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 چکیده

هاای   نظر در حوزه چهارم و پنجم و صاحب های ام امامیه در قرننعالم ب( ره)سید مرتضی
قائل باه تارحی    ، حدیث و تفسیر قرآن، کالم، اصول، مختلف علوم اسالمی از قبیل فقه

این مقاله ضمن بررسی حایگاه عقال و نقال   . بیین احادیث استوحوه عقلی در نقد و ت
به کشف رابطۀ عقل و نقل از دیدگاه این ، نزد وی و تبیین اصول عقالنی مورد استناد او

 یااری  نقال  درونای  نقاد  بارای  عقال  از او کاه  اسات  داده عالم عقلگرا پرداخته و نشان
 یاا  و کناد  می ویلأت یا، است تضاد در عقل بدیهی احکام با که را روایاتی آن و حوید می
همچنین او در مواضعی بارای  . زند از پذیرش آن سرباز می، ویلأت قبول عدم صورت در

 و اسات  قائال  نقش استقاللی، یعنی نقل و عقل، هریک از دو منبع معتبر معرفت دینی
نقال   د در برابار تعب ا  به نیز موارد برخی در و داند می یکدیگر مؤید را دو آن مواردی در

 . قطعی حتی با وحود غرابت ذهنی آن ملتزم است
 

 . نقل، عقل، ( ره)مرتضی دسی ، سن ت، روایت، خبر، حدیث، تأویل:   ها کلید واژه

                                                 
 . استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،قرآن و حدیث دانشگاه تهران التحصیل گروه نویسنده مسئول، فارغ. 3

 . استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. 9

 . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. 1
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 درآمد. 1
 قیحقاا به  بردن یمعارف و پ افتیعقل و نقل دو منبع در، هیامام متفکران شتریب نظر در
همچون نقل و گاه  یاعتبار، راستا عقل نیا در[ 88-35 ص، 3. ]اند یشرع احکام و ینید

« جا  الحُ ةجا حُ»عقال را  ، عهیشا از عالماان بازر     یمقدم بر آن دارد تا آنجاا کاه برخا   
باه   انمسالمان  یازمناد ین، عالماان  نیا[. یاصفهان یمهد رزایم از نقل بههمان ] اند نامیده

 اناد  ار دادهقار  دیا احکام را مورد تأک ییدر شناسا نیو همچن دیاصول عقا رشیعقل در پذ
 از یکا ی عناوان ه با  یعقلا  لیاز دل، منابع معتبر فقه یدر بررس نانیا[. 33۱ص، 9ج، 55]

تعاار    اناًیاح و تعامل مقام در نکهیا در گرچه؛ اند برده نام احکام استنباط یاصل مدارک
 شاته دا وحود هایی ها و اختالف همواره بحث، م استمقد  یگریبر د کیکدام، عقل و نقل

، یای عقلگرا در افاراط  با یبرخ و افتاده محض ییگرا نقل ۀورط به یبرخ که ییحا تا است
از ، عقال و نقال   قیا دق ۀرابطا  افتنیا  نیبناابرا . اناد   را تضاعیف کارده   نقال  موضاع  عمالً
( ره)یمرتضا  دیس، انیم نیدر ا. است که متفکران با آن مواحه بوده اند یمهم یها دغدغه

، هماان نقال   ایسمع  لیل و نقل داشته و در کنار دالتعامل عق یبه چگونگ یا ژهیتوحه و
 در ژهیو  هب یگر یو قشر ینگر یاستناد کرده و با سطح زین یعقل لیفراوان به عقل و دال

 ثیا احاد و اتیا آ لیا وأت در ژهیا و  امار باه   نیا. داشته است یحد یمخالفت، ینید معارف
 و آراء زین و عیتش اصول و یمبان از دفاع و خرافات و یپرست خرافه با مبارزه زین و مشکله
 نیرو ا نیقابل توحه است و از ا اریبس، ییعقلگرا یها شاخصه عنوان  به یو یفقه یفتاوا

و ذکار  ( ره)یمرتضا  دیسا  یای گرا عقال  یهاا  شاخصه انیضمن ب، یمقاله با توحه به آثار و
 .  ردازدپ یم یو دگاهیعقل و نقل از د ۀرابط نییو تب یبه بررس، از آن ییها  نمونه
 
 (  ره)سید مرتضی تیشخصهای عقلگرایی در آثار و  زمینه. 2

از  «ساید مرتضای  »و  «علام الهادی  »ملق اب باه   ، ابوالقاسم علی بن الحساین بان موسای   
کاه در فناون   [ 3]چهارم و پانجم هجاری اسات    های نام امامیه در قرن صاحبدانشمندان 

نظیار   دانشمندان اسالمی کام و در حامعیت بین ، نظر مختلف علم و ادب سرآمد و صاحب
، فقاه ، هاای مختلاف اعام از کاالم     از آثار متعدد و متنوع او در حاوزه زیادی شمار [ 9].بود

 عقلگرایای ، و حدیث برحای مانده است که در تمامی آنها، شعر و ادب، تفسیر، اصول فقه
ی عبارتناد  های این عقلگرای ترین زمینه برخی از مهم 3. دارد ای ویژه حلوه( ره)سید مرتضی

                                                 
قرون و  یاو در ط یفاتها و تأل اقبال عموم دانشمندان به کتاب یلاز دال یکی توان یم راموضوع  ینهم. 3

 [. 98ص، 8] دانستاعصار مختلف 
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و شایخ   3چاون قاضای عبادالجبار معتزلای    اساتادانی  نازد  ( ره)شاگردی ساید مرتضای  : از
و حضور پررنگ آنان در بغداد در روزگاار ساید    1وحود مکتب عقلگرای معتزله،  9(ره)مفید

 .[7]از آثار علمی خاندان نوبختیان( ره)و تأثیرپذیری سید مرتضی[ 1( ]ره)مرتضی
تاوان   احساس نیاز به احتهاد در احکام فقهای را نیاز مای    واقع شدن در عصر غیبت و

زیرا فقهای امامیاه تاا پایش از     دانست( ره)های عقلگرایی سید مرتضی یکی دیگر از زمینه
نیازی به احتهادات ( ع)معصوماندلیل حضور ه عصر غیبت و حتی در دورۀ غیبت صغری ب

و بغاداد  [ 3۱ص، مقدماه ، 5۱] و تنها راوی اخبار و نقلگرای صارف بودناد  نداشتند عقلی 
خصاوص تاا پایش از دوران شایخ     ه نیز مستثنا از آن نبوده و ب( ره)خاستگاه سید مرتضی

که مکتب حادیثی قام و بیشاتر     طوری  به، گرایانه در آن غلبه داشت رویکرد نص( ره)مفید
عالمان امامی تا قرن چهارم پیرو آن بوده و همت آناان بیشاتر بار حماع آوری احادیاث      

به تبع ( ره)از این رو است که سید مرتضی[ . 91۱ص، 57و  35-31ص، 3۱] وف بودمصر
کنناد   که آنان را گروهی که غث و سمین را با هم روایت مای ا  (ره)استاد خود شیخ مفید
شدیدی را متوحه اصحاب حدیث کرده و به  هایانتقاد ا[ 31ص، 5۱] معرفی کرده است

کوشاش بسایاری کارده     حهت تروی  تفکر عقلگرایانهمقابله با تفکر ایشان پرداخته و در 
کاه در اداماه باه ماواردی از آن اشااره      وی به خوبی نمایان است در آثار است و این امر 

 .  خواهد شد
 

 (  ره)یمرتض دیس نظر از آن اعتبار و نقل. 3

نیاز  [ 3]و سانت [ ۱]خبر ، [ 5]که به آن حدیث است روایی های گزارشهمان ، نقل مقصود از
در ماوارد متعاددی   ، عالوه بر تعابیر یاد شاده  در آثار خود( ره)سید مرتضی. شود ه میگفت
اعام از قارآن و   « سامع »در نظار وی  ظااهراً  . 7یاد کرده اسات به حای نقل « سمع» هم از

                                                 
، 931ص، 1ج، األعاالم ، زرکلای : رک معتزلی عبدالجبار قاضی های دیدگاه و حال شرح از آگاهی برای .3

 17-38/13یصفد

 338-351ص، ۱ج، الجنات روضات، یخوانسار:  او رک های یدگاهد برخی و حال شرحاز  یآگاه یبرا. 9
، مفتخری: رک نمونه نوانع هب یمکتب معتزله در قرن چهارم هجر یتوضع ۀدربار یشترب یآگاه یبرا. 1

 تااریخ . «هجاری  چهاارم  قارن  در معتزلاه  فکری حیات تجدید»( . 3181) یعل، قبادپورفت  ؛ ینحس
 . 38-۱1 ص، زمستان، ۀ بیستشمار، سال پنجم، قم، اسالم

 روز در مجرماان  زباان  از کاه  باشاد  شاریفه  آیاۀ  این از برگرفته عقل کنار در سمع از وی تعبیر شاید. 7
 ( 3۱ملک/). «وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیر»: است شده نبیا قیامت
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در کناار  « تهسمع مقطاوع علای صاح    »روایات است و از این رو از دالیل سمعی قطعی یا 
ورده و آنهاا   مات شریعت و احکام آن سخن به میان آقو مُعنوان یکی از ه ب، عقل و احماع
از دیادگاه وی قارآن کاریم دلیال سامعی      . کند آور و مالک عمل معرفی می را منابع علم

