
 66ـ  49، ص 1391پاییز و زمستان ، دوم، سال سوم، شماره    

Ma'rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3 

  
  
  
  

  یه بر متون کالمیبا تک یکالم یدر روش نقل يکاربست عقل ابزار
  **ان اهورینصرت يمهد /  *رضا برنجکار

  دهيچک
ـ   نوشتار منبع نيدر ا يو روش نقل يمقصود از روش عقل امـا  ت؛ بودن عقل و نقل در کسب معرفـت اس

ـ  يهي. بدکند مي ينيآفر نقش زين يعقل گذشته از منبع بودن، در روش نقل ـ ، عقـل ن ياست در روش نقل ز ي
ـ  يار متن. کاربست عقل ابزاريدر اخت يابزارمثابه  منزلة منبع بلکه به يي دارد، ولي نه بهکارا  يدر روش نقل

عقـل در   يريگکـار  هب ةعقل در استنباط و دفاع از نقل است. نشان دادن نحو ينيآفر نقش يمعنا به يکالمـ 
ـ اهاي  از ضرورت يکيدر کسب معرفت  يانيدن از متون وحكراستفاده  ـ ن تحقي ق اسـت کـه در کتـب    ي

ـ عقل اشاره شده است. هـدف از ا  يکلهاي  ن نقشييشتر به تبيمهم پرداخته و بامر ن يکمتر به ا يکالم ن ي
ـ  يار نقل است. بـرا يدر اخت يابزارمنزلة  مختلف عقل بههاي  ن نقشيينوشتار تب ـ دن بـه ا يرس ن هـدف از  ي

ـ يشود. به هم مي بهره گرفته يليتحلي ـ  فيروش توص ـ جهـت   ين جهت به کتب کالم هـاي   افتن نمونـه ي
ـتنباط  شود. مي بردن از نقل مراجعه عقل در بهره يريکار گ همختلف ب ي، نقـش تبيينـي ـ دفـاعي و     نقش اس

  اشاره شده است.حاضر بدانها  ةکه در نوشتاند  نقش اعتباربخشي از جمله کارکردهايي
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  درآمد
ـ با توجه به موضوع و گوناگون از مسائل اي  رد که مجموعهیگ می شکل یعلم زمان ا هـدف مشـترك در   ی

آن  یدر همان علم و با توجه به منـابع معرفتـ   یعلمرند. استنباط و اثبات مسائل هر یگر قرار بگیکدیکنار 
علـوم  دیگـر  ا بز یاست با توجه به نوع مسائل و موضوعات آنها، روش آن علم ن یهیرد. بدیگ می صورت

ـ . براي نمونه وقتی موضوع علمی، حسـی باشـد،   متفاوت خواهد شد ن یثرترؤمـ  ۀاز جملـ  یروش تجرب
در آن علم نخواهـد داشـت.    اي ویژه ییتجربه کاراد، هاست و اگر موضوع یک علم، غیرحسی باش روش

 یچنـدان  ییتواند کـارا  نمی محض ۀلذا تجرباند؛  یحسعلم کالم نیز معموالً از جمله امور غیرموضوعات 
ت کـرد و  یـ تبع ید از روش عقلید و اصل نبوت، بایتوح ۀمسئلمانند از مسائل  یداشته باشد بلکه در برخ

اصـل  مانند مسائل بعضی ش گرفت. در یرا پ ید روش نقلیز بایات معاد نیجزئهمچون مسائل اي  در پاره
د علـم  یل باین دلیتوان از هر دو روش بهره گرفت. به هم می زیپس از مرگ ن یمعاد و امکان وجود عالم

  .یهم روش نقله هم روش عقلی در آن کاربرد دارد، کدانست  یکالم را از جمله علوم چند روش
در براي نمونـه  شود.  ی میتلق يت اعتقادیئل کالم، عقل منبع مستقل معرفت به واقعاز مسا برخیدر 

 یت خـارج یـ توانـد نسـبت بـه آن واقع    مـی  رود و مـی  شـمار  د، عقل منبع مستقل معرفـت بـه  یباب توح
ات معـاد؛  یـ در باب جزئ مثالً؛ شود میبخش باشد و در برخی مسائل نقل، منبع معرفت محسوب  معرفت
معـاد را نـدارد. در ایـن صـورت نقـل منبـع مسـتقل معرفتـی         ات یو توان اثبات جزئ ییراعقل کاچراکه 

توان با دلیل عقلی ثابـت کـرد    اند که آنها را هم می گونه مباحث است. برخی دیگر از مسائل نیز چنان این
تـوان   و هم مـی توان با اقامۀ ادله عقلی به اثبات آن پرداخت  و هم با دلیل نقلی؛ مانند اصل معاد که هم می

  گیري از نقل، آن را استنباط کرد. پس از اثبات اصل توحید و نبوت با بهره
 یان عقل و نقل در برخـ ین صورت امکان تعارض میدر ایهی است وقتی عقل منبع معرفت باشد، بد

 یو نقـل قطعـ   یان عقل ظنیا تعارض می، یو نقل ظن یان عقل قطعیاز صور قابل تصور است. تعارض م
 يعقـل ابـزار   یوقتـ  یولجمله صور قابل فرض در تعارض است؛  از یان عقل و نقل ظنیتعارض ما یو 

 یزمـان  یرا تعارض و ناهمـاهنگ یدهد؛ ز نمی ان عقل و نقل رخیم یار نقل است، تعارض و تخالفیاختدر 
ـ      عرض یکدیگر باشـند؛ درحـالی   ک رتبه و همیمتصور است که هر دو در  زار کـه طبـق فـرض، عقـل اب

گر عقـل در  یعبارت د است. به یرتبه بودن آنها منتف ن صورت همیدر اتی و نقل منبع معرفت است. معرف
صـدد کشـف   دهد تا فرض تعارض پیش آیـد؛ بلکـه عقـل در    نمی ارائه یمعرفت مستقل ن فرض اصالًیا

عقـل رخ   ي بـودن ان مدلول نقل و عقـل در فـرض ابـزار   یم اي یچ تنافیمراد و مقصود نقل است. پس ه
  واهد داد.نخ
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که عقل قـادر بـه کشـف واقـع     اي  گونه بهة عقل است، بر عهد ينقش محورشک  بی، یدر روش عقل
بنیـادین  که نقـش   یاما در روش نقل؛ عقل خواهد بودنیازمند ت خود یز در اصل حجینقل ن یاست و حت

ـ  روشکتـاب  ماننـد  مقاالت و کتب  ی؟ در برخدارد یبا نقل است، عقل چه نقش يو محور علـم   یشناس
از نقـش   ي آملـی اهللا جـواد  تیـ آنوشـتۀ   ینیمعرفت د ۀمنزلت عقل در هندسو  برنجکاررضا ف یلأت کالم
پـژوهش  ن یـ ش گذاشته نشده است. در ایکاربست آن به نما یولهایی صورت گرفته،  عقل بحث يابزار

ید چنین تلقی کـرد کـه   . البته نباکنیمن ییتب یه بر متون کالمیبا تکرا ن کارکردها یبر آن است تا اتالشمان 
 ةنحـو  د حتمـاً یـ آ مـی ش دریکارکرد عقل در آن متن به نمـا  یشود و به نوع می که نقلاي  هر متن کالمی

 دهیـ در آن د یچ اختالفـ یمذهب است و هـ  يعلما ۀد همأییمذکور مورد ت یاستفاده صاحب کتاب کالم
از ویـژه   يکنـد و کـارکرد   می را نقل یرنده متننگا ین برداشت کرد که وقتید چنین نبایشود و همچن نمی

بلکـه هـدف از   ر این زمینه موافق اسـت؛  با صاحب کتاب د حتماًکشد،  می ریعقل را در آن نص به تصو
بـدون  ؛ آن اسـت  یمنبعـ  و درون یعقل در روش نقل يریگکار ن تنها به تصویر کشیدن نحوة بهنقل آن مت

  برآمده از آن. ةآموز یا نادرستی یدرست ةدربار یچ قضاوتیه

  يکالم ينقش عقل در روش نقل
را فهـم  یـ کنـد؛ ز  می نقش يفایاهاي متفاوت  ز حضور دارد و به گونهی، عقل نیاست در روش نقل یعیطب

