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  مقدمه
شيخ حرّ عاملي، يكي از محدثان بنام نيمة دوم قرن يازدهم هجري، در پس چهرة حديثي 

هاي مختلفي به استنباط و دفاع از موضوعات اعتقادي و  است كه به روشخود، متكلمي 
: الي كتب گوناگون وي از جمله اين چهره در البه. خصوص موضوعات اختالفي پرداخته است به

االيقاظ في ،  االمه، الفصول  في اصول االئمه، المعجزات بالنصوص و اثبات الهدا
تنزيه ،  االثني عشريه في الرد علي الصوفيه،  خلق الكافر، جعه بالبرهان علي الر

  .گردد و نيز در رسائلي در باب امامت، كشف مي الفوائد الطوسيه، المعصوم عن السهو و النسيان
شده در منابع و  گران به مباحث محتوايي و موضوعات اعتقادي مطرح اگرچه برخي پژوهش

شناسي كالمي وي مورد  اند، ولي تاكنون روش شيخ حرّ عاملي پرداخته مانده از كتب مختلف باقي
هاي كالمي است كه در پس پردة عنوان  شيخ حر عاملي داراي تحليل. مطالعه قرار نگرفته است

  . مند، قابل كشف و ارائه است گري او پنهان مانده و از طريق مطالعة نظام اخباري
ر مجامع علمي شناخته شده و وظيفة استنباط و دانش كالم، علم اصيل اسالمي است و د

هر يك از اين دو مقام، اقتضائات خاص خود را . را به عهده دارد Dبيت دفاع از مكتب حقّ اهل
را لحاظ كرد، زيرا عدم تفكيك اين مراحل، موجب   دارد كه بايد در هر مقامي اقتضاي خاص آن

   .به وجود آمدن مشكالتي در هر دو مرحله خواهد شد
هايي است كه ما را در علم كالم به هدف و  ، بررسي راه»شناسي علم كالم روش«مقصود از 

اي است  مقام استنباط مرحله. رساند مقصود ـ كه همان استنباط عقايد و دفاع از آن است ـ مي
كه متكلم، معنا و مقصود گوينده را در دو مرحلة فهم مقصود از متن و مقايسة معنا با ديگر 

كند و در  هاي نقلي و اقتضائات زباني را لحاظ مي پس روش. كند شده كشف مي استنباط معاني
هاي عقلي  كند؛ بنابراين عقل و داده صورت عدم مخالفت آن با عقل، به آن اعتقاد و باور پيدا مي

كند و به  آن معرفت را تبيين، تنظيم و اثبات مي سپس متكلم در مقام دفاع،. شود نيز لحاظ مي
دفاع از دين، دومين وظيفة ). 47و46: 1391برنجكار، (پردازد  شبهات و عقايد معارض مي رد

در . متكلم است كه از ابتداي پيدايش اين علم، بسيار مورد توجه متكلمان اسالمي بوده است
 .شودمقام دفاع، پنج مرحلة تبيين، تنظيم، اثبات، رد شبهات و رد عقايد معارض پيموده مي

ي شيخ حرّ عاملي در دو حوزة استنباط عقايد و دفاع از عقايد ديني قابل بررسي شناس روش
شناسي كالمي شيخ حر در حوزة استنباط، تبيين، تنظيم و  در موضعي ديگر به روش .است

جا كه دفاع  ليكن محقق در اين جستار، از آن ،)196 ـ 50: 1394خالقيان، (شد   اثبات پرداخته
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شود، تنها در همين دو مرحله، رد شبهات و مكاتب معارض گفته ميدر معناي خاص آن به 
 از شناسي كالمي شيخ حرّ عاملي در مقام دفاع يعني رد شبهات و رد مكاتب معارض، به روش

شيخ حر عاملي پرداخته  از مانده جا به آثارِ از گيري تشيع، با بهره مذهب اعتقادي اصول حقانيت
هاي كالمي شيخ حر عاملي در مقام  سخ به اين سؤال است كه روشاين جستار در صدد پا. است

دفاع، در دو مرحلة رد شبهات اعتقادي و رد مكاتب معارض چيست؟ بدان اميد كه اين تحقيق، 
مندان  هاي دين را براي عالقهگامي عملي در جهت تقويت توان دفاع از معارف اعتقادي و آموزه

 با توجه به هجمة. و نقاط ضعف در اين حوزه را گوشزد كندعرصه و ميدان كالم فراهم آورد 
 علم دانشمندان براي محكم و علمي هاي آشنايي با روش به نياز شيعه، اعتقادات عليه دشمنان

چنين با توجه به گسترش روزافزون دين مبين اسالم و مكتب تشيع در  هم .است ضروري كالم
باني فكري مسلمين و شيعيان، نشان دادن علم كالم ميان مردم جهان، براي تبليغ اعتقادات و م

هاي متعدد و در عين حال متقن و  مند، كه در همة مباحث، از روش به عنوان يك دانش روش
گفتني است، اين . كند كند، ضرورت اين نوع از تحقيقات را دوچندان مي علمي استفاده مي

اي و به شيوة توصيفي تحليلي  خانه ها كتاب تحقيق از نوع بنيادي است و روش گردآوري داده
  . تدوين شده است

  شناسي پاسخ به شبهات اعتقادي روش. 1
اكثر لغويون اين واژه را داراي اصل واحدي دالّ بر . گرفته شده است» شبه«از مادة » شبهه«

ق، 1414منظور،  ؛ ابن2236: 6ق، 1410جوهري، (دانند  مطلق همانندي در ذات و يا صفات مي
شبهه وارد كردن عبارت است از ارائه داليل فاسد و توجيهات  ).303: 2تا، ؛ فيومي، بي503: 13

مات شبهه از مقو ،استدالل و نما بودن حق. عكسبرنادرست به منظور حق جلوه دادن باطل و 
توان آن  ينم شود، بسنده صرف يبه ادعا ؛ بنابراين اگر بطالنِ ادعايي واضح و آشكار باشد و يااست

 ).190: 1391برنجكار، ( امري روشن و واضح است ،زيرا بطالن ادعاي بدون دليل ،شبهه ناميدرا 
مشكل بودن فهم آنچه موجب شبهه شده و نبودن دليل قطعي و صريح براي مطلبي كه به آن 

، از قيود ديگري است كه در همة شبهات وجود كننده شبهه چنين سوء نيت شود و هم شبهه مي
اگرچه از ديرباز از وظايف مهم  ـ  دهي به آن  شناخت شبهه و پاسخ ).15ش: 1388 محمدي،(ندارد 

اي و  هاي ماهواره آمده، اما در اين برهه از زمان به دليل رشد شبكه متكلمان به حساب مي
  .ترين اموري است كه بايد متكلمان به آن بپردازند از مهم ـ  افكن  هاي اينترنتي شبهه سايت
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  و تفاوت آن با شبهه» شك«مفهوم . 1ـ1

 يدلّ هو و بعض، من بعضه مشتقّ واحد أصل«: است »تداخل«در لغت  »شك«معناي اصلي 
شود گفته ميو به حالتي در مقابل يقين  )173: 3ق، 1404فارس،  ابن»  التداخل على

