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سخن سردبير

ً
فراينــد کســب دانش ،غالبا با آموزش آغاز میشــود؛ ولی با پژوهــش ادامه مییابد .درواقع
ابعــاد و مرزهــای گوناگون آموزش ،با پشــتوانه پژوهــش به پيش مــیرود؛ بنابراين نظامهای
برتر آموزشــی ،در کنار فعاليتهای آموزشــی ،سهم ويژهای برای پژوهش قرار داده و بهتدریج،
طالبــان دانــش را وارد فراينــد پژوهش میکنند .در نظام آموزشــی کهن و ســابقهدار حوزههای
علميــه نيــز اين فرايند بهخوبی قابل مشــاهده بوده اســت .اينک و پس از پيروزی شــکوهمند
انقــاب اســامی کــه تعاليم حــوزوی در قالب ســاختارها و ســازمانهای تحوليافتهتری ادامه
دارنــد و طــاب و دانشــجویان خواهــر نيز در کنار طالب بــرادر ،به تحصيل علوم دينی اشــتغال
جدی دارند ،شاهد فعاليتهای مبارک و جدی بخش پژوهش ،برای ارتقاء وضعيت تحصيلی
خواهران حوزههای علميه هستيم.
از اقدامات قابلتقدیر در اين حوزه ،ايجاد فضايی برای کارورزی پژوهش و نيز بسترسازی
برای انتشــار آثار و نتايج پژوهشهای اوليه دانشپژوهان حوزوی اســت که بهخوبی ،امکان
حضور دانشپژوهان را در فضای پژوهشی فراهم میکند .بهیقین ،پژوهش نيز مانند آموزش،
بايد گامبهگام پيش رود و دانشپژوه با گذر از هر مرحله ،خود را يک گام به مراتب باالتر ارتقا
دهد؛ ازاینرو شايسته است از کسانی که با همت و درايت ،مقدمات و بسترهای الزم را فراهم
کردهاند ،تقدير گردد .در همین راستا ،هم از معاونت پژوهش جامعة الزهراء؟اهع؟ و هم از طالبی
کــه در انجمنهــای علمــی و پژوهشــی گوناگون ،اين فعاليتها را ســامان دادهانــد ،صميمانه
سپاسگزارم.
مجله داخلی انجمن کالم ،با عنوان کالمپژوهی شــیعه ،مجله مبارکی اســت که در اختيار
دانشپژوهــان جــوان قرار گرفته اســت تا اولين نگارشهای پژوهشــی آنها را بــه جامعه علمی
ارائــه نمايــد .مجموعــه مقــاالت ايــن شــماره ،از نگارشهای اســاتيد و دانشپژوهــان فعال در
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انجمن علمی کالم اســامی اســت که پس از طی کردن دورههای آموزشــی خود در رشــته کالم
اسالمی ،وارد مرحله بعدی رشد علمی خويش ،يعنی پژوهش در عرصه کالم اسالمی ،شدهاند.
پرواضــح اســت کــه گامهای نخســتين پژوهشــی ،امــکان ارتقا و تکامــل را خواهند داشــت که
انشاءاهلل در مراحل بعدی فعاليتهای طالب و دانشپژوهان ،شاهد آن خواهيم بود.
در اين شــماره از مجله ،شــش مقاله علمی منتشــر شــده کــه حاصل پژوهش نويســندگان
بــوده اســت .الزم به ذکر اســت هرگــز ارزش علمــی اطالعات ارائهشــده در اين مقــاالت ،کمتر از

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

ارزش علمــی مقــاالت پژوهشــی نيســت .درواقع تجربــه و دانش بهدســتآمده در طــول برخی
فعاليتهای جانبی پژوهشــی ،بهصورت گزارشــی کوتاه ،در اختيار فعاالن جوان اين حوزه قرار
گرفته است.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

در پايــان اعــام مــیدارم ،مجلــه داخلــی کالم ،دســت يــاری و حمايــت ب هســوی تمــام
پژوهشگــران _ بهویــژه طــاب و دانشــجويان جــوان حــوزه کالم اســامی _ دراز کــرده و از
فعاليتهای پژوهشــی ايشــان اســتقبال میکند .همچنين از مجموعه کارشناســان پژوهش و
دانشپژوهــان انجمــن کالم اســامی جامعــة الزهراء؟اهع؟ ،بهويــژه دبير پرتــاش و پيگير انجمن
کالم اسالمی ،سرکار خانم رئوفی تبار ،بابت تمامی زحمات و حمايتهايشان ،صميمانه تشکر
میکنــم .انشــاءاهلل خــدای تعالی ،به مجموعــه فعاليتهای مخلصانه ايــن مجموعه ،خير و
برکت عنايت فرمايد .آمين يا ربالعالمین
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اصول آموزشی اهلبیت؟مهع؟ در تبیین اعتقادات
محمد توکلی جوری1

چکیده
وقتــی ابعــاد مختلــف ســیره ائمــه هــدی؟مهع؟ از قبیــل ســیره علمی ،عبــادی ،سیاســی ،نظامــی ،فردی،
اجتماعــی ،تربیتــی ،خانــواده و ...مــورد بررســی قرار میگیرد ،به حســب نیــاز به عقایــد صحیح و روش
یشــود که «اهلبیت؟مهع؟ در بیان عقاید ،چه اصول ،سیره
مناســب برای تبیین آن ،این ســؤال مطرح م 
و روشــی داشــتهاند؟ و چرا ســیره علمی و عملی اهلبیت؟مهع؟ به گونهای بوده است که بشر قادر است بر
اساس آن ،همه خألهای مورد نیاز برای رسیدن به کمال الیقش را پر نماید؟»
به دنبال پاســخ به این ســؤال ،بررســی افعــال ،اقوال و تقریرات حضرات ایشــان ،ما را بــه این رهنمون
مینمایــد کــه اهلبیــت؟مهع؟ در بیــان و تفهیــم اعتقــادات ،از اصــول ،شــیوهها و روشهــای کارآمد بهره
میبردنــد کــه ایــن هم با توجــه به مبانــی قرآنمحوری ،ســنتمحوری ،توجه به عقــل و اعتدالگرایی
ایشــان اســت .در مقاله پیش رو ،سعی گردیده اســت اصول آموزشی مد نظر اهلبیت؟مهع؟ ،از قبیل اصل
توجــه بــه ارتباط با مخاطــب ،ایجاد انگیزه ،ایجاد تفکــر و تفقه و تحرک علمــی و ...در بیان اعتقادات
_ کــه البتــه منحصــر در بیــان عقاید هم نیســت _ مورد توجه قــرار گیرد که آن ،مقدمهای اســت بر اینکه
روشها و شــیوههای کاربردی ایشــان در تبیین اعتقادات نیز مورد دقت و اســتفاده قرار گیرد که انشــاء
اهلل در شمارگان آینده به آنها پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی :اصل ،روش ،شیوه ،اهلبیت؟مهع؟ ،آموزش ،عقاید.

 .1سطح  4مرکز تخصصی کالم اسالمی ،مدرس مرکز تخصصی کالم و جامعة الزهراء؟اهع؟؛
Mohammadtj267@yahoo.com
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مقدمه
« ...إن اهلل واحــد أحــد متوحــد بالوحدانية متفرد بأمره ...حنــن ...أمناؤه عیل وحيه و
خزانه عیل علمه و وجهه الذي يؤیت منه و عينه يف بريته و لسانه الناطق و قلبه الواعي
و بابــه الــذي يــدل عليه و حنن العاملون بأمره و الداعون إیل ســبيله بنا عرف اهلل و بنا
عبداهلل حنن األدالء عیل اهلل و لوالنا ما عبداهلل( ».شیخ صدوق 1398 ،ق ،ص)152

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

علــم کالم از کهنتریــن علــوم دینــی و دانشهــای بشــری اســت .یکــی از مهمتریــن اهــداف
و رســالتهای ایــن علــم ،تبییــن و تثبیــت عقایــد دینی و پاســخگویی به اشــکاالت و شــبهات
در این زمینــه اســت .ایــن رســالت ،یکــی از شــئون پیامبــران و رهبــران الهــی بــوده اســت
و بدین ســبب میتوان گفــت تاریــخ علــم کالم بــا ادیــان آســمانی آغــاز شــده اســت .ایــن

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

علم در تاریــخ اســام و در حــوزه معــارف دینــی ،از جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــوده و مــورد
اهتمام ویــژه ائمه معصومــان؟مهع؟ قرار داشــته اســت1؛ ازایــنرو علــم کالم در گذشــته ،توجــه
رجال و شــخصیتهای علمــی بســیاری را بــه خود جلــب نمــوده و تصنیفــات و آثــار علمــی
گرانبهایی از آنان برجای مانده اســت که از ذخایر ارزشــمند فرهنگی و دینی به شــمار میرود؛
ا گرچــه ا کثــر مستشــرقان (ا گــر نگوییــم همه) و برخــی دانشــمندان اســامی ،بــا انگیزههــای
متفاوت ،میکوشــند تا اصالت علم کالم اســامی و ادله برگرفته از کالم بزرگان اســامی را مورد
تردیــد قــرار داده و بــر پایه فرضیات و احتماالت بیپایه ،کالم اســامی را متأثر از کالم مســیحی
یا یهودی ،معرفی نموده و متکلمان اســامی را مقلدان اربابان کلیســا و فیلســوفان و متکلمان
مســیحی بــه شــمار آورنــد و براهینــی چــون برهــان افتقــار و روش تمانع ابــن میمــون در اثبات
ً
خداوند را به یوحنای دمشــقی بازگردانند (رک :ولفســن)1369 ،؛ اما اینگونه اظهارنظرها حقیقتا
شگفتآور بوده و احتمال مغرضانه بودن آنها را تقویت مینماید؛ زیرا هرکس کمترین آشنایی
بــا قــرآن ،احادیث نبــوی ،نهجالبالغه و روایات ائمه معصومان؟مهع؟ داشــته باشــد ،میداند که
« .1يــا عــي ال تقاتلــن أحــدا حــی تدعــوه و امي اهلل ألن هيــدي اهلل عیل يديك رجــا خير لك مما طلعت عليه الشــمس و
غربــت و لــك والؤه يــا عــي» (کلینــی 1407 ،ق ،ج ،5ص ،28بــاب وصية رســول اهلل؟ص؟ و أميــر المؤمنين؟ع؟

فی الســرايا)؛ ذیل این بحث( ،ر .ک :مطهری ،بیتا ،ج ،3ص )94و نکاتی که پیرامون «هشــام بن حکم»
دراین باره که هشام متکلم را نسبت به فقها و حدیثشناسان در جای باالتر مجلس مینشاندند .همچنین
(ر .ک :کلینی 1407 ،ق ،ج ،1کتاب الحجة).
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براهیــن یادشــده ،بــا بهتریــن اســلوب در قرآن و روایــات آمده اســت .متکلمان اســامی فقط از
وحی الهــی و رهنمودهــای پیشــوایان معصــوم؟مهع؟ خود الهــام گرفتهاند .در این مــورد ،کلمات
نورانــی اهلبیــت؟مهع؟ ،مناظــرات و باألخــص خطبههــای توحیــدی امیر مؤمنــان علی؟ع؟ نقش
ممتازی دارد.
تحقیــق پیــش رو ،بــا عنــوان «اصول آموزشــی اهلبیــت؟مهع؟ در بیــان اعتقــادات» درصدد
بیــان قواعــد و اصولی اســت که ائمه هدی؟مهع؟ در تبیین و شناســاندن معــارف اعتقادی به کار
بردهانــد .درواقــع هــدف این پژوهش پاســخ به این پرســش اســت که اهلبیــت؟مهع؟ در وضوح
بخشی ،آموزش ،تبلیغ و تفهیم و به عبارت دیگر ،در تبیین مسائل اعتقادی ،با توجه به تنوع
مخاطبان آنها ،چه اصولی را مد نظر داشتهاند.
اهلبیت عصمت و طهارت؟مهع؟ پرداخت که البته به خاطر گستردگی بحث از شیوهها و روشها،
الزم اســت مقالههای ّ
مجزایی در این خصوص تدوین شود که انشاءاهلل در شمارههای آینده
مطرح خواهد شــد .بطور خالصه میتوان گفت مقاله پیشرو و همچنین مقالههای پیوســت
شــده در آینــده ،درصــدد یک نــوع «روششناســی اهلبیــت؟مهع؟ در تبیین اعتقادات» هســتند.
اهمیت و فواید روششناســی اهلبیت؟مهع؟ آن اســت که باعث توانمندی در به روز بودن پاسخ
به پرســشها ،پیاده کردن ســیره عملی ائمه؟مهع؟ ،کارآمد شــدن در پاسخ به سؤاالت و شبهات و
همچنین باعث آ گاهی بیشتر برای توجه نمودن به مباحث مهمتر میشود.
بــا بررســی پیشــینه تحقیق ،تاکنون کتاب مســتقلی دراینبــاره تألیف نگردیده اســت؛ اما
میتــوان بحثهایــی از ایــن قبیــل را در کتبــی چون شــیعه در اســام ،علی؟ع؟ و فلســفه الهی،
شیعه (مذاکرات عالمه طباطبایی با هانری کربن) اثر عالمه طباطبایی ،سیری در نهجالبالغه،
آشــنایی با علوم اســامی ،بخش کالم اســامی و اصول فلســفه و روش رئالیسم اثر استاد شهید

مرتضی مطهری ،االلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل اثر آیتاهلل جعفر سبحانی ،شرح
حکمت متعالیه اسفار اربعه اثر آیتاهلل جوادی آملی و کتبی از این دست ،یافت.
برای این تحقیق ،دو هدف کلی در نظر گرفته شده که عبارت است از:
1.ارائــه اصــول نــاب وحیانــی بــرای روشهــای تبییــن ،تبلیــغ و آمــوزش عقایــد دینی به

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

بــا روشــن شــدن این مطلــب ،میتوان بــه ذکــر «شــیوهها» و «روشهایی» مورد اســتفاده
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پژوهشــگران و محققــان دینــی ،بویژه طالب و مبلغــان معارف دینی و حتــی آموزگاران
در حوزههــای آمــوزش و پــرورش ،در دفــع شــبهات و همچنیــن اســکات مخاصمــان و
مغالطهگران.
2.بیان این مطلب که معارف اهلبیت؟مهع؟ ،مملو از نکات دقیق و دارای اتقان و استحکام
عقلی ،منطقی و کارآمداســت و در حقیقت معارف آنهاســت که ســیرابکننده تشــنگان

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

َ
ََ ُ
َّ أ ْ َ َ ُ َ ْ َ
معارف عرشی و الهی است و به حق <الل ُه �عل ُم ح يْ� ث� ي� ج�ع ُل ِر َسال ت�ه>( .انعام)124 /

اصول آموزشی اهلبیت؟مهع؟ در بیان اعتقادات
اصــول آموزشــی عبــارت اســت از مجموعــه قواعــد کلــی آموزشــی کــه بــر اســاس مبانــی و
اهداف آموزشــی ،انشــاء شــده و راهنمــای عمــل آمــوزگار قــرار گرفتــه و رفتــار آموزشــی او را

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

شــکل میدهد و او را در رســیدن به هدف ،یاری میکند .اصول آموزشــی به منزله راهنماهایی
اســت که به آموزگار کمک میکند تا محتوای روشها و فنون آموزشی مناسب را انتخاب کند.
ً
اصــول آموزشــی ،متعــدد و متفــاوت اســت و همانطور کــه قبال بیان شــد ،مــا درصددیم برخی
اصــول را کــه از ســیره روشــنگری و آموزشــی اهلبیت؟مهع؟ به دســت میآیــد را مورد بررســی قرار
دهیــم؛ چرا کــه توجــه و بهرهبرداری از آنها ،تعالی آموزشــی ،بــه ویژه در معــارف اعتقادی را به
همراه دارد.
 .1 .1اصل جلبتوجه و ارتباط با مخاطب
ّ
یــک امــر الزم و ضروری برای معلم ،آن اســت کــه باید پیش از هر چیز ،توجــه متعلم را به خود
ّ
جلب نماید؛ چراکه آموزش ،بدون برقراری رابطه با متعلم ،امری ناممکن است و معلم راه به
جایــی نخواهــد برد .اهلبیت؟مهع؟ به این امر توجه کامل داشــتهاند و بــه انحاء گوناگون ،ابتدا
توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و سپس به بیان محتوای آموزشی پرداختهاند اصولی را
بکار برده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره مینماییم:
الف) طرح سؤال
طــرح ســؤال از مخاطبــان ،به خوبــی ،آنهــا را متوجه معلم مینمایــد .اهلبیت؟مهع؟ بــا عباراتی

ََ

َ
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همچــون «هل ادلکــم»« ،1اال ادلکم»« ،2اال اخبرکــم»« ،3أتعلمون»« ،4أ ْل َت ْعل ُمــوا» 5و عباراتی از
این سنخ ،این کار را انجام میداده اند.
پیامبر؟ص؟ در روز غدیر خم به مردم فرمودند« :آیا میدانید که من از خود شما بر شما برتری
دارم؟» (مظفــر 1422 ،ق ،ج ،4ص )331یــا اینکه در مورد امام حســن؟ع؟ و حســین؟ع؟ فرمودهاند:
«آیا شــما را به کســانی که جد و جده آنها ...پدر و مادر آنها ...عمو و عمه آنها بهترین هســتند،
راهنمایی کنم؟» (بحرانی ،بیتا ،ج ،6ص)295

ب) ایجاد سؤال در ذهن مخاطب
اگر استاد بتواند مطلب علمی را به گونهای بیان نماید که در ذهن شاگرد سؤالی ایجاد گردد،
در ایــن صورت اســت که مخاطــب وارد بحث میگردد و با توجه کامل ،به ســخن معلم گوش
بــه کار گرفتــه و در ذهــن مخاطبشــان ســؤال ایجــادو آنــان را متوجــه مطلــب مد نظــر خویش
مینمودند .پیامبر اسالم؟ص؟ فرمودند:
«از نابودکننــده لذتهــا بپرهیزیــد! عــرض شــد نابودکننــده لذتهــا چیســت؟
فرمودند :مرگ؛ همانا زیرکترین مؤمنان ،کســی اســت که بیش از همه به یاد
مرگ و بهتر از همه ،آماده مرگ باشد»( .مجلسی 1404 ،ق ،ج ،79ص)167

ج) تأکید بر اهمیت موضوع
ایــن عامل در ســیره آموزشــی پرورشــی اهلبیت؟مهع؟ به خوبــی و به وفور نمایان اســت .حضرت
مدبــر و ّ
علــی؟ع؟ در بحــث ّ
مقدر عالم ،میفرمایند« :پس انديشــه كن در آفتــاب و ماه و درخت و
 .1رک :تستری 1409 ،ق ،ج ،5ص 18و 11؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،6ص :295الباب السابع و املائة حديث األعمش
مع املنصور....
 .2رک :امینی 1427 ،ق ،ج ،9ص :364عهد النيب األقدس؟ص؟ إيل عثمان؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،1ص :164الباب
الثاين عشر يف نص رسول اهلل؟ص؟ عیل عيل بن أيب طالب؟ع؟....
 .3رک :تستری 1409 ،ق ،ج ،9ص :182االول ما رواه عبد اهلل بن عباس....

 .4رک :مظفر 1422 ،ق ،ج ،4ص :326املطلب األول :يف صحته ،...ص321؛ امینی 1427 ،ق ،ج ،2ص:352
قراين معينه....

 .5رک :مظفــر 1422 ،ق ،ج ،4ص :331بــه نقــل از خصائــص اإلمــام علــي؟ع؟ ،ص ،79ح 90و ســنن الكبــری
نسائي ،ج ،5ص ،135 _ 134ح.8480

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

میســپرد .ائمــه معصومیــن؟مهع؟ برخی مواقع مطلب مبهم ،مشــکل یا نامفهوم را در بیاناتشــان
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گياه ...كه نشــانههای روشن پروردگارند ».ســپس اهمیت موضوع را اینگونه نشان میدهند:
«پس وای بر آنکس كه تقديركننده را نپذيرد و تدبيركننده را انكار كند( ».نهجالبالغه ،خطبه )185

د) استفاده از تکیهکالمها و مخاطب قرار دادنها
عبارتهــای خطابــی یــا تکیهکالمهــا ،عــاوه بــر بیــان اهمیــت موضــوع ،توجــه مخاطــب را
برمیانگیزد؛ زیرا اینگونه کلمات در حکم ندایی اســت که متوجه تکتک افراد شــده و آنها را

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

فــرا میخوانــد .عباراتی چون« :اهیا الناس»« ،عبــاداهلل»« ،یا ّ
بین» و ،...در کالم ائمه هدی؟مهع؟

این رسالت را دارد .در خطبه پیامبر اسالم؟ص؟ در حجة الوداع و در آستانه بیان امامت و خالفت
امیــر مؤمنــان؟ع؟ ،هفــت بار از عبارت «اهیا الناس» اســتفاده شــده اســت( .ابن بابويــه1376 ،ش،

ص 65جلســه  )15البتــه ایــن کلمــات ،بــا توجه بــه شــرایط و ویژگی مخاطبــان ،میتوانــد متغیر

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

باشــد؛ در خطابهای فردی نیز نام یا عنوان مخاطب را میتوان به این هدف مورد اســتفاده
قــرار داد؛ بــرای مثــال ،تکیهکالم «یا کمیــل» حضرت امیــر؟ع؟ در وصیت به ایشــان که نزدیک
بــه پنجــاه مرتبــه تکرار میشــود( ،ابن شــعبه حرانــی 1404 ،ق ،ص )171نشــان از اهمیت موضوع و
همچنین توجه دادن ایشان دارد.
 .1 .2اصل ایجاد انگیزه
یکــی دیگــر از اصول آموزش و تبیین معارف در ســیره معصومیــن؟مهع؟ این که انگیزه و رغبت به
یادگیــری را از راههــای گوناگــون ،در شــاگردان ایجــاد کرده و یــا تقویت نمایند؛ چــرا که یکی از
مهمتریــن عوامــل مؤثــر در امر آموزش ،ایجــاد رغبت و انگیــزه در دانشپژوه اســت .انگیزه به
اعتبــار عامــل آن ،دو گونــه اســت :درونــی و بیرونی .انگیــزه درونی ،انگیزهای اســت که عامل
ً
برانگیزنــده آن ،درون خــود فــرد باشــد؛ بــه گونــهای کــه مثــا در فرا گیــری علم بــا وجود حس
کنجکاوی ،فرد از درون ،نسبت به یادگیری اشتیاق پیدا کند و دیگر نیازی به تشویق بیرونی
نداشته باشد .وجود یک نیاز درونی میتواند تأثیرات عمیق و زیادی در یادگیری داشته باشد
ً
و ا گر در کسی وجود داشته باشد ،معموال در پیشرفت و ادامه کار ،به آسانی متوقف نمیشود،
برخــاف انگیــزه بیرونــی کــه بــرای تحقــق آن ،بــه تشــویقکنندههای بیرونی همچــون وعده
پــاداش ،نیــاز اســت؛ به عبــارت دقیقتــر ،میتوان گفــت انگیزه که خــود ،امری درونی اســت
عواملاش یا بیرونی است یا درونی .برخی از این عوامل ایجاد انگیزه عبارت است از:
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الف) توجه دادن به عدم آ گاهیها
ائمه هدی؟مهع؟ گاهی سعی مینمودند افراد را به جهلشان آ گاهساخته و پس از ایجاد احساس
ش میکردند ،امام هــم به آموزش آنان
نیــاز در آنهــا و رســاندن به جایی که از امــام ،طلب آموز 
اقدام میکردند .این کار نه به خاطر بخل علمی بود؛ چرا که بخل از ســاحت پاک مظاهر جود
الهی به دور است؛ بلکه به خاطر ایجاد انگیزه ی موثر بوده است .امام به زندیقی که با مالک
پوزیتیوستی و اصالة الحس جهت خداشناسی خدمت ایشان رسیده بود ،فرمود:
«قبول داری كه زمين زير و زبری دارد؟ گفت :آری .فرمود :زیر زمین رفتهای؟
گفت :نه .فرمود :پس چه ميدانی كه زیرزمین چيســت؟ گفت :نمیدانم؛ ولی
گمــان میكنــم زیرزمیــن چيزی نيســت! امــام فرمود :گمــان ،درماندگی اســت
رفتــهای؟ گفــت :نــه .فرمود :میدانی در آن چيســت؟ گفت :نــه .فرمود :آيا به
مشــرق و مغــرب رفتــهای و پشــت آن دو مكان را نظــاره نمــودهای؟ گفت :نه.
فرمــود :شــگفتا از تــو كه نه به مشــرق رســيدی و نه بــه مغرب؛ نه بــه زمين فرو
شــدی و نه به آســمان باال رفتی و نه از آن گذشــتی تا بدانی پشت سر آسمانها
چيســت و بــا ايــن حال ،آنچــه را در آنها اســت منكر گشــتی .مگــر عاقل چيزی
را كــه نفهميــده انــكار میكنــد؟! زنديــق گفــت :تــا حــال كســی غير شــما با من
اینگونه سخن نگفته بود .امام فرمود :بنابراين تو در اين موضوع شک داری
كه شــايد باشــد و شايد نباشــد! گفت :شــايد چنين باشــد .امام فرمود :ای مرد،
كســی كــه نمیداند بــر آنكه میداند برهانــی ندارد ،نادان را ّ
حجتی نيســت...
راوی گويــد :فــرد زنديق به دســت امام ايمان آورد و حضرت پــس از اینکه او را
به ندانســتههایش آ گاه کرد و از جهل مرکب در آورد ،به هشــام فرمود :او را نزد
خود بدار و تعليمش ده( ».کلینی 1407 ،ق ،ج ،1ص)73

ب) ترغیب و تشویق به علمآموزی
مضامیــن دینــی حاوی ســفارشهای فراوانــی بر آموختن علم بــه ویژه علم دیــن ،خاصه علم
عقایــد ،بــه عنوان «رأس العلم» (شــیخ صــدوق 1398 ،ق ،ص« ،)284اول الدین» (ابن ابی الحدید،

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

نســبت بــه چيــزی كه بــه آن يقيــن نتوانی كرد .ســپس فرمــود :به آســمان باال
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 1404ق ،ج ،1ص« ،)72اصــول دیــن» (طوســی ،بیتــا ،ص« ،)1فقــه اکبــر» (تفتازانــی 1409 ،ق ،ج،1

ص )164و ،...است.
رســول خــدا؟ص؟ طلــب علم بر هــر مســلمان را واجب و جوينــدگان علم و دانــش را محبوب
خداونــد میدانــد( .کلینــی 1407 ،ق ،ج ،1ص )30امیرمؤمنــان؟ع؟ پختگــی در دی ـنداری را در گرو
بــه دســت آوردن علم دين (شــناختهای دينــی) و عمل كردن به آن و همچنین کســب علم
را واجبتر از کســب مال دانســتهاند( .همــان) امام صادق؟ع؟ نیز بــا فضیلتترین و واجبترین

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

واجبــات بر انســان را خداشناســی و اقرار به بندگــی در برابر او میدانند( .مجلســی 1404 ،ق ،ج،4

ص )55از این قبیل مضامین دینی فراوان اســت که ســبب تشــویق مسلمانان به تحصیل علم
ش میدهد .ائمه؟مهع؟ در این سیره میکوشند تا انگیزه افراد
میشود و انگیزه درونی آنان را افزای 

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

را به یادگیری و علمآموزی افزایش دهند ،به گونهای که خود افراد مشتاقانه به تحصیل علم
بپردازند .عالوه بر این ترغیبها بر فرا گیری علم ،تشویقها و تکریمهای ائمه معصومین؟مهع؟

بــرای اهــل علــم و دانشپژوهــان ،عامــل دیگــری در ایجــاد انگیــزه بــوده اســت .امــام حســن
عسكری؟ع؟ میفرمایند:
«خبر به امام هادی؟ع؟ رسيد كه يكی از فقهای شيعه در بحث با فردی ناصبی
او را با ّ
حجت خود مجاب ساخته؛ به طوریکه رسوايی او را آشكار نموده است.
روزی آن فقيه شيعی بر حضرت هادی؟ع؟ وارد شد .در آن مجلس تشكی بزرگ
پهن شده بود آن فقیه خارج از آن نشسته بود و نزد آن حضرت ،مردمی بسيار
از جماعــت علويــان و بنیهاشــم گــرد آمــده بودنــد ،امــام؟ع؟ آن فقيه شــيعی را
پيوســته دعــوت بــاال رفتن نمود تــا اینکه بر روی آن تشــک بزرگ نشــانده و رو
به جانب او كرد .اين عمل بر اشراف حاضر در مجلس گران آمد ،علویان هيچ
ّ
هاشــميون رو به حضرت كرده گفت :ای زاده رسول خدا؟ص؟،
نگفتند ولی شــيخ
اینگونه فردی عامی را بر ســادات بنیهاشــم از اوالد ابوطالب و هاشــم ترجيح
میدهــی؟! حضــرت فرمودند :مبادا مشــمول افرادی شــويد كــه خداوند درباره
ایشــان فرموده« :آيا نديدی كســانی را كه بهرهای از كتاب (آســمانی) داشتند،
به ســوی كتاب الهی دعوت شــدند تا در ميان آنها داوری كند ،ســپس گروهی
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از آنــان( ،بــا علم و آ گاهی) روی میگرداننــد ،درحالیکه (از قبول حق) اعراض
دارنــد؟» (آلعمــران )23 :آيــا به حکم قــرآن تن میدهيد؟ گفتنــد :آری .امام؟ع؟

فرمودند :مگر خداوند نمیفرمايد« :ای كســانی كه ايمان آوردهايد ،چون شــما
را گويند كه در مجلسها (مجالسی كه با پيامبر؟ص؟ داريد يا همه مجالس ذكر)
جــای بگشــاييد [بــرای برادرانتــان] پس جای بگشــایيد تا خدای شــما را جای
بگشايد [در بهشت] و چون شما را گويند كه برخيزيد ،برخيزيد ،كه خدا كسانی
از شــما را كــه ايمــان آوردهانــد [به پايهای] و كســانی را كه دانش داده شــدهاند
به پايهها باال برد» (مجادله )11 :و برای دانشــمند مؤمن ،جز ترفيع بر مؤمن غير
عالــم رضايت نــداده ،همچنان که برای مؤمن ،جز ترفيع بر غير مؤمن رضايت
ايمان آوردهاند و كسانی را كه دانش داده شدهاند به پايهها باال برد» يا اینکه
فرمود :خدا كسانی از شما را كه دارای شرافت نسب هستند به پايهها باال برد؟!
مگر خداوند خود نفرموده« :آيا كسانی كه میدانند با كسانی كه نمیدانند برابر
میباشــند؟!» (زمــر )9 :پــس چگونه منكر اين ترفيع من نســبت بــه اين مرد كه
خدا او را باال برده ،شــدهايد؟ به تحقيق شكســت آن فرد ناصبی با دالیل الهی
كه خداوند فقط به او تعليم داده ،از هر شرفی در نسب باالتر است( »...طبرسی،
 1403ق ،ج ،2ص)455 _ 454

 .1 .3اصل ایجاد تفکر ،تفقه و ّ
تحرک علمی
آن کــس کــه میخواهد آ گاه به مســائل علمی شــود ،بایــد خود نیز در این زمینــه فعال و فهم و
تدبر داشــته باشــد؛ نه اینکه تنها دریافتکننده و منتظر بیان تمامی مطالب بماند .خواندن و
شنیدن تنها و حتی حفظ کردن کافی نیست؛ بلکه باید مطالب آموزشی را فهمید و در آن تفکر
کــرد و به جان نشــاند؛ اگرچه خواندن ،شــنیدن و گاه حفظ کردن ،الزمــه و مقدمه فهم و تفکر
است؛ ولی نباید به این مقدار ا کتفا نمود و چون منبع آب ،فقط ذخیره نمود؛ بلکه باید از این
مراحل مقدماتی گذشــت و به مرحله تفکر ،فهم و همچون چشــمه جوشــان ،جوشــش نمود.
عالمه شهید مرتضی مطهری؟ضر؟ دراینباره مینویسد:

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

نــداده .بــه من بگوييــد بدانم كه آيا خداوند فرمود« :خدا كســانی از شــما را كه

18

«اين مســئله كه بايد در افراد و در جامعه رشــد شــخصيت فكری و عقالنی پيدا
بشود ،يعنی ّقوه تجزیهوتحلیل در مسائل پيدا بشود ،يک مطلب اساسی است؛
يعنــی در همين آموزشها و تعليم و تربيتها در مدرســهها ،وظيفه معلم باالتر
از اينكه به بچه ياد میدهد اين است كه كاری بكند كه ّقوه تجزیهوتحلیل او
قــدرت بگيــرد؛ نه اينكه فقط در مغز وی معلومات بريزد كه اگر معلومات خيلی
فشار بياورد ذهن بچه راكد میشود( ».مطهری ،بیتا ،ج ،22ص)527

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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استفاده از آیات قرآن کریم نیز همین خصوصیت را دارد .آیات ،دارای بطون و الیههایی است
(فيض كاشــانی 1415 ،ق ج ،1ص )31میوه شــیرین حقیقی آن را کســانی میچشــند که اهل تدبر و
تعمق در آن باشند( .ابن ابن بابويه 1403 ،ق ،ص.)259

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

از امام چهارم؟ع؟ راجع به توحيد سؤال شد ،ایشان فرمودند:
«خــدای؟زع؟ میدانســت كــه در آخرالزمــان مردمــی محقق و موشــكاف میآيند؛

َ
ازاینرو ،سوره < قُ� ْل ُه َو ا َّلل ُه أ� َح ٌد> و آيات سوره حديد را كه آخرش < َو ُه َو َع ِل ي� ُم ب� ذَ� ِت
ا�
ِ
ُّ
الص ُد ِور> است نازل فرمود ،پس هر كه برای خداشناسی غير از اين جويد هالک
است( ».کلینی 1407 ،ق ،ج ،1ص)91

از ایــن روایــات به دســت میآید که همین آیات شــریفی که در دســت عموم قــرار دارد و حتی از
آن ،برداشــت توحیدی هم میشــود ،برای اهل دقت و ّ
تعمق ،قابلاستفادهتر است و گویا این
آیات برای استفاده دقیق و عمیق نازل شده است و راه غیر از آن ،به گمراهی میانجامد .کما
اینکــه حضــرت علی؟ع؟ فرمودنــد« :علمی که تفکر و قرائتی که تدبر در آن نباشــد ،خیر ندارد».
(ابن شعبه حرانی 1404 ،ق ،ص.)204
ایــن اصــل در ســیره ائمــه هــدی؟مهع؟ ،بیشــتر متوجه کســانی اســت که قصــد دارنــد عالم و
دانشــمند علوم دینی شــوند؛ چرا که مشی اهلبیت؟مهع؟ نســبت به عوام از مردم این بوده است
که مطالب مورد نیاز را در هر فرصتی به آنها تعلیم دهند؛ اگرچه عوام ،کوشش یا دقتهای باال
در این زمینه نداشته و نسبت به توانشان دریافت مینمودهاند؛ زیرا آموزش اولیه مسائل دینی
به عموم مردم ،از وظایف عالمان دینی ،به ویژه صاحبمنصبان الهی ،است .ائمه هدی؟مهع؟

همواره با ایجاد زمینه سؤال برای شاگردان یا با سؤال از آنها ،میکوشیدند که شاگردان خود را
ً
به کندوکاو در مسائل علمی وادارند؛ به گونهای که مثال پرسش را خود بیابند و پاسخ را از امام
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بجویند یا پیرامون سؤال امام تدبر داشته باشند؛ در این صورت ،پاسخ در برابر یک نیاز درونی
ّ
اســت و لذا مؤثر خواهد بود و متعلم ا گر اشــکال و ابهامی هم داشــته باشد با پرسش از امام ،آن
را رفع میکند .این باعث خروج از سطح شنیدن صرف و ورود به سطح فهم و عمق بخشیدن
به مســائل علمی میشــود .شــخصی خدمت امام علی؟ع؟ رسید و از ایشــان خواست که او را به
کار نیکی نصیحت کند تا با آن ،نجات یابد .امام؟ع؟ به چهار ســطح از ســطوح یادگیری ،یعنی
شنیدن (حفظ) ،فهم ،یقین و کاربرد اشاره کرده ،فرمودند:
«ای انسانها! گوش کنید سپس طلب فهم نمایید؛ سپس یقین نموده و پس
از آن بهکار گیریدّ ».
(ورام ،1410 ،ج ،2ص)161

 .1 .4اصل لحاظ ظرفیت د رآموزش
اســتفاده بهینه از اســتاد ،آسان شــدن کار بر معلم ،افزایش انگیزه برای تحصیل ،بیان و پاسخ
درخــور دادن و بــه دنبــال این مــوارد ،فهم و یادگیری عمیق اســت .انســانها ،گرچه به خاطر
شرایط محیطی ،ارثی و زیستی که قرآن هم بدان اشاره دارد (نسا32 :؛ حجرات13 :؛ زخرف،)32 :
دارای مشــترکات فراوانی هســتند؛ اما در بســیاری موارد ،از قبیل میزان عقل ،استعداد ذهنی و
قدرت فهم و...با یکدیگر تفاوتهایی دارند .حضرات معصومان؟مهع؟ در بیان معارف الهی ،بر
َ

َ

َّ

ْ َ

مبنــای ّ
«الن ُ
ــاس َم َع ِاد ُن ك َم َع ِاد ِن الذ َه ِب َو ال ِف ّضة» (کلینی 1407 ،ق ،ج ،8ص )177به این امر مهم،

توجه ویژهای داشتند .پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ در رعایت جهت تفاوت عقول مردم ،به عنوان
یکی از جهات تفاوت انســانها،میفرمایند« :ما انبیا ،مأموریم که در ســطح عقل و فهم مردم
با آنها سخن بگوییم( ».همان ،ج ،1ص.)51
پیامبر؟ص؟ به سلمان فارسی فرمودند:
«ای ســلمان! اگــر آنچــه تــو میدانــی بــر مقــداد عرضــه شــود او کافــر میشــود.
یشــود».
ای مقداد! اگر آنچه را که تو میدانی بر ســلمان عرضه شــود او کافر م 
(کشی ،1409 ،ص)11

در بیان دیگر آمده که ایشان میفرمایند:
«ای ســلمان ا گر آنچه را که تو میدانی به مقداد عرضه شــود او کافر میشــود و

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

توجــه بــه تفاوتهــا و قابلیتهــای افراد در حــوزه آموزش و پــرورش ،آثار ارزشــمندی همچون
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ای مقداد اگر صبر تو بر سلمان عرضه شود او کافر میشود( ».مجلسی 1404 ،ق،
ج ،22ص)353

ً
اوال انسانهای بزرگ هم تا این ّ
حد با هم متفاوتاند که ظرفیت
این بیان نورانی میرساند که
علــم دیگــری را ندارنــد و هر کــدام در هر مرتبهای از کماالت هم که باشــند ظرفیت خاص خود را
ّ
ّ
ً
داشته و مظروف مخصوص خود را پذیرا هستند .ثانیا ،هم معلم و هم متعلم ،به ویژه در معارف
دقیق و بلند الهی ،باید مراقب ظرفیت خود و دیگری باشــند و با توجه به آن ،مســیر علمآموزی

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

و آموزش را طی نمایند و اال هم خود و هم دیگران را به نابودی میکشانند .ابینصیرمیگوید:
«در مورد مســئلهای از امام رضا؟ع؟ ســؤال کردم ،ایشــان از پاســخ امساک کرده
و بیان داشــتند :اگر هر چه را شــما بخواهید برایتان بیان کنم ،برای شــما ضرر

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

خواهد داشت( ».کلینی 1407 ،ق ،ج ،2ص)224

درواقــع امــام؟ع؟ چــون این ظرفیــت را در مخاطــب نیافتند ،از پاســخ ،امتناع م ـیورزد؛ چرا که
اهلبیــت؟مهع؟ بــه خاطــر جایــگاه بلنــدی که در کمــاالت دارنــد بخــل در ساحتشــان ،آن هم در
جایی کــه اقتضــای عنایــت و جــود وجــود دارد و مانعــی هم نیســت ،راه نــدارد .بنابراین وقتی
انســانها را به طور کامل میشناســند ،اما امســاک از آموزششــان میکنند ،معلوم است قابلیت
قابل ،تمام نیست.
در انسانشناســی امــام معصــوم؟ع؟ و دادن پاســخ متناســب ،همیــن بــس کــه عبــداهلل بن
سلیمانمیگوید:
«از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم :آیــا چنانکــه برخی علوم به ســلیمان بــن داود؟ع؟

واگــذار شــد ،بــه امام 1نیز واگذار شــده اســت؟ امــام فرمودنــد :آری؛ بــرای مثال،
روزی فردی مســئلهای را از امام پرســید ،امام پاســخ داد .شخص دیگری همان
را پرســید ،امام پاســخ دیگری به او داد و شخص سومی نیز همان را مطرح کرد،
امام پاسخ سومی به او داد ....عبداهلل میگوید :سپس به امام صادق؟ع؟ عرض
کردم :آیا هنگامیکه امام جوابشان را میدهد ،آنان را میشناسد؟ ایشان فرمودند:
آیا قول خدا را نشــنیدهای که «همانا در این نشانههایی است برای هوشمندان»
 .1مــراد از «امــام» در ایــن روایــت ،یکی از امامان معصوم پیــش از امام صادق؟ع؟ یا امام باقر؟ع؟ اســت که این
سؤال در زمان امامت ایشان از امام صادق؟ع؟ پرسیده شده است.
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(حجر[ ،)75 :هوشــمندان] همان ائمه؟مهع؟ هســتند...؛ ســپس فرمودند :بله؛ امام
هرگاه به مردی نگاه کند او را میشناسد( »....کلینی 1407 ،ق ،ج ،2ص.)430
دربــاره قــدرت خداونــد متعــال ،از حضرت امــام صادق؟ع؟ و همچنین امام رضا؟ع؟ ســؤال شــد
مبنی بر اینکه آیا خداوند قادر است عالم را درون یک تخم [مر غ] قرار دهد ،بدون آنکه عالم
کوچک و تخم ،بزرگ شود؟ امام؟ع؟ پس از پرسش از تعداد حواس ایشان ،فرمودند:
«کوچکترین حواســت چشــم توســت و تو با این چشــم کوچک ،تمام عالم را
نظاره میکنی؛ پس خداوند ،عالم را با این همه عظمتش درون چشــم تو قرار
داده اســت؛ اینچنیــن خدایــی کــه قدرت دارد عالــم به آن بزرگــی را در کمتر از
یــک عدســی قــرار دهد میتوانــد آن را در یک تخــم 1هم قرار دهد بــدون اینکه
ســائل این جواب امام را پذیرفت و مجاب شــد؛ اما این ســؤال از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز
شــد و چون ســائل ،شخصی است که ظرفیت بیشتری نسبت به سائل از امام صادق؟ع؟ دارد،
حضرت در جواب ایشان میفرمایند :این کار امکان ندارد؛ نه اینکه خداوند قادر بر آن نیست
(ایــن کار محــال عقلی و ذاتی اســت و محــاالت ،متعلق قدرت قرار نمیگیرنــد) و در جای دیگر
و در پاســخ ســائلی دیگــر هم میفرماینــد« :وای بر تو! خداوند به عجز توصیف نمیشــود و چه
کســی قادرتــر از اوســت که میتوانــد زمین را صاف [و پهنــاور] و تخم را بــزرگ بیافریند ».فيض
كاشانی 1406 ،ق ،ج ،1ص)322
روایاتی از امام صادق؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ نیز نقل شــده که توحید خداوند مورد ســؤال واقع
شده و این دو امام به مقتضای مخاطبان ،دو پاسخ درخور و متفاوت بیان فرمودند3.

