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  چكيده
 يشرفت علـوم تـا حـد درخـور تـوجه     يد برشمرد و ادعا كرد كه پيهاي عصر جد توان از ويژگي يعلوم را م يشناس روش

سـت و روش خـاص خـود را    ين قاعده مستثنا نيز همچون علوم ديگر از ايهاست. علم كالم ن نظر در روش مرهون دقت
وة ين پژوهش بر اساس شياست و ما در اقابل انجام  يو منطق يخيوة تاريطلبد. پژوهش در روش علم كالم به دو ش يم

ن يم. روش ما در ايپرداز يد ميدر مقام اثبات عقا ين طوسيرالديخواجه نص يروش كالم يم و به بررسيكن ياول عمل م
از روش  يدر مقـام اثبـات و دفـاع، دور    يو جدل ياز روش برهان يريگ است. بهره يو انتقاد يليـ تحل يفيپژوهش، توص

 يهـا  افتهين يتر توان از مهم يز استفاده از ظواهر محكمات قرآن و اخبار متواتر را مين دو مقام و نيدر ا يو خطاب يليتمث
  خواجه دانست. يپژوهش در روش كالم
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  مقدمه

ـ است. علم كالم ن يدرست و قابل اعتماد مرهون داشتن روش علم يها افتن دادهي يبرا يهر علم ز از ي
ـ  ينيد ديكالم با باورها و عقاازآنجاكه علم ن يست. افزون بر اين قاعده مستثنا نيا ن يسروكار دارد و چن

روشـمند   ين اگر پـژوهش كالمـ  يبنابرا ،ق استيق و سالير تعصبات و عاليمحل و مظان تأث يموضوع
علـم   يشناسـ  ن روشيدر معرض خطا و مغالطه خواهد بـود. بنـابرا   يا شتر از هر حوزهيب نباشد، محقق

  است. يمهم و ضرور يكالم امر
گذشتگان  يراث فكرياستفاده از م، محكم و متقن يشناس داشتن روش يبرا ياساس يها از گام يكي

 مناسـب  يشناس داشتن روش يگر برايشان است. به عبارت ديا يشناخت و بهره گرفتن از تجارب روش
ج بوده بـه  ينظر از آنچه تاكنون را نكه با قطعيتوان به پژوهش پرداخت: اول ا يعلم كالم دو گونه م يبرا

 يگـر آنكـه نـوع   يو د ،توان به كار گرفت يرا م ييها ا روشيم در علم كالم چه روش ينيبب يطور منطق
شان در كسب يا ناموفق ايم و از تجارب موفق يمتكلمان گذشته داشته باش يها در روش يخيتار يبررس
ـ هرچنـد كوچـك در ا   ين پژوهش درصدد برداشتن گاميم. ما در ايين روش كالم بهره بجويو تدو ن ي

ـ  يرا بررس ين طوسيرالديخواجه نص ين پژوهش درصدد است روش كالميم. ايراستا هست ـ د. دلكن ل ي
 خواجـه از پـس  اهل فن اذعان دارند كه همة باً يرسد تقر ين است كه به نظر ميت اين شخصيانتخاب ا
 يهـا  م كـه شـاخص  ين پـژوهش بـرآن  يافته است. ما در ايتحول  يعه، بلكه كالم اسالميكالم ش طوسي
  م.يكن ين تحول را بررسيا يشناخت روش

گاه عقل در كـالم و  يمانند جا، كالم يشناس روش يمسائل فرع يبرخ ةعام پژوهش دربار ةنيشيدر پ
؛ رفتـه اسـت  يانجام پذ يدار ق و دامنهيعم يها رباز پژوهشياز د ،ديعقا ةخبر واحد در حوزت يز حجين
ن بـاب  يا كه در يمستقل يها اند. از پژوهش پراكنده يو اصول يكتب كالم يال هقات در البين تحقيا يول

ـ قـات آقا يتحق توان از ياد كرد، مين پژوهش يعام ا ةنيشيتوان از آنها با عنوان پ ياند و م نگاشته شده ان ي
 يگانيگلپا يربان يعلو  )1385( ين علويدمحمدحسيس، )1375( رضا برنجكار، )1380( يلياسداهللا خل

ن پـژوهش هـم در   يم و ايافتيدست ن يقيچ تحقين پژوهش به هيخاص اة نيشياما در پ؛ نام برد) 1385(
 يكار الدينريخواجه نصت يعلم كالم و هم در باب شخص يشناس در باب روش يخياصل پژوهش تار

  باشد. ينسبتاً نو م
ش چـه  يخو يكالم يها در پژوهش ين طوسيرالديخواجه نصاست كه اين پژوهش  يپرسش اصل

 يدر روش كالمـ  يگاهيچه جا يروش عقل .1: قرارند  بدين ر ين يفرع يها شته است؟ پرسشاد يروش
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ـ آ .3جسـته اسـت؟    يبهره م يكالم ديتا چه حد از نقل در اثبات عقا خواجه .2داشته است؟  خواجه ا ي
ـ و غ يعـ ياعـم از علـوم طب   ينيرديغ يها (دانش از دانش روز يريگ بهره  خواجـه  يره) در روش كالمـ ي
از  ،ا علـم و نقـل  يدر موارد تعارض عقل و نقل  خواجه .4بوده؟ چه  اگاه آنهي؟ و جاندا داشته يگاهيجا

  كرد؟ ياستفاده م يحل چه راه
ن، يـي م، تبياسـتنباط، تنظـ   ةفيف كالم به شش وظيم وظاين مقاله و تقسيا يچارچوب نظر ةما دربار

در مقـام   ين طوسـ يرالديخواجه نصـ  يروش كالم«ن خود كه با عنوان يشيپ ةاثبات، دفاع و نقد در مقال
 هـا آن م كـه از تكـرار  يا داده يحاتير درآمده است، توضيبه رشته تحر» ينيد دين عقاييم و تبياستنباط، تنظ

ن يكه ما در ااست ن يانياز دارد ح يم. آنچه به تصريده يم و خوانندگان محترم را به آن ارجاع ميپره مي
  م.يدر مقام اثبات هست يمحقق طوسروش  يبررسدنبال مقاله به 

  در مقام اثباتطوسي روش خواجه . ۱

ـ ت عقاياثبات حقان ،ممتكل ةفين وظيتر د مهميو شا يف اساسياز وظا يكيطور كه گفته شد،  همان د و ي
ـ نشـان دهـد كـه ا    يمعقول و منطق ياست به وجه درصددن مقام متكلم ياست. در ا ينيد يباورها ن ي

 يهـا  روش خواجة طوسيآورد. شمار  ق بهية حقاد را در زمرين عقايد ايو لذا باند ا باورها با واقع منطبق
را اثبات  ينيمعتقدات دپذيرفتني و  يمنطق ينحو رد تا بتواند بهيگ يرا در مقام اثبات به كار مپرشماري 

  م.يپرداز يشان ميند. ما در ادامه به شرح روش اك
و روش  يقرار داد: روش عقل يكل ةتوان در دو دست يم يدر مقام اثبات را به طور كل خواجهروش 

ـ  خواجهآثار  ين دو روش در برخي. انحصار در اينقل در كتـاب   يواسـت.   وضـوح قابـل مشـاهده   ه ب
بـه طـور خـاص     نايسـ  ابـن به فالسفه به طور عام و  يشهرستان يكه در پاسخ به نقدها مصارع المصارع

اسـت.   يو نقل يدهد روش اثبات، منحصر در دو روش عقل يدارد كه نشان م ينوشته شده است، عبارت
شـما بـه نقـل تمسـك     د: اگر يگو ياثبات موجودات مفارق از راه نقل، م يبرا يشهرستان ةدر نقد ادل وا
ـ كن ياز موجودات مفارق گفته نشده است و اگر از راه عقـل اثبـات مـ    يد، در نقل سخنيكن يم د، پـس  ي

اثبـات را   يهـا  كه روش يواضح است كه فقط كس. )299 ، ص1380، يمقدمات شما كجاست؟ (طوس
  د.يبگو ين سخنيتواند چن يداند، م ين دو ميمنحصر در ا