شبهه ). 270: 5ق، 1410؛ خليل بن احمد، 173: تافارس، بي ؛ ابن106: 6ق، 1402مصطفوي، (
 ،بروز شك ممكن است غيراختياري باشدبه عالوه، . تواند يكي از عوامل و اسباب شك باشد يم

در برخي روايات نيز اين دو، قسيم  ).191: 1391برنجكار، ( اما شبهه كردن امري اختياري است
غلو و الفسق و ال: بنى الكفر على اربع دعائم«: اند فرموده jدر روايتي، امام علي .اند هم قرار گرفته

كليني، (فسق، غلو، شك و شبهه : ؛ كفر بر چهار ستون بنيان نهاده شده است»...الشك و الشبهة
  ).391: 2ق، 1407

  و تفاوت آن با شبهه» سؤال«مفهوم . 2ـ1

اثير،  ابن. 318: 11ق، 1414منظور،  ابن(ت ، مطلقِ طلب و خواستن اس»سؤال«معناي لغوي 
آفريني  اما شبهه، ي رسيدن به شناخت و كشف حقيقت استمعموالً برا سؤال ).327: 2تا، بي

ب در جهت ايجاد شك و ترديد در مخاطب و آشفتگي در باورهاي ديني تالشي منفي و مخرّ
گري  از پرسش استقبال شده و همگان به پرسش ،به همين خاطر است كه در اسالم. است

 ؛189 خطبه: 1385سيدرضي،  ؛41و40: 1ق، 1407كليني، ؛ 7: ؛ انبياء43: نحل( اند دعوت شده
 گري و فرو افتادن در شبهات نهي شده از شبهه ،در مقابلو  ...)و 224: 1 ق،1404مجلسى، 

  .)65و  31نامة : 1385؛ سيد رضي، 7: عمران آل( است

  هدف و فوايد پاسخ به شبهات. 3 ـ 1

ي اعتقادي اسالم ها هدف اصلي از پاسخ به شبهات اعتقادي، جلوگيري از تزلزل آموزهاگرچه 
، اما باال عقايد درست از اذهان مردم است و محافظت از اين عقايد و برطرف كردن موانع پذيرشِ

، هاي جديدي در موضوع بحث استدالليافتن  ،اعتقاد مورد بحث دربارةفهم مخاطبان رفتن 
بهات تقويت ذهني متكلم و توانمند شدن براي پاسخ به ش، مباحث جديدي در علم كالمطرح 
  ).192: 1391برنجكار، (، از فوايد ديگر پاسخ به شبهه است مشابه

 شناسي پاسخ به شبهات  روش  . 4 ـ 1

 تمام: گفت پاسخ چنين توان مي اجمال طور به شبهات تمام به است، معتقد عاملي حر شيخ
 كه است باطل باشد، چنين هرچه و يقينند با معارض هستند، شبهه كه جايي آن از شبهات
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با  ؛)51: خ36عاملي، شماره بازيابي ( اند دانسته قطعي و محقق را اين... و متكلمان از جماعتي
  .اين حال، وي به بسياري از شبهات به طور خاص پاسخ گفته است

شود، يا به جهت اشتباه و اشكال در صورت استدالل آن  اي كه وارد مي جا كه هر شبهه از آن
گويي بايد در هر دو قسمت دقت  كاررفته، در پاسخ مقدمات به است و يا به جهت بطالن ماده و

  . كنيم تا به راحتي بتوانيم آن را پاسخ دهيم

  پاسخ به شبهه با روش رد صورت استدالل.  1 ـ 4 ـ 1

تواند موارد متعددي داشته باشد؛ مانند عدم رعايت شروط  اشكال در صورت استدالل مي
، ولي در آثار شيخ حر عاملي در رد شبهات اعتقادي، پاسخي ...عامه و يا خاصه قياس اقتراني و

تنها مطالبي كه از وي يافت شد، . كه ناظر به روش اشكال در صورت استدالل باشد، يافت نشد
اين مقدمه كلي نيست؛ : گويدمي» الزم عام، الزم خاص است«وي در رد قاعدة چنين است كه 

اند و كه اين قضيه را به كار برده حال آن. رار بگيردپس صالحيت ندارد كه كبراي شكل اول ق
  ).123: ق1403عاملي، ( اش بطالن اين احكام است اند، كه الزمه احكام قضايا را بر آن بار كرده

  پاسخ به شبهه با روش رد ماده استدالل.  2 ـ 4 ـ 1

مقدمات باطلند و ، مقدماتي است كه در استدالل به كار رفته، كه يا خود آن »ماده«مراد از 
در اين موارد نيز اگرچه ممكن است . اي هستند كه آن مباني باطل است يا مبتني بر مباني

كند كه شيخ  جا تنها به مواردي اشاره مي هاي متعددي وجود داشته باشد، نگارنده در اين روش
  .ها را متذكر شده است گويي به شبهات، آن حر در پاسخ

  گردر ديدگاه شبهه تضادشبهه با روش بيان  پاسخ به  . 1 ـ 2 ـ 4 ـ 1

گر اشاره شود تا آيد براي رفع شبهه، به تضاد موجود در اعتقادات شبههگاهي الزم مي
در پاسخ به برخي شبهات،  شيخ حر عاملي. سخنانش از اعتبار ساقط شده و بناي شبهه فرو ريزد

 كردهآوري  جمع ،كندها احتجاج مي آنكه مجبره به  را شبهاتي وي. كرد از اين روش استفاده مي
از جمله شبهاتي كه از مجبره نقل. پردازدها مي شبهات آن و سپس به رد  

بايد عالم به آن افعال باشد كه تالي  ،افعال را خلق كند ،اگر بنده :كه استكند اين شبهه مي
پردازد ضيه ميشيخ حر به بيان شرطيت در اين ق. استپس مقدم هم مثل آن باطل است؛  باطل

در انجام فعل، علم اجمالي  :گويدسپس در پاسخ مي. كندن را به شكل مبسوطي بيان ميآو 
آور اين  تعجب :گويد وي در ادامه مي. كافي است و شكي نيست كه اين علم اجمالي حاصل است

 ؛گويند علم خداوند اجمالي است و براي خلق افعال كافي استاست كه جمعي از مجبره مي
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علم اجمالي را در  ،ولي براي بنده ،كنديعني با همين علم اجمالي، خداوند افعال را خلق مي
بنابراين وي با بيان تضاد در ). 13: 1/3147شماره بازيابي عاملي، ( داندانجام فعل كافي نمي

  . كندگر، شبهه را از درجة اعتبار ساقط مياعتقادات شبهه

  با روش رد لوازم شبههپاسخ به شبهه .  2 ـ 2 ـ 4 ـ 1

كه به لوازم حرف و  گاهي ممكن است فردي حرفي را بزند و ادعايي را مطرح كند، بدون اين
هايي  روش ذكر لوازم شبهه و بيان فساد و بطالن آن، يكي از روش. ادعايش توجه داشته باشد

