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 (ع)بیتری با رویکرد تسلیم در برابر اهلپذیتسلیم عقلی و نقلیمبانی  تحلیل

 

 چکیده

 ،یعیش اندیشهاساس  برآن  که دامنه استشریعت اسالمی  هایترین آموزهمهماز  (ع)انمعصومتسلیم در برابر لزوم 

حلیل مبانی تمستلزم تبیین منطقی آن  و پذیریتسلیم درستشناخت امتداد دارد.  (ع)بیتتسلیم در برابر اهل تا

مبانی از  آگاهی عدمل ایمان، تحصیپذیری و نقش مؤثر آن در نظر به اهمیت تسلیم ی دینی است.موزهاین آ

در  آناز  معقولنا یتصویرو  انجامدمیچون تحمیل اجباری سخن بر مخاطبان  یدرستهای نابرداشت بهتسلیم، 

 . کندمیایجاد مخاطب  ذهن

 .رددگتبیین میو نیز نارسایی عقل بشری )ع( بیتاهلعصمت  بر اساسنی عقلیِ تسلیم مبا پژوهش حاضردر 

 ،امر ایشانصعب و مستصعب بودن و  (ع)معصومانای، وقوع تشابه در کالم رویکرد تقیهآزمون مؤمنان، چنین هم

  رود. میبه شمار  پذیریمبانی نقلی تسلیماز 

کوت و مسکورکورانه پیروی به معنای  ،(ع)بیتاهلدر برابر تسلیم الزام به شود مشخص می ،گذر این جستاررهاز 

ضرورت  ردر برابعقل را است که  مبتنیمتقنی بر مبانی بلکه  ،موضوعات دینی نیستپذیرش گذاشتن عقل در 

 کند.تسلیم متقاعد می

 

 واژگان کلیدی

  .(ع)بیتنقلی، اهل مبانیپذیری، مبانی عقلی، تسلیم 



2 
 

 مقدمه -1

ی در نقش مهماست که به ویژه تفکر شیعی  شریعت اسالمیهای از جمله آموزه ،در برابر پیشوایانتسلیم لزوم 

 ،(ع)ناتسلیم در برابر معصومبدون  دینی بندی به معارفپای ،از منظر روایات شیعی دارد.دین تراز  انسانِتحقق 

 (205: 2، ق1403مجلسی، ؛ 390: 1 ،1362، کلینی).خواهد بود ارزشفاقد 

التَّسْلِيمُ لَهُ »و ( 390: 1، 1362 ،کلینی)« التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ» روایات مربوطهمطابق با  پذیریمقصود از تسلیم

 در )ع(معصومانمعارف صادره از احکام و بدون اکراه پذیرش عبارت از ( 271: 1ق، 1371، برقی) ءٍ جَاءَ بِهِفِي كُلِّ شَيْ 

 یتمامی مراتب وجود انسان در که (376: 6 ،ق1382مازندرانی، ؛ 388: 19، 1388، آملیجوادی)است دینیموضوعات عموم 

؛ 69 :3، ق1415 ،آلوسی؛ 467: 1 ق،1415 ،کاشانیفیض) .شودامری الزم شمرده می ،، عقل و قلباعم از ظاهر و باطن

  (307: 2ق، 1419 کثیر،ابن

بتنی مبر مبانی متقنی  ،الزام به تسلیمبلکه  ،مالزمات نیستعاری از مقدمات و ، امری بسیط و دینی این گزاره

و  یریپذنظر به اهمیت تسلیم .باشدمیمربوطه مبانی شناخت مستلزم  ،آنمعقول و توجیه  درستفهم است که 

را  انانستحمیل اجباری سخن بر چون  یدرستهای نابرداشت، تسلیممبانی  تبیین عدمایمان، نقش مؤثر آن در 

 نابراینب .کردخواهد  ارائه آناز  یممکنناو  معقولنا تصویر ،تسلیم آموزهاعتبار تضعیف  ضمن وداشت خواهد  در پی

 و ندکمتقاعد میتری با سهولت بیشدینی  پذیرش این گزاره دررا مخاطب  ،پذیریتسلیمترسیم چهره حقیقی 

 های نادرست ایجاد خواهد نمود. سد محکمی در برابر برداشت

 شیخ کالمی اندیشة در تعبدی »آموزههای هاترین آنمقاالتی نگاشته شده که مهمپذیری ی تسلیمپیرامون آموزه

دوق دیدگاه شیخ ص)با بررسی تطبیقی «در تشیع گراییو نص گراییعقل»)ماهیت، مبانی و روش فهم( و  «مفید

 (24-5 :1395، الهیحکیم؛ 44- 25: 1396راد، ) و شیخ مفید(

و تحلیل دو های تعبدی پرداخته ی مواجهه با آموزهی شیوهدربارههای موجود دیدگاه بررسیی نخست به مقاله

با سلیم تبه تبیین ماهیت ی دوم کند. مقالهدنبال می دیدگاه شیخ مفیدرویکرد تسلیم و تعقل را با محوریت 

تمسک  هایاولویت پرداخته وتعارض با کارکردهای عقل در  پذیریتسلیمحدود  ترسیمنیز و ی رویکرد معناشناخت

پذیری عقلی و نقلی تسلیم مبانیمهمترین تبیین به  رودر پژوهش پیش دهد.را مورد بررسی قرار میبه عقل و نقل 

 -یذیل با روش توصیف رو پژوهش حاضر، به پرسشاین از .شودمی رداختهپ)ع( بیتبا رویکرد تسلیم در برابر اهل

  پردازد:می تحلیلی

 ؟چیستنداز منظر تفکر شیعی  )ع(بیتتسلیم در برابر اهلمبانی عقلی و نقلی  -

روایات  گاهی جامع بهنبا و سپس  کندرا تبیین میتسلیم  آموزهترین مبانی عقلی مهم ،نوشتارنویسنده در این 

 پردازد.می آنمبانی نقلی  تحلیل، به مربوطه

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/318126/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85_%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
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  پذیریتسلیم مبانی -2

؛ معین، 302: 1تا، بیفارس، )ابنگیرددیگر قرار می یکه اساس چیزاست  بنیان هر چیزی معنایبه  ،در لغت "مبنا"

های معتبر و مستدلّی است گاهها و تکیهفرضپیش مقدمات، مجموعه پذیری عبارت ازمبانی تسلیم (580: 1، 1371

به دو  ،ودشمی گرفتهبه اعتبار منبعی که مبنا از آن مذکور مبانی  است؛ها استوار آن یتسلیم بر پایه یکه آموزه

   :استتقسیم  قابلبخش عقلی و نقلی 

 عقلیمبانی  -2-1

و آید به دست می های عقلیلمستقیماً از عقل و تحلیو مستقالً است که  براهینی مجموعه، مبانی عقلیمنظور از 

