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چکیده
اند تقریبا بطور عموم، مالك اصلی یشمندانی که به این مسأله پرداختهدر تبیین و تعلیل خاتمیت، اند

اند. مقالـه حاضـر ضـمن تبیـین و تحلیـل رویکـرد و       و سرّ پیدایش خاتمیت را بلوغ عقلی بشر دانسته
هاي ارائه شده از بلوغ عقلی، این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. حاصل این بررسـی  تلقی

یه بلوغ عقلی بشر صرف یک نظرپردازي ذهنی براي سامان بخشـی بـه فلسـفه خاتمیـت     آنست که نظر
است و هیچ دلیل و بینه واقعی و شاهد و قرینه عینی در متن واقعیت خـارجی آن را پشـتیبانی و تأییـد    

نماید.نمی
ي هـا لیـ تحلي که متوجه نظریه بلوغ عقلی است آنست که التزام به این نظریـه بنـابر   تریاساسنقد 

و یـا منتهـی بـه خـتم و نفـی      شودیممتفاوتی که از آن تاکنون ارائه شده است، یا منتهی به ختم دیانت 
این دو نتیجه، از ناحیه ادلّه مسلّم و غیر قابل تردید فلسفه نبوت و امامت، مـردود و غیرقابـل   و؛امامت

رد در بـاره نسـبت امامـت و    باشد. در بخش پایانی مقاله پـس از نقـد و بررسـی چهـار رویکـ     اعتنا می
شود. در این دیـدگاه،  خاتمیت، رویکرد پنجمی تحت عنوان امامت سرّ و راز اصلی خاتمیت معرفی می

که امري در متن و اصل و بنیان باور به خاتمیـت  امامت نه به عنوان متمم و مکملی در حاشیه خاتمیت
ه اساسا خاتمیت بر مبنـاي امامـت قابـل    مدعی آنست کو؛بلکه به عنوان مناط و مالك آن مطرح است

اي از فهم است نه بلوغ عقلی و توانمندي بشر براي اجتهاد در دین. این نظریه که مبتنی بر تلقـی ویـژه  
به ادعاي نگارنده مستظهر به جمیع ادلّه ،متون وحیانی، بخصوص از قرآن کریم بعنوان وحی خاتم است

ت.عقلی و نقلی و شواهد تاریخی و عینی اس

خاتمیت، بلوغ عقلی، امامت، اجتهاد، اکمال دین، غیبت، اقبال، مطهري، شریعتی.:هاواژهکلید
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مقدمه

نمایاند این اسـت کـه بـا آمـدن پیـامبر      ترین سوالی که در مسأله خاتمیت خود را میجدي
ي هـا خاتم چه اتفاقی افتاد وچه تحولی پدید آمد که ارسال انبیا پایـان پـذیرفت؟ چـه ویژگـی    

عصري و نسلی، درون دینی و برون دینی، فاعلی و قـابلی در پیـدایش خاتمیـت دخیـل بـود؟     
خاتمیت چه بود؟سرّطور کلی به

روشن است که مناط و مالك خاتمیت را باید یا در مخاطبان دین خـاتم اعـم از مخاطبـان    
اش و یا یهاي کتاب آسمانعصر نزول و مخاطبان اعصار بعدي جست و جو کرد، یا در ویژگی

و یا در هر سه.در سیره و سنت نبوي
اند، برخی چون اقبال الهوري و اتبـاع  از میان اندیشمندانی که به مقوله خاتمیت توجه کرده

و برخی چون شهید مطهري، در بیان سرّ خاتمیت، به هر سـه عامـل یـاد    او عمدتا به یک عامل
است آنست که همگی در این مسـأله اتفـاق   اند. آنچه حائز اهمیت شده، اشاره و تأکید ورزیده

هـاي  اي از بلـوغ فکـري و توانمنـدي   نظر دارند که مخاطبان وحی در دوره نبی خاتم، به درجه
ذهنی و عقلی رسیدند که به تعبیر اقبال، براي ادامه مسیر زندگی، دیگـر نیـازي بـه اسـتمداد از     

ت به چنان ظرفیـت و قابلیـت علمـی و    و یا به تعبیر شهید مطهري، بشریپیامبران الهی نداشتند
عقلی نائل آمده بود که توانست برنامه جامع و کامل زندگی خود را بـراي همیشـه از پیـامبران    
الهی فراگیرد و لذا دیگر نیازي به ارسال انبیا باقی نماند و دفتر نبوت بـراي همیشـه بسـته شـد     

بیـان فلسـفه خاتمیـت مبـادرت     کـه بـه  ). از جمله اندیشمندان پیشـین 2/187،آثارمجموعه(
توان به حکیم متألّه جناب صدرالمتألهین شیرازي اشاره داشت. ایشان نیز بـر ایـن   اند میورزیده

بـر  و؛علت و مناط پایان یافتن سلسله انبیاء استهاانسانباور است که بلوغ و شکوفایی عقلی 
تمیــت حکــم نمــوده اســت از انبیــاء الهــی در دوره خاهــاانســاننیــازي ایــن اســاس بــه بــی

). با توجه به جایگـاه  575-1/574،يخواجومحمد،یکافاصولشرحترجمهن،یصدرالمتاله(
مبنائی نظریه بلوغ عقلی در فلسفه خاتمیت، بایسته است که از یک سو ادله و شـواهد و قـرائن   

بع منطقی آن و از سوي دیگر به لوازم و تواواقعی و خارجی این نظریه مورد بررسی قرار گیرد
بویژه در ارتباط با مسأله امامت توجه شود.

هاي خاتمیتوحی و بلوغ عقلی در نظریهجایگاه
بلوغ عقلی از نظر اقبال، ظهور و بروز خرد استقرایی در جامعه بشري اسـت. او بـا تقسـیم    
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سـفه  ادوار زندگی بشر به قدیم و جدید، دوران پیامبري را مربوط به جهـان قـدیم دانسـته و فل   

داند. از نظـر اقبـال دنیـاي قـدیم دوره کـودکی بشـر و       خاتمیت را فرا رسیدن جهان جدید می
قاهریت غریزه بر شخصیت او بود و به همین دلیل، نیازمند هدایتی از نوع غریزه یعنی وحـی و  
الهام بود. در حالیکه دوران جدید دوران شکوفایی خرد استقرایی و عقل نقاد و در نتیجـه دوره  

نیـازي از هـدایت وحیـانی و    ادي از فرمان شهوت و غریزه است و به همین دلیل دوران بـی آز
الهامی. پیامبر خاتم در حد فاصل این دو جهان قرار گرفته است با آغاز دنیاي جدید آدمیـان بـا   

توانند رها از هر نوع حجیتی، در تاریخ و طبیعت و حتی تکیه بر عقل استقرایی خود بخوبی می
را مورد تعقل قرار دهنـد  هاآنو الهام و تجربیات درونی نیز به نظر نقادانه نگریسته و در وحی

)146-145اسالم،درینیدفکراءیاحمحمد،،يالهوراقبال: رك(
توان گفت از منظر اقبال، در دوره خاتمیت، دین به مرتبـه نهـایی کمـال و    بر این اساس می

نیاز از آمدن انبیاء الهـی و اسـتمرار   یت است که دیگر بیاتمام خود نرسیده است بلکه این بشر
وحی شده است. از یک سو بشر، خود به بلوغ فکري رسیده است و از سـوي دیگـر محتـواي    
آخرین شریعت نیز با این بلوغ فکري سازگاري کامل داشته و نه تنها مـانع ورود او بـه عرصـه    

؛سـاز آن اسـت  ت بلکـه مشـوق او و زمینـه   مندي از طبیعت و تاریخ نیسـ عقل استقرایی و بهره
.آن»و اتماماکمال«است نه »انقطاع وحی«نظر اقبال معنی خاتمیت، بنابراین از 

در نظریه دکتر شریعتی نیز آنچه بیش از همه در سرّ خاتمیت بدان تأکیـد شـده اسـت، بـه     
کند که این یح میالبته وي تصر)30/64، آثارمجموعه،یعتیشربلوغ عقلی رسیدن بشر است (

در و؛)64همـان، بلوغ در دامن وحی و تربیت دینی در طول قرون متمادي اتفاق افتاده اسـت ( 
معناي آن نیسـت کـه او   این بهو؛گردددوره خاتمیت، انسان از مکتب وحی فارغ التحصیل، می

یسـت و او  معناي آنست که دیگر به وحـی جدیـد نیازمنـد ن   دیگر به دین احتیاج ندارد بلکه به
تواند با تکیه بر آنچه خوانده است و تـوان اجتهـادي کـه در دیـن پیـدا نمـوده اسـت،        خود می

).327/ 14،آثارمجموعههمو،مشکالت و مسائل خود را حل نماید (
رغم آنکه دکتر شریعتی بیش از اقبال بر مقوله اجتهـاد در دیـن و آمـوختن از وحـی و     علی

اما نگاه و نگـرش او از حیـث محتـواي پیـام و وحـی      ؛ید داردعمل بدان در دوره خاتمیت تأک
خاتم تفاوتی با دیدگاه اقبال ندارد. ایشان نیز به اکمـال و اتمـام وحـی تـوجهی نداشـته و سـرّ       

