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چکیده

در هیالم امامکقیو پر توفرینظو از مرّوجان کمعهیشثیحداگرانیاحنیتراز بزرگ،یعالمه محمدباقر مجلس
منظومه ،یعیعاِلم شنیایثیو حدینظر از ابتکارات و خدمات فقه. قطعدیآیاصفهان به شمار میمکتب فکر

یمجلسشهیساحت از اندنی. اما متأسفانه استانیعجیماندگاریشناختنیو دیکالمیاو با دستاوردهایمعرفت
شده است.محققان واقعتیآن، کمتر مورد عنایثیو حدیینسبت به ساحت روا

بـه ،یعالمه مجلسیو روشیفکرینوشتار حاضر بر آن است تا با الهام از آراء و مبان،یخأل پژوهشنیبه انظر
نیـایها و عناصر معرفتمؤلفهیانتقادلیو تحلیاو بپردازد. بازخوانیکالمشهیدر اندن،یو ارائه مدل فهم دیبازساز

صـدور مـتن و کـالم، لـزوم یرامـونیپیو فضـامینقل بر عقل، توجه به پارادایانگارو تقّدمیی: اخبارگرالیمدل از قب
گاهانـه ن،یزبان دیُعرفییبه مثابه روش، واقع نمالیدر أخذ تأویحداقلکردیبه متن با رویوفادار و اصـل کنتـرل آ

و اسـلوب گـو. امـا از آنجاکـه الشـوندیپژوهش محسـوب مـنیایهاافتهینیترفهم، از مهمندیدر فراهافرضشیپ
مـدل حیو تنقـلیـو تکمصـهینقنیـنبوده، نگارنده در رفع ایشناختروشیهایاز کاستیخال،یمجلسییاخبارگرا

در منطـق فهـم یاساسـیهااز مؤلفـهیکیو اعتبار عقل را به عنوان تیو اصل حجیبرهانکردیأخذ رو،یویادراک
وده است.نمنییو تبشنهادیپن،ید

عقل.ن،یزبان دل،یتأو،ییاخبارگران،یمدل فهم د،یعالمه مجلس: هاکلیدواژه
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مقدمه

ترین عالمـان شـیعی ق) از نوادر روزگـار و در زمـره برجسـته١١١٠عالمه محمد باقر مجلسی (متوفی 
هم فقیه بـود و اسالمی دارد. مجلسی -مکتب اصفهان است که حّقی عظیم بر گردن شیعیان و تمدن ایرانی

هم متکلم و هم محّدث. آثار عربی و فارسی او بیشترین نقش را در گسترش و تثبیت تشیع در ایـران داشـته 
است.

کـه شـارحان و محققـان بـا دقـت و -ها و خدمات فقهی و حدیثی عالمه مجلسـینظر از نوآوریقطع
های کالمـی و فتـی او بـا دغدغـهمنظومـه فکـری و معر-انـدهـا پرداختهموشکافی بـه بررسـی و تبیـین آن

شناختی عجین است. لیکن این سـاحت از اندیشـه مجلسـی نسـبت بـه سـاحت روایـی دستاوردهای دین
شده است. این درحالی است کـه بـه نظـر نگارنـده، یکـی از وحدیثی، کمتر مورد عنایت پژوهشگران واقع

اصفهان، افزون بر گردآوری و حفـظ دستاوردها و برکات ماندگار ظهور و حضور مجلسی در مکتب فکری 
میراث حدیثی شیعه، تالش جهت شرح و تفسیر معارف الهی و کشف مقاصد وحیانی و روایی، طبق مبانی 

و منطق فهم اوست.
براین اساس، مسأله اصلی نوشتار حاضر این است که با اسـتنباط و تحلیـل اصـول و مبـانی معرفتـی و 

ی و ارائه مدل فهم دین براساس آراء و نظریـات وی، بـا رویکـردی شناختی عالمه مجلسی، به بازسازروش
بندی اسـت کـه: کشـف و ترین تعبیر، بدین نحو قابل صورتانتقادی بپردازد. این مسأله در ساده-تحلیلی

های های روایی، بر کدام اصول و مؤلفـههای وحیانی و گزارهبازسازی مدل معرفتی مجلسی برای فهم آموزه
ی مبتنی است؟نظری و روش

نظر به خأل معرفتی و نیاز امروز جوامع دینی به منطق فهم دین، ارائه الگویی نظری مبتنی بر عناصـر و 
ناپـذیر خواهـد مبانی معرفتی که امکان فهم معارف دینی را برای فاعل شناسا فراهم سازد، ضرورتی اجتناب

ذهبی علیرغم توسعه علوم دینی و تفسیری، جوامع م-همچون روزگار مجلسی-داشت؛ چه اینکه امروزه نیز
اند. افزون بر ایـن، های متکّثر از مسائل اعتقادی مواجههای مختلف و فهمبا بحران فهم دین و وجود قرائت

و ٢، و یـا مـدل پلورالیسـم دینـی١گفتـاری ُدگماتیسـمرویکردهای افراطی و یا تفریطی حاصل از منطق تک
زایش بحران فهم و نابسامانی در حوزه تفسیر معارف دینی، بی تـأثیر نبـوده عصر حاضر در اف٣گرایِی نسبیت
است.

رسد بازخوانی و تحلیل انتقادِی مبانی و روش اندیشه بزرگانی چون مجلسی در فهـم بنابراین به نظر می

1 Dogmatism
2 Religious pluralism
3 Relativism
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های مـدل فهـم؛ هـم از جهـت ها و نارساییشناسی رویکرد و تبیین کاستیمتون دینی، هم به لحاظ آسیب

ای گیـری از پـارههای نظـام معرفتـی او؛ و هـم بـه لحـاظ الگـوبرداری و بهرهها و قابلیتشناسایی ظرفیت
تجربیات موفق وی در حوزه فهم دین، از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.

ارزش و اهمیت این پژوهش در ساحت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل انکار نیست؛ چراکـه در 
ن و مذهب، پشتوانه نظام حاکم شده و مبنای رفتارهای حکـومتی و مـالک روابـط سیاسـی ای که دیجامعه

توانـد داخلی و خارجی شده است، اینکه چه تفسیر و قرائت رسمی از مـذهب، مبنـا قـرار گیـرد، خـود می
و های بنیادین زیادی را در حوزه اداره کشور و نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه تفاوت

حتی مسأله آموزش و تربیت نسل جوان ایجاد کند.
اما از آنجاکه حّل موّفق مسأله و تبیین مدل مجلسی در فهم دین، مسبوق به تعریف و تصّوری روشن از 
مفاهیم اساسی آن از قبیل چیستی مدل، دین و فهم دین است، در این بخش از نوشتار به تعریفی مختصر از 

شود.این مفاهیم اشارت می

»مدل«تعریف 
تـوان ارائه شده است که در اینجا می» مدل«در تحقیقات علوم انسانی و مهندسی، تعاریف متعددی از 

بـه » سـازیمدل«ها اشاره کرد: در تعریف اول، مدل به معنای شـبیه و نمونـه اسـت و به دو دسته اصلی آن
فـرم بـه وسـیلة تصـاویر سـه بعـدی، سازی فضا یـاسازی است. مثًال در عرصه معماری، شبیهمعنای شبیه

های کوچک از یک بنـا مطـرح اسـت کـه شود. در اینجا، ماکت، به عنوان نمونهانیمیشن و ماکت انجام می
باشد. طبق این رویکرد، مدل جزئی کوچک یا بازسـازی کـوچکی از های فرمال آن میبیانگر برخی ویژگی

).٣٣ی یکسان است (گرجی، یک شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء واقع
به » مدل«های علوم انسانی همچون معرفت شناسی و جامعه شناسی، از اما در تعریف دوم، در عرصه
ای از سازی به معنای طراحی دستگاهی برای اندیشیدن یا نحوهشود و مدلعنوان یک دستگاه اندیشه یاد می

ها کـه کـار ها و شـاخصاز مفـاهیم، فرضـیهاندیشیدن است. از این منظر، مدل دستگاهی اسـت متشـکل 
). بـه ٥٠کنـد (ایـران نـژاد، ها را تسـهیل میانتخاب و جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای آزمـون فرضـیه

ها، مفاهیم، ترین تعریف، دستگاهی است که بیانگر چگونگی فرآیند تعامل میان پدیدهعبارتی مدل در ساده
توان اجزا یا کـل یـک مجموعـه را بـه تیار داشتن چنین دستگاهی، میمصادیق و موضوعات است. با در اخ

تصویر کشید، یا محتوای دیگری به آن داد و خروجی متناسب با همان نیز دریافت کرد.
مدلی که در نوشتار حاضر مورد بحث قرار خواهد گرفت، نـاظر بـه همـین معنـای دوم اسـت؛ چراکـه 
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یک سیستم معرفتی متشّکل از اجـزاء و عناصـری کـه بـا «است از: منظور نگارنده از مدل در اینجا عبارت 

ها برقرار باشد و این عناصر بـه عنـوان قواعـدی مشـخص یکدیگر همخوانی داشته و تناسب منطقی بین آن
».شوندبرای رسیدن به آرمان و هدف واحدی تعریف می

»دین«چیستی 
ان فارسی بـه معنـای اطاعـت کـردن، پـاداش، دین در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است؛ در زب