  يروش عقل. ۱- ۱

 ياستفاده از روش عقلـ  يش از ويپشايد ار مهم دارد. يبس يگاهيجا خواجه يدر آثار كالم يروش عقل
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و  ياو را مؤسـس كـاربرد روش برهـان    يارين جهت است كه بسين حد سابقه نداشته باشد. به هميتا ا
. )203و 18 ، ص1389، ينـان يد يمـ ي؛ ابراه155- 149 ، ص1980دانند (اعسم،  يدر علم كالم م يفلسف
ن بحث از آن يو... است. آنچه ما در ا يو جدل ياعم از روش برهان يه مراد ما از اصطالح روش عقلالبت

و  ياز مقـدمات عقلـ  شـخص   هاهستند كه در آن ييها ا روشيم، روش يكن ياد مي يبه عنوان روش عقل
 هـر ، گـر يعبارت دكند. به  يپردازد و مطلوب خود را اثبات م يبه استدالل م يبدون استناد به نقل و وح

شده در  مودهيبه عنوان مقدمات آن استفاده شود، روش پ يا عملي يگاه در استدالل از مدركات عقل نظر
  م. ينام يم ياثبات را روش عقل

ك منبع يعقل به مثابه  ،ن بحثيدر ا» عقل«نكه مراد ما از ياست ابايسته كه توجه به آن  يگريد ةنكت
بهتـر بنـا بـر اصـطالح نسـبتاً       يا بـه عبـارت  يگر، يب معرفت از منابع دكس يبرا ياست نه ابزار يمعرفت

 ينكه گاهيح ايتوض .)44 ، ص1386، يفيان و شريوسفي( يمراد است نه عقل ابزار يجاافتاده، عقلِ منبع
امـا   ؛اس اسـت ياست و هم صورت استدالل كه همان ق يهم مقدمات استدالل عقل ياثبات مطلوب يبرا
گرفتـه   - يمثالً وح - ر از عقليغ يگريمقدمات آن از منبع د و است ياسيفقط صورت استدالل ق يگاه

  شود. يگفته م يابزار ةاز عقل، استفاد يا ن استفادهير به چنيشده است. در صورت اخ

  يروش برهان. ۱- ۱- ۱

 ينيقي، استف برهان مورد توجه يغلب در تعرامهم دارد. آنچه  يگاهيجا خواجهدر آثار  يروش برهان
ـ يقيمقدمات همة است كه در آن  ياسيق يگر برهان، استدالليبودن مقدمات است. به عبارت د و نـد  ا ين

ـ اساس االقتباسدر  خواجهاست. خود  يضرور، جهياس با نتيمقدمات ق ةرابط ـ ن تعري، برهان را چن ف ي
ن يقـ يش از آن، يپ. )342ص، 1361، ي(طوس »ن باشديقيد ياست كه بالذات مف يبرهان استدالل«كند:  يم

ـ  ياعتقاد رس ةداند كه به مرحل يم يز معرفتيرا ن ـ ش نده باشد و جازم بوده، مطابق با واقع باشـد و زوال ز ي
  .(همان) ممتنع باشد

ـ ينكه ببيرسد به ا ين و برهان روشن شد، نوبت ميقي يحال كه معنا در كـاربرد   يمحقـق طوسـ  م ين
ه و اساس علوم يد: پايگو يم ص المحصليتلخكتاب آغاز در  يودارد؟  يدر كالم چه نظر يروش برهان

. )1		، صـ الـف   ق1405، يچرخـد (طوسـ   ين مـ يقين است كه مسائل آن بر محور يعلم اصول د ينيد
توان گفـت كـه    ين است، صنعت برهان است؛ پس ميقيكه متكفل حصول  يم تنها صناعتيكه گفت چنان
ن است كـه  يجه مشروط به اين نتي. البته اه شودك گرفتكم ياست در علم كالم از روش برهان يضرور
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ن باشد، يقيعام  يشان معناياما اگر منظور ا؛ االخص باشد يو بالمعن ين منطقيقين، يقياز  خواجهمقصود 
اول  ينخواهد بود. به هر حال ما فعالً بنا را بر معنا ين صورت روش كالم منحصر به روش برهانيدر ا
  .م تا در ادامه روشن شود كه كدام معنا مراد اوستيبر يش ميو بحث را بر اساس آن پ ريمگذا مي

 ةريرد، سـ يبهره گ يدر مباحث كالم ياز روش برهانكوشيده  يمحقق طوسنكه ين شاهد بر ايتر مهم
ق ين نكتـه را تصـد  يتوان ا يم يراحت به خواجهبه آثار  ياجمال ةش است. با مراجعيدر آثار خوو ا يعمل

است. اگر  يشان برهانيروش ا، يچون اثبات وجود خدا و صفات ذات اله يكم در مباحث كرد كه دست
ن مطلب يد و ازآنجاكه اوالً ايسخن به درازا خواهد كش ،مياوريتك ب نه شواهد را تكين زميم در ايبخواه

نامـه بـا    انير سطح پاد ياً پژوهشيم و ثانينيب ين جهت نميدر ا يباً روشن است و نزاعين تقرامحقق يبرا
، انجام شده اسـت، لـذا بنـا را بـر     »ين طوسيرالديخواجه نص يكالم يها شهينقش فلسفه در اند«عنوان 

  م:يكن يمبسنده و به ذكر دو شاهد  ريمگذا مياختصار 
 ؛ن باب نوشته شده اسـت ياز آنها مستقالً در ا يبرخ .دارد ياثبات خدا آثار متعدد ةجناب خواجه دربار

ر اعتقادات به يز در ضمن ساين ياثبات الواجب و برخ يبرهان ف ةاثبات الواحد االول و رسال ةمانند رسال
ـ تجر يهـا  مانند كتاب؛ پرداخته است ين اصل مهم اعتقاديا ) و 189ق، ص1407، يد االعتقـاد (طوسـ  ي

خواجه در اثبات ) و... . به هر حال آنچه مهم است، روش مرحوم 35ق، ص1413، يقواعد العقائد (طوس
اثبات وجـود خـدا اسـتفاده     يبرا ين فلسفين آثار از براهيب به اتفاق ايشان در قرياست. ا يتعال واجب

، ياند (طوسـ  د االعتقاد آوردهيشان در تجرياست كه ا يدين برهان مختصر و مفين براهياز ا يكيكند.  يم
مهم  ةگردند. نكت يه برميات اوليهيا به بدياند و  يهيا خود بدين برهان يتمام مقدمات ا. )189 ق، ص1407

 ينيش، همان براهيخو يكالم يها در كتاب ين مورد استناد محقق طوسياز براه يارينكه بسيقابل توجه ا
 يتعال ياثبات واجب و صفات ذات بار يش برايخو يفلسف يها در كتاب يش از ويپ ةهستند كه فالسف

  . )124- 82 ، ص1378ان، ي(سلمان اند راد كردهيا
كـه در   يا در رسـاله و نكـه ا يدر اثبات ذات و صفات ذات، ا يمحقق طوسن يگر عالوه بر براهيشاهد د

و بحث ، ياصول مسائل حكمت اله واقسام حكمت دارد، اساساً بحث اثبات واجب و صفات او را جز
حـل و فصـل    يبرهاند به روش يداند كه با يفروع آن م ورا جز يو ضرورت معاد روحان يت وحيفيك

  .)528- 527 ص، الف -  ق1405، يد (طوسشو
كنـد، منظـور    ياستفاده م يو برهان ياز روش فلسف يمحقق طوسشود  ينكه اگر گفته ميا يانيپا ةنكت

اصـل   يصـرفاً حـام  و خاص را در علم كالم وارد كرده است؛ بلكه ا يا نظرات فلسفهو ست كه اين نيا
 ةت مهم فلسفين دو شخصايم يا سهيخاص. اگر مقا يا بوده است نه مروج فلسفه يو برهان يتفكر فلسف

م، يانجـام دهـ   خواجـه و  رشـد  ابـن  يعنين بودند، امشاء كه هر دو مدافع فلسفه در برابر حمالت متكلم
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كـه   رشـد  ابـن كند؛ برخالف  يخاص به طور مطلق دفاع نم يا از نظرات فلسفه خواجهد كه يم ديخواه
، ينـان يد يمـ يكنـد (ابراه  يقرار داده است و با شدت تمام از آن دفاع م ارسطو ةرا فلسف محور و اساس

