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  چكيده

ارائه اصول اعتقادات دينى به شكل مكتوب يا بيان آن به صـورت شـفاهى، سـنتى 

ل اصول زيربنـايى و ها در حفظ و انتقا اين اعتقادنامه. ن استاناديرپا در ميان مسلم

و باورهای شخصـى  ، اما در عين حال، برخى آراكنند تالش مى مشترك هر مكتب

نويسنده يا گوينده را نيز در خود دارند كه نبايد آنها را با اصول مشترك فيه، اشتباه 

وه بر نشـان دادن آورد عال و مباحثى كه هر نويسنده در رساله خود مى مسائل. كرد

در . اساس مذهب او، نشانگر طرز تفكر، بينش و منش و شخصيت وی نيـز هسـت

. شـود اين مقاله رساله اعتقادی شيخ بهايى و مجلسى تبيين و تحليل و مقايسه مى

در رساله خود بيشتر در مقام توصيه و تجـويز اسـت و لحـن دسـتوری او،  مجلسى

اما شيخ بهايى بـه . عمليه فقها شبيه كرده استهای  ش را به رسالها رساله اعتقادی

و برخالف مجلسى، به نقد يـا است ی خود ر مطلق، در مقام توصيف و تبيين رأطو

عملى  مسائلشيخ بهايى، دو سوم حجم رساله خود را به . پردازد ن نمىاتكفير مخالف

اسالم اختصاص داده اما مجلسى بيشترين هّم خود را صـرف شـرح اصـول عقايـد 

های اخالقى بسنده كـرده  ده و در بخش اعمال، به شرح مقدمات عمل و توصيهكر

  .است

  .، اصول عقايد، تكفيرشيخ بهايى، مجلسى، رساله اعتقاديه :ها واژه كليد

                                                            
 .اصفهاندانشگاه  اسالمى يار گروه فلسفه و كالمدانش *
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  مقدمه

شود و يا  مدار است كه يا به صورت مكتوب عرضه مى انسان ديناعتقادنامه، عصاره باورهای يك 

اين . گردد تا صحت و سقم آن ارزيابى شود محضر عالمان بيان مىبه صورت شفاهى و ملفوظ در 

در برخى كتب حـديث آمـده، اصـحاب  كه چناندو شيوه، در ميان شيعيان از ديرباز رواج داشت و 

شـد، اعتقـادات و  موريت تبليغ به عهـده ايشـان نهـاده مىى كه مأ، خصوصًا كسان)ع(خاص ائمه 

تبليـغ  ه، اجـازتأييـدكردند و تنهـا پـس از اصـالح و  يان مىب) ع(باورهای خود را در محضر امام 

منتفى شد، اما علمـای شـيعه،  )ع(با شروع غيبت كبرا، گرچه شيوه ارائه باورها به ائمه . يافتند مى

يا با شرح  ،اعم از محدث و متكلم و فقيه و فيلسوف، از طريق مكتوب كردن اصول اعتقادات خود

ترين اعتقـادات  توانـد بنيـادی ، به حفظ و توسعه و تكميل آنچـه مىهای ديگران و نقد اعتقادنامه

  .شيعه شمرده شود ادامه دادند

 ،برخـى كوتـاه و مختصـرند: ی كمـى و كيفـى فراوانـى دارنـدهـا تفاوتهـا،  اين اعتقادنامـه

. ماننـد اعتقادنامـه صـدوق و مفيـد ،ترنـد مه شـيخ بهـايى، و برخـى بلنـد و مفصـلمانند اعتقادنا

ای از آنها پـس از طـرح روايـات وارده و جـرح و تعـديل آنهـا، داليـل عقلـى هـم بـرای  در پاره

انـد و  كـه مفيـد و صـدوق و مجلسـى عمـل كرده كردن رأی مختـار، ارائـه شـده چنـان مستدل

كـه شـيخ بهـايى عمـل  رأی معتَقـد فيـه بسـنده شـده، چنـان ای ديگـر، فقـط بـه ذكـر در پاره

  .كرده است

های شــيعى مشــترك  جــود دارد كــه در اغلــب ايــن اعتقادنامــهاز حيــث محتــوا، مطــالبى و

و ائمـه، حقانيـت ائمـه بـرای جانشـينى  يد، نبـوت، امامـت، اصـل عصـمت انبيـانظير توح ،است

و بــه طــور كلــى، حــداقِل اصــول اعتقــادی شــيعه؛ امــا مــواردی نيــز بــه چشــم ) ص(پيــامبر 

توجـه قـرار گرفتـه، امـا در ای در يـك اعتقادنامـه برجسـته شـده و مـورد  مسـئلهخورد كـه  مى

ــا در روزگــار او، اســت؛ ديگــری ذكــر نشــده  ــوده و ي ــا مــورد توجــه صــاحب رســاله نب ــرا ي زي

غاليـان و مفوضـه  بـارهصـدوق بـه بحـث در ،مثـال رایبـ. روز نبـوده اسـت مسـئلهبـه و  مبتال

پرداخته و مجلسى بـه اعتقـادات صـوفيه و دراويـش و فالسـفه تاختـه، و شـيخ بهـايى بـه نـام 

همچنــين روشــن اســت كــه اگــر نويســنده اعتقادنامــه از  .گروهــى اشــاره نكــرده اســت هــيچ

حيــث موقعيــت اجتمــاعى، مــورد احتــرام و تكــريم و تعظــيم باشــد و در امنيــت خــاطر و فــراغ 

ماننـد موقعيـت اجتمـاعى شـيخ بهـايى و مجلسـى، مطالـب مـورد توجـه  ،بال به نوشتن بپردازد
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 ،ر معـرض تهمـت و افتـرا يـا در حـبس و مضـيقه باشـداو با شـرايطى كـه نويسـنده د تأكيدو 

  .مانند شرايط شهيد اول، تا حدی متفاوت خواهد بود

حاصل سخن اينكـه شـرايط زمـان و مكـان و نيـز شخصـيت و مـنش خـود نويسـنده، اثـر 

دينـى بـه عنـوان اعتقـادات  تكيـه كـردن بـر تعـداد معينـى از آرایعميقى در گزينش و يـا در 

تــوان عــالوه بــر آشــنا شــدن بــا  هــا، مى ز اعتقادنامــهی مطالعــه هــر يــك ااصــلى دارد و از ورا

پـرده و واضـح  ُخلقيـات نويسـنده نيـز بـه شـكلى بـى اصول بنيادين يك مكتـب، بـه روحيـه و

  .پى برد

معـروف  ،بهاءالـدين محمـد عـاملى ادنامـه دو عـالم بـزرگ شـيعه،ما در اين مقالـه بـه اعتق

 ،معــروف بــه مجلســى ثــانى و عالمــه مجلســى ،ىباقر مجلســ، و مــال محمــدبــه شــيخ بهــايى

ســالگى  ولــد بعلبــك لبنــان بــود كــه در ســيزدهمت) .ق.ه 1030-953(شــيخ بهــايى . پــردازيم مى

ــرار داد ــران آمــد و ايــن كشــور را مــوطن خــود ق ــه اي ــه همــراه خــانواده ب طــول عمــر،  در. ب

همــه  صــحبت بزرگــان و انديشــمندان فنــون مختلــف شــد و بــا ســفرهای بســيار كــرد و هــم

مـدار و عـالم و جاهـل و فقيـر و غنـى و اصـحاب  اقشار از صـوفى و عـارف و زاهـد و سياسـت

آميــز داشــت، و خــود در علــوم و فنــون مختلــف  ان و فــرق گونــاگون، مصــاحبت مســالمتاديــ

نظيــر كــالم، فلســفه، ادبيــات عــرب، شــعر فارســى و تــازی، رياضــيات، مهندســى و معمــاری، 

حــدود . نظـر شـدفـر و رمــل و اسـطرالب مبـرز و صـاحب حـديث و فقـه و نجـوم و تفسـير، ج

و وزارت ايــران صــفوی تكيــه زد و در عــين حــال تأليفــات  ســى ســال بــر مســند قضــا و افتــا

مقـام  ،كـهكوتـاه سـخن آن. از جملـه آنهاسـت اربعـينو  كشـكولفراوان بـه جـا گذاشـت كـه 

تـرين عـالم  بـزرگعلمى و نفوذ اجتماعى و آثـار و بركـات او بـه حـدی رسـيد كـه برخـى او را 

  .شيعه در قرن يازده ناميدند

ــى  ــدباقر مجلس ــال محم ــانواد) .ق.ه 1110-1037(م ــفهان در خ ــم و  ای هدر اص ــل عل اه

