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 حجيت خبر واحد در امور اعتقادي
 

 
121Fزهره رجبيان ۱۸/۱۱/۱۳۹۵تاریخ دریافت: 

1 
  ۱۹/۰۲/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

 چكيده
جا که   پردازد. و از آن  این نوشتار به بررسی حجیِت خبر واحد در فروعات اعتقادی می

کند به   حجیت خبر واحد حجیتی تعبدی است و جعل آن، نیازمند اثر شرعی است، تالش می

ایمان و عقد القلب ـ نسبت به حجیت این این پرسش پاسخ دهد که آیا اثر شرعی ـ وجوب 

دسته از روایات وجود دارد تا این روایات به لحاظ آن اثر حجت باشد؟ برای این منظور، ماهیت 

گردد. این   و شروط ایمان و نیز ادلۀ کالمی وجوب ایمان در فروعات اعتقادی بررسی می

دهد تحقق ایمان   کند و نشان می  میها وجود اثر شرعی را نسبت به روایات اعتقادی نفی   بررسی

مبتنی بر وثوق شخصی وجدانی است، در حالی که حجیت خبر واحد مبتنی بر وثوق نوعی 

است. از سوی دیگر، بر اساس ادلۀ کالمی در فروعات اعتقادی، اعتقاد تفصیلی الزم نیست؛ 

 که، اعتقاد بر اساس ادلۀ ظنی خالف احتیاط است.   عالوه بر آن
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 بيان مسئله 
 حجیت خبر واحد در امور اعتقادی از جمله مباحث کالمی است که کم و بیش در

منابع مربوط به علم اصول، کالم، تفسیر و علوم حدیث به آن پرداخته شده است. این موضوع، 

 نیز مورد بحث واقع شده » حجیت خبر واحد در غیر احکام فقهی«تر   تحت عنوان کلی

 است. 

اند؛ دستۀ اول، اموری هستند   اندیشمندان اسالمی، امور اعتقادی را به دو دسته تقسیم کرده

 واجب بوده و مشروط به علم نیست و علم تنها مقدمه  که اعتقاد و تدین به آن
ً
ای برای   ها مطلقا

). معرفت خداوند تعالی و اعتقاد به ٨٧: ١٣٨٥رود (سبحانی،   شمار میحصول اعتقاد به 

از این قبیل است. و دستۀ دوم اموری است که وجوب اعتقاد  وحدانیت او و رسالت پیامبر

ها واجب   ها مشروط به حصول علم است و در صورت عدم حصول علم، اعتقاد به آن  به آن

). آن ٢٧٧ق: ١٤١٦ل قبر و صراط و میزان و... (انصاری، نیست؛ مانند احوال مبدأ و معاد، سؤا

دسته از اعتقادیات که حجیت خبر واحد در آن مورد بحث و اختالف نظر واقع شده، دستۀ دوم 

از اعتقادات است، نه دستۀ اول. مراد از حجیت خبر واحد در اعتقادات، این است که عقد 

ق آن
َّ
) و یا واجب است (سند، ٢٣٨ق: ١٤٠٩(خوئی،  جایز القلب و التزام قلبی نسبت به متعل

 ).٣٥ـ٣٠: ١٣٨٢

که حجیت خبر واحد در احکام   وجه تردید در حجیت خبر واحد در اعتقادیات با وجود آن

 فقهی مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق فقها قرار دارد، آن است که:

انی حجیت خبر الف. حجیت أمارات و از آن جمله خبر واحد بر اساس همۀ ادله و مب

پذیر است که فایده و   واحد، حجیتی تعبدی است؛ از سوی دیگر، تعبد به چیزی در جایی امکان

 فایده نباشد.   اثری بر تعبد مترتب باشد تا تعبد به آن چیز، لغو و بی

ب. آنچه در اعتقادات اصالت و محوریت دارد، معرفت و بینش است؛ از سوی دیگر، خبر 

موثوق الصدور تنها دارای حجیتی تعبدی و از باب افادۀ ظن نوعی حجت واحد ثقه یا خبر 

ای حاالت حتی ممکن است افادۀ ظن شخصی نکند؛ این در حالی است   است. بنابراین در پاره

شود که در اعتقادات، معرفت شخصی الزم است و ظن یا   که از کلمات اندیشمندان استفاده می

عالوه بر آن، اکثر اندیشمندان اسالمی ـ اعم از متکلمان و وثوق نوعی و تعبدی کافی نیست. 

 اند.  اصولیان ـ در باب اعتقادات، معرفت جزمی را الزم دانسته
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بنابراین، سؤال اصلی در این تحقیق آن است که: آیا خبر واحد که حجیت آن تعبدی و مفید 

 باشد؟ تواند در اعتقادات حجت   معرفتی ظنی، آن هم ظن نوعی است، آیا می

 هاي قائالن به حجيت  ديدگاه
 حجیت این روایات را پذیرفته

ً
اند، از زوایای   قائالن به حجیت اخبار اعتقادی، گرچه متفقا

ترین این   اند. مهم  گوناگونی به بحث نگریسته و نکات مختلفی را در اثبات حجیت مطرح کرده

 است از: عبارت هاست،  نکات که ارزیابی این دیدگاه هم در گرو بررسی آن

ـ آنچه تعّبد در آن معنا ندارد، ادراک و معرفت است که مربوط به عقل نظری است، ولي 

پذیر است. بنابراین،   اذعان و اعتقاد که مربوط به عقل عملی است، متعبد ساختن به آن، امکان

ز طریق خبر کند، مکلف است به میزان کشفی که ا  ای که به ایمان امر می  انسان بر اساس ادله

 ).١٣٨٢شود، اعتقاد پیدا کند (ر.ک: سند،   واحد حاصل می

تواند جانشین   آور است، اما چون دلیل حجیت آن قطعی است، می  ـ هرچند خبر واحد ظن

جزم، در اعتقادیات گردد، زیرا در این صورت، عمل به آن بر اساس قطع است، نه ظن 

 ).٩٢و  ٧٩: ١٣٩١(برنجکار، 

عنه است، هر گونه تبعیت بدون دلیل (تقلید از آباء) است و تبعیت   م و منهیـ ظنی که مذمو

 ).٨٢: ١٣٨٥از دلیل معتبر، تبعیت بدون دلیل نیست (سند، 

رود؛ پس ایمان (علم ظنی) به تفاصیل اعتقادات بر   ای از علم به شمار می  ـ ظن هم درجه

 .)٨٢: ١٣٨٥اساس ادراک ظنی (خبر واحد) واجب است (سند، 
 های ذیل پاسخ داد:   بنابراین برای بررسی حجیت خبر واحد در اعتقادات باید به پرسش

آیا در فروعات اعتقادی مانند اصول اعتقادی، انسان مکلف به اعتقاد تفصیلی شده است یا 

 توان به اعتقاد اجمالی اکتفا کرد؟  می

 نوعی کافی است؟آیا در حصول اعتقاد، معرفت شخصی وجدانی الزم است، یا معرفت 

 آیا در حصول اعتقاد، معرفت جزمی الزم است، یا معرفت ظنی کافی است؟ 

 بررسي ادلة حجيت خبر واحد در امور اعتقادي 

 . تكليف به ايمان تفصيلي در فروعات اعتقادي1

 در مورد عقد القلب نسبت به فروعات اعتقادی دو قول وجود دارد: 
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شود که اعتقاد تفصیلی به فروعات اعتقادی الزم   از کلمات برخی متکلمان برداشت می

آورده است ـ از  ). عالمه حلی اقرار به همۀ آنچه را که پیامبر١٠٧: ١٣٦٥است (حلی، 

: ١٣٦٥جمله صراط، میزان، به سخن آمدن اعضای بدن و... ـ را واجب دانسته است (حلی، 

 تواند  دم دسترسی به علم، میطور که انسان در تکالیف جوارحی در صورت ع  ). و همان١٠٧

جوید، در مورد اعتقاد هم که عمل جوانحی است، ظن معتبر حجت  به ظن معتبر تمسک

 خواهد بود. 

