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  شه مالصدرایامامت در اندنبوت و 
  

  *يد اسکندریمج
  چكيده
و ، پس از بررسي رأي صدرالمتألهين پيرامون نبوت و كيفيـت دريافـت وحـي   ، اين مقاله

هاي مالصدرا بر وجـوب وجـود    به بيان استدالل، بحث از نظريه امامت در حكمت متعاليه
ديدگاه صدرالمتألهين در باب  پردازد. با بيان رأي او را پيرامون اعتقاد به مهدويت مي، امام

شيخ ، ابن سينا، به مقايسه اجمالي آراي وي با نظريات فارابي، وجود و غيبت امام دوازدهم
سـيد مرتضـي و خواجـه    ، اشراق و ميرداماد و مواضع متكلمان اماميه همچون شيخ مفيـد 

لمتألهين نه پردازد. نكته قابل تامل اينكه آراي صدرا مي طوسي پيرامون مهدويت رالدينينص
سـابقه   بلكه حاوي نكاتي بديع و بي، از خود است شتنها جامع تمامي نظريات متفكران پي

  باشد. در اين باب مي
  مالصدرا، غيبت، وحي، واليت، امامت، نبوت، : مهدويتها واژه كليد
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  مقدمه
ریشـه در احادیـث و روایـات مـأثور از     ، در آخرالزمان اعتقاد به وجود و ظهور مهدي

شود  دارد. اما با نگاهی اجمالی به تاریخ علوم اسالمی معلوم می اطهارو ائمه  اکرم  نبی
عرفـا و  ، بلکه بیشـتر متکلمـان  است، تنها مورد توجه محدثان نبوده ، که بحث از این اعتقاد

بـه  ، فیلسوفان هم در آثار خود این بحث را وارد کرده و به مقتضاي نظام فکري مختار خود
عرفـا  ، هاي مختلف متکلمان ها و تبیین اند. آنچه از بررسی تحلیل تبیین آن پرداختهتحلیل و 

شود آن است که وجه مشترك ایـن نظریـات قـول بـه      روشن می، و فیلسوفان از این اعتقاد
نیـز در   هـاي آنهـا   ان است و بیانات و استداللضرورت وجود و حضور یک امام در هر زم

در بررسـی  ، گـردد. بنـابراین   تر به همین بخش مشترك باز میبیش، تبیین و دفاع از مهدویت
بایـد  ، باشـد  که موضوع همین مقاله مـی ، آراي فیلسوفان اسالمی پیرامون اعتقاد به مهدویت

هاي آنها بر ضرورت وجود امام در هر زمان توجه کرد. با کند و  بیش از هر چیز به استدالل
این حقیقت معلـوم خواهـد شـد کـه بحـث از       ،کاو در این بخش از آثار فیلسوفان اسالمی

بـوده   صدرالمتألهینتا  فارابیهاي اصلی حکماي اسالمی از  مهدویت همواره یکی از دغدغه
کمتـر از   ابـن سـینا  و  فـارابی هـاي فلسـفی    این بحث در نظام  اما وضوح و ضرورت، است

  1ز بیشترین حد است.یو در حکمت متعالیه حا، حکمت اشراق
پیرامـون مهـدویت ارائـه     مالصـدرا در مقاله حاضر نخست گزارشـی جـامع از دیـدگاه    

سپس موضع وي در این باب با مواضع برخـی از متکلمـان و فیلسـوفان سـلف او     ، شود می
کـه وي   رواز آن ، پیش از هـر چیـز  ، . براي نیل به این دو مقصودگیرد می مورد مقایسه قرار

خصـایص نبـی و   ، نظریه او پیرامون نبوت، قایل نیست تفاوت اساسی، میان نبوت و امامت
مطالبی در باب والیت و ختم نبوت ذکـر  ، کیفیت دریافت وحی و الهام و به مقتضاي بحث

فوایـد وجـودي امـام و    ، در باب امامت مالصدرا ود. پس از تمهید این مقدمات، نظریۀش می
م در هـر زمـان و قـول بـه     ارتباط وثیق میان قول به ضـرورت وجـود یـک امـا     دلیلنیز به 

به تفصیل مـورد بحـث قـرار    ، گانه او بر اثبات وجوب وجود امام هاي ده استدالل، مهدویت
در باب  اوگزارش آراي ، پیرامون امام دوازدهم و غیبت آن امام ويگیرد و با بیان عقیده  می

هـاي   سـتدالل با بررسی ا، بحث رسید. در پایان هم به عنوان نتیجۀمهدویت به انجام خواهد 
ف او، هاي دیگر متفکران سـل  ا با استداللاثبات وجوب وجود امام و مقایسه آنهبر  مالصدرا

  له روشن خواهد شد.جایگاه وي در تاریخ این مسئ
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  . نظريه نبوت۱
کـه جـامع تمـام     االربعه العقلیۀالمتعالیه فی اسفار  الحکمۀ، ترین کتاب خود مالصدرا در مهم

سـت، ولـی در آثـار فلسـفی     مستقلی به نبوت اختصاص نـداده ا  فصل، آراي فلسفی اوست
و سـرانجام   مفاتیح الغیـب ، المظاهر االلهیه، المبدأ و المعاد، الشواهد الربوبیهون دیگرش همچ

نوشـتار در  گوید. این  به نحو بسیار مفصلی از نبوت و والیت سخن می، شرح اصول الکافی
 او ۀآنکـه در فلسـف   دلیـل ؛ بلکـه بـه   نیستبوت پیرامون ن مالصدراآراي  صدد بیان تفصیلی

از میـان انبـوه مبـاحثی کـه وي     ، نظریه نبوت به نحو تنگاتنگی با نظریه امامت مرتبط است
که به ما در ترسیم نظریه امامـت   پردازد می مطالبیبه بیان فقط ، کند پیرامون نبوت مطرح می

  رساند. و مهدویت در فلسفه او مدد می

  گانه نبي سه. خصايص ۱-۱
مـردم از   نظـر صـدرالمتألهین، نفـوس   واسطه و عظیم اوست. بـه   علم بی، خصیصه اول نبی

تیـره و تـاریکی   ، حیث کسب علم داراي مراتب مختلفی است؛ برخی چنان نفـس ضـعیف  
، در عوض .گیرد جاي نمی نهادارند که حتی به واسطه تعلیم هم چیزي از معارف در نفس آ

رسـد کـه در زمـانی     ي از شـدت مـی  قوه حدسشان به چنان حـد  و کسانی هستند که نفس
در طرف کمال ایـن طیـف از مراتـب    ، گیرند. به همین ترتیب علوم بسیاري را فرا میکوتاه، 

تمـام  ، نفوس مقدس انبیا قرار دارد که در اندك زمانی بدون تعلیم بشري، مختلف قوه عقلیه
ین ایـن  یـ شـوند. وي در تب  واجد مـی ، علوم و معارفی که حصول آن براي بشر ممکن است

بدیلشـان بـا    خلوص و صفاي بـی  نها، به دلیلشود که نفس ناطقه آ متذکر می، خصیصه انبیا
از ، شود و معـارف عظـیم الهـی    متصل می، عقل کلی یا روح اعظم که همان عقل فعال باشد

مقـام را هـم    این، گردد. به عقیده وي به نفس نبی افاضه می، طریق این اتصال به عقل فعال
  2توانند کسب کنند. انبیا و هم اولیا می
اي از شـدت و   آن است که نفس نبی در مرتبه قوه خیالش به چنان مرتبه، خصیصه دوم

یه یا علم خیـال  ئعالم صور جز، تواند در حالت بیداري عالم غیب قوت رسیده است که می
دي از فعلیـت رسـیده اسـت کـه     قوه خیال نبی به ح، را به چشم باطنی ببیند. در این مرتبه

شود و کالمی از این ملک از جانب خداونـد   صورت ملک حامل وحی براي وي متمثل می
بر این باور است که این مرتبه خاص نبی است و ولـی را بـا او در   ، صدرالمتألهینشنود.  می

  3این مقام شراکتی نخواهد بود.
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تحریکی و عملی نیز به کمال خصیصه سوم آن است که نفس نبی چون از جهت قواي 
بدین نحو که صورتی را از آن برگیرد و صـورتی دیگـر   ، به تأثیر بر هیوالي عالم ماده، رسد

چون شفاي مرضی و ، معجزات عملی انبیا، قادر خواهد شد. بدین ترتیب، به جاي آن آورد
 4د.گیـر  معنـی محصـلی بـه خـود مـی     ، او دیگر خوارق عادات مـأثور از آنهـ  احیاي اموات 
کند که نفـوس فلکـی در هیـوالي عـالم و      اظهار می، در تعلیل این رأي خود صدرالمتألهین

پس هرگاه نفوس انسانی نیز به کمال رسد و قـواي   ؛مؤثر است، اعطاي صور مختلف به آن
گـردد و   شـبیه بـه نفـوس فلکـی مـی     ، عملی و تحریکی خودش را به سرحد کمال برسـاند 

در  صـدرالمتألهین ر عالم کائنات به دخل و تصرف بپـردازد.  د، تواند همچون این نفوس می
قایل به تشکیک در شدت و ضعف است و بـر آن  ، چون خصایص سابق، این خصیصه هم

امـا از جانـب   ، است که اگرچه در یک طرف این طیف نفوس قدسی انبیـا و اولیـا واقعنـد   
از حـدود بـدن    آنهـا  نیـز وجـود دارد کـه دایـره تـأثیر       نفوس ضعیف آدمیان دیگري، دیگر

رود و اینان تنها قادر به تأثیر و مطیع ساختن قواي عملی بـدن   جسمانی خودشان فراتر نمی
  خود هستند.

