
 

 

 

 

 

 معرفت فطری و معرفت عقلی 

 در اندیشه سید بن طاووس
 عبداله محمدی

 دهيچک

ی بن طاووس از سوی شناسی دینی است. سيدترین مسائل انسانتحليل رابطه ایمان و معرفت از مهم

کند و از سوی دیگر در مواردی پرشمار، بر عقل های کالمی و استداللی تصریح میبر نفی روش

عدی بستيز های عقلهای عقلی بهره جسته است. دیدگاه او بر جریانفطری تأکيد کرده و از استدالل

سنجی استدالل عقلی و ایمان در حيات بندی دیدگاه وی در نسبترو جمعایناثر جدی داشت. از

گذاردن عبارات سيد بن طاووس، کفه انتقاد از معرفت  هم یابد. با کنارانسان دینی اهميت می

طریف توان وی را از سردمداران کالم نقلی یامی . به این ترتيبکنداستداللی عقلی سنگينی می

های عقلی و نيز شمار آورد. مخالفت با روش تفکر معتزلی در برابر مطلق روشدر علم کالم بهگرایی 

ين ب جمله توجيهاتی است که در جمع، ازهای پيچيده عقلی در برابر قواعد بسيط عقلینفی استدالل

بندی نهایی دو رویکرد وی قابل عرضه است. در این مقاله ضمن معرفی دو رویکرد مذکور و جمع

 ها و اشکاالت نظریه وی نيز گوشزد شده است.دیدگاه سيد، برخی آسيب

 بن طاووس، معرفت فطری، معرفت عقلی، ایمان و معرفت، کالم نقلی، کالم استداللی. سيد :هادواژهيکل
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 مقدمه

( از دانشمندان و متفکران بزرگ ق589ـ664علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حسنی )سيد 

هسنگی بعقاید و اخالق آثار گرانجمله فقه، حدیث، های مختلف ازاست که در حوزهتاریخ شيعه 

گذاشته است. سيد بن طاووس که در سير و سلوک و زهد شهرتی بيش از سایر قلمروهای  جا

کالم نگرشی خاص دارد. وی با وجود آنکه تسلط خود بر علم کالم را شرح  نظری دارد، به فقه و

 و به (59: 1375ن طاووس، سيد ب) است های اشتغال به کالم، به اتالف عمر یاد کردهدهد، از سالمی

 ،شناسی علم کالمروش عقلی متکلمان انتقادات تند و تيزی دارد. پيشنهاد اصلی وی در روش

ات اثبدر موضوع  همچنين وی. ن)ع( استم نقلی و استمداد از سخن معصوماروش کالبازگشت به 

ند. کخداشناسی فطری را جایگزین خداشناسی عقلی می خدا و پيش از اثبات اعتبار وحی نيز

لمالحم ا و الیقین فی إمرة امیرالمؤمنین)ع(، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف چون سيد بن طاووس آثاری

ی در ترین بيانات وولی رویکرد اصلی آنها نقلی است. صریح، عقاید و کالم دارد زمينهدر  و الفتن

ه کشف المحجة لثمرتوان در کتاب تخطئه روش عقلی و تأکيد بر اعتبار خداشناسی فطری را می

 (12 )همان: سالگی 61های اخالقی سيد است که در سن یافت. این کتاب مجموعه توصيه المهجة

. در نگاشته است ،بودهکه در سن  هفت سالگی و در آستانه تکليف شرعی  ش محمدبرای فرزند

از  انميو در این  است فصول نخستين این کتاب، سيد فرزندش را با معارف اعتقادی آشنا کرده

معاصران و دهد. این کتاب آثار متعددی در ميان شدت پرهيز میهای کالمی استداللی بهروش

 سهیلت تا آنجا که فيض کاشانی به تلخيص این اثر تحت عنوان ؛گذاشت جابه متفکران بعد از سيد

هعلمای عهد صفوی بهمت گماشت. بسياری از  المهجة لثمرة المحجّة کشف انتخاب فی بالحجة السبیل

مباحث فقهی نيز تسری  آن را بهگری از این دیدگاه تأثير پذیرفته و حتی ویژه جریان اخباری

هایی چون شهيد ثانی، مجلسی و فيض بر روش انتقادات شخصيت .(43: 1371)کلبرگ،  دادند

   .(78: 1390 )عالمی، فلسفی و کالمی نيز متأثر از دیدگاه سيد بن طاووس بوده است

روش استداللی و عقلی، در مواردی خود از این روش  بهطاووس با وجود انتقادات جدی ابن

شناسی وی در عرصه عقاید و ميزان اعتنای او به بهره جسته است. این امر ضرورت تحليل روش
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رو این مقاله قصد دارد با تبيين جایگاه معرفت عقلی و فطری در اینسازد. ازعقل را دوچندان می

 را نيز توضيح دهد.  شناسی وی در فهم عقایدفهم عقاید، روش

مقاله در سه بخش کلی سامان یافته است: بخش نخست به معرفی و بررسی انتقادات سيد 

ود: شگزارش و بررسی می ،نسبت به روش عقلی اختصاص دارد. در این بخش سه نقد کلی سيد

فطری و غير اکتسابی بودن معرفت به خدا، طوالنی و ناایمن بودن مسير عقلی و دشواری و 

افزایی مباحث عقلی. در بخش دوم برخی مصادیقی که سيد بن طاووس از استدالل عقلی يرتح

نسبت به این دو رویکرد سيد نيز در بخش سوم  .شودگزارش و بررسی می ،استفاده کرده است

 تحليلی است.ـ بندی خواهد شد. روش این مقاله اسنادی جمع

 مخالفت با روش استداللی در فهم عقاید .یک

داند. وی های استداللی در فهم عقاید دینی را خوشایند نمیبن طاووس کاربست روش دسي

 و بر آن تأکيد جدی دارد. کندمیمعرفت فطری را جایگزین معرفت عقلی و استداللی 

کار رفته است شرق و غرب به معانی گوناگون به در ميان فيلسوفان و متکلمان فطری ميهامف

و واکاوی دیدگاه شود. پيش از بررسی کدام مترتب میآثار متفاوتی بر هرتيجه احکام و و در ن

 و برخی آثار آن بيشتر آشنا شویم. با حقيقت معرفت فطری سيد، شایسته است

زشمند است که در بحثی درازدامن و ار ،جمله خداشناسی فطریموضوع معارف فطری و از

فطری بودن یک علم یا گرایش در روشهای اثبات تفصيل بررسی شود. راهجای خود باید به

 های ادراکات فطری گفته شده است:شناسی علوم فطری بيان شده است. در شمارش ویژگی

شود، افراد آن نوع یافت میهمگانی بودن؛ فطریات در هر نوعی از موجودات در تمام  .1

 چند کيفيت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت باشد.هر

امور فطری در طول تاریخ ثابت است و چنان نيست که فطرت ثابت و بدون تغيير بودن؛  .2

 ای اقتضائی دیگر.خاصی داشته باشد و در برهه ای از تاریخ، اقتضایجودی در برههمو

 نياز به تعليم و ،اکتسابی بودن؛ امور فطری چون مقتضای آفرینش موجودی است غير .3

؛ 45ـ44: 1377)مصباح یزدی، هت دادن به آن نيازمند آموزش است هرچند تقویت یا ج ،تعلم ندارد

 .(37ـ36 :1390جوادی آملی،
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های اصطالح مفاهيم فطری کاربردهای متعددی دارد که عدم توجه به آنها سبب خلط حوزه

 استآنه همراه همواره برهانشان که قضایایى به ،منطق برهان باب درگاه شود. مختلف معرفتی می

