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ABSTRACT 

 

Allameh Majlisi is one of the most prolific Shiite thinkers in the important 

Safavid period. In this age, various scientific currents are active, the most 

important of which are philosophers, mystics and akhbarians. In his 

works, Allameh Majlisi has expressed his opinion about these currents of 

thought. He strongly opposed the common philosophy of that day, namely 

Peripatetic and Enlightenment, and excommunicated philosophers. He 

also does not accept the common mysticism and Sufism of his time and 

excommunicates Ibn Arabi and considers some of the mystical teachings 

as infidels. At the same time, it defends a certain kind of mysticism. Also, 

his intellectual foundations and jurisprudential and theological views are 

more inclined towards rationalist theologians and theologians and are far 

from Akhbarians. News-oriented principles are the most appropriate title 

that can be applied to him. 
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 مقاله پژوهشی

 (120 - 107)ص.  1400 پاییز، 1، شماره1دوره 

  
 

 رویکرد شنایس عالمه مجلیس در قبال معارف بشری؛ فلسفه، عرفان و اصول فقه 
 _________2 نژاد، محمد غفوری 1محمد عظیمی      _________   

 جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.استادیار، گروه کالم اسالمی، دانشگاه  .1

 ، ایران.قم ،دانشگاه ادیان و مذاهبشناسی، ، گروه شیعهدانشیار. 2

 

 

 
 

DOI: 10.22034/NRR.2021.40464.1019 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13609.html 

 نویسنده مسئول:

 محمد عظیمی

 چکیده

این عصر آید. در عالمه مجلسی از پرکارترین اندیشمندان شیعه در دوره مهم صفویه به شمار می

باشند. ترین آنها میهای مختلف علمی فعال هستند که فالسفه، عرفا و اخباریان از مهمجریان

عالمه مجلسی در آثار خویش به مناسبت نظر خویش را نسبت به این جریانات فکری ابراز 

کرده است. وی به شدت با فلسفه رایج آن روز یعنی مشاء و اشراق مخالفت کرده و فالسفه را 

عربی را تکفیر کفیر نموده است. عرفان و تصوف رایج زمان خویش را نیز قبول ندارد و ابنت

داند. در عین حال از نوع خاصی از عرفان دفاع های عرفانی را کفر میکرده و بر خی از آموزه

چنین مبانی فکری و آرای فقهی و کالمی وی بیشتر به سمت اصولیان و متکلمان کند. هممی

ترین عنوانی تمایل داشته و از اخباریان فاصله بسیاری دارد. اصولی اخبارگرا شایسته گراعقل

 توان به وی اطالق کرد.   است که می

 ایمیل:
azimimohammad57@gmail.com 

 10/06/1400تاریخ دریافت: 

 13/08/1400تاریخ پذیرش: 

 26/09/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

عالمه مجلسی، اصول فقه، فلسفه، 

 .عرفان، اخباری، اصولی
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بیان مسأله   
(. 18۳ /9ج :ق140۳شد. )امین،  زاده اصفهانه. ق در  10۳۷محدث، فقیه و متکلم شیعی؛ عالمه مجلسی در سال 

ترین اساتید ق( از معروف1098ق( و آقا حسین خوانساری )م1081محمد تقی مجلسی، مالصالح مازندرانی )م

شود؛ گروهی موافق فلسفه هستند که عالمه، فلسفه مجلسی، دو گروه مشاهده میوی بودند. در میان اساتید عالمه 

ق( و آقا حسین خوانساری 1099و علوم عقلی را پیش آنها تحصیل کرده است؛ مانند رفیع الدین نائینی )م

چنین اخباری که گاه اخباریان تندرو مانند مالخلیل قزوینی گروهی نیز مخالف فلسفه و هم ق(؛1098)م

ق(  خود فقیه و 1068ق( نیز در میان آنان بوده است.  برخی از این اساتید مانند حسن علی شوشتری )م1089م)

اصولی هستند و برخی دیگر ضد اجتهاد و تقلید هستند. بنابراین در میان اساتید عالمه مجلسی گرایشات فکری 

 اند.ودهتاثیر نبتردید در رویکرد فکری عالمه بیمختلفی وجود دارد که بی

در عصر عالمه مجلسی جریان های فکری مختلفی حضور دارند. عالمه در آثار خود متاثر از این جریانات 

بوده است و نسبت به آنها اعالم نظر نیز کرده است. فالسفه، عرفا و اخباریان سه جریان مهم این دوره هستند. 

وی درباره سه علم  فلسفه، عرفان و برای روشن شدن مبنای فکری ایشان در این نوشتار سعی شده است نظرات 

 اصول فقه تحلیل و ارزیابی شود. 

 علم فلسفه از منظر عالمه مجلسی . 1

عالمه مجلسی در »رساله اجوبه به سواالت مال خلیل« درباره فلسفه و طریقه حکما نظر خود را بیان کرده است. 

در کند. نداشته، فالسفه را به جهت پیروی صرف و مطلق از عقل گمراه معرفی میبه علم فلسفه  ینگاه مثبتوی 

 سیالرئ خیبه ش یحمالت و نیشتری. بکندیم ریتکف یفالسفه را سرزنش کرده و حت شیاز آثار خو یموارد متعدد

از نظر  (.۳28 /8ج :140۳ ،یخواند )مجلسیو منافق م کرده ریرا تکف یاست که آشکارا و به نام و نایس یبوعل

گاه وی تکیه بر عقلِ تنها به هیچ روی صحیح نیست. اگر عقل به تنهایی کفایت داشت نیاز به ارسال رسل و انبیاء 

نبود. به نظر وی بر اساس نصوص دینی قرآنی و روایی، در جمیع امور دین اعم از اصول و فروع باید به معصوم 

لی، قرآن و احادیث متواتره را به سبب وجود شبهات ضعیف الد)ع( و آثار آنان مراجعه کرد و نباید با عقل است