كـه از شـاگردان شـيخ  ،فضيلت متولد شـد و بيشـتر تحصـيالت خـود را نـزد پـدر فاضـل خـود

ی آموخـت علـوم عقلـى را نـزد آقاحسـين خوانسـار. بـه انجـام رسـاند ،رفـت بهايى به شمار مى

سـالگى  14در . ولى بيشتر متمايل بـه علـوم نقلـى، بـه خصـوص شـرح و تفسـير احاديـث بـود

ــر هــای مختلــف نظيــر صــرف و نحــو، حــديث و  دانش از مالصــدرا اجــازه روايــت گرفــت و ب

ــالم و  ــه و اصــول و ك ــه و فق ــال و دراي ــترج ــه ياف ــفه احاط ــرگ آقا. فلس ــس از م ــين پ حس

كــه برتــرين مقــام ، فوی، بــه مقــام مالباشــى ايــرانخوانســاری و در زمــان شــاه ســليمان صــ
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و  بحــاراالنواربــيش از صــد كتـاب بــه فارســى و عربـى نوشــت كــه . رسـيد ،دينـى كشــور بــود

  .رود ترين آنها به شمار مى از معروف مرآه العقول

ــبتًا  ــى نس ــوجز و دوم ــى م ــه اول ــايى و مجلســى ك ــيخ به ــه ش ــه حاضــر اعتقادنام در مقال

تحليــل و مقايســه بــه شــود و ســپس  بررســى مىگــزارش و ر اتصــخامشــروح اســت، ابتــدا بــه 

  .كنيم بيان مىرا و خصوصيات بارز هر يك  پردازيم آنها مى

  ها گزارش اعتقادنامه .1

  اعتقادنامه شيخ بهايى .الف

امامى به زبان عربى، كـه  ر از اهّم باورهای شيعيان دوازدهوا ين اعتقادنامه، گزارشى است فهرستا

شـيخ ). 184 :1387بخـش،  جهـان(از آن ياد شـده اسـت  ١اند، با چهار نام مختلف كه آورده چنان

توان آنها را در دو بخش اصول دين  بهايى اعتقادات خود را در قالب نوزده اصل بيان كرده كه مى

پنج اصل در اصول عقايد و بيش از دو برابر آن، يعنى سيزده اصـل، : و مذهب و فروع دين جا داد

  .در فروع دين

ای بــر مقبــوالتش اقامــه  شــيخ بهــايى در ايــن مكتــوب، شخصــًا اســتدالل عقلــى يــا نقلــى

عشــری، تمــام اصــول و فــروع اگويــد بــه عنــوان شــيعه اثن ين اصــل مىنخســتنكــرده، امــا در 

اش از ناحيـه  عقايدش را از ميان اموری كه بر آنها برهـان عقلـى اقامـه شـده، يـا داليـل نقلـى

ــت  ــل بي ــذ ) ع(اه ــده، اخ ــت وارد ش ــرده اس ــايى، (ك ــيخ به ــ) 310 :1387ش ــب،  دينو ب ترتي

شـيخ در . بندی خـود بـه لـزوم اسـتداللى بـودن ايـن دسـته از عقايـد را نشـان داده اسـت پای

امـا عمومـًا كوتـاه و گـذرا از هـر يـك  ،متعـددی پرداختـه مسـائلاين رسـاله مـوجز، بـه ذكـر 

بـه تفصـيل  كشـكولابى نظيـر قـدر كـه در كتـ پردازد، گويـا همـان عبور كرده و به ديگری مى

ها متعهـد بـوده اينجـا بـه اختصـار و ايجـاز متعهـد  و فراغ بال در جمع كـردن شـواهد و نمونـه

  .است

  بخش اصول دين
پردازد  ين بخش به اصول دين و مذهب و برخى حواشى مربوط به آن مىنخستاعتقاديه در  هرسال

  :ترتيب است دينكه فهرست مطالب هر بخش ب
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 نـه جـوهر . الوجود، واحد، احد و برّی از انقسام ذهنى و خارجى اسـت ديم، واجبخدا ق )توحيد

دور است و در دنيـا و  كنه دانش از دسترس عقول. است نه عرض و از حلول و اتحاد مبراست

. همه افعال او برای غـرض و مصـلحت و حكمـت اسـت. است ايت به ابصار، مبرّ آخرت، از رؤ

ى، مريد، كاره، متكلم ، عدل، سميع، بصير، غنقادر، حى، عالماست و متصف به كالم او، حادث 

  ).312-311: همان( و صادق است

 اقرار به عصمت همـه انبيـا از . ارسال آدم تا خاتم از سوی خداوند است در نبوت عامه، )نبوت

  .انبيا ضروری استاز سوی جميع گناهان و سهو و نسيان و ساير نواقص و نيز اظهار معجزه 

جسمانى بودن معراج، حقانيت جميع احكام اعتقـادی و عملـى اسـالم، خاتميـت  ،خاصه در نبوت

، و وجـوب )ص(اوامر و نواهى حضرت رسول ) و نه اجتهادی بودن(، وحيانى )ص(حضرت محمد 

ی بخـش حمل آيات قرآن بر ظاهر آن مگر جايى كه دليلى برای خالفش باشد، مجموعه باورهـا

  .)313: همان( دهد نبوت خاصه را تشكيل مى

 در روز غدير و نص هر امام بر امام بعـد ) ع(بر خالفت حضرت على ) ص(نص پيامبر  )امامت

پا كردن عدل و قسط  و ظهور ايشان برای بر) عج(از خود، زنده و غايب بودن حضرت مهدی 

از جميع گناهان و از سهو و نسيان و ساير نواقص، اهم اعتقادات در بخش ) ع(و عصمت ائمه 

  ).315-314: همان(امت هستند ام

 نظيـر عقلـى بـودن حسـن و قـبح،  ،در اينجا به مسائل مطرح در بحث عدل اشاره شده )عدل

 :همان( ى جبر، نفى و تقبيح تكليف اليطاقاختيار و نف تأييدوجوب عقلى و سمعى شكر منعم، 

316-317(.  

 من و جهنم، خلـود مـؤ ط و ميزان و بهشتحقانيت معاد جسمانى و ثواب و عقاب و صرا )معاد

من حتى اگر موفق به توبه نشـده باشـد و آتش، عدم خلود فاعل كبيره مؤدر بهشت و كافر در 

  .)320: همان(اند  ن كبائر در بخش معاد ذكر شدهتعلق گرفتن شفاعت به مرتكبي

  فروع دينبخش 
و نوشته وی از  آورد از اصل هفتم تا نوزدهم، شيخ بهايى فروع دين و حواشى مربوط به آن را مى

  :مسائل سيزده اصل مذكور از اين قرار است. گيرد اينجا، تقريبًا شكل رساله فقهى به خود مى

ای از اصحاب كـه در حيـات و  دسته) ص(محبت نسبت به اصحاب پيامبر : تولى و تبرا -

) ع(بعد از وفات آن حضرت، تابع اوامر ايشان بودند و تبری از آنان كه با حضرت على 

يدند يا حق ايشان را غصب كردند و يا در ايـن كـار، معاونـت يـا رضـايت خـاطر جنگ

  .داشتند
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فقط حكم بستگان سببى و نسـبى را (بيان حكم مالكيت انسانى نسبت به انسان ديگر  -

  ).بيان كرده است

  .برخى احكام نماز، روزه، غسل، حج، صيد، ظروف طال و نقره، زكات و ازدواج و طالق -

، وجوب امر به معروف و نهى )چه اهل كتاب چه غير ايشان(با كفار حربى  وجوب جهاد -

  .از منكر به شرط ظن تأثير و امن از ضرر

حرمت ربا و رشوه و سحر و قمار و تراشيدن ريش و خوردن ماهى بدون فلس، حرمـت  -

  ).341-321: همان(شراب و بيان حد آن و برشمردن برخى مشاغل حرام 

  ىاعتقادنامه مجلس .ب

صـدوق و مفيـد  اعتقـاداتهای مفصـل نظيـر  مجلسى از جهت حجم، به اعتقادنامـه االعتقادات

همچنين برخالف رسـاله شـيخ بهـايى، گـاه در آن . شيخ بهايى رساله اعتقاديهتر است تا  نزديك

هـای رسـاله  خورد، البته نه با وسعت و وفور استدالل هم به چشم مى –عقلى يا نقلى  –استدالل 

  .مفيدصدوق و 

از حيـث نـوع مطالـب، ايـن . شـود ای نسـبتًا طـوالنى شـروع مى رساله مجلسـى بـا مقدمـه

