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چکیده

از مسائل مهمی که در تاریخ تفکر اسالمی در باره دینشناسی مطرح بوده ،این است کهه

با چه روشی میتوان صحت و سقم گزارههای دینی را ارزیهابی کهردا اندیشهوران مسهلمان

بههه ایههن پرسههش پاسههخهای متعههددی دادهانههد کههه بیشههتر پاسههخها ذیههل دو عنههوان کلههی
عقل گرایی و نص گرایی (نقل گرایی) جای می گیرد .ذیل هر یک از دو عنوان عقهل گرایی

و نص گرایی دیدگاههای گونا گونی وجهود دارد .یکهی از دیهدگاههایی کهه ذیهل نص گرایهی
پدید آمده ،نص گرایی بر اساس عقل فطری است .بر اساس ایهن دیهدگاه ،عقهل فطهری در
کش

معارف دینی از اعتبار تام برخوردار است و در مقابل ،عقل گرایی فلسهفی در دیهن

هههیچ ارزشههی نههدارد .عالمههه مجلسههی از کسههانی اسههت کههه ایههن دیههدگاه را بهها ذکههر ادلهههای

پذیرفته است .در این نوشتار به روش توصیفی _ تحلیلی ،پس از تبیین دیدگاه یاد شهده،
ادله و مبانی عالمه ارزیابی شده و معلوم گردیده است که برخی از دلیلهای ایشان قابل

دفاع نیست.

کلیدواژهها :روش کش

آموزههای دینی ،نص گرایی ،عقل گرایی ،عالمه مجلسی.

مقدمه
مقولههه دیههن بههه امتههداد تههاریخ بشههر سههابقه دارد و آدمیههان از آغههاز آفههرینش نیههاز خههود را بههه دیههن

احساس نمودهاند .معارف دینی مهم ترین شاخه از معارف بشری به شمار آمده و با سرنوشهت
انسان گره خورده است؛ به گونهای که سعادت انسان بر محور آن میچرخد و نبود آن شهقاوت

ابههدی را در پههی دارد .یکههی از مسههائل مهمههی کههه دانشههمندان در تههاریخ تفکههر اسههالمی در بههاره آن
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمیرضوی (.)saddelbari@gmail.com
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بحههث و گفههتو گو کههرده و در کش ه
صحیح کش

معارف است.

معههارف دینههی نقههش اساسههی دارد ،دسههتیابی بههه روش

در این که انسان به چه روشی به سراغ دین و مدعیات دینی برود و این کهه چگونهه صهحت

و سقم گزارههای دینی را ارزیابی کنهد ،همهواره مهورد بحهث و گفهتو گوی دانشهمندان اسهالمی

بههوده و تالشهههای قابههل تههوجهی از سههوی آنههان صههورت گرفتههه اسههت .بیشههتر پاسههخهای پرسههش
مز بههور ،از سههوی اندیشههوران ،ذیههل دو عنههوان کلههی عقههل گرایی و نص گرایههی (نقههل گرایی) جههای

می گیرد .همان گونه که ذیل عنوان عقل گرایی دیدگاههای گونهاگونی وجهود دارد ،ذیهل عنهوان

نص گرایی نیز دیدگاههای متعددی پدید آمده است .یکی از دیدگاههایی که ذیل نص گرایی
پدی ههد آم ههده و مح ههدم ب ههزر عالم ههه مجلس ههی از آن دف ههاع نم ههوده و مب ههانی آن را م ههنقح ک ههرده،

نص گرایی بر اساس عقل فطهری اسهت .ایهن نوشهتار ،پهس از تبیهین ایهن دیهدگاه ،بهه ارز یهابی آن
پرداخته است.
تفکههر نص گرایانههه سههید بههن طههاووس بههر بسههیاری از متفکههران شههیعی پههس از وی تههأثیر عمی ه

داشته است .انتقهاد ابهن طهاووس از دانهش کهالم 2و رجهوع بهه دو منبهع اصهیل کتهاب و سهنت از
سههوی متفکههران شههیعی بهها اقبههال مواجههه شههد و بسههیاری از دانشههمندان عهههد صههفوی ،بههه و ی ه ه

عالمان نقل گرا ،از جمله عالمه مجلسی را تحت تأثیر قرار داده است.

عالمه مجلسی افهزون بهر ایهن کهه از محهدثان بهزر جههان تشهیع بهه شهمار میآیهد ،بهه عنهوان
شههخص عظههیم الشههأن ،دقیهه النظر ،غه ّهوار در یههای معقههول و منقههول ،یگانههه روزگههار و خههاتم

المجتهدین نیز یاد شده است 3.بنا بر ا ین ،با توجه به اهمیهت شهناخت مبهانی و روش بزرگهان
دین ،دقت و بررسی در روش عالمه مجلسی در فهم دین به عنوان یک دانشمند عظیمالشأن،
ّ
محهدم بهزر و غههوار معهارف اههل بیههت شایسهته اسهت .در ایههن نوشهتار اندیشههه او را در
این باره ،ضمن چهار بحث زیر ،بررسی می کنیم:

 .1جایگاه عقل در اندیشه عالمه مجلسی
الف) حقیقت عقل از نظر عالمه مجلسی

بههر اسههاس دیههدگاه او عقلههی کههه در روایههات از آن تمجیههد شههده نیههروی نفسههانی انسههان بههوده و

ادراک خیر و شر و نفع و ضرر را بر عهده دارد و مال ک تکلی
4

 .2کش المحجة ،ر.10
 .3الفیض القدسی ،ر.10 - 9

و ثواب و عقاب و مایه تمایز ح

متفاوت است و پایین ترین مرتبهه آن مهال ک تکلیه

اسهت .نیهروی یادشهده از طر یه تحصهیل

علوم حقه و عمل به آنها رشد نموده و به کمال میرسد و آثار مطلوب بر آن مترتب می گردد.
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ب) عالمه مجلسی و اخباریان در باب فقه

عالمه با این که از محدثان بهه شهمار میآیهد و روش نص گرایهی را دنبهال کهرده اسهت ،نقهش

عقل را در فهم آیات و روایات و استنباط حکم فقههی پذیرفتهه و در مقابهل اخبار یهان از اجتههاد

دفاع کرده است .او هم از دیدگاه اخباریان به سهبب تعطیهل ههر گونهه عقهل گرایی در برخهورد بها

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

از باطههل اسههت .نیههروی مز بههور از مراتههب مختلهه

برخههوردار بههوده و بهرهمنههدی انسههانها از آن

آیهات و روایهات انتقه اد کههرده و ههم اشهکال نقرههی بهرآن وارد کهرده اسههت 5و نیهز از طر یه اشههکال
ّ
6
َحلی ،بطالن آن را به اثبات رسانده است.
ج) عالمه مجلسی و عقلگرایی فالسفه در باب اصول عقاید