هـر  ، صـدرالمتألهین آن است که به نظر ، رسد ا الزم به نظر میمطلبی که ذکر آن در اینج
ل بـه ایـن   که غیر انبیا از نیـ  چرا ؛یک از این سه خصیصه خود معجزه و خرق عادت است

از جانب خداست. امـا   شانها و رسالتاي از صدق آن باشند و این خود نشانه مراتب عاجز می
ارزشمندترین این معجزات است و خواص علمـا و اهـل   ، به عقیده وي، کمال نبی در تعقل

  5دانند. نظر این خصلت پیامبر را واالترین قسم از اقسام معجزات و کرامات می
گانه نبی فقـط خصیصـه دوم را    از میان خصایص سه مالصدرا، شود که مالحظه می چنان

داند و این خود نشانگر آن است کـه وي اختالفـی اساسـی میـان امامـت و       مختص انبیا می
تري از وحی را براي ائمـه و اولیـا    وي حصول مرتبه پایین، نبوت قایل نیست. عالوه بر این

شـدت   حیـث از ، تفاوت میـان ایحـاء و الهـام را اوالً   داند. او  ممکن می، نام دارد »الهام«که 
وضوح معرفت حاصل از عقل فعال یا همان ملک حامل وحی (در ایحاء) و وضـوح کمتـر   

و ثانیاً به لحاظ شناسایی علت معطی معرفت یـا ملـک وحـی (در ایحـاء) و     ، آن (در الهام)
به تعـداد  ، رح اصول الکافیشدر ، از طرف دیگر مالصدرا 6داند. می، عدم شناسایی (در الهام)

بر نظـام فکـري    که این اوصاف بنا رو اما از آن، کند دیگري از اوصاف نبی و امام اشاره می
وي واجد اهمیت فراوانی در اثبات وجوب وجود امام در هر زمان و نیـز ضـرورت اعتقـاد    
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ریـه  در بخـش نظ  »فواید وجـودي امـام  «ما این اوصاف را تحت عنوان ، به امام حاضر است
  امامت ذکر خواهیم نمود.

  وجوب بعثت انبيا .۱ـ۲
المبـدأ  ، الشـواهد الربوبیـه  هـاي   استدالل خود بر وجوب بعثـت را در کتـاب  ، صدرالمتألهین

هـا اگرچـه    کند. این استدالل ذکر می شرح اصول الکافیدر  سرانجامو  مفاتیح الغیب، والمعاد
ا با هم متفاوت نحوه ترتیب مقدمات آنه اما نوع بیان و، داراي مضمونی کم یا بیش واحدند

شـرح اصـول   اسـتداللی را کـه در کتـاب    ، از میان تقریرهاي مختلف او، اهستند. ما در اینج
هـاي   نظم بیان و احتواي آن بر تمامی نکات موجود در استدالل دلیلبه ، کند اقامه می الکافی
 االضطرار«دیث اول از باب استدالل را در شرح ح این مالصدراگزارش خواهیم داد. ، دیگر

  :کند در چند مقدمه مطرح می» الی الحجه
  : ما خالق و صانعی داریم که بر همه چیز قدرت دارد.مقدمه اول
  متعلق به ماده و در نتیجه محسوس نیست.، جسمانی، : این خالقمقدمه دوم
 : این خالق به جهت علم و حکمت مطلقش بـر جهـات خیـر و مصـالح بنـدگان     مقدمه سوم

  نیک آگاه است.، خود در زندگی این دنیا و آخرت
تواند به طـور مسـتقیم    رو که خداوند جسمانی و متعلق به ماده نیست و نمی  از آن: مقدمه چهارم

  در کثرات و امور مادي تأثیر کند، داراي وسایطی در ایجاد، تأثیر و تدبیر امور است.
ن نیازمند کسـی هسـتند کـه امورشـان را     : مردم در تدبیر امور زندگی و آخرتشامقدمه پنجم

  تدبیر کند و به ایشان راه وصول به سعادت و نجات حقیقی را بیاموزد.
توانند به تنهـایی تمـام حـوایج     کند که مردم نمی در بیان دلیل مقدمه پنجم ذکر می مالصدرا

امـور  بلکه نیازمند کسان دیگري از نوع خودشان هستند که در برخی از ، خویش را برآورند
کند که در آن افراد بـا   هایی ایجاد می نوع انسان اجتماعات و گروه، شان کنند. بنابراین یاري

وقتی جوامـع  ، دیگر سويپردازند. از  یکدیگر همکاري دارند و به رفع نیازهاي یکدیگر می
احتمال خواهد داشـت کـه   ، که هر کس در پی منافع خویش است رو از آن، شوند ایجاد می

به قوانین و شرایعی نیـاز خواهـد بـود کـه رافـع ایـن       ، ی بین افراد درگیرد. بنابراینهای نزاع
تنازعات و تعارضات باشد. قوانین و شرایع نیـز خـود مقتضـی وجـود قانونگـذار و شـارع       

توانند مالئکه را به جهت غیـر   چراکه مردم نمی ؛لزوماً باید انسان باشد، باشند. این شارع می
ها هسـتند کـه شـدت و قـوت      اهده کنند و فقط دسته قلیلی از انسانمش، جسمانی بودنشان
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مشاهده کنند. بـه  ، هاي جسمانی توانند مالئکه را به صورت رسد که می نفسشان به جایی می
العـاده و معجزاتـی نیـز باشـد کـه       این شارع همچنین بایـد واجـد امـور خـارق    ، عقیده وي

 اد مردم در برابر او بیشتر شود.نشاندهنده صدق ادعاي او باشد و اطاعت و انقی
اثبـات  ، از ایـن مقـدمات   :کنـد  عنـوان مـی  ، پس از بیان مقدمات یادشـده  صدرالمتألهین

شود که وجود شخص نبی براي بقا و سعادت نوع انسان خیر و مصلحت است. پـس از   می
الزم است که از خیر بـودن بعثـت انبیـا آگـاه     ، که خداوند عالم و حکیم مطلق است رو آن

به محـض آنکـه عنایـت الهـی     ، علمی فعلی است، علم خداوند ، چوندیگر سويباشد. از 
چـون نیـاز   ، کـه قق و موجود خواهـد شـد. در آخـر این   مح، آن چیز، متوجه امري خیر شود
خداونـد بـه   ، ینبنـابرا ، در هر زمانی وجود دارد، اي از جانب خداوند انسان به نبی و واسطه

کند. وي در تحکیم ایـن   اي مبعوث می نبی، در هر زمانی، جهت مصلحت داشتن وجود انبیا
چـون رویانـدن ابـروان بـر     ، آن خداوندي که از اموري نه چندان ضروري :افزاید می، نتیجه

پس به طریق اولـی در انجـام   ، براي انسان غفلت نکرده، باالي چشم و مقعر ساختن کف پا
کـه بـه مراتـب از امـور دیگـر      ، چون وجود نبی براي بقـا و سـعادت نـوع انسـان    همامري 

  اهمال نخواهد کرد.، تر است تر و الزم ضروري
اول آنکـه وجـود    :است ءداراي سه جز، ن استداللیا ۀکند که نتیج تصریح می مالصدرا

بایـد بـا   دوم آنکه این نبی باید از نوع انسان باشد و سوم آنکه ایـن نبـی   ، نبی واجب است
  7اختصاص یابد.، معجزاتی از دیگر افراد

کـه   ینـ یبراه زیـ و ن یگر فالسـفه اسـالم  یاز بررسی این برهان و مقایسه آن با براهین د
، اقامه کرده اسـت  مفاتیح الغیبو نیز  المبدأ و المعاد، الشواهد الربوبیههاي  در کتاب مالصدرا

پـنجم هسـتند و در آنهـا     ۀمشـتمل بـر مقدمـ   فقط ، شود که براهین دیگر این نکته معلوم می
سیاسی و اقتصادي اجتماع ، بیشتر بر نیاز امت اسالمی در تدبیر و رتق و فتق امور اجتماعی

آن اسـت کـه مشـتمل بـر چهـار      ، شده است. اما امتیاز این برهان تاکید مسلمان توسط نبی
ـ  اگرچه از نیاز ا، باشد و به همین سبب مقدمه دیگر می ه وجـود نبـی غفلـت    مت اسـالمی ب

اما بر عنصر و هسته اصلی هدایت الهی توسط انبیا تأکید بیشتري به عمل آمده اسـت  نشده، 
سیاسی و اقتصـادي امـت اسـالمی    ، و این امر یعنی هدایت الهی در مقایسه با نیاز اجتماعی

ز راه بـر دفـاع ا  ، در ایـن برهـان  دلیـل،  از اهمیت بیشتري برخوردار است. به همین ، به نبی
، چـون زمامـداران سیاسـی   ضر به عنوان امـام غایـب عصـر کـه هم    ضرورت وجود امام حا

  شود. هموارتر می، متصرف در امور امت نیست
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  ختم نبوت .۱ـ۳
و  الشـواهد الربوبیـه  له ختم نبوت و انقطاع وحـی الهـی را در دو کتـاب    ئمس صدرالمتألهین
صرف تعلیم مـردم توسـط   ، وحی اگر مراد از، مطرح ساخته است. به نظر وي مفاتیح الغیب
چنـین نبـوت و رسـالتی از زمـین     ، گاه اینچنین وحی و به عبارت دیگـر  هیچ، خداوند باشد

تمثل ملک وحی بر شخص نبـی بـه صـورت    ، ولی اگر منظور از وحی، منقطع نخواهد بود
ن وحی و نبوتی با بعثت نبی باید گفت که چنی، قابل رؤیت و شنیدن صداي این ملک باشد

و دیگر چنین نخواهد بود که ملک وحی بر کسی ظاهر شود و ، پایان پذیرفته است، ماکر
  کالم اهللا را به گوش وي بخواند.

