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 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن، یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 *** 

 تاب ک  سیتدر  روش

 اساس  عنوانبه   مظفر  خیش   هک  یحاتیتوض  هک  معنا  ن یا   به  :تطبیقی  س یتدر   روش  .1
  با   دارد   مخالفت  محمدآل   با  هک  ییجاها   در  سپس  و  مطرح،  است  ردهک  ارائه  عه یش  ۀدیعق
 . شود سهیمقا اندفرموده  انیب ها آن هک یحق

  قائم  هک  را   سائلی م  است،  پنهان  و  پوشیده  ما  برای  محمد آل   انات ی ب  ه ک  آنجا  از  .2
  و  پرسید   میخواه  ایشان  از  نداریم ها  آن  از   اطلعی  ما  و  است  نفرموده  مک مح  محمدآل

 . ماند م یخواه ـفداه  ارواحناـ  ایشان  یسو  از پاسخ   منتظر

  « تابک»این    در   شدهمطرح   موضوعات بیشتر    به   تا جایی که امکان دارد  اللهشاء ان  .3
آنان    ه ک  صورتی   آن   به،  دیتقل   به   اعتقاد  ا ی  د یتقل   موضوع  ی استثنا  به   ؛ شد  خواهد   پرداخته

  . رسید  خواهد  انجام  به  موضوع  ن یا   برای  اختصاصی  ایمطالعه   زیرا   ؛اند ردهک  م یترس
  ۀ دربار   ندارد   اعتقادات  با   ی ارتباط  هک  ی مباحث  از  ی برخ  به   پرداختن   جایبه   بسا  چه  ن یهمچن 

 شود.  داده  بیشتری  ات حیتوض  هستند  شتریب  ی بررس ازمندی ن  هک یمهم مباحث

  تا  شد خواهد ارائه متعادل یلک شبه  اللهشاءان شودیم  مطرح د یعقا س یتدر  در آنچه .4
ُبعد    دو  بین  ،اعتدال  و  یرو انه ی م  نیا   و  ،باشد   متناسب  اول   ۀمرحل  در  تطبیقی  سیتدر   با
  د ی شد  ییگوخلصه»  و  « است  دیعقا   درس  مقدماتی  مراحل  مناسب  هک  یعمق  و  توسعه»

  به  باید  . رسید  خواهدبه انجام   «ماندی م  یباق واضحنا  ا ی  مبهم  یلک شبه  موضوع  هکطوری  به 
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  دانشجو   از  امتحان   در  شودی م  گفته  ا ی  نوشته   درس   در  هرآنچه  داشت:  توجه  تهک ن  کی
ها  آن  از   ه ک  بندهایی   مقابل   در  را   «اطلع  جهت   صرفا  »  عبارت  برادران  و   ، شودینمخواسته  

  مطالب  خواهان  ه ک  گذاشتم  یسانک  ی برا   را   بندها  نیا   بنده   ؛ دید   خواهندخواسته نخواهد شد،  
 . هستند یشتر یب

  در   مظفر   خ یش   کلم  در   شدهمهم مطرح   سائل تمام م  رد ک  خواهم  تلش   اللهشاء ان  .5
به همان صورت  ـ   و   باشد  فهم قابل   برادران،   توسط   همطالع  هنگام  تا را توضیح دهم    تابکاین  

  نداشته   وجود  تابک  کلمات  با  مطالبتطبیق    رارک ت  به  یاز ین  ـی حوزو ی  هادرس   درمرسوم  
 باشد. 

  ۀ فیخل  همراهبه   حرکت  در  ه ک  پرداخت  م یخواه  ی مهم  م ی مفاه  به  درس   ن یح  در   یگاه  .6
  این   دربارۀ   یلی تفص   بحث  به   ندارد   یضرورت  ...  است  سودمند  مؤمن   ی برا   شنی زم  در  خدا 

مطالب    و  شود،   پرداخته   میمفاه گاه  هدف   با  گذرا،  صورتبه   فقطاین    توجه   و  بخشییآ
 شد.  خواهد ارائه نامؤمن

  در  ـیتعال اللهشاءانـ  هک شد خواهد مطرح یاالتؤس تاب،ک از فصل  هر انیپا  از پس .7
  ی برا   یامتحان  االتؤس  شناخت  به  کمک  و  موضوع  هر  انیپا  از  بعد  مهم  اتک ن  شناخت
 . بود خواهد  سودمند برادران

 *** 



 :درس اول

 شناخت  و نظر دقت  بارۀدر  ما ۀد یعق -1

 مقدمه:»

 : شناخت ونظر دقت  بارۀدر  ما  ۀدیعق -1

  به ،د یبخش عقل   ما   به  و  داد   رک فت توانایی  ما   به یوقت  متعال   خداوند   م ی معتقد  ما
  ر یتدب   و  متک ح  در  و  ،تأمل   نعشُص   آثار  در  و  ،رک تف  او  نشی آفر   در  ردک  امر  ما

  :فرمایدمی   متعال  خداوند   م.ی نک  ر تدبّ   یانفس  و  ی آفاق  ی هانشانه   در  مشک مح
  ُفِسِهم    فی   وَ   اْل فاِق   ِفی  آیاِتنا  َسُنریِهم ن 

َ
ی  أ هُ   َلُهم    یَتَبیَن   َحتَّ نَّ

َ
َحق    أ   زودی )به  1ال 

  برایشان  تا   داد  خواهیم   نشان   ایشان  به  هایشاندل  در  و  هاافق   در   را   خود   هاینشانه 
  این   با   نندکمی  تقلید   خود   پدران  از   ه ک  را   سانیک  و  ؛ (است   حق   او  ه کشود    روشن
ِبُع   َبل    قاُلوا   است:  فرموده  وهش ک نخود    سخن َفینا  ما  َنتَّ ل 

َ
وَ   آباَءنا  َعَلیهِ   أ

َ
  اَن ک  َلو    أ

ِقُلوَن   ال  آباُؤُهم     آن  بر  را   خود  پدران   هک  چیزی  از  هک بل  »نه،  )گویند: 2َشیئا    یع 
  ؛اند(ردهکنمی   کدر   را   چیزی   پدرانشان  هرچند  آیا   نیم.« کمی   پیروی  ایمیافته 

  3« بی بالغ  رجم»  و  ، گمان  و   ظن   از   هک  است   فرموده  وهش ک ن  را   یسانک  ن یهمچن 
ِبُعوَن   ِإن    :فرماید می  و  نندکی م  یرو یپ  دخو ن  ِإالَّ   یتَّ   گمان   از  جز  )اینان 4الظَّ

 
 53فصلت: . 1
 170بقره: . 2
 . )مترجم( از روی گمان و ظن بدون دلیل و برهان. رجم بالغیب: 3
 66یونس: . 4
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 . ند(نکنمی  پیروی 

  آفرینش  در  نظردقت   ه ک  ماست   هایعقل   این  هک  است   این   ما   اعتقاد  حقیقت   در
  در   است  ردهک  الزم   هک  طور   همان  ،است  ردهک  الزم  ما   بر  را   جهان  خالق   شناخت  و

  صورت   این  در  نیم. ک  نظر  اشمعجزه   در  نیز  و  است  نبوت   مدعی  هک  سیک  ادعای
  صاحب  دیگران  این   ندکنمی   فرقی   و   نیم ک  تقلید   دیگران  از   بارهاین در   نیست   صحیح 

  پیروی   و  ر ک تف  به  نسبت   ریم ک  قرآن  در   هک  هایی تشویق  باشند. مقامی    و  منزلت   چه
  ه ک  ،آمده  هاعقل  در   فطری  آزادی   این  بیان   برای  فقطاست    آمده  معرفت  و   علم  از

  و  شناختی  استعداد  برای  یهشدار   عنوانبه   نیز  و  دارد،   تمطابق  آن  با  ُعقل  آرای
  و  هاذهن   برای  ای گشاینده   عنوانبه   و  اند شده   سرشته   آن  بر   هاجان   که   تفکری
  صحیح  بنابراین   ؛است  آمده   کندمی  اقتضا   هاعقل  ماهیت   آنچه  به  کردنشمتوجه 
  دیگری   شخص   هر   یا   ان مربی  از   د تقلی  به   یا   ند ک  غفلت  اعتقادی   امور   در   انسان  نیست 
  قرآنی،   متون  با   شدهتأیید   عقلِی   فطرت   حسب   به  است  واجب  او   بر  ه ک بل  باشد؛   متکی

  از   اندعبارت ها  آن  ترین مهم   و   شودمی  نامیده   دین  اصول  هکـ   اعتقاداتش   اصول   در
  در   سکهر   و   ؛نماید  تدبر   و  دقت   و   تأمل  و  کنکاش  ـمعاد   و  امامت  و  نبوت   و  توحید 
  دور  بسیار   راست  راه   از   ند ک  تقلید ها  آن  امثال   یا   خود  پدران  از   اصول،   این   به   اعتقاد

 داشت.  نخواهد  ایبهانه  هرگز  و است شده منحرف و

 : داریم ادعا  دوما  خلصه طوربه  اینجا  در

 دیگران   از  تقلید   نبودنجایز   و  ،عقاید  اصولناخت در  ش  و  نظردقت   وجوب  :اول
 اصول.  این  در

  از  ، آن  به   علم  یعنی   است؛   عقلی   باشد،   شرعی  ه ک آن  از   پیش   وجوب،   این   دوم:
  متون  با  عقل،  داللت  از   پس  هک  است   صحیح  هرچند  ؛شودنمی   گرفته  دینی  متون
  و  شناخت  ضرورت  به   نسبت  عقلی  کدر   جز  چیزی  عقلی  وجوب  و  ؛شود   ییدأت   دینی
 پایان.  « .نیست اعتقادات اصول در اجتهاد  و رک تف لزوم
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 توضیح
  و   ،خالق  صفات  و  خالق  به  مربوط  مباحث   به  ،آن  در  هک   است  علمی  لم:ک  یا  عقاید  علم

  علمای  معمول طوربه  پردازد.می است واجبها آن  به داشتناعتقاد  که باحثیم طور کلیبه 
به    گیریموضع   تعیین  با  را   خود  اعتقادی  هایبحث   ،لمک   و   دین  اصول  شناختنسبت 

  آغاز ها  آن   تحصیل   در  شدهاستفاده   هایمشیخط   تعیین   و   دینی   شناخت   این   ابزارهای 
 از:  ندا عبارت  شناخت سبک در  شدهاستفاده  های روش ترین مهم  طور کلیبه   نند.کمی

   کند.می اتخاذ  شناختتنها روش  عنوانبه  را  تجربه  )تجربی(:  گرایانهمادی  رویکرد .1

  به  توجه  با  و  ؛است  عقل  بر  مبتنی  شناخت،  روش  هک  معنا  این  به  :گرایانهعقل   رویکرد  .2
  مثل    ؛ بود  خواهد  متفاوت  نیز  روش  خود   حتی   و   ادله  این   خود   عقلی،   ۀادل  مقدمات   اختلف
  به ...  و   است؛  متفاوت  لمین ک مت  روش  با   که   دارند  را   شانخود خاِص    معرفتی  روش   فلسفه

 ترتیب.  همین 

  و   شفک  هایروش  بر  مبتنی  پیداست،  نامش  از  که  طور   همان  شهودی:  رویکرد  .3
  پیش   در  را   روش  این  هستندها  آن  طریق   بر  هک  سانیک  و  عرفان  علمای  و  است،   شهود

 گیرند.می

  «دینی  »متن   از  معرفت  و  شناخت  هک  دارد  تأکید  نکته  این  بر  : متن  بر  مبتنی  رویکرد  .4
  برداشت  و  فهماساس    بر  رویکرد  این  طرفداران  هک  روشی  به   توجه  با   البته   شود؛می   برگرفته

 . گیرندمی پیش   در دینی متن  ظاهر با   برخورد  در خود،

 دینی  معرفت  در  ی عقل روش  اتخاذ 
  نیمک   مشخصرا    دینی  معارف تحصیل    در شده  رویکرد شناختی اتخاذ   بخواهیم  اگر   حال

  دامک  شیعه  او،  نظر  از  ببینیم  و  نیمک  سؤال  است  رسیده  آن  به  مظفر  شیخکه    اینتیجه   از  و
  دلیل   همین   به   است؛   بوده  عقلی   روش دانست  خواهیم   قطعا    ؟ است  گرفته  پیش   در   را   روش
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  شناخت   آوردنتسدبه   عقلی،  نظر   از   یعنی )  است  عقلی   واجبیک    «معرفت»  است   معتقد  او
هایی  محرک   تمام ها  آن  نظر   از   و  ؛ است(   واجب  انسان  بر دارد    طارتبا  او  به   آنچه   هر   و   خالقاز  
[  است  آمده  آن  ضرورت   و   دین  شناخت  برای   سنت   و   تابک  در   هک   چیزهایی   ۀنندکیید أت  ]صرفا 

  در  ، کهانسان  عقل  به   مستند  کادرا   یعنی  عقلی  وجوب  و ؛ است  ردهک  واجب  عقل  هک  است
 .گیردقرار می است  روایت یا  خدا  تابک  از ایآیه به  مستند هک شرعی  وجوب برابر

  )مثل   است  کرده  درک  را   آن  و  ه ردک  مک ح  »شناخت«  بودنب جوا   به  عقل  چگونه اینکه    اما
ها آن   از نظر   ، دعوتش(  شروع  هنگام  نبی   راستی   و   صدق  معرفت  و   ، خدا   شناخت   بودنواجب

 : است دلیل دو به

  شناخت  دنبال به که انسان    ی صورت  در   ه: ک  توضیح   این   با   ؛ احتمالی  ضرر   دفع   قاعدۀ  :اول
  پس  ؛است واجب َعقل    آن دفع باشد، بزرگ ضرر این اگر  و ،شودمی متضرر آخرت، در نرود

  این   ازها  آن  از  برخی  شود.  جلوگیری  احتمالی  ضرر  آن  از  تا  است  عقلی  واجب  معرفت،  طلب
  گویند می   هک  طور   آن  و  ، نندکمی   تعبیر   « ضرر  دفع   و   منفعت  کسب   ۀغریز»  به   عقلی،  دلیل

 آید.می  )بنده(  «عبد» ُبعد  از اینجا  در عقل مک ح

  « منعم»  سبحان  خدای  ه:ک  توضیح  این  با  ؛دهنده()نعمت   ُمنِعم  شکرگزارِی   وجوب  دوم:
  و  زشت   او،   حق   و  رک ش  ردنکضایع   و  ، وک نی  او  ر ک ش  زیرا   ؛واجب   «منعم»  رگزارِی ک ش  واست  
  م ک ح  ؛ است  آن  ردنک نضایع   و  او  از   رگزاری ک ش  برای   فقط  معرفت  طلب   نتیجه   در   ؛ است  قبیح 
  ـمظفر   شیخ  جمله  ازـ   لمک   علمای  نظر  به   علوه،به   ؛است  «خالق»  عد بُ   از  جا این  در  عقل

  »کنکجاوی«   ۀغریز  یعنی  انسان  خلقت  و  فطرت  با  مطابق  معرفت،  وجوب  به  عقل  مک ح
گاهی  به   )میل   مسائل   دیگر   و   خالق   شناخت  بودنواجب   به   عقل   مک ح   پس   است.   ( آ

  .است غریزه  این با  مطابق اعتقادی، 
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 اعتقادات  در   تقلید  و اجتهاد 
  ل ئ)مسا  اعتقادی   اصول  شود: می  تقسیم   بخش   دو  به ها  آن  نظر   از  اعتقادی   امور
  ل ئمسا  مثل   نیست؛  اصول  از   هک  اعتقادی   امور   و  ...  امامت  و   نبوت  و  توحید   مثل  اساسی(

ها آن   نظر   از   شد  خواهد  روشن   که)  اصول  گویند: میها  آن  .هاآن  مانند   و  رجعت   و  ، قدر   و  قضا
  و  تأمل   و   اجتهاد  و  نظر  باها  آن  شناخت   و  باشند،  داشته  عقلی   دلیل  باید  است(   اصل  پنج 

  نیستند   اصول   جزو  که   اموری   اما   نیست؛   جایز ها  آن  در   تقلید  و  شود می  حاصل   تدبر   و   رک تف
  ؛ دنشومی   نامیده  1« شنیداری  ۀادل»  ه ک  شوند   برگرفته   روایت(  یا   )آیه  «قطعی  نص»  از   دنتوانمی
ها  آن  نظر   از   علت   باشد؟   داشته   دلیل   باید چرا    و  ؟ نیست  جایز   اعتقادی   اصول  در   تقلید   چرا   اما

 : به گرددبازمی 

  امور  جمله   از  «معرفت»  ولی  ؛است  واجب  اعتقاد  اصول  در  یقین  و  علم  آوردندستبه   .1
  داشت   دقت  آن،  در  باید ناگزیر  پس ؛نیست  باشند نداشته یاختلف  آن  در  ُعقل هک  ضروری

  نخواهد   ایبهره   ، گمان  و  ظن   از   بیش  ، اصول  در   تقلید   زیرا   نمود؛   اجتهاد   شناختش   در   و
 .داشت

  سخن  پذیرفتن   معنای به   تقلید   زیرا   نیست؛   جایز   اعتقادات  دیگر  و  خدا   شناخت   در   تقلید   .2
  باشند  متفاوت  ،اعتقادات  در   لیو   مساوی  علم،  در  مردم  اگر  حال  .است  دلیل   بدون  ،دیگری

  امور )  متنافیات   اجتماع  معنای به   این   هک  ، شود   معتقد   اعتقادات  آن   ۀهم   به   باید   یا   لفک م
شدن  معتقد   صورت،   این  در  و  ، شود  معتقد   اعتقادات  آن  از  بعضی  به   یا  است؛  یکدیگر(   منافِی 

  دوم  حالت   مرجح.  وجود  بدون   یا  ،است  مرجح   وجود  بر اساس  یا   ،اعتقادات  آن  از   بعضی  به
  این   و  ؛مرجح   وجودبا    ترجیح  ماندمی   پس  . خواهد بود  مرجح  نبدو  ترجیِح   زیرا   ؛ است  محال
  در   که  است  مطلبی  این  ماست.   ۀخواست  و  مطلوب  همان  و  دیگر،  چیز  نه  و  است  دلیل  همان

 
 ادلة السمعیة.  - 1
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 است.  شده  اشاره آن به   حلی علمه « عشر حادی باب  شرح » تابک

ِبُع   َبل    قاُلوا   :تعالیحق   سخن   این   مثل  ؛ قرآن  در   نا مقلد  وهش ک ن  .3 َفینا  ما  َنتَّ ل 
َ
  َعَلیهِ   أ

وَ  آباَءنا
َ
ِقُلوَن  ال آباُؤُهم   اَن ک َلو   أ   آن بر  را  خود پدران هک چیزی از هک بل »نه، )گویند: َشیئا    یع 
  آیه:   این   و 1، (؟اندردهکنمی  ک در   را   چیزی  پدرانشان   هرچند  آیا  نیم.«کمی   پیروی   ایم،یافته 
  ا  قاُلوا   َبل نا  ِإنَّ ة    َعلی   آباَءنا  َوَجد  مَّ

ُ
ا  وَ   أ َتُدوَن   آثاِرِهم    َعلی   ِإنَّ   آیینی   بر  را   پدرانمان  ما  )گفتند:  ُمه 

  2. (ایمیافته   راه آثارشان  از  پیروی با   هم ما  مسلما   و یافتیم 

  ی انصار  یمرتض  خ یش  مثل ها آن از  یبعض   ولی ؛ باشد ل یدل با  د ی باو معرفت   شناخت  پس
  اند، کرده   بسنده ،باشد  بوده  دی تقل  راه  از  اگر  حتی  ، علم  حصول  به  فقط  ،یخوانسار   محقق  و

 : است گفته یانصار  خ یش ندارد.   وجود ،آن از  شیب  ای بر  دلیلی ها آن نظر  ازو 

  به  ، باشد  بوده  استدالل  و  نظر دقت   محصول  ، معرفت  و  شناخت   ستین   الزم»
  ت یاک ح  دیگر  یبرخ   از  که  حالی  در   ؛اندرده ک  حیتصر   تهک ن  نیا   به   یبرخ  که  صورتی  آن

 « .باشد د یتقل  راه از  اگر حتی شود، حاصل علم   است الزم  هک شده

 واجب  شناخت   مقدار 
  است،   واجب  َعقل    ،ی اعتقاد   اصول   معرفِت   و  شناخت   گرفتند   نتیجه ها  آن   ه ک آن  از   پس

  هک  گرددی م  روشن شود،ی نم  بسنده   د یتقل   به   آن  در  و  باشد  ل یدل  و  نظردقت   با   د یبا  معرفت  و
  ی عنی)   واجب  ل یتحص   برای   یا مقدمه   را یز   است؛  واجب  ز ین   لف ک م  بر   اجتهاد   و   نظردقت 

 . است معرفت(

  واجب معرفت  این  تحصیل ی ابزارها  و است؟  مقدار  چه یافک معرفت و شناخت  :سؤال

 
 170بقره: . 1
 22زخرف: . 2
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 هستند؟  ییزها یچ چه

  لیدلـ   یعقل  ل یدل  با  اعتقاد   اصول  به   علم  شدنحاصل  ، مطلوب  دهند: ی م  پاسخ   هاآن
  ی احتمال  ضرر   آن،  ق یطر   از   هک  ی مقدار   به  است  ـل یدال   دیگر  ای   یعقلن  ، یلمک  ،یفلسف

  اما   .است  مستحب   آن،  از  بیش   مقدار  و  ؛ شود  انجام  منعم  به  نسبت  ی رگزار ک ش  و  ،برطرف
  واجب  خواص  بر  ،بیاید   دست  به  باطل  اهل  شبهات  به   پاسخ  برای  باید  هک  ی معرفت  و  شناخت

 ند. یگوی م طورنی ا ها آن  .نیست واجب همگان بر  یول ، رندیفرابگ  را  آن باید  هک است

  از  یک ی  العامر،فارس  خی ش  )مثلها  آن  از  یبرخ  «یتجرب  و  یحس  شناخت»  دربارۀ  اما
  د نیگوی م  د(یالجد  ثوبه   یف   ةیاالمام  عقائد   عنوان  با   خود   تابک  در   ه یامام  د یعقا   تاب ک  شارحان
  ؛ است  شده   شمرده   ز یجا  ، یاعتقاد   امور   بر   استدالل   برای   ی تجرب  و  یحس  شناخت   از   استفاده

  با   خود  تابک  در   هیامام  دی عقا  تابک  شارحان  از  یک ی  یخراز   محسن  دی س  )مثل  گرید  یبرخ  و
 اند.ندانسته  ز یجا را  یتجرب  و یحس شناخت  به ردنکبسنده ة(یاالله المعارف ة یبدا  عنوان

 شود؟ یمبسنده  خدا   یخلفا  اتیروا   و خدا  تاب ک به ،اعتقادات اثبات  برای  عقیده،  در  ایآ

  از  معرفت  کسب  ،شناخت  و  معرفت واجِب   مقدار  شدنمحقق   ایبر   اند:داده   پاسخها آن
  و   منطق   علم   و  گرداَند؛می  الزم   را   «دور»  را یز   ؛ نیست  ز یجا  ( یتعبد   )معرفت  ینی د  متن   ق یطر 

  ک ی  اثبات  ای   خالق،   خودِ   سخن   با   خالق  اثبات   پس  اند.ردهکثابت    را   « دور»  بودن محال   فلسفه
شدن  متوقف   مستلزم  را ی ز   ست؛ین   درست  است  نشده  ثابت   نبوتش   هک  پیامبری   سخن   با  دهیعق

  ل یدل  با   نبوت   و  »خدا«  اثبات  از  پس   ؛ یآر   است.  محال  ن یا   و  است،   خودش  بر  زیچ   کی
 . کرد استفاده اعتقادات از ی ار ی بس اثبات  یبرا  )متن(  »نص« از توانی م ،یعقل

 شود؟ی م بسنده ، عرفان و  شهود  و شفک روش  به  اعتقادات،  در  ایآ

  یخال و  ، مند نیست()قاعده  است منضبط غیر ی روش نی ا  را یز  است؛  یمنف پاسخ   اندگفته
 . نیست  اشتباه و خطا از
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 ند! کیم ن ییتع  را  نید  ۀپنجگان اصول عقل، 
 است: گفته شمارد برمی را  ن ید اصول از  اصل چهار ه ک یحال در مظفر

 اصول   هکـ   اعتقاداتش  اصول  در  ...  مکّلف(  بر  )یعنی  است  واجب  او  بر  هک بل»
  ـمعاد  و  امامت  و   نبوت  و  توحید   از  اندعبارت ها  آن  ترینمهم   و  شودمی  نامیده   دین

 «.نماید تدبر  و دقت  و تأمل و کنکاش

  را   ة( یاالله  المعارف  ةی بدا   در   یخراز   )مثل   تاب ک  شارحان  از   یبرخ  رتیغ  گفته،  نیا   و
  عنوانبه   را   »عدل«   و   ،ت یتبع   مشهور   از   مظفر،   بود   بهتر   اندگفته ها  آن  و   است،   خته یبرانگ 
 . کردمی  اضافه  پنجم اصل

  انجام   را   ن ییتع   نیا   ی سکچه   و  ؟اندشده   نیی تع  اصل  پنج   ،د یعقا   اصول  چگونه  :سؤال
 است؟ داده

  ای بر   ی لیدل  که   است  ردهک  اعتراف   ی ستانیس   سید   به  وابسته  ی اعتقاد  یهاپژوهش   زکمر 
 اند: گفته ها آن ندارد.  وجود آن

  ،اصل  سه  ا ی  چهار   ا ی  پنج   ، ن ید  اصول  تعداد   ن ی همچن  و   ن ید   اصول  اصطلح»
  دیتوح   به   تینها  در   یهمگ   هک نیا   لیدلبه   اصل،  یک  به   تنها   اصول   بازگرداندن  ای

  ۀ هم  یعلما  بین  درها  آن   یساز اصطلح   و  علما  مباحث   جمله  از  ،گردندبازمی 
  کی  درخواست  و   دی ایب   یمدع  کی   هک  ندارد  ییمعنا  جهینت   در  ؛است  یاسلم  مذاهب

   : گفته این آدرس « .دباش  شده رکذ آن در  گانهپنج   اصول هک کند  ی تیروا  ا ی هیآ
http://www.aqaed.com/faq/3267 

 :گفته است یشهر ی ر  محمد  خ یش و

  م یافت ین صریحی اری مع ای  مخصوص لیدل ف،ی شر  ث یاحاد و می ر ک قرآن در ما»
 توان می   که  یار ی مع  تنها  . کند  متمایز   نی د  فروع  از  و  تبیین   ما  برای  را   نید  اصول  هک

http://www.aqaed.com/faq/3267
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 «.است یعقل ار یمع رد ک ارائه خصوص  ن یا  در

ها  آن  یمرتض   دیس   و   دارند  گرید  یلک شبه   ایگانه پنج  (ی سن  یلمک  ۀ فرق  کی )  معتزله
 : ه استگفت  وی شد  پرسیده   «تعداد» از  یوقت ؛ واست کرده  بررسیو  داده حی توض را 

  اصول   این  ،اندشمرده   اصل  پنج  را   ن ید  اصول  که  ن یلم ک مت  های نوشته   طبق»
  و  معروف  به  امر  و  ن،ی منزلت  نیب   منزلت  ،دیوع  و  وعد  عدل،   د،یتوح  :از  اندعبارت 

 «.اندردهک ن  رکذ را  نبوت  و ؛ رک من از  ینه

 است.  معتزله دگاهید  نیا  ه ک است روشن و

   :است گفته  ،اندردهک ن  رکذ را  امامت و  نبوتها آن هک  معتزله  بر گرفتنال ک اش از پس او

  و  ، دانسته  عدل   و   دی توح  اصل  دو   را   ن ید   اصول  ن یخر أمت  از   یبرخ  بسا   چه  و»
 « .اندداده قرار  عدل  ابواب جزو  را  شدهگفته  اصول ریسا

 است.  ردهک ر کذ زی ن  یطوس خی ش  هک است اینکته  همان نیا  و

  انیب   عه، یش   نظر  از  ی امروز   ۀشدشناخته   لک شبه   را   گانهپنج   اصول  هک  یسک  نیاول  اما
  از   خود  یهاتاب ک  در  یهجر   هشتم   قرن  شروع  و  هفتم  قرن  اواخر  در  یحل  علمه   ،ردهک

  و   ؛ است  رده ک  یرو یپ  او  از   خود   ل ئرسا  در   یکر ک  محقق   وبوده،    « عشر  ی حاد  باب»  جمله
 گران.ید  نیهمچن 

 *** 

  گفته «معرفت و »شناخت خصوص در خود عقاید در مظفر  شیخ که مطالبی بندیجمع
 است:

 است. واجب عقلی، نظر  از معرفت،  .1

 .است دلیل  نیازمند نتیجه   در و نیست  بدیهی  و ضروری معرفت، این .2
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  « دلیل»  مقدمات  و  ابزار  و  ،است  عقلی  ، اعتقادات  بر  استدالل  در  شدهاستفاده  رویکرد  .3
  یا  ،ییقل عُ   یا   لمی ک  یا باشد   فلسفی  ندکنمی  فرقی ؛است  عقلی   نیز  رساندمی   معرفت  به   هک

 . دالیل از نوع دیگر

  نظردقت   و  اجتهاد   با  باید  اعتقادات،  اصول  و  نیست  صحیح  عقاید،   در   تقلید   به  اعتماد  .4
 . آید دست  به

  تاب ک)  شنیداری   و  سمعی  ۀادل  بر  تکیه  ، یاعتقاد   مسائل  برای   استدالل   در  همچنین  .5
 ست. ین  حی صح سنت(  و

  اصل را   چهار   مظفر  شیخ  که )  است   اصل  پنج   ،عقلی  تعیین   با   اعتقاد،   و  دین   اصول  .6
 (. است هردک رکذ

 اللهشاءان   ...  دارند  سخنی  مهم   ۀ مسئل  این  در   محمدآل   قطعا    و  ،هاستآن   سخن  این
 العالمین.  رب لله  الحمد  و رد.ک خواهیم  بحث خصوص  این  در بعدی  ۀ جلس در

 

 : اول درس  ۀخلص

 واجب   َعقل    دین،  اصول  دیگر  و  خدا   شناخت  که  بود  این   مظفر  شیخ  کلم  مخلص
  براهین   بر  یک مت  عقلی  روش  ،شناخت  این  تحصیل  راه  در  شدهاستفاده  رویکرد  و  ،است
  با   ؛ گیردمی  قرار   بحث  مورد  منطق  علم  در   ه ک  است  ارسطویی  منطق   شروط  برحسب   ،عقلی

  د. نرسانمی   عقاید  در   مطلوب  یقین   به   را   انسان  ایادله  و  براهین  چنین  فقط   هک  استدالل   این
  در  جایگاهی  هیچ   سبحان  وندخدا   وحی  و  ، است  عقلی  معرفت،  تحصیل  راه  و  معرفت  پس
 ندارد.  آن
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 درس دوم:

 دینی  معرفت   در  درست  نظر  - 2

ُت   ما  وَ   فرماید:می  تعالیحق ِجَن   َخَلق  َس   وَ   ال  ن  ِ
ُبُدوِن   ِإالَّ   اْل    را   انس   و  جنو  ) 1ِلیع 

  که  طور   همانـ   جان یا   در»عبادت«    از   مقصود  و  ، نند(ک  عبادت  مرا   هک این  برای  جز  نیافریدم 
 است.  معرفت و  شناخت  ـشده  تیروا  محمدآل  از

  از   مقصود  هک  است  ن یا   یاساس  سؤال  است،  بوده   نشیآفر   از   هدف  معرفت،  که  آنجا   از  و
 ؟ چیست آن تحصیل   راه و آن منبع و  ؟ستیچ « معرفت»شناخت و 

  مثل   ی بشر   علوم   به   کردنپیدا   شاخت   ، جان یا   در   «معرفت»  از   منظور   که   نیست   تردیدی 
  ه ک بل  ؛ نیستها  آن   مانند   و   فلسفه   و   منطق   و   زبان   علوم   و  یشناسست یز   و   ی میش   و  ک یز یف

  هدف   میا ه دانستما    هک ن یا   با   ؛ و است  آن  به مرتبط  مسائل  و   سبحان  وندخدا   شناخت   ، منظور
  نشی آفر   از  هدف   تواندیم   چگونه   انسان  را یز   شود؛ ینم  متوقف  سؤال  اما  ست،یچ   نشی آفر از  

 بشناسد؟  را  سبحان پروردگار  و سازد  محقق  را  خود

  بندگانش،   در  خدا   هایحجت   ماییم»  د: یفرمایم  پرسش  این  به   پاسخ   در  صادق  امام
  آن   از  ه ک  خدا   وجه  و  علمش،  بر   خازنان   و  اش،وحی   بر  او  امینان  و  خلقش،  بر  او  گواهان  و

گ  قلب  و  او،  گویای   زبان  و  آفریدگانش،  در  خدا   چشم  و  شود،می   بخشیده   ه ک  او  درب  و  او،  اهآ
  خدا   ما   با  فقط  .او  راه  به  نندگانکدعوت   و  او،  امر  به   عاملن  ماییم   و  ؛ ندکمی  داللت   او  هب

  اگر   و  ،هستیم   خدا   بر  نندگانکداللت  ما  .شودمی   عبادت خدا   ما  با فقط  و   شود،می  شناخته 

 
 56ذاریات: . 1



 انتشارات انصار امام مهدی .................................................................................................................................. 24

 1شد.«نمی   عبادت خداوند  نبودیم ما

  مطهرش   و  ک پا   خلفای  طریق   از   خداوند،  شناخت   که  کندمی   بیان  صراحتبه   فوق   متن
  از   سبحان  وندخدا   شناخت  و  ، خداست  ۀ ساخت  و   صنع  خدا«  ۀ»خلیف  زیرا   شود؛می   انجام
  از   غیردیگری    شناختی  روش  هرگونه  و  ،خداست  با  خدا   شناختمثابه  به  ،خدا   ۀخلیف  طریق

  صادق  امام  .بود   خواهد  یدیگر   چیز  شناخت  هک بل ؛شودنمی  منجر  خدا   شناخت  به  این،
  فقط   !است؟  موحدی  چگونه  ه، شناخت  خدا   غیر   با   را   خدا   پنداردمی   هک  سیک»  :است  فرموده

  ه نشناخت  خدا  با   را  خدا  هک  سیک و  ، است شناخته  را  خدا  باشد شناخته  خدا  با   را  خدا که  سیک
  ه ک  چیزی   به  ند ک  گمان  سکهر   ...   است   شناخته   را   دیگری  چیز   ه ک بل  ،نشناخته   را   او  باشد 
  ندکنمی   کدر   را   چیزی  مخلوق   . است  شده  گمراه  معرفت  ]طریق[   از   دارد   ایمان  شناسدنمی 
 2« . ...  خدا  طریق از مگر شودنمی   کدر  خدا  شناخت و ، خدا  طریق از مگر

  گر ید  یسؤال  به  پاسخ  در   شودی م  باعث   بیتاهل   لماتک  در   ارک آش  قت یحق  نی ا   به  توجه
  م؛ینشو   ی اد یز   ی سخت  دچار  سازد« یم  محقق   را   انسان   خلقت  هدف   ه ک  شناختی   »منبع   ۀ دربار 

  با   درست   معرفت   ه ک  است  زاللی  و   صاف   ۀ چشمسر   همان  خدا(   ۀ)شناسانند  خدا   ۀ فیخل   را یز 
  منظورمـ   خدا   ی خلفا   زالل  ۀ چشم  ه ک  آنجا   از   و   دیگری؛   چیز  هیچ   با   نه   و   شودی م  سیراب  او
  و   ک پا   انسخن  قیطر   از  ـاست   طاهر  و   طیب  محمدآل  و  محمد  ،مشخص   طوربه   نجایا   در

  مشخص   «دی شه  دیز »  پسرشبرای    سجاد  امام  م ینی بی م  ،دشوی م  شناخته  طاهرشان
  ف یشر   اتیروا   از  فهمشان  نور  با   متناسب  محمدآل   ۀعی ش  مراتب  و   منازل  ه ک  دیفرمایم

  روی   از  را   علی   ۀشیع  مراتب  و  منازل  م!کپسر   ای»  د:یفرمایم  حضرت  آن  ست.هاآن
  روایات  فهم   با   و  ، است  روایت  فهم   همان   معرفت  زیرا   بشناس؛  معرفتشان   و  روایتشان   مقدار

 
 152توحید صدوق: ص. 1
 143توحید صدوق: ص. 2
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 1« . ...ندکمی  صعود  ایمان ۀدرج  باالترین  به  مؤمن هک است

  شکلی   هیچ  به  تواندنمی   ( است  آفرینش  از  هدف  همان   که )  اختشن   اینعلوه  به 
  عقاید   علمای  از  هک  طور  همان  )یابوده باشد    او  از  بیگانه  و  ،انسان  وجود  بر  عارضی  صورتبه 

  فطرتیهمان    عمق   از  الهی،  معرفت   است.  سک ع  بر   امل  ک  ه ک بل  ، باشد(  ضروری  غیر   شنیدیم 
  باقر امام از  هک است شده روایت  زراره از  است. سرشته  آن بر  را   مردم خداوند ه کآید برمی
دیَل   ال   رد: ک  سؤال  عزوجل  وندخدا   سخن  این   ۀ دربار  ِق   َتب  ِه   ِلَخل    خدا   آفرینش   )برای  2اللَّ
  خودش  شناخت  و  معرفت  بر  را   مردم»  فرمود:  امام  . (نیست   تبدیلی  و  تغییر  گونههیچ 

َخذَ   ِإذ    وَ   ردم: ک  سؤال   هی آ  ن یا   دربارۀ  د: یگو  زراره   «.سرشت
َ
  ُظُهوِرِهم    ِمن    آَدَم   َبنی   ِمن    ک َرب    أ

... یَتُهم    از »  فرمود:   ؟گرفت...(  را   نسلشان  آدمبنی   صلب   از  پروردگارت  هک  را   هنگامی  )و 3ُذرِّ
  با  را ها  آن   آمدند.  بیرون  ذره  همچونها  آن  و  آورد،  پدید  قیامت  روز  تا  را   او  نسل  آدم،  پشت
  را   خود  پروردگار  سکهیچ   شدنمی  چنین   اگر  و  ؛داد  نشانها  آن  به   را   خود  و  کرد   آشنا  خود
  شود؛می   آفریده   فطرت   بر اساس   مولودی   هر   : فرمود   خدا   رسول »  فرمود:   و   «.شناختنمی 
 4«.است شخالق جلعزو وند خدا  هک این دانستن یعنی

و    بالله  معرفة»  =  «= فطرت خدا   الله  فطرة»  نی بنابرا    لذا   و  ، خدا(  شناخت= معرفت 
  ( انسان  نشیآفر   هدف)  خدا   به  معرفت  هرگز  و  خداست  ۀ ساخت  و  نع ُص   معرفت،  و  شناخت

  صادق  امام  به  :گفت  ،است   شده  تیروا   میک ح  بن   محمد  از  .نیست  انسان  خود  ۀساخت
  بندگان   و  خداست،  صنع  از»  فرمود:  است؟  یسکچه   ارک  و  ساخته   معرفت،  ردم:ک  عرض

 5«ندارند.  ت معرف ساخت در ]نقشی[

 
 3االصول الستة عشر: ص. 1
   30روم:. 2
 172اعراف: . 3
 3ح 12ص  2کافی: ج. 4
 163ص  1. کافی: ج5 
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  دارد،   قرار   « معرفت  و  »شناخت   مقابل   نقطۀ   در   تکذیب(   و   )انکار   « ُجُحود»  ه ک  است  واضح
  هستند   انسان  قلب   در   آفریده  دو   (انکار   و  شناخت)  دو   هر  هک بل  ؛نیست  انسان  ۀ ساخت  نیز   آن  و
  همان  این  .شودمحدود می  امتحان  دنیای  در  «انتخاب و اختیار»  بهفقط    انسان  نقش  و

  معرفت   ۀدربار   امام  از   او  وقتی  ،نوشت   کالملعبد   به  صادق  امام  هک  است  اینکته 
  خدا )  بدان  پس  چیست؟  معرفت  پرسیدی»  فرمود:  حضرتکه    است  شده  روایت  .ردک  سؤال

  . است  مخلوق   ـاست   دل  در   جلعزو  وندخدا   نعُص   کهـ   معرفت  و   شناخت   ( ندک  رحمت   را   تو 
  دخالتی  دو  این   صنع  در  بندگان  و  ؛است  مخلوقـ  است  دل  در  وندخدا   صنعکه  ـ   زنی   ُجُحود
  تمایل   با  پس   برخوردارند؛   دو   این   از   یکی  آوردن دستبه برای    انتخاب   حق  از ها  آن  و   ،ندارند 

  فر، ک  به  تمایل  با  و  ،شودمی  عارف   مؤمن  ترتیب  این   به  و  کنندمی  انتخاب   را   معرفت  ایمان،  به
  توفیق   به   این   و؛  شودمی  گمراه   جاحدِ   افر ک  ترتیب   این   به   و   کند می  انتخاب   را   ناسپاسی   و   انکار
  واگذاشته ]به خود[    را   او  وندخدا   هک  است  کسی  برای  یخذالن   و  ،ستهاآن   برای  وندخدا 

 1« . ...  دهدمی پاداش و کندمی  عقاب  را ها آن تساب،کا  و اختیار  طبق خدا  پس  است؛

  است  ممکن  هک  اندفرموده   مقرر  را   حقیقتی  هدایت،  امامان  بلکه  ست،ین   نیا   فقط
  سبحان،   ی خدا   ندکیم  انی ب  ه ک  یقتیحق   ؛کند   زدهشگفت  را   ن یلم ک مت  وفیلسوفان    از   یار یبس

  لف ک م  شودیم  سبک  آن  با  معرفت  ه ک  یابزار   درخواست  ای  معرفت  ای بر   ل یدل  ۀ اقام  به  را   خلق
  ت یروا   یاالعلعبد   از   است.  گرفته   عهده   بر  را   ار ک  نی ا   شخود  سبحان   وند خدا   هک بل  ؛ نفرموده

  خداوند   ایآ   ند.ک  اصلح  را   امورت  خداوند»  ردم:ک  عرض  صادق   امام  به  گفت:  ،است  شده
  عرض   «.خیر»  فرمود:  «ابند؟ی   دست  معرفت  به   آن  با   هک   است  داده  قرار  یابزار   مردم  در
  و 2« ...  خداست   ۀ عهد  بر  بیان   خیر، »  فرمود:   « اند؟شده   معرفت  به   لف ک مها  آن  ا یآ»  ردم:ک

  معرفت  به   لفک م  را   بندگان  خداوند»  فرمود:   ،است  ردهک   روایت  صادق  امام  از   او  نیز

 
 227توحید صدوق: ص. 1
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 1« است. نداده قرار ها آن برای  معرفت  به  راهی و ،ردهک ن

  مردم   خداوند  ه ک  یفطرت  از   خارج   یز یچ  خدا«  شناخت»   هک نی ا   ؛است  واضح   اریبس  علتش
  ؛ است شده  خود  خلق  یبرا  معرفت  فلک مت ، مهربان پروردگار ن یا  و  ، نیست ، سرشته آن بر  را 

  از   پس  هک  را   ییهاراه  و  ندک  شانیبها  آن   یبرا   و  بگذارد  مردم   عقل  و  قلب  در  را   آن  هک این
  یک فقط به    انسان  فیلک ت  ؛ و سازد  واضح  اندازد،یمها  آن  اد ی  به   را   معرفت   معرفت،  یفراموش
  . «معرفت  »تکذیب  ردنک نانتخاب   از  است  عبارت  ،آن  وشود؛  منحصر می  ساده  اریبس  مسئلۀ

َخذَ   ِإذ    وَ   دم: یپرس  هی آ  نیا   ۀ دربار   صادق  امام   از»  :است  شده   نقل   زراره  از
َ
  َبنی   ِمن    ک َرب    أ

  در  معرفت»  فرمود:   حضرت   .آدم...(بنی   از   گرفت   پروردگارت هک  را   هنگامی   )و  2آَدَم...
  اگر   و  آورد.   خواهند   یاد  به   را   آن  روز   کی ردند.ک  فراموش  را   موقف  آن  و  شد  ثبت  هایشاندل
 3« ست.یک اشدهنده روزی  و خالق فهمیدنمی  سکهیچ  نبود،  این

  پس »  فرماید:می  ین مؤمنالامیر   خدا.  ۀخلیف  جز  نیست  سیک  ننده، کیادآوری   این  و
  گسیل   آنان  سویبه   هم  دنبال به   را   پیامبرانش  و   انگیخت، بر   میانشان   در   را   رسوالنش   خداوند
 او   ۀشدفراموش   های نعمت  و  نند، ک   ادا   را   خویش   فطرت   میثاق   بخواهند  مردم   از  تا  داشت،

شده در  های دفن گنجینه  و ند،ن ک احتجاج آنان بر ردنکابلغ با و ،نند ک یادآوریها آن به را 
آورند  را هایشان  عقل   آغاز   ۀ دربار   حضرت  ۀ خطب  از   قسمتی   البلغه،نهج  4« ...بیرون 

ها  عقل   هایگنجینه   و  فطرت ثاقیم  در   تأمل  .آدم  نشی آفر   و  نیزم  و  هاآسمان   نشیآفر 
  حی توض  همگانبرای    لک ش  نی تر واضح  به   را   واقعیت   ، شد  تقدیم   هک  ی اتیروا   به  آن  ربط   و
  متعال   ی خدا   به   سکهر   به   گر ید  بار   م. یرح  پروردگار   و  ، متعال  و  ک مبار   ییتو   ا یخدا   دهد.یم
  خداوند  چهآن  ردنکار یاخت  از  شیب   یز یچ   به  مردم،  از  کدامچ یه   نمکیم  تأکید   دارد  مانیا 

 
 198المحاسن للبرقی: ص. 1
 172اعراف: . 2
 241ص 1المحاسن للبرقی: ج. 3
 1 ۀالبلغه: خطبنهج. 4



 انتشارات انصار امام مهدی ................................................................................................................................. 28

  وی  به ه توج  ز ین و  ،نیست  لف ک م  سبحان(  وندخدا   معرفت ی عنی)   است  ده یآفر   آن  بر   را   مردم
  و   هانت ی ز   به   ی فتگ یفر   و  عالم   ن یا   به   آمدنشان  اثر   در   او  کردنفراموش  و  غفلت   از   پس
  گوناگون   اقسام  میان  یتفاوت  هیچ   علوهبه   ؛یفان  ی ای دن  منقطع  شهوات  و  ارزشکم   هایلذت

  معرفت   ر یمس  ضمن  در  د یبا  قطع  طوربه   ی نید   معارف  نیا   ۀ هم  و  ندارد  وجود  ی نید  معارف
  شئون   ۀ هم   و   امک اح  و   عتیشر   شناخت   مستلزم   قطعا   ریمس  ن یا   و   رند یگ  قرار   سبحان   یخدا 

  آن   خروج  ه ک  ست ین  یک ش   ن یمتر ک  و  خداست   ۀ فیخل  معارف،  ن یا   تمامی   منبع   و  ؛ است  ی نید
 باشند.   نداشته  یر کذقابل  ارزش  چیه   سبحان  یخدا   نزد  شود یم  باعث   ر،یمس  نیا   از  معارف

  یهمگ   آن،   به  مرتبط   مسائل   و  ی ادآور ی   و   سبک  راه  و  آن  منبع   و  ی اله  معرفت  خلصه: 
  او  به  مانیا  جز  یراه دنبرخوردار  عقل  از هک ی سانک و ،است استوار ش نیزم  در خدا  ۀفیخل  به
  ات یجزئ  با  را   یاله  معرفت  و  یابند  دست  خود  نشی آفر   هدف  به  او  از  تا  ندارند  خودشان  زمان  در

  و  ی عقل  منهج   ی عنی  اندپنداشته   افراد  ن یا   چه آن   اما  . شوند  سیراب   او  سرچشمۀ   از   گوناگونش 
  و   خدا   ۀفیخل   به   ربطی   ر، ک تف  و   اجتهاد   ۀ لیوسبه   ، اعتقاد   اصول   ل یتحص   درها  عقل   کادرا 

  بیتاهل   از  دلیل  همین  به  ؛ندارد  ارزشی  هیچ  و  است  هوده یب   و  ،ندارد  خدا   ۀفیخل  لمک
  حجت این  زیرا   ؛«بردفرومی  را  خود اهل زمین قطعا   نباشد  حجت اگر» است  شده تیروا 

  هدف،   بدون  خلق  صدور  و  ،سازدمی   محقق  ،را   معرفت  و  شناخت  یعنی  ،را   هدف  هک  است
  از   بزرگی  بخش   دلیل   همین  به   شود.نمی   صادر   بحان س  مطلق   یمک ح  از   و  است   سفاهت

  و   مقام،   و  خدا،   ۀ خلیف  ۀدربار   و   ، خداست  ۀ خلیف  آِن   از   خدا،   خلفای   سنت   و   خدا   تابک
  اطاعت  و   خدا،  به   ایمان  او  به  آوردنایمان   ه ک این  و  ، گویدمی  سخن   او  شناخت   راه  و  ها،ویژگی

  سبحان  وند خدا   از  نافرمانی  او  از  نافرمانی  و  خدا،   رضایت  او  رضایت  و  خدا،   از  اطاعت  او  از
  الحمد   و   .شودمی   مند ارزش  او  به   تسلیم   و   او  به   ایمان   با  فقط  عملی   و  اعتقاد   هر اینکه    و   است،

 العالمین.  رب لله



   السالم علء شیخ  دوم: درس  ۀخلص

 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب لله  الحمد و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

  اعتراف  و ست،  تا  پنج   دین،   اصول  هک  ردندک  اشاره  دیگران  و  مظفر  شیخ   معرفت،  بحث  در
  موضوع   این  به   قبل    که  ، های خودشان بوده استطبق عقل   ،اصل  پنج  این  تعیین  هک  ردندک

 شد.  اشاره

  آن بر اساس الهی های رسالت  ۀهم و است اصل کی  دین، اصول هک است این درست
 از:  است عبارت  اصل آن و ...هستند استوار

 است  دین  اصل یگانه  استخالف،
  و   دین  اصل  و  اساس  از  آشکارسازی  به   زمین،  این  در  آفرینش  روز   نخستین  به  بازگشت

  بازگردیم  روز  آن  به  اگر  : سؤال  ند.کمی   کم ک  دیگر  چیزهای  و  ایمان   میان   فاصل   حد
  ؟ کنیممشاهده می   اندردهک  مشخص  هااین   ه ک  را   ایگانهپنج   اصول  آیا   یابیم؟ می  چیزی چه

  جاری  راستین  ۀعقید  و  خود   دین  اصل  عنوانبه   سبحان  خداوند  هکیابیم  را می   دیگری  چیز  یا
 است؟  فرموده  بیان   روز، آخرین تا  اول روز  از  زمین این  روی بر

  ِإذ    وَ   :فرماید می  تعالیحق   . بپردازیم  اول  روز   آن  ۀدهندتوضیح   آیات  به  باید   ابتدا   پاسخ: 
َملئِ   ک َرب    قاَل  ی   ِة ک ِلل  ِض   ِفی  جاِعل    ِإنِّ ر 

َ َعُل   قاُلوا   َخلیَفة    اْل  َتج 
َ
ِسُد   َمن    فیها   أ فِ   وَ   فیها  یف    ک یس 

ماءَ  ُن  وَ  الدِّ ُح   َنح  دِ   ُنَسبِّ ُس  وَ  کِبَحم  ی قاَل  کلَ  ُنَقدِّ َلُم  ِإنِّ ع 
َ
َلُموَن  ال ما أ َم  وَ  * َتع  ماءَ  آَدَم  َعلَّ س 

َ   اْل 
هاک َملئِ   َعَلی   َعَرَضُهم    ُثمَّ   لَّ ِبُئونی   َفقاَل   ِة ک ال  ن 

َ
ماءِ   أ س 

َ
ُتم  ک  ِإن    هُؤالءِ   ِبأ  قاُلوا   *   صاِدقیَن   ن 

حانَ  َم   ال  کُسب  َتنا  ما  ِإالَّ   َلنا  ِعل  م  َت   کِإنَّ   َعلَّ ن 
َ
َعلیُم   أ َح   ال  ُهم    آَدُم   یا  قاَل   *  یُم ک ال  ِبئ  ن 

َ
ماِئِهم    أ س 

َ
  ِبأ

ا  ُهم   َفَلمَّ
َ
َبأ ن 

َ
ماِئِهم    أ س 

َ
َلم   قاَل   ِبأ

َ
ل   أ

ُ
ق
َ
َلُم  ِإنِّی م  ک لَ  أ ع 

َ
ماواِت  َغیَب  أ ِض  وَ  السَّ ر 

َ َلُم  وَ  اْل  ع 
َ
ُدوَن   ما أ   ُتب 
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ُتم  ک  ما  وَ    جانشینی   زمین  در   »من  گفت  فرشتگان  به  تو  پروردگار  چون   )و 1ُتُموَن ک تَ   ن 
  و  بریزد؟ هاخون  و انگیزد، فساد آن در هک گماریمی را  سیک آن در  »آیا گفتند  گمارم«،می

  چیزی   »من  فرمود:   پردازیم.«می  تقدیست   به  و  نیم؛ کمی  تنزیه   تو،  ستایش   با  ما  هک آن  حال
  فرشتگان   بر  را ها  آن  سپس  آموخت؛  آدم  به   را   هانام   ۀهم  و  *   دانید.«نمی   شما  هک  دانممی

  گفتند:   *   دهید.«   خبر   من   به   هااین   اسامی  از   گویید، می  راست  »اگر   فرمود:  و   نمود   عرضه
  *   یم.« ک ح  دانای  تویی   ؛ نیست  دانشی  هیچ  ای،آموخته   ما   به  آنچه  جز  را   ما   تو!  »منزهی
  داد،   خبر  اسمائشان  از  را   ایشان  چون  و  ده.«   خبر  هااین   اسامی  از  را   ایشان  آدم،  »ای   فرمود:
  نید، کمی   ارک آش  را   آنچه  و   دانم؛می   را   زمین   و   هاآسمان  ۀنهفت  من  نگفتم  شما   به   »آیا  فرمود: 

 . «(دانم؟می  داشتیدمی  پنهان را  آنچه و

،  «خدا  =  کننده جانشین یعنی ،مستخِلف » : کنیمملحظه می را   ریز گانۀ سه  ما  نجایا  در
  و   ،«شودی م  داده  قرار  )جانشین(  مستخَلف  در  هک  ی)علم  و  « فهیخل  =  جانشین  ،مستخَلف»
  ی سو   از  او  فیل ک ت  ای  کارکرد  هایویژگی  و  (فهیخل )  جانشین  شخص  صفات  به  توجه  با

  ندکیم  حمل   خود  با  را   چه آن  و  ،«امام»  ای  «رسول»  ای  «ینب »  را   فهیخل  م یتوانی م  مستخِلف،
  « مرِسل»  ا ی  )خبردهنده(  «ءی منبِ »  را   مستخِلف  و   «،امامت»  ا ی  « رسالت»  ا ی  « نبوت»

  الغیب(   )أنباء  « بیغ  اخبار »  فه،یخل  هک  آنجا   از   م:ییگویم  پس   کنیم؛   فی توص  کننده()ارسال 
  یوح  او  به  هک  یسک  اصل  در  و  ،است   (أنباء)  «نبوت»  حامل  و  «ینب»  ندکی م  افتیدر   را 
  امیپ   و  رسالت  حامل  شخص  این  هک  آنجا  از  و  ؛دهدیم  (نبأ )  «خبر»  او  به  ء(ی)ُمنبِ   ندکیم

  فهیخل  عنوانبه   را   او  م یتوانی م  و  است؛   «ُمرِسل»  ی سو   از   «رسالت »  حامل   و   « رسول»  او  است،
  ن ید  اصل  پس   باشد.   داشته  را   «امامت»  مقام   اگر  م ین ک  فی توص  «امام»  توصیف  با  جانشین   و

 : است رکن  سه  متضمن که است،  )جانشینی( «استخلف» آن و است  چیز کی  فقط

 .علم - 3 ؛فه یخل - 2 ؛ُمستخِلف  -1
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  برخوردار   «امامت»  مقام  از   اگر  ردک  ف یتوص  «امام»  را   وی  توانی م  می گفت  ه ک  طور  همان  و
  رسول   یفلن  مییگویم  ی )وقت  امامت  ای  نبوت   ای  رسالت  شودیم  مشخص  ترتیب  این  به  .باشد

  تأکید  گرید   بار   که   طور   همان  . است  شنی زم  در   خدا   ۀفیخل  صفات   از   یک ی  است(   امام  ا ی  ی نب  ا ی
  ه ک  یفیل ک ت  ماهیت   به   ،شدهگفته   لک ش  به   « اصل  »این  واژگان  ِی نامگذار   اختلف   ه ک  نمکیم

  ۀدی عق  ا ی  ن ید  اصل   خودِ   »او«  بنابراین   ؛گرددبازمی  است   شده   گذاشته   خدا   ۀ فیخل  عهدۀ   بر
 را  او د یآفر  را  آدم یعنی ینی زم انسان نیاول وندخدا  هک ی زمان از  است. نیزم  نیا  در یاله
  وی با  وند خدا  ه ک خدا  ۀفی خل  از  ی روز  چ ی ه ن ی زم و  داد  قرار  ش نیزم  در  خود  جانشین  و  فهیخل

  همگان   هک  طور  همانـ   ه ک  است  یاصل  نی ا   و  ؛است  نبوده  یخال  شود  عبادت  و  شناخته 
  ی تفاوت  و  اندشده   برپا   آن  اساس  بر   ن یزم  نیا   در   یآسمان  یهارسالت   ۀهم   ـنند کیم  ملحظه

  جانشینان  و خلفا یهمگ   ؛ یوص ای  ینب  ای  باشند بوده  رسول خداوند، شدگانمبعوث  آن ندارد
 هستند.  خداوند

  پاسخش  و  نوشت  صادق  امام  به  یا نامه   هک  است  شده  تیروا   عمر  بن  مفضل  از
  برای   را   اسلم  تعالیوکتبار  خدای  هک  است  داده  خبر  تو  به  درستیبه   ، ا  قینی ...»  آمد:   نیچن

  را عملی    ،سکهیچ   از   ،پس   ؛ پسندید   بندگانش   برای   را   آن  و  رد ک  اختیار   دین   عنوانبه   خود
  فرموده   سپس   ساخت.   مبعوث  اسلم   برای   را   فرستادگانش   و  انبیا   و  ؛ آن  با   مگر   ندکنمی   قبول 

َحِق   وَ   است: ناهُ   ِبال  َزل  ن 
َ
َحقِّ   وَ   أ   ؛ آمد(  فرود   حقبه   و  آوردیم  فرود  حقبه   را   آن  )و 1َنَزَل   ِبال 

 
 105اسراء: . 1
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  ، دین اصل پس فرمود.  مبعوث آن با  و اسلم  ایبر   را  محمد پیامبرش و رسوالن و انبیا پس
  حرام  را   یحرام  و  حلل   را   یحلل  عزوجل  وند خدا   .است  ایشان  والیت   و  رسوالن   شناخت 

  شناخت  داد.  قرار  حرام  قیامت  تا  را   خود  حرام  و  حلل،  قیامت   تا  را   خود  حلل  و  ،فرمود
  ردند ک  حلل ها  آن  ه ک  است  آن  حلل   و  است،   حلل   همان  ایشان   طاعت   و   والیت  و  رسوالن

  هاستآن  از   حلل   فروِع   و  ، هستند   حلل   اصِل ها  آن  . نمودند  حرامها  آن  ه ک  است   آن  حرام  و
  ایماناو،    و  است  یقین  ،مرد  آن  و  است،  مرد  یک   دین،   اصل   هک  داد  خبر  تو  به   سپس  ...

  را   او  شرایع   و  دین   و  خدا   ، شناخت  را   او   هک  سیک  پس   ؛است  خود   زمان   اهل   امام  او  .است
  را   او  ه ک  سیک  و   ،است  ردهک  ار ک ان  را   دینش   و  خدا   ،ردک  ار ک ان  را   او  ه ک  سیک  و   ،شناخته 

  شناخته   امام  آن  از  غیر  با   خدا   دین   و  خدا و    ،است  نشناخته   را   او  شرایع  و  دین  و  خدا   ، نشناخت
 1« . ...باشد خدا  دین  ،انمرد این شناخت هک است شده جاری گونهاین  شود.نمی 

  ف یتعر   گرانید  و  مظفر  خی ش  ه ک  یمعرفت  و  شناخت  هک  می نیبی م  تمام  یروشنبه   ان: یپا  در  و
  عقل   با  را   خود  پروردگار  تواندمی   بنده  کی  ایآ  .اوست  یوح  و  خدا   از  یخال  کامل  طوربه   اندردهک

  در   نی حس  بن  یعل  امام  ؟!است  ردهکبریده    او  از  را   خود  نظر  هک  یحال  در  بشناسد  خودش
  راهنمایی   خودت   هب  مرا   تو  شناختم،  تو  با   را   تو »  : فرمایدیم   رمضان  ک مبار   ماه  سحر   ی دعا

 2« .یستیک تو دانستمنمی   نبودی تو  اگر  که نمودی،   دعوتم  خودت سویبه   و ردیک

  من،   آقای   و   سید   ای   من،   خدای   ای »  : فرمایدمی  رمضان  ماه   چهاردهم   روز   دعای   در 
  خودت  ناخت ش  یبرا  من راهنمای  و دلیل  تو  .یافتم هدایت تو راه به  تو  با  شناختم، تو با را  تو

  پس   ؛ یافتمنمی   هدایت   اتبندگی   به  و  شناختم، نمی   را   توحیدت  نبودی  تو   اگر  که   هستی،
  بینایم   و  آموختی  مرا   و  ردیک  هدایت   راست  راه  بهمرا    هک  مخصوص توست  ستایش  و  سپاس

 
 80الدرجات: صمختصر بصائر. 1
 582ص المتهجد: مصباح. 2
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 1« .ساختی روشن  برایم  را  آن و نمودی  تفهمیم   و ردیک

 هاپرسش
 م: ینکی م مطرح  را  ر یز   های پرسش  بحث،م  این ان یپا  در

  شناخت  و  معرفت   سبک  یبرا   روش  دام ک  ،د یعقا  یعلما  ر یسا  و   مظفر  خ یش   نظر  از  -1
 چرا؟  و ؟است اعتماد قابل   و معتبر  ن، ی د اصول دربارۀ 

 اند؟ ردهک تکیه   یاساس چه بر  معرفت،  وجوب ِی عقل اثبات  در   لمک ی علما -2

 ؟نیست  زیجا ها آن در  د یتقل  چرا  و ؟تاست چند  ن ید اصولها آن  نظر  از -3

  گاهیجا   مشخص  طوربه   و  معرفت،  باب  در  را   درست   سخن  مختصر  طوربه  یتوانی م  ایآ  -4
  دارد   وجود  دیگران  و  مظفر  خی ش  و  ، ما  میان  هک  تفاوتی   نی تر مهم   و  ،معرفت   در  خدا   ۀفیخل

 ؟ینک  انیب

 اگر  و دارد؟ اصل کی   فقط ای  دارد یمتعدد  اصول نید  ندا هگفتها آن  هک طور آن ایآ -5
  گر ید  بار  و  ای انب  عنوان  بار  کی   ،ات یروا   و  قرآن  چرا   داد  حیتوض  توانی م  چگونه  دارد  اصل  کی

 ؟اندبرده   ارک به  را  ائمه عنوان  دیگر بار  و رسوالن عنوان

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 
 سجادیه. ۀصحیف. 1





 متن 

 اجتهاد  بارۀدر  ما ۀدیعق - 3

 اجتهاد  ۀدربار  ما ۀیدعق»

  ،امام  بت یغ  دوران  در  انان مسلم  ۀهم  ایبر   ،یفرع   امک اح  در   اجتهاد   م یمعتقد  ما
 واجب  یعصر   هر  در  یمسلمان  هر  بر  اجتهاد  هک  معنا  نیا   به  ؛است  کفایی  واجب
  از  واجب  ن یا   نندک  اجتهاد  ت، یفاک  اندازۀبه   و  از ین   مقدار   به  یافراد  اگر  یول  است،
  اجتهاد   سب ک  یمتصد   ه ک  کسی  به مسلمانان    و  ،شودی م  ساقط   مسلمانان   دیگر
  و  ، نندکی م  د یتقل  او   از  و   ، بسنده  است   طیشرا الجامع  و   ده یرس   اجتهاد   ۀ رتب   به   و   شده

 ند. ی نمایم مراجعه او به   خود ن ید  فروِع  در

  انیم   از  اگر  و   نند ک   نظر خودشان  به   مسلمانان   است  واجب  ی عصر  هر  در  پس
  افراد  فقط  هکـ   اجتهاد   ۀ درج  به  و  شده  ]ارک  نیا [  داوطلب  هک  افتند ی  را   یسک  خود

  او  به  ه ک  است  یطیشرا الجامع   و  است   ده یرس  ـشوندی م  ل ئنا  آن  به   باال  استعدادبا
  ن ی د  امک اح  شناخت  در   و   ، دیتقل   او  از   و  بسنده   او  به  دهد، ی م  را   شدند یتقل   یستگ یشا

ها  آن  از  دامکهر  بر افتندین یمقام  نیچن   با  را   یسک   اگر  و  ؛د کننمی  رجوع  او  به   خود
  یبرا  هک نندک آماده را  یسک خود انیم  از ای ندک سبک را  اجتهاد ۀدرج است واجب

  ه ک  است  دشوار  ای   ن ک ممنا  را یز   ند؛ ک  فارغ  ]زیچهمه   از [  را   خود   درجه،   ن یا   به   دنیرس
  دیتقل   مرده   مجتهد   از   ستین   ز یجا   ز ین  و   ؛نند ک  تلش  کار   ن ی ا   جهت   در ها  آن  تمامی 

 نند. ک

 امک اح  معرفت  سبک  یبرا   یشرع  ۀادل  در  نظردقت   از  است  عبارت  اجتهاد:
  ر ییتغ  حاالت،  و زمان  ر ییتغ  با معرفت و است، آورده را ها آن رسوالن  دیس  هک یفرع
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  امتیق   روز  تا  او  حرام  و  ،حلل   امت یق  روز  تا  محمد  ل)حل   یابد نمی   تبدیلی  و  ندکی نم
  با  که است عقل و اجماع و سنت  و م یر ک  تابک ،یشرع ۀادل از  منظور .(است حرام
  اجتهاد  ۀ درج  سب ک  .اندشده   انیب   فقه   اصول  ی هاتاب ک  در   شدهگفته   ت اجزئی

  ت یجد  هک  شودیم  ای مه  یسک  یبرا   فقط  هک  است  یعلوم  و  معارف  از  یار یبس  ازمندین
  را   خود  تواننیرو و    و   د،بدار   فارغ  ]زیچهمه   از[  را   خود   و  کند   تلش  و  باشد  داشته
 « .نماید آن سبک وقِف 

 توضیح
 م: ینک خلصه  زیر   صورتبه  اجتهاد  باب  در را  مظفر های گفته  میتوانیم

 است. دی عقا از  ،شدهگفته  مطالب -1

  نندک  اجتهاد   نیلفک م   از   ایعده   ی )وقت  استکفایی    واجِب   نوع   از   اجتهاد   وجوب  -2
 شود(. یم  ساقط گرانید  از اجتهاد  وجوب

 شه. یهم  نه  است امام بتی غ وضعیت  در اجتهاد وجوب -3

 .یشرع  امک اح شناخت تحصیل   یبرا  ادله در نظردقت   اجتهاد: یمعنا  -4

 عقل. و  ،اجماع ، سنت ، تابک : اند ازعبارت  چهارگانه  ِی شرع ۀادل -5

 است.  یار یبس  معارف و دانش  تحصیل ازمند ین  اجتهاد  ۀ رتبم -6

  با   ارتباط  در  مهم   یهابحث   از  قسمتی  ـمفصل  طوربهـ   نونکا   ،واقعیت  دانستن  یبرا 
 نم: کی م مطرح را  اجتهاد

 اجتهاد  ی معنا .1
  از  است   عبارت   اصطلح   در   اما   است.   توان  و   تلش]تمام[    بذل   لغت   در   اجتهاد 



 37 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

 .یشرع م ک ح به  نسبت   گمان و ظن آوردن دستبه 

  از  هایینمونه   دارند.  نظراتفاق   آن  بر  عهیش   و  یسن  یعلما   بیشتر  ه ک  است  تعریفی  نیا 
 :  ]عه یش  و یسن ی[علما ی هاف یتعر 

 است:  رده ک فیتعر  گونهن ی ا  را  اجتهاد «یشافع ِی آمد »

  از   قسمتی  به   نسبت   ظنآوردن  دستبه   یبرا   است  توان  در  هرچه  گرفتنکار به»
آن نتوان   از  بیش ،شرعی  حکم   طلب  در احساس شود   ه ک  یطور به   ؛یشرع  امک اح

 1« .دا کاری انجام د

 حلی:  علمه

  مسائل  از   چهآن   دربارۀ  نظردقت   برای   است  توان  در   چهآن هر   گرفتنکاربه   اجتهاد»
 2« .نباشد  آن در زیادتی  هک ایگونه به  ؛ است شرعی ظنِی 

 :یکر ک محقق

 3« .یشرع مک ح به نسبت  ظن  سبک ی برا  است توان در چه آنهر  بستنکار به»

ها آن   توسط   اجتهاد  کتر   و   اجتهاد   به   نسبترا    هاخباری اِ   ارک ان  شدت  وقتی  بهبهانی   وحید
  معتبرِ   ظّن یک    عنوانبه   اجتهاد  از  ناشی  ظن  از  تصویری  است  هخواست  ،کرده  مشاهده
 : است هگفت هااخباری   به  پاسخ در  لذا  دهد؛  ارائه شرعی،

  دارند   ابا   اسم  این   از   و   ، دهندمی   م ک ح  اجتهاد  حرمت   به   صراحتبه ها  آن   سوم:»
  عبارت  اصطلح   در   اجتهاد   هک  دلیل   این   به   کنند؛ می   پرهیز  باشند   مجتهد  اینکه  از  و

 
 162ص 4االحکام: ج. 1
 240مبادی الوصول الی علم االصول: ص. 2
 175ص 3رسائل الکرکی: ج. 3
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  ؛ ظنی  روش   به شرعی  مک ح  سب ک  برای  است  توان  در  آنچه هر   بستنکار به   از  است
  هک  است  ظنی  قید،   ]نی ا   از  منظور [  اما  است،  ]اختلف   این[  أمنش  ظن،  قید  پس

 1« .است معلوم ه ک همچنان ؛دیگر چیز هیچ نه  و  باشد معتبر  شرعا  

  خود   می ر ک  مک مح  اتیآ  در  را   گمان  و  ظن  بر اساس   نندگانکعمل   م،ی ر ک  قرآن  ه ک  آنجا  از
برای    مزبور   ف ی تعر   در  اساس  و   پایه   ، یسن  ی علما   که   آنجا   از   ز ین  و  است،   رده ک  رسوا   و   مفتضح
  اصلح   ی برا   ییخو   دیس  مثل   ، نیخر أمت  از   یبرخ  گر، ید  لی دال   به   همچنین   و  ،اندبوده   اجتهاد

 د: یگوی م ،ردهک ارائه  یشنهاد یپ  ،اجتهاد  از مشهور  ف یتعر 

  مک ح  برای  حجت   ل یتحص   از   است  عبارت   اجتهاد   ه ک  است  آن   حی صح  ...»
 2«.یشرع

  و  دو   این  نظر  از  اجتهاد  .است  گفته   او  همانند  سخنی  نیز   ت«فایک»  کتاب   صاحب
  برای   ایوسیله   فقط   و  نیست   شرعی  م ک ح  بهنسبت    ظن  سبک  برای   ایوسیله   پیروانشان،

 است! شرعی م ک ح بر  حجت به  رسیدن

 دهیم:  پاسخ گونه  این  توانیم می ماو 

  دوازدهم   قرن  تا  شیعه  بزرگ  مجتهدان  زیرا   ؛ندارد  ارزشی   هیچ  اصلحیه،  این  :اول
  ؛اندشده   اجتهاد   جواز   به  ل ئقا  و   ردهک  تعریف   ت سناهل  تعریف   همان  طبق   را   اجتهاد   هجری، 

 است.  رسیده ما  به  خرینأمت از  برخی  و علمه از ه ک طور همان

  طریق  از  و  نندکمی عمل  آن  بهها  آن  هک  معناییهمان    بهـ  را   «اجتهاد»  این  اصل  دوم:
  اجماع   و  عقلی  ملزمات  آن  رأس  در   که  ،هاآن   نظر  از  اعتمادقابل   و  شدهشناخته   ابزارهای

 است؟  داده اجازهها آن  به سیکچه  ـشودمی  انجام دارد قرار

 
 128الفوائد الحائریة: ص. 1
 22- 20االجتهاد و التقلید: ص. 2
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  مجتهد  به  هک  ایمسئله  به   نسبت   اجتهاد  در  نتیجه  در  نیست؛   معصوم  مجتهد،  سوم:
  به   مجتهدان   ۀ هم  و  دارد؛   وجود   او  خطای   انک ام  ، مسائل   بیشتر   در   بساچه    و   شودمی   عرضه

  برای   مجتهد  را   آنچه ها  آن  اجتهاد،   در   خطا   بروز   صورت  در  نند. کمی  اعتراف  نکته  این
  ی حجت  ، خود  اشتباه   مک ح   برای   او  آیا  نامند؟می  چه  است  ردهک  اقامه   اشتباه  ِم ک ح  استنباط 

  معین   حجتی   شرع،   امک اح  شناخت   برای   خداوند   آیا   و   ؟دیگری   چیز   یا   ؟است  رده ک  اقامه
 !شود؟می  منجر ی دیگر  چیز به  و شودنمی   منجر خودش  امک اح به  هک است کرده

  قانونی  سبحان  خدای  شود:  روشن بیشتر  مسئله   تا کنیم  ذکر می   خدا   دین  دربارۀ  مثالی
  ترین مهم   صریح(  )متن  »نص«  و  ،است  داده  قرار  شزمین  در  خود  جاشین  شناخت  برای

  شناخته   او  بر  نص  با   (امام  یا   نبی )   الهی  جانشین  یا   خلیفه  پس  . است  قانون  این   قسمت
نیز    باطل  مدعی  و  ،نیست  نص  از  خالی  احتجاج،  هنگام  خلیفه  دست  بنابراین  شود.می

  به   را   ما  همیشه  و  همواره  )قانون(   حجت  این  .کند  استدالل  دروغ  به  «نص»  با  تواندمی ن
  شمرده بر   الهی  بینات   از  را   «نص»  و  فرموده تصریح  مطلب  این  به   قرآن  د. انرسمی  شصاحب
  لک ش  رساترین   به   واقعیت  این  بر   (اجمعین   علیهم   الله  صلوات)  طاهر   ۀ ائم  روایات   و  ،است
  بیناتی  و  دالیل خود،  ناقص هایعقل   بر   تکیه  با مردم  از  برخی بسا  چه   ، آری  اند.رده ک  تأکید 

  اشتباه   به  هم   اوقات  بسیاری  در  بسا  چه  و  رساندمی  حق  صاحب  به  گاهی  هک  نندکمی  مطرح
 . نندکمی گم  را  راه ـمردم  بیشتر  معمول، طوربهـ   ترتیب  این به  و اندازدمی

  مجتهد   هک  ی حجت  سر  بر   چه  دیگران،  و  ت فایک  کتاب  نگارندۀ  و  خویی  آقای  نظر   از  نونکا 
دچار    الهی  م ک ح  دراو    آیدمی  پیش   بسیار  ه ک  است  آمده  ندکمی   اقامه   شرعی  م ک ح  ایبر 

  د تعّد   گیریشکل   أمنش  خصوصبه   ۀ مسئل  یک   دربارۀ  بسا  چه   حتی   و   !؟شودمی  اشتباه 
  مک ح  ک ی  به  همیشه  باید  بود   الهی  یحجت  حجت،   این   اگر  هک  حالی  در   ؟شودمی  هامک ح

 ! رساندمی الهی

  از   و  د نیاب می  دست  آن  بهباال    استعدادیا    افراد  فقط  هک  قابلیتی  به   اجتهاد   تعریف   اما
  را   تعریف  این   ( 295ص،  6ج  الفقه:  اصول  فی   م ک )المح  یم ک ح  سعید  امروز،   مجتهدان
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   گوید:می او .است ردهک ر کذ بهایی  هک است تعریفی  همان است، برگزیده 

  شرعِی   مک ح   استنباط  قدرت   آن،  با   ه ک  است  توانایی   و   قابلیت   یک   اجتهاد، »
 1« .کنزدی ۀقولبا یا  بالفعل  طوربه  ،شودمی  حاصل ، اصل از فرعی

  رسیدن   جانبی   اثر  از  تواندی نم  زین   دهدی م  ارائه  اجتهاد  برایرا    یفیتعر   چنین  هک  یسک  اما
  این   زیرا   شود؛  خلص   رسدی م  آن  به  مجتهد  هک  یا جه ینت   عنوانبه   یشرع  مک ح  به  ظن  از

و   الهیهاآن  از  ایعده   تعبیر   بهـ   یا)  نفسانی  استعدادِ قابلیت   اندردهک  ادعا  هک  (2قدسی   ـ 
  و کند    تکیه  قابلیتی  چنین  به   است  قادر  مجتهدی  چنین  آیا  ،است  برخوردار  آن  از  مجتهد

  ؟! است  بوده   خدا   حقیقی  م ک ح  همان   ، آورده   دست به    اجتهاد   با   ه ک  می ک ح  داشته باشد   یقین 
  گمان  و  ظن  جز  چیزی  پس  است.  معترف  ]حقیقت  این  به[  نیز  او  خودِ   حتی  ؛قسم  خدا   به  نه

 ماند. نمی  باقی   شرعی م ک ح به  نسبت

  آن  به   را   مجتهدان  فقط   خداوند  ه ک  ربانی   فیض   و  قدسی  ۀقو  این  سر  بر   چه  علوهبه 
  آرا   تعدد  دچار   واحد،   ۀمسئل  ک ی  دربارۀ  ،توانایی   این   صاحب  هکاست    آمده  گردانده   مخصوص

  از   هک این  به  برسد  چه  ؟!است  شرعی  مک ح  با  مساوی  هر کدامشان  که  شودمی  یاتنظر   و
  ک ی   دربارۀ  شرعی  مک ح کی   به   همگی  باشیم   داشته   انتظار  مجتهد  نیچند   قدسی   هایقوه 

 نند؟! ک پیدا  دست  مسئله

  همگان  که   دهممی  ارائه   را   معاصر  ۀ شیع  مجتهد  بزرگان  سخنان   از  بعضی  پایان،  در
  ها گفته   این   آن.  از   بیش   چیزی   نه   و   خداست  مک ح  به   ظن   فقط   اجتهاد،   ۀ نتیج  کنند   ملحظه

 نم: کمی بسنده ها آن  از  متن دو ر کذ به تنها  و ندا فراوان

  ۀ دربار   او  است.  مقدس  به  معروفها  آن   نظر  از  هک  تیشخصی   هـ(  993  )ت:  اردبیلی  -1

 
 159االصول: صزبدة. 1
 215ص 2ق 4االفکار: جنگاه کنید به: نهایة. 2
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 : گویدمی  اجتهاد ۀنتیج

  آن  از   ترقوی  شودمی   حاصل  اجتهاد   با   هک  ظنی  است   مشخص  بنابراین   ...  »
 1«.شودمی حاصل  تقلید  با  هک است چیزی 

 د:یگوی م هـ( 1205 )ت: یبهبهان  دیوح -2

  از  تقلید   به  شرع   اینکه  به  باشد  معتقد   که  ندارد  ایچاره  سوادی ب  و  یعام  فرد»
  است   ینی قی  حق  ه ک  او  شرع   حساب   به   را   مجتهد   ظن   و  دهد، می   رضایت   مجتهد 
 2«.بگذارد

  گمان  و  ظن   از   بیش  چیزی  خود  مقلد   به   مجتهد   گوید می  صراحتبه   او  ترتیب   این   به   و
 .کندنمی  تقدیم 

  است   عبارت   اجتهاد  ه ک این  و  اجتهاد،   از   فرمظ  شیخ   تعریف   دوشمی   روشن   در نتیجه 
  متون   ترتیب   این   به   است.  توهمی  و  ظنی   شناختی   فقط   شرعی،   م ک ح  ناخت ش  تحصیل   از

  معنای  همان   به ـ   نیز   را   اجتهاد  اندردهک  نهی   گمان  و  ظن   به  عمل   از   ه ک  سنت(  و  تاب ک)  دینی 
توسط گرفته کاربه     ظن  اندپنداشته ها  آن   از   برخی   ن ک لی  شود؛ می   شامل  ـ هاآن  شده 

  ،ادله  این   به  زودیبه   ما و  ...   است  مجاز  اجتهاد،   جواز  بر  دال   ۀادل  وجود  دلیلبه  مجتهدان،
  خواهیم   ،نه   یا   زنندمی  تخصیص   را   خدا   دین   در  ظن   به  عمل   ، نهی  عموماِت   آیا  هک این  و

 .پرداخت

 . العالمین رب لله  الحمد و

* *   * 

 
 620البیان: صزبدة. 1
 11الفقهیة: صالرسائل. 2
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب لله  الحمد و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 ها آن نظر  از   اجتهاد وجوب  ۀ ادل .2
  این   است.   زیر  شرح  به  اندداده   انجام  اجتهاد   برایها  آن  ه ک  یهایاستدالل   ۀعمد

 است:  روشن  و واضح کند مطالعه را ها آن لمات ک هک سیک برای  هاداللاست

  به  سنتاهل  مجتهدین   ،هاآن   از  پیش  هک  است  بوده  اساسی  دلیل  اجماع  اجماع:  -1
 1. اندنیز داشته   اردبیلی  و بهبهانی  وحید شیخاست که  یادعای همان  و  ،اندهردک اعتماد  آن

  مطرح   مجتهدان  ظّن   بودنحجت   ی برا   اجماع   ی ادعا  چگونه   شومنمی   متوجه   بنده   اما
  شیعه   علمای   از   کم  چنداننه   ایعده   سخنان   رد  برای   یبهبهان   خود   ه ک  یحال  در  ،شودیم

  نوشته   را  انیسخن  چنین  ـاخباریون  یعنیـ  کنندمی  رد خدا   دین  در   را  گمان و  ظن حجیت  که
  ه ک  ییمعنا همان    بهـ   خدا   نی د  در   تهاد اج  ۀ دربار   را   عه یش  ی علما   لماتک  از  ایگزیده   .است

 :شودمی  حضور تقدیم  ـبندند به کار می ها آن

 صدوق:  خ یش -

 ردن کانتخاب   شایستگیاز    ـ دارد  که  مقامی  و   فضل   وجود   با ـ   ی موس  یوقت»
  از  چگونه  و  باشند  داشته  را   امام  انتخاب  یستگ ی شا   مردم  چگونهبرخوردار نیست  

  نظرات   و   ناقص  های عقل   با   امک اح  استخراج   و  یشرع  امک اح  استنباط   صلحیت 
 2باشند؟«   برخوردار  دخو متفاوت

 
 347دبیلی: صنگاه کنید به : زبدة البیان ار . 1
 62ص 1الشرائع: جعلل. 2



 43 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

 گوید: می ، ردهک وهشک ن را   اجتهاد الذریعة،  در مرتضی سید ـ

 1« .دانندنمی  جایز  را   اجتهاد   و  ی أ ر   یا   ظن   به   عمل  امامیه   و   ،است   باطل  اجتهاد»

 گوید: می قضاوت  ۀمسئل توجیه  در  طوسی  شیخ ـ

  است  [رأی]   کی   در   تنها  حق  و   ،است   باطل ما   نظر از  اجتهاد   که  آنجا   از   و  ...»
 2« .ستین  زیجا  آن خلفو 

  ک ی  مرجحات   از  ی تعداد   نه، یب   دو   تعارض   ۀ مسئل  در  هـ(   598  )ت:   ی حل  سیادر ابن ـ  
 د: یگویم سپس ،ردهک ر کذ گرید  ۀنی ب  بر  را  نهیب

  و  استحسان  و  اسی ق  و  ؛ندارد  وجود  آن  جزبه   یحیترج  ما  اصحاب  نظر  از»
 3« .است باطل  ما نظر  از  اجتهاد

  هایتاب ک  لیف أت  رغمبه   و  است   بوده   هجری  ششم   قرن   اواخر  تا   اجتهاد   وضعیت   این
  تاب ک  مثلـ   دانستندمی  بیتاهل   روایات  از  آنچه   به  توجه  با   شیعه  فقهای   توسط   فقهی

  »الخلف«  تاب ک  و  مفید،   شیخ  از   «»المقنع  تابک  و  صدوق،  شیخ  از  »المقنع«  و  »الهدایة«
  ه ک  او  »رسائل«  نیز   و  مرتضی،  شیخ   از   »االنتصار«  تابک  و   طوسی،  شیخ   از   »المبسوط«  و

  حال   عین   در   ـمتقدم   فقهای  سایر  و  ادریس،ابن  از  »السرائر«  و  است،   فقهی  لئمسا  شامل
  مشاهده  اجتهاد   بودنجایز  نظر  از  اجتهاد  بحث  از  اثری  یا  منبع  هیچها  آن   هایتاب ک  در  ما

  جزئیات   بنده  !است  امروز  مجتهدان  ادعای   مورد  هک  ی اجتهاد  وجوب   به  برسد  چه  ، کنیمنمی 
  شدهادعا  اجماِع  این  پس . کنممی رها  ترگسترده  تدریسبرای  را  اجتهاد  تاریخ شرح و بیشتر 

 جاست؟!ک

 
 48ص 1به نقل سید محمد باقر صدر در دروس فی علم االصول: ج. 1
 48ص  1المبسوط : ج. 2
 170ص 2السرائر: ج. 3
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  را   اجتهاد  ،ضرورت»   و،  نیست«  اجتهاد  از  »گریزی  و   نیست«  اجتهاد  از  ای»چاره  -2
  به  مجتهدان  از   بسیاری  و  ، کرده  ادعا   سنتاهل   و  عامه   نیز  را   سخنان  این   «،ندکمی   اقتضا

 .اندداشته  اقرارآن 

 گوید: می  فایهک صاحب

  درست   معنا،  این   به  اجتهاد  از  هااخباری   امتناع  ه ک  شودمی  معلوم   جااین  »از
 1« .نیست اجتهاد  از  گریزی هک است بدیهی  زیرا  ؛ نیست

 د: یگویم  می ردک رکذ او از  قبل    هک ییمعنا  به اجتهاد  انی ب  از پس  ییخو  دیس

 2« .ندارد وجود آن  به  یبند ی پا  از یا چاره  هک است ی ز یچ معنا،  ن یا  به  اجتهاد»

 گوید: می خدا  دین در ظن  نبودنجت ح به  اعتراف از  پس بهبهانی 

 3«.هاستاین  تمامی  از خارج  ضرورت، و اجماع  وجود دلیلبه   مجتهد ظِن »

 د: یگویم  ، افزوده اجماع از  ری غ ی لیدل اجتهاد، ی برا  ، یسن یجرجان یقاض

  و  مباح   را   هامحظور   ،یات ضرور   را یز   است؛  جایز  اجتهاد  هک  است  آن  درست»
 4«.شودیم ن  کتر  اشهمه  نشود  کدر  اشتمامی که  چیزی و  ؛ندکی م حلل

  متوجه   ما  باشد،   حجت  مجتهد،   ظن   ندکمی   اقتضا  ضرورت،   اندپنداشته ها  آن  هک این
  ه ک  است  مهدی  امام  غیبت  منظورشان  اگر  است؟  ضرورت  دامکها  آن  مقصود  شویمنمی 

  معتقد  هک  نیست   این   حلراه   است،   شیده ک  طول   ، مردم  توسط  امام  ک تر   و   امت  وتاهی ک  اثر  در
  خدا   دین  در   ه ک  چیزی  یا  ،شود   پر   دیگران  گمان   و  ظن   با  معصوم،  علم  خالی  جای   باید  شویم 

 
 464االصول: صکفایة. 1
 434ص 3االصول: جمصباح. 2
 137الفوائد الحائریة: ص. 3
 ( 353ص 8المحظورات و ما ال یدرک کله ال یترک کله )شرح المواقف: جو الحق جوازه؛ الن الضرورات تبیح . 4
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  ظن   به  عمل  از  نهی  عمومات  هک  دلیلی  است  الزم  پس   ؛شود  جایز  دیگران  نظر  با   نیست  جایز
  ارائه  کند خارج ]از عموم[  را  مجتهدان ظنیات هک روایتی  یا   آیه ۀوسیلبه  زند می  تخصیص را 

 .است نبوده  ، باطل استحسان ِصرف  از فراتر  قطعا   اندگفتهها آن  آنچه که حالی در  ؛گردد

 ند. کمی  تصدیق  را  آن انسان فطرت  و عقل  و ،است بدیهی  اجتهاد،  بودنجایز  -3

  ترجماِن   روایاِت   و  تابک  نهی   وجود   با  را   ظن   به   عمل  زمانی   چه   انسان  فطرت  :سؤال
  صدوق  و  لینیک  فطرت و  عقل  چرا   شومنمی  متوجه  بنده   و   است؟!  ردهک  تصدیق  خدا   تابک
  را   ضروری  امر  این  مجلسی،  و  اشانیک  فیض  و  عاملی  حّر   و   ادریسابن   و  مرتضی  و  طوسی  و

  چنین   هرگز  و  اند!ه نداشت  ی فطرت  و   عقلها  آن  معتقدند   مجتهدان  شاید   است!  ردهک ن  کدر 
  به   اخذ   از   نهی   ، بیتاهل   روایات   و   ریمک  قرآن   آیات   از   بزرگان،   و   أعلم  آن  چرا   و   ؛ نیست

  و  ، شودمی  شامل   نیز   را   مجتهد  ظن  طبیعتا    هک  ظنی   ند؛ ا هردک  برداشت   را   خدا   دین   در  ظن
  فقط   و  ، نندک  خارج   شانخود   ظن  دربرگیرندۀ  عمومات   از  را   ظن  این  اندنتوانسته   مجتهدان

  هیچ   بدون  هم  آن  ؟دارد  اختصاص  دین  اصول  به  متون  آن  تمامی  که  اندپنداشته   چنین
 دلیلی!

   است. ظن  به  اخذ بر اساس شانزندگی در ُعقل ۀسیر  -4

  این   با   شود.می  ارائه  هستند   ناتوان  دلیل  ۀاقام  از  هک  افرادی  توسط  معموال    ییعقل  ۀسیر 
  شده   اقامه  خدا   دین  در  ظن   به  ردنکبسنده   برای  »سیره«  زمانی  چه  اساسا    گویم:می  حال
  نظر   از  مگر  ،است   هنبود  آن  از   اثری  هیچ  و  منبع  هیچ  حلی  علمه  زمان  تا   هک  حالی  در  ،است
  یید أ ت  و  امضا  نیازمند  سیره،  مگر  علوهبه   ؟!اندنپذیرفته   را   خدا   جانشینان  و  خلفا  هک  هاییسنی

  به   ، متن  هاده  با  هک بل  ،نفرموده   یید أت  را   آن  تنها نه   معصوم  که  حالی  در   ؟است  نبوده   معصوم
  رده ک  حمله  شدتبه   ،بوده  مطرح  او  امثال  و  ابوحنیفه  سوی  از  زمان  آن  در  هک  اجتهادی

 است.

  الزم دارد، وجود تفاوت  ظنیات[ دیگر برابر  ]در هااجتهادی ظنیات  میان نند ک ادعا اگر
  مشمول   تا   باشد   شمرده  جایز   را  ـ دیگران  اجتهاد  نه  وـ ها  آن  اجتهاد   هک  دهند   نشان  دلیلی  است
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  روشن مجتهدان، تشریع منابع قسمت   در ،ادامه در البته . نگرددها آن  ظنیات از  روایی نهی
  از   استفاده  در  گرچها   ؛ندارد  وجود   تفاوتیهیچ    هااجتهادی   اساس  و  پایه   در  هک  شد  خواهد
  همگان  امروز  و  است  سانک ی  نتیجه،  ببینید  کاین  .باشند  داشته   یاختلف  سازوکارها  برخی

  متوجه   خدا   دین   در  هاپردازی دروغ  و   هازنینه اگم  و   ،نظرات  تعدد   روی   از  را   مطلب   این
  یمرز   و  حد  چی ه 1 طرف دو  هر  مجتهدان  در  ه ک  هستند  زیاد  یقدر به   که  ظّنیاتی  ؛شوندیم

 . ندارد

  یحت  و  جواز  برزیر    ثیحد  دو  اندپنداشته   یبرخ  ن،یر یسا  و  یکر ک  محقق  ۀگفت  به  -5
  به   را   اصول  فقط  هک  ماست  بر »  : است  فرموده  صادق  امام  دارد:  داللت  اد اجته  وجوب

  فرموده   رضا  امام  و 2« .کنید[  بیان  را   ]جزئیات  دین ک  عیتفر   ه ک  شماست  بر   و   مین ک  القا  شما
  بیان   را   ]جزئیات   کنید  عیتفر   هک  شماست  بر  و  مینک  القا  را   اصول  هک  ماست  بر»  :است

 3« .کنید[

  ک ی  ع یتفر   باب  در  ما  سخن  را یز   است؛   دوربه   اریبسها  آن   ۀخواست  از  ث یحد  دو  نیا   اما
  از   یبرخ  به  هاآن  طرف  از  که   محمدآل   از  شدهوارد  اصل  به   استناد   قی طر   از   علم

  بهـ   ه ک  است   ی عیوقا  دربارۀ  اجتهاد   باب   در   ما   سخن   ست، ین   ، شده  داده  اجازه   شان انیعیش
  تا بندند به کار می  دارند توان  در  را   آنچه ها  آن   و   ندارد  وجود  ایشانبر  متنی  ـخودشان   اعتراف

 ! کنند استنباط  خود، گمان و  ظن با   را  یعیوقا نیچن امک اح

  مجتهدان   ۀدربار  ـ یطوس   خیش  از  «العشر  الرسائل»  تابک  ۀنندکی گردآور ـ  زادهواعظ   خیش
 د: یگوی م عهیش

  قواعد   اساس  و  ه یپا  هب  و  گذاشتند،   فراتر  را   پا   منصوص  فقِه   مرز  و  حد  ازها  آن  ...»