مجلسی با عقل گرایی فلسفی  -که منشأ پیدایش آن یونانیان بوده  -به مخالفت برخاسته

و از آن دسههته از متفکههران اسههالمی  -کههه در مقابههل فلسههفه کههرنش نمودهانههد و آن را بههر آیههات و

روایات تحمیل کردهاند  -به شدت انتقاد می کند .او فلسفه را برگرفته از اهل فکهر و ضهاللت و
از منکههران شههرایع و قواعههد نبههوت دانسههته و آن را جهالههت و کههوری قلمههداد می کنههد ،نههه علههم و

حکمت 7.در سخنان دیگر میگوید:

فترک ا کثر الناس یف زماننا آثار اهل بیت نبهیم استبدوا بآراهئم ،مفهنم من سلک مسلک
ی
ی
ی
احلمکاااا الااضلن االل و ا االلا و نیب ا ی وا بن ا و نااامنلا ب عاااق و ا ت اادوا ا یباال م
8
الفاسدة  ...ی خ
امئة و قادة ،فهم ی
فاتضوهم ی
ناولون النصلص الصحیحة الصر حیة؛

بیشههتر مههردم زمههان مهها میههرام اهههل بیههت پیامبرشههان

را رههها کردنههد و بههه آرای

خودشان اعتماد کرده انهد؛ از آن جملهه کسهانی هسهتند کهه پیهرو فالسهفه هسهتند؛
فالسفه که هم خود گمراه بودند و هم دیگران را گمراه کردند؛ همانان که بهه ههیچ

 .4مرآة العقول ،ج ،1ر27؛ بحار االنوار ،ج ،1ر.101
 .5مرآة العقول ،ج ،1ر.200
 .6همان ،ر.203
ّ « .7إنی لما ألفی ت أهل دهرنا علی آراء متشتة و أهواء مختلفة ،قد طارت بهم الجههاالت إلهی أوکارهها و غاصهت بههم الفهتن
فی غمارها و جذبتهم الدواعی المتنوعة إلی أقطارها و ح ّیرتهم الراللة فی فیافیها و قفارهها ،فمهنهم مهن س ّهمی جهالهة
أخذها من حثالة من أهل الکفر و الراللة المنکر ین لشرای ع النبوة و قواعد الرسالة :حکمة و اتخهذ مهن سهبقه فهی تلهک
الحیرة و العمی أئمة ( »...همان ،ج ،1ر.)2-1
 .8رسالة فی االعتقادات ،ر.303
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پیامبری و هیچ کتابی ایمان نداشتند ،بلکه بر عقلهای فاسد و نظرات بیرونه

خود تکیه کرده اند  ...فالسفه را رهبر و پیشوای خود قرار دادند و نصور صحیح
را به خاطر این که با نظر فالسفه مواف نبود ،تأویل کردهاند.

 .2عالمه مجلسی و روش کشف معارف دینی
به نظر عالمه مجلسی معارف دینهی ،بهه و یه ه اصهول عقایهد ،بها توجهه بهه روش کشه

دسته است:

آن ،دو

 )1دسته ّاول تنها به وسیله عقهل فطهری و صهریح اثبهات میشهود و آنهها عبهارت هسهتند از:

اثبات ذات خدواند ،اثبات اوصاف کمال او ماننهد قهدرت ،علهم ،حکمهت و عهدالت ،اثبهات
عامه و ّ
نبوت ّ
خاصه؛ زیرا اگر انسان به جهان بیرون و عهالم درون تأمهل و تفکهر نمایهد ،از طر یه
عقل صریح به صورت قطع و یقین درمییابد که برای او پروردگار حکیم ،علیم ،قدیر و عهادلی
است که ظلم و زشتی بر او روا نیست و میداند که پروردگار او پیامبری فرستاده و با معجهزات
او را تأیید نموده است و عقل بدیهی گواهی میدهد که محال است خداوند متعال این گونهه

م عجزات را بر دست پیامبری دروغین جاری سازد؛ چنان که عالمه مینویسد:

و ا ل االا  ...اماارکم ال بالتاادبر فی ااا اود یف آفاااو الساا لا و اکر و یف انفساا
غرائااا الصاانب و باادائب احلمکااة و امتا ا ی
ااملب و ف اارم بصاار نأ یبل اام انیبنااب ین ل
ٌ
کحیوز لیه الظلم و الیببیأ ،یمث ان یب م بعث الای
رحی ا ح ی ا لی ا قاهرا قادرا ج
ی
کحیاوز ا
مؤندا باآلنا الظاهرة و املعجااا البااهرة و نداهد بد یاة العیبال باناه ج
9
جحیری ند ال امتق امثال هضه اآلنا .

م مااان
اام یبااا
م نبیاا
ال ان

 ) 2بههه نظههر عالمههه دسههته دیگههری از مسههائل اعتقههادی هسههتند کههه بهها آیههات و روایههات متههواتر

و قطعههی اثبههات می شههوند؛ ماننههد :توحیههد ذاتههی و احههدی واحههدی ،توحیههد صههفاتی ،عبههادی
و افعههالی ،عینیههت صههفات بهها ذات ،ازلیههت و ابههدیت خداونههد ،منههزه بههودن خداونههد از جسههم

و جس ههمانیت و زم ههان و مک ههان ،حی ههات و اراده خداون ههد و کیفی ههت اراده خداون ههد؛ آنج هها ک ههه

آورده است:
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 .9همان ،ر.305

ی
مما ثبت یف الدلن باآلنا و اکخباار املتالا رة هال اناه عااد واحاد ک هار نک لاه یف مل اه ،و
ی
کحیاوز باادة غیااره ،و نساتخن یف خلامل العااا باحاد غیااره و اناه احادی الااضا  ،لای لااه
ج
ی
اجااا خارجیة و ک ومهیة و ک یبلیة و انه احدی املعین لی له صفا زائدة ،بال صافا ه

طب دیدگاه عالمه مجلسی هر چند اصل اوصاف خداوند مثل علم ،قهدرت و ماننهد آنهها
به وسیله عقل صریح اثبات می گرددّ ،اما کیفیت اوصاف مزبور به هیچ عنوان به وسیله عقهل
قابل درک نیست و باید آن را از طر یه متهون دینهی بهه دسهت آورد؛ مهثال تفکهر و تهدبر در کیفیهت

علم خداوند و این که علم او حصولی است یا حروری جایز نبوده و بیش از آنچه انبیا و اولیها
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خی متا ه و یانه از د ک انهتاا للجلده یف جانا ی
اکول ،ابادی تتناب الفنااا لیاه ازک و ابادا و
ی
جبسم و ک جس این و ک زماین و ک م این و انه حی با حیااة زائادة و ک کیفیاة و
انه لی
10
مر ند ب خطور بال.

