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 چكيده
 اثبات و كشف توان تنهايي به انسان عقل كه است باورهايي اعتقادات، حوزة در تعبدي هايآموزه

 هايزهآمو. است ديني معتبر نقل و وحي اعتقادات، اين اصلي منبع تنها رو اين از. ندارد را هاآن
 و امامت نبوت، توحيد، جزئيات از ايگسترده حجم و دارند شيعي باورهاي در پررنگي حضور تعبدي

 تفسير و تبيين مرحلة و كشف و اخذ مرحلة شامل كه تعبدي هايآموزه فهم. اندكرده عرضه را معاد
 در هاآن بالق در را تسليم و تعبد روش برخي است؛ بوده اختالف محل شيعي متكلمان ميان است،
 با كندمي تالش مفيد شيخ ميان، اين در. اندداده پيشنهاد را تدبر و تعقل روش برخي و گرفته پيش
عقل و گرايينقل ميان روشي» ديني معرفت بودن اكتسابي« و» نقل به عقل نيازمندي« مباني اتخاذ
 نقل، به نسبت ويشدن  تسليم ها،آموزه اين كشف مرحلة در كه صورت اين به كند؛ اتخاذ گرايي

آموزه تفسير براي نقل و عقل منبع دو هر از نيز فهم مرحلة در و است عقل ارزيابي و سنجش از پس
 از شيخ استفادة نحوة به توجه با كه دهدمي دست بهرا  نتيجه حاضر اين پژوهش كند.مي استفاده ها

 . دارد بيشتري تمايل، عقل از حداكثري استفادة و تدبر و تعقل روش سمت به او روش منابع،
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 مسئله طرح

 گونه آن متقدم، متكلمان نگاه در »غيرتعبدي و تعبدي« به دين اعتقادي هايآموزه تفكيك
 معناي همان به بيشتر را» تعبد« واژة آنان اكثر. ندارد وجود است، مشهود معاصران نگاه در كه

 و هاآموزه برابر در )3904: 2ق، 1426 منظور، ابن( تسليم و سرسپردگي مطلق يعني لغوي،
 در اما)؛ 364ق: 1413 حلي، ؛356ق: 1411 مرتضي، شريف( اندگرفته نظر در شرع دستورات

ق، 1412 حاني،سب ؛74: 1 تا، بي مطهري،( رفته كار به» تعقل« مقابل در» تعبد«، معاصرين نگاه
» ارشادي اعتقادي متون« مقابل در »تعبدي اعتقادي متون« و) 54: 1387 ملكيان، ؛267: 4

 ارشادي، متون). 38ـ37: 1393 برنجكار، ؛52ق: 1415 ميانجي، ملكي( است شده تعريف
 است آن تعريف اين فرضپيش. است آن تأييد و عقل حكم به ارشاد هاآن نقش كه است متوني

 آمدن از پيش و مستقل صورت به آدمي عقل كه است مسائلي متون، اين محتواي و عموضو كه
 قرار ارشادي متون زمرة در صانع اثبات از حاكي متونست. هاآن اثبات و ادراك به قادر، وحي

 و كشف توان مستقل صورت به انسان عقل كه اندگفته نيز» تعبدي نقل« تعريف در. گيرندمي
 آگاه هاآموزه آن از كه است وحي آمدن از پس تنها و ندارد را آن در وجودم هايآموزه اثبات

 به تعبدي متون از اينمونه ،شده وارد مرگ از پس حوادث و معاد جزئيات دربارة آنچه. شودمي
 ). 38ـ37: 1393 برنجكار،( رودمي شمار
 اين فهم چگونگي سر بر اند،شده مطرح ديني متون قالب در تعبدي هايآموزه كهجا  آن از
. است اختالف انديشمندان ميان شود، گرفته خدمت به بايد هاآن فهم براي كه منابعي و متون

 اين. گيرندمي نظر در سمع برابر در تسليم و تعبد روش را نصوص اين فهم صحيح روش برخي،
 را نصوص اين عقل، مستقل ادراكات اساس بر تواننمي كهاست  يافته سامان اساس اين بر روش

 عقل، دادن دخالت بدون تسليم و تعبد روي از بايد را وحي سخن بلكه كرد، قضاوت و فهميد
 اذعان رغم علي انديشمندان از ديگر برخي اما). 44ـ41ق: 1415 ميانجي، ملكي( نمود تصديق

 روي از بايد كه دانندمي امري را هاآن تصديق ها،آن محتواي كشف در انسان توانايي عدم به
 تعبدي هايآموزه فهم در عقل مستقل ادراكات كاربست بر گروه اين. شود انجام تدبر و تحقيق

). 639ـ638: 4تا،  بي مطهري،( دارند تأكيد عقل، ادراكات چارچوب در هاآن توضيح و سنجش و
 فهم صحت اساسي شرط گوينده اصلي مراد به رسيدن متن، و كالم فهم فرايند در كهجا  آن از
 از يك هر اتخاذ. است مهم بسيار برساند، هدف اين به را ما كه مناسب فهم روش اتخاذ ست،ا

 بايد كه شودمي منجر مختلفي هايبرداشت و نتايج به تعبدي، نصوص فهم در مزبور هايروش
 . گيرند قرار ارزيابي مورد، متكلم مراد از كاشفيت لحاظ از
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 و كرده اقدام تعبدي هايآموزه فهم به گوناگون هايروش با اماميه متكلمان تاريخ، طول در
 بغداد مدرسة متكلمان ترينبرجسته ازيكي  مفيد شيخ. انديافته دست گوناگوني هايبرداشت به

 به هم كه است متكلمي وي. داده قرار تأثير تحت را مدرسه اين متكلمان ساير او، آراي كه است
 مكتب گرايانةعقل رويكرد با هم و دارد توجه صدوق شيخ همچون قم متكلمان گرايانةنص روش

 به مفيد شيخ. )157ـ137: 1392 باراني، ؛84ـ69: 1372 مكدرموت،: ر.ك( است مواجه اعتزال،
 جز كه است مواجه تعبدي اعتقادي هايآموزه از انبوهي با سويي از مذهب،امامي متكلم عنوان

 از است ناگزير ديگر سوي از و نيست آن به يابي دست براي راهي معصومان اخبار طريق از
 چگونگي در را خود كشمكش، اين برآيند. كند دفاع معتزله گرايي عقل مقابل در هاآموزه اين

 به وي ديدگاه به پرداختن رو، اين از. دهدمي نشان وضوح به تعبدي نصوص با شيخ مواجهة
 براي را مدرسه اين متكلمان روش دوديح تا، زيرا اوالً، است مهم بغداد مدرسة نمايندة عنوان

 آنان جانب از الگويي و مدل، ثانياً دهد ومي ارائه تعبدي نصوص حقيقي مراد به شدن نزديك
 كسب جريان در معرفت منبع دو اين ميان تعامل ايجاد و نقل و عقل تقابل از رفتبرون براي

 . دهدمي پيشنهاد ديني معرفت
 و تصور ابتدا ايمكرده تالش تحليلي ـتوصيفي  روش به قيقتح اين در ما دليل، همين به
 ها،آموزه اين از وي فهم روش شناسايي به سپس و شويم جويا تعبدي هايآموزه از را او تعريف

 است، كرده اختيار فهم براي كه منابعي از برداريبهره هايروش و مباني بررسي طريق از
 :است يافته سامان زير سؤاالت به پاسخ ساسا بر تحقيق اين رو، اين از. بپردازيم

 چيست؟ تعبدي نصوص از مفيد شيخ تعريف. 1
  است؟ كدام تعبدي نصوص از شيخ فهم روش بر تأثيرگذار مباني. 2
 چه خود، مباني به توجه با و دارد ذهن در تعبدي نصوص از شيخ كه تصوري به توجه با. 3
  گيرد؟مي پيش در هاآموزه اين فهم براي را روشي