 
 )مترجم(  .مجتهدان شیعه و سنی. 1
 62- 61ص  27الشیعة: جوسائل. 2
 62ص  27الشیعة: جوسائل. 3
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  علم   در  شدهنوشته   یمبان  و  یعقل  ۀادل  ۀاضافبه   ،سنت  و   تابک   یعموم  متون  و  یلک
  ی ازهاین  و)نوظهور(    مستحدثه  فروع  درها  آن  ترتیب  این   به   کردند؛   تکیه  فقه  اصول
  بسا  چه  حتی  و   اندنشده  عنوان  هیامام  فقه   در  و  امدهی ن  متون   در  هک  مردم  ۀروزمر 
  نظر  اظهار   از  و   ند ردک  استنباط  را   انامشک اح  و  ند شد   غرق  دنباش   نداشته   وجود
  انیپا   و  اجتهاد   از  نهایی   هدف   فقه، ترکیب    نیا   و   ...  ندردک ن  یخوددار   شانه دربار 

  برآوردن  از  ناتوان  و  دهی بر م دُ   و  ناقص  اجتهاد  ،آن  نبود   صورت   در  و  ،ستهاآن  ریمس
  املک ت  آغاز   عنوانبه   د ی جد  دگرگونی   نی ا   قت یحق  در  شود.ی م  شمرده بر   مردم  ی ازها ین

  در   رایج  واقعِی   یمعنابه   اجتهاد  ،ترح یصح   ریتعب  به  و  ،رودی م  شمار  به  اجتهاد  در
  مک حا   سنت، اهل  میان  در   ی استنباط  و   اجتهاد   نی چن   ه ک  یحال  در   است؛   عه یش   میان

 1« .است بوده نافذ و

 : است  گفته فوق حدیث  دو  توضیح  در عاملی حر

ها آن  از  هک  است  اصولی  بر  تفریع  جواز  کنندۀتضمین   خبر،  دو  این  گویم:می»
 2« .دیگر  چیزهای   تفریع   نه  ،شده   گرفته ها  آن   از  هک   است  لی ک  قواعد  و  ، شده  شنیده 

 : است گفته ی بحران وسف ی  خیش

  ِط یشرا   کردنمحصور   به  توجه  با  شده،گفته   خبر   دو  در  ستین  پوشیده»
  باطل  دیگران  توسط   شدهارائه   اصول  هک این  بر  دارد  داللت،  هاآن  در  شدهدادهاذن

  ا یگو  است؛  شان یا   انحصار  در  فقط  اصول،  یالقا  هک  معنا   نی ا   به  ؛است
  فقط  شما  و  شما،  نه  ماست  ۀعهد  بر  امک اح  ی شرع  اصول  ن ییتع  فرماید: می

 شانیا   لمک  از  یلیدل  یا  استناد  فاقد  هک  یاصل  هر   پس  ؛ دین ک  عیتفر   دیتوانیم
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 1« .شود تکیه به آن اعتماد یا  ست ین ز یجا  ،ورکمذ خبر دو یاقتضا  به   بنا باشد، 

  :بیاورند  دلیل  اجتهاد  برای  زیر  آیۀ   از   استفاده  با   اندردهک  تلش  ایعده   پایان،   در   و  -6
 َِمُنوَن   اَن ک  ما  و ُمؤ  ِفُروا   ال  ة  ک  ِلین  ة   لِّ ک  ِمن    َنَفَر  ال  َفَلو    افَّ

َ
ق ُهم    ِفر  ُهوا   طاِئَفة    ِمن  یِن   ِفی  ِلیَتَفقَّ   وَ   الدِّ

ِذُروا  َمُهم    ِلین  و 
َ
ُهم    ِإَلیِهم    َرَجُعوا   ِإذا   ق َذُروَن   َلَعلَّ   وچ ک  همگی   مؤمنان   نیست   شایسته   )و 2یح 

  قوم   و  شوند  فقیه   دین،  در   تا   نندکنمی   وچک  ایدسته   آنان،  از  ایفرقه   هر   از  چرا   پس ؛  نندک
 . ( باشند؟  برحذر آنان هک باشد   ،دهند بیم  بازگشتند  آنان سویبه  وقتی را  خود

 د: یگویم مظفر  خیش

  در   اجتهاد  ییفاک  وجوب  بر   زی ن  م ریک  ۀآی  این   در  »تفقه«  عموم  مقتضای»
  واجب  یقوم  هر  بر  هک  معنا  نیا   به   ؛دارد   داللت  نی معصوم  عصر  از  خر أمت  یعصرها

  ی زمان و  کنند وچک ـاست  اجتهاد  همان  هکـ  تفقه  سبک یبرا ها آن  از یا عده  است
  هک یا ملزمه  با  نیهمچن  .دهند انذار و م یب را ها آن بازگشتند  خود قوم سویبه  هک

  وجوب  و  مردم  ر یسا  بر   مجتهد   سخن   بودن حجت  بر  آیه[   ]این   ، شد  تقدیم   ترپیش 
 3« .دارد داللت  او، یفتوا  رش یپذ

 : شودمی داده پاسخ   چنیناین  گفته  این  به

  حالی   در   نیست؛   یأ ر   به  تفسیر   از   بیش  چیزی  اندکرده ارائه   آیه  این  ازها  آن   هک  تفسیری 
  و   ،است  شده   نهی   شدتبه   ی، أ ر   به   تفسیر   از   محمدآل   از   شدهوارد  روایِت   هاده   در   که
  ت فرمایشا  از  بخشی   اما  شود؛می   ک هل  ند ک   تفسیر  خود  ی أ ر   به   را   قرآن  که   سیک  هک این

  ـکنند   تفسیر   خود  نفع  به   را   آن  اندرده ک  تلش   مجتهدان  کهـ   ریم ک  ۀ آی  این   ۀدربار   بیتاهل
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 : است زیر  شرح به

  بن   یعقوب  از صفوان، از  حسین،  بن  محمد  از  یحیی،  بن  محمد  از  بعقوب،   بن  محمد  .1
  باید   چه   مردم   بیفتد   امام  برای   اتفاقی   اگر   ردم:ک  عرض   صادق  امام   به   : گفت  ، شعیب

ِمُنوَن  کاَن  ما وَ   نند:ک  عمل عزوجل وندخدا   نفرما  این به  باید » فرمود: نند؟ ک ُمؤ  ِفُروا  ال    ِلین 
ة   ة    کلِّ   ِمن    َنَفرَ   ال   َفَلو    کافَّ

َ
ق ُهم    ِفر  ُهوا   طاِئَفة    ِمن  یِن   ِفی  ِلیَتَفقَّ ِذُروا   وَ   الدِّ َمُهم    ِلین  و 

َ
  ِإَلیِهم    َرَجُعوا   ِإذا   ق

ُهم   َذُروَن   َلَعلَّ   از   ایفرقه   هر   از   چرا   پس  ؛ کنند  کوچ   همگی  مؤمنان  نیست  شایسته   )و   یح 
  بازگشتند  آنان  سویبه   وقتی  را   خود  قوم   و  شوند   فقیه  دین،  در   تا  کنندنمی   کوچ  ایدسته   آنان،

  و ؛ معذورند  هستند  طلب  حال  در  ه ک زمانی تا ها  آن ؛ باشند؟(  برحذر   آنان  که  باشد   ،دهند  بیم 
 1«.گردند باز  اصحابشان هک زمانی   تا  معذورند هستندها آن  بازگشت  منتظر هککسانی 

  نضر   از   خالد،   بن   محمد   از   عیسی،   ن ب   محمد   بن   احمد   از   یحیی،   بن   محمد   از   او،   از   .2
  صادق  امام  به  :گفت  مسلم،  بن   محمد   از  معاویه،   بن  برید   از   حلبی،   یحیی   از   سوید،  بن

  م. یشد نگران و د یرس ما  به شما  ی مار یب  خبر د،ی فرما  اصلح را  امورت خداوند  :ردمک عرض
گاه  را   ما  اشک  یا    و   ؛بود  عالم  لیع»  فرمود:  ست؟یک   شما  یوص  هک  یاموز ی ب  ا یفرمایی    آ

  علم   همچون  هک  ماندمی  باقی  سیک  او  از  پس  هک آن  مگر  میردنمی   معالِ   .رسدمی  ارث  به  علم
  معالِ   چون  هک  رواست  مردم  بر  ایآ   ردم:ک  عرض  «داند.می بخواهد خدا   که  را   آنچه  یا  را   معالِ 
  اما  ،نیست   روا   ـمدینه   یعنیـ   شهر  این  اهل   برای»  فرمود:  نشناسند؟  را   ی بعد   امام  رود ب  ای دن  از

  وَ   فرماید:می  تعالیحق  است.  ]مدینه   تا[  مسیرشان  مقدار  به   ]معذوریتشان [  شهرها  سایر
ِمُنوَن   کاَن   ما ُمؤ  ِفُروا   ال  ة    ِلین  ة    کلِّ   ِمن    َنَفرَ   ال   َفَلو    کافَّ

َ
ق ُهم    ِفر  ُهوا   طاِئَفة    ِمن  یِن   ِفی   ِلیَتَفقَّ   وَ   الدِّ

ِذُروا  َمُهم    ِلین  و 
َ
ُهم    ِإَلیِهم    َرَجُعوا   ِإذا   ق َذُروَن   َلَعلَّ   ؛ کنند  کوچ   همگی   مؤمنان  نیست   شایسته  )و   یح 

  را   خود   قوم   و  شوند   فقیه  دین،   در  تا   کنندنمی   کوچ   ایدسته  آنان،  از  ایفرقه   هر   از  چرا   پس

 
 1ح 309ص 1الکافی: ج. 1



 انتشارات انصار امام مهدی .................................................................................................................................. 50

  1«.باشند؟(  برحذر   آنان که  باشد ، دهند بیم   بازگشتند  آنان سویبه  وقتی

  بن   محمد  از  جعفر،  بن  عبدالله  بن  محمد  از  جعفر،  بن   عبدالله  از  پدرش،  از  او،  از  .3
است  کسی  از   الجبار، عبد  گفته    امام  به   : گفت  ، االعلیعبد   از   یعقوب،   بن   یونس   از  ،وی 

  « نید.ک  وچ ک  اید ب»  فرمود:   نیم؟ ک   چه   رسید   ما   به   امام   وفات  خبر   اگر   ردم: ک  عرض   صادق
ِمُنوَن   کاَن   ما   وَ   فرماید: می   متعال  خداوند»  فرمود:  همگانی؟   وچک  گفتم: ُمؤ  ِفُروا   ال  ة    ِلین    کافَّ

ة    کلِّ   ِمن    َنَفرَ   ال  َفَلو  
َ
ق ُهم    ِفر  ُهوا   طاِئَفة    ِمن  یِن   ِفی  ِلیَتَفقَّ ِذُروا   وَ   الدِّ َمُهم    ِلین  و 

َ
ُهم    ِإَلیِهم    َرَجُعوا   ِإذا   ق   َلَعلَّ

َذُروَن    آنان،   از  ایفرقه   هر  از  چرا   پس  ؛ کنند  کوچ  همگی  مؤمنان  نیست   شایسته   )و  یح 
  بیم   بازگشتند  آنان  سویبه   وقتی  را   خود  قوم  و  شوند  فقیه  دین،  در  تا  کنندنمی   کوچ  ایدسته 
  در ایعده  و  نیم ک وچک  اگر  ردم: ک عرض  آیه.  پایان  تا   «.باشند؟(  برحذر  آنان  که  باشد   ، دهند

ُرج    َمن    وَ   فرماید:می  جلعزو  خداوند»  فرمود:  چه؟  بمیرند  راه ِه   ِإَلی  ُمهاِجرا    َبیِتهِ   ِمن    یخ   اللَّ
ِر   ُثمَّ   َرُسوِلِه   وَ  ُت   هُ کید  َمو  َع   َفَقد    ال 

َ
ُرهُ   َوق ج 

َ
ِه   َعَلی  أ   خدا   راه  در  مهاجرت  قصد[  ]به  سکهر   )و  اللَّ

  عهدۀ  بر   قطعا    او  پاداش  رسد، فرا   مرگش   سپس   درآید،   به   اشخانه   از  اشفرستاده   و
 2«.خداست(

 یامام  شناخت   طلب  یمعنابه   را   هی آ  نیا   در  (ردنکوچ ک )  «رَنفَ »  هک  دیگری   ات یروا   زین  و
  « رینف  و  وچ ک»  روز   رودیم  ا یدن   از   راستین  امام  ه ک  ی روز   حتی  و  اند؛رده ک  ر یتفس  محمدآل   از

  روشن  نجایا  از کردن(وچک)  «نفیر» نیا ارزش  و ؛نامیده شده است یبعد  امام شناخت یبرا 
  زمان  امام   شناخت   بدون  هک  یسک  و   خداست   ۀ فیخل  با   یمساو   خدا   ن ید   م یبدان   ه ک  شودیم

 است.  رفته  ایدن  از  تیجاهل  مرگ به  برود  ای دن از خود

  ته ک ن  نیا   شدنروشن  از  پس  و  است؛  آیه(  در  شدهگفته  )نفیر  کردن«وچ ک»  راز  نیا 
  منزلت   و   مقام  ه ک  ایآیهـ   « نفر  ۀ یآ»  هک  اندرده ک  ادعا   و  تئ جر   چگونه   مجتهدان  م:یگویم
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  و   ،است   مجتهدان  ظنیات  بودنحجت   بر  داللت  ـد یفرمای م  انی ب  را   امام  شناخت   و  ،امام
  داللت  دی تقل  وجوب  بر   هم   و  اجتهاد   وجوب   بر   هم   هیآ  ن یا   اند ردهک  ادعا   ه ک آن  تر ب یعج

 ند؟!کیم

  هیچ   ـنند کی م  را   شقصد ها  آن  ه ک  ییمعنا   آن  بهـ  اجتهاد  م یر یگی م  جهینت  ترتیب   این   به
  در   چه آن  جه ینت   در  ؛د یدید   را   تشی وضع  شما  اند،پنداشته   هرچه  و   ندارد،  وجود   برایش  یلیدل
  شامل   فرموده،  ینه  گمان  و  ظن  به  عمل  از  و  آمده  خدا   کپا   یخلفا   سنت  و  خدا   تابک

  نه  و  است  یشرع  مک ح  به  ظن  تحصیل  اجتهاد،  یمعنا   می دانست   چون  ؛ شودمی  هم   اجتهاد
 شتر. یب

 ن. یالعالم رب لله  الحمد و

* *   *  
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 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 مجتهدان  نظر  از  عیتشر   منابع  .3
  آن  منابع   ۀعمد  م یاور یب  یجامع  ر یتعب  ،ع یتشر   منابع  از  ،یسن  اجتهادطبق    میبخواه  اگر
  ، همرسل  مصالح   رف،عُ   استصحاب،  استحسان،  اس، یق   اجماع،  سنت،   تاب، ک»  از:   ندا عبارت 

 ذرائع«.  سد

 است. شدهشناخته  و معروف سنت،  و تاب ک با ها آن  رفتار و

   از: است  عبارت «یآمد » ف یتعر   طبق اس یق اما

 «.است شده  استنباط  اصل مک ح از  ه ک یعلت در اصل و فرع  یتساو »

 1« .می بشمار   رزشتیغ  و و ک ین  عقل    را  یامر  ای  ی زیچ  اینکه» ی عنی استحسان و

 اند: گفته و

 « .نندکمی ار ک ان است پنهان  قیاِس  هک اساس این بر  را  استحسان امامیه،»

  ، نیست   ش برای  میک ح   ه ک  ایمسئله   دربارۀ  ردنکمک ح»  از   است  عبارت   «همرسل  مصالح»
 2« .است ردهک پیدا  خود نظر  با مجتهد هک شودمی  انجام مصلحتی  به  بنا  ردنکم ک ح این و
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  در   هک  معنا  این  به 1«.شودیم  حرام  به   منجر  هک  یزیچ  هر  ردنکمنع »  یعنی  «ذرائع  سد»
 است.  بوده   مباح و حلل  ،واقع

  عادت  آن  به   الفاظشان  و  معاملت   و   هاعادت   و   ارهاک  در   مردم  آنچه »  یعنی   «عرف»
 2«.است ترشبیه  اجتماعی  عادت  به  این  و اند.ردهک

  ،ی بعد   زمان  در   ی ز یچ   ثبوت   به   ردنکمک ح»  از   است  عبارت   که   « استصحاب»  ماندیم
 3«.سک برع  ای  ، گذشته زمان در  ثبوتش  بر  بنا 

  غزالی  مثل   ؛اندردهک  محدود   منبع  چهار  به   فقط   را   تشریع  منابع  سنی  مجتهدان  از  ایعده
 گوید: می ه ک هـ( 505 )ت:

  :هستند   تا  چهار   دادیم  ه ک  شرحی  به   بنا   شودمی   امک اح  به   منتج   هک  شواهدی»
 « .عقل و اجماع و  سنت و تابک

  داده  بسط  و  شرح  دارند   آن  به  اعتماد  به  عادت  مجتهدان  هک  لیک شبه   را ها  آن  سپس
 4.است

  گفته   یکر ک  محقق  «. عقل  و  اجماع   و  سنت   و  تابک»  :است ت  چهار  ی عیش  اجتهاد   منابع 
 :است

  سنت   و  تابک  : هستند  منبع   چهار   رساند یم  امک اح  به   هک  یی هاراه  ما   نظر   از»
 5«.یعقل  ۀادل و اجماع،  واحد، ا ی متواتر
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  و   تابک  با  سنی  اجتهاد  اهل  تعامل  شبیه  سنت،  و  تابک   با  شیعی  اجتهاد  اهل  تعامل  و
 است.  سنت

  ند کمی   اداره  را   آن  او  وکیل   ه ک  التراث(   الحیاء  البیتآل  ة)موسس  سیستانی  سید  ۀسسءم
 : است  گفته آن بر  اضافه

  اخذ   ایشان  از   را   خود  فقه   و   هستند  بیتاهل  ۀ ائم   پیرو  ه ک  امامیه   ۀ شیع  ...»
  تاب ک  -1  :اندداشته   تکیه   زیر  منابع  به تعبدی  شرعی  امک اح  استخراج  در  اند،ردهک

  اثبات   دو   آن   با  حجیتش  که   چیزی   - 4  ...   اجماع  - 3  ...   ک پا   شریف   سنت  - 2  ...
 1«.عقلی ۀادل - 5 ... استصحاب  مثل  است شده

  به   را   »استصحاب«  گران،ید   و  یحنبل  مجتهدان  نظر  مثل   سسه،ؤم  نیا   هک  است  واضح
  نییتع  ه ک  است  نیا   ،شده  غفلت   آن  از  هکواقعیتی    است.  ردهک  اضافه  معروف  منبع  چهار
 گفتۀ پیش   متن   در   ما  را   نکته   نی ا   و  دارد  ینُس   یتی هو  عه،ی ش   اجتهاد  عیتشر   ۀچهارگان   منابع
  دیگر  به  بلکه  نشده،  متوقف  حد  همین  در   سنت، اهل  مرکب  بر  شدنسوار   م.ی دید  یغزال

 است.  دهی رس هم  هاعرصه

  ز ی ن  مجتهدان   ان یم  ییفتوا   »شهرت«   به   اجماع،  به   اعتماد   بر   علوه  مجتهدان  از   ی ا عده
  جسارتی   و   تئجر   مشهور،   خلف   ی فتوا   حتی  و  ؛ اندردهک  اعتماد  ع،یتشر   ی برا   یمنبع  عنوانبه 
 است.  سخت آن به  اقدام هک رودیم شمار  به

  «یعقل  »ملزمات  بحث   دارد، ارتباط  »عقل«  یعنی  چهارم  عیتشر   منبع  به  هک  یمسائل  از
  بحث  مثل  ؛ ند«کیم  مک ح   نآ  به زی ن  شرع   قطعا   ندک  مک ح نآ  به   عقل   »هرچه  هک نیا   و  است

 واجب«.  ۀ»مقدم

 :است گفته م یک ح د یسع محمد  دیس
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  بحث  مورد  استدالل   ۀ نحو  و   جی نتا  دربارۀ  ،اصول  علم   در  هک  یا ه یعقل   ملزمات»
 1« .شوندیم واقع  یشرع مک ح استنباط  راه در  غالبا   رد، یگیم قرار

  به   را   آن  و   رسندمی  امک اح  تشریع   به   خود   های عقل   با   ملزمات،   این   طبق   مجتهدان
  اند«رسیده   آن  به   چه»آن  میان  تملزم  وجود   ادعای  ،دلیلشان  تنها   و   دهندمی   نسبت   شرع

  ، نمونه  برای  است.  روشنصریح و    خصوص،   این  درهایشان  گفته   و   است؛  شرعی«  مک »ح  و
 گوید: می مظفر  شیخ

  یا   شرعی  ثابت  مک ح  میان  تملزم  به  عقل  مک ح  عقلی،  دلیل  از  ما  مقصود»
  ؛بیان   بدون  لیفک ت  بودنمحال   به   م ک ح  مثل  ...  است   دیگر  شرعِی   مک ح  با  ،عقلی

داشتن  مقدم   مک ح  مثل  و  ؛ است  گناهیبی   و  برائت  به   شارع  مک ح  م، ک ح  این   ۀ الزم  و
  م ک ح  بودنفعلی  اشنتیجه   و  دارد  وجود  مزاحمت  م، ک ح  دو  میانوقتی    ترمهم 
  ُعقل   ه ک  میک ح  با   خدا   م ک ح  مطابقت   وجوب   به   مک ح  مثل   و  ؛ خداستاز نظر    ترمهم 

 3«.نند کمی صادر  2پسندیده  نظراِت   در

  ن یتدخ   مثل ـ   نند کی نم  دا یپ   ش یبرا   ی نص   شان نظر   به   ه ک  یا مسئله   ی برا ها  آن   پس
  مثال،   ن یا   در   و  ؛ است  بودنحلل   و   برائت  آن،   در   شرع   مک ح  ند یگوی م  ـدخانیات(   )استعمال 
  به   عقل  م ک ح  از  است  عبارتها  آن   عیتشر   ن یا   لی دل  و  ؛است  ز یجا  شرعا    دخانیات  استعمال

  از   متنی  ، خودتان  اعتراف  طبق   شود  پرسیده ها  آن  از   اگر  و   ؛ انیب  بدون  عقاِب   بودن زشت
  شارع   به   را بودن  جایز   مک ح  چگونه   شما   پس   است  ده ینرس  ما   به   مسئله   این  دربارۀ  شارع  یسو 

  م ینکی م کدر   خود های عقل  با هک یا ملزمه  اساس  بر  ما دهند یم پاسخ  د؟ یدهی م نسبت
  ۀ الزم  و  کند می  مک ح  «انیب  بدون  عقاِب »  بودنح ی قب  به   عقل  یعنی  م؛ یا دهی رس  م ک ح  ن یا   به
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 است.  ورکمذ مثال  در  دخانیات  استعمال جواز و یگناهی ب و  برائت  به  یشرع مک ح ،آن

 د: یگویم ، شمردهبر ها آن نظر  از  را  عیتشر  ی برا  منبع  چهار یسبحان جعفر

  در   یک ش  و   ستین   ی د یترد ها  آن   در  هک  یعقل   یقطع  اتکادرا   ی عنی  عقل»
  و داوری    یستگ یشا   هکـ   عقل   م ک ح  به   بنا   علوهبه   ...   ندارد   وجود   انصحتش
  شرع،  و  عقل  مک ح  ن یب   را یز   شود؛ یم  شفک  شرع   م ک ح  ـدارد  ردنکقضاوت

  عقل   ی وقت  مثل    است.  محال   یکدیگر  از  دو  نیا   ردنکجدا   و   ، دارد  وجود   تملزم
  در   زی ن  مجتهد  ندکی م  مک ح  ان،یب   بدون  عقاِب   بودنزشت   به  مستقل،  طوربه 
  یگناهی ب و برائت به مک ح ، ندارد  وجود یشرع مک ح یبرا  ی شرع لیدل هک سائلیم
 1«دهد.ی م بودنحلل  ای

  شان خود  نظر   طبق   و  بدانند   پسندیده   و  و ک نی  را   چیزی   خود   میان   در   ُعقل  اگر  همچنین 
  دهند می   پاسخ  مجتهدان  بشناسند،  را   آن  شرعی  مک ح  بخواهند  و  نیابند  ایشبر   شرعی  متنی

  و   وک نی  را   آن  ،خود  نظر  در  ُعقل  ه ک  است  این  دلیلشان  و  ؛است  مستحب  نیز  آن  شرعی  مک ح
 ند! ک مک ح ها آن م ک ح مطابق است واجب  خداوند بر  پس ؛ دانندمی  پسندیده

  شدتبه   عقلی،   مباحث  این   ه ک  آنجا  از  نند. کمی   بحث  اصولشان  در  هک  ملزماتی   دیگر  و
  سازوکارهای »  یمک ح  محمدتقی  ،دارد   قرارها  آن   مانند  و  فلسفه  و  منطق   علوم   ثیر أت  تحت

 : گویدمی  و شماردبرمی اجمالی طوربه   است( نامیده  خود او هک طورآن)  را  2عقلی«  اجتهاد

  خصوصبه  ؛منطقی و  فلسفی قواعد  در برگیخ  بر  است متوقف عقلی اجتهاد»
  سایر   و  قواعد،   این  در  زیرا   ؛پردازندمی   قیاس  اصول  ختلف م   اشکال  به  که  قواعدی

  به  دارد؛  وجود  ری ک ف  خطای  از  عصمت   ـشودمی  گفته  هک  طورآنـ   منطق  قواعد
  کهـ  اسلمی  سساتؤم  از  اشرف  نجف  مثل  یسساتؤم  در  سالم  منابعاز    هک  آن  شرط
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  از   نه  شوند،  برگرفته  باشند   شدهاصلح و    ـاند پرداخته فلسفی  و   منطقی  ت مطالعا  به
  مفاهیم   در  خلطها  آن  در   ما   زیرا   ؛اندشده   ترجمه  و  گرفته   غرب   از  اخیرا    ه ک  جاهایی
 1« .ردیمک مشاهده  را  بسیاری

  سازوکارهای   با  یعیتشر   منابع  ن یا   بر اساس   شدهع یتشر   امک اح  عت یطب  د یتوانیم  نونکا 
 د!ی نک تصور   را  ورکمذ

  قتیحق  در   ، است  شده   شمرده   باطل   ه عیش   ی رسم  دیدگاه   طبق   هرچند   « اسیق»  اما
  اجتهاد  ِی عقل  یابزارها  ضمن   در  و  رفتهیپذ  را   اسی ق  از  نوع   دو  عه،یش  یاصول  مجتهدان

  قرار   ی سن  یعلما   بحث  مورد   قبل    زین   نوع   دو  ن یا   اند.شمرده  معتبر   ، عیتشر   منبع  عنوانبه 
 است:  گرفته

  به ُاّف » م یر ک قرآن در هک اندزده  مثال آن یبرا  و ؛انددهینام  ت«یاولو اسی»ق چهآن :اول
 است. حرام ،یُاول ق یطر  به زی نها آن زدن پس  ،است  شده ی نه «نیوالد

  علت   ی مست  ه ک  اندزده  مثال   آن  ی برا   و  ؛ اندده ینام  العلة«  منصوص   اس ی»ق  چه آن  دوم:
  ن یا   و  ندکیم  تیسرا   باشد  ننده کمست  هک  یز یچ   هر  به  حرمت  نیا   پس  ،است  شراب  حرمت

 است.  شراب مک ح به  اس یق

 د: یگویم مظفر  خیش

  اس یق   و  العلةمنصوص   اسی ق  معتقدند   یحل  علمه   مثل   ما  ی علما  از  یا عده»
  و  .است  حجت  ، دو  نیا   در   اسی ق  و  اند،شده   استثنا  ،باطل  هایاس یق   از  ت،یاولو
  دو   ن یا   شامل  ندکیم  داللت  اسی ق  به   عمل   حرمت  بر  هک  یلیدل  ، نه  اند:گفته  یبرخ

  حی صح یول ؛ ندک استثنا  را  اس یق  دو  ن یا  ه ک وجود ندارد یز یچ  و هست  ]زین[ سمقِ 
  حجت  دو  هر   ، ت یاولو  اسیق  و  العلة  منصوص   اس یق  شود   گفته   هک  است   نیا 
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 1هستند.« 

  ییعنـ   شیعی  عقلی  اجتهاد   ابزارهای  از  بعضی  به  گرفتنال ک اش  در  بحرانی  یوسف  شیخ
 : است گفته ـاولویت  قیاس 

  قیاِس   نبودنحجت   بر   است  رده ک  نقل  "دیات"  تاب ک  در   صدوق   هک  روایتی»
  ه ک  مردی   دربارۀ   ردم: ک  عرض  صادق  امام  به  گوید   ابان  ند. کمی  داللت   اولویت

  ده»  فرمود:  است؟  چقدر  اشدیه   فرماییدمی  ندک  قطع  را   یزن  انگشتان  از  یک ی
  ردم: ک  عرض   «. بیست»  فرمود:   چه؟   ندک  قطع   انگشت  دو   اگر   ردم:ک  عرض   «.شتر
  قطع   انگشت  چهار  اگر  ردم: ک  عرض  «.سی»  فرمود:  چه؟  ند ک  قطع   انگشت  سه  اگر

  قطع   را   زن  انگشت  سه  اگر  الله،سبحان   ردم:ک  عرض  « .بیست»  فرمود:  چه؟  ندک
  بودیم  عراق  در  ما   وقتی   بیست؟   ند ک  قطع   انگشت  چهار   اگر   و  است   سی  اشدیه   ندک

  و  ردیمک  برائت  اظهار  گفتندمی   چنین  هک  سانیک   از  ما  و  رسید  ما  به  سخن  این
  م ک ح این .باش آرام ابان،  ای» فرمود:  امام است.  شیطان  حرف این  گفتیممی

  سومک ی  به  وقتی  اما  ؛است  سانک ی  مرد  با  دیه،  سومک ی  تا  زن  هک  ستخدا   رسول
برگرفتی  قیاس   با   تو   ، ابان  ای   گردد.برمی  نصف   به   زن   رسید    سنت   اگر   و   ،از من 

 2«.گرددمی  نابود  دین شود، قیاس 

  راه   یعیش  اجتهاد  به  ـبرند می  بهره   آن  از   عیتشر   منبع  عنوانبه   هایسن  هکـ   نیز  »عرف«  اما
  عنوان   گونهن یا   را   آن  که  «ی یقلعُ   ۀر ی»س   به  هعیش  ن یمجتهد   استناد   مثل  درست   ؛ است  افتهی
 : کنندیم

 هک آنی ب  ، نی مع  یکسلو   جهت  در   ن یرمتد ی غ  و   نی متد  ی عقل  یعموم  ل یمات»
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 1« .باشد داشته  ل یتما نی ا  جادیا  در یجابیا  نقش  عتیشر 

  مستقیم  ،صورتبه  بار  ک ی  نند؛کمی  استناد  ییقلعُ  ۀسیر  به  امک اح تشریع در   مچنینه
  اصلی  اثبات   برای   دلیلی  عنوانبه   آن   گرفتننظر در   طریق  از  غیرمستقیم  صورتبه   بار   ک ی  و
 . ... و استصحاب مثل ؛ دارد سهمی  تشریع، در  هک

 : است گفته  خویی سید

  ۀ سیر   گفتیم   زیرا   است؛  جایز  ظاهرا    ، مرده  شخص   از   تقلید   بر   ماندن باقی»
  تقلید  اما است؛  جاری مرده، چه و زنده چه ،خبره  اهل نظر به رجوع برای  ی،یعقل

 2« .است ییعقل  ۀسیر  نیز شدلیل و ، نیست  جایز میت،  از  ابتدایی

  از   عت،یشر   در   استدالل  یبرا   ی یعقل  ۀر یس  صلحیت  و  بودنی شرع  ۀدربار   اگر
  مخالفت   ییعقل  ۀر یس  و  عرف  با  شارع  هک  دهندیم  پاسخ  مین یبی م  شود  سؤال  مجتهدان

  با  ست ین  ن ک مم  و  ست ُعقل  سید   و  سرور   ـسبحان   وندخدا   ی عنیـ   ننده کع یتشر   پس   ند.کی نم
 ند. ک مخالفتها آن

  فتوا   تسناهل   عیتشر   منابع   نیا   پرتو   در  عهیش   مجتهدان  از   یار یبس   است  ذکر   به  الزم
  سؤال   عهیش   ینونک  ی فقها  از   یوقت  :مثال   عنوانبه   نند. ک ن   ح یتصر   آن  به   هرچند   ، دهندیم

  به  بنا  ارک  نیا   ند: یگویم   یا عده   ؟ایددانسته   یشرع  عراق،  در  را   انتخابات  ل یدل  چه  به   شود
  ن یع   قا  یدق  ن یا   و  ؛ است  داده   فتوا   اساسش   بر   و   داده   صی تشخ   مجتهد   ه ک  است   یمصلحت

  ند یگویم  یا عده   یا  .بوده است  سنتاهل   عیتشر   منابع  از  میدانست  هک  است  «همرسل  »مصالح
  هک  است   ذرائع«  »سد  به  ه یشب   ز ین  حرف  ن یا   د؟!یبرگردان  را   صدام  یبعث  نظام  دیخواهی م  ایآ

  ع یتشر   یبرا   ت یروا   کی  ا ی   هیآ   کیحتی    ۀئارا   ازها  آن  است.  ی سن  منابع  از   میدانست   شیپ  یکاند 
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  مخالف   هرچه  از  ینه  از   است  پر  سنت،   و  تاب ک  و  نید  را یز   ؛اندناتوان  و  عاجز  انتخابات،
 مردم. دست به  نه ستخدا  دست  به  بیتنص  زیرا  ؛ باشد الله ت یمکحا 

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

* *   *  
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 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 د اجتها  یهاممتم    .4
  مجتهد   هک  اندردهک  شرط  را   یعلوم  یبرخ  طرف،  دو  هر  مجتهدان  گذشت  آنچه  بر  علوه

  نظر  از  علوم  نی ا   باشد.  حی صح   منابع،  آن  از  اخذ  و  ن ید  در  او   اجتهاد  تا  شود  آراسته  آن  به  دیبا
 1: از ندا عبارت  سنتاهل

 شود. می  بخشنتیجه  آن با  ادله و  براهین  هک منطق  شروط و دالیل  شناخت  و  ،منطق ـ

  تا   ، شود  فهمیده   استعمال  در   عرب  عادت   و  گفتار   هک  مقداری   به   ، نحو  و   شناسیزبان   ـ
  م ک مح  و   خاص،  از   را   عام  و   مجاز،  از   را   حقیقت   و  مجمل،   از  را   ظاهر   و   صریح  سخِن   ه ک  حدی

 دهد.  تشخیص را  مفهوم  و لحن  و فحوا  و نص  و ، مقید از را  مطلق  و  ،متشابه از را 

 سنت. و  تابک  متشابه و م ک مح و ،منسوخ  و ناسخ   شناخت و تفسیر  ـ

  مردود   و  مقبول  و  ،فاسد و  صحیح  تشخیص  و  ،روایت شناخت  برای  که   ،هدرای  و  رجال  ـ
  مخالف  آن  با   اگر  و  شودمی   اخذ  باشند  پذیرفته  را   آن  امت  اگر  است.  ثیرگذارأ ت  ، روایتبودن  

 باشد.  بوده  ضعیف  اگر حتی شودمی اخذ مشهور  نظرِ   نندک

  متممات   آن  ر کذ  هستند  سنت اهل  از   ثرأ مت  بسیار   هشیع  عقلِی   اجتهادِ   اهل  که  آنجا   از  و
 : است گفته بهایی اند.نداده   دست از نیز  را 

 
 243المستصفی: ص نگاه کنید به: . 1



 انتشارات انصار امام مهدی .................................................................................................................................. 62

  آن   بر  اجتهاد   هک  را   آنچه   باید  ناگزیر  ندکمی  اجتهاد  ایمسئله   در  هک  سیک»
  و   حدیث  و  تفسیر  و  اصول  و  منطق  و  عربی  علوم  یعنی  ند؛ک  سبک  است  متوقف 

  فقها   زبان  به   باید  ناگزیر  آن  بر   علوه  و  ؛ خلف   در جهت   اجماع   عدم   ظن   و   رجال
  از  باب،   این   در  هااین   و   ؛ باشد  داشته   را   اصل   به   فرع   بازگرداندن  توان  و  گیرد   انس

 1« هستند. ضروریات

  ییخو   سید  استنباط،   در  اصول  علم   بر   آنمرتبۀ    بودنمقدم   و   ،منطق   علم   تی اهم  ۀ دربار 
 : است گفته ینینائ   بحث ر یتقر   در

  ی هاراه  و  استنتاج  چگونگی  را یز   است؛  ینظر   علوم  تمامی  أ مبد  منطق،  علم»
 2«.شودیم  شناخته  منطق  با  فاسد،  و ح یصح

  شود   آراسته  آن  به   باید   مجتهد   چه آن  بحث م  در   اول  شهید   نحو،   و  شناسیزبان   ۀ دربار 
 : است گفته

 3«.صرف و  نحو و شناسیزبان »

  ؛ شد   حضور  تقدیم   تاب«ک  یعنی »  عیتشر   اول  منبع  رکذ  هنگام  یکر ک  سخن  ر، یتفس  دربارۀ
 : است گفته  اول دی شه نیهمچن 

 4« .موّول و ظاهر  و  متشابه، و م ک مح و  منسوخ، و ناسخ  به علم»

 :است گفته تعدیل و جرح  دربارۀ  وی

همان صورتی    پیشینیان  گواهی  به  اعتماد  و  ؛تعدیل   و  جرح  به  علم»   هکبه 
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 1«.ستا  افیک در خود دارند های رجالی کتاب

  یعیش  یهای اجتهاد   بودنیک ی  واقعیِت   و  ؛شودمی  روشن  ،تصویر   خلصه،  انیب  نیا   با
 .گرددمی  آشکار اجتهاد،  سازوکار و ع یتشر   منابع شتر یب  در یسن و

 شد؟  دهیعق به  ل یتبد اجتهاد  یزمان  چه  و  چگونه  .5
  را   آن   از  ایگوشه   هکـ  را   شمنابع  و   ابزار  بارا    اجتهاد   معاصر،  مجتهدان  است  عاقلنه   ایآ

 ؟ ندارد  وجود ایشبر   یلی دل هیچ که  حالی در ،نند ک  میترس   دهیعق یک  عنوانبه  ـم یدانست

  هک  یحال  در  ،شود  دانسته   دهیعق  یک  «اجتهاد»  است  عاقلنه  ای آ  دیگر،  عبارتبه   یا
  و  اجتهاد  بطلن  و  ،ردهک   آن  به  یا گسترده   هایحمله   خود  ِی ربان  اتیروا   در  محمدآل

 اند؟!ردهک ان یب  را  اجتهاد  در  اعتمادقابل   منابع از  یار یبس  بطلن

  یمخف  مسلمان،  کی   ایبر   او،  امثال   و  ه یفابوحن  دربارۀ  صادق  امام  سخنان  ایآ
 است؟!

 یطوس  و  یمرتض   و صدوق  و  ینی لک  مثلها  آن  از  پس  ی علما  و  عه یش  متقدم  یعلما  ایآ
  شانیهاتاب ک  و  نیست؛  چنین  هرگز  و  ؟اندبوده   غافل  دهیعق  این  ازها  آن  روانیپ  و  سیادر ابن  و
 اند؟رده ک انیب  را  آن قباحت  و ابطال و وهشک ن  فقط  و ،بوده  خالی اجتهاد رکذ و  توضیح از

 د: یگوی م عهیش  اجتهاد خی تار  ۀ دربار  یر ک عس  یمرتض  دیس

  آن  ؛ افتی  رواج   پنجم  قرن  از  پس   بیت اهل  تب ک م  ی علما  در   اصطلح  نیا »
،  دوازدهم  فصل  در  هـ"   726  "ت:  یحل  علمه  االصول   ی مباد  تاب ک  در   ه ک  گونه

  ی عنی  اجتهاد  است:  نی چن  اشخلصه   که   ؛است  شده   گفته   اجتهاد  در   اول   بحثم
  یا گونه به   ،یشرع  ِی ظنّ   مسائل   در  نظردقت   یبرا   است  توان  در  چهآن هر   بستنکاربه 
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 1« .نباشد آن در  ی ادتی ز  هک

  قطعی  لک شبه   شیعه،  فقه   به   امروزی   ل او متد  سازوکار   و   ابزار   با   اجتهاد   نفوذ   آغاز سر   تعیین 
  قرن  رجال  از  او  دانیممی  ولی  ؛است  صحیح   زیادی  حد  تا   است  گفته  حلی  علمه  آنچه  با

  اصول   هایبحث   طریق   از  خود   مسیر   ابتدای  در   نفوذ   این  .است  بوده   هجری   هشتمـهفتم 
  و  معنی   بیان نظر  از  که  است  اصولی  هایتاب ک  از  «االصولمبادی »  تابک  و  شد  انجام  فقه

  اطلق   ۀ مسئل  مثل   مسائلی  است؛   وبیدهک  اجتهاد  طبل  بر  ، آنبا    مرتبط   دیگر   مباحث   از  برخی
 .هاآن  امثال و ۀ آن،تجزی  و اجتهاد

  ؛ بود  کرده  باز  حلی  علمه  فقهی  هایتاب ک  به  را   خود  راه  اجتهاد  هک  است  حالی  در  این
  فقهی  مباحث  الیالبه   در  اشاراتی  طریق  از  فقط   ه ک بل ؛ بینیممی  امروزه  هک لیک شبه  نه   البته

  و  شرح  به  اقدام  علمه  از   بعد  افرادِ   از   بسیاری  چون  و  ؛نماز  و  قضاوت  بحث  مثل  متفرقه؛
  گفته   بود   ردهک  ر کذ  علمه  ه ک  اینده کپرا   های بخش   در   اجتهاد   ، ردند ک  او  های تاب ک   بسط

  فقهی  باب  هجری(   نهم   قرن  طول   در   و   هشتم   قرن  اواخر  تا   )یعنی   زمان   آن   تا   اما   ؛شدمی
  بزرگان   از  برخی  اگر  .بود  هنشد  تعیین  اصولی  اجتهاد   دربارۀبحث    برای   اجتهاد  مخصوص

 عنوان  تحت  ه ک  سانیک  یعنیـ   نیمک  استثنا   را   هجری   دوازدهم  و  یازدهم   قرن  در   شیعه  علمای
  خواهیم   پیشین  قرون  وضعیت  همچون  را   دوازدهم  قرن  وضعیت  ـشدند   شناخته   هااخباری 

  بسنده   اصولی  هایتاب ک  در   تقلید(   )یعنی   اجتهاد   رفیق  و  اجتهاد  ردنکمطرح   به  علما  ه ک  دید
  بازگشت شیعه   فقه   ۀعرص  به  نیرومندانه ،اجتهاد   هرچند  فقهی، هایتاب ک  در   اما   ؛ردندکمی

  بزرگ   توسط  ـعده   کی   تعبیر  به  بناـ   هااخباری   هیبت  و   تکشو   ستن ک ش  از  پس  البتهـ
  لیفات أت  با  و  هـ(   1206  )ت:  بهبهانی  وحید  به  معروف  باقر  محمد  شیخ  مجتهدان،

  برای  مستقلی  بحث  فقهی  هایتاب ک  در  اما  ـگرفت   انجام  فقه  اصول  علم   در  هک  ایگسترده
 داشتند.  اعتراف اصولی اجتهاد به آنها  اینکه وجود  با  ؛نشد  داده اختصاص تقلید  و اجتهاد
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  صاحب   نراقی   مهدی   شیخ  جمله   از  رسید؛   او  شاگردان  به   نوبت   هجری   سیزدهم   قرن  در
  نراقی  احمد  شیخ  و  الغطاء«  شفک»  صاحب  الغطاء  اشفک  جعفر  شیخ  و  «هالشیع  »معتمد
  این  سکهر   لم«.ک ال  »جواهر  صاحب   نجفی  حسن   محمد شیخ   و  الشیعة«  »مستند  صاحب

  شروع  طهارت   تاب ک  با  هم ها  آن  دید  خواهد  ،ندک  مطالعه  را   استداللی  فقهی  هایتابک
  تقلید   و   اجتهاد  بحث  ، آری  ندارند.   تقلید   و  اجتهاد   برای   مستقلی  باب  که  حالی   در  شوندمی
  مرتضی   شیخ  االصول«  »فرائد   هاتاب ک  این   سأ ر   در   و  داشت  وجود نیز    اصولی  های تاب ک  در

  در   ه ک  داشتند   قرار  خراسانی  آخوند   ش شاگرد  االصول«   فایةک»  و  هـ(   1281  )ت:   انصاری
  فقهی   هایتاب ک  انصاری  شیخ   شوند.می   تدریس  نیز   امروز   همین  تا  علمیه  هایحوزه

 ایم. ندیده  تقلید  رفیقش و اجتهاد  برای  مستقلی  باب  نیز هاتاب ک آن در ما  و دارد متعددی 

  سیک  اولین   هـ(   1337  )ت:   یزدی   اظم ک  محمد   سید   یعنی  انصاری   شیخ   دیگر   شاگرد   اما
  ؛ مطرح کرد  امروزی   شدۀشناخته  فقهی  علمی   های رساله   روش  به   را   فقهی  های تاب ک  ه ک  بود

  سیک  اولین  همچنین  او  نند. کمی  بیان  مقلدین  به  را   خود  امک اح  مجتهدان  که  ییهارساله
  ردک  منتشر  تقلید«  و  »اجتهاد  وجوِب   موضوع  در   را   الوثقی«  »العروة  به   موسوم   ۀرسال  ه ک  بود

 داد.  قرار  شیعه فقه  1 ۀشمار  در را  مسئله  این و

 گوید:می  ندکمی ر کذ را  فقهی ابواب و هاتاب ک وقتی  خازم  علی  شیخ

  در   فقط   تابک  این   و   ...   تقلید   و  اجتهاد   تابک  -1  عبادات   فقهی:   های تابک»
 1.«شدمی  بحث شا ه دربار  فقه  اصول در  که حالی در  ؛ شد اضافه فقه  به  اخیر  ۀدور 

 : است گفته  یزد ی  که مطلبی و

  باشد،   مجتهد  خود  معاملت   و  عبادات  در  است  واجب  یلفک م  هر  بر  :1  مسئله»
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 1« .محتاط ا ی مقلد  ای

  و  اجتهاد   محور   یزدی،  فقهی   ۀ رسال  و  نهادند  او  پای  جای  در   پا بعدی    افراد  سپس
 د. ش  امروز به  تا او از  پس  مجتهدان هایشرح 

  در  را  اجتهاد  که  آنجا تا ؛گرفت  قرار  ثیرأت  تحت هک ستا  یافراد ۀ جمل از  ،مظفر شیخ
  کرد  تلش   و  ،مشخص  عقایدش   تابک   در  3  ۀشمار   با  را   آن  و  داد  قرار  اعتقادی  مسائل  شمارِ 

  گذشته  هایبحث   به  توجه  با  اما  ؛ دهد  نشان  شیعه  ثابت  اعتقادات  از  یک ی  عنوانبه  را   آن
 .نیست درست  این  هک فهمیدیم   و دیدیم

 العالمین  رب لله  الحمد و

* *   *  
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب لله  الحمد و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

  برای   شان شیعیان  از   برخی   به  بیتاهل  دستور   معنای  .6
 مردم   به دادن فتوا

  نبود.   شدهشناخته   محمدآل   ۀ شیع  میان  در  ،امروزی   متداول  معنایبه   خدا   دین  در  اجتهاد
  امور   بازگرداندن   وها  آن  از   اخذ   و  اطاعت   به   خداوند   ه ک  طاهر  ۀائم   زیرا   باشد؛   طور   این   هم   باید 

  ِإذا   وَ   : فرمایدمی  تعالیحق   . حضور داشتند  یان ع یش  میان  در   ، است  داده   دستور ها  آن   به
ر    جاَءُهم   م 

َ
ِن   ِمَن   أ م 

َ وِ   اْل 
َ
ِف   أ َخو  ذاُعوا   ال 

َ
وهُ   َلو    وَ   ِبِه   أ ُسوِل   ِإَلی  َرد  وِلی  ِإلی  وَ   الرَّ

ُ
رِ   أ م 

َ ُهم    اْل    َلَعِلَمهُ   ِمن 
ذیَن  ِبُطوَنهُ  الَّ َتن  ُهم   یس    دهند؛  انتشارش برسد آنان  به  وحشت یا ایمنی  از  خبری چون )و 1ِمن 

  آن  ه ک  هستند  سانیک  آنان  میان  از   قطعا  بدهند    ارجاع  خود  المرا و اول  و   پیامبر  به  را   آن  اگر  و
  خود   االمرواول  و   پیامبر   به   را   آن   اگر  و ﴿  ه یآ  ن ی ا   ری تفس  دربارۀ  صادق  امام  از   . دریابند(  را 

  عزوجل  خداوند  ه ک  هستیم   االمریو اول  همان   ما »  فرمود:  ه ک  است   شده  ت یروا   ﴾ بدهند  ارجاع
 2« .است داده فرمان  ما  به  ارجاع به

  هک  نبود  نیازی  و  گرفتمی   هدایت  ۀ ائم  از  را   خود  امک اح  ۀهم   و  دین  ،بیت اهل  ۀشیع
  راهی   زیرا   شوند؛  خدا   مک ح  به   ظن   تحصیل   برای  دخو  توان  بذل  داوطلب   شیعیان،  از   ایعده

 رساند. می خدا  واقعی امک اح به  را ها آن ه ک داشتند
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  ،آری   . رسید  مهدی  امام   غیبت  به  تا   داشت  ادامهِمنوال    همین   به ها  آن   روز  و   حال
  ائمه  زمان  به   نند کمی   عمل  آن  به   نونکا   ه ک  را   اجتهادی  بذر   اندردهک  تلش   برخی

  به   ه ک  دادندمی   دستور   خود  شیعیان  از   ایعده   به   بیتاهل  نند کمی   ادعاها  آن   . بازگردانند
  بن   ابان  به   باقر  امام  فرمایش  این   مثل   نند؛ ک  بیان  را   حرامشان  و  حلل   و   دهند  فتوا   مردم

  میان   در  تو  امثال  دارم  دوست   من  بده.   فتوا   مردم  به  و  بنشین   مدینه   مسجد  در »  تغلب:
 1«.شوند دیده  یانشیع

  مجتهدان  ه ک  را   یاجتهاد   و  است  بوده   امام  نظر دم  ه ک  ییفتوا   انیم  تفاوت   یوقت  اما
  امام   منظور  را یز   ؛رودمی  هوا   باد  بر  ،سرعتبه   ادعا  ن یا   ،می بدان  نندکی م  عمل  آن  به   یامروز 

  دیگر   برای   است   فراگرفته  محمدآل   از   که   را   آنچه   ،ابان   هک  نبود   نی ا   از  ش یب   ی زیچ
  که  دانستمی را  چیزهایی  و  بود عه یش  خواص از  ـ او بر  خدا   رحمتـ   او زیرا  ؛ ند ک نقل  ان یعیش

  و   واسطه   ان،یعیش   به  محمدآل   امک اح  رساندن   برای   دلیل  همین   به   ؛ دانستندنمی   دیگران
 شد.  هاآن ث یحد یراو 

  دادن  فتوا   ی برا   ،دیگران  و   آدم  بن   ا یر ک ز   و  ه زرار   و   ابان  به   ائمه  شتر: یب   ح ی توض  یبرا 
  ـ بود   ارشانیاخت   در  بیتاهل   از   هک  یعلم  ۀواسطبه   یشرع  امک اح  ردنکار ک آش  یمعنابه ـ
 هاآن  زیرا   ندارد؛ وجود کار این در یالک اش و ؛ بودند داده اجازه  انیعیش  دیگر به  آن نقل و

جنبش  نمادهای    و   عیتشر   درست   منبع  عنوانبه   را ها  آن  و   بودند  داده  اجازه   افراد  نی ا   به
  اما  بودند.  فرموده   ن ییتع  رود،نمی   خطا  به ها  آن   توسط  شدههدایت   شخص   که   هاییُمفتی

  هک چیزی  ای  اس یق  و استحسان و ی أ ر  بر اساس  ع یتشر   و إفتا  به  دارد  ی ربط  چه موضوع  نیا 
  روشن   ؟کنندمی   عمل  آن  به   عهیش   و  یسن  مجتهدان  و  شودی م  دهینام   اجماع  ا ی  یعقل  لیدل

  و  ی منطق  علوم   پرتو   در  ه ک  ن یشیپ   قواعد   ردنکم کحا   و   خود  نظر   إعمال  با   تنها   مجتهد   است
  خودش  اجتهاد   با   ، است  شده   یگذار ه یپا   ، هاآن  مانند   و  ی عقل  ملزمات   و   ی لغو   و  یفلسف
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  لتیفض   به   تا  شود  آراستهها  آن   به  دیبا  مجتهد  اندردهک  شرط  که  ملحظاتی  دهد؛می  مک ح
 !برسد   نید  در  فتوا   صدور و اجتهاد

  که  شویم می  متوجه   )همیعل  یرب  صلوات(  محمد آل  ش یفرما  از   را   سخن   نی ا   یدرست
  شده   تیروا   هیحی اب  بن  میسل   از  اند.فرموده   انیب  را   او  امثال  و  ابان  به   خود  شیعیان  ارجاع
  و  ردمک وداع ایشان با  شوم جدا  او از  خواستم  یوقت و بودم صادق امام نزد   گفت: ،است

  من   از   او  .روب  تغلب  بن   ابان   نزد »  فرمود:   د. ییبفرما   ی حتینص   مرا   دارم  دوست   ردم: ک  عرض
 1« .دنی ک روایت  منقوِل  از  هم شما ردک روایت  برایت اوچه هر  .است شنیده  بسیاری  احادیث

  بود.   شیعیان   میان  در  فضیلت  و   برتری   معیارهای  از  یک ی  هاآن   از  ردنکروایت   بنابراین
  مقدار  به  را   ما  به  نسبت  مردم   مقام  و  زلتمن»  :فرمود  است،  شده  روایت  صادق  امام  از

 2« .بشناسید ما  از روایتشان

  از  که  خدا   امک اح  نوشتن  به   را   خود  اصحاب  از  یا عده  تیهدا   ۀ ائم  ، هنگام  آن  در
  مفضل   جمله  از  فرمودند؛یم  امر  بودند  دهیشنها  آن  از  هک  حقی  معارف  و  داشتند  اطلعها  آن
  برادرانت  میان  در   را   علمت  و   بنویس »  فرمود:   او  به   صادق   امام  : دیگویم  او   عمر.   بن 

آشوبی   دوران  برند. می  ارثبه   را  هایت تاب ک فرزندانت   بمیری  اگر صورت  این  در  ن. ک منتشر 
 3«رند.گیمی  انس خود  هایتاب ک با  فقطها آن  هک آمد  خواهد مردم بر

  برایش   حضرت  و   رسید  ریک عس  امام   دست  به   ناعبدالرحم  بن   یونس  از   کتابی   روزی 
  امام   ابومحمد   به  روز  کی   گفت:  ، است  شده  روایت  جعفری  قاسم   بن  ودو دا   از   فرمود.  دعا

  نوشته  سیکچه  را  ینا »  فرمود:   دادم. نشان  را  یونس   «لیل و یوم » تاب ک  ریک عس حسن
  روز   در   خداوند »  فرمود:   است.   نوشته   را   آن  یقطین   آل   مولی  یونس   ردم: ک  عرض   «است؟
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  ابواب  از  یک ی  ،تیرضا  مورد   راه  نیا  1« .فرماید  عطا  او  به  نوری  ، حرف  هر  ازای   در  قیامت
   بود. انشانیعیش  به  محمدآل  علوم انتشار

  حضور  زمان  با  یتفاوت  زی ن  هـ(   329  تا   هـ  260)  یصغر   بت ی غ  زمان   در   عهیش   وضعیت  اما
  بود  ی استفتائات و تسؤاال   به ییگوپاسخ  دارعهده  یمهد  امام ر یسف را یز   نداشت؛ معصوم

  نظر  و  یعقل  اجتهاد   بر اساس  وجههیچ به   ر، یسف  ی هاپاسخ  و  ؛شدی م  ارسال  شسویبه   هک
  اگر   بود.  نندگانکسؤال  به  امام  ی هاپاسخ   نقل  بر اساس  فقط   و  نبود   خودش   به  مستند

  به   الله(  )رحمهم  چهارگانه  رانیسف  دست  هب  حضرت  آن  از  هک  را   یفیشر   عاتیتوق  یسک
   .شودمی  متوجه را  نکته نیا   ند ک مطالعه است  شده ارائه مردم

 د: یگویم خازم  یعل  خیش

  عصر   ان یپا  تا   یفقه  ن یعناو  حسب   بر   آن   ع یتوز   و   ث یحد  بر اساس   فقه   ف یتصن»
  ی فقه  یهانوشته   از   ید یجد   نوع  شاهد  ا صغر   بتی غ  ۀمرحل  افت.ی  ادامه  ا صغر   بتیغ

  هاینامه   ه ب  ی مهد   امام  پاسخ   همان  ع یتوق  و  ، "کمبار   عاتی"توق   یعنی  ؛ بود
 2« .بود  یاستفتائ

  بیان   در ها  آن  ۀ سیر   . رسید  راه   از   شیعه   فقهای   اولین  ۀدور   و   افتاد   اتفاق   ا بر ک  غیبت   سپس
  در  و  بودند  شناخته  محمدآل   از   هک  بود  روایاتی  نقل  بر اساس  ، دیگر  شیعیان   به  امک اح

  هایشانکتاب   درها  آن  های نوشته   ردند.کنمی   اجتهاد   امروزی  معنای   به   هرگز  ام،ک اح  بیان
  من  و ،  هـ(   239  )ت:   لینیک  از   افی ک  فروع   مثل   هایی کتاب  دهد؛می   گواهی  واقعیت   این   به 
  طوسی   شیخ  از  االستبصار   و  التهذیب  و ،  هـ(  381  )ت:  صدوق  شیخ   از  الفقیه  یحضره  ال

 هـ(.  460 )ت:
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 ـ او  اصولی  بحث  از  سبحانی  جعفر  شیخ  تقریرات  قول نقل   مطابقـ   خمینی  سید
 : گویدمی

  ،بود   روایت  خودِ   نقل  با  و  شفاهی  طوربه   ،سؤال  به دادن  پاسخ   هنگام  دادن  »فتوا 
 1« ... .ماست وضعیت از غیر  چیزی  این و

  ( همیعل  الله  رضوان)   ابان  امثال  هک  یار ک  میان  مهم  ی هاتفاوت   از  یبرخ  ترتیب   این  به
  هاتفاوت   ن یا   . شد  روشن  ما   یبرا   دهند یم  انجام   ی امروز   مجتهدان  هک  ی ار ک  با   داندمی   انجام

 نم: کیم خلصه  ر یز   اتک ن  در را 

  او  به   حتی   و  داده  اذن  او  به   ه ک  بود  خدا   ۀ فیخل  او،  امثال  و  ابان  برای  عیتشر   منبع   :اول
  ی نه  آن   از   و  م ی دی د  قبل    ه ک  ی منابع  به   مجتهدان  هک  یحال  در   ؛ بدهد  فتوا   بود   داده   دستور 

 نند. کی م تکیه اندشده

  به  بودند  فراگرفته  خدا  ۀفیخل  از ه ک یعلوم نقل  از بود  عبارت  او امثال  و ابان  نقش دوم:
گاهی  علوم  آن  از   هک  یانی عیشدیگر     از   فرمانبرداری  جهتبه   او  امثال   و  ابان  .نداشتند   آ

  فقط   دیدانی نم  چهآن  ۀ)دربار   ردندکی م  وتک س  دانستند ینم  ه ک  ییزهای چ  ۀدربار   محمدآل
  و   یعقل  ملزمات  ۀجی نت  هک  نیاتیظ   اساسبر    مجتهدان  ه ک  یحال  در  ؛(د ینک  وتک س

   دهند. یم فتوا است  ... و اجماع ی ادعا و  استحسانات

  در   ؛بود   معصوم  متون  معلومات  دایرۀ   در   ،دیگران  و  آدم  بنا   ای ر کز   و   ابان  دادن  فتوا   سوم:
  چنین فتواهایی ها  آن  و  ؛شودی م  شامل  نیز   را   منصوص   از  فراتر   مجتهدان  فتوادادن  هک  یحال

  . دارند اعتراف نکته این  به ها آن خود  دیدیم  که  طور  همان و ؛ نامندی م مستحدثات  را 
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 هاپرسش
 م: ینکی م مطرح  را  ری ز   تسؤاال  اجتهاد،  بحث ان یپا  در

  او  سخن   ایآ  است.  کشیده   تصویر  به   دهی عق  کی  عنوانبه   را   اجتهاد  مظفر،  خ یش  -1
 چرا؟ و ؟است ح یصح

 ست؟ یچ انیع یش نظر  از آن ع یتشر   منابع و اجتهاد  فیتعر  -2

 ؟ دیدهی م پاسخ  چگونه اند.رده ک ر کذ اجتهاد ایبر  ی لیدل را  َنفر  ۀ یآ مجتهدان، -3

 نند؟ کیمتکیه   و اعتماد اس یق  به  ، خود اجتهاد  در عه، یش مجتهدان ایآ -4

 ست؟یچ مجتهدان نظر  از امک اح استنباط فرایند  در عقل  گاهیجا -5

 . کنید انیب  خلصه طوربه   ؟باز کرد عه یشی هاتابک به راه خود را  چگونه  اجتهاد  -6

  ه ک ییفتوا  و دادندیم  گذشته در  بیتاهل  انیعیش  از یبرخ هک ییفتوا  میان فرق -7
 ست؟یچ  دهندمی  یامروز  مجتهدان

* *   * 



 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 متن 

 مجتهد  بارۀدر  ما ۀدیعق - 4

 مجتهد  ۀدربار  ما ۀیدعق»

  و  ،امام  بی نا   امام  بتی غ  وضعیت   در  طیالشرا جامع   مجتهد   داریم  اعتقاد  ما
  مردم  ان یم  ومتک ح  و  ا یقضا   فصل   در   امام  آنچه هر   و  است،   مطلق   س یرئ  و  مکحا 

  ند ک  رد   را   امام  هک  یسک  و   رده،ک  رد را   امام  ند ک  رد  را   او  ه ک  یسک  و  ، دارد  هم   او  دارد
  صادق   از   ث یحد  در   ه ک  طور   همان ـ   کار   ن یا   و  است  رده ک  رد   را   متعال  خداوند

   خداست. به  کشر  حد  در ـآمده تیالبآل

  در  و  دارد  عامه  ت یوال   ه ک بل  ؛ ستین   فتوا   مرجِع   فقط  طیشرا الجامع  مجتهدِ   پس
  به   مخصوص  های ویژگی  از  ن یا   و  ؛شودیم  رجوع  او  به  قضاوت  و  فصل  و  مک ح

  همچنان   ؛او  ۀاجاز   با  مگر  شود   امر  ن یا   ی متول  ستین   مجاز   او  از   ر یغ   یسک  و  اوست
 او. مک ح و  امر با  مگر ستین  زی جا نیز   راتیتعز   و حدود یی برپا هک

  نیا   شود.یم  مراجعه  او  به  نیز  است  امام  به  مخصوص  و  حقوق  از  هک  یاموال  در
  در   او  ب ینا   تا   است  داده   طیالشرا جامع   مجتهد   به   امام  را   عامه   ریاست   ا ی  منزلت

 «.شودی م دهینام امام« بی »نا او لذا  باشد؛  بتشیغ
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 توضیح
 است:  زیر  شرح به  مجتهد  دربارۀ  اعتقادش در مظفر خ یش  یهاگفته  ۀخلص

 است.  بتیغ  زمان  در امام بی نا ط،یالشرا جامع  مجتهدِ  -1

که    چه آنهر   مجتهد  -2   حتی   و  داراست  ،دارد  ای دن  و  نید   در  عامه  ریاست   در  امامرا 
 خداست. به  ک شر  حد  در او نپذیرفتن

 . نیست قضاوت و فتوا  فقط  و  ،دارد  عامه  تیوال  او -3

 مجتهد  طیشرا
  که   خصوصیاتی  دربارۀها  آن   یهاگفته   از  یبرخ  بررسی  به  )اجتهاد(   گذشته  بحثم  در
  از   ن یهمچن  ؛پرداختیم   ند ک  ک در   د یبا  که   یعلوم  و   شود   آراستهها  آن  به   مجتهد   است  واجب

  شود  متصفها  آن  ۀ هم  به او    اگر  ه ک  دارد وجودهم    اجتهاد   از  ر یغ   یگر ید  شروطها  آن   نظر
 است. «طیالشرا جامع » شودیم گفته

 : است گفته و شمردهبر   را  شروط ن یا  یستانیس  سید

  - 1  است:   ز یجا  باشد   شده   جمع   او  در   امور   نی ا   ه ک  یسک  از   د ی تقل  : 11  مسئله»
  - 5  ؛باشد   یامامدوازده   هک  معنا   ن یا   به  ، مانیا   -4  ؛باشد   مرد  -3  ؛عقل   -2  ؛ بلوغ

عدم سهو    هک  معنا  نیا   به 1، نسیانو  عدم سهو    -7  ؛باشد  کپا   والدتش  -6  ؛عدالت
 2« .باشد  زنده -9  ؛اجتهاد - 8 ؛نباشد متعارف  حد  از  مترک اوو نسیان 

 
)مترجم، منبع:   .است  یادسپاریسهو بر  و    ینبودن فراموشضبط غالب اصل کلمۀ عربی »ضبط« بوده است.    - 1
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  مرد  شرط  نمونه،   عنوانبه   و را ارائه خواهم کرد؛    شروط  این   ای بر ها  آن   استداللمثالی از  
 م: نکمی انتخاب  را  بودن

  میان   ه ک  است  این   ی، یعقل   ۀسیر   و  شرعی   ۀادل  بودنمطلق   مقتضای   خویی   سید   نظر  به
  شرط  عنوانبه   ، بودنمرجع  دربارۀ  را   بودن  مرد  او  وجود  این   با   ؛نباشد   فرقی  مردان  و  زنان

 1. نامدمی شارع« »مذاق ه ک چیزی به  استناد با  ، است کرده مطرح

 ند: ا مخالف شرط  نی ا  با  مجتهدان از یبرخ

 بودن«:  »مرد شرط است  گفته م یک ح محسن  سید

شواهدی  ادعای  مگر  ندارد  یار ک آش  لیدل  »هیچ اطلق   و  ان،مرد  به   اشارۀ 
  ست ین   یا گونهبه   شرط   این  شود  پذیرفته  اگر  اما  ؛انمرد  به   ادله  از  یبرخ  اختصاص

  ل یدل  ن یهم   بهرسد  به نظر می   باشد.  داشته   تیصلح  ، ُعقل  مبنای  از  منع  یبرا   هک
 2«.اندداده فتوا  یخنث و زن  از  دیتقل  جواز به  ن یمحقق از  یبرخ هک است بوده 

  وجود   اختلف  ،بودن  مرد   شرط   دربارۀ  ه ک  است  ردهک  تصریح   نیز   شیرازی   محمد   سید 
  و  عمومات  و  اطلقات  بر اساس   است،  خنثی  و  زن  از  تقلید  جواز  به  لئقا  هک  سیک  زیرا   ؛دارد

   3.است رده ک استدالل ایبازدارنده  عامل هیچ  بدون قل عُ  ی بنا   عموم

  شیخ  4.است  شده  زن  از  د یتقل  جواز  به  لئقا  اللهفضل  ن یحس  محمد  نیز  ریاخ  اندور   در
  ریاست  برای  املک  شایستگی  دارای  را   زن  و  دارد  نظری  چنین  نیز  الدینشمس   مهدی  محمد
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 1.داندمی  دارد  را  صلحیتش مرد هرچه و  سیاسی ۀسلط و دولت

  : سؤال  پردازیم.می  والدت  بودنک پا   شرطبه   شده:گفته  شروط  از  گرید  یعنوان مثالبه 
  والدت   ی کپا   ه ک  است  ردهک  ارائه   خود  ن یمقلد   به  ی زیچ   یامروز   معروف  مراجع  از   کیدامک

  ، اول  درجۀ   در   ه ک  باشد  ی شرط  موافق  کمدسِت   ای  باشد   ح یصح   او  از   د یتقل  تا   ند ک  اثبات   را   خود
  شتاب،   با  ه ک  م ین یبیم  را ها  آن  ، ی آر   اند.رده ک ن  را   ار ک  ن یا   کدامچ یه   است؟ شرط کرده    او  خودِ 
  برابر  در هک نندکی م متهم ییهاتهمت   به را  موعود  یمانی و  یمهد  امام فرستادۀ و یوص
ها  آن   .نشاندمی   تیبشر   یشانیپ بر شرم  عرقشرمندگی،    فرط  از  شیخلفا   و  سبحان  وندخدا 

  حالی در  ؛ ردک ارائه را  دخو نسب ا ار ک آش و صراحتبه  نیز  او و ردندک درخواست را  او َنَسب
  در   را   خود   ی هاانگشت  و  ندادند   ی پاسخها  آن  اما   ردندک  درخواستها  آن  از   او  انصار   که

   شنوند.ینم  ییگو ، بردند فرو  خود یهاگوش

  یلک شبه   و   اساس  و  پایه  از  اجتهاد   را یز   ؛ بپردازم  مجتهد   شروط   دیگر  به  خواهمی نم  بنده 
  خداست  حق  ن ید  برخلف  و ندارد  ی ارزش هیچ  و  است باطل است  معمول ها آن ان یم در  هک

  و  خودشان  سخن  من  اما  ؛ندارد   یارزش  نیز  مجتهد  شرایط  جه ینت  در  ؛شد  داده  آن  ح یتوض  که
  بنده   .است  یطوالن  باب  این  در   سخن  که  حالی  در  ؛ردمک  ارائه  را   خودشان  شروط  از  یمثال

  ۀر یس  و   خودشان  ۀر یس  به   و  رمیبگ   اندگذاشته ها  آن  هک   را   یشروط  واقعیت  خواهمیم
 عدالت. مثل ؛نم ک عرضه  شانیلکو 

  رفیق   نیز   و   ،آن  با   مرتبط   مسائل   و   آن  شروط   و  اجتهاد   مباحث  دربارۀ  هک  نم ک  اشاره   سپس
  سپس  و  جووجست   را ها  آن   عه یش  مجتهد   نزد   محقق  کی   اگر  است(،  د یتقل  )مقصودم  اجتهاد

  ، د ینما  عرضه  ـ اندپرداخته  مباحث   ن ی ا   به  عه یش  مجتهداِن   از  قبل   هکـ   سنت اهل  ی هاتاب ک   به
  از   »المحصول«  تاب ک  به   ه ک  یسک  .اندنهاده ها  آن  پای   جای   در   پا   ، قدمبهقدم   د ید  خواهد

  ی حت  . شد  خواهد   متوجه  را   نکته   نی ا   ،ندک  مراجعهدیگران    و  یغزال  از  «ی»المستصف  و  ، یراز 
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  را   مطلب  نی ا   بنده  افت.ی   خواهدهم    مثل  دقیقا    را   د یتقل  و  اجتهاد   مباحث  در  استدالل  ۀنحو
 .نمکی م رها ترگسترده سیتدر   یبرا   ـیتعال اللهشاءانـ

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

* *   *  
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 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 1ناب یاست بدون   ابتین
 است.  غیبت زمان  در مهدی امام نایب الشرایط،جامع  مجتهد  گویندمی

  دین   جزو   گذشته،   در  که   است   عارضی  امری   موضوع،  این   ه ک  معناست   نآ  ه ب   این   :اول
  اتفاق   این   نون کا   ولی  ،نبوده  معصوم  نایب   هرگز  نیست،   معصوم  ه ک  سیک  است.   هنبود  خدا 

  هیچ اینکه    از  پس  البته  (است  ه شد  و  اندداده   انجامشها  آن   )یعنی  استبه وقوع پیوسته  
  ادعایی تا این اندازه خطیر   ای بر   دلیلی   چه ها  آن   ببینیم  باید   بنابراین   ؛ نبود  ذکری قابل   چیز

 . دارنددر دست  ـنیست  پوشیده  کسهیچ  بر  کهـ

  بر   ه ک  دلیلی   نتیجه   در  و   است   اعتقادی  ایمسئله   معصوم،  امام   نیابت   است   بدیهی   دوم:
  هک  است   اینکته   این  کمدسِت   باشد.   ،هداللالقطعی  و  صدور القطعی  باید  شودمی   اقامه  آن
  ه ک  کنیم می  ملزم  چیزی همان  به   را ها  آن  ما  و  اندردهک  شرط  اعتقادات  اثبات  در  خودها  آن

  هیچها  آن  ادعای   دلیلی،  چنین  بدون  پس  آن.  از  بیش   نه  اندرده ک  ملزم  آن  به   را   خودشان
 ندارد.  ارزشی

  است   کرده   نایب   را   او  هک  سی ک  با  ه ک  باشد   داشته   وجود  نایبی   ایم نشنیده   هرگز   ما   سوم:
  پندارد می   هک  سیک  از  ننده،کنایب   هک  دارد  وجود  رازی  چه  اساسا    باشد!  نداشته  یاتصال  راه
  با   مخالفت  ومتناقض    نظراتبه   ورفته،    بیراهه   به  نایب  و ، برداشته دست  است  شده   ش نایب

 
 )مترجم( .کردن کسیاستیناب یعنی نایب . 1
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  و  ریم ک  و  رحیم  یامامکننده[  ]یعنی نایب   او  هک  خصوصا    است؟   شده  دچار  خدا روشن    دین
 است؟! ...

  را  او  هک  سیک  زیرا   باشد؛  بوده  نیابت   بدون  نایب،   کی هک  ایمنشنیده ما    علوهبه   چهارم:
  نیز   دهد   نشان  را   نیابت   این   ه ک  سندی  حتی   و  است   ردهک ن  تصریح   فلنی   نیابت   به   ، ردهک  نایب 

 است؟! درست ارک این آیا ندارد.  وجود

 ه ک  است  امام  توقیع  اندردهک  ارائه  امام  از  خود  نیابت   برایها  آن   هک  دلیلی  نهایت
  است.  ردهک  نقل  یعقوب  بن  اسحاق  از  لینیک  از  عصام  بن  محمد  بن  محمد  از  صدوق

 گوید: می

  آن در هک برساند من  از اینوشته  ردمک درخواست عمری  عثمان بن  محمد  از»
 الزمانصاحب  موالیمان   خط   به   توقیع   بودم.  رده ک  سؤال  لک مش  ۀمسئل   چند   از

  فرمود:   هک این  تا  ...  فرماید   تثبیت  و  ارشاد   را   تو  خداوند  پرسیدی.  آنچه   اما»  شد:  وارد
  بر   من   حجت ها  آن   که   ،نید ک  مراجعه  ما  حدیث   راویان  به   واقعه،  حوادث  در   اما  و

 1« هستم. ایشان  بر  خدا  حجت من و  ایندشم

  مقطع  از  بعد   دلیل  همین  به  است؛  شده  صادر  دوم  ری سف  زمان  در  ثیحد   نیا   کشیب
  راضی   او  از  پیش  پدرش  و   او  از  خداوند  عمری،  عثمان  بن  محمد  اما  و»  د:یفرمایم  الذکرفوق 

  ش خود  ه ک  دوم   ر یسف  به   را   ان یعیش   خود   پاسخ   با   امام  و   «.است  من   عتمد م  او  باشد، 
  دیگر   و  او  ۀدربار   فقط  امام  شیفرما   ن یا   پس  است.  داده  ارجاع  بود  فرموده  بیتنص 
  داوطلب  خودسرانه  هک  ی مجتهدان  هب  و  ،است  فرموده  منصوب  شخود  هک  است  یرانیسف

ندارد    شانیبرا   امام  ی سو   از  یبیتنص   چ یه  و  اندشده   پس  ؛ندارد  یارتباط  چی هوجود 
  اختصاصها  آن   به  موضوع  ن یا   هک  یحال  در  دارند  را   ایشان  ابت ین   ی ادعا  چگونه   مجتهدان
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   .اول نکتۀ   نیا  ! نداردها آن به   نیز نگاهینیم  حتی و ندارد

  ن یا   در ها  آن  از  یا عده  سخنان  است.  فیضع  افراد  نی هم  نظر  از  تیروا   نی ا   سند  :دوم
 : خصوص

 د: یگوی م ینیخم دیس

 1« .است نامعتبر  عقوب،ی بن   اسحاق جهتبه  تیروا  نیا »

  گفته   ردک  خواهیم  ر کذ  بعدا    هک  حنظله   بن   عمر   روایت  و  توقیع  این  ۀدربار   خویی  سید
 :است

  ...  است   ضعیف  حنظله   بن   عمر   روایت  سند  شد،   گفته  بارها   که   طور   همان»
  بن  اسحاق  توقیع،  این  سند  در  است؛  صورت  همین  به  نیز  شریف  توقیع  وضعیت

 2« .است  نشده  ثابت  دو  این  وثاقت  و  دندار   وجود  عصام  بن  محمد  بن  محمد   و  یعقوب

  گرید   بار  و  بودنحجت  یمعنا   در  بار   کی  دارند.  اختلف  عیتوق  نیا   داللت  درها  آن  :سوم
  شمول   ا ی  ث یحد   ان یراو  به  ت ی حج  اختصاص   در   سوم   بار   و  ، است  آن  به   ناظر   که  ی موارد  در 
شرح    درها  آن  لمات ک  به  هک  یسک  .دیگر اختلفات  ...  و  مجتهدان  جمله  از  گرید  افراد  به  آن

 .شودمی  متوجه را   مطلب  نی ا کند  مراجعه ع یتوقاین 

 د: یگویم اشگفتهپیش  سخن  از پس  ییخو  دیس

  به   ارجاع   دربارۀ  را یز   نمود؛   مناقشه  ع یتوق   داللت  در   توانی م  که  است   آن  بر   علوه  این»
  نه   هستند   یراو   ه ک  است  جهت   ن یا   از ها  آن  به   ارجاع  دهدمی   نشان  آن   ظاهر  ث،یحد  انیراو
  است 3وجه   من  خصوص  و  عموم  مجتهد،   و  ی راو   نی ب  نسبت  و  ؛مجتهدند   هک  جهت   نیا   از
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  یونس   یا  مسلم  بن  محمد  به  ارجاع  مثل   ؛شودنمی   مقایسه  راویان   کتک ت  به  ارجاع  با  این  و  ...
  ارجاع   خودشان  شخص]ائمه مردم را به[    هک  یدیگران  و  آدم  بن ا   ریا کز   یا   الرحمانعبد   بن
 1«.ردیم ک بیان تابک اوایل در را  این  ما  و ،دادندمی

  ت یروا   نی ا   اب  امام  از   ه یفق  ابت ین  یبرا   تواندمی  ی سک  ایآ   ها،ن یا   تمامی  وجود   با
 ند؟! ک استدالل

  پاسخ   پرسشگران  به  هوا«  دو  و  بام   »یک  ی ستانیس  سید  ی رسم  ت یسا  هک  است  ب یعج
  یمهد   امام  از  یستانیس   سید  ابتی ن  لیدل  است  شده  سؤالها  آن   از  یوقت  دهد؛یم
ها  آن   از  یوقت  و  اند،ردهک  استدالل  الذکرفوق   عیتوق  با   وی  ابتین  اثبات  یبرا ها  آن  ،ستیچ

  ه ک نی ا   به  توجه  با  ،است  شده  سؤال   بتی غ  زمان   در  یانعیش   یبرا   خمس   بودنحلل   ۀدربار 
  : است  آمده   عبارت   این با   ع یتوق   ن یهم   در  ان، یعیش   ی برا   بت یغ   زمان   در   خمس   نبودحلل 

  ولئمس  «.است  شده  حلل  ما  نشیعیا  برای  خمس  اما»  «لشیعتنا  ابیح  فقد  الخمس  اما»
 !نیست ح یصح  آن با  احتجاج  و است السندف یضع  ع،یتوق  ن یا  ه ک است داده پاسخ   تیسا

 ن. یالعالم رب لله  الحمد و

* *   *  
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 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 هی فق ۀ عام ت یول  در  اختالف و  ه یفق  مناصب
 ت. ی وال  و ، )قضاوت( ومتک ح فتوا، دارد:  منصب سه ه یفق  اند:گفته

  اختلف  دچار   سوم   منصب   ۀگستر   در   اما  ، هستند   ده یعقهم   اول  منصب   دو   در   بیشترشان 
  مثل   ؟است  ه یحسب   و  خاصه   ا ی  است   عامه   امام،   ت یوال   همانندِ   او   تی وال   ا یآ  که   اندشده

  جدل   محل  ، ینف  و  اثبات  لک شبه   مسئله،  نیا   .آن  مانند   و  ناتوان،  افراد  اموال  بر  داشتنت یوال 
 است.  شده یا گسترده

  گذشته  در  ما  و  اندرفتهیپذ   خود   معموِل   روش   به  را   دوم  و  اول  هایمنصب ها  آن  عتا  یطب
  فتوا   هک  مید ید  و  کردیم  بررسی  را   اعتمادشانقابل   یاجتهاد   بزارهایا   و  فتوا   منابع  از  ایگوشه

  ه ک بل  ؛ باشد  مخالف  و  معارض  آن  با   گرید  ی هیفق  نظر  و  یأ ر   ه ک  ستین   نظر  و  ی أ ر   یک  فقط
  نی ا   .رسدیم  واحد  ۀمسئل  کی   دربارۀ  فتوا   پنج به  یگاه  هک م ینی بیم  را   ی متعدد  نظرات  و  آرا 
  آمده  می ر ک  تاب ک  در  هک  علم  بدون  سخن   از  یی نه  هر  جهی نت   در  ؛است  واضح  همگان  یبرا 

ُف   ال  وَ   شود:یم  شامل  هم  را ها  آن  است م    ِبِه   کلَ   َلیَس   ما  َتق  َع   ِإنَّ   ِعل  م  َبَصَر   وَ   السَّ ُفؤادَ   وَ   ال   ال 
ولئِ   ل  ک

ُ
هُ   اَن ک  کأ ُؤال    َعن    و   گوش  زیرا   ن،ک م  دنبال  نداری  علم   نآ  ه ب  ه ک  را   چیزی   )و 1َمس 
  از غیر به هک را  سانیک ریمک تابک نیز و ،شد(  خواهند واقع پرسش  مورد همه ،قلب و چشم
  و  ، است  ردهک  توصیف   ستم  و  فسق   و  فر ک  به  نند،کمی  مک ح   است  فرموده   نازل  خداوند   آنچه
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  ۀائم  از  هک  نهیی  علوه  به   ؛شودمی   نیز  دادن  فتوا   درها  آن  روش  شامل  توصیفات  این  ۀهم
   .شودمی شامل نیز   را ها آن است شده  وارد ظن  و ی أ ر  با  دادن  فتوا  بارۀ در  هدایت

  مردم   ای»  فرمود:می هک  شنیدم  علی  از  گفت:  ،است  شده  روایت سلمانی  ۀعبید  از
 خدا   رسول   بساچه    زیرا   ندهید؛   فتوا   مردم  به   دانیدنمی   آنچه   به   و  نید ک  پیشه   الهی  تقوای

  فرموده   سخنی  بسا  چه  و  بوده،   دیگری   به   پاسخ   قصدش  که  حالی  در   باشد   فرموده  سخنی
  ه عبید  « است.  بسته  دروغ  او  به   دهد   قرار   خود   اصلی  محل  از  غیر   در   را   آن  سکهر   که   باشد

  آنچه  با  پس ین، مؤمنالامیر  ای  گفتند: و  برخاستندها آن همراه به  ایعده  و اسود  و هعلقم و
 1« .بپرسید محمد آل علمای  از » فرمود: نیم؟ ک چه است داده خبر ما به   صحفمُ  در او

  رحمت   ۀ ک ملئ  دهد  فتوا   خدا   سوی   از   هدایتی   و   علم   بدون  سکهر »  فرمود:   باقر  امام
 2« .ونددپیمی   او  به   گناهش  بار   ند ک  عمل   فتوایش   به   هک  سیک  و   نند، ک  لعنتش   عذاب  ۀ ک ملئ  و

مثالبه   ؛است  صورت   همین  به  نیز  مردم  میان  در  ردنکمک ح  و  قضاوت   از   عنوان 
  نبی  جز  هک  ایه نشست  مسندی  بر»  فرمود:   شریح  به  هک  است  شده  روایت  ینمؤمنامیرال

 3« .نشیندنمی آن بر  شقی  فرد  یا  نبی  وصی یا

  فقط   حکم  زیرا   نید؛ ک  پرهیز   حکم   صدور   از»  : فرمود   است،   شده   روایت   صادق  امام  از
  نبی  وصی  یا   نبی  آِن   از  ؛است  مسلمانان  میان  در   عادل  قضاوت  به   عالم  امام  مخصوص

 4«.است

  ۀ ائم  تعلیم   و  اجازه  بدون  ،مردم   میان  قضاوت   از  را ها  آن  ، احادیث  این  هک آن  جایبه 
  ۀعام  والیت   بر   ور، کمذ  روایت  دو   جمله   از   و   روایات  گویند می  بینیم می  ند، ک  منع   هدایت
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  شود!می  شامل است  امام شئون از ه ک را  مناصبی دیگر  و  قضاوت و ، دننکمی  داللت  فقیه

 : اندگفته  اول حدیث  ۀ دربار 

  را  دارد موصی هرچه وصی و ،است وصی او  ،نیست  شقی  یا  نبی عادل،  فقیه»
 1«.داراست

   :ندا ه گفت  دوم ثی حد ۀدربار  و

  شده  ثابت   چون  و  ،است  عادل   عالِم   ِس یرئ  و  امام  آِن   از  قضاوت  شودیم  معلوم»
  ز ین  یوص  و  سی رئ   ه، ی فق  شودی م  ثابت   هست،  زی ن  ه یفق   ی برا   قضاوت   هک  است

 2«.هست

بوده   ءعل   و  جل   وندخدا   م ک ح  روی  از  قضاوت نیست معلوم  فقیه،   قضاوت هک  حالی  در
  فقیه   قضاوت  دارد  انک ام  ه ک  شده   ته ک ن  این   متعرض  هک آن  از  پس  یمک ح  محسن   سید  باشد. 

 گوید: می باشد،  خدا  واقعی مک ح مخالف

  جایز  م،ک ح  نقض   اندگفته   و  ردهک  ر کذ  جماعت  این   آنچه   اطلق  بنابراین،»
 3  «.آن محل در  خطا  وقوع با  شودمی  همراه است،

 دارند.  را  نظر  همینها آن  ۀهم و

 است: ه یفق  ۀعام ت یوال  به   نیمعتقد  ۀادل ن یتر مهم  هان یا  حال، هر  به

  ؛ است   شانیا یدن  و   نی د  در   مردم   پیشوای  معصوم،   اماِم   ه ک  تصویر   ن ی ا   با   ، یعقل  ل یدل  -1
  صورت،  نی ا   ریغ  در  زیرا   ؛است  امام  تی وال   همانندِ   ،هیفق  ۀعام  ت یوال   این  امام،  بتی غ  در  و

 
 637ص 2سید خمینی: ج ،نگاه کنید به: کتاب البیع. 1
 همان منبع. . 2
مستمسک العروة  .  ه الجماعة من جواز نقض الحکم مع وقوع الخطا فیه فی محلهو علی هذا فاطلق ما ذکر .  3
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 1. است باطل  نی ا  و رسدی م مردم عوام به است یر 

  مشاهده  است، بوده اصفهانی شاگرد مظفر  شیخ ـشد  گفتههمان طور که ـ  که آنجا  از و
 است.  استادش از شدهنقل   سخن شبیه او کلم  کنیممی

 از:  است عبارت  اندهردک رکذ  هک روایاتی  ۀعمد روایی:  دلیل -2

  این   فقیه،  ۀعام  والیت  اثبات  برایها  آن  روایی  دلیل  اولین[  حنظله،  بن  عمر  روایت  :اول
  متخاصِم   طرف   دو  ه ک  دعوایی   دربارۀ   ، شده  نقل  صادق  امام   از   آن  در   ه ک  ]است  روایت
 سیکچه   شما   میان   در   ببینند   نند ک  نگاه   باید   دو   این »  :است  ه فرمود  نند ک  دادخواهی  شیعه

  پس  ؛است   شناخته  را   ما  امک اح  و  داشته   نظردقت   ما  حرام  و  حلل   در  و  روایت،   را   ما   حدیث
 مک ح  به  او  اگر  و  ؛ما هداد  قرار  مکحا   شما  میان  در  را   او  من  و  ،شوند  راضی  مکَ َح   عنوانبه   او  به
  ما  و   است  شده   شمرده   سبک   خدا   مک ح  که   نیست  این   جز  ، نشود  پذیرفته  او  از   و   ندک  مک ح  ما
 2« .خداست به کشر  حد در  این  و است  ردهک رد را  خدا  ندک  رد را   ما هک سیک و  ایم؛شده  رد

 : است گفته  روایت  این اساس بر  مظفر شیخ رسدمی  نظر  به

 «.خداست  به  کشر   حد  در   ار ک  این   و  ردهک  رد  را   خدا   ، ندک   رد  را   مجتهد  هک  سیک»

 روایت:  این اما

 : است گفته  خویی سید  است، ضعیف  حنظلهابن  وجود علت به  سندش  :اول

  یا  توثیق  او حق   در  زیرا  است؛  ضعیف   حنظله بن  عمر  خاطربه   روایت این  سند»
جمله    از  گویا   و  ؛ است  شده   نامیده   "مقبوله"  او  روایِت   این   هرچند  ، نشده  وارد  مدحی

 
 390ص 2شیخ محمد حسین اصفهانی: ج بمکاس ۀنگاه کنید به: حاشی. 1
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 1«.است نشده ثابت  هم این البتهو  ؛اندپذیرفته   را  آن ما  اصحاب ه ک ستا  روایاتی

  ن یا   ،آن  به   مشهور   عمل   ۀواسطبه   سند   جبران  ی ادعا  ـاست   شده  گفته  ه ک  طور  آنـ  اما
  شمرده   ی ظنّ   ،یاصول  ی ا مبن   بر اساس   ، است  نشده   ثابت   ییخو  د یس   ح یتصر   به   ه ک آن  بر   علوه

  ؛ اندردهک  ک تر   را   آن   ییخو  د ی س  جمله   از   علما   از   یجمع  و  ، ندارد  وجود   ایش بر   ی لیدل  که   شودمی
 .است نبوده  تنها  او البته و

  دی س  و  میک ح  محسن  دی س  و  یانصار   خیش   مثل  ریاخ  عصر  در  عهیش  ی فقها  بزرگان  دوم:
  غالبا    هک نی ا   اعتبار  به  قم  و  نجف  در  امروز  ۀعیش  مراجع  از  ی ار ی بس  جمله   )از  گرانید  و  ییخو

  داللت   ه یفق  ۀعام  تیوال   به   حدیث  این  اینکه   به   هستند   ل ئقا  بودند(  ییخو   سید  شاگردان
  سخن   یزودبه   و   ؛اندردهک  کتر   باشد   داشته  مردم  بر   عامه  تی وال   ه،یفق  هکرا    ن یا   لذا   ؛ ندارد

 د. ید  میخواه را ها آن

  م ک ح  به  نسبت   ظّن   ابدیی م  دست  آن  به   مجتهد   هک  یز ی چ  تینها   می دانست  قبل    ما  سوم:
  است   افته ی  دست   آنچه   د یبگو  ست ین  قادر   ـخودشان   اعتراف  به ـ ها  آن   از   ک یچ یه  و   خداست

  دست به آن    من  هک  یزیچ   دیگوی م  فقط  و  است  بوده  محمدآل  و  خدا   یواقع  ِی قطع  مک ح
  است  ن ک مم  و   باشد   خدا   م ک ح  همان   است   ن ک مم  و  بوده،   من   اجتهاد   و   تلش   تی نها  امافته ی

  را   بیتاهل   ث یحد  هک   ندکی م  اشاره  ی مکحا   به  ورکمذ  تیروا   ه ک  یحال  در  ؛باشد   اشتباه
  ه زرار  و  ابان امثال  و رانیسف  امثال  به  اشاره  یعنی شناسد؛ یم را ها آن امک اح و ند کیم تیروا 

  یسک  به   نه   بودند؛   داده  اجازهها  آن  به   امک اح  ان یب  برای  ائمه   هک  ندکی م  ادم  بن ا   ا یر کز   و
  ن ید   در  و  ندکمی   اجتهاد  شدخو  عقل توسطشده  ده انهانیبن  یظن  قواعد  و  ادوات  طبق  هک

  .گیردمی  نتیجه را انتها بی  ینظرات و آرا  خدا 

  مجتهد   سخن  تیحج  هب   هک بل  ،ندارد  داللت  هیفق  ۀعام  ت یوال   بر   تنهانه   ت یروا   نیا   پس
  ت یروا   ن یا   ه ک نیا   بر   ی »مبن  را آنان    از   ی ار ی بس  اعتراف   اگر  و  ؛ ندکی نم  یداللت  وجههیچ به   هم

 
 143کتاب االجتهاد و التقلید: ص. 1
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  مه یضم   آن  به   «، دیگر  ی ز یچ   دادن  فتوا   و  است  چیز   یک  قضاوت  و  ، است  قضاوت  ۀ دربار 
 است.   وحشتناک  یجهل  مجتهد،  سخن  تیحج  یبرا   آن  با   استدالل  دانست  میخواه  ، مینک

ها  آن   جهینت   در  ؛داللت  نظر  از  نه   و  قطعی است  صدور   نظر   از  نه   ت،یروا   نیا   ه:ک آن  حاصل
  ۀعام  ت ی»وال   ۀدی عق  ،خودشان  خام   پندار  به  تا   کردند   هم  سر   یاستدالل  آن   ۀلیوسبه   چگونه

 نند؟!ک اثبات  را  اجتهاد« ۀدی »عق ای  ه«یفق

  ]فقیه   ۀ عام  والیت   اثبات   برای ها  آن   روایی  دلیل  دومین[  صدوق:   شیخ   ۀمرسل  دوم:
  دند: ی پرس  «.فرما  رحم  من  خلفای   بر  دایاخ»  فرمود:  خدا   رسول  فرمود:  نیمؤمنلامیرا 

  سنت  و حدیث  و آیندمی  من از پس  ه ک سانیک» فرمود: ستند؟یک تو  ی خلفا  خدا، رسول  یا 
 1« .نندکمی  روایت من از مرا 

  فرمود:  خدا   رسول  : فرمود  ، است  شده  روایت  صادق  امام  از  . ونیک س  روایت   سوم:
  خدا،   رسول   ای  شد:  پرسیده  «نشوند.  دنیا  وارد  هک  وقتی  تا  هستند  رسوالن  انامین   ،فقها»

  دین  برای  کردند چنین وقتی ؛پادشاهان   از »پیروی  فرمود: ؟ چگونه است دنیا  به ها آن  ورود
 2«.نید ک دوری ها آن  از خود

  انبیا   اند.پیامبران   وارثان  علما،»  فرمود:   ،است  شده  ت یروا   صادق  امام  از  چهارم:
  بزرگی   سهم  برگیرد  آن  از  سکهر   ؛گذاشتند   ارث  به  علم  ولی  نگذاشتند  ارث  به  درهمی  و  دینار

 3« .است برگرفته

 شد.  بحث شا هدربار  که معروف؛  توقیع  پنجم:

  هر  هم  گاهی  و ،داللت نظر   از گاهی  و  است صدور  نظر  از  گاهی روایات،  این  در لک مش
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  به  استدالل  دربارۀ  را   شیعه  مجتهدین  بزرگان  از  نفر  سه  سخن  نونکا   ستا   افیک  .هم  با  دو
 نم: ک  ارائه فقیه،  ۀعام  والیت  ایبر   روایات این

  و   فتوا  )یعنی  خودشان  نظر   از   را   فقیه  مناصب   ه ک آن  از  پس   او  انصاری:   مرتضی   شیخ  -1
  بحث  ،اموال  و  هاجان  بر  عامه  والیت  ۀمسئل  دربارۀ  ،است  هداد  قرار  بحث  مورد  ومت(ک ح
  است؛   رده ک  ر کذ  شودمی  بیان  سوم  منصب  این   ای بر   هک  را   هایی استدالل   از   برخی  و  ردهک

  حجت   من  و  هستند   شما  بر  من   حجتها  آن»  «الله  حجة  انا   و  م ک علی  حجتی  هم »  مانند: 
  ورثة   »العلماء  و   «.دادم  قرار   شما   بر   مکحا   را   او  من»  «ماکحا   مک علی  جعلته »  و  « .هستم  خدا 

 گوید: می و  ها؛این  امثال  و «.اندپیامبران وارثان  علما» «االنبیاء

  ندکیم  اقتضا  انصاف  روایات،  این  انتهای   و  ابتدا   و  سیاق   ۀملحظ  از  پس  اما»
  نه   است  شرعی  امک اح  جهت   ازها  آن  ۀوظیف  بیان  مقام  در  روایات   این  نیم ک  یقین

  صلوات)  ائمه  و  پیامبر  مانند   مردم،  اموال  به   نسبت  داشتن  اولویت  درها  آن  هک این
  شرعا    ندک  طلب  خمس  و  اتکز   ،لفک م  از  فقیه،   اگر  پس  باشند؛بوده    (علیهم  الله

 « ندارد. وجود او به  پرداخت  وجوب برای  دلیلی

 گوید: می سپس

مثل اطاعت   درست  فقیه  از  اطاعت   وجوب  ایبر  دلیل  ۀ اقام  خلصه،  طور به»
  داشته  وجود  برایش  دلیلی   اینکه   مگر   نیست،  بیش  گزاف  و   الف  سخنی،  اماماز  

 1« باشد.