وی، در همــين جــا  یزيــرا برخــى آرا .تــوان، بخشــى از مــتن اعتقــادات دانســت مقدمــه را مى

پـس از مقدمـه . معطـوف اسـت )ع(و ائمـه ) ص(بيان شده كه عمدتًا، به شـأن و مقـام پيـامبر 

قـرار گرفتـه كـه در هـر » مـا يتعلـق بكيفيـه العمـل«و » ل العقايـدمـا يتعلـق باصـو«: دو باب

يك به مناسبت، عنـاوين متعـدد، گـاه بـه شـكل مفصـل و گـاه بـه طـور مختصـر، بيـان شـده 

  .است

  اصول عقايد
ى كه مورد مسائلبخش اصول عقايد در پنج محور اصول دين و اصول مذهب شكل گرفته، و اهم 

  :ند ازا يب مندرج در رساله عبارتتوجه مجلسى واقع شده است به ترت

 وحدانيت خداوند، ازلى و ابدی و مستغنى از غير بودن او، عينيت ذات و صـفات، نفـى  )توحيد

  .جسمانيت و زمان و مكان و ماده و ُمّده از باری تعالى

اثبات قدرت و اختيار مطلق برای خداوند، به نحوی كه قادر است بدون نياز بـه مـاده و  -

ان عالم مثل اين عالم خلق كند، برخالف نظر حكمـا كـه خلـق اجسـام را زمان، هزار
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اثبات حيـات و اراده و سـميع و بصـير و . دانند قديم و استعداد مى منوط به وجود ماده

  .متكلم بودن خداوند و اثبات غايت و مصلحت و حكمت در همه افعال او

االيجـاد و  لبـودن علـم قبـالسـويه  خداوند به جزئيـات و كليـات و علـى بر علم تأكيد -

، نفى تكليـف اليطـاق، بعدااليجاد، نفى تفكر در صفات بيش از آنچه در احاديث آمده

يت خدا در دنيا و آخرت با چشم، نفى حلول و اتحاد و نفى داشتن فرزند نفى امكان رؤ

  .)24-22و  20-19: 1409مجلسى، ( يك و صورت و جزء و عضو از خداوندو شر

 ورود خداونـد در »ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمـرين«دفاع از موضع نفى جبر و  )عدل ،

فعل انسان از طريق هدايت و اضالل بدون منجر شدن بـه جبـر، نفـى تفكـر در قضـا و قـدر 

  .)21-20: همان(

 ايمـان بـه معجـزه بـودن : در نبوت خاصه ؛ايمان به حقانيت جميع انبيا: در نبوت عامه )نبوت

نت يا استخفاف آن، وجوب اعتقاد به مالئك و جسم لطيف بـودن ايشـان و قرآن و حرمت اها

) ص(به عصمت پيـامبر صاحب بال بودن بعضى از آنها، وجوب اقرار به معراج جسمانى و اقرار 

در مقدمه رساله نيز آمده كـه . و مالئك از گناه صغيره و كبيره، از اول تا آخر عمر و جميع انبيا

ها و نفـوس، متبـاين بـا  جنس بشرند و در باطن از حيث اخالق و قابليتهمه انبيا در ظاهر از 

  .)15 :همان(آنها هستند 

كند كه يكى لزوم اعتقاد به  ديگر هم اشاره مى مسئلهقبل از ورود به بحث امامت، مجلسى به دو 

در اين . است و ديگری بيان ضروری دين و حكم منكر آن) يعنى جميع ما سوی اّهللاٰ (حدوث عالم 

گويد ضـروری ديـن چيـزی  كند و مى مى قسمت، مجلسى فهرست بلندی از ضروريات دين ارائه

و منكـر ضـروری  ؛پوشيده نباشـد –مگر افرادی نادر از آنها  –است كه بر هيچ يك از مسلمانان 

انكار ما علم ثبوته من الدين َضروره بحيث ال يخفـى علـى «: داند دين را كافر و مستحق قتل مى

 ... مسلمين اال ما شذ، كفٌر يستحق منكره القتل و هى كثيره كوجوِب الصالِه الخمِس واحد من ال

  .)25-24: همان(» و غيِر ذلك مما اشتهر بينهم، بحيث ال يشك فيه اال من شّذ منهم

 گويـد اقـرار بـه  مجلسـى مى: شـود مباحث امامت با بيان ضروريات مذهب شـروع مى )امامت

هب اماميه است و علم آنها و وجوب اطاعت ايشان از ضروريات مذ و فضيلت و) ع(امامت ائمه 

يه و يزيـد برائت از خلفای ثالث و معاو. از ضروريات اسالم) ع(الجمله ائمه  مودت و تعظيم فى

و ) ع(ن امام حسـين قاتال ه، و برائت از هم)ع(منين يا هر يك از ائمه و هر محارب با اميرالمؤ
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ادامه مطالب اين بخش چنين . ر اذان نيز ضروری مذهب استد» حى على خير العمل«گفتن 

  :است

اشرف مخلوقات و افضل از مالئك و انبيا و صاحب علوم جميع انبيا و عالم به  )ع(ائمه  -

پيشين نزد آنهاست و تمامى  یآثار و كتب انبيا. ماكان و مايكون تا روز قيامت هستند

به احكام من عنداّهللاٰ است نه ست و علمشان شان به امر خداوند افعالاحوال و اقوال و ا

  .ی و اجتهادبه رأ

ها آشنا هستند و به ايمان يا  بر ايشان مجهول نيست و به تمام زبان پرسشىپاسخ هيچ  -

، و هـر امـام الحـق، )ص(علم پيـامبر  ههم) ع(منين اميرالمؤ. اند كفر همه مردم واقف

من بود رسد تسليم و مؤ ری كه از آنها مىابايد به همه اخب. تمام علم امام سابق را دارد

و چـه بـه نحـو اجمـال ) وقتى عقل محتوای آن خبر را درك كند(چه به نحو تفصيل 

  ).وقتى عقل محتوای خبر را درك نكند(

، امـا »ال نعتقد انهم خلقوا العالم بـامر اّهللاٰ تعـالى«: خلق عالم را نبايد به آنها نسبت داد -

ای، بـا آنهـا  اند و هر فيض وجودی ين خدا و ساير موجوداتوسايط ب )ع(پيامبر و ائمه 

رسـد و مقصـود از خلـق عـالم، ايـن  شـود و سـپس بـه سـاير خاليـق مى شروع مى

  .ندا نابزرگوار

از اول تا آخر عمر از جميع گناهان صـغيره و كبيـره مبـرا و ) ص(مانند پيامبر  )ع(ائمه  -

اخباری كه نوعى سهو و نسيان را بـه  شوند و ند و دچار سهو و نسيان هم نمىا معصوم

ايشان صاحب مقام شفاعت كبرا هسـتند . دهد بايد حمل بر تقيه شود ايشان نسبت مى

 و اعتراف به حضورشان هنگام مرگ مؤمن و كافر و بـر و فـاجر واجـب اسـتو اقرار 

  .)28-25 :همان(

 در بخش معاد به اين مطالب اشاره شده )معاد:  

جـوب و ٢روح بعد از مفارقت از بدن و تعلق دوبـاره آن بـه بـدن،وجوب ايمان به بقای  -

نكير و منكر نزد مجلسى، از ضروريات  پرسشالجمله، و  ايمان به فشار قبر به نحو فى

  .دين است

، و مخلـوِق )عالوه بر جنـت و نـار جـاودان( ٣وجوب اعتقاد به وجود جنت و نار دنيايى -

و جهنم، اكنون موجودنـد نـه اينكـه بعـدًا  بالفعل بودن بهشت و جهنم و اينكه بهشت

  .شوند خلق مى

وجوب ايمان به رجعت، كه اين امر از خصايص شيعه است، و وجوب اعتقـاد بـه حشـر  -

كتب و موكـل بـودن دو ملـك بـر هـر  تطايرهمه مردم در قيامت، حقانيت حساب و 
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ار، عـدم ن، خلـود كفـو اختصاص شفاعت بـه مؤمنـا) ع(انسان، شفاعت پيامبر و ائمه 

تخلف وعد و امكان تخلف وعيد، قبول توبه، صحت حبط و تكفيـر، صـراط، ميـزان و 

  .احوال و اهوال قيامت

دهـد و  عالوه بر بخش نبوت، در اين بخش نيز توضيح نسبتًا بلندی راجع به مالئك مى ،مجلسى

: همـان( كند كيد مىتأد و بايد به عصمت آنها معتقد بود دارنند و بال ا لطيف كه جسمِ بر اين مجدداً 

28-32(.  