 در مقابل، بسیاری از اندیشمندان التزام قلبی به فروعات اعتقادی را تنها زمانی

 متواتر به دست آمدهشمرند که آن مسئله اعتقادی یا از ضروریات بوده و یا از خبر   الزم می

سازند که دلیلی بر وجوب اعتقاد به فروعات اعتقادی غیر از وجوب   باشد. آنان خاطرنشان می

 وجود ندارد و این تصدیق نیز از لوازم اعتقاد به نبوت است» ما جاء به الرسول«تصدیق به 

 قادو وجوب اعتقاد تفصیلی در موارد علم تفصیلی و اعت و جز حرمت انکار پیامبر

ق: ١٤٣١؛ حکیم، ٣٢٩ق: ١٤٠٩کند (خراسانی،   اجمالی، در موارد علم اجمالی را اقتضا نمی

٤١١.( 

نویسد: هیچ دلیلی نسبت به وجوب   می با اشاره به کالم عالمه حلی شیخ انصاری

ها، در نهایت   معرفت این دسته از مسائل وجود ندارد و مشروط بودن تحقق ایمان به معرفت آن

پذیر   که معرفت این امور جز برای تعداد معدودی از مردم امکان  است؛ عالوه بر آناشکال 

). او سپس شواهد بسیاری از روایات در جهت اثبات عدم ٢٧٥ق: ١٤١٦نیست (انصاری، 

ق: ١٤١٦کند (انصاری،   وجوب معرفت و عقد القلب نسبت به تفاصیل اعتقادی ذکر می

٢٧٥.( 

دهد مراد از   تر است، و شواهد مذکور نشان می  به صواب نزدیک رسد دیدگاه دوم  به نظر می

اطالقاتی که متضمن امر به ایمان است، تنها موارد خاصی از اصول اعتقادی است، نه فروعات 

 ). ٤١٥و  ٢٢، ٢١: ٢ق، ١٤٠٧اعتقادی (کلینی، 

و این گشوده شده » وجوب موافقت التزامیه«در اصول فقه نیز نظیر این بحث تحت عنوان 

سؤال طرح گردیده که: آیا در مورد هر واجبی عالوه بر اطاعت عملی، عقد القلب و موافقت 

 التزامی هم واجب است یا نه؟ برخی فقها التزام قلبی را واجب و آن را الزمۀ تصدیق پیامبر

 ).٣٧: ١٣٧١اند (طباطبایی قمی،   دانسته
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که واجب دانستن چیزی بر اساس ادلۀ  رسد  این ادعا از این جهت قابل مناقشه به نظر می

آورده  ظاهری مانند أمارات و اصول، به معنای این نیست که آن حکم را به طور قطع پیامبر

شود، به معنای این است که مکلف در   است. هنگامی که عملی با وجوب تعبدی واجب می

ن حکم بر او واجب است و آورده باشد تردید دارد، هرچند عمل به آ که آن حکم را پیامبر  این

در صورت تردید واجب نیست؛ چنانچه معروف بین اصولیین  روشن است که تصدیق پیامبر

 ) نیز آن است که موافقت التزامیه واجب نیست.٢٦٨ق: ١٤٠٩(خراسانی، 

 مقتضاي احتياط در ايمان 

ت، ممکن است گفته شود: عقد القلب نسبت به چیزی که به اعتقاد راجح جزء دین اس

طور که اگر وجوب عملی در شرع مشکوک باشد، احتیاط آن است   مطابق احتیاط است؛ و همان

 نسبت به آنچه احتمال می  که آن عمل به جای آورده شود، می
ً
رود توسط   توان احتیاطا

 بیان شده باشد، التزام قلبی پیدا کرد. معصومین

و چنین اعتقادی را خالف احتیاط  بسیاری از فقها و متکلمین با این نظر موافق نیستند

 ).١٧٠ق: ١٤١٠؛ خراسانی، ١٣١ق: ١٤١٧؛ طوسی، ٢٧٤ق: ١٤١٦اند (انصاری،   دانسته

رسد بین اعمال جوارحی و جوانحی از ناحیۀ عمل به احتیاط تفاوت وجود دارد،   به نظر می

دامی که انتساب به شود تا ما  زیرا در اعمال جوارحی، عمل به ظن که با انگیزۀ احتیاط انجام می

پذیر است و حرام   العمل نباشد، امکان شرع در کار نباشد و یا مستلزم کنار گذاردن اصلی الزم

که عمل بدون انتساب به   هم نیست؛ به عبارت دیگر، امکان احتیاط در اعمال جوارحی و این

نیست، زیرا شرع به جا آورده شود، وجود دارد. اما در اعمال جوانحی چنین چیزی ممکن 

که آن امر اعتقادی، منتسب به دین باشد اعتقاد ورزید، زیرا   توان با وجود تردید و به رجاء آن  نمی

ماهیت اعتقاد همان باور به انتساب چیزی به دین است و باور با تردید سازگار نیست؛ عالوه بر 

است که به هیچ روی  آن، چنین اعتقادی در صورت عدم اصابت به واقع، عین تدین به غیر واقع

سازد ـ اگر تدین   که محقق خراسانی خاطرنشان می  چنین ـ چنان  مطلوب شرع نیست. هم

، تکلیفی برای 
ً
اجمالی ممکن باشد، مصلحت تدین تفصیلی از قّوت برخوردار نیست، زیرا اوال

، در اعمال جوانحی امکان این
ً
به هیچ طرف که انسان تدین   تدین و التزام وجود ندارد و ثانیا

نداشته باشد وجود دارد؛ در حالی که در اعمال جوارحی در هیچ زمانی نیست که انسان خالی 

 ).١٧٠: ١٤١٠از آن (فعل یا ترک) باشد (خراسانی، 
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 . مشروط بودن اعتقاد به معرفت وجداني2

تواند در اعتقادات حجت باشد، چراکه   اگر معرفت وجدانی الزم باشد، خبر واحد نمی

رسد به دالیل   خبر واحد مبتنی بر ظن نوعی است، نه ظن وجدانی شخصی. به نظر می حجیِت 

 زیر، اعتقاد نیازمند معرفت وجدانی است:

 داليل لزوم معرفت وجداني در اعتقادات: 