و » حکـم «نبوت از لحـاظ  ، کند که البته اشاره می، پس از بیان این موضع، صدرالمتألهین
در ، حکـم  امتداد نبـوت از لحـاظ  ، وي قطع نبوده و نخواهد بود. به عقیدةهرگز من» ماهیت«

در ، و مجتهدان علوم دینی خواهد بود و حکم نبـوت محمـدي از ایـن طریـق     مانمعصو
اما نبوت از لحاظ ماهیت نیز ادامه خواهد داشت و آن از طریق اولیـاي کامـل    .آینده جاري

در حالی که نبـوت بـراي   ، نبوت به صورت غیبی و باطنی است، الهی يالهی است. در اولیا
؛ برخـی از  اولیا دو دسته هسـتند ، صدرالمتألهین ةاهري است. به عقیدشخص نبی به نحو ظ

، کنند و آن وقتی است کـه خداونـد   تعالی اخذ میبوت را به طور مستقیم از جانب حقا نآنه
کند. اما برخی از  به صورت ارث گرفته و سپس به شخص ولی اعطا می، اي نبوت را از نبی

یکی از مصـادیق ایـن نـوع    ، گیرند. به نظر وي ث میاولیا مقام نبوت را از شخص نبی به ار
، امبر اکـرم یـ که از جانـب پ ، است اطهارائمه  یعن، یوالیت اهلبیت نبی اکرم، والیت

در ، صـدرالمتألهین بر طبق رأي ، بنابراین 8مقام نبوت را به نحو غیبی و باطنی واجد هستند.
دایره نبـوت  ، مت موجود نیست و ثانیاًتفاوت بنیادینی بین نبوت و اما، باب ختم نبوت اوالً

  باشد و امامت در امتداد دایره نبوت قرار دارد. بسته نمی

  واليت .۱ـ۴
نبـوت از لحـاظ مـاهیتش از طریـق     ، مالصـدرا  ةبیان کردیم که به عقیـد ، در مطالب پیشین

هـم از مصـادیق ولـی     ائمـه ، والیت ادامه خواهد یافت و نیز اشاره کردیم که به نظر وي
مفاتیح بیان کنیم. وي در کتاب ، خواهیم نظر او را در باب والیت شوند. حال می شناخته می

پـردازد. بـه نظـر     نخست به معناي لغوي والیت مـی ، در بحثی مستقل پیرامون والیت الغیب
ا حبیب ر، است و به همین سبب» قرب«مشتق شده و آن به معناي » ولی« این کلمه از ، وي
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اظهار » والیت«خوانند. اما او در بیان معناي اصطالحی » ولی«، به جهت نزدیکی به محبوب
گردد؛ والیت عام از ایمان به خـدا   منقسم می» خاص«و » عام«دارد که والیت بر دو قسم  می

صـفت و  ، فناي شخص از جهت ذات، آید و والیت خاص و انجام اعمال صالح حاصل می
و » والیـت خـاص عطـایی   « :الیت خاص هـم بـر دو قسـم اسـت    فعل در خداوند است. و

از هرگونـه کوشـش    پیشوالیت خاص عطایی آن است که شخص ». والیت خاص کسبی«
اش بـر   به چنین شخصی که جذبه ؛اي با نیروي جذبه الهی به نزد حق جذب شود و مجاهده

اسـت کـه    شود. والیت خاص کسـبی آن  گفته می» محبوب«، اش پیشی گرفته باشد مجاهده
آیـد. ایـن    جذبه الهی بـه قـرب حـق نایـل مـی      خص بعد از مجاهده و کوشش به واسطۀش

افزاید کـه   می صدرالمتألهینخوانند. » محب«، اش سبقت دارد شخص را که مجاهده بر جذبه
مجاهده و عبادات و ریاضات خـود   ۀو در نتیج، را کسبی خوانند اگرچه آن، در این والیت
حاصل جذبه بـاطنی  ، ایش به مجاهده و به جاي آوردن عبادات نیزاما این گر، شخص است

کند و اگر ایـن جذبـه    و درونی خداوند است که فرد را از درون دعوت به تقرب الی اهللا می
  کشد. هاي نفسانی خود دست نمی فرد هرگز از خواسته، باطنی نباشد
محبوبـان  ، بر آن است کـه در مقـام مقایسـه والیـت خـاص عطـایی و کسـبی        مالصدرا

کمـال   )، ازصاحبان والیت خاص کسـبی (محبان  نسبت به )والیت خاص عطایی انواجد(
که موجب تمایز ولـی از غیـر   ، . وي بر این عقیده است که اصل والیتبرخوردارندبیشتري 

کتـب و رسـل او و روز   ، مالئکه، آیات، صفات، علم شهودي برهانی به خداوند، ولی است
هرگز قابل محو و زوال و فراموشـی نخواهـد بـود. وي همچنـین     و این علم ، آخرت است

امـا ظهـور   ، معتقد است که اگرچه ظهور کرامات و خوارق عادات به دست ولی جایز است
آن شـخص ولـی   ، شود تا با وجود آن در هر کسی این امور از شرایط والیت محسوب نمی

گاهی خوارق عادات از غیر  ،او ةبه عقید، چه ؛والیت شخص انکار گردد، باشد و با عدمش
  9شود. اولیا نیز صادر می

  امامت ةنظري .۲
و مواضـع   گردیـد وحی و معجزات اشـاره  ، پیرامون نبوت مالصدرابه رأي ، در بحث نبوت

میـان  ، صـدرا که در حکمـت   شد. نیز اشاره روشن شدفلسفی مختلف وي در این مباحث 
ین سـبب بـود کـه پـیش از بیـان رأي      هاي بسیاري است و به همـ  امام و ولی مشابهت، نبی
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نخست ، در این مرحله گزارش گردید.آراي او در باب نبوت ، پیرامون امامت صدرالمتألهین
به نظـر او در بـاب وجـوب    ، به برخی از فواید وجودي امام بر طبق عقیده وي و پس از آن

بـه مهـدویت    رأي او را در بـاب اعتقـاد  ، و در آخـر  شودل پیرامون آن اشاره ئامامت و مسا
  .گردد می بررسی

  فوايد وجودي امام .۲ـ۱
تعـداد دیگـري از    صـدرالمتألهین اظهار نمـودیم کـه   ، تر در پایان بحث از اوصاف نبی پیش

و تفصیل آن را به این بخش احاله ، کند بیان می شرح اصول الکافیاوصاف نبی و امام را در 
به اشتراك آنها در نبی و امام ، در ذکر این اوصاف مالصدراگوییم که اگرچه  کردیم. حال می

بهتر آن دیدیم که این اوصاف را تحت ، اما با توجه به هدفمان در این مقاله، کند تصریح می
در این بخش مورد بررسی قرار دهیم. مطلب دیگر آن است کـه   »عنوان فواید وجودي امام«

مطـرح   مالصـدرا ي فلسـفی پـیش از   هـا  این اوصاف اگرچه به نحوي گذرا و مبهم در نظام
ایـن اوصـاف بـه طـور     ، اوالً، مالصدراتوانیم بگوییم که در فلسفه  ت میئاما به جر، اند شده

به طور دقیقـی از ایـن اوصـاف بـراي اقامـه بـراهین        مالصدرا، ثانیاً ؛اند تري بیان شده واضح
چنین با مداقه ت. همامام حاضر استفاده کرده اس وجوب وجود امام و نیز ضرورت اعتقاد به

به این حقیقت خواهیم رسید که توفیـق وي در اثبـات   ، صدرالمتألهیندر این بخش از آراي 
مگـر از  ، حاصل نیامده است، وجوب وجود امام و نشان دادن ضرورت اعتقاد به امام حاضر

انـد.   در پـیش روي او گسـترده   طریق افق وسیعی که روایـات مـأثور از امامـان معصـوم    
شـهید بـودن بـر    ، چون حجت بودن براي خلقهماوصافی ، شرح اصول الکافیدر  امالصدر

هادي بـودن و ولـی امـر و خـازن علـم بـودن را از اوصـاف و خصـایص ائمـه          ، امت تابع
تـوان بـه دو    در خواهیم یافت که این اوصاف را مـی ، نیک بنگریم چنانچهاما  10شمرد. برمی

  وصف یا فایده تشریعی و تکوینی فرو کاست.
کند. او  او را حجت خداوند بر خلق معرفی می، وي براي بیان فایده تشریعی وجود امام

امام را حجت باطنی ، »ان الحجه ال تقوم هللا علی خلقه اال بامام«در شرح حدیث اول از باب 
 :چنین اسـت ، کند بن جعفر نقل می از امام موسی داوود الرقیخواند. متن این حدیث که  می

در شـرح   مالصـدرا  11».تا شناخته شود، خلقش برپا نگردد جز به وجود امامحجت خدا بر «
یکی حجت ظاهري و دیگـري حجـت    :کند که حجت بر دو قسم است این حدیث بیان می

همان نور قدسی و برهان عرشی است که بر قلب برخـی  ، او ةحجت باطنی به عقید. باطنی
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و معـاد و طریـق     ل به احوال مبـدأ آن شخص کام، کند و توسط آن از افراد خاص تجلی می
و  گردد. اما حجـت ظـاهري همـان انبیـا     از عذاب روز قیامت آگاه می ياهللا و دور  قرب الی

آدمیان جز عده بسـیار شـاذ و قلیلـی از آنهـا بـه حجـت       ، مالصدرا ةهستند. به عقید ائمه
داري از انبیـا  بر اند که توسط اطاعت و فرمان د و محتاج حجت ظاهرينگرد باطنی نایل نمی

 12گردنـد.  راه وصول به او و نجات از عذاب اخروي نایـل مـی  ، تعالی و ائمه به شناخت حق
کند و بر  مالصدرا در اینجا بر فایده تشریعی وجود امام تأکید می، شود که مالحظه می چنان

هشـتم و  ، هفـتم ، ششـم ، پنجم، دوم، هاي اول اساس همین فایده وجودي است که استدالل
ر وجوب وجود امام (که پس از این بیان خواهند شد) و نیز اسـتدالل وجـوب بعثـت    نهم ب

  کند. انبیا را اقامه می
ان الحجـه ال  «فایده تکوینی امام را در شرح خود بر حدیث چهارم از باب ، مالصدرااما 

 از امـام جعفـر   ابان بـن تغلـب  کند. متن این حدیث که  بیان می» بامام تقوم هللا علی خلقه اال
باشد و بعـد   حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق می«چنین است: ، کند نقل می صادق

