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  مقدمه

نظريه شیعه در بحث   تواند با اين براي مجتھدي که از مردم او تقلید مي کنند، مي زنده بودن مجتھد به عنوان يک شرط

ّت از  ، براي ھمیشه به صورت آشکار يا مخفي ھماھنگ دانسته شود که امام»  امامت« ، مي بايد به عنوان يک حج

، نايب او،  وقتي غايب است، حجت خدا اوست اما  زنده است) ع(وقتي امام معصوم . ناحیه خداوند در میان امت باشد

، بايد مجتھد زنده باشد تا بتواند  بنابر اين.باشد ، به عنوان ذيل بر او، برخي از وظايفش را عھده دار مي خاص يا عام

  .اين مساله اي است که مي خواھیم به آن بپردازيم. باشد نیابت از يک امام زنده ولو غايب را داشته 

،  ، و اعم از آن که فقه و اصول شیعه محل بحث باشد يا سني طرح شود و چه در اصول اما اصل بحث تقلید چه در فقه

، يک  چنین روشي. مستفتي بايد به مفتي رجوع کند براي اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان پذيرفتني بوده است که 

قرآن ھم . آيد به حساب مي اي عقاليي ، و اصوال سیره  اسالمي و سنت پذيرفته شده در فرھنگ اسالمي ِروش قديمي

  .در تأيید اين سیره عقاليي تأکید مي کند که اگر نمي دانید از کساني که مي دانند بپرسید

و سپس به امامان و علما براي حل )  ص(، افراد عامي براي دريافت احکام دين به پیامبر  و پس از آن)  ص(پیامبر   از زمان

پديد آمدن مکاتب فقھي شد که اوائل در انحصار برخي از   ھمین امر سبب. اند کرده شان رجوع مي مشکالت فقھي

ّث و عالم شناخته مي  صحابه بود، سپس به مسؤولیت را  شدند، اين  تابعین رسید و بعد از آن کساني که به عنوان محد

اده بود، به مرور تا قرن سوم رو به ازدياد نھ  دانیم اين مکاتب که تعدادش در قرن ھمان گونه که مي. به عھده گرفتند

ـ »  حادثه«، در حد ھمان  بعد از آن نیز، اجتھاد و افتاء در میان اھل سنت. ھفتم در چھار مکتب فقھي محدود گرديد

  .شود، اعم از آن که حکم فقھي بطلبد يا نوعي حکم قضايي و حکومتي ـ باقي ماند عارض مي يعني مسائلي که 

محدود، و دو دھه گذشته در حد   ان سنیان مربوط به يکي دو قرن گذشته به صورتباز شدن مجدد باب اجتھاد در می

  . وسیع است

، اھمیت  ، تحولي که اندکي بعد در اجتھاد و موقعیت پديد آمد يا به عبارتي وضعیتي که بود، توسعه يافت اما در شیعه

در فرھنگ شیعه ، مجتھد . دين در میان مردم بود عنوان نشانه يافتن موقعیت مجتھد و باال رفتن جايگاه و مرتبه او به  

داند، از يک قوه  ، کسي است که عالوه بر آن که علوم يعني نصوص مقدس را مي تنھا يک عالم نیست يک مرجع است

کوشد به يک  ، مي در موارد تعارض. دھد اجتھاد برخوردار است و اين قوه ھمان است که چندين کار متفاوت را انجام مي

مصلحت  در میدان . کند از میان احکام متصور، يک حکم قضايي را صادر کند ، تالش مي در مورد حکم. واحد برسدنظر 

و در جايي که . را بر ديگري مقدم بدارد  کند مصلحت را با تقدس متن مقايسه کند تا بتواند يکي ، تالش مي انديشي

اينھا مناصبي است که به .  دفاع از دين و نفي شبھات است اش يابد، وظیفه اي انتشار مي بیند و شبھه دين لطمه مي

  #.آورد  مقبول العام را به مرجع تبديل کرده و منصب مرجعیت را پديد مي ِ تدريج مجتھد جامع شرايط

، محفوف به قرائن و شرايطي  رسیده شخصیتي که مجتھد در ارتباط با افتاء و فتوا دارد، آن است که آنچه را که او بدان 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

، فتواي ھر مجتھد تا  در اين نگاه.  ، به منزله يک حکم قطعي الھي قرار داده است ست که برداشت وي را از فالن حکما

شخصیت زنده  ھمین مطلب است که از مجتھد يک .   قطعي است ِ، حکم الھي به ادله و قرائن است  وقتي که مستدل

اي از استدالل و فھم و اجتھاد میان  مجموعه ، بلکه  نیستسازد که ديگر نفس علم و واقع نمايي  علمي ـ ديني مي

دھد بلکه سیطره روي  ، صرفا فتواي ديني نمي اصول و فروع و دانايي نسبت به مصالح وغیره است و به ھمین دلیل

  .در جامعه مقلدين دارد  کلیت دين

رسد که  شود، به نوعي زعامت مي يم  ، صاحب نفوذ يا به اصطالح صاحب حکم ، مجتھدي که در میان شیعه بنابرين

مجتھد ديگر يک مفتي ساده نیست بلکه حافظ دين و چھارچوب آن   در اين نگاه.  چیزي نزديک به رھبري امت است

  . است

»  مسأله«، بلکه در حوزه  که نیاز به اجتھاد زنده دارد است»  حادثه«، آن است که نه تنھا در  از آثار ديگر اجتھاد زنده

آنچه مھم . شود آيد و به تدريج دامنه اين اختالفات بیشتر و بیشتر مي ائل پیشین ھم آراء جديدي پديد مييعني مس

کند، ضمن  است باز بودن زمینه اظھار نظرھاي تازه حتي در مسائل کھنه است که انعطاف فقه را بیشتر و بیشتر مي

  .فقه را تھديد کند  چھارچوب آن که ممکن است فاصله بیشتري با سنن پذيرفته شده پیدا کند و

، نبايد  عالوه.  تقلید زنده است ، ابزار مھمي در جھت ايجاد ارتباط میان مردم و مرجع  نپذيرفتن تقلید از مجتھد میت

ھمین امر اگر به . غفلت کرد که توجه مجتھد زنده به مصالح روز، در سیستم تقلید از مجتھد زنده بسیار اھمیت دارد

دور شدن از   تواند زمینه ، اين امر مي تواند فقه را به روزتر کند، ضمن آن که باز بايد گفت گیرد، مي  جامصورت طبیعي ان

  .ھاي اصیل فقھي باشد سنت

   اصطالح مجتھدالزماني در دروه صفوي

ر آغاز دوره ، آن ھم د از آثار مھم طرز فکر فقھي شیعه در زمینه اجتھاد و تقلید و موقعیت مجتھد به عنوان يک زعیم

رفت که نوعا منصب  اصطالح براي فقیه جامع الشرائطي به کار مي اين . ، پديد آمدن اصطالح مجتھد الزماني بود صفوي