 : است گفته نیز  و

  وجود   بدون  مردم،  بر  ت یوال   از  نحو   نیا   در  امام   از  هیفقعامۀ    ابت ی ن  اثبات»

 
 553ص 3المکاسب: ج. 1
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 1« نیست.  بیش ایه گزاف دلیل،

  فقیه   ۀ عام  والیت   بر  است   پنداشته   ه ک  روایاتی   ۀ ئارا   از  پس   او  یم: ک ح  محسن  سید   -2
 : است گفته  ردیم،ک ر کذ را ها آن  از برخی  و دارد داللت

  ؛ باشند  دینی   ۀ وظیف  دربارۀ   فقط  ،شدهگفته   متون  رسدمی   نظر   به   ، طور کلیبه»
 ردن کمک ح  ۀوظیف  هک  است  سیک  رسدمی   نظر  به  مقبوله،  روایت  در  مکحا   دربارۀ  اما
  به   صورت  این  در  هک  است  مردم  بین  ردنکم ک ح  معنایبه   یا  مک ح  دارد؛  را 

  هم   فتوا   شامل  ه ک  است  مطلق   م ک ح  یا   ، دارد  اختصاص   خصومت  دادنفیصله 
  این   مناسب  م،ک حا   به  تعبیر  به  ،مک ح  به   تعبیر  از   عدول  هک  طور  همانـ   شودمی

  مکحا  را  او من  چون  شوند  راضی او م ک ح به  باید  فرماید: می امام زیرا  ـ معناست
  ظهوری   و   آیدمی  مشهور   روایت   در   این   شبیه   هک آن   بر   علوه  ؛ دادم  قرار   شما   میان

  ، باشد  داشته   را   عامه  امور   در  تصرف  والیِت معنای    تا   ، ندارد  امیر   یا  پادشاه   معنایبه 
 هاجان   در   تصرف  در   مطلقه   والیت   دارای   ه ک  باشد  سیک  معنای به   هک این  به  برسد   چه

 2«.است اموال و

 : است گفته یی خو د یس -3

  واجب   هیفق  از   اطاعت   ه ک  ندارد   مطلب  ن یا   با  ی مخالفت  یسک  رسد می  نظر   به»
  اعلم  او  اگر  و  گردد؛بازمی  مقلدش  به  امک اح  رساندن  به  هک  اموری  در  مگر  ،ستین

  ، آن  ر یغ  در  اما   گردد؛بازمی  مردم   ۀ هم  به   ، شویم   اعلم  از   تقلید   وجوب   به   ل ئقا   و   باشد 
  و   ، باشد  داشته  استقلل  مردم   بر  ت یوال   و   مردم  اموال  بر   تصرف  در   هک  معنا   نی ا   به

  ای  آورد  در   گر ید  شخص   ِی همسر   به   را   شخص  کی   دختر  ا ی  بفروشد   را   د یز   ۀ خان  مثل  
  مقدس   شارع  ی سو   از   ی ز یچ  ن ی چن  هستند،   یجان  و   یمال  تصرفات   ه ک  مشابه امور  

 
 558همان منبع: ص. 1
 300الفقاهة: صنهج. 2



 انتشارات انصار امام مهدی .................................................................................................................................. 90

 1«.است نشده  ثابت 

  ی معنا)به   هیفق  تیوال   ای بر   مجتهدان  از  یا عده   هک  ییهااستدالل   ۀهم  کردنرد   از  بعد  او
 : است گفته اندکرده  ارائه مردم(  یهاجان  و اموال در تصرف در  ه یفق  استقلل

  وجه به مردم یهاجان و اموال بر ه،یفق شودمی  نتیجه  گفتیم آنچه تمامی از»
  ؛ندارد   ی تیوال   ها،جان  و  اموال  در   تصرف  در  هیفق  استقلل   یمعنابه   یعنی  نخستین،

  و  ات کز   و   خمس  پرداخت   به   مجبور  را   مردم   تواندینم  او   شودمی  روشن   نجایا   از   و
 2«.است بدیهی ن یا  و ؛ ندک  واجبه حقوق ریسا

  جواز   در  هیفق  نظر  بودن  معتبر  معنای)به   فقیه  والیت  ایبر   ایعده   استدالل  همچنین  او
 : است گفته سپس  و کرده رد  را  همگی و  ،مطرح  را  (امام اذن به   منوط مردم تصرفات

  معنای   دو   از   ک یهیچ   در   فقیه   والیت   بر   داللتی  ،روایات   این   از   کیهیچ   پس»
 3« .ندارد والیت 

 *** 

 هاپرسش
  «مردم  بر  او  ۀعام  تی وال   و  ،امام  از  مجتهد   ابتینتوهم    و  ،مجتهد»  بحث   انیپا  در
 نم: کیم مطرح  را  ر یز  تسؤاال 

 ست؟یچ طیالشرا جامع  مجتهد دربارۀ مظفر خ یش ۀ دیعق -1

  با   دارند؟   نظراتفاق   ط،یشرا   نی ا   ن ییتع   در ها  آن   ا یآ  و  ؛ دی بشمار   را   ط یشرا   آن   از  تا   چند   -2

 
 288ص  3الفقاهة: جمصباح. 1
 293همان منبع: ص. 2
 297همان منبع: ص. 3



 91 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

   د. یده  حی توض  مثال

  ح یصح   او  سخن   ایآ  است.  بت یغ  زمان  در   امام  ب ینا   مجتهد،   است   پنداشته   مظفر   -3
 چرا؟ و ؟است

 الواقعة«   الحوادث  »اما  ع یتوق   با  امام  به   نسبت   مجتهد   ابت ی ن  ی برا ها  آن  از   ی ار ی بس  -4
   د. ین ک انیب  شودیم مطرح ها آن استدالل  ای بر  هکرا   یملحظات اند.رده ک استدالل

  ده یعق   یک   عنوانبه  را   آن  مظفر  خ یش   هک نی ا   ای آ  و  ست؟یچ  ه یفق  ۀ عام  ت یوال   یمعنا   -5
 ؟است درست  کرده،  مطرح

  آن  ه ب  استدالل   ا یآ  است.   حنظله   بن  عمر   تیروا   ه، یفق  تیوال   به  ن یل ئقا  ۀادل  ۀعمد  -6
 است؟  درست

 د. ی ببر  نام  ندا ردهک ار ک ان را  ه یفق  ۀعام  تیوال   هک را  عهیش  بزرگان  از نفر  چند  یاسام -7

* *   * 





 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

 مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمة محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 متن: 

 متعال  خداوند دربارۀ ما ۀدیعق - 5

 ات یاله اول فصل»

 متعال  خداوند دربارۀ ما ۀ دیعق -5

  ب ک)مر   است  «احد»  و   ندارد(   ی)دوم  است   «واحد»  متعال،   خداوند   م یمعتقد   ما
  به   )مسبوق   است  می قد  او  .ستین  همانندش  چیزی  که  طوری به   ؛( نیست  اجزا   از

  و  عادل و میک ح و میعل  است، آخر و است اول 2، است ابدی و یازل 1(، ست ین عدم
  شوند یم  فیتوصبا آن    مخلوقات  هک  ی زیچ   با  ناست.یب  و  شنوا   و  ازینیب  و  قادر  و  ّی ح

  صورت   و  ست(،ی ن  یماد   ریغ   و  یماد   )جسد  ستی ن   جسم  پس   گردد؛ی نم  ف یتوص
  )عرض:   نیست   َعَرض   و  جوهر   و  (، ی گر ید  از  زشیی تم  و  جسم   آن  )تصور   نیست

  در  ردنک  دا یپ  وجود   یبرا   هک  دیسف   رنگ  مثل  ؛شود یم  موجود  موضوع،  در   آنچه
  در   آنچه  جوهر:  شود.  عارض  یجسم  بر  هک  است  آن  ازمندین   ،بیرونی  دنیای

  ه ک  یجسم  مثل  ؛ شودیم  موجود   مستقل   طوربه  یعنی  شود؛ ینم  موجود   موضوع،
 

 )مترجم(  .است شدهموجود سپس نبوده و موجود یعنی این طور نیست که . 1
 )مترجم( یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود.. 2
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 ت کحر   و  ،یک سب   و  ینی سنگ   است(،  جوهر  جسم،  آن  شود.ی م  عارض  آن  بر  یرنگ 
  و  زن   و   ضد   و  ه یشب   و   ر ینظ  شود.ی نم  اشاره   او  به   ندارد.   زمان  و   انک م  ون، ک س  و

  یابند درنمی   را   او  هاچشم   ست. ین  همتایش  و  فوکُ هم   یسک  و   ندارد  ک یشر   و  فرزند 
 ابد. یمی در را  هاچشم او یول

  دست   و  صورت  او  ی برا   و   ها(ی وهاب  )مثل   ندک  ه یتشب  خلقش  به   را   او  هک  یسک
  اهل  ی برا   ماه  مثل  ای   دیآیم  فرود  ایدن   آسمان   به  او  بگوید  هک نی ا   ای  ،شود   لئ قا  چشم  و

  قت یحق  به  جاهل  و  ،او  به  فراک  ۀمنزلبه   آن(  شبیه  چیزهایی   ای)  شودی م  ظاهر  بهشت
  ترینظریف   در  خود   َوهم  با   ما   هرچه  هک بل  است،  ینقص   هر   از  منزه  او  است.  خالق

  ما   خود   به   و   ماست   چونه  یا ساخته   و  مخلوق   م یده   ص یتشخ   اشیمعان
  از   دور   چه   و   است!  ی بزرگ  ۀ مان ی ک ح  ر یتعب  چه   و   (باقر  امام  ر ی تعب  )به   گرددی بازم

  توسط   امت یق  روز   در  او  د یبگو  هک  یسک  ن یهمچن  است!  قیدق   یعلم  دسترس
  هیتشب  ]یشخص   نی چن[  اگر  و  شود،می   ملحق  افر ک  به  ،شودیم  ده ید  مخلوقاتش

فقط    های مدع  نیا   امثال  را یز   است؛   زبان  ۀلقلق  ]حرفش  نیا [  ند ک  ینف  را   جسم  به  او
  و رده ک ار ک ان را  خود های عقل  و ، اندنظر دوخته   ثی حد  ا ی م ی ر ک قرآن  الفاظ ظاهر  به 

  قواعد   و  لیدل  و  نظر  آنچه  حسب  بر   ظواهر  با  اندنتوانسته   پس  ند؛ا انداخته   سرپشت
   .«کنند رفتار کندمی  اقتضا مجاز و استعاره

 توضیح
 دهد: یم شرح  را  ریز   مطالب متن،  نیا  در  مظفر  خیش

 سبحان.   خداوند به  عه یش اعتقاد شرح  -1

 ست. ین  مخلوقاتش ه یشب سبحان وندخدا  هک نیا  -2

 است.   افرک  ۀمنزلبه   شودی م  دهی د  او  د یبگو   ا ی  ند ک  ه یتشب  مخلوقاتش  به   را   او  هک  یسک  -3
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 : شود اشارهها آن به   است ستهیشا  اینجا در  ه ک یاجمال مباحث

 سبحان  خداوند  صفات  به  کردنبسنده اول: بحث
  پندار  ن یا   ا ب  ؛ کنندمی  بسنده   سبحان  وندخدا   صفات  در  نظر دقت   به   فقط   عه، یش   یعلما 

 .است معرفت  تینها   ارک نیا  هک

  به   عه یش  دیعقا   یعلما  دیگر  مانند  را   سبحان  خداوند  به  عه یش  ۀدیعق  مظفر  خیش
  چند   با   را   او  ذات  سپس  است.  روشن   مقدس   ذات  ر کذ  در  او  عابیر ت  و   است،  کشیده  تصویر 
  ...   یازل  ...  م ی قد  ...  ندارد  یهی شب  ...   احد  ...  واحد»  جمله:   از  است؛   هنمود  ف یتوص  صفات

 « . ...و  عادل  ...  می ک ح ... م یعل  ...  آخر ... اول

  ُعرفا   طواف   ایت غ  ،تصویر  این  ه ک نیا   و   «مقدس  »ذات   ی ازتصویر   ارائۀ   در   ی اعتقاد   چنین 
  یخلفا  و  یتعالوک تبار   خداوند  که  طور  همان  ؛ نیست حیصح  است  موحدان  یآرزو   نهایت   و
 اند. ساخته  روشن  مطهرش و  کپا 

ل   :فرمایدمی تعالیحق
ُ
 . (. .. یگانه  خدای اوست بگو) 1...  َاَحد   اللهُ  ُهوَ  ق

هُ   ُهوَ   وَ   :فرمایدمی  و ُد   َلهُ   ُهوَ   ِإالَّ   ِإلهَ   ال  اللَّ َحم  ولی  ِفی  ال 
ُ ُح   َلهُ   وَ   اْل ِخَرةِ   وَ   اْل   ِإَلیِه   وَ   ُم ک ال 

َجُعوَن    آِن   از  ستایش  آخرت،  در   و  نخستین   در   نیست.   خدایی  او  جز  که  ، الله  اوست  )و 2ُتر 
   .شوید(می بازگردانیده  او سوی به و ؛ راست او فرمان،  و اوست،

هُ  ُهوَ  : فرمایدمی نیز  و ذی  اللَّ َغیِب  عاِلُم   ُهوَ  ِإالَّ  ِإلهَ  ال  الَّ هاَدةِ  وَ  ال  مُن  ُهوَ  الشَّ ح  حیُم  الرَّ   الرَّ
هُ   ُهوَ   * ذی   اللَّ َملِ   ُهوَ   ِإالَّ   ِإلهَ   ال   الَّ وُس   کال  ُقد  لُم   ال  ِمُن   السَّ ُمؤ  ُمَهیِمُن   ال  َعزیزُ   ال  اُر   ال  َجبَّ ُمتَ   ال  ُر ک ال    بِّ

حاَن  هِ   ُسب  ا  اللَّ ِر   َعمَّ هُ   ُهوَ   *   وَن کیش  خاِلُق   اللَّ باِرُئ   ال  ُر   ال  ُمَصوِّ ماءُ   َلهُ   ال  س 
َ نی   اْل  ُحس  ُح   ال    ما   َلهُ   یَسبِّ

 
 1 توحید:. 1
 70قصص: . 2
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ماواِت   ِفی ِض   وَ   السَّ ر 
َ َعزیزُ   ُهوَ   وَ   اْل  َح   ال    اوست   نیست،  او  جز  خدایی  هک  الله  )اوست 1یُم ک ال 

  اوست  نیست؛   خدایی  او  جز   ه ک  الله   اوست  رحیم*   و   نارحم  اوست   ، ارک آش  و   غیب   ۀدانند
  شک شری  آنچه  از  خدا   است  منّزه  .ّبرک مت  جّبار،  عزیز، ،  مهیمن  مؤمن،  سلم،   ک پا   فرمانروای

 هاآسمان   در  آنچه  اوست.  آِن   از  هانام   بهترین  صورتگر،  نوساز  خالق  الله  اوست  *  گردانندمی
 . است( یم ک ح عزیز  او و  گویندمی او تسبیح است زمین  و

 د: یفرمایم احمدالحسن امام

  ؛ باشد  او  قتیحق  و  نهکُ   ت، یربوب   ا ی  تیالوه  هک  است  آن  از   برتر و  همنزّ   خداوند،»
  ه ک  است  ییخدا   او  روند. یم  شمار   به   متعالوسبحان  خداوند   صفات  دو،   نی ا   هک بل

  ؛ آورندی م  ی رو   او  به   خود،   ی وجود   صفحات  از   نقص  رفع   و   مال ک  ل یتحص   ی برا   خلق
  برطرف   را ها  آن  نقص   و  ندکی م  افاضه  مال ک  خود  خلق  بر   هک  است   یپروردگار   او  و
  یخدا   ه ک بل  ست؛ین   او  قت یحق  و  نه ک  هرگز   ت،ی ربوب  ای   ت یالوه  اما  سازد.یم

  خداوندـ   او  است؛  شده  یمتجل  خود،  ازمندین   خلِق   بر   مطلق،  مالک  با  متعالوسبحان 
  .نندکیم  او  آهنگ  نقص،  رفع  یبرا   هک  است  یمطلق   اله  همان  ـمتعالوسبحان 

  نمود   افاضه   مالکها  آن  نقص   بر  و  شد  گرجلوه   خود  ازمندین   خلِق   بر  ت یربوب  با  داوندخ
  و  پوچ   معرفت،  و   شناخت  بدون  عبادت  را یز   نند؛ک  عبادت  و   بشناسند  را   او  تا
  معرفت،   تی غا  هک  آنجا   از  باشد.   داشته  بر  در  یقتیحق   هک نیا   به   برسد  چه  ، استنمعیب

  ی خدا   لذا   قت،ی حق  معرفت  به  دن یرس  از  عجز   شناخت  ی عنی  است   )هو(   او  قتیحق
  با   تا   است  شده  یمتجل  خلق  بر   است،   مطلق  مالک  همان  ه ک  تیالوه  با  سبحان

  ق یتشو او  ندیپرست  به   را ها  آن   هک  است  ی زیچ  همان  نی ا   و  گردد  رویاور ها  آن   نقص
  به   را ها  آن  هک  است  مرتبه   ن یا   در  یشناخت  سبک  آن  ۀ جینت   هک  دینما ی م  بیترغ  و

 
 24-22حشر: . 1
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 1«.سازدی م رهنمون  قت،یحق ۀمرتب در  معرفت  از یناتوان و  عجز شناخت

 فرماید: می نیز  و

  و  ،است  ذات  وازۀدر   "الرحیم  الرحمن"  و  است الهی  تماال ک  یا  ذات  اسم  "الله"»
  . شودمی منشعب ،متعالوسبحان  خدای  اسامی تعداد  به  دیگری  درهای  در، این  از

  د؛ ن یابمی  انشعاب  آن  از  متعالوسبحان   خداوند  اسامی  ه ک  است  دری  »الرحمن«
  خویشتن  به  هک  خلقی بر  شداید  و هامصیبت  تا   کندمی  رفتار  رحمت  بر اساس  چراکه

  ۀمرتب  اولین  پس  .شودن  شدید  و  سخت   است،  غافل  پروردگارش   از  و  ندکمی  نگاه
  نارحم  الله،  هک این   یعنی  است؛  الهی  ذات  در  اسما  این  تمامی  ُشمولعلم به    توحید 
  ست.او  ذات   قدرت  و   است   قادر   الله(   )همچنین   و   اوست،   ذات  رحمت،   و  است   رحیم 

  بیرونش   و  »رحیم«  درونش  هک  رحمتی  درِ   از  اسما،  این  تمامی  هک این  شناخت  و
  و  جدا   ذات،  از  اسما  این  تمامی  هک این  شناخت  و  اند؛شده  منشعب  است  »رحمان«

  نیاز   دلیلبه   صفات  و  اسما   این  تمام  هک این  شناخت  و  ؛ندا ذات   عین  هک بل  نبوده  کمنف
  روی   از  نه   است،  خلق  نیاز  از  ناشی ها  آن   وجود  لذا   و   هستندها  آن   به  خلق
  خلق   بر   ذات   با   متعالوسبحان   خداوند   .متعالوسبحان  خداوند  به  شانداشتنتعلق 

  شناخته   تا   آفرید   را   خلق  و  بود   گنجی  سبحان   خدای–  شود  شناخته  تا  یافت  تجلی
  معرفِت   غایت   و  است  میسر  الله  یا   ذات  شناخت   با  متعالوسبحان   او  شناخت  و  ـشود

  شک شری آنچه  از  است  متعالوسبحان  ست؛او شناخت از  یناتوان به  معرفت  خدا،  به
  تنها   الله  یا  ذات  معرفت  حقیقت.  یا  نهکُ   ۀ مرتب  در  او  شناخت  از  عجز  یعنی  ؛دارندمی

  تمام   معرفت،   این  سبک  برای   و   شودمی  حاصل  رحیم   نارحم  از  یا   درب  طریق  از
  بینیم می   ما  لذا   ؛ الرحیم«  الرحمن  الله »  :اندشده   گشوده  نهگاسه   هاینام   این   با   عوالم

  ون ک  ۀنسخ   و   (قرآن)   خواندنی   ۀ نسخـ   تعالموسبحان  خدای   تاب ک   ۀ نسخ  دو   هر

 
 .9 : صاحمدالحسنسید  ،توحید. 1
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  الرحمن  الله  بسم  با   قرآن  .اندشده   آغاز  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  با   ـ( خلیق )
  گشته  آغاز   فاطمه  و  علی  و  محمد  خلقت  با   ون(ک)  خلیق  و  شده   افتتاح  الرحیم

 1«.است

  در  ،مقدس   ذات  ۀمرتب  در  توجه،  و  دی توح  و  معرفت  ردِن کخلصه   شودیم  معلوم   جانیا   از
 است.  یقیحق و شدهخواسته  دِ ی توح  تینها  ردنکتباه  ،قتیحق

 د: یفرمای م ذات ۀمرتب  در  دی توح ۀدربار  احمدالحسن سید

  اشاره   یگانگ ی  به  آن،   در  اسما  تمام  شدن  فنا  ۀملحظ  از  پس   الله  ای  ذات  ...»
  ا ی   یمالک  هر  هک ندک   گوشزد  را   ته ک ن  ن یا   تا  دارد،  اشاره  خلق  به شدن  فنا  ن یا   و  دارد،
  همان   هک  باشد   معطوف   یقیحق  د ی توح  به   د یبا   توجه  و   است   ذات  ی اسما   از   ،یاسم

  به   اقرار   زی ن  و   است،  معرفت  و   شناخت  نوع  هر   از  شدنی خال  و  نه کُ   و   قتیحق  به   توجه
  به   »هو«  در  «هاء»  هک  یثابت  اثبات  جزبه   یمعرفت  و  شناخت  نوع  هر  از  مطلق  عجز

  اشاره   آن  به   »هو«  واوِ   ه ک  ی معرفت  از   ی ناتوان  و   عجز  شناخت   و  د ی نمای م  اشارت  آن
  همان   نیا   و  است،  «اعظم  اعظِم   اعظِم   اسم»  به   توجه   همان  توجه  نیا   و  دارد؛

  آن  از  ری غ  و  ترنیی پا  چه  هر  و  است  یقیحق  دیتوح همان  نیا   و  است  یقیحق  عبادت
  ذات  ه ک  یسانک  ن یبنابرا   ؛رودیم  شمار   به  اشمرتبه   با   متناسب   ِک شر   از   یدرجات  باشد، 

گاه  خود   هک  ییجا   از  مرتبه،  نی ا   نسبت  به  پرستند،یم  را   »الله«  ای   ند، ا ک مشر   ستندی ن   آ
ِمُن   ما  وَ   د:ی فرمایم  متعال  یخدا   گران.ید  به  برسد  چه    یؤ 

َ
هِ   َثُرُهم  کأ   ُهم    وَ   ِإالَّ   ِباللَّ

ِر    ا ی  ذات  دیبا  پس  ؛( کشر   با  مگر  رندآو می ن   ایمان  خدا   به  بیشترشان  )و 2ونکُمش 
  نه   و   است   عبادت  منظورِ   و   مقصود  ن ی ا   ه ک  باشد،   قت یحق  و   نه ک  ی برا   یا قبله   الله،
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 1« .آن ریغ

  های وهاب  روی( )زیاده   افراط  ، یاله  معرفت  به   نسبت   یع یش   )کوتاهی(  ط یتفر   ن یا   برابر  در
 متعال وسبحان   ی خدا   ه یتشب   و   م یتجس  به   را ها  آن   ، افراط  نی ا   ه ک  آنجا   تا   ؛ کنیم می  مشاهده   را 
  امروز، ی های وهاب و  است آمده  د یپد م یقد   در  ه ک منحرف  ی ا ده یعق است؛  شانده ک خلقش به 

 . هستند پیشینیان منحرِف  ۀدی عق این  مصداق بارزترین 

 ن. یالعالم رب  لله الحمد  و / یزودبه  اللهشاءان ....................  دوم:  بحث

 هایوهاب مدل  ... میتجس  ۀد یعق  دوم:  بحث
  اینکه  و ؛یبصر  تیؤ ر و می تجس  دربارۀ هی میتابن  هایوهاب  االسلِم خ یش  لماتک از یبرخ
 گردد.تقدیم حضور می شود  عارض  آن بر  صفات  که است  جایی خداوند

 است:  گفته ( 80)ص النزولث یحد  شرح تاب ک در او

  امت  ای  نیتابع  و  صحابه  و  ایانب   از  کیچ ی ه  از  است  مشخص  ؛شرع  نظر  از  اما  و»
  اثبات  و  ی نف  هک بل  ؛ست ین  جسم  ا ی  است  جسم   خداوند  ه ک  است  نشده   نقل   سلف، 

 2« است. شرع در  ی بدعت

 است: گفته السنةمنهاج  در و

  شودمی  دیده  یا  شودمی  اشاره   آن  به  هک  است  چیزی  جسم،   از  مقصود  گاهی»
  به  صفات  و  شودمی  دیده   آخرت  در   متعال   خداوند. شودمی  عارض   آن  به صفات  یا
  به   هایشانچشم  و  صورت  و  دل  و  دست  با  ،دعا  هنگام  مردم  و  شوندمی  عارض  او
  قصد   را   معنا  این  نیست«  »جسم  گفتِن   با  بخواهد  ]سیک[  اگر  پس  نند.کمی  اشاره  او

 
 30- 29: صاحمدالحسنسید  ،توحید. 1
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  معنایی  نی ک  نفی  " لفظ"  این   با   خواستی  ه ک  معنایی   این   شود: می  داده   پاسخ   ند، ک
  دلیلیشما    که  حالی  در  ،است  شده  ثابت  عقلی  تصریحات  و  صحیح  نقل  با  هک  است

 1«.یا هردک ن  اقامه آن نفی  ایبر 

 است:  گفته «سیتلب  »بیان خود تاب ک در  »جهیمه«  و

  تاب ک  در   نه  ست، ین  ی َعَرض  و   ی جسمان  صفاتش  و   ست ین  جسم  خدا   هک نیا »
  و   ؛ امت  ۀائم  ای  امت  سلف  از   کیچ یه   سخن  در   نه  و   خدا   رسول   سنت  در   نه   خداست

  که حالی  در ،است الفاظبا  ینف  ۀلیوسبه   عقل، و  شرع با  شدهثابت   یمعان ی نففقط 
 2«.گمراهان و جاهلن  عقل  نه و است رده ک ینف را  ش یمعنا شرع  نه

  ـخدا   بر  پناهـ   دننکمی  اثبات  را   انگاریجسم   این   جزئیات   ه کها  آن  دیگر  لمات ک  دربارۀ  اما
 : شودمی حضور  تقدیم  لماتشانک از برخی

 است:  گفته «االعتقادلمعة» تاب ک در  ه«قدامابن»

  هایشانچشم  با   را   خود   پروردگار   ن امؤمن  ن.امؤمن   توسط   پروردگار   دیدار   فصل»
  سخن  او  با ها  آن   و  گویدمی  سخن   نامؤمن   با  او  و  نندکمی   دیدار  او  با  و  بینندمی
 « .گویندمی

  او .مقدسی(  هقدامابن االعتقاد لمعة  تاب ک )شرح  است نوشته  شرح آن ای بر   جبرینابن
 گوید:می  و است وهابی عقاید  لمایع بزرگان از یک ی

  اثبات   صریح   دیدن  لک شبه   را   آن   سنتاهل  ، آخرت  در  دیدن  دربارۀ   اما»
  سخن ها  آن   با  خدا   و  نندکمی   دیدار  او  با  و  بینندمی  را   خدا   بهشت  در  هک این  ؛اندردهک

  چنیناین   را   سنتاهل  مذهب   ما  ...   گویندمی  سخن   او  با   نیزها  آن  و  گویدمی

 
 180ص 1السنة: جمنهاج. 1
 101ص 1الجهمیة: جتلبیس . 2
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  خدا   هک  نیست یک ش  بینند؟می   جهت  کی  از  را   خدا ها  آن  معتقدیم   ما  آیا  شناختیم.
  ه ک هرگونه ،بینندمی  خود برابر در و حقیقی صورتبه را  او و بینندمی  خود باالی را 

 « .بخواهند

  نند کمی  تفسیر  «قلبی  یتؤ ر»  به  را   یتؤر  ـسنتاهل  بیشتر  یعنیـ   اشاعره  که  آنجا  از  و
 است:  گفته چنین ها آن ۀدربار  ینجبر ابن

  پیروان  ازها  آن  که   آنجا   از   و  ؛ هستند   سنتاهل   از   نندکمی   تظاهر   اشاعره،»
ها  آن  از  هاحنبلی   از  بسیاری   و  ،هاحنفی   ،هایک مال  ، هاشافعیـ   اندچهارگانه   امامان
  مشهور   و  هستند   شافعی ها  آن   بیشتر   نند. ک   ارک ان  صراحتبه   توانندنمی   ـهستند 

  نند. ک  ارک ان  را   آن  توانندنمی ها  آن  لذا   ؛است  ردهک  اثبات  را   یتؤر  امامشان،  هک  است
  دیدن  را   یتؤرها  آن  چیست؟  یتؤر  از  مقصودشان  اما  نندکمی  اثبات   را   یتؤرها  آن
  تفسیر   ندکمی  تجلی  هادل   بر  هک  تجلیاتی  به   فقط  را   یتؤر  و  دانند نمی   چشم   با

  این   از   و   شودمی   آشکار   برایشان  ه ک  دانندمی  اشفاتیک م  ۀ جمل  از   و   نندکمی
  بازی نیرنگ ها  آن  .گرددمی   ارک آش  برایشان  ند،ا جاهل  آنچه   به   علم   و   یقین  اشفاتک م

  هک  بینیمی  را ها  آن   است.  حقایق  ارک ان  و  باطل ها  آن   سخن  این  کشبی   و  نندکمی
  رازی   مثل  اشاعره  رگان بز  حتی   خود  تفسیر  هایتاب ک  در   و  نند کمی  اثبات   را   یتؤر
  آیه   این  ۀدربار   وقتی  ولی  نویسند.می  را   آن  امثالهم   و  بیضاوی  و  سعودااب  و

َمِئذ    ُوُجوه    کنندمی   پردازیسخن    ند(ا شاداب   هاییچهره  روز  آن   )در  ناِضَرة  یو 
  هیچ   بدون  چگونه  .«شودمی   دیده  ییسووسمت   و  جهت  هیچ   بدون»  گویندمی

  چیست؟   دیگر  دیدار   بدون  یت ؤر  بینند. می  دیداری   هیچ   بدون  شود؟می  دیده   یجهت
  اما  نندکمی  اثبات  را   اسمها  آن  یعنی  ؛است  اشفاتک م  دیدن  است،  تجلیات  یِت ؤر

 « .نندکنمی  اثبات را  حقیقت

 است:  گفته ه یآ در رفتن( و )آمدن  «انیات» ۀدربار  و

  وند خدا   آمدن  از  مانع   هک  کندنمی   الزم  آیات  برخی  در  خدا   امر  آمدن  مییگویم  ما»
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  او   گوییممی   ،ردیمک  اثبات  خدا   برای  را   آمدن  وقتی  و  باشد؛  دیگر   یا آیه   در  متعال
 « .آیدمی بخواهد طور  هر

 نیم: کمی   ارائه  استپیوست شده    تاب ک   همان  به  هک  را   جبرینابن   از   جواب  و  سؤال   چند

 گوید: می  ،داده  پاسخ   «دست دو» ۀ دربار  وی

  و   روایت   آن  با   توانمی  چطور   را   خدا   برای   چپ  دست   لفظ  اثبات   از  پرسش»
  خداوند   راست  سمت  در   نور   از   منبرهایی  بر   پیشگان»عدالت   کرد:   جمع  زیر  حدیث
  دست   دو  »هر   حدیث   این  در   یعنی  «.است  راست او  دست   دو   هر   و  هستند،   رحمان

 « .پیچدمی هم  در  را ها آن  چپش دست  »با  دوم:  حدیث در  و است« راست او

  چیزی   چپ،  از  منظور  که  صورت  این  به   ؛هاستاین   دوی  هر  جمع   من  نظر
  نام   چپ   باشد  راست  با  تقابل  در  که  چیزی  زیرا   گیردمی   قرار  راست  برابر  در  که  است
  آن   از  مقصود  شودمی   روشن  است«  راست  او  دست  دو  »هر   که  او  سخن   از   و  دارد،
  قرار  راست   دست  مقابل  در   که   است  چپی   دست   را   خدا   و   است...  خیر   و  برکت   و   ُیمن 
 «. ندارد وجود نقصی  این، در  و دارد

 گردد:می حضور تقدیم  او پاسخ   و او از شدهپرسیده   سؤال متن  چشم،  دربارۀ 

  صورت  در  شود  گفته  که  است  صحیح  آیا  گویدمی  کنندهسؤال   این  پرسش:»
  از هااین  اینکه  یا  دارد؟ وجود غیره و انگشتان او دست  در  و چشم دو  متعال خدای

 است؟  تشبیه   باب

  ۀدربار   لیکن  ؛ است   نشده  وارد  اعتمادی قابل  چیز   خصوص   این   در   پاسخ: 
  و  آمد   پیامبر   نزد   یهودی   یک   است  آمده   آن   در  که   شده   وارد   حدیثی   ها،انگشت

  ایم یافته  چنین خود   هایکتاب   در  ما  گفت:  و  نمود  اشاره  خود  انگشتان  و  دست  به
  این   بر  را   هاکوه  و  گذاردمی   این  بر  را   هازمین   و  گذاردمی   این  بر  را   آسمان  خداوند  که
 آن  و  گذارد؛می  این  بر  را   مخلوقات  و  گذاردمی  این  بر  را   دریاها  و  هاآب  و  گذاردمی
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  را   آیه  این  آن  از  پس   پیامبر  کرد.می  اشاره  انگشتانش  به  مرتبه  هر  در  یهودی
َدُروا   َوَما  :خواند

َ
ِرهِ   َحقَّ   اللهَ   ق د 

َ
ُض   ق ر 

َ ا  َواْل  َضُتهُ   َجِمیع  ب 
َ
َم   ق ِقَیاَمِة   َیو    را   )خدا   ال 

  ۀقبض   در   یکجا  زمین   قیامت   روز   در   و  اوست   شناخت  ۀ شایست   که   چنان آن  نشناختند 
  را   مطلب   آن   گونهاین   وی   اگر   پس   خندید.   یهودی،   ۀ گفت  تصدیق   جهتبه  و  اوست(

  این   با   ولی  دارد،  دست   در   انگشتانی  خدا   که   است  رسانده  چنین  باشد   کرده  یید أت
  فلن  و   فلن  و  انگشتان   طول  و  سرانگشتان  در   که   ندارد  وجود  الزامی  حال

  دست   وجود  شود،می   ثابت  آنچه  بلکه  ؛باشد   مخلوقین  انگشتان  همانند   خصوصیت
 .«است آن در  انگشتان و

 گوید: می است،  آن از بخشی هک این و ذات بودنب کمر  ۀدربار  و

  ک یهیچ   و  ؛اوست  ذات  از  قسمتی  و  او  صفات  از  صفتی  متعال،  خداوند  وجه  »...
  شده   نابود  صفت  فلن   شودنمی   گفته  نتیجه در  ؛ نیست  تغییرپذیر  او  صفات  از

 «. است...

   است: ردهک بیان  را  پاسخ و  است شده پرسیده عثیمینابن  از ه ک است پرسشی این

  او  شودمی  داده   پاسخ   و  کجاست؟   خداوند   :پرسدمی   کننده سؤال   ....پرسش»
  جمله از آورد،می گواه خود  پاسخ ایبر  قرآنی آیات با دهنده پاسخ   و است آسمان در

ُن   :تعالیحق   سخن   این َمَٰ ح  ِش   َعَلی  الَرّ َعر  َتَویَٰ   ال    عرش   بر   که  نا رحم  )خدای   اس 
  کرده  وارد  اشکال  پاسخ  این   ه ب برادر این  رسدمی  نظر  به  اما  ؛ (است  محیط   و  مسلط
  گونه این   پس  ؛کندنمی   داللت  است  معتقد   آن  هب   که   معنایی   بر   پاسخ   این   و  است

  برادر  این   برای  خصوص   این   در   را   حقیقت   شما   آیا  . است  کرده  ارسال   را   خود   پرسش
 ؟ فرماییدنمی روشن

 است   واجب  مؤمن   که  است  صورت   این   به  خصوص  این  در   حقیقت   شیخ:  پاسخ
  در   خداوند   خود  که  گونه   همان   ؛است   آسمان  در  متعال  خداوند   باشد   داشته  اعتقاد

ِمنُتم   : فرمایدمی   متعالوسبحان   او  که  آنجا   فرماید؛ می   یاد   چنین   کتابش 
َ
أ
َ
ن   أ   ِفي   مَّ
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َماءِ  ن  السَّ
َ
ِسَف   أ َض   ِبُکُم   َیخ  ر 

َ م    *  َتُموُر   ِهَي   َفِإَذا   اْل 
َ
ِمنُتم  أ

َ
ن   أ َماءِ   ِفي  مَّ ن  السَّ

َ
ِسَل   أ   ُیر 

ُکم   ا   َعَلی  َلُموَن   َحاِصب  َف   َفَسَتع    ایمن   است  آسمان  در   که  کسآن   از   آیا)  َنِذیرِ   َکی 
  از  یا   *   افتد؟   تپیدن  به   []زمین   ناگاه ه ب  پس  برد،  فرو  زمین  در   را   شما   که   ایدشده

  فرو  ریزهسنگ   از   تندبادی  شما   بر   که   ایدشده   ایمن  است   آسمان  در  که  کسآن
 1« . ...(است  چگونه من دادنبیم  دانست خواهید  زودیبه   پس فرستد؟ 

  را   مسئله  این   آنان،  بزرگ   و  شیخ  هک این  از  پس  البته  نیست؛  بعید   آنان  از  تعبیراتی  چنین
 گوید: می  یک سب است. ردهک بیان   گونهاین

  گمان   است  محال   گفت:   او  پرسیدم. توحید  ۀ دربار   ک مال  از  گوید: می  »شافعی
  نیاموخته   آنان  به  را   توحید  ولی  باشد  آموخته  خود  امت  به  را   ِاستنجا  ،پیامبر  کنیم
داشته باشیم    اعتقاد  هک  است  این  توحیدی  مسائل  جمله  از  است  نگفته   و  ...  باشد

  اگر   ه ک  است  بوده  این   ک مال  منظور   و  پایان.   .دارد  قرار  باال  جهت   در   متعال،   خداوند
  تیمیه ابن   ه ک  طور   همان ـ   باشد   عرش   روی بر    مادی   ی وجود  متعال،   خداوند

 2فرمود.« می امت  هب  را  آن پیامبر قطعا    ـگویدمی

 العالمین.  رب  الحمد للهو 

* *   * 
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب  الحمد للهو 

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 توحید ۀدربار  ما ۀعقید - 6

 توحید   ۀدربار  ما  ۀعقید -6»

  طور  همان  .است  واجب  ابعاد  یتمام  از  خداوند  توحید   به  اعتقاد   داریم  عقیده  ما
 الوجودواجب  و یگانه،   خود   ذات  در   او  معتقدیم   و است  واجب   ، ذات  در   او   توحید   هک

یعنی    ؛است  واجب  نیز  صفات  در  او  توحید  دوم،  ۀ مرتب  در  ترتیب  همین  به  ؛است
  ذاتش   عین  او،  صفات  ـآمد   خواهد  توضیحش  که طور  همانـ   باشیم   داشته  اعتقاد

  پس  ؛ نیست  او  شبیه   چیزی  هیچ  او،  ذاتی  صفات  در   باشیم   داشته   اعتقاد   و  ؛ هستند
  تمامی  در   ندارد،  شریکی  روزی،  و  آفرینش  در   ندارد،  همانندی  قدرت،   و  علم  در  او

 ندارد.  همتایی  کماالت، 

  ؛است  واجب  نیز  عبادت  در  او  توحید  به   اعتقاد  ـسوم   مرتبۀ  درـ   ترتیب  همین  به  و
  ترتیب   همین  به  نیست.  جایز  او  جز  دیگری  کسهیچ   عبادت  وجههیچ به   پس
  این  خواهدمی  ؛نیست   جایز  تا عباد  انواع  از  کیهیچ  در  او،  با  دیگران  ردنکک شری
  موجودی  کسهر   ها.عبادت   دیگر  در  و  نماز  در  ؛شدانب   واجب  یا  باشد  واجب  ت، دعبا

  خود   عبادت  در  هک  کسی  مثل  است؛   کمشر   گرداَند  او  ِک شری  ،عبادت  در   را   دیگر
  ی،فرد  چنین  م ک ح  ؛ جویدمی   یک نزدی  متعال   خداوند  جز  چیزی   به   و   ندکمی  ریا 
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 . دندار   وجود دو  این  میان تفاوتی  و پرستدمی  را  هابت  ه ک است فردی  مک ح

  ه کای  عده ه کبه آن صورتی  کار ـ   این   ، عزاداری مراسم  و  قبور  زیارت دربارۀ  اما
کردهخیال   هستند  امامیهروش    به  زدنطعنه   خواستار   نوع   ازـ  اندپردازی 

  حقیقت  از  آنان . شودنمی  محسوب  عبادت  در  متعال خداوند  غیر   به  جستنی ک نزدی
  انجام  با متعال  خداوند به جستنیک نزدی نوع از کارها این  هک بل  اند؛غافل  کارها این

  ،بیمار   از  عیادت  با   خداوند   به  جستنیک نزدی  مثل  درست  است؛  شایسته   ارهایک
  ؛نیازمند   و  فقیر  با  دردیهم  و  مواسات  و  ،دینی  برادراِن   با  دیدار  ،جنازه  تشییع

مثال به    بنده   هک  است  ایشایسته   ارک  ـخودخودِی   به ـ  بیمار  از   عیادت   عنوان 
  به   جستنیک نزدی  کار،  این  و  ؛ جویدمی  یک نزدی  متعال  خداوند  به  انجامش  ۀواسطبه 

  خداوند   از  غیر   دیگری   شخص  عبادت  او  عمل   و  ار ک  شود   باعث   هک  نیست   بیمار
این    ۀشایست  ارهایک  وضعیت  شود.  شمرده  او  عبادت  در  کشر   یا   متعال از  دیگر 
  تشییع   و  هامراسم  برپایی  و  قبور  زیارت  جمله   از  ؛ است  صورت  همین  به  نیزدست  
  اعمال  جزو  ، مراسم  برپایی  و  قبور   زیارت  هک این  اما  برادران.  با   دیدار   و  هاجنازه 

  و ، نیست اثباتش جایگاه اینجا و  است شده  ثابت   فقه  علم   در ، است شرعی ۀ شایست
  نوع   از   اعمال،  این  انجام  از  هدف  اندکرده  پردازیخیال   ایعده   که  صورتی  آن  به

  منظور   ه ک بل  ؛ نیست  امامان   عبادت   ، کار  این   از   منظور   و  ؛ نیست   عبادت   در   ک شر 
  ۀ دربار   خداوند  شعائر  داشتنبزرگ   و  ،آنان   ذکر  تجدید  و  آنان   امر  داشتننگهزنده   فقط
م    َوَمن    است.  آنان ِه   َشَعاِئَر   یَعظِّ َها   اللَّ َوی  ِمن    َفِإنَّ ُقُلوِب   َتق    سکهر   و)  [32  : ]حج  ال 

  بنابراین  ؛(هاستدل   تقوای  از  ناشی  ار[ک]  این  تردید  بدون  بدارد  بزرگ   را   خدا   شعائر
  استحبابشان   ،شرع   به   توجه   با  هک  هستند   ایشایسته   ارهایک  ، اعمال  این  تمامی

  خداوند  به   یک نزدی  و  تقرب   ارها، ک  این  انجام  از  انسان  هدف   وقتی   است.  شده   ثابت 
  انجام  بابت  ثواب  دریافت  مستحق  باشد،  او  رضایت  دنبالبه   انسان  و  باشد  متعال

 «.خواهد رسید  خود  پاداش به و ؛ است اعمال  این
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 توضیح
 است:  ردهک بیانمبحث   این در مظفر هک مطلبی  ۀخلص

  توحید   و   ، صفات  در   توحید   ،ذات  در   توحید   است:  ردهک  تقسیم  سم قِ   سه   به   را   توحید   او  -1
 عبادت.  در

  از  کدامچ هی  و  ستیکتا  )عزوجل(   خداوند   ذات  هک  معناست  این   به   : ذات  در   توحید   -2
 .ندارد   راه او در ثرتک معانی  و ابعاد

  پس   ندارد؛   وجود  سبحان  خداوند  برای  یشبیه  هیچ  آن،   در   هک»  : صفات  در   توحید   -3
  صفات  در   توحید  .«ندارد  شبیهی   و  نظیر  هیچ  ...  و  دادنروزی   و  شآفرین  و  قدرت  و  علم  در  او

  ه ک  اشاعره  مانند   دیگر،  عقایدی   هایفرقه   برخلف  هستند؛   ذاتش  عین   خداوند  صفات  یعنی
  و   نندکمی  نفی  را   صفات  هک  معتزله  یا   ،است   شذات  بر  زائد   خداوند،   صفات  هستند   قائل

  نامیده  »معطله«  دلیل  همین  به و  ،است  آننمایندۀ    و  جانشین  ذات،  هک  است  این  نظرشان
 . اندشده

  خداوند   از  غیر   به  ـهابت   مثلـ   دیگری   چیز  هیچ  عبادت  یعنی   : عبادت  در   توحید   -4
  نیست؛   جایز   ـریا   مثلـ   عبادت  در  او  با   دیگری   چیز  هیچ   ردنکک شری  و  ، نیست  جایز   سبحان

 نیست.  تاپرست ک ی و است ک مشر  کند چنین هک کسی و

  را   اسلم   اسم  فقط  ه ک  افرادی  از  برخی  هک  ،شرعی  و  عبادی   کارهای   به  پرداختن  -5
  به  ؛است   تعارض  در   عبادت  در   توحید   با  هک  اندشده   متوهم   ها(وهابی   مثل )  کشندمی   یدک

  این  از منظورو  ؛کندمی عبادت  را  خداوند غیرِ  خود، کارِ  این با  آن، ۀدهندانجام  هک معنا این
  کارها   این  هک  است  ردهک  بیان   مظفر  است.  سوگواری  مراسم  برپایی  و  قبور  زیارت  اعمال،

  ش بودنمستحب   فقه،   هک  است  ایشایسته   ارهای ک  هک بل  ؛ نیست   عبادت  در  کشر   معنایبه 
  ثواب  مستوجب   ی، ک نزدی  و  تقرب   نیت   به ها  آن  دادنانجام  نتیجه در    و   است  رده ک  بیان  را 

 . بود خواهد
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 ها آن گفتۀ  طبق ،توحید  اقسام : اول بحث م
 عبادی.  و  صفاتی ،ذاتی توحید  :است ردهک  رکذ را   توحید نوع  سه  مظفر، شیخ

  بعدی  نوع   چهار   و   ،شد  بیان  اول،   نوع سه  .اندبرشمرده نیز  را   نوع  هفت   تا   آنان،   از  برخی
 از:  اندعبارت 

  و  تدبیرها  و  نظم  و  آثار  و  هاُمسّبب   و  اسباب  تمامی  که است  این  منظور  افعالی:  توحید  ـ
  ه ک  اوست  و  ،است  سبحان  خداوند  ۀاراد  به   افتد می  اتفاق  آفرینش  عالم  در  هک  چیزی  هر

 .دیگر  چیز  هیچ  نه  و است وجود  در موثر

  خداوند  اختیار  در  فقط گذاریقانون  و تشریع  حق هک است  این منظور  تشریعی:  توحید ـ
  در   حتی   و   ، نندکمی   نقل  را   او  شرع   و   قوانین   نیز   فرستادگانش  و   انبیا   حتی   و   است  سبحان 
 او  به   هم   باز ،  است  داده  گذاریقانون   و   تشریع   اجازۀها  آن   به   سبحان   خداوند   ه ک  اموری

 گردد.می باز

 . جست یاری  باید  ـکس دیگریاز هیچ و نه  او ـ از فقط  یعنی  ِاستعانی:  توحید  ـ

  و  محبت  استحقاق   اصالتا    ـدیگری   چیز  هیچ  نه   وـ   خداوند   فقط   یعنی  بی: ُح   توحید   ـ
 . داردرا  دوستی

  نظر   در  انواع  این  بر  دلیل  را   فطرت  نیز  و  خداوند  وجود  اثبات   عقلی  دالیل  همان  و
 اند.گرفته 

  ـاست   حقیقت  و  ُنهک  ۀ مرتب  در   توحید   همان  هکـ   بشناسد  را   حقیقی  توحید  انسان  وقتی  اما
  اقسام   این  شناخت  هک  طور  همان  ؛ داشت  نخواهد  سودی  هیچ  هاییبندی تقسیم   چنین  امثال

گاهی   وجود   با   انسان  ه ک  است   هدفی  تضییع   و   بزرگ   ی زیان  حقیقی،   توحید  به   نسبت  ناآ
  است.  شده آفریده  خاطرشبه 
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 توحید   مراتب : دوم بحث م
  مقدس   ذات  به  فقط  ـهاست آنجملۀ    از  هم   مظفر   شیخ  هکـ   شیعه   عقاید   علمای  نگاه

  نظر   در  پایان  ۀنقط  را   مرتبه  این   در   توحید   و   معرفتها  آن  و   ،است   شده  دوخته  (الله  )یعنی 
  اندداشته   بیان   هک  اقسامی  وجود   با  ذات  ۀ مرتب  در  توحید   دیدیم،  ه ک  طور   همان   .اندگرفته 

  حقیقت  و نه کُ  درب  ذات،  هک است ه شد روشن  ولی ؛گیردمی  قرار  ذات ۀ مرتب در ]همچنان[
 . است الوهیت  در  آن تجلی عاملدانستیم ذات،  همچنین است.  آن تجّلی و ظهور  و

  ک شر   از  نبودنشخالی  و  ذات  ۀمرتب  در  توحید،  ۀمرتب  توضیح  در  احمدالحسن  سید
 : است هفرمود

  شرک   از   خالی  نوعی   به   ُبعد   دو   از   توحید،   از   مرتبه  این   که   است   آن  حقیقت   »...
 نیست: 

  اوهام   از   را   الهی  ذات  با  مرتبط   و   ملزم   ی اسما  کثرت   توانیم نمی   ما   اول:   ُبعد
  رحیم،   رحمان،  همان   الله  باشد.  بوده  اعتباری  کثرت،  این  اگر  حتی  ؛کنیم  حذف  خود

  ۀکنندمختل  اگرچهـ  کثرت این و است؛ و... حکیم  علیم،   متکبر، جبار،  قاهر،   قادر،
  به   را   کثرت  معنای  و  است  کثرت  حال  هر  به  ولی  ـنیست   الله  یا  الهی  ذات  یگانگی

  شود.می  توحید   مخلِّ   این،  از   باالتر   ایمرتبه   در   لذا   و  دارد،   خود   همراه
  ، به   التصدیق   معرفته  کمال   و  ،معرفته   الدین   اول  ... »  فرماید:می  امیرالمؤمنین

  له  االخلص   کمال  و  ، له  االخلص   توحیده  کمال   و  ،توحیده   به   التصدیق   کمال   و
  دین،   سرآغاز   ... » 1« الموصوف  غیرها  آن  ةصف  کل  لشهاده   ، عنه  الصفات  نفی

  داشتنباور   کمال  و  اوست؛  تصدیق   و  داشتنباور   او  شناخت  کمال  و  اوست،  شناخت
  اخلص  خدا   یگانگی  هب  شهادت  و  توحید  کمال  و  اوست؛  یگانگی  به  شهادت  او  به

 
 . 39ص  1ج  :البلغهنهج - 1
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  دهد می  نشان  صفتی  هر  زیرا   ؛اوست  از  صفات  نفی  او  اخلص  کمال  و  اوست؛  برای
 .«است موصوف  از  غیر

  الهی  ذات  سوی به   خود   نیازهای   در   ما   اینکه  است.   الوهّیت  منظر   از   دوم:   ُبعد
  از   خالی   حال   هر   به   حق،   حضرت  با   ما   ۀرابط  دهد می  نشان   آوریم می   روی

  نیز   واقعیت   البته   که   نیست،  خاص  جهتی   از   نقص  رفِع   و  سد   به   نیاز  و  چشمداشت
  رفع   و  کمال  طلب  جهتبه   وضعیت،  بهترین   در  عبادتی،  چنین  بنابراین  ؛است   همین
  یعنی   حقیقی  اخلص   است.   شرک   از   ایمرتبه   خود  این   و  است   یناخالص   و   نقص
  این   هویت؛   و   انانّیت  از   حتی  است،  سبحان  خداوند  ماسوای   هرچه   از   نگاه   بریدن 
  ین ا بنابر  است.  اصلی خواستۀ  و  مطلوب  حتی  و تر، شایسته  و سزاوارتر  مقصودِ  همان
  فنای  سپس  الهی،  ذات  در   صفات   و   اسما   تمام  فنای  شناخت   از   پس   واقعی،   توحید 

  حاصل   سبحان،   خدای  حقیقِت   در   الوهّیت   فنای  یعنی  ،حقیقت   در  الهی  ذات
  انسان،   شخصیت  و  هویت   و  انانّیت   فنای  با   مگر  شودنمی   محقق   نیز   این   و   شود؛می

  آنچه   از   خداوند و  نماند؛   باقی  چیزی   متعالوسبحان  غایب  شاهد  آن  جز   که   جایی  تا
  لفظی  باشد  قرار  اگر  یشرکون(.   عما   تعالی  و  )سبحانه  است   منّزه  ورزند می   شرک  او  به
  و   ثابت  اثبات   به  »هاء«  که  است   غایب   ضمیر   یعنی »هو«  لفظ   این   کند،   داللت   او  بر 

  و   معرفت  این   از  کهـ   آوردنیروی   و   توجه  چنین  دارد.  داللت  غایب   غیبت   به  »واو«
  است؛  ُکنه  و  حقیقت  به  توجه  زیرا   ؛ است  صحیح  توجه  همان ـ آیدمی   دست  به   شناخت

  اعظم   اسم  یا   ُکنه،  و  حقیقت   توحید   است:   راستین   و   حقیقی  توحید   همان   این  و
  فنای   از  پس  که  است  شده(داشته نگه  ۀ)پوشید  مخزون  مکنون  اسم  یا  اعظم  اعظم
  توحید   در  مطلوب  ۀمرتب   ترین نهایی   این   جوشد.می  آدمی  درون   از  الله،   بقای   و  انانّیت 
 « . کند... می اشاره  آن به  توحید ۀسور  و توحید  بسمله و است،

 : فرماید می  ایشان همچنین

«  ل
ُ
َحد   اللهُ  ُهوَ  ق

َ
   . یکتا( خدای  اوست )بگو  أ
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  اشاره   حقیقت  و   ُکنه  یا   اعظم   اعظم   اعظم   اسم  به   که  است   غایب   ضمیر  »هو«
  ُکنه   و   حقیقت   خواهندمی   اگر  بگو ها  آن   به   که   است  این   منظور   اینجا   در  کند.می

  ذات،   شود.می   شناخته  احدّیت   ذات   شناخت   با   او   بشناسند،  را   متعالوسبحان   خدای
  شود نمی   شناخته  است  حجاب  از   بعد  که  چیزی   و  است،   حقیقت  و  ُکنه  حجاِب   همان

  پس   معرفت؛   و  شناخت   با   مگر   شودنمی  زدوده   نیز  حجاب  و  حجاب،  زدودن  با  مگر
  آن   طریق  از  و  شناختید   را   ذات  یگانگی  و  الله  یا   ذات  در  را   الهی  اسمای   فنای   اگر

  که   یابیددرمی   افکندید،   نظر   آن   در  ـاست   حقیقت  و   ُکنه   حجاِب   که   اعتبار   این   به ـ
   است. معرفت و شناخت  از  ناتوانی  حقیقت، معرفِت  غایت

َحد   هُ لال ُهوَ »
َ
 دارد:  اشارت معنا  دو به  «أ

  )توحیدی   َاحدی  توحیدِ   در   ذات   احدّیِت   و  ذات،  در  الهی  اسمای  فنای   اول:
 یکتا(. 

  اعتباری  کثرِت  الوهّیت،  در  زیرا   نهایی؛ ۀ مرتب در  حقیقت  در الوهّیت  فنای  دوم:
  رفع   جهتبه   او  به  آوردنروی   ، در نتیجه  و   است   کمال  معنای به   چراکه   است؛   نهفته 
 دارد.  بسیاری  جهات  و  ابعاد کمال و  است، کمال  کسب  و نقص

 دارد:  وجود مقام[ ]و  مرتبه دو اول معنی  بر

  قدرت   و   است  قادر   او  یعنی   یکتاست(؛   )خداوند  است   احد  الله،   نخست:   ۀ مرتب  در
  اسمای   مرتبه،   این  در   اوست.   ذات  رحمت  و   است  )مهربان(   راحم  و  اوست،   ذات

  کنید؛   ملحظه  را   بسطی  و  شرح  توانیمی   شما  ولی  ؛هستند  فانی  ذات،   در  الهی،
 است. حکیم  علیِم  قادرِ   ،خداوند  یعنی

  برای   و  است  کامل  او  یعنی   یکتاست(؛   )خداوند  است  احد   الله،  دوم:   ۀ مرتب  در
  هیچ   بدون  الهی  اسمای   و  شود؛ می   رجوع  او   به  کمال  تحصیل   و  ، نقص  رفِع   و   سد

  و جهات  ]اسما[  چراکه هستند؛  فانی آن  در کلی،  و  اجمالی صورتبه   بلکه  جزئیاتی 
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  یا  گرفتننظر در   بدون  کامل،   سبحاِن   خداوند   به  نگریستن  یعنی  ؛هستند   کمال  ابعاد
  زیر  آتش   همچون   کثرت   نیز   اجمال   این   در   که   نماند   پوشیده   کمالی.   اسمای   به   توجه 

  است؛   کمال  تحصیل  و  نقص  سد   مطلوب،  و  مقصود  چراکه  است؛  نهفته  خاکستر
 کلی. و اجمالی صورتبه   چه و  باشد،بوده   مبسوط و  مشروح قصد  این چه

َحد    للهُ ا   ُهوَ »  که  دومی  معنای  اما
َ
  کمال   و  الوهّیت  فنای  کند،می  اشاره  آن  به  «أ

  اعتبار   به  فقط  متعالوسبحان   معبود   آن  به  حالت  این  در  است.  حقیقت  و  ُکنه  در
  الوهّیت   از  وجودی   هیچ  توحید،   از  مرتبه   این  در  در نتیجه  شود؛می   نگاه  بودنشمعبود
  باقی   )هو(   اعظم  اعظم   اعظم   اسم   و  ُکنه   و  حقیقت  به   نظر   فقط   بلکه،   ؛ ماندنمی   باقی 
  عبادِت   او،  واقعی  کمال  و  انسان  غایت  است.   توحید  ۀمرتب  باالترین  این  و  ماند؛می

  ۀ مرتب ترین رفیع   و  باالترین  در  اکرم پیامبر   دلیل همین  به  و  است،  ُکنه  و  حقیقت
َحی  است:   شده   توصیف   بودن« »بنده   به   ارتقا، و 

َ
ِدهِ   ِإَلی  َفأ َحی  َما   َعب  و 

َ
  ۀ بند  به   و ) 1أ

  2« .(کند  وحی باید  هرآنچه  کرد وحی خود

  و   نه کُ   برای  یحجاب  و  قبله   و  درب   )الله(   «ذات»  چگونه   شودمی   روشن   ترتیب  این  هب
  برای   دلیلی  آن«  در   صفات  فنای   از  پس  َاحدیت،  ذات  ۀ»مرتب   در   شناخت   و   ؛است  حقیقت
  حقیقی  توحید   همان   و   ،شناخت   نهایت   ، این  و  ؛ است  حقیقت  و  نه کُ   شناخت   از  ناتوانی   دانستن

  فقط   او  و   ، نندکمی   توجه  ش سویبه   آفریدگان،   ه ک  است  یمطلق  مال ک  »الله«  پس   است.
  پیدا   ظهور   آن  با  و  گشته متجلی  ذات  با احتیاجاتشان،  و  فقر  و  مخلوقات،  نیازمندی  دلیلبه 
  ش سویبه  ]مخلوقات[  تا است شده  تجّلی م )الله(  «مطلق  مال ک» با  او اکنون  ... است ردهک

  هیچ   اینکه   بدون  ، بود  حقیقت  و  نه کُ   آِن   از  فقط  «وجود»  نبودند مخلوقات  اگر   و  ؛ نند ک   توجه
  خاطربه   فقط  ه ک  است  یمقدس   ذات  همان   ه ک  ایقبله   ؛ باشد  داشته   حجابی   و  درب   و   قبله 

 
 .10 :نجم  - 1
 . کتاب توحید - 2
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  غایت  و   یافت؛   تجّلی   و   ظهور  آن   با  خلقتشان،   از   غایت   شدنمحقق   و   مخلوقات  فقر   و   نیاز
  ؛ شوم  شناخته   داشتم   دوست  بودم.   مخفی  ی گنج  من »  : است  شناخت   مخلوقات،  خلقت

 « شوم. شناخته  تا  آفریدم را مخلوقات   پس

  خودش   ه ک  است  چیزی   همان   مال ک  کند می  گمان   موجودی   هر   ه ک  است   این   حقیقت
  و   ؛ است  ...  و  املک  علم  امل،ک  قدرت   مال،ک  نهایت  ندکمی  گمان  انسان  ...  است  شناخته 

  ند کمی  گمان   او  پس   .است  برخوردار   علم  اندکی  و   قدرت   اندکی  ازوی    ه ک  است   این  آن  علت
  با   تواند می  خداوند   ه ک  است  توصیفی  نهایت   کشدمی   تصویر  به   خودش  ه ک  توانایی  دانای   آن
  ند ک   تکحر   شناخت  سویبه  هک  است  این   شودمی  خواسته او  از  آنچه   ولی  شود؛  توصیف   آن

  شده   مواجه  او  با   آن  با   خداوند  ه ک  مالیک  آن   و   ؛ است  ناتوان  شناخت   از   شود   متوجه   ه ک  جایی   تا 
  همان   که  حقیقتی  این  به  را   او  خواهدمی   سبحان  خداوند  که  استبوده    دلیل   این  به  تنها  است

  شده   مواجه  ما  با  مطلق  کمال   با  دلیل  این   به  فقط  خداوند  ...  برساند   است  حقیقی  شناخت
نتیجه  و  ... هستیم  ناتوان  «شناخت»  از  ما  ه ک  برساند  حقیقت  این   به  را   ما  هک  است   ما   در 

  شناسیم می  را  آن ما  زمانی  و ؛ است آورده  وجود  به  را  ما هک  بشناسیم را   حقیقتی و  را  خودمان
  شناخت همان  مان،ناتوانی  شناخت و  . شویم.. متوجه  آن شناخت  از  را   خود  امل ک ناتوانی هک

  این   . «است  شناخته  را   پروردگارش  که  راستیبه   شناخت   را   خودش   کسهر »  ...است  حقیقی
  آن   در   انسان   ه ک  شودمی  درک   زمانی  ه ک بل  ،شودنمی   درک   سخن   با   ه ک  است   واقعیتی

 . بگیرد قرار  ]واقعیت[

بیان خواهد    شاءاللهان   هک  ...  است  ذاتش  عین  سبحان  وند خدا   صفات  :سوم   بحثم
   .شد

 العالمین.  رب  الحمد للهو 

* *   *  
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 است  ذاتش عین    سبحان  وندخدا  صفات  : سوم بحث م
  ذاتش  عین  سبحان،  خداوند  صفات   چگونه  شد  روشن  گذشته  توضیحات  به  توجه   با
  خداوند  سخن  همان  این و ؛ است  الهی ذات  یی تاک ی  و احدیت  ۀ الزم ، بودنیکی  این  و  ؛است

ِل   :فرماید می  تعالیحق  است.  مطهرش  و  کپا   خلفای  و  متعال
ُ
ُعوا   ق هَ ال  اد  وِ   َلّ

َ
ُعوا  أ   اد 

َن  َمَٰ ح  ا  الَرّ ی ّ
َ
ُعوا   َما  أ َماءُ   َفَلهُ   َتد  س 

َ ُحس    اْل    دامکهر   بخوانید.   را   رحمان  یا  بخوانید  را   خدا   بگو)  َنیَٰ ال 
 شد.  روشن قبلی  ثمبح در هک طورهمان   ؛ (وستک نی هاینام  برایش  بخوانید، را 

  مطرح   را   دیگری  نظرات  و  شدند  منحرف  حق  سخن  این  از  اسلمی  ُسنی  هایفرقه 
 : جمله از  کردند؛

  سال  و  شد   متولد   بصره  در   هجری   260  سال  ه ک  اشعری  ابوالحسن  پیروان)  «اشاعره»
  معتقدند   و   هستند   ذات  بر  صفات  بودن افزون  به   قائل   (رفت  دنیا   از   بغداد   در   هجری   324

  ،سمع   ،اراده  ،قدرت   ،علم  ، حیات»  از:  ندا عبارت   نظرشان  به  هک  هستند   تا  هفت  صفات،
  افزون   صفات،   این   ند: ا هگفت   همچنین  .ندا ه ردک  ویل أت  را   صفات  باقی   و   «نفسی  لم ک  و   ،بصر

دمای  به  دلیل  همین   به  و  هستند،  متمایز  ذات  از  و  ، ذات  بر
ُ
  کسی  شدند.   قائل  گانههشت   ق

  صفات   بودنافزون  ۀ دربار   را   وی   نظرات  ند ک  مراجعه  اشعری  ابوالحسن  »ابانه«   تاب ک  به   هک
   ند.کمی  مشاهده ذات  بر ذات

  تمام  روشنیبه  ـ شد  مشخص  ینپیش  توضیحات  از  که  طور   همانـ   هک  است  ایعقیده   این
   دارد. مخالفت )احدیت(  اشیگانگی  با   حال عین   در و ذات )وحدت(  یکتایی   با
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  ه ک  ترتیب  این  به  اند؛کرده  روشن  را   ذات  از  صفات  جدایی  بودنباطل   عقاید  علمای
  خداوند  است  محال  )زیرا   هستند  قدیم  صفات  این  هک این   فرض  با  ذات،   بر  بودنافزون

  خداوند   ذات   در   تبدیل   و  تغییر   آن   ۀ الزم  چراکه  باشد؛   اتفاقات   و   حوادث   برای  انی ک م  سبحان، 
دما   تعدد  معنای به   هاست(این   از  منزه   او  که  حالی   در   بود؛   خواهد  سبحان 

ُ
 الوجود واجب   و  ق

 دارد.  منافات توحید  ۀعقید با  ه ک بود خواهد

  و   هستند  بصری  حسن  شاگرد  عطا،  نب  واصل  یا  جبائی   ابوعلی  )پیروان  «معتزله»
  طرزبه   را   آن  و   شمردند می   مقدس   را   عقل   ( بود   هجری   دوم  قرن  اوائل   در  سرآغازشان
  های فرقه   دیگر  باها  آن  اختلف   هک این  وجود  با  .دانستندمی  مقدم  نقل   به  نسبت  محسوسی

  سیستم   به  تبدیلکه    آنجا  تا  یافت  گسترش  اختلف  این  ،بود   مسئله  کی  در  تنها  سنتاهل
  ؛ عدل   - 2؛  توحید   -1»  دارند:  زیر  شکلبه   ایگانهپنج   اصولها  آن  . شدها  آن  خاص   اعتقادی

  است ایمسئله  ،دهدمی  توضیح  دنیا  در   را  فاسق  م ک ح اصل، این  منزل.  دو  بین  منزلت  -3
  فاسق   داشتند  اعتقاد   معتزله  زیرا   داشتند؛   اختلف   آن  در   بصری   حسن   با عطا  بن   واصل  هک

  جایگاهی   در  هک بل  ،شودنمی   نامیده   نیز   افرک  و  شودنمی  نامیده  مؤمن  لیک ش  هیچ   به  دنیا،  در
  به   اصرار  هک  حالی  در  اگر  و  گرددمی باز  ایمانش  به  ندک  توبه  اگر  دارد؛  قرار   جایگاه  دو  این  بین

  وعد   - 4  .است  جاودان جهنم   عذاب  در   ه ک  است   افرادی   جزو   ، بمیرد دارد خود  گناه   و   فسق
  از   که  است  العملیعکس  ،آخر   اصل  واقعیت  ر.« ک من  از  نهی  و  معروف  به   امر   -5 1؛ وعید  و

  کاری   هر   در   هستند،   مکحا   از   اطاعت   به   قائل ها  آن   اینکه   آید؛ می   سنتاهل   رسمی   نظر نقطه
  . بدهد  انجام که

 

 . )مترجم(به عذاب است ید تهد یمعنابه یدو وع ،پاداش  یدنو یمعناوعد بهاز اعتقادات معتزله:  - 1
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 عبادت   در   توحید   :چهارم بحث م
  همان   و  است؛   آن  از   آمدهدستبه   حقیقی  توحید   واقع  در  انسان،  برای   حقیقی  عبادت 

 : است فرموده سید  آید.می  دست به   حقیقت و نه کُ  به توجه  با  شد  داده  توضیح ه ک طور

  ُکنه؛  و  حقیقت  ۀمرتب   یعنی  ؛برسد  توحید  از  مرتبه  این  به  رودمی  انتظار  انسان  از»
  او   برای  اخلص   کردنکامل   و  سبحان   خدای  از  صفات  نفی  بیانگر  مقام،  این   زیرا 

  و   عبادت  این  از غیر  هرآنچه  است.  واقعی  سجود   و   واقعی  عبادت  در  تعالیوه سبحان 
 1.« نیست شرک از  خالی نوعی  به باشد،  توجه این  و اخلص  این

  ؛ است  حقیقی  توحید  همان  این  ،برگیرد   خود   حقیقی  معبود  را   (هو )  «حقیقت»  انسان  اگر
در    و  ،مالک  طلب  و  مبودک  رفع  برای  پرستشی  از  است  عبارت  اوست  غیرِ   آنچههر   به  جهتو  اما

  وجود   آن  در  زیان  و  سود  کتابوحساب   و  ورزیطمع   و  ،نیست  خالص  هک  است  عبادتی   نتیجه
 .دارد

  دست   به   او  برای   شدنتسلیم   و   خدا   ۀ خلیف  به   آوردن ایمان  با   جز  هدف،   این   علوهبه 
  خداوند،   جانشینان   زیرا   است؛  حقیقی  شناخت   و   توحید  درب   همان   ، خدا   خلیفه   آید.می ن

  خدا   ما   با»  « یمیخدا   ویک نی   هاینام   ما»  هستند.  او  صفات  ۀسای   و  خدا   های نام  هایتجلی 
  )سبحان(   او  صفات   که  حالی  در   است   ناقص  و  محدود   ،انسان  هک  آنجا   از   و  ...   « شد  شناخته 

  طوربه   را   خدا   هک  ـاست  چنین   نیز   عمل  در   وـ   نیست   پذیر انک ام  انسان   برای  پس  ،مطلق
  صفات   شناخت   برسد   آن  به   تواندمی  انسان   هک  شناختی   نهایت   بشناسد.  املک  و  حقیقی
 است. خداوند  جانشین  و  خلیفه همان یعنی  الهی، ی اسما مظهر  طریق از سبحان خداوند

  ، است  »شناخت«  همان  ه ک  است  شوجود  اساس  انسان،  آفرینش  از   هدف  ه ک  آنجا  از  و
  ۀ خلیف  عنوانبه )  آدم  برای  سجده  .خدا   ۀخلیف  واسطۀبه  مگر  شودنمی   محقق  هدف   این  و

 
 . کتاب توحید - 1
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  غایت  ه ک  است   ودی سج  چنین   زیرا   ؛ بود  خشنود   و   راضی  آن  از   خداوند   ه ک  بود   عملی   ( خداوند
 .سازدمی  محقق  را  انسان آفرینش 

  هوس   و  هوا   با   مطابق   مقیاسی  ،اندورزیده   غفلت   نکته  این   از   هاوهابی   ه ک  آنجا  از  و
  فرک  و  ک ِشر   به  است  نظرشان  مخالف   که  را   آنچه  و  اندکرده  وضع  توحید   برای  خودشان
  آثار   به   کتبر   و  جستنشفاعت  و  قبور   با   زیارت   ۀ مسئل  ،آن  آخریِن   البته   و   ؛نند کمی  توصیف 

  دیگری   ۀ تک ن  به  را   موضوع  این   بررسی  و  بحث  شاءاللهان  .است  نبوده ها  آن  همانند   و  ،اولیا
 کنیم. می گذاروا 

* *   * 

 هاپرسش
 ششم:  و پنجم  های تهک ن  به   مربوط هایپرسش  ن تریمهم 

  حقیقی  معبود   و  غایت  همان  مقدس،  ذات  هک  است  رسیده  نتیجه  این  به  مظفر  شیخ   -1
 است؟  درست  این  آیا است.

  اجزای  از  مقدس  ذات  بودنمرکب  اشنتیجه   هک  باشد  سخنی  به  قائل  هک  کسی  به  -2
 دهید؟می  پاسخ چگونه  باشد  حقیقی

 معناست؟ چه  به  و ؟ چیست ،ردهک بیان مظفر شیخ  هک توحید  اقسام -3

ها  آن باید  تاپرست ک ی  ه ک است  ردهک بیان   معرفتی گام تعدادی  احمدالحسن سید -4
 نید. ک بیان خلصه طوربه  را ها آن ند. ک ِطی را 

 نیست؟  ک شر  از  خالی مقدس، اتذ ۀ مرتب در توحید چرا  -5

 ؟انددامکها آن  دارد. اشاره معنا  دو  به  احد« الله هو »قل -6

* *   * 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

   العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 متعال خداوند صفات ۀدربار  ما ۀعقید - 7

 متعال  خداوند صفات  ۀدربار  ما  ۀعقید -7»

  ه ک  هستند  صفاتی  خداوند  حقیقی  کمالی  ثبوتی  صفات  جمله  از  معتقدیم  ما
  و  نیازی بی   و   قدرت  و   علم   مثل   صفاتی   د؛ نشومی  نامیده  مال«ک  و   »جمال   صفات

  ذات  بر  زائد  صفاتی  و  هستند،  او  ذات  عین  ،صفات  این  تمامی  حیات.  و  اراده
  همان  یوجود  نظر   از  او  قدرت   . ندارند  ذات  وجود  جز   وجودی   صفات،   این  و  نیستند، 

  است   زنده  که  گونه  همان  او  ه ک بل  ؛ اوست  قدرت  همان  او  حیات   و   ،اوست  حیات
  راه   دوگانگی  او،  وجود  و  صفات   در  .است  زنده  تواناست  که  گونه   همان   و  تواناست، 

 .است چنین این  نیز  او مالیک صفات دیگر  وضعیت  .ندارد

  و  یت عواق  در   نه  هستند   متفاوت   ، مفاهیم  و   معانی   در   صفات،   این   ، بلی
  نیز  صفات  دانیم می  اینکه به  توجه   با  بودند   مختلف  وجود  در  اگر  هکچرا  ؛انوجودش
  یگانگی  و  آمدمی  الزم   الوجودواجب  تعدد   پس   باشند،   واجب  و  قدیم   باید   ذات  همانند
 دارد.  ُمنافات  توحید  با  که ،شدمی  نفی حقیقی

  بودنمقدم  و  بودن(رسان)روزی   رازقیت  و  خالقیت  مانند  اضافی  ثبوتِی   صفات  اما
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  گردند، بازمی   آفریدگانش  قیومیت  یعنی  حقیقی  صفت  کی   به  حقیقت  در  ،علّیت  و
  آن از  متعددی   صفات  ،مختلف  ملحظات  و آثار   به  توجه   با ه ک است صفت  ک ی هک

 شود. می استخراج

  ک ی»  بهها  آن  تمامی  شوند، می   نامیده  »جلل«  صفات  هک  سلبی  صفات  اما
  ، انک ام  سلب   است.   خداوند   از   نیازمندی[  ]و  انک ام  سلب  هک  دنگردمی باز  «سلب

  و  سنگینی  ،وتک س  ،تکحر   ،صورت   جسمانیت، سلب  آن  معنای   و  ؛ است  ضروری
 است. مبودی ک  گونههر  سلب معنیبه   و ؛است چنینیاین  دیگر صفات و یک سب

  و  گردد؛بازمی  بودن   وجودالواجب  به   حقیقت،  در   انک ام  سلب   مرجع  ،علوهبه 
  در   »سلبی«   جللی  صفات   در نتیجه   است.   مالیک  ثبوتی  صفات   از  الوجودیواجب

 گردند. میباز  (ثبوتی ) مالی ک صفات به  نهایت، 

  حقیقِت   در  و   ،نیست   ی ثرتک  متعال   خداوند  مقدس   ذات  در   جهات،   جمیع   از
  صفات  نظرشان  به   ه ک  افرادی   سخن   از   شگفتی   . ندارد  راه  یبی کتر   هیچ   صمد   واحدِ 
  چگونه   هک این  فهم هک  آنجا   از   زیرا   ندارد؛   پایانی   ، دنگردمیباز  ه سلبی   صفات  به   ه ثبوتی

  هثبوتی  صفات   اندپنداشته   است،   هبود  سخت   آنان   بر   است  ذاتش   عین   خداوند   صفات
  اطمینان  آن  کثرت  عدم   و   ذات  یگانگی  به   ترتیب   این   به   تا   ،دنگردمی باز  یهسلب  به

  ه ک  را   ذاتی   ترتیب   این   به   زیرا   ؛ شدند  گرفتار   بدتری   تنگنای   در   در نتیجه  نند.ک  پیدا 
  انک ام  جهات  و   مبودها ک  و  هانقص   تمامی  از  و  است  وجود  محض   و  وجود   عین

  اشتباهات  از  را   ما   خداوند  گرفتند؛  نظر  در  یه سلب  محض   و  عدم  عین  ،است  خالی
 !داردب باز  هاقلم  هایلغزش  و پندارها 

  ثبوتی،   صفات  ه ک این  به   شدند   قائل  هک  کسانی  سخن   از   شگفتی  هک  طور   همان
دما  تعّدد  به  در نتیجه   که   ؛ندارد  پایانی   ،هستند   خداوند  ذات  بر   زائد

ُ
  یانک شری  وجود  و   ق

  و  ین مؤمنامیرال  ما  موالی   . شدند  قائل   خداوند   برای  ترکیب  به   یا   ،الوجودواجب  برای
  هر   زیرا   ؛اوست  از   صفات   نفی  او  ص اخل  کمال   و»   : است  هفرمود  موحدین  سید
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  غیر   دهد می  گواهی  موصوفی   هر   و   ، است  موصوف  از   غیر  که   دهدمی   نشان   صفتی
  قائل   قرینی   او  برای   کند   توصیف   را   سبحان   خداوند  هرکس  پس  ؛ است  صفت  از

  دیده   تا  دو  را   او  کس هر   و  دیده،  تا  دو  را   او  شود   قائل  برایش  قرینی   کسهر   و   شده،
  را   او  که  راستیبه   بداند  اجزا   دارای  را   او  هرکس  و  دانسته،   اجزا   دارای  را   او  باشد

 « . ...است نشناخته 

 توضیح
 مظفر:  شیخ توسط  شدهگفته  مطلب  ۀخلص

 شوند. می تقسیم  ( جللیه) سلبیه  و ، (جمالیه ۀ مالیک)  ثبوتیه به   ،صفات -1

  این   بررسی  و  ؛نیست  ذات  بر   زائد  و  است  سبحان  خداوند  ذات  عین   ه ثبوتی  صفات  -2
   . شد تقدیم  نکته

  رازق   و   خالق  مثل   است؛   اضافی  ۀ ثبوتی  نامش  هک  دارد  وجود   ثبوتی  صفات  از   نوعی  -3
  روزی  او به  هک موجودی   و  مخلوق به   یعنی  ؛است  نیازمند بگیرد  تعلق  آن  به  که چیزی  به  هک

  از   پس  بنابراین   ؛ دشومی  موصوف   صفات   این   به   خداوند   سپس   و   است،   نیازمند   شده   داده
  رسانروزی   به   د،دا   روزی  هک این  از   پس  و  شودمی   توصیف  خالق  به  آفرید،   خداوند   هک این

 شود. می توصیف 

  سلب »  همان   ه ک  دنگردمیباز  صفت  ک ی  به ها  آن   گفتۀ  طبق  نیز   ه سلبی  صفات   اما  -4
 است.  خداوند از «انک ام

  هسلبی   به  آیا  ، هثبوتی  صفات   هک این  دربارۀ  دارد  وجود  آنان   میان  اختلفی  علوهبه   -5
 است. برگزیده  را  ه ثبوتی به   هسلبی ]صفات[  بازگرداندن مظفر شیخ  س.ک برع یا  دنگردمی باز

  وجود   ییبکتر   یا   ثرتک  ذاتش،  در  و  )واحد(   ست یکتا  خود   ذات   در  سبحان،  خداوند  -6
  و   ،است  مبود ک   ،نیازمندی  و  ، است  خودش  اجزای  به  نیازمند   ،بکمر   موجودِ   زیرا   ندارد؛
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  چه   باشد   ه سلبی  به   ه ثبوتی  صفات  بازگرداندن   به   معتقد   کسهر   است.   ُمنّزه   مبود ک  از   خداوند
  مظفر  شیخ   نظر   که   ، طریق  همین   با   مگر   ، ندک   ثابت  مقدس  ذات  از  را   ثرت ک  نفی   نتواند   بسا
 . است بوده روش  همین نیز 

 است: زیر   صورتبه  مباحث  جزئیات 

 عقاید   علمای  نظر  از  صفات، بندیتقسیم اول:  بحث م
 ند: اه ردک تقسیم  دسته  چند به را  سبحان خداوند صفات عقاید،  علمای

 . هسلبی و ه ثبوتی  به  صفات بندی تقسیم  جمله:  از

  با   هک  هستند  صفاتی  (: شودمی  نامیده   نیز  جمالی  یا  مالیک  صفات  که )  هثبوتی   صفات
  مشابه  صفات  و  قدرت  و   حیات  و  علم  مثل  شوند؛می  توصیف  مالک  به  مقدس  ذاتها  آن

 .دیگر

   هستند: دسته دو نیز   صفات این

  ذات   خودِ   داشتننظردر   کردنشان،مشخص   در   ه ک  هستند  صفاتی   ذاتی:   صفات  الف:
  استنباط   ذات   خودِ   از  سبحان  خداوند   حیات   و   علم  حیات.   و  علم   مثل   ند؛ کمی  فایت ک  مقدس

 . بگیریم فرض را   دیگری چیزی وجود  هک این بدون ، دنشومی

  از  غیر  دیگری  چیز   گرفتن نظر در   از   پس   ه ک  هستند  صفاتی  )اضافی(:   ه فعلی  صفات   ب:
  به   خداوند   شدنموصوف  مثل   ؛ است  سبحان  خداوند   ارک  همان  ه ک  شوندمی   استنباط  ذات

  به   افعال،  این  وجود  از  پس  صفات   این  .دیگر  مشابه  صفات  و  ،آمرزش  ،دادنروزی   خلقت،
 آیند. می وجود

  نکته  دو در ـگویند می عقاید علمای آنچه طبقـ  یهفعل  صفات و یهذات  صفات بین تفاوت
   شود:می  خلصه
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  فایت ک  استنباطشان  برای  ذات  خودِ   داشتننظردر   فقط  ذات،  صفات   دربارۀ  اول:
  ذات  خودِ   به  نگاه  با  فقط  حیات،  و  قدرت  و  علم  به  خداوند  شدنموصوف  چراکه  ند؛کمی

  خداوند   فعل   و  ار ک  گرفتن نظردر   از  پس   ه ک  یهفعل  صفات  برخلف   شود؛ می  انجام   مقدس
از    بنابراین  ؛شوندمی   استنباط   سبحان آفریدمخلوقات  اینکه  پس    توصیف   خالق   به  ، را 

  همین  به  ...  و ،شودمی توصیف  »غافر«  به آمرزید را  بندگان گناهان  هک این از پس و شودمی
 .صورت

  ذات   عین  یذات  صفات  زیرا   نیست؛   صحیح  یذات  صفات  ضد  با  ]خداوند[  توصیف  دوم:
  صحیح  و «است قادر و  عالم »خداوند گوییممی شود.نمی جدا  او از و است سبحان خداوند
گاهی  نیست   بسی  خداوند   است.  قدرت  و  علم   ضد  زیرا   ؛ شود  داده  نسبت  او  به   ناتوانی  و   ناآ

  این  به  خداوند  اتصاف  ،یه فعل  صفات  دربارۀ  هک  حالی  در  است؛  هایینسبت   چنین  از  برتر
 و  آمرزدمی  را   خود  آفریدگان  از  برخی  سبحان،  خداوند  است.  صحیحها  آن  ضد   به  و  صفات

 است.  چنیناین  نیز  یه فعل صفات  دیگر  دربارۀ آمرزد.نمی  را  دیگران

 . هثبوتی صفات  دربارۀ این

  در   و نیست متعال  خداوند ۀشایست ه ک است صفتی هر  سلب ه(جللی)  هسلبی صفات اما
  ، نیست دیدن قابل  ،نیست جسم   خداوند،   ه ک این  ثل م  .وجود دارد  خداوند   از   مبود ک   سلب   آن،

  همتایی   و  کشری   و  ،نیست  بکمر   یا  نیازمند   ،َعرض  ،جوهر  ، محدود  ،ن کسا   متحرک،   نادان،
 . ترتیب همین به ... و زندنمی  سر او از  ناپسند  ارک و ،نیست   ارک ستم و ، ندارد

است  صفاتی  چنین   از   متعال   خداوند   و   مبودک  و   نیاز  صفات،  این   ۀ الزمزیرا    ؛ منّزه 
  است   هُمنزّ   نیازی  و  مبودک   هر  از  ،مطلق   مالک  است.  دیگر  مشابه  موارد  و  یبکتر   و  محدودیت

  شود. می نفی  متعالوسبحان  خداوند  از در نتیجه  و
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 دیگر  برخی به صفات از  برخی  بازگشت دوم:  بحث م
  و  قدرت  مثل    ؛دگردنمی باز  دیگر  برخی  به  مالیک  صفات  از  برخی  عقاید  علمای  نظر  به

  علم  به   دیدن«   و  شنیدن  بصر:  و  »سمع   هایصفت   نیز  و  ، دنگردمیباز  حیات   به   علم
 . بود  مالیک صفات دربارۀ  یمثال این د.نگردمی باز

مثالبه    نیست   جسم  او  هک این  به   یت، ؤر  و  دیدن   نفی   جللی،  صفات  دربارۀ  عنوان 
  مبود ک  و  نیاز  نفی  به  بودنب کمر   نفی  و  ،بودنبکمر   نفی  به  بودنجسم   نفی  و  گردد؛بازمی 
  »سلب   همان  هک  دنگردمیباز  صفت  کی  به  هسلبی   صفات  ۀهم  اندگفته   در نتیجه   گردد؛بازمی 

  الزمۀ   هک  است  مبودیک  صفت  هر  سلب   معنایبه   او  از  انک ام  سلب  ؛است«  خداوند  از  انک ام
  مشابه   صفات   و  سنگینی  و  ِخّفت   و  ونک ُس   و  تکحر   و  جسم  و  صورت  مثل  است؛   ناتک مم

 .دیگر

  همان   ه ک  دنگردمیباز  صفت   ک ی  به   ه( فعلی)   اضافی  صفات  ه ک این  به   هستند   قائلها  آن   یا
  توجه   با  ولی  ، دنگردمیباز  صفت   این  به   اضافی   صفات   ۀهمها  آن   نظر   به   و  ؛ است  « قیومیت»

  به   او  بار   کی  پس  گردند؛ می   متنوع  ،صفات  شودمی   صادر  آن  از  ه ک  تأثیری  بودنمتفاوت
  ...   و   ، بودنعلت   به   دیگر  بار   متقّدم،   به   دیگر  بار   و  رازق،   به  بار   ک ی  ،دشومی   توصیف   خالق

 . ترتیب همین  به

  یا   دنگردمی باز  ه سلبی  به  ه ثبوتی  صفات  آیا   شود: می  مطرح   اینجا  در   که  اساسی  بحث 
  ؟!سک برع

  صفات  به  ه سلبی صفات ه ک است آن  درست دهند می پاسخ   عقاید   علمای بیشتر  و مظفر
  اثبات   به  قت،حقی  در  انک ام  سلب  هک  است  آن  علت  نظرشان  به  و  ؛دنگردمی باز  هثبوتی

  آن   در  عدم  فرض  یعنی)  است  الوجودواجب   یا  موجود  پس  ؛گرددمی باز  وجود  بودنواجب
  یکسان  آن  در   عدم  و  وجود  نسبت   یعنی )   است  الوجودنک مم  یا   (نیست   پذیر انک ام  مطلقا  
  سلب   موجودی   از  انک ام  وقتی   (. شودمی   موجود   سپس   و است  نبوده  موجود   او  یعنی  ؛است
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  ثبوتی   صفت   وجود،  بودنواجب  و   ،باشد   الوجودواجب  تواندمی   فقط  موجود  این  شودمی
 د.نگردمی باز  هثبوتی  صفات  به   هسلبی صفات  در نتیجه ؛است

 .آمد خواهد بیشتر   اتتوضیح تعالی شاءاللهان

 العالمین  رب  لله والحمد

* *   *  
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 صفات  دربارۀ درست نظر  سوم:  بحث م
 :است فرموده روشن  محمدآل یمانی  هک است طورهمان   حقیقت

  ه سلبی  و  ،مال ک  اثبات  معنای به  ه ثبوتی  صفات   اصطلح  و   هردک  رکذ  آنان  آنچه   دربارۀ  اول:
  ؛ وجود ندارد  الیک اش  ،اندکرده  اطلق   آن  بر   را   مبودک  و  نقص   از  او  دانستن ُمنزه   معنایبه 

  مال ک  به  دنخداو  اتصاف  معنایبه   ه(ثبوتی)  ه مالیک  صفات  به  متعال   خداوند  اتصاف  چراکه
  در   هک  طورهمان    ؛است  آمده  دعاهایشان  و  کپا   خلفای  روایات   در  و  خدا   تابک  در  ،مطلق
  و  وجود ندارد اشکالی    ـخداوند   مقدس   ساحت  از   مبودک  و  نقص   نفی  معنای بهـ   هسلبی  صفات

 . اندآمده سنت و تاب ک در  نیز   صفات این

  سه  را   یه مالک  صفات  ایعده   است.   ه سلبی  و  ه ثبوتی  صفات  ردنکمشخص   در   الک اش  ولی
  ؛ حیات« و قدرت  و  »علم  یعنی  د نگردمیباز آن  به  صفات  دیگر ه ک دانند می اساسی  ]صفت[

  تعیین   صفت هفت  را  اصلی صفات  این  شیعه  علمای  از  برخی  و اشاعره  مثل  دیگر  ایعده  یا 
  و   شمارش  نوع  این  که  حالی  در   اند؛برشمرده   نیز  را   ه سلبی  صفات  ترتیب   همین   به  ند.ا هردک

 نیست.  صحیح  کردنمنحصر

  تجّلی  (الله  )یعنی  مطلق  مال ک  و  مطلق  الهوت با  سبحان،  خداوند  هک  است  آن  درست
  نقص   هر   از   و   ،موصوف  ، مطلق   مال ک  با   او  در نتیجه  و  ، بشناسند  را   او  مخلوقات   تا  است  ردهک
  او  ک پا   خلفای   که   تعریفی  طریق   از   خصوص  این   در   ما   شناخت   و   ؛ است  ُمنّزه   مبودی ک  و

 . آیدمی  دست به   دهندمی ارائه
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 ذاتی.  صفات خصوص  در  این

ها  آن  توسط   شدهگفته   مطالبتوضیح    وها  آن  نامگذاریعلت    ، هفعلی  صفات  دربارۀ   اما
  صفات،   این  هک این  ؛گردید  بیان  ـشد   گفته  قبل    هکـ   هذاتی  صفات  با   صفات  این  تفاوت  دربارۀ
  در  هستند.  اضافی   مقدس،  ذات   نسبت  به   در نتیجه  و   دندار   ارتباط   فعل  به   و  هستند   حادث

  که  دارد   وجود  فعلیه  صفات  دربارۀ  دیگری  ریتصو  ولی  ندارد؛  وجود  اشکالی  نیز   خصوص  این
در    و   د ندار   ارتباط   ذات   به   بلکه   ؛ شوند نمی   خدا   فعل   با   مرتبط   و   حادث   فعلیه،   صفات  آن،   در 

 . گردندبازمی د نندار  ارتباط  فعلبه  اینکه  و  بودنذاتی  به  نتیجه

  آفرینش   فعل  ،خالق  صفت  از  توانمی   عنوان مثال به  مثال:   یک   با   مسئله   این   توضیح 
در    و   شودمی  حادث   آن،  شدن  حادث   با   و  دارد   ارتباط  فعل  به  هک این  و  فهمید   را   مخلوقات 

  در  هک  بفهمیم  نیز  را   آفرینش  توانایی  آن،  از   توانیم می  علوه  به  ؛شودمی   یهفعل   صفت   نتیجه
  و  نیست  حادث  و  است  ذاتی   صفت  ،توانایی   و  قدرت  زیرا   ؛بود   خواهد  ذاتی  صفت  صورت  این

 است.  صحیح برداشت  دو هر  شود.  توصیف   آفرینش« از  »ناتوانی یعنی  آن ضد  به تواننمی 

  را برگزیده   این  مظفر  شیخ   س،ک برع  یا  هسلبی  به  یهمالک  صفات   بازگرداندن  دربارۀ  دوم:
  شمرده بر   توهمی اشتباهات  جمله  از را  آن س ک ع و ، دنگردمی باز  همالی ک به  ه سلبی صفات هک

 است.

  طور  همانـ   وصف  در  نه  ،است   دانستنُمنزه   و  تسبیح   در  توحید  ه ک  است  این  واقعیت  ولی
 شود: می  روشن زیر   توضیحات  با  آن علت  و  ـاست ردهک بیان احمدالحسن سید  هک

  توضیح   که   ، است  حقیقت  و  نه کُ   شناخت   از   ناتوانی   معرفت  معرفت،   و   توحید   غایت   -1
 اثبات.  و توصیف نه  ، است تنزیه و سلب  ، ناتوانی  و عجز  است  بدیهی  و ؛گذشت آن

  عینزیرا  ـ   ذات  خود  بر   اطلقشان  به   توجه  با   ذات،   صفات  و   است  محدود   ، مخلوق  -2
  پیدا   ِاحاطه  غیرمحدود   به  محدود،   ه ک  است  عاقلنه   آیا   حال   . هستند  مطلق  ـهستند   ذات

 بشناسد؟!  را  آن یا ندک
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 : فرمایدمی سیداحمدالحسن

 وصف در نه  ،است  تسبیح در   توحید»

  یعنی   وصف؛  در  نه  است،   تسبیح  در   توحید  که  شد  روشن  گذشت،   آنچه  طبق
  محقق   او  حقیقت  و  ُکنه   شناخت  به   دستیابی   از  سبحان  خداوند   تنزیه  با   حقیقی  توحید 

  به   رسیدن  از  ناتوانی  و  عجز  در  فقط  خدا   معرفت  و  شناخت   نهایِت   اینکه  و  شود،می
  دست   به   کمال  ذاتی  یاسما   یا   وصف   از  انسان  آنچه   غایت   لذا   اوست.  معرفت

  به   دستیابی  از  ناتوانی  و  عجز  شناخت   یعنیـ   شناخت  از  درجه  این   به  رسیدن  آورد،می
  توحید  که  یابددرمی  وضوحبه   انسان  ]شناخت[  این  طریق  از  و  است،  ـمعرفت

َحاَن   فرماید:می  تعالیحق   است.  تسبیح  در  حقیقی، ِه   ُسب  ا  اللَّ   ِعَبادَ   ِإالَّ   *  َیِصُفوَن   َعمَّ
ِه  َلِصیَن   اللَّ ُمخ    بندگان   مگر  *  کنند می  توصیف   آنچه   از  است  منّزه   )خداوند  1ال 

  از   تنزیه   به   واقع  در   صفات  دانند می  خدا   مخلص  بندگان  که  روآناز   خدا(؛   مخلص
  نقص  از  متعالوسبحان  خداوند  ساحت  یعنی   ند؛ گردبازمی تقدیس  و  تسبیح  یا   نقص

  ظلمت  بدون  است نوری  متعال وسبحان  خدای  دیگر عبارت به   و است،  بری  عیب  و
 تاریکی. و

  که  است  دانشی  »خداوند   فرمود:  ، است  شده نقل   صادق  امام  ابوعبدالله  از
  که   است   نوری  و  ندارد،   راه  آن  در  مرگ  که  است  حیاتی   و   ندارد،  راه  آن  در   جهل

 2« .ندارد راه  آن در ظلمت

  ما   برای  کردم  عرض  رضا  ابوالحسن  به  گوید: می  عبدالرحمان  بن  یونس
  و  مرگ،   بدون   است   حیاتی  و   جهل،   بدون   است  دانشی   خداوند  است  شده   روایت
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 1« .است گونه همین »او فرمود: حضرت  ظلمت. بدون  است نوری 

  و  ممکن  ما برای  الهوت«،  شناخت  از  ما  »ناتوانی  شناخِت   که  است  آن  واقعیت
  حقیقی  معرفت  به   دستیابی   از   خود   ناتوانی   و   عجز  به   آن،  طریق   از   ما   و   است   شدنی

  سبحان   خدای  حقیقت   معرفت   در  د خو  ناتوانی  به   توانیم نمی   ما  زیرا   ؛بریم می   ِپی
  زیرا   عاجزیم؛   مطلق  الهوت   به   معرفت   از   اینکه  شناخت  کسب   طریق   از   مگر  ، برسیم 

  ساحت  در  توانیممی ما  و شود،می مواجه ما با  ماست حال مناسب که وضعیتی بااو 
  مطلق   الهوت  زیرا   ؛غور کنیم  شناسیمآن را می  که  خودمان  نقص  طریق  از  او  معرفت
  سازد؛  برطرف  را   نقصمان   تا   کنیم می   رو  او  سویبه  ما  که   است  مطلقی  کمال  همان

  برسیم،   مطلق   رحمت   شناخت  در  عجز   معرفِت   به  توانیم می  ما   آیا   عنوان مثالبه  ولی
 خیر!  است: این قطعی  پاسخ باشیم؟  شناخته  را   رحمت از چیزی  هیچ  اینکه  بدون

  مطلق  رحمِت  شناخت  به   رسیدن از  را  خود  ناتوانی و  عجز   ما  اینکه برای  بنابراین 
  درک   و   اسیم شنب   را   رحمت  از   اندکی  باید   ناگزیر   کنیم،   درک   رحیم«   رحمان  »خدای   یا

  ما شناخت  هرچه  و باشد  تر بزرگ   ایمشناخته  ما  که  رحمتی  از  مقدار  این  هرچه  کنیم. 
  بود؛   خواهد  تر بزرگ  مطلق   رحمت  شناخت   از  ما   ناتوانی  معرفت   باشد   ترعظیم   آن   به
  با   مطلق   رحمت  با   که  حقیقتی   شناختبرای    مانناتوانی   از  ما   معرفت   آن  دنبال به   و

  طریق   از  مطلق،   رحمت  ت خشنا  پس   بود.   خواهد  ترعظیم   است  شده  مواجه  ما
  گونه   همین  نیز  مطلق   الهوت   شناخت  و  گیرد،می  صورت  خلق  در  آن  تجلی  شناخت

  با   حقیقت  شناخت  که  طور  همان  شود؛می   انجام  خلق   در   آن  تجلی  با   یعنی   است؛
 شود.می  انجام مطلق الهوت  شناخت

  شناخت ها  آن  به   ]و  بشناسیم   را   زمینش   در   خدا   جانشینان  باید  ناگزیر  ما   بنابراین
  شناخته   خدا   ها، آن   شناخت   طریق   از   و   اندخلق   در خدا   تجلی   هاآن زیرا  کنیم[؛   پیدا 
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  معرفت   از  عجز   آن،   دنبال به   و  گردد؛می   حاصل   او  شناخت   از   عجز   یعنی   شود؛می
  آدم   فرزند   از   شدهخواسته  توحید   همان  این   و   شود؛ می   دانسته   و  شناخته   حقیقت، 

  یعنی   است؛  فرستادگان  و  پیامبران  بعثت  واقعی  راز  و  دلیل  همان  این  و  است؛
  محقق ها  آن  طریق   از  و ها  آن  ۀ وسیلبه   معرفت   زیرا   ،است   ضروری  و   الزمها  آن  بعثت 

 1شود.«می

* *   * 

 

 هاپرسش
 نم: کمی  مطرح را  ذیل هایپرسش  ، صفات بحِث  پایان   در

 نید. ک   بیان  خلصه  طوربه   ییهامثال   و  معنا   توضیح   با   را ها  آن   چیست؟  صفات   اقسام  -1

 چیست؟  فعل  و ذات  صفات بین   تفاوت -2

 خیر؟  یا  است صحیح  ،جلل  یا  مال ک صفات  برای تعداد ردنکمشخص  آیا -3

  با  ؟دنگردمی باز  ذاتی  صفات   به   فعل،   صفات   گونهچ  دهید   توضیح   خلصه  طوربه   -4
 . مثال ذکر

 چرا؟ و س؟ک برع  یا  دنگردمی باز  هسلبی  به  هثبوتی  صفات  هک است  درستاین  آیا -5

* *   * 

 
 کتاب توحید.  - 1



 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

   متن:

 عدل  ۀدربار  ما ۀعقید - 8

 عدل   ۀدربار  ما  ۀعقید -8»

 یعادل  او  هک  است  این  متعال  خداوند  مالیک  ثبوتی   صفات  جمله  از  معتقدیم:   ما
  ظلمی   شمک ح  در   و   ندکنمی   ستم   خود   داوری   در   پس   ؛ نیست  ار ک ستم  که   است
 را  عصیانگران  دارد  حق  و   ،دهدمی  پاداش   و  ثواب  کنندگاناطاعت   به  ؛ندکنمی 

  از   بیش  و  ، ندکمین   لیف ک ت  شانتوانایی   از  بیش  را   بندگانش   و  ؛ ندک  مجازات
 . کندی نم  عقوبت را  آنان  شانِاستحقاق

  را   یک نی  ـگونه اجباری نداردبا توجه به اینکه هیچ ـ   سبحان   خداوند  عتقدیمم  ما
  و  نیک   ار ک  انجام  بر   متعال،   او  زیرا   دهد؛ نمی   انجام  یناپسند   ار ک  و  ند کنمی  ترک 

  و  َحسن  وبودنک نی  به  او  دانیممی   اینکه  به  توجه  با  ؛ست توانا  ناپسند  ارک  کتر 
گاه   ناپسند  ارک  ناپسندبودن   پس   است.  نیازبی  ناپسند  انجام  و  َحسن  گفتنترک   از  و  ،آ

  ی نیاز   ناپسند  ار ک  به   و  شود،   ترکش  نیازمند   تا  رساندنمی   او  کار   به  زیانی  ،نیک   کار
  پایۀ  بر   باید   ارشک  پس  ؛ است  یم ک ح  هااین   تمامی در  او  و  ؛دهد   انجام   را  آن  تا داردن

 باشد.  نظام ینتر امل ک حسب بر  و متک ح
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  بسی  نسبتی  چنین   از  خداوندـ   دهد  انجام  ناپسند  ار ک  و  کاری ستم  ، خداوند  اگر
 : بود  نخواهد خارج  صورت  چهار  از ـاست  دوربه 

گاه ار، ک آن به   هک این -1  است.  بوده  ناپسند  و قبیح  ار ک این  نداند و باشد   ناآ

گاه  آن   به  ه ک این  -2   باشد   نتوانسته   و  باشد   بوده   انجامش  به   مجبور   ولی  ، باشد   آ
 بگوید.  ترک  را  آن

گاه  آن   به   ه ک این  -3   انجامش  نیازمند  ولی  نباشد،  مجبور   انجامش  به   و   باشد   آ
 باشد.   بوده

گاه   آن   به  ه ک این  -4   نیازی  نیز   انجامش   به   و  نباشد   انجامش   به   مجبور  و   باشد  آ
  َلهو و یهدفبی و هوس و هوا  روی  از صرفا   ارشک صورت این  در که باشد؛  نداشته

 . است بوده

  وجود  شانالزمه   و  ، است  محال   متعال  خداوند  برای   هاصورت   این   تمامی   و
الزم    پس   ؛ است  محض   مال ک  ، خداوند  ه ک  حالی   در  است؛   خداوند   در   مبود ک  و  نقص 
 . است دور به  است ناپسند  هک اریک دادنانجام  و  ستم از  خداوند، نیمک مک ح است

  هایشنام   کهـ   متعال   خداوند   برای   را   قبیح   ارک  انجام   مسلمانان   از   برخی  ولی
  خداوند،   هک  ندا ه دانست  جایز  ترتیب  این   به  و  (؛3)  ندا ه دانست  جایز   ـاست  مقدس
  و  ، نماید  بهشت  وارد  را   افرها ک  حتی  و   سرکشان  و   ، ندک  ُعقوبت   را   پیشگاناطاعت

  و   ،ند ک  لیف ک ت  شانتوانایی   از   فراتر   و   توانشان  از   بیش   را   بندگان   ه ک  انددانسته   جایز
  از   ندا ه دانست  جایز  همچنین   . کند  ُعقوبت   را   آنان  آن،  کتر   خاطربه   ،وجود  این   با

  و  مت ک ح  بدون  را   ی ار ک  و  ، شود   صادر   کاریفریب   و   دروغ  و  ستم   و   ظلم   خداوند، 
  سخن   این  دلیلشان  و  ؛دهدمی  انجام   ایفایده  و   مصلحت  هیچ  بدون  و  هدفبی
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ُل   اَل   است:  تعالیحق
َ
أ ا   ُیس  َعُل   َعَمّ ُلوَن   َوُهم    َیف 

َ
أ   دهدمی   انجام  آنچه  از)   1ُیس 

 (. شد خواهند بازخواست آنان  و ؛ شودنمی بازخواست

  ترسیم  خداوند  برای  چنینیاین   تصویری   خود فاسد   اعتقادات  در   افرادی   چنین 
  ناپسند   کارکسی که    ،ارکفریب   گو،دروغ  ،گوش یباز   ،نادان  ،ار ک ستم  ظالم،  اند:کرده

  چنین   از  باالتر  و  برتر  بسی  خداوندـ   گویدمی   ترک  را   زیبا   وی ک نی  ارک  و  دهدمی  انجام
  خود   تاب ک  محکم  آیات   در   تعالیحق   است.  فرک   عین  این   و  ـاست   هایینسبت 

هُ   َوَما  است:  فرموده ا  ُیِریدُ   الَلّ م  ِعَبادِ   ُظل    ستم  ]خود[  بندگان   بر  خدا   و) 2ِلل 
هُ   : است  فرموده   و  (خواهدنمی  َفَسادَ   ُیِحُبّ   اَل   َوالَلّ   را   تباهکاری   خداوند   و) 3ال 

َنا   َوَما   فرماید:می  نیز   و   (ندارد   دوست َماَواِت   َخَلق  َض   الَسّ ر 
َ َنُهَما  َوَما   َواْل    َبی 

  ( ایمنیافریده   بازی  به  سته  دو  آن  میان  که  را   آنچه  و  زمین  و  هاآسمان   و) 4اَلِعِبیَن 
ُت   َوَما :فرماید می  و ِجَنّ   َخَلق  َس   ال  ن  ِ

ُبُدوِن   ِإاَلّ   َواْل    نیافریدم   را   انس  و  جن  و) 5ِلَیع 
  باطل   را   هااین   و  ی، ُمنّزه  تو   بارالها،   ریم. ک  آیات   دیگر  و   ( بپرستند  مرا   آنکه   برای   جز

 « نیافریدی.

 توضیح
  »عدل«   ه ک این  وجود  با   است؛   دین   اصول  از   دوم   اصل  »عدل«  ، شیعه  دی عقا  علمای   نظر   از

  ،دارند   اقرار   آن   به  خود   آنان  و  است   موصوف   آن   به   سبحان   خداوند   ه ک  است   صفاتی   از   صفتی
  بوده   خودشان  اجتهاد  بر اساس  آنان،  توسط  شکردنمتمایز   هک  نند کمی  اعتراف  حال  عین  در
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  »عدل«   ه ک این  و   دارد  وجود  اشدرباره   ه ک  است  االتیک اش  کثرت   آن،   علت  گویندمی   و  ،است
 . است ه بود  مسلمان عقایدی   هایفرقه   میان اختلف موضوع

  این   مطالب  شدنروشن  در هک  نیمکمی   اشاره  اتیک ن  مجموعه  به  وارخلصه   حال  هر  به
 : دارند  سهم تاب ک بخش

 فعل؟  یا  است ذات صفت  « عدل»  اول:
  چیز  هیچ  گرفتننظردر   بدون  مقدس،  ذات  هک  است  صفتی  ذات،  صفت   دانستیم

  استنباط   سبحان  خداوند  فعل  از  هک  فعل  صفت  برخلف  شود؛می  موصوف   آن  به  دیگری،
 . (خداوند از  فعل  صدور  از پس  یعنی) شودمی

  ولی  ؛ است  ُثبوتی  ذاتِی   صفت  عدل،   هک  است   داده  توضیح  خود   سخنان  در   مظفر   شیخ
  صفت   عدل،  که  ندا هردک  بیان   آنان  زیرا   ؛اندرده ک  مخالفت  او  با گفته    این  در  تابش،ک  شارحان

  و   (1ج   ،عقایداالمامیة  شرح   فی   االلهیة   المعارف   بدایة  به  کنید   )مراجعه  ذات  نه   است  فعل
  ،عشرحادی   باب   شرح   به  کنید   )مراجعه  است   عقاید   علمای   بزرگان  و   حلی   علمه   نظر   این

 . ( عدل مبحث

  این   بازگرداندن  و  فعل  صفات  بیان  در  دیگری   فهم  دادیم  توضیح  ما  :درست  سخن  اما
  در   و  است  داده  توضیح  را   آن  احمدالحسن  سید  که  دارد   وجود  ذاتی   صفات  به  صفات
  سبحان   خداوند   قدرت  به   عدل  م:بگویی  توانیممی  هک  امعن  این  به  شد؛  مطرح  گذشته  درس

 . شد حضور  تقدیم  ترپیش  آن توضیح  و ؛است  ذاتی صفت قدرت،  و ،گرددمی باز

 چیست؟ عدل  معنای  دوم: 
 : اندداده ارائه  عدل برای  هک هاییتعریف  ترین مهم 

 بخشش.   در مساوات -1
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 . تعادلعدم برابر  در تعادل و  تناسب -2

 حقی. صاحب  هر به  حق  دادن -3

 . قابلیتش برحسب و استعداد به  توجه با قابلیت،   دارای  و مستعد فرد هر  به  دادن -4

  دوم،   معنای   و  نیست؛  نظرد م  ، الهی  عدل  در   دوم   و  اول  معنای  خودشان،   گفتۀ   طبق   اما
  نامرکب   حقیقتی  ،سبحان  خداوند  که  است  بدیهی  و  ،است  مرکب  تموجودا   خصوصیات  از

 است.