 (.۳64 /2ج :1۳۷8حکما تاویل نمود و از کتاب و سنت دست برداشت )مهریزی، 

های داند. به نظر وی غالب آموزههای فلسفی را مستلزم کفر میاز اندیشه برخیمرحوم عالمه به صراحت 

دارند و فالسفه به سبب ترس از کشته شدن و تکفیر مؤمنان زمان خود  های انبیاء مخالفتفلسفی با شرایع و آموزه

                             کنند و اکثر آنان کافر هستندهای انبیاء را قبول دارند ولی قلبا آنها را انکار میتنها در زبان، آموزه

هد فهمید که این گروه برخوردی (  به نظر ایشان هر کس به سخنان فالسفه مراجعه کند خوا2۷۳ /2۷ :)همان

اند که مردم اند که اموری معما گونه ادعا کردهگر قرار دادهتمسخر آمیز با دین دارند و انبیاء را چون اشخاص حیله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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های شرعی در فروع های فلسفی با آموزه(. به نظر ایشان مخالفت آموزه8/۳29 :از درک آن ناتوانند )همان

اغماض و گذشت باشد بلکه  اعتقاد به اصول حکما با اعتقاد به اکثر ضروریات دین جمع اعتقادات نیست که قابل 

(  و روشن است که انکار ضروری دین مستلزم کفر است. عالمه از دو مکتب مشاء ۷4۷ /تاشود )مجلسی، بینمی

 (. ۷45کند )همان، کند و هر دو مکتب را ضالّ و مضلّ معرفی میو اشراق یاد می

 نقدهای اساسی و کلی عالمه بر فالسفه . 2

 ویل فالسفه أروش ت .1-2

کند و معتقد است فالسفه در لباس عالمه مجلسی فالسفه را به خاطر تاویل نصوص صریح و صحیح مذمت می

گوید: فالسفه که ادعای (. وی می۳65 /54 :140۳کنند )مجلسی، تاویل، بسیاری از آیات و روایات را ردّ می

دهند و به برتری آنها بر خود های اساسی خود را به انبیاء و آیات الهی نسبت میپیروی از انبیاء را دارند و آموزه

تر خواهد جویند پیروی از این پیامبران و آیات الهی از پیروی فالسفه شایستهنمایند و به آنان تبرک میاعتراف می

گویند باید کالم اند و میز متفلسفه چنان در گمراهی غرق شدهبود. به باور عالمه جای تعجب است که برخی ا

توان آنها وجه نمیای است که به هیچانبیاء را تاویل کرد با وجود این که بسیاری از آیات اعتقادی قرآن به گونه

شر جسمانی های پیامبر اکرم )ص( و انکار حرا تاویل کرد، بنابراین فخر رازی صحیح گفته است که جمع بین آموزه

ممکن نیست زیرا آیات قرآن در این باره به قدری صراحت دارند که امکان تاویل در آنها وجود ندارد )همان، 

258 .) 

 اختالف فالسفه با یکدیگر. 2-2

گوید این عالمه اختالف آرای فالسفه مشاء و اشراق با همدیگر را یکی دیگر از ادله بطالن فلسفه می آورد و می

 (.5 /1۳90 :سفی کمتر در مساله ای با هم اتفاق نظر دارند )همودو گروه فل

کند در بیانات و انتقادات خود نسبت به فالسفه تنها به دو مکتب مشاء و اشراق اشاره می عالمهجالب است که 

ای به حکمت متعالیه ندارد این نکته ممکن است حکایت از عدم مخالفت جدی عالمه با این )همان( و اشاره

حکمت باشد یا این که در زمان عالمه، هنوز حکمت متعالیه جدی مطرح نشده است و یا این که عالمه آن را 

 داند. حکمت نمی

 منشا غیر اسالمی فلسفه. 3-2

به باور عالمه، فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده است.  لذا فالسفه را به خاطر ترجیح یونانی کافر بر اهل 

 کند )همان(. ت )ع( سرزنش میبیت عصمت و طهار
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 ترک آثار اهل بیت )ع( و استبداد رای. 4-2

فالسفه دچار استبداد در رای هستند زیرا آثار اهل بیت )ع( رها کرده و به رای و نظر خودشان  عالمهاز نظرگاه 

 (. 4کنند و به همین دلیل ضالّ و مضلّ هستند)همان، تکیه می

عالمه عالوه بر نقدهای کلی و روشی که بر فالسفه دارد به برخی از آرای فالسفه نیز اشاره کرده و مردود بودن و 

های فلسفی که از تناسب آنها را با اسالم و گاه ضروریات اسالم اعالم داشته است. برخی از مسائل یا گزارهعدم 

 دیدگاه عالمه مجلسی مطابق شریعت نبوده و مستلزم کفر است، عبارتند از: 

 (.۳28 /8 :از علت واحد فقط معلول واحد صادر می شود.)همو. 1

 )همان( .هر حادثی مسبوق به ماده ای است. 2

 هر چیزی که قِدَم آن ثابت شده است عدم آن ممتنع است. )همان(. ۳

 )همان(. عقول و افالک و هیوالی عناصر قدیم هستند.. 4

 )همان(  انواع متوالده قدیم هستند.. 5

 اعاده معدوم جائز نیست.)همان(. 6

 (. 11۳ /1 :1۳۷6 ،؛ همو ۳06 /54 :عقول عشره خالق هستند )همان. ۷

 اند:چنین به نظر ایشان، فالسفه در موارد زیر خطا کرده و به بیراهه رفتههم

(: عالمه می گوید: فالسفه علم خدا به جزئیات را منکر هستند بنابراین 20 /تاعلم خدا به جزئیات )مجلسی، بی. 1

کند )همو، یات تکفیر میخداشناسی فالسفه ایراد دارد. از این رو وی  فالسفه را به سبب انکار علم خدا به جزئ

1۳۷6: 1/ 125.) 

