان و مانند آنها ظاهر ميشود ،ولي معجزات نزد علما
و عقال آشکار ميگردد و آنها قادر به رد اين معجزات نيستند؛ حال آنکه سبب حيلده و شدعبده بدر بعضدي از
مردم آشکار ميگردد (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص  99و )91ايشان واژة «ظاهر» را در حديثي كه امام
زمان را ظاهر معرفي ميكند ،چنين توصيف مينمايد كه ظاهر بودن امام يدا مخصدوص بده غيدر زمدان
غيب اس  ،يا مراد ظهور امام اس  ،ولو براي بعض ام ؛ زيرا شکي نيس كه امامي كه غايب اس  ،بدراي
برخي ظاهر اس

احتمال سوم آن اس كه مراد از ظهور معروف بودن اسم و نسب امام باشد ،اگر چه غايب

اس (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )110
شيخ حر پس از بيان حديو جنود عقد و جهد در پاسخ به اين مشکد كه نميتدوان بدر حسدب ظداهر بدراي
عقد رو كردن و پش كردن را تصور كرد به توصيف اقبال و ادبار ميپردازد .وي مديگويدد غدرض و مدراد از رو
كردن و پش كردن عقد ،اظهار اطاع و فرمانبرداري عقد اس

وي مثالي از محسوسات بيان ميكند تا مطلدب

قابد فهمتر گردد :كسي كه بخواهد مطيع بودن بندهاش را امتحان كند ،به او ميگويد برو و سسس ميگويد برگدرد؛
براي اينکه اظهار اطاع در او ظاهر شود و حج تمام گردد .بهعالوه خدايي كه به جن و مالئکه قددرت داد بده
شکد انسان درآيند ،بعيد نيس عقد را به صورتي خلق كرده باشد كه بتوان براي آن رو كردن و پشد كدردن را
تصور كرد (حر عاملي1189 ،ق ،ص )11
وي همچنين در پاسخ به اين شبهه كه طلب كردن نطق از عقد ،قبيح اسد و موجدب تکليدف مدا ال يطداق
ميشود ،به توصيف مفردات ميپردازد و ميگويد :معني «استنطقه» تنها طلب نطدق نيسد  ،بلکده معداني متعددي
دارد وي از كتاب صحا مطالبي را نقد ميكند كه استنطقه به معني «كلمه» اسد و چدهبسدا انسدان بدا چيدزي
سخن بگويد كه كالمي را نميفهمد؛ مثالً با خانهاي براي بيان حسرت و عبرتگيري صحب ميكند .شيخ سسس
براي تأييد اين معنا به قول شاعر استناد ميكند (حر عاملي1189 ،ق ،ص)12
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وي در ادامه ميگويد ممکن اس مراد از نطق فهم و ادراك باشد؛ زيرا اين هم يکي از معاني اس كه بسديار
به كار ميرود و يا اينکه مراد از نطق ،نطق مجازي يعني خبر دادن با زبان حال باشد .وي بيان ميكند كه احتمال
دارد مراد از نطق ،همان نطق واقعي باشد و خداوند قدرت دارد كه هر چيزي را به نطدق درآورد ،ولدي الزم نيسد
كه نطق صرفاً با اعضايي مثد زبان باشد؛ بلکه نطق هر موجودي حکمي خاص دارد شيخ سسس به آياتي كده بدر
ناطق بودن هر چيزي دالل ميكنند ،اشاره مينمايد (حر عاملي1189 ،ق ،ص )19
3ـ3ـ .2تأويل