ها و مقدمات روانی است،   . انجام اعمال جوانحی بر خالف اعمال جوارحی نیازمند زمینه١

ها انجام آن اعمال میسر نیست؛ برای مثال حب، بغض، خشم   زمینه به طوری که بدون وجود آن

چنین الزمۀ اعتقاد پیدا کردن   شناختی نیازمند شرایط روانی خاصی است. هم  و... از زاویۀ روان

های روانی آن از قبیل باور و جزم وجود داشته باشد و اعتقاد با وجود   به چیزی آن است که زمینه

 به زودی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت).تردید ممکن نیست (

. به عقیدۀ اصولیین، آنچه در امور مرتبط به اطاعت و عصیان و احتجاج و روابط بین ٢

موالی و عبید حجت است ظن نوعی است نه ظن شخصی، زیرا متوقف بودن حجیت بر ظن 

دلیل عدم حصول گردد که عبد نسبت به مولی عصیان ورزیده و خود را به   شخصی سبب می

گردد   دار شدن نظام احتجاج و مؤاخذه می  ظن شخصی معذور بداند، و این موجب خدشه

آید که دلیلی نسبت به فردی حجت بوده و   چنین الزم می  )؛ هم٤٢٨ق: ١٤٣٨(مکارم شیرازی، 

کس به آن ملتزم نگشته است   نسبت به فرد دیگر حجت نباشد، و این پیامدی است که هیچ

). اما در امور شخصی و غیر مقام احتجاج، مانند جایی که انسان به ٢١٥ق: ١٤٣٠انی، (شهرک

شود   کند، معیار، وثوق و اطمینان شخصی است که با وثوق نوعی حاصل نمی  طبیب مراجعه می

 ).٤٣٩ق: ١٤٢٨؛ مکارم شیرازی، ١٩ق: ١٤٢٢(خرازی، 

 دوم و مربوط به مقام احتجاج باشدتواند از نوع   ای می  اعتقادات اما، هرچند از زاویه

 ، اما در درجۀ اول گو باشد ـ  ـ چراکه انسان باید در مقابل اعتقاداتش در مقابل خداوند پاسخ

گیری آن، امری شخصی است؛ بنابراین به مراتبی از معرفت شخصی نیازمند   و از ناحیۀ شکل

 است.

) نیز وجود ٧٤: ١٣٩١کار، نکتۀ حایز اهمیت آن است که حتی قائالن به حجیت (برنج

دانند. آنان معرفت ظنی   شده، بلکه الزم می  مراتبی از معرفت وجدانی را در اعتقاد، امری پذیرفته

تواند مبنای   جا ممنوع نیست و می  سازند تبعیت از ظن در این  را کافی دانسته و خاطرنشان می
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دهد که   اند. این دالیل به طور واضح نشان می  اعتقاد قرار گیرد و در توجیه آن، دالیلی ارائه کرده

 دانند.   آنان معرفت وجدانی و شخصی را در اعتقادات ـ هرچند در حد ظن ـ الزم می
چنین از کلمات فقیهانی که به کالم   ) و هم٦٦٦ق: ١٤١٦از کالم شیخ انصاری (انصاری، 

شود که ایشان وجود معرفت   ) به روشنی استفاده می٦٦٦ق: ١٤٢٦اند (یزدی،   شیخ حاشیه زده

دانند. برخی بین اصول و فروع   وجدانی شخصی را در اعتقاد مفروض گرفته و مفروغ عنه می

اعتقادی فرق گذارده و تنها در اصول اعتقادی از قبیل اصل توحید و نبوت، معرفت شخصی را 

ی است (حسینی اند، اما دربارۀ فروع اعتقادی معتقدند که معرفت تعبدی کاف  الزم دانسته

). برای بررسی این دیدگاه، باید فرق اصول و فروع اعتقادی را از این ٢٠١ق: ١٤٠٠فیروزآبادی، 

 حیث بررسی کرد:

 فرق اصول و فروع اعتقادي از جهت ابتناي بر معرفت وجداني

و بر آن اساس اعتقادیات را تقسیم  تفصیلی که متکلمان بین امور اعتقادی قائل شده

بودن اعتقادیات  شود، عبارت از پیشینی و پسینی  از آن جهت که به بحث ما مربوط میاند،   کرده

است؛ به این معنا که منبع برخی اعتقادیات، عقل و منبع برخی دیگر عالوه بر عقل، نقل است. 

معرفت به خداوند و صفات ثبوتیه و سلبیۀ او و اصل نبوت و امامت از مواردی هستند که برای 

توان سراغ متون نقلی رفت و باید از براهین عقلی استفاده کرد، و دربارۀ   ها نمی  آن کسب معرفِت 

شود که در   ) استفاده می٧٨ق: ١٤٢٢تفاصیل اعتقادات از آیات و روایات بسیاری (عاملی، 

 ها باید به ادلۀ نقلیه رجوع کرد.  مورد آن

اعتبار علم وجدانی وجود ندارد رسد بین اصول و فروع اعتقادی تفاوتی از جهت   به نظر می

و جواز رجوع به ادلۀ نقلی به معنای حجیِت ظن خاص نیست، و به این معنا نیست که ادلۀ نقلی 

توانند مستند   نباشند، می به طور مطلق، حتی اگر مفید علم وجدانی به صدور خبر از معصوم

که اصل رسالت   س از آناعتقادات قرار گیرند. جواز مراجعه به نقل به این معناست که پ

با ادلۀ قطعی به اثبات رسید، وجود عصمت سبب جزم به  و وصایت معصومین پیامبر

؛ و این در صورتی 122F١)١٠٧: ١٣٦٥شود (حلی،   مفاد سخنان آنان گشته و تصدیق آن واجب می

 دریافت شده و یا صدور آن قطعی باشد؛ مثل آن
ً
با  که  است که بیانات آن بزرگواران مشافهتا

از  و معصومین وسایط اندک به دست ما رسیده باشد، اما در حالتی که اخبار پیامبر
                                                           

 ی است که روایت از نظر داللت نص باشد، نه ظاهر.. این در صورت١
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شود و خبر هم مجرد از قرائن   طریق سلسله سندی که مشتمل بر چند واسطه است نقل می

آور باشد، این باور و اطمینان حاصل نشده و حتی ممکن است خبر، تنها مفید احتمالی   علم

توان فرد را   این مقدار معرفت برای حصول اعتقاد کافی نیست؛ در نتیجه نمیمرجوح باشد، و 

 مؤاخذه کرد که چرا به محتوای این روایات، عقد القلب پیدا نکرده است.