 در اغلب درآمده، تحرير رشتة به بغداد متكلمان و مفيد شيخ دربارة كه آثاري بيشترِ تاكنون
 شده پرداخته ديني نصوص از هاآن فهم روش به كمتر و بوده هاآن كالمي هايانديشه تبيين
 اين از» مارتين مكدرموت«، نوشتة مفيد شيخ كالمي هايانديشه همچون هاييكتاب. است

 في المفيد الشيخ منهج« مقالة شده، انجام شيخ روش دربارة كه تحقيقاتي جمله از .است يلقب
 شيخ كالمي روش به كلي طور به كه است زنجاني ابراهيم انصارينوشتة » التحقيق و البحث

. است داشته اشاراتي نيز، تعبدي نصوص از مفيد شيخ فهم روش به آن، خالل در و پرداخته
 شده تأليف او، منظر در نقل و عقل جايگاه تبيين ويژهبه مفيد، شيخ مباني زمينة رد نيز مقاالتي
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 در عقل مقام« همچون مقاالتي. اندنشده ديني نصوص از شيخ فهم روش متعرض باز كه است
 .است مقاالت اين جملة از محسن كديور، نگاشتة »مفيد شيخ انديشة

 رويكرد بر آن تمركزاوالً،  كندمي متمايز عرصه ناي در هاپژوهش ساير از را تحقيق اين آنچه
 توصيف ثانياً، و است حوزه اين در پژوهش دامنة جامعيت و تعبدي هايآموزه دربارة مفيد شيخ

 اين ماهيت دربارة او ديدگاه استخراج به كه هاستآموزه اين با وي مواجهة روش تحليل و
 و عقل تعامل روش نهايت، در و شودمي منجر هاآن از او فهم روش و منابع مباني، ،هاآموزه
 . گذاردمي نمايش به او منظر از عرصه اين در را وحي

 مفاهيم تعريف

 :شود تعريف تحقيق اين در كاررفتهبه كليدي مفاهيم است، الزم ابتدا در
 متن، فهم در را هاآن فهمنده كه است هاييفرضپيش و اصول، »مباني« از منظور :مباني

 مباني از شدت به فهم روش. سازدمي استوار آن اساس بر را خود فهم و كندمي فرض ممسلّ
 فهم براي كه را فرايندهايي و ابزارها منابع، كه است مباني اين حقيقت در است. متأثر فهمنده

 اياوليه طرح سان به مباني، ديگر عبارت به). 29: 1390 راد،( كندمي تعيين شود، طي بايد
 اولين مباني، به پرداختن رو اين از. سازدمي مشخص را فهمنده روش كلي ساختار كه است

 . است روش شناسايي فرايند از مرحله
 و مراد كشف براي كه مستنداتي و منابع از گيريبهره چگونگي را فهم روش غالباً :فهم روش

 شاكر، ؛215: 1387 زنجاني، عميد( اندكرده تعريف گيرد،مي قرار استفاده مورد متن منظور
 كه ايگونه به است، مباني تأثير تحت شدت به فهم روش شد، اشاره كه گونه همان. )46: 1389
 و» مباني« ما نظر در اساس، اين بر. كندمي تعيين را هاآن از گيريبهره هايروش و فهم منابع

 مباني، كشف حلمرا طي فهم روش جوييپي و دارد دخالت» فهم روش« اتخاذ در نيز» منابع«
 اساس همين بر نيز حاضر تحقيق كه است پذيرانجام منابع از گيريبهره هايروش و فهم منابع

 هايآموزه چيستي و ماهيت بررسي بحث، اين به شدن وارد از پيش اما است؛ يافته سامان
 . است ضروري مفيد شيخ منظر از تعبدي

 مفيد شيخ نگرة تعبدي در هايآموزه . ماهيت1

 آن موضوع اصل دهندةارائه منبع تنها نقل، كه است ايآموزه» تعبدي آموزة« شد، فتهگ
 كنكاش با. ندارد را هاآن تصديق و كشف توانايي نقل، از جداي و مستقل صورت به عقل و است
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 آموزة« از ما تعريف بر كه يافت دست وي از عبارات برخي به توانمي مفيد شيخ آثار در
 كند:مي بيان... و اعراف قبر، عذاب همچون هاآموزه برخي دربارة شيخ. كنديم تطبيق» تعبدي

مفيد،  ؛62ق (هـ): 1413 مفيد،( عقل نه است سمع طريق از تنها هاآموزه اين اثبات راه«
 ).107ق (د): 1413 مفيد،(» است داناتر هاآن حقيقت به خداوند و) 68ـ67ق (الف): 1413

 از تنها نيز هاآن اثبات راه كه كندمي ياد ديگر هايآموزه سري يك از چنين هم مفيد شيخ
 به حكم تعارض، دليل به بلكه كند،نمي اثبات را آن تنها نه قياس و عقل و است سمع طريق
 امور اين به من بود، نشده وارد سمع اگر كندمي تصريح شيخ و دهدمي نيز آن نفي و سلب

 و» سميع« همچون هاييآموزه وي مثال، براي). 80): ق (الف1413 مفيد،( شدمنمي معتقد
 قابل قياس و عقل طريق از عقل، ادراكات با تعارض دليل به را خداوند بودن »مريد« و »بصير«

ق (د): 1413 مفيد،( است پذيرفته سمع از تسليم و اتباع جهت از تنها را هاآن و داندنمي اثبات
 ).54 و 53 ،46 ق (الف):1413 ؛ مفيد،65

 از را خردستيز و خردگريز هايآموزه بتوان شايد شد، بيان مفيد شيخ از آنچه اساس بر
 به عقل كه است هاييآموزه خردگريز هايآموزه از منظور. برشمرد مفيد شيخ تعريف مصاديق
 حتي ندارد؛ نظري اظهار و قضاوت هيچ هاآن رد يا تأييد در وحي آمدن از پيش و تنهايي

 آنچه با كه است تعريفي اين و)، قيامت به مربوط جزئيات كند (مانند تصور را هانآ تواندنمي
 نيز خردستيز هايآموزه. است مطابق، كندمي بيان اول دستة تعبدي نصوص تعريف در شيخ
 دست از حاكي متون مانند است؛ عقل مستقل هاييافته مخالفها  ظاهر آن كه است هاييآموزه

 تنها عقل كه گيردمي قرار تعبدي نصوص جزء جهت آن از هاآموزه اين. خداوند داشتن وجه و
 اين از پس و شودمي آگاه خود هاييافته با ناسازگار و مخالف اموري از نقل با مواجهة از پس

 شود،مي مالحظه كه گونه همان. آيدبرمي جوييچاره پي در تعارض رفع براي كه است مواجهه
 منطبق دهد،مي ارائه دوم دستة تعبدي نصوص از شيخ كه تعريفي با را تعريف اين توانمي

 . دانست
 حاكي متوي وي ديد بايد تعبدي، هايآموزه ماهيت دربارة مفيد شيخ ديدگاه كشف از پس

 شد، اشاره نيز تر پيش كه گونه همان و است؟ فهميده روشي چه به و چگونه را هاآموزه اين از
 . است روش اين شناسايي از رحلهم نخستين مباني، وجوي جست

 . مباني فهم2

 : است زير قرار به داشته، تأثير ديني نصوص از او فهم بر كه مفيد شيخ مباني ترينمهم
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 معرفت ديني بودن . اكتسابي2ـ1

» معرفت بودن اكتسابي« نظرية اساس بر دين، حوزة در مفيد شيخ شناسيمعرفت نظام
 حاصل استدالل و قياس طريق از كه است معرفتي» اكتسابي تمعرف« او، نگاه در. است استوار