کننـد   الناس که گمان می در شرح این حدیث از قول عوام صدرالمتألهین13».از خلق هم باشد
انتقـاد کـرده و ایـن قـول را تمـام      ، انـد  آفریده شده، انبیا و ائمه فقط براي هدایت خلق خدا

و ، است که غرض از آفرینش انبیا و اولیا چیزي است غیر از اصالح خلـق  داند و بر آن نمی
ی از نظریـه خـود   یـ هاست. او در تبیین فلسـفی چنـین رأ   آن واسطه در ایجاد خلق بودن آن

یکـی وجـود    :کند که وجود بر دو قسم است گیرد و بیان می پیرامون وجود رابطی کمک می
یره. وجود فی نفسه لغیره یا همان وجود رابطی فی نفسه لنفسه و دیگري وجود فی نفسه لغ

ها براي موضوعاتشان است جود فی نفسه آنها، همان وجود آنمثل وجود اعراض است که و
رونـد. امـا    ها نیز از میان میاز میان رفتن موضوعات، اعراض آن و به همین دلیل است که با

، ون نفوس ناطقه انسـانی ولی گاهی همچ، وجود فی نفسه لنفسه است، وجود جواهر مفارق
داراي وجـود  ، از یـک طـرف  ، که نفوس ناطقـه  اي گونهبه ، شوند واجد وجود نسبی هم می

وجـودي لغیـره دارنـد کـه     ، لنفسه هستند که همان وجود حقیقی آنهاست و از سوي دیگـر 
، بـه هنگـام قطـع تعلـق نفـس از بـدن      ، همان وجودشان براي ابدان جسمانی است. بنابراین

خواهد ماند. بـه   اش همچنان باقی اما وجود حقیقی، گردد منتفی می، بودن نفس اگرچه نفس
ها بـراي  ن است؛ بدین صورت که حجت بودن آنوجود انبیا و اولیا نیز چنی، مالصدرا عقیدة
نان نیز حجت بـر خلـق نخواهنـد    یا، اگر خلقی نباشد، وجود نسبی آنهاست. بنابراین، خلق
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شود،  نیز زایل، اي در ایجاد خلق ود حقیقی آنها به عنوان واسطهآید که وج اما الزم نمی، بود
از  پـیش امامـان  ، مالصـدرا  ةاالبد باقی خواهد بود. پس به عقیـد  بلکه وجود حقیقی آنها الی

از ، وجـود دارنـد   نیـز  بعد خلق اند؛ ن حیث که واسطه در ایجاد خلقاز آ، خلق وجود دارند
و همراه بـا  ، شوند که از غایاتی هستند که تمام جسمانیات به سوي آنها منتهی می حیثاین 

که براي ایشان حجت هستند و به واسطه نور آنهاسـت کـه    حیثخلق موجود هستند از آن 
  14گردند. مردم به سوي حق هدایت می

نهـد. بـر همـین     میان فایده تشریعی و فایده تکوینی امام فرق می مالصدرا، بدین ترتیب
بیانگر فایده تکوینی امام است و وجود همـراه بـا   ، وجود قبل و بعد از خلق بودن امام، مبنا

بر مبناي وجـود قبـل از خلـق     صدرالمتألهینحاکی از فایده تشریعی اوست. ، خلق بودن او
کند و بر اساس وجـود پـس از خلـق     ام را اقامه میاستدالل چهارم بر وجوب وجود ام، امام
به طور ، این دو استدالل . در ادامۀنماید استدالل سوم بر وجوب وجود امام را طرح می، امام

  د گرفت.نمفصل مورد بررسی قرار خواه

  وجوب وجود امام در هر زمان .۲ـ۲
 ت بودن نبی اکرمله خاتم نبوئاز مطالب گذشته درباره شباهت میان امامت و نبوت و مس
تـوانیم همـان برهـان مفصـل      می، و ادامه دایره نبوت از رهگذر وجود یک امام در هر عصر

در نظـر  ، دلیلی براي اثبات وجوب وجود امام، را در اثبات وجوب بعثت انبیا صدرالمتألهین
در  صـدرالمتألهین که در گزارش خـود از اسـتدالل    گونههمان ، وي بدانیم. به عبارت دیگر

نیاز مردم به نبی به عنوان واسطه میان خلق و خدا همـواره  ، اثبات وجوب بعثت بیان کردیم
بر خداونـد  ، اي و فواید حاصل از آن باقی است و با توجه به خیر بودن وجود چنین واسطه

خلیفه خداوند در زمین و ، واجب خواهد بود که در هر عصري شخصی به عنوان فرد کامل
پیرامـون   صدرالمتألهینکه در بیان رأي  دا وجود داشته باشد. نیز چنانواسطه میان خلق و خ

شنود و به  بیند و نه کالم او را می ملک وحی را نه می، چه این فردخاتمیت بیان کردیم، اگر
شود و بدون آگاهی  اما مخاطب الهام واقع می، صاحب شریعتی هم نخواهد بود، همین دلیل

شود و توسط آن به عنوان  نور علم در دلش متجلی می، هیاز سبب و عامل معطی معارف ال
  پردازد. به هدایت مردم می ـ نه نبی ـ امام

بـه روشـنی از مواضـع او    ، دیـدیم  مالصـدرا که در بررسی نظریه نبوت  چنان، این نتیجه
هـاي مسـتقلی را در    اسـتدالل  صدرالمتألهین، آید. عالوه بر این پیرامون نبوت و والیت برمی
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بـه بیـان   در ذیل، که ، کند بیان می شرح اصول الکافیدر ، وجوب امامت در هر زمانیاثبات 
  آنها خواهیم پرداخت.

مالصدرا این اسـتدالل را در تفسـیر حـدیث     . استدالل اول بر وجوب وجود امام:2ـ2ـ1
تمثیلـی را کـه   ، کند. وي نخست به عنوان مقدمه بیان می» االضطرار الی الحجه«سوم از باب 

اگـر میـان معلومـات حاصـل از حـواس       به این صـورت:  ؛کند تن حدیث آمده ذکر میدر م
، و این موجب بروز شک در صحت و صدق ایـن معلومـات گـردد   ، اختالف باشد، گانه پنج

شک را از میان بـرده و حـق را معلـوم    ، ها را دفع کرده اختالف، قلب به عنوان حکَم و امام
مصـلحت  ، لب براي رفـع تعـارض میـان اعضـاي حسـی     که وجود ق رو   دارد. پس از آن می

، بر همین قیاس، خداوند هم در ایجاد قلب براي انسان اهمال نورزیده است. بنابراین، است
شک و تردید یـا  ، وجود امامی براي امت اسالمی که مردم به هنگام به وجود آمدن اختالف

هـر  ، دیگر سوياست. از نیز خیر و مصلحت ، حوادث و وقایع مهم به نزد وي رجوع کنند
آن چیـز  ، فعلـی اسـت  ، آنکـه علـم او   دلیـل بـه  ، خیر و مصلحت بداند، آنچه را که خداوند
که از  چنان 15گردد. پس نصب امام در هر زمانی واجب و ضروري است. بالضروره ایجاد می

آید، این استدالل همان مقدمه پنجم استدالل بـر وجـوب بعثـت     بررسی مطالب این استدالل برمی
انبیاست، با این تفاوت که در اینجا، مراد فقط اثبات وجود امـام اسـت، ولـی در هـر دو موضـع،      
 چیزي که عامل وجوب وجود نبی (در مقدمه پنجم استدالل بر وجوب بعثـت) و امـام (در  

  شود، همان نیاز مردم به حاکمی متصرف و مجري احکام است. میاستدالل حاضر) 
از بـاب  صدرالمتألهین در شرح حـدیث اول   . استدالل دوم بر وجوب وجود امام:2-2-2

، همان استدالل متکلمان امامیه را بـر وجـوب وجـود امـام مطـرح      »ان االرض ال تخلو من حجه«
داوند بر بندگان است؛ زیـرا بـا وجـود امـام     کند؛ بدین ترتیب که نصب امام لطفی از جانب خ می

شـود. از   شان به واجبات بیشتر مـی  دوري مردم از امور قبیح و نزدیکی، قاهر به عنوان رئیس
  16واجب است.، پس نصب امام بر خدا ؛فعل لطف بر خداوند واجب است، دیگر سوي
م از بـاب  در شرح حدیث ده صدرالمتألهین. استدالل سوم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ3

کند  استداللی دیگر بر محال بودن خلو زمان از امام مطرح می، »ان االرض التخلو من حجه«
  که مبتنی بر اصل مراتب مختلف وجود است.

تقریر استدالل بدین صورت اسـت کـه خداونـد موجـودات را بـر مراتـب مختلـف از        
خلق نمـوده اسـت و اراده کـرده تـا هریـک از مراتـب بـه        ، ترین آن باالترین مرتبه تا پایین
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غایت براي مرتبه ، اعلی و اشرف ۀهر مرتب، ترقی نماید. بدین ترتیب، اي باالتر از خود مرتبه
وان یوصول به ح، غایت زمین رسیدن به نبات است و غایت نبات، تر خواهد بود. پس پایین

ت انسان نیل بـه مرتبـه امامـت یـا     یغادن به مقام انسان است و یوان درصدد رسیاست و ح
پس ، نیل به مقام امامت است، باشد. چون واالترین غایت مقصود همان مقام انسان کامل می

درصدد رسیدن به مقام امام اسـت  ، ستآن اتوان به این نتیجه رسید که زمین و آنچه در  می
 شـیئی ر آنچه بـراي  ه، دیگر سوياند. از  خلق نشده، ن مقصودیو این موجودات جز براي ا

آن شیء نخستین هم نخواهد بـود. پـس   ، تا زمانی که آن شیء نباشد، دیگر خلق شده باشد
اگر زمانی از امام خالی ، اند چون براي نیل به مقام امام خلق شدهآن است، زمین و آنچه در 

ن در ایـ  مالصـدرا  17گـردد.  رود و نـابود مـی   از میـان مـی  ، باشد و امامی وجود نداشته باشد
کند که بـه چـه علـت اگـر امـامی       دهد و به صراحت بیان نمی استدالل توضیح بیشتري نمی