 «فطریات» ،نيست منفک آنها قياسات و براهين حضور ازنفس  در قضایا آن حضور وقت هيچ و

 ،ستنده یکسان آنها در اذهان همه کهشود گفته می ادراکاتى. گاه به (معها قیاساتها قضايا) گویندمى

ه گفت ادراکاتىمانند اعتقاد به وجود جهان خارج. گاهی نيز به  ؛دهستن آنها واجد اذهان همه یعنى

 نيست موجود بعضى ذهن در بالفعل هرچند ،است موجود کس همه ذهن در بالقوه کهشود می

 لىو ،هستند معلوم «نفس» براى حضورى علم با که معلوماتى قبيل از است، موجود آن خالف یا

آنچه در بحث خداشناسی فطری  اما .(262: 6، جتا)مطهری، بی اندنشده معلوم حصولى علم به هنوز

ادراکاتی که خاصيت  ،معنای دیگری از فطری است و آن اینکه ،یا مفاهيم فطری محل بحث است

داران مفاهيم فطری معتقدند ذاتی و سرشتی عقل هستند و استنادی به غير عقل ندارند. طرف

ارت دک برای نمونه،است. بلکه همراه او تصوراتی موجود  ،شودمتولد نمی الذهنخالیهيچ انسانی 

نفس از ادراکات  و از نظر او مفهوم امتداد، خدا .به فطریاتی در حوزه علم حصولی معتقد بود

خود و بدون استفاده از ای است که خودبهگونهه این معنا که نوع خلقت انسان بهب ؛فطری است

به عبارت دیگر هنگام تولد هر انسانی این مفاهيم در وجود او نهاده  .کندآنها را درک می ،حواس

ل با يفصتاین امر سبب مخالفت جدی فيلسوفان بعدی مانند جان الک شد که به .شده است

 .(40ـ29 :1380)الک،  ندمفاهيم فطری مخالفت کرد

عتقدند درباره معرفت خدا به تفسير دکارتی از مفاهيم فطری م هرچند برخی معاصران

بسياری از فيلسوفان مسلمان با چنين تفکری مخالفت کرده و معتقدند  ،(149ـ148: 1394)برنجکار، 

؛ 263 :6ج ،تا)مطهری، بیهيچ راهی برای اثبات مفاهيم فطری )در اصطالح دکارتی( وجود ندارد 

ا هدر نتيجه علم حصولی فطری را انکار کردند. از اینکه تمام انسان ؛(226ـ225 :1378مصباح یزدی، 

توان نتيجه گرفت که این نمی ،مفهوم خدا یا امتداد یا هر مفهوم دیگری را در ذهن خویش دارند

 فطری بودن .کننده شرط نخست فطریات استهمگانی بودن تنها تأمين .مفاهيم فطری است

رائی های تجربی و استقدن نيز هست و اثبات این ویژگی با روشاکتسابی بو نيازمند اثبات غير

 کند: بسيار دشوار است. آیات قرآن نيز این نظر را تأیيد می
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؛  تَشْكُرُونكُمْأُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ»

 ،ها داددیدگان و دل دانستيد و به شما گوش وکه چيزى نمى، درحالىو خدا شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد

 .(78 :نحل) «شاید سپاس گزارید

يضين اجتماع نق»هایی چون فيلسوفان مسلمان حتی درباره بدیهيات اولی نيز معتقدند گزاره

معنا فطری نيستند. هرچند عقل برای  به این« هر معلولی محتاج علت است» و «محال است

معنای سرشتی و آنها احتياج ندارد، این امر بهبه چيزی غير از تصور مفردات  هااین گزارهتصدیق 

هيم ماهوی و سپس بهها نيست. فيلسوفان درباره نحوه پيدایش مفاهمراه خلقت بودن این گزاره

و نشان  بحث کردهتفصيل بهم فلسفی از راه مقایسه و انتزاع مفاهيم ماهوی دست آمدن مفاهي

ر بيشت اینکهتوجه  نکته شایانشود. اند این مفاهيم به مرور زمان برای انسان حاصل میداده

و نه  ،اندیشند که تمام علوم را متأخر از حس بدانندگرایان میفيلسوفان مسلمان نه مانند تجربه

گرایی در باب دانند. عقلاران ادراکات فطری هستند که برخی مفاهيم را جبلی میدمانند طرف

 مفاهيم، غير از فطری دانستن علوم است. 

بن طاووس  سراغ دیدگاه سيدمفاهيم فطری و برخی احکام آن، به عنایبا روشن شدن م

 رویم:درباره معرفت فطری به خداوند می

 الهی اکتسابی بودن معرفت فطری و غير. 1

 ،داند. در اندیشه این عالم سترگسيد بن طاووس معرفت به خداوند را فطری و غير اکتسابی می

ند کهای الهی است که خطر اشتباه و تلبيس آن را تهدید نمیمعرفت به خداوند از الهامات و نعمت

 .(43: 1375طاووس،  بن)سيد  سازدنياز میبیاز اقامه برهان و انسان را 

بودن  اکتسابی طاووس با دالیل متعدد عقلی و نقلی مدعای خویش را درباره فطری و غيرسيد بن 

 کند:معرفت به خدا تبيين می

 دليل اول: فطری بودن قاعده داللت اثر بر مؤثر و محدَث بر حادث

ها به ایشان آموخته دهد خداوند در سرشت و فطرت همه انسانسيد در قالب مثالی توضيح می

طور که هر محدَثی داللت بدیهی بر حادث اثری داللت بدیهی بر مؤثر دارد، همان است که هر

خود فهمد خودبه، میبيندساله وقتی شيئی را در جمعی میگوید یک طفل هفتدارد. وی می

در همان جمع آن را همچنين وقتی کسی  .حاضر نشده و حتماً کسی آن را آنجا گذاشته است
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بلکه کسی آن را  ،خود غيب نشدهفهمد آن شیء خودبه، طفل میو مخفی کند پنهانی بردارد

خته است که اثر داللت بدیهی برداشته است. این همان اصل فطری است که خداوند به انسان آمو

 .(51)همان: دارد  ثمحدِحادث  داللت بر و ثر بر مؤ

 بررسی

شده نيز اعم از نياورده است. مثال بيانمذکور فطری بودن قاعده سيد در این بيان هيچ دليلی بر 

داللتی بر سرشتی  ،ساله و حتی کمترطفل هفتوجود ادراکی خاص در  از یک سوزیرا  ؛مدعاست

بودن آن ندارد، چه بسا ادراک مدنظر سرشتی نبوده و طی زمان در همان ایام کودکی حاصل 

ولی  ،ستاستداللی همراه آن ه ایایی است کهچنين مواردی از قبيل قض از سوی دیگرشده باشد. 

ها شبيه فطریات شود هيچ استداللی نشده است. این مثالتصور می ،دهدچون با سرعت رخ می

 در اصطالح منطق است که با اصطالح فطری مدنظر سيد تفاوت دارد.