  .گر را به راحتي به او و يا مخاطبان فهماند توان اشتباه شبهه است كه مي
بيان لوازم فاسد شبهه چرا خداوند كافر را خلق كرد، با : در پاسخ به اين شبهه كهيخ حر ش

كه خلق كافر را غيرحكيمانه و بيهوده بدانيم،  پردازد؛ به اين معنا كه الزمة اين به رفع شبهه مي
 شود كهبا ادله عقلي و نقلي ثابت مي: نويسدوي مي. نسبت عبث و فعل قبيح به خداوند است

كند و از ظلم و عبث و نقص و جهل منزه است؛ پس خداوند عادل و حكيم است و كار قبيح نمي
واجب است همة افعال خدا را مطابق با مصلحت و حكمت بدانيم، اگرچه حكمت آن بر ما آشكار 

  ).2: 1/3147شماره بازيابي عاملي، (نشود 

  گر پاسخ به شبهه با روش رد مبناي شبهه  . 3 ـ 2 ـ 4 ـ 1

در اين مواقع براي . گاهي شبهه، ريشه در برخي مباني و عقايد باطل و اشتباه مخاطب دارد
تر بتوان اساس شبهه  پاسخ به شبهه بايد مبناي آن را شناخت تا با شناسايي مباني شبهه، راحت

  .را بر هم ريخت تا كلّ بناي شبهه نيز فرو بريزد
تقيه كرد و حقش را  jزي كه چرا عليشيخ حر عاملي در پاسخ به اين شبهة فخر را

  يابي كرده و با رد مبنا، شبهه را نيز ابطال كرده گر را ريشه شبههمطالبه نكرد، مباني اعتقادي 
ها در انجام فعل يا ترك  بنا بر قول رازي و امثال او كه مجبره هستند، انسان: گويد وي مي .است

وند است؛ بنابراين شبهه از بين رفته و اعتراض آن هيچ قدرتي ندارند و همة افعال، افعال خدا
باطل است، زيرا تمام اين افعال، فعل خداوند يا فعل مكلف از طريق جبر است؛ پس صحيح 

  ).18: ق1403عاملي، (تقيه كرد و حقش را مطالبه نكرد  jنيست كه بگوييم چرا علي

  پاسخ به شبهه با روش پاسخ نقضي.  4 ـ 2 ـ 4 ـ 1

گر  كند كه شبهه گر، مصاديقي را بيان مي تكلم با استفاده از استدالل شبههدر اين روش، م
اين مصاديق  .نيز آن را قبول داشته تا ساختمان استدالل او را فرو بريزد و داليل او را نقض كند
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گر نيز آن را قبول داشته، تا با ارائه آن، او و يا مخاطبان متوجه  بايد از مواردي باشد كه شبهه
  .ه استدالل مذكور شوند و در نتيجه، شبهه از اعتبار ساقط شوداشتبا

با ادلة عقلي و نقلي : كندترين شبهة منكرين رجعت را چنين مطرح ميشيخ حر عاملي قوي
و ممكن  خالى بماندخدا زدن زمين از حجت  هم يك چشم بهثابت شده است كه ممكن نيست 

امام آيد يا  مي، چون الزم جعت معنا نداردبنابراين ر. نيست غيرافضل بر افضل مقدم شود
او تا قيامت ادامه  امامتكنند  احاديث داللت ميدر صورتى كه  ـ   از امامت عزل شود fزمان
مقدم  j يا امام حسين jبر افضل يعنى حضرت امير نيا غيرافضل يعنى امام زماو  ـ   دارد
ريزد و اساس استدالل آنان را بر هم مي شيخ حر با ارائه مثال نقض، ).412: 1362عاملي، ( باشد

اثبات كرديم كه انبيا و اوصياى  قبالً :نويسدوي مي .شود شبهه به خود آنان برگرددموجب مي
خود  هر پيغمبرى از وصي كه قطعاً اند، با اين هم رجوع كردهاسرائيل و ساير اقوام  در بنيگذشته 

و خالفت هر  ،ديم غيرافضل بر افضل ممكن نيستزيرا تق ،بعدى افضل بوده از وصى و هر وصي
اشكالى برنخورده، ه پس در صورتى كه رجعت انبياى سابق ب ؛وصى هم مدت معينى داشته

عاملي، ( دهيم جا مي ما هم اين ،جا داديد و هر جوابى شما آن هم اشكالى ندارد Dرجعت ائمه
1362 :419(.  

  حليپاسخ به شبهه با روش پاسخ   . 5 ـ 2 ـ 4 ـ 1

شود، در اين موارد متكلم جا كه گاهي تنها با ارائه پاسخ نقضي جواب شبهه داده نمي از آن
هاي حلي و ارائه برهان و استدالل، پاسخ را تكميل كرده و از اساس شبهه را  تواند با پاسخ مي

 بنابراين، پاسخ نقضي اگر مقدم بر پاسخ حلي باشد، زمينة مناسب براي پاسخ. كن كند ريشه
هاي خود رعايت چنين تقدم و تأخري را نكرده و  شود، اما شيخ حر در استداللحلي مهيا مي
  .هاي حلي را مقدم داشته است غالباً استدالل

انكار  ةريشمعتقد است و دهد وي در پاسخ به شبهة استبعاد رجعت، چندين پاسخ حلي مي
گونه مطالب عاجز  ذيرفتن ايناز پ ،هاى ضعيف استبعاد است، چون بسيارى از عقل ،منكرين

احاديث اضافه شده، نظير حديثى كه  يى كه در بعضيها لحاظ شاخ و برگه ب مخصوصاً ؛است
حجت و  ،استبعاد: گويد وي مي. كند را هشتادهزار سال معرفى مى Dمحمد مدت رجعت آل

طور ه د ببايو  مطلب محال نيست؛ پس تاب مقاومت ندارد ،دليل در مقابلِو  دليل شرعى نيست
ش رد ممكن شد و دليلى هم بر چيزي كه. و انكار نحو رده ، نه ببا آن برخورد كردشك و ترديد 

، چراكه ليه از باب مبالغه باشداشايد مدت مشار: گويدوي در ادامه مي. ز نيستينبود، انكارش جا
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مقدارتر  بى ،قدرت و كرم خداه و نسبت ب چيزى نيست Dفضل ائمهه گونه مطالب نسبت ب اين
  روش پاسخ حلي، شيوة متداول شيخ حر عاملي در ارائه پاسخ ).408و407: 1362عاملي، ( است

  .به شبهات است

  پاسخ به شبهه با روش ذكر مثال و تشبيه  .6 ـ 2 ـ 4 ـ 1

كه  گاهي شبهه در برخي مسائل اعتقادي به دليل سنگيني آن مسائل و نيز به دليل اين
شود مخاطبان در اين موارد باعث مي. شوديابد، ايجاد مي ي محقق نميها مثال مخاطب براي آن

در . اي را باطل بدانند را متوجه نشوند و يا اساساً چنين آموزه ها دچار شبهه شده و آن  فهم آن
ها و تصويرسازي و بيان تشبيهات، شبهة ايجادشده در  برخي مواقع، متكلم بايد با ارائه مثال

