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روششناسی کالمی محقق کرکی
عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
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علی اصغر رضایی
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چکیده
محقق کرکی از عالمان برجسته شیعه در قرن دهم هجری است که شهرر ا در
علم فقه اصول فقه بوده ،در سها ر علهو نیه تبحهر داشهت ا ه انی مهم ی،
مت اسب با نیازهای عصر خو ش به مباحث کالمی ،مخصوصاً امامت خاصهه ر د
پییا کرده است محقق کرکی در استیالال کالمی خهود از ر عقلهی نقلهی
استفاده کرده از علومی چون م طق ،معرفت ش اسی ،فلسفه ،ادبیا  ،اصهول
برره گرفته است از د گر ژگیهای ر شهی محقهق کرکهی مهیتهوان بهه بیهان
د یگاهها نظرا فرقهها صاحبنظران در بسیاری از مواضه ،،نقهی بررسهی
آنرا اشاره نمود
واژههای کلیدی :محقق کرکی ،ر
نقلی

ش اسی ،ر

کالمی ،ر

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،رایانامه.(soleimani@isca.ac.ir) :
 .2دانش پژوه سطح  ،4مؤسسه آموزش عالی امام صادق (نویسنده مسئول).

عقلهی ،ر

شماره  ،107صفحه121 – 107 :

 )1زندگی نامه ،شخصیت و آثار
علی ب حسی به عبهیالعالی عهاملی -بها ک یهه «ابوالحسه » لقهب «محقهق
کرکی» -در سال  078هه ق در ر ستای کرَکِ نوح ،از ر ستاهای جبل عامهل لب هان
از تواب ،بعلبک ،چمم به جران گمهود تحصهیال ابتهیا ی خهود را در همهان م طقهه
شر ع کرد سپس برای فراگیری علو د ی ،ارد حوزه علمیه کرَک شهی پهس از آن
به ر ستای «مِیس» رفت از اساتیی برجسته آن حوزه ش اخته شی چ ی سالی نیه در
«جب »،لب ان ممغول تحصیل بود پس از آش ا ی با علهو اسهالمی در حهوزه علمیهه
جبل عامل ،رهسپار حوزه دممق شی شرر «الخلیل» کمور مصر ،د مقصی بعهیی ا
بود ا مان در سال 989هه ق به نجف هجر کهرد در آن د ارممهغول تهیر س بهود
کهار
که پیکی از دربار ا ران شاه اسماعیل صفوی بر ا ارد شی ا را بهرای تهال
به دربار ا ران دعو کرد ا در سال 929هه ق م اصب رسمی را رها کهرد بهرای امهر
تیر س راهی شرر نجف شی ،اما بار د گر در سال  939هه ق در زمان شهاه ترماسهب
پسر شاه اسماعیل ا ل ،به ا ران بازگمت ،بعی از پ ج سال اقامهت در ا هران ،در سهال
948ه ق که  79سال داشت مجیداً به نجف بازگمت در  80ذی الحجه همهان سهال
به سیله زهر توسط عیهای از متعصبان اهل س ت به شراد رسیی؛ در جهوار مرقهی
بهه خهاک سهپرده شهی :ر کط قسهط ط ی9 ،8482 ،ط 744؛ امهی ،
امیر الموم ی
0 ،8483ط 288 -280؛ حسون8 ،8423 ،ط )283 -807
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 .1اساتید و شاگردان

محقق کرکی ،عال ه بر اساتیی مما خ شیعه ،از عالمان اهل سه ت نیه در فقهه
حی ث برره برده اجازاتی از آنان گرفته است که میتوان به اسهاتییی ههمچهون ابهی
حیی زکر ا انصاری کمال الی ابراهیم ب محمی ب ابی شر ف قرشی اشهاره کهرد
از بی اساتیی امامیه میتوان به علی ب هالل الج ائری ،سیی حییر عاملی ،ابراهیم به
الحس الوراق الیراق ،ابی حیی زکر ا انصاری ،کمال الی ابراهیم ب محمهی به ابهی
شر ف قرشی اشاره نمود :حسون8 ،8423 ،ط  ،283 -807آقها به رت تررانهی،8483 ،
8ط 833 83؛ همهههو6 ،8438 ،ط 36 ،9؛ خوانسههههاری7 ،8398 ،ط  )869تعههههیادی از
شاگردان برجسته ا عبارت ی ازط أبوالبرکها  ،أبهو المعهالی ،أحمهی به خهاتون ،حسه

