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  چكيده

نـزد متكلمـان مكتـب بغـداد اهميـت » واليت تكـوينى«يابى معنايى عبارت نوظهور  ريشه

تحليلـى، انديشـه متكلمـان بغـداد را در  - اين پژوهش بـا روش توصـيفى دارد وفراوانى 

برخى از عالمـان معاصـر بـرای واليـت تكـوينى  .كند مىبررسى » واليت تكوينى«مسئله 

بودن اوليا  علت فاعلى(خلق ايجادی كل يا بخشى از عالم توسط اوليا : هايى مانند شاخصه

اوليا علت ابقای عـالم (ظام عالم توسط اوليا ؛ ابقای وجودی كل يا بخشى از ن)برای عالم

توسط اوليا؛ وساطت آنان در همـه  ؛ تدبير كل نظام عالم و يا بخشى از نظام عالم به)باشند

فيوضات و يا وساطت در بخشـى از فيوضـات؛ اطاعـت كـل عـالم از ولـّى و يـا اطاعـت 

را مطـرح  بخشى از عـالم از او؛ تحقـق معجـزه، خـرق عـادت و كرامـت بـه دسـت اوليـا

ای كـه در انديشـه متكلمـان  های واليت تكوينى، تنهـا شاخصـه از ميان شاخصه .كنند مى

ها  شاخصه ديگربوده و  :العاده به دست ائمه  بغداد قابل رصد است، تحقق امور خارق

كه از متكلمـان  شود مى در اين پژوهش نشان داده. ه استشد مىاز شئون ائمه محسوب ن
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ى بســياری از 

د كه اعجـاز و 

كـه بـه دسـت 

كار  بـهسـتين 

شـأنى  عنوان

در ايـن . نـد

بـه شـرح » ى

 )ـرای عـالم

علـت  اوليـا 

 اوليـاوسـط 

؛ صـافى 139: 1

ائمه  كوين از

خـويى، : نـك(

كه اعجـاز و 

ـر، صـاحب 

 اگـر كسـى 

جام داده كه 

ت تكـوينى 

ى و محقــق كراجكــى

آنان تصريح دارند. د

 فعل خداوند است ك

.  

های نخس سـدهان 

ع بهرا » ت تكوينى

ان داده  از آن ارائـه

ينىواليـت تكـو« 

بودن اوليـا بـ اعلى

اينكه ( اولياوسط 

شى از نظام عالم تو

1384 ،ميالنـى(لهـى 

عت كل عالم تكو

(؛ تحقق معجزه )3

  .)20 :3ج ، 1369

كوينى نيست، بلك

ديگـ بيـانبـه . ت

برای نمونـه ا ؛ارد

ى خارق العاده انج

واليـت ،بنابراين .ت

رتضــى، شــيخ طوســى

اند كردهشان منعكس ن

ئمه نسبت داده شده،

.يت، تصرف تكوينى

و در كـالم عالمـا

واليت« معاصر كه 

مختلفـى را ا هـای

های  ، شاخصهها ف

علـت فـا(سط اوليا 

شى از نظام عالم تو

الم و يا تدبير بخش

در كل فيوضـات ا

ى از فيوضات؛ اطا

379 :2ج  ،1418، هانى

9تبريزی، : نك( اوليا 

معنای واليت تك به 

عمـال واليـت اسـت

عاده و اعجاز را د

ى را طى كند، فعلى

نى وی است تكوي

يــد، ســيد مرشــيخ مف 

جاز ائمه را در آثارش

به ائ گاهىكه   العاده

  . دهد مىجام 

 

مكتب بغداد، والي ى،

در قرآن و سنت و

برخى از عالمان  

ه كننـد، تعريف ـى

تفصيلى به تعريف

  

خشى از عالم توس

جودی كل يا بخش

 تدبير كل نظام عا

؛ وساطت ائمه د)2

وساطت در بخشى

اصفه: نك(م از آنان 

 كرامت به دست 

 : پيامبر و ائمه

إع ۀ، نشانه و نتيج

جام امور خارق الع

ك مسافت طوالنى

 تكوينى و واليت

 ، يعنــىبغــداد

اعج های روايت

خارق  تصرف

انج اوصياو  انبيا

  ها كليدواژه

واليت تكوينى

 

د» واليت تكوينى

.دارد متأخرظهور 

 امامـان مطـرح مـ

بدون پرداخت ت ،

 :خراج شده است

 ايجادی كل يا بخ

وج ابقای؛ )257 :14

؛ )همـان( )لم باشند

20: 5  ، ج1426، ىهرانـ

يا و )278 :3ج ، 1418

عت بخشى از عالم

، خرق عادت و )3

ق اعجاز به دست 

ينىرق العاده تكو

كوينى توانايى انج

ر مدت زمان اندك

صرف او در امور 

  

  

 

  مقدمه

«عبارت 

و ظ نرفته

از شئون 

،پژوهش

ذيل استخ

خلق

24صفار، (

عال ابقای

ته ىنيحس(

8اصفهانى، 

و يا اطاع

1412: 358

تحقق

امور خار

واليت تك

بتواند در

تص بيانگر
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معنای اعجاز و تحقق امر خارق العاده نيست، بلكه صاحب واليت تكوينى در صـورت  به

شاخصـه تحقـق  از آنجا كـه. كند اعمال واليت، در عالم تكوين تصرف خارق العاده مى

داد های واليت تكوينى در كالم عالمان بغ عنوان يكى از شاخصه معجزه و خرق عادت به

انديشه عالمان بغـداد در مسـئله اعجـاز  ايم كوشيدهتفصيل مطرح شده، در اين پژوهش  به

 .كنيمتشريح  را :ائمه

تـاريخ «هـای  پژوهش اساسـاً دار اثبات يا نفى واليت تكوينى نيست و  اين مقاله عهده

مـى های تاريخ كال عموم پژوهش طور بهها نيستند، بلكه  برای نفى يا اثبات نظريه» كالمى

 عنوان بهآيد  برمى درنتيجه، آنچه از تاريخ كالم .هستنددر پى كشف باورهای اظهارشده 

از  انتقالاستفاده است، اما خلط تاريخ كالم با علم كالم و  مبادی تصوری علم كالم قابل

  . روشى اشتباه است لحاظ بهيكى به ديگری 

چنـد دهـه فتـرت در  دوم هجـری و سـدهپس از افول مدرسه كالمى كوفه در اواخر 

زمان با غيبت صغری، مدرسـه كالمـى بغـداد رو بـه بالنـدگى نهـاد و در  هم و كالم شيعه

رويكـرد متكلمـان بغـداد . عصر شيخ مفيد و سيد مرتضى به اوج شـكوفايى خـود رسـيد

ادامه گفتمان متكلمان مدرسه كوفه بود كه با توجه به شرايط متفاوتى كه اين دو مكتـب 

در مكتـب . ای ميان دو مكتب قابل رصد اسـت ی انديشهها تفاوت ،داشتنددر آن فعاليت 

بزرگانى از خاندان نوبختيان و متكلمان  و اند كالمى بغداد متكلمان طراز اول شيعه زيسته

نظير  شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى در كالم شيعى جايگاهى كم همچونبزرگى 

  .پردازيم ز بزرگان اين مكتب كالمى مىدر ادامه به معرفى اجمالى برخى ا. دارند

های اصيل ايرانى بودند كه سابقه مسلمانى آنـان بـه دوره منصـور  نوبختيان از خاندان

رابطـه بـا دسـتگاه دليـل  آنان به. گردد عباسى و رابطه نزديك آنان با خلفای عباسى برمى