گفته اند ،ممنوع است؛ زیرا تفکر در اوصاف ذاتی خداوند به تفکر در ذات برمی گردد و تفکهر در
ذات طب اخبار زیادی ممنوع قلمداد شده است:

ی
ک جحیاوز التف ار یف ل ااه اناه حاااو ی او حصالد و ک یف سااالر الصافا ا کثاار یمماا قا ی وا او
ی
11
ی
بینلا لنا ،فانه لرجب اد التف ر یف متا ه عاد و قد هنینا ن التف ر فیه یف اخبار کثیرة.

در این که خداوند از صفت اراده برخهوردار اسهت ،شهکی نیسهتّ .امها ایهن کهه اراده خداونهد

به چه معناسهت ،عالمهه مجلسهی بزرگهوار معتقهد اسهت کهه ا گهر اراده را از صهفات ذات بهدانیم،

اراده خداونههد جههز علههم او بههه مصههلحت ،چیههز دیگههری نیسههت و ا گههر از صههفات فعههل بههدانیم ،بههه

معنای ایجاد است:

ی
احیااده یف زمااان
و اراد اه لیسات اک ل اه الیباادا الاضائ بالاا و ماا فیااه مان املصالحة ،یمث ج
احیاااده الا ا ک ااا ورد یف اکخبااار او ل ااه ل لنااه
احیاااده ،فاااکرادة یامااا ج
ااون املصاالحة یف ج
12
اصلأ ،ک ا قاله املت ل ون.

بر اساس نظر عالم ه ،سمع و بصهر خداونهد نیهز زیرمجموعهه علهم او بهوده و بهه معنهای علهم بهه

مسموعات و مبصرات است:

ی
کضا یبول انه مسیب و بصیر  ...هل العلم باملس ل ا و املبصرا .

13

ّ
ّ
 .3بررسی ادله عالمه مجلسی برای اثبات نص گرایی و رد عقل گرایی فلسفی
عالم ههه مجلس ههی ب ههرای اثب ههات روش نص گرای ههی و ّرد روش عق ههل گرایی فلس ههفی دلیله ههای
 .10همان.
 .11همان.306 ،
 .12همان ،ر.308
 .13همان.
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گوناگونی ذکر کرده است .در اینجا مهمترین آنها را یادآور میشویم و پهس از ذکهر ههر کهدام بهه

بررسی آن میپردازیم:

دلیل اول .خطاپذیری عقل انسان و عصمت پیامبر و امامان معصوم

بدون تردید ،عقل انسانهای عادی نهاقص بهوده و همهراه بها خطها و اشهتباه اسهت و پیهامبر و
مصهون از ههر گونهه خطها و اشهتباهاند .بنها بهر ایهن ،پهس از شهناخت پیهامبر و

امامان معصوم

اعتماد به عقول ناقص انسانی و کش

معارف دینهی از ایهن طر یه توجیهه

امامان معصوم

منع کردهاند.
عالمههه مجلسههی پههس از ایههن کههه نامههه امههام صههادق

بههه اصههحاب رأی و قی ههاس را آورده

پهذیر نیسههت .از ایهن رو ،ائمههه

انسهانها را از اعتمههاد بهه عقولشههان در کشه

است ،مینویسد:

معههارف دینههی

احلبر و رابه هنم ی
و ک خحییف لیک بعد التدبر یف هضا خ
سدوا باق العیبل بعاد معرفاة ااماا
14
و مروا باخض مجیب األمور مهنم و هنلا ن اک ال العیبول الناقصة یف کل باق.

بررسی دلیل اول

این دلیل از سه جهت قابل ّ
تأمل است:
ّاوال ،تههدبر و تفکههر در روایههات مز بههور و امثههال آن انسههان را بههه ایههن مطلههب رهنمههون می کنههد کههه

روایت یاد شده مربوط به قیاس ،رأی و استحسان در باب فقهه و احکهام فرعهی اسهت ،نهه سهایر

معارف دینی؛ یعنهی در ر وایهت مز بهور از اسهتنباط احکهام فقههی بهه وسهیله قیهاس فقههی و رأی و
استحسههان منههع شههده اسههت ،نههه از حجیههت عقههل در همههه امههور دینههی؛ بههرای نمونههه ،پههارهای از

فقرات روایت یاد شده را یادآور میشویم:

َ
ْ
َ
َ َ َ
ال یف ر َس َال یت یه إ َد أ ْص َحاق یَ
الرأی َو ْال ییبیاس :أ یَما َب ْع ،ادَ ،فِ یَن ،اه َم ْان َد َ اا َغ َ
یار ،ه
ْن أ یِب ْب ید ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
یَ َ ،
َ
َ
َْ ْ ْ
َ ََْ
َْ
إ َد ید ینن یه ب ْ
ال یب ییبیااس
یاا و
اکر ِ ی
نص ْ ْا َحظه ََ ...ف ْن َطل َا َما ی ند ی
صف َو ْ ی
اْلیبالی ی َنن ی
ی
َ
ی ْ
یَ
یَ ْ َ َ یَ َ ْ
 ،خْ ، َ ْ ، َ ،
ْ
َ
16 15
ْ
ْ
،
َو َرأی َ ْ َ
َ
یاس م یطئون مدحاون .
یب
ال
و
ی
أ
الر
اق
ح
ص
أ
ن
أ
...
دا
ع
ب
ک
إ
ال
ن
م
د
د
ز
ل
ی
ی
ی
ی
ی

بنها بههر ایههن ،ایهن روایههت  -کههه مخهاطبش اصههحاب رأی و قیههاس اسهت  -آشههکارا حکایههت از

بطالن و منع قیاس فقهی و هر گونه استحسانات عقلی حتی در باب عقاید و تفسیر به رأی در
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اعتقادی  -که عقل توانایی آن را داشته  -ندارد.

ثانیا ،اگر حکم و ادراک عقلی اعتبار دارد ،مطلقا معتبر است و اگر اعتبار ندارد ،به صهورت

مطل معتبر نیست؛ معنا ندارد که احکام عقل قبل از شناخت امام

بعد از آن از اعتبار ساقط گردد.

اعتبار داشهته باشهد و

البته اگر مقصود عالمه مجلسی از انسداد باب عقل ،بعد از معرفت به امهام ،ایهن باشهد کهه

بعد از شهناخت امامهت و اصهول اعتقهادی ،عقهل نسهبت بهه جزئیهات مسهائل اعتقهادی و فهروع

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

بههاره متههون دینههی دارد و هههیچ ارتبههاطی بهها انسههداد بههاب عقههل در بههاره حقههای دینههی و معههارف

فقهی بهه صهورت مسهتقیم توانهایی شهناخت نهدارد؛ نهه ایهن کهه عقهل میفهمهد ،ولهی فههم عقهل

معتبر نباشد ،بلکهه چهون عقهل در یهافتی نهدارد ،بایهد بهه سهراغ متهون دینهی رفهت؛ ولهی آنجها کهه

عقل به طور مستقل حکمی دارد ،حکم آن مطلقا معتبر است.