ــترين حجــم را دارد و  ــت بيش ــاد و امام ــاب اول، مع ــه و ب ــوع، در دو بخــش مقدم در مجم

  .پس از آن و به ترتيب توحيد، نبوت و عدل قرار دارند

  كيفيت عمل
مجلسى كامًال با بخـش مربـوط بـه اعمـال در رسـاله شـيخ بهـايى  رساله اعتقاديهاين بخش از 

بلكـه بيشـتر بـه  ،كند يك از فروع دين اشاره نمى مجلسى به هيچ ،قسمت در اين. متفاوت است

اهـم نكـات منـدرج در ايـن . پـردازد مقدمات عمل صحيح و موانـع آن مى دربارهبحث توصيفى 

  :ند ازا قسمت عبارت

بنـدی مـردم بـه  كه محور و مدار عمل است، و دسته اهميت نيت بارهبحثى مستوفا در -

  .)38-33: همان(خداوند به نه گروه و شرح هر گروه  حسب نياتشان در عبادت

  .)38: همان(توصيه به كسب علم و شرح پيوند علم با عمل  -

  .)41-39 :همان(ی آن بيان روح نماز و اسرار هر يك از اجزا -

  .)42-41: همان( و ضرورت حضور قلب در آن اقسام دعا -

هـايى  ز از اخالق سـيئه و بيـان راهبحثى طوالنى در لزوم تقيد به اخالق حسنه و پرهي -

: همـان( و معالجه آنها های ناپسند نظير بخل، عجب و تكبر برخى خلقبا برای مبارزه 

42-44(.  

يك و چنـد توصـيه بـرای انجـام  برشمردن برخى از اذكار مهم و اوقات مخصوص هر -

  .)47-44: همان(برخى عبادات و اعمال پسنديده و نهى از چند عمل ناپسند 

  تحليل و مقايسه دو اعتقادنامه .2

كه گزارش اهم مطالب دو اعتقادنامه را آورديم به تحليل محتوايى و مقايسـه دو رسـاله پس از اين

  .پردازيم مى
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  انگيزه نگارش .1. 2

شيخ بهايى در همان عبـارت ابتـدايى . نكته قابل بررسى، انگيزه نگارش هر رساله است نخستين

نظير زيديـه و كيسـانيه، بـه عقايـد و  ،های موسوم به شيعه خى از گروهكند كه بر رساله اظهار مى

به دليل اشتراك اسـم  –اما چون اهل سنت  ،دانند عشريه آن را باطل مىااعمالى باور دارند كه اثن

شوند، وی بر آن شده كه با بيان مـّخ  های مختلف موسوم به شيعه تفاوتى قائل نمى ميان گروه –

بـه . باطلى، دور نگـه دارد یخاطر چنان آراه اين گروه را از تشنيع و تقبيح ب عشری،ااعتقادات اثن

عشری اكنند شيعه اثن گمان مى انكند كه مخالف ى تكيه مىمسائلهمين سبب او، در رساله خود بر 

 ).308-307: 1387شـيخ بهـايى، (يدی متفاوت و مخالف آنها معتقد است نه به آنها، بلكه به عقا

: احتمالى خواننده خـود كـه پرسشهم به اين  ،كند خ هم انگيزه خود را روشن مىترتيب شي دينب

كنـونى  مسـائلذكـر كـرد، بـه  توان به عنوان اعتقـادات اصـلى مى ى كهمسائلچرا از بين همه «

  .دهد پاسخ مى» پرداخته است

مجلســى هــم در ابتــدا و هــم در انتهــای مقدمــه، انگيــزه خــود را از نگــارش رســاله بيــان 

وی . دانـد ند و ماننـد شـيخ بهـايى، احـوال و اوضـاع زمانـه را انگيـزه اصـلى ايـن كـار مىك مى

هـا بـر ايشـان تيـره  هـا بـر مـردم مشـتبه و مسـلك ای هسـتيم كـه راه گويد اكنون در زمانه مى

اش ســر راه ســالكين الــى اّهللاٰ قــرار گرفتــه و آنهــا را بــه  شــيطان و يــاوران جــن و انــس ؛شــده

در چنــين . دهنــد و گمراهــى و بــدعت را بــه شــكل حــق، جلــوه مىكشــانند  چــپ و راســت مى

ــان آرا ــن در بي ــاهى نمــى یاوضــاعى م ــده كوت ــكار ش ــرايم آش ــه ب ــى ك ــيچ  برحق كنم و از ه

پــس آنچــه از اصــول مــذهب از طريــق اخبــار متــواتر اوليــای  .هراســم گــری هــم نمى مالمــت

شــوند و گمــراه  مبــادا مــردم فريــب بخورنــدكنم تــا  ديــن بــر مــن روشــن شــده را بيــان مــى

  .)19و  14 :1409مجلسى، (

شـيخ بهـايى بـرای رفـع ظـن : در مقام مقايسه بايد گفـت تفـاوت دو انگيـزه روشـن اسـت

امــامى دارنــد بــه بيــان اعتقــادات  كــه برخــى اهــل ســنت بــه شــيعه دوازده و گمــان نابجــايى

ى آن هـم فقـط در مـواردی كـه بـرای اهـل سـنت شـبهه ايجـاد شـده، امـا مجلسـ ،پردازد مى

كنــد،  بــرای جلــوگيری از گمــراه شــدن و فريــب خــوردن خــود شــيعيان اقــدام بــه نگــارش مى

امـا هـدف مجلسـى  ،يعنى هدف شـيخ بهـايى روشـن شـدن واقعيـت بـرای اهـل سـنت اسـت

هـايى نـام  مجلسـى از گـروه. ن اسـتاروشن شـدن خـود شـيعيان و بـه تبـع آن، طـرد مخالفـ

مــراه كــردن شــيعيان و ايجــاد انحــراف در هــای مختلــف بــه گ بــرد كــه قصــد دارنــد از راه مى
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ايـن مسـالك عقايد آنها بپردازند و او كه بر ايمـان شـيعيان هراسـناك اسـت مرتبـًا نسـبت بـه 

شـيخ بهـايى، اثـری از  دهـد، امـا در گفتـار كننـده، اخطـار و هشـدار مى و طرِق به زعم او گمراه

ای بـر عقايـد  روه و فرقـهشـود و او از هجـوم گـ ای ديـده نمى مطرح بودن چنين طـرح و نقشـه

  .شيعه بيمناك نيست

  اصول عقايد .2. 2

در بحث توحيد هر دو رساله، به چند صفت ثبوتى و چند صفت سـلبى مشـترك اشـاره  )توحيد -

شده و برخى صفات نيز در هر رساله به نحوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته، مـثًال مجلسـى 

ويژه كرده، ولى شيخ بهـايى  تأكيدلم و حيات و اراده صفات ازلى، ابدی، مختار را آورده و بر ع

الوجود بالذات، بری از انقسـام ذهنـى و خـارجى و  تى نظير قديم، كاره، واجبخداوند را با كلما

ا در فضـای تر است تـ متعالى از لوازم جوهری و عرضى وصف كرده كه در فضای فلسفى رايج

بيـنش  ه، غلبـمسـئلهترس عامه باشـد و ايـن نامه كه قرار است در دسای مانند اعتقاد كالمى

يت با چشم در دنيا و شريك، نفى حلول و اتحاد و نفى رؤ نفى. كند فلسفى بر شيخ را ظاهر مى

هـى و دور از دسـترس عقـل آخرت و اثبات غايت و غرض و حكمت و مصـلحت در فعـل اال

  .هر دو رساله است تأكيدبودن كنه ذات باری تعالى هم مورد 

يك از نبوت و عدل را مانند توحيد و امامت و معاد، در يك اصل  شيخ بهايى هر )عدلنبوت و  -

وت و عدل را بسـيار مستقل بررسى كرده است، اما مجلسى برخالف سه مورد ديگر، مباحث نب

ين نكته در خور توجه هر دو رساله در اين بخش مبحث نخست. وار آورده است كوتاه و فهرست

انه معصـوم مـن «: نويسد مى) ص(پيامبر اسالم  خصوصبهايى در شيخ . انبياست» عصمت«

: 1387شيخ بهـايى، ( »جميع النقايص الظاهره و الخّفيهالكباير و الصغاير و السهو و النسيان و 

 دانـد را هم واجد همـين حـد عصـمت مىو ساير انبيا و حتى اوصيای ايشان  )ع(و ائمه ) 313

ات بـه عصـمت در جميـع جهـ )ع(انبيـا و ائمـه  ههم خصوصمجلسى هم در  .)315: همان(

دهـد كـه شـيخ  الذكر قائل است و عالوه بر آن عصمت مالئك را هم مورد توجه قرار مى فوق