 .1شیئی به اندازه تخم مر غ همانند.
 .2برخی چون مرحوم فیض کاشانی در «الولفی» این جواب امام؟ع؟ را جواب جدلی و برخی برهانی میدانند.
(فيض كاشانی 1406 ،ق ،ج ،1ص( )79رک :سلیمانی آشتیانی و درایتی ،1387 ،ج ،1صص .)151 _ 150
« .3دخلــت عــی أيب عبــد اهلل؟ع؟ فقــال يل أ تنعــت اهلل قلــت :نعم قــال هات فقلت هو الســميع البصير قــال هذه صفة
يشــترك فهيــا املخلوقــون قلــت فكيــف ننعته فقال هــو نور ال ظلمة فيه و حياة ال موت فيــه و علم ال جهل فيه و حق ال

باطل فيه فخرجت من عنده و أنا أعلم الناس بالتوحيد( ».مجلسی 1404 ،ق ،ج ،4ص ،70باب  1نفی التركيب
و اختالف المعاني)...؛ عن ســعد بن ســعد قال :ســألت أبا احلسن الرضا؟ع؟ عن التوحيد فقال هو الذي أنمت عليه.
(همان ،ج ،3ص.)240

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

دنیا

کوچک شود و تخم بزرگ( ».فيض كاشانی 1406 ،ق ،ج ،1ص2)319
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شــیوه پرســش و پاســخ ،بــه عنوان یکی از شــیوههای آموزشــی به ویــژه در تبییــن معارف
اعتقادی ،در همین راستا قرار میگیرد؛ چرا که هر یک از شاگردان با توجه به عالقه ،استعداد و
تخصص خود ،پرسشهای خود را مطرح و از امام پاسخمیشنیدند .روش ائمه معصومان؟مهع؟

ً
غالبــا روش آمــوزش فــردی بود؛ به گونهای که در ایــن روش ،از مزایای روش آموزش انفرادی
امروزی استفاده و از عیوب آن پرهیزمیشد؛ زیرا یکی از عیبهای روشهای آموزش انفرادی
ً ّ
امروزی ،ترویج گوشهگیری و تشویق به انزوا است؛ چرا که در این روش ،غالبا متعلم از اجتماع

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

بــه دور اســت و بــا دیگــران ارتباطــی نداشــته و به تنهایــی از معلم یــا فضای مجــازی ،آموزش
میبیند؛ اما در ســیره معصومان؟مهع؟ همه در یک مکان گر د میآمدند و درعینحالی که مســئله
ارتباط با دیگران و استاد مطرح بود ،هر کس مسئله خاص خود را سؤال نموده و پاسخ درخور

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ت میکرد .افزون بر این ،ائمه هدی؟مهع؟ در شــرایطی که تربیت شــاگرد امکانپذیر بود،
را دریاف 
هــر یــک از اصحــاب خود را در رشــتههای خاص و با توجــه به اصل تفاوتهــای فردی ،یعنی
متناســب با ذوق ،اســتعداد ،عالقه و ظرفیت آنها ،پرورش میدادند؛ به گونهای که در هر یک
از رشتههای علمی آن روز ،اعم از فقه ،کالم ،ادبیات ،تفسیر و ،...کارشناسان زبردستی تربیت
میکردنــد .پــس امــر متخصص پروری که در این پژوهش به آن اشــاره شــده اســت نیز گویای
توجه آن حضرات به تفاوتهای فردی است.
 .1 .5اصل تناسب محتوا
ّ
ً
محتــوای آموزشــی حتمــا بایــد با شــرایط متعلــم از قبیــل نیازها ،زمــان و مکان آمــوزش ،روش
ً
آمــوزش و ،...متناســب باشــد؛ زیــرا این امر ،اوال در راســتای اصــل عملگرایــی در آموزش _ که
ً
بــه زودی بیــان خواهــد شــد _ و هماهنگ بــا آن و ثانیا در کیفیت آموزش ،تأثیر بســزایی دارد و
سبب رغبت به یادگیری و افزایش انگیزه یادگیری و همچنین موجب انس متعلمان با محتوا
و تعامل با معلم میشود.
تحقــق ایــن اصــل ،به دو صــورت انتخاب محتوا و متناســب بــا شــرایط و همچنین تغییر
شــرایط و متناســب بــا محتــوا ،ممکن اســت .در مــواردی کــه محتوا ثابت اســت به ناچــار باید
شــرایط مناســب را ایجاد کرد؛ ولی در مواردی که محتوا ثابت نیســت ،محتوا و شــرایط هر دو
تغییــر پذیرنــد .در ســیره ائمــه اطهار؟مهع؟ ،هــر دو صورت رخ داده اســت .از ابن عباس نقلشــده
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است که پیامبر؟ص؟ در روز عید قربان خطبهای خوانده و سؤالهایی از امور محترمی پرسیدند
که امروز چه روزی است؟ اینجا چه شهری است؟ این چه ماهی است؟ پس از شنیدن جواب،
فرمودند« :همانا خون شــما ،مال شــما و آبروی شــما بر یکدیگر ،مانند این روز ،در این شــهر و
در این ماه ،محترم اســت( ».شــیخ صدوق ،1362 ،ج ،2ص )487با این شــگرد ،پیامبر اســام؟ص؟

متناســب با شــرایط زمان و مکان ،محتوای آموزشــی خود را انتخاب کرده و توانســتند با ارائه
ایــن مطلــب ،به عادت دیرینه عرب ،در محترم نشــمردن جان ،مــال و آبروی همدیگر ،متذکر
شوند و احترام گذاشتن را به آنها تعلیم دهند .میمون بن عبداهلل میگوید:
«عــدهای نزد امــام صادق؟ع؟ آمدند تا حدیــث بیاموزند .امام بــه من فرمودند:
آیــا هیچکــدام از اینها را میشناســی؟ گفتــم :خیر .امام فرمودنــد :پس چگونه
برایشان مهم نیست که از چه کسی میآموزند .امام از یکی از آنها پرسید :آیا از
غیر از من نیز حدیث آموختهای؟ عرض کرد :بله؛ امام فرمودند :برخی از آنچه
شــنیدهای برای من نیز بازگو کن! گفت :من آمدهام از شــما حدیث بشــنوم ،نه
اینکه برای شما حدیث بگویم ...در نهایت ،امام؟ع؟ آنان را وادار کرد تا برخی
از آنچه آموخته بودند را برای ایشــان بازگو کنند؛ امام [چون میخواســتند این
نقل از هر کسی را نقد کنند و متذکر شوند که منش بیتوجهی به صحتوسقم
حدیــث مــردود اســت ،حدیث متناســب با وضــع آنان برایشــان بیــان کردند و]
فرمودنــد :پــدرم از جــدم نقــل میکردند کــه پیامبر اســام؟ص؟ فرمودنــد خداوند
ارواح را دو هزار ســال قبل از اجســاد آفرید ...هر کس ما اهلبیت؟مهع؟ را تکذیب
یهودی کر ،محشور میشود( »...کشی 1409 ،ق ،ص)396
کند روز قیامت
ِ

در ایــن مورد امام؟ع؟ برای اینکه محتوای آموزشــی را متناســب با وضعیــت آنان انتخاب کند،
ابتدا از وضعیت آموزشی و روحی آنان پرسیدند و سپس متناسب با آن ،مطالبی را در نقد منش
نقل و نسبت کذب به اهلبیت؟مهع؟ ،بیان کردند.
 .1 .6اصل عملگرایی
اصل عملگرایی در ســیره آموزشــی اهلبیت عصمت و طهارت؟مهع؟ به این معنا است که تالش

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

نــزد مــن آمدند؟ گفتم :اینان گروهی هســتند که از هر ســو حدیــثمیآموزند و
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آن بزرگواران بر این بوده است که مطالب آموزشی ،برای عمل آموخته شود و به آن منجر شود
و اال وزر و وبالی است که از آن باید به خدا پناه برد( .مجلسی 1404 ،ق ،ج ،14ص319؛ کلینی1407 ،

ق ،ج ،2ص )456تکیــه بــر ایــن اصــل ،هم از جهت تربیتــی و هم از جهت آموزشــی ،قابل توجه
است؛ چون علمی که در عمل به کار نیاید ،نهتنها بیفایده است که باری هم بر دوش دارنده
آن خواهــد بــود و لــذا از آن نــوع علــم باید پرهیــز کــرد( .مجلســی 1404 ،ق ،ج ،83ص ،18باب )38

پیامبر اسالم؟ص؟ فرمودند« :هر علمی ،باری است بر دوش عالم ،مگر اینکه ،به آن عمل شود».

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

(همــان ،ج ،2ص )38حضــرت علی؟ع؟ نیز فرمودند« :علــم بدون عمل ،دلیل و مدرکی برای خدا
علیه بندگان است( ».تمیمی آمدی ،1366 ،ص)45

ّ
همانطــور کــه در اصــل ایجاد تفکــر ،تفقه و تحــرک علمی بیان کردیم ،شــخصی خدمت
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موال علی؟ع؟ رسید و از ایشان خواست که او را به کار نیکی نصیحت کند تا با آن ،نجات یابد.
امام؟ع؟ به چهار ســطح از ســطوح یادگیری ،یعنی شــنیدن (حفظ) ،فهم ،یقین و کاربرد اشــاره
کرده ،فرمودند« :ای انسانها گوش کنید ،سپس طلب فهم نمایید؛ سپس یقین نموده و پس
از آن بــکار گیریــد( ».ورام 1410 ،ق ،ج ،2ص )161امام؟ع؟ آخرین مرحله مواجهه با علم که نتیجه
مراتب دیگر هم هست را بحث عمل کردن میدانند که این نشان از اهمیت آن دارد.
شــاید بتــوان گفــت راز اینکه در روایات و ســیره ائمــه؟مهع؟ این اندازه بر عمــل کردن به علم
تأ کید شــده ،این اســت که بر اساس جهانبینی اســامی ،آنچه برای انسان ماندگار است و در
جهــان آخــرت بــرای او ســودمند خواهد بــود و او را خواهد دید ،1عمل اســت و جز عمل ،چیزی
باقــی نمیمانــد( .تمیمی آمدی ،1366 ،ص )55و مراد از علم هم در این روایات به احتمال قوی،
علم دین یا علمی است

َ

َ

که ندانستن آن موجب ضرر است2.

َ

َْ َ ت ُ ُ
ك ُّل نَ� فْ� ٍس َما َع ِمل تْ� ِم نْ� �خَ يْ� ٍر ُم ْح�ضَ ًرا َو َما َع ِمل تْ� ِم نْ� ُس ٍوء( »...آلعمران )30 /
 .1ي«�وم � ِج�د

« .2تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة و مدارسته تسبيح ...بالعلم يطاع اهلل و يعبد و بالعلم يعرف اهلل و يوحد بالعلم توصل

األرحام و به يعرف احلالل و احلرام و العلم إمام العقل و العقل تابعه يلهمه اهلل الســعداء و حيرمه األشــقياء( ».شــیخ

ُ
ّ َ َ
َْ ُ
يت ب َش ّ ْ َ َ
ــيع ِة ل
الش
اب ِ
ــاب ِمن شــب ِ
ٍ
صــدوق1376 ،ش ،ص )615در روایــت زیبایــی امام باقر؟ع؟ فرمودند :لو أ ِت ِ
ََ
ً
َ
َي َت َف ّق ُه ِف ِد ِين ِه ل ْو َج ْع ُته؛ ا گر جوانی از جوانان شيعه را به نزد من میآوردند كه علم دين نياموخته بود حتما او

را تنبيه میكردم( .مجلسی 1404 ،ق ،ج ،1ص)214
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 .1 .7اصل عینیت بخشی
از دیگر اصول اهلبیت؟مهع؟ در تبیین معارف ،ملموس کردن و عینیتبخشــی به آموزهها ،بویژه
آموزههای نظری و ذهنی است .انسانها بیشتر آموزههای خود را از راه حواس ظاهریمیگیرند
و همواره با این حواس ســروکار دارند؛ ازاینرو اگر آموزش از این راه صورت گیرد ،ســادهتر و زودتر
آموخته میشود .ائمه هدی؟مهع؟ همواره تالششان این بوده که محتوای آموزشی خود را در قالب
ً
محسوســات ،برای شــاگردان خود بیان کنند؛ مثال به دســت دادن نمونههایی از مرگ و زندگی
مجــدد در میــان پدیدههای موجــود در جهان طبیعت ،میتواند امکان زندگــی مجدد را با ذهن
انسان مأنوس کند .ازاینرو در متون اسالمی ،بهویژه در قرآن کریم ،نمونههای متعددی از این
موضوع بیان شده است( .رک :حج5 :؛ روم19 :؛ فاطر9 :؛ زمر42 :؛ مجلسی 1404 ،ق ،ج ،7ص ،42باب )3

اینکــه هــم معنــای ال شــیء را بداند و هم ندانســتن آن رســوایش نکند] به ســؤالکننده گفت:
هميــن قاطر مرا ســوار شــو برو پيش امــام رافضيان (جعفر بــن محمد الصــادق؟ع؟( ،این قاطر را
به او بفروش به قيمت «ال یشء» .آن مرد قاطر را ســوار شــده خدمت حضرت رفت تا به ایشــان
بفروشــد .امــام؟ع؟ فرمودنــد :برو از ابوحنيفه اجازه فروش اين قاطــر را بگير .عرض كرد :به من
اجازه داده اســت .امام؟ع؟ فرمودند به چند؟ گفت« :ال یشء» امام؟ع؟ به غالم خود امر كرد كه
قاطر را ببرد به طويله .فرســتاده ابوحنیفه ،محمد بن حســن ،ســاعتی منتظر بهای قاطر شــد،
چــون امــام؟ع؟ چيزی ندادند عرض كرد :آقا پول قاطر چه شــد؟ فرمودند :فردا صبح [پرداخت
میکنم] .محمد بن حســن برگشــت پيش ابوحنیفه و جريان را گفت .ابوحنیفه خوشحال شد
[به این دلیل که هم معنای ال شــیء را میفهمد و هم مشــتش بر ندانســتن معنای «ال یشء»

باز نشده است] فردا صبح خدمت امام؟ع؟ رسيد .امام؟ع؟ به ابوحنیفه فرمودند :آمدهای بهای
قاطــر را كــه «ال یشء» اســت بگيری؟ عرض كرد :بلی .حضرت صــادق؟ع؟ [برای اینکه معنای
«ال یشء» را بــه ابوحنیفــه بیــان کننــد] ،ســوار همــان قاطــر شــدند و ابوحنيفه نيز ســوار يكی از
مركبها و هر دو به طرف بيابان رفتند؛ همینکه خورشيد باال آمد امام صادق؟ع؟ چشمشان به
سراب افتاد كه چنين به نظر میرسيد که گویا دريای آبی در حركت است .فرمودند :ابوحنيفه
در آن فاصله يک ميلی چه میبينی؟ عرض كرد :آب است یا بن رسولاهلل[ .به طرف آن سراب

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

مــردی از ابوحنيفــه پرســيد «ال یشء» چيســت؟ ...او در جواب فرو مانــد[ ،ابوحنیفه برای
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حرکت کردند] باز به آن مكان كه رسيدند ديدند که همان آب ،در فاصله يک ميل ديگر ديده
میشــود و دور شــد .امــام صادق؟ع؟ فرمودند :بهــای قاطر خود را بگير؛ زيــرا خداوند در اين آيه
میفرماید« :كســانی كه كافر شــدند ،اعمالشــان همچون ســرابی اســت در يک كوير كه انســان
تشــنه از دور آن را آب میپندارد؛ ّاما هنگامیکه به ســراغ آن میآيد چيزی نمیيابد و خدا را نزد
آن میيابد( .نور( »)39 /مجلسی 1404 ،ق ،ج ،47ص)239

نمونه دیگر در محسوس نمودن معارف اینکه در روایت آمده است:

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

«مــردی بــه حضرت صادق؟ع؟ عرض كرد كه یا بن رســولاهلل مرا بر خدا داللت
و رهنمایی كن كه او چيست ...حضرت فرمودند :ای بنده خدا هرگز بر كشتی
سوار شدهای؟ عرض كرد آری .فرمود :آيا كشتی شكسته كه تو در آن باشی در
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جايی كه نه كشــتی باشــد كه تو را برهاند و نه شــنایی كه تو را بینياز گرداند؟
عــرض كــرد آری .فرمــود :آيــا در آنجــا و در آن زمــان دلت بــه ايــن در آويخته و
چنــگ در زده كــه چيــزی از چيزهــا قــادر اســت بــر اينكه تــو را از ورطــه و محل
هالكتــت برهانــد؟ عرض كــرد آری .حضــرت فرمــود :اين همان خدایی اســت
كــه قادر اســت بر نجــات دادن ،در جايی كه هيچ نجاتدهنده و فريادرســنده
نيست( »....شیخ صدوق 1398 ،ق ،ص ،231باب )31

امــام؟ع؟ در اینجــا بــرای اینکــه از طریق برهــان فطرت ،خداوند را به آن شــخص بشناســانند،
دست روی موردی میگذارند که برای شخص بطور عینی و ملموس اتفاق افتاده است تا این
مطلب به این باارزشــی را به راحتی به ایشــان بفهمانند .وقتی این مطلب معقول ،محســوس
شد ،تأیید سائل را هم به همراه داشته و او را از تحیر خارج نموده است.
اســتفاده از تشــبیه مثــل تشــبیه دنیــا بــه مــار لطیــف نیــشدار (ابــن شــعبه حرانــی 1404 ،ق،

ص ،)396تشبیه ایمان به درختی که عبادات ،شاخ و برگ و ریشه و ...آن را تشکیل میدهند
(شــیخ صــدوق ،1385 ،ج ،1ص249؛ مجلســی 1404 ،ق ،ج ،6ص )109یــا اســتفاده از ابــزار مناســب یــا
اســتفاده از هنر مجســم نمــودن آموزهها ،مثل جمع شــدن گناهان ریز غیــر قابلتوجه همانند
جمــع هیزمهــای ریــزی کــه در بیابــان بــه چشــم نمیآیــد (کلینــی 1407 ،ق ،ج ،2ص )288و،...
همگی در راستای تحقق این اصل است.
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 .1 .8اصل ارزیابی

ً
هدف اصلی از ارزیابی اشــخاص ،غالبا شــناخت میزان آمادگی و تواناییهای انسانها در آن کار
و روشــن شــدن بســیاری از زوایای مبهم در کار اســت .این شــناخت در مســائل آموزشــی ،هم به
ّ
ّ
معلم و هم به متعلم در برنامهریزی برای آینده کمک خواهد کرد؛ زیرا آموزگارمیتواند بر اساس
ایــن ارزشــیابی ،محتوای آمــوزش را ارائه کند و دانشآموز نیزمیتواند بر اســاس آن ،به عیوب و
ضعفهای خود پی برده و به جبران و تکمیل آنها بپردازد .افزون بر این ،ارزشیابیهای آموزشی،
این امکان را فراهم میکند که دانشجو ،مروری دوباره بر آموختههای گذشته خود داشته باشد
و آنهــا را بهصــورت بهتــری بیامــوزد .در ســیره اهلبیت؟مهع؟ ،گرچه شــاگردان به صورت رســمی و
پیوسته ،ارزشیابی نمیشدند و ارزیابی از شاگردان ،برای آ گاهی خود اهلبیت؟مهع؟ نبوده است؛
ائمــه معصومان؟مهع؟ بــه پایان دوره اختصاص نداشــت؛ بلکه هرگاه امام الزم میدانســتند ،برای
آ گاهی شاگردان از میزان یادگیریشان ،سطح استعداد و توانایی آنان ،آ گاه ساختن شاگردان از
میزان علم و جهلشان و ،...در ابتدا ،در حین یا در انتهای آموزش ،صورت میگرفت.
الف) ارزیابی ابتدایی
جابرمیگوید:
«رسول خدا؟ص؟ از من پرسیدند :هرگاه به نمازمیایستی ،چگونه قرائتمیکنی؟
ْ َّ َّ ْ َ ن َّ
الر ِح ي� ِم *
گفتــم میگویــم :احلمد هلل رب العاملــن .فرمودند :بگــوِ :ب�س ِم الل ِه الرحم ِ�
ْ َ
ْ ُ َّ
َّ ْ َ ن َّ
ال َح ْمد ِلل ِه َر ِبّ� ال َعال ِم ي� نَ� * الرحم ِ�
الر ِح ي� ِم( »...مجلسی 1404 ،ق ،ج ،82ص)48

نمونــه گویــای این ارزیابی ،مناظرهای اســت که برخی شــاگردان امام صادق؟ع؟ با فرد شــامی
داشــتند؛ به این صورت که امام؟ع؟ مرد شــامی را وارد بحث با هر یک از شــاگردان خود از قبیل
حمران بن اعین ،مؤمن الطاق ،ابوجعفر احول ،هشام بن سالم ،قیس ماصر و هشام بن حکم
کردنــد و پــس از مناظره ،انتقادات ،پیشــنهادها یا تذکراتی را برای شــاگردان بیان فرمودند .در
ایــن مناظــره ،امــام؟ع؟ آموختههای شــاگردان را در مقابلشــان ارزیابی نمودنــد و درواقع با این
محک ،به آنها فهماندند که کدامیک از راهها اشــتباه ،درســت و درســتتر است و نیازهای هر
کدام از آنها چیست( .همان ،ج ،23ص9؛ کلینی 1407 ،ق ،ج ،1ص)171

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا

ولی آن بزرگواران ،گاهی شاگردان خود را مورد ارزیابی علمی قرار میدادند؛ این ارزیابی در سیره
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ب) ارزیابی در حین آموزش
ســؤال امــام صــادق؟ع؟ از مفضل بــن عمر نیــ ز میتواند نمونــهای از ارزیابی و امتحــان در حین
آموزش باشد .امام؟ع؟ در حین مباحثه به ّ
مفضل فرمودند:
«ای مفضل چه میدانی در مورد آیه قرآن که میفرماید عهد امامت به ظالمان
نمیرســد (بقــره)124 /؟ مفضــل گفت :مــوالی من مرا بــه آنچه توانــش را ندارم
امتحان نکن و میازمای( »...مجلسی 1404 ،ق ،ج ،53ص)25

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

ج) ارزیابی پس از آموزش
از امام صادق؟ع؟ روایت شده است که از یکی از شاگردان خود پرسیدند:
««از مــن چــه آموختــی؟» عرض کرد :هشــت مســئله از شــما آموختهام .امــام؟ع؟ فرمودند:

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

«آنهــا را برایــم بازگــو کن ».عرض کــرد :اول اینکه دیدم هر محبوبی دوســت خــود را به هنگام
مرگ رها میکند؛ ازاینرو همت خود را صرف چیزی کردم که من را در تنهایی رها نکند؛ بلکه
انیــس تنهایــی من باشــد و آن کار نیک اســت .امام؟ع؟ فرمودند :احســنت! به خدا قســم ،چه
نیــک آموختــهای ...دوم اینکــه دیــدم ...امام؟ع؟ فرمودند احســنت! به خدا قســم ،چه نیک
آموختهایّ »....
(ورام 1410 ،ق ،ج ،1ص)303

نتیجه گیری
بررســی ابعــاد مختلف ســیره اهلبیت؟مهع؟ ،کســب مطالــب ارزنــده و کلید گشــایش قفلهایی از
جمله قفلهای اعتقادات و معارف را به همراه خواهد داشت .در این راستا ،با توجه به مبنای
قرآن محوری ،ســنت محوری ،توجه به عقــل و همچنین اعتدالگرایی اهلبیت؟مهع؟ ،در حوزه
بیــان عقایــد ،اصولــی را میتوان یافــت کارآمد و پرکاربــرد؛ اصولی که که پس از گذشــت هزار و
چهارصــد ســال از بیان آنها ،متخصصین فن آموزش ،پــرورش ،تعلیم و تربیت در حال حاضر،
ناگزیر از کرنش در برابر آن بوده و بر بی نقص بودنشان صحه میگذارند.
هرچه در روششناسی اهلبیت؟مهع؟ بیشتر گام برداریم و بیشتر با اصول ناب وحیانی تبیین و
تبلیغ عقاید دینی آشنا گردیم ،بیشتر در امر آموزش و پرورش موفقتر خواهیم بود؛ چرا که در این
ّ
راستا نکات دقیق ،مدلل ،مستحکم و منطقی و کارآمدی را میابیم تا به استعانت ا زآن و به دور از
ً
راههای بعضا پیچیده و سرگردان کننده ،ما را به سر منزل تعلیم و تعلم صحیح درست میرساند.
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اساتید تعلیم و تعلم از حوزه علمیه گرفته تا آموزش و پرورش و همچنین مبلغین شریعت
حقه اسالم ناب محمدی؟ص؟ ،با توجه به این اصول بیش از پیش در امر تبیین عقاید و معارف
دینی موفق خواهند بود.
البته عالوه بر وجود این اصول ،روشها و شیوههای تبیین اعتقادات نیز سطوری را به خود
اختصاص میدهد ،در صورتی که توفیق الهی رفیقمان گردد در مقاالت آینده ارائه می گردد.

قتعا نییبت رد ؟مهع؟تیبلها یشزومآ لوصا
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سير تطور آموزه عصمت امام در دانش کالم امامیه
احمد بهشتیمهر1

چکيده
از ویژگیهــای علــوم بشــری تغييــر ،تحول ،تطور و تکامل اســت .دانش کالم نيز از اين قاعده مســتثنا
نيســت؛ امــا ســؤال ايــن اســت کــه عرصههــای گوناگون ايــن دانشــتا چه انــدازه دچــار تغييــر و تحول
ً
شــدهاند؟ در اين نوشــتار تالش شــده است به اين پرســش ،اما صرفا در باب آموزه عصمت امام ،پاسخ
یتــر ،مانند تحــول در مفهوم،
داده شــود .البتــه پاســخ به اين پرســش را با پاســخ به پرس ـشهای فرع 
محــدوده ،شــرايط و ويژگیهــا جســتجو کردهايم .هدف آن اســت که ببينيم آيا آمــوزه عصمت امام در
طول زمان ،دچار تغيير و تحول شده است يا نه؟ و از رهگذر اين مشاهده ،متوجه شويم که آيا نتيجه
فعاليتهــای نظــری متکلمــان قــرون متمــادی ،انطباق بيشــتر با متون اصلــی دين (آيــات و روايات)
داشته يا تبيينهای ارائه شده ،بهتدریج از آموزههای اصيل فاصله گرفتهاند .نتيجه بررسیها نشان
از آن دارد که گرچه آموزه عصمت امام از اعتقادات خاص شــيعی بوده و مابقی مذاهب اســامی با آن
مخالفاند؛ اما در طول تاريخ ،یکدستی خود را حفظ کرده و از قطعیترين آموزههای شيعی تلقی شده
اســت .تنها در محدوده عصمت اســت که بهمرور زمان ،متکلمان توانســتهاند بر گســتره آن بیفزایند و
اين افزودن نيز با متون اصلی دين ،تعارضی ندارد .اين پژوهش به روش کتابخانهای ،به جمعآوری
دادهها پرداخته و با تحليل دادهها ،تالش کرده اســت تفاوتهای موجود در ميان نظريهها را نشــان
دهد يا با استنتاجهای منطقی ،مواردی از تفاوتها را در نظريه عصمت ائمه؟مهع؟ مشخص نمايد.
واژگان کلیدی :عصمت ،امام ،کالم ،اماميه ،تطور.

 .1استادیار دانشگاه قم.
ahmadbeheshtimehr@gmail.com
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مقدمه
در مجموعــه معــارف دينــی ،دســتکم با دو دســته از متون مواجه هســتيم .1 :متــون اصلی دين
(کتاب و ســنت)؛  .2تبيينها و تفســيرهای ارائه شــده از ناحيه عالمان دين .متون دســته دوم،
ً
نوعی از فعاليتهای نظری بشری هستند که میتوان آنها را مستقال ارزيابی و بررسی کرد و حتی
بــا روشهــای گوناگون متعــارف ،درباره آنها قضاوت نمود .در اين پژوهش در پی آن هســتيم در
خصوص آموزه عصمت امام ،اين بررسی را انجام دهيم و در نهايت مشخص کنيم که آيا در گذر
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زمان ،فعاليتهای نظری متکلمان امامی ،نشاندهنده تغيير ،دگرگونی يا تحول (مثبت يا منفی)
آموزه عصمت امام اســت يا نشــانگر ثبات و یکدســتی آن؟ هرکدام از اين تحول يا ثبات میتوانند
مثبت يا منفی قلمداد شوند؛ يعنی اگر معلوم شود متکلمان نخستين ،بهخوبی و با موفقيت تمام،
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آمــوزه عصمــت امــام را تبيين کرده و اذهــان مخاطبــان آن دوره را مجاب نمودهانــد ،پس نيازی
به تحول نبوده اســت؛ اما اگر در تبيينهای نخســتين ،ايرادها يا نقصهايی وجود داشته باشد،
وظيفه متکلمان آن بوده است که با ارائه تغییرات در تبیینها ،آن نواقص را برطرف کنند.
ً
اساســا يکــی از وظايــف اصلــی متکلمــان و پژوهشــگران عرصــه کالم اســامی آن اســت کــه
مجموعــه فعاليتهــای پيشــين را ارزيابــی نماينــد و نقاط قــوت را تأييد و نقاط ضعــف را جبران
نمايند و چون آموزه عصمت امام ،از اخص اعتقادات شــيعيان امامی اســت ،بررســی اين نوع از
آموزهها بايد در اولويت پژوهشگران عرصه کالم شيعی قرار گيرد .يکی ديگر از مسائلی که امروزه
در دانــش کالم اجتماعــی مورد بحث قرار میگيرد ،تأثيرگــذاری و تأثيرپذيری آموزههای دينی يا
تحليلها و تبيينهای کالمی از واقعيتهای اجتماعی هر دوره است .در مطالعات تطورشناسانه
بهخوبی میتوان اين نکته را نشان داد و تالش کرد تحليلی از اين تحوالت و تطورات ارائه نمود.
در خصوص اوصاف امام و بهخصوص عصمت ،مقاالت و کتب فراوانی نوشــته شــده است
که میتوان بهعنوان نمونه به کتاب عصمت امام در تاريخ تفکر اماميه تا آخر قرن پنجم به قلم
حجتاالسالم فاريابو کتاب پژوهشی در عصمت معصومان به قلم آقايان شريفی و يوسفيان اشاره
کرد .ويژگی عام کتابهای اين حوزه ،موضو عمحور بودن آنهاست .اين ويژگی باعث شده است
تمام مسائل مربوط به عصمت ،در اين کتابها جمعآوری و از مسألهمحوری فاصله گرفته شود.
بهعبارتدیگــر ،موضوع ايــن کتابها ،اعم از موضوع پژوهش حاضر بوده و در محدوده ســؤال
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پژوهــش حاضــر ،ورود چندانــی ندارنــد .کتاب حجتاالســام فارياب نيز به لحــاظ زمانی تا قرن
ً
پنجم را بررسی کرده که اتفاقا حيث مشترک آن با مقاله حاضر ،فقط در قرن چهارم است؛ اما در
ً
خصوص تحول و تطور در آموزه عصمت امام ،نوشــته خاصی مشــاهده نکردهام .اساسا مباحثی
که به بررســی تطورات يک انديشــه میپردازند از موضوعات جديد است و سابقه طوالنی ندارند.
در همين چند سالی که اين دست از مطالعات آغاز شدهاند ،مقاله يا کتابی نديدهام که تطورات
در آموزه عصمت امام را در طول ده قرن بررسی کرده باشد؛ بنابراين بررسی تطور و تحول انديشه
و نيز گستره ده قرنی اين مطالعه ،میتواند از نقاط اختصاصی اين مقاله به شمار آيد.
 .1چيستی عصمت
بــرای آنکــه بتــوان تصور دقيقتری از اين آموزه و تطور مفهومــی آن در متون کالمی امامیه به
کنار يکديگر ذکر کرد تا تحوالت احتمالی پیشآمده در مفهوم عصمت ،خود را بهخوبی نشــان
دهــد .در جــدول ذیــاز ســوی دوازده متکلم برجســته شــيعی ،دوازده تعريف از آمــوزه عصمت
آورده شده است .اين متکلمان از شيخ مفيد (م )413 .تا متکلمان معاصر ،بهگونهای انتخاب
ً
شدهاند که تقريبا در هر قرن يک متکلم وجود داشته باشد.
رديف
1

نام
شيخ مفيد
()413 _ 336

سيد مرتضی
2

علم الهدی
()436 _ 355

تعريف عصمت

 .1و العصمة من اهلل تعايل هي التوفيق الذي يســلم به اإلنســان مما يكره

إذاأيت بالطاعة( .شيخ مفيد ( 1413 ،)2ق ،ص)134

 .2العصمــة مــن اهلل تعــايل حلججه هي التوفيق و اللطــف و االعتصام من
احلجج هبا عن الذنوب و الغلط يف دين اهلل تعايل( .همان ( ،)3ص)128
ّ
ّ
ّ .1أن العصمــة هــي اللطــف الــذي يفعله اهلل تعايل ،فيختــار العبد عنده
االمتنــاع مــن فعل القبيح؛ فيقال عيل هــذاّ :إن اهلل تعايل عصمه بأن فعل

لــه مــا اختار عنــده العدول عــن القبيح؛ و يقــال :إن العبد معصــوم؛ أل نه
ّ
اختار عند هذا ّ
الداعي الذي فعل له االمتناع من القبيح( .علم الهدي،
 1998م ،ج ،2ص)347
 .2همان تعريف( .همان 1405 ،ق ،ج ،3ص)326

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

دســت آورد ،بهتــر اســت مجموعــهای از اين تعريفهــا را با نظم تاريخی و بهصــورت پياپی در

36

 .1املنــع مــن االفة واملعصوم يف الديــن املمنوع باللطف مــن فعل القبيح.
(شيخ طوسي 1409 ،ق ،ج ،5ص)490
3

شيخ طوسی
()460 _ 385

 .2واالســتعصام طلــب العصمــة مــن اهلل بفعل لطف مــن ألطافه ليمتنع

من الفاحشة( .همان ،ج ،6ص)133
ً
 .3يجبــان يكــون اإلمــام معصومــا مــن القبائــح و االخــال بالواجبــات.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

(همان 1406 ،ق ،ص)189
ّ .1إنــا ملكة ال يصدر عن صاحهبا معها املعايص( .طوســي 1405 ،ق،

4
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ص)369
خواجه نصيرالدين
ً
ً
 .2العصمة هي أن يكون العبد قادرا عيل املعايص غير مريد هلا مطلقا و عدم
طوسی
ً
إرادته او وجود صارفة يكون من اهلل تعايل لطفا يف حقه( .همان ،ص)525
()672 _ 598
ّ
 .3العصمــه هــي كون املكلف حبيث الميكــن أن يصدر عنه املعايص من
غير إجبار له عيل ذلك( .همان ،1360 ،ص)71

كمالالدين ميثم
5

 .1العصمه صفة لالنســان ميتنع بســبهبا من فعل املعايص و ال ميتنع منه

بدوهنا( .بحراني 1406 ،ق ،ص)125

بن ميثم بحرانی
ّ
 .2العصمــة ملكــة نفســانية ميتنــع معهــا املكلــف مــن فعــل املعصيــة.
()699 _ 636
(همان 1417 ،ق ،ص)55
 .1العصمــة كيفيــة نفســانية تبعث عــي مالزمــة التقــوي و االمتناع عن

ارتكاب املعايص مع قدرته عيل ضد ذلك و إمكان صدور خالفهما عنه.
(عالمه حلي 1401 ،ق ،ص)74
6

ّ
عالمه حلی
()726 _ 648

 .2العصمــة لطــف مينــع من اختـ ّـص به من اخلطــاء و ال مينعــه عيل وجه

القهر (همان ،ص)196
ّ
 .3العصمة لطف خيف يفعل اهلل تعايل باملكلف حبيث ال يكون له داع إيل ترك
ّ
الطاعة و ارتكاب املعصية مع قدرته عيل ذلك( .همان ،1365 ،ص)37
ّ
 .4العصمــة لطــف يفعلــه اهلل تعايل باملكلــف ال يكون معــه داع إيل ترك
الطاعة و فعل املعصية مع إمكان وجوده( .همان 1425 ،ق ،ص)463

ّ
 .1لطــف يفعلــه اهلل تعايل باملكلف [حبيث] ال يكون له معه داع إيل فعل

37

املعصيةو ال إيل ترك الطاعة ،مع قدرته عيل ذلك( .فاضل مقداد1412 ،
ق ،ص)42
7

فاضل مقداد
(؟ _ )828

 .2العصمــة عبــارة عن لطف يفعله اهلل باملكلف ،حبيث ال يكون له [مع

ذل ـك] داع ايل تــرك الطاعــة و ال ايل فعــل املعصية ،مع قدرتــه عيلذلك.
(همان ،بیتا ،ص)302
ّ
 .3هي لطف يفعله اهلل باملكلف حبيث ميتنع منه وقوع املعصية ،ال نتفاء
داعيه و وجود صارفه مع قدرته علهيا( .همان ،1379 ،ص)169

9

11

12

نراقی (م )1209 .نباشد و اگرچه قدرت بر آن داشته باشد( .نراقي ،1369 ،ص)97
محمدجواد مغنيه
(م )1400

تعريف شيخ مفيد و خواجه نصير( .مغنيه 1414 ،ق ،ص)187

عالمه طباطبايی قوة متنع اإلنسان من الوقوع يف اخلطأ و تردعه عن فعل املعصية و اقتراف
(م 1360ش)
آيتاهلل سبحانی
(معاصر)

اخلطيئة( .عالمه طباطبايي ،بیتا ،ج ،2ص)138
ّ
لطــف يفعلــه اهلل يف املكلــف حبيــث ال يكــون لــه مــع ذلــك داع إيل تــرك
الطاعــة و ال إيل فعــل املعصية مــع قدرته عيل ذلك( .ســبحاني،1381 ،
ج ،3ص)259

با نگاهی به تعاريف ارائه شــده ،متوجه خواهيم شــد که درباره آموزه عصمت ،چند نکته مورد
توجه بوده است.
واژگان :عبارتهــا و اصطالحاتــی کــه برای بيان چيســتی عصمت انتخاب شــدهاند از اين
ّ
قرارنــد :توفيــق ،لطــف ،اعتصام ،ملكــه ،كون المكلف ،صفتی برای انســان ،كيفيتی نفســانی
وقوه .واژگانی چون توفيق و لطف که از کميت بيشــتری برخوردارند ،بيانگر اين نکته هســتند
کــه عصمــت چيزی اســت که از ناحيه خداونــد و بهعنوان موهبتی الهی ،به برخی از انســانها
عنايــت میشــود؛ امــا واژگانــی چون ملکــه و قوه ،ايــن نکته را بــه ذهن میآورند کــه عصمت،
حاصــل تــاش خود انســانها اســت و فعاليت انســانها در رســيدن بــه عصمــت ،تعیینکننده
اســت .از واژگانی چون کيفيت نفســانی و کون الملکف نيز اين نکته قابل استشــمام اســت که

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس
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مولی محمدمهدی  .1عصمــت عبارت اســت از «ملكــه» كه با وجود آن ،داعــی بر معصيت

38

عصمت ،حالتی است که ممکن است در اثر فعاليت خود انسان حاصل شده باشد يا بهصورت
خــدادادی در وجــود انســان قرار گرفته باشــد؛ بنابراین در تبیین چیســتی عصمــت ،دو دیدگاه
وجود داشــته اســت که یکی ،بیشــتر بــر فعالیت خداونــد و دیگری ،بر فعالیت انســان معصوم،
توجه نشــان داده اســت .بدیهی است که متکلمان امامی ،با توجه به یکطرف ،هرگز درصدد
نفــی طــرف دیگــر نبودهاند و اغلــب ،قائل به جمــع هر دو دیدگاه هســتند .فقط نقطــه توجه و
تمرکز آنها با یکدیگر متفاوت است که البته میتواند تمایزهایی را نیز به دنبال داشته باشد.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

شــيخ مفيد (م )413 .که میتوان او را اولين متکلمی دانســت که آموزههای کالمی شيعه
را بهخوبی در منابع ثبت کرده و بهصورت آموزشــی به شــاگردان و نســل بعد از خود آموخته و
مقدار قابلتوجهی از آثارش به دســتمان رســيده است ،در کتاب اوائل المقاالت خود ،عصمت
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را توفيق (مفيد ( 1413 ،)2ق ،ص )134و در کتاب تصحيح عقائدالشيعه توفيق و لطف معنا
کرده اســت( .مفيد ( 1413 ،)3ق ،ص )128ايشــان بهخوبی بين دو امر تفاوت قائل شــدهاند:
اول ،توفيق و لطف که از ناحيه خداوند در اختيار بشر قرار داده میشود و دوم ،استفاده از اين
توفيق و تمســک به آن لطف که از ســوی انســان ،انجام میپذيرد .وی معتقد است عصمت،
ً
امکانی اســت که از ســوی خداوند برای بشر تدارک ديده شده است؛ ولی صرفا کسانی معصوم
هســتند کــه از ايــن امــکان اســتفاده نماينــد .او در تمثيــل خــود ،عصمــت را بــه طنابی تشــبيه
کردهکه برای شــخص در حال غرق شــدن پرتاپ میشــود؛ ولی غریق ،وقتی معصوم خواهد
بود که از اين طناب استفاده نمايد و درنتیجه خود را از مهلکه برهاند.
شاگرد شيخ مفيد ،سيد مرتضی علمالهدی (م )436 .نيز همين تعريف را بيان کرده است؛
(علــم الهــدی 1998 ،م ،ج ،3ص / 347همــان 1405 ،ق ،ج ،3ص )326امــا شــيخ طوســی (م )460 .بــا
اندکــی تغييــر در عبــارت ،عصمــت را به منــع و معصوم را منعشــده میداند .گويا ايشــان تالش
دارنــد معنــای اصطالحــی عصمــت را بــه همــان معنــای لغــوی ارجــاع دهنــد؛ گرچــه میتــوان
اســتظهار کرد به ســبب اينکه اين منع ،برآمده از لطفی است که از ناحيه خداوند عنايت شده،
پس نبايد بين آنچه شيخ طوسی در آثار خود آورده و آنچه اساتيد او ،شيخ مفيد و سيد مرتضی
ً
گفتهاند ،تفاوت چندانی باشد .اين تعريف ،تقريبا تا دو قرن به همين شکل باقی مانده است
تا وقتیکه خواجه نصيرالدين طوســی (م )672 .در قرن هفتم ،با تالشهای خود ،کالم را به
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فلســفه و حکمــت نزديــک کرد و درواقــع اين دو جريان را بــا يکديگر ادغام نمــود .او در تعريف
واژه عصمت هم تغييری داده که نشــانگر فلسفیشــدن تعريف اســت .ايشان بهجای استفاده
از واژگانــی چــون لطف و توفيــق ،از عبارت «ملکه» يا «کون المکلف» که بيانگر کيفيت اســت،
استفاده کردند .خواجه نصیر برای عصمت ،دو وجهاراده انسانی و لطف الهيرا در کنار يکديگر
نام میبرند؛ بنابراين ،خواجه نصير در قرن هفتم ،اراده انســان را نيز در کنار لطف الهی برای
تحصيــل عصمــت ،مطــرح کــرده و قائــل بــود که عصمت يــا از طريــق لطف يــا از طريــق اراده
انسانی ،قابل تحصيل است.
ابــن ميثــم بحرانــی (م )679 .هــم از شــخصيتهايی اســت کــه همچــون خواجــه نصير
در علــم کالم ،از ادبيــات فلســفی اســتفاده کــرده اســت .اوعصمت را بــه صفتی برای انســان يا
(م )726 .باز هم بر اساس فضای قرون پيشين ،عصمت را بهعنوان لطف الهی يا لطف خفی
معرفی کرده اســت؛ اما حتی او نيز در برخی از آثار خود ،تأثيرپذيری خويش را از خواجه نشــان
ً
داده و تعريــف عصمــت را بــا واژه کيفيت نفســانی مشــخص کرده اســت .تقريبا تــا عصر حاضر
هميــن ماجرا ادامه دارد؛ يعنی ا کثر متکلمان شــيعی ،عصمــت را به مفهوم لطف و گاهی نيز با
واژه فلســفی ملکه و کيفيت نفســانی معنا کردهاند .فاضل مقــداد ،محمدجواد مغنيه ،آيتاهلل
ســبحانی از گــروه اول و عالمه طباطبايی از گروه دوم هســتند؛ اما مــوال مهدی نراقی ،گاهی از
عبارت دسته اول و گاهی از عبارت دسته دوم ،بهره برده است.
بررســی :چنین به نظر میرســد که در دورههای پیشــین به جهت رقابت علم کالم با علم
فلسفه (حکمت) ،بيشتر توجه متکلمان امامی بر آن بوده است که آموزههای دينی و اعتقادی
را بر اساس متون دينی توضيح داده و تبيين کنند .بدینجهت که ظاهر متون دينی ،عصمت
را بيشــتر فعــل خداونــد میداننــد ،متکلمان هــم از اصطالحات متناســب با آن متون اســتفاده
کردهاند؛ اما در دورههای بعدی (بهویژه در فضای اختالط و رفاقت علم کالم و فلسفه) ،چون
تالش بر آن بوده تا ذهن مخاطب اقناع و ارضا شــود از واژگان فلســفی بهره برده و توجه بيشــتر
را به توانايیهای بشری معطوف کردهاند.
اختيــاری بــودن عصمــت :تمــام متکلمــان امامــی از همــان ابتــدا تاکنونتأ کيــد و تصريــح بــر

