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  چكيده

را با استدالل و فقهي هاي كالمي  گزاره كندست كه تالش ميگرا متكلمي عقلشيخ مفيد، 
در نظر او، عقل نه . كرده و انديشمندان را به سوي ايمانِ استداللي دعوت كندعقالني تبيين 

تنها ابزاري در جهت فهم معارف ديني است، بلكه در برخي موارد از نوعي استقالل برخوردار 
به نظر شيخ مفيد، عقل . آيد اب ميهاي ديني به حسبوده و منبعي در جهت فهم دين و گزاره
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  مقدمه
ها، اصول و  ها، ارزشرهداوري در باب امور ديني، اعم از گزاهاي گوناگوني جهت فهم و مالك

. است) وحي يا نص(ها، مالك عقل و مالك ايمان اين مالك هاز جمل. اعتقادات ديني وجود دارد
  و آنان كه توجه بيشتري به ايمان و وحي دارند به» گرايانعقل«پيروان مالك عقل به 

ـ  نظام فكريمفهوم عامي است كه بر هر گونه  ،گرايي عقل. اندمشهور شده» گرايانايمان«
هاي فكري  نظامآن، شود و در مقابل  اطالق مي ،دهد فلسفي كه نقش اساسي را به عقل مي

  .شود مطرح مي» گرايي تجربه«و » شهودگرايي«، »گرايي نص«، »گرايي ايمان« :مانند
است كه » گرايي نص«در مقابل » گرايي عقل«رود در مورد شيخ مفيد به كار ميآنچه 

. داردبر نقش عقل تأكيد  دينيمعارف  فهمام و يا مكتب فكري است كه در نظ ،مقصود از آن
مرحوم مظفر او . فقه معتقد استكالم و عقل در  جدي ، از عالماني است كه به كاربردشيخ مفيد

: 2ق، 1403مظفر، ( داند كه از نقش عقل در فقه سخن گفته است را نخستين فقيهي مي
  ).110ـ109

كرده و انديشمندان را را با استدالل عقالني تبيين و فقهي هاي كالمي  صدد است تا گزاره در او
اصول اعتقادي را  هشيخ مفيد شناخت خداوند و هم .به سوي ايمان استداللي دعوت كند

اكتسابي دانسته و معتقد است، اعتقاد به خداوند چيزي است كه انسان با تالش عقالني، به آن 
حجيت و اعتبار  ،پيروان اين روش فكرياو و ديگر ). 65ـ64: 27، 1363مفيد، (يابد دست مي

و معتقدند بدون به  دانستهمعرفت بشري  هو اصول و مبادي عقلي را شالود  عقل را پذيرفته
گونه معرفتي براي انسان حاصل نخواهد شد و معارف  هيچ ،رسميت شناختن خرد و اصول عقلي

  ق1414مفيد، ( 1هستندر مبادي عقلي ـو وحياني، مبتني بتجربي   م از حسي،ـديگر اع
 ).4ـ3): ج(

بغداد و به دست  هكالم شيعي، در واقع از ثمرات مدرس هگرايي در حوز ترويج جريان عقل
به  jهاي سفر امام صادقافرادي چون شيخ مفيد و سيد مرتضي بود كه خود از جمله بركت

البته ظرفيت قابل توجهي براي رشد جريان ). 213ـ209: ق1409الجابري، ( 2بغداد بوده است
هاي ها نيز تالش تر در تفكر شيعي وجود داشت و حتي نوبختيان و شاگردان آن گرايي، پيشعقل

                                                      
: ك.در اين باره ر(كرد توان در آثار شيخ مفيد، شيخ طوسي و سيد مرتضي به خوبي مشاهده اين رويكرد را مي. 1

 ).43: 1، 1382گلپايگاني،  رباني ؛187ـ 182: 1389جبرئيلي، ؛ 84 ـ83: تاطوسي، بي؛ 4ـ 3): ج(ق 1414مفيد، 
 ).333ـ 331: 9، 1383مطهري، : (ك.براي توضيح بيشتر در اين باره ر. 2
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در (اعتدالي  هگرايانقابل توجهي داشتند، اما شيخ مفيد به صورت رسمي، نوعي رويكرد عقل
ستنباط احكام و اعتقادات ديني در پيش گرفته را در ا) يافت افراطي نوبختيان به عقل مقابل ره

آدمي را شناخت خداوند دانسته و در نظر او، شناخت خدا حتي مقدم  هاو نخستين وظيف. است
كرد تا روشن سازد كه صرف او همواره تالش مي). 10: 1372مكدرموت، (بر اثبات وجود اوست 

انديشه و استدالل دارند هيچ پاداشي پذيرش انفعالي احاديث از سوي كساني كه استعداد 
د را يتقليد و تعبد در عقا نخواهد داشت، زيرا پذيرش انفعالي مساوي با ايمان نيست؛ از اين رو،

 ).203: 1363مفيد، ( داندعالمان مى ههم هرا عقيد در عقايد و عدم جواز تقليدكرده نكوهش 
، كسانى كه مكلف به معرفت هستند از متخصصان و مدافعان دينشيخ مفيد با متمايز ساختن 

زيرا  ،رسدبه معرفتى كه الزم است مى ،معتقد است جمهور شيعه اگر عقل خود را به كار اندازد
روش اهل حديث را در برخورد با مسائل  او ).79ـ78: ق1405مفيد، ( راه به آن آسان است

مردم از انديشه به ايمان برسند خواهان اين است كه  ،با الهام از قرآنده و تقليدى خوان ،عقيدتى
معرفت عقلى و مبتنى بر اكتساب و استدالل  هايمان خويش را بر پاي ،و به جاى تعبد و تقليد