 ییبـه کارکردهـا  تنها کند  می اقتضاپژوهش ن یا یاصلپرسش  یولگیري عقل معنا ندارد؛ کار همتن بدون ب
ر این مقاله اثبـات حجیـت بـراي    د انتظار داشت دیجه نباینتآیند؛ در شمار می به یمنبع که درونکنیم اشاره 
هاي عقل قـرار داده شـود؛ زیـرا     ییبه اصل نقل از جمله توانا یبخشارگر کارکرد اعتبیا به عبارت دنقل، ی

بلکـه از جملـه   منبعی نیسـت؛   ، کارکرد درونمزبورت یفعالچنین کارکردي براي عقل وجود دارد، چند هر
 ين کـارکرد نقـش ابـزار   یـ گـر عقـل در ا  یعبـارت د  و بهآید  شمار می به یعقل در روش عقل يرکردهاکا

  شود. می معرفت محسوب يبلکه منبع مستقل براندارد؛ 

  ي. نقش استنباط۱
اي اسـتنباط   کـه گـزاره   یاست. تـا زمـان   ياعتقادهاي  ، استنباط آموزهیکالمهاي  تیگام در فعالنخستین 

گـاه از منبـع    یکالمـ هـاي   ظیم و رد شبهه و اثبات آن. گزارهن آن ممکن است و نه تنیینه تبنشده باشد، 
 یل نقلـ یـ دلاي  هیکه منبع معرفـت قضـ   ی. زمانینقل یشوند و گاه از منبع معرفت می استنباط یعقل یمعرفت
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 یثیحـد  ۀن صورت محقق صـبغ یرا در ایزل، فعالیت کالمی صورت نگرفته است؛ باشد به صرف ذکر نق
در  یت عقلـ یـ انکـار وجـود فعال  درصدد  انین بیکند. البته با ا می انیت را بیخود گرفته و مضمون روا به

بلکـه  بگوییم در فهم مفاد نص، نیازي بـه عقـل نیسـت؛    م که یندار ين قصدیم و چنیستیفهم مفاد نقل ن
هـم کـارکردي    آنشـود؛   می از کارکرد عقل مشاهده یفیضع ۀمرتبمزبور ت ین است که در فعالیمقصود ا

شود که عالوه بـر نقـل و فهـم مضـمون      می اطالق یزمان یت کالمیفعالمشترك، نه کارکرد کالمی؛ زیرا 
، یت کالمـ یـ واقع محقق هنگـام فعال داخته و میان چند قضیه ارتباط برقرار شود. درپر ل آنهایخبر، به تحل

کنـد   مـی  آنها را اثباتنیز زند و  می ل آنها دستیل و تحلیا چند دلیک یاز  یکالمهاي  به استخراج گزاره
  پردازد.   می به رد شبهات اناًیا احیو 

هـاي   دسـت دادن آمـوزه   هل و بیتحل ي، تعقل و تفکر براین نوع از پژوهش عقلیاست که در ا یهیبد
مربـوط  هایی که در کتب کالمی صـورت گرفتـه،   کارترین  مهم از یکیخواهد بود. سودمند ار یبس یکالم

در هایی ویژه به کـار گرفـت. بـراي نمونـه      وهید شیاز نقل باها  استنباط آموزه يبخش است. بران یبه هم
نسـبت بـه نـوع تصـدیق برآمـده از آن      ا یـ و کـرد  توان از الفاظ آن غفلت  ی نمینقل ینید ةاستنباط آموز

  رخ داده است. که با توجه به آنها استنباطخواهیم کرد اشاره هایی  به نمونهادامه ماند. در اعتنا  بی

 . تمسک به ظهور۱- ۱

ن بحث از جمله مباحث علم اصول اسـت و  یرا ایزشود؛  نمی ت ظواهر الفاظ بحثیدر علم کالم از حج
شـک   بـی شود.  می شده و از آن استفاده یت ظواهر مسلم تلقیحجعنوان اصل موضوعی،  در علم کالم به

ن یکـه بـدون چنـ   اي  به گونـه  ؛ار داردیبس ییارااز نص کهاي گوناگون  تمسک به ظاهر در استنباط آموزه
از  یکـ یماند. استنباط گاه با توجه به الفـاظ و ظهـور آن    می میفرض استنباط از متن عق عمالً یفرض شیپ

ر یبـه تصـو  را ن نقـش  یـ ااي،  که با ذکر نمونهانجامد  می یکالمهاي  است که به استنباط آموزه ییها روش
  خواهیم کشید.

 وعنْـده  ویثْبِـت  یشـاء  ما اللَّه یمحوا« یۀآ، مانند اتیاز آ یبا استفاده از ظهور الفاظ برخ یمجلسه امعلّ
تابِ أُمود معتقـد  یـ بـودن ق  يشان با توجه به اصـل احتـراز  یکند. ا می را استنباط بدا ة) آموز39 :(رعد »الْک

ز بـه  ین» الْکتابِ أُم عنْده«پذیر خداوند دارد و رییو تغ یم فعلاشاره به عل» ویثْبِت یشاء ما اللَّه یمحوا«است 
لوح محفوظ کـه مطـابق بـا     یکي معتقد است: خداوند دو لوح دارد: ی. وکند میخداوند اشاره  یعلم ذات

 يگـر یو دسـت،  وا یکه مطابق با علم ذات یگر لوحیعبارت د به ، یاخداوند استتغییرناپذیر علم ثابت و 
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خداونـد اسـت.    یخداوند است. لوح محو و اثبـات، علـم فعلـ    یو اثبات که مطابق با علم فعل لوح محو
از مقـدرات خـود را محـو و     یخداونـد برخـ   »الْکتـابِ  أُم وعنْـده  ویثْبِـت  یشـاء  ما اللَّه یمحوا« یۀآبنابر 

 شـخص  ته باشـد و اکنـون  وجـود داشـ   يزیـ چاز پیش معنا دارد که  ی. محو کردن زمانکند مین یگزیجا
ن یچنـ مقبـول و معقـول نباشـد،     ن آن کنـد. اگـر بـدا   یگزیجارا  يگریز دیو چببرد ن یبخواهد آن را از ب

 یدر علـم ذاتـ  در ذات خداوند تغییري معقول نیسـت،  گونه که  را همانیز؛ معنادار باشدتواند  نمی يرییتغ
و لـوح   یه نـاظر بـه علـم ذاتـ    یـ ن آیـ اکه شود  می معنا نخواهد داشت. پس آشکار يریین تغیز چنین يو

و ا توجه به آن محـو و اثبـات رخ دهـد؛    تصور کرد که ب يگریخداوند علم د يد برایست و بایمحفوظ ن
ۀ از جملـ  ین علمـ یر در ذات رخ ندهـد. چنـ  ییـ تا محـذور تغ جمله امور ذاتی و علم ذاتی باشد،  د ازینبا

روشـن  ب اسـتدالل  یـ ). با دقـت در تقر 28، ص 1368 ،یست (ر.ك: مجلساو یعلم فعلدرواقع و فعل، 
اي  ن آمـوزه یبلکه عقل با توجه به ظواهر الفـاظ چنـ   ؛را مطرح نکرده است صراحت بدا شود که نقل به می

  کند. می را از نقل استنباط
وم «ات یـ آ اننـد م ینـ یاز منابع د یبا توجه به ظهور برخ دیخ مفیشن یهمچن یـرُ  وی تَـرَى  الْجِبـالَ  نُسـو 

ضةً الْأَربارِز و مشَرْناهح فَلَم رنُغاد منْهداً م47 :(حشر» أَح ،(»مویشُرُ ونْ نَحۀٍ کُلِّ مجاً أُمنْ فَومم  کَـذِّبی 
نْ  خُرُوجٍ  إِلى فَهلْ بِذُنُوبِنا فَاعتَرَفْنا اثْنَتَینِ وأَحییتَنَا اثْنَتَینِ أَمتَّنَا ربنا قالُوا«) و 83 :(نمل »یوزعونَ فَهم بِآیاتنا مـ 
ات ظهـور دارنـد کـه دو نـوع     ین آیمعتقد است ا يکند. و می رجعت را استنباط ة) آموز11: (غافر »سبیلٍ

اول داللـت  یـۀ  را آیـ امت رخ خواهـد داد؛ ز یحشر اکبر که در روز ق یکیوجود دارد: ها  انسان يحشر برا
مطـابق مفـاد   ؛ اما هم فروگذار نخواهد شد یامت محشور خواهند شد و کسیمردم در روز ق ۀمدارد که ه