فالسفه  يآراپرشماري در مواضع  يمحقق طوسز آن است كه ين سخن نيشاهد ا .)36و  33، ص1389
؛ 155، ص ق1407(ر.ك: طوسي،  الواحد ةچون قاعد يكند. مسائل يكشد و به آنها حمله م يرا به نقد م

ر.ك: ، حدوث و قدم عـالم ( )20، ص1335(ر.ك: طوسي،  اتيبه جزئ ي، علم اله) 18، ص1335همو، 
  .جمله هستندن ياز ا )44(ر.ك: همان، ص  حشر اجساد و )16، صهمان

  يروش جدل. ۱- ۱- ۲

ـ فن منطـق در تعر  ياست. علما يروش جدل، يمعمول در علوم عقل يها از روش يكي ف جـدل بـر   ي
د يلزوماً مف يشان استدالل جدليف اياند. طبق تعر د كردهيمشهور و مسلم تأك يايفاده از قضااست يژگيو
جدل صناعتى علمـى اسـت كـه بـا     «سد: ينو ين ميف جدل چنيدر تعر يمحقق طوسست. خود ين نيقي

 دو محافظت وضعى كه اتفاق افت - بر هر مطلوبى كه خواهند - وجود آن اقامت حجت از مقدمات مسلم
ـ ). طبـق ب 444 ، ص1361، ي(طوسـ » دبر وجهى كه مناقضتى الزم نيايد ممكن باش گـر  يشـان و د يان اي

. بـه  اسـت آن امكان است نه ضرورت؛ امـا الـزام از شـروط آن     ةجيمقدمات جدل و نت ةرابط، ونيمنطق
 امـا بـه حسـب ذهـنِ    ؛ جـه وجـود نـدارد   ين مقدمات و نتايم يچ تالزميبه حسب واقع ه، گريعبارت د

ـ كه در برهان ذكـرش بـه م  (االخص  ين بالمعنيقيد يمف، وجود دارد. لذا جدل ين الزاميچن، اطبمخ ان ي
جـدل   يمبـاد  ،خواجهدگاه يست. بنا بر ده )همان اعتقاد جازم(االعم  ين بالمعنيقيد ياما مف ؛ستين )آمد

ـ گو يف مشـهورات مـ  يدر تعر يو .)446- 445مشهورات و مسلمات (همان، ص :ازند ا عبارت هـر   :دي
ـ  ،مانند حسن عدل و قبح ظلم؛ رنديپذ يم يمردم آنها را به جهت درك عقل عمل ةآنچه هم از  يا برخـ ي

ـ . مسـلمات ن يمانند تعصب مل، رنديپذ يات و... ميشان به جهت عادات و خلقيا گفتـه   ييايز بـه قضـا  ي
  .)347- 346 رفته باشد (همان، صيشود كه طرف مقابلِ بحث، آن را پذ يم

سـت. پـس از   ينجا مجال پـرداختن بـه آن ن  يار است و ايل فن جدل بسيسخن در تفاصبه هر حال 
 يمحقـق طوسـ  ا يد كه آينما يرخ مپرسش ن يون، ايگر منطقيو د خواجهمفهوم جدل نزد  ين اجمالييتب

مثبت است. با پرسش ن يرسد پاسخ ا يا نه؟ به نظر ميرد يپذ يرا م يدر علم كالم استفاده از روش جدل
ار يبسـ  يك متكلم، هم خود از روش جدليشان در مقام يوجود دارد كه ا يشان، شواهديآثار ا توجه به
  كند. يه مين فن توصيبه استفاده از ا يك منطقيه به عنوان يبرد و هم در مقام توص يبهره م
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- 341، ص1389، يلـ يكـرده اسـت (جبرئ   يكالم را برهان خواجهكه معتقدند  يبر خالف نظر كسان
از روش  ياريدر مـوارد بسـ   خواجـه ست. خـود  ين سخن به اطالقش درست نيرسد ا ينظر م)، به 342
ـ يو نبوت و امامت و وعد و وع يبرد. اگر مباحث مربوط به افعال اله يبهره م يجدل م، يد را مالحظه كن
از حسـن و قـبح    ،آورند يم يدين عقاياثبات چن يكه برا يا شان به طور گسترده در ادلهيد ايم ديخواه
 ييها ن گزارهيچن؛ زيرا ديآ يشمار م جدل به يمباد وشان جزيخود ا يكنند كه طبق مبنا ياستفاده م يعقل
  ).62- 61، ص1372، يجياض الهي(ف دنيآ يمشمار  ز مشهورات بهاو هستند محموده  يآرا وجز

عمـوم   يبـرا د ياثبات عقا يدان به استفاده از جدل برا ك منطقيدر مقام  خواجهنكته، اين عالوه بر 
جدل معترف اسـت، بـه    يبخش نيقيعدم  ه، گرچه باساس االقتباسدر كتاب  يو. كند سفارش ميمردم 

كنـد و   يد مـ يح است بر استفاده از جدل تأكيد صحيكه قوام آن بر حفظ عقا يجهت حفظ نظام اجتماع
  سد:ينو ين ميده چنين عقيان ايدر ب وشمرد. ا ياجتماع م يبرا ياز فنون ضرور يكيآن را 

معاونت و مشاركت ممتنع است و حسـن مشـاركت    ست كه تعيش نوع انسان بىا وجه منفعت جدل آن
وجود خالق و ه مانند اعتراف ب ،دن اقرار كننه آمبنى است بر التزام جمهور دو چيز را يكى آنچه بايد كه ب

و معـامالت پـس آنچـه     مانند عبادات، صحت نبوات و اثبات معاد و دوم آنچه بايد كه بر آن عمل كنند
آسانى جمهور را نافع بود در شركت و آنچه مقتضى ابطالش بود ضار  حصول اين اعتقاد بهه مؤدى بود ب

چـه  ؛ نسبت با عقول همه كس اين افادت نتوانـد كـرد  ه و برهان كه مبنى بر معقوالت صرف بود ب؛ بود
ه اما جدل ب؛ دراز استعداد حاصل شود بعضى را استعداد قبول آن نباشد و بعضى را به دشوارى و روزگارِ

پـس جـدل    .جمهور اين افـادت كنـد   يحسب آراه ب مبنى بود بر آنچه محمود و مقبول بود هسبب آنك
كيد اعتقاد نافع و ديگر كسر و أيكى تقرير و ت :دو غرضه بالذات نافع بود در امور شركت و متوجه بود ب

  .)447- 446 ، ص1361، ي(طوس نقض غير نافع
ن را ندارند، اسـتفاده  ياستعداد درك براه ينكه مردم عاديبه جهت ا خواجهد يآ يمتن برماين كه از  چنان

خـود   يبـرا آن را اما ؛ كند يه ميز و توصيشان تجويا يد درست برايت عقاير و تثبيتقر ياز جدل را برا
 .انگـارد (همـان)   يوانش مداند و در اثبات مطلوب نات يد علم نميداند؛ چراكه آن را مف ينم يشخص كاف

سـت و بـه   يمربوط به مقام اثبات ن، شمارد يجدل م يبرا خواجهكه  يدوم ةديتوجه است كه فادرخور 
ن مقاله خـارج اسـت و در   يا ياست و از موضوع بررس يگريكند كه مطلب د يدا ميمقام دفاع ارتباط پ

  م پرداخت.يبه آن خواه يگريمقاله د
سـت. بـه نظـر    وا يمنطق ةين توصياش و ا يدر آثار كالم خواجهن عمل ايمنسبت  ،قابل توجهة نكت

ل ين را در ذآتأمل است و وجه تأمل درخور ن جهت يستند و از ايمالك واحد ن ين دو دارايرسد ا يم
  م كرد.يذكر خواه يشناخت روش يعنوان دوگانگ