  رّخ أُمت   علمای  ولی  ؛ اندبرگزیده   شیعه  عقاید  علمای   از  ایعده   را   عدل  سوِم   معنای  اما
  مخلوق،   اینکه  به  دارد  اعتراف  خود   بطن   در   زیرا   است؛   نادرست  یمعنای  این  اندگفته   عقاید
  تمامی   حتی  و  بنده  چراکه  است؛   باطل  قطعا    این  ؛دارد  ش سبحان  پروردگار  گردن  بر  حقی

  آفریدگانش   از  کدامهیچ   وهستند    سبحان   خداوند  دارایی  و  ُملک   ،خلقت   عوالم  موجودات
 ندارند.  او عهدۀ بر حقی

  برای   را   چهارم  معنای  دیگران،  و  «المیزان»  صاحب  همچون  افرادی  دلیل  همین  به
  اختلف   معنای  زیرا   نیست؛  الک اش  از   خالی  نیز   تعریف   این   ولی  اند؛برگزیده   عدل   تعریف 
 دهد. نمی   حی توض  ما برای  را  هاانسان  میان هاقابلیت  و هاتوانایی 

  و  گرفتند  الک اش  آنان  به  دیگران  ،کردند   ارائه  تعریفی ها  آن  هروقت   هک اینعلت    علوهبه 
  را   وصف  راه   آنان،   ه ک  بوده  این   است،   نمانده  امان  در   نقض  از  هایشان تعریف   از  کدامهیچ 
 . را  تنزیه  و  تسبیح  نه  ،گرفتند  پیش

  ، شودمی  خلصه   تنزیه  و  تسبیح   در   صفات،   و   ذات  سطح  در  توحید  است:  این   حقیقت
ما    است   عادل  سبحان   خداوند   ه ک این  از   در نتیجه   ؛ ( شد  تقدیم  توضیحش   که ) توصیف  در   نه 

  عادل   سبحان  خداوند  هک این  معنای  دربارۀ  اما  ؛نیست  ارک ستم  و  ظالم  او  شویممی  متوجه
 ؟! کند درک را  او مطلق  عدِل  واقعیت  تواندمی محدود مخلوِق  چگونه است،  مطلق
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 چیست؟ عدل  به  او  اتصاف دلیل  سوم:
  است  عادل  سبحان   خداوند  هک این اثبات  برای   توضیح   تنها  عنوانبه   عقاید  علمای  بیشتر 

  آیات  در  آن  از  هاییقسمت   چراکهـ   است  قبولقابل   آنان  عقلی  دلیل  .اندکرده   ارائه  عقلی  دلیل
  مؤمن   است  شایسته   ولی  ـاست   آمده   روایاتشان  در  و  خدا   خلفای  هایاستدالل   و  ریم ک  تابک

  سپس  و   ، دنک  مطرح   است  رده ک  بیان  خود   عدالت  توصیف   در   سبحان   خداوند   که   را   آنچه 
 .اندرده ک بیان خلفایش  که  را  آنچه

  من   »یا   ...  «.نیست  ارک ستم  بندگان  به  نسبت  پروردگارتو  »  للعبید«  بظلم  کرب  ما  »و
  نی.«کنمی   ستم که  هستی یعادل هک کسی »ای  یجور«  ال عادل هو

  دو  به اندهداد ارائه سبحان خداوند عدالت اثبات دربارۀ عقاید علمای  هک عقلی دلیل اما
   است: بوده  لک ش

  رها   را   و ک نی  و   َحسن  ، امل ک  ]شخصیِت[   و  ، است   مطلق  مال ک  سبحان   خداوند   اول:
  و است  غنی و قادر  و عالم ، او دانیممی است. املک او زیرا  دهد؛ نمی  انجام  قبیح  و ندکنمی 

  از   در نتیجه  و  ، است  ناپسند  و  قبیح   ،ظلم   است  بدیهی   نیست.  نیازمند  ناپسند   ار ک  انجام  به
 شود. نمی  صادر  املک

 نیست: خارج  حالت چهار  از دهدمی انجام قبیح ظلم  هک کسی دوم:

گاه   آن به  نسبت ـ  دهد.می  انجام  را  آن و است ناآ

گاه   آن به  نسبتـ   مجبور است آن را انجام بدهد.  لیو  است ناآ

گاه  آن به  ـ  است. ناتوان آن ک تر  از ولی نیست،  مجبور  شانجام به  و است آ

  بدون   ولی  ، نیست  ناتوان  هم  شکتر   از   و  نیست  مجبور   شانجام  به   و  است   اهگآ   آن  به   ـ
 دهد. می انجام را  آن سرگرمی روی  از  و هدف

  از   قبیح   و   ظلم   ،وجههیچ به   در نتیجه   و   ،شودمی   نفی  سبحان  خداوند   از   هااین   تمامیو  
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 شود.نمی  صادر او

  های فرقه  از   برخی  ۀ دربار   مظفر   آنچه  چهارم:
 است! گفته  مسلمان

 : است گفته مظفر

هایش  که نام ـ   متعال  خداوند  برای   را   قبیح   ارک  انجام   مسلمانان  از  برخی  ولی»
است ترتیب    ؛ ندا ه دانست  جایز ـ  مقدس  این    خداوند،   هک  ندا ه دانست  جایزبه 

  و  نماید،   بهشت  وارد  را   افرها ک  حتی  و سرکشان    و   ، ندک  ُعقوبت پیشگان را  اطاعت
و    ،ند ک  لیف ک تشان  فراتر از توانایی   و توانشان    از بیش    را   بندگان   ه کاند  دانسته   جایز

از    ندا ه دانست  جایز  همچنین   . کند  ُعقوبت   را   آنان  آن،ک  تر   خاطربه   ،وجود  این   با
  و  مت ک ح  بدونرا    ی ار ک  و  ، شود   صادر   کاریفریب   و   دروغ  و  ستم خداوند، ظلم و  

این سخن    ؛دهدمی  انجام   ایفایده  و   مصلحتهیچ    بدون  و  هدفبی و دلیلشان 
است:حق ُل   اَل   تعالی 

َ
أ ا   ُیس  َعُل   َعَمّ ُلوَن   َوُهم    َیف 

َ
أ   دهدمی   انجام  آنچه  از)   1ُیس 

 « .(شد خواهند بازخواست آنان  و ؛ شودنمی بازخواست

  را   اریک  هر  انجام  هک   است  ردهک  اشاره  اشاعره   سنی  ۀفرق   به   خود   گفتۀ   این  با   مظفر  شیخ
  ۀ مسئل  انکار   از   هااین   تمامی  ند.ا هردک  استدالل   ریمک  ۀ آی  این   با   و  ه دانست  جایز   خداوند   برای

 است:  زیر   صورتبه  خلصه طور به  که  ،شودمی ناشیها آن  توسط عقلی  قبح و ُحسن

  ا ب  خودخودِی به   ارهاک  ه ک  شدند  قائل   آنان  از  برخی  شدند:  تقسیم  گروه  دو  به  مسلمانان
بح  و  حسن

ُ
  هستند.  معتزله  و  امامیه  هااین   .کندمی  آشکار  را   آن  شرع  و  ،شودمی   توصیف  ق

  چیزی   وک نی  و  َحسن  و  ، ندارد  وجود  ارهاک  در  خصوصیتی  چنین  که  شدند  معتقد  نیز  برخی
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  ردهک  ناپسند  را  آن  شرع ه ک  است   چیزی   ناپسند  و   قبیح   و   ، داندمی  و ک نی  را   آن  شرع   ه ک  است
  خداوند   ه ک  رسیدند   باور   این  به  اعتقاد   این   بر اساس   اشاعره  هستند.   اشاعره   همان  اینان   است.

 . دهدمی  انجام باشد  بوده  که  شکلی هر  به  را  ی ار ک هر

  واگذار   تریوسیع   مطالعۀ  به  است  شده   گفته  شا هدربار   که  ی سخنان  و  مسئله   توضیح 
  اینجا  در   دارد.   وجود   بسیاری  انسخن  اشدرباره   هک  است  بزرگی  مسائل  جمله   از  زیرا   شود؛می

  خودش و است  عالم یمک ح عادل  سبحان،  خداوند  بدانیم   هک ند کمی فایت ک همین  ما  برای
  سفاهت   اینکه  و  ، ندا هردک   بیان  نیز   جانشینانش   ه ک  طورهمان    است؛   ردهک  توصیف   آن   ه ب  را 
گاهی  و  هدفیبی  و   چنین   از  واالتر  و  برتر  بسی  خداوند  شود.نمی   صادر  سبحان  خداوند  از  ناآ

 است.  هایینسبت 

 هاپرسش
 :بحث م این  هایپرسش  ترین مهم 

  دیگری   فهم   آیا   است.  فعل   صفت   عدل،  اینکه   به   هستند   قائل  عقاید   علمای  از   برخی  -1
 ؟ دارد وجود نیز 

 را   آن  تواندمی  انسانو    شودمی   توصیف  آن  به  سبحان خداوند  هک  «تعدال»  معنای   -2
 ؟ چیست درک کند 

 چیست؟ عدل به  خداوند  اتصاف دلیل نیدک بیان   خلصه طوربه  -3

  ند.ا ه دانست  جایز سبحان خداوند برای  را  ناپسند  و  قبیح   ار ک انجام  مسلمانان  از  برخی  -4
 است؟  شاندهک  باوری چنین  به  را  آنان عاملی چه

* *   * 



 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 لیفک ت ۀدربار  ما ۀعقید - 9

 لیف ک ت  ۀدربار  ما  ۀعقید -9»

  آنان   هب  حجت  اقامۀ  از   پس  فقط  را   بندگانش  متعال  خداوند  داریم  اعتقاد  ما
  و   طاقت   و  توانایی   حد   در   و   دارند   توان  در   آنچه   به  فقط   را ها  آن   و   ،کندمی   لیف ک ت

گاهی گاه  و  ناتوان  فرد  کردنتکلیف   زیرا   ند؛کمی  لیف ک تاست    شانآ   در   ه ک  ناآ
 . است ظلم ]مصادیق[   جمله از  است ردهک ن وتاهی ک یادگیری 

گاهی  فرد   اما   ،باشد   ردهک  وتاهی ک  ا  عمد  هالیف ک ت  و  امک اح  شناخت   در  ه ک  ناآ
 اش وتاهی ک  خاطربه   و  است   مسئول   متعال   خداوند  محضر   در   شخصی   چنین 

  نیازمند   آن  به   هک   را   شرعی   امک اح  است  واجب  انسانی  هر   بر   زیرا   ؛ شودمی  عقوبت 
 بگیرد.  یاد  است

  قوانین،   و  شرایع  و  ، ندک  لیف ک ت  را   بندگانش   باید  متعال   خداوند   داریم   اعتقاد   ما
  سویبه   را   آنان  تا  کند؛   وضع  برایشان   است   آن  در  صلحشان  و   خیر را که    آنچه   و

  آنچه   از  را   آنان  و   ،ندک   ارشاد  صلح  و  خیر  سویبه  و  دانوجا  سعادت  و  خیر  هایراه
  او  از  آنان  بداند  اگر  حتی  ؛سازد   دور   شانعاقبتسوء از    و  ،است  آن  در  زیان  و  فساد
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  بیشتر   از   آنان   و   ، است  بندگانش   بر   ی رحمت  و   لطف  ، این   چراکه  نند؛ کنمی   اطاعت
  چیزهایی  بسیاری  از  و  ندارند  اطلعی  آخرت  و  دنیا   در  آن  هایراه  و  خودشان  مصالح

گاه  شودمی   شانُخسران  و  زیان  باعث   هک   خودش،  ذات  با  متعال،   خداوند  هستند.   ناآ
  محال   و  ،است  ذاتش   عین  هک  اوست  مطلق   مالک  از  این   و  ، است  رحیم  و  رحمان

  برابر  در  اشنواهی  و  اوامر  به  ننهادنگردن  با  بندگان  اینکه  و  ؛شود  جدا   او  از  است
 «.برداز بین نمی  را  رحمت  این  و لطف  این کنند  سرکشی او اطاعت

 توضیح
 شود:  اشارهها آن  به  دارد جا  هک دارد وجود ته ک ن  سه بحث، م این  در

 لیف ک ت بحث در  ی تأمل :اول  ۀتکن
 شود: می روشن زیر   مطالب داشتننظر در  با  که

  بحثیم  این البته    ؛ند ا هداد  ارائه   لیف«ک »ت  معنای   شرح  برای   متعددی   تعاریف   علما  -1
  معنایبه   لیفک ت  بدانیم،  است  افیک  ما   برای  همین  ندارد.  ایفایده   و  ارزش  هیچ   هک  است

  یا  دادنانجام   تواندمی که    دهدمی   قرار  لف ک م  ۀعهد  بر   را   انجامش   شارع،   ه ک  است  فرمانی 
 . ]کاری[ باشد ردنکک تر 

  طوربه   و   ،ندارد  عقیدتی  هایبحث   با   ارتباطی   آن«  شرایط   و  لیفک »ت  بحث   این  -2
  دنبالبه   هک است  موضوعی در نتیجه ؛ نندکمی  بحث شا ه دربار  فقه   لاصو  در   علما   ،معمول

  ارتباط  الهی  عدل  با  نوعیبه   رفمظ  شیخ   نظر   به  هک  آنجا  از   ولی  ؛آیدمی   دیگری[  ]موضوع
 است.  ردهک بیان   اینجا را  آن دارد

  که  را   یشرایط  داشتیم   انتظار  مظفر  از  بنابراین   است.  لیف«ک »ت  بحثم  این  عنوان  -3
  ردهک ر کذ او آنچه درحقیقت ولی ؛ ندک  رکذ شودمی  متصفها آن به   خودشان نظر  از تکلیف 

  شرایطی  لیف. ک ت  خودِ   نه   و   ، شودمی   موصوفها  آن  به   لفک م   خود   ه ک  است  هایی ویژگی  است
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 از:  اندعبارت  است ردهک بیان   وی هک

 لیف. ک ت انجام توانایی ـ

گاهی ـ  آن. برای  دلیل اقامۀ و لیف ک ت از  آ

  ظلم   باعث  لیف، ک ت  ، د یعقا  یعلما  دیگر  و  مظفر  نظر  به  شرط،  دو  این  شدنبرآورده   بدون
 شود. نمی صادر  سبحان  خداوند از ظلم  و شود.می

  بلوغ  جمله:  از ؛است  ردهک ن بیان را ها آن  مظفر شیخ  ولی ، دارد وجود  نیز دیگری  شرایط
 عقل. و

 مقصر جاهل   و  قاصر  جاهل :دوم   ۀتکن
گاهی فرد «مقصر جاهل» از او منظور  ولی ، دارد شناخت و  یادگیری توانایی هک است ناآ

  نوع  برخلف  ند؛ کمی  مخالفت  هالیف ک ت با ترتیب این  به  و ندکمی  وتاهی ک  خود   یادگیری  در
نیز    ه کدیگر   گاهی  هالیف ک ت  از او    قائل   آنان   . است  نبوده   ی عمد   او   کوتاهی  لیو   ، ندارد  آ

  تعلق  کرده(   کوتاهی  ا  عمد  که  )کسی  مقصر  جاهل   به  تاب،ک   و  حساب  و  مسئولیت  هک  هستند
]یعنی قاصر[    شخصی  چنین  و   ؛نبوده(  عمدی   اشکوتاهیکسی که  )  قاصر   نه   گیرد،می

؛  ندا ه ردک  بیان  آن  برای  را   دالیلی  گیرد.نمی  قرار   حساب  مورد  مخالفتش  خاطربه   و   است  معذور
   جمله:  از

 اجماع. -

گاه  فرد  هک  توضیح   این  با  ؛ عقل  -   و   کوتاهی  ولی  باشد  داشته   ری ییادگ  توانایی   اگر  ناآ
   ند.دا نمی   ورمعذ اشدینی   هایلیف ک ت نشناختن  برای  را  او عقل، باشد،  کرده اهمال

  هک  روایاتی  همچنین  ند؛ بسیار   که  د،ننکمی   داللت  یادگیری  بودنواجب   به  هک  روایاتی  -
ۀ  بهان  اینکه   و   کنند،می  داللت   رسی حساب  در  مقصر  جاهل عقوبت   و  عذاب  بودنمستحق   بر

وی  یاطلعبی سوی  مثال به   ؛ ندارد   برایش   سودی   ، از    امام  از   هک  است   حدیثی   عنوان 
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ل    :تعالیحق   سخن  ۀدربار   ایشان   از  وقتی  ه ک  است  شده   وارد  صادق
ُ
هِ   ق ةُ   َفِلَلّ ُحَجّ   ال 

َباِلَغةُ    قیامت،   روز  در   متعال   داوند»خ  فرمود:  ، شد  پرسیده  (خداست  ۀویژ  رسا   برهان  بگو)  ال 
  به   آیا   فرماید: می   او  به   بلی،   بگوید   اگر   ؟دانستیمی   تو   آیا  ! من  ۀ بند  ای   فرماید: می  بنده   به 

  تا  نیاموختی چرا  فرماید:می او به ،دانستمنمی  بگوید اگر و ردی؟!ک عمل دانستیمی آنچه
 1«رساست. دلیل  همان این و ؛ندکمی  برخورد او[ با  گونه، ]این  نی؟! ک عمل

  تعامل  آن  با  شریعت  هم  و  عقاید   علمای   هم  هک  رسیحساب   گرفتننظردر   بدون  اینجا  در
  ، دانند می  خودشان   تکحر   و  فهم   نهایت   عنوانبه   را   جهنم   و  بهشت   ۀمسئل   اینکه  و  ، نندکمی

  بوده   عامدانه   کوتاهی   اثر  بر   چه  نادانی  و   جهل   ه ک  است   این  واقعیت   نکته،   این   از   نظر صرف  با 
  نکته   این  داشت؛  خواهد  پی  در  صاحبش  برای  را   آشکاری  زیان   قطعا    غیرعامدانه،   چه  و  باشد

  ، شده  آفریده  خاطرشبه  انسان  هک  اساسی  نهایی  هدف  آن  دانیممی   ما  اینکه  به  توجه  با
  به   نسبت   انسان   نادانی  و   جهل   با   شناخت،  این  .شودمی  روشن   ما   برای   ، است  شناخت 
  البته  ندارد؛  خوانیهم   ندک  عمل  آن  بر اساس  و  باشد   داشته  ایمان  آن  به   باید  بنده  هک  حقیقتی

گاهی   و  جهل  از   ناشی  زیان  داریم   باور  ما  اینکه  به  توجه  با   زیان   از   بیشتر  بسیار   عقیدتی،  ناآ
  های عبادت   هکاست    بنایی  سنگ   ، اعتقاد  چراکه  ؛ است  فقهی  موضوع   یک   ندانستن   از   ناشی

  درستی   اعتقاد  و  پایه  بهکه    بنایی  آن،وجود    بدون  و  شودمی   ریزیپایه   آن  اساس  بر  انسان
 .نخواهد داشت ارزشی  هیچ باشد نداشته   یهک ت

 هالیفک ت گذاری قانون  و تشریع علت  :سوم  ۀتکن
 گوید: می مظفر

شرایع و قوانین،   و  ، ند ک لیف ک ت را  بندگانش   باید متعال  خداوند  داریم  اعتقاد ما »
سوی  به   را   آنان  تاوضع کند؛    برایشان و آنچه را که خیر و صلحشان در آن است  
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  ه آنچ  از  را   آنان  و   ،ندک سوی خیر و صلح ارشاد  سعادت جاودان و به  و  خیر  هایراه
  او  از  آنان  بداندحتی اگر    ؛دور سازد   شانعاقبتاز سوء   ودر آن است،    زیان  و  فساد

 « .است ی بر بندگانش رحمت و لطف ،این  چراکه نند؛کنمی  اطاعت

  شان ترینمهم   ه ک  دارند  نظراتی  گذاری، قانون  و  تشریع  علت  ۀدربار   مسلمان،  علمای
 از:  است عبارت 

  و   تشریعات  و   لیفک ت  علت   اینکه  است؛   کرده  بیان  مظفر  شیخ   که  نظری   اول:
  با ـ   بندگانش   بر  او  رحمت  و  لطف   مقتضایکه    امعن  این   به   ؛ است  الهی  لطف  ها، گذاریقانون 
  از  دیگر   سوی   از   و   شناسد،نمی   را   خوشبختی   و  خیر   های راه سو بنده،    یک   از  اینکه   به   توجه
  به   او  ی ک نزدی باعث   که   را   آنچه   ه ک  است   این  ـندارد   اطلع شودمی   عاقبتش سوء   باعث  آنچه
یعنی  ]  دوم   مورد   از   را   آنان  که   را   آنچه   نیز  و   شودمی  صلح[   و  خیر   و  سعادت یعنی  ]   اول  مورد
 د. نک گذاریقانون   و تشریع   دارد،میباز عاقبت[ سوء 

  و   دیگر؛  چیز  نه  و  است  خداوند  ۀاراد  و  خواست  الهی،  تکالیف   و  هاتشریع   این  علت  دوم:
  نهفته   علتی   یا   مت ک ح  آن،  ورای   در   ه ک  ندارد   ضرورتی  ـ اندگفته   »مجبره«   ه ک  طور   همان   ـ

 . باشد

  ه ک این  ؛ شودمی  روشن  فرستادگان  و  انبیا   بعثت  علت  دانستن   با   تشریع،   علت   سوم:
  کامل  طوربه   و  ندکمی  محافظت  بعثتشان  هدف  و  غایت  از  قطعا    ندا ه آوردها  آن   هک  تشریعاتی

  ۀ بهان   و   عذر   بردنبین از  ، کلم  ک ی   در   نهایی،   هدف   این   و   ؛ دارد  خوانیهم   و   انسجام   آن  با 
ِریَن   ُرُسل    : فرماید می  تعالیحق   است.  پروردگارشان   برابر   در  گیرانبهانه  ِذِریَن   وَ   ُمَبِشّ   ِلَئَلّ   ُمن 

اِس   وَن ک ی ِه   َعَلی   ِللَنّ ة    الَلّ دَ   ُحَجّ ُسِل   َبع  هُ   اَن ک  وَ   الُرّ ا   الَلّ اک َح   َعِزیز    بشارتگر   که   فرستادگانی) 1یم 
  ]بهانه   خدا   مقابل   در   ،رسوالن  این   []فرستادن  از  پس   مردم،  برای  تا  بودند،   هشداردهنده  و

  مباحث  در  نکته   این  توضیح  تعالی  شاءاللهان  و  ؛ (است حکیم  و  توانا  خدا  و  نباشد،   حجتی  و[
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 .آمد خواهد مفصل لک شبه  ،نبوت 

 هاپرسش
 چیست؟  مقصرجاهل  و قاصر  جاهل  معنای -1

 چیست؟  شاندلیل  و  ،شودمی  رسیحساب آنان از کی  دامک از  عقاید علمای  نظر  به  -2

 . ببرید  نام  را ها آن است.  ردهک بیان را  لفک م  شرایط از  شرط دو  مظفر شیخ  -3

گاهی  و  جهالت  چگونه  دهید  توضیح  خلصه  طوربه   -4   وتاهیک  روی  از  چهـ   ناآ
 شود؟می انسان  برای  بزرگی زیان   باعث ـعمدی  وتاهیک چه  و غیرعمدی

 العالمین  رب  الحمد للهو 

* *   * 



 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 َقدر  و  قضا ۀدربار  ما ۀعقید - 10

در   و قضا  ۀدربار  ما  ۀعقید -10»
َ
 ق

ات  مخلوق  ارهایک  دهندهانجام   متعال،  خداوند  ـ»مجبره«   یعنیـ   ایعده از نظر  
  خاطر به   حال  این   با  و  است  کرده  وادار  گناهان  انجام   به  را ها  آن   در نتیجه  ؛است
  مجبور   هااطاعت   انجام  به   را   آنان  همچنین  ؛ندکمی  عذاب  را   آنان  گناهان،   انجام
ها  آن  زیرا   ؛دهدمی  پاداش   آنان به    انجامشان   خاطربه   حال   این   با   و   است،  کرده

  طبیعت   و  هستند،  او  ارهایک  واقع  در  مخلوقات  ارهایک  :معتقدند  ـمجبره  یعنیـ
  حقیقی  علت   هک   است   متعال   خداوند   این   و  ، شودمی  داده   نسبت   او  به   اشیا   بین 

  ردند؛ک  ار ک ان  را   اشیا   میان   طبیعی  علیت ها  آن   .ندارد  وجود   او  جز   علتی   هیچ   و   ،است
  یک شری  هیچ   هک   باشد   ایآفریننده   متعال،  خداوند  هک این  ۀالزم  نندکمی   گمان  زیرا 

  بر   یسخن  چنین  کسهر   که  الیح  در  است؛  طبیعی  علیت  کردنانکار   باشد  نداشته
  چنین  از   برتر   بسی  خداوند  و   ؛ است  داده  نسبت   خدا   به  را   ستم  و   ظلم  آورد   زبان 

 است.  نسبتی

  واگذار مخلوقات به را  ارها ک متعال خداوند ـمفوضه یعنیـ  دیگر ایعده به نظر 
درش  و  قضا   وقدرت    و  ،است  ردهک

َ
  ۀالزم  هک  توجیه   این  با   ؛ است  برداشته ها  آن   از  را   ق
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  اینکه  و  ،اوست به  مبودک  و  نقص  دادننسبت   متعال،  خداوند   به  ارهاک  دادننسبت 
  تمامی  نهایت،  در  هرچند  ؛ هستند  کارها   انجامخاص    های علت   و   اسباب  موجودات،

  متعال  خداوند  همان  هک  شودمی  یهمنت   اول  علت  و  سبب   و  االسبابُمسبب   بهها  آن
  بیرون  اشحکمرانی  از   را   متعال  خداوند   باشد  یسخن  چنین   به  معتقد  کسهر   است.

 است.  هکرد ک شری او با   خلقت در  را  دیگران و  ،برده

  رسیده  ن ماکپا  امامان از  ه ک است یزی چ آن پیرو  خصوص  این در ما  اعتقاد
  سخن  دو   این   بین  میانه   راه  و   ،امر«  دو   بین   امری  االمرین:  بین   »امر  ه ک این  ؛است
  از   ای عده   .اندناتوان  آن  درک   و   فهم   از   لم ک  اهل  گراِن مجادله   این   امثال   هک  است
  ، نکرد  آشکار  را   آن  فلسفه  و  علمو    ؛رویزیاده   دیگر،  ایعده   و  ردند ک  وتاهیک  آنان
 ها.قرن  گذشت از پس مگر

  نیست   بعید  ،ندا هردک ن  مطالعه  را   هایشانگفته  و  امامان  متک ح  هک  کسانی  از
  ۀ فلسف  از  برخی  هک  بدانند   مسائلی   جزو   را   ـ«االمرینبین   امر»  یعنیـ   سخن   این

  قبل  قرن  ده  از  بیش  ما  امامان  هک  حالی  در  ند؛ ا هردک  شفک  را   آن  غرب  متأخر
  و   دارد  ی مشهور   گفتۀ   میانه،  راه  بیان  برای   ما  صادق   امام   .اندکرده  بیان   را   آن

 «امر. دو  بین امری  هک بل  ؛تفویض   نه واست  جبر  نه » است:  فرموده

  خلصه   طوربه   و   ؛است  دقیق   معنایش  چقدر  و  است   پرمغز  جمله  این   چقدر
  انجامشان  طبیعی  اسباب  ما  و  هستند  ما  واقعی  کارهای  سو  یک  از  ما  ارهایک  یعنی:

  انجام   خداوند  قدرت  با   دیگر،   سوی  از   و  دارند؛  قرار  ما   اختیار  و  توانایی  تحت   و   هستیم
  ما   او  پس  است؛  آن  بخشایندۀ  و  وجود   کنندۀافاضه  او  زیرا   اوست؛   سیطرۀ  در   و  شده

  ما  به   نگناهانما  خاطربه   ما   عقوبت  در   تا   است   ردهک ن  مجبور   ارهایمانک  انجامبه    را 
  اختیار   و  توانایی  دهیم، می   انجام  هک  ارهاییک  در  ما  هکچرا   باشد؛   داشته  روا   ستم

  و   سیطره  از  را ها  آن   تا است  ردهک ن  واگذار  ما  به  را  ارهایمانک  َخلق  همچنین  ؛داریم 
  هر  به  او  و  اوست  آِن   از   ، امر  و  حکمرانی  و   خلقت  ه ک بل  ؛باشد   کرده  خارج   خود  قدرت
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 دارد.  احاطه بندگان  به   و ستتوانا چیزی،

در،   و   قضا  هک   است  این  ما  ۀعقید  حال،   هر   به
َ
  متعال   خداوند  رازهای  از  رازی   ق

  شود،  متوجه  تفریط  و  افراط  از  دوربه   و  شایسته  یلک شبه   را   آن  بتواند  کسهر   است.
  به   را   خود  آن،  در  دقت  و  فهم  برای  نیستواجب    او  بر  گرنه و   ؛که مشکلی نیست

  دلیل   این   به   ؛نگردد  فاسد   اشعقیده   و  نشود   گمراه  جهت اینکهبه   ؛ بیندازد  سختی
  های بحث   ترین ظریف   جزو  حتی   و  ، است  ظریف   مسائل   جمله  از   مسئله،   این   هک

  دلیل  همین  به نند.کمی   پیدا   دست  آن  به خاص هایانسان   فقط  هک  است  فلسفی
 است.  لغزیده آن در  لم،ک اهل از  بسیاری  هایگام

  فایتک  همین   است.   عادی  انسان  توانایی  سطح  از   باالتر لیِف ک ت  آن،   به لیفک ت
  کپا  امامان سخن  از  تا   باشد   داشه اعتقاد  آن  به ـطور کلی بهـ   انسان ه ک ندکمی

  ؛تفویض نه   و   است  آن  در   اجبار   نه   و   ، است  امر  دو  بین  امری  ه ک این  ؛ ندک   رویدنباله 
  دقیق   و  تفصیلی  لک شبه   آن،  به   اعتقاد   تا   نیست   اعتقادی   اصول  جزو  مسئله   این  و

 « باشد. واجب

 توضیح
در  و قضاکه به  مظفر شیخ هایگفته  توضیح

َ
  زیر  گانۀسه  مباحثبه   توجه دارد،  ارتباط ق

 طلبد: می را 

ضه فَ م    و جبریه  :اول  و 
  اعتقاد ها  آن  از  کهری   به   مسلمانان  از  ایعده   هک  هستند  ییاهعقیده   تفویض،   و  جبر

  دارند  اعتقاد تفویض به  هک کسانی و «،ُمجّبره» دارند  اعتقاد جبر به هک کسانی .ندا ه کرد پیدا 
 ند.ا ه شد نامیده  «ُمفّوضه»

  )و   باشد   خالق  ،سبحان  خداوند  هک این  ۀالزم  معتقدند   هک   هستند  کسانی   ُمجبره،   یا  جبریه 



 انتشارات انصار امام مهدی ................................................................................................................................ 148

  است  این ندارد(  وجود او جز  دیگری ۀآفرینند و است  آفریننده تنها  خداوند  آنان نظر  از حتی
  خداوند،   در نتیجه   باشد؛   ارهاک  شیپیدا   برای   حقیقی   سبب  و  عاملیگانه   سبحان،   خداوند  هک

  ای رابطه   یا   ارتباط  هیچ   ، عنوان مثالبه   و   زند می  سر   انسان  از   هک  است   ارهایی ک  تمام   ۀ آفرینند
  و   ،است  بوده  آن  ۀآفرینند  و   خالق  خداوند،   ه ک بل  ؛ ندارد  وجود  گناه  دادنانجام   و  انسان  میان

  انجام  خاطربه   خداوند   حال،  این  با  ؛ است  بوده  مجبور   ارک  آن  انجام   برای   انسان،  در نتیجه 
  و  طاعات  ۀدهندانجام   انسان،   ترتیب   همین   به   ند.کمی  اخذه ؤم  را   او  انسان،  توسط   آن

  پاداش   او  به  خداوند  حال،  این  با  ؛است  خداوندها  آن  مستقیم  فاعل  هک بل  ،نیست  عبادات
  اسباب   بین  علیت  ارتباط  و  دادند  گسترش  انسان  از   فراتر  به  را   دیدگاه  این   آنان  طبیعتا    دهد.می

 است. اشاعره  سنی فرقه  اعتقاد این ردند.ک ارک ان طور کلیبه   را  هاُمسبب و

  گناهان  انجام   نیز   و  طاعات   انجام   به   انسان  ه ک  است  این   آنان  اعتقاد   و   گفته   این   ۀ الزم
  ه ک  طور  همانـ   شوند   شیدهک  باطلی   اعتقاد  چنین   بهها  آن  شد   باعث   هک  علتی   و  ؛ باشد  مجبور 
 است.  سبحان خداوند بودنآفریننده  ۀالزم ، اعتقاد این  هک بوده  شان ر تصو این  ـگفتیم 

  سبحان   خداوند   به  ستم   و   ظلم   دادننسبت   زیرا   است؛   باطل  ـروشنی تمام به ـ   عقیده   این
 .گرداندمی  الزم را 

  هایذهن   در  جبر  ۀعقید   شدنوارد  و  پیدایش  در  بزرگی  شنق  امیهبنی   مانکحا   طبیعتا  
  است   بوده  خداوند  این  هک  نندک  توجیه  را   ادعا  این  و  مسلمانان  بر  ومتک ح  تا  داشتند  مسلمانان

برخوردار    آناز    هکـ   حکومت  جایگاهدر  ها  آن   گرنهو   ؛است  خواسته  آنان  ایبر را    حکومت  هک
  الزم   همه  بر  ،است  بوده  خداوند   منظور  و  خواست  این  که  آنجا  از  و  ؛ گرفتندنمی   قرار  ـبودند 
  انحراف  به   و  کردند   تحمیق   را   مردم  چنین این ها  آن  . دهند  رضایت   آن  به   و  بپذیرند   را   آن  است

  هاوهابی   یعنی  جدید،  های ُاموی   از  امروز   ما  هک  است  سخنی  همان  این  و  ، کشیدند
 کنند. می  توجیه را  خود  پیشینیان   هایکرده ، آنان که  حالی در ،شنویم می

  مخالف   امل  ک  جهت در  راهی  دیگری  ُسنی   ۀ فرق جبر، ۀ نظری  باطِل  ملزومات  از   گریز  در
  این   از  آنان   سخن   ۀخلص  هستند.   معتزله  همان  که   ، شدند  نامیده   ُمفوضه  و   گرفتند   پیش   در
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 ۀ اراد  و  اذن  و  ،است  شده  واگذارخودشان    به بندگان، ارهایک  دارند   اعتقاد  آنان  است:  قرار
درش  و  قضا   و  خواست  و  خداوند

َ
  این   آنان   نظر   از   شعلت  و  ؛نداردها  آن  در   دخالتی   هیچ  ق

  مثل )  مبودک  و   نقص   دادننسبت   دارد   دخالت   ارها ک  در   سبحان  خداوند   ه ک این  به   اعتقاد   :است
 است. باطل   هک گرداند،می الزم   خداوند به  را   ظلم(

  و   ،سلطنتش  از  سبحان  خداوند  کردنخارج   آن  ۀالزم  زیرا   است؛  باطل  نیز  گفته  این
  خود   گیریموضع  هدایت  امامان  دلیل   همین  به   .است  اشپادشاهی   از  کردن خداوندجدا 

  و  جبر   نه»  ردند:ک  بیان  را   صریحی   متون  و  ، مشخص  صراحتبه   عقیده  دو  هر   به  نسبت  را 
 «امر. دو  بین  است امری  هک بل  ؛تفویض   نه

 مظفر   شیخ  نظر  : دوم بحث م
در  و قضا مسئله  ۀدربار   شیعه، عقاید  علمای  دیگر و مظفر شیخ دیدگاه

َ
  ُمجبره  عقیده  و  ق

 است:  چنین این  مفوضه و

 است.  باطل  گفتهپیش   دالیل  به  بنا تفویض، و جبر  ۀ عقید دو  هر -1

در   و  قضا   در   صحیح   ۀعقید  -2
َ
  گویند می  که   گونهآن  و   ،است   «امر  دو  بین   ی»امر   ق

  و  است   خودشان   حقیقی  کارهای   سو   ک ی  از   هاانسان  ارهای ک  است:   چنین این   توضیحش 
  به   باشد  اطاعت   اگر  و  شد  خواهد  محاسبه  باشد   گناه   اگر  در نتیجه  و  است  شده  صادر  آنان  از

  آن   از  بیرون  واست    سبحان  خداوند  سیطرۀ  در  دیگر  سوی  از  ولی  ؛شودمی   داده  پاداش  آنان
  انسان  به  را   وجود  هک  اوست  و  دهدمی  انجام  خداوند  ۀقو  و  ول ح  با  را ها  آن  انسان  هک بل  ؛نیست

  که   نیست   نیز   صورت  این  به  و  نیست،  مجبور  هایشار ک  انجام  به   انسان  پس  ؛بخشدمی
  باشد؛   شده   کوتاه  سلطنتش  از  خداوند   دست  و  باشد  سپرده  او  به  را   کارهایش  خلقت  خداوند

 نیست.  چنین این  خداوند  مقدس ساحت در  هرگز و

در،   و  قضا  ۀمسئل  -3
َ
نتیجه   و  است  خداوند   رازهای  از  ق   به   توجه  با   بتواند   کسهر   در 

  درک   به  نسبت  انسان،  وگرنه  نیست،  مشکلی  که  کند  درک  را   آن  بیتاهل   فرمایشات
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 ندارد. لیفیک ت دو  این  دقیق  و جزئی

  ه ک بل  ؛ باشد  واجب  جزئیاتش  به   اعتقاد  ه ک  نیست  اعتقاداتی  اصول   جزو   مسئله  این   -4
 ند. کمی فایت ک شا هدربار  نیز کلی  و اجمالی اعتقاد

 درست  اعتقاد  طبق قدر  و قضا  : سوم بحث م
 شود: می روشن  زیر  ملحظات  با آن توضیح 

در   ... ِامضاست و مک ح معنایبه  قضا اول:
َ
  پس فقط  قضا است.  یر گیاندازه  معنای به  ق

  سید   سخن  به  .باشد   بودهموجود    آن   از  پیش   ه ک  بود   خواهد   تقدیری   و  گیریاندازه   از
  جدش   لماتک  هک  کنید  مراجعه  3  لد ج  ، متشابهات  تاب ک  در  احمدالحسن

 دهد. می  شرح را   میل ک دعای  در  ینمؤمنامیرال

  دهد؟   تغییر  است  شده  قطعی  ایشبر   که  را   آنچه  و  ندک  دخالت  تواندمی  انسان  آیا  دوم:
  انسان   ه ک  را   تغییر  ایجاد   ابزارهای   از   برخی  و  ، داده  او  به  را   ارک  این  ۀاجاز   سبحان   خداوند  آیا

 است؟  ردهک مشخص ، ندک استفادهها آن  از تواندمی

  ثیرأ ت  قضا   تغییر   در   هک   اموری   برخی به   بیتاهل  گوییم: می   مسئله   این   به  پاسخ  برای
  را   قطعی   قضای   ،عا»د  است:   شده   وارد  ایشان  از  دعا.   مثل   ند؛ا ه ردک  تشویق  دندار 

ل    :فرمایدمی تعالیحق و «وگرداندبرمی
ُ
  َما  ق

ُ
َبأ ي  ِبُکم   َیع  اَل  َرِبّ   دعای  اگر بگو) ُدَعاُؤُکم   َلو 

 (. کندنمی شما  به  اعتنایی  هیچ  پروردگارم نباشد  شما

  بود   شده  اشغمگینی   باعث  و  شنیده   هک  را   ایانذاردهنده   ی رؤیا  انصاری   انبرادر   از  یکی
 فرمود: پاسخ   در ایشان رد.ک تعریف  احمدالحسن سید برای

  سبحان  خداوند   مگر   دهم.می   خبری   تو   به   کنون ا   شوی؟ می  غمگین   »چرا 
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 1« . ... باشد دعا با  انسان آغاز سر  بسا چه  ؟مرا  بخوانید  است هنفرمود

  در  که  است  دیگری  ثیرگذارأت  عامل  نیز  صدقه  .است  صورت  همین  به  نیز  صدقه
  خصوص  این   در  بیتاهل   روایات  دارد.   ثیرأت  انسان  برای   قطعی[  ]یقضا   دادنتغییر 
 . هستند زیاد  بسیار 

 است.  سبحان خداوند  رحمت  و بخشش  و  فضل به  هااین  تمامی و

در،   و   قضا  ۀمسئل  در   محمدآل   رویکرد   سوم:
َ
  ایشان   شریف  روایات  ه ک  است  روشی  ق

  یا   اجبار   سو  ک ی  از  است.  امر«  دو  بین  یامر »  باره،ایندر   حقیقت   هک این  ؛است  داده  توضیح 
  شک مال  از   پادشاهی  کردنجدا   و  ،تفویض   و  واگذاری  دیگر  سوی  از  و  نیست،   گراییجبر 

 شود:می  روشن  زیر ملحظات با  نکته این توضیح  .نیست

  از  ه ک  کسی  و   ؛است  مطلق  عادل   یم ک ح  سبحاِن   ، خداوند  شد   گفته   که   طور  همان  -1
  تصور   در   او  از   وجههیچبه   ستم   و  ظلم   شدنصادر   باشد  برخوردار   خصوصیاتی   چنین 

 گنجد.نمی 

  خصوصیتی   چنین  که  کسی  و  ستتوانا  اری ک  هر   انجام  به  سبحان  خداوند   علوهبه   -2
 . شودنمی   خارجاش پادشاهی  و سلطنت  از چیزی  وجههیچ به  دارد

  ؛ قضاست   از   پیش   تقدیر  و   قضا   با   دهد می  رخ   جهان  این  در   که  چیزی   هر   در نتیجه   -3
 نیست.  ا مستثن قاعده  این از وجههیچ به   چیزی هیچ  و

  عالم  این برای  سبحان خداوند دانیم می  اند،داده  توضیح روایات  هک طور  همان ولی -4
  انسان و ، باشد آزمایش و  امتحان محل  ، عالم  این هک است فرموده مقرر  قضا و تقدیر   چنین

  و   ارهاک  در  هک  معناست  این  به  انسان  وضعیت  این  .گیرددر معرض آزمون قرار می  آن،  در
  انسان   هک این  ولی  ؛شود  محقق  امتحان  غایت  و  هدف  تا  دارد  اختیار  زندمی  سر  او  از  هک  اموری

 
 .صالحعبد  در محضرکتاب  - 1
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  ؛ باشد  شده   گذاشته   نارک  اشپادشاهی   از   سبحان،  خداوند هک  نیست   معنا   ین ا   هب   دارد اختیار
  قضای  و  تقدیر  با   زندمی  سر  خودش   اختیار  با  انسان  از  آنچه   هک بل  نیست؛  چنین  هرگز  و

َدر  و  قضا  با   زندمی   سر  انسان  از  آنچه  هک این  و  ؛ است  سبحان  خداوند
َ
  معنا   این   به  خداست  ق

  هک  طور   همان  بلکه  ؛است  بوده  مجبور   زده  سر  او  از  ه ک  اریک  انجام  برای  انسان  ه ک  نیست
َدر   و  قضا   یعنی  این  و  دارد،  قرار  امتحان   عالم   در  انسان،  هک  است  دلیل   این  به  گفتیم

َ
  خداوند   ق

  انتخاب   برای   ار، ک گناه  انسان  شود.می   گناهان  و  هااطاعت   شامل   مساوی  لک شبه   سبحان، 
 شود.می  داده پاداش ،اطاعت  انتخاب برای  نیز  مطیع انسان به   و شودمی حسابرسی  ،گناه

ر  خداوند آنچه  هر  که  نیست طور این  اینکه  دیگر  نکتۀ  -5   توسط  آن انجام  و ند کمی مقدَّ
  به   .است  بوده   خشنود   و   راضی  آن  از   خداوند   ، ندکمی  قطعی  و   قضا  امتحان   عالم   در   را   انسان
  مخلوقاتش  برای   را   هااطاعت  و   خیر   های راه  ه ک  است   سبحان  خداوند   رحمت   از   دلیل،   همین 

  آن  از  سبحان  خداوند  آنچه  )یعنی  است  ردهک  تشویق  آن  به   و  ردهک  روشن  امتحان  عالم  در
  فرموده   نهی   آن   از   و  ردهک  روشن   را   گناهان  و  گمراهی  هایراه نیز    و  است(   خشنود   و  راضی
س   : فرمایدمی تعالیحق  . شود(می  خشمگین آن از  سبحان  خداوند  آنچه  )یعنی است   َوَنف 

اَها  َوَما َهَمَها  *َسَوّ ل 
َ
َواَها  ُفُجوَرَها  َفأ   *  کرد  درست  را   آن  که  کس  آن  و  نفس  به   سوگند )  َوَتق 

ا فرماید: می   و   ؛( کرد  الهام   آن  به   را   اشپرهیزگاری  و  پلیدکاری  سپس َناهُ   ِإَنّ ِبیَل   َهَدی  ا   الَسّ   ِإَمّ
ا  ا  َشاِکر  ا   َوِإَمّ   :فرماید می   و  ؛( ناسپاس  یا  باشد  شاکر   خواه  دادیم،  نشان  او  به   را   راه  ما)  َکُفور 
  د
َ
َلَح   ق ف 

َ
اَها  َمن    أ د    *َزَکّ

َ
اَها  َمن    َخاَب   َوق   رستگار  قطعا    گردانید،   کپا   را   آن  هرکس   که )  َدَسّ

  جانشینشان  و خلفا ) خداوند فرستادگان  .(شد  زیانکار  قطعا   ساخت،  اشآلوده هرکه  و *  شد،
  بشارت  است  خشنود   خداوند  آنچه   به آنان  هستند.   شسویبه  خدا   راهِ   هبرانا ر   مطهر(   و   کپا 

  این   کار   این   از   هدف  و  دهند؛می  انذار   شودمی   خشمگین  آن  از   خداوند   آنچه  از  و   دهندمی
  « دن باش  نداشته  ایبهانه   و  حجت   هیچ   خدا   برابر  در   فرستادگان،  این  از  پس   مردم»  هک  است

  از  اطاعت   برابر   در   ( شاندکمی  آتش   سویبه   را   او  ه ک)  را   خداوند   از  سرپیچی  کسی  وقتی  و
  ایبهانه   دیگر  ،دهد   ترجیح  ( شاندکمی  خداوند  رضوان  و  بهشت   سویبه   را   او  هک)  خداوند
 . نماند باقی برایش
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 د: ندار  تأکید  ردیمک  بیان ه ک مطلبی به  زیر   روایت دو

  از   هک  پرسید  جعفر  بن  موسی  ابوالحسن  امام  از  بندگان  ارهای ک  ۀدربار   ابوحنیفه  اول:
  خارج  جایگاه  سه  این  از   بندگان  ارهایک»  فرمود:  او  به  امام   است؟  کسیچه   سوی

  خداوند   سوی   از  یکاشترا   صورتبه  یا  ، است  متعال   خداوند سوی  از   خاص  طوربه  یا   نیست: 
  متعال   خداوند  سوی  از  خاص  طوربه   اگر  است.  بنده   سوی  از  خاص   طوربه   یا   ، است  بنده   و

 سزاوار  اشناپسندی   و   قبح خاطربه   و   شکرگزاری،   سزاوار  اش ی ک نی خاطربه   ه ک  اوست  باشد 
  اگر   شود.نمی  دیگری  شخص  متوجه   سرزنشی  یا رک تش  صورت  این   در   و  بود،   خواهد  مذمت

  ی دو   هر   برای   نیز   مذمت  و  آنان   ی دو   هر   برای   شکرگزاری  قطعا    باشد   بنده   و  خداوند   سوی   از
  مخلوقات   سوی   از   ار ک  آن   شودمی  ثابت   باشد  باطل   صورت  دو  این  وقتی  . بود  خواهد  آنان
  اگر  و ،دارد  حقی چنین  کند  عقوبت را  آنان  گناهشان خاطربه  متعال خداوند اگر است. بوده

 1  «است. آمرزش اهل و تقوا   سزاوار او درگذرد آنان از

  مسیر   در  پیرمردی  . است  ردهک  روایت  طوالنی  حدیث  در  نباته  بن  اصبغ   آنچه  دوم:
  بده  خبر  شام  سویبه   ما  مسیر   از  رد:ک  عرض  و  رفت  ینمؤمنامیرال  سویبه   صفین  از  بازگشت

َدر   و   قضا   با  آیا   هک
َ
  افت ک ش  را   دانه   ه ک  خدایی به  »سوگند   فرمود:   ایشان   است؟  بوده   خداوند   ق

  قضا  به هک این  مگر  ،نشدیم   انیک م  وارد   و  برنداشتیم  گامی  هیچ   ،آورد   وجود   به  را   موجودات  و
در  و

َ
،  نمکمی  حساب خداوند  نزد  را  امسختی پس  رد: ک عرض  پیرمرد   «.است ه بود خداوند  ق

  خداوند،   بازایست.   ،پیرمرد  ای »  فرمود:   او  به   ایشان  بینم.نمی   خودم  برای  پاداشی  هیچ   و
  در   که   حالی  در   تانبازگشت  در   و   بودید  حرکت  در   ما با    که  حالی  در   مسیرتان   در   را   پاداشتان
  و  نداشتید   اکراهی  شما   هایتان حالت   از  کدامهیچ   در   .است  هداد  قرار   بزرگ   هستید   بازگشت

در  و  قضا   چگونه   پس  گفت:   پیرمرد  « .نبودید  مجبور 
َ
  ایشان  ؟است  ه برد  یسوی به   را   ما   ق

در   و  است   الزم   قضا  پنداری می  تو   بسا   چه   تو!  بر   وای»  فرمود: 
َ
  بود   طور این   اگر  حتمی؟   ق
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  متوجه   خداوند  سوی  از  یسرزنش  هیچ   و   بود.  باطل  نهی  و  امر  و   عید  و  وعده   و  عقوبت   و  ثواب
  برای   ار ک گناه  به   نسبت   ار کو ک نی  و   شد، نمی  ار کو ک نی  متوجه   ایقدرشناسی   هیچ   و   ، گناهکار

  سخن   این  نبود.  مذمت  به  ترسزاوار   ارکو ک نی  به   نسبت  ار کبد   و   ،نبود  ترشایسته   رک تش
  اینان   است.  درستی   و  راستی  از   نابینایان  و   باطل  گواهان  و   شیطان  سربازان  و   پرستانبت 

  ترساندن برای  و داده  دستور انتخاب  برای  متعال خداوند هستند.  امت این  مجوِس  و  قدریه
  سرپیچی   او  از   غلبه  و  قهر  روی   از   .است  فرموده   مقرر  آسانی  تکالیف   و  ، است  فرموده   نهی
  هاآسمان   و   ،است   نفرستاده  بیهودهرا    فرستادگان   .شودنمی  اطاعت   اجبار   روی   از   و   شود،نمی 

ِلَك   است.  نیافریده  باطل  سته  دو  این  بین   را   آنچه  و  زمین  و ِذیَن   َظُنّ   َذَٰ ل    َکَفُروا   اَلّ ِذیَن   َفَوی    ِلَلّ
ارِ   ِمَن   َکَفُروا    از   وای  پس   ؛ [اندکرده  پوشیحق   ]و   شده  کافر  که  است  کسانی  گمان  این) 1الَنّ
دری   و   قضا   رد: ک  عرض   پیرمرد   «.(اندشده   کافر   که   کسانی   بر   آتش

َ
  خشنود   آن   ه ب  فقط   هک  ق

  سخن   و   «است.  متعال   خداوند  سوی   از که    می ک ح  و   مرا »  فرمود:  ایشان  چیست؟   هستیم 
َضیَٰ   فرمود:  تلوت   را   متعال  خداوند

َ
َك   َوق اَلّ   َرُبّ

َ
ُبُدوا   أ اهُ   ِإاَلّ   َتع    کرد   مقرر   تو  پروردگار   و)  2ِإَیّ

  امامی  همان   تو   گفت:می   که   حالی  در   برخاست   خوشحال   پیرمرد   . (پرستیدن   را   او  جز   که
  را   آنچه  ما  دین  از؛  داریم   را   شرضوان  امید  ن،ارحم  خداوند  سوی   از  نشر،   روز   در  هک  هستی
 بدهد.  تو   به   کنی   پاداش  خودش،سوی    از   و  ما  سوی  از  پروردگارت  ردی.ک  روشن  بود   پوشیده 

  پاسخ نند کمی  مطرح هاوهابی  امروزه  آنچه به  توانیم می فهمیدیم   هک مطالبی  به  توجه   با
 گویند: می  بزرگانشان خلفت  توجیه  برایها آن ه ک این دهیم؛ 

در  و قضا  به  »آنان
َ
  خداوند  در نتیجه  و رسیدند  جایگاه  و  منصب این  به  خداوند  ق

  خداوند   با  باشد  آنان  بودنباطل   به  قائل  کسهر   است.   بوده  خشنود  و  راضی  این  از
در  و قضا  به  و برخاسته  نزاع  به

َ
 «!است کرده اعتراض  خداوند ق
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 هاپرسش
در معنای  و قضا  معنای -1

َ
 چیست؟ ق

 دارند؟  اعتقادی  چه و  هستند کسانیچه  ُمفّوضه و  جبریه -2

 نید. ک بیان قدر  و قضا  ۀ دربار  را  مظفر  ۀعقید ۀ خلص -3

در  آنچه تغییر در  نقشی شایسته،  و صالح  ارهایک از برخی  آیا -4
َ
  شده انسان قضای  و  ق

 د؟ ندار  است

در و  قضا ۀ دربار   را   حق ۀ عقید خلصه،  طوربه  -5
َ
 نید. ک بیان   ق

  ومتک ح  و  شدند   پیامبر   جانشین   ه ک  افرادی   دهیم: می  چگونه   را   افراد   این   پاسخ   -6
در   و  قضا  باها  آن  زیرا   رد؛ک  اطاعت   آنان  از  باید   گرفتند  برعهده   را   مسلمانان

َ
  این   به  خداوند  ق

 ند.ا ه رسید جایگاه





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 عالمین ال رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 بداء  ۀدربار  ما ۀعقید - 11

 بداء   ۀدربار  ما  ۀعقید -11»

  نظر   و  رأی  هک  برسد  نظرش  به  ایایده   چیزی،  دربارۀ  ینیع   انسان  در  ءبدا 
  انجام  هخواستمی   هک  کاری  دربارۀ  را   شتصمیم  که   طوریبه   باشد،  نبوده  اشقبلی 
گاهی  ودیدگاه   هک داده رخ  برایش  چیزی زیرا   ؛دهد  تغییر  دهد   آن به نسبت را  اشآ
است  تغییر    نظرش   به   دهد  انجام   را   آن  خواستمی   ه ک این  از   پس   بنابراین   ؛ داده 

گاهی دلیل  به   این   و  ، کند  ک تر   را   آن  باید   رسدمی   اتفاقات   از  پشیمانی   و   ،مصالحاز    ناآ
  از  ناشی  زیرا   است؛  محال  متعال  خداوند   برای  معنا  این  به   بداء  .دهدمی   رخ  گذشته

  امامیه   و  ؛است  محال  متعال  خداوند  برای   کمبود   و  جهل  و  ،است   نقصان  و  جهل
 . ندارند نظری  چنین 

  برای  پشیمانی   و  ندامت   خاطربه   بپندارد  هرکس»  : است  هفرمود  صادق  امام
  « .است  افرک  ،بزرگ   خداوند  به   او  ما  نظر  از  آید،می   پیش  ءبدا   متعال  خداوند

  رخ   ءبدا   ایمسئله   در  خداوند  برای  بپندارد  هرکس»  :است  هفرمود  همچنین
 « جویم.می  بیزاری  او از ما  ، است دانستهنمی  دیروز  را  آن که حالی در  دهدمی
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  شدند   توهم  دچار   ایعده   هک  است   شده  روایت  ما  ک پا   امامان  از  روایاتی  ولی
  از  که روایتی مثل است؛ صحیح  خداوند[ ]برای شده گفته  معنایهمان  به  ءبدا  که

  مثل   چیزی  هیچ  در  خداوند   برای»  فرمود:   که  است   شده  روایت  صادق  امام
  دلیل   همین   به  « است.  نداده   رخ   ء بدا   ، داد  رخ   اسماعیل   فرزندم   دربارۀ   هک  ی ئبدا 

  از تا  اندداده  نسبت  امامیه ۀفیطا  به را  بداء  باورِ  ،اسلمی هایفرقه   لفیِن ؤ م از برخی
  وارد  اتهام   برای  دستاویزهایی  جمله  از  را  آن  و  بگیرند  اشکال   بیتاهل   راه  و  مذهب
 . گرفتند نظر  در شیعه به کردن

  مک مح  ]آیات[  در  متعال   خداوند   که   است  همانی  خصوص  این  در  درست   عقیدۀ
ُحو  :است  فرموده  خود  تابک هُ   َیم  ِبُت   َیَشاءُ   َما  الَلّ َدهُ   َوُیث  ُمّ   َوِعن 

ُ
ِکَتاِب   أ   آنچه   خدا )  ال 

  که  است  این  آن  معنای  و  ؛(اوست  نزد  کتابالاّم   و   کند،می  اثبات   یا  محو  بخواهد  را 
  خاطر به   ،حال   ظاهر   در  یا   خودش   ولی  یا   نبی  زبان   بر   را   چیزی   متعال   خداوند

  و ،ندکمی  محو را  آن سپس و است کرده ارک آش کند، می  اقتضا را  آن که مصلحتی
  داشتننظر در   با  البته  است.  ردهک  ارک آش  آغاز  در  هک  شودمی  چیزی  از  غیر  در نتیجه

گاه  آن  به  قبل   از  متعال  خداوند  اینکه   داستان  در  هک  طور  همان  ؛است  بوده   آ
 ُبرد.می  سر  را  او ابراهیم، پدرش   دید رؤیا  در وقتی ،افتاد  اتفاق اسماعیل

  هیچ   دربارۀ   سبحان  خداوند   :شودمی   چنین   امام  سخن   معنای   بنابراین
  است؛   نکرده   آشکار  شد  آشکار   اسماعیل   پسرش  برای  را   آنچه   همانند   اتفاقی  چیزی،

  به  طوراین  ظاهرا    که  حالی  در  ،نیست  امام  او  بدانند  مردم  تا  ردبُ   دنیا  از  را   او  هک این
 بود.  شپسر  ترین بزرگ   زیرا   است؛ بوده ایشان از  پس  اماِم  او هک رسیدمی  نظر

  پیامبر  شریعت  با   پیشین   های شریعت   امک اح  سخنَ   ،ءبدا   در   معنا   همین   به  ک نزدی
  «است. آورده نماپیامبر هک امیک اح  از  برخی نسخ  حتی  و ،است ما
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 توضیح

 انساندر  « ءبدا»  معنای
  برای   امر»  یعنی  لفلن«  االمر  ء»بدا   است.   شدنارک آش  و  ظهور   معنایبه   لغت،  در  ءبدا 
 .«شد ارک آش فلنی 

  علت   ؛است   شنبودمخفی   از   بعد   او  برای   چیزی   شدنار ک آش  معنایبه   انسان،   در   ء بدا  
گاهی  و  جهل  او،  ایبر   چیز  آن  بودنمخفی   منجر   این  و  ،شودمی  مطلع  آن  از  بعدا    که  است  ناآ

  نظرش   و   رأی   است   بوده  مخفی  برایش   قبل    هک  چیزی   شدنار ک آش  اثر   در   ه ک این  به  شودمی
 ند. ک تغییر 

  متضمن   زیرا   داد؛   نسبت  سبحان   خداوند   به   تواننمی  را   معنایی   چنین   شودمی   تأکید 
  از   باالتر  و  برتر   بسی  ندخداو  ندارد؛  راهی  متعال   خداوند  ساحت  در   که  است  نادانی   و  جهل
 است.  هایینسبت  چنین 

خاطر ندامت و پشیمانی  به بپندارد    هرکس»  است:  فرموده  صادق  امام  دلیل  همین  به
  همچنین«  .کافر است  ، به خداوند بزرگ آید، از نظر ما او  پیش می   ءبرای خداوند متعال بدا 

آن    در حالی که دهد  رخ می  ء ای بدا مسئله بپندارد برای خداوند در    هرکس»  : ه استفرمود
 «جویم.از او بیزاری می ما  ، است دانستهرا دیروز نمی 

  همانـ   است  نادانی  و  جهل  و  پشیمانی  و  ندامت  مستلزم  که  دارد  وجود  یئبدا   بنابراین
  متعال  خداوند  از  یئبدا   چنین   و  ـاست   چنیناین   معموال    بشر بنی   عنوانبه   ما  برای   که  طور
  ایمان  آن  به   ما   که   یئبدا   باشیم؛   داشته   ایمان  آن   به   ما   که  نیست   ی ئبدا   این  و  شود، می   نفی

  و  پاک  خلفای  روایات  و  خدا   کتاب  که  طور  همان  ؛گرداَندنمی   الزم  را   ندامت  یا  جهل  داریم
 آمد.  خواهد توضیحش که  اند؛کرده تأکید  نکته  این بر مطهرش

  متهم   متعال  خداوند  به  نادانی  و  جهل  دادننسبت   به   را   شیعه  بیتاهل  مخالفان
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  محمدآل   با  مغایر  طریقتی  و  راه  خودشان  برای  مخالفان،  این  که  آنجا  از  کنند.می
  ایبهره ها  آن   نور  از   و  بردارند  گام  آنان  هدایت  از   دوربه   یمسیر   در   گرفتند   متصمی   و  برگزیدند
  اینکه   ر ب  کردند مبنی  شیعیانشان  و   هدایت  امامان  به   کردنوارد  اتهام   به  شروع  نگرفتند، 

  و   دارند؛  اعتقاد   بداء   به ها  آن   زیرا   دهند،می  نادانی   و  جهل  نسبت  متعال،   خداوند  بهها  آن
  همان   نیست؛   مخالفان  هایزدنتهمت   و  هاکردنمسخره  از  هایینمونه   بیان  به  نیازی

  ایمان   آن  به  پیروانشان  و  اندفرموده   بیانش  محمدآل  که  یئ بدا   معنای   فهم   برای  که  مخالفانی
  دشمن   انسان،  که  است  معروف  البته  و  ندادند؛   قرار   خودشان  اختیار   در   فرصتی   هیچ   دارند

 شناسد. نمی  را  آن که است چیزی 

 : شودمی حضور  تقدیم  بداء دربارۀ اطهار ائمۀ  روایات از بعضی

  روایات   که   است  آمده  بداء  دربارۀ   احادیثی   بداء،   باب ،  164  ص   ، اول  جلد   ، کافی  کتاب   در
 هستند: ها آن از بعضی  زیر،

  خداوند »  فرمود:   [،صادق   امام   ا ی  باقر  امام]  دو   ن یا   از   ی ک ی  از   ، نی اع  بن   ةزرار 
 «است. نشده عبادت  ءبدا  همچون ی زی چ با

  است،   شده  روایت  ابوعبدالله  از  ،سالم   بن  هشام   از  ،ری عمابن   تیروا   در
 « .است نشده بزرگ شمرده   ءبدا  همچون یز یچ  با  اوندخد»:فرمود

  اگر»  فرمود:می  هک  دم یشن  ابوعبدالله  از  گفت:  است،  شده  روایت  یجهن  کمال  از
  ناروا   سخنان  هرگز   آن  دربارۀ   ، دارد  وجود  ی پاداش  چه   ءبدا   به   اعتقاد   در   دانستند یم  مردم
 گفتند.«نمی 

  را   پیامبری   چی ه  خداوند»  : فرمودمی  ه ک  دمی شن  رضا  امام  از   گفت:  صلت   بن   ان یر 
 دارد.« ءبدا  خداوند  بگوید ه ک نیا  و ،شراب تحریم  برای  مگر  ردک ن مبعوث

  ۀدربار   هک  نقل شده است  ابوعبدالله  از  دیگران،  و  یبختر   بن  حفص   و  سالم  بن  هشام  از
  « ندکیم  ثابت   بخواهد   را   آنچه   هر   و   ندکی م  نابود  و  محو  بخواهدرا    آنچه   خداوند»  ه یآ  نیا 
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  است  نبوده   که   را   آنچه  جز   آیا   و   کند؟می   محو   است   بوده  ثابت  که  را   آنچه   جز   ا یآ»  : فرمود
 کند؟« می ثابت 

  پیامبری   چیه  خداوند»  فرمود:   ،ابوعبداللهنقل شده است، گفت    مسلم  بن  محمد  از
  خلع   خدا،   تیعبود   به  اقرار  : شود  برخوردار   یژگیو  سه  از  که   زمانی  تا  مگر  ردک ن  مبعوث  را 

  تأخیر  به   بخواهد  را   آنچه  و  اندازدی م  شیپ   بخواهد   را   هرچه  خداوند   ه ک نیا   و   خدا،   همتایان
 .«اندازدیم

  عزوجل   خداوند   سخن   ۀدربار »  ابوجعفراز    نقل شده است، گفت   حمران  از   ، زراره  از
 ََٰضی
َ
َجل     ق

َ
َجل    أ

َ
ی   َوأ َدهُ   ُمَسم ّ   ( اوست  نزد  حتمی  َاَجل  و  ، داشت  مقرر   را   مدتی  آنگاه )  ِعن 

 .«]مشروط[ موقوف اجل و ، محتوم اجل  :است اجل  دو» :فرمود ، مدیپرس

  دو   لمع»  :فرمودمی  هک  دمی شن  ابوجعفر  از  گفت  ،نقل شده است   سار ی  بن   لیفض   از
  علم  و  ، ستندین   اگاه  آن  از  شیهاده یآفر   از  کیچ ی ه  که  خداوند  نزد   شدۀذخیره   علم   ؛ است  نوع

  نه   افتاد،   خواهد  اتفاق   دانندیم  ش فرشتگان  و  فرستادگان  آنچه   اما   ؛فرستادگانش  و  ملئکه
  ه ک  است  یعلم  اما  ؛ندنکی نم  بی ذک ت  را   آن  فرستادگانش  نه  و  فرشتگان  نه  و  خودش

  تثبیت بخواهد  را  آنچه  و  اندازدی م عقب  بخواهد آن  از را  آنچه ، است خودش  نزد   شدهرهیذخ
 .«دنکیم

 فرماید می  روشن را ء بدا یمعنا   محمدآل قائم
  از را    زیر   متن   است  الزم   ، است  چگونه بدانیم    و  شویم   متوجه   را   ءبدا   ی معنا  هک این  برای

  میان   تفاوت  پرسش  به   پاسخ  در متن   نی ا   در  شانیا   .می نک  مطالعه  احمدالحسن  دیس
 : دیفرمایم  .دهدی م ح یتوض را  اثبات  و  محو لوح  و تابک الاّم  ،متشابه  و مک مح

  دست   به  شناخت  این  باید  متشابه  و  محکم  میان  تفاوت  شناخت  برای   ...  »ج/
 :بر است مشتمل  ائمه و انبیا  کلم و قدسی احادیث  قرآن،  که آید
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  آنچه   در  که  است   لوحی  همان  این  محکمات(:  )کتاب  الکتابام  از  سخنی  -1
  علم  از  است  عبارت  و  ،شودنمی   حاصل  تبدیلی  یا   ءِبدا   است،  شده  نگاشته  آن  در

  این   تغییری.  و  تبدیل   هیچ  بدون  قیامت  روز  تا   بود،  خواهد  آنچه   و  است  بوده  آنچه
  را   ائمه   و  فرستادگان  و  انبیا   از   غیر  احدی   سبحان  خدای   که   است  غیب   علم  همان

  به   توجه  با  آن،  ازهایی  قسمت   به  را ها  آن   سبحان  خدای  گرداند.نمی   مطلع  آن  بر
  َعاِلُم   .گرداندمی   مطلع  امامت،  وظایف  اجرای  یا  رسالت  تبلیغ  مقتضای  مصالِح 
ِب  َغی  ِهرُ   َفلَ   ال  ِبِه   َعَلَی   ُیظ  َحدا    َغی 

َ
َتَضَی   َمِن   ِإالّ   *   أ ُلُك   َفِإّنهُ   ّرُسول    ِمن  ار  ِن   ِمن  َیس  ِه   َبی    َیَدی 

ِفِه   َوِمن   َلَم   *   َرَصدا    َخل  ن    ِلَیع 
َ
د    أ

َ
َلُغوا   ق ب 

َ
ِهم    ِرَساالِت   أ َحاَط   َربِّ

َ
ِهم    ِبَما   َوأ َصی  َلَدی  ح 

َ
  ُکلَّ   َوأ

ء     *   سازدنمی   آشکار  کسهیچ   بر   را   خود   غیب  و   است  غیب   دانای   )او 1دا  َعدَ   َشي 
  نگهبانی   سرشپشِت   از  و   رویپیِش   از  که   باشد   خشنود   او  از   که  ایفرستاده   آن  بر   مگر
  نزد   آنچه   به   خدا   و  اندرسانیده   را   پروردگارشان   هایپیام ها  آن   بداند   تا  *   گماردمی
 است(.  کرده شماره د عد به  را  چیزهمه  و دارد احاطه هاستآن

  و  بوده،  آنچه  علم   نیز   این  متشابهات(:  )کتاب  اثبات  و  محو  لوح  از  سخنی  -2
  ؛ رخداد  یک   برای  متعدد   احتماالت   و  بسیار   وجوه  بر   ولی  ، است  بود   خواهد  آنچه

  ـدارد  وجود  الکتاباّم   در  که  همانی  یعنیـ   شد  خواهد  واقعها  آن  از  یکی  که  طوریبه 
  ایحادثه   دلیلبه  بسا   چه   شد؛   نخواهند  حاصل   علتی  به  بنا   احتماالت   یا   وجوه  دیگر   و

مثالبه   ؛گیردمی   را   وقوعش  جلوی  که  معین   که  فلنی  برای  :گوییممی  عنوان 
  میرد؛می  عقرب  نیش  با  صبح  هنگامبه   روز   این  در  شده   نوشته  است   سال  50  عمرش

  خواهد  زندگی  دیگر  سال   ده   و   شد   خواهد  دفع   او  از   بل   این   بدهد   صدقه   او  اگر  ولی
  عمرش   به   دیگر  سال   پنج   کند  نیکی  مادرش   و   پدر   با   اگر  سال   ده   گذشت   از   پس   کرد.

 . شد خواهد اضافه

 
 .28تا  26جن:  - 1
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  شخص   دارد. وجود  انسان  زندگی برای  بسیاری  احتماالت  اثبات   و   محو  لوح   در
  قبل   بسا  چه  و   نماند  زنده  عقرب   توسط   شدنگزیده   از   پس   شاید   فوق،  مثال   در   مذکور

  سال   ده   از   پس   بسا   چه   و   کند  زندگی  دیگر  سال   ده  و   بدهد  صدقه   عقرب  زدننیش   از
  این  اگر  .بماند  زنده  دیگر  سال  پنج  و  کند   رفتار  نیکی  به   والدینش  با  شاید   یا  بمیرد 
  : فرمایدمی متعال خداوند  شد.می بیهوده و ضایع  دعا و  عمل  قطعا   نبود  الهی تقدیر
َصاَب   َما

َ
ِصیَبة    ِمن   أ ِض   ِفي   م  ر 

َ نُفِسُکم    ِفي   َواَل  اْل 
َ
ن ِکَتاب    ِفي   ِإالَّ   أ ِل   مِّ ب 

َ
ن  ق

َ
َها  أ

َ
َرأ ب    نَّ

  از   پیش  مگر  نرسد  جانتان   به  یا  مال  به  مصیبتی  )هیچ 1َیِسیر    اللِه   َعَلی  َذِلَك   ِإنَّ 
 است(.  آسان  خدا  بر این و است،  شده نوشته  کتابی  در   بیافرینیمش آنکه

  نوشته   چیز   یک  فقط   چیزها،   این  ۀهم  بین  از  شخص  این  ۀ دربار   الکتابام   در  اما
  سال   65  فلنی   است  شده   نوشته   مثل    ؛ ندارد  راه  آن  در   تغییر   احتمال   و  است   شده

  فقط   الکتابام  لوح   در   کند.می   زندگی  سال  50  یا  سال   60  فلنی  یا  کندمی  زندگی
 . دارد وجود  احتماالت این  از یکی

 « . است...  متشابهات لوح  همان اثبات، و  محو لوح  پس

 : است ه فرمود  نیهمچن 

« َنا   و َلة    َثلثیَن   ُموسي   واَعد  ناها   وَ   َلی  َمم  ت 
َ
ر    أ

ِه   میقاُت   َفَتمَّ   ِبَعش    شب   سی   )و  2َربِّ
  پروردگارش  دیدار  ۀوعد  تا  کردیم  تمام دیگر شب  ده با را   آن  و   نهادیم  وعده   موسی   با

 شد(.  کامل شب[ چهل ]به

گاه  خداوند  که  نیست   طوراین   البته   شب   چهل   میقات،   اینکه   از   باشد   نبوده   آ
 او،  است  منزه  و   پاک  ؛باشد   گفته  دروغ  موسی  به  متعالوسبحان   او  یا  است،
(  علّوا    تعالی  و   )سبحانه   است  ظّنیاتی   چنین   از   برتر   بسیار    با   تعالیحق   .کبیرا 

 
 .22حدید:  - 1
 .142اعراف:  - 2
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  شب،   چهل  نمودنکامل   برای  بعدی   شب  ده  و  گذاشت  وعده   شب  سی  موسی
  عملی  هر  یا   صدقه  ،دعا   مثل  ؛بیفتد  اتفاق  آن  از  پس  که   بود  دیگر  ایله ئ مس  بر  منوط

  سر اسرائیلبنی  جماعت از که  کوتاهی و  تقصیر یا  نماید، اقدام آن به  موسی که
  خدا   علم   در   البته شوند؛   مجازات  دیگر،   شب   ده   مدتبه   موسی   شدنغایب   با   تا  بزند 

  اثبات   و  محو  لوح  در  اما  ؛ کرد  خواهد  غیبت  شب  چهل   موسی  که  بود   مشخص
  از   کار  فلن  اگر  و  کرد  خواهد  غیبت  شب  سی  موسی  که  بود  شده  مکتوب   چنین

  تمام  شودمی  افزوده  آن  بر  که  دیگر   شب  ده  با   بزند،  سر  اسرائیلبنی   یا   موسی
ُحوا   فرماید: می تعالیحق  شد. خواهد ِبُت  وَ  َیشاءُ  ما اللهُ  َیم  َدهُ  وَ  ُیث  م   ِعن 

ُ
ِکتاِب  أ   1ال 

 اوست(.  نزد الکتابام  و کند؛می  اثبات  یا محو  بخواهد را  آنچه  هر  )خداوند

  و  کند   دفع  او  از   را   یی بل  وندخدا   تا   ماست   از  هریک  سوی  از  دعایی  همانندِ   این
  و  تغییر   امور   در  اگر  که   گرداند؛  اشروزی   را   رحمتش  بخواهد   که   یشکل  هر   به  یا

  نفعی  هیچ   که  طوری به   ؛ شد   خواهد  بیهوده   و  لغو  و  باطل،   قطعا    دعا   نباشد   تبدیلی
  دستانش   و  فرماید،می   تقدیر  را   مقادیر  سبحان  خداوند   اما  داشت؛   نخواهد  دربر 

  دستی تنگ   و  فقر  بخواهد  هرگونه  و  گشایش،   فرماید  اراده  هرکه  بر  تا  است  گشوده
  حِق   «ءدا بِ »  همان  این  است.  کنندگانحکم   تریِن کننده حکم   او  که  نماید،  حاصل

گاه  و  جاهل  افراد  که   است  حکیم  ذکر   در  مبین   گویند می   و  شوندمی   منکرش  ناآ
  دستان  یهود،   گفتار  همچون  گفتاری   در   و   ،کندنمی  دخالت   کاری   هیچ   در   وندخدا 

 2کنند!« می قلمداد  بسته را  خداوند

  و   محو   لوح   در   هاییاندازه  و  مقادیر  یعنی  دن دار   تأکید  نآ  بر   ات یروا   و  ات آی  هک  ی ئبدا پس  
کارهای    و  رحمصله   و  صدقه  و  دعا   مثل  یا سته یشا  ی ارهاک   با  مقدارها  ن یا   و  دارد  وجود  اثبات

 
 .39رعد:  - 1
 .1کتاب گوساله، جلد  - 2
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  ن یا   میان  از   نیمع  مقدار  یک   کردنمشخص   در   ارها ک  نی ا   .است  ارتباط   در  دیگر،  مشابه
  است   شده  ثبت   تابک الام   در  نچه آ  ، تینها   در  .دارد  یر ی ثأت   متعدد  یهاانتخاب   و  مقادیر
  برای   شد  خواهد  عاملی  است  پنهان   و  مخفی  انسان   یبرا   هک نیا   خاطربه   یول  ، شودیم  محقق

  رشد   و  توسعه  یبرا   ایزه یانگ   نیا   و  بپردازد؛  ریخ  عمل  و  تلش   و  سعی  و  جدیت  به  تا  بنده
 . سو یک  از  این  شود؛می من ؤم ن یا  دل در دی ام لتیفض 

  از   ترس  و  خوف  لتیفض   بالندگی  و  رشد  یبرا   ایزهی انگ   ،مؤمن  ی برا   ،گر ید  یسو   از
 ـ اشحقیقی   و  درست  معنایبه   بداء  به   داشتناعتقاد   وجود  باـ   زیرا   شود؛ می  سبحان   خداوند

  است،   شده   خیر   به   ختم   عاقبتش   دی بگو  و   ند ک  ه یک ت  کارهایش  یا  کاری   انجام   به  تواندنمی   دیگر
  متعددی   اتر یتقد  اثبات  و  محو  لوح  زیرا   دارد؛   قرار  امتحان  دنیای  در  همچنان  که  حالی  در

 باشد.  داشته  تعلق  پروردگارش به  و ترسان  او قلب  شودمی باعث   نهایت در که دارد

  امامان  از  جهت   نی هم   به   اش؛ی دوار یام  نه   و   رد یپذی م  ان یپا  مؤمن   خوف   نه   بنابراین 
  اگر و  «.است نشده   عبادت ء بدا   مانندِ ه  ی زیچ  ا ب خداوند»  : است شده  وارد نندهکتیهدا 
 شد.می  تباه و باطل خیر،  ارهای ک انجام و ( عبادت  مغز  )یعنی دعا  قطعا   نبود  گونهاین

 ان مخالف  یبرخ  هک  درست،  و  صحیح  یمعنابه   ءبدا
 دارند  مانیا آن به

 است:  هفرمود « ءبدا »ۀ دربار   خود ی قبل  سخنان  ل یمک ت  در احمدالحسن دیس

  اثبات   را   ءبدا   کههستند    سنت اهل  علمای   برخی  که   است  حالی   در   این»
  هرچند   وی   دعا.  فصل  در  «کافی  »جواب  کتاب  در   جوزی ابن   همچون  ؛ کنندمی

  با   نیز   و  ، کندمی  روایت  اکرم  پیامبر   از   که   روایاتی  با   اما   کند، نمی  بیان   صراحتبه 
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 1.«رساندمی اثبات  به  را  آن معنای  دعا، ۀفاید  بررسی و  بحث

  به  را   اجلش  و  دهد  گسترش   را   اشی روز   خداوند  دارد  دوست  که  کسی»  شرح   در  وینو
 : است چنین لشَص ماَح  هک دیگوی م یمطلب ند« ک رحمصله  باید  د، انداز  تأخیر 

  زیرا   ؛است  جلا   «اثر»  ی معنا  و   ،است  انداختنخیر أتبه   ی معنابه   ،مهموز   "ینسأ"»
  ه شد  گفته  و  روزی،   کردناد یز   و  دنگستر   یعنی   الرزق«»بسط   است.   زندگی  به   وابسته

  دارد؛   وجود  مشهوری   پرسش   خصوص   این   در   َاجل،  در   خیر أت  اما   است.  آن   در  تکبر 
  و   ؛م ک  نه  و  شوندمی   زیاد  نه  که  طوری  به  ،اندشده  رمقّد   هاروزی   و  هااجل  هک این

  د. افتنمی   پیش  ایلحظه   و  د نکنمی  خیر أت   ایلحظه  فرارسد  آنان  اجل   هک  هنگامی
  در   ت کبر   با  ،شی افزا   ن ی ا   جمله  از   اند؛ داده  پرسش  این   به  ی حیصح  ی هاپاسخ   ما عل

  او  به   آخرت  در  که  کارهایی  با  اوقاتش  کردنآباد  و  عاتاطا   ق یتوف   و  شخص  عمر
  از   دوم  .دیگر  کارهای  در   خود   عمر  از  صیانت   نیز  و  ، شودانجام می  رساندمی  سود
  لوح   در  .است  شود یم  ارک آش  آن  نظایر   و  محفوظ  لوح  در  و  فرشتگان  یبرا   آنچه  دید
  رحمصله   هک نیا   مگر  ، است  سال   ت ص ش  وی  عمر   ه ک  شودیم  ار ک آش  چنین   آنان  یبرا 

 اما   .شودمی  افزوده  عمرش  بر  سال  چهل  کند  رحمصله   فلنی  اگر  زیرا   ؛نماید
  از  ن یا   و   داند؛می  افتاد   خواهد  اتفاق  برایش  که  را   آنچه   متعالوسبحان   خداوند

 2« . ... ندکیم تثبیت بخواهد هرچه که  است متعال خداوند سخن  ی معنا مصادیق 

 است: کرده انیب  را  ر یز   مطلب  ویمنا

  شیافزا   را   عمرش   خداوند   ؛ شحال  ه ب  ا خوش  ، ندک  یک ین   نشان یوالد  به   کههر "»
  صورت   دو  به  ،مشابه  کارهای  و  کار   نی ا   با  عمر  شی افزا   :است  گفته   میک ح  ."دهدیم

  از  یانبوه  اگر  است  وتاه ک  عمرش  هک  کسی  است.  تکبر ها  آن  از  یک ی  است:

 
 .1کتاب گوساله، جلد  - 1
 .۱۱۴صفحه  ،۱۶جلد  مسلم،شرح  - 2
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  و هااجل  متعال خداوند  اینکه  دوم . برد  خواهد بسیار سود  دهد   انجام کی ن ی ارهاک
 تاب ک الام  در  را   آن  پسس   و  فرموده،  مقدر   صاحبانش  یبرا   را   های مند بهره   و  های روز 

گاه  آن  از  کسچ یه   و  اوست  نزد  فقط  هک  الکتابیام  ؛ است  ردهک  تثبیت   آنچه   . ستین  آ
  در  آنچه   یول  نقصانی؛   نه   و  بود   خواهد  آن   در  ی شیافزا   نه  است  تابک الام   در

  را   آنچه  زندمی  سر  ن یزم  در  شاهل  از  هک  یاتفاقات  با   است  فرشتگان  یهافه یصح
 1« .ندکیم تثبیت  بخواهد را  آنچه  و  ندکیم محو  بخواهد

  لفظ   به   اگر   حتی  ،هستند  واضح   و  روشن   ، ءبدا   اثبات  در   هاگفته   ن یا   و   دیگر؛  سخنان   و
  پیروان  که  چیزی  مضمون  بهها  آن  داشتنباور   وجود  با   یول  باشند؛  نکرده  تصریح  آن
 باشد!  داشته  تواندمی  اهمیتی چه دیگر  این  اندگفته  محمدآل

 ام کاح در  سخنَ 
   :است گفته و  ردهک اشاره نسخ  مضمون به  خود های گفته  در  مظفر خ یش  نهایت  در

  شریعت   با  پیشین  هایشریعت   امک اح  نسخ  ،ءبدا   در  معنا  همین  به  کنزدی»
 «است. آورده ما پیامبر  هک امیک اح از برخی نسخ  حتی  و ، است ما پیامبر 

 است؟! «ءبدا » به  ک ینزد ، سخن  معنای چرا  اما

گاه  و  جهل  دادننسبت   سخ، ن  ۀ الزم  شود   گفته   بسا   چه   زیرا    ؛ است  سبحان  خداوند  به   ی ناآ
  ی مک ح  هک  شده  انیب  لیک شبه   مک ح  زیرا   ؛ انسان  در  متعارفش  یمعنابه   ءبدا   مثل   درست
  خارج   عی تشر   عرصۀ  از  و  شده  سخن  یول  باشد؛   نداشته  سرآمدی  که  طوریبه   ،باشد  مستمر

 . است شده

  ا ی هی آ )یک اشدرباره  یلیدل داللت  با یمک ح هک نیا  یعنی  سخن هک است نیا  حیصح یول

 
 . ۱۲۳ ص ۶ج  :ریدقالض یف - 1
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وجود    باـ   ندکیم  سخن  را   اول  مک ح  هک  یگر ید   لیدل  با  اول   مک ح  سپس  و  ،د یای ب  (تیروا 
  سال   ک ی  که   ، است  مرده  شوهرش  هک  زنی   ۀعد  ۀی آ  مثل   رود.یم  ن یب   از   ـاول   ل یدلماندن  باقی 
ِذیَن   : فرمایدمی  تعالیحق   است.  بوده َن   َوالَّ و  ا  َویَذُروَن   م  ک ِمن    یَتَوفَّ َواج  ز 

َ
َواِجِهم    َوِصیة    أ ز 

َ
  ِْل

ا ِل   ِإَلی  َمَتاع  َحو  َراج    َغیَر   ال  َن   َفِإن    ِإخ  َن   َما  ِفی  م  ک َعَلی  ُجَناَح   َفَل   َخَرج  ُفِسِهنَّ   ِفی  َفَعل  ن 
َ
ُروف    ِمن    أ   َمع 

هُ    زنان   ۀ دربار   باید  گذارندمی   جای   بر   زنانی   و   میرندمی   ه ک  شما  از  مردانی ) 1یم  ک َح   َعِزیز    َواللَّ
  پس   نند.ک ن  بیرونشان  خانه  از  و  بدهند   سال  کی  مدتبه   را ها  آن   هزینه  ه ک  نندک  وصیت  خود
  بر   گناهی  گیرندمی  خود  برای  ایشایسته   نحو   به  هک  تصمیمی  دربارۀ  شوند   خارج  خود  اگر

  روز   ده   و  ماه   چهار   ، عده  ندکی م  انی ب  ه ک  یا ه ی آ  و  ؛ ( است  یم ک ح  و   غالب   خدا   و  ، نیست   شما 
ِذیَن   : فرماید می   تعالیحق  .است  کرده   سخ ن  را   آن   ،است َن   َوالَّ و  ا   َویَذُروَن   م  ک ِمن    یَتَوفَّ َواج  ز 

َ
  أ

َن  ص  ُفِسِهنَّ   یَتَربَّ ن 
َ
َبَعةَ   ِبأ ر 

َ
ُهر    أ ش 

َ
ا   أ ر    گذارند،   جای  بر  زنانی  و  بمیرند  شما  از  هک  سانیک) 2َوَعش 

   (.شند ک انتظار روز ده  و ماه  چهار باید  زنان آن

خداوند برتر از    ؛ستی ن خداوند  به   نادانی  و  جهل  دادننسبت   ، آن  یمعنا   هک  است  روشن
  ۀنندکع یتشر   است   شده   باعث   ه ک  دارد   وجود   ی متک ح  و   مصلحت  هک بل  ؛ چنین نسبتی است

  سرآمد،   و  تیغا   آن  رسیدنپایانبه   با   و  کند،   انیب  مستمر  و  یدائم  لک شبه   را   خود  مک ح  ،میک ح
 است. نموده مک ح آن رفع  به   اقدام ندکیم نسخ   را  نی شیپ  مک ح ه ک یسخان  با

* *   * 

 هاپرسش
   ؟دارد معنایی  چه ـداد  نسبت  سبحان  حق به  را  آن تواننمی کهـ  انسان در  ء بدا  -۱

  است  آمده  شکپا   یخلفا   سخن  و  خدا   تابک  در  هک  را   یئبدا   ی معنا  خلصه  طوربه   -۲

 
 . 240بقره:  - 1
 . 234بقره:  - 2
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 د؟ یده  ح یتوض

  عبادت  ء بدا   ماننده  ی ز یچ  ا ب  خداوند   که   است  یبزرگ  امر  چنان   ، ءبدا   به   مان یا   چگونه   -۳
 است؟  نشده

  .اندردهک ن  تصریح  آن  به  هرچند  ،دارند  مانیا   ءبدا   به  سنتاهل  ی علما  بزرگان  از  یبرخ  -۴
 د؟ یده  حی توض را  آن

 است؟  ءبدا   هیشب  چگونه و  ؟ستیچ نسخ  ی معنا  -۵

* *   * 





 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب لله  الحمد و

   مایتسل  سلم  و ن ییالمهد و  ةاالئم محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 متن: 

  نبوت ۀدربار  ما ۀدیعق - ۱۳

   نبوت  ۀدربار  ما  ۀدیعق -۱۳»

  متعال  خداوند هک است یربان یسفارت و یاله ایفه یوظ ،نبوت می دار  اعتقاد ما
  در   هک  خودش  اولیای   و  صالح  بندگان  میان  از  منتخب  و  برگزیده  بندگان  یبرا   را   آن

 گسیل   مردم  گری د   سویبه   را ها  آن  خداوند  دهد.یم   قرار  ندا ه شد  املک  خود   تیانسان
  در  شانمصالح  و  منافع  هک  یز یچ  سویبه  را   آنان  که   نهایی  هدف  این  با  ،داردمی

  و   پلید  اخلق  از   را   آنان  هک نی ا   برای  و  فرماید،  ارشاد  است  آن  در   آخرت  و  ا یدن
  و  ، اموزد یب   آنان  به   را   شناخت   و  مت ک ح  و   ، گرداند  منّزه   و  ک پا   فاسد،   یهاعادت 

 اش سته یشا  هک  یمالک   آن  به   را   یت انسان   تا   ، ند ک  ان یب   را   ر یخ  و   یخوشبخت  یهاراه
 . گرداَندنائل ب رفیع  آخرت و ا یدن  سرای  دو هر  در  بلندش  درجات  به  و  ،برساند  است

 گرداند می  الزم  ـ آمد  خواهد  ادامه  در  هک  ییمعنا  بهـ   لطف  ۀقاعد  میدار   اعتقاد  ما  و
  ی ادا   و  یت بشر   ت یهدا   ی برا   را   ش فرستادگان  دارد،  لطف  بندگانش  به  هک  یا ننده یآفر 

 باشند. خدا  یخلفا  و رانیسفها آن تا و ، زدیبرانگ  گرایانهاصلح  رسالت

  انتخاب  ای  دادنشنهاد یپ   ا ی  ن ییتع   حّق   ،متعال  خداوند   :م یدار   اعتقاد  طور   همین 
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  به   ارک  این  تمام  هک بل  ؛ندارند   یار یاخت  امر  نیا   در  آنان  و  است  نداده  مردم  به  را   نبی
َلُم   خداوند   ه ک  خاطر   ن ی ا   به   ؛ است  متعال   خداوند   دست ع 

َ
ُث   أ َعُل   َحی    1ِرَساَلَتهُ   َیج 

 (. دهد قرار  کجا  را  رسالتش  داندمی  هتر)ب

  دهنده بشارت  و  تگریهدا   عنوانبه   را   او  خداوند  هک  کسی  ۀدربار   ندارند  حق  آنان
  و  هاسنت   و  امک اح  ۀدربار   ندارند   حق   و   کنند،  نظراظهار   است   فرستاده   دهندهانذار   و

 «.کنند  قضاوت  است ورده آ او ه ک یعتیشر 

 توضیح  
 :نبوت  دربارۀ مظفر دهی عق ۀخلص

 . است یربان یسفارت و یاله ایفه یوظ ه ک کندمی تعریف  صورت  این  به را  نبوت   -1 

 . است نداده  قرار ینب  انتخاب  ای  شنهادیپ  ا ی ن ییتع در  ی حق مخلوقاتش یبرا   خداوند -2

  هک  است  یز یچ  سویبه   خلیق  ارشاد  ، ینب  ختنیبرانگ   از  نهایی  هدف   مظفر  نظر  به   -3 
  ک ین  اخلق  و  ندی نما  یهکز ت  و  کپا   را   آنان  که  است  این  برای  و  ،است  آن  در  ایدن  و  آخرت  ریخ
 . دنن ابرس  رفیع مراتب به را ها آن  و اموزندیب  آنان  به

  ند کی م  واجب  خداوند  به  ه ک  است  ی عامل  ـآمد  خواهد  حشی توض  هکـ   لطف  ۀ دقاع  -4
  . بدارد  گسیل را  ا یانب و فرستادگان

 
 . 124انعام:  - 1
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 : است زیر صورتبه  خودش  زبان   از لطف  ۀدقاع

ت  -14  است  لطفنبو 
 است  لطف  ،ت نبوّ  -14»

  عتیطب   و   تکوین  در   پیچیده   ترکیبی   با  و   عجیب،   هایحالت   با   مخلوقی   ، انسان 
  ترکیب   افرادش  از  کدامهر   ت یشخص   در   حتی   و  ،است   عقل   و  انینفس هایحالت  و

  دیگر   سوی   از  و  ، فساد   های گرایش  ، سو   یک   از  و   ، دارد  وجود   عجیبی   و  پیچیده 
   .است شده  جمع او در صلح و ر یخ ی هازهیانگ 

اساس  ،سو   یک  از   ،نفس  یهوا   ،یخودپسند   هچون  غرائزی  و   عواطف  بر 
شده  شهوات  از  اطاعت   ،ینی خودب  و  شدنغالب   حب   اساسبر    و  ، آفریده 

  متاع  و  هانت یز   و   ای دن  یزندگ  دنبال به   زدنهلَ هلَ   و  دیگران  بر  استیل  و  شدنمشرف
َساَن   ِإَنّ   فرماید:می  تعالیحق   ه ک  طورهمان    ؛ است  شده   سرشته  آن ن  ِ

  َلِفي  اْل 
ر  

َساَن   ِإَنّ   و   ( است  کاری زیان   در   انسان   تردید بی) 1ُخس  ن  ِ
َغیَٰ   اْل  ن    *   َلَیط 

َ
  َرآهُ   أ

َنیَٰ  َتغ    و   (پندارد  نیاز بی  را   خود  که  همین  *  کندمی  سرکشی  انسان  که  حقا  ) 2اس 
 َّس  ِإَن ف  اَرة   الَنّ َمّ

َ
وءِ  َْل   به   هک ی اتیآ گرید  و ، ( کندمی امر  بدی   به قطعا   نفس) 3ِبالُسّ

  اشاره   است  شده  سرشتهها  آن  بر اساس   انسان  هک  ی انسان  یهاشهوت   و  عواطف
 دارند.می  بیان صراحتبه   یا  کنندمی

  لح ص   سویبه   را   او  ه ک  ده ی آفر   هدایتگر   یعقل  او،   در   متعال   خداوند   گر ید  ی سو   از
  را   او  هک  نهاده  او  در  پاک  وجدانی  و  ،ندکیم  ییراهنما  خوبی  و  ریخ  هایمنزلگاه  و

 
 . 2عصر:  - 1
 .7و  6علق:  - 2
 . 53یوسف:  - 3
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  او   ،مذموم  و  ناپسند  هایار ک  انجام  از  بعد   و  داردیمباز  هاستم   و  هاظلم   و  منکرات  از
   .ندکیم توبیخ  را 

  .است  ور شعله  احساس   و   عقل   میان  ی انسان  نفس  در   ی درون  ی ر یدرگ  یک   پیوسته 
گیرد  قرار می  کسانی  و  مقامانواال   زمرۀ  در   شود   رهیچ  احساسش  بر   عقلش  هک  کسی

 هک  کسی  و  اند؛شده   املک  خود  ت یمعنو  در  و  افتهی  رشد  خود  تی انسان  در  که
  از  و دارند را  جایگاه زیانکارترین هکشود می کسانی وجز کند مقهور را  او احساسش

 . اندکرده پیدا   تنزل حیوانات  مرتبۀ به  و ، ردهک سقوط ی انسان نظر

  به   هستند؛  سربازانش  و  احساسات  ،نفس  علیه  دو  نیا میان    از  دشمن  نیبدتر 
  به   پاسخ   و  هاشهوت  از   اطاعت  با   ه ک  ینی بیم  را   مردم   شتر یب  هک  است   دلیل  ن یهم

  َوَما :ندا ه شد دور تی هدا  از و هرفت فرو یگمراه در احساسات یصدا 
َ
اِس  َثُر کأ   النَّ

َت   َوَلو   ِمِنیَن   َحَرص    آورندهایمان   ـباشی   آرزومند   هرچندـ   مردم  بیشتر   و) 1ِبُمؤ 
   (. ستندنی

گاهی   و  یوتاهک  خاطربه   انسان  هک نی ا   به  توجه  با   اسرار  و  حقایق  تمامی  از  اشناآ
  یی تنهابه   خودش  د،نآور یم  بر   سر   درونش  از  و  هستند   او  به  محیط  که   ییزهایچ
  طور   همین  ، وبشناسد   هستند  سودش   به   یا   شانی ز   به  که  را   چیزهایی  تمام  تواندی نم

  ه ک  را   چیزهایی  فقطنه   ؛دنشویم  اشی بدبخت  یا  یخوشبخت   باعث  که  چیزهایی  تمام
  و   جامعه   و  یانسان  نوع  به   که   را   چیزهایی   فقط  نه  و  د ندار   اختصاص  درونش  به

گاه  خودش  به  نسبت  همواره  هک بل  ؛کنندمی   پیدا   ارتباط  شطیمح   هرقدر   و  ،است  ناآ
گاهی   جهل  شود،می  تر پیشرفته   مادی   موجودات  و  طبیعی  یاشیا   به   نسبت   اشآ

گاهی   به  ادراک یااو   یابد. می  افزایش خودش به اشناآ

  ارک آش  روش  و  روشن   راه  تا  است  ازمند ین  کسی  به   ار یبس  انسان  اساس  این   بر

 
 . 103یوسف:  - 1



 175 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

  ی خوشبخت  درجات  به   تا   ند ک   مشخص  شیبرا   را   ت یهدا   از   پیروی   و   رشد   سویبه 
  انسان   ه ک  هنگام  آن  که   آنجا   تا   ؛ ند ک  ت یتقو   را   عقل  سربازان  ، آن  ۀواسطبه   تا   ؛ برسد

  ، ندکیم  آماده  احساس  و  عقل  میان  دهندهفیصله پیکاریبه    ورود یبرا   را   خودش
 . شود ره یچ خودش  جوِج ل سرسخت  دشمن  بر   بتواند

نیاز    ی فرد  به   شتر یب   او  ، کندمی   گمراهش  و  دهدمی   فریب  را   او  احساسش  یوقت
را    و  بگیرد   را   ستشد  هک  ندکی م  دا یپ   و  کند؛   رهنمون  صلح  و  ر یخ  سویبه او 

ن چه  احساسات   را   انحرافاتش   و  کندمی   آراسته  ش یبرا   را   شیارهاک  !کندمی ها که 
  جلوه  خوب  را   بد   و   بد،  را   خوب   برایش   که   هنگام  آن  ؛ دهدی م  جلوه   ک ین   شیبرا 

را   نچهآ تمامی اشواسطهبه  تا  ندارد  معرفتی و یشناخت  او ه ک هنگام آن و ؛دهدمی
  ؛ و بازشناَسد  است  رسانزیان   و   قبیح را که    آنچه   تمامی  و   است  سودمند   و   وک ین که  
  خود  چهـ   ما  از هرکدام  .پوشاندیم  نعمت  و  یخوشبخت  و  لحص  سویبه   را   عقل  راه

  هک  کسی  مگر  ؛ می هست  نبرد  این  در  خوردنشکست  حال   در   ـندانیم   چه   و  بدانیم
 . باشد  نموده  معصوم و داشته باز را  او خداوند

 ی وحش  انسان  به  برسد  چهـ   فرهنگبا  متمدن  انسان  ای بر جهت    ن یهم   به
  تمام   و  یابد  دست  صلح  و  ریخ  یهاراه   تمامی  به  ییتنها به   هک  است  سخت  ـنادان

  مربوط  شخصی  موارد  چهـ  است  انشی ز  و  سود  به خرتشآ  و  ای دن در  ه ک  را   ییزهایچ
  گر ید  با   که  هم  قدرهر   ؛بشناسد   ـمحیطش   و  جامعه  به  متعلق  موارد  چه   و  خودش  به

  هم  قدرهر  و بپردازد،  کاوش بهها آن  با و ندک یار ک هم خودش نوعهم  ِی هاانسان
  به   و   دهد   تشکیل  ایمشاوره   جلسات   و  هایی اهمگرد  و   هانشستها آن  همراهبه   که

 .بپردازد نظر  تبادل  و  بحث

  انیم  در   ،مردم  به   رحمت   و   لطف از سِر    ، متعال  خداوند   است  واجب   جه ینت   در 
ُهم    َرُسوال    فرماید:   مبعوث   را   یدا فر ا   آنان ُلو  ِمن  ِهم    َیت  یِهم    آَیاِتهِ   َعَلی  ُمُهُم   َوُیَزِکّ   َوُیَعِلّ
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ِکَتاَب  َمةَ   ال  ِحک    بخواند   آنان  بر  را   او  آیات  تا  برانگیخت،  خودشان  از  ایفرستاده ) 1َوال 
  شانفساد  آنچه  از   را   آنان  و   ( بیاموزد  یشان ه ا ب   حکمت  و  کتاب   و  گرداند   پاکشان  و

 . دهد  بشارت   است  آن  در  شانی خوشبخت  و   صلح  آنچه  به   و  ، دهد  انذار  است  آن  در

  مطلق  مال ک  از   ، بندگان  به   لطف  زیرا   ؛ است  واجب  متعال   خداوند   ی سو   از   لطف
  مهربان   و  ف یلط  ، بندگانش   به   نسبت   ـ بزرگوار  سخاوتمند   بخشایندۀ  آنـ   او  و   ،ستوا 

  مهربانی   و  بخشش  عطای   دریافت  برای  یآمادگ  و  ت یقابل  ی وقت  بنابراین   ؛است
  ساحت   در   زیرا   ؛ ند ک  افاضه   را   خود   لطف   د یبا  متعال  خداوند   ، باشد  داشته   وجود

 .ستین  نقصانی  شرمک و بخشش  در  و ندارد، راه لی بخ  هیچ او رحمت

  بر  و  دهدبرا    دستور  نیا   او  به  کسی  هک  نیست  معنا  این  به   نجایا   در  بودنواجب
  هایینسبت   چنین  از  برتر   خداوند   ؛ ندک   اطاعت  او  از  ه ک  باشد   واجب  متعال   خداوند
  سخن   نی ا   در  بودن واجب  یمعنا   شبیه   جان یا   در  بودنواجب  ی معنا  ه ک بل  است؛

  محال  کردنشجدا  و است  الزم این  ی عنی «.است  الوجود واجب  خداوند» : شماست
 «.است

 مظفر   نظر   از  لطف ۀ دقاع  توضیح
  ح یتوض  برای   و   است،  داده   شرح  را   لطف  ۀ دقاع  ی،طوالن  نسبتا    عبارت   در  مظفر  خ یش
 : است توجه قابل  زیر   اتک ن  وی هایگفته

  ریخ   ی هازه یانگ   سو   یک   از   و   دارد؛   عجیبی   عادات   و   حاالت  ه ک  است   مخلوقی  انسان   -1
  جمع   او  در   هاشهوت   و  نفس  ی هوا   و  ی نی خودب  و  ی بد   های محرک   گر ید  ی سو   از   و  ، صلح   و

 . است شده

 
 . 2جمعه:  - 1
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 . ندارد یان یپا و است یشگ یهم  ،شدهگفته  ِی انسان بعد  دو  میان کشمکش -2

گاهی   و  جهل  و  انسان،  یوتاهک  دلیلبه   -3   به را    آنچه  تواندینم  ،ق یحقا   به  نسبت  اشناآ
 . بازبشناسد ، است انشی ز  به   آنچه از است مند سود حالش

  و   ، دهد  تعلیم  را   آنان  تا  زدی برانگ   پیامبری  مردم  ان یم  در  است  واجب  خدا   بر   جه ینت   در   -4
 دهد.  هشدار آنان  به  است آن در فسادشان آنچه دربارۀ و نماید شانو تزکیه  پاک

  چنین   هک  کسی  و  است  مطلق  مالک  او  :سبحان  خداوند  سوی  از  لطف  نیا   لی دل  -۵ 
 .شود نمی  ا دج او از لطف و  دارد لطف بندگانش  به  ، دارد خصوصیتی

 احمد  ،قائم  گفتۀ  طبق نبوت 
 : است هفرمود نبوت   یمعنا  ۀدربار  احمدالحسن د یس 

  است.   مطلع  اخبار  از   ،آسمان   طریق   از   که  کسی  یعنی   دین(  نگاه  )از  نبی  ۀواژ»
 معنیبه   »نبا«  از  نه  ،است  شده  گرفته  »خبر«  یعنی  « نبأ»  از  اصل  در   نبی  کلمه

 « .یافتنارتفاع  و شدنآشکار

 . داندی م را  آسمان ی خبرها  از  یخبر  هک است  کسی ی،نب پس

 رسد؟یم انسان به  چگونه  آسمان  یخبرها  اما 

 : فرمایدمی شانیا 

  اصل   درها  آن  ۀهم   اگرچه  رسد،یم  انسان  به  یمختلف  یهاراه   از  یآسمان  اخبار»
  از  یم مستق  صورتبه   متعالوسبحان   خداوند  است  ممکن  :گردندی بازم  راه  یک  به

  یا   کند،   یوح  انسان  به  بخواهد  را   آنچه   یا   ید، بگو   سخن  انسان  با   حجاب   یا   پرده   پِس 
  طور به   تا  بفرستد  یفرشتگان  یا  یسد،بنو   انسان  وجود  ۀصفح  در  یدفرما   اراده  که  را   آنچه
 خداوند  خواست  و  ّیتمش  که  را   آنچه  هر  یا  یندنما  تکلم   انسان  با  یممستق
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 بنگارند.  او وجود ۀ صفح در است  متعالوسبحان 

ن  ِلَبَشر    َکاَن   َوَما  : فرمایدیم  متعال   خداوند
َ
َمهُ   أ هُ   ُیَکلِّ ا   ِإالَّ   اللَّ ی  و    َوح 

َ
  َوَراء   ِمن  أ

و    ِحَجاب  
َ
ِسَل   أ ِنِه   َفُیوِحَي   َرُسوال    ُیر  هُ   َیَشاء  َما   ِبِإذ    نسزد   را   یبشر   یچ )ه 1َحِکیم    َعِلي    ِإنَّ

  یا فرشته   یا   حجاب،  ی سو   آن  از   یا   ی،وح  ۀ یلوسبه  مگر   ید بگو  سخن   او   با  خداوند   که
  و   مرتبهبلند   او  که  یدرستبه   کند.  یوح  او  به  بخواهد  هرچه  او  فرمان  به  تا  بفرستد

 است(.  یمحک 

  و   یاسترؤ  یدند  صورتبه   یگاه  نوشتن،  یا  یوح  گفتن،سخن   ینا   ۀیوش  اما
 . یداریب  در  مکاشفه صورتبه  یگاه

  انسان   اگر  و  است  یجسمان  عالم   با   متفاوت   ارواح،  عالم   یرا ز   مکاشفه؛   گویممی
  ی جسمان  عالم   ین ا   حجاب  یدبا  ،یابد   اتصال   آن  به   و  شود   مطلع   ارواح  عالم   از   بخواهد

 « شود[. ]کشف  برود کنار  او از

  خواهد   روشن  که  طور  همانـ  چراکه  ؛ شودیم  روشن  مکاشفه  و  رؤیا  تی اهم  ترتیب  این  به
 . دارد نبوت مقام و نبوت   با  یتنگاتنگ  ارتباط  ـشد

 دارد؟می  گسیل هاانسان  سویبه  خداوند  را  پیامبری   هر ایآ یول

گاه  بیغ   یخبرها  یبرخ  از   و  برسد   نبوت   مقام  به  تواندیم  انسان  ا یآ  گرید   عبارتبه    ی آ
 ؟ نفرستد مردم سویبه   را  او خداوند لیو  شود

 فرماید: می شانیا 

  چه  بلکه   ؛شوند  فرستاده  متعال   خدای  جانب  از   حتما    هانبی   تمام   نیست  الزم»
  متعال وسبحان  خداوند  ولی  ،است   داشته  وجود  نبی  یک  از  بیش   زمان  یک   در   بسا
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  ؛ دهدمی  قرار هاانسان دیگر  وها آن بر  حجت را  او و فرستد می را ها آن  از یکی فقط
  است،   بوده   ایشان  برتریِن   برگزیده، ها  آن   بین  از  را   او  خداوند  که  شخصی  این  طبیعتا    و
  عالم   از   آنچه   به   را   او  خود  فضل   به   و   بخشدمی   عصمت  را   او  متعالوسبحان   وندخدا   و

گاه  دارد  نیاز  غیب  سازد. می آ

 ِب   َعاِلُم َغی  ِهرُ   َفلَ   ال  ِبِه   َعَلَی   ُیظ  َحدا    َغی 
َ
َتَضَی   َمِن   ِإالّ   *   أ ُلُك   َفِإّنهُ   ّرُسول    ِمن   ار    َیس 

ِن   ِمن هِ   َبی  ِفهِ   َوِمن    َیَدی   کسهیچ   بر   را   خود   غیب   و  غیب،   دانای   )اوست 1َرَصدا    َخل 
  رویپیِش   از   او  برای   که   باشد  خشنود   او  از   که   ایفرستاده  آن  بر   مگر  سازد، نمی   آشکار

 گمارد(. می  نگهبانی سرشپشِت  و

  پیامبر   این   برای  را ها  آن   خداوند   که   هستند  فرشتگانی  همان  ]نگهبانان[   اینان
َبات    َلهُ   فرماید: می   ُمسّخر  ،لمرَس  ن  ُمَعقِّ ِن   مِّ هِ   َبی  ِفِه   َوِمن    َیَدی  َفُظوَنهُ   َخل  رِ   ِمن    َیح  م 

َ
  أ

  آیند،می  سرشپشِت   و  روبه رو   از   خدا   امر   به  پیاپی   که  است   فرشتگانی  را   )آدمی 2الّلِه 
 کنند(. می شا نگهبانی

  را  او سبحان خداوند  امر به  تا  گیرندمی  قرار سرشپشِت  و روبهرو  فرشتگان،  این
  این  بدارند.  محفوظ  شانباطل  سخنان  و  القائات  از   و  جن،  و  انس  شیاطین   شّر   از

  هنگام   به   آسمانی   پیام   در   شیاطین   القائات   یا   مداخله  از   مانع   فرشتگان،   نگهبانی
  و  صحیح  آسمانی  پیام  ترتیب  این  به  و  شود،می  جسمانی  َپست  عالم  این  به  آن  نزول
ِتیِه  ال  رسد:می  مرسل پیامبر  به  شیطان تئاالقا و  شبهه از  دوربه  و سالم

 
َباِطُل  َیأ   ال 

ِن   ِمن   هِ   َبی  ِفهِ   ِمن    َوال   َیَدی    راه  او  به   باطل   روی، پیِش   از   )نه  3َحِمید    َحِکیم    ِمن    َتنِزیل    َخل 
ا   است(،   ستوده  و  حکیم   خداوندی  جانب از  شدهنازل   سر.پشِت  از  نه  و  یابد  ُن   ِإَنّ   َنح 
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َنا ل  َر   َنَزّ ک  ا   الِذّ   نگهبانش   خود  و  کردیم   نازل   خود  را   قرآن  )ما 1َلَحاِفُظوَن   َلهُ   َوِإَنّ
 هستیم(. 