اد شـده  یـ وجود دارد که از آن بـا نـام حشـر الرجعـه      يگرین حشر، حشر دیات دوم و سوم در قبال ایآ
 از مـردم  ین حشـر تنهـا بخشـ   یـ ا صورت خواهد گرفـت. در ا یامت و در دنیاز ورود به قپیش است که 
 یتنهـا بخشـ   یاز هر گروهیۀ دوم در حشر یوم الرجعه، را مطابق آیآنها؛ ز یخواهند شد نه همگ محشور

ن یز خداوند قول ظـالم یسوم ن یۀاند. در آ ب کردهیرا تکذ یات الهیکه آ ییآنها؛ شوند می ختهیاز آنها برانگ
و بـه   يبـار زنـده کـرد    دوو  يراندیبار م ا ما را دویخدا«کند که در روز قیامت خواهند گفت:  می را نقل

  ).52ـ47، ص الف  ق1413مفید، (» ا راه خالص شدن وجود داردیآ ؛میبرد یگناهانمان پ

  . کشف استلزامات۱ـ۲
 ياعتقـاد هـاي   گـزاره ویـژه   بـه  ینـ یدهاي  منوط به کشف استلزامات است. آموزهاي  استنباط آموزه یگاه
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ن ین ادعـا بـد  یدهند. البته ا می لیرا تشکه ژیو یک نظام معرفت خاص و شبکه معرفتیکه با هم اند  چنان
د کـه  کـر تـوان ادعـا    مـی  ن حـد یبلکه در ا ؛د با هم ارتباط داشته باشندیباها  تک گزاره ست که تکیمعنا ن
از آنهـا و   یتـوان از مجمـوع برخـ    مـی  گر ارتباط تنگاتنـگ دارنـد و  یکدیبا  ياعتقادهاي  از گزاره یبرخ

ات یـ د در روایشـا بـراي نمونـه   د. کـر آن را اسـتنباط   ۀبرد و الزم یبه لوازم یان آنها پیارتباط م يبرقرار
ق کشـف  یاز طراند  کوشیدهعه ین شیمتکلم یولمطلبی به چشم نخورد؛  ابوطالبمان یابارة صراحت در به

وه در اسـتنباط  ین شـ یـ اسـت کـه از ا   یاز جمله کسان دیخ مفیشرا استنباط کنند. مزبور  ةاستلزامات، آموز
  داللت دارد: ابوطالبزیرا از طریق مالزمه به ایمان  تیروا معتقد است ياستفاده کرده است. ومتن 
 عظیمـاً  تَوجعـاً  فَتَوجع - بِموته فَآذَنَه النَّبِی الْمؤْمنینَ أَمیرُ أَتَى - عنْه اللَّه رضی طَالبٍ أَبو مات لَما«

 تَکْفینَـه  و وتَحنیطَـه  - غُسلَه وتَولَّ أَمرَه فَتَولَّ علی یا امضِ - الْمؤْمنینَ لأَمیرِ قَالَ ثُم - اًشَدید حزْناً وحزِنَ
رِیرِ  علَى رفَعه فَلَما الْمؤْمنینَ أَمیرُ ذَلک فَفَعلَ - فَأَعلمنی سرِیرَته علَى رفَعتَه فَإِذَا السـ -  تَرَضَـهاع  النَّبِـی 
ت  فَلَقَد - عم یا خَیراً وجزِیت رحماً وصلْت - وقَالَ وتَحزَّنَ فَرَقَّ یـبر  کَفَلْـتیراً  وغ صـ -  رْت نَصـو ترآزو 
ب  شَـفَاعۀً  لعمی لَأَشْفَعنَّ واللَّه أَما - قَالَ و النَّاسِ علَى أَقْبلَ ثُم - کَبِیراً جـعا  ی لُ  بِهـ نِ  أَهـمجلسـى،  » (الثَّقَلَـی

  ).125، ص 35 ، ج ق1403
ـ  ابوطالـب مان یان آنها و ایم ۀطور مجزا به مالزم هتوان از دو بخش ب می تین روایدر ا بـرد. در   یپ

اینکـه حضـرت   کرده اسـت.   ابوطالبأمور غسل و کفن ر را میحضرت ام امبریت پین روایاز ا یبخش
داللـت بـر اسـالم    کند،  اجرا ابوطالبجنازه پدرش  ةکه احکام مسلمین را درباریابد  میموریت أم علی

 یعنـ ی يگـر و یمان آورده و مسلمان شده اسـت و دو بـرادر د  یا یوي دارد. توضیح اینکه حضرت عل
سـت و در حبشـه   یدر مکه ننیز که ایمان آورده،  جعفر .اند اوردهیمان نیند هنوز اا که در مکه طالبو  لیعق

دار غسـل و   عهـده  طالـب ا یـ  لیـ عقد یبا ،مشرك باشد ابوطالببرد. اگر مطابق فرض مخالفین،  می به سر
خاطر آن دست به چنین اقدامی بزند. پـس  ست تا به یناي  ان مسلمان و کافر علقهیرا میباشند؛ ز يکفن و

امبر خـود  یکند. پس امر پ يو کفن ومور دفن أرا م طالبا ی لیعقد یامبر بایپاگر این فرض درست باشد، 
  .اوستمان یکاشف از ا

تواند به داللت التزامی دال بر ایمان وي باشد؛ زیرا در بخش  بخش دیگري از این روایت نیز می
حاضر شده اسـت و بـراي وي بـا     ابوطالبشود که پیامبر بر جنازة  پایانی روایت چنین استظهار می

دارد که وي را شـفاعت   تمجید نموده است و حتی اعالم می بیان جمالت خاص دعا کرده و از وي
همان صالتی است که در آیۀ شریفه از آن نهی شـده   ابوطالبخواهد کرد. دعاي حضرت بر جنازة 
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وله  بِاللَّه کَفَرُوا إِنَّهم قَبرِه  على تَقُم وال أَبداً مات منْهم أَحد  على تُصلِّ وال«است:  سـرمـاتُوا  وو  م هـو 
گاه نباید بر جنازة مشرك و کافر حاضـر شـود. پـس حضـور      )؛ یعنی پیامبر هیچ84(توبه: » فاسقُونَ

، ص ج  ق1413 مفیـد، حضرت و دعاي براي ابوطالـب حـاکی از ایمـان داشـتن ابوطالـب اسـت (      
  ).46-45ص  ث، ق1413؛ همو، 29ـ17

  . تواتر۱- ۳
رفت یرا پـذ  يامر ینیقیطور  توان به ی مینقل ۀست. گاه از ادلیسان ن کیشه یهم ینقل ۀحاصل از ادلاعتقاد 
صـورت   بـه  صـرفاً بر اثر رویارویی با این ادله، ز یتوان به آن التزام داشت و گاه ن ی میطور ظن ز بهیو گاه ن

 يکـه بـرا   یبلکه نقلسانی ندارند،  کین حاالت حکم یا رفت. قطعاًیتوان مفاد آن را پذ می شک و احتمال
اگـر   یولـ حجتش ذاتی اسـت؛  حجت است و  يگریل دیاز به منبع و دلیکند بدون ن می دیانسان قطع تول

علم برخوردار اسـت   ۀن ظن از پشتوانیا اید که آکر ید بررسیباظن به حکم را در انسان ایجاد کند، نقل، 
  ا فاقد آن است.ید و یتا بتوان به آن التزام ورز
ة حجیت خبر واحـد در اعتقـادات   نظر فاحش دربار علم کالم، اختالفدر بنیادین از جمله مشکالت 

معتقدنـد   يا دانند و در مقابل عـده  می خبر متواتر را حجت از دانشمندان صرفاً یکه برخاي  گونه بهاست؛ 
ز بـا  یـ افتن بـه مـتن متـواتر ن   ید. دست کر يرویمثل خبر واحد پ یل ظنیتوان از دل می در فروع اعتقادات

ت و یا حتی در غیر اعتقـادات  توان نص متواتر در اعتقادا می ندرت خود همراه است و بهژة ویمشکالت 
معنوي است. تواتر به دو گونـه  استفاده از تواتر یابی به تواتر، دست يها برا وهین شیاز بهتر یکی یولیافت؛ 

ت شروط آن به دسـت  یصورت متواتر و با رعا به یتین معنا که الفاظ روایبداست: گاه تواتر لفظی است، 
ن نصـوص بـا هـم    ید الفاظ و مفاد این معنا که شایبده است و گاه نیز تواتر معنوي است؛ دین رسیمسلم