 دليل دوم: استحقاق مرگ برای مرتد فطری

 معتقدند اگر کسی بر فطرت اسالم دليل دوم سيد مستند به حکم فقهی مرتد فطری است. فقها

یمان داند که امستحق مرگ است. سيد این حکم را دليل بر این می ،متولد و بعد از بلوغ مرتد شد

 نعلمای مسلمااز یک کند. با اینکه چنين فردی نزد هيچدایت افراد کفایت میفطری برای ه

نند. داقها وی را مستحق مرگ میدرس نخوانده و چيزی از اصطالحات متکلمين را نشنيده است، ف

حکم داللت بر آن دارد که برای هدایت او ایمان فطری کافی بود و هرچند وی در مسير  این

داد، و ارت است تحصيل علوم اصطالحی حرکت نکرده باشد، با ایمان فطری حجت بر او تمام شده

 .(54ـ53)همان:  کنداو را مستحق مرگ می

 بررسی

تنها شامل کسانی است که  حکم فقهی اینزیرا  ؛اخص از مدعاست ،صحت این استدالل بر فرض

ولی مدعای سيد بن طاووس آن است که هر انسانی با  ؛از خانواده مسلمان متولد شده باشند

ظر نی در مرتد فطری با معنای فطری مدشود. به عبارت دیگر معنای فطرفطرت الهی متولد می

 سيد متفاوت است.
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 های استداللیق معرفت فطری با یافتهدليل سوم: تطاب

است.  های کالمیدليل دیگر سيد بن طاووس مبتنی بر سازگاری معرفت فطری و نتایج استدالل

وی معتقد است اگر مردم پس از رسيدن به سن تکليف شرعی، به معرفت فطری و ازلی و 

 دتی به علم کالم وهای برخاسته از تنبيهات عقلی و نقلی خویش عمل کنند و پس از مشناخت

خواهند یافت که نتایج  ،ها عمر خویش را صرف این علوم کنندهای آن روی آورند و مدتاستدالل

کدام از تکاليف شرعی اولی آنها را ها با معرفت ابتدایی ایشان منطبق است و هيچاین استدالل

لی الزم بود بر پایه شناخت استدال ،کند. اگر معرفت فطری ابتدایی ایشان صحيح نبودابطال نمی

 .(54)همان:  که چنين نيست، درحالیو قضا کنند ندجدید آنها را باطل دان

 بررسی

روش اثبات شده است؟ آیا دليل ایشان بر این مدعا  ادعای وی بر پایه کدام ،نکهآ نخستنکته 

ی از اشکاالت معرفت نظرها و تعميم استقرای ناقص به کل افراد است؟ صرفبررسی برخی نمونه

آموزش دیگری ندیده باشند و  ،توان افرادی را یافت که غير از معرفت فطری، چگونه میاستقرا

  سنجيد؟را سپس مطابقت رفتارهای ایشان با شریعت 

سو سخن از معرفت فطری و  دومين نکته ابهام در مفهوم تنبيهات نقلی است. سيد از یک

از سوی دیگر به تنبيهات عقلی و نقلی اشاره دارد. مقصود از  گوید واز استدالل می ینيازبی

طرت دارد؟ برای مثال آیا ف تنبيهات نقلی چيست؟ آیا فطرت انسان درباره شریعت نيز دستورهایی

 فهمد چگونه باید نماز بخواند یا اصالً باید نماز بخواند؟نيافته انسان میتعليم

 دگرش سيد بن طاووس به نفی نبوت منتهی خواهسومين نکته آن است که التزام به این ن

 های انبياچه نيازی به آموزه ،توان وفق شریعت رفتار کردندیده میشد. اگر حقيقتاً با فطرت تعليم

دقت آن است که حقيقت عقل فطری را به بن طاووس وجود خواهد داشت؟ از ابهامات کالم سيد

که ما به کمک عقل فطری خویش بر آنچه خداوند  شودگاه معتقد می رواینشرح نکرده است و از

گرایان نيز صادر این دیدگاه حتی از عقل .(9: 1400همو،) شویماز ما خواسته است نيز مطلع می

، همو) کنددیگر بر قصور عقل در فهم مراد خداوند تأکيد می یسيد در جای ،آنکه حالنشده است. 

 .(80ـ79 :1375
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کند آن است که مجموع آموزهات مینهایت چيزی که این استدالل اثب ،واپسين نکته آنکه

نه آنکه معرفت  ،های کالمی استهای فطری، عقلی و نقلی یک فرد مطابق با نتایج استدالل

 اکتسابی نيست.

 دليل چهارم: معلوم نبودن زمان معرفت به خدا

کس معلوم نبودن زمان تحقق معرفت به خدا در ذهن افراد است. به باور او هيچ ،دليل دیگر سيد

ر این که اگدرحالی فت خویش به خداوند تعيين کند؛تواند تاریخ خاصی برای ابتدای معرنمی

دانستيم. فرض باید آن زمان یا نزدیک آن را می ،دست آمده بودمعرفت از راه کسب و نظر به

شناخته و بعد با تالش و همت خویش او را شناخته است. چنين را نمیکنيد شخصی سلطانی 

 .(55ـ54: )همان خاطر داردخصی حتماً زمان این آشنایی را بهش

 بررسی

ای دوران کودکی نيز هزیرا ما برای بسياری از آموخته ؛این استدالل سيد نيز اعم از مدعاست

. برای اندآن نيست که چنين اموری فطری بوده توانيم تاریخی تعيين کنيم. معنای این امرنمی

ویش را به یاد نداریم، درحالییک از ما تاریخ فراگيری نخستين کلمات زبان مادری خنمونه هيچ

که فراگيری زبان امری فطری نيست و اگر کسی در محيط اهالی یک زبان خاص رشد نکرده 

 آن زبان را نخواهد آموخت. ،باشد

 به خدا )ع(عيسیحضرت طری دليل پنجم: معرفت ف

اساس معرفت فطری حضرت عيسی)ع( سامان داده د بن طاووس دليل پنجم خویش را برسي

ای کند که در خالل آن براست. سيد گفتگوی خویش با یکی از متعلمين علم کالم را گزارش می

کند آیا معرفت حضرت عيسی)ع( که در اکتسابی بودن معرفت به خدا از وی سؤال می اثبات غير

اکتسابی بود؟ شخص مورد نظر  (30مریم:(1«نَبِیًّا الْكِتابَ وَ جَعَلَنی قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ »: گفت هوارهگ

 امکان اکتساب نبوده است( ع)زیرا با توجه به نوزاد بودن جناب عيسی ؛از پاسخ عاجز مانده است

 .(56-55 :1375سيد بن طاووس، )

                                                             
  من بنده خدایم که به من کتاب داده و مرا پيامبر ساخته است. .1
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 بررسی

 ،زیرا توان اثبات نخستين ویژگی از امور فطری داشت این دليل نيز اخص از مدعاست؛باید توجه 

تواند فطری بودن معرفت در یک شخص یعنی یعنی همگانی بودن را ندارد. این دليل حداکثر می

ها نيست. تمام انسانمعنای فطری بودن معرفت در سی)ع( را اثبات کند و این امر بهحضرت عي

مکن زیرا م د سرشتی بودن معرفت را اثبات کند؛تواننيز نمی هوارهگضمن آنکه حتی معرفت در 

نخستين ساعات زندگی در حيات این طاووس احتمال دهد این معرفت دراست منتقد نظریه ابن

 جهانی کسب شده باشد.

 و امام علی)ع( )ص(دليل ششم: شاک نبودن پيامبر

آیا قبول داری کسی که درباره  :گویدپژوه علم کالم میطاووس در ادامه گفتگو با دانشسيد بن 

ابتدای بحث خود شاک در خدا بوده است؟ فرد پاسخ مثبت  ،کندخداوند بحث و تحقيق می

ای در وجود خدا توان ادعا کرد پيامبر)ص( و امام علی)ع( لحظهآیا می :پرسددهد. سيد میمی

 .)همان( کندد مورد نظر بر شکست خویش اعتراف میشک داشتند؟ فر

  صورت استدالل سيد به این شکل بوده است:

 کند، زمانی در وجود خدا شک داشته است.کس درباره خداوند بحث و تحقيق میهر -

 اند.گاه در وجود خداوند شک نداشتهپيامبر)ص( و امام علی)ع( هيچ -

یعنی  اند؛ره خداوند بحث و تحقيق نکردهدر نتيجه پيامبر)ص( و امام علی)ع( دربا -

 بلکه فطری بوده است. ،معرفت ایشان به خدا نه اکتسابی

 بررسی

زیرا  : نخست آنکه بر فرض اثبات، اخص از مدعاست؛این دليل نيز از چند جهت مخدوش است

تی ح آنکهدوم ها. نه تمام انسان ،کندای خاص اثبات میدر عدهتنها اکتسابی بودن معرفت را  غير

توان احتمال داد چنين معرفتی طی زمان و از راه اکتساب حاصل در ميان این عده خاص نيز می

ماً در او حت ،کندچنين نيست که هر کسی که درباره خدا تحقيق می نکته سوم آنکه،شده باشد. 