  1.قرار دهند
، 2شيخ مفيد صورت گرفته است هگرايان تا به حال، تحقيقات خوبي در رابطه با رويكرد عقل

. پژوهي صورت نگرفته استدين هدر حوز وري شيخها تالشي براي تعيين ميزان بهره اما در آن
اين مقاله تالش خواهد كرد تا بيان دارد كه شيخ مفيد تا چه اندازه از مالك عقالنيت در تبيين 

 هاي ديني را تا كجا دانسته است؟اعتقادات و احكام دين بهره جسته و قلمرو عقل در فهم گزاره
و نيز  مفيدشيخ  هانردگرايرويكرد خ هباردردر جهت پاسخ به اين پرسش و بهترين راه قضاوت 

به بررسي  مقاله، ابتدا ايناز اين رو، . اوستخود هاي  بررسي آثار و نوشتهنوع خردگرايي ايشان، 
و نگرش شيخ مفيد در باب  قلمرو عقلپرداخته، سپس به بررسي  ايشاننزد  عقلي هاعتبار ادلّ

  كند تفسيري از رويكردعقل و نقل در فهم معارف ديني پرداخته و تالش مي همواجه
  .شناختيِ عقالني او به دين و اعتقادات ديني را ترسيم نمايدمعرفت

                                                      
به او . جانبه دست زد اى همه به مبارزه ،شيخ مفيد براى گشودن راه استدالل و رواج آن در فقه با تفكر اهل حديث. 1

: گويد و مياستناد به آن را ضاللت و گمراهى آشكار خوانده  ،با قياس و رأى به شدت مخالفت كرده Dپيروى از ائمه
. شود هيچ مطلب حقّى شناخته نمى ،با قياس. تواند هيچ حكم شرعى را استخراج كند ما اين است كه قياس نمى هعقيد«
  ).155): الف(ق 1414مفيد، (» گمراه است ،ياس در احكام شرعى اعتماد كندكس به ق هر
منتشر  پژوهش هآيين هنام فصل 17 هكه در شمارمحسن كديور  هنوشت» شيخ مفيد همقام عقل در انديش«براي نمونه، . 2

  .از آراء ايشان بهره برده است اين مقالهشده، از جمله تحقيقات بسيار خوب در اين زمينه است و نگارنده نيز در 
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  نزد شيخ مفيد عقلي هادلاعتبار . 1
رايج و مشهوري  يهمان آرايا و عقل را به معناي قضا ،متكلمان مسلمان و تا حدودي فقها

؛ از اين رو به حالت دوم و پنجم از عنوان پذيرند ها را مي همه يا بيشتر مردم آنكه دانند  مي
شيخ مفيد كه خود از سران فقها و ). 240: 1361يزدي،  حائري(عقل، توجه بيشتري دارند 

  :كند گونه تعريف مي متكلمان شيعي است، عقل را اين
؛ عقل النّه يعقل عن المقبحاتالعقل معني يتميز به من معرفة المستنبطات و يسمي عقال 

شود و از آن جهت عقل معنايي است كه بر اساس آن، مستنبطات تمييز داده مي
  ).7ـ1بند ): ب(ق 1414مفيد، (كند ناميده شده كه از ارتكاب قبيح منع مي

تمييز خير و شر و ادراك  ،مجموعه علومي است كه با آن شيخ مفيد،مراد از عقل در نظر 
ه كه براي انسان حاصل است و ب ي استبديهيات و مشهورات اين علوم غالباً؛ گيرد يواقع صورت م

رسد در زمان شيخ مفيد، تعريف رايج البته به نظر مي. گردد ندرت به علوم كسبي نيز اطالق مي
تعريفي كه قاضي عبدالجبار از عقل ارائه كم نزد متكلمان همين بوده است؛ مثالً  از عقل دست

  :ين است، چندهد مي
متي حصلت في المكلف صح منه  مخصوصة،الاعلم انّ العقل هو عبارة عن جملة من العلوم     

؛ بدان كه عقل عبارت است از علومي مخصوص، النظر و االستدالل و القيام باداء ما كلّف
كه هرگاه اين علوم در مكلف حاصل شوند، مكلف قادر به استدالل و نظر خواهد 

  ).375: 11، 1960عبدالجبار، قاضي(تكاليف خود قيام خواهد كرد شد و به انجام 
در بررسي مسائل مربوط به عقل، يكي از از معناي عقل در نگرش شيخ مفيد كه بگذريم، 

احكام عقل معتبر است؟ به بيان هاي مهمي كه بايد بدان پاسخ گفت، اين است كه آيا  پرسش
عقل  داشتن ؟ مراد از اعتبارت، معتبر اسنمايد ميحكم يا بدان كند ميآنچه عقل درك ديگر، آيا 

، »معتبر است ،هر چه عقل درك و حكم كرد«كليه نيست كه  هجا به معناي اين قضي در اين
در آثار  با تفحص .»احكام عقلي فاقد اعتبارند«كليه است كه  هسالب هبلكه مراد نفي اين قضي

عقل، اعتبار دليل عقلي در نظر وي آشكار  كالمي شيخ مفيد و استنادات مختلف وي به دليل
توان  تنها به دليل عقل مي ،مسائل در برخيتصريح كرده است كه او در برخي موارد، . شود مي

 ؛است نزد شيخ مفيد تمسك كرد و اين باالترين دليل بر اعتبار عقل در امور نظري و اعتقادي
 :يدگو، او در باب بازگشت حيات به مردگان ميبراي نمونه

