
 

 

 

 

 

 ؟ستيدر چ يعه و سنيش يتفاوت كالم

يغالمرضا رضائ ?
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 )3(مائده: 

عنوان  كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را به كاملتان ينتان را برايامروز د

 دم. يشما پسند ين برايد

ت بشر تـا  يهدا ياست كه خداوند متعال برا ين آسمانين ديمقدس اسالم، آخرن يد

 يهـا  فرسا و خصـلت  با زحمات طاقت 9اسالم يامبر گراميامت فرستاده است. پيروز ق

سـال) صـدها هـزار     23كوتاه ( يتوانست در زمان يژه ربانيو يها تيو عنا يژه اخالقيو

 د. يت نماين مقدس، هداين دينفر را به ا

به حفـظ وحـدت امـت اسـالم بـر محـور        9سال، دعوت آن حضرت 23ن يهمه ا در

نفـاق   ين حال، پس از درگذشت آن حضرت، بـذرها يز آنان از تفرقه بود. با ايت و پرهيوال

                                                      

 . عضو هيئت علمي گروه كالم و معارف پژوهشكده حج و زيارت.*



36  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

ـ  1»ث افتـراق يحد«شان در يگونه كه ا جوانه زد و همان يو اختالف در امت اسالم ـ يب شيپ  ين

از بسـتر اسـالم سـر بـرآورد و جامعـه       يگونـاگون  ياهـ  ها و نحله ج فرقهينموده بود، به تدر

نه فرق و مـذاهب،  يشده در زم نيتدو يها ن آنها اختالف افتاد. كتابيپراكنده شد و ب ياسالم

 .  دهد يها را نشان م ن فرقهيشمار ا يقت تلخ است و تعداد بين حقيا يايگو

 ن آنهـا يانـدگارتر ن و ميتـر  ه و اهل سنت، مهميعه امامين فرق و مذاهب شيان ايدر م

مسـائل   يا ن، در پارهيد يار در اصول و مبانيبس ين دو مذهب، با وجود همانندياست. ا

ن دو مذهب را بـه لحـاظ   يا يها ن مقاله بر آن است كه تفاوتيز اختالف نظر دارند. اين

 م.يپرداز يه و اهل سنت ميعه اماميف شيست، به تعرخد. نينما ي، بررسياعتقاد

 عهيف شيتعر

بـر  كنـد و   يت مـ يتبع يگريكه از د يرو است. كسيتابع و پ يعه در لغت، به معنايش

ـ يب ين رو مـ ياز ا 2د؛يآ يشمار م عه او بهيكند، ش ياساس دستورات او عمل م م كـه امـام   ين

عة آل يا شـي«ان خواند و فرمود: يان آل ابوسفيعيد را شيزيدر روز عاشورا لشكر  7نيحس

 3....»نيكن لكم ديان ان مل يسف ايب

ز يا فعل نيدر قول  يو توافق و هماهنگ يارينصرت و  ين به معنايعه همچنيواژه ش

 4به كار رفته است.

شـود كـه پـس از رحلـت      يگفته مـ  ي، به كسانيدتيو عق يخيعه در اصطالح تاريش

ن بالفصـل  يفه و جانشـ يرا خل 7يبه سفارش آن حضرت، حضرت عل ،9رسول اكرم
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شـان،  يورزند. از نظـر ا  ياطاعت كرده و به خاندان او عشق ماز او  دانند؛ يآن حضرت م

از نسـل   :و امامـان معصـوم   9امبر اكـرم يم، تنها سخنان پير قرآن كرين و تفسييدر تب

 1ست.ينه حجت نين زميگران در ايت دارد و سخن ديحج 3حضرت زهرا

م شـدند،  يتقسـ ه و... يـ ديه، زيليچون اسماع ييها ها و گروه ان به شاخهيعيدر صدر اسالم ش

ن مقالـه در صـدد   ياست؛ و ا يعه دوازده اماميا شيه يعه اماميعه مصطلح در جهان امروز شياما ش

ـ  ،7يرمؤمنان، علـ يه پس از اميان با اهل سنت است. اماميعين گروه از شيتفاوت ا يبررس ازده ي

ــ   [تا امـام عصـر   7يرا ـ از امام مجتب  3فرزند معصوم آن حضرت از نسل حضرت زهرا

 2كنند. يم يروياند و از آنان پ رفتهيخود پذ يشوايمام و پا

 ف اهل سنتيتعر

 يبه كسان» اهل سنت«در اصطالح، و  3قه و روش است.يطر يسنت در لغت به معنا

داننـد. اهـل    يقه سلف ميو طر 9امبر اكرميره پيرو سنت و سيشود كه خود را پ يگفته م

، »معتزلـه «ن آنـان،  يتـر  انـد كـه معـروف    م شدهيتقس ييها د به گروهيسنت در اصول عقا

ت و اشـاعره در  يـ ه در اقليـ دير، ماترياخ يها اند. در سده »حنابله«و » هيديماتر«، »اشاعره«

از  يو حنابلـه تنهـا در منـاطق    انـد؛   بـاً منقـرض شـده   يت مطلق هستند؛ معتزلـه تقر ياكثر

 العرب، ساكن هستند.   رريجز يكشورها

و » يشـافع «، »يمالك«، »يحنف«بر چهار مذهب معروفند:  يهاهل سنت در فروع و احكام فق

 4اند. ز وجود داشته است كه اكثر آنها منقرض شدهين يگريد يها فرقه». يحنبل«
                                                      

،  وهابيـان  يهاپاسخ جوان شيعي به پرسش ؛25 ـ 23، صص يگانيگلپا يربان يسي، علشناك: درآمدي بر شيعه.. ر1

 . 251، صيمحمد طبر

 .38د، صيخ مفي، ش أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات ؛. همان2

 .268، ص، 6 ، جيحي. مجمع البحرين، الطر3

  .239 و 238، محمد جواد مشكور، صص  ي. فرهنگ فرق اسالم4
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گـردد كـه    يبازم يبه زمان» اهل سنت و جماعت«ن گروه از مسلمانان به يا يگذار نام

كناره گرفت و بـر  » يبائج يابوعل«امام مذهب اشاعره، از استاد خود » يابوالحسن اشعر«

و  يو. ديـ ث را اثبـات نما يآن شد كه با مكتب معتزله مقابله كند و اعتقـادات اهـل حـد   

قـه  يد كـه بـر سـنت و طر   يـ ن اميـ دنـد، بـه ا  يروانش خود را اهل سنت و جماعت ناميپ

   1ند.يو سلف، عمل نما 9امبريپ

 شمندانيانداز مصلحان و اند چشم ياتحاد و همبستگ

ل يرا تشـك  يب به اتفاق امت اسالمي) كه اكثر قريعه و سنيسلمان (شن دو گروه ميا

آنـان بـه    يها دگاهي، اتفاق نظر دارند و دينيد يو مبان يتر اصول معرفت شيدهند، در ب يم

ختـه در  يشـمندان فره يو اند يز مصلحان اجتمـاع ين يك است. در موارد اختالفيهم نزد

در  يعلمـ  يهـا  هـا و مـذاكره   منـاظره  يرگزارهر دو مذهب، به حق معتقدند كه اوالً با ب

گونـه مسـائل،    نياً اختالف نظر در ايب مذاهب فراهم است؛ و ثانينه تقريط آرام، زميمح

خـورده   ن در برابـر دشـمنان قسـم   يو وحدت صفوف مسلم يگاه مانع اخوت اسالم چيه

ز كـم  يـ نك مذهب يشمندان يان انديگونه كه اختالف نظر در م اسالم نخواهد بود. همان

 نشده است.   يمذهب درون يها مانع اتحاد و همبستگ ن اختالفيست، اما اين

تفكـر و   يـي رايخود، مرگ دانش و م يبه رو ياصوالً بستن باب انتقاد و مذاكره علم

ن يهمـ  2،»رمحـة ياخـتالف امتّـ«كـه   يث نبـو يبسا منظور حد دارد و چه يشه را در پياند

 ق باشد. ياروشن شدن حق يبرا يعلم يوگوها گفت

، يدتيـ و عق ياند با طرح مباحـث علمـ   دهيعه در تمام اعصار كوشيرو بزرگان ش نيازا

مسـلمانان بـر    يز از هر نوع اتحـاد و همـدل  يق بپردازند و عمالً نيبه روشن ساختن حقا
                                                      

 . 213 و 212، صص 1، ج ياحمد نگر يعبد النب يالعلوم في اصطالحات الفنون الملقب بدستور العلماء، قاض جامع .1
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ن اسـت:  يـ عه ايخورده، استقبال كنند. شعار همه متفكران و مصلحان ش ضد دشمنان قسم

 1.»د الكلمةيد و توحي، كلمة التوحنيامتدع االسالم عىل يبن«

ز به بـار نشسـته اسـت. از    ين يج مباركيشده و نتا يفراوان يعلم يها نه، تالشين زميدر ا

و  يعيتـوان اشـاره كـرد: نشسـت دانشـمندان شـ       ين موارد مينه، به اين زميها در ا گر اقداميد

ـ تقر«، با عنـوان  يسن چـون   ييهـا  كتـاب  فيدر گذشـته و حـال؛ تـأل   » يب مـذاهب اسـالم  ي

 يهـا  ف قلوب و رفـع كـدورت  ينه تألياز هر دو مذهب كه زم يي؛ صدور فتواها»المراجعات«

 كرده است.   يريشگيدشمنان پ يها يگر ان مسلمانان را فراهم كرده و از فتنهيم

 يعه و سنيش يمشتركات اعتقاد

الً در هـا معمـو   با هـم مشـتركند و تفـاوت    يدر اصول اعتقاد يعه و سنيمسلمانان ش

 است.   يمسائل فرع

ـ ، اعتقاد به توحيعه و سنين اصل مشترك شيتر ن و مهمينخست خداونـد   يگـانگ يد و ي

امبران يـ كـه سـرلوحه رسـالت همـه پ     ياست؛ همان اصـل  يپرست شرك و بت يمتعال و نف

نا ِ� {د: يفرما يباره م ن يم در اياست. قرآن كر يااله
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ـاغ ـ ـ به همه اقسام توح  يعه و سنيهمه مسلمانان ـ اعم از ش )26(نحل:  .}اْجَت1ِبُوا الط) د ي

ـ اعتقاد دارند؛ خواه توح ـ ا در توحيـ د در ذات و صـفات باشـد و   ي ـ . ايد افعـال ي ن اصـل،  ي

 يمبر گرامـ ايـ اسـت. پ  يامـت اسـالم   يكپارچگين محور وحدت و يتر ن و مهميتر ياساس

 2.»قولوا ال إله إالّ اهللا تفلحوا«ن اصل آغاز كرد و فرمود: يدعوت خود را با ا 9اسالم

اصل مشترك دوم، اعتقاد به ضرورت ارسال رسل و انزال كتـب از جانـب خداونـد    

                                                      