، واژه دیـن). در زبـان عربـی نیـز در معنـای ٨عادت، درستکاری، راه، کیش و آیین آمـده اسـت (دهخـدا، 
). امـا تعریـف ١٧٥شریعت، جزا، حکم، شأن، عبادت، سرسپاری و... به کار رفته است (راغب اصفهانی، 

ها، های گوناگون و به اعتبار تعّدد ادیان و تنّوع فهمرهیافتاصطالحی دین، امری به غایت دشوار است و در 
-دیـن پژوهـی نـوین-متفاوت جلوه کرده و از این رو تعاریف پرشماری از دین به ویژه در مطالعات جدیـد

ارائه شده است. با این وجود، اهتمام اندیشمندان مسلمان بر این بوده که در مقام تعریف دین، هیچ یـک از 
کنند که اساسی آن را فرونگذارند؛ برخی چون شیخ طوسی دین را به مجموعه اموری تعریف میهایمؤلفه

خداوند بندگان را به پذیرش و سرسپاری در برابر آن فراخوانده و ایشان را به قیام و برپاداشتن آن امـر فرمـوده 
). برخـی دیـن را ٤٣٤/ ٣(طوسـی، » الدین] اسُم ِلجمیِع ما تعُبد الله ِبه َخلقه و أمرهم بالقیـام ِبـه«[است: 

) و عده ای آن را قـرارداد الهـی ٢٨٩/ ٣خضوع و فرمانبرداری نسبت به برنامه یا مقررات معّین (مصطفوی، 
).٥٨٣دانند که شامل اصول و فروع است (طریحی، برای خردمندان می
با الهـام از کـاربرد آن ترین تصویری است که عالمه طباطبایی ، عام»راه و رسم زندگی«تعریف دین به 

آن [دین] روش مخصوصی در زندگی است که صالح دنیا را به طوری که «دهد: در قرآن کریم به دست می
هـایی وجـود نماید. پس در شریعت بایـد قانونموافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تأمین می
).١٨٧/ ٢(طباطبائی، » داشته باشد که روش زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد

ای از به هر روی، آنچه از واژه دین در این نوشتار مراد است، عبارت از دین اسالم اسـت کـه مجموعـه
شده ازسوی خدا و مقررات مناسب با آن اسـت کـه های اعتقادی و دستورات عملی و اخالقی فرستادهآموزه

گیرد.درمسیر زندگی موردعمل قرار می

فهم دین
ر تعریف عام خود عبارت است از آنچه قوه ادراک انسان از یک پدیـده کالمـی یـا غیرکالمـی د» فهم«

کنـد کند. به عبارت دیگر، فهم یعنی تصور معنـا از طریـق کـالم و لفظـی کـه مـتکلم ایـراد میدریافت می
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تکّلم بـر تصور شئ از راه کـالم و لفظـی کـه مـ«(جرجانی، واژه فهم). صدرالمتألهین نیز فهم را عبارت از 

نیز عبـارت از درک » فهم دین«). براین اساس، تلقی رایج از ٥١٤/ ٣داند (مالصدرا، می» مخاطب القا کند
). بنابراین متون دینی، ٩٨/ ٢نیت و مقصود شارع [متکّلم] به کمک کالم یا متن مقدس اوست (طباطبائی، 

در صـورت آشـنایی بـا وضـع و صـحت انـد و هـایی بـرای معانیهایی برای الفاظ و الفاظ عالمتعالمت
رسد و این چیزی نیسـت جـز فهـم. مـثًال استعمال و داللت، مخاطب به معنای موردنظر [مراد متکلم] می

هایی هستند برای حقایقی که خداوند فـرو فرسـتاده و از آن الفـاظ، معـانی الفاظ مکتوب در قرآن، عالمت
قرآن، در این فرایند و انتقال دچار خطا و اشتباه نشـود خاصی را اراده کرده است. حال اگر مخاطب و مفّسر

» فهم دیـن«و به همان معنایی که خداوند اراده کرده، دست یابد، قرآن را درست فهمیده است؛ و این همان 
است که از طریق مراجعه به قرآن حاصل شده است. از این رو معرفت صـحیح و درسـت، مبتنـی بـر فهـم 

فرض که کند با این پیشکسی که برای دستیابی به معرفتی، به قرآن مراجعه میدرست و صحیح است؛ مثالً 
خداوند از این الفاظ، معانی خاصی را اراده کرده است، درصدد فهم آن آیه است که با تحقق فهم صـحیح، 

شود، در غیر این صورت معرفت او نادرست خواهد بود.معرفت حاصل می
رسد باید بین فهم و معرفت قائل به تفکیک و تفاوت شد؛ زیرا معرفت از بنابرآنچه گفته شد، به نظر می

آید. به عبارت دیگر معرفت حاصل و نتیجه فهم است. چنانکه فهم دیـن در طریق فهم صحیح به دست می
کـه )؛ در حالی١٩١(رشـاد، » های دینیها و آموزهکشف صائب گزاره«نظر برخی محققان عبارت است از: 

(الصـبحی الصـالح، » محّصل کاوش موّجه در مدارک حّجـت دیـن«شود: چنین تعریف میمعرفت دینی 
سازد.). این بیان به روشنی تفاوت دو اصطالح فهم و معرفت را آشکار می١٨٦

نزد مجلسی» مدل فهم دین«هاي استنباط و تحلیل انتقادي عناصر و مؤلفه
های مدل فهم توان منظور از عناصر و مؤلفهردید، میباتوجه به تعریفی که از مدل و چیستی دین ارائه گ

هـا، شناختی عالمه مجلسی دانست کـه واکـاوی و تحلیـل آنشناختی و روشدین را اصول و مبانی معرفت
های کالمی را برای فاهم تواند امکان فهم معارف الهی و آموزهضمن تبیین نقاط قّوت و ضعف این مدل، می

ترین اصـول و مبـانی روشـی و معرفتـی د. از این رو، در این بخش از نوشتار، مهمو فاعل شناسا فراهم ساز
انتقـادی مـورد -عالمه مجلسی در فهم دین، با تکیه بر آثار و آرای وی، اسـتنباط و بـا رویکـردی تحلیلـی

گیرد.بررسی قرار می
انگارِی نقل بر عقل. اخبارگرایی و تقّدم١

به عنوان حّجت الهی و نشان اراده تشریعی خداوند، در کنـار کتـاب، در منطق فهم دیِن اصولیان، عقل 
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رود. در ایـن مـدل ادراکـی، در مـواردی کـه حکـم سنت و اجماع، جزء منابع استنباط احکام به شمار مـی

ای نداشـته باشـد، بایـد بـه ای در کتاب و سنت یافت نشود و از اجماع قطعی عقال و فقها نیز پشتوانهمسأله
ور عقل عمل کرد. لیکن در مدل اخباریان از فهم دین، نه تنها عقل جزو منـابع دینـی بـه شـمار حکم و دست

آید؛ بلکه اجماع نیز از جایگاه، حجّیت و اعتبار الزم برخوردار نیست.نمی
توان مفاهیم آیات قرآن و احادیـث گیری از روایات اهل بیت (ع) نمیبه اعتقاد آنان، بدون توّسل و بهره

منحصـر بـه اخبـار و -اعم از معرفت کالمـی و حـدیثی-ص) را درک کرد و راه کسب معرفت دینینبوی (
احادیث اهل بیت (ع) است. لذا مقاصد واقعی آیات قرآنی و احادیث نبـوی جـز از طریـق تفسـیر و تبیـین 

تا زمانی استنباط احکام نظری از ظواهر کتاب خدا و سنت نبوی«شود و اساسًا: امامان بر کسی آشکار نمی
).٩١-٩١(استرآبادی،» ها چیزی نگفته باشند، جایز نیستکه ائمه اهل بیت درباره آن

)، همین رویکرد ۲۸۳(آزادکشمیری، » اخباریون معتدل و میانه رو«عالمه مجلسی نیز به عنوان یکی از 
مل به احادیث امامـان خطر برای فهم اعتقادات و مقاصد دینی را عبخش و بیرا اخذ نموده و تنها راه نجات

های فلسفی در اثبات باورهای دینی، وقع چندانی ننهـاده اسـت. دانسته است. از همین رو، به عقل و برهان
باید دانست که حق تعالی اگر مردم را «کند: وی در توجیه اخذ این رهیافت در فهم دین، چنین استدالل می

نمـود و فرستاد و همه را حواله به عقول ایشـان میشان نمیدانست، انبیا و ُرسل برای ایدر عقول، مستقل می
و مـا آتـاُکم الّرسـول َفُخـذوُه و «چون چنین نکرده و ما را به اطاعت انبیاء مأمور گردانیـده و فرمـوده اسـت 

) پس در زمان حضرت رسول در هر امری به آن حضرت رجوع نمایید و چون ٧(حشر:» ماَنهاُکم َعنُه َفانَتهوا
و مـا را » إّنی تارٌِک فیُکم الثقَلین کتاَب الله و عتَرتـی اهـَل َبیتـی«را ارتحال پیش آمد، فرمود که آن حضرت

حواله به کتاب خدا و اهل بیت خود نمود... پس ما رجوع به ایشان باید کرد در جمیع امور دین، از اصول و 
کله که بر شما مشتبه شود به آثـار فروع دین؛ و چون معصوم، غائب شده، فرمود که رجوع کنید در امور مش

ما و راویان احادیث ما. پس در امور به عقل مستقّل خود بودن و قرآن و احادیث متواتره را به شبهات ضعیف 
(مجلسـی، رسـاله دربـاره حکمـا، ». حکما، تأویل کردن و دست از کتاب و سنت برداشتن، عین خطاست