سمع است و  ،سؤال دو فرشته از مردگان پس از خروجشان از دنيا ] اثبات[  راه
زيرا پرسش از ، عقل است ،راه علم به بازگشت حيات به ايشان در وقت سؤال
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، سخن گفتن استمردگان و استخبار از جمادات ممكن نيست و آنچه پسنديده 
كند و تقرير و الزام او بر آنچه بر آن قدرت  عاقل است به آنچه تكلم مي هبا زند
ولي در وقت سؤال، حيات به او ئهر مس :كه در خبر آمده است به عالوه اين .دارد
مفاد عقل و مؤيد د مؤكِّ ،پس خبر ؛بفهمد ،شود گردد تا آنچه به او گفته مي برمي

: 1363مفيد، ( بودميحجت عقل كافي است و اگر در اين باره خبري نبود، البته 
 ).82ـ81

انحصار خلود در نار به كفّار و  همسئل: ، از جملهبر اين، شيخ مفيد در موارد متعددي عالوه
: 1363مفيد، ( ابطال حبط اعمال ،)97: 1363مفيد، (عدم شمول آن بر اهل معرفت خدا 

) 39ـ38: ق1405مفيد، ( داوندحكمت خ هنيز مسئلعدم احتياج خداوند به مكان و ، )218ـ216
كه از  تمسك كرده و بيش از آنعقلي  هبه ادل، )3): ج(ق1414مفيد، (اثبات اصل امامت و حتي 

كنند ايشان تنها در جايي به نقل تمسك مي 1.كندنقل بهره بگيرد، از استدالل عقلي استفاده مي
قائم نباشد و يا در موافقت با آن  كه يا دليل عقلي از آن ساكت بوده و برهان عقلي بر امتناع آن

شيخ ). 600: 2، 1382صافي، (باشد كه در اين صورت نيز نقل در مقام تأييد و نه دليل است 
معتقد است  و )16ـ15: ق1410كراجكي، ( زند عام نقلي را با دليل عقل تخصيص ميمفيد، 

عقل را  احكام نظريِ ،توانايي تخصيص زدن بر دليل نقلي را دارد و از اين طريق ،دليل عقلي
هاي ها همگي شاهد بر اين است كه او در فهم معارف و گزاره اين .داند داراي حجيت و اعتبار مي

توان به صورت  رسد كه مي به نظر مي؛ از اين رو شناسدميدليل عقل را به رسميت ديني، اعتبار 
نسبت داد و بدين ترتيب،  شيخ مفيداعتبار برخي ادراكات و داليل عقلي را به  ،جزئيه هموجب
متكلمي كه به . باطل ساخت ايشانكلي عدم اعتبار ادراكات و احكام عقلي را از ديدگاه  هقاعد

  هاي مختلف در حوزهكه  اعتراف خواهد كردترديد،  جزئيه معتقد باشد، بي هاين موجب
  . هستنداستناد  قابل حاصل از عقل وجود دارد كه معتبر، قابل اعتنا و يهاي معرفتپژوهي، دين

  كاركرد عقل در دين؛ منبع يا ابزار. 2
استنباط،  فهم،: در شش موردباب معارف ديني را  در كاركردهاي عقلتوان به طور كلي، مي

. متصور دانست هاي دينيبا گزاره عقايد معارضو نيز شبهات  ، تنظيم، اثبات، ردو تعليم تبيين
منبع بودن،  :اركردهاي اصلي عقل در علم كالم در سه محورك ،توان گفت تر مي به طور خالصه

                                                      
 ).)ب(ق 1414: (ي كالمي شيخ مفيد درها ديدگاه: ك.ردر اين رابطه . 1
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 .شودابزار بودن براي استنباط معارف از نقل، و ابزار بودن براي دفاع از معارف ديني، خالصه مي
تواند معارف در نظر وي، انسان مي. شيخ مفيد به هر شش مورد در باب كاركرد عقل عقيده دارد

استداللي درك كند؛ البته اين عقل استداللي بدون خطاب  الهي و اصول تكاليف را با عقل
وحي، عقل را . گيردشود و در مسير صحيح تفكر قرار نميخداوند و مواجهه با وحي پيدا نمي

سازد و هنگامي كه توانست به استدالل صحيح بپردازد، به تبع آن كند و او را توانا ميبارور مي
بر اين ). 14ـ12): الف(ق 1414مفيد، (پردازد نباط ميبه اثبات، دفاع و حتي تعليم و است
عقل را در وحي و خطابات الهي دانسته است، با اين حال  هاساس، شيخ مفيد گرچه بنيان و ريش

  .به كاركردهاي عقل توجه كامالً جدي دارد
آيا شيخ مفيد، در مقام اثبات نيز براي عقل به استقالل قائل است و آن را در عرض كتاب و 

هاي ديني، آن هم در طول كه فقط آن را ابزاري براي شناخت و اثبات گزاره داند يا اينسنت مي
  كتاب و سنت دانسته است؟ 

نگرد برخي معتقدند، او هيچ استقاللي براي عقل قائل نيست و بيشتر در مقام ابزار به آن مي
كه  گفتار در اين«فصلي دارد با عنوان و در كتاب اوائل المقاالت ) 42ـ37: 2، 1379ديناني،   ابراهيمي(

مفيد، (» شودنمي كه تكليف جز از طريق پيامبران درست و در اين ناپذير از نقل است عقل، جدايي
 اين نگرش معتقد است، او از عقل فقط در تطبيق فروع بر اصول، فهم كتاب و). 12ـ11): الف(1414

  .كنداحكام استفاده ميسنت و اثبات حجيت كتاب و سنت در تخصيص و تقييد 
  برخي ديگر معتقدند شيخ مفيد، عقل را نه فقط ابزار، بلكه منبعي بالقوه براي شناخت