براي نمونه . توان مشاھده کرد نمونه ھايي از کاربرد آن را در متون صفوي مي.  شیخ االسالمي يا مالباشي را داشت

ّاب و وکال جھت«:  در باره محقق کرکي گفته شده است که او تعیین فرمودند و مھر توقیع ترتیب   مجتھدالزماني نو

  ) ٣١۴ـ  ٣١٣، صص ١، قاضي احمد، ج  خالصه التواريخ(» .دادند

، از وي به عنوان  ، با به کار بردن اين کلمه نیز در باره شیخ عبدالعال ـ فرزند محقّق کرکي ـ که شاه اسماعیل دوم

  ) ۴١نقاوه االثار، ص (  . رش سلطنت را براي او پھن کندمجتھد برتر خواست تا ف

لقب   محقق خراساني که روزگاري مديد در عصر شاه عباس دوم داراي برترين مناصب ديني اصفھان بود، در فرامین

در فرمان شیخ االسالمي )  ٢۵٢، ص ١، ج  ، فرھنگ و سیاست صفويه در عرصه دين: بنگريد. (مجتھد الزماني داشت

  #:  مه مجلسي ھم آمده استعال

ْف ر ُ ، ھر گونه حکم شرعي که افادت و  صدور عظام و ديوانیان کرام و قضّات اسالم و ساير اھالي شرع انور و حکام ع

، موقوف بر تجويز ديگران ندارند و امري را که مجتھدالزماني مشارالیه متوجه  ، بناي تنفیذ و امضاي آن نموده افاضت پناه

ننمايند و   اي که نزد او فیصله يافته باشد به ديگري مرافعه آن شده باشد، در آن مدخلي و قضیه تحقیق و تشخیص

  )٢٣۶ـ  ٢٣۵، ص ١، ج  ، فرھنگ و سیاست صفويه در عرصه دين. (مرتبه ديگر متوجه تحقیق آن نگردند

، به  مالباشي را داشتھمین تعبیر تا آخرين روزھاي عصرصفوي در باره مال محمد باقر خاتون آبادي که منصب 

  )۵۵٩ص » خاتون آبادي«،  وقايع السنین و االعوام. ( رفت کارمي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

   باال گرفتن مباحث مربوط به اجتھاد و تقلید در دوره صفوي

شد، پیروان آن مکتب تا ، به قعطیت رسیده وفراگیر  ، بحث زنده بودن مجتھد در فقه شیعه از زماني که در مکتب حله

ھاي اندک، آن را به عنوان يک نظريه غالب در فقه  ، ھمچنان بر آن عقیده پابرجا بوده و به رغم مخالفت دوره صفوي

تواند داشته  نمي  اي مرده نظريه»  ال قول للمیت«عبارت قطعي پذيرفته شده میان آنان اين بود که .پذيرفتند شیعه مي

  .باشد

مستقلي در باره آن نوشته  ھاي  ، سبب شد تا رساله ال گرفتن اھمیت اين بحث در آغاز دوره صفوي، با با اين ھمه

ھاي مستقل نخستین را تا  توان سیري از رساله ، مي بر اساس اطالعاتي که شیخ آقا بزرگ در اختیار ما گذارده. شود

  .دست آورد دوره قاجار در اين باره به 

معه شیعه از اعتبار خاصي برخوردار بود؛ اما اين اعتبار باروي کار آمدن دولت صفويه دو اشاره کرديم که مجتھد در جا

بود )  ع(، نايب امام زمان  زيست مجتھد حتي کسي مانند شھید ثاني که در خارج از ايران مي. چندان بلکه بیشتر گرديد

اني نبايد تصور کند که مانند سالطین از کر و حکمش نافذ، گرچه او تأکید داشت که چنین نايب امام زم و به ھمین دلیل 

  )» ٧٩٢.٢:  رسائل الشھید الثاني« ۴٧رساله االقتصاد و االرشاد، ص . (فر برخوردار باشد و زندگیش شاھانه باشد

شود، به صورت يک بحث  توانست بحث از زنده بودن يا میت بودن مجتھدي را که از او تقلید مي اين اعتبار مجتھد، مي

، بیشتر عصر  توان احکام را از روي آثار مجتھدان گذشته اخباري گفتند که مي بعدھا افراد متمايل به گرايش. رآوردمھم د

عمل کند، اما در آستانه  ، به آن احکام  تواند با خواندن کتب حديثي ، به دست آورد، حتي گفتند ھر کسي مي نخست

تواند به صورت يک بحث جدي درآيد و غالبا با  اين بحث مي ست که دولت صفوي که مجتھد جايگاه بااليي دارد، طبیعي ا

  . مجتھد بايد زنده باشد و نه مرده ھمان نگاه سابق که 

، نخستین رساله  ، بسان چند مسأله مھم ديگر مانند نمازجمعه و خراج تئوريسین دولت صفوي) ٩۴٠م (محقق کرکي 

ھاي آن در رساله مستقلي که  نمانده و تنھا برخي از استدالل  مستقل را در اين باره نوشت که مع االسف بر جاي

، درست مانند نماز جمعه که کرکي اولین رساله را نوشت و  اين بار ھم.  باره نوشته آمده است مقدس اردبیلي در اين

ن بار در تأيید نظر ، دومین رساله مستقل در باره تقلید از میت ـ و البته اي در اينجا ھم) ٩۶۵م (دومین را شھید ثاني 

  .  محقق کرکي ـ از آن شھید ثاني است

در باره . (فرستاد اي از آن را براي سید فضل هللا استرآبادي  ، نسخه شھید ثاني رساله مستقل خود را نوشت زماني که 

، ۴العلماء، ج رياض : بنگريد ، وي را جانشین خود کرده  اي بوده و مقدس اردبیلي در مسائل عقلي وي که عالم برجسته

»  براي ما فرستاده  اي که رساله«اي در اين باره نوشت و از رساله شھید به عنوان  وي ھم رساله) ٣۶٣ـ  ٣۶١ص 

  .ياد کرد) ١٧٣۴، و نیز ش ١٧٣٨، ش ٣٩٢، ص ۴، ج  ذريعه(

تقلید از میت  در عدم جواز  اي در تأيید نظر پدرش و فرزند شھید ثاني ھم رساله  معالم االصول  شیخ حسن صاحب

شیخ ) ١٧٣۵، ش ٣٩١، ص ۴، ج  ذريعه. ( کرده است اي از آن را به خط خودش مالحظه  آقا بزرگ نسخه.  نوشت

، ۴ذريعه ج . ( ، ناظر به رساله شیخ حسن نوشته است اي در باره جواز تقلید از میت ، رساله عبداللطیف بن نور الدين

نوشت و ضمن آن   باعنوان التفقه في الدين محاکمة بین الفاضلین  ن بارهاي در اي بعدھا فیض کاشاني رساله) ٣٩٣ص 