ایهن سهخن کههه برخهی مسهائل ،عقههل گریزنهد ،کهامال صههحیح اسهت ،ولهی بههاز ههم اشههکاالتی

متوجه کالم عالمه است:

یههک .طب ه ایههن معنهها ،انسههداد عقههل از شههناخت جزئی هات اعتقههادی و فههروع فقهههی قبههل از

شناخت امام و بعد از شناخت امهام فرقهی نهدارد و مقیهد کهردن انسهداد بهه بعهد از معرفهت امهام

وجهی ندارد.

دو .نسههبت دادن انسههداد عقههل بههه ائمههه اطهههار

عالمه این باشد که این واقعیت از سوی ائمه

هههم وجهههی نههدارد ،مگههر ایههن کههه مقصههود

معرفی شده است.

سه .این مطلب که عقل در فروع و جزئیات اعتقادی درکی ندارد مخالفی ندارد.

ثالثا ،بدون شک گهاهی انسهان در اسهتدالل عقلهی اشهتباه می کنهد و بهدون تردیهد ،پیهامبر و

امامههان معصههوم

مصههون از خطهها و اشههتباه هسههتند؛ در عههین حههال میتههوان گفههت دلیههل یههاد

شده تمام نیست؛ زیرا آنچه که در اختی ار بشهر عهادی اسهت ،الفهاا احادیهث و روایهات اسهت،
نه معنای حقیقی و واقعی آن .تمام تالش بشر عادی برای این است کهه از طر یه الفهاا مز بهور،

معانی سخنان معصهومان را کشه

نمایهد ،بهدون شهک کشه

معهانی سهخنان آنهها از طر یه

الفههاا بههه وسههیله بشههر عههادی همههراه بهها احتمههال خطهها و اشههتباه اسههت .پههس همههان طههور کههه

استدالل های عقلی خهالی از اشهتباه نیسهت ،فههم معهانی سهخنان معصهوم نیهز بهدون احتمهال
خطا و اشتباه نیست .پس در این جههت تفهاوتی بهین اسهتدالل عقلهی و مراجعهه بهه احادیهث و

روایههات نیسههت؛ همههان گونههه کههه خههود عالمههه مجلسههی در نقههد دیههدگاه اخبار یههان و تأییههد مقولههه

اجتهاد به اختالف در فهم محدثان اشاره می کند آنجا که مینویسد:

9
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خ
حادثی انااا نل اا مان
ما نیباال هاضه اکخباار ادل ا نایف اکجهتااد مطلیباا و فیاه ین لل
17
اکجهتاد نیبب مهنم خ
احلطا و الصلاق؛

ممکن است گفته شود که ایهن روایهات بهر نفهی مطله اجتههاد داللهت دارد ،لکهن

ایههن مههدعا صههحی ح نیسههت؛ ز یههرا محههدثان نیههز دارای نههوعی اجتهادنههد کههه گههاه بههه

صواب میانجامد و گاه به خطا میرود.

البتههه ایههن سههخن درسههتی اسههت ،ا گههر مههراد عالمههه مجلسههی از مصههون بههودن معههارف اهههل

بیت

از خطا و اشتباه در برابر عقول ناقص ،کش

قطعی معارف از طری روایهاتی صهورت

پذیرد که صدور و دالل ت آن با تجمیع قهراین قطعهی باشهد؛ لکهن کسهی از اندیشهوران و فالسهفه
شهیعه و هههر کههس قایهل بههه عصههمت حجههم الههی اسههت ،مخههال

ایههن حهرف نیسههت تهها عالمههه

را رد کند.

مجلسی بخواهد آن را مطرح نماید و از طری آن قول مخال
ّ
دلیل دوم .عدم پیدایش یقین از ادله فالسفه و پیدایش آن از طریق آیات و روایات

ایشان دلیلهایی را که فالسفه ذکر کردهاند ،نه تنها مفیهد یقهین نمیدانهد ،بلکهه بهر ایهن بهاور

است که پیدایش ظن را نیهز بهه دنبهال نهدارد و افکهار آنهان ماننهد تهار عنکبهوت سسهت و بیپایهه
اسهت و از طههرف دیگهر ،کتههاب و سههنت مفیهد یقههین اسههت .بنها بههر ایههن ،پیهروی از عقههل فلسههفی

ممنوع و از کتاب و سنت واجب است .وی مینویسد:

ی
مب یاهنم لرون ین دک ئلهم و ههبهم ک فیاد ی
نناا و ک ومهاا ،بال لای اف اار هام اک کنسا
یبل م یف اصول العیبائد ،فیتحیرون یف مرا ب
العن بل  ...معامت ال ن ینع ل الناس
18
احلیلانا .

بررسی دلیل دوم

پر واضح ا ست که اگر دلیلهی نهه مفیهد یقهین باشهد و نهه مفیهد ظهن ،نهه تنهها از اعتبهار سهاقط

اسههت ،بلکههه اطههالق دلیههل بههر آن نادرسههت اسههت؛ ولههی بههه نظههر میرسههد کههه ایههن سههخن عالمههه
مجلسی فقط یک ّادعا است؛ همچنان کهه بهاور فالسهفه مبنهی بهر مفیهد یقهین بهودن دلیلشهان،

فقط یک ّادعا است .پس باید گفت همان گونه که ادعای فالسفه کافی نیست و بایهد بررسهی

شود ،ادعای مخالفان آنها نیز  -که دلیل فالسفه را نهه مفیهد یقهین و نهه مفیهد ظهن میداننهد -
چنین است .بنا بر این ،مخالفان باید از طری استدالل عقلی اثبهات کننهد کهه دلیهل فالسهفه
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 .17مرآة العقول ،ج ،1ر.200
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دلیل سوم .ناسازگاری اندیشههای فالسفه با یکدیگر

یکی از چیزهایی که بطالن روش فالسهفه و عقل گرایهان را نمایهان می کنهد ،اخهتالف آنهان در

مسائل متعدد است .وی مینویسد:

ی
و اناا لرون ختالف اهلاهئم و بالن آراهئم ،مفهنم مدائیون و مهنم اهراقیون ،قل ا للافامل
19
خ
الطائفتی ر ی اآلخر.
ر ی احد

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

نه مفیهد یقهین اسهت و نهه مفیهد ظهن .بهه بیهان دیگه ر ،مخالفهان یها بایهد صهشرای دلیهل فالسهفه را
ابطال کنند یا کبرای آن را و یا هر دو را و تنها ّادعا کافی نیست.

