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کالم افعال یا الهیات اخالقی در دیدگاه فارابی* محسن جوادی1

چکیــده

یففارایبازدودانشفقهوکالمکهویآنهاراصناعتمینامد،بهخألعلمکالِمافعال اینمقالهبااهلامازتعر

گرچهفقهبهدقتدربارۀاحکامافعالصحبت یابهتعبیرامروزیاهلیاتاخالیقدرجهاناسالماشارهمیکند.ا

کالم،در یففارایبازصناعت کردهاستامادرصدددفاععقالینوتوجیهآنهابرنیامدهاست.براساستعر

واقعهدفکالمنصرتآموزههاینظریوعمیلاسالماستوبایدعالوهبرتوجیهودفاعازاعتقاداتدیینبرای

کردنآنهانیزاهتمامداشتهباشد.البتهدشواریتوجیه دفاعازآموزههایعمیل)اخالیق(ومفهومومعقول

یلنادرستاحکامعمیلشرعبراساسهویوهوسکهدغدغههایی افعالشرعیویانگراینازوقوعخطاوتأو

کردهاست.بهطورکیلبرایدفاع قابلدرکهستند،درعملازرشدوتطّوراهلیاتاخالیقاسالمیجلوگیری

یادوجودداردکهفارایببهآنها ازآموزههایدیینچهدرمباحثاعتقادیوچهدرموردافعالشرعیراههاییز

یعتوالتزامبهیبنیازیازتبینیعقالینآنها بارۀفقراتشر کهازمجلۀآنهانوعیامیانگراییدر اشارهمیکند

یعتویاحداقلازسودمندیآنسخن است.اماخطاباینمقالهباکسایناستکهازلزومتوجیهعقالینشر

بارۀافعال کاربرداینروشدر یندوتالیشدرخوردربابتوجیهآراءوعقایددارندولیکنبههردلییلاز میگو

شرعیومسائلاخالیق)عمیل(سربازمیزنند.

کلیدی: فقه،کالم،کالمافعال،فارایب،اهلیاتاخالیق. گان  واژ

یخپذیرش:1395/11/05 یافت:1395/07/10تار یخدر *تار
moh_javadi@yahoo.com.1-استاددانشگاهقم
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مقدمه

علمکالمعالوهبرشرحوتبینیآموزههایاسایسدین،دفاعازمعقولیتوموجهبودنآنهارانیزبرعهدهدارد.

یژهوجود بهحلاظسنیت،بیشترمسائلکالممعطوفبهشرحودفاعازاعتقاداتیامهانآموزههاینظریبهو

خداوندوصفاتاوویامعادوچگونگیآنشدهاست.دراینمیانپارهایازآموزههایاصیلاسالممانند

گرفتهاند. کالمیقرار کمترموردحبثوبرریسفلسیفو عدالت،سعادت،دوسیتوحمبت،بندگیوعبودیت

گرچهوظایفعمیلمسلماناندرعلمفقهموردبرریسقرارگرفتهودرقالبرسالههایعملیهدراختیارایشان ا

استامادراینمیانآنچهجایخایلآناحساسمیشود،برریسودفاععقالینازآموزههایبنیادیناسالم

یژگیهایرویش بارۀامورعمیلمانندبندگیوعبودیتآدمی،سعادتوفضیلتهایدییناستکهبهدلیلو در

فقهدرآنجاقابلپیگیرینیست.

کموبیشبهموضوعایتمانندعدالت، کالمیداشتهاند، کهدرشیوۀحبث کالمیالبتهباتفاویت کتابهای

گاهیرسالههاییمستقلنیزدرخصوصبرخیاز حسنوقبحاخالیق،تکلیفومانندآنپرداختهاندوحیت

اینموضوعاتنگاشتهشدهاست.اماآنچهمایۀتأسفمیباشد،اینموضوعاستکهدرکالممتأخرشیعی

مهنیاندکمباحثمربوطبهآموزههایعمیلنیزبهمرورحذفشدهاستوازاینرویدانشکالمبیشتربه

مستفلسفۀنظریسوقدادهشدهوکمترازمباحثفلسفۀعمیلحبیثبهمیانآمدهاست.تأخیردرپرداخنت

کالماسالمیدردنیایجدیدبهشدتآسیبخواهدزد.ازاینرو بهچننیموضوعایتبهبنیاندفاعیعلم

کتابامللةواحصاءالعلومفارایببه کتاباحلروف، باتوجهبهامهیتبنیادینموضوع،اینمقالهبااهلاماز

طرححبثدراینزمینهمیپردازد.

1- تعریف و ماهیت فقه در دیدگاه فارابی

1-1: تعریف فقه
ید: یففقهمیگو فارایبدرتعر

یعةبتحدیدهعیل »وصناعةالفقههیالیتهبایقتدراإلنسانعیلأنیستنبطتقدیریشءمماملیصرحواضعالشر

األشیاءالیتصرحفهیابالتحدیدوالتقدیر.«)فارایب،85،1996(

یعتبهصورتمشخصبهآن کهواضع1شر »صناعتفقهبهآدمیامکانوقدرتمیدهدتاحکمآنچهرا

یعتآمدهاست،استنباطکند.2« یحنکردهاستازرویآنچهحکمآنبهطورمشخصوبهصراحتدرشر تصر
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یعةبالعلة3الیتشرعهایفاألمة ادامهمیافزاید:»وأنیتحرىتصحیحذلكحسبغرضواضعالشر ویدر

یعآنبرآید.« الیتهلاشرع.«)مهان،86(»ودرصددتصحیحآنبرمبنایغرضشارعازتشر

یعتنظرداشتهباشد بنابهتعریففارایبازفقه،فقیهبایددرفرآینداستنباطحکمافعالغیرمصّرحبهغرضواضعشر

وحکممستخرجرابراساسآنغرضتصحیحمناید.ایننکتهباصراحتبیشتریدرکتاباحلروف4آمدهاست:

»یلتمسأنیستنبطعهناماملیتفقانیصرحبه،حمتذیامبایستنبطمنذلکحذوغرضهمباصرحبه.«)فارایب

)153-152،1990،

ید: یففارایبازفقهمیگو دکترجهانگیریدرتوضیحتعر

یعت »علمفقهصناعیتاستکهانسانبهوسیلهآنقدرتپیدامیکندتاازتنصیصاتوتصرحیاتواضعشر

ت
ّ
یحنشدهاستواینعملبایدطبقغرضشارعوباتوجهبهعل اموریرااستنباطکندکهتنصیصوتصر

یعتاجنامپذیرد.«)جهانگیری،38،1383( یعاحکامشر تشر

کیددارد. حمسنمهدی،فارایبپژوهمعاصرهمبرلزومتوجهبهغرضشارعدراستنباطفقهیازدیدگاهفارایبتأ

)Mahdi,1972,12(

یعتباشد،اهباموجوددارد. امادراینکه»غرضشارع«چهطورمیتواندمبنایتصحیححکماستنباطشدهازشر

دراصولفقهوحیتدربرخیتکنوشتههایمربوطبهعللومناطاتاحکامشرعیحبثهاییدقیقدربیان

در یعآمدهاست.فقهیانشیعیمعمواًل یع،انواعواقسامآنونیزتفاوتآنباحمکتتشر مرادازعلتتشر

یادیدارندبهطوریکهمواردآن استفادهازعللالشرایعبرایاستنباطویاتصحیححکمشرعیاحتیاطهایز

آثارفقهیاندکاستودراینمسیرتهناازعللمنصوصهاستفادهمیکنند.البتهاستفادهازعللالشرایعبا در

یعتویاغرضشارع یعۀدرفقهاهلسنتبیشتررایجاست.امااینکهخودغرضواضعشر عنوانمقاصدالشر

ازحکممنصوصچیستوچگونهمعلوممیشود،موضوعحبثاینمقالهنیست.