با ایان حاال   . قطعی و غیر قابل خدشه است و پس از آن روایات قطعی مالک عمل است
قابال پاذیرش   فاروع   حاوزۀ تنهاا در  این دسته از روایات نیز  اعتبار و حجیتبه باور وی 
در اصول عقاید و کسب معارف اولیه باید محققانه عمل کرده و تماامی آن را از  است زیرا 

در ( ره)ساید مرتضای   روش به همین دلیال . روی عقل و تحقیق و نه نقل و تقلید پذیرفت
کاه   طاوری ه با اسات   محاد    صارفاً  یعالمان اماام از روش  متفاوت، مواحهۀ با احادیث

 . [37ص، 35] نامید« انهمحدث » و نه« متکلمانه»رویکرد حدیثی او را  توان  می
باه حجیات و اعتباار تماامی     ، وی مانند برخی از اهل حدیث عامه و اخباریان خاصه

باه مضامون تماامی روایاات موحاود در      اقرار و  است منقوالت کتب حدیث معتقد نبوده
اعام از  ا ها   ادیثی که در این کتابزیرا ممکن است احداند  را واحب نمی های روایی کتاب

که دالیل قطعی بار  باشد دارای انواعی از خطا و اشتباه ، است روایت شده ا  عامه و خاصه
که متضمن قول به تشبیه و حبار و رییات    مانند برخی روایات؛ کند ت میلبطالن آن دال

دیادگاه  از  از ایان رو [ . 1۱ص، 8؛ 7۱3ص، 3ج، 98] خداوند و قدیم بودن صفات اوست
بار   3روایااتی اسات کاه ادلاۀ قطعای     ، غیر از قرآن کریم تنها نقل معتبر، (ره)سید مرتضی

به همین . آور و مالک عمل دانست توان آنها را علم صحت آن گواهی داده و در نتیجه می
ساخن گفتاه   « آور نبودن آنهاا  عدم حجیت اخبار ظنی و علم»دلیل وی در آثار خویش از 

 . در فهم و نقد روایات قرار داده است است و آن را مبنایی
روایی موحود در منابع روایای دو دساته بایش     های گزارش( ره)از دیدگاه سید مرتضی

ی و غیار  و یاا ظن ا   و مالک عمل در فروع و احکام شرع اسات  ور یا قطعی و علم آ؛ نیست
زیرا به بااور   دباشتواند قابل استناد و مبنای اعمال بندگان  نمیاست که در نتیجه  آور علم

برای انجام امور عبادی و تکالیف شرعی الزم اسات تاا دلیلای قطعای بار      ( ره)سید مرتضی
این دلیل قطعی همانگونه که پیشتر گذشت یاا  و وحود داشته باشد  هنهی یا اباح، وحوب

یعنی همان ضروریات عقلی است و یا دلیل سامعی قطعای   ، اصول عقلی غیر قابل خدشه
، و در فقادان ایان دو   که قطع بار صاحت آن داشاته باشایم    است  سنتیقرآن و یا  مانند

                                                 
 ساید  کاه  امامیاه  احمااع ، قطعای  متاواتر  سانت ، قرآن، عقل از عبارتند دالیل این مهمترین از برخی. 3

 . داند می حجت را آنها تمامی( ره)مرتضی
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اخبار متواتر و نیز اخبار غیر  توان گفت میبنابراین . است مالک عمل احماع طائفۀ امامیه
مبنای صدور ، هستند آور علم یاخبار (ره)مرتضی سید دیدگاه از که 3قرینه با همراه متواتر
 . کرده است احتجاج می اساس با مخالفان همین براو وی است و   و نیز دیگر آراء هافتوا
 

 (  ره)یمرتض دیس نظر از آن اعتبار و عقل. 4

آن احتماال و   هاای قااطعی کاه در      عقل در نظر سید مرتضی عبارتست از اصول و برهان
مجاز راه نداشته باشد و چنین عقلی اساس و بنیاد معرفت انسانی است و باراهین و ادلاۀ   

( ره)به عقیدۀ سید مرتضای . 9[ 117 و 1۱3ص، 3ج، 98] ان ارحاع داده شونددیگر باید بد

و غیر ایشان در برخاورداری  ( ع)و تمامی افراد اعم از انبیاء1قلب اوست، حایگاه عقل انسان
، 98] مالک مزیت و برتری فردی بر فرد دیگر اسات سایر علوم اند و  از این نعمت یکسان

منطقی از مفاهیم مختلف و بیان عقلی فروعاات  های  تقسیمهمچنین ارائۀ [ . 13ص، 7ج
در  وی عناوان مثاال  ه با . دارد( ره)نشان از حایگاه واالی عقل نزد سید مرتضی، آن تقسیم

واألستحقاق فا  العقال لاه وحهاان     ...»ابتدا با ذکر عبارت ، بحث از استحقاقی بودن ثواب
شامارد   وحوه عقلی آن را برمی[ 89۱ص، 9ج، 17] «...احدهما ف  العین و اآلخر ف  الذمة

باه  ، اگر کسی بگوید به فالنی صد درهم دادم»بیان این نکته که با ای دیگر  لهأو یا در مس
[ 7۱3ص، 3ج، هماان ] «لحاظ عقلی دلیلی وحود ندارد که بیشتر از آن مبلغ نداده باشاد 

هاای  از   تهمچنین کاربرد عبار. دارد تأکید در مسائل روزمرهحتی  بر لزوم توحه به عقل
 «...حاازت العباادع عقاالً   »و یاا  [ 598ص، 9ج، هماان ] «إنه حائز من حهاة العقال  »: قبیل
 باه  او فاراوان  استنادو ( ره)نزد سید مرتضی اهمیت عقل بر همگی[ ، 598ص، 9ج، همان]
 .  داللت دارد آن

تا بدان حد از اهمیت است کاه وی  ( ره)از سوی دیگر عقل و خرد در نظر سید مرتضی
                                                 

 به ظن بر دال قرائن نه باشد روایت صحت و بودن قطعی بر ای نشانه که است قرائنی مقصود اینجا در. 3
 . آن صدور

 تفسایر  در طبیعت قطعی قوانین به وی التزام موحب( ره)مرتضی سید عقلگرایی همین برخی عقیدۀ به. 9
و ( ره)یمرتضا  یدسا »(. 3183) محسان ، آرماین :   برای آگاهی بیشتر ناک . است روایات و آیات تأویل و
 . 77-93، تابستان و بهار، چهارم شمارۀ، تهران، یپژوه اسالم. «قرآن یرستفاده از علوم زمانه در تفسا

اسات   یشکل است بلکه مقصود از آن همان قلب ینه آن قلب صنوبر، قلب یناست که مراد از ا یهیبد. 1
 بت داده شاده اسات  بدان نسا « تعقل»و « تفق ه»و ( 13ق/) بکار رفته« سمع» ۀکه در قرآن در کنار واژ

 (. 7۱الح  /، 333األعراف/)
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به شکل تقلیدی معتقد به حق شده و مبانی اعتقادی خویش را بدون تادبر   کهی را کسان
  و بار هماین اسااس   [ 133-13۱ص، 9ج، 98] داناد  کافر و فاسق می، اند پذیرفته و تأمل
آنان را ماردود اعاالم     اخبار و روایات در نتیجه را فاقد حجیت الزم دانسته وایشان سخن 
 . [133و  13۱ص، 1ج، همان] کند می

خداوند هیچگاه مکلفین را رها نکارده و هماواره راهای بارای     ( ره)به باور سید مرتضی
شناخت احکام شرعی برای ایشان قرار داده است و از این رو در فر  نبود دالیل سمعی 

تنهاا حجات   دالیال و احکاام عقلای    ، ای از احکام شرعی لهأو احماع امامیه نسبت به مس
چنانچه کسی در  از این رو به اعتقاد وی. [933ص، 3ج، 98] له استأمسآن مکلفین در 

، حایی باشد که دین خدا از طریق پیامبران باه او نرساد و اطالعای از آن نداشاته باشاد     
، 98] حجت وی در انجام تکالیف الهی عقل اوست و باید به حکم عقل خویش عمل کناد 

 [ 8][.17ص، 7ج

 
 (  ره)یمرتض دیس دگاهید از یعقل اصول. 5

در مواضعی از آثار خود پس از آنکه از لازوم تأویال روایاات ناساازگار باا      ( ره)ید مرتضیس
کاه   کند گوید به برخی از اصول عقلی مورد قبول خویش اشاره می می  مبانی عقلی سخن

اصال   و، اختیار و نفای حبار   اصل، اصل حسن و قب : ها عبارتند از ترین آن برخی از مهم
 .  ررض مباح بودن هر منفعت بی

 
   بحقُ و سنحُ اصل. 5.1

سان  خداوناد نیاز آن را تأییاد کارده و حَ    ، آنچه نزد عقل حَسان اسات  ، مطابق این اصل
انجاام   ، داند و هرگز کاری را که متصف به صفت ظلم است و عقل آن را قبی  می داند می
د آنچاه خداونا   هار معتقدند که یدگاه کسانی را د( ره)سید مرتضی، بر این اساس. دهد نمی