 صورت به و استدالل از نيازبي و واسطه بي صورت به كه» اضطراري معرفت« خالف بر شود،مي
 دارد تأكيد مفيد شيخ. گيردبر مي در را حسي معارف همچون معارفي و شودمي حاصل ابتدايي
 بر بايد اديان حقانيت دربارة قضاوت نيز و پيامبران خدا، شناخت از اعم دين، به مربوط معارف
 و اضطراري معرفت به تمسك و آيد حاصل استدالل و قياس طريق از و اكتسابي معرفت اساس

 ).61 و 89ـ88ق (الف): 1413 مفيد،( نيست جايز عرصه اين در تعقل گذاشتن كنار
 داري دين تقليد، روي از كه را كساني و شده نظر وجوب به قائل شيخ دليل، همين به

 به را» نظر« مفيد شيخ). 112ق (ب): 1413 مفيد،( داندمي جهنم در خلود مستحق ورزندمي
 بر و است حاضر كه معلومي كردن اعتبار وسيلة به مجهول به يابي دست در عقل كاربرد معناي

 معرفت وي، اساس همين بر. )21ق (ج): 1413 مفيد،( كندمي تعريف دارد، داللت مجهول
 مراد و ندارد قبول است، انسان به خدا جانب از توحيدي معرفت افاضة اشالزمه كه را فطري

 خدا معرفت تا شده خلق بشر كه داندمي اين را انسان توحيدي فطرت از حاكي نصوص حقيقي
 دنيا به معرفت اين با او و شده خلق او سرشت در توحيدكه  اين نه كند، كسب عقلي دليل با را
 .)61ـ60ق (د): 1413 مفيد،( باشد مدهآ

به معرفت، منبع عنوان به عقل، فزايندة نقش و اعتبار به خود به خود مبنايي، چنين اتخاذ
 مبناي دومين عنوان به را مسئله اين ادامه، در ما. شد خواهد منجر ديني معرفت عرصة در ويژه
 . كرد خواهيم بررسي مفيد، شيخ

 ديني معرفت عرصة در قلع كارآمدي و . اعتبار2ـ2

 او و است آن كاركردهاي بيان به محدود عقل، تعريف حوزة در شيخ سخن گفت، بايد
 است انساني قواي از ايقوه عقل آيا كه پرسش اين پاسخ لذا؛ نشده وجودشناسي بحث متعرض

 شيخ ياناتب از صراحت به آنچه. نيست برداشت قابل او بيانات از ،معارف و علوم از ايمجموعه يا
 كاركرد عملي. كاركرد هم و داندمي نظري كاركرد داراي هم را عقل وي كه است اين آيدبرمي
 وسيلة به غايب و مجهول امور استنباط و كشف طريق از كه است تدبر و تفكر همان آن نظري
كاركرد عملي آن نيز  و) 21ق (ج): 1413 مفيد،( شودمي انجام حاضر و معلوم امور داللت

 . )22ق (ج): 1413 مفيد،(هاست.  ازداشتن فرد از قبايح و زشتيب

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

31 

 
 

وزه
آم

هم
ش ف

رو
 و 

ني
مبا

ت، 
اهي

؛ م
يد

 مف
يخ

 ش
مي

كال
ة 

يش
اند

در 
ي 

بد
 تع

اي
ه

 

 منبع اولين عنوان به عقل اعتبار به بودن قائل اكتسابي، معرفت نظرية پذيرش اساسي شرط
 دارد، فراوان هايجلوه او عملكرد در و شيخ معرفتي نظام در كه امري؛ است ديني معرفت

 مفيد،( داندمي كافي او به نزديكي و خدا شناخت براي تنهايي به را عقل كارگيريبه كه قدر آن
 دين ناحية از صادرشده اخبار پذيرش اساسي شروط از را عقل با موافقت و )113ق (ب): 1413

 ).149ق (د): 1413 مفيد،( گيردمي نظر در
 هايديدگاه متعدد، موارد در اعتقادي، هايآموزه تبيين و شرح و استنباط در مفيد شيخ

 مفيد، ؛98 و 61ق (هـ): 1413 مفيد،( سازدمي مستند سمعي ادلة كنار در عقلي ادلة به را خود
 اگر حتي عقل شهادت صورت در كندمي تأكيد و) 57ق (الف): 1413 ؛ مفيد،119ق (د): 1413

ق (د): 1413 مفيد،( است حجت تنهايي به عقل استنباط بود، نشده وارد هم خبري موردي در
 محتواي تأكيد و تأييد جهت در را عقل مستقل معارف برخي حتي مفيد شيخ). 102 و 97

 مخالف هايديدگاه از بسياري و) 102ق (الف): 1413 مفيد،( كندمي استفاده و پذيردمي سمع
ق (د): 1413 مفيد، ؛178ق (ب): 1413 مفيد،( كندمي رد عقلي براهين و استدالل اقامة با را

 و عقل گستردة كاركرد و واال جايگاه موارد، اين). 41: الف)ق (1413مفيد، ق: 1413 ؛114
 هم چقدر هر ديني، معرفت عرصة در اما. دهدمي نشان خوبي به مفيد شيخ نزد را آن ادراكات

. كرد پوشيچشم نقل منبع از تواننمي نهايت در اما باشد، داشته قدرتمندي حضور عقل كه
 است شده صادر و دين وحي ناحية از كه را آنچه خود به خود وحي، حقانيت اثبات از پس عقل
 اين با. كندمي معرفي ديني معرفت منابع از ديگر يكي عنوان به را آن و بخشدمي اعتبار نيز

 . كندمي ترسيم چگونه ديني معرفت عرصة در را نقل جايگاه شيخ ديد، بايد بيان

 ديني معرفت عرصة در نقل كارآمدي و . اعتبار2ـ3

 شيخ خود و است ائمه اقوال و پيامبر سنت قرآن، مفيد شيخ نقلي منبع ترينعمده
 عقل طريق از را خود اعتبار منبع، اين شيخ، نگاه در. كندمي» سمع« به تعبير هاآن از مفيد

 به كه دارد سخني المقاالت اوائل در مفيد شيخ. )28ق (ش): 1413 مفيد،( كند  مي دريافت
 بر اندكرده اتفاق اماميه«: گويدمي شيخجا  آن در. دهدمي نشان او منظر در را نقل جايگاه خوبي

، زيرا نيست پذيرجدايي سمع از و است نيازمند سمع به نتايجش و آگاهي و علم در عقلكه  اين
 تكليف ابتداي و آغاز در نيز و. كند استدالل چگونه دهدمي آموزش عقل به كه است سمع اين

 سخنِ اين). 44ق (الف): 1413 مفيد،( »باشد شده ارسال خدا جانب از نبي و رسول بايد ناگزير
حكايت  اشعقالني هايفرايند در نقل به عقل دائمي نياز و نقل و عقل استوار پيوند از شيخ
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 عقل و معرفت اصيل منبع نقل، ديني، معرفت عرصة در كه آيدبرمي شيخ سخن اين از. دارد
 بايد باشد، چنين اگر. آوردمي دست به نقل واسطة به را خويش تباراع كه است دوم درجة منبع
 استوار عقل از حداكثري استفادة و اعتبار بر كه» اكتسابي معرفت« نظرية با مبنا اين گفت
 مختلف انديشمندان سوي از تعارض اين رفع براي فراواني هايزنيگمانه. است تعارض در است،

: 1374 سبحاني، ؛33: 1372ـ1371 كديور، ؛83: 1372 ت،مكدرمو: ك.ر(است  گرفته صورت
 در كه است چنين شيخ عملكرد نيز و مباني ديگر به توجه با هازنيگمانه اين برآيند اما)، 222
 شيخ البته روند.مي شمار به ديني معرفت مستقل منبع دو هر نقل و عقل او، معرفتي نظام

 به كه چنانآن، دهد قرار خود كار دستور در را دو اين از متعادل استفادة تا كوشيده همواره
 سمع به عقل نيازمندي بيان با كرده سعييي سو از شيخ دين، از دفاع و حفظ در اهتمام دليل