شایانذکراستکهفارایبدوشرطمهمبرایفهمغرضشارعوبهتبعبرایاستنباطفقهیصحیحبیانمیکند.

یکیاینکهفقیهبایدخودآراستهبهفضائلشرعیباشدودیگرآنکهصحیحاالعتقادباشدوآراءآندینرابه

یافتهباشد. درسیتدر

»ولیسمیکنهذاالتصحیحاویکونصحیحاالعتقادآلراءتلکاالمةفاضالبالفضائلالیتهییفتلکاملله

فضائلومنکانهکذافهوفقیه.«)فارایب،50،1991(
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درهرصورتموضوعاینمقالهچگونگیتأثیرغرضشارعدراستنباطفقهینیست؛بلکهتأمیلاستدرمفهوم

کالمافعالوعللیادالیلعدمرونقآندرجمموعۀمعارفاسالمیونیزشباهتواختالفآنباآنچهامروز

اهلیاتاخالیقنامیدهمیشود.

کارکرد فقه 1-2: ماهیت و 
بارۀخداوصفاتاویاآخرت یدهرملتودیینشاملدوجزِءآراءوافعالاست.یعیناعتقادایتدر فارایبمیگو

واحوالآنداردونیزدارایافعایلمانندعباداتویامعامالتاست.ویدرکتابامللةوباتفصییلبیشتردر

یعتوحیاینراکهمبنایمدینۀفاضلهاست،توضیحمیدهدکهبرخیاز آراءاهلاملدینةالفاضلة،آراءیکشر

اینآراءمربوطبهاشیاءنظریوبرخیمربوطبهاشیاءارادیاست.)فارایب،45-44،1991(

کهارادۀانساندرحتققآننقشندارد؛مانندتوحیدوصفات بارۀاموریاست دستۀاولاعتقاداتدییندر

یخانساناعمازخویبیابدیاومربوطاست؛ اهلیویاحدوثعاملوخلقتآدماماآرایدستۀدومبهتار

بارۀپیامبرانویاملوکوامتهایپیشنییاآینده. ماننداعتقاداتدییندر

راغباصفهاین مثال بهعنوان بیشترمیدانند؛ را یعت وشر اجزاءدین تعداد ازعاملانمسلمان برخی البته

یعیتمشتملبرپنججزءاست:اعتقادات،عبادات،معامالت،مزاجروآداباخالیق.)اصفهاین، یدهرشر میگو

24،1988(اماروشناستکهمتامآنهادرمهاندوگانۀآراءوافعالفارایبجایمیگیرند.

یعت یرافقهدرواقعبهمعنایفهمتقدیراتدینوشر ازنظرفارایبفقههمباآراءوهمباافعالسروکاردارد؛ز

ید: است.ویمیگو

یفاالفعال.«
ً
یفاآلراءوجزأ

ً
کانالتقدیریفشیئنی-یفاآلراءواألفعال-لزمأنتکونالفقهجزئنی:جزأ »اذا

)فارایب،51-50،1991(

وشایدبهمهنیمعنایعامازفقاهتاستکهخداونددرقرآنکرمیمیفرماید:

یِنَوِلُیْنِذُرواَقْوَمُهْمِإذاَرَجُعوا ُهوایِفالّدِ
َ
ْمطاِئَفٌةِلَیَتَفّق ِفْرَقٍةِمهْنُ ِ

ّ
ْوالَنَفَرِمْنُکل

َ
ًةَفل

َ
ْؤِمُنوَنِلَیْنِفُرواَکاّف ُ »َوماکاَنالْ

َذُروَن.«)توبه/122( ُهْمحَیْ
َّ
َعل

َ
ْمل هْیِ

َ
ِإل

افرادتواناومستعدمیخواهدتابراییادگیریوفهمدیناعمازعقایدوافعالشرعیمهاجرتکنند قرآنکرمیاز

وسپسبرایتبلیغآنچهآموختهاندبهمیانقومخودبرگردندومردمرانسبتبهآیندۀخودبیمناکسازندتا

شایدپرهیزگارشوند.
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ید: عالمهطباطباییدراینبارهمیگو

آیه،فهممهۀمعارفدییناعمازاصولوفروعاستوحمدودبهاحکامعمیلکهدراصطالح »مرادازتفقهدر

کهمبتینبرفهممعارفاعتقادیاست،ممکن گرچننیبودمفهومانذار یراا گفتهمیشود،نیست،ز امروزفقه

نبود.«)طباطبایی،404:9،1391(

بهعالوهآنچهدرروایاتدربارۀارزشفقهآمدهاست،احتمااًلبههردوخبشفقاهتاعمازفقهآراء-کهدرگذشته

بهآنفقهاکبر5میگفتند-وفقهافعالیامهانچیزیکهامروزدرعرفمتشرعهبهفقهمعروفاست،اشارهدارد.

میباشد. مراد است، دین اجزای فهممهۀ که آن عام معنای پس است فقاهت آدمی، کمال ین باالتر  گر ا

گرخدابرایکیسخیرخبواهداورادردینفقیه ُهیفالّدین«)کلیین،39،1379(وا
ّ
لَتَفَق

َ
اِلا

َ
المک

ُّ
ُکل 

ُ
ال

َ
»المک

میکند)شیخمفید،174،1364(الجرمبهمعنایدرکوفهممهۀدیناستنهفقطجزءعمیلآن.

کارفقیهشرحوبیانعقایدمصّرحدرشرع کردکهدرخبشآراء، کنونگفتمیمیتوانچننیبرداشت ازآنچهتا

کاراوشرحوبیاناحکامافعالمصّرحدرشرعواستنباط ونیزاستنباطلوازمآنهااست.درخبشافعالنیز

احکامافعالغیرمصّرحبراساسآنهااست.البتهدرهردوصورتاستنباطواستخراجآراءوافعالمستحدثه

بایددرچهارچوبغرضشارعباشد.

ییفدیگرازفقهمیآوردونقشآنرابهاستنباطاحکامعمیل ویلنکتهایناستکهفارایبدرکتاباحلروفتعر

کاماًلبامعنایخاصفقهکهامروزرایجاست،تطابقدارد. حمدودمیکندکه

کانفهیممنیأخذماصرحبهیفامللةواضعهامن »فاذاحدثبعدذلکقومیتاملونماتشتملعلهیاامللةو

األشیاءالعملیةاجلزئیةمسلمةویلتمسأنیستنبطعهناماملیتفقأنیصرحبهحمتذیامبایستنبطمنذلک

حذوغرضهمباصرحبهحدثتمنذلکصناعةالفقه.«)فارایب،153-152،1990(

کهدریپعدمدستریسمابهمعصومنیموردنیازاست،مقدمات بهنظرفارایب،فقهیااستنباطاحکامافعال

کتابامللۀو کهازآنچهدر یفازفقه بارۀافعالاستونهآراءواعتقادات.اینتعر ییداردودر عمیلجز

یخاسالمرواجوشهرتیافت. تار احصاءالعلومآمده،متفاوتاست،مهانمعناییمیباشدکهدر

1-3: اهمیت دلیل و حکم عقلی در استنباط فقهی
کشفاحکامافعالغیرمصّرحشرعی کهمنبعاستنباطفقهیو یففقهچننیبرمیآید ازعبارتفارایبدرتعر