تقويت شـيعه  خالفت از قدرت سياسى و اقتصادی خوبى برخوردار بودند و در پيشبرد و

  . نقش بسزايى را ايفا كردند

مشهور بـه شـيخ مفيـد از متكلمـان بـزرگ ) ق 413-336(محمد بن محمد بن نعمان 

سالگى رياسـت شـيعيان  40در كودكى به همراه پدر به بغداد رفت و در  كه. اماميه است

  . را بر عهده داشت



گردان شـيخ 

سالر ديلمى 

در علـوم  ،ت

الم نگاشـته 

سـى و شـيخ 

خراسـان بـه 

وی پـس از 

ز شـاگردان 

لم كـه و مـت

شيخ طوسى 

  .شاره كرد

اوان، فقيـه، 

از عالمـان  و

يـز حـديثى ن

در  ،دبرنـ مى

شـئون ائمـه 

ب بغداد قابل 

سـت امـام از 

بـا  شـود  مى

  . ود

از شـاگ) ق 436-

فتح كراجكى و س

جا از دنيا رفت مان

همـى در علـم كـال

هور بـه شـيخ طوس

سالگى از خ 23در 

و. ضـى بهـره بـرد

وصـالح حلبـى از

، فقيـ)ق 374-447

ن سيد مرتضى و ش

اش على كراجكى 

حب مصـنفات فـر

و زيسـت جـری مى

كـالم، گـرايش ح

 .ست

م كار بـهن معاصـر 

شـأنى از ش عنوان ه

 نزد عالمان مكتب

قق معجـزه بـه دسـ

ادامـه تـالش در  

 بغداد واكاوی شو

355(ف مرتضـى 

شيخ طوسى، ابوالف

ه دنيا آمد و در هم

يش بود و آثار مه

، مشـه)ق460 - 3

او د. ب تشيع است

خ مفيد و سـيد مرتض

ابو. داشـت عهـده 

4(   به ابو الصـالح

او از شاگردان. ت

بَّراج و محمد بن 

عالمان اماميه، صاح

پـنجم هج سـدهر 

فقـه و ك فـزون بـر

ز آثار حديثى اوس

برخـى از عالمـان 

بـه در آن زمان ئله

ی واليت تكوينى 

خلق و رزق و تحق

.اند كردهی مطرح 

ى در مكتب كوين

ى مشهور به شريف

 و بزرگانى مانند ش

در بغداد بهی كه 

قه يگانه زمان خوي

385(حسـن   بـن ى

حدث نامدار مذهب

چون شيخ همچون

ت شيعيان را بـر عي

ن معروف يجم الد

 هجری قمری است

  ابنبه  توان مىوی 

مان كراجكى از ع

در )332: 16 ج ،1410

اوی . مرتضى بود

از کنز الفوائد ت كه

  ب بغداد

 امروزه كوينى كه

مسئاين ل نشده و 

های خى از شاخصه

عالم، خ ابقایدر  

كه عالمان بغدادی

ه انديشه واليت تك

موسى  بن حسين  بن

شيخ صدوق بوده 

وی. دان وی هستند

زجمله كالم و فق

  . )288: سى، بى تاو

علـى  بن حسن  دبن

متكلم، فقيه و محد

استادانى همد و از 

يد مرتضى، مرجعي

  . ل وی است

ن بن نجيالد ى تق

چهارم و پنجم ده

شاگردان مشهور و

د بن على بن عثم

0 ،خـويى(و مـتكلم 

ز شاگردان سيد م

ى است از محدثان

تكوينى در مكتب

وظهور واليت تك

لمان بغداد استعمال

ست، اما برخوده ا

:ائمهنقش . ت

يى است كها خصه

موارد، جايگاهين 

  

  

 

ب على

مفيد و ش

از شاگرد

بسياری ا

طو(است 

محمد

الطائفه، م

عراق آمد

وفات سي

طراز اول

خيش

سدامامى 

از ش. بود

محمد

محدث و

بغداد و ا

داشت و

واليت ت

عبارت نو

كالم عال

مطرح نبو

رصد است

جمله شا

ايبررسى 
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  خلق و رزق 

نظرها ميان عالمان قم و بغداد در شـئون امـام، اتهـام همـديگر بـه غلـو و  يكى از اختالف

از عالمـان برخـى و  انـد كردهها را به غلو متهم  برخى از عالمان قم، بغدادی. تقصير است

غلـو از . انـد ه ر مـتهم كردبرخى از عالمـان قمـى را بـه تقصـينيز جمله شيخ مفيد  بغداد از

از حد تجاوز كنـد و بـه آنـان  :ائمهكسى در حق  بدين معناست كهديدگاه شيخ مفيد 

نسبت الوهيت و نبوت دهد و فضل دينى و دنيوی آنان را چنان وصـف كنـد كـه از حـد 

ه الحد وخرجوا عن يما تجاوزوا ف ىا إلين والدنيالد ىوصفوهم من الفضل ف« :تجاوز كند

مفوضه از غالت بودند با اين تفـاوت كـه آنـان بـه مفيد  گفته به. )131: 1413مفيد، (» القصد

را خلـق  :ائمـهپيـامبر و  تنهاآنان قائل بودند كه خداوند . اقرار داشتند :ائمهحدوث 

زق را به آنان واگـذار كـرده اسـت كرده و سپس خلق همه عالم و جميع افعال ازجمله ر

  .)134: همان(

دادن بـه  و حكـم :ائمـهروشـن غلـو، نفـى حـدوث از  های نشانهيد از شيخ مفبه باور 

توانايى خلق اعيان اجسام و اختـراع  :ائمهاند  كسانى كه قائل، زيرا است :ائمهالوهيت 

 .)145: همـان( انـد قائل :ائمـهجواهر و همچنين ايجاد اعراض را دارند، درواقع بـه الوهيـت 

ايـن . )59: 1414مفيـد، (لق بـه بنـدگان ابـا داشـت اعم، شيخ مفيد از اطالق وصف خا طور به

 ،نظـر آنـان از. مقايسـه اسـت قابل» كـن«سخنان با ادعای صوفيه مبنى بر رسيدن بـه مقـام 

، رحيمى( كند مىو قدرت بر ايجاد پيدا  رسد مىالهى » كن«سالك در مسير سلوك به مقام 

الهـى را » كن«سيدن به مقام ر ،برخى از عالمان شيعى كه گرايش عرفانى دارند. )87: 1394

   .)68: 1358زاده آملى،  حسن(كنند  های واليت تكوينى معرفى مى از نشانه

خــاص و چــه  صــورت بهچــه (های تكــوينى  آنكــه تصــرف افــزون بــرشــيخ طوســى 

را مطـرح  )عام كه شامل خلق و رزق و تصرف تكوينى در تمـامى عـالم باشـد صورت به

دار  ى نيز قائل است كه امام تنهـا در امـور دينـى عهـدهنكرده، بلكه در مورد شأن اجتماع

بنـابراين، اگـر در مـواردی  .امامت است و حيطه امامت تنها به امور دينـى مربـوط اسـت

مـردم  ميـاناختالفـى  اگر ،شود مىن آنهامانند صناعات و تجارت كه حيطه امامت شامل 



نون در آن ف

 قـدرتى بـر 

ـج و درد و 

طبيعى از دنيا 

ق و مخـالف 

ت امـام قائـل 

 متـأخرمنابع 

اعـالم هـور 

ر گزارشـى 

سئله به چهار 

اشـعری، (ند ا ه

وشـنى قابـل 

سـت ربطـى 

هـای   از راه

بردن به  ه پى

نوبختيـان  ،ت

عه به اهل خبره دج

3(.  