 .292، ص3 ، جي. بحوث في الملل و النحل، جعفر سبحان1
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ت بشـر  يت آن حضرت در هـدا يو خاتم 9متعال است. اعتقاد به نبوت حضرت محمد

 يريناپـذ  فيم) و تحريقرآن كر( 9دان آن حضرتيجاو امت، اعتقاد به معجزهيتا روز ق

 هر دو مذهب است. يگر مشتركات اعتقاديآن، از د

ت و فلسـفه امامـت و   يـ جامعه، اهم يفه براياتفاق نظر بر ضرورت وجود امام و خل

 ل است.  ين قبيز از همين» امامت و خالفت«كسان متكلمان از يف يتعر

هر دو مذهب است. اعتقاد به معـراج، شـفاعت،    ز از مشتركاتياعتقاد به اصل معاد ن

ـ لـزوم پ ، 9امبريـ ت پيب ارت، برزخ، وجوب محبت اهليتوسل، ز ـ از سـنت پ  يروي امبر ي

عـالم   ي(مصـلح كـل و منجـ    [»موعـود  يمهـد «امبران و اعتقاد به يعصمت پ ،9اكرم

 ز از مشتركات است.  يت) نيبشر

جمله آنها: نمـاز، روزه، حـج،   وجود دارد؛ از  يز مشتركات فراوانين يدر احكام عمل

 از منكر.  يجهاد، امر به معروف و نه

 يعه و سنيش يها تفاوت

 ها تذكر چند نكته الزم است: ان تفاوتيش از بيپ

مربـوط   يها شود. تفاوت يم يبررس يو اعتقاد يكالم يها ن مقاله تنها تفاوتيدر اـ 

 طلبد.   يم يگري، مقاله ديبه احكام عمل

ز نوعـاً  يـ سـنت ن   را اهـل يـ ت در نظـر نبـوده اسـت؛ ز   يـ وهاب يهـا  اهدگينجا ديدر اـ 

آن را داننـد و   يهمچـون مـذاهب چهارگانـه خـود نمـ      يك مذهب رسميرا » تيوهاب«

 رند.  يپذ ينم

ت اهل سـنت را بـه   يشتر جمعيب» اشاعره«ژه در عصر حاضر يخ اسالم، به ويدر تارـ 

روان يـ ن مقالـه معمـوالً پ  يـ در ا يسـن ن منظـور از  يدهند؛ بنابرا يل ميتشك يلحاظ اعتقاد

 ز اشاره شود. ين» هيديماتر«نكه صراحتاً به ياست، مگر ا يمكتب اشعر
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ن رو بـه  يهر دو مذهب است؛ از ا يها تفاوت ياجمال ين مقاله، تنها معرفيهدف اـ 

 .  ميا ان و نقد ادله و پاسخ شبهات نپرداختهين مسئله، بييتب

 د يئله توحدر مس يعه و سنيش يها . تفاوت1

ن حـال، در  يـ مشـترك اسـت؛ بـا ا    يشرك، در مذاهب اسالم يد و نفياعتقاد به توح

 1مطرح است. يات آن، اقوال مختلفيجزئ

 وجوب معرفت منعم الف)

همه متكلمان بر لزوم معرفت منعم (خداوند متعال) اتفاق نظر دارنـد، امـا در نحـوه    

و  2هسـتند  يمنكر حسن و قبح عقل وجود ندارد. اهل سنت ياستدالل بر آن، اتفاق نظر

را يـ ن مبنـا باطـل اسـت؛ ز   يرند. ايپذ يم يجه، معرفت منعم را از باب واجب شرعيدر نت

 يعتيكه هنوز شر يواجب باشد، درحال يچگونه ممكن است معرفت منعم از لحاظ شرع

 ل، مصادره به مطلوب و دور باطل است.  ين دلين رو، ايثابت نشده است؟ از ا

 يجه، معرفـت مـنعم را واجـب عقلـ    ياند و در نت رفتهيرا پذ يسن و قبح عقله حيامام

ق وجوب شكر منعم و وجـوب دفـع عقـاب محتمـل اسـتدالل      يدانند و بر آن، از طر يم

 3كنند. يم

 ادت صفاتيا زيت ينيع ب)

انـد از:   ن آنهـا عبـارت  يتـر  چند قسم دارد، كه مهم ياز منظر متكلمان اسالم» ديتوح«

 4ت و... .يد در خالقي، توحيد صفاتي، توحيد ذاتيتوح
                                                      

   .3، جعفر سبحاني، ص التوحيد و الشرك في القرآن الكريم .1

 شود. . مسئله حسن و قبح عقلي در صفحات بعد بيان مي2

  .35و  34، صص 3، جي، جعفر سبحان الخالف فيها دام مسائل في اإلنصاف. ر.ك. 3

 .54 و 53، صص 1 ، ج يسيد محسن خراز االمامية،في شرح عقائد  اإللهيةالمعارف  بدايةك: .ر .4
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و اهل سـنت بـه زائـد     يت صفات با ذات الهينيبه ع» يد صفاتيتوح«ه در يعه اماميش

 يا گونه ت صفات با ذات بهينيع ين چگونگييمعتقدند. درك و تب يبودن صفات ذات اله

دقـت و   آنها نشود، به يز باعث انكار كثرت مفهوميت صفات و نيكه موجب انكار واقع

 1از دارد.يار نيتأمل بس

ـ يـ ت صـفات بـا ذات، توف  ينين و اثبات عيينه تبيكه در زم يعه، كسياز عالمان ش  يتـر  شيق ب

 2است.» يرازين شيصدرالمتأله« يم الهيگران از عهده آن برآمد، حكيداشته و بهتر از د

 يهـا  در كلمـات و خطبـه   يخداوند با ذات او، به روشـن  يت صفات ازلينيه عينظر 

 3ان شده است.يب :گر امامانيو د 7يامام موحدان عل يديتوح

هستند. آنان معتقدند صـفات   يادت و قدم صفات الهيز يدر مقابل، اهل سنت طرفدار جد

 4ت آنها، قائم به ذات است.يافزون بر ذات دارند؛ هرچند واقع يتيخداوند متعال، واقع

ـ  ، ساليم و زائد بودن صفات الهيه قدينظر در  ياز ظهـور ابوالحسـن اشـعر    شيها پ

وه يه بـا شـ  يـ ن نظرياز ا يو يجد يان مسلمانان طرفداران فراوان داشت؛ اما جانبداريم

جا كـه بنـا بـه گفتـه      تا آن 5ابديشهرت  يه به نام وين نظرياستدالل و جدل، باعث شد ا

 6ه را مطرح كرد.ين نظريبود كه ا ين فردينخست يابوالحسن اشعر» ديخ مفيش«

ـ داند، علم، قـدرت، ح  يم و زائد بر ذات مي، قديكه اشعر يصفات ات، اراده، كـالم،  ي

(ذات به اضـافه  » هيثمان يقدما«دگاه، اعتقاد ناخواسته به ين ديجه ايسمع و بصر است. نت

 هفت صفت نامبرده) است.  
                                                      

 .62، ص1، جيگانيگلپا يربان ي. كالم تطبيقي، عل1

  .124و 123، صص 6ن، جي، صدر المتألهاالربعة العقليةاالسفار  يف المتعالية الحكمة. 2

 ك: خطبه اول نهج البالغه..ر .3

 .108، ص، 1 ، ج يعبدالكريم شهرستان ، محمد بن . الملل و النحل4

 .67 و 66. كالم تطبيقي، صص 5

 . 52 و 51، صص  . أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات6
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 يه، نـوع يـ ن نظريـ ن اسـت كـه در ا  يادت صفات بر ذات، ايه زيگر بر نظرياشكال د

ه يند، تشبيد بر ذات اويكه زا يبه صفات انسان يرا صفات الهيد دارد؛ زوجو ييگرا هيتشب

 1شده است.

، بـه  يادت صفات بـر ذات الهـ  يه زيعه، نظريان معصوم شيشوايث پيرو در احاد نيازا

 شده است.   يشدت نف

 يصفات خبر ج)

جز  يات آمده است اما مستنديات قرآن و رواياست كه در آ ي، اوصافيصفات خبر

خداونـد داللـت دارد؛ مثـل     ين صفات بر داشتن اعضا و جوارح برايارد. ظاهر انقل ند

 2اهللا و... . نياهللا، ع داهللا، وجهي

پـردازد؛ امـا    ين موارد ميا حمل بر مجاز ايل يط، به تأويشرا يا ه با توجه به پارهيامام

حمـل   يظـاهر  ين صـفات را بـر معنـا   يـ ه در اهل سـنت، ا يث و حشويغالب اهل حد

 م است.  ين نظر، تجسيجه اينت كه ند.كن يم

در بـاب صـفات    يث سـاختگ يـ ث، ورود احاديش در اهل حدين گرايعلت عمده ا

آنـان راه   يثيدر منابع حد يث نبوياسم احاد ث به ين احادي) است. اي(صفات خبر ياله

آلود سر و  شرك ياثربا  ييگو كه است يا آثار وضع به گونه يا در پاره يافته است. حتي

ـ التوح«كتاب  يكه فخر راز م؛ چنانير داركا خوانـده  » كتـاب شـرك  «مـه را  يخز ابـن » دي

ن امـر  يافته است و ايراه ن يعي، به منابع شيث ساختگيگونه احاد نيخوشبختانه ا 3است.