138     ،1395اول، بهار و تابستان  شمارههفتم،  سال  

  ل و خطابهياستفاده از تمث. ۱- ۱- ۳

ـ يل كه در آن از حكم يارت است از تمثاز طرق استدالل به لحاظ صورت عب يكي بـه حكـم    يك جزئ
ر ياس تعبين نوع استدالل به قيشود. فقها از ا ياستدالل م ين آن دو جزئيگر به جهت شباهت بيد يجزئ
ب اقناع موجا مظنون استفاده شود و يمقبول و مشهور  يايز اگر از قضاياستدالل نة كنند. به لحاظ ماد يم

ـ غلـب از تمث اخطابـه  در  ،شود. به لحاظ صـورت  يده ميناممخاطب باشد، خطابه  ل و اسـتقرا اسـتفاده   ي
ـ   يبر آن است كه خطابه صناعت يمحقق طوسد. شو يم  ياست كه در آن اقناع عموم مردم در امـور جزئ

  .)529 (همان، صد دگر يممكن م
سـت؟  يم چز خطابه در علم كـال يو ن يل منطقيدر كاربرد تمث خواجهن است كه نظر ياپرسش حال 
ـ اسـتفاده از تمث ، يبه لحاظ منطق يواست.  يمنفپرسش ن يپاسخ ا در كتـاب  و  دانـد  يز نمـ يل را جـا ي

ت ين به رؤاليبه استدالل قا يفخررازكه اشكاالت  ي، درحاليتعال يت باريدر بحث رؤ ص المحصليتلخ
ف است و اعتراضات يضع ن موضعيدر ا يليد كه استدالل تمثورز يد مين نكته تأكيكند، بر ا يد مييرا تأ
 از ن كتـاب پـس  يدر هم خواجهن يهمچن. )318 ، صـ الف  ق1405، يشان وارد است (طوسيبر ا فخر
به  هياستدالل اشعر دهد، يرا شرح م تولد ايعادت سبب حصول علم به  ةلئدر مس يفخررازسخن  آنكه

ر استفاده از آن ين تعبيداند و با ا ينم نيقي ديمف ،و آن را در كالم كند يدر رد قول معتزله ذكر ماس را يق
است كه متكلمان و  شرح اشاراتدر  يوسخن ، ن ادعايگر بر ايشاهد د. )61 كند (همان، ص يرا رد م

  .)232، ص1 ، ج1375، طوسي( داند ين نميقيد يف كرده، آن را مفيل توصيفقها را به استفاده از تمث
ـ است و آن را مف يز منفيخطابه ن ةدربار يودگاه ياما د ـ  مـي ن نيقـ يد ي و اسـتفاده از آن را منـع   د دان

بـودن   ين خطـاب يهم ،يتعال يدر اثبات بار يفخررازن يبراه يبه برخ خواجهاز اشكاالت  يكيكنند.  يم
كند مگر آنكه به برهان امكان و وجـوب كـه    يهستند رد م ينكه خطابيل اين را به دلين براهيا واست. ا
ـ البتـه ا . )245 ص ،الـف  - ق1405طوسي، ( مه شوديسته نام برهان است ضميبه حق شا يوبه نظر  ن ي

عوام  يد براياثبات عقا يبر استفاده از خطابه برا يگريدر مواضع د خواجهست. يتمام سخن در خطابه ن
چراكه در ؛ داند يتر از جدل م موفق ين هدف حتيخطابه را در برآورده كردن او كند. ا يه ميد و توصيتأك

ست و ين نيچنشه ياما در جدل هم ؛شود يخطابه اقناع شرط است و از امور مقبول عموم مردم استفاده م
طور كه در جـدل بـه    همان خواجهالناس دورترند. به هر حال،  ن جهت از ذهن عواميبرهان و جدل از ا

ـ كنـد و آ  يه مـ يل توصيز به همان دلياز خطابه ن يريگ كرد، به بهرهسفارش به استفاده از جدل  ينحو ه ي
را بـه   )125(نحل: » هي أَحسن  سبيلِ ربك بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِالَّتي  ادع إِلى«فه يشر
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ـ ند. ك يق ميبرهان، خطابه و جدل تطب يعنين سه روش يا ـ شـان ترت ياسـت كـه ا   ندرخور توجه اي ب ي
 يكند و بـرا  ين مييكند تب يفه بر آن داللت ميشر ةيكه آ يبيز به همان ترتينن سه روش را يا يريكارگ به

  .)538و 533- 530، ص1361، ي(طوس داند ين برهان ميخطابه را جانش ،الناس عوام

  يروش شناخت يدوگانگ. ۱- ۱- ۴

در روش  يدوگـانگ  يمعتقد به نـوع  خواجهرسد  يروشن شد، به نظر مپيشين ن يطور كه در عناو همان
، گـر يد يا عـده  يكنـد و بـرا   يم يرا تنها روش قابل اعتماد معرف يروش برهان يا عده يبرا يواست. 

كنـد.   يمـ  يو جدل يشان را موظف به استفاده از روش خطابيرا دور از دسترس دانسته، ا يروش برهان
. البتـه  )1389ان، يوسفي(ر.ك:  آورد يمياد ان را به يرشد ابن ةقت دوگانيدگاه حقيد يدگاه از جهاتين ديا

توان  يكه م يا د؛ اما نكتهندور ساز ين اتهام را از ويد كه انوجودم يمحقق طوسدر آثار  ياريشواهد بس
  قت واحد.يدن به حقيرس يدر روش است برا يد، دوگانگورزيبر آن اصرار 

 يمحقق طوسـ است كه  يبين حال عجيعبارت جالب و در ع، كند يت ميرا تقو ادعااين كه  يا نكته
ـ )، ا550 ، ص1370، ي(مـدرس رضـو   مشهور شد» هياعتقاد«كوتاه خود كه به نام  ةدر رسال راد كـرده  ي
ـ دوم خـواص و اول  ةاول عوام و دست ةدست :كند ين رساله مردم را دو دسته ميدر ا يواست.  ـ د ياي ن. ي

 معتقدو كند. ا يم يشان معرفيا ياهگمر ةيو آن را مادارد  بازميسپس در ادامه عوام را از خوض در ادله 
اسـت و اسـتدالل   بسـنده  ن فرستاده يبه خدا و آنچه خدا به عنوان د يعوام اعتقاد اجمال يكه برااست 

ان اقل اعتقـادات  ين رساله در بيدر ا يوف نكرد. يش از آن تكلياعراب را به ب كند كه رسول خدا يم
ويعتقـد أنّ   ...فأقلّ الواجبات عليـه مـا اعتقـده السـلف؛     «د: يگو يخدا بر عرش م ياستوا يمعنا ةدربار

(همـان،  » و الكيفية فيه مجهولة بدعة،االستواء حقّ، وااليمان به واجب، والسؤال عنه مع االستغناء (عنه) 
، ياست كه برخ ين همان سخنياست. ا انس بن مالكه سخن منسوب به يار شبين كالم بسيا. )552 ص
چنين توان  يا مياما آ؛ )125، ص1386، يفيان و شريوسفي( كنند يمتهم م ييهرگراندگان آن را به ظايگو

اد بلند از شـأن عقـل و   يبا فر خواجهديگر آثار زيرا  ؛ريقطعاً خوارد دانست؟  يمحقق طوساتهامي را به 
 معتقدنـد ن امحقق ينكه برخيدارد. عالوه بر ا ين سخن بازميد و ما را از ايگو يآن سخن م يمنزلت واال

جناب استاد دكتر يوسفيان به اين ديدگاه معتقدند و عبارت داخل گيومه عين فرمايش ايشان است كه در بررسي ايـن  (
 خواجـه ن رساله از آن ياساساً ا«: هرچند به نظر نگارنده اين نظر قابل تأمل است) اند.نوشتار مرقوم فرموده

عه) متفـاوت  يشمندان شي، انديطوركل (و به خواجهات ين جمالت با ادبيكاررفته در ا ات بهيست و ادبين

140     ،1395اول، بهار و تابستان  شمارههفتم،  سال  

آمده  يكه متن آن در رسائل الغزال چنان؛ ميبدان يغزالادشده را از يآن است كه رسالة  ين اولياست. بنابرا
ن آمده است: ما شرح يور چنزبادشده آن است كه در آخر رسالة ميمنشأ اشتباه . ق)1416، ي(غزال است