استرابادی جرجانی ،عبی العالی کرکی ،عبی اهلل دی ،محمی استرابادی ،محمهی ابرهری
حموی ،نعمة اهلل حلیی ،حی بحرانهی :امهی 0 ،8483 ،ط 288؛ سهبحانی ،بهیتها49 ،؛
قمی2 ،8360 ،ط 388؛ آقا به رت تررانهی8 ،8483 ،ط 264 99؛ 4ط 843 888؛ 88ط
209؛ 83ط 888؛ 84ط 68؛ 26ط )276
 .2آثار

محقق کرکی عالمی پر تألیف است تألیفا ا بالغ بر صی کتاب رسهاله شهرح
در علو مختلف میرسیط
الف) آثار کالمی1ط آثار کالمی محقق کرکی را میتوان به د دسته تقسیم کردط

 )2کتبی که در ک هار مباحهث اعتقهادی ،موضهوعا د گهری ههمچهون مباحهث
اخالقی فقری نی ذکر شیه است در دسته د میتوان به رسهالة ال جمیهة رسهالة
اث تا عمرة مسألة اشاره کرد
البته محقق کرکی آثار د گری همچونط جام ،المقاصی رسالة صالة الجمعهه نیه
دارد که در آنرا به برخی از معارف عقییتی اشاره کرده است اما مطالهب عقیهیتی آنرها،
انیک بوده در زمره کتابهای فقری محسوب میشونی
الز به ذکر است هیچ ک از کتب رسالههای کالمهی محقهق کرکهی ،شهرح ها
تعلیقه بر مت خاصی نیست بلکه تمامی آنرا مت تألیفی ی میباشی
ب) آثار فقهی :جام ،المقاصی ،حاشهیه ارشهاد األذههان ،حاشهیه اللمعهة الیممهقیة،
حاشیه مختصر ال اف ،از ا میان ،کتاب جام ،المقاصهی -کهه شهرح قواعهی االحکها
عالمه حلی است -کی از مرمتر م اب ،فقری شهیعه اسهت نقهل قهولی از صهاحب
جواهر معر ف است که گفتهط اگر ن د فقیری سه کتاب جام ،المقاصی ،سائل المهیعه

حسون در کناار ککار آثاار کممام مح ار کرکام در جااد خااف مکتاا کتااب «حیاا لممح ار
محمد ّ
 .1جناب شیخ ّ
مجاول و باا یریی ام بار لساا
راورج
باه
لیشاان
کممم
آرلء
به
سوم،
ّد
ا
مج
در
باشد)،
مم
جاد
21
(که
لمکرکم و آثاره»
ّ
لرول دین پردلخته لست که چینش آن به شرح کیل ممباشد :یعری عام کمم ،یوحید (رفاج ،حادو عاامم ،غار
خاره).
(عامه و ّ
لمهم) ،عدل ،ن وج ،لمامت ّ
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 )8آثار کتب کالمی محض؛ در دسته ا ل ،ا ه کتهب قهرار مهی گیرنهیط تعیهی
 ،جواب السؤال ع إثبا المعی  ،نفحا الالههو فهی
المخالفی ألمیر المؤم ی
لع الجبت الطاغو  ،المطاع المجرمیة فی رد الصوفیة ،اثبا الرجعة
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جواهرالکال باشی به کتاب د گری نیاز نیارد؛ همچ ی صاحب عر ه گفته استط سه
کتاب جام ،المقاصی ،سائل مست ی المیعه نراقی ،برای هک مجترهی کهافی اسهت
:ر کط حسون2 ،8423 ،ط )349

ج) آثار اخالقی :الهیعوا

الفوائهی،

:حسهون2 ،8423 ،ط 388؛ قسهط ط ی،

744 ،9 ،8482؛ امی 0 ،8483 ،ط 288؛ آقها به رت تررانهی3 ،8483 ،ط 436؛ 4ط 93
280 843؛ 9ط 279 886 00؛ 7ط 844؛ 83ط 308 363 879؛ 22ط 208
326؛ جمعی از مؤلفان3 ،8424 ،ط )383
ا مان در زمی ه اجتماعی سیاسی کتاب ا رساله مستقلی نیارد لی ضهم آثهار
خهراج پرداختهه اسهت
فقری کالمی خود به مباحثی همچون ال ت فقیه ،قضها
:حسی ی زاده)03 ،8307 ،