مصنوع هستند كه 

و نكاح دارند و رنـ

به مرگ ط ديگر 

 دو گـروه موافـق

ه بـه دسـتمعجـز

  . اند انسته

در م :ائمهعجاز 

وبخت مخالف ظه

اشـعری، در. )68: 1

ماميه را در اين مس

هدانسـت ـامبران مى

رو به :ائمـهجـاز 

دس اين و امـوری از

ودنـد و معجـزه را

دليل اينكه تنها راه

ه استشد مى بيان 

د، وظيفه امام مراج

311 :1406همو، ؛ 252

خلوق و بندگانى م

شرب و ،كلأری 

ل رسيدند و برخى

 به دست امام بـه 

ميه به عدم تحقق م

ت امام را جايز دا

ختيان با مخالفان اع

بنو نو«: نويسد مى ت

414مفيد، ( »ا دارند

، امآوردهعجزات 

پيـ ويـژهمعجـزه را 

و نوبخـت بـا اعج

 معنـای معجـزه و

 امـام، مخـالف بو

صحيح باشد و به د

ميه با لفظ اعجاز 

  .د

به امام رجوع كنند

: 1  ج ،1382 ،طوسى(

يى مخها انسان :

مانند هر بشر ديگر

خى از ايشان به قتل

 245(.  

  ت امام

سئله تحقق معجزه

عالمان اماماين از 

حقق معجزه به دست

:  

و همدلى نوبخت :

اوائل المقاالتدر 
هستند و از آن ابا 

در باب اعالم و مع

گروه چهارم مع كه

يـد، مخالفـت بنـو

ت به اختالف در

ق معجزه به دست 

ساب صاين انتاگر  

در ميان عالمان اما

شمرد يت تكوينى

 و برای قضاوت ب

(ه قول آنان است 

:ائمهظر كراجكى 

آنان م. رزق ندارند

برخ .رسد مى آنها

: 1  تا، ج كراجكى، بى

معجزه به دست

مكتب بغداد در مس

گروهى ا :ندشو ى

تح ،گروهى ديگر

:ن اعجاز ائمه

:ائمه به اعجاز ن

شيخ مفيد د. شود 

:ائمه از سوی 

ديدگاه اماميه د ره

ك سيم كرده است

گزارش مفي بنابر. 

است و اين مخالفت

و نوبخت با تحقق

. دانستند  امام نمى

د :ائمهتكوينى 

والياز مخالفان  ن

  

  

 

رخ دهد

و عمل به

از نظ

خلق و ر

آترس به 

ك(ند ا هرفت

تحقق م

عالمان م

مىتقسيم 

بودند و گ

مخالفان

نبودن قائل

مىديده 

و معجزه

درباركه 

گروه تقس

1400 :51(

استنباط ا

بنو. ندارد

شناخت 

توانايى ت

توا مىرا 
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  موافقان اعجاز ائمه

از  :ائمـهشـئون  امامـت و. نوبختيان موافق اعجاز ائمه هسـتند بجزقاطبه متكلمان بغداد 

هـای  پرداختـه و بحث آنهـابـه  تفصـيل بـهمسائل كالمى مهم شيعه است كـه شـيخ مفيـد 

مسـتقيم بحثـى بـا عنـوان طور  وی بـه از آنجاكه. فراوانى در اثبات امامت ارائه داده است

در  های او ارائه نكرده، برای واكـاوی انديشـه :ائمهواليت تكوينى يا تصرف تكوينى 

از  ویهـايى كـه  بر اعجاز و گزارش :ائمهكوينى، مسائلى مانند قدرت مسئله واليت ت

  .بررسى هستند  قابل آورده :ائمه تخارق عادت صرفات

دليل امامت و راهـى بـرای شـناخت امـام  عنوان بهبرخى از متكلمان اماميه، معجزه را 

رد و عقل نظر شيخ مفيد در برخى از مسائل كالمى احكام عقلى وجود ندا از. دانستند مى

 به. استچنين  :ائمهاعجاز  ؛ برای مثال، بحثحكمى ندارد آنهانفسه بر رّد يا اثبات  فى

عقلـى  لحاظ بـهامكـان وقـوعى دارد، امـا  :ائمهظهور معجزه و أعالم به دست  او گفته

عقلى حكمى وجود ندارد، مالك اعتقاد در ايـن  لحاظ بهحال كه . واجب يا ممتنع نيست

بـر اعجـاز  دربـاره هـايى روايتشيخ مفيـد به باور . ى و روايى هستندمسائل نصوص قرآن

  .)69: 1414مفيد، (ائمه وجود دارد كه سبب يقين وی شده است 

  منظـور او ولـى بايـد بررسـى شـود كـهشيخ مفيد به اعجاز ائمـه يقـين داشـته اسـت، 

  ههــای وی از اعجــاز ائمــ بــرای ايــن منظــور الزم اســت گزارش. چيســت از اعجــاز ائمــه

  كتـابى ، زيـراها با اشكال مهمى مواجه اسـت يابى به اين گزارش ، اما دستبررسى گردد

  .دسـاز مـىبه ايشان منسوب است كـه نتيجـه ايـن بحـث را دگرگـون االختصار با عنوان 

  هـايى آثـار مفيـد تفـاوت دارد و حـاوی گزارش ديگـرمحتـوايى بـا  لحاظ بـهاين كتاب 

انتسـاب كتـاب مخـالف يد جـواد شـبيری سـ. است كـه بـه همـان كتـاب منحصـر اسـت

 ى ماننـديلـايشـان بـه دال. دانـد مىآن را از آثـار مفيـد ن است وبه شيخ مفيد  االختصـاص

 نيامدنآثار شيخ مفيد و  ديگرمضمون آن با  نبودن موافق، االختصـاصسندی  های اشكال

 تدانسـته اسـ ناشـناسرا نوشـته شخصـى  آندر فهرست آثار شـيخ مفيـد،  كتاب نام آن

بـه شـيخ مفيـد  االختصـاصكتـاب  نبودن منتسـب ،در ايـن پـژوهش .)81-60: 1369شبيری، (



هايى  گزارش

ف تكـوينى 

 گيرد مىت 

او بـرای  .)4

قـق معجـزه 

ز و انتسـاب 

شان با جنيان 

بـيش  :ـه

بـوده  أخرمتـ

و  )43: ب 141

بـه  ق عـادت

از  برخـىـر 

در يـك . د

امـور  هـای ت

تحقـق  انگر

 مهـم اينكـه

 مبنا يكى از 

د، از شـئون 

ثبات امامت 

ـتر بـر نـص 

 معجـزه بـه 

از گ. ی شده است

ی از اعجاز، تصـرف

ص و معجزه صورت

0: 1414مفيـد، (ست 

 طريق نص و تحق

نظورش از اعجـاز

غايب و جنگ ايش

ر اثبات امامت ائمـ

متن بر امامت امام 

13همـو، (ـل اسـت 

خـارقـاب امـور 

تـ پيش. كرده است

شـدندآمـده نقـل  

روايتخ مفيـد بـه 

را كـه بيـا هـايى ت

م. اسـت نيـاوردهش 

و همين  )122: 141

كـوينى مطـرح شـد

ئل است و برای اث

داليل امامـت بيشـ

خ طوسـى تحقـق

آن خودداری های

كه منظور وی آيد

ام از دو طريق نص

 امام وجود نص اس

مسك كرده و از

كه من كند مىريح 

ری مانند علم به غ

مفيد در تأكيد سد

و ائمه پيشين 9بر

به وجود نـص قائـ

و انتسـ :جاز ائمه

ص روايى اعتماد ك

ر آثار شيخ مفيـد

قوی اعتماد شـيخ  

روايتيك از  هيچ

در آثـار خـويش 

4مفيـد، (ماد نداشته 

  .بوده است 

های واليت تكـ صه

ت به وجود نص قائ

طرح كرده و از د

است كـه شـيخ تنى

ه گزارش آوردنز 

آ آورده، بر مىمه 

كه شناخت اما كند

 تنها راه شناخت 

به هر دو روش تم 

وی تصر. ده است

، امور7رت على

رس مىبه نظر . )344

نص از جانب پيامب

ب 7حضرت على

  .ده است

شيخ مفيد در اعجا

 نداده و به نصوص

كه در 7ب به على

 احتمال ن نقل و به

هشيخ مفيد ت كه 

،هستند :ت ائمه

به خبر واحد اعتما

 يادشده های وايت

كه با عنوان شاخص

و در اثبات امامت

ر امامت آنان را مط

گفتالبته . )98: 1414

شده و از ض گرفته

 مفيد از اعجاز ائم

  .نيست  ائمه

كن مى يدتأكمفيد  

ورت عدم اعجاز،

 7امت امام على

يشان را اثبات كرد

به حضر رق عادت

4: 1  ، جالف 1413يد، 

 معجزه بر وجود ن

پس از ح امامانرد 

نقل نكرد آنهای از 

گفته شد ش هك چنان

قل را حاكم قرار 

منسوب رق عادت

ای ميان ى و مقايسه

گفت توان مى ادت

به دست رق عادت

مبنايى ب لحاظ بهد 

رووی به  یعتماد

 طوسى آنچه را ك

او. ى نكرده استف

گانه، نص بر وازده

4طوسـى، (ده است 

  