رسـد آن اسـت    رود. اما چیزي که به نظر ما می از میان می، ستآن ازمین و آنچه در ، نباشد
کند، امام به عنـوان مرتبـه اعلـی، علـت      گونه که مالصدرا در این استدالل بیان می  که همان

اي امام موجود نباشـد،   تب مادون خود است. پس اگر فرض شود که در زمانهغایی براي مرا
این فرض مستلزم این خواهد بود که براي مراتب مادون امام هم علت غایی نباشد و چـون  
علت غایی به عنوان یکی از اجزاي علت تامه موجود نباشد، پـس علـت تامـه هـم محقـق      

 مالصـدرا اي علت تامه باقی است، نابود خواهـد شـد.   بود، در نتیجه، معلول هم که به بق نخواهد
چنانچـه امـام از زمـین برگرفتـه     »(ان االرض ال تخلو من حجه«در شرح حدیث دوازدهم از باب 

نقـل   از امام محمـدباقر  ابن ابی هراسهکه  18 )که دریا شود، زمین با اهلش مضطرب گردد، چنان
نویسد: این حدیث بر درسـتی آنچـه    کند و در شرح آن می نماید، نیز به همین مطلب اشاره می می

کند که وجود نبی و امام صرفاً بدین نحو نیست که مـردم در اصـالح    پیشتر ذکر کردیم، داللت می
ام دین و دنیایشان به او محتاج باشند، اگرچه این امري است که ضرورتاً مترتب بر وجود ام

نبی است، بلکه زمین و هرکه در آن است، به وجود امام یا نبی قائم است؛ چراکـه وجـود    و
امام، براي وجود زمین و هرکه در آن است، علت غایی است. پس زمین و هرکـه در   نبی یا

  19ماند. جز به واسطه وجود انسان کامل، حتی یک لحظه هم برپا نمی آن است،
، مطلبی را که تا حد زیادي به بیان فوق شباهت دارد غیبال مفاتیحوي همچنین در کتاب 

را در رأس اجنـاس و   ولی و در نهایت نبی اکرم، مطرح کرده است. در آنجا نیز وي امام
دارد که چون مقصود از خلق جنس رسیدن به نوع خـاص و   دهد و بیان می اصناف قرار می
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صـنف رسـیدن بـه شـخص     مقصود از خلق نوع رسیدن به صنف خاص و مقصود از خلق 
دن بـه شـخص   یرسـ ، اجناس و انواع و اصناف ینش تمامیپس مقصود از آفر، خاص است

امـام و در نهایـت   ، توانـد نبـی   است که مشمول رحمت الهی است؛ این شخص می یخاص
عـالم  ، توان چنین استنباط کرد که اگر زمانی از این بیان هم می، بنابراین 20ن باشد.یالنبی خاتم

معنی و عبث خواهـد   کل آفرینش بی، خالی باشد)، امام و شخص کامل(د مقصود از این فر
  امري ممتنع خواهد بود.، بر حکمت خداي تعالی بود و این امر بنا

در شرح حدیث اول از باب  صدرالمتألهین. استدالل چهارم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ4
استداللی دیگـر بـر امتنـاع خلـو      »انه لولم یکن فی االرض اال رجالن لکان احدهما الحجه«

  کند. زمانه از امام و مبتنی بر قاعده امکان اشرف بیان می
در مراتب مختلف از خداونـد  ، تقریر استدالل بدین نحو است که موجودات عالم وجود

تـرین مراتـب    شود و تـا پـایین   از مرتبه اشرف و اعلی شروع می، اند. این مراتب صادر شده
تر از خـود، و بـه سـبب اینکـه      براین، هر مرتبه اشرف، متقدم است بر مرتبه پایینیابد. بنا میادامه 

میان این مراتب، نسبت علیت و سببیت برقرار است، مرتبه ادنی به وجود نخواهد آمد، مگر پـس  
از اینکه مرتبه اشرف موجود شود. بنابراین، مرتبه انسان و باالتر از آن مرتبه انسـان کامـل و امـام،    

باشد و علت براي زمین و زمینیـان اسـت.    بر زمین و آنچه در زمین است، مقدم می بالذات
  21.بدین ترتیب، اگر زمانی امام موجود نباشد، زمین که معلول اوست هم باقی نخواهد ماند پس

فقـط  ، کند که قاعده امکان اشرف پس از بیان این استدالل اشکالی را مطرح می مالصدرا
وگرنه در عـالم مـاده بـه    ، جاري است، جرد از ماده و استعداد هستندعیات که مادر عالم ابد

مانع خارجی یا فقـدان اسـتعداد    سببشود که ممکن اشرفی به  گاه می، وجود استعداد دلیل
شود که سخن مـا در ایـن    در پاسخ به این اشکال متذکر می مالصدراموجود نگردد. ، خاص

، فلک و... است و حکم انواع و طبایع کلی، چون انسانهمموضع در باب نوع و طبایع کلی 
 :افزایـد  سـپس مـی   مالصـدرا حکم ابداعیات است و ذاتاً به استعداد خاصی نیازمند نیستند. 

کـه  سـتدالل شـما درسـت نخواهـد بـود؛ چرا     ا، بسا اشکال کنند و بگویند که با این بیان چه
حجت و غیرحجت و امام و رعیت همه افراد یک نـوع خـاص هسـتند و بـر هـم تقـدم و       

توان از وجود مراتب اخس به وجود مرتبه اشرف کـه   تأخري نخواهند داشت. بنابراین، دیگر نمی
کند که حجـت و غیرحجـت    در پاسخ به اشکال دوم ذکر می مالصدراهمان حجت باشد، پی برد. 

ظ نشئه مادي و بدنی است که تحت یک نـوع واحـد قـرار دارنـد، امـا بـه       و نبی و غیرنبی به لحا
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شماري قرار دارند، تـا جـایی کـه نسـبت نـوع       ها تحت انواع بی لحاظ نشئه روحانی، انسان
هاي دیگر، مثل نسبت نوع انسان است به حیوانات. بنابراین، بـه عقیـدة    نوع انسان حجت به

  22.غیرحجت نیز، جاري خواهد بود قاعده در باب موضع حجت و مالصدرا، این
از سـوره   25مالصدرا در ذیـل تفسـیر آیـه    . استدالل پنجم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ5

آورد که این مطلب را  ها توسط انبیا و اولیا می مطلبی را پیرامون لزوم هدایت انسان »حدید«
ب وجود امام در توان استداللی بر وجوب بعثت انبیا دانست و هم استداللی بر وجو هم می

 ؛آگـاهی از حقـایق امـور   ، اول :کند که کمال انسان در دو چیز اسـت  هر زمانی. وي بیان می
در آغـاز  ، اتصاف به صفات حسنه و دوري از امور سیئه. وي بـر آن اسـت کـه انسـان    ، دوم

 لیـ ن کمـاالت نا یافت ایو تنها کسانی به در، بهره است از این کماالت بی، خلقت و تولدش
نـد. از  یکسب نما» الهام«ا ی» یوح«ق یباشند و امور را از طر یض الهیند که متصل به فیآ می

استکمال ، که به عالم ملکوت متصل نیستند یکسان یعن، یگرید يها انسان يبرا، گرید سوي
مگر به واسطه وجود انبیـا و اولیـا کـه    ، میسر نخواهد بود، و استرشاد به سوي طریق نجات

اي وجود  نبی یا ولی، باید در هر زمانی، اند. بنابراین خداوند اخذ نموده کماالت را از جانب
  23هدایت نمایند.، داشته باشد که مردم را به سوي کسب کماالت و راه نجات

از باب صدرالمتألهین، در شرح حدیث دوم . استدالل ششم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ6
 :کند آورد. وي بیان می وجوب امامت می دلیلی دیگر بر اثبات »ان االرض التخلو من حجه«

ن یـ زیـادت و نقصـانی در د  مصون نیستند، ممکن اسـت  که از خطا و اشتباه  رو  مردم از آن
ل یو آن نقصان را تکم ادت را برگرداندین زیباشد که ا ید امامیبا، نید آورند. بنابرایخدا پد

شاید بدین نحو اشکال شود که عقل  :کند پس از بیان این استدالل اضافه می مالصدراد. ینما
مصـون  ، از خطـا و اشـتباه  ، معیاري است که اگـر مـردم آن را بـه کـار گیرنـد     ، و فکر آدمی

پس در این صورت دیگر نیازي به امام نخواهـد بـود. وي در پاسـخ ایـن اشـکال      ، مانند می
آن را ، اناما در بسـیاري از مواقـع حتـی متفکـر    ، اگرچه چنین معیاري وجود دارد :گوید می

دهد. او براي نمونـه از آراي ضـد و    کنند و خطاهاي زیادي در آرائشان رخ می مراعات نمی
شود که اگر ایـن   کند و متذکر می یاد می، له حدوث و قدوم عالمئنقیض فالسفه پیرامون مس

شـد.   واقـع نمـی  ، هرگز این چنین خطاهـایی در نظریـات آنهـا   ، کافی بود، یعنی عقل، معیار
همچنین براي تکمیـل رأي خـود در ایـن بـاب بـه مطلبـی دیگـر اشـاره کـرده و           مالصدرا

خارج از حوزه فکر و تأمل است و بـراي شـناخت آنهـا بـه     ، برخی از اسرار دین :گوید می
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شود. پس در باب چنین اسـراري از   نیاز می، امري وراي عقل که همان والیت و نبوت باشد
  24ید.آ کار چندانی برنمی، معیار عقل و فکر

از باب صدرالمتألهین در شرح حدیث پنجم . استدالل هفتم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ7
کنـد. مـتن    نیز استدالل دیگري بر وجوب وجود امام اقامه می »ان االرض التخلو من حجه«

خدا زمـین  «چنین است:  از امام محمدباقر یا امام جعفرصادق بصیر  ابیحدیث به روایت 
وي بیان 25».شد حق از باطل تشخیص داده نمی، کرد گذارد و اگر چنین نمیرا بدون عالم وان