نصوصوتصرحیاتشرعیاست.امابرحسبگفتۀبسیاریازفقهیانشیعیدرفرآینداستنباطعالوهبر
ً
صرفا
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نصوصمصّرحشرعی،مستقالتعقلیهنیزبهمثابهمقدمۀاستنباطفقهیمورداستفادهقرارمیگیرد.بهمهنی

دلیلاستکهعقلبهعنوانیکسرچشمۀمعرفتمستقلازوحیجزءمنابعفقهبهمشارآمدهاست.میرزای

ید: کیدبرامهیتدلیلعقیلمیگو مقیازفقهیانبرجستهضمنتأ

یقآنبهحکمشرعیمیرسمی.علمبهآنحکمعقیل،علمبه »مرادازدلیلعقیل،حکمعقیلاستکهازطر

کهمقدمۀاثباتحکمشرعیاست.برخیازنوع حکمشرعیاست.البتهانواعیازاحکامعقیلوجوددارد

ّیتیااستلزامحرمتهنیازضد،حکمعمیلعقیلبه مستقالتعقلیههستندوبرخیدیگرمانندمفهوماولو

واسطۀیکخطابشرعیمیباشند.«)مقی،7:3،2009(

کهنقلبرایامتامحجتاست؛ کیدمیکند کهعقلحکمعمیلدارد،تأ ویسپسدرموردنقششرع،آنجا

درغیراینصورتعقلبهشکلمستقلدرآنمواردحکمعمیلمعتبردارد.

کهابتداعقل،احکامشرعیراماننداینکه یعت،لطفاهلیاست،جزایننیست گفتهمیشودشر »اینکه

خداازآدمیمیخواهدعدلپیشهکندوامانترابهصاحبآنبرگرداندیاظلموفسادنکندیااینکهصدق

وفروتینوخبشندگیوگذشتخوبودرمقابلدروغوتکبروخبلودوروییبداست،درمییابد.لطفبودن

یعتبهمعناییاریدادنعقلبهوسیلۀنقلاستتابیاناهلیکاملوحّجتمتامشود.6«)مهان،15( شر

گرعقلبهاستقالل،حسنیاقبحچیزیرابدونقیدوشرطویاباحلاظقیدو گفتۀوی»ا حاصلآنکهبه

یراخدایتعایلامربهقبیحمنیکندویاهتیازحسنمنیکند، یافت،بایدگفتمهانحکمشرعاست،ز شرطدر

بلکهبهعدلواحسانامرمیکندوازفحشاءومنکرهنیمیکند.«)مهان،11:3(

کجاوچگونهازاینمستقالتعقلیهدراستنباطاحکامفرعیۀشرعیه)کهتصرحییبهآنهادر که البتهاین

متوننشدهاست(استفادهشدهباشد،حملتأملوتردیداستوحیتکساینمانندحممدباقرصدرمستقالت

عقلیهرامنبعبالقوةبرایاستنباطحکمشرعمیدانندکهبالفعلمورداستفادهفقهیاننیست.7

روشناستکهایننگرشمیرزایمقیسابقهایچنداندرفقهشیعینداردوبهگفتۀمرحوممظفراصلاستفاده

یسحیلبازمیگردد؛البتهبهصورتبسیارحمدودوکممایهترازآنچهدر ازعقلبهمثابهیکدلیلبهابنادر

بیانمیرزایمقیدیدهمیشود.)مظفر،128:2،1386(

یانشیعهبهشدتباایننظرخمالفبودندبهحنویکهدامنۀاینخمالفتبرخیاز بهعالوهدردوراناخیراخبار

ید)استنباط کهمیرزایمقیمیگو گرفتهاست.اینکهآیامبنایرددلیلعقیلبهمعنایی آثارفقهیمعاصررانیز
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حکمشرعازحکمعقل(عدماعتقادآنهابهقاعدۀمالزمه8است-بهاینمعناکهآنهااصلوجودحکمعقیل

بهحسنیاقبحچیزیرامیپذیرندویلآنرامالزمباحکمشرعمنیدانندویاماننداشاعرهحسنقبحعقیلرا
ازاصلمنیپذیرند9-مورداختالفاست.10

کهوجودحکمعقیلبهحسن کساینباشد اماشایداینسخنالهیجیدرسرمایۀامیانپاسخیدرخوربه

وقبحراانکارمیکنند:»حسنبعیضافعالمانندعدلوصدقوهمچننیقبحبعیضافعالمانندظلمو

کذب،ضروریاست.عقلدراینهردوحکمحمتاجنیستبهشرعوهلذامتفقهستنددرایناحکاماهلملل

وغیراهلمللواینمذهبدرهنایتظهوراست.«)الهیجی،60،1372(

اینسخنوینیزپاسخبهکسایناستکهقاعدۀمالزمهراانکارمیکنند:

»پسممدوحومذمومعقل،ممدوحومذمومباشددرنفساالمرومذموموممدوحدرنفساالمرممدوحومذموم

باشدعنداهلل)کهبهممدوحیتدرنزدخدابهمعنایثوابومذمومیتبهمعنایعقاباست(درغیراین

صورتالزمآیدجهلواجبتعایلمبایفنفساالمرویاالزمآیدصدورفعلازواجبتعایلنهبروفقنفساالمر

واینهردومعینباالتفاقباطلاست«)مهان،60(

1-4: تحلیل تعریف فقه از دیدگاه فارابی و پیامدهای آن
یففقهدرفارایبراچنانکهظاهرعبارتنشانمیدهدحمدودبهفهماستنباطاحکامافعالازروی گرتعر ا

کثرتصحیحآنهابراساسغرضشارعبدانمی،فقهازهبرهگیریاز یحکردهوحدا احکامیکهشرعبهآنهاتصر

یخ تار دورخواهدبود.شایدآنچهدر
ً
کامال کهدرقالبآرایحممودهاست، مستقالتعقلیهیاآرایعقالیی

فقاهتاتفاقافتادهاستبااینتفسیرسازگارباشد.

گرچنانکهازحبثفارایب اماایندیدگاهبانگرشفارایبدربابعلممدینوامهیتآنچندانتناسبندارد.ا

کاتاخالیق)کهدردیدگاهفارایبازسنخاموربرهایناست(اعتبارداردو دراخالقوسیاستبرمیآیدادرا

بارۀلوازمآنواز حیتدرتوجیهاحکامفقهیویادرردافعالخالفشرعمورداستفادهقرارمیگیرد،بایددر

مجلهتأثیرمستقالتعقلیهدراستنباطفقهی،تأمالیتجدیترداشتهباشمی.

ید: فارایبفقهرامتناظربافلسفهعمیلیامهانحمکتمدینمیگیردومیگو

»فالفقهیفاالشیاءالعملیةمنامللةإذنإمنایشتملعیلأشیاءهیجزئیاتالکلیاتالیتحیتویعلهیااملدینفهو

إذنجزءمنأجزاءالعلماملدینوحتتالفلسفةالعملیة.«)فارایب،52،1990(
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روشناستکهفارایبدرچهارچوبنگرشکیلخوددرمجعمیاندینوفلسفه،سرچشمۀهردوراعقلفعال

بانوحنوۀبیانآنحقایقمربوطمیداندوبرهاناعتقاداتدیینرادرحمکت دانستهواختالفآنهارابهز

کهبه کلیاتمربوطبهامورعمیل کهآیا کردایناست بارۀآنتأمل کهبایددر ید.اماپرسشجدی میجو

گفتۀفارایبدرعلممدینیااخالقازآنحبثمیشودوازجنساموربدهییوضروریاویلیاحداقلبرهاین

ییومنصوصشرعیاستفادهمیکند، یففارایبازمقدماتجز کهبنابهتعر استدرفرآینداستنباطفقهی

تأثیردارد؟بهتعبیردیگرآیااینادعایفارایبکهبرهانآراءوافعالدییندرحمکتنظریوعمیلاست،هیچ

اثریدرفرآینداستنباطفقهیدارد؟وآیااینبراهنیمیتوانددردفاعازاعتقاداتدیینویاافعالشرعیمورد

گیرد؟ استفادهقرار

برایروشنشدناینمسألهالزماستبهتبینیعلمکالمازدیدگاهفارایبونسبتآنبافلسفۀنظریهمتوجه

کنمیتاموضوعاصیلاینمقالهکهکالمافعالاست،بیشترروشنشود.