توضیح مطلهب ،ایهن کهه فالسهفه در مسهائل گونهاگون بها یکهدیگر اخهتالف دارنهد .دلیهل ایهن

مههدعا ایههن اسههت کههه برخههی از آنههها مشههایی و عههدهای اشههراقی شههدهاند و دسههتهای از حکمههت

متعالیههه پیههروی می کننههد .بههدون شههک ایههن سههه مشههرب فلسههفی در مسههائل متعههدد بهها یکههدیگر

اختالف دارند .اختالف مزبور بیان گر بطالن روش آنهاست؛ زیرا ح در هر مسهأله یکهی بهیش
نیست .بنا بر این ،اختالف شدید آنان در مسأله واحد حاکی از آن است که آنهها بهه حقیقهت

دست نیافته و به مقصود نرسیدهاند .پس روش فالسفه انسان را بهه حقیقهت نمیرسهاند و یهک
روش باطل به شمار میآید.
بررسی دلیل سوم

اشکالی که بر این دلیل به نظر میرسهد ،ایهن اسهت کهه ا گهر تنهها اخهتالف میهان پیهروان یهک
مکتب و روش بیان گر نادرستی روش باشهد ،ههیچ روش درسهتی را نمیتهوان پیهدا کهرد؛ چهرا کهه
هیچ مشرب و مکتبی را نمی توان یافت که تمام طرفداران آن بر تمام مسهائل اتفهاق نظهر داشهته

باشههند .بههدون تردیههد ،طرفههداران نص گرایههی ماننههد عالمههه مجلسههی و همفکههران او نیههز در تمههام
مسائل اتفاق نظر ندارند .بنا بر این ،صرف اختالف فالسفه با یکدیگر دلیل بر بطالن روش آنان

نمیتواند باشد و در غیر این صورت ،روش نص گرایان از جمله روش عالمه مجلسی نیهز باطهل
خواهد بود.

اگر منظور عالمه مجلسهی ایهن اسهت کهه در سهخنان فالسهفه اخهتالف اسهت ،ولهی در کهالم

خداون ههد و س ههخنان اه ههل بی ههت
َ َ ُ َ َّ ْ َ
نمی گوینههد« :له ْهن أقههول إال ال َح ه ّ » _ هههیچ تنههاقض گویی وجههود نههدارد ،ایههن سههخن درسههت و
20
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_ ک ههه ن ههور واح ههدی هس ههتند و ج ههز حه ه و ص ههواب سه هخن
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غیر قابههل انکههاری اسههت؛ لکههن روشههن اسههت کههه در برداشههت از کتههاب و سههنت حتههی در میههان
باورمندان به روش نص گرایی اختالف وجود دارد.

دلیل چهارم .دستور قرآن کریم به لزوم اخذ تمام معارف دینی از معصومان

این دلیل بر دو مقدمه استوار است و پس از ذکر آنها آشکار میشهود کهه اخهذ همهه معهارف
و امامه ههان معصه ههوم

دینه ههی از سه ههنت پیه ههامبر

استداللهای عقلی فلسفی در این باره ممنوع است.

یه ههک امه ههر ضه ههروری به ههوده و مراجعه ههه به ههه

مقدمههه اول .قههرآن کههریم بهها صههراحت تمههام بیههان می کنههد کههه پیههروی از پیههامبر اسههالم

تمام امور و همه معارف دینی الزم و ضروری است:

 ،یَ ، ، َ ،
َ ْ
الر ،سول فخض ،وه َو ما َهنا ْکم َ ْن ،ه فان َ ،هتلا ؛
ما آ ا کم

در

21

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید.

مقدمه دوم .پیامبر

تمام احکام و معارف را نزد اهل بیت

خود به ودیعت گذاشته و

علم قرآن نیز نزد آنان اسهت و آن هها احکهام و معهارف دینهی را بیهان نمهوده و از طر یه احادیهث و

روایات به ما رسیده است.

نتیجه مقدمات یهاد شهده ایهن اسهت کهه بهرای کشه

معهارف دینهی جهز تمسهک بهه روایهات

و امامههان معصههوم

راه دیگههری نیسههت .بنهها بههر ایههن ،در

و تههدبر و تعقههل در آثههار پیههامبر

هم ههه مع ههارف دین ههی ،اع ههم از اص ههول و ف ههروع و تم ههام ام ههور مر ب ههوط ب ههه مع ههاش و مع ههاد ،بای ههد ب ههه

اخب ههار و احادی ههث پی ههامبر
فلسفی دوری شود.

22

و ائم ههه معص ههوم

مراجع ههه ش ههود و از اس ههتداللهای عقل ههی

بررسی دلیل چهارم

بههر دلی ههل یههاد ش ههده نی ههز ممکههن اس ههت از دو جهههت اش ههکال وارد ش ههود کههه هم ههراه پاس ههخ آن

عبارت است از:
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 .21سوره حشر ،آیه .7
ُ َّ ُ ُ
هاکم َع ْن ُهه َف ْهان َت ُهوا  ،فیجهب علینها ّ
هول َف ُخ ُهذ ُوه َو مها َنه ْ
بنصهه
قال :ما آتهاکم الرس
« .22ثم اعلموا ّان اهلل تعالی اکمل نبیه
ّ
تعالی متابعة النبهی فهی اصهول دیننها و فروعهه و امهور معاشهنا و معادنها و اخهذ جمیهع االمهور عنهه و انهه اودع حکمهه و
ّ
معارفه و آثاره و ما ّنزل من اآلیات القرآنیة و المعجزات الربانیة عند اهل بیته  ...و قد اظهر مهن االخبهار المستفیرهة
ّ
ان علم القرآن عندهم  ...فلیس لنا فی هذا ّ
الزمان اال التمسک باخبارهم و التدبر فی آثهارهم» (رسهالة فهی االعتقهادات،
ر.)303

و حاکی از این است که پیامبر

هر چه از غنیمت بهه شهما میدههد ،بگیر یهد و از آنچهه کهه

نههداده و شههما را از آن نهههی کههرده ،دسههت بردار یههد و مطالبههه نکنیههد؛ چنههان کههه برخههی مفسههران

نسبت به این مطلب تصریح کردهاند.

 ،یَ ،
الر ،سول نیبول ما طا کم الرسول م د
َو ما آ ا کم

َ ، ،
من الیفا فخض ،وه .