عالم ربانی است که علم خود را از طریق وحـی  ، در این حدیث» عالم«کند که منظور از  می
اگر جهان هم زیـر و زبـر شـود    سبب، و بدین ، و الهام به نحو لدنی از خداوند گرفته است

احتمال بروز شک ، وي او ایجاد نخواهد شد. اما به عقیدةاي شک و تردید در دل  هرگز ذره
وجـود دارد.  ، در دل عالمی که علم خود را بـه نحـو سـمعی از روایـات اخـذ کـرده اسـت       

اي از چنین عالم ربـانی کـه نبـی     اگر زمانه :کند استدالل می، پس از بیان این مقدمه مالصدرا
، ري که عقل بشر از درك آن عاجز استدیگر حق از باطل در امو، خالی باشد، یا امام است

اي وجود داشته باشد تا به یاري علـم   شود. پس باید در هر زمانی امام یا نبی باز شناخته نمی
  26حق از باطل شناخته گردد.، لدنی و به نور وحی و الهام او

ان «باب مالصدرا در شرح حدیث ششم از . استدالل هشتم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ8
کند. وي با تأکید بـر   استداللی دیگر بر وجوب وجود امام ذکر می »تخلو من حجهاالرض ال

، ضرورت وجود امام در نظام دین و دنیا و نیاز مردم به امامی که مـردم از او اطاعـت کننـد   
هـا بـه غـذا و پوشـاك و امـور دیگـر       تر از نیاز آن به امام بسیار مهمکند که نیاز مردم  بیان می

 :آیـد  یکی از این سه تالی الزم می، اي را بدون امام باقی گذارد زمانه، ونداست. پس اگر خدا
یا بر خلق و ایجاد امامی در آن زمانـه  ، یا آنکه خداوند به چنین نیازي در انسان عالم نیست

که هر سه این تـوالی باطـل    رو ورزد. لیکن از آن بخل می، قادر نیست یا در انجام این فعل
  27کند. اي را خالی از امام رها نمی هیچ زمانه، شود که خداوند ینتیجه گرفته م، است
ان «بـاب  مالصدرا در شرح حدیث هشـتم از  . استدالل نهم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ9

کند. مـتن   ذکر می، نیز دلیلی دیگر بر اثبات وجود امام در هر زمان »االرض التخلو من حجه
تـر از آن   خدا برتـر و بـزرگ  «چنین است:  از امام جعفرصادق بصیر ابی حدیث به روایت 

دارد که امام در این حـدیث اعـم    وي اظهار می 28»امام عادل واگذار. است که زمین را بدون
، است از رسول و جانشین رسول. او از طریق بیـان معنـاي حجـت بـودن امـام یـا رسـول       
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دن امام یا رسول آن است که با وجـود  حجت بو، کند. به عقیده او استدالل خود را اقامه می
، اگر امام یا رسولی وجود نداشـته باشـد  ، شناسند. بدین ترتیب خالق خود را می، مردم، آنها

سـند، کیفیـت انجـام    شنا خالق خود را نخواهند شناخت و چون خـالق خـود را نمـی   ، مردم
هـا را از خداونـد دور   کند و احراز از اموري که آن ها را به خداوند نزدیک میاموري را که آن

ف  که تکلیف فرع شـ  رو از آن، نخواهند دانست. بنابراین، کند می بـه   ناخت مکلّـف و مکلـَّ
د و سقوط تکلیـف خـود موجـب    از این چنین مردمی ساقط خواهد بو، پس تکلیف، است

شود. پس نه استحقاق ثـواب خواهنـد    به مرتبه بهایم می شانها از انسانیت و ورودخروج آن
، بایـد در هـر زمـانی   ، براي احتراز از این تالی فاسـد ، نه استحقاق عقاب. در نتیجه داشت و

  29امامی وجود داشته باشد.
، فـوق هـاي   مالصـدرا عـالوه بـر اسـتدالل    . استدالل دهم بر وجوب وجود امام: 2ـ2ـ10

و مطابق  بر اعتقاد شیعه امامیه آورد. ما بنا استداللی نقلی نیز بر اثبات امامت ائمه اثناعشر می
بر اینکه امامان پـس  مبنی ، کند در باب امامت امامان اثناعشر بیان می مالصدرابا احادیثی که 
این مطلب را به عنوان اسـتداللی از  ، دوازده نفرند، تا زمان رسیدن قیامت، از رسول اکرم
  در این بخش ذکر خواهیم نمود.، در باب وجوب وجود امام در هر زمانی صدرالمتألهین

اول اینکـه تعـداد    :رسـاند  مطلب دیگر آن است که این استدالل دو امر را به اثبـات مـی  
دوم  ؛ن امامان نخواهد بودیام قیامت زمانی بدون یکی از ایباشد و تا ق دوازده تن می ائمه

ایـن اسـتدالل    مالصدراباشد.  می همان مهدي، محمد قائم آل، اینکه امام دوازدهم
کنـد.   ذکـر مـی   »ان االرض التخلو من حجه«بر حدیث سوم از باب الل شرح خود را در خ

اثبـات محـال بـودن     بـراي در اینجا درصدد است تا ، وي براي تأکید و ایضاح شواهد عقلی
از طریق اهل سنت و شیعه نقل کند  روایات متعددي را از نبی اکرم، خلو زمان از حجت

معنی بـه حـد تـواتر     لحاظاما از ، ختلفندکه این احادیث اگرچه به نظر وي از لحاظ الفاظ م
بـه عنـوان مقدمـه     مالصـدرا به برخی از آن دسته از احادیـث نبـوي کـه    در ذیل،  رسند. می

  :شود اشاره می، استدالل خود آورده است
و اسـالم  ، همـواره بـه ایشـان راسـت و اسـتوار     ، این دین تا زمانی که قیامت برپا شود«

قرار داد و آن قول خداي  عالی امامت را در نسل حسینراست و مستقیم مانَد. و خداي ت
بعـد مـن دوازده امیـر    )» «28:(زخرف َ جعلَها کَلمه باقیه فی عقبِهعزّوجلّ است که فرمود: و

امـر مـردم   » «این امر در قریش باقی خواهد ماند تا زمانی که از ایشان دو تن مانَـد. » «است.
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ایـن دیـن تمـام    ». «زمانی که والیت اینان به دوازده مرد واگذار باشـد تا ، همواره انجام گیرد
، همـواره تـا دوازده خلیفـه   ، این دیـن » «.نخواهد بود تا وقتی که دوازده خلیفه بر آن بگذرد

این دین همواره تا زمانی که قیامت برپا شود و دوازده خلیفه کـه همـه   » «.عزیز و منیع باشد
شمار خلفـاي بعـد مـن بـه عـدد      » «.ر پا و قائم باقی خواهند ماندب، بر آن باشد، اند از قریش

اسرائیل هستند و نـه   یبه عدد نقباي بن، ائمه بعد من از عترت من» «اسرائیل است. نقباي بنی
ن [فـرد از  اند که خداوند علم و فهم مرا به ایشان اعطا کرده است و نهمی تن از نسل حسین

را از قسـط و  زمین ، است از اوالد فاطمه، عترت منمهدي از « »آنان] مهدي ایشان است.
دنیا نخواهد گذشـت تـا مـردي از    » «.چنان که از ظلم و جور پر بودعدل پرخواهد کرد، هم

جـز  ، اگـر از دنیـا  « و». بر عرب حکومت کنـد ، اهلبیت من که اسم او همانند اسم من است
تا مردي از من یـا اهـل بیـت     خداوند آن روز را به قدري طوالنی کند، یک روز باقی نماند

زمین را از قسط و عـدل پرکنـد،    در آن روز برخیزد و، من که اسمش همانند اسم من است
  »نان که از ظلم و جور پر بود.همچ

کـه ایـن    الطیبـی شـارح المشـکوه    پس از ذکر این احادیث در رد سـخن   صدرالمتألهین
تـوان آن را   کند کـه مـی   طلبی را ذکر میداند، م اختصاص خالفت به قریش میاحادیث را دال بر 

نویسـد: کسـی کـه در     به عنوان نتیجه استدالل نقلی وي بر وجـوب وجـود امـام دانسـت. او مـی     
داند که این نصوص که صحتشان متواتر اسـت، بـر    عقلش آفتی و بر بصیرتش غشاوتی نباشد، می

انـد؛   امـام و همگـی از قـریش    بعـد از او، دوازده  اکـرم   این امر داللت دارند که جانشینان نبـی 
توسط اینان دین بر پا گردد و تا قیام قیامت برقرار ماند این عدد و این وصف جز در ائمـه شـیعه   

گردد که زمـین از حـالی    امامیه وجود ندارد و اینان همان اوصیا و جانشینان هستند. پس ثابت می
از آن ، مالصـدرا ، بـدین ترتیـب   30باشـد.  به حالی برنگردد جز آنکه بـراي خـدا در آن حجتـی   

الزمـان دوازده امـام از    بایـد تـا آخـر   ، طبق این نصوص متواتر گیرد که بر احادیث نتیجه می
  بر مردم والیت داشته باشند و هیچ عصري خالی از امام نماند. اهلبیت پیامبر اکرم

  اعتقاد به مهدويت .۳
امامـت و بـه ویـژه    ، والیـت ، بـوت در بـاب ن  صدرالمتألهیني أپیرامون ر، از مباحث پیشین

بـر احادیـث    بنـا ، وجوب وجود امام در هر زمان و نیز موضع وي پیرامون ائمه شیعه امامیه
، شـود. در ایـن بخـش    معلوم می به روشنی قول وي در باب اعتقاد به امام عصر، نبوي
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 کنیم و به دفـاع وي از غیبـت امـام    میاشاره  نخست به طرح آراي وي پیرامون مهدي
  پردازیم. می، دوازدهم و رد اشکالی که بر وجود این امام مطرح شده

  در باب امام دوازدهم .۳ـ۱
به این مطلب پیرامـون امـام دوازدهـم اشـاره      »حدید«سوره  27در تفسیر آیه  المتألهین صدر