)٢٦١-٢٦٠اصولیین و صوفیه، 
فوق پیداست، نه رجوع به عقل و نه اخذ تأویل به مثابه روش تفسیری، جایگـاهی در چنانکه از عبارت

مدل فهم دین مجلسی ندارد و با وجود کتاب و سنت، دیگر نیازی به عقل و اجماع و تأویل ظواهر اخبـار و 
ی مـدل هاروایات نخواهد بود؛ و این حجّیت محض اخبار و تقّدم نقل بر عقل، خود یکی از اصول و مؤلفه

فهم دین در اندیشه عالمه مجلسی را رقم می زند.
و نهـی از اعتمـاد بـه عقـول » انسداد بـاب عقـل«او در بحاراالنوار پس از شرح روایتی، به صراحت از 
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َو الیخفی علیک بعد التدّبر فی هـذا الخبـر و «آورد: ناقص خود در امر دین، طبق روایات سخن به میان می

ب العقل بعد معرفه االمام و أمروا بأخِذ جمیع االمور منهم، و نهـوا عـن االتکـال علـی أضرابه أنهم سّدوا با
).٣١٤/ ٢(مجلسی، بحاراالنوار، » العقول الناقصه فی کّل باب

رسد در منظومه فکری عالمه مجلسی و مدل معرفتی او از فهم دین، تنها فایده عقل و بنابراین به نظر می
دینی، شناخت امام است؛ اما پس از شناخت امام، عقل کارایی و منزلت قابل قلمرو کارکردی آن در مسائل

توجهی ندارد؛ بلکه شاید بتوان گفت در مدل مجلسی، عقل در حوزه مسائل دینـی فاقـد حجّیـت و اعتبـار 
شمار آورد. وی درباره اصل عدم حجّیت عقـل توان آن را در کنار کتاب و سنت، از منابع دین بهاست و نمی

یا إخواَن الّدین... التتکّلموا علی عقوِلکم السّیما فی المقاصد الّدینّیـه و المطالـب «نویسد: ر فهم دین مید
): ای برادران دینی! براساس عقـول ٣٠٥/ ٥٤(همان، » االلهّیه؛ فإّن بدیهه العقل کثیرًا ما تشتبه ببدیهه الوهم

افتد که احکـام بـدیهی هی؛ زیرا بسیار اتفاق میویژه در موضوعات دینی و مسائل الخود سخن مگویید؛ به
آمیزد.عقل با پندارهای آشکار وهم در می

تو باید تسلیم اخبار «...در همین زمینه به مخاطبان خود چنین است: » االعتقادات«توصیه او در رساله 
هـا اجمـاًال بـه آنآوری و االّ ها ایمان تفصیلی مـیها را درک کند به آنباشی؛ اگر عقل و فهمت توانست آن

گردانی. مبادا چیزی از اخبار را رّد کنی؛ چون عقل تو ضـعیف آوری و علمش را به خودشان بر میایمان می
است. چه بسا که از ناحیه معصومین (ع) صادر شده باشد و تو آن را بد درک کرده باشـی. در ایـن صـورت 

ام صادق (ع) فرمود: بدان که علوم ایشان، عجیب و ای آنچنان که امخداوند را بر فراز عرشش تکذیب کرده
دهد؛ پس بر ما جایز نیست رّد کردن آنچه از ایشان اطوار ایشان غریب است. عقل ما به علوم ایشان قد نمی

).١٧(مجلسی، رساله االعتقادات، » به ما رسیده است
متکلمـان بـر تحقیـق و که غالب فالسفه و -اصول دین-عالمه مجلسی در مباحث کالمی و اعتقادی

تفکر و تعّقل شخص مکّلف بر این اصول اساسی و پرهیز از تقلید و پیـروی کورکورانـه اتفـاق نظـر دارنـد، 
همچون پدرش محمدتقی مجلسی، رویکرد اخباری و توّسل بـه روایـات و اخبـار وارده در کتـاب و سـنت 

تـرین مسـأله کالمـی و اعتقـادی ترین و عقلیکه زیربنایی-»توحید«دارد. به عنوان نمونه در مسأله بنیادین 
در این باب، اخبار خدا و رسـول و ائمـه کـه «قائل به کفایت نقل و عدم لزوم تعّقل است: -شودقلمداد می

).٥٩(مجلسی، عین الحیاه، » صدق و حقیقت ایشان ظاهر شده و از نقص و کذب مبّرایند، کافی است
که آن نیز جزو اصول ضروری دین اسالم و از مسائل -»مانیمعاد جس«وی همچنین در مسأله کالمی 

علت اعتقاد به آن را آیـات صـریح و روایـات قطعـی متـواتر دانسـته و -شودتحقیقی و تعّقلی محسوب می
کید بر دیدگاه کلی خود در زمینه تقّدم نقل بر عقل می احوط و اولی [ترجیح] آن است که «نویسد: ضمن تأ
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اتر در نصوص [قرآنـی و ورایـی] آمـده، ثبـوت معـاد جسـمانی و خصوصـیات آن را به آنچه به صورت متو

طور که در این نصوص مطرح است، تصدیق کنیم و از تعّمق در مسائلی از این قبیل که به آن مکّلـف همان
ایم بپرهیزیم؛ چون ممکن است به چیزهایی برسیم که با واقع منطبق نباشد و در این صورت، عذر مـا نشده

).٣٢١/ ٦(همو، بحاراالنوار، » نظر شرعی پذیرفته نخواهد بوداز
به هرحال در منطق فهم دین مجلسی، در تعارضات احتمالی بین دلیل عقلی و دلیل نقلـی، رجحـان و 

به عقیده وی، عقل و دلیل -چنانکه به استناد اشارت شد-تقّدم بالمنازع ازآِن ادّله نقلی و روایی است؛ زیرا 
هت نقص و محدودیت، مصون و معصوم از خطا و لغزش نبوده و از این رو احکـام آن، همـواره عقلی به ج

بـه عنـوان -و اهـل بیـت (ع) -به عنوان منشأ وحی-معتبر و قابل اعتماد نیست. در حالی که شارع مقدس
، در کنند. از این روست که به عقیـده مجلسـیمعصوم بوده و هرگز خطا نمی-مراجع نقل و مصادر حدیث

).٥٣٧-٥٣٦تعارض علم و دین یا عقل و نقل، همواره دین (نقل) مظّفر و منصور است (ر.ک: فقهی زاده، 
(عـدم » تقدم انگاری نقـل بـر عقـل«اما در تحلیل و ارزیابی رویکرد اخبارگرایی مجلسی و نقد مؤلفه 

حجیت عقل) در فهم دین، چند نکته مهم، درخور تأّمل و تذکر است:
ینکه حجیت و نقش عقل بشری و اعتبار آن، حداقل به عنوان ابزاری برای فهم و درک مقاصد نکته اول ا

شـود کـه ترین ابزارهای ادراکی بشر شـناخته میدینی، قابل تردید و انکار نیست؛ چراکه عقل و خرد از مهم
، بلکه برتر و فراتر از نیست-چون حس-ای از دیگر ابزارهای ادراکیارزش و اعتبار آن، نه تنها فروتر از پاره

های فهـم دیـن، هاست (برای آگاهی بیشتر ر.ک: شاکرین، مبانی و پیش انگارهها و تکیه گاه و پشتوانه آنآن
٧٨-٧٥.(

های بنیادین و اصطالحًا اصول دین، از سنخ مسائل عقلی است و حکم نکته دوم اینکه بسیاری از آموزه
گونه که در اندیشه و روش عالمـه مجلسـی بـه نحـو مسـتند آن-نبه عدم حجیت و ناتوانی عقل از فهم دی

هایی از قبیل مسـئله توحیـد، های اساسی در دین، مساوی است؛ نمونهبا لغویت این نوع آموزه-مطرح شد
آموزه معاد جسمانی و پاره ای مطالب مربوط به اوصاف و افعال الهی و... که عالمه با رویکرد اخبارگرایانـه 

دانست، همگی از این سنخ است.اعتقاد به آن را ِصرف تصریح آیات و روایات میخود، علت 
کید فراوان روایات و دعوت قرآن در موارد متعدد، به تعّقل و تدّبر در نشـانه های نکته سوم معطوف به تأ

کید و دعوتی، بر این مبنا راست میالهی وآموزه ک مطالب آید که عقل و خرد بر درهای دینی است. چنین تأ
دادهای عقل در ساحت فهم دین، معتبر و قابل اعتماد باشد.و فهم مقاصد دین توانا بوده و برون

و حتی خود عالمه مجلسی ١حدیث و اخباریانگریزان مانند اهلترین عقلنکته چهارم اینکه سرسخت

.45-41. براي مطالعه بیشتر ر.ك: یوسفیان و شریفی، عقل و وحی، 1
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استدالل علیه مخالفان علیرغم مبنا و موضع صریح خویش، در موارد متعددی در تبیین مواضع دینی خود و 

اند! بنابراین در اصل توانـایی از مقدمات و روش عقلی بهره جسته-یعنی در مقام عمل-های رقیبو دیدگاه
گونه تردید نیست؛ بـه تعبیـر شـهید مطهـری: الجمله آن در فهم دین، جای هیچعقل و حجیت و اعتبار فی

).٥٢/ ٢٠(مطهری، » شرعحجیت عقل، هم به حکم عقل ثابت است و هم به تأیید «
رسد کارآیی و به نظر می٢گرایان مدرنهای معتزلیان و عقلای تندروینظر از پارهنکته پنجم اینکه، قطع