 سوي از و سازد بيدار ناآگاهي و غفلت خواب از را او ثانياً، و بازدارد خطا مسير از را اوالً، عقل
 چارچوب در را عقل تواندمي كهجا  آن تا سمع، مفاد يينتب و اثبات در عقل كاربست با ديگر

 . رساند اثبات به را آن معقوليت و پذيرياستدالل و بگيرد خدمت به سمع انديشة
گونه به؛ پردازدمي اماميه نصوص محتواي از عقالني دفاع به شيخ، كه است دليل همين به

 و عقل جهت ازكه  اين به تصريح رغم علي را» بداء« و» رجعت« همچون هايي آموزه كه اي
 دفاع هاآن از و پذيردمي شده وارد سمع جانب از كه دليل اين به تنها نيستند، اثبات قابل قياس

 به علم بودن اكتسابي« نظرية طرح با ديگر سوي از و. )80 و 46ق (الف): 1413 مفيد،( كندمي
 براي »عقل ادراكات با موافقت« معيار كاربست و )89ق (الف): 1413 مفيد،(» اخبار صحت

 تعقل و تفكر بدون كه را ظاهرگرايان و حشويه رويكرد)، 149 ق (د):1413 مفيد،( نقل سنجش
 مفيد، ؛73ق (هـ): 1413 مفيد،( كندمي محكوم بودند، الفاظ ظواهر تسليم تقليد، روي از تنها و

 .)150ـ149 ،138 ،122ق (د): 1413
 در را روشي چه تعبدي هايآموزه فهم عرصة در شيخ ديد ايدب مباني، اين به توجه با حال

 گيريبهره هايروش« و» فهم منابع« بررسي مرحلة دو طي وي روش گيري پي. گيردمي پيش
 . است پذيرانجام» فهم منابع از

 فهم . منابع3

 نيازمندي مسئلة آن در كه است ايحوزه تنها تعبدي، هايآموزه حوزة گفت بتوان شايد
 بسيار صورت به دارد، نظر مد خودشناختي  معرفت مباني در شيخ كه گونه آن نقل، به قلع

 عدم و ناتواني گر بيان وضوح به تعبدي، هايآموزه. است مشاهده قابل واضح و روشن
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 احترام توانمي وضوح به مفيد شيخ آثار در. است دين معارف همة كسب در عقل خودبسندگي
 و احترام؛ كرد مشاهده هاآن از حاكي متون و هاآموزه اين به نسبت را او تسليم و اذعان و واال

 .)80 و 68 ،46ق (الف): 1413 مفيد،( است همراه عقل، ناتواني به اقرار با كه تسليمي
 امر همين و است معتقد ديني معرفت بودن اكتسابي به كه است متكلمي مفيد شيخ اما
 حوزة به را معرفت بودن اكتسابي شيخ كه هنگامي. بگيرد ناديده را عقل نتواند شود،مي موجب

 مفيد،( »است اكتساب اخبار، تمام صحت به علم طريق« كند:مي بيان و دهدمي سرايت نيز نقل
 هازمينه همة در و اخبار همة دربارة مطلق و عام صورت به را خود سخن و )89ق (الف): 1413

 مفيد،( كندمي مطرح نقل سنجش براي را» عقل با افقتمو« معيار ديگر، سوي از و كندمي بيان
 معارف از ايحوزه هيچ در شيخ كه است مطلب اين گوياي خوبي به اين)، 149ق (د): 1413

 بر چنان هم و ندارد عقل تعطيلي به اعتقادي نيز تعبديات و سمعيات حوزة در حتي، دين
 . كندمي تأكيد معرفت منبع عنوان به عقل كاربست
آموزه فهم در را عقل منبعي شأن و معرفت بودن اكتسابي نظرية چگونه شيخ ديد بايد حال

، موضوع اين كشف. دهدنشان مي در عمل است، اصلي دارسكان و منبع نقل، كه تعبدي هاي
 در را نقل و عقل تعامل مدل هم و دهدمي ارائه تعبدي متون فهم در را مفيد شيخ روشهم 
 شيخ فهم روش وجوي جست با را مسئله اين ما. گذاردمي نمايش به يو منظر از حوزه، اين

 . كرد خواهيم گيري پي مفيد

 فهم . روش4

 و عقل منابع از او گيريبهره چگونگي قالب در تعبدي، هايآموزه از مفيد شيخ فهم روش
 . است تحقيق قابل خردستيز و خردگريز هايآموزه حوزة دو در نقل

 خردگريز هايآموزه فهم در منابع از استفاده . روش4ـ1

پيش، زيرا باشد فهم اصلي منبع نقل، كه است اين بينيپيش خردگريز هايآموزه فهم در
 در تواندنمي و ندارد هاآموزه اين از تصوري هيچ وحي آمدن از پيش عقل، كه است اين فرض
پيش آيا و كندمي عمل چگونه زمينه اين در شيخ ديد بايد حال. بگويد سخن هاآن رد يا تأييد
 . خير يا بود خواهد صحيح او عملكرد دربارة ما بيني

 گيري از نقل . روش بهره4ـ1ـ1

ها و مراحل ذيل قابل توصيف  روش مراجعه و استفادة شيخ از اين منبع، در قالب مؤلفه
 است:
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يات و روايات، ظاهري آ  هاي تعبدي را بر اساس داللت اكتشاف: شيخ مفيد بسياري از آموزه
كشف كرده و معتقد شده است؛ براي مثال، وي طريق علم به عذاب و يا پاداش مردگان در قبر 

، تنها كافر محض و مؤمن محض را داند و با استناد به سخنان ائمه را تنها آيات و روايات مي
آيات  ) و نيز از برخي63ـ62ق (هـ): 1413 مفيد،كند ( شامل اين عذاب و پاداش معرفي مي

). وي در مورد برخي 119ـ118ق (د): 1413 مفيد،كند ( را استنباط مي» خلود«قرآن آموزة 
كند:  به ضمائر و بواطن برخي بندگان و اخبار كائنات، بيان مي ها از جمله علم ائمه آموزه

» برخورداري امام از اين نوع علم، از نظر عقل واجب نيست، ولي از نظر سمع واجب است«
بر انبياي گذشته  ). وي اظهار نظر دربارة برتر بودن يا نبودن ائمه67ق (الف): 1413 (مفيد،

داند كه عقل دربارة آن ساكت است و تنها راهي كه موجب شده شيخ، قول  را نيز امري مي
و  را بپذيرد، اخبار رسيده از ائمه نسبت به ساير انبيا غير از پيامبر اسالم برتري ائمه

توسط محتضرين  و ائمه ). رؤيت پيامبر71ق (الف): 1413وده است (مفيد، آيات قرآن ب
) و موجود بودن 78ق (الف): 1413)، رجعت (مفيد، 73ق (الف): 1413به هنگام مرگ (مفيد، 

) از ديگر اعتقاداتي است كه شيخ 124ق (الف): 1413بهشت و جهنم در حال حاضر (مفيد، 
 دانسته است. ها را سمع  دليل باور و پذيرش آن

نگري، نصوص گوناگونِ مرتبط با  يابي و جامع در اين مقام، شيخ طي فرايند قرينه استنباط:
ها به فهمي واحد و  كند از مفاد مجموع آن آورد و سعي مي يك آموزة تعبدي را گرد هم مي

در جهت  ها كارگيري آن سازگار دست يابد. استفادة از نصوص به عنوان دليل و مؤيد فهم و يا به
 شرح و بسط آموزه، مبين چنين فرايندي است. 
كند. وي از آية  را از آيات قرآن استنباط مي براي مثال، شيخ موحد بودن پدران پيامبر

تَقلُّبك في «) و از عبارت 219ـ218(شعرا:  » الَّذي يراك حينَ تَقُوم و تَقَلُّبك في الساجِدينَ«
را كه در  گيرد و روايتي از پيامبر قال پيامبر در اصالب موحدين را نتيجه ميانت »الساجِدينَ