شمارد. داند و قدیم دانستن غیر خدا را شرک میحدوث زمانی عالم: عالمه مجلسی تنها خدا را قدیم زمانی می. 2

بنابراین معتقد است عالم )ما سوی اهلل( حادث زمانی است. عالمه معتقد است آیات و روایات متواتر بر حدوث 

دارند. روایات متواتر و صریح آیات داللت بر حدوث عالم دارند به وجهی که امکان تاویل این زمانی عالم داللت 

 (. 21 :؛ همو، بی تا105 /1 :1۳۷6؛ همو،  259، 4و  298و 49، ۳، 140۳ادله وجود ندارد )همو، 

ی است و اعتقاد معاد جسمانی: از دیدگاه عالمه مجلسی بر اساس تصریح آیات و روایات متواتر، معاد جسمان. ۳

سینا و به صرف معاد روحانی در واقع ردّ قرآن و روایات متواتر و  مستلزم کفر است. از این رو از نظر وی ابن

سینا بنابر دالیل نقلی (. معتقد است هر چند ابن۷46دیگر فالسفه به سبب روحانی دانستن معاد کافرند )همان، 

روغ گفته و از ترس تکفیر مؤمنان چنین سخنی بر زبان آورده است ادعای پذیرش معاد جسمانی کرده است ولی د

(. عالمه معتقد است فالسفه منکر معاد ۳28 /8ج :140۳و گرنه وی اعتقادی به حشر جسمانی ندارد )همان؛ همو، 

اند در حالی که حشر جسمانی از متفقات همه شرایع و ادیان آسمانی است و از ضروریات دین جسمانی شده
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ها را تاویل نمود. روایات نیز درباره حشر توان آنگردد. آیات قرآن در این باره صریح است و نمیمی محسوب

اند در توان آنها را کنار گذاشت. فالسفه به دلیل امتناع اعاده معدوم  آن را رد کردهجسمانی متواتر است و نمی

اند یا این که با شبهاتی سست و ضعیف به را نمودهحالی که هیچ دلیلی بر این قاعده نیاورده و ادعای بداهت آن 

اند هر کس با دیده بصیرت در این شبهات بنگرد و تامل نمایید ضعف آنها بر او آشکار رد معاد جسمانی پرداخته

 (. ۳94 /26 : ج1404خواهد شد )همو، 

مجرد نبوده اجسامی هستند که جسم بودن مالئکه : از نظرگاه عالمه بر اساس آیات و روایات، فرشتگان . 4

(. به اعتقاد ایشان احادیث متواتره و نص ۳29 /8 :140۳اند و نزول و عروج دارند )همو، ها را پر کردهآسمان

قرآن بر این قول داللت دارند. بنابر این حکما را به دلیل تاویل این نصوص و اعتقاد به تجرد فرشتگان خطاکار 

 (. 115 /1 :1۳۷6اند )همو، دانسته که با این تاویل انکار ضروری دین کرده و کافر شده

صریح آیات و روایات متواتر بر حدوث عالم داللت دارند به وجهی که امکان  حدوث عالم : عالمه معتقد است. 5

 تاویل این ادله وجود ندارد.

معراج جسمانی پیامبر اکرم )ص(: از دیدگاه عالمه معراج پیامبر اکرم )ص( و حضرت عیسی )ع( و حضرت . 6

اند صحیح نیست )همو، ی دانستهادریس )ع( جسمانی بوده است و این که برخی فالسفه معراج را صرفا روحان

140۳: 8/ ۳29.) 

چه که از نآ دییتا یبرا یتنها از ادله و قواعد فلسف یکه و افتیتوان دراز مجموع سخنان و آثار عالمه می

 اتیو روا اتیبا ظاهر آ یفلسف جینتا ایکند، استفاده کرده است لذا هر جا قواعد برداشت می اتیو روا اتیآ

 .کرده است یریگموضع السفهداده و به شدت در مقابل ف حیمخالفت کرده باشد طرف نقل را ترج

غافل  زیمکتب از اشراق ن نیو بعد از ا ستسیناشخص ابن ژهیمتوجه حکمت مشاء و به و یحمالت و نیشتریب

 نیعلت ا دیجود ندارد. شاو هیبه حکمت متعال یاشاره ا یدهد. در کلمات ویمورد نقد قرار م زیو آن را ن ستین

حکمت چند قرن  نیباشد چرا که ا کمتاز اقسام ح یکیو طرح آن به عنوان  یمکتب فلسف نیامر، عدم رواج ا

شناخته شد و در عصر خود مالصدرا که همان عصر عالمه  یمکتب فلسف کیبعد از عصر خود مالصدرا به عنوان 

 نیشیپ ینداشت بلکه افکار فلسف یشاگردان خود رواج ریغ انیدر م یو ینکرده بود و افکار فلسف دایاست رواج پ

ق( از 1159)یالماس یمحمد تق رزایافکار مالصدرا پرداخت م جیکه به ترو یکس نیکه نخستنیبود. جالب ا جیرا

 یاصفهان یالنیگ یآباد دی( و بعد هم توسط آقا محمد ب245 /1 :1۳92 ،یزنجان یریاول است )شب یساحفاد مجل

 متعدم مخالفت عالمه با حک نیا گری(. علت د51۳ /1۳۷6 ،ی)مطهر افتیادامه  شتریروند ب نیق( ا119۷)

عالمه  ریباشد به تعب اتیو روا اتیمحض از عقل و استفاده آن از آ یرویمکتب از پ نیجدا شدن ا ه،یمتعال

به  بایتقر 11شد تا در قرن یم کترینزد (ع) تیاهل ب یعلم ریفلسفه به ذخا عهی»روز به روز در ش ییطباطبا
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 انگذاری(. بن105: 1۳۷5 ،یی)طباطبا است«نمانده  انیدر م ریجز اختالف تعب یامنطبق گشته و فاصله گریهمد

بود و خود  زیو مفسر قرآن ن ثیاست شارح حد ایبرجسته لسوفیکه ف نیمالصدرا افزون بر ا ه؛یحکمت متعال

  ت.استفاده کرده اس یموارد از شرح مالصدرا بر کاف یلیدر خ یدر شرح خود بر الکاف یعالمه مجلس

مثال در  یکند؛ برااستفاده می یسفو مسائل فل یاز مبان یرغم مخالفت با فلسفه، در موارد مختلفیعل عالمه

خدا به جزء نداشتن خدا اشاره کرده  یگانگیو  ییهمتایفرد بودن خداوند، عالوه بر ب یو معنا یذات دیبحث توح

 ،یکند )مجلسمی یداند و از خدا نفیم یذهن زءپردازد و جنس و فصل را جیم یو جزء ذهن یجزء خارج یو به نف

1۳۷6: 1/ 106). 

