
 
  
  
  

  مهدويت و ضرورت وجود امام از ديدگاه صدرالمتألّهين
  

  ٭اصغر پوربهرامي
  

  چكيده
مقاله حاضر نخست گزارشي جامع از ديدگاه مالصدرا پيرامـون مهـدويت             در

شود، سپس موضـع وي در ايـن بـاب بـا مواضـع برخـي از متكلمـان و                      ارائه مي 
 نيل به ايـن دو مقـصود        براي. فيلسوفان سلف او مورد مقايسه قرار خواهد گرفت       

 نيـست،  قايلجا كه وي ميان نبوت و امامت، تفاوت اساسي           پيش از هر چيز، از آن     
ص نبي و كيفيت دريافت وحي و الهام و به مقتضاي           ينظريه او پيرامون نبوت، خصا    

پس از تمهيد اين مقدمات، . شود بحث، مطالبي در باب واليت و ختم نبوت ذكر مي      
د وجودي امام و نيز به جهت ارتباط وثيق ميان قـول            يمت، فوا نظريه او در باب اما    

گانـه او    هاي ده  به ضرورت وجود يك امام در هر زمان و قول به مهدويت، استدالل            
گيرد و با بيان عقيـده او         بر اثبات وجوب وجود امام، به تفصيل مورد بحث قرار مي          

 باب مهدويت به انجام  وي دريازدهم و غيبت آن امام، گزارش آرا    پيرامون امام دو  
 هـاي او بـر     در پايان هم به عنوان نتيجه بحث با بررسي اسـتدالل          . خواهد رسيد 

هاي ديگر متفكـران سـلف او،     ها با استدالل   اثبات وجوب وجود امام و مقايسه آن      
  .  جايگاه وي در تاريخ اين مسأله روشن خواهد شد
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شود كه بحث از اين اعتقاد، تنها مورد توجه محدثان نبوده بلكه بيشتر متكلمان، عرفـا و                   مي
ظام فكري مختار خـود، بـه     هم در آثار خود اين بحث را وارد كرده و به مقتضاي ن             انسفوليف

هـاي مختلـف متكلمـان،     ها و تبيـين    چه از بررسي تحليل    آن. اند  تحليل و تبيين آن پرداخته    
شود آن است كه وجه مشترك اين نظريات قول به  عرفا و فيلسوفان از اين اعتقاد، روشن مي    

يـز در   هـا ن   هـاي آن   ضرورت وجود و حضور يك امام در هر زمان است و بيانـات و اسـتدالل               
بنـابراين در بررسـي     . گـردد   تبيين و دفاع از مهدويت، بيشتر به همين بخش مشترك بازمي          

باشـد، بايـد       فيلسوفان اسالمي پيرامون اعتقاد به مهدويت، كه موضوع همين مقاله مي           يآرا
با كند و   . ها بر ضرورت وجود امام در هر زمان توجه كرد          هاي آن  بيش از هر چيز به استدالل     

اين بخش از آثار فيلسوفان اسالمي ايـن حقيقـت معلـوم خواهـد شـد كـه بحـث از                     كاو در   
لهين بـوده   أهاي اصلي حكماي اسالمي از فارابي تا صـدرالمت          مهدويت همواره يكي از دغدغه    

هاي فلسفي فارابي و ابن سينا كمتر از حكمـت           است، اما وضوح و ضرورت اين بحث در نظام        
   1.يشترين حد استاشراق و در حكمت متعاليه حائز ب

ما در مقاله حاضر نخست از رهگذر بررسي رأي صدرالمتألهين پيرامون نبوت و كيفيـت               
پس از  . كنيم  اي براي بحث از نظريه امامت در حكمت متعاليه آماده مي            دريافت وحي، زمينه  
ن هاي وي بر وجوب وجود امام رأي او را پيرامون اعتقاد به مهدويت بيـا               آن با بيان استدالل   

در آخـر   . كرده و سپس ديدگاه او را در باب وجود و غيبت امام دوازدهم گزارش خواهيم داد               
 صـدرالمتألهين بـا نظريـات فـارابي، ابـن سـينا، شـيخ اشـراق و                  ينيز با مقايسه اجمالي آرا    

چون شيخ مفيد، سيد مرتـضي و خواجـه نـصيرالدين            ميرداماد و مواضع متكلمان اماميه هم     
 صدرالمتألهين نه تنهـا جـامع تمـامي         ييت اشاره خواهيم كرد كه آرا     طوسي پيرامون مهدو  

نظريات متفكران پيش از خود است، بلكه حاوي نكاتي بديع و بي سـابقه در ايـن بـاب نيـز                     
  .     باشد مي

  
  نظريه نبوت. 2

كـه جـامع   الحكمة المتعالية في اسفار العقلية االربعـة        ترين كتاب خود،     مالصدرا در مهم  
 فلسفي اوست، فصل مستقلي به نبوت اختصاص نداده است، ولي در آثار فلـسفي               يتمام آرا 

 و سرانجام   ، مفاتيح الغيب  هالمظاهر االلهي ،  المبدأ و المعاد  ،  يهالشواهد الربوب چون   ديگرش هم 
سـر  جـا   ما در اين. گويد ، به نحو بسيار مفصلي از نبوت و واليت سخن ميشرح اصول الكافي  

 وي پيرامون نبوت سخن به ميـان آوريـم؛ بلكـه بـه جهـت                ييل از آرا  آن نداريم كه به تفص    
كه در فلسفه وي نظريه نبوت به نحو تنگاتنگي با نظريه امامت مرتبط است، از ميان انبوه  آن
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 خواهد شـد كـه بـه مـا در           بيانكند، فقط مطالبي      مباحثي كه وي پيرامون نبوت مطرح مي      

  .رساند و مدد مييم نظريه امامت و مهدويت در فلسفه اترس
  گانه نبي ص سهي خصا.1. 2

به نظر صدرالمتألهين نفـوس مـردم از        . واسطه و عظيم اوست     خصيصه اول نبي، علم بي    
حيث كسب علم داراي مراتب مختلفي است؛ برخي چنان نفس ضعيف، تيره و تاريكي دارند               

در عـوض   گيـرد،     هـا جـاي نمـي      كه حتي به واسطه تعليم هم چيزي از معارف در نفـس آن            
رسد كـه در زمـاني        كساني هستند كه نفسشان و قوه حدسشان به چنان حدي از شدت مي            

طـرف كمـال ايـن طيـف از مراتـب            به همين ترتيب در   . گيرند  مي  ، علوم بسياري را فرا      قليل
مختلف قوه عقليه، نفوس مقدس انبيا قرار دارد كه در اندك زماني بدون تعليم بشري، تمام                

وي در تبيـين ايـن      . شـوند   ه حصول آن براي بشر ممكن است، واجـد مـي          علوم و معارفي ك   
بديلشان بـا   ها، به جهت خلوص و صفاي بي      شود كه نفس ناطقه آن      خصيصه انبيا، متذكر مي   

شود و معـارف عظـيم الهـي، از          عقل كلي يا روح اعظم كه همان عقل فعال باشد، متصل مي           
به عقيده وي اين مقـام را هـم         . گردد  اضه مي طريق اين اتصال به عقل فعال، به نفس نبي اف         

  .توانند كسب كنند انبيا و هم اوليا مي
اي از شدت و  خصيصه دوم، آن است كه نفس نبي در مرتبه قوه خيالش به چنان مرتبه

يه يا عالم خيال را يتواند در حالت بيداري عالم غيب، عالم صور جز قوت رسيده است كه مي
اين مرتبه، قوه خيال نبي به حدي از فعليت رسيده است كه در . به چشم باطني ببيند

شود و كالمي از اين ملك از جانب خداوند  صورت ملك حامل وحي براي وي متمثل مي
صدرالمتألهين، بر اين باور است كه اين مرتبه خاص نبي است و ولي را با او در . شنود مي

  .اين مقام شراكتي نخواهد بود
نفس نبي چون از جهت قواي تحريكي و عملي نيز به كمـال             خصيصه سوم آن است كه      

ـ        ه رسد، به تأثير بر هيوالي عالم ماده، بدين نحو كه صورتي را از آن برگيرد و صورتي ديگر ب
بدين ترتيب معجزات عملـي انبيـا، چـون شـفاي مرضـي و              . جاي آن آورد، قادر خواهد شد     

. گيـرد   معنـي محـصلي بـه خـود مـي          هـا،  احياي اموات و ديگر خـوارق عـادات مـأثور از آن           
كند كه نفـوس فلكـي در هيـوالي عـالم و              المتألهين در تعليل اين رأي خود، اظهار مي       صدر

اعطاي صور مختلف به آن، مؤثر است، پس هرگاه نفوس انساني نيز به كمـال رسـد و قـواي      
گـردد و   عملي و تحريكي خودش را به سرحد كمـال برسـاند، شـبيه بـه نفـوس فلكـي مـي          

صـدرالمتألهين در   . چون اين نفوس، در عالم كائنات به دخل و تـصرف بپـردازد             تواند هم  مي
ل به تشكيك در شـدت و ضـعف اسـت و بـر آن               يص سابق، قا  ياين خصيصه هم، چون خصا    

است كه اگرچه در يك طرف اين طيف نفوس قدسي انبيا و اوليا واقعند، اما از جانب ديگـر،                   
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هـا از حـدود بـدن جـسماني          ود دارد كه دايره تأثير آن     نفوس ضعيف آدميان ديگري نيز وج     

رود و اينان تنها قادر به تأثير و مطيع سـاختن قـواي عملـي بـدن خـود                    خودشان فراتر نمي  
 6:، ج 16؛  440-443: صـص  ،18؛  802-806: صص 2:، ج 20؛  399-402:، صص 19(هستند  

  ). 277-280:صص
 است كه به نظـر صـدرالمتألهين،        رسد، آن   جا الزم به نظر مي     مطلبي كه ذكر آن در اين     

زيرا كه غير انبيا از نيل به ايـن         . هر يك از اين سه خصيصه خود معجزه و خرق عادت است           
. ها از جانـب خداسـت      ها و رسالت آن    أي از صدق آن     باشند و اين خود نشانه      مراتب عاجز مي  