توانمندی عقل، بسی بیشتر از ابزار فهم متن بوده و باید آن را به عنـوان منبعـی مسـتقل بـرای کشـف و فهـم 
نکه غالب اصولیان، عقل و اجماع را در کنار کتاب و سنت، ای از حقایق دینی به رسمیت شناخت؛ چناپاره

.٣شمارندجزو منابع استنباط احکام دینی می
راهنمـای «، ٥»رسـول الهـی«، ٤»اسـاس دیـن«ها، برخی از نصوص دینـی، عقـل را افزون بر همه این

دینی برای عقـل اند؛ این ادله سمعی، شأنی چون دیگر منابع معرفی کرده٧»حّجت باطنی خدا«، و ٦»مؤمن
طـراز نقـل قطعـی کند و نمایانگر آن است که حکم عقل و اعتبار و حجیت آن، فـی الجملـه همتصویر می

که برخی از فقیهان نیز برای اثبات تالزم میان حکم عقل و شرع به چنین شواهد و دالیلی استناد است؛ چنان
).٩٦اند (رک: بهبهانی، کرده

هـای انگاری نقل بر عقل و اعتقاد به عدم حجیت و اعتبار عقل در فهم آموزهبنابر آنچه گفته شد، تقّدم
های مدل فهم دین در اندیشه عالمه مجلسی دانست.توان یکی از نقیصهوحیانی و روایی را می

آوری عقـل بـه عنـوان بخشی و یقینرسد اخذ رویکرد برهانی و همچنین معرفتاز این رو، به نظر می
ای اساسی در الگوی فهم دین مجلسی، نقش مـؤثری در رفـع ایـن نقیصـه و تکمیـل مـدل هیکی از مؤلفه

ادراکی او داشته باشد.
. اصل توجه به پارادایم متن (شأن نزول آیات و اسباب صدور روایات)٢

بدون شک، توجه به پارادایم و فضای پیرامونی ایراد کالم، در فهم معنای سـخن و کشـف مـراد مـتکّلم 
دهـد. التفـات بـه ایـن اصـل هرمنـوتیکی، چنـان وده و مخاطب را تا حدودی در آن فضا قـرار میاثرگذار ب

2. Rationalism
اي از تحقیقات ها قاعده عقلی است. پارهشود، متکی و مبتنی بر دهدر دین محسوب می» منطق فقه و اجتهاد«. علم اصول که3

براي (ادوچهار قاعده فلسفی و منطقی استناد شده استدهد که تنها در کتاب کفایه االصول آخوند خراسانی، به هفتنشان می
هاي فلسفی در علم اصول، قم: بوستان کتاب).فرضآگاهی بیشتر ر.ك: انتظام، پیش

).1/147عیاض الیحصبی،(قاضی»دینیاصلُالعقلُ): «ص(اهللارسول. قال4
).50(تمیمی آمدي،» العقلُ رسولُ الحقّ«. قال علی (ع): 5
).1/25(کلینی،» ع): العقلُ دلیلُ المؤمن(الصادق. قال 6
أَماوعالْأَئمۀُوالْأَنْبِیاءوفَالرُّسلُالظَّاهرَةُفَأَماباطنَۀًحجۀًوظَاهرَةًحجۀًحجتَینِالنَّاسِعلَیللَّهإِنَّهشَامیا«ع):(. قال الکاظم7

).1/15همان،»(لْعقُولفَاالْباطنَۀُ
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ضروری است که در برخی موارد، راهیابی به ساحت معنا و مقصود متون مقّدس، جز از این رهگذر میّسـر 

نیست.
قـامی در روشـن های لفظی، حالی و متوانند به مثابه قرینهشوند که میدر این فضا، عناصری یافت می

کردن معانی مراد، نقش ایفا کنند. ایـن قبیـل عناصـر گـاه شـرایط عمـومی فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی 
کنـد و گـاه یـک سـری حـوادث جزئـی و ای است که متن و سخن در آن فضا، ظهور و بروز پیدا میجامعه
ر لحـن، سـاختار و محتـوای اند که به نحو مستقیم و بی واسطه منجر به صدور کالم شده و با تأمل دخاص

). ١٤٥ها پی برد (القرضـاوی، توان به آناجتماعی عصر صدور متن می-متن و یا با مطالعه شرایط تاریخی
ها و پیشامدهای مرتبط بـا نـزول آیـات و صـدور مجموعه این عناصر فرهنگی، اجتماعی، حوادث، پرسش

روایات نامیده شده اسـت » اسباب صدورِ «ت و آیا» شأن نزوِل «روایات، در اصطالح علوم قرآن و حدیث، 
).١٢٩؛ مسعودی، ٦٦-٦٥(برای مطالعه بیشتر ر.ک: معرفت، 

بنابراین توجه به این عناصر محیطی و اسباب صدور متن، خود یکی از اصـول و شـرایط فهـم دیـن بـه 
بروز خطای روشی شناسان متأّخر، عدم توجه به این اصل را موجبرود؛ تا جایی که برخی اسالمشمار می

). محمـدباقر صـدر در ١٤٦-١٤٥اند (همـان، و علمی در تفسیر قرآن و فهم مقاصد آیات و روایات دانسته
توانسـته اگر امری در عهد تشریع، جایز دانسته شد پژوهشـگر بایـد تمـام آنچـه را می«گوید: این زمینه می

کـردن شـرایط خـارجی آن زمـان، امـری دخالت داشته باشد منظور کند؛ وگرنه تعمـیم حکـم بـا منظـور ن
).٤١٢(صدر، » خطاست

شاید یکی از رموز توفیق عالمه مجلسی در فهم و درایت برخی احادیث معصومین (ع) توجـه وی بـه 
های متعددی در آثار حـدیثی و کالمـی عالمـه، داّل بـر راهیـابی ایشـان بـه این اصل راهبردی است. نمونه

هـا در ها وجود دارد که مجال پرداختن بـه همـه آنلتفات به شأن صدور آنساحت معنایی روایات در پرتو ا
شود.این نوشتار نیست، لیکن از باب استناد، به چند نمونه اشارت می

هـا سـخن رفتـه اسـت؛ گروهـی در برخی از روایات، از خواص دارویی یا شـفابخش برخـی خوردنی
گونه روایات را مطلق و شامل همه اعصار و اینبراساس اصل جامعیت و شمول احکام اسالم، چون مدلول

ها ای بر آناند که در عمل چنان شفابخشی و فایدهاند و از سوی دیگر با تجربه دریافتهشرایط و افراد پنداشته
دهند. حال آنکه باید این روایات را بـه نحـو ها حکم میمترّتب نیست، ناگزیر به جعلی و ناصحیح بودن آن

ام بیان امور جزئی و خاص تلقی کرد که قابلیت تعمیم ندارنـد؛ هـر فـرد و محیطـی، شـرایط نسبی و در مق
منحصر به فرد خود را دارد که در روایات منعکس نشده است. عالمه مجلسی ضمن نقل احادیـث مـذکور، 

فقـه «در فهـم دیـن و اصـطالحًا -توجه به نقـش محـیط و شـرایط اجتمـاعی و فـردی-این اصل راهبردی
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را از شـیخ صـدوق نقـل کـرده و خـود نیـز آن را پذیرفتـه اسـت (مجلسـی، » درایه الحـدیث«و » ثالحدی

).٢٦١/ ٥٩بحاراالنوار، 
رسـد روایـاتی کـه بـر نمونه دیگر، روایات مشتمل بر فضیلت زیارت غیرمعصومین است. بـه نظـر می

کید دارند، از زمره احـادیثی هسـتند کـه بـا توجـه بـه شـرایط فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی تأ
/ ١٠٢های دیگـر نمـوده اسـت (همـان، ها را فاقد عنصر تعّلق به دورهخاصی صادر شده و از این جهت آن

دانند که بر حسب شرایط ای می)؛ چنانکه برخی محققان نیز صدور این قبیل روایات را متعلق به دوره٢٦٨
ادت و بـه عنـوان رقیـب ائمـه مـورد ظلـم اجتماعی و سیاسی موجود، بسیاری از سادات حسنی از سر حس

شـدند بـدل می-یعنـی خلفـای امـوی و عباسـی-شده و در نتیجه به ابزاری در دست دشمن مشـترکواقع
).١٥٧(القرضاوی، 

َخلَق اللُه «باب دوم را به شرح و تفسیر روایت پیامبر (ص): » التوحید«افزون بر این، مجلسی در کتاب 
هایی روشن به شأن صـدور روایـت از نبـی اکـرم (ص) اده که در آن نیز اشارهاختصاص د» آدَم علی صورِته

وجه سوم نیز آن اسـت کـه «... نویسد: وجود دارد. وی پس از بیان وجوه مختلف معنایی روایت، چنین می
روایت با توجه به سبب صدور معروف آن صادر شده باشد و آن ایـن اسـت کـه زهـری از حسـن (ع) نقـل 

خدا بر یکی از انصار گذشت که در حال آزار و کتک زدن به غالم خود، خطاب به او گفـت: کند: رسولمی
خداوند چهره تو وهرکس دیگر مثل تو را زشت گرداند]. پیـامبر فرمـود: »[قّبَح اللُه َوجهَک و وجَه من ُیشبُهه

» خلـق کـرد-یعنـی صـورت فـرد مضـروب-سخن بدی بر زبان راندی؛ زیرا خداوند آدم را بر صورت او«
).١٣-١١/ ٤(مجلسی، 