كه خداوند مرا  پيوسته از اصالب طاهر به ارحام مطهره در انتقال بودم تا اين«آن فرموده است: 
ل ) را به عنوان دلي28(توبه:  »إِنَّما الْمشْرِكُونَ نَجس«، به ضميمة آية »به اين عالم خارج كرد
 ).139ق (د): 1413 مفيد،كند ( برداشت خود ذكر مي

كند و آن را چنين توضيح  را نيز با استفاده از روايات استنباط مي» رجعت«شيخ آموزة 
كند. وي براي  دهد كه خداوند قومي از امت اسالم را بعد از مرگشان، پيش از قيامت زنده مي مي

و حشَرْناهم «برد كه آية  دو حشر عام و خاص نام ميتأييد فهم خود با استفاده از آيات قرآن، از 
و «كند و آية  يا اكبر يا همان قيامت داللت مي» حشر عام«) بر 47(كهف:  »فَلَم نُغادر منْهم أَحداً
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ربنا أَمتَّنَا «نيز آية ) و 83(نمل:  »يوم نَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجاً ممنْ يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ
يا » حشر خاص«) بر 11(غافر:  »خُرُوجٍ منْ سبِيلٍ  اثْنَتَينِ و أَحييتَنَا اثْنَتَينِ فَاعتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهلْ إِلى

 ).33ـ32ق (هـ): 1413 مفيد،همان رجعت داللت دارد (
گيرد و  هاي تعبدي فراوان بهره مي آموزهعالوه بر اين، شيخ از آيات و روايات براي كشف جزئيات 

دهد. شواهد اين امر را در  ها ارائه مي با استناد به نصوص، اطالعات تفصيلي قابل توجهي دربارة آموزه
ق (د): 1413 مفيد،)، صراط (97ـ94ق (د): 1413 مفيد،مباحثي همچون توصيف مرگ (

بعد از مرگ (مفيد،  حيات ائمه )،64ـ63ق (هـ): 1413 مفيد،)، كيفيت عذاب قبر (111ـ108
 توان مشاهده كرد.  ) و... به وضوح مي78ق (الف): 1413)، رجعت (مفيد، 73ـ72ق (الف): 1413

ها را از سر تسليم  نكتة حايز اهميت در عملكرد شيخ آن است كه وي گرچه اكثر اين آموزه
ترين شرط وي براي  )، اما اساسي107ق (د): 1413 مفيد،پذيرد ( و تعبد نسبت به سمع مي

). در موارد متعددي، 24ق (ج): 1413 مفيد،نسبت به نصوص است (» قطع«پذيرش، حصول 
ها را به دليل قطع به  كند كه اين آموزه تر ذكر شد، شيخ تصريح ميهايي كه پيش ذيل آموزه

كه  آنچنين برخي روايات را به دليل  )، و هم68ـ67ق (الف): 1413اخبار پذيرفته است (مفيد، 
 ).78ق (د): 1413 مفيد،ها قطع و يقين پيدا نكرده، كنار گذاشته است ( بدان

. مضمون اخبار 1داند:  بودن نصوص تعبدي را منوط به دو شرط اساسي مي» آور يقين«وي 
. استحالة عقلي نداشته 2به يكديگر نزديك باشد و به اختالف و تشتت در محتوا دچار نباشند؛ 

هاي تعبدي خردگريز، اتخاذ  ). با توجه به ماهيت آموزه101ـ100ق (د): 1413 مفيد،باشند (
رسد، زيرا در شرايطي كه منبعي غير  اين دو ضابطه از سوي شيخ، امري كامالً معقول به نظر مي

از نص موجود نيست و عقل توانايي قضاوت دربارة وجود يا عدم امري را ندارد، شيخ از طريق 
كه از ناحية  ار در صدد است نشان دهد هر آموزة تعبدي را به صرف اينبندي به اين دو معي پاي

توان به دين نسبت داد و اين مبين رويكرد انتقادي شيخ مفيد به نصوصِ  سمع رسيده، نمي
هاي  هاي تعبدي است كه خود برآمده از نگاه اكتسابي و عقالني وي به آموزه حاكي از آموزه

ف انتظار شاهديم، شيخ، عقل را نيز به عنوان يكي از منابع ديني است. به همين دليل بر خال
 گيرد.  هاي خردگريز در نظر مي اصلي فهم آموزه

 گيري از عقل  . روش بهره4ـ1ـ2

هاي خردگريز، بر اساس مراحل ذيل  گيري شيخ از عقل را در فهم آموزه هاي بهره روش
 توان توضيح داد: مي
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رسد يكي از اقدامات اساسي شيخ در فرايند فهم  به نظر مي سازگاري نقل با احكام عقل: احراز
هاست. به  نصوص تعبدي، سنجش محتواي نقل با ادراكات مستقل عقل و احراز عدم تعارض آن

شاهديم شيخ با وجود اذعان به » اعراف«همين دليل در فهم برخي نصوص خردگريز همچون 
كند: همين مقدار هم كه از اين نصوص  تر است، بيان مي ها آگاه كه خدا از حقيقت آن اين

ها متصور نيست  شود، نزد عقل جايز است؛ از اين رو مانعي نيز براي پذيرش آن فهميده مي
شنوند يا  كالم مالئكه را مي كه آيا ائمه چنين در بحث از اين ). هم107ق (د): 1413 مفيد،(

است، محتواي رواياتي را كه در  كه اين مطلب نزد عقل جايز خير، شيخ مفيد با استناد به اين
 ). 70ـ69ق (الف): 1413كند (مفيد،  اين باره آمده اثبات مي

شيخ در موارد متعدد، مقدمات عقلي را به مقدمات نقلي ضميمه كرده  استنباط آموزة تعبدي:
و به نتيجة جديدي دست يافته يا الزمي از لوازم معناي متن را استنباط كرده است؛ براي مثال 

بحث سؤال و جواب در قبر، شيخ با استناد به روايات، پرسش از مردگان را در قبر مسلّم  در
گيرد و سپس با ضميمه كردن اين مقدمة عقلي كه سؤال از مرده و كسب خبر از جماد  مي

گردد.  گيرد به هنگام سؤال و جواب در قبر، حيات به بدن مردگان بازمي محال است، نتيجه مي
كند راه علم به سؤال و جواب در قبر، سمع و راه علم به بازگشت حيات  ذعان ميو خود او نيز ا

 ). 102ق (د): 1413 مفيد،به بدن مردگان، عقل است (
بدين معنا نيست كه اين » اذهاب رجس«كند:  بيان مي» تطهير«چنين در تفسير آية  هم

ن بردن آن را كرده است، بلكه محقق بوده و بعد خداوند ارادة از بي بيت تر در اهل ناپاكي پيش
از چيزي است كه هنوز بر انسان وارد نشده؛ از » منع«و » صرف«در حقيقت به معناي » اذهاب«

آن است كه خداوند مانع وقوع ناپاكي و گناهان  بيت در اهل» اذهاب رجس«اين رو، منظور از 
است (مفيد، » عصمت«، همان در وجود آنان شده است، و عاملي كه اين بازدارندگي را ايجاد كرده

هاي عقلي از محتواي  ها و كنكاش بينيم شيخ با موشكافي جا مي ). در اين27ـ26ق (ي): 1413
 آيه، عصمت را نتيجه گرفته و لوازم معناي آيه را استنباط كرده است. 