و االئمـه صـلوات اّهللاٰ علـيهم انهـم ) ص(البد تعتقد فى النبـى «: بهايى به آن نپرداخته است

و كـذا فـى جميـع االنبيـاء و  معصومون من اول العمر الى آخره، من صغاير الذنوب و كبايرهـا

السهو و النسـيان و مـاورد بـه مـن ) پيامبر و ائمه عليهم السالم(و ال يجوز عليهم .. .المالئكه

  ).27-26: 1409مجلسى، (» االخبار محموله على التقيه
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ل بـه آن يفصـت هاست كـه مجلسـى بـ» ضروريات دين«دومين نكته مهم در اين قسمت، بحث 

گويـد ضـروری ديـن چيـزی  مجلسى مى. ای به آن نكرده است اشاره هيچپرداخته و شيخ بهايى 

ه است كه ضرورتًا ثابت شده از دين است، به نحوی كه جزء اسالم بودن آن بر هيچ مسـلمانى بـ

كند كه انكار ضروريات دينى، كفر است و منكـر  جز افرادی نادر و شاّذ، پوشيده نيست و اعالم مى

فهرست او در كنار اشاره به اعمال واجبى نظير نمـاز، زكـات، روزه، اما در . آن، مستحق قتل است

ای  حج و جهاد و حرمت ربا و قتل ناحق و خوردن گوشت خوك و شراب، عناوين فرعى و جزئـى

مانند رجحان نماز جماعت، رجحان صدقه بر مساكين، اذعـان بـه فضـيلت  ،خورد نيز به چشم مى

بـودن كـذب غيرنـافع، رجحـان سـالم و پاسـخ آن،  علم و اهل علم، فضل صدق نافع و مرجوح

اينكـه  ).25-24: همان(رجحان نيكى به والدين و مرجوح بودن عاق ايشان و رجحان صله ارحام 

دهد و منكر آنها را  قرار مى مجلسى بى هيچ تفاوتى، اين موارد را در كنار اموری مانند نماز و روزه

سـازد  مى» فر بودن و سپس مستحق قتل شدنكا«السويه مشمول حكم ضروری دين يعنى  على

ايـن برخـورد شـديد و . دهـد در خور تأمل است، و تا حدی شدت و غلظت برخورد او را نشان مى

. خـورد پـردازيم هـم بـه چشـم مى زودی به آن مىه غليظ در موارد ديگری در همين رساله كه ب

ن را نپذيرفت يـا جـزء اسـالم اين است كه حقيقتًا اگر كسى مثًال رجحان سالم و پاسخ آپرسش 

بودن رجحان صدقه بر مساكين و فضيلت اهل علم را انكار كرد بايد كافر شمرده شود و مستحق 

  قتل باشد؟

مجلســى بــه ضــروريات مــذهب نظيــر اذعــان بــه امامــت ائمــه و فضــل و علــم آنهــا نيــز 

) جــزء كفــار و نــه( )ع(ن ائمــه امخالفــ هگويــد انكــار آنهــا، شــخص را در زمــر پــردازد و مى مى

الجملـه ايشـان، ضـروری ديـن اسـت  دهـد كـه مـودت و تعظـيم فـى تذكر مى دهد، اما قرار مى

  .)25 :همان( ٤روند شمار مىه ن آن مانند خوارج و نواصب، كافر باو منكر

منصـوص بـودن امامـت : كنـد شيخ بهايى در اين بخش فقط به سه نكته اشـاره مى) امامت -

به اين ترتيب، ). عج(ق ايشان و زنده و مستور بودن امام زمان ، عصمت مطل)ع(هريك از ائمه 

كـه مباحـث  در حـالى ،، مختصرترين اصل اعتقادی رساله اوسـتمسائلامامت از حيث تعداد 

امامت هم در متن رساله مجلسى مفصل است و هم بخش اصلى مقدمه را به خود اختصـاص 

مثال بر حكمت توسل به ائمـه  رایود؛ بش های كوتاهى نيز در آن ديده مى دهد و استدالل مى

حاجات و دليل لزوم سالم و صلوات فرستادن بر آن بزرگواران و علت نياز بشر به  هدر هم) ع(

  .)15-14: همان( د و باری تعالى، استدالل شده استآنها به عنوان واسطه ميان خو
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كه تمامًا افاضى و من مجلسى به عصمت مطلق ائمه قائل است و به علم تام و تمام آن حضرات، 

كند و معتقد است كه بايد به جميـع اخبـاری  مى تأكيدعنداّهللاٰ است نه اكتسابى و از نزد خودشان 

ان تكون فى مقام التسليم فى كل ما وصـل اليـك مـن  ... و يحب«: كه از آنها رسيده تسليم شد

كنـد كـه  ن اسـتدالل مىمجلسى چني .)27 :همان(» و اياك ان ترد شيئًا من اخبارهم ... اخبارهم

 خـاطره اگر حديث و خبر مطابق عقل و درك تو نبود ايمان اجمالى به آن كافى اسـت و نبايـد بـ

، خـدا را )ع(زيرا با اين كار، به فرموده امام صـادق  .آن بزنى ضعف فهم خود، دست به انكار و رد

دسترس عقل بشری اسـت  از ، غريب و دور)ع(های ائمه  ای و اساسًا، علوم و آگاهى تكذيب كرده

  .حتى يك مورد از اخبار ايشان، سزاوار نيست و لذا رد

تـوان صـحيح دانسـت  روشن است كه ايـن سـخن مجلسـى را فقـط در مـورد احـاديثى مى

كـل «قطعـى باشـد و بـا توجـه بـه احاديـث جعلـى فـراوان، عبـارت  )ع(كه صدور آنها از ائمـه 

بــدون قيــد تلقــى شــود، گرچــه ايشــان،  توانــد مطلــق و نمى» مــا وصــل اليــك مــن اخبــارهم

  .قيدی نياورده است

تـرين اصـل در رسـاله شـيخ بهـايى  حجم صل مربوط به اصول عقايد، معاد كمدر پنج ا )معاد -

البته . تر است برخالف مبحث معاد در رساله مجلسى كه حتى از امامت نيز اندكى مفصل ،است

ه مورد يعنى سه برابر تعداد مسائلى اسـت نظر شيخ در همين حجم اندك، نُ  تعداد مسائل مورد

دهنـده  درباره خلود اسـت و ايـن نشـان مسائلدو مورد از اين . كه در بخش امامت آمده است

ن مخلـد در بهشـت و كفـار مخلـد در امنشيخ بهايى معتقد است مؤ. د وی استاهميت آن نز

من يـا كـافر را مقيـد تفصيلى ندارد و هيچ قيدی واژه مؤ اين سخن وی هيچ شرح و. ندا آتش

 كند تا معلوم شود كه مؤمن مخلد و كافر مخلد چه صفاتى دارند؟ روشن نيست كه آيا هـر نمى

كـار و نيكوكـار و  حتى اگر اهل كتاب باشد و يا فرد غيرديندار درست –كس مصداق كافر بود 

سـيحيت و تواند به سبب ايمان به اصول م مخلّد در آتش است و نمى –متعهد به اخالق باشد 

اش از آتش جهنم خالص شود و يا بـه درجـاتى از  يهوديت و يا به سبب افعال و اخالق حسنه

عبـارت . بهشت نايل آيد؟ عبارت شيخ بهايى به شكل موجود، اين نكات را مبهم گذاشته است

ف مخلـدون الكفار و المعاندين من اهل الخال«: مجلسى نيز همين ابهام را در مورد كافر، دارد

فاعل كبيره حتى اگر بـدون توبـه ) منمؤ(نيز هر دو معتقدند ). 31 :1409مجلسى، (» النارفى 

ها خالف اين است بايـد افزايد آياتى كه ظاهر آن بميرد مخلد در عذاب نيست و شيخ بهايى مى

ال بحث رجعت و حضور نكير و منكر و سؤ .)320: 1387شيخ بهايى،  ؛31 :همان( تأويل شوند
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تر از ساير عناوين معاد به آنها  شفاعت از جمله مباحثى است كه مجلسى مفصلو جواب قبر و 

ن اسـت و شـامل اپرداخته است و در بحث شفاعت آورده كه از نظر او شفاعت مختص مؤمنـ

  .)32: 1409مجلسى، (شود  غير ايشان نمى

  روح حاكم بر دو رساله در بخش اصول عقايد .3. 2

كم بر اين دو رساله چند نكته قابل تأمل و در خور بررسى وجـود در مقام تحليل و مقايسه روح حا