که در رشـد و بـه بلـوغ عقلـی رسـیدن      خاتمیت را نه در به کمال و نهایت خود رسیدن وحی
گفت او نیـز  توانیمکند و بر این اساس ی میانسان براي حرکت اجتهادي مستقل از دین معرف
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نیاز شدن بشریت از وحی جدید و انقطاع یافتن وحی باور دارد نـه بـه پایـان    بمانند اقبال به بی

رسیدن و اتمام آن.
در نظریه اقبال، به دلیـل آنکـه   شهید مطهري با استقبال از اندیشه به بلوغ عقلی رسیدن بشر

م دارد اوال این بلوغ عقلی را نه در حـوزه عقـل اسـتقرایی کـه در     خود، نگاه حداکثري به اسال
داند و ثانیا پایـان یـافتن دوره  حوزه تفقه در دین و حاصل شدن توان و قابلیت اجتهاد دینی می

نیازي بشر به استمرار وحی که به دلیل پایان یـافتن خـود وحـی تلقـی     وحیانی را نه به دلیل بی
که آنچه که براي هدایت بشریت از طرف خداوند الزم بـود از طریـق   یعنی به دلیل آن؛نمایدمی

وحی ابالغ شده بود و تمام برنامه تکاملی او تا آخرین مرحله توسط نبی خاتم یکجا در اختیـار  
بشر قرار گرفته بود دیگر نیازي به آمدن انبیاء تشریعی باقی نماند و چون او خود به بلوغ عقلی 

نیاز شد و ن و تبین و تبلیغ آن نائل آمده بود، از آمدن انبیاء تبلیغی نیز بیو توانایی اجتهاد در دی
نظریه خاتمیـت شـهید   بنابراین ؛بر پایه این دو اصل، دفتر نبوت به پایان رسید و خاتمه یافت

مطهري بر دو مبناي اتمام و اکمال وحی از یک سو و به بلوغ عقلی و قدرت اجتهاد نائـل  
دیگر استوار است.آمدن انسان از سوي 

اند یا از لـوازم ایـن دو رکـن    دیگر ارکان و ابعادي که استاد مطهري براي خاتمیت برشمرده
و یـا در  وحـی اسـت  نیتـر کاملاصلی است، مثل کامل بودن پیامبر اکرم (ص) که الزمه تلقی 

انی و اینکه ایشان براي اثبات کمـال وحـی، بـر جهـ    مثلمقام تبیین و اثبات این دو رکن است.
ورودجاودانه بودن دین خاتم از طریق استناد به فطري بودن، جامعیت، قوانین ثابـت و متغیـر،  

و؛)202-3/189،يمطهـر اند (نمودهدیتأکعقل در حریم دین، مصالح و مفاسد واقعی احکام،
-2حفظ کتاب و مواریـث دینـی خـود،   -1در اثبات بلوغ عقلی و فکري بشر به مواردي چون: 

تبلیغ -4قدرت استنباط فروع از اصول دین و -3اش، یت دریافت برنامه جامع سیر تکاملیقابل
اند.و ترویج و اقامه دین استناد کرده

نکته قابل توجه در نظریه شهید مطهري آنست که علیرغم دوگانه دانستن ارکـان خاتمیـت،   
پاسخ استاد مطهري رکـن  اگر از علت قابلی رکن نخست یعنی اتمام و اکمال وحی سوال کنیم، 

زیرا بدون چنین قابلیتی در بشر، امکـان  ؛دوم یعنی به بلوغ عقلی و علمی رسیدن بشریت است
ي او از طریق اجتهـاد در  هايازمندینگوئی به استمرار دین کامل بعد از نبی خاتم و امکان پاسخ

تـوان  ن ترتیـب مـی  ایبهاین دین وجود نخواهد داشت و لذا خاتمیت قابل فرض نخواهد بود.
در نظر شهید مطهري، رکن اصلی نظریه خاتمیت (علت قابلی و زمینه سـاز اصـلی)   گفت
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).195همان،(باور به بلوغ عقلی رسیدن بشریت است 

مندي از اندیشه اقبال در خصوص راز خاتمیـت،  از جانب برخی نویسندگان معاصر، با بهره
ظـاهر متفـاوت از نظریـه    ارائه گردیده است که بـه هاي دیگريباور به بلوغ عقلی، تئوريبنابر

و دوام آن را »تفسیر نشده بودن وحی خاتم«مانند نظریه دکتر سروش که ؛رسندنظر میاقبال به
ـ اازتـر فربـه م،یعبـدالکر سروش،راز خاتمیت اعالم داشته است ( در ایـ ) 78-77،يدئولوژی

شهیر«مقاله29شماره،پنجمسالان،یکمجله؛388-387ت،یریمدومداراهمو،جاي دیگر (
را رکن رکین خاتمیت تلقی نمـوده و  »حق بودن دین و حق شناس بودن مردم«») استآبدر

) 12ص،29شمارهان،یکمجله،»امبرانیپابیکامکارنامهبهینگاه«مقالههمو،در جاي دیگر (
اتمیت معرفی کرده است.را مبناي باور به خ»استغناي ممدوح بشریت از انبیا«

خـوبی  بـه هـا آنها جایگاه مبنایی باور به بلوغ عقلی بشـریت در  با تأمل در این نظرپردازي
گرفتـه شـود، ایـن    هـا آنفرض باور به بلوغ عقلی بشـریت از  طوریکه اگر پیشآشکار است. به

ر یک از ایـن  اشکاالت خاصی که متوجه هرغمفرو خواهد ریخت. بنا براین علیهاينظرپرداز
.دینمایمآراء است، نقد و بررسی نظریه بلوغ عقلی، تکلیف آراء یاد شده را نیز مشخص 

کوبنـد و  طور کلی همه روشنفکرانی که بر طبل مدرنیته مـی نکته مهم و قابل توجه اینکه، به
مدعی تحول و تغییر در احکام شرعی بر پایه تفکر و نگرش جدید هستند و تعالیم اجتماعی و
سیاسی و حقوقی و مدنی دین را اموري تاریخی و مناسب دوره نزول وحی دانسته و بر تحول 

ایـن طیـف از   ورزنـد، ها بـر اسـاس اندیشـه مـدرن و عقالنیـت جدیـد تأکیـد مـی        و تغییر آن
دهند مبتنی بر بلوغ عقلی بشر است. کسی که روشنفکران دینی، تحلیلی که از خاتمیت ارائه می

دهد، بطور حـتم خاتمیـت   خودبنیادي عقل بشر در حوزه تشریعات حکم میبه خودبسندگی و
گیـرد و هویـت   داند و لذا عقالنیت جاي وحیانیت را مـی را ناشی از چنین قابلیتی در انسان می

اي و تـاریخی  هـم عقالنیـت نسـبی و دوره   الهی شریعت جاي خـود را بـه هـویتی عقالنـی آن    
شدن بخـش مهمـی از احکـام و تعـالیم دینـی بـه عنـوان        نتیجه آن، چیزي جز جدا و؛دهدمی

یعنی به تحلیل و تقلیل رفتن دیـن تـا سـر حـد     ؛عرضیات و امور تاریخی از پیکره دین نیست
شـود و  آنچه غیر عقالنی و خرد گریز است. حوزه دیانت، حوزه فرا عقالنی و خرد گریـز مـی  

ن، الزمه اندیشه بلوغ عقلی چیـزي  باقی، حوزه عقل و معرفت بشري (نگرش حداقلی). بنابر ای
جز باور به حداقلی بودن دین نخواهد بود و نتیجه حاصل نیز چیزي جز شریعت عقل یـا دیـن   

دقیقا بر همین اساس است که به انکـار امامـت نیـز پرداختـه و آن را     و؛باشدعقالنی شده نمی
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شـه، یاندنـه ییآجلـه مي؛ همـو، نبـو تجربهبسط، سروش: ركاند (ناقض خاتمیت اعالن داشته

»).نقديترازودرامامتيتئور«جزوهی،کوئیناهللاحجت؛1384ماهید،2شماره

نقد و بررسی نظریه بلوغ عقلی
عنوان مناط خاتمیت، چه آن را چون اقبال تنها علـت فـاعلی خاتمیـت    نظریه بلوغ عقلی به

یـن خـاتم، آن را، هـم علـت     مانند شهید مطهري در کنار اصل جـاودانگی د تلقی کنیم و چه به
و هم علت فاعلی (در مقـام فهـم دیـن و    قابلی خاتمیت (در مفام دریافت برنامه کامل زندگی)
هاي رغم تفاوت دیدگاهاي روبروست. علیاجتهاد دینی) بدانیم، در هر صورت با نقدهاي جدي

مـل خـارجی اصـلی    عنوان عااقبال و شهید مطهري در مسأله بلوغ عقلی، هر دو متفکر آن را به
اند عصر پیامبر خاتم را با دیگر اعصار از این حیث متفـاوت  خاتمیت تلقی کرده و تالش نموده

معرفی نمایند. در حالیکه مراجعه به واقع خارجی، چنین خط کشـی و مـرزي را میـان مردمـانِ     
و شـهید  دهد. با توجه به تفاوت تلقـی اقبـال   عصر نزولِ وحی خاتم با اعصار پیشین نشان نمی

دهیم.مطهري از بلوغ عقلی، در اینجا هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی و نقد قرار می
نقد تلقی اقبال

