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شناخت از د

تـو خباری است كه مى

ميان آثار وی بـه دسـت

و منطـق عملـى افـراد

اول حيطه كاركرد :ود

دوم رابطـه آ ؛ف دينـى

ی كدام منبع از طريق

يـين راهـى كـه بتـوان

شيخ حّر به اين . شت

عنوان منـابع ش ى را بـه

 .استساخته  

گرايى،  گرايى، عقل 

فصلن
سا

& Theology 
5 

منابع 

اخ عالمانى از جمله 

 و منابع شناخت از مي

ها و گيری واند جهت

ل سه مسئله خواهد بو

ای استخراج معـارف

ها كان رسيدن به داده

مؤدای آنها و تبي ميان

ا برداشر گام نهايى ی

طرت، عقـل و وحـى

تفصيل فراهم  را بهخ 

 

شناسى، نص  شناخت

                      
 شگاه قرآن و حديث

  چكيده

شيخ حّر عاملى

شناسى معرفت

گونه كه بتو آن

بنماياند، شامل

قابليت آنها برا

كه امك پرسش

محل اختالف 

تعارض ظاهری

وی سه منبع فط

پاسخرسيدن به 

  ها كليدواژه

منابع معرفت، 

                          
دانش ، ارشد علوم حديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
 كارشناس
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  درآمد

شده از سوی ديگر منابع،  معارف ارائهبرای  یعنوان كاشف معارف دين و داور نقش عقل به

عنوان روشـنگر آنچـه از دسـترس عقـل خـارج و از ديـد او پنهـان اسـت،  نقل بـهنيز نقش و 

بــوده و خطــوط كلــى مــنش متكلمــان و بحــث برانگيــز همــواره در ميــان دانشــمندان 

گيـری آنـان در بـاب   بر اساس مسئله شـناخت و موضـعمبنايى آنان، معموالً  نظرهای اختالف

اهميـت بحـث از  .راحتى قابـل ترسـيم اسـت رابطه آن دو بهچگونگى حجيت عقل و نقل و 

تـوان  در مورد آن، مى ىچنان است كه پس از آگاهى از رأی هر كس حجيت عقل و نقل آن

تری  روشـنآگـاهى دات اعتقـابـه ويـژه به حقيقت در هر حوزه از دين وی دستيابى  از مسير

بينانـه بـه هـر  دهـى واقـع ايستادن بر خط تعادل و سهم ىادعای هر گروه ،در اين ميان. يافت

هـای عقيـدتى در  بر پايـه گرايشغيرتحقيقى و  های از منابع است، اما رهايى از داوریكدام 

ر های اخيـر بـا ظهـو در سـده. صاحبان انديشـه در آثـار خـود آنـان اسـتبررسى آرای گرو 

هـا در روش اسـتنباط  استفاده حـداكثری از روايتكه بر  گری هايى با عنوان اخباری گرايش

،اند مبتنى ويژه عقل احكام شرعى و محدودكردن منابع ديگر به
1

نگرش به جريـان متكلمـان  

هرگونه محـدوديت كـاركرد بـرای عقـل،  ،گرا نيز تحت تأثير قرار گرفت و از آن پس نص

  .داشته استدر پى مخالفت با عقل را گری و  اتهام اخباری

گرايان كه صاحب رأی در فقه نيـز بودنـد، چنـين عنـوانى را  ای از نص عده ،در اين ميان

آوردند، در حالى كه پـس از آن، از عنـوان  مى شمارپسنديده و خود را در عداد اخباريان به 

آيـات برداشـت گيـری از ظـاهر  گری چيزی جز مخالفـت بـا عقـل و اجمـاع و بهره اخباری

از جملـه . شد ويژگى كه شايد در نظر خود آنان از اطالق نسبت اخباری متبادر نمى ؛شد نمى

تـوان حجـم قابـل  گرايانى اسـت كـه مى وی از جمله نص .شيخ حّر عاملى است اين بزرگان

همين  .معرفت و حجيت منابع شناخت را در آثار وی مشاهده كرد دربارهتوجهى از مباحث 

                                                              
بـه اماميـه رواج يافـت و در نهايـت  عالمـان، در ميـان برخـى كردمالمحمد امين استرآبادی مطرح  نخستكه را اين گرايش . ١

ی هـا نظر از ويژگى هـای ايـن نگـرش ـ صـرف يكـى از ويژگى .انجاميدگيری جريانى در مقابل روش استنباط اصوليان  شكل

منبع عقل و ردپای آن در استنباط احكام است كه اثر آن را در مسـائلى چـون عـدم جـواز تقليـد از غيـر  كردنديگرـ محدود

تـوان  مى... معصوم، عدم جواز تمسك به قياس منصوص العلّه، عدم جواز تمسك به اصل برائت در شبهه حكميه تحريميـه و 

و تنهـا برخـى آثـار اخباريـان در صـحنه  گراييـدضعف  بهرن با تالش اصوليان از دو ق پسدامنه نفوذ اين تفكر . مشاهده كرد

  ).163ـ  160: 1377قيصری، : برای آشنايى بيشتر با اخباريان نك(تعامالت علمى باقى ماند 