 ؛ يعني تمام احكامي كه بر اساس احكام قطعيِ عقلي قابل )98: 1ق، 1401صدر، ( 1داندمي
لذا . دشف است، در قرآن و سنت آمده است، هرچند عقل نيز قدرت و توان كشف آنان را دارك

و  خبر ها، در باب بازگشت حيات به مردگان هنگام پرسش فرشتگان از آن: گويدشيخ مفيد مي
 بودميمؤكد مفاد عقل است و اگر در اين باره خبري نبود، البته حجت عقل كافي  نقل، صرفاً

 :نويسد باب حسن و قبح عقلي مي در وي). 82ـ81: 1363مفيد، (
ها به حكم عقل روشن  ممنوع بودن آن. 1 :اندو گونهبر د ،اشيا در برابر حكم عقل

: همچون؛ چيزي كه عقل آن را ناپسند و دوري از آن را الزم شمرده است ؛است
ها  روا يا ناروا بودن آن همواردي كه عقل دربار. 2؛ سري ستمگري، هرزگي و سبك

                                                      
قرآن  نبط در ،اساس احكام قطعى عقل قابل كشف است احكامى كه بر اين است كه تمامي» بالقوه بودن«منظور از . 1

  .آمده است Dناو سنت معصوم
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استقرار پس از .. .اين حكم، به سمع وابسته است. حكم نكرده است) حرام و حالل(
در خصوص حرمت آن وجود نداشته باشد،  قاعده آن است كه هرچه نص ،شرايع

دارند و آنچه را حرام  ها حدود را مقرر مي چون شريعت، انجام آن مانعي ندارد
143: 1363مفيد، ( سازند آن متمايز مي است، با بيان حرمت .(  

نايي كشف حكم شرعي را دارد، توا ،شود كه عقل در برخي موارداستفاده مي سخناناين از 
 حليت كند و به حرمت و ياحد و مرز را تعيين ميشرع ولي با آمدن شرع، قاعده آن است كه 

  .دهدچيزي حكم مي
توان مدعي شد كه او نه تنها عقل را ميآثار شيخ ا تفحص در ب، 1صرف نظر از دو قول مزبور

و ا 3.شناسد ديگر منابع مى طولدر  2نبعى بالفعلم را آن دانسته، بلكهشناخت احكام  هبالقو نبعِم
 :گويدبرده و ميتنها از قرآن و سنت نام نخست،  هدر مرتبدر مقام برشمردن منابع احكام 

و سنّة نبيه صلي اهللا  كتاب اهللا سبحانه: اعلم ان اصول االحكام الشريعة ثالثة اشياء
 كه بدان؛ سالمه اهللا عليهم واقوال االئمة الطاهرين من بعده صلوات  و آله عليه و

و گفتار  Jسنت پيامبر ،قرآن: هاي احكام شريعت سه چيز است سرچشمه
  ).15: 2ق، 1410كراجكي، ( بعد از وي Dامامان

عقل و ، Dبعد از قرآن و احاديث معصومان هآيد كه در مرتببا اين حال، از سخنان او برمي
  : اجماع را نيز در شمار منابع مزبور دانسته است

يكُن فيه حكم منصوص علي حالٍ، فيعلَم انَّه علي  لَم العياذُ باهللا، و ن عدم ذلك، وا و
براي استنباط حكم نيابد و  Dدر مواردي كه فقيه سخني از امامان؛ حكُمِ العقل

است كه بايد عقل و خرد خويش را  از وحي نيز هيچ حكمي يافت نشود، روشن
  ).3): ج(ق 1414مفيد، (د به كار گيرد و به حكم دست ياب

                                                      
شايان ذكر است، براي تبيين اين دو ). 82ـ 72ص : 54 ،1371، محمد صادق، مزيناني: ك.بيشتر ر هبراي مطالع. 1

 .نگرش، از منبع مذكور استفاده شده است
 عقل، افت نشوددر رابطه با موضوعي ياى شده وحى هيچ حكمِاين است كه در صورتي كه » بالفعل بودن«منظور از . 2
 .تواند مستقالً وارد شده و حكم كندمي
ادريس  ابن .اند عقل را يكى از منابع در طول ديگر منابع دانستهنيز ادريس  ابن و از جمله سيدمرتضى ،فقها برخي. 3
فاذا فقدت الثالثه فالمعتمد فى المساله الشرعية عند المحققين الباحثين «: دنويس مى سرائر در كتاب) .ق598ى امتوف(

موكول اليه فمن هذه الطريق توصل الى العلم بجميع  ليه وعن ماخذ الشريعه التمسك بدليل العقل فيها فانها مبقاة ع
 ).46: 1، 1363، ادريس ابن(» التمسك بها فيجب االعتماد عليها و... االحكام الشرعيه

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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وي ابتدا چنين . البته بايد دقت شود كه اين سخنِ شيخ در مقام احتجاج با مخالفان است
 هبر فرض هم كه ـ العياذ باهللا ـ چنين وضعي در دور: گويد كند و بعد مي حالتي را انكار مي

متنازعين و اصحاب دعوي  هباردرچنين  او هم. اي جز رجوع به عقل نيست آيد، چاره غيبت پيش
در صورتي كه به هيچ روي از وحي و سنت، حكمي در مورد اختالف و نزاع به دست  :گويدمي
معي، يوجد فيما اختلَفوا فيه نَصّ علي حكمٍ س ان العياذ باللّه، لم و«؛ حكم عقل داور قرار گيردد د، بايينيا

   ).3): ج(ق 1414مفيد، ( 1»فيعلم انَّ ذلك مما كانَ في العقُولِ
مى اين پرسش الغيبه رساشيخ در  له و ئبراى شيعه مس ،ر در زمان غيبتاگ: دكن را مطرح 