 ،ورمذکی انبه مب ارشادنقلی با  مستندات هر چند، دنشومحسوب می یک گزارهاثبات ای برای ، پایهاز نظر عقل

ند که اترین مبانی عقلیمهم عصمت پیشوایان،نارسایی و خطاپذیری عقول بشری و  ها به شمار روند.آنمؤیدی بر 

    .گرددتبیین می هابر اساس آن پذیریتسلیم
 

 عقل بشریفرایند تنارسایی  -2-1-1

قناع در ا ،او در فهم مسائل گوناگونهای درونی انسان و توجه به نواقص در کنار عوامل بیرونی، تکیه بر ظرفیت

ی دربارهینی د پیشوایانتوصیفات متعدد تأثیر بسزایی دارد.  )ع(معصوماننسبت به تسلیم در برابر عقلی انسان 

سی به برخی از دستر لکن ؛(10: 1 ،1362)کلینی، استدر سعادت انسان آن  یکنندهحاکی از نقش تعیین عقل،

رخی ببنابراین عدم امکان تحصیل فهم عقلی نسبت به  عقل خارج است. از عهده ،آنان ینهفتهحقایق و کشف علل 

انسان را  ،تکالیف محتمل از سوی دیگر های فراوان از یک سو و ابهام در عرصهبا وجود تالش ،دینیموضوعات 

، مجلسی)را به ایشان ارجاع دهد خویش مجهوالتو  تسلیم فرود آوردبر عقول آگاه سر کند تا در برامتقاعد می

 نقصان و را بر پایه (ص)مان مبتنی بر راهنمایی نبی معصومرازی لزوم تحصیل ایکه فخرچنان ؛(283 :4، ق1404

تصال ات از نقص به سوی کمال را تنها با کند و تحقق ایمان و حرکعدم کفایت عقل در تحصیل حقایق تعلیل می

 .(128: 10، ق1420،رازیفخر) .شماردبه عقول عاری از خطا ممکن می

ل تحلینیازمند  ،حیات مادی و معنوی به عقول کامله یتبیین محدودیت عقول بشری و ارجاع مسائل پیچیده

یل که موفقیت در تحص داردنیازهای فراوانی  ،رسیدن به کمال مطلوب برای؛ هر انسانی استانسان متنوع نیازهای 

ی، ی، روانچون بعد فطری، عقلابعاد متعددی هماز  ،در گرو پاسخ مناسب به این نیازهاست. این مخلوق الهی ،کمال

مقتضی نیازهای متفاوتی است. ابعاد وجودی  ،بعدهر که  اخالقی برخوردار است جسمی، احساسی، اجتماعی و

نسانی ا و سامان دادن نیازهای گسترده درستراه  شناختپذیرند. تأثیر میدیگر انسان وسعتی ابدی دارند و از یک

در سعادت یا که انواع روابط است نوعان و تأثیراتى روابط با هم ،انسان آغاز و انجاممستلزم شناخت  ،آن مطابق

 نارساییدارد. میبازن را از رسیدن به مطلوب حرکت در این مسیر با موانعی همراه است که انسا. دارندشقاوت او 

  گردد؛ از جمله:ناشی میبرخی عوامل عقل بشر، از 
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 یئناتوانی عقل از درک امور جزأ( 

ن چنی .هاستمفاهیم کلی و روابط بین آنقادر به درک یک سلسله  تنهابه اتفاق همه حکیمان، نیروی عقل، 

ت دینی موضوعا ،یئجزمسائل از جمله زندگی کافی نیست.  درست مسیریات ئبه تنهایی در ترسیم جز ،یشناخت

حق  ،؛ از این روها عاجز استدلیل بر بطالن آن یات و هم از آوردنبرهان بر جزئ عقل انسان هم از اقامه که است

ار برای اصل وجود آفریدگ ،انسان با عقل خویش ،برای مثال .(176: 1387آملی، )جوادیها را ندارد آن داوری درباره

ات صفات و یئخداوند و درک جز جانبهشناخت همهاز  اما ؛و بر ضرورت آن اعتراف دارد کندتصدیق میجهان را 

ها را به کنه صفاتش انسان ولعق»فرماید: می)ع( علیامامکه چنان ؛(333: 1363، صدرالمتألهین)ذات او ناتوان است

 .(155خطبه :ق1414، البالغهنهج)«آگاه نکرده است

اعمال و اعطای پاداش  چون ضرورت محاسبههم، کلیاتی رستاخیز مانندعقل در مورد امور ماورای ماده چنین هم

های کلیات ارزشهمچنین عقل ( 62ق: 1413مفید، )عاجز است.آخرت کیفیت از درک  لیو ،کندمیرا درک و عقاب 

درک حسن و قبح برخی از  ولیظلم را درک کند  قبحِعدل و  حسنِو مسلمات فضایل و رذایل مانند اخالقی 

 حوزهدر . ناتوان استهای اخالقی بایسته مربوط بهکارهای راه ارائههای اخالقی و گذاری مصلحترفتارها و ارزش

ورود اما  ،درک کند از غیر استمدادبدون  راپذیر احکام عقلحکمت برخی تواند عقل می نیز عملی هایدستور

  گنجد.عقل بشر نمی در دایره (احکام فراعقلی)احکام دیگر مؤثر بر وضع برخی استقاللی به مناطات 

تحصیل شناخت  ،هاآندینی و درک مصالح های چنین با فرض پذیرش امکان ورود عقل به بسیاری از گزارههم

در برخی موارد  ،ها در مقام عملبندی آنو اولویتتزاحم بین انواع مصالح و مفاسد های متعارض و گزارهنسبت به 

یست و ن درستپذیر باشد، عقلی استداللباید از لحاظ  یدین یلهأبگوییم هر مس اگرلذا عقل خارج است.  از عهده

 .مسائل دینی، توجیه عقالنی دارندبهتر آن است که گفته شود همه 

 خطاپذیریب( 

عقل در خطا  گرچهاست.  عقل بشریر در نارسایی های مؤثاز جمله زمینه ،های دینیخطاپذیری در فهم آموزه

که تعدد آراء در یک موضوع چنان ؛یابندمىنها همیشه به چنین حقیقتى دست انسان ولی ،نداردراه قطعى هرگز 

 .(47: 1391، آملىجوادى)حاکی از خطاپذیری عقل بشری است ،متضاد و متناقض هستند که در برخی موارد کامالً

کانون  ،هاو غفلت از مدیریت آن کافیناشناخت که متعددی وجود دارد  زیعالوه بر عقل، غرادر وجود هر انسانی 

چنین غفلت و هم .کاهدکارآمدی آن میبا سلب آزادی عمل از عقل، از میزان کند و ادراکات آدمی را مختل می

ف و ضعاست که بسترساز نارسایی  موانعی جملهاز  ،آمیختگی عقل با وهمو در سرشت هر انسان موجود نسیان 

نشیند و امور بدلی را به جای امور دهد. وهم گاهی به جای عقل میسوق میو آن را به سوی خطا  استعقل در 