  .كندذهن مخاطب را رفع 
ترين شبهة منكرين رجعت، با اين مضمون كه ممكن نيست در شيخ حر در پاسخ به قوي

حجت از  چندست در يك زمان نياند و ممكن بمزمين از حجت خالى زدن  هم يك چشم به
اين  Jو غير افضل بر افضل مقدم شود، با مثالي از وقايع عصر پيامبرباشد در زمين جانب خدا 

بنابراين در  .تواتر ثابت استبا اجماع و  Jمعراج پيامبر: گويدوي مي. ددهشبهه را پاسخ مي
گاه زمين  فرمايد هيچاى را كه مي يد زمين از حجت خالى مانده و ادلهيموقع معراج يا بايد بگو

؛ پس در رجعت هم اين تخصيص زنيدبتخصيص  ،دليل معراج كه قطعى استه ب ،ماند خالى نمى
ممكن است در يك  دشومعلوم ميكه  امام بوده j اميرالمؤمنين موقتاًد يييا بگوممكن است و 

كه همراه با امام زمان، امام  ز استيدر رجعت هم جاپس  .باشداز خداوند دو حجت  ،زمان
 و ساير ائمه برگردند و چند حجت در يك زمان وجود داشته باشد jو امام حسين jعلي

  ).421: 1362عاملي، (
ديث مشيت و ارادة خداوند كه متعلق به افعال مكلفان است، به شبهة وي در رابطه با احا

ها  كند؛ به اين معنا كه تعلق مشيت و ارادة خدا به افعال مكلفان، موجب جبر آنجبر اشاره مي
ها،  در يكي از پاسخ. كندهاي متعددي را بيان ميوي در پاسخ به اين شبهه، جواب. شودمي

طوري  همان: گويدداند و ميبه افعال بندگان را مثل قضا و قدر مي تعلق اراده و مشيت خداوند
شود؛ قضا و قدر منافاتي با تكليف ندارد و منجر به جبر نمي ـ  قبالً ثابت كرديم و دانستيد  ـ  كه 

شماره عاملي، (شود پس تعلق اراده و مشيت خداوند به افعال مكلفان هم موجب جبر نمي
  ).25: 1/3147بازيابي 
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  پاسخ به شبهه با روش تبيين مفردات. 7 ـ 2 ـ 4 ـ 1

چنين  هم. كاررفته در آموزة ديني است گاهي شبهه بر اساس عدم درك صحيح از معاني به
هاي كالمي، حامل معاني گوناگون هستند و يا الفاظ  گاهي برخي الفاظ مأخوذ در آموزه

ها موجب ايجاد  فهم صحيح از آن اصطالحي هستند كه نياز به تبيين و توضيح دارند، و عدم
ها و مشخص  گونه موارد، متكلم بايد با تبيين صحيح واژه در اين. شود شبهه در مخاطب مي
  .ها، شبهه را دفع كند آن  كردن حد و مرز معاني

و  fشيخ حر عاملي در پاسخ به اين شبهه كه مراد از رجعت، خروج حضرت مهدي
نه زنده شدن، با بيان دوازده دليل از جمله با تبيين است  Dمحمد برگشتن دولت به دست آل

اند كه مراد از  علماي لغت تصريح كرده: گويدكند و ميها، اين شبهه را برطرف مي مفردات و واژه
و از مراجعه به موارد  )30و  424: 1362عاملي، (رجعت، زنده شدن و برگشتن به دنياست 

 قصود از رجعت، زنده شدن بعد از مرگ استشود كه ممعلوم مي» رجعت«استعمال كلمة 
  .)424: 1362عاملي، (و برداشت خروج از رجعت، خالف ظاهر است  )424: 1362عاملي، (

  پاسخ به شبهه با روش تنبيه به استثناي موجود. 8 ـ 2 ـ 4 ـ 1

در . كند گر بدون توجه به حصر موجود، شبهة خود را مطرح مي در برخي از شبهات، شبهه
اقع متكلم بايد با توجه و تنبيه دادن به حصر موجود، اساس شبهه را در هم بريزد و ثابت اين مو

  .گر، غلط است كند استدالل شبهه
مضمون شبهه . كندمطرح مي Jبعد از پيامبر jاي در رد امامت علي شيخ حر، شبهه

، هارون »موسيانت منّي بمنزلة هارون من «: كه jبنا بر حديث پيامبر دربارة علي: چنين است
اگر . تقيه نكرد و بر منبر باال رفت و حقّ خود را بيان كرد و مردم را به پيروي از خود دعوت كرد

هم جانشين پيامبر بود، چرا به خاطر تقيه و خوف، اين كارها را نكرد؛ از منبر باال نرفت  jعلي
  ر پاسخ اين شبههوي د ).14: ق1403عاملي، (و دعوت نكرد؟ بنابراين، عامه بر صواب است 

علي منّي بمنزلة هارون من موسي اال ال نبي «: اين حديث بنا بر نظر فريقين چنين است: گويدمي
ناي منزلت نبوت كه مختص به ثاست. لذا عدم توجه به استثنا، باعث شبهه شده است ».بعدي

ن لوازم، عدم از جملة اي. گرددمي jهارون است، موجب استثناي لوازم و توابع نبوت از علي
توانسته تقيه كند، ولي علي پس هارون چون نبي بوده نمي. است Jجواز تقيه از جانب پيامبر
  ).15: ق1403عاملي، (توانست تقيه كند چون امام بوده نه نبي، مي
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  پاسخ به شبهه با روش تنبيه به مقتضاي حال و شرايط  .9 ـ 2 ـ 4 ـ 1

ا متوجه اختالف احوال و شرايط و مقتضاي حال شيخ حر در پاسخ به شبهة فوق، مخاطب ر
كند، زيرا الزمة اختالف احوال و شرايط و اقتضائات، اختالف احكام و وظايف  مي j هارون و علي

هارون در زمان . هاررون و علي در همة اوصاف و احوال يكسان نبودند: گويد وي مي. است
هارون، خدا را بر . ندگي كردسي سال ز Jبعد از رحلت پيامبر jمرد، ولي علي jموسي

  علي ).15: ق1403عاملي، (نيز بر اساس شرع خود  jپرستيد و علياساس شرع خود مي
همه يا اكثر آنان كه  جنگ كند، دانست اگر مثل هارون حقش را اظهار كند و به قول مامي

كردند و  ري ميگردند و يا ادعاي نبوت براي فرد يا افراد ديگاسالم آورده بودند، از دين برمي
شد؛ لذا برخالف هارون حقش را اظهار نكرد، چون شرايط و مقتضاي حال آنان با فساد حاكم مي
هارون قدرت بر اظهار و انكار و باال رفتن از منبر و نهي از منكر را داشت، ولي . هم فرق داشت

نبر باال رفته بودند و ها بر م علي چنين قدرتي نداشت، زيرا مردم با غير او بيعت كرده بودند و آن
  ).17: ق1403عاملي، (كردند او را از حقش منع 

هارون كه با صراحت حقش را بيان كرد، به خاطر اين بود كه ياوري : نويسدچنين مي وي هم
شود و حق و باطل را برايشان داشت و مطمئن بود كه از حالِ مردم باخبر مي jمثل موسي