خرد استقرایی آنطور که اقبال مدعی آن است، نه در آغـاز دوره خاتمیـت یعنـی قـرن     اوال
ا راه معتبـر  هفتم میالدي، بلکه حدود ده قرن بعد، در میان ملل غربی رونق یافت و تدریجا تنهـ 

شناخت عالم قلمداد گردید، تاآنجا که طرق دیگر فهم یا مورد تخطئه قـرار گرفتنـد یـا مغفـول     
، این مسلمانان بودند کـه  1واقع شدند. اگر چه به اعتراف مورخین تاریخ فرهنگ و تمدن بشري

ی قراوالن خرد استقرایی و اندیشه علمی جدید بودند و رنسانس فرهنگی و تحوالت علمـ پیش
در اروپا مرهون آشنایی آنان با آثار علمی مسـلمانان و فرهنـگ و تمـدن درخشـان اسـالمی در      

هاي دوازده و سیزده میالدي بود، اما بدون تردید رشد و بالنـدگی روش اسـتقرائی و رواج   سده
میالدي دارد.18و 17اي است که اختصاص به دوره جدید علم در قرون و سیطره آن، پدیده

رد استقرایی تنها در حوزه طبیعت شناسی و امور مادي و تجربی کارایی دارد نـه در  خثانیاً
امور باطنی و مابعدالطبیعی و عوالم غیبی که اساس باورهاي دینی و عمده معـارف اعتقـادي را   

اي دهد (باور به خدا، معاد، جهان پس از مرگ، مالئکه،...). خرد استقرایی اگر تالقیتشکیل می

؛ ، علوم اسالمی و نقش آن در تحـول علمـی جهـان   آلدومیه لی؛فرهنگ اسالم در اروپااز باب نمونه رك: زیگرید هونکه، -1
.تمدن اسالمی و نقش آن در رنسانس؛ عبداهللا ناصح علوان،میراث اسالم و تأثیر اسالم در اروپامري وات،مونتگ
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هاي دینی داشته باشد در بخش امور مربوط به حوزه سیاست و اجتمـاع و معیشـت   وزهنیز با آم

هـاي دینـی   دنیوي مومنان، آنهم از حیث اهداف دنیوي دین خواهد بـود نـه همـه ابعـاد آمـوزه     
کنـد، لـذا   (عرفانی، عبادي، اخالقی، اخروي و...) و آنچه کـه دیـن در افـق ابـدیت دنبـال مـی      

براي همه ابعاد دین تلقی گردد.تواند مناط خاتمیت نمی
واقعیت خارجی دین که همان نصوص و متون دینی است تـن بـه اسـتقراء و مطالعـه     ثالثاً

تواند موضوع پژوهش و اجتهاد ورزي خرد استقرایی واقع شود. بعبارت تجربی نداده و لذا نمی
و هاروشصوص دینی، دیگر اجتهاد دینی با خرد استقرایی امکان پذیر نیست. بلکه اجتهاد در ن

طلبد. مطالعه طبیعت، روش خاص خود را دارد و مطالعـه شـریعت، روش   متد ویژه خود را می
خود را، خرد استقرایی مناسب پژوهش در طبیعت است نه شریعت.

تواند مالك خاتمیت دین واقع شود، مگر آنکه مطالعـه طبیعـت   بنابراین، خرد استقرایی نمی
د بـه احکـام شـرعی را مبتنـی بـر          را براي زندگی بشر کاف ی دانسته و یـا پـذیرش دیـن و تقیـ

دستاوردهاي خرد استقرایی در حوزه طبیعت بدانیم و دین را تنهـا در محـدوده خـرد تجربـی،     
اي از دیـن در واقـع همـان شـریعت عقـل      معتبر و مقبول تلقی کنیم. روشن است چنین تلقـی 

است.دیانتقا اعالم ختمو لذا دقیتجربی خواهد بود نه شریعت آسمانی
نقد نظریه شهید مطهري

اما تلقی شهید مطهري از بلوغ عقلی بشر نیز خالی از مناقشات جدي نیست. ایشـان دالیـل   
،یمرتضـ ،يمطهـر (دانـد یمـ هاي آن را در عصر خاتمیت ویژگیهـاي ذیـل   بلوغ عقلی و نشانه

):2/187آثار،مجموعه
نبوت.توانایی حفظ کتاب آسمانی و مواریث.1
قابلیت دریافت و پذیرش برنامه جامع و نقشه کامل رشد و تعالی خود..2
قدرت اجتهاد و استنباط و استخراج جمیع احکام و فروع مـورد نیـاز خـود ازنصـوص     .3

دینی و در نتیجه توانایی ترویج و تبلیغ دین و اشاعه شریعت.
شـود و چـه   ن و اسـالم مـی  هاي خود قرآدر اینکه این موارد تا چه اندازه مربوط به ویژگی
شـود، چـه   و مخاطبین وحـی مـی  هاانساناندازه مربوط به بشریت؛ و از آنچه نیز که مربوط به 

، هاسـت آندارد و چه اندازه مربوط به ابعـاد دیگـر شخصـیت    هاآناندازه داللت بر بلوغ عقلی 
تـوجهی از  رسـد بخـش قابـل    نظریه شهید مطهري در معرض مناقشه و تامل است. به نظر مـی 

و آنچـه نیـز مربـوط بـه     هاي یاد شده ناشی از خصوصیات خود قـرآن و اسـالم اسـت   ویژگی



95شمارةفلسفه و کالم-مطالعات اسالمی42
ندارد.هاآنشود، داللت کافی بر بلوغ عقلی ي مخاطبین وحی میهاتیقابلو هايتوانمند

توانایی حفظ کتاب آسمانی)(یعقلبررسی دلیل اول بلوغ 
یث مطرح است:حفظ کتاب از خطر نابودي و تحریف از دو ح

ب) از نظر محتوا و معانی آیـات  آ) ازنظر ظاهر قرآن و الفاظ و کلمات (تحریف ظاهري)؛
(تحریف معنوي)

در حفظ قرآن از تحریف ظاهريهاانسانآ) بررسی نقش 
اگر مراد از کتاب، ظاهر آن و الفاظ و کلمات ثبت شده در قـرآن کـریم باشـد بایـد توجـه      

ن حیث در درجه نخست ناشی از اعجاز و هنر خود قرآن اسـت نـه   داشت که حفظ قرآن از ای
بلوغ عقلی مخاطبان و هنر مستمعان و قاریان و مفسران آن.

هـاي کالمـی ایـن کـالم     اعجاز صوري قرآن از حیث ادبی و فصاحت و بالغـت و زیبـایی  
سات او را اي بوده است که هر انسانی را از خود متأثر و عواطف و احساآسمانی همواره بگونه

مقهور خود ساخته است. از عرب جاهلی فاقد علم و فرهنگ و مدنیت در هـزار و چهـار صـد    
هاي متمدن امروزي، از دشمنان درجه اول گرفتار شرك و کفر و عناد صـدر  سال پیش تا انسان

اسالم تا دیگر افراد غیر مسلمان و غیر مومن به قرآن کریم، شواهد تاریخی بسیاري وجود دارد 
ي سـخت و سـراپا تصـلب و خشـونت را مقهـور و      هـا جانه این کالم شگفت انگیز چگونه ک

مغلوب خود ساخته است.
ضـامن دوام آن  نیتـر مهمعالوه بر اعجاز صوري، اعجاز معنوي و محتوایی قرآن کریم نیز 

و بوده است. کتابی که هرگز تفسیر و تبیین معارف آن بعد از چهارده قرن هنوز پایـانی نداشـته   
اي دارد، هرگز گوشـه  اش از آن بهرههر کس به فراخور فهم و عمق درك خود و افق فهم زمانه

ها به دست تحریفگران افتد. خیل وسیع نشین و متروك واقع نخواهد شد تا در پستوي کتابخانه
صدها تفسیر ادبی، روایی، فلسفی، کالمی، عرفانی و... بخوبی حکایت از آن دارد که این کتـاب  

فت براي همه اعصار تازه و بکر نموده است و براي هر اندیشمند و متـأملی منشـا الهـام و    شگ
خردورزي و کسب معرفت بوده است، با هـیچ دانـش و معرفتـی ناسـازگاري نداشـته و خـود       

همواره به علم و معرفت و خردورزي دعوت کرده است.
ی و اتقان، هر کـس بـا هـر    بدیهی است چنین کتابی که در عین برخورداري از نهایت زیبای

سطحی از ادراك نیز از آن بهره و حظی دارد، بر خالف بسیاري از کتب علمی و ادبـی و دینـی   



43و امامتتیدر فلسفه خاتمتیبشریبلوغ عقلهینقد نظر1394پاییز و زمستان
اند، به مرکـز زنـدگی   و در دست عده قلیلی قرار داشتههاانسانو... که عموما در حاشیه زندگی 

تنهـا کتـاب اصـلی و    بویژه که شود و مورد توجه عمومی قرار خواهد گرفت،آدمیان کشیده می
همه امر و تأکید و تشویقی که پیروان خود را هم با آنمحوري دین بزرگی چون اسالم باشد آن

به قرائت آن نموده است تا حدي که قرائت قرآن از همان آغاز مشخصه فرهنگ عمومی جامعه 
شد.اسالمی و وظیفه مستمر و روزانه هر فرد مسلمان محسوب می

در وضعیتی که قرآن پیش رو و در معرض نگاه دقیق و مومنانه همـه  کامال روشن است که
هـا نسـخه آن در   مسلمانان و همه اقشار و سطوح جامعه اسالمی است و صدها هـزار و ملیـون  

شود و هر میان آحاد امت اسالم با دقت و وسواس کامال متعهدانه پیاپی استنساخ و تصحیح می
، در این وضعیت هرگز قابل فرض نیست که خللـی بـه   اي از آن در دست داردمسلمانی نسخه

ظاهر قران وارد شده و کل کتاب یا بخشی از آن و بگواهی تاریخ حتی آیه و کلمه و حرفـی از  
آن در معرض نابودي قرار گیرد.