کالم در دیدگاه فارابی 2- ماهیت 
یففارایبازعلمکالمدراحصاءالعلومکاماًلحمدودبهوجهدفاعیوتوجهییآناست: تعر

ییفکل »وصناعةالکالم-یقتدرهبااإلنسانعیلنصرةاآلراءواألفعالاملحدودةالیتصرحهباواضعامللة،وتز

یل،وهذاینقسمجزءینأیضا:جزءیفاآلراء،وجزءیفاألفعال.«)فارایب،86،1996( ماخالفهاباألقاو

بان آراءوافعایلکهحدودآنبهطورمشخصدرز صناعتکالمبهآدمیاینقدرتوامکانرامیدهدکهاز

کردهوبهآنهایاریرساند.افزونبراینعلمکالممیتواندبطالنوخطایآراء شارعبیانشدهاست،دفاع

وافعالخمالفشرعرانشاندهد.

کالمغیرازفقهاست کهدوجزءداشت؛دردوخبشحتققمییابد:آراءوافعال.اما یعت کالمنیزبهتبعشر

آراءوافعالرامسلمگرفته،آنرابهمثابهمقدمۀاستداللخودبرایاستنباطحکم یرافقهتصرحیاتشارعدر ز

فقهیبهکارمیبرد،درحایلکهکارمتکلمدفاعازمهانتصرحیاتشارعاستکهبهمثابهاصلبرایفقیهمورد

استفادهقرارمیگیرد.)مهان(

گفتۀشرعیرانیزبراساس بنابراینفقهبهمعنایعامابتداآراءوافعالشرعیرامشخصکردهوآراءوافعالنا

آراء آنچهگفتهشدهنظمونسقمیدهد.پسازاینوظیفۀاصیلدانشکالمشروعشدهودرواقعبهدفاعاز

وافعالشرعیمیپردازد.
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اجیی قایض مثاًل دارند. کید تأ شهبات رد و اعتقادات اثبات نکتۀ دو بر  معمواًل کالم11 یف تعر در متکلمان

ید:»علمیقتدرمعهعیلاثباتالعقائدالدینیةبایراداحلججودفعالشهبةواملرادبالعقائدمایقصدبه میگو

نفساالعتقاددونالعملوبالدینیه،املنسوبهایلدینحممدصیلاهللتعایلعلیهوسلم.«)اجیی،یبتا،7(

دراینمیانالبتهبرخیمانندشیخصدوقحیتنیازیبهاثباتعقایدمنیبینندوتهنانقشقابلقبولبرای

کالمرانشاندادنبطالنآرایخمالفمیدانند.12)شیخصدوق،43،1371(

کالمی در دفاع از دین 2-1: رویکردهای مختلف 
کالمدرمقامحتقق)ونه کهبرایدفاعازدینمطرحاستبهدانش یکردهایخمتلفکالمی بارۀرو فارایبدر

یادبیشتراینروشهاموردقبولاونیستوبامباینوی یف(نظرداردکهبهاحتمالز دانشکالمبرحسبتعر

درفلسفهسازگارنیست.وجهدفاعیکالمدرعملاواًلحمدودبهآراءواعتقاداتاستوافزونبراینازبرخی

شیوههایغیرقابلقبولنیزهبرهمیگیرد.

کهبایدازآنهادفاعشود،معتقدهستنداینآراءقابلبرریساز بارۀآرایی گروهیازمتکلمنیدر گفتۀفارایب به

کهعقولانساینقادربهدرک یرامأخوذازوحیودارایاسرارهنایناست یقآراءعقیلانسایننیست؛ز طر

یندکهباعقل یقوحیچیزیرابهاومیگو آنهامنیباشد.درواقعاصاًلآدمیبهگونهایاستکهادیانازطر

گرنه برابرآنحیراناست.درغیراینصورتبرایوحیچهفایدهایاست؟وا خوددرکمنیکندوعقلاودر

گذارمیشدند.افزونبراینحیتممکناستآراءدیینموردانکارعقولونفرت آدمیانبهمهانعقولخودوا

اوهامماباشد،امادرعقولاهلیصحیحباشد.آدمیهرچهدرکمالانساینبلوغیابد،جایگاهاونزددارندگان

عقلاهلی)پیامبران(،جایگاهکودکینزدانسانکاملاست.افزونبراینمهانطورکهآدمیقبلازتأدبوتعلم

کاملنیز کردهوحمالمیمشارد،بعیدنیستانسان کهباعلموجتربهخالفآنهارامییابد،انکار چیزهاییرا

درحدانساینهنوزچیزهاییراممتنعبداندکهدرحقیقتچننینیست.ازاینرویاینگروهتصحیحشرایع13و

ادیانراحمالمیدانندوعیلالقاعدهنقشکالمرادرردآراءخمالفمیدانند.)فارایب،89،1996(

ید: بارۀگروهیدیگرازمتکلمنیمیگو ویسپسدر

گردرآنها »گروهیدیگرازمتکلمنیدرحمسوسات،مشهوراتومعقوالتفحصوجستوجومیکنندوا

چیزییافتندکهخودیالوازِمحیتبعیدآنهادلیلوگواهیبرمضامنیدیناست،براینصرتدینازآنهایاری

یللفظشرعیبهمطلیبمهسو کهدرتناقضبامطالبدیناستوامکانتأو گرچیزییافتند یندوا میجو



18

گراینامکانوجودنداشتویلرد یلمیکنندوا یلبعید(،آنراتأو باآنامرمتناقضوجوددارد)هرچندتأو

گرمیانمشهورات آنامرمتناقضبانصوصشرعیومحلآنبروجهموافقدینممکنبود،چننیمیکنند.ا

گواهییکمطلبشرعیپیداشدومثاًلحمسوساتیالوازمآنهاموجبچیزیو وحمسوساتضدّیتدر

کدامبرمطلبدیینوشرعیقویتر کهداللت مشهوراتیالوازمآنهاموجبچیزدیگریشد،برریسمیکنند

گرمحللفظبرموافقیکیازآنهاامکاننداشتومحلآنها گرفتهودیگریرارهامیکنند.ا استومهانرا

برموافقلفظدیننیزممکننبودوردوامکانبطالنآنامرحمسوسیامشهورویامعقول14کهضدلفظدیین

یراخمبرصادقخبردادهاست.دراینحالتاینگروه یندحقبالفظشرعیاستز است،وجودنداشت،میگو

گروهسابقآنرانصرتمیدهند.«)مهان،90( مانندقبیلعملمیکنندوبهمهانروش

گروهیازاهلکالمچوندینخودراصحیحمیدانندودرصحتآنشکندارند،میاندیشندآن وباألخره

راپیشدیگراننصرتدهندونیکبدارندوشکوتردیدراازآنبزدایندوخصمرابههرشکلکهممکناست

گمانمیکنندخمالفدینآنها یرا گیرند؛ز دفعمنایندوحیتممکناستازدروغ،مغالطهوهبتومکابرههبره