، 3ج، 98] داناد  باطال مای  ، باشاد  یقبیحا  یا کار حتی اگر ظلم و سن استحَ انجام دهد
 «آیاۀ میثااق  »تفسایر و تأویال   مربوط باه  اخبار  از از این رو در صح ت برخی و[ 373ص
و یاا بار فار     سااختگی  و آنهاا را باطال و    است تردید حدی روا داشته( 339/األعراف)

زیرا معتقاد  [ 337ص، 3ج، 98؛ 98ص، 3ج، 9۱] اندد نیازمند توحیه و تأویل می، صحت
العقل را مخاطب قارار داده و آنهاا را مکلاف باه انجاام       است خداوند تنها افراد بالغ کامل

و اقرار گرفتن از کسی که فاقد عقل یا شرایط [ 397ص، 3ج، 98] کند وظایف شرعی می
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 همچناین . پاذیرد  نمی است که عقل آن را یقبیح امر، تکلیف است و نیز شاهد گرفتن او
به کسب معرفت نسبت به چیزی کاه امکاان شاناخت آن وحاود      فرمانوی معتقد است 
فرماان  بادان  هرگاز  است که خداوناد   قبی  یو امر «تکلیف ما الیطاق»ندارد مصداقی از 

دلیال را   مذمت و توبیخ بی( ره)مرتضی سیدبه همین ترتیب . [133ص، 3ج، 98] دهد نمی
و در پاسخ به اشکال پرسشگری کاه باا    است صادیق قب  عقلی دانستهکی دیگر از منیز ی

گار   خداوند را خالق افعال بد کافران و در عین حال مالمات ، سورۀ مائده ۱۱توحه به آیۀ 
توان کسی را باه کااری وادار کارده و     نمی که عقالًنکته آوری این  ضمن یاد، داند آنان می

عقلای کاه   ، کسی را بر کاار نکارده مالمات نماود     سپس او را بر انجام آن مؤاخذه نمودیا
و  اسات  عقلای ساخیف و ضاعیف دانساته    ، چنین مطلبی را در خصوص این آیه بپاذیرد 

 . [38۱ص، 9ج، 9۱] پردازد سپس به پاسخ تفصیلی این شبهه می
 
 جبر ینف و اریاخت اصل. 5.2

افعال خاویش و  مجبور بودن بندگان در ، از آن رو که عالمی عقلگرا است( ره)سید مرتضی
انتساب کارهای ناشایست آنان به خداوند را به شدت نفی کرده و قائل باه وحاود اختیاار    

وی معتقد اسات کاه بنادگان در افعاال     . قول به عدم تفویض است برای بندگان در عین
هاایی کاه دارناد     خویش را خود و بر حسب انگیازه کارهای خود مختار هستند و تمامی 

در ایان  وی . کارهای ایشان به خودشان تفویض نشده استبا این حال اما  دهند  انجام می
، لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ»: کند که فرموده اسات  اشاره می( ع)به روایتی از امام صادقخصوص 

بااور  و تأکید دارد که این معناا متفااوت از   [ 183ص، 3ج، 73] «وَ لکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ
   3[. 318ص، 3ج، 98] است« بین المنزلتینمنزلة »معتزله به 

آیاات و روایااتی کاه باه     ، در آثار خویش با فر  گرفتن اصل اختیاار ( ره)سید مرتضی
توان به تأویل روایتی  که از آن حمله میکند  است را تأویل می ناسازگاراین اصل ظاهر با 
 7۱3 و 93۱ص، 13] «لُوقَةٌمَخْ الْعِبَادِ  أَفْعَالَ»که مضمون آن به لحاظ عبارت کرد اشاره 

موهم خلق افعال بندگان توسط خداوند است اما [ 53ص، 73؛ ۱۱8ص، 9ج، 7۱؛ 73۱ و
ضمن استناد به ادامۀ روایت که این خلق را خلق تقدیر دانساته اسات   ، در تبیین آنوی 

                                                 
 غیار  فیهاا  سالکنا » عباارت  باا ، خود کالمی مباحث ضمن نیز دیگری موارد در همچنین مرتضی سید. 3

 معتزلاه  باا  خاود  سابک  تفااوت  بر( 133ص، 9ج، رسائل، یمرتض یدس) «المعتزلة سلکها الت  الطرق
 . ورزد می تاکید
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دهد که مقصود از خلاق تقادیر آن اسات کاه خداوناد       چنین توضی  می، نه خلق تکوین
افعال است و خوب و بد آن را از هام حادا و خیار و شار آن را از هام متماایز       ن این مبی 
حایز است که ، ر آنها باشدر آنها است و اگر مقد توان گفت که مقد  و از این رو می کند می

خالق أدیم گفتاه  ، «مق در األدیم»گفته شود خالق آنها است همانگونه که در لغت عرب به 
 [ . 318و 31۱ص، 3ج، 98] شود می
 
  ضرر یب منفعت هر بودن مباح اصل. 5.3

 از نظر ساید مرتضای یاک   ، که در نوع خود یک نوآوری در مباحث فقهی استاصل این 
وی بار ایان   . و در موارد متعددی به آن استناد کرده اسات  3عقلی به شمار آمدهضرورت 

از ضارر   اعام  ا  اساس معتقد است هر نوع منفعتی که ضرری به حال انسان نداشته باشد
اش ثابت نشده باشد به حکم عقل مباح است و از این   و مفسده ا  مدت کوتاه مدت یا بلند

اصاالة  »حکام باه   ، رو در چیزهای قابل انتفاع و خالی از ضرر با قطع نظر از ادلاۀ شارعیه  
 و 7۱3ص، 93؛ 839-8۱3ص، 9ج، 17] کرده و ادعای علم ضروری بار آن دارد « االباحه
از ایان اصال در اثباات طهاارت و اباحاۀ باول       ( ره)مرتضای  سید نمونه انعنو هب[ 3][. 9۱3

در آنچاه گوشاتش   ، گوشت استفاده کرده و معتقد اسات باه حکام عقال     حیوانات حالل
اباحاه اسات و کساانی کاه قائال باه        اصل بار  شود شود یا شیرش نوشیده می خورده می

 [ 3۱]. [797ص، 93] مه کنندو قاطع اقا  قانع کننده یحرمت در این باب هستند باید دلیل
نکاح متعه است کاه    به اباحۀ( ره)سید مرتضیفتوای ، نمونۀ دیگری از کاربرد این اصل
حالل بوده و هرگز اباحۀ آن به تحریم مبادل نشاده   ( ص)به اعتقاد وی از زمان رسول خدا

نکااح  حالل بودن وی پس از ذکر ادلۀ مفصل عقلی و نقلی در اثبات [ . 98ص، 15] است
اصالت اباحه در نظر عقل تمسک کارده و   اصل به، عنوان آخرین دلیله در نهایت ب، متعه

معتقد است کسی که مدعی حکمی زائد بر این دلیل عقلی است باید دلیلی قانع کنناده  
 9. [393ص، 9ج، 98] و قاطع در رد آن اقامه کند

                                                 
، الشاریعة  اصاول  ال  الذریعة، ( ره)مرتضی سید: نکآن  یلو دال وی ینامب یناز ا یلیتفص آگاهی برای. 3

 . «اإلباحة و الحظر ف  الکالم»باب ، 89۱-8۱5صص، 9ج، گرحی ابوالقاسم دکتر تصحی 
 ای عقلگرایانه رویکرد به توحه با اما است اباحه اصل به قائل( ره)مرتضی سید گرچه که است ذکر شایان. 9

. داناد  نمای  ناممکن را باشد داشته وحود آن بر قطعی دلیل که درمواردی اصل نای از عدول، دارد که
 ( 7۱9/االنتصار، مرتضی سید:    نک)
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 (  ره)یمرتض دیس آثار در ییگرا عقل یها شاخصه. 6

های مختلف شخصیتی وی و آثار گوناگونی که از خود  در حنبه( ره)مرتضیعقلگرایی سید 
( ره)های عقلگرایی ساید مرتضای   برخی از مهمترین شاخصه. گر است برحای گذاشته حلوه

توحیه عقلی احکام و نیز دفاع از مباانی کالمای تشایع و تأویال     ، نقد خرافاتعبارتند از 
 .  شود هایی از آن اشاره می به نمونه که آیات و روایات ناسازگار با اصول عقلی

 
 خرافات نقد. 6.1

ای به نقش عقال و حایگااه    توحه ویژه، به لحاظ آنکه عالمی خردگرا بوده( ره)سید مرتضی
های نادرست از دین داشته اسات و چیزیکاه ساید     آن در فهم متون دینی و نقد برداشت

باا خرافاه    وی ۀمباارز  ایای و عقال گر  ۀمرتضی را هم تا به امروز نگه داشته همین حنبا 
دیگران را نیز بدان توصیه ، وی همواره با پایبندی به عقل و شرع. پرستی و خرافات است
کاه معتقادات خرافای از آن     ا  های خویش در رد عقایاد انحرافای   کرده و از بیان دیدگاه

تاأثیر  باه صاراحت هرگوناه    ( ره)عنوان نمونه سید مرتضای ه ب. ابایی نداشت ا  حمله است
کواکب و افالک و سعد و نحس ایاام در ساعادت و شاقاوت بشار را رد کارده و ناه تنهاا        