عقد ابزاري با مشاهدة صفاتي دربارة خداوند كه معناي ظاهري آنها موجب اثبات برخي صفات نقص در خداوند ميشدود،
براي اينکه در ظلمات تجسيم و تشبيه گرفتار نشود ،به تأويد صفات مذكور در متون ميپردازد شديخ عداملي در اثبدات
المکان بودن خداوند ،ضمن بيان روايتي از پيامبر خدا ،حضرت موسي با اين مضمون كه پروردگار در آسمان و ما در
زمين هستيم ،در تأويد آن مينويسد اينکه خداوند در آسمان اس  ،قطعاً مجاز اس ؛ زيرا خداوند منزه از مکان اسد و
قبد از اينکه مکاني باشد وجود داشته اس و سما به جه علو بيان شده و مراد از علدو ،علدو معندوي اسد نده
حسي؛ يعني موجودات نميتوانند آن را مشاهده كنند و به كنه ذات او پي برند (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )119
وي همچنين لف بدا را در روايات مجاز ميداند و در بابي تح عندوان «خداوندد هدر چده را بخواهدد محدو
ميكند و هر چه را بخواهد اثبات ميكند ،بدون اينکه در علم ازلي او تغييري ايجاد شود» (حر عداملي ،1911 ،ج ،1
ص  )213روايات بسياري دربارة بدا ميآورد و مينويسد :لف بدا در اينجا مجاز اس و بدا تغيير در علدم خلدق
اس نه در علم ازلي خداوند؛ زيرا جهد بر خداوند محال اس و بدا به نسخ نزديک و شبيه اس ؛ جز اينکده بددا
مخصوص احکام قضا و قدر اس (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )221
وي به بدا در علم انبيا و حجج الهي اشاره ميكند و معتقد اس گاهي در علم انبيا و حجج اهلل بدا صورت ميگيدرد؛
ولي اين به تکذيب آنها منجر نميشود؛ زيرا حکم اين بدا بهسرع آشکار ميگردد (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص)221
شيخ حر عاملي احاديو طين را مجاز ميشمارد و به خاطر مخالف آنها با ادلة عقلي و نقلي ،به تأويدد الفداظ
موجود در آنها ميپردازد و مينويسد :مجاز در زبان عربي بيش از حقيق و بليغتر از حقيق اس و بر اين مطلدب
اجما وجود دارد؛ لذا حمد روايات بر مجاز بايد با وجود قرائن حاليه و مقاليه و ادلة نقلي ديگر انجدام شدود و در هدر
جايي نميتوان روايات را به دلخواه حمد بر مجاز كرد (حر عاملي ،بيتا-الف ،ص )21
وي دراثبات عدم رؤي خداوند ،در ضمن بدابي بدا عندوان «هديچ چشدمي خداوندد را نمديبيندد و او را درك
نميكند ،نه در دنيا و نه در آخرت و نه در خواب و نه در بيداري» ،روايات بسياري را ميآورد ايدن روايدات بيدانگر
آن هستند كه ائمه بسياري از روايات موهم رؤي را به دليدد آيدة «ال تدركده االبصدار» و تأويدد كدردهاندد و
فرمودهاند كه من ور از رؤي خداوند ،رؤي قلبي اس به اينکه قلبها با حقايق ايمدان او را مديبينندد يدا مدراد از
ديدن خداوند ،ديدن آيات الهي اس (حر عداملي ،1911 ،ج  ،1ص 111دد )101وي همچندين روايدات بسدياري را
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دربارة اينکه خداوند در وهم و خيال نميآيد ،بيان ميكند و ميگويد آيات و روايات متشابه كه موهم رؤي هسدتند
به تأويد برده ميشوند (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )109
شيخ حر عاملي دربارة رواياتي كه متضمن اين مطلباند كه همه چيز در كرسي اس و كرسي و آنچده در آن
اس در عرش اس (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )219ميگويد :مراد از اينکه كرسي به وسيلة عرش احاطده شدده،
علم اس ؛ زيرا به عرش ،علم اطالق شده اس بهعبارت ديگر مراد از عرشدي كده كرسدي را احاطده كدرده ،علدم
خداس كه همه چيز را احاطه كرده اس (حر عاملي ،1911 ،ج  ،1ص )21
شيخ حر در پاسخ به اين پرسش كه چرا عقد مورد امر و نهي قرار گرفته با آنکه اهد تکليف نيس  ،ميگويدد:
اينکه عقد مورد امر و نهي قرار گرفته ،ممکن اس از باب «وسئد القريه» باشد كه بده معنداي اهدد قريده اسد ؛
يعني از اهد قريه سؤال كن .پس ممکن اس امر و نهي شدن عقد به معناي امر و نهي و تکليدف اهدد عقدد و
صاحبان عقد باشد (حر عاملي1189 ،ق ،ص )11
بنابراين شيخ حر عاملي در استنباط روايات از عقد ابزاري استفاده ميكند و روايات را به تأويدد ميبدرد .البتده
وي معتقد اس كه تأويد اين مطالب بدون نص و دليد محکم جايز نيس (حر عاملي ،1912 ،ص)11
4ـ3ـ .2پاسخ به شبهه