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

ملکهای نفسانی تعريف کرد و از واژه لطف و توفيق ،سخنی به ميان نياورد .گرچه عالمه حلی
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اختياری بودن عصمت دارند .شــايد نکتهای که باعث شــده بر اختياری بودن عصمت ،تکيه
ً
خاصی صورت پذيرد ،تعريف عصمت به لطف اســت؛ خصوصا در فضايی که اشــعريان زندگی
میکردنــد و در مباحــث خــود ،حســن و قبــح عقلــی را انــکار مینمودند يــا برای اراده انســان در
ً
کنــار اراده الهــی ،نقشــی قائــل نبودند ،ذهن انســانها کامال آمادگــی پذيرش اين نکتــه را دارد
کــه لطــف الهــی را امری خارج از اختيار انســان قلمــداد کنند و درنتیجه ،عصمــت را به ناتوانی
تعبيــر نمايــد که در اين صورت ،ارزشــی برای عصمت ،وجود نخواهد داشــت و معصوم بودن،

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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نمیتواند بهعنوان يک مقام يا شــأن واالی انســان تلقی گردد .متکلمان شيعی با ذکر عباراتی
ً
چون فيختار العبد ،قادرا علی المعاصي ،من غير اجبار ،مع قدرته علی ضد ذلک ،امکان صدور
خــاف ،اليمنعه علــی وجه القهر و ،...اين حقيقت را مورد دقت و تأ کيد قرار دادهاند؛ بنابراين

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

میتــوان چنيــن گفــت :عصمتــی که مورد فهــم متکلمان شــيعه بــود از همان ابتــدا ،بهعنوان
وضعيتــی دوســويه ،مــورد توجه قرار میگرفته اســت .از ســويی ،بــرای معصوم بــودن ،عنايت
و لطــف خداونــد الزم اســت و از ســوی ديگــر ،نيازمند اراده ،ميل و تالش خود انســانها اســت؛
بنابراين هيچکدام بهتنهایی ،کافی نخواهند بود.
در برخی از تعاريف ،قيود ديگری وجود دارد که میتوان درباره آنها به اين نکته رسید که
گرچــه عصمــت ،اعم از ترک محرمات و انجام واجبات اســت؛ اما ا کثــر قريب بهاتفاق تعاريف،
ً
صرفــا ناظــر بــه ترک محرمات و پرهيز از امور قبيح ارائه شــدهاند و در خصوص انجام واجبات،
توجهجدی داده نشــده است .شــايد برخی از عبارات مانند امتناع من فعل القبيح ،عدول عن
القبيــح و مــوارد آن را بتــوان در هــر دو جهــت تفســير کــرد و بهصــورت کلــی ،قبيح را بــه انجام
ً
محرمات و ترک واجبات ،تفســير نمود؛ اما ظاهرا چنين تفســيری مورد توجه نبوده اســت؛ زيرا
ً
معموال از ترک واجبات که امری ســلبی اســت با عبارت «فعل القبيح» که عبارتی ايجابی است
تعبير نمیشود.
گرچــه بحــث از عصمــت ،ذيل عنــوان ويژگیهــای نبــی و ويژگیهای امام مطرح شــده و
حتی در تعريف افرادی چون شيخ مفيد از عبارت «االعتصام من احلجج هبا عن الذنوب و الغلط

يف دين اهلل» اســتفاده شــده اســت؛ اما تعريف ارائه شده ،هرگز بيانگر انحصار عصمت به انبيا و
امامان نيســت و تعبير شــيخ مفيد نيز جزئی از تعريف عصمت به شــمار نمیآيد؛ به دليل آنکه
ً
اوال خود شيخ مفيد در کتاب اوائلالمقاالت از عبارت عام «االنسان» استفاده کرده و متکلمان
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ديگــر نيــز از عبارتهايــی چون يختــار العبد ،کــون المکلف ،صفة لالنســان و ...بهــره بردهاند
کــه انحصــاری در انبيــا يــا ائمه ندارند و میتوانند درباره هر انســانی اســتفاده شــوند .بهعالوه،
ً
انحصــار عصمت ،اساســا چيزی نيســت که بتــوان برای آن دليل کالمی ارائه کرد و مدعی شــد
هيچ انسانی نمیتواند به مقام عصمت دسترسی پيدا کند.
نکتــه ديگــری کــه از تعريــف عصمــت ،قابــل اســتنتاج اســت آنکه عصمــت در تمــام اين
تعاريف ،با فضای تکليف و طاعت و گناه گره خورده است و ازآنجاییکه میدانيم انسانها و
ً
ً
حتــی انبيــا و ائمه ،لزوما در يک رتبه قــرار ندارند و اتفاقا برعکس ،دليل خاص داريم که برخی
ً
از انبيا و ائمه بر برخی ديگر فضيلت دارند و اين را نيز میدانيم که وظايف انسانها مستقيما
از جايــگاه آنهــا متأثــر اســت و توانمندیهــای آنهــا نيــز در جايگاهشــان دخالــت دارد؛ بنابراين
بهعنوانمثــال ،محدوده تکاليــف (واجبات و محرمات) انســانها ،تعیینکننده نوع عصمت
آنها نيز خواهد بود .بهعبارتدیگر ،اگر انسانی ،واجبات و محرمات محدودتری دارد ،عصمت
ً
او صرفــا بــا تــرک همان مقدار از واجبات و ترک همان مقدار از محرمات محقق خواهد شــد؛ اما
انســان ديگری با محدوده تکاليف گســتردهتر ،برای معصوم شــدن ،بايد واجبات بيشــتری را
انجام دهد و از محرمات بيشتری پرهيز نمايد.
از نکتــه فوق چنين نتيجه میگيريم که ترک مســتحبات و انجــام مکروهات ،هيچ خللی
در عصمــت انســانها ايجاد نخواهد کرد و انســانها میتوانند با صرف انجــام واجبات و ترک
محرماتشان ،به مقام عصمت نائل آيند .البته گرچه از تعاريف ارائه شده چيزی بيشتر از آنچه
گفتــه شــد برنمیآيــد؛ اما چنين به نظر میآيد که متکلمان شــيعه در خصــوص انبيا و ائمه ،به
ايــن مقــدار راضی نيســتند و چيزی فراتر از اين حدود را به ايشــان نســبت میدهند که تفصيل
اين مطلب را بايد در بخش محدوده عصمت پيگيری کنيم.
 .2محدوده عصمت
یشــود؛ اما
گرچه بر اســاس تعريف ارائه شــده از عصمت ،محدوده آن نيز بهخوبی مشــخص م 
در خصوص انبيا و ائمه معيارهای سختگيرانهتری مطرح شده است که البته توافقی بر تمام
آنهــا وجــود نــدارد و در دورههای گوناگون و از ســوی متکلمان شــيعی محدودههــای متفاوتی

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

میتــوان بــرای مراتب و جايگاههای گوناگون انســانها ،عصمتهــای گوناگونی تصور نمود؛

42

بيان شده که بايد مورد بررسی و دقت قرار گيرند.
شيخ مفيد در ابتدا و بر اساس همان تعريف ارائه شده ،عصمت از گناه را برای امام ضروری
میداند .به دلیل آنکه امامان ،وظيفه تبيين دين و پاســخگويی به ســؤاالت و شــبهات دينی
ً
را بــر عهــده دارنــد ،طبيعتــا عصمت از گناه در اين محدوده (تبيين دين و پاســخ به ســؤاالت و
شبهات) نيز در همان وهله اول اثبات خواهد شد.
به دليل آنکه عصمت ،شــرط امامت دانســته میشــود ممکن اســت چنين برداشــت شود
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که شــايد تا زمانی که انســان به مقام امامت نرســيده باشــد میتواند اعمالی را انجام دهد که با
عصمت مغايرت داشــته باشــد يا حدا کثر از مدتی پيش از امامت ،بايد عصمت داشــته باشــد.
گويــا شــيخ مفيــد به اين بيان معتقد هســتند و بر اســاس تعريفی کــه از عصمت ارائــه دادهاند،

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

مدعیانــد ضرورتــی نــدارد امــام پيش از رســيدن به مقام امامت نيــز معصوم باشــد؛ بنابراين با
بحثی پيشينی ،اعالم میدارد که امام بايد در زمان امامت خويش از هر گناهی _ اعم از کبيره
و صغيره و همينطور عمدی و ســهوی _ معصوم باشــد؛ اما تصريح میکنند که انجام گناهان
صغيرهای که باعث پايين آمدن شأن انسان نمیگردند ،بهشرط آنکه از روی عمد نباشد ،به
امامــت او خللــی وارد نمیکند« .ما كان من صغير ال يســتخف فاعله فجائز وقوعه مهنم قبل النبوةو

عيل غير تعمد( ».مفيد ( 1413 ،)2ق ،ص )62اما وقتی شیخ مفید از بحث اصيل و پيشينی خارج
میشــوند بهصورت پســينی و با تکيه بر شواهد تاريخی ،اين امر را تعقيب نموده و به اين ادعا
رهنمــون میشــوند کــه در عالــم خــارج ،حتی اين مقــدار هم از ســوی ائمه دوازدهگانــه ،اتفاق
نيفتاده اســت .در خصوص ترک مســتحبات نيز ماجرا از همين قرار است؛ يعنی ايشان به نحو
پيشــينی معتقدنــد پرهيــز از تــرک مســتحبات (در دوره امامــت و به طريق اولی پيــش از آن) از
شــرايط امامت نيســت و ا گر در دوره امامت ،مســتحبی ترک شــود (به شرطی که از روی تقصير
و عصيــان و بهعمــد نباشــد) اشــکالی در امامــت او به وجــود نخواهد آمد .البته بــاز هم به نحو
پسينی ،مدعی هستند که حتی اين مقدار هم اتفاق نيفتاده است.
«العقــل جيــوز علهيــم تــرك مندوبإليــه ،عيل غيــر التعمــد ،للتقصير والعصيــان والجيوز
علهيم ترك مفترض إال أن نبينا؟ص؟ و األمئة؟ع؟ من بعده كانوا ساملني من ترك املندوب
و املفترض قبل حال إمامهتم و بعدها( ».مفيد ( 1413 ،)3ق ،ص)129 _ 128
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بنابراين محدوده الزامی عصمت از نگاه شيخ مفيد ،ترک محرمات و انجام واجبات است.
سيد مرتضی ديدگاه استادش شيخ مفيد را پذيرفته؛ اما اين نکته را اضافه کرده است که
حتــی بــه نحو پيشــينی ادله عصمت ،گناهــان صغيره را نيــز بهکلی مانند گناهــان کبيره _ هم
پيش از امامت و هم پس از آن _ نفی میکنند؛ پس از ديدگاه ســيد مرتضی ،ضروری اســت که
امامان شــيعه حتی پيش از امامت نيز مرتکب هيچ گناه صغيرهای نشــده باشــند؛ حتی اگر آن
گناه باعث پايين آمدن شأن انسان نگردد .سيد مرتضی اين ديدگاه را در آثار متعدد خود بيان
کرده است.
«ألن املعصيــة الجتــوز عليه قبل النبوة أو اإلمامة كما الجتوز عليه بعدها( .علمالهدی،

 1405ق ،ج ،1ص )413نطلــق يف األنبيــاء و األمئــة؟مهع؟ العصمة بال تقييد؛ ّألنم عندنا

ذلك( ».همان 1409 ،ق ،ص)15

گرچه ممکن است گفته شود ايشان نيز _ همانند شيخ مفيد _ بخشی از اين ادعا را با ادله نقلی
و پسينی اثبات خواهند کرد؛ اما دستکم در عبارت ايشان چنين چيزی نيامده است.
شــيخ طوســی نيــز تمــام مقبوالت اســاتيد خــود را پذيرفته و چيــزی را نفی نکرده اســت .او
مانند اساتيد خود ،اصل عصمت را عصمت از گناه و معصيت و صرف پرهيز از زشتیها و انجام
واجبــات را در اصــل عصمت کافی میداند؛ اما در خصوص عصمــت امام ،تکملهای بر ديدگاه
سيد مرتضی اضافه کرده است.
«(العصمــه) فــا تكون إال من معصية( .شــيخ طوســی 1409 ،ق ،ج ،2ص )299العصمه
املنــع مــن االفــة واملعصــوم يف الديــن املمنــوع باللطف مــن فعــل القبيح( .همــان ،ج،5

ص )490واالســتعصام طلــب العصمــة مــن اهلل بفعــل لطــف مــن ألطافــه ليمتنــع مــن
الفاحشه( ».همان ،ج ،6ص)133

گرچــه ســيد مرتضــی تمــام گناهــان را در دوره پيــش از امامت نفی میکرد؛ اما شــيخ طوســی با
عباراتی گوياتر و کاملتر _ که در ادامه ذکر میشــود _ از دوره پيش از امامت ،به زمان تولد ياد
کــرده و معتقــد اســت امــام در تمــام دوران زندگیاش _ از ابتــدای عمر تا انتهــای آن _ از هر نوع

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

ال يفعلون شــيئا من القبائح( .همان 1998 ،م ،ج ،3ص )348الجيوز علهيم يشء من
ً
ً
املعايص و الذنوب كبيرا كان أو صغيرا ال قبل النبوة و ال بعدها و يقولون يف األمئة مثل
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گناهی _ در گفتار و در رفتار ،در فعل و در ترک _ مبرا است.
«االمام؟ع؟ معصوممن أول عمره ايل آخره يف أقواله وأفعاله وتروكه _ عن الســهو والنســيان _
بدليــل انــه لو فعل املعصيه لســقط حمله من القلوب ،ولو جاز عليه الســهو والنســيان
الرتفع الوثوق باخباراته ،فتبطل فائدة نصبه( ».شيخ طوسی 1404 ،ق ،ص)98

خواجــه نصيرالديــن طوســی نيــز پس از نقــل اختالفات موجــود در محدوده عصمــت ،عالوه بر
تــرک محرمــات و انجــام واجبات ،درباره تــرک اولی ،بحثی را به اين حوزه اضافه کرده اســت.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

او معتقد اســت ازآنجاییکه اولی و ترک اولی در مباح بودن ،با يکديگر برابرند و به ســبب ترک
اولی ،کســی را عقوبت نمیکنند؛ ازاینرو برای معصومان ،ترک اولی هيچ اشــکالی ندارد .تنها
چيــزی کــه در ايــن مــوارد وجــود دارد آن اســت که انســانها _ همينطــور ائمه؟مهع؟ _ بــه انجام

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

کارهايی که اولويت دارند تحريص شدهاند .البته خواجه اين نکته را نيز اضافه کرده است که
معصومان حق ندارند امور نهیشده را با امور مباح اشتباه کنند؛ چنانچه اين مطلب از عبارات
کلی متکلمان پيشــين نيز قابل اســتفاده بوده اســت؛ زيرا اين اشتباه ،باعث ناتوانی و قصور در
انجــام واجبات خواهد شــد و با وجود چنين اشــتباهاتی ،در انجــام واجبات خلل پيش خواهد
آمد که علم به آنها ،مقدمه انجام دادن آنها است.
پيش از اين ،شيخ طوسی ،زمان عصمت را از ابتدای عمر تا انتهای عمر دانسته بود؛ ولی
ابن ميثم بحرانی ،بهجای ابتدای عمر ،طفوليت (بحرانی 1406 ،ق ،ص )125را مطرح میکند و
اين تنها عبارتی است که ابن ميثم را از ديگران متمايز مینمايد.
ً
عالمه حلی ،تقريبا به تمام آنچه پيش از اين بهمرور بيان شده بود اذعان دارد؛ ولی برای
اوليــن بــار ،اوســت که اين موضــع اعتقادی (ثابت بــودن عصمت از گناهان کبيــره و صغيره از
ابتدا تا انتهای عمر) را به مطلق اماميه نسبت میدهد که گويا آن را اجماعی میداند.
«ذهبــت اإلماميــة إيل أن األمئــة كاألنبيــاء يف وجــوب عصمهتــم عــن مجيــع القبائح و
ً
ً
الفواحش من الصغر إيل املوت عمدا و سهوا( ».عالمه حلی 1414 ،ق ،ص)164

از آنجا که برخی متکلمان امامی همانند شيخ مفيد ،اين ديدگاه را بهصورت کلی و مطلق بيان
نمیکردنــد؛ بنابرایــن بايد اجماع مورد ادعای عالمه حلی توضيح داده شــود .احتماالتی که در
اين خصوص به ذهن میآيد از اين قرارند:
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الف) اين محدوده از عصمت با ادله پســينی اثبات شــده اســت نه اينکه به لحاظ نظری
هم همگان اعتراف بهضرورت چنين حدی از عصمت داشــته باشند .بهعبارتدیگر ،اين حد
از عصمــت بــرای ائمــه ،آن چيزی اســت که اتفاق افتاده اســت نــه آنچه ضروری اســت و بايد
اتفاق بيفتد.
ب) احتمال ديگر آن است که ايشان از اجماع متکلمان دوره خودشان حکايت میکنند و
ناظر به قرون گذشته نيستند.
پيــش از ايــن ،در بحث چيســتی عصمت ،گفتيم آنرا میتوان مقامی انســانی دانســت که
انحصــاری در انبيــا و ائمــه نــدارد؛ امــا اين نکته بهصــورت صريــح در آثار عالمه حلی مشــاهده
میشــود .ايشان معتقدند عصمت تالزمی با وحی ندارد و ائمه؟مهع؟ ،مصداق معصومانی هستند
حضرت زهرا؟اهع؟ معصومانی هستند که امام نبودهاند.
بــه نظر میرســد تمــام آنچه تا زمــان عالمه حلــی در خصوص محــدوده عصمت ائمه؟مهع؟

بيان شــده اســت تا زمان حاضر نيز به همان شــکل باقی مانده و تغيير محسوسی نکرده است.
در آثــار کالمــی دورههــای بعدی نيز مطلب اضافــهای وجود ندارد .فقط گاهــی عبارتها تغيير
ً
ً
میکنند يا قدری غليظتر میگردند .مثالفاضل مقداد ،دو کلمه «خطا و تأو يال» را افزوده است.
ً
ً
ً
ً
ّ
«إنم معصومون من مجيع املعايص كبائر و صغائر عمدا و ســهوا و خطأ و تأو يال ،قبل
النبوة و بعدها من ّأول العمر إيل آخره ،و هو ّ
احلق الصراح( ».فاضل مقداد ،1379 ،ص)171

ً
گاهــی نيــز در مقــام بيــان ،تقســيمها و شــيوههای بيــان جديدی به کار برده شــده اســت؛ مثال
بهصورتــی روشــنتر و با نظم منطقی بهتر ،محدوده عصمــت را بيان کردهاند؛ بهعنوانمثال،
آيــتاهلل ســبحانی ،مراتب عصمــت را به مرحله دريافــت وحی و ابــاغ آن ،عصمت از معصيت
و گنــاه ،عصمــت از خطــا در امور فردی و اجتماعی ،تقســيم کردهاند و بــرای هر کدام از مراحل
يادشده ،داليل عقلی و نقلی جدا گانهای ذکر کردهاند؛ (سبحانی ،1386 ،ص )71اما روح سخنان
ايشــان ،همان چيزی اســت که در دورههای گذشــته بيان شــده اســت .در ميان انديشمندان
معاصــر ،آيــتاهلل مصباح يزدی حتی در بيان محدوده عصمت انبيا ،تقســيمبندی مفصلتر و
دقيقتری ارائه دادهاند .ايشــان ابتدا ،عصمت را به دو حوزه وحی و زندگی اجتماعی تقســيم

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

که به آنها وحی نمیشــود و با امامت هم تالزمی ندارد؛ چون افرادی مانند حضرت مريم؟اهع؟ و
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کــرده و ســپس عصمــت در حوزه وحی را به اين مراتب تجزيــه نمودند :عصمت در تلقی وحی،
عصمت در حفظ وحی ،عصمت در ابالغ وحی( .مصباح يزدی ،1389 ،ص )153 _ 147تنها نکتهای
ً
که از ايشــان بايد تذکر داده شــود آنکه ايشــان عصمت انبيا و ائمه را در زندگی اجتماعی ،صرفا
بــه دليــل نقلی میپذيرند و داليل عقلی ارائه شــده در اين خصوص را قابل مناقشــه میدانند.
(همان ،ص)156

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

 .3عاليترين مرتبه عصمت
در بحــث محــدوده عصمــت ،تاکنون دو مرحله عصمــت از گناه و همينطــور عصمت در ترک
اولی و انجام مستحبات بررسی شد؛ اما در ميان آثار کالمی و سخنان متکلمان شيعی ،عباراتی
آمــده کــه عصمــت را در غير از اين مراتب و بهعبارتدیگر ،عصمت را در عالیترين مرتبه برای

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ائمه؟مهع؟ به اثبات میرساند .گرچه شيخ صدوق ،در برخی از آثار خود ،قائل به سهوالنبی است
و معتقد اســت اولين مرتبه غلو ،انکار ســهو النبی اســت و غالت و مفوضه را به دليل انکار ســهو
النبی لعن میکند؛ (شيخ صدوق 1404 ،ق ،ج ،1ص )359اما در آثار ديگر خويش عبارتهايی آورده
که التزام به لوازم آنها ،به معنی نپذيرفتن سهو النبی است؛ بهعنوان نمونه ايشان معتقد است
اعتقاد ما درباره ائمه آن اســت که ايشــان موصوف به کمال و تمام و همينطور عالم به تمام
امــور خويــش هســتند از ابتدا تا انتها؛ و نيز در تمام احــوال خويش متصف به هيچگونه نقص و
عصيــان و نادانــی نمیشــوند (همــان 1413 ،ق ،ص )96و از هرگونه خطا و لغزشــی مبرا هســتند و
ايشــان کســانی هســتند که خداوند بهصــورت ويژه ،آنهــا را از هرگونه پليدی پاک کرده اســت.
(همان ،ص)94

بــه نظــر میرســد جمعکردن اين عبارات با يکديگر ،قدری دشــوار باشــد؛ امــا درهرحال ،از
آنجا که شــيخ صدوق در پذيرفتن ســهوالنبی صراحت دارد؛ او را از طرفداران نظريه سهو النبی
به شمار میآورند؛ بنابراين از ديدگاه ايشان ،سهو ،نهتنها مقام عصمت را از بين نمیبرد؛ بلکه
حتی پذيرش سهو به معنی پذيرش خطا و لغزش و نقص نيست و ائمه را از حالت کمال و تمام
نيز خارج نمیسازد.
امــا شــيخ مفيــد ،ايــن ديدگاه شــيخ صدوق را بهشــدت نفــی کــرده و رســالهای در نقد و رد
نظريه ســهو النبی نگاشــته و معتقد اســت پيامبر و امامان هرگز حتی در امور فردی نيز مبتال به
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سهو نشدهاند( .شيخ مفيد ( 1413 ،)4ق ،ص 17به بعد) ايشان حتی محدوده زمانی اين حکم را از
ابتدای عمر تا انتهای آن میداند( .همان ( ،)1ص)37

ســيد مرتضــی علمالهــدی ،ابتــدا ســهو و نســيان را بــه دو حــوزه تقســيم نمــوده و در حوزه
شريعت ،آن را انکار میکند؛ اما در غير حوزه شريعت _ که شامل امور فردی نيز میشود _ مانعی
در ابتالی معصومان به سهو نمیبيند( .علمالهدی 1409 ،ق ،ص)153

شــيخ طوســی در محدوده عصمت تصريح میکند که ابتالی به ســهو و فراموشــی ،باعث
از بيــن رفتــن اعتمــاد انســانها میگردد و به همین دلیل ،ائمه هرگز مبتال به ســهو و فراموشــی
نمیشــوند( .شــيخ طوســی 1404 ،ق ،ص )98در ايــن خصــوص ،شــهيد اول (م )786 .ادعــا دارد
کــه ســهوالنبی از مواردی اســت که در نفی آن ،دليــل عقلی وجود دارد و تنها کســی که از ميان
ً
خواجــه نصيرالديــن طوســی نيــز صراحتا ائمــه معصوم؟مهع؟ را از ســهو مبرا میدانــد و معتقد

اســت عصمــت از ســهو بر پيامبــر و امامان واجب اســت( .عالمــه حلــی 1417 ،ق ،ص )472محقق
حلــی (م ( )676محقــق حلــی 1414 ،ق ،ص )155و عالمــه حلی (عالمه حلــی 1428 ،ق ،ص / 464نيز ر.

ک :همان 1423 ،ق ،ج ،1ص )340نيز با نظر خواجه نصير موافق هستند.
فاضل مقداد ،هم بهصورت کلی معتقد اســت معصومان از هر ســهوی ،دور هســتند و هم
بهصورت معين تصريح میکند معصومان حتی به سهو در امور شخصی دنيوی که به امور دينی
مربوط نمیشود نيز مبتال نمیشوند و اين ديدگاه اصحاب ماست( .فاضل مقداد ،بیتا ،ص)304

در دورههــای بعــدی نيــز تفاوتی در ديدگاههــا اتفاق نيفتاده و محتــوای همين مطالب به
ً
بيانهای گوناگون در منابع کالمی شــيعی تکرار شــده اســت؛ مثال مرحوم مظفر (م 1388 .ق)
چنين میگويد:

ً
ّ
كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش
«نعتقد ّأن اإلمام
ً
ً
ّ
سن الطفولية إلی الموت عمدا وسهوا .كما يجب أن
ما ظهر منها وما بطن ،من ِ
ً
يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان( ».مظفر 1417 ،ق ،ص)67

 .4امامان و اوصاف تکوينی ناظر به عصمت
نکتــه ديگــری کــه در کلمات متکلمان شــيعی در محدوده عصمت مطرح شــده ،عصمت انبيا

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

شيعيان اين نظريه را پذيرفته شيخ صدوق است( .شهيد اول 1419 ،ق ،ج ،4ص)10
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و ائمــه از برخــی ويژگیها و اوصافی اســت که به خلقت يا موقعيــت اجتماعی آنان بازمیگردد.
بســياری از متکلمان شــيعی معتقدند پيامبران و امامان ،نبايد عيوب و نواقصی داشــته باشند
یگــردد .در کلمات
کــه مورد تنفر انســانها باشــد .ســابقه اين بحث ،به دوره ســيد مرتضی برم 
شيخ صدوق و شيخ مفيد ،چيزی از اين بحث ديده نمیشود؛ اما سيد مرتضی ،جايز نمیداند
کســی که قرار اســت ديگران از او تبعيت تام نمايند دارای صفاتی باشــد که بهصورت متعارف،
مــردم از آن صفــت تنفر دارند .وی معتقد اســت پيامبران و امامــان بايد هم از عيوب مورد تنفر

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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مربــوط بــه خلقت و هم از صفات اخالقی مورد تنفر ،پاک باشــند؛ بنابراين ،نبايد دارای خلقت
خشــن يا اخالق تند باشــند؛ بهعنوان نمونه ،نبايد صدا و لحن خشــن يا ســيمايی مورد تنفر و
بســيار زشــت داشته باشند يا مبتال به بيماریهايی شده باشــند کهنفرت ديگران را برانگيزاند.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

(علمالهــدی 1411 ،ق ،ص )338شــيخ طوســی يکبــار همــان عبارات ســيد مرتضی را تکــرار کرده
اســت؛ (شــيخ طوســی 1406 ،ق ،ص )161ولــی از عبــارات ديگر ايشــان کــه میگويد« :تنفر داشــتن
انســانها اقتضا میکند معصومان از کليه زشــتیها پاک باشــند» میتوان چنين اســتفاده کرد
که او ،هم زشــتی در آفرينش و هم زشــتی در اخالق را با مقام عصمت ،غيرقابل جمع میداند.
(همان ،ص)162

خواجــه نصيرالدين طوســی بــا افزودن قيــد ديگری ،معتقد اســت معصوم _ ،عــاوه بر آنکه
ً
ً
خودش شــخصا نبايد دارای صفات مورد تنفر باشــد _ اوال ،به لحاظ نســبی نبايد از پدر و مادری با
ً
صفات مذموم و مورد تنفريا به لحاظ اجتماعی ،از اقشــار پســت اجتماعی باشــد و ثانيا ،حتی بايد
واجد صفات پسنديدهای چون کمال عقل ،ذکاوت و زيرکی نيز باشد( .عالمه حلی 1417 ،ق ،ص)472

ابن ميثم بحرانی به لحاظ مصداقی ،اجتماعيات بيشتری را فهرست کرده و معتقد است
معصوم نبايد حتی اشــتغاالت حقارتآميز _ چون حجامت _ يا رفتارهای ســخيف داشته باشد؛
بهعنوانمثــال ،بايــد در راه رفتــن ،موقــر باشــد و بيش از انــدازه ،اعضا و جوارح خــود را حرکت
ندهــد .بهطــور کلــی ،هــر کاری که عزت ،عظمــت و احترام او را زير ســؤال ببرد ،از معصوم ســر
نمیزند( .بحرانی 1406 ،ق ،ص 127و )180
از اواخــر قــرن هفتم به بعد ،متکلمان شــيعی ،چون عالمه حلی (عالمه حلــی ،1365 ،ص38

 /همــان 1414 ،ق ،ص 142و  )160و فيــاض الهيجــی( ،فيــاض الهيجــی ،بیتــا ،ص 268و  )330تــا
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انديشــمندان معاصــری چــون عالمــه محمدجــواد مغنيــه (مغنيــه 1414 ،ق ،ص )343بــر هميــن
ديــدگاه پايبنــد بودهاند .البته دانشــمندان معاصر چــون عالمه محمدرضا مظفــر( ،مظفر1417 ،

ق ،ص )288آيتاهلل سيد محسن خرازی (خرازی 1417 ،ق ،ج ،1ص )247و ...در بيان مصاديق،
از ايــن مقــدار هم فراتر رفته و معتقدند بر معصوم واجب اســت از افعال مخالف مروت نيز منزه
باشــند؛ بهعنــوان نمونــه ،معصــوم حق نــدارد به بذلهگويــی در ميان مــردم و خندههــای بلند
بپردازد يا در حال راه رفتن غذا بخورد.
نتيجهگيری

بهجای اراده الهی است.
•اختياری بودن عصمت از همان ابتدا بهتصریح بيان شده و تاکنون تغيير و تطوری در
آن اتفاق نيفتاده است.
•محــدوده عصمــت در دانش کالم ،بهمرور بســط داده شــده اســت .ابتدا تنهــا به انجام
واجبــات و تــرک محرمــات تصريــح میشــدو حتــی بــا برخــی گناهــان صغيره هــم قابل
جمــع بود ،ســپس به مجموعه گناهــان صغيره و کبيره ،حتی اتيان مســتحبات و ترک
مکروهات ،عدم سهو و نسيان و خطا ،سرايت داده شد و به لحاظ زمانی از دوره نبوت و
امامت به دورههای پيشين و حتی بدو تولد تا انتهای عمر تعميم داده شد .همينطور
از صرف امور دينی به زندگی فردی و اجتماعی نيز بسط پيدا کرد.
•در دوره معاصــر ،از مراتــب عصمت نيز ســخن گفته شــده و عصمــت  14معصوم؟مهع؟ ،به
عالیترين مرتبه عصمت ،تفسير شده است.

یماما مالک شناد رد ماما تمصع هزومآ روطت ريس

•عصمــت را در دورههــای نخســتين با واژگانی چــون توفيق و لطف توصيــف میکردند؛
ً
اما پس از قرن هفتم با واژگان فلســفی کيفيت نفســانی و قوه تبیین میکردند .اين اوال
ً
نشــاندهنده تأثير فلســفه در ادبيات کالمی و ثانيا برجســته کردن نقش اراده معصوم
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بررسی تطبیقی دیدگاه آیتاهلل سبحانی و
سید مرتضی علم الهدی؟هر؟ درباره بداء
فاطمه رئوفی تبار 1

چکیده
بداء ،آموزهای برآمده از شیعه امامیه است که انتساب معنای لغوی آن درباره خداوند ،بهمنزله آشکار
شدن امری پنهان از خداوند است؛ معنایی که موجب انکار این آموزه و سرزنش شیعه امامیه به سبب
اعتقاد به آن شــده اســت .همچنین ،پيچيدگی بداء ،موجب شــده اســت که اندیشمندان شیعه نیز در
تبییــن آن ،همداســتان نبــوده و دیدگاههای متفاوتی ارائــه نمایند و برخی از آنها ،بداء را منکر شــوند.
غالب قائالن به بداء نیز تالشهای عقالنی برای تبیین آن ،از طریق تأویل به نســخ یا ابداء یا تفســیر
آن ،انجام دادهاند .این پژوهش ،سعی دارد با بررسی تطبیقی اندیشههای سید مرتضی که در نگاهی
ابتدایــی از منکــران مســئله بداء به شــمار م ـیرود و آیتاهلل ســبحانی از قائالن و مبینان این اندیشــه،
بــا اســتفاده از روش تحلیلی _ توصیفی ،به پاســخ ســؤاالت ذیــل بپردازد :مفهوم بــداء از دیدگاه این دو
اندیشــمند چیســت؟ موضع آنها در برابر یهود چگونه اســت و درباره روایات بداء ،چه دیدگاهی دارند؟
بر اســاس این نگاره ،از دیدگاه آیتاهلل ســبحانی ،بازگشت معنای لغوی بداء ،یعنی ظهور بعد الخفاء،
به انســان اســت و بداء الهی ،به معنی امکان تغییر سرنوشــت توسط انســان ،در تقدیر مشروط خواهد
بود .در مقابل ،ســید مرتضی ،علیرغم ظاهر گفتارش که او را در زمره منکران بداء قرار میدهد ،از دو
نوع بداء نام میبرد و آن را به روا و ناروا تقســیم میکند و بداء روا را مســاوق نســخ میداند؛ اما از منظر
آی ـتاهلل ســبحانی ،نســخ و بداء از یک ســنخاند و بــداء در امور تکوینی و نســخ در امور تشــریعی جریان
دارد .ایشــان بــا اســتفاده از آیات مصرح و غیر مصــرح بداء ،درصدد اثبات این آموزه برآمدهاند و منشــأ
اعتقاد به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟مهع؟ میدانند؛ اما سید مرتضی ،به دلیل یکسانانگاری نسخ و
بداء ،روایات بداء را علمآور ندانسته و با فرض صحت ،آنها را به معنی نسخ میداند.
واژگان کلیدی :بداء ،تطبیقی ،آیتاهلل سبحانی ،سید مرتضی ،نسخ.
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه قم ،رشته کالم اسالم .طلبه سطح  4جامعة الزهراء؟اهع؟ ،رشته کالم.
fmt.1371@gmail.com
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مقدمه
مســئله بــداء ،از ویژگیهــای تفکر شــیعی و متأثــر از نصوص دینی اســت که در لغــت ،به معنی
ظهــور بعــد از خفــا آمده اســت .علــت ورود این مســئله در آموزههــای اعتقادی اســامی ،وجود
اتهاماتی اســت که از ســوی مخالفان شــیعه ،از میان معتزله و اشــاعره به شــیعیان نسبت داده
شــد و آن ،نســبت جهل به خداوند ،به سبب اعتقاد به این آموزه بوده است .ریشه این اتهام،
به دو نکته اساسی برمیگردد :اول ،علم ذاتی و مطلق خداوند به همه امور و دوم ،معنی بداء.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

مســئله اول ،نزد اندیشمندان اسالمی ،امری پذیرفتهشده است؛ چه اینکه همه معتقدند
کــه علــم از صفــات ذاتــی خداســت .امــا نکتــه دوم ،با توجه بــه مفهوم متعــارف و لغــوی بداء،
ایــن تصــور را ایجــاد میکند که انتســاب این امر بــه خداوند ،بهمنزله نســبت علم پس از جهل
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بــه اوســت .درنتیجه ،ایــن آموزه در برابــر علم بینهایت الهــی قرار میگیرد .نکتــه دیگری که
ســبب شــده مخالفان ،انتقاد خود را متوجه ائمه شیعه گردانند ،وجود روایاتی است که در آنها
بهصراحت ،کلمه بداء بهکار رفته و به خدا منتسب شده است .متکلمان شیعه ،این مسئله را
مورد توجه قرار داده و با اتفاقنظر بر این مسئله که اعتقاد به بداء ،نمیتواند به معنی انتساب
جهل به خدا باشد ،تالش دارند که معنایی ژرفتر از بداء را ارائه نمایند.
ایــن نــگارش ،بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی ،درصــدد مطالعــه تطبیقــی دیــدگاه آی ـتاهلل
ســبحانی از علمای معاصر شــیعه و ســید مرتضی علم الهدی از اندیشــمندان قرن پنجم شیعه
درباره آموزه بداء اســت که ضمن اشــاره به معنای مورد نظر ایشــان ،به بررســی روایات بداء و
پاسخ به ردیههای یهود در لسان این دو اندیشمند میپردازد.
 .1تعریف بداء
بداء ازجمله آموزههایی است که مورد توجه علمای علم لغت و دانشمندان دینی بوده است.
 .1 .1در لغت:
بداء (به فتح باء) در لغت ،به معنی ظاهر شدن ،هویدا گردیدن ،پدید آمدن رأیی دیگر در کاری
ً

ً

ً

و ...آمــده اســتَ :
«ب َدا اليشء ُب ُد ّوا و َب َد ًاء أي :ظهر ظهــورا ّبينا» (فراهیدی 1409 ،ق ،ج ،8ص83؛ ابن
َّ
َ َُ
منظور 1375 ،ق ،ج ،14ص66؛ راغب اصفهانی 1412 ،ق ،ج ،1ص )249قال اهلل تعالیَ < :و َب�دا له ْم ِم نَ� الل ِه
َما َل ْم َ� ُك نُو�وا َ� ْح تَ�س ُ� نَ
و�>؛ «و برای آنها از جانب خدا آنچه گمان نمیکردند پدید میآید( ».زمر)47 :
ي ِ ب
ي
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 .1 .2در اصطالح:
بررســی آثــار اندیشــمندان و متکلمــان اســامی ،نشــان میدهد آنهــا در تعریف اصطــاح بداء با
یکدیگر ،همداستان نبوده و تعاریف متفاوتی را ارائه کردهاند .ازآنجاکه هدف از این نگارش،
بررســی مســئله بــداء از منظر دو اندیشــمند بزرگ اســامی ،ســید مرتضی علم الهــدی و آیتاهلل
جعفر سبحانی ،است این امر را با نگاه به آثار این دو صاحبنظر ،پی میگیریم.
 .1 .2 .1بداء از منظر سید مرتضی
مسئله بداء نداشته و تعریفهای مختلفی از آن ارائه نموده است .بهطورکلی ،میتوان نظرات
سید مرتضی را در سه گروه زیر دستهبندی نمود:
الف) دیدگاه ردعی

سید مرتضی در کتاب رسائل خود به نقل از متکلمان ،بداء را اینگونه توصیف میکند:
«امــر خداونــد به چیزی واحــد ،در وقتی مخصوص ،با وجــه معین و به مکلفی
واحد و سپس نهی او به همان چیز ،در همان وقت ،در همان وجه و به همان
مکلف( ».شریف مرتضی 1405 ،ق ،ج ،1ص116؛ شریف مرتضی 1431 ،ق ،ج ،1ص)179

بنابــر ایــن تعریف ،ســید معتقد اســت که بــداء در مورد خداوند جایز نیســت و از تشــنیعات علیه
شــیعه اســت؛ چراکه خداوند ،عالم علی االطالق اســت و جایز نیســت که علمش تجدید شــود و
تغییر کند؛ بدینصورت که معلوماتی بر او آشــکار گردد که تاکنون آشــکار نبوده اســت .تغییر در
علم الهی راه ندارد و معلوم جدیدی بر معلومات او افزوده نمیگردد؛ درحالیکه تعریف فوق ،با
علم مطلق الهی منافات دارد و ناشی از نقص و جهل اوست( .شریف مرتضی 1405 ،ق ،ج ،1ص)117

ب) دیدگاه تفسیری

دیدگاه دیگری از سوی محمدباقر مجلسی ،صاحب کتاب بحاراالنوار به سید مرتضی منسوب
شده و آن ،امکان تفسیر بداء است( .مجلسی1404 ،ق ،ج ،4ص )126طبق این دیدگاه ،میتوان
بــداء را در معنــای حقیقــیاش ،یعنی ظهور ،صحیح دانســت و بدون هیچ واســطهای آن را به
خداونــد ،اســناد حقیقــی داد .در ایــن صورت« ،بداء له تعالــی» ،یعنی امر یا نهــیای بر خداوند
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ظاهرشــده که تاکنون آشــکار نبوده اســت .به این نحو که پس از امر و نهی الهی و اتیان مأمور
بــه ،حالتــی حادث میشــود که قبــل از آن نبوده و این ،نوعــی ظهور در مورد حقتعالی اســت؛

َ َ ُ َّ ُ
همچنان که در ســوره مبارکه محمد؟ص؟ به ظهور بعد از عمل ،تصریح شــده استَ < :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم
َ َ َ ْ
نَ نْ ُ
ك ْم> (محمد)31 :؛ «و ما شــما را میآزماییم تا بدانیم که جهاد شــما در
َح�ّتى ن� ْعل َم ال ُم جَ� ِاه ِدي�� ِم�
َ َ
خارج موجود شده»؛ چرا که بنا بر لفظ < ن� ْعل َم> قبل از تحقق وجود جهاد ،علم به آن در جهان

خــارج موجود نبوده اســت( .مجلســی1404 ،ق ،ج ،4ص )126در اینجا نیــز هرچند که خدا از ازل،

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

علــم دارد کــه امر و نهی خواهد کرد؛ اما چون هنوز فعلیت پیدا نکرده اســت ،معلوم و مدرک او
دانسته نمیشود .در توضیح این مطلب میتوان گفت:
1.امــر و نهــی ،پیــش از آنکه وجود پیدا کنند ،معلوم و ظاهر نیســتند؛ زیرا تا چیزی وجود

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

نداشــته باشــد ،متعلــق علم قــرار نمیگیرد و تا چیزی وجود نداشــته باشــد ،مدرک واقع
نخواهد شد.
2.خداوند ،خود میداند که در آینده امر و نهی خواهد کرد.
3.آمر و ناهی بودن خدا نسبت به چیزی ،پس از وجود یافتن امر و نهی ،معلوم او میشود.
ج) دیدگاه تأویلی

برخــی ،همچــون عالمــه مجلســی در بحاراالنــوار معتقدند که ســید مرتضی ،بــداء را در صورتی
صحیح میداند که مساوق نسخ باشد و به آن تأویل شود:
«ما ذكره السيد املرتیض رضواناهلل عليه يف جواب مسائل أهل الري و هو و إنه قال
املراد بالبداء النسخ» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،4ص)129

بــر اســاس این دیدگاه ،نســخ و بــداء ،یکچیز هســتند و تنها تفاوت میان آن دو این اســت که
زمان ناســخ و منســوخ در نســخ ،متعــدد و در بداء دارای اتحاد اســت( .شــریف مرتضــی 1419 ،ق،

ص )185ســید مرتضــی ،خــود نیز در جوابات المســائل الرازیه ،به نقل از متکلمان شــیعه ،حمل
روایات بداء در معنای نســخ را صحیح میداند و قائل به جواز نســخ در شــریعت است و در این
مسئله اختالفی بین علماء نیست:
«محلوها حمققو أصحابنا عیل أن املراد بلفظة البداء فهيا النســخ للشــرائع و ال خالف
بني العلماء يف جواز النسخ للشرائع» (شریف مرتضی 1405 ،ق ،ج ،1ص)117
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بهرغم اینکه ســید مرتضی را از طرفداران موضع تأویل دانســتهاند؛ اما از برخی آثار او برمیآید
که مخالف عقیده بداء بوده است؛ چرا که نسخ ،وحدتهای چهارگانه بداء را ندارد .وی برای
تحقق بداء ،چهار وحدت را شرط دانسته که عبارت است از:
1.وحدت مأمور به و منهی عنه؛
2.وحدت هدف و غایت مأمور به و منهی عنه؛
3.وحدت زمان به این معنا که انجام فعل و عدم آن در یکزمان باشد.
4.وحــدت مکلــف ،یعنــی امــر و نهــی ،متوجــه یــک فــرد باشــد( .شــریف مرتضــی1362 ،ش،