 يتوان بـه امـر   می ن نصوصیاز مجموع ا یولدام از آنها به مطلبی اشاره دارد، بلکه هر کسان نباشند،  کی
 وفـور مشـاهده کـرد.    بـه  ین اسـالم یثار متکلمتوان در آ می وه راین شیاز ا ییها افت. نمونهیواحد دست 
اسـتنباط انحصـار    ،تبع ر صحابه و بهینسبت به سا نیمنؤرالمیام يدر استنباط برتر دیخ مفیشبراي نمونه 
کـه   یاتیـ از مجمـوع روا  يبـرد. و  مـی  ات بهـره یروا ي، از تواتر معنويدر و امبر اکرمیپ ینیحق جانش

ز هماننـد بغـض بـه    یـ را ن يامبر قلمداد و بغـض بـه و  یبه پن محبت أش را هم یمحبت به حضرت عل
فـرد نـزد خداونـد    ترین  محبوب از رسول اکرمپس را  نیمنؤالمکنند، روایاتی که امیر ی میامبر تلقیپ

ن یچنـ  يبه تواتر معنوکنند و نیز آیات و روایات دال بر اینکه حضرت علی نفس پیامبر است،  ی میمعرف
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اسـت  ي پیشـین  ایـ نسـبت بـه انب   ین خلق حتـ یاز رسول اکرم برترپس  یعلرد که حضرت یگ می جهینت
  ).38- 18ص  ت، ق1413مفید، (

  اتيسند روا ي. بررس۱- ۴
آن  ياسـتنباط و خطـا  به آن نظر داشت و هم در سند. گاه اشتباه  يد به محتوایهم بادر استناد به روایت، 

سـند   یابیغفلت از ارزدلیل ن خطا به یاز یت است و گاه نیروا ییبه جهت توجه نکردن به ضعف محتوا
ـ ند، شـو  ی مـی منـدتر بررسـ   طهبو ضـا تـر   قیصورت دق ن مباحث بهیدهد. در فقه ا می ت رخیروا در  یول

خبـر   ن جهت است که اصـالً یبد یتوجه ین بیگاه ارنگ است.  کم ین توجهیاعتقادات به دو جهت چن
ن یز بـد یـ خواهد بـود و گـاه ن   يز سند آن امر لغوبحث ا ،تبع دانند و به نمی واحد را در اعتقادات حجت

مونی خـالف عقـل   اگـر مضـ  اعتقادات از اولویت برخوردار اسـت.  جهت است که معتقدند مضمون در 
  دهد.   نمی رخ یهم داشته باشد مشکل یفیسند ضعنباشد، هرچند 

ضـرورت دارد.  ز یـ ت نیـ رسد در کنار توجه به مضمون متن، توجه بـه سـند روا   می به نظرهمه  بااین
ـ  و خرافه یبسا اعتقادات جعل چه ی ف وارد جامعـه و اذهـان عمـوم   یات ضـع یـ ر اثـر تمسـک بـه روا   ها ب
ل دارد یـ از بـه دل یـ ناي به دین،  د. به هر حال انتساب آموزهنبرخوردار باشنیز ت ید از مقبولید و شانشو می
  داللی و جهت صدور. از دو جهت مورد توجه قرار بگیرد: جهت دیات بایل در رواین دلیکه ا

توان مواردي را مشاهده کرد که با استفاده از همین شیوه (نقد سند) استنباط  در متون کالمی می
بـه   شـیخ مفیـد  یا تبیین متفاوتی از یک عقیده ارائه شده است. براي نمونه در مبحث قضـا و قـدر،   

اعتمـاد کـرده و در    کند که در این مسئله چرا به روایـات شـاذ و ضـعیف    اعتراض می شیخ صدوق
نهایت نیز با توجه به همین روایات نتوانسته معناي صحیح و مقبولی از قضا و قدر ارائه دهـد. وي  

دهـد و   پس از این نقد خود با توجه به آیات و روایات، معانی متفاوتی براي قضا و قـدر ارائـه مـی   
ي بـراي قضـا چهـار معنـا را بیـان      کنـد. و  سرانجام معناي این دو واژه را دربارة افعال الهی بیان می

آورد. او معتقد است یکـی از معـانی قضـا خلـق      اي را از آیات می کند و براي هر کدام نیز نمونه می
کـار رفتـه اسـت.     ) به12 :فصلت» (یومینِ  فی سماوات سبع فَقَضاهنَّ«کردن است و این معنا در آیۀ 

ک   وقَضـى «معناي دیگر آن، امر کردن است که در آیـۀ   بـوا  أَالَّ رد بـإِالَّ تَع  اه قابـل  23(اسـراء:  » إِیـ (
دنَّ  الْکتـابِ  فی إِسرائیلَ  بنی  إِلى وقَضَینا«معناي خبر دادن است:  مشاهده است. قضا گاه نیز به لَتُفْسـ 

الخطاب است:  معناي حکم کردن و فصل به ). گاه نیز4(اسراء: » کَبیراً علُوا ولَتَعلُنَّ مرَّتَینِ الْأَرضِ فی
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»اللَّهقْضی وقِّ  یبِالْح ونَ الَّذینَ وعدنْ یم هونقْضُونَ ال دی بِشَی إِنَّ ء اللَّه وه  میع صـیرُ  السـغـافر:  » ( الْب
  ).57ـ54ص  پ،  ق 1413مفید، ) (20

  . رفع تعارض۱- ۵
تـوان   مـی  دارنـد و از مجمـوع آنهـا    یگاه نصوص بـا هـم همـاهنگ   ، ینیاز متون داي  در استخراج آموزه

گر یکـد یاز جهت مضـمون بـا    ینقل ۀست؛ بلکه ادلین منوال نیز امر بدیرا استخراج کرد و گاه ناي  گزاره
اي  آمـوزه وع ایـن نصـوص متخـالف و گـاه متعـارض،      د و از مجمیشیانداي  د چارهیستند و بایسازگار ن

از ظـواهر   يریـ گ ق اسـتظهار و بهـره  یـ از طراي  گاه استنباط آمـوزه  ،گریعبارت د د. بهکرواحد را استنباط 
و د و گاه نیز امر بدین منوال نیست، بلکه بایـد میـان مجمـوع نصـوص داوري،     رس می الفاظ به سرانجام

ـ بانباشـد،  ر یپـذ  آنها امکـان  هاي و اگر جمع کردن مدلولرا با هم جمع کرد؛ آنها   يگـر یرا بـر د  یکـ ید ی
در وضوح مشاهده کرد. بـراي نمونـه    وه را بهین شیاز ا يمند توان بهره می زین یح داد. در متون کالمیترج

کـه   یعیدر وقـا زیرا  تیت وجود دارد؛ مطابق رواین دو گونه روایدر گفتار معصوم، ان اخبار دال بر بدایم
  ممکن است: وقوع بدا ،اند خبر داده ائمه

 إِلَى یکُونُ بِما لَحدثْتُکُم اللَّه کتَابِ فی آیۀٌ لَا لَو یقُولُ الْحسینِ بنُ علی کَانَ قَالَ جعفَرٍ أَبِی عنْ زرارةَ عنْ
، 4 ، ج ق1403مجلسـى،  ( الْکتابِ أُم وعنْده ویثْبِت یشاء ما اللَّه یمحوا اللَّه قَولُ قَالَ آیۀٍ أَیۀُ فَقُلْت الْقیامۀِ یومِ
  ).213، ص  1375طاووس،  بنا ؛512، ص 2 ، ج ق1415 حویزى، ؛118ص

  ذیل بدا در اخبار آنها محال است:ت یکه مطابق روااست  یدر حالاین 
رٌ  الْـأُمورِ  ومنَ محالَۀَ لَا جائیۀٌ محتُومۀٌ أُمور الْأُمورِ منَ یقُولُ جعفَرٍ أَبا سمعت قَالَ الْفُضَیلِ عنِ قُوفَـۀٌ  أَمـوم 
نْدع اللَّه مقَدا ینْها مم شَاءو یحمیا ونْها مم شَاءی ثْبِتا ینْها مم شَاءی لَم عطْللَى یع کداً ذَلی  أَح نـعقُوفَـۀَ  یوالْم 
؛ 119ص  ،4 ، ج ق1403مجلسـى،  ( ملَائکَتَـه  ولَا نَبِیه ولَا نَفْسه یکَذِّب لَا نَۀٌکَائ فَهِی الرُّسلُ بِه جاءت ما فَأَما