  یافتند،   دست  نبّوت  مقام  به  زمانی  مقطع  یک  در  که  کسانی  یا  انبیا  از  دسته  آن  اما
  خدای   عبادت  و   طاعت  آوردنجابه   از   پس  سبحان  خداوند   اذن  به  که  کسانی   یعنی

  دست   آسمان  اخبار   به  زمانی،  ۀدور   یک  در  هاآسمان   ملکوت  به  ارتقا  و  متعال
  پیامبرِ   این  ۀواسطبه   که  امتحانی  در  که  هستند  کسانی  جزو  نیز  اینان  ند،ا ه یافت 

  شوند. می  داده  شرکت  ،است  شده   داده  ترتیب  دیگران  وها  آن  برای   شدهفرستاده 
  در   را   ایشان  سبحان،  خدای   زیرا   ، باشد  ترآسان   باید  دسته  این   برای   امتحان  قاعدتا  
گاهی  پیامبرش  شدنفرستاده   به   باالتر  ایمرتبه    حال   هر   به  ولی  ؛است   فرموده  عطا  آ

  مرتبه   در ها  آن  ایمان  تا  بماند  باقی ها  آن   برای  جهل  کمی  مقدار  امتحان،   برای   باید 
ِکَتاُب   َذِلَك   *  الم  باشد:  غیب  به  ایمان  بر اساس  معین،  مقامی  و َب   ال  ال    ِفیهِ   َری 

ی ِقیَن   ُهد  ُمَتّ ِذیَن   *   ِلل  ِمُنوَن   اَلّ ِب   ُیؤ  َغی  لةَ   َوُیِقیُموَن   ِبال  ا  الَصّ َناُهم    َوِمَمّ
 
 2ُینِفُقوَن   َرَزق

  را   پرهیزگاران  نیست،  شکی  هیچ  آن  در  که  کتابی  همان  است  این  *   میم  الم  )الف
  آنچه   از   و   دارندمی  پا   به   را   نماز   و   آورند می   ایمان  غیب   به   که   کسانی   *   راهنماست 

 کنند(.می انفاق  ایمداده  شانروزی 

  چراکه  ؛ایشان  برای   است  حقی   دارند   مردمان  دیگر   از ها  آن  که   تمایزی   این   البته
  ولی  ؛بودند  شده  متمایز  دیگران  از  خود  پیشین  عبادات  و  طاعات  دلیلبه   ،عده  این
  ۀ هاوی»  در   کند  پیشه   کفر   )خودبینی(   ت انانیّ   و   حسد   دلیلبه   ایشان   از   کسی  اگر

  اتفاق   باعورا   بن   بلعم  برای  قضیه  این  که  طور   همان  ؛کندمی   سقوط  )جهّنم(  «جحیم
گاهی  آسمان  اخبار  برخی  از  او  افتاد.   رسالت   ،خداوند  جانب  از  هرچند  و  داشت  آ
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  عذری  را   شبهات   و   ورزید   کفر   موسی  رسالت   به  ، دانستمی   را   موسی  حضرت
  عبادت   و   طاعت  و   کند   سقوط   جحیم   ۀ هاوی  به   شد   باعث   که   داد  قرار   خود   طسقو   برای

  به   الله(ه )لعن  ابلیس  وقتی   که   طور  همان  ؛ باشد  نداشته  حالش  به   سودی  او  پیشین 
  وی   به  کمکی  او  پیشین  عبادات  و  طاعات   ، ورزید  کفر  بود   مرَسل  پیامبری   که  آدم

  جمله   از  ، رفتمی  شمار  به  فرشتگان  طاووس  کهآن  از  بعد   ترتیب  این  به  و  نکرد
   . شد خداوند  مخلوقات  ترینزشت

  را   اعظم   اسم  باعورا(   )بلعم   باعورا ابن   که   است  آمده   چنین   هاروایت   از   برخی  در
 1« . ...دیدمی را  عرش زیر  و دانستهمی

 شدیم:  متوجه  پس

  و  ؛ باشد  شده   فرستاده   مردم  سویبه   خداوند   ی سو   از   پیامبری،   هر   ندارد   ی ضرورت  :الف
  آنان   بر  خداوند  فضل  هب  و  برسند  نبوت  مقام  به  تا  است  باز  مردم  یبرا   وتک مل  درب  یعنی  نیا 

گاه مکاشفات(  و ها رؤیا)  خدا  یوح یها راه وسیلۀبه   آسمان ی خبرها از   نی ا  واقع در .شوند آ
 .است سرشته  آن بر  را  آنان شانردگار پرو   هک است وضعیتی  همان

  ی سو   از  آنان  میان  از  هک  یحجت  یول  ؛شوند   جمع  زمان  کی  درتوانند  می  ینب  ینچند  :ب
  و آنان بر  هک ستاو و ،هستند او به  حجوجم گرانید و ،است یک ی شودیم فرستاده  خداوند

  ممعصو  یا گونهبه  را   او  خداوند  و  است  آنان  ِن یبرتر   او  قطعا    و  ؛است  حجت  مردم  همۀ  بر
 .بردینم  رونیب  حق  از و  ندکینم وارد باطلبه    را  مردم هرگز هک گرداندمی

  مراقبت  توسط   خاص   طور به   ( خدا   ی سو   از   شدهفرستاده   ، فهیخل  ، حجت )  ی نب  ن یا   : ج
  ن یاطی ش  دخالت  از   مانع  که  فرشتگانی  است؛  شده  احاطه  سرشپشِت   از  و  روروبه   از  فرشتگان

  رسند یم  نبوت   مقام   به   هک  یگر ید  افراد  اما   . برسد  ح یصح   لک شبه   یسمانآ  الت سر   تا   شوندمی
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ها  آن   نگهدارندۀ  و   عاصم  شده[فرستاده   ]شخص   او  دلیل  نی هم  به  ؛ ندارند  وضعیتی   چنین 
 دیگران  یول  است[؛   شده  داده  اش]وعده   است  میعاد   او  دلیل   ن یهم   به   شود؛می   شمرده

  دلیل   نی هم  به  .است  شده   گرفته  آنان   از  مقام  ن یا   نداه داد  انجام  هک  ییارهاک  خاطربه 
 است:  هفرمود شانیا 

  دستنبّوت    مقام  به  زمانی  مقطع  یک  در  که  کسانی  یاانبیا    از  دسته  آن  اما»
  عبادت  و   طاعت  آوردنجابه   از   پس  سبحان  خداوند  اذن  به   که   کسانی  یعنی   یافتند،
  دست   آسمان  اخبار  به  زمانی، ۀ  دور   یک   در   هاآسمان  ملکوت   به  ارتقا   و  متعال  خدای

این  واسطبه   که  امتحانی  در  که  هستند  کسانی  جزو  نیزاینان    ند،ا ه یافت    پیامبرِ ۀ 
 ..« .شوندمی داده شرکت ، ترتیب داده شده است دیگران و ها آن برای  شدهفرستاده 

  ی حت  و  ، است  برقرار  (شدهفرستاده   ِی نب)  خدا   ۀفیخل  ۀواسطبه   امتحان  ابد   تا  و  شهیهم   :د
گاه آسمان  ی خبرها   ی برخ  از   و  رسند ی م  نبوت  مقام  به  هک  کسانی   او  وسیلۀ   به  نیز  شوندیم آ
گاه   .شوندمی  آزموده   مجبور ها  آن   هک  ستین  معنا  نی ا   به  آسمان  خبرهای  برخی  ازها  آن  بودنآ

  ، ب یغ  به   مانیا   برای   و   باشد   داشته   وجود   ی امتحان  د یبا  هک بل  ؛ هستند  او  به   آوردنایمان   به
  تر آسان  باید   افراد  نیا   مانی ا   قاعدتا   ،بله  .ردیبپذ   را   آنان  مانیا   خداوند  تا  باشد  موجود  ساحتی

 بود.  خواهد سخت کنند  سرپیچی  که  آنان از  ایعده   عقوبت یول ،باشد  دیگران از

 نبوت  و  ایؤ ر تنگاتنگ   ارتباط
 : فرمایدمی احمدالحسن د یس 

کنده  قرآن»   به   جمله   از  انبیا،  به  رؤیا  طریق  از  متعالوسبحان  خداوند  وحی  از  آ
 ...  است یوسف  و محمد ، ابراهیم

  کرد   تصدیق   را   رؤیا   که   جهت  این  به  را   ابراهیم   حضرت  خداوند،   سپس
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د    ستاید:می
َ
َت   ق

 
ق َیا  َصدَّ ؤ  ا   الر  ِزي  ِلَك َکَذَٰ   ِإنَّ ِسِنیَن   َنج  ُمح    تصدیق  را   )خوابت 1ال 

 [ ... ]  دهیم(می پاداش  چنین را  نیکوکاران ما  و کردی

  از   پس  هم  و  ارسال  از  قبل  هم  ،پیامبران  رؤیاهای  که  باشیم  هداشت   توجه  باید
  طریق  ازها  آن   به  متعالوسبحان   خداوند  وحی  ،دیگر  عبارت به   ؛ است  بوده   ارسالشان

  از  یکی   که   (رؤیا)   روش  این  نیز  پیامبری   بهها  آن  ارسال   از  پس   حتی   و  شد   آغاز   رؤیا
   نشد. قطع  ست،هاآن  به  الهی وحی هایروش

  و   دیدمی   رؤیا  ،پیامبری   به  ارسالش  و  بعثت   از  پیش   محمد  خدا   فرستادۀ
  و  پیامبران  اگر  پیوست. می   واقعیت   به   بود   دیده  خواب   در  حضرت  که   طور   همان

  و   آوردندنمی   ایمان  دیدندمی  خواب  در  ارسالشان  پیش  که  هاییرؤیا  به  مرسلین
  الهی  قرب  و عالی مقامات  آن به   کردند، نمی  عمل   آن مضمون  به   و  تصدیق  را ها آن
  رسالت  مقام  رایب  را ها  آن  وندخدا   اصوال    و  رسیدندنمی   یافتند  دست  بعدها  که

د    گزید:برنمی 
َ
َت   ق

 
ق َیا  َصدَّ ؤ  ا  الر  ِزي   ِلَك َکَذَٰ   ِإنَّ ِسِنیَن   َنج  ُمح    ق یتصد   را   )خوابت  ال 

 دهیم(. می  پاداش را   نیکوکاران چنین  این  ما و  نمودی

  را ها  آن   و  آوردندمی   ایمان  نیز  بودند ها  آن   با   که  نیمؤمنا   های رؤیا به حتی  هاآن
  اصحاب   که   هاییخواب   از   صبح،   نماز   از   پس   محمد   حضرت   کردند.می   تصدیق 

  این   شنیدن   گویی   ؛ ورزیدمی   اهتمام ها  آن   شنیدن  به   و   فرمودمی   پرسش  دیدندمی
   ...  بود الهی عبادت  و ذکر ها،خواب

  به   صبح   روز   هر   خدا   »رسول   فرمود:   است،  شده   روایت   رضا  امام  از
  حضرت،  مقصود  و  هست؟   ای(دهنده )بشارت   مبّشراتی  آیا   فرمود:می   خود  اصحاب

 2« .بود  رؤیا
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  آن   از   دانست.می  پیامبری   های بشارت   از   یکی  را   رؤیا   محمد  حضرت   حتی
گاه  فرمود:  است،   شده   نقل  حضرت   باقی   چیزی   پیامبری  های بشارت   از   که  شید با  »آ

 1« .شودمی دیده او دربارۀ  یا  بیند می  مسلمان که  ایصالحه  رؤیای  جز  است نمانده

 خدا   رسول  از  آورد.می   شمار  به  «نبّوت»  را   صالحه  ی رؤیا  حضرت،  حتی
رات   مگر  نیست   نبّوتی   من   از   »پس  فرمود:   است،   شده   روایت  مبشِّ

  »رؤیای   فرمود:  چیست؟   مبشرات  خدا،   رسول  ای  شد:   گفته   «.ها(دهنده )بشارت 
 2«.صالحه

  و خدا  جانب از بشارتی صالحه،  »رؤیای  که:  است آمده حضرت آن  از همچنین 
 3« .است نبّوت   از بخشی

  پیامبری   »از  اینکه   بر   مبنی   حضرت  فرمایش   که   داشت  توجه   نکته   این  به  باید 
  ی رؤیا  هرکس  که  نیست  معنا  این  به  صادقه«  یرؤیا   جز   است  نمانده  باقی  چیزی 
  ی رؤیا  که  است  آن  مراد  بلکه  ؛ ستا   وندخدا   جانب  از  شدهارسال   نبِی   ببیند  ایصادقه 
 است.«  آمده  بیننده   برای   هاآسمان  ملکوت  از  که  است  درست  خبری  واقع  در  صادقه

 : کنیممی  ملحظه فیشر  متن  ن یا  در
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  و  قبل  ا یانب  دلیل  نی هم   به   .است  ردهک  آغاز   رؤیا   با  را   ش یا یانببر    خود  یوح  خداوند  -1
 . دندیدیم یی هارؤیا ،شدنشانفرستاده  از  بعد

  ا یانب  اگر  و  است،  کرده  شیستا  و  مدح   ،رؤیاها   قیتصدجهت  به   را   خود  یای انب  خداوند  -2
  ن ی ا   به  کردندنمی   عمل ها  آن   به  و  ق ی تصد  را ها  آن  و   باور   را   هارؤیا  شدنشان فرستاده  از  قبل 
 . دندیرسی نم سبحان خداوند قرِب  و متعالی مقام

  به   و   ؛ردندکی م  ق یتصد  را ها  آن  و   داشتند   مانیا   هم   نا مؤمن  ی ها رؤیا  به   حتی ها  آن   -۳
  اجزای  از   ی بخش  عنوانبه را    آن  ارزش   و  ، د یورز یم  اهتمام   آن  به   کریم  پیامبر   دلیل   ن یهم

 .است فرموده   روشن نبوت 

   شود.ی م ارک آش نبوت   با  رؤیا  تنگاتنگ   ارتباط ترتیب  این  به

 است حق   دعوت ل یدل از  یک ی صادقه  یها رؤیا
هماننِد    و  است   نبوت  اجزای   جمله   از   رؤیا   ه ک این  بر  کنندمی   داللت   ی ار یبس  ثیاحاد

  آخرالزمان خصوص در  و  ،کندی م صحبت  اشبنده   با  آناز طریق  پروردگار ه ک است کلمی
 . ستین دروغ زمان  آن در  مؤمن  یرؤیا   که شده روایت رؤیا  دربارۀ  خاص  طوربه 

جزئی    ،آخرالزمان  در  او  یرؤیا   و  مؤمن  رأی »  :فرمود  است،  شده  روایت  صادق  امام  از
 1« است. نبوت  جزء هفتاد  از

  احمد  از دارد.  ارتباط االمرصاحب  با رؤیا هک است شده  روایت تیهدا  امامان از حتی
  ۀدربار   الرضای موس  بن  یعل  الحسنابو   از  : گفت  است،  شده  نقل  نصرو اب  بن   محمد  بن

  م ی بده  شما  به  دیخواهیم   هک  را   آنچه   اگر»  فرمود:  سپس  وکرد    مکثی  شانیا   . دمیپرس  رؤیا

 
 .۵۸ ح ۹۰ ص ۸ج  ی:کاف - 1
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 1[.« افتدی م خطر در  جانش ] شودیم گرفته  امر این  صاحب گردن و شودی م شرّ  تانیبرا 

  تمام   از  م ینکی م  مطرح  محمدآل   یمانی  تی حقان  دلیل  عنوانبه   را   رؤیا   ما   ی وقت  البته
  کنیم می   صحبت  ییهارؤیا   دربارۀ  خاص  طوربه   هک بل  کنیم؛ ی نم  صحبت  هاخواب  و  ها رؤیا

رؤیاها،    زیرا   ؛ دارند  ی متک ح  هک   و   ، است  مانه یک ح  ،خدا   لمات ک  و  هستند   خدا   لمات کاین 
 : که است ن یا  ما مقصود و منظور  نی بنابرا  ؛ است دوربه   بسی تعالیحق  ساحت از تهسفا

  مثل)  باشد  داشته  وجود  خداوند  یسو   از  یگواه  و  شهادتها  آن   در  هک  ییها رؤیا  -۱
  طبق   زیرا   بدهد؛   ص یتشخ  را   خدا   ۀ فیخل  مصداق   ، رؤیا  ۀنندی ب  و  ( باشد   آن   در   معصوم   هک نیا 

 شود.نمی   گرجلوه   ن یمعصوم  صورتبه   طان یش  سنی[   و  ]شیعه  هفرق  دو   هر  از  شدهوارد   متون

  بوده   اطلعبی   آن   از  رؤیا   صاحب   هک  د ن باش  داشته   خود  در   خصوصیبه   نمادِ   ، ها رؤیا  ای   -۲
  و   تیحقان   شناخت   به  خدا،  ۀ فیخل  توسط   فرد   ن یا   ی برا   رؤیا  این   ر یتعب   ترتیب   این   به   .است

 ند.کی م کمک  فرد  نی ا  برای  خدا  ۀفیخل  درستی

  در   که  وسفی  ۀسور   یعنی  ؛چرخدی م  نکته  دو  همین   محور  بر  قرآنی  کامل  سورۀ  یک
  را   رؤیا  ه ک  است  پیامبر  عقوب ی  ن یا   .خداست  جانشین   و  فه یخل  ص یتشخ   ل یدل  ، رؤیا  آن

  زیرا   ؛ کندمی   منع   برادرانش  ی برا   آن  ردنکف یتعر   از   را   وسفی   پسرش   و   داندی م  ن یچننیا 
  :است  پدرش   یوص  و  خدا   ۀ فیخل  وسف ی   د نبفهمها  آن   شودی م  باعث   آنان  ی برا   کردنشبازگو 
 اَل
َ
ُصص    اَل   ُبَنی  یا   ق یا   َتق  َوتِ   َعَلی  کُرؤ  ا ک  کلَ   یُدوا ک َفی  کِإخ  یَطاَن   ِإنَّ   ید  َساِن   الشَّ ن  ِ

  َعُدو    ِلْل 
  ایحیله   را   تو   ه ک  ن،ک م   ایت ک ح  برادرانت   برای   را   خوابت   ، کم پسر   ای   گفت:) 2ُمِبین  

   (. ارک آش است  دشمنی را  آدمیان شیطان  زیرا  ؛ اندیشندمی

   اند:افتاده  اتفاق  شریف راه  همین  طریق از  زیر  رخدادهای

 
 . ۱۰۴ ص :الدرجاتبصائرمختصر  - 1
 . 5یوسف:  - 2
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 .یر ک عس حسن  امام با شدنشقرین  و  نرجس سیده  آمدن (الف

  او  دنیرسشهادت به  و  نیحس  امام  یار ی  یبرا   ینصران  وهب  شدنت یهدا   (ب
 .عاشورا  روز  در شانیا  همراهبه 

   .رضا امام  به  ه یواقف از یبرخ شدنتسلیم   (ج

  و   جناده   بن   جندب   و  عاص   بن   د یسع  بن   خالد   مثل  صحابه   از   ی برخ  آوردن اسلم  (د
 .گرانید

  راه  ، رؤیا  ه ک  دارند   ک ش  گرانید   و  افراد   ن یا   آوردنمان ی ا   به   نسبت   نا ر ک من  امروز   ایآ
 بود؟!  خودشان زمان در او  به  آوردنایمان  و ان آن برای  خدا  ۀ فیخل ص یتشخ

  خدا   ۀ فیخل  سوی به   صاحبش  شدنت یهدا   در   آن  ر یتعب  ، دارد  نمادی   خود  در   ه ک  ییرؤیا   اما
  با  را  شیخلفا خداوند هک است یاله بینات از یک ی رؤیا  لیوأت  و ریتعب  خود  حتی و ؛دارد نقش

  نکته   نیا   .مینکیم  مطالعه  وسفی  ۀسور   در  ما  هک  است  اینکته   ن یا   .فرمایدمی  مبعوث  آن
  میزان  همان  به  ،کندمی  آشکار  مردم  یبرا   را   او  تیحقان  و  خدا   ۀفیخل  علم  هک  قدرهمان

 .سازدمی  برمل همگان یبرا   را ها آن نادانی و جهل و مفتضح،  را  عمل یب  یعلما 

  بسیار   را   اشبیننده   و  ،نهفته  آن  در   رازهایی  و  رمز  و  نمادها  قطعا    هک  د ید  یی رؤیا  مصر  زیعز 
  گفتند: ها  آن   هک  بود  نی ا   پاسخ   رد.ک  عرضه  زمان  آن  ی علما  به   را   آن  او  بود.  انداخته   دردسر  به
 اُلوا
َ
َغاُث   ق ض 

َ
َلم    أ ح 

َ
ُن   َوَما  أ ِویِل   َنح 

 
َلِم   ِبَتأ ح 

َ   آشفته   هایخواب  هااین  گفتند:) 1ِبَعاِلِمیَن   اْل 
گاهی  هاخواب  این   تعبیر   به   را   ما  و  است   نیز   آنان  شبیه  نندگانکاعتراض   از   یبرخ  و  ؛ (نیست  آ

اُلوا   َبل    کردند: می   اتخاذ   را   گیریموضع   همین 
َ
َغاُث   ق ض 

َ
َلم    أ ح 

َ
َتَراهُ   َبِل   أ ِتَنا   َشاِعر    ُهوَ   َبل    اف 

 
یأ   َفل 

ِسَل   َماک   ِبآیة   ر 
ُ
ُلوَن   أ وَّ

َ   ه ک  است  دروغی  حتی  یا  است،   پریشان  هایخواب  نه،   گفتند: ) 2اْل 
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  بود  شده  داده  پیشین  پیامبران به هک  گونهآن  از   ما  ایبر   پس است.  شاعر  یک  او  یا   ، بنددمی
  ردند ک ن بسنده خود نادانی و جهل  برابر  در وت ک س به  ،علم  انیمدع یعنی ؛ (بیاورد  ایمعجزه

  ها رؤیا  ه کیگانه شخصیتی    گفتند ی م  ه ک بل  ؛ دانندی نم  را   هارؤیا   ل یوأت  بگویند   فقط   اینکه   به   و
  پس   ،است  شاعر  و  گودروغ  ، دارند  یشنو حرف  او  از  مردم  و  کندمی   ریتعب   بینندگانشان  برای  را 
   .دینده   گوش سخنانش  به

  حق   برخلف  که  رسید  یاهاییؤر  ادعای   با   پردازیدروغ  و  گوییگزافه به  ها  آن  کار   هک بل
  از  مردم  بازداشتن  و  ،بزرگ  یاله  راه  نیا   کردنمشوش  آنان،  ارک  نی ا   علت  و  بودند؛
 . بود اشفه یخلبرای   خدا  یگواه و شهادت  ق یتصد و  خدا  لماتک به  سپردنگوش

 ا یانب بعثت  علت
  علت   ـدیدیم   تر پیش  که   طور   همان ـ   گرانید   و  مظفر   خ یش   مثل   آنان،   از   ای عده به نظر  

  به   نظام  رساندن  ،هدف  هک است    این  دیگر  یبرخنظر    است.  بوده  لطف  ۀقاعد  ایانب   بعثت
  علت   حق،   سویبه   مردم  هدایت  دیگر  ایعده   نظر   به  است.  ن یزم  ی رو   عدالت  ییبرپا   ا ی  مردم
  آنان  ارسال   علت  آتش   از   نجات   و   بهشت   با   ی رستگار   گروه  ن یچهارم  نظر   به   و   است؛   بوده 
  و   شناخت  گروه  ششمین و  بوده،  مردم  به  رساندن  و  تبلیغ  گروه،   نیپنجم  نظر به  است.  بوده

 ترتیب.   همین به  ... و اند؛دانسته  علت را  خدا  معرفت

  »نص ها  آن   راگاینکه    و   ؟ دارند  هایشانگفته   ی برا   یلیدل   ای آ  بپرسد:  آنان  از  کسی  اگر   حال
 .اول نکتۀ  این  ؟است متفاوت نظراتشان  چرا  پس رند، دا  اختیار  در م«ک مح ی تیروا  ا ی هیآ

  رویۀ  طبقـ   مردم  چرا   ، است  بوده  الذکرفوق   نظرات  از  یک ی  هدف،  اگر  : دوم  نکتۀ
  را ها  آن  که   مانند می  باقی  اندک  تعداد   تنها   و  وند شیم  خدا   ی خلفا  راه   سد  ـشانهمیشگی

  به   ننهادنگردن  و  ،یاله  یخلفا   به  مردم  اوردنینن مایا   باها آن  نظر به ایآ  ؟نندکی م  قیتصد
  ی اجرا   برای  الهی  خلفای  توانایی  عدم  ایها  آن   توسط  نشدنت یهدا   ای  ، خلفا  ۀیکتز   و  هاآموزه
  این   است؟!  نشده   برآورده  آنان  بعثت  از  هدف   ـمردم   نپذیرفتن  دلیلبه ـ   یاله  عدالت  ا ی  نظام



 189 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

  برپایی   نند، ک  اطاعت   او  از   مردم   و   ند ک  دا یپ  ن یک تم  ن یزم   در   خدا   ۀ فیخل  اگر   ه ک  است   درست
  داد؛   خواهد  رخ  قطعا    هک  است  اتفاقی  مردم،  نجات  و  یر یادگی  و  مردم  تیهدا   و  یاله  عدالت

دلیل  به   ام« ام  ای  فرستاده  ای  ینب»  راگ  و  است؟   بوده  الهی  خلفای   بعثت  از   هدف   ،ن یا   ایآ  یول
  دا یپ   نی ک تم  گری،تیهدا   از  آنان  بازداشتن  و  مردم  توسطها  آن  نپذیرفتن  و  یاران  مبودک  ای  نبود

 ! خدا  بر پناه  است؟! بوده غرض و هدف  بدون شانبعثت آیا  ، ندک ن

  هدف   .دارد  وجود  تفاوت  هدف،  شدنمحقق   و  هدف  میان   اینجا  در   شود:   گفته   بسا  چه
  یول  است،   بوده  شدهگفته   دیگرِ اهداف    ...  ای  ت یهدا   ا ی  تعلیم  ای  عدالت  ییبرپا   ای انب  بعثت   از
  جه ینت در  یعنی  : مییگویم  صورت این  در  . باشد  نشده محقق بساچه   مردم نپذیرفتن لیدلبه 

  سخن   آنان   هدف   نشدنی عمل  علت   ۀ دربار   اینجا   در   ما  ولی  ؛ است  نشده   محقق   هدف، 
  مت ک ح  با  سبحان،  خداوند  یارها ک  که  مداری   تمرکز  نکته  این   بر  بیشتر  بلکه  ،مییگوی نم

  از  وجههیچ به  که  طوریبه  ؛است  همراهشان  به   آن فرستادگان،  اهداف  و  ،شودیم  ف یتوص
   .کند توجیه  را  آن است ه نتوانست  خباز ی آقا هک اینکته  شود؛ نمی  جدا ها آن

  کی   در   را   (امامان  و  فرستادگان   و  ا یانب )  ی اله  یخلفا   بعثت   از   هدف   ، حی صر   متن   :سوم
 تعالیحق   نندگان.کار ک ان   و  گیرانبهانه   ۀ بهان  و  عذر   بردنن یباز   یعنی   ؛ دنکی م  ان یب  لمهک

ِریَن   ُرُسل    : فرمایدمی ِذِریَن   ُمَبشِّ اِس   وَن ک ی  ِلَئلَّ   َوُمن  ِه   َعَلی   ِللنَّ ة    اللَّ دَ   ُحجَّ ُسِل   َبع  هُ   اَن کوَ   الر    اللَّ
ا  ا ک َح   َعِزیز    خدا   برابر   در   را   مردم   ،پس   آن   از  تا   ، دهندهبیم   و  دهنده مژده   )فرستادگانی  1یم 

  اد یز   بن   لیم ک  به  یسخن  در  نیمؤمنالر یام  (. است  یمک ح   و  پیروزمند   خدا   و   نباشد،  حجتی
  مشخص   ارِ ک آش  ا ی  که   شود،نمی   ی خال  خدا   حجت   از   ن یزم  سوگند،   خدا   به   . یبل»  فرمود: 

 2«د. ننشو  باطل  خدا  روشن ل یدال  و ها حجت  تا مخفی؛  ترساِن   ای است

  ناتوانی  و  نقصان  دلیلبه   قطعا    ،فرستادگان  برابر  در  مردم   گیریموضع   لیدل  علوه،به 

 
 . 165نساء:  - 1
 .ادیبن ز  لی به کم  های امام علیاز گفته، البلغهنهج - 2



 انتشارات انصار امام مهدی ................................................................................................................................. 190

  روشن   ل یدال   همراهبه ها آن  ه ک  ی حال  در   باشد،  چنین  چگونه  و   است؛  نبوده  آنان   های حجت
  نا ل  رَس اَ   است:   شده   رارک ت  تابش ک  در   خداوند   سخن   این   بسیار   چه   شوند؟! ی م  مبعوث   خداوند

  ه ک  بنگر   یا جه ینت  به   یول  ؛ (م یفرستاد   روشن  لیدال   با  را   خود   فرستادگان)  اتنَ یِّ البَ بِ   ا نَ لَ ُس رُ 
  و  ممانعت  و  فرک  فرماید:می   رکذ  روشن  ل یدال   با  فرستادگان  آمدن  از   پس  سبحان  خداوند
 ...و ردنکمسخره

  ، است  ردهک  روشن  گفتهپیش   تیروا   و  هیآ  هکـ   خدا   یخلفا  بعثت  از  هدف  که  نیست  پوشیده
  باشند   آورده   ایمانها  آن  به مردم  چه  ؛است   شده  حاصل  ـنایجوبهانه  ۀبهان  بردنن یباز   یعنی

  داده  ترجیحها  آن   به  را   فانی   دنیای  این  چه  و  باشند  داده  یاری   را   او  چه  باشند،   نیاورده   چه  و
 . میار زرگک ش حال همه در را  خدا  و  باشند؛

 اهپرسش
 ست؟ی چ  ایانب  بعثت   علت مظفر خی ش نظر به  و ؟ ستیچ نبوت  یمعنا  -۱

  فرستادگان   و  ا یانب   بعثت   ی برا   ی علت  عنوانبه   ه ک  را   لطف   ۀقاعد  خلصه،   طوربه   -۲
 . دهید توضیح اندکرده  مطرح

گاه  ی آسمان  ی خبرها  از ها  آن   طریق   از   انسان  ه ک  ییهاراه  و   نبوت   از   قائم   ر ی تفس  -۳   آ
 ست؟ یچ شودیم

 .د یده ح یتوض  فرستد؟ ی م مردم سویبه   را  پیامبری هر  خداوند ایآ -۴

 دهید.  شرح دارد؟ وجود  یارتباط نبوت   و رؤیا میان  ا یآ -۵

 ؟ ستیچ ما منظور « است حق شناخت  لیدال  از  یک ی رؤیا » م ییگویم ی وقت -۶

 ست؟ یچ فرستادگان  و ای انب بعثت یقیحق علت  -۷

* *   * 



 م یالّرح الّرحمن الله بسم

 ن یالعالم رّب  لله  الحمد و

 ما ی تسل سلم  و  نیی المهد و ة واالئم محمدآل  و محّمد  ی عل الله یصلّ  و

 : متن

 ایانب ۀمعجز  ۀدربار  ما ۀدیعق - ۱۵

 ای انب ۀمعجز ۀدربار  ما ۀدی عق -۱۵»

  فرستاده   و  هدایتگر   عنوانبه را    شخصی  متعال  خداوند  یوقت  :می دار   اعتقاد  ما
  دقیق   طوربه   را   خلق   و  ، ندک  یمعرف  را   او  تیشخص   دیبا   ندکی م  معین  خلقش  برای

 کردنکامل   و  لطف  کردنتمام   جهت بهـ   کار  این  و  نماید؛  ییراهنما   وی   به و مشخص  
تا    شودمی   انجام  او  رسالت   برای   یحجت  و  ل یدل  داشتنمقرر   طریق   از   تنها   ـرحمت 

 .ندک اقامه  آنان برای  را ]حجت[  آن

  صادر   موجودات  ر یمد  و  مخلوقات  خالق  از  فقط  هک  باشد  ایگونهبه   دیبا   لیدل  نیا 
  ه فرستاد  ن یا   دست  به   را   آن  خداوند   باشد.   ی بشر   های یی توانا  از   فراتر   ی عنی  ؛شودیم

  «»معجز  یلدلاین    باشد.  او  سویبه   نندهکییراهنما   و  او  شناسانندۀ  تا  کندمی   جاری
  آوردن  و  آن   یاجرا   از  بشر   ه ک  است   صورتیبه   زیرا   ؛ شودمی   نامیده  « معجزه»  یا

 است.  ناتوانش  همانند

  مردم،   بر   حجت  ۀ اقام  ی برا   تا   باشد   داشته  یامعجزه   د یبا  نبی  ه ک  طور  همان
  مردم   میان  در  اعجازگونه  ایپدیده   باید  معجزه  این   ناگزیر   ، ند ک  ظاهر   آنان   یبرا 
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  چه   باشند،   ناتوان  شآوردن  از   زمان  آن  در   فن   اهل  و  دانشمندان  که   صورتیبه   ؛ باشد
  فرد   ن یا   ی سو   از   نبوت   یادعا  همراهبه   د یبا  معجزه  ن یا   البته   مردم.   گرید  به  برسد
  ن یا   امثال  یوقت  باشد.  همراهشبه   یلیدل  و  حجت  و  ش،یادعا  ایبر   یلیدل  تا  باشد
 العاده خارق   و  یت،بشر   توان  از  باالتر   شودیم  دانسته  ، شدند  ناتوان  آن  آوردن  از  افراد
  ۀ محدود  و  سطح  از  باالتر  معجزه،  صاحب  شودیم  دانسته   جه ینت  در   ؛ است  بوده
 .است داشته  روحانی ارتباط ائنات ک ۀنندکیر تدب  با  چراکه ؛است  بوده  یبشر 

 ای معجزه   ظهور   یعنی   ،دهد   رخ   شخصی  توسط   کارها  نیا   تمامی   اگر
  از   صورت  این  در   ،انجام شود   او  توسط  رسالت   و  نبوت   ادعای   همراهبه  العادهخارق 

  گفته   برابر   در   خضوع  و   رسالتش،   به   آوردنایمان   و  ،او  ی ادعا   قی تصد  برای   جایگاهی
  است  منؤم  که  کسی  ترتیب  این  به  ؛شد  خواهد  برخوردار  مردمدر میان    او،  امر  و

 ورزد. می  کفر است کافر که کسی و آوردمی  ایمان

  رایج   زمانش  در  هک  یفنون  و  علوم   با   پیامبر   هر  ۀمعجز  م ین یبیم  دلیل   ن یهم  به
را  ها  آن   هایجادو  و   سحر  ه ک  بود   یی عصا  یموس   ۀمعجز  است.   ناسب ت م  ، بوده

  ، آمد  عصا  یوقت  و  بود،  جیرا   یفنّ   وی   زمان  در   گریجادو   زیرا   برد؛  بین   از  سرعتبه 
  توانشان حد از باالتر   دانستندها آن و شد  باطل بودند داده انجامها آن هک کارهایی

  را   همانندش  انجام  توانایی  بشر  یک  هک  بوده  کاری  و  بوده،  آنان  مهارت   از  فراتر  و
 . بازدرنگ می   آن برابر در   علم و مهارت و  ، ندارد

  بیماری   به  مبتل   و  نای ناب  دادنشفا   یعنی  ؛بود  نیچنن ی ا نیز    یسیع  ۀمعجز
  مردم  ن ی ب  یک پزش   هک  آمد   ی زمان  در   معجزات   این  زیرا   ؛مردگان  ردنکزنده   و   یسیپ

  ترتیب   این  به  بودند؛   برخوردار  ییاال ب  گاهیجا  از  انک پزش  و  دانشمندان  و  بود  جیرا 
 . شد  ناتوان  بود  آورده یس یع آنچه  با  ت برقا  از  آنان دانش

 دیگران   ،فصاحت  و  بلغت  در  هک  بود   م یر ک  قرآن   ما  امبر یپ  جاودان  ۀمعجز
  و  معروف  سخنوری،   و   بلغت  فن  هک  ی زمان  در   هم   آن  ؛ کشید  ناتوانی   به  را 
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  مردم  پیشروان  باالیشان   فصاحت   و  بیان   حسن   با  سخنور   افراد   و   ،بود   شدهشناخته 
  فهماند  آنان  به  و  رد ک  زبون  و  خوار  را   آنان  و  آمد  فرود  یا صاعقه   همچون  قرآن  .بودند

  از  و  شدند   ناتوان  همانندش   آوردن   از ها  آن  یوقت  ند. ندار   برابرش  در  یتوان  هیچ   هک
 شدند.  فروتن  و خاشع  شبرابر  در  ،د ماندنباز شیپا   گرد به  رسیدن

  ش خود  مانند ه  سوره   ده   آوردن   با   را ها  آن  قرآن  هک  است   نی ا   آنان  یناتوان  لیدل
  آنان  یول  طلبید،  مبارزه   به  سوره   یک   آوردن   با   را ها  آن  سپس   و   طلبید،   مبارزه   به

  ، مید یفهم   را   قرآن  با   رقابت   از   آنان   یناتوان  ما   یوقت   . خوردند  شکست   و   نتوانستند
  زبان  با   گفتاری،   زبان   با  پاسخ  ی جابه ها  آن  دانستیم   و   ـقرآن  تحدی   وجود   با  البتهـ

  آنجا   از   و  ؛است  معجزه   نوع  از  قرآن  هک  شویم می  متوجه  برخاستند،  مبارزه   به  ریشمش
  ۀفرستاد وی،  م یفهم ی م ،آورده  رسالت یادعا  با  همراه را  آن عبدالله بن  محمد  که

  و   پاک  خاندان  و  او  بر  خداوند  درود  است؛  گفته  راست  و  آورده  را   حق  و  بوده  خدا 
 «.مطهرش

 حیتوض
 : ای انب و معجزه بحثم ۀدربار  مظفر ۀدی عق ۀخلص

  شناسانندۀ   لیدل  هک  اوست  و  ، ردهک  معین  را   ای انب  هک  است  کسی  ، سبحان  خداوند  -۱
 . است کرده ن یمع دقیق  طوربه   را  وی مصداق تیشخص 

  و   ایانب  رسالت  برای  را   لیدل  ندکی م  الزم  خداوند  بر  هک   است  عاملی  ، لطف  ۀقاعد  -۲
 . ندک مشخص کامل[  طور]به   شانتیحقان

  ند ک  ثابت  تا  (باشد  معجزه  یعنی)  باشد  بشر  سطح  و  محدوده  از  فراتر  دیبا   لیدل  نیا   -۳
 . است بوده  خدا  یسو  از وی

  روشن   ـدیگران  و  دانشمندان  یعنیـ   مردم  ۀ هم  یبرا   دی با  معجزه  نی ا   بودناعجازگونه   -۴
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 . باشد بوده ارک آش و

  مردم  تا   باشد  بوده   ی نب  یسو   از  نبوت   ی ادعا  همراهبه   دی با  معجزه  این   ن یهمچن   -۵
 است.  بوده   ینب  وی بفهمند

  هکاست    نکته  نیا   اثبات   ،بوده   جیرا   انزمانش  در   آنچه  با  هامعجزه   مشابهت  لیدل  -۶
  ؛است   بوده آنان  اختیار   در   هک  بوده  ی زیچ   از  فراتر   و  ها،آن  هایایی توان  از  باالتر   ا یانب  ۀمعجز

نتیجه   و   ،دیبلع   سرعتبه   بود  رایج   جادوگری  که  یزمان  در  را   جادو  یموس  یعصا  در 
  زمان   در  رایج  طبابت  و  یک پزش  بر  هک  بود  نیا   یبرا   ی سیع  توسط  مارانیب  شفادادن

  . انجام شد  فصاحت  و  بلغت  انتشار  زمان  در   پیامبر  ۀمعجز  نآقر   و  آید،   فائق  خودش
  در   ربپیام  دق ص  اثبات  یچگونگ   مظفر،  پیامبر  نبوت  راستی  و   صدق  اثبات  یبرا 

  هک  شد   یمدع  محمد  خدا   پیامبر  :دیگویم  و  ندکیم  مطرح   نمونه  عنوانبه را    دعوتش
  آورد،  خود  ت یحقان  برای ی لیلد  عنوانبه  را  قرآن و  است  خداوند ی سو  از  یا فرستاده  و  پیامبر 

  این   به   و   نتوانستند؛ها  آن  یول  طلبید،   مبارزه   به   را ها  آن  ، آن  همانند   سوره  یک  آوردن   با   و
 است.  گفتهمی راست  او شد ثابت  ترتیب 

 یاله ۀ نندکدعوت  راستی و  صدق لیدل
  الهی  کنندۀ دعوت   راستی   و   صدق   به   توانیممی   ما   شیخلفا   برای   خداوند   قانون   شناخت   با

  مخلوقات   خلقِت   روز   نخستین  از   ه ک  است  بوده   سبحان   خداوند  بخشش  و  رم ک  از   . ببریم  پی
  و  عذر  ن،یا  از   ریغ  ی تصور   هر و  ،است کرده  آشکار  برایشان را   قانون این   ،زمین   روی   بر  خود

  از که    ادعا  این  با  ؛دهدمی   قرار  یاله  حق  صاحب  به  نندگانکاعتراض   اختیار  در  ایبهانه 
  در   خدا   ۀ فیخل  شناخت   یبرا   یاله  قانون   . اندنبوده   برخوردار  خدا   ۀ فیخل  شناخت   انک ام
 از:  است عبارت  خلصه طوربه  ( ماما ای  فرستاده  ،ینب) ش ینزم

ت)متن  نص  ـ   تصریح  ش نیزم  در  اشفه یخل   و  جانشین  به  سبحان  خداوند   صریح(؛، 
 . فرمایدمی
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 .دهدی م تعلیم اشفهی خل  به را  هانام   همۀ خداوند ؛ علم ـ

  داده  دستور   مخلوقاتش   تمامی   به  خداوند   هک نی ا   و  ؛خدا   ت یم کحا   به   خدا   ۀفیخل   دعوت  ـ
 نند. ک اطاعت او از است

اَل   َوِإذ    فرماید:می  بقره   ۀسور   در  تعالیحق
َ
َك   ق َمَلِئَکِة   َرُبّ ي   ِلل  ِض   ِفي   َجاِعل    ِإِنّ ر 

َ   اْل 
،  (... گماشت  خواهم  جانشینی  زمین  در   من  گفت  فرشتگان  به   تو   پروردگار   چون  و)  ...َخِلیَفة  
 َم َماءَ   آَدَم   َوَعَلّ س 

َ َها  اْل  َمَلِئَکِة   َعَلی  َعَرَضُهم    ُثَمّ   ُکَلّ ِبُئوِني  َفَقاَل   ال  ن 
َ
َماءِ   أ س 

َ
ُؤاَلءِ   ِبأ ُتم    ِإن    َهَٰ   ُکن 

  فرمود:   و  نمود  عرضه  فرشتگان  بر  را ها  آن  سپس  آموخت؛  آدم  به  را   هانام   ۀهم  و)  َصاِدِقیَن 
 (. دهید   خبر من به  هااین  اسامی از گویید می راست اگر

 اند.کرده  تأکیدها آن  بر  اطهار ائمۀ  تایروا که   هستند ایگانهسه  امور  هااین

  امام   ند.ا ه ردک  استدالل  وصیت   یا   نص   به   اقوامشان  برای   ای انب  ۀهم   : تی وص  یا   نص   *
  ، سال  هر  ه ک  بود  هردک  تیوص  اللهة هب  به   آدم  ...»  :است  ه فرمود  خصوص  این  در   رضا
  ها دربارۀ آن   ترتیب   این   به  ؛ باشد   شانعید  روزِ   روز،   نآ  و   ندک  تازه   را   ت یوص  ن یا   با   مانپی   و  عهد 

  همین   به   و  بستند؛   پیمان  و  عهد   یکدیگر   با   شودمی  مبعوث  آن  در   که  زمانی   در  نوح  بعثت 
  مبعوث   را   محمد   ی،تعالوک تبار   خداوند   ه ک نی ا   تا   داشت   انی جر   پیامبری   هر   ت یوص   در  منوال

 1«.  فرمود...

  ه ب یسیع  ه ک  دیرس   محمد  خدا   رسول   به  تا   بود   ان یجر   در  ترتیب  همین   به   تیوص
اَل   َوِإذ    : فرماید می  تعالیحق   . بود  هدر ک  ت یوص  او   به   اسم

َ
ُن   ِعیَسی  ق َیَم   اب  َراِئیَل   َبِني   َیا   َمر    ِإس 

ي ِه   َرُسوُل   ِإِنّ ُکم    الَلّ ا   ِإَلی 
 
ق َن   ِلَما   ُمَصِدّ َراةِ   ِمَن   َیَدَيّ   َبی  و  ا   الَتّ ر  ِتي   ِبَرُسول    َوُمَبِشّ

 
ِدي   ِمن    َیأ ُمهُ   َبع    اس 

َمُد  ح 
َ
  خدا   ۀ فرستاد  من   اسرائیل،   فرزندان  ای   گفت   مریم   پسر  عیسی   که   را   هنگامی  و) 2أ

  پس  که  ایفرستاده   به  و   کنممی  تصدیق بوده  من  از  پیش  که  را   تورات  هستم.   شما  سویبه 
 

 . ۲۱۵ص  :النعمهتمام  و نیالدکمال  - 1
 . 6صف:  - 2
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 (.بشارتگرم است  احمد شنام و آیدمی  من از

َبِت   َیا   شد:  شناخته  »علم«   با   میابراه  : علم  *
َ
ي  أ د    ِإِنّ

َ
ِم   ِمَن   َجاَءِني  ق ِعل  ِتَك   َلم    َما   ال 

 
  َیأ

ِني ِبع  ِدَك   َفاَتّ ه 
َ
ا  أ ا  ِصَراط    که   آمده   [دست   به   ]حقایقی  دانش  از   مرا   راستیبه   پدر،   ای ) 1َسِوی ّ

  : موسی  و  ، ( نمایم  هدایت  راست   راهی  به   را   تو  تا   کن  پیروی   من   از   پس،  است.   نیامده   را   تو 
 َا   و هُ   َبَلَغ   َلمَّ ُشدَّ

َ
َتَوی   وَ   أ اک ُح   آَتیَناهُ   اس  ا   وَ   م  م  ِزی   ک َذلِ ک  وَ   ِعل  ِسِنیَن   َنج  ُمح    حد   به  چون) 2ال 

  ، (دهیم می  پاداش   چنین   را   ارانکو ک نی  و   دادیم   دانش  و  فرزانگی  را   او  شد   برومند   و   رسید   بلوغ 
ا   وَ :  یسیع  و َبیَناِت   ِعیَسی  َجاءَ   َلمَّ اَل   ِبال 

َ
د    ق

َ
تُ   ق ِح   م  ک ِجئ  َبیَن   وَ   َمِة ک ِبال 

ُ
َض   م  ک لَ   ِْل ِذی   َبع    الَّ

َتِلُفوَن  ُقوا   ِفیهِ   َتخ  هَ   َفاتَّ ِطیُعوِن   اللَّ
َ
  گفت:   آمد  خود   روشن  هایدلیل   با  عیسی  چون  و)  3َوأ

  پس،   نم. ک  بیان  نیدکمی  اختلف   آن  در  هک  را   چیزهایی   تا  امآمده   و  ،امآورده  مت ک ح  برایتان
ِذی   ُهوَ :  محمد  و   (نیدک   اطاعت  من   از   و   بترسید  خدا   از ییَن   ِفی  َبَعَث   الَّ مِّ

ُ ُهم    َرُسوال    اْل    ِمن 
ُلو ُمُهُم   وَ   یِهم  کیزَ   وَ   آیاِتِه   َعَلیِهم    یت  ِح   وَ   َتاَب ک ال    یَعلِّ ُل   ِمن    اُنوا ک  ِإن    وَ   َمةَ ک ال  ب 

َ
  َضَلل    َلِفی  ق

  تا   ت داش  مبعوث   خودشان  از   ایفرستاده   ،یُامّ   مردمی  میان   هک  خدایی   اوست) 4ُمِبین  
  از  پیش اگرچه ؛ بیاموزد متشان ک ح و  تابک  و سازد یزهکپا  را ها آن  و بخواندها آن  بر  را  آیاتش

 (. بودند ار ک آش گمراهی در آن

  تیم کحا   نپذیرفتن  و  خدا   تیم کحا   به  او  دعوت  و  خدا   ۀفیخل   از  اطاعت  اما  اطاعت:  *
 باشد.  شمارشقابل  ه ک است آن از بیش  خصوص این در  متون  ؛مردم

  شناخت   راه  ۀ دربار   ت یهدا   امامان  از   یوقت  ه ک  است  ی قانون  همان  ، یاله  قانون   نیا 
  ی راه  را   علم  و  نص  هاآن  ند.ا ه ردک  اشاره  نآ  هب   شده،  دهیپرس   الهی[  های]حجت ها  آن

  است،   شده  نقل   ریابوبص   از   شوند.ی م  تیهدا   آن  وسیلۀه ب  رانیپذت یهدا   هک  ندا ه ردک  انیب

 
 .43مریم:  - 1
 . 14قصص:  - 2
 .63زخرف:  - 3
 . 2جمعه:  - 4
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  شانیا   شود؟ی م  شناخته  ونهچگ   امام  شوم.  تانی فدا   ردمک  عرض  الحسنابو   به   :گفت
باشد  به او شده    ایاز پدرش اشارهاین است که  ها  آن   نخستیِن   اما  : ویژگی  چند  با»  فرمود: 

 1«دهد.ی م پاسخ او و شودی م دهیپرس  او از ]دوم[  و ؛باشد   بر مردم حجت تا 

اینکه   نیست   ما  از   یامام»  فرمود:   است،   شده   روایت   نی حس  بن   ی عل  امام  از   مگر 
  ن ی هم  به  و  ،شود   شناخته   اشواسطهبه تا    ست ین  خلقت  ظاهر  در  متعص   و  ؛ باشد  معصوم

 2«.است[ شده تصریح او ]به   است منصوص او که نیست   این جز  دلیل،

  با »  :فرمود   ،شودیم   شناخته  یزیچچه   با  امام  شد  دهیپرس  صادق  امام  از  یوقت
  امام  به  یدامنپاک   یا  مک ش  ،دهان  دربارۀ  تواندینم  کسچ ی ه  .فضل  با   و  ،اهرهظ  تیوص

  مشابه   هایگفته   و  خوردیم  را   مردم  اموال  و  گوستدروغ  او  شود  گفته  تا  بگیرد  اشکالی
 3.«دیگر

  ۀنندکدعوت   شناخت یبرا  یراه  علم  و  ت یوص  که  است  آمده  روایات در  دلیل  ن یهم   به
  .است ـ ی اله  عدل  دولت  ییبرپا   ی برا   سازی زمینه   جهتبه   اشی اله  دعوت  آغاز  هنگامـ  یاله
  این   صاحب   ردم:ک  عرض  ابوعبدالله  به  :گفت  است،  شده  نقل  یر نص   ۀر یمغ  بن  حارث  از

  مفضل   نیز  و 4«.تیوص  و  علم  و  وقار  و  نهیک س  با»  فرمود:  شود؟یم  شناخته   یزیچچه   با  امر
 آن  ۀدربار   او  از  ردک  ادعا  یمدع  اگر  ...»  : فرمود  است،  کرده  تیروا   شانیا   از  عمر  بن

 5.« ددهیم پاسخ   او همچون فردی فقط هک د یبپرس مسائل بزرگی 

  ه ک  ی انسان  هر   .شودی م  متوجه  یسادگبه   و  یراحتبه  انسان،   را   قانون   ن یا   علوه،به 

 
 . ۷ ح ۲۸۹ص  ۱ ج ی:کاف - 1
 . ۱۳۲ص : صدوق ،االخباریمعان - 2
 . ۳ ح ۲۸۴ص  ۱ ج ی:کاف - 3
 . ۲۰۰ ص :صال صدوقخ - 4
 . ۱۷۸ص  ی:نعمان بتیغ - 5
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  آن   در   ه ک باشند  یارگزارانک  آن درو    باشد   داشته  دیگری   زی هرچ ای ی شتک  ا ی مزرعه  ا ی ارخانهک
  و   بگیرد  عهده  به  را ها  آن سرپرستی  هک  ند ک  انتخاب  را   کسی  آنان،  انی م  از  دی با نندکیم  ارک
  این  علوهبه  .آمد  خواهد پیش  ینظمی ب  وگرنه  ؛کند   مشخص،  اسم  به  صراحت،ه ب  باید  را   او

  هدفی   تا  دهد  دستور  او  از   اطاعت  به  را   آنان  دیبا   نیز   و  باشد  انآن   نیبرتر   و  ینداناتر   دیبا   شخص
 مشکلی  اگر  ،شدهگفته بندهای    از  ک یهر   کتر   ۀجی نت  در  گرنهو   ؛شود  محقق  خواهدمی  که  را 

  از   شدن  دور  او،  توسط  کار  نیا   کتر   علوهبه   باشد.   گوپاسخ  دیبا   هک  اوست  خودِ   بیاید  پیش
  از  سبحان  خداوند  است  منزه   و  پاک  ؛است  خردیبی  و  سفاهت  سویبه   حرکت  و  ،متک ح

 هایی. نسبت  چنین 

  وی  که  است  آن  بر علوه  نیا   و  است  ردهک  بسنده  معجزه  انیب   به   فقط  مظفر  خیش  یول
  بزرگان   سخنان  با  او  نی همچن  است.  کرده  مخالفت  پاکش  یخلفا   سنت  و  خدا   تابک  با

 .است  کرده مخالفت نیز خدا  ۀ فیخل شناخت راه خصوص در عهیش  یعلما 

 ندکیم مخالفت  عه یش ی علما  سخنان  با  مظفر 
  رحمتشان  خداوند)  عه یش  ی علما  برای   که است    قانونی  گفته،پیش   ِی فطر   ِی اله  قانون 

 : شودمی حضور  تقدیم ها آن متون  از یبرخ  .ه استبود شدهشناخته  .(ندک

 : است گفته  یطوس خیش

  کرده  تصریح   وی   به   پیامبر   که   وقتی   مگر   ،شناخت   تواننمی   را   امام  زیرا   ...»
  ز ی جا  کند  امامت  ادعای  او  ای   باشد  فرموده  او  برای  نصی  پیامبر،  یوقت  پس  ؛باشد
  ما   ه ک  طور  همان  نماید؛  ار ک آش  آسامعجزه   یعلم  او  دستان  ه ب  متعال  خداوند  است

  "نص"   همان   ،اصل  پس   . مینکی م  ان یب  الزمانصاحب  ظهور   هنگام   را   مطلب   نیا 
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 1«. ...ستا 

 : است گفته  دی مف خیش

  ه یامام  به   عهیش  از   یگروه  ه ک نیا   و   ه یامام  مذهب  ویژگی  و   شاخصه  دربارۀ  اما  ...»
  هر  در  امام  وجود  و  امامت  وجوب  به  هک  است  کسی  ۀص شاخ  ن یا   ،شوند می   شناخته

  الزم   یامام  هر  یبرا   را   مال ک   و  عصمت   و   آشکار،  و  صریح   نص   و   معتقد،  زمان
 2  «. .. .باشد دانسته

 : است گقته ی حل علمه

  است  باطنی  امور   جمله  از  عصمت   زیرا   ؛باشد  شده  وارد   نصی  د یبا   امام  برای»
گاه  آن  از   متعال  خداوند   جز  کسهیچ   هک   او  عصمت   از   که   کسی  باید   پس   ؛نیست   آ

گاه   ه ک  شود   ارک آش  وی   دستان   به   یا معجزه   باید   ا ی  باشد،   کرده   تصریح   وی   به   است   آ
 3.« باشد...  اشی تسرا  و صدق  لیدل

  انجام   صریح(   )متن  « نص»  طریق   از  امام  شناخت   هک   بوده  ن یا   بر  عهیش   اجماع  حتی  و
 : است گفته ، یحل علمه  گفتۀپیش  سخن  شرح در  ی ور یس مقداد .شودمی

  طرف از نص  هک بوده  این بر  اجماع و ،است امام  تعیین روش  به ایاشاره نیا »
  بوده  امام  نیی تع  برای   یمستقل  عامل   ن، یشی پ   امام   و  اشفرستاده  و  خداوند

  نیز  نص   از  ر یغ  سازوکاری   با   ،امام  ن ییتع  ای آ  هک  بوده  ن یا   در   فقط   اختلف   و  ،است
  ندا ه گفت  و   هدانست  ممنوع  را   آن   طور کلیبه   ا م  ۀ یامام  اصحاب   ! ر؟یخ  ا ی  شودی م  انجام
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 1.« است نص  ، راه تنها 

  صدق  دانستن   ی هاراه   از   یک ی  عنوانبه   آنان   سخنان   در  اینکه   وجود   با   ،معجزه   دربارۀ  اما
  اگر   یعنی  این و    است،  نشده   شرط  عنوان  هیچ  بهآن    شدنحاصل   ولی  شده  انی ب  یمدع

  نی ا  به معجزه نشدنانجام طبیعتا   و ،بود خواهد او صدق ل یدال  از یک ی  ،فتدیب اتفاق معجزه
که   است اساسی و پایه همان  اصلی، محور  زیرا  ؛است نبوده گوراست  مدعی هک ست ین معنا

  قانون   در  هک  است  یمطلب  همان  محور،  این   و  ،ستین  جدا   یاله  یهاحجت   از  کیچ یه  از
 . است شده بیان   ،شدهگفته ِی اله

  لیدل  عنوانبه   را   دلیل  پنج  ،سنده ینو   هک نی ا   زا   پس  ،یطبر   ابوجعفر  االمامهل دالئ   تابک  در
 : است آورده تحریر  رشتۀ به را  زیر   متن ،رده ک انیب امامت

  و ، ثارآ و ثی احاد ،علم   پایداری، و استقامت  پیامبرش،  ای  وندخدا  یسو  از نص»
 « .نی شیپ  امام نص

 :است گفته نآ ل یذ  و داده،  اختصاص معجزه  به را  7 ۀشمار  عنوان وی

  و  معجزات  در   نظر دقت   به   منحصر  فقط  اگر  امامان   امامت  به   مانیا »
  یموس  نبوت  اثباتکه    طور  همان  بود؛   نخواهد  صحیح  باشد   شانیهارامتک

  خلقت   به   استناد   با  فقط   یسیع   نبوت  اثبات   ای  ،مار   به   عصا   ل یتبد  بر اساس   فقط
  ه ک  بگیرد  قرار  دیگری   قرائن   کنار   در   هک  وقتی  تا  بود،  نخواهد   صحیح   لگِ   از   پرنده

  نه   و   باشد   کرده  مطرح   او  راستی   و  صدق   جلوۀ  افزایش  عنوانبه   را   معجزه   ظهور 
  های شیوه   از  استفاده  با  العادهخارق   یارهاک  بساچه    وگرنه  دیگری؛  صورتبه 

  ؛ شودیم  انجام  افراد  از  یار یبس  دست   به   بسیار   هایگریحیله   و  هامهارت   و   مختلف
  نداشته   ایبهره   گفتهپیش   لیدال   و  قرائن  و  طیشرا   آن  از  دهندگانشانانجام  اگر  یول
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  و   فقرا   همچون   ایبهره اندک   جز   شدهانجام   کارهای   از   صورت   این   در   ، باشند 
 «.باشند نبوده  یخال نآ از کامل  طوربه  اگر البته ؛برد  نخواهند  مسکینان

 : دیگوی م پسس و

  ق یتصد   و  شود   تمام  حجت   آن،  ۀواسطبه   هک  است   نی ا   معجزه  از   هدف  -»د
  ایمعجزه  ستی ن  الزم  خدا   بر  نباشد   چنین  که  مواقعی  در  اما  باشد؛  بوده  آن  بر  متوقف

  حتی   ؛ نماید  اجابت  را   معجزه  درخواست  ست ین  واجب  امام  ای  ینب  بر  و  ، ندک  ارک شآ
 شود.  مطرح تحدی صورتبه  اگر

  وند ا خد  دست  به  فقط   ه ک بل  ؛ نیست  امام  ا ی  ینب  اختیار  تحت   ، معجزه  انجام   -ـه
 1.«کندیم  ارک آش را  آن کند  اقتصا  متشک حِ   و فرماید  اراده زمان  هر هک است

  را   خدا   ۀ فیخل   شناخت  راه   ، مظفر  چگونه   مطللبی   چنین   وجود   با   شومنمی   متوجه  بنده 
  پیامبر   صداقت  و  راستی  برای  یاساس  لیدل  عنوانبه   را   آن  حتی  و  دانسته،  معجزه  در   منحصر

ِذیَن   : فرمایدمی  تعالیحق   هک  یحال  در  ؛است  شده   متصور  محمد  خدا  ِبُعوَن   اَلّ ُسوَل   یَتّ   الَرّ
ِبی ی  الَنّ ِمّ

ُ ِذی  اْل  ا ک مَ   یِجُدوَنهُ   اَلّ َدُهم    ُتوب  َراةِ   ِفی  ِعن  و  ِجیِل   الَتّ ن  ِ
ُمُرُهم    َواْل 

 
ُروِف   یأ َمع  َهاُهم    ِبال    َوین 

ُمن   َعِن  یَباِت  َلُهُم  َویِحُلّ  رِ ک ال  ُم  الَطّ َخَباِئَث  َعَلیِهُم  َویَحِرّ ُهم   َویَضُع  ال  َرُهم   َعن  َلَل  ِإص  غ 
َ ِتی َواْل    اَلّ

ِذیَن   َعَلیِهم    اَنت  ک ُروهُ َوعَ   ِبِه   آَمُنوا   َفاَلّ َبُعوا   َوَنَصُروهُ   َزّ وَر   َواَتّ ِذی   الُنّ ِزَل   اَلّ ن 
ُ
وَلئِ   َمَعهُ   أ

ُ
  ُهُم   کأ

لِ  ُمف  [ او را نزد خود، در تورات و  که ]نام اّمی ـ که از این فرستاده، پیامبر    هاهمان ) 2ُحوَن ال 
[ آنان را به کار پسندیده فرمان  کنند؛ ]همان پیامبری که پیروی می  ـیابند انجیل نوشته می 

  ک دارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلل و چیزهای ناپا دهد، و از کار ناپسند باز می می
ایشان حر  بر  از ]دوش ام میرا  و  بوده است  گرداند،  ایشان  بر  را که  بندهایی  و  آنان قید   ]

و نوری را    دادند ش  ا ی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یار برمی

 
 . 27ص  3االمامه: ج دالئل  - 1
 .157اعراف:  - 2



 انتشارات انصار امام مهدی ................................................................................................................................ 202

رستگاران همان  آنان  کردند،  پیروی  است  شده  نازل  او  با    عیسی  زبان   از  و  ؛( ندا که 
ا   : فرمایدمی ر  ِتي  ول  ِبَرُس   ُمَبِشّ

 
ِدي   ِمن    َیأ ُمهُ   َبع  َمُد   اس  ح 

َ
  من   از   پس  که  ایفرستاده  به) 1أ

 (.بشارتگرم است  احمد ش نام و آیدمی

 خدا  تابک   در   معجزه  درخواست
می  لهیا   فرستادگان  دربارۀ  که  م یبشنو  خدا   تابک   از  د بیایی  ابتدا،  در کند؛  صحبت 

 تعالیحق   دارد.می   مبعوث  فرماید می   اراده  که  ی روشن  ل یدال   با   را ها  آن   خداوند   کهفرستادگانی  
َنا  َوَلَقد    :فرمایدمی َسل  ر 

َ
لِ   ِمن    أ ب 

َ
ِمِهم    ِإَلی  ُرُسل    کق و 

َ
َبیَناِت   َفَجاُءوُهم    ق   از   شیپ   ما  و) 2...   ِبال 

  شانسویبه   روشن   هاینشانه   و  بینات با  ها  آن   و  ،می فرستاد  قومشان  سویبه   فرستادگانی  تو
  و  شهادت   است،   فرستاده   آن  با   را   فرستادگانش   هک  خدا   بینات   و   آیات   از   یک ی  و  ؛ ( .آمدند..
َنا   ...   است:   بوده   ایشان  حق   در   سبحان  وندخدا   گواهی َسل  ر 

َ
اِس   ک َوأ ِه   َفیکوَ   َرُسوال    ِللَنّ   ِبالَلّ

ا    ؛ (است  یافک  خدا   یگواه  تنها   و  م، یفرستاد   مردم  یبرا   رسالت   به   را   تو  ما  و  )...  3َشِهید 
  خداوند   ه ک  ستا   یی هانشانه  از   گر ید   ۀ نشان  ، متک ح  و   تابک  م ی تعل  و  ه ی کتز   ه ک  طور   همان

َنا   َما ک   : فرستدیم   آن  با   را   فرستادگانش   سبحان،  َسل  ر 
َ
ُلو   م  ک ِمن    َرُسوال    م  ک ِفی  أ   آیاِتَنا   م  ک َعَلی  یت 

ُم   م  ک یکَویزَ  ِح   َتاَب ک ال    ُم ک َویَعِلّ ُم   َمةَ ک َوال  َلُموَن   وُنوا ک تَ   َلم    َما   م  ک َویَعِلّ   شما  ان یم  در   هکچنان )  4َتع 
  ک پا  را   شما   های جان  و ندکی م  تلوت  شما   ی برا   را   ما  اتیآ  ه ک  می فرستاد  خودتان  از  یرسول

  شما   به   دیدانی نم  را   آنچه  و  دهدیم  م یتعل   متک ح  و  تابک  شما  به  و  گرداندیم  منّزه  و
 (.آموزدیم

  با   را   آنان  و  دفرستیم   روشن  اتیآ  همراهبه   را   فرستادگان  خداوند  هک نیا   از   بعد  یحت
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  خداوند  سنت ن یا  بماند.  ی باق  بیغ  به  مان یا  ی برا  یا محدوده دی با  فرمایدمی د ییأت معجزات
َنا  َلَقد    :ستا   دگانشیآفر   از  ، بیغ  به  مانیا   درخواست  یعنی  ،سبحان َسل  ر 

َ
َبیَناِت   ُرُسَلَنا  أ   ِبال 

َنا  َزل  ن 
َ
ِمیَزاَن   َتاَب ک ال    َمَعُهُم   َوأ اُس   ِلیُقوَم   َوال  ِط   الَنّ ِقس  َلَم   ...   ِبال  هُ   َوِلیع  ُصرُ   َمن    الَلّ َغیِب   َوُرُسَلهُ   هُ ین    ِبال 

هَ   ِإَنّ  ِوی  الَلّ
َ
  با   و  میفرستاد   روشن  دالیل  و  بینات  با  را   خود  فرستادگان  ما  راستی)به  1َعِزیز    ق

  و  خدا   که   کسی  تا   و   ...   ند یگرا   عدالت   و   ی راست  به  مردم  تا   م یرد ک  نازل  را   زان یم  و   تاب کها  آن
  مقتدر   و  یقو  ،خدا   هک  راستیبه  شود.  دانستهکند  می   یار ی غیب  به مانی ا   با را   فرستادگانش

  ۀ معجز  با   ه ک  ایمانی   ؛خواهدنمی   اجباری   و  قهری   ایمان   خود،   بندۀ  از   سبحان،   خداوند   (.است
  همانندِ   شود؛ نمی  پذیرفته   ایمانی   چنیناین   و   شود؛می  حاصل  ایمان،  به  کنندهوادار   و  قاهر

ی   :شد  حاصل  فرعون   برای  هک  ایمانی  رَ   ِإَذا   َحَتّ د 
َ
َغَرُق   هُ کأ اَل   ال 

َ
ُت   ق هُ   آَمن  َنّ

َ
ِذی   ِإاَلّ   ِإَلهَ   اَل   أ   اَلّ

َراِئیَل   َبُنو  ِبِه   آَمَنت   َنا  ِإس 
َ
ِلِمیَن   ِمَن   َوأ ُمس    کرد   درک  کامل[   طور ]به  را   شدنغرق   وقتی   )اما  ال 

  او   به   لیاسرائی بن  هک  یسک  آن  جز   خدایی   هیچ   راستیبه   هک  آوردم   مانی ا   من   کن یا   گفت:
  :نپذیرفت   را   وی   ایمان  سبحان   خداوند  ولی  ؛ شدگانم(تسلیم  از   من  و   ، ستین  دارند  مانیا 
 د    آْل َن

َ
ُل   َعَصیَت   َوق ب 

َ
َت کوَ   ق ِسِدیَن   ِمَن   ن  ُمف    شیپ   آنکه  حال  ؟یور آمی   مانی ا   نونکا   آیا) 2ال 

  فرعون   هک  اری ک  از  خواهدمی  مخلوقاتش   از   و  ؛ بودی(  مفسدان  از   و  کردیمی   سرکشی  این  از
  عاقبتشان   وگرنه   ؛ نپیمایند  را   او  روش   و   نند ک ن  رار ک ت  را   او  درخواست  و   بگیرند  پند   داد  انجام

َم   : فرمایدمی  تعالیحق   .بود  خواهد  او  عاقبت  یو  ی  َفال  فَ   ِلَمن    وَن ک ِلتَ   کِبَبَدنِ   ک ُنَنِجّ   آیة    کَخل 
ا ک َوِإَنّ  اِس  ِمَن  ِثیر    نجات  ندگانی آ عبرت  ی برا  را  بدنت  امروز ما پس ) 3َلَغاِفُلوَن  آیاِتَنا  َعن   الَنّ
  ه ک آن  وجود   با   ؛ باشد  عبرتی  ۀ مای  تو   از   بعد   آیندگان  برای   تا   [م یرسانی م  حل سا  به   ]و   دهیم می
   اند(.غافل  ما  اتیآ  از مردم از  یار یبس

  نگاه   نندکی م  معجزه  درخواست  ه ک  کسانی  به   امروز  ما  ی وقت  ه ک  است  ن یا   ب یعج  و
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گاه  و  علم  مدعیان  وجز  و  قوم  بزرگان  ازها  آن   از  بعضی  بینیممی   کنیممی   خدا   نی د  در  یآ
  ِلَرُسول    اَن ک  َوَما  : فرمایدمی   که  خوانندمی  را   متعال   خداوند  سخن  این  هک  حالی  در   ؛ دهستن

ن  
َ
ِتی  أ

 
ِن   ِإاَلّ   ِبآیة    یأ هِ   ِبِإذ  َجل    ِلّ ک لِ   الَلّ

َ
  ، خدا   اذن   یب  ه ک  سزدن  را   ایفرستاده   چی ه  و) 1َتاب  ک  أ

 (.است  شده نوشته   ،ن یمع سرآمدی  را  یامر  هر ه ک ؛آورد  یا ه معجز و تیآ

  ی اتی آ  قتیحق  در  همگی  آوردند  هاحجت   و  فرستادگان  که  یروشن  لیدال   و  اتیآ  علوه،به 
  اهحجت   جز  کسیچه  . اورندی ب  توانندی نم  را   شانهمانند  ،گرانید  ه ک  هستند  گونهمعجزه

  ذکر   خصوصیاتش   و  نام   با  را   او  که  د اور یب  خودش  ایبر   نیشی پ  یهاحجت   از  ی تیوص  دتوانیم
  ه یکتز   و  ،تاب ک  بهها  آن  علم  و  فرستادگان  متک ح  تواندیم   آنان  از  کیدامک  و  ؟!باشد  کرده

 اشراستی   و  صدق  برای  را   خداوند  یگواه  و  شهادت  تواندی م  آنان  از   کیدامک  و  ؟!اوردیب  را 
  یاتیآ  تمام  دربارۀ  ...  ترتیب همین  به و  ! ؟باشند  یاریگرش   و   کننده یید أ ت ملکوت  تمام  و  بیاورد 

  کنندگاناعتراض  یول  هستند؛  معجزه  آیات،  این  تمامی  کنیممی   ملحظه  .آورندیمها  آن  هک
 خاطربه   ،ندا ه آورد  فرستادگان  که   هایینشانه   از   غیربه   یا نشانه  و  ه یآ  درخواست   با   ـقت یحق  در ـ

  طور   همان   بلکه   ؛ کنندنمی  مطرح   را   ی درخواست  چنین   خدا   ات یآ  شناخت   برای   ان شاقیاشت
  است   ایوادارکننده   و   قاهر  نشانۀ   طلب   با   عذاب  ی برا   شتاب  درخواست   واقع در  ، می دی د  هک
   دارد. همراهبه  الوقوعقریب   عذابی هک

 خالصه
 توانند انجامش دهند. نمی   یعادمردم   هک استکاری  ،معجزه ـ

ها  آن  با  را   شیهاحجت  خداوند   هک  هایینشانه   و  اتیآ  تمامی  و  ،است  نشانه  یک   ،معجزه ـ 
 هستند.  عذاب آیۀ  خواستار ـقت یحق درـ  آنان  یول ؛اندبوده  معجزه  است داشته  مبعوث

  و   امتحان  دیگر   مدنشآ  از   پس که   نند کیمدرخواست   را   ایکننده مجبور   قاهرِ   ۀ یآ   آنان  ـ
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  درگاه   مقبول  آوردنی ایمان  چنین  و  ؛داشت   نخواهد  جایگاهی  هیچ   غیب  بر اساس  آوردنایمان
 نیست.  حق

  در   و  داشت،  نخواهد  ی سود  آوردنمان ی ا   دیگر  آن،  از  پس   هک  خواهندی م  را   یز یچ   آنان  ـ
 . نندکی م طلب  خود ت کهل ی برا  یا ه یآ قتیحق

  در  ؛ برساند  جهی نت به را   آنان مستقیم  طوربه   هک کنند می درخواست  اینشانه   و آیه ها آن  ـ
  طلب   آنچه   و  باشد، داشته  وجود   تی هدا   یبرا   آیاتی  د یبا  نتیجه،  به   رسیدن   از   ش یپ  هک  یحال

  و   آیات  از  قبل   ،قتیحق  در ها  آن  . است  بوده   پیشین   آیات   این   ب یذ ک ت  ی حتم  ۀ جینت   نندکیم
  ند یگوی م  پروردگارشان  به   گویی  و  ،نند کیم  شتاب  عذاب  اتی آ  برای  ،ت یهدا   هاینشانه 

 !بده  ما به  اْلن همین  را  ما فر ک ۀجی نت

 :تعالیحق   سخن  این  در  «، هستند  پروردگارت  اتیآ  ی برخ»  منتظر  آنان  نهایت،  در  و  ـ
  ُظُروَن   َهل ن    ِإاَلّ   َین 

َ
ِتَیُهُم   أ

 
َمَلِئَکةُ   َتأ و    ال 

َ
ِتَي   أ

 
َك   َیأ و    َرُبّ

َ
ِتَي   أ

 
ُض   َیأ َك   آَیاِت   َبع  َم   َرِبّ ِتي  َیو 

 
ُض   َیأ   َبع 

َك   آَیاِت  َفُع   اَل   َرِبّ ا  َین  س  ُل   ِمن    آَمَنت    َتُکن    َلم    ِإیَماُنَها   َنف  ب 
َ
  فرشتگان  که   دارند  انتظار  این  جز  یا ) 1ق

  که   روزی  ]اما[  بیاید؟  پروردگارت  هاینشانه   از  ایپاره   یا  بیاید،  پروردگارت  یا  بیایند،  سویشانبه 
  سود   آوردنش ایمان   ، نیاورده  ایمان  قبل    که   کسی  آید   ]پدید[   پروردگارت  های نشانه   از   ایپاره 

  یا ه یآ  و  ؛هستند  امامان  ، اتی آ  »این  :فرمود  است،  شده  روایت  ابوعبدالله  از  .(بخشدنمی 
  ری شمش  با  قائم  امیق  از  قبل  کسی  گرا   روز  آن  در  پس  ؛است  قائم  هستند  منتظرش  هک
  از   قبل   که   شپدران  به   اگر  حتی  ؛داشت   نخواهد  برایش  یسود   ش مانی ا   باشد  اورده ین  مانیا 

  2«باشد. داشته  مانی ا  اندبوده  وی

 
 . 158انعام:  - 1
 . ۸ ح، ۳۳۶ص  :النعمهو تمام نیالدکمال  - 2
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   هاپرسش
  است؟   چیزیچه   دعوتش  شروع  هنگام  نبی  یراست  و  صدق  لیدل   ،مظفر  خ یش   نظر  به   -۱

 ؟!است  جی را   آنان  میان  در  هک  باشد   چیزی  شبیه  و   ی،بشر   سطح   از  باالتر   ل یدل  نی ا   دیبا  چرا   و

  قانونی   ؟ندکیم  د ییأ ت  را   مظفر  خیش   قانون  ، فطرت  و  بدیهیات  و  سنت  و  تاب ک  متون  ایآ  -۲
  وجود   ی گر ید  قانون   ا ی  ؟است  کرده   مطرح   ی نب  شناخت   ی برا   ی لیدل  عنوانبه   را   آن   وی   که

 . دیده  ح یتوض  خلصه  طوربه   را  قانون  نیا  ؟دارد

  اساسی  و   پایه   عنوانبه   معجزه   گرفتن نظردر   دربارۀ   مظفر  ۀدی عق  با   عه یش  ی علما   ا یآ  -۳
  ان یب  اختصاربه  را ها آن نظرات  هستند؟  موافق شودمی  ثابت  مدعی حقانیتآن  وسیلۀ به  که

 . دینک

  شناخت   یبرا   یاله  قانون  هایبخش   از  هرکدام  ایآ  و  ؟ستیچ   معجزه  از  منظور  -۴
 ر؟ یخ ای   دشومی محسوب  معجزه ،فهیخل

  آوردن   ایمان  به  مردم  کردنوادار   حدِ   تا ،ای انب  و  فرستادگان روشن  لیدال  و  بینات  چرا   -۵
 رسد؟ نمی   دا خ به



 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب  والحمد لله

   را یث ک مای تسل  وسلم نییوالمهد االئمه  محمد یعل الله یوصل

 : متن

 ایانب عصمت  ۀدربار  ما ۀدیعق - ۱۶

 ا یانب  عصمت  ۀدربار  ما  ۀدیعق -۱۶»

  بر  کپا   ی)درودها  نیز  امامان  همۀ  و  د؛ هستن  معصوم  ایانب  تمام  می دار   اعتقاد  ما
  و  ندا مخالف  ما  با   خصوص  این  در   مسلمانان  از  یبرخ  هستند.  چنیناین   (هاآن

 !امامان به  د برس چه  اند،ه ندانست واجب ا یانب در را  عصمت

  و   ،بزرگ   و  ک وچک  هاینافرمانی   و  گناه   از  بودنبودن و محفوظ دور   : عصمت
  را   اعمالی   چنین   تواندمی   پیامبر  عقلنی،   نظر   از  چهاگر   ؛ یفراموش  و   اشتباه   از   نیز 

آنچه   یحت   ؛ باشد  منزه   خصوصیاتی   چنین   از   است   واجب  بدهد،   انجام   با   از 
  نظر   از   که  بلند  صدای   با  خندیدن  یا  راه  در  خوردنغذا   مثل  دارد؛  منافات  جوانمردی

  صورت مردم عرف نظر از انجامش ه ک یار ک هر و  شوند،می  محسوب سبک مردم
 باشد.   نداشته خوبی

  خطا   ای  ، کند  معصیت   و  گناه  پیامبر،   باشد  زیجا  اگر  :عصمت  بودنواجب  لیدل
در این صورت    بزند،   سر  او  از   دست  ن یا   از  هاییار ک  و  شود،   یفراموش  دچار   ا ی  کند

  پیروی  اگر نیست. واجب یا  است واجب یا  زده،  سر او از که  خطایی یا  گناه  از پیروی 
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  و  ، زیجا   متعال خداوند  ۀاجاز   با   را  گناهان  انجام   ما  صورت   این   در  ،باشد   واجب  او  از
  به  ، نیا   که  حالی  در  ؛ میا ه دانست  الزم   را   آن  هک بل   ایم،دانسته   واجب  را   آن  حتی

 . است باطل  عقل و  نید  ضرورت

  با   همراه  ه ک  ینبوت  با  صورت   این   در   نباشد   واجب  او  از   پیروی   اگر
  ا ی  ارک  هر  ،علوهبه   داشت؛  خواهد  منافات  است  یگ همیش  بودناالطاعهواجب
  خواهیم   احتمال را    آن  در   اشتباه  یا   ت یمعص   وجود  شودمی   صادر   او  از   که   یسخن
  ن یب  از  بعثت   ۀدی فا   و  بود،   نخواهد  واجب  چیزی  چی ه  در   او  از  پیروی   در نتیجه  داد؛

 خواهد   یمردم  گرید  همچون  شخصی  به  تبدیل  پیامبر،   ترتیب  این  به   و  رفت  خواهد
  شود  اعتماد  آن  به  باید  همواره  که  متعالی  ارزش  آن  از  عملشان  و  سخن  که  شد

  یباق  وی  دستورات  از  یحتم  اطاعت  از  اثری  هیچ  دیگر   در نتیجه   نیست؛   برخوردار
 . کرد اعتماد کردارش و گفتار  به تواننمی  عنوان هیچ  به  و ماندی نم

  متعال  خداوند  طرف  از  او  زیرا   است؛   ی جار نیز    امام  در  قا  یدق عصمت دلیل  نیا 
  فصل   در   آن  توضیح  که   ؛است  شده   منصوب   پیامبر  از   پس  هاانسان   ت یهدا   یبرا 

 آمد.« خواهد امامت

   حیتوض
 : ندکی م انیب  ر یز  لک شبه   هک یعصمت ۀدربار  مظفر دهی عق ۀخلص

  ؛ هستند  آنان  مثل  صورت   همین   به  نیز  امامان  و   ،هستند   معصوم  ایانب   تمامی  *
  یا  دارند،می  روا   تردیدوشک   (امامان  و  ایانب  عصمت)  مسئله  نیا   در  هک  یافراد  برخلف

  نیز   انبیا  برای   حتی  یا  را،  امامان  نه دانندمی  معصوم  را  انبیا  فقط و  شوندمی   قائل  هاییشرط
  رسالت  رساندن  و  عتیشر   به   مربوط  مسائل  در  انبیا  کهنی ا   مثل   ؛شوند می  قائل  هاییشرط

 . گرید مسائل  نه هستند،  معصوم

 : است داده توضیح  گونهن یا  را  عصمت  مظفر *
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و محفوظ » بودن  از    و  ، بزرگ  و ک  وچکهای  نافرمانی   و   گناه  از   بودن دور  نیز 
تواند چنین اعمالی را انجام  اگرچه از نظر عقلنی، پیامبر می   ؛یفراموش  و  اشتباه

باشد؛   منزه  از چنین خصوصیاتی  است  واجب  آنچه  یحتبدهد،    با جوانمردی   از 
خوردن در راه یا خندیدن با صدای بلند که از نظر مردم سبک  غذا   مثل منافات دارد؛  
ورت خوبی نداشته  انجامش از نظر عرف مردم ص   ه ک  ی ار ک  هر   وشوند،  محسوب می 

 « .باشد

   :است ردهک ان یب  امام ای  پیامبر عصمت  ی برا  یعقل  لیدل دو  مظفر خی ش *

  پیروی   او   از   و  اطاعت   باید   خدا   طرف   از   منصوب   امام  ا ی  پیامبر از    ه ک  ست ین  یک ش  :اول
  است،  واجب   او  از  پیروی   یا   صورت   این   در   ، سربزند  یفراموش  ای   خطا   گناه،   او  از   اگر   حال   کرد؛

  را   معصیت  انجام   اجازۀ  خداوند  اینکه   ، است  ب واج  او  از   پیروی  م ییبگو  اگر   نیست.   واجب   یا
  با   صورت  این  در  ،ستین   واجب  او  از  پیروی   می یبگو   اگر  و  ایم؛ دانسته   جایز   است   کرده  صادر
  ا ی  اشتباه   ا ی  ت یمعص   نی ا بنابر   ؛ داشت   خواهد  منافات   امام  ا ی  پیامبر از    اطاعت   بودنواجب

 .شودینم   صادر امام و پیامبر  از یفراموش

  چیزی   چنین  اگر  زیرا   ؛ زندی سرنم  امام  ای  پیامبر  از  یفراموش  یا  اشتباه  ،تیمعص   :دوم
چه    زند سرمی  او   از   هک  ی ار ک  هر   در   داشت  خواهیم   انتظار   صورت  این   در   ، باشد   پذیرامکان

  در   او  از   اطاعت   نتیجهدر    و   باشد،  داشته  وجود  یفراموش  ای   اشتباه   ا ی  ت یمعص نوعی،  به   بسا
  در   ؛رودی م  نی ب  از  آنان   بعثت   ۀ دیاف  و  بود   نخواهد  الزم   ما   بر   دهدمی   انجام   که   کارهایی   تمام 

 .است باطل  قطعا   چیزی چنین  که حالی

 ست؟ یچ  عصمت
 : است هفرمود عصمت فی تعر   در احمدالحسن دیس

  جهت  یک  الهی.   محرمات  از   خداوند  به  جستنپناه   از  است  عبارت   عصمت»
  سوی   از  آن  دیگر  جهت  و  است،  »اخلص«  همان  که  است  بنده  طرف  از  عصمت
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 است. »توفیق«  یعنی  سبحان،  خدای

  به  دقیقا    و  ، است  شده   گذاشته   ودیعه   به   هاانسان  تمام   فطرت   در   عصمت   قابلیت 
  اخلص   مقدار  شوندمی   ممتاز  آن  به   الهی  حجج   آنچه  است.  صورت  همین 

  که   اندرسیده   تعالموسبحان   خداوند   برای   اخلص   از   ایدرجه   به ها  آن  هاست.آن
 از  را   ایشان  که  شودمی   مستحکم  دژی  ،توفیقی که دارند  و  آنان  بر  شدهنازل   توفیِق 
  اندشده  برخوردار امتیاز این  از الهی حجج همچنین کند.می  محافظت الهی محارم

  داندمی  و  است  باخبر  انسانی  هر   فرجام  از  و  شناسدمی  را   حقایق  که  کسی  آن  که
  را ها  آن   از  اطاعت  و  فرموده   تصریح ها  آن  عصمت  بر  کشد،می   کجا  به   او  عاقبت 
  خارج   هدایت  از  و  کنندنمی  گمراهی  وارد  را   مردمها  آن  زیرا   است؛  شمرده  واجب

 1گردانند.«نمی 

  معصوم   یمعنا  انی ب   در  خود  اتیروا   در   محمدآل  هک  است  مضمونی  همان  نیا   و
   .ندا ه فرمود

  ن ای  ی معنا  ردمک  عرض  ابوعبدالله  به   گفت  است،   شده  نقل   هشام  از   : االخباری معان  در
 ۀواسطه ب  هک  است  کسی  ،عصومم»  : فرمود  ؟است  معصوم  امام  هک  ستیچ   شما  گفتۀ

َتِصم    َوَمن    : فرمایدمی  تعالیحق   . است  شده  بازداشته  یاله  محارم   تمامی  از   خداوند، هِ   َیع    ِبالَلّ
َتِقیم    ِصَراط    ِإَلیَٰ   ُهِدَي   َفَقد     هدایت   راست  راه  به  قطعا    جوید  کتمس  خدا   به  هرکس  و)   ُمس 

 2« .(است شده

  چنگ   خدا   سمانیر   به  هک  است  کسی  عصومم»  :است  هفرمود  صادق  امام  ابوعبدالله
  همان   ؛ندکی م  تیهدا   امام   سویبه   قرآن  و  ،آست  قرآن  همان   ، خدا   ریسمان  و  ،است  زده

َذا   ِإَنّ   :فرمایدمی  تعالیحق   هک  طور آَن   َهَٰ ُقر  ِدي  ال  ِتي  َیه  َوُم   ِهَي   ِلَلّ
 
ق
َ
  به   قرآن  این  قطعا  )  أ

 
 البحرین.کتاب سفر موسی به مجمع - 1
 . ۱۳۲ص  :صدوق خیش، االخباریمعان - 2
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  1« .(نماید می  راه  است پایدارتر خود  که []آیینی 

   ؟ شودنمی  غفلت  یا   یفراموش  دچار   وجههیچبه  صومعم   ایآ
  ی اله  محارم  از  خداوند  ۀواسطه ب  هک  است  کسی  ،معصوم  شدیم   متوجه  هک نیا   از  پس
  حق   از   را   آنان  هرگز  و   وارد،  باطل   به   وجههیچ به   را   مردم  ه ک  طوری   به  ، است  شده   بازداشته 

  ۀ فیخل  عصمت  در  انتظار  مورد  خواستۀ  و  مطلوب  همان  این  شودمی   روشن  کند،نمی   خارج
  ـکشدذهن رجال دین پیش می که یعنی چیزهاییاین ـ  از  فراترسخنان   اما ... است خداوند

  دچار   هرگز  معصوم  اینکه  مثل   دارد؛  وجود  دالیلی   انخلفش  بر  یحت  و  دن ندار   ی ارزش  هیچ
  الهوت   فقط  هک رانندمی زبان بر را  مطالبی  چنین حالی درها آن  ... شودنمی  نسیان یا سهو

  شود، می  توصیف است«    ظلمتی   هیچبدون    نوری »  هک این  بهـ  طور خاص بهـ   سبحان  مطلق
  صدور   در نتیجه   ؛ددار   وجود  خلقت  و  ظلمت  از  یا شائبه   او،  از  غیر   دیگر  مخلوقات  تمام  در  و

  حاصل   تواندمی  و  است  پذیرامکان  باشد(   اندک   بسیار   اگر  )حتیها  آن   از  غفلت   و  یفراموش
  پیچیده   خود   در   فه یخل   کپا   ۀ نی س  ه ک  گرددی برم  یاخلص  میزان  به   آن   مقدار   عتا  یطب  و   شود

 است.