تـا زمـان نبـی     و آل ابـراهیم ، نـوح ، کند که سنت الهی همواره از آغـاز از طریـق آدم   می
از طریق والیت که همان بـاطن نبـوت اسـت تـا     ، و پس از ختم نبوت، ي بودهجار اکرم

عـالم هرگـز از حامـل    ، کند که به همین جهت روز قیامت جاري خواهد بود. وي اظهار می
، صـاحب علـم الهـی   ، ولی خداونـد ، وي ةخالی نخواهد ماند. به عقید، این سنت یعنی ولی

خواه این ولی از جانب مردم مورد اطاعت قرار ، واجد ریاست مطلق در امر دین و دنیاست
حجتـی  ، در هر صورت و در هر زمانی ؛گیرد یا نگیرد و خواه ظاهر و آشکار باشد یا نباشد

که نبوت گونه  همان :کند از جانب خداوند وجود دارد. وي سپس بیان می، الهی حامل سنت
 اوالد نبی اکـرم  رد ازآخرین ف، دور والیت هم با مهدي، خاتمه یافت با نبی اکرم

طـور کـه    همان، کند که همنام رسول اکرم است و با ظهورش زمین را از عدل و قسط پر می
 الکـافی  اصـول  شـرح  وي همچنـین در   31خاتمه خواهد یافت.، از ظلم و جور پر شده است

مطلبی را پیرامـون امـام دوازدهـم     »العقل و الجهل «ذیل شرح حدیث بیست ویکم از کتاب 
خداونـد دسـت   ، چـون قـائم مـا قیـام کنـد     «فرمایـد:   می باقر آنجا که امام محمد ؛وردآ می

خردشـان کامـل   ، پس عقولشان را جمع کنـد و در نتیجـه  ، رحمتش را بر سر بندگان گذارد
امـا  ، است که امروز زنـده  الزمان کند که قائم همان مهدي صاحب وي ذکر می 32».شود

شود. اما از ایـن   نحوي است که ضعیف و بیمار و پیر نمی ها نهان است. وجود او به از دیده
، خـورد  بلکـه او مـی  ، نبایـد چنـین پنداشـت کـه روح وي از بـدنش جداسـت      ، نحو وجود

نویسـد.   نشـیند و مـی   مـی ، رود راه مـی ، ایستد می، کند حرکت می، گوید سخن می، آشامد می
را مثل زندگی حضرت عیسی بـن   کیفیت حیات و زندگانی امام مهدي المتألهین صدر
ضـعف ایمـان و   ، به سـبب قصـور علـم   ، داند و بر آن است که منکران وجود او  می مریم

ورزنـد.   شان از کیفیت این غیبت است که وجود او را انکار یا در آن تردید می کمبود آگاهی
فاق خواهـد  آید که ظهور وي قطعاً ات از اخبار و روایات متعدد و صحیح برمی گوید: می وي

امـام  ، صـدرالمتألهین  ةبـه عقیـد   33افتاد. حتی اگر از دنیا جز یـک روز بـاقی نمانـده باشـد.    
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چنـان کـه در   باطنش نیست و امـور را آن به جهت اینکه حجابی در مقابل چشم  مهدي
اختالف میان علماي علـوم دینـی را برطـرف کـرده و احکـام      ، کند شهود می، علم خداست

عصـر   نیـز هماننـد  در زمان او ، کند. بدین ترتیب حکم واحد بدل میمتعدد و مختلف را به 
  34ماند. تنها یک مذهب باقی می نبی اکرم

  رد اعتراض بر غيبت امام دوازدهم .۳ـ۲
کـه لطـف بـر     روپـس از آن   ؛اشکال شده است که طبق قول امامیه وجود امام لطف اسـت 

که صـرف وجـود امـام لطـف     اما باید گفت ، وجود امام واجب است، خداوند واجب است
امام فقـط  ، بلکه امامی لطف است که تنفیذ احکام و اجراي حدود کند و به بیان بهتر، نیست

ایـن قیـد اخیـر معتقـد     امامیه به وقتی وجودش لطف است که متصرف در امور امت باشد. 
بـه   ،این اشکال به نحو تلـویحی ، شود که مالحظه می دانند. چنان نیستند و آن را واجب نمی

اما امامیـه وجـود   ، ب و غیر متصرف استزدهم اشاره دارد، که وي با آن غایامامت امام دوا
رسـانند. بـه بیـان     وجود و امامت وي را بـه اثبـات مـی   ، دانند و از این طریق او را لطف می

، یعنی امام فقط زمـانی امـام اسـت کـه متصـرف باشـد      ، اگر این اشکال پذیرفته شود، دیگر
  منتفی خواهد بود. امامت مهدي

لطـف  ، آن است که صرف وجـود امـام   المتألهین صدربر تقدیر  بنا، پاسخ متکلمان امامیه
شود از جانب مردم است  خواه متصرف باشد یا نباشد و آنچه مانع از تصرف امام می، است

خـود را  ، ش را ترك کرده و در نتیجـه ا که او را اطاعت نکرده و بر جانش ترساندند و یاري
کند کـه   اضافه می، پس از بیان قول متکلمان مالصدرامحروم ساختند. ، ز لطف تصرف اماما

انـد کـه همـواره بایـد در      حکما و عرفا از قوانین عقلی و آیات قرآنی به این حقیقت رسیده
 ؛تواند نبی و رسول یا امام و وصی باشد زمین حجتی باشد و توسط این حجت است که می

اینـان بـر    :گوید در طول تاریخ جاري بوده است. وي می نبی اکرم تا سنت الهی از آدم
باید امـامی وجـود داشـته باشـد.     ، که خاتم نبوت است اند که پس از نبی اکرم این عقیده

گردد. شـخص امـام داراي    امامت که باطن نبوت است آغاز می، با ختم نبوت، بدین ترتیب
خـواه مـردم    ؛طلق در امـر دیـن و دنیاسـت   علم به کتاب الهی است و واجد مقام ریاست م

تر  که پیش چنان 35او امام و رئیس مطلق است.، خواه نپذیرند، امامت و ریاست او را بپذیرند
اي به این اشـکال   نیز بدون آنکه اشاره »حدید«سوره  27در تفسیر آیه  مالصدرابیان گردید، 
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بـه   جـا از مهـدي  ویـژه در آن کند و به  ا بیان میهمین مطلب ر، و اعتراض داشته باشد
  کند. عنوان یکی از حامالن سنت الهی یاد می

آید که نافذ بودن امـر امـام و متصـرف بـودن او در      برمی المتألهین صدربنابراین، از این سخن 
امور امت، شرط امام بودن امام نیست، بلکه امام، امام است، هـر چنـد کـه هـیچ کـس، امـر او را       

هم، اگرچه به نحو عینی متصرف در امور امـت نیسـت، امـا     موعودامتثال نکند. پس مهدي 
، دو اعتـراض  »حدیـد «از سوره  27همچنین در آخر تفسیر آیه  صدرالمتألهینامام این زمانه است. 

دهـد.   اهل سنت را در عدم پذیرش وجود و امامت امام دوازدهم، مطرح کرده و به آنها پاسخ مـی 
همچـون   مالصـدرا اسـت کـه    عمر طوالنی امـام مهـدي  اعتراض نخست، استعباد آنها از 

عمـر طـوالنی امـام    ، چـون آدم و نـوح  همبا اشاره به افـراد معمـر مشـهور    ، اسالف خود
هـاي   شمارد. اعتراض دوم هم همان اعتراضی است که معموالً در کتـاب  را ممکن می عصر

د به وجود امامی که کسـی را  شود؛ بدین تقریر که اعتقا کالمی امامیه، مطرح شده و پاسخ داده می
اي دربـر نـدارد.    بدو دسترسی نباشد و کسی قادر به پرسیدن مسـائل دینـی از وي نیسـت، فایـده    

کند که صرف معرفت به امامت و ریاسـت و تصـدیق    در پاسخ به این اعتراض اظهار می مالصدرا
امـام مـورد     که حتماً وجود او و اینکه او خلیفه خداوند بر زمین است، منفعت دارد و الزم نیست

کنـد کـه در زمـان حیـات نبـی       مشاهده هم قرار گیرد. وي براي تأکید بر پاسخ خـود، اشـاره مـی   
به وجـود و نبـوت   ، را ببینند بدون اینکه نبی اکرم، اویس قرنیچون همهم برخی  اکرم

مـون  سـپس پیرا ، مالصـدرا اند.  آن حضرت ایمان و اعتراف داشته و از این ایمان منتفع شده
جـابر بـن عبـداهللا    به روایـت   اکرم  حدیثی را از نبی، فایده وجودي حضرت مهدي

او کسـی اسـت کـه خداونـد     «از مهـدي یـاد کـرد و فرمـود:      نبی اکـرم  کند: نقل می انصاري
گشاید و به نحوي از یارانش غایب اسـت کـه جـز     هاي زمین را به دست او می ها و مغرب مشرق

 جـابر » ماننـد.  را با ایمان، امتحان کـرده باشـد، در غیبـت او پایـدار نمـی     آنانی که خداوند قلبشان 
گوید: پس من گفتم: اي رسول خدا، آیا در غیبت او براي شیعه انتفـاعی هسـت؟ پیـامبر فرمـود:     

گیرنـد و از والیـت    آري، سوگند به آن که مرا به حق مبعوث کرد، شیعیان از نور او، روشنی مـی «
رند، همچنان که مردم از خورشید، گرچه آن را ابر فرو پوشیده باشد، بهـره  ب او در غیبتش بهره می

  36»برند. می
بـر ایـن عقیـده اسـت کـه امـام        اکـرم   بنا بـر قـول نبـی   ، صدرالمتألهین، بدین ترتیب

داراي فایده اسـت و از  ، اما وجود او براي مؤمنان و شیعیان، ب استیاگرچه غا عصر
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گردند. وي همچنین در شـرح حـدیث    مند می منتفع و بهره، نور والیت وي در زمان غیبتش
اگـر در زمـین جـز    ( »رض اال رجالن لکان احدهما الحجهاال انه لولم یکن فی«پنجم از باب 
نقـل   از امـام جعفرصـادق   یونس بن یعقـوب که  37)یکی از آنها امام است، دو کس نباشد

گویـد. او در   ب سـخن مـی  یـ غا کند به همین مطلب اشاره کرده و از فایده وجودي امام می
حـال اگـر    ؛هـدایت اسـت  ، کند که صرف وجود امام در هر عصري براي مردم آنجا بیان می

تقصیر از جانب خودشان ، شوند گردند و از نور او روشن نمی مردم از وجود او مهتدي نمی
کـه   حجـابی اسـت   دلیـل کند که این عدم اهتداي مردم به  بیان می مالصدرااست نه از امام. 