به هر حال، تمایل مجلسی به پذیرش اسباب صدور روایات، چنان نیست که از دید خواننده تیـزبین و 
های هرمنوتیکی منطق فهم دین در اندیشه عالمه مجلسی متأّمل پنهان بماند؛ و این خود یکی دیگر از مؤلفه

زند.را رقم می
(رویکرد حداقلی به اخذ تأویل به مثابه روش). اصل لزوم وفاداری به متن ٣

های مدل فهم دین در اندیشه عالمه مجلسی، اصـل پایبنـدی بـه نصـوص یکی دیگر از اصول و مؤلفه
های مخالف با ظواهر اخبار و احادیث است.روایات و اجتناب از تأویل

ضمن اعتراف به عـدم امکـان مجلسی در عین اعتقاد به ذو بطون بودن آیات و ذو وجوه بودن روایات و 
ای از احادیث مبنی بر ضرورت تمّسک به نصـوص و تسـلیم در برابـر ظـواهر اخبـار ها، بر پارهفهم همه آن

کید می ). نمونه بارز این احادیث که مجلسـی در ایـن ٣٣/ ١ورزد (همان، بدون توّسل به تأویل، اصرار و تأ
أتدری ِبما أِمـروا ِبمعرفِتنـا و الـّرد إلینـا و «است که فرمود: زمینه نقل کرده، روایتی از امام جعفرصادق (ع)
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آیا می دانی که به چه چیزی مأمورند؟ بـه شـناخت مـا و برگردانـدن «) یعنی: ٢٠٤/ ٢(همان، » الّتسلیم َلنا
».فهمند به ما، و تسلیم در برابر سخنان مافهمند به ما، و تسلیم در برابر آنچه نمیآنچه نمی

گونه روایات، شیوه مجلسی آن است که احادیث را تا آنجا که بـا مسـّلمات دینـی و علمـی براساس این
که حتی به کسانی چون شیخ مفید نیز به خـاطر تأویـل برخـی ناسازگار نباشد، رّد و یا تأویل نکند؛ تاجایی
رباره برخی تأویالت ای که برای ایشان قائل است انتقادهایی را داحادیث، خرده گرفته و علیرغم احترام ویژه

/ ٨٢؛ ١٦٤/ ٥٨؛ ٣٥٣/ ١٢؛ ٧٠/ ٨او در شرح و تصحیح اعتقادات صدوق وارد کـرده اسـت (رک: همـان، 
٣١٣.(

هـا اند و مضـمون آنگونه اخبـار از متشـابهاتکند که اینگیری، تصریح میمجلسی پس از این موضع
أن هـذا «بپذیریم و از تأویل بپرهیزیم: ها راغامض است و در این موارد روش درست آن است که کلّیت آن

اِسُخوَن ِفی اْلِعْلِم  ُه َو الرَّ (همـان، » الخبر من متشابهات األخبار و غوامض األسرار آلتی الیعلم تأویلها ِإالَّ اللَّ
١٦٧/ ٤.(

شود و عالوه دلیل وی بر لزوم پرهیز از تأویل آن است که در این صورت، صدر و ذیل خبر ناسازگار می
). به عقیده او اگر فقط یک ١٤٤/ ٥٨ر این، تعداد این اخبار بیش از آن است که کنار گذاشته شوند (همان، ب

توانستیم آن را بر خالف ظـاهرش تأویـل کنـیم، چـه رسـد بـه آنکـه حدیث در این باب نقل شده بود، نمی
).٢٦٧/ ٥شمارند (همان، احادیث این موضوع بی

هـا از تأویل ظاهر احادیث و دورکـردن آن«همین اساس، مجلسی به صراحت عنوان کرده است که: بر 
/ ٧(همان، » شان تنها به این دلیل که با عقل ما ناسازگار است، دور از صواب و هدایت استمعانی ظاهری

١٣٠.(
ها، نسبت به لزوم تمّسک به ای موارد دیگر، با عنایت به روایات معتبر در برخی ابواب و زمینهاو در پاره

دهد. یکی از این موارد، توضیحات مفّصل او ها توجه میاخبار و روایات و پرهیز از تأویل و توجیه باطنی آن
در روز قیامت طبق روایت شیخ صدوق است کـه -هاگردنه-در باب روایات مربوط به وجود برخی عَقبات

َبعیٌد عـِن «ها را نادرست و دور از هدایت: ید، اینگونه تأویلدر آنجا ضمن رّد توجیهات و تأویالت شیخ مف
/ ٧(همـان، ٨توان به سادگی از ظاهر این روایت دسـت برداشـتقلمداد کرده و بر آن است که نمی» الّرشاد

١٣٠-١٢٩.(
ورزی عمیـق بـوده و ازآنجاکه تفسیر باطنی و تأویل معتبر ظواهر شرع مبتنی بر نوعی تعّقـل و اندیشـه

های عقلی و بدون اعتقاد بـه حجّیـت عقـل در اسـتنباط احکـام شـرع و کشـف ساسًا بدون اعتماد به دادها

.3/144؛ 2/179؛ 505و 477/ 5هاي بیشتر ر.ك: مجلسی،بحاراالنوار،. براي آگاهی از نمونه8
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توان مـدعی توان تأویلی صحیح و معتبر از احادیث و بیانات دینی ارائه کرد، میمصالح و مفاسد امور، نمی

اعتبـاری ه عقل انسان و بیاعتمادی بشد که در رویکرد حداقلی مجلسی به تأویل و تفسیر باطنی، نوعی بی
های رایج نبّوت در آثار کالمی و حتی فلسـفی احکام و ادراکات عقلی وجود دارد؛ برای کسانی که با برهان

عقول خالیـق، عـاجز اسـت از «انگیز عالمه مجلسی در عین الحیات که: آشنایی دارند، این اظهار شگفت
تر ) بیانی کامًال آشناست و او پیش٢٠٢عین الحیاه، (همو، » کردن به ُحسن و ُقبح خصوصیات شرعاحاطه

گریزانـه در همین کتاب، فصلی را در اثبات نبّوت و تثبیت این دیدگاه کالمی خود آورده و بر ایـن رأی تأویل
کید ورزیده است که:  در هر شرع، آنچه صاحب شرع خبر داده باید به جا آورد و بـه عقـل نـاقص خـود «تأ

(همان).» و بدعت کردنباید اختراع عبادت
بیـان شـد، بـا تمـام -انگاری نقـل بـر عقـلاصل تقدم-که در نقد و ارزیابی مؤلفه نخستالبته چنان

اعتباری احکـام اعتمادی و بیتوان به بیهای احتمالی عقل و خرد بشری، نمیپذیریها و آسیبمحدودیت
الجمله اصِل توانایی و کاشفیت عقل، و اعتبار فیو ادراکات عقلی به نحو مطلق حکم کرد. بلکه اساسًا، در 

هـای عقلـی و عـدم اعتبـاری دادهگونه تردیدی وجود ندارد. بنابراین ِصـرف بیآن در فهم مقاصد دینی هیچ
حجیت عقل در استنباط احکام و معارف دین، مجّوز و مصّحح پرهیز از تأویل ظواهر دینی به نحـو کلـی و 

دلیل بر اثبات مدعا نخواهد بود.مطلق؛ و درنتیجه بهانه و 
از قبیـل پیچیـدگی، -هـای خـاص آنها، به جهت ماهیت زبانی متون دینی و ویژگیافزون بر همه این

حتـی اگـر -نمادین بودن در بیان برخی حقایق، متشابه بودن برخی عبارات، ذومراتب و ذو بطون بودن و...
أویل در فهم دین باشد، اما در مقام عمل و واقـع، نـاگزیر کسی در مقام نظر و ذهن و زبان، مدعی گریز از ت

کـرد، بـه نحـو در مواردی تن به تأویل خواهد داد و آنچـه را کـه خـود و دیگـران را از آن منـع و تحـذیر می
که خود عالمه مجلسی، علیرغم آن همه احتیاط و توصیه به پرهیـز ناپذیر مرتکب خواهد شد؛ چناناجتناب

بینـد؛ کند، عمًال راهی جز تأویـل در برابـر خـود نمیردی که ضرورت عقالیی ایجاب میاز تأویل، در موا
هرچند ارتکاب عملی او به تأویل، آن هم به ضرورت عقلی، با برخی مبانی فکری و روشی او مبنی بر عدم 

نتقـادات ها و اهای عقلی، ناسازگار است؛ و این مطلب، یکی دیگـر از نقیصـهحجیت و اعتبار عقل و یافته
سازد. در اینجا الزم است از باب نمونه به چند مورد از وارد بر مدل فهم دین در اندیشه مجلسی را هویدا می

رویکردهای تأویلی مجلسی اشارت شود.
مورد اول: عالمه در برخی آیات و روایات که به ظاهر، ناسازگار با عصمت انبیاء است، چنگ به دامـان 

پس از ثبوت مسـأله عصـمت و جاللـت «یح به این حمل و توجیه نیز ابایی ندارد: تأویل انداخته و از تصر
شأن پیامبران الهی ناچاریم فی الجمله همه آنچه را از آنان صادر شده بر وجهی که صـحیح باشـد حمـل و 
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).٨٩/ ١٤(همان، » تفسیر کنیم هرچند وجه ثابت و روشنی به نظر ما نرسد