 4عه است.يان معصوم شيشوايپ يها برآمده از مجاهدت
                                                      

 .71 و 70، صص 1. كالم تطبيقي، ج1

 .66، صيانحعقايد شيعه، جعفر سب ي. سيما2

 .582، ص27. مفاتيح الغيب، فخر الدين رازي، ج3

 .73، ص1. كالم تطبيقي، ج4
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  يصفت عدل اله د)

عه يت عدل جزو اصول مذهب شمطرح شود كه چرا صف يكس ين سؤال برايد ايشا

 هستند؟ يا اهل سنت، منكر عدل الهيست؟ آين نيآمده است و جزو اصول د

ـ ، امتير صـفات الهـ  يصفت عدل نسبت به سـا  نـدارد؛ و از مسـلمات قـرآن و     يازي

خود قـرار   ين صفت را از اصول اعتقاديعه از آن رو اين است. متكلمان شيات ديضرور

كنند؛ و انكار حسـن   يرا انكار م ي(اشاعره)، حسن و قبح عقلاند كه اكثر اهل تسنن  داده

 1متعال است. ي، مستلزم انكار عدل خدايو قبح عقل

 تيد در خالقيخلق افعال و ارتباط آن با توح ) ه

كند. آنـان   يت، معتقدند خداوند افعال را خلق ميد در خالقياهل سنت در مسئله توح

كننـد و   ينش، انكار ميآفر يها  دهيرا در پد يولو علت و معل يوجود نظام سبب و مسبب

افعـال   يدهند. آنها حتـ  يم به خداوند متعال نسبت ميها را به طور مستق دهيخلق همه پد

جه، نقش قدرت و اراده انسـان  يدانند. در نت يمتعال م يم خدايانسان را هم مخلوق مستق

 2كنند. يش، انكار ميش افعال خويدايرا در پ

ن حـال،  يها را خلق كرده است، اما با ا دهيآن است كه خداوند متعال، پدعه بر ياما ش

ات و يـ ز حاكم است. آين يو سبب و مسبب يعالم، نظام علت و معلول يها دهيان پديدر م

 الإاء ياالشـ يرجيـاهللا ان  ىأبـ«ث يقت اسـت؛ از جملـه حـد   ين حقيا يايگو يات فراوانيروا
   3».بأسباب

گر موجـودات و  يافعال بشر مانند د يعنيگونه است؛   نيهم ز مطلبيدر افعال انسان ن
                                                      

 .70، ص3، جيمطهر ي. مجموعه آثار، مرتض1

 .90، ص1. كالم تطبيقي، ج2

   .448ص، 1 ج ،الكافي .3
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ز در يـ گـر قـدرت و اراده انسـان ن   يد يك سو مخلوق خدا است؛ و از سويحوادث، از 

را خداوند فاعل مستقل و يگر منافات ندارند؛ زيكدين دو، با يها مؤثر است. ا ش آنيدايپ

ت انسـان در  يـ گـر، فاعل يت درمستقل و وابسته است. بـه عبـار  يبالذات، و انسان فاعل غ

 1ت خداوند است؛ نه در عرض آن.يطول فاعل

 يحسن و قُبح عقل و)

ت يت قـرآن، سـنت و اجمـاع، بـه رسـم     يـ ت عقل را در كنـار حج يه حجيعه اماميش

ن، يدانـد. در آن مـوارد معـ    ياز منابع احكام در موارد خـاص مـ   يكيشناسد و آن را  يم

ا بر خالف يشرع، حكم موافق آن نداشته باشد  حكم كند، اما يزيمحال است عقل به چ

 2د.يحكم عقل، حكم نما

داللـت   يبر حسـن و قـبح عقلـ    ،:از امامان ياريات بسيم و رواياز قرآن كر ياتيآ

 4و3دارند.

اسـت. حسـن و قـبح     يت عقل، مسئله حسن و قـبح عقلـ  يق حجياز مصاد يكي

ه در يـ است. امام يدل الهع يربناي، و اساس و زياز اصول و قواعد مهم كالم يعقل

اسـت.   يحسـن و قُـبح عقلـ    يان معصوم، از طرفداران جديشوايپ يپرتو رهنمودها

امـام   5انـد.  ت شـناخته يبـه رسـم   يو عملـ  يت عقل را در مسـائل نظـر  يشان حجيا

ف العباد خالقهم ... و عرفوا به احلسن من القـبح«فرمود:  7صادق رَ و امـام   6؛»فبالعقل عَ

                                                      

 .90، ص1. كالم تطبيقي، ج1

 .405ـ  401، صص 2، ج الخالف فيها دام مسائل في اإلنصافك: .. ر2

 ).60رحمن:  ؛35قلم:  ؛28 :ص ؛157، 33اعراف:  ؛90ك: (نحل: .. ر3

 .329، 66ـ 23 ، صص1ك: كافي، ج.. ر4

 .142ـ  141، صص 1ك: كالم تطبيقي، ج.. ر5

 .66ص ،1 ج، . الكافي6
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خداوند متعال بـر بنـدگان    يرونيرا حجت ب يو وح يدرون عقل را حجت 7كاظم

 1دانسته است.

د ـ مثل حكـم بـه قـبح     يحكم نما يا قبح فعليمستقل، به حسن  يا اگر عقل به گونه

ن حكم عقل، كاشف حكم شـرع  يـ ا ا حسن عقاب پس از آنيان حكم يش از بيعقاب پ

اسـت؛   ياز افعال، ذاتـ  يت بدان جهت است كه حسن و قبح بعضين كاشفيز هست. اين

ا حسن صدق نافع و قبح كذب ضار. يمانند حسن عدل و احسان، و قبح ظلم و ستم، و 

ـ ا قبح عاجز است؛ ماننـد جزئ يامور، عقل از درك حسن  يا اما در پاره ات عبـادات كـه   ي

   2ن امور، تابع حكم شرع است.يعقل در ا

چ يز هـ يـ و قـبح در امـور قسـم اول ن   عقل در حكم به حسـن   ياما اهل سنت (اشاعره) برا

ـنه الشـارع، و القبـ«ند: يگو يست. آنها ميقائل ن يگاهيجا سّ ـه الشـارعياحلسن ما حَ ـ ي؛ »ح مـا قبحّ  يعن

ـ امـت بـه بهشـت ببـرد و     يد را در روز قيزين بود. اگر خداوند يريهرچه آن خسرو كند، ش ا ـ  ي

 3كو است.ين ن عدل ويرا به جهنم ببرد، ع 7نينعوذ باهللا ـ اگر امام حس

دانند كه در جهان اسـالم   يم ييها از بدعت يكيرا  يآنان اعتقاد به حسن و قبح عقل

 يهـا  ه بدعتيكرده كه عل يمعرف يا كننده اميرا ق يخلدون، ابوالحسن اشعر د آمد. ابنيپد

معتزله را اعتقاد به حسن و قبح  يها از بدعت يكي يگاه و معتزله به مبارزه پرداخت. آن

 4شمرده است. يعقل

رند. آنچه را كـه  يپذ يم يت عقل را در قلمرو ادراكات نظريالبته اشاعره اعتبار و حج

 5است. يت عقل در قلمرو ادراكات عمليكنند، حج يآنان انكار م
                                                      

 .35ص ،1 ج ،. الكافي1

 .405ـ  401، صص 2ج، ك: االنصاف في مسائل.. ر2

 .408ـ  406. همان ، صص 3

 .588، ص1جخلدون، ن محمد ابنتاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن ب .4

و درك اموري كه عمـل بـه    ؛وظيفه عقل نظري است )،ما ينبغي أن يعلم(است  . درك اموري كه دانستن آنها مطلوب5

 وظيفه عقل عملي است. )،ما ينبغي اَن يعمل(آنها مطلوب است 
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ز يـ د است خود اهل سنت نيبه دنبال دارد كه بع ييامدهاي، پيانكار حسن و قبح عقل

ـ ، ناممكن شدن شـناخت پ يقبح شرعبودن حسن و  يبه آن تن دهند! منتف ، يامبران الهـ ي

متعال، انكار عدالت  يح به خدايبه مسئله شرور، انتساب افعال قب ييگو نبود امكان پاسخ

 1ل است.ين قبياو، واجب نبودن شناخت منعم و... از ا

 اريجبر و اخت ز)

ـ ار سـه نظر يان متكلمان مسلمان، در مسئله جبر و اختياز صدر اسالم در م  يكالمـ  هي

 ».  نين االمريامر ب«؛ »كسب«؛ »ضيتفو«مطرح بوده است: 

ـ مقبول قدر» ضيه تفوينظر« ـ بر اه و معتزلـه اسـت. بنـا   ي  ياريـ ه، افعـال اخت يـ ن نظري

 2رون است.يب يها به خود آنها واگذار شده است و از قلمرو اراده اله انسان

انسان فقـط بـه    ها به آن معتقدند، بر آن است كه افعال يكه اشعر» ه كسبينظر«

ندارد.  يچ نقشيابد و قدرت انسان در تحقق افعال خود، هي يقدرت خداوند تحقق م

زمـان بـا    خداونـد، هـم   يشود؛ ول يجاد ميآنان معتقدند فعل، فقط به اراده خداوند ا

 يآنهـا در واقـع بـرا    3آورد. يد ميجاد فعل، قدرت و اراده آن فعل را در انسان پديا

ـ انـد؛ امـا ا   ه متوسل شـده ين توجيبه ا ييرفع اتهام جبرگرا را از  يا ه، گـره يـ ن توجي

كسـان  ي، با نبود آن، ريتأث يرا وجود قدرت بيد. زيگشا ياشاعره نم ييمشكل جبرگرا

 4است.

كنـد،   ين مـ يـي تب يرا بـه خـوب   يار آدمـ يـ قـت اخت يكـه حق » نين االمـر يامر ب«ه ينظر
                                                      

 .174، 153ـ  152، صص 1ك: كالم تطبيقي ج.. ر1

 .233. همان، ص2

   .146 و 145، صص: 8 ، جيجيف ايد شرير سي، م ك: شرح المواقف.. ر3

 .153، ص2في الملل و النحل، ج . ر.ك: بحوث4
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ن يـ كـه ا  ين كسـ ينخسـت  1نـد. ا عه به كـار بـرده  يان معصوم شيشواياست كه پ ياصطالح

سؤال » قدر«از آن حضرت درباره  يبود. شخص 7ياصطالح را مطرح كرد، حضرت عل

ه امر ب«كرد، حضرت فرمود:  ن مضمون يبا هم يثياحاد 2».ضين، ال جرب و ال تفـوي األمرنيفانّ

   3آمده است. ييز در منابع رواين 8از امام باقر و امام صادق

نكـه  يبعـد از ا «سد: ينو يشان ميدارند؛ ا يه، سخن نغزينظر نين اييدر تب= امام راحل

نكه يشود و آن ا ين روشن مين االمريقت امر بيض و جبر ثابت شد، حقيمحال بودن تفو

ـ ، مؤثر در افعال خود هستند، امـا ا يموجودات امكان بـه نحـو اسـتقالل     يگـذار ريتأثن ي

فهمـد فعـل ممكنـات بـا      يكه بفهمد عالم ممكن، ربط محض است، م يرا كسيست؛ زين

 4».ز استيمتعال ن ين حال فعل خدايكه فعل خود آنهاست، اما در ع يوجود

مختلـف انسـان    ياست كه از اعضا يكند، افعال  ين مييقت را بهتر تبين حقيكه ا يمثال

ن حال، يشود، اما در ع يقتاً به چشم و گوش مستند ميدن حقيدن و شنيشود. د يصادر م

 5شود. يم ز محسوبيفعل نفس ن

 يقضا و قدر اله ح)

 يارين اصـل در بسـ  ياست. ا يديتوح ينيب ، از اصول جهانيمان به قضا و قدر الهيا

...  ىؤمن عبد حتـيال «فرمود:  9امبر اكرميكه پ د شده است؛ چنانيات، تأكيات و رواياز آ
 6.»ؤمن بالقدري

                                                      

   .240، ص1. كالم تطبيقي، ج1

 . 57ص ،5 ج ،. بحاراألنوار2

ين ،390ـ  377صص ،1 ج ،. الكافي3 رَ َمْ رِ بَنيَ األْ َمْ رِ وَ األْ ِ وَ الْقَدَ ربْ  . بَابُ اجلَْ

 .36، صيني، امام خماإلرادة. الطلب و 4

 .24، ص1. ر.ك: كالم تطبيقي، ج5

 .198ص، 1. الخصال، ج6
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ر يو تفسـ  نيـي در تب يا گسـترده  يو فرهنگـ  يتالش فكـر  :عهيان معصوم شيشوايپ