  .(173: 1387، آملىجوادى) .نشاندحقیقی می

ها تأمین آن هم در نحوهو هم در شناخت  اما ،در تحصیل و هدایت نیازهای متنوع انسان داردنقش مؤثری عقل 

 را انجام خودرسالت تواند نمیلذا به تنهایی  ؛مواجه استهایی لغزش با ،یابیدر از بین بردن موانع دستو هم 
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 انسان را به اقناع عقلی ،معارف دینی و سرگردانی در تکالیف شرعی درستشناخت  ؛ بنابراین عجز در ناحیهدهد

 های عقل بشریآسیب م است در برابر عقول کامله که ازتکیه نمود؛ لذا الزتوان نمیبر خرد صرف  رساند کهمی

امام  ایشان ارجاع دهند. روایت خویش را به، منازعات نآناخاضع گردند و ضمن تسلیم در برابر  ،هستندمصون 

النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ  إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ : »فرمایدمیکه  (ع)سجاد 

 دی بر همین مدعاست.مؤی ،(324: 1،ق1395صدوق،)...يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ
 

 دینی عصمت پیشوایان -2-1-2

نی مبتنی دی تسلیم در برابر پیشوایان که دفاع منطقی از آموزه ترین مسائلی استاز مهم ،عصمت از گناه و اشتباه

: 4تا، بی، فارس)ابنن استمحافظت نمود و به معنای منع کردن ،"عصم" بر آن میسر خواهد بود. عصمت از ماده

معصوم در  ،آن ست که به واسطهلطفی از جانب خدا ،عصمت از دیدگاه شیعه .(403: 12، ق1414منظور، ؛ ابن331

مصونیت پیشوایان  یدایره (325: 3 ،ق1405، سیدمرتضی).پرهیزدمیاز آن با اختیار  ،عین قدرت بر انجام گناه و خطا

سائل مانتقال و تبیین عصمت در عبارت از قدر متیقن  مطابق با حکم عقلدر برابر ایشان  در لزوم تسلیمدینی 

 مربوط به هدایت افراد است.

 وجود دارد؟ )ع(انعصمت و تسلیم در برابر معصوم بین تالزمیمطرح است که چه ذیل پرسش بر این اساس 

 ،ابتدا باید عصمت پیشوایان احراز شود ،مستلزم اثبات برخی مقدمات است؛ به عبارت دیگر ،پرسشپاسخ به این 

 تبیین گردد. (ع)یان عصمت و تسلیم در برابر معصومسپس حکم عقل به مالزمه م

مادام که انسان نسبت به و پذیر است عقلی امکاننها در صورت یافتن براهین متقن ت ،عصمت پیشوایاناحراز 

از جمله د. ایجاد کنتغییری در بینش او نسبت به آن گزاره تواند شواهد نقلی نمی ،عصمت ایشان اقناع عقلی نشود

( 90: 3، ق1405، سیدمرتضی؛ 364تا: بیحلی، )خداوند از هدایت انسان غرض ناپذیریقضبه ن ،براهین عقلی بر عصمت

-طوسی،؛ 1368:41، حلی)امامت یمحال بودن تسلسل در سلسله (179: 1، ق1407، سیدمرتضی)لزوم حفظ شریعت

 اشاره کرد. توانمی (32: ق1402، )حلیاتمام حجت بر بندگانو  (189 :ق1430

 آیه مانندشوند؛ محسوب می گفتهپیشعقلی  بر ادله مؤیدیرد که چنین شواهد معتبر نقلی فراوانی وجود داهم

 :)نساءاألمراولی آیه ،(42: 1368حلی، ؛ 124:بقره) عهد آیه ،(312: 16، ق1417 ،طباطبایی؛ 560: 8، 1372 ،طبرسی)تطهیر

: 18، ق1416، حنبلاحمدبن) حدیث ثقلینو  (391: 4، ق1417 طباطبایی، ؛100: 3، 1372طبرسی، ؛ 364: تابیحلی، ؛ 59

 ( 482: 1تا، بی لبانی،أ ؛114

ی جودر جست ،آن تحصیل گرایش دارد و برایبه کمال  ،و بر اساس تمایل درونیجانسان حقیقت بر این اساس

خویش را در  تالش ،با سنجش مسیرهای موجود لذاآزماید. و الگوهای گوناگونی را می آیدهای گوناگون برمیراه

. دننکانسان را در این فرایند یاری می های عقالنی،عقل و تحلیلگیرد. میبه کارمطمئن و راهنمایی انتخاب مقصد 

عصمت اعتراف به ضرورت با  (16: 1، 1362)کلینی، شوداز آن یاد می «رسول باطنی»این گوهر ارزشمند که با عنوان 

که اگر به عصمت فردی علم  سازداو را متقاعد میالخطا منع و افراد محتمل پیرویرا از  مندخرد، انسان پیشوایان
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ابر تسلیم در بر :توان گفتست. لذا میاوناگزیر از تسلیم تام در برابر اقوال و اعمال صادره از جانب  ،حاصل کند

عصمت را مبنای استدالل عقلی بر صدق تمامی  ،که مالصدراچنان ؛از دستاوردهای عقل انسانی است ،)ع(معصوم

های زهو تشکیک در آموشمارد میمعصوم را ناروا تسلیم در برابر غیرتأکید بر عصمت،  باداند و می معصوممنقوالت 

 .(155: 1، 1383، صدرالمتألهین)داندایشان را جایز نمی

طوسی، )ت در مسائل علمی و عملی جایز استتنها در صورت عصم ،بنابراین اطاعت از یک فرد به صورت مطلق

نسبت به منویات چنین افرادی که با وجود قدرت بر  ،و هر خردمندی( 239: 19، 1388آملی، ؛ جوادی236: 3تا، بی

های نهفته در گردد حتی اگر از علل و حکمتبا رغبت تسلیم می ،کنندآن خودداری می گناه و اشتباه، از انجام

  .(376: 6، ق1382)مازندرانی، تارهای ایشان اطالعی نداشته باشدکلمات و رف

افراد  ،توان نزاع صغروی دانست نه کبروی؛ به عبارت دیگررا می بر مبنای عصمت پذیریتسلیم نزاع در مسأله لذا

باشند  نافهم چرایی تسلیم در برابر معصومبه دنبال بیش از آن که  ،بشر در فرایند تسلیم در برابر پیشوایان

 به طوری که اگر با براهین عقلی نسبت به قوه گیرند؛کار می عصمت بهاصل های عقلی خود را در احراز تالش

 .داردوامی)ع( ها را به تسلیم در برابر معصومناگزیر آن ،عصمت در ایشان متقاعد شوند، همین عقل

ی از آیات اکه مدلول پاره )ع(بیترسید که تسلیم در برابر اهلتوان به این نتیجه می ،گفتهپیشاز مجموع مطالب 