یکیازایندواست:یادمشن)عدو(استکهمانندجهادوحرب،کذبومغالطهدرجنگباآنهاجمازاست

ویادمشننیستویلبهدلیلضعفعقلوفقدانمتییز،هبرۀخودراازدیننگرفتهاستوجایزاستبرای

یندومغلطهکنند،همچنانکهدر گرفتهخودازدین،دروغبگو فراهمکردنامکاناستفادۀچننیکساینازهبرۀنا

موردکودکانبرایهبرهمندیآنهاازسهمخودچننیمیکنند.)مهان،91(

کهفارایبنظرشرادرموردروشهایکالمیمورداشارۀخودبیانمنیکندومهنیسببسوء جایتعجباست

برداشتهاییشدهاست.برخیحیتاینبیانفارایبدرتوضیحروشهایکالمیرابهنوعینقدعلمکالمازدیدگاه

کیدمیکند: فارایبدانستهاند.امابایدتوجهداشتکهفارایببرخصلتخطایبفقهوکالمدرمواردخمتلفتأ

بالطرقاملشترکهوهیالطرقاخلطبیه.« »فتحصلصناعةهاتنیالقوتنیوبنیانهلیسمیکنذلکاال

)فارایب،145،1990(

کهمهانکالموفقهاست،مگربرمبنایروشهای بهنظرویصناعتمربوطبهدوقوۀاستنباطآراءوافعال

خطایبونهبرهاین،امکانوجودخنواهدداشت.

یفخطابهازمقدمات بااینتوضیحآیادانشکالموبهتبع،کالمافعالیکصناعتخطایباستکهبنابهتعر

آراءویاافعالشرعیدفاعکند؟ مشهورهومسلمهاستفادهمیکندتااز
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ید: ییفدیگرازعلمکالمازفارایبالزماست.ویمیگو برایپاسخبهاینسئوالاواًلتوجهبهتعر

ة0اوغیرما
ّ
یةوالعملیةالکلیةماملیصرحبهواضعاملل النظر »وإنراممعذلکقومأنیستنبطوامناالمور

صرحبهمهناحمتذینحذوهفیماصرحبهحّدثتمنذلکصناعةماأخریوتلکصناعةالکالم.«)فارایب،

)152،1990

کیدشدهاستهرچنددرادامه کالمیعیناستنباطعقایدجدیدوغیرمصّرحتأ یفبروجهاجیایب دراینتعر

یفقبیلوظیفۀاستنتاجآرایکیل کیدمیشود.دراینجابرخالفتعر برابرخمالفانهمتأ بروجهدفاعیآندر

نظریوعمیلراهمبرعهدۀمتکلممیگذارد.

کرد،تاحدی کالمفلسیفنشوومنا یژهحتتتأثیرابنسیناوبهنام آیامیتوانآنچهرادرجهاناسالموبهو

بارۀروشهای یفباآنچهویدراحصاءالعلومدر کالمدانست؟آیااینتعر یفاز یاددرامتدادمهنیتعر ز

ید،سازگاراست؟ کالمیمیگو

شایدبتوانگفتآنچهفارایببهعنوانروشهایکالمیمطرحکردهاست،بیشتربرایدفاعازاعتقاداتدیین

درمیانعامۀمردماستنهاثباتآنهابرایاهلفلسفهومنطق.موضوعاثباتاعتقاداتدیینکهجانمایۀ

کارفلسفۀنظریاست. کالمفلسیفاستازدیدگاهفارایبدرواقع

ةبالبراهنی.«)فارایب،47،1991(
ّ
یةوتؤخذیفاملل ة،براهیهنایفالفلسفةالنظر

ّ
یةالیتیفاملل »اآلراءالنظر

مهانطورکهاثباتافعالشرعیکهجانمایۀکالمفلسیفافعالاستازدیدگاهویبرعهدۀفلسفۀعمیلاست.

ید: ویدراینبارهمیگو

یةوإماعیل »الفقهیفاالشیاءالعلمیةمنامللةمشتملاماعیلجزئیاتالکلیاتالیتختتویعلهیاالفلسفةالنظر

یة.«)فارایب،47،1991( یةفهوإذنجزءمنالفلسفةالنظر مثاالتألشیاءحتتالفلسفةالنظر

گردراصطالحفارایبآنراصناعت ازاینرویاصلامکاناثباتاعتقاداتدیینتوسطفلسفۀنظری،حیتا

کارفلسفۀمدینونظریمهنیاست. کالمخنوانمی،موردقبولویاستودرواقع

کالم افعال 3- الهیات اخالقی یا 
که گرکالمافعالرابااینتوسعهدرروشهایآنمشتملبرروشبرهانوجستوجویحقیقتهمبدانمی ا

کالمافعالفارایبرابسیارشبیهبه درواقعخبیشازفلسفۀنظریوعمیلاست،درآنصورتمیتوانایدۀ

اهلیاتاخالیقدانست.
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یخادیان تار کاراییبیشترداردوازاینرویکالمحمققدر کهدرمیاناهلمللوادیان،خطابه درستاست

کهسخناز گرفت،بودهاست،اماهرجا کهمورداشارهقرار بیشترمبتینبرمهنیروشهایجدیلوخطایب

کاراییبیشترداشتهوجایگاهفلسفۀنظریوعمیل اثباتاعتقاداتویاافعالشرعباشد،بهنظرفارایببرهان

است.اثباتاعتقاداتوافعالشرعیخودیکیازوجوهدفاعازدیناستکهالبتهبهدلیلدشواریمقدمات

اقبالعمومیدرمیاناهلمللبرخوردارنیست. آناز

یکردهای شایداینتنوعدرنقشکالمدرمیانمسلمانانکهفارایببهآنهاشارهمیکند،قابلمقایسهباتنوعرو

اهلیایتدرمیانمسیحیانباشد.مثاًلدراهلیاتتومیسیت)کاتولیکی(برنقشاثبایتونیزسلیبعقلوبهتبعفلسفه

کاربردعقل کیدمیشود،امادرمیانپروتستانها-بهعنوانمثالدراهلیاتاصالحشده-15 دردفاعازدینتأ

وبهتبعآنفلسفهبرایاثباتعقایدیمانندوجودخدانیست؛بلکهبرایردخمالفوملحداست.بهعالوهدر

بهتوجیهعقالینحیتصورتهایخطایبوجدیلهمموردانکاراستو یکردهایامیانگرایانهاصلنیاز رو

امیانبربنیادیکفعلارادینفسوجاهتمییابد.