د بـر اصـل قضـا و قـدر، بـا      ين تأكياند. آنان در ع كار بسته به يح از قضا و قدر الهيصح

 1اند. ر جبرآلود آن، به شدت مخالفت كردهيتفس

ـ «را بـه   ياله ي، قضايعيشمندان شياز اند يبرخ انـد.   م كـرده يتقسـ » يفعلـ «و » يذات

شـود.   يمـ  يآنها ناشـ ت و وجوب موجودات است كه از علت تامه يقطع» يفعل يقضا«

 ن وجوب و ضرورت است.  يعلم خداوند به ا» يذات يقضا«

ـ يمرتبه ع«و » يمرتبه علم«ز دو مرتبه دارد: ين يشان قدر الهيدگاه اياز د ». يو فعلـ  ين

 ياست. علم ازل يو فعل ينيموجودات كه با آنها همراه است، قدر ع يها يژگياندازه و و

 2است. يها، قدر علم ها و اندازه يژگين ويبه ا ياله

را  يانـد؛ و قـدر الهـ    ر كـرده يخداوند تفس يرا به اراده ازل ياله ياما اهل سنت، قضا

 3اند. ن از نظر ذات و صفات دانستهيمع يها جاد موجودات به مقدار و اندازهيا

رنـد و افعـال بشـر را    يگ يده مـ يط را نادياشاعره در مسئله خلق افعال، اسباب و وسا

ز افعـال انسـان را   يـ ن رو در مسئله قضـا و قـدر ن  يدانند؛ از ا يخداوند مم يمخلوق مستق

 كنند.   يم يمزبور تلق يبه معنا يها، موضوع قضا و قدر اله دهيگر پديهمچون د

رد، اما بر اساس نظـام  يگ يبه افعال انسان تعلق م يه، قضا و قدر الهيدگاه اماميبر دبنا

ح بـه خداونـد   ين صورت، هم انتساب افعال قبياسباب و مسببات و نه خارج از آن. در ا

 شود.   يحل م ياله يبودن به قضا يد، و هم مسئله لزوم راضيآ يالزم نم

 يدگاه اشاعره)، افعال نـاروا ينش باشد (ديخلق و آفر يبه معنا ياله ياما هرگاه قضا

م خداوند خواهد بود؛ و چون رضـا بـه فعـل خداونـد واجـب      يز مخلوق مستقيانسان ن
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ت بـه فعـل   يز واجب خواهد بود؛ حال آنكه رضـا يح نيافعال قب  به آن يپس رضااست، 

 1ح، حرام است.يقب

 مسئله بداء ط)

اظهـار   يبـه معنـا  » ابـداء «و  2ز اسـت، يـ ك چيظهور كامل  يدر لغت به معنا» بداء«

ـ يدر اصـطالح  » بـداء « 3اسـت. » اخفاء«نمودن، در مقابل  متعـال بـر اسـاس     يخـدا  يعن

 يد، آنگـاه بـر اسـاس مقتضـا    يـ ن فرمايمعـ  يا بنده يبرا ير مشخصيدن، تقيمع يمقتضا

د كه هـر  ين فرمايياو تع يبرا يگرير ديجه عملكرد خود آن بنده است، تقديد كه نتيجد

 4بوده است. ياله ير، از قبل در علم ازليدو حالت و هر دو تقد

ه يـ ر اوليتقد ك و بد انسان در سرنوشت ويافعال ن ريتأث يبه معنا» بداء«قت، يدر حق

ـ باشـد. عق  يع مـ يدر تشـر » نسـخ «ن همچـون  يدر تكـو » بداء«او است؛  ده بـه بـداء از   ي

 اند.   ار بر آن داشتهياهتمام بس :ان معصوميشوايعه است و پيمكتب ش يها يژگيو

عت اسالم ـ و چه بسـا   يات شريو از ضرور 5شه دارديمسئله بداء در كتاب و سنت ر

سـتند و  يـ است، اما متأسفانه اهل سنت به آن معتقـد ن   يع آسمانيات همه شراياز ضرور

ـ ا در يز فخـر راز يآم طعنهر يكنند. تفس يده، مالمت مين عقيل ايان را به دليعيش ن بـاره  ي

به گمان اهـل سـنت، منشـأ اعتقـاد      6».اهللا تعاىل قالت الرافضة: البداء جائز عىل«ن است: يچن

 7افته است.ياناً تحقق نيعه است كه احيامامان ش يها ييشگويه پيعه به بداء، توجيش

قـت اسـت.   ين حقيـ ر نادرست آنها از اين آموزه، تفسيدر واقع، علت مخالفت اهل سنت با ا
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اند و برآننـد كـه الزمـه     متعال معنا كرده ير در علم خداييعه را به تبدل و تغيآنان بداء در نظر ش

ع انتساب جهل بـه خـدا   ينسخ در تشرده به بداء، جهل خداوند است. اما همچنان كه الزمه يعق

به خداوند متعال كـه علـم مطلـق     ين انتسابيندارد. چن يا ن الزمهيز چنين نيست، بداء در تكوين

 1ز به شدت انكار شده است.ين :تيب ث اهلياست، محال است و در احاد

در واقع، آنچه درباره افعال خداوند متعال صادق است، ابداء و اظهـار بعـد از خفـاء    

ـ بود. تحقق ا يش مخفيكه از پ يآشكاركردن امر يعنيست؛ ا دارد كـه   يطين امـر شـرا  ي

ن بـاره، هفـت شـرط    يـ در ا =ديخ مفيش 2اند. ان كردهيل، آنها را بيه به تفصيمتكلمان امام

 3ن مسئله بداء، توجه به آن الزم است.ييان كرده است كه در تبيمهم ب

 : گردد به دو امر باز مي» بداء«قت يحق

 ت مطلق خداوند؛  يبه قدرت و مش) 1

 ) او. يياياعمال خوب و بد انسان در سرنوشت (دن يگذارريتأث) به 2

ـةٌ (گفتنـد:   يهود بود كـه مـ  يده يجنبه نخست مسئله بداء، در برابر عق
َ
ول

ُ
ل

ْ
ِ َمغ  )يَـُد ا"!

كـه  ن جمله، آن بود يهود از ايمقصود «اند:  فرمودهن باره يدر ا 7امام صادق )64مائده: (

ش و يگونـه افـزا   چيهـ  يفارغ شده است و در جهان هست ينش به كليخداوند از امر آفر

ِعُنـوا بِمـا (ب كرده، فرمود: يرخ نخواهد داد. خداوند آنان را تكذ يكاهش
ُ
يْـِديِهْم َو ل

َ
ْت أ

!
ل

ُ
غ

ْيَف /َشاءُ 
َ
 يَداهُ َم9ُْسوَطتاِن 5ُْنِفُق ك

ْ
وا بَل

ُ
سوره رعـد را   39ه يد سخن خود آييآنگاه در تأ 4.)قا;

ُ ما ي{اند كه:  ذكر كرده ِكتاِب يشاُء َو /ْمُحوا ا"!
ْ
م? ال

ُ
بُِت َو ِعْنَدهُ أ

ْ
B{.5 
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ات، اعمـال خـوب و بـد    يات و رواين است كه بر اساس آينكته قابل توجه در جنبه دوم، ا

ـ انسان، بلكه بـر سرنوشـت دن   يانسان نه تنها بر سرنوشت اخرو ـ او ن يوي . گـذارد  يمـ  ريتـأث ز ي

ـ ن ياز كارهـا  ياد شدن عمر و... همگـ يا زي، كم يو سالمت يماري، بيو توانگر يازمندين ك و ي

، بـر انجـام   يو اخـرو  يوين سعادت دنيتأم يث براين رو در احاديرد. از ايپذ يم ريتأثبد انسان 

ن و يهمچـون ظلـم، عقـوق والـد     يز از گناهانيهمچون دعا، صدقه، صله ارحام و پره ييكارها

ـ ام يهر انسـان  يبرا ين اعمال بر زندگيا ريتأثقت يدر حق 1د شده است.ي، تأكقطع رحم ن يدآفري

د ما از ازل بـدبخت و گمـراه زاده   يك باشد و نگويزد كه به دنبال اعمال نيانگ ياست و او را برم

 ش رقم زند.يدست خو ك، سرنوشت خود را به يكوشد با اعمال ن يم؛ بلكه ميا شده

  اهـل  يـي انسـان، در منـابع معتبـر روا    يويدن ياد شده بر زندگيامور  يگذارريتأثدر 

» الـدرالمنثور «، و »سـنن ابـن ماجـه   «، »يح بخـار يصـح «، »ح مسلميصح«سنت همچون 

 2افت.يتوان  يم يفراوان، يث نبوياحاد

از  يكـ يكننـد و آن را   ياشـاره مـ   7ونسيداستان قوم حضرت به ث بداء، يدر احاد

 3دانند. يق بداء مين مصاديتر روشن

 ، تابع مصالح و مفاسد ياحكام شرع )ي

 ياسـت: فعلـ   ي، تابع مصـالح و مفاسـد واقعـ   يمعتقد است احكام شرع يعه اماميش

. يا ل مفسـده يـ شود، مگـر بـه دل    يحرام نم يو فعل يمصلحت يشود، مگر برا  يواجب نم

 4ن اعتقاد، كتاب و سنت است.يمستند ا

را اگـر  يـ سـت؛ ز ين يچ غرضـ يتعال، معلل به هسنت معتقدند افعال خداوند م  اما اهل
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اسـتكمال   يبـرا  ييل نقصان در ذات او اسـت؛ گـو  يل باشد، دللمع يبه غرض يفعل اله

 1ذات خود، آن فعل را واجب كرده است.

غرض راجع بـه  «و » غرض راجع به فعل«ان يرا اشاعره مين استدالل باطل است؛ زيا

ه به فاعل بـازگردد؛ امـا غـرض در افعـال     است ك ياند. نقص در غرض  خلط كرده» فاعل

خداوند متعال از باب تفضل بر بنـدگان و اسـتكمال    يعني، به خود فعل تعلق دارد؛ ياله

ن يخود را صادر فرموده است؛ نه آنكه ا يرا خلق كرده و اوامر و نواه يآنان، عالم هست

 از خود او باشد.  يرفع ن يفعل برا

  كنم يه تا بر بندگان جودبلك   كنم يمن نكردم خلق تا سود

سـت، باعـث   ين يتـابع اغـراض و مصـالح واقعـ     يسنت كه افعال اله  ن اعتقاد اهليا

ـ     يف فعل الهي، عبث و لغو باشد. توصيشود فعل اله يم ح و يبه لغـو و عبـث بـودن، قب

 متعال، محال است.   يح از خدايصدور فعل قب

ن حال، افعـال او از لغـو و   يدر عمطلق است و  يمتعال غن يعه، خدايبنا بر اعتقاد ش

تـابع اغـراض، و مصـالح و     ين مكتب، افعـال الهـ  يز مبرا است. بر اساس ايعبث بودن ن

 2ن اغراض به فعل تعلق دارد، نه فاعل.يمفاسد است، اما ا

 3ن باره، صراحت كامل دارد.يز در ايات قرآن نيآ

 يت الهيرؤ ك)

ت، جسـم  يـ حال است؛ چون الزمـه رؤ ا و آخرت ميدن خدا در دنيعه، ديبه اعتقاد ش

ث اسـت  ين اعتقاد بر خالف نظر اشاعره و اهـل حـد  يبودن و جهت داشتن خدا است. ا

 4امت معتقدند.يت خدا در قيكه به رؤ
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  يا حادث بودن كالم الهيم يقد ل)

م. يعه بر آن است كه كالم خدا، فعل او است؛ و فعل خدا حادث است، نه قديش

و قـائم بـه ذات    يدانند؛ چون كالم نزد آنان امـر نفسـ   يم مياشاعره كالم را قد يول

 1است.