 در این خصوص بلکه گفتار ایشان، اند ندارد گفتهزمینه اعتقادی به آنچه منجمان در این 
زیرا به نظر وی اگر منجمان به سعد و نحس ایام آگااه  ، داند را نیز فاقد مبنا و حقیقت می

گاه بال یا مصیبتی بدیشان  داشتند باید هیچ حواد  از آن اطالع می بودند و پیش از وقوع
وی همچناین در  . [17و11ص، 8؛ 1۱۱ص، 9ج، 98] حال آنکه چنین نیست، رسید نمی

پاسخ به کسی که از وی دربارۀ تکذیب احکام نجوم در سعد و نحس ایام و اینکه آیاا وی  
: گویاد  کند یا خیر مای  احکام عمل میهنگام سفر یا پوشیدن لباس نو و نظائر آن به این 

 نحاس  و ساعد  شاامل  نجومی تقویم حتی بلکه، ندارم اعتنایی احکام این بهتنها  نهمن »
 «.ام ندیاده  چیازی  هام  خیار  حاز  کناون  تاا  و کنم نمی نظر آن در و ندارم ام خانه در ایام
 طاور  هب راآن  باشد رسیده هم باب این در روایتی چنانچه است بدیهی رو این از[ همان]

  3. برآید آن توحیه و تاویل مقام در یا کند رد کلی
نفی ملک بودن رعد و برق است کاه گرچاه روایااتی در ایان     نمونۀ دیگر در این باب 

                                                 
 شود می برداشت آن از نجوم احکام تایید ظاهر به برخی که باب این در موحود روایات از آگاهی برای. 3

 میازان ، شاهری  ری محمادی :  رک دکنا  می تایید را آنها مستقل غیر تاثیر برخی و مطلق نفی برخی و
 9151-1/9153الحکمه
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، 8ج، 73؛ 59۱ و 595ص، 3ج، 18؛ 9۱3ص، 9ج، 7۱] خصوص در منابع روایای امامیاه  
رسیده [ 189 و 18۱ص، 5۱ج، همان؛ 993ص، 31ج، همان؛ 935ص، 3ج، 59؛ 938ص
ای  و آن را عقیاده  اسات رد کارده  باه لحااظ عقلای    این روایات را ( ره)سید مرتضی، است

ای طبیعی است که از برخاورد ابرهاا    داند و معتقد است که رعد و برق پدیده نادرست می
 [33]. [38ص، 7ج، 98] آید با یکدیگر بوحود می

 
 ی

 یعقل اصول با ناسازگار اتیروا و اتیآ لیتأو. 6.2

  ۀشاخصا ، نقش محوری و اساسی عقل در اثبات تمامی امور دیان اعام از اصاول و فاروع    
است و او همواره در تمامی آثار خویش از این چاراغ فاروزان   ( ره)اصلی تفکر سید مرتضی

بهاره بارده    الهای  های پیاامبران  آموزه یعنی، درونی در تبیین رهنمودهای حجت بیرونی
اساتفاده  در تفسایر و تأویال آیاات و احادیاث     عقلی  از روشاز این روست که وی . است
 وی قبول مورد قطعی دالیل با ،روایات و قرآن از اعم نقلی متون ظاهر چنانچه و است کرده

ای موافاق باا ایان     آنها را به گونه، یعنی نصوص قطعی و ضروریات عقلی در تعار  باشد
ن یافته و چنانچه مجمل است تخصیصی برای آ، و اگر عام استکرده توحیه  و ویلأت ادله

آن را مقید ساخته و یا وحوه مجاازی  ، و اگر اطالق دارد هو تفصیل داد هکرد تبیینآن را 
 [ 39][. 19ص، 3؛ 33ص، 33؛ 397ص، 3ج، 98] به کار برده استرا در تفسیر آن 

به لحاظ عقلای حضاور در چناد مکاان در     ( ره)عنوان نمونه از آنجا که سید مرتضیه ب
ضامن صاحی  دانساتن اصال روایات حضاور       ، داناد  حد را برای احسام محال میزمان وا
روایات را  ایان  ، بر بالین محتضران در هرکجای عاالم کاه باشاند   ( ع)و امام علی( ص)پیامبر

گزیند و در نهایت با استناد به لغات و   حمل بر مجاز کرده و معنایی غیر از ظاهر آن برمی
 [.  35ص، 15؛ 983ص، 3ج، 98] آید برمیویل آن أشعر عرب در مقام توحیه و ت

 
 احکام یعقل هیتوج. 6.3

مبتنی بر فقه غنی و پویای شایعه اسات کاه    ( ره)ها و مبانی فقهی سید مرتضی فر  پیش
هااای عقلگرایاای سااید  آن نیااز ریشااه در عقاال دارد و از ایاان رو یکاای دیگاار از شاخصااه

کرد که خردگرایای باه شاکلی     توان در آراء و فتاوای فقهی وی مشاهده را می( ره)مرتضی
 . گر است تمام و کامل در آن حلوه

در بحث از حایز بودن یا حاایز نباودن نمااز در خاناۀ     ( ره)عنوان مثال سید مرتضیه ب
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از . کناد   ثابت مای  راحایز نبودن آن و بطالن چنین نمازی ، با یک استدالل عقلی، غصبی
مصاداق غصاب    تردید بیاذن وی دیدگاه وی به حکم عقل تصرف در خانۀ دیگری بدون 

ای حدای از دیگر اعماال   نماز خواندن در چنین خانه، به حکم عقل از سوی دیگر است و
قبی  بوده و ظلم است و اگر کسای از   عقالًاست که  متصرفانه نیست و خود نوعی تصرف

فقها خالف این گمان کند و آن را طاعت بپندارد و گمان کند که نمازخوانادن حادای از   
 3. [9۱۱ص، 1۱] خطای بزرگی مرتکب شده است، غصب است

 
 عیّتش یمبان و اصول از دفاع. 6.4

چگونگی دفاع وی از اصاول و مباانی   ( ره)های عقلگرایی سید مرتضی یکی دیگر از شاخصه
وی در اثبات و دفاع از مبانی تشیع نیز از اصول عقلی خارج نشاده و ساخت   . است تشیع

 االنبیاء تنزیهو  االمامه فی الشافیاب معروف کالمی خود یعنی بدان پایبند است و دو کت
 . استنوشته اساس را بر همین 

داشاته و آن را از  ( ع)و ائماه ( ع)ای بر اصل عصمت انبیاء وی تأکید ویژه  به عنوان نمونه
وی معتقد اسات کاه ناه    [ . 375ص، 1ج، 98] داند بزرگترین اصول در مبحث امامت می

نیز از این مقام برخوردار باوده و مرتکاب هایچ گنااه و     ( ع)بلکه تمامی انبیاء( ع)تنها امامان
و از این رو اگر خبری [ 391-393ص، 3ج، 98] شوند لغزشی اعم از صغیره و کبیره نمی

مخالف این مبنا در متون روایی به ما برسد الزم است تا مورد نقد و بررسی قرار گرفتاه و  
 [. 35ص، 19] در غیر این صورت رد شودتأویل و ، موافق با آن به شکل

کاه از او  پرسشاهایی  از همین رو است که وی در دیگر آثار خود و نیاز در پاساخ باه    
از حملاه در  . داد همواره این مبنا را فر  گرفته و بر آن اساس پاساخ مای  ، شده است می

یث رد وقت نماز ظهر و عصار و در ضامن آن از حاد     پاسخ به سؤال کسی که از او دربارۀ
ضامن پاذیرش اصال    ، پرسش کرده است( ع)شمس و سبب قضا شدن نماز عصر امام علی

فاوت شاود   ( ع)آن روایت معتقد است که هرگز حایز نیست که نماز واحبی از امام معصوم
و خورشاید   ه اسات وقت فضیلت نمااز عصار باود    تنها سپری شدن، بلکه آنچه روی داده

آن فضیلت را درک کند و فر  دیگری غیار از ایان   بازگردانده شد تا ایشان دوباره برای 
 [ 31][.171-17۱ص، 9ج، 9۱؛ 3ص، 1۱؛ 937ص، 3ج، 98] حایز نیست

                                                 
، مرتضای  ساید :    رک فقهای  آراء در مرتضای  ساید  عقلگرایای  به مربوط های نمونه دیگر از آگاهی برای. 3

 775و777/االمامیه انفرادات فی اإلنتصار ، همو؛ 7/193رسائل
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، بار مباانی اصایل    رافقه امامیاه  همچنین بر همین اساس است که وی سعی دارد تا 
و از  ن باشاد تسان   اهال  های پاسخ گوی اشکالبنیان نهد و در دفاع از آن  متقن و فراگیر

علام  » هاای  باترین کتا  کهنکه از  نویسد می را ناصریاتو  انتصارهایی چون  کتاباین رو 
 . [9۱3و9۱۱ص، 71] هستند[ 37] «الخالف
 

 (  ره) یمرتض دیعقل و نقل در آثار و آراء سۀ رابط از ییجو یپ. 7

با روشن شدن حایگااه و اعتباار هار یاک از دو منباع معرفتای عقال و نقال نازد ساید           
الزم است تا به رابطۀ این دو با یکدیگر از دیدگاه وی بپردازیم و اینکه  اکنون، ( ره)مرتضی