آن توجـه  جالـب  . )553، ص1370 ،ي(مدرس رضـو  ميا آورده قواعد العقائدمطالب مذكور را در كتاب 
تـر آن   ز در زمان ما موجودند. جالبين نام دارند و هر دو نيبه ا يكتاب خواجهو هم  يغزالاست كه هم 
دربارة اسـتوا آمـده اسـت، بـرخالف      يبحث )161صق، 1416، يغزال( غزالي قواعد العقائداست كه در 
ـ ن يتصرفات  اند، نسبت داده خواجهن رساله را به يكه ا ينكه كساني. نكتة آخر اخواجه قواعد العقائد ز در ي

  »اند. افزودهبدان را » ن االمام المعصومييتع«عبارت  آن انجام داده و مثالً
ـ م يبدان خواجهن رساله را از يبه هر حال چه ما ا ـ مـا نـدارد و ا   يدر مـدعا  ير جـد يا نـه، تـأث  ي ن ي

  م. ين ذكر كرديش از ايش وجود دارد و ما شواهد آن را پيب و شان كمير آثار اديگدر  يروش يدوگانگ

  نقد. ۱- ۱- ۵

از و داند،  يد ميرا تنها راه اثبات عقا ينفسه و بالذات روش برهان يف يياز سو خواجهآنچه مسلم است، 
عموم مردم كه توان درك برهان را ندارند  يد برايرا جهت اثبات عقا يو جدل يگر روش خطابيد يسو

همچون افعال  يمباحث ةشان درباريدگاه ايد  ،ستيدا نيهوچندان آنچه اما د. شمار يمسودمند و  يضرور
ـ بـر ا  يچـه برهـان  ؛ كه توان درك برهان را دارنـد  يو نبوت و امامت است كه خواص و كسان ياله ن ي

خـواص   يش كه قاعدتاً بـرا يخو يشان در كتب كالمياقامه كنند؟ و اصوالً چرا خود اتوانند  يمسائل م
برهان داشته و  ةا امكان اقامي؟ آاست  استفاده نكرده يگونه مسائل از روش برهان نينوشته شده است در ا

اساساً امكان ؟ و اگر هن كار را انجام داديچون اثبات وجود خدا ا ي؟ پس چرا در مسائله استاقامه نكرد
شان مردم را يپس چرا ا - ون آن عصريمنطق ياساس مبان كم بر دست –نيست ن مسائل يبرهان بر ا ةاقام

برهـان   ةشـمارد؟ اگـر اقامـ    يرا اهل خطابه و جدل م يا را اهل برهان و عده يا كند و عده يدو دسته م
ن مسـائل  يابارة دربايد شان يكه انيا كسان خواهند بود. عالوه بري يممكن نباشد، همه در استدالل جدل

م يياهل برهان. مگر آنكه بگو يبرا يل آن را الزم نشمارد، حتيبداند و تحص يز منتفين را نيقيد لزوم يق
ـ كه در ااست االعم  يبالمعنن يقين، ين در اصول ديقيشان از لزوم كسب يمنظور ا ن صـورت بـا روش   ي

مطرح  خواجه يبحث از روش عقلآغاز بود كه ما در  ين همان احتماليز سازگار خواهد بود. اين يجدل
االخـص   يبـالمعن ن را يقيم و يبدان يد را صرفاً برهانيدر اثبات عقا خواجهم كه اگر روش يم و گفتيكرد
ـ يا يلذا برا؛ م خورديبرخواه يبه تعارضات خواجهم، در سخن يريبگ  خواجـه را بـه   ين تعارضـ ينكه چن
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د بتوان ادعا كـرد كـه   يم. شاياالعم بدان يبالمعنن يقين را يقياز  خواجهد منظور يناچار با به، مينسبت نده
ز دو دسـته نمـوده   يمسائل را نه ك چناندو دسته كرده است: اهل برهان و اهل جدل؛ بر مردم را  خواجه

سـپس  ندارد. برايشان وجود  يامكانچنين كه  يامكان دارد و مسائل هابرهان بر آن ةكه اقام ياست: مسائل
آورد و در  يمـ  يگران استدالل جـدل يد يكند و برا ياهل برهان، برهان اقامه م ياول برا ةدر مسائل دست

  كند. ياز جدل استفاده م، مردم ةهر دو دست يدوم برا ةمسائل دست

  ت عقليمحدود. ۱- ۱- ۶

ـ ا دانـد، در  ين قابل اعتماد ميدر كسب معارف دبسياري را تا حد  يروش عقل يمحقق طوسگرچه  ن ي
ـ قا يعقـل حـد   يكند و برا ينم يرو ادهياعتماد ز ش بـر  يدر چنـد موضـع از آثـار خـو     يول اسـت.  ي
  د كرده است.يكأبه طور خاص ت يبه طور مطلق و روش فلسف يت روش عقليمحدود

ـ تأك يفلسفه و عقل بشـر  تيمحدود رب ،يشهرستاناز اعتراض  يدر پاسخ به بخش يمحقق طوس  دي
كه وجودشـان ثابـت شـده     يبلكه در موجودات  ،ستندين بياز غ يآگاه يمدع احكمد: يگو يو م كند يم

آورند و نسـبت بـه    يرا كه مطابق با واقع است به دست م يتوانشان علم ةو به انداز كنند ياست تدبر م
، ي(طوسـ  اسـت  نيحكمت هم همـ  ريو تفس كنند ياعتراف به عجز م، ابنديبدان احاطه  توانند يآنچه نم
  .)193 ص ،ب -  ق1405

كـه در آن بـه    كنـد  يذكر م يمطلب ،فصولكتاب  ديو توح يبخش خداشناس انيدر پا يمحقق طوس
   :ح دارديتصرعقل  تيمحدود

باشد تا هر كه بر آن واقف شود، از  تي... كفايسبحانه وتعال يو صفات بار يقدر در معرفت ذات بار نيا
 سـر يمقـام م  نيو در علم كالم فراتر شدن از ا دشناخته نشو نياز ا شي. چه به عقل بديفراتر آ ديحد تقل
ـ  ستيذات پاك اوست مقدور بشر ن قتيدانست كه معرفت آنكه حق دياما ببا؛ نگردد  چيو در وسع فكر ه
تر از آنكه به  ميبلندتر از آن است كه دست عقل و وهم بدو رسد و عظ تينتواند آمد؛ كه كمال اله يآدم

  .)24 ، ص1335، طوسي( ملوث شوداحاطت ذهن و خاطر 
 يدن به كنه معرفت بـار يناتوان از رس يطوركل عقل را به خواجهداست، يپ يروشن متن بهاين كه از  ن چنا
تواند بشود را خارج از حد عقل و  يا ميذكر شده است  يش از آنچه در كتب كالميب يداند و شناخت يم
  شمارد. يممكن منا

دهد كه  يرا نشان م يعقل، راه يان فوق در ناتوانيپس از ب خواجهه است ك نيتوجه ادرخور  ةنكت
و  ير بـاطن يو س يدرون يها ان بر جنبهين بيدر اوي د. يرس يتعال يآن بتوان به معرفت خاص بار يبا ط
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ن يفهم و كسب معارف د يرا در راستا يگريتوان ادعا كرد روش د يكند و م يد ميدل و روح تأك ةيتزك
ن يم. بنـابرا ينـام  يم يو شهود ين روش را روش عرفانيدهد. ما نام ا يارائه م يمعرفت اله ةدربارژه يو به

  سد:ينو ين مين روش چنين اييشان در تبيافزود. ا خواجه يكالم يها توان به روش يرا م يگريروش د
 گـر يد يزياز آنچه دانسته است چ رونيدانست كه ب ديببا د،يمقام برتر آ نيخواهد كه از ا ياگر كس

ـ   ابد،يدر زهاياند، تا بدان چ كه او را داده يقدر مقصور ندارد و آلت نيهست و همت بر ا  يبـه معرفت
ـ و موانع دن قيمشغول گرداند؛ بلكه عال ديآ يعدم م يكه از آن بو منقطـع   رياز خـاطر و ضـم   ياوي