23

ْ
پاسههخ ایههن اشههکال روشههن اسههت .بهها توجههه بههه قاعههده «العبههرة بعمههوم اللفههص ال بخصههور

السههبب» 24،سههبب نههزول آیههه مخصههص آیههه نیسههت و مههراد آیههه هماننههد لفههص آن ،عههام و فراگیههر

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

اوال ،ممکن است کسی بگوید که آیه یادشده ،با توجه به سیاق آن ،مربوط به غنیمت بهوده

اسهت .طبرانههی و زمخشهری بهها ایههن کهه سههبب نههزول آیهه را مسههألة غنیمههت مطهرح کردهانههد ،ولههی

تههرجیح داده انههد معنههای آیههه عههام و کلههی باشههد تهها مسههألة غنیمههت بههه عنههوان یکههی از مصههادی ،
مشمول آیه باشد.

طبرانی مینویسد:

 ،یَ ،
َ ، ،
الر ،سول من الیفا و الخنی ة ،فخض ،وه فهل ح ل ل مَ ،و ما َهناا ْکم َ ْن ،اه ؛
َو ما آ ا کم
ی
َ
ْ
ی ن خضه ،فان َ ،هتلا ؛ و هضا نازل یف مر الایفا ،مث هال اا ی یف کال ماا مار ال باه النا -
ی
ی
25
ص ال لیه و سلم  -و هنی نه.

زمخشری آورده است:

 ،یَ ،
َ ، ،
الر ،سااول ماان قس ا ة غنی ااة و یفا فخااض ،وه َو مااا َهنااا ْکم اان خااضه مهنااا
َو مااا آ ااا کم
َ
َف ْان َ ،هتلا نه و ک عبعه نفس م َو ا یَ ،یبلا َ
ال ن ختالفله و هتاونلا باوامره و نلاهیاه یإ ین
َ َ ْ ،
یباق ملان خاالف رسالله ،و األجالد ن ن اون اماا یف کال ماا ئ رساول ال -
ال ه یدند ال یع ی
26
ص ال لیه و سلم  -و هنی نه ،و مر الیفا داخل یف لمه.

بنها بهر ایههن ،آیهه بههه غنیمهت اختصههار نهدارد و از یهک حکههم کلهی و عههام حکایهت می کنههد.
بدون تردید ،آن حکم عام ،اوامر و نواهی پیامبر

بوده و این نتیجه را به دنبال دارد کهه بایهد

از همه دستورات ایشهان پیهروی نمهود و تخله از آن بهه ههیچ وجهه جهایز نیسهت .در حقیقهت،
َْ
ُ َ َ ُ
َ َ
ذین َام ُنوا ُ
اطیعوا َ
ایها ّال َ
اهلل َو اطیعوا ّ
الر ُسول َو أولی اْل ْمر م ْنکم  27است.
این آیه نظیر آیه یا
 .23تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج ،4ر.279
 .24االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ر.99
 .25التفسیر الکبیر ،ج ،6ر.240
 .26الکشاف ،ج ،4ر.503
 .27سوره نساء ،آیه .59
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ثانیا ،درست است که باید از همه دستورات پیامبر

و جانشینان ایشان اطاعت شهود،

لکن به قول معروف «اثبات شیء نفی ما عداه» نمی کند .روشن است کهه علهم قهرآن و معهارف
دینهی نههزد پیههامبر و ّ
ائمههه اسهت و بایههد در همههه معههارف دینههی بهه ایشههان مراجعههه شههود و ایههن
سخن قابل انکار نیست ،ولی این مطلب منافی با اعتبار عقل و استدالل عقلی نیست .عقل

همان گونه که در اثبات خدا وند ،اوصاف او ،اثبات نبوت و اثبات حجیت و اعتبار احادیهث

معصومان

وجهی ندارد.

از اعتبار برخوردار بوده است ،در سایر معهارف قابهل درک نیهز عهدم اعتبهار عقهل

شایس ههته ی ههادآوری اس ههت ک ههه ی ههک دس ههته از مع ههارف دین ههی عق ههل گریز ب ههوده و از مح ههدوده

درک عق ه ههل خ ه ههارج اس ه ههت و عق ه ههل توان ه ههایی ادراک آن را ن ه ههدارد و ب ه ههه عج ه ههز خ ه ههود اعت ه ههراف

می کنه ههد .بسه ههیاری از احکه ههام فقهه ههی و جزئیه ههات معه ههاد و رسه ههتاخیز از ایه ههن دسه ههته به ههه شه ههمار
میآیههد .بههدون شههک ،عقههل مسههتقال در امههور یههاد شههده حکمههی نههدارد و معنهها نههدارد کههه کسههی

آن را معتبر بداند.

 .4بررسی مبانی و روش عالمه مجلسی

ّ
تها کنهون روش عالمهه مجلسهی یهادآوری گردیهد و ادلههه آن مهورد بررسهی قهرار گرفهت؛ امها اصههل
ّ
روش و مبانی او تا کنون بررسهی نشهده اسهت .شایسهته اسهت پهس از بررسهی ادلهه ،اصهل روش و
ّ
ّ
مبانی ارزیابی شهود؛ ز یهرا ضهع ادلهه بها بطهالن مهدعا و ضهع دیهدگاه مهالزم نیسهت؛ چهرا کهه

ممکن است دلیل یک مدعا ،ضعی باشد و مدعا را به اثبات نرساند ،ولهی اصهل مهدعا یهک
ّ
امر صحیح و قابل دفاع باشهد و از طر یه ادلهه دیگهر اثبهات گهردد .بنها بهر ایهن ،الزم اسهت عهالوه
ّ
ادلهای که عالمه ذکر کرده ،روش و مبانی او نیز ارزیابی شود.
برای بررسی روش عالمه مجلسی نخست ،حاصل آن را در ذیل یادآور میشویم و سپس بهه

بررسی آن می پردازیم .چنهان کهه از مباحهث گذشهته بهه دسهت آمهده اسهت ،در کشه
دینی ،روش و مبانی ایشان را امور زیر تشکیل میدهد:

معهارف

 .1اثبات پایههای دین به وسیله عقل

اساس دین ،مانند اثبات خداوند ،اثبات برخهی اوصهاف او ،اثبهات نبهوت عامهه و خاصهه و

ضرورت امامت به وسیله عقل تحق مییابد.
14

 .28رسالة فی االعتقادات ،ر.305

28

پهس از شهناخت امههام عقهل اعتبههار نهدارد و اولیههای دیهن بههاب عقهل را بسههته و از پیهروان خههود

خواستهاند که همه معارف دینی را از آنان دریافت کنند:

اهنم ی
سدوا باق العیبل بعد معرفة اکما و امروا باخض مجیب اکمور مهنم.