مااليطاق خوانده   اي است میان صاحب معالم با عالمي ديگر که عدم جواز تقلید از میت را تکلیف تصريح کرد که محاکمه

  )١۵٣، ص ١٠، ج  ذريعه. (  است

عنوان مشکاة القول السديد في  به کتاب ديگري تحت، بحث مستوفي در اين باره را  گفتني است که صاحب معالم

اين کتاب در اختیار نواده او شیخ علي بوده که با بسیاري از آثار ديگر از بین . ( معني االجتھاد و التقلید ارجاع داده است
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  ) ٣٩۴٨، ش ۶٠، ص ٢١ ، ج ذريعه: بنگريد.  رفته است

  :، عبارتند ازاما افراد ديگري که پس از آن در اين باره نوشتند

  )٣٩٣.۴:  ذريعه) ( ١٠٣٠م (شیخ محمد بن جابر بن عباس عاملي نجفي 

  )٣٩٣.۴  ذريعه) ( ١٠٩٨م (میرزا محمد بن الحسن الشیرواني 

  )٣٩٣.۴:  ذريعه) ( ١١٠۴م (محمد بن حسن حر عاملي 

  . چاپ شده است هسید نعمت هللا الجزائري با عنوان منبع الحیاة في حجیة قول المجتھدين من االموات ک

ّ کل وي رساله) ٣٩٢.۴:  ذريعه) ( ١١٢۴م (سلیمان بن عبدهللا الماحوزي   زمان عن  ّاي ھم با عنوان رسالة في عدم خلو

  )٢٣٧.١۵:  ذريعه(   دارد که مربوط به ھمین بحث است  المجتھد الجامع للشرائط

  )٣٩١.۴:  ذريعه) ( ١٢٠۶م (محمد باقر وحید بھبھاني 

ھفده «، در کتاب  از استاد سید محمدرضا جاللي»  المؤلفات في مسألة تقلید المیت«بنگريد به مقاله . (گرو شماري دي

رساله مستقل در اين باره نامبرده  ٣۵که از  ٧٣ـ  ۵٩صص ) ١٣٧۵،  ، کنگره مقدس اردبیلي قم(»  مقدس اردبیلي رساله 

  .) است

م (مالمحمد امین استرآبادي  باري و تألیف کتاب الفوائد المدنیه ، با ظھور تفکر اخ به ١٠٠٠گفتني است که از سال 

وي اساسا تقسیم عباد را به مجتھد و مقلد زير (  قوت گرفت جريان ضد اجتھاد و تقلید در میان علماي شیعه ) ١٠٣٣

به   د فیض کاشانيو کساني مانن) ١٠٠ص » ١۴٢۴«،  قم(،  الفوائد المدنیه: بنگريد.  سؤال برده و آن را نفي کرده است

که اشاره به مالقات خود با استرآبادي در حرمین دارد و  ١٢، ص  بنگريد به رساله الحق المبین. (سرعت مريد آن گشتند

تاريخچه بحث اجتھاد و تقلید از اين زمان به   طبعا دنبال کردن.)  تفکر او بر وي اثر کرده و وي را ھدايت کرده است  اين که

  #.  اله ما نیستبعد، در حیطه مق

م (بايد اشاره کنیم که نحله اخباري تا اواخر قرن دوازدھم ھجري نیرومند بود، اما با ظھور تفکر وحید بھبھاني   به اجمال

، يعني روزگاري که زان پس جريان اصولي  در قرن سیزدھم ھجري بار ديگر اجتھاد و تقلید زنده شد، به طوري که) ١٢٠۶

کرد و علم اصول به صورت شگرفي فربه و تنومند شد، مباحث اجتھاد و تقلید نیز بیشتر محل غلبه  بر جريان اخباري

نکته مھم آن است که از آن به بعد، مسأله تنھا گسترش علمي بحث اجتھاد و تقلید نبود، بلکه مھم . توجه واقع گرديد

ترو  تر، منسجم ، عمیق میان مقلدان با مجتھدان آن بود که سازمان اجتھاد و تقلید يا به عبارتي سازوکار موجود در ارتباط

توان گفت . تأثیر در آن نبود تر درآمد که البته اوضاع سیاسي عصر قاجاري ھم در جدايي میان حکومت وعلما بي جدي

تر  ھاي عمیق ، ريشه اگر جايگاه مجتھدين در دوره صفوي به استناد حمايت حکومت باال بود، در دوره قاجار اين مطلب

، از حکومت قاجار جدا شد و تقلید از مجتھدِ برتر  ، مرجعیت به عراق انتقال يافت در اين دوره. يني و مردمي پیدا کردد

  .که ساکن نجف بود يا سامرا، به صورت يک اصل درآمد

امر، البته به  اين. نوگرايي آغاز گرديد ھاي  اين عالوه بر آن بود که در نظام فقھي ھم به دلیل تسلط افکار اصولي زمینه

  .شود روزگار مشروطه و پس از آن مربوط مي

. ، دھھا کتاب ويژه در موضوع اجتھاد و تقلید نوشته شد ، از اوائل قرن سیزدھم به اين سوي به لحاظ علمي بايد گفت

اد و تقلید را فھرستي از آثار مستقل مربوط به اجتھ. عالوه بر آن که صدھا کتاب اصولي اين قبیل مباحث را دنبال کردند

، ١، ج  ذريعه. ( است از آنھا اختصاص به تقلید از میت دارد ـ شیخ آقابزرگ طھراني در الذريعه به دست داده  ـ که بخشي

آثار فراوان ديگري در اين .  است» االجتھاد و التقلید«ھا آثاري است که نامش  اين. ١۴٣۶ـ  ١۴١٧ش  ٢٧٣ـ  ٢٧٠ص 
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، قبس االقتدار،  ، مانند العشرة الکامله ز ديگري است و در الذريعه پراکنده استموضوع نگاشته شده که نامش چی

  ...)مشکوه القول السديد، کفايه المستفید و

  ھا در زمینه شرط لزوم زنده بودن مجتھد ترين ديدگاه مروري بر مھم

االسف متن آن برجاي  مع است که ) ٩۴٠م (، رساله محقق کرکي  گذشت که نخستین رساله مستقل در اين باره

البته .  از آن نقل کرده است) ٩٩٣م (که مقدس اردبیلي   ، مطالبي است تنھا اشاراتي که به آن متن داريم.  نمانده است

ّ زمان از مجتھد است  ، که موضوعش وي در اين رساله ، نام صريحي از محقق کرکي ندارد،  رد بر نظريه عدم امکان خلو

مطالبي که وي از اين   کند و محقق رساله ھم در پاورقي اشاره کرده است که مي» شیخنا«اما از وي تعبیر به 

ھفده رساله محقق . ( ، ھمانھاست که محقق کرکي در حواشي خود بر شرايع آورده است نقل کرده» شیخنا«