 نیاز بزرگان ا یبرخ شیدانش دارد و پ نیاز ا یخوب یهایو آگاه ستین اطالعیچند عالمه از فلسفه ب هر

 شتهدانش تخصص ندا نیکالم و فقه در ا یحت ای ثیبه اندازه تخصص در حد یو یعلم کسب دانش کرده است ول

 یداند و تخصص و یمنقول م مرو کاشف الغطاء عالمه را به عنوان متخصص در عل نی. از استیو صاحب نظر ن

سست  اریعلم بس نیرد ا یبرا یاز ادله و ی(. لذا برخ2۷۷ /1۳۳2 ،ییطباطبا یکند )قاضمی ینف یرا در علوم عقل

فه باشد و در واقع در مردود بودن فلس یتواند برهان تاماست نمی ونانیعلم  نیکه منشا ا نیابرای مثال است.  

 زیاز کافر و منافق ن ی)ع( به اخذ حکمت و معارفه حقه حت نی، معصومیدر ادله نقل گرید یمغالطه است. از سو

و در خدمت اسالم قرار گرفته است.  افتهی یاند و ثالثا  فلسفه بعد از انتقال به عالم اسالم تحول اساسسفارش کرده

 یفلسفه اسالم به یعالمه مجلس راداتیاز نقدها و ا یاریخود بر بحار االنوار بس یهاهیدر حاش ییعالمه طباطبا

طلبد که از رسالت مقاله ای مستقل میپاسخ به هر یک از نقدهای عالمه به دانش فلسفه مقاله .را پاسخ داده است

های مختلف داده شده حاضر به دور است. هر چند پاسخ این ایرادات از سوی فالسفه و فلسفه پژوهان در قالب

 است. 

 تصوف و عرفان از نگاه عالمه مجلسی . 3

تصوف و متصوفه تا اواخر صفویه، جریان قدرتمندی در عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است حتی گفته 

شده، پدر عالمه مجلسی، تمایل به تصوف داشته است. ولی در دوره عالمه مجلسی از قدرت متصوفه به شدت 

شود. یکی از علل تضعیف قدرت متصوفه را ه است و نقدهای بسیاری علیه این جریان نگاشته میکاسته شد

تردید باید در تالش فقهای گذشته دید که به تدریج حکومت صفویه را از تصوف جدا کرده و تشیع صوفیانه را بی

تدریج از زمان شاه طهماسب  تبدیل به تشیع فقهی نمودند. هر چند دولت صفویه از دل تصوف بیرون آمد ولی به

ای در این دولت برخوردار گشتند. افراد بنامی تشیع فقاهی جای تصوف را گرفت و فقهای شیعه از نقش بر جسته

 چون محقق کرکی و مقدس اردبیلی از جمله این فقها هستند. 
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ن سخن گر چه صواب ( ای400 /1۳80اند )شیبی، برخی جدایی تشیع از تصوف را با عالمه مجلسی پیوند داده

رسد ولی در هر صورت از کوشش عالمه در مبارزه با این جریان حکایت دارد. هر چند درباره اقدامات به نظر نمی

عملی عالمه بر علیه صوفیه نظرات غیر علمی و دقیق چه از سوی اندیشمندان داخلی و چه از سوی مستشرقان 

 ( ولی برخی اقدامات عملی عالمه درباره صوفیه مستند و قابل دفاع است.۳99 /بیان شده است )همان

با گسترش حمالت علیه تصوف از نیمه دوم قرن یازدهم، عالمه مجلسى از جمله علمایی بود که علیه این 

فصیل به ت عین الحیاتعالمه در قرار داد.  مذمتجریان موضع گرفت و در آثار مختلف خود آنان را مورد نقد و 

رساله ای نیز در رد صوفیه دارد. این رساله که به »(. ایشان رساله99 /1۳۷6به رد تصوف پرداخته است )مجلسی، 

« معروف گشته است، رساله کوتاهی است که آن را در پاسخ به سه سوال مالخلیل اجوبه به سواالت مال خلیل

خباریان و صوفیه روشن ساخته است. ایشان در آثار قزوینی نوشته و موضع خود را در برابر فالسفه، اصولیان، ا

 به مناسبت آرای عرفا را نقد کرده است.  بحار االنوارو ( ۳81 /10 :1404مرآةالعقول )همو، دیگر خود به ویژه در 

در باور عالمه، تصوفِ حق و باطل وجود دارد. تصوف حق که وی از آنان به »صوفیان عظام«، »صوفیان صافی 

فیه شیعه«، »صوفیان صافی ضمیر تشیع مشرب«، »صوفیه حقه«، »مروّجان دین مبین« و »هادیان طینت«، »صو

اند. در ذکر و فکر و کردهکند، همیشه علم و عمل و ظاهر و باطن را با یکدیگر جمع میمسالک یقین« یاد می

و توسل به انوار مقدسه  ریاضت و ارشاد حامیان دین مبین هستند. »به جز تسبیح و تهلیل و توحید حق تعالی

السالم چیزی در میان ایشان نیست و اینها همه ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم و حمایت شیعیان امیرالمؤمنین علیه