ه کناد و در چاه شارایطی با     نقل ضعیف را تخطئه می، دلیل عقله بوی در چه شرایطی 
از نظار او کادام بار     کناد و اینکاه اساسااً    د به نقل از مالحظات عقلی عبور مای دلیل تعب 

کامل کننادۀ   این دو وحود دارد یا آنکهو نقل عقل دیگری مقدم است و آیا تعارضی بین 
 .  هم هستند

 
   عقل یاختصاص ۀحوز. 7.1

ال یفتقر فی ذلک ...»هایی از قبیل در مواضعی از آثار خویش با بیان عبارت( ره)سید مرتضی
بر استقالل عقل از سامع و حتای اختصاصای باودن آن در     [ ، 979ص، 13] «معالی الس 

به بیاان  . 3ویژه در کسب اعتقادات و معارف اولیه تأکید دارده های آگاهی ب برخی از حوزه
، امامت و معااد در مرحلاۀ پاذیرش و اثباات    ، نبوت، دیگر مسائل اعتقادی از قبیل توحید

اصل توحیاد  ، نقشی در آن ندارد زیرا تا با دالیل عقلی، و نقلاست حوزۀ اختصاصی عقل 
باه هماین   . نبوت و امامت و معااد رفات  توان به سراغ مباحث مربوط به  نمی، ثابت نشود

نسابت باه   ابتادایی  قائل به نقش انحصاری عقل در کسب معرفات  ( ره)دلیل سید مرتضی
خداوند است زیرا از نظر وی بعد از شناخت خداوند و حکمات اوسات کاه دالیال سامع      

توان نسبت باه پیاامبران الهای و حانشاینان آنهاا       یابد و بعد از آن است که می اعتبار می
شناخت پیامبر باودن پیاامبران و اماام    و معرفت پیدا کرده و به سخن ایشان استناد کرد 

از ایان رو باه   . [393ص، 3ج، 98] بودن امامان مبتنی بر شناخت خداوناد متعاال اسات   
هاا و   اعتقاد وی الزم است تا در کسب اصول اعتقادات محققانه عمل کرده و تمامی بنیان

                                                 
، ارد چنانچه در ادامه خواهد آماد مو یبلکه در برخ، یستسمع ن یلنقل و دال ینف یبه معنا ینالبته ا. 3

 . داشته باشد یعقل یلدال یبرا ییدینقش تا تواند یم ینقل یلدال
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و تحقیق و نه نقل و تقلید پذیرفت و برخاورد شادید او باا     مبانی عقیدتی را از روی عقل
کاه وی کساانی کاه مقلداناه      طوریه عقاید ناشی از همین باور است ب ۀمقلدین در حوز

اند را به شدت نکوهش کرده و حتی ایشان را به همین دلیال   معتقد به اصول عقاید شده
، همان] داند قابل پذیرش نمی و منقوالت آنان را است فاسق و فاقد شرایط عدالت دانسته

  .[133 و 13۱ص، 1ج
باا اساتناد   ، وی در بسیاری دیگر از مباحث کالمی یا حتی فقهی خویشعالوه بر این 
و  الزم ندانساته  در آن را دالیال سامعی  استناد باه  ، است 3اصلی عقلی، به آنکه فالن امر

عناوان نموناه وی   ه ب. داند کافی می، دلیل عقل را به تنهایی برای حواز یا اباحه یا حرمت
نیااز از   داند که حسان آن بای   امری نیکو می، ق ثواب به بندگان را به لحاظ عقللزوم تعل 

همچنااین وی در [. 979ص، 13؛ 13ص، 1۱؛ 378ص، 3ج، همااان] دلیاال ساامع اساات
پاسخ پرسشگری که از او در خصوص حایز بودن یا حایز نبودن کشتن حیوانات ماوذی و  

دهد که این کاار مساتلزم وحاود اذن     چنین پاسخ می، کند ه آنها سؤال میآزار رساندن ب
حاصال   است اما چنانچه این ضرر اندک یا منفعت( دلیل سمعی از قرآن یا روایات) سمع
گرچاه  که  مانند سوار شدن بر حیوانات، نیکو است انجام آن عقالً، قابل توحه باشداز آن 

کسای   و نیازی به دلیل سمعی ندارد زیرااست حایز  ما عقالًا موحب آزار حزئی آنان است
در عاو  آن اذیات   را  حیوان های آن  غذا و دیگر نیازمندی، شود می یکه سوار بر حیوان

 . [979ص، 13؛ 131 و 139ص، 9ج، 98] کند  تأمین می
 نمونۀ دیگری که از نظر سید مرتضای ریشاه در اصاول عقلای داشاته و پاذیرش آن      

اصل محترم بودن مالکیت افراد است زیارا باه اعتقااد وی    ، الیل سمع نیستمتوقف بر د
، بادون اذن او  باالطبع ، ت وی بار آن تثبیات گاردد   لکی هرکس که مالک چیزی شود و مِ

باا ایان حاال از نگااه     . [897ص، 9ج، 17] بر دیگری حایز نخواهد بود تصرف در آن مال
امر استثنا نداشته باشد زیرا وی برای  این سخن بدین معنا نیست که این( ره)سید مرتضی

در برخای ماوارد   ، افزاید که با وحود ایان حاق عقلای مالکاناه     ای می دفع هر گونه شبهه
از قبیل آنکه کسی بواسطۀ ، و قبحی ندارداست حایز  عقالً، تصرف بدون اذن صاحب مال

ه پاولی از او  اندازۀ حق خود تصرف کند مانند آنکه حقی که بر دیگری دارد در مال وی ب
انادازۀ  ه غصب شده باشد و هیچ راهی برای رسیدن به حق خود نداشته باشد و به ناچار ب

 [. 89۱ص، همان] همان پول در مال غاصب تصرف کند

                                                 
 . گذشت آن بیان پیشتر که است مرتضی سید پذیرش مورد عقلی اصول، مقصود. 3
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   نقل یاختصاص ۀحوز. 7.2

وی تا حد امکان در مسائل مختلاف و باه   ، ( ره)عقل نزد سید مرتضی ۀبه دلیل حایگاه ویژ
عقل را مقد م داشته و سعی در تأویل و توحیه آیاات و  ، ص دینیخصوص فهم و نقد نصو
هیچگاه حانب انصاف را رها نکرده و چاون اهال   ، اما با این همه روایات با ادلۀ عقلی دارد

و باه   اعتزال از نقل فاصله نگرفته و هرگز به عقل گرایی افراطی گرایش پیدا نکرده اسات 
خاارج از دایارۀ ورود عقال    ، فروع ۀویژه در حوز برخی از عقاید و احکام دینی به باور وی
هاایی از   بیان عباارت از این رو با . امکان دارد، تنها از طریق نقل قطعی و اثبات آنهااست 
ه ال طریق مان حهاة   اعلم أن » یا [ 175ص، 7ج، 98] «العقل ال مدخل له فیه أن ...»قبیل 
ال مجاال  ، فطریقه السامع ...»و یا [ 355ص، 9ج، همان] «فالمرحع فیه الی السمع ...العقل
ما المرحع فا   و إن ... ال دلیل ف  العقل على» و یا [ 357ص، 3ج، همان] «ة العقل فیهألدل 

و [ 7۱1، 3ج، 98] «فال طریق الی العلم به اال السمع»و یا [ 13ص، 1۱] «ذلک الى السمع
 «السامع دون العقال   ...طریاق معرفاة  » و یا[ 983ص، 13] «...ال داللة ف  العقل عل ...»یا 
گشاا   تواناد راه  ای مسائل تنها نقل اسات کاه مای    اذعان دارد که در پاره[ 938ص، همان]

 الزم است در این قبیل موضوعات آن ندارند و های عقلی راهی به  باشد و عقل و استدالل
در پاساخ باه   ( ره)عناوان مثاال ساید مرتضای    ه با . توقف کردتا یافتن دلیل سمعی قاطع 

، 98] اولین مخلوقاات خداوناد هساتند   ، ها و زمین ایی از قبیل اینکه آیا آسمانه پرسش
، 9ج، 9۱؛ 35۱ و 355ص، 9ج، هماان ] اناد  برتار از مالئکاه  ( ع)و یا آیاا انبیاا  [ 19ص، 7ج
یا اینکه کدام امام افضال  ، هیچیک بر دیگری برتری دارند یا خیر( ع)و یا آیا ائمه[ 111ص

حکم کسی که با فروع دین مخالفات   ؟(ع)است یا امام حسینبرتر ( ع)است؟ آیا امام حسن
آیا ثواب و عقااب  [ 357ص، 3ج، 98] ؟کند چیست و آیا چنین فردی مؤمن است یا کافر

، 13؛ 13ص، 1۱؛ 378ص، هماان ] مترتب بار ایماان و کفار دائمای اسات یاا منقطاع؟       
، 98] ؟ریجیکیفیت نزول قرآن چگونه بوده است؟ آیا دفعی بوده یا تد[ 35][1۱۱-983ص
کناد و آن اینکاه    به یک پاسخ مشترک در تمام این موارد بسنده مای تنها [ 7۱9ص، 3ج

یقاین باه   قضاوت کارد و  این مسائل از مواردی نیست که بتوان با ادلۀ عقلی در مورد آن 
آن نیازمند دلیل قاطع نقلی از قرآن یا دلیل سمعی دیگری است که قطع بار صاحت آن   