اص علما و اهل    تعقل، به عقيده وي، ارزشمندترين اين معجزات است و خو         اما كمال نبي در     
؛ 401:، ص 19(دانند    نظر اين خصلت پيامبر را واالترين قسم از اقسام معجزات و كرامات مي            

  ).281: ص6:، ج16؛ 806: ص2:، ج20
گانه نبي فقـط خصيـصه دوم را    ص سهيشود، مالصدرا از ميان خصا كه مالحظه مي   چنان

ي اساسـي ميـان امامـت و        داند و اين خود نشانگر آن است كـه وي اختالفـ             مختص انبيا مي  
 كـه   تري از وحي را براي ائمه و اوليا        ينيعالوه بر اين وي حصول مرتبه پا      .  نيست قايلنبوت  

او تفاوت ميـان ايحـاء و الهـام را اوالً از جهـت شـدت وضـوح                   .داند  الهام نام دارد، ممكن مي    
در (ن و وضـوح كمتـر آ  ) در ايحـاء (معرفت حاصل از عقل فعال يا همان ملك حامـل وحـي    

و عـدم   ) در ايحـاء  (و ثانياً به لحاظ شناسـايي علـت معطـي معرفـت يـا ملـك وحـي                   ) الهام
  ).  807-811:  صص2:، ج20؛ 406-408: ص، ص19(داند  ، مي)در الهام(شناسايي 

به تعداد ديگـري از اوصـاف نبـي و امـام       ،الكافي شرح اصولمالصدرا، از طرف ديگر، در     
كه اين اوصاف بنابر نظـام فكـري وي واجـد اهميـت فراوانـي در                جا   ما از آن  كند، ا   اشاره مي 

 ما اين اوصـاف   اثبات وجوب وجود امام در هر زمان و نيز ضرورت اعتقاد به امام حاضر است،             
  .د وجودي امام در بخش نظريه امامت ذكر خواهيم نموديرا تحت عنوان فوا

   وجوب بعثت انبيا.2. 2
، 19( هالـشواهد الربوبيـ   هـاي    وب بعثت را در كتـاب     لهين، استدالل خود بر وج    أصدرالمت

 :، صـص  22 (مفاتيح الغيـب   ،)815-818: صص 2:، ج 20(، المبداء والمعاد    )419-421:صص
هـا اگـر چـه داراي        ايـن اسـتدالل    .كند  ذكر مي شرح اصول الكافي    و باالخره در    ) 480-479

هـم متفـاوت     هـا بـا    مضموني كم يا بيش واحدند، اما نوع بيان و نحوه ترتيـب مقـدمات آن              
شـرح اصـول   جا، از ميان تقريرهاي مختلف او اسـتداللي را كـه در كتـاب         ما در اين  . هستند
كنـد، بـه جهـت نظـم بيـان و احتـواي آن بـر تمـامي نكـات موجـود در                          اقامـه مـي    الكافي

مالصدرا اين استدالل را در شرح حديث اول از باب           .هاي ديگر، گزارش خواهيم داد     استدالل
  . كند  در چند مقدمه مطرح مي"رارالي الحجةاالضط"
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  .همه چيز قدرت دارد خالق و صانعي داريم كه بر ما: مقدمه اول
  .اين خالق، جسماني، متعلق به ماده و در نتيجه محسوس نيست: مقدمه دوم
اين خالق به جهت علم و حكمت مطلقش بر جهات خير و مصالح بنـدگان               : مقدمه سوم 

  .ا و آخرت، نيك آگاه استخود در زندگي اين دني
طـور  ه  تواند ب   جا كه خداوند جسماني و متعلق به ماده نيست و نمي           از آن : مقدمه چهارم 

  .ثير و تدبير امور استأطي در ايجاد، تيثير كند، داراي وساأمستقيم در كثرات و امور مادي ت
 امورشـان  مردم در تدبير امور زندگي و آخرتشان نيازمند كسي هستند كه : مقدمه پنجم 

  .را تدبير كند و به ايشان راه وصول به سعادت و نجات حقيقي را بياموزد
تواننـد بـه تنهـايي تمـام      كند كه مردم نمي    مالصدرا در بيان دليل مقدمه پنجم ذكر مي       

ج خويش را برآورند، بلكه نيازمند كسان ديگري از نوع خودشان هستند كه در برخي از                يحوا
كند كه در آن افراد      هايي ايجاد مي   براين، نوع انسان اجتماعات و گروه     بنا. امور ياريشان كنند  

از طرف ديگر وقتـي جوامـع       . پردازند با يكديگر همكاري دارند و به رفع نيازهاي يكديگر مي         
جا كه هر كس در پي منافع خويش است، احتمال خواهـد داشـت كـه        شوند، از آن    ايجاد مي 

راين، به قوانين و شـرايعي نيـاز خواهـد بـود كـه رافـع ايـن             بناب. هايي بين افراد درگيرد    نزاع
قـوانين و شـرايع نيـز خـود مقتـضي وجـود قانونگـذار و شـارع                  . تنازعات و تعارضات باشـد    

توانند مالئكه را به جهت غيـر         اين شارع، لزوماً بايد انسان باشد، چرا كه مردم نمي         . باشند مي
ها هستند كـه شـدت و قـوت          يلي از انسان  جسماني بودنشان، مشاهده كنند و فقط دسته قل       

به . هاي جسماني، مشاهده كنند    توانند مالئكه را به صورت      رسد كه مي   نفسشان به جايي مي   
چنين بايد واجد امور خارق العاده و معجزاتي نيـز باشـد كـه نـشان            عقيده وي اين شارع هم    

  .شتر شوددهنده صدق ادعاي او باشد و اطاعت و انقياد مردم در برابر او بي
كند كـه از ايـن مقـدمات، اثبـات           ان مي عنوا ياشده مقدمات   بيانلهين پس از    أصدرالمت

پـس از  . شود كه وجود شخص نبي براي بقا و سعادت نوع انسان خيـر و مـصلحت اسـت     مي
. جا كه خداوند عالم و حكيم مطلق است، الزم است كه از خير بودن بعثت انبيا آگاه باشد       آن

كـه عنايـت الهـي       جا كه علم خداوند، علمي فعلي اسـت، بـه محـض آن             آناز طرف ديگر از     
كـه، چـون نيـاز     در آخـر ايـن  . متوجه امري خير شود، آن چيز، محقق و موجود خواهد شـد     

اي از جانب خداوند، در هر زمـاني وجـود دارد، بنـابراين خداونـد بـه                   انسان به نبي و واسطه    
وي در تحكيم ايـن     . كند  اي مبعوث مي    ، نبي جهت مصلحت داشتن وجود انبيا، در هر زماني       

افزايد كه آن خداوندي كه از اموري نه چندان ضروري، چون رويانـدن ابـروان بـر           نتيجه، مي 
باالي چشم و مقعر ساختن كف پا، براي انسان غفلت نكرده، پس به طريـق اولـي در انجـام                    



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

96
تـر و     ز امور ديگر ضـروري    امري چون وجود نبي براي بقا و سعادت نوع انسان كه به مراتب ا             

  .تر است، اهمال نخواهد كرد الزم
كـه وجـود     كند كه نتيجه اين استدالل، داراي سه جز است؛ اول آن           ميمالصدرا، تصريح   

كه اين نبـي بايـد بـا         كه، اين نبي بايد از نوع انسان باشد و سوم آن           نبي واجب است، دوم آن    
  ).390-395 :، صص18(معجزاتي از ديگر افراد، اختصاص يابد 

و نيـز براهينـي كـه         مياز بررسي اين برهان و مقايسه آن با براهين ديگر فالسـفه اسـال             
 اقامـه كـرده     مفاتيح الغيـب   و نيز    المبداء و المعاد  ،  يهالشواهد الربوب هاي   مالصدرا را در كتاب   

شود كه براهين ديگر، فقط مشتمل بر مقدمه پـنجم هـستند و در           است، اين نكته معلوم مي    
در تدبير و رتـق و فتـق امـور اجتمـاعي، سياسـي و                 ميها بيشتر، تأكيد بر نياز امت اسال       آن

اما امتياز اين برهان، آن است كه مـشتمل         . اقتصادي اجتماع مسلمان توسط نبي شده است      
بـه وجـود نبـي        ميباشد و به همين سبب اگرچه از نياز امت اسـال            بر چهار مقدمه ديگر مي    

ا بر عنصر و هسته اصلي هدايت الهي توسط انبيـا تأكيـد بيـشتري بـه                 غفلت نشده است، ام   
عمل آمده است و اين امر يعني هدايت الهي در مقايسه با نياز اجتماعي، سياسي و اقتصادي     

به همين جهت، در ايـن برهـان، راه    . به نبي، از اهميت بيشتري برخوردار است        ميامت اسال 
چـون زمامـداران     ب عـصر كـه هـم      يـ ه عنـوان امـام غا     بر دفاع از ضرورت وجود امام حاضر ب       

  .شود ميسياسي، متصرف در امور امت نيست، هموارتر 
   ختم نبوت.3. 2

 و  هكتاب الـشواهد الربوبيـ    وحي الهي را در دو      صدرالمتألهين مسأله ختم نبوت و انقطاع       
سـط  به نظر وي اگر مراد از وحي، صرف تعلـيم مـردم تو            .  مطرح ساخته است   مفاتيح الغيب 

گاه اين چنين وحي و به عبارت ديگر چنـين نبـوت و رسـالتي از زمـين                   خداوند باشد، هيچ  
منقطع نخواهد بود، ولي اگر منظور از وحي، تمثل ملك وحي بر شخص نبي به صورت قابل                 
رؤيت و شنيدن صداي اين ملك باشد، بايد گفت كه چنين وحـي و نبـوتي بـا بعثـت نبـي                      

، و ديگر چنين نخواهد بود كه ملك وحي بر كسي ظاهر شود             ، پايان پذيرفته است   )ص(اكرم
  .و كالم اهللا را به گوش وي بخواند

 و  "حكـم "كند كه البته، نبوت از لحاظ       صدرالمتألهين، پس از بيان اين موضع، اشاره مي       
به عقيده وي امتداد نبـوت از لحـاظ حكـم، در            .  هرگز منقطع نبوده و نخواهد بود      "ماهيت"