اند و علوم موافق شریعت مقدسه است«.  این گروه همواره طریقه ریاضت و عبادت به قانون مقدس نبوی داشته

 (.412 /1 :ین درست نکردند )همانگفتند و بدعتی در دحق را درس می

اند به نظر وی شیخ صفی الدین اردبیلی، سید بن طاووس، ابن فهد حلی و شهید ثانی و شیخ بهایی از این دسته

در میان مشایخ صوفیه به سبب تعصب از آنان یاد نکرده است )همان(. عالمه نه تنها با  نفحاتهر چند جامی در 

کند و از آنان دفاع می نماید. وی در این رساله پدر ماجد این قسم از تصوف مخالف نیست بلکه آنان را مدح می

ی تعلیم ذکر و فکر می گرفته خود را نیز از این دسته شمرده است که در این طریق شاگرد شیخ بهایی بوده و از و

 کند )همان(. گرفت. و به اربعین گرفتن مکرر خود نیز اشاره میاست و به دستور وی هر سال یک اربعین می

کند متصوفه باطل هستند که رفتارهای گروه دیگری از تصوف که عالمه از آنان به نام صوفیه اهل سنت یاد می

شوند)همان(. عالمه متصوفه ماع کردن، برجستن و دف زدن را مرتکب میحرام و غیر مشروع؛ مانند چرخ زدن، س

اند؛ برخی خدا را به صورت مرد ساده ( که گرفتار تجسیم و تشبیه شده5 /1۳90داند )همو، را بدعت گذارانی می

نشسته دانند که بر روی عرش دانند یا او را جسم بزرگی میریش، بعضی دیگر به صورت مرد ریش سفید میو بی

(. معارضه با ائمه شیعه و علمای مذهب اثنا عشر از 89 /1 :1۳۷6اند )همو، است یا در دام حلول و اتحاد افتاده



 1400پاییز، 1، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

114 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 1  ،
ییز

پا
 

14
00

 

 

(. از نظر عالمه بین این دو گروه تفاوت بسیار است و 412دیگر ایرادات وی بر این دسته از صوفیه است )همان، 

 (. 5 /1۳90بصیرتی و ناصواب است )همو، عام تصوف بی ربطی بین آن دو نیست و لذا از دید وی نفی مطلق و

کند. های عرفانی کرده و به شدت آنها را رد میای از آموزهاز سوی دیگر عالمه در برخی موارد اشاره به پاره

(. ولی این نظر را به صوفیه 6داند )همان، یکی از این موارد بحث وحدت وجود است. وی این ادعا را کفرگویی می

اند و دهد. به نظر ایشان وحدت وجود یا موجود همان حلولی است که صوفیه اهل سنت گفتهل سنت نسبت میاه

 (.95 /1 :1۳۷6)همو،  1عالمه حلی رد شده است کشف الحق و نهج الصدقدر کتب کالمی ما مانند کتاب 

ین درجه و مرتبه از مراتب چهار ترعالمه ایمان شهودی و فنای فی اهلل را می پذیرد و آن را باالترین و عالی

( را در تایید ۳52 /2 :140۷؛ کلینی، ۳81 /10 :1404)همو، 2داند و حدیث معروف »قرب نوافل«گانه ایمان می

کند ولی معتقد است این مقام، مرتبه بسیار باریک و خطرناک است و سبب لغزش کسانی شده مقام فناء ذکر می

است که ادعای عرفان و تصوف دارند. وی تمسک بعض الصوفیه به حدیث قرب نوافل را ناصواب و ضاللت 

اند و هم دیگران ث نائل گردند؛ هم خود به ضاللت افتادهاند به فهم درستی از این حدیکند که نتوانستهمعرفی می

تر اند. ایشان هفت وجه در معنای این روایت ذکر کرده و برخی از این وجوه را قویرا به ورطه ضاللت افکنده

؛ همو، ۳96 /10 :1404کند )مجلسی، دانسته و در ضمن این معانی، سخن عرفا را در تفسیر این حدیث نقد می

1۳۷6: 1/ 100 .) 

های وی در ایشان با نام و به صراحت محی الدین را رئیس و بزرگ صوفیه معرفی و مذمت کرده و عبارت

گیرد. عالمه ترجیح مقام والیت بر مرتبه نبوت، خود را خاتم و فتوحات را آورده و اشکال می صوص الحکمف

اع از بت پرستی و تنزل دادن مقام حضرت الوالیه خواندن، وحدت وجود، نسبت خطا دادن به حضرت نوح )ع(، دف

 (. 458 /2و  9۳ /1 :1۳۷6کند )همو، علی )ع( از سایر خلفا را از جمله خطاهای ابن عربی بیان می

عالمه در آثار خود عالوه بر ابن عربی از دیگر بزرگان تصوف مانند معروف کرخی و سید محمد نوربخش و 

عباد بصری، مالی رومی، حسن بصری، سفیان ثوری و منصور حالج یاد کرده و آنها را مذمت نموده است )همان(. 

 
وحدت وجود عرفانی غیر از حلولی است که برخی از صوفیه جاهل طرح کرده و معتقدند خداوند در بدن عرفای بزرگ یا غیر آنها  کشبی . 1

وحدت وجود بدین معناست که اصل وجود به خداوند اختصاص دارد و در عالم هستی جز حق تعالی و شؤون ذاتی او چیزی حلول کرده است. 