.  اجماع کرده است ، ادعاي ، در آن جا در باره عدم جواز تقلید از میت محقق کرکي) ١، پاورقي ٧٩، ص  اردبیلي

درباره اين نقل .  موجود است ١۴١٨اي از حاشیه محقق کرکي بر شرايع در کتابخانه مدرسه فیضیه به شماره  نسخه(

  )٨، ص )١۴١٩،  قم(،  ، وحید بھبھاني الرسائل الفقھیه: نگاه کنید

  : ، سه دلیل است ھاي کرکي در باره عدم جواز تقلید از میت ترين استدالل مھم

  .رود ت آن که با مرگ مجتھد،، اعتبار شرعي قول او از میان مينخس

اين نیست که ضد آن حکم   کند، معنايش ، داليل ظني است آن گونه که وقتي آنھا را اثبات مي دوم آن که داليل فقیه

اين ظن به  ، روشن است که حجیت آنھا وقتي است که گیري نتیجه  با چنین داليل ظني و اين گونه.  حتما ممتنع است

  #.رود اما وقتي او مرد، اين حالت از میان مي. مجتھد باشد  درستي در ذھن

، زيرا تقلید از اعلم و اورع  است سوم آن که اگر کسي عمل به قول میت را تجويز کند، در زمان ما چنین چیزي ممتنع

  )٧٩، ص  الهھفده رس. ( گذشتگان امري ناممکن است واجب است و شناخت چنین امري نسبت به 

ّل نیز بحثي را در باره اجتھاد و تقلید مطرح کرده و با اشاره   ، در شرح الفیه کرکي به اين که عبارت شھید با  شھید او

که در کتابھاي اصولي و   فان ذلک مذھب اصحابنا االمامیة قاطبة: گويد ظرافت اشاره به شرط حي در مجتھد دارد مي

با اشاره به   ھمچنین در رساله کوتاه طريق استنباط االحکام) ١٧۵، ص ٣، ج  سائل الکرکير. (اند فقھي خود آن را آورده

ع علیه علماست بدون اجتھاد قابل پیروي است  َ م ْ ج ُ لیس ھومحل ]اين که احکام منصوص در قرآن و سنت و آنچه که م

ت ـ و غالب آنھا در مختلف عالمه آمده ـ ، اما در احکامي که میان مجتھدان اختالف اس[الفتوي المحتاج الیه الي التقلید

نیز عامي بايد به مفتي رجوع کند »  حوادث«ھمین طور در .  جايز نیست  تقلید الزم است و اين تقلید ھم از مجتھد میت

  )۵٠ـ  ۴٩، ص ٢، ج  رسائل الکرکي. (شود ، نه حقیقتا و نه مجازا، مفتي اطالق نمي و به مجتھد میت

ّ زمان از مجتھد را در صورتي قابل طرح ميقول ب  مقدس اردبیلي تقلید از میت جايز نباشد، در   داند که ه عدم جواز خلو

گفتني .  حالي که وي معتقد است چنین تقلیدي جايز است و به اين ترتیب مطالب محقق کرکي را نقد کرده است

احد تستري چاپ شده که تاريخ کتابت آن در ، از عبدالو اي به صورت تعلیقه بر آن ، رساله است که در ادامه رساله وي

، وي ادله محقق کرکي را درعدم  بر اساس رساله موجود از مقدس) ٩۴ـ  ٨٧، صص  ھفده رساله. ( است ١١١٧سال 

خواھد  يک رساله مستقل مي  با اشاره به اين که اين مسأله  کند، اما خود در مجمع الفائده جواز تقلید از میت رد مي

  ) ۵۴٩، ص ٧، ج  مجمع الفائده و البرھان. ( بیشتر علماست  ، مذھب م جواز تقلید میت به طور مطلقعد: گويد مي

، متن کوتاه اما قابل توجه ديگري در قالب اجازه از شیخ ابراھیم قطیفي در  از دوره نخست صفوي و پیش از شھید ثاني

از سوي قطیفي براي سید جمال الدين بن نورهللا  ٩۴۴ در سال  اين اجازه.  باره روا نبودن تقلید از میت در دست است

وي در اين اجازه با ستايش .  بن سید شمس الدين محمد شاه تستري ـ جد قاضي نورهللا تستري ـ نوشته شده است
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وقتي تمام شده . را بر وي قرائت کند گويد که وي از او خواسته است تا کتاب ارشاد االذھان  ، مي از سید جمال الدين

اجازه اگر مربوط به آثار حديثي : گويد اين اجازه پس از توضیحاتي مي  قطیفي در مقدمه.  اي از وي خواسته است اجازه

اما اگر از کتب فقھي و ...ھا ندارد ، ثابت است و زنده و مرده بودن مجیز دخلي در صحت و فساد آن باشد، طبعا احاديث

مع  ْ ج ُ ھاي نامتعارفي در آنھا  البته مسائلي ھم که خالف. علیه ايرادي نداردفتاوي باشد، باز ھم در مسائل فقھي م

اما اگر فتاوي محل اختالف بود، مجاز و ديگران تا وقتي که .... ھا مالحظه شود اجماعي ، بايد در ھمین مجموعه  ھست

ّت ال تواند ب ، نمي توانند به آنھا عمل کنند؛ اما وقتي مرد، من حیث فتوايي مجتھد زنده است مي ه آن عمل کند الن المی

، حتي اگر مجتھد باشد، کما اين که عالمه در   تقلیده ّ، واليحل ، الن المیت ال قول له حکم لفتواه في العمل بالنسبة الیه

  . کرده است ارشاد و جز آن به آن تصريح 

ّ اين مطلب که تقلید از میت در اين قبیل مسائل  ّ : گويد الفي جايز نیست مياخت شیخ ابراھیم قطیفي در شرح سر سر

مل نگذاشتن آنھاست  روشن در اين نکته ْ ھ ُ به اين معني که اجتھاد، سبب ]، مراعات قرآن و حديث و دقّتدر آن دو و م

به قرآن و سنت ھمیشه زنده بماند نه آن که افراد صرفا متکي به فتاوي گذشتگان بمانند و انصافا   شود تا مراجعه مي

، حتي اگر در  بسا کسي که متأخر است# .، جايز الخطا ھستند زيرا افراد غیر معصوم[  ر پرمعناستاي بسیا اين نکته

اند، مانند آن که برخي از ادله فاسد را اصالح کند يا  آنھا نفھمیده  علم و فھم ھمپاي گذشتگان نباشد، چیزي بفھمد که

قابل اعتماد   اگر قول مجتھد به طور مطلق. اند نیافتهمطالب به چیزي برسد که ديگران به آن دست   بندي میان در جمع

و . در کار نخواھد بود)  ص(کتاب خدا و سنت پیامبر   در آيات[ معاودة النظر]باشد، در آن صورت انگیزه الزم براي بازنگري 