يـا نادرسـتى 

ری آنـان بـه 

ك بررسـى 

 اهميّـت آن 

ثى بـه عقـل 

انيم از نظـام 

ويژه  نـابع بـه

 اين نوشـتار 

گفتـار شـيخ 

خصـص در 

كـه در عصـر 

ن خـود او و 

ل اسـت كـه 

از آن پـس  

كـى در بـاب 

منبـع اصـلى 

دفـاع از ايـن 

 رد تصـّوف 

دار شـد  هـده

رح مباحـث 

ـى خـويش، 

 مـتنى و در 

 آرایرســى 

توانـد راه  مى

وشن كند و 

درسـتى يبـه   آنان

ز چـارچوب فكـر

شـود كـه بـا يـك مى

در معارف دينى و 

ف اختصاص مباحث

تـوا كه هنگامى مى

بطه هـر يـك از من

رو، در  از اين .شود

در گرا با يكـديگر 

احاديـث و تخ ـدی

ك استای   انديشه

آثاری كه در زمان 

آلمـل كتـاب امـل ا

ای كه گونه ؛ بهكرد

مع حـديثى وی يك

ه قـرار گرفـت و م

د مقـامدر  ت الهداة

أليف ديگـر او در 

سى و توحيد را عه

فقهـى و شـر ،قادی

تـر از روش معرفتـ

مـه مباحـث كالمـى

ــا كــرد كــه برر دع

 صاحب انديشـه، م

منابع شناخت ر ره

نماينده شايسته  ی

بينانـه ا ـويری واقع

 هنگـامى افـزوده م

كيد بر نقش عقل د

دانيم كه صرف ه مى

زد شيخ نيست، بلك

ه شويم كه راب آگا

ی نزد وی روشن ش

دينى و رابطه آنها ب

بنـ بابآوری و  مـع

صاحب  ....بيات و

آ ؛ظهور كرده است

از آن جمله  .ست

ه از ركود خارج ك

دو جـامعشته شد و 

ديثى متأخر بـر قلّـه

اثباتامت با عنوان 
تأ .و نقل ظاهر شد

فيه، تبيين خداشناس

اديث و آيات اعتق

ی القـای درك بهت

شناسـى در مقدمـ ت

ــوان اد ىرســتى م ت

گرا و شخصيتى  ص

دربار ديدگاه آنان 

آرا ميان بتوانيم از 

تصـ وپى ببريم ان 

ای طّى اين مسـير 

ای شيخ حّر، تأكه 

البته .يابيم جسته مى

شنگر جايگاه آن نز

شف معارف دينى 

 در تقابل با ديگری

از منابع معرفت دم 

جمـل نـوآوری در 

، ادبى، رجالىكالم

ر حديثى بزرگ ظ

گرديده اس جديدی 

گذشت چند دوره

نوشهای بسياری  رح

در كنار جوامع حد

ديگری در باب اما

به كمك عقل وكه 

عقيدتى صو های ف

محل تبيين احا سـیه

گرا برای  عالم نص

شناسى و معرفت ش

ــن .ت در رو، به از اي

عنوان متكلمى نص

گرايان و يشه نص

است برای اينكه  ى

گرايا نص بر وارد ی

اما رغبت برا ،وريم

در فهرست نگاشته

را برجث گوناگون 

بر اهميّت آن، روش

شيوه كش دربارهی 

حى و جايگاه آن 

كداممنزلت هر م 

  .كنيمو تحلّيل 

بـه دليـ  ّحر عاملى

، كىی مختلف فقه

آثارنويسنده قامت 

های ن، مبدأ فعاليت

نويسى را پس از گ ل

ها و شر تاب تعليقه

وان وسائل الشيعه د

 فقاهت گرديد و د

كيل مذهب اماميه 

ن بر ابطال انحراف

ائد الطوسالفو ،گر او
اين. و ادبى گرديد

روشتفصيلى درباره 

ــه كــرده اســت  ارائ

ع ّحر بهشناختى شيخ 

آشنايى بيشتر با اند

  

  

امر كافى

های اتهام

دست آو

اجمالى د

در مباحث

و تأكيد ب

فكری وی

عقل و وح

كوشيم مى

بررسى و

شيخ 

های حوزه

اخير در ق

پس از آن

حال شرح

اين كتبر 

فقه با عنو

و  اجتهاد

اصل اصي

نيز، افزون

و اثر ديگ

اصولى و

تف ىمباحث

ــارش  آث

شن معرفت

را برای آ
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بر بررسى دو منبـع عقـل در ادامه افزون  .سازدتر  قضاوت در مورد آنان را به واقعيت نزديك

عنوان منبعى مستقل از آن دو كه مورد تأكيد شيخ حـّر نيـز  فطرت بهبه تحلّيل بيشتر و وحى، 

  .پردازيم هست مى

شناسـى اسـت، در  معرفتهـای  اساس بحثدر آغاز، توضيح اصطالح علم و معرفت كه 

عنای علـم و شيخ در راستای توضيح م. رسد قاموس اصطالحات شيخ حّر ضروری به نظر مى

های انسان را به اجمـالى و  بندی كلى آگاهى در يك تقسيمشناسى دينى  معرفت در اصطالح

 .ها يكى همان معرفت و ديگری همان علم اسـت كند كه در لسان روايت تفصيلى تقسيم مى

در و امـام اسـت كـه پيـامبر شناخت خدا و شـناخت همچون معرفت، معارف بنيادين  منظور

ايـن دسـته از وی . )70: 1425حـّر عـاملى، ( شده اسـتبودن آنها تصريح  ر اكتسابىها به غي روايت

در مقابل منظور از . )75، 64: 1425حّر عـاملى، (ناميده است » معارف اجمالى«های انسان را  آگاهى

مانند چه جزئى  ؛اكتسابى است كه معارف بنيادين و غيربنيادين دينىهای  همان شناختعلم 

معـاد و البتـه معـارف اعتقـادی، فقهـى و همچـون ر قضا و قـدر، و چـه كلـى نهى از تكلم د

حـّر عـاملى، (ناميـده اسـت » معارف تفصيلى«ها را  او اين نوع شناخت .شود مىرا شامل اخالقى 

1425 :75 ،78(.  

پـس از ايـن . بودن آنهاسـت تفاوت معارف بنيادين در هر مورد به اضطراری يا اكتسـابى

كـدام پـى ررسـى سـه منبـع فطـرت، عقـل و وحـى و گسـتره حجيـت هربحث را با ب ،مقدمه

  .كنيم نوشتار است بيان مىاين بحث رابطه آنها را كه هدف نهايى ادامه و در گيريم  مى

  فطرت

های  چه در مقام ارزيابى گزاره وهای معرفتى عقل چه در مقام كشف معارف  شك گزاره بى

ــابع ــره معــارف ا باشــد، ديگــر من ــه در زم ــرار مىبالجمل ــرد كتســابى ق ــابر .گي اين، تمــامى  بن

پـذيرد و ارزيـابى  آن در حيطه معارف تفصـيلى صـورت مىهای  فراوردههای عقل و  فعاليت

يابـد، گرچـه اصـل معـارف اجمـالى  عقل از معارف اجمـالى نيـز در همـين حيطـه بـروز مى

از قـوای اين اسـت كـه كـدام قـّوه  پرسش قابل طرحاكنون . اضطراری و غير اكتسابى است

صراحت از اين قّوه با نام فطرت يـاد نكـرده  كننده معارف اجمالى است؟ شيخ به انسان درك

معرفـت بـاره در كـالم او درموجود  شواهدبا بررسى اما  ،و نام ديگری نيز بر آن ننهاده است