در و تكليف چيست؟  ،يا نزاعى پيش آيد كه در قرآن و حديث دستور صريحى براى آن نيامده
 ،آن بداند هخواهد حكم شرعى را دربار رو شد و مى با موردى روبهآن كس كه : دنويس پاسخ مى

هاى ائمه  اساس راهنمايي اماميه مراجعه كند تا آنان تحقيق كنند كه بر هبايد به علماى شيع
آمده  پيش اى كه قابل انطباق بر حالت شده وحى هيچ حكمِاگر پيشين چگونه بايد فتوا دهند و 

مفيد، ( شود كه عقل بايد در اين باره داورى كند وقت معلوم مىآن ، در آن يافت نشود باشد
نخست بايد به  ،بر نظر ايشان در حلّ مسائل و مشكالت جديد بنا از اين رو، ؛)4ـ3): ج(ق 1414

حكم آن  ،حديث در اختيار دارند كارشناسان رجوع كرد تا آنان با قواعد و كلياتى كه از قرآن و
له به عقل ارتباط پيدا ئگاه مس آن ،اى وجود نداشتگر چنين قاعدهواقعه را استنباط كنند و ا

زيرا ، اگر حديثى را مخالف عقل يافتيم آن را طرد مى كنيم: چنين معتقد است او هم. كند مى
توان پذيرفت كه بر اين اساس، مي). 246ـ245: 1363مفيد، ( عقل به فساد آن حكم كرده است

  .داندداده و آن را منبع بالفعل مينابع قرار در طول ديگر م را عقل شيخ مفيد
پس به طور كلي، سه نگرش مختلف در باب سنخ كاركرد عقل در مقام ابزار يا منبع از 

ها، ناشي از گوناگونيِ عبارات خود شيخ مفيد  اختالف در نگرش. ديدگاه شيخ مفيد وجود دارد
البته . صري به اين عبارات شدمخت هاست كه در ضمن تبيين اين رويكردهاي متفاوت، اشار

اند كه عقل استداللي بدون ايشان از سويي بيان داشته. بيانات شيخ به خوبي قابل جمع است
گيرد؛ از سوي ديگر معتقدند، خطاب خداوند و مواجهه با وحي، در مسير صحيح تفكر قرار نمي

بود، و اگر نقل نمي استد مفاد عقل مؤكِّ در صورت وجود حكم قطعيِ نقل و عقل، نقل، صرفاً
اند كه در هنگام فقدان وحي و داشت؛ و از سوي سوم بيان داشتهعقل توانايي تشخيص را مي

                                                      
اى را سراغ نداشته كه حكم آن لهئكه شيخ مفيد مس گرفت بر اين مطلبرا قرينه  »العياذ باهللا« هجملتوان هرچند مي. 1

اصل توانايى عقل در كشف  ،مفيد شيخ كه مرحوم دهد؛ با اين حال اين عبارت نشان مينيامده باشددر كتاب و سنت 
  .پذيرفته استرا احكام شرعى 
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اين سه بيان كامالً در . يمعقل و خرد خويش به حكم دست ياببا ، بايد نقل در باب يك مسئله
ابل عقل و وحي، دارند كه وابستگي متقطول هم هستند و در يك راستا اين نگرش را بيان مي

بر اساس اين بيانات، حجيت و اعتبار . هاي اساسي نظام عقيدتي شيخ مفيد استيكي از پايه
 هشود كه در انديشاستفاده مي شيخ از عبارات. عقل در نظر شيخ مفيد، فراتر از ابزار بودن است

ر صريحي از ، عقل يكي از منابع استنباط احكام است و در مواردي كه دستواش فقهيكالمي و 
پس منبع بودنِ  .سنت نرسيده باشد، بايد به كمك عقل به حكم آن موارد دست يافت كتاب و

عقل در نظام معرفتيِ شيخ مفيد، صرفاً به اين معناست كه اگر موردي يافت شد كه قرآن و 
تواند در باب آن حكمي صادر نكرده باشند، نوبت به عقل رسيده و مي Dبيت احاديث اهل

كم  حتي اگر بگوييم، شيخ مفيد به استقالل عقل تصريح نكرده، ولي دست. در كندحكم صا
ادريس در استقالل عقل به عنوان منبعي در رديف منابع  ساز نظر صريح ابن ديدگاه او زمينه
  : داردادريس به صراحت بيان مي ؛ لذا ابن)188: 1389جبرئيلي، (ديگر شده است 

تاب و السنه و االجماع ـ فالمعتمد عند المحققين التمسك فاذا فقدت الثالثه ـ يعني الك
در هنگامي كه كتاب، سنت و اجماع نباشد، دليل عقل، مورد  بدليل العقل فيها؛

  ).46: 1ق، 1414ادريس،  ابن(اعتماد محققان خواهد بود 

   عقل محدود قلمرو شيخ مفيد و .3
يگاهي برخوردار است و ميزان از چه جا مفيد هانديش كه روشن شد كه عقل در پس از آن

كه قلمرو  پردازيمحال به اين مسئله مي، چقدر استبر ادراكات و داليل عقلي  ايشان اعتماد
ورود داشته و در چه  هعقل اجازاز معارف ديني، هايي   عقل در نظر او تا كجاست؟ در چه حوزه

اعتقادي را به سه دسته تقسيم مباحث نظري و مفيد توان بر آن تكيه زد؟ شيخ  هايي نميجا
دوم، مسائلي كه هم با  هدست ؛اول، مسائلي كه فقط با عقل قابل اثبات است هدست: كرده است