و مجتهدان علوم ديني خواهد بود و حكم نبوت محمدي از اين طريق در              ) ع(ائمه معصومين 
اما نبوت از لحاظ ماهيت نيـز ادامـه خواهـد داشـت و آن از طريـق      . آينده جاري خواهد بود  

در اوليا الهي، نبوت به صورت غيبي و بـاطني اسـت، در حـالي كـه           .  كامل الهي است   ياوليا
بـه عقيـده صـدرالمتألهين، اوليـا دو دسـته      . نبوت براي شخص نبي به نحـو ظـاهري اسـت         
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كنند و آن وقتي      طور مستقيم از جانب حق تعالي اخذ مي       ه  ها نبوت را ب    هستند، برخي از آن   

اي، به صورت ارث گرفتـه و سـپس بـه شـخص ولـي اعطـا        است كه خداوند، نبوت را از نبي   
به نظر وي، يكـي از      . يرندگ  اوليا مقام نبوت را از شخص نبي به ارث مي          اما برخي از  . كند  مي

، يعني ائمه معصومين عليهم السالم      )ص(مصاديق اين نوع واليت، واليت اهل بيت نبي اكرم        
، 19(، مقام نبوت را به نحو غيبي و باطني واجد هـستند          )ص(است، كه از جانب پيامبر اكرم     

  ).42-43 :، صص22؛ 438-441 :صص
م نبوت اوالً تفاوت بنياديني بين نبوت و        بنابراين بر طبق رأي صدرالمتألهين در باب خت       

باشد و امامت در امتداد دايره نبـوت قـرار            نميامامت موجود نيست و ثانياً دايره نبوت بسته         
  .دارد

   واليت.4. 2
در مطالب پيشين، بيان كرديم كه به عقيده مالصدرا، نبوت از لحاظ ماهيتش از طريـق                

هـم از   ) ع(يم كـه بـه نظـر وي، ائمـه معـصومين           واليت ادامه خواهد يافت و نيز اشاره كـرد        
وي در . خواهيم نظر او را در باب واليت، بيان كنـيم  حال مي. شوند مصاديق ولي شناخته مي 

 در بحثي مـستقل پيرامـون واليـت، نخـست بـه معنـاي لغـوي واليـت            مفاتيح الغيب كتاب  
 اسـت و بـه   "قـرب " مشتق شده و آن به معنـاي       "ولي"به نظر وي  اين كلمه از        . پردازد  مي

امـا او در بيـان معنـاي         .  خوانند "ولي"همين سبب، حبيب را به جهت نزديكي به محبوب،          
گردد؛    منقسم مي  "خاص" و   "عام"دارد كه واليت بر دو قسم          اظهار مي  "واليت"اصطالحي  

آيد و واليت خاص، فناي شـخص         واليت عام از ايمان به خدا و انجام اعمال صالح حاصل مي           
واليـت  "واليت خاص هـم بـر دو قـسم اسـت،           .  ذات، صفت و فعل در خداوند است       از جهت 

واليت خاص عطايي آن است كـه شـخص قبـل از            . "واليت خاص كسبي  " و   "خاص عطايي 
اي با نيروي جذبه الهي به نزد حق جذب شود، به چنين شخـصي       هرگونه كوشش و مجاهده   

واليـت خـاص    . شـود    گفتـه مـي    "محبـوب "اش پيشي گرفته باشد،       اش بر مجاهده    كه جذبه 
ل يواسطه جذبه الهي به قرب حق نا      ه  كسبي آن است كه شخص بعد از مجاهده و كوشش ب          

صـدرالمتألهين  .  خوانند "محب"اش سبقت دارد،      اين شخص را كه مجاهده بر جذبه      . آيد  مي
و را كـسبي خواننـد، و در نتيجـه مجاهـده و عبـادات               افزايد كه در اين واليت، اگرچه آن        مي

جاي آوردن عبادات نيـز، حاصـل   ه رياضات خود شخص است، اما اين گرايش به مجاهده و ب   
كنـد و اگـر    اهللا مي  جذبه باطني و دروني خداوند است كه فرد را از درون دعوت به تقرب الي              

  .كشد هاي نفساني خود دست نمي اين جذبه باطني نباشد، فرد هرگز از خواسته
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قام مقايسه واليت خاص عطايي و كسبي، محبوبان يعنـي          مالصدرا، بر آن است كه در م      

كساني كه واجد واليت خاص عطايي هستند، از محبان كه همـان صـاحبان واليـت خـاص                  
  .باشند كسبي هستند، داراي كمال بيشتري مي

وي بر اين عقيده است كه اصل واليت، كه موجب تمايز ولـي از غيـر ولـي اسـت، علـم                      
فات، آيات، مالئكه، كتب و رسل او و روز آخرت اسـت، و ايـن               شهودي برهاني به خداوند، ص    

چنين معتقـد اسـت كـه اگرچـه      وي هم. علم هرگز قابل محو و زوال و فراموشي نخواهد بود    
ط واليـت   يز است، اما ظهور اين امور از شـرا        يظهور كرامات و خوارق عادات به دست ولي جا        

 ولـي باشـد و بـا عـدمش، واليـت            شود تا با وجود آن در هر كسي، آن شخص           محسوب نمي 
، 22(شود    شخص انكار گردد، چه، به عقيده او، گاهي خوارق عادات از غير اوليا نيز صادر مي               

  ).487-489 :صص
  

   نظريه امامت.3
ما در بحث نبوت، به رأي مالصدرا پيرامـون نبـوت، وحـي و معجـزات اشـاره كـرديم و                     

نيز اشاره كرديم كه در حكمـت       . موديممواضع فلسفي مختلف وي را در اين مباحث معين ن         
هاي بسياري است و به همين سبب بود كه ما پيش از             صدرا، ميان نبي، امام و ولي مشابهت      

 مـا در .  او در باب نبـوت پـرداختيم  يمون امامت، به گزارش آرا    بيان رأي صدرالمتألهين پيرا   
و پس از آن به نظـر او   د وجودي امام بر طبق عقيده وي        ياين مرحله، نخست به برخي از فوا      

كنيم و در آخر رأي او را در باب اعتقاد            ل پيرامون آن اشاره مي    يدر باب وجوب امامت و مسا     
  .به مهدويت بررسي خواهيم نمود

  د وجودي امامي فوا.1. 3
پيشتر در پايان بحث از اوصاف نبي، اظهار نموديم كه صـدرالمتألهين تعـداد ديگـري از                 

كند و تفصيل آن را به اين بخش احالـه             بيان مي  شرح اصول الكافي   ي و امام را در    اوصاف نب 
هـا در نبـي و       يم كه اگرچه مالصدرا در ذكر اين اوصاف، به اشـتراك آن           يگو  حال مي . كرديم

كند، اما با توجه به هدفمان در اين مقاله، بهتر آن ديديم كه ايـن اوصـاف را                    امام تصريح مي  
مطلب ديگر آن اسـت     . ين بخش مورد بررسي قرار دهيم      وجودي امام در ا    فوايدتحت عنوان   

هاي فلسفي پـيش از مالصـدرا مطـرح          كه اين اوصاف اگرچه به نحوي گذرا و مبهم در نظام          
ايـن اوصـاف بـه طـور          توانيم بگوييم كـه در فلـسفه مالصـدرا، اوالً             اند، اما به جرأت مي      شده
 از اين اوصاف براي اقامه براهين وجوب        اند، ثانياً مالصدرا به طور دقيقي       تري بيان شده   واضح

چنين با مداقه در ايـن       هم. وجود امام و نيز ضرورت اعتقاد به امام حاضر استفاده كرده است           
لهين، به اين حقيقت خواهيم رسيد كه توفيق وي در اثبات وجـوب        أ صدر المت  يبخش از آرا  
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مده است، مگر از طريق افق     وجود امام و نشان دادن ضرورت اعتقاد به امام حاضر، حاصل نيا           

شـرح  مالصـدرا در    . انـد   وسيعي كه روايات مأثور از امامان معصوم در پيش روي او گـسترده            
، اوصافي چون حجت بودن براي خلق، شهيد بودن بر امت تابع، هادي بـودن و                اصول الكافي 

نگـريم،   اما چون نيك ب    2.شمرد  مه برمي يص ا يولي امر و خازن علم بودن را از اوصاف و خصا          
ده تـشريعي و تكـويني فـرو    يـ توان به دو وصـف يـا فا   در خواهيم يافت كه اين اوصاف را مي      

  .كاست
 او در . كند   تشريعي وجود امام او را حجت خداوند برخلق معرفي مي          فايدهوي براي بيان    

 امـام را حجـت بـاطني        "ان الحجه ال تقوم هللا علي خلقه اال بامـام         "شرح حديث اول از باب      
كند، چنين اسـت   متن اين حديث كه داوود الرقي از امام موسي بن جعفر نقل مي   . ندخوا مي

 .)250: ص1:، ج25 ("حجت خدا بر خلقش بر پا نگردد جز به وجود امام، تا شناخته شـود            "
كند كه حجت بر دو قسم است؛ يكي حجت ظاهري و             مالصدرا در شرح اين حديث بيان مي      

 به عقيده او همان نور قدسي و برهان عرشي است           حجت باطني . ديگري حجت باطني است   
كند و توسط آن، آن شخص كامل به احوال مبدأ و  كه بر قلب برخي از افراد خاص تجلي مي   

امـا حجـت ظـاهري       .گـردد   اهللا و دوري از عذاب روز قيامت آگاه مـي           معاد و طريق قرب الي    
ها به   ه بسيار، شاذ و قليلي از آن      به عقيده مالصدرا، آدميان جز عد     . همان انبيا و ائمه هستند    

اند كه توسط اطاعت و فرمـانبرداري از   گردند و محتاج حجت ظاهري     نمي نايلحجت باطني   
گردنـد    مـي نايـل انبيا و ائمه به شناخت حق تعالي، راه وصول به او و نجات از عذاب اخروي               