از  سـويى از 

ورية موهبيـة 

ـرت معنــای 

اسـت آورده 

معـارف (بى 

دربـاره خنان 

فـت وصـف 

همچنـين از  

و غيــر  »ــری

ت فطـری و 

ـول ديـن از 

در او . )124، 

 سـویسان از 

دليـل  كند، ى

وط به آن را 

سرچشمه  گر

تصـريح گر 

ت پروردگـار 

رسش ناشى 

ب نخسـتين 

از  .ود بيايـد

  »ـاِس ال يعْلَُمـون

وی ا . قائـل اسـت

ـة االجماليـة ضـرو

ديگـر بــرای فطـ ی

   .ست

ز زبان شهيد ثانى آ

معارف غير اكتساب

 يا ردی بر اين سـخ

بايـد گف ،ن اسـاس

. ف اجمالى ندارد

فطــ«، »اضــطراری« 

بـين معرفـتميـان ى 

ـات متعلـق بـه اصـ

1376 همـو، ؛64: 1425

ويژه انسا به ،جودات

دالت مىوند متعال 

های مربو س روايت

و برخى ديگ دارد 

ديگو در برخى  كنند

شد، معرفت طا نمى

ری چيست؟ اين پر

ری در نظـر اصـحا

شيخ برای ما به وجو

َأكْثَـَر النـ يُن الْقَيُم َو لِكن د

جـود چنـين منبعـى 

أن المعرفـ«: كنـد ى

ســویاز و  )124، 137

اند بيان نكرده اس ته

عرفت به خداوند از

طرت برای درك م

اين داليل نيز نقد 

ر ايـنبـ. رده اسـت

ن برای درك معارف

، »اجمــالى«های  ف

و تفـاوتى هسـتند ـا

جم از ابـواب كليـ

5حـّر عـاملى، (ه است 

بر هدايت موج نده

ن به خالقيت خداو

سپس و )64: 1425لى، 

دن معرفت تصريح

كن مىداوند معرفى 

شين به بندگان اعط

 از معرفت اضطرار

م معرفـت اضـطرار

ها در آثار ش ل قول

 ْ ِ ذلَِك الدال تَبْديَل لَِخل ِق اّهللاٰ

 .55تا  53و  4

كه به وجيافت ان 

مىبـودن يـاد  طری

76 همـو، ؛64: 1425ى، 

چه ديگران گفته آن

ن معربود ر اكتسابى

جود منبعى به نام فط

وی پس از نقل ا .ت

درباره فطرت نياور

بودن عنايى جز منبع

شــود كــه وصــف ى

شـيخ بـه يـك معنـا

و بـاب پـنج ت الهـداة

 امر اختصاص داده
1

كنن داللتآياتى  

بر اعتراف مشركان

حّر عامل( داند مىلى 

بود ها به فطری يت

و تعريف خود خد 

حيدی در عوالم پيش

 بدانيم منظور شيخ

سـا از خلـط مفهـوم

طقى در بعضى نقل

                      
ِ التى فََطَر الناَس َعلَيها ال  ّهللاٰ

46تا  44، 34، 20، 12: 14

توان اطمينا سابى مى

جمالى با وصف فط

حــّر عـاملى(» ال كسـبية

ى ديگری غير از آ

بر غيرنيز ای  او ادله

ضمن آن ادلّه به وج

شده است تصريح 

 با نظر شهيد ثانى د

دن در نظر شيخ مع

شــده روشــن مى ياد

در نظـر شهمگـى  

  .نيستی 

اثبـات باب دوم از 
را به همين  المهمـة

آيه فطرت، ها بجز

و نيز آياتى را كه ب

بودن معرفت اجما

بعضى از اين رواي  .

 شناسايىخدا را  ه

كه اگر فطرت توح

.نيا ممكن نبود
2

  

تر آن است كه  هم

بس اسـت كـه چه ى

با مفهوم بديهى منط

                          
يِن َحنيفاً فِْطَرَت اهللا َهَك لِلد

3.(  

425حّر عاملى، : مينه، نك

  

  

غير اكتس

اج معارف

فطريـة ال

اصطالحى

االبته 

كه در ض

 )اجمالى

مخالفت 

بود فطری

عبــارت ي

اكتسابى 

اضطراری

شيخ 

الفصول ا
ه اين باب

اوند وخد

ب بر فطری

.آورد مى

معرفت به

ك شود مى

در اين دن

اما مه

از توهمى

ب :ائمه

            
فََأقِْم َوْجه«. ١

30: روم(

در اين زم. ٢
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های معرفت اضطراری در نظر اماميه، معمـوالً مـواردی اسـت   ها و ويژگى مؤلفه ،سوی ديگر

هـايى   ويژگى ؛آيـد از معرفت اضطراری بـه دسـت نمى كه بدون مجموع آنها تصوير درستى

يـا  كند نمىها تصريح  بعضى از اين مؤلفهشيخ حّر به كه مفهوم بديهى خالى از آنهاست، اما 

رو،  از همينآسانى بتوان آن را استنباط كرد و  ای نيست كه به گونه چينش آنها در آثار وی به

بـودن،  غيـر اختيـاری و غيـر اكتسـابى. توّهمرا  شايد تساوی آن با مفهوم بديهى از منظر وی

ها در عوالم پيشين، عدم تكليف بندگان به ايـن نـوع معرفـت در ايـن  عرضه معرفت به انسان

هـای معرفـت اضـطراری در نظـر متكلمـان   تـرين ويژگى واسطه بودن معرفـت، مهم دنيا و بى

بـرای تبيـين بيشـتر  .)58: 1390منتظری، (ها منعكس شده است  اماميه است كه در آيات و روايت

های ايـن نـوع شـناخت در ديـدگاه شـيخ، بايـد پـذيرش يـا عـدم  شدن مؤلفـه مسئله و روشن

  :او بررسى كنيم آرایشده را در  های ياد  پذيرش هر يك از ويژگى

  نبودن اكتسابى اختياری و ) الف

هـای  در عنـوان بابايشـان  .در اين مورد بسـيار اسـتحّر عاملى های شيخ  ها و اشاره تصريح

شـناختى بارهـا بـه غيـر  خالل مباحث معرفتمباحث مربوط به معارف اجمالى و همچنين در 

بودن معارف اجمالى تصريح كرده و دليـل آن را، وجـدان، آيـات و  اختياری و غير اكتسابى

 ،اشاره كـردهزمينه در آن به همه ادله در اين وی يكى از مواردی كه  .ها دانسته است روايت

او برای رّد اولين مرتبه كه شناخت تقليدی و  .بحث مراتب معرفت خدا از منظر عارفان است

در قبول اجمـالى عاقالن ، عدم اختالف استاز روی تعريف ذهنى خداوند شناخت نظری و 

شواهدی بر ايـن مـدعا  و داند نبودن معرفت خدا مى خالقى واحد را دال بر بديهى و اكتسابى

  :آورد مى

و بـرای مثـال،  آگـاه نباشـدپيش روی خـود  بهدر ميان جمعى، كودكى باشد كه  اگر. 1

 كنـد مىحكـم  اش معرفـت فطـریوی با مشاهده غذا، با توجه بـه غذايى جلوی او بگذارند، 

اضـر شـده باشـد و بـدون علّـت ح نـه اينكـهاسـت، كه اين مأكول را كسى اينجـا قـرار داده 

فـاعلى آن را بـه يقـين كنـد كـه  نـد، بـاز حكـم مىكه آن را از پيش روی وی بردار هنگامى