  ).268، ص 3 ج ،1374؛ بحرانى، 217، ص 2 ، ج ق1380عیاشى، 
امبران یـ اخبـار پ  ۀهمروایات، دوم  ۀرا مطابق گونیات مشهود است؛ زین دو گونه از روایان ایم يناسازگار

کـه   ياول، ممکن اسـت در خبـر   ۀث گونیمطابق احاد یول ند؛اند واقع شو نحو که خبر دادهد به همان یبا
  واقع نشود. ناًیرخ دهد و مضمون خبر ع بداکرده است، ان یا ائمه بیامبر یپ

ن یـ است تا از مجمـوع ا درصدد  است که با استفاده از قواعد تعارض یاز جمله کسان یعلّامه مجلس
ـ « ةاز قاعد يامکان بدا در اخبار ائمه را استنباط کند. وا عدم یات امکان یروا مـن   یالجمع مهما امکن اول

ن یـ د مقصـود از ا یمعتقد است شـا  يجمع کرده است. ورا با هم ات ین دو گونه روایو ا ،استفاده »الطرح
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در  تبـع تخلـف   و واقع خواهد شد و بهاست  یحتمبه پیامبران ابالغ شده، د هر آنچه یگو می کهـ   تیروا
صـورت حـتم از آن خبـر     شان ابالغ شود و آنها هـم بـه  یحتم به امنزلۀ  ن باشد که آنچه بهیا،آن راه ندارد
د بـه حـتم   یرا مق یدو گونه است: بعضبر امبران یگر اخبار پیعبارت د رخ نخواهد داد. بهبدا  بدهند در آن

انـد.   د به حتم نکـرده یز مقیرا ن یبرخی؛ و آسمان ۀحیو ص یانیو خروج سف ظهور قائمانند اند م کرده
 ،یمجلسـ دهـد (  مـی  رخبدا  آنها یرحتمیدر اخبار غ یدهد؛ ول یدر آن رخ نمبدا  د به حتم شده،یآنچه مق
 یش حضـرت علـ  یفرمااین ، یجلوه دهد نه تبرع ینکه جمع خود را عرفیا يبرا ي). و28ص ، 1368

دادم  مـی  نبود خبـر  "الْکتاب أُم وعنْده یثْبِت و یشاء ما لَّهال یمحوا" یۀاگر در کتاب خدا آ«آورد:  می را گواه
را اگر اخبار ابـالغ شـده بـه    ی)؛ ز354 ص ، ق1413حمیرى، (» دادخواهد روي امت یاز هر آنچه تا روز ق

تـوان تصـور کـرد.     ینمـ  ییث معناین کالم و حدیا ين صورت برایباشد در ا ناپذیر و تخلف یآنها حتم
 يهـا  بلکـه دانشـمندان راه   ؛سـت ینروایـت  ن دو گونـه  یـ ان ایم ين وجه، تنها وجه رفع ناسازگاریا البته

هم بـه روش جمـع    آناي از رفع تعارض میان نصوص،  نمونهتنها نجا یاند که در ا ز ارائه کردهیرا ن يگرید
  ).133، ص 4 ، ج ق1403، ؛ همو135، ص 2 ، ج ق1404،  مجلسى(کردیم ارائه را  یعرف

اي از این شیوه را در  رفع ناسازگاري دو نص گاه با برقراري جمع عرفی میان آنهاست که نمونه
توان آنها را با هم جمع کـرد و   استنباط پیشین نشان دادیم و گاه نیز تعارض در حدي است که نمی

گاري ناچار باید یکی را بر دیگري ترجیح داد. در این صورت باید از مرحجات گوناگون مانند ساز
با عقل، هماهنگی با نظام معرفتی، مرحجات داللی و مرحجات سندي استفاده کرد. یکی از مواردي 

شـود امکـان صـدور     هاي کالمی میان نصوص مختلف تعارض و ناهماهنگی یافت می که در آموزه
  سهو از پیامبر است:  

یمتَم ینْ الْقُرَشع نْ أَبِیهع دمنِ أَحب یلالْأَ عارِينِ نْصع رَوِيقَالَ الْه :لرِّضَا قُلْتل انَ یولِ ابسر ی  إِنَّ اللَّه فـ 
هو  لَا الَّذي إِنَّ اللَّه لَعنَهم کَذَبوا فَقَالَ صلَاته فی السهو علَیه یقَع لَم النَّبِی أَنَّ یزْعمونَ قَوماً الْکُوفَۀِ سـی  و هـ 

لَا اللَّه إِلَّا إِلَه ورَ ه105، ص 17 ، ج ق1403مجلسى، ( الْخَب.(  
ز مورد لعن واقع شده اسـت. در  ین گزاره نیو منکر اداشته امبر در نماز خود سهو یپمطابق چنین روایاتی 

  هاي معصوم، منزه بودن از سهو است: بنابر روایاتی، یکی از ویژگیمقابل، 
امِ  صفَات بیانِ فی الْمؤْمنینَ أَمیرِ عنْ الصادقِ عنِ رٍجابِ بنِ إِسماعیلَ ا : قَـالَ  الْإِمـ نْهـأَنْ فَم  لَـمعی  ام الْإِمـ 
ئُ  ولَـا  الْفُتْیا فی لَا یزِلُّ وکَبِیرِها صغیرِها کُلِّها الذُّنُوبِ منَ معصوم أَنَّه علَیه الْمتَولِّی خْطـی  ی ابِ  فـو لَـا  الْجـو 

  ).109- 108 ، ص17 ، ج ق1403مجلسى، ( الدنْیا أَمرِ منْ ء بِشَی یلْهو ولَا ینْسى ولَا یسهو
از  یانـد. برخـ   ات برآمـده یـ ن روایا يشمندان در مقام حل تعارض و ناسازگایاز علما و اند ياریحال بس
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گـر  یعبـارت د  د و بدانها ملتزم نشـد. بـه  یدست کش یسهو نب ات دال برید از رواین متفکران معتقدند بایا
را یـ ؛ زندد کنار گذاشته شـو یباند و بنابراین ناسازگار یقطع یو قرآن یعقلادلۀ ات با ین روایآنها معتقدند ا

از مـوارد اشـتباه اسـت.     یکـ نیـز ی سهو و د معصوم از خطا و اشتباه باشد یامبر بایپکه کند  می عقل حکم
 یامبر بـا وحـ  یـ دال بر مطابقت کل گفتار و رفتـار پ  یۀر و آیتطه یۀت با آین روایمعتقدند ا نیهمچنایشان 
از نصـوص   یکـ ین رفع تعـارض، از موافقـت عقـل بـا     ی). در ا17، ص  چ ق1413مفید،است ( یدر تناف

گـر بـه نحـو    یت دیکنار گذاشته شده و مضمون روا یکل ت بهیک روایو مضمون منزلۀ مرحج استفاده،  به
  است.پذیرفته شده و مطلق  یکل

  يابي قرنيهو  ينگر . جامع۱- ۶
ـ یـ زکرد؛ ه غفلت یه و مقالیحالگوناگون ن ید از قراینبا ینیدهاي  در استنباط آموزه  نیـ بـه ا  یتـوجه  یرا ب

از  یخطا رخ دهد. اگـر در اسـتنباط تنهـا بـه برخـ      ینیدهاي  شود تا در استخراج گزاره می موجبقراین 
هـا   آمـوزه  یـۀ استنباط شود که با بق یممکن است مطلبگردد، گر غفلت ید یاز برخ نصوص توجه شود و

ئَلُکُم  ال قُـلْ « یـۀ بـه آ  امبر صرفاًیاجر رسالت پ ياگر در استنباط معنازگار نباشد؛ براي نمونه سا أَسـ  ه لَیـع 
ق اجـر  یرا از جملـه مصـاد   تیب اهلتوان محبت  می ) توجه شود23ر: شو» ( الْقُرْبى فی الْمودةَ إِالَّ أَجراً

فرمایـد اجـر    می اجر رسالت است و يان معنایبدرصدد  هین آین برداشت کرد که ایرسالت دانست و چن
 یمحبتـ  يگـر یدهـد و د  می که خداوند ياجردو نوع یا دو فرد دارد:  ن اجریبلکه ارسالت مادي نیست؛ 

ریزناپذیر اسـت؛  گ ین برداشتیه چنیبا توجه به ظاهر آ اًتعبیشان داشته باشند. طیابیت  اهل د بهیکه مردم با
 یـا «ه یـ ) و آ29: هـود » (اللَّه علَى إِالَّ أَجرِي إِنْ ماالً علَیه أَسئَلُکُم ال قَومِ ویا« یۀدر کنار آ یۀن آیا یوقت یول