 تـشريعي  فايـده  جـا، بـر   شود مالصدرا، در اين   كه مالحظه مي   چنان). 463-464 :، صص 18(
هـاي اول، دوم،      وجودي است كه اسـتدالل     فايدهكند و بر اساس همين        وجود امام تأكيد مي   

پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم بر وجوب  وجود امام ـ كه پس از اين بيان خواهند شـد ـ    
  .كند و نيز استدالل وجوب بعثت انبيا را اقامه مي

ان الحجـة ال  "شرح خود بر حديث چهـارم از بـاب    تكويني امام را در فايدهاما مالصدرا،   
متن اين حديث كه ابان بـن تغلـب از امـام جعفـر              . كند   بيان مي  "هللا علي خلقه االبامام     تقوم

باشـد و     حجت خدا پيش از خلق بوده و با خلـق مـي           ": كند، چنين است    نقل مي )  ع(صادق
در شرح ايـن حـديث از        صدرالمتألهين   .)250-251 : صص 1:، ج 25 ("بعد از خلق هم باشد    

اند،   كنند، انبيا و ائمه فقط براي هدايت خلق خدا، آفريده شده            قول عوام الناس كه گمان مي     
داند و بر آن است كه غرض از آفرينش انبيا و اوليا چيزي            انتقاد كرده و اين قول را تمام نمي       

تبيـين فلـسفي    او در   . هاسـت  است غير از اصالح خلق و آن واسطه در ايجاد خلق بـودن آن             
كند كه وجـود بـر    گيرد و بيان مي چنين رأيي از نظريه خود پيرامون وجود رابطي كمك مي       

وجود فـي نفـسه   . قسم است؛ يكي وجود في نفسه لنفسه و ديگري وجود في نفسه لغيره      دو
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ها، همـان وجـود      لغيره يا همان وجود رابطي مثل وجود اعراض است كه وجود في نفسه آن             

وضوعاتشان است و به همين دليل است كه با از ميان رفتن موضوعات، اعـراض               ها براي م   آن
اما وجود جواهر مفارق، وجود في نفسه لنفسه اسـت ولـي گـاهي              . روند  ها نيز از ميان مي     آن
 كه نفوس ناطقـه، از     شوند، به طوري    ، واجد وجود نسبي هم مي       چون نفوس ناطقه انساني    هم

هاسـت و از سـوي ديگـر،         ند كه همان وجود حقيقـي آن      يك طرف داراي وجود لنفسه هست     
بنابراين به هنگـام قطـع      . وجودي لغيره دارند كه همان وجودشان براي ابدان جسماني است         

چنـان   اش هم   گردد، اما وجود حقيقي     تعلق نفس از بدن، اگرچه نفس بودن نفس، منتفي مي         
نيز چنين اسـت، بـدين صـورت كـه          به عقيده مالصدرا، وجود انبيا و اوليا        . باقي خواهد ماند  
بنابراين اگر خلقـي نباشـد، اينـان نيـز          . هاست ها براي خلق، وجود نسبي آن      حجت بودن آن  

ي در  ا  ها به عنوان واسـطه     آيد كه وجود حقيقي آن      حجت بر خلق نخواهند بود، اما الزم نمي       
پس به عقيده   . بودها الي االبد باقي خواهد       ل شود، بلكه وجود حقيقي آن     يايجاد خلق، نيز زا   

اند، بعد خلـق      مالصدرا امامان قبل از خلق وجود دارند، از آن حيث كه واسطه در ايجاد خلق              
هـا منتهـي     وجود دارند، از اين جهت كه از غاياتي هستند كه تمام جسمانيات بـه سـوي آن          

ـ         مي ه شوند و همراه با خلق موجود هستند از آن جهت كه بـراي ايـشان حجـت هـستند و ب
  ).467-468 :، صص18(گردند  هاست كه مردم به سوي حق هدايت مي طه نور آنواس

بـر  . نهـد   تكويني امـام فـرق مـي   فايده تشريعي امام و فايدهبدين ترتيب مالصدرا، ميان     
 تكـويني امـام اسـت و وجـود          فايـده همين مبنا، وجود قبل و بعد از خلق بودن امام، بيانگر            

صدرالمتألهين بر مبناي وجود قبـل      .  تشريعي او است   ايدهفهمراه با خلق بودن او، حاكي از        
كند و بر اساس وجـود پـس از           از خلق امام، استدالل چهارم بر وجوب وجود امام را اقامه مي           

نمايد، كه اين دو استدالل، پـس از          خلق امام، استدالل سوم بر وجوب وجود امام را طرح مي          
  .تر مفصل مورد بررسي قرار خواهد گرفاين به طو

  وجوب وجود امام در هر زمان. 2. 3
ته، درباره شباهت ميان امامت و نبوت و مسأله خـاتم نبـوت بـودن نبـي              از مطالب گذش  

توانيم همـان برهـان      ميو ادامه دايره نبوت از رهگذر وجود يك امام در هر عصر،             ) ص(اكرم
 در   وب وجود امام،  لهين را در اثبات وجوب بعثت انبيا، دليلي براي اثبات وج          أمفصل صدرالمت 
به عبارت ديگر، همان طور كه در گزارش خود از استدالل صدرالمتألهين در            . نظر وي بدانيم  

اثبات وجوب بعثت بيان كرديم، نياز مردم به نبي به عنوان واسطه ميان خلق و خدا همـواره   
خداونـد   حاصـل از آن، بـر        فوايداي و       باقي است و با توجه به خير بودن وجود چنين واسطه          

واجب خواهد بود كه در هر عصري شخصي به عنوان فرد كامل، خليفه خداونـد در زمـين و                   
كـه در بيـان رأي صـدرالمتألهين      نيـز چنـان   . واسطه ميان خلق و خدا وجـود داشـته باشـد          
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بينـد و نـه كـالم او را           پيرامون خاتميت بيان كرديم، اگرچه اين فرد، ملك وحـي را نـه مـي              

شـود    دليل صاحب شريعتي هم نخواهد بود، اما مخاطب  الهام واقع مي           شنود و به همين       مي
شـود و     و بدون آگاهي از سبب و عامل معطي معارف الهي، نور علـم در دلـش متجلـي مـي                   

  .پردازد توسط آن به عنوان امام نه نبي، به هدايت مردم مي
مواضـع او   كه در بررسي نظريه نبوت مالصـدرا، ديـديم بـه روشـني از                اين نتيجه، چنان  

هـاي مـستقلي را در       عالوه بر اين، صدرالمتألهين اسـتدالل     . آيد  پيرامون نبوت و واليت برمي    
كند، كه ما پس از ايـن بـه            بيان مي  شرح اصول الكافي  اثبات وجوب امامت در هر زماني، در        

  .پرداختها خواهيم  بيان آن
ل را در تفـسير     مالصـدرا ايـن اسـتدال      : استدالل اول بر وجوب وجود امـام       .1. 2. 3

وي نخـست بـه عنـوان مقدمـه،         . كنـد    بيـان مـي    "االضطرار الي الحجة  "حديث سوم از باب     
كند، كه اگـر ميـان معلومـات حاصـل از حـواس        تمثيلي را كه در متن حديث آمده ذكر مي        

گانه، اختالف باشد، و اين موجب بروز شك در صحت و صدق اين معلومات گردد، قلـب                  پنج
. دارد  ها را دفع كرده، شك را از ميان برده و حق را معلوم مـي               و امام، اختالف  به عنوان حكَم    

جا كه وجود قلب براي رفع تعارض ميان اعضاي حسي، مـصلحت اسـت، خداونـد                 پس از آن  
 ميهمـين قيـاس وجـود امـا     بنابراين، بر. هم در ايجاد قلب براي انسان اهمال نورزيده است        

وجود آمدن اخـتالف، شـك و ترديـد يـا حـوادث و           ه  نگام ب كه مردم به ه     ميبراي امت اسال   
چه را كـه     آن از طرف ديگر، هر   . وقايع مهم به نزد وي رجوع كنند، نيز خير و مصلحت است           

ـ كه علم او، فعلي است، آن چيـز ب         خداوند، خير و مصلحت بداند، به جهت آن         ايجـاد   هضرورال
  ).401-405 :، صص18(ت پس نصب امام در هر زماني واجب و ضروري اس. گردد مي

آيـد، ايـن اسـتدالل همـان مقدمـه پـنجم           كه از بررسي مطالب اين استدالل برمي       چنان
جا، مراد فقط اثبـات وجـود امـام          استدالل بر وجوب بعثت انبياست، با اين تفاوت كه در اين          

در مقدمه پنجم استدالل بر     (ولي در هر دو موضع، چيزي كه عامل وجوب وجود نبي            . است
متـصرف و     ميشود، همان نياز مـردم بـه حـاك          مي) در استدالل حاضر  (و امام   ) ب بعثت وجو

  .مجري احكام است
صدرالمتألهين در شـرح حـديث اول از        : استدالل دوم بر وجوب وجود امام     . 2. 2. 3
 همان استدالل متكلمان اماميه را بر وجوب وجـود امـام            "ان االرض ال تخلو من حجة     "باب  

كه با   چرا. ين ترتيب كه نصب امام لطفي از جانب خداوند بر بندگان است           بد. كند  مطرح مي 
شان به واجبـات بيـشتر        يس قاهر، دوري مردم از امور قبيح و نزديكي        يوجود امام به عنوان ر    

از طرف ديگر، فعل لطف بر خداوند واجب است، پس نـصب امـام بـر خـدا، واجـب                    . شود  مي
  ).474-475 :، صص18(است 
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لهين در شرح حديث دهم از      أصدرالمت: تدالل سوم بر وجوب وجود امام      اس .3. 2. 3
 استداللي ديگر بر محال بودن خلو زمـان از امـام مطـرح       "ان االرض ال تخلو من حجة     "باب  
  . كند، كه مبتني بر اصل مراتب مختلف وجود است مي

الترين  بدين صورت است كه خداوند موجودات را بر مراتب مختلـف از بـا             تقرير استدالل 
اي بـاالتر     يك از مراتب به مرتبه     ترين آن، خلق نموده است و اراده كرده تا هر          مرتبه تا پايين  