توماس نام با بیشتر بعدها که دانست اخالیق16 اهلیات ایدۀ طرح پیشگام را فارایب بتوان شاید رو این از

یۀقانونطبیعی یناسباهبرهگیریازمتونمقدسمسیحیتونیزنظر کو یناسدرمسیحیتشهرتیافت.آ کو آ

دراخالقبهشرحوبیانونیزدفاعوتوجیهافعالشرعیمسیحیتپرداخت.اهلیاتاخالیقازخودمنتشروع

پرتوعقلمشترکویامهانوحیعام17 کهدر میشودوبرایدفاعازمنتاستامادرمسیرتوجیهعقالین

صورتمیگیرداززباینعامترکهحیتبرایغیرمؤمنانقابلفهماست،استفادهمیکندوهمسوییعقلووحی

ظاهریدرتعارضقرار
ً
گاهیبافهمصرفا رانشانمیدهد.)C. Meilaenderm, 1991, 10(فهمعقالینوحی

پرتوعقلودر گراینفرارفنتازظاهرمنتدر میگیردوممکناستشائبۀخمالفتبامنترابهوجودآوردویلا

بانمنتباشد،شایدنتوانآنراخمالفتبامنتبهحسابآورد. چهارچوبضوابطز

ییاخالیقدرمرحلۀتصممیگیریاخالیقنیستتاادعاشود بههرحالاهلیاتاخالیقعبارتازتوجیهاحکامجز

ییویبمشاراستتابدفاععقالینندارد،بلکهبرایارائۀیکنگرشهنجاریبنیادین کهچننیچیزیچونجز

دربارۀزندگیآدمیاستکهمهسوباجهانبیینیاآراءنظریاوبودهودرساختارمنسجموحیاین-عقالیننظمو

 )Häring, 1978, 6(.نسقگرفتهاست
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کالم افعال کارکرد الهیات اخالقی یا   :1-3
گر ا ازمواضعارزیشدییناست. کالمافعالشرحوبیانودفاع یا کاراهلیاتاخالیق ین بدونتردیدمهمتر

آراءوباورهایاعتقادیدیینداردوعالوهبرارائۀیکجمموعۀ اهلیاتنظریمتعارفایننقشرادردفاعاز

ازساختارعقیدیتیکدین،برایمعقولیتوتوجیهآنازمهۀسرچشمههایجمازمعرفتمانندعقل نظاموار

وحسوقلبهبرهمیگیرد،اهلیاتاخالیقنیزدرقیاسباافعالشرعیمهنیجایگاهرادارد.

ییاتآندرفقهبیانمیشودودفاعازآندر کهجز کالمافعالبرایتوجیهساختارارزیششرع برایناساس

یکردهایخمتلفکالمیراکهفارایبذکرمیکند، برابراشکاالتخمالفاننقیشمهمدارد.)البتهممکناستمهانرو

معطوفبه
ً
دراینجانیزداشتومثاًلمانندگروهاولنیازیبهاثباتیادفاعاجیایبازافعالشرعیندیدوصرفا

ابطالافعالخمالفشرعبودویاازروشهایدیگروحیتازروشبرهایندردفاعازنظامارزیشدیناستفادهکرد.(

می،تردیدی یخاسالممغفولماندهاستومتکلمنیافعالندار تار کالمدر دراینکهچننینقیشبرایعلم

بهساختار اعتمادنسلجوان به یاد ز لطمایت آن درجبران تأخیر که است بزرگ نقطهضعیف این و نیست

کهدفاعازمهۀنصوصافعالبهصورتعقالینوابطال یعتوفقهمیزند.البتهتردیدینیست ارزیششر

عقالینمهۀادعاهایخالفآنشایدحمالباشدویلاینحمالبودنرسیدنصددرصدبههدف،نبایدمانع

تالشبرایوصولبهمهانهدفدرحدواندازهایپاینیترباشد.مهانطورکهاصلاعتقادواطمینانبهیک

ساختارارزیشقابلافزایشوکاهشاست،دفاعازآننیزدردرجاتخمتلفممکناستومیتواندنقیشمهم

افزایشویاحفظاعتقادبهآننظامارزیشایفاکند.افزونبرایناهلیاتاخالیقمیتواندنقیشمهمدرردو در

گیرد. ابطالنگرشهایغیردیینبهاخالقبرعهده

کالم افعال   3-2: روش شناسی 
یادیرا مهانطورکهدرابتدایمقالهعنوانکردمی،هدفماتهناطرحمسئلهوبازکردنمسیریاستکهحبثهایز

درراستایاینموضوعدریپخواهدداشت.ازمجلهاینکهآیادرمسیردفاعازآراءیاافعالتهنابایدبهگزارههای

گرفت؟بهعنوانمثالدرمورداینکهآیا عقیلحمضاستنادجستیامیتوانازدستاوردهایجتریبهممدد

کهمشابهآندردفاع میتوانبرهاننظمرادلیلجمازبودناعتقادبهخدادانست،جایحبثوگفتوگواست

ازافعالدیینقابلطرحاست؟یااینکهآیامثاًلمشهوراتومقبوالتویاجمرباتمیتواننددرراستایتوجیهو

ازاحکامعقلعمیل)مستقالتعقلیه(هبرهگرفت؟
ً
احتمااًلتصحیحافعالدیینبهکارآیندیابایدصرفا
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بایددرقالب
ً
آراءوعقایددیینصرفا پرسیشدیگرکهمیتوانمطرحکردایناستکهآیاروشتوجیهودفاعاز

ینتبینی«نیزهبرهگرفت؟ قیاسباشدیامیتوانازشکلهاییدیگرماننداستقراءیا»هبتر

کالماسالمیحیتهبرهگیریازروشهایمغالطیبرایدفاعاز بزرگان گاهیمیبینمیبرخیاز که جالباست

حقیقتدییناعمازرأیوعقیدهیافعلراجمازمیدانند.

اماصرفنظرازحبثافعالغیرمصّرحدرشرعوتأسیسیااصالحآنهابراساسامورمصّرحهدرشرعیا

کهآیاتصرحیاتشرعی)اعتقادات یع،آنچهبیشترجایحبثوتأملدارد،اینموضوعاست علتهایتشر

گیرند؟ یلقرار وافعال(ممکناستدررهگذرتبینیعقالینآنهاتوسطمتکلمنیدرمعرضتصحیحیاتأو

یلاست،تردیدینیست.آیایتکهازآنهابویتشبیه یعتنیازمندتأو دراینکهبرخیازعقایدمصّرحهدرشر

مادر نقیل و بنیادینعقیل برداشتهای با  بهصوریتسازگار آنها برخالفظاهر  استشماممیشودمعمواًل

یل گرچهبرخیباگشادهدسیتآیاتقرآنکرمیوروایاتمعصومنیراتأو جمموعۀاعتقاداتدیینقرارمیگیرند.ا

باناست،باشد. کهازمجلۀآنهاضوابطز بایددرچهارچوبضوابطی کار کهاین میکنند،اماروشناست

یحدیینجمازدانستهشدهاستبهگونهایکه گرمثاًلبرحسباحکامعقیلچیزیممتنعاستامادربیانصر ا

یل،توقفکنمیوبهناسازگاریخردخود هیچاحتمالمعناییدیگردرآنروانیست،شایدهبترباشدبهجایتأو

کرد،پرسیشجدیفراروی کنمی.البتهاینکهپسازقبولاینناسازگاریچهباید باامرمصّرحشرعیاعتراف

مااست.

راهحلکساینمانندکرکگورآناستکهجوهراصیلامیان،تندادنبهاینتعارضوفرارفنتازساحتعقیل

آیاتوروایاتچننیمیمنایدکهتعاریضجدیمیانیافتۀعقلباآنچه )اخالیق(است.بههرحالمواردیاز

بارۀآنهاحبثشود. دادۀوحیاست،وجودداردکهسزاواراستدر

کالم افعال 4- ضرورت و اهمیت پرداختن به 
درحبثآراءوعقاید،فقهمصطلحامروزیبهطورکیلموضوعرااعمازشرحوبیانویادفاعازباورهایدیین

یکردهایخمتلفبهنظمونسقدادنبهعقایداسالمیودفاعاز گذاشتوازاینرومتکلمنیبارو بهکالموا

کالمیدرعقاید،ازدوچیزسرچشمهمیگیرد:خنستسرچشمههایمعرفیت آنهاپرداختند.تنوعدیدگاههای

کرمیوسخنانرسول)ص( یعترافقطتصرحیاتموجوددرقرآن ودیگرروشهایمعرفیت.اینکهدامنۀشر

ینعواملاختالفدرساختارهای بدانمییامأثوراتامئۀمعصومنی)ع(رانیزخبیشازآنبدانمی،یکیازمهمتر
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بارۀاینکهآیادرساماندادنبهعقایددیینفقطبه کالمیدرجهاناسالماست.بهعنوانمثالاختالفدر

نصوصشرعیولوازمزباینآنهبادهمییابهعقلنیزدرتصحیحآننصوصوکشفلوازمعقیلآنهااعتبار

یخاسالم کهدرطولتار خبشمی،کالماهلسنتومجاعتراازکالممعتزیلمتفاوتمیکند.امادرفقهافعال

یعتبر دانشورانبزرگیعهدهدارآنشدند،وظیفۀفقهیمصطلحیعیناستنباطاحکامافعالغیرمصّرحدرشر

کالممصطلحمیباشد،ازیکدیگرجداشده کهدرحیطۀ اساساحکاممصّرحوحبثنصرتودفاعازآنها

است.خبشخنستدرمتونفقهیباظرافتدنبالشدهاستوحجمودّقتآنمتونشگفتانگیزاست.