قویت ت ممکن است کسی که درباره خدا شک ندارد نيز برای علم به علم یا بلکه شک داشته باشد،

 علم خود، درباره خداوند تحقيق کند.
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 دليل هفتم: فطری بودن بدیهيات و معارف اوليه

ب که ین ترتيبه ا است؛اکتسابی بودن علوم و ادراکات اوليه  استناد به غير ،طاووسدليل دیگر ابن

 بهم نهادن مطال یابد که خودش حقيقت تحقيق و پژوهش و فهم و کناریقين درمیهر انسانی به

یابد که این ادراکات و تصورات وی از کسب خود را در حالت فعلی می بلکهرا ایجاد نکرده است، 

گوید اگر کسی بخواهد بر همين پایه میوی  .(59ـ58 )همان: از جانب غير است و ،نبوده و اجتهاد او

لوغت بعد از بگوید تو قبل و یک فرد مبتدی را تعليم دهد و معلومات فطری او را تقویت کند، می

دانی میای و نيات عالم هستی، و برای فهم آنها تالشی نکردهدانی که به بدیهيات، کليات و جزئمی

 .(57)همان:  دانیو تاریخ آن را هم نمیاست خداوند چگونه اینها را در عقل و قلب تو جای داده 

 بررسی 

مقدمات بحث انکار باید توجه داشت الزمه این سخن، پذیرش علم حصولی فطری است که در 

ای باشد که شخص از نحوه عالم شدن گونه، باید بهسيد تصور کرده هر آنچه اکتسابی است شد.

جود نيست، پس حتماً فطری یند تحقق علم نيز مطلع باشد و اگر چنين اطالعی موو فرا و زمان

ی یند اکتساب آن اطالعفرد از فراکه علوم اکتسابی گاه مورد اطالع فرد هستند و گاه درحالی است؛

داند که علومی فطری نيستند. به عبارت دیگر اکتسابی بودن غير از علم ولی به هر حال می ،ندارد

یند یادگيری در خاطر ما نيست، ولی آن را ساب است. در یادگيری لغات نيز فرابه نحوه اکت

دانيم تداد و ... را نمیام ،رنگ کدام از ما تاریخ پيدایش مفاهيمدانيم. همچنين هيچی میاکتساب

 معنای فطری بودن این مفاهيم نيست.، اما این امر بهاطالعيمگيری آن نيز بییند شکلو از فرا

 دليل هشتم: استناد به متون قرآنی

رفت به خداوند به دو آیه استناد سيد بن طاووس برای تأیيد فطری و غير اکتسابی بودن مع

 کند:می

عَلَیْكُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإيمانِ إِنْ کُنْتُمْ  يَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَیَّ إِساْلمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ » -

بگو اسالم خود را بر من منت ننهيد، بلکه این  .نهند که اسالم آوردندبر تو منت مى ؛صادِقین

« راستى ایمان داشته باشيدشما منت دارد که به ایمان هدایتتان کرد، اگر به خداست که بر

 (.17: حجرات)
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مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ  مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَکِّی وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکى» -

شد، وليکن خدا هرکس نمى و اگر فضل و رحمت خدا نبود، احدى از شما پاک و پاکيزه؛ سَمیعٌ عَلیم

 (.21: نور)« کند، که خدا شنوا و داناستخواهد، منزه و پاک مىرا مى

 حال عدم وجوب کسب و نظر معرفت الهی است. با این ،الزمه فطری دانستن معرفت خداوند

ح کرده است و نوعی موضوع وجوب کسب و نظر را درباره برخی افراد مطرسيد در فرازی دیگر به

معنای ممنوع بودن تحقيق و نظر نيست، بلکه تحقيق در اموری که گوید: این سخنان من بهمی

بر هر مکلفی واجب است. اگر خداوند در فطرت  ،شودواجب شده و جز با کسب و نظر فهميده نمی

ای قرار نداده بود که اثر دال بر مؤثر است و بعد از بلوغ نيز او را به این حقيقت متنبه اولی بنده

 بر این کند، آشنا نشد،واسطه فضل و رحمتش بر بندگان اعطا میمعارفی که از ابتدا به نکرد و بر

 .(69 :1375، سيد بن طاووس) تحقيق کندبنده واجب است که در تکليف خود 

 بررسی

اید متون دینی بواپسين دليل سيد بن طاووس استناد به برخی متون قرآنی است. در مراجعه به 

روشنی دریافت. در کنار وار و منسجم افکند و جایگاه هرکدام را بهمتون نگاه منظومه به مجموع

ه ک؛ درحالیگویندآیات متعددی از امر الهی به ایمان و هدایت و نهی از کفر سخن می ،این دو آیه

 آیاتی چون:  شد؛، امر به آنها لغو محسوب میاگر چنين اموری اختياری و اکتسابی نبود

 «(13 )بقره: «بياورید ایمان مردمان دیگر همانند نيز شما؛ النَّاس آمَنَ کَما آمِنُوا. 

 «دکنمى تصدیق را شما کتاب و امکرده نازل آنچه به و؛ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقاً أَنْزَلْتُ بِما آمِنُوا، 

 .(41 )بقره: «بياورید ایمان

 «َعمران:آل) «مکنيد تصدیق را خود دین پيروان جز (گفتند و)؛ دينَكُمْ تَبِعَ  لِمَنْ إاِلَّ تُؤْمِنُوا ال و 

73). 

 «که شنيدیم !ما پروردگار اى؛ امَنَّافَ بِرَبِّكُمْ ءَامِنُواْ أَنْ لِلْايمَنِ  يَُنادِى مُنَادِيًا سَمِعْنَا إِنَّنَا رَّبَّنَا 

عمران: )آل «آوردیم ایمان ما و ،بياورید ایمان پروردگارتان به که خواندفرامى ایمان به اىمنادی

193). 
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 «َخدا آیات به خود آنکه با! کتاب اهل اى ؛تَشْهَدُون أَنتُمْ وَ  اللَّهِ بِايَاتِ تَكْفُرُونَ  لِمَ  الْكِتَابِ  يَأَهْل 

 .(70عمران: )آل «کنيد؟مى انکارشان چرا دهيد،مى شهادت

همچنين آیاتی که انسان را بين ایمان و کفر مخير معرفی کرده است، و انسان بایستی با 

 انسان در پذیرش یا عدم پذیرشاختيار خویش جانب ایمان یا کفر را انتخاب کند، داللت بر اختيار 

 ایمان و هدایت الهی دارد:

 «َجانب از حق سخن این: بگو؛ فَلْیَكْفُر شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ و 

 .(29 )کهف: «شود کافر ،بخواهد هرکه و بياورد ایمان ،بخواهد هرکه ؛شماست پروردگار

 «ای باشد سپاسگزار یا ؛ایمداده نشان او به را راه؛ کَفُوراً إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَيْناهُ إِنَّا 