كننـد؛ و نفـس امـاره را كـه لشـكر       فيضعاند،  يرا كه آالت ادراكات فان اگرداند؛ و حواس و قو
ـ    اضتيپراكند، بند ر يم ريضم ابانيفاسده و توهمات كاذبه در ب التيتخ ـ ه بـر نهـد؛ و ب  يرو يكل

 عوضو درك حق مقصور و به خشوع و خ ليبر ن تيامن يهمت متوجه به عالم قدس دارد؛ و قصارا
كه بعد از  يتيو به نور هدا ديرحمت، بر دل او بگشا ةتا در خزان خواهد يو تضرع از جواد مطلق م

و آثـار   ياو منور گردانـد؛ تـا اسـرار ملكـوت     رتيبصدة ياو مشاهده و مجاهده وعده داده است، د
ـ ست كه اا اال آن؛ بر اندرون او كشف شود يضيف قيو دقا يبيغ قيمشاهده كند و حقا يجبروت  ني

  اموخته (همان).يبه هر كس ن جهينت نيا اند و مقدمات ندوخته يهر كس يبر باال باق

  يروش نقل. ۱- ۲

ـ را ذ يكالمـ  يها روشهمة ن است كه يعلم كالم ا يپژوه قات روشيمعمول تحق ل دو عنـوان روش  ي
بودن علم كـالم،   يهرچند با توجه به چندساحت .)1385، يك: علو.(ر ندگذار يبحث مبه  يو نقل يعقل

ـ نظ يگـر يد يها ن از روشييدر مقام تببتوان چون ممكن است (م يمخالف دو نيبا انحصار روش در ا ر ي
ن مقام ياما ازآنجاكه اوالً مقام مورد بحث مقام اثبات است و در ا )،استفاده كرد يو عرفان يادب يها روش

مـا   ن دو منحصر كرده است، لذايز روش را در اين خواجهاً خود يدرست باشد و ثان يمين تقسيد چنيشا
  م.يكن ين دو عنوان بحث ميدر ا يطوركل ز بهين

ـ گ ، بهرهيمراد از روش نقل ـ اي بـه مرجع  گونـه  اسـت كـه بـه     ييهـا  از همـة راه  يري  يت وحـ ي
منبـع   ين مطلب مسـلم گرفتـه شـده كـه وحـ     يست؛ بلكه اين يت وحيگردند. سخن در حج مي باز

است كـه   يمكال يا مسئله يگر مسئلة اعتبار وحياست و حجت است. به عبارت د يمعتبر يمعرفت
قـرار گيـرد.    يكانون بحث و بررسـ  ي، ذيل عنوان راه و راهنماشناسيبايد پس از مباحث خداشناس

بـه   يانـد. مسـئلة اصـل    رفتهيبحث و نزاع ندارند و همة آن را پذ يت وحيز در اصل حجيمتكلمان ن
ـ نكه از چه طرياست و ا يوح يدن به محتوايمعتبر رس يها ، راهيشناخت لحاظ روش ـ ق ي  يطرقـ ا ي

  افت.يدست  يتوان به طور معتبر به وح يم
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چـون ظـواهر قـرآن، اخبـار      ياز مبـاحث ، يوحـ  يدن بـه محتـوا  يرس يها در باب راه يبه طور سنت
 ةرا دربار يمحقق طوس يها دگاهيد دوشيم كيز در ادامه خواهيشود. ما ن يو اجماع بحث م معصومان
  م.يكن يها بررس ن راهيو حدود ا يچگونگ

  قرآن. ۱- ۲- ۱

. همراه اسـت ن اتفاق يابا ز ين خواجهن از اصول مسلم و مورد اتفاق است. ين مسلمايمت قرآن در يحج
ل امامت يهمچون تفاص يديدر عقا و كند يم استناد ميد به قرآن كرياثبات عقا يدر موارد متعدد برا يو

ـ حج ة. درباردجوي مياثبات مدعا استناد  يقرآن برا ةفيات شريمكرر به آبه طور و معاد،  ت قـرآن سـه   ي
 ؛ات محكـم يت ظواهر آيحج. 2 ؛قرآن يقطع يها ت داللتيحج. 1 :توان مطرح كرد يموضوع مهم را م

  ات متشابه.يظواهر آ. 3
ـ قـرآن ترد  يقطعـ  يها ت داللتين در حجياز مسلم يگونه كه روشن است، كس همان د نكـرده اسـت.   ي
  ست.يالزم ن ين جهت بحث خاصيكند و لذا در ا يقرآن استناد م يگران به نصوص قطعيز مانند دين خواجه
ـ در اثبـات عقا  خواجـه وجود دارد كه  ياريز شواهد بسيات محكم نيظواهر آبارة در همچـون   يدي
بـه   يدر اثبات معاد جسمان يوم: يآور يك نمونه را ميتنها كند. ما  يل معاد به آنها فراوان استناد ميتفاص

ـ امت و چند آيق 4و3بقره،  259س و ي ةمبارك ةسور 79و  78 ،51ات يظاهر آ ـ گـر از آ يد ةي ات قـرآن  ي
در  خواجـه  ةريكـه بـر سـ   يادشـده  عالوه بر شواهد . )394 ص ،الف -  ق1405، يطوسكند ( ياستناد م

در نقد  يون نكته دارد. يز بر اين يح قولي، تصريدر مواردوي دارد، داللت ات محكم ياستناد به ظاهر آ
كنـد و محكمـات قـرآن را     يداند، بر اطالق آن اشكال م ين نميقيد يرا مف يل لفظيكه دل يفخررازكالم 

ـ ز وجـود ترد يف، اعراب آن و نيداند و وجود شك در روات الفاظ آن، تصر ين ميقيد يمف د در وقـوع  ي
وجود معارض حتي شان يداند. ا يات مخل و مضر نمين آيا يبخش نيقيرا در  و...و نسخ  ياشتراك لفظ

ص و يفقط احتمال تخص و )67 (همان، ص داند يمحكمات قرآن مضر نم يبخش نيقي يز برايرا ن يعقل
ن يدر ا، دنباش يز منتفين سه نياگر ا يعني(همان)؛ آورد  شمار مي بهن يقي ةمجاز و اضمار را مخل به افاد

خواهنـد بـود. بـا     يز قطعـ يناز حيث داللت اند،  يسند قطعاز حيث قرآن  ةميات كريكه آ ن صورت چنا
ظاهراً به لحاظ سند و قرائت قرآن را متـواتر دانسـته، وجـود     خواجهمتن روشن است كه اين توجه به 

از  ينهـا حـاك  يا ة. بـه هرحـال همـ   اسـت  ات محكم قرآن منكريرا در آ ينَسخ مشكوك و اشتراك لفظ
  است. خواجهت ظواهر قرآن نزد يحج
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  اخبار. ۱- ۲- ۲

بوده است.  معصومانسخن  يام الهيپة كسب معرفت دربار ين برايان مسلمياز طرق معتبر در م يكي
شان همچون سخن خـدا و رسـولش   يسخن ا ،معتقدند اطهار ةان كه به عصمت ائميعيبنا بر اعتقاد ش

ان بوده اسـت.  يعيشان و ثبت و ضبط آنها مورد توجه شيحجت است؛ لذا از همان صدر اسالم سخنان ا
متـواتر و   يكل ةبودن به دو دست يا ظني يرا از لحاظ قطع معصومانث ياخبار و احاد ،به طور معمول

ـ ش برده، جويم بحث را پين تقسين بحث با ايز در ايكنند. ما ن يم ميرمتواتر تقسيغ ـ د ياي محقـق  دگاه ي
  م.يشو ين باب ميدر ا يطوس
ـ داند؛ ز يز حجت مياخبار متواتر را ن يودهد كه  ياش نشان م يدر آثار كالم خواجه يعمل ةريس را ي

ـ  ينمونه دو مورد را ذكر م يكند. برا يد استفاده ميعقا ياثبات برخ يل براين دليبه طور مكرر از ا  .ميكن
ايـن  كند و وجه استناد به  يتمسك م ينقل ةاثبات عذاب قبر به ادل يبرا د االعتقاديتجردر كتاب  خواجه

 يت و امامـت بـرا  ين در اثبات واليهمچن. )308 ق، ص1407، طوسيكند ( يم يمعرف هارا تواتر آنادله 
ث ير و حـد يث غدياز حداند  از آنها عبارت يكند كه برخ يتمسك مپرشماير  ينقل ةن به ادليرالمؤمنيام