 در مسئله نبوت يعه و سنيش يها . تفاوت2

 عتيضرورت نبوت و شرالف) 

ت يهـدا  يرا بـرا  يامبران و انزال كتـب آسـمان  ي، ضرورت ارسال پيهمه فرق اسالم

 .ن ضرورت استياند، اما تفاوت آنها در نحوه استدالل بر ا رفتهيبشر پذ

، ضـرورت نبـوت و   يرش حسـن و قـبح عقلـ   يو پـذ » قاعده لطف«ه بر اساس يامام

رد، چگونـه  يپـذ  يرا نمـ  يكند؛ اما اشـاعره كـه حسـن و قـبح عقلـ      يعت را اثبات ميشر

 2د؟!يتواند ضرورت نبوت را اثبات نما يم

 راه شناخت معجزه  ب)

ـ دندارد، از جنبـه   ييواال يگاه معنويكه جا مقام نبوت گذشته از آن  يو اجتمـاع  يوي

 ياپرسـت دعـو  يطلـب و دن  بسا افراد جـاه  ن رو چه يار مهم و برجسته است. از ايز بسين

ن اساس، الزم اسـت  يرخ داده است. بر ا يعين وقايز چنيخ نيكه در تار نبوت كنند. چنان

ـ ان بازشـناخت. ا يـ ن را از متنبيان راستيوجود داشته باشد كه بتوان مدع يار قاطعيمع ن ي

 3نام دارد.» نهيب«ات قرآن، يو در آ» معجزه«سنجش در اصطالح متكلمان، اس يمق

االمر است؛ اما بحث مهم به مقام اثبات مربـوط اسـت.    ن در مقام ثبوت و نفسيا
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ـ زنـد و مـا با    يمـ سـر   يا نبوت امر خارق العاده يكه از مدع نيا يعنيمقام اثبات  د ي

 ييق، بتـوان راسـتگو  يـ ن طريا بـد است ت يت الهيم كه آن امر، مورد رضاياحراز كن

 نبوت را اثبات كرد.  يمدع

ح يعه، قبـ يشود. به بـاور شـ    ي، وارد ميق قاعده حسن و قبح عقليعه از طريباره ش ن يدر ا

 ي) را به دست فـرد يالعاده و خارج از توان افراد عاد است خداوند متعال، معجزه (امر خارق

نبـوت شـود و همـراه     يمدع يپس اگر كس سازد؛ ينبوت است ـ جار  يگو ـ كه مدع  دروغ

ن، يـ ر از ايـ غ ينـد يخته اسـت. فرا ين خدا او را برانگيقيشود به   يآورد، معلوم م يا آن معجزه

 1كند. يم را نقض ميبا فلسفه خلقت بشر ناسازگار است و غرض فاعل حك

اسـتفاده  » اهللاد عـاد «را قبـول ندارنـد، از اصـل     ياما اشاعره چون حسن و قـبح عقلـ  

نـدارد، بـر    ين اصل، دادن معجزه به دست دروغگو اگرچـه قـبح عقلـ   ياند. بنا بر ا ردهك

 2است. يخالف عادت و سنت اله

آن است كـه معجـزه    يكه عادت اله را از كجا ثابت شده ين استدالل، باطل است؛ زيا

ـ   يـ م آن را از طريان ندهد؟ اگر بخـواه يرا به دروغگو م، مصـادره بـه   يق شـرع ثابـت كن

 3هم وجود ندارد. يگريدور باطل خواهد بود و راه د مطلوب و

تواند صـدق   ي، معجزه نميبا انكار حسن و قبح عقل= يعالمه حلن رو به گفته ياز ا

لـو «امبر مسدود خواهد بود: ين صورت، راه شناخت پينبوت را نشان دهد؛ و در ا يمدع

بُح من اهللا ريكان احلسن و القبح باعتبار السمع ال غ  ء، ولو كان كذلك ملا قبح من اهللا تعـاىليشه فام قَ

اب اظهار املعجزة عىل ةيز ذلك ي، و جتونيالكذّ 4».سدّ باب معرفة النبوّ
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 وجه داللت معجزه بر نبوت ج)

ـ (اشاعره) درباره معجـزه پ  يعه و سنيان شيكه م يگريتفاوت د امبران وجـود دارد،  ي

نبـوت)   يآن دو (معجزه و ادعـا ان يم يا است. چه رابطه يامبريوجه داللت معجزه بر پ

 1نبوت) پرداخت؟ ي(ادعا يگري(معجزه) به اثبات د يكيتوان از   يوجود دارد كه م

ـ نبـوت، از طر  ين است كه داللت معجـزه بـر صـدق دعـو    يدگاه مشهور اهل سنت ايد ق ي

عادت خداوند بر آن است كه پـس از اظهـار معجـزه، خداونـد علـم بـه        يعنياست؛ » اهللا دعاد«

ت يـ د در خالقيـ ر آنـان از توح ين اعتقـاد، بـه تفسـ   يـ جاد كند. اينبوت را در افراد ا يدعصدق م

آن، خلـق   يكـرده، بـه جـا    يت را نفيت و عليت، اصل سببيد خالقيگردد. اشاعره در توح يبرم

 2ز بدون واسطه، مخلوق خداوند است.يند همه چيگو يم يعنينشانند؛  يافعال را م

ـ يقيو  يعجزه بـر نبـوت، داللـت برهـان    عه داللت مياما به اعتقاد ش اسـت. عالمـه    ين

ن است كـه  يشان ايش ايجه فرماين كرده است. نتييح و تبيدگاه را تشرين ديا= ييطباطبا

العـاده و نامحسـوس را ادعـا     خـارق  ينبـوت، انجـام دادن امـر    يامبران در ادعايچون پ

ـ اثبـات ا  يگـاه بـرا   ؛ آنيافت وحيمتعال و در يم با خدايارتباط مستق يعنيكنند؛  يم ن ي

دهند كـه محسـوس     ينشان م يگريالعاده د العاده نامحسوس ـ امر خارق  ادعا ـ امر خارق 

ام يحكـم االمثـال فـ« ياساس قاعـده فلسـف   است (معجزه). همه مردم (عوام و خواص) بر

العـاده   العـاده محسـوس بـر صـدق آن امـر خـارق       ن امـر خـارق  ي، از صدق ا»وز واحدجي

ك معلـول بـر   يـ ن برهان از قسم اسـتدالل از  يگر، ايبرند. به عبارت د يم ينامحسوس پ

ـ   يافـت وحـ  يـ در يكـ يگر مالزمـه دارنـد و   يكديكه با  يگر است؛ دو معلوليمعلول د

 3ت).يـ معجزه ـ است، (برهان اولو يگريتر و برتر از د مهم
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 امبرانيمنشأ عصمت پ د)

آن  يبـه بررسـ   يتكلمان اسالماست كه م يامبران الهين صفت پيتر ياساس» عصمت«

در  1اسـت. » منـع «و » حفـظ «، »امسـاك « ياند. واژه عصـمت در لغـت بـه معنـا     پرداخته

ژه، از ارتكـاب  يـ و يشود كه با داشتن قـدرت معنـو   يگفته م يكس  اصطالح، معصوم به

   2هرگونه گناه و اشتباه، مصون و محفوظ است.

ـ ندارند كـه پ  ين باره اختالفيدر ا يعه و سنيش مقـام عصـمت هسـتند.     يدارا يمبران الهـ اي

 3ست و گستره آن چه مقدار است؟يشه عصمت چيشان در آن است كه منشأ و رياختالف ا

واسـطه   ياند و حوادث را ب رفتهيسنت (اشاعره) كه نظام اسباب و مسببات را نپذ  اهل

» ونـد دن گناه در معصـوم از جانـب خدا  يافرين«دهند، عصمت را  ينسبت م يبه اراده اله

ه كه به قاعده لطف و وجوب آن بر خداوند معتقدند، عصـمت  ياما امام 4اند. ف كردهيتعر

ـ داننـد؛ ا  يفرد معصوم از گناه م ياريز اختيرا امتناع و پره  ياز لطفـ  ياريـ ن امتنـاع اخت ي

 5برآمده است كه خداوند در حق او انجام داده است.

 امبرانيگستره عصمت پ)  ه

ش از نبوت و پس از آن، از شرك و كفر يامبران پي، پياسالم دگاه همه متكلمانياز د

ـ اند كه پ گاه نگفته چيشان هيعه نسبت داده شده، ايمعصومند. بر خالف آنچه به ش امبران ي

اظهار كفر از «د: يگو يباره م ن يدر ا= فاضل مقداد 6ه اظهار كفر كنند.يتق رتوانند از س يم

 7».بماند يمخف ين به كلين است كه ديرا الزمه آن ايه، باطل است؛ زيتق سر
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، حفظ و ابـالغ آن اتفـاق نظـر دارنـد؛     يافت وحيدر عصمت در در يمذاهب اسالم

و  يسـهو  يمعجزه اسـت و هرگونـه احتمـال خطـا     ين مرتبه از عصمت، مقتضايرا ايز

 1، در تعارض است.يافت و ابالغ وحيدر در 9امبريپ ييبا راستگو يعمد

ـ بدرباره عصمت از گناه ك سـت؛ امـا در   ين يپـس از نبـوت، اختالفـ    يره عمـد ي

 2ن نوع گناه (پس از نبوت)، نظر مشهور اهل سنت بر جواز است.يا يارتكاب سهو

ز يرا پس از نبوت به طـور مطلـق جـا    يره سهويشتر اهل سنت، گناه صغيكه ب چنان

و  عهيامـا شـ   3انـد.  را كه بر دنائت مقام داللت نكنـد، روا شـمرده   يدانند و عمد يم

 يره ـ سـهو  يامبران پس از نبوت از گناهان صغياز اهل سنت، به عصمت پ يمحققان

 4ـ معتقد هستند. يا عمدي

ه يـ عه اماميوجـود دارد. شـ   ين اختالفـ يز چنـ يش از نبوت نيدرباره عصمت از گناه پ

سنت عصمت   شتر اهليداند. اما ب يطور مطلق الزم م ن مرحله را بهيعصمت از گناه در ا

انـد؛   ره ـ الزم ندانسـته  يا صـغ يـ ره ي، كبيا سهوي ينبوت را به طور مطلق ـ عمد ش از يپ

 5اند. رفتهيعه را پذيدگاه شياز آنان، د يتيهرچند اقل

  9امبر اكرمياكان پيطهارت ن و)

شـان تـا   يو اجـداد ا  9رسول اكرم يه اتفاق نظر دارد كه پدر و مادر گراميعه اماميش

ـ انـد. آنـان    ن بودهيقيصد مسلمان بلكه از يهمگ 7حضرت آدم مقـام رسـالت    يا داراي

هم كه در قرآن مشرك خوانـده شـده، در واقـع    » رزآ«ت. يمقام وصا يا داراياند، و  بوده
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 يه، بـر طهـارت و پـاك   يـ شـان. در كتـب امام  ياست، نه پدر ا 7ميحضرت ابراه يعمو

 اقامه شده است.   يو... فراوان يي، روايل قرآنيآنها دال يمعنو

از اجـداد آن   ياريو بسـ  9امبر اكـرم يپ ير اهل سنت به كفر پدر و مادر گراماما اكث

مـان حضـرت   ياخـتالف در ا  1حضرت، مانند عبدالمطلب، عبدمناف، و هاشم معتقدنـد. 