؛ از اين سوم، مسائلي كه تنها با نقل قابل اثبات است هرسد و دست عقل و هم با نقل به اثبات مي
  . گرايي افراطي دچار نشده استقلرو بايد گفت، او در جاهايي دست عقل را كوتاه دانسته و به ع

هاي ديني يا اعتقادات كالمي در رابطه با عقل و نقل، در نگرش شيخ مفيد را معارف و گزاره
  :1توان به سه گونه تقسيم كردمي

                                                      
المسلمين محمدصفر  و االسالمةحجفاضل ارجمند  هنوشت سير تطور كالم شيعه،مند  بندي از كتاب ارزشدر اين تقسيم. 1

 .جبرئيلي استفاده شده است

ـــــــــــ
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مباحثي كه عقلي محض بوده و نقل، اثباتاً و نفياً مگر از باب تأييد و يا تأكيد در آن . 1
خواني  خ مفيد برخي آيات و روايات را كه در ظاهر با حكم عقل همنقشي ندارد؛ از اين رو، شي

سخن گفتن اعضا و جوارح در قيامت كه خداوند در  هبراي نمونه، دربار. كندندارند، تأويل مي
 :گويدقرآن بدان تصريح كرده است، مي

آنچه را قرآن كريم در اين باره فرموده، استعاره است و معناي حقيقي آن 
كه گفتند «: جايي كه از قول آسمان و زمين فرموده است ت؛ نظير آنمقصود نيس

مفيد، (، قطعاً گفتنِ آن دو با نطق و سخن گفتن نبوده است )11: فصلت(» آييممي
  ).125: 4، )الف(ق 1414

تأويل برده » علم«را به معناي ... سميع، بصير، مدرك و: و يا مثالً صفات خداوند، مانند
در حال احتضار،  Dرؤيت رسول خدا و ائمه اطهار هو دربار) 54: 4، )فال(ق 1414مفيد، (

گونه نيست كه محتضر، ابدان و اجسام اين بزرگواران را با چشم  اين رؤيت بدان: معتقد است
آنان يا دشمني با آنان و يا تقصير در  هشك دربار هواليت يا ثمر هببيند، بلكه مقصود، ديدنِ ثمر

  ).74: 4، )الف(ق  1414مفيد، (حقّ آنان است 
مباحثي كه فاقد حكم ضروري عقل هستند؛ به اين معنا كه عقل در اثبات ضروري و يا . 2

نفي وجودي آن حكمي ندارد، بلكه فقط جواز و امكان آن را اثبات كرده و از بيان ضرورت 
را قبول وقوعيِ آن ساكت است؛ مثًال شيخ مفيد در بحث از ختم نبوت، دليل عقلي بر خاتميت 

كند، چراكه معتقد است عقل از بعثت پيامبر ديگري بعد از ندارد و به دليل نقلي تمسك مي
گونه كه شرايع پيامبران پيش از آن  همان. كندو نسخ شريعت وي نهي نمي Jپيامبر اكرم

كه  حضرت نسخ شده است، ممكن است شريعت او نيز نسخ شود و صرفاً اجماع و علم به اين
). 68: 4، )الف(ق  1414مفيد، (كند جديد، خالف دين رسول خداست، از نسخِ آن منع ميبعثت 
چنين در جواز تحريف قرآن به زيادي و نقص، به عقل استناد كرده و معتقد است عقل آن  او هم

؛ هرچند به استناد نقل، قول به عدم تحريف )81: 4، )الف(ق  1414مفيد، (داند را محال نمي
  ).82و  81: 4، )الف(ق  1414مفيد، (پذيرد يقرآن را م

مباحثي كه نقليِ محض بوده و صرفاً آنچه در مقام استدالل كارايي و كاربري تام دارد، . 3
شيخ مفيد برخي صفات خداوند، از . گونه دخالتي در آن ندارد دليل نقلي است و دليل عقلي هيچ

). 54: 4، )الف(ق  1414مفيد، (كند  مي را از اين راه اثبات... سمع، بصر، ادراك و: جمله
هذا باب ليس للعقول في ايجابه و «: گويدبر پيامبران مي Dچنين در باب افضل بودن ائمه هم

ذيل اين  كتاب اوائل المقاالتعبارت ايشان در ). 71: 4، )الف(ق  1414مفيد، ( »المنع منه مجالٌ
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ق  1414مفيد، (» با رسوالن صحيح نيستشود و تكليف جز  عقل از سمع منفك نمي«كه عنوان 
  . نيز ناظر به همين بخش از مباحث ديني است) 51ـ50: 4، )الف(

توان گفت، او در باب آيد ميشيخ مفيد به دست مي به طور كلي، بر اساس آنچه از آثار 
گونه كه آن بزرگواران بر بوده و همان Dهاي امامان معصوم انديشه  قلمرو عقل، پيرو

 jاز امام صادق. اند، او نيز بر اين محدوديت اعتراف دارد يت عقل بشر اذعان داشتهمحدود
خود عقلي كه در «: آيا عقل انساني به تنهايي براي مردمان كافي است؟ امام فرمودند: سؤال شد

: 1، 1363كليني، (» چيز را درك كند و بفهمد تواند همه يابد كه نمي انسان وجود دارد، درمي
» عقل، اعتراف به ناداني است هنهايت درج«: آمده است jدر روايتي از حضرت عليو ). 34

شيخ مفيد با پيروي از همين مبنا، برخي معارف ديني را نقلي محض ). 505: 2، 1360اآلمدي، (
  .دانسته و خود را ملزم به متابعت از وحي دانسته است

  يو نقل يعقل دليل تعارضعقل و نقل و تقدم عقل در مقام  هرابط. 4
مكدرموت، (گويد ، اندك سخن مي)وحي(ارتباط ميان عقل و سمع  هشيخ مفيد دربار