تر خواهد    اعلي و اشرف، غايت براي مرتبه پايين        بدين ترتيب، هر مرتبه   . از خود، ترقي نمايد   
 پس، غايت زمين رسيدن به نبات است و غايت نبات، وصول به حيوان اسـت و حيـوان                 . بود

درصدد رسيدن به مقام انسان است و غايت انسان، نيل به مرتبه امامت يا همان مقام انسان                 
توان بـه ايـن       چون واالترين غايت مقصود، نيل به مقام امامت است، پس مي          . باشد  كامل مي 

چـه در اوسـت، در صـدد رسـيدن بـه مقـام امـام اسـت و ايـن                      نتيجه رسيد كه زمين و آن     
اي ديگـر    ئچه بـراي شـ     آن از طرف ديگر، هر   . اند  قصود، خلق نشده  موجودات جز براي اين م    

پس زمـين و    .  نخستين هم نخواهد بود    ئ نباشد، آن ش   ئخلق شده باشد، تا زماني كه آن ش       
اند، اگر زماني از امام خالي باشد         چه در اوست هم، چون براي نيل به مقام امام خلق شده            آن

  ).487-488 :، صص18(گردد  رود و نابود مي ميوجود نداشته باشد، از ميان   ميو اما
كند كه به چه  دهد و به صراحت بيان نمي مالصدرا در اين استدالل توضيح بيشتري نمي

اما چيزي كـه بـه نظـر مـا          . رود  چه در اوست، از ميان مي      نباشد، زمين و آن     ميعلت اگر اما  
كنـد، امـام بـه عنـوان          ن مي طور كه مالصدرا در اين استدالل بيا       رسد آن است كه همان      مي

اي   پس اگر فرض شـود كـه در زمانـه         . مرتبه اعلي، علت غايي براي مراتب مادون خود است        
امام موجود نباشد، اين فرض مستلزم اين خواهد بود كه براي مراتب مادون امـام هـم علـت          
 غايي نباشد و چون علت غايي به عنوان يكي از اجزاي علت تامه موجود نباشـد، پـس علـت           

تامه هم محقق نخواهد بود، در نتيجه معلول هم كه به بقاي علت تامـه بـاقي اسـت، نـابود                     
 كه ابـن    "ان االرض ال تخلو من حجة     "مالصدرا در شرح حديث دوازدهم از باب        . خواهد شد 

چـه امـام از زمـين برگرفتـه شـود،            چنان"كند كه    مينقل  ) ع(ابي هراسه از امام محمد باقر     
، نيز بـه همـين مطلـب    )253 : ص،1:، ج25 (".كه دريا  گردد، چنان  زمين با اهلش مضطرب   

  :نويسد كند و در شرح اين حديث مي اشاره مي
كند كـه وجـود نبـي و امـام            چه پيشتر ذكر كرديم، داللت مي      اين حديث بر درستي آن    

 بدين نحو نيست كه مردم در اصالح دين و دنياشان به او محتاج باشـند، اگرچـه ايـن                    صرفاً
 مترتب بر وجود امام و نبي است، بلكه زمين و هركه در آن است، بـه                  است كه ضرورتاً   امري

چرا كه وجود نبي يا امـام، بـراي وجـود زمـين و هركـه در آن                    وجود امام يا نبي قائم است،       
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واسـطه وجـود انـسان كامـل،       ه  پس زمين و هركه در آن است، جز ب        . است، علت غايي است   

  ).501-502 :، صص18(ماند  حتي يك لحظه هم بر پا نمي
 مطلبي را كه تا حدود زيادي به بيان فوق شـباهت  مفاتيح الغيبچنين در كتاب  وي هم 

را در رأس   ) ص(جا نيز وي امام، ولي و در نهايـت نبـي اكـرم             در آن . دارد، مطرح كرده است   
نـوع  دارد كه چون مقصود از خلق جنس رسيدن به        ميدهد و بيان      اجناس و اصناف قرار مي    

خاص و مقصود از خلق نوع رسيدن به صنف خـاص و مقـصود از خلـق صـنف رسـيدن بـه                       
اجنـاس و انـواع و اصـناف، رسـيدن بـه              ميشخص خاص است، پس مقصود از آفرينش تما       

توانـد نبـي، امـام و در          شخص خاصي است كه مشمول رحمت الهي است؛ اين شـخص مـي            
). 146-147 :صصـ , 21يبـاً همـين بيـان       ؛ و با تقر   481 :، ص 22(نهايت خاتم النبين باشد     
توان چنين استنباط كرد كه اگر زماني، عالم از اين فرد مقـصود              ميبنابراين از اين بيان هم      

يعني امام و شخص كامل، خالي باشد، كل آفرينش بي معني و عبث خواهد بود و ايـن امـر                    
  .بنا بر حكمت خداي تعالي، امري ممتنع خواهد بود

لهين در شـرح حـديث اول       أصدرالمت: ل چهارم بر وجوب وجود امام     استدال. 4. 2. 3
استداللي ديگر بر امتنـاع      "انه لولم يكن في االرض اال رجالن لكان احد هما الحجة          "از باب   

  . كند ميامام و مبتني بر قاعده امكان اشرف بيان  خلو زمانه از
ب مختلـف از خداونـد      تقرير استدالل بدين نحو است كه موجودات عالم وجود، در مراتـ           

ترين مراتب ادامـه     شود و تا پايين    مياين مراتب، از مرتبه اشرف و اعلي شروع         . اند  صادر شده 
كـه   تر از خود، و به جهت ايـن        بنابراين، هر مرتبه اشرف، متقدم است بر مرتبه پايين        . يابد مي

نخواهد آمد، مگر   وجود  ه  ميان اين مراتب، نسبت عليت و سببيت بر قرار است، مرتبه ادني ب            
بنابراين مرتبه انـسان و بـاالتر از آن مرتبـه انـسان             . كه مرتبه اشرف موجود شود     پس از اين  

باشـد و علـت بـراي زمـين و      چه در زمين است، مقدم مي  كامل و امام، بالذات بر زمين و آن       
 پس بدين ترتيب، اگر زماني امام موجود نباشد، زمين كه معلول اوسـت هـم              . زمينيان است 

  ).502-503 :، صص18(باقي نخواهد ماند 
كند كه قاعده امكان اشرف، فقط       مي اين استدالل اشكالي را مطرح       بيانمالصدرا پس از    

در عالم ابدعيات كه مجرد از ماده و استعداد هستند، جاري است و گرنه در عـالم مـاده بـه                     
 يا فقدان استعداد    شود كه ممكن اشرفي به جهت مانع خارجي        ميجهت وجود استعداد، گاه     

شود كه سـخن مـا در ايـن      مالصدرا در پاسخ به اين اشكال متذكر مي       . خاص، موجود نگردد  
 است و حكم انـواع و طبـايع كلـي،        …موضع در باب نوع و طبايع كلي چون انسان، فلك و            

افزايد كـه     مالصدرا سپس مي  .  به استعداد خاصي نيازمند نيستند     حكم ابداعيات است و ذاتاً    
بسا اشكال كنند و بگويند كه با اين بيان، استدالل شما درست نخواهـد بـود، چـرا كـه                    چه  
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حجت و غير حجت و امام و رعيت همه افراد يك نوع خاص هستند و بر هم تقدم و تأخري                    

توان از وجود مراتب اخس بـه وجـود مرتبـه اشـرف كـه                 بنابراين ديگر نمي  . نخواهند داشت 
كند كـه حجـت و غيـر         ميدرا در پاسخ به اشكال دوم ذكر        مالص. همان حجت باشد، پي برد    

حجت و نبي و غير نبي به لحاظ نشأه مادي و بدني است كه تحت يك نوع واحد قرار دارند،              
شماري قراردارند، تا جايي كه نـسبت نـوع           ها تحت انواع بي    اما به جهت نشأه روحاني، انسان     

بنـابراين بـه عقيـده      . ن است به حيوانات   هاي ديگر، مثل نسبت نوع انسا      حجت به نوع انسان   
، 18(مالصدرا اين قاعـده در بـاب موضـع حجـت و غيـر حجـت نيـز، جـاري خواهـد بـود                         

   ).503-504:صص
 از  25مالصـدرا در ذيـل تفـسير آيـه          :  استدالل پنجم بر وجوب وجود امام      .5. 2. 3

آورد كـه ايـن     مـي ها توسـط انبيـا و اوليـا    سوره حديد مطلبي را پيرامون لزوم هدايت انسان  
توان هم استداللي بر وجوب بعثت انبيا دانست و هم استداللي بر وجوب وجود                مطلب را مي  

چيـز اسـت؛ اول،      كند كه كمـال انـسان در دو         وي بيان مي  . امام در هر زماني به شمار آورد      
وي بـر آن اسـت      . آگاهي از حقايق امور، دوم، اتصاف به صفات حسنه و دوري از امور سـيئه              

ه انسان، در آغاز خلقت و تولدش، از اين كماالت بي بهره است، و تنها كساني بـه دريافـت       ك
 يـا   "وحـي "آيند كه متصل به فيض الهـي باشـند و امـور را از طريـق                    مي نايلاين كماالت   

هاي ديگر، يعني كساني كه به عالم ملكـوت          از طرف ديگر براي انسان    .  كسب نمايند  "الهام"
واسـطه   همال و استرشاد به سوي طريق نجات، ميسر نخواهد بود، مگر ب  متصل نيستند، استك  

بنابراين، بايد در هـر زمـاني،       . اند  وجود انبيا و اوليا كه كماالت را از جانب خداوند اخذ نموده           
اي وجود داشته باشد كه مردم را به سوي كـسب كمـاالت و راه نجـات، هـدايت                     نبي يا ولي  

  ).275 : ص،6:، ج16(نمايند 
صدرالمتألهين، در شـرح حـديث دوم      : استدالل ششم بر وجوب وجود امام     . 6. 2. 3

وي بيـان  . آورد  دليلي ديگر بر اثبات وجوب امامت مـي "ان االرض ال تخلو من حجة   "از باب   
جا كه از خطا و اشتباه معصوم نيـستند، ممكـن اسـت كـه زيـادت و                   كند كه مردم از آن      مي