بدون تردید این ویژگی از اختصاصات خود قرآن کریم و حیث اعجاز آن است و ربطی به 
توان آنرا ناشی از بلوغ علمی بشر دانست بلکـه  اص ندارد و نمیامت خاص و عصر و زمانه خ

گرفت باز وضعیت اگر قرآن کریم دو هزار سال قبل از نزول خود نیز در دست بشریت قرار می
به همین قرار بود. باز هم فهم و خرد، دل و جان، وجدان و عواطف و اعماق ضـمیر آدمیـان را   

ساخت. کما اینکه امـروزه  مجذوب و مقهور خود میدر هر سطحی از فهم و درك و احساس، 
نیز چنین است، نه تنها دانشمندان و فرهیختگان که همه اصناف و سـطوح فهـم و احسـاس از    

هـا ونیـ لیممومنان و حتی غیر مومنان را از خود متاثر و مجذوب ساخته تا آنجا کـه عـالوه بـر    
ع هنرها منقوش و مکتـوب و محفـوظ   جان با انوااي که بر الواح و سطوح و صفحات بینسخه

شده است، میلیاردها نسخه معنوي و روحی آن در طول تاریخ در حافظه عمـوم و بـر الـواح و    
با قلم احساس و ایمان و عشق، منقوش و ممهور گردیده است و سـینه بـه   هاآنصحائف جان 

ت حفـظ آنـرا   و عصرهاي بعدي منتقل شده و بیش از پـیش ضـمان  هانسلسینه و دل به دل به 
فراهم آورده است.

مالك و علت حفظ قـرآن کـریم را بلـوغ عقلـی بشـر دانسـتن، همچنـین بـا ایـن چـالش           
روبروست که بنابر این نظریه باید معتقد شد که همه کتب و آثـار علمـی و دینـی بشـر قبـل از      

بود شـده  بایستی مورد تحریف قرار گرفته و یا نادوره خاتمیت به دلیل عدم بلوغ عقلی بشر می
بایستی بـدون تحریـف و   باشد و متقابال جمیع آثار علمی و دینی بشر بعد از دوره خاتمیت می
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شـود کـه نـه همـه آثـار      نابودي باقی مانده باشند. در حالیکه با مختصر تتبع تاریخی روشن می

اند و نه جمیع آثـار بعـد از خاتمیـت همگـی     علمی قبل از دوره خاتمیت تحریف یا نابود شده
اند.اقی مانده و در معرض تتاول و نابودي و تحریف قرار نگرفتهب

در حفظ قرآن از تحریف معنایی و محتواییهاانسانب) بررسی نقش 
اگر مراد از بلوغ عقلی در حفظ کتاب و شریعت از خطـر تحریـف، حفـظ محتـوا و عمـق      

ت همـه قـراین و   معارف الهی قرآن کریم باشد نه الفاظ و ظـاهر و کلمـات آن، در ایـن صـور    
فقهی وکالمـی  . تعدد مذاهب و مکاتب گوناگونندینمایمشواهد تاریخی، خالف آنرا حکایت 

و کثرت اختالف آرا و تباین نظریات اندیشمندان اسالمی در و فلسفی و تفسیري و... از یکسو
ل دلیـ نیتـر روشنبخش قابل توجهی از معارف دینی و حقایق قرآنی از سوي دیگر، بهترین و 

فرقـی میـان امـم پـیش از عصـر خاتمیـت و       تـوان ینماز این حیث و؛بر چنین تحریفی است
مردمان بعد از آن قائل گردید.

ع) و خزانه داران وحی، راهی به عمق معارف قـرآن و فهـم   (نامعصومچون هیچ کس جز 
همه ابعاد و مراتب حقایق وحیانی آنطور که مقصود و مـراد حضـرت حـق بـوده اسـت نـدارد      

توانـد  ي عصر خاتمیـت نسـبت داد. کسـی مـی    هاانسانتوان حفظ قرآن از این حیث را به نمی
چنین وظیفه خطیري را برعهده گیرد که از باطن وحی و همه علم کتـاب برخـوردار باشـد تـا     

ها و تفسیرها، حجیت و مرجعیـت داشـته باشـد. بـا عـدم حجیـت و       بتواند نسبت به همه فهم
هـا آنو حـاکم بـر   رهایتفسـ و میـزان دیگـر   هافهمتواند مبناي دیگر مرجعیت، هیچ فهمی نمی

محسوب شود. لذا تعدد و تکثر و اختالف عرضـی و در نتیجـه تحریـف معنـوي قـرآن امـري       
کنـد. کمـا   را دوا نمـی قطعی خواهد بود و حجیت عقل و ظواهر کتاب در این خصوص دردي

قرآنـی از  ترسی به متن واحد، همواره آیـا چه ذکر شد در طول تاریخ در عین دستاینکه چنان
هاي متعدد فلسفی و کالمی و فقهی در معرض تفسیرهاي مختلف و حتـی  منظر مکاتب و نحله
معارض بوده است

)قابلیت پذیرش برنامه کامل(یعقلبررسی دلیل دوم بلوغ 
مع و کامـل  مندي و قابلیت او در دریافـت برنامـه جـا   در اینکه دلیل بلوغ عقلی بشر را توان

زندگی بدانیم، باز جاي تامل بسیار است. اگر واقعا گیرنده اصلی و پذیرنده واقعی تمامی وحی 
توانستیم بگوئیم که چنین مردمانی و تعالیم الهی اسالم، مردمان عصر پیامبر بودند، به تحقیق می
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ها و برنامـه  آموزهاند همه معارف و اند که توانستهاز هاضمه فهم و درك عظیمی برخوردار بوده

اما آیا چنین امري در صدر اسـالم  ؛مورد نیاز همه اعصار بعدي بشریت را یکجا دریافت نمایند
تحقق یافت؟ برنامه جامعی که از جانب خداوند متعال به بشریت ابالغ شد، آیا توسط مردمـان  

عصر پیامبر دریافت شد، یا توسط شخص نبی اکرم (ص)؟
ت کننده و تلقی کننده اصلی و حقیقی وحی خـاتم قلـب مقـدس    کامال آشکار است دریاف

ص) بود نه عقل و اندیشه و قلب مردمان عصر نزول. آنچه که بطور کامل در اختیـار  (کرمنبی ا
مردم عصر پیامبر و اعصار بعدي قرار گرفت، موجودیت فیزیکی کتاب آسمانی و الفاظ وحی و 

ح و حقیقت و همه ابعاد معنایی و محتـوایی و بـاطنی   پوسته و کالبد این برنامه جامع بود نه رو
آن. اگر چه براي هر کسی در هر نسل و عصري بخشی از الفاظ قرآن کریم قابل فهم است، اما 

و متناسـب  چنین فهمی، فهم و دریافتی ظنی و غیر موثق، در محدوده ظرفیت ادراکی هر کـس 
با سطوح متعدد حقایق قرآنـی و همـه   با سطح متعارف علم و بینش هر دوره، است نه متناسب 

هاي معنایی آن که به وسعت همه نیازهاي بشریت تا پایان زندگی بشر است.ابعاد و الیه

قدرت اجتهاد و تبلیغ دین)(یعقلبررسی دلیل سوم بلوغ 
در خصوص قدرت اجتهاد بشریت در دوره خاتمیت نیز باید توجه داشت که اگـر قابلیـت   

د دین اسالم و وحی خاتم وجود نداشت و محتواي وحی و تعالیم نبـوي  اجتهاد پذیري در خو
مشتمل بر اصول و کلیات و مبانی الزم براي استنباط احکام جزئی نبود، هرگـز دامنـه شـریعت    

توانست به تمامی ابعاد و شؤون زندگی انسان کشیده شده و علیرغم تحوالت پیاپی چهـره  نمی
ام الزم و مورد نیـاز او از نصـوص دینـی قابـل اسـتخراج      زندگی فردي و اجتماعی انسان، احک

باشد.
از سوي دیگر دلیل و شاهدي نیز وجود ندارد که اقوام پیش از اسالم را فاقد قدرت اجتهاد 
و خرد ورزي در نصوص دینی خود بدانیم و اجتهاد در دین را، اختصاصی امـت اسـالم وامـم    

اي یانی چون یهودیت که داراي شـریعت گسـترده  بعد از دوره خاتمیت تلقی کنیم. مسلما در اد
ع) بـا پیـامبر خـاتم (ص)، علمـا و     (یموساند در طول چند صد سال فاصله میان حضرت بوده

انـد در پاسـخ گـویی بـه     پیشوایان دینی که عهده دار تبیین شریعت یهود براي بنی اسرائیل بوده
انـد و مرجـع پاسـخگویی بـه     زدهمسائل مورد نیاز یهودیان و جوامع یهودي دست بـه اجتهـاد  

گونه که اجتهاد در اسـالم از مراحـل ابتـدایی    اند. بدیهی است هماننیازهاي جامعه یهودي بوده
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ي نص گرایانه بوده است و سپس در مراحل بعدي با هانگرششروع شد و در آغاز راه، غلبه با 

مل یافته اسـت، در پیشـینه   تقویت جریان عقلگرا، دانش و فن استنباط (علم اصول) تدریجا تکا
همه ادیان جهانی و از جمله ادیانی چون یهودیت و مسیحیت نیز این تطورات در عرصه تفسیر 

گرایی در چنین شـرایعی،  گرایی در قبال نصو فهم دین در طول تاریخ بوده است. جریان عقل
دلیلی روشن بر وجود مراتب و مراحلی از اجتهاد دینی در میان آنان است.