اصالتا درست و روا ، چیزي نیست که  ، اجتھاد در مذھب شیعه به عالوه: افزايد مي وي .  ذلک من أعظم المفاسد الدينیة

در اين .  فتواي ايشان است باشد، بلکه ضرورتي است که ناشي از غیبت امام معصوم و عدم امکان دسترسي به 

، حق  ادلّه قرآني و احاديث نبوي و ديگر ابزار اجتھاد است  ، به مجتھد اجازه داده شده است تا وقتي که مراقب شرايط

  .، رجوع به آن فرد ديگر در مسائل اختالفي واجب خواھد بود ي به جاي او نشستاما وقتي مرد و ديگر. اجتھاد دارد

، اگر روزگاري پیش آمد که زمان خالي از مجتھد گرديد، اجازه استناد به فتاوي میت وجود دارد، با تأکید بر اين که در  بله

ب است تا در تحصیل اجتھاد بکوشند، گرچه ، آنان که استعداد دارند، واج ھا، از شب و روز، بر ھمه بندگان تمامي زمان

عینیت پیدا  ، زيرا پس از آن که واجب کفايي شد ـ اگر من به الکفايه نیامد ـ بر ھمه  بودن ـ بعید است  اين ـ عیني

کند، اين که از مجتھدي نقل کند يا از عادلي  ھمین طور نقل از میت براي کسي که در اين طريق حرکت مي. کند مي

روشن است که اجتھاد ھم مقول به تشکیک است و بر اساس رويه  مجتھدي در حال حیاتش گرفته و البته  که او از

ّي بردار ھم ھست پذيرفته شده میان اصولیین   )١٢٢ـ  ١٢١، صص ١٠٨بحار االنوار، ج . ( ، تجز

ر اصل استنباط از قرآن و رسد کسي با اين وضوح و روشني به ابعاد معرفتي لزوم تقلید از مجتھد زنده د به نظر نمي

  .سنت توجه کرده باشد

   مفھوم مجتھد و اجتھاد در انديشه شھید ثاني

َع ـ خطّه ب ُ ، جداي از داشتن خانداني  وي. ، آن ھم اصیل برآمد اي شیعي شھید ثاني از خطّه جبل عامل ـ روستاي ج

، با  به عالوه. بھره وافي برده بودنداي داشت که از مکتب حله  ، استادان برجسته دار در تشیع عريق و ريشه

ھاي فراوانش به عراق واستانبول و نقاط ديگر، از دانش و تجربه فراوان آن نواحي و نیز عالمان مشھور سني  مسافرت

ختم شد، بیشتر در بعلبک و جنوب  ٩۶۵در سالھاي پاياني عمر که به شھادتش در سال . مند شد در آن وقت بھره 

، به ھدايت آنان و نیز تألیف آثار  و به عنوان يک مجتھد مسلّم و معتبر و قابل احترام میان مردم لبنان سکونت داشت

در  ٩۵٣شرح حال خود نوشت وي که رخدادھاي زندگیش را تا سال . مشغول بود علمي متعدد و تربیت شاگردان 
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، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. (ددھ ھاي وي را به خوبي شرح مي گیرد، مسائل دوران تحصیل و نیز مسافرت برمي

خمسه آغاز کرده و  کند که در آنجا تدريس فقه را بر اساس مذاھب  وي پس از رسیدن به بعلبک اشاره مي) ٨٨٣ـ  ٨۶٣

گويد، من در اين  العودي که اين ايام با شھید بوده مي ابن.  با رفق و مدارا به زندگي میان مردم اين شھر پرداخته است

فتي کل فرقة بما يوافق مذھبھا، و  و ھو في أعلي مقام و مرجع االنام و مالذ الخاص و العام«وي بودم دوره با  ُ ، و م

ّس في المذاھب کتبھا، وکان في المسجد االعظم بھا درس مضافا الي ما ذکر و صار أھل البلد کلّھم في انقیاده و  يدر

، مرجعیت عامه به دست آورده و مردم اين  رتیب وي در اين دورهبدين ت) ١٨٢، ص ٢الدر المنثور، ج . (» من وراء مراده

شیخنا و «کرده از وي با تعبیر   عالمي که فتاوي وي را شفاھا در اين دوره جمع آوري. اند شھر نیز کامال مطیع وي بوده

ّدنا االمام «ي به عنوان در جاي ديگري ھم از و) ١١٨٩، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. ( ياد کرده است» امامنا و سی

  ) ۵٧٧، ص ١، ج  رسائل الشھید الثاني. ( از او ياد شده است»  العالّمة

ّت محلّي داشته و نفوذ میان مردم و  تا اينجا مي توان دريافت که شھید در ديار خود، دست کم موقعیتي در حد مرجعی

  . انقیاد آنان را نسبت به مجتھد تجربه کرده است

ّل نوشته نوشتهشھید ثاني در مجموع  ھاي مکتب  شد، ھمچنان بر آموزه  ھاي خود که عمدتا در پیروي از آراي شھید او

ّل تأکید مي ،  ، بر اساس برخي از مستنداتي که وي در رسائل خويش آورده حال  در عین. ورزيد حلّه از طريق شھید او

ديگري ھم بھره برده   د و تقلید، از واسطهآيد که وي در مباحث مورد نظر ما، از جمله بحث اجتھا چنین به دست مي

است که کتابي با عنوان کاشفة الحال عن احوال ) ٩٠١و زنده در  ٨٣٨متولد (جمھور احسائي  است و آن ابن ابي

، گرچه  نگاشته و شھید ثاني از آن تأثیر پذيرفته) ١۴١۶،  ، مؤسسه ام القري ، قم تحقیق احمد الکناني(  االستدالل

، ص  کاشفه الحال(  نمونه آن باور احسايي به نیاز به علم کالم. توانسته بپذيرد ھاي وي را نمي ي از ديدگاهآشکارا برخ

،  احسايي نیز که شیفته آثار مکتب حله است.  و مطالبي است که شھید ثاني در رد آن ديدگاه گفته است) ٨۵ـ  ٨۴

اي  استدالل وي ھمان ادله.  ، جايز نیست از مردن مفتي عمل به فتاوا بعد گرچه عاليق عرفاني دارد، معتقد است که

براي افزايش تجربه  وي نگارش آثار فقھي را توسط پیشینیان فقط .  است که درآثار اصولي مکتب حله آمده است

، ص  لحالکاشفه ا. (داند مي»  الحوادث الواقعه«داند واالّ اجتھاد را در ھر زمان الزم دانسته و آن را حالّل  اجتھادي مي

، از مسائل پذيرفته شده در میان مجتھدان شیعه بوده و قید  ، در اين وقت عدم جواز تقلید از مجتھد زنده) ٩٨ـ  ٩٧

  .بر اين باور ھستند شده که تقريبا ھمه متأخران  مي

نايب امام زمان  بايست ازمجتھد که به عنوان ، قدرت مجتھدان قابل توجه بود و مردم به عنوان مقلّد مي در مکتب حلّه