در  خواجـه  يعملـ  ةريعالوه بر س. )230و226(همان، ص ح دارنديتصر هابه تواتر آن خواجهمنزلت كه 
ت نقل متواتر يبر حج يگريرا شاهد د يدر باب امارات ظن يوتوان سخن  يث متواتر، مياستناد به احاد

توان  يپس نم، ستندين نيقيد يكه چون مفاست  ل اخبار آحاد معتقدياز قب يدرباره امارات ظن و. ادانست
جـه  ينت و درشـوند   مـي ن يقين امارات به حد تواتر برسند، موجب حصول يبه آنها اعتماد كرد؛ اما اگر ا

  .)353 ، صالف -  ق1405طوسي، قابل اعتماد و استناد خواهند بود (
ـ ت اخبـار آحـاد در د  يحج يرسد به بررس يف اخبار متواتر روشن شد، نوبت ميحال كه تكل دگاه ي

اخبار آحاد را در مقام اثبات قابـل   خواجهشد كه  يتوان مدع يمآنچه گذشت . با توجه به يمحقق طوس
 يبداء سخن ةلئدر مس ص المحصليتلخدر كتاب  يو، گفته پيشداند. عالوه بر شاهد  ياعتماد و استناد نم

است له معتقد ئمسبارة اين شان دريكند. ا يد را رد ميت اخبار آحاد در اثبات عقايوضوح، حج دارد كه به
ـ ن نسبت، مهـم دل يه از صحت و سقم است. گذشتيه به بداء معتقد نيكه امام در  يواسـت.   خواجـه ل ي

داند  يكند و آن را نه موجب علم م يه استناد ميت اخبار آحاد نزد امامين مدعا به عدم حجياستدالل بر ا
  .)422- 421 (همان، ص و نه موجب عمل

  اجماع. ۱- ۲- ۳

ـ كاررفته بـه عنـوان دل   اصطالحات بهن ياز پركاربردتر يكياجماع را ، يبه كتب فقه ياجمال يبا نگاه ل ي



   145 نصيرالدين طوسي در اثبات عقايد دينيشناسي خواجه  روش

شمرد. البتـه در مـالك    يتوان اجماع را از مسلمات منابع استنباط فقه يباً ميگر تقريم. به عبارت ديابي يم
كـه بـا آن   پرسشـي  انجام شده اسـت. حـال    يفراوان اصول يها ت بحثين حجيت آن و حدود ايحج
توان در اثبات مسائل از آن سـود   يا ميست؟ و آيم چگاه اجماع در علم كالين است كه جايم اييرو هروب

  م.يهست يمحقق طوسگاه ن پرسش از نيپاسخ به ا درصددجست؟ ما 
شـود.   يل استفاده مـ ين دلياز ا يخورد، گاه يكم به چشم م خواجهگرچه استناد به اجماع در آثار   

ـ چون اثبـات انقطـاع تكل   يشان در موارديا ـ ) و ن204ق، ص1407، طوسـي نبـودن آن (  يف و ابـد ي ز ي
شـود كـه    ياستفاده مـ  خواجهعبارات  يكند. از برخ يه مي) بر اجماع تك46، ص1335، طوسيشفاعت (

 ياسـاس اجمـاع بـرا    كه بـر درخورتوجهي در استدالل  يوحضور معصوم است. ، مالك اعتبار اجماع
ـ مـردم   ةكند كه اگر هم يح ميدهد، تصر يب ميه ترتيت امامياثبات حقان ـ ب اتفـاق كننـد، چـون     ير مطلب

پس از آنكه ضرورت امـام   يووجود دارد محال است كه در آن مطلب خطا كنند. ميان آنها معصوم در 
كند.  يست، به اجماع تمسك مينكه امام كيدر اثبات ا، كند يگر اثبات ميد ةو ضرورت عصمتش را با ادل

  سد:ينو ين ميان استدالل چنيدر ب يو
اتفاق  يا لهئست، پس ضرورتاً اگر اهل زمان در مسياز امام معصوم ن يخال فياگر ثابت شود كه عصر تكل

ن ينشان حاضر است. همچنين اجماع و اتفاق مطابق با واقع و حق خواهد بود؛ چون معصوم در بيكنند، ا
ن يمخل باشد، در ا يا به امر واجبيح را مرتكب شود و يقب ين، فعليان مكلفيدر م ين اصل، اگر كسيبنابرا
 ين اصل كليكند]. پس با توجه به ا ي[چون معصوم خطا نم ه حق خواهند بوديورت او باطل بوده و بقص

شان ين است و اگر ايشه حق است و اگر اختالف كنند، حق با مسلميا هميروشن است كه اجماع اهل دن
كه مطابق بـا   ياعتقاداند؛  د، عدل، نبوت و امامتياست كه معتقد به توح يز اختالف كنند حق با كسانين

ـ  يامام ةديگونه بر عق نين قاعده روشن شد، ما ايعقل و نقل است. حال كه ا گانـه   دوازده ةه در اثبـات ائم
ل به عدم وجـوب نصـب   يقا يوجوب امام اختالف كردند. برخ ةلئم كه مسلمانان در مسيكن ياستدالل م

 يز به وجوب نصب آن از سـو ين يرخبه وجوب نصب به دست مردم معتقد شدند و ب يامام شده و برخ
ن امـام  ييفوق، در تع ةلئر است. پس از مسيم كه حق با گروه اخياثبات كرد يكاف ةند. ما با ادلا ليخدا قا

شان معتقد شـدند. ازآنجاكـه   ير ايگران به غير به امامت دوازده امام معتقدند و دياختالف كردند. گروه اخ
شـود كـه    ين ثابت ميه اهل خطا هستند، بنابراير از امامياً غيكنند و ثان ياوالً اهل اسالم بر خطا اجتماع نم

  .)432- 431، صالف - ق1405طوسي، اند ( گانه بر حق دوازده يها ن امامييتع يه در ادعايامام
به اجمـاع تمسـك كـرده، بـا معتبـر       يا ن استدالل به گونهيدر ا خواجه، شود ميگونه كه مالحظه  همان

 يد بـه نحـو  نتوان ياحتماالت را كه م يدر ادامه، برخكه وي پردازد. ناگفته نماند  يدانستن آن به اثبات م
  دهد. يپاسخ مو بدانها د نك ميد، طرح نمقدمات استدالل را سست كن
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اسـتناد بـه اجمـاع را در     خواجـه ن اسـت كـه   ياكرد د بدان توجه ين بحث بايان ايكه در پا يا نكته
وجه  يبر مطلب وجود دارد استناد به اجماع را ب يل عقليكه دل يدر مواردوي داند.  يسته نميجا شا همه
هـا و   نكـه خـدا بـه رنـگ    ياثبـات ا  يبرا يفخرراز يوقت ص المحصليتلخمثال در  يكند. برا يم يمعرف
ـ و دل گيـرد  يبر او اشكال مـ  يطوس محققكند،  يشود به اجماع تمسك م يها و بوها متصف نم طعم ل ي

ـ ن عـالَم و خـدا ن  ايموجود واسطه  يدر نف. وي )268كند. (همان، ص يم يمطلب را حكم عقل معرف ز ي
  )275كند. (همان، ص يرا مطرح م ين اشكاليچن

  يو نقل يارتباط روش عقل. ۲

اسـت كـه    يضـرور ك جداگانه روشن شد، به نظـر  يهر يمحقق طوس يو نقل يپس از آنكه منهج عقل
د يروشن شود. شـا  يدر موارد تعارض احتمال يودگاه يده شود تا ديهم سنج ز باين دو منهج نيارتباط ا

ـ  يشناخت ن نكات روشيتر از مهم يكيتعارض عقل و نقل  ةلئپرداختن به مس ـ ك مـتكلم باشـد؛ ز  ي را ي
 يعقلـ  ةچون قلمرو ادل ينين بحث را در ضمن عناويكند. ما ا يف او را در موارد تعارض روشن ميتكل
  م كرد.يخواه يو حل آن بررس يو نقل يعقل ةو تعارض ادل يو نقل