باشد كه اين زيـادت را برگردانـد و           ميبنابراين، بايد اما  . ندنقصاني در دين خداوند پديد آور     
كند كه شايد بـدين       مالصدرا پس از بيان اين استدالل اضافه مي       . آن نقصان را تكميل نمايد    

ـ                  كـار گيرنـد، از     ه  نحو اشكال شود كه عقل و فكر آدمي، معياري است كه اگر مـردم آن را ب
وي در  . ن صورت ديگر نيازي به امام نخواهـد بـود         مانند، پس در اي     خطا و اشتباه، مصون مي    

گويد كه اگرچه چنين معياري وجود دارد، اما در بسياري از مواقع حتي  پاسخ اين اشكال مي   
او براي نمونه از    . دهد  شان رخ مي  ئكنند و خطاهاي زيادي در آرا       را مراعات نمي   متفكران، آن 

شـود   كند و متذكر مـي  م عالم، ياد مي    ضد و نقيض فالسفه پيرامون مسأله حدوث و قد         يآرا
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هـا، واقـع     كه اگر اين معيار يعني عقل كافي بود، هرگز اين چنين خطاهايي در نظريـات آن               

چنين براي تكميل رأي خود در اين باب به مطلبي ديگر اشاره كرده و               مالصدرا هم . شد  نمي
هـا بـه     راي شـناخت آن   گويد كه برخي از اسرار دين، خارج از حوزه فكر و تأمل است و ب                مي

پس در باب چنين اسـراري از       . شود  امري وراي عقل كه همان  واليت و نبوت باشد، نياز مي           
  ). 478-479 :، صص18( آيد  معيار عقل و فكر، كار چنداني بر نمي

صدرالمتألهين در شرح حديث پـنجم      : استدالل هفتم بر وجوب وجود امام     . 7. 2. 3
 نيـز اسـتدالل ديگـري بـر وجـوب وجـود امـام اقامـه                 "ن حجة ان االرض ال تخلو م    "از باب   

چنـين  ) ع(متن حديث به روايت ابي بصير از امام محمد باقر يا امام جعفـر صـادق                 . كند  مي
كرد، حق از باطـل تـشخيص داده          خدا زمين را بدون عالم وانگذارد و اگر چنين نمي         ": است
 در اين حـديث، عـالم   "عالم"ظور از كند كه من    وي بيان مي  ). 252: ص ،1:، ج 25 (".شد  نمي

رباني است كه علم خود را از طريق وحي و الهام به نحو لدني از خداوند گرفته است، و بدين 
.  دل او ايجاد نخواهـد شـد       دراي شك و ترديد       و زبر شود هرگز ذره     جهت اگر جهان هم زير    

ه نحـو سـمعي از روايـات        كه علم خود را ب      مياما به عقيده وي احتمال بروز شك در دل عال         
كنـد كـه اگـر       مـي مالصدرا پس از بيان اين مقدمـه، اسـتدالل          . اخذ كرده است، وجود دارد    

اي از چنين عالم رباني كه نبي يا امام است، خالي باشد، ديگر حق از باطـل در امـوري                زمانه
 يـا   پس بايـد در هـر زمـاني امـام         . شود  كه عقل بشر از درك آن عاجز است، بازشناخته نمي         

اي وجود داشته باشد تا به ياري علم لدني و به نور وحي و الهام او، حق از باطل شناخته               نبي
   ).483:، ص18(گردد 
مالصدرا در شـرح حـديث شـشم از         :  استدالل هشتم بر وجوب وجود امام      .8. 2. 3
وي بـا   . كنـد    استداللي ديگر بر وجوب وجود امام ذكر مي        "ان االرض التخلو من حجة    "باب  

كه مردم از او اطاعـت        ميكيد بر ضرورت وجود امام در نظام دين و دنيا و نياز مردم به اما              أت
ها به غـذا و پوشـاك و امـور     تر از نياز آن كند كه نياز مردم به امام بسيار مهم       كنند، بيان مي  

 اي را بدون امام باقي گذارد، يكـي از ايـن سـه تـالي الزم                 پس اگر خداوند، زمانه   . ديگر است 
در   ميكه خداوند به چنين نيازي در انسان عالم نيست، يا بر خلق و ايجـاد امـا          آيد؛ يا آن   مي

جـا كـه هـر سـه ايـن           وليكن از آن  . ورزد  آن زمانه قادر نيست يا در انجام اين فعل، بخل مي          
ي را خـالي از امـام رهـا         ا شود كـه خداونـد، هـيچ زمانـه          توالي باطل است، نتيجه گرفته مي     

  ).483-484 :، صص18(كند  نمي
مالصدرا در شرح حديث هشتم از بـاب        :  استدالل نهم بر وجوب وجود امام      .9. 2. 3

. كنـد   نيز دليلي ديگر بر اثبات وجود امام در هر زمان، ذكر مي          "ان االرض التخلو من حجة    "
تـر از    خدا برتر و بزرگ   ": چنين است ) ع(يت ابي بصير از امام جعفر صادق      متن حديث به روا   
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دارد كـه      وي اظهار مي   .)252: ص ،1:، ج 25 (" است كه زمين را بدون امام عادل واگذارد        آن

او از طريق بيان معناي حجت بودن . امام در اين حديث اعم است از رسول و جانشين رسول         
به عقيده او، حجـت بـودن امـام يـا رسـول آن      . كند ميامام يا رسول، استدالل خود را اقامه      

بدين ترتيـب اگـر امـام يـا رسـولي       .شناسند ها، مردم، خالق خود را مي      است كه با وجود آن    
شناسند،   وجود نداشته باشد، مردم، خالق خود را نخواهند شناخت و چون خالق خود را نمي              

ها را از    كند و احراز از اموري كه آن        ها را به خداوند نزديك مي      كيفيت انجام اموري را كه آن     
ف و           بنابراين، از آن  .  دانست كند، نخواهند   خداوند دور مي    جا كه تكليـف فـرع شـناخت مكلـِّ

ساقط خواهد بـود و سـقوط تكليـف خـود       ميمكلَّف به است، پس تكليف، از اين چنين مرد      
پس نه استحقاق ثـواب   . شود  م مي يها به مرتبه بها    ها از انسانيت و  ورود آن       موجب خروج آن  

براي احتراز از اين تـالي فاسـد، بايـد در هـر           در نتيجه،   . خواهند داشت و نه استحقاق عقاب     
  ).485-486: ، صص18(وجود داشته باشد   ميزماني، اما

هـاي فـوق،     مالصدرا عالوه بر استدالل   :  استدالل دهم بر وجوب وجود امام      .10. 2. 3
مـا بنـابر اعتقـاد شـيعه اماميـه و           . آورد  استداللي نقلي نيز بر اثبات امامت ائمه اثناعشر مـي         

كنـد، مبنـي بـر        با احاديثي كه صدرالمتألهين در باب امامت امامان اثناعشر بيان مي          مطابق  
، تا زمان رسيدن قيامت، دوازده نفرند، ايـن مطلـب را   )ص(اين كه امامان پس از رسول اكرم  

به عنوان استداللي از صدرالمتألهين در باب وجوب وجود امام در هر زماني، در ايـن بخـش                  
  .ذكر خواهيم نمود

كـه تعـداد     رسـاند؛ اول ايـن      لب ديگر آن است كه اين استدالل دو امر را به اثبات مي            مط
باشد و تا قيام قيامت زماني بدون يكي از اين امامـان نخواهـد بـود و       دوازده تن مي  ) ع(ائمه  

  .باشد مي) عج(، همان مهدي)ص(نتيجه دوم، اين است كه امام دوازدهم، قائم آل محمد
ان االرض التخلـو  " را در خالل شرح خود بر حديث سـوم از بـاب       مالصدرا اين استدالل  

جا در صـدد اسـت تـا         كيد و ايضاح شواهد عقلي، در اين      أوي براي ت  . كند   ذكر مي  "حجةمن  
از طريـق   ) ص(جهت اثبات محال بودن خلو زمان از حجت، روايات متعددي را از نبي اكـرم              

ه نظر وي، از لحاظ الفاظ مختلفند امـا         اهل سنت و شيعه نقل كند كه اين احاديث اگرچه، ب          
جا به برخي از آن دسته از احاديث نبوي كـه          ما در اين  . رسند  از جهت معني به حد تواتر مي      

  :كنيم مالصدرا به عنوان مقدمه استدالل خود آورده است، اشاره مي
 راست اين دين تا زماني كه قيامت بر پا شود، همواره به ايشان راست و استوار، و اسالم"

قرارداد و آن قول خداي عزّوجلّ ) ع(و خداي تعالي امامت را در نسل حسين       . و مستقيم مانَد  
  ".بعد من دوازده امير اسـت     " ").28/زخرف(» باقيةً في عقبِه    و جعلَها كَلمةً  «: است كه فرمود  

امر مـردم همـواره     " ".اين امر در قريش باقي خواهد ماند تا زماني كه از ايشان دو تن مانَد              "
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اين ديـن تمـام نخواهـد       " ".انجام گيرد، تا زماني كه واليت اينان به دوازده مرد واگذار باشد           

اين ديـن، همـواره تـا دوازده خليفـه، عزيـز و      " ".بود تا وقتي كه دوازده خليفه بر آن بگذرد 
 كـه همـه از      اين دين همواره تا زماني كه قيامت بر پا شـود و دوازده خليفـه              " ".منيع باشد 

 يشمار خلفاي بعد من به عدد نقبا      " ".اند، بر آن باشد، بر پا و قائم باقي خواهند ماند            قريش
 بني اسرائيل هستند و نه تن       يائمه بعد من از عترت من، به عدد نقبا        " ".بني اسرائيل است  

 از  فـرد [اند كه خداوند علم و فهم مرا به ايشان اعطا كرده است و نهمـين                )ع(از نسل حسين  
است، زمين را از قسط و      ) ع(مهدي از عترت من، از اوالد فاطمه      " ".مهدي ايشان است  ] آنان

دنيا نخواهد گذشـت تـا مـردي از         " ".چنان كه از ظلم و جور پر بود        عدل پرخواهد كرد، هم   
اگـر از دنيـا، جـز       " و   ".اهل بيت من كه اسم او همانند اسم من است، بر عرب حكومت كند             