الزم است کاه در آن  ، قطعی و دلیلی شرعی در مورد آن یافت نشودباشد و چنانچه نقلی 
 و 983، 357، 378ص، 3ج، هماان ] مسأله توقف کرده و آن را در مرحلۀ شاک قارار داد  

 . [35ص، 15؛ 19ص، 7ج، همان؛ 35۱ و 355ص، 9 ج، همان؛ 989
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 اثبات وحوب امر به معروف و نهی از منکر نیز یکی دیگر از ماواردی اسات کاه ساید    
 بار ایان اسااس وی معتقاد اسات      . 3به وحوب شرعی و نه عقلی آن بااور دارد ( ره)مرتضی

  9که نهی از منکر تنها بر اسااس دالیال شارعی و نقلای و در صاورت تحقاق شارایط آن       
 لزومااً  را کاه  روایاتبرخی از ( ره)سید مرتضی افزون بر این1. [13ص، 1۱] شود واحب می

 اسات  صاادر شاده  مخبار صاادق   از ساوی  آنکاه   هات  فقاط از ح ، ندارد نیز توحیه عقلی
نباید روایتی را که باا ضاروریات عقلای و دالیال قطعای      بنابر این از دیدگاه او . پذیرد می

، 33] باشاد تعجاب  و موحب غرابت ذهنی دارای به ظاهر  هرچند؛ رد کرد مخالفت ندارد
نها بر ما پوشیده است تعجب از احکامی که علت آاز همین رو وی معتقد است . [333ص

رمی ، تفاوتی با تعجب کفار از برخی اعمال مسلمانان از قبیل طواف خانۀ خدا، و انکار آن
یکای از ماواردی کاه    [ . 319ص، 93] سود و موارد دیگر نادارد األ بوسیدن حجر، حمرات

و البتاه برخای دالیال احتماالی      اسات  سید مرتضی آن را از همین نوع از احکام دانسته
می ات   نفَا در کَ« حریدتین»قرار دادن دو چوب تر یا همان ، کند  بیان می نیز را ع آنتشری

ساید  [. 319 و 313ص، هماان ] است که بخشی از آداب و مستحبات دفن اماوات اسات  
را نیاز از  ( ع)و ائماه ( ع)معجزات و خوارق عاادات انبیاا   مربوط به همچنین اخبار( ره)مرتضی

ضامن  ، سید حمیار   «ۀبمذه  ۀقصید»نمونه وی در شرح عنوان ه ب. داند همین قبیل می
گوناۀ آب از چااهی کاه نازد دیار راهاب        صحی  دانستن خبر مربوط به استخراج معجزه

دارد کاه  تأکید بر این نکته ، ( ع)امیرمؤمنانتوسط نصرانی بود و در نهایت اسالم آوردن او 
 انکاار کارد  ، کنناد   اللت مای د به صرف آنکه بر امری خارق عادت را نباید این قبیل اخبار

 [.  8۱ص، 7ج، 98]
 

                                                 
 پیدا وحوب منکر آن از نهی و حلوگیری عقل حکم به و است واحب ضرری دفع عقالً که مواردی البته. 3

 ( 13العلم و العمل/ حمل، ( ره)مرتضی یدس. )است مستثنی امر این از، دکن می

، عمال  آن باودن  منکار  باه علم : از عبارتند مرتضی سید دیدگاه از منکر از نهی شرعی وحوب شرایط. 9
 آن انکاار  نداشتن مفسده، است آن مجرای حاری آنچه و نفس بر خوف عدم، منکر انکار داشتن تاثیر
 ( 13/العمل و العلم حمل ، (ره)مرتضی سید:  نک) منکر

، سروش:  رک منکر از نهی و معروف به امر عقلی وحوب مخالفان و موافقان ادلۀ از تفصیلی آگاهی برای. 1
، هفاتم  ساال ، اساالمی  حکومات ، قام . «منکر از نهی و معروف به امر عقالنی مبانی»(. 3183) محمد
 . تابستان، 97 ۀشمار
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   ینقل لیدال با عقل دییتأ. 7.3

 داناد اماا    م بر نقل مای عقل را مقد ، در بررسی روایات( ره)اگرچه بیان شد که سید مرتضی
 و باا تعاابیری   اسات  عنوان مؤید دالیل عقلی بهره بارده  ه ب در مواردی هم از نقل قطعی

 ؛ 97۱ص، 9ج، همااان] «...دیث مااا یصااح  مااذهبنا فاایو ممااا حاااء ماان الحاا»از قبیاال 
هاذه االخباار مماا    » و یاا   3«تصاحی  قولناا  »و ( همان) «هذا مصح  لقولنا»[، ۱8ص، 93

خاود  نظرهاای  بار  [ 39ص، 93؛ 977ص، 9ج، 98] «...تصاحی  قولناا   ...یستدل بها على
 .  گذارد  صحه می

یاد طرفاداران ماذهب حبار     ای که در نفای عقا  در بخشی از رساله وی عنوان مثاله ب
یا حتی صافتی دال بار آن باه خداوناد      پس از رد امکان نسبت دادن ظلم، است نگاشته
داناد   قبی  می عقالً، ظلم را در همه حال و از حانب هرکس که باشد حتی خداوند، متعال
نیز مؤید آن است و سپس باه  9«سمع»دالیل، گوید این امری است که عالوه بر عقل و می
همچناین وی   1[ . 373ص، 3ج، 98] کناد  ز قرآن کریم در این باب استشهاد مای آیاتی ا

در « االخبار المساددع لماذهب العدلیاة   »در همین رساله عالوه بر قرآن کریم ذیل عنوان 
و ( ع)امیرمؤمناان ، ( ص)ذکار بایش از ده روایات از پیاامبر     پاس از ، تایید دالیل عقلی خود

 شابه این روایات بیش از آن است کاه در شاماره آیاد   گوید م برخی از صحابه و تابعان می
 [. ۱8ص، 93؛ 97۱ص، 9ج، 98]

در آن از روایات برای تأیید دالیل عقلی خاود بهاره   ( ره)نمونۀ دیگری که سید مرتضی
قدر طاقت آناان معاین   ه بیان اوست مبنی بر آنکه خداوند تکالیف بندگان را ب، برده است
 به تفصیل دالیال  وی پس از آنکه. ام آن استطاعت دارندو بندگان نیز بر انج است داشته

 چناد ، کناد  را باه شاکل عقلای رد مای     طرفداران نظریۀ حبر و منکران نظریۀ استطاعت
در روایااتی اسات کاه     حملاه  این اخباار از »: افزاید مینقل کرده و  در این باب روایت نیز

ییدی است أشود و ت الل میبه آن استد، بطالن دیدگاه مخالفان در مورد استطاعت انسان
بر نظر ما بر اینکه انسان مستطیع است و خداوند بندگان خاود را بدانچاه باه آن طاقات     

                                                 
معنای  غیر از معنا  امروز  آن دارد زیرا امروزه اینطور « تصحی »این عبارات  شایان ذکر است که در. 3

شود که کس  خطای  یا اشتباه  کرده حال ما  خواهاد آن را اصاالح کناد و از      متبادر به ذهن م 
 . کند کلمه تصحی  استفاده م 

 . است یمقرآن کر ینجادر ا« سمع»از  یظاهرا مقصود و. 9
: عمران آل) «وَ مَا اللّّٰهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعّٰالَمِینَ»و ( 13: غافر) «مَا اللّّٰهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبّٰادِ وَ»یلاز قب یاتیآ. 1

 . و مانند آن( 3۱8



 83 آن دو در آثار او  حویی رابطۀ  عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی

کند و ما این روایات را در اینجا آوردیم تا رسالۀ ما محتاج چیز دیگری  ندارند تکلیف نمی
 3[ 39ص، 93؛ 977ص، 9ج، 98. ]«غیر آن در این معنا نباشد

 
 یعقل لیدال با نقل دییتأ. 7.4

ساعی دارد  ، و نقلای  شرعیدارای دلیل ای  نکته پس از بیان در برخی موارد سید مرتضی
، علت تشاریع نوافال  تبیین از حمله وی در . تا با دالیل عقلی نیز حسن آن را نشان دهد

نقش دالیل سامعی  »: گوید می و داند دلیل سمع معتبر میه ورود نوافل و تعبد به آن را ب
که کاشف از تعلق ثواب به نوافل بوده و اینکاه تارک آنهاا مساتحق عقااب       در این است

وی سپس در بیان حُسان عقلای تشاریع     9.«باشد و عقل در این باب مدخلیتی ندارد نمی
اگر بنا باشد وحهی عقلی بارای حُسان بجاا آوردن نوافال کاه مساتلزم       »: افزاید نوافل می

موحاب  ، اسات کاه بجاا آوردن نوافال     نای، تنها وحه آن، تحمل مشقت نیز هست بیابیم
زیرا کسی که به انجام نوافال عاادت   ، و تمرینی برای آن استفرایض تسهیل بجا آوردن 

، 98] بیشاتر خواهاد باود    تر بوده و میل به آن ها در او انجام واحبات برای او آسان، کند
 [. 17۱و 175ص، 7ج
 
 

 

 یریگ جهینت. 8

 :  توان گفت آید می بدست می( ره)آنگونه که از بررسی آثار سید مرتضی
طوریکاه باا اساتفاده از    ه ای دوسویه است با  از دیدگاه وی رابطۀ عقل و نقل رابطه. 3