ســید معتقد اســت که نســخ ،موجب بداء نمیشــود؛ زیرا بــداء زمانــی رخ میدهد که همه
شروط فوق ،محقق شود؛ درحالیکه در نسخ ،فعل مأمور به ،غیر از منهی عنه است:

ً
«أن النسخ ال يقتيض البداء ،ألن ما اقتیض البداء هو ما مجع شروطا :األول أن يكون
ً
ً
ّ
املهني عنه بعينه و الثاين أن يكون الوجه واحدا و الوقت واحدا
الفعل املأمور به هو
ً
ً
ّ
أيضا و املكلف واحدا .فاذا مجع هذه الشروط دل عیل البداء؛ و النسخ خيالف ذلك،
ألن الفعل املأمور به غير املهني عنه» (شریف مرتضی 1411 ،ق ،ص)357

در نگاهــی عمیقتر از فحوای ســخنان ســید ،به دســت میآید که وی ،بــه تفکیک بداء به دو
صورت بدای روا و بدای ناروا معتقد اســت .از منظر او ،بداء روا و صحیح ،معادل نســخ اســت.
بر اســاس این دســتهبندی ،بداء ،اعم از نســخ خواهد بود .ایشــان در رد شبهه یهود _ که نسخ
ً
شرایع را به جهت منتهی شدن به بداء ،عقال نادرست میدانند _ پاسخهایی ارائه نمودهاند که
در یکی از آنها ،بداء ناروا را از نسخ جدا کرده و گفته است که بداء ،زمانی رخ میدهد که شروط
چهارگانــه محقــق شــود؛ درحالیکه نســخ ،برخالف آن اســت و فعل مأمور به غیــر از فعل منهی
عنه اســت .از نظر او ،در حالتی که وقوع بداء ،مســتلزم شــروط چهارگانه باشــد ،گویا خداوند،
بنــده را بــا مصلحتــی ،بــه چیزی امر میکند و از همــان ،نهی میکند .در این فرض ،در شــیء و
وقــت واحــد ،مصلحت و مفســده جمــع گردیده که محال اســت و این همان بدای نارواســت.
(شریف مرتضی 1411 ،ق ،ص)357
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 .1 .2 .2بداء از منظر آیتاهلل سبحانی
آیــتاهلل ســبحانی با اســتفاده از مقدماتی بههمپیوســته ،رونــد واحدی را در تبییــن آموزه بداء
پیــش گرفتــه اســت و هر کتاب او در مبحث بــداء ،گفتار او در کتاب دیگــرش را تأیید و تقویت
میکند .ایشــان معتقدند که بداء ،آموزهای مختص به شــیعه نیســت (ســبحانی1381 ،ش ،ج،3

ص )394و در صورت تبیین درست از آن ،هر عاقل و مسلمانی متوجه میشود که به آن اعتقاد
دارد؛ هرچنــد کــه نام آن را بداء نمیگذاشــته اســت( .ســبحانی ،بیتا ،ص )427بر اســاس دیدگاه
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ایشان ،بداء در تعریف لغوی خود ،یعنی ظهور بعد الخفاء ،بر خدای سبحان اطالق نمیشود؛
زیرا مستلزم حدوث علم خداوند به چیزی که در آن جهل داشته ،میشود( .سبحانی 1433 ،ق،

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ج ،1ص )34بهعبارتیدیگــر ،ایشــان نیز همچون ســید مرتضی ،معتقدنــد که ظهور معنی لغوی
ً
بداء در مورد خداوند ،بهگونهای اســت که گویا او قبال از چیزی آ گاه نبوده و اکنون به آن علم
پیــدا کــرده اســت که این امــر ،منجر به جهل خدا ،نقص او و تغییــر و تبدل در علمش میگردد
که محال است .پس مراد از بداء ذکرشده در احادیث شیعه ،نمیتواند معنای لغوی آن باشد.
آیتاهلل سبحانی در این زمینه از مخاطب خود میپرسند :آیا صحیح است عاقلی معتقد باشد
که خداوند با این معنا از بداء است که عبادت میشود؟

«و بذلــك يظهــر ّان املــراد مــن البــداء الــوارد يف أحاديــث االماميــة و ُّ
يعد مــن العقائد
ِ
ً
الدينيــة عندهــم ليــس معناه اللغوي ،أفهل ّ
يصح أن ينســب إیل عاقــل _ فضال عن
ّ
َ
اال ّمئة _ القول ّ
بأن اهلل مل يعبد و مل يعظم إال بالقول بظهور احلقائق
باقرالعلوم و صادق
ّ ّ
له بعد خفاهئا عنه ،و العلم بعد اجلهل؟! كال ،كل ذلك َيو ّيد ّان املراد من البداء يف
كلمات َ
هوالء العظام غير ما يفهمه املعترضون( ».سبحانی 1428 ،ق ،ص)232

بنابراین آنچه در گفتار ائمه؟مهع؟ در مورد بداء آمده است ،چیزی غیر از معنای لغوی آن خواهد
بود .از مجموع آنچه در کتب مختلف ایشان در تبیین بداء آمده است ،مقدماتی بههمپیوسته
حاصل میشــود که در وضوح این بحث ،ضروری به نظر میرســد .ادعای شــیعه آن اســت که
بداء از لوازم توحید و اعتقاد به عمومیت قدرت حقتعالی و از سنتهای حاکم بر زندگی انسان
اســت و مانع از آن میشــود که اختیار بشــر در تغییر سرنوشــت و زندگیاش ،سلب گردد .ارتباط
این مسائل با هم در طی مقدمات ذیل ،بیشتر قابل فهم است:
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1.خداوند ســبحان ،عالوه بر امر خلق و ایجاد بشــر ،تدبر و تربیت او را نیز بر عهده دارد و
بــه بندگانش اجازه داده اســت که مســیر زندگــی خود را تغییر دهند و اعمال شایســته را
جایگزین اعمال ناپســند خود گردانند (یا بالعکس) .از طرفی انســان نیز مســیر واحدی
نــدارد؛ بلکــه آنچــه پیش روی او قرار دارد مســیری پر از تغییر و تبدل اســت( .ســبحانی،
 1416ق ،ص)75

2.شــیعه معتقد اســت که خداوند ،به همه حوادث عالم (از گذشته تا آینده) آ گاه است و
هرگز چیزی از او مخفی نمیماند .عقل نیز بر تنزه علم خداوند از حدوث و تغییر داللت
3.ا گــر بــداء بــه معنی ظهــور بعد الخفاء باشــد ،گویا در مــورد خداوند معتقدیــم که چیزی
را نمیدانســته و ا کنون میداند که این معنا در مورد خداوند صحیح نیســت( .سبحانی،
 1428ق ،ص)232

4.افعال بندگان در حســن و ســوء عاقبت آنها تأثیر دارد و این ،از خداوند مخفی نیســت.
ا گر فردی در مســیر خطای خود ،بهســوی راه راست متمایل شود یا مسیر مستقیم خود
را بهسوی راه کج ببرد ،علم خداوند به این تغییر مسیر چگونه خواهد بود؟
5.تقدیر الهی در مورد انسان ،دو نوع است:
الــف) محتــوم و قطعــی کــه بــه هیچوجه قابل تغییر نیســت و انســان نمیتوانــد در آن
تأثیرگذار باشد.
ب) معلق و مشروط که با فقدان برخی شرایط ،تغییر میکند و تقدیر دیگری جایگزین
آن میشود( .سبحانی 1433 ،ق ،ج ،1ص)34

6.خداونــد دارای قدرت و ســلطه مطلق بر هســتی اســت و هر زمان کــه بخواهد میتواند
تقدیری را جایگزین کند؛ درحالیکه به هر نوع تقدیری از ابتدا ،علم داشــته و تغییری
در علم او پدید نمیآید( .سبحانی1376 ،ش ،ص)236

7.اعمــال قدرت و ســلطه از ســوی خــدا و اقــدام وی به جایگزیــن کردن تقدیــری بهجای
تقدیری ،بدون حکمت و مصلحت انجام نمیشود و بخشی از قضیه ،در گرو اعمال خود
انسان است که با اختیار ،سرنوشت خود را دگرگون میسازد( .سبحانی1376 ،ش ،ص)237

هرابرد ؟هر؟یدهلا ملع یضترم دیس و یناحبس هللاتیآ هاگدید یقیبطت یسررب

دارد( .سبحانی ،بیتا ،ص)430 _ 428
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بــا توجــه به مقدمات ذکرشــده ،بــداء از نظر آیتاهلل ســبحانی ،اینگونه تبییــن میگردد که
انســان میتواند سرنوشــت خود را تغییر دهد؛ زیرا خداوند ،تقدیری مشــروط دارد که قابل تغییر
اســت و انســان میتواند در همان تقدیر مشــروط که قدر الهی نام دارد ،اثر بگذارد .خداوند نیز از
ازل به هر دو تقدیر آ گاه اســت و حتی به وقوع شــرط و تأثیر اعمال انســانی در تغییر مســیر زندگی
انسان نیز علم دارد .درنتیجه با این تعریف ،نهتنها علم خداوند ،تغییر و تبدلی پیدا نمیکند که
انسان نیز به پذیرش سرنوشتی خاص مجبور نخواهد بود .عالوه بر آن ،ایشان در بیانی دیگر ،به
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نقل از متکلمان شیعه معتقدند که نسخ و بداء ،عبارت اخرایی از یکدیگر و از یک سنخ هستند،
با این تفاوت که بداء ،در تکوین و نسخ ،در تشریع استعمال میشود( .سبحانی ،بیتا ،ص)427

بــر اســاس دیــدگاه ایشــان ،اطالق معنــای لغوی بــداء ،یعنــی ظهور بعــد الخفاء ،بــر آموزه

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

اعتقادی منسوب به شیعه اینگونه صورت میپذیرد:
1.ظهور بعد الخفاء ،بهصورت ابتدایی بر خداوند اطالق نمیشود؛ زیرا مستلزم جهل اوست.
2.ا گر ظهور بعد الخفایی در بداء باشد ،نسبت به افراد بشر است و انتساب آن به خداوند
از باب توسعه و مجاز است( .سبحانی ،بیتا ،ص)451

3.بداء ،نســبت به خدا ،اظهار ما خفی علی الناس و نســبت به مردم ،ظهور ما خفی لهم
است( .سبحانی 1413 ،ق ،ص)108

از مجمــوع آنچــه تاکنــون بیان گردید ،میتوان گفت که هم ســید مرتضــی و هم آیتاهلل
ســبحانی در مســئله بداء ،قائل به تفکیک هســتند و هر دو از تعریف بداء ،با عنوان امر و نهی
همزمــان به مســئلهای واحد ،در وقتی مخصوص و در جهتــی معین و به مکلفی واحد ،برائت
جستهاند و تعاریف دیگری از این آموزه ارائه نمودهاند .همچنین هر دو ،بداء و نسخ را از یک
خانــواده میداننــد ،با این تفاوت که ســید مرتضی ،بداء را اعم از نســخ میداند و تنها بدائی را
درســت میداند که مســاوق نســخ باشد؛ درحالیکه آیتاهلل ســبحانی ،بداء را در تکوین و نسخ
را در تشــریع میدانند .دیدگاه تفســیری و تأویلی این دو مؤلف نیز همچنان که گذشــت ،باهم
متفاوت است.
در مســئله روش بحــث نیــز ،آثــار آیتاهلل ســبحانی از انســجام باالیی برخوردار اســت و هر
کتــاب او در زمینــه بــداء ،مؤیــد و تبیینکننده کتاب دیگر اوســت؛ برخالف ســید مرتضی که در
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نــگاه ابتدایــی به نظر میرســد که نظریه واحدی نــدارد؛ چرا که در کتابی ،موافــق بداء و در اثر
دیگــری ،مخالــف آن اســت .البته نمیتوان در این مســئله ،ســهم بزرگ شــرایط زندگی و عصر
خاص حیات او در میان معتزلیان اهلسنت را نادیده گرفت.
 .2بداء و یهود
از موضوعــات مشــترکی که ســید مرتضی و آیتاهلل ســبحانی در بحث از بداء بــه آن پرداختهاند،
َ
ص 357؛ سبحانی 1428 ،ق ،ص238؛ سبحانی،
دیدگاه یهود درباره بداء است( .شریف مرتضی 1411 ،ق،

1371ش ،ج ،6ص )32آیه صد و شش سوره بقره نیز در رد همین باور آنهاست و میفرماید:
َ
َْ ْ
آ أَ ُ ْ َ َ أْ َ ْ َ أَ ْ َ أَ َ َ َ أَ َ َّ َ َ ُ
< َما ن� ن� َس خ� ِم نْ� � َي� ٍ�ة � ْو ن� ن� ِسها ن�� ِت� ِب� خ� يْ� ٍر ِم ن�ها � ْو ِم ث� ِلها �ل ْم ت� ْعل ْم � نّ� الل َه على ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء
َ
ق� ِد ي� ٌر>؛ «مــا هيــچ آيــهای را نســخ نمیكنيم و از يادهــا نمیبريم؛ مگــر آنكه بهتر
از آن يــا مثــل آن را میآوريــم .مگــر هنوز ندانســتهای كه خدا بر هــر چيزی قادر
است( ».بقره)106 :

همچنین از آیه  64سوره مائده برمیآید که یهودیان ،دست خدا را در امور تکوینی عالم ،چون
رزق ،روزی و ...بسته میپنداشتند:

َ
َ قَ َ ت ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ �غْ ُ َ ةٌ �غُ َّ تْ أ ْ ْ َ ُ نُ َ قَ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ تَ ن ْ
ا� يُ� ن� ِف� قُ�
<و�ال ِ� ال ي�هود ي�د الل ِه م لول� ل� � ي� ِد ي� ِهم ول ِع�وا بِ�ما �الوا ب�ل ي�داه م ب�سوط� ِ
َ َ َ
ك يْ� ف� ي َ��ش ُاء>؛ يهــود گفــت دســت خــدا بســته اســت ،دستشــان بســته بــاد و از

رحمت خدا دور باشند ،برای اين كلمه كفری كه گفتند؛ بلكه دستهای خدا
باز است ،میدهد به هر نحوی كه بخواهد» (مائده)64 :

سید مرتضی ،اعتقادات یهودیان در مسئله بداء را در سه دسته تقسیم میکند:
1.گــروه اول کســانی کــه نســخ در شــریعت را رد میکننــد و در ایــن طریــق ،بــه ادلــه عقلی
تمســک میجوینــد .ایــن گروه ،از نســخ به ایــن دلیل که اقتضــای بــداء را دارد ،برائت
میجویند و معتقدند که امور حسن در نسخ ،قبیح میشود.
ً
ً
2.گروه دوم ،نسخ را عقال جایز و سمعا ممتنع میدانند و معتقدند که از حضرت موسی؟ع؟
خبر رسیده است که شر ع ،موبد و ابدی است.
ً
ً
3.گروه ســوم ،نســخ را عقال و ســمعا میپذیرند و از عمل به شــریعت اســام نهی میکنند؛
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بیتا ،ص )440یهود ،نه نســخ را در عالم تشــریع میپذیرد و نه بداء را در عالم تکوین( .طباطبایی،
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چرا که نبی ما را حجت نمیدانند( .شریف مرتضی 411 ،ق ،ص)357

آنچه در این گفتار به آن پرداخته میشــود و با بحث ما گره خورده اســت ،ســخن گروه
نخست از یهودیان است .سید مرتضی ،در رد انکار یهودیان ،سه پاسخ ارائه میکند:
4.در پاســخ اول ،بــداء نــاروا را از نســخ تفکیک میکند و معتقد اســت که نســخ ،اقتضای
بــداء را نــدارد؛ زیرا بداء ،زمانی حاصل میشــود که شــروط چهارگانــهاش محقق گردد.
در چنیــن حالتــی ،گویــا خداونــد بنــده را بــا مصلحتــی بــه چیزی امــر نموده و به ســبب
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مفســدهای از همان نهی کرده اســت .در این فرض ،در امر واحد ،وقت واحد ،جهت و
مکلف واحد ،مصلحت و مفسده با هم جمع گردیده که محال است:

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ً
«أن النسخ ال يقتيض البداء ،ألن ما اقتیض البداء هو ما مجع شروطا :األول أن يكون
ً
ً
ّ
املهني عنه بعينه و الثاين أن يكون الوجه واحدا و الوقت واحدا
الفعل املأمور به هو
ً
ً
ّ
أيضا و املكلف واحدا .فاذا مجع هذه الشروط دل عیل البداء؛ و النسخ خيالف ذلك،
ألن الفعل املأمور به غير املهني عنه» (شریف مرتضی 411 ،ق ،ص)357

چهار امری که ســید مرتضی برای بداء ناروا ،شــرط میداند ،عبارت اســت از .1 :یکی بودن
فعل مأمور به و منهی عنه؛  .2جهت واحد؛  .3وقت واحد؛  .4مکلفی واحد .این در حالی
است که در نسخ ،فعل مأمور به غیر از منهی عنه است و با بداء ناروا ،متفاوت است.
5.ســید مرتضی ،تغییرات در عالم تکوین را امری انکارناپذیر عنوان کرده و الزمه ســخن
یهود را چنین میداند که خداوند ،زندهای را نمیراند ،فقیری را بینیاز نکند و مریضی
را سالمتی نبخشد؛ درحالیکه این امور و امثال آن ،جایز است و بر بداء داللتی ندارد.
6.در مــورد نســخ در شــرایع نیــز عنــوان مــیدارد کــه الزمــه ســخن یهــود ،عــدم اختالف و
تفــاوت در شــریعتهای پیامبران اســت؛ درحالیکــه میدانیم با هــم متفاوتاند و این
مورد نیز بداء تلقی نمیشــود .ســید مرتضی در این پاسخ ،نمونهای از تفاوتهای سایر
شرایع انبیاء با حضرت موسی؟ع؟ را بیان میکند:
«ألن يف شر يعة آدم؟ع؟ إباحة تزو يج االخ االخت و يف شر يعة ابراهمي؟ع؟ إباحة تأخير
اخلتان ایل وقت الكبر و يف شــر يعة اســرائيل؟ع؟ إباحة اجلمع بني االختني؛ و هذا كله
خيالف شر يعة مویس؟ع؟»( .شریف مرتضی 411 ،ق ،ص)358
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آیــتاهلل ســبحانی ،ضمن تفکیک نســخ به تشــریعی و تکوینــی ،عقیده معروف یهــود را برائت
از هــر دو نــوع میداننــد و جایــگاه بحث از نســخ در تشــریع را کتب اصول فقــه معرفی میکنند؛
بنابراین آنچه در این مبحث بدان پرداختهاند ،رد دیدگاه یهود در مسئله نسخ تکوینی است.
نسخ تکوینی ،عبارت است از اینکه انسان بتواند با اعمال و اراده خود ،مسیر سرنوشتش
را تغییــر دهــد .یهــود در این زمینه اســتدالل کردهانــد زمانی که قلم تقدیر و قضــا الهی در ازل،
جاری شــد ،محال اســت که مشــیتی برخالف آن صورت پذیرد .بهعبارتیدیگر ،ممکن نیست
کــه خداونــد آنچــه را که اثبــات کرده ،محو کنــد و آنچه را که از ازل نوشــته ،تغییــر دهد .یهود
میآید که برایش مقدر گردیده اســت( .ســبحانی 1428 ،ق ،ص238؛ ســبحانی ،بیتا ،ص )440امام
صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــه  64از ســوره مائده میفرماینــد ،یهود معتقدند که خــدا از امر آفرینش
فارغ شده است:

َّ
َ َّ ُ َ َ
ُ ٌَ
َ
ََ
َ ْ ُ ُ
َ َ َ
اهَّلل َم ْغلولة
«ع ْن أ ِب ع ْب ِد ِ
اهَّلل ع ّز َو َجل _ َو قال ِت ال َ ُيود َيد ِ
اهَّلل؟ع؟ أنه قالِ :ف ق ْو ِل ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ
اهَّلل َجل
ل يعنــوا أنــه هكــذا و ل ِكنم قالوا قد فرغ ِمن الم ِر فل ي ِز يد و ل ينقص فقال
َ َ
َ َ
َ ُ ُ
ُ َْ َ ُ َْ ُ َ
ُّ ْ ْ
َ َ ُُ َ ْ ً َْ
تان ُي ْن ِف ُق ك ْيف
جلله تك ِذيبا ِلقو ِ ِل ْم _ غلت أي ِد ِهي ْم و ل ِعنوا ِبا قالوا بل يداه مبسوط ِ
َ
ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ
َ َُ ُ
ــول _ َ ْي ُ
شــاء أ َ ْل َت ْس َ
َي ُ
تــاب»
ك
ال
م
أ
ه
ــد
ن
ع
و
ــت
ب
ث
ي
و
شــاء
ي
مــا
اهَّلل
ــوا
ح
ق
ي
؟زع؟
اهَّلل
ع
ــم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ابنبابویه (صدوق) 1398 ،ق ،باب  ،25حدیث  ،1ص)167

آیتاهلل سبحانی در پاسخ به انکار یهود ،در زمینه نسخ تشریعی ،نکاتی را متذکر میشوند:
ً
1.این معنا از نســخ که یهود منکر آن هســتند؛ همان حقیقت بداء است و دقیقا به همان
معنایی است که شیعه امامیه به آن اعتقاد دارند( .سبحانی (ج) ،بیتا ،ص )287علیرغم
اینکــه خداونــد در آیــات متعددی یهود را بر این اعتقاد ســرزنش میکنــد ،برخی بر این
انکار ،لباس عقاید اســامی را پوشــاندهاند و این عقیده را در میان برخی مســلمانان نیز
نفوذ دادهاند( .سبحانی 1428 ،ق ،ص)239 _ 238

2.مشــیت خداونــد ،حاکــم بر تقدیر اوســت .عبد نیز مختار اســت که مســیر خــود را تغییر
دهد و خود را از شمار اشقیا خارج کند یا در میان آنها ورود کند .خداوند ،تقدیر مشروط
عبد را با تغییر عملکردش تغییر میدهد و تقدیر دوم ،هیچگونه معارضتی با تقدیر اول

هرابرد ؟هر؟یدهلا ملع یضترم دیس و یناحبس هللاتیآ هاگدید یقیبطت یسررب

قائل است که انسان ،مسیر واحدی دارد که امکان تغییر و تبدل آن نیست و او به چیزی نائل
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نخواهــد داشــت؛ بلکه جزئــی از آن خواهد بود .درســت مانند اینکــه بگوییم این بیمار
میمیرد؛ مگر آنکه از این دوا بنوشد( .همان ،ص)240

3.ا گــر ســخن یهود درســت باشــد ،دعــا و تضــر ع نیز امــری باطل اســت و اعمــال صالح و
غیر صالح نیز در تغییر مســیر زندگی انســان ،مؤثر نخواهد بود .اعتقاد به بداء ،همانند
اعتقاد به تأثیر توبه ،دعا و شــفاعت اســت و موجب میشــود که بنده خطاکار دســت از

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

طغیان و سرکشــی بردارد (ســبحانی (الف) ،بیتا ،ص447؛ ســبحانی (ب) ،بیتا ،ج ،6ص)320
أَ ْ ُ
َ َّ َ
َ
َّ َّ َ َ
<ِإ� ن� الل َه لا يُ��غ ِيّ� ُر َما ِب� ق� ْو ٍم ح�تى يُ��غ ِيّ� ُروا َما ِب�� ن� ف� ِس ِه ْم> (رعد)13 :

4.عقیــده اســام بر آن اســت که قدرت الهی ،گســترده و مطلق اســت و خداونــد میتواند

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

هــر زمــان که اراده کند در مقدرات انســانها تحوالتی ایجاد کنــد و مقدری را جایگزین
ً
مقــدر قبلــی نمایــد و هــر دو تقدیــر ،قبــا در ام الکتاب به ثبت رســیده باشــد( .ســبحانی،
1376ش)237 ،

از مجمــوع آثــار ســید مرتضی و آیتاهلل ســبحانی حاصل میشــود که هر دو بــه نقد دیدگاه
یهــود پرداختهانــد؛ ولی بــا توجه به اختــاف دیدگاههایی که بین آنها درباره بــداء وجود دارد،
شــیوه متفاوتــی در پاســخ به یهــود ،اتخاذ کردهاند .ســید مرتضی معتقد اســت که بــداء ناروا را
ً
ً
باید از نســخ جدا کرد و در پاســخ به یهود ،اوال بداء ناروا را باطل فرض کرده و ثانیا با اشــاره به
نمونههایی از تغییر در عالم تکوین و تشــریع ،معتقد اســت که نســخ و بدائی که مســاوق نسخ
باشــد ،صحیح اســت .آیتاهلل سبحانی ،نســخی را که یهود از آن برائت جستهاند ،همان بداء
مورد قبول شیعه معرفی میکنند و با استفاده از آیات قرآنی بر این باورند که یهود با رد مسئله
بداء ،خدا را در تغییر مقدرات و حوادث عالم ،ناتوان پنداشــتهاند؛ حال آنکه بر اســاس آیات،
خدا قادر به تغییر است و تقدیر دوم ،جزئی از تقدیر اول خواهد بود.
 .3روایات بداء
از مجمــوع روایاتــی که ســید مرتضی و آیتاهلل ســبحانی در مســئله بداء بــه آن پرداختهاند ،به
دست میآید که اخبار در این زمینه در دو دسته جای میگیرند:
5.روایاتی که بهصراحت از واژه بداء استفاده نمودهاند.
6.روایاتــی کــه در آنهــا از واژه بــداء اســتفاده نشــده اســت؛ امــا بــا مفاهیم مشــابهی چون
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محو و اثبات و تقدیم و تأخیر بر بداء داللت دارند یا به تغییر مقدرات بهواسطه اعمال
بندگان ،اشاره میکنند.
سید مرتضی بهطورکلی ،روایاتی را که به معنی لغوی بداء باشند ،رد میکند و معتقد است
که انتساب جهل و نقص به خداوند ،محال است و هیچکس از امامیه نیز به آن قائل نیست.
(شریف مرتضی 1410 ،ق ،ص )82همچنان که امام صادق؟ع؟ نیز میفرمایند:
«مــن زعــم أن اهلل؟زع؟ بــدا يف يشء و مل يعلمــه أمــس فأبــرأ منــه» (مجلســی 1404 ،ق،
ج ،4ص)125

میداند که علم آور نیستند و موجب یقین نمیشوند؛ اگرچه که آنها را انکار نکرده است و مراد
از لفظ بداء ،در این روایات را نسخ در شرایع قلمداد نموده است:

ً
ً
«و قــد وردت أخبــار آحــاد ال توجــب علما و ال تقتيض قطعــا ،بإضافة البداء إیل اهلل
تعــایل و محلوهــا حمققــو أصحابنا عیل أن املراد بلفظة البداء فهيا النســخ للشــرائع و ال
خالف بني العلماء يف جواز النسخ للشرائع( ».شریف مرتضی 1433 ،ق ،ص)117

روایــات غیــر مصــرح نیــز از دید او ،نســخ بهحســاب میآینــد؛ همچنان کــه در محاجه بــا یهود،
میراندن زندگان و سالمتی مریضان را دلیلی بر نسخ برمیشمارد( .شریف مرتضی 1411 ،ق ،ص)357

آیــتاهلل ســبحانی نیز چون ســید مرتضــی ،بهطورکلی ،مراد از بــداء را در احادیــث امامیه،
معنــای لغــوی آن نمیداننــد و در قالــب اســتفهامی انــکاری از مخاطــب خود میپرســند که آیا
صحیح است به عاقلی این سخن را نسبت دهیم که خدا عبادت نمیشود؛ مگر با این اعتقاد
که او به مسئلهای جهل داشته و اینک عالم گشته است؟

َ
ً
ّ
يصــح أن ينســب إیل عاقــل _ فضــا عن باقرالعلــوم و صادق اال ّمئــة _ القول
«أفهــل
ّ
ّ
بأن اهلل مل يعبد و مل يعظم إال بالقول بظهور احلقائق له بعد خفاهئا عنه ،و العلم بعد
ّ
اجلهل؟! كال» (سبحانی 1428 ،ق ،ص)232

ایشــان ،مســئله بــداء را تابــع نصــوص وارده از ائمــه معصومیــن؟مهع؟ میداننــد .نصوصــی که یا
بهصــورت مصــرح و یــا غیر مصرح به مســئله بداء اشــاره کردهاند .نمونــهای از روایات مصرح،
همــان روایــت مشــهوری اســت کــه میفرمایــد« :مــا عبــد اهلل؟زع؟ بــيء مثــل البــداء» (ابنبابویه

هرابرد ؟هر؟یدهلا ملع یضترم دیس و یناحبس هللاتیآ هاگدید یقیبطت یسررب

ســید مرتضــی ،روایــات صریحــی که بــداء را به خداونــد متعال نســبت دادهاند ،اخبــاری واحد
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(صــدوق) 1398 ،ق ،بــاب  ،54ص )332احادیث غیر مصرح از دیدگاه ایشــان ،اخباری اســت
کــه به مفهوم تأثیر انســان در سرنوشــتش اشــاره دارند و تحــت عناوین صدقه ،اســتغفار ،دعا،
صلهرحم و ...در کتب روایی به کثرت مشاهده میشوند .نمونهای از این اخبار عبارتاند از:
الف) تأثیر عمل نيك:
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرمایند:

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

السر ّ
ّ
ّ
ّ
فإنا تذهب اخلطیئه ،و
«أفضل ما توسل به املتوسلون اإلمیان باهَّلل ... ،و صدقه ِ
صنائع املعروف؛ ّ
ُ
فإنا تدفع میته السوء»؛ همانا با فضیلتترین
تطئف غضب الرب ،و

توســلجويندگان نــزد خدا ،به آن ّ
آنچــه ّ
توســل مینمايند :ایمان بــه خدا ... ،و

صدقۀ پنهانی اســت كه ســبب خاموشــی غضب خداوند است ،كارهای خوب و

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

سودمند است که مرگ بد را دفع مینماید( .طوسی 1414 ،ق ،ص)216

ب) تأثیر عمل ناپسند:

ف
رما��ند:
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می� ی

َ
َْ
َْ
َْ ُ
َ
َ ََ
ال ْر َح َ
ــت ال ْم َــوال ِف أ ْي ِــدي ال ْش َــر ِار؛ و چــون قطــع رحــم كنند
ِ«إذا ق ّط ُعــوا
ــام ُج ِعل ِ

خداوند اموال (و ثروتها) را در دســت اشــرار قرار دهد»( .کلینی ،کافی 1407 ،ق،
ج ،2ص)348

حاصــل آنکــه ســید مرتضی و آیتاهلل ســبحانی ،هر دو از معنــای لغوی بداء و روایــات ناظر به
آن نهــی میکننــد .بــداء در منظومــه فکــری آیتاهلل ســبحانی ،یک باور مســلم اســت و مبنای
پذیــرش آن ،آیــات و روایــات هســتند؛ بنابراین بــه نمونههای کثیــری از روایات مصــرح و غیر
مصــرح پیرامــون بــداء پرداختهانــد تــا نشــان دهنــد کــه ایــن آمــوزه ،باوری اســامی اســت و از
معصومین؟مهع؟ دریافت شــده اســت و بافته و ســاخته متکلمان شــیعه نیســت .در مقابل ،ســید
بــه دلیل یکســانانگاری نســخ و بــداء ،روایات بداء را علــمآور نمیداند و با فــرض صحت این
روایات ،مراد از بداء در روایات را با نسخ مساوق میداند.
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نتیجهگیری
با توجه به آنچه در محورهای مختلف این پژوهش از بررسی تطبیقی دیدگاه آیتاهلل سبحانی
و سید مرتضی علم الهدی در مسئله بداء حاصل شد ،نتایج ذیل به دست آمد:
•از دیدگاه آیتاهلل سبحانی ،معنای لغوی بداء ،ظهور بعد الخفاء ،در مورد انسان است
و بداء الهی ،به معنی امکان تغییر سرنوشــت توســط انســان در تقدیر مشروط است .در
مقابل ،سید مرتضی ،بداء را به روا و ناروا تقسیم کرده ،بداء روا را مساوق نسخ دانسته
و بداء ناروا را حاصل جمع شروط چهارگانه بهصورت همزمان میداند.
امور تشریعی جریان دارد .سید معتقد است که بداء ،اعم از نسخ است و بداء روا ،همان
نسخ است.
•نسبت به دیدگاه یهود مبنی بر رد بداء و نسخ ،هر دو اندیشمند به نقد آنها پرداختهاند؛
ولی با توجه به اختالف دیدگاههایی که بین آنها وجود دارد شیوه متفاوتی در پاسخ،
اتخاذ کردهاند .ســید مرتضی ،بداء ناروا را از نســخ جدا میکند و در پاســخ ،بداء ناروا را
باطل میداند؛ درحالیکه آیتاهلل ســبحانی ،نســخی را که یهود درصدد رد آن هستند،
همــان بــداء شــیعی میداننــد و معتقدنــد که یهــود ،خــدا را در تغییر مقــدرات و حوادث
عالم ،ناتوان پنداشتهاند.
•آیــتاهلل ســبحانی بــا اســتفاده از آیــات مصــرح و غیر مصــرح بــداء ،درصدد اثبــات این
آموزه برآمدهاند و منشــأ اعتقاد به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟مهع؟ میدانند؛ اما ســید
مرتضی ،به دلیل یکسانانگاری نسخ و بداء ،روایات بداء را علمآور نمیداند و با فرض
صحت ،آنها را به معنی نسخ میداند.

هرابرد ؟هر؟یدهلا ملع یضترم دیس و یناحبس هللاتیآ هاگدید یقیبطت یسررب

•از منظر آیتاهلل ســبحانی ،نســخ و بداء از یک ســنخاند؛ بداء در امور تکوینی و نســخ در
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روششناسی آثار کالمی آیتاهلل سبحانی در مسئله امامت
کوثرسادات هاشمی1

چکیده
آی ـتاهلل ســبحانی از صاحبنظران برجســته در حوزههای مختلف علوم اســامی ازجملــه فقه ،اصول
فقــه ،رجال و کالم اســامی در زمان حاضر اســت .فعالیتهای ایشــان در تعلیــم ،پژوهش و تولید علم
ً
قابــل ّ
توجــه و کامال مشــهود اســت .بــا توجه به اینکــه آثار این شــخصیت علمی ،به نتیجــه مطلوب و
خروجــی مــورد انتظــار رســیده اســت ،شــناخت روش و ویژگیهــای آثــار وی ،اهمیــت فراوانــی مییابد
کــه باعــث روشــن شــدن امتیــازات و تفاوت روشــی ایشــان ،بــا دیگــر روشها اســت .ایــن پژوهش ،به
روششناسی آثار کالمی آیتاهلل سبحانی در مسئله امامت ،به شیوه توصیفی _ تحلیلی میپردازد.
در کتابهــای کالمــی ،چهــار روش متــداول اســت :روش عقلــی ،نقلــی ،عقلــی _ نقلی ،نقلــی _ عقلی.
آیتاهلل سبحانی در کتابهای مختلف کالمی ،بهخصوص در تکنگاریها ،به اقتضاء موضوع مورد
ً
بحث و مخاطبان آنها ،از روشهای مختلفی اســتفاده کرده اســت .در مســئله امامت نیز غالبا از روش
نقلــی _ عقلــی بهــره برده اســت؛ بهنوعی که تکیه مباحث بر آیات و روایات اســت و در اثنای بحث ،به
اســتدال لهای عقلــی اســتناد میکنند .نوشــتار حاضر ،عالوه بــر تبیین روش کالمی متناســب با اهداف
علــم کالم ،رویکردهــای اصلی آثار ایشــان در امامت ،همچون تلفیق مباحــث امامت و حکومت ،نگاه
لســنت ،اســتفاده از علوم مختلف ،پاســخگویی به شــبهات و ...را مورد بررســی
تطبیقی با دیدگاه اه 
قرار میدهد.
واژگان کلیدی :روششناسی ،آیتاهلل سبحانی ،کالم ،روش نقلی _ عقلی ،شبهه.

 .1طلبه سطح  4جامعة الزهراء؟اهع؟ ،رشته کالم اسالمی.
k.s.hashemi.71@gmail.com
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مقدمه
آیــتاهلل ســبحانی از متکلمــان برجســته عصــر حاضر اســت که آثــار متعددی در مســائل کالمی
نگاشــته اســت و از روشهــای ویــژهای در نــگارش کتــب و مقــاالت خــود بهــره میبــرد .ایــن
نوشــتار ،درصــدد تبییــن روش آثــار کالمی آیتاهلل ســبحانی در حوزه مســائل امامت اســت .در

زمینه روششناسی اصولی آیتاهلل سبحانی ،کتابی با عنوان روششناسی علم اصول :تبیین
ششــناختی امام خمینی ،عالمه طباطبایی و آیتاهلل العظمی ســبحانی نوشته
دیدگاههای رو 
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مصطفــی همدانــی بــه چــاپ رســیده اســت؛ ولی تاکنــون پژوهشــی در ارتبــاط با روششناســی
آثار کالمی ایشــان ،نگاشــته نشــده اســت .ازآنجاییکه آثار کالمی آیتاهلل ســبحانی ،به نتیجه
مطلــوب رســیده اســت ،شــناخت روش و رویکردهــای اصلی این آثــار ،ضرورت مییابــد و راه را

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

بــرای درک تمایــز میــان روشهای گوناگون و مقایســه آنهــا هموار میکند .هدف از آشــنایی با
روش و رویکردهای کالمی ایشان ،فراهم آوردن زمینه برای شناخت بیشتر ابعاد علمی وی در
حوزه علوم اعتقادی است.
تحقیــق حاضــر ،بــه دنبال پاســخگویی به این پرســش اســت که روش آیتاهلل ســبحانی
در نگارش آثار کالمی در حوزه مســائل امامت چیســت؟ در راســتای آن ،به این ســؤاالت پاســخ
ّ
میدهــد که روشهای مناســب بــرای تحقق اهداف علم کالم چیســت؟ رویکردهای اصلی در
نگارش مسائل امامت ،کدام است؟ ویژگیهای ساختاری و محتوایی آثار آیتاهلل سبحانی در
امامت چیست؟
پــس از تبییــن واژههــای اساســی به کار گرفتهشــده در این تحقیق ،مباحــث در دو بخش
ّ
ارائــه میگــردد .بخــش اول ،بــه بررســی روش آیتاهلل ســبحانی در محقق ســاختن هــر یک از
اهداف علم کالم در حوزه مسائل امامت میپردازد و بخش دوم ،به ّ
معرفی بیشتر ویژگیهای
محتوایی و ساختاری ایشان در نگارش آثار کالمی مربوط به امامت ،خواهد پرداخت.
 .1مفهومشناسی
قبل از ورود به بحث ،الزم است تبیین مختصری از برخی واژگان صورت گیرد.
 .1 .1روششناسی
«روش» ،اسم مصدر و در لغت به معنای طرز انجام کاری ،شیوه و حرکت کردن است( .عمید،
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1374ش ،ج ،2ص )1242همچنیــن بــه معنــای طریقه ،قاعده و قانون ،اســلوب نیز آمده اســت.
(دهخدا1373 ،ش ،ج ،8ص )10904واژه «روش» ،معادل لغت «متد» است و مفهوم آن ،در پیش
گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است( .کاظمی1374 ،ش،
ص)29 _ 28

روششناســی ،شــناخت شیوههای اندیشه و راههای تولید علم و دانش در عرصه معرفت
بشری است .موضوع این دانش ،روش علم و معرفت است .روش ،مسیری است که دانشمند
در ســلوک علمــی خــود طــی میکنــد و روششناســی ،دانشــی اســت کــه بــه شــناخت آن مســیر
میپردازد( .پارسانیا1383 ،ش ،ص 10و )14

امامت ،مصدر الزم و به معنای پیشــوایی کردن اســت (معین1371 ،ش ،ج ،1ص )347و از اصول
پنجگانه عقاید شــیعه به شــمار میآید؛ ولی برخی آن را ذیل اصل نبوت ذکر کردهاند .مســائلی
کــه در علــم کالم ،تحت عنوان امامت بررســی میشــود شــامل تعریف امام ،ضــرورت وجود او،
ویژگیها و سایر مباحثی است که حول محور امام قرار میگیرد.
 .1 .3امام
امــام ،در لغــت بــه معنــای کســی اســت کــه گروهی بــه او اقتــدا کنند ،چــه در راه درســت و چه
در راه گمراهــی باشــند( .ابــن منظور ،بیتــا ،ج ،1ص )213در آموزههای کالمی ،امام به جانشــینان
پیامبــر؟ص؟ در تبلیغ احکام ،برپا داشــتن حدود الهی ،پاســداری از دیــن خداوند و تربیت نفوس
بشــر گفته میشــود( .مفید 1413 ،ق (ب) ،ج ،4ص )65بهطور خالصه ،شــیعه ،امامت را امتداد
نبوت میداند( .سبحانی1386 ،ش (الف) ،ص)201

 .2روش کالمی متناسب با هدف
با توجه به اینکه علم کالم ،اهداف مختلفی دارد ،برای دستیابی به هر یک از آنها ،الزم است
شــیوه مخصوصــی مدنظــر قــرار گیرد .متکلم ،غیــر از اهدافی که بــرای خود در علــم کالم دنبال
میکند ،شــش هدف اصلی دیگر نیز دارد که عبارت اســت از :اســتنباط ،تنظیم ،تبیین ،اثبات
آموزههای دینی ،دفاع از معارف اعتقادی و پاسخگویی به شبهات( .خسروپناه1388 ،ش ،ص)27

ّ
در ادامه ،روش آیتاهلل سبحانی در محقق ساختن این اهداف ،مورد بررسی قرار میگیرد:

ما هلئسم رد یناحبس هللاتیآ یمالک راثآ یسانششور

 .1 .2امامت
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 .2 .1استنباط

ّ
از اساســیترین اهداف علم کالم ،اســتنباط عقاید دینی اســت .برای تحقق بخشــیدن به آن،

بایــد بــه منابــع مختلــف دینــی مراجعه کــرد و نحــوۀ بهرهگیــری از آنها را مــورد توجه قــرار داد.
شایســته اســت ابتدا ،منابع مورد اســتفاده در علم کالم ،ذکر شــود و روش آیتاهلل ســبحانی در
بهکارگیری از آنها ،مورد توصیف و تبیین قرار گیرد.
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 .2 .1 .1قرآن
متــن کتــاب آســمانی کــه بهصورت متواتر به دانشــمندان علوم اســامی رســیده اســت ،امکان
اســتنباط ،تبیین مفاهیم و آموزههای دینی را در اختیار ایشــان قرار میدهد .آیتاهلل سبحانی
در بهرهگیــری از منابــع نقلــی به تفســیر متون دینی پرداخته اســت؛ بهعنوان مثال ،ایشــان در
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اثبــات عصمــت امام ،به آیات قرآن اســتناد داده و ســپس در تفســیر آن ،به المیزان فی تفســیر
القــرآن ارجــاع میدهــد و از اطالق آیه اولی االمــر ،عصمت امام را اثبات میکند( .ســبحانی1420 ،
ق ،ص)137

 .2 .1 .2سنت
قــول ،فعــل و تقریر معصوم که به آنها ســنت گفته میشــود ،از جایگاه ویــژهای در میان منابع
اســتنباطی برخوردار اســت .آیتاهلل سبحانی در موارد مختلف همچون بیان ویژگیهای عصر
غیبــت( ،ســبحانی 1413 ،ق ،ص )60ویژگیهای حاکم اســامی (ســبحانی1381 ،ش ،ج ،3ص)435

و ،...بــه احادیــث معصومان؟مهع؟ ،بهویژه نبی ا کرم؟ص؟ اســتناد کرده اســت .همچنین فعل نبی
ا کرم؟ص؟ که داللت بر آموزههای اعتقادی دارد ،مانند ســیره نبوی که بر انتصابی بودن امامت
و خالفت داللت دارد (ســبحانی1362 ،ش ،ص )76یا ســیره نبی که به برقراری حکومت و احکام
آن ،ماننــد فرســتادن ســفیر بــه امپراتوریهــا ،نصب قاضــی و والی در ســرزمینهای اســامی و
تعیین برنامههای سیاسی ،اخالقی و اجتماعی برای آنها ،میپردازد ،ازجمله مواردی است که
آیتاهلل سبحانی در روش خود از آنها بهره برده است( .سبحانی1381 ،ش ،ج ،3ص)431