ن و يعه بر اساس بـراه ين است. شيز چنين 7علي نيرالمؤمنيپدر بزرگوار ام 7ابوطالب

 2داند. يرا ثابت م ابوطالبمان حضرت يشواهد فراوان ا

 يوهـاب  ياز علما يبعض اند. شان را انكار كردهيمان اياز اهل سنت، ا يارياما بس

كه به طـور مكـرر منـابر     يا گونه بهورزند؛  يم يداً عناد و دشمنيشان شدينسبت به ا

 يشان به بـد يام حج، از ايژه در اينه منوره به ويجمعه و جماعات مكه مكرمه و مد

 كنند.  ياد مي

 در مسئله امامت يعه و سنيش يها . تفاوت3

است كـه در   ييها ن بحثيتر نهيرين و ديتر وگو درباره خالفت و امامت از مهم گفت

ـ م ،9جهان اسـالم پـس از رحلـت رسـول اكـرم       يان مسـلمانان درگرفـت. شهرسـتان   ي

كه دربـاره   يزي، چنان نزاع و ستيچ زمانيدر ه ينيك از قواعد ديچ يدرباره ه« :ديگو يم

د كـه  يـ گو يفه مـ يآنگاه پس از شرح حوادث سق يو 3».رفته، رخ نداده استامامت درگ

د از آن مهـاجران و انصـار باشـد؛ امـا بـا اسـتدالل       يبا ين بود كه رهبريشنهاد انصار ايپ

استناد كرد كـه آن   9ث رسول اكرميشنهاد دست برداشتند. ابوبكر به حديابوبكر از آن پ

 4».شياالئمة من قر«حضرت فرموده است: 
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و  9امبر اكـرم يـ حفظ حرمت پ يكيفه وارد نشد: يل، در اختالف سقيبه دو دل 7يامام عل

نكـه،  يگـر ا يداد؛ و د يح ميترج يگريكه آن را در آن زمان بر هر امر دز جنازه آن حضرت يتجه

ن خـود را  يكرده و جانش يشياند چاره ين امر مهميچن يات خود برايدر ح 9امبريمعتقد بود پ

 1ن كرده است.يير خم) تعيمختلف (مانند غد يها در مناسبت

سـت؛  ين يخيتار ين مسئله تنها بحثيت بحث امامت و خالفت در آن است كه اياهم

 يا ، رابطـه يامـت اسـالم   ياسـ يو س ي، اجتمـاع ي، اخالقـ ي، اعتقاديات فكريبلكه با ح

  2كننده دارد. نييتع

 قت امامت يحق الف)

در  يجامعـه اسـالم   ياسـت و رهبـر  ير«امامـت را  ) يعه و سني(اعم از ش يمتكلمان اسالم

كـه   شـود  ين سخن روشـن مـ  يا يف، نادرستين تعرياند. از ا دانسته 3»ينيو د يوينه امور دنيزم

را خالفت و امامـت، دو عنـوان   يز». عه معتقد به امامت و اهل سنت معتقد به خالفت استيش«

د. خالفت به جنبه ارتباط آن بـا خـدا و   از آن نظر دار يا ك، به جنبهيقتند، اما هر يك حقي يبرا

 4.يو امامت به جنبه ارتباط آن با امت اسالمنظر دارد  9امبريپ

 ا فرع يگاه امامت، اصل يجا ب)

ا يگردد كه آ ين بحث برميگاه ايدر مسئله امامت، به جا يعه و سنين تفاوت شينخست

سـنت    داند؛ اما اهل يدات مه، امامت را از اصول اعتقايعه اماميا فروع؟ شياز اصول است 

 كند.   يم يتلق ين و احكام عمليآن را از فروع د
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بـه   7ن امامييعه، نصب و تعيگردد كه از نظر ش ين نكته برمين اختالف به ايشه اير

ن يـي عه در تعين شـ ياز شؤون خداوند متعال اسـت؛ بنـابرا  الزم در امام،  يها يژگيل ويدل

فه مكلّفان دانسـته،  ين امام را وظيياهل سنت، تع ي. ولمعتقد است ياله» انتصاب«امام، به 

 1اندك ـ معتقد هستند. يبه انتخاب آنان ـ اگرچه تعداد

 يا فقهي يكالم يا امامت مسئله ج)

ـ داننـد؛ امـا از نظـر امام    يه و اهل سنت، هر دو، امامت را واجب ميعه اماميش ـ ه اي ن ي

حكمت و لطف خداوند اسـت؛   ي. امامت مقتضاياست، نه فقه يو عقل يوجوب، كالم

آن را بـر   يگريشمارند. البته نه آنكه كس د ياساس، آن را بر خداوند واجب م ن يو بر ا

را بـر   يصفات كمال و جمالش، امر يكند، بلكه خود او به مقتضا خداوند متعال واجب 

؛ »اهللا يواجـب علـ  «اسـت نـه   » اهللا  واجب مـن «ن امر يكند. به اصطالح ا يخود واجب م
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اهللا اعتقـاد ندارنـد، بـه     يو وجوب علـ  ياما اهل سنت از آنجاكه به حسن و قبح عقل

 3دانند. يم يو فقه يالناس، نقل يوجوب امامت را وجوب عل يعيطور طب

 تيصفات امام: عصمت و افضل د)

ن ياحـراز چنـ   يسـتگ يشا ياست كه هر كس يهيامامت، بد يگاه وااليبا توجه به جا

عه يشـود، از نظـر شـ    يدار مقام امامت م كه عهده يرو كس ن يرا ندارد؛ از ا ييمنصب واال
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اسـت و   ي. از آنجاكه عصمت از صفات درونمند باشد د افضل و از مقام عصمت بهرهيبا

 د منصوص خداوند باشد. يندارد، امام با يجز خدا از آن آگاه يكس

البتـه مشـهور اهـل سـنت،      1داننـد.  يدو صـفت را الزم نمـ    ك از آني چيسنت ه  اهل

انـد؛ امـا از    رفتـه يبه آن وابسته اسـت، پذ  يكه قوام امامت و رهبر يت را در مورديافضل

ن دسـت  ياز ا يو صفات ييعلم، پارساهمچون عدالت، شجاعت،  يجا كه صفات مهم آن

 يخ و در عمل، بـه نفـ  يد در طول تارين قيدانند، ا يل نميدخ يدر قوام امامت و رهبررا 

، يويـ در امور دن ياسيس يتا در حد رهبر يامت اسالم يد، و رهبريگرد يت منتهيافضل

د يـ مق ن افضل را بـه نبـود فتنـه و هـرج و مـرج     يياز آنان تع ين برخيافت. همچنيتنزل 

 2د.يجه رسيز در عمل، به همان نتيد نين قياند. ا كرده

اسـت كـه در    يشتر به لحاظ صفات و كماالتيداند، ب يه شرط امام ميكه امام يتيافضل

همچون علم، شجاعت، عـدالت،   يمؤثر است؛ صفات يويو دن ينيمردم در امور د يرهبر

. نيز استاوند و استحقاق ثواب قرب به خد يت به معناين افضليو مانند آنها. ا ييپارسا

م مفضول بـر فاضـل، و   يح بودن تقديت، ناروا و قبيل آنان بر واجب بودن شرط افضليدل

 3متعال است. يح از خدايمحال بودن فعل قب

امـام الزم دانسـته اسـت،     يه براياست كه امام ين صفاتيتر از آنجاكه عصمت از مهم

در كتـاب  = ي، اقامه كرده اسـت. عالمـه حلـ   اثبات آن يبرا ياريبس يو نقل يل عقليدال

ل بر آن اقامه كرده اسـت و  يدل 1038ن منظور نگاشته شده است ـ  يـ كه به هم» نيااللف«

 4است. 7از ادله لزوم عصمت امام يا نها پارهيادآور شده كه ايان يدر پا
                                                      

البـاب  ؛ 429، ص يفي علم الكالم، شـريف مرتضـ   الذخيرة ؛65. ر.ك: أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات، ص1

 .185الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، ص

 .291، ص5 شرح المقاصد، ج ؛252و  228 ،227، صص 2. ر.ك: كالم تطبيقي، ج2

 . 229ـ  227، صص 2. ر.ك: كالم تطبيقي، ج3

 . ي، عالمه حل . ر.ك: األلفين4
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 ابعاد امامت ) ه

 يثر، اجـرا جامعه و حداك ياسيس يامام را فقط رهبر ياهل سنت، فلسفه وجود

نظـم و عـدالت در جامعـه     يو برقـرار  يدر جوامـع بشـر   ياحكام و حدود اسـالم 

مسـتعد بـه    يها و جذب دل يت معنوين موارد، هدايعه عالوه بر اياما ش 1دانند. يم

را از شـؤون امامـت    يل اخالقـ يز اسـوه بـودن در فضـا   يـ كمـال و ن  يهـا  قله يسو 

ز ين آن را نيين، تبيمعارف و احكام د عت،يشر يكه عالوه بر اجرا شمارند. چنان يم

  2دانند. يف و شؤون امام مياز وظا

 مسلمانان  يو مرجع علم 9امبريپ يايعه اوصيامامان ش و)

افـت معـارف   يدر يبـرا  يرا دو مرجع علمـ  يگونه كه كتاب و سنت نبو ه همانيامام

ـ را ن 9رامبيـ ت پيب اهل و :ان معصوميشوايث پيداند، احاد يعت اسالم مين و شريد ز ي

ر آنـان  يـ ت قـول، فعـل و تقر  يـ عت دانسته، بـه حج يافت معارف و شريدر يبرا يمرجع