المانه در عگیری خضوع بسترساز شکل ،هاآن درستکه تبیین  تکیه داردهای متقنی به پشتوانه ،روایات استو 

است که سهم  ترین این مبانی، از مهمعصمت ایشان است. آموزه هایفرمانو پیروی محض از  برابر پیشوایان

 رود.       مبانی به شمار می دیگرو اساس  دارد پذیریتسلیم یزیادی در تحقق روحیه

 مبانی نقلی -2-2

ظر اموری است که از ن ،مقصود از مبانی نقلی ؛استمبتنی بر شواهد نقلی متعددی  ،(ع)انتسلیم در برابر معصوم

ار، رفتار ز گفتا برگرفتهعبارت از مسائلی است که  ،منظور از نقلچنین هم. دنآیبه شمار میگزاره یک  اساسنقل، 

تسلیم نقلی  ین مبانیترمهمبه تحلیل  ،گیرد. در ادامهتکالیف انسان قرار می اساسدینی است که  تقریر پیشوایانو 

  شود.پرداخته می

 الهیآزمون  -2-2-1

انسان به تسلیم در برابر از جمله دالیل تکلیف  ،هاسازی در جهت آزمودن افراد و عیارسنجی ایمان آنزمینه

برخی از دینی است.  بندی به دستورهایدر تشخیص پای مطمئناست؛ زیرا امتحان تنها مسیر  (ع)معصومان

برداری مؤمنان صادر تکالیف، فارغ از اشتمال بر مصالح موجود در احکام الهی، صرفاً با هدف سنجش میزان فرمان

آگاهی از بنابراین  (10: 1376، صدوق) ، به همین منظور استدور برخی از آیات و اخبار متشابهکه صچناناند؛ شده

 مونه،برای ن کند.تسلیم را هموار می یمقاصد شارع حکیم در تشریع تکالیف یادشده، مسیر دفاع معقول از آموزه

از اوامر الهی  ویتوان صرف امتحان و تعیین میزان اطاعت به سر بریدن فرزند را می)ع( ابراهیم حضرت تکلیف

 .(153: 17 ،ق1417 )طباطبایی، .وی، کفایت از امتثال تکلیف داردصرف آمادگی  زیراانست؛ د
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 لَكَبيرَة   كانَتْ إِنْ  وَ  عَقِبَيْهِ  عَلى يَنْقَلِبُ مِمَّنْ الرَّسُولَ  يَتَّبِعُ  مَنْ لِنَعْلَمَ  إاِلَّ عَلَيْها كُنْتَ  الَّتي الْقِبْلَةَ  جَعَلْنَا ما وَ﴿ یآیههمچنین 

 (ص)نخست پیامبر بر تشریع حکم قبله زیرا؛ است گفتهپیششاهدی بر مدعای  ،(143:)بقره﴾اللَّهُ هَدَى الَّذينَ عَلَى إاِلَّ 

 .داللت داردبا هدف سنجش تسلیم مؤمنان 

  نیز قابل تبیین است: آیهاین با تکیه بر  ،امتحان مبتنی بر مسأله ،)ع(برابر معصوم چرایی تسلیم در

هَ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّ ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى﴿

 شما که گونههمان به را مؤمنان خداوند، که نبود چنین (179: عمرانآل) ﴾...مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمُِنوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ  يَجْتَبي

 یانم از خداوند ولى کند آگاه غیب، اسرار از را شما خداوند که نبود چنین نیز و. سازد جدا پاک از را ناپاک آنکه مگر واگذارد هستید

 !بیاورید ایمان او رسوالن و خدا به پس برمیگزیند بخواهد را کس هر خود، رسوالن

آزمایش مورد  ،چون هجرت و جهادی تکالیفحد با روز اُ درها پذیری آنو میزان تسلیممومنان ایمان  ،آیه بر اساس

الهی  ثابتحاکی از سنت  ،در ابتدای آیه "ما کان"تعبیر  (62: 3تا، بی ،طوسی؛ 152: 2، ق1419 کثیر،ابن) گرفتقرار 

بلکه با  ،گذاردآیه، خداوند مؤمنان را به خود وانمی اینمطابق  .(425: 16، 1388، آملیجوادی)است افراد در آزمایش 

 .(349: 2، ق1415 ؛ آلوسی،442: 9، ق1420،فخررازی)سازدامتحان از طریق تکالیف دشوار، خبیث را از طیب جدا می

تفکیک خبیث از طیب بدون  برایکارگیری اسباب طبیعی ه های الهی را عبارت از برویکرد ثابت آزمون ،در ادامه

راد با استمداد از علوم غیبی آشکار کردن ایمان اف ،کند. منظور از اطالع از غیباستفاده از علم غیب عنوان می

به افشای باورهای  ،آزمونخداوند در فرایند  بنابراین .(153: 2، ق1419 کثیر،؛ ابن403: 1، ق1415کاشانی، فیض)است

افراد خبیث و پاک را  های بالقوهاز طریق امتحان، ظرفیت بلکه ،کندبر امور غیبی اقدام نمیبا تکیه افراد باطنی 

خداوند  .(445: 1، ق1407 ؛ زمخشری،425: 16، 1388، آملیجوادی)کندو حجت را بر ایشان تمام می رساندمیبه فعلیت 

طالبه منان مؤرسوالن الهی را از متسلیم در برابر پس از اشاره به سنت امتحان و بیان چگونگی آن، ایمان به خود و 

ب بر این مطل ،«فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ »دهد. فاء تفریع در عبارت قرار می یادشدهو این امر را فرع بر امتحان کند می

 یریدگ قرار پاکان راه در تا آورید ایمان رسولش و خدا به باید ،نیست امتحان از داللت دارد که اکنون که گریزى

  .(79: 4، ق1417 )طباطبایی،

ی توان تصویربا تبیین مقاصد گوناگون شارع حکیم در تشریع احکام دینی از جمله امتحان مخاطبان، می لذا

یان بحکمی را با هدف تعبد و امتحان  ،گذارپذیری ارائه کرد؛ زیرا اگر عقل متقاعد شود که قانوناز تسلیممعقول 

قطع سه انگشت زن  توان حکم دیهکه میگذارد؛ چنانو آن را به شارع وامی کندقضاوت اجتناب میکرده، از 

رد توجیه ک امتحان بر اساس ،رغم مخالفت با حکم عقلشتر را علی بیستشتر و چهار انگشت معادل  سیمعادل 

 هاینباید آگاهی از حکمت لزوماً ،)ع(معصومعارف صادره از افراد در برخورد با م ،بدین ترتیب .(87: 1386)علیدوست، 

های موجود در حکمت عمومعینی و ملموس کالم را مبنای پذیرش و عمل به احکام قرار دهند؛ زیرا اشراف بر 

ثیرات آن در های الهی و اذعان به تأپذیرش سنت ثابت آزمون ،احکام برای انسان میسر نیست. بر این اساس