 .2 .1 .3عقل
فلســفه ،عقالنیــت را تنها به دســتگاه قیاســی محدود میکنــد؛ اما کالم ،از منابــع متعدد اعم از
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مشــهودات ،تجربیــات و حتــی خواطر بهــره میبرد .علــم کالم به دلیل ماهیــت متفاوتی که با
فلسفه دارد و از حیث هدف ،در مواردی به دفاع از گزارههای دینی یا اسکات خصم میپردازد؛
ازاینرو به روشها و ابزار غیر یقینی هم نیاز دارد .آیتاهلل ســبحانی ،از عقل فطری و بدیهی،
برهان و استدالل و عقل عملی در مباحث امامت بهره میبرد که در ذیل به آنها اشاره میشود.
 .1فطریات و بدیهیات :آیتاهلل سبحانی از فطریات و بدیهیات ،بیشترین استفاده را در آثار
خــود ،بهویژه در بحث امامت میکند .توجه دادن به فطریات در آموزههای اعتقادی شــیعه،
ریشه در روش انبیا و ائمه اطهار؟مهع؟ دارد؛ مثل توجه به این فرمایش حضرت علی؟ع؟ «و یثیروا

پنهان عقلهای آنــان را برانگیزانند( ».نهجالبالغه :خطبه  )1که
هلــم دفائن العقول؛ توانمندیهای
ِ
سبحانی در آثار خود به این مهم ،بهویژه در جایگاهی که به شبهات پاسخ میدهد ،میپردازد؛

مانند توجه به نقش فطرت در میل باطنی انسان ،نسبت به ارتباط با دوستان در زمان حیات
و عالقه نشان دادن به ایشان پس از مرگ( .سبحانی1387 ،ش (الف) ،ص )13نمونه دیگر ،حکم
بدیهــی عقل در اثبات امامت اســت .عقــل بدیهی ،حکم میکند به اینکه هر انســان مصلحی
که زمان زیادی را برای اجرای یک برنامه اجتماعی صرف کرده ،برای حفظ آن تالش میکند؛
ّ
بنابراین مسلم است که تالشهای نبی ا کرم؟ص؟ ،بهعنوان بزرگترین مصلح در طول تاریخ ،با
معرفی جانشین معنا پیدا میکند( .سبحانی1386 ،ش (الف) ،ص)184

امور فطری و بدیهی ،مانند آنچه در باال بیان شــد ،بیشــتر بهعنوان مقدمه برای پذیرش
آیات و روایات یا بهعنوان تأیید و تکمیل استدالالت قرآنی و روایی ،آورده شده است.
 .2برهــان و اســتدالل :در غالــب کتابهای آیتاهلل ســبحانی ،رویکرد نقلــی _ عقلی جریان
دارد؛ بنابراین سهم استدالالت عقلی ،کم نخواهد بود .در بعضی از موارد ،به براهین ارائهشده
توســط فالســفه ،اســتناد میشــود؛ ولی غالب اســتدال لها ،بهصورت غیر برهانی اســت .اثبات
تنصیصــی بــودن خالفــت ،بــا تکیه بر برهــان ســبر و تقســیم( ،ســبحانی1381 ،ش ،ج ،3ص)444

اســتفاده از قیــاس اولویــت در اثبــات تعیین امام از جانــب خداوند و لــزوم فرمانبرداری مطلق
از او( ،ســبحانی1387 ،ش (ب) ،ص )326گوشــهای از این اســتدالالت هســتند .برای مثال ،اولی
بودن انتصاب امام ،در قالب این عبارات قابل شرح است:
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هدف از بعثت انبیاء را برانگیختن آنچه در عقل انســان پنهان شــده ،معرفی میکند .آیتاهلل
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«هنگامیکــه خداونــد متعــال در امور ضروری مــادی و دنیایــی از کوچکترین
ّ
نعمتها دریغ نکرده؛ مانند رویاندن ابرو که بهمنظور سهولت و لذت در زندگی
انســان اســت ،به طریق اولی ،نیاز او را در امور مهمتر همچون عهدهدار شــدن
وظایف نبی برطرف خواهد کرد( ».رک :سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص)37

 .3عقل عملی :قاعده لطف ،ازجمله قواعدی اســت که بهکارگیری آن در اثبات وجود امام ،در
میان متکلمان ،شــهرت یافته اســت .آیتاهلل ســبحانی نیــز یکی از دالیل اثبــات امام را قاعده
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لطف میداند( .رک :ســبحانی1386 ،ش (الف) ،ص )218مناســب است در ذیل به چند نکته دیگر
نیز توجه شود:
الف) آیتاهلل ســبحانی ،بهعنوان یک فقیه و اصولی ،نظرات ویژهای در علم اصول فقه
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دارد .ازآنجاییکــه مبانــی اســتنباطی در فقــه و کالم در مــواردی یکســان اســت؛ بنابرایــن این
دیدگاهها در آثار کالمی ایشان هم مورد توجه قرار میگیرد .ازجمله اینکه حسن و قبح و احکام
عقل را از قضایا و احکام یقینیه میداند نه مشهورات( .سبحانی 1412 ،ق ،ج ،1ص)240

ب) آیتاهلل سبحانی در مواجهه با آیات و روایات ،یک سیر منطقی را در پیش میگیرد؛ ابتدا
بــه تبیین مفــردات و کلمات پرداخته و از مباحث اصولی مانند بحث اســتعمال ،وضع ،حقیقت
و مجاز اســتفاده میکند؛ ســپس قواعد الفاظ را در فهم نســبت میان جمالت ،بررســی میکند که
ازجمله آن پرداختن به مباحثی از قبیل عام و خاص ،مطلق و مقید و ...است( .همان ،ج ،4ص80؛

ســبحانی1386 ،ش (الــف) ،ص )194در حدیــث منزلت آمده اســت« :أفال تریض یا ّ
عــی أن تکون ّمن
مبنزلة هارون من مویس ّإل ّانه ال ّ
نیب بعدی؟» (مجلســی 1403 ،ق ،ج ،37ص )260آیتاهلل ســبحانی،

برای استناد به این حدیث ،ابتدا مشخص میکند که واژه «منزلت» ،اسم جنس است و سپس
با در نظر گرفتن استثناء وارد شده در حدیث و استعمال اسم جنس ،عمومیت جانشینی را ثابت
میکند .البته به این نکته نیز اشاره میکند که اگر اشکال شود جانشینی امام علی؟ع؟ بر خانواده
نبی اکرم؟ص؟ در صدر حدیث ،نشــانه بر اختصاص اســت ،باید گفت که این امر ،با قواعد بدیهی
علم اصول ،مخالفت کرده است( .سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص)80

ج)آیتاهللسبحانیدر مسائلامامت،رویکردتطبیقیبااهلسنتدارد؛درنتیجهدیدگاههای
لســنت تبیین میکند ،به نقل آنها پرداخته و سپس
کالمی خود را با در نظر داشــتن آموزههای اه 
نقد میکند .کمتر دیده میشود که به نقل نظرات علمای شیعه بپردازد؛ به بیان دیگر ،رویه اصلی
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در آثار ایشان ،بیان دیدگاههای مختلف علمای شیعه و نقد و بررسی آنها نیست.
 .2 .2تبیین
پس از استنباط آموزههای اعتقادی ،نوبت به تبیین و توضیح این آموزهها میرسد .دو ویژگی
مهم در روش تبیینی آیتاهلل سبحانی دیده میشود:
 .2 .2 .1سادهنویسی
ً
پیچیدهگویی ،آفتی است که غالبا در نگارش متون مرتبط با علوم عقلی وجود دارد .هنگامیکه
دانشــمندان علوم اســامی درصدد تبیین معارف عالی نهفته در کتاب و سنت باشند ،درگیری
بیشتری با این آفت خواهند داشت؛ زیرا مخاطب ،هم در ادرا ک آن با مشکل مواجه میشود و
آثار آیتاهلل سبحانی مشاهده میشود.
 .2 .2 .2تبیین واژهها و اصطالحات
ازجملــه ویژگیهــای آثــار آیــتاهلل ســبحانی ،پرداختــن بــه تعاريف لغــوی و اصطالحــی واژهها
و تعابيــر كالمــی اســت که در مباحث ایشــان مورد اســتفاده قرار گرفته اســت؛ همچــون مفهوم
شناســی واژه امامت( ،ســبحانی ،1425 ،ج ،1ص )367ولی و نبی( ،سبحانی1387 ،ش (ب) ،ص289
و  )298تعریــف لغــوی اهل و آل( ،ســبحانی ،1425 ،ج ،1ص )400شــیعه (ســبحانی1386 ،ش (الف)،

ص )180و ....نوع نوشتار و تبیین مطالب ،باعث شده است آثار ایشان برای عموم مخاطبان،
مورد استفاده باشد .در عین اینکه روان بودن الفاظ نیز از بار محتوایی مطالب نمیکاهد.
 .2 .3تنظیم
نظمدهی به یافتههای اعتقادی ،تأثیر زیادی در امکان بهرهگیری از این معارف ،از جانب عموم
مخاطبان دارد .شیوه تنظیم و تدوین مباحث در آثار آیتاهلل سبحانی ،به سه صورت است:
 .2 .3 .1موضوعمحور
ســبک و ســیاقی کــه در کتابهایــی کــه بــا نظــم و چیدمــان کتابهــای کهــن کالمــی ماننــد
کشــف المــراد وجــود دارد؛ یعنــی نقطــه شــروع و پایان مطالــب ،کمیــت پرداختن بــه مباحث،
مســائل عنوانشــده ذیل عنوان امامــت همچون تعیین امام در احادیــث ،عصمت امام ،ائمه

ما هلئسم رد یناحبس هللاتیآ یمالک راثآ یسانششور

هم خطر فهم ناصحیح از دین وجود دارد .ساده و روانگویی ،خصوصیتی است که در تمامی
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دوازدهگانه و ...در آثار آیتاهلل ســبحانی هم دیده میشــود( .رک :همان ،ص )212 _ 186البته با
این تفاوت که فروعات بیشــتری به آن اضافه شــده و مطالب ،با بیان ســلیستری ارائه شــده
اســت .ایشــان در مقوله عصمت نیز به کارکردهای اجتماعی امامت و وظایف او توجه میکنند
(سبحانی1425 ،ق ،ج ،1ص )391و کمتر از ادله رایج مانند لزوم تسلسل ،بهره میگیرند .همچنین
به مطالب جدیدتری در ساختار پاسخگویی به شبهات میپردازند؛ بهعنوان مثال در مباحث
فوایــد امــام غایــب ،چگونگــی غیبــت امام ،طــول عمر حضــرت و عالئــم ظهور ،ســرفصلهای
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جدیــدی را ارائــه میدهند؛ (ســبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )151 _ 142مباحثی که در تجرید االعتقاد
و شــروح آن دیــده نمیشــود .هرچنــد در کتــب دیگــری از قدما همچــون الهدایة فــی االصول و
الفروع( ،شــیخ صدوق 1418 ،ق ،ص )45ارشــاد الطالبین الی نهج المسترشدین (فاضل مقداد1405 ،

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ق ،ص )378و ...تا حدودی به ذکر این قبیل امور پرداخته شده است.
با توجه به اینکه بیشــتر شــبهاتی که در حال حاضر در مسئله امامت وارد میشود ،مربوط
بــه موضــوع امام غایب اســت؛ شایســته اســت در آثار مکتــوب ،به حــوزه مهدویــت توجه ویژه
شــود و مباحثــی همچــون راه شــناخت امام غایــب ،امکان دسترســی به او و مســائلی که عامه
مردم در تشــخیص مدعیان دروغین نیازمند آن هســتند ،در میان کتب کالمی گنجانده شود؛
شــبیه به آنچه شــیخ مفید در الفصول العشــرة فی الغیبة تحریر کرده و در آن به انکار مدعیان
مهدویــت بــا ذکر مصداق پرداخته و مصداق مهدی را میان فرقه امامیه و زیدیه (مفید 1413 ،ق

(الف) ،ص 61و  )109و ...مقایســه کرده اســت .آنچه احســاس نیاز میشــود ،پرداختن به این
سرفصلها با محتوای امروزی است.
 .2 .3 .2درسنامه
منظور از آن ،آثاری اســت که به شــیوه درسنامه تنظیم شدهاند .شاکله اصلی این نوع از آثار،
مانند کتب درسمحور است و مطالب با همان عنوانبندیها و طبقهبندیها ارائه میشوند؛
لــذا بــر اســاس یک ســیر منطقی پیــش میرود که عبارت اســت از :لــزوم بحث دربــاره امامت و
خالفــت ،خصوصیــات دو مکتب شــیعه و ســنی ،بهترین راه رســیدن به امام و ســپس بحث از
صفات امام ،بررسی آیات و روایات در اثبات این صفات و در آخر ،بررسی امامت سایر ائمه؟مهع؟

و مهدویت( .رک :سبحانی1362 ،ش)
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 .2 .3 .3سؤالمحور
طرح سؤال و پاسخ دادن به آن ،در بیشتر آثار آیتاهلل سبحانی دیده میشود؛ همان چیزی که در
نوشتار حاضر ،از آن بهعنوان پاسخگویی به شبهات هم تعبیر شده است .ازجمله پرسشهای
مطرح شده چنین است :بررسی سؤاالت پیرامون شفاعت( ،سبحانی1384 ،ش ،ص )91 _ 75فرق
بین امام و نبی در چیست؟ (سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )38اتمام دین توسط نبی در آیه اکمال،
با وجود کمبودهایی که امروزه مشاهده میشود ،چه معنایی دارد؟ (همان ،ص)41

در برخــی آثــار طــرح ســؤال و پاســخ بــه آن ،روش اصلــی در پیشــبرد مباحث کتاب اســت.
درواقع بخشــی از کتاب ،بهصورت ســؤالمحور نگارش شــده اســت( .ســبحانی1386 ،ش (ب)،

است؟ (سبحانی1387 ،ش (ب) ،ص )293سؤال در مورد روایت جابر از نبی ا کرم؟ص؟ و عدم شمول
ائمــه دوازدهگانــه شــیعه تحــت آن( ،همان ،ص )313ســؤال از ضعف ســند روایت جابــر( ،همان،

ص )314پرسش در مورد اقتباس امامان دوازدهگانه شیعه از عهدین (همان ،ص )315و....
 .2 .3 .4تاریخمحور
انتخــاب قالــب تاریخــی در بیان مســائل امامت ،شــیوه دیگری اســت که در میــان آثار آیتاهلل
سبحانی دیده میشود .با توجه به اینکه شناخت مصداق حقیقی امام ،معرفی ویژگیهای او
و آشنایی با زندگینامه ائمه؟مهع؟ تا حدود زیادی از گذر مطالعه احوال ایشان در بیانات تاریخی،
قابل دســتیابی اســت؛ لذا در بعضی از آثار ایشــان ،بهجای بحث از ســرفصلهای معمول در
مسائل اعتقادی و امامت ،به بررسی زندگینامه ائمه؟مهع؟ و بیان مهمترین رویدادهای تاریخی
در زمــان حیــات هر یک از معصومین؟مهع؟ پرداخته شــده اســت( .ســبحانی ،بیتا (الــف) ،ص_ 128

218؛ ســبحانی1376 ،ش (الف) ،ص )105والدت ،القاب ،علم ،زهد ،حلم ،امانت ،صلح ،شــهادت
و کیفیت دفن امام حسن؟ع؟ ،سرشاخههای اصلی ّ
معرفی این امام است( .سبحانی ،بیتا (الف)،
ص )147 _ 141کتابهایــی کــه بــا این شــیوه نگارش شــدهاند بــه لحاظ محتوایــی ،به مباحث
امامــت خاصه میپردازند .از نقاط قــوت این آثار ،پرداختن به زندگینامه و چگونگی انتصاب
هر یک از ائمه دوازدهگانه اســت؛ درحالیکه بســیاری از کتب کالمی ،تنها به بیان روایاتی که
اسامی ائمه؟مهع؟ در آن ذکرشده ،اکتفا میشود؛ مانند قواعد المرام فی علم الکالم (بحرانی1406 ،
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ص212 _ 140؛ سبحانی ،بیتا (ب) ،ص )185 _ 65بهعنوان نمونه ،چرا نام ائمه؟مهع؟ در قرآن نیامده
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ق ،ص )190و گوهــر مــراد( .الهیجــی1383 ،ش ،ص )578بعضی از متکلمــان ،ذیل امامت خاصه،
به معرفی امامان ســایر فرق شــیعی مانند زیدیه و اســماعیلیه نیز پرداختهاند که ویژگی مثبتی
به شمار میآید( .رک :طوسی 1413 ،ق ،ص88؛ الهیجی1383 ،ش ،ص)584

در مجمــوع بایــد گفــت کــه روش تنظیــم ایــن آثــار در حــوزه امامــت ،در چهــار مــورد بــاال
خالصــه میشــود .روشــی که با محتــوا و مخاطبان ،تناســب دارد .موضو عمحــوری اختصاص
بــه مخاطبانــی دارد کــه درگیــر بــا علــوم عقلــی هســتند و درسنامه و ســؤالمحور بــودن برای
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مخاطبان عام در نظر گرفته میشود .شیوه تاریخمحور هم متناسب با مسائل امامت خاصه،
به کار گرفته میشود.
 .2 .4اثبات

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ثابت کردن عقاید دینی ،هدف دیگر علم کالم دانســته میشــود .آثار آیتاهلل ســبحانی ،بیشتر
دارای جنبــه اثباتــی هســتند تــا اســتنباطی .دو رویکــرد اصلــی در روش اثباتــی ایــن آثــار ،قابل
مشاهده است:
 .2 .4 .1روش ترکیبی
بهکارگیری اســتدالالت نقلی در جایگاههای مختلف ،همراه با اســتفاده از عقل نظری و عملی
در اثبــات آموزههــای اصلــی امامت ،نشــاندهنده روش ترکیبی در نگارش آثار کالمی اســت؛ با
این وجود اســتعمال آیات و روایات ،غلبه بیشــتری بر استدالالت عقلی دارد .آیتاهلل سبحانی
در ابتدای کتاب االلهیات ،به این امر اشاره کرده و مینویسد:
«قد بذلنا العناية البالغة يف االستدالل باآليات القرآنية و أحاديث العترة الطاهرة الذين
عرفهــم الرســول قرنــاء للكتاب و حلفــاءه يف حديث الثقلني .و االســتدالل بالكتاب و
احلديــث تــارة عــی حنو االســتلهام ،و أخری عیل حنــو االســتدالل .و موقفهما يف جمال
االســتلهام موقف املفكر الذي يطرح فكرته مع البرهان و يدليه إیل املخاطب من دون
إعمال تعبد منه ،كما هو احلال يف البراهني اليت أقامها القرآن يف جمال إثبات الصانع و
نيف الشر يك عنه .فنعتمد عیل ما ذكره ال مبا أنه كتاب مساوي جاء من جانبه سبحانه
إذ املفروض أنه بعد مل تثبت املسائل املتقدمة عليه ،فكيف ميكن أن يتخذ حجة ،بل
مبــا أن كالمــه مشــتمل عیل برهان يكيف يف إثبــات املطلوب ســواء أ كان ذلك البرهان
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بصفــة كالمــه تعــایل أو ال .و ألجل ذلــك نعرف القــرآن بصفة االســتلهام ،فكأنه مبنزلة
ّ
بيدي متعلمه و يرشده إیل آماله( ».سبحانی 1412 ،ق ،ج ،1ص)10
املعلم يأخذ

آیتاهلل ســبحانی در ادله وجوب عصمت ،به ادله عقلی مانند اطمینان و وثوق امت به امام،
معصومیت الزمه ادامه دادن وظایف و شــئون نبی و حافظ شــریعت بودن امام اســتناد میکند
(ســبحانی 1425 ،ق ،ص )388 _ 387و در ادامــه از آیــه ابتــاء و آیه تطهیــر ،در اثبات عصمت امام
بهــره میبــرد( .همــان ،ص )396 _ 393در اثبــات ضــرورت امامــت نیــز به قاعده لطف متمســک
میشــود( .ســبحانی (الف) ،بیتا ،ص )387همچنین به احادیث نقلشــده از رسول ا کرم؟ص؟ که بر
تنصیصی بودن خالفت داللت دارد ،اســتناد میکند؛ (ســبحانی 1412 ،ق ،ص )109 _ 79مانند این
کلهــم مــن قر یــش( ».بخــاری 1422 ،ق ،ج ،9ص )81یا حدیث منزلت« :افال تــریض یا عیل ان تکون
مین مبنزلة هارون من مویس؛ اال انه ال نیب بعدی؟» (کلینی 1362 ،ق ،ج ،8ص)107

 .2 .4 .2رویکرد تطبیقی
آیتاهلل ســبحانی در مباحث مربوط به امامت ،رویکرد تطبیقی را اتخاذ کرده اســت .در برخی
از کتب ،در ابتدا عقاید صحیح را اثبات نموده و ســپس به عقاید دیگر گروهها در قالب پاســخ
به شبهات میپردازد؛ مانند اینکه بعد از بیان ادله وجوب امامت ،در ابتدا دلیل وجوب امامت
را مطرح میکند و ســپس به این شــبهه پاســخ میدهد که ا گر شــئون امام و نبی ،واحد اســت،
امامت چگونه با ختم نبوت سازگاری دارد؟ (سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص)39

در بعضــی آثــار دیگــر نیــز در مواجهه بــا فــرق و آراء کالمی ،ابتــدا دیدگاههــای اتفاقی میان
مســلمانان را ذکــر میکند و ســپس به توصیف آموزههای گروههــای مختلف میپردازد و آنها را
مورد تحلیل قرار میدهد و در انتها ،عقیده شیعه را بهطور مشخص تبیین میکند .همانطور
کــه مهدویــت را امــر مــورد وفــاق میان مســلمانان ّ
معرفــی میکند و بــا ارجاع به نظــرات علمای
شــیعه و اهلســنت ،نتیجــه میگیرد که حتی میتــوان در پذیرش مصداق مهدی ،اشــتراکاتی
را ذکر کرد( .ســبحانی 1413 ،ق ،ص )60 _ 58همچنین به نقل عقاید اهل ســنت ،از کتب ایشــان
میپــردازد؛ همانگونــه کــه در مــورد مــاک تعیین امام ،بــه نظرات اســفراینی ،مــاوردی ،امام
الحرمیــن جوینــی ،قرطبــی و ...اشــاره میکنــد( .ســبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )21تفــاوت میــان
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ً
روایــات بخــاری کــه نقل میکند« :یکون اثین عشــر امیــرا ،فقال کلمة مل امسعها ،فقــال ایب انه قال:
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شــیعه و معتزله ،اشــاعره و ســایر فرق را در امر عصمت ،نص بر امام و امام غایب بیان میکند.
(سبحانی ،بیتا (الف) ،ص)401 _ 377

آیتاهلل ســبحانی در مواردی ،برای اثبات آموزههای شــیعه به منابع معتبر اهلســنت نیز
ارجــاع میدهــد .ایــن روش ،باعــث میشــود راه انکار و تشــکیک بر آنها بســته شــود .ارجاع به
صحیــح مســلم در ســنت بــودن زیارت قبور مســلمانان و ســنن الــدار قطنی از تألیفــات محدث
شــافعی ،در روایــات اســتحباب زیارت نبی اکــرم؟ص؟ ،نمونــهای از بهکارگیری این روش توســط
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ایشان است( .سبحانی1387 ،ش (الف) ،ص 16و )22

 .2 .5دفاع از عقاید
یشــود ،کارکرد
از اهدافــی کــه در علــم کالم وجــود دارد و باعث تمایز این علم از فلســفه دین م 
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دفاعــی کالم از عقایــد دینــی اســت .چنــد نمونه از آثــار آیتاهلل ســبحانی بهصورت مســتقیم با
هدف دفاع از عقاید شیعه نگاشته شده است .کتابهای فقه المزار و تأمالت فی نهجالبالغه،
از جانــب علمای وهابی نوشــته شــده و آموزههای شــیعی را مــورد هدف قــرار دادهاند .آیتاهلل

ســبحانی بهتفصیــل ،در کتاب پاســداری از مرقد پیامبــران و امامان و کتاب الحوار مع الشــيخ
صالح بن عبد اهلل الدرويش حول الصحبة والصحابة ،به آنها پاسخ داده و به دفاع از آموزههای
شیعی میپردازند.
کتــاب فقــه المزار ،درصدد نابود کردن آموزههای اعتقادی زیارت و توســل اســت .آیتاهلل
سبحانی در ا کثر موارد از شیوه جدلی استفاده کرده و به ادعاهای مؤلف کتاب ،از سیره بزرگان
وهابیت پاســخ میدهند؛ مانند نقل عایشــه در رابطه با زیارت نبی ا کرم؟ص؟ از بقیع( ،ســبحانی،

1387ش (الف) ،ص )20فتوای عبدالعزیز بن باز مفتی ســابق عربســتان بر اســتحباب زیارت قبر
نبی ا کرم؟ص؟( ،همان ،ص )21ارجاع به تفاســیر اهلســنت ،مانند تفسیر بیضاوی ،تفسیر جاللین
و روح البیان در پاسخگویی( .همان ،ص)25

تأمــات فــی نهجالبالغــه ،با هدف مخــدوش کردن صفــات امام ،بهویــژه صفت عصمت
و علم امام ،نگارش شــده اســت .آیتاهلل ســبحانی با اشــرافی که به کتاب نهجالبالغه دارند،
به تمامی شــبهات پاســخ میدهند .در این روش ،ایشــان ،ابتدا از متن نهجالبالغه پاسخ داده
و ســپس بــه پاســخگویی از منابــع نقلی دیگــر میپردازند .داللــت خطبــه دوم از نهجالبالغه بر
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انتصابی بودن امامت امام علی؟ع؟( ،سبحانی1382 ،ش ،ج ،1ص )34اشاره به خالفت در ظاهر و
امامت به نصب الهی در خطبه هشتاد و هشتم( ،همان ،ص )44نظر امام علی؟ع؟ در مورد خلفا
و صحابه ،ازجمله پاسخهای ایشان به شبهات است( .همان ،ص 58و )87

 .2 .6پاسخگویی به شبهات
پاســخگویی بــه شــبهات اعتقــادی ،جنبهای اســت که باعث میشــود این علــم ،بیشتر بین
مــردم رواج پیــدا کنــد .درواقــع پاســخگویی به شــبهات ،یکــی از مهمترین اهــداف علم کالم،
دانسته میشود .پاسخگویی در آثار آیتاهلل سبحانی ،به چند روش انجام میشود که در ذیل
بیان میگردد.
ّ
بیشتر توضیحاتی که آیتاهلل سبحانی ،بهعنوان پاسخ بیان میکنند ،بهصورت حلی است که
با ویژگیهایی همراه است:
الــف) مفهومشناســی واژههای اساســی در شــبهه؛ از قبیل روشــن کردن معنــای ّ
«ولی» در
حدیث غدیر و بیان مراد از والیت حضرت علی؟ع؟( .سبحانی1387 ،ش (ب) ،ص)326

ب) تبیین عقاید صحیح و نقد مبانیای که شــبهه بر آن اســتوار شده؛ بهعنوان مثال ،در
موضعی که مالک تعیین خلیفه از جانب علمای اهلســنت نقل میشــود ،همانند اجماع ،قهر
و اســتیال ،بیعــت بعضی از صحابه و ،...آیتاهلل ســبحانی موضعگیری آنهــا را جهتدار معرفی
نمــوده و مینویســد در این موارد ،دلیل عین مدعا اســت و دور الزم میآیــد .همچنین اختالف
فاحشــی که در میان مال کها وجود دارد ،منجر به بطالن اصل ادعا میشــود( .ســبحانی1412 ،
ق ،ج ،4ص)20

ج) استفاده از علوم مختلف که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد.
 .2 .6 .2پاسخ نقضی
آیــتاهلل ســبحانی بــه اقتضای موضوعــات و مخاطبــان ،از پاســخ نقضی هم اســتفاده کردند؛
ماننــد اینکه در جواب از شــبهه بیفایده بــودن امام غایب ،مینویســند« :ناکارآمد بودن عقل
انسان از ادرا ک اسباب غیبت ،موجب انکار و رد روایات متواتر نمیشود( ».همان ،ص)146
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آنچــه تــا بــه حــال بیــان شــد اهدافــی اســت کــه در مــورد علــم کالم از آنهــا یــاد میشــود.
بهعبارتدیگر ،ترکیبی از ویژگیهای اصلی محتوایی و ساختاری است که باید در آثار کالمی،
دیده شود.
 .3ویژگیهای دیگر

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

آیتاهلل سبحانی بهعنوان یکی از شخصیتهای بارز متکلم در عصر حاضر ،در آثار خود تمامی
ّ
اهداف علم کالم را محقق ســاخته اســت .همانگونه که بیان شــد در هر یک از اهداف ،روش
مخصوص و متناسب با آن را مورد توجه قرار داده است .در ادامه به تبیین برخی ویژگیهای
آثار کالمی آیتاهلل سبحانی در مسائل امامت پرداخته میشود.
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 .3 .1تلفیق مباحث امامت و حکومت
ازآنجاییکه نظریه اصلی شــیعه در امر امامت ،ادامه دادن شــئون نبی توسط امام است ،مانور
متکلمان امامیه نیز باید بر شأن حاکمیتی ائمه قرار گیرد.
شیعه ،اهلسنت و تمامی جوامع بشری به این معتقدند که جامعه ،نیاز به رهبر و پیشوا
دارد و حتــی پــس از رحلــت نبی ا کرم؟ص؟ ،این امکان وجود نداشــت که نیاز امــت به رهبر ،انکار
شــود؛ بنابرایــن بعضــی از اوصــاف امــام و حاکم اســامی را انکار کردنــد؛ ازجملــه مهمترین آن
اوصــاف ،انتصابــی بودن امــام و عصمت او بود .تشــریح اوصاف حاکمیتی امــام و ویژگیهای
حکومت اسالمی ذیل مباحث امامت در علم کالم ،در شناساندن مصداق حقیقی امام ،نقش
بــه ســزایی دارد .درواقــع خطوط اصلی شــیعه در احــکام اجتماعی ،سیاســت و رهبری جامعه،
نشئتگرفته از آموزههای اعتقادی است که علم کالم ،عهدهدار پرداختن به آن است.
آیــتاهلل ســبحانی ،بهصورت ویــژه ،به بحث از نقش حاکمیتی امــام در آثار خود پرداخته
است ،بهنحویکه در بعضی از کتب ،تمامی مسائل امامت را تحت عنوان «حکومت اسالمی»
منــدرج کــرده (ســبحانی1381 ،ش ،ج ،3ص )429یا عنوان «االمامــه و الخالفه» را برای نامگذاری
برگزیده اســت( .ســبحانی1386 ،ش (الــف) ،ص )180در بعضی دیگر نیز بهصــورت تفصیلی ،آن را
تشریح کرده و از زیرمجموعههای اصلی عنوان امامت قرار داده است؛ (سبحانی1376 ،ش (ب)،

ص )384بــر خــاف برخــی از علمــا که در آثار خود بیشــتر به صفات امام ازجملــه علم و عصمت
پرداختهاند.
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 .3 .2بهرهگیری از علوم مختلف
آیــتاهلل ســبحانی ،بهعنــوان شــخصیتی علمی کــه به علوم مختلــف احاطــه دارد ،در اثبات و
تبییــن آموزههای اعتقادی ،از علوم مختلفی اســتفاده کرده اســت کــه در ذیل بهاختصار بیان
میشود.
 .3 .2 .1علوم نقلی
ً
با توجه به اینکه رویکرد ایشــان در مســائل امامت ،رویکرد نقلی _ عقلی اســت ،طبیعتا از آیات
و روایات بســیاری اســتفاده نمودهاند؛ بنابراین الزم اســت در آثار ایشــان ،علوم مختلفی که در
ارتبــاط بــا آیات و روایات اســت مورد توجه و بررســی قــرار گیرد .ازجمله این علــوم ،میتوان به
الف) تفسیر

در مباحث امامت ،غالب اســتدالالت نقلی ،مســتند به آیاتی از قرآن آورده شــده اســت .بررســی
جهــات گوناگــون آیــات ،ازجملــه شــأن نــزول ،تأویــل ،بیــان مصــداق و ،...نیازمنــد ارجاع به
علوم تفســیر قرآن اســت؛ بهعنوان نمونه میتوان به تفســیر آیه ابتالء در اثبات عصمت امام،
(ســبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )118توجه به شــأن نزول در تعیین منظور از «اویل االمر» و ...اشــاره
کرد( .سبحانی1387 ،ش (ب) ،ص)321

ب) ادبیات عرب

توجــه بــه نکات صرفی ،نحــوی و بالغی در آیات و روایات ،در تعیین مــراد متکلم ،نقش قابل
توجهی دارد؛ بهویژه ،زمانی که برای مخاطب فارســیزبان ،از آیات و احادیث اســتدالل آورده
شــود .برخی نمونههای آن در آثار آیتاهلل ســبحانی ،چنین است :استفاده از دستورات ادبی و
نحوی در تبیین مراد از اهلبیت( ،سبحانی 1420 ،ق ،ص 15و  )17توجه به نکات بالغی همچون
بررسی مناسبترین لفظ برای معنای مورد نظر در حدیث( ،سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )95مفرد
آوردن واژه ّ
«ولــی» در آیــه که داللت دارد بر اینکه ،والیت ،باالصاله برای خداســت و ســپس به
نبی و امام اعطا شده است( .سبحانی 1420 ،ق ،ص)131
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موارد ذیل اشاره کرد:
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ج) درایه الحدیث و رجال

توجه به صحت یا ســقم ســند روایت ،بررســی احوال راویان و شناخت وثاقت ناقالن در تعیین
اعتبار روایات از اهمیت زیادی برخوردار است و موجب باال رفتن ارزش یک اثر علمی میشود.
یشــود؛ زیرا مالک
عالوه بر آن ،در بررســی تطبیقی ،ســبب تأیید روایات از جانب هر دو طرف م 
بــرای قبــول کــردن روایــت نزد هــر دو گروه وجود دارد .بررســی ســند روایــات در اثبــات امامت
حضــرت علــی؟ع؟ ،ازجمله حدیث منزلت ،ثقلیــن و غدیر( ،ســبحانی1362 ،ش ،ص 123 ،115و )130

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

بررســی احــوال و وثاقــت روات احادیــث اهــل ســنت( ،ســبحانی 1420 ،ق ،ص 37و  )41ازجملــه
مواردی است که در آثار استاد سبحانی بررسی شده است.
د) اصول فقه
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بررســی آیات و روایات در اســتنباط عقاید ،نیازمند مراجعه به اصول و قواعد اســتنباط اســت.
علم اصول فقه ،پیشــتاز در تأســیس این قبیل اصول و قواعد اســت .آنچه در محدوده مسائل
امامــت در اســتنباط آموزهها در آثار آیتاهلل ســبحانی ،بیشــتر مــورد توجه قــرار گرفته ،مباحثی
همچــون دایــر مــدار بودن حکم بــر بقاء موضــوع( ،ســبحانی1389 ،ش ،ص )118مردود دانســتن
تمســک بــه عــام در شــبهه مصداقیــه در رد اســتدالل اهلســنت ،مبنی بر مشــروعیت داشــتن
مشورت در انتخاب امام( ،سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )58بهرهگیری از مباحث الفاظ در شناخت
جایگاه استثناء در سخن( ،همان ،ص )80ذکر قواعد اصول فقه در اثبات موضوع و حکم در آیه
شریفه ابتالء و ...است( .سبحانی 1413 ،ق ،ص)54

ه) فقه

نقــد مبانــی فقهــی اهلســنت ،ازجملــه قیــاس غیــر منصــوص العلــه ،استحســان ،سـ ّـد ذرائــع
(ســبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )31و بیــان بطــان بعضــی فتــاوای فقهــی خلفــا( ،همــان ،ص )32دو
جایگاه مراجعه به مباحث فقهی در مســائل امامت اســت که آیتاهلل ســبحانی در آثار خود به
آن توجه داشتهاند.
و) تاریخ

در آثــار اســتاد ،مراجعــه بــه وقایــع تاریخــی ،در آثــاری که غلبــه بر رویکــرد نقلی اســت ،فراوانی
ً
بیشــتری دارد که عمدتا در اثبات یک آموزه دینی یا نقد دیدگاه اهلســنت ،آورده شــده است.
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نقد احتماالت شــریعت اســامی بعد از نبی ا کرم؟ص؟ و نیاز مســلمانان به تشــریع احکام ،تفســیر
قــرآن و اداره امــور سیاســی بــه رهبــری کــه دارای ویژگیهایی نبی باشــد( ،همــان ،ص 28و )32
انتصابی بودن شــیوه تعیین جانشــین در پیامبران گذشته با ذکر موارد تاریخی( ،همان ،ص)71

نقــد شــورایی بــودن خالفــت( ،ســبحانی1381 ،ش ،ج ،3ص )465نمونههایــی از ارجــاع آی ـتاهلل
ســبحانی به وقایع تاریخی اســت .همچنین پرداختن به مســائل امامــت خاصه که متوقف بر
ارجاع به رویدادهای تاریخی هستند ،نمونه دیگری از استفاده علم تاریخ در آثار ایشان است.
 .3 .2 .2علوم عقلی
بــا توجــه بــه اینکــه شــیوه آیــتاهلل ســبحانی ترکیبی اســت ،ایشــان ،عــاوه بــر علــوم مرتبط با
الف) فلسفه

از زمــان خواجــه طوســی بــه بعــد ،فلســفه بــه متــون کالمــی راه پیــدا کــرد .آیــتاهلل ســبحانی
نیــز اســاتیدی را درک کــرده اســت که دارای مشــی فلســفی بودهاند کــه نمونه بــارز آنها ،عالمه
طباطبایی است .آیتاهلل سبحانی ،در مسائل امامت ،دو گونه از فلسفه یاد کرده است :اول،
اصطالحــات فلســفی اســت که بیــان گردیــد( .ســبحانی 1425 ،ق ،ج ،1ص )375دوم ،اســتفاده از
براهینــی اســت که فیلســوفان بزرگ ارائه داده و ایشــان ،از آن براهین در آثــار خود بهره بردند.
اســتفاده از قــول ابنســینا ،بهعنــوان مؤیــد بــر لــزوم تنصیص کــه تعیین بهوســیله نــص را راه
صحیحتر ّ
معرفی میکند و معتقد اســت از نزاع و اختالف جلوگیری میکند؛ (ســبحانی1383 ،ش،
ج ،1ص )54اســتفاده از نظــرات ابنســینا ،ســهروردی و مالصدرا در اثبات علــم غیب برای امام
و قــوی شــدن روح را ،علــت احاطه به امــور مختلف ،ازجملــه غیبّ ،
معرفی میکند( ،ســبحانی،
1387ش (ب) ،ص )369 _ 368نمونههایی از ظهور فلسفه در آثار ایشان است.
ب) منطق

در علــوم عقلــی ،راهــی جز اســتفاده از علم منطق نیســت .اســتفاده از قواعــد منطقی همچون
توجه به قاعده ســالبه به انتفاء موضوع بودن قضیه ،بهمنظور اثبات امامت حضرت علی؟ع؟

در تبییــن حدیــث منزلت ،از نمونههای اســتفاده از علم منطق در آثار اســتاد اســت( .ســبحانی،
1386ش (الف) ،ص)188
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 .3 .2 .3علوم تجربی
بهرهگیری از علوم تجربی در تحلیل یا تأیید مســائل مطر حشــده ،ویژگی مثبت دیگری در آثار
آیتاهلل سبحانی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) جامعهشناسی

توجه به نظام قبیلهای و شرایط حاکم بر آن جامعه در اثبات لزوم نصب امام ،نمونه روشنی از

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
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نگاه جامعهشناســانه مؤلف در شــکلدهی محتوای کتاب است( .سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص49

و  )52همچنین بررســی نقش ائمه در ّاتحاد امت با ارائه تحلیل جامعهشناســانه در این زمینه،
نمونه دیگری از به خدمت گرفتن علوم انسانی در تبیین عقاید کالمی آیتاهلل سبحانی است.