 . مشروط بودن ايمان به معرفت جزمي3

که دانسته شد معرفتی که در حصول ایمان الزم است، عبارت از معرفت وجدانی   پس از آن 

گونه تردیدی   که معرفت جزمی که هیچ  ست، باید دید معرفت ظنی کافی است یا اینشخصی ا

کند (انصاری،   در آن راه ندارد، الزم است؟ شیخ انصاری در این زمینه شش قول نقل می

 ). بر اساس این گزارش، بیشتر اندیشمندان، معرفت جزمی را در ایمان٢٧٣ق: ١٤١٦

دانند. کسانی که معرفت جزمی را   ندکی، معرفت ظنی را کافی میاند و تنها تعداد ا  شرط دانسته

اند که: ظن، معرفت به حساب   اند، برای اثبات آن استدالل کرده  در اعتقادات شرط دانسته

 ). و در٣٣١ق: ١٤٠٩(خراسانی،  آید؛ پس در صورت امکان باید تحصیل علم کرد  نمی

سازند که   دانند، خاطرنشان می  ورزیدن کافی میمقابل، کسانی که معرفت ظنی را برای اعتقاد 

 ایمان، عملی ارادی است و با وجود علم جزمی و سایر مقدمات و مبادی، ممکن است ارادۀ

 فرد به ایمان تعلق پیدا نکند و در نتیجه فرد، جحود ورزیده و کافر شود و یا به عکس؛ بدون

 ای،  ؛ کمره٢٩٠ق: ١٤٢٨د (شیرازی، علم و معرفت به چیزی اعتقاد پیدا کرده و ملتزم شو

 ).٢٨تا:   بی

یا » ماهیت فلسفی التزام قلبی«برخی هم بحث از رابطۀ علم و ایمان را به بحث فلسفی 

 اند:   مرتبط ساخته» رابطۀ اختیار و قانون علیت«

 الف. ماهيت فلسفي افعال قلبي

دانسته و » انفعال«مقولۀ  دانند، ایمان را از  کسانی که ایمان را بدون علم غیرممکن می

دانند. امام   می» فعل«کسانی که قائل به امکان تحقق ایمان بدون علم هستند، آن را از مقولۀ 

بر این عقیده است که التزام قلبی از مقولۀ انفعال (کیف نفسانی) است، زیرا حصول  خمینی

، مشروط به وجود عوارض نفسانی مانند حب و بغض، خضوع و خشوع و از جمله تسلیم قلبی

). در ٣٤٥: ٢ق، ١٤٢٣شوند (سبحانی،   هاست و با اراده و اختیار حاصل نمی  مبادی و علل آن
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مقابل این دیدگاه، شهید صدر بین قطع و یقین از سویی، و التزام قلبی از سوی دیگر، تمایز 

در حالی که یقین  نهاده و بر این عقیده است که التزام قلبی از مقولۀ فعل اختیاری نفسانی است،

123F).١١٣: ٤ق، ١٤٣١و قطع از مقولۀ انفعال است (صدر، 

برخی دیگر از فقها نیز، ایمان و  ١

معرفت را قابل تفکیک دانسته و معتقدند ممکن است فرد با وجود معرفت، ایمان نیاورد و یا 

124F).٢٩١: ٢ق، ١٤٢٨بدون معرفت، نسبت به چیزی التزام قلبی پیدا کند (مکارم شیرازی، 

٢ 

اگر التزام قلبی از کیفیات نفسانیه و از مقولۀ انفعال باشد، از علم قابل تفکیک نیست و 

، زیرا اختیاری نیست  تواند مورد تکلیف قرار گیرد ـ مگر به اعتبار فراهم کردن مقدمات آن ـ  نمی

تفکیک است و تکلیف به آن تکلیف به ماالیطاق است؛ اما اگر از مقولۀ فعل باشد، از علم قابل 

 نظر از علم، تکلیف به آن ممکن است.   و صرف

رسد ایمان، عملی ارادی است و لذا از مقولۀ انفعال نیست، و به همین دلیل   به نظر می

که به حقیقتی جزم دارد آن را نپذیرد؛ از سوی دیگر، ایمان بدون   ممکن است انسان با وجود آن

که برخی معتقدند   لیل که ایمان همان علم است ـ چنانپذیر نیست، اما نه به این د  علم امکان

تواند دربارۀ چیزی که آن را باور   ) ـ، بلکه به این دلیل که انسان نمی٨٩: ١ق، ١٤٠٣(طبرسی، 

 تسلیم شده و باور پیدا کند؛ گرچه می
ً
تواند به دلیل اغراض و هواهای نفسانی، به آن   ندارد، قلبا

 التزام عملی پیدا کند.

که، ایمان هرچند از مقولۀ انفعال نبوده و عملی اختیاری است، اما تکلیف به آن   ه آننتیج

بدون فراهم بودن مقدمۀ آن ـ که علم است ـ تکلیف به ماالیطاق است؛ پس ایمان بدون علم 

 ممکن نیست، هرچند علم بدون ایمان ممکن است.

 یقین بالمعنیالبته باید توجه داشت که مراد از جزمی که مبنای اعتقاد 
ً
االخص  است، قطعا

شناختی یا همان اطمینان و علم عرفی است، که   یا یقین منطقی نیست، بلکه مراد یقین روان

که همراه جزمیت است، در آن احتمال خالف نیز وجود دارد. این مرتبه از جزم که   رغم آن  علی

                                                           
افعال قلبی به طور کلی از مقولۀ ماهیات نیست؛ نه از «نویسد:   . در مقابل این دو نظریه، صاحب نهایۀ الدرایه می١

مقولۀ فعل است و نه از مقولۀ انفعال، بلکه نوعی وجود نوری است و وجود در مقابل مقوالت (ماهیت) قرار دارد و 

این فعل، قائم به نفس است و قیام آن به نفس، قیام صدوری است. بنابراین نه از سنخ فعل خواهد بود، نه از سنخ 

 ).٨٢: ٢ق، ١٤٢٩فهانی، انفعال، و نسبِت نفس به آن نسبِت تأثیر و ایجاد است (اص
 ).١٦٦: ١، ق١٤١٧شود (عراقی،   نیز همین مطلب استفاده می الدین عراقی  . از کلمات آقا ضیاء٢
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اعم از جهل مرکب، جزم  های جزمی،  در مقابل تصدیق ظنی قرار دارد، شامل انواع تصدیق

 تقلیدی و یقین بالمعنی االخص منطقی است. 

 برخی دیگر از اختالف نظرها مربوط به بحث فلسفی رابطۀ فعل ارادی و قانون علیت

 است:

  ب. رابطة اختيار و عليت

اگر التزام قلبی از افعال قلبی و اختیاری باشد نه از انفعاالت نفسانی، عملی ارادی خواهد 

 راکه معیار اختیاری بودن اعمال انسان بر اساس یک برداشت ارادی بودن آن است؛بود، چ

 از سوی دیگر، هر عمل اختیاری مبتنی بر مقدمات و مبادی از قبیل علم و شوق است که اگر

 آن مقدمات حاصل شود، اراده نیز حاصل خواهد شد؛ بنابراین اراده معلول علم و شوق

 حصول اراده غیراختیاری و قهری است و همین امر سبب ها،  و با فرض حصول آن بوده

 ای  هایی در باب رابطۀ قانون علیت و اختیار انسان شده است. این شبهه  پیدایش پرسش

 است که اختیاری بودن همۀ افعال اختیاری انسان از جمله ایمان و التزام قلبی را به چالش

 کشد.  می

ای احتیاج دارد و با وجود آن   موجد و پدیدآورندهای به   بر اساس قانون علیت، هر حادثه

 تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، فعل اختیاری دارای مبادی و 
ً
علت، معلول هم ضرورتا

مقدماتی است که تا آن مقدمات تحقق پیدا نکند، اراده و فعل ارادی تحقق نخواهد یافت. مبدأ 

ر جهت انجام فعل به حرکت قریب آن عبارت است از نیروی عضالت که عضالت را د

آورد. مقدمات دیگر فعل ارادی، یکی عبارت است از شوق و میل که منتهی به اراده و   می  در

گردد، و دیگری علم (صورت علمیه) اعم از تفکر یا تخیل است که   تصمیم بر انجام فعل می

). بنابراین اراده، ١٨٧و  ١٨٦تا:   منتهی به شوق برای انجام فعل اختیاری است (طباطبایی، بی

معلول صورت علمیه و شوق است، و در این صورت دیگر اختیار و عدم انجام فعل معنایی 

125Fنخواهد داشت.