گیـرد، مطلـب    مـی  ) قرار51: هود» (تَعقلُونَ فَال أَ  فَطَرَنی الَّذي علَى إِالَّ أَجرِي إِنْ أَجراً علَیه أَسئَلُکُم ال قَومِ
در ة خداونـد اسـت.   ه، اجر رسالت فقط و فقط بـر عهـد  ین دو آیرا مطابق ایزدیگري باید استنباط شود؛ 

پـس  د از جمله مصـادیق اجـر رسـالت باشـد،     توان یشان نمیابیت  اهل دن مردم بهکرن صورت محبت یا
گر قسـمت قبـل از   یعبارت د ه را منقطع دانست نه متصل. بهیاستثنائ ۀموجود در جمل ايد مستثنیر بایناگز

بلکـه  تنهـا مـادي نیسـت،     که اجر رسالت نهاست ن یدال بر اکلی  بهگر است ید یۀاستثنا که موافق با دو آ
 يد و دسـتور یـ کالم جدیۀ اول نیز چون منقطع است، موجود در آ يخداوند است. استثنا ةبر عهد صرفاً

امـا نـه از بـاب    بیت پیـامبر اکـرم،    اهل کند که عبارت است از وجوب محبت مردم به می انیرا به جداگان
  اجر رسالت.
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  يدفاعي ـ نيينقش تب .۲
ک آموزه بـه  ی يرا القایح است؛ زین و توضییازمند تبین یولشود،  می استخراجاي از متون دینی  گاه آموزه

گـر  یعبـارت د  ر کـردن آن اسـت. بـه   یپذآن، نیازمند توصیف و باور ستنباطگران عالوه بر استخراج و اید
بلکـه عـالوه بـر    بسنده نیست؛ گران یبه د القا يبرا ییتنها بهاست،  الزم و ضرورهرچند  ها استنباط آموزه

 يبـرا درخـور   ۀنـ یتوانـد زم  مـی  ان مخاطب و متکلم واسطه باشد. عقـل یات مشترك میان و ادبید بیآن با
ز طریـق نـص   اهـا   ن آمـوزه یـ از آنکـه ا پس ن صورت که عقل یبد؛ جاد کندیواسطه را ان یفراهم شدن ا

هاي گونـاگونی دارد:   وهیشکند. تبیین، مخاطب قابل فهم  يف، آنها را براین و توصییبا تباستخراج شدند، 
اد آن ابهـام را  د از مفـ یز بایو گاه نکرد ن ییرا تباي  توان آموزه می آنها يان معنایف مفردات و بیگاه با توص

  د.داد ارائه یجد ییل کرد و معنایوأا تیو ساخت برطرف 

  في. توص۲- ۱
که مخاطـب   یف آموزه است. تا زمانین و توصییتبالزم،  از موارد یکشده، ی هاي استنباط در انتقال آموزه

ا یـ رش یتوانـد نسـبت بـه پـذ     می ش مبهم باشد چگونهیبرامفهوم گزاره از گزاره نداشته باشد و  يتصور
در مقام اثبـات تـن   اي  هیبدون فهم مقصود از قض یتوان انتظار داشت کس می انکار آن اقدام کند؟ چگونه

ازمنـد  یشـده ن  استخراج ةدفاع از آموز عتاًیا بتواند خودش دست به رد شبهه بزند؟ طبیو  ،به مفاد آن بدهد
  ف مقصود از الفاظ و مفردات آن است. ین و توضییتب

رونـد.   کار مـی  اند که در حق خداوند سبحان به شده، الفاظ و صفاتی هاي استنباط از جمله آموزه
تـوان هـر صـفتی را بـه خداونـد       اند؛ یعنـی نمـی   بر پایۀ نصوص دینی، اسما و صفات الهی توقیفی

منتسب کرد، بلکه باید دید در منابع دینی چه صفتی بر خداوند اطالق شده است. اگر در این منابع، 
تـوانیم همـین صـفت را دربـارة      تی به خدا نسبت داده شود، در این صورت ما نیـز مـی  واژه و صف

خداوند به کار ببریم و اگر صفتی در این منابع به خداوند نسبت داده نشده باشـد، هرچنـد اطـالق    
معناي آن بر خداوند ممکن باشد، حق نداریم آن را دربارة خداوند به کـار ببـریم. در برخـی متـون     

 ء شَـی  کُـلِّ   على اللَّه أَنَّ تَعلَم لَم أَ مثْلها أَو منْها بِخَیرٍ نَأْت نُنْسها أَو آیۀٍ منْ نَنْسخْ ما«ند آیۀ دینی، مان
تواند بـه معنـایی کـه در     کار رفته است. قطعاً این نسیان نمی ) نسیان دربارة خدا به106 :بقره» (قَدیرٌ

خداوند نیز کاربرد داشته باشد؛ زیرا مستلزم نقـص در ذات الهـی اسـت.    رود دربارة  کار می انسان به
  پس باید معنایی براي آن ارائه کرد که چنین نقصی را به دنبال نیاورد.
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ر اسـت  یخأترك و تگوید مراد از نسیان در این آیه،  می هین آیا ين معناییف و تبیدر توص دیخ مفیش
نکـه  یمگـر ا انـدازیم،   یر نمـ یخأا ترك و به تـ یم و یکن یرا نسخ نماي  هیشود که ما آ می نیه چنیآ يو معنا

نْ  بعضُـهم  والْمنافقـات  الْمنـافقُونَ «ه یـ در آ» اللَّه نَسوا«عتقد است م يم. ویکن می نیگزیبهتر از آن را جا مـ 
رُوف  عنِ ینْهونَ و بِالْمنْکَرِ یأْمرُونَ بعضٍ عـالْم قْبِضُـونَ  وأَ ی مهید وا  یـ نَسـ  ه یهم  اللـَّ قینَ  إِنَّ فَنَسـنـافالْم  م هـ 

یهم «که آنهـا اطاعـت الهـی را تـرك کردنـد و      ن معناست یز بدی) ن67: (توبه» الْفاسقُونَ ن یز بـد یـ ن» فَنَسـ
ذینَ  تَکُونُـوا  وال«یـۀ  در آنیز » فَأَنْساهم«محروم کرد. معناست که خداوند آنها را از ثوابش  وا  کَالـَّ نَسـ  ه  اللـَّ

مفَأَنْساه مهأَنْفُس کأُولئ مقُونَ هتـرك عهـد و    ين معناسـت کـه آنهـا را بـه سـو     ی) بـد 19: (حشر» الْفاس
  ).39- 38 ص پ،  ق1413(مفید،  مانشان کشاندیپ

  ليوأ. ت۲- ۲
ـ یـ وأکـه بـدون ت  انـد   و مفاهیمی به خدا نسبت داده شده واژگان ینیاز متون د یدر برخ  يمعنـا  ۀل و ارائ

ت را بـه دنبـال دارنـد. پـس     یچون جسم ین واژگان لوازم محالیاز ا یرا برخی؛ زپذیرفتنی نیستندمعقول، 
ة یـد دربـارة خداونـد بـه کـار      ات واژیات و روایآ یبرخبراي نمونه ل آنها زد. یوأد دست به تیناچار با هب

انـد و   ظـاهر در انسـان حمـل کـرده     یعرفـ  يمعنـا ن لفظ را به همان یان و مشبهه، ایگرارفته است. ظاهر
ه خداوند بـه  یکنند تا در دام تشب می را بدان اضافه »فیک بال«د یق؛ هرچند ز دست داردیمعتقدند خداوند ن

ت دسـت انسـان را   یـ فیکاین دسـت   یولمطابق ظاهر آیه خداوند دست دارد،  معتقدند نفتند. آنایانسان ن
ه  لَـیس « هیت است و با آیه و جسمانیمستلزم تشب عنا قطعاًن میاکه است  یهی. بددارا نیست ثْلـکَم  شَـی ء «

 یچ مشـابهت یسـت و هـ  یمثل خداونـد ن  يزیچ چیه هین آیرا مطابق ایندارد؛ ز يز سازگاری) ن11ي: (شور
د بـر  یـ . پـس حمـل   شـمار آیـد   بـه راه فرار  تواند نمی زیف نیک د بالیان خالق و مخلوق وجود ندارد. قیم