توان اختصاصی امت اسالم نابراین، مقوله اجتهاد و خرد ورزي در عرصه فهم دینی را نمیب
در این دوره تلقی نمـود. از آنجـا   هاانسانیا بشر دوره خاتمیت دانست و آنرا دلیل بلوغ عقلی 

شود بلکه عرصه معارف نظري دیـن  که اجتهاد در دین تنها در قلمرو احکام عملی خالصه نمی
ي از حـوزه  ترعیوسي اخالقی و تربیتی نیز عرصه بسیار گسترده و بلکه بسیار هارزشاو حوزه 

احکام عملی است که اجتهاد در آن، بمراتب داللت بیشتري بر توانائی عقلی و علمی بشر دارد. 
هاي کالمی و اخالقی و عرفانی در ادیان پیش از اسالم و همچنـین وجـود   از اینرو وجود نحله

و ملل و اقوام پیشـین  هاتمدنفلسفی بسیار و اندیشمندان و حکماي بزرگ در مکاتب علمی و
ویژه حجم وسیع آثار علمی بجا مانده از علما و اندیشمندان گذشته، بهترین دلیل بر وجـود  و به

.قدرت استنباط و اجتهاد در دوران قبل از خاتمیت است
دین در میان مسلمانان، بیش از سـایر  مقوله اجتهاد درهمنکته مهم و قابل توجه اینکه اگر 

امم گسترش یافته است و خردورزي و تفقه در دین بیش از پیش وارد عرصه فرهنگ عمـومی  
ي پیشـین برتـري   هـا تمدنویژه اگر تمدن اسالمی در قیاس با سایر و بهمسلمانان گردیده است

سی از نظر شکوفایی عقل و اندیشه و گسـترش علـوم و فنـون مختلـف و تربیـت      غیر قابل قیا
هاي بلنـد و  عالمان و اندیشمندان بزرگ دارد، این همه از دولت و برکت خود این دین و آموزه

تواند منکـر ایـن واقعیـت    حرکت آفرین آنست. نه قابلیت و ظرفیت مخاطبین آن. چه کسی می
م بیش از هر دین دیگري بر مقولـه تعقـل و تفکـر و اندیشـه     مسلم و محقق گردد که دین اسال

ورزي و تفقّه در دین تاکید و تشویق و تحریض نموده است و فرهنگ اسالمی اساساً فرهنگـی  
پرور است؟!گرا و عالمگرا عقلعلم

گونه داللتـی بـر   ها و دالئل ادعا شده براي بلوغ عقلی، چنانچه بیان گردید هیچنه تنها نشانه
لوغ عقلی بشریت در عصر خاتمیت ندارد، بلکه کامال بـرعکس، بـه اسـتناد شـواهد و قـرائن      ب

ملـل  توان دالئل روشن و مسلمی بر عدم بلوغ عقلی و عدم رشد و شایستگیبسیار تاریخی می
معاصر و امت پیامبر خاتم ارائه داشت. از آنجاکـه مجـال انـدك مقالـه حاضـر اجـازه تفصـیل        
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شـود: حاکمیـت فرهنـگ جـاهلی در شـبه      اکتفا میهاآنر عنوان برخی از دهد صرفا به ذکنمی

هـاي الهـی و انسـانی در دنیـاي     هاي مـنحط و دور از ارزش جزیره عربستان؛ حاکمیت فرهنگ
درجهـان ی،رفسنجانیهاشموباهنر؛26و95خطبهالبالغه،نهج: ركبظاهر متمدن آن روز (

ص) نسـبت بـه دیگـر انبیـاء الهـی؛      (امبریـ پهاي رنجو هایسخت)؛ شدت و حدت بعثتعصر
هاي فامیلی و غلبه روح قبیلگی حتـی  ص)؛ قدرت عصبیت(امبریپگستره و عمق نفاق در دوره 

مراتـب ازاطـالع جهـت ص) ((یگرامـ بعد اسالم آوردن؛ وقایع اسفبار بعـد از وفـات پیـامبر    
،208،192،180خطـب : ركدخـو ارانیـ ومردماز) ع(یعلحضرتيمندهیگالويریدلگ

)؛ حادثه عظیم غیبت و...125،108،34،25،27

چالش اساسی نظریه بلوغ عقلی با باور به امامت
اعتباري نظریه بلوغ عقلی بـه عنـوان منـاط    صرفنظر از آنچه در مقام ثبوت، در خصوص بی

ي اساسـی بـراي   هالشچاخاتمیت بیان گردید، در مقام اثبات نیز چنانچه اشاره شد، این نظریه 
ویـژه شـیعی بـدنبال دارد. بنـابر تلقـی اقبـال و روشـنفکرانی کـه از او الهـام          اندیشه دینی و به

ع) بعد از نبی خاتم به (معصوماند، با نظریه بلوغ عقلی، اصل نیازمندي به دین و حجیت گرفته
معرض این سؤال و باور به امامت شیعی در و بنابر تلقی شهید مطهري،گرددچالش کشیده می

گیرد که در صورت توانمندي بشر براي اجتهاد در دین و خـود کفـائی او   چالش جدي قرار می
ي خویش از طریق تفقه در کتـاب خـدا، چـه وجهـی     هايازمندینگوئی به در فهم دین و پاسخ
ماند؟باقی می-ویژه در دوره غیبتبه-براي باور به امامت

جدي، در میان باورمنـدان بـه بلـوغ عقلـی بـا چهـار رویکـرد        در پاسخ به این سؤال بسیار 
طـور  توانند از اصل رکین امامت شیعی آنیک نمیمتفاوت روبرو هستیم که به نظر نگارنده هیچ

ویژه تبیین قابل قبولی براي دوران غیبت ارائـه  که فلسفه امامت مقتضی آنست؛ دفاع نموده و به
نمایند.

نیازمندي به امامرویکرد اول و دوم: انکار 
ي قابل فرض جز این نیست که یا مانند نواندیشان یاد شـده و عمـوم اهـل سـنت،     هاپاسخ

اي (رویکرد اول). بدیهی است ادلّه عقلی و نقلی امامت چنین اجازهمینمائاصل امامت را انکار 
مرجعیـت در  دهد؛ یا گفته شود بلوغ عقلی بشر تنها در حوزه فهم دین و اجتهاد دینی و را نمی
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تشریعات است و لذا در دیگر ابعاد و شئون امامت همچنان نیاز بشریت بـه امـام بـاقی اسـت.     

تواند جایگزین شئونی چون وساطت فیض و هدایت به امر و چراکه بلوغ عقلی بشر هرگز نمی
(رویکرد دوم)، روشن است که این پاسخ نیز، نه با ادلـه  دیگر امور باطنی مخصوص امام شود.

امت سازگار است و نه با باور شیعه به مراتب علم امام و لزوم مرجعیت علمی معصوم (ع).ام

رویکرد سوم: امام، ضامن جلوگیري از انحراف در دین
رویکرد سوم که غالب اندیشمندان معاصـر بـدان روي آورده و در اغلـب آثـار مربـوط بـه       

امام را در دوره خاتمیت، رافع نقشکهخورد، دیدگاه شهید مطهري است خاتمیت به چشم می
اند. این دیدگاه نیز، علـی  اختالف و ضامن جلوگیري از انحراف در فهم مجتهدان قلمداد نموده

االصول با بلوغ عقلی بشر بعنوان مناط و مالك خاتمیت سازگاري ندارد. این عدم سازگاري نه 
باشـد  مـی -اقبال مطـرح اسـت  طور که در نظریه آن-از حیث باور به پایان یافتن دوره حجیت

اگر بلوغ عقلی بشر در اجتهاد و بلکه از نظر ادعاي توانمندي بشر در فهم و اجتهاد دینی است.
نیـاز از  که او را براي ادامه مسـیر خـود بـی   فهم دین را مالك خاتمیت دانستیم به معناي آنست

بود او را از حیث وظـایفی کـه   نقش پیامبران تشریعی و تبلیغی میدانیم؛ لذا منطقا جایز نخواهد 
این پیامبران دارند، باز نیازمند مرجعی بیرون از خود تلقی کنیم. اگر مدعی شویم او براي اینکه 

و بایـد  ي آسمانی اسـت هاتیشخصمنحرف نشود و فهم صحیحی از دین داشته باشد، نیازمند 
وغ عقلـی نرسـیده   مرجعی براي صحت و سقم اندیشه او وجود داشته باشد، پس هنـوز بـه بلـ   

اي با قبل از خاتمیت پدید نیامده است! و اگر به بلـوغ در  است و تفاوت ماهوي و تعیین کننده
مانـد.  فهم دین رسیده است، پس وجهی براي باور به مرجعی فراتر از فهم خـودش بـاقی نمـی   

در واقـع  کـه  مگر آنکه بلوغ عقلی ادعائی براي بشریت را ترقیق نموده و از اطالق خارج کنـیم 
انکار مالك بودن بلوغ عقلی براي خاتمیت است.