 )2شیوه تدوینی و تألیفی محقق کرکی
متکلمان با توجه به اهیاف رسهالتههای کالمهی :تبیهی  ،اثبها دفهاع) آثهار
متعیدی نگاشته در آنرا به شیوههای گوناگون عمل کردهانی بیمتر تال محقهق
کرکی در حوزه اعتقادا  ،بر اثبا دفاع از حر م ال ت امامت متمرک اسهت البتهه
در ضم آثار ا مان به طور اجمال ،مطالبی پیرامون سا ر مباحث اعتقهادی بهه چمهم
میخورد ،مثالً در مقیمه د از رساله صالة الجمعة در مورد ال ت فقیه نظهرا قابهل
توجری را مطرح کرده است :حسون4 ،8423 ،ط )263
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محقق کرکی در هر سه مقا است باط ،اثبا دفاع ،از عقل نقل استفاده کهرده،
گاهی ادله عقلی گاهی ادله نقلی را مقی کرده اسهت در بیهان آراو اقهوال د گهران،
گاهی نظر خود را مقی کرده ،گاهی به عکس عمل کرده است
با ذکر ا
میپرداز مط

مقیمهه ،بهه تبیهی ر

تهی ی محقهق کرکهی در آثهار کالمهیا

نفحات الالهوت فی لعن الجبت و الطاغوتط ا

کتاب در زمان شاه اسهماعیل

صفوی نوشته شیه در آن از جواز لع کردن نواصب معانیان اما علهی سهخ
گفته است ،از پ ج فصل تمکیل شیه است محتو ا ا فصول ،به ترتیهب عبارت هی
ازط مع ای لع  ،عباد بودن لع  ،افرادی که مورد لع قرار گرفتهانی ،جهوب ها جهواز
لع نقی نظر ه عیالت صحابه هرچ ی در ا رسهاله از ر نقلهی عقلهی اسهتفاده
کرده لی برره بیمتر ا مان در سه مقا است باط ،استیالل دفهاع ،از کتهاب ،سه ت

تار خ میباشی ،در مقا است باط ،از دال ل عقلی هم برره برده است
تعیین المخالفین ألمیرالمؤمنین

ط محقق کرکی ،در ا

کتهاب بهه معریفهی

م حرفان از راه ا مهان پرداختهه انگیه ه دشهم ی آنرها را بها
مخالفان اما علی
استفاده از کتاب ،س یت قا  ،تار خی بیان میک ی هر چ ی در مقا اسهت باط ههم از
نقل برره برده هم از عقل ،لی استفاده بیمتر ا مان از ادلهه نقلهی مهیباشهی ا مهان
را ذکر کهرده 80 ،نفهر
بعی از ذکر ک مقیمه ،نا  28نفر از مخالفان امیرالموم ی
را نفر  ،در مورد  3نفر توقف میک ی
اثنتا عشرة مسألةط در ا

رساله ،د ازده مسأله مورد بحث قهرار گرفتهه کهه نهه

النجمیةط محقق کرکی در ا

رساله کم حجم ،مطالب کلیی کال

فقهه کهه ههر

مکلفی با ی به انیازه الز از آنرا بررهم ی باشی را بیان کرده است ا ه رسهاله دارای د
بخش کالمی فقری میباشی ا مان در بخش ا ل ،اصول د ه را بهه ترتیهب توحیهی،
عیل ،نبو  ،امامت معاد در پ ج فصل به صور خیلهی خالصهه تبیهی مهیک هی،
برای اثبا آموزههای اعتقادی ،از عقل ،نقل گ ارشا تار خی بهه انفهراد ها بهه نحهو
ترکیبی برره میبرد در فصل ا ل که بحث از توحیی است از ر عقلی نقلهی برهره
میبرد
از باب نمونه ،در بحث توحیی :فصل ا ل) ،با تقسیم موجودا به ممکه

اجهب،

خیا نی را از ا صافِ موجودا حادث ت ه میک ی ،همچ ی آ ه شهر فه  لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ را شاهی ا