 دارد.می انکار و تکذیب عجوالنه بازوجود انسانی، مؤمنان را از  ههای بالقوشکوفایی ظرفیت
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ادره ی معارف دینی صتنها به محتوا «التسلیمباب»روایات  توجه به این مسأله ضرورت دارد که تسلیم مورد اشاره

توان می کهچنان ؛نیز متعلق تسلیم قرار دارد)ع( تسلیم در برابر شخص معصوم بلکه ،نیستمربوط )ع( از معصوم

در برخی روایات ( 117: 27، ق1409عاملی، )حر«لِأَمْرِنَا شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ»و  (398: 2، 1362)کلینی، « وَ التَّسْلِيمِ لَنَا» تعابیر

وجوب مستقل است  ،نطاعتش واجب است و وجوب اقتدای به وی در دی ،؛ زیرا امامدانست همین امررا ناظر به 

و هم در انقیاد از نفس )ع( ها هم در پذیرش والیت معصومانانسانلذا  .(156: 1390)نجارزادگان،  و موضوعیت دارد

 شوند.ها آزموده میمسائل دینی و ایمان به حقانیت آن

 (ع)بیتاهل حدیث بودن مستصعب و صعب -2-2-2

 در تحلیل آموزهاز جمله موضوعات مهمی است که نقش مبنایی  ،به صعب و مستصعب )ع(بیتاتصاف حدیث اهل

 فهم و تحمل عامه و از دایرهکنند معرفی میرا صعب و مستصعب )ع( بیتحدیث اهلاوانی، دارد. روایات فرتسلیم 

لِيمَةٌ أَوْ أَخْلَاقٌ مُنِيرَةٌ أَوْ قُلُوبٌ سَ إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا صُدُورٌ »دانند؛ مانند افراد خارج می

  (401: 1، 1362)کلینی، «حَسَنَةٌ...

به ( 20: ق1404، صفار؛ 182: 2، ق1403، مجلسی)های مشترکو برخورداری از مضامین و جهتوجود اسناد متعدد 

 چون صحیح، حسن، موثق عناوینیو با  دانستهکه برخی، این روایات را متواتر انجامد؛ چنانتوثیق این روایات می

 (224: 13، ق1406)مجلسی، اندو قوی ستوده

 معناشناسی صعب و مستصعب -2-2-2-1

صاحبش را به زحمت  گریزان واست که از سواری دادن ی دشواری و نیز مرکب نافرمانی در لغت به معن "صعب"

، قرابت معنایی صعبضمن اشتراک با نیز  "مستصعب" (523: 1، ق1414، منظورابن؛ 311: 1، ق1410،فراهیدی)اندازدمی

از نگرش مخاطب در مواجهه با  مستصعب را ناشی برخی دشواری واژه .(253تا: بی ،زمخشری)روشنی با آن دارد

ولی  باشد،دشوار  صعب آن است که ذاتاً  ،دانند و معتقدندو نوعی مبالغه می( 524: 1، ق1414منظور، )ابنسخن

 د:فرمایمی بارهایندر  (ع)امام باقر .(312: 4، ق1406، مجلسی)دانندمیرا دشوار که مردم آن آن استمستصعب 

 (24: ق1404، صفار)بَعْدُ وَ أَمَّا الْمُسْتَصْعَبُ فَهُوَ الَّذِي يَهْرُبُ مِنْهُ إِذَا رَأَى يُرْكَبْ  أَمَّا الصَّعْبُ فَهُوَ الَّذِي لَمْ  

 یزد. گراما مستصعب مرکبی است که با دیدن افراد می ،کسی سواری ندادهصعب یعنی مرکبی که به  

 متعلق صعوبت -2-2-2-2

)کلینی، "حدیث" ،بررسی حجم انبوه روایات مربوطه، حاکی از این است که متعلق صعوبت در برخی از روایات

 .(71: 2، ق1403؛ مجلسی، 407: ق1403)صدوق، عنوان شده است)ع( بیتاهل" امر" ،و در برخی دیگر( 201: 1، 1362

گردیده است. برخی، مضمون این روایات را  گفتهپیشمقصود حقیقی روایات  بیاننظر در موجب اختالف ،امر این

و دشواری کالم ایشان را بر  دانندمی)ع( ناظر بر صعوبت فهم و ناتوانی انسان از اشراف علمی بر سخنان معصومان

برخی  .(3: 7 ،ق1382مازندرانی، ؛ 225: 13 ،ق1406)مجلسی، کنندتأثیرپذیری از وهم تعلیل میهای عقل و نارسایی پایه
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ا به ر گفتهپیشدشواری  ،عنوان گردیده ")ع(بیتاهلامر "ها دیگر با تکیه بر روایاتی که متعلق صعوبت در آن

  .(185: 2، ق1406، مجلسی)انددانستهمربوط )ع( بیتبه شناخت کماالت وجودی اهل ،"لَا يَحْتَمِلُهُ" قرینه

ر متنی متعدد برونمتنی و بن درونبا وجود قرایدهد که نشان می ،یکهر  مستنداتمقایسه دو دیدگاه و بررسی 

ه غالب بلک ،را حدیث به معنای مصطلح دانست گفتهپیش توان متعلق صعوبت در تمامی روایاتنمی ،دیدگاه دوم

شان شوایی و والیت ایبه ویژه شأن پی )ع(،ل انسانی و الهی معصومانبه فضای بر دشواری اعتراف عملی ،این روایات

احتمال در زبان عربی به معنای تحمل کردن و معادل تاب آوردن است نه  زیرا (7: 1394)مسعودی، داللت دارند

توان مطلبی قابل فهم را نپذیرفت و تحمل نکرد و در مقابل مطلبی دشوار فهم عقلی؛ چنانکه میعلمی و دشواری 

 (157: 1ق، 1417بسام،ابن ؛307: 1ق، 1414)رک.عسکری، را فهمید و پذیرفت. 