گاه در آموزههاي كالمي شبهه ايجاد ميشود و همين شبهه مخاطب را از فهم صحيح آموزة باز ميدارد متکلم بايدد
براي انتقال روان و بدون ابهام آموزه ،به شبهاتي كه بر آموزههاي اعتقادي وارد شدهاند ،پاسدخ دهدد در اينجدا عقدد
ابزاري ،با توجه به مقصود گوينده كالم ،نقشآفريني ميكند گفتني اس كه شيخ حدر عداملي عدالوه بدر اينکده در
مواضع متعددي به شبهات اعتقادي پاسخ ميدهد ،در موضعي به تمام شبهات پاسخي واحد ميدهدد وي مديگويدد
ازآنجاكه تمام شبهات شبههاند و در حد شک و ظن هستند ،معارض با يقيناند و هر چه چنين باشد ،باطد اس (حدر
عاملي ،بيتا-الف ،ص)01
وي در پاسخ به اين شبهه كه اقبال و ادبار عقد نسب به مکان قابد تصور اس  ،حدال آنکده خداوندد مکدان
ندارد و نيز اين شبهه كه نخستين مخلوق خداوند عقد بوده كه در آن زمان هنوز مکاني خلق نشده بود ،پاسخهاي
متعددي ميدهد از جمله با ذكر مثالي بيان ميكند كه اقبال و ادبار را ميتوان بدون مکدان تصدور كدرد .مدثالً بده
كسي ميگويي به علم رو كن و از جهد روي برگردان همانطور كه در اين موارد علم و جهد مکان نددارد ،الزم
نيس اقبال و ادبار عقد به خداوند به مکاني نسب داده شود (حر عاملي ،1189 ،ص )10
شيخ حر عاملي در رد شبهة دور در اثبات امام ائمده بده وسديله احاديدو ائمده پاسدخ حلدي و نقضدي
ميدهد .ادلة حلياي كه شيخ حر بيان ميكند ،بدين قرارند:
 1امام آنها متوقف بر نصوص و معجزات اس و ثبوت اين نصوص متوقف بر صدق و وثاق آنان اس نده بدر
امامتشان؛ و لذا دور ايجاد نميشود؛
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 2اين نصوص اگرچه ادعاي ائمه بر امامتشان ميباشد وليکن با اضافه شدن به معجزات دليد تام ميگردد؛
 9اگر رواي هر كدام از ائمه بر امام خودش را معتبر ندانيم ،رواي ائمه بر امامان قبد و بعد معتبر خواهد بود؛
 1ام بر وثوق و صدق ائمه اجما دارند پس قبول روايات آنها در حق خودشان و غيرخودشان واجب اس ؛
 0آنها در روايات اثبات امام خود متهم نيستند؛ زيرا ميتوانند اين ادعا را با معجزات نيز ثاب كنند؛
وي سسس به پاسخ نقضي ميپردازد و مينويسد دربارة پيامبر نيز قرآن مشدتمد بدر ندص بدر نبدوت ايشدان
اس و نصوصي نيز از خود ايشان بر نبوتشان و نيز نقد انبيدا بدر نبدوت ايشدان وجدود دارد .پدس بايدد گفد كده
پيامبر به واسطة بيان نصوص در اثبات نبوت خود متهم اس به هر شکد كه به اين شبهه و مسدئله پاسدخ داده
شود ،ما نيز به همان شکد و بلکه قويتر پاسخ خواهيم داد (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )91
وي در پاسخ به اين شبهه كه با توجه به كثرت نصوص و معجزات بر امام علي چرا عدهاي به منازعه بدا
او پرداختند و بر او مقدم شدند و امام او را بعيد شمردند ،چنين ميگويد :ازآنجاكه نصدوص و اعجداز ائمده بده
سبب برخي موانع از جمله تقيه و خوف بيان نميشد و اينکه بسياري از مردم به سبب حب رياس و حسدد و ندزا ،
احاديو را بهرغم دانستن در ابتداي امر مخفي و انکار ميكردند ،در امام شک افتاد و همين موجب بعيد شدمردن
آن گرديد .حالآنکه استبعاد و بعيد شمردن ،دليد بر رد چيزي نيس  .بهعالوه قرآن و نقد متواتر دالل مديكنندد
انبياي گذشته با نص ظاهر و واضح اوصيا و خلفاي بعد خود را معرفي كردند ،ولي امتشان آنهدا را نسذيرفتندد پدس
چگونه مثد آن را در اين ام بعيد ميشمارند (حر عاملي1120 ،ق-ب ،ج  ،1ص )12
5ـ3ـ .2اثبات حجيت نقل

گاهي عقد به عنوان عاملي در جه اثبات حجي نقد و اعتباربخشي به آن ايفاي نقش ميكند شيخ حدر عداملي
اثبات حجي قرآن و تواتر قرآن را در قالب استدالل عقلي مطر ميكند و مدينويسدد :اگدر قدرآن متدواتر نباشدد،
استدالل به قرآن به طور مطلق باطد ميگردد .پس در اين صورت اطمينان و اعتمادي به قدرآن نيسد و متندي
ظني السند ميگردد ،بلکه حتي ظن هم از آن حاصد نميشود الزم به دليد ندص و اجمدا و اسدتدالل ائمده بده
قرآن باطد اس ؛ پس ملزوم يعني نفي تواتر قرآن نيز باطد اس