میعا قرار میدهی :همان)28 ،

در بحث عیل :فصل د ) بهه اسهت اد قاعهیه حسه

قهبع عقلهی ،خیا نهی را از
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مسألهی آن ،فقری ک مسأله ،م طقی د مسأله هم کالمی است مسهأله ا ل ا ه
رساله که مربوط به مباحث م طق است بهه مفرهو ش اسهی الفها ی همچهونط مفهرد،
مرکب ،مجاز بیان اقسا داللت پرداخته است در مسأله د د ازدهم کالمهی ا ه
رساله که موضوع آن ،حی ث عالَم اثبا غرضم یی خیا نی مهیباشهی ،ههم در مقها
استیالل ،هم است باط هم دفاع ،از ادله عقلی فلسفی برره گرفته است ی در ا ه
رساله ابتیا اقوال فالسفه را تحت ع وان «نظر الحکیم» ،سپس آراو مختلف متکلمهان
شیعه اهل تس را مطرح کرده با ادله عقلی فلسفی ،نظر اجترادی خهود را ذکهر
کرده در پا ان از ادله نقلی :آ ا ر ا ا ) به ع وان شاهی استفاده میک ی
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ارتکاب قبائع اخالل به اجب ت ه میک ی :همان)
در بحههث نبههو :فصههل سههو ) بههرای اثبهها نبههو رسههالت خاتمیههت
جرهانی بهودن رسهالت آن حضهر  ،در ک هار کتهاب سه ت ،بهه
پیهامبراکر
گ ارشا تار خی ،همچون انمهقاق قمهر جوشهش آب از بهی انگمهتان مبهارک آن
حضر است اد میک ی :همان)28 ،
در بحث امامت :فصل چرار ) برای اثبا ِ امامت عامه خاصهه عصهمت امها  ،از
قاعیه حکمت قاعیه لطف استفاده میک ی ،با است اد به آ ه ال ت :مائیهط  ،)99آ هه
مباهله :آل عمرانط  ،)68آ ه امامت :بقرهط  )824آ ه تطریهر :احه ابط  )33امامهت
را اثبا میک ی :همان )23 ،در بحث معاد :فصل په جم) از
بالفصل امیرالمؤم ی
آ ا ر ا ا برره جسته است
در ا رساله ،فقط به اثبا عقا ی شیعه پرداخته ،متعرض اقهوال آراو مههاهب
متکلمان د گر نمیه است
اثبات الرجعةط محقق کرکی ،در ا

رساله به تبیی

اثبا رجعهت کهه کهی از

معتقیا شیعه میباشی ،پرداخته است البته نسبت ا رساله به محقق کرکهی مهورد
شک است اصل رساله هم موجود نیست :حسون2 ،8423 ،ط )926
جواب السؤال عن اثبات المعدومط ا

رساله -که اک ون موجود نیست -پاسهخ

به پرسمی بوده که فردی درباره معی از محقق کرکی کرده است
المطاعن المجرمیة فی ردّ الصوفیةط درا
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رساله ،صوفیه مخصوصهاً ابومسهلم

خراسانی مورد انتقاد مهمت قرار گرفته حکم جوب برائت از آنرها از طهرف محقهق
کرکی صادر شیه است کل سوال جواب در ا رسهاله هک صهفحه بیمهتر نیسهت
:حسون2 ،8423 ،ط )388
رساله صالة الجمعة :هرچ ی ا

رساله فقری است لی محقق کرکهی در مسهاله

د از ا رساله به بحث ال ت فقیه جانمی ی فقیه عادل امهامی از جانهب حضهرا
در زمان غیبت پرداخته است ی با است اد به اجماع ر ا ا مختلهف،
معصومان
مخصوصا حی ث عمر ب ح ظله به اثبا ا امر مرم میپردازد هر چ ی ر ا مهان
کامال نقلی است لی میکوشی محتوای نقلی را در قالب ساختاری عقلهی ارائهه ک هی
:همان4 ،ط 263؛ حسی ی زاده)06 ،8307 ،

 )3کارکرد علوم در روش شناسی کالمی محقق کرکی
علم کال  ،همچ انکه بر بسیاری از علو  ،به ژه علهو د هی انسهانی بهه طهور
مستقیم ا غیر مستقیم ،تاثیرگههار اسهت ،از علهو عقلهی نقلهی بسهیاری نیه برهره
میگیرد در ا جا به علومی که محقق کرکی در کتب پژ هشهای کالمهی خهود از
آنرا برره گرفته است ،اشاره میک یم
الف) استفاده از علوم عقلی
 .1معرفت شناسی