  

 

فرض پيش

كه شيخ 

گسترده 

شيخ

و در صو

اثبات اما

امامت ايش

خارامور 

مفي(است 

از اثبات 

و در مور

ای معجزه

چهم

ايشان عق

خارامور 

نگاه كلى

خارق عا

خارامور 

شيخ مفيد

اع بىعلل 

شيخ

امام معرف

امامان دو

تكيه كرد
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او معجـزه . داند مىديق وی از جانب خداوند جايز دست امام را برای اثبات امامت و تص

ای به دسـت امـام  اينكه خداوند معجزه است را بسان تصديق قولى خداوند دانسته و گفته

. )143: 1  ، ج1382طوسـى، (انجام دهد مانند اين اسـت كـه بگويـد مـن تـو را تصـديق كـردم 

صـداقى مـواردی م صـورت بهمقصود وی از معجزه، تصرف تكوينى خاص نيست، بلكه 

در بـاب ذكـر معجـزات امـام و  الغیبـهاو در كتـاب . شـود مىمانند علم خـاص را شـامل 

 ؛به علم خاص امام مربوط اسـت ها هكه همه اين معجز كند مىدوازدهم، شش مورد نقل 

مانند علم ايشان به برخى از احوال يارانش و علم ايشـان بـه زمـان مـرگ برخـى از افـراد 

بـه اثبـات امامـت امامـان نيـز  تلخـیص الشـافیدر كتـاب وی همچنين . )281: 1425طوسـى، (

اينكـه  مهـمنكته . است بحث كردهل در اثبات امامت آنان يفصت بهگانه پرداخته و  دوازده

گاه بر تحقق معجزه بـه  اثبات امامت به نص بر امامت آنان استناد كرده و هيچ در اينجااو 

  .)به بعد 167: 1382، شيخ طوسى(ه است دست آنان برای امامتشان استناد نكرد

قائل بوده و طبـق گـزارش او  انبياسيد مرتضى نيز به جواز تحقق معجزه به دست غير 

و در برخـى مـوارد  انـد داسـتان بوده عالمان اماميه در جواز ظهور معجزه به دست امام هم

صـالحان و  نـدمان همچنين آنان ظهور معجزه به دسـت غيـر امـام. اند آن را واجب دانسته

اصـحاب حـديث  جزب یهای ديگر فرقه ،در مقابل اماميه. اند را جايز دانسته مؤمنان فاضل

  .)332: 1411، ىف مرتضيشر(دانند  جايز مى انبياقرار دارند كه ظهور معجزه را تنها به دست 

آن  انبيـاگزارش سيد مرتضى، دليل اماميه بر جواز ظهور معجزه بـه دسـت غيـر  بنا به

صدق ادعای مدعى است، پس اگر كسى مـدعى نبـوت باشـد،  معنای بهمعجزه  هاست ك

معجزه بر صدق ادعای وی داللت دارد و اگر كسى ادعای امامت داشته باشد، معجزه بر 

همچنين اگر كسى ادعای صالح و فضل داشـته . صدق ادعای وی در امامت داللت دارد

ظهور معجزه بـه دسـت . لت داردباشد، معجزه بر صدق ادعای وی در فضل و صالح دال

نه مستلزم كذب و ظلـم يـا وجهـى از وجـوه قـبح و امام يا فرد صالح نه وجه قبحى دارد 

بـه ايـن دليـل اسـت كـه آنـان حامـل مصـالح  انبيـامعجزه به دسـت وجوب ظهور . است

بنابراين، ظهور معجزه به دست آنـان  .و الزم است مردم به اين امر آگاه شوند اند بشريت



. با ادعاسـت

جـزه ترديـد 

مى بـا نـص 

ـت حاصـل 

گر به معجـزه 

يـز همـان را 

ست و امامت 

 گفتنـى. )33

 ،ـرده اسـت

 ـام تنهـا راه

 در آثـارش 

رين سـخنان 

 هكـ ه اسـت

بـر امـت . ند

شان آشـكار 

دسـت را بـه 

24(.  

مـام، مبـانى 

بيشـتری  ای

ر آثار شـيخ 

 نخسـت :ت

ق عـادت و 

زه همواره همراه با

سـبب نداشـتن معج

و اگـر امامـت امـام

معجـزه نفـى امامـ

ديگر ،ی روشن شود

در مـورد امـام ني ،د

شده اس  عجزه ثابت

35: 1411، ىف مرتضـ

جـزه را مطـرح كـ

مـورد عصـمت امـ

ائمـه را  عـادتق 

تر صـريح رسـد مى

شـده بيانائـد ز الفو

دار هسـتن را عهـده

يى كه به دست ايش

ها ر شـان، آن نشـانه

45: 1  تا، ج  راجكى، بى

به دسـت ام) عجاز

هـا روايت وی به 

مورد اعتماد او در

ط قائـل شـده اسـت

خـارق  دوم اينكـه

سخن وی معجز ق

امامت او بـه س در

امت امام اسـت و

از نفـى م ،بنـابراين

 پيامبر پيش از وی

بران پذيرفتـه شـود

ا معب 9رسول خدا

فيشـر(  خواهد بـود

مـت نـص يـا معج

در م ويژه بـهامت 

  .)5: 4  ، ج

خـارقهای  تصـرف

مبه نظر . داد است

کنـزدر كتاب  ،رند
امامت امـت ر )ص

هاي نشانه. برگيرند 

ه سبب اكـرام ايشـ

كر(ها ندارند   نشانه

اع( عادتر خارق 

با اين تفاوت كه 

م های روايتى از 

  . ت

افعال سه شرط يگر

؛معجزه خدا باشـد

مطابق. )333: 1411، 

د نبايد ،زه نداشت

اما شدن زه، روشن

بن .نيست به معجزه

بوت كسى با نص

در مورد پيـامبر الل

صورت كه نبوت ر

ه امامت آنان ثابت

ى بـرای اثبـات اما

 كه برای اثبات اما

،1410شريف مرتضى، 

ت شـده دربـاره نقل

رأی با عالمان بغد م

رتباط روشنى دار

ص(صوم پس از پيامبر

عالم دين را از آنان

هستند و خداوند به

قشى در ايجاد آن

ر مسئله تحقق امور

ست؛ه و پيرو آنها

برخى. د كرده است

است نيامده طوسى 

ديگتمييز معجزه از 

فاعل مع(جام دهد 

ىف مرتضيشر(ست 

اگر امامى معجز ،ل

مقصود از معجزرا 

ديگر نيازی ب ،شود

كه اگر نب همچنان ؛

اين استدالاگر . ست

به اين ص ؛كرددعا 

با نص پيامبر ص به

چند سيد مرتضـى

ل او تصريح دارد 

ش( امام، نص است 

ن های روايتجكى 

جهت او هم و ازاين

ا واليت تكوينى ا

دوازده امام معص: 

الزم است كه معا 

همگى فعل خدا ه 

و آنان نق كند مىد 

درنيز صالح حلبى 

خويش را پذيرفته

عجاز اعتمادا های

يد مرتضى و شيخ

صالح حلبى برای ت

جزه را خداوند انج

  