  .برداشته است

از بلوغش مرتـد شـده پس بدانند مكلفى اگر  ،دانند كسانى كه معرفت را اكتسابى مى .2

بايد به وی فرصـت  نخستكند  كنند، در حالى كه عقل حكم مى حكم مى به قتل ویاست، 



نجـا روشـن 

 . دارند

افـت، نبايـد 

هميـت فـوق 

درسـت  ؛نـد

 ولـىمايـد، 

د كـه نـپذير

 بلكـه شـك 

َولَـئِْن «ـريفه 

 آيه ديگر را 

و در شـرايط 

كـه از آن بـه 

بسياری از  يز

 در الفصـول 

ـايى را ذيـل 

يـت خلـق و 

 ائمـه اشـاره 

حـّر عـاملى، (د 

قـدار بسـنده 

هـای  كتابر 

حـّر عـاملى، ( ت

از اين .كـرد حكـم 

ای احكام اعتراف

يا  مهمى دست مى

اه كـه نيزبه خدا  ن

آورنـ  به خاطر نمى

اسـد يـا مالقـات نم

پ ل مميـز نمىى اطفا

د او ازلـى باشـد، ب

وی آيه شـ . هست

و دو آ )9: زخرف(» مُ 

خـاص و ىر مـوقف

حقق شـده اسـت ك

حّر نيزشيخ   دارد و

علق به اصول دين 

هـا  در ادامه روايت

ضـمن بيـان كيفي ،

 نبـوت و واليـت 

دانـد مستند مىشين 

بـه همـين مقيشـين 

بـوط بـه آن را در

ه اسـتثال آن مكلف كـرد

 وی قيده و ارتـداد

فايت آن برای اجر

ن خود به چنين امر

فانحتى عار . كند

كتساب معرفت را 

ت و همت زياد بشنا

و حتى عاقالنك از 

آمده باشد يا وجـو

كه مؤثری در ميان 

 الَْعِزيُز الَْعلِيُم َخلَقَُهن

  .)307: 1403لى، 

، درشناسـى  امامت

از اين عالم محش 

ر اين مورد وجود 

ز ابواب كليات متع

و  )420: 1376 عاملى، 

،در آنكـه  7اقر

ن موقف و عرضـه

اليت را به عالم پيش

عرفـت در عـالم پيش

هـای مر ون روايت

 ذّر به اقرار به توحيد و امث

به فساد عقيو سپس 

 ايمان فطری و كف

كتسابى بود و انسان

ر خطير را فراموش

تاريخ اك ،اند ى قائل

رگى را به زحمت

  .كند

 است كه هيچ يك

 از عدم به وجود آ

داند ك اجمال مى  به

 َواْألَْرَض لَيقُولُن َخ

حّر عامل(ورده است 

  م پيشين

نبـوت و  يـاوحيـد 

شده و در عالمى پيش

های زيادی در ايت

از م باب صد و شش

حّر (ص داده است 

امام با ازله روايتى 

عرفت به آنها در آن

وال نپذيرفتن دليل  ،

ی دال بر اعطـای مع

های گونـاگو سـبت

                      
ل همه بندگان را در عالم 

شود و معرفت داد 

به ها  همه انسانكه 

گر ايمان به خدا اك

يابى به اين امر ست

 برای چنين معرفتى

كه كسى پادشاه بزر

نايى را فراموش كن

ستقرا حاكى از آن 

ق خويش باشد يا 

لقى واحد دارد و 

ماواِت  ْن َخلََق الس

مؤيّد اين مطالب آ

ی معرفت در عوالم

معرفت به توساس، 

ها عرضه ش ه انسان

.شود تعبير مى
1

رو 

او ب. قل كرده است

ا به اين امر اختصاص

از جمل ؛آورد ن مى

دگان، به اعطای مع

با تمسك به قرآن،

(.  

های روايتآوردن 

بلكه شيخ به مناس ،

                          
ريح دارد كه خدای متعال

42.( 

  

  

اكتساب 

شود ك مى

اگ. 3

تاريخ دس

ای  العاده

مانند اينك

زماِن آشن

اس .4

خود خالق

ندارد خا

َسَألْتَُهْم َمن

عنوان م به

اعطای )ب

بر اين اس

خاصى به

عالم ذر ت

آنها را نق

المهمه را

اين عنوان

ايجاد بند

كرده و با

1376 :422

آالبته 

شود، نمى

            
شيخ تصر. ١

1376 :20
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سـخن سـيد مرتضـى  ها در اين زمينـه، او در نهايت با ادعای تواتِر روايت. كند ذكر مىخود 

عدم امكان عقلى درباره
1

حـّر عـاملى، (شمارد  اعطای معرفت و تكليف در آن عالم را باطل مى 

1376 :425(.  

  عدم تكليف بندگان به معرفت ).ج

بودن معرفت اسـت، زيـرا معنـا نـدارد بنـدگان در اكتسـاب  اين ويژگى از لوازم غير اكتسابى

هـای متعـددی  شيخ روايت .حصيل آن مكلف باشندمعرفتى دخيل نباشند و در عين حال به ت

هـا بـه طـور عـام  ای از ايـن روايت آورده است كه دسـته) معرفت اضطراری(را در باب دوم 

روايـت  كنند؛ همچون مىكه بر معرفت قبلى متوقف باشد از بندگان نفى را هرگونه تكليفى 

خداونـد علـم بـدان را از  آنچه را كـه«: كه فرمود 7هشتم از زكريا بن يحيى از امام صادق

و روايـت نهـم از  )66: 1425حـّر عـاملى، (» مورد تكليـف آنـان نيسـتاست، بندگان پنهان داشته 

كسى كه چيـزی را نشناسـد تكليفـى بـر : پرسيدم 7از امام صادق«: گويد عبداالعلى كه مى

  .)66: 1425حّر عاملى، (» نه: اوست؟ فرمود

يف به طور عام داللت دارد، اما ذكـر آنهـا ذيـل بـاب بر نفى تكل تنهاها  ظاهر اين روايت

بـا نقـل وی همچنين . معرفت اضطراری نشانه قول به نفى تكليف در معرفت اضطراری است

عدم تكليف بندگان به معرفـت و تصـريح بـه اينكـه  دربارهكالمى از محمد امين استرآبادی 

آنـان را بعـد از بيـان  سـویتعريف و بيان بايد از جانب خداونـد باشـد، پـذيرش تعريـف از 

هايى با همين مضمون نيز نقـل  از آن روايتپيش چه  چنان ؛)75: 1425حّر عاملى، (داند  واجب مى

  .كرده است

  واسطه معرفت عينى و بى )د

واسـطه  ها، رؤيـت بـى معرفت اضطراری در روايت بيان شده برای های  يكى ديگر از ويژگى

هـا، انسـان در عـالم ذر خـدای  بر اساس اين روايت .است است كه از آن به معاينه تعبير شده

  خويش را به طور عينى و حتـى بـدون واسـطه حـواس ظـاهری درك كـرده و بـه آن اقـرار 

  .كرده است

                                                              
سيد مرتضى هم به نوع استظهار معرفت پيشينى برای همه خاليق از آيه ميثاق اشكال كـرده و هـم بـر امكـان معرفـت پيشـينى . ١

 ).30 ـ 28: 1998سيد مرتضى : نك(اشكال عقلى گرفته است 



طراری جـای 

ن را عينـى و 

 وخـدا را جـز

شناخت خدا 

ام و اجمالى 

داق آن بيـان 

 ورفت را جز

مـالى بـه  اج

ه پروردگـار 

هـم بـا  ـه آن

كـه يكـى از 

ى است كـه 

دانسـتند و  ى

 1390 :197(.  