در نظر شيخ، عقل هم در مقدمات و هم در نتايج به وحي و نقل نياز دارد و نقل ). 422: 1384
گيرد، و وجود نيز در جايي كه براي تنبيه جاهالن به استدالل نياز هست، جاي عقل را نمي

وابستگي . و رسول براي نشان دادن راه هدايت و تكاليف اخالقي در جهان ضروري است پيامبر
   .هاي اساسي نظام كالمي شيخ مفيد استمتقابل عقل و وحي، يكي از پايه

زدايد و او را به چگونگي استدالل رهنمون شيخ مفيد، نقل غفلت را از عاقل مي هدر انديش
). 188: 1389جبرئيلي، (كند حجيت و اعتبار نقل را فراهم ميسازد، و عقل نيز در مقابل، مي

 ،كند عقل از سمعي كه غافل را بر كيفيت استدالل راهنمايي مي«: گويدوي در بياني مي
عقل  هدهند تنبيه نقل،مراد اين است كه ) 12ـ11): الف(ق  1414مفيد، (» ناپذير است جدايي
كند؛ از  ه سوي دفائن عقول رهبري ميو او را ب نمودهياري  غفلت در مواردانسان را  نقل،. است

ها را به  آن ،زدايي از فطرت پاكشان ها و زنگار ناانس هپيامبران با بيدار كردن وجدان خفتاين رو، 
مفيد شيخ  عبارتاين  .خواند بدان مي ، انسان راكنند كه عقل سليم صراط مستقيمي هدايت مي

  :كه فرمود البالغه در اهداف بعثت است جدر نه jيادآور كالم اميرالمؤمنين
 و واتر اليهم انبياؤه، ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّر و هم منسي نعمته فبعث فيهم رسله

؛ پيامبران را به ميانشان فرستاد و يثيروا لهم دفائن العقول و يحتجوا عليهم بالتبليغ و
پيامبران از پي يكديگر بيامدند تا از مردم بخواهند كه آن عهد را كه خلقشان بر 
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غفلت  هآن سرشته شده است، به ياد آورند؛ آمدند تا خردهاي مردم را كه در پرد
 ).34ـ33: 1375رضي، (مستور گشته، برانگيزانند 

و سنت، تخصيص و تقييد حكم، ترجيح روايتي بر  فهم كتاب در حجيت و از سوي ديگر،
 :استنظارت و دخالت عقل ضروري  از منظر شيخ مفيد، تحت ...روايت ديگر و

هو سبيل الي  احدها، العقل و: في هذه االصول ثالثة 1الطرق الموصله الي علم المشروع و
 لي المعرفه بمعاني الكالم والسبيل ا هو الثاني، اللسان و و معرفة حجية القرآن و دالئل االخبار

 ؛Dاقوال االئمه السنّة و هي السبيل الي اثبات اعيان االصول من الكتاب و ثالثها، االخبار و
 ؛عقل. 1 :كند، سه طريق است هايي كه ما را به شناخت اين اصول راهنمايي مي راه

له و و آن وسي؛ زبان. 2؛ ل احاديث استيو آن راه فهم و شناخت حجيت قرآن و دال
كه راه اثبات اصول، يعني كتاب  ؛احاديث و اخبار. 3؛ راه دريافت معاني سخن است
  ).28): د(ق 1414مفيد، ( »است Dو سنت و گفتار ائمه معصومين

 هبر اساس رابط. اي دوطرفه است عقل و نقل از ديدگاه شيخ مفيد، رابطه هبر اين اساس، رابط
زيرا او گذشته از  ،گرا گرا دانست و هم نص را هم عقل مفيدتوان شيخ  ميعقل و نقل،  هدوسوي

كاركردهاي  هكند، هم فراوان مي هكه نص را منبع معارف ديني دانسته و از نقل استفاد اين
او در آثار خود، . در علم كالم قبول داردتر بدان اشاره شد،  كه پيش را عقل هگان گانه يا سه شش

منبع معرفتي و هم ابزاري براي فهم معارف از  در مقامهم  ،اعتبار و حجيت عقل را در اعتقادات
 ،هايش گرايانه در كتاب در عملكردي عقلآن را ها پذيرفته است و  نقل و دفاع عقالني از آن

عقل را در دانش و  كه در عين اين او. گذاشته استبه نمايش المقاالت    خصوص در كتاب اوائل به
سان منبعى ه از آن ب ،)51ـ50): الف(ق 1414مفيد، ( داندمى) وحى(ج خود نيازمند به سمع ينتا

سؤال  هبارهنگامى كه از وى دركند؛ مثالً از منابع در شناخت و اثبات معارف اسالمى استفاده مى
هكه وحى وسيل با اين: گويدمى ،شودپرسش مىدر هنگام سؤال قبر حيات به انسان  قبر و بازگشت 

ولى از طريق عقل مى ،اين پرسش است ما براى شناخت واقعيترده دانيم كه زندگى به فرد م
احاديثى البته  .قرار گيرد هاي فرشتگان تواند در معرض پرسششود كه مىگردد و چنان مىبازمى

: 1363مفيد، ( اين احاديث ضرورت ندارند ،بنا به نظر شيخ مفيد كه نيز بر اين مسئله داللت دارند
  .تواند به نتيجه برسد عقل بدون يارى سمع مىاين مورد،  درزيرا ، )222ـ219

                                                      
عقل و نقل را به طور  هكه مقاله، رابط جا بحث فقهي است نه كالمي، اما به جهت اين بايد دقت كرد كه در اين البته. 1