اخبار و روایات به تأویل برخی آیات پرداخته است. به عنوان مثال در مورد دوم: مجلسی گاهی از لسان
ت«در تفسیر آیـات: » السماء و العالم«کتاب  » والّسـماِء ذاِت الُبـروج«) و ١(انشـقاق: » إذا الّسـماء انشـقَّ

یعنـی در »فی بعض االخبار تأویل الّسماء بسّید االنبیاء و البروج باالئمه االثناعشـر«نویسد: ) می١(بروج: 
گانه تأویل شده است (همو، السماء و العـالم، برخی روایات، سماء به پیامبر (ص) و بروج به امامان دوازده

٧٩/ ٢.(
روی خـوش نشـان -ولـو مطـابق بـا اصـول دینـی و روایـی باشـد-با این همه، مجلسی به هر تأویلی

ها نیز از نظر وی بسیار لمرو این ضرورتآورد و قدهد؛ بلکه صرفًا به هنگام ضرورت، به تأویل روی مینمی
تنگ و کم دامنه است. بر همین اساس گاه به لزوم پرهیز از تأویل در مواردی که ضـرورتی در میـان نیسـت 

ضمن » أدّق ِمن الّشعره و أحّد ِمن الّسیف«کند؛ ازجمله در مسأله صراط و توصیف روایی آن به تصریح می
أقول ال اضطرار فی تأویل کونه «نویسد: به رّد توجیه و تأویل او پرداخته و میبیان دیدگاه تأویلی شیخ مفید، 

): یعنـی ٧١/ ٨(همـان، » أدق من الشعرة و أحد من السیف و تأویل الظواهر الکثیرة بال ضـرورة غیـر جـائز
ز روایـات ای اتر از مو و تیزتر بودن از شمشیر وجود ندارد و تأویل ظـواهر پـارهضرورتی برای تأویل باریک

بدون آنکه ضرورتی ایجاب کند، مجاز نیست.
گونه و حداقلی عالمه مجلسی در اخـذ تأویـل با عطف توجه به آنچه در نقد و ارزیابی رویکرد احتیاط

شـده از بیان شد، ارائه معیار و مالکی عام، جهت تشخیص ضرورت تأویـل و اعتبارسـنجی تـأویالِت ارائه
رسد که خود نیازمند پژوهشی مستقل و منسجم در ایـن زمینـه اسـت؛ ر میاخبار و روایات، ضروری به نظ

کید می گردد که عقل فردِی متکی و مؤید به وحی و حتـی فراتـر از آن لیکن به اقتضای بحث، بر این نکته تأ
تواند در کنار سـایر عوامـل و ضـوابط ادبـی، و یا به تعبیری عرف عام اهل شریعت می٩عقل و خرد جمعی

های تأویل را تعیین و تأمین کند. شرایط و ضـوابطی از قبیـل: وجـود عقلی، مالک و معیار یا سنجهعلمی و
قرائن لفظی در خود قرآن و روایات برای اراده معنای خالف مـراد ظـاهری؛ سـازگاری بـا سـنت معصـوم و 

ل با سیاق متن؛ عدم ها با متن؛ سازواری و همخوانی باطن و ظاهر و تناسب تأویمالک قرار دادن مواجهه آن
ل؛ شایستگی علمی و اخالقی فرد تأویل کننـده؛ فرضدخالت ذهن و کنترل پیش ها، عالیق و انتظارات مؤوِّ

ضرورت تأویل به جهت بروز تناقض و ناسازگاری درونی و سیستمی متن در صورت اراده معنای ظـاهری؛ 
-ح؛ و در نهایت، وجود دلیل عقلی قطعیعدم وجود مانع عقلی، نقلی و یا علمی قطعی برای معنای مرجو

و یا دلیل نقلی معتبر برای مؤّول علیه.-با رعایت تمام شرایط و ضوابط منطقی استدالل

9. Common sense
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در مـدل فهـم دیـن » اخذ تأویل بـه مثابـه روش«رسد لحاظ این شرایط و ضوابط در مؤلفه به نظر می

فاعل شناسا به عمق معنا و مقصود آیات و آوردن زمینه جهت دستیابیمجلسی، ضروری بوده و ضمن فراهم
ضابطه و افسارگسیخته در جوامع دینی گردد.تواند مانع رواج تأویالت بیروایات، می

. اصل واقع نمایی ُعرفی زبان دین٤
یکی دیگر از عناصر کلیدی مدل فهم دین در اندیشه مجلسی، عنصر واقع نمایی ُعرفی زبان دین اسـت 

م از روایات و سیره اهل بیت (ع) است. منظور از زبان دین در اینجا به طور کلی نحوه که خود مأخوذ و ملهَ 
تر، ظهور حقایق دینی و وحیـانی در و به تعبیر دقیق-اعم از نبی و امام-سخن گفتن خداوند و فرستادگانش

مخاطبـان های فهم پذیر بشری است. همچنین عرفی بودن زبان به معنای معـروف بـودن آن در میـانقالب
است که در مقابل ناشناخته یا رمزی بودن آن قرار دارد.

از آنجاکه احادیث و روایات، گزارش گفتار، کردار و رفتار معصومان است که همچون قرآن بـا هـدف 
اند، پس زبان آن نیز خـواه نـاخواه بایـد بـرای مخاطبـان آن قابـل فهـم و ارشاد و هدایت آدمیان صادر شده

شد.شناخته شده با
توان تصور کرد که معصومان (ع) در القای مقاصد و مطالب خود، به این شیوه پای بند بوده بنابراین می

و روش عرفی را هم در سطح تفهیم مطالب خود به دیگران و هم در درک و تلّقی مخاطبان از کالم خـویش 
صومان (ع) نیست، بلکه مراد اند. لیکن این حقیقت به معنای سادگی یا سطحی بودن کالم معمراعات کرده

شده در فرهنگ عامـه و حتـی در این است که آنان در مقام امام و راهنمای امت، برطبق اصول زبانِی پذیرفته
فلسفی زمانه خود و متناسب با درجات درک و فهم مخاطبان سخن گفته و در مسیر تفهیم و -محافل علمی

اند.س به کار نبستهای مرموز، غیر معمول و نامأنوهدایتگری، شیوه
به دالیل مختلـف اعـم از خفقـان سیاسـی و یـا -ای موارداین مطلب نیز بدیهی است که چون در پاره

امکان تصریح به مطالب موردنظر وجـود نداشـته، مقصـود -اضطرار و تقّیه و یا حتی کم ظرفیتی مخاطبان
ها، در شک، توجه به همه این شرایط و محدودیتاند که بدون خود را به کنایه و رمز و اشاره به مردم فهمانده

). عالمـه ٥٦٠چگونگی درک و برداشت از اخبار و اقوال معصـومان (ع) اثرگـذار اسـت (رک: فقهـی زاده، 
مجلسی خود در مقام شرح احادیث و فهم متون روایی به این نکات راهبردی عنایت داشته و در ذیل روایتی 

توان بین روایات این باب جمع کرد و آنچـه از مجمـوع اخبـار آن ین خبر میبا ا«نویسد: در بحاراالنوار می
کنند و از آن خوف ضرر آید آن است که کتمان علم روایت از اهل آن و کسانی که آن را انکار نمیبدست می

عدم رود، مذموم و در بسیاری از موارد حرام است. [ازسوی دیگر] در مقام تقّیه و خوف ضرر یا انکار ونمی
قبول، به دالیلی از قبیل ضعف عقل یا عدم فهم و سرگردانی و حیرت شنونده، اظهار آن جایز نیسـت؛ بلکـه 
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» زنـدها سـر بـاز نمیآورد و از پذیرش آنها را تاب میباید روایاتی را برای مردم نقل کرد که عقول آنان، آن

).٧٣/ ٢(مجلسی، بحاراالنوار، 
متعّددی از آثار خـود، بـه صـراحت از بـه کـار رفـتن تشـبیه در کـالم اینکه عالمه مجلسی در مواضع

بیانگر اعتقاد وی به عرفی بودن زبان دین و تفاوت درجات فهـم مخاطبـان ١٠معصومان سخن به میان آورده
های رایـج در اهل بیت (ع) بوده و گویای آن است که معصومین به زبان مردم و برای آنان و مطابق بـا شـیوه

» همانطور کـه ایـن شـیوه در محـاورات عرفـی، شـایع اسـت«اند: تخاطب میان آنان سخن گفتهمحاوره و
).٤٢/ ١٢(همان، 

/ ١٦(همـان، » إّنا معاشر االنبیاء أِمرنا أن ُنکّلَم الّناَس علی قدِر عقـوِلهم«او با تمّسک به احادیثی مانند 
اند که به اندازه عقل و درک مـردم بـا آنـان بوده) معتقد است پیامبران و پیشوایان دینی، مأمور و مکّلف ٢٨٠

رود کـه مفـاهیم و اصـطالحات سخن بگویند؛ و به دلیل تفاوت مراتب عقل و آگاهی مخاطبان، انتظار می
کار رفته در متون دینی، همگی در یک سطح و مرتبه واحد و یکنواخت نبوده بلکه متناسب با عقـل و درک به

نحوی اقناعی به کار گیـرد. در عـین حـال ایـن ها و بهشأن آننی درخور و هممخاطبان خاص نیز زبان و بیا
مخاطبان عمده و اصلی متون دینی، عوام و تـوده مـردم هسـتند و «توان نادیده گرفت که: واقعیت را نیز نمی