انگـاره   شـبيه

ـه بـا وجـود 

ريح نكـرده، 

برگـردد و  ن

هـا كـافى  ت

 .ديده گرفت

شـناخت  ای

ر اين منظـور 

فهمى كه  ت؛

ويش بـه آن 

قـل نيـز بـاز 

بى و حاصل 

 بـه معرفـت اضـطر

عـوالم پيشـينق در 

واسطه بـه خ ى و بى

بودن ش م بيان فطری

عالوهيت را امری 

را در تعيـين مصـد

اين نوع معر كند و

صـريح بـه معرفـت 

با معرفت عينـى بـه

رفـت خداسـت كـ

ك زگار است، چنـان

اين در حالى ؛ است

ر كمال وضـوح مى

منتظری، (وده است 

ای ش راری، عقيـده

ـه اسـت، امـا اينكـ

بـودن آن تصـر ينى

ر اسـتنباط از متـون

ن ويژگـى از روايت

توان ناد ری را نمى

هـا  رفتى بـا ويژگى

بنابر .جمالى بياورد

استتوحيد  مچون

 از مسير ويـژه خـو

 بر فطرت برای عق

ت، شناختى اكتساب

ان ابـواب مربـوط

ی، درك از خـالق

معرفت عينىحّر خ 

هنگام وی به .است

سابى، اعتراف به ا

آنهـا ر ميانتفاوت 

ك مىت نيز تصريح 

تص .)307: 1403 همـو،

 در تضاد آشكار با

بودن معر خن، غيابى

 شخصى آن ناساز

بودن آن   شهودی

عينى، شخصى و در

نان همين ويژگى بو

ت اضطر باب معرف

در كوفـ : ائمـه

بـه عياو فت، چـرا 

شايد به روش او در

ی برداشـت چنـين

ط آن با معارف فطر

 آن را دارد كه معر

 عقلى بر معرفت اج

همای از معارف  ونه

نگرد و ود بدان مى

ت توحيد را افزون

حيد، نبوت و امامت

شيخ اگرچه در ميـا

 معرفـت اضـطراری

ن معناست كه شيخ

نياورده ا شمارى به 

 در رد معرفت اكتس

ن دانسته و تا مشرك

ن وحدت در الوهيت

ه ؛76: 1425ـّر عـاملى، 

حدت در الوهيت، 

الزمه اين سخ. ست

ری مبنى بر شهود

رفت عقلى به خدا

معرفت به خدا را ع

 شناخت در نظر آنا

فت عقيده شيخ در

 اصحاب نخسـتين 

واسطه بودن معرف ى

ظر گرفته است، ش

ه وی قرائن را بـرا

ل در اينجا و ارتباط

كه نه عقل قابليت آ

تواند دليل  رت مى

در فهِم گو و  آنها

ز زاويه خاص خو

شيخ حّر راه شناخت

شناخت عقالنى توح

ها در آثار ش روايت

در توضـيح  ویما 

اين بدان .داند ه نمى

ای معرفت اجمالى

شده  قل شواهد ياد

ها حتى م همه انسان

بودِن او به اكتسابى

حـ( داند مىفصيلى 

بودن وح و اكتسابى

ا آن قابل جمع نيس

مهم معرفت اضطرا

ا معری اصلى آن ب

م : نخستين ائمه

های اصلى   ويژگى

توان گف جموع مى

ضطراری در ميان 

ها بر بى ظاهر روايت

 را امری كلى در نظ

مال مطرح است كه

  .ته است

نقش عقل ى است

ر چيز بايد بدانيم ك

رضه كند و نه فطر

ط اين دو، اشتراك 

عقل و فطرت ا از 

در اين صورت، ش 

با اين تفاوت كه ش

  

  

اين ر

گرفته، ام

واسطه بى

ها  ويژگى

پس از نق

در ميان ه

ا .كند مى

معارف تف

خداوند و

و با است

ويژگى م

ها تفاوت

اصحاب 

يكى از و

در مج

معرفت اض

داللت ظا

بلكه آن 

اين احتما

دانست نمى

گفتنى

قبل از هر

فطری عر

از ارتباط

هر كدام 

. رسد مى

بيند، ب مى
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و  بنـابراين معـارف اجمـالى بـا مـالك عقالنـى .به خالف شناخت فطـری ،تالش عقل است

توان گفت مـؤدای همـه معـارف دينـى  د و از اين جهت مىنگير قرار مى مورد ارزيابى عقل

آن نتايج مهـم و تبيين تفصيل اين سخن . بايد به تأييد عقل برسد )چه اجمالى و چه تفصيلى(

  .خواهد آمددر ادامه های كالمى  در روش

  عقل. 2

حّر عـاملى های شيخ  گيری ابواب احاديث مربوط به عقل و حجيت آن در آغاز نگاشته جای

يك يا چند باب را به عقـل آثارش او در مقدمه بسياری از  .استاهميت عقل نزد وی نگر بيا

از جملـه ايـن . اختصاص داده و در اين ابواب احاديثى در مـورد اهميـت عقـل آورده اسـت

از طـرق  هـا بابآن در ايـن آوردن است كه شيخ بـا  »خلق و استنطاق عقل«احاديث حديث 

گويى بـه  و بـا پاسـخكنـد  مىبه شهرت اين روايت تصريح  ها، تعبيردر مختلف و با اختالف 

لوازم آن مانند حجيت عقل، تكليـف عقـل، نـوع ادراك عقـل، ها در مورد آن،  برخى شبهه

شمارد و برخى را در خـالل مباحـث ديگـر  را محتمل مى... بودن عقل برای تكليف و مالك

  .كند اثبات مى

  معنای عقل) الف

  :اشاره كرده استها  از منظر روايتعقل شيخ به سه معنا برای 

  ؛اين دو، و شناخت اسباب و علل امور و مانند آن ميانو تمييز  قوه ادراك خير و شرّ . 1

  ؛خواند ای كه به خير و جلب منافع و دفع مضار فرا مى ملكه. 2

حـّر عـاملى، (نـه مقابـل جنـون  ،و جهل است شود و مقابل ظنّ  تعقلى كه به علم منتج مى. 3

 .)426، 352: 1403 همو، ؛208: 1409

داند؛ به اين بيان كه انسانى به تكـاليف  او معنای اول را مناط و مالك تكليف بندگان مى

شرعى و دينى مكلف است كـه بتوانـد خـوب و بـد را از يكـديگر تشـخيص دهـد و درك 

سـى را بـه شنا او عقل در مباحـث معرفت. ها داشته باشد انسان های زندگى واقعيتدرستى از 

  .)208: 1409حّر عاملى، (داند  دو معنای اخير مى

در ايـن  .اسـت در مورد معنای سوم بايد گفت كه منظور از عقل همان علـم مقابـل ظـنّ 



ا تنهـا يكـى 

گمـان  ، ظنّ 

جهـل دانسـته 

ى است كـه 

 جهـت كـه 

گرچه  ،گارد

يـن معنـايى 

كليـف را بـه 

. رخوردارنـد

داند  ها مى ن

ای از عقـل  ه

  كنــد  عطـا مى

اب سـوم از 

 .يافتـه اسـت

ـری بـديهى 

ـت كـه وی 

در نظر شـيخ 

عقل به كلى 

هـه بـا منـابع 

عقـل اصلى  

  .شود

ها رد كه در روايت

آن دو، عقل مقابل 

 شك، مصـداق ج

معنای ديگر، عقلى 

از اين ،گيرد ر مى

انگ  را كار عقل مى

 ّ ى هم ندارنـد و اظن

او تعلـق تك .اسـت

چـه كـافر از آن بر

داوند به بعضى انسا

س عمـل بـه درجـه

عطاش  بــه بنـدهن را 

و بـا اثبات الهـداةب 

ت عقل اختصاص ي

ايـن سـخن را امـو 

فزون بر ابـوابى اسـ

عقل د ،بنابراين. ت

 كه حجيت را از ع

ـى افـراد در مواجه

كاركرد . آنهاست

آن بايد روشن ش ه

گير و معنا قرار مى

يكى از آ. تاس ده

ها گاهى ظّن و  ت

.داند همين معنا مى

 و مقابل جنون قرا

عادی مردم های  م

حتى قدرت تعقل ظ

.  