 Jدر زماني بود كه پيامبر j مردم بود، ولي جانشيني عليكند، زيرا موسي در بين بيان مي
به عالوه،  ؛)15: ق1403عاملي، (رحلت كرده بود و وي بعد از رحلت پيامبر ياوري نداشت 

كرد و از عبادت خواند، بلكه مردم را به عبادت خدا دعوت مي هارون مردم را به خود فرا نمي
نزد مردم متهم بود، زيرا به  jم نبود، ولي عليداشت و لذا در نزد مردم مته گوساله بازمي

كرد، اگرچه مصالح مردم در اطاعت از امام بود  حسب ظاهر مردم را به سوي خود دعوت مي
  ).18و17: ق1403عاملي، (

كند كه اين تفاصيل، بنا بر اين بود كه ما با مخاطب همراهي كنيم و  البته شيخ حر بيان مي
كه از فريقين نقل متواتر در ابراز و  د را اظهار نكرد، حال آنحق خو jمسلّم بدانيم كه علي

: ق1403عاملي، (اظهار حق داريم كه بر كسي كه از شبهه و تقليد به دور باشد، مفيد علم است 
17.( 

  شناسي رد مكاتب معارض روش.  2
رح هاي ديني مط اي است كه در عرض آموزه مراد از مكتب و عقيدة معارض، هر نظر و عقيده

در عصر . ها انطباق نداشته باشد، نه تعارض مصطلح در اصول فقه شده و به طور كامل با آن
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هاي ديني بايد گامي فراتر از رد شبهات برداشته  ها و آموزه حاضر، متكلم در دفاع از دين و ارزش
خالف هاي ديني مكتب خود و پوچي و و به نقد و رد ديگر مكاتب بپردازد تا كامل بودن آموزه

بايد توجه داشت كه متكلم براي كشف هماهنگي و يا . واقع بودن مكاتب معارض را اثبات كند
هاي ديني، نياز به تسلط كامل، هم به  شده در ديگر مكاتب، با آموزه ناهماهنگي عقايد طرح

متكلم در مقام رد مكاتب، حالت هجومي دارد، به . هاي ديني و هم به مكاتب ديگر دارد آموزه
گفتني است، اسالم براي رد . كند جا متكلم تدافعي عمل مي الف مقام دفع شبهه كه در آنخ

   1.افكار مخالف و ضد دين با حفظ موازين عقالني، اهميت خاصي قائل شده است

  هدف و فوايد رد.  1 ـ 2

هدف اصلي در رد مكاتبِ معارض اين است كه ثابت شود مكتب و دين مورد نظر متكلم، 
شده مبتال به اشكال بوده  ترين نظريات را دارد و باقي عقايد طرح ترين دين است و صحيح كامل
هاي دين، رفع موانع  گيري از ايجاد شبهه در آموزه پيش. توانند سعادت بشر را تأمين كنند و نمي

فكري براي پذيرش عقايد درست ديني و تقويت عقايد يك مكتب، از ديگر فوايد رد مكاتب 
  ).211و210: 1391برنجكار، (است معارض 

  شناسي رد مكاتب معارض  روش  . 2 ـ 2

ها، براي ابطال مكاتب انحرافي و  شيخ حر عاملي با تشخيص درست شرايط و موقعيت
  . هاي گوناگوني را به كار گرفته است هاي نادرست، روش آموزه

  روش بيان لوازم فاسد ديدگاه  . 1 ـ 2 ـ 2

باطل ادعاهاي خود آگاهي ندارند؛ لذا بايد آنان را متوجه لوازم فاسد گاهي افراد به لوازم 
حرفشان كرد تا به بطالن ادعاي خود پي ببرند، اگرچه ممكن است برخي، چنين ادعاهاي باطلي 

در اين صورت، فايدة چنين روشي آن است كه ساير مردم متوجه . را حتي با آگاهي مطرح كنند
  .شود كنند و مانع گسترش فساد فكري مييروي نميبطالن حرف او شده و از او پ

اعتقاد به : نويسد كند و مي شيخ حر در رد ديدگاه مجبره به لوازم فاسد اين ديدگاه اشاره مي
كند، ولي ما را  جبر، مستلزم نهايت ظلم و جور از سوي خداوند است، زيرا فعلي را در ما خلق مي

                                                        
را  Jعقلي و شرعي را به پيامبر اكرمقرآن كريم دستور به جدال احسن و مناظره با مخالفان بر اساس ضوابط  .1

مجادل في «در روايتي خود را به عنوان  Jپيامبر اكرم .)125: نحل( »و جادلهم بالتي هي احسن«: دكن صادر مي
خاصموهم «: نيز به برخي از ياران خود فرمودند jامام صادق. كند معرفي مي )152 :2 ق،1404مجلسي، (» سبيل اهللا

  .)452 :10ق، 1404مجلسي، ( »و بينوا لهم الهدي الذي أنتم عليه و بينوا لهم ضاللتهم
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داشتن مخلوقات حتي ابليس از هر عمل زشت و شر چنين منزه  هم. كند به سبب آن عذاب مي
كه خداوند  ها به خالق، غيرمعقول و مقبول است؛ حال آن و معصيت و كفري، و نسبت دادن اين

» و ما ربك بظالم للعبيد«: فرمايد نفس خود را منزه از آن دانسته كه به بندگان ظلم كند و مي
اير لوازم باطل ديدگاه جبر را، مخلوق خداوند وي س ).12و11: 1/3147شماره بازيابي  عاملي،(

بودن افعال بندگان، قبح تكليف و عبث بودن امر و نهي و وعد و وعيد و ارسال رسل و انزال 
داند كه سنگ و درخت، مكلف به نماز و حج  آيا عاقلي جايز مي: نويسد داند و مي كتب مي

  ).10: 1/3147شماره بازيابي  ملي،عا(داند  باشند؟ بلكه به طور حتم اين امر را قبيح مي
الوجود  آيد واجب در صورت حلول و يا اتحاد، الزم مى: گويد شيخ حر در رد حلول و اتحاد مي

دستخوش تغيير و تبديل شود و از حالِ خود به حال ديگرى تغيير يابد و اين تغيير و تحول 
عاملى، (لوجود بودنش، منافات دارد ا تعالى و واجب قطعاً باطل است، زيرا با قديم بودن ذات باري

چنين اتحاد خداى متعال با غير خود، به فرض حجتش موجب تغيير و  هم ).81: ق1432
دگرگونى قديم به حادث و واجب به ممكن و برعكس خواهد شد و يا سبب اجتماع آن اوصاف 

دارند و بطالن شود كه هردو مالزمه، واضح و روشنند و نياز به بيان ن متناقص در يك ذات مى
ادعاي وي ادعاي يگانگي با خدا،  ).82: ق1432عاملى، (تر است  لوازم، بلكه ملزومات آن واضح

 كشف و آگاهى از غيب و تساوى با اهل عصمت، ادعاي ساقط شدن تكاليف، ادعاي عدم وجوب
فاسد را از ديگر م... امر به معروف و نهى از منكر، عدم وجوب جهاد، بطالن نبوت و امامت و