 .(3 )انسان: «ناسپاس

 کنند:نکوهش می ،دليل عدم ایماننيز آیاتی که کافران را به

 «َّ؛ سَبیال هْدِيَهُمْلِیَ ال وَ لَهُمْ لِیَغْفِرَ اللَّهُ يَكُنِ لَمْ کُفْراً ازْدادُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا الَّذينَ إِن

 دندش کافر سپس آوردند، ایمان باز و شدند کافر سپس ،آوردند ایمان که را آنان خداوند آینه هر

 .(137)نساء:  «کرد نخواهد هدایت راست راه به و آمرزید نخواهد ،افزودند خویش کفر به و

 « َّانددهش کافر که را کسانى؛ طَريقا لِیَهْدِيَهُمْ ال وَ لَهُمْ  لِیَغْفِرَ اللَّهُ يَكُنِ  لَمْ ظَلَمُوا وَ کَفَرُوا الَّذينَ  إِن 

 .(168)نساء:  «کندنمى هدایت راهى هيچ به و آمرزدنمى خداوند ،اندکرده ستم و

ان ایمان و معرفت وی معرفی مدار ميزوح آیاتی که سعادت انسان را دائراین آیات، ربر عالوه 

با ضميمه این مقدمه عقلی که کسب سعادت تنها با امور اختياری ممکن است، ما را به  ،دکنمی

 رساند که ایمان و معرفت امری اختياری است. این نتيجه می

هر وجود ممکنی از علت  ،شناسانهتوان گفت در نگاه هستیشده میاما درباره دو آیه مطرح

بخشی ندارند. در نظام حکمت گونه هستیشود و ممکنات مادی هيچبخش صادر میهستی

ایر شود. سهم سبخشی از مجردات ممکن نيز نفی و تنها بر خداوند قابل اطالق میصدرایی هستی

طور که نقش پدر و مادر فراهم همان ؛هاستعلل و مقدمات، در حد معدات و فراهم آوردن زمينه

روح از جانب خداست. علم، ایمان، هدایت و سایر  یدر پيدایش نطفه برای اعطا آوردن زمينه

 آیات آن استشود. به عبارت دیگر مضمون این کماالت حقيقی نيز تنها از سوی خداوند اعطا می
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ولی این  ،شودبخش صادر میجمله هدایت و معرفت فقط از علت هستیکه هر کمال وجودی از

 کند. های فرد، معلم، نبی و ... را نفی نمیامر نقش معد بودن تالش

را زی ه خداوند هيچ پاداشی نداشته باشد؛همچنين الزمه دیدگاه سيد آن است که معرفت ب

تواند استحقاق پاداش را درپی داشته باشد. این امر مورد توجه اکتسابی نمی امر اعطایی و غير

ی اگر حت :گویددر پاسخ به اشکال او میمتکلمی که با سيد مباحثه کرده نيز بوده است. سيد 

زیرا انسان قبل از  حاصل شود نيز ثوابی نخواهد داشت؛ معرفت به خدا با تحقيق و تالش عبد

تواند برای آن نمی رواین، و ازهای وی اثبات خدا خواهد بود یا نهداند که نتيجه تالشتحقيق نمی

تيجه دیدگاه سيد آن است که معرفت به خدا در ن .(65ـ55 :1375طاووس،  بن)سيد  قصد قربت کند

در صورت کسبی بودن، قصد قربت نکرده و در صورت اعطایی  :هر صورت ثوابی نخواهد داشت

 بنابراین بين اهل معرفت و .تا مستوجب پاداش باشد است بودن نيز فعلی اختياری انجام نشده

و در تحليل ثواب بر معرفت خدا است سيد به این نتيجه اعتراف کرده  .غير آنها تفاوتی نيست

 .(57 )همان: بودن به لوازم آن است بندپایخاطر استمرار این معرفت و : ثواب بر معرفت بهگویدمی

اکتسابی بودن معرفت الهی بررسی و نشان  ترین ادله سيد درباره فطری و غيرکنون مهمتا

رسد سيد بن طاووس نظر میبر اینها به د. عالوهوی را ندارکدام توان اثبات مدعای داده شد هيچ

و فطری را گاه درباره معرفت به خدا، گاه است فطری توجه نداشته  معانی اصطالحبه تفاوت 

 برد.کار میدرباره معرفت به تشریع به گاه و درباره معرفت به بدیهيات اوليه

ایمان فطری بيش از گرایش حضوری به یک امر متعالی  ،ابهام دیگر این نظریه آن است که

های خداوند، دار اثبات اوصاف و ویژگیتواند اثبات کند؟ آیا ایمان فطری عهدهچه چيزی را می

ویژه با توجه به تفاوت علم حصولی و رت نبوت و وحی و ... نيز هست؟ بهضرورت معاد، ضرو

نيست و مدعای ایمان فطری در حوزه علم حضوری و اینکه علم حصولی فطری قابل اثبات 

این پرسش مطرح خواهد شد که تا زمانی که این علم حضوری در قالب  ،حضوری مطرح است

خواهد داشت؟ برای تبدیل علم حضوری به  ایییکاراچه  ،ها تبيين نشودعلوم حصولی و گزاره

 هایلر دانستن آنها نتایج استدالحصولی نيز نيازمند قواعد منطق و استدالل و ... هستيم که با معتب

حضوری  های، راهی برای تبيين گرایشاعتبار دانستن آنهافلسفی نيز اعتبار خواهند یافت و با بی

ای هماند. اگر مقصود سيد بن طاووس از ایمان فطری شامل گزارهدر قالب علم حصولی باقی نمی



 1397 بهار و تابستان، 39 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

116 

ایج باید به نت ،شود(قصدی استنتاج میطور که از برخی عبارات وی نيز چنين بدیهی است )همان

 ؛و این همان اصل مبناگروی فيلسوفان مسلمان خواهد بود ،ها نيز ملتزم باشدبدیهی این گزاره

 های فوق مجال خواهد یافت.تمام پرسش ،نظر اوستاگر فقط علم حضوری به خداوند مد ولی

 طوالنی و ناایمن بودن مسير عقلی .2

های استداللی، طوالنی و پرخطر بودن آن طاووس برای مخالفت با روشدومين دليل سيد بن 

دقت در جواهر مقصود من آن نيست که  :گویداست. وی پس از بيان انتقادات به روش عقلی می

ز نبوده یا اینکه راهی برای شناخت نيست، بلکه مقصود من آن است که و اعراض و اجسام جائ

دست و نتایجی که فقط از این طریق به ارای خطرات فراوان استها و داین مسير از دورترین راه

قطب راوندی را مؤید این سخن  االختالفاتسيد کتاب  .(55 )همان: ایمن و مصون نيستند ،آیندمی

خویش دانسته که در آن نود و پنج مورد از اختالفات ميان مفيد و مرتضی را بيان کرده است. 