 فرماید: می ، به جمع دو دیدگاه پرداخته،کافیدر شرح احادیث  (ره)مجلسی عالمه

و بعضها في غوامض علوم المبدأ و المعاد  أحوالهم و معجزاتهمونهم و نوادر و هذه األحاديث أكثرها في غرائب شؤ

 (313: 4، ق1404، مجلسی)ذلك مما تعجز عن إدراكها العقولو عويصات مسائل القضاء و القدر و أمثال 

در برخی  و نیز (ع)بیتجایگاه ممتاز اهل مسأله غالباً ،یادشدهمتعلق صعوبت در احادیث  ،گفتهپیشبر اساس سخن 

 علمی است.  موارد مربوط به مسائل پیچیده

 پیوند مبنایی صعوبت و تسلیم -2-2-2-3

، صعوبت تحصیل علم نسبت به مدلول حقیقی )ع(بیتاهلناپذیری در برابر های مؤثر در تسلیماز جمله زمینه

 :فرمایدمی)ع( امیرمؤمنانهاست. انحصاری آنقوال و دشواری پذیرش برخی شئون برخی ا

بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فَيَطْغَوْا وَ يَكْفُرُوا إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ صَعْبا  شَدِيدا  مَحْمِلُهُ لَوْ حَمَّلْتَهُ الْجِبَالَ  النَّاسَ  يَا حُذَيْفَةُ لَا تُحَدِّثِ » 

  .(78: 2، ق1403 )مجلسی،«...عَجَزَتْ عَنْ حَمْلِه

 لذا دهد.سوق می آن جهل به برخی موضوعات، انسان را به طغیان در برابر محتوا و انکار آورنده ،بر این اساس

احتمالی  مخالفتاو را از هر گونه ، )ع(کالم و امر معصومانتالش در جهت اقناع عقلی انسان نسبت به صعوبت 

 ار یادشدهصعوبت  ،مناز آن روست که انسان مؤ ،این مدعا ؛سازدمیرا هموار  اشپذیریو مسیر تسلیم داردمیباز

آورد؛ لذا در مواجهه با و آن را محصول جایگاه متعالی ایشان به شمار می داندمی)ع( بیتاهلویژگی ممتاز کالم 

گنجایش علمی خویش از درک مسائل،  ضمن محتمل دانستن صعوبت و عدم ،اموری که از پذیرش آن اکراه دارد

اعت از مبنی بر اط «تسلیمالباب»ورزد. بنابراین تأکید بسیاری از روایات اجتناب می ب عجوالنهاز انکار و تکذی

بر  گفتهیشپکردن بر صعوبت غلبهی است و بر این موضوع داللت دارد که ، مبتنی بر این فرایند عقالیپیشوایان

توان نهی عوام از ورود بدون علم به مسائل و نیز نهی مفاد اصلی این روایات را میکه همگان میسر نیست؛ چنان

  .(3: 7 ،ق1382 مازندرانی،)بر عوام دانست یادشدهافشای مسائل خواص از 

ن ای تسلیم را بر مبنای توان چرایی آموزهکه می شدهتوجه  آشکارا ،پیوند تسلیم و صعوبت در برخی از روایاتبه 

 فرماید:می (ص)پیامبر .امر تعلیل و تفسیر کرد
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نِ مْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَاإِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ ا»

وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ ص فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُكُمْ كُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍفَمَا وَرَدَ عَلَيْ

 .(همان) «ى الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍأَنْكَرْتُمُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَ

ای برای تشریح چرایی این امر را مقدمه ،به صعوبت (ع)بیتاتصاف حدیث اهل این روایت، ضمن اشاره به مسأله

حاکی از  .«..ص فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍ»که فاء تفریع در عبارت دهد؛ چنانقرار میپذیری تسلیم

از  ،(ص)دمحممؤمن در مواجهه با حدیث آل تکلیف انسان ،. بر این اساساست گفتهپیشترتب تسلیم بر صعوبت 

باید  ،راه قلبیدر صورت اک تسلیم گردد وباید  ،شناخت داردو به پذیرش آن تمایل  اگر قلباً  :حال خارج نیستدو 

 را به ایشان واگذارد.  شعلم ،)ع(بیتمن ارجاع به خدا، رسول و اهلض
 

  ایتقیه رویکرد -2-2-3

تسلیم در برابر  توان آموزهکه میاست از جمله موضوعات مهمی  ای،دینی در موقعیت تقیه معارفصدور 

ی از دهد بخشنشان می ،پیشوایان نگاهی به تاریخ اسالم و دقت در سیره .آن تبیین کرد را بر پایه )ع(معصومان

اریخی ت اوضاعآگاهی از  ،است. بر این اساس ای صادر گشتهپیرامونی و با رویکرد تقیه اوضاعمتأثر از  ،معارف دینی

موار هتا حدودی را  پیشوایان در برابر، بستر تسلیم های انتقال معارفو محیط صدور معارف و وقوف بر محدودیت

 .سازدمی

فظ حبه معنای « وقایة»و « تقوی»ریشه با و هم« ، اتقاء، یتقیاتقی»، اسم مصدر از تقیه به معنای حذر و ترس

 آسیب محفوظ بمانددفاع از چیزی در برابر چیز دیگر است تا از  و (881: ق1412، اصفهانیراغب)از ضررشیء 

 .(401: 15، ق1414، منظورابن؛ 238: 5، ق1410،فراهیدی)

یای ضرر به دین و دنبه منظور جلوگیری از حق و مخفی نگاه داشتن اعتقاد  پوشاندنبه معنای  ،تقیه در اصطالح

و متناقض  باوری خرافیرا  تقیه هاعتقاد شیعه دربار ،تسناهلبرخی از مفسران  .(137: ق1414)مفید، انسان است

رشیدرضا، )است ت و معاد(ر ردیف توحید، نبو)داصلی از اصول دیندر دیدگاه شیعیان، که تقیه و بر این باورند دانند می

: 7، ق1406، تیمیهابن).نفاق نیستاند که تقیه چیزی جز همغرضانه چنین وانمود کرد ،برخی دیگر (231: 3، 1990

 :در جواب باید گفت .(151

بر آن  کریمآیات قرآنبرخی که  است ییکی از موضوعات ،، اقسام و مالک مشروعیتماهیت تقیه از حیث اوالً 

  ،(106 :نحل؛ 28 :عمرانآل)داللت دارند

؛ دارد مصداقاضطرار  بلکه تنها در موارد ،تمامی موضوعات دینی نیست مربوط بهدائمی و  ،مشروعیت تقیه ثانیاً

 .(259: 1، ق1371، برقی)«لَه اللَّهُ فَقَدْ أَحَلَّه آدَمَ ابْنُ  ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ شَيْ  كُلِ  التَّقِيَّةُ فِي» د:فرمایمی)ع( که امام باقرچنان

که اندران دینی است؛ چنمراقبت از دین و براها و رفت از تنگنابرون جهتتاکتیکی عقلی و شرعی بنابراین تقیه 
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به تقیه را  ،شیعه لذا .(415: 72، ق1403، )مجلسی«وَ الْإِخْوَان التَّقِيَّةِ لِصِيَانَةِ الدِّينِ  اسْتِعْمَالُ »فرماید: می)ع( امام کاظم

 .(274: 2، 1372، طبرسی)داندمی حرامرا  آنبلکه در مواردی  ،ندادجایز نمیطور مطلق 

 ،کندبه آن معتقد است پنهان میدر هر دو، چیزی را که  گرچه انسان .توان تقیه و نفاق را همسان دانستنمی ثالثاً

ایمان خویش حق و ، مؤمنخالف تقیه که اهر به ایمان و پنهان کردن شرک است، بتظ ،دهدرخ می نفاقچه در آن