   فرماید: می  مطلب  نیا  حی توض  در احمدالحسن دیس

اَل   حال   این   با  و  است  معصوم  و   موسی   وصی  یوشع»
َ
   ق

َ
َرأ

َ
وَ   ِإذ    َت ی  أ

َ
  َنا ی  أ

َرةِ   ِإَلی خ  ُحوَت   ُت یَنِس   یَفِإنِّ   الصَّ َسانِ   َوَما  ال  ن 
َ
ن    َطاُن ی  الشَّ   ِإال  هُ ی أ

َ
ُکَرهُ   أ ذ 

َ
َخذَ   أ   ی فِ   َلهُ یَسبِ   َواتَّ

رِ  َبح  ا  ال    گرفته   مکان  صخره  آن  کنار   در   که   را   گاهآن  داری   یاد   به   آیا  )گفت:  َعَجب 
  کنم  فراموشش شد  سبب  که  بود شیطان  این  و کردم؟ فراموش  را  ماهی  من ، بودیم

  توسط  ماهی  کردنفراموش   پس   رفت(.   دریا   به   انگیز شگفت  ایشیوه   به  ماهی  و
  خارج   عصمت  دایرۀ  از  را   یوشع   فراموشی،  این  ولی   ؛است  شدهثابت   قرآن  در  وی،
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  یوشع   ۀصفح  در  موجود  )شیطان(   ظلمت  دلیلبه   اگرچه  فراموشی  زیرا   کند؛نمی 
  خواست  که   آنجا  از  و   است؛  افتاده  اتفاق  خداوند  حتمی  مشیت  و  اراده  ضمِن   در   ، بوده

  ثیر أ ت  فاقد  فراموشی  این  باشد،  داشته  عصمت  یوشع   که  بوده  این  خداوند  مشیت  و
  خداوند  برعکس،  بلکه  ؛است  بوده   وی[  از  عصمت  شدنساقط   بر   منفی   ثیرأ]ت  سلبی
  فرمود   اراده  چنین  ـکندمی   تبدیل  حسنات  به  را   سیئات  خود  کرم  و  جود  با  کهـ   متعال

  برکت   و  خیر   به  بود  افتاده  اتفاق  ـظلمت   یعنیـ   شیطان  اثر  بر   که  را   ایحادثه   این  که
  عبد  شناخت   برای  عاملی  فراموشی،  این  که  آنجا  تا  سازد؛  مبدل  نیکو  فرجامی  و

  بود:   دنبالشبه   موسی   که   بود  هدفی   همان   این   و   شد؛  او  به   رسیدن   و  صالح
 ُِرهِ   یَعلَ   َغاِلب    َوالّله م 

َ
َثَر   َوَلـِکنَّ   أ ک 

َ
اِس   أ َلُموَن یَ   الَ   النَّ   غالب   خود   کار  بر  خدا   )و 1ع 

 دانند(.نمی   مردم بیشتر ولی ،است

  دچار  نه  و  ورزد می   غفلت  نه  گاههیچ   معصوم  اندکرده  گمان  برخی  اینکه  اما
  است  این ها  آن  سخن   این  ۀ الزم  زیرا   ؛گرددمی  باطل  سادگیبه   شود،می  فراموشی

  ظلمتی هیچ  که  نوری  زیرا   است؛ باطل این  و باشد، ظلمت بدون  نوری معصوم، که
  که  حالی  در  ؛است   مطلق(  )الهوت   متعالوسبحان  خدای  فقط   نیست  آن  در

  ـاوست وجودی  هویت همان کهـ  ظلمت ۀشائب همراهبه   نور از است عبارت معصوم
  ظلمت   شائبه،  این  که  آنجا   از   است.  اثرگذار  معصوم  رفتار  در  ظلمت  ۀ شائب  این  و

  هر  برای   تواندمی  که   است  چیزهایی   دیگر   و   غفلت  فراموشی،  نیز   آن  اثر   ،است
  کمترین   موارد،  این   معصوم(   )یعنی  بااخلص   ۀبند  این   در   اما  شود؛   حادث  مخلوقی

  هر  به   ولی  ؛نباشند  ذکرقابل  تقریبا   حاالت  برخی  در  بسا چه  و  هستند،  ممکن  مقدار
  اتفاق  تواندمی  داد  رخ  یوشع   کردنفراموش   در  که   گونه  همان  و  دن دار   وجود  حال

 بیفتد. 
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  و  یوسف   که  است  چیزی  همان  شد  فراموشی  موجب  که  ظلمتی  این
اَل   اند:کرده  تعبیر   شیطان   به   آن   از   یوشع 

َ
ِذي   َوق هُ   َظنَّ   ِللَّ نَّ

َ
ُهَما   َناج    أ ن  ِني  مِّ ُکر    اذ 

َك   ِعنَد  نَساهُ   َربِّ
َ
َطاُن   َفأ ی  َر   الشَّ ِه   ِذک  ِن   ِفي  َفَلِبَث   َربِّ ج  َع   السِّ   آن  از  یکی  )به  1ِسِنیَن   ِبض 

  از   شیطان  اما  کن؛  یاد  خود  موالی  نزد  مرا   گفت  شودمی  رها   دانستمی  که  دو
اَل   ،بماند(   زندان  در  سال  چند  و  کند   یاد  او  از  موالیش  پیش  که  زدود  خاطرش

َ
  ق

 
َ
َرأ

َ
وَ   ِإذ    َت ی  أ

َ
َرةِ   ِإَلی  َنا ی  أ خ  ُحوَت   ُت یَنِس   یَفِإنِّ   الصَّ َسانِ   َوَما  ال  ن 

َ
ن    َطاُن ی  الشَّ   ِإال  هُ یأ

َ
ُکَرهُ   أ ذ 

َ
  أ

َخذَ  رِ  یفِ  َلهُ یَسبِ  َواتَّ َبح  ا  ال    صخره  آن کنار  در که را   آنگاه داری  یاد  به   آیا )گفت 2َعَجب 
  شد   سبب  که  بود  شیطان  این  و  کردم؟  فراموش  را   ماهی  من  بودیم  گرفته  مکان

  اینجا   در  شیطان  رفت(.   دریا   به   انگیزشگفت   ایشیوه   به   ماهی   و  کنم   فراموشش
  از  مراد  خداـ بر  پناه ـ  اندکرده  گمان  برخی  که  گونهآن نه   و ظلمت(  ۀ شائب  )و  شّر  یعنی

  یوشع  زیرا  ندارد؛  شرفتار  و یوشع  بر  تسلطی هیچ ابلیس چراکه باشد؛ ابلیس آن
  است:   محفوظ  راست،   راه  از  او  توسط  شدنشگمراه  و  او  به  خبیث  این   یافتندست   از
 ََّتَضی  َمِن   ِإال هُ   َرُسول    ِمن    ار  ُلُك   َفِإنَّ ِن   ِمن    َیس  هِ   َبی  ِفهِ   َوِمن    َیَدی  َلَم   *   َرَصدا    َخل  ن    ِلَیع 

َ
د    أ

َ
  ق

َلُغوا  ب 
َ
ِهم    ِرَساالِت   أ َحاَط   َربِّ

َ
ِهم    ِبَما  َوأ َصی  َلَدی  ح 

َ
ء    ُکلَّ   َوأ   آن   بر   )مگر  3َعَددا    َشي 

  سرشپشِت   و   رویپیِش   او،  از   نگهبانی  برای  که  باشد   خشنود   او  از   که  ایفرستاده 
  آنچه   به   خدا   و  اندرسانیده   را   پروردگارشان  های پیام ها  آن   بداند   تا  *   گماردمی   نگهبانی

 است(.  کرده ه شمار  عدد   به  را  چیزهمه  و  دارد احاطه هاستآن  نزد

  عصمت   ـاست  سبحان  خدای   همان   کهـ   دیگری  بر  تکیه   با   معصوم،   بنابراین
  متوهم   برخی  که  گونهآنـ   خودش  بر  تکیه  با   یا  خودخودِی به   وی  اینکه  نه  ،دارد
  محارم   از   خداوند  ۀوسیلبه  که   است  کسی  معصوم پس ؛ باشد  یافته  عصمت   ـاند شده
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  و فقیر  او زیرا  بخشد؛ می عصمت   را  او که  است خداوند  این  و یابد؛ می عصمت  الهی
  در   نه  یابد،  استغنا   خودخودِی به   ندارد   امکان  و   است  ظلمت   هویتش،   و  است   ناقص 
  بر   ظلمت،  ۀشائب  آن،  هر  در  و  لحظه  هر  در  بنابراین  انتها.   در  نه   و  ادامه  در  نه   ابتدا،

  بر   که  نوری   با   و  است  ناچیز   و  اندک   ثیر أ ت  این  ولی  ، است  اثرگذار  مخلص   انسان  این
  آن  اثر   در نتیجه  شود؛ می  مواجه  است   یافته   سیطره  بااخلص   ۀبند  این  وجود  ۀصفح

  همان   این   نماید؛  وارد  ضللت  به   یا   ، خارج  هدایت از   را   بنده  این   که  نیست  حدی   در
  حدیبه  معصوم  وجود   ۀصفح  در   نور   اینکه  ؛است  )باالیی(   علوی  عوالم  در   عصمت

  فاقد   ظلمت  ۀ شائب  که  یابد می   تفّوق  و  سیطره  اشوجودی   صفحه   در  ظلمت  ۀ شائب  بر
 گردد. ضللت به  ورودش  یا هدایت  از او خروج  باعث که شودمی  اثری

  و   ظلمت  از  است  عبارت   انسان  وجودی  ۀصفح  گویم: می  بیشتر   توضیح   برای
 اش وجودی   ۀصفح  در   نور   بکوشد،   بیشتر   اخلص   و  عمل   علم،   در   انسان   هرچه   نور؛

  این   در   شود.می  تبدیل   ایشائبه   به  که  کاهدمی  فرو  حدیبه   ظلمت  و   شودمی  بیشتر 
  را   انسان  تواندنمی  که  شودمی  رنگکم   و  ضعیف  حدیبه   آن  اثرگذاری  میزان  حالت

 است.  عصمت همان این، و بکشاند؛  گمراهی به  را  او یا کند خارج هدایت  از

  یوشع   به  فقط  را   فراموشی  سبحان،  خدای  که  داشت  توجه   نکته   این  به  باید 
ا  است:  نموده   منتسب  نیز  موسی  به  را   آن  بلکه  ؛نداده  نسبت َمَع   َبَلَغا  َفَلمَّ   َمج 

  رسیدند  ـبود   رسیده  هم   به   دریا   دو  کهـ   آنجا   به   دو  آن  )چون   ُحوَتُهَما  ایَ َنِس   ِنِهَما ی  بَ 
  فراموش  را(  )ماهی  یوشع   اگر  است.   همین  حق،  و  کردند(   فراموش  را   شانماهی
  نیز   موسی  است،   بوده   ماهی   حمل   مستقیم   ولئمس  وی   که   آنجا   از   است،   کرده

  و  است؛   بوده   فرمانده  و  راهبر   او  چراکه  شود؛ می  محسوب   فراموشی  این   ولئمس
  از  حقی  و  سزاوارتر،  او  به  فراموشی  انتساب  و  تربزرگ   موسی   ولیتئمس  حتی



 215 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

 1بود.«  خواهد حق  جانب

 اند.کرده  اشاره نآ ه ب ز ین  بیتاهل اتیروا   هک است مضمونی  نیا 

  : است  هفرمود  شانی ا   ه ک  شده،  روایت  ابوعبدالله  از   «یافک»  در   ه ک  یتیروا   جمله   از
  و  شد  فراموشی  دچار  و  ، خواند  عتکر   دو  صورتبه  مردم  همراهبه   را   ظهر  نماز  خدا   سولر »

  نازل   ی ز یچ  نماز   دربارۀ   ای آ  ، خدا   رسول  یا   رد:ک  عرض   شانیا   به   نیالشمال  ذو  داد.   سلم
  خدا   رسول   !دیخواند  نماز  عتکر   دو  شما   رد: ک  عرض  ؟ی زیچچه   فرمود:  ؟ است  هشد

  آنان   با   را   نماز  و  برخاست  شانیا   .یبل  :گفتند  ؟کنیدمی  یید أ ت  را   او  حرف  هم  شما   ای آ  فرمود:
 « . .. .آورد جا به  سهو  ۀدسج  دو همراهشانبه  و ردک املک

  وفه ک  در  !خدا   رسول  پسر   ی ا   ردمک  عرض   رضا  امام  به   گفت   است،  شده  نقل   ی هرو   از
  فرمود:  است.  نداده   رخ   ی اشتباه  و  سهو   نمازش   در   پیامبر   ی برا   پندارند ی م  هک  هستند   ایعده

  جز  هک  است  ییخدا   آن  ندارد   یاشتباه  و  سهو  هک  کسی  !ندک  لعنتشان  خدا   گویند،می  دروغ»
 2« .ستین ییخدا  او

 امام   و  پیامبر   عصمت  دلیل
  ش یخلفا  دربارۀ  خداوند  قانون   زیرا   باشد؛   شده   حل  نا مؤمن  برای  باید  مسئله  نی ا   قاعدتا  

  خدا   ۀ فیخل  عصمت   اثبات  برای   ندا ه ردک  قی تصد  را   ی اله  ۀف یخل  ، همان قانون  مقتضای   به   که
  کرده   قی تصد  را   او  سخن  اوردیب   مان یا   خدا   ۀ فیخل  به  انسان  یوقت  زیرا   ؛است   یافک  شانیبرا 

  خصوص   ن یا   در   هستند.   معصومها  آن  ه ک  است  ن یا   یاله  یخلفا   سخنان  جمله   از  و  است
 دارند:  وجود ی ار یبس اتیروا 

  یعل  نیمؤمنالر یام  شنیدم  :گفت  است،  شده  روایت   یهلل  سیق   بن  میسل  از
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  جل عزو  خداوند  و  ؛است  امر   انیوال  و  اشفرستاده   و  خدا   آِن   از  فقط اطاعت  ...»  فرمود:می
  به  و  است  ک پا   و معصوم او که  است  داده فرمان  اشفرستاده  از  اطاعت  به   دلیل  این  به   تنها 

 فرمان  االمراولو  از  اطاعت  به  جهت   این  به   فقط  خداوند  و  دهد؛نمی   فرمان  خدا   نافرمانی
 1« .دهندنمی   دستور  خدا   نافرمانی  و  معصیت  به  و  هستند،  پاک  و  معصومها  آن  که  است  داده

  ، ردهک  مطهر   و  ک پا   را   ما   یتعالوک تبار   خداوند»  فرمود:   است،   شده   روایت   شانیا   از  و
  داده  قرار  شنی زم  در   یهاحجت   و   مخلوقاتش   بر   شاهدان  و  گواهان  را   ما   و  نموده،   معصوم  و

  ما و شودنمی  جدا  ما از قرآن  که طوریبه   ؛گرداند ما قرین  را  قرآن و قرآن،  قرین را  ما است.
 2شویم.« نمی  جدا  قرآن از نیز 

  آنکه   مگر   نیست   ما  از   یامام»  : فرمود  است،   شده   روایت  نی حس  بن   ی عل  امام  از
  ن یهم  به   و   ، شود  شناخته   آن  ۀواسطبه   تا   ست ین او  خلقت   ظاهر   در  عصمت  و  باشد،   معصوم

 « .باشد شده )تصریح( نص  او به اینکه مگر بود  نخواهد  امام دلیل

 . ندار یبس  ،اتیروا  و

  و  متعالوسبحان   خداوند  فقط  و  است  یباطن  ایمسئله   ،عصمت  هک  آنجا  از  بنابراین
گاه   را   او  خداوند  که  کسی گاه  باطن  از   باشد،  کرده  آ   بر  نص  معصوم،   شناخت  راهپس    ، است  آ

َغیِب   َعاِلُم   فرماید:می  تعالیحق  اوست. ِهُر   َفَل   ال  ا   َغیِبِه   َعَلی  یظ  َحد 
َ
َتَضی  َمِن   ِإالَّ   *  أ  ِمن    ار 

هُ   َرُسول   لُ   َفِإنَّ ِفهِ   َوِمن    یَدیهِ   َبیِن   ِمن    ک یس  ا   َخل    بر   را   خود   غیب   و   است  غیب   دانای   او) 3َرَصد 
  از   او  برای   ه ک  ، باشد   خشنود  او  از   ه ک  ایفرستاده   آن  بر   مگر  *   سازد نمی   ارک آش  سکهیچ 
 . گمارد(می  نگهبانی  سرشپشِت  و رویپیِش 

  آمده  چنین   ۲۳۵  پرسش،  3  جلد   ، روشنگرانه  ی هاپاسخ  تاب ک  در   ، اساس  ن یهم   بر   و
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 است:

   چیست؟  ائمه  عصمت نقلی  و عقلی  دالیل  :3 سؤال»

  ، الهی  خلفت  بر  دلیل  همان  نآ  بر  دلیل  و  ،است  یباطن  امری  ،عصمت:  جواب
 ،ما ه کرد  بیان  موضع  چند  و  کتاب   چند   در   را   نآ  که  است؛  حجت   شناخت   قانون   یعنی

 .«هاروشنگری  کتاب  در  جمله  از

  ۀ الزم  ه ک نیا   »مثل   رد ک  استفاده   یاله  ی خلفا  قبول  مورد   ی عقل  ل یدل  از  توانی م  ، بله
  و  باشد«   داده   دستور   یچ ی سرپ  و   تیمعص   به   خداوند   ه ک  بود  خواهد   ن یا   فه یخل  نبودنمعصوم

  یعلما  غالب  عادت  طبق  اینکه  یول شود؛نمی  صادر  سبحان خداونداز  فرمانی   چنین قطعا  
  کاری  واقع  در  کار   این  ،بدانیم  خدا   ۀفیخل   عصمت  اثبات  برای  دلیل   تنها  را   عقلی  لیدل  ، دیعقا

 نیست.  درست  و  است آورشرم

 هاپرسش
 د؟ ین ک ان یب  مظفر  خی ش  نظر  طبق  را  آن به   خدا  ۀ فیخل  اتصاف  ل یدل و  عصمت  ی معنا  -۱

 د؟ ینک انیب  را  عصمت  ح یصح  یمعنا  -۲

 چرا؟ شود؟نمی   غفلت و یفراموش  دچار مطلق طوربه   معصوم ایآ -۳

 ؟دی نکی م استدالل ـامام یا  پیامبر ـ  خدا  ۀ فیخل عصمت  برای  چگونه -۴





 م یالّرح الّرحمن الله بسم

 ن یالعالم رّب  لله  الحمد و

 ما ی تسل  سلم و نیی والمهد  االئمه محمدآل  و محمد  ی عل الله یصل و

 متن: 

 پیامبر  صفات ۀدربار  ما ۀدیعق - ۱۷

 پیامبر  صفات  ۀدربار  ما  ۀدیعق -۱۷»

  صفات  ن یتر امل ک  به   د یبا  باشد،  معصوم  دی با  ینب   ه ک  طور  همان  ،م یدار   اعتقاد  ما
  ، استیس  ، شجاعت  مثل   صفاتی  ؛ باشد  متصفها  آن  ن یبرتر   و  ی عقل  و   یاخلق

  این   در او    از   غیر  دیگری   کسهیچ   ه ک  آنجا  تا   تیزهوشی؛  و  یکر یز   ، ییبایک ش  ، ریتدب 
بر    امه ع  است یر   ست ین   ح ی صح  نباشد   چنین این   اگر  زیرا   نباشد؛   ترازشهم   صفات

  نخواهد  برخوردار  جهان   تمام   ۀادار   یی توانا  از وی    و  ،باشد   او  آِن   از  مخلوقات   همۀ
 ،زادهحلل   و   پاک  تولدی   دارای   ز ین   بعثتش   از   قبل  است  الزم   ه ک  طور   همان   بود؛ 

  و  ابدیاطمینان    او  سویبه   هادل   تا   ؛ باشد  بوده  لیرذا   از  دوربه و    ،گوراست   ،دارامانت
  برخوردار   یاله  بزرگ  مقام  نی ا   استحقاق  از  تا  و   ،شود  لیمتما  شسویبه   هاجان
 «.شود

 توضیح
  شناخته  یاله  قانون   با   امام(   ای   رسول   پیامبر، )  خدا   ۀفی خل   شد   گفته   نم کیم  عرض   بنده 

  و  خصوصیات   اینکه  اما  ؛ دارد  ارتباط   مردم  به   ه ک  است  یمهم   نکتۀ   همان  این   و   ،شودیم
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  از  را   آنان  خداوند  توسط ها  آن  شدنده یبرگز   است  بدیهی  ،باشد  دی با  چگونه  معصومین  صفات
  بودنواجب  کند می  پیدا   ارتباط   مردم   ه ب  آنچه   تمام   .ندکیم   از ینی ب  مخلوقات   یید أ ت  و  یگواه
  خصوصیات   و  صفات  دربارۀ  و  ،هاستآن   از   اطاعت  و  یاله   نونقا   به   توجه  با  آنان  ختشنا
 صلوات   و  درود)ها  آن  که  سخنانی  و  آنان  دربارۀ  پروردگارشان  هایگفته   به  مراجعه  فقط  ها،آن

 دنیشکدوشه ب  یبرا   را ها  آن   خداوند  هک  کسانی   خصوصیات  ۀ دربار   ( شانیا   بر   خداوند
 کند.می  کفایت  را  ما است کرده  انتخاب رسالتش

 متن: 

 شان یها تاب ک  و  ایانب ۀدربار  ما ۀدیعق - 18

 شانیهاتابک و ای انب ۀدربار  ما  ۀدیعق -۱۸»

  همان  ؛ هستند  حق  بر  ، فرستادگان  و  ا یانب  ۀهم  ه ک  م یدار   مانیا   طور کلیبه   ما
  به   دادندشنام   شان، نبوت  ار ک ان  اما  ؛ می دار   مانیا   شانیا   طهارت   و  عصمت   به   ه ک  طور

  خود ما   پیامبرِ   ارک ان  زیرا   ؛است  ارتداد  و  کفر  مصادیق  از  هااین   ،شان تمسخر   یا  ها،آن
 گرداند.می  الزم  است ردهک تصدق  را  آنان و داده خبر  آنان ازکه  را 

  نوح،   آدم،  مثل ،است  شدهشناخته   شرایعشان  و  هاتاب ک   هک  آنان  از  ایعده  اما
  را   آنان  م یر ک  قرآن  ه ککسانی    دیگر  و  یسیع  ، ی موس  مان،یسل  داوود،  م،یابراه

  را  آنان از یک ی هرکس و بیاوریم،  مانیا ها آن به خاص  طوربه  دی با ،است کرده رکذ
  انکار   را   ما  پیامبر  نبوت  اگر  خصوصبه   ؛است  ردهک  ارک ان  را   شانی همگ   ندک  ارک ان

 است.  واجب  است  شده   نازل ها  آن  بر   نچهآ  و  هاتابک  به   ایمان   ن یهمچن   ؛باشد   کرده



 221 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

  ، قرار دارد  مردم   دست   در   حاضر  حال   در   هک  ی لیانج   و  تورات   خصوص در    اما
 دلیلبه   اند،شده  فیتحر   اندشده   فرستادهفرو  نچهآ  به  نسبت  که  است  شده  ثابت

  زمان   از  بعد  اضافات  و  هاافزودن  جهتبه   و  ،داده  رخ ها  آن   در  هک  هاییل یتبد   و  ر ییتغ
  بیشتر  که   طوری به   ؛بوالهوس   و   طماع  افراد  کارهای واسطۀ  به   عیسی  و  موسی

  توسط  بزرگوار،  پیامبر دو  این  زمان  از  بعد  مانده،  باقی  دو این  از  آنچه تمام   یا  مطالب
 «.اندشده  جعل و تحریف  پیروانشان

 توضیح
  حی صح  هرچند   ،ردهک  انیب لیانج   و  تورات در  ف یتحر  دربارۀ  آنچه  :نمکی م  عرض بنده

  در   که   درستی  و   حق   لبامط  ه ک بل  شود؛ نمی  شامل   را   هاکتاب  این   مطالب  ۀ هم  یول  ،است
  صاحبش  را   حق  و  کند؛ می   کفایت  حق   جویندگان  اثبات  برای   مانده  باقی  کتاب   دو  این

  تحریف وقوع  دربارۀ  خواهدمی  مظفر آنچه  اما . دارد اختصاص  او به   امر این  زیرا   ؛ شناسدیم
  در  شوند،   گذاشته   کنار کامل    طور به   هاکتاب   این   باید   اینکه  و  کند   القا  انجیل   و  تورات   در
 هادیانت   این   پیروان  برای   چیزی چه   با   خرالزمانآ  در   ی مهد   وگرنه   نیست؛   درست   ت ی نها

  نیا   پیروان  ی برا   هک  است  احمدالحسن  دیس   اول  یمهد   ن یا   و  کرد؟!  خواهد  استدالل
  شان یبرا   و  موجود   ل یانج  و  تورات   در   نچهآ  با   و   دارند  اقرار  نآ  به   پیروانشان  نچه آ  با   ،انیاد

  نوشته   شانیا   ی هاتابک  از   ی ار ی بس  در   نکته   ن یا   و  ، ندکیم  استدالل   است   بوده   متشابه 
 . است شده
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 متن: 

 اسالم  ۀدربار  ام ۀدیعق - 19

 اسلم ۀدربار  ا م ۀدیعق -19»

  یاله  عتیشر   همان  منظور،  و  ؛است  اسلم  ،خدا   نظر  از  نید   می دار   اعتقاد  ما
  ،بشر   سعادت   برای ها  آن   ترین موفق   و   ،هان آ  ِن یتر امل ک  و   ع یشرا   ان یپا  ه ک  است  یحق

  که   است  دینی   همان  است؛  خرتشانآ  و  ا یدن   مصالح   برای ها  آن  ترین جامع  و
  رخ  نآ  در   یر یی تغ   نه  ؛دارد  را   دوران   و  روزگاران  طول   در  ماندنباقی  شایستگی

  فردی  مقرراتجمله    از  بشر  هاینیازمندی   تمام  ۀ بردارنددر   و  ؛یتحولنه    و  دهدیم
 .است ی اسیس و  یاجتماع و

  دیگری   شریعت  انتظارچشم   ما   و  است  عیشرا   ۀدهندان یپا   اسلم   که  آنجا   از
  د ی ایب   ی روز   د یبا  آَوَرد،   صلح  به   را   د فسا  و   ظلم  در  ورغوطه   بشریِت   این  که  نیستیم 

 ... شود  سرشار قوانینش و عدالت با دنیا و بگیرد،  قّوت  نآ در یاسلم ن ید هک

  هابدعت  و شده،  آویخته اسلم به هکرا  باطلی یپندارها  هک باشد یامام دیبا و
  نجات  را   بشریت  و  بردارد،  میان  از   است  شده  مهی ضم   نآ  به  که  را   هاییگمراهی  و

  حقیر  و  مستمر  هایتوزی کینه   و  دائم  ظلم  و  فراگیر  فساد  این  از  را ها  آن  و   دهد،
رهایی    ـ است  شده  گریبانگیرشان  کهـ   بشری   ارواح  و  اخلقی   های ارزش   شمردن
  «د. گردانَ  آسان را  خروجش و فرماید   تعجیل  را  فرجش  خداوند بخشد؛ 
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 توضیح
  ه ک  است  ی مجر   یک  ازمند ین   یاله  عت یشر   عنوانبه   اسلم   قطعا    :نمکی م  عرض   بنده 

  . خداست ت یمکحا  به ما آوردنمان ی ا  کار این ۀ الزم  و ،کند  مردم ی برا  کردنشپیاده   به اقدام
  ی سو   از   عتیشر   و  قانون  ندکیم  الزم   هک  طور   همان  (یاله  ت یمک حا   )یعنی  حاکمیت  این

  هک  باشد   یاله  ی مرد   نیز  نآ  ی مجر   گرداندمی   الزم   ترتیب   همین   به   ، باشد   سبحان   خداوند
  فرماید. می  منصوب مخلوقاتش برای  هدایتگری  و پرچم  عنوانبه  و  گزیندبرمی  را  او خداوند

  میان   یی جدا   هرگونه  ؛است  شنیزم   در   خداوند   جانشین  و  فه یخل  همان   برگزیده،   شخِص   این
  و   خدا   حاکمیت   نپذیرفتن  ، دو ]لزوم وجود شریعت الهی، و لزوم وجود مجری الهی[  نیا 

 گرداند.می الزم   را  آن به  حقیقی ایمان عدم

 متن: 

 اسالم  ۀنندکع یتشر  ۀدربار  ام ۀدیعق - 20

 اسلم ۀنند کع یتشر   ۀدربار  ا م ۀدیعق -20»

  خاتم   او  و  ،است  عبدالله  بن   محمد  ،یاسلم  رسالت  صاحب  می دار   اعتقاد  ما
  طور   همان   ؛است  نانآ  ِن ی برتر   طور کلی به   و  ،فرستادگان  ی قا آ  و  سید   و  ، پیامبران

 کسیهیچ  و ،فضیلت در  فضلی صاحب  هیچ .است تی بشر  تمامی سرور و سید هک
  و   رسد، نمی   وی   به   درایت   و   عقل   در   ی عاقل  چ ی ه  و  نیست،   ترازهم   وی   با   کرامت  در 
  عظیم   اخلق  صاحباو    که  راستیبه   و  نیست،   او  همتای   خوولق ُخ   در   کسچ یه

 «است. صورت  همین به  قیامت روز  تا بشریت، پیدایش  ابتدای  از  و ؛است
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 توضیح
و   ، ستین  خدا  رسول مقام  همتای ی بشر   چی ه مقام طور کلیبه  : نمکی م عرض بنده 

  اند؛بوده   مطهرش   و  ک پا   خاندان  شناساندند   خلیق   گر ید  به  را   حضرت  آن  هک  کسانی   ن یبهتر 
  از   قائم ،ندا ه بود  شده  طرد  خود  جایگاه  از  و  بوده ستم  و  ظلم  مورد  هموارهها  آن  که  آنجا  از  و

  این   و   دارد؛  عهده  بر  را   بزرگوارش پدران  و   جدش  گاهیجا  ان یب   ه ک  است   کسی  ، فرزندانش
  در   که   طوریبه   ؛است  کرده   اقدام  آن   به  امروز  احمدالحسن  د یس  که   است  کاری   همان

  انتشار   به   ،هاتاب ک  گری د   و  خاتم   نبوت   ،متشابهات   ، دیتوح   مثل   خود   ف یشر   ی هاتابک
  اقدام  شان(همه   بر  خدا   )صلوات  پدرانش  و  مصطفی  جدش   جایگاه  و  مقام  از  ایگوشه

 است.  فرموده

  یعنی   ؛دارد   ارتباط   خدا   رسول   به   مانیا   به   ه ک  دارد  وجود   ی مهم  بسیار   نکتۀ   نجا ی ا   در
  ؛ است  آمده  آن  در  آنچه  قیتصد  و  حضرت،  آن  ِی گمراه  از  بازدارنده  نوشتار  به  مانیا 

  زندگانی  در  حضرت  آن  های فداکاری   و  هاتلش   ۀدیک چ  (ت ی)وص  نوشتار  نیا   هک  خصوصبه 
  ی ادعا   صرفا    وگرنه   ؛است  بوده  سبحان  خداوند  سویبه  خلیق  تیهدا   راه  در   شفیشر 

  به  فرک  و  ار ک ان  ،طاهرش  و   کپا   یخلفا   از  یک ی  ارک ان  وجود  با  شانیا   به  داشتنمانیا 
  که   است  کسی  همچون  کند  انکار  را   آخرینشان   که  کسی)  شودیم  شمرده  شانیا 

 است(.  کرده انکار را  اولینشان
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 متن: 

 ریم ک  قرآن  ۀدربار  ما ۀعقید - 21

 ریم ک قرآن  ۀدربار  ما  ۀعقید -21»

  پیامبر   زبان  بر   متعال   خداوند   سوی   از  شده نازل  الهی   وحِی   قرآن،   داریم   اعتقاد   ما
  است   جاودانی  ۀ معجز  قرآن،  و  ؛ وجود دارد  آن   در  چیزی   هر   تبیان  و  است  رمشکا 
  که   ایمتعالی  معارف   و  حقایق   در   و  ،فصاحت   و  بلغت   در  اشهمراهی   از   بشر  هک

 ندارد.   راه  آن  در  یتحریف  و  تغییر  و  تبدیل   هیچ   و  است،  بوده  ناتوان  دارد  وجود  آن  در

  بر  شدهنازل   قرآن  همان  ،خوانیممی  را   آن  ما  و  ماست   اریاخت  در   ه ک  قرآنی  این
  یا  گوستدروغ  باشد  داشته   قرآن  ۀدربار   دیگریادعای    هرکس  و  ،است  پیامبر 

  هدایت  غیر   بر  افراد  این   تمامی   و  است،   شده   مشتبه  برایش   امر   یا   است  گرمغالطه
ِتیهِ   اَل   هک  خداست  سخن  قرآن،  چراکه  ؛ هستند

 
َباِطُل   َیأ ِن   ِمن    ال  ِه   َبی    ِمن    َواَل   َیَدی 

ِفِه   (. آیدنمی   سویشبه  باطل  سرشپشِت   از و آن رویپیِش  از ) َخل 

  فنون   و  علوم  و  رودببه جلو    زمانهم که   هرقدر  بودنش:معجزه   دالیل جمله  از
  هایاندیشه  و مقاصد بر  و ،اششیرینی  و طراوت  بر  همچنان  قرآن نند، ک پیشرفت 

  آن در  ایشدهثابت   علمی ۀنظری در  اشتباهی  و خطا هیچ و ، است باقی اشمتعالی
  ِس ک برع  ؛ ندارد  همراه  به   خود   با   فلسفی   یقینِی   حقیقِت   نقِض   هیچ   و   شود،نمی   ارک آش
  رسیده   ریک ف  مرتبۀ  و   علمی   منزلت   هر   به   ه ک  فلسفه  بزرگان   و   علما   های تابک

  توسعۀ   و  پیشرفت  و  علمی  مباحث  پیشرفت  با  ها،آن  از  برخی  برای  کمدسِت   باشند،
  ند؛ کمی   خودنماییها  آن   در   موجود   اشتباه   یا   یسست  یا   ف ضع  جدید،   نظریات   با   علوم 
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  ۀ هم  هک  ارسطو  و  افلطون   و   سقراط  همچون  یونان،   ۀ فلسف  بزرگان  برای   حتی
 اعتراف  شانری ک ف  برتری   به   و   اندبوده  علم   پدرانها  آن   اینکه  به  آنان  از   پس  افراد

 ند.ا هردک

  عمل،   و  سخن  در   و  ، است  واجب  ریمک  قرآن  به  احترام  : داریم  اعتقاد  همچنین
نتیجه  ؛است  واجب  آن  بزرگداشت   ه ک  لمهک  کی  حتی   لماتش،ک  ردنکنجس   در 

  ؛ نیست  جایز  باشد  آن  از   جزئی  کهآن  قصدبه   یا  شود  شناخته  آن   از  بخشی  عنوانبه 
هُ  اَل  ند.ک لمس  را   قرآن حروف  یا   لمات ک  نیست جایز   غیرطاهر   فرد   همچنین    َیَمُسّ

ُروَن   ِإاَلّ  ُمَطَهّ   با   فرد  این  خواهدمی   (ندارند  دست  آن  بر  شدگانک پا   جز  که)  ال 
  با   یا   باشد  شده   ناپاک ها  آن   مشابه  و  نفاس   و   حیض  و   جنابت  مثل  برکا   های ثَد َح 

  در   ه ک  جزئیاتی   طبق   ه ک این  مگر  ؛ باشد  شده   ناپاک  خواب  با  حتی   و  ، اصغر  حدث
  جایز   قرآن  زدنآتش   بگیرد.   وضو  یا   ند ک  غسل  است  شده   رکذ  فقهی  های تابک

  شودمی   شمرده  توهین   عرفا    ه کصورتی  به   آن  به  توهین   شکلی   هیچ  به   و  ، نیست
  در   آن  قراردادن  یا   ردنکوبکلگد   یا   ردنکآلوده  یا   ردنکپرتاب   مثل   نیست؛   جایز 

  توهین  آن  به   ،مشابه   کارهای  یا  ارهاک  این   از  یک ی  با   ا  عمد  کسی  اگر  .ناشایست  انک م
  و  شودمی   شمرده  آن   بودن مقدس   و  اسلم   کنندگانانکار   جزو   ، ندک  تحقیر   را   آن  و
 « شود.می داده  نسبت  او به  جهانیان پروردگار به فرک و دین  از بودنخارج  به  مک ح

 توضیح
 نم: کمی عرض  بنده 

 قرآن: ه ک رسید اینجا  به  مظفر سخن

 است. ریم ک پیامبر  زبان بر  خداوند سوی از شدهنازل  الهِی  وحی ـ

 است. ریمک پیامبر  بر  شدهنازل  قرآن همان خوانیممی  امروز ما  آنچه  ـ
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 . است زمان پیشرفت با   آن تازگی و طراوت و شیرینی آن، اعجاز  دالیل  جمله  از ـ

 .قرآن  بزرگداشت  و احترام بودنواجب ـ

 .قرآن  به  اهانت و سوزاندن جایزنبودن ـ

 نم: کمی عرض  بنده 

  بزرگان  هک  است  بحثی آن،  در  افزایش  و   زیادی یا  قرآن  در  نقص  و  مبود ک   مسئله  ۀ دربار 
 ندا ه رسید  نتایجی   به   آنان  از   ایعده   و  ندا ه پرداخت  آن  به   ـ سنی  چه  و   شیعه   چهـ   مسلمان  علمای

  همان   ماست  اختیار   در  آنچهیعنی    ؛است   سنی[  و  ]شیعه  طرف  دو  هر  رایج   نظر   با   مخالف  هک
  سنی[  و  ]شیعه  گروه  دو  هر   همچنین   ! است  شده  نازل   خدا   رسول   ۀسین   بر  هک  است  قرآنی

  قرآِن  با مقابله در ماست،اختیار   در  هک قرآنی در  نقص به وجود  هک ندا ه ردک بیان روایت هاده
 ند.کمی  تأکید  شده،نازل 

  نکته  این  به   قائل  دیگران  و  عبک  بن   ابی  و  عایشه  و  عمر  مثل  ،سنتاهل   ۀصحاب   بزرگان
  بوده   قرآن  در   مبود ک  و   نقص  به   قائل   نیز   فایه ک  صاحب   مثل  شیعه،   علمای   از   برخی   و   اند،بوده 

 است.

  ما  . است  ردهک  عرضه  »گوساله«  تاب ک  در   را   طرف  دو  هر   دالیل   احمدالحسن  سید
  همان  یعنیـ   اهلش  نزد  ،است  فرستاده  خداوند  هک  صورتی  همان  به  قرآن  داریم  اعتقاد
  این   .است  محفوظ   ـهستند   قرآن تفسیر و  ترجمان و  ترازهم  و  ،قرآن موردخطاب  که  کسانی

 اول.  نکتۀ

  و   حرکت  در   ماه   و  خورشید   حرکت  همچون   و  است،  تازهوتر   و  زنده  همواره  قرآن  دوم:
  هک است کسی ،قرآن ترازهم  ولی ؛ است قرآن بودنمعجزه وجوه از یک ی  این و ، است جاری

گاه   ، هاآن  از  غیر به   دیگر افراد  ۀهم  و  است  شده  داده  اختصاص  آن  توضیح و  شناخت  به   ناآ
   رانند.می  زبان بر  نادانی و جهل  سر  از  سخنانی و  هستند

  ، رکذ  را   ریم ک  قرآن  به   توهین  نبودنجایز   ، خود  بحث   در  مظفر   شیخ  ه ک  طور  همان  سوم:
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  یا   ،ردنکال لگدم  یا   قرآن،  کردنپرتاب   مثلـ   است  ردهک  بیان  را   توهین  هایمثال   از   برخی  و
  قرآنو تفسیر    توضیح به    دیگران  پرداختن   ه ک  است  این   ما  نظر  ـخدا   بر  پناه  ،آن  ردنکآلوده

به    شخصی  نظرات  و  رأی  بر اساسکسانی که    دلیل  همین  به  و  است  قرآن  به  توهین  نیز
  نکوهش  و  مذمت ـ مشابه   کارهای  دیگر  و  کریم  آیات  شرح  مثلـ   پرداختند  قرآن  تفسیر  وقرآن  
  با   قرآن  از  یهایقسمت   یا  هک  نندکمی  تصور   ایگونهبه   را   قرآن  ،قطعا  ها  آن  زیرا   ؛اندشده

  مصادیق   اعطای  با   یا  ،بزرگ  و  متعالی  هایحقیقت   الغای  با  یا   گیرند،می  قرار  تضاد  در   دیگرک ی
 . کنندمی  توهین آن به   ،قرآن به  ارزشبی  و پوچ 

 متن: 

 پیشین هایشریعت  و  اسالم اثبات راه - 22

 پیشین   هایشریعت  و اسلم اثبات  راه -22»

  اثبات   با   توانیم می   ما  ، برخیزد   مخاصمه   به   ما   با   اسلم   دین   صحت   در   کسی  اگر
  بودنش معجزه  دلیل  هک  ریم ک  قرآن  با   یعنی   ؛نیم ک  مقابله   او  با   اسلم   جاودان  ۀمعجز
برای    راهقرآن،  و    ؛شد  گفته   و   تردیدوکش  بروز   صورت  در   مانهایجان   اقناعما 

و    گیریشکل  بارۀدر   تفکر  هنگام   هک  هاییتردیدها و پرسشگری  ؛است  گریپرسش
  « . ...کندمی  خطور  ایآزاده انسان هر  ذهنناگزیر به   ،اشهعقیدشدن ثابت 
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 توضیح
 نم: کمی عرض  بنده 

  دیگر  ادیان  صاحبان  برای   اسلم   اثبات   چگونگی  خصوص   در   بحث، م  این   در   مظفر  شیخ 
  هستیم؛   نیازبی   هااین  تمامی  از  ما  هک  است   این  واقعیت  است.   کرده  بیان  طوالنی  انسخن

  تواندنمی   کسهیچ   و  ،نیست   آن  صاحب   به  ایمان  از  جدای  الهی،  دعوت   به   ایمان  چراکه
 . شود الهی دعوت به  داشتنایمان  مدعی الهی دعوت صاحب  به آوردنایمان  بدون

  شخصی  همان  و  هاپرچم   تریِن ننده کهدایت   صاحب   و  خدا   سویبه   ۀکننددعوت   که  امروز
  ، احمدالحسن  سید   یعنی   اند،رده ک  واجب  را   او  یاری   و   اطاعت  خلفایش،   و  خداوند   هک

  و  انبیا   و   هارسالت   و  خدا   به   ایمان   همان  ،او  به   ایمان  ، است  رده ک  آغاز   را   خود  دعوت
  که   نیست  پوشیده  ست.هاآن  تمامی  ارک ان  ،او  ارک ان  ـخدا   بر  پناهـ   و  ،است  انهایشتابک

  تا   آدم   از  ، خدا   تای ک ی  دین  همان  این،  و  ،است  اشخلیفه   و  خداوند   به   تسلیم   همان  ،اسلم
  خلیق   دعوت   همان  اسلم،  به  دعوت  پس  .هست  و  بوده  زمین  این   روی   بر   روز   آخرین

 اوست.  به ایمان و او از  اطاعت و  او یاری سویبه 

 هاپرسش
 چرا؟ و ؟است  درست طور کلیبه  انجیل،  و  قرآن تحریف  به  بودنقائل   آیا -1

  قرآن  به  توهین  قرآن،  تفسیر   و  شرح   به  خداوند   خلفای  جزه ب  افرادی   پرداختن  چگونه  -2
 ؟ شودتلقی می

 شود؟می  خلصه چیزیچه  در  اسلم  به  مردم  دعوت ۀخلصامروز  -3

* *   * 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 امامت  ۀدربار  ما ۀعقید - 23

 امامت  ۀدربار  ما  ۀعقید -23»

  راه  از   فقط  آن،  به  ایمان  هک  است  دین  اصول  از  اصلی  امامت،  معتقدیم:  ما
  ،هامربی  و  خانواده  و  پدران  از  تقلید   خصوص  این  در  و  آیدمی  دست   به  آن  به  اعتقاد
  در  نظردقت   هک  طور  همان   ه ک بل  ؛نیست   جایز   باشند  بوده   واال  و  بزرگ   که  هم   هرقدر 
 است. ضروری   و  الزم  نیز امامت دربارۀ تحقیق و  دقت  است، واجب نبوت  و توحید 

  به  ،او بر واجب شرعِی  هایلیف ک ت از لفک م ۀذمّ  شدنبری  به اعتقاد کمدسِت 
را    اگرحتی    پس  ؛است  وابسته  آن  به  نسبت   او  منفی  یا   مثبت  اعتقاد   از  یک یآن 
شدن ذمه[  ]بری   زیرا   نیست؛   جایز   آن  در   تقلید باز هم  نظر نگیریم    در هم    اصول
  نظر  از  یعنی  ؛است  ضروری  و  واجب  نظر،  این  از  آن  به  اعتقاد  بنابراین  ؛است  اصل
  عقل    او  بر  متعال  خداوند  سوی  از   قطعا    هک  هاییلیف ک ت  از   لفک م  ۀذمّ   شدنبری 

تکالیف    تمام  که   حالی  در   ؛ است  شده  واجب   تشخیص قابل   قطعی  طریق  به این 
  به  او  از   پیروی   با   ه ک  نیم ک  مراجعه  کسی  به   باید   خصوص   این   در   در نتیجه   ؛ نیست

  طبق   یا   ؛ است  امام   امامیه،   رویکرد   در   فرد  این  نیم؛ ک  پیدا   یقین   ، هذمّ   شدنبری 
 هستند.  یدیگر  افراد دیگران، رویکرد
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  ؛ است  متعال  خداوند   سوی  از  لطفی ـ مثل نبّوت ـ   امامت   :داریم  اعتقاد  همچنین
  وظایف انجام  در  ه ک باشد داشته  وجود  هدایتگری   امام زمانی،  هر  در  باید  در نتیجه 

  ـ جهان   دو   هر  در   خوشبختی  و  صلح   سویبه  بشر  راهنمایی  و  هدایتـ   پیامبر 
  ارهاک  تا   باشد داشته    نیز   او  است   هت داش  پیامبر   که   عمومی   والیت  و   ، باشد  او  جانشین 

  دشمنِی   و   ظلم   و  نماید،   اقامه   آنان   میان   در   را   عدالت  و   ، ندک  مدیریت   را   آنان  مصالح  و
 ببرد.  بین   از را   آنان میان

  ه ک  دالیلی  همان   و  ، است  نبوت   ۀادام  امامت،   ه ک  است   اساس  همین   بر
  نیز  را   رسول   از  بعد   امام  تنصیب   ،گرداندمی   الزم  را   انبیا   بعثت   و  رسوالن   فرستادن 

 .کندمی  الزم

  ،متعال   خداوند  سوی  از  نص  با  فقط  امامت  گوییم:می   هک  است  دلیل  همین  به
  و   اختیار  با   و  شود،می   مشخص  است  بوده   او  از  پیش  ه ک  امامی  یا  پیامبر   زبان   به

  و   ،نندک  منصوب  را   فردی   خواستند  هروقت  ندارد  حق  آنان  نیست.  مردم  انتخاب
از    بخواهند   هروقت  و  ،کنند   مشخص  را   او  نندک  تعیین  را   امامی  بخواهند   هروقت

  آنان   ماندن باقی  ترتیب   این  به   تا   بنهند  کناری  به  را   وی   کنند   نظر امام صرف  تعیین 
  مرگ   به   نشناسد  را   خود   زمان   امام  و   بمیرد  هرکس»   ه ک بل  ؛ بشود  صحیح  امام،   بدون

 است.  شده  روایت اعظم  رسول  از مستفیض  لک شبه  که  ؛است« مرده  جاهلیت

  خداوند   سوی  از  هک  االطاعهواجب  امام  از  زمانی،   هیچ  نیست  جایز  بنابراین
  را  او ، نپذیرند   چه و  بپذیرند  را  او ها انسان چه  ؛ باشد  خالی است  شده  منصوب  متعال 

  حاضر  او  چه  ،نندک ن  اطاعت  او  از   یا  نند ک  اطاعت  او  از  ندهند،  یاری  را   او  یا   دهند  یاری 
  پیامبر   است  صحیح  ه ک  طور  همان  زیرا   باشد؛  پنهان  مردم  گاند دی  از  چه  و  باشد

  غایب   نیز  امام  است  صحیح   ـباشد   پنهان  و  غایب  ،دره   و  غار  در  مثل  ـ   باشد   غایب
  وجود   باشد   کوتاه  یا   طوالنی   غیبتش  اینکه   در   تفاوتی  هیچ   عقلنی  نظر   از  و   ؛ باشد

 ندارد. 
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م    َوِلُکِلّ   فرماید: می   تعالیحق و 
َ
  ؛ (است  هدایتگری   قومی  هر   برای   و )  َهاد    ق

ة    ِمن    َوِإن    فرماید: می  نیز   و َمّ
ُ
  اینکه  مگر  نبوده   امتی   هیچ   و)  َنِذیر    ِفیَها  َخَل   ِإاَلّ   أ

 « .(است گذشته  ایهشداردهنده  آن در

 توضیح
 امامت: ۀدربار  مظفر اعتقاد  ۀخلص

   : گویدمی  و دهدمی توضیح  امامت ۀدربار  را  خود نظر  مظفر  شیخ

 است.  دین ۀگانج پن  اصول از  یک ی آنان،  نظر  به  امامت -1

  جایز   بارهایندر  دیگران  و  پدران  از  تقلید  و  ،است  الزم  امامت  دربارۀ  تحقیق  و  دقت  -2
 نیست. 

 :دارد جنبه  دو  امامت، به   اعتقاد -3

 شد.  گفته  قبل    و ،است دین  اصول از  یک ی ه ک نظر  این از ـ

  انجام   عقلی،  نظر  از  و  دارند،  وجود  لف ک م  ۀعهد  بر  شرعی  ییهالیف ک ت  هک  نظر   این   از  ـ
  را ها  آن  وی  و  نیست  او  دسترس   درها  آن  تمامی  که  حالی  در  ،است  الزم  او  بر  تکالیف  این

  از   اشذمه   او،  از  پیروی   با  تا  ندک  پیروی  شخصی   از  است  الزم   او  بر   بنابراین   ؛ شناسدنمی 
 است.  امام همان  شخص این و ؛ شود بری   تکالیف

  ا اقتض   را   انبیا   بعثت  هک )  لطف   ۀقاعد  همان  یعنی  ؛است  لطف  یک   ، نبوت  مثل  امامت،  -4
   است. نبوت  ۀادام امامت،  در نتیجه  گرداند؛می الزم  زمان  هر  در  را  امام وجود  کند(می

  برای   راهی  و  ،است  گذشته  امام  نص  با  یا  خدا   رسول  نص  با  امام  شناخت  راه  -5
 ندارد.  وجود  خصوص این در   مردم انتخاب و  اختیار

  : است  فرموده  پیامبر  زیرا   ؛بمانند   باقی  امام  بدون  توانندنمی   پیامبر  از  پس  مردم  -6
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  سخن   همچنین  «.است  مرده   جاهلیت  مرگ   به  نشناسد   را   خود  زمان   امام   و  بمیرد   هرکس»
م   َوِلُکِلّ   :تعالیحق و 

َ
  :تعالیحق  سخن  این و  ؛ ( است هدایتگری قومی  هر  برای و)  َهاد   ق

  ة    ِمن    َوِإن َمّ
ُ
  ایهشداردهنده   آن   در   اینکه   مگر   نبوده  امتی  هیچ   و)  َنِذیر    ِفیَها  َخَل   ِإاَلّ   أ

 (. است گذشته

  چه   نیست؛  خالی  خداوند  سوی  از  شدهمشخص   ۀاالطاعواجب  امام  از  ایدوره  هیچ  -7
 باشد.  غایب  یا  باشد حاضر او و  نکنند، یا  نند ک اطاعت او از مردم

 باشد؟   نیز  امام و ، باشد غایب  تواندمی امام چگونه بگیرد الک اش کسی اگر

  که   تفاوت  این   با  بود؛  غایب  و  پنهان  دره   در  و  غار   در  پیامبر   هک  است  طورهمان    پاسخ
  میان  تفاوتی   عقلنی  نظر  از  و  است،   طوالنی  امام  ]غیبت[   لیو   بود   وتاهک  پیامبر  غیبت 

  خلفتش   در   اشکالی  و  بود ن  مجاز   خدا   ۀ خلیف  برای   غیبت  اگر   زیرا   ندارد؛   وجود   دو   این
  طوالنی  خواهدمی  ؛شدنمی   صحیح  [طور کلیبه ]  غیبت  صورت  این  در  ،شدمی  وبسمح

 وتاه. ک یا   باشد

* *   * 

 : است  زیر صورتبه  موضوع ن ای با مرتبط  مباحث  ترین مهم 

   چیست؟ امامت 
  او  به   و   پیروی  او  از  مردم  تا   ، شخص   یک   شدنقدمپیش  از   است  عبارت   لغت  در   امامت

  هستند.   «مومأم»  نندکمی  اقتدا   او  به  هک  کسانی  و  است  «امام»  مقتدا   شخِص   این   نند.ک  اقتدا 
  جمع  ند.ک  اقتدا   او  کرداربه    یا او    سخن   به یعنی    ؛ ندک  اقتدا   او  به   انسانی   ه ک  است  کسی  امام
 است.  »ائمه« ،امام

  آن  سبحان،   خداوند  هک  است  الهی  مقامی  و  جایگاه   ،امامت  ۀلمک  اصطلحی  معنای  اما
  و   هستند  امام  خداوند،  خلفای  از  برخی  ...   است  داده  اختصاص  شخلفای  از   برخی  به  را 
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  نبی   گاهی   ، است  امام  گاهی  خداوند،   جانشین  و   خلیفه   یعنی  ؛ نیست  صحیح   آن  سک برع
 است. فرستاده  و رسول  دیگر بار  و ،است

  دین   اصل  تنها  بیان  هنگام  مشخص  طور به   و  پژوهش   این  مباحث   ابتدای   در
  الهی  لیف ک ت  تفاوت  به  الهی،  ۀ خلیف  جایگاه   و  مقام   در  تفاوت  ماهیت  شد  گفته   (استخلف )

 برد. می  مردم سویبه  (متعالوسبحان )خود  پروردگار سوی از خلیفه  ه کبستگی دارد 

  مدیریت   و  اطاعت  و  نهی  و  امر  حق  هک  است  مردی  همان  امام،  از   ما  منظور  حال،   هر   در
 اوست.  دست به ،متعالوسبحان خداوند دستور به  مردم،  ارک

 است  بالتر   نبوت  از  امامت،  مقام 
  فرموده  و  ردهک  بیان  را   آن  متعال  خداوند  و  است  روشن  فرستادگان،   میان   تفاوت  وجود

َك   است: ُسُل   ِتل  َنا  الُرّ ل  َضُهم    َفَضّ ض    َعَلیَٰ   َبع    دیگر   برخی  بر  را   فرستادگان  آن  از   برخی)  َبع 
و مقام دوم    ؛ دارند  امامت  مقام  آنان  از  برخی  و  ،نبوت   مقام  آنان  از  برخی  ؛(بخشیدیم   برتری

   زیر:   دلیل  دو به  جمله  از  دلیل، چند به ارزش باالتری دارد؛  خداوند  نظر از]یعنی امامت[ 

  آزموده  لماتیک با پروردگارش سوی از و بود  پیامبر یک هک این از پس ابراهیم به اول:
  با   را   امتحان  آن  وی  هک این  از  پس  و  ،شد  داده  امامت  مقام  ،رساند  پایان  به  را ها  آن  و  شد

ل  او  به   امامت   مقام   با  سبحان   خداوند  گذاشت   سر   پشت   موفقیت   تعالی حق   . فرمود   تفض 
َتَلیَٰ   َوِإذِ  :فرمایدمی َراِهیَم   اب  ُهَنّ   ِبَکِلَمات    هُ َربُّ   ِإب  َتَمّ

َ
اَل   َفأ

َ
ي  ق اِس   َجاِعُلَك   ِإِنّ ا  ِللَنّ اَل   ِإَمام 

َ
  َوِمن    ق

ِتي َیّ اَل   ُذِرّ
َ
ِدي  َیَناُل   اَل   ق اِلِمیَن   َعه    و   بیازمود  کلماتی  با  پروردگارش  را   ابراهیم   چون  و) 1الَظّ

  []ابراهیم  دادم«  قرار  مردم  امام  را   تو   »من   فرمود:  او[  به  ]خدا   درسان  انجام   به  را   همه   آن  وی
 (. «.سدر نمی  ستمگران به من  »پیمان فرمود:  ؟«نیز دودمانم  از و» پرسید: 
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  خداوند این    و  ، فرستدمی   سلم  دارد  نبوت  مقام  هک  اشخلیفه   به   سبحان  خداوند  دوم:
  به   و  دهدمی   سلم   خودش  به  هک  است   شخصی  امام،  ولی  ؛دهدمی   امنیت   او  به   هک  است
 امان   و   است  االتری ب  لک شبه   خود  پروردگار   از  تمثیلی   او  زیرا   دهد؛می   امنیت   مردم،   و  شخود

 الحسنابو   سخن   در   ما  هک  است  اینکته   این  .است  خداوند  امنیتامان و    همان  او،  امنیت  و
  جایگاهی   ترینک »وحشتنا   : فرمایدمی   ایشان  که  آنجا  کنیم؛می  مشاهده  رضا  امام

  خارج   مادرش   م ک ش  از  و   تولدم  ه ک  روزی  است:  جایگاه   سه  دگیر می   قرار   آن  در   مخلوق   هک
  زنده   هک  روزی   و   ؛بیند می  را   اهلش  و   آخرت  و  میردمی  هک  روزی   . بیندمی  را   دنیا   و  شودمی

  این   در  عزوجل  خداوند  است.   ندیده   دنیا  دار  در  هک  بیند میرا    امیک اح  و  شودمی  برانگخیته 
  ه فرمود  و   داشته   امان   در  ، ی که داردترس  از   را   او  و   ، داده  سلم  یحیی   به   گانه سه   های جایگا
هِ   َوَسَلم   :است َم   َعَلی  َم  ُوِلَد  َیو  َم  َیُموُت  َوَیو  َعُث  َوَیو  ا  ُیب    شد زاده که  روزی  او،  بر سلم  و)  َحی ّ

  در  مریم بن  عیسی  که  حالی  در ( شودمی برانگیخته  زنده که  روزی  و  میردمی  که روزی  و
َلُم   :فرمایدمی  و  دهدمی  سلم  خودش  به   جایگاه  سه  این َم   َعَلَيّ   َوالَسّ ُت   َیو  َم   ُوِلد  ُموُت   َوَیو 

َ
  أ

َم  َعُث   َوَیو  ب 
ُ
ا   أ   زنده  که   روزی  و  میرممی  که   روزی   و   شدم  زاده  که   روزی   من   بر   لم س   و)  َحی ّ

 افی( ک) « .(شوممی برانگیخته 

 :است هفرمود  احمدالحسن سید

  چنین   عیسی  دربارۀ  تعالیحق   .است  عیسی  حضرتها  آن   ۀجمل  از  و»
َلُم   :است  داده  خبر َم   َعَليَّ   َوالسَّ َم   ُوِلدت    َیو  ُموُت   َوَیو 

َ
َم   أ َعُث   َوَیو  ب 

ُ
ا  أ   بر   )سلم 1َحیًّ

  شوم(؛ می  برانگیخته   زنده   که   روزی   و  میرممی   که  روزی   و  شدم   زاده  که   روزی   من
  امان  مردم  و   خودش  به   او  و   است  یافته   دست   امامت  جایگاه  به   عیسی  یعنی

 .بخشدمی

  کرده  اشاره   نیز   نیافتند   دست   امامت   ۀ مرتب  به   کهها  آن  از   کسانی   به   متعال   خداوند
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هِ   َوَسَلم    : فرمایدمی  تعالیحق   .یحیی  مانند   است؛ َم   َعَلی  َم   ُوِلَد   َیو  َم   َیُموُت   َوَیو    َوَیو 
َعُث  ا   ُیب    زنده  که  روزی  و  میردمی   که  روزی  و  شد  زاده  که  روزی  او  بر  )سلم 1َحیًّ

 امان  خودش  و  مردم  به  تا   نیافته  دست  امامت  مرتبۀ  به  او  یعنی  شود(؛ می   برانگیخته
  او  سویبه   را   مردم  و   مهیا  عیسی  حضرت  برای   را   راه  فقط  او  بلکه  بخشد، 

 2« .است نموده راهنمایی 

 شده: گفته  مطالب بر  علوه

  برخوردار   نیز   سته  تری پایین   ۀمرتب  درکه    کسی  مقام  از  قطعا    دارد  ی باالتر   مقام  هک  کسی
 دارد.  هم  را  نبوت مقام  قطعا   دارد را  امامت مقام ه ک خدا  ۀ خلیف ترتیب این  به  است؛

  موسی   و  ، باطنیامور    دربارۀ  صالح   عبد   پنداردمی   هک  کسی  به   پاسخ  در   احمدالحسن  سید
 فرماید: می بیان   را  زیر مطلب  ،بود داناتر   شریعت  دربارۀ 

  این،   و  است  متعال   خداوند   طرف  از  شرایع،   علم  نیز  و  هاآسمان  هایراه   علِم   ...»
  سبحان  خدای  ندارد امکان پس کند؛می  تعیین را  غیب حدود که است انسان مقام

  که  ایبنده   به شدهداده  علِم  از که فرماید افاضه را  علمی تر،پایین  مقام با  ایبنده  بر
 باشد.   تربزرگ و برتر   دارد، قرار  باالتر  مقام در

  بلکه   ؛ندارد  را   کاری   چنین  انجام  توانایی  سبحان  خداوند  که   دلیل  این  به   نه
  پس  ؛است  مقام  و  علم  ۀ افاض  همان  که   ،نیست  بیش  یکی  موضوع،   این  حقیقت

  دیگر   چیزهایی   در   صالح   عبد  و  چیزها،   برخی  در  موسی   که  گفت  چنین  تواننمی 
  و   فیزیک  کتاب  ۀ دربار   ما  امور.   ۀهم  در  داناتر   یعنی  اینجا  در   داناتر  است؛   بوده داناتر

  کنیم؛ می  صحبت   شریعت   و  هاآسمان   ملکوت   ۀدربار   بلکه  ، گوییمنمی   سخن   شیمی 
  انتساب  ۀنحو  گوییم.می  سخن   اندآورده   را   آن   انبیا  که   سبحان   خدای  دین  دربارۀ 

 
 .15مریم:  - 1
 . 128ص ، 4متشابهات: ج  - 2



 انتشارات انصار امام مهدی ............................................................................................................................... 238

 و  است  یکسان  ایطریقه   )مرَسل(،   شدهفرستاده   وصِی   یا   نبی  برای   دینی   امور
  ملکوت  در   آنچه  از   که   نسبتی  همان   به   هرکدام  پس   ؛ نیست  متفاوت   یا   چندگانه 
گاه   نیز   شریعت  از   باشد   مطلع   هاستآسمان   امور   به  صالح   عبد  اگر   بنابراین   ؛ است  آ

  نیز  شریعت  در  حتما    وی  پس  ،باشد  بوده  داناتر  موسی  از  هاآسمان  هایراه  و  غیبی
  عبد  از   شریعت   در   موسی  اگر  و   است؛  بوده  برخوردار  بیشتری  علم  از   موسی  به   نسبت
  قیاس   در  نیز  هاآسمان   هایراه   و  غیبی  امور   در  باید  قطعا    پس  ،باشد  بوده  داناتر   صالح

 1باشد.«  داشته  بیشتری  علم   او، با

 امامت  دلیل
 : اینکه از است  عبارت ه ک ،دادیم توضیح  قبل    را  خود ۀعقید ما

  انسان  اولین  خداوند،   هک  زمانی   ازـ   زمین   این  در   الهی   ۀعقید  یا  دین  »اصل
  ِإذ    وَ   :است  ِاستخلف  ـداد  قرار  اشخلیفه  عنوانبه  زمین،  در   را   (آدم) زمینی

ک  قاَل  َملِئکِة  َرب  ی  ِلل  ِض  ِفی  جاِعل   ِإنِّ ر 
َ َعُل  قاُلوا  َخلیَفة   اْل  َتج 

َ
ِسُد   َمن   فیها  أ   وَ  فیها   یف 

ِفک ماءَ   یس  ُن   وَ   الدِّ ُح   َنح  ِدک  ُنَسبِّ ُس   وَ   ِبَحم  ی   قاَل   َلک   ُنَقدِّ َلُم   ِإنِّ ع 
َ
َلُموَن   ال  ما   أ   وَ   *   َتع 

َم  ماءَ   آَدَم   َعلَّ س 
َ ها   اْل  َملِئکِة   یَعلَ   َعَرَضُهم    ُثمَّ   کلَّ ِبُئونی   َفقاَل   ال  ن 

َ
ماءِ   أ س 

َ
 ِإن    هُؤالءِ   ِبأ

ُتم   حاَنک   قاُلوا   *   صاِدقیَن   کن  َم   ال  ُسب  َتنا   ما   ِإالَّ   َلنا  ِعل  م  َت   ِإنَّک   َعلَّ ن 
َ
َعلیُم   أ َحکیُم   ال    *   ال 

ُهم   آَدُم  یا  قاَل  ِبئ  ن 
َ
ماِئِهم   أ س 

َ
ا ِبأ ُهم   َفَلمَّ

َ
َبأ ن 

َ
ماِئِهم    أ س 

َ
َلم   قاَل   ِبأ

َ
ل   أ

ُ
ق
َ
ی َلکم   أ َلُم  ِإنِّ ع 

َ
  َغیَب   أ

ماواِت  ِض   وَ   السَّ ر 
َ َلُم   وَ   اْل  ع 

َ
ُدوَن   ما  أ ُتم    ما  وَ   ُتب    به   تو   پروردگار   چون   و) 2َتکُتُموَن   کن 

 را   کسی  آن  در  »آیا  گفتند  گمارم«،می جانشینی    زمین   در  »من  گفت  فرشتگان
  تو،   ستایش  با  ما   آنکه  حال   و  بریزد؟  هاخون   و  انگیزد،  فساد   آن  در  که  گماریمی
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  شما   که  دانممی  چیزی  »من  فرمود:   پردازیم.«می   تقدیست  به  و  کنیم؛می  تنزیه
  عرضه   فرشتگان  بر   را ها  آن   سپس  آموخت؛   آدم  به   را   هانام ۀ  هم  و   *  دانید.«نمی 
  گفتند:   *  دهید.«  خبر   من   به   هااین   اسامی   از  گویید، می   راست  »اگر  فرمود:   و  نمود 

  دانای  تویی؛  نیست   دانشی  هیچ   ای،آموخته   ما  به  آنچه  جز  را   ما  تو!  »منزهی
  از  را   ایشان  چون  و  ده.«  خبر   هااین  اسامی  از  را   ایشان  آدم،  »ای   فرمود:  *  حکیم.«

  را   زمین  و  هاآسمانۀ  نهفت   من  نگفتم  شما  به  »آیا   فرمود:  داد،  خبر  اسمائشان
 . («دانم؟می  داشتیدمی  پنهان را  آنچه و کنید،می  آشکار را  آنچه  و دانم؛می

  علمی  و   )خلیفه(  «مستخَلف»  و  ( کننده جانشین)  « مستخِلف»  گانۀ سه   اینجا   در
  خصوصیات   به   توجه   با   . دارد  وجود   ، شودمی  گذاشته   امانت   به   « مستخَلف»  نزد   هک

  حمل   آنچه   و  او  توانیم می   مستخِلف،  سوی   از  او  لیف ک ت  یا  عمل   ۀ محدود  و  ، خلیفه
  خبرهای   او اینکه اعتبار به  گوییم: می  نیم.ک توصیف را  او مستخِلِف  نیز و کند،می

  اصل،   در   و  کندمی  ل مح  خود   با   را   خبرهایی   هک  است  « نبی»  ندکمی   دریافت  را   غیب
  رسالتی   او  اینکه  اعتبار  به  و  ؛دهدمی  خبر  او  به]اخبار را[    ندکمی  وحی  او  به  هک  کسی

  دوش   به   فرستنده   از   را   رسالتی  هک  است   ایفرستاده  او  است،  شیدهک  دوش   به   را 
  همان  هک  دارد  اصل   سه  هک  است   ِاستخلف   دین،   اصل  پس   است.   شیدهک

  ، فرستنده  یا  ست،خبرها  و  نبی  ،خبردهنده  یا  است،   علم   و  خلیفه  ،مستخِلف
  اگر  کنیم،   توصیف  امام  عنوانبه را    خلیفه   توانیم می  ما   و   است؛   رسالت   و   فرستاده 

  از  ی دلیل  امامت،   برای  ه ک  کسی  برای   بود  ایخلصه  این  باشد.  داشته   امامت  مقام
 .« باشد خواسته قرآن

  آن  در  دخالتی  هیچ  مردم  ه ک  شده  تنصیبی مطرح  و  منصب   عنوانبه   قرآن،  در  امامت
 ندارند: 

َناُهم    وَ   :فرمایدمی  تعالیحق ة    َجَعل  ِئَمّ
َ
ُدوَن   أ ِرَنا  یه  م 

َ
َحیَنا  وَ   ِبأ و 

َ
َل   ِإَلیِهم    أ َخیَراِت   ِفع  اَم   وَ   ال 

َ
  ِإق
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َلةِ    ]مردم   ما   فرمان  به  هک  دادیم  قرار   امامانی  را   آنان  و) 1َعاِبِدیَن   َلَنا  اُنوا کوَ   اةِ کالزَّ   ِإیَتاءَ   وَ   الَصّ
  وحی  آنان  به   را   ات کز   پرداخت  و   نماز  داشتنبرپا   و  ک نی  ارهای ک  انجام  و  ردند، کمی   هدایت   را[

 (.بودند   ما پرستندگان  آنان و ردیم، ک

َنا  وَ   : فرمایدمی  و ُهم    َجَعل  ة    ِمن  ِئَمّ
َ
ُدوَن   أ ِرَنا   یه  م 

َ
ا  ِبأ   و) 2یوِقُنوَن   ِبآیاِتَنا   اُنوا ک  وَ   َصَبُروا   َلَمّ

  به   ه ک  دادیم   قرار  امامانی  داشتند،   یقین   ما   آیات  به   همواره   و   ردند ک  صبر   چون  را   آنان   از   برخی
 (. ردندکمی  هدایت را[ ]مردم  ما فرمان

َتَلیَٰ  َوِإذِ   :فرماید می و َراِهیَم  اب  ُهَنّ   ِبَکِلَمات   هُ َربُّ   ِإب  َتَمّ
َ
اَل   َفأ

َ
ي ق اِس  َجاِعُلَك  ِإِنّ ا ِللَنّ اَل   ِإَمام 

َ
  ق

ِتي   َوِمن   َیّ اَل   ُذِرّ
َ
ِدي   َیَناُل   اَل   ق اِلِمیَن   َعه    بیازمود   کلماتی   با   پروردگارش  را   ابراهیم   چون   و ) 3الَظّ

  [ ]ابراهیم  دادم«  قرار  مردم  امام  را   تو   »من  فرمود:  او[  به  ]خدا   د رسان  انجام  به  را   همه  آن  وی  و
 (. «.سدر نمی  ستمگران به من  »پیمان فرمود:  ؟«نیز دودمانم  از و» پرسید: 

  به   را   آن  خداوند   ه ک  است  جایگاهی   و   ، است  خداوند  سوی  از   تنصیب  با   امامت،   بنابراین
 است. داده اختصاص  خود  خلفای از برخی

  .شودانجام می   الهی  تنصیب  وکردن  معین   با   نیز  این  ، محمدآل   امامت  خصوص  در
  ه ک دارد خود در  را  خصوص این در  مطالب از بسیاری  نیز  خدا  رسول  سنت و ریمک تابک

  ند. کمی  ارک ان  را ها  آن  بین خودبزرگ   فرد  فقط  و  است  شده   نگاشته  مسلمانان  منابع  در
  آمد. خواهد هاآن امامت ۀدربار  سخن شاءاللهان

 
 . 73: ءانبیا - 1
 .24سجده:  - 2
 . 124بقره:  - 3
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 امامت  دربارۀ  مسلمانان   دیگر   رویکردهای
  ومتی ک ح  منصب  و  دنیوی   ریاست   امامت،   ـشیعه   از   غیر به ـ   مسلمانان   مذاهب  نظر   به
ُرُهم    تعالیحق با استدالل به این سخن  ها  آن   دیگر.   چیزهیچ   نه   و  است م 

َ
َنُهم    ُشوَریَٰ   َوأ   َبی 

از    فقط   امامت، تعیین    روش  هکبرگزیدند    را   نظر  این   (است  مشورت  میانشان  در   کارشان  )و
 . است مردم انتخاب  و شورا طریق 

 : ریمک ۀ آی این دربارۀ ه ک حالی در

  همان   زیرا   ؛ندا هردک ن   قطعی  و  مک مح  نظرشاند م  منظوربرای    را   آیه  این  داللتها  آن  اول:
 مشورت   و  شورا   ۀمحدود  در  تا  نیست  مردم  امر  از  و  ،خداست  امر  از  امامت  ،گفتیم   هک  طور

 . بگیرد  قرار  آنان میان

  ومتک ح  ۀ دربار   اگر  و   ؛شد   نازل   محمد  زندگی  ]زمان[  در  و  محمد  بر   آیه  این   دوم:
 عنوانبه   را   او  و  نندک  انتخاب  را   محمد   جزه ب  شخصی  داشتند  حق   مسلمانان  بود   مکحا   و

  در   هک این  از  پیش  محمد  بود  مکحا   و  ومتک ح  ۀدربار   اگر  نند!ک  منصوب  مردمحاکم بر  
  مشورت  آنان   با  باید  ندک  اعلم  شخود  از  پس  برایرا    طالبابی  بن   علی  تنصیب   خم  غدیر

  برای   هک  بود   ری ک لش  برای  ایفرمانده   کردنمشخص   و   تنصیب  دربارۀ   حتی   اگر   و  رد!کمی
  قطعا    ند ک  منصوب   را   زید   بن  ةاسام  ه ک این  از   قبل  خدا   رسولشود  رهسپار می  فارک  با  مقابله

  حال  نبودند. راضی تنصیبی  چنین از  آنان، بیشتر که حالی  در ،ردکمی مشورت  مسلمانان با
  آنان  با مشورتچرا  داشت، وظیفه ومتیک ح مسائل در آنان با مشورت به خدا  رسول اگر

 نپذیرفت؟!   را  زید  بن  ةاسام سن بودنم ک  دربارۀ آنان  اعتراض و

  و   ومتک ح  امر  کنندمی   بیان  هک  دارد  وجود  سنتاهل  نزد   صحیحی   احادیث   سوم:
  نقل   ابوهریره از  : احادیث این  از  اینمونه   نیست.  مردم  دست به  و  خداست دست به  امامت،

 و  است  راضی چیز  سه  از  شما،  برای  )عزوجل(  »خداوند  فرمود:  خدا   رسول  است،  شده
  ک شری  او  با   را   چیزی   و   بپرستید   را   او  ه ک  است   راضی  شما،   برای   دارد.   راهتک  چیز   سه   از
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  ، باشید   خیرخواه  است   داده  قرار  شما   امر   ولی  عنوانبه   را   او  خداوند   ه ک  کسی  به   نسبت   و   نید ک ن
  صحیح   آلبانی   را   حدیث  این  «.  نشوید...  نده کپرا   و  بزنید  چنگ  خدا   ریسمان   به  همگی  و

 . است دانسته

  ثابت   « نص»  با  امامت،  هک  ندا هردک  تصریح   سنتاهل  علمای   بزرگان  از  برخی  چهارم:
   :است گفته  شنقیطی  .اندگرفته  نظر  در  هاانتخاب  از یک ی ا  ِصرف را  بیعت   یا  شورا  و شودمی

  وقتی   اول:  : شودمی  منعقد   زیر   های راه   این  از  یک ی  با   امامت،   هک  بدان»
  امامت   هک  است  صورت  این  در  ؛ است  امام  فلنی  ه ک  باشد   فرموده   تصریح  پیامبر
  عالمان   و  ثیرگذارأ ت  ]افراد  عقد  و  حل  اهل   نظراتفاق  دوم:  شود...می  ثابت   او  برای

  پیمان  او  برای  است  بوده  او  از  پیش  هک  ایخلیفه   سوم:  او...  با  بیعت  به  دین[  به
  با  ه ک این  چهارم:  ...   رسید  انجام  به  عمر   برای  رک ابوب   توسط  هک  طور   همان  بگیرد؛

 1.« . ..آورد دست به  زور  با  را  خلفت و شود  چیره  مردم بر  شمشیر، 

  انتخاب  ۀ دربار   شورا   موضوع دربارۀ    را   آنان  فهم   همان  عثمان،   و   عمر  و   رک ابوب  چرا   پنجم: 
  ،م کحا   انتخاب  برای  راهی  عنوانبه   را   خیالی  شورای  این و  ،نداشتند   مسلمانان  رهبر  و  امام
  همان ـ  حتی  و .کنداو را معین می و ،وصیت  عمر به ر،ک ابوب بینیممی که آنجا  تا  ردند؟ ک رها

  قریش از  او که این به  فقط مسلمانان،  بر   استدالل  برای  برخی ـافتاد  اتفاق  سقیفه  در  ه ک طور
 . کردند بسنده  است

  انتخاب   روش  برای  آیه،   این   دربارۀ   را   آنان   استدالل  ه ک  است  هاییبحث   برخی  هااین
 ند.کمی  باطل امام

  پژوهش  به  را   شانردنکمطرح   تعالی،  شاءاللهان  هک   است  هم  دیگری  هایدلیل
 نیم. کمی  ارذواگ تریگسترده
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 ان امام ارسال و بعثت  علت
  و  انبیا )  الهی  خلفای   بعثت   علِت   همان   مردم،   سوی به   امام   بعثت   و  ارسال   علت 

  عذر  بردنبین از   فقط   هک بل   ؛ نیست  لطف   ۀقاعد  ، شد  گفته   هک   طور  همان   و   ،است  ( فرستادگان
  ُرُسل    : فرمایدمی  تعالیحق   است.  پروردگارشان  برابر   در  استداللشان  و  گیرانبهانه  بهانۀ  و

ِریَن  ِذِریَن   وَ   ُمَبِشّ اِس   وَن ک ی  ِلَئَلّ   ُمن  ِه   َعَلی  ِللَنّ ة    الَلّ دَ   ُحَجّ ُسِل   َبع  هُ   اَن ک  وَ   الُرّ ا   الَلّ اک َح   َعِزیز    1یم 
، در  رسوالن[  که بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا برای مردم، پس از ]فرستادن رسوالنی  )

نباشد، و خدا توانا   شیخ   ه ک  مطلبی  بنابراین  ؛ ( حکیم است  ی مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی 
 نیست. صحیح  است ردهک بیان  فرظم

 امام  شناخت  راه
  ؛ شودمی   انجام  است  داده  اختصاص   نآ  ه ب  را   خود   خلفای  هک  خداوند   قانون  طریق  از

  راستی   و  صدق  ختشنا  قانون.  است  ردهک  روشن  زمین  روی  بر  اول  روز  از  را   آن  که  قانونی
تفاوتی ـ   شد  گفته  نبوت  فصل   در   که   الهی  ۀنندکدعوت    امام  شناخت   راه  همانـ  بی هیچ 

 .است

 هاپرسش
 دهید.  توضیح  امامت ۀدربار  را   مظفر ۀعقید خلصه طوربه  -1

 است؟  نبوت از  باالتر آن مرتبۀ و ارزش  چگونه و  چیست؟ امامت از  منظور  -2

 د؟ ینکمی استدالل  تامام اثبات  برای  قرآن،  از  چگونه -3

  استدالل   امام  امامت  اثبات  برای   راهی  عنوانبه   شورا،  ۀآی   با  هک  کسی  به   چگونه   -4

 
 . 165 :ءنسا - 1
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 دهید؟ می  پاسخ ندکمی

 ؟شودمی  شناخته امام چگونه و  ؟چیست امامان ارسال ت عل -5

* *   * 



 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 امام  عصمت  ۀدربار  ما ۀعقید - 24

 امام عصمت  ۀدربار  ما  ۀعقید -24»

  و   لیرذا   تمامی  از   مرگ،  تا   کودکی  از   باید   نبی،  مثل  نیز  امام   داریم  اعتقاد   ما
  معصوم   ،سهوی  چه  و  عمدیصورت  به   چه  و  شان،پنهان  چه  و  ار ک آش  چه  ها،یزشت

 . باشد

  و   حافظان  امامان،  زیرا   باشد؛   معصوم   نسیان  و   سهو   از   باید   امام  همچنین 
  پیامبر   وضعیت  مثل  ،خصوص   این   در  وضعیتشان  و  ،هستند   شرع  دارندگانپابه 

  است  دلیلی همان کندمی  اقتضا را  انبیا  عصمت  به اعتقاد  ما  برای  ه ک دلیلی است.
 «باشیم.  داشته  اعتقاد  امامان عصمت  به  ـتفاوتی   هیچ بیـ  کندمی  اقتضا هک

 توضیح
 نم: کمی عرض  بنده 

  ۀدربار   که  است  مطالبی  همان  شد،  ارائه  آن  دلیل  و  انبیا  عصمت  ۀدربار   که  مطالبی
 .شودمی  گفته امامان عصمت
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  ایمسئله ، آن از پس یا  است  والدت زمان  آیا  هکها آن عصمت وقت کردنمشخص اما
  ه ک  است  این   دارد  اهمیت   ، خدا   خلفای  از  اطاعت   به  مورأم  و  لفک م  عنوانبه   ما   برای  هک

  خارج   حق   از  را   مردم  و  است  معصوم  ندکمی   دعوت  خدا   سویبه   را   مردم  خدا   ۀ خلیف  وقتی
 نیست.   ما   شأن  در   و  ندارد  ارتباطی  ما   به  ،این   از   بیش  ند.کنمی  وارد   باطل  هب   را   آنان   و  کندنمی 

  قبل    که  ؛ ندارد  عصمت  با  منافاتی  ،نسیان  و  سهو  هک  ماندمی   باقی  نکته  این  تنها 
 شد.  بحث شا ه دربار 

 متن: 

 امام  علم و  صفات ۀدربار  ما ۀعقید  - 25

 امام  علم و صفات  ۀدربار  ما  ۀعقید -25»

  و   هاویژگی  در   مردم   تریِن بافضیلت   باید   پیامبر،   مثل   نیز   امام   داریم   اعتقاد   ما
  ، راستی  ،عفت  ،بخشش  و  رمک  ،شجاعت   مثل  خصوصیاتی   باشد؛  یمالک  صفات

  نیز  امام   برای  شد  مطرح   پیامبر   برای   هک  دالیلی   و  ، اخلق  و  مت ک ح  ، عقل  ، مدیریت 
 ...  هست

  پیامبر،   طریق   از   را   معلومات  ۀ هم  و   الهی  امک اح  و   معارف   او  امام:   علم   ۀ دربار   اما
 ند.کمی  دریافت خود  از قبل   امام یا

  ه ک  قدسی   نیروی   از  استفاده   با   را   آن  باید   بیاید  پیش   جدیدی  ۀ مسئل  وقتی  و
  به  اگر  . شود  متوجه  الهام  طریق   از  ، است  گذاشته  امانت   به  او  در  متعال   خداوند
  اشتباه   اشدرباره   بداند   اشحقیقی  لک شبه   را   آن  بخواهد  و   ندک  توجه  ایمسئله
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  عقلی   هایبرهان  به   نه   مسائل،   این   تمام  در   و  شودنمی   مشتبه  برایش  و  ندکنمی 
گاهی   و علم هرچند  ؛ معلمان هایآموزه  به  نه   وست ا  نیازمند    افزایش قابلیت  اش،آ

  َرِبّ   است:   فرموده  خود   دعای   در   پیامبر  دلیل  همین  به  دارد.   را   زیادشدن   و
ِني ا  ِزد  م   (. بیفزا  من علم بر  ، پروردگارا )  ِعل 

  انسانی،   هر  هک  است   شده   ثابت   شناسیروان  مباحث   در   نم: کمی  عرض   بنده 
  الهام  از ایشاخه هکـ  حدس راه از آن، در  هک دارد خود زندگی در لحظاتی یا لحظه
گاهی  مسائل  برخی  از  ـاست   خداوند   هک  است  نیرویی  سبببه   این  و  ؛ندکمی  پیدا   آ

  و   شدت  تواندمی  نیرو   این   است.   گذاشته   امانت  به   او  در   خصوص   این   در   متعال
  ذهن   لحظه،   آن  در   شود.  م ک  و   زیاد   ، بشر  افراد  اختلف   با   و   باشد،   داشته   ضعف
  یا   دالیل  و  مقدمات  سازیمرتب   و  تفکر  به  هک این  بدون  ،رسدمی   شناخت  به  انسان
  از   بسیاری  هایفرصت   در  انسانی  هر  باشد.  داشته   نیازی  معلمان  هایآموزه

 . بیندمی خودش در  را   مواردی چنین  اشزندگی

  و  باالترین   به   انسان  است   جایز  پس  ،است  چنین این   وضعیت   که  حال
  ۀ فلسف  را   آن  هک  است  اینکته   این  و   ؛برسد  الهی  نیروی  این  درجات  ترین املک

  .دنا کرده  یید أ تنیز  متأخر و متقدم

  کمال   (:است  پذیرانک ام  خودخودِی به   البته   )که  گوییم می   دلیل  همین   به
دسی  »نیروی  هکـ   امام  نزد  الهام  نیروی

ُ
  باالترین   به  ـشودمی   نامیده  قدسیه(  )قّوۀ  «ق

دسی   س نف    و  روان  یکپا   ۀنتیج  در   و   ؛ است  رسیده   خود   درجات
ُ
 آمادگی  این   از   اش ق

  زمانی  هر   پس ؛ند ک  دریافت   حالتی   هر   و  زمان   هر در  را   معلومات   ه ک  شده  برخوردار
  نیروی   این  با   تواندمی   بشناسد،  را   آن  بخواهد  و  ندک  توجه   ایمسئله   به  بخواهد  هک

دسی  الهامی
ُ
گاهی   آن  از  موزش،آ  و  مقدمات  کردنفراهم  بدون  و  توقف  بدون  ،ق   آ

  ،د نشومی  ارک آش  صاف  ۀآین  یک  در  هادیدنی   هک   صورتی  همان  به  و   ،ندک  پیدا 
  در  اغتشاشی  و  ابهام  هیچ   که   طوری به   ؛ دنشومی  ار ک آش  او  نفس  در   نیز  معلومات
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 . ندارد وجودها آن

  نیز   امامان  تاریخ   درـ  نبی  محمددرست مثل وضعیت  ـ   خصوصیت  این
  تربیت  کسیهیچ  دست  به   رشد   سن  تا  یکود ک  آغاز  از   نیزها  آن  زیرا   است؛  روشن

  از   کیهیچ   برای  نوشتن.   و  خواندن برای    حتی   ند،ندید  تعلیم  آموزگاری  از  و  ند نشد
  مطلبی   استادی،  دست   به  یا   د باش  شده  ایهمدارس  وارد  هک  است   نشده  ثابت  آنان

  هر  به ها  آن   و  اند؛داشته   که  واالیی   علمی  جایگاه  و   منزلت  وجود  با   ، دباش   آموخته
  زبانشان  بر  دانم«»نمی  ۀلمک  و  ،دادندمی   پاسخ  شدمی   پرسیده  آنان  از  که  چیزی
  دست  این  از  اموری  یا  تفکر،   و  تأمل  یا   چیزی  به  مراجعه  خاطربه  و  شدمی ن   جاری
 انداختند. نمی   تأخیر به  را  پاسخ 

 حالشانشرح  که   را   اسلم   علمای   و   راویان   ،فقها   از   کدامهیچ   شما   ه ک  حالی  در 
  دیگر   شخصی  دست  به  باشد  شده   گفته  حالششرح   در  هک  بینی نمی   دارد  وجود

  ، است  گرفتهن  فرا  معروف  افراد  از  را   علم  یا  روایت  یا   ،ردهک ن  شاگردی  یا  ،شده ن  تربیت
  تردیدوک ش  ،معلومات  از  بسیاری  در  یا   ،ردهک  توقف  مسائل  برخی  در  وی  بینیممی  و

 « .سرزمینی  هر در و زمان  هر در   بشر معمول  رویۀ  مثل درست  است؛  داشته روا 

 توضیح
 : امام علم  و  صفات و هاویژگی ۀدربار  مظفر اعتقاد  ۀخلص

   هستند. مالیک هایویژگی تمام در  مردم  برتریِن  امامان -1

 . است اشقبلی امام  یا  پیامبر امام،  مل ع راه -2

دسِی  نیروی با الهام راه از امام را   جدید مسائل -3
ُ
  مطلع  خودش در شدهنهاده ودیعهبه   ق

 .شودمی

 . ندارد معلم  به  نیازی هیچ و شودمی  مطلع شانحقیقی لک شبه   مسائل از  امام، -4
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  ات مقدم  به  نیاز  بدون  را   معرفت  و  شناخت  به  انسان  رسیدن  انک ام  ،فلسفی  تحقیقات  -5
نتیجه  ؛است  ردهک  ثابت  ،آموزگاران  تربیت   و  هابرهان  و   امام،   در  حالتی  چنین  ایجاد   در 

 است.  پذیرانک ام

  کسی هیچ   از  را   نوشتن  و  خواندن  حتی  و  ،نشدند   تربیت  کسیهیچ   دست  به  امامان  -6
 نگرفتند.   یاد

 .«دانمنمی » بگوید  او و شود  پرسیده امام از  که ندارد  وجود  چیزی -7

 امامان صفات و  هاویژگی
  ،است  زمین   در   الهی  خلفای   صفات   و   هاویژگی  همان  امامان، و صفات    خصوصیات

  بر  خدا   صلوات  و  )سلم  خداوند   دیگر  خلفای  ۀهم  و  محمد  و  ابراهیم  و   موسی  و  عیسیمثل  
  ، آنان  تمامی  از   ، امامان  ه، بل  است.   ردهک  روشن   را ها  آن   خداوند  ریم ک  تاب ک  ه ک  شان(همه 

  آن   و  هستند،  او  جانشینان  زیرا   ؛هستند  برتر  مصطفی  محمد  جدشان  از  غیره ب
  وارثان   و  جانشینان  امامان  هک  آنجا  از  و  است؛   شانداناترین  و  مخلوق   برترین  حضرت

  کنار  در   عیسی  وقتی  دلیل   همین  به  ؛هستند   ایشان  ینبرتر   قطعا    ،هستند   محمد  علم
  نه  ،گزاردمی   نماز  مهدی  سرپشِت   و  ندکمی  اقتدا   ایشان   به  دگیر می   قرار  مهدی

 س.ک برع

  آن   ما  است   شده   وارد  روایات   در   ائمه  برای   که   صفاتی  مجموعه   از  : هک این  دیگر  ۀمسئل
  هر  توانیمنمی   ما   و  د، باش  شده  عرضه  حاضر   حال   معصوم  به   که  کنیم می   قبول   را   صفاتی
  . بندند می   دروغ  محمدآل   ه ب  هک  باشد   آمده   غالیانی  سوی  از   بساچه    بپذیریم؛  را   روایتی

  صحیح   روش  نیم. ک  رد  را ها  آن  توانیم نمی   نرسیدن،  نظر   به   عقلنی  ِصرفبه   ه ک  طور  نهما
 است.  فرموده لتفّض   ما به  را   وجودش خداوند  هک است معصومی بهها آن ۀ عرض ،امروز

  هستند،   خلیق  ...  و   داناترین  و  ترینشجاع   و  برترین  جدشان  از  پسها  آن  هک این  اما
  ؛د دار  وجود خصوص  این در  بسیاری  روایات  و نیست آن در یک ش ه ک است مطالبی جمله  از
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  خدا   وی ک نی  های نام  ۀسای ها  آن  ، هستند  خدا   سویبه   ( قبله )   واسطه  ، هاآن  ه ک این  مانند 
ها  آن  و  ،شودمی  عرضه  ایشان  به  بندگان  اعمال  و  ،آیندمی  فرودها  آن   بر  فرشتگان  و  ،هستند

ث  و  ، ندا هشد  آفریده  عظمت   نور  از   شود[می  صحبت ها  آن  با  باالیی  عوالم  از   که  ]کسانی   ُمَحدَّ
  فرزند   و  ، شده  ثابت   ایشان  سخن   نص  با   ی، دیگر   مطالب  نیز   و  هااین   تمام.  ...و  ، هستند

 است. داده  توضیح خود  مختلف های تاب ک در  را ها آن احمدالحسن سید  ها،آن

  در   یا   شوند نمی  یفراموش   دچار   یا   نند کنمی   اشتباه  وجه هیچ به ها  آن  اینکه   امثال   اما
  سنگ   در   هایشانگام   یا  ، گویند می  سخن   زبانی  هر   ه ب  یا   ،هارحم   در   نه شوند  می حمل    پهلوها

 بساچه    ه، بل   . نیست  درستی  مطالب   هااین   ندارند،   ایسایه   بروند   هرجا   به   یا  ،گذاردمی   ثیرأت
  شکی  این  در  بیفتد،   اتفاق  بخواهد  خداوند  هک  زمانی  در  آسامعجزه  طوربه   خصوصیاتی  چنین

  آن  به ،باشدها  آن  شناخت  راه  و  ها،آن  ملزم  و  همراه  همواره،  هک  نیست  شرط  ولی  نیست،
  شناخته  چیزی   با  فقط  امام  دهند. می  رواج  هارسیده دوران  به  تازه  از  بعضی  که  صورتی

  به  بخواهد  خدا  اگر ،شد  گفته  هک مطالبی اما ؛ است شناسانده آن با  را  او خداوند هک شودمی
  یا   دانست،می  سلیمان  ه ک  طور  همان  را   پرندگان  زبان   و  شودمی  عملی   دستانش 

  از  فضیلتی  و  ،سبحان   خداوند  اختیار  در  کار  این  آموزد.می  او  به  را   مردم  مختلف  هایزبان 
  چرا   در غیر این صورت  رساند؛ نمی  آسیبی  بودنشامام   به  آن،   نبود  زیرا   ؛ است  خداوند  سوی
  روایات  چرا   و  ، نوشت  قیصر  و  سرا ک  به  عربی  زبان  به   هایینامه  ـعنوان مثال بهـ   خدا   پیامبر 

  الواح  در  آنچه   از   تا   داشت  نیاز   مترجم   به   ینمؤمنالامیر   که  اندکرده   بیان  صراحتبه 
گاه  بود موسی  شود؟! آ

گاه   معجزه  طریق  از  بود   موسی  الواح  در  آنچه  از  علی   امام  ندکمی  بیان  هک  روایتی   آ
 : شد

  حرث   از  مزنی،  صباح   از  قاسم،   بن   عبدالله  از  سعدان،  بن   موسی  از  حسین،  بن   محمد
  که   شنیدم  علی   امیرالمؤمنین  از   :کندمی   نقل   عرنی  جوین   بن   ةحب  از   حصیره،  بن
  ی وقت  بود.  سبز   زمرد  از  یموس  الواح  و   بود  عمران  بن  یموس  یوص  نون  بن   یوشع»  فرمود:می
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ها  آن   از  یبرخ  و  شد  شکستهها  آن   از  یبرخ  .افتاد  دستانش  از  الواح  شد  ینخشمگ   یموس
  نون   بن   یوشع  شد   برداشته  ی موس  از  خشم   وقتی   شد.   برده  باالها  آن  از   یبرخ  و  ماند   ی باق

  ی گروه  پیوسته  بله.  فرمود:  یشانا   ست؟شما  نزد   است  الواح  در  آنچه  یانب   یاآ  کرد:  عرض
  محمد  افتاد.  هایمنی   از  گروه  چهار  دست  در  ینکها   تا  بردند  ارث  به  را   آن  یگرد  گروه  از  پس

  از   شد:   گفته   ید؟ گویم  چه  یامبرپ   این   : گفتند  ید. رس  آنان  به   خبر  و  شد   مبعوث   تهامه   در
  به او    : گفتند  دهد.یم  دستور نیکی به همسایگان    و  یکون   اخلق  به   و  داردیبازم  زنا   و  خمر
  بروند.   او  نزد   ماه  فلن   در   که   کردند   نظراتفاق   است.   سزاوارتر  ما   از   ماست،   دستان   در   آنچه 

  و  آمد  یشان ا   نزد  او  کند.  باخبر   را   او  و  رود ب  یامبرپ   نزد   که  فرمود   یوح  یل جبرئ   به   خداوند
  و   ماه   فلن  در   و   بردند  ارث  به  را   یموس  الواح  ی، فلن  و  یفلن   و  ی فلن  و  ی فلن  کرد:   عرض
  در ،آمد کاروان ماند. یدارب  آنان دیدار یبرا  شب آن در یشانا  . آمد خواهند تو نزد شب  فلن
  فلن   و  فلن  ن ب  فلن  و  فلن  ن ب  فلن  ی ا   بله   فرمود:   . محمد  ای  کردند:   عرض  و  زدند 

  ـ ید برد  ارث  به  عمران  بن  یموس  یوصـ   نون  بن  یوشع  از  که  یکتاب  فلن.  نب  فلن  و  فلن  نب
  یکی شر  و  ستیکتا او و  یستن  الله جز  ییخدا  که  یمدهیم یگواه کردند: عرض کجاست؟

  یش پ  بود ما دنز الواح که یزمان از !سوگند خدا  به .یهست  خدا  ۀفرستاد محمد تو و ندارد
گاه  آن  بهکسی  یچ ه   تو  از   ی نوشتار   و  گرفت  را   آن  یامبرپ   فرمود:   حضرت  نداشت.  یآ
  ی وقت  صبح   و  گذاشتم   سرم  کنار   را   آن  من   داد.   من   به   را   آن  و   بود  ی عبران  زبان   به   کامل   طوربه 

یی  برپا  زمان   از   خدا   ینشآفر   علم   آن،  در   که  بود   یباعظمت  ِی عرب  کتاب   یدم،د  را   کتاب
گاه آن از من  پس  بود. موجود  یامتق یی برپا  تا  ین زم  و هاآسمان  1. «یافتم  ی آ

  امام  علم
  است  علم   با   است.   علم  حجت،  شناخت   قانون   بندهای   از   بند   دومین   شد   گفته   ترپیش 
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 شود.می  شناخته خدا  ۀخلیف هک

  را   خود   حجت  »خداوند  فرمود:   است،   شده   روایت   صادق   امام  از   م، ک ح  بن   هشام   از
 1« دانم.نمی بگوید  و  شود  پرسیده   او از چیزی  دربارۀ هک  دهدنمی قرار  گونهاین  زمین   در

  اینکه   از   قبل   بپرسید   من   از   ، مردم  »ای   : است  فرموده  ینمؤمنامیرال  دلیل   همین   به 
 2.« شناسممی زمین های راه از  بهتر  را  آسمان هایراه  من چراکه بدهید؛   دست از مرا 

  بیان  روایات  این  از  برخی   نبوت،  فصل  در  حجت،  شناخت  قانون  به  پرداختن  هنگام  و
 :ائمه علم ۀدربار  تهک ن چند  .شد

 است:  زیر های صورت  به ایشان علم آمدن[ت سد]به  راه اول:

 ایشان. به  خدا  رسول تعلیم  با  -1

  اگر»  د: وفرممی  هک  شنیدم  ایشان  از  : گفت  ]راوی[   است؛  شده  روایت  ابوعبدالله  از
  شدگانکهل  جزو  قطعا    دادیممی  فتوا   خود  نفس[  ]یهوا   و  ]شخصی[  نظرطبق    مردم  به  ما

  از   را   آن  ما   ه ک  است   علم  اصل   ]یعنی[   خدا   رسول   از  آثاری   ]علم[   این   ولی  ؛ شدیممی
  و  طل   مردم،  هک  طور همان    ؛ کنیممی   ذخیره   و   بریم می  ارث   به   بزرگی   از  بزرگی   از   بزرگی

 د.« ننکمی ذخیره  را  شاننقره

  آغاز   از   را   شمااز    هرکدام  توانممی   بخواهم  اگر  خدا،  به  سوگند »  :فرمود   ینمؤمنامیرال
گاه  اشزندگی  شئون   تمام   از   و   کارش،   پایان   و   خبرها  گونهاین   با   که   ترسم  می  آن   از   اما  ؛ سازم  آ
گاه  .شوید  کافر  خدا   رسول   به  من،  از   و  دارراز   یاران  به   را   بهاگران  اسرار  این  من   که  باشید  آ
  برگزید،   را   او  و  برانگیخت   حقبه   را   محمد  که   خدایی  به   سوگند   سپارم. می  خود طمئن  م

  محل   از  و  است،   سپرده  من   به  را   اسرار  این  ۀهم  اسلم  پیامبر   نگویم.   سخن  راستی  به   جز
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  این   پایان  و  یابد، می  نجات  که  کسی  نجات  جای   و   شود،می  ک هل  که  کس  آن  هلکت
گاه  مرا   و  داده   خبر  من  به  را   همه  حکومت،   جز  نگذشت   من  بر  ایحادثه  هیچ  است.کرده    آ

 1« ساخت. مطلع مرا  و کرد،  نجوا   گوشم در  که آن

  بوده   پیامبر  طریق   از   و  خدا   سوی   از   ایشان  علم   دارند می  بیان   ه ک  روایاتی   دیگر   و
 است.