١  

                                                           
ای از قائالن به ناسازگاری علیت و اختیار، به نامعلل بودن اراده و در نتیجه به ارادۀ آزاد معتقد شدند.   . از این رو، عده١

کید دارند، از این  فیلسوفان اگزیستانسیالیست که منکر هر گونه جبر بوده و با نقض علیت، بر آزاد بودن ذاتی انسان تأ

 اند.  دسته
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از سوی دیگر، بر اساس قانون استحالۀ ترجیح بال مرجح ـ که از فروعات قاعدۀ علیت 

با فرض وجود پذیر نیست و   است ـ ارادۀ فعل خاص برای انسان بدون مرجح و غایت امکان

شود؛ از این رو، برخی با انکار قاعدۀ   مرجح و علت فاعلی، تحقق فعل جبری و ضروری می

اند.   استحالۀ ترجیح بال مرجح در افعال انسانی، لزوم مرجح را در افعال اختیاری انکار کرده

)، شهید صدر ٥٤٩: ١تا،   الله خوئی (خوئی، بی  )، آیت٩١و  ٩٠: ١تا،   محقق نایینی (نایینی، بی

 اند.   ) از این دسته٢٨: ١٣٥٢) و عالمه جعفری (جعفری، ٣٤: ٢ق، ١٤١٦(کمپانی، 

دلیل دیگری که باعث شده قانون علیت و اختیار ناسازگار دانسته شود شبهۀ تسلسل 

اند.   هاست. بر اساس این شبهه، گروهی اختیار انسان را منکر شده و قائل به جبر شده  اراده

که اختیاری   که، مالک فعل اختیاری تعلق ارادۀ پیشین به آن است و خود اراده برای آن  توضیح آن

باشد باید ارادۀ دیگری به آن تعلق گیرد، وگرنه فعل اراده فاقد مالک فعل اختیاری خواهد بود و 

که  جا  در صورت تعلق ارادۀ پیشین به اراده، ارادۀ قبلی نیز نیازمند ارادۀ دیگری است؛ و از آن

ها در موضعی   تسلسل باطل است، باید یا از ابتدا به یک اراده منتهی شود و یا سلسلۀ اراده

 آید.   منقطع گردد و در هر صورت جبر الزم می

های مفصلی بین فالسفه و متکلمان همواره در جریان بوده و   برای حل این شبهه، بحث

توان به دو   ها را می  اده شده است. این پاسخهای متفاوتی است که به این سؤال د  نتیجۀ آن پاسخ

 دسته تقسیم کرد: 

دانند؛ پس به   ها مربوط به کسانی است که اختیار و علیت را ناسازگار می  یک دسته از پاسخ

اند. گروهی از آنان   ناچار یک طرف را مقدم دانسته و جانب دیگر را محدود و مقید ساخته

شود؛   علیت به صورت مطلق، اختیار و آزادی انسان مخدوش میمعتقدند با اعتقاد به اصل 

کم آن را در قلمرو افعال   بنابراین برای اثبات اختیار باید از اصل علیت دست کشید و دست

 اختیاری استثنا کرد. 

گونه تهافتی با آزادی و   دیدگاه دیگر مربوط به کسانی است که معتقدند اصل علیت هیچ

ناگرایی   د. این دیدگاه بر خالف دیدگاه اول که اختیار را به فعل نامعلل و علتاختیار انسان ندار

کند که با اصل علیت قابل جمع است. از جملۀ   ای تعریف می  کرد، اختیار را به گونه  تعریف می

 است.» خودانگیختگی یا علم و رضای فاعل«این تعاریف، تعریف اختیار به 

به معنای آزادی اراده از علت » ارادۀ آزاد«گاه بر سر وجود به طور خالصه، اختالف دو دید
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داران ناسازگاری با قائل شدن به تعارض علیت و اختیار، به وجود ارادۀ آزاد معتقد   است. طرف

شده و سازگارانگاران با اعتقاد به عدم تعارض علیت و اختیار، وجود ارادۀ آزاد به معنای نامعلل 

 ). ١٣٨٩اند (ر.ک: قدردان قراملکی،   هبودن اراده را انکار کرد

اند ایمان را عملی اختیاری بدانند، با تمسک به ایدۀ اراده آزاد   برخی از کسانی که خواسته

ایمان از مقولۀ گرایش و ارادۀ آزاد است و معلول عواملی مثل علم و معرفت «اند:   اظهار داشته

 ).٤٢: ١٣٧٥(برنجکار: » نیست

تواند متعلق تکلیف قرار گیرد،   یر ایمان به عنوان عمل اختیاری که میرسد تصو  به نظر می

مبتنی بر حل شبهۀ رابطۀ اختیار و علیت نیست، زیرا اگر ایمان همان تصدیق ذهنی باشد، در 

جا این بحث پیش   این صورت مقدمات آن، علم (به محتوای خبر) و میل و اراده است؛ و در این

ل این علم و شوق است، چگونه با اختیار سازگار است؟ اما اگر ایمان آید: ایمانی که معلو  می

غیر از علم و عملی ارادی و قابل تفکیک (از سویی) از علم باشد، در این صورت علم یا باور 

(به محتوای خبر)، از مقدمات ایمان بوده و ایمان مشروط به آن است، و اما کیفیت و شدت 

شناسی   های روان  وجو کرد. البته داده  شناسی جست  در علم روانابتنای ایمان به علم را باید 

های فلسفی، کلی، فراگیر و استثناناپذیرند. اگر   استثناپذیر و نوعی هستند، در حالی که داده

شناختی نیازمند علم باشد، به این معنا نیست که استثنایی در این زمینه   ایمان از زاویۀ روان

 بتوانند در شرایط خاصی نسبت به چیزی که علم ندارند وجود ندارد. چه بسا 
ً
افرادی که استثنائا

 یا بر خالف چیزی که علم دارند، ایمان بیاورند.

 البته ایمان در تصویر دوم نیز مبتنی بر مقدمات و مبادی خاص خود از قبیل علم و

 لمی که ایمان بهجا بحث کرد، اما ع  توان از نسبِت اختیار و علیت در این  شوق است و می

 عنوان فعل جوانحی بر آن مترتب بوده و منظور نظر حکماست، عبارت است از: تصور ایمان

 به عنوان یک فعل و تصور فواید آن، و این غیر از معرفت به محتوای خبر است؛ بنابراین،

 مقدمات معرفت به معنای تصدیق ذهنی غیر از مقدمات ایمان به عنوان فعل اختیاری جوانحی

 است.