 نیست.
ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ بِشَیْ اللَّهِ ص»قَالَ رَسُولُ .  2

دَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَلَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا 

مختلف  یبه سند ها ثیحد نی«. اکَتَرَدُّدِی عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَکْرَهُ مَسَاءَتَه ءٍ أَنَا فَاعِلُهُأَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَیْ

را  یو برخ حیرا صح اتیروا نیاز ا یبرخ یشده است. عالمه مجلس تیروا یو سن یعیدارند در منابع ش یکه در متن هم با هم اختالف اندک

 (.۳84 -۳81، ص10شرح اخبار آل الرسول ، ج یمرآة العقول ف ،یاست. )مجلس تهمجهول دانس
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چنین در ضمن (. هم4۳0 /1)همان، کند وی ارتباط معروف کرخی از مشایخ صوفیه با امام رضا )ع( را رد می

 (. 94 /1یادکردی از شمس تبریزی و مالی رومی سخنان آنان را کفر آمیز معرفی می نماید )همان، 

(، تصوف حق را 428 /تا یب ،یداشته است )مجلس زین یکه به اعتراف خود مطالعات عرفان نیعالمه با وجود ا

مصطلح مخالف است. از نظر  یو عمل یکرده و با هر دو قسم عرفان نظر یاز عرفان و تصوف مصطلح معرف ریغ

 یروست که از بزرگان نی. از ااستشده  دیبر آن تاک ینیاست که در نصوص د ییتصوف حق همان زهد و تقوا یو

کند و حال آن که می ادیحق  انیبه عنوان صوف یلیو مقدس اردب یبن طاووس، ابن فهد حل دیس ،یثان دیچون شه

 عه؛یبه نام ش یراستاست که از عرفا نای در و اندشناخته نشده یاصطالح یبزرگان، از جمله عرفا نیاز ا کی چیه

 آورد. ینم انیبه م یگران نامیو د یآمل دریح دیمانند س

ها مشروع  و بدعت ریغ یکند و رفتارها کیتفک یواقع یجهله و عرفا هیصوف نینتوانسته است ب یو چنینهم

جاهل را  انینادرست صوف ی( و باورها96 /1 :1۳۷6 ،ی)مانند ترک نماز و رقص و سوت و دست زدن( )مجلس

رفتارها  نیبه شدت از ا یعیش یمخصوصا عرفا یواقع ینسبت داده است و حال آن که خود عرفا یواقع یبه عرفا

که  یرازیش یاند مانند مال صدرابه مبارزه آنان برخواسته یو عمل یو باورها اعالم برائت کرده و به صورت علم

 نگارد. یقوم جاهل م نیرا در رد هم ةیکتاب کسر االصنام الجاهل

 یباورها نیاز ا یحینشده است و تصور صح نییتب حیعالمه خوب و صح یبرا یهای عرفاناز آموزه یبرخ زین

قائل  کیرد شده است و وحدت وجود تفک یکه در کتب کالم یحلول نیتواند بندارد و لذاست که نمی یعرفان

 شود. 

عرفان فرا گرفته  دیاسات شیکه عرفان را پ نیکند اما امی دیتاک یاز آثار عرفان یچند عالمه به مطالعه برخ هر

 ییجا یمحتمل است که استاد عرفان عالمه باشد ول یکاشان ضیف شتریعالمه ب دیاسات انیاز م ستیباشد معلوم ن

 نیداشته باشد نه ا یثیاجازه حد ضیتنها از ف یوممکن است  یاشاره نشده است و به احتمال قو ای حیبدان تصر

از علل درک  یکی دیپرداخته باشد، شا یبدون استاد به مطالعه آثار عرفان یبوده باشد. اگر و یو یکه شاگرد رسم

 امر باشد.   نیهم یهای عرفاناز آموزه یناصواب و

  گریعالمه مجلسی و اخباری .4

ق( در دوره صفویه در 10۳6گری در شیعه به طور رسمی به وسیله مالمحمد امین استرآبادی )م جریان اخباری

مکتبی دیرین حتی تا عصر حضور ائمه آغاز قرن یازده تاسیس شد، هر چند پیروان این جریان سعی دارند آن را 

 (. ۳۳ /1۳90)ع( جلوه دهند )بهشتی، 

های اخباریگری را و شیخ حر عاملی در الفوائد الطوسیة عالئم و شاخصه روضات الجناتخوانساری در 

ترین اثر استرآبادی چنین مهمو...(. هم406 /140۳و حرعاملی، 120 /۷ :1۳90اند )موسوی، خوانساری،برشمرده



 1400پاییز، 1، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

116 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 1  ،
ییز

پا
 

14
00

 

 

های اخباری خود را در آن ابراز داشته است که اندیشه الفوائد المدنیّة فی الردّ علی من قال باالجتهاد و التقلید

 است. درباره اخباری بودن یا اصولی بودن عالمه مجلسی سه قول معروف وجود دارد. 

اند. شواهدی را هم بر این  مدعا اقامه نمودند الف. اخباری: برخی بر اخباری بودن عالمه مجلسی تاکید کرده

 (. ۳۳9)مهریزی، همان، 

دل معت اخباری را وی چند هر. انددانسته وی بودن اخباری شاهد و دلیل را بحاراالنوار بر عالمه مقدمه برخی. 1

 (.20 /1۳81اند )سلطان محمدی، شناسانده

ها شده است. در این در رساله منسوب به عالمه نیز سخنی از وی وجود دارد که حمل بر  مسلک اخباری. 2

اید:... مسلک حقیر در این باب طریقه مجتهدین و اخباریین را سوال فرمودهرساله آمده است:  »اما مساله دوم که 

وسط است افراط و تفریط در جمیع امور مذموم است... عمل به اصول عقلیه که از کتاب و سنت مستنبط نباشد 

به  شود با عدم معارضه نصدانم و لکن اصول و قواعد کلیه که از عمومات کتاب و سنت معلوم میدرست نمی

 (.2۳ /1۳11ها را متبع می دانم« )مجلسی، خصوص این

نقد این دلیل: در این دلیل بخشی از سخن عالمه که رد آشکار و صریحی بر اخباریت است حذف شده است 

برند و ایشان های بد به فقهای امامیه میآورد: حقیر مسلک جماعتی را که گمانمی پاسخوی در قسمتی از این 

اند. مساعی ایشان را مشکور و زالت ایشان دانم زیرا که ایشان اکابر دین بودهکنند خطا میدین متهم میرا به قلت 