). به هرحال، مجلسی بـا ٥٦٥(فقهی زاده، » بخش اعظم روایات متناسب با افق فهم آنان صادر شده است
گری از واقـع و متناسـب بـودن آن بـا عقـل و ین ذهنیت یعنی عرفی دانستن زبان دین با خصیصه حکایـتا

دریافت مخاطبان، سراغ فهم متون روایی و احادیث معصومین (ع) رفته و بر همین اساس به شرح و تفسـیر 
ها پرداخته است.آن

ر مدل مجلسی، چند نکتـه قابـل تأمـل و د» نمایی عرفی زبان دینواقع«اما در تحلیل و ارزیابی مؤلفه 
یادآوری است:

به لحـاظ -نخست اینکه منظور از عرف در این مؤلفه، نباید صرفًا منحصر در عوام و توده متوسط مردم
گردد، بلکه عرف در اینجا اعم از عرف عام (توده و عـوام مخاطبـان) و عـرف خـاص، یعنـی -علم و عمل

م و فلسفه است؛ چه اینکـه در آیـات کریمـه و روایـات معصـومین (ع) صنف علما و دانشمندان یا اهل عل
ضمن استعمال اصطالحات رایج در عرف عام، در مواردی نیز از اصطالحات رایج در عرف خاص از قبیـل 

شـمولی . به هرحال، زبان دین به جهت جامعیت و جهان١١اصطالحات کالمی و فلسفی استفاده شده است

.287-286/ 5؛ 3/470؛106-2/105؛ 1/138مجلسی، بحاراالنوار، از جمله نگ:10.
اسراء؛: کربالیی، قمزینب: ترجمه،)ع(رضااماممنظرازلهیاعبداهللا، فلسفهآملی،جوادي: ر.كبیشترمطالعه. براي11

نحلسوره89آیهذیل: 24/235همدانی،موسويسیدمحمدباقرالقرآن، ترجمهتفسیرفیحسین، المیزانطباطبایی، محمد
.)شیءلکلّتبیاناًتفسیر(
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گری بشـر برخـوردار اسـت کـه در عـین نمـایی و هـدایتصه مهم در امـر واقعمکتب اسالم، از این خصی

است.» پسندخواص«، »فهم بودنعوام«
هـای افزون بر زبان عرفی عام و خاص، اشـارات و رازهـای نهفتـه در آیـات و روایـات در زمینـه دانش

مندان شرق و غرب را شناسی و... به حدی است که برخی دانششناسی، نجوم، زیستشناسی، انسانکیهان
گویـد: بـاره میبه تحقیقات عمیقی واداشته و آنان را سخت به حیرت افکنده است. مـوریس بوکـای در این

های علمی بشر در شگفتی فرو نرفت و آن را اعجاز بـه توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فرآوردهچگونه می«
های علمی، شاهدی بر این مدعاست که زبان اذعانها و ). این گونه تحقیق٣٣٨(بوکای، » حساب نیاورد؟

و بیان دین، محدود و منحصر در فهم عوام نبوده بلکه برای خواص نیز پیام درخور و مناسب شـأن علمـی و 
ها دارد.خرد آن

انگاری زبان دین، انحصـار آن در عـرف عـام تـوده ناگفته پیداست که اگر مراد عالمه مجلسی از عرفی
کننـد، ایـن تلقـی، نـوعی فروکاسـتن و ه با آن، مقصود و پیام خود را به دیگـران منتقـل میمخاطبان باشد ک

ای روبرو خواهد بود که به اختصار به برخی زبان دین به وجهی از آن بوده و با مشکالت عدیده١٢»تحویل«
شود:ها اشارت میاز آن

بی دقتـی در آن فـراوان اسـت. اگـر اشکال اول: زبان عرفی به معنای عام آن، خالی از تسامح نیست و
ای که در آن به زبان عامیانه و عرف عام باشد، بر اثر مسامحه و مبالغه-قرآن و سنت-متون وحیانی و روایی

ها خواهد شد.رود، موجب سلب اعتماد مخاطبان از این منابع و حقانیت آنبه کار می
یق تشـکیکی و ذومراتـب و دارای سـطوح های دینـی از سـنخ معـارف و حقـااشکال دوم: غالب آموزه

ای که زبان عرفی توده مردم، تاب و توان انعکـاس و بـازگویی برخـی از آن مفـاهیم و مختلف است به گونه
مضامین متعالی و عمیق را نخواهد داشت.

ها به کار ها و اصطالحات در قرآن و روایات، متفاوت با کاربست عرفی آناشکال سوم: بسیاری از واژه
و... » سماء«، »ارض«، »تسبیح«، »حیلوله«، »قلم«، »لوح«، »عرش«، »قلب«هایی چون رفته است؛ واژه

-١٠٠/ ٢هریک در معنایی فراتر از کاربرد عرفی آن استعمال شده است (ر.ک: نصیری و عابدی میـانجی، 
٢١٤.(

الم خـدا بـه کـالم جهت نفی شباهت کـاشکال چهارم: خود عالمه مجلسی روایاتی را نقل کرده که به
وجه سازگاری ندارد؛ به عنـوان انگاری زبان دین به معنای حصر در عرف عام، به هیچخلق، با فرضیه عرف

کالم »: «إنَّ الَکالم الباری ُسبحانه الیشَبُه کالَم الَخلق َکما ال تشبُه افعاُله افعاَلهم«مثال در روایت است که: 

12. Reduction
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(مجلسـی، » سان که افعال خدا به افعـال مـردم شـباهت نـداردانخداوند به کالم خلق شباهت ندارد؛ هم

).١٠٧/ ٩٢؛ ١٣٨-١٣٧؛ و به همین مضمون: ٩/ ٩٣بحاراالنوار، 
اشکال پنجم: برای فهم زبان عرف (عامیانه)، اطالع از فرهنگ و ادبیات و قواعد لفظی کافی است، در 

رچه اشراف بر علم لغت و صرف و نحو الزم است که برای فهم اخبار و روایات و به ویژه آیات قرآن، گحالی
گـاهی از معلومـات و دانش هـا هـای گسـترده، فهـم درسـت آناما به هیچ وجه کافی نیست و افـزون بـر آ

). بنابراین فروکاستن ٣٣٧-٣٣٦طلبد (رک: شاکرین، شناختی خاصی میهای روشمندی و مهارتضابطه
اطبان، وجهی ندارد.ای مخزبان دین به عرف عام و زبان محاوره

های مفّسر در فهم متون دینیفرض. اصل توجه به نقش پیش٥
های فهمنـده و تفسـیرگر دانستهها و پیشفرضیکی از شرایط ضروری فهم در هرمنوتیک معاصر، پیش

که در رویکرد مفّسرمحوری هرمنوتیک فلسفی، هیچ فهمی بدون پیش داوری و معلومـات است؛ به طوری
خواهد درباره آن بیشتر بداند یک دانسـته مجمـل یـا بسـیار هرکسی از آنچه می«پذیر نیست: کانپیشین، ام

ای هـم مجمل پیشین دارد. اگر درباره یک موضوع هیچ اطالع قبلی موجود نباشد، هـیچ خواسـت و عالقـه
» پـذیردآیـد و هـیچ فهمـی و تبیینـی صـورت نمیبرای فهم یا تبیین آن بـه عنـوان عمـل ارادی بوجـود نمی

). بنابراین اگر فهمنده و مفّسر، با ذهن خالی به سراغ آیات و روایات بـرود، بـا دسـت ١٧(مجتهدشبستری، 
گردد و سیر او در وادی فهم متون روایی، چندان دستاوردی نخواهد داشت.خالی نیز بر می

ّسر در فرایند فهم های ذهنی مفها و اندوختهفرضجالب اینکه در مدل فهم دین مجلسی نیز نقش پیش
و درک مقاصد دینی، نادیده گرفته نشده است؛ زیرا بدیهی است کـه مفّسـر بـا مجموعـه ای از معلومـات و 

آورد بلکه ها، نه تنها خللی در امر فهم دین وارد نمیدانستهشود و برخی از این پیشباورها با متن مواجه می
م است؛ اما تفاوتی که این دیدگاه با رویکـرد هرمنوتیـک ها از لوازم و ضروریات حصول فهاساسًا وجود آن

هـا و اعتقـادات فرضها دارد، این است که در مدل ادراکی مجلسـی، پیشفرضمفّسرمحور در مسأله پیش
گاهانـه مند است. شاید به جهت همین ضابطهمفّسر، قابل کنترل و امری ضابطه مندی و کنترل روشـمند و آ

های غیردینی را مخّل بـه معنـای فرضمه مجلسی برخی معلومات فلسفی و پیشهاست که عالدانستهپیش
ها در تفسیر و تأویل آیات و روایات پرهیز داده است. او به کسـانی کـه بـا ذهـن متن دانسته و از دخالت آن

ا بـر های خـود رآلوده به اوهام و عقاید فاسد، به توجیه و تأویل اخبار پرداختـه و معلومـات و پـیش دانسـته
کنند، به هیچ وجه، روی خوش نشـان نـداده اسـت (رک: مجلسـی، معنای کالم معصومان (ع) تحمیل می

).٣/ ١مرآه العقول، 
-اعم از قرآنی و روایی-در عین حال، مجلسی با توجه به پیچیدگی و ذو وجوه بودن برخی متون دینی 
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ها و معلومات ضروری را در فرایند فهـم سته، نقش پیش دان١که در برخی احادیث نیز به آن اشاره شده است
دانـد (ر.ک: همـو، های روایـی، برجسـته و انکارناپـذیر میمتون و کیفیت و سطح برداشت راویان از گزاره