 يت آنان در عرض كتاب و سنت نبـو يست كه حجيده به آن معنا نين عقيمعتقد است. ا

 :شـود، بلكـه از آن رو اسـت كـه عتـرت طـاهره       يمـ  ين كه به آنـان وحـ  يا اياست 

شـان بـا قـول، فعـل و     يآن حضرت هسـتند. ا  و حافظان سنت 9امبريداران علم پ نهيخز

كننـد. در واقـع، تمسـك بـه      ين مـ ييم را تبيو قرآن كر 9امبر اكرمير خود، سنت پيتقر

ه معتقـد  يـ است. امامن يث ثقليدر حد 9اكرم يتمسك به سخن نب :تيب ث اهلياحاد

تـا   9امبر اكرميو منصوب پ يقينان حقيا و جانشي، اوص:معصوم يشواياست دوازده پ

 يهـا   تيـ هـا و موقع  هستند كه آن حضـرت در مناسـبت   ياز دو ثقل يكيامتند و يز قرو

 ت حقوق آنها سفارش نموده است. يرا نسبت به رعا يمختلف، امت اسالم
                                                      

 المرام. غايةو  ؛النسفيةشرح العقائد  ؛شرح المقاصد ؛. ر.ك: شرح المواقف1

 .190و  304ـ  300، صص 2ر.ك: كالم تطبيقي، ج .2
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اسـت كـه بـه     يثي، از احـاد »ر  عشـر   ياثنـ «ث يو حـد » نيثقل«ث معروف يحد

ح يز تصـر يرك آنان نمبا يث به اسامياحاد ين مطلب داللت دارد. در بعضيصراحت بر ا

 1شده است.

كدام از شـؤون و    چ ياند و ه كرده ين مسئله كوتاهيسنت نسبت به ا  اما متأسفانه اهل

و  ياسـ يس يو چـه در مقـام رهبـر    يت علمـ يـ حقوق عترت طاهره را ـ چـه در مرجع  

قائلنـد و خالفـت    يت علميصحابه، مرجع يكه برا  ياند؛ در حال ـ پاس نداشته  ياجتماع

 اند.   گر قرار دادهير ديت را در مسو امام

  7رمؤمنانيامامت ام ز)

ژه يـ و بـه و  يخ، مسئله امامـت و رهبـر  يدر طول تار يعه و سنين اختالف شيتر مهم

سـنت مسـئله خالفـت و      اسـت. اهـل   9امبر اكـرم يو خالفت پس از پ ينيمسئله جانش

دانند و انتخاب آنان را  يفه مكلفان ميدانسته، آن را وظ يو فقه يفرع يا را مسئله يرهبر

فه و انتخـاب  يسـق  يجـه مـاجرا  ين اهل سنت نتيشناسند. بنابرا يت مين امر به رسميدر ا

، يو عقل يي، رواين فراوان قرآنيعه بر اساس براهياند. اما ش رفتهيابوبكر را به خالفت پذ

 دانند.   يم 9امبر اكرميو بالفصل پ ين واقعيفه و جانشيرا خل 7يرمؤمنان عليام

ن يرا بهتـر  7يت حضرت علـ يموجز، افضل يدر عبارت= ين طوسيرالديخواجه نص

نـه افضـل، و امامـة املفضـول «دانـد:   ياحراز مقام امامت آن حضرت م يبرا يل عقليدل و ألِ
 يليپردازد؛ فضا يم 7رمؤمنانيل اميو فضا يان جهات برتريبه ب يسپس و 2».حة عقالً يقب

د، عبادت، حلم، شجاعت، فصاحت، تقدم در ت، سخاوت، زهيهمچون: مجاهدت، اعلم

ـ م ابـن « 3.يحـدود الهـ   يص بودن در اجراي، حريدر رأ يمان، استواريا ـ ي و » يثم بحران

                                                      

 .  356 و 355، صص 2. ر.ك: االنصاف في مسائل، ج1

 .370، صي. كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، عالمه حل2

 .397ـ  367. همان، صص 3
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د يــلت و عــدالت در آن حضــرت تأكيفضــ يژگــيز بــر ويــن» يد معتزلــيــالحد يابــ ابــن«

 1اند. دهيورز

ـ انـد؛   كـرده  فه را انكـار يا لزوم افضل بودن امام و خليباره،   نياما اهل سنت درا ا در ي

كننـده بـر    د نموده و نصـوص داللـت  يترد يدر همه صفات كمال 7رمؤمنانيت اميافضل

 ياناً در مقابـل، وجـوه  يا احياند؛ و  حمل كرده يت نسبيت آن حضرت را بر افضليافضل

ـ البته به همه ا 2اند. ت ابوبكر نقل كردهيدرباره افضل عه، يشـ  ين شـبهات در كتـب كالمـ   ي

 3و مفصل داده شده است.قن تم يها پاسخ

بـه   :عهيان معصـوم شـ  يشوايز بر امامت پيم نيات قرآن كري، آيل عقليعالوه بر دال

از رسـول   يدر نصوص 4طور خاص، داللت دارند.  به 7رمؤمنانيطور عام و بر امامت ام 

 5ح شده است.يان معصوم، تصريشواير پيو سا 7يز بر امامت حضرت علين 9اكرم

 ت يمهدو ح)

 يدر آخرالزمـان خواهـد آمـد و نظـام     يان و مذاهب معتقدند مصـلح جهـان  يهمه اد

 اند. ان كردهيز بيرا ن يو يها پارچه و عادالنه برقرار خواهد كرد. آنان نام و نشانه كي

در آن اتفـاق   يعه و سـن يمسـلمانان كـه شـ    يشوايپ يها يژگياز و ينجا به برخيدر ا

 م:يكن يدارند، اشاره م

 است؛   9امبر اكرميه پينام و كن ،[حضرته آن ي. نام و كن1

 است؛ 3ه حضرت زهراي. از خاندان رسالت و از ذر2
                                                      

 .188ـ 182. ر.ك: قواعد المرام في علم الكالم، صص1

 .374ـ  365 ص، ص8 ؛ شرح المواقف، ج320ـ  289، صص 5 صد، ج. ر.ك: شرح المقا2

، االماميـة  الشـيعة  عقيدةو  الكالميةفي أهم الكتب  اإلمامةو  ؛رباني گلپايگاني ي. ر.ك: امامت در بينش اسالمي، عل3

 .  يميالن يسيد عل

 ) و... .33آيه تطهير (احزاب:  ؛)119آيه صادقين (توبه:  ؛)67آيه تبليغ (مائده  ؛)55. ر.ك: آيه واليت (مائده: 4

 . ر.ك: حديث غدير، حديث ثقلين، حديث سفينه، حديث طير، حديث منزلت، حديث يوم الدار و... .5
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 يام كـرده، حكومـت عادالنـه جهـان    يامت، قيق ييش از برپايا و پيان عمر دني. در پا3

 دهد.   يل ميتشك

 :[»موعود يمهد«عه درباره يخاص ش يها دگاهيد

ن فرزنـد مبـارك از نسـل    يو نهمـ  7نيموعود از نسل حضرت امـام حسـ   ي. مهد1

 شان است.  يا

است كه پس از شهادت پـدر بزرگـوارش،    7يگانه فرزند امام حسن عسكري. او 2

 د.  يدار امر امامت گرد عهده

بت بـه  يا آمد و همچنان زنده است و در غيق به دن255در سال  [موعود يمهد. 3

ل شده يتشك» يت كبربيغ«و » يبت صغريغ«شان از دو دوره يبت ايبرد. دوران غ يسر م 

 است.  

دانـد.   يجز خداوند متعال، به طـور كامـل نمـ    يرا كس [بت امام عصري. فلسفه غ4

ظهـور آن حضـرت    يط برايشك حفظ امام از خطر دشمنان تا هنگام آماده شدن شرا يب

 شان است.يبت ايل غيز امتحان مؤمنان، از داليو ن

هـان  ير است، به مجتهدان و فقيپذ ابتيكه ن يبت، در اموريمردم در عصر غ ي. رهبر5

ـ بامـام بـر مردمنـد و در     يها ت سپرده شده است. آنان حجتيعادل و پارسا و باكفا ان ي

 ابت دارند.  يجامعه، ن ياسيس يو رهبر ياحكام اله

ـ يروشن ن يكس يبرا [ق ظهور امام عصري. زمان دق6 ك يـ ث، يـ در احاد يست، ول

و  يان شده است كه به دو دسته حتمـ يضرت بظهور آن ح يها برا سلسله عالئم و نشانه

 1اند. م شدهيتقس يرحتميغ

مسـئله والدت   ،[موعـود  يمهده درباره يعه اماميسنت با ش  ن اختالف اهليتر مهم
                                                      

 .294ـ  289، صص2ك: كالم تطبيقي، ج.. ر1
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ا يـ موعود هنـوز بـه دن   يسنت بر آن است كه مهد  ده مشهور اهليآن حضرت است. عق

  شود. يد، متولد ميش از آنكه ظهور نمايامده است؛ و پين

عه، معتقدنـد آن حضـرت در سـال    يز مانند شـ يسنت ن  از دانشمندان اهل يا البته عده

نـام  » منتخب االثـر «برد. صاحب كتاب  يسر م  بت بهياكنون در غ ق متولد شده و هم255

سنت را نقل كرده است كه والدت آن حضـرت را در    اهل يش از شصت نفر از علمايب

 1اند. خود بازگو كرده يها كتاب

 يعه، به امامـت و رهبـر  ياند، اما بر خالف ش رفتهيانشمندان نامبرده، تولد آن حضرت را پذد

نـده مربـوط   يآن حضـرت، بـه آ   يآن حضرت اعتقاد ندارند. آنها معتقدند امامت و رهبـر  يفعل

د يـ گاه بدون حجت نخواهد بود، و به طور حـتم با  چين هيعه، زميكه به اعتقاد ش ياست. در حال

   2عهده داشته باشد. ها را به  انسان يفه رهبريها، وظ در همه زمان يامام معصوم

ن گروه از دانشمندان اهل سنت كه بـا وجـود اعتـراف بـه تولـد آن      يظاهراً مشكل ا

ـ امـام غا  ةديكنند، نحوه بهره و فا يشان را انكار ميو امامت ا يحضرت، رهبر  يب بـرا ي

 يبشـر از او، حتـ   يمند ب و نحوه بهرهيامام غا يها است. بحث درباره آثار وجود انسان

ن بـاره  يـ ز مطـرح بـوده اسـت. در ا   يـ ش از تولد آن حضـرت ن يبت و پيش از عصر غيپ

ز در دوران يـ عه نياند و دانشمندان ش ان فرمودهيب يكاف ييها عه پاسخيان معصوم شيشوايپ