  :ند ازا دارد كه به ترتيب عبارت

 كند و همواره  خود، همه جا حالت خبری بودن رساله را حفظ مى یشيخ بهايى در ارائه آرا )الف

عرضـه  ، باورهايش را به ديگران»... ما اعتقاد داريم كه«: و عبارت» نعتقد«با استفاده از فعل 

ری كـارگيری تعـابيه او بـا بـ. اسـتكند، اما نوشتار مجلسى حالت دستوری به خود گرفته  مى

يلزمـك «و » ايـاك ان تعتقـد«و » ال بـدان تعتقـد«و » منان تـؤ: يجب ان تعتقد يا«: نظير

. كنـد اعتقادش، امر و نهى مى همرتبًا به خواننده نسبت به نحو» البد من االذعان«و » االيمان

رسـانى دارد نيـز اسـتفاده كـرده  يشتر حالت آگاهى و اطالعكه ب» اِعلم«به ندرت از فعل  البته

شـود و لحنـى ماليـم و  ده نمىاين لحن دستوری در بخش مربـوط بـه اعمـال مشـاه. است

امـا . فرماست بر آن بخش حكم ،و وعظ و تذكر است كه مناسب فضای اخالقى ،گونه نصيحت

يز همان لحن و حالت خبری بخش اصول دين خود را حفظ شيخ بهايى در بخش فروع دين ن

مجلسـى در مقدمـه، از افعـال امـری اسـتفاده . رود پيش مـى» نعتقد«كند و با همان واژه  مى

پردازد، ولى وقتى در بخش اصول عقايد بعضى  خود مى یكند و تنها به شرح و توضيح آرا نمى

لحن خبری . دهد مورد خطاب قرار مى» د و نبايدباي«آورد، خواننده خود را با  از همين آرا را مى

در اين دو  .خورد های ديگری نظير اعتقادنامه شيخ صدوق و مفيد نيز به چشم مى در اعتقادنامه

  .رغم مفصل بودن تقريبًا هيچ فعل دستوری و بايد و البّدی به كار نرفته است رساله، على

 ردی وجـود د به آنها را واجب دانسـته، مـوادر ميان اموری كه مجلسى اعتقاد يا عدم اعتقا )ب

ی بعضى از علمای شيعه و از جمله مجلسى است نه همـه آنهـا، و بـه دارد كه فقط مطابق رأ

اختالفى است، ولى او در همه موارد اعم از اينكه نظر عموم علما باشـد يـا  مسائلاصطالح از 

نبايد چنين اعتقـادی داشـته  بايد يا«طور يكسان خطاب ه صرفًا نظر برخى از جمله خودش، ب

برد، خواه اعتقاد به وحدانيت خدا و شـريك نداشـتن او باشـد كـه از امـور  را به كار مى» باشى

  :آوريم است و خواه موارد اختالفى نظير آنچه اينجا مى) ناناو مسلم(مسلم نزد جميع شيعيان 
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های مختلـف  شـكلتوانند به  ند و مىا واجب است معتقد باشى كه مالئك اجسام لطيف -

گويند، و اعتقاد به اينكـه  فالسفه مى كه چناناند،  ل يا نفس فلكىكه عقدر آيند، نه اين

 بعضى از مالئك پر و بال دارند و اعتقاد به عصمت و طهارت آنـان نيـز واجـب اسـت

  .)29-28و  22 :همان(

آن  حـادث اسـت، و حـدوث –يعنى جميع مـا سـوی اّهللاٰ  –بايد معتقد باشى كه عالم  -

  .)24: همان(حدوث زمانى است نه حدوث ذاتى مورد نظر حكما 

بايد معتقد به عصمت همه انبيا از جميع گناهان كبيـره و صـغيره از اول تـا آخـر عمـر  -

  .باشى

  .انبيا و مالئك بدانى هو ائمه را اشرف جميع مخلوقات و برتر از هم) ص(بايد پيامبر  -

  .)26: همان(ها علم دارند  به تمام زبان )ع(ائمه بايد و ضروری است معتقد باشى كه  -

  .معتقد باشى )ع(نبايد به وقوع سهو و نسيان از ائمه  -

در مقام تسـليم و پـذيرش باشـى و  )ع(ن ابايد نسبت به تمام اخبار منتسب به معصوم -

  .)27: همان( فهمد، رد كنى ه عقل تو آن را نمىنبايد هيچ خبری را به اين دليل ك

روح بعد از مفارقت از بدن و تعلق آن به بدنى مثـل بـدن دنيـوی، معتقـد  یبه بقا بايد -

اعتقاد به تعلق روح به بدن مثالى تا پايـان گـرفتن تـدفين و تشـييع و سـپس (باشى 

  .)28: همان( )نتقال روح به بدن اصلى واجب استا

هـر آسـمانى بـا  بلكه ميـان ،ندا هم ها غيرمنطبق بر كه آسمانواجب است اعتقاد به اين -

  .آسمان ديگر پانصد سال فاصله است و بين هر دو آسمان، پر از مالئك است

كـه ارواح بايد اذعان كنى كه فشار قبر بر بدن اصلى است نه بدن مثالى، و اعتقاد به اين -

  .)29: همان( شوند ضروری است الى خود منتقل مىال و فشار قبر به بدن مثبعد از سؤ

معاد جسمانى و نفى اعاده معـدوم توجـه نكنـى  مسئلههات حكما در واجب است به شب -

  .)31 :همان(

ی متفـاوت در هـر مـورد ين موارد، به طور مختصر به چنـد رأبرای روشن شدن اختالفى بودن ا

و آن اينكـه بـه نظـر  يمشـو يـادآور مىای را  پرداختن به اين بحـث نكتـهقبل از . كنيم اشاره مى

زيرا در رساله  .تر است قايد مورد اختالفى، روش شيخ بهايى پسنديدهدر خصوص چنين عرسد  مى

معاد جسمانى هم، فقط به بيان اصل اعتقاد بـه معـاد جسـمانى  مسئلهخود به آنها نپرداخته و در 

؛ امـا اسـت اكتفا كرده و راجع به بدن اخروی كه به شدت محل اختالف است اظهار نظری نكرده

روح در بدن مثـالى  مر هم اشاره كرده و مثًال گفته تا هنگام تدفين،مجلسى حتى به جزئيات اين ا

رود و پس از آن دوباره به بـدن مثـالى  ال و جواب و فشار قبر به بدن اصلى مىاست و هنگام سؤ
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وی اين سخنان را برگرفته از اخبـار . شود و در قيامت، مجددًا به بدن اصلى منتقل شود منتقل مى

خواننده واجب دانسته كه معاد جسمانى را دقيقًا با همين جزئياتى كه او گفتـه داند و بر  و آيات مى

كـه  –است، بپذيرد، در حالى كه حتى در سخنان انديشـمند شـيعى معاصـر او، يعنـى مالصـدرا 

كـه بـا رأيـى كـم و بـيش متفـاوت مـواجهيم، چرا –تسلطى كامل به قرآن و حديث هم داشـته 

. دانـد بدن اخروی مىيامت همراه بدن مثالى و در قيامت همراه مالصدرا روح را پس از مرگ تا ق

مثًال غزالى  ،نظريات متفاوت ديگری نيز وجود دارد .)268-261 ،289-285: تا صدرالمتألهين، بى(

و ) 298-297: 1363غزالـى، (شـود  معتقد است پس از مرگ و در قيامت، بدنى از نـو آفريـده مى

، با وجود اذعان به حقانيت معاد جسمانى، مطلبى شفاود مثًال در سينا در مباحث معادی كتب خ ابن

  .)462-460: 1376سينا،  ابن(باره جزئيات جسم اخروی نياورده است در

رخــى نظــر بــر جميــع خاليــق و حتــى بــر مالئــك نيــز، ب) ص(افضــليت پيــامبر  مســئلهدر 

ن حضـرت و برتـری سينا ضـمن اذعـان بـه فضـايل منحصـر بـه فـرد آ مثًال ابن ؛متفاوتى دارند

ير موجـودات هـا، معتقـد اسـت مقايسـه كـردن حضـرت بـا مالئـك و سـا ايشان بر همه انسان

رده  هـر موجـودی را فقـط بـا موجـودات هـم رود و الفارق بـه شـمار مـى غير از انسان قياس مع

عتزلــه هــم مالئــك را افضــل از برخــى م .)85-81: 1389پــور،  رحــيم( دكــرخــود بايــد قيــاس 

هــا را از حيــث عقــل و  و زكريــای رازی همــه انســان) 139: 1372مكــدرموت، (نــد دان مى انبيــا

 بـرداری از قـوا و اسـتعدادها هـا بـه نحـوه بهـره تفاوتگويـد  دانـد و مى ها برابـر مى ساير ويژگى

  .)49-48: 1371رازی،  ؛99-2/96 :1379دينانى، (گردد  برمى

ــواز صــدور ســهو و نســيان از معصــوم ــود دارد، ســخنانى خــال )ع(ن ادر ج ف مشــهور وج

النبى را جــايز شــمرده، معتقدنــد نفــى ســهو از الوليــد، ســهو ابن مــثًال شــيخ صــدوق و اســتادش

ــامبر  ــى)ص(پي ــمار م ــه ش ــو ب ــدوق، ( ٥رود ، غل ــهو و ) 1/360: 1392ص ــى س ــيد مرتض و س

ــامبر  ــد در امــوری همچــون خــوردن و آشــاميدن را جــايز مى) ص(نســيان پي ــر م ،دان شــروط ب

ــگى  ــه هميش ــداينك ــى نباش ــى، ( و دائم ــيد ؛120-17/119 :1403مجلس ــى،  س : 1961مرتض

10(.  