). او با چنین باور و ذهنیتی به وادی فهـم و تفسـیر متـون دینـی و روایـی قـدم نهـاده و ١٨٤/ ٢بحاراالنوار، 
های ها و دانسـتهگذارد و در این راه، تمام داشتهو شرح اخبار معصومان (ع) میمؤمنانه پا به عرصه استنباط

کوشد معانی پنهان و عمیـق ذهنی خود اعم از معلومات دینی و غیردینی را به کار گرفته و از این رهگذر می
ترین بیان در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.های حدیثی را دریابد و به سادهگزاره

های ژرف و معانی عمیق روایات و کشف مقاصد واقعی و پنهان عبارات، صرفًا ی دستیابی به الیهاو برا
کند؛ بلکه وجوه مختلف معنایی را مطرح نموده و گاه دست به گزینش و ترجیح یکـی به یک وجه اکتفا نمی

تر و دشوارتر یـا بـه هزند و گاه نیز پس از ذکر وجوه و احتماالت مختلف در شرح احادیث پیچیدها میاز آن
کید بر یکی از آن١٨٢/ ٢(بحار، » َصعب و ُمستصَعب«تعبیر روایت:  ها، علم واقعی آن )، بدون ترجیح و تأ

-کند. به عنوان مثـال، پـس از بیـان وجـوه مختلـف فلسـفیرا به خداوند متعال و اهل بیت (ع) واگذار می
بدون آنکه از این میان، بر وجه مشخصی اصرار ورزد، سرانجام ٢عرفانی، در شرح روایتی از امام صادق (ع)

-٢٤/ ١٥(همـان، » والله یعلُم اسراَر أهـل بیتـهِ «...ورزد، فهم اسرار آن را مخصوص خداوند دانسته است: 
٢٥.(

توان چنین نتیجه گرفت کـه شـاید عّلـت احتیـاط و اسـتنکاف عالمـه با تأّمل در این شیوه تفسیری می
هـا و فرضاز احتماالت و وجوه معنایی روایـات، بـه تـأثیر و دخالـت پیشمجلسی در ترجیح و اخذ یکی 

گـردد؛ چـه بسـا بتـوان علـت بـدبینی و های ذهنی وی در فهم و شرح کالم معصومین (ع) بـر میاندوخته
اعتمادی او به تأویالت فالسفه و صوفیه را نیز در همین مسأله جستجو کرد. گـویی مجلسـی نسـبت بـه بی

هـا در های باطل و عقاید فاسد و خرافـی و دخالـت آنفرضپذیری ذهن بشر در مقابل پیشانفعال و آسیب
گاه و بلکه نگران و دلواپس بوده است؛ تاجایی های که حتی به دریافت ذهن و دانستهفرایند فهم متون دینی، آ
ضعانه چنـین اعتـراف نگریست و متواخود در مقام شرح و بیان وجوه معنایی روایات نیز با دیده احتیاط می

ناگفته نماند که این وجه و سایر احتماالتی که زاییده ذوق نارس من است، هـیچ کـدام خـالی از «نمود: می
تکّلف نیستند، در این خصوص عالوه بر این [معانی که ذکر شد] وجوه دیگری نیز بیان شـده اسـت کـه بـه 

أنتم أفقه الناس إذا «ع) که فرمود:(اند از روایت امام صادقرتازجمله این احادیث که مجلسی بدان اشاره کرده است عبا1
...و أنّ «و این روایت:» أعرفتم معانی کالمنا أنّ الکلمه لتنصرف علی وجوه فلو شاء االنسان لصرف کالمه کیف شاء و الیکذب

).184/ 2(مجلسی، بحاراالنوار، » الکلمه من کالمنا لتنصرف علی سبعینَ وجهاً
» إنّ اهللاَ کانَ إذ ال کانَ، فخلقَ الکونَ و المکانَ و خلقَ نوراالنوار الذّي نورت منه االنوار...ألی آخر«اصل روایت چنین است:2
).15/24مجلسی، بحاراالنوار،(
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(مجلسـی، » هـا خـودداری کـردماز ذکـر آنها با اصول [و موازین عقلی و شـرعی]خاطر عدم موافقت آن

).١٦٥-١٦٤/ ٤بحاراالنوار، 
توان چنین نتیجه گرفت که در منطق فهم بدین ترتیب از آنچه درباره این اصل هرمنوتیکی گفته شد، می

های مضّر و مخّل به معنای متن، الزم و دانستهها و کنترل معلومات و پیشفرضدین مجلسی، توجه به پیش
با رعایت سایر شرایط و ضوابطی که در تحلیـل و -است و مادامی که فهمنده و تفسیرگر متون دینیضروری

های علـوم غیریقینـی آینه ذهن و ضمیر خود را از عقاید باطل و حجاب-های پیشین بیان شدارزیابی مؤلفه
حقایق دینی راه نخواهد برد.که آمیخته با اوهام و تخّیالت اند پاکیزه نسازد، به عمق معارف الهی و اسرار 

گیرينتیجه
در این پژوهش معلوم شد که دغدغه خاطر عالمه مجلسی از اهتمام بـه اخبـار و احادیـث معصـومین 

منـد (ع)، عالوه بر حفظ میراث روایی شیعه، نحوه فهم متون دینی بوده و گویا او با مراجعه مستمر و دغدغه
ر اصیل و فهم صحیح از دین بر پایه الگوی خاص خود داشته است؛ به آیات و روایات، قصد ارائه یک تفسی

هرچند در ارزیابی و تحلیل اندیشه و رویکرد وی به این نتیجه رسیدیم که سعی و اهتمام مجدانـه او گـاهی 
شناختی بوده است.های روشها و نقیصهتوأم با ناکامی و قرین با کاستی

انی و تحلیل انتقادی مبانی و روش اندیشه عالمانی چون مجلسی ها، بازخونظر از این نارساییاما قطع
های نظـام معرفتـی او در راسـتای ها و قابلیتهای دینی، به لحاظ معرفی و استفاده از ظرفیتدر فهم آموزه

ای دستاوردها و تجربیات موفق وی در حوزه فهم دین، از اهمیت و نقش بسزایی برخـوردار گیری از پارهبهره
است.

بدین منظور، در نوشتار حاضر با مراجعه روشمند به آثار و تألیفات عالمه مجلسی و تحلیل مطالب در 
ها و عناصر معرفتی و روشی مدل فهم دین عالمه مجلسی مورد ارزیابی ترین مؤلفهراستای حّل مسأله، مهم

اری نقل بر عقل؛ توجـه بـه پـارادیم انگاند از: اخبارگرایی و تقّدمها عبارتترین آنو نقد قرار گرفت که مهم
متن و شأن نزول آیات و اسباب صدور روایات؛ لزوم وفاداری به متن با رویکرد حداقلی در اخـذ تأویـل بـه 

های مفّسر در فهم متون دینی.فرضمثابه روش؛ واقع نمایی ُعرفی زبان دین؛ اصل توجه به نقش پیش
انگاری نقل بر عقل ها روشن شد که اخبارگرایی و تقدمؤلفههمچنین در ارزیابی و تحلیل انتقادی این م

های مدل فهم دین در اندیشه های عقلی، یکی از نقیصهبه دلیل اعتقاد به عدم حجیت و اعتبار احکام و داده
شود. از این رو، نگارنده جهت جبران این نقیصه و تصـحیح و شناسی محسوب میمجلسی به لحاظ روش

بخشـی و اخذ رویکرد برهـانی مبتنـی بـر قواعـد و ضـوابط منطقـی و اصـل معرفتتکمیل مدل مجلسی،
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های اساسی در الگـوی فهـم دیـن پیشـنهاد آوری عقِل مبتنی و متکی بر وحی را به عنوان یکی از مؤلفهیقین

نموده است.
گا کید شد که در مدل عالمه مجلسی از فهم دین، کنتـرل آ هانـه و در نهایت، بر این اصل هرمنوتیکی تأ

های مخّل و مضّر به معنای مـتن، امـری الزم و ضـروری اسـت و در دانستهها و پیشفرضهوشمندانه پیش
تواند زمینه دستیابی به عمـق معـارف الهـی و کشـف اسـرار و مقاصـد ها و شرایط فهم میکنار سایر مؤلفه

وحیانی را برای فاهم و فاعل شناسا فراهم آورد.
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ق.١٤٠٩
.١٣٧٥، تهران: نشر رشیدی، عین الحیاه_____________________، 
، شـرح کتـاب الکـافی لثقـه االسـالم مرآه العقول، فی شرح اخبار آل الرسول_____________________، 

.١٣٥٦الکلینی، تصحیح مرتضی عسگری، تهران: دارالکتب االسالمیه، 
.١٣٨٤، تهران: انتشارات سمت، روش فهم حدیثمسعودی، عبدالهادی، 

.١٣٦٠ران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جلد سوم، ، تهالتحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن، 
.١٣٨١، قم و تهران: انتشارات صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

یخ قرآنمعرفت، محمدهادی،  .١٣٨١، تهران سمت، تار
.١٣٨٧، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، معرفت قرآنینصیری، علی و محمد عابدی میانجی، 

یهمدباقر بن محمداکمل، وحید بهبهانی، مح ق.١٤١٥، قم: مجمع الفکر االسالمی، فوائد الحائر
.١٣٨٥، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، عقل و وحییوسفیان، حسن و احمدحسین شریفی، 