طبعا مفھوم اجتھاد و تقلید در اين .  کامال به اين جھات توجه داشت شھید ثاني . کردند شد، پیروي مي شناخته مي)  ع(

، نشانگر آن است که در ذھن وي نیز  خاصي داشت و اين که وي در آثار متعدد خود به آن پرداخته نگرش جايگاه 

، ھمان ايده مکتب حله را مورد تأکید قرار  شھید در باره عدم جواز تقلید ازمیت.  تاي داشته اس جايگاه ويژه» مجتھد«

، نقش  اين ايده ھمان گونه که گذشت.  بنامي مانند محقق کرکي ھمراه است داده و در اين زمینه با ديگر مجتھدان 

به دست نايبان امام زمان   ديني آنان توجھي در ايجاد پیوند میان مقلدان با مجتھدان زنده و سپردن سامان زندگي قابل 

  . داشته است)  ع(

، شھید در رساله االقتصاد و االرشاد که  جداي از آنچه شھید در رساله مستقل خود در عدم جواز تقلید از میت آورده

أمل و تفکر در اجتھاد ت.  باز ھم درباره اجتھاد سخن گفته است  ھاي خود را در زمینه مسائل مھم ارائه کرده خالصه ايده

فکري و  مجتھد ھم کسي است که اين قوه .   شرعي به احکام فرعي است ّدست آوردن ظن ادله شرعي براي به 

، اما نکته بديع آن که وي از  سابق است احکام و شرايط اجتھاد در ادامه آمده که ھمان کلیات . ملکه استدالل را دارد
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، زيرا زحمت جمع آوري اخبار و  تر از گذشته است اجتھاد در روزگار ما سھل:  ، آن است که آورده)  در ذکري(شھید اول 

، حتما از  عبارتي که شھید نقل کرده. ۴٩، ص ١، ج  ذکري الشیعه: بنگريد. (اند اقوال و جرح و تعديل را گذشتگان کشیده

اين شاھد بر استفاده شھید .  ست، مطلبي قريب به آن ا گرفته در حالي که آنچه در ذکري آمده ١٣٧، ص  کاشفة الحال

و در زمان ما، از زمان : افزايد آنگاه شھید ثاني مي.)  جمھور احسايي در مباحث اجتھاد و تقلید است از کتاب ابن ابي

. اند ، زيرا شھید اول و ديگران زحمت زيادي در تنقیح و تھذيب و راه اجتھاد کشیده شھید اول ھم اجتھاد آسان تر است

  )٧٧٢، ص ٢، ج  شھید الثانيرسائل ال(

ّي در اجتھاد و جواز آن  سخن گفته و باب پنجم مباحث اجتھاد را به بیان کیفیت استدالل  شھید در ادامه در باره تجز

کثرت فتاوي   ، در غايت سھولت است و دلیل آن حاصل اين بیان آن است که اجتھاد در میان شیعه.  اختصاص داده است

 بیان شده در فرمايشات آنان ـ مانند  ِاست که بر اساس قواعد عقلي و کلّي)  ع(ز امامان و احکام روايت شده ا

  .توان استنباط و اجتھاد کرد استصحاب و برائت ـ مي

، مجتھدي  کند، مفتي مي ؛ مجتھد کسي است که استدالل بر احکام شرعي اما فرق میان مجتھد و مفتي و قاضي

کند و قاضي ھم ھمان مجتھد است که فیصله دعاوي  فتي اعالم و بیان مياست که ھمان مطالب را براي مست

  .دھد مي

ّ زمان از مجتھد ممکن است يا نه ّ زمان از مجتھد است اما اين که آيا خلو ، چیزي که  ، شھید قائل به عدم جواز خلو

، يکي  اين بحث. آيد ز میت پیش ميچون اگر مجتھد نباشد به ناچار بحث تقلید ا. مالزمه با عدم جواز تقلید از میت دارد

از جمله . (  ھايي ھم در آن دارد، گرچه پیش از وي مفصل بحث شده است که شھید تازه  ھاي حساس است از بحث

  )١۴٨، ص  کاشفة الحال: بنگريد

کلفین وي در ابتداي رساله ياد شده به توجیه نیاز شريعت در ھر زمان به يک حافظ و ناصر در تبلیغ احکام براي م

ھمین نیاز است که : گويد شھید مي.  در ھر زمان است»  حجت«اين استداللي مشابه استدالل لزوم وجود. پردازد مي

، سبب غیبت آن  مصلحت الھي. شد)  ع(و امام بفرستد تا آن که کار منتھي به امام زمان  سبب شد خداوند نبي 

ّاب خاصه  ّوسط «ن او و مردم باشد اي معین کرد که واسطه میا حضرت شد، اما نو بینه و بین الرعايا في تبلیغ  للت

ّال خود   ديگر نیست ِ،اما به معناي نفي وظايف ، تنھا تبلیغ است در اينجا آنچه در ذھن شھید است. » الحکم ، چرا که او

اختصاص  اوت که، ثانیا از وظیفه قض وي در آغاز ھمین رساله در کنار عبادات و معامالت از قسم سیاسات صحبت کرده

، ناچاريم  و نايب خاص ھم نیست  اکنون که در غیبت امام ھستیم: دھد وي ادامه مي.  به مجتھد دارد بحث کرده است

کنند، در غیر اين صورت اوضاع احکام شرعي  از داشتن فرد عارف عادل ظاھر که مردم در احکام شرعي به او مراجعه 

، بقاي علم بدون عالم ناممکن و بقاي حکمت بدون حکیم  در واقع. شود ريزد و احکام الھي تعطیل مي در ھم مي

الحادثة  ، نبايد مقلد باشد، براي اين که مردم در مسائل جديد، االحکام  که محل رجوع ماست اين شخص.  نامعقول است

خواھند و حکم و  مي«  قاضي«مردم مفتي وحاکم . ، نیازمند به او ھستند که ھیچ کس پیش از آن طرح نکرده  المتجددة

جمھور احسايي به نقل از کتاب کاشفة  در اينجا مطلبي را از ابن ابي  وي.  افتاء براي مقلد به اجماع علما جايز نیست

  )٧٨١ـ  ٧٧٩، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. ( است الحال او نقل کرده

در اينجا به مناسبت باز .  اي مجتھد ضروري استبحث ديگر او در باب اجتھاد، ياد از علومي است که فراگیري آنھا بر

وي با . آيد که آن زمان عنواني کلي براي مسائلي از رياضیات و طبیعیات و الھیات بود پیش مي  بحث از دانش کالم

در  اجتھاد بر ايماني به اندازه آنچه که. ترديدي نیست که ايمان توقفي بر اين امور ندارد: گويد مطلب مي  اشاره به اين