 بر اساس آنچه گذشت، دیدگاه کسانی که اعتقاد ورزیدن بر اساس خبر واحد اعتقادی را

رسد و به   دانند، مخدوش به نظر می  ـ هرچند مفید معرفتی ظنی و یا حتی وهمی باشد ـ الزم می

اوت سو و مشابه است؛ با این تف  گرایی از جهاتی هم  ایمان رسد دیدگاه مذکور با دیدگاه  نظر می
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کنند و دیدگاه مذکور آن را تنها در   گرایان این ادعا را دربارۀ همۀ امور اعتقادی مطرح می  که ایمان

شود که از مشکالت جدی دیدگاه   کند و البته همین باعث می  فروعات اعتقادی ادعا می

 گرایی مصون بماند.  ایمان

آیند و برای   راه اراده به دست میمعتقدند باورها تنها از » کرکگور«گرایانی همچون   ایمان

که انسان صاحب ایمان شود، باید به درون ایمان جست بزند؛ یعنی ایمان بیاورد بدون   این

ای حاکی از صدق آن اعتقاد در دست داشته باشد (پترسون و   گونه دلیل و قرینه  که هیچ  این

 ). ٨٠: ١٣٨٣دیگران، 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که معرفت شرط ای که دربارۀ ارادی بودن ایمان   نکته

تواند آن را   که به چیزی معرفت پیدا کرد، می  الزم، اما ناکافی برای ایمان است. انسان پس از این

گیری کند و سود و زیان آن را بررسی کند   تواند نپذیرد. باید برای ایمان آوردن تصمیم  بپذیرد و می

او، او را وادار به ایمان کند. در واقع ایمان مانند سایر اعمال اختیاری، تا جایی که معرفت و میل 

مستلزم مبادی خاص خود اعم از معرفت و میل است، اما این معرفت، معرفت به سود و 

 مصلحتی است که در ایمان آوردن است و غیر از معرفت به آن امر اعتقادی است. 
که حصول اطمینان بر مبنای خبر واحد معیار   ست اینجا توجه بدان الزم ا  ای که در این  نکته

باور و  دلی که با شنیدن روایات معصومین  مشخصی ندارد، زیرا چه بسا عوام متعبد و پاک

ها فراهم گردد، در حالی که برخی دیگر، به دلیل   گیری اعتقاد در آن  اطمینان الزم برای شکل

 نیابند. تفطن به ظنی بودن خبر، به چنین باوری دست

در هر صورت، الزمۀ ایمان این است که شخص بداند که اعتقاداتش مطابق واقع است، 

وگرنه کسی که در مطابقت اعتقاداتش با واقع دچار تردید است ـ از جمله کسی که بر اساس 

 ریزی کند  تواند اعتقاد راسخی را پایه  اش را تنظیم کند ـ نمی  خواهد نظام اعتقادی  خبر واحد می

و به معتقدات خود تعلق خاطر جدی داشته باشد، زیرا پیوسته نگران آن است که مبادا راوی 

 نگاران خطا کرده باشند.  اشتباه کرده و یا نسخه

شایان ذکر است، عدم حجیت اخبار معارفی به معنای انکار وجوب تمسک به اخبار 

ات غیرفقهی هستند، این نیست، بلکه مراد کسانی که قائل به عدم حجیت روای بیت  اهل

توان صدور کالم را از   است که از طریق خبر واحدی که قرائنی بر صدق آن وجود ندارد، نمی
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 این معصومین
ً
وری از روایات   گونه نیست که هر گونه استفاده و بهره  احراز کرد، اما قطعا

 ها ـ به هر معنایی از حجیت ـ باشد.   باب معارف، متوقف بر حجیت آن

و گاه حتی پاالیش منابع  های روایی زده  لمای دینی در طول تاریخ دست به تدوین موسوعهع

که تأمل در حجیت روایات   اند، و با وجود آن  روایی را از روایات ضعیف و سقیم روا ندانسته

غیرفقهی همواره از سوی قدما و سپس متأخرین مطرح بوده است، متشرعه و اهل ایمان از 

مندی خود از روایات صحیح باب معارف را متوقف بر   استفسار نکرده و بهره ها  حجیت آن

 اند.  نساخته های نظری مربوط به آن  حجیت و بحث

موضوعات  اندیشمندان اسالمی، اعم از گویندگان و نویسندگان نیز همواره در زمینه

 یح را نقلشناسی و... خبر واحد صح  شناسی، جهان  اخالقی، تفسیری، تاریخی، انسان

 اند. عامۀ مسلمانان نیز به تناسب قّوت روایت و باور ایجادشده،  و به آن استناد کرده کرده

 ها، اعتقاد پیدا  را سرلوحۀ زندگی و نصب العین خویش قرار داده و حتی به مضمون آن روایات

 اند.   کرده

، گویندگان در بسیاری از اوقات 
ً
 با پرهیز از ِاسناددلیل این رویکرد آن است که: اوال

، مفاد بسیاری از روایات در   کرده  نقل می» ُروی«قطعی، مفاد روایات را به صورت 
ً
اند؛ ثانیا

 متون مختلف دینی تکرار شده و چه بسا به حدی از تواتر معنوی یا اجمالی رسیده باشد،

ها   مون آنبه طوری که فردی که با منابع و متون مأنوس بوده و آشنایی دارد، به صحت مض

 یابد.  اطمینان می

 گيري  نتيجه
 یابی است:  بر اساس مباحث گذشته، این نتایج قابل دست

ها، تصدیق   ـ اعتقاد به تفاصیل اعتقادات واجب نیست و در موارد علم تفصیلی به آن

 تفصیلی و در موارد علم اجمالی، تصدیق اجمالی الزم است.
لم یا باور قلبی آن چیز است و به عنوان عملی ـ ایمان، تسلیم شدن به چیزی پس از ع

 ارادی، دارای مبادی و مقدماتی از جمله معرفت است. 
ـ معرفتی که اصول و فروع اعتقاد مبتنی بر آن است، معرفت شخصی فعلی است نه معرفت 

 نوعی، زیرا آنچه متناسب با اعتقادات است، معرفِت شخصی است. 
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است و با تردید سازگار نیست. معرفت جزمی گرچه شرط و ـ ایمان، مبتنی بر علم و جزم 

مقتضی ایمان است، اما شرط کافی نیست. ممکن است علم به امری اعتقادی حاصل شود، اما 

آورد حاصل نباشد؛ لذا التزام   مقدمات دیگری که شوق و انگیزۀ کافی را برای ایمان فراهم می

 التزام 
ً
قلبی از معرفت جزمی قابل انفکاک است؛ یعنی ممکن قلبی به آن تحقق نپذیرد. اما عدما