اند و اگـر خداونـد بـه رحمـت      میان خود و امام به واسطه غلبه شهوات بر نفوسشان افکنده
  38گردند. مهتدي می، مردم به نور هدایت او، این حجاب را بردارد، خود

  يرگي نتيجه
پیرامون مهدویت و وجوب وجـود امـام در هـر زمـان و      صدرالمتألهینپس از بررسی آراي 

شود کـه   روشن می، هاي وي با نظریات متکلمان و فالسفه دیگر در این باب مقایسه اندیشه
 39در واقع همان اسـتدالل اصـلی متکلمـانی   ، بر اثبات وجوب امامت مالصدرااستدالل دوم 

 44سـینا  ابن 43فارابی، ت. اس 42خواجه نصیرالدین طوسیو  41سیدمرتضی 40شیخ مفید،چون هم
تفاوت اساسی میان نبـوت و امامـت قایـل     مالصدرانیز از آنجا که همچون  45شیخ اشراقو 

استدالل واحدي را براي اثبات وجوب وجود یک نبی یا امام در هـر زمـانی اقامـه    ، اند نبوده
بیاست. بر وجوب بعثت ان صدرالمتألهینهمان مقدمه پنجم استدالل ، اند که در حقیقت کرده

مطلبـی پیرامـون لـزوم    بـه   46االشـراق  حکمـت در آغاز کتاب ، عالوه بر استدالل شیخ اشراق
که با  کند می اشارهاستمرار والیت و وجود یک ولی در هر زمان به عنوان حامل سنت الهی 

مطابقت کامل ، در باب وجود امام دوازدهم به عنوان حامل سنت الهی صدرالمتألهینموضع 
دارد کـه   اکرم  مطلبی پیرامون شأن و عظمت جایگاه نبی47نیز در آثار خود  ادمیردامدارد. 

نیـز در اثبـات لـزوم     میرداماداست. استدالل روایی  مالصدراتا حدي شبیه به استدالل سوم 
بـه نحـو تـام و تمـام مطـابق بـا اسـتدالل دهـم          48، وجود ائمـه اثناعشـر و امـام دوازدهـم    

و مقایسـه آن بـا نظریـات     صدرالمتألهیناست. نتیجه آنکه با مداقه در مواضع  صدرالمتألهین
و  ءشود که موضع وي نـه تنهـا جـامع تمـامی آرا     معلوم می، متکلمان و حکماي سابق بر او

هـاي   بلکه حاوي نکات ظریف و استدالل، هاي این متفکران در باب مهدویت است استدالل
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نهم و همچنین مطالبی اسـت کـه   ، هشتم، هفتم، ششم ،چهارم، چون استدالل اولهمبدیعی 
  در مباحث اعتقاد به مهدویت و رد اعتراض بر غیبت امام دوازدهم در این مقاله ذکر کردیم.

   ______________________________________________  ها نوشت پی
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   ۱۱۹ شه مالصدراينبوت و امامت در اند

  

  منابع
، الـدین الـرازي   الطوسی و قطـب  مع شرح نصیرالدین، االشارات و التنبیهات، بن عبداهللا ابوعلی حسین، سینا ابن

  ق.1379، الحیدري   مطبعه، تهران، الجزء الثالث
  الهیئـه العامـه  ، القاهره، نواتی و سعید زایداالب ق تحقیق، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، الشفاء (الهیات)ـــــ ، 

، اهللا العظمی المرعشی النجفی قم: منشورات مکتبه آیه، م. (افست ایران1960ق/ 1380، لشؤون للمطابع االمیریه
  ق).1404

  م.1985ق/  1405، االولی  الطبعه، داراآلفاق الجدیده، بیروت، نقحه و قدم له ماجد فخري، النجاهـــــ ، 
تحشـیه و مقدمـه   ، تصـحیح ، 3، ج(مجموعه مصـنفات شـیخ اشـراق)   ، پرتونامه، الدین یحیی شهاب، سهروردي

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     ، تهـران ، با مقدمه و تحلیل فرانسوي هـانري کـربن  ، سیدحسین نصر
  .ش 1380، چاپ سوم، فرهنگی

پژوهشگاه علوم ، تهران، و مقدمه هانري کربن تصحیح، 1ج، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، التلویحاتـــــ ، 
  .ش 1380، چاپ سوم، انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشـگاه  ، تهران، تصحیح و مقدمه هانري کربن، 1ج، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، االشراق حکمهـــــ ، 
  .ش 1380، چاپ سوم، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تهـران  ، تصـحیح و مقدمـه هـانري کـربن    ، 2ج، جموعه مصنفات شـیخ اشـراق)  (م، اعتقاد الحکماء فی ـــــ ، 
  .ش 1380، چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تهـران  ، تحشـیه و مقدمـه نجفقلـی حبیبـی    ، تصـحیح ، 4ج، (مجموعه مصنفات شیخ اشـراق) ، اللمحاتـــــ ، 
  .ش 1380، چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مؤسسـه  ، قـم ، تحقیق السید احمد الحسینی، الذخیره فی علم الکالم، بن الحسین القاسم علی ابی، السید المرتضی
  ق. 1411، النشر االسالمی

، دارالقرآن، قم، الجزء الثانی، تحقیق السید احمد الحسینی، الشریف المرتضی رسائل، الحجه فی غیبه  رسالهـــــ ، 
  ق. 1410

  .ش 1374، البیت علیهم السالم لالحیاء التراث مؤسسه آل، قم، تحقیق محمدعلی الحکیم، الغیبه لمقنع فیاـــــ ، 
  ق.1410، الطبعه الثالثه، بیروت مؤسسه االعلمی للمطبوعات، االرشاد، محمد بن محمد بن النعمان، الشیخ المفید

  ق. 1413، العالمی اللفیه الشیخ المفیدالمؤتمر جا،  ، بیتحقیق رضا مختاري، النکت االعتقادیهـــــ ، 
  .ش 1380، چاپ سوم، بیدار، قم، تصحیح محمد خواجوي، 6ج، تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهین

مؤسسـه مطالعـات و   ، تهـران ، به تصحیح محمد خواجوي، شرح اصول الکافی (کتاب العقل و الجهل)ـــــ ، 
  .1366، چاپ اول، تحقیقات فرهنگی

مؤسسـه  ، تهـران ، به تصحیح محمد خواجـوي ، اصول الکافی (کتاب فضل العلم و کتاب الحجه) شرحـــــ ، 



۱۲۰     ۱۳۸۹، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

  .1367، چاپ اول، مطالعات و تحقیقات فرهنگی
بنیـاد  ، تهـران ، تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق داماد، تصحیح، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیهـــــ ، 

  .1382، چاپ اول، حکمت اسالمی صدرا
بنیـاد حکمـت   ، تهـران ، 2ج، نظـري  تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفر شـاه ، تصحیح، المبدأ و المعادـــــ ، 

  .1381، چاپ اول، اسالمی صدرا
بنیـاد  ، تهـران ، اي تحقیق و مقدمـه سـیدمحمد خامنـه   ، تصحیح، المظاهر االلهیه فی اسرار العلوم الکمالیهـــــ ، 

  .1378، چاپ اول، حکمت اسالمی صدرا
مؤسسه مطالعات ، تهران، صححه و قدم له محمد خواجوي، النوري الغیب مع تعلیقات للمولی علی مفاتیحـــــ ، 

  .1363، چاپ اول، انجمن اسالمی حکمت و فلسفه، و تحقیقات فرهنگی
، الهـالل  دار و مکتبـه ، بیروت، قدم له علی بو ملحم، آراء اهل المدینه الفاضلهالفارابی، ابونصر محمدبن محمد، 

1995.  
الجـزء  ، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوي، اصول کافی، ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکلینی الرازي

  ش.1348ق/1389، السالم دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم، قم، االول
  تا. ، بیچاپ سنگی، الرواشح السماویه فی شرح احادیث االمامیه، محمدباقر بن محمد، میرداماد
، تهـران ، توشیهیکو ایزوتسو و ابراهیم دیباجی، سیدعلی موسوي بهبهانی، باهتمام مهدي محقق، القبساتـــــ ، 

  .1374، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
مـع تعلیقـات المـال علـی     ، نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات الجدوي الدعاءـــــ ، 

  .1374، چاپ اول، دفتر نشر میراث مکتوب، هجرت، تهران، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی ،النوري
مرکز النشر ، قم، حققه محمد جواد الحسینی الجاللی، تجرید االعتقاد، ابوجعفرمحمد بن محمد، نصیرالدین طوسی

  ق. 1407، االولی  الطبعه، و مکتب االعالم االسالمی
مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ، تهران، ه اهتمام عبداهللا نورانیب، تلخیص المحصلـــــ ، 

  .1359، چاپ اول، با همکاري دانشگاه تهران
تهران مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مـک  ، به اهتمام عبداهللا نورانی، تلخیص المحصل، رساله االمامهـــــ ، 

  .1359، چاپ اول، تهرانگیل شعبه تهران با همکاري دانشگاه 
انتشـارات دانشـگاه   ، تهـران ، پـژوه  به کوشش محمدتقی دانش، فصول خواجه طوسی و ترجمه تازي آنـــــ ، 

  .1335، تهران