 یعین شـ ان جهت متکلمیل زد. به همیوأد دست به تیجه باینتیۀ مزبور سازگار نیست. دربا آ یعرف يمعنا
. انـد  روي آوردهل یـ وأدست بـه ت یابی جسم و جسمیت به خداوند، ه و راهین تشبیتنزه خداوند از ا يبرا

ۀ جسـمیت در آن  بـه ظـاهر صـبغ    یکه به خداوند نسبت داده شده است ولـ  یصفات بارةدر فاضل مقداد
 د بـر خداونـد  ی ةدر باب اطالق واژاو کند.  ی میتک الفاظ را بررس و تک، ل اظهارنظریتفص بهوجود دارد، 

د : «ت مفرد در خداوند به کار رفته است، مانندصور د گاه بهی ةد: واژیگو می یـ  ه دیهِم  فَـوقَ  اللـَّ فـتح » أَیـ) :
 خَلَقْـت  لمـا «: کـار رفتـه اسـت، همچـون     هه بـ یصورت تثن ز بهی) و گاه ن64: (مائده» مغْلُولَۀٌ اللَّه ید«) و 10

يدو 75: (ص» بِی (»ْلب داهوطَتانِ یسبمائده» م) :ـ   ز بهیموارد ن ی) و در برخ64 کـار رفتـه    هصورت جمـع ب
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توانـد   مـی  کار گرفتـه شـود   هب يمجاز يدر معنا ید وقتی ة). واژ75: سی» (أَیدینا عملَت مما« :است، مانند
ن الفـاظ  یـ او ایجاد ارتباط در کـالم. حـال دربـارة     دیکأان تیاز چند معنا را برساند: قدرت، نعمت، ب یکی
قدرت خداوند بر قدرت آنهـا   یعنیقدرت است؛  ايمعن د بهی» أَیدیهِم فَوقَ اللَّه ید«اول  یۀد گفت در آیبا

ان اسـت و  یـ هودیکـالم  مقصود نعمت است؛ زیرا این آیه دربارة » مغْلُولَۀٌ هاللَّ ید«دوم  یۀغالب است. در آ
هسـتند. اگـر وجـود خـالق را      ین خـالق یا منکر چنـ ین عالم اقرار دارند و یا به وجود خالق در ایز یآنها ن

ی چ عـاقل ین حـرف بـه ذهـن هـ    یـ اویند خالق عالم مغلول و مقید اسـت؛ زیـرا   رند که معنا ندارد بگیبپذ
د یـ ده اسـت. پـس با  یفا ین صورت کالمشان لغو و بیو اگر هم منکر خالق عالم باشند که در ارسد،  نمی

یـۀ  آ بـارة د و به مبارزه با آن پرداخـت. در کرهود تصور یکالم  يبرا یید نعمت باشد تا بتوان معنایمراد از 
هـا صـفت قـائم بـه ذات      نظور از دسـت الف) ممطرح است: ان علما دو نظر یز در مین» بِیدي خَلَقْت لما«

  گیرد؛ می صورت) میهم به وجه تکر آن(آن  ۀواسط هبخلقت خداوند است که 
ز بـه جهـت کثـرت    یـ ز قدرت است و علت مثنا ذکر شـدن دسـت ن  یه نین آیب) مراد از دست در ا

از امـور مهـم مبالغـه     یخواهند در بعض ی میز وقتیها ن انسان ت به خلقت حضرت آدم است. معموالًیعنا
  برند. می کار را به يدیر عملت بین تعبیکنند هم
هـود ذکـر شـده و علـت     یقـول  پاسخ را در ید نعمت است؛ زیز مراد از ین» مبسوطَتانِ یداه بلْ«یۀ در آ

 ق، ص1422 خلـق اسـت (فاضـل مقـداد،     يت آن بـرا یـ ان کثرت نعمت و عمومیز بید نیمثنا ذکر شدن 
173 -175.(  

  . پاسخ به شبهه۲- ۳
اي به مخاطب در برخی از موارد نیازمند پاسخ دادن به برخی از شبهات اسـت.   تبیین و انتقال آموزه

گاه وجود برخی از مبانی خاص در ذهن، مانع از پذیرش و تبیین درسـت اعتقـادات اسـت. بـراي     
در معرفـی ائمـۀ    شده در کـالم امامیـه، وجـود نـص پیـامبراکرم      هاي استنباط نمونه یکی از آموزه

گانـه را پیـامبر    گویند اگر نام امامان دوازده گانه است. در مقابل، زیدیه با اعتراض به امامیه می دوازده
 ها و اشخاص آشنا هستند، پس چگونه امام صـادق  مشخص کرده و مردم و خود امامان با این نام

منزلـۀ   شود و نخست فرزند بزرگ خـود اسـماعیل را بـه    در معرفی امام پس از خود دچار اشتباه می
رود؟ زیدیـه   کند، ولی او در زمـان حیـات پـدر از دنیـا مـی      امام و جانشینِ پس از خود معرفی می

ا «اند که امامیه در توجیه سخن خود، به روایت  همچنین معترض ا  مـد بـ  ه ا بـدا   للـَّ ـ  کَمـ ابد  ی  لَـه فـ 
  اند. ) تمسک کرده109 ص ،4 ، ج ق1403(مجلسى، » ابنی إِسماعیلَ
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گوینـد بـا چینشـی     اند ابهام موجود در روایت را برطرف کنند. ایشان می متکلمان امامیه کوشیده
که در تقریب اشکال گذشت، این روایت مربوط به مسئلۀ امامت است و باید در زمینـۀ تغییـر امـام    

ه باشد و براي خداوند در باب امامت بدا حاصل شده باشد. بدین صورت که ابتدا بنا بود صادر شد
اسماعیل امام باشد و خداوند همین امر را بیان کرده بود؛ ولی پس امـام کـاظم را جـایگزین ایشـان     
ساخت. این در حالی است که روایت اصالً در باب امامـت نیسـت و بـا توجـه بـه سـایر روایـات        

 على کتب قد القتل کان«این ابهام را برطرف کرد؛ زیرا برپایۀ برخی از روایات مانند روایت توان  می
)، دو بـار مـرگ   127 ص ،4 ، ج ق1403(مجلسى، » فدفعه عنه دفعه فی اهللا فسألت مرتین إسماعیل

تقدیر الهی تغییـر کـرد؛ یعنـی تقـدیر الهـی       براي اسماعیل مقدر شده بود که با دعاي امام صادق
تبع آن تقدیر نیز عوض شد. پس ایـن روایـت    شروط بود و با دعاي حضرت شرط تغییر کرد و بهم

اصالً ربطی به مقام امامت ندارد تا این ابهام رخ دهـد کـه اگـر پیـامبر اسـامی دوازده امـام را بیـان        
اض اند، پس چرا امام صادق خود از این امر آگاه نبود و حتی یـاران وي نیـز بـه ایشـان اعتـر      کرده

نکردند که نام اسماعیل در زمرة اسامی دوازده امام موجود در روایـت نبـوي نیسـت (شـیخ مفیـد،      
  ).127 ص ،4 ، ج ق1403مجلسى،  ،67 ، ص ق پ1413؛ همو، 100-99 ص ، ق ب1413

  يبخش. نقش اعتبار۳
بـا سـهولت    رش مفـاد نقـل  یپـذ یۀ آن، دارنـد تـا در سـا    یبخشراز به اعتباین ياریدر موارد بس ینیمتون د

 ینقلـ  ۀعقل به ادل یبخشکرد: گاه مقصود از اعتبارتوان دو معنا را قصد  ی میبخشصورت بگیرد. از اعتبار
ن است کـه  یز مقصود ایو گاه نکند،  می ت آن را ثابتیزا بودن نقل و حج ن است که عقل اصل معرفتیا

و از جهـت مفـاد   ي، سـاز داي را مستن ویـژه  یل نقلـ یـ عقل پس از آنکه اصل نقـل را حجـت شـمرد، دل   
بشر باشـد   يتواند منبع معرفت برا می ا نقلین است که آیگر گاه بحث در ایعبارت د کند. به می مستحکم

؛ بـراي نمونـه   ت نقـل را ثابـت کنـد   یـ تواند دست به اسـتدالل بزنـد و حج   می ن مقامیر؟ عقل در ایا خی
 یمـارات شـرع  ات نقـل و  یـ عام است شاهد بر حج يمعنا به یعقل ۀادل ۀعقال را که از جمل ةریتوان س می