ن و فالســفه اســت و برخــى از فالســفه احــدوث و قــدم عــالم هــم مــورد اخــتالف متكلمــ

نـد و قـدم زمـانى آن را موجـب تعـدد قـدما و منـافى ا قائل به حدوث ذاتـى و قـدم زمـانى عالم

بـه تعبيـر . انـد مسـئله اقامـه كردهبـر ايـن هـای قـوی  دانند و در محل خود استدالل توحيد نمى
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الطـرفين  ای جـدلى مسـئلهميرداماد هـم گفتـه، حـادث يـا قـديم بـودن عـالم،  كه چنانتر،  دقيق

  .)121: 1361حائری يزدی، ( داليل معتبری بر ادعای خود دارنداست و هر دو طرف، 

ن اميـان متكلمـاختالفـى  مسـائلديگر يعنى امتنـاع يـا جـواز اعـاده معـدوم هـم از  مسئله

ــت ــلمان اس ــفه مس ــور . و فالس ــد و تص ــدوم بودن ــاده مع ــواز اع ــه ج ــل ب ــان قائ ــر متكلم اكث

مجلسـى در اينجـا، موضـع . كردند مخالفت با آن بـه منزلـه مخالفـت بـا معـاد جسـم اسـت مى

ســينا و  ، نظيــر ابــنن بــه معــاد جســمانىاامــا اغلــب فالســفه از جملــه معتقــد ،ن را داردامتكلمــ

ای بــر آن اقامــه  يــدهداننــد و داليــل عد اطبــايى، اعــاده معــدوم را محــال مىيــا طب، مالصــدرا

 :1363طباطبـــايى،  ؛422-1/417 :1383مالصـــدرا،  ؛52-51 :1376ســـينا،  ابن(كننـــد  مى

ای بـر اعتقادشـان بـه معـاد جسـمانى  ولى يقين آنها به امتنـاع اعـاده معـدوم، خدشـه .)24-25

  .وارد نكرده است

رسـد بايـد  مى )ع( انسـليم تـام و تمـام بـه هـر خبـری كـه از معصـوماعتقاد و ت مسئلهدر 

الصـدور بـوده، حرفـى كـامًال صـحيح اسـت  مجلسـى، اخبـار صـحيح و قطعـىگفت اگر منظور 

ــد مست ــز نباي ــين احــاديثى، هرگ ــوای چن ــرار  مســك ردو نارســايى عقــل در درك محت ــا ق آنه

منظــور پــذيرش هــر خبــری  -آيــد  مىكــه از ظــاهر نوشــته ايشــان بر چنان -گيــرد، امــا اگــر 

ی، ار روشـن اسـت كـه سـخنان خـالف ايـن رأ، بسـياسـتاست كه به آن بزرگواران منسـوب 

برخــى از آنهــا دارد از زبــان خــود  صــيه اكيــد بــه ارزيــابى احاديــث و رديعنــى ســخنانى كــه تو

گرفتـه تـا علمـای شـيعه و سـنى، بـه وفـور وارد شـده و مـا فقـط بـه عنـوان  )ع(پيامبر و ائمه 

ــه بحــث نمو ــده را ب ــه خوانن ــه«ن ــاددر » فــى االحاديــث المختلف ــد  تصــحيح االعتق شــيخ مفي

  .)128-126: 1363مفيد، ( دهيم ارجاع مى

انبيــا از هــر نــوع گنــاه از اول تــا آخــر عمــر نيــز اخــتالف آرا  در خصــوص عصــمت همــه

نويسـد مـا در مـورد عصـمت و علـم كامـل  مى تصـحيح االعتقـادشـيخ مفيـد در . مشهود است

عصـمت آنهـا  معتقـديمدر حـال نبـوت و امامـت، قطـع و يقـين داريـم و قطعـًا ) ع(يا و ائمه انب

شـان فـرا برسـد الزم و را كامـل فرمـوده تـا زمـانى كـه مرگ از زمانى كه خداوند عقـل ايشـان

ضروری است، اما در مورد احوال ايشـان، قبـل از آنكـه حجـت خـدا بـر مـردم باشـند و قبـل از 

اوايــل او در  .)108-107: همــان( كنــيم، بهتــر اســت توقــف زمــان نبــوت و امامتشــان

ســاير انبيــا  خصــوص، در )ص(، ضــمن اثبــات عصــمت مطلــق بــرای پيــامبر اســالم المقــاالت

ــان) ص( ــه ايش ــوت ،آورده ك ــس از نب ــغيره  ،پ ــره و ص ــان كبي ــورت  –از گناه ــر ص ــه ه  –ب
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ــوت، ارتكــاب غا معصــوم ــيش از نب ــا پ ــاه صــغيرهند ام ــه يرعمــدی گن ــه ماي ــاری  بى ای ك اعتب

ای  و عبــدالجبار معتزلــى ارتكــاب چنــان صــغيره) 30-29: 1371، همــو( ايشــان نشــود، رواســت

  .)136: 1372مكدرموت، ( داند را حتى پس از بعثت نيز جايز مى

نيـز مـورد اتفـاق همـه ) و همـه علـوم و فنـون(هـا  ضروری شمردن علم امام به همه زبـان

رغـم اينكـه خـود بـا اسـتناد بـه روايـات،  يـد، علـىشـيخ مف ،نمونـه رایبـ .علمای شيعه نيست

ش اساسـى و پذيرد اما معتقـد اسـت ايـن امـر بـه هـيچ وجـه در امامـت، نقـ چنين علمى را مى

  .)45: 1371مفيد، ( ضروری ندارد

 ،دانـد كـه مجلسـى اعتقـاد بـه آنهـا را واجـب مى ،و اما هر سـه نكتـه مربـوط بـه مالئـك

گويـد پـر و  پـر و بـال داشـتن مالئـك مىبـاره بـايى درطباط رای مثـال،بـ. مورد مناقشه اسـت

بـرای آنهـا، بـه حسـب » جنـاح«بال داشتن آنها خيلى روشـن نيسـت و شـايد منظـور از تعبيـر 

افزايـد ايـن سـخن كـه فرشـته، جسـمى نـورانى اسـت  مى طباطبـايى. اند قوايى است كه داشته

مـريم  هاسـت و در سـور آيـد مـدركى نـدارد و كـالم نادرسـتى مىهای گونـاگون در و به شـكل

در چشـم تمثـل مطـرح اسـت، يعنـى جبرئيـل،  مسـئله» فتمثل لها بشـرًا سـويا«: فرمايد كه مى

غييـر گرنـه، او ملـك اسـت و ملـك هرگـز تگونه وانمـود كـرد كـه بشـر اسـت و اين) س(مريم 

ــدا نمى ــر نمى پي ــد و بش ــود  كن ــاد،  رخ(ش ــه ا .)44: 1381ش ــير آي ــايى در تفس ــوره طباطب ول س

ــاطر  ــزان، ضــمن ردف ــال در  در المي ــر و ب ــای مصــطلح پ ــه معن ــال داشــتن مالئــك ب ــر و ب پ

گويـد نـه  كنـد و مى پـذير بـودن آنهـا را هـم بـه شـدت رد مى جسـم لطيـف و شـكل پرندگان،

 ی در كتـاب و سـنت بـر آن وجـود داردای بر ايـن مطلـب هسـت و نـه نقـل معتبـر دليل عقلى

  .)13و  7: تا بى طباطبايى،(

ايشـان در ايـن رسـاله، حتـى در  یشـود كـه برخـى از آرا مـوارد روشـن مى با بررسى ايـن