دھد و آن اين که آيا واقعا  نکته ديگري توجه مي  اما بالفاصله شھید به. ، توقف دارد نه بیشتر درستي نماز معتبر است
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َفْع«، يا آن که رسالتش شامل  شرعي است وظیفه مجتھد فقط بیان چند حکم  َه ُد ب ُ  المعاندين و دفع اعتراضات  ِ ش

مطلب بحث ديگري است و ما در اينجا فقط از اجتھاد مصطلح بحث آن : گويد شود؟ وي مي مي ھم»  المخالفین

بسیاري از مباحث آن : نويسد اعتراض کرده مي  وي حتي به دانش اصول فقه و تورم بیش از حد آن ھم.  کنیم مي

ص االقتصاد و االرشاد، « ٧٨۵، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني). ( فکثیر من مسائله الطائل تحته(فايده است  بي

٣٩«(#  

وي سپس به بیان تعريف و . ترکند ، آن را آسان کوشد تا راه مجتھد شدن را ھموار کرده آنچه ھست اين که شھید مي

، چیزي که روزانه مکرر در زندگي افراد  ، اين معناي تقلید است» قبول قول ديگري به طورمطلق«: پردازد مفھوم تقلید مي

، تنھا فقھاي حلب بودند که  دھد که از میان فقھاي شیعه د توضیح ميشھی. دھد انساني درمسائل مختلف رخ مي

مقلّد، خود مجتھد نباشد، : چندين شرط دارد  جواز تقلید ھم. دانستند اجتھاد را براي ھمه به طور عیني واجب مي

اشد، مستقیم مسأله داشته باشد، عادل باشد، زنده باشد، اعلم و اورع ب  کند، قولي در آن مجتھدي که انتخاب مي

مشکل آن است که فھم فتاوي علما از عبارات آنھا دشوارتر از . شود يا بتوان به کتابتش اعتماد کرد  فتوايش شنیده

شھید در اين جا ) ٧٨٩ـ  ٧٨٨، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. ( فھم احکام دين از منابع اصلي آن کتاب و سنت است

اينھا مطالبي است که . کند و به اختصار ادله قائلین به آن را شرح داده نقدمي کند باز بحث تقلید از میت را آغاز مي

  . ھستند شنیدني است)  ع(اما موعظه او براي مجتھدين که نايب امام زمان .  مفصل آنھا در رساله شھید آمده است

شرف و نسب و جاه وجاللي قائل   دنیا، براي خود ِ ، بايد ھمانند سالطین است)  ع(مجتھد نپندارد چون نايب امام زمان 

ّر فاسدي است که پايه براي اين که اگر يک برده ھم مجتھد شد . اي در شريعت ندارد باشد، زيرا اين قیاس باطل و تصو

چنین است اگر . مواليش کند، مواليش بايد فتواي او را در احکام شرعي بپذيرد و ھمچنان برده بود و بايست خدمت 

مان طور که سلطان بايد شھادت کسي که ھالل ماه را ديده بپذيرد، حتي اگرشاھد از درست ھ. سلطان باشد

، داللت بر شرف و برتري او  ، متابعت از مجتھد در احکام شرعي بدين ترتیب. فقیرترين مردمان و کوچکترين آنھا باشد

ر باطل است که سبب شده ھر کسي که مدعي اجتھاد است.  نیست ّ   ّ، متھم به حب يگران، از سوي د ھمین تصو

ّم خواھي بر عام وخاص بشود و پیرويش براي افراد مشکل پسند، دشوار باشد و انقیاد مردم نسبت به او   رياست و تقد

، احکام را تعطیل و اسالم را از  بندد، احوال بندگان خدا را مختل کرده اين چیزي است که باب اجتھاد را مي. سخت شود

  )»٧٩٣االقتصاد و االرشاد، ص « ٧٩٣ـ  ٧٩٢، ص ٢، ج  شھید الثانيرسائل ال. (برد بین مي

، تأکید داريم که شھید ثاني که سخت  پیش از آن که باز به سراغ رساله شھید در باره عدم جواز تقلید از میت برويم

ترتیب میان  و بدين) ١١٨٠، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني(نامید  شیفته شھید اول بود، وي خاتمة المجتھدين مي

  .ديد زمان شھید اول تا زمان خود را خالي از اجتھاد واقعي مي

دھد، به آداب  وتربیت اسالمي را شرح مي خود را که در آن نظام تعلیم ) ٩۵۴تألیف در (شھید باب دوم کتاب منیة المريد 

وي به .  ، چیزي نگفته است لميھاي ع جز کلیات آن ھم بدون قیل و قال  فتوا و مفتي و مستفتي اختصاص داده اما به

، روش پاسخ گويي به استفتاءات و نیز اخالق استفتاء را مورد  اجمال از شرايط علمي و اخالقي مفتي سخن گفته

کرده و با اشاره به اينکه غالب سنیان به آن   در اين بحث اشارتي به ھم بحث تقلید میت.  بحث قرار داده است

.  ما، به ويژه متأخرين ـ که ھمان مکتب حله به بعد است ـ عدم جواز است  بین اصحابگويد که مشھور  معتقدند، مي

تمھید القواعد، : بحث وي را در باره برخي ديگر از تفريعات مربوط به اجتھاد و تقلید بنگريد در. ٣٠۵منیه المريد، ص (

  )٣٢٣ـ  ٣١۵، ص )١۴١۶،  قم(

   نشناسي آنا ، علماي عجم و نقد دين شھید ثاني
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، اما به ايران نیامد؛  زيست مي شھید ثاني به رغم آن که در يک دوره حساسي به لحاظ نیرو گرفتن شیعیان در ايران 

اين که وي چه . بلکه به عکس مدت ھاي مديد در استانبول و ديگر شھرھاي سني و در کنار علماي آن ديار بسر برد

، اما ھرچه  ايم نیافته زيرا دست کم تاکنون اشارتي از وي در اين باره  ، دانیم ، درست نمي صفوي داشته تصوري از ايران 

دانست و از آمدن بسیاري ازعلماي عاملي در دوره طھماسب به ايران خبر  ، او موضع محقق کرکي را مي ھست

و ھمراه او بود، ترين آنھا شیخ حسین بن عبدالصمد بود و نه تنھا شاگرد که رفیق  مھم  برخي از شاگردان او که.  داشت

دانند اما  خود را اھل علم مي ، اين بود که اين جماعت  مشکلي که شھید ثاني با علماي عجم داشت. به ايران آمدند

کَمي مانند منطق و فلسفه وغیر ذلک ھستند ّ  وي برخي از اين دانش. بیشتر در پي تحصیل علوم حِ ھا را في حد

علماي : گويد وي مي. کند ، رد مي ر تعارض با کار واجب تحصیل علوم دينداند و برخي را ھم به خاط نفسه حرام مي

، در حالي که اين عین خذالن الھي  ، فضیلتش بیشتر و نفعش کامل تر است کنند اين نوع از تحصیل عجم تصور مي 

مرام ارسطو و سید المرسلین است و در ھمان حال به احیاي   اين که کسي تصور کند از پیروان: گويد وي مي.  است