  گذاشته   امانت  به  شاناملک  هایعقل   در  آنچه  از  ها،آن  به  سبحان  خداوند  تعلیم  با  -2
 است.  شده

  بیشتر   معصوم  علم   ـاست   شده  وارد  ائمه  از  که   طور  همانـ   چگونه »  پرسِش   دربارۀ 
  لد ج  ،متشابهات   در  احمدالحسن  سید  «؟شودمی  دانا  سپس  و  داندنمی   او  آیا  ؟شودمی

 دهد: می پاسخ گونهاین  157 پرسش ، 4

  خیر،   داند،می   سپس  و  داندنمی   وی  که  باشد  آن  «داندنمی »  از  منظور   اگر  »...
  کاملش   عقل  در  که   را   آنچه  متعالوسبحان   خداوند  ۀوسیلبه   او  بلکه   است؛   اشتباه   این

  این   به   آمدنشفرود  هنگام  او  چراکه  کند؛می  درک   است  شده   نهاده   ودیعه   به
  قرار  حجاب   در   جسد   ۀوسیلبه   آزمایش،  و   امتحان  برای   دنیا   این   در   جسمانی  عالم

  قلبش  در   که  خونی  ۀقطر   رسیدن  برای  او  که  طور  همان  دیگر،  عبارتبه   است؛  گرفته
  همین   به   است  محتاج   متعالوسبحان   خداوند  به   بدنش،  اعضای   به  شده  نهاده

  ، عالم   این   در   نفسش  به   شده،   نهادینه   کاملش   عقل  در   که   علمی   رسیدن  برای   صورت
  علمش   و   داندمی  او   یعنی  ؛ است  متعالوسبحان   خداوند  درگاه   فقیر   و   محتاج،  خدا   به
  از  سخن،   دیگر  به   شود؛می   زیاد  است  شده   نهاده   ودیعه   به   کاملش  عقل   در  آنچه   از

  او  علم  یعنی  شود؛می   زیاد  ایمان(  ۀمرتب   ده   گانه،ده   )مقامات  خدا   ۀ خان  در   شوجود
  در   نه   علم   شود.می  زیاد   کاملش  عقل   همان   یا   قلب  در   شدهذخیره   ۀپوشید  علم   از
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  خداوند   تا   کن   فهم  طلب   خدا   از  پس   هاست،سینه   در  بلکه  زمین،  در   نه   و  است  آسمان
 . بفهماند  را  شما

  محسوب   علم  ولی  ،اندعلم   همگی  «فاطمه  مصحف»  و  «جفر»  «،جامعه»
  معصوم   از  و   شودمی  ایجاد   هظلح  هر   در   که   است  چیزی  آن   علم  بلکه   شوند؛ نمی 

ُقوا    ....  :است  معصوم  سویبه  ُمُکُم   اللهَ   َواتَّ ء    ِبُکلِّ   َواللهُ   اللهُ   َوُیَعلِّ   از   )... 1َعِلیم    َشي 
گاه چیز  همه  بر  او و  دهد تعلیم   را  شما خدا  تا  بترسید  خداوند  «.( است  آ

گاه  علوم تمام   به  او آیا دوم:  است؟ آ

  الهی   شناخت  به  هک  است  مطالبی  تمام  به  و  ،ادیان  تمام  به  علم  است،  واجب  آنچه  قطعا  
  دربارۀ   ه ک  است  خصوصیتی   قطعا    این   و   ؛است   سهیم  آفریدگان  هدایت  در   ه ک  دارد  ارتباط 

  شود   فراهم  سببش  هروقت  ،خدا   ۀخلیف  نیز  را   دیگر  علوم  اما  است؛  جاریخدا    خلفای  تمام
گاهیها  آن  از  معجزه  طریق   از  ضرورت،  هنگامبه   و بدون هیچ  این علوم    و  ،ند کمی  پیدا   آ

 . شوندعلتی حاصل نمی حکمت و 

  انصار   بیشتر  برای   بسا  چه  ه ک  هست  معصوم  علم  ۀدربار   ایمسئله   »پرسش:
  فقط   یا   ...   داندمی  را   چیزهمه   معصوم  آیا  ،عنوان مثال به   یعنی  باشد؛  شبهه  محل

 ؟داندمی  را  علم  از مشخصی لک ش

را    دنیوی  علم  ترینساده   تا  دنیوی  علم  ترینپیچیده   از  ...  علوم  ۀهم  پاسخ:
  طبیعتا    ...   نیست  سفیهانه  صورتبه   و   علت   بدون  و  است   معجزه   این  ولی  داند؛می

  چگونه  وگرنه  ؛باشد  دارا   نیز  را   علوم  ۀ هم  باید  است،  ادیان  علم  هک  واجب  علم  بر  علوه
  علوم   به  تسلط  به  دادنپاسخ   هک  حالی  در  دهد؛می  پاسخ   چگونه  و  ندکمی   رهبری
 است. نیازمند 
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  مسائل  و  اقتصاد  از  باید   ندک  مک ح  بخواهد  اگر  مثل    ؛بداند   باید  ضرورت  هنگام
گاهی   دیگر   در  هک  زمانی  همان  از   یعنی   ؛ است  معجزه   هااین   ولی  ؛ ...و  باشد  داشته   آ

گاهی ها  آن  از   است  شده   متولد   جسمانی  عالم   این   از   ضرورت،   هنگام  هک بل  ؛ندارد   آ
گها آن  شد.«  افعی هک عصایی  مثل  درست ؛ندکمی  پیدا  هیاآ

 رساند؟ می یزیان  ایشان  الهی خلفت به  دنیایی،  فنون یا   علوم  یادگیری آیا  سوم:

  فقط   ه ک بل  ؛ نند کنمی  استدالل   مردم   برای  علوم   از   نوع  این   با   هاآن   زیرا   خیر؛   پاسخ: 
گاهی و علم با   دارد،  ارتباط آن به  آنچه هر  و خدا  دین و هاکتاب  و رسالت و خداوند از خود  آ

 .کندمی  احتجاج

  آموخت.   نجار  حبیب   از  را   نجاری  و  است  العزماولو  پیامبری   هک  است  عیسی  این
 . بود سبحان  خداوند  ۀخلیف هک این وجود  با ،آموخت را  آهنگری  ۀ حرف نیز  ودو دا 

 : است گفته مرتضی شریف 

  ایشان   والیت   ه ک  چیزی   مگر  ، نیمک   واجب  را   علومی  امام   برای  ما   ه ک  خدا   بر   »پناه
  امام،  نیست  واجب  ...  دندار   ارتباط  آن  به  هک  شرعی  امک اح  و  کند،می  اقتضا  را   آن

  در  .بداند  دنندار   ارتباطی  شریعت  با  هک  را   علومی  دیگر  و  ،صناعات  و  فنون  و  هاحرفه
  در  خود   علم   با  و   بداند   را   امک اح  باید   امام   . شود  مراجعه  صاحبانش   به   باید  مسائل   این
 او   زیرا   ؛باشد   نداشته   نیاز  دیگری  بهها  آن  شناخت  در  و  باشد  مستقل  زمینه  این

 1ست.«هاآن  اجرای و اقامه  سرپرست

  زیانی   شانامامت  بهها  آن  توسط  علوم  این  آموختن  نیز  محمدآل   خصوص  در
 آموخت،می   معلم   نزد   را   تابت ک  و   قرائت  مجتبی  حسن  امام   ه ک  زمانی  در   رساند. نمی 
  ند.کمی   راهنمایی  وی  به  دینی،   ۀمسئل  یک   دربارۀ  را   پرسشگری  ینمؤمنامیرال  بینیممی
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 روایت:  متن

 :است آمده 271 تا  266 ص،  9 ج  ،نوری  میرزای الوسائلک مستدر  در

  عرباعرابی ]  »یک  فرمود:   که  است  شده  نقل  اباعبدالله  از  عمر،  بن  مفضل  از  ...
  ۀ الن  به   راه  در   کرد.  عزیمت  خود  قوم  از  حج،  قصدبه   بود  بسته  احرام  که  حالی  در   [عامی

  آنجا   تا   ...   خورد   و بریان کرد   ، برداشت  را ها  آن  . بود شترمرغ  تخم   آن  در  که  رسید   شترمرغی
  گفت:  اعرابی . کن تعریف   ، علی ، الحسنااب برای   را  ماجرایت گفتند:  اعرابی به   و فرمود:  که

  جانشین   !اعرابی  ای   تو  بر  وای  گفتند:  نیست؟  خدا   رسول  ۀ خلیف  که  آوردید   کسی  نزد  مرا   چرا 
  رسول  دین  ۀ اداکنند و خلیفه و بیتش اهل  بین در  پیامبر  وصی این  و است  ابوبکر خدا  رسول

 یاران ای شما بر وای گفت: اعرابی است. وی علم وارث و پیامبر کارهای ۀکنندتمام  و خدا 
  این  از  خصلت  یک   حتی  دادید  قرار  اشاره   مورد  خلیفه  عنوانبه   را   وی  که  کسی  !محمد

  و   نأش  در   که   را   آنچه   و  بپرس   را   اتمسئله   !اعرابی  ای  تو  بر   وای   گفتند:   . ندارد  را   هاخصلت
  بستم  احرام  من  !خدا   رسول  ۀخلیف  ای  ابوالحسن،  ای  گفت:  اعرابی  کن.  رها  نیست  مقامت

  به   سپس   ؛ آمدی  حج   برای   : فرمود  او  به   امیرالمؤمنین   کردم.  ترک   حج   قصدبه   را   خود   قوم   و
  . خوردی  و  پختی  ی،برداشت  را ها  آن  . بود  شترمرغ  تخم   آن  در   که   رسیدی  شترمرغی  ۀالن

  ل رسو   جانشین   از  تا  آمدی  تو  و  فرمود:   امیرالمؤمنین  من.  موالی   ای   بله  گفت:  اعرابی
 ولی  کردی   مطرحرا    اتله ئمس  تو   شدی.   هدایت   عمر   و  ابوبکر  سمجل  به   و   بپرسی  خدا 

  اعرابی  بگوید.   را   تو  پاسخ   که  نبود   کسیها  آن  میان  که  حالی  در   کردند   نزاع  یکدیگر  با  جماعت
  نزد   که   کودکیبه    باد  تو  بر   .اعرابی  ای   : فرمود  امیرالمؤمنین  من.  موالی   ای   بله   گفت:

تو را    پاسخ که کن سؤال  او از .است حسن فرزندم او .کندمی یآموز علم  اشمربی  و آموزگار
  اصحاب   با  پس  ُمرد.  او  مرگ  با   محمد   دین  .راجعون  الیه  انا   و   لله  انا   گفت:  اعرابی  دهد.می

  !اعرابی  ای   نیست   چنین  هرگز  فرمود:   امیرالمؤمنین  .کرد  تهدید   را ها  آن  و   منازعه   محمد
  جانشین   از  که  است  درست  این  آیا  گفت:  اعرابی  .میردنمی  هرگز  و  است   نمرده  محمد  دین

  نزد  مرا   سپس  ،دهندن  من  به  جوابی  هیچ  و  کنم  سؤال  اصحابش  و  نزدیکانش  و  خدا   رسول
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  و  آموزدمی  علم   معلمش محضر  در   که  رومب  کودکی  نزد   که  کنیمی  امر  مرا   شما  و  بیاورند   تو
  دربارۀ ،اعرابی  ای   فرمود: المومنینامیر   دهد؟!نمی   تشخیص   هم   از   را  شر   و  خیر   هنوز 

گاهی  آن  از  که   چیزی   تا   ..دهد.می   پاسخ  تو  به  او  که  بپرس   کودک  از  مگو.  سخن  نداری  آ
 « .روایت پایان 

 هاپرسش
 چرا؟  و  ؟شودمی   آغاز  زمانی   چه  از   معصوم،  عصمِت   بداند  لفک م  ه ک  است  ضروری  آیا   -1

 بنویسید.  را   معصوم علم  های ویژگی و صفات  دربارۀ مظفر  ۀعقید ۀ خلص -2

  درست   روش  پذیریم... می  است   آمده  امامان  برای  روایات   در   ه ک  را   صفتی  هر   ما   آیا  -3
 نید. ک  بیان  خصوص این در را 

 ند.کمی  پیدا  دست  خود علم   به  چگونه امام -4

  ادیان  علم  به  هک  چیزی  یادگیری  آیا   و  ؟داندمی  عادی   شکلبه   را   چیزی  هر   امام  آیا  -5
 دهید.  توضیح  ؟رساندمی  آسیبی  وی  امامت به   ندارد  ارتباط

* *   * 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 امامان از  اطاعت  ۀدربار  ما ۀعقید - 26

 امامان از  اطاعت ۀدربار  ما  ۀعقید -26»

  اطاعت  به   متعال  خداوند   هک  هستند   االمریاولو  همان  امامان،  داریم   اعتقاد  ما
  هاراه  و   ،خداوند های درب   و   ،مردم  بر  گواهان  ،هاآن   و  ؛ است  داده   دستور  ایشان  از
  ، وحی  انترجم  ، خداوند  علم   ظرفها  آن  . هستند  او  سویبه   ]سیر[   راهنمایان  و
  ـ پیامبر تعبیر  طبقـ  دلیل  همین   به ؛هستند   خدا   شناخت  خزائن  و  ،توحید   انکار 

  هستند.   آسمان  اهل  امان  هاستاره  ه ک  طور  همان  ،هستند   زمین  اهل  اماِن   امامان،
  نوح   شتیک  َمَثل  امت،  این   درها  آن  »َمَثل  :خدا   رسول  گفتۀ  طبق   همچنین

  .« شودمی   هلک  و  غرق   زند  باز  سر  هکهر   و  یابدمی  نجات  شود  شسوار   هکهر   است؛

ِبُقوَنهُ   اَل   ُمکَرُموَن   ِعَباد    َبل    : هاآن  است  آمده  مجید   تاب ک  در   آنچه   طبق    یس 
ِل  َقو  ِرهِ   َوُهم    ِبال  م 

َ
َمُلوَن   ِبأ   پیشی  او  از   سخن،  در  هک  هستند  گرامی  بندگانی)  یع 

  خداوند،  ه ک هستند کسانی  همانها آن و  (؛نندکمی عمل  او دستور  به  و گیرندنمی 
 است.  فرموده  مطهر و کپا  کامل  طوربه  را ها آن و زدوده،  آنان  از  را  پلیدی

  نهی   ،هاآن  نهی  و  ،متعال  خداوند  دستور  ،هاآن   دستور  و  امر  داریم  اعتقاد  حتی
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  اوست.  از  سرپیچی  ،هاآن  از  سرپیچی و    خدا،  از  اطاعت  ،هاآن  از  اطاعت  .اوست
 خداست.  دشمن   ،هاآن دشمن و ، خدا  دوست ، هاآن دوست

 ه ک  است  کسی  همچون  نپذیرد  را ها  آن  که  کسی  و  ، نیست  جایزها  آن  نپذیرفتن
 است   کسی  همچون  نپذیرد   را   خدا   رسول   هک  کسی   و  ،نپذیرفته   را   خدا   رسول

  از   برداریفرمان  وها  آن  به   شدنتسلیم   پس  ؛است  ردهک  رد   را   متعال   خداوند  هک
 است. واجب  شانسخن گرفتنبر   و اتشاندستور 

  و  خالص  چشمۀ  از  فقط  الهی،  شرعی  امک اح  داریم  اعتقاد  دلیل  همین  به
  با  و  نیست،   صحیحها  آن   از   جز  احکام  گرفتنبر   و  ،شودمی   گرفتهها  آن  گوارای
مکّلف    هک  واجبی  های لیف ک ت  دربارۀ  و  ،شودمی ن   بری  هذمّ   دیگر،   شخصی  به  مراجعه

  اطمینان   خداست  و  خودش  بین  آنچه   به   نسبت   هک   ستهاآن  راه  از   فقط  ،داده  انجام
  شود   شسوار   هرکس   هک  هستند  نوح   شتیک  همچونها  آن   ند.کمی  پیدا   یقین   و

 امواِج   انبوهِ   از   سرشار  طوفانِی   دریای   این   در   د نَ زَ   باز   سر   آن  از   هرکس   و  یابد می  نجات 
 شود.می  غرق  ها،درگیری  و ادعاها و هاگمراهی و شبهات 

  و  شرعی  خلفایها  آن  هک این  اثبات  ،دوران   این  در  امامت  به   مربوط  مباحث  از
  تاریخی  ایمسئله   این  چراکه  ؛ندارد  اهمیتی  ما  برای  هستند  الهی  شایستۀ حکمرانی

  حقوق  یا  گرددبازنمی   عقب  به   زمان   چرخۀ  آن،  اثبات  با  و  است  شدهسپری   و
 اینکته همان    است  مهم   ما  برای   آنچه   د.گردبازنمیها  آن   به  اهلش  از   شدهسلب
 مراجعه ها  آن   به  شرعی   امک اح  گرفتن   در   است  واجب  ه ک این  ؛ ردیم ک  بیان   هک  است
  دست   به  است  آورده  هک  صحیحی  لک ش  همان  به   ،آورده   رمکا   رسول  آنچه  تا  شود
 . بیاید

  نور  از   و   گیرندنمی بر   آنان   زالل   ۀ چشم  از   هک  نیا مجتهد  و  راویان   از  امک اح  گرفتن
  به   نسبت   لفک م  و   شود،می   دین  در  صواب  راه  از  شدندور   باعث  ندارند   ایبهره   آنان
  است   شده   واجب  وی   بر  متعال   خداوند   سوی   از   هک  هاییلیف ک ت  از   اشذمه   شدنبری 
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  نظرات  و  آرا   در  شرعی  امک اح  در  هاتفاوت   وجود  با  زیرا   ند؛کنمی   پیدا   خاطراطمینان 
  انتظار   توفیق  امید  هست  که  اتیاختلف  وجود  باو    مختلف،   طوایف  و  هاگروه  میان  در

  نظری   هر   و   خواستهکه    مذهبی  هر   به   و   ند ک  انتخاب  تواندنمی   لفک م  و   ،رودنمی 
  آنکه   تا  بپردازد  تحقیق  و  وجوجست   به  باید  هک بل  ؛ کند  مراجعهباشد    کرده  اختیار  که
  پیدا   یقین   و  ، برسد  خاصی   مذهب   تعیین   برای   خداوند  و   خودش   میان   قطعی   دلیلبه 
  بری   واجب  های لیف ک ت  از  اشذّمه   و   ،است  ردهک  پیدا   دست  خداوند  امک اح  به  ندک

  واجب  ، دارد  یقین   خودش   بر  واجب  امیک اح  وجود  به   هک  طور همان    او  پس   ؛ شود
  یقینی، ذهنِی    اشتغال   هکچرا   ند؛ ک   پیدا   یقین   نیز  خودش  ۀذمّ   شدنبری   به   است
   طلبد.می را  یقینی شدنبری  و فراغ

  پیامبر  از  پسها  آن   هک این  و  ،دارد  داللت  بیتاهل   به  مراجعه  به  ،قطعی  دلیل
  سخن   این  کمدسِت   و  ؛هستند   خداونده از سوی  شدفرستاده  اِم ک اح  اصلی  مرجع

  ]چیزی[   شما   میان  در   من   راستیبه »  دارد:   وجود  (او  بر   درودها   )برترین   حضرت
  گمراه  هرگز   من  از   پس  بزنید  گ چن  دو  آن   به   ه ک  زمانی   تا   که   گذاشتم  جایبه 

  است   ریسمانی  هک  خدا   تاب ک  ؛است   دیگری  از  تربزرگ ها  آن  از   یک ی  شوید.نمی 
گاه  م.بیت اهل   عترتم  و  ،زمین  به  آسمان  از  شدهشیدهک   از  هرگز  دو  این  باشید  آ
  از  حدیث،   این   بر   و  « .شوند  وارد  من   بر   حوض   در  ه ک این  تا   شوند نمی  جدا   دیگرک ی

 دارد.  وجود  نظراتفاق شیعه،  و  سنتاهل  هاییق طر 

  مایۀ  آن،  معنای   و   مبنا  در   که   ید باش  داشته  نظردقت   قدرگران  حدیث  این   در
  است:   دقیق   چقدر  ایشان،  سخن   معنای   یافت؛  دخواهی  را   خود  شگفتِی   و  قناعت 

  در   آنچه   و  ؛ «شویدنمی  گمراه   هرگز  من   از   پس   بزنید  چنگ   دو   آن   به   ه ک  زمانی   »تا
  است؛  دیگرک ی   همراه  به  بهاگران  چیز  دو  این  است،  گذاشته  جایبه   ما  میان

  از   یک ی  به  فقط  جستنتمسک   و  ،داده  قرار  چیز   ک ی  مانند ه   را   دو  آن  که   طوریبه 
  از   پس  است که  یکدیگر  همراهه بها  هر دوی این   با   پس   ؛ است  ردهک ن  فایتک  ،دواین
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 شویم. نمی   گمراه هرگز وی

  جدا   دیگرک ی  از  هرگز  دو»این   است:  روشن   و  واضح  ایشان  سخن  معنای  چقدر  و
  انداخته  جدایی   دو  این   میان   ه ک  کسی  پس   شوند.«   وارد   من   بر   حوض   در   تا   شوندنمی 

  دلیل  همین  به  یابد.نمی   هدایت   وجههیچ به   باشد  نزده   چنگها  آن   دوی  هر  به  و
ها آن   از  هک  کسی  و  ؛ هستند  زمین«  اهل  برای  امانی»  و   نجات«  شتیک»ها  آن

 د. ماننمی  امان  در  تکهل  از  و  دشومی  غرق  گمراهی  هایگرداب  در  ندک   سرپیچی

  ]و  گرفتنبر   بدون  ایشان،  داشتندوست   و  محبت  به   فقط  ]حدیث[  این   تفسیر
فرد  جز کسی و  ،است حق از فرار ،هاآن راه از پیروی و سخنانشان [به ردنکعمل 

چنین  به    ، عربی  ار ک آش  لم ک  تفسیر   در   صحیح   رویکرد   از   کننده غفلت   و   متعصب
 « .شودنمی  متوسل  تفسیری

 توضیح
 :امامان از اطاعت ۀدربار  مظفر ۀعقید ۀخلص

  مردم   بر  گواهان  و  راهنمایان  و  هدایتگرانها  آن   و  ،است  واجب  امامان  از   اطاعت  -1
  امان ها  آن  هستند.   شتوحید   انکار   و   خدا،   وحی  ترجمان  خدا،   علم مخزن  ها  آن  هستند. 

 کسی   و   ؛است  خداوند   دستور  ،هاآن   دستور  هستند.  مطهر  و   پاک  و  ، زمین  اهل  ( امنیت  ۀمای)
  واجب  آنان از    فرمانبری  و  شدنتسلیم   دلیل   همین   به   ؛است  ردهک  رد   را   خدا   ند ک  رد   را ها  آن  هک

 است.

  و  دین   گرفتنبر   هستند،   خدا   جانشینان   و   خلفا   هاآن   شد   مشخص   ه ک این  از   پس   -2
  لف ک م  ذمۀ  شدنبری   ست کههاآن  ۀواسطبه   فقط   و،  نیست  جایزها  آن   طریق  از  جز  امک اح
 شود.می  حاصل است اشعهده  بر هک هاییلیف ک ت از

 هک این  و  است  امامان  به  مردم  ۀمراجع  اثبات  ،امامت  مباحث  در  مهم  نکتۀ   وی  نظر  به  -3
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  مهم   چندان  هستند   پیامبر   از   پس  الهِی   خلفای  امامان،  ه ک این  و   ،شود   گرفته ها  آن   از  دین 
 گوید: می  وی .نیست

  و   شرعی  خلفایها  آن   هک این  اثبات   ،دوران  این  در  امامتمباحث مربوط به    از»
تاریخی    ایمسئله   اینچراکه    ؛اهمیتی ندارد  ما  برای  هستند  الهی  شایستۀ حکمرانی

سپری  است  و  بازنمی   آن،  اثبات  با  وشده  عقب  به  زمان    حقوق  یاگردد  چرخۀ 
ای همان نکته   است  مهم   ما  برای   آنچه   د.گردبازنمیها  به آن   اهلش  از شده  سلب
 مراجعه ها  آن   به  شرعی   امک اح  گرفتن   در   است  واجب  ه ک این  ؛ ردیم ک  بیان   هک  است
  دست   به  است  آورده  هک  صحیحی  لک شهمان    به   ،آورده   رمکا   رسول  آنچه  تا  شود
 « .بیاید

  صحیح  گیرندنمی   ایبهره   محمدآل   نور  از  هک  انیمجتهد  و  راویان  به  مراجعه  -4
امکان   هک  لیک شبه  سخنان  اختلف  و  نظرات  و  آرا   تعدد   وجود  با   نتیجهدر    ؛نیست

  ند ک  تحقیق  و  جووجست  است  الزم  لف ک م  بر  نیست،  پذیر انک امها  آن   با  شدن توفیقحاصل
  دستورات   ِامتثال  آن  ۀواسطبه   هک  شود   حاصل   برایش  یراه  از   پیروی  برای   قطعی  دلیل   تا

   طلبد. می را  یقینی   فراغ یقینی، اشتغال زیرا   ؛آید حاصل قطعی لک شبه   خداوند،

  ه ک این  و   ، پیشوا   و   امام  عنوانبه   محمدآل   به   مراجعه  بودنواجب  برای   قطعی  دلیل   -5
  حقیقت   این   بیان  در   ثقلین  حدیث   و  ، دارد  وجود   هستند   رجوع  محل   پیامبر  از   پسها  آن

 است.  روشن و صریح 

  از   اطاعت  ه ک  است  صورت   این   به   هابحث   برای   روشمند   و  صحیح   ترتیب   ته: ک ن
  انجام  مظفر  شیخ   ه ک  صورتی  آن  به   ، سک برع  نه   باشد،   شانامامت  اثبات   از   پس  امامان

  پس  و نیم کمی  بیان   را  هاآن  امامت دالیل   از  برخی  تدا ب ا  در  ما  دلیل  همین  به  است.  داده
  شود. می ثابت  قطعا    آنان از اطاعت بودنواجب  آن، اثبات  از
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 ائمه امامت  دلیل
  استفاده   با ها  آن  و   است  داده  اختصاص   خلفایش  به   را   آن  خداوند   هک  الهی   قانونتوضیح  

  ، )متن(   »نص  بند  سه   از  خداوند   قانون  .شد  تقدیم   ردندکمی  استدالل   مردم  ر ب  قانون   این  از
 محمدآل   امامت  خواهدمی   هک  کسی  بنابراین  ؛است  شده  یلک تش  لله«ة  البیع  پرچم  و  علم

 . بگرددها آن  در گانهسه  بندهای این دنبالبه  باید  بشناسد  را 

  ؛دارد  قرار مسلمانانروی  پیِش   وفاتش شب در خدا   رسول  وصیت ،نص   خصوص در
  به   وصیت  متن  ند.کمی  مشخص   قیامت  روز  تا  را   حضرت  آن  از  پس  اوصیای  که  یوصیت

 : است  زیر قرار

  پدرش  از  ، العابدینسید  ثفناتالذی   پدرش  از   ،باقر  پدرش  از  ، محمد  بن  جعفر  عبداللهااب  از
  رسول خدا »  فرمود:   ، است  شده   روایت  المؤمنین  امیر   پدرش   از  ، شهید   زکی  حسین
آماده کن.    یو دوات  یفهاباالحسن! صح  ی فرمودند: ا   ی رفتند به عل  یا که از دن   یدر شب

پس از   ی،عل ی: ا یدرس ینجا به ا  تا امل فرمود  یرالمؤمنینرا به ام یتشانوص حضرت
نفر از دوازده   یناول  ی«»عل  یو تو ا   ی؛ها دوازده مهد من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن

  یق مؤمنان و صد  یرو ام  یمرتض   ی تو را در آسمانش، عل  یوتعال. خداوند تبارک یامام هست
  حق و باطل فرق گذاشته   ین تو، ب   یلۀ وس( و فاروق اعظم )به یامبر بزرگ پ   کنندۀ یق اکبر )تصد

  ی. ا یستن  یسته جز تو شا ی احد  ی برا   یاسام ین است و ا  یده نام ی ( و مأمون و مهد شودیم
من   یوص نیزو  ـیشانا  ۀچه زنده و چه مرد ـ  یهست یتمبمن و سرپرست اهل یتو وص ی،عل

مرا    قیامت   ی فردا   ی گذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یبر زنانم خواه
  بیند ینه او مرا م  یامتو در ق یزارممن از او ب  ی و هرکدام را که تو طلق ده کندی ملقات م

که وفات تو    ی. زمانیبر امتم هست  امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م
  یم به حق است تسل  یدهو رس   یکوکارمرا به پسرم »حسن« که ن   ینیو جانش  یتوصا   یدفرارس

 کهی بسپارد؛ و وقت  ید پاک و شه  ین« آن را به فرزندم »حس  ید زمان وفات او که فرارس  نما. 
  هایینه پ  ی کنندگان و صاحب ثفنات )دارا آن را به فرزندش سرور عبادت   ید وفات او فرارس
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آن را به فرزندش »محمد« باقر    ید و هرگاه زمان وفات او رس   ید؛ واگذار نما   ی« عبادت( »عل
آن را به پسرش »جعفر« صادق بسپارد؛ و آنگاه که    یدکه وفات او رس  زمانیکند؛ و    یم تسل

فرارس او  »موس  ید وفات  فرزندش  وقت   ی«به  و  کند؛  واگذار  فرارس  یکاظم  او  به    ید وفات 
آن را به فرزندش »محمد« ثقه    یدکه وفات او رس   یکند؛ و زمان  یمرضا تسل  ی«فرزندش »عل

و    ید؛ناصح واگذار نما  ی«آن را به فرزندش »عل  رسیدکه وفات او فرا   یبسپارد؛ و زمان  یتق
  ید که وفات او فرارس  یآن را به پسرش »حسن« فاضل بسپارد؛ و زمان  یدکه وفات او رس  یزمان

دوازده امام    ین است بسپارد. ا   محمدشده از آل آن را به فرزندش »محمد« که نگهداشته 
آن از  بعد  و  مهد   بود  و  یدوازده  پس  بود.  رس  کهقتی خواهد  او  وفات  و    یت]وصا  ید زمان 

نماید و او سه    یم است تسل  ین و[ مقرب  یین ]نفر از مهد   ینمرا[ به فرزندش که اول  ینی جانش
»احمد«  مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرشنامش مانند نام من، نام د   یک   ؛ نام دارد 

 1« .مؤمنان است یِن خواهد بود؛ او اول ینام او مهد  ین ست و سوما 

 : متن این و  ... هستند  مهدی« دوازده و امام »دوازده محمدآل  از  اوصیا یعنی این و

  دوازده  ،ندکمی  بیان  محمدآل  برای  را   گروه  دو  زیرا   است؛   متواتر  معنایی  نظر  از  -1
  روایت   هاده   گروه،  دو   این  از   کدامهر   ۀدربار   است   روشن  هک  طور   همان  و   ،مهدی   دوازده  و  امام

این روایات را بیان    خود   های تاب ک  در   مهدی  امام   انصار  و  ، است   شده  وارد  محمد آل   از
 اند.کرده

؛  ندنکمی   یید أ ت  را   آن  صدور  هک  است  همراه  روایی  و  قرآنی  ۀ قرین  چند  با  وصیت،   این   -2
گاهی  و  علم  باعث  هک  قرائنی  با  آن  بودنهمراه  و  معنوی  تواتر  ثبوت  از  پس  و   قطعا    شود،می  آ

  تصریح   آن  به   علما   بزرگان  ه ک  (ضعیف   و   موثق  حسن،   صحیح، )  حدیث  ۀ چهارگان  تقسیم   در
 شود. نمی  وارد ندا هردک

 
 . 111کتاب غیبت طوسی: ص  - 1
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 است  وصی راستی  و صدق  دلیل  وصیت،
َنا  َنَشاءُ   َوَلو    شد:   پرسیده   تعالیحق   سخن  ۀدربار   احمدالحسن  سید   از   م ک ِمن  َلَجَعل 

َلئِ  ِض   یفِ   ة  ک مَّ ر 
َ ُلُفوَن   اْل    م یدادیم  قرار  یا ه ک ملئ  شما  انیم  از  م،یخواستیم  اگر  )و  یخ 

  ی ارتباط  نوی مهد  ا ی  یمهد   ارانی  با  ا یآ  ست؟یچ  ه یآ  نیا   یمعنا   ،نند( ک  خلفت  نی زم  در  هک
 دارد؟

  را   خدا   رسول   وصیت  هب  استدالل  ایشان  که  حالی  در  بود؛  زیر   صورتبه   پاسخ، 
 دهد:می  توضیح 

 :پاسخ»

 م یالرح الرحمن الله بسم

  ن ییوالمهد  اْلئمة   محمدآل و   محمد  علی  الله  وصلی   ن،ی العالم  رب  لله  والحمد
 را  یثک ما  یتسل  وسلم

ا ُن  ُضِرَب  َوَلَمّ یَم  اب  مُ  ِإَذا  َمَثل   َمر  و 
َ
هُ  کق وَن* ِمن  اُلوا  یِصُدّ

َ
آِلَهُتَنا َوق

َ
م   َخیر   أ

َ
  َما  ُهوَ  أ

م    ُهم   َبل   َجَدال   ِإاَلّ  ک لَ  َضَرُبوهُ  و 
َ
د   ِإاَلّ  ُهوَ  ِإن   َخِصُموَن*  ق َنا َعب  َعم  ن 

َ
َناهُ  َعَلیهِ   أ   َمَثل   َوَجَعل 

َبنِ  َنا   َنَشاء  َوَلو    * َراِئیَل ِإس    یِلّ َلئِ   مک ِمن   َلَجَعل  ِض   ی فِ   ة  ک َمّ ر 
َ ُلُفوَن*   اْل  هُ   یخ  م    َوِإَنّ اَعِة   َلِعل  لَسّ   ِلّ

َتُرَنّ   َفَل  ِبُعوِن   ِبَها  َتم  َتِقیم    ِصَراط    َهَذا   َواَتّ س    ی عنوان مثالبه   م، یمر   فرزند   ی وقت) 1ُمّ
  ا یآ  :دنیگوی م [پاسخ در ]  و دارندی بازم  ل،مثا  آن از تو  قوم  شود، یم زده  تو قوم یبرا 

ها  آن   هک بل  ند، ی گویم  ُمجادله   ی برا   را   سخن   نیا ها  آن  او؟   ای   است   بهتر   ما   انیخدا 
  نعمت   او  به  هک  است  یا بنده   م،یمر   فرزند  .نندکیم   یدشمن  [تو   با]  هک  هستند   یقوم
  شما   انی م  زا   م، یخواستی م  اگر  و   می داد  قرار  لیاسرائی بن  یبرا   یِمثال  را   او  و  م، یداد

  است   یعلم  ،یاله   تنصیب  نیا   و  نند،ک   خلفت  نی زم  در  هک  میدادیم  قرار  یا ه ک ملئ

 
 .61تا  57زخرف:  - 1
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  ن یا  هک د ین ک پیروی من  از  و د، ی نک ن  کش  آن به  نسبت ، [ا صغر  امتی ق]  ساعت یبرا 
 (. م یمستق راه است

  قالب   در  را   مجادله  نیا   و  ردندکی م  ُمجادله  ز،یآممغالطه  یصورتبه   عرب،  و  شیقر 
  سؤال   . نمودندیم   مطرح  دردنکیم  درخواست  محمد   از  را   آن  پاسخ  هک  یسؤال

  خدا   و  بود  مخاطبشان  هک  شانیهابت   بودن(  )خدا   ت یالوه  نیب   بود  یاسیقها  آن
  فرد  ه ک یحال در  ؛د هستن اشیمدع یسیع ی برا  ان یح یمس ه ک یسیع  بودن
  مطلق  بودن  خدا   ند،کی م  ارک ان  را   هابت   بودن  خدا   هک  طورهمان    شونده، سؤال

  بندگان  از  یا بنده  و  انسان  یسیع  دیگویم  یحت  شود؛ی م  رک من  زین  را   یسیع
ها  آن  حالت  خداوند  جهت  نیهم   به   .است  نشیزم  در   خدا   یخلفا   از  یا فهیخل  و  خدا 

  ی فرض  ی مبنا  بر   ها، آن  سؤال   را یز   است؛   نموده  ف یتوص  ننده«ک»َجَدل   به   را 
  قبول   را   آن  نه  و ندکی م  اقرار  آن  به  نه   شونده، سؤال  فرد  و  است  شده   بنا  ح یرصحیغ

  استفاده   آن  از  مرتب  طوربه   فر(ک  ی روهاشی)پ  فرک  اماماِن   هک  است   یروش  نیا   دارد.
  ی مبن یسؤال است، نموده  ُملزم  را ها آن  یاله دعوت ل یدال   نندیبی م ی وقت نند؛ کیم

  آن   به  نه   شونده، سؤال   فرد  هک  نند کیم  مطرح   زیآممغالطه  و  ح یرصح یغ  ی فرض  بر
ها آن  .رندیبگ  الک اش یاله دعوت ه بگونه این  تا  دارد، قبول را  آن نه و ند،کیم اقرار

  غلط   ی مبنا   کی   بر   هک  خواهندی م  خود   اشتباه   سؤال   و   مغالطه  ی برا   ی پاسخ
  اشتباه   یفرض  بر  سؤال،  هک  است  صورت  نیا   به  افراد  نیا   پاسخ   است.  شده  یگذار ه یپا
  ه ک  طورهمان    ؛دارند   جدال  قصد   فقط ها  آن   شود  روشن   تا   است،   شده   یگذار ه یپا

م    ُهم    َبل    َجَدال    ِإاَلّ   ک لَ   َضَرُبوهُ   َما   است:   نموده  ف یتوص  گونه ن یا   را ها  آن  قرآن و 
َ
  ق

 جو زه ی ست  ی قومها  آن  ه ک بل  ؛ جدل  یبرا   جز  ند یگوینم   را   سخن   ن یا   هاآن )  َخِصُموَن 
 (. ندهست

  َنَشاء  َوَلو    است:  شده   منتقل   سخن   ن ی ا   به   یاله   نص   هک  است   ل یدل  همین   به 
َنا  َلئِ   م ک ِمن  َلَجَعل  ِض   یفِ   ة  ک َمّ ر 

َ ُلُفوَن   اْل    شما  انی م  از   م، یخواستی م  اگر  و )  یخ 
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  انیم  از   م یخواستی م  اگر  ی عنی  ؛ (نند ک  خلفت   ن یزم   در   ه ک  م یدادیم  قرار   یا ه ک ملئ
  از  بعد   تا  هستند،   ک پا   و  معصوم  فرشتگان،   مثل  ه ک  میدادی م  قرار  ییخلفا   شما

  مل   به  محمد  رفتن  از   بعد  و  شوند   متعالوسبحان  یخدا   نی جانش  دمحم
  ه ک گونه  همان  شوند،  گر ید یبعض   ن یجانشها آن  از ی بعض  شوند؛  او ن یجانش  ،یَاعل

  . ددا   قرار  نیزم  در  خدا   ۀفیخل  و   بنده  را   یسیع   هم  نیا   از   قبل  سبحان،  یخدا 
َناهُ   است:  فرموده   یسی ع   دربارۀ   متعالوسبحان   یخدا    قرار   را   او )  َوَجَعل 
َنا  فرمود:  سپس  ،( میداد   »َجعل«   عبارت .(می داد  قرار  شما  انیم  از )  مک ِمن  َلَجَعل 

د    ِإاَلّ   ُهوَ   ِإن   است.  سانک ی دو  هر   در   )قراردادن( َنا   َعب  َعم  ن 
َ
َناهُ   َعَلیِه   أ   یَبنِ لِّ   َمَثل    َوَجَعل 

َراِئیَل* َنا  َنَشاء  َوَلو    ِإس    را   او  و  میداد  نعمت  او  به  هک  است  یا بنده   او)  م...ک ِمن  َلَجَعل 
  قرار   شما   انیم   از  م،یخواستی م  اگر  و  میداد  قرار  لیاسرائی بن  یبرا   یمثال

  تا  است  شده   داده  قرار ی رهبر   و  الگو  ، عنوان مثال به  یسیع  ی عنی ؛ (...میدادیم
  شما،   انیم  از  خواستی م  خداوند  اگر  و  نندکپیروی    او  از  و  اقتدا   او  به  لیرائاسی بن

  را ها  آن   و  د یاموز یب ها  آن  از   و  دی نک  ِاقتدا ها  آن  به   تا   دادیم  قرار   امت  ن یا   در   ییخلفا
  خداوند،   ه ک  طورهمان    د، ی شوها  آن   ِمثل   تا   دیر یبرگ  خود   ی برا الگویی    عنوانبه 
َبنِ  َمَثل    داد:  قرار  (یی)الگو را  یسیع َراِئیَل  ی ِلّ  .(لیاسرائی بن  یبرا   یمثال) ِإس 

  از   منظور  ندیگویم  و   نامندیم  قرآن  ُمفسر  را   خود  هک  یسانک  از   تعجب  واقعا  
  قرار  اگر  . ندارد  ان یپا   است  شما(   ی جا)به   م« ک من  »بدال    نجا، یا   در   شما(   )از   م«ک »من

  را   ی لماتک  گونهنی ا   به   و   شود  وارونه  ح، یقب   و  زشت  ل ک ش  نی ا   به  (ات ی)آ  ی معان  باشد، 
  و  »مثبت«   به   لی تبد  « ی»منف  و  دهد   ر ییتغ  یلکه ب   را   جمله  ی معن  تا   م ین ک  اضافه

  چگونه  . ماندینم  یباق  یی معنا  جملت،   ی برا   گرید  شود،   «ی»منف  به  لیتبد   »مثبت«
  شما(   ی جا)به   م«ک من  »بدال    شما(،  )از  م«ک »من  ی معنا   د یبگو  تواندیم  ی عاقل  فرد

  و   است   »نه«  »بله«،  ی معنا  : دی بگو  ی فرد  هک  است  ن یا   مثل   درست   نیا   است؟!
  انسان  ک ی  ا ی  انی جنّ   از   ی فرد   آوردنحساببه   هک  یحال   در   است!   »بله«  »نه«،   ی معنا

  ، یزگیک پا   اطاعت،   در ها  آن  با   مشابهت   مثل  دارد،  یلیدل   فرشتگان،  از   یک ی  عنوانبه 



 269 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

   .هاآسمان  در ها آن همراهبه   ارتقا ا ی باطن   طهارت

  ن یا   به   است،   ردهک  اد ی  فرشتگان  از   یک ی  عنوانبه   را   سیابل   خداوند،   قرآن،   در
  فرشتگان   از  ها، آسمان   در   شیارتقا   سبب   به  و   ،یچی سرپ  از   قبل   سیابل   ه ک  لیدل

َنا   َوِإذ    :شدی م  محسوب ل 
ُ
َمَلئِ   ق ُجُدوا   ِة ک ِلل  ِلیَس   ِإاَلّ   َفَسَجُدوا   ْلَِدَم   اس  َبی  ِإب 

َ
  و )  أ

  سیابل   مگر  ردند ک  سجده ها  آن   د، ین ک  سجده   آدم  به   م، ی گفت  فرشتگان   به   هک  ی زمان
َنا  َوِإذ    ، (زد   باز   َسر  هک ل 

ُ
َمَلئِ   ق ُجُدوا    ِة ک ِلل  ِلیَس   ِإالَّ   َفَسَجُدوا    ْلَدَم   اس  َبی  ِإب 

َ
تَ   أ   َبرَ ک َواس 

  ی همگ   د، ی نک  سجده  آدم   به   : م یگفت  فرشتگان  به   ه ک  ی زمان و)  اِفِریَن ک ال    ِمَن   اَن کوَ 
 (.بود  افرانک از  و د یورز   برک ت  و زد  باز  سر ه ک سیابل  مگر ردند ک سجده

  آدم  )قراردادن(  »جعل«   نیاول  همان   ،یقبل   ات ی آ  در   )قراردادن(   جعل«»
اَل   َوِإذ    است:  نش یزم  در  خدا   ۀفیخل  عنوانبه 

َ
َمَلئِ   ک َربُّ   ق   یفِ   َجاِعل    یِإنِّ   ِة ک ِلل 

ِض  ر 
َ
اُلوا    َخِلیَفة    اْل

َ
َعُل   ق َتج 

َ
ِسدُ   َمن  ِفیَها   أ فِ   ِفیَها   یف  َماء  ک َویس  ُن   الِدّ دِ   ُح ُنَسبِّ   َوَنح    کِبَحم 

ُس  اَل   ک لَ   َوُنَقِدّ
َ
َلُم   ی ِإنِّ   ق ع 

َ
َلُموَن   الَ   َما   أ   فرشتگان  به   پروردگارت  ه ک  ی هنگام  و )  َتع 

  را   یفرد  ایآ  ردندک  عرض  )فرشتگان(  دهم،یم  قرارجانشینی    ن،ی زم  در  من  فرمود
  حمد   را   تو   ما  هک  یحال  در   زد، یر یم  هاخون   و  ندکیم   فساد   ن یزم  در  هک  یدهیم  قرار

  ه ک  دانمی م  ی زیچ   من   فرمود:   )خداوند(  . مینکیم  س یتقد  را   تو   و  م ییگوی م  ح یتسب   و
  خداوند  توسط   داوود  )قراردادن(  »جعل«  همان  مانند   ن یا   و  ؛ ( دیدانی نم  شما

ا  َداُوودُ   یا  است:  نیزم   در  یا فهیخل  عنوانبه  َنا   ِإَنّ ِض   ی فِ   َخِلیَفة    ک َجَعل  ر 
َ   م ک َفاح    اْل 

اِس   َبیَن  َحِقّ   الَنّ ِبِع   َواَل   ِبال  َهَوی  َتَتّ ِه   َسِبیِل   َعن   کَفیِضلَّ   ال  ِذیَن   ِإَنّ   الَلّ وَن   اَلّ   َعن   یِضُلّ
ِه   َسِبیِل  َم   َنُسوا   ِبَما   َشِدید    َعَذاب    َلُهم    الَلّ ِحَساِب   یو   عنوان به   را   تو  ما  ،داوود   یا )  ال 

  ی )هوا   از  و   ن، ک  داوری   حق،به   مردم،   انی م  در   پس  ؛ م یداد  قرار   ن یزم   در   یا فه یخل
  راه از [را  هاناانس] هک یافراد .داردی بازم خدا  راه  از را  تو  ه ک نک ن یرو دنباله  نفس(

  شان یبرا  حساب،  روز  ردنکفراموش  جهتبه   [دارندی م باز و ] نند کی م گمراه خداوند
 (. ست ا  دیشد  یعذاب
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  ی روشنبه  قرآن  می فهمی م  می بخوان  هم  سر  پشت  و  م یده   قرار  هم   نارک  را   اتیآ  اگر
  :دارد  ادامه  محمد   تا  و  شد   آغاز  آدم  از   ن،ی جانش   ن ییتع   ۀ لئمس  هک  دارد   تأکید 
...    اَل   َوِإذ

َ
َمَلئِ   کَربُّ   ق ِض   ی فِ   َجاِعل    ی ِإنِّ   ِة ک ِلل  ر 

َ
ا   َداُوودُ   یا   ....َخِلیَفة    اْل َنا   ِإَنّ   ک َجَعل 

ِض   ی فِ   َخِلیَفة   ر 
َ اِس   َبیَن   م ک َفاح    اْل  َحِقّ   الَنّ د    ِإاَلّ   ُهوَ   ِإن    ...ِبال  َنا  َعب  َعم  ن 

َ
َناهُ   َعَلیهِ   أ   َوَجَعل 

َبنِ   َمَثل   َراِئیَل   ی ِلّ َنا   َنَشاء   َوَلو    ...ِإس  َلئِ   م ک ِمن  َلَجَعل  ِض   ی فِ   ة  ک َمّ ر 
َ ُلُفوَن   اْل    و   ... )  یخ 

  ی ا  ....دهمیم  قرار جانشینی  نی زم در  من فرمود  فرشتگان به  پروردگارت  ه ک ینزما
  ن... ک داوری حق،به  مردم،  انیم در پس  م،یداد قرار   فهیخل ن،یزم  در را   تو ما داوود
  یبرا الگویی    را   او  و  م یداد  نعمت   او  به  هک  است  یا بنده   فقط  (،می مر   )فرزند 

  قرار   را   یفرشتگان  شما  ان یم  از   م، یخواستیم  اگر  و   ... میداد  قرار  لیاسرائی بن
 (. ندنک  خلفت ن یزم  در هک میدادیم

  و  د یرسان  انجام  به   نمود،   اراده  را   آنچه   و   خواست   متعالوسبحان   خداوند
  گونه   همان  ؛ نندک  خلفت  ن یزم  در  محمد  از  بعد   تا  داد  قرار  ن یزم  در  یفرشتگان

  همان  ها،)فرشته(   ن یا   و  بود،   داده   قرار  محمد   از   قبل  را   یسیع  هک
   .هستند نوی مهد و امامان ،محمدآل

هُ   :رساند ی م  انی پا  به  گونهن ی ا   را   سخنش  سبحان   خداوند  رو،نیا از م    َوِإَنّ   َلِعل 
اَعِة  لَسّ َتُرَنّ   َفَل   ِلّ ِبُعوِن   ِبَها   َتم  َتِقیم    ِصَراط    َهَذا   َواَتّ س    ،یاله  دادن()قرار  جعل  ن یا   و )  ُمّ

که    د ین کپیروی    من   از   د، ی نک ن  ک ش  آن  به   (،ا صغر   امت ی)ق   ساعت   ی برا   است  ی ِعلم
َنا   یاله  دادن()قرار  »جعل«  نیا   ی عنی  (؛است  می مستق  راه  نیا    ان یم  )از   م«ک ِمن  »َلَجَعل 

  است،   شده  نقل  وفاتش  شب  در   محمد  تیوص  متن   با   تنها   ه ک  (میدهی م  قرار   شما
  یعنی ؛شودیم  شناخته   امتیق   روز تا خداوند  حق  ن ید  آن،  ۀواسطبه  هک  است  یعلم

  ف یتوص   ابد«   تا  یگمراه  از   بازدارنده   »نوشتارِ   به   را   آن  خدا   رسول   ه ک  گونه   همان
هُ   است  ردهک م    »َوِإَنّ اَعِة«   َلِعل  لَسّ   ی برا   است   یعلم  ، یاله  قراردادن(  )و  جعل  ن یا   و»  ِلّ

  ک ش  پس   است،  گونهن یا   ت یوص  نی ا   دیفرمایم  خداوند   ؛«(ا صغر   امت ی)ق  ساعت



 271 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

  یگمراه  و  انحراف  از   را   شما   ت یوص  ن یا   ،ا صغر   امت ی ق  ساعت   هنگام   ه ک  د ینک ن
  هرکس  پس .ندکی م احتجاج نص نی ا  با هککسی  ظهور ( )هنگامیعنی   ؛داردی بازم

  ه کرا  کسی    هک نی ا   به   نص   ف یتوص  وگرنه   است،   آن  صاحب   نمود  احتجاج   نص   ن یا   به 
  از   خداوند   یسو   از  اگر  نیبنابرا   است؛  اشتباه  داردیبازم   یگمراه  از  بزند   چنگ  آن  به

  را   تیوص  آن،  صاحب   هک نی ا   تا  نند،ک  ادعا  را   آن  نتوانند  باطل   ی گوهاوغدر   هک نیا 
  دروغ   است،  یگمراه  از  بازدارنده   ت، یوص  ه ک  فیتوص  ن یا   ، شودن  حفاظت  شود   یمدع

 ایسئله م  نیا   و  شودی م  محسوب   باطل  از  یرو ی پ  یبرا   ّلفک مُ   افراد  دادنب ی فر   و
 .شودی نم صادر  ،مطلق  می ک ح یتوانا  یگو راست  ی دانا از هک است

  ساعت  هک  د ی نک ن  کش  ،آورد   را   آن  (تی)وص  نوشتار  نیا   صاحب  یوقت  پس 
َتُرَنّ   »َفَل   است:   دهیرسفرا   ا صغر   امت یق   ن یا   هرکس  (. دی ن ک ن  ک ش  آن   )به  ِبَها«   َتم 

  دا یپ   نجات  انحراف  و  یگمراه  از  دیخواهیم  اگر  پس  است،  شصاحب  آورد   را   نوشتار
  د؛ ین کپیروی    نوشت  را   آن  وفاتش   شب  در  ه ک  تشی وصپذیرفتن   با  محمد  از   د ینک

  ساعت   علم   ،آن  در   شود؛ یم  ابد   تا   شما   نجات   باعث  هک  است  آن  در   ی علم  هک  یتیوص
  نوشتارِ   ن یا   هک  یهنگام   ، یمدع  صی تشخ  نیز  و   است،  قیامت   هنگامتا    حق   شناخت   و

 .اورد یب  را  یگمراه از بازدارنده 

 ِبُعوِن َتِقیم    ِصَراط    َهَذا   واَتّ س    ؛(است   میمستق  راه   نی ا   د،ین ک  یرو دنباله   من   از)  ُمّ
  اواز    بعد  ه ک  یافراد   به   است   خداوند   جانب   از   هک   تش یوص  در   محمد  از   یعنی

 .د ین ک یرو یپ شوند ی م شنیجانش

  به   اشیزندگ  لحظات   ن ی آخر   در   را   آن  خدا   رسول   ه ک  است   یا نوشته   ت، یوص
َحدَ   َحَضَر   ِإَذا   م  ک َعَلی  ِتَب ک  است:  نوشته  خداوند  سخن   از  ی رو یپ

َ
ُت   ُم ک أ َمو    کَترَ   ِإن  ال 

َوِصیةُ   َخیرا   َواِلَدیِن   ال  َرِبیَن   ِلل 
 
ُروِف   َواْلق َمع  ِقیَن   َعَلی   َحّقا    ِبال  ُمَتّ   وفاتتان  ه ک  یهنگام)  ال 

  ان، ک ینزد  و  نیوالد  به  دی گذاشت  یجابه   (یخوب  )و  ر یخ  اگر  است،   واجب  شما  بر   برسد
  ت یوص  نیا   (خدا   رسول)   و  ؛(زگارانیپره   بر  است  یحق   [تیوص ]  د،ی نک  و ک ین  تیوص
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  . فرمایدی م  فیوص ت  یگمراه  از  بازدارنده   ابد،   تا  زند،  چنگ   آن   به  هککسی    ی برا   را 
  به   هک  است  یامبر ی پ  شانیا   هک  آنجا  از  اش؛یزندگ  لحظات  نیآخر   در  نم،کی م  تأکید

  و   رسالتش  ۀدیک چ  دیگویم  اشی زندگ  لحظات  ن یآخر   در   آنچه  شود،یم  یوح  او
  شان، یا   یوقت  د،ی نکیم  رک ف  چه  حال  .استخودش    از   بعد  نی د  حفظ  یبرا   یا له یوس

  اهتمام   ار یبس  بود،  ه ردک  قطعهقطعه   را   بدشک  هک   سم   درد   و  شا ی مار ی ب  شدت  با
  فیتوص  «یگمراه  از  »بازدارنده  به   را   آن  در حالی که  سد یبنو  را   نوشتار  نی ا   تا  داشت

  به   هک  تعالموسبحان  خداوند  هک  است   یحد به  نوشتار   ن یا   ت یاهم  !ند؟کیم
  یسخت  به   را   بدنش  هک  ی عبادت  ی ادی ز   از   هک  ی ا اندازه  تا   ند کیم  رحم   محمد

َنا   َما   طه : ندکیم  خطاب   او  به   اندازد،یم نَزل 
َ
آَن   ک َعَلی  أ ُقر  َقی  ال    ن یا   ما   طه،)  ِلَتش 

  با   سبحان  یخدا   م ینی بیم  هک نی ا   با  ،(ی نداز ی ب  یسخت  به  را   خود  تا  م ینفرستاد  را   قرآن
  در   یول  است،   مهربان  شان یا   به   نسبت   و   دارد  محمد   به  ه ک  ی رحمت  شدت  نیا 

  ی جلو   را   آن   و  سدیبنو   ی نوشتار   تا  دهدی م  دستور  او  به   شان، یا   یزندگ  لحظات   نیآخر 
  َسم،  از   هک نی ا   وجود  با   «؛یگمراه  از  بازدارنده   »نوشتار   :د ینما  ف یتوص   گونهن ی ا   همه

  را   او  بد ک  و   دارد  ان یجر   بدنش  در   سم   و   است  شده   متحمل   ی ار یبس  ی دردها
 .است  دهکر  قطعهقطعه

  در  تیوص  نوشتارِ   است  محمدخدا    رسولها  آن  در   هک  ییهات یروا   از  یبعض 
تقدیم حضورتان    ندکی م  فیتوص   یگمراه  از  بازدارنده  به  را   اشیزندگ  لحظات  نیآخر 
 خواستیم  و  سدیبنو  امت  ۀهم   یبرا   را   تیوص  خواستی م  پنجشنبه  روز  در  .شودمی
  ی عقلن  یقوا   در   و  بازداشتند  را   او  یگروه   یول  رد، یبگ   شاهد  آن  بر  را   مردم  ۀهم

  فهمد ی نم  و  دیگویم  انیهذ   یعنی)   دیگویم  انیهذ  شانیا   گفتند:  و  زدند  طعنه  شانیا 
  روز   تا   پنجشنبه   از  بعد   خدا   رسول  وکرد    طرد  را ها  آن  امبریپ  (. دیگویم  چه

  و   نوشت  را   تشیوص  بود،   وفاتشان   ه ک  ی شب  در   .بودند   زنده  بود   دوشنبه  ه ک  وفاتش
  د ییأ ت  پنجشنبه   در   را   آن  نوشتن   ه ک  را   صحابه  از   یبعض   و  د نمو  امل   یعل  یبرا 

 :گرفت آن بر   شاهد نمودند
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 :سنتاهل  یهاتاب ک در

 خدا   رسول  به  درد  !یا پنجشنبه   روز   چه  و  پنجشنبه  »روز  : دیگویم  عباس ابن
  ی نوشتار   شما   ی برا   تا   د ی اور ی ب  ( ی اغذک  و  )قلم   من  ی »برا   فرمود:   )و(   آورد،   فشار 

  نزاع   امبر ی پ  نزد   و  ردند کنزاع    ها( )آن  « .دینشو   گمراه  هرگز  آن   از  بعد   ه ک  سمیبنو 
  یسؤال  صورتبه   !د؟یگوی م  ان یهذ  ای آ  شود،ی م  چه  را   امبریپ  گفتند:  . ستین شایسته  

  از   است  بهتر  هستم،  آن  در  من   هک  یحالت  .دینک  َرها  را »م  فرمود:  امبریپ  یدند.پرس
  از   را   ن یکمشر   :نمکی م  تیوص   مطلب  سه   به را   شما  .دیخوانیم  آن  به   مرا   شما  آنچه

  طور همان    گانگانیب  یهات ئی ه  از   ،کنید   رونیب   عربستان(  ۀر یجز )شبه   العربرةیجز 
  فراموش   من   ای  نگفت،  را   یسوم  گفت:  ...«و   دیی نما  ییرا یپذ  ردم،کی م  ییرا یپذ  من  هک
  .«ردمک

  ش یهاکاش  آن،  از  بعد  !یا پنجشنبه   چه  و  پنجشنبه  »روز   :دیگویم  عباس ابن
  عباس( )ابن   .ختیر یم  شیهاگونه   بر  دیمروار   یهادانه   مثل  هک  طوری  ؛شد   یجار 

  تا   د یاور یب  من  یبرا   (یدوات  و  لوح   ای )  یدوات  و  تفک»  فرمود:  خدا   رسول  گفت:
  ان یهذ  اللهرسول  گفتند:  « .دینشو   راهگم  آن  از  بعد  هک  سم یبنو  ی نوشتار   شما  یبرا 
 .«دیگویم

 :عهیش یهاتاب ک در

  دم، ی شن  ی عل  از   :گفتیم  ه ک  دم یشن  سلمان  »از  : دیگویم  س یق  بن   م یسل
  تف ک  و  شد  نیخشمگ  خدا   رسول  و  گفت  را   جمله  آن  )عمر(  مرد  آن  هک نیا   از  بعد

  سد یبنو  تف ک  در  خواستی م  هک  ی زی چ  دربارۀ  خدا   رسول  از  ای آ  :، فرمودانداخت  را 
با    دو هیچ    و  شدی نم  گمراهکس  چ یه   نوشتیم   اگر  ه ک  ی ز یچ  ! م؟ین ک ن  سؤال نفر 

   « !...ردندکی نم اختلف  هم

  شاهد   ا یآ  طلحه!  ی »ا   فرمود:   یعل  امام  :دیگوی م  یهلل  س یق  بن   م یسل
  گمراه  امت  هک  سدیبنو   یز یچ  آن  در  تا  خواست  تفک  خدا   رسول  هک  یزمان  ینبود 
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  انیَهذ   خدا   امبری پ   گفت:   را   مطلب   آن  تو   دوست   باشند   نداشته   اختلف  هم   با   و  نشوند 
   ... .« شدند ن یخشمگ  خدا  رسول  .دیگویم

  َتفاُخر   رکذ  آن  در  هک  ی طوالن  ی ثیحد   در  ی عل  :دیگوی م  سیق   بن   م یسل
  ی »ا   : دیفرمایم  طلحه  به   ست، هاآن   ل یفضا  و   مناقب  به   نسبت   انصار   و   ن یمهاجر 

  آن  در   تا   خواست  تف ک  ما   از   ه ک  یهنگام  خدا   رسول نبودی    شاهد   ای آ  طلحه!
  تو   دوست   ی ول  نند،ک ن  اختلف   و   نشوند  گمراه  امت  شودی م  باعث  هک  سد یبنو   ی زیچ

  خدا   رسول  .دیگوی م  انیهذ   خدا   رسول   )گفت:(  گفت،  را   خود   سخن  آن
   «.بودم شاهد بله   گفت: )طلحه(  «.ردک کتر  را  )نوشته(  آن و شد  نیخشمگ 

  بتیغ  تابک   در   است   شده  تیروا   یگمراه  از  بازدارنده   نوشتار   از   ه ک  یمتن  تنها 
  سد؛یبنو  را   آن  خواستیم  خدا   رسول   ه ک  ینوشتار   همان  دارد؛  وجود  یطوس

  دارد.   وجود  مسلم،   و   یُبخار   مثل   ، سنتاهل  ی هاتاب ک  ن یتر ح ی صح  در   هک  ی نوشتار 
 :ندا ه مودفر  نقل خدا  رسول محمد  از را  ت یوص محمدآل

،  العابدین  سید  ثفناتالذی   پدرش  از،  باقر   پدرش  از ،  محمد  بن  جعفر  عبداللهااب  از
، فرمود:  استشده    روایت   المؤمنینامیر   پدرش  از ،  شهید  زکی   حسین   پدرش   از
خدا » شب  رسول  دن  یدر  از  عل  یاکه  به  ا   یرفتند  اباالحسن!    یفرمودند: 

امل فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو دوات  یفهصح
ها دوازده  پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی، عل  ی : ا ید رس  ینجا به ا  تا

تو را    یوتعال. خداوند تبارکینفر از دوازده امام هست  یناول  ی« »عل  ی و تو ا   ی؛ مهد 
(  یامبربزرگ پ  کنندۀیق اکبر )تصد   یق مؤمنان و صد   یر و ام  ی مرتض   یدر آسمانش، عل

)به  اعظم  فاروق  ب   یلۀوسو  گذاشته   ین تو،  فرق  باطل  و  و  شودی م  حق  مأمون  و   )
ا   یده نام   ی مهد  و  تو شا   ی احد   ی برا   یاسام  ین است  ا یستن   یسته جز  تو    ی، عل  ی . 
من    ی وص  نیزو    ـیشانا   ۀ چه زنده و چه مردـ   یهست  یتم بمن و سرپرست اهل   یوص

  قیامت   یفردا   یگذار   ی بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یبر زنانم خواه
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نه او    یامتو در ق  یزارممن از او ب یو هرکدام را که تو طلق ده کندیمرا ملقات م
.  یبر امتم هست امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمی و نه من او را م  بیند یمرا م
و    یکوکار مرا به پسرم »حسن« که ن   ینی و جانش   یتوصا  ید که وفات تو فرارس  ی زمان
  ین«آن را به فرزندم »حس ید زمان وفات او که فرارس  نما. یمبه حق است تسل  یدهرس

شه و  وقت  ید پاک  و  فرارس  کهی بسپارد؛  او  سرور    یدوفات  فرزندش  به  را  آن 
و    ید؛واگذار نما   ی« عبادت( »عل  هایینه پ   یکنندگان و صاحب ثفنات )دارا عبادت 

که    زمانیکند؛ و    یم آن را به فرزندش »محمد« باقر تسل   یدهرگاه زمان وفات او رس
  ید آن را به پسرش »جعفر« صادق بسپارد؛ و آنگاه که وفات او فرارس  یدوفات او رس

  ی«به فرزندش »عل  ید وفات او فرارس  یکاظم واگذار کند؛ و وقت  ی«به فرزندش »موس
تسل  زمان  یمرضا  و  رس  یکند؛  او  وفات  تق  ید که  ثقه  فرزندش »محمد«  به  را    ی آن 

و    ید؛ ناصح واگذار نما  ی«آن را به فرزندش »عل  رسیدکه وفات او فرا   ی بسپارد؛ و زمان
که وفات    یآن را به پسرش »حسن« فاضل بسپارد؛ و زمان  یدکه وفات او رس  یزمان

فرارس نگهداشته   یداو  که  »محمد«  فرزندش  به  را  آل آن  از  است    محمدشده 
زمان   کهقتی هد بود. پس وخوا   یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن  ینبسپارد. ا 

و[    یین]نفر از مهد  ینمرا[ به فرزندش که اول  ینیو جانش  یت ]وصا  ید وفات او رس
  یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک  ؛ نماید و او سه نام دارد  یم است تسل   ین مقرب

خواهد    ی نام او مهد   ین است و سوم »احمد«  مثل نام پدر من است و آن عبدالله و  
 1«.ؤمنان استم یِن بود؛ او اول

توجه     « ابد  تا   یگمراه  از   بازدارنده»  به   را   تیوص  ن یا   خدا   رسول   هک نی ا با 
  هرکس  ند. ک  تی وص   یادعا   بتواند   ی باطل  فرد  است  محال   است،   نموده   ف یتوص
  به   را   سبحان  یخدا   دارد،   انک ام  باطل  ( انی)مدع  یسو   از  ت یوص  ی ادعا  د یبگو
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  آن  به   هککسی    ی برا   را   آن  شان یا   ه ک  ند کیم  متهم   ی نوشتار   از   محافظت   از   ی ناتوان
  چون   ند، کیم  متهم  ییگودروغ  به  را   خدا   ای  !داندیم  یگمراه  از   بازدارنده  زند،   چنگ

  و   است،   رده ک  فی توص  « ابد  تا   یگمراه  از   بازدارنده   نوشتار »   به   را   نوشتار   ن یا   خداوند
  خواهدن  یگمراه  از  بازدارنده  ،نوشتار  نیا   ند،ک  تیوص   یادعا  بتواند   ( ی)باطل  فرد  اگر

  فیتوص   یصفت  به   را   ت یوص  خدا   چون  ، است  ردهک  متهم   ینادان  به   را   خدا   ا ی  بود!
گاهی نداشته    آناز    خدا   و  ،ست ین  منطبق   آن  بر  هک  ردهک   ازچنین صفاتی    است!آ

که    آنچه  از   ترمرتبه   بلند   بسیار   خداوند،  و  است  دور به   سبحان   وندخدا    ن یا است 
   .( را  یبک علوا   الجاهلون قولونی ا عم الله ی)تعال ندیگوی م جاهلن

 را   آن  هک  ینص   دیبا   سبحان،   مطلق  م یک ح  یگو راست   یتوانا   ی دانا  ،در نتیجه
  رده ک  فیتوص   بزند،  چنگ  آن  به  هکی  هرکس  یبرا   ،یگمراه  ازبودن  بازدارنده   به

  ی مدع  آن،   (ی)اصل   صاحب   ه ک نیا   تا   بازدارد،   باطل  افراد  توسط   کردنادعا   از   است،
  یگو دروغ  ا ی  ناتوان  نادان،  خداوند،   گرنه و   ؛گردد  محقق   نص،   از   هدف   و  شود   آن
پیروی    به  ندا هزد  چنگ   ( تیوص  )به   او  سخن   به  توجه  با   ه کرا    یافراد  و   است  ارکب یفر 
  چون   باشد،  ناتوان  ای  نادان  سبحان،  یخدا   هک  است  محال  است.  شاندهک  باطل  از
  دروغ  ، تعالموسبحان  حق   حضرت  از   است   محال   و   است،   مطلق   ی توانا  و  دانا   او

  ف یتوص  بودن  گودروغ  به را  او توانی نم و  است، میک ح و گوراست  او چون بزند،  َسر
 .رودی م نی ب از  نی د و رد، ک اعتماد  سخنش بهچیزی   چ یه  در توانی نمگرنه  و  رد،ک

  از بودن بازدارنده   به  را  آن ه ک ، خودش از  بعد فرد دربارۀ  ن یزم  در  خدا  ۀ فیخل نص 
  است،   یاله  ینص   و   است  نموده   ف یتوص   بزنند   چنگ  آن   به  ه ک  یافراد   یبرا   یگمراه

  تا   شود،  محافظت  باطل،  و  گودروغ   افراد  توسطشدن  ادعا   از  خداوند،  یسو   از  د یبا
  (ی )مدع  از   تیتبع   انک ام  سبببه   وگرنه  ؛ند ک  ادعا  را   آن  (، ی)اصل  صاحب  هک نیا 

  ی دانا  از  (یمتن نی )چن  ن یا  و شود، یم محسوب  نی ّلفک م یبرا   بی فر   و دروغ باطل، 
   .شودی نم  صادر سبحان مطلق  م یک ح یتوانا  یگو راست
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  آب   یخواهی م  اگر  دیبگو  تو  به  است  امور  فرجام  و  بیغ  به  یدانا  هک  یانسان  اگر
  سپس   نباشد؛  سم  نجایا   در  وقتچ یه   نمکیم  نیتضم   من  و  بنوش  نجا یا   از   ،یبنوش
  و   هیپا   از  ا ی  است،  نادان ای  او  است؟  یفرد   چگونه  ضامن،   آن  ،ی بنوش سم  آنجا   شما

 ی سک  ایآ  است!  دهکر   وعدهُخلف   ای   است  ناتوان  ردنکضمانت   از   ای  گوستدروغ  اساس
  وعدهُخلف   ای  یناتوان   ،ییگودروغ  ، ینادان  به  را   خدا   تواندی م  دارد  مانیا   خدا   به  هک

  ک ذل  عن   الله  ی)تعال  است هایی  چنین نسبت   ازبسی برتر و باالتر    خدا   ند؟!ک  ف یتوص
 .(را  یبک علوا  

  بر  را   یاله  نص  از  حفاظت  است  شده  وارد  هاآن   از  هک  یاتیروا   و  قرآن  در  خداوند
  ی ادعا   از   باطل  اهل   .دکنن   ادعا   را   آن  نتوانند   باطل  اهل   هک نی ا   تا   است،   گرفته   عهده 
  متعال   ی خدا   هک   طورهمان    است،   ن ک ممنا  ی رخداد  ن یا   هستند؛   دور به   نص، 

َل   َوَلو    است:   فرموده  َض   َنا َعَلی  َتَقَوّ اِویِل   َبع 
َ
ق
َ َنا   اْل  َخذ 

َ
هُ   َْل یِمیِن   ِمن  َنا   ُثَمّ   ِبال  هُ   َلَقَطع    ِمن 

َوِتیَن    او  از  قدرت  با  دهد،  نسبت  ما  به  را   )دروغ(  سخنان  از  یبعض   او  اگر)   1ال 
 (. م یزنیم  را  گردنش  رگ سپس  م، یر یگیم

  آن  از   خداوند  یول  ؛ است  بوده   شهیهم   ـطور کلی به ـ   خدا   به   بستن()دروغ   َتَقّول«»
  را ها آن  عا  یسر   »گفتن«،  از   بعد   خداوند،   هک  ست ین ی ضرور   و  است،   رده ک ن  ی ر یجلوگ
  است   یموضوع  نی ا   و  دهد،ی م  یفرصتها  آن  به   سبحان   خداوند   ه ک بل  ؛ ندک  کهل

  نندکی م  دنبال  را   است  روشن  بودنشان باطل   هک  یی هادعوت   هک  یافراد  بارۀدر   هک
  )گفتن(   »تقّول«  صرفا    ه،یآ  در   منظور   قطعا    .است  مشخص   ( لمهیُمس  دعوت  )مانند 

  است   »تقّول«  از  ی مورد  خداوند،  بر  بستن(دروغ  )و   »تقّول«  از   منظور  ه ک بل  ست، ین
باشد   است  شده   آورده   ایش بر   ل یدل  ه کرا    یاله  ی سخن  ی ادعا  ، فرد   هک   ؛ داشته 
  آورده   آن  بر  لیدل  هک  یاله  سخن  از  تا   شود،ی م  ار(ک )  وارد  خداوند  قطعا    هک  ستنجایا 

 
 . 46تا  44حاقه:  - 1
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  مردم(  )به   را   آن  خدا   ۀ فیخل  ه ک  است  ینّص همان    ن یا   و  ند، ک   تیحما   است  شده
 یگمراه  ازبودن  بازدارنده   به   را   آن  و  شود،  شناخته خودش  از  بعد ۀفیخل  تا  رساندیم

  مخالف   نّص،  از  ت یحما  جهتبه   سبحان  یخدا   نکردندخالت   است.  نموده  ف یتوص
  و   رسول  محمد   به  یسیع   ت یوص  ، نص  ای   سخن   ن یا   مثال   است؛   متک ح

 است.  نویمهد  و امامان به  خدا  رسول  محمد تیوص

  در  و  است  ( ن ک رممی)غ  ممتنع  )ادعا(،   »تقّول«  نوع  نیا   هک  داردیم  انی ب  هیآ
  . ندکینم ادعا آن را  او از  ر ی غ ی فرد  و  است  شدهحفاظت صاحبش  ی برا   نص جه ی نت

  بر   یاله  نص   به  مربوط  اختصاصا    ه، یآ  ن یا   ندکی م  روشن  هک  دارد   وجود  یاتیروا 
  به   تا  ندک  محافظت  آن  از  د یبا  خداوند  هک  است  یاله   نص  ن یا   است.  یاله  یخلفا

  بگذارد  ریث أت  آن  ی رو   ه ک  ی دخالت  هر   از  ه ک  است  ی اله  نص  ن یا   و  برسد،   شصاحب
  ه ک  باشد  ی ا فهیخل   به   ت یوص  ن یا   انتقال   ۀ مرحل  در  دخالت   ن ی ا   چه   است،   محفوظ

  ند کیم  ادعا  را   آن  هک  یا فه یخل   به  دنیرس  مراحل  ای   مرحله   در  ای  رسد،یم  او  به   تیوص
 .باشد

  ه، یآ  ن یا   در   »تقّول«  ه ک نیا   : نندکی م  روشن   را   قت یحق  ن یا   ه ک  دارد  وجود   یاتیروا 
 :است یاله نص   به  مربوط

  عزوجل   خداوند  سخن  »از  :ندکی م  تیروا   ابوالحسن  از   ل یفض   بن   محمد
  فرمود:   . (نندک  خاموش   هایشاندهان   با  را   خدا   نور   خواهندی م)  :دمیپرس
  عرض   «.نندک  خاموش   شانیهادهان  با  را   ن یرالمؤمنیام  تیوال   خواهندی»م
  ... ندکیم  لامک  را   امامت  نور  »خدا   فرمود:   .(ندکیم  امل ک  را   خود  نور  خدا   و)  ردم:ک

هُ   خداوند:  سخن ردم:ک عرض .« ُل  ِإنَّ  ی ا فرستاده  سخن )قرآن  ِریم  ک َرُسول   َلَقو 
  (ی )راو   «.یعل  ت یوال   دربارۀ  خدا،   یسو   از  ل، یجبرئ   ی عنی»  فرمود:   .است(  میر ک
ِل   ُهوَ   َما  وَ   ردم:ک  عرض  :دیگویم ِلیل    شاِعر    ِبَقو 

َ
ا  ق ِمُنوَن   مَّ   شاعر   سخن و این  )  ُتؤ 

  دروغ  پروردگارش  به  محمد   »گفتند:   فرمود:  . (آورندیم  مان یا   ی مک  تعداد   ست، ین
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  ل یدل  ن یهم  به  است،  ردهک ن  امر  ،یعل  دربارۀچنین چیزی    به  را   او  خداوند  و  بنددیم
  پروردگار   ی سو   از   ،یعل  تی »وال   فرمود:  و   «.فرستاد  را   قرآن  از(   ه یآ  ن ی)ا   خداوند

  با   )و   راست  دست  با   ببندد،   ما   به  ا ر   سخنان  ن یا   از  ی بعض   محمد   اگر   و  است  انی جهان
 1« .میزنی م را  قلبش رگ  سپس  م، یر یگی م او از قدرت( 

  ادعا  صاحبش  جز  را   امر  نی»ا   : دیفرمایم  صادق  امام  هک  طورهمان  
 2« .شودیم وتاه ک عمرش هک نی ا  مگر ند،کی نم

شخص     هک  یتیوص  است؛   شده  بازداشته  یاله  تیوص  یادعا   از  ،باطل پس 
  فرد   ی ادعا   ند؛ کی نم  گمراه  زند ب   چنگ   آن   به ی را که  هرکس  ه کشده است    ُمّتصف
  ؛ ندک   ظاهر  مردم  ی برا   را   ادعا   ن یا   ه ک نیا   از   قبل   شود، ی م  او  شدنک هل  باعث  باطل، 

  ییگودروغ  ا ی  یناتوان   ، ینادان  بر   ل یدل  شود   ی مدع  را   ت یوص   تا  او  به   دادنفرصت   را یز 
  داده به مردم    را   تیوص   به  زدنچنگ   خاطربه   یگمراه  عدم  ۀوعد  هک  استکسی  
  ل یدل  نی هم  به  و  است،  محال  ،سبحان  مطلق  حق  (ی )خدا   یبرا   هان یا   و  است،

َنا   است:   فرموده   متعال  یخدا  َخذ 
َ
هُ   ْل یِمیِن*   ِمن  َنا   َمّ ثُ   ِبال  هُ   َلَقَطع  َوِتیَن   ِمن    دست   )با   ال 

 صادق  امام و  ؛( میزنی م  را   قلبش رگ  سپس  م،یر یگیم  او  از  قدرت(  با  )و  راست
 « .ندکیم وتاهک را  او عمر  »خدا  : ه استفرمود

  ؛ است  شدهگفته   ی عقل  استدالل   بر   منطبق   ه،ی آ  : میگویم  شتر یب   ح ی توض  یبرا 
(  و  است  محال  ( تیوص  ی ادعا)   هک نیا    متعال:   خداوند   سخن  . نیست  ن ک مم  )اصل 
  َل   َوَلو َض   َعَلیَنا   َتَقَوّ اِویِل*   َبع 

َ
ق
َ َنا   اْل  َخذ 

َ
هُ   َْل یِمیِن*   ِمن  َنا  ُثَمّ   ِبال  هُ   َلَقَطع  وَ   ِمن    اگر  )و   ِتیَن ال 

  او  از  قدرت(  با  )و  راست  دست   با  ببندد،  ما  به  را   سخنان  نیا   از  یبعض   )محمد(
  )توسط  کردنکهل   ه ک  معناست  ن یا   به   ( م یزنیم   را   قلبش  رگ  سپس  م، یر یگیم
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  ک هل  ند(، ک  )ادعا   ند« ک  »تقّول   او  اگر  یعنی  است؛   اجتنابرقابل یغ   خداوند(
  ؛ندارند   مانیا   قرآن  و  محمد  به  هک  تندهس  یافراد   هیآ   نیا   مخاطب  .شودیم

است  ل یدل  ن ی ا   به  ه، ی آ  در   سخن،   ن یا   به   کردناحتجاج   ن ی بنابرا    سخن   هک  نبوده 
  ه یآ   مضمون  به   احتجاج   ه ک بل  ؛ ندارند   مانیا   خداوند  به ها  آن   چون   ، است  خداوند
  یعنی  است؛   شده  ثابت ها  آن  ی برا   یعقلنظر    از   هک   ی مطلب  به   احتجاج   ی عنی  است،

  زند، یم  چنگ  آن  به  هککسی    یبرا   یگمراه  ازبودن  بازدارنده   به  هک  یاله  ِص ن  هک نیا 
 اگر  را یز   باشد؛  داشته   یمدع  تواندینم  آن  (ی)اصل  صاحب  از  ری غ  است،  شده  اشاره

  به   شودی م  الزم   ند، ک   ادعا  را   آن   بتواند  آن   (ی)اصل  صاحب   از   ر یغ  یفرد   میی بگو
 .شود  داده ییگودروغ  ای  یناتوان ،ینادان  نسبت  متعالوسبحان  یخدا 

  ِی اله  نص   بتواند   یفرد   ندارد   انک ام  ،ییروا   و   ی قرآن  ، یعقلنظر    از   ن، ی بنابرا 
  به   هک  ی فرد   یبرا   هک  است  شده  نیا   به   ُمّتصف   ه(ک  ی)نص   ند؛ ک  ادعا   را   یص یتشخ

  ادعا   را   آن  بتواند   ی فرد   ه ک نیا   از   نص،   ی عنی  است؛   یگمراه  از   بازدارنده   زند،   چنگ   آن
  شود،  محقق نص،  از هدف  و  ندک ادعا را  آن صاحبش هک نی ا  تا است شده  حفظ  ندک
همان    اند؛ زده  چنگ  ت یوص  به   ه ک  است   ینیّلفک م  شدنگمراه  از   ی ر یجلوگ  همان   هک

 .است داده وعده آن به  سبحان  یخدا  ه ک طور

 :میگوی م شتر یب  لیتفص   و ح یتوض یبرا 

 :یاله گاهیجا و  منصب یمدع

  یگمراه  از بودن  بازدارنده  به   متصف   هک  است   یص یتشخ  نص   ِی مدع  فرد،   ن ی ا   ا ی  *
  است  حق یمدع نیا  صورت  نی ا  در  هک ؛زند ب  چنگ تیوص به  ه کاست  یفرد  یبرا 
  باطل  افراد  و  انی گودروغ  ی ادعا  از   دیبا   نّص   را یز   باشد؛  باطل  ای  گودروغ  ندارد  انک ام  و

  است   نک مم  هک  داده  دستور   یز یچ  به  را   ممرد  خداوند   وگرنه  ؛باشد   امان  در
  و  است،  یگمراه  از   بازدارنده  ت،یوص  است  گفته  حال   نیع  در  و  ند،ک  گمراهشان

 .شود  صادر خداوند  از است ن ک رممیغ  هک است  یدروغ نیا 
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  ینص ـ  یص ی تشخ نص  یمدع  یول  است  یاله گاهیجا   یمدع  فرد،  نیا   هک نی ا   ای  *
  ی گمراه  عدم  باعث  زندب  چنگ  آن  به  هک  یفرد  یبرا   هک  شده  نیا   به  متصف  هک
  ن،یلفک م  از  یبعض   یبرا   ش یادعا  در  ای  ،ایکننده ادعا  نیچنن ی ا   .نبوده است ـ شودیم

  بسا  چه  و هستند،   نادان  امور یبعض   به نسبت ها آن ه ک نیا  لیدلبه   دارد، وجود شبهه 
  بفرستد   یا ه یآ  و(  )عذاب  ی فرد  نی چن  بر   بندگان،  به   نسبت   یمهربان  خاطربه   خداوند

  توجه   با   باشد؛   شی ادعا   از  یمدت  گذشت  از  بعد  تکهل   ن یا   هرچند  ند،ک  کهل  را   او  و
  او  از  هک  یافراد  و  ندارد  خود  یادعا   یبرا   یحجت  و  لیدل  یفرد   ن یچن  نیا   هک نیا   به

  او   (ی)ادعا   ۀواسطبه   ی فرد  ستین   نک مم  هک نیا   ای   ؛ ندارند  ی عذر   زی ن  نند کی مپیروی  
  طور   همان  و  باشد،بوده    باطل  دنبال  خودش  یفرد   نی چن  هک نیا   مگر  شود،  گمراه

  مسائل   حال   نی ا   با  ند؛ ک پیروی    یص یتشخ  نص  داشتن   بدون  ی فرد   از   م یگفت  هک
 یبرا   را   او  باطل  یادعا   خداوند  و  شود،یم  صادر  باطل(  ی)مدع  او  از  یاد یز   باطل
  ق ی تطب  او  بر   هیآ   نی ا   تا   ندارد   یلی دل  ، یفرد   ن یچنن یا   . ندکیم  واضح   و  روشن   مردم

  دنبال  ه ک یافراد تا شود  َرها  فرد  ن یا  و شود  ی سپر   زمان  از  یاد یز  مدت  د یشا و  ندک
 .نندک یرو دنباله او از  یخردی ب با  هستند  باطل

  د، ی سف  :م یدار  رهیدا   سه  می نک  فرض  :شتریب  حی توض  و  ردنکک ینزد  یبرا   یمثال
  هر   در نتیجه   است،  امان  در  گودروغ  افراد   ورود  از  دی سف  ۀر یدا   . اهیس و    ، یستر کخا 

  : ۀی آ  . مین ک  ق یتصد  را   او  است   واجب  و   است   ییگوراست  ی مدع  شود   آن  وارد   ی فرد
  َل   َوَلو َض   َعَلیَنا   َتَقَوّ    َبع 

َ
ق
َ َنا   * اِویِل اْل  َخذ 

َ
هُ   َْل یِمیِن*   ِمن  َنا  ُثَمّ   ِبال  هُ   َلَقَطع  َوِتیَن   ِمن    اگر  )و   ال 

  او   از  قدرت(  با  )و  راست  دست   با  ببندد،  ما  به  را   سخنان  ن یا   از  یبعض   محمد
  ۀر یدا   است.   قی تطبقابل   ره یدا   نی ا   بر  ( میزنیم  را   قلبش  رگ   سپس   م، یر یگیم

  داخل  هک  یهرکس  دِ ییأت  و  اعتماد  و   ستین   َامان  در  گودروغ   افراد  ورود   از   یستر کخا 
 گودروغ  افراد  از  اوقات  یبعض   هک  دارد  وجود  انک ام  ن یا   را یز   ؛ستین   حیصح  است  آن

  ل یدل  به  (ت یحما  نی )ا   شد،  رهیدا   وارد  گو(دروغ  )فرد   ه ک نیا   از   بعد  شود.  ت یحما
  ی افراد  از   یرو یپ   ی برا ها  آن   یبرا   یعذر   ه ک نیا   رغمبه   ؛ بوده است  بندگان  بر   یمهربان
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  ند ک ق یتطب  رهیدا  نی ا  )افراد( بر   تواندیم ه یآ ن یا  ندارد.  وجود هستند  رهیدا  ن یا  در  هک
  ستین   امان  در  گودروغ   افراد  ورود  از  سوم،   ۀر یدا   .ستین   آورالزام  و  واجب  آن  قی تطب  و
  ان یگودروغ  ۀر یدا   ره، یدا   ن یا   ه ک  است   واضح   امل  ک  وست  گوهادروغ  ۀ ر یدا   ی حت  و

  قبل  نه ،وجود ندارد   گوهادروغدر برابر   رهیدا   ن یا   از  ت یحما   ی برا   یلی دل  اصل    است؛
 .ستین  ره یدا  نی ا  ه،ی آ مصداق وها آن ورود از  بعد  نه  وها آن ورود  از

  نص   یادعا  بودنن ک رممیغ  دربارۀ  ما  سخن  هک  داشت  توجه  دی با  جه،ینت  در
  ی ول  است؛   شده  ف یتوص  یگمراه  از بودن  بازدارنده  به   ه ک  ینص   است؛  یص یتشخ
کلیبه   داشتن  یاله  گاه یجا  یادعا   ای  یاله  گاهیجا  ی ادعا  . ستین  ممنوع  ،طور 

  ت یوص  به   احتجاج  نبدو  و  است   هانهی سف  و  باطل   ن، یزم  در  یاله  خلفت  ا ی  یامبر یپ
  ندکمی  باطل یادعا  هک یفرد  بسا  چه و است افتاده اتفاق اریبس ( یص یتشخ  )نص
خدا    رسول   زمان  در  هک  است   ذاب ک  ۀ لمی مس  افراد،  ن یا   مثال   بماند.   زنده   ی زمانمدت

  زنده  زین  محمدخدا  رسول  وفات از  بعد  لمهیمس و کرد یامبر یپ  یادعا  محمد
  یی ادعا  و  ندارد   یا ده یفا   ت، ی وص  بدون و  خدا   نص و  خدا   شهادت   بدون   ی ادعا  بود.
  خداوند  َمحضر  در   یعذر   ندک   قی تصد  را   باطل  یمدع   نی ا   هرکس  و  است  هانه یسف

 .ندارد

  ه ک بل  ؛ ستین  مطلق  صورتبه   باطل   اهل  ی ادعا  بودنممنوع   منظور،  ن،یبنابرا  
  از بودن  بازدارنده   به  هک  ینص   ؛است  «یص یتشخ  »نص   ی ادعا  بودنممنوع   منظور
  ت یوص  همان   هک   ، است  شده   ف یتوص   زند ی م  چنگ  آن   به  ه ککسی    ی برا   یگمراه

  نص  و م ی نمود بت ثا  یعقل  صورتبه  را  بودنممنوع  ن یا  است.  مردم ی برا  خدا  ۀفیخل
  گذشِت   ند؛کیم  دیی أ ت  ز ین  تیواقع  را   موضوع  نیا   .ندکی م  دییأت  را   آن  زین   ییروا   و  یقرآن

  قت یحق  نیا   اثبات  یبرا   ندک  ادعا  را   آن  ی فرد  هک ن یا   بدون  نص،  نیا   بر   سال   صدها
  سال   صدها  یسیع   تی وص  از  و   تورات  در  امبرانی پ  ی هات یوص  از   است!  یافک

  ؛ندا ه ردک ن ادعاآن را  او، از  بعد  یا یاوص و محمد از ر یغکس هیچ  و است گذشته
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 امام  است.  ردهک ن  ادعا  یسک  امامان  از  ریغ  را   امبریپ   تیوص  ه ک  طور  همان
  و   تورات  از   هک نی ا   از  بعد   است.  رده ک  احتجاج   ق یجاثل برای    را   ت یواقع  ن یا   رضا
  گونه   نیا   قی جاثل  نمود،  انیب  را   خدا   رسول   محمد  بر  یقبل  امبرانیپ   از   نص  ل،یانج

  احتجاج   .داردوجود    فرد   ک ی  از   شتریب   بر ها  این متن   یادعا  انک ام  ه ک  ردک  احتجاج
  نص،   ن یا و    ،ندا هردک ن  ادعا   باطل  افراد  را   ا یوصا  هک   بود   نی ا   قی جاث  بر  رضا  امام

  ه ک  است  نشده   ثابت   ما   یبرا   یول  ... »  گفت:  ق یجاثل   است.   یمدع  ص یتشخ  یبرا 
  ی امبر یپ  به  میتوانینم  است   محمد  او  نام  هک نیا   رفِص به   است.   محمد  همان  فرد،  نیا 

  رضا  )امام(   « .  ...باشد   شما   محمد   همان   فرد،   ن یا   م ی دار   ک ش   ما   و  م، ین ک  اقرار  او
  امروز،   تا  آدم  زمان  از   آن،  از  بعد  ای   قبل  خدا   ایآ  !د یردک  احتجاج  کش   »به  فرمود:

است ختیبرانگ   یامبر یپ   ۀهم   در   ا ر   او  ه ک  یحال  در   ؟ باشد  محمد   نامش  هک  ه 
  از   ها()آن   «!د؟ی ن یبی م  محمد   از   ر ی غ  هشدفرستاده   امبرانیپ   ۀ هم  بر   ه ک  یی هاتابک

 1. بازماندند پاسخ 

  حجت   دارند   مان یا ها  آن   به  ه ک  یافراد  بر   نص،  ن یا   به   ی قبل  ی ایاوص  احتجاج  
  ی قبل  امبرانی پ  نص  به  یسیع   ردند.ک  احتجاج  آن  به  محمد  و  یسیع  است.