رویکرد چهارم: دوره امامت، مقدمه ورود به خاتمیت
رویکرد چهارم، نگرش کسانی چـون دکتـر شـریعتی اسـت کـه اصـل امامـت را در تبیـین         

اي اند. البته نه به عنوان مالك و اساس خاتمیـت، بلکـه بـه عنـوان مرحلـه     خاتمیت الزم دانسته
گریزي از آن نیست. بـه ایـن نحوکـه بـراي ورود     دماتی و موقتی که در مقام تحقق خاتمیتمق

بشریت به مرحله اجتهاد، گذر از مرحله امامت را الزم دانسـته و ایـن دوره را دوره آمـادگی و    
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اند. روشن است کـه در ایـن نگـرش نیـز، بـه      تربیت براي اجتهاد مستقل از معصوم، تلقی کرده

مقدماتی و موقتی و به ویژه ابزاري و آلی نظر شده اسـت. از ایـن منظـر آن چـه     امامت به نحو
دهد همان بلوغ بشر براي اجتهـاد در دیـن   عمدتا محور و اصل و اساس خاتمیت را تشکیل می

و تبیین آن، بدون نیاز به پیامبران الهی است. منتها براي آن که آمادگی چنـین بلـوغی بـه کمـال     
هاي آسمانی و معصوم، خود از عهـده  بتواند بدون دسترسی به شخصیتخود رسیده و بشریت 

: ركدگاهیـ دنیهمـ مشـابه فهم و اجتهاد در دین برآید وجود امـام الزم دانسـته شـده اسـت (    
امامـت، چهـارم، دفتـر ،یکالمـ شـبهات بـه پاسخهمو،،500-51،501خاتم،نییآ،یقراملک

) روشن است که 110-109نقد،کتاب،!»تیاتمخوامامتتعارض«مقالهمحقق،؛145-144
تواند این دیدگاه نیز به دلیل موقتی دانستن اصل امامت، در معرض مناقشات جدي است و نمی

در قبال ادلّه امامت تاب آورد.
بویژه که این مرزبندي که دوره غیبت را دوره اجتهاد بدانیم و قبـل از آن را، دوره خـالی از   

،يجـواهر : ركالف واقع بوده و با تاریخچه اجتهاد شیعی سـازگاري نـدارد (  اجتهاد، ادعایی خ
) اوال اجتهاد در زمان معصومان (ع) نیـز وجـود   )ع(نیمعصومائمهعصردراجتهادمحمدرضا،

فرمودند و هم شیعیانی را ع)، هم برخی از اصحاب را دعوت و امر به اجتهاد می(ائمهداشته و 
این امر نه تنهـا در  و؛نمودندع) نداشتند به رجوع به ایشان امر می(امامکه دسترسی مستقیم به 

ص) نیز مراتبـی از اجتهـاد   (اکرمکه حتی به اعتقاد برخی، در زمان رسول ع)(نامعصومعصر 
،يرازیشـ مکـارم ؛43-46،یاسـالم مذاهبدگاهیدازاجتهادادوار،یجناتوجود داشته است (

ادعا کرد که در دوره قبـل از غیبـت، اصـول و    توانینمبنابر این ؛)330-8/331نمونه،ریتفس
مبانی دین براي اجتهاد مدون و منقح نشده بود و یا قبل از غیبت به دلیل عـدم امکـان اجتهـاد،    

نیاز به امام معصوم بود و بعد از آن نه.
زم اسـت در  ثانیا این سخن نیز که همه اصول و مبانی و قواعد دین و آنچه براي اجتهـاد ال 

ع) توسط ایشان تنقیح و تدوین شده باشد صـرف یـک ادعـا اسـت و     (نامعصومزمان حضور 
تـوان مـدعی شـد غصـب مقـام      دلیلی براي آن در دست نداریم. بلکه برعکس بطور قطـع مـی  

هایی که براي اهل بیت پدید آمد و نهایتا شهادت ایشـان،  خالفت و آنهمه فشارها و محدودیت
و چـه در جزئیـات و   که حقایق و معارف دین چه در کلیات و مبـانی و اصـول  مانع از آن شد 

معنـاي آنسـت کـه بپـذیریم، در     فروع، به اکمال و اتمام خود برسد. انکار این واقعیت مسلم بـه 
ع)، تـدبیر جامعـه بـر    (تیـ بع)، شهادت یا عدم شهادت اهـل  (ائمهمصدر امور بودن یا نبودن 
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یچیک در تفصیل ارکان و قواعد و اصول و مبـانی اسـالم توسـط    محور امامت یا غیر امامت، ه

!کردع) تفاوتی ایجاد نمی(تیباهل 
امـا چـه   »علینا القاء االصـول و علـیکم التفریـع   «اند درست است که ائمه اطهار (ع) فرموده

دلیلی داریم که ائمه (ع) همه اصول و قواعد کلی و آنچه براي اجتهاد در دین الزم اسـت را در  
زمان حضورشان بیان فرمودند و همه مقدمات و لوازم اجتهاد دینـی را بـه امـت آموختنـد، بـه      
طوریکه بتوان گفت اآلن فقط تفریع این اصول به دست مجتهدان مانده است؟ چه بسا بسـیاري  
از اصول دیگر در معارف نظري و عملی دین باقی مانـده اسـت کـه بـراي ائمـه (ع) مجـال و       

ها به امت فراهم نگردیده باشد.لقاء آنشرایط الزم براي ا
عالوه که بسیاري از آنچه نیز در طول حیات مبـارك خـود بیـان فرمودنـد بـه دسـت مـا        به

نرسیده است و آنچه نیز رسیده است از دست واضعان و جاعالن کامال مصون نبوده اسـت. بـا   
مـروزه مـا از   تـوان گفـت آنچـه ا   هاي تاریخی سرگذشت حـدیث شـیعه، مـی   توجه به واقعیت

احادیث و بیانات و سنت اهل بیت عصمت و طهارت در اختیار داریم تنها بخشی از آن چیزي 
است که از آن بزرگواران صادر شده است و آنچه را نیـز از ایشـان صـادر شـده اسـت بخـش       

بایسـتی در دوره حاکمیـت والیـت    ناچیزي از معارف وسیع و عظیم اسالم و قران است که می
ها در طول اعصار مختلـف در اختیـار بشـریت قـرار     ر (ع) براي تکامل و تعالی انسانائمه اطها

)233/ 3،فلسفهراتیتقر،ینیخمامام: ك.ر(گیرد 
در باره جایگاه اجتهاد در دوره غیبت باید توجه داشت که همـان طـور کـه تـاریخ اجتهـاد      

اره از اضـطرار و عـدم امکـان    ع)، همـو (يهـد دهد، امر به اجتهاد از ناحیه ائمه شیعه نشان می
عبارتی، اجتهاد امـري ثـانوي و   به. ع) بوده است(معصومدسترسی مستقیم و نزدیک شیعیان به 

تـا بتـوان آن را   غیبت یا عدم دسترسی به امام) بوده است نه امري اولـی (ژهیوناشی از شرایط 
جتهـاد شـیعی در دوره   اي چون فلسفه خاتمیت قرار داد. بـه همـین دلیـل، ا   پایه مسائل اصولی
و به میزان شدت یافتن غیبـت و  ع)، یا نیست و یا بسیار کم رنگ است(امامدسترسی بیشتر به 

شود. پس بدرستی عدم دسترسی به معصوم، اهتمام به امر اجتهاد و علوم وابسته به آن بیشتر می
اضـطرار در مقـام   توان مدعی شد اجتهاد شیعی منشأ تاریخی دارد نه منشأ اعتقـادي؛ از سـر  می

عمل بوده است نه بر مبناي باور در مقام نظر و اعتقاد. در حالیکه اجتهاد در میـان اهـل سـنت،    
شود. از نظر ایشان بدون باور به یک امر اصولی و نظري و اولی در دوره خاتمیت محسوب می

نیازهـاي  اجتهاد، استمرار دیانت امکان پذیر نبوده و مرجعی بـراي پاسـخ گـوئی بـه مسـائل و     
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به همین دلیل نیز انسداد باب اجتهاد در میان ایشـان مخـاطرات بحـران    و؛عصري وجود ندارد

زائی را در عصر خاتمیت تا کنون داشته و خواهد داشت.
توان به تمایز بارز نگرش و رویکرد شیعی و سنی در مسأله امامت نیـز  از اینجاست که می

واهل سنّت دقیقـا بـر عکـس جایگـاه امامـت در ایـن دو       پی برد. جایگاه اجتهاد در نگاه شیعه
و اجتهـاد را مربـوط بـه سـاحت     داندیمدیدگاه است. شیعه، امامت را امري اصولی و اعتقادي 

و کندع) تلقی می(معصومي عملی دینداري در هنگام عدم دسترسی به امام هاضرورتعمل و 
نگرنـد و آنـرا در   چون یک مسأله فرعی مـی انگارند و به امامت اهل سنت اجتهاد را اصولی می