اصولفقهیامنطقایناستنباطبهنوبۀخوددانیشعمیقوبدیعاست.

به
ً
نیزصرفا ازآنطرففقهیان و کردند آراءحمدود رابهنصرت کارخود کهمتکلمنی اماجایتأسفاست

بارۀچراییایناتفاقمیتوان استنباطاحکامفعلپرداختندووظیفۀنصرتافعالدیینبدونمتویلماند.در

دفاع برخالف دیین افعال از عقالین دفاع و توجیه یمی بگو است مثاًلممکن منود. ارائه حتلیلهاییخمتلف

یمیدرحوزۀافعال،عقلآدمیادراکمستقلنداردوتکیه عقالینازعقایددیینکاریبسدشواراستیابگو

کاتعمیلآدمیبسیارخطاپذیر یمیادرا کاردفاعوتوجیهآنهامنیآید.یاممکناستبگو برمشهوراتنیزبه

گیرد. ودرمعرضوسوسۀهویوهوساستومنیتواندمبنایتوجیهویاتصحیحاحکامشرعیافعالقرار

دربرخیازاینگفتههاحیتفرضشدهاستکهحسنوقبحاموریمانندعدالتوظلم،عقیلاستامابهرغم

قبولآن،عقلرافاقدقدرتتشخیصمصادیقعدالتویاظلمدانستهودرعمل،شرعرامبنایاحکامحمتوایی

یعت اخالقمیدانند.درواقعازنظرایهناعقیلبودنحسنوقبحعدالتوظلمفاقدنقشتصحیحیدرشر

گرجاییاز شرعیاستوعقلقادربهشناختآننیست!ا
ً
یراموضوعآناحکامیعینعدالتوظلمکامال است؛ز

اجنامکاریعدلاست،عقلُحسنآنرادرمییابد.اماپرسشجدیایناستکه
ً
یافتمیکهمثال یعتدر راهشر

گرعقلخودقادربهدرکهیچمصدایقازعدالتنیستچطورمیتوانُحسنآنراعقیلدانست؟ ا

کهعقلمصادیقعدالترادرمییابدوهمزمانبرُحسنآنها گرُحسنعدالترابهاینمعناعقیلبدانمی ا

کهحسبفرضعادالنهاستنظمونسق گرخبواهمیسامانۀافعالشرعیرا صحهمیگذارددرآنصورتا

یلدربرخیازمصّرحاتافعالشرعیباشد.البته گاهینیازبهختصیصیاتقییدویاحیتتأو خبشمیشاید

بانعریبباشددرغیراینصورتدر یلبایددرچهارچوبضوابطز گفتهشداینتصیحوتأو که مهانطور

یلنّصشرعیبهصورتغیرجمازاجتنابکرد. وضعیتاستقرارتعارضبنیحکمعقیلونّصشرعیبایدازتأو
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دراینصورتبایددیدکهآیاحبثتعادلوتراجیحکهدرآخراصولفقهمطرحمیشود،میتواندراهگشاباشد

کند.بدونتردیددربرخیازوجوهماننداینکه بارۀتعارضمستقرنّصشرعیودلیلعقیلداوری ومثاًلدر

کهمثاًلتعارضمیاننّص کارداوریسهلتراستتاجایی نّصشرعیازادلهظینهمچونخبرواحدباشد،

شرعی،قرآینوحکمعقیلباشد.

ایننکتهکهمامنیتوانمیمهۀاحکامشرعیرابراساسادلۀعقیلیاحیتآراءحممودۀاخالیق)مشهورات(توجیه

وتبینیکنمی،منیتواندبرایعدماستفادهازاحکامعقیلدرمواردیکهمیتوانبهدفاعازحکمفعلیادیدگاه

ارزیشدینپرداخت،عذریباشد.درخودآراءوعقایدنیزایناشکالوجوددارد؛آیامیتوانبرایمهۀآراءو

آراءدیین عقایددییندفاععقالینمستقلداشت؟چرامتکلمنیبهرغمنکتۀفوق،تالشعقالیندردفاعاز

راحیتاملقدوررهانکردند؟

آیامضموناینروایتامامرضا)ع(کهفرمود:

ُمهاالّناَس، ِ
ّ
وَمناوُیَعل

ُ
ُمُعل

َّ
:»َیَتَعل

َ
ِیأْمَرُکْم؟«قال ُه:»َفَکْیَفحُیْ

َ
ُتل

ْ
ْحیاأْمَرنا،«]قالالّراوی:[َفُقل

َ
»َرِحَماهلُلَعْبداا

یژه َبُعونا.«)ریشهری،1384،حدیث13797(ایننیستکهمردموبهو ْوَعِلُمواحَماِسَنَکالِمنااَلّتَ
َ
الّناَسل َفِإّنَ

یابند،ازآنتبعیتمیکنند؟اینشرحو گرحماسنکالممایامهانشرحوبیانمعقولسخنانمارادر خمالفانا

بیاندرحوزۀافعالکهامروزهبیشازحوزۀعقایدموردهجوماست،شایدضرورتبیشتریدارد.

کهبافضایشهبهناکوچالشهایجدیددیینآشناییداشتهباشدوبراینسخنصحه کیساست کمتر

کهنوکپیکاناحلاددردورانجدیدبیشازاعتقاداتبهافعالدیینسوگیریشدهاست.ارزشهای نگذارد

گر یفاینموجنیست.ا ینهتاجمهایاحلادیهستندوامیانگراییدیگرحر اخالیقدیینامروزدرمعرضشدیدتر

ناتوایندردفاعازارزشهایاخالیقدیینمانندبندگی یخ،النۀزنبوراحلادبودند،امروز مسألۀشروردرطولتار

گرمادیگراییاخالیقویبتوجهیبه یراا وتکلیفمداریآدمی،النۀزنبورخطرخیزتریبرایامیاندییناست،ز

ارزشهایمتعایلدییندرعمل،برزندگیکیسسایهافکند،چونخورهایمهۀباورهاواعتقاداتدییناورادر

ینخمتلفمانندلذتگرایییاخودسریکهگاهیخودآیییننیزخواندهمیشود، برمیگیرد.مؤمناینکهحتتعناو

دراسارتهویوهوسدرآمدهاندوچنانزندگیمیکنندکههیچنشاینازآنباورهایسترگامیایندرعمل

یتعمل نیست،بهراحیتدرمعرضازدستدادنباورهاواعتقاداتامیاینخودهستند.ازاینرودفاعازهو

دیینونشاندادنمعقولیتآنکمکیبزرگبهدینداریافراداست.
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ید: گرفتاراعمالخالفشرعوعقلهستندمیگو قرآنکرمیدرموردکساینکه