(سبحانی1386 ،ش (ج) ،ص)236

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ب) علوم سیاسی

اســتاد ســبحانی در خــال پرداختن به مســئله خالفــت و حکومت ،به نقد بعضــی رویکردهای
سیاسی در عصر حاضر نیز پرداختهاند( .سبحانی ،بیتا (ب) ،ص)64

ج) زیستشناسی

بررسی تأثیر وراثت در انتصاب برای امامت و ویژگیهای جسمانی امام ،ازجمله مواردی است
که استاد با رویکرد زیستشناسی به آن توجه نموده است( .سبحانی1389 ،ش ،ص)126

د) روانشناسی

معرفی عوامل زمینهســاز بر شــخصیت یک انســان بهعنوان امام و پیشوا ،ازجمله رویکردهای
روانشناسی در آثار آیتاهلل سبحانی است( .همان ،ص)127
ً
ازآنجاکــه علــوم تجربــی ،به لحــاظ معرفتی ،دارای اعتبار نســبی هســتند و غالبــا توانایی

نشــان دادن واقــع را بهصورت کامــل ندارند ،از این قبیل معرفتها در آثار ایشــان برای تأیید،
تکمیل یا نشان دادن ابعاد مختلف مسئله و نه اثبات مطالب ،استفاده شده است.
 .4تأثیرپذیری از علما
ســابقه علم کالم اســامی از لحــاظ موضوعی ،به زمــان پیامبر ا کرم؟ص؟ برمیگــردد؛ هنگامیکه
ایشــان ،به تبیین عقاید و پاســخگویی به شبهات میپرداختند .در طول قرون گذشته تا عصر
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حاضــر ،بســیاری از متکلمــان ،بــه نــگارش کتــب کالمی مشــغول بودهانــد .آیتاهلل ســبحانی،
بهعنوان یکی از متکلمان معاصر ،از شیوه تدوین ،استدالل و تنظیم مباحث ،از علمای سابق
بهره جسته و آثار متعددی را تدوین نمودند که میتوان در دو بخش به آنها اشاره کرد:
الــف) آنچــه مربــوط به جهتگیری کلــی متکلمان امامیه اســت که نمونه بــارز آن ،صبغه
فلســفی گرفتن مباحث و اســتدال لهای کالمی است که بعد از خواجه نصیرالدین طوسی رواج
یافــت .مباحــث فلســفی و اســتدالالت عقلی در آثــار آیتاهلل ســبحانی که ضمن بحــث از منبع
ادراکی عقل ،بیان شد ،نمونهای از این جهتگیری در روش ایشان است.
ب) آنچه مربوط به مشــی کالمی و پیروی از اســتدالالت در مباحث جزئیتر اســت؛ مانند
شــریعت بودن ،امتثال از امام( ،ســبحانی 1425 ،ق ،ج ،1ص )387 _ 386نوع اســتدالل به حدیث
منزلــت در خصــوص وجــه عمومیت در اســتثناء (ســبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص )80اســت که در آثار
آیتاهلل سبحانی ،دیده میشود.
 .5جامع نگاری
با مطالعه آثار آیتاهلل ســبحانی ،میتوان به مواردی دســت یافت که نشــانگر توجه ایشان به
جوانب مختلف در نگارش متون است که ازجمله آن ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .5 .1استفاده از روشهای گونا گون
با توجه به آنچه در بحث ابتدایی گذشــت ،روشــن گردید که آیتاهلل ســبحانی ،با روشهای
ّ
مختلف ،اهداف علم کالم را در آثار خود محقق ســاخته اســت .در توضیح ،باید گفت استفاده
از آیات و روایات ،اســتدالالت عقلی و برهانی ،ســاده و روانگویی و ،...از روشهایی اســت که
در آثار ایشان در مباحث امامت ،دیده میشود.
 .5 .2استفاده از علوم مختلف
استفاده ایشان از علوم مختلف ،نشاندهنده وسعت مباحثی است که استاد سبحانی ،در آثار
خود در مسائل مربوط به امامت به آنها پرداخته است.
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استفادههایی که از کتاب کشف المراد در دالیل عصمت امام آمده است که ازجمله آن ،حافظ
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 .5 .3بررسی جوانب مختلف
در مــواردی کــه ایشــان با رویکرد تطبیقی به بررســی اختالفــات میپردازد ،ب هصــورت تفصیلی
و جزئی ،وارد بحث شــده و ریشــههای اختالف را بررســی کرده و از تبعات آن ســخن گفتهاند؛
ازاینرو مباحثی که اختالفات در آن کمتر دیده میشــود را بهصورت تبیینی ،مورد بررســی قرار
ً
میدهنــد و از جنبههــای مختلــف آن بحــث میکنند؛ مثــا در کنار بحث از اثبــات وجود امام،
تبییــن جایــگاه او و ...در برخی از آثار ،به ّ
معرفی مصادیق امام پرداخته و زندگی و رویدادهای

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

مهــم در دوران هــر امام را بیان نمودهاند (ســبحانی ،بیتا (الف) ،ص208 _ 128؛ ســبحانی1376 ،ش

(الــف) ،ص )105و دربــاره حیــات «اهلبیــت» ،بــا همیــن عنــوان ،بــه ارائــه مطلــب پرداختهانــد
ً
مثــا در مــورد مهدویــت و ّ
معرفــی موعــود ،والدت و زندگــی
(ســبحانی 1420 ،ق ،ص )178 _ 141یــا

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

امام ،دالیل نقلی از دیده شدن او ،نمونههای تاریخی از غیبت در پیشوایان دینی ،طول عمر،
(سبحانی1383 ،ش ،ج ،1ص )66فواید امام غائب ،شئون امام در غیبت ،وکال و نواب( ،سبحانی،

1386ش (الف) ،ص )216عالئم ظهور ،تاریخ ظهور و ...پرداخته و به موعود در مذاهب دیگر نیز
اشاره داشتهاند( .سبحانی1386 ،ش (ج) ،ص260 _ 250؛ سبحانی 1412 ،ق ،ج ،4ص)135

 .5 .4نگاه جدید به مسائل کهن
عــاوه بــر اینکــه در آثار آیتاهلل ســبحانی ،موضــوع امامت از زوایــای مختلف مورد بررســی قرار
گرفتهانــد ،مســائلی که از گذشــته مطرح بودهاند نیز بــا رویکرد جدیدی مــورد توجه قرار گرفته
اســت؛ ماننــد توجــه دادن به کارکردهــای اجتماعی صفــات امــام( ،ســبحانی1389 ،ش ،ص)23

شــمارش حقــوق فــردی و اجتماعی امام ،ماننــد وجوب محبت و مــودت و پرداخت خمس به
امام( ،سبحانی 1420 ،ق ،ص )178 _ 141عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت پیشوایان ،شرایط
فــردی ،عوامل زیســتمحیطی و خانوادگــی و( ....ســبحانی1389 ،ش ،ص )126در کنار هم قرار
گرفتن این نکات ،جامعیت مباحثی را که در این آثار مطرح شده ،نشان میدهد.
نتیجهگیری
آیتاهلل ســبحانی ،بهعنوان متکلمی برجســته در عصر حاضر ،فعالیتهای علمی ،آموزشــی و
پژوهشــی فراوانی داشــتند و کتب و مقاالت متعددی در مسائل مختلف کالمی به رشته تحریر
درآوردنــد .وی در آثــار کالمی خــود ،بخش قابل توجهی را به مســائل امامت اختصاص داده و
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در ایــن آثــار ،روش و رویکرد خاصی را مبنای نگارش خود قرار دادهاند .ایشــان ،عمده مطالب
را بــا توجــه بــه منابــع نقلی ،اســتنباط کــرده و بــا رویکرد تطبیقــی با اهلســنت ،به اثبــات آنها
پرداختهاند .ســاده و روانگویی ،ویژگی قابل توجه در تبیین آموزههای اعتقادی اســت که در
قلم ایشان مشاهده میشود .ازآنجاییکه به علوم مختلف احاطه دارند در پیشبرد مباحث ،از
علوم مختلفی اســتفاده کرده و به غنای مطالب افزودهاند .پاســخگویی به شبهات نیز بخش
ثابت در آثار ایشــان اســت .همچنین تلفیق مباحث امامت و حکومت ،بیانگر توجه ایشان به
شأن حاکمیتی امام است.
با بررسی آثار کالمی آیتاهلل سبحانی ،روشن میشود که آثار ایشان ،به لحاظ ویژگیهای
بیشتر از براهین عقلی در این آثار ،به عمق مطالب و همگام شدن با افکار دینداران امروزی،
کمک بیشتری خواهد کرد.
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محتوایی و ســاختاری ،تا حد قابل توجهی ،دارای جامعیت اســت .به نظر میرســد بهرهگیری
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«باور پایه» در معرفتشناسی اصالحشده؛ نقطه اشترا ک
فلسفه دین و کالم اسالمی
مریم بخشی1

چکیده
معرفتشناسی اصالحشده ،یکی از مکاتب مبناگرا در عصر حاضر به شمار میرود .آلوین پالنتینجا ( 21م).
از برجســتهترین طرفــداران ایــن نظریــه اســت .بهطورکلــی باورهــای انســان ،به دو دســته اســتنتاجی
و غیراســتنتاجی تقســیم میشــود .باورهای غیراســتنتاجی ،همان باورهای پایهاند که به اســتدالل و
توجیه نیاز ندارند و ْ
«خود ّ
بین» هســتند .در عصر حاضر ،معرفتشناســان برجســته غربی ،قضیه «خدا
موجود است» را یک باور پایه و معرفتشناسان اسالمی ،آن را ازجمله بدیهیات اولی فطری میدانند.
بــه تعبیــر عالمــه طباطبایی ،این قضیه ،اولین مســئله فلســفی اســت .تکیه بــر نقاط اشــتراک ادیان،
زدودن زنگار اتهامات و کجفهمیها و ،...میتواند از گامهای اولیه مسیر سعادت انسان باشد که این
مهم ،با تأ کید بر علم شــریف منطق ،اســتفاده از پایههای علمی «قضیه فطری اولی» میســر میشــود.
این نوشــتار ســعی دارد با روش توصیفی _ تحلیلی و بررســی تطبیقی قضیه «خدا موجود اســت» در دو
حوزه فلسفه دین و کالم ،باب مفاهمه را بین اندیشمندان ادیان ابراهیمی بگشاید.
واژگان کلیــدی :بــاور پایــه ،اولیات (بدیهیات اولیه) ،معرفتشناســی اصالحشــده ،فلســفه دین ،کالم
اسالمی ،خداباوری فطری.

 .1دانشآموخته سطح سه جامعة الزهراء؟اهع؟ ،رشته کالم.
mbakhshy85@gmail.com
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مقدمه
معرفتشناســی ،از ژرفتریــن عرصههای تأثیرگذار در مباحث دینپژوهی و فلســفه دین بوده
و ســؤاالت جدیدی را فراروی اندیشــهوران قرار داده اســت .معرفتشناســی اصالحشــده ،یکی
از شــاخههای معرفتشناســی دینــی بــه شــمار مــیرود و بــر این باور اســت که اعتقــاد به وجود
خداوند ،میتواند بهعنوان یک گزاره پایه و بدون دلیل ،پذیرفته شود.
کتــب آســمانی بــا زبان فطرت و بداهت ،به بشــر میآموزد که هیچکــس ،نهتنها نمیتواند

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

«واقعیــت مطلــق» را نفــی یا در وجــود او تردید کند ،بلکــه توان «اثبات» وجــود حقتعالی را نیز

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

وجود خود ،برهان ،مقدمات ،نتیجه ،شنونده و ...اذعان
ندارد؛ زیرا قبل از استدالل ،فرد به
ِ
کــرده و «واقعیت داشــتن» همه را پذیرفته اســت؛ پس فقط میتوان به وجــود اوّ ،
تنبه و توجه
ِ
داد؛ مثل کسی که گمشدهاش با او است و باید او را متوجه کرد؛ اینجا است که بشر ،با حیرت
ســؤال میکند« :حقتعالی موجود اســت» ،چه قضیهای است که نه به اثبات و برهان نیازمند
و نه قابل شک و انکار است؟!
مفهوم باور پایه ،یکی از مفاهیم اساسی در معرفتشناسی امروز است .اصل آن ،به نظریه
ً
مبناگروی برمیگردد .فیلسوفان گذشته ،معموال باورهای پایه را منحصر به باورهای حسی و
بدیهی عقلی میدانستند؛ اما با ظهور معرفتشناسی اصالحشده ،مسئله حصر باور پایه ،در دو
نوع مذکور ،مورد مناقشه قرار گرفت .معرفتشناسی اصالحشده ()reformed Epistemology
متشکل از دو فرضیه عمده است :اول آنکه افراد زیادی بهصورت مبنایی؛ یعنی بدون واسطه
و نــه بــر اســاس عقاید دیگر ،به بســیاری از عقاید در مــورد خدا قائلانــد .دوم آنکه آنان اغلب
حق دارند به آن باورها معتقد شوند .نظرات این مکتب در نقد مکتب قرینهگرایی و مبناگروی
سنتی ،ابراز شده است.
ّ
مفســران و فالسفه بزرگ معاصر و مسلمان ،معتقدند که قضیه «حقتعالی موجود است»،
یک قضیه بدیهی اولی فطری و اولین مسئله فلسفی است؛ یعنی از قضایایی است که نهتنها
ً
از استدالل بینیاز است ،بلکه استدالل بر آن ،محال بوده و اساسا خود ،اولین پایه و مبنا برای
تمام علوم بشــری اســت .آلویــن پالنتینجا ،فیلســوف آمریکایی ،نیز قضیــه «حقتعالی موجود
است» را یک باور پایه؛ یعنی غیرقابل استدالل و مبنا برای سایر قضایا میداند .توضیح بیشتر
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هر کدام از اصطالحات باور پایه ،اولیات و ...در جایگاه خود خواهد آمد .اســتفاده از باور پایه،
اولیات و بهویژه مقوله فطرت ،در موضوع اثبات وجود حقتعالی ،از زاویههای متعدد ضرورت
دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میشود.
الف) تکیهگاه علوم و اســتدال لهای عقلی :در ارزش و اهمیت قضیه «خداوند موجود اســت»،
همین بس که عالمه طباطبایی از آن بهعنوان اولین مسئله فلسفی تعبیر میکنند .بدون ّ
تنبه
بــه وجود حقتعالی ،فلســفه ،کالم ،عرفان و در یــککالم ،علمی وجود ندارد و انکار این قضیه،
یک قیاس برهانی ،وقتی میتوان از مقدمات نتیجه گرفت که یا خود مقدمات ،بدیهی باشند
یا به بدیهیات ختم شوند( .ر .ک :ابن سینا ،1364 ،ج ،1ص121 _ 122؛ سهروردی ،1391 ،ج ،2ص )18ما
چیزی را از نظر ادراک ،فطری میگوییم که دلیلی نخواهد و بدیهی اولی باشد (مطهری،1375 ،

ج ،6ص)371؛ بنابراین اولیات یا همان معارف فطری ،تکیهگاه استدالل عقلی و مالک صحت
آن اســت .بینــش فطری خداشناســی ،عــاوه بر اینکه راهی آســان و مطمئن برای خداشناســی
اســت ،باعث قوام اســتدال لهای عقلی اســت و طرح آن در جوامع علمی ،یک ضرورت اســت؛
بهگونــهای که اگر فطرت نباشــد ،داللت ادله و حجیــت حجتها نیز فایده ندارد( .مفيد،1368 ،
ص254؛ ابنبابویه ،1381 ،ص35؛ ابن طاووس ،بیتا ،ج ،1ص301؛ كفعمی ،بیتا ،ص)251

ب) یافتــن زبــان مشــترک بیــن همــه خدابــاوران عالــم :تبیین ،تبلیــغ و ترویج ارزشهــا و علوم
اســامی در جوامع دیگر و با زبان بروندینی ،یکی از مهمترین اهداف اســام اســت .گشــودن
باب مفاهمه ،تکیه بر نقاط اشترا ک ادیان ،زدودن زنگار اتهامات و کجفهمیها و ،...میتواند
از گامهای اولیه این مســیر باشــد .با توجه به ضعف مباحث فلســفی و کالمی در مغرب زمین و
عدم آشــنایی عمیق غربیان با فلسفه اســامی _ بهخصوص حکمت متعالیه _ ضرورت ایجاب
میکند« ،اثبات وجود حقتعالی» ،بهعنوان اساســیترین و حیاتیترین دغدغه فکری انســان
امروز ،مورد توجه خاص واقع شــود تا با یافتن نقاط قوت و تقویت آنها و بررســی نقاط ضعف و
دفع آنها ،بتوان به زبان مشــترکی رســید .قرآن کریم ،اولین گام و نخستین کالم برای رابطه و
مفاهمه را چنین بیان میفرماید:
«بگــو ای اهــل کتــاب ،بیایید بر ســر ســخنی که میان ما و شــما یکســان اســت

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

مســاوی با سوفیســم و شکاکیت محض است .منطقدانان میگویند برای اثبات وجود خدا در
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بایســتیم کــه جــز خدا را نپرســتیم و چیزی را شــریک او نگردانیــم و بعضی از ما
بعضی دیگر را بهجای خدا ،به خدایی نگیرد( ».آلعمران)64 :

ج) تکمیل مکتب پالنتینجا :با توجه به جو تردید و تزلزل که نسبت به دین در غرب وجود دارد،
با نظر به بیماری شــکاکیت و نســبیت معرفت که فرا گیر اســت و با توجه به خیزش فکر دینی
«بازگشــت بــه خــدا» کــه از ســال  1980م .در غــرب ،افکار را به خــود جلب کرده اســت ،نظرات
معرفتشناســی اصالحشــده که با آرای آلوین پالنتینجا ،ویلیام آلستون و نیكالس ولترستورف

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

یشــود؛ ازاینرو
شــکل گرفته اســت ،یک گام مهم بهســوی معرفت و علم واقعی ،محســوب م 
تکیه بر علم شریف منطق و استفاده از پایههای علمی «قضیه فطری اولی» ،برای رفع نواقص
و پاسخ به اشکاالت موضوع باور پایه ،ضروری است.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

د) تضعیف مکاتب الحادی و جلوگیری از انحراف :کشش درونی انسان بهسوی کمال مطلق،
تمام وجود بشر را تشکیل داده و آدمی ،در هیچ زمانی از این میل درونی ،جدا نمیشود و این
ً
عشــق ،ا گــر مجــال بروز بیابد ،قطعا به نحو مطلوب ظاهر میگــردد؛ ولی ا گر این فرصت از بین
بــرود و کشــشهای فطری درونی ،ســرکوب شــود ،در صورتهای انحرافــی ،از قبیل خرافات،
عرفانهای دروغین و ...ظهور خواهد کرد؛ بنابراین شناخت فطرت و تکیه بر باورهای پایه و
بدیهی ،یکی از عوامل مهم مصون ماندن از خطر انحراف است.
قدیمیتریــن امــری که در طول تاریخ ،ذهن بشــر ماقبل تاریخ ،قرون قدیم ،وســطا ،عصر
جدیــد و ...را بــه خــود مشــغول کرده اســت ،موضــوع «وجــود حقتعالی» اســت .پیشــینه این
ً
موضــوع را میتــوان در ادیان الهی و نیز از منظر فلســفه ،بررســی کرد .اصــوال در عهدین ،وجود
خداوند به نحو تردیدآمیز و یک مســئله مجهول و ذهنی ،مطرح نشــده اســت( .سفر خروج ،باب

4؛ ر .ک :برنجــکار )1371 ،همچنیــن در بســیاری از آیــات قــرآن کریم ،به این مســئله تأ کید شــده
اســت که در وجود خداوند ،هیچ شــک و شــبههای نیســت؛ همانگونه که خداوند میفرماید:
ْ أَ
أَ ف َّ َ ٌّ فَ
َّ
الس َم َاو ِت
ا� َوال� ْر ِ ض�( >.ابراهیم)10 :
اط ِر
<� ِ� ي� الل ِه �ش ك � ِ

مقولــه اثبــات وجود خــدا در طول تاریخ ،نظر فالســفه را با گرایشهای مختلف ،ب هســوی

خود جلب کرده است که مهمترین جریان در این زمینه ،فلسفه غرب و فلسفه اسالمی است.
ً
فالسفه غرب ،عموما از راه برهان و استدالل ،به اثبات وجود خداوند پرداختهاند؛ اما نخستین
بار «ســنکا» فیلســوف رومی ســده اول میالدی ( 692م ،).این ادعا را مطرح کرد که اعتقاد به
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خدایان عمومیت دارد و این عمومیت ،نشانه و دلیل فطری بودن عقیده به وجود خدا است.
تاریــخ اندیشــه فلســفی و تأمــات و براهیــن الهی را نیــز باید به آیــات قرآن کریــم ،نهجالبالغه،
احتجاجات و ادعیه پیش برد که البته بررسی این موضوع ،در این مجال نمیگنجد.
بــا جســتجو در منابــع مختلــف ،اثــر مســتقلی بــا عنــوان «بــاور پایــه در معرفتشناســی
اصالحشــده؛ نقطه اشــتراک فلســفه دین و کالم اســامی» یافت نشــد .بعضی از نگاشــتههای

مرتبــط بــا ایــن موضــوع بهقرار ذیل اســت« -1 :اثبــات وجود حقتعالــی ،اولیات و بــاور پایه در
اساتید جامعة الزهراء؟اهع؟ که در دست چاپ است؛ « -2معرفتشناسی اصالحشده :جایگاه خدا
در اندیشه دینی معاصر غرب» ،به قلم مجتبی جعفری اشکاوندی؛  .3مقاله «آلوین پالنتینجا
و معرفتشناسی اصالحشده» ،نگارش محسن جوادی.
مهمترین فرضیههایی که این مقاله درصدد اثبات آن است ،عبارتاند از .1 :قضیه «خدا
وجود دارد» ،باور پایه اســت؛ « -2حقتعالی موجود اســت» ،یک قضیه بدیهی اولی اســت؛ .3
قضیه «خدا موجود است» ،فطری اولی است.
پرســشهای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش چنیــن اســت :بــاور پایــه در معرفتشناســی
اصالحشــده چیســت؟ بــاور پایــه در فلســفه دیــن ،کدام اســت؟ قضایــای اولی در کالم اســامی
چیست؟ مهمترین نقطه اشترا ک فلسفه دین و کالم اسالمی چیست؟ چه رابطهای میان باور
پایه و اثبات وجود خدا وجود دارد؟
نوشــتار حاضر ،مهمترین نقطه اشــترا ک فلســفه دین و کالم اســامی را خداباوری فطری
میداند و با روش توصیفی _ تحلیلی (مقایسهای و تطبیقی) ،به تبیین این موضوع میپردازد.
مطالب این نوشــتار در ســه عنوان تنظیم میشود .ابتدا به بررســی باور پایه در معرفتشناسی
اصالحشــده پرداخته میشــود و سپس اولیات و کالم اسالمی مورد وا کاوی قرار گرفته و در آخر،
نقاط اشتراک و افتراق باور پایه و اولیات تبیین میگردد.
 .1باور پایه در معرفتشناسی اصالحشده
مهمتریــن مباحثــی کــه در ایــن قســمت مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،شــامل معرفــی اجمالــی
برخی از مکاتــب معرفتشناســی ،بهویــژه معرفتشناســی اصالحشــده ،چیســتی بــاور پایــه،

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

ترازوی اندیشــه عالمــه طباطبایی ،آیتاهلل جوادی آملی و آلوین پالنتینجا» ،نوشــته جمعی از
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مال کهــا و دالیــل اثبــات آن و در خاتمــه جمعبنــدی از ایــن مباحــث اســت که در ذیــل به آنها
پرداخته میشود.
 .1 .1مکاتب معرفتشناسی
در حــال حاضــر ،چنــد نظریــه در ایــن رابطــه وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا ،انســجامگروی و
مبناگروی است.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

 .1 .1 .1نظریه انسجامگروی
ّ
بــر اســاس این نظریــه ،یک باور تا حدی ّ
موجه اســت که با مجموعه باورها ،هماهنگ باشــد.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

ارزش هــر بــاور ،بــه نقــش آن در میان باورهــای یک مجموعه بســتگی دارد .اگر انســجام یک
ً
حذف یک باور و احتماال جانشین کردن باور مقابل ،افزایش یابد ،آن باور،
مجموعه از طریق ِ
ّ
باور بدیــل ،هماهنگ گردد ،آن باور
موجــه نیســت و ا گــر مجموعهای با ورود یک باور بهجای ِ
موجه است( .فعالی ،1379 ،ص)235
 .1 .1 .2نظریه مبنا گروی
ایــن نظریــه ،قدیمیتریــن رأی در معرفتشناســی اســت کــه به دو قســم ســنتی (کالســیک) و
اصالحشده تقسیم میشود.
الف) مبناگروی سنتی؛ این مکتب به دو نوع غربی و اسالمی قابل تقسیم است:
 .1مبناگروی ســنتی غربی :مجموعه معرفتهای انســان ،در این دیدگاه ،یکســان نیســتند؛
بلکه نظامی طولی دارند و به دو نوع تقسیم میشود:
•معرفتهایی که به اثبات و تأیید از سوی باورهای دیگر ،نیاز دارند.
•معرفتهایــی کــه مبنا و ْ
خود ّ
بیــن (بدیهی اولی) بوده و به اثبــات ،نیازی ندارند .تمام
معرفتهای انســان بر این معلومات بنیادین و اساســی بنا شدهاند( .حسین زاده،1376 ،
ص 93و  96و )130

 .2مبناگــروی ســنتی اســامی :اصول نظریه مبناگرایانه دانشــمندان مســلمان را میتوان در
چند مورد زیر خالصه کرد:
•از نظر ایشــان معارف انســان ،به دو دســته تقسیم میشود :برخی پایهاند (بدیهیات) و
بعضی دیگر غیر پایه (علوم نظری یا کسبی)( .فعالی ،1377 ،ص)231 _ 229 ،214
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•مبناگرایــان مســلمان قبــول ندارنــد که تمام باورهــای پایه و تصدیقات بدیهی ،حســی
باشند.
•مبناگــرای اســامی ،خطاناپذیــری برخــی معــارف را میپذیــرد و میگویــد بدیهیــات در
ْ
صدق ،خودبسندگی ،دارند( .همان ،ص 233و )234
ب) مبنا گــروی اصالحشــده؛ ایــن مکتب ،یکــی از پرنفوذتریــن رویکردهای جدیــد در جهان
مســیحیت و بیانگــر عقایــد آلویــن پالنتینجــا و طرفــداران او اســت .اعتقــاد بــه وجــود خــدا در
دیگــر نیســت؛ بلکــه تار و پود وجود آدمی نیز به آن سرشــته شــده اســت .دلیل نامگــذاری این
مکتب ،تشــابه دیدگاه طرفداران آن به برخی از آرای مهم در شــاخه اصالحشــده (کالوینیستی)
پروتستانیسم بوده است.
معرفتشناســی اصالحشــده متشــکل از دو فرضیــه عمــده اســت :اول آنکــه افــراد زیــادی
بهصورت مبنایی ،یعنی بدون واســطه به بســیاری از عقاید در مورد خدا ،قائلاند .دوم آنکه
آنان اغلب حق دارند به آن باورها معتقد شوند( .ستورف ،1379 ،شماره  )7نظرات این مکتب در
نقد مکتب قرینهگرایی و مبناگروی سنتی ،ابراز شده است( .شجاع ،1383 ،شماره )35

 .1 .2باور پایه
محور اصلی مکتب معرفتشناســی اصالحشــده ،بر باورهای پایه اســتوار است؛ ازاینرو بررسی
مفهــوم بــاور پایــه ،مال کها ،ارزش و دالیل وجــود آن ،در تبیین صحیح این نظریه ،بســیار راه
گشا است.
 .1 .2 .1تعریف باورهای پایه
ابتدا کلمه باور و سپس باور پایه معنا میشود .هرگاه قضیهای بر انسان عرضه شود ،در یکی از
این ســه حالت قرار میگیرد :پذیرش ،وازنش ،تعلیق یا به تعبیری ســادهتر ،قبولّ ،رد و تردید.
اگــر ذهــن ،مفاد قضیهای را پذیرفت و به آن اقرار کرد ،در این صورت صاحب باور شــده اســت؛
پس باور ،حالتی ذهنی و پذیرشی درونی است که نسبت به مفاد و محتوای قضیه رخ میدهد.
باور پایه ،یکی از مفاهیم اساسی در علم معرفتشناسی معاصر است .بهطورکلی مجموعه
باورهای آدمی به دو دسته استنتاجی و غیر استنتاجی تقسیم میشود .باورهای غیر استنتاجی،

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

ایــن رهیافــت ،امــری طبیعی و بــاوری پایه به شــمار میرود کــه برآیند قراین ،شــواهد و دالیل
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همان باورهای پایهاند که کل ساختمان اعتقادات و معرفت ما بر آنها استوار است و نسبت به
اســتدالل ،توجیه و ســایر باورها ،بیاعتنا است .در نقطه مقابل ،باور مستنتج ،باوری است که
پشتیبانی تصویبی خود را از رهگذر استدالل یا اتکا بر باورهای دیگر تحصیل کرده باشد.
 .1 .2 .2مال کهای باور پایه

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

بعد از تعریف باور پایه ،ســؤال مهمی که مطرح میشــود این اســت که کدام دسته از اعتقادات
ً
را واقعا میتوان پایه دانســت؟ مبناگروان ســنتی در پاسخ این سؤال معتقدند ،خصیصه ممتاز
قضایای بدیهی _ پایه _ آن اســت که بهصرف تصور یا فهمشــان ،صدقشــان تصدیق میشود.
از مال کهای باور پایه ،به بداهت و خطاناپذیری نیز تعبیر شده است که در ذیل به تبیین این
دو تعبیر پرداخته میشود.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

الــف) بداهــت :یک حقیقت ســاده ریاضی ،مثل  1+2= 3را در نظــر بگیرید و آن را با عبارتی
مثل  24×24= 576مقایســه کنید .نســبت به هردو قضیه علم وجود دارد؛ اما علم نســبت به
قضیه ّ
دوم ،بر نوعی محاســبه و اســتنتاج مبتنی اســت و نسبت به قضیه اول ،علم بیواسطه
وجــود دارد؛ درنتیجــه حیثیــت معرفتــی بداهت عبارت اســت از علــم بیواســطه .از این ّمدعا
میتــوان نتیجــه گرفت هــر قضیهای که برای شــخصی بدیهی اســت ،صادق اســت .با وجود
ً
این ،یک حقیقت پدیدارشناختی هم در مسئله وجود دارد .مجددا همان دو قضیه قبلی را در
نظر بگیرید ،قضیه ّاول (برخالف ّ
دومی) واجد نوعی درخشــندگی آشــکار اســت .به بیان ال ک،
قضیهای که واجد بداهت است ،نوعی درخشندگی و وضوح را به ذهن هوشیار ،متبادر میکند
ً
و ظاهرا این آشکار بودن واضح ،شخص را به تصدیق آن قضیه وا میدارد یا دستکم ترغیب
میکند .درواقع آ کویناس و ال ک ،معتقدند که هر موجود انســانی متعادل ،وقتی با یک قضیه
بدیهــی مواجــه میشــود ،محال اســت از تصدیــق آن خودداری کنــد؛ بنابرایــن بداهت ،واجد
خصلتی دوگانه اســت :هم واجد درخشــندگی آشکار است و هم آدمیان بهطور تجربی مایلاند
آن را بپذیرند یا به آن اعتقاد بورزند و شاید هر دو ،یکچیز باشد.
ب) خطاناپذیــری :اعتقــادات خطاناپذیر ،حاکی از تجربیات بیواســطه هر فرد هســتند،
نظیــر مــن احســاس درد میکنــم ،به نظــر میرســد چیز ســفید رنگــی را میبینم .در ایــن قبیل
یافتن خطا ،ممکن باشــد و چهبســا نباشــد؛ اما به نظر میرســد این قبیل
تجربیات ،شــاید راه
ِ

ً
اعتقادات ،تقریبا از هرگونه شکی ایمن باشند.
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 .1 .2 .3دالیل وجود باورهای پایه
مبناگرایان برای اثبات وجود باورهای پایه ،دالیلی ارائه کردهاند که به دو نمونه اشاره میشود:
الــف) دلیــل ّاول :احتمــال و یقیــن؛ ایــن دلیــل را معروفتریــن مبناگــرای ســنتی قــرن حاضر،
لوئیس ارائه کرده اســت .وی در عبارتی کوتاه میگوید« :اگر چیز یقینی وجود نداشــته باشــد،
هیچچیــز محتمل هم وجود نخواهد داشــت»؛ یعنی ا گر بخواهیــم معلوماتی _ حتی احتمالی _
فقره اطالعی که از کمترین درجه احتمال هم برخوردار باشــد ،در اختیار ما نیســت .این دلیل،
مبتنی بر حساب احتماالت است؛ با این بیان که هرگز احتمال یک باور یا گزاره ،مطلق نیست؛
ً
بلکه با دلیل و شــاهد ســنجیده میشــود .مثال اگر بگوییم «امروز باران میآید» ،نمیتوان این
ً
ادعا را مطلق در نظر گرفت؛ بلکه باید گفت ،مثال با توجه به ســردی هوا و ابری بودن آســمان
صحــت گزاره ادعایــی ،منوط به ّ
و ،...احتمــال بــاران آمــدن  %70اســت؛ پس ّ
صحت شــواهد
اســت .حــال ا گــر گزاره شــاهد _ هوا ابری اســت _ خود مــورد تردید قــرار گیرد ،باید بــرای آن نیز
ً
شاهدی ذکر کرد ،مثال گفت من در آسمان ابر میبینم .ا گر این گزارة شاهد نیز مورد تردید واقع
شود و این سیر قهقرایی به هیچ گزارة معینی نرسد ،ما حتی به یک فقره معرفت احتمالی هم
دست نخواهیم یافت.

دلیل ّدوم :بطالن تسلســل؛ ا گر گزارهای پیش روی ما قرار گرفتّ ،
صحتش را در پرتو دیگر

گزارهها ،اثبات میکنیم .ا گر در صدق (الف) مردد بودیم ،آن را نتیجه استداللی قرار داده و از
راه گزاره (ب) ،از تردید خارج میشــویم و ا گر در (ب) تردید کردیم ،به (ج) متوســل میشــویم
و ....این فرآیند به چند صورت ممکن است ادامه یابد .1 :به همان صورتی که بیان شد؛ یعنی
(الــف) بــا (ب) توجیــه میشــود و (ب) با (ج) و (ج) بــا (د) و ...تا بینهایــت؛ ( .2الف) توجیه
و صــدق خــود را از (ب) میگیــرد و (ب) توجیــه خــود را از (ج) و (ج) بــا (الف) توجیه میشــود؛
( .3الــف) بــا (ب) توجیــه میشــود و (ب) با (ج) و گــزاره (ج) ،گزارهای پایه اســت و نیازی به
توجیه ندارد .فرض ّاول و ّ
دوم ،به ترتیب تسلســل و دور اســت و هر دو محال؛ بنابراین فرض
سوم ،معقول و مقبول است.

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

داشــته باشــیم ،باید از پیش ،تعدادی اطالع یقینی نزد ما باشــد ،در غیر این صورت ،حتی یک
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با روشــن شــدن تعریف ،مال کها و دالیل اثبات وجود باورهای پایه ،این نتیجه به دست
ً
میآید که قضیه «خدا موجود است» ،باوری واقعا پایه است؛ یعنی اعتقاد به خدا ،برآیند هیچ
باور دیگری نیست و درعینحال ،موجه است( .فعالی)1377 ،

بهطورکلی ،اعتقاد به علوم پایه ،قدیمیترین رأی در باب معرفتشناسی است .این باور،
مخصــوص قدمــا نبــوده و در قــرن اخیر نیز ایــن نظریه ،طرفــداران زیادی دارد .فالســفه جدید
غرب ،هرکدام بهگونهای از علوم پایه ،تعبیر و آن را تعریف میکنند که در نوشتار حاضر مجالی

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

بــه بررســی همه نظریات نیســت؛ ازایــنرو نظــر پالنتینجا ،بهعنــوان نماینده برجســته مکتب
معرفتشناســی اصالحشــده که «قضیه خدا وجود دارد» را مهمترین باور پایه میداند ،بهطور
خالصه بیان میشود:

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

« .1حقتعالی موجود است» ،یک باور پایه است؛
ً
عقال ّ
موجه است؛
 .2باور پایه ،یک باور
 .3این قضیه ،محتاج استدالل و اثبات تجربی نیست؛
 .4این قضیه ،تحت شرایط خاص و برای افراد به خصوصی ،پایه است؛
 .5بداهت یا خطاناپذیری ،مالک صحیحی برای باور پایه نیست؛
ً
 .6باور پایه ،به معنی قضیه لزوما صادق یا مطابق نفس االمر نیست؛
 .7به باور پایه ،یقین صد در صد وجود ندارد و قابل شک است؛
 .8قضیــه «خــدا موجــود اســت» ،در عرض دیگــر باورهای پایه اســت( .مثــل من درختی
میبینم)؛
 .9در قضیه مذکور ،هیچ امر خالف عقلی وجود ندارد؛ درنتیجه این قضیه ،عقالنی است؛
 .10ما تاکنون معیار ّ
خاصی برای تشخیص باور پایه ،نیافتهایم.
نکتــه حائــز اهمیت در ذکر این موارد دهگانه آنکه بعضی از مطالبی که در جمعبندی نظر
پالنتینجا آورده شده است ،در متن به آن اشاره نشده است.
با توجه به مطالب و مباحثی که بیان گردید ،مشخص شد که قضیه «خدا موجود است»،
یک باور پایه و از مسائل اساسی فلسفه دین است .اکنون چگونگی قضیه مذکور ،از نگاه کالم
اسالمی بررسی میشود.
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 .2اولیات و کالم اسالمی
مهمتریــن مباحثــی کــه در ایــن قســمت بــه آن پرداختــه میشــود شــامل اقســام علــم ،اقســام
بدیهیات ،تعریف اولیات ،اقسام اولیات ،معیار اولیات و ...است.
 .2 .1اقسام علم:
ً
معموال در یک تقســیم ،علم را به حضوری و حصولی و حصولی را به تصور و تصدیق و هریک
از تصور و تصدیق را به بدیهی و نظری قســمت کردهاند .علم حضوری نیز به بدیهی و نظری
معرفتها از یکدیگر جدا و بیارتباط نیستند؛ بلکه مجموعهای هستند که با یکدیگر پیوستگی
دارنــد و ایــن پیوســتگی ،در یــک نظام طولــی که از پیچیده به بســیط تحلیل میشــوند ،قابل
تصویر است .همه تصورات ما به تصوراتی سادهتر و بدیهی و همه تصدیقات ما به تصدیقاتی
واضحتــر ،منتهی میشــوند .البته بعضی محققان ،نظرات مخالفی اظهار داشــتهاند که بحث
تفصیلی آن مجال دیگری میطلبد( .حسین زاده ،1376 ،ص)127

با توجه به اهمیت بدیهیات و نظر به اینکه مالک صدق علم نظری حضوری و حصول،
منتهــی شــدن به علم بدیهی اســت؛ (جــوادی آملی( 1387 ،الــف) ،ص )42 _ 39ازایــنرو در ادامه،
اقسام بدیهیات بررسی میشود.
 .2 .2اقسام بدیهیات
پیشــینیان ،بدیهیات را بر اســاس اســتقرا به  6دســته از گزارهها اختصاص دادهاند که شــامل
یشــود.
 .1اولیات؛  .2محسوســات؛  .3تجربیات؛  .4فطریات؛  .5متواترات و  .6حدســیات م 
(ر .ک :مظفر ،بیتا ،ص262؛ یزدی ،1363 ،ص)105

در مــورد تعــداد بدیهیــات ،بیــن اندیشــمندان ،اختالفنظرهــای فراوانــی وجــود دارد؛ اما
همگان ،اولیات را بهعنوان «پایة شکناپذیر علوم» قبول دارند.
در منطــق صــوری ،ســه شــیوه قیاس ،اســتقراء و تمثیل برای اســتدالل ارائه شــده اســت.
از میــان شــیوههای اســتدالل ،قیــاس و از میــان قیاســات ،برهــان و از میان مقدمــات برهان،
بدیهیات و از میان بدیهیات ،اولیات حرف ّاول را میزند.

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

تقســیم میشــود .بهطورکلــی معارف ،عبــارت از یک سلســله تصورات و تصدیقات اســت .این
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 .2 .3تعریف اولیات
بهطور معمول گفته میشــود اولیات ،قضایایی هســتند که ضرورت صدق آن از صرف مالحظه
موضوع و محمول ،آشکار شود؛ چنانکه ابطال صدق آن ،جز با استعانت از ربط دو طرف همان
جهل به اطراف قضیه نیز راهی برای اثبات صدق آن یافت نشود؛
فرض ِ
قضیه ،ممکن نباشد و در ِ
ّاما قضایایی که ضرورت صدق آنها مورد گواهی عقل نظری است؛ یعنی عقل را از اذعان به آن
گریزی نیســت ولیکن این اذعان به کمک حد وســط تأمین میشود؛ درصورتیکه حد وسط آن،

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

بدون جســتجو و حضور تفصیلی و بدون نیاز به ترتیب قیاس ،مورد توجه عقل باشــد؛ قضایای
بدیهی غیر اولی دانسته میشوند که شامل محسوسات ،تجربیات ،فطریات و ...است.
با نگاهی دقیقتر ،برخی بزرگان فلسفه ،تعریف اولیات را به فطرت ،پیوند دادهاند که در
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ذیل به چند دیدگاه فلسفی دراینباره پرداخته میشود.
•ابــن ســینا :از نظر ابن ســینا ،مصــداق ادراک فطــری ،قضایای اولی و بدیهی اســت که
نه از حس گرفته شــدهاند و نه قابل اســتدالل هستند .او این قضایا را در کتاب نجات،
فطری و جبلی دانسته است( .ابن سینا ،1379 ،ج ،1ص)121 _ 122

•ســهروردی :ســهروردی در حکمةاالشــراق (ســهروردی ،1379 ،ج ،2ص )18و مالصــدرا در
اللمعــات المشــرقیة (شــیرازی ،1362 ،ص )3علــم را که شــامل تصور و تصدیق اســت ،به
فطری که مراد بدیهی (اولی) است و غیر فطری ،تقسیم کردهاند.
•مالصــدرا :او بــر ایــن بــاور اســت که «اولیــات ...در فطــرت انســان نهاده شــده و امکان
تحصیــل آنهــا نیســت؛ زیــرا بیاختیــار در ذهــن حاضرنــد و تحصیــل حاصــل ،محــال
اســت( »....شــیرازی ،1378 ،ص )300او در جای دیگر میگوید« :ادراکات بر دو گونهاند:
تصــورات یــا تصدیقاتــی که بــرای نفس به لحــاظ فطرت حاصــل اســت (بدیهیات)؛ و
تصــورات و تصدیقاتــی کــه به ا کتســاب حاصــل میگــردد( ».همــان ،1381 ،ج ،3ص)419

«بداهت ،معرفت حاصل در نزد نفس ،در همان بدو خلقت اســت ،ازجمله معارف عام
که همگی مردم در ادرا ک آنها مشترکاند( ».همان ،ص)518

•آیتاهلل جوادی :از منظر او ،علم انسان به اوليات و بديهيات را فطريات میگويند؛ زيرا
وی بالفطره به آنها عالم است؛ يعنی بدون آنکه آنها را از جايی كسب كند ،به آنها علم
دارد( .جوادی آملی ،1387 ،ص )197 _ 196باید به این نکته مهم توجه داشت ،فطرتی كه
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در قرآن مطرح اســت ،غير از فطريات و امور فطری اســت كه در منطق ،فلســفه ،كالم و
عرفان از آن بحث میشود؛ یعنی مصطلحات مختلف فطرت در ساير علوم ،با آنچه در
نظام فكری و عقيدتی قرآن عرضه شده ،متفاوت است( .همان ،ص).24 ،16

 .2 .4اقسام اولیات

یشــوند.
باشــد _ که البته نمیتواند _ تمام قضایا ،حتی اولیات درجه دو نیز مورد تردید واقع م 
«اولی درجه دو» ،شامل سایر اولیات میشود.
در توضیــح ایــن مطلب ،آنکه بــرای قضایای اولــی ،اصل تحقق عالم خارج (رئالیســم)،
امتنــاع اجتمــاع نقیضین ،اصل هوهویت (هر چیز برای خودش ثابت اســت) و ...مثال زدهاند
ّ
و مســلم اســت کــه بدون پذیــرش و قبول اولیات ،شــک و تردید ،حتــی در بدیهیات هم رخنه
میکنــد؛ امــا بین خود این اولیات نیز بعضی نقش بنیادین دارند و ّ
تنبه به آنها بر ســایر اولیات
مقــدم اســت .حــال پرســش این اســت که اولیــن اصل کدام اســت؟ در پاســخ بایــد گفت اصل
واقعیت داشتن عالم ،اولی درجه یک است که بدون آن ،هیچگونه علمی ،حتی اولیات درجه
دو قابــل تصــور نیســت .صدر المتألهین ،مفهــوم وجود را اولین تصور بدیهــی و اصل واقعیت و
تحقق عالم خارج _ نفی سفسطه _ را اولین تصدیق بدیهی میداند که مقدم بر اصل هوهویت
و امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است( .شیرازی)1381 ،

 .2 .5معیار ّ
اولیات
اولیــات را قضایایــی میدانند که صــرف تصور موضوع و محمول برای حکــم به صدق رابطه،
کافی است .حداقل  3مالک را برای اولی بودن ،میتوان ارائه داد:
ّاول :غیرقابــل انــکار؛ قضیــه ّاولــی _ بهویژه اولــی درجه یک _ قضیهای اســت که هیچ راهی
برای انکار آن وجود ندارد و از انکارش ،اثبات آن الزم میآید .البته کســی ممکن اســت ادعای
خود همیــن انکار یا شــک ،درصــدد اثبات
انــکار کنــد؛ امــا بــا کمــی دقت معلوم میشــود که بــا ِ
«واقعیتی» است.