تـوان   مـی  در شرع با توجه به شروط خاص خود حجت هسـتند و طرح م ینقل ۀدانست و معتقد شد ادل
کـه اصـل امکـان    پـس از آن شـوند. حـال    یبشـر تلقـ   یتواننـد منبـع معرفتـ    مـی  بدانها تمسک جست و

 ایـ کـه آ آیـد   پـیش مـی  ل خـاص بحـث   یک دلیگاه در مفاد و مضمون ي نقل ثابت شد، برا یده معرفت
 یاز عقل و اسـتدالل عقلـ  توان در نفی یا اثبات آن،  می ن صورتیا نه. در ایتوان به مفاد آن ملتزم شد  می
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له یوسـ  نیارائـه دهـد تـا بـد     یعقلـ  یرا در قالب اسـتدالل  یل نقلیتواند مفاد آن دل می کمک گرفت. عقل
د مضـمون خـود نقـل را در    یـ ست کـه با ین معنا نیشه بدیمه یبخشن آن پذیرفته شود. البته اعتبارمضمو

و ی مـوارد قـول یـا دلیـل مخـالف را رد،      در برخـ بایـد  بلکـه  پـذیرفتنی باشـد،   ارود تا یقالب استدالل ب
مضـمون   يسـاز  عالوه بر موجه یبخشکرد و آن را موجه ساخت. پس در اعتباراز نص دفاع وسیله  بدین

مفـاد نقـل    يساز توان به موجه می ،یمضمون آن در قالب استدالل عقل دنیر کشینقل با استفاده از به تصو
همـین مـورد    یعقل در روش نقل یبخشنیز پرداخت. مقصود ما از اعتبار با دفاع از آن و رد قول مخالف

شـمار   بـه  یمنبعـ  درون يبخش بودن نقـل، امـر   به اصل نقل و اثبات معرفت یبخشاخیر است؛ زیرا اعتبار
خـارج از مفـاد نقـل    اد نقل است. بحث در اصـل حجیـت نقـل،    ز جمله امور خارج از مفبلکه اآید؛  نمی

عقـل در   یبخشـ است. پس این بخش از معناي اعتباربخشی مدنظر ما نیست؛ بلکـه مقصـود مـا از اعتبار   
آن، التـزام بـه    یۀآورد تـا در سـا   مـی در ین است که عقل مفاد نقل را در قالب استدالل عقلیا یروش نقل
رخوردار باشد و یا در برخـی مـوارد،   ب يشتریرش بیرد و مفاد آن از پذیصورت بگآسانی نقل به مضمون 

  کوشد. می آن يساز در موجهمضمون نقل و رد قول و دلیل مخالف، دفاع از با 
از  یکـ یانـد.   ت خداوند بهره بردهؤیامکان ر ینف ةوه در آموزین شیاز هم یاسالم يگرا ن عقلامتکلم

برخـی  ت خداونـد اسـت.   ؤیـ امکـان ر دربـارة  بحـث  انگیز میان متکلمین مسلمان،  مباحث مهم و چالش
ک ریـ محال اسـت. ه کاري ن یگر از علما معتقدند چنید ید. در مقابل برخیتوان د می معتقدند خداوند را

ماننـد  عه ین شـ آورنـد. متکلمـا   مـی  را شـاهد  یو نقلـ  یعقل ۀخود ادل ياثبات مدعا يفه براین دو طایاز ا
 یکنند و در دفاع از آن دست به استدالل عقلـ  می تیت خداوند را تقوؤیمنکران ر یۀنظر یثم بحرانیم ابن

ن در مقـام  ) اسـت. آنـا  103: (انعـام » الْأَبصـار  تُدرِکُـه  ال« یـۀ آنهـا، آ  ینقلـ  ۀاز ادلـ  یکـ یزنند.  ی میو نقل
ق یـ ن طرید و بـد نـ ده مـی  ارائه یعقل یو استحکام مضمون نقل، مفاد آن را در قالب استدالل یبخشاعتبار

ه یـ را از صـفات جالل  يده نشدن خداوند بـه چشـم ظـاهر   یه، دین آیند. اوشک می در دفاع از مضمون آن
 ،ه باشـد یـ داند. هـر آنچـه سـلبش از جملـه صـفات جالل      ی میت خدا را منتفؤیشمرده است و امکان ر

این نقص بـه ذاتـش راه خواهـد یافـت. پـس دیـده       نقص خداوند است و زمانی اندك، در  یش حتثبوت
ه دفاع کـرد  یتوان از مفاد آ آسانی می ن استدالل بهینقص خداوند است. در قالب اشدن به چشم ظاهري، 

ه، نـص مـذکور در مقـام مـدح اسـت و      یـ آ يرا مقتضـا ی؛ زپذیرفتنی ساختمردم  يو مضمون آن را برا
زمـانی  در  یحتـ ( یچ زمـان یده شـدن در هـ  ید دیشود. پس نبا نمی دهید که به چشم دیستا می وند راخدا

ک یـ ده نشـدن خداونـد   یـ ه دیاز به استدالل هم ندارد. لذا قضیاست که ن ين امریابد. ایراه در او  )کوتاه
  ).77- 76 ، ص  ق1406میثم بحرانى،  است (ابن یشگیهم ۀسالب یۀقض
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  يريگ جهينت
د کـه عقـل در روش   یآ می دست هجه بین نتیا یکالمگوناگون از نصوص هایی  نمونه ۀمقاله با ارائن یدر ا
د. در مقـام  دار یبخشـ اعتبارو  یدفـاع  – ینـ یی، تبیاسـتنباط  هاي همچون نقش هاي گوناگونی نقش ینقل

سـند   یبررسـ عقل از ظـواهر الفـاظ، کشـف اسـتلزامات، تـواتر،      متون دینی،  از ینیدهاي  استنباط گزاره
گـاه  م تبیین و دفاع نیز گاه از توصیف، برد. در مقا می و رفع تعارض بهره یابی نهیقري، نگر ات، جامعیروا
را در  یل نقلـ یـ ز مضـمون دل یـ ن یبخشـ کند. در مقـام اعتبار  می ل و گاه از پاسخ به شبهات استفادهیوأاز ت

  باشد. فتنیرید نقل پذمفامزبور، آورد تا با توجه به استدالل  میقالب استدالل در
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  .  ، قم، مؤسسه بعثه، قسم الدراسات اإلسالمیۀ مؤسسۀ البعثۀ البرهان فی تفسیر القرآن، )1374(  هاشم بن سلیمانسید ،بحرانى
  .، قم، مؤسسۀ آل البیترب اإلسنادق،  )ق1413( اهللا بن جعفرعبد ،حمیرى
  . ، قم، اسماعیلیان هاشم رسولى محالتى، چ چهارمسیدتصحیح ،  تفسیر نورالثقلین ،  )ق1415( على بن جمعهعبد ،حویزى
  هاشم رسولى محالتى، تهران، المطبعۀ العلمیۀ.سیدتصحیح ،  تفسیر العیاشی، ) ق1380(بن مسعود محمد عیاشى،
، دفتـر   ، قـم  طباطبـائى، چ دوم  قاضـى تعلیق محمـدعلی  ، میۀفی المباحث الکال لهیۀاللوامع اإل، )ق1422مقدادبن عبداهللا (، مقداد فاضل

  تبلیغات اسالمى.
  .يآستان قدس رضو یاسالم يپژوهشها ادیمشهد، بن ،يمجموعه رسائل اعتقاد، )1368( ی، محمدباقرمجلس

  دار إحیاء التراث العربی. روت،ی، چ دوم، ب بحار األنوار،  )ق1403ـــــ (
  .میۀ، تهران، دارالکتب اإلسال  ، چ دوممحالتی سیدهاشم رسولىتصحیح ، فی شرح أخبار آل الرسول  مرآة العقول، ) ق1404ـــــ (

  . ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفیدالمسائل السرویۀ،  الف) ق1413مفید، محمدبن نعمان (
  . ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفیدل العکبریۀالمسائ، ) ب ق1413ـــــ (

  . ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفیدتصحیح اعتقادات اإلمامیۀ، ) پ ق1413( ـــــ
  . ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفیدتفضیل أمیر المؤمنین،  ت) ق1413ـــــ (
  . قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات،  ث) ق1413ـــــ (
  . ، چ دوم، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید إیمان أبی طالب،  ج) ق1413ـــــ (
  ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید. عدم سهو النبی،  چ) ق1413ـــــ (

  