29

 . 3تقدم ظاهر آیات و روایات بر عقل در صورت تعارض

اگر دلیل عقلی با ظاهر آیات و روایات تعهار

داشهته باشهد ،ظهاهر آیهات و روایهات بهر دلیهل

عقلی مقدم است؛ زیرا بعد از شناخت امام ،باب عقل مسهدود بهوده و بایهد از سهخنان اولیهای
دین استفاده شود ،نه از عقهول ناقصهی کهه معهار بها سهخنان آنهاسهت .لهذا خهود ّ
ائمهه دیهن
ارجاع به سخنان خودشان را در کش

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

 .2مسدود بودن باب عقل پس از شناخت امام

معارف دینی یک امهر ضهروری دانسهته و پیهروان خهود را

از اعتماد به عقول ناقصه منع نمودهاند:

و هنلا ن اک ی ال
نا اخلان ی
الدلن ک ع ل الا ا یبالل م ،ک سای ا یف املیباصاد الدننیاة و املطالاا اک یاة،
31
ی
فان بد ة العیبل کثیرا یما دتبه ببد ة اللهم.
العیبول الناقصة.

30

اگر به مطلب یاد شده توجه نماییم ،بر اساس مبانی عالمه مجلسهی اساسها تعهار

نقهل موضهوعیت نهدارد؛ ز یهرا تعههار

عقهل و

عقهل و نقهل متفهرع بهر حجیههت ههر دوی آنهاسهت .بنها بههر

این ،ا گهر کسهی ماننهد عال مهه مجلسهی بهاب عقهل را پهس از شهناخت امهام مسهدود بدانهد و آن را
فاقد اعتبار اعالم کند و فقط نقل را معتبر بداند ،دیگر تعار

معنا ندارد.

پس از یادآوری مبانی عالمه مجلسی به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:

امر اول از مبانی او (اثبات پایههای دین بهه وسهیله عقهل) یهک امهر معقهول و ّ
موجهه بهوده و بهه

ههیچ وجههه قابههل انکههار نیسهت؛ ز یههرا اثبههات وجههود خداونهد ،اوصههاف او ،نبههوت عامههه و خاصههه و

ضرورت امامت ،جز از طری عقل از راه دیگر امکان پذیر نیست.

اما امر دوم از مبانی عالمه (مسدود بودن باب عقل پس از شناخت امام) به نظر برخی جای

ّ
تأمل دارد؛ ز یرا همان گونه که عالمه طباطبایی یادآور شده این است:

ا گهر پهس از معرفهت امهام ،بهاب عقههل مسهدود و احکهام آن باطهل گهردد ،از دو حههال
 .29بحار االنوار ،ج ،2ر.314
 .30همان.
 .31همان ،ج ،54ر.306
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بیرون نیست:

ال ) همه احکام و معارف عقلی که پیشتر پدید آمده و فعال پدید میآید و بعدا

پدید خواهد آمد ،باطل است.

ب) احکام و معارف عقلی که قبهل از شهناخت امهام حاصهل شهده معتبهر اسهت،
ولی احکام عقلی که پس از شناخت امام حاصل میشود ،باطل است.

بطالن صورت اول بسیار واضح است؛ ز یهرا بهر اسهاس ایهن صهورت ،تمهام معهارف مر بهوط بهه

شناخت خداوند ،نبوت ،امامت باطل خواهد شد و در نتیجه معارف قرآن و سهنت نیهز معتبهر

نخ واهههد بههود؛ چههرا کههه اعتبههار قههرآن و سههنت بههر شههناخت خههدا ،پیههامبر و امههام اسههتوار اسههت و

شناخت های مزبور از طری عقل پدید آمده و باطل بوده و عدم اعتبهار قهرآن و سهنت را در پهی
دارد .پس بطالن این فر

واضح بوده و شاید عالمه مجلسی آن را اراده نکرده باشد.

بطالن صورت دوم نیز آشکار است؛ زیرا:

اوال ،بر اساس این فر

حجیت و اعتبار عقل تابع نقل و شرع خواهد بود؛ زیرا معنهای ایهن

کهه احکههام عقلههی پههس از شههناخت خداونههد اعتبههار نهدارد ،ایههن اسههت کههه هههر جهها احکههام عقلههی
مطاب و مورد تأیید ظاهر روایات باشد ،معتبر است و اگر مخال

آن باشد ،اعتبار ندارد و این

همان تابعیت عقل نسبت به نقهل اسهت و ایهن امهر جهز دور باطهل چیهز دیگهری را در پهی نهدارد؛

ز یهرا حجیههت و اعتبهار نقههل بهه وسههیله عقهل بههه اثبهات رسههیده و تهابع احکههام عقلهی اسههت و ا گههر

احکام عقلی تابع نقل باشد ،دور خواهد بود.

32

ثانیا ،چنان که گذشهت ،احکهام عقلهی قبهل از شهناخت امهام یها بعهد از شهناخت او تفهاوتی

ندارد؛ اگر معتبر است ،در هر دو صورت اعتبار دارد و اگر اعتبار ندارد ،در ههیچ صهورت معتبهر

نیست و اعتبار آن در یک صورت و عدم اعتبار آن در صورت دیگر وجهی ندارد.

در پاسخ به اشکاالت عالمه طباطبایی ممکن است کسی بگوید کهه مهراد عالمهه مجلسهی

ا ین است که روایات ناهی از متابعت از عقول ناقص بیان گر این است که عقل در فروع دین و

جزئیات اعتقادی راههی نهدارد و امامهان معصهوم انسهداد حکهم عقهل را معرفهی نمودهانهد .بنها بهر

این ،حالت سومی نیز قابل ترسیم است .در نتیجه :اوال ،این سخن که معنای این کهه احکهام

عقلهی پهس ا ز شهناخت خداونهد و نبهی و امامهت اعتبههار نهدارد ،همهان تابعیهت عقهل نسهبت بههه
نق ههل اس ههت و دور الزم می آی ههد ،درس ههت نخواه ههد ب ههود؛ بلک ههه معن ههای آن ع ههدم توان ههایی عق ههل از

16

 .32بحار االنوار ،ج ،2ر ،314تعلیقه ط.

درک عقهل معتبهر اسهت ،نهایهت هنگهامی کهه عقهل حکهم کنهد و بفهمهد ،ولهی وقتهی عقهل تهوان

درک و حکمی ندارد ،اعتبار آن بیمعناست.

)

اما امر سوم از مبانی عالمه مجلسی (تقدم ظاهر آیات و روایات بر عقل در صورت تعهار
جای بحث دارد .شاید ّاولین کسی که آن را به نقد کشیده است ،عالمه طباطبهایی اسهت .در

اینجا نخست نقد ایشان را یادآور میشویم و سپس آن را ارز یهابی مهی کنیم .عالمهه طباطبهائی
دو اشکال بر این مبنا دارند:
ّاوال ،تمسههک بههه برهههان عقلههی و اعتبههار آن در اصههول دیههن ،ماننههد اثبههات خداونههد ،نبههوت و

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

شناخت مسائل فروع دین و جزئیات اعتقادی است .ثانیا ،به نظر عالمه مجلسی ههم حکهم و

امامت و عدم اعتبار آن در معارفی که اخبار آحاد وارد شده تناقض آمیز است؛ چهرا کهه برههان

عقلههی ا گههر واجههد شههرایط باشههد در همههه جهها معتبههر اسههت و ا گههر فاقههد شههرایط باشههد ،در هههیچ جهها

اعتبهار نهدارد .پهس بها فهر

وجهود شهرایط ،ا گهر بگهوییم در یهک جها اعتبهار دارد و در جهای دیگههر

اعتبار ندارد ،جز تناقض چیز دیگری نخواهد بود.