 .2منطق

آش ا ی با م طق کاربرد آن در همه علو  -به ژه علو عقلهی -ضهر ری اسهت
برا اساس ،عمو متکلمان ،از قواعی م طقی برای اهیاف کالمی خود برره گرفتههانهی،
اما برخی از آنان ،در تألیفی جیاگانه :مان یط تره ب الم طق تفتهازانی ،تجر هی الم طهق
خواجه نصیرالی طوسی ) ،ا در مطل ،آثار کالمی خود :مان هیط قواعهی المهرا ابه
میثم بحرانی ،ارشاد الطهالبی فاضهل مقهیاد ،معهارج االفرها احمهی کفعمهی) مسها ل
م طقی را طرح کردهانی محقق کرکی دارای اثر مستقلی م طقی نیست ،لهی در ا لهی
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معرفت ش اسی به صور ک علم می ن ،از علو جی ی پی یهای نو به شهمار
میر د ،لی عیهای از متکلمان اسالمی در طلیعه آثار کالمی خهود ،برخهی از مباحهث
آن مان یط امکان معرفت ،اقسا معرفهت ،ابه ار راهههای معرفهت پاسهخ بهه شهبرا
سوفسطائیان شکاکان را بررسی کردهانی :بهه طهور نمونهه ،ر کط حلهی808 ،8483 ،؛
تفتازانی8 ،8489 ،ط 809؛ رازی08 ،8488 ،؛ طوسهی)49 ،8489 ،؛ چ هانکهه عهیهای
د گر از متکلمان در مباحث مربوط به نفس مقوله کیف :در مبحث مربوط به جهواهر
اعراض) درباره ی معرفت بحث کردهانی :بهه طهور نمونهه ،ر کط الهیجهی ،بهیتها2 ،ط
399؛ همو )847 ،8303 ،فالسفه اسالمی نی در فصلهها م اسهبتههای گونهاگون،
مباحث بسیار ارزنیهای را در ا باره بیهان کهردهانهی :ر کط صهیرالمتالری 8 ،8908 ،ط
266؛ طباطبا ی296 -298 ،8486 ،؛ مطرری36 ،8378 ،؛ همو ،بهیتها8 ،ط 99؛ همهو،
8 ،8484ط  )299محقق کرکی ،درباره مباحث معرفت ش اسهی بحثهی مطهرح نکهرده،
لی از مفاهیم مسائل آن در موارد ل  ،برره گرفته است بررهگیری از علم ضهر ری
بی ری :محقق کرکهی ،)39 ،8483 ،ممهاهیا متهواترا :همهان ،)38 ،ا لیها
:همان )68 ،از آن جمله است
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مسأله از رساله «اث تاعمرة مسألة» به مباحث مقیماتی الفاظ از جملهه مفهرد ،مرکهب،
مجاز اقسا داللت پرداخته اسهت :محقهق کرکهی3 ،8489 ،ط  )887ی در مباحهث
مختلف کالمی از قواعی م طقی استفاده کرده اسهت برهرهگیهری از قیهاس اقترانهی در
لم کرده است :محقق کرکهی،)46 ،8483 ،
اثبا ملعون بودن کسی که به علی
استفاده از برهان خلف برای اثبا لطف بودن امامت :همان ،)47 ،مسا ی بهودن لهم
:همهان ،)49 ،برهرهگیهری از قیهاس برههان
به علی با لم به پیامبر اکر
خفی :محقق کرکهی8 ،8489 ،ط  )68 -68تمثیهل :همهو )20 ،8483 ،از آن جملهه
است
 .3فلسفه

محقق کرکی در شمار آن دسهته از متکلمهان شهیعی اسهت کهه از ر عقلهی-
فلسفی برره گرفته پاره ای از مفاهیم قواعی فلسفی آراو فالسهفه حکمهاو را در
خیمت ا ثبا عقا ی د ی قرار داده است به طور نمونه ،موجودا را بهه ممکه
اجب تقسیم کرده ،ا گونه تبیی مهیک هیط ممک ها حهادث هسهت ی بهرخالف
اجب تعالی ،لها جسم عرض جوهر مرکب نمیباشی؛ چرا کهه ا ه هها از ا صهافِ
حادث هست ی :همو8 ،8489 ،ط )68
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همچ ی در بحثِ حی ث عالم :اعم از ماد ا مجردا ) ،از مهؤثیر بهودن اجهب
تعالی :همان3 ،ط  ،)880نی در بحث حی ثِ ممک ا به قی م زمهانی ،علهت ،معلهول،
امکان ،محل حوادث بودن عی تخلفپه ری معلهول از علهتِ تامهه سهخ بهه میهان
آ رده است :همان ،)828 ،در پا ان میگو ی ذا اجب تعالی ،غا هت غهرض فعهل
خیا نی میباشی :همان)828 ،
ی در برخی مسائل ،ادله فالسفه را بر آراو د گر ترجیع داده است به طهور مثهال
در بحث حی ث عالم ،نظر حکماو متکلمان را تقر ر کرده در پا ان می گو هیط «قهول
الحکیم اقرب» :همان)889 ،
در پا ان ادآ ر میشو م که در آثار محقق کرکی ،موردی افت نمهی کهه از علهو
طبیعی ا ر اضی مان ی آنرا استفاده کرده باشی