قائـل ا ى نيـز مراتب

ها چه مؤمن و چ سان

 عقل را تفّضل خد

بـر اسـاسيـا  ست و

تفّضـل آن از روی 

باب در كتاب ستين

به بحث حجيت همة

و داند را واجب مى

اين اف. ل دور است

عقل پرداخته است 

را نتوان يافتسى 

شدن منطق عملـ شن

ذيرش آن در نظر آ

باردراو  و ديدگاه 

كر و تعقل مقابل د

شدآن اطالق عقل 

كه در روايتجهت 

ها را ه ل در روايت

معنايى عرفى است

داند و تصميم ن مى

كه ح ديوانگانبل 

)352: 1403حّر عاملى، 

لشيخ برای عق ،ه

داند كه همه انس ى

وافل مراتب باالی 

شده اس به آنها عطا 

اينكـه دهـد و يــا  ى

نخس. قطعى استی 

ل المهالفصوول در 
ثبات حجيت نقل ر

مستلزم اشكالعقل 

 مربوط به حجيت

ای كه شايد كس ونه

 دارد و باعث روشن

از منابع و ميزان پذ

شف معارف است 

عقل به معنای تفك 

و به آ رفتهو به كار 

آن جست و شيخ از 

معنای سوم عقلت، 

شود كه م هم مى نّ 

قل را مقابل مجنون

در مقابل ؛باشد  ظنّ 

ح(است  پيشينرض 

شد شته از معانى ياد

يين عقل مربوط مى

س حديث قرب نو

خاطر عمل صالح ب

آن را افـزايش مى 

 ،1403 :351(.  

  ت عقل

عقل نزد شيخ امری

ليات متعلق به اصو

وع به عقل برای اثب

ملتزم نبودن به عكه 

های روايتبه كلى 

جمالى دارد؛ به گو

، اما آنچه اهميت 

 كاركرد هركدام ا

كشحّر عاملى شيخ 

  

  

 ،صورت

از آن دو

و وهم اس

استشده 

شامل ظّن

عرف عاق

بر اساس 

اعم از فر

گذش

مراتب پا

بر اساس او

كه يا به خ

آ اعطـايى

حّر عاملى،(

حجيت) ب

حجيت ع

ابواب كل

شيخ رجو

ك داند مى

به طور ك

ّ حج اجت ي

نفى كند،

شود،  مى

در آثار ش
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  كشف معارف) ج

از ميان دوگونه معرفت اجمالى و تفصيلى نوع اول غير اكتسـابى و از دسـترس عقـل خـارج 

عقل منتفى به كمك بحث از كشف آن  ،بنابراين .شود اعطا مى وندخداتنها از سوی است و 

را در درجـه اول   اما در مورد نقش عقل در كشف معـارف تفصـيلى، شـيخ درك آناست، 

بلكه سخن او اين است كه برای دريافت معارف تفصيلى بايد سراغ ادلـه  ،داند كار عقل نمى

  :اند از منظر شيخ ادله عقلى دو گونه. )124: 1376 همو، ؛78: 1425حّر عاملى، (نقلى رفت 

  ؛شود كامًال يقينى است و باعث حصول قطع مىای كه مقدمات آن  ادله. 1

  .ای كه مقدمات آن يقينى نيست و نتيجه آن هم يقينى نخواهد بود ادله. 2

او برای دسته دوم هيچ جايگاهى در اعتقادات قائل نيست و استفاده از اين ادلـه را جـايز 

گرا در اعتقـادات  مان عقلبخش عمده ادله متكلو  )127: 1376 همو، ؛85: 1425حّر عاملى، (داند  نمى

را در اعتقـادات حجـت  از ادلّه ، اما دسته اول)87: 1425حّر عاملى، (داند  را مصداق اين دسته مى

كنـد، قائل است كه هر آنچـه عقـل در بـاب اعتقـادات كشـف ولى از سوی ديگر  ،داند مى

بلكـه  ،يـاز هسـتيمن و با وجود كتاب و سنت ما از اين ادله بىاست بيان كرده نيز آن را وحى 

  .)426: 1403حّر عاملى، (اينها مؤيد نقل هستند 

بـر خـالف انتظـار، ، ولـى طبق اين سخن، علم و يقين از نظر شـيخ حجيـت ذاتـى دارنـد

 ّ بلكـه از  ،نيسـت بودن دليل عقلى، افاده قطـع و ظـنّ  ى يا قطعىمالك شيخ در مقام صدق ظن

 ّ در مقابـل، دليـل  .و سـنت يافـت نشـود ى آن است كه مؤدای آن در كتابنظر وی دليل ظن

گرچـه وی  ،بـه عبـارت ديگـر .قطعى آن است كه كتـاب و سـنت آن را بيـان كـرده باشـند

دانـد كـه نقـل  مىتنهـا داليلـى خـارجى آن را های  مصداق ،انگارد حجيت يقين را ذاتى مى

ن بـه حجيـت علـم و يقـي سـويىاز  ویاسـت كـه  آندليل بر اين برداشـت  .بيانگر آن باشد

كـه را ای  ادلـه ،ديگـر سویداند و از  ها را به همين معنا مى در روايت كند و عقلِ  تصريح مى

  خوانـد  ى و غيـر معتبـر مىظنّـ ،انـد گرايان بر اثبات مطلوبشـان در اعتقـادات اقامـه كرده عقل

ــاملى، ( ــّر ع ــو، ؛204: 1409ح ــو، ؛122: 1376 هم ــو، ؛551، 548، 427، 426: 1403 هم او در . )87، 84، 83: 1425 هم

  :گويد جای ديگر مى

] بـاز هـم[ ،به ادلـه قطعـى عقلـى مربـوط باشـدتنها هنگامى كه حجيت عقل در احاديث 

در احكـام شـرعى راهـى ] از ادلـه عقلـى[ايـن قسـم  زيرا ،ای بر آن مترتب نخواهد بود فايده



نيز همـان  ى

هـد، زيـرا او 

در اثبـات را 

ت معصـوم از 

توالى فاسد  

حـّر (ه اسـت 

ل و اتحـاد و 

كـالم  هـای 

ب الوجـود و 

های وی در 

ه ايـن نتيجـه 

ا نصـوص و 

 .گيـرد ره مى

در مقـام  ،ين

هـای متـواتر 

ل نقل قطعـى 

دليـل  كنـد، 

گرايـى در  ص

خ بـر ظـاهر 

تـى جـامعى 

و چيــنش  رد

ای  هر دسـته

ل نقلى متواتر قطعى

1 :351(.  