كند تنها  كه شيخ دربارة نصوص تعبدي خردگريز اعتراف مي با اين سازي آموزة تعبدي: شفاف
)، اما كوشيده تا 107ق (ي): 1413داوند عالم به حقيقت محتواي اين نصوص است (مفيد، خ

تواند با كمك عقل، زواياي پنهان مباحث تعبدي را كه روايات بدان تصريح  جا كه مي آن
كند: هدف از  بيان مي» سؤال و جواب در قبر«اند، روشن سازد؛ براي مثال، وي در بحث  نكرده

ي سؤال و جواب در قبر، آن است كه بعد از مرگ، فرشتگان عذاب و نعمت بر نزول دو ملك برا
شوند كه كدام شخص  ها تنها از طريق مالئكة سؤال و جواب آگاه مي شوند و آن انسان نازل مي
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به سؤاالت، پاسخي درخور عقاب داده تا او را عذاب كنند و كدام شخص به سؤاالت، پاسخي 
). از سوي ديگر، 102ـ100ق (ي): 1413او را ثواب دهند (مفيد،  درخور نعمت و ثواب داده تا

گو بودن در  گيرد الزمة پاسخ تر هم بيان شد، شيخ به داللت عقلي، نتيجه مي طور كه پيش همان
برابر سؤاالت فرشتگان و تحمل عقاب و برخورداري از ثواب در قبر، زنده شدن مردگان است. 

ق (هـ): 1413خواند (مفيد،  مي» جوهر بسيط«كه آن را » وحر«شيخ اين امر را با كمك مفهوم 
كند خداوند در قبر جسمي غير از جسم دنيوي، اما شبيه آن را  )، توجيه كرده و بيان مي65

ق (الف): 1413چشد (مفيد،  آفريند كه نعمت و عذاب جسماني در قبر را مي براي انسان مي
كند و  با كمك عقل، هم غرض از آن را تبيين ميبينيم شيخ در اين مبحث،   ). بنابراين مي77

 كند.  هم چگونگي وقوع آن را توصيف و جزئيات آن را كشف مي
رسد نقل بايد  بر اساس آنچه بيان شد، حتي در فهم نصوص تعبدي خردگريز كه به نظر مي

باشد، منبع اصلي و اولية استنباط قرار گيرد و ادراكات مستقل عقل در اين عرصه چندان مؤثر ن
ميزان استفادة شيخ از عقل گسترده است و عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان داور در 

 روش فهم او، حضوري پررنگ دارد. 

 هاي خردستيز . روش استفاده از منابع در فهم آموزه4ـ2

ها با اصول بديهي و نظري عقل   هايي است كه ظاهر آن هاي خردستيز، آموزه منظور از آموزه
نمايي دارد. در مفهوم  فرض خاص عقلي، تعارض نمايد و يا به عبارتي، با يك پيش زگار ميناسا

اي اعتبار و حجيت براي ادراكات  تر تا اندازه اين مطلب مقدر است كه ما بايد پيش» خردستيز«
هاي عقل، بتوانيم حكم  عقل قائل شده باشيم تا به هنگام مشاهدة تعارض متون ديني با دريافت

هاي  كند اين دسته از آموزه كه شيخ مفيد تأكيد مي ويژه اين ها بدهيم؛ به خردستيز بودن آنبه 
ق 1413اي تفسير كرد كه منافاتي با ادراكات عقل نداشته باشد (مفيد،  تعبدي را بايد به گونه

 ). بنابراين اولين منبع براي فهم متون تعبدي خردستيز، عقل است. 80(الف): 

 گيري از عقل ه. روش بهر4ـ2ـ1

شود.  بندي مي تقسيم» ادراكات نظري«و » ادراكات بديهي«ادراكات عقل به دو دستة 
منظور از ادراكات بديهي، قضايايي است كه نياز به اثبات و استدالل ندارند، بلكه تصور موضوع و 

ايي است ه ها كافي است. اما ادراكات نظري، گزاره ها به تنهايي براي احراز صحت آن محمول آن
ها از طريق استدالل عقلي اثبات گردد و دربارة آن اختالف نظر وجود دارد  كه بايد صدق آن
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توان گفت، شيخ مفيد هر دو نوع ادراكات عقل را به عنوان منبع  ). مي252ق: 1416(طباطبائي، 
 فهم متون خردستيز، اختيار كرده است. 

ز ذاتي و مستقر نيست كه نقل با احكام ، ستي»ستيز و تعارض«در اين تحقيق منظور ما از 
كند و حتماً بايد دليل اقوي مقدم شده و دليل ضعيف كنار گذاشته  عقلي تعارض جدي پيدا مي

فرض خاص  )، بلكه ستيز و تعارض ظاهر گزاره با يك پيش79ـ78: 1386شود (جوادي آملي، 
دارد، بلكه ستيزنمايي دارد. عقلي است كه امكان رفع آن وجود دارد. به عبارتي، ستيز ذاتي ن

 گيري شيخ از منبع عقل براي فهم نصوص تعبدي خردستيز چنين است:  هاي بهره روش
كشف خردستيزي آموزه: مقايسة ميان مفاد نقل با ادراكات عقل، دربارة نصوص تعبدي 

شود. شيخ در موارد متعدد، ناسازگاري ظاهر متن با  خردستيز با شدت بيشتري دنبال مي
آيد. به طور كلي،  جويي برمي اكات عقل را گوشزد كرده و براي رفع تعارض در پي چارهادر

 ترين متون خردستيز از نگاه شيخ مفيد عبارت است از:  عمده
هاست، اما به غيرعقال نسبت داده  كننده از اموري كه مربوط به عقال و انسان . متونِ حكايت1

جبلٍ لَرَأَيتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْيةِ   زَلْنا هذَا الْقُرْآنَ علىلَو أَنْ«سورة حشر:  21شده؛ همچون آية 
) و يا آياتي كه حاكي از سخن 92ـ91ق (ي): 1413(مفيد،  »اللَّه و تلْك الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ

). اين متون با 125ق (الف): 1413گفتن و شهادت اعضا و جوارح انسان در قيامت است (مفيد، 
ها تصريح كرده است  ادراكات بديهي عقل ناسازگارند و شيخ مفيد نيز به خردستيز بودن آن

 ).125ق (الف): 1413؛ مفيد، 91ق (ي): 1413(مفيد، 
ق (و): 1413حب، رضا، غضب، سمع، بصر و... (مفيد،  كننده از صفات اراده، . متونِ حكايت2

ها  ها بر تحقق آن ري عقل ناسازگارند، زيرا معناي ظاهري آن). اين متون با ادراكات نظ16ـ11
همراه با فعل و انفعاالت دروني يا به كمك ابزارهاي مادي داللت دارد؛ از اين رو، بر ذات اقدس 

ق 1413الوجود و غني مطلق است، قابل اطالق نيست (مفيد،  الهي كه عقل اثبات كرده واجب
 ).16ـ11(و): 

خلقت انسان پيش از اين دنيا كه عبارتند از متون حاكي از خلق ارواح  . متونِ مرتبط با3
) در عالم اشباح و اظله 54ـ52ق (هـ): 1413پيش از اجساد و جنود مجنده بودن ارواح (مفيد، 

ق (هـ): 1413) و خلق انسان به صورت ذري در عالم ذر (مفيد، 40ـ37ق (هـ): 1413(مفيد، 
سان موجود، پيش از ورود به اين دنيا، در عوالمي ديگر به ). بر اساس اين نصوص ان46ـ44

موجود بوده است و در آن عوالم خداوند همة مردم » ذري«صورت ارواح و اظله و نيز به صورت 
به  اعم از پيامبران، مؤمنان و كافران را گرد آورده و خود را به همراه پيامبران و امامان
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كرده و از آنان بر حفظ اين معرفت و ايمان به آن، صورت معاينه و مشاهدة حضوري معرفي 
اند  بر حفظ اين پيمان، متعهد شده» بلي«ها نيز با گفتن لفظ  ميثاق گرفته است و همة انسان

 ). 122ق: 1415(ملكي ميانجي، 
كه قائل است مضمون  پذيرد؛ يكي اين شيخ مفيد اين متون را به دو دليل عمدة عقلي نمي