ب) استفاده از علوم نقلی

محقق کرکی ،در بیمتر علو تبحر داشته آثار متعهیدی از ی بهر جهای مانهیه
است ،از جملهط علو  ،علم ادبیا اعم از لغت ،صرف ،نحهو ،معهانی ،بیهان اسهت ههر
چ ی ا مان در زمی ه ادبیا عرب دارای اثر مسهتقلی نیسهت ،لهی در کتهب مختلهف
فقری ،اصولی کالمی خود از ادبیا استفاده افهری بهرده اسهت ،کهه نمونهههها ی را
ادآ ر میشو مط
ا مهان ،پهس از بیهان مع های لفه ِ جاللهه «اهلل» «رب» ،م مهأ اشهتقاق کلمههه
«الرحم » «الرحیم» را کلمه رحمة دانسته گفته استط رحمهت رحمانیهه مخهت
به دنیا رحمت رحیمیه مخت به آخر است :حسون3 ،8423 ،ط )87

کی از م اب ،اثبا تبیهی اعتقهادا
احاد ث نبوی ر ا ا امامان معصو
د ی است ،عمو متکلمان اسهالمی -البتهه بها تفها ممهرب ر  -از آن برهره
گرفتهانی محقق کرکی نی عال ه بر ادلهه عقلهی آ ها قرآنهی ،در مهوارد م اسهب ،از
برره برده است از باب نمونه ،با است اد به حهی ث نبهوی «مه
احاد ث معصومان
ما لم عرف اما زمانه ما میته جاهلیة» امامت را از اصول د میدانی :حسهون،
بهه حهی ث نبهوی
9 ،8423ط  ،) 368همچ ی برای اثبا جانمهی ی اههل بیهت
«أصحابی کال جو فبأ رم اقتهی تم اهتهی تم» احاد هث د گهر تمسهک کهرده اسهت
:همان ،) 378 ،به خصوص اشاره به اقعه غهی ر خهم کهرده فرازهها ی از فرمها ش
:م ک ت مولی فرها علی مواله) را نقل مهیک هی :همهان )304 ،از
پیامبر اکر
طرفی استفاده ا مان از احاد ث متعید در بحث نبو امامت :محقق کرکهی،8489 ،
8ط  ،)68حی ث قیسی در بحث افعهال خیا نهی :محقهق کرکهی3 ،8489 ،ط  )899از
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همچ ی در مع ای لغوی لع :محقق کرکهی ،)28 ،8483 ،بضهعه :همهان،)04 ،
المحادة :همان )26 ،استفرا تقر ری بودن هم ه برای ت بیه در فهراز «أ لسهت أ لهی
بکم م أنفسکم» :همان )99 ،داللت «إنما» بر حصر ،عطهف «الهه » بهر «اهلل» در
آ ههه شههر فه  99از سههوره مائههیه ،بررسههی اسههتث او «الیهها» بههرای اثبهها ال ههت امیههر
در حی ث نبوی «أنت م ی بم لة هار ن » :همان )09 ،نکتهه بالغهی
الموم ی
ض ،اهر در موض ،ضمیر :همان ،)98 ،متعیی بودن «مِه » جهاره بحهث مجهاز
قر ه بالغی در ذ ل آ ه شر فه  6مر م حی ث نبوی «العلماو رثة االنبیهاو» :همهان،
 )73از ف ون مختلف صرف نحو بالغت برره فرا ان برده است
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همه بیمتر در مورد اثبا
میخورد

ال ت امیر الموم ی

:همهان3 ،ط 92؛ 8ط  )63بهه چمهم

از آنجا که کی از م اب ،معرفت در علم کال  ،کتاب س ت است بررهگیهری از
آن ها مبت ی بر قواعی اصول فقه می باشی متکلم ناگ ر است با تسلط بر مباحث اصهولی
در موارد ل از آن ها استفاده نما ی محقق کرکی از فقیران برجسهته نامهیار شهیعه
به شمار میر د که بر مباحث قواعی اصولی فقری اشهراف تسهلط کهافی داشهته
در برخی موارد به آنرا پرداخته است
بهه آ هه «اکمهال د ه »
به طور مثال در بحث اثبا امامهت امیهر المهوم ی
است اد کرده بحث های اصولی همچون اجماع ،عا  ،خهاص ،رهور خهالف هاهر را
مطرح می ک ی :محقق کرکی )47 ،8483 ،همچ هی از م طهوق آ هه نه :همهان،
قر ه صارفه بر اراده مع ای مجاز :همهان ،)79 ،تهواتر :همهان)94 ،
 ،)98تخصی
طر ق ا لو ت :همان )66 ،استفاده کرده است
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است ادهای تار خی ،سرم مرمی در مباحث کالمی مربوط به نبو امامهت دارد،
لها آش ا ی با تار خ اسال برای متکلم ،ضر ری است ،چ انکه در بحثهای مربهوط بهه
اد ان ،مکاتب مهاهب نی آگاهی از تار خ الز است محقق کرکهی بهه تهار خ اسهال ،
قوف کامل داشته در مباحثی مان ی نبو امامهت مظلومیهت حضهر زههرا
عال ه بر است اد به آ ا ر ا ا  ،از نقلهای تار خی نی برهره بهرده اسهت معجه ا
مان ی انمهقاق قمهر ،جوشهیین آب از میهان
کراما پیامبر اکر امیر المؤم ی
انگمتان :همان ،)68 ،از جای در آ ردن درب خیبهر ،رد المهمس :همهان )62 ،م ه،
ارث حضر زهرا: همان )63 ،از آن جمله است
در پایان یادآور میشویم که در آثار محقق کرکی ،موردی یافت نشـد کـه اع علـو
طبیعی ،ریاضی و مانند آنها استفاده کرده باشد.