 ،خواستم تمام اختالفات ميان این دو متفکر را نقل کنماگر می :گویدقطب در انتهای کتابش می

عقلی  بودن مسير سيد بن طاووس این سخن را دليل دیگری بر دور .شدتر میکتاب بسی طوالنی

 .(64 )همان: دانداز فهم حقيقت می

رض ف :گویدمی داند ومیالقدر روش انبيا و معتزله در اثبات خدا را متباین این محقق جليل

که آن شخص ات کند، درحالیخواهد برای دیگری وجود آتش در جهان را اثبکنيد شخصی می

ثبات و استدالل ندارد. در خانه و سرزمين خود موارد پرشماری از آتش را دیده است و نيازی به ا

برای آتش نيازمند سنگ خاصی در مسير مکه هستيم که در دل  :گویدکننده میشخص اثبات

زنه و جریان هوای مناسب و موقعيت فرد در مسير عداد آتش را دارد. همچنين به آتشخود است

همان  ،بينیگفت همين آتشی که میکه اگر از ابتدا میاست  حالی دراین  .احتياج داریمو ...هوا 

همه استدالل نبود. سيد دورتر شدن مسير نيازی به این ،آتش موجود در سنگ و چوب است

 .(65 )همان: دانداثبات این شخص می روش ی را ماننداستدالل کالم

هد: ددليل عدم تأليف کتاب در زمينه دانش کالم را چنين توضيح می االجازاتسيد در رساله 

زیرا این  ؛«شفاء العقول من داء الفضول»نام ای بهجز مقدمهف در زمينه کالم را رها کردم، بهمن تألي

روش را از روش مسلمانان دور یافتم. خداوند و پيامبران او ایمان مردم را با ادله ساده و عاری از 

پذیرفتند. مباحث کالمی برای کسانی که قصد حضور در مناظرات و مجادالت ها میاین پيچيدگی
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 مجلسی،ال) یافتمفيد است. این مباحث بعد از پيامبر اسالم و خواص و اصحاب وی رواج  ،دارند

 .(43 :104، ج1404

 افزایی مباحث کالمیدشواری و حيرت .3

فایده و حتی مضر دانستن روش عقلی و کالمی، بر دشواری، سومين دليل سيد بن طاووس در بی

ها و مناقشات کالمی متمرکز است. سيد با اشاره به آشنایی پایان بودن استداللافزایی و بیحيرت

 :یدگومی ،کالمی و اینکه عمر خویش را در همراهی با طالبان کالم تلف کرده استخود با مباحث 

حدوث استوار است. هر اندازه استاد  و روش عقلی بر مفاهيمی چون جوهر، عرض، حرکت، سکون

وی با فهم فطری خویش چيزی  ،پژوه مبتدی منتقل کندتالش کند این مفاهيم را به دانش

ثمری جز حيرانی و تحير برای او باقی نخواهد  ،دن در این مسيرفهمد و پس از خسته شنمی

الل به استد دوبارهبا اشکاالت و مناقشاتی مواجه است و باید  ،ماند. ضمن آنکه پس از اثبات خدا

 بدیامییابد و این امر تا زمان مرگش ادامه خویش رجوع کند و خود را مردد بين عقاید مختلف می

که همين شخص قبل از ورود به این مباحث، معرفت اعتقادی ؛ درحالیو پایانی نخواهد داشت

 .(59 :1375 طاووس، بن)سيد  ها نيز مصون بودساکن و قوی داشت که از اشکاالت و آسيب

داند که از تعریف امر وی همچنين روش عقلی فيلسوفان و متکلمان را مانند کسی می

هر کسی با  برای مثالخواند. گمراه می مکشوف به امر خفی عدول کند و چنين شخصی را

بنابراین نيازی نيست که از این امر واضح عدول  ،فهمد که اجسام حادث هستندمشاهده خود می

سيد  .(65 )همان: جسم حادث است ،کنيم به اینکه چون حرکت و سکون در جسم حادث هستند

د فرض کني گوید:می دارد وهای عقلی و کالمی با مثال دیگری سعی در بيهوده نشان دادن روش

شخصی شمعی در اختيار دارد و استادش آن را در سرزمين دوردستی که رسيدن به آن مسير 

و مدت طوالنی را برای یافتن آن  شودمیدهد. او نيز آماده سفر قرار می ،دشوار و خطرناکی دارد

ین یکی آنکه در ا :نوشت قابل تصور استکند. برای این فرد دو سردر مسيرهای خطرناک طی می

در برد و به گر اینکه از این سفر جان سالم بهمسير خطرناک جان خود را از دست بدهد و دی

ای هگوید مسير استداللدوباره بيابد. سيد می ،مقصد برسد و همان شمعی را که در اختيار داشت

د و رسانمعرفت فطری و اولی خود میشکل ممکن انسان را به  نیتربينانهخوشکالمی نيز در 

 .)همان( چيزی بيشتر از آن نيست
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 بررسی

 در بررسی دو دليل اخير به چند نکته باید توجه شود:

نظر ميان اصحاب یک رشته علمی داللت بر ناایمنی آن مسير داشته باشد، به اگر اختالف .1 

قها اشند. اختالفات ميان فمعتبر بهای فقهی، اصولی و حدیثی نيز نباید ایمن و همين دليل روش

داران ایمان فطری در ن از اختالفات ميان متکلمان کمتر نيست. حتی اگر مدعای طرفو محدثا

های گوناگون درباره حدود و ثغور و شرایط استناد به ساز برداشتقالب گزاره بيان شود نيز زمينه

ر مطلق بلکه ب ،ه بر روش کالمی و عقلیایمان فطری خواهد بود. بنابراین اشکال سيد بن طاووس ن

 شود. علم حصولی وارد می

کند. مفاهيم مطرح در روش بحث در آنها را نيز روشن می ،ماهيت مباحث اعتقادی .2

توان آنها را با روش حسی و ظاهری تحليل حقایقی غيرمحسوس هستند که نمی ،های دینپایه

دنبال دارد. مباحثی چون علم هایی بهناخواه پيچيدگیهگيری از مفاهيم انتزاعی نيز خوابهره. کرد

ارتباط امر ثابت با جهان متحرک اموری هستند  و پيشين الهی، فرازمانی و فرامکانی بودن خداوند

سازی مباحث در بيان و آموزش که فهم آنها نيازمند مقدمات طوالنی و پيچيده است. هرچند ساده

 سازی نيز باید رعایت شود.نگری، ظاهرنگری و سادهیامری پسندیده است، مرز ميان سطح

حدود و ثغور و قلمرو حکم عقل فطری محدود است. اگر مقصود سيد از عقل فطری همان  .3

اکتسابی و تغييرناپذیری همراه  اصطالح مشهور در امور فطری باشد که با سه شرط همگانی، غير

 يات اعتقادی و پاسخ به شبهات حکمی داشتهئتواند درباره بسياری از جزی نمیاست، چنين عقل

حات سی بدون آشنایی با اصطالک باید هر ،يات عقاید کافی بودباشد. اگر عقل فطری برای فهم جزئ

 های متفاوت داوری کند.و ميان دیدگاه دهدتوانست به شبهات پاسخ می علمی

زیرا منتقد  دربر ندارد؛ای شناسی فایدهلحاظ روشباحث کالمی با چند مثال بهم تنظير .4

 است.ههای دیگری ارائه کند و مدعی شود مباحث کالمی شبيه این مثالتواند مثالسيد نيز می

 دالیل نقلی در مذمت علم کالم .4

اعتباری مباحث کالمی بر آن تکيه دارد، استناد به بن طاووس در بی چهارمين محوری که سيد

)همان:  کندطرح شده است. وی به حدیثی اشاره می روایاتی است که در مذمت مباحث کالمی

دليل اشتغال ، ولی حضرت وی را بهامام صادق)ع( را داشت نزدالطاق قصد حضور که مؤمن (62
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 ،1409 ،)عاملی «فانّ الكالم و الخصومات تفسد النیة و تمحق الدين»به مباحث کالمی نپذیرفت و فرمود: 

کند که طی آن امام ابوعبيده حذاء را از معاشرت و همچنين روایت دیگری را نقل می .(202: 16ج

 أَصْحَابَ  وَ إِيَّاكَ عُبَیْدَةَ أَبَا َيا» :(63: 1375 طاووس، بن)سيد  مجالست با اصحاب علم کالم نهی کرده است