دانم« این قسمت از عبارت عالمه در رد بزرگان اخباری به ویژه مال محمد امین استرآبادی است که را مغفور می

 کنند. به صراحت فقهای امامیه را به انحراف متهم می

 (.1۳۷0/24اند)ذکاوتی، ان عالمه را در شمار اخباریان معتدل قرار دادهاین محقق

 تواند به عنوان دلیلی بر اخباری بودن وی باشد:عبارت عالمه که می. ۳

( برخی از ۳14 /2 :140۳»...سدوا باب العقل بعد معرفة االمام و امروا بأخذ جمیع االمور منهم )ع(« )مجلسی، 

گیری ( این نتیجه۷۳ /1۳88اند. )خسروپناه، را دلیل اخباری بودن وی مطرح کرده محققان این عبارت عالمه

چندان دقیق و یقینی نیست زیرا ممکن است مراد عالمه این باشد که تا اثبات امام از اصول اعتقادی مانند مباحث 

امت در جزئیات که عقل توان از ادله عقلی بهره گرفت ولی بعد از اثبات امخداشناسی و نبوت و خود امامت می

 تواند ورود پیدا کند باید سراغ ادله نقلی رفت. در آنها نمی

حجیت احادیث کتب اربعه: احادیث کتب اربعه و تالیفات متقدمان مانند شیخ صدوق، برقی، صفار، حمیری،  . 1

 هااحادیث این کتابای برخوردارند. وی معتقد است به شیخ طوسی و شیخ مفید در نزد عالمه از جایگاه ویژه

توان عمل کرد و این احادیث را از اصول عقلی و استحسانات و قیاسات متداول در بین برخی از متاخران می

داند. ایشان معتقد است بررسی رجالی این روایات الزم نیست. تنها در هنگام جمع بین روایات و تعارض اقوی می
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داند. وی معتقد است روش متقدمان مانند شیخ طوسی نیز چنین بوده آنها مراعات احوال رجال را الزم و مفید می

( این مبنای عالمه در واقع همان مبنای اخباریان درباره احادیث کتب اربعه و 2۷ /1 :1406است.)مجلسی، 

جایگاه آنهاست. در شرح مرآة العقول وی احادیث »الکافی« را بر اساس تقسیم متاخران، صحیح و حسن و 

کند به روایات اصول معتبر هم چون کافی ولی باز در مقدمه همین کتاب هم عنوان می. نامیده است. ضعیف و ..

 :1404توان عمل کرد هر چند برای ترجیح برخی بر برخی دیگر ناگزیر باید به سند احادیث مراجعه کرد )همو، می

1/ 21.) 

توان به آن تمسک کرد همین دلیل باشد. ی میرسد تنها دلیل مهمی که در اخباری بودن عالمه مجلسبه نظر می

 توان به آن داد.  عالمه به صراحت این مبنای اخباریان را پذیرفته و هیچ جوابی نمی

نیستند.  تحریف عدم به قائل اصولیان همه که چنان نیستند تحریف به قائل اخباریان همهاعتقاد به تحریف قرآن: . 2

چون وحید بهبهانی، آخوند خراسانی و امام خمینی)ره(  متمایل به تحریف هستند در میان اصولیان، بزرگانی هم 

 ( .125 /1۳92)محمدی مظفر، 

های هر چند در نوشته.)همان( اند نکرده ذکر قرآن ظواهر حجیت عدم ادله جزو را تحریف اخباریان، از یک هیچ

عاملی با وجود این که اخباری  حر شیخدیگر متاخر اصولی چنین نسبتی به آنها داده شده است )همان(. از سوی 

 بودن گرانقل وجود باق( ۳81)مصدوق شیخ یاکند و کتاب مستقلی در رد تحریف دارد است ولی تحریف را رد می

توان به استناد رو با وجود این که عالمه مجلسی به تحریف قرآن معتقد است ولی نمیاز این است. تحریف منکر

 آن به اخباری بودن وی حکم کرد. 

گری و اخبارگرا تفاوت وجود دارد. این گروه قائالن به این نظریه معتقد اند بین اخباری: گرااخبار ب. اصولی

ری از مبانی اصولیان را قبول دارد ولی به سبب عصر خویش برآنند که عالمه به قطع و یقین اصولی است و بسیا

چنین مأنوس شدن بیشتر وی با روایات و احادیث متاثر شده و گاه که اخباریان نفوذ و نمود بسیاری دارند و هم

برخی از مواضع اخباریان نیز از وی صادر شده است. تخصص وی در حدیث و شارح حدیث بودن او سبب 

اند که مجلسی اخباری است. به نظر این گروه تعبیر اخبارگرا به جای اخباری و گمان نموده مغالطه برخی شده

تر است زیرا مشی علمی وی به سمت اصولیان تمایل بیشتری دارد )ملکی میانجی، تر و دقیقبرای عالمه مناسب

 (. ۳4ص  /1۳85

اخباریان گرایش دارد ولی بیشتر مواضع بر اساس این دیدگاه هر چند مرحوم عالمه در برخی مواضع به سمت  

توان موضع عالمه درباره بررسی گرایی وی بر اخباریگری او غلبه دارد. میوی به سوی اصولیان است. اصول

رجالی احادیث کتب اربعه را متاثر از اخباریان دانست ولی دیدگاه او درباره جواز اجتهاد و تقلید، استدالل به 

یث به چهار چنین تقسیم حدظواهر قرآنی، حجیت اجماع را حاکی از دوری وی از اخباریان به شمار آورد. هم
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قسم، عدم حصر فهم قرآن و احادیث نبوی )ص( در امامان معصوم )ع(، پذیرش دانش کالم مرسوم، اعتقاد به اصل 

اند ای مخالف اتخاذ کردهکنند، زیرا در همه این موارد اخباریان شیعهبرائت از مشی غیر اخباری عالمه حکایت می