که کانواهباَیسهَتِزئوَن«)روم/10(»عاقبتکساین بواِبآیاِتاهلِلَو
َ

َکّذ ن
َ
ساُءواالّسوأیأ

َ
ذیَنأ

َّ
کاَنعاِقَبَةال  َّ »ثُ

دربدیفرورفتهاند،تکذیبوحیتاسهتزاءآیاتاهلیاست.«
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نتیجه  گیری
بهمعنایباز

ً
گاهینیازمندتصحیحبرخیازفقراتفقهیاست،لزوما که شرحوبیانعقالیننظامارزیشدین

گرچهمتأسفانهایننگراینجدیاستوبهمهنیدلیلبرخی مرجدراستنباطفقهینیست.ا کردنفضایهرجو

برابرآنایستادگیمیکنندوالبتهباید ازفقهایعظامباعبارت»ویلزممنهفقهجدید«بااحتیاطیفراواندر

کاماًلموجه که کرد.اماترسازورودنااهالنبهعرصۀاستنباطفقهی درحدممکندراینخصوصاحتیاط

است،نبایدمانعدستیایببهدفاععقالینازاحکامفقهی-البتهبهحسبوسعانساینماکهگاهیبهندرت

کهبهقولعالمهطباطباییترساز مستلزمتصحیحوتقییددربرخیازاحکامافعالاست-شود.مهانطور

کهممکناستدرجمموعۀمعرفتهایماوجودداشتهباشد،نبایدمانعپذیرشمعارف وقوعخطادرمعرفت

صحیح-یاآنچهکهطبقضوابطمعرفتشنایسصحیحبهنظرمیآید-گردد.
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پی نوشت ها
کردنچیزیاستودرمقابل 1.واژۀوضعوبهتبعواضعدراصطالحاتامروزیاخالقبیشتربهمعنایاعتبار

کهدراینجابهمعنایبیانچیزیاستاعمازاینکهبیانامر کارمیروداماروشناست کشفامرواقعبه

واقعیباشدیاانشاءیکطلبوهنیاعتباری.

یفرابااندکیاختالفدرعبارتبرایفقهمیآورد.)فارایب،50،1991( 2.فارایبدرکتابامللۀهممهنیتعر

3.اینعبارتدرمنتاحصاءالعلومکهتوسطحمسنمهدیتصحیحودرجمموعهکتابامللةونصوصاخری

یففقهدرکتابامللةاست.ر.ک:فارایب)1991(،إحصاءالعلوم، چاپشدهاست"بامللة"استکهمانندتعر

درکتابامللةونصوصاخری،تصحیححمسنمهدی،الطبعةالثانیة،بیروت:داراملشرق،50.

یح ییکهشارعبهآنهاتصر عمیلجز ید:»فقهدانیشاستکهبااخذیکیازاموِر 4.البتهدرآنجافارایبمیگو

یحنشدهاست،استخراجمیکند.« کرده،شروعمیشودودرچهارچوبغرضشارع،حمکیراکهبهآنتصر

کبردرزمینۀاعتقاداتدارد. 5.مثاًلابوحنیفهنعمانبنثابتکتایببامهنیعنوانالفقهاال

6.حممدرضامظفرُحسنوقبحراازجنسامورعقالییوآراءحممودهمیداند،ویلبازامکانکشفحکمشرعی

برواقعیبودنحسنوقبحوبهتبع یراشارعرارئیسعقالمیدانداماحممدباقرصدر راازرویآنمیپذیرد،ز

کیددارد.)مظفر،125،1386؛صدر،430،1978( کشیفبودنحکمعقلبهحسنوقبحتأ

ید:» و أما ما یسمی بالدلیل العقیل الذی اختلف املجهتدون و املحدثون یف انه هل یسوغ العمل به أو  7.ویمیگو

کنا نؤمن بأنه یسوغ العمل به و لكّنا مل جند حمكا واحدا یتوقف إثباته عیل الدلیل العقیل هبذا املعىن بل  ال فنحن و إن 

کل ما یثبت بالدلیل العقیل فهو ثابت یف نفس الوقت بكتاب أو سنة.«)صدر،12،1998(

یادیداردکه 8.اینقاعدهکهبهصورت»ماحکمبهالعقلحکمبهالشرع«بیانمیشودموافقانوخمالفانز

کنیدبه:رشدیحممد،261-193،2008. برایآشناییباادلۀآنهامراجعه

کهاصلثبوتحسنوقبحبهمعنایممدوحیتنفساالمریویامذمومیت 9.برخیازاشاعرهبهایندلیل

نفساالمریرابدونخطابشرعجمازمنیدانندبهتبعامکاندرکعقیلآنراهممنتیفمیدانندامابرخیدیگر

کیددارند. برناتواینعقلدردرکحسنوقبحبهدالیلخمتلفتأ
ً
صرفا

یداینهابهدلیلکثرتوقوعخطادراحکامعمیلعقلآنراازاصلیباعتبار 10.مرحومسیدکاظمیزدیمیگو

میدانندودرواقعحکمعقلرامنیپذیرند.)یزدی،11،1،1426(
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پور،156-131،1385. کنیدبه:حیدر یفهایخمتلفکالممراجعه 11.برایبرریستعر

کالمهم ملن حیسن الكالم مفطلق، و عیل من  ید: » فأمـا اإلحتجاج عیل املخالفنی بقول االمئة أو مبعاین  12.ویمیگو

الیسحن مفحظور حمرم.«

کهدرآنهاخطاوجودداردبلکهناظر ازتصحیحشرایعوادیانبهاینمعنانیست کهمنظور 13.روشناست

بارۀآنهااست. بهفهممادر

کهدرواقعحمسوسیامعقولنبودهاستونهاینکه ازردحمسوسیامعقولنشاندادنایناست 14.منظور

بهرغمقبولمعقولبودنآن،آنراردوانکارکنمی.
15. Reformed Epistemology 

16.Moral Theology

برابروحیخاصوبهمعنایراهنماییعمومیعقیلاستکهدرقالبادارکاتاولیۀفطریبرایمهگان 17.در

دردسترساست.
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گرایان؛ تبیین و ارزیابی* اعتبار عقل از راه عقل در دستگاه مبنا محمدحسین زاده1

چکیــده

یایبکرد؟ گرویبااینمعضلروبرواستکهچگونهمیتوانمعرفتومعرفتهایعقیلراازراهمنبععقلارز مبنا

براساسایناشکال،اعتبارعقل،خودازراهعقلاثباتمیشودکهایندوریآشکاراست.درایننوشتارپس

یرهایاشکالبهایننتیجه میوباتأملدرتقر یایبآنمیپرداز گفته،بهبرریسوارز یرنقدپیش ازتبینیوتقر

رهنمونمیشومیکهایناشکال،متوجهخودپایههاومبادیونهابتنایگزارههاینظریبرمبادیبدهییهستند.

گفت: پاسخ میتوان گونه دو به را کانه شکا اشکاالت گونه این است این دشوار و ژرف کاوش این پیامد

یژهبامترکزبرمعیارصدقوراهحلهایاندیشمندان یژهوپاسخهاییعام.افزونبرارائۀپاسخهاییو پاسخهاییو

کهدستهایازآنپاسخهابر کرد عامبسیاریارائه
ّ

مسلماندراینمسأله،میتوانپاسخهاینقیضوحیل

یدهاستواراست. گرویبرگز استداللناپذیریونیزشهودیبودنمبنا

کلیدی: معیارصدق،علمحضوری،اویل،ذایت،اولیات،عقالنیتواستداللناپذیری. گان  واژ
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