ده ری را نشـان مى

رآنـان داليل ش و 

ّر در باب عصـمت

آوردن مجموع با 

بيان كـردهن زمينه 

 رد قـول بـه حلـول

كتابست كه در 

فهوم فلسفى واجب

ه گفته ميانما جمع 

ش آنـان، مـا را بـه

گـام تعـارض آن بـا

بلكـه از آن بهـر ،ت

بنـابراينو داند  ى مى

ه ى قطعى با روايت

عقل قطعى را مقابل

كل اين دو را ادعـا 

عنوان نماينـده نـص

 .مصداق استر 

نيست كـه شـيخ امعن

لكـه او نظـام معرفت

داروجيــه معقــولى 

ر مواردی كه ظوا

دليلولى يت دارد، 

1403حّر عاملى، (ست 

تر مل، نتيجه متعادل

همراهى كرده، روش

شيخ حّر. رفته است

ل نقلى نشانده و در

را در اينليل عقلى 

تـوان بـه هنگـام  ى

همان ابيان شده  له

ى از اين ادله در مف

  .)83 ـ 80

شود، ا را شامل مى

ل تمسـك بـه روش

بـه هنگ تنهـاقلـى، 

آن مخالف نيسـت

دارای حجيت ذاتى

كه اگر دليل عقلى 

عق هرگزگفت شيخ 

د و اگر كسى تقابل

ع او بـهو، مخالفت 

ت بر سرمخالفآن، 

گام تعارض، بدان م

بل ،بدانـدناپذير  ويل

امــا تو ،هاســت يت

درو،  از اين. ذيرد

عى نيز گرچه حجي

هد بر اين سخن اس

مه شيخ در مقام عم

گرايان ه مى با عقل

التزام به كار گر حو

ى در كنار استدالل

د چهل نزديك به 

را مىوی ن روش 

د، در حالى كه ادل

شن است كه بعضى

: 1390حّر عاملى، (رد 

ر بسياریلى موارد 

ـان و در عـين حـا

 مخالفت با ادله عق

تنها با آ  تعارض، نه

ل عقلى قطعى را د

پرسشسخ به اين 

ايد گب ؟ه بايد كرد

ظر او حجت هستند

رو از اين. داند ر مى

كردن آ ت در مطرح

هنگ قلى بر عقل به

حوی كه آن را تأو

آن بــر اســاس رواي

پذ النيت صورت مى

در غير احكام شرع

كند و استقرا شا مى

بررسى كارنامهچنين 

ی از مباحث كالمى

به نح صراحت يا به

راموشى، ادله عقلى

ل به خطا و نسيان، 

ينهمـ .)122 ــ 109: 13

وجود مشاهده كرد

شود و روش فت مى

دارريشه  با ممكن 

عقل  به ادلهوی ك 

گرايـ  موضـع عقـل

د كه منظور وی از 

غير  لى است و در

وی دليل گفتيمكه 

عقل و نقل و در پاس

چه ، صريح داشت

چون هر دو از نظ ،

 ّ ى و غير معتبر را ظن

 با عقل و صراحت

داشتن دليل نق مقدم

به نح ، جمود دارد

ه گرچــه انســجام آ

 بر اساس آن عقال

  

  

ندارد و د

را افاده م

همچن

در بسياری

مطلوب ب

خطا و فر

برای قول

388عاملى، 

وحدت و

فلسفى يا

رابطه آن

تمسك

تضعيف 

رساند مى

داليل نقل

ضمن اينك

تعارض ع

مخالفت 

،داند نمى

عقلى او 

مخالفت 

البته م

ها روايت

دارد كــه

ها ايترو
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 .بـرد كشيده و آنها را تأويل مـى  از ظاهر آنها دست ،وان نداندمخها را با آن نظام ه از روايت

.ها در آثار شيخ مصاديق زيادی دارد اين نوع برخورد با روايت
1

  

  حجت نهايى) د

ای كه اثبات آن بدون  گونه به ؛ل در درجه اول كاشف حجيت نقل استاز ديدگاه شيخ، عق

تــرين بــديهيات  او ايــن امــر را از واضــح. پــذير نيســت، زيــرا مســتلزم دور اســت عقــل امكان

در جـای ديگـر  نيـز. )61: 1425حّر عـاملى، (داند  مفيد تنبيه مىتنها و استدالل بر آن را  شناسد مى

شـود كـه  مى درنـگ يـادآور بى ،آورد تأييـد ايـن سـخن مـى هايى را در از آنكه روايت پس

هـا در اينجـا  بلكه نقش روايت ،تواند دليل واقعى بر اين مطلب باشد ها نمى تمسك به روايت

.)121: 1376حّر عاملى، (تأييد اين سخن است  تنها برای
2

  

ل در كه عقـ بدان معناستآن است كه حجيت نقل به عقل برگردد و اين  بيانالزمه اين 

مسـتند عنوان منبـع  يعنى برای اينكه بتوانيم از كتاب و سـنت بـه ؛قبال نقل حجت نهايى است

  .باشدكرده ثابت را تر  حجيت آن پيشعقل بايد  ،استفاده كنيم معارف

به باور شـيخ حـّر عـاملى يابد، بلكه  در قبال نقل مصداق نمى تنهاالبته حجيت نهايى عقل 

بايد به بـديهى عقلـى  ،شوند گاه كه در مشهد عقل حاضر مى معارف اجمالى آن های مصداق

 ، ولـىدانـد شيخ گرچه معارف اجمالى را مـوهبى و ضـروری مى ،به عبارت بهتر .ختم شوند

 ،های فطری از حوزه داوری عقـل بيـرون اسـت آموزهدرستى معنا نيست كه  بديناين سخن 

و امام دخيل است، عقل نيـز  پيامبر، گونه كه فطرت در شناخت خدا بلكه در ديدگاه او همان

                                                              
اللت دارد و از ظاهر آنها نقص كتـاب موجـود نسـبت بـه توان به اخباری كه بر عدم تواتر قرآن د مى جّدیعنوان دو نمونه  به. ١

شـيخ حـّر عـاملى نقـص در  .در عبادت داللـت دارد اشـاره كـرد 9شود و اخباری كه بر سهو النبى كتاب ُمنَزل برداشت مى

اموشى همچنين نسيان و فر .دفاع كرده است 9پذيرد و از تواتر متصل قرآن موجود به زمان پيامبر اكرم قرآن موجود را نمى

كه از ظواهر آن چنين اموری برداشت را اخباری كند و  مىرد  استكه در تضاد با مراتبى از عصمت را در عبادت  9پيامبر

اخـذ كـرده و آنهـا را را اماميه اين ظـواهر  عالماناگرچه در هر دو مورد برخى  .شود به تأويل برده يا تضعيف كرده است مى

ای است كه دو اثر مستقل در همين رابطه و برای رفع شبهات مربـوط بـه آن بـه  شيخ تا اندازهاهميت اين دو نزد . اند دهكرنقل 

آنچه در اينجا مورد استشهاد ما قرار گرفتـه، تأويـل . التنبیه بالمعلومو ديگری  تواتر القرآنيكى   :رشته تحرير در آورده است

: 1426حّر عـاملى، : نك(شود  ها را شامل مى احث اين كتابو تضعيف اخبار معارض با اعتقاد شيخ است كه تنها بخشى از مب

  ).155، 141، 133: 1388 همو، به بعد؛ 117

: 1403حـّر عـاملى، ( »وال شك ان االستدالل على حجية الدليل السمعى بالدليل السـمعى دوری«: گويد در جای ديگری مى او. ٢
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فطـری آنـان 

ى اسـت و بـا 

نبـودن  سـابى

 ،ـات نـدارد

 ،يـدلـى توح

ت كـه شـيخ 

ات نقـل بـه 

گونـه  ده اين

 فطـری كـه 

ـده اسـت و 

محتـوای  ،د

شـيخ  بـاوره 

مل بـه دليـل 

.  

، ی خداونـد

دو را بـا هـم 

ی عقل بيرون 

ـده معـارف 

ن از گسـتره 

ف مـورد نيـاز 

گفته  ن را باز

شـناخت فط ، نكنـد

ير از شناخت عقلى

سـابى نيسـت و اكتس

كنـد منافـ مىاللـت 

ز لـزوم اثبـات عقل

گذشـت تـر نيـز ش

ست كه بـرای اثبـا

شـد  از عبـارت ياد

يكـى شـناخت :رد

ـهودی حاصـل نشـ

اگـر نباشـد ديم كه

بـه .يابد حجيت نمى

 وی از وجوب عم

.دارد  بدان تصريح

ديگر معرفت فطـری

هـر د اوكنـد و  مى

را از حوزه داوری

  .رف است

كننـ ن اسـت ـ بيـان

 در حقيقت، سـخن

معـارف بيشـترـيخ 

ل نيز بخشى از آن

و امام را اثبات مبر

 شناخت فطری غير

  :نويسد ى

اكتسـ ،اسـت بسـته

داليت نقل بر عقل 

  .)63: 1425ملى، 

خن، معنـايى غيـر از

، پيشافزون بر ايـن .