 )4جایگاه معرفت عقلی در روش کالمی محقق کرکی
مسائل علم کال به طور کلی به د دسته تقسیم می شونی ،برخی مسائل مها قبهل
حی هست ی :پیما حیانی) ،ع ی بی ن در نظر گرفت حهی با هی اثبها شهونی در
مقا اثبا  ،مقی بهر حهی مهیباشه ی برخهی د گهر ،پهس از حهی هسهت ی :پسها
حیانی)؛ ا دسته به نوبه خود د گونهانیط برخی مسائل ،ت را متوقف بر نقهل هسهت ی

به هیچ جه با عقل قابل اثبا نیست ی ،مان ی ج ئیها معهاد :صهراط ،میه ان ،کتهاب
) ،برخی د گر را ،هم از طر ق عقل میتوان اثبا کرد هم از طر هق نقهل ،مان هی
ضر ر جود اما عصمت افضلیت اما

ر ا مان در مسائل دسته د که متوقهف بهر نقهل هسهت ی نیه مان هی سها ر
متکلمان شیعه ،نقلی است می کوشی با آ ا ر ا ا به اثبا آنرا بپردازد :در ادامهه
خواهی آمی)
در مسائل دسته سو  ،نی می کوشی از ادله عقلهی اسهتفاده ک هی ،تها جها یکهه
امکان دارد مساله را به صور برهانی در قالب قیاس مطرح ک ی ،لی بها ا ه تفها
که صبغه نقل بیمتر از عقل است
با بررسی آثار کالمی محقق کرکی ،به ا نتیجه می رسیم که ا مان از عقل تفکهر
عقلی در سه مرحله استفاده مهی ک هیط  8اثبها عقا هی؛  2اسهت باط عقا هی؛  3دفهاع از
عقا ی بر ا اسهاس ،ا مهان حجیهت عقهل را په رفتهه در مباحهث اعتقهادی بهه نحهو
شا سته با سته از آن بررهگیری کرده است ،که نمونهها ی از آن را میتهوان در مباحهث
مربوط به ذا  ،صفا افعال الری مالحظه کرد :محقق کرکی3 ،8489 ،ط )828

 )5معرفت نقلی در روش کالمی محقق کرکی
از بحث پیمی به دست آمی که محقق کرکی در آن دسته از مسائل کالمهی کهه
اثبا آنرا از طر ق عقل نقل ممک است ،ر کرد نقلی داشته از عقل برره کمتهری
گرفته است؛ مان ی اثبا نبو :حسون3 ،8423 ،ط  )33امامت خاصه :اثبها امامهت
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در خصههوص دسههته سههو  ،ی مان ههی سهها ر متکلمههان بههرای اثبهها مسههائل
«پیما حیانی» از عقل براهی عقلی استفاده میک ی ،البتهه گهاهی ا قها بهه ع هوان
مؤ ی از نقل نصوص برره برده است به طور مثال ا مان درباره اصل توحیهی اثبها
صفا خیا نی ،عال ه بر عقل ،دلیل نقلی نی اقامه کرده؛ بها ا ه تفها کهه ا ل از راه
عقل ادله عقلی آن را اثبا میک ی ،سپس از نقل نی مؤ یاتی ارائه میدههی :محقهق
کرکی8 ،8489 ،ط  ،) 68همچ ی برای اثبا غا ت غرض افعال الرهی از ادلهه عقلهی
برره برده سپس از نصهوص مو هیاتی را متههکر مهیشهود :محقهق کرکهی3 ،8489 ،ط
 ،)828لی در بحث حی ث عالم کیفیت آن صرفا از اذله عقلی استفاده کهرده نظهر
حکماو را بر متکلمان ترجیع میدهی اشارهای به ادله نقلی نمیک ی :همان)880 ،
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امیرالمؤم ی