نمایند.ي عملی جامعه دینی تلقی میهاضرورتزمره 

امامت سرّ خاتمیت
شود که اندیشمندان و نویسندگانی کـه بـه تبـع    خوبی آشکار میي ارائه شده بههالیتحلاز 

یی کـه  هـا تفاوترغم اند، علیعنوان فلسفه خاتمیت تاکید ورزیدهمرحوم اقبال بر بلوغ عقلی به
خورد، هیچیـک دالیـل و شـواهد و قـرائن     در مقام تحلیل بلوغ عقلی در آراء آنان به چشم می

اند. بلکه به اعتقاد نگارنده حتی در برخی موارد کافی و قابل قبولی در این خصوص ارائه نکرده
اسالمی اسـت  ، آنچه را که معلول تعالیم و فرهنگاندشدهگرفتار مغالطه و خلط علت با معلول 

درسـتی و  اند. برخی از اندیشمندان نیـز کـه بـه   جاي علت نشانده و مناط خاتمیت معرفی کرده
اند نسبت به راز خاتمیت و فلسـفه آن موضـع   فطانت به نادرستی نظریه بلوغ عقلی اذعان داشته

تـوان رأي قطعـی و نهـائی داد    اند که در ایـن خصـوص نمـی   الادري برگزیده و تصریح داشته
)52-50نقد،کتاب،»تیخاتمریتفسدريفکريهاچالش«،یعل،یگانیگلپا(

عالوه بر ناتوانی و نارسائی نظریه بلوغ عقلی در تفسیر خاتمیت، چالش اساسی آن با بـاور  
و سـازد یمبه امامت، وجه تعارض و ناسازگاري روشن و غیر قابل دفاع این نظریه را آشکارتر 

اي نسبت خاتمیت و امامت بیان شد چـاره چهار رویکرد یاد شده درچه در نقد و بررسی چنان
ماند.جز انصراف از این نظریه در تبیین فلسفه خاتمیت باقی نمی

شود یـا بـه خـتم    در قبال نظریه بلوغ عقلی که به اعتقاد نگارنده یا به ختم دیانت منتهی می
امامت به عنوان سرّ و راز اصـلی  توان سخن گفت که در آن، امامت، از منظر اساسی دیگري می

یعنی مطرح کردن امامـت در مـتن و   ؛شود (رویکرد پنجم در مسأله امامت)خاتمیت معرفی می
اصل و بنیان باور به خاتمیت و این ادعا که اساسا خاتمیت بر مبناي امامت قابل فهم اسـت نـه   
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اي از متـون  ی بر تلقـی ویـژه  مندي بشر براي اجتهاد در دین. این دیدگاه مبتنبلوغ عقلی و توان

2عنوان وحی خاتم است.خصوص از قرآن کریم بهوحیانی، به

دانسـته و یگانـه   »تبیانـا لکـل شـیء   «فرماید، که خود معرفی میاز آنجا که قرآن را همچنان
شناسـیم، ایـن   راهنماي زندگی بشر و دستور جامع و تام و تمام آئین زندگی سعادتمندانه او می

وسته و قشر و عبارات و الفاظ و وجود کتبی و لفظـی آن و نـه قرآنـی اسـت کـه در      قرآن نه پ
ص) با (یگرامساحت ذهن و دریافت ما خود را نمایانده است، بلکه قرآنی است که بر رسول 

اش نازل شده است و در اندیشه و احساس و قلب و سـرّ وجـود   همه مراتب و ساحات هستی
بـر ایـن اسـاس    یعنی حقیقت قرآن و قرآن حقیقـی. ؛یده استمطهر ایشان به ظهور و بروز رس

و آخـرین کتـاب   نیترکاملقابل فرض نیست که وجود کتبی و لفظی و فیزیکی قرآن به عنوان 
ص) از بین رفته باشد! الفـاظ و  (مکرمآسمانی استمرار یابد اما حقیقت و روح آن با وفات نبی 

که اختصاص به وجود مقـدس نبـوي   هاآنتبیین و فهم ها در میان امت باقی باشد اما مقام واژه
دارد استمرار نیافته باشد! کتاب باشد اما مبینی در کنار آن نباشد! ظاهر باشد و اما بـاطنی بـراي   

آن نباشد!
در صورتی سخن پذیرفته اي است که مـراد از کتـاب همـه حقیقـت آن     »حسبنا کتاب اهللا«

گر همه سطوح معنایی قرآن کریم از طریق ظاهر و الفـاظ  باشد، نه جلد و اوراق و خطوط آن. ا
تبیـین  ها، در اختیار امت قرار گرفته بود و قابل دسترسی براي بشریت بود چه نیازي بـه و واژه

آن توسط نبی اکرم بود؟ تأکید و تصریح قرآن کریم بر اختصاص مقام تبیین بـه آن حضـرت و   
د؟دعوت امت به تبعیت از ایشان چه وجهی دار

): نحل44(»همیالو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل «
): نحل64(»هیفو ما انزلنا علیک الکتاب اال لتبین لهم الذي اختلفوا «

اي اگر بپذیریم نزول وحی و دریافت حقـایق وحیـانی، قابلیـت و ظرفیـت وجـودي ویـژه      
ین این وحی براي ابـالغ آن بـه   طلبد که هر کسی را یاراي آن نیست، بدون تردید فهم و تبیمی

ویژه که وحی، وحی نهائی و کمال وحی باشد. چگونه ممکن اسـت،  بشریت نیز چنین است. به
دریافت و تلقی وحیِ تام و تمام، شخصیتی کامل و تمام الزم داشـته باشـد، امـا فهـم و تبیـین      

گرامی همه حقیقتی که بـر  گفت که پیامبر توانیمنیاز از انسان کامل باشد؟! آیا همین وحی، بی

نحـو مشـروح در کتـاب    نگارنده این دیدگاه را بر مبناي تحلیل ویژه اي که از سازوکار فهم متون قدسی ارائه گردیـده، بـه  -2
زودي به مرحله چاپ و انتشار برسد.بیان داشته است که امید است به سرّ خاتمیتامامت



53و امامتتیدر فلسفه خاتمتیبشریبلوغ عقلهینقد نظر1394پاییز و زمستان
او نازل شده بود و همه آنچه از وحی ادراك فرموده بود را در اختیار امت قرار داد و امـت نیـز   

آن را فرا گرفت؟
اگرچه مخاطب نهایی وحی خاتم، امت اسالم و بشـریت اسـت امـا تلقـی     روشن است که

و امت اسالم و مردم زمان ص) نبود(یگرامکننده وحی و فهم کننده کامل آن، کسی جز پیامبر 
اي در حد فهم خود از کتاب آسمانی خود دارنـد. وحـی   پیامبر و مردمان ادوار بعدي، تنها، بهره

بر پیامبر نازل شد نه بر مردم زمان ایشان. قلب پیامبر محطّ نزول وحی و تلقـی کامـل آن بـود،    
ن بود. ظاهر و صـورتی  چه که در دسترس دیگران قرار گرفت ظاهر و صورت و عبارات قرآآن

که در هر عصر و نسلی متناسب با شاکله عقلی و ظرفیت فهمی مخاطبان و سعه دانش آن دوره 
هاي متفاوت و گـاه متعـارض را در   و هر کس فهمیده شده و بهره اندکی از قرآن، آنهم با درك

.دهدیماختیار بشریت قرار 
ص) در زمـان حیـات   (اسـالم کـرم  سوال بسیار جدي و تعیین کننده، این است کـه نبـی م  

توانستند همه آنچه را که در نزول وحی دریافته بودند و همه علمی را که بـه  مبارك خویش آیا
کتاب براي ایشان حاصل آمده بود در اختیار امت اسالم قرار دهند؟ آیا تمـام آن چـه را کـه در    

ـ  طـوري بـه مقام تبیین قرآن الزم بود، به امت خویش رساندند؟ ا وفـات ایشـان چیـزي از    کـه ب
باقی نمانده باشـد و مجمـوع کتـاب و سـنت نبـوي جـامع جمیـع حقـایق قرآنـی و          رسالتشان

پاسخگوي همه نیازهاي بشریت تا پایان حیات خود باشد؟ پاسخ روشن است:
اوال تلقی چنین علمی که فراتر از فهم همه امم اسالمی در همه ادوار و قرون است، بـراي  

پذیر نبوده و مسـلما بسـیار برتـر و فراتـر از ظرفیـت      وره و عصر خاص امکانهاي یک دانسان
ادراکی مسلمانان عصر نزول بوده است.