  ).98و97: ق1432عاملى، (داند  حلول و اتحاد مي
برخي از . كندشيخ حر براي رد ديدگاه كشف، به لوازم باطل اين ديدگاه در تصوف اشاره مي

اين لوازم، اعتقاد به عصمت و علم غيب در صاحب كشف، بطالن معجزه و رفع تكليف ديني 
گاه به خطا و  ست كه صاحب كشف هيچاش اين ا فرضِ صحت كشف، الزمه :نويسدوي مي. است

بنابراين، هر كس مدعى كشف شد يا . اشتباهى دچار نشود كه اين همان معناى عصمت است
ها  اند براى بيشتر آن صوفيان ادعا كرده. برايش كشف حاصل گشت، بايد قائل به عصمت وى شد

.  )114: ق1432، عاملى(شود كه اين سخنى بيهوده و محكوم به بطالن است  عصمت حاصل مى
چنين الزمة صحت كشف، علم غيب و يا شناخت بسيارى از امور غيبى است كه در اين  هم

آيد مقام و رتبة علم و دانش صاحب كشف، برتر از همة انبيا حتى اشرف  صورت الزم مى
ما أعلم ما وراء جدارى هذا اّال «: فرمود Jباشد، زيرا رسول خدا Jپيامبران حضرت محمد

 بوحى يو
ّ
گذرد  ام چه مى دانم پشت ديوار خانه شود، نمى ؛ جز با وحى كه به من الهام مى»حى الى

بر فرضِ صحت كشف و علم و دانش و : نويسد وي در ادامه مي ).115و114: ق1432عاملى، (
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آيد كه بر بسيارى از معجزات پيامبران و  آنند، الزم مى  كراماتى كه صاحبان كشف مدعى
شيده شود و نه تنها در زمينة آوردن معجزات، امكان برابرى و مساوات خط بطالن ك Dائمه

ها نيز  وجود داشته باشد، بلكه در صحت ادعاى پيامبرى و امامت آن Dائمه آنان با پيامبران و
هاست، براى همة مردم، امورى  كنندة ادعاى آن شك و ترديد به وجود آيد، زيرا داليلي كه ثابت

به عالوه، صوفيان قائلند با حصول كشف، همة تكاليف از  ).117: ق1432عاملى، (ممكن است 
شوند، در صورتى كه الزم، باطل و ملزوم نيز محكوم به بطالن است و مالزمه  انسان ساقط مى

. )120: ق1432عاملى، ( اند روشن است، چون خود، بدان اعتراف و اقرار كرده و مدعى آن شده
  .كندباطل يك ديدگاه، فساد آن ديدگاه را اثبات ميبنابراين شيخ حر با رد لوازم 

  روش رد مبنايي و زيرساختاري.  2 ـ 2 ـ 2

هايي استوار است كه ها و پايه قوام و استحكام هر ديدگاهي، بر يك سري اصول و زيرساخت
كنند؛ لذا اگر مباني ديدگاه معارض دين  هاي ساختمان را ايفا مي براي آن نظريه، نقش ستون

ترين و  بنابراين، يكي از محكم. و تخريب شود، تمام ساختمان ديدگاه فرو خواهد ريخت كشف
  . هاي نقد مكاتب، روش نقد مبنايي و زيرساختي است كارآمدترين روش

پردازد و  ها مي شيخ حر در رد اشاعره كه قائل به جبر هستند، به رد مبنايي ديدگاه آن
شود؛ حال  ن اين است كه تمام افعال از خداوند صادر ميمبنا و زيرساخت فكري آنا: نويسد مي
كه اين مبنا درست نيست، زيرا شكي نيست كه خداوند تنها خالق اجسام است، اما افعال و  آن

عاملي، (ها از بندگان است  حركات بندگان از اعراض است و آيات و روايات دالّ بر صدور آن
1376 ،1 :255.(  

دانند، به مبناي آن استناد  ه دليل عقلي ظنّي را معتبر ميوي در رد ديدگاه كساني ك
استدالل به خبر واحد، در اصول جايز «مبناي اعتقادات آنان اين است كه : گويد كند و مي مي

  پس اگر چنين اعتقادي دارند، چگونه به وسيلة خبر واحد بر چنين مطلب مهمي. »نيست
: ق1403عاملي، (اين برخالف روش آنان است  كنند؟ استدالل مي ـ  ـ حجيت دليل عقلي ظني 

350.(  

  روش استفاده از مباني طرف مقابل.  3 ـ 2 ـ 2

. توان از مباني و مطالبي كه مورد قبول اوست، استفاده كرد هاي مخالف، مي براي نقد انديشه
ول كند تا با تنظيم استداللي كه محتواي آن را از مطالب مورد قب در اين روش، متكلم سعي مي

خصم گرفته، عقايد او را رد كند؛ اگرچه ممكن است، خود متكلم آن مباني را قبول نداشته 
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بايد به اين نكته توجه . ها ندارد اي جز پذيرفتن آن ها را پذيرفته، چاره لذا چون خصم آن. باشد
داشت كه از شرايط استفاده از اين روش، اطالع دقيق و كافي از مباني و منابع طرف مقابل 

، متزلزل بانطخااست؛ در غير اين صورت، حتي ممكن است عقايد كالمي خود متكلم نيز نزد م
  .شود

ها به وسيلة رواياتشان و عدم قدرت  شيخ حر، استناد به كتب عامه را به خاطر احتجاج به آن
و  ندكن ردها را  توانند آنميكه نه  )54: 1ق، 1425عاملي، (داند ها بر انكار اين احاديث مي آن

وي حتي بيان  ).364: ق1403؛ عاملى، 242: ق1402عاملى، ( ها عاقالنه است نه معارضه با آن
رسيده ديگران را به واسطة آنچه به آن ملزمند و اعتقاد دارند، مجبور به  Dاز ائمه: كندمي

مباني مورد قبول خصم عليه خودشان  و ائمه نيز از )183: ق1403عاملي، (پذيرش حق كنيد 
ايشان با استفاده از  ).182: ق1403عاملي، ( كردندكردند و عليه آنان احتجاج مي فاده مياست

قياس، اجماع، استصحاب، اصل، مفهوم لقب، مصالح مرسله : اعتقاداتي كه عامه داشتند، از جمله
بر عدم حجيت اين موارد  Dكه ائمه كردند و با اينو مانند آن، عليه خودشان احتجاج مي

كه استدالل بر مطلب مهمي كنند، از شعر  ده بودند، مثالً در بسياري از موارد براي اينتصريح كر
كردند تا سامع بهتر بفهمد و بيشتر مورد قبول او قرار  كه نزد عامه حجت است، استفاده مي

  ).182: ق1403عاملي، ( گفتند گيرد؛ پس مطابق با مقتضاي حالِ سامع و بليغ سخن مي
از  jدگاه عامه، مبني بر خالفت خلفا و عدم قبول عصمت و امامت عليشيخ حر در رد دي

سنت و روايات و منابع آنان استفاده كرده است، زيرا آنان در روايات نصوص و  مباني اهل
 ).54: 1ق، 1425عاملي، (متهم نيستند، اگرچه در غير اين روايات متهمند  Dمعجزات ائمه