  

 

جب اسوا

حال بااين

، زيركرد

روشن ش

؛شود مىن

نيازی نيس

ا توان مى

ب :ائمه

است هر

حال بااين

شناخت 

كراج

و نياورده

وی كه با

گويد مى

9پيامبر

 ،شود مى

ائمه ايجا

ابوص

خ استادان

ه نمونهاز 

مفيد، سي

ابوص

اينكه معج
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خداوند اسـت و غيـر  ويژهبرخى از افعال  دهد مىاو توضيح . مطابق ادعا باشد اينكه سوم

يا اينكه  دادن مانند ايجاد جواهر، حيات ؛آنها را ندارد دادن از خداوند كسى توانايى انجام

مانند  ؛باشد كه انتساب آن به غير خداوند ممكن نباشد ای گونه به ،يابد مىفعلى كه تحقق 

هر كسى انديشه كنـد  گويد مىوی . )154: 1404حلبى، (ماه  شدن يد و دو نيمبرگشتن خورش

رد الشمس و انشقاق قمر بر هر محَدثى محال اسـت و غيـر  دادن خواهد دانست كه انجام

جوشـيدن آب از ميـان انگشـتان از جملـه . از خداوند كسى توانايى چنين افعالى را ندارد

ايجاد جواهر تنها در حيطه ، زيرا است دادن آن انجامقادر به  خداوند تنهاافعالى است كه 

زيادی از مردم با غذايى اندك نيز از  شمار كردن غذا دادن و سير .قدرت الهى قرار دارد

روشـن  يادشـدهاز مـوارد  .)162: همـان(خداوند و از جمله ايجاد جـواهر اسـت  ويژهافعال 

الشـمس و شـق القمـر را  ردّ  حـاكى از اعجـازی ماننـد هـای روايتكه ابوصالح  شود مى

  .دانسته است پذيرفته، اما تحقق آنها را در حيطه واليت و فعل پيامبر يا امام نمى

خداوند به دست امـام  اينكه: از نظر ابوصالح شناخت ائمه ع با دو روش ممكن است

خداونـد هـر دو . با نص، امامت امامى را مشخص كنـد اينكه ای را انجام دهد و يا معجزه

فراوانـى از اعجـاز  های نمونـهاو . )174: همان(را برای معرفى ائمه ع انجام داده است  روش

از . بــه ائمــه نســبت داده اســت شــود مىكــه در آثــار عالمــان بغــداد كمتــر ديــده  را ائمــه

گفـتن جمجمـه بـا  الشمس برای على ع، سـخن به ردّ  توان مىمورد اعتماد او  های روايت

ــده ــرده در  كردن ايشــان، زن ــا شــالق و آرام گــرفتن آن و م ــرات ب صرصــر، زدن رود ف

 7امـام حسـن كنـد كـه وی نقـل مى همچنـين. گفتن با اصحاب كهف اشاره كرد سخن

 همچنـين وا .)175: 1404حلبى، (ای را با دستش زد تا اينكه خرمای تازه آورد  نخل خشكيده

او . )177-175: 1404حلبـى، (كـرده اسـت  امامان ديگر هم نقـلديگری از اعجاز  های روايت

استدالل حلبى بـر  ،بنابراين .اعجاز را تواتر اماميه دانسته است های روايتسبب اعتماد به 

تحقق اعجاز ائمه چنين است كه معجزه تصديق فعلى خداوند است و اشكالى در تحقـق 

حال كه اصل تحقق معجزه برای امام اثبات شـد، مصـاديق آن از . آن به دست امام نيست

  .)178: 1404حلبى، ( شود مىقل روشن طريق ن



وه موافـق و 

بغـدادی بـه 

ينى مـرتبط 

جـاز از نـوع 

ـالم تكـوين 

هايى  ى نمونه

ضـر حاضـر 

ين اسـت و 

و تصـور آن 

ی هـا ر مكان

صرف كرده 

در  ها انسـان

واليت آنـان 

. شـود مىدا 

 ،بيننـد را مى

ز دو جهـت 

. ی ظـاهری

ده را مشـاه 

ت امـام بـه دو گـرو

متكلمان ب ديگرو 

واليـت تكـو ـئله

اعج اينكـه د؛ دوم

عل خودش در عـا

به بررسى ادامهدر 

  . يم

ـر سـر بـالين محتض

 تصـرف در تكـو

 تصـرف بيشـتر و

در زمان واحد در

 در آن دخل و تص

ااسـت كـه  آنار 

و نتيجه و يابند  مى

س شـخص هويـد

ر 7و علـى 9بر

آن از در  كـرده و

ت حمـل بـر معنـا

7نمؤمنـاگ، امير

ق اعجاز بـه دسـت

خالف اعجاز ائمه و

ه دو شـرط بـا مسـ

 امـام دانسـته شـود

مام با اراده و به فع

د. شود مىى ناميده 

پردازي اند مى كرده

است كـه آنـان بـر

حيات امام باشـد، 

ايـن ،تضار باشـند

ضوری وجود امام د

ضر را نپذيرفته و 

 در هنگام احتضـا

مآگاهى  7 على

است كـه در نفـس 

با چشم بصر پيامبر 

.  

ن محتضـر را نقـل

دوم از جهتو  ؛يت

ص در حـال مـرگ

اد در جواز تحقق

وبختيان گروه مخ

اعجاز ائمه به. تند

عجاز فعل خود  ا

ديگر اگر ا بيانبه 

ى واليت تكوينى

ك بغدادی روايت 

 

اين ا :ب به ائمه

اگر در زمان ح يژه

ل احتواحد در حا

الزمه چنين حضا 

ضور بر بالين محتض

ظور از رؤيت ائمه 

و  9اليت پيامبر

هايى نشانهواسطه  

 ها انسان اند نداشته

)74: 1414مفيد، (ت 

حضور امام بـر بـالين

جهت صحت رواي

همـه اشـخاص شـيعه

  ق معجزه

د كه متكلمان بغد

نو :شوند تقسيم مى

جاز ائمه قائل هست

نخست اينكه : ود

ب ؛در تكوين باشد

كند، چنين تصرفى

ز ائمه كه متكلمان

  ر بالين محتضر

منسوب هایاعجاز

وي بهحضور امام . 

د متعدد در زمان و

، زيرار خواهد بود

  .ست

حض گونه اين مفيد 

نظر وی، منظ طابق

وال حقيقت ضار به

ند و اين رؤيت به

پندد كسانى را كه 

 حشويه دانسته است

 مرتضى روايت حض

اول از ج :است رده

به اعتقـاد شاينكه  و

  

  

 

مصاديق

گفته شد

مخالف ت

جواز اعج

خواهد بو

تصرف د

تصرف ك

اعجاز از

حضور بر

يكى از ا

ندشو مى

افراد اگر

تر مشكل

متعدد اس

شيخ

مط. است

حال احتض

بينن را مى

شيخ مفيد

گروه  از

سيد 

كرترديد 

به باور او
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 نتيجـهدر صورت صحت روايت اين است كه آنان  7مؤمنان معنای مالقات امير ،كنند مى

 آنسيد مرتضى از ظـاهر ايـن روايـت  عدولدليل . كنند واليت آن حضرت را مشاهده مى

در مـورد  .های مختلف محـال اسـت جسم است و حضور جسم در مكان 7است كه على

 ،منظـور از فرشـته مـرگ گويـد مىئـل اسـت و حضور فرشته مرگ نيز او به همـين معنـا قا

از ايـن . )134و  133: 3  ج: 1405، ىف مرتضـيشر(شخص واحد نيست، بلكه اراده جنس شده است 

را از  نباشـدمقتضای جسم را كه كه سيد مرتضى هر آنچه  كرداستنباط  توان مىبيان روشن 

كـه بـا  را امـور غيرعـادی دادن اعم قدرت ائمـه بـر انجـام طور بهكرده است و  ائمه نفى مى