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

بیــن اولیــات نیــز بعضــی قضایــا از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد .قضایــای ّاولی را به دو قســم
میتوان تقسیم کردّ :
«اولی درجه یک» که تمام قضایا ،اعم از نظری ،بدیهی غیر اولی و اولی
ً
ً
درجــه دو بــر آن تکیــه دارند و اصوال غیرقابل تردید بوده و اگر فرضا کســی قــادر به تردید در آن
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ّدوم :غیرقابــل اســتدالل؛ دانش بدیهی غیر اولی ،دانشــی اســت که گرچــه بینیاز از تعریف
یا برهان و اســتدالل اســت؛ لیکن قابل تعریف یا قابل اقامه برهان و اســتدالل اســت؛ یعنی با
فــرض تردیــد ،میتــوان برای آن تعریفی حقیقی یا اســتدالل و برهانی حقیقی تشــکیل داد؛ اما
تصدیق اولی ،تردیدپذیر نیســت و با فرض تردید و شــک که فرض محال اســت _ چون با نفی
آن اثباتش الزم میآید _ قابل اســتدالل نیســت .تصدیق اولی ،قضیهای بالضروره راست است
و عقل نظری در اذعان به آن مضطر است( .جوادی آملی ،1387 ،ص)78

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

سـ ّـوم :پایه علم و یقین؛ اصل اینکه واقعیتی هســت ،یک قضیه فلســفی اســت؛ لیکن انکار
ً
ایــن اصــل ،بنیــاد تمــام علــوم را متزلــزل میکند و اساســا انکار اصــول اولی و بدیهــی ،منجر به
سفسطه میگردد (جوادی آملی ،1390 ،ص )247و در یککالم میتوان گفت بدون اولیات ،هیچ

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

یقین ،جزم و علمی باقی نمیماند.
 .2 .6اثبات وجود اولیات
اندیشــهورزان مســلمان بــرای اثبــات وجــود بدیهیات ،بــه براهیــن متعددی تمســک کردهاند
کــه ازجملــه میتــوان بــه دالیل دور و تسلســل و محال بودن علم و معرفت اشــاره کرد .ایشــان
درعینحال تصریح کردهاند که ا گر کسی بدیهیات را نپذیرد ،نمیتوان نقطه شروعی در بحث
با او داشــت و درواقع اســتدال لهایی که او برای اثبات مواضع خود اقامه میکند ،شــبهاتی در
مقابل بدیهی است که باید طرد گردد و استدال لهایی که حامیان اصول بدیهی برای دیدگاه
خود دارندّ ،
منبهاتی بیش نیست( .حسین زاده ،1376 ،ص)152
 .2 .6 .1تقریر دلیل دور و تسلسل
ا گر تمام تصورات ،نظری و کســبی باشــند و به هیچ علم بدیهی منتهی نشــوند ،دور یا تسلسل
الزم میآید و چون تالی ،باطل است ،پس مقدم هم چنین است.
 .2 .6 .2تقریر محال بودن علم و معرفت
برخی معتقدند اســتدالل از راه تسلســل ،ضعیف اســت؛ زیرا تسلسل ،شرایطی دارد که در ذهن
جمع نمیشــود .ابن ســینا و عالمه طباطبایی دلیلی دارند که از تسلســل در آن اســتفاده نشده؛
بلکــه بهعنــوان ّمعد اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی گفتهاند اگــر گزارههــا یا تصدیقــات نظری به
بدیهی منتهی نشوند ،تسلسل الزم میآید و با تحقق سلسلهای بینهایت از گزارههای نظری،
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هیچ تصدیقی (معرفتی) حاصل نمیشود.
ابوعلــی ســینا میگویــد :اگر در یــک فرض و حالــت ،بتوان تصــور کرد که اســتحاله اجتماع
نقیضین صادق نباشد ،تمام قضایا در تمام فروض و حاالت ،مورد خدشه واقع میشوند؛ یعنی
اگر امتناع اجتماع نقیضین به نحو «ضرورت ازلی» مورد اذعان قرار نگیرد ،نهتنها هیچ قضیهای
را بــا ضــرورت ازلــی نمیتوان پذیرفت؛ بلکه هیچ قضیهای را با ضــرورت ذاتی یا حتی بهصورت
قضیه ممکنه نیز نمیتوان بیان کرد؛ بنابراین اگر در گوشهای از جهان هستی ،اجتماع نقیضین
 .2 .7نتیجه و جمعبندی بحث:
با بررسی نظر اندیشمندان پیرامون اولیات و تطبیق آن بر قضیه «خدا موجود است» بهعنوان
گزارهای بدیهی و اولی ،نتایج زیر به دست میآید:
•«حقتعالی موجود است» یا «اصل واقعیت ،هست» یک قضیه بدیهی اولی است؛
•این قضیه ،از نوع بدیهی درجه یک است؛
•قضیه مذکور ،مرکوز در وجدان و فطرت همگان است؛
•این قضیه ،قید ضرورت ازلی دارد؛ یعنی در هیچ حال ،فرض ،زمان ،شرایط و ...قابل
نقض نیست؛
•شک و انکار این قضیه ،مساوی یقین و اثبات آن است؛
•این اصل ،یک پایه صد در صد یقینی و محکم برای تمام علوم است و در عرض سایر
بدیهیات یا حتی در ردیف سایر اولیات ،نیست؛ بلکه پایه تمام علوم بشری است؛
•عدم قبول این اصل ،به سفسطه و نفی فلسفه منجر میشود؛
•این قضیه ،فوق استدالل بوده و بیان آن تفسیری و تنبیهی است ،نه برهانی.
بــا توجــه بــه مطالب بیانشــده در دو فصل گذشــته ،این نتیجه به دســت آمــد که قضیه
«خــدا موجــود اســت» یــک باور پایــه و بدیهی اولی اســت .بهمنظــور تبیین و تطبیــق بهتر این
موضوع ،الزم است که تقارنها و تفاوتهای باورهای پایه و بدیهیات روشن گردد و در پایان،
مهمترین نقطه اشترا ک آنها بررسی شود که این خود در تکمیل مکتب پالنتینجا مؤثر است.
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 .3نقاط اشترا ک و افتراق
بین باورهای پایه و بدیهیات (اولیات) ،نقاط اشــترا ک و افتراقی وجود دارد که در این نوشــتار
به مهمترین آنها اشاره میشود.
 .3 .1نقاط افتراق

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

تفاوت بین باورهای پایه و اولیات را میتوان از دو زاویه بررسی کرد:
ّ
نســبیت ،تجربــه پذیــر بــودن (ابطالپذیــری) ،شــخصی بــودن،
الــف) بهطــور عــام و کلــی:
ً
مناقشــهپذیری ،احتماال کاذب و خطاپذیر بودن و شــک پذیری و ،...صفاتی است که تمامی
علوم پایه را از بدیهیات جدا میکند.
ب) بهطــور خــاص :بــاور پایه مبناگرایان با بدیهیات حکمای اســامی ،دارای نقاط افتراقی
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اســت .بــاور از نظر معرفتشناســی معاصر ،به حالت درونی و روانی فــرد برمیگردد؛ نه به عالم
ً
خارج و واقع و ضرورتا همیشــه با حقیقت و صدق مطابق نیســت؛ بنابراین کاذب بودن قضیه
(الــف) ،بــا اینکــه مــن قضیــه (الــف) را بــاور دارم ،قابــل جمــع اســت( .فعالــی ،1377 ،ص 164و،

ص )250درواقــع معرفتشــناس معاصــر غربــی ،ســر و کارش با باور شــخص اســت و لــو مطابق
واقع نباشد و توجه او منطبق بر صدق و واقعیت کار است؛ پس «باور پایه» _ طبق این بیان _
ً
بار صدق و واقعیت را لزوما با خود ندارد و آنچه برای معرفتشــناس معاصر مهم اســت ،مقام
ِ
توجیــه و اثبــات باورها اســت ،نه مقام ثبــوت و واقعیت خارجی( .همان ،ص )207ازاینجا اســت
که نخســتین شــکاف شــکاکیت و نســبیگرایی در بنیان معرفت ،رخ مینماید .از نظر حکمای
ً
اســام ،بدیهیــات بههیچوجــه بــه معنای بــاور و نظر فــرد _ ولو مخالــف واقع _ نیســت و اصوال
بدیهیات ،ناظر به عالم واقع و صدقاند ،نه ظن و گمان فرد.
 .3 .2نقاط اشترا ک
تقارن مبناگروی اصالحشده و کالم اسالمی در موضوع اثبات وجود حقتعالی ،بهقرار زیر است:
•قضایا و علوم در یک درجه نیستند؛ بلکه بعضی در طول بقیه قرار داشته و حالتی شبیه
به پایه و اصل برای سایر علوم دارند.

ً
•هر دو گروه ،قبول دارند که باورهای پایه و بدیهیات ،بینیاز از برهان یا اساسا غیرقابل
استدالل (اولی) هستند.
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•بدیهیات و باورهای پایه ،خطاناپذیر بوده و از عصمت معرفتی برخوردارند.
•بدون قضایای مذکور ،راه گریزی از شکاکیت _ ولو پیچیده _ وجود ندارد.
•انســان وقتــی در مقابل این نــوع قضایا قرار میگیــرد ،بهطور اضطــراری و غیرارادی به
صدق رابطه بین موضوع و محمول ،اذعان میکند.
•مال کهایی که برای قضایای بدیهی اولی ارائه میشود _ یعنی غیرقابل انکار ،غیرقابل
اســتدالل و پایــه علــم و یقیــن بــودن _ را میتــوان بــا مالک بــاور پایــه ،یعنــی بداهت و
•«قضیه خدا موجود است» ،غیرعقالنی نیست.
•قضیــه «حقتعالــی موجود اســت» ،کســبی و نظری نبــوده و محتاج اســتدالل و تجربه
حسی نیست؛ درنتیجه شاید بتوان نام «فطری اولی» را بر قضیه مذکور نهاد.
•هر دو حوزه فلسفه دین و کالم اسالمی را میتوان جزء مکتب مبناگروی دانست.
•ا گــر اصطــاح «قرینه» از دیدگاه تنــگ «قرینهگرایان» معنا نشــود ،یعنی به حس و عقل
محــدود نگــردد ،درنتیجــه حــس الهی و شــهود فطــری نیــز میتوانند قرینــه بر صحت
اعتقاد به خدا باشند.
 .3 .2 .1خداباوری فطری؛ مهمترین نقطه اشتراک
ایجــاد تفاهــم و اشــترا ک بیــن اندیشــمندان الهــی ،در گــرو مشــترکات انســانی و ســرمایههای
طبیعی بشــر اســت .اعتقاد به وجود خدا ،یک «معرفت فطری» ،بدیهی اولی ،دقیق ،عمیق،
ً
جهانی ،معقول ،کامال منطقی و علمی اســت .این معرفت در صورت تبیین صحیح ،میتواند
مورد قبول مبناگرایی ،قرینهگرایی و معرفتشناســی اصالحشــده واقع شــود؛ زیرا این شــناخت
شهودی به خدا ،بر اساس قضیه اولی بدیهی علم منطق ،شکل گرفته است و درنتیجه پایه و
مبنای صحت علوم نظری ،نخستین قضیه فلسفی ،معقول و غیرقابل انکار ،فراتر از استدالل
و دارای قرینه است.
«معرفــت فطری اولــی» ،میتواند میان حس الهی کالوین ،باور پایه پالنتینجا ،مبناگروی
و قرینهگرایــی را تجمیع نماید .تبیین «نظریه فطرت» که توســط اندیشــمندانی ،مثل آیتاهلل
شــاهآبادی ،امام خمینی ،اســتاد مطهری و آیتاهلل جوادی آملی ،تدوین و تشریح شده است،
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خطاناپذیری ،نزدیک یا حتی قابل ارجاع به هم دانست.
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در تکمیل مکتب پالنتینجا ،بســیار ارزشــمند اســت .بررســی تفصیلی این نظریه ،مجالی واسع
میطلبد؛ اما بهطور خالصه میتوان گفت فطرت ،دارای دو ُبعد بینش و گرایش است .در ُبعد
بینش ،از نظر آیتاهلل جوادی آملی ،علم انسان به اولیات و بدیهیات ،فطریات نام دارد؛ زیرا
انســان بالفطــره بــه آنها عالم اســت و بدون آنکه آنها را از جایی کســب کند بــه آنها علم دارد.
ایشــان معتقــد اســت ،فطرتــی که در قرآن مطرح اســت غیــر از فطریات و امور فطری اســت که
در منطق و فلســفه از آن بحث میشــود .فطرت ،یعنی سرشــت ویژه و آفرینش خاصی که غیر

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

از طبیعــت و غریــزه اســت .طبیعــت در همه جمــادات و گیاهان یافت میشــود .غریزه ،چیزی
اســت که در انســان و حیوان مشــترک اســت؛ ّاما فطرت ،ویژگی خاص انسان و همان بینش و
گرایش نســبت به هســتی محض و کمال نامحدود اســت .درواقع فصل اخیر انســان را همین
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مطلقخواهی و مطلقبینی او تشکیل میدهد.
بینــش یــا معرفت شــهودی نســبت به هســتی محض و کمــال نامحــدود و عشــق و گرایش
ً
نامحــدود بــه او (فطــرت) ،معمــوال در حــال عــادی ،ناآ گاهانه یــا نیمهآ گاهانه اســت و در لحظه
اضطرار ،بهصورت برطرف شدن پردههای پندار و از بین رفتن علتهای صوری ،شکوفا و هویدا
میشود؛ یعنی انسان بالفطره بهسوی حقیقت ضروری ازلی ،متوجه است و با شهود ،آن را مییابد
و از این رهگذر ،تفاوت انسان با دیگر جانداران ،در میزان این مشهود باز شناخته میشود1.

مفسر گرانقدر ،آیتاهلل جوادی ،با توجه به مقوله فطرت ،تعریفی نو از انسان ارائه کرده
و مینویسد:

ّ
«طبق نظر قرآنّ ،
حد نهایی انســان که فصل اخیر او اســت «حی متأله» اســت.
جنس انسان بر اساس این تعریف ،حی است که جامع حیات گیاهی ،حیوانی
و انســانی مصطلح (دارای نطق) است و میتوان گفت معادل «حیوان ناطق»

 .1امــور فطــری ،دو دســته اســت :بخشــی به مســائل بینشــی و بخشــی به امــور گرایشــی (عملی) مرتبط اســت؛
چنانکــه عقــل هــم به دو قســم ،نظری و عملی تقســيم میشــود؛ اما باید دقت داشــت که تمام انديش ـهها،
مربــوط بــه «عقل نظری» اســت ،خواه معلوم آن ،جزء حكمت نظری يا حكمت عملی باشــد و همه اعمال و
ادراك هستها و نيستها،
گرايشهای صحيح مربوط به عقل عملی است .مالک در فطری بودن بینش و ِ
ّ
ـودن ادراک بايدها و
بــه اوليــات حكمــت نظــری ،یعنــی «اصــل واقعیت» مربوط اســت و مــاک در فطــری بـ ِ
نبايدهــا بــه بديهيــات حكمــت عملی ،يعنــی اصل بدیهی «حســن عدل و قبــح ظلم» مرتبط اســت( .ر .ک:
جوادی آملی ،1378 ،ص)30
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اســت .فصــل ایــن تعریف که فصــل اخیر انســان اســت «تأله» میباشــد؛ یعنی
خداخواهی مســبوق به خداشناســی و ذوب شــدن و شــدت در الوهیت است».
ِ

معتقد اســت هر جا وجود هســت ائمه ســبعه (حیات ،قدرت ،علم ،اراده ،ســمع ،بصر و تکلم)
نیز وجود دارند (شیرازی ،1381 ،ج ،7ص)235؛ درنتیجه همه موجودات ،بهاندازه سعه وجودی
خــود و مرتبــهای کــه در تشــکیک وجود دارند ،خداشــناس و خداخواه هســتند؛ امــا عالیترین
مراتب معرفت ،ویژه انسان است.
نتیجهگیری
مطالب این نوشتار را میتوان در چند مورد خالصه کرد:
1.فلسفه دین و کالم اسالمی ،از مهمترین عرصههای دینپژوهی است؛
2.معرفتشناسی اصالحشده ،یکی از شاخههای مهم فلسفه دین است؛
3.باور پایه ،موضوع اصلی معرفتشناسی اصالحشده است؛
4.یکی از مباحث مهم کالم و فلسفه اسالمی ،اولیات است؛
5.قضیــه «خــدا موجود اســت» ،یک بــاور پایه و بدیهی اولی اســت؛ یعنــی از قضایایی که
ً
نهتنها از اســتدالل بینیاز اســت؛ بلکه اســتدالل بر آن محال بوده و اساســا خود ،اولین
پایه و مبنا برای تمام علوم بشری است؛
6.به عبارت دقیقتر ،قضیه «خدا موجود است» ،فطری اولی و اولین مسئله فلسفی است؛
7.خداباوری فطری ،مهمترین نقطه اشتراک فلسفه دین و کالم اسالمی است.
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(جوادی آملی ،1384 ،ص50؛ همان ،1387 ،ص)24 ،196 _ 197
َ
َ
ْ
َ
نْ نْ شَ ْ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ نْ َ ت ف ق ُ نَ ت ْ َ ُ
و� �س ِب� ي�حه ْم>
با توجه به موضوع تسبیح موجودات <ِإ�� ِم� � ي� ٍء ِإ�لا ي�س ِب�ح ِب�حم ِد ِه ول ِك� لا ���ه
َ قَ ُ ُ ُ ْ َ �شَ ْ تُ ْ َ َ ْ نَ قَ ُ أَ نْ َ قَ نَ ّ َُ
(اسراء )44 :و مقوله شهادت موجودات در قیامت< ،و�الوا ِل ج�ل ِود ِهم ِلم ِهد�م عل ي��ا �الوا ��ط��ا الله
أَ نْ َ قَ ُ َ َ
َّ ذ
� ��ط�
ك ّل ش� ي ْ� ٍء> (فصلت )21 :میتوان گفت همه موجودات عالم ،خدا را میشناسند و به
ال ِ� ي
او گرایش دارند .به تعبیر بوعلی ،عالم بر مدار عشق (ر .ک :ابن سینا )1384 ،میچرخد .مالصدرا
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منابع
الف) کتب
1.قرآن کریم.
2.نهجالبالغه.
3.ابنبابویه ،محمد بن علی ،توحید ،قم :جامعه مدرسین1381 ،ش.
4.ابن سینا ،حسين بن عبداهلل ،االشارات و التنبیهات ،تهران :الحیدری1379 ،ش.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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 ،__________5.رساله فی العشق ،دمشق :دارالفکر1384 ،ش.
 ،__________6.النجاه من الغرق فی بحر الضالالت ،تهران :دانشگاه تهران1364 ،ش.
7.ابن طاووس ،علی بن موسی ،اقبال االعمال ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،بیتا.
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8.ادواردز ،پــل ،خدا در فلســفه ،دایره المعارف فلســفه ،ترجمه بهاءالدین خرمشــاهی ،چاپ چهارم،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1388 ،ش.
9.برنجکار ،رضا ،مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی ،تهران :مؤلف1371 ،ش.
 10.پترســون ،مایکل و ،...عقل و اعتقاد دینی :درآمدی بر فلســفه دین ،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم
سلطانی ،تهران :طرح نو1376 ،ش،
 11.پالنتینجــا ،آلویــن ،فلســفه دیــن :خــدا ،اختیــار و شــر ،ترجمــه محمــد ســعیدی مهر ،قم :موسســه
فرهنگی طه1376 ،ش.
 12.جــوادی آملــی ،عبــداهلل ،تبییــن براهین اثبــات خدا (تعالی شــأنه) ،تهــران :پژوهشــگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی1387 ،ش (الف).
  ،__________13.تحریر تمهید القواعد ،چاپ سوم ،قم :اسراء1390 ،ش.
  ،__________14.تفسیر انسان به انسان ،قم :اسراء1384 ،ش.
  ،__________15.حکمت نظری و عملی در نهجالبالغه ،قم :اسراء1385 ،ش.
  ،__________16.رحیق مختوم (شرح اسفار) ،قم :اسراء1375 ،ش.
  ،__________17.سرچشمه اندیشه ،قم :اسراء1386 ،ش.
  ،__________18.شرح حکمت متعالیه ،اسفار اربعه ،چاپ اول ،تهران :الزهرا؟اهع؟1368 ،ش.
  ،__________19.شریعت در آینه معرفت ،چاپ ششم ،قم :اسراء1390 ،ش.
  ،__________20.فطرت در قرآن ،قم :اسراء1387 ،ش (ب).
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  ،__________21.معرفتشناسی در قرآن ،قم :اسراء1379 ،ش.
 22.جوادی ،محســن ،درآمدی بر خداشناســی فلسفی ،معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی،
قم1375 ،ش.
 23.جمعی از اندیشمندان ،احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،کالم فلسفی ،تهران :صراط1384 ،ش.
 24.حرانی ،ابن شعبه ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسین1363 ،ش.
 25.حسین زاده ،محمد ،فلسفه دین ،قم :بوستان کتاب1376 ،ش.
فرهنگی1391 ،ش.
 27.شیخ مفيد ،محمد بن محمد ،نجف :األمالی ،الحیدریه1368 ،ش.
 28.شــیرازی ،صدرالدیــن محمــد بن ابراهیــم ،الحکمــة المتعاليه فی االســفار االربعه ،تهــران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1381 ،ش.
ّ
المشرقیه فی الفنون المنطقیه (منطق نوین) ،عبدالمحسن مشکوهالدینی،
  ،__________29.اللمعات
چاپ اول ،تهران :آ گاه1362 ،ش.
  ،__________30.مفاتیح الغیب ،بیروت :موسسه التاریخ العربی1378 ،ش.
 31.صلیبا ،جمیل ،فرهنگ فلسفی ،منوچهر صانعی دره بیدی ،تهران :حکمت1393 ،ش.
 32.فعالــی ،محمدتقــی ،درآمدی بر معرفتشناســی دینی و معاصر ،قم :معاونت اســاتید نهاد رهبری
در دانشگاهها1377 ،ش.
 33.فنایی ،ابوالقاسم ،درآمدی بر فلسفه دین و کالم جدید؛ قم :اشراق1375 ،ش.
 34.كفعمی ،ابراهيم بن علی ،البلد األمين و الدرع الحصين ،بیجا :بینا ،بیتا.
 35.مطهری ،مرتضی ،فطرت ،چاپ یازدهم ،تهران :صدرا1371 ،ش.
  ،__________36.مجموعه آثار ،تهران :صدرا1375 ،ش،
 37.مظفر ،محمدرضا ،تلخیص المنطق ،اکبر ترابی ،قم :جامعة الزهراء؟اهع؟ ،بیتا.
 38.حافــظ نيــا ،محمدرضــا ،مقدم ـهای بــر روش تحقيق در علــوم انســانی ،ويرايشغالمعلی ســرمد،
تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)1377 ،ش.
 39.یزدی ،مولی عبداهلل ،الحاشیة علی تهذیب المنطق ،قم :موسسة النشر االسالمی1363 ،ش.

لسا مالک و نید هفسلفکارتشا هطقن ؛هدشحالصا یسا نشتفرعم رد »هیاپ رواب«

 26.ســهروردی ،شــهابالدین ،مجموعــه مصنفــات ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انس ـانی و مطالعــات
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ب) مقاالت
 40.ستورف ،ولتر« ،سنت اصالحشده» ،ترجمه محمدصادق طالبی؛ هفت آسمان ،ش1379 ،7ش.
تشــناختی آن» ،رواق اندیشه ،ش،35
 41.شــجاع ،دلبر« ،معرفتشناســی اصالحشــده و مبانی معرف 
1383ش.
 42.عســگری ســلیمانی ،امیــری« ،پیراســتگی برهــان صدیقین عالمــه طباطبایی» ،نقــد و نظر ،دوره
 ،12ش1386 ،47 _ 48ش.

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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 43.مرواریــد ،محمــود« ،بــاز هم برهــان صدیقین عالمــه طباطبایی» ،نقــد و نظــر ،دوره  ،14ش،53
1388ش.
 44.معلمی ،حسن« ،تأملی در یک برهان» ،معارف عقلی ،ش1386 ،6ش.

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

کالمپژوهی شیعه ▪ دو فصلنامۀ (داخلی )
ســال اول ▪ شمـاره اول ▪ زمستــان 1399

حکومت امام مهدی؟جع؟ از منظر عالمه جوادی آملی
فاطمه صالحی1

چکیده
مهدویــت ،یکــی از اعتقادات دینی مهم بشــر اســت .عصر ظهــور و حکومت مهدی موعــود ،از مباحث
ویژه مرتبط با مهدویت است که در نوشتار حاضر ،این موضوع از نگاه عالمه جوادی به روش توصیفی
_ تحلیلــی بررســی میشــود .ایشــان در آثار علمی ارزشــمند خود ،بــا بهرهگیری از عقل ،کتاب ،ســنت و
تاریخ ،مطالب مهم و روشــنگری را در این باره بیان کرده اســت .البته در این مقاله ،از منابع معتبری
چــون اصــول کافــی ،کمالالدین و بحاراالنــوار نیز بهره گرفتهایــم .از آنجا که مهدویــت در نظر عالمه،
ادامــه راه امامــت اســت ،ادله اثبات امامت ،بــرای اثبات مهدویت نیــز کاربــرد دارد .در دیدگاه عالمه،
«موجود موعود» ،حقیقتی است ریشهدار در تمام ادیان و دین مبین اسالم که آیات قرآن و نیز
مهدی
ِ
ِ
روایات معتبر ،اشاره به حیات ایشان دارد .از دیدگاه عالمه ،تکمیل عقول بشر و اجرای عدالت الهی،
یشــود و حضرت با
از مهمترین ویژگیهای عصر ظهور اســت که بر اثر اســتغنای روحی مردم حاصل م 
مدیریت در دو ُبعد علمی و عملی ،مدینه فاضله و حکومت مهدوی خویش را بر پا میکند.
واژگان کلیدی :مهدویت ،غیبت ،ظهور ،عالمه جوادی آملی

 .1کارشناسیارشد دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی ،رشته شیعهشناسی ،گرایش کالم.
fati_hamd@yahoo.com
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مقدمه

ّ
اعتقاد به مهدی موعود ،یکی از باورهای مســلم و عمومی مســلمانان اســت .پیامبر اکرم؟ص؟ از

قطعی فردی از خاندان خود در آینده خبر داده که نام و کنیهاش همانند اوست؛
ظهور و قیام
ِ

کســی کــه بســاط ظلــم را برخواهــد چید و جهــان را آ کنــده از عــدل و داد خواهد کــرد .او همان
حجتبنالحســن عســکری؟ع؟ ،دوازدهمیــن امــام و آخرین جانشــین معصوم و برحــق پیامبر
اکــرم؟ص؟ اســت که پس از شــهادت پدر گرامــیاش ،عهدهدار منصب امامت گشــت و به دالیلی

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

پس ابر ،جامعه اســامی را از انوار تابناک هدایت
مأمور به غیبت گردید ،اما همچون خورشــید ِ
خود بهرهمند میسازد .این باور ایمانی ،نقش بسیار سازنده در حیات فردی و اجتماعی مؤمنان

دارد و ازاینرو ،بســیاری از عالمان بنام اســامی چون عالمه جوادی را در طول تاریخ بشر وادار

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

به روشــنگری و پاســخ به شبهات در این زمینه کرده است .منظور از مهدويت در اين تحقیق،
آموزه و اعتقادی دينی بر محور فرهنگ مهدوی اســت که از منظر عالمه جوادی ،جای بحث
دارد ،بهگونهای كه میتوان براساس آن ،در عرصه فردی و اجتماعی نظريهپردازی کرد.
عملــی فرهنــگ پیشــرو مهدویــت ،یعنــی اندیشــه
ایــن مقالــه میکوشــد ،اصــول علمــی _
ِ

و اعتقــادات ،ارزشهــا ،هنجارهــا و نمادهــای آن را در راســتای نظــرات اســتاد عالمه جوادی،
مطرح و بررسی کند.
ساختار مقاله
ظهور و قیام امام زمان که در دوره پایانی جهان رخ میدهد ،سببساز دگرگونیهای گسترده
میشود و جهان را در جایگاهی شایسته و ایدئال قرار میدهد .در این فصل ،به تبیین دیدگاه
عالمه جوادی آملی در مورد حکومت حضرت ولی عصر؟جع؟ میپردازیم.
 .1ضرورت حکومت حضرت مهدی؟جع؟ از دیدگاه عالمه جوادی
بنابر دیدگاه عالمه جوادی ،بررسی احاديث امامت،

گواه صادق زمامداری امامان معصوم؟ع؟

اســت؛ يعنی امامت آنها تنها به معنای پيشــوا و قدوه بودن نيســت ،بلكه به معنای حاكميت
بر نظام جامعه است( .عبداهلل جوادی آملی ،سرچشمه اندیشه1386 ،ش ،ج ،4ص )25از نظر ایشان،
انگیــزه نهایــی بعثــت پیامبران ،پیروزی دین خدا بر همه مکتبهای باطل و منســوخ اســت:
ْ

َ

ّ

َ

ْ ْ ُ

ُ َ ْ َ
ّ
ُ ُ َ
كر َه ال ُم�ش رك نَ
و�> (توبه )33 :و مهمترین عامل تحقق چنین حکومتی
< ِل ي��ظ ِه َره على ِ
ِ
الدي� ِن� ك ِل ِه ولو ِ
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نیز رهبری انسانهای کامل معصوم ،به ویژه وجود مبارک حضرت مهدی؟جع؟ است( .عبداهلل

جوادی آملی ،امام مهدی؟جع؟ موعود موجود1389 ،ش ،ص )94چنانکه بارها گفته شــد ،از دیدگاه
عالمه جوادی ،نبوت و امامت ،مبتنی بر مقام «خالفت الهی» است .ازاينرو ،اوصاف حضرت
حــق ،در انســان كامل ،به عنوان آينه ظهــور و تجلی مییابد .خليفةاهّلل ،همان انســان كاملی
اســت كــه او را مظهر و جامع همه اســمای الهی میخوانند .انســان كامــل ،مظهر همه اوصاف
خداونــد ماننــد علــم و نیز مظهر فيض كامل خداوند اســت و همه مردمان و فرشــتگان و ّ
جن و
دیگر موجودات ،به وساطت او فيض میگيرند .امروز ،در سرتاسر جهان هستی ،انسان كاملی
جز حضرت بقيهاهّلل االعظم ،مهدی منتظر؟ع؟ نيســت؛ او که دارای مقام «خليفهاهّلل االعظم»
است( .عبداهلل جوادی آملی ،وحی و نبوت در قرآن1384 ،ش ،ص)238

(اشاره به سوره بقره ،)30 :میفرماید:
«وجــودی عنصــری دارد کــه در عالــم طبیعت اســت و جامعــه در خدمت اوینــد و وجودی
مثالــی دارد که ملکوتیان ،در مشــهد و محضر اوینــد و وجودی جبروتی دارد که عقول عالیه در
خدمــت اوینــد و یــک وجود خالفــت مطلق دارد که در مشــهد و محضر مســتخلف عنه خود ،از
همه مستور و غایب است( ».عبداهلل جوادی آملی ،امام مهدی؟جع؟ موعود موجود1389 ،ش ،ص)110

رهبری مدینه فاضله مهدوی را دارد ،یعنی حضرت
این انســان کامل که در دیدگاه وی،
ِ

ولــی عصــر؟جع؟ ،دو ویژگــی محــوری دارد .1 :بعد علمی که رأی او بر قرآن عرضه میشــود.2 .
بعــد عملــی کــه هوای نفس و… را تابع هدایــت قرار میدهد( .همان ،ص )112رهبر با دو رســالت
عمــده و محــوری ،مدینه فاضله را میســازد و پیشــرفت و تکامــل آن را مدیریت میکند :یک _
رســالت حراســت از وحــی و اقامه معارف آن و دو _ رســالت حراســت از ســامت عقــل و بصیرت
بشــریت .عالمه ،از این دو مأموریت با عنوان نخســتین ســرفصلهای حکومت حق مهدوی و
مبنای هندسه دولت کریمه ایشان یاد میکند( .همان ،ص)254

 .2ویژگیهای حکومت مهدوی از دیدگاه عالمه جوادی
حکومت امام زمان؟جع؟ در حقیقت ،حکومت اســام واقعی و معارف ناب آن اســت .حکومتی
که با امامت و رهبری جانشــین تمام انبیاء و اولیاء ،تصویر واقعی دین را در جامعه به نمایش

یداوج همالع رظنم زا ؟جع؟یدهم ماما تموکح

آیتاهلل جوادی آملی در توصیف این انســان کامل که خلیفه خداوند بر روی زمین اســت
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میگــذارد و آن را بــه کمــک یاران صالح خــود ،به صورت کامل اجرا میکند تا انســانها در پرتو
آن ،بــه ســعادت دنیــا و آخــرت رهنمون شــوند .بدیهی اســت ،چنیــن حکومت بیســابقهای،
ویژگیهای منحصر به فردی دارد که باید بررسی گردد .با بررسی آثار ارزشمند عالمه جوادی،
به مؤلفههای حکومت مهدوی دست مییابیم که به قرار زیر است:
الف) تسلط صالحان بر زمین

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

َ
نَ َ ُ أَ َ ً نَ َ ُ ْ
ْ َأ
ُ ْ ُ
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�� نَ� ْاس ت��ض ِع ف�وا ِ ف� ي� ال� ْر ِ ض� َو� ج ْ� َعله ْم � ِئ� ّم�ة َو� ج ْ� َعله ُم ال َو ِار ِث� ي� نَ�>
عالمــه ،ذیــل آيه َ ِ ي
ِي

(قصــص )5 :كــه وجود مبارک حضرت ولیعصر؟جع؟ در لحظه والدت خود خواند ،معتقد اســت
حضــرت بــه بيــان برنامه اصالحی خویش میپردازد .از محتوا و پيــام آيه مزبور نیز برمیآید كه
خــدای ســبحان ،به طور تكوينی میخواهد مســتضعفان را از چنگال ســتم متكبــران برهاند و

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

آنان را وارث زمين گرداند و حكومت عدل و داد را به دستشان بسپارد و بدينسان ،فرعونيان
را برای هميشه از صحنه زندگی و پهنه گيتی محو كند.
انتخاب اين آيه كه درباره تقابل مســتضعفان با مســتكبران اســت و از زبان وجود مبارک
امــام عصــر؟جع؟ تــاوت شــده ،چنین معنــا میدهد كه ايــن اراده الهــی به دســت باكفايت آن
حضرت تحقق میيابد( .همان ،ص)95

عالمه درباره این مطلب معتقد اســت ،نقطه اوج حاكميت صالحان مســتضعف و مصداق
كامــل آن ،دوران ظهــور آن عزيــز غايب از نظــر ،حضرت مهدی؟جع؟ خواهد بود .نکته اساســی
ميــان صالحــان و طالحــان ،در واكنش متفاوت آنها پس از رســيدن به حكومت ،این اســت که
طالحان پس از رسيدن به حكومت ،در جهت فساد و ِافساد و به هالكت رساندن حرث و نسل
میكوشند ،اما صالحان بنابر آیه مد نظر ،برای اقامه نماز ،پرداخت زكات ،اجرای امر به معروف
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وی ،خــدای حكيــم مــردم را پيرو مكتبی قــرار میدهد كه از لحاظ قانــون ،فقه ،حقوق ،اخالق
و عقايــد ،بــه نصــاب كمــال و بــه ّ
حد تمام بــار يافته باشــد .همچنيــن ،جامعه را مطيــع رهبری

عمل صالح ،به عصمت علمی و عملی رســيده باشــد و در
میگردانــد كــه از جهــت ِ
علم صائب و ِ
عــزم عملــی ،به دور از شــک و ترديد ،ســهو و خطا و فراموشــی باشــد ،وگرنه
جــزم علمــی و ِ
مقــام ِ
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اعتراض بدانديشان ،هماره برقرار خواهد بود .انسانهای كامل كه مصداق بارز آنها اهل بيت
ت؟مهع؟ هســتند ،هماننــد اصل مكتب ،هم كاملاند و هــم معصوم از خطا و هم
عصمــت و طهار 
مصون از تهاجم بيگانه( .عبداهلل جوادی آملی ،ادب فنای مقربان1388 ،ش ،ج ،4ص)103

ب) نبرد با كفرپيشگان ستمگر
برنامــه حضــرت ،ضمــن بيــان احكام ،نبــرد با كفرپيشــگان ســتمگر خواهد بود .وجــود مبارک
مهدی آلمحمد؟جع؟ ،پشــت طاغوتها و فرعونيان زمان خويش را خواهد شكســت و جامعه
خســته از ظلــم و بیعدالتــی ،نور خورشــيد مهر و عدالــت را در جمال حكومت مهــدوی خواهد
ديد( .همان ،ص)96

عدلگســتری در سراســر گیتــی ،در رأس برنامههــای حکومــت امــام مهــدی؟جع؟ اســت و آن
حضــرت بــه مجرد شــروع انقــاب جهانی خــود ،در راســتای تحقــق آن خواهد کوشــید .عالمه
ضمن اینکه ،كمال هر فردی را در داشتن روح مستغنی میداند و اینکه تماميت جامعه نيز در
گســترش ملكوت غنا و روح اســتغنا در همه شــئون آن است ،اذعان میدارد که مدينه فاضله و
آرمانشــهری كه منتظران راســتين حضرت ولیعصر؟جع؟ در پی آن هستند ،از يک سو سرشار
از قسط و عدل و از سوی ديگر ،لبریز از روح استغنای مردمی است .عالمه ،استقالل هر ملتی را
رهين اســتغنای آن میداند؛ زیرا به عقیده او امتی كه نيازمند ديگران اســت ،نمیتواند از آنها
مســتقل و خودكفــا باشــد .برای بینيــازی از ديگران ،ضمن خوداتكايی در مســائل اقتصادی،
صنعتی ،فرهنگی ،سياســی و مانند آن ،داشــتن روح و جان مســتغنی از غيرخداوند الزم اســت؛
يعنی بشر گرچه از هر نظر حاجتمند است و نيازهای متراكم و روزافزون وی را نمیتوان مهار
كــرد ،تكيــه بــر قدرت غنی مطلــق ،مهمترين عامــل برای رفع نياز اســت .البته اگــر بتواند روح
بینيــازی را در خــود تقويت کند تا مظهر خدای غنی گردد ،بســيار بهتر از آن اســت كه محتاج
باشد و نياز خود را با وسایلی برطرف سازد .كسی كه بر هوسها و آرزوهای خام خود چيره شد
و آنها را رها كرد ،به شريفترين غنا دست يافت و كسی كه از آنچه در دست مردم است ،نااميد
شد و هرگز به آن طمع نورزيد ،به غنای اكبر باریافت .غرض آنكه ،بینيازی از چيزی ،بهتر از
رفع نياز به وسيله آن چيز است( .عبداهلل جوادی آملی ،سروش هدایت ،ج ،2ص)261
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ج) گسترش دادن عدالت بر اثر استغنای روحی مردم
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همچنین ،به عقیده ایشــان ،احاديث گرانبهايی كه هندسه مدينه مهدی موعود؟جع؟ و
ويژگــی مــردان آن را تصويــر میکند ،هم از عدل جامعه خبر میدهــد و هم از غنای قلبی مردم
آن ،يعنی اصول قانون اساســی حكومت آن حضرت كه وحيانی اســت ،هم نويد عدل میدهد
و هم مژده تقويت روح استغنا( .همان ،ص)263

وی با استناد به روایتی از پیامبر ا کرم؟ص؟ درباره سيره و ّ
سنت امام زمان؟جع؟ بیان میکند
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قلوب ّامة ّ
که حضرت محمد مصطفی؟ص؟ فرمود« :و َ ْيأل اهلل َ
حمم ٍدصیل اهلل عليه و آله و سلم غین
ُ
و يســعهم َع ْدلــه؛ مهــدی موعود؟جع؟ دلهای امت مســلمان را پر از بینيازی میکند و گســتره
عدل آن حضرت به همگان میرسد»( .محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار1403 ،ق ،ج ،51ص)92

بنابرایــن ،برنامــه رســمی و اســاس حکومــت آن ذات مقدس ،اجرای قســط و عــدل الهی
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است و خداوند به دست آن حضرت زمين را از عدل و داد پر میكند( .عبداهلل جوادی آملی ،اسالم و

روابط بین الملل1388 ،ش ،ص )55دلیل تشنگی جهان برای ظهور و حضور آن حضرت ،تشنگی
برای عدل آن امام است.
د) تکمیل عقول بشر
اســتاد عالمه بــا ذکر روایتی از حضــرت اميرمؤمنــان علیبنابيطالب؟ع؟ ،برنامه رســمی مهدی
منتظر؟جع؟ را چنين ترسيم میکند:

ُ
اهلدي َع َل َ
اهلدي اذا عطفوا ُ
َ«ي ْعط ُــف اهلــوي عيل ُ
اهلــوي و َي ْع ِطف الرأي عيل القرآن اذا عطفوا
ِ

القــرآن عيل الرأي؛ او حضرت مهدی؟جع؟ خواســتهها را تابع هدايــت وحی میكند؛ هنگامی كه
مــردم هدايــت را تابــع هوسهای خويش قرار میدهند .همچنین ،در حالی كه به نام تفســير،
نظريههــای گوناگــون خــود را بر قــرآن تحميل میكننــد ،او نظريههــا و انديش ـهها را تابع قرآن
میسازد»( .نهج البالغه ،خطبه )138
ُ
بــه بــاور ایشــان ،هنگام ظهور خاتــم االوصياء ،حضــرت مهدی؟جع؟ ،خردها به اوج رشــد

و كمــال خــود میرســند( .عبداهلل جوادی آملــی ،رازهای نمــاز ،1389 ،ص )104در عصــر ظهور مهدی
موعود؟جع؟ ،معرفتهای حســی و تجربی ،دانشهــای رياضی و فيزيك ،برهانهای حكمت
َ
و كالم ،شــناختهای شــهودی و عرفانــی ،به َملكه علوم و ســلطان معــارف ،يعنی وحی قرآنی
و الهام َم ْه َدوی؟جع؟ عرضه میشــود و افزايش يا كاهش آنها تعديل خواهد شــد؛ زیرا در عصر
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طلــوع آن حضــرت ،محبتهای عاطل و باطل و ارادتهای كاســد و فاســد ،بــه ّ
حب صادق و
ّ
بالــغ ،يعنــی محبــت خداوند ســبحان و مظاهر اســمای حســنای او مبدل خواهد شــد( .عبداهلل
جــوادی آملــی ،ســروش هدایــت ،ج ،2ص )254بنابــر نظــر عالمــه ،در ایــن حکومــت ،علــم و قطــع،
جایگزین ظن میشــود و نگاهها عاقالنه میشــود و گرایش انسان نیز گرایش عاقالنه است .در
دوره ظهور ،عقل مردم کامل میگردد که پس از این تکمیل عقول ،انگیزه و اندیشــه ،به کلی
عاقالنه میشود( .سخنرانی عالمه جوادی آملی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،اردیبهشت ،1396ش) ،4168

ه) استفاده از زبان تیغ و تبلیغ
از نظر عالمه ،وجود گرامی حضرت ولی عصر؟جع؟ ذخيره عالم و عصاره خلقت است و ازاينرو،
انبيــا؟مهع؟ بــرای رســيدن بــه آن تالش و تبليــغ كردند ،به ســبب آن آزار ،اذيت و شــكنجه ديدند
و برخی هم در اين راه شــهيد شــدند ،او پيروزمندانه به انجام میرســاند .ســيره مشــترک همه
انبيای الهی؟مهع؟ اين بود كه برای رســيدن به اهداف رســالت خويش ،از زبان تبليغ ،در شــرايط
عــادی و زبــان تيــغ ،در حال ضرورت بهره میجســتند .اين دو عنصر از دیــدگاه وی ،در برنامه
یشــود.
حضرت ولی عصر؟جع؟ نيز به عنوان ادامهدهنده و مکمل اهداف رســالت مشــاهده م 
(عبداهلل جوادی آملی ،عصاره خلقت1388 ،ش ،ص)50

این موارد ،پارهای از ویژگیهای حکومت امام زمان؟جع؟ است که از سخنان استاد عالمه
استفاده شد .البته خصوصیات دیگری نیز در کتابهای مربوط به حضرت مهدی؟جع؟ اشاره
شده که در کتب وی نیامده و ما هم از بیان آنها پرهیز میکنیم.
 .3رجعت در دوران حکومت حضرت مهدی؟جع؟ از دیدگاه عالمه جوادی
یکــی از آموزههــای مهدویــت در اندیشــه شــیعی ،مســئله رجعــت؛ یکــی از اعتقــادات قطعــی
شــیعیان دوازده امامی اســت .دانشمندان اسالمی نیز اعتقاد به رجعت را از ویژگیهای پیروان
اهل بیت؟مهع؟ میدانند ،بهگونهایکه گاه از شــیعیان ،به عنوان قائالن به رجعت یاد میکنند.
بعضــی از علمــا ماننــد مرحــوم شــیخ ّ
حر عاملــی و مرحوم مجلســی ،رجعــت را از امــور ضروری و
اجماعــی شــیعه دانســتهاند( .مجلســی1403 ،ق ،ج ،53ص )122عالمه جوادی نیــز روايات متواتر
و اجماع شــيعيان را بر ضرورت و حتمیبودن رجعت می داند (عبداهلل جوادی آملی ،تفســیر تســنیم،
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تحققبخــش خواســتهها و اهداف تمــام انبيای الهی در طول تاريخ بشــر خواهد بــود .آنچه را

122

1389ش ،ج ،10ص )326تــا آنجــا كه معتقد اســت منكــران آن ،اعتقاد به رجعــت را از مختصات
شــيعه خواندهانــد( .رک :محمد باقر مجلســی ،بحاراالنــوار1403 ،ق ،ج ،53ص )144 _ 39همچنین ،او
برای اثبات امکان وقوع رجعت ،برخی روایات و به آیاتی از قرآن کریم استناد می ورزد ،مانند:
ُ

ْ

ُ َ َّ

َْ

ث َّ َ َ ث نَ ُ ْ نْ َ ْ َ ْ ت ْ َ ُ ْ ت �ش ُ
ك ُر نَ
و�>؛ «سپس شما را پس از مرگتان
 .1آیه <� ...م ب�ع��اكم ِم� ب�ع ِد مو ِ�كم لعلكم �

برانگیختیــم ،شــاید ســپاس بگزارید( ».بقــره )56 :عالمه ،آيه مورد نظر را يكی از شــواهد تحقق
رجعت میداند .مقصود از «بعث» در جمله (بعثناكم) ،از نظر ایشــان ،رجعت و برگشــت دادن
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اســت (بــه همین ســبب ،اين آيه از ادلــه امكان رجعت خوانده میشــود)؛ زيرا بــه عقیده وی،
مادامــی كــه اعتمــاد بــه معنــای ظاهر كلمــه ،محــذور عقلی نداشــته باشــد و دليل معتبــر نقلی
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برخالف آن نباشد ،وجهی ندارد كه از معنای ظاهر كلمه رفعيد شود و شكی نيست كه برگشت
دادن ّميت به حيات دنيايی ،نه محذور عقلی دارد و نه محذور نقلی ،بلكه در آياتی همچون
َ أَ َ