 آن را نپذیرد. 
ً
 است فرد با وجود یقین به چیزی، قلبا

 مفید معرفت فعلی نیست و حجیت آن بر اساس کاشفیت نوعی از 
ً
ـ خبر واحد ثقه لزوما

محتواست که در تکالیف و مقام مخاصمه و احتجاج کاربرد دارد، نه در مقام اعتقادات که 

 زمند بینش فعلی وجدانی است. نیا

 ـ از خبر واحد ثقۀ مجرد از قرائن (با وجود قطعی بودن دلیل حجیت خبر) به دلیل

 وجود تردید از ناحیۀ سند، جزم، بلکه حتی گاه ظّن شخصی به صدور خبر از معصوم

تواند مبنای   که، خبر واحد در اعتقادات حجت نیست و نمی  شود. نتیجه آن  حاصل نمی

 تقادات واقع شود. اعتقاد و عقد القلب، مستلزم معرفت وجدانی حداقل در حد باور اطمینانیاع

 است. 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ترجمه: محمدتقی براهنی و دیگران، زمینۀ روانشناسی هیلگارد)، ١٣٨٤اتکینسون، ریتا ال و دیگران، ( .١

 دوم.  و  تهران، رشد، چاپ بیست

 ، بیروت، مؤسسة آل البیتنهایة الدرایة فی شرح الکفایةق)، ١٤٢٩اصفهانی، محمد حسین، ( .٢

 إلحیاء التراث، چاپ دوم.

، قم، مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین، فرائد االصولق)، ١٤١٦انصاری، مرتضی، ( .٣

 چاپ پنجم.

 .٤٥ -٣٤ ، ص٦، شماره ه و دانشگاهحوز، »حضور اراده در مبادی عمل«)، ١٣٧٥برنجکار، رضا، ( .٤

 ، قم، دارشناسی علم کالم، اصول استنباط و دفاع در عقاید  روش)، ١٣٩١ـ ، (ــــــــــــ .٥

 الحدیث.
، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، عقل و اعتقاد دینی)، ١٣٨٣پترسون، مایکل و دیگران، ( .٦

 تهران، طرح نو. 
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 ، قم، دار الکتاب، چاپفی توضیح الکفایه ةتهی الدرایمنق)، ١٤١٥جعفر، ( جزایری، محمد .٧

 چهارم.

 ، قم، دار التبلیغ. جبر و اختیار)، ١٣٥٢جعفری، محمدتقی، ( .٨

، »شناختی خبر واحد در اعتقادات  اعتبار معرفت«)، ١٣٨٩زاده، محمد و عبدالله محمدی، (  حسین .٩

 .١٦٠ -١٤١، ص ٤٣، شماره ذهن

فروشی   ، قم، کتاباالصول ةاالصول فی شرح کفای ةعنایق)، ١٤٠٠حسینی فیروزآبادی، مرتضی، ( .١٠

 فیروزآبادی.
 ، تهران، مؤسسة مطالعات اسالمی. الباب الحادی عشر)، ١٣٦٥حلی، حسن بن یوسف، ( .١١
، قم، مؤسسة النشر فی شرح عقائد االمامیة ةبدایة المعارف االلهیق)، ١٤١٧( ،خرازی، سیدمحسن .١٢

 االسالمی، چاپ چهارم.

 ، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول. االصول ةعمدق)، ١٤٢٢ــــ ، (ــــــــــــــ .١٣

الطبع و النشر  ة، تهران، مؤسسدرر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائدق)، ١٤١٠خراسانی، محمدکاظم ، ( .١٤

 و االرشاد االسالمی، چاپ اول.  ةالثقاف ةلوزار ةالتابع

 ، چاپ اول.البیت  ، قم، مؤسسه آلکفایة االصولق)، ١٤٠٩م، (خراسانی، محمدکاظ .١٥
، تقریر: سید محمد سرور الواعظ الحسینی مصباح االصولق)، ١٤٠٩( ،خوئی، سید ابوالقاسم .١٦

 الداوری، چاپ اول. ةالبهسودی، قم، مکتب

 ، نجف اشرف، امام موسی صدر.محاضرات فی علم األصولتا)،   ـــــــــــــــ ، (بی .١٧

، ، قم، مؤسسه امام صادقاالیمان و الکفر فی الکتاب و السنة)، ١٣٨٥سبحانی تبریزی، جعفر، ( .١٨

 چاپ دوم.

، تهران، ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهذیب األصولق)، ١٤٢٣ـــــــــــــــ ، ( .١٩

 چاپ اول.

عاملی،   یرات: محمدحسین حاج، تقرارشاد العقول الی مباحث االصولق)، ١٤٢٤ـــــــــــــــ ، ( .٢٠

 ، چاپ اول. قم، مؤسسه امام صادق

های   پژوهش، ترجمه: مصطفی اسکندری، »نقش روایات در امور اعتقادی«)، ١٣٨٢سند، محمد، ( .٢١

 .٥١ -٢٦، ص ٦و ش ٥٦ – ٣٤، ص  ٥، ٤، شماره اصولی
(تاریخ برگزاری  www.hadith.netـــــــــــ ، نشست علمی برگزارشده در دانشکده علوم حدیث:  .٢٢

 ).١٣٨٥آذر  ١٦

 ، قم، ذوی القربی، چاپ اول.المفید فی شرح أصول الفقهق)، ١٤٣٠شهرکانی، ابراهیم، ( .٢٣
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، تقریرات: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، بحوث فی علم األصولق)، ١٤١٧صدر، محمدباقر، ( .٢٤

 المعارف فقه اسالمی، قم، چاپ سوم.  ةمؤسسه دایر
 ، بیروت، دار االحیاء التراث العربی، چاپدروس فی علم األصولق)، ١٤٢٥صدر، محمدباقر، ( .٢٥

 اول.
، بیروت، مؤسسة الحکمة الثقافة االسالمیة، چاپ التنقیحق)، ١٤٣١طباطبایی حکیم، سید سعید، ( .٢٦

 اول.

 محالتی، چاپ اول. ، قم،لفقهآراؤنا فی أصول ا)، ١٣٧١طباطبایی قمی، تقی، ( .٢٧
 ، قم، دار الهدی، چاپحاشیة فرائد االصولق)، ١٤٢٦کاظم، ( طباطبایی یزدی، سید محمد .٢٨

 اول.
االعلمی  ة، بیروت، مؤسسالمیزان فی تفسیر القرآن)، ١٣٩٣طباطبائی، سید محمدحسین، ( .٢٩

 للمطبوعات.