در نتيجه تواتر قدرآن و عددم تحريدف آن ثابد

ميشود (حر عاملي1121 ،ق ،ص )11
وي همچنين مينويسد :اگر قرآن متواتر نباشد ،الزم ميآيد كه قرآن خبر واحد و خالي از قرينه باشد و صحيح
و حسن و موثق نباشد؛ بلکه در نهاي ِ ضعف باشد بدون شک الزم باطد اس و ملزوم يعني نفي تواتر قدرآن نيدز
باطد اس

پس تواتر قرآن با يک استدالل ساده ثاب ميگردد (حر عاملي1121 ،ق ،ص )12

4ـ .2عدم تعارض عقل و نقل

عقد ن ري و عملي از كاركردهاي مستقد عقد در خدم به نقد ،و عقد ابزاري به عندوان ابدزاري درصددد كشدف
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معنا و مقصود و محتواي نقد اس بهعبارت ديگر گاهي عقد خود منبع معرف اعتقادي اسد و گداهي نقدد منبدع
مستقد معرفتي براي برخي از مسائد كالمي اس
اس

در اين موارد عقد به عنوان ابزاري در خدم نقد و در طدول آن

بنابراين هنگامي كه عقد منبع مستقد معرفتي باشد ،يعني در عقد ن ري و عملي ،ممکن اسد بدين عقدد و

نقد تعارض اتفاق بيفتد؛ زيرا اين دو در عرض يکديگرند ،كه شيخ حر عاملي معتقد اس در اين صورت نميتوان بده
نقد معارض اعتنا كرد (حر عاملي1189 ،ق ،ص )13؛ اما هنگامي كه عقد در طول نقد باشد ،هديچ تعارضدي ميدان
عقد و نقد رخ نخواهد داد و تعارض عقد و نقد اصالً موضوعي ندارد؛ زيرا در اين مواقع ،عقد همرتبه نقد نيسد ،
بلکه در طول نقد بهشمار ميرود اساساً در اين موارد ،عقد منبع مستقلي در فهم اعتقادات و در عرض نقد نيس تدا
بحو به تعارض بکشد ،بلکه عقد در خدم نقد و درصدد كشف مقصود و محتواي نقد اسد بندابراين در ديددگاه
شيخ حر عاملي در اين موارد تعارض مستقري بين عقد و نقد وجود ندارد
نتيجهگيري

از آنچه گذش ميتوان نتيجه گرف كه عقد بهتنهايي و مستقالً نميتواند تفاصيد مدراد خددا و فروعدات فقهدي را
بيان كند اگر عقد در استنباط احکام الهي كافي ميبود ديگر مردم نيازي به نبي و امام نميداشتند و شدرايع مختلدف
پيدا نميشدند عقد تنها در اطاع خداوند و پيروي از دين و در اثبات دليد سمعي حج اس
شيخ حر عاملي معتقد اس كه عقد مالك پذيرش روايات اس و مخالف رواي با عقد ،دليد بر عدم صدح
آن اس

روايات مخالف عقد بايد تأويد شوند ،ولي تأويد بايد از جانب معصوم رسديده باشدد اسدتداللهداي عقلدي

مبتني بر مقدمات قطعي معتبرند ،نه مبتني بر مقدمات ظني
وي اگرچه به كاركردهاي عقد تصريح نکرده اس  ،ولي از هر سه نو كاركرد مهدم عقدد د ن دري ،عملدي و
ابزاري -بسيار بهره برده اس شيخ با بهكارگيري روش «كشف استلزامات» ،از كاركردهاي عقد عملي ،براي اثبدات
برخي مباحو كالمي از جمله اثبات بطالن جبر و وجوب نصب سفيران الهي بهره برده اس
شيخ حر در عرصة عقد عملي ،با تمسک به قاعدة حسن و قبح عقلي ،مسدائلي همچدون وجدوب امامد  ،لدزوم
افضلي امام و عدم تحريف قرآن را اثبات كرده اس

وي بهوفور به قواعد كالمدي متفدر بدر اصدد حسدن و قدبح

عقلي همچون قاعدة قبح نقض غرض ،قاعدة لطف و دفع خوف و ضرر محتمد استدالل نموده اس
اثبات تواتر معنوي برخي احاديو ،توصيف و تبيين الفداظ وارده در برخدي روايدات ،تأويدد ،پاسدخ بده شدبهات و
حجي نقد ،از نقشآفرينيهاي عقد ابزاري در انديشة كالمي شيخ حر عاملي اس
در عقد ن ري و عملي كه از كاركردهاي مستقد عقد اس  ،ممکن اس بين عقد و نقدد تعدارض پديدد آيدد؛
زيرا اين دو در عرض يکديگرند ،كه شيخ حر عاملي معتقد اس در اين صورت نميتوان به نقد معارض اعتندا كدرد؛
ولي در عقد ابزاري كه در طول نقد اس  ،تعارض عقد و نقد اصالً موضوعي ندارد
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