كلي مد نظر دارد، بيشتر بر چارچوب فكري شيخ مفيد تمركز كرده و تالش دارد تا بيشتر، روشِ ايشان در برخورد با 
 .عقل و نقل را ترسيم كند
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دليل قطعي عقلي و دليل دهد، عقل و نقل ارائه مي هبر اساس تبييني كه شيخ مفيد از رابط
هاي قطعي با د، چراكه بازگشت تعارض هريك از دليلنقلي قطعي ممكن نيست تعارض كنن

دليل با اين حال،  1.ودش معارض باشدديگري به اين است كه در واقع يك دليل قطعي با خ
در  شيخ مفيد .باشد ، ممكن است معارض با دليل عقلينقلي ظني به لحاظ سند يا داللت

و معتقد مخالف عقل را مردود دانسته  به صراحت دليل نقليِ مواضع تعارض بين عقل و نقل،
 دحكم عقل به فساد آن، آن را طر هيافتيم، به واسط  اگر حديثي مخالف احكام عقول«: است
در داند و لذا  ميعقل را مخصص عمومات نقلي  ،در اصول فقهاو  ).125: 1363مفيد، ( »كنيم مي

 هشيخ مفيد دربار. اين تقدم عقل بر دليل نقلي مطرح خواهد بود نيز مباحث نظري و اعتقادي
  :نويسد حديث مخالف عقل مي

اليصح وفاقه له على حال أطرحناه، لقضاء  تاب ومتى وجدنا حديثا يخالفه الك و ...
كذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول  و عليه Dاالئمهجماع اال الكتاب بذلك و

هنگامي كه با حديثي مواجه شديم كه متناقض با  ؛أطرحناه لقضية العقل بفساده
يم، زيرا كنها ممكن نشد، آن حديث را طرد مي و ايجاد توافق ميان آن كتاب بود

و اگر حديثي را مخالف . اندچنين حكم كرده Dكتاب خدا و اجماع امامان
 زيرا عقل به فساد آن حكم كرده است ،كنيمآن را نيز طرد مي ،عقل يافتيم

  ).149: 1363مفيد، (
و در صورت ) 139): الف(ق 1414مفيد، (نيست خبر واحد  حجيتقائل به مفيد  شيخ

بر همين اساس، . با عقل، معتقد است بايد به حكم عقل عمل شودگونه احاديث  تعارض اين
، مستند به خبر واحد و تصحيح االعتقاد موارد بسياري از آراي شيخ صدوق را در كتاب شريف

 Jقائل به سهو النبي ،شيخ صدوق به استناد بعضي رواياتداند؛ براي مثال، غير قابل قبول مي
كه شيخ  ؛ حال آن)360ـ359: 1، 1367صدوق، ( ده استشده و نفي آن را غلّو به حساب آور

اعتماد او به اخبار واحد دانسته  همفيد در كتاب تصحيح االعتقاد، اين بيان شيخ صدوق را نتيج
مبتني بر نيز صدوق را شيخ اقوال  چنين برخي ديگر از او هم ).61ـ60: 1363مفيد، (است 

  2.اعتماد عقل ندانسته است و اين احاديث را مورد احاديث شاذ معرفي كرده

                                                      
  ).18: 1تا،  االنصاري، بي: (ك.رابطه ر بيشتر در اين هبراي مطالع. 1
  ).104و  48ـ  41: 1363 مفيد،: (ك.در اين رابطه ر. 2
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  نتيجه
مؤمنان و  هبر ايمان استداللى پاى فشردتالش كرده تا  بر اساس آنچه بيان شد، شيخ مفيد

 هاو در وحل ههدف عمد .دارداصول دين بر حذر  خصوص معارف ديني، به از تقليد و تعبد دررا 
ن، بلكه توضيح و تبيين عقايد ديني نخست، نه تنها دفاع از عقايد ديني در برابر منكران و معاندا

تر از دين بوده تر و دقيقگويي به نيازهاي فكري آنان به منظور فهم كامل براي مؤمنان و پاسخ
شيخ مفيد، در پي عمق بخشيدن به ايمان مؤمنان، كوشيده تا از طريق تأملي عقلي . است
 هبه صورت موجبكم  دستتوان  مي .حقايق وحياني، به فهم پيوند عقل و وحي نايل آيد هدربار
 :كليه كه هسالب هاين قضيو نسبت داد او اعتبار برخي ادراكات و داليل عقلي را به  ،جزئيه

كه عقل  شيخ عالوه بر اين. اي كاذب دانسترا از منظر ايشان قضيه» احكام عقلي فاقد اعتبارند«
گيرد، آن را منبع بالفعل دانسته و هاي ديني به كار ميرا در مقام ابزاري براي فهم دين و گزاره

در طول منابع ديگر به حساب آورده و معتقد است، در مواردي كه از كتاب و سنت حكمي به 
دست نيايد و عقل در آن مورد حكم قطعي داشته باشد، آن حكم عقلي از حجيت و اعتبار 

بوده و  Dامامان معصوم هاي انديشه  با اين حال، در باب قلمرو عقل، پيرو. برخوردار خواهد بود
اند، ايشان هم بر اين محدوديت  گونه كه آن بزرگواران بر محدوديت عقل بشر اذعان داشتههمان

ها و اعتقادات ديني، نقليِ محض بوده و صرفاً آنچه در اعتراف دارد و معتقد است، برخي گزاره
گونه دخالتي در آن  قلي هيچمقام استدالل كارايي و كاربري تام دارد، دليل نقلي است و دليل ع

و  مخالف عقل را مردود دانسته به صراحت دليل نقليِ در مواضع تعارض بين عقل و نقل،. ندارد
  .به حكم عقل اعتماد كرده است
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