ثانیا شواهد و قرائن تاریخی بسیاري حکایت دارند که پیامبر عزیز نتوانستند همه آن چـه را  
اختیار همـه قـرار   که در تبیین آیات الهی براي امم اسالمی الزم بود به عموم امت رسانده و در

دلیل این ادعا وجود اختالف فهم و دریافت و حتـی قرائـت قـرآن کـریم در     نیترروشندهند. 
میان صحابه و نزدیکان پیامبر بعد از وفات ایشان است. همچنین وجود بسیاري از آیـات قـرآن   

خورد.به چشم نمیکه در سیره و سنت نبوي تبیین و تفسیري براي آنکریم
قرآن، اختصاص به وجود مقـدس آن حضـرت دارد، مقـام   تنزیلهمانطور که مقامبنابراین 

نیز اینگونه است همانطور که بدون مقام تنزیل، وجود قرآن قابل فرض نیست، بدون مقام تبیین
باشد. همه قداست و عظمت و طهارت و نورانیـت قـرآن   تبیین نیز وجود قرآن قابل فرض نمی
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یگرامـ انه و اصل معرفتی و معنـوي آن در وجـود مقـدس پیـامبر     کریم به همین محتوا و پشتو

تواند راه گشاي بشریت و دسـتور نجـات و   ها میص) است. اگر قرآن در فراز عصرها و نسل(
سعادتمندي او باشد به پشتوانه غناي معنایی بی پایان و فرا عصري و نسلی آنست که در وجود 

اال آنچه که در نـزد ماسـت اگـر بـدون     و؛ستص) محقق ا(مکرمقدسی و باطن ملکوتی نبی 
ع) ایشان به دسـت مـا رسـیده    (معصومص) و جانشینان (امبریپپشتوانه معرفتی و تبیینی که از 

است لحاظ شود، به دالیلی که ذکر شد غیر قابل اعتماد و وثوق است. چنـین دریـافتی چگونـه    
گشـاي و آن را تصحیح نمایـد و راه تواند فراتر از درك عصري ما، فهم ما را جهت بخشیده می

هاي زندگی و شئون آن باشد؟!ما در همه عرصه
توان پذیرفت که پیامبر خاتم از دنیـا بـرود و کتـاب    بدیهی است بنا بر باور به خاتمیت نمی

آسمانی خاتم را بدون تبیین و در واقع به طور ناقص از خود به جا بگذارد، چرا کـه خاتمیـت   
میت دین و شریعت او است. به ناچار خاتمیت مقتضی آنسـت کـه بپـذیریم    پیامبر در گرو خات

ص) به افرادي از امت اسالم که شایستگی تلقی (امبریپعلوم تبیینی و دانش کتابِ خاتم توسط 
منتقل شده است. مسلما این فرد یا افـراد از حیـث ظرفیـت علمـی و     اندداشتهچنین علومی را 

تواند از نوع علوم متعـارف باشـد و درك   نیستند و علوم آنان نمیمعنوي مانند دیگر افراد امت 
که در معرض خطا و محدود به افق -آنان از وحی نیز نباید از طریق استنباط و اجتهاد شخصی

بایستی متحمل وحی و همان علمی شـوند  باشد. از آن جا که این افراد می–فهم عصري است 
ان نیز به مانند پیامبر (ص) بایستی تربیت ویژه و الهـی  که نبی مکرم (ص) متحمل آن بودند این

ها و مسـائل  اي به چنین علمی متناسب با نیازمنديچون امت اسالم در هر دورهو؛داشته باشند
دار مقام تبیین وحـی  بایستی یکی پس از دیگري عهدهخاص خویش محتاج است این افراد می

3الی و محروم نباشد.شوند و هیچگاه امت اسالمی از وجود آنان خ

بنابراین آن چه بایستی محور و مبنا و مناط خاتمیت دانسته شود وجود امام معصـوم (ع) و  
ي کـه همچـون وجـود مقـدس پیـامبر      هـا بالغحجت بالغه الهی بعد از نبی خاتم است. حجت 

ه گرامی (ص)، اوال: قابلیت تحمل وحی کامل را داشته باشد و بتوانـد میـراث دار چنـین ودیعـ    
ص) (اسـالم اي که از میان انبیاء الهی جز رسـول گرامـی   ثقیل و عظیم و گرانباري باشد؛ ودیعه

نتوانست مخاطب و محطّ نزول و محل آن واقع شود. (مقام حفظ وحی و کتاب).

منبع معتبر اهل سنت، روایات مربوط به منزلـت  هاده، بر اساس امامت و مهدویت در مکتب خلفاآقاي عسگري در کتاب -3
.اندآوردهایشان از علوم نبوي و همچنین رسالت تبیینی آن حضرت را علمی ویژه حضرت امیر (ع) و میراث داري
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ثانیا بعد از پیامبر خاتم بتواند جمیع معارف و احکام مورد نیاز و سعادت بخش مردمان هر 

ه عظماي الهی استخراج نموده و همه آنچه مورد نیاز بشر تا پایان حیـات  عصري را از این عطی
مدارج کمال اوست را تبیین نمـوده و بطـور مسـتمر در دسـترس     نیتریعالو تا مرحله نیل به 
مقام تبیین وحی)(بشریت قرار دهد.

توان گفت: ایـن بلـوغ عقلـی و علمـی بشـر نبـود کـه قابلیـت و         از این منظر، بدرستی می
اي متصـل از  ظهـور سلسـله  ایستگی دریافت تمام و کمال وحی را فـراهم آورد بلکـه ایـن    ش

هاي کامل تا قیام قیامت در بسیط زمین بود که چون ظرفیـت وجـودي تحمـل بـار     انسان
تمامی وحی و وحی کامل و نهایی را داشتند، وظیفه حفظ وحی و مواریث نبوي و تبیـین  

ا دیگر نیازي به ارسال انبیاء بعدي براي حفظ و تبیـین و  کتاب خدا را بر عهده گرفتند و لذ
اي که از آغاز آفرینش، انوار تبلیغ وحی باقی نماند و پیامبري پایان پذیرفت. ذوات مقدسه

در هـا آنملکوتی و عرشی وجود آنان در کالبد هستی، تعبیه و به تدبیر الهی زمینه پیدایش 
ه تدریجا فراهم گردید. اصالب شـامخه و ارحـام   عالم خاك مطابق سنن و قوانین عالم ماد

مطهره اولیاء و اوصیا و انبیاء الهی یکی پس از دیگري عهده دار انتقال و استکمال جوهري 
این انوار مقدسه در رحم طبیعت گردیدند تا آنکه در مزاج اتمـی از مـاده ایـن عـالم، در     

مقطعی از تاریخ به بروز و ظهور رسیدند.
شود دقیقا در نقطه مقابـل تلقـی نخسـت (بلـوغ عقلـی بعنـوان منـاط        ه میچه مالحظچنان

خاتمیت) که در متن فلسفه خاتمیت نه تنها امامت دخلی در پدیده خاتمیـت نـدارد کـه حتـی     
تواند سـرّ  نماید، در این تحلیل و تلقی، تنها و تنها امامت است که میمنافی و معارض با آن می

پـذیرد  وري که بدون باور بدان، اساسا باور به خاتمیت شکل نمیخاتمیت را آشکار نماید به ط
و با هیچ مبناي دیگري توجیه پذیر نخواهد بود. اهمیت این تلقی وقتی آشکار خواهد شـد کـه   

بر ادله اثبات ضرورت دائمی دین بدانیم چنین تحلیلی دقیقا بر پایه باور به نبوت و نتایج متفرع
آید و همه کسانی که به نبوت پیامبر گرامـی بـاور داشـته و    میو حداکثري دانستن آن به دست

اي جز اذعان بدان نخواهند داشت.پذیرند چارهخاتمیت را می
هر گاه ضرورت نیاز به انسان کامل بعد از نبی خاتم از حیـث  کهنگارنده بر این باور است 

شـرایطی کـه بـراي درك    فهم قرآن و تفسیر وحی مورد بررسی قرار گیرد و به سازوکار فهم و 
متون وحیانی، الزم است توجه شود، این حقیقت آشکار خواهد شد که اساسا بقـاي دیانـت در   

اجتهـاد معتبـر در گـرو ربـط والیـی بـا       دوره خاتمیت بدون امام قابل فرض نیست و هر گونه



95شمارةفلسفه و کالم-مطالعات اسالمی56
عصـر  و رسدیماین چنین است که دین خاتم، با امامت به اکمال و اتمام 4خازنان وحی است.

و حقیقت فرمایش بلند و گرانبار نبوي در حدیث ثقلین خـود را بـیش از   رسدخاتمیت فرا می
نماید.پیش آشکار می

بجاست در پایان به تعبیر فخیم و ژرف اندیشانه عارف نامی، ابن فارض در قصیدة معروف 
ـ  مینمائاستناد »تائیه« نیـازي از  یکه به روشنی و صراحت وجود مبارك عترت نبوي را مـالك ب

انبیاء الهی دانسته و سرّ خاتمیت را والیت و امامت اهل بیت عصمت و طهارت معرفی نمـوده  
»مهـرین ائـو اوالده الطاهو بعترته استغنت عن الرسل الوري«است: 

صائن الدین ترکه اصفهانی، در شرح این سخن، بـه حـدیث ثقلـین اشـاره داشـته و اذعـان       
ابـن شوند و هـم از اجتهـاد (  نیاز میع)، هم از بعثت رسل بی(ائمه، مردم در متابعت از داردیم

). همچنین سعید الـدین فرغـانی در شـرح تائیـه در ایـن      269الدرر،نظمشرح،یاصفهانترکه
ع) را نیز در تفسیر کالم ابـن فـارض   (تیبخصوص به تفصیل بحث نموده و حتی اسامی اهل 

درمسـلمان عارفـان نظـر اطـالع از يبـرا ؛ 530-529،يالدرارمشارق،یفرغان(5داردبیان می
عرفـان درتیمهدوآموزهی،ارزگانیصادق: ر.كخاتمینبازبعدکاملانسانبهازینخصوص

)96-84،یاسالم
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