اين احاديث همه از : نويسدذكر كرده و مي jعليوي احاديث بسياري در عصمت و امامت 
چنين احاديث  مناقب خوارزمي است كه از شاگردان زمخشري و از اعيان علماي عامه است؛ هم

شود كه احاديثي ها تعجب مي از اينان و امثال آن. بسياري نيز از زمخشري روايت شده است
كنند و شبهه و تقليد بر ، سپس انكار ميكنندكنند، ولي اعتقاد ندارند و اعتراف ميروايت مي

وي در ادامه به كتب بسياري . كننداند، رد ميها آنچه را روايت كرده سپس آن. كندآنان غلبه مي
كند كه بر وزير و وصي بودن و اميرالمؤمنين بودن و امام متقين بودن سنت اشاره مي از اهل
  ).270: 3ق، 1425عاملي، ( كندداللت مي jعلي

قاضي عبدالجبار با وجود تعصب و عناد بسيارش، به اين احاديث طعن وارد : نويسدمي وي
ها درست نيست؛ به عالوه جايي براي  ها پرداخته است، ولي اين تأويل نكرده، بلكه به تأويل آن

: گويدپس از بيان احاديثي در اثبات امامت مي او ).249: 3ق، 1425عاملي، (تأويل وجود ندارد 
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ها امكان دارد و نه  آن كه نه رد است Dائمه قاطع براى اثبات امامت ها نص ديثاين ح
محال است  ،كثرت و تواتر ةواسطه احاديث ب همهانكار وجود اين  .ها عاقالنه است معارضه با آن

ها صراحت  زيرا بيشتر آن ،شود گمراهى مى يويل كند، دچار نوعأها را ت و هر كس بخواهد آن
اگر بخواهند اين احاديث را رد . نديستويل نأبه طورى كه قابل هيچ گونه ت ،دارند براى مقصود

؛ عاملى، 242: ق1402عاملى، ( نندكرد  ،اند ها نقل كرده احاديثى را كه آن ةبايد بقي ،كنند
عاملي، (شوند  آنان اگر انصاف داشته باشند، ملزم به قبول اين روايات مي ).364: ق1403
تر از شهادت براي نفي  به عالوه، نه تنها شهادت براي اثبات، مورد قبول .)347: 3ق، 1425

كه كسي كاري را نكرده، جز در موارد نادر مورد قبول  است، بلكه حتي شهادت دادن به اين
بنابراين، شيخ حر  ).387: 3ق، 1425عاملي، (نيست؛ به عالوه، شاهد بر نفي متهم در آن است 

اني طرف مقابل، از جمله منابع و روايات مورد قبول آنان، به رد ديدگاه و عاملي با استفاده از مب
  .پردازدنظراتشان مي

  گامي ظاهري با طرف مقابل روش هم  . 4 ـ 2 ـ 2

گام شده و  هاي رد عقايد طرف مقابل، اين است كه در ظاهر چند قدم با او هم يكي از روش
با فرض همراهي با او، باز هم عقيدة او در مورد در جايگاه مناسب، به او نشان داده شود كه 

  . بحث، صحيح نيست و اشكال دارد
بسياري از اصحاب گذشته، در استداللشان به ظاهر همراه و موافق با : نويسد شيخ حر مي
. كردند پيروي و به آن عمل مي Dرفتند، اگرچه در باطن از سخنان معصومان خصم پيش مي

وي در بحث  ).31: ق1403عاملي، (را ملزم به پذيرش حق كنند  اين از آن جهت بود كه خصم
  همراهي كرده و به ظاهر عقيدة آنان را پذيرفته وكشف و رد نظرية تصوف، ابتدا با صوفيان 

افتد امورى  بسيار اتفاق مى. آور نخواهد بود به فرض اگر كشف نيز حاصل شود، يقين: گويدمي
گردد و كسى كه  فساد و بطالنش براى او پديدار مى ،ز آنولى پس ا ،شود براى انسان كشف مى

 گونه محكوم به بطالن است شوند نيز همين كند و يا برايش مدعى كشف مى ادعاى كشف مى
  . )114: ق1432عاملى، (

  روش اثبات بطالن آموزه  . 5 ـ 2 ـ 2

ض با دين در روش اثبات بطالن آموزه، به طور مستقيم به رد و نقد آموزة كالمي معار
شود آموزة مورد نظر، باطل و داراي  پرداخته و با استدالل مرتبط و مناسب با آموزه، اثبات مي

  . اشكال است
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پرداخته و با برده و به ابطال آرا و مذاهب باطل شيخ حر اين روش را بسيار به كار 
با استفاده از روش بطالن او يكي از ادلة رد مجبره را . هايي، عقايد آنان را رد كرده است استدالل

كند كه در كتاب، سنت و كالم جميع عقال، فعل به بنده اضافه و نسبت آموزه چنين بيان مي
تا » اياك نعبد و اياك نستعين«هايي مملو و پر است؛ از  شود و قرآن از چنين نسبت داده مي

خواهد  و قرينه مي اين اسناد حقيقي است، زيرا حمل بر مجاز، دليل. »يوسوس في صدور الناس«
عاملي، شماره بازيابي (و اگر قرينه و دليلي نباشد، حمل بر حقيقت قطعي و معين است 

كه فعل، فعل بندگان است و انسان با اراده و اختيار خود اعمال را  وي با بيان اين ).11: 1/3147
  .كند دهد، بطالن جبر را ثابت ميانجام مي

واهللا «بر در مجبره كه به ظاهرِ بعضي آيات، از جمله چنين در رد ديدگاه ج هم شيخ حر
شود؛ يعني خداوند  اين آيات حمل بر مجاز مي: نويسد اند، مي استناد كرده »خلقكم و ما تعلمون

جا كه ادلة اختيار و رد جبر و تفويض بسيار  پس از آن. ارادة خلق اسباب و لوازم كرده است
  ).12: 1/3147شماره بازيابي  ي،عامل( است، تأويل اين آيات واجب است

در خبرهايى كه صاحبان  ،كه ظاهر است طور همان: گويدوي در اثبات بطالن كشف مي
: ق1432عاملى، ( ها نيست دهند، اختالف بسيار زيادى وجود دارد كه نياز به بيان آن كشف مى

داليل  ،و كرامات دهند، خالف آن فراوان ظاهر شده است چه را صوفيان از آن خبر مى آن ).117
: ق1432عاملى، ( كنند، مردود و محكوم به بطالن است و براهينى كه بر واليت خود ابراز مى

118( . 
 ،كه موجب اين ديدگاه غلط شدهرا يه، ابتدا رواياتي قفديدگاه وااثبات بطالن شيخ حر در 

شده است كه شيخ  واقفيه ةگويد كه اين روايات و مانند آن باعث شبه يمسپس و كند ميبيان 
گاه واقفيه و رواياتي كه به آن ددي ليل در رددچندين  گاه آن. اند و ديگران آن را باطل كرده