 المدرسین.  ةلجماع ةاالسالمی التابع، قم، مؤسسه نشر نهایة الحکمهتا)،   ـــــــــــــــ ، (بی .٣٠

 الله نجفی  ة، قم، مکتبة آیمجمع البیان فی تفسیر القرآنق)، ١٤٠٣طبرسی، فضل بن حسن، ( .٣١

 مرعشی.
 ، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم.مجمع البحرینق)، ١٤١٦طریحی، فخرالدین، ( .٣٢
 روت، دار احیاء التراث العربي.، بیالتبیان في تفسیر القرآنتا)،  طوسی، محمد بن الحسن ، (بي .٣٣

 ، قم، محمدتقی عالقبندیان، چاپ اول.العدة فی أصول الفقهق)، ١٤١٧ـــــــــــــــ ، ( .٣٤

 ، بیروت، مؤسسة األعلمی، چاپ اول.إثبات الهداةق)، ١٤٢٢عاملی، محمد بن حسن، ( .٣٥

 چاپ سوم.، قم، دفتر انتشارات اسالمی، نهایة االفکارق)، ١٤١٧الدین، (  عراقی، ضیاء .٣٦

، پژوهی دینی  انسان، »اختیار، قانون علیت و دترمینیسم«، ١٣٨٩قدردان قراملکی، محمدحسن،  .٣٧

 .٧٦ -٤٧، ص ٢٣شماره 

 ، تهران، دار الکتب االسالمیه.الکافیق)، ١٤٠٧کلینی، محمد بن یعقوب، ( .٣٨
 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپبحوث فی علم األصولق)، ١٤١٦کمپانی، محمدحسین، ( .٣٩

 دوم.
، تهران، اصول الفوائد الغرویه فی مسائل علم اصول الفقه االسالمیتا)،   ای، محمدباقر، (بی  کمره .٤٠

 مطبعه فردوسی، چاپ اول.

، مجله تخصصی الهیات و حقوق، »کاربرد حدیث در تفسیر و معارف«)، ١٣٨١الریجانی، صادق، ( .٤١

 . ١٧٤ -١٥٥، ص ٥و ٤دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره 
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، مجله تخصصی الهیات و حقوق، »کاربرد حدیث در تفسیر«)، ١٣٨٠رفت، محمدهادی، (مع .٤٢

 . ١٤٦ - ١٤١دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره اول، ص 

 ، چاپطالب  ، قم، مدرسة االمام علی بن ابیانوار األصولق)، ١٤٢٨مکارم شیرازی، ناصر، ( .٤٣

 دوم.
 ةتقریرات: سید ابوالقاسم موسوی خوئی، قم، مطبع، أجود التقریراتتا)،   نایینی، محمدحسین، (بی .٤٤

 العرفان. 
 

 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي


	مقدمه
	1. تبیین حقیقت بداء
	1ـ1. حقیقت بداء در اندیشۀ میرداماد
	1ـ2. حقیقت بداء در اندیشۀ صدرالمتألهین

	2. رابطۀ بداء با نسخ
	2ـ1. رابطۀ بداء با نسخ در اندیشۀ میرداماد
	2ـ2. رابطۀ بداء با نسخ در اندیشه صدرالمتألهین

	3. قلمرو بداء
	3ـ1. قلمرو بداء در اندیشۀ میرداماد
	3ـ2. قلمرو بداء در اندیشۀ صدرالمتألهین

	4. کیفیت اسناد بداء به خدا
	4ـ1. کیفیت اسناد بداء به خدا در اندیشه میرداماد
	4ـ2. کیفیت اسناد بداء به خدا در اندیشه صدرالمتألهین

	5. مقایسه و ارزیابی دیدگاه میرداماد و صدرالمتألهین
	5ـ1. حقیقت بداء
	5ـ2. رابطۀ بداء با نسخ
	5ـ3. قلمرو بداء
	5ـ4. کیفیت اسناد بداء به خدا

	نتیجۀ نهایی
	1. پیشینه بحث
	2. موعودگرایی در دین هندو
	3. آموزه «اَوَتاره» در دین هندو
	4. کَلکی اَوَتاره (موعود هندو)
	5.کَلکی اَوَتاره در متون هندو
	6. تأثیر اعتقاد به منجی بر تحولات جوامع هندو
	7. تطبیق نشانههای کلکی اَوَتاره بر پیامبر اسلام و سایر شخصیتهای تاریخی
	نتیجهگیری
	مقدمه
	مروری بر مقاله «تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله»
	بیان مسئله
	پیدایش اصطلاح «تفویض»
	معناشناسی «تفویض»
	مصداق تفویضگرایان
	دلالت قاعدۀ استحاله تواردِ دو قدرت بر مقدور واحد
	نتیجهگیری
	1. مفاهیم و کلیات
	1ـ1. مقدمه
	1ـ2. تعریف خیر و شر
	1ـ3. ماهیت خیر و شر
	1ـ4. اقسام شر
	1ـ4ـ1. متون سهگانه و طرح مسئله شر


	2. خاستگاه شر از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل
	2ـ1. علل و زمینههای پیدایش شرور
	2ـ1ـ1. ماهیت زندگی بشر
	2ـ1ـ2. گناه
	2ـ1ـ2ـ1. فقدان رابطه ضروری میان همه شرور با گناهان

	2ـ1ـ3. امتحان
	2ـ1ـ4. شیطان

	2ـ2. اذن و اراده الهی

	3. نتایج
	طرح مسئله
	مفهومشناسی
	الف. جبر
	ب. تفویض
	ج. امر بین الأمرین
	د. کسب

	واکاوی قرابت قرائتهای متکلمان اهل سنت
	1. اعتراف به قدرت و اختیار انسان در طول قدرت الهی
	2. قدرت و داعیۀ اعطاشده از سوی خداوند متعال
	3. تأثیر هر دو قدرت (خلق الهی و اختیار انسانی)
	4. فعل انسان و مخلوق و مفعول خداوند متعال

	نقاط مشترک بین قرائتهای متکلمان اهل سنت
	نقاط متفاوت بین قرائتهای متکلمین اهل سنت
	نتیجهگیری
	بیان مسئله
	دیدگاههای قائلان به حجیت
	بررسی ادلۀ حجیت خبر واحد در امور اعتقادی
	1. تکلیف به ایمان تفصیلی در فروعات اعتقادی
	مقتضای احتیاط در ایمان

	2. مشروط بودن اعتقاد به معرفت وجدانی
	دلایل لزوم معرفت وجدانی در اعتقادات:
	فرق اصول و فروع اعتقادی از جهت ابتنای بر معرفت وجدانی


	3. مشروط بودن ایمان به معرفت جزمی
	الف. ماهیت فلسفی افعال قلبی
	ب. رابطۀ اختیار و علیت


	نتیجهگیری
	مقدمه
	اثباتناپذیری تاریخی تولد امام مهدی
	1. چگونگی اثبات گزارههای تاریخی
	2. شواهد تاریخی تولد امام مهدی
	2ـ1. گواهان تولد امام مهدی
	2ـ2. مشاهدهکنندگان امام مهدی
	2ـ3. اخبار مربوط به عقیقه
	2ـ4. اخبار مربوط به تهنیت تولد
	2ـ5. اخبار مربوط به مادر امام
	2ـ6. اخبار حکومت وقت از تولد امام
	2ـ7. اخبار ارتباط شیعیان با امام مهدی
	2ـ8. اخباری از اهل سنت در ولادت آن حضرت
	2ـ9. نقل شفاهی شیعیان
	2ـ10. اجماع شیعیان

	3. راهکار فقهی اثبات ولادت
	4. فلسفۀ مخفی کردن تولد امام مهدی

	عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی
	1. پذیرش اخبار متواتر
	2. ضرورت پذیرش وجود امام دوازدهم

	نتیجهگیری