 3اند. ن مسئله پرداختهين اييبت، به تبيغ

ـ ، بين خاصـ يبت، تحت عناويرت را در زمان غآن حض ياز محققان، آثار وجود يبعض ان ي

؛ يرعـاد ي. حضـور غ 3؛ يت نهانيهدا .2جهان؛  يداري. پا1همچون:  ينياند؛ عناو كرده يو بررس

 4باواسطه. ي. رهبر7. لطف بودن وجود امام؛ و 6. توسل و دعا؛ 5ژه؛ يو يها . مالقات4
                                                      

 .340ـ  322. منتخب االثر، صص 1

 .299ص ،2. ر.ك: كالم تطبيقي، ج2

  .485، ص، 2 خ صدوق، جيو كمال الدين، ش ؛الحجةكتاب  ؛1كافي، جاصول  ؛93و  92، صص 52 . بحاراألنوار، ج3

 .318ـ  304، صص 2. ر.ك: كالم تطبيقي، ج4
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 مسئله رجعت  ط)

د، اعتقـاد بـه   يآ ين مذهب به شمار مياات يعه كه از ضروريد مختص شياز عقا يكي

ل يو تشك [»موعود يمهد«كه پس از ظهور  ن اعتقاد يا يعني» رجعت«است. » رجعت«

ـ از اول يدر سراسر جهان، گروهـ  يحكومت عدل اله داران خانـدان   و دوسـت  يالهـ  ياي

ـ دن  انـد، بـه   ا رفتـه يكه از دن ياز معاندان و دشمنان خاندان وح يرسالت، و شمار ز ا بـا ي

، يتـ يت حق و عـدل در گسـتره گ  يدن حاكميو صالحان با د ياله يايخواهند گشت. اول

افـت  يا دريـ مـان و اعمـال صـالح خـود را در دن    ياز ثمـرات ا  يشوند و پرتو يشادمان م

ننـد كـه بـر    يب يرا مـ  ييهـا  ظلم و ستم يز سزاين :تيب كنند. معاندان و دشمنان اهل يم

 اند.   خاندان رسالت روا داشته

عه بـا  يث متواتر، بر مسئله رجعـت داللـت دارنـد و عالمـان شـ     يت فراوان و احادايآ

ـ ين زمياند. در ا رجعت استدالل كرده يار بر وقوع قطعين بسيبراه ـ چـه    ينه كتب فراوان

ا در ضـمن مباحـث   يـ و  1»الرجعة قاظ من اهلجعة بالربهان عىلياال«به صورت مستقل مانند 

 2ت ـ نوشته شده است.يمهدو

 ر موارد  يدر سا يعه و سنيش يها فاوت. ت4

 صحابه  يت علميمرجعالف) 

دانند؛ و قول آنـان را حجـت    يم يدر احكام شرع ياهل سنت، صحابه را مرجع علم

 كنند.   ي، به سخن آنان استدالل ميو نبو يل قرآنيدانسته، در نبود دال

عت از يرن و معـارف و احكـام شـ   يـ افت ديدر يعه معتقد است كه صحابه براياما ش

اند و بـا انتقـال آن بـه خلـف،      ز بردهين ييها اند و بهره تالش فراوان كرده 9رسول اكرم
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 يگـو  نبـود كـه بتوانـد پاسـخ     يا آنان، به اندازه يعلم يها اند؛ اما بهره ز شدهيمنشأ آثار ن

   1ن در همه اعصار باشد.يو معارف د ينه احكام شرعيدر زم يامت اسالم يازهاين

. افتـاء بـه   1ن قـرار اسـت:   يكند، از ا يرا اثبات م ين ناتوانيكه ا يل و قرائنياز دال يبعض

 يهـا  . اعتـراف 3. اختالف نظر فراوان صحابه در مسائل و مشـكالت جامعـه؛   2صحابه؛  يرأ

مشـخص و   .4نـه احكـام، قرائـت و معـارف؛     يدر زم يه علمـ يـ مكرّر صحابه بـر ضـعف بن  

. عـدم  5مسلمانان را بر عهده داشته باشد؛  يمت عليد مرجعيكه با يا نبودن صحابه نيمع

 2صحابه. توسطاستناد  يبرا 9يث نبوين احاديتدو

 صحابه عدالت ب)

داننـد و همـه    يرا بر آنان روا نم يچ نقديدانند؛ ه يسنت همه صحابه را عادل م  اهل

 شمارند.   يات صحابه را حجت ميروا

و بـر   يرواقعـ ي، غيافراطـ  يگاهديـ سنت نسبت به صحابه را د  دگاه اهليعه، دياما ش

ف يـ ان در تعريك طرف، سـن يرا از يداند؛ ز  يم 9يو سنت نبو يقرآن يها خالف آموزه

ك تا دو سـال  يمعاشرت » بيمس د بنيسع«مثال  يندارند. برا يدگاه مشتركيد» يصحاب«

حنبـل   بن داند. احمد يبودن م يا دو جنگ را شرط صحابيك يا شركت در ي 9امبريبا پ

صـرف   يحتـ  يداند. بخـار  يم يك ساعت را كافي يك روز و حتيا يك ماه يت معاشر

 داند! يم يكاف يرا در صدق عنوان صحاب 9دن آن حضرتيد

مختلـف   يهـا  را به انواع و گـروه  9امبر اكرميم اصحاب پيگر، قرآن كرياز طرف د

)؛ آن يهـا  رشـاخه يآن)؛ منافقـان (بـا ز   يهـا   رشـاخه يم كرده اسـت: مؤمنـان (بـا ز   يتقس

از  يمختلـف بـا بعضـ    يهـا  در نمونـه  9امبر اكـرم ين پيماردالن؛ فاسقان؛ و... . همچنيب

 اند! اند و آنها را مرتد و... دانسته، طرد نموده ز داشتهياصحاب، رفتار قهرآم
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ن اصحاب را عادل شمرد و سخن آنـان  يتوان همه ا يا مين است كه آيحال پرسش ا

 را حجت دانست؟

 9با رسول اكرم ينيهمنش يگذارريتأثن است كه يحابه اعه درباره صيده شيعق

ت يـ ت و ظرفيـ زان قابليـ اصحاب، به م يو معرفت ي، كماالت معنويدر رشد اخالق

ن رو ي. از ا9امبر اكرميزان عظمت شخص پيداشت، نه به م يآنان بستگ يوجود

ن درجـات كمـال   يبه بـاالتر  ،9از اصحاب به بركت مصاحبت آن حضرت يبعض

را از اهل و خاندان خود به  ، آنان9امبريافتند؛ تا آنجاكه پيدست  يالقو اخ يعلم

ـ بـه ا  ي. بعضـ انـد  از اين قبيل =يهمچون سلمان فارس ياند؛ كسان شمار آورده ن ي

ل يبه مقام سالمت نفس نا 9دند، اما از مصاحبت آن حضرتيمرتبه از كمال نرس

ن تفاوت، جز ينبردند. ااندك  يا ن مصاحبت جز بهرهيز از ايگر نيد يشدند. بعض

ت يـ ق و محدود بودن اسـتعداد و ظرف يا مضير مصاحبان، يو تقص يل كوتاهيبه دل

 1ست.يآنان ن يوجود

 هيتق ج)

بشـر بـه    يات زنـدگ ياست و از ضـرور  ييعقال يه قاعده و روشيعه، تقيبه اعتقاد ش

مسلمانان ـ  ت شناخته شده است و يز به رسمين يع آسمانين امر در شرايرود. ا يشمار م 

ـ اند. بـا ا  خود ـ از آن بهره برده  يمذهب يها شيفارغ از گرا ان معصـوم  يشـوا ين حـال، پ ي

آن را  2ات متعددياند. تا آنجاكه در روا داشته يا ژهيد و اهتمام ويه، تأكيعه نسبت به تقيش

ة يـن ال تقن ملـيـال د« 3،»ة لـهيامن ملن ال تقيال ا«اند:  كرده يمعرف يمدار مانيو ا يدار نيشرط د
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ـ بسا بـر وجـوب تق   بر جواز و چه يل قرآنيدال 2؛»ين آبائيو د ينية من ديالتق«و  1»له ز يـ ه ني

ن، ياند. اما با وجود ا رفتهيل را پذين داليز ايسنت ن  اهل ياز علما ياريبس 3فراوان است.

 اند.   داً سرزنش كردهين اعتقاد شديل ايعه را به دليسنت ش  از اهل يبعض

 در موارد نبود نص يعه و سنيمرجع ش د)

بـر آن   يا اجماعياز كتاب و سنت وجود نداشته باشد،  يكه نص ييها عه در نمونهيش

ـ فـراهم نگـردد، از اصـول عمل    يق عقل قطعيا امكان استنباط آن از طريقائم نباشد، و  ه ي

صـل  ا«، »اصل اشـتغال «، »اصل برائت«عه عبارتند از: يه نزد شيكند. اصول عمل ياستفاده م

 از اصول كه به موارد خاص مربوط است.   يا ؛ و پاره»استصحاب«و » رييتخ

ـ اند و به ا ا عقل اخذ شدهين اصول آن است كه همه آنها از كتاب، سنت يا يژگيو ن منـابع  ي

 در عرض كتاب و سنت و عقل باشند. يكه منابع ست ين نيمستند هستند و چن

 كنند: يسك من موارد تميسنت در فقدان نص به ا  اما اهل

ـ . سد ذرا4. مصالح مرسله (استصالح)؛ 3. استحسان؛ 2اس؛ ي. ق1 ـ . فـتح ذرا 5ع؛ ي ع؛ ي

 نه منوره. ي. اجماع اهل مد7؛ و ي. قول صحاب6

ـ نها مصادر معروف در مذاهب چهارگانه است؛ اگرچـه در حج يا ـ از ا يت بعضـ ي ن ي

 اهل سنت اختالف وجود دارد.  يان فقهايها در م نمونه

هستند  ين قواعد ظنين است كه اوالً: همه اين قواعد هفتگانه، ايتأمل در ا نكته قابل

از  يبلكه نسبت بـه بعضـ   ،كند يد نميياز كتاب و سنت، آنها را تأ يچ سند و مدركيكه ه

انـد   سنت مجبور شده  اهل ينكه فقهاياً: علت اياس. ثانيشده است؛ مانند ق يداً نهيآنها اك
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در  ي، تمسك كننـد، كمبـود نصـوص شـرع    ين قواعد ظنيا، به ياخذ احكام شرع يبرا

 1منابع آنان است.

 9امبر اكـرم يث پيفه نقل كرده است كه از مجموع احاديخلدون از ابوحن كه ابن چنان

 2او ثابت شده است! يث، برايتنها صحت هفده حد

كـه مشـاهده    نه اعتقـادات بـود. چنـان   يدر زم يعه و سنيش يها آنچه گفته شد تفاوت

ن سـزاوار اسـت مـا مسـلمانان بـه      ياست؛ بنابرا يفرع ين موارد، مسائليشتر ايشود ب يم

خوانـد، پاسـخ    يفـرا مـ   يز محكم الهـ يم كه همه را به اعتصام به دستاويدعوت قرآن كر
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