  . پردازدو به اثبات بطالن آموزه مي )225: 4ق، 1425عاملي، ( آوردمي ،اند استناد كرده

  روش ارجاع به بديهيات   . 6 ـ 2 ـ 2

. ض و مقابله با خصم، روش ارجاع به بديهيات استهاي رد مكاتب معار يكي ديگر از روش
  . شود، زيرا كسي نمي تواند بديهيات را انكار كنددر اين روش، راه دفاع بر خصم بسته مي

شيخ حر در برخي موارد، از جمله در رد جبر و ديدگاه مكاتب معارض به بديهيات ارجاع 
اند كه در مقابل طاعت يا معصيت، او قادر دهر عاقلي قطعاً و بالوجدان مي: نويسددهد و مي مي

باشد و اين بديهي و ضروري است و هر عاقلي فرق بين سقوط از به انجام يا ترك آن كار مي
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چنين  وي هم ).10: 1/3147عاملي، شماره بازيابي ( فهمدبام و پايين آمدن از پله را مي پشت
داند و در بيان بديهي بودن اين امر،  ح ميضرورتاً مدح بر احسان را نيكو و ذم بر احسان را قبي

آيا به واسطة طلوع خورشيد، فردي مدح شده و يا به واسطة غروب : كند اين سؤال را مطرح مي
و نيز اگر افعال ما مخلوق ) 10: 1/3147عاملي، شماره بازيابي ( خورشيد، كسي ذم شده است؟

ي كه با او حضرت را شهيد كردند، و بين شمشير jخداوند باشد، نبايد فرقي بين قاتل حسين
بنابراين وي با ). 10: 1/3147عاملي، شماره بازيابي (كه اين فرق بديهي است  بگذاريم؛ حال آن

  .پردازد توجه به بديهيات و امور وجداني و بالفطره، به رد مكاتب معتقد به جبر مي

 روش بيان حكايت و مثال.  7 ـ 2 ـ 2 

. گذارد و روشي در رد مكاتب معارض است عميقي در خصم مي بيانِ حكايت و مثال، تأثير
برخي : نويسدوي مي. شيخ حر در رد ديدگاه قائالن به جبر، از اين روش نيز استفاده كرده است

اي از عامه و برخي علماي شيعه در مجلس خلفاي عباسي اند كه قاضي علماي ما حكايت كرده
چگونه جزايش : خليفه گفت. ا دزديده بود، آوردندجمع بودند كه مردي بلندقد كه پولي ر

! يا اميرالمؤمنين: فرد به شيخ گفت. زنم سي ضربه شالق به او مي: دهي؟ قاضي پاسخ داد مي
سي ضربه تازيانه : چه مجازاتي؟ فرد شيعي گفت: قاضي گفت. مجازات ديگري هم مانده است

بلندقدي او به اختيار خودش بوده؟  مگر: قاضي گفت. هم به خاطر بلندقد بودنش بايد بخورد
 عاملي،(ها به اختيار خودش بود؟ پس قاضي سكوت كرد آيا ربودن درهم: فرد شيعي گفت

  .و به بطالن اعتقاداتش پي برد )12: 1/3147شماره بازيابي 

 مطالبة دليل از طرف مقابل  و طرح سؤالروش   . 8 ـ 2 ـ 2

لذا يكي ديگر از . اش كرد جه اشتباه در عقيدهتوان با طرح سؤال، خصم را متو گاهي مي
  . هاي رد مكاتب معارض، روش طرح سؤال است روش

شودبا روش طرح سؤال وارد مي ،مكاتب باطل شيخ حر گاهي براي رد .كشف در  وي در رد
تر از آن  بلكه فراتر و بزرگ ،نظير اين كشف :گويدكند و ميسؤالي را طرح مي ،ديدگاه تصوف

بنابراين، چه فضيلتى در كشف است و اهل كشف از چه . شود زدگان حاصل مى كفّار و جنبراى 
جا رايج است كه نظير اين كشف برايشان  همه ،مزيتى برخوردارند؟ در مورد كفار هند و ديگران

ولى در دين، چنين  ،اند ها بوده اين رياضت ةكنند بلكه اينان و امثالشان اختراع ،شود حاصل مى
سؤال و اند،  داشته  اگر از كسانى كه ادعاي كشف ).119: ق1432عاملى، ( ارد نشده استچيزى و
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له از مسائل مشكل معروف بين علما و دانشمندان ئكشف تنها يك مسة به وسيلدرخواست شود 
كه از شخص  آن بى ،و يا اخبار و احاديث و يا كارى نظير آن را به تحقيق و بررسى بپردازند

طور يقين محكوم به   اش آشكار و ادعايش به كه عجز و ناتوانى خواهيد ديد ،ه شودمعينى نام برد
چنين  هم .اى نخواهد بود لهئترين مس قادر بر تحقيق و بررسى كوچك بطالن است و قطعاً

به چه دليل در احاديث و اخبار، ذكر و يادى از پاسخي براي اين سؤال نخواهند داشت كه 
شود كه چنين موضوعى  سان، مشخص مى بدين! ه ميان نيامده است؟بلكه نامى از آن ب ،كشف
  ).120: ق1432عاملى، ( از ريشه و اساسى برخوردار نيست شرعاً

  نتيجه
اين مرحله . شود گويي به شبهات به كار گرفته مي دفاع به معناي خاص كلمه، دربارة پاسخ

گويي به شبهات پرداخته  پاسخشيخ حر نيز بسيار به . همواره مورد توجه متكلمان بوده است
اي كه  هر شبهه .است، ليكن بيشترِ شبهاتي كه مطرح كرده، ناظر به اعتقادات مذهب شيعه است

شود، يا به جهت اشتباه و اشكال در صورت استدالل آن است و يا به جهت بطالن ماده  وارد مي
دي، پاسخي كه ناظر به روش در آثار شيخ حر عاملي در رد شبهات اعتقا. رفته كار و مقدمات به

به شيوة رد مادة استدالل، گويي  در پاسخ ، امااشكال در صورت استدالل باشد، چندان يافت نشد
توان به روش رد لوازم و مباني  ها مي هاي متعددي استفاده كرده است كه از جملة آن روش از

گر، روش تنبيه به  شبههشبهه، روش پاسخ نقضي، روش ذكر مثال و تشبيه، روش رد استدالل 
  . اشاره كرد روش تنبيه به مقتضاي حال و شرايط،استثناي موجود و 

در اين مرحله، متكلم حالت . هاست رد مكاتب معارض، آخرين مرحله در دفاع از آموزه
دهندة كمال مكتب متكلم است، بسيار اهميت  كه نشان اين مرحله به جهت آن. هجومي دارد

هاي معارض، رد  هاي مختلف، از جمله لوازم فاسد ديدگاه ين مرحله با روششيخ حر در ا. دارد
گامي ظاهري با طرف مقابل، اثبات  مبنايي و زيرساختاري، استفاده از مباني طرف مقابل، هم

مطالبة دليل از  و طرح سؤالروش  بطالن آموزه، ارجاع به بديهيات، مطالبة دليل از طرف مقابل،
   .مكاتب معارض پرداخته استبه رد  طرف مقابل،
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