  قرآن  در   ه ک  طورهمان    نبود.ها  آن  از   بعد  بلفاصله   هک نی ا   به  توجه   با   رد،ک  احتجاج
  به   طور  نی هم  و   است  ردهک  احتجاج  یسیع  نص   به  محمد  است  شده  رکذ

اَل   َوِإذ    :فرمایدمی  متعال   وندخدا   او.  به  یسیع  از   قبل  امبرانیپ  نص
َ
  ِعیَسی   ق

ُن  یَم   اب  َراِئیَل   یَبنِ   یا   َمر  ِه   َرُسوُل   یِإنِّ   ِإس  قا    مک ِإَلی  الَلّ َصِدّ َما  ُمّ َراةِ   ِمَن   ییدَ   َبیَن   ِلّ و  را    الَتّ  َوُمَبِشّ
تِ   ِبَرُسول  

 
دِ  ِمن  ییأ ُمهُ   ی َبع  َمدُ   اس  ح 

َ
ا  أ َبیَناِت  َجاءُهم  َفَلَمّ اُلوا  ِبال 

َ
ر    َهَذا   ق ِبین    ِسح    و ) 2ُمّ

  شما   سویبه   خدا   رسول   من  ل،یاسرائی بن  یا   فرمود  میمر   بن  یسیع  هک  یزمان
  بعد  هکای  فرستاده   به  و  نم، کیم  ق ی تصد  است   من  ی رو ِش یپ  ه کرا    ی تورات و  هستم، 

 
 . 195و  194ص  1الهداة: ج اثبات - 1
 . 6صف:  - 2



 انتشارات انصار امام مهدی ............................................................................................................................... 284

  گفتند  آورد،  را  روشن ل یدال  ی وقت .دهمی م بشارت  است احمد  نامش  و  دیآی م من  از
   (.است ار ک آش یسحر  نیا 

 ِذیَن ِبُعوَن   اَلّ ُسوَل   یَتّ بِ   الَرّ مِّ   یالَنّ
ُ
ذِ   یاْل َراةِ   یفِ   ِعنَدُهم    ُتوبا  ک مَ   یِجُدوَنهُ   یاَلّ و    الَتّ

ِجیِل  ُمُرُهم  َواِْلن 
 
ُروِف   یأ َمع  َهاُهم   ِبال  ُمن َعِن  َوین  یَباِت  َلُهُم  َویِحُلّ  رِ ک ال  ُم  الَطّ   َعَلیِهُم  َویَحِرّ

َخَبآِئَث  ُهم    َویَضُع   ال  َرُهم    َعن  َلَل   ِإص  غ 
َ
تِ   َواْل ِذیَن   یِهم  َعلَ   اَنت  ک  ی اَلّ ُروهُ   ِبهِ   آَمُنوا    َفاَلّ   َوَعَزّ

َبُعوا   َوَنَصُروهُ  وَر  َواَتّ ذِ  الُنّ نِزَل  ی اَلّ
ُ
َلـئِ  َمَعهُ  أ و 

ُ
ِلُحوَن  ُهُم  ک أ ُمف  کنند   یرویپ  هک آنان ) 1ال 

و نشان   )نامهاست که در دست آن  یلیدر تورات و انج  هک یامّ  امبر یپآن رسول و   از
  یهر زشت  از   یو نه  یکوییهر ن  به امر    را   هاکه آن  یابند ینگاشته م  را   او  (و اوصاف

 گرداند،می  حرام  را   منفور   یدهر پل  و  ، حلل  را   و مطبوع  یزهو بر آنان هر طعام پاک کند  
 .داردی برم  آنان  ازاند  به گردن خود نهاده   یرکه چون زنج   را   ی مشتق  و  احکام پر رنج  و

  ی نور   و  ردند کاو    یاری حرمت و عزت نگاه داشتند و    او  از  و   یدند به او گرو  هک  پس آنان 
 (. ندا رستگاران عالم  قیقتآن گروه به ح  نمودند  یروی که به او نازل شد پ  را 

  هرگز   ه ک)  بود  باطل   محمد  ی ادعا  اگر  هک  است  رده ک  ان یب  قرآن  در   خداوند
  و   نص  حفظ  ۀفی وظ  خداوند   را یز   ؛ردکی نم  رها  یشادعا  با  را   او  خدا   (ست ین  طورنیا 

  ه ک  گفت  گونهن یا  توانی م  ای  ؛دارد  عهده   بر  را   باطل  اهل  ی ادعا  از  داشتنمحفوظ
ِسُم  َفَل  دارد.  باز  نص  (ی)ادعا از را ها آن دارد فهیوظ خداوند

 
ق
ُ
ِصُروَن* ِبَما أ  َوَما ُتب 

ِصُروَن*  اَل  هُ   ُتب  ُل   ِإَنّ *ک  َرُسول    َلَقو  ِل   ُهوَ   َوَما  ِریم  ِلیل    َشاِعر    ِبَقو 
َ
ِمُنوَن*  َما  ق ِل   َواَل   ُتؤ    ِبَقو 

ِلیل    اِهن  ک
َ
ن  َتنِزیل    ُروَن*کَتذَ   َما  ق ِبّ   ِمّ َعاَلِمیَن*  َرّ َل َتقَ   َوَلو    ال  َض   َعَلیَنا   َوّ اِویِل*   َبع 

َ
ق
َ   اْل 

َنا  َخذ 
َ
هُ   َْل یِمیِن*  ِمن  َنا   ُثَمّ   ِبال  هُ   َلَقَطع  َوِتیَن*   ِمن  ن    م ک ِمن  َفَما   ال  َحد    ِمّ

َ
هُ   أ هُ   َحاِجِزیَن*   َعن    َوِإَنّ

ِقیَن*   َرة  کَلَتذ   ُمَتّ ل  ا  ِلّ َلُم   َوِإَنّ َنّ   َلَنع 
َ
ِبیَن* ک مُّ   مک ِمن  أ هُ   ِذّ هُ   اِفِریَن*ک ال    َعَلی  َرة  َلَحس    َوِإَنّ   َوِإَنّ
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یِقیِن*  َلَحُقّ  ح    ال  ِم   َفَسِبّ َعِظیِم   کَربِّ   ِباس    د، ین یبی نم  آنچه  و  دی نی بیم  آنچه  به  قسم) ال 
  مان یا   یکاند   تعداد  ست،ین  شاعر   سخن   و  است  میر ک  یا فرستاده   سخن   نیا 
  ان یجهان   پروردگار   انبج  از   نند، کی م  ادی   یکاند   تعداد  ست، ین  اهن ک  سخن   و  آورند، یم

  راست   دست  با   ببندد،  ما   به  را   سخنان  نیا   از  یبعض   محمد  اگر  و  است،  شده  فرستاده
  تواندی نم  شما   از  ک یچ ی ه  و   ، می زنیم  را   قلبش   رگ   سپس   م، یر یگی م  او  از   قدرت(   با   )و
  ب یذ ک ت  شما  از  ی بعض   میدانی م  و  است،  زگارانیپره  یبرا   یر کتذ  ن یا   و  ؛بازدارد   آن  از
  را   بزرگت   پروردگار   .است  ار ک آش  ی حق  و  است،   ن یافر ک  ی برا   یحسرت  ن ی ا   و  د، ینکیم

 (. ن ک شیستا

  از   و  ، نوشته  وفاتش   شب   در   را   آن  خدا   رسول  محمد  ه ک  است  یتی وص  ن،یا 
  آن   از  و  بخواند   را   آن  تواندیم  یهرکس  .است  موجود  هاتاب ک  در  ش،یپ   سال  هزاران

گاه   اد یز ها  آن   هک نیا  با   است،   نداشته   انک ام  آن  ی ادعا  باطل  افراد  ی برا   یول  شود،   آ
  با  است.   بازداشته  تی وص  به(   ی)ادعا   از   را   گودروغ  انی مدعتمام    خداوند   .اندبوده 

  ی برا   وقتچ یه  یول  اند،ه کرد  تیمهدو  و  امامت  ،ی امبر یپ   یادعا   یاد یز عدۀ    هک نیا 
  از   دارد   وجود   تی وص  ن یا   بر   ه ک  را   خدا   حجاب   ه ک  نداشت  وجود   یانک ام  ن ی چنها  آن

  ند؛ کیم  تأکید   گفتم  قبل    ه ک  را   یمطلب  ت، یواقع  نی ا   نند.کرا ادعا    تی وص  و  ببرند  ن یب
  ن ی ا   به است،  یگمراه  از   بازدارنده ،خودخودِی به   ه ک نیا   به   نوشتار   ن یا   ف یتوص  هک نیا 

یعنی همان   ند؛ ک  ادعا را  آن تواندی نم آن (ی)اصل  صاحب از  ری غ ی فرد  هک معناست
  تیوصی که  هرکس  در نتیجه  است.  ردهک  ر کذ  را   وی  خدا   رسول   محمد   ه ک  یفرد

 .است نآ (ی)اصل صاحب و گوراست  را ادعا کند 

  است.  یافک دعوت،  نیا   ت یحقان   ای بر   یحجت و   املک  یلیدل  عنوانبه نکته   نیا 
  و  ، تیوص  بشناسد  را   دعوت  نیا   بودنحق  خواهدیم  و  ،خواهدیم  را   حق  هرکس
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  ادیز   لیدال   !ندکیم  تیفاک  او  یبرا   ما هشد  رکذ  آن  در  هک  ما هردک  ادعا  من  هک نیا 
  بودن ک تَ  و منفرد و نش،یآفر  قی حقا و خدا  ن ید به علم مثل   دارد،  وجود ز ین  یگر ید

  از   می مستق  نص  نیز   و  خداست(   آن  از   فقط   عت ی)ب  لله«   ةعی»الب  پرچم   برافراشتن  در
  ی برا   مردم   نزد  خدا   شهادت   یهاراه   ۀ یبق  و  ا یرؤ  در  بندگان   به   یوح  با   خداوند  جانب

 یوح  ۀواسطبه   آدم  خلفت   به   فرشتگان   ه ک  طورهمان    ن، یزم   در   ی اله  یخلفا
 هک  یا گونه به   هم  از  یُجدا   و  ُمتفّرق  مردم  از  یار یبس  یبرا   خداوند  دادند.  شهادت

  و   حق   ،احمدالحسن  ه ک  است   داده  شهادت   است  محال   دروغ  بر ها  آن  ی دستهم
َنا   فرمود:   متعال  خداوند  است.  نش یزم  در  خدا   ۀفیخل َسل  ر 

َ
اِس   ک َوأ   َفی کوَ   َرُسوال    ِللَنّ

  یافک  شاهد  عنوانبه   خداوند  و  می فرستاد  یا فرستاده   عنوانبه   را   تو  و) َشِهیدا    ِبالّلِه 
   (.ستا 

ـ  :فرماید می  تعالیحق َهُد   الّلهُ   ِن ک َلّ نَزَل   ِبَما  یش 
َ
نَزَلهُ   کِإَلی  أ

َ
ِمهِ   أ َمآلئِ   ِبِعل    ةُ ک َوال 

َهُدوَن    دهد،ی م  شهادت  فرستاد  تو  بر آنچه  به  خداوند  ی)ول َشِهیدا    ِبالّلِه   َفیکوَ   یش 
  شاهد عنوانبه  خدا  و دهندی م شهادت فرشتگان  و  است فرستاده را  آن خود  علم با
 .(است یافک

  ی مهد   ی ار ی   به   را ها  آن  خدا   رسول  ، سنتاهل  مسلمانان   یبرا   نیهمچن 
  اتیروا   در  هک  طورهمان    ؛ه است دینام  «یمهد خدا    ۀفی»خل  را   او  و  ،نموده  ق یتشو
  هیشب   نامم  هک  یحال   در  آمدمها  آن  نزد  من  است.  آمده   سنتاهل   یهاتاب ک  حیصح

  ( لی)اسماع   خدا   رسول   ر پد  نام   ه یشب   پدرم   نام   و  است   )احمد(   خدا   رسول  نام
  »من  فرمود:   خدا   رسول   و   است   شده  اشاره  آن  به   ات یروا   در   ه ک  طورهمان    ؛است
  ا ب  هک  آوردم  یص ی تشخ  نص  شما  ی برا   «.لیاسماع  و  عبدالله  هستم،  یقربان  دو  فرزند
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« است  یگمراه  از  بازدارنده   بزند   چنگ  آن  به   هک  هرکس   یبرا »  ت یخصوص  نیا 
  پرچم   برافراشتن  در  بودنک تَ   و  منفردهمچنین با    و   آمدم،  علم   با  .توصیف شده است

 .«لله ةعی»الب

  ی مهد  خدا،  ۀفیخل  از  و د ین ک اعتراف حق  به  و  د یبترس خدا  ز ا  محمد امت یا 
  هرچند   است  خواندهفرا   او  یار ی  به   را   شما  خدا   رسول  هککسی    همان  د؛ین کپیروی  

  و   ایدن   در  تا  دیآور   مانیا   امبرتانیپ   ۀگان ی  تیوص  به  (.هاخ ی   )و  برف   یرو   برخیز  سینه 
 . دی نک دا ی پ  نجات آخرت

 احمدالحسن

 ه«1433 شوال/

  محمد آل  فضیلت  و  امامتبر    هک  یدیگر   دلیل
 ندنکمی  تأکید

در    هک  است  ثقلین  حدیث  دننکمیتأیید    را   محمدآل  امامت  هک  روشنی  دالیل جمله    از
   :زیر است  شرح به  آن متن ذکر شده و   1ُمستفیض طور میان مسلمانان به 

است،    علی  از شده    چیز   دو  شما   میان  در   من »  فرمود:   پیامبر  فرمود:روایت 
  حوض در    تا  شوندنمی   جدا   یگرد ک ی  ازو این دو هرگز    ؛عترتم   و  خدا   تابک  ،دادم  قرار  بهاگران

 2« .بر من وارد شوند

  رسول   نقل شده است، گفت   ابوسعید   از   :سنتاهل نقل این حدیث توسط   از  اینمونه   و

 
بوده   یادز  یانشکه راو شودی گفته م  یو به خبر  است  یثرفته در علم حدکارهاز اصطلحات ب یض،مستف یثحد - 1
 فقه()مترجم، منبع: سایت ویکی  به حد تواتر نرسد. یول
 .68ص  2: ج عیون اخبارالرضا - 2
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  تر بزرگ  دیگری   از   ی ک ی  هک  دهم می   قرار بها گران  چیز   دو   شما  میان   در   من »  فرمود:   خدا 
  و  ؛ مبیت اهل  عترتم و است؛  زمین   به  آسمان ازشده کشیده  ریسمانی  که  هک خدا  تاب ک ؛است

 1«. بر من وارد شوند حوض در  تا   شوندنمی   جدا  دیگرک ی ازهرگز  دو  این

 :بر اینکه ندکمی  تأکید  ثقلین حدیث  و

ندارد؛    سومی   ه کطوری  به   ،است   داده  قرار ثقل    دو ]فقط[    امت  میان  در   پیامبر  -1
 عترت.  و تاب کیعنی 

   بزند.  چنگ  هااین هر دوی  به   باید نشود،   گمراه و بپذیرد هدایت بخواهد  وقتی بنده -2

 شوند. نمی   جدا  دیگرک ی ازو هرگز  َابد تا  عترت، و تاب ک -3

 از   امامی  وجود  دارد،  تأکید  قیامت  روز  تا  تابک  وجودبر    حدیثاین    هک  طورهمان    -4
 .کندمی  تأکیدبر آن  روشنیبه این حدیث  هک استای  نکته   کتاب نیز همراهبه  عترت

معرفی و    داده،   قرار  خدا   تاب کسنگ  را هم ها  آن  خداوندکه    را   ی این عترت  پیامبر  -5
تمامی  است  ردهک  مشخص این خصوص در میان    وجود  مسلمانان، و روایات بسیاری در 

ن  و  ءساک  احادیث  به  مراجعه  دارد. تطهیر[    تعالیحق   سخن  ]این[ ول  زشأن    فایت ک]آیۀ 
َما :ندکمی هُ  ُد یرِ یُ   ِإَنّ ِهَب یُ لِ  الَلّ َس  ُم ک َعن ذ  ج  َل  الِرّ ه 

َ
بَ  أ رَ یُ وَ  ِت ی  ال  هِ  م  کَطِهّ ا یَتط  راستی که  به )  ر 

طور  به   را   شما  وبزداید،    بیتاهل   شما  از  را و ناپاکی    ید یپل   هرگونهفرماید  می  اراده  خداوند
  خاندانش، منظور از آنان،    ه ک  استروشن فرموده    پیامبر  و  ؛ (گرداند  مطهر   و   ک پا کامل  

 هستند. آن دو  کپا  فرزندان و فاطمه  و علی

 . است ردهک رکذ خود بحث   در را ها آن مضامین  مظفر، ه کهم هستند  دیگری  روایات

  ک لِ َذَٰ کوَ   : فرمایدمی  تعالیحق   هستند.   سبحانبر خلق خداوند    گواهان  پس آنان

 
 .14ص  3مسند احمد: ج  - 1
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َنا  ة    م  کَجَعل  َمّ
ُ
ا  أ اِس   َعَلی  ُشَهَداءَ   وُنوا ک ِلتَ   َوَسط  ُسوُل   وَن ک َوی  الَنّ ا   م  ک َعَلی  الَرّ   گونهاین   و) 1َشِهید 

  از زیرا    ؛ ( باشد  شما   بر   گواه  هم  امبریپ  و  د یباش   گواه  مردم  بر   تا  م یداد  قرار   انه ی م  یامت  را   شما
  مخلوقات بر    خداوند  گواهان  ما  و  ،هستیم  میانه  امتآن    »ما  :روایت شده است  ایشان

 2هستیم.« 

ترجمان   است  باقر  امام  از  هستند.   علمشن  ئخزا   و  خدا   وحیآنان  شده  ،  روایت 
بر    رسا  حجتهمان    ما  و  ؛هستیم   خدا   وحیترجمان    ما  ؛ هستیم  خدا   علم خزائن    »ما  : فرمود

 3هستیم.«  زمین   باالی   و آسمان پایین   افرادتمامی 

روایت شده است،    ینمؤمنامیرال  از  هستند.  او  [صراط ]مستقیم  و  خدا   درب  آنها
  ما   ولی  ؛شناساندمی  بندگانش  به  را   ، خودشخواستمی  اگر  تعالیوک تبار   »خداوند   :فرمود

قرار    دنشومی   وارد  آن  از  هکجهتی    همان   وهای خودش،  راه  و ]مستقیم[،    راه  و  هادرب  را 
این   از  آنان  بدهد،  برتری  ما  بر   را  ما  از  غیر کسی  یا ، زند باز   سر  ما  والیت  از  ه کپس کسی  .دار
 4.«اندبرگشته  راه

 ند. نکمی  بیان را  آنها مال ک  و مقام و فضیلت ه ک هستند بسیاری  روایات و

 محمدآل  از  اطاعت  بودنواجب
  و   پیامبر  اوصیای ها  آن  ه ک این  و   شد   ثابت   محمدآل رّبانی    و خلفِت   امامت  وقتی

  ،خدا   ۀ خلیف  از  اطاعت   .شود می  واجب  قطعا  آنان نیز    از   اطاعتطبیعتا     هستند،   شکپا   عترت
دلیل    همین   به  ؛دارد  رقرا   روشنیوضوح و    نهایِت   در  وشده در دین خداست  ای ثابت نکته 

 
 . 143بقره:  - 1
 . 4و  2ح  146ص  1کافی: ج  - 2
 . 192ص  1کافی: ج  - 3
 184ص . 1کافی: ج  - 4
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  ُمسّلح  علم   سلح   ه بوی را    و  ، منصوب   را   آدمآنکه    از   پس  ، سبحان  حق کنیم  ملحظه می 
یُتهُ   َفِإَذا   : فرماید می  و   دهد می  دستور وی    از   اطاعت   به   را مخلوقات    ، فرمود ُت   َسَوّ   ِفیهِ   َوَنَفخ 

  او  در   خود   روح   از  و   گردانم  وک ین   و   درست   را   او  چون  پس) 1َساِجِدیَن   َلهُ   َفَقُعوا   ُروِحی  ِمن  
 است.  اطاعت معنای به   سجده،بدیهی است  و  بیفتید(؛ نانکسجده  او ی برا  بدمم، 

َنا  َوَما   : فرمایدمی   تعالیحق َسل  ر 
َ
ِن   ِلیَطاَع   ِإاَلّ   َرُسول    ِمن    أ ِه   ِبِإذ  ُهم    َوَلو    الَلّ َنّ

َ
  َظَلُموا   ِإذ    أ

ُفَسُهم   ن 
َ
َفُروا   ک َجاُءو   أ َتغ  هَ   َفاس  َفَر   الَلّ َتغ  ُسوُل   َلُهُم   َواس  هَ   َلَوَجُدوا   الَرّ ا   الَلّ اب  ا   َتَوّ   ما و  ) 2َرِحیم 

  بر   آنان  هک  یهنگام  اگر  و  .شود  اطاعت   خدا   امر  به  هک نیا   ایبر   مگر  مینفرستاد ای  فرستاده 
  یبرا   هم  تو  و  ، نموده   توبه  خدا   به   خود  ردارک  از   و  ردندکیم مراجعه    تو   به   ردند ک  ستم  خود

 (. افتندییم  مهربان و  ریپذ توبه   را  خدا قطعا   ،ی ردکیمدرخواست آمرزش ها آن

برترین ـ   خلفای   وضعیت  نیزشکپا   خاندان  و  محمد  یعنیخدا    است.  چنین این   ـ 
یَها   یا   : فرمایدمی   تعالیحق

َ
ِذیَن   أ ِطیُعوا   آَمُنوا   اَلّ

َ
هَ   أ ِطیُعوا   الَلّ

َ
ُسوَل   َوأ وِلی  الَرّ

ُ
رِ   َوأ م 

َ  3م  ک ِمن    اْل 
و اولیای امر خود را ]نیز[  را،  اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر  ای کسانی که ایمان آورده )

یعنی    ؛است  ردهک  مشخص  خود  مقدس  وصیت  در  خدا   رسول  را   مراالاولو  و  (اطاعت کنید 
 . نومهدی و امامان

  ، خدا   علمخزائن    و  ،خداوند  امر  والیان  »ما  :روایت شده است، فرمود  صادق  امام  از
  4« هستیم.او وحی جایگاه و

 
 . 29حجر:  - 1
 . 64: ءنسا - 2
 . 59: ءنسا - 3
 . 192ص  1کافی: ج  - 4
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 است؟  تاریخی یبحث امامت،  آیا
  به   را   آن   خداوند  ه ک  است  الهی  ی جایگاه  و   منصب  امامت،در مباحث گذشته گفته شد  

  دینیهمان  اصل الهی، ِاستخلفاز آنجا که  و ؛ است داده اختصاص  خود  خلفای  از برخی
  اصلنیز    امامت  پس  ،است  ردهک  شبیان  آفرینش  روزنخستین    در   سبحان   خداوند  هکاست  

  محقق  آن  با مخلوقات    آفرینش   از نهایی    هدف   ه ک  است  می ک مح  ن کر   و   ، دین  اساس   و
  و  دین  هکراستینی    امام  از  اطاعت   باشود مگر  محقق نمی   شناخت، زیرا معرفت و    ؛شودمی

 شناساند. می را  خداوند  هایرسالت   و هاتابک

سپری    زمانش   ه کبدانیم    تاریخی   بحث یک    را   امامت  ندارد  انک ام  اصل  دلیل    همین   به 
  خلیق  هکهدایتگری    ؛شودنمی خالی    الهی  هدایتگر  وجود  ازهرگز    ، زمینزیرا    ؛ استشده  

ِذیَن   َویُقوُل   : فرمایدمی  تعالیحق   نند. ک   اطاعت  او  از   باید  اَل   َفُروا ک  اَلّ ِزَل   َلو  ن 
ُ
هِ   ِمن    آیة    َعَلیِه   أ   َرِبّ

َما َت   ِإَنّ ن 
َ
ِذر    أ م    ِلّ ک َولِ   ُمن  و 

َ
پروردگارش    از  چرا گویند    افرانک  و)  1َهاد    ق   و ]  تی آ  او  برسوی 

  (. ستههدایتگری    را   ی قوم  هر  ودهنده هستی،  اندرز   تنهاتو    نشد؟   فرستاده   [یا معجزه
  سویبه   بنده   یافتن هدایت  در  زمانی،  هر   در  امام  تشخیص   راه   و  امامت   ۀدربار   بحث  بنابراین
 . خواهد بود نشدههدایت  و  گمراه ،انسان ،آن بدون و  داردنقش   دینش و پروردگار 

  خداست   دست  به  امرش  و  است  الهی  یتنصیب  امامت،اینکه  به  داشتن  باور   هک  طور   همان
کسی ادعا  اگر  پس    ؛است  دیگری  گمراهِی   باشیم،  داشته ایمان  آن  مصداق  به  هک این  بدون
این  دارد  ایمانکند     ارزشی   چه کند    ارک ان  را   حق  امام  ولی  است،  الهیامری    امامت،  هک به 

و جانشین    ه خلیفآوردن به  ایمان فقط در گرِو    رهایی،   و  نجات  راه  در نتیجه  ؟!خواهد داشت
  و   اول  روز  از خداوند    سنتهمان    این   .ستاو  از برگرفتن    واز او،   اطاعت  و خدا در هر زمان،  

 است.  زمین این  در  ین روز آخر  تا

 
 .7رعد:  - 1
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 هاپرسش
 چیست؟  ائمه امامت دلیل -1

 ند؟کمی  ادعا صاحبش  فقط  را  وصیت  ه ک بیاورید  روایی و قرآنی  و عقلی  دلیل -2

  رسول   از  پس  آن  داشتنادامه  و  محمدآل  امامتبرای    ثقلین  حدیث  با  چگونه  -3
 نید؟ کمی استدالل خدا 

*  * * 



 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

   بیت اهل  محبت  ۀدربار  ما ۀعقید - 27

 بیت اهلمحبت  ۀما دربار  یدۀعق -27»

ل    :فرماید می  تعالیحق
ُ
لُ   اَل   ق

َ
أ س 

َ
ا   َعَلیِه   م  ک أ ر  ج 

َ
ةَ   ِإاَلّ   أ َمَوَدّ َبیَٰ   ِفی  ال  ُقر    بگو)   ال 

]  شما   از   من این  نمی   [رسالت برای  محبت  پاداشی  و  دوستی  مگر  خواهم 
 خویشاوندان(. 

  هر   بر   ، بیتاهل   بهجستن  تمسک   بودنواجب  بر  علوه  داریم  اعتقادما  
  متعال   خداوندزیرا    باشد؛  داردین   ایشان  موّدت   و  دوستی  با   ه ک  است   واجب  مسلمانی

  رده ک  خلصه  انک نزدی  موّدت  و   دوستی  در   مردم  از را  خواستۀ خود    ،شدهگفته   ۀ آی  در
 است.

کینه و    و   ،ایمان  ۀ نشانها  آن  دوستی   ه ک  استتواتر روایت شده    به   پیامبر  از
  و   خداوند   ِبدارد   دوست را ها  آن  هرکس   و  ؛ است   نفاق  ۀ نشانها  آن   به   نسبت دشمنی  
را در دل داشته باشد  ها  آن  بغض و کینۀ   هککسی    و دارد،    دوست  را   اشفرستاده 

 را در دل دارد.  اشفرستاده   وخدا و کینۀ بغض 

جای    هکطوری  به   ؛ است   اسلم  دین  ضروریات   از   ن و محبت آنا  ی دوستحتی  
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  ـنظراتشان  و  مذاهبدر    اختلفوجود    باـ   مسلمانان  ۀهم  و  ،نداردچرایی  وچون هیچ  
  ،شمرده  محمدآل  دشمنان جزو هک شماریک اند  مگر دارند؛ نظراتفاق نکته  اینبر 

  را   محمد  بیتاهل  با   دشمنیاینان،    یعنی   شوند؛ شناخته می   »نواصب«  لقببا    و
  با   هک  اسلم  اتضرورییکی از    ِن ا ر ک ُمن  جزو  ،کار  این  با   و  ندا هردک  خود  العیننصب
از  که  کسی    شوند.می  شمردهاست    شده  ثابت   یقینوقطع   اسلم   یاتضرور یکی 

وجوب  ـ   شمرده   رسالت   اصل   رک ُمن  م ک ح  در   شودمی  رک ُمن   را   ـات کز   و   نمازمثل 
 . گفته باشد شهادتین  ظاهرحتی اگر به  ،است رسالت  رک من قطعا  و او  شودمی

به    دلیل  همین  به نسبت  و    و   ،نفاق  هاینشانه   از  ،محمدآلدشمنی  محبت 
آنان    ، آنان  به   نسبتو کینه    ُبغض   نتیجه   و در   ؛است  ایمان   های نشانه   از   دوستی 

 است. اشفرستاده  و دشمنی با خدا 

جهت    این  به تنها    را ها  آن   موّدت   و  دوستی   متعال،   خداوند  هک  نیست تردیدی  
  خداوند   بهزیرا    ؛برخوردارند  والیت  و  دوستی  گیشایستاز  ها  آن  هک  است  ردهک  واجب

دارند،  به   و  ، هستند  کنزدی   سبحان خداوند  نزد  که  منزلتی  و    نیز   ودلیل  پاک 
ساحت   و  رامتک انسان را از سرای    هک  چیزی  هر  و  معاصیبودن از شرک و  مطهر

  فردی  دوستی  متعال   خداوندکرد    تصور توان  نمی  ند. کمی  دور   اورضایت و خشنودی  
گونه که استحقاقش  خداوند را آن  یا   شودمی  معاصی  ب ک ُمرت  ه ک  باشد   ردهک  واجب  را 

  مردم   و  ، نداردکسی    باهیچ قرابت و خویشاوندی    خداوند  .کندرا دارد اطاعت نمی 
  خدا   نزدها  آن  تریِن گرامی  و  ،مخلوق هستند همگی در برابر او بندگانی کوچک و  

  شده   واجب  مردم  ۀ هم  بر   او  دوستی محبت و    هک  فردی پس    .است  شانباتقواترین
  اینبرای    دیگریوگرنه شخص    ؛ باشد  آنان   تریِن بافضیلت   و   باتقواترین   باید   است

دیگر  دادن بعضی از مردم نسبت به بعضی  این برتری   یا خواهد بود،    سزاوارتر  دوستی
والیت  و  دوستی  وجوب  در  خداوند  هیچ    ،توسط  بدون  بیهوده  و  عبث  کاری 

 استحقاق و کرامتی بوده است!« 
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 توضیح
 بحث: م  این در  مظفر  شیخشده توسط  مطالب گفته  ۀخلص

است  مسلمانی  هر  بر  -1  دوست   را ها  آن  بیت اهل  به  زدنچنگ   بر  علوه  واجب 
ل    : فرمایدمی   تعالیحق زیرا    ِبدارد؛ 

ُ
ُلکم    اَل   ق

َ
أ س 

َ
ا   َعَلیِه   أ ر  ج 

َ
ةَ   ِإاَلّ   أ َمَوَدّ َبیَٰ   ِفی   ال  ُقر    من   )بگو   ال 

نیز به    و  ؛خواهم مگر دوستی و محبت خویشاوندان( پاداشی نمی   برای این ]رسالت[  شما  از
  ایمان ،  بیتاهل و محبت به    دوستی  هک  استتواتر روایت شده    به  پیامبر  از  ه کاین دلیل  

   است. نفاق   و فرکـ پناه بر خدا ـ ها آن  دشمنی با و است

  نظر اتفاق   آنبر    مسلمانان  ۀ هم  ه ک  است   اسلمی  تضرور یک    هاآن  دوستی   -2
یک ضرورت اسلمی،    ۀکنندانکار   . نداردبحثی  در این خصوص  کس  طوری که هیچ به   ؛دارند
روز   حال  اینو    ؛است  رفته  بیرون  دین   از  نتیجه   در  ؛است  رسالت  اصلکنندۀ  انکار   و 

 ند. ک لعنتشانخدا  ؛هاستناصبی 

  است   ردهک  واجبدلیل    این   بهتنها    را   بیتاهلو محبت به    دوستی   متعال  خداوند  -3
شایسته و  ـ سبحان  خداوند نزد فضیلتشان   و، اخلص  وو پاکی،  طهارتجهت بهـ ها آن هک

 . هستندمحبت  اهل

مخلوقات    و  ، است   عادل  و   یم ک ح  سبحان،   خداوند   -4   سبحان،   خداوند   نزدتمامی 
  برتری  معنای به   بندگان،  بر  بیتاهل  دوستی  ردنکواجب  در نتیجه  و  ؛هستند   مساوی

شخص    اگردر غیر این صورت    ؛استو طهارتشان    یکپا   وتمامی مخلوقات،    به  نسبتها  آن
 . کردمی  واجباو را  دوستیقطعا  محبت و   ،بود  هااز آن  برتر دیگری  
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 متن: 

 ۀ ائمه دربار  ماۀ عقید - 28

 ائمه ۀدربار  ما  ۀعقید -28»

به   آن  دربارۀ  هاحلولی  و  غالیان   آنچه ما  بر  و صلوات  )برترین سلم  ها(  ائمه 
هستند   َواِهِهم    نداریم؛  اعتقادمعتقد  ف 

َ
أ ِمن   ُرُج  َتخ  َکِلَمة   سخنی  بزرگ )  َکُبَرت  

  آنان  ،عهشی  عنوانبه طبق اعتقاد ما    ه ک بل  ؛ (آیدمی است که از دهان آنان بیرون  
هرچه به    ونیز هست    آنان  سود  به   ماست  سود  بههرچه    و  ، ما  مانندهستند ه  َبَشری
  خداوند   هک  هستند گرامی    یبندگانفقط    آنان  . هست  نیز   آنان  علیه   ماستزیان  

دیک کرده  زخود ن  والیت  هب  و  ، دهگردان  مخصوص  دخو  رامتک  به را  ها  آن  متعال
  عفت   و  بخشش  و  شجاعت  و  تقوا   و  علم   ماِل کدرجات    باالترین  درها  آن  زیرا   ؛است

و    ،استالیقش    ،بشریت   هک  هستند  ایستوده   هایویژگی  و  فاضله  اخلق  ۀهم  و
 نیست. شانتراز هم اختصاص دارد  ها  آن چیزی که به در بشری   هیچ

  از بعد    و  باشند  هدایتگران  و  امامان  ه کاین شدند    مستحقها  آن   به این ترتیب
، و بیان و توضیح  گرددبرمی   مردم  به   ه کهایی  داوری   و  ام ک احتمامی    در   پیامبر

برمی تشریع  و  دین  به  که  چیزهایی  قرآن  تمامی  به  که  تأویلی  و  تفسیر  و  گردد، 
   .باشند  رجوع محل اختصاص دارد، 

امام    امام استفرمود  صادقما،    ه ک  آمد   شما  برای  ما  سوی   از   ه »آنچ  :ه 
  نید ک ن  ار ک ان  را   آن  نشدید،  متوجه  وشما آن را ندانستید    و  باشد   جایز  ین مخلوق  ۀ دربار 

  جایز   ینمخلوق  درباره  ه ک  آمد  برایتان   ما  سوی   از  آنچه  و  ؛ بازگردانید  ما خود    به  و
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 « انید.بازنگرد ما سوی به  و  نیدک ار ک ان را  آن نیست، 

   توضیح
 است:  داده توضیح  را زیرا   مطلب بحث م  این در  مظفر  شیخ

 . اعتقاد نداریممعتقد هستند  هاحلولی و غالیان  آنچهبه   امامانمان ۀدربار  ما -1

  مثل توصیف  ؛ دارندناحقی    اعتقاد   امامان،   ۀدربار   هک  هستند کسانی    :)ُغلت(  غالیان
پیروان   هک  خطابیه   ،جمله  از  دارند؛  مختلفی  هایفرقه ها  آن  .وندخدا مطلق  صفات    ابها  آن

  سعید   بن  مغیرةپیروان    ه ک  مغیریه  همچنین،   ؛هستند   اجدع  ابوزینب  بن  محمد  ابوالخطاب
 . لعنت شد صادق  امامتوسط  ه کآنجا  تا ؛کرد نبوتادعای  هک ، هستند عجلی

  ؛ خداوند ندکمی  حلول  امام  در  سبحان  خداوند  دارند  اعتقاد  هک  هستندکسانی    ها:حلولی
 .گردندبازمی  غالیان بهها  آن وهایی است؛ بسی برتر و واالتر از چنین نسبت 

  امام   از   آنچه  جمله   از   ؛ استروایت شده    آنان  از   برائت  و  مذمت   و   لعنت  امامان  از
ای  عده   رد: ک  عرض   ایشان  به  و  پرسید   ایشان  از   سدیر   وقتی  ؛است روایت شده    صادق

ِذی َوُهوَ   کنند:استدالل می ما برای قرآنبا این آیه از    و هستید خدا  شما پندارندمی   ِفی   اَلّ
َماءِ  ِض   َوِفی  ه  ِإَلَٰ   الَسّ ر 

َ ه  اْل    (. خداست ]نیز[    نیزم  وخداست،    ، آسمان  دراست  او کسی    و)  ِإَلَٰ
  بیزار  افراد این از های منمو و ونخ و گوشت و پوست و چشم و گوش  ،سدیر »ای فرمود:

  خدا   به  نیستند.  من  پدران  دین  بر   و  من  دین   بر   آنان  است.  بیزار   آنان  از  خداوند  و  ؛است
  به   نسبت   ه ک  دهدمی   قرار  هم   نار ک  را   آنان  و  من در روز قیامت فقط در حالتی    خداوند   ، سوگند

 1است.« خشمگین  آنان

  ،نظر   این  از  و  ،هستند  ماهمچون    َبشریآنان    :امامان  به  نسبتدرست    ۀعقید  -2

 
 . 269ص  1کافی: ج  - 1
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  زیان   به  ماست  زیان  بههر چیزی که    و  است  ایشان  سود  به  ماست  سود  به  هک  چیزیهر  
و    خاطربه را  آنان    خداوند   هک  هستند گرامی    یبندگان  آنان   ولی  هست؛   نیز   ایشان صبر 

در    است؛   ده یگردان   مخصوص  خود   رامتک  به   ،شانو پاکی  طهارت ، و  اخلص،  یباییک ش
هدایتگری برای    وای مخلوقاتش،  بر   هاییحجت   و برگزید،    خود   دین   برای  را ها  آن   نتیجه

 داد.  قرار بندگانش 

  شودو دیگر صفات کمالی مربوط می   تقوا   و  اخلق   و  علمهرآنچه به    ۀدربار   هاآن  -3
دارند  مال کدرجات    باالترین   در  فقط   همین   به ؛  قرار  هیچ ها  آن  دلیل  نه  دیگر،  و  کس 

یافتند که خلیفه و جانشین خداوند،     و   و سرور مخلوقات،  دسی  اوصیای  واستحقاق آن را 
 باشند.  ریم کپیامبر  از  پس امت، مرجع

تقدیم شد    امامان  و صفات  هاویژگی   ۀدربار   ما درست    ۀ عقیدمباحث گذشته،    در   ته: ک ن
 شود.موجود در زمان خودمان خلصه می  معصومکه در عرضه به 

 متن: 

ما    - 29 نص   دربارۀعقیدۀ  با  امامت  اینکه 
 شوددانسته می

 شوددانسته می  نص با  امامت هک این دربارۀ ما  ۀعقید -29»

  سوی  از ریح(  )تص   نص   با   فقط اینکه    ؛ است  نبوتمثل    امامت،   داریم   اعتقاد ما  
  با خودش  هک امامی زبان   ه ب  یا  شود، دانسته می  اشفرستاده  زبان   ه ب متعال  خداوند

  درامامت    مک حو بخواهد به امام بعد از خودش تصریح کند.    شده   منصوب   نص 
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بارۀ  در  ندارند حق مردم است. نبوت مک حهمچون  ،تفاوتی هیچبی  ، خصوص این
  است تعیین فرموده  مردم عموم ۀنندکهدایت  و هدایتگر عنوانبه  خدا  هکشخصی 

  یا  دهند  پیشنهاد یا  نند ک  تعیین   را وی    ندارند  حق هک  طور  همان  ؛نند کنظری  اظهار 
  امامِت   هایسختی  تحمل  گیآماد از    ،اشقدسی   سنف    هکزیرا کسی    نند؛ ک  انتخاب

  تعیین   با   و  خداوند  معرفی   با   باید برخوردار است فقط    َبشریت تمامی    هدایت   وعام،  
 شود.  مشخص او

  از  پس  مردم  در  امام  و  و جانشین خود،  خلیفه  به  پیامبر  داریم:  اعتقادما  
  ، ردهک  مشخص  را   مؤمنان   امیر   ، طالبابی  بن   علی  عمویش،   پسر   و   تصریح،   خودش

  ردهکمنصوب    و خلیق معرفی    امام   و  وحی  دارامانت   ، جاهای مختلف  در   را   او  و
گاه   فرمود:  و  گرفتبیعت    ینمؤمنامیرال  عنوانبه   وا   برای  غدیر،  روز   در  .است   »آ

  را   او  هککسی    ،خدایا   است.  موالیش   علی  این   هستم،  موالیش  من  هرکس  باشید! 
 او هرکس  و بدار،  دشمن ندکمی  دشمنی او با  هککسی   و ، دوست دارد دوست بدار

همیشه  حق را    و   بفرما؛  ش خوار   ندکمی   خوار  را   او  هرکس   و  کن،   یاری   کندمی   یاری   را 
 .«او بگردان بر مدار 

  هنگامی  پیامبر وی تصریح فرمود گفتۀ    امامت  بهجاهایی که    اولین  جمله   از
و  شع  و  ،خود   انک نزدی  هک  است عشیر   ردک  دعوت  را   خود   فامیلیره    ۀ]ماجرای 

  او  به  پس  ؛است  من  از  پسجانشینم    و  وصی  و  من،   برادر   »این  فرمود:  واقربین[  
  هک  بود  یکود ک  روز،   آن  دردر حالی آن حضرت    «. نیدک  اطاعت  او  از  و  دهید   گوش

 بود. هنوز بالغ نشده  

  هارون  ۀمنزلبه   من، نسبت به    »تو   : ه بودردک رارک ت  مرتبه   ین چند   را و گفتۀ خود  
  بر   علوه  نیست.«  من  از  پسبا این تفاوت که پیامبری    ؛ هستی  موسینسبت به  

َما   : ۀآیمثل    ند؛ کمی  ایشان  ۀ عام  والیت   ثبوِت   بر  داللت  هک  یریمک  آیات   و  روایات   ِإَنّ
هُ  ُم ک َوِلی ِذیَن  َوَرُسوُلهُ   الَلّ ِذیَن  آَمُنوا  َواَلّ َلةَ  یِقیُموَن  اَلّ ُتوَن  الَصّ   ُعوَن کَرا  َوُهم    اةَ کالزَّ  َویؤ 
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  پا  به  نماز  هکهستند    یمؤمنان  و  رسول  و  خدا   تنها  شما  اور ی  و  امر  ّی ولراستی که  )به 
  هنگامی  هآی  این  .(دهندی م  اتکز   فقرا   بهدر حالی که در رکوع هستند    ودارند  می

 . نازل شد  ایشانۀ دربار  صدقه دادرا آن حضرت در حال رکوع انگشتری   هک

  روایاتی   و   آیاتتمامی    آوردن نه گنجایش    ،رسالهباید توجه داشت که این  البته  
 . را ها آن  داللتوجه  چگونگینه  ودارد  است ایشان  امامت ۀدربار  هکرا 

  امامت  به   حسین   وتصریح فرمود،    حسین   و  حسن   امامت  به   ایشانسپس  
  فرد   به   پیشین   فردِ   ،امام  از   پس  امامیو به همین ترتیب    ، العابدینزین   علی  پسرش،

]بعد از  مد، او برترینشان آبعدی تصریح کرد تا به آخرینشان، که طبق آنچه خواهد 
 « است.[ حسین

 توضیح
 این مبحث شرح داده است:  در   مظفر شیخخلصۀ مطالبی که 

 .« استنصیعنی » ، نبوت  دلیل تفاوتی  هیچبی  امامت، اثبات  دلیل -1

  انتخاب   درمردم    و  ، ندکمی  مشخص  و  معرفی  را   امام  هک  است  سبحان  خداونداین    -2
 یا پیشنهاد و کارهای شبیه این، هیچ اختیاری ندارند.  ،امام

  است  خدا   رسول سوی   از   یا   شودمی   شناخته   آن  با   امام   هک)متنی(    ی نّص   بنابراین   -3
 پیشین.  امام سوی  از  یا

  به   کنیم پیامبرمیما مشاهده    اماماننخستیِن    امامت  دربارۀ  عنوان مثالبه   -4
ما    است.تصریح فرموده    ،ینمؤمنامیرالیعنی    خودش  ازبعد    امام  وخلفت و جانشینی  

 جمله:  از  ؛ بینیممی بسیاریحوادت   دراین نکته را 

  ... ؟!  نیستم   خودشان  از سزاوارتر    نامؤمن   به   من   »آیا  فرمود:   پیامبر  هک  غدیر   ۀواقعـ  
گاه باشید!    فرمود:   سپس من موالیش هستم، این علی موالیش است. خدایا، کسی    هرکسآ
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او   هرکسکند دشمن بدار، و  و کسی که با او دشمنی می ،که او را دوست دارد دوست بدار
  همیشه بر مدار کند خوارش بفرما؛ و حق را  او را خوار می  هرکسو    یاری کن،  دکنرا یاری می 
 « .او بگردان

جمله   از  پیامبرـ  گفتۀ  فرمود  تصریح  وی  امامت  بر  که  جاهایی  ماجرای    اولین  در 
»این برادر من، و وصی و جانشینم پس از من است؛ پس به    : عشیرۀ اقربین بود که فرمود

هنوز    هک  بود   یکود ک  روز،   آن   درآن حضرت    که   در حالی  «.او گوش دهید و از او اطاعت کنید 
 بود. بالغ نشده 

منزلۀ  »تو نسبت به من، به  :متعددی تکرار کرده بود هایزمان  در را  خود سخناین  وـ 
 هارون نسبت به موسی هستی؛ با این تفاوت که پیامبری پس از من نیست.« 

مثل    ؛ داردداللت    ایشان  برای عامه    والیت  ثبوت   بر  هک  ی ریمک  آیات   و  روایات ـ و دیگر  
ُه  ۀ:  آی الَلّ َوِلیکُم  َما  َوُهم   ِإَنّ کاَة  الَزّ ُتوَن  َویؤ  َلَة  الَصّ یِقیُموَن  ِذیَن  اَلّ آَمُنوا  ِذیَن  َواَلّ َوَرُسوُلُه 

که نماز به پا  هستند  یشما تنها خدا و رسول و مؤمنان اوریامر و   ّی ولراستی که )به  َراکُعوَن 
نازل    یشان ا ۀ  دربار ۀ  آی  این  (.دهند یبه فقرا زکات مدر حالی که در رکوع هستند  و  دارند  می
 حضرت در حال رکوع انگشتری صدقه داد.که  هنگامآن  ؛شد

  پسرش،   امامت  به   نی حس  و،  ردکتصریح    حسین   و  حسن  امامت  به   علیسپس    -5
  بعد   فرد   به   ن یش یپ  فرد   هک طوری  به  ،امام  از   پس  یامامو به همین ترتیب    ، نیالعابدن یز   یعل

 همان طور که خواهد آمد او برترینشان است.و از خود تصریح کرده است تا به آخرینشان، 
 نم: کمی عرض  بنده

و    خلفا  به  را   آن  خداوند  هک  است  الهی  قانون  همان  محمدآل   امامت  دلیلگفتیم  
  وصیت   در   ه ک)  «نص»عبارت است از  که    است   داده  اختصاص  ش زمین  در  جانشینان خود

  ش اوصیایدر آن،  رسول خدا  ه کمتنی  ؛ است شده  گرِجلوه وفاتش  شب  در   خدا  رسول
از آِن    لله  ة البیع  پرچم   و   ،علم   و  (، استه  ردک  مشخص  قیامت  روز   تا   خود   از   پس  را  )بیعت 
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 .خداست(

  ، پیامبر   یا   امام  ه کتر تقدیم شد  پیش  شیعه   علمای بزرگان    سخنان برخی از    ه ک  طور  همان
پیروان ردهک  بیان  مظفر  شیخ که  ای  نکته   نتیجه در    ، شودمی   شناخته  « نص»  با ، در میان 

  یا   علم   مدعیان   برخی   امروزه  آنچه   اما  ؛ استشده بوده  و شناخته  معروف  بیتاهل  امامان
  ـ حقیقت   درکنند ـ می  شرط  امام  شناخت  برای  را   دیگری   اصول  و  دهندمی   انجامپیروانشان  

 است. شیعهرویکرد  از  روشن یانحراف

  بیان   وهای خود مطرح  در سخنرانی  سالم  ءعل   شیخ نکاتی است که    برخینکات زیر،  
 : شودمیدر امتحانشان خواسته  ، دانشجویان و طلب از شاءاللهان هک است ردهک

  ؛ ندکمی خارج  مسلمانان ۀدایر  از را  اشننده کار ک ان هک  استچیزی  ضروری: امر تعریف
 : زیرا ؛  محمدآل  دوستی  مثل

 اند.شده  امراجتناب از آزار و اذیتشان  و ،بیت اهلدوستی و محبت  به مسلمانان  -1

 امری ضروری است. ها آن  داشتنمحبت و دوست  -2

 است؟  ردهک واجب را  بیت اهل از  اطاعت خداوند،  چرا  پرسش:

برای خدا اخلص    و  ، است  ردهک  شانانتخاب  خداوند  هک   هستند گروهی  ها  آن  زیرا   پاسخ: 
را برگزید  ها  آن  خداوند،   هک  شد   این   نتیجه  ؛ ردندک  خالی  خدا غیر    از   را   خود  وجود  وورزیدند،  

 نند. ک  پیرویها آن از  داد دستور مخلوقات  به  و ردک شانانتخابو 

  ؛ دارندواقعی  غیر   اتاعتقاد  امامان،  به نسبت    هک  هستند کسانی    :)ُغلت(   غالیان  تعریف 
خداوند    مطلق  الهوت   صفات   از  برخی  یعنی نسبت  ها  آن   به  را (  متعالوسبحان )یعنی 

  نور   یعنی ؛ نباشد  آن در  جهالتی هک علمی صفات مطلق ... مثل  دادننسبت  مانند  دهند؛ می
 ی.ک تاری و  ظلمتهیچ  بدون مطلق

  نوری  یا تمامی مخلوقات    و   دارد  اختصاص   متعالوسبحان  خداوند   به   فقط بودن  مطلق
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  مخلوط   نور   با  هک  هستند  یک تاری و  ظلمت   یااند،  شده   مخلوط  ی ک تاری  و   ظلمت   با  هک  هستند 
 . اندشده

 هاپرسش
 است؟ ردهک واجب را  بیتاهل  دوستیمحبت و  سبحان،  خداوند چرا  -1

 است؟نهفته  ای وقات در چه نکته لمخ دیگر و امامانمیان  تفاوت -2

 نید؟ کمی  استدالل ینمؤمن امیرال امامت بهغدیر  حدیثاستفاده از  با   چگونه -3

 چیست؟آن   از  منظور ؛ واست امام شناخت  دلیل «نص» شودمی  گفته چرا  -4

*  * * 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 1مهدی ۀ دربار  ماۀ عقید - 31

 مهدی  ۀدربار  ما ۀعقید -31»

آنکه    از  پس  را   زمین  تا،  آخرالزمان  در   فاطمه   فرزندان  از   مهدی  ظهور  به   بشارت
  شده   ثابت  پیامبر  از  تواتر  هب   ،ند ک  پر  داد  و  عدل  از  است  شده  پرستم  و    ظلم  از

وجود    مسلمانان   ۀهم   و  است را    ، مختلفهای  گرایشبا  نکته  احادیث  این  در 
 گراِن مغالطه  از  برخی  ه به آن صورتی کـ   این   و  ، اندکردهثبت    شده از ایشانروایت

  ه ک  نیست  یانشیع در میان    و نوظهور  جدید ـ تفکری  اندبه تصویر کشده  انصافبی
  ظهور ها  آن  آمدنش شده باشد، تا به این ترتیبوجودگسترش ظلم و ستم باعث به 

کشیده  به تصویر    ندکمی   کپا   های ظلم و ستمپلیدی   از  را   زمین  هک  را شخصیتی  
 . باشند

این صورتی    پیامبر   سوی  از  مهدی تفکر    اگر را    مسلمانان   ۀهم  هکبه  آن 
  ، ثابت نشده بود  اندرده ک  پیدا   اعتقاد  آن  به  وهایشان رخنه کرده  جان   در  و  دانندمی

 
 گذاری متن کتاب عربی به همین صورت بوده است. )مترجم( شماره - 1
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ای از علویون، و  ها، عده مثل کیسانیه، عباسی ـ  اولیه  قرون  در  مهدویت  مدعیان
  از طلبی خود  برای پادشاهی و سلطنت  و  دهند   فریب  را   مردم   توانستند نمی ـ  دیگران

را    مهدویت   دروغین   ادعای  آنان .  نندک   سوءاستفادهدر میان مردم،    ۀ رایجعقید  این
به کار    آنان  بر  نفوذشانگسترش    ومردم    عموم  براثرگذاری    برای  راهی  عنوانبه 

 . گرفتند

باور   با   ما   الهی   ادیان   خاتم   هک این  و   ، اسلم  دین   بودنصحیح   به داشتن  وجود 
گسترش ظلم  وجود  با   و ، نیستیم بشریت  اصلح  برای دیگری دین   منتظر  و ،است

  که  طوری به  جهانسراسر    در  فسادشدن  فراگیر  وو ستمی که شاهدش هستیم،  
های  پادشاهی  در   اصلح   و  عدالت برای برداشتن قدمی در جهت  جایی  دیگر هیچ  

شدن تعطیل   و   ،دینشان   از مسلمانان  وجود دور شدن    با   و کنیم،  مشاهده نمی   جهان
عدم التزام و پایبندی مسلمانان    و،  اسلمی  کممالتمامی    دراسلم    قوانین  و  امک اح
شاهدش    اسلم  امک اح  هزارمک ی  به این   ،هستیم که  تمامی  وجود  ما  با    باید ها 

این  تا    تمکینش  و  اسلم  دینقدرتمندانۀ    بازگشت  با  ،گشایش  و  َفرج انتظار  چشم
 . اصلح نمایدرا فساد ور در ظلم و  غوطه  جهاِن 

که    با   علوهبه  وضعیتی  است،  اسلم،  وجود  داشته  دیروز  و  وجود  امروز  با 
اختلفات در طرز    نیز اختلفات موجود در میان پایبندان به قوانین و احکامش و  

هایی که امروز و دیروز در قوانینش ایجاد  ها و تحریف تفکرشان، و با وجود بدعت 
  بهتواند  نمی   اسلم  دیندهند،  ادعاهای باطل و گمراهی که سر می  نیزاند و  کرده
 یت بازگردد.بشر تمام   بر  خود ۀ سیطر  و قّوت

با عنایت    بزرگ  صلح مُ آن    هک این  مگر  بازگردد،  خود   قّوت  به   تواندنمی   دین  ه، بل
تا   کند  ظهور  آن  رأس  در  الهی،  لطف  و    ات تحریف  و  ند کمتحد    را   ات لمکربانی 

  الصاق شده   آن  به   ه کرا    هایی گمراهی  و  هابدعت   وبزداید،   دین  از   را   پیشگانباطل 
شدۀ  شخص هدایت  این جایگاه عظیم و ریاست عمومی از آِن  و ؛ نماید باطلاست 
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  داد  و عدل از است  شده پر  ستمظلم و  از هک این از  پس را  زمیناو  تا ؛شود هدایتگر 
 ند. ک پر

  رسیده   ستم  و  فساد  نهایتبه    هک  بشریت  در  فاسد  وضعیتماهیت    خلصه:
  انتظار   ، است  ادیان  خاتم   ه ک این  و   ،دین   این   بودنصحیح   به داشتن  ایمان و    ،است

وضعیتی که گریبانگیرش است    از  را   جهان  تاکند  اقتضا می   را   اصلحگر مهدِی    این
 دهد.   نجات

  این  به ـ مسلمانغیر  یهاامت و حتی  ـ   مسلمان  هایفرقه دلیل تمامی    همین   به
  این   ددار   اعتقاد  امامیه یک تفاوت میان امامیه و دیگران؛ اینکه    با  دارند؛ باور    انتظار

  256  سال   در  هک  استای  شدهشناخته   مشخِص   شخصیِت   اصلحگر،مهدِی  
  نامشو    ، ریک عس  حسن   فرزند او    و   است   زندهکنون  تا   و   آمده  دنیا   به   هجری 

به ایشان    بیت اهل  وپیامبر    از  هک  ایوعده توجه به    بااعتقاد    این  و  ؛است  »محمد«
تواتر    و   ،شده  داده به  ثابت شده    ، به وی  استدالل   و  والدت   بارۀدر   روایاتبا توجه 

 است.

  پنهان  امام  هرچند   ، شود  دگرگون ای  دوره هیچ    در   و   ، قطع   امامت   نیست   جایز 
همان روزی    ؛شود  ارک آش  ،متعال  خداوندشده توسط  دادهوعده   آن روزِ   دراو    تا  ،باشد

 داند.می ن  را  آن یکس ،متعال  خداوندجز  ه ک است الهی رازهای ازکه 

  خداوند   هک  ایمعجزه خالی از    طوالنی،   مدت  این  در  ایشان   ماندنباقی   و  زندگی
نیست؛    متعال این،    وجاری کرده است    هک  نیست  ایمعجزهآن    از   تربزرگ البته 

؛  شدت پدرش، در حالی که بیش از پنج سال نداشت امام خلیق  لپس از رح  ایشان،
  بود   گهواره  در  یکود ک  ه ک  حالی  در  هک  نیست  عیسی  ۀمعجز  از   تربزرگ همین طور    و
 . شد برانگیخته  مردم میان درپیامبر  عنوانبه  وگفت  سخن مردم با

تصور    طبیعی  عمر   عنوانبه   آنچه   یا ـ   طبیعی  عمر   از  بیش   زندگی  بودنطوالنی 
داند؛  نامحتمل نمی   وکند  ی نم  رد  را   آن  یک پزش  علم   هک  استموضوعی    ـشودمی
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داشتن عمر طوالنی را بدهد دست نیافته    اِن ک امانسان    به چیزی که    به  یک پزش  ولی
بر هر چیزی    متعال  خداوند  ،این کار ناتوان است  از  یک پزش]علم[  اگر    اما  ؛است

  ،افتاده   اتفاق   عیسی   ماندنباقی   و   نوح  عمر   شدنطوالنی   عمل،   در   و  تواناست. 
  خبر کسی به چیزی که قرآن    اگرو    ...  است  داده خبر از این دو به ما    ریمک  قرآنو  

  استجای شگفتی    خواند.  باید   را   اسلم  ۀ فاتح  تردید داشته باشدوک ش  است  داده
که    پرسدمی بودن چنین چیزی  ممکن   از   مسلمانی  هک   به   ایمان  مدعیدر حالی 
 است! عزیز  تابک

برای    انتظار   معنای  هک  نیمک   یادآوری  خودمان  به  زمینه  این  در  است  شایسته
  حقیقت  به   آنچه  از   مسلمانان   هک  نیست   این   مهدی،   ، دهنده نجات   اصلحگر   این

  و  است   واجب  آنان   بر او   دادنیاری آنچه برای    و   ، دست بکشند   گرددبازمی  دینشان 
، همه را به بوتۀ  رک من  از  نهی  و  معروف  به  امر  واو  از    امک اح  گرفتنبر   و  او  راه  در  جهاد

 . فراموشی بسپارند

  برایباید    و  ، ند ک  عمل   شدهفرستاده   شرعِی   امک اح  به  دارد   لیف ک ت  َابد  تا  مسلمان
  تلش  ، رسدمی ها  آن   به   واقعه ب  هک  هایی راه  با   شصحیح   لک شبه ها  آن  شناخت 

  ؛ که ندک  رک من  از  نهی  و  معروف  به   امر  ،خود  توان  حد   در  است  واجب  او  بر   و   ؛ندک
 هستید.«  مسئول خود  رعیت به   نسبت  شما همگِی  و هستید  َشبان شما »همگی

انتظار   نیست  جایز با  هدایتگرِ صرفا   و  مصلح،  مهدی  برای    کشیدن 
  را   لیفک ت  ،انتظار  این  چراکهدست بکشد؛    خود  واجباتشده، از ادای  دادهبشارت 
تأخیر    را   عملی  و  ندکنمی   ساقط گله  را   مردم  و  ،اندازدنمیبه  های  همچون 

  «ند.کنمی  رها هدفبی  ارپایان،هچ
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 توضیح
 است:  دادهشرح  بحث م  این در   مظفر شیخ ه کمطالبی  ۀخلص

  شدهپر   ستمظلم و    از   ه ک این  از   پس  را   زمین  تا  آخرالزمان  در   مهدی   ظهور  به   بشارت   -1
 نیست. تفکری شیعی   فقط  و  است متواتر مسلمانان ۀهم نزد  ،ند ک ُپر  داد  و عدل از است

  اولیه  قرونهمان    از  است،بوده    روشن   مسلمانان   ۀهمقضیه برای    این از آنجا که    -2
  وبودند،   حنفیه  بن محمد  امامت  مدعی  هک  یسانیهک   مانند ند؛ا ه شد  مهدویت  مدعیای  عده

 دیگران. و هاعباسی 

  حال   عین   در  و   ؛نیست  آن   از  پس   دینی   و   است  ادیان  خاتم   اسلم،   داریم   اعتقاد   ما   -3
  قوانین   و   امک اح  هزارمکی حتی    ه ک  شدهگسترده    لیک شبه   فساد  و ظلم    ه کشاهد هستیم  

تواند به قوت خودش و زدودن اختلفات موجود  نمی   اسلم  دین  وشود،  اسلم نیز پیاده نمی 
  خداوند   هک  الهی  یهدایتگر   و  بزرگ  یاصلحگر   ظهور  با مگر    ،ن پیروانش بازگردد امیدر  

شده است   پیوست آن  به  هکرا  هاییبدعت   و هاتحریف  و ، ندکمی ایجاد  او با  را   لمهک وحدت
 ند.کمی  پر  داد و  عدل از او دستان با را  زمین به این ترتیب    وزداید، می

پیروان    هک این  رغمبه   -4   دارند،   ایمان  جهانی  اصلحگر  انتظارۀ  عقیدبه    ادیانتمامی 
  مهدی،   امام  ددار   اعتقادشیعه    هک  است  این  ندکمی متمایز    دیگران  از  را   امامیه   ۀشیع  آنچه

  هجری  256  سال  در  هک   است  حسن  بن  محمد  امامیعنی او    ؛است  شخصیتی مشخص 
 است.  موجود  ما نزد   متواتر لک شبه موضوع  این و ،است  زندهکنون تا  و  شد متولد

  در  امامت  هک  است  این   مدت،   این  طول  در  ایشان  ماندن باقیبرای    دالیل  از  یک ی  -5
  الهیو این از اسرار    ،استمخفی    ،ظهور   زمان  تا  ایشان  ، بلی  شود.نمی  قطعای  دوره   هیچ

 است.

  پنج در حالی که    ،شد  انتخاب   امامت  برای   خداوند توسط    حسن  بن   محمد   امام  -6
  هنگامینیز    عیسیکه البته برای    ؛ است  ایشان   هایمعجزه   از   یک یو این    ، داشت  سال
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  این برای    عیسی  نماندباقی  ه ک  طور  همان  ؛حاصل شده است  گفت  سخن   گهواره  در  هک
 است. دیگری  ۀمعجزنیز  طوالنی مدت

  آن  ی ک پزش]علم[    هک  است موضوعی    طوالنی،   زمانمدت  این   در   ایشان   ماندنباقی   -7
دارد  چیز همه بر    سبحان  خداوند   قدرت و    ؛ ندکنمی   رد   را    برای   عمر   بودنطوالنی   . احاطه 

 نوح.  ، عنوان مثالبه   است؛ افتاده  اتفاق الهی خلفای از برخی

  تبلیغ   و  دین از گسترش    مسلمانان،  هک  نیست   معنا   این  به  الهی  اصلحگر  این  انتظار   -8
  و   نندک  اقدامکارها    اینتمامی   به است  الزم آنان  بر بلکه    شند؛ک دست ب  آن  از  دفاع  و  امک اح
 نند. ک ن  خالی شانهکشیدن از وظایف خود بهانۀ انتظار   به

*  * * 

 : برخی مباحث مهم مرتبط با موضوع مهدی

 جهانی   منجیایدۀ  
نظر    مهدی )یعنی    هستند   باخبر   جهانی   منجی  از   آسمانی،   های ت رسالپیروان   از 

نظر    عیسی  ،مسلمانان   فرستادگان  و  انبیا  هک  (؛ همان کسییهودنظر    زا   ایلیا  و  ،نصارا از 
  و تفرقه    و   است  مهربان   ی تاک ی  خدای   سبحان،   خداوند   ه ک این  رغمبه   ند.ا ه دادرا    اشوعده

نیز راضی و    آسمانی  هایرسالت پیروان    از بروز چنین چیزی  به  و    ،زندنمی   سر  او  از  اختلف
  آنان،   ازکدام  هر   در نتیجه  دارند.  اصرارستیز با یکدیگر    هاین پیروان، ب  ولی  ،شودنمی   خشنود
داند ]که طبق تصور خودش[  متعلق می  مردی  به در اختیار دارد    هک  را درستی    هایبشارت 

آخر   را   زمین دیگرِ هر   و،  کندمی   صلح  و  خیر   از  پرالزمان،  در  توهم چیز  را  آن  از  غیر  و     
  ه ک  را   خودش   صاحب   خود،   ار ک  این   با   داندنمی خودش    ه ک  حالی   در   ؛ داندمی   غیرحقیقی
ـ   ]دید[  از پنهان    واقعیِت   ه کدلیل    این   به   ؛ ندکمی  ار ک ان  است  منتظرش    با امروز    کههمگان 

  مرد   ک یفقط    منتظر  زمین،  مردمتمام    هک  است  این  ـاست  شدهآشکار    منجی  خودِ   آمدِن 
  و  روزگار   وحکومت    و   هاویژگی   و  ها نشانه   و  ، داده  بشارت وی    به   خدا   فرستادگان  ه ک  هستند 
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 اند.رده ک مشخص د ندار  ارتباط  او با  هکرا  مسائلی  دیگر  و انصارش

   تورات:   در منجیصفات 

  روح  و ۲ .فت ک ش خواهد ش یهاشه یر   از یا شاخه  ،آمده رونیب  یَسّ ی  تنه   از  یا شاخه  و ۱(
  روح  و  قّوت   و  مشورت  روح  و  فهم   و  متک ح  روح  ی عنی  ،گرفت   خواهد  قرار  او  برپروردگار  

 چشم  تیرؤ موافق  و ؛بود خواهداز پروردگار  ترس  در او یخوش  و 3 .پروردگار ترس و معرفت
  ه ک بل  ۴  نمود.  نخواهد  ه یتنب   دخو  ی هاگوش  سمع   وفق   بر  و  ،ردک  نخواهد  ی ور دا   خود
 خواهد   مک ح  یراسته ب  نی زم  مظلوماِن   جهت  به  و  ردک  خواهد  ی داور   عدالت  به   را   نانیک مس

  خواهد   خود  ی هالب  ۀنفخ   به   را   رانیشر   ،زده  ش یخو  دهان  ی عصا   به   را   جهان  و  Tنمود 
  بره   با  گرگ   و  ۶  .امانت  انشیم  مربندک  و  بود  خواهد  عدالت  مرش ک  ربندمک  و  ۵  .شتک
  جهان  را یز   ؛ رد ک  نخواهند  ی فساد  و   ضرر   مقّدس  وه ک  یتمام  در   و   ۹  ...   داشت   خواهد  ونت ک س
  واقع  روز   آن  در   و  ۱۰  .دن پوشانی م  را   ا یدر   ه ک  ییهاآب   مثل  ، بود   خواهد   پرپروردگار    معرفت   از

  و   دیطلب  خواهند  را   آن  هاامت  و  ردک  خواهد  برپارا    هاقوم  پرچم  یَسّ ی  ۀشیر   هک  شد  خواهد
 ( 11 اصحاح  ، اشعیا )سفر  (.بود  خواهد جلل  با او ی سلمت

   انجیل: در ت منجیاصف

  آمد  خواهد  یساعت در  انسان  پسر  را یز  ؛ دی باش  آماده  زین  شما  پس  ۴۴) فرمود:  عیسی
  ی سرپرست  به   را   او  اربابش   ه ک  ست یک  دانا   و   ن یام  غلم   آن  پس   45  . دی ندار   را   انتظارش   هک

  ه ک  غلم   آن   حال  به  خوشا  ۴۶  بدهد؟   موقع  به   را   آنان   کخورا   تا   باشد   گماشته   خود  بندگان
 ( 24 اصحاح ،متی )انجیل (. ندیبب ار ک نیا   مشغول را  او بازگردد اربابش چون

   قرآن: در خصوصیات و صفات وی  

 َِذی   ُهو ییَن   ِفی   َبَعَث   اَلّ ِمّ
ُ ُهم    َرُسوال    اْل  ُلو   ِمن  ُمُهُم   یِهم  کَویزَ   آیاِتهِ   َعَلیِهم    یت    َتاَب ک ال    َویَعِلّ

ِح  ُل   ِمن    اُنوا ک  َوِإن    َمةَ ک َوال  ب 
َ
ُهم    آَخِریَن   وَ   ُمِبین    َضَلل    َلِفی  ق ا   ِمن  َحُقوا   َلَمّ َعِزیزُ   َوُهوَ   ِبِهم    یل    ال 

َح  ُل  کلِ َذَٰ  یُم ک ال  ِه  َفض  ِتیِه  الَلّ هُ  یَشاءُ  َمن   یؤ  ِل  ُذو َوالَلّ َفض  َعِظیِم  ال    اوست)  (4 الی 2 ،)جمعه ال 
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  آنان   بر   هک  خت یبرانگ   مردم  همان  از  بزرگوارای  فرستاده   ،یامّ های[  ]عرب   انیم  هک  ییخدا 
  تاب ک  امک اح  و   عت یشر ها  به آن  و  سازدی م  ک پا   را ها  آن  و  ند کیم  تلوت را    خدا   یوح  اتیآ

 یگمراه  و  جهالت  ۀورط  در  همه  نی ا   از  شیپراستی  به  و  آموزدیم  یاله  متک ح  و  یسماو 
  ی خدا   او  ه ک  ؛ اندنشده ملحق  [ اسلم  به ]  هنوز   ه ک  را   آنان از   یگر ید  قوم   ز ین   و   ؛بودند   ارک آش

  هکهر   به  هک  خداست   رامتک  و   فضل نی ا   .است  مصلحت   و   مت ک ح  به   ارش ک  همه  و  ، مقتدر
 (. نامنتهاست  مترح و فضل  را  خدا  و دهدی م بخواهد

  میانشان   در  ،اندنشده  ملحق   آنانبه    هنوز   هک  را   آنان  از   یگر ید  قوم   ز ین  و»  یعنی:
  یه کتز   را   آنان   و   دنکمی  تلوت   برایشان  را   آیاتش  ه کخواهد فرستاد    خودشان  از  ایفرستاده 

بازگشت    از   پس  محمد  ندارد   انک ام  قطعا    «.موزدآمی  آنان  به  متک ح  و  تاب ک  و  ندکمی
وجود    ایفرستاده   باید  پس  ؛ندک  تلوت  آیندمی   هک  دیگری  افراد  ایبر ره  بادو  ،خدا   سویبه 

 دارد:   را خصوصیات  این و او  ؛ خود  زمان  یا القر ام در  یعنی ؛ هاُاّمی بین  در  نیز  و  باشد داشته  

 ند. کمی تلوت   را  آیات الف:

نتیجه  و  ندکمی   کپا   را   آنان  یعنی   ؛ندکمی   یهکتز   را   مردم  ب:   وتک مل  در ها  آن  در 
 نند. کمی نگاه  هاآسمان

 آموزد.می  آنان به  را  متک ح و تابک ج:

از  به   شخصیتی نظر    هک  نیست  مهدیغیر  الهی  اب  مسلماناناز    میان   در  بعثت 
 باشد.  شده  توصیف ،دیگران

می  ،خصوصیات  اینمقایسۀ    با یکسان  هااین شویم  متوجه    ک ی  برای  ،خصوصیاتی 
 امین.  ۀبند  قائم، =  یّسی  ۀتن از  قائمی  =  محمدآل  مهدی  پس . هستند شخصیت

از    آسمانی«   های رسالت  ۀ دهندپیوند   موعود،   »احمد  تاب ک  به   بیشتر   توضیح   برای
 . نیدک مراجعه انتشارات انصار امام مهدی
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 مسلمانان در میان   مهدیقضیۀ  تواتر 
  اصل  بینیم می   (شدهدادهبشارت   مهدیی  ن)یع  «مصداق»  گرفتن نظردر   بدوناکنون  

شده    نقل چنین روایات برایش  ای است که این و حتی کمتر قضیه   است   متواتر  ، به وی  بشارت
زیرا به    ؛ اند که او را انکار کندحکم به کفر کسی داده   مسلمان  علمایدلیل    همین  به   باشد؛ 

 منجر خواهد شد.  شده از رسول خدا های واضح و ضرورِی وارد شدهانکار یکی از ثابت 

 : گفته است صدر باقر محمد  سید

بهتر    سویبه   را   جهان   تا  است   منتظر  ی رهبر او    ه ک  ویژگی  این   با   مهدی،ایدۀ  »
  روایات   در  خاص  طوربه   و  ، اعظم  رسول  احادیث  در   طور کلی به   ، دهد  تغییرشدن  
  هک  است   شده   تأکیدحدی بر آن  به  بسیاری  متون در   و   ؛ است  آمده  بیت اهل  امامان

  ما  سنتاهل  برادران  طریق  از   پیامبر  از  حدیث  چهارصد  نیست.  پذیرکش
  و   شیعه  طریق  از   مهدی،   امام  ۀدربار   هک  اخباری   مجموع   و  ،است   شدهشمارش  

بزرگی  تعداد    این .رسدمی  روایت  هزار شش  ازبه بیش   است،روایت شده  سنتاهل
شود؛ عددی  هم دیده نمی  اسلم   بدیهی قضایای    از   بسیاری   در   ش مانند ه  ه ک  است

 1.«گذاردتردیدی برای مسلمان باقی نمیوشک طور معمول جای هیچ به  هک

 : گفته است  «الربانی فتح» در  انی کشو  قاضی

  دست یافت، ها  آن  توان بهو می  آمده  منتظر   مهدِی   ۀدربار   هک  احادیثی  از  »آنچه
 «.است َاثر هشت  و بیست و  ،حدیث پنجاه 

 را مرتب کرده، توضیح داده، و پس از آن گفته است: ها آن سپس

گاهی برخوردارند   افرادی که از فضیلِت   ای»و بر    آنچه  ۀهمپوشیده نیست که    ،آ

 
 . 63مهدی: ص  تحقیقی دربارۀ - 1
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 1است.«  رسیده  تواتر حد  به آوردیم 

  گفته  بعد  به  243  ص،  11  ج  ،«المعبودعون »  در  «آبادیعظیم »  را   سخنی  چنین  دقیقا  
 است.

 ند. ا هداد فتوا  مهدی ر ک من فرک به  ، سنتاهل علمای  بزرگان دلیل  همین  به

  پاسخ وی    ،ه شد  پرسیده  دجال  و   عیسی  آمدنفرود  و  مهدی  رک من  ۀدربار   « باز  بن»  از  وقتی
 :ه استداد

  از   هک  ردهک  ار ک ان  را زیرا چیزی    خدا؛   بر   پناه   ؛ است  افر ک  فردی   چنین   »پاسخ: 
 « .است ثابت ایشان(  بر  سلم و )درودخدا  رسول  سوی

   اش:رسمی   سایت در وی سخن متن

http://www.binbaz.org.sa/mat/  21563 

  را   مهدی  ه ک  دادهکسی فتوا    فرک  به   حنبلی،   محمد   بن   یحیی   علمه   شیخ   همچنین 
 است:  گفته  و ند ک ارک ان

  از   (او  بر   سلم  و  )درود  ایشان  ند،ک  ارک ان  را   شدهدادهوعده   مهدِی   هککسی    »اما
 2« .است داده خبر فرشک

 : گفته است حجرنبا 

  ذیب ک ت  را   مهدی   هککسی    و  ؛است  شده  افرک  ندک  ذیبک ت  را   دجال  هککسی  »
 3«.است شده  افر ک ندک

 
 . 402ص  6تحفة االحوذی: ج  - 1
 . 182برهان: ص  - 2
 . 432ص  1فتاوی الحدیثیه عند اهل السنة: ج  - 3

http://www.binbaz.org.sa/mat/21563
http://www.binbaz.org.sa/mat/21563
http://www.binbaz.org.sa/mat/21563
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 شیعیان   و  سنتاهل اختالف
هر    با   ریم، ک  رسول  هک  الهی  شخصیتیک    عنوانبه   مهدی ه  ب  فطر   دواینکه 

با یکدیگر    وی  مصداق  در  شیعیان  و  سنتاهل   ،ایمان دارند   است  دادهرا    شبشارت  محمد
  یعنی   ،ریک عس  حسن  بن  محمد  امامهمان    مهدی،   گویدمی   شیعه   دارند.  اختلف

  رده ک  غایب  ، موعود  روز  تا  را وی    سبحان  خداوند  و  است  بیتاهل   از  امام  دوازدهمین
روزی    ؛است نظر    ند.کمی  داد  و  عدل  از  پر  را   زمین  و  شودمی  ارک آش  آن  در  هکهمان  به 
  در  ه ک  است   فاطمه  و   علی   فرزندان  از   و  بیتاهل  از   مردی   مهدی   ، سنتاهل

 شود.می متولد آخرالزمان

  حقیقت   از قسمتی    بهکدامشان  هر   ه ک  است  این   مانده،   پنهان  طرف  دو هر    از  ه کواقعیتی  
  برپایی اذن خدا برای    هنگام  ،مرد   دو  وجود  بهآوردن  ایمان  با   ، حقیقتی  تمام  و  ددار   ایمان
روایاتی برایش وارد    گروه،  دواز هر    هک  استحقیقتی    این  شود.می   روشنالهی،    عدل  دولت
  و   توصیف وذکر مهدی   روایات  درتضاد    وجود   به  علم،   مدعیان  از  برخی  شده   باعث  وشده،  

 نند. ک مک ح مهدی مربوط به  مسائل دیگر و تکحر 

 دارد:  ارتباط  ما  بحث  به  مرحله، این در  ه ک شخصیت  دومعرفی این  ۀدربار  ایخلصه

  اشدرباره   بسیاری  روایات  هک  ری ک عس  حسن  بن  محمد  مهدی،  امام  اول:  شخصیت
 : است وارد شده

)یعنی    است   گانهدوازده  امامان  همراهوی به   نامذکر    ۀدربار تعدادی از این روایات    الف:
 از این روایات است.ای نمونه   مقدس، وصیت و (؛ محمد آل نخستین گروه از 

 است.  حسین فرزند   نهمینوی،  ه ک استنکته   اینذکر  درها آن از تعدادی  ب:

  بن   احمد   از  سندش،  با   لینیک  ند.کمی  بیان   را   ایشان  والدتاز روایت،    بخش  سومین  ج:
از    ند(ک  لعنتش  خدا )  زبیری  شدنشته ک  هنگام  :است، گفت  هنقل کرد  عبدالله  بن  محمد

  خداوند   به  ،خدا   اولیای  دربارۀ  هک  استسزای کسی    این»  آمد:  ]نامه[  این  طرف ابومحمد
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  این  دررا    قدرت خدا   .نخواهم داشت  فرزندی دیگر    و  شدکمی  مرا   پنداردمیاو    .جسارت کند
  را   او  ه ک  شد  متولد  فرزندی   ، 256  سال  در  آن حضرت  برایو    « !است؟  دیده  چگونه خصوص  

 1. نامید «د  م ح م»

  انددیده  والدتش  از  پس   را  ایشان ه ک است کسانی  ۀ دربار  ، این روایات چهارمگروه  د:
  بن  حسن  ابوالفضل  از   سندش   با   صدوق   ند.ا ه گفت  ک تبری  ریک عس  امام  پدرش   به   و

  بن   حسین  ابومحمد  علی  خدمت  رأی،   من  سرّ   »در  :گفت  ،است  ردهک  روایت   علوی  حسین
 2گفتم.« ک تبری او به  را  قائم پسرش  والدت و  شدم وارد علی

  اسحاق   از  خود،  سند  با   لینیک  است.  ایشان  غیبت  ۀدربار دستۀ دیگری از این روایات    :ـه
ها  آن  از  یک یدارد؛    غیبت  دو  قائم»  : فرمود  اللهابوعبد   : گفت  ،است  ردهک  روایت  عمار   بن

  باخبر   انش ک م  از   شیعیانش  خواص   فقط   اول،   غیبت   در  طوالنی.   دیگری  و است    وتاهک
 3.« خبر دارند انشک ماز  اشموالی خواص  فقط  دیگری در و ، هستند

  صدوق  شیخ  هک ؛صغراست  غیبت  زمان  در  ایشانوضعیت   ۀدربار ای دیگر  دسته   و:
 .اندآمده  ۀ ویچهارگان سفیراناز طریق  هک است ردهک نقل  توقیع  52

روایات  از  دیگری  بخش  ز:   از  براست.ک   غیبت  زمان  در  ایشانوضعیت    ۀدربار   این 
ناگزیر    وکند،    گیریگوشه  بایداین امر ناگزیر    صاحب »  :فرمودروایت شده است،    ابوجعفر

  مدینه   و   ،نیست   وحشتیهیچ    )نفر(  سی   با  و  ، باشد  داشته  یی نیرو  ،اشگیری گوشه   در باید  
 است.«  گاه خوبیمنزل

ان است و اینکه  شۀ خصوصیات و شکل و شمایل ایدربار ای دیگر از این روایات  دسته   :ح

 
 . 5ح  329ص  1کافی: ج  - 1
 . 434النعمه: ص الدین و تمامکمال  - 2
 . 19ح  340ص  1کافی: ج  - 3



 317 ................................................................................................. امامیه شیخ محمدرضا مظفربررسی انتقادی کتاب عقاید 

 است.  شبیه پیامبر

  ه ک  است  ش روزگار   یک نزدی  و  ظهور   های نشانه   بیان  ۀ دربار ای از این روایات  دسته   :ط
 .است زیاد  بسیار 

 .اندشده مشّرف  ایشان دیدار  به هک استکسانی  ۀدربار ها آن  تعدادی از  ی:

 اند.آمده  شیعه  و  سنتاهل منابع هر دو  در  و ندبسیار شده روایات دیگر وارد و

 ها: برخی از آن ؛اندرده ک اعتراف ایشان والدت  به ،سنت اهل علمای  بزرگان  از  برخی 

 : گفته است  هجری  256  سال اتفاقاِت شرح  در ذهبی

  بن   رضا  علی  بن  جواد  محمد  بن  هادی   علی  بن   حسن  بن   محمد  سال،  این  »در
  فلَ َخ   لقب  هارافضی  هک  ابوالقاسم  حسینی،  علوی  صادق   جعفر  بن  اظمک  موسی
  به  الزمانصاحب لقب  و  ،ندا ه داد  او  به   منتظر   و  مهدی  لقب  و  ،ندا ه داد  او  به   حجت

 1.« است، متولد شد تن دوازده خاتِم وی  و ندا هداد او

 : گفته است حجرابن

  هنگام   عمرش  که   گذاشت  باقی  را   حجت   محمد  ابوالقاسم،   پسرش  فقطاو  »
او    وفرمود    عطا  مت ک ح  او  به  زمان  آن  در   خداوند  ولی  ؛بود   سال  پنج  پدرش  وفات
  غایب   و   شد   پنهان  مدینه  در  او  ه کجهت    این   به   شد:   گفته   شد.   نامیده   منتظر   قائِم 
گفته شد    هارافضی  سخن  ،دوازدهم   ۀآی  توضیح   در   رفت.  جاکاو    نفهمیدند  و  ،شد

  مراجعه  آن  به  گفته شد؛  مبسوط   لک شبه نکته   این  و   ؛ است  مهدی از او،    منظور   هک
 2است.«  مهم زیرا  د؛ ینک
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 رازی:  فخر

ها  آن  از  یک ی  پسر،  دو  اما  ؛ داشت  دختر   دو  و  پسر  دو  ریک عس  حسنامام  »
  ه ک است موسی  دومی  و ؛ ندک شتاب  ش شریف َفرج  در  خداوند  است. الزمانصاحب

رفت،    دنیا   از  پدرش  زندگی  در   ، فاطمه  ، دختر  دومادر    ورفت؛    دنیا  از  پدرش  زندگی  در
 1.« رفت دنیا  از  نیز موسی  مادر و

این   بنده  تمامی  واقعا   با وجود    هاوهابی مثل    نماها مسلمان  از  برخی   نمکمی   تعجبها 
کرده،   روا وشک   شوجود  در   یا  ، نندکمی   ار ک انرا    روشنی  حقیقت   چنین جسارت  تردید 

ثابت   اگر  !دارندمی تمامیبرای  است  داده  روی  گذشته  در  که  اتفاقی    افی ک  هااین   کردن 
 شود؟! ثابت  باید چطور  و  چگونه پس  نیست، 

  توصیف   و  شده  رکذ  مصطفی  جدش  وصیت  در   هک  احمد   اول،  مهدی   دوم:   شخصیت
  هنگام   ایشان،   دعوت   بهمنان  ؤم  اولین   و  ، مهدی  امامدیکان به  زن  اولیناو    ه ک  است  شده
 است.  الهی عدل و حق  دولت برپایی برای  او به  خداونداذن 

اسم    و   است   شده   رکذ   مسلمانان های  کتاب   در   بسیاری   روایات   در دیگر نیز    شخصیِت   این
  اند، شده   بیان  دارد،  ارتباطامر او    به  هک  مسائلی  ۀهم  و  دعوتش  آغاز  و  تمحل سکون  و  بَس نَ   و
 . موجود است یمانی ک مبار  دعوتهای  این موضوع در کتاب  و

 هاپرسش
 نید. ک  ثابت  را  جهانی  اصلحگر شخصیت بودنی ک ی خلصه،  طوربه  -1

  ثابت کند  آن را انکار می که  کسی    برای   را   والدتش   و  مهدی  امام  وجود   چگونه   -2
 دهید.   توضیح  خلصه  طوربه ؟  نیدکمی
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  دلیل   آن  است.  آورده  آخرالزمان  در  مهدی  وجود  ضرورت  برای  عقلی  دلیل  مظفر،  -3
 چیست؟

*  * * 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب الحمد لله  و

 تسلیما سلم  و المهدیین  و  االئمة محمدآل  و محمد  علی  الله صلی و

 متن: 

 رجعت ۀ دربار  ماۀ عقید - 32

 رجعت  ۀدربار  ما ۀ عقید :32»

وارد  به  توجه  با   ،امامیه   نظربه     متعال،  خداوند  ،بیتاهل  ازشده  روایات 
ای  عده   ؛ گرداندبازمیبه دنیا   اند بودههمان صورتی که بر آن  به    را   اموات  ازگروهی  

پیشگان،  افراد بر حق از باطل   و   ، ندکمیو ذلیل    خوار  را ای  عده   و بخشد  عزت می   را 
از   ستمدیدگان  می   حِق   ، ستمکارانو  را    مهدی   قیام   هنگام  این و    ستانند؛ خود 

 . باد( اتفاق خواهد افتاد آنان واو   بر  سلم  و درود  برترین )  محمدآل

  رسیده   فساد  نهایت   به   ه کی  انکس  یا  ،ایمان در مرتبۀ باالیی از    ه کی  انکس  فقط
دیگر    آن  از  پس   و  . میرندمی  ،آن  از بعد    سپس  د، نگردبازمید  نباش   بازگردانده بار 
  آرزوی   متعال   خداوند  د.نرسمی   هستند   شمستحق  ه ک  عقابی  یا   ثواببه    و  د نشومی
  ، بازگشت  با   ه ککسانی    همان   ؛ است  رده ک  بیان  قرآن  در   را   شده بازگردانده  افرادِ   این

  سوم   بار   برای کنند  می  آرزو   افراد  این   . دچار شدند  خداوند  خشم   به  و   نشدند   اصلح
اُلوا   : شوند  اصلح   بساچه    تا   بازگردند 

َ
َنا   ق َنا   َرَبّ َمَتّ

َ
َنَتیِن   أ ییَتَنا  اث  ح 

َ
َنَتیِن   َوأ َنا  اث  َتَرف    َفاع 

  ومیراندی    بار  دو  را   ما  تو  پروردگارا،  :ندیگو)می   َسِبیل    ِمن    ُخُروج    ِإَلیَٰ   َفَهل    ِبُذُنوِبَنا 
  ه ک  هست  یراه  را   ما   کن یا   ا یآپس    کنیم؛می  اعتراف  خود   گناهان   به   ما   ؛ یردک  زنده 
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 (. ؟میی آ رونیب  دوزخ عذاب نیا  از

از  وارد   اخبار  و  ،آمده  دنیا   در  رجعت وقوع  ،  ریم ک  قرآن  در   ه، بل   بیتاهلشده 
  آنچه ـ جز عدۀ معدودیبهـ   امامیه ۀ هم .اندیید کردهأتپشتیبانی و  را  آن  عصمت

  ظهور   با  بیتاهل  نهی  و  امر  وحکمرانی    بازگشِت معنای  است به   آمده  رجعت  ۀدربار را  
   . شوند  زنده   مردگان  وبدون اینکه خوِد این افراد بازگردند    ،ندا ه ردک  ویلأت،  منتظر  امام

نظر    رجعت،باور     هک  شودمی  شمرده  هاییناشناخته   بدترین  از   سنتاهل از 
  جزو  را   رجعت  به   اعتقاد  حدیث،   رجال  در  شانن الفؤ م  و  استقبیح    آن  به   اعتقاد
گذاشتن  کنارو به   رد منجر به    ه ک  دانندمی   راویبه  و اتهامات    ها و اشکاالت طعنه
  بدترحتی  و کشر  و فرک ۀمنزلبه را  رجعتها آن رسدو به نظر می  ؛شودمی شروایت
خاطر به   و  ،وارد  امامیه  ۀشیعبه    هک  استایرادهایی    ترینبزرگ   از  اعتقاد  این  دانند.می

 کنند. اتهام وارد میها آن  آن به

ارعاب   مسئله،  این  هک  نیست  یک ش   اسلمیطوایف    هک  استهایی  از جمله 
گرفتن  ویزی برای اشکالادست  وکنند،  ـ علیه یکدیگر از آن استفاده می کورکورانه ـ

ما هیچ توجیهی برای چنین ارعابی    که  و تبلیغ علیه یکدیگر بوده است؛ در حالی
اشکالی    ،نبوت   و  توحید  ۀعقیدبه    ،رجعت   به  اعتقادزیرا    ؛ بینیمنمی   وارد هیچ 
قدرت    دلیل   رجعت،زیرا    ند؛ کمی   تأکید  عقیده   دو  اینحتی بر صحت    هک بل  ؛ندکنمی 

ها جزو امور  این  و  ،است   برانگیختنهایی مثل بعثت و  در پدیده   متعال  خداوندبالغۀ  
دارند    هکهستند    ایالعادهخارق  ما  معجزه شایستگی  پیامبر  برای    و  محمدای 
آیند  شبیتاهل شمار  مثل  سدر   این   .به  توسط    مردگان  ردنکزنده   ۀمعجزت 

شدن  پوسیده  از  پس  معجزه،  اینزیرا    است؛  رساتر  اینجا و حتی در    است؛   مسیح
اتفاق می اَل   افتد:مردگان 

َ
یی  َمن    ق ِعَظاَم   یح  ل  *    َرِمیم    َوِهی  ال 

ُ
ییَها  ق ِذی   یح    اَلّ
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َها
َ
َشأ ن 

َ
َل   أ َوّ

َ
ة    أ ق    ِلّ ک بِ   َوُهوَ   َمَرّ

  را   دهیپوس  یهااستخوان  نی ا   گفت:) 1َعِلیم    َخل 
پدید    را ها  آن  بار  اول  ه ک  ندکیم  زنده همان کسی    بگو:*    ند؟کی م  زندهکسی  چه

 (.داناست  یآفرینش هر به  او وآورد، 

  ،گیرداشکال می   است   باطل   تناسِخ از نوع    هک  دلیل   این   به   رجعت   به   ه ککسی    اما
  است.   نشده  قائل  تفاوتی  جسمانیبازگشت    و  ،تناسخ  معنای شخصی میان    چنین 
  از   نفس  انتقال   تناسخ،   معنای در حالی که    ،است  جسمانی بازگشت    از نوع  رجعت
از  ،  دیگر  یبدن  به  بدن،یک   بازگشت    معاد  معنای  ولی  ؛است  اولیبدن  غیر  و 

همان    بازگشتمعنی  به   جسمانی،بازگشت    معنایزیرا    نیست؛چنین  این   جسمانی
  رجعت،  اگر   است.  چنین این   نیز   رجعتو    اش است، نفسانی   مشخصات   ه باولیه    بدن

  اگر  است. بوده    تناسخ   نیز   عیسی  دست   به  مردگان  ردنکزنده   باشد،   تناسخ 
 . خواهد بود تناسخ  نیز  جسمانی معاد و شدنبرانگیخته   باشد، تناسخ  رجعت

 توان از دو بعد به بحث پرداخت: فقط می   رجعت ۀدربار  بنابراین

 است. محالافتادنش اتفاق  هک این اول:

 شود.  ذیب ک تاست   آمده اشدرباره هک احادیثی  دوم:

اتهامی    از  درجه   اینتا    رجعت،  به  اعتقاد  ،مبحثولی با توجه به صحت هر دو  
که مربوط    یاعتقاداتبسیار    چه   .نیستاند  را متوجه شیعه کرده  آن  شیعه  دشمنانکه  

با نص    یاو محاالت هستند،  زدر حالی که ج  ،شودمی  مسلمانانبه طوایف دیگر  
  های مثال   .شوندنمی   اسلم  از  خروج  یا   فیرک ت  باعث  ولی  اند،صحیحی ثابت نشده

دارد؛   بسیاری این دست وجود  اشتباه،    سهو   جایزبودن   به   اعتقاد  جمله   از   از    یاو 
به  اعتقاد  و    ؛وعید  به  شدنقائل   ؛قرآن  بودنقدیم   به   اعتقاد   از پیامبر؛   گناه زدن  سر
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 است.  ردهک نتصریح   خود  از پسو جانشین  خلیفه به  ،پیامبر  هک این

  محال  رجعت  هک این  اما؛  تندسنی  صحیحاز اصل و اساس    بحثم  دو  این  البته
بعث  از  نوعی   رجعت، گفتیم    ، باشد و  که    تفاوت  این  با   ، است  جسمانی  تبازگشت 

همان    برانگیختن،  پذیر بودن انک ام  دلیل   دنیا.   دربا وقتی معین   است   ینبرانگیخت 
بودن آن  بعید و ناممکن  برای  دلیلی و هیچ    ،است  وقوعش  پذیر بودنانک ام  دلیل

دست   دنیوی   ، نیستدر  زندگی  در  که  چیزی  طبق  اینکه  عادت  جز  آن  به  مان 
  باعث که  ،  دانیمنمی را  اینکه ما اسباب و موانع آن    وایم برایمان متعارف نیست  کرده

  ایگونهبه   انسان  خیال و    ؛ شویم  دور   آن  از   یا   شویم   ک نزدی  آن  به   اعتراف  به   شودمی
چیزی    هک  است پذیرفتن  و  است؛   ندارد،   عادت  آن  به   ه کتصدیق  دشوار    برایش 

یی    گوید: می  و   داندمی   ذهن  از  دور   را   برانگیختن   ه کدرست مثل کسی   اَل َمن  یح 
َ
ق

ِعَظاَم َوِهی َرِمیم     ( کند؟ی زنده مکسی  چه را    دهی پوس  یهااستخوان  ن یگفت: ا )  ال 
می  داده  پاسخ  او  به  ة   شود:  و  َمَرّ َل  َوّ

َ
أ َها 

َ
َشأ ن 

َ
أ ِذی  اَلّ ییَها  یح  ل  

ُ
ق    ِبکِلّ   َوُهوَ ق

  َخل 
بار   کندیزنده مهمان کسی  بگو:  )  َعِلیم   و او به هر  پدید آورد،  را  ها  آن  که اول 

 (. داناست  یآفرینش

برای    ه، بل که  مسائلی  چنین    یا   ، نداریم  عقلی   دلیل   اثباتش  یا   رددر 
  وحی  منبع  از   هک   دینی   متون  برابر   در   باید  ، نیمکمی تصور    دلیلرا    ش وجودنداشتن

  رجعت   وقوع   هک   است   آمده  مطالبی   ریم ک  قرآن در  بیاییم.   وتاه کاند  صادر شده   الهی
 ردن کزنده برای    عیسی  ۀمعجزمثل    ند؛کمی  ثابت   اموات  از  برخیرا برای    دنیا  به

ِرُئ   مردگان: ب 
ُ
   َوأ

َ َرَص   َمهَ کاْل  ب 
َ یی  َواْل  ح 

ُ
َتیَٰ   َوأ َمو  ِن   ال  ِه   ِبِإذ    و  مادرزاد   ور ک  و)   الَلّ

 (. نمک  زنده خدا  امر به  را  مردگان و  دهم، شفا  خدا  امر به را  یسیپ  به  مبتل 

یَٰ  :تعالیحق   سخن این    و َنّ
َ
یی أ ِذهِ   یح  هُ   َهَٰ دَ   الَلّ ِتَها   َبع  َماَتهُ  َمو 

َ
هُ   َفأ   ُثَمّ   َعام    ِماَئةَ   الَلّ

  سال   صد  را   او  خداوند   پس   ؟!ردک  خواهد  زنده   را   مردگان  نی ا   چگونه  خدا )  َبَعَثهُ 
 (. ختیبرانگ  و رد ک زنده سپسو  راندیم
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َنَتیِن معنای    ، پیشین  ۀ آیدر   َنا اث  َمَتّ
َ
َنا أ اُلوا َرَبّ

َ
: پروردگارا، تو ما را  ندیگو)می   ... ق

با وجود    ؛شودنمیصحیح    مرگ  از  پس  دنیا  به  بازگشتجز با    ،( ...میراندیدو بار  
  آیه  معنای   و   نیست پذیرفتنی   ه کاند  مطالبی گفته  آن   ویل أت در   انمفسر   برخیاینکه 

 ند.کنمی  محقق را 

  سخنیچنین    .هستند  جعلی   ،رجعتاحادیث    ه ک  ادعاست  این   دوم،   بحث   اما
  بیت اهل   از   متواتر  اخبار   در   هک  است   ضروری از امور    رجعت زیرا    ندارد؛   دلیلیهیچ  
و    شناخت  ادعای  هک  مشهورینویسندگان   ازآیا    ،هابا وجود تمامی این   است.  آمده

نباید تعجب کرد،   »فجراالسلم«  خود  تاب ک در  امین احمدمعرفت دارند، همچون 
 گوید: میکه 

 «.است رده ک ظهور عتشیّ  در با اعتقاد به رجعت  »یهودیت 

گفته پس    گویم:می  او  ادعای به    پاسخ  در  بنده به  توجه  قرآن  با    دربارۀ های 
ظهور کرده    نیز   قرآن  در با رجعت    یهودیت   ، گفته تقدیم گردید رجعت که در آیات پیش 

 .است

  از   بسیاری  در باید    تنصرانی  و  یهودیت  درحقیقت  گویم: میکرده،    اضافهو  
  قبل   آسمانی  هایشریعت   رمکا زیرا پیامبر    ؛ ظهور یابند  اسلم  امک اح  و  اعتقادات

  ظهور   .کرده است  نسخرا    انامشک اح  از  برخی  هرچند  ه، ردک  تصدیقخودش را    از
اشکالی    عیب  اسلمی،  اعتقادات  از   برخی  در  ت نصرانی  یا  یهودیت   اسلم  درو 

  نظرات  جزورا    رجعت   ه ک  نویسنده   این با توجه به ادعای    البته   شود؛ محسوب نمی 
  اعتقاد   آن  به  باید  هک  نیست   ]دین[   اصول  جزو  رجعت  حال،   هر   در  .داندمی   یهودیت

رجعت  ما  اعتقاد  هک بل  ؛ ردک  تحقیق  اشدرباره   و  داشت اساس  دربارۀ    روایات  بر 
از  معصومکه  ی  بیتاهلاند؛  وارد شده  بیت اهل   از  هک  است  صحیحی بودنشان 

  وقوعش   و   ، نداه داد  خبر   آن  به   ه ک  است   غیبی   مسائلرجعت از    و دروغ را باور داریم؛  
 « نیست.ناممکن  
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 توضیح
 رجعت: ۀدربار  مظفر ۀعقید ۀخلص

 است. قائم  زمان در  دنیا  جهان به مرگ، از پس  شدنزنده  رجعت،  -1

   .گردندرسیده باشند بازمی فساد نهایت به کسانی که  یا باال  افراد با ایماِن  فقط  -2

  در   محمدآل   نهی   و  امر   شدنپیاده  بازگشت  با   را   رجعت  شیعه،   علمای   از   برخی   -3
 . اندکرده ویل أتها انسان  خود بازگشت  بدون مهدی زمان

  ؛ندا ه شمردقبیح    مسائل   جزو رجعت را    و کرده    وارد   الک اش  رجعت   قائلین   به   سنتاهل   -4
نظر    از   هک  طور   همان  ؛است  باطل   آنان  سخن  رجعت،   به   روایات   و  آیات   داللت با وجود    ولی

 شویم. معتقد  شبودنناممکن  به   تا  نیست محال وقوعش عقلی،

به    است،   باطل  در نتیجه  و  تناسخ   مستلزم   رجعت  هکها  آن  ال ک اشپاسخ به این    اما  -5
همان    ه ک  است  دیگر   یبدن   به   یک بدن   از   نفس   انتقال   معنایبه   تناسخ  هکاین صورت است  

  جسمانی و بازگشت    معاد  از  نوعی   رجعتزیرا    ؛نیست   گونهاین   رجعت  لیو اول نیست،    نبد
 دیگر.  ی جسد با  نه  و گرددبازمی   جسدهمان  با  هک است

 اشدرباره   تحقیق   و  آن  به  اعتقاد  ه ک  نیست  ]دین[  اصول  جزو  مظفر  نظر   به   رجعت  -6
 است.   رجعت  ۀدربار   اترتو م   روایات  شدننقل   دلیلبه   رجعت،  به  ما  اعتقاد   هرچند  باشد.  واجب

 است جسمانی جهان  اینغیر از  دیگر عاَلمی   ، رجعت
  »روزهای   فرمود:   ،روایت شده است   پدرش  از   ،محمد  بن   جعفر  از   ،حناط   مثنی   از

 1قیامت.«  روز و رجعت  روز  ،قائم  قیام روز  هستند: تا  سه  عزوجل خداوند

 
 . 366االخبار، شیخ صدوق: ص معانی - 1
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عالمی مستقل    عنوانبه کردن عالم رجعت  متمایز روایت در  این  آیا  در پاسخ به پرسش:  
 : فرموده است  احمدالحسن  سید سودمند است؟ 

حادثه در روز خاص خود یعنی  که هر  این  ؛بله، موضوع واضح و مشخص است»
شده  واضح و شناخته   روز قائم   دربارۀ   . پیوندددر وقت و عالم متفاوتی به وقوع می

کنیم قرار دارد و خلصه و  زندگی جسمانی که در آن زندگی می همین  است که در  
روز قیامت در آخرت و عالمی دیگر غیر از این عالم  دانیم  می آن است، و    ماَحَصِل 

کنم که آن عاَلم دیگری است وگرنه  می   تأکیدماند روز رجعت و  ست. می جسمانی ا 
آن مستقل»  و   « وقت»  یعنی «  روز»  به  قیامت    « آِن  و  جسمانی  زندگی  برابر  در 

 1« .نیست  عالم این دواز کدام هیچشد؛ پس اختصاص داده نمی 

 دارد: را  خودش به  مخصوص  نظام  و  قوانین ه ک است جهانی ، رجعتعالم 

 :ه استفرمود  احمدالحسن سید

کنیم و این  عاَلم رجعت عالمی غیر از این عالمی است که ما در آن زندگی می»
عالمی    ، داللت دارند بر اینکه رجعتروایات  آشکار است؛ مثل   روشن و  از روایات  نکته  

است منافات به   ،دیگر  ویژگیدلیل  آن  داشتن  عالمهای  این  با  اینکه    ،عالم  مثل 
همچنین  خواهد داشت؛  انسان در آن عمر طوالنی خواهد داشت یا فرزندان بسیاری  

قرآنی   اینکه    دربارۀمتن  بر  مبنی  حال  رجعت،  رجعت  است؛  مرگ  از  پس  زندگِی 
گورها    بسیاری از  مردم در آن هنگام ببینند مردگاِن اگر  وضعیت چگونه خواهد بود  

و چرا برخی از  وجود خواهد داشت    ی امتحانچه  در این صورت دیگر  ؛  آورندمی سر بر  
 « مردم سرپیچی و نافرمانی کنند؟

 : ه استفرمود  همچنین
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را به مس» از روایات  رجعت جلب می   دربارۀ ای  له ئتوجه شما  کنم؛ عاقل وقتی 
دنیا   به  برای هر شخص  فرزند  تعداد  اینکه چه  زندگی در آن و  رجعت و چگونگی 

عاَلمی دیگر است. عقل و    ، گیرد رجعتکند نتیجه می... اطلع پیدا می  و آید  می
  ش هایمتعلق به این دنیا با این محدودیت ها  پدیده که این   پذیرند واقعیت این را نمی

که هیچ سخنی  کسانیاما با    پذیرفتنی نیست؛ نظر خردمندان  از  باشند و این برداشت  
 «کنیم؟!کنند چه  را درک نمی 

 . اندداشته   محض فر ک و ایمان هکاست  افرادی  بازگشت عالم رجعت، 

اباعبدالله   از  مفضل  صادقاز  که    امام  است  شده    ۀ فرمود  دربارۀحضرت  روایت 
جا  َو    تعالیحق ة  َفو  َمّ

ُ
شُر ِمن کِلّ أ َم نح    آوریم(« می   گروهی گرد  ملتی،   هر   از   که  )روزی  1َیو 

و فقط    ؛میردو میمگر اینکه به دنیا بازگردد    کشته نشده استیک از مؤمنان  »هیچ فرمود:  
 2گردند.«بازمی  اندداشته کفر محض   یا کسانی که ایمان محض 

 : فرمایدمی ایشان

بلکه مختص    ؛نداردها  امت ارتباطی با  به انسان و جن است و  مربوط  رجعت  »
نان که کفر محض  آگردند و  می باز  اندداشته محض  ایمان  که  افراد است. کسانی  

نیز  داشته که  یعنی    ؛گردندمی بازاند  می کسانی  تکرار  رجعت  در    دشوامتحانشان 
پیروان  عدالت  پیشوایان   ها  آن  کفر و پیروان خاص پیشوایان    نیز و    ،هانخاص آو 

  3« . ... هستند

 
 . 83نمل:  - 1
 . 131ص  2تفسیر قمی: ج  -2
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 نوع است  دو رجعت، 
 فرماید: می  رجعتنوع  دو بیان   در احمدالحسن سید

ها، و رجعت در عالم  های آنرجعت بر دو نوع است: رجعت در قیام قائم با َمَثل »
نف   با بدن س رجعت »نخستین« با  است، پس از  هایی که متناسب با آن عالم  ها و 

 1«.بردآنکه خداوند حال و وضعیتشان و نیز امتحان اول و دوم را از یادشان می

  روز   سومین  رجعت،»   تابک  بهتوانید  وجود دارد؛ می   رجعت   ۀدربار نیز    دیگری   جزئیات 
 . نیدک مراجعه است احمدالحسن امام هایپاسخ  ه ک «خدا  بزرگ

 هاپرسش
 دهید.  توضیح  رجعت  ۀدربار  را   مظفر ۀعقید خلصه طوربه  -1

  با   را   آن   است،   دیگری  عالم   اگر   و   ؟ است  جسمانی جهان    این   از قسمتی    رجعت،   آیا   -2
 دهید.  توضیح  دلیل

 نید؟ کمی ثابت  را آن  چگونه دارد؟  تجهان تفاو این  با رجعت  عالم  نظام  آیا -3

 ؟ افتداتفاق می جا ک رجعت -4
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