ادلۀ عقلی به دالیل نقلی قطعی دست پیدا کرده و از سوی دیگر در مواردی که از حاوزۀ  
 . بریم به حکم عقل از دالیل نقلی قاطع بهره می، ورود عقل خارج است

اقوالی اسات کاه دالیال قطعای بار      ، راه علم به شرعیات( ره)تقاد سید مرتضیبه اع. 9
صحت آن گواهی دهد و بنا به حکم عقل هیچ وحه قبیحی در آن راه نداشته باشد مانناد  

                                                 

، بااب  ایان  در شاده  وارد روایاات  ذکار  کاه  اسات  آن مطلاب  ایان  بیاان  از مرتضی سید منظور شاید. 3
 ذکار  باه  نیاازی  و نیست مخالفان نظر اظهار برای حایی دیگر ، روایاتی چنین با و است الخطاب فصل
 . ندارد وحود آنان رد در دیگری دلیل

، و هو استحقاق الثواب علیها و ان ترکها ال یستحق العقاب علیاه ، ان النوافل انما یتعلقها لذلک السمع. 9
، یالمرتضا  یدالسا . )أن العقال ال مادخل لاه فیاه    ... فال بد من بیان أن السمع هو الکاشف عن ذلک و

 ( النوافل یدور العقل و السمع ف، 175/ 7 رسائل
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که سخن آنان حااری مجارای ساخن    ( ع)و ائمه( ص)سخن خداوند متعال و کالم پیامبرش
 . رسول خدا است

به عقلگرایای افراطای گارایش داشاته و ناه      ، یر معتزلهنه تحت تاث( ره)سید مرتضی. 1
های روایی  گرای صرف بوده است که در مقام تعطیل عقل برآید و هرآنچه در گزارش نقل

وی هماواره حاناب   . را بدون نقد و بررسای بپاذیرد  است اعم از صحی  و ناصحی  رسیده 
به عقل اصالت داده است و  ،اعتدال را نگه داشته و در مواردی که باید عقل را اولویت داد

باه  ، در مواردی هم که تنها از طریق نقل قطعی باید به حکمی از احکام دین دست یافت
نقشای حاز   ، باه عقال  و از اینکه در اینگوناه از احکاام    است صراحت از این امر یاد کرده

 مستحب برخی اعمال عبادیخصوص حتی در وی . تسلیم در برابر نقل ندهد ابایی ندارد
در کفان میات و نظاائر آن و یاا در      «حریدتین»االسود یا گذاشتن  چون بوسیدن حجرهم

علیرغم آنکه تاوحیهی عقلای بار آن    ، ( ع)مواحهه با اخبار دال بر خرق عادت از سوی ائمه
، داناد  دلیل آنکه روایت وارد شده در آن باب را قطعی و از مخبر صادق مای ه ندارد ولی ب

 .  پذیرد و به راحتی آنها را میاست بر این روایات معتقد به لزوم تعبد در برا
 
 

 نوشت پی
و  یاه بو آل یعیحکومات شا   مقتدراناۀ و حضاور   یضعف خالفت عباسا  یلدوران بدل یندر ا. [3]

 بارای  مناسابی  فرصات ، چاون معتزلاه   یفکر های یاناهل سنت با حر یعلما یرشدندرگ
، 9ج، 3۱] آماد  وحاود  هبا ( ع)تاهلبی معارف و فرهنگ تروی  و نشر برای شیعه دانشمندان

 و باود  برخاوردار  چشامگیری  رونق از شیعیان میان در بغداد حوزۀ خصوص هو ب[ 17۱ص
، که پس از اساتاد خاود  ( ره)مرتضی سید و یافتند پرورش و رشد آن در بسیاری دانشمندان

، هماان ] آن اسات  یرگاذار از افاراد تاث ، دار شاد  حاوزه را عهاده   یان ا یاستر، (ره)یدمف یخش
 .  [193و19۱ص

، ههاای رحاال و تاراحم عام اه و خاص ا      ذکر اسات کاه در مناابع متعاددی از کتااب      شایان. [9]
وحاود دارد کاه از آن حملاه    ( ره)ساید مرتضای  مبساوطی از زنادگانی    های نسبتاً حال شرح
 اشااره کارد   است ذهبی در پاورقی خود آورده االسالم تاریختوان به آنچه مصح  کتاب  می
افزون بر آنکه فهرست مبسوطی از این منابع به ترتیب تاریخی در [ ؛ 711ص، مقدمه، 38]

آوری  برخی از دیگر آثاری که به شرح حال دانشمندان و فقهای شیعه اختصاص دارد گارد 
هایی که  در مقدمه  عالم بزر این حال شرح این بر عالوه [917ص ،5ج ،همان] .است شده



 33 آن دو در آثار او  حویی رابطۀ  عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی

 وحود دارد و عبدالرزاق محای  است به نگارش درآمدهبر برخی آثار او و نیز دیوان شعر وی 
 . به تفصیل به آن پرداخته است «المرتضی ادب»الدین نیز در اثر معروف خود با عنوان  

ثیر از أتا  بای ، (ره)و اساتاد وی شایخ مفیاد   ( ره)سید مرتضیهای  گرچه برخی معتقدند اندیشه. [1]
اما باید گفت وی هیچگااه در  [ 33 ؛33؛ 77-18ص، 5] تفکرات کالمی معتزله نبوده است

و کارده اسات    نقاد آن را بلکه در مقابل  است عقاید خود به مکتب معتزله گرایش نداشته
یعنای قاضای عبادالجبار    ، هاای اساتاد خاود    به رد دیادگاه  «الشافی»حتی با نگارش کتاب 

از آن  بر این نکته تأکید دارد کاه روش و مسالک او غیار    نیز پرداخته است و در آثار خود
 .  [133ص، 9ج، همان، 318ص، 3ج، 93] چیزی است که معتزله برآنند

اند که در اواخر قرن اول تا اوایل قرن پنجم  تباری نوبختیان در شمار خاندانهای اصیل ایرانی. [7]
اناد و   تروی  فرهنگ شیعی انجاام داده برای اند و خدمات قابل توحهی را  زیسته هجری می

 یکی از افراد این خاندان اسات ( ع )وح نوبختی از نواب اربعۀ امام عصرابوالقاسم حسین بن ر
متکلمان امامی بغداد و از حملاه  ، و به باور برخی محققان معاصر[ 939-383ص، 9ج، 3۱]

 [ 933 و 938ص، 91. ]اند آنان تأثیر پذیرفتهاز تفکرات  تا حد زیادی( ره)سید مرتضی
« حدیث»واژۀ  از های خود وی در نگاشته، شود برداشت می( ره)آنگونه که از آثار سید مرتضی. [5]

ه اسات و با  استفاده نکارده  ( ع)یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، امروزبه معنای اصطالحی 
اعام   معنایی در آثار وی« حدیث»است و کلمۀ  را به کار برده «خبر قطعی»حای آن از واژۀ 
و مناه حادیث   »: گوید عنوان مثال میه ب. دارد صحابی و تابعی، ( ع)امام، ( ص)از سخن پیامبر
و یا [ 385ص، 9ج، 9۱] «“فإنه ال یدرى أحدکم متى یختل  إلیه  تعلموا القرآن”: ابن مسعود

و گاه ایان کلماه را   [ ۱19ص، 3ج، همان] «...لو أن رحال أصاب: حدیث سفیان بن عیینة...»
آنکه صاحابی یاا تاابعی یاا      صرفنظر از ا  در معنای لغوی و به معنای مطلق سخن یک فرد

مانند آنکه برای نقل شعری از یکی از معم ارین عارب باه    ، کار برده استه ب ا  دیگری باشد
: آخر إنه قاال   حدیث  یقال أبو بکر بن درید ف»: گوید و می است نقل ابن درید استناد کرده

 [.  91۱ص، 3ج، 9۱؛ 119ص، 35] « “صال  حویته  یا رب  نهب// لدوید بیته  الیوم یبنى”
 نیز خبر آن چیازی اسات کاه صادق یاا کاذب      ( ره)ذکر است که از نظر سید مرتضی شایان. [۱]

 ینو او در آثار خود آن را به هما [ 733ص، 9ج، 17؛ 111ص، 35] صحی  است دربارۀ آن
: ایان عباارت   مانند به کار برده است تاریخیهای  گزارش در مورد حتی و معنای عام لغوی

 «لبیاد »که دربارۀ حریانی مربوط به  « ...هجائه یلمعنى خبر لبید المشهور فه بهذا ایو شب»
، 9۱؛ 117ص، 35] اسات  ا  از شعرای دورۀ حاهلیت که در زمان پیامبر مسلمان شده بود ا
 [. 383ص، 3ج

و حماع  [ 9313ص، 5ج، 33؛ 73۱ص، 9ج، 1] در اصل به معنای طریقت و سایره « سنت». [3]
در  و« سانت سایئه  »یا « سنت حسنه»باب است که گفته شده  است و از همین« سنن»آن 
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حادیث باه معناای      اصطالح احکام شرعی به معنای مستحب در مقابال واحاب و در علام   
نیاز در  ( ره)کار رفته اسات و ساید مرتضای   ه ب( ع)حدیث یا همان قول و فعل و تقریر معصوم