  .پذيرفته است نمىجسمانيت آنان مخالف باشد 

  طى االرض

ادبيـات منظور از آن در است كه منسوب به ائمه  عادتطى االرض از ديگر امور خارق 

. زمين در زير پای شخص و انتقال وی از مكانى به مكانى دور اسـت شدن پيچيده روايى،

با اين روايتى  عادت دانسته و درخارق يكى از افعال  عنوان بهاالرض را   سيد مرتضى طى

بررسـى كـرده  »غسل ميت امام و نماز او را بايد امام پس از وی انجام دهـد«مضمون كه 

شده است و چنـين نقلـى موجـب علـم و  اين روايت از طريق آحاد نقلبه گفتۀ او . است

مانعى ندارد كـه منظـور  ،نيز صحيح باشدشده  نقلروايت اگر . قطع به مضمون آن نيست

نيـز خـالف ايـن روايـت ، زيـرا اكثر و اغلب به شرط قدرت امام باشـد هايى نمونهاز آن 

يعنـى  ،در حـالى امـام پـس از وی ،در بغداد از دنيا رفت 7بن جعفر و امام موسى هست

آنكه امام  در طوس از دنيا رفت و حال 7در مدينه بود و حضرت رضا 7حضرت رضا

دار  بتوانند غسل و نماز پدرشان را عهده آنهاساكن بود و امكان اينكه  در مدينه 7جواد

االرض و   ن طـىاسپس او بـه ادلـه موافقـ. )155: 3  ج: 1405، ىف مرتضيشر(شوند وجود ندارد 

  . است نقد كردهتبيين سخن آنان پرداخته و ادعای آنان را 

زمان  امـام را در مـدتاند اشـكالى نـدارد كـه خداونـد  برخى از اصحاب اماميه گفته

 و انـد از نظر سيد مرتضى آنان بـه بيراهـه رفته. كوتاهى از مكانى به مكان دور انتقال دهد



، دانيم مـىز 

در زمـان  ور

اوند امام را 

از محـاالت 

ـوس انتقـال 

ه و قـول بـه 

 شد مىنتقل 

دم ايشـان را 

ده است، در 

خص اسـت 

مس دو بـار 

نقـل او  البته

دخانه فرات 

. خانـه بودنـد

از اصـحاب 

بـه شـكايت 

ه آفتـاب را 

ی ايشـان را 

جا  بـه 7ـى

ـريح دارنـد 

آن را بـه  ى

را برای ائمه جـايز

مكانى به مكان دو

اند خد ى كه گفته

ت و چنين امـری ا

د از مدينـه بـه طـو

خـى از ايـن وجـوه

 مدينه به طوس من

و مـرد شد مىهده 

مشاهد  دارند قابل

و امام بودنـد مشـخ

كه رد الشم كند ى

ا. پس از ايشان گر

ميم گرفت از رود

و آذوقـه از رودخ

سـياری اكه ب حالى

ت بودند و زبان بـ

داوند خواست كـه

خداونـد دعـای. ـد

ه جماعـت بـا علـى

الشـمس تصـ ردّ   ث

خ داده اسـت، ولـى

زه و خرق عادت 

نتقال شخصى از م

سخن كسانى. )156

نيستپذيرفتنى نيز  

ام را با بادهای تنـد

رت پـذيرش برخ

اگر امام از، زيرا ت

مشاه يقين به ،رفت

نكه چشمان سالم

تولى غسل اين دو

مىتصريح است و  

ديگ بارو  9اّهللاٰ  ل

تصم 7على وقتى

هـا و ردادن مركب

درح ،صر را ادا كرد

ن از اين امر ناراحت

از خد ،ان را شنيد

 جماعـت بخواننـ

 نمـاز عصـر را بـه

كنندگان حديث ل

رخ 7بـرای علـى

ما نيز اظهار معجز 

 امور ممكن، اما ان

6: 3  ج: 1405، ى مرتض

ن كند مىس ايجاد 

 اينكه خداوند اما

حتى در صورزيرا 

ا باطل استهقدير

گر  را بر عهده مى

رای آنات و جسم ب

كسانى كه متنام خ 

 مس را نقل كرده

لدر زمان رسو بار ن

به نقل از او، و. ت

اب مشـغول عبـور

ز يارانش نماز عص

آنان. شان قضا شد

چون سخن آنا 7

 با وی نمـاز را بـه

 برگرداند تا آنان

نقلاينكه  با. )347 : 

بـار ايـن قضـيه ب ك

 است  آنان گفته

در ايجاد مقدور و 

ف يشر(حال است 

ه معدوم و در طوس

همچنين. )157 :مـان

، زنيست پذيرفتنى 

هم همه تق آن، باز

و نماز امام پيشين 

امام جسم است. د

تاريخ های كتابر 

1(.  

  س

د حديث رد الشم

نخستين :است اده

ها متفاوت است نقل

بسـياری از اصـحا

با گروه اندكى از 

غافل شدند و نمازش

7حضرت على و 

د تا همه اصحاب 

يد راكرد و خورش

:1 ، جالف 1413مفيد، 

يك 9 از پيـامبر

  

  

 

در پاسخ

اما تنها د

اندك مح

در مدينه

هم(است 

ز دهد ني

صحت آ

و غسل و

ديدند مى

حالى در

57: همان(

رد الشمس

مفيد شيخ

اتفاق افتا

ن ديگربا 

، ببگذرد

ب 7على

از نماز غ

گشودند

برگرداند

اجابت ك

م(آورند 

كه پـس
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گـزارش  بـه ،درهرحال. احد نيستداد ورخ بيانگركه  اند كردههای مختلف نقل  صورت

داده و درواقع فعل خداونـد بـوده اسـت، بـه   رخ 7شيخ مفيد، رد الشمس به دعای على

 .نيستهمين سبب از نتايج واليت تكوينى 

  نقش ائمه در ابقای عالم

سـيد مرتضـى در . اند شـده امـان اهـل زمـين معرفى عنوان بـه :، ائمهها در برخى روايت

مطالـب  گونـه اينگرفته و معتقد است از عالمان اماميه كسـى بـه مقابل اين سخن موضع 

ها و زمين قائم نخواهند بود و اعمـال  آسمان ،اگر امام نباشد به باور او، اينكه. قائل نيست

شناسـيم كـه چنـين  ن كسـى را نمىرامتـأخن و ماصحيح نخواهد بود، ما از متقـد بندگان

د كه اگر چنـين باشـد، نباشكرده  غالت نقل راسخنى گفته باشد، مگر اينكه اين سخنان 

از سـخن . )42: 1  ، ج1410شـريف مرتضـى، (خواهيم گفت سخن غالت ربطى به اماميـه نـدارد 

، به احتمال قوی شيخ مفيد نيز به چنين امری قائـل نبـوده اسـت آيد كه برمىسيد مرتضى 

ماميـه نفـى و بـه در صورت اعتقاد شيخ مفيد، سيد مرتضـى ايـن قـول را از عالمـان ازيرا 

  . داد غالت شيعه نسبت نمى

  علم ائمه 

بـا واليـت  ها جنبـهنفسه از مقوله واليت تكوينى نيسـت، امـا از برخـى  مسئله علم امام فى

الزمه اين واليت، علم امـام  ،اگر امام واليت بر تكوين داشته باشد. تكوينى مرتبط است

الزم اسـت از  ،كنـد مىواليـت در مـواردی كـه اعمـال  كم دستبه حقايق امور است و 

  .حقيقت آن امر آگاهى داشته باشد

درجه غلو را نفـى سـهو النبـى اند و نخستين  ها عالمان بغداد را به غلو متهم كرده قمى

غلـو دانسـته  های نشـانهدادن تقصير به مشايخ قم را از ديگر  شيخ صدوق نسبت. اند دانسته