انَد، خداوند آن روز را به قدري طوالني كند تا مردي از من يا اهل بيت مـن       يك روز باقي نم   
عـدل پركنـد،     كه اسمش همانند اسم من اسـت، در آن روز برخيـزد و زمـين را از قـسط و                   

  ".جور پر بود چنان كه از ظلم و هم
كـه ايـن     ةالمـشكو صدرالمتألهين پس از ذكر اين احاديث در رد سخن الطيبـي شـارح              

  توان آن   كند كه مي    داند، مطلبي را ذكر مي      را دال بر اختصاص خالفت به قريش مي       احاديث  
  :نويسد مياو . را به عنوان نتيجه استدالل نقلي وي بر وجوب وجود امام دانست
دانـد كـه ايـن نـصوص كـه            كسي كه در عقلش آفتي و بر بصيرتش غشاوتي نباشد، مي          

بعد از او، دوازده    ) ص(د كه جانشينان نبي اكرم    صحتشان متواتر است، بر اين امر داللت دارن       
اين عدد  . اند؛ توسط اينان دين بر پا گردد و تا قيام قيامت برقرار مانَد             امام و همگي از قريش    

. و اين وصف جز در ائمه شيعه اماميه وجود ندارد و اينان همان اوصيا و جانـشينان هـستند                  
كه بـراي خـدا در آن حجتـي      نگردد جز آنگردد كه زمين از حالي به حالي بر  پس ثابت مي  

  ).479-481: ، صص18(باشد 
گيرد كه بر طبق اين نصوص متواتر، بايد  بدين ترتيب، مالصدرا، از آن احاديث نتيجه مي

بر مردم واليت داشـته باشـند و هـيچ          ) ص(تا آخرالزمان دوازده امام از اهل بيت پيامبر اكرم        
  . عصري خالي از امام نمانَد

  
  تقاد به مهدويت اع.4

ـ         ويـژه   هاز مباحث پيشين، پيرامون رأي صدرالمتألهين در باب نبوت، واليـت، امامـت و ب
وجوب وجود امام در هر زمان و نيز موضع وي پيرامون ائمـه شـيعه اماميـه، بنـابر احاديـث                     

در اين بخـش مـا      . شود  معلوم مي ) عج(نبوي، به روشني قول وي در باب اعتقاد به امام عصر          
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اشاره كنـيم و پـس از آن، بـه          ) عج( وي پيرامون مهدي   ياريم كه نخست به طرح آرا     قصد د 

  . پردازيم ميدفاع وي از غيبت امام دوازدهم و رد اشكالي كه بر وجود اين امام مطرح شده، 
   در باب امام دوازدهم.1. 4

ره  سوره حديد به اين مطلب پيرامون امام دوازدهم اشـا          27صدرالمتألهين در تفسير آيه     
تـا زمـان نبـي      ) ع(كند كه سنت الهي همواره از آغاز از طريـق آدم، نـوح، و آل ابـراهيم                  مي
جاري بوده، و پس از ختم نبوت، از طريق واليت كه همان باطن نبـوت اسـت تـا                   ) ص(اكرم

كند كه به همين جهت عالم هرگز از حامل ايـن             وي اظهار مي  . روز قيامت جاري خواهد بود    
به عقيده وي، ولي خداوند، صـاحب علـم الهـي، واجـد             .  نخواهد ماند  سنت يعني ولي، خالي   

رياست مطلق در امر دين و دنياست، خواه اين ولي از جانب مردم مورد اطاعت قرار گيرد يا                   
نگيرد و خواه ظاهر و آشكار باشد يا نباشد، در هر صـورت و در هـر زمـاني، حجتـي حامـل                       

طور كه نبـوت بـا       كند كه همان     سپس بيان مي   وي. سنت الهي، از جانب خداوند وجود دارد      
) ص(آخرين فرد از اوالد نبي اكـرم      ) عج(خاتمه يافت، دور واليت هم با مهدي      ) ص(نبي اكرم 

طـور كـه    كند، همان كه همنام رسول اكرم است و با ظهورش زمين را از عدل و قسط پر مي        
  ).298 : ص،6 :، ج16(شده است، خاتمه خواهد يافت  جور پر از ظلم و

العقـل و   ، ذيل شرح حديث بيـست و يكـم از كتـاب             الكافي  شرح اصول چنين در    وي هم 
: فرمايـد  مـي ) ع(جا كه امام محمـد بـاقر   آن. آورد ، مطلبي را پيرامون امام دوازدهم مي    الجهل

بندگان گـذارد، پـس عقولـشان را         سر چون قائم ما قيام كند، خداوند دست رحمتش را بر         "
كند كـه قـائم        وي ذكر مي   .)29: ص 1:، ج 25 ( "ردشان كامل شود  جمع كند و در نتيجه خ     

وجـود او بـه     . ها نهان است    است كه امروز زنده، اما از ديده      ) عج(همان مهدي صاحب الزمان   
اما از اين نحو وجود، نبايد چنين پنداشت كه         . شود  نحوي است كه ضعيف و بيمار و پير نمي        

كنـد،    گويـد، حركـت مـي       آشامد، سخن مي     مي خورد،  روح وي از بدنش جداست، بلكه او مي       
صدرالمتألهين كيفيت حيات و زنـدگاني امـام        . نويسد  نشيند و مي    رود، مي   ايستد، راه مي    مي

داند و بـر آن اسـت كـه منكـران             مي) ع(را مثل زندگي حضرت عيسي بن مريم      ) عج(مهدي
ين غيبت است كه شان از كيفيت ا وجود او، به سبب قصور علم، ضعف ايمان و كمبود آگاهي   

وي بر آن اسـت كـه از اخبـار و روايـات متعـدد و          . ورزند  وجود او را انكار يا در آن ترديد مي        
آيد كه ظهور وي قطعاً اتفاق خواهد افتاد، حتي اگر از دنيا جـز يـك روز بـاقي                     صحيح برمي 
  ).558-559 :، صص17(نمانده باشد 

كـه حجـابي در مقابـل چـشم        يـن بـه جهـت ا    ) عج(به عقيده صدرالمتألهين، امام مهدي    
كند، اختالف ميـان علمـاي        چنان كه در علم خداست، شهود مي       باطنش نيست و امور را آن     

بـدين  . كنـد  مـي طرف كرده و احكام متعدد و مختلف را به حكم واحد بدل      علوم ديني را بر   
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 :، ص 22(مانـد     تنها يك مـذهب بـاقي مـي       ) ص(چون عصر نبي اكرم    ترتيب، در زمان او، هم    

487.(  
   رد اعتراض بر غيبت امام دوازدهم.2. 4

جا كه لطف بـر      اشكال شده است كه طبق قول اماميه، وجود امام لطف است، پس از آن             
خداوند واجب است، وجود امام واجب است، اما بايد گفت كه صرف وجود امام لطف نيـست،           

ن بهتر امام فقـط وقتـي       لطف است كه تنفيذ احكام و اجراي حدود كند و به بيا             ميبلكه اما 
اين قيد اخير را اماميه معتقد نيـستند و         . وجودش لطف است كه متصرف در امور امت باشد        

  .دانند آن را واجب نمي
شود اين اشكال به نحو تلويحي، به امامت امام دوازدهم اشاره دارد،              كه مالحظه مي   چنان

داننـد و از ايـن        جـود او را لطـف مـي       كه غائب و غير متصرف است، اما اماميه و         كه وي با آن   
به بيان ديگر اگر اين اشكال پذيرفته شود،        . رسانند  طريق، وجود و امامت وي را به اثبات مي        

  .منتفي خواهد بود) عج(يعني امام فقط زماني امام است كه متصرف باشد، امامت مهدي
د امـام، لطـف   پاسخ متكلمان اماميه، بنابر تقرير صدرالمتألهين آن است كه صـرف وجـو    

شود، از جانب مردم اسـت       چه مانع از تصرف امام مي      است، خواه متصرف باشد يا نباشد و آن       
كه او را اطاعت نكرده و بر جانش ترساندند و ياريش را تـرك كـرده و در نتيجـه خـود را از                        

كنـد كـه    مالصدرا پس از بيان قول متكلمان، اضـافه مـي     . لطف تصرف امام، محروم ساختند    
انـد كـه همـواره بايـد در           و عرفا از قوانين عقلي و آيات قرآني به اين حقيقت رسـيده            حكما  

تواند نبي و رسول يا امام و وصي باشـد،            زمين حجتي باشد و توسط اين حجت است كه مي         
گويـد كـه    مـي وي . در طول تاريخ جاري بـوده اسـت  ) ص(تا نبي اكرم) ع(سنت الهي از آدم 

وجـود    ميكه خـاتم نبـوت اسـت، بايـد امـا          ) ص(س از نبي اكرم   اند كه پ    اينان بر اين عقيده   
شـخص  . گـردد   بدين ترتيب با ختم نبوت، امامت كه باطن نبوت است آغاز مي           . داشته باشد 

امام داراي علم به كتاب الهي است و واجد مقام رياست مطلق در امر دين و دنياست، خـواه                   
 :، صـص  18(، او امام و رئيس مطلق اسـت         مردم امامت و رياست او را بپذيرند، خواه نپذيرند        

كـه    سوره حديد نيز بدون آن  27كه پيشتر ديديم، مالصدرا در تفسير آيه         چنان). 476-475
ـ      اي به اين اشكال و اعتراض داشته باشد، همين مطلب را بيـان مـي                اشاره ويـژه در    هكنـد و ب
  .كند به عنوان يكي از حامالن سنت الهي ياد مي) عج(جا از مهدي آن

آيد كه نافذ بودن امر امام و متصرف بـودن او             بنابراين از اين سخن صدرالمتألهين بر مي      
چند كه هيچ كس، امر او    در امور امت، شرط امام بودن امام نيست، بلكه امام، امام است، هر            