) :محقق کرکی)47 ،8483 ،

ی ،در ا مباحث ،عال ه بر استیالل عقلی ،از آ ا قهرآن ،ر ا ها تهار خ نیه
فقط به قهرآن تمسهک
استفاده کرده است؛ لی برای خاتمیت نبو پیامبر اکر
جسته است :همان) محقق کرکی ،زمانی که از قرآن استفاده مهیک هی آ ههای را بهه
ع وان دلیل ذکر میک ی ،ر ا ا شأن ن ل تبیی آ ا را نی از م هاب ،اههل سه ت
شیعه نقل کرده ،در پا ان جم،ب یی کرده نظر خود را بیان می ک ی مثالً در بحهث
 ،آ ه ال ت :مائیهط  ،)99آ هه
امامت خاصه برای اثبا امامت بالفصل امیرالمؤم ی
مباهله :آل عمرانط  ،)68آ ه امامت :بقرهط  ،)824آ ه تطریر :اح ابط  )33را مسهت ی
قرار داده به بیان شان ن ل ،تفسهیر احاد هث مربهوط بهه آن پرداختهه در پا هان،
اشکاال مطرح شیه را نی پاسخ میدهی :همان34 ،؛ محقق کرکهی92 47 ،8483 ،
99 09؛ محقق کرکی8 ،8489 ،ط )63
مظلومیت حضر زهرا به ر ا ها
همچ ی در باب امامت امیرالمؤم ی
متواتر ،اجماع تار خ نی است اد میک ی :محقق کرکهی63 62 68 47 ،8483 ،
) 94
گفت ی است که محقق کرکی در بررهگیری از ادله نقلی نی کوشییه اسهت آنهها
را در چارچوب قیاس م طقی بیان ک ی ،محتوای نقلهی را در قالهب سهاختار عقلهی
ارائه ک ی

 )6روش برخورد محقق کرکی با آراء و مکاتب دیگر
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از نکاتی که در ر ش اسی محقق کرکی به چمم مهی خهورد توجهه ا مهان بهه
نظرا مخالفان نحله های د گر بیان آراو نظهرا فالسهفه متکلمهان مهی باشهی
ا مان برای تبیهی مسهائل اعتقهادی ،ههم بهه آراو فالسهفه توجهه دارد ههم بهه آراو
متکلمان ،پس از نقی بررسی ،نظر صحیع را بر مهیگ هی مهثال در بحهث حهی ث
عالم از مرحو خواجه با ع وان افضل المحققی تعبیهر کهرده اسهتیاللههای ی بهر
حی ث عالم را باز گفته است :محقهق کرکهی3 ،8489 ،ط  )889در مهواردی ،پهس از
نقل د یگاه حکما متکلمان ،د یگاه حکما را ترجیع داده است :همهان) در جها ی ،از
تفتازانی با ع وان عالمه تعبیر کرده پس از نقل د یگاه ی ،با رعا ت ادب ،آن را نقهی
کرده است :همان )868 ،در مواردی ،از عالمان اهل س ت ،با عبار «معظهم رجهال

محیثان اهل س ت» تعبیر کرده است :محقق کرکی)94 ،8483 ،؛ با ا حهال ،نسهبت
 ،برخوردی شهی ی دارد آنهان را مهورد لعه
به نواصب معانیان امیر الموم ی
نفر قرار داده است :محقق کرکی2 ،8489 ،ط )238 -229
در مورد شأن ن ل آ ه شر فه إِنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ لِيذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِِ
وَيطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا: اح ابط  )33قول بعض اهل نصهب ع هاد را مطهرح کهرده آن را
باطل میدانی :محقق کرکی)94 ،8483 ،

نتیجه گیری
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اگرچه علم فقه ،تخص اصلی محقهق کرکهی بهوده اسهت ،لهی ر د ا مهان بهه
عرصه کال نمان از اهتما ی به مسائل اعتقادی دارد ،ا مان با نگاهی جهام ،نسهبت
به جر انا شبرا مطرح در جامعهه بهه پاسهخگو ی تبیهی اعتقهادا پرداختهه
از
برای حل گ اره ههای د هی مخصوصهاً در بحهث اثبها ال هت امیهر المهوم ی
ر های مختلف عقلی نقلی استفاده کرده از علو مختلفی چون ادبیها  ،م طهق،
تار خ ،حی ث برره برده با توجه به جا گهاه ممتهاز علمهی اجتمهاعی خهود ،نقهش
ژهای را در تبیی صحیع عقا ی حقه مبارزه با انحرافا اعتقادی ،ا فا کرده است
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