مسیر اوبپردازد و دين خدا را که تمامي اھل آسمان و زمین به آن باور دارند، رھا کند، اين جدا شدن از   ديگر حکماي ھم

  )» رساله تقلید میت« ۵۵، ص ١، ج  رسائل الشھید الثاني. ( دين الھي است

وي در بیان شرايط اجتھاد، دورترين افراد .  ، در جاي ديگري ھم انعکاس يافته است بدبیني شھید ثاني به علماي عجم

زيرا . » و أبعد الطرق الي ھذا المطلب طريق العجم«داند  عجم مي  ، ھمین روش علماي ھا را به اجتھاد واقعي و روش

شود، به طوري که عمري  ، در مناقشات لفظي و عبارات و تعريفات خالصه مي در فراگیري عربي مناط تعلیم و تعلم آنان 

در حالي که معاني . کنند، اما قدرت درک مدلوالت الفاظ عربي را با سھولت ندارند ا در تعلیم و تعلم اين امور صرف مير

، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. (دانند عرب دارد، اما اينان آن را از شرايط اجتھاد نمي و بیان دخالت در شناخت لغت 

  )»٣٩رساله االقتصاد و االرشاد، ص « ٧٨۵

بسان آنچه که میراث قسمي از   ، حتي ذھن کالمي ، يک ذھن فلسفي نیست بايد توجه داشت که ذھن شھید ثاني

، بلکه بیشتر متمرکز بر  ھاي عالمه حلي ـ بود نیست در انديشه مکتب حله ـ اقتباس شده از خواجه نصیر و تجلي يافته 

، طبیعي  ھاي عجمي ، دوري وي از انديشه به ھمین دلیل.  است که به اين دو حوزه نزديک است فقه و اخالق و علومي

وي . داند علت در شناخت صانع کافي مي وي در باب توحید، ھمان توجه فطري را در نیاز ھر حادث به.  است

»  ترھات مالحده«شود ناشي از  آلودشدن اين شناخت فطري و بديھي عقل مي ھاي فکري را که منجر به گل آلودگي

ـ  ٧۵۵، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. (برد فکر و فطرت را از میان مي»  طبیعت«داند که  مي»  فالسفه مزخرفات«و

الھام و کشف و «و از راه »  ، ھدايت و نور الھي است ايمان از نگاه وي) »١٠ـ  ٩رساله االقتصاد و االرشاد، ص « ٧۵۶

  و منطق و ديگر علوم  ، متوقف بر دانش کالم تحصیل ايمان«آنچه مسلم است اين که . آيد به دست مي»  تعلم واستدالل

ھايي که در منابع شريعت از قرآن و  بلکه مجرد فطرت انساني با اختالف مراتب آن و نیز آگاھي  تدوين شده نیست

صدر  وي با اشاره به مباحثات ساده کالمي در. کند سنت متواتره و شايعه به دست مي آيد در تحصیل ايمان کفايت مي

جلوه   کوشد تا آن مباحثات را بیھوده خود مقايسه کرده و مي»  مباحثات و خصومات شايعه در زمان«، آنھا را با  اسالم

  #)٧۶١ـ  ٧۵٨، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. (دھد

ست که وي در باب ششم رساله االقتصاد و االرشاد که ويژه علم کالم است با اشاره به اين که علم کالم دانشي ا

حق آن است که : گويد ، مي کنند نزديکترين طرق است اند وتصور مي متکلمان براي شناخت خدا و صفات او وضع کرده

.  نھي کرده است  ھم از ورود به آن)  ص(؛ و به ھمین دلیل پیامبر  ترين و خطرناکترين راه است ، سخت ، دورترين اين راه

ّ ھ ّان«:  کند که حديثي ھم نقل مي ّة المتکلّمون شر پس   وي در فصل) ٧۶٠، ص ٢، ج  رسائل الشھید الثاني. (» ذه االم
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ھاي علماي عجم  دھد که ايمان ساده عربي را به قیل و قال کند و نشان مي از آن ايراداتي ھم به علم منطق وارد مي

زماني که شھید  ٩۵۴ر سال گفتني است که د. دھد و مکتب شیراز از نوع دواني و غیاث الديني و غیر ذلک ترجیح مي

،  دانست  تري با علم کالم کرده ضمن آن که علم کالم را يکي از علوم شرعي ، برخورد آرام نوشت منیة المريد را مي

  )٣۶۶ـ  ٣۶۵، ص )١٣۶٨،  ، قم تحقیق رضا المختاري(منیه المريد . (ھیچ تندي در باره آن نکرد

   منابع

  ، مؤسسة الوفاء ، بیروت المجلسي، محمد باقر ١٠٨بحار االنوار، ج 

  ١۴١۶،  ، قم تمھید القواعد، شھید ثاني

  ١۴٢٣،  ، قم ، محمد الحسون حیاة المحقق الکرکي و رسائله

، دانشگاه  ، تھران احسان اشراقي  ، تصحیح ، قاضي احمد بن شرف الدين الحسین الحسیني القمي التواريخ خالصة

   ش ١٣۶٣،  تھران

   ق ١٣٩٨،  هللا مرعشي ، کتابخانه آية ، قم ، شیخ حسن لمأثور و غیر المأثور، عامليالدر المنثور من ا

  الذريعه الي تصانیف الشیعه، آقا بزرگ طھراني

  ١۴٢٣الفوائد المدنیه، میرزا محمد امین استرآبادي، قم، انتشارات اسالمي، 

  ١٣٨٠،  ات اسالمي، دفتر تبلیغ ، قم ، تحقیق الشیخ رضا المختاري رسائل الشھید الثاني

  ١۴٠٩،  ، مکتبة السید مرعشي ، قم ، تحقیق السید احمد االشکوري رياض العلماء، میرزا عبدهللا افندي

  ١٣٧٩،  و دانشگاه ، مؤسسه پژوھشي حوزه  ، قم ، رسول جعفريان ، فرھنگ و سیاست صفويه در عرصه دين

  ١۴١۶،  ، مؤسسة ام القري ، قم ، تحقیق احمد الکناني ، ابن ابي جمھور احسائي کاشفة الحال عن احوال االستدالل

   ، انتشارات اسالمي ، قم ، مالاحمد اردبیلي مجمع الفائدة و البرھان

  ١٣۶٨،  ، قم منیة المريد، تحقیق رضا المختاري

  ١٣٧٣،  ، تھران ، به کوشش احسان اشراقي نقاوة االثار، محمود نطنزي

  ١٣۵٢،  ، کتابفروشي اسالمیه ، تھران ، به کوشش محمدباقر بھبودي ، عبدالحسین بادي، خاتون آ وقايع السنین و االعوام

  ١٣٧۵،  ، کنگره مقدس اردبیلي ، قم ، مال احمد اردبیلي ھفده رساله

  

  

 