دهندگان  نسـبته عدم سهو النبى و همچنـين تر، شيخ صدوق قائالن ب روشن بيانبه . است

وليـد، اول درجـه  شيخ مفيد اينكـه ابنبه اعتقاد . غالى دانسته است رابه عالمان قم  تقصير



  خ قـم باشـد

 قائل بودند 

 و برخـى از 

كننـد  ـل مى

وی تصـريح 

ماننـد [واهر 

  باشـدنـداّهللاٰ 

، امـا )67: 141

بـه تمـام  :

 ؛ـوده اسـت

  .ت

آنچـه در . ت

ن است، امـا 

لمان بغـداد 

ر ميـان ت د

 دهنـد مىی ن

هـل امـام بـه 

ـه برخـى از 

نيـز  9ـامبر

يا انگشت خود 

 در قلـب ائمـه 

 اگرچـه از مشـايخ

كه است فى كرده

شـود  1نكـتـان 

 رأی و قياس عمـل

و، زيـرا ـه نيسـت

شـند و بنـا بـر ظـو

عن حكـممخـالف 

14مفيـد، ( كـردهـد 

:زنظـر وی ائمـه

نكـت در قلـب نبـ

 مخالف بوده است

متفاوت است وده،

ه ماكان و ما يكون

عا. اند كردهطرح ن

شـريعت و سياسـت

امـور تسـری يگـر

مسـئله جه. ر است

  :ه است

ضى جهـل امـام بـ

كه پيـ همچنان؛ رد

در حال تفكّر چوب ي ى

ست كه خداوند آن را

اوسـت،  بودن ـره

صرين قمى را معرفى

 اينكه در قلـب آنـ

حكام شريعت به 

 به علم مطلـق ائمـ

قايق امور آگاه نباش

قـع حكـم آنـان م

 همه صنايع ترديـ

ب اين است كـه ا

يازی به الهـام يـا نك

كام حالل و حرام 

بوچه در مكتب قم 

علم امام به ،ح بود

ين عموميتى را مط

شخص به احكـام ش

ديعلـم امـام را بـه 

م به برخى از امور

شده  ند جنبه طرح

سيد مرتضبه باور : ت

اشكالى ندار ،برسد

؛ يعنى»ضيٍب أو بإصبعهِ 

كت در قلوب، علومى ا

مقصـ نشـانِ  ،نسـته

و گروهى از مقص

دادند تا  ى را نمى

 برای آگاهى از ا

اعتقاد شيخ مفيد  

قام قضاوت به حقا

حكم كنند و درواق

علم ائمه بهدر ی 

نكت در قلب های ت

 و در اين مورد نيا

مه به برخى از احك

با آنچر اين زمينه 

 مانند صفار مطرح

 عالمان بغداد چني

ترين ش ت امام عالم

آنان ع ،ين اساس

 

 احتمال جهل امام

عالمان بغداد از چن

ى از مسائل شريعت

كه وی به امامت بر

                      
نَكََت األَرَض بقض«. ست

مقصود از نك. گذاشت

فى سـهو النبـى دان

سپس ا. )135: ج14

ری از احكام دينى

قائل بودند ائمه يز

معنای بهين سخن 

ائمه در مق بسا چه 

ح...]  شهود، بينه و

همچنين و. )66: 14

روايتا الفت او ب

شرعى علم داشتند

او با جهل ائمه ،گر

درشه سيد مرتضى 

خى از عالمان قمى

اعم طور بهضى و 

رند كه الزم است

بر اي و باشد 9مبر

  .)429: 1411، ىرتض

ل مسئله علم امام، 

 امور در انديشه ع

امام به برخىجهل  

شريعت پيش از اينك

                         

ر اصل به معنای زدن اس

كوبيد و در آن اثر گين 

  .كند ى

  

  

 

غلو را نف

13مفيـد، (

ائمه بسيا

نيها  قمى

اي. )همـان(

كه  اردد

شهادت 

414مفيد، (

دليل مخا

احكام ش

ديگ بيان به

انديش

ميان برخ

سيد مرتض

دار تأكيد

امت پيامب

ف مريشر(

مقابل

برخى از

: اول

احكام ش

             

نَكت در. 1

را بر زمي

وارد مى
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 رو از همـين .)502: همـان(پيش از نبوت و نزول وحى به احكـام شـريعت جاهـل بـوده اسـت 

كـرد و از  مراجعـه مى 9شـريعت بـه پيـامبربرای يادگيری برخى احكام  7حضرت على

بـه  9نيـز در مـورد علـم پيـامبر. )36: 2  ، ج1410همـو، (آموخـت  ايشـان احكـام شـرعى را مى

 9بودن پيـامبر طورقطع نگرفته و احتمال عالم كتابت، سيد مرتضى جانب علم يا جهل را به

  .)105: 1  ج: 1405، همو(به كتابت و احتمال جهل ايشان به كتابت را مطرح كرده است 

 ، زيـراعلم به باطن امور با واليت تكـوينى مـرتبط اسـت :علم امام به باطن امور: دوم

موردی  ويژه بهاعمال واليت در تكوين آگاهى صاحب واليت به باطن امور است،  الزمه

بـه بـاطن امـور در مسـئله واليـت  نداشـتن علم ،بنـابراين .كند مىكه بر آن اعمال واليت 

آنكـه علـم بـه بـاطن امـور تكـوينى را مطـرح  افزون بـرشيخ مفيد . داردهميت تكوينى ا

كه امكان دارد ائمه در مقـام قضـاوت بـه حقـايق امـور آگـاه  است نكرده، تصريح كرده

حكـم كننـد و درواقـع حكـم آنـان ...] مانند شهادت شهود، بينـه و[نباشند و بنا بر ظواهر 

از نظر سيد مرتضـى نيـز ضـرورتى نـدارد كـه . )66: 1414مفيـد، ( باشدعنداّهللاٰ  حكممخالف 

  .)502: 1411، ىف مرتضيشر(د نبه باطن امور آگاه باش 7و امام 9پيامبر

ها، تجـارت  ضرورتى ندارد كه امام به حرفه :علم امام به فنون، صنايع و تجارت: سوم

امـور  گونـه اينبـه  7يا امام 9اگر كسى قائل باشد پيامبر. و كتابت آگاهى داشته باشد

الزمـه . اش اين اسـت كـه آنـان بـه معلومـات خداونـد محـيط باشـند آگاهى دارد، الزمه

پيامبر يا امام به غائبات و امور پنهان، اين اسـت كـه محـَدث، بـه نفسـش عـالم  بودن عالم

كه جايز نيست محَدث به نفسش عـالم  درحالى ؛تنها برای قديم است ويژگىاين  و باشد

بنابراين، قول آنـان كـه  .برای محَدث جايز نيست نهايت بىعلم  اعم وجود طور بهباشد و 

  .)105 :1  ج: 1405، همو( شود مىاند امام محيط به معلومات است باطل  گفته

اسـت  آيـد آن برمى :و ائمـه 9علم پيـامبر بارههای سيد مرتضى در آنچه از گفته

علـم بـه  ؛دانـد مى ضروری :يا ائمه 9آگاهى به برخى از علوم را برای پيامبر ویكه 

احكام شريعت پس از نزول وحى و علم امام به شريعت پس از تصدی مقام امامت، برای 

پيـامبر و امـام بـه بـاطن امـور را  و علـم او آگـاهى ، ولـىو امام ضروری اسـت 9پيامبر