هایی مانند  عبارتحمله وی از  معانی بکار برده است ازهمین مواردی از آثار خود آن را به 
مقطوع بها ( ص)الل ّٰه من سنة رسول»و یا [ 93۱ص، 3ج، 98؛ 559ص، 93] «سنة مقطوع بها»

کال ظااهر   »یا [ 938ص، 93] «سنة مقطوع علیها»و یا [ 9۱3ص، 3ج، 98] «معلوم صحتها
در کنار دیگر دالیل قطعی ماورد قباول خاویش از قبیال     [ 38۱ص، همان] «لقرآن أو سنة

در  و[ 377ص، هماان ] «بادعت »مقابال   را قرآن و احماع یاد کرده است و نیز همین کلمه
 . به کار برده است[ 388ص، همان] معنا  مستحب در مقابل فریضهحای دیگر به 

را موضاوع  ( احتهاادی ) فقدان دلیال سامعی  ، ذکر است که اصولیان شایاندر این خصوص [. 8]
ورت نبودن دلیل سمعی همچون آیات قرآن و روایات اصول عملیه دانسته و معتقدند در ص

، برائات ، تخییار ، به اصولی از قبیل استصحاب، رفت از حیرت برای برونمکل ف باید ، صحی 
 [.  813-897ص، 9ج، 17] عمل کند که تمامی آنها ریشه در عقل دارد... احتیاط و

ب  آن ثابات و دائمای اسات    که قُ قبائحی. داند قبائ  عقلی را بر دو گونه می( ره)سید مرتض [. 3]
ب  آن باه  منافعی بر آن مترتب اسات و قُا  ، دالیل سمعه مانند ظلم و دروغ و قبائحی که ب

در ، شود مانند نماز و طواف که به ظاهر و بادون تصاور مناافع شارعی آن     سن مبدل میحُ
در ( ره)سید مرتضای ، رو در برخی موارد از این[ . 193ص، 13] نظر عقل بیهوده وقبی  است

 ای شارعی  نیز یاد کرده است که بنا بر مصلحت یا مفسده« قبائ  شرعی»آثار خود از تعبیر 
 [ 388ص، همان] شود قبی  شمرده می، دلیل سمعه ب و

 دساتۀ حکم باه توقاف و    یا دانشمندان اختالف نظر وحود دارد و دسته ینمورد ب ینا در. [3۱]
 یگروها . اند خود دو دسته یزاند ن به حظر کردهآنها که حکم . اند حکم بر حظر کرده یگرد

 یزندگ یاتضرور یدو وصف مذکور است دانسته و بعض یکه دارا یزموضوع بحث را هرچ
؛ سای و ساه   ص، مقدماه ، 17]. اند قائل به اباحه شده یاترا از آن استثنا کرده و در ضرور

 . [333ص، 5۱
بر این نکتاه   «الذریعه»لی خویش یعنی در کتاب اصو( ره)حالب توحه است که سید مرتضی. [33]

نف  کنندۀ حکم عقلی یا شرعی باید برای این نفی خاود دلیال   »تصری  و تاکید دارد که 
کناد کاه از آن حملاه اسات      و در اثبات این مدعای خویش دالیلای را ذکار مای   « بیاورد

 کاه [ 813و  81۱ص، 9ج، 17] «برائات ذم اه  »استدالل به اصل عقل  دیگاری باا عناوان    
 . امروزه از اصول عملیه در علم اصول فقه است

تنها به تأویال  ( ره)سید مرتضی، ذکر است که گرچه به عقیدۀ برخی شایاندر این خصوص . [39]
اماا در  [ 383ص، 75] اسات  دانساته  آن دسته از اخبار پرداخته که آنهاا را صاحی  مای   

وس باودن آن داده و  مواردی حتی با وحود آنکه وی خبری را نپذیرفته و حکم باه مدسا  
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و ایان   وحه تاأویلی بارای آن ارائاه کارده اسات     ، خوانده است« خبیث»حتی ظاهر آن را 
لایس یجاوز أن    »: کناد  مبنایی است که وی در کتاب الشافی خود اینگونه از آن یاد مای 

إل ا بعد أن یبی ن ذلاک  ، أو یشک ف  صحته، یتأو ل أحد من المتکل مین خبرا یعتقد بطالنه
، 9ج، 18] « ه و یاادل  علااى بطااالن الخباار أو علااى فقااد مااا یقتضاا  صااح ته  ماان حالاا

 [.  9۱1و9۱9ص
( ره)از همین روست که وی ضمن ارج نهادن به آثار محدثین واالمقامی چون شیخ کلینای . [31]

معتقد است که آنان اگرچه متحمال رنا  و مشاقت    ( 183م)( ره)و شیخ صدوق( 193. م)
مناد   اظ حصر و چینش و گردآوری نیکوی روایاات بهاره  حمع احادیث شده و ما را به لح

آوری شده را باه ماا احالاه     اما در عین حال امر شناسایی صحت و فساد روایات گرد  کرده
، 9 ج، 98؛ 19ص، 8] اناد و رنا  اعماال نظار در صاحت و فسااد آنهاا بااقی اسات          کرده
 .  [119ص

را قطعای   «حادیث رد شامس  »، آید کاه ساؤال کنناده    از این پرسش و پاسخ چنین برمی. [37]
نیز در پاساخ وی تنهاا شابهۀ قضاا شادن نمااز عصار        ( ره)دانسته است و سید مرتضی می
و حتی از تعابیری کاه در دیگار   نکرده  و اصل حدیث را انکار را پاسخ داده( ع)مومنان امیر

نیاز در ایان ماورد    ، یعنی بر فار  صاحت   «و إن ص  »برد از قبیل  تأویالت خود بکار می
سید حمیری « بهقصیده مذه »در شرح( ره)عالوه آنکه سید مرتضیه ب. تفاده نکرده استاس

به تفصیل باه ایان شابهه و    ، نیز به مناسبت بیتی از شعر او در اشاره به قضیۀ رد شمس
الروایاة باذلک   »و باا بیاان عباارت     دیگر شبهات مربوط به این خارق عاادت پاساخ داده   

( ع)مؤمناان  و یکبار در زماان خالفات امیار   ( ص)ان پیامبربر وقوع آن یکبار در زم« مشهورع

 [.  81-38ص، 7ج، 98؛ 171-17۱ص، 9ج، 9۱] صحه گذاشته است
هایی با یکدیگر در باب  دانشمندان مذاهب مختلف مناظرات و حدل، به عقیدۀ ابن خلدون. [35]

ایۀ اصلی علم اند که این مناظرات پ ویژه در مسائل فقهی داشتهه های خود ب آراء و دیدگاه
و [ 538ص، مقدماه ، 7] را شاکل داد ا   که به تعبیر وی از علوم پرفایاده اسات  ا   الخالف

[ ۱3؛ 753-75۱ص، هماان ] مبنای آنان در چنین مناظراتی تنها نص و احماع بوده است
دلیال شارایط حااکم بار آن     ه ب ا  های چهارم و پنجم به خصوص در قرنو این مناظرات 

: برای آگاهی بیشتر در این بااره همچناین رک  . )داشت ای ت ویژهارزش و اهمیا   روزگار
تطاورات و کاارکردآن درتقریاب ماذاهب     ، فقه مقاارن »(. 313۱) معینی فر، طلب رضوان
؛ تهاران ، ةمجمع التقریاب باین الماذاهب االساالمی    ، وحدت اسالمی 97کنگرۀ . «اسالم 

(، اوشای ناو در فقاه اساالمی    ک) فقاه . «مقاارن  فقه»(. 3187) عبدالکریم، آزار شیرازی بی
 .  بهار، 71شمارۀ، تهران

از دیدگاه سید مرتضی اگرچه عقل فای الجملاه ماا را باه اساتحقاق ایان ثاواب و عقااب         . [3۱]
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کند اما درک چگونگی این پاداش و دائمی یا موقت باودن آن و اینکاه چاه     راهنمایی می
اثبات آن تنها از طریاق  کسانی مستحق آن هستند امری است که عقل بدان راه ندارد و 

 و 359ص، 93؛ 13ص، 98؛ 378ص، 3ج، 9۱] دالیال سامعی ممکان اسات     احماع و یا
983-985]  . 
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 . دانشگاه تهران، تهران، یدکتر لۀرسا، اصولیان دیدگاه

، الساادات  و العلمااء  احاوال  فای  الجنات روضات(. 3733) باقر محمد، خوانساری موسوی. [58]
 . داراإلسالمیة، لبنان، بیروت

، لبناان ، بیاروت . المساائل  مساتنبط  و الوساائل  مساتدرك ، (37۱8) حسین میرزا، نوری. [53]
 . السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ

 طاالق  و نکاح، صیام، زکات، ح  بخش تحقیق و شرح و ترحمه. (3185) مصطفی ، وهابی. [۱۱]
، ارشاد  یکارشناسا  ماۀ نا پایاان ، الهادی  علام  مرتضای  یدسا  الناصاریات  المسائل کتاب از

 .  یدانشگاه آزاد اسالم، الهیجان

، 3337ردیاف ، 1ج، اساالم  حهاان  دانشانامه  مجموعاه . «بَازْدَوی »، (؟) رضاا  سید، هاشمی. [۱3]
 .  المعارف اسالمی  عدایر بنیاد، تهران

                