ثانیا ،ظواهر شهرعی دلیهل ظنهی اسهت و برههان عقلهی ا گهر حقیقتها برههان باشهد ،مفیهد یقهین

است و امر ظنی با امر قطعی نمیتواند به مبارزه برخیزد.

33

در پاسخ این اشکال می توان گفت که این مبنا و اشکال آن بر این اساس اسهتوار اسهت کهه

عالمه مجلسی و طباطبایی دلیل عقلی و نقلی را چگونه ارزیابی می کنند .ا گهر دلیهل عقلهی از

نظر عالم ه مجلسی قطعی و دلیل نقلی ظنی باشد ،نقد عالمه طباطبایی بدون اشهکال اسهت
و مبنای عالمه مجلسی در این بهاره قابهل دفهاع نیسهت؛ امها ا گهر عالمهه مجلسهی دلیهل عقلهی را

مفید یقین نداند و دلیل نقلی را یقینزا قلمداد کند ،سخن عالمه مجلسی درسهت بهوده و نقهد

عالمههه طباطبههایی قابههل پههذی رش نیسههت؛ ز یههرا دلیههل عقلههی ظنههی نههه تنههها در مقابههل دلیههل نقلههی
قطعی اعتبار ندارد ،بلکه در صورت عدم تعار

نیز هیچ گونه ارزشی ندارد.

وقتی به سخنان عالمه مجلسهی مراجعهه کنهیم ایهن مطلهب بهه دسهت میآیهد کهه وی دلیهل

عقلههی را نههه تنههها مفیههد یقههین نمیدانههد ،بلکههه مفیههد ظههن نیههز نمیدانههد 34و ایشههان دلیههل نقلههی را

غالبا یقینآور می دانهد و دلیهل نقلهی مهورد نظهر ایشهان دلیهل قطعهی اسهت؛ طبه ایهن فهر
مجلسهی در بههاب تعههار

نظهر

عقههل و نقهل درسههت بههوده و قابههل انکههار نیسهت ،بلکههه بههر اسههاس ایههن

 .33همان ،ج ،1ر ،104تعلیقه ط.
 .34رسالة فی االعتقادات ،ر.304-303
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فر

تعار

موضوع ندارد؛ زیرا طب این فر

به نقل دارد و تعار

عقل فاقد اعتبهار بهوده و حجیهت اختصهار

در جایی است که هر دوی آنها حجت باشد.

مطلبی که در این باره به نظر می رسد ،این اسهت کهه ههر یهک از ایهن دو بزرگهوار ادعهایی دارد

که الزم است با دلیل آن را به اثبات برساند و تنها ادعا کفایت نمی کند .همان گونه که عالمهه

مجلسههی بایههد بههرای اثبههات ای هن کههه حکههم عقلههی در غیههر اصههول اعتقههادی مفیههد یقههین نیسههت،
دلیلهی ذکههر نمایههد ،عالمهه طباطبههایی نیههز بایهد بههرای اثبههات ایهن کههه حکههم عقلهی در غیههر اصههول

اعتقادی هم واجد شرایط است و مفید یقین ،با دلیل آن را به اثبات رساند.

نتیجه
 .1فهم گزارههای دینی بهه دو روش کلهی نص گرایهی و عقهل گرایی صهورت می گیهرد .مختهار

عالمه مجلسی ،نص گرایی است.

 . 2عالمه مجلسی بر عقل صهریح فطهری تأ کیهد کهرده و نقهش آن را در کشه

برخهی معهارف

 .3عق ههل گرایی فلس ههفی از نظ ههر عالم ههه مجلس ههی م ههردود اس ههت و در کشه ه

مع ههارف دین ههی

اعتقادی و فهم آیات و روایات و استنباط احکام فقهی مورد توجه قرار داده است.
نقشی ندارد.

 . 4برخی از دالیلی که عالمه برای عدم کارآیی عقل فلسهفی در کشه

دفاع نیست.

معهارف آورده ،قابهل

کتابنامه
_ قرآن کریم.

_ االتقان فی علوم القرآن ،جالل الدین سیوطی ،بیروت :دار الجیل ،اول1419 ،ق.

_ بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار احیاءالترام العربی ،اول1403 ،ق.

_ التفسهیر الکبیهر (تفسهیر القهرآن العظهیم) ،سههلیمان بهن احمهد طبرانهی ،اردن _ ار بهد :دار الکتههاب
الثقافی ،اول2008 ،م.

_ تفس ههیر مقات ههل ب ههن س ههلیمان ،مقات ههل ب ههن س ههلیمان ،بی ههروت :دار إحی ههاء الت ههرام العر ب ههی ،اول،
1423ق.
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_ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسهة
آل البیت

 ،سوم1416 ،ق.

سید حسن بنی طبا ،قم :مرکز نشر آثار شیعه ،اول1372 ،ش.

_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :هجرت ،اول1405 ،ق.

_ فهیض القدسهی فهی ترجمهة العالمهة المجلسهی ،حسهین نهوری ،چها
ج.102

شهده همهراه بحهار االنههوار،

_ الکشاف عن حقائ غوامض التنزیل ،محمود زمخشهری ،بیهروت :دار الکتهاب العر بهی ،سهوم،
1407ق.

_ کش

ّ
المحجة لثمرة المحجة ،علی بن موسی سید بن طاووس ،نج  :المطبعة الحیدر یهه،

واکاوی نصگرایی در اندیشه عالمه محمد باقر مجلسی

_ رسالة فی االعتقادات ،محمهد بهاقر مجلسهی ،چها

شهده در منهاهم الحه و النجهاة ،ترجمهه:

1370ق.

_ مجمع البحرین ،فخرالدین طری حی ،تهران :کتابفروشی مرتروی ،سوم1375 ،ش.

_ المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم :دار الکتب اإلسالمیة ،دوم 1371 ،ق.

_ مهرآة العقههول فههی شههرح أخبهار آل الرسههول ،محمههد بههاقر مجلسهی ،تهههران :دار الکتههب االسههالمی،
دوم1404 ،ق.

_ معانی اْلخبار ،محمد بن علی صدوق ،قم :انتشارات جامعه مدرسین1361 ،ش.
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