در . رساند ى

ها و  ، حرفـه

زی ندارنـد، 

ـامبر و امـام 

 كردن عمـل

خداونـد در 

يافتـه اسـت، 

دم زمانشـان 

. مت هسـتند

د بـه دسـت 

آينـده را بـه 

 هميشـگى ت

از  ىبزرگـ 

طوسـى،  يخ

ايـن  نديشـه

. انـد نبوده ق

شـه آنـان در 

يت تكوينى 

مـان مكتـب 

بوت و امامت نمى

آگـاهى بـه فنـون،

نيـاز آنهـاامت بـه 

علـوم وظيفـه پيـن 

عه به اهل خبره و ع

ربوط دانسـته كـه خ

ق بـا خبـر تحقـق يا

مـرد از همهآنان  ن

كمال علم و عصم

خداونـد. ـد اسـت

بينـى آ و پيش ئـب

صـورت بهر غائـب 

  .)245: 1  تا، ج ى

 عالمـان كـه ست

شـيخ مرتضـى، سـيد

ان بررسى از. اند شته

موافـق تكـوينى ت

يـابى بـه انديش راه 

های والي  شاخصه

عالم نبـودن موافق 

قدحى به مقام نب ،ر

بوط نيست مانند آ

ی مقام نبوت يا اما

ايـندر . ود نـدارد

جوع كنند، مراجع

 به علوم خاصى مر

طابقز اموری كه م

بودن كودكى و اعلم

در ك ها انسانرترين 

 بـه دسـتور خداونـ

بسياری از امور غائ

همه ضماير و امـور

كراجكى، بى(نيستند 

اس اماميه كالمى ب

س مفيـد، شـيخ ون

داش علمى فعاليت

واليـتبا  آنان كه 

 ای كـه گونه ه، به

يك از هيچ گمان

داليـل  .شـود مى

  :ت

واقع امور   آنان به

بوت يا امامت مربو

برای تصدی 7ام

به اين امـور وجـو

رج هاآنقضاوت به 

ى از اعجاز ائمه را 

مانند خبردادن از ؛

ك لم ائمه در زمان

بر :راجكى ائمه

و  9جانب پيامبر

و ب كند مىرا ظاهر 

به ه :ائمه ،حال

لِم خداوند محيط ن

مكتب ترين مهم وان

ن بزرگانى همچـو

ف مدرسه آن در ى

شد روشن كوينى

مانده برجای ختيان

گ بى. ناممكن است

بختيان مشـاهده نم

است چنيناختصار  

و جهل  داند مى ن

مى كه به مقام نبو

يا اما 9كه پيامبر

ى بر آگاهى آنان ب

كه مردم برای ق تى

  .نان است

صالح حلبى بخشى

است ان قرار داده

 از امور غائب، عل

از نظر كر. )174: 14

شان منصوص از ج

ر )معجزات(ها  انه

با اين ح. وخته است

علم  ۀدارند و بر هم

  يری

عنو به بغداد كالمى

نوبختى و همچنين

كراجكى ح حلبى و

تك واليت لهمسئ در

المى اندكى از نوبخ

ز مسائل كالمى نا

مانده از نو برجای

به تكوينى واليت

  

  

 

ضروری

مورد علو

تجارت ك

ضرورتى

درصورتى

به نظر آن

ابو ص

اختيار آنا

دادنخبر

404حلبى، (

امامت ايش

ايشان نشا

آنان آمو

آگاهى ند

گي نتيجه

ك مكتب

خاندان ن

ابوصالح

د عالمان

آثار كال

اری ابسي

در آثار ب

و با بغداد
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های  حـاكى از تصـرف یهـا رسد عالمان بغدادی به بسياری از روايت ه نظر مىب: اول

  .اند و اوصافى مانند طى االرض را به ائمه نسبت نداده  ، اعتماد نكرده:العاده ائمه خارق

آن را از مقولـه  :عالمان بغداد ضـمن پـذيرش ظهـور معجـزه بـه دسـت ائمـه: دوم

اسـت كـه انديشه آنان معجزه فعل خداوند در . دانستند واليت و تصرف شخص امام نمى

بنابراين، تنها شاخصه واليت تكوينى كه در انديشـه عالمـان  .دهد به دست ائمه انجام مى

های ديگـر ماننـد  شاخصـه. العاده به دست ائمه است بغداد مطرح بوده، تحقق امور خارق

 ابقـای؛ )برای عالم بودن اوليا علت فاعلى( ی كل يا بخشى از عالم توسط اولياخلق ايجاد

عـالم  بـدين معنـا كـه اوليـا علـت ابقـای(يا بخشى از نظام عالم توسط اوليا وجودی كل 

؛ وساطت آنان در از سوی اوليا؛ تدبير كل نظام عالم و يا تدبير بخشى از نظام عالم )باشند

عالمـان مكتـب  در آرای ولىّ بخشى از عالم از  يابخشى از فيوضات؛ اطاعت كل  ياهمه 

  .داد مطرح نشده استبغ

    



فرانس : سبادن

  

 بنيـاد: تهـران

نشـر عالمـه  

عربـى  ابن  تـا

 ش ،علـم نـور

 دار: ئى، قـم

،  ، چاپ دوم 

ؤسسـة النشـر 

: قـم ،)خـويى

  .السالمى

،  بحـر العلـوم

 .الهادی: 

سبي، آلمان ـ ونیصل

  . ا

 . اسماعيليان :، قمب

ت اول، چـاپ ،الغـه

:مشـهد ـاپ سـوم،

  . عهير آثار ش

  . ت

ى ازحكيم ترمـذی 

نـ، »)1(ب اختصاص 

سـيد مهـدی رجـا 

 ىنيعبدالزهراء حس

مؤ: ، قم ىنيحمد حس

الخ ابوالقاسم بحاث

مؤسسة الفكر ا: نان

ن بيحسـ: قيـو تحق

:، قمقریب المعارف

ن واختالف المصییالم

جا  ، بىب المکاسب

تعلیق علی المکاسب
البال نهج دیدگاه از ل

، چـ یامـام شناسـ، )ش

ز نشركمر: ، قمثید

الهادی للمطبوعات ر

خى واليت تكوينى

  .20ش 

شيخ مفيد و كتاب«

: ، تحقيـقیالمرتضـ

ديس: قيق و تعليحق

داحيس: قي، تحق الم

االب تقرير( االصول 

، لبنیه التکوینیهالوال

، مقدمـه و یص الشـاف

تق، )1404( بن نجم
مقاالت اإلسالم ،)1

حاشیه کتاب، )1418
رشاد الطالب الی الت

کامل انسان ،)1358

ش 1426( نيدحس

الحد  رجال  معجم، )
دار :، قمسائل و ردود

بررسى تطور تاريخ«

، شمطالعات عرفانی

«، )1369(حمدجواد 

ف ایرسائل الشر ،)

، تحاإلمامة یف یلشاف

 

علم الکال یرة فیلذخ

 فى هدايه ،)1418(

 .)ج

المظاهر االلهیه فی ا
صیتلخـ، )1382( ن

  .  ني المحب

  ه

با  الح الحلبى، تقى

400( الحسن ی، ابو

  .ر

8( نى، محمدحسين

ار، )1369( ی، جواد
8( حسن آملى، زاده

 .لبالغه

دمحمدي، س ىتهران ى

  . يىا

)1410 ( قاسم، ابوال

مس، )1412( ــــــــ
«، )1394( ى، جعفر

م، »ون منثورعرفانى
ى، سيدمحمی زنجان

1405( ف، مرتضى

  .ن كريم

ال،  )1410( ــــــــــ
  . ة الصادقمؤسس :

ال،  )1411( ــــــــــ
  .  ىالم

( حسن اصفهانى، ى

عج( االمر صاحب سه

ا، )1424(ر، فاضل 
، محمدبن الحسن ى

انتشارات : ، قم  اول

  

  

 

كتابنامه

ابوالصال  .1

اشعری .2

نريشتا

اصفهان .3

تبريزی .4

ز حسن .5

ال نهج

ىنيحس .6

طباطبا

يىخو .7

ــــــــ .8

رحيمى .9

متو در

شبيری .10

38. 

شريف .11

القرآن

ــــــ .12

:تهران

ــــــ .13
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چاپ 
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