 عِلْمَ  اتَكَلَّفُو حَتَّى بِعِلْمِهِ يُؤْمَرُوا لَمْ مَا تَكَلَّفُوا وَ بِعِلْمِهِ أُمُِروا امَ تَرَکُوا فَإِنَّهُمْ مُجَالَسَتَهُمْ وَ الْخُصُومَاتِ وَ الْكَلَامِ

متکلمان را از  که امام دنمایاستناد می حدیثی وی همچنين به .(202: 16، ج1409 )عاملی، «السَّمَاء

 البته سيد .(63: 1375 طاووس، بن)سيد  «هذه العصابه من شرارهم امتكلمو» کند:شرار خلق معرفی می

جمله اینکه شاید منظور ؛ ازدهدبن طاووس وجوهی را در بيان مقصود این احادیث احتمال می

لم یا اینکه اشتغال به ع ،کنندکسانی باشند که از علم کالم در خالف رضایت الهی استفاده می

 .)همان( بازداشته است فرایضکالم ایشان را از انجام 

روایات دیگری در نقد روش  ثمرة المحجة است فيض کاشانی در تلخيص کتاب شایان ذکر

 .(19ـ18: 1407 کاشانی،فيض ) متکلمان افزوده است

 بررسی

در این روایات ناظر به تمام  شدهنهی وارد ،بن طاووس خود متذکر شده است طور که سيدهمان

کسانی که بدون صالحيت علمی و جمله از آنهاست، ازمتکلمان نيست، بلکه ناظر به عده خاصی 

ست روایت دیگری ا ،اطالع از مبانی ائمه)ع( به چنين مباحثی ورود کردند. گواه بر این برداشتبی

 فقيهو  متکلمرا فردی از اهل شام که خود  کند:که یونس بن یعقوب از امام صادق)ع( نقل می

روی  امام .امجا آمدهبا شاگردان تو به این مناظرهبرای وارد شد و گفت:  به محضر امام ،دانستمی

 !کردیمی با او مناظرهمهارت داشتی تا  علم کالمکاش تو در  !: ای یونسفرمود و به من نمود

 .دنمودیمن از شما شنيدم که از کالم نهی کرده و متکلمان را نکوهش می ،گفتم: فدایت شوم

خود  دلخواهرها کرده و به  ،گویممن میرا فرمود: آن نکوهش متوجه کسانی است که آنچه  امام

 «دهي ه و لسانه وبصرنا بقلنا» در همان جلسه امام درباره هشام بن حکم فرمود: ... . گویندسخن می

  .(173ـ171 :1ج ،1365 کلينی،ال) «همانند تو باید با مخالفان مناظره نماید ؛مثلك فلیكلَّم النّاس» ؛...

های عقلی و استداللی استفاده یا شاگردان خویش را به انبوه روایاتی که ائمه)ع( از روش

گواه دیگری بر ناروایی برداشت سيد از روایات است. طبرسی  ،ها تشویق کردنداستفاده از این روش

http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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برخی علما از مباحث کالمی  گردانیرویانگيزه خود را از تأليف این کتاب،  االحتجاجدر مقدمه 

ناظر به افراد ضعيف و ناتوان بوده است  روایات ناهی از علم کالم :گویدو می است و جدلی شمرده

 واجب و سبب ترفيع درجه ایشان است ،انی که توان علمی دارندو ورود به این مباحث بر کس

 .(13: 1ج ،1403 طبرسی،ال)

 کاربست روش عقلی در تفکر سيد بن طاووس دو.

کارگيری روش استداللی و عقلی در اعتقادات بن طاووس در به انتقادات سيد ،در بخش نخست

های عقلی از روش طور مستقيمبهطاووس شود که ابنمرور شد. در این بخش به مواردی اشاره می

 ای اعتبار آن را تأیيد کرده است:گونهبهره جسته یا اینکه به

 اثبات وجود خدا و صفات او .1

دهند که ممکنات باید به بن طاووس معتقد است عقول مستقيم و قلوب سليم شهادت می سيد

ذات و صفات او ، قادر، مختار و حکيم باشد و ی منتهی شوند و این خالق باید حیخالقی سرمد

قدم، ازليت و قدرت تام او نقض  ،باشند زیرا اگر ذات و صفات او از جانب غير خودکفا باشند؛

 .(70: 1375 طاووس، بن)سيد  گرددمی

 تفاوت صفات الهی و صفات بشری .2

ها انزیرا انس ات الهی است؛انسان و متفاوت با صفطاووس صفات انسان متناسب با وجود از نظر ابن

 .(71ـ70 )همان: و خداوند در وجود و حاالت ایشان تصرفات متعدد دارداوند موجودند به وجود خد

 خداوند قابل مشاهده نيستکه کند همچنين وی با استناد به جسم نداشتن خداوند استدالل می

 .(347: 1400 ،همو)

 علم احاطی خداوند. 3

 ههميات و کليات گيرد که خداوند به تمام جزئجه میذاتی خداوند نتيسيد با توجه به علم 

 .(71: 1375 ،همو) ها علم داردمعلوم

 غنای ذاتی خداوند .4

 داندبن طاووس الزمه غنای ذاتی خداوند را محال بودن فقر در او و از احکام عقل فطری می سيد

 .)همان(
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 اختيار خداوند  .5

از فاعل مجبور را هذیانی برخاسته از جهل انسانی شمرده و معتقد سيد اعتقاد به صدور عالم 

 زیرا : کند؛ن داللت بر اختيار خداوند میاست اختيار انسا

 یابد.هر انسانی خود را مختار می -

 هر انسانی اثری از آثار خداوند است. -

 .(72)همان:  باید آثار او نيز مجبور باشند ،اگر خداوند مجبور باشد -

ها و طبيعت را نيز دليل دیگری بر اختيار خداوند قلمداد آثار در نسل انسان سيد اختالف

ولی رنگ، زبان، صوت، شکل و  ،ها از نطفه آدم هستندگوید: با اینکه تمام انسانمی کند ومی

صفات ایشان با هم متفاوت است و همين دليل بر اختيار و قدرت الهی است. همچنين با اینکه 

آثار متفاوتی دارند و  ،کنندشوند و در زمين و زمان واحد رشد میدرختان از یک آب سيراب می

 .)همان( اختيار خالق ایشان استاز همين امر ناشی 

 یینقد جبرگرا .6

 جویدیمبن طاووس در مقابله با جبرگرایان مالکی، شافعی و حنبلی نيز از روش عقلی بهره  سيد

زیرا معنی جبر آن است که شخصی مختار باشد و دیگری  ؛عقالیی است جبر امری غير :گویدو می

 در مخالفت بانيز سيد وجوه عقلی دیگری  .(309: 1400، همو) آن را از اختيار خویش بازدارد

جمله اینکه اختيار امری بدیهی و وجدانی است، جبر مستلزم لغو ؛ ازکندجبرگرایی مطرح می

 .(312ـ310 )همان: شودمعنا میها و وعيدهای الهی بیوعده و ارسال رسل بر بندگان خواهد شد

    ضرورت نبوت .7
ند؛ به کاستدالل میل، بر ضرورت نبوت جمله عقناد به نقص قوای شناختی انسان ازسيد با است

ای بين تفصيل دریابد و ناچار باید واسطهتواند مقصود خداوند را بهیی نمیتنهااین معنا که عقل به

های دوران جاهليت را دليلی بر همين امر دانسته پرستی انسانها باشد. سيد بتخداوند و انسان

                 .(80ـ79: 1375، همو) است

 نظریات سيد بن طاووسبندی جمع سه.