 .(434: 2تا، بی)طوسی، کندرا کتمان می

نمند با قانو طی برای آن وضع کرده تایکرده و شرا امضاکه اسالم آن را به تقیه ارشاد به حکم عقل است  امر رابعاً

 .ناموس مسلمانان استفاده شود مال وحفظ جان،  وجلوگیری از فساد برای حفظ کیان اسالم،  آن، از تقیهشدن 

وان تجای این پرسش است که چگونه میگردید، ل مختلف بررسی تقیه و جواز آن با دالی اکنون که مسأله       

 را بر مبنای تقیه در معارف دینی تبیین کرد؟ )ع(معصومانتسلیم در برابر 

. هره گرفتب بر وجوه متعدد)ع( معصومانحمل کالم  بردال روایات از  توانمی ،پیوند مبنایی تسلیم و تقیهدر تبیین 

ان سخند که نبر این مطلب داللت دار ،ذکر شده «التسلیمباب»میان روایات در که به صورت مکرر این روایات 

 ،تفاوت افرادمختلف و نیز  هایمکانو  هازمانو مصالح متعدد و ناظر بر در نظر داشتن وجوه با دینی  پیشوایان

حمل کالم برخی از این روایات بر  کنند.گوناگون افاده میهای در موقعیتمعانی متناسبی را صادر گشته و 

 ؛نددار داللتبه صورت مطلق بر وجوه معنایی متعدد )ع( معصومان

نَّكَ بَاطِلٌ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ خِلَافَهُ فَإِ أَوْ نُسِبَ إِلَيْنَا هَذَانَّا أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رِسَالَةٍ وَ لَا تَقُلْ لِمَا بَلَغَكَ عَ» عالْحَسَنِعَنْ أَبِي-

   .(186: 2، ق1403، مجلسی)«لَا تَدْرِي لِمَ قُلْنَا وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَ صِفَةٍ

 :دنراشممیرا تا هفتاد وجه بر گفتهپیشمعنایی وجوه  ،برخی دیگر

ا حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيهِ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيها  حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَ»أَنَّهُ قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِعَنْ أَبِي-

 .(ان)هم «وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْها  لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَجُ

 حاکی از ،روایات اینهاست. فضای حاکم بر مستلزم آگاهی از جهت صدور آن ،گونه روایاتاین درستتبیین 

ی ااحادیث تقیه بر پایه ،گفتهپیشروایات در  مورد اشارهکه اختالفات چنان هاست؛آنای در صدور رویکرد تقیه

: 1، 1362)کلینی، بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ» تعبیر نیز .(117: 27، ق1409، حرعاملی)شده استتعلیل 

 پذیرانه نه از باب عملِبا رویکرد تسلیمیکی از دو روایت مورد اختالف به  اخذجواز از حاکی  ،در برخی روایات ،(66

: ق1430،)استرآبادىای استجواز عمل منطبق بر رویکرد تقیه سو با مسألهبلکه هم ،مطابق با حکم واقعی خداوند

نْ لَنَا مِ» تعبیر استفاده ازچنین هم ین مدعاست.امؤیدی بر  ،در این روایات« وَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ خِلَافَهُ»تعبیر  .(83

اضطرار و  وضعیتدر  روایت دهدنشان می است و معانی مختلفوجوه و توجیه معنای امکان ه ب «الْمَخْرَجُجَمِيعِهَا 

 .ستهاضرورتترین از مهم تقیه، گردیده که صادرها با رعایت برخی از ضرورت

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
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ومان ای در صدور روایات معصاصل رویکرد تقیه ،یابدبر مبنای آن معنا می پذیریضرورت تسلیممقصود از تقیه که 

و  محتملیرش عنصر تقیه به عنوان یک امر عبارت دیگر پذبه ای بودن کالم ایشان. است نه علم به تقیهع 

 آگاهی از تحقق قطعی خواهد بود؛ لذاساز تسلیم در برابر معصوم ع ناپذیر در انتقال معارف دینی زمینهاجتناب

مکلف در این صورت جوازی برای عمل به بلکه مستلزم تسلیم نیست از مصادیق کالم ایشان در برخی  تقیه

معصومان ع مبتنی بر رویکرد احتمالی روایات آگاهی از صدور بر این اساس  نخواهد داشت.ای محتوای روایت تقیه

ها اکراه پذیرش آناز عقل انسان های دینی که دارد که در مواجهه با برخی از آموزهای، مخاطب را بر آن میتقیه

ها به مصالح نهفته در ورای آن ایشانبه ها و با ارجاع علم آنسخن اجتناب ورزد  از انکار و تکذیب عجوالنهدارد 

ر ب ایشان سخناحتمال دارد دارای وجوه متعددی است و کالم معصوم ع مطابق با روایات مذکور زیرا  آگاهی یابد.

  لذا موظف به تسلیم است. شده باشد که مخاطب از آن اطالعی ندارد وجهی صادر

 (و تأویلی )وجه باطنی محکم و متشابه بودن روایات -2-2-4

 هبر پایتسلیم را  چرایی آموزه توانکه میاست از جمله مسائل مهمی  ،)ع(کم و متشابه بودن روایات معصومانمح

بر ، گفتهپیش بندیبه تقسیم اشارهو کرد که ضمن ججستی توان در روایاتمنشأ این مسأله را می .تبیین نمودآن 

 فرماید: می)ع( رضا امام .دارندتأکید به محکمات ضرورت ارجاع متشابهات 

ى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِها  كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْكَما  كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَ»

 .(290: 1، 1378، صدوق) «ا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوامُتَشَابِهَهَ

حکم مکسان نیستند و در دو نوع از لحاظ سطح بیان و کشف مقصود گوینده، ی (ع)احادیث معصومان ،بر این اساس

لم، مانند لوح، ق به ویژه در حقایقیسخنان رمزگونه توان به می ،از جمله روایات متشابه .گیرندقرار میو متشابه 

 .(30: 2 ،ق1417طباطبایی، ) .اشاره کرد. . . ور و حجب، آسمان، بیت معم

 شناسی محکم و متشابهمفهوم -2-2-4-1

 استهرگونه اخالل  فقدان و (249: ق1412، اصفهانیراغب)ی استواربه معن ،"متشابه"در مقابل  "محکم"

و مراد  داردکه معنای راجح  است حدیثی ،محکم در اصطالح .(141: 12، ق1414، منظور؛ ابن66: 3، ق1410فراهیدی،)

  .(284: 1، ق1411)مامقانی، شود فهمیده میبدون قرینه آن از ظاهرش 

: 13، ق1414منظور، ن؛ اب404 :3، ق1410،فراهیدی)برانگیز باشدکه شبهه است شباهتیدر لغت به معنای  "تشابه"

با قرینه، معنای  معنای آن دو یا چند احتمال مساوی داده شود که فقط حدیثی است که در ،حدیث متشابه .(504