ق 1413 مفيد،تلزم تناسخ و انتقال ارواح انسان از بدني به بدن ديگر است (گونه اخبار مس اين
اند،  و پيمان بسته  ها در آن عالم اقرار كرده كه معتقد است اگر انسان ). و ديگر اين47ـ46(هـ): 

پس بايد زنده، داراي روح و صاحب عقل و شعور باشند تا بتوانند اين معرفت را ادراك كرده و به 
ر كنند و در اين صورت، ما هم اكنون بايد آن معرفت و آن موقف و جزئيات آن را به آن اقرا

كه ما تصوري از آن عالم و معرفت  بوديم، حال آن بايست موحد مي خاطر داشته باشيم و همه مي
 ).62ـ60ق (د): 1413 مفيد،؛ 54ـ53ق (هـ): 1413 مفيد،شده در آن نداريم ( افاضه
هاي كالمي و عقلي شيخ مفيد در  فرض به قيامت كه با برخي پيش . برخي جزئيات مربوط4

گذاري  نام» فرائض«هاي ظاهري كه به نام  به كوه» عقبات«تعارض است؛ براي مثال، وي تفسير 
در آيات قرآن، طبق برداشت حشويه، » عقبه«كند: منظور از  پذيرد. وي بيان مي شده است، نمي

گذاري شده باشند و اگر انسان در  اي واجبات و فرائض نامه هاي ظاهري نيست كه به نام كوه
ها با دشواري مواجه  انجام آن فرائض در دنيا كوتاهي كرده باشد، در قيامت در صعود از آن كوه

ها را به راحتي باال رود. وي معتقد  ها كوشيده باشد، در قيامت آن كوه شود و اگر در انجام آن
زگار است، زيرا مقتضاي حكمتش، سازگاري ميان اعمال و است، اين با حكمت خداوند ناسا

هايي و مكلف كردن انسان به  ها در قيامت است و اين امر نيازي به آفرينش چنين كوه جزاي آن
 ).113ـ112ق (د): 1413 مفيد،ها ندارد ( باال رفتن از آن

آموزه كه آن  كند: فهم حشويه از اين در قيامت نيز بيان مي» ميزان«شيخ مفيد در تفسير 
شود،  اند كه اعمال به وسيلة آن وزن مي را ترازوهايي همچون ترازوهاي دنيايي در نظر گرفته

گيري ندارند  نادرست است، زيرا از نظر شيخ اعمال، عرَض هستند و اعراض هم قابليت اندازه
 ).115ـ114ق (د): 1413 مفيد،(

هايي كه شيخ براي  عبدي، روشرفع خردستيزي آموزه: پس از كشف خردستيزي آموزة ت
 به قرار زير است:  گيرد رفع ستيز ميان عقل و نقل در پيش مي

در اين روش، شيخ آموزة به ظاهر خردستيز  الف. تفسير متن خردستيز بر اساس متن خردپذير:
كند  پذيرد، اما به كمك متون ديگر كه محتوايشان با ادراكات عقل سازگار است، سعي مي را مي

آن را برطرف سازد. براي مثال، شيخ ضمن پذيرش اتصاف خداوند به صفاتي همچون  تعارض
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تعالي  كه معناي ظاهري اين اوصاف بر ذات باري اراده، رضا، غضب، سمع، بصر و... و اذعان به اين
ها را به فعل الهي، ثواب و عقاب و علم خداوند  قابل اطالق نيست، بر طبق روايات ديگر آن

 ).16ـ11ق (و): 1413ست (مفيد، تفسير كرده ا
گاه شيخ روايت خردستيز را مردود اعالم  گزيني متن خردستيز با متن غير خردستيز: ب. جاي

كند، اما در مقابل، آن را با روايات ديگري كه محتوايي مشابه دارد اما با عقل ناسازگاري  مي
در عالم اظله و اشباح،  ئمهكند. براي مثال، وي به جاي روايات حضور ا گزين مي ندارد، جاي

هايي از نور  ها و صورت را به صورت شبح پذيرد كه در آن آمده: خداوند، ائمه روايتي را مي
گونه روايات، بر خالف  را از منزلت آنان نزد خود آگاه كند. از نظر او اين آفريد تا حضرت آدم

شوند  ت و روايات نيز تأييد ميروايات دستة اول با عقل تعارض ندارند و به وسيلة ساير آيا
چنين انبوه روايات حاكي از اخذ ذرية آدم از پشت او و  ). وي هم40ـ37ق (هـ): 1413 مفيد،(

پذيرد و تنها يك روايت را در  ها بر ربوبيت خداوند را نمي  ها و اقرار همگاني آن اخذ ميثاق از آن
اكي از اخراج ذرية آدم در قالب كند و آن هم روايتي است كه تنها ح اين حوزه، قبول مي

ها و  كنند تا به اين واسطه، خداوند كثرت آن اجسامي ذري و بدون روح است كه افق را پر مي
 ).46ـ44ق (هـ): 1413 مفيد،نشان دهد ( ها را به حضرت آدم قدرت خود بر خلق آن

ي خود خارج در اقدامي ديگر، شيخ متون خردستيز را از داللت ظاهر تأويل متن خردستيز:
گيرد كه فراتر از داللت ظاهري متن است. براي مثال،   ها در نظر مي  كند و معنايي براي آن مي

 جبلٍ لَرَأَيتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْيةِ  لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ على«كاررفته در آية  وي تعبير به
داند كه در صدد بيان عظمت و جاللت قرآن و شدت  ي) را تعبيري مجازي م21(حشر:  »اللَّه

). وي همين تعبير استعاري و 92ـ91ق (ي): 1413هاست (مفيد،  تأثيرگذاري آن در قلب
مجازي بودن را دربارة متون حاكي از سخن گفتن و شهادت دادن اعضا و جوارح انسان در 

برد. وي معتقد  نيز به كار مي» اعراف«سورة  172) و نيز آية 125ق (الف): 1413قيامت (مفيد، 
و إِذْ أَخَذَ ربك منْ «داران عالم ذر از آيه نارواست و قائل است خداوند در آية:  است فهم طرف

قُولُوا يوم شَهِدنا أَنْ تَ  أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بلى  بني آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْهدهم على
بر سبيل مجاز و استعاره سخن گفته و منظور آيه، حضور فرزندان  »الْقيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذا غافلينَ

كند و منظور از عهد  ها را به ترتيب به اين دنيا منتقل مي آدم در همين دنياست كه خداوند آن
عقلشان است كه با مشاهدة آثار صنع  ها در همين دنيا بعد از اكمال و ميثاق، مكلف كردن آن

). 48ق (هـ): 1413 مفيد،كنند ( الهي در خودشان و در جهان اطرافشان بر ربوبيت او اقرار مي
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شود، شيخ مفيد اين آيه را در جهت اثبات ديدگاه خود دربارة معرفت  گونه كه مشاهده مي همان
 كند.  اكتسابي تفسير مي

ز قيامت و توصيف اعمال به سبكي و سنگيني نيز معتقد در رو» ميزان«شيخ مفيد دربارة 
است در اين تعبير، معناي مجازي اراده شده كه بر سنگيني و سبكي اعمال به لحاظ كثرت يا 

چنين معتقد است تعبير  ). وي هم115ـ114ق (هـ): 1413 مفيد،كند ( قلت ثواب داللت مي
وند عاقبت اخروي كسي را كه در انجام نيز از باب تشبيه است؛ يعني خدا» عقبات«و » عقبه«

اش كوتاهي كرده، از لحاظ شدت و سختي مانند كسي دانسته كه به سختي از  فرايض دنيوي
 هاي ظاهري باشد.  كه مراد از آن كوه )، نه اين113ـ112ق (د): 1413 مفيد،رود ( كوهي باال مي