  يو نقل يقلمرو ادله عقل. ۲- ۱

قلمـرو عقـل و نقـل تـا      خواجهدگاه يباً روشن شده است كه در دين تقريشيگرچه با توجه به مباحث پ
تـر بـدان    روشـن  يد قدريرسبه نظر ، ن بحث و نقش آن در موارد تعارضيت ايكجاست، به لحاظ اهم

معتقـد اسـت    ين باشد. ويروشنگر معارف د ي، عقل قادر است تا حدخواجهپرداخته شود. بنا بر نظر 
صفات  يچون اثبات وجود خدا و برخ يتوان به دست آورد. مسائل يم يعقل ةبا ادلتنها مسائل را  يبرخ
ز اثبات ضرورت نبـوت  ي) و ن324 ص(همان،  متوقف بر آنهاست يكه اثبات صدق نب يتعال حق يكمال

ـ ) منحصراً در اخت197 ق، ص1407، طوسيو درك حسن و قبح اصول اخالق ( يو صدق نب ار عقـل  ي
  .آيد الزم ميتمسك شود، دور يادشده در موارد  ينقل ةو اگر به ادلهستند 
ط بـود بـه   شد كه اساساً مربوبيان  يمطالب خواجهعقل از منظر  يها تيمحدود يبرخ ةدربارتر  پيش
نجـا بـر   يامـا ا ند؛ را نداشـت  يكه توان انعكـاس كنـه ربـوب    اي يمفهوم يها ت ذهن بشر و قالبيمحدود
معارف دور از دسـترس   يبرخ خواجهدگاه يشود. بنا بر د يه ميتك يگر عقل در مقابل وحيت ديمحدود
تواند آنها را بفهمد و اساساً عقل ضرورت نبـوت را   ياست كه عقل م يو فقط با معاضدت وحند ا عقل
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 خواجـه لذا . )34، ص1335، طوسي؛ 211كند (همان، ص يت خود اثبات مين محدوديبا اعتراف به هم
ـ داند و اثبات آنها را بـا عقـل غ   ينقل م يحوزه اختصاص ومباحث را جز يدر مقام اثبات، برخ رممكن ي

، طوسـي ( نديآ يمشمار  بهن دسته يمعاد و بهشت و جهنم از اامت و يل قيچون تفاص يشمارد. مباحث يم
  .)103 ق، ص1413

ـ مشـترك ن  ين دو قلمروهـا ي، ايو نقل يعقل ةك از ادليهر ياختصاص يدر كنار قلمروها ز دارنـد.  ي
توان آنها را حل و فصـل كـرد و هـم بـا      يم يهستند كه هم با روش عقل يا مسائل كالم به گونه يبرخ

ـ ) و ن407، صالـف  - ق1405طوسـي،  اثبات اصل امامت ( يطوسمحقق . يروش نقل  يز اثبـات برخـ  ي
  .)324ص (همان،  داند ين دسته از مسائل ميا ود را جزير توحينظ يصفات اله
ـ به لحاظ حج، ك از عقل و نقل گفته شديقلمرو هر ةكه دربار ينكات وگرنـه داللـت   ؛ ت آنهاسـت ي

ـ ، گريتشان باشد. به عبارت ديقلمرو حجار فراتر از يتواند بس يم ،نقلويژه  به كيهر در  ينقلـ  ةگرچه ادل
ـ  يهـا  به هرحال نكات و داللت يول، دنت نداريباب اثبات وجود خدا و صفات او و... حج در  يفراوان

ـ متعـارض در   ينه برايمفراهم آمدن زب موجن نكته يهم .دنن مسائل دارياز ا كيهر ـ اي و  يعقلـ  ةن ادل
  م پرداخت.يخواه خواجهحل آن از منظر  يها امكان تعارض و راه شود. ما در ادامه به مي ينقل

  و حل آن يو نقل يعقل ةتعارض ادل. ۲- ۲

ـ د يبا يو نقل يعقل ةدر صورت تعارض ادلمعتقد است كه  يمحقق طوس ـ ا تأوي ـ و ل كـرد  ي ا توقـف.  ي
غلـب  ال، اما در عمل، يه به تأويتوص يكند و گاه يه به توقف ميتوص يگاه؛ مختلف است يوعبارات 

ن مسلمان ارا به محقق يز قوليدآمييتأ يبا لحن ص المحصليتلخدر كتاب  خواجهزند.  ميل يدست به تأو
ور ممكـن باشـد   زبخبر دهد، اگر امر م ياز امر يدهد كه طبق آن اگر مخبر صادق ير ملل نسبت مديگو 
ـ اصول و اركـان د د مطابق با يا بايق كرد و اگر ممتنع باشد يد او را تصديبا ـ ن تأوي ـ ل كـرد و  ي ا در آن ي

 يدر جـا . )42 (همـان، ص  كنـد  يم ير معرفين اصل و قاعده را رافع هرگونه تحيشان ايتوقف نمود. ا
  :گويد مي يگريد

پس قطعاً معصوم است؛ لذا هر آنچه را خبر دهد و از ممكنات باشد قبول ، سترسول خدا چون محمد
د احتـراز  يل، از انكار آن بايد كه با عقل معارض باشد و محتاج تأونقل شو يزيآن واجب است و اگر چ
  .)36، ص1335، طوسيد كرد تا سرّش معلوم گردد (ينموده، در آن توقف با

 ين راهـ ينخسترا شناخت،  يامبر الهيتوان پ يكه م ييها در قبول اصل نبوت و راه خواجهگر يد ياز سو
ق، 1413، طوسـي نات عقل متعـارض باشـد (  يد با بيام او نبايپ ين است كه محتوايكند، ا يم يكه معرف
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اصـل  بايـد  تعـارض باشـد،   در ات عقل يداشته باشد كه با قطع يانيب يامبريان اگر پين بيطبق ا .)71ص
، احتمال فصولشان در يد بتوان گفت اين دو سخن چگونه قابل جمع است؟ شايد كرد. ايترد ينبوت و

امبر و فرق است كه يكه منقول است قرار داده است نه در خود سخن پ يان عقل و امرين بيتعارض را ب
چـون در  ؛ م سخن منقول با عقـل تعـارض دارد  يينكه بگويامبر با عقل تعارض دارد و ايم سخن پييبگو
آنچـه   .است با عقـل  يدال بر وح يل نقلين دليتعارض ب ياست؛ اما در دوم يتعارض عقل با وح ياول

ـ گر اي. وجه جمع دياست نه اول يدوم، احتمال داده يمحقق طوس امـور   فصـول ن اسـت كـه منظـور    ي
كـه  كـرد  ن جمع چنين دو سخن را يتوان ا ين مي، امور ضد عقل. همچنقواعدفراعقل باشد و منظور در 

ـ   ينبوت اگر با ب يسخن مدع بـا   ينات عقل مخالف باشد، نشان كذب او خواهد بود؛ اما اگـر سـخن نب
ـ ست، انكـار ن يقبول ن ةستيمخالف باشد، گرچه باز شا يده عقالنيچيپامور  يعنينات عقل يربيغ ـ ز نباي د ي

دوگانـه   يراهكار، در موارد تعارض خواجهد توقف نمود. به هرحال آنچه مسلم است يكرد و در آن با
گـر  يد ةل زد. نكتيد توقف كرد و كجا قطعاً دست به تأويست كه كجا بايروشن نچندان دهد و  يارائه م

  انكار و طرح كرد.با عقل،  د نقل معتبر را به سبب تعارضيگاه نبا چيه، شانيان ايطبق بنكه يا
ش يآثار خـو  پرشماري ازدر مواضع  يول است. يم تأوينيب يم خواجهناگفته نماند آنچه در عمل از 

ن در شـا ينمونـه ا  يدهـد. بـرا   يل را ارائه مـ يكنند، راهكار تأو يهم تعارض م با يو نقل يعقل ةادل يوقت
 ن (همـان، ص يت معـدوم شـدن مكلفـ   يفيو ك )200 ق، ص1407، طوسيار (يچون جبر و اخت يمسائل
  است. يل ادله نقليمعتقد به تأو )304ره (همان، صيز انقطاع عذاب مرتكب كبيو ن )300
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