ر فــرق دارد چــه رســد بــه انديشــمندان ســاي ىن سرســختاماميــه هــم مخالفــا ميــان علمــای

شـد و  ای اجمـالى مى در چنـين مـواردی، يـا بـه اخـتالف آرا، اشـاره مسلمان، و شايد بهتـر بـود

ــه ــاد ب ــداقل، از واجــب و ضــروری شــمردن اعتق ــا ح ــدن  ي ــراه خوان ــوارد، و گم ــن م ــين اي ع

  .گرديد ديگران و حق و صحيح شمردن نظر شخصى، اجتناب مى

 او . ، خـوارج و نواصـبحكما، صوفيه، ُغالة: برد ه نام مىمجلسى در رساله خود از چند گرو )ج

كننـده  را ملحـد و كـافر و گمـراه و گمـراه آنهـا السفه را به طور مطلق نفى كـرده،حكما و ف
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ی آنهـا بـا لفت رأكند، يا دليلى جز مخا گروه يا فردی از ايشان را استثناكه ، بدون اينخواند مى

  .ارائه كند مسائلبرداشت خودش از 

كننده؛ نه به پيامبری اقرار دارند نه به كتابى ايمـان  اند هم گمراه نويسد حكما هم گمراه ايشان مى

را به ) ع(ائمه  نص صريح و صحيح. كنند ىرونق خود تكيه م ی بىدارند، بلكه به عقول فاسد و آرا

شـان،  بينند كه داليل يا شبهات كنند، با اينكه مى اين دليل كه موافق نظر حكما نيست تأويل مى

مجلسـى بـه . ارزشى بيش از ظن و وهم ندارد و افكار آنان، جز بـه ماننـد تـار عنكبـوت نيسـت

گويد اين به  كند و مى متهم مى )ع(ت صراحت، حكمای مشاء و اشراق را به تأويل سخنان اهل بي

  .)17: همان(به يونانيان كافر دارند  سبب حسن ظنى است كه

نويسـد حكمـا آيـات و روايـات دال بـر معـاد جسـمانى را تأويـل بـه معـاد  در بحث معاد مى

 :همـان(خوانـد  لـذا آنهـا را ملحـد و كـافر مى .نـدا كنند و به نفى اعـاده معـدوم قائل روحانى مى

بــه تــأويالت ملحــدان «: كنــد كــه همچنــين در مقــام نفــى آنهــا، بــه خواننــده توصــيه مى .)31

و ) 28: همــان(» خواننــد گــوش ندهيــد دربــاره مالئــك كــه آنهــا را عقــول و نفــوس فلكــى مى

  .)24: همان( كند اعتقاد به قدم عالم و عقول و هيوالی قديم تكفير مى دليلحكما را به 

ــو ــراغ صــوفيه معاصــر خ ــه س ــىد مجلســى ب ــز م ــدعت ني ــا را ب ــد آنه ــه و  رود و عقاي گون

طايفـه مـن اهـل دهرنـا «: دهـد داند و به شدت نسـبت بـه آنهـا انـذار مى تحريفاتى در دين مى

انهــم يحرفــون اصــول الــدين و  ... اتخــذوا البــدع دينــًا، يعبــدون اّهللاٰ بــه و ســموه بــه التصــوف

مـن  ... فاحـذروا يـا اخـوانى ... تو يقولـون بـالجبر و سـقوط العبـادا.. . يقولون بوحـده الوجـود

ــياطين ــوالء الش ــاوس ه ــان(» ... وس ــى از صــوفيه و  .)19-17: هم ــم جمع ــر ه ــای ديگ در ج

ايشـان خـوارج  .)22: همـان( ٦دكنـ تكفيـر مـى ،نـدا كه به حلـول يـا اتحـاد قائلرا،  ةبرخى ُغال

يات كـه نـزد وی از ضـرور – )ع(و نواصب را هم بـه سـبب عـدم مـودت و عـدم تعظـيم ائمـه 

  .)25: همان(رد شما كافر مى –است  دين اسالم

های فكـری و عقيـدتى نبـرده و  هـا يـا فرقـه اما شيخ بهايى در رسـاله خـود نـامى از گـروه

كـه از حيـث شـرايط زمـانى و اوضـاع اجتمـاعى  به نفى و تكفير آنها نپرداختـه اسـت، در حـالى

  .ها مواجه بوده است گروه تفاوت چندانى با روزگار مجلسى ندارد و كم و بيش با همان

 اعتقاد يا عدم اعتقاد به امـور . در رساله اعتقادات مجلسى، جا به جا با تكفير كردن مواجهيم )د

كه بيش از پنجاه مورد اسـت  –متعددی از سوی او كفر شمرده شده و اين واژه در تمام موارد 

 عبادت اصنام از نظر وی به طور يكسان و بدون هيچ قيد يا صفتى، به كار رفته است؛ مثالً  –
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اول اتفاق نظـر وجـود  مسئلهكفر است و انكار جسميت مالئك هم كفر است، در حالى كه در 

پيش از برشمردن همه مواردی كه مجلسى كفر دانسته است بـه . دوم خير مسئلهدارد ولى در 

  :پردازيم طرح دو مقدمه مختصر در ارتباط با معانى و كاربردهای كفر مى

ی پوشاندن و پنهان كردن چيزی است گاه در مقابل اسالم و غيـر اواژه كفر كه به معن )1مقدمه 

قابل جمع با آن است و گاه در مقابل ايمان و قابل جمع با اسالم، و اين بدان سبب اسـت كـه 

قالت االعراب آمنا، قل لـم تومنـوا « ٧:من بودن استو مسلمان بودن اعم از ايمان و مؤ اسالم

حداقِل آنچه برای مسلمان  .)14: حجرات(» اسلمنا و لّما يدخل االيمان فى قلوبكم ولكن قولوا

) ص(و رسالت پيامبر اكرم بودن الزم است مطابق روايات، شهادت به الوهيت و توحيد خداوند 

التنقيح در  ه اّهللاٰ خويىيآ. است، اما لزوم اعتقاد به معاد برای تحقق اسالم، محل اختالف است

 امـا) 3/62: تا خويى، بى(داند  مسلمان شدن مىرا الزمه ، اعتقاد به معاد روه الوثقىفى شرح الع

حقيقه و  اندراج منكر المعاد ايضًا فى الكفار«: كند مى خمينى دخالت معاد در صدق اسالم را رد

باالركان االربعه، و االعتقاد بالمعاد داخل فـى ماهيتـه دعوی كون االسالم عباره عن االعتقاد 

مراد خمينى از اركان اربعـه، ). 3/428: الف1379خمينى،  (» ضًا، ال يخلوعن اشكال، بل منعاي

انكار امامـت و واليـت از نظـر  همچنين. اقرار به الوهيت و توحيد و رسالت در كنار معاد است

ن امامـت، و فقهای اماميه آن است كه مخالفا اما مشهور ميان علما ٨برخى به منزله كفر است،

استفاده شده، منظور كفر در مقابل  »كفر«ند و اگر در روايات در چنين موردی از واژه ا نمسلما

  .)همان( ايمان است نه كفر در مقابل اسالم

فـرق مسـلمان آن را پذيرفتـه  هاسالم شامل اعتقاداتى است كه همـ ،مطابق مضمون اين حديث

م ما ظهر من قول او فعل و هـو الـذی االسال«: تواند جزء آن باشد لذا امامت و واليت نمى .باشند

مطابق حديث مفصلى از امـام صـادق  .)2/26 :1388كلينى، (» اس من الفرق كلّهاعليه جماعه الن

است كـه خـود دو وجـه » انكار«اولين آنها : ، در كتاب خدا برای كفر پنج وجه ذكر شده است)ع(

كننـده بـه معرفت، يعنـى انكاراهى و يكى انكار ربوبيت و توحيد، و ديگری انكار در عين آگ: دارد

وجـه سـوم،  .)89: بقره ؛14: نمل .:نك(كند  صحت امری آگاهى و علم دارد اما باز آن را انكار مى

انا هـديناه السـبيل امـا «: است كه در اين آيه هم به آن اشاره شده است» كفر در مقابل شرك«

ی اوجه چهارم، كفر بـه معنـ .)40: نمل ؛152: هبقر ؛7: ابراهيم: و نيز ؛3: دهر(» شاكرًا و اما كفوراً 

 ،گيـرد ن هـم صـورت مىانان و مؤمنـااست كه از سوی مسلم» هىو واجبات اال هاترك دستور«
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منـون بـبعض الكتـاب و تكفـرون تؤ«: آل عمران آمده و آيه 17آيه  مانند ترك حج واجب كه