هم، اگرچه بـه نحـو عينـي متـصرف در امـور امـت               ) عج(پس مهدي موعود  . را امتثال نكند  
  . اين زمانه استنيست، اما امام
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 از سوره حديد، دو اعتراض اهل سـنت را    27چنين در آخر تفسير آيه       صدرالمتألهين هم 

اعتـراض  . دهد ها پاسخ مي در عدم پذيرش وجود و امامت امام دوازدهم، مطرح كرده و به آن        
چـون اسـالف     است كه مالصـدرا هـم     ) عج(ها از عمر طوالني امام مهدي      نخست، استعباد آن  

را ) عـج (، عمـر طـوالني امـام عـصر        )ع( اشاره به افراد معمر مشهور چون آدم و نـوح          خود، با 
 مـي هـاي كال   اعتراض دوم هم همان اعتراضي است كه معمـوالً در كتـاب           . شمارد  ممكن مي 

كه كـسي را      ميبدين تقرير كه اعتقاد به وجود اما      . شود  اماميه، مطرح شده و پاسخ داده مي       
اي در بـر      فايـده ل دينـي از وي نيـست،        يادر به پرسيدن مـسا    بدو دسترسي نباشد و كسي ق     

كند كه صرف معرفت به امامت و رياست و  مالصدرا در پاسخ به اين اعتراض اظهار مي       . ندارد
كه او خليفه خداوند بر زمـين اسـت، منفعـت دارد و الزم نيـست كـه           تصديق وجود او و اين    

كنـد كـه در        تأكيد بر پاسخ خود، اشاره مي      وي براي . حتماً امام مورد مشاهده هم قرار گيرد      
را ) ص(كـه نبـي اكـرم      هم برخي چون اويس قرنـي، بـدون ايـن         ) ص(زمان حيات نبي اكرم   

. انـد   ببينند، به وجود و نبوت آن حضرت ايمان و اعتراف داشته و از اين ايمان منتفـع شـده                  
بـه  ) ص( اكـرم  ، حديثي را از نبي    )عج( وجودي حضرت مهدي   فايدهمالصدرا، سپس پيرامون    

  :كند كه روايت جابر بن عبداهللا انصاري نقل مي
هـا و    او كـسي اسـت كـه خداونـد مـشرق          : از مهـدي يـاد كـرد و فرمـود         ) ص(نبي اكرم 

ب است كه جز آناني كـه       يگشايد و به نحوي از يارانش غا        هاي زمين را به دست او مي       مغرب
پس : جابر گويد. مانند  او پايدار نميخداوند قلبشان را با ايمان، امتحان كرده باشد، در غيبت 

آري، : اي رسول خدا، آيا در غيبت او براي شيعه انتفـاعي هـست؟ پيـامبر فرمـود        : من گفتم 
گيرنـد و از واليـت او    كه مرا به حق مبعوث كرد، شيعيان  از نور او، روشني مي         سوگند به آن  

را ابـر فروپوشـيده باشـد،     نكه، مردم از خورشيد، گرچـه آ      چنان برند، هم   در غيبتش بهره مي   
  ).301-302: صص،6:، ج16(برند  بهره مي

بـر ايـن عقيـده اسـت كـه امـام            ) ص(بدين ترتيب صدرالمتألهين، بنا بر قول نبي اكـرم        
 است و از نـور      فايدهاگرچه غائب است، اما وجود او براي مؤمنان و شيعيان، داراي            ) عج(عصر

چنـين در شـرح حـديث        وي هـم  . گردنـد   د مي من  واليت وي در زمان غيبتش، منتفع و بهره       
 كه يونس بن يعقوب     "الحجةاالرض اال رجالن لكان احد هما         انه لولم يكن في   "پنجم از باب    

ها امـام   اگر در زمين جز دو كس نباشد، يكي از آن": كند كه نقل مي) ع(از امام جعفر صادق  
 وجودي امام غائب سخن هفايد به همين مطلب اشاره كرده و از        .)254: ص ،1:، ج 25 ("است
كند كه صرف وجود امام در هر عـصري بـراي مـردم، هـدايت                 جا بيان مي   او در آن  . گويد  مي

شـوند، تقـصير از    گردند و از نور او روشـن نمـي   است، حال اگر مردم از وجود او مهتدي نمي 
هـت   مـردم بـه ج     يكند كه اين عدم اهتدا      مالصدرا بيان مي  . جانب خودشان است نه از امام     
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انـد و اگـر         واسطه غلبـه شـهوات بـر نفوسـشان افكنـده           هحجابي است كه ميان خود و امام ب       

، 18(گردند    خداوند به رحمت خود، اين حجاب را بردارد، مردم به نور هدايت او، مهتدي مي              
  ).507ـ508:صص

  
   نتيجه.5

ان و   صدرالمتألهين پيرامون مهدويت و وجوب وجود امام در هر زمـ           يپس از بررسي آرا   
شـود كـه      هاي وي با نظريات متكلمان و فالسفه ديگر در اين باب، روشن مي              مقايسه انديشه 

 3استدالل دوم مالصدرا بر اثبات وجوب امامت، در واقـع همـان اسـتدالل اصـلي متكلمـاني                 
 ،2:، ج 11؛  410:، ص 10(، سيد مرتضي    )39-40:، صص 15؛  347:، ص 14(چون شيخ مفيد    

ــصيرالدين طوســي و ) 35-36:، صــص12؛ 294:ص ، 30؛ 204و221:، صــص29(خواجــه ن
ــارابي . اســت) 460:، ص33؛ 36-39 :، صــص32؛ 427-428 :، صــص31؛ 407:ص ، 24(ف

و ) 338-340:، صص 3؛  441-443:، صص 2؛  271: ص ،3:، ج 1(، ابن سينا    )112-114:صص
 ،4:، ج 8؛  270-271: صـص  ،2:، ج 7؛  95-96 : صـص  ،1:، ج 5؛  75: ص ،3:، ج 4(شيخ اشـراق    

چون مالصدرا تفاوت اساسي ميـان       جا كه هم   نيز از آن  ) 453-455 : صص ،3:، ج 9؛  238:ص
اند، استدالل واحدي را براي اثبات وجوب وجود يك نبـي يـا امـام         نبوده قايلامامت   نبوت و 

اند كه در حقيقت همان مقدمه پـنجم اسـتدالل صـدرالمتألهين بـر                در هر زماني اقامه كرده    
، 6( االشراق   تحكمشراق عالوه بر اين استدالل، در آغاز كتاب         شيخ ا . وجوب بعثت انبياست  

مطلبي پيرامون لزوم استمرار واليت و وجود يك ولي در هر زمـان بـه عنـوان                 ) 11: ص ،2:ج
حامل سنت الهي دارد كه با موضع صدرالمتألهين در باب وجـود امـام دوازدهـم بـه عنـوان                    

، 27؛ 34:، ص26(ز در آثــار خــود ميردامــاد نيــ. حامــل ســنت الهــي، مطابقــت كامــل دارد
دارد كه تا حدودي شبيه به      ) ص(مطلبي پيرامون شأن و عظمت جايگاه نبي اكرم       ) 396:ص

ي ميرداماد نيز در اثبات لزوم وجود ائمه اثناعـشر          ياستدالل روا . ل سوم مالصدرا است   استدال
م صـدرالمتألهين   به نحو تام و تمام مطابق با استدالل ده        ) 19-21:، صص 2(و امام دوازدهم    

  .است
كه با مداقه در مواضـع صـدرالمتألهين و مقايـسه آن بـا نظريـات متكلمـان و                    نتيجه آن 

هـاي   آرا و اسـتدالل     ميشود كه موضع وي نه تنها جامع تمـا          حكماي سابق بر او، معلوم مي     
هـاي بـديعي چـون       اين متفكران در باب مهدويت است، بلكه حاوي نكات ظريف و استدالل           

چنـين مطـالبي اسـت كـه در مباحـث       ل اول، چهارم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و هم  استدال
  .     اعتقاد به مهدويت و رد اعتراض بر غيبت امام دوازدهم در اين مقاله ذكر كرديم
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  ها يادداشت
پيرامــون اعتقــاد بــه مهــدويت و مقايــسه   مي متكلمــان و فيلــسوفان اســاليجهــت مطالعــه آرا -1

بررسي مسأله مهدويت در فلـسفه و      پوربهرامي، اصغر،   : در اين باب رجوع شود به     هاي مختلف    نظرگاه
  .1383حكمت و فلسفه ايران، شهريور ، پايان نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه پژوهشي كالم اسالمي

شـرح اصـول    براي مطالعه رأي مالصدرا در باب شهيد بودن امام بر امت تابع خود، رجوع شود به  -2
؛ براي مطالعه رأي او در باب هادي بـودن         587-607:، صص )الحجة فضل العلم و كتاب      كتاب(الكافي  

؛ براي مطالعه رأي او در باب ولي امر و خازن علـم             607-615:امام، رجوع شود به همان مأخذ، صص      
  .616-617: بودن امام، رجوع شود به همان مأخذ، صص

هاي متكلمان و فيلسوفان مذكور را بيـان         داللجا به جهت اجتناب از تكرار مطالب، است         ما در اين   -3
  .كنيم و تنها به ذكر منابع اكتفا خواهيم كرد نمي

  
  منابع

، مـع شـرح نـصيرالدين       االشـارات و التنبيهـات    ،  )ق1379(ابن سينا، ابو علي حسين بن عبـداهللا،         . 1
  . مطبعة الحيدري:الطوسي و قطب الدين الرازي، الجزء الثالث، تهران

، راجعه و قدم له ابراهيم مدكور، تحقيق االب قنواتي و           )الهيات(الشفاء  ،    )م1960/ق1380(،  ----. 2
 منشورات مكتبة آيـةاهللا     :افست ايران، قم  . ( الهيئة العامة لشؤون للمطابع االميرية     :هسعيد زايد، القاهر  

  .)ق1404المرعشي النجفي،  ميالعظ

، الطبعـة   ه داراآلفاق الجديد  :اجد فخري، بيروت  ، نقحه و قدم له م     ةالنجا،  )م1985/ق1405(،  ----. 3
  .االولي
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  .و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم پژوهشگاه علوم انساني :كربن، تهران
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  .سنگي
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  .مكتوب، چاپ اول
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