َ

َ َ

ُ

َ

< ف�� َم تا� ُه ا ّلل ُه ِم ئا��ة َع ٍام ث� َّم بَ� َع ث� ُه>؛ «خــدا او را یکصــد ســال میرانــد ســپس زنــده کــرد» (بقره )259 :در
َ ُ ُ أَ
فَ قَ َ َ
ّ
ال ل ُه ُم ا ّلل ُه ُم تو�وا ث� َّم � ْح يَ� ُاه ْم>؛ «خداونــد بــه آنها گفت بمیرید و ســپس آنها را
قصــه ُع َز ْيــر و آيــه <��
زنده کرد» (بقره )243 :در قصه قوم حزقيل ،به وقوع آن تصريح شده است( .عبداهلل جوادی آملی،

تفســیر تســنیم1389 ،ش ،ج ،4ص )499 _ 481بر این اساس ،از دیدگاه عالمه ،احيای مرده در دنيا
و بازگشــت او بــه اين نشــئه ،محذور عقلــی ندارد و از نظرنقلی نیز منع نشــده اســت .بنابراين،
رجعت فرد يا گروه به دنيا ،نه ممتنع اســت و نه ممنــوع .همچنین ،درباره وقوع رجعت
اصــل
ِ
و تحقــق آن در گذشــته ،وی معتقد اســت که عقل (يعنی دليل عقلــی) هيچ راهی برای اثبات
يــا منــع آن نــدارد .در ضمن ،نقل (يعنی دليل نقلی) ظاهر در وقوع آن اســت و آيه مورد بحث،
گذشته از ادله نقلی ديگر ،اعم از آيه يا روايت يا تاريخ ،شاهد تحقق آن است .پس اصل امكان
رجعــت و تحقــق عينــی آن را دليــل نقلــی بر عهــده دارد و وقــوع آن ،دليل قطعی بــر امكان آن
خواهد بود و در مورد وقوع حتمی آن در آينده نیز هيچگونه دليل عقلی اقامه نشده است؛ زيرا
صــرف تحقق رویدادی در گذشــته ،دليــل حتمی بودن وقوع آن در آينــده نخواهد بود .درباره
امتناع وقوع آن در آينده نیز هيچ دليل عقلی يا نقلی اقامه نشده است( .همان ،ص)500
ْ أَ
َ ْ َ نْ �ظُ ُ نَ َّ أَ ْ َ أْ ُ َّ ف ُ َ
َ َّ
نَ ْ �غَ َ َ ْ َ َ ئ َ ُ ُ
ُ
ا�ك�ة َو ق� ِ ض� ي َ� ال� ْم ُر ِإَولى الل ِه ت� ْر جَ� ُع
 .2آیه <...هل ي�� ر
و� ِإ�لا � ن� ي�� ِت� َ ي�ه ُم الل ُه ِ� ي� �ظ ل ٍل ِم� ال م ِام والمل ِ
ْ أُ
ال� ُم ُور>؛ «آیــا انتظــار دارنــد که خدا و مالئکه بر ابرها ســوار شــوند و نزد آنان بیاینــد؟ و امر خدا به
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انجام رسد ،درحالیکه بازگشت همه امور به جانب خدای متعالی است»( .بقره)210 :
ْ أُ
َ َ ُ
عالمه جوادی ،مفسر بزرگ قرآن کریم ،این قسمت از آیه < ِإَولى ا ّلل ِه ت� ْر جَ� ُع ال� ُم ُور>؛ «بازگشت

همه امور به سوی خداست» را منطبق بر اشراطالساعه میداند .به باور ایشان ،تفسير اين آيه
در برخی روايات به حضرت مهدی؟جع؟ ،نوعی تفسير به باطن است؛ چون آيه شريفه مراتبی
دارد و این روایات ،مرتبه عميق آيه را بيان كردهاند( .همان ،ج ،10ص )319در تفسير باطنی آيه
بــه رجعــت ،میتوان گفت ،گرچه از قرآن به تنهایی نمیتوان بــه مقصود خداوند در آیات پی
بــرد ،بــر اســاس روایات فراوان که عالمه نیز یکی از آنها را نقــل میکند ،میتوان به مقصود پی

برد« :عن مويس ّ
احلناط قال :مسعت أبا عبداهلل؟ع؟ يقولّ :أيام اهلل ثالثة :يوم يقوم القامئ؟جع؟ و يوم

ّ
الكرة و يوم القيامة( ».محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار1403 ،ق ،ج ،53ص)63

140ق ،ج ،53ص 44و )45همچنیــن ،عالمــه جــوادی بــه نقل از عالمــه طباطبايی؟هر؟ در بحث
روايی در ذيل آيه مد نظر ،نقل میکند که ایشان در بحثی گسترده درباره امكان عقلی رجعت
و نقل و نقد شــبهات عقلی و نقلی منكران آن ،در تفســیر المیزان مطالبی آورده كه خالصه آن
چنين است:
«اهــل بيــت نبوت؟ع؟ اين آيــه را گاهی به روز قيامت تفســير كردهانــد و زمانی به رجعت و
گاهــی بــه ظهــور حضرت مهدی؟جع؟ و مانند چنين تفســيری ،از ائمه اطهــار؟مهع؟ در آيات قرآن
فراوان است»( .عبداهلل جوادی آملی ،تفسیر تسنیم1389 ،ش ،ج ،10ص)325
أَ َ ْ تَ َ َ َّ ذ نَ �خَ َ ُ نْ َ ْ َ ُ ْ أُ ُ فٌ َ ذَ َ ْ َ ْ ت فَ قَ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ تُ ثُ َّ أَ ْ َ ُ ْ نَّ ّ ََ
�< .3لم �ر ِإ�لى ال ِ ي��� ر ج�وا ِم� ِد ي� ِار ِهم وهم �لو� ح�ر المو ِ� ��ال لهم الله مو�وا �م �ح ي�اهم ِإ�� الله
َ َ نَّ أَ ْ ثَ َ نَّ
َ ذُ فَ �ضْ َ َ نَّ
ال� ِاس َلا ي َ��شْ ُك ُر نَ
و�>؛ «مگر داستان آنان که هزار نفر بودند و از بیم
ال� ِاس ول ِك� �ك�ر
ل�و � ٍل على

مرگ ،از دیار خویش بیرون شــدند ،نشــنیدی که خدا به ایشــان گفت :بمیرید .آنگاه زندهشــان
کرد که خدا بر مردم ،کریم است ،ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمیکنند»( .بقره)243 :

افزون بر آیاتی که مربوط به وقوع رجعت در آینده و در دوران آخرالزمان است ،در تعدادی
از آیــات قــرآن بــا صراحت ،ســخن از زنده شــدن بعضی مــردگان در امتهای پیشــین و زندگی

یداوج همالع رظنم زا ؟جع؟یدهم ماما تموکح

بــه عقیــده عالمه منظور از «يوم الكرة» به قرينه روايات ديگر« ،روز رجعت» اســت( ،عبداهلل
ْ َ
جوادی آملی ،تفســیر تســنیم1389 ،ش ،ج ،10ص )325چنانكه امام صادق؟ع؟ در تفسير آيه < ِت�لك
ً َ ٌَ َ ٌ
ِإ� ذ�ا ك ّر�ة �خ ِاس َر�ة > (نازعــات )12 :فرمــود :مــراد ،رجعــت به دنياســت( .محمد باقر مجلســی ،بحاراالنوار،
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دوباره آنها آمده اســت ،مانند آیهای که اشــاره کردیم .این آیه بت بیانی صریح اعالم میدارد
کــه هــزاران نفــر پــس از مرگ زنــده شــدهاند .عالمه توضیــح میدهد کــه در اين آيه ،به رســول
اكــرم؟ص؟ خطــاب میشــود كــه آيا با چشــم دل ديدی كه در گذشــته ،هزاران نفــر از بيم مرگ با
طاعــون ،خانههــا و شــهر خــود را رها كردنــد تا به مناطــق امن پنــاه ببرند و خداونــد به صورت
دســتهجمعی آنان را ميراند و ســپس آنها را زنده كرد تا به حيات خود ادامه دهند و بفهمند كه
زندگــی و مرگ ،تنها به فرمان خداســت؛ نه به آنچه آنان میپنداشــتند( .همــان ،ج ،11ص)536

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

سپس میافزاید ،ميراندن و زنده كردن اين گروهّ ،
تفضل خداوند بر مردم است؛ زيرا خداوند با
شدن پس از مرگ را برای همگان حل كرد ،گرچه بيشتر
اين كار ،مشكل رجعت و امكان زنده ِ

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

انسانها نعمتهای خداوند را سپاس نمیگويند( .همان)
َ
َ
َ
َ < .4و َل ِ ئ� نْ� قُ� ِت� ْل تُ� ْم ف�� َس ب� ي�ل ا َّلل ِه أ� ْو ُم تُّ� ْم َل َم�غْ ِف� َر�ةٌ ِم نَ� ا َّلل ِه َو َر ْح َم�ةٌ �خ يْ� ٌر ِم ّما يَ� ج ْ� َم ُع نَ
و�>؛ «و اگر در راه خدا
ِي ِ ِ

كشــته شــويد يا بميريد ،به یقین ،آمرزش خدا و رحمت او از [همه] آنچه [آنان] جمع میكنند،
بهتر است»( .آل عمران)157 :
عالمه در تطبیق واژه «سبیل اهلل» بر والیت امیرالمومنین علی؟ع؟ ،روایتی را از امام باقر؟ع؟

نقل میفرماید« :درباره آیه (اگر شما به خاطر خدا کشته شدید یا درگذشتید) پرسیده شد ،گفت:
جابر ،آیا راه خدا را میدانی؟ من گفتم :نه به خدا سوگند ،مگر اینکه از شما بشنوم .گفت :سبیل
اهلل ،علی و فرزندانش هســتند .هرکســی که در دولت خود کشــته شد ،به خاطر خدا کشته شد و
هیچکــس بــه جز قاتــان و مردگان ،به این آیه اعتقاد نــدارد( .»...محمد باقر مجلســی ،بحار االنوار،

1403ق ،ج ،35ص 1)371ایشــان ،همچنــان بــا اســتفاده از روایت باال معتقد اســت میتوان از اين
حديث دریافت كه جمله «ليس من يؤمن» ...در ذيل روايت ،اشاره به مسئله رجعت دارد؛ يعنی
آنكه كشــته شــود ،زنده میگــردد تا به مرگ طبيعی بميرد و آنكه به مــرگ طبيعی بميرد ،زنده
میگردد تا كشته شود( .عبداهلل جوادی آملی ،تفسیر تسنیم1389 ، ،ش ،ج ،16ص)128

الف) رجعتکنندگان
ابتدا باید توجه داشــت که رجعت ،امری عام و فرا گیر نیســت و طبیعی اســت همه انسانهای
َ

ُ ْ

َ أَ

ُ

« .1عن جابر عن أيب جعفر؟ع؟ قال :سئل عن قول اهلل؟زع؟َ :
<ول ِ ئ� نْ� ق� ِت�ل تُ� ْم ِ ف� ي� َس ِب� ي� ِل ا ّلل ِه � ْو ُم تّ� ْم> قال :أتدري يا جابر ما سبيل
ّ
إال أن أمسعه منك .قال :ســبيل اهلل ّ
عيل؟ع؟ و ذر ّيته؟مهع؟؛ مفن قتل يف واليته قتل يف ســبيل اهلل
اهلل؟ فقلت :ال واهلل!

و من مات يف واليته مات يف سبيل اهلل».
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از دنیــا رفتــه ،باز نخواهند گشــت ،بلکــه بنابر آیات و روایات ،تنها بخشــی از انســانها ،اعم از
انسانهای الهی و صالح و انسانهای مجرم و ستمکار ،رجعت خواهند کرد .بنابر قول مشهور،
رجعــت ،بــه کســانی اختصــاص دارد کــه یــا از مؤمنان خالــص و یا از کافــران خالــص بودهاند.
احادیــث فراوانــی از رجعــت انبیاء ،اولیای خدا به ویژه امام حســین ،امــام علی و اهل بیت؟مهع؟

بــه هنــگام ظهــور امام مهدی؟جع؟ ســخن گفتهانــد .در برخی احادیــث ،به رجعت شــماری از
اصحاب خاص پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ اشــاره شــده اســت .بر رجعت شهدا نیز برخی احادیث
تأ کید دارند .در کنار اینها از رجعت کافران و منافقان مهم نیز یاد شــده اســت و تمام این موارد
یشــهری ،دانشــنامه امام
را میتوان ذیل عنوان مشــهور «خالصان در کفر و ایمان» آورد( .محمد ر 
مهدی ،1393ج ،8ص)47

نیــز از امتهــای پیشــین وجود دارند که اســامی بعضی از هر دو گــروه ،در احادیث آمده و عالمه
جوادی نیز بعضی از آنها را در آثار خود آورده است .از دیدگاه ایشان ،رجعت برای همه افراد بشر
نیســت ،بلکــه رجعــت ،برای افراد خاصی اســت و این مطلــب را همه روایات نقل شــده در مورد
رجعت ثابت میکنند( .عبداهلل جوادی آملی ،جلسه تفسیر )1393 ،بر اساس آنچه گفته شد و با توجه
به آیات و روایات بحث رجعت ،می توان رجعتکنندگان از نظر عالمه را به شرح زیر بیان کرد:
یک) بعضی از پیامبران و امامان
گرچــه در بعضــی از روایــات ،همه پیامبــران از آدم؟ع؟ تا پیامبر ا کرم؟ص؟ و همــه یا بعضی از ائمه
اطهــار؟مهع؟ جزو رجعتکنندگان خوانده شــده انــد( ،محمد باقر مجلســی ،بحاراالنــوار1403 ،ق ،ج،53

ص )1از میان انبیاء فقط پیامبر ا کرم؟ص؟ و حضرت مسیح؟ع؟ و از میان ائمه ،حضرت علی؟ع؟،
در آثار عالمه به عنوان رجعتکننده آمده است.
ایشــان روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل میکند (هاشــم بن ســلیمان بحرانــی ،البرهان فی تفســیر

القــرآن ،ج ،2ص 1)139کــه بــر اســاس آن و بــا استشــهاد بــه آياتی ،به مســئله رجعــت پيامبر؟ص؟ و
ّ
إال و له قتلة و ميتة مفن قتل نشر ّ
حت ميوت و من مات نشر
« .1عن جابر بن يز يد عن أيب جعفر؟ع؟ قال :ليس من مؤمن
ذَ ئ قَ �ةُ ْ
ُ ُ َْ
ّ
َ
ْ
ت
حت يقتل؛ ّمث تلوت عيل أيب جعفر؟ع؟ هذه االية< :ك ّل ن� ف� ٍس � ِا�� المو ِ�> فقال :ومنشورة .قلت :قولك و منشورة ما
ّ
حممد؟لص؟ كل نفس ذائقة املوت و منشورةّ .مث قال :ما يف هذه ّ
هو؟ قال :هكذا أنزل هبا جبرئيل عيل ّ
األمة أحدّ ،بر و
ّ
وأما ّ
فأما املؤمنون فينشرون إيل ّقرة أعيهنم ّ
إال و ينشر؛ ّ
الفجار فينشرون إيل خزي اهلل ّإياهم.»...
الفاجر،

یداوج همالع رظنم زا ؟جع؟یدهم ماما تموکح

نکتــه دیگر اینکه ،در میان رجعتکنندگان ،به چز انســانهایی از امت پیامبر؟ص؟ ،افرادی
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خــروج اميرمؤمنــان علــی؟ع؟ تصريح شــده اســت( .عبــداهلل جــوادی آملی ،تفســیر تســنیم1389 ،ش،

ج ،16ص )528همچنین ،عالمه به رجعت مســيح؟ع؟ در آخرالزمان اعتقاد دارد و دلیل مدعای
خویــش را روایاتی به نقــل از پیامبر ا کرم؟ص؟ قرار میدهد( .همان ،ج ،14ص )408از منظر عالمه،
اين روايات (فضل بن حســن طبرســی ،مجمع البیان فی تفســیر القرآن 1379 ،ق ،ج ،1ص 1)759شاهد بر
زنــده بــودن مســيح؟ع؟ و هبوط و رجعتش بــه زمين در آخرالزمان ،قبل از قيامت اســت .پنجاه
نشــانه ،بعــد از اثبــات رجعــت عیســی مســیح؟ع؟ در آخرالزمــان ،بــه شــبهات مربوط بــه رجعت

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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حضرت عیسی؟ع؟ و چگونگی حیات و موت ایشان ،پاسخ میدهد.
دو _ شهدا
بــه بــاور عالمــه ،از برخی روايات چنين بر میآيد كه شــهيدان ،بار ديگر بــه دنيا رجعت خواهند

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

داشــت( .عبــداهلل جــوادی آملی معــاد در قــرآن1388 ،ش ،ج ،4ص )263ایشــان با نقــل روایتی از امام
باقر؟ع؟ از زبان زراره میگوید:
ً
خــوش نداشــتم از امــام باقــر؟ع؟ دربــاره مســئله رجعــت مســتقيما بپرســم .آن
را پنهــان داشــته بــا خــود گفتم مســئله لطيفتری از او میپرســم كــه در ضمن
آن ،نيــازم (رجعــت) بــرآورده شــود .پس عــرض كردم :بــه من خبر ده از كســی
كه كشــته شــده ،آيا مرده اســت؟ فرمود :نه ،مردن ،مردن است و كشتهشدن،
كشتهشــدن .گفتــم :كســی كشــته نمیشــود ،جــز اينكــه مــرده اســت .فرمــود:
گفتــار خداونــد ،راســتتر از گفتــار توســت .او (خداونــد) ميان ايــن دو ،در قرآن
فرق گذاشــته و فرموده اســت« :آيا كســی كه بميرد يا كشته شــود» و فرمود :اگر
بميريد يا كشــته شــويد ،به سوی خدا محشور خواهيد شــد؛ اينگونه نيست كه
تو میگويی ای زراره .مردن ،مردن اســت و كشتهشــدن ،كشتهشــدن .گفتم:
خداوند میفرمايد« :هر نفســی چشــنده مرگ اســت ».فرمود :كســی كه كشــته
شــود ،مرگ را نمیچشــد .ســپس فرمود :ناچــار بايد برگردد (رجعــت) تا مرگ را
بچشد( .عبد علی حویزی ،تفسیر نورالثقلین1415 ،ق ،ج ،ص2)403

« .1روي عن النيب؟لص؟ ّأنه قالّ :إن عييس بن مرمي مل ميت و ّانه راجع إليكم قبل يوم القيامة».
ً
ُ
ّ
ألســألن مســألة لطيفة أبلغ فهيا حاجیت .فقلت:
«كرهت أن أســأل أباجعفر؟ع؟ عن ّالرجعة و اســتخفيت ذلك .قلت:
.2
ّ
أخبرین ّ
عمن قتل أمات؟ قال :ال املوت موت و القتل قتل .قلت :ما أحد يقتل إل و قد مات؟ فقال :قول اهلل أصدق
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همچنین ،امام باقر؟ع؟ در روايت ديگری ضمن اينكه رجعت شهيد را بيان داشته( ،عبداهلل جوادی

آملی ،معاد در قرآن1388 ،ش ،ج ،4ص )263مصداق بارز «سبيلاهّلل» را نيز چنین معرفی میکند:

َ
َّ أَ ُّ
ُ ُْ
دربــاره گفتــار حقتعالــی و آيــه < َول ِ ئ� نْ� ق� ِت�ل ت� ْم ِ ف� ي� َس ِب� ي� ِل الل ِه � ْو ُم ت� ْم> (آل عمران)157 :

پرســیده شــد .فرمود :ای جابر میدانی «ســبيلاهّلل» چيســت؟ گفتم نه به خدا
جز اينكه از شــما بشــنوم .فرمود :ســبيل اهلل ،علی؟ع؟ و ّ
ذريه و تبار او هســتند.
كسی كه در راه «واليت» او كشته شود ،در راه خدا شهيد شده و كسی كه در راه

«واليــت» او بميــرد ،در راه خدا مرده اســت .هيچ مؤمنی از ايــن امت پيامبر؟ص؟

نيســت ،جــز اينكــه بر او يک كشتهشــدن و يک مردن اســت .كســی كه كشــته
شــود ،رجعت میكند تا بميرد و كســی كه بميرد ،رجعت میكند تا شــهيد گردد.
سه _ کافران
دســته دیگــر از رجعت کننــدگان از دیدگاه عالمه جوادی ،کافران و تبهکارانی هســتند که هنوز
وارد ســوخت و ســوز نشدند ،درخواســت رجعت به دنیا میکنند و زمانی که در چرخه سوخت و
ســوز قرار میگیرند ،درخواســت خروج میدهند .از دید ایشــان ،در برخی از آیات به درخواســت
رجوع تبهکاران اشــاره شــده و در برخی آیات دیگر ،به درخواســت خروج تبهکاران اشــاره شده
اســت بــه عقیــده ایشــان ،آیــه یازدهــم ســوره غافر دربــاره ســخن از خــروج ،در زمانی اســت که
َ
َ
َ َْ َْ
أ ََ ََْ
َ ُ َ َ أ َّ َ ْ َ َ
تبهکاران و کافران ،گرفتار عذاب الهی هستند < .ق�الوا َر بّ� ن�ا � َم ت� ن�ا ثا� ن� ت� ي ْ� ِن� َو� ْح يَ� ْي� ت� ن�ا ثا� ن� ت� ي ْ� ِن� ف�اع ت� َر ف� ن�ا
َ َ ُ
ُ ُ
بِ� ذ� ن� بِو� نَ�ا ف� َه ْل ِإ�لى �خ ُر جٍو� ِم نْ� َس بِ� ي� ٍل« >.در آن حال ،کافران گویند :پروردگارا ،تو ما را دو بار بمیراندی

و بــاز زنــده کردی (یک بار در دنیا میرانــدی و در قبور و عالم برزخ زنده کردی ،دوم بار در قبور
میرانــدی و بــه قیامــت زنده کــردی) تا ما به گناهان خــود اعتراف کردیم .آیــا اینک ما را راهی
أَ َ

أَ ُ

َ

ُ َأ ُ ْ

َ َ

َ ُ َ

ف نْ َ تَ
ا� � ْو ق� ِت� َل> و قال < َول ِ ئ� نْ� ُم تّ� ْم � ْو ق� ِت�ل تُ� ْم ل إ�لى ا ّلل ِه ت� ْح�ش ُر نَ
و�> ليس كما قلت
من قولك ّفرق بيهنما یف القرآن فقالِ ��< :إ�� م
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ذ
َ
�ة
ّ
يــا زراره .املــوت مــوت و القتــل قتل .قلتّ :
فإن اهلل يقول< :كل ن� ف� ٍس � ِئا� ق� الم ْو ِت�> قال :من قتل مل يذق املوت .مث قال:

ّ
البد من أن يرجع ّ
حت يذوق املوت».
ْ
َ
ّ
َّ أَ ْ ُ تّ ُْ
ُ
« .1ســئل عــن قــول اهلل َ
<ول ِ ئ� نْ� ق� ِت�ل تُ� ْم ِ ف� ي� َس ِب� ي� ِل الل ِه �و م�م> قــال :أتــدری يا جابر ما ســبيل اهلل؟ فقلت ال و اهلل إل أن أمسعه
منك .قال سبيل اهلل ّ
عیل؟ع؟ و ذر ّيته .مفن قتل یف واليته قتل یف سبيل اهلل و من مات یف واليته مات یف سبيل اهلل.
ُّ ّ
ّ
ّ
ليس من يؤمن من هذه األمة إل و له قتلة و ميتة .قال :إنه من قتل ينشر حيت ميوت و من مات ينشر حت يقتل».

یداوج همالع رظنم زا ؟جع؟یدهم ماما تموکح
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هســت کــه از این عذاب دوزخ بیــرون آییم؟» (غافر )11 :همچنین ،عالمه ،ذیل تفســیر این آیه
َ ُ

َ َأ َ

َْ

أَ

َْ

میگوید بنابر عقیده برخی در مورد این آیه < ،ق�الوا َر بّ� نَ�ا � َم تّ� نَ�ا ثا� ن� تَ� ي ْ� ِن� َو� ْح يَ� ْي� تَ� نَ�ا ثا� ن� تَ� ي ْ� ِن�> شامل رجعت

هم میشود؛ چون منظور از «اثنتین» در عبارت «ما لیس بواحد» ،یعنی بیش از یکبار (مافوق
واحد)؛ البته بیشــتر از یک تفســیر میشــود که ممکن اســت دو یا هر عدد دیگری به غیر از یک
باشــد .طبــق نظر عالمه ،چــون در اینجا از عدد اســتفاده کرده ،یعنی «اثنیــن» که معنایش دو
اســت ،این دلیل ندارد که موت و احیا ،حصر در دو باشــد و رجعت ،نفی شــده باشــد .بلکه این

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
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دو بار احیا و اماته ،در مورد کافران است و امکان دارد این احیا و اماته ،در مورد افراد دیگر فرق
کند( .عبداهلل جوادی آملی ،جلسه تفسیر)1393 ،

ب) شبهات و دفع آنها

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

دربــاره موضــوع رجعت ،پرســشها و ایرادهایی مطرح شــده کــه عالمه به بعضی از آنها پاســخ
داده است ،برای نمونه:
شبهه اول
برخــی ،وقــوع رجعــت را در آينــده جايــز نمیداننــد و رجعت را معجــزه و داللت بر نبــوت پيامبر
میخواننــد و معتقدنــد چنيــن كاری ،فقــط در عصر رســول خــدا؟ص؟ جايز اســت و زمانی هم که
پيامبــر رحلــت كــرد ،چون بعــد از او پيامبر ديگری نيســت ،مجالی هم بــرای چنين معجزهای
نخواهد بود .در نظر آنان ،رجوع به دنيا با اعالم به رجعت ،جايز نيســت؛ زيرا كســی كه بداند
بار ديگر به دنيا بازمیگردد ،ممكن اســت ِاغرا شــود و تن به تباهی دهد و به اتكال بر توبه بعد
از رجوع مجدد ،مصرانه گناه كند.
پاســخ اين پندار از دیدگاه عالمه جوادی ،آن اســت كه دليل ،اخص از مدعاســت؛ زيرا در
عصر ارتحال رســول ا كرم؟ص؟ ،همه امامان معصوم؟ع؟ حضور دارند و معجزه الهی ،همانگونه
كه دليل نبوت پيامبر است ،آيت امامت امام معصوم؟ع؟ خواهد بود و تحقق رجعت به عنوان
معجزه امام معصوم؟ع؟ ،محذوری ندارد .همچنین ،رجوع شخص به دنيا بدون اعالم ،جايز
اســت .گذشــته از آنكه رجعت ،مانند معاد ،همگانی نيست .ازاينرو ،گنهكار در عين اطمينان
بــه رجــوع بعضــی( ،فی الجملــه) علم به رجوع خــود (بالجمله) نــدارد .پس هيــچ اغرايی الزم
نمیآيد( .عبداهلل جوادی آملی ،تفسیر تسنیم1389 ،ش ،ج ،4ص)500
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شبهه دوم
شــايد گفته شــود آيات معجزه حضرت مســيح؟ع؟ در ســوره آل عمران كه ناظر به دنياســت ،در
وقوع اين معجزهها صراحت ندارد و آيات سوره مبارک مائده هم كه به وقوع معجزهها تصريح
میكند ،مربوط به قيامت است .بنابراين ،ممكن است حضرت مسيح؟ع؟ اين كارها را در زمان
خود نكرده باشــد ،بلكه هنگام «رجعت» در زمان ظهور حضرت ولی عصر؟ع؟ با اين معجزهها
بيايد( .همان ،ج ،14ص)333

عالمه جوادی در پاسخ ،چنین می فرماید:
در پاســخ بايــد گفــت قرآن كريــم ،حضرت مســيح؟ع؟ را هنگامی كه به رســالت
مأموريــت يافــت ،با اين اوصاف معرفی فرمود و خدای ســبحان نيز در قيامت،
در «رجعــت» وقتــی حضرت عيســی؟ع؟ ظهــور میكنــد ،جزو امت حضــرت ولی
عصــر؟جع؟ خواهــد بــود ،نــه رســول خدا بــه ســوی بنیاســرائيل؛ يعنــی رجعت
ايشــان ،بــرای ايفــای رســالت و به عنــوان پيامبــری اولواالعزم نيســت ،بلكه از
معاونان حضرت حجت؟ع؟ به شمار میآيند( .همان)

شبهه سوم
آيا عيســی مســيح؟ع؟ اكنون زنده اســت و هنگام رجعت ظهور میكند و به شــهادت میرســد يا
ارتحال میكند و يا تاا كنون رحلت كرده است؟
اســتاد جوادی ابتدا برای این پرســش ،پاسخ عالمه طباطبای؟هر؟ را بیان میکند و معتقد
ّ
اســت ،رأی اســتاد عالمــه طباطبايی؟هر؟ اين اســت كه چــون توفی ،هم در خــواب به کار رفته
ّ
«متوفی» مشــتق اســت و
و هــم در مــوت ،ظهــوری در مــوت ندارد .بايد توجه داشــت كه كلمه
ِ
متلبس دارد و نسبت به كسی كه از قبل دارای وصف بود و هماكنون ّ
مشتق ،ظهور در ّ
متلبس
بــه آن نيســت ،محــل اختالف اســت كه کاربرد مشــتق در آن مجاز اســت و بــدون قرينه به كار
نمــیرود يــا حقيقــت اســت و نيازی به قرينــه ندارد .ظاهر آيه مربوط به گذشــته نيســت ،برای
زمان ّمتصل
اينكــه با عيســای زنده ســخن میگويــد ،ولی گويا زمان حال اســت؛ يعنی در ايــن ِ
به حال ســخن ،من تو را َت ّوفی میكنم .بنابراين ،شــايد ظهورش در موت ،به اندازه اســتدالل
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ّ َ ّ َ
و اســتظهار كافی باشــدِ< .إ� ِ�ن ي� ُم ت� َو ِف� ي�ك> ،يعنی روحت را قبض میكنم( ،محمد حسین طباطبایی،
َّ َ َّ ْ أَ ْ ُ
ترجمــه تفســیر المیــزان ،1375 ،ج ،3ص )239همانند قبض ارواح ديگر انســانها <الل ُه يَ� ت� َو ف�ى ال� ن� ف� َس
َّ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ِح ي� َن� َم ْو ِت�ها( >.انعام )60 :همچنین ،عالمه ذیل آیه شریفه < َو ق� ْو ِل ِه ْم ِإ� ن�ا ق� ت�ل ن�ا ال َم ِس ي� َح ِع ي� َسى بْا� َن� َم ْر يَ� َم
ْ
َ ُ َ َّ َ َ قَ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ََُْ
َ َ ّ ْ ُ َُ
ُ ّ َ َُ
َ َّ ذ
�� نَ� ا�خ ت�ل ف�وا ِف� ي� ِه ل ِ ف� ي� �ش ٍك ِم ن�ه َما له ْم ِب� ِه ِم نْ� ِعل ٍم
رسول الل ِه وما � ت�لوه وما صل ب�وه ول ِك نْ� �ش ِب�ه له ْم ِإَو نّ� ال ِ ي
َّ ّت َ َ ّ�ظَ ّ َ َ قَ َت ُ ُ َ ق ًن َ ْ َ فَ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ نَ َ
ا� ا ّلل ُه َع�ز ِ ي��زً ا َح ِك ي� ًما> (انعام 157 :و  ،)158معتقد
ِإ�لا ِا� ب�اع ال ِن� وما ��لوه ي� ِ� ي��ا * ب�ل ر�عه الله ِإ�ل ي� ِه وك
است (عبداهلل جوادی آملی ،معاد در قرآن1388 ،ش ،ج ،4ص )240که عالمه طباطبايی ؟ق؟ از آيه < بَ� ْل
َ َ
َ
َر ف� َع ُه ا ّلل ُه ِإ�ل يْ� ِه> نتيجــه میگيــرد کــه «رفع» ،هم با قتل میســازد و هم بــا مرگ طبيعی .پس اين

رفع ،نوعی نجاتبخشــی بوده و خدا بدينوســيله عيســی؟ع؟ را خالص كرده است .حال فرق
نمیكند كه پس از خالصی از دشــمن ،به مرگ طبيعی از دنيا رفته يا زنده و باقی باشــد و خدا،

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

به گونهای كه ما نمیفهميم ،او را باقی نگه داشته باشد .همه اينها محتمل است؛ زيرا محال
جاري ما نباشــد ،به ســمت خــود باال برده و
عادت
نيســت كــه خــدا مســيح را به گونهای كه بر ِ
ِ

حفظ كرده باشد( .محمد حسین طباطبایی ،ترجمه تفسیر المیزان ،1375 ،ج ،5ص)145

عالمه جوادی نیز به این شبهه چنین پاسخ میدهد:
بــه يقيــن ،حضرت مســيح همانند ديگرانســانها دارای مرگ اســت ،اما درباره
ّ

ّ

اينكه ا كنون مرده است يا نه ،شايد بتوان از آيه <ِإ� ِ�ن ي� ُم تَ� َو ِف� ي� َك> مرگ آن حضرت
ّ
را اســتظهار كــرد؛ زيــرا نمیتوان گفت :چــون توفی درباره خواب هم اســتعمال
ّ
شده ،محتمل است در اينجا مراد ،خواب باشد نه مرگ؛ چون توفی در هنگام
ّ
خــواب ،اختصــاص به حضرت عيســی ندارد .همچنين ،توفی در مورد عيســی
ّ
مســيح؟ع؟ بــه معنــای عروج نيســت؛ زيرا توفــی در چنين معنايی بــه كار نرفته
است( .عبداهلل جوادی آملی ،سیره پیامبران در قرآن کریم ،1389 ،ج ،7ص)352

نتیجه گیری
از نظر عالمه ،هیچ تردیدی در ظهور امام عصر؟جع؟ نیست و عالم همه در انتظار فرج آن امام

ََ
ْ
عزیز به ســر میبرند ،چنانکه آیات و روایات فراوانی بر این امر معتقدند .بنابر آیه < ِل يُ��ظ ِه َر ُه على
ُ ّ ََْ َ
ّ
كر َه ْال ُم�شْ ر ُك نَ
و�> آن حضرت با تأیید خاص خدا و در پرتو زمینهسازی معصومان
ِ
ِ
الدي� ِن� ك ِل ِه ولو ِ

پیشــین کــه همــه آنان «املســتقر ین يف أمر اهلل» هســتند امر خــدا و دین او را اظهار و بــر دیگر آرا و
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مکتبهــا برتری میبخشــد و بــا رواج مکتب فکری و فرهنگی غنی و کامــل ،بر دیگر برنامهها
و خواســت الهــی در حــق مــردم توفیــق یابــد .امامــان معصــوم؟ع؟ بــا وجودشــان ،خــردورزی و
عقلگرایی را در مردم شکوفا و عدالتپروری را در جامعه محقق میسازند.
بــرای همــه جهان نیز صلح و عدل فراگیر الهی پیشبینی شــده کــه وجود مبارک حضرت
بقیــهاهلل؟جع؟ ،خاتــم اوصیا و عصاره همه ذوات مقدس پیشــین ،عهــدهدار تأمین و اظهار آن
اســت .عالمــه جــوادی بر اســاس روايات عتــرت طاهره؟ع؟ بر این باور اســت که شــمس جمال
مهــدوی ،از شــهر مكــه در كنار كعبه و در حالی طلوع خواهد كرد كه ميان ركن و مقام ايســتاده
و جبرئيــل ،مــردم را بــه بيعت بــا او كه همانا بيعت با خداســت ،فرامیخوانــد و وی نيز با فرياد
«أنا بقيهاهلل» صدای مباركش را به گوش جهانيان میرســاند .وی معتقد اســت ،هنگام ظهور

قرآنی و الهام مهدوی؟جع؟ عرضه میشود و افزايش يا كاهش آنها تعديل خواهد شد.
در ایــن حکومــت ،علــم و قطــع جایگزین ظن و گمان میشــود و نگاههــا عاقالنه میگردد
و گرایــش انســان نیــز گرایش عاقالنه اســت .در دوره ظهور ،عقل مردم کامل میشــود که پس
از ایــن تکمیــل عقول ،انگیزه و اندیشــه ،به کلــی عاقالنه میگردد .بنابرایــن ،حضرت در وهله
نخست ،جامعه را عقالنی میکند و سپس عدل و داد را در جامعه گسترش میدهد .بنابراین،
تکمیل عقول بشــر ،تســلط صالحان بر زمین ،نبرد با کفرپیشــگان ســتمگر و اجرای عدل الهی
با اســتفاده از زبان تبلیغ و در مواقع نیاز با اســتفاده از زبان تیغ ،ازویژگیهای حکومت مهدوی
در دیدگاه عالمه است.

یداوج همالع رظنم زا ؟جع؟یدهم ماما تموکح

خاتماالوصيــاء حضــرت مهــدی؟ع؟ ،خردها به اوج رشــد و كمال خود میرســند .در عصر ظهور
مهــدی موعــود؟ع؟ ،معرفتهای ّ
حســی و تجربــی ،دانشهــای رياضی و فيزيــك ،برهانهای
َ
حكمت و كالم ،شــناختهای شــهودی و عرفانی ،به َملكه علوم و سلطان معارف ،يعنی وحی
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کالمپژوهی شیعه ▪ دو فصلنامۀ (داخلی )
ســال اول ▪ شمـاره اول ▪ زمستــان 1399

معرفی انجمن علمی _ پژوهشی کالم
فاطمه رئوفی تبار1

انجمن علمی _ پژوهشی کالم اسالمی ،با هدف تعميق و توسعه مباحث کالمی ،نوآوری ،تقويت
و گســترش روحيــة نظريهپــردازی در حــوزه کالم و عقایــد ،بهرهگيــری از اســاتيد و متخصصان
رشــته مربوطه و مديريت علمی پژوهشها و ظرفيتهای تخصصی موجود در مباحث مربوط
بــه کالم ،در تاریــخ  94/10/23فعالیت خود را بهصورت مشــترک با انجمن فلســفه آغاز نمود و
تا پایان ســال  ،95دارای  121عضو بود .این انجمن در ســال  ،96از انجمن فلســفه ،تفکیک
و بهصورت مســتقل ،فعالیت خود را شــروع نمود و تا پایان ســال  ،98اعضای آن به  133عضو
افزایش یافته است.
اهم فعالیتهای انجامشده مشترک انجمن فلسفه و کالم:
•برگزاری جلسات مجمع عمومی و گردهماییها؛
•برگزاری انتخابات و تعیین نامزدها؛
•برگزاری  22جلسه شورای منتخب؛
•برگزاری  4جلسه راهبردی با استاد مشاور؛
•برگــزاری کارگاههــا :کارگاه آشــنایی بــا مفاهیــم و اصطالحات فلســفی _ کالمــی و کارگاه
مسئلهشناسی تخصصی کالم؛
•برگــزاری نشســتهای تخصصی« :ســیر تطور تشــکیک در اندیشــه حکمــی از فارابی تا
صدرا» و «نگرش جدید به سرنوشت و اختیار انسان»؛
•برگزاری جلســه با ریاســت محترم جامعــة الزهراء؟اهع؟ ،جناب حجتاالسالموالمســلمین
مدنی.
 .1دبیر انجمن علمی _ پژوهشی کالم جامعة الزهراء؟اهع؟.
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اهم فعالیتهای انجامشده انجمن کالم تا پایان سال :98
•برگزاری  24جلسه شورای منتخب؛
•برگزاری  20جلسه راهبردی برای برنامهریزی انجمن؛
•برگزاری انتخابات انجمن علمی _ پژوهشی کالم؛
•برگزاری  18محفل علمی با عنوان بررســی و مباحثه کتب کالمی ،جهت پیشــبرد طرح
مطالعاتی؛

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

•برگــزاری  2محفــل علمی پیشنیاز کارگاه اســتخراج مقاله از پایاننامه با اســتاد مشــاور
انجمن؛
•بازدید علمی _ پژوهشی از بنیاد تحقیقاتی فرهنگی امامت؛

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

•برگزاری نشست و کارگاه «منبعشناسی کالم» ،استاد دکتر قاسم جوادی؛
•برگزاری کارگاه «آشنایی با نرمافزار پژوهیار»؛
•طرح مطالعاتی موضو عشناسی علم کالم از کتب متکلمان قرنهای  1تا  10ه .ق؛
•برگــزاری نشســت تخصصی بــا عنوان «موضو عشناســی علم کالم» توســط جناب آقای
دکتــر احمد بهشــتیمهر ،مشــاور محتــرم انجمن کالم و مدیر گروه رشــته شیعهشناســی
دانشــگاه دولتــی قــم و بــا ارائــه دو عضو فعــال طــرح مطالعاتــی ،خانمها کوثر ســادات
هاشمی و فاطمه رئوفی تبار؛
•مشاوره حضوری و غیرحضوری پژوهشی اعضای انجمن با استاد مشاور؛
•ارائه مقاالت نگارش شده ،تحت نظر مشاور انجمن ،برای چاپ در نشریه داخلی.
اهم فعالیتهای انجامشده انجمن کالم در سال :99
•تشکیل گروهها و کانالهای مجازی انجمن ،در پیامرسانهای سروش و ایتا؛
•طــرح مطالعاتــی با محوریــت دروس خارج دکتر رضــا برنجکار ،در موضوع رابطه شــرور
(کرونا) و زیست مؤمنانه؛
•گزارشنویســی اعضای طرح مطالعاتی انجمن ،از سلســله جلسات رابطه شرور و زیست
مؤمنانه؛
•برگــزاری محفــل علمــی آنالین با عنوان رابطه شــرور (کرونا) و زیســت مؤمنانه با حضور
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قریــب بــه  100نفــر از خواهران فعــال در حوزه و دانشــگاه با ارائه خانمهــا فاطمه رئوفی
تبار ،زهرا یعقوب زاده امامی ،زینب حسین زاده ،فهیمه نصرالهی عمران ،کوثر سادات
هاشمی ،شادی ورشوچی ،خدیجه ساروی ،مرضیه میرسپاه و فضه نوبخت؛
•برگزاری نشست علمی _ پژوهشی آنالین با موضوع بحران کرونا و الهیات رنج به همراه
پرســش و پاســخ ،توســط جناب آقای دکتر محمد جعفری ،عضو کارگروه فلســفه دین
وزارت کشور و مدیر گروه فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسالمی؛
•انتشــار گزارشهای مکتوب سلســله جلسات مباحث شــرور (کرونا) و زیست مؤمنانه در
کانال معاونت پژوهش؛
•مشــاوره آنالین و غیرحضوری پژوهشی به اعضای انجمن ،توسط مشاور ،جناب آقای
دکتر بهشتی مهر.
دکتر بهشتی مهر و گروه های 4گانه پژوهشگران.
انجمن

برنامههای
مشترک

کارگاهها

نشستها

کارگاه آشنایی

سیر تطور

با مفاهیم و

تشکیک در

اصطالحات

اندیشه حکمی از

فلسفی کالمی

فارابی تا صدرا

بازدید علمی

تعداد
تعداد
جلسات
تعداد محفل
جلسات
شورای
علمی
راهبردی
منتخب

4

نشست نگرش

فلسفه و کالم

22

جدید به
سرنوشت و اختیار
انسان

کالم

کارگاه

موضو عشناسی

منبعشناسی کالم

علم کالم

بازدید از بنیاد
تحقیقاتی
فرهنگی امامت

20

20

24
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•برگزاری سلسله کارگاه های آموزش عملی مقاله نویسی پیشرفته با حضور جناب آقای
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کارگاه
مسئلهشناسی
تخصصی کالم
آشنایی با نرمافزار
پژوهیار

ݕ ݬ ݪٮ ݧ ݒݩ ش
ݠݠمروݣݣهی� ݬݔىعݠه
ک ݣݣ
الݣ

سلسله جلسات
درس خارج
کرونا شرور و

▪ دو فصلنامۀ (داخلی) ▪ سال اول _ شماره اول ▪ زمستان 1399

زیست مؤمنانه
(مجازی)
سلسله کارگاههای
آموزش عملی
مقاله نویسی

منبعشناسی علم
کالم
بحران کرونا
و الهیات رنج
(آنالین)

2

10

(سال )99

(سال )99