 گيري از نقل . روش بهره4ـ2ـ2

خردستيز، آيات و روايات است. وي به اين منبع براي امور منبع ديگر شيخ براي فهم متون 
 كند: ذيل مراجعه مي

شيخ صفاتي همچون مريد و سميع و بصير بودن خداوند و رضا و غضب  كشف آموزة تعبدي:
پذيرد و خود او نيز به اين مطلب اذعان  او را علي رغم خردستيز بودن، به واسطة سمع مي

ها سمع است، وگرنه عقل و قياس در اين باره راه به جايي ندارد  كند كه تنها راه آگاهي آن مي
 ).54ـ53ق (الف): 1413(مفيد، 

كوشد خردستيزي آموزه را برطرف  شيخ مفيد به دو طريق مي رفع خردستيزي آموزة تعبدي:
كند به واسطة نصوص خردپذير، خردستيزي برخي نصوص ديگر  كه سعي مي سازد؛ يك راه اين

؛ مانند آنچه در تفسير مريد يا سميع و بصير بودن خداوند انجام داد. راه ديگر را برطرف كند
كند در اثبات يك آموزة تعبدي، نصوصي را اخذ كند كه تبيين معقولي از آن  كه سعي مي اين

اتخاذ كرده است كه ما در » عالم ذر«كنند؛ مانند آنچه شيخ در برخورد با روايات  آموزه ارائه مي
). وي با اخذ اين روايات، اشكاالت عقلي 46ـ44ق (هـ): 1413 مفيد،وضيح داديم (قسمت قبل ت

 كند.  دانست حذف مي را كه بر روايات پيشين وارد مي
آور بودن بر اساس  هاست و قطع آور بودن آن جا نيز معيار اعتماد شيخ به نصوص، قطع در اين

ق (هـ): 1413 مفيد،عقل نباشند (شود: خبر واحد و مخالف احكام  هاي زير تعريف مي مالك
 مفيد،)، دچار اختالف و تناقض نبوده و مورد استناد فرق ضاله واقع نشده باشند (53ـ52

 ).46ـ44ق (هـ): 1413
كند  كه عقل منبع اصلي شيخ است، اما تالش مي بنابراين، در فهم نصوص خردستيز با اين

ند تا بدين وسيله متهم به تأويالت اين خردستيزي را ابتدا بر اساس متون ديني برطرف ك
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ضابطه نشود؛ اما در صورتي كه نتوانست خردستيزي را بر اساس متون ديني توجيه كند،  بي
ها شود. به  مخالفت او با رويكرد تعبد و تقليد مانع از آن است كه نافهميده تسليم ظاهر آن

ها را  س ادراكات عقل، آنكند و بر اسا همين دليل، بي هيچ اغماضي از ظاهر نصوص عبور مي
 برد.  ها از معصوم را زير سؤال مي كند و يا به طور كلي صدور آن تأويل مي

 گيري نتيجه

به طور كلي اگر بخواهيم روش شيخ مفيد را تقرير كنيم چنين خواهد بود: در عرصة 
يفا هاي تعبدي، نقل، هم در مرحلة عرضه و كشف و هم در مرحلة فهم و تبيين، نقش ا آموزه

گونه كه مالحظه شد،  يابد و همان ها دست مي كند. شيخ از طريق نقل است كه به اين آموزه مي
ها را در درجة اول از طريق نقل  بندد تا تفسير و فهم صحيح آن نهايت تالش خود را به كار مي

 در» نيازمندي عقل به نقل«گر تالش وي در اثبات مبناي  جويا شود. اين عملكرد شيخ، بيان
اين عرصه است. با وجود اين بايد گفت، استفادة شيخ از منبع نقل، تحت نظارت و تسلط عقل 

آموزة » فهم و تبيين«و » سنجش«شود. كاركرد عقل در اين زمينه، ذيل دو عنوان  انجام مي
پذيرد  هاي تعبدي را مي اوالً، عقل، آن دسته از آموزه» سنجش«شود. در بعد  تعبدي تعريف مي

ها و تفسيرهايي را از جانب سمع  دار نسازد و ثانياً، تبيين اكات مستقلش را خدشهكه ادر
كوشد  نيز عقل مي» فهم و تبيين«پذيرد كه موافق و در جهت ادراكاتش باشد. در بعد  مي

ها را در قالب و چارچوب ادراكات خود  هاي تعبدي ارائه داده و آن تفسيري معقول از آموزه
توان جز از طريق مبناي او  گستردة شيخ از منبع عقل در اين حوزه را نمي توضيح دهد. استفادة

 توجيه كرد. » اكتسابي بودن معرفت ديني«در 
شود. شيخ كامالً به عدم  با اين تقرير، روش تعامل عقل و نقل در اين حوزه نيز مشخص مي

اين رو، براي يابي به معرفت ديني اعتقاد دارد؛ از  خودبسندگي و محدوديت عقل در دست
اي قائل است. به همين دليل از طريق وحي، معارفي را كشف  العاده معارف وحياني احترام خارق

دارد از دريچة محدود عقل و ذهن خود فاصله بگيرد و از دريچة وحي كه  كند كه او را وامي مي
براين در مرحلة گشايد، به هستي بنگرد. بنا تري را مي انداز وسيع تر است و چشم به مراتب فراخ
 رود.  هاي تعبدي، وحي و نقل منبع اصلي شيخ به شمار مي كاشفيت آموزه

اما در مرتبة فهم بايد گفت، شيخ كامالً به حجيت و اعتبار عقل، ايمان دارد. از نظر او، 
ها را توجيه كرد. اين  معارف وحياني بايد به زبان عقل ترجمه شوند تا بتوان اعتقاد و باور به آن

ور، متكي بر اين مبناست كه مفاد نقل، كامالً عقالني است. عقل و نقل واقعي در مرحلة فهم با
كامالً با يكديگر متحد و بر يكديگر منطبق هستند؛ به همين دليل بايد توانايي تأييد و تبيين 
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مفاد يكديگر را داشته باشند. نقل هر چقدر هم كه فراتر از عقل سخن بگويد، اما بر ضد آن 
رفت از اين تعارض و  گونه بود، تأويل و رد نقل، راهكارهاي برون تواند سخني بگويد. اگر اين ينم

 تضاد است. 
چنانچه به طور خالصه ديدگاه شيخ را بخواهيم تبيين كنيم، چنين خواهد بود: در عرصة 

بايد بر دهد كه عقل  هاي تعبدي، وحي معارفي بديع و متعالي را در اختيار عقل قرار مي آموزه
ها را به صورتي معقول و موجه  ها قضاوت كند و ثانياً، آن اساس ادراكات خود اوالً، دربارة آن

اند (انصاري زنجاني،  نام نهاده» جمع ميان تعقل و تعبد«عرضه كند. برخي اين روش شيخ را 
ر ها ب ). اما با توجه به رويكرد انتقادي شيخ نسبت به نصوص تعبدي، سنجش آن2ق: 1413

رسد، به  ها به نظر مي اساس ادراكات عقل و استفادة حداكثري از عقل در شرح و تبيين آن
و روش عقالني بيشتر گرايش يافته و از روش متعادلي كه مد نظر او بوده، تا » تعقل«سمت 

 حدودي فاصله گرفته است. 
تعقل را در پيش  هاي تعبدي راه توان در حوزة آموزه كه آيا اصوالً مي حجيت اين روش و اين

هاي بيشتر روي آن صورت بگيرد. حتي اگر  گرفت يا خير، محل سؤال است كه بايد بررسي
بتوانيم اعتبار اين روش را اثبات كنيم، در مرحلة بعد، بايد درستي پيمايش شيخ مفيد در اين 

خوبي رعايت  ها و اصول و قواعد اين روش را به مسير را ارزيابي كنيم تا دريابيم آيا شيخ مؤلفه
 طلبد.  هاي بيشتري را مي كرده است يا خير. اين مسائل پژوهش

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــ

 قرآن كريم. 
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