 .(284: 1، ق1411، مامقانی)ددگرآن روشن می

ستفاده او  فصاحت و بالغت کالم آنانتوان ناشی از اقتضای طبیعی الفاظ، را می (ع)وقوع تشابه در کالم معصومان

از  ،مخاطبان در فهم معارف دینیآگاهی سطح چنین هم .(101: 1390، زاده)فقهیدانستمجاز در بیان مقصود از 

 عَلَى الْمُتَشَابِهُ مَا اشْتَبَهَ » :دفرمایمی)ع( امام صادق دارد.تشابه تحقق در نقش مؤثری دیگری است که جمله عوامل 
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رو هتری روببا متشابهات کم ،باشد تری داشتهفرد علم بیش هر چه در نتیجه(؛ 162: 1، ق1380)عیاشی، «جَاهِلِه

 .(38: 1379طباطبایی، )متشابه امری نسبی است لذا خواهد بود

بادی مبلکه  ،مربوط دانست سخنهای ذاتی جنبه به توانرا نمی)ع( در روایات معصومانوقوع تشابه  ،بر این اساس

 جستجو کرد. هاآنوجوه بیرونی و عارضی در وقوع تشابه را باید 

 با متشابهات روایی صحیحکیفیت مواجهه  -2-2-4-2

 فهم ،روایاتبرخی  بلکه طبقها نیست استنباط از معنای آنعدم امکان  به معنای ،متشابهات در روایاتوجود 

 (410: 2، ق1403طبرسی، )آیدامری ممکن به شمار می ،ارجاع به محکماتدر صورت تشابه ماحادیث مقصود 

ط استنبا برایتالش بر محکمات و  متشابهات عرضه ،منانمؤ چه وظیفهگر)ع( رسی به معصومدر دوران عدم دست

عقلی مخاطبان و نیز ، مکانی های زمانیبه دلیل محدودیت ،این امر در بسیاری از مواردهاست، مراد حقیقی آن

تعارض میان روایات را  ، انگارهمتشابهات روایی فهمناتوانی از همگان میسر نیست. برای  در تمامی موضوعات،

 داوندخکه چنان گردد، ، انکار و تکذیب روایتناپذیریتواند بسترساز تسلیماین مسأله می ونماید تقویت می

  .(39 :)یونس﴾بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه﴿:فرمایدمی

مؤیدی بر پیوند مبنایی تشابه  (290: 1، 1378صدوق، )«التسلیمباب»در میان روایات روایات دال بر وقوع تشابه  ذکر

 در کالمتشابه وقوع احتمال بر مبتنی  ،در روایات مربوطه به لزوم تسلیم امر دهدنشان میو  استو تسلیم 

کند و قواعد جا که عقل درک میتا آن ،)ع(روایت متشابه از معصومقطعی صدور در صورت  لذااست. )ع( معصومان

 نهرو گ ؛به کار بست ورود و حکومت را ،تقیید، باید اجتهاد کرد و قواعد تخصیص ،دهدمیعربی و اصول فقه اجازه 

و تا  دهندارجاع )ع( معصومحقیقت را به  ،و با تصدیق اجمالی کنند باید سکوتمتشابهات  در برابر ،افراد ناآگاه

  :دفرمایمی)ع( امام صادقکه چنان خودداری کنند؛ بداناز عمل  ،حصول علم در عین ایمان به متشابهات

 .(238 :2، ق1403مجلسی، )ؤْمِنُ بِهِ وَ ال نَعْمَلُ بِهِفَأَمَّا المُحْكَمُ فَنُوْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِينُ وَ أمَّا المُتَشابِهُ فَنُ

  :دفرمایمی)ع( امام صادق لذا؛ است روایات متشابهدرک  ازناتوانی  معلولدر برابر متشابهات تسلیم  لزوم

، فَيَكُونَ قَدْ آمَنَ بِسِرِّنَا وَ عَلَانِيَتِنَاقَوْلُهُمْ  مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا بَلَغَهُ عَنَّا حَدِيثٌ لَمْ يُعْطَ مَعْرِفَتَهُ أَنْ يَقُولَ: الْقَوْلُ 

 .(863: 5، ق1416، بحرانی)

سبت مستمر خویش نبپذیرد وظیفه دارد با تالش ر انسان اصل وقوع تشابه در کالم معصومان ع را اگبر این اساس 

علم پیدا کند علم خویش را مالک عمل قرار اگر به معنای متشابهات . در این فرایند به رفع تشابه از آن اقدام کند

موظف است که  ،روایات متشابهدر صورت ناتوانی از فهم چنین . همی عمل تسلیم خواهد شدو در عرصهدهد می

بخشی از اقوال معصومان ع بنابراین اتصاف باقی بماند. صاحبان امر ارجاع داده و در انتظار تأویل ها را به آنعلم 

فهم ناقص خویشتن را معیار سنجش دارد که بر آن میبه مصادیق عینی آن، انسان مومن را  فارغ از علمبه تشابه 

خن ای برای تکذیب سبهانهناهمگونی مضامین روایی با کارکردهای عقل بشری را و مجرد  ندانستهسخنان ایشان 

.ها تسلیم باشدآنبرابر ی اندیشه و نظر در عرصهدر قرار ندهد و 
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 گیرینتیجه -3

 رو بدین قرارند:پیش پژوهشهای یافته

 ارفمعگوهر عقل در پذیرش  مغفول ماندنو به معنای پیروی کورکورانه )ع( بیتتسلیم در برابر اهلالزام به . 1

  .کندمتقاعد می پذیریاست که عقل را به ضرورت تسلیممبتنی بلکه بر مبانی متقنی  ،دینی نیست

ین عقل انسانی در صورت اذعان به ااست که پذیری تسلیمعقلی  گاهترین تکیهمهم ،مصونیت از گناه و اشتباه. 2

 ایشان است.ناگزیر از انقیاد در برابر معارف صادره از جانب ، )ع(برای معصومان متعالی یمرتبه

که ی است عقلمعتبر مبانی  دیگراز ، کشف مقاصد شارع حکیمخطاپذیری در های عقل بشری و ناتوانیتکیه بر . 3

 کند.متقاعد میتسلیم در برابر عقول مصون از خطا ضرورت انسان صاحب خرد را به 

وبت فهم کالم و منزلت صع، )ع(بیتعروض تشابه بر روایات اهل ،ایتقیه موقعیتدر  )ع(معصوماز صدور کالم . 4

 روند.تسلیم به شمار می ترین مبانی نقلی آموزهاز مهم ،آزمایش افرادو )ع( معصومان

معارف  مربوط به پذیرشتنها نه ،)ع(بیتتسلیم در برابر اهللزوم  :توان گفتمی ،پذیریتسلیمبر اساس مبانی . 5

   .یردگدر برمینیز را  پیشواییتسلیم در برابر شخص امام از جهت برخورداری از مقام بلکه  است، ز ایشانصادره ا
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