 گری وی غلبه دارد. گری عالمه بر جانب اخباریصولیق( . بنابر این جانب ا1424)نک: استر آبادی، 

بن  دیس هیشب یمسائل حت نیدر ا یکند و مواضع ونمی تیتبع انیاز اخبار یعالمه در مسائل اعتقاد دتردییب

تکلم  تریعقل یعیدو اندشمند ش نیو از ا ستین یثان دیصدوق و شه خیو ش -کالم  جدی منتقد  –طاووس 

 است.   دهیورز

القاء  نای»عل اتیشمرده شده است. عالمه بر اساس روا دیمنع اجتهاد و تقل یگریاخبار یهااز شاخصه یکی

(. 245 /2 :140۳ ،یالتفرع« بر جواز استنباط احکام از عمومات حکم داده است )مجلس کمیو عل کمیاالصول ال

و اجتهاد  دیتقل رشیدارد که از پذ یانیب بتیغ وازج جائز است. در موارد دیاجتهاد و تقل یعالمه مجلس دگاهیاز د

انجام  یطیطبق شرا ینه نیا دیبا یاست ول بتیاز موارد جواز غ یکیاز منکر  یمعتقد است نه شانیدارد. ا تیحکا

که  یدر صورت یاز منکر علم به منکر بودن آن کار داشته باشد ول یاست که ناه نیآن ا طیاز جمله شرا ردیگ

جائز  بتیاز منکر و غ یداند نهیکند که آن فعل را حالل معمل می یمجتهد یمقابل به را طرفاحتمال دهد 

داند و معتقد یمجتهدان م یخطا انیرا ب بتیچنین مورد ششم از موارد جواز غ(. هم412 /2 :1۳۷6)همو،  ستین

(. 414( مثاب و مأجورند )همان، هاست و هر دو مجتهد )نقدکننده و نقد شوند یدر واقع نقد علم بتیغ نیست که اا

 :140۳استناد کرده است )همو،  اتیو روا اتیاعم از اصول و فروع به ظواهر آ یاریچنین عالمه در موارد بسهم

باشد. نه تنها عالمه به  امدهیهم ن اتیآ لیدر ذ یتیو ...( هر چند روا104 /58 ؛108 /1۷ ؛4۳ /6 ؛2۷۷ /2

 زین اتیآ یبه ظواهر مفهوم یکند بلکه در مواضع متعددبه آنها تمسک می وتوجه داشته  اتیآ یظواهر منطوق

 انیخالف اخبار. عالمه بر داندیمفهوم و حجت م نترییمفهوم شرط را قو میمفاه انیاز م یاستدالل کرده است. و

 (.41۳ /1داند و به آن استدالل کرده است )همو، یاجماع کاشف را حجت م

از  یاریکه بس رایگردد ز یتلق یبودن و یبر اخبار یلیبه عنوان دل تواندینم زیبا فلسفه و عرفان ن یمخالفت و

 .اندهم با فلسفه و عرفان مخالف بوده انیاخبار ریغ

 یکه از قواعد اصول نیا ایارجاع داده است  انیو اصول یدر آثار خود به کتب اصول یعالمه در موارد متعدد

و همو، 169 /15 ؛19۷ /1 :1406و همو، 252، 68 ؛۳00 /65 ؛101 /62 :140۳استفاده کرده است )همو، 

 یعلم اصول از سو رشیبر پذ یاهتواند نشان( که می۷4 /20 ؛۷5 /15 ؛2۳۷ /11 ؛411 /8 ؛115 /۳ :1404

 ننگاشته است.   یکتاب اصول کیباشد هر چند خود  یو
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ای از ج. حد وسط بین اخباری و اصولی: با توجه به این که عالمه برخی مواضع اصولیان را قبول دارد و پاره

توان به صورت صد در صد  وی را اصولی یا اخباری اند که نمیمدعیات اخباریان را پذیرفته است بعضی قائل شده

 ( 5۷ /1۳۷8نامید )عابدی، 

گری بر اساس آن چه در دو دیدگاه قبلی روشن شد، شواهد اصولی بودن مرحوم مجلسی بیشتر از قرائن اخباری

 .باشداوست. بنابر این حد وسط پنداشتن وی چندان به حق و صواب نمی

 گیرینتیجه

های نقلی است. وی به شدت با مت دانشگرایش عالمه مجلسی همان گونه که از آثار وی نیز نمایان است به س

داند. از بین سه مکتب فلسفی بیشترین علم فلسفه مخالفت کرده و  تعالیم فلسفی را در تضاد با قرآن و اسالم می

سینا است. به صورت گذرا به مکتب اشراق نیز اشاره کرده و آن را مخالفت وی با مکتب مشاء و بنیانگذار آن ابن

شود. هر چند با فلسفه مخالفت ای به حکمت متعالیه در آثار وی مشاهده نمید ولی هیچ اشارهداننیز مردود می

های فلسفی در مباحث کالمی استفاده کرده است. بررسی ادله وی درباره مخالفت کند در عین حال گاه از آموزهمی

 با فلسفه از عدم تسلط و تخصص وی در این دانش حکایت دارد. 

ت. در عین حال از عرفان مرحوم مجلسی با عرفان مصطلح؛ چه عرفان نظری و چه عرفان عملی نیز مخالف اس

توان آن را در قالب عرفان مصطلح ارزیابی کرد. به داند که نمیکند و آن را عرفان واقعی میخاصی صحبت می

 رسد وی نتوانسته است در عرفان مصطلح بین عرفان صادق و کاذب تفکیک ایجاد کند.نظر می

ت و وی را باید فقیه و اصولی به شمار آورد. هر نگاه عالمه مجلسی به دانش فقه و اصول فقه نگاه مثبتی اس

چند تشابهاتی بین عالمه مجلسی و اخباریان وجود دارد ولی اصولی اخبارگرا خواندن عالمه به حق و صواب 

 باشد.می ترنزدیک
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