های سيد با روش عقلی و کالمی بررسی و در بخش دوم به برخی در بخش نخست مقاله مخالفت

عبارات وی اشاره شد که حاکی از استفاده مستقيم از براهين عقلی یا معتبر دانستن روش عقلی 
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اب سيد در یک کت هابيشتر آنبه داللت التزامی بود. اکنون الزم است ميان این دو نظر متفاوت که 

بندی قابل قبولی ارائه گردد. به همين منظور برخی وجوه جمع ميان جمع ،منعکس شده است

 شود:این دو نظر معرفی می

 مخالفت با روش معتزلی در برابر روش عقلی صحيح .1

رایان گبن طاووس با روش عقلی متکلمان معتزله باشد که در زمره عقل شاید مخالفت اصلی سيد

 سو و شرط استدالل برای گيرند. افراط برخی معتزليان در اعتنا به عقل از یکحداکثری قرار می

سبب شد معتزليان ایمان حقيقی را قابل تحویل به استدالل منطقی از سوی دیگر پذیرش ایمان 

و ند کافر بدان ،که با مباحث تعقلی ناآشنا بودندرا و حتی تعداد پرشماری از مسلمانان  بدانند

. (97ـ96 :1416 عذبه،؛ ابی204ـ202 :2003 بغدادی،ال) مطرح شود «القول بكفر العامة»بحثی تحت عنوان 

عبارتی است که وی در  ،کندیکی از وجوهی که این احتمال را در تفسير کالم سيد تقویت می

هم علی طريقتو ايّاك و ما عقدت المعتزله و من تابعهم » فرزندش بيان کرده است:ابتدای توصيه به 

در سایر آثار سيد نيز چالش جدی ميان وی و معتزله  .(51: 1375طاووس،  بن)سيد  «البعیده من الیقین

این امر سبب شده برخی نویسندگان تمام دالیل مخالفت سيد  .(327ـ252 :1380 ،همو) مشهود است

 .(33ـ32 :1387 )جاللی، با کالم را بر مخالفت با کالم معتزلی یا حداکثر کالم عقلی شيعه حمل کنند

 ش عقلی.نه با مطلق رو ،های فلسفی معتزله و افراط ایشان مخالف استاین تفسير سيد با روش بنابر

 های پيچيدهعقل و پرهيز از استداللپذیرش احکام ساده  .2

های دگیولی با پيچي ،پذیرداحتمال دیگر آن است که وی بدیهيات عقلی و نتایج ابتدایی آنها را می

مخالف است. سيد ظاهراً بدیهيات عقلی  ،کندفلسفی و براهين دشوار که مسير طوالنی را طی می

های پيچيده عقلی ولی با استدالل ،پذیردها را میآن رواینداند و ازاز احکام فطری عقل می را نيز

 مخالف است. در عبارات قبل انتقاد سيد بر دشواری و طوالنی بودن روش فلسفی بازگو شد. 

د پوشاند. اگر سيیک از دو احتمال مذکور اشتباهات دیگر سيد را نمیباید توجه داشت هيچ

های ای تعميم دهد که شامل تمام روشهگونبه ، نباید این مخالفت رابا روش معتزليان مخالف است

، نه فقط گرا وارد استن عقلياری از نقدهای وی به تمام متکلماکه بساستداللی شود؛ درحالی

 ،باید به نتایج بدیهی آنها نيز ملتزم باشد ،پذیردهای ساده عقل را میاستداللهم اگر  معتزليان. 
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ه توجي ،دست آیند. تفکيک ميان استدالل ساده و پيچيدهبهها مقدمه دیگر هرچند آن نتایج از ده

 شناختی ندارد.معرفت

 نتيجه

توان وی را بهيز موجود است، نمیگرایی نهرچند عباراتی از سيد بن طاووس در تأیيد عقل -

گرایی و کالم نقلی بسيار روش وی در فهم دین به فطرت. گرایی قلمداد کرددار عقلعنوان طرف

 است.تر نزدیک

 ،عدم تفکيک ميان ادراکات حضوری و حصولی فطری و نيز بدیهيات اوليه با علوم فطری -

 ساز خطاهایی در اندیشه سيد شده است.زمينه

علوم حصولی فطری قابل قبول نبوده و علوم حضوری فطری نيز تا در قالب علوم حصولی  -

 را ندارند.بنا شدن برای ساختمان معارف اعتقادی امکان سنگ ،بيان نشوند

های استداللی در عقاید توجه مثبت طاووس، ائمه)ع( به روش بن برخالف برداشت سيد -

 اند.داشته

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

، تحقيق محمد الحسّون، قم: کشف المحجه لثمره المهجهق(،  1375) ، سيد علیبن طاووسا -

 مکتب االعالم االسالمی.

، تحقيق مرکز ابحاث و الدراسات السعود للنفوس سعد(، 1380) ــــــــــــــــــــــ -

 االسالميه ، قم: بوستان کتاب.

 جا: خيام. ، بیالطرائف فی معرفة مذاهب الطوائفق(، 1400) ــــــــــــــــــــــ -

، تحقيق ةفیما بین االشاعره و المعتزل ةالبهی ةالروض ق(،1416) عبدالمحسن بن حسن، عذبهابى -

 ، بيروت: سبيل الرشاد. دحروج فرید على

، قم: مؤسسه شناسی علم کالم، اصول استنباط و دفاع در عقایدروش(، 1394) برنجکار، رضا -

 علمی فرهنگی دارالحدیث.
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، تحقيق ابراهيم محمد رمضان، اصول االیمان )اصول الدین(م(، 2003بغدادی، عبدالقاهر )ال -

 بيروت: دار الهالل.

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی آرای کالمی سيد بن طاووس(، 1387اهلل )جاللی، سيد لطف -

 امام خمينی.

 ، قم: اسراء.فطرت در قرآن(، 1390جوادی آملی، عبداهلل ) -

 .1، مشهد: نشر مرتضی، جاالحتجاجق(، 1403طبرسی، احمد بن علی )ال -

م کال، در: «گرایی در اندیشه سيد بن طاووسگرایی و عقلنقل»(، 1390عالمی، سيد محمد ) -

 .88ـ71، ص 79، شماره اسالمی

، قم: مؤسسه آلوسائل الشيعه الی تفصيل مسائل الشریعهق(، 1409عاملی، محمد بن حسن ) -

 .16البيت، ج

 مرةلث المحجّة کشف انتخاب فی بالحجة السبیل تسهیلق(، 1407)محسن( ) فيض کاشانی، محمد -

 ، تهران: مؤسسه البحوث و التحقيقات الثقافيه.المهجة

، ترجمه سيد علی قرائی و رسول طاووس و احوال و آثارکتابخانه ابن(، 1371کلبرگ، اتان ) -

 اهلل مرعشی نجفی.جعفریان، قم: کتابخانه آیت

 .1، تهران: دار الکتب االسالميه، جالکافی(، 1365کلينی، محمد بن یعقوب )ال -

 تهران: شفيعی.، ترجمه رضازاده شفق، جستاری در فهم بشر(، 1380الک، جان ) -

 .104، بيروت: مؤسسه الوفاء، جبحار االنوارق(، 1404مجلسی، محمدباقر )ال -

الملل سازمان ، تهران: شرکت چاپ و نشر بينآموزش فلسفه(، 1378مصباح یزدی، محمد تقی )  -

 .1، جتبليغات اسالمی

الملل سازمان ، تهران: شرکت چاپ و نشر بينآموزش عقاید(، 1377) ــــــــــــــــــــــــ -

 .1، جتبليغات اسالمی

 .6، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار شهيد مطهری، جمجموعه آثارتا(، مطهری، مرتضی )بی -