ا آنسخن نيز  اين 

رو،  داريم، از ايـن

 امـام دو جنبـه دار

رفت حقيقـى و شـه

مندت نقل به آن نياز

و ح انجامد نمى ى

جب است و منظور 

 ادامه همين سخن ب

يدگاه شيخ روی د

ت نقـل را فـراهم م

های فطری ر آموزه

 نهايى در قبال معار

آن بيـانگر و سنت 

ت معرفت وحيانى 

از نظـر شـ . اوست

لگرچه عق .ده است

، پيامل وجود خالق

گرچه  ،هد گرفت

مىيخ در اين زمينه 

وابر آن ) نقل( عى

 كه بر توقف حجيت

حّر عام(واجب است 

ر عقل در اين سخ

 حجيت نقل ندارد

الزمه  .داند طل مى

بوت و امامت نياز 

پيـامبر و  ،ت خـدا

اگر نباشد معر كه 

برای اثبات حجيت

ظری است به بديهى

در هر صورت واج

كه در  چنان ؛ست

از ديكه وان گفت 

مينه پذيرش حجيت

آ درستىوی  ،ساس
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ـ كه كتاب ع وحى
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فتى آن در عقيده 

ق وحى به او رسيد

دارد و تا عقل اصل

ل به دين قرار نخواه

شيخ .ت ماهوی دارد

 حجيت دليل سمع

جمالى با احاديثى 

ل به دليِل بديهى و

حجيت نقل برتگى 

مامت برای اثبات 

ل با نقل را دور باط

نب ، عقلى بر توحيد

شود كه شناخت مى 

غير اكتسابى است

شناخت عقلى كه ب

های نظ شامل گزاره

دليل عقلى قطعى د

حجيت ذاتى قطع ا

تو جرئت مى به ،ين

عقلى اوست كه زم

بر اين اس .ده است

اين بدان معناست و 

  

منبعشيخ حّر عاملى 

به باور . است دين 

وحى و ارزش معر

 دينداری، از طريق

  

  

دخالت د

پايه عمل

آن تفاوت

آنچه

معارف اج

چون عمل

وابست

نبوت و ا

اثبات نقل

استدالل 

 برداشت

شناختى غ

ديگری ش

نقل كه ش

عمل به د

بديهى، ح

بنابراي

شناخت ع

جمع كرد

داند  نمى

وحى. 3

به باور ش

اكتسابى 

حجيت و

انسان در 
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اعتماد بر اين مطلب تا جايى است كه وی اصل در كسب معـارف  .اشاره كرده استو بدان 

گستره حجيـت وحـى تقريبـاً بـه انـدازه  ،بنابراين .داند تفصيلى را رجوع به كتاب و سنت مى

  .)124: 1376 همو، ؛78: 1425حّر عاملى، (باشد  ارز آن مى دين و همگستردگى 

از نظـر او  .دارداختصـاص به معـارف وحيـانى معرفتى نيز باالترين رتبه  ،به لحاظ ارزش

در پـى و تـواتر همـواره يقـين  اند بسياری از مباحث كالمى به واسطه نقل متواتر ثابـت شـده

ضمن اينكه در مقام مقايسه، تواتر را حتى از ادله عقلى يقينى نيز دارای اعتبار بيشـتری  .دارد

ها را  را از آن جهت كه بيشترين روايت :بر امامت ائمهكننده  داللتوی نصوص  .داند مى

ترين،  حد تواتر رسيده است، قـویبيشتر از مسائل اعتقادی به خود اختصاص داده و ميان در 

داند و  اعتقادی حتى نسبت به توحيد و نبوت مىميان داليل ترين دليل در  و واضح معتبرترين

. )32: 1425حّر عاملى، (تر از نقل متواتر نزد شيخ وجود ندارد  كه دليلى محكم آن استبيانگر اين 

هم از جهـت كمـى و حجـم ارائـه  .استآن بيانگر در مجموع بايد گفت منبع وحى كه نقل 

وی بـه  ،و بـه همـين دليـل استمعارف و هم از جهت ارزش شناخت، از ديگر منابع متمايز 

  .دارد ل مقدم مىهنگام تعارض، نقل قطعى را بر عق

  گيری نتيجه

كـالم  دانـششيخ حّر عاملى يكى از دانشمندان اماميه است كه افزون بـر فقـه و حـديث در 

عنوان سـه منبـع عمـده در علـوم  وی فطرت، عقل و وحى را به .نظر است اسالمى نيز صاحب

نخسـتين فطرت،  .ای قائل است ويژه كالم معرفى كرده و برای هر كدام نقش ويژه اسالمى به

مـؤدای معرفـت فطـری،  .اسـتهـای ديگـر انسـان  نوعى پايـه معرفت به ومنبع برای شناخت 

چنـين اصـل  .و امام اسـت كـه شـناختى اجمـالى و غيـر اكتسـابى اسـت، پيامبر شناخت خدا

 .اسـترا انسان در عالم پيشين دريافت كرده و در اين دنيا نيـز بـه آن تكليـف نشـده  معرفتى

شيخ معرفـت فطـری بـه  .شود معرفت، شناخت حقيقى به خدا حاصل نمى البته بدون اين نوع

  .داند واسطه و عينى نمى خداوند را بى

دار اثبـات  عهـده سـويىاز  .های گونـاگون كاركردهـای مختلـف دارد عقل، در ساحت

ای كـه بـدون آن حجتـى بـر عمـل بـه معـارف دينـى يافـت  گونه به ،اصل حجيت نقل است

كننـده معـارف  توانـد ارائه دينـى نيـز دارد؛ يعنـى مى نقشى درونگر، دياز سوی  .نخواهد شد



توانـد از   مى

ان دهد و از 

اظ محتـوا و 

ريق قـرآن و 

يق نصـوص 

ـواتر وجـود 

همچنـين  . نـدارد

رچوب دين را نشا

يـان منـابع بـه لحـا

ر حيطه دين از طر

ف اصلى دين از طري

تـر از تـ يلى محكم

گـى در ايـن زمينـه

توجيه عقالنى چا 

 .دار شود ده

شـناخت ديـن در مي

مى نيازهای بشر د

معارف است و شده

دلي ا نيست و اساساً 

ه نقـل نقـش پررنگ

،شبهات دفاع كرده

را عهد عارف دينى

ترين منبع برای ش ى

تقريباً تما .رار دارد

ها نهاده ش ار انسان

هيچ شكى در آنها

د، گرچه به اندازه

ی دينى در برابر ش

تر داوری نهايى مع 

عنوان اصلى ى نيز به

در مرتبه نخست قر

در اختيا :ل بيت

و جای ه اند ل شده

  

  

دينى باشد

های گزاره

همه مهم

وحى

كميّت، د

اهل سنت

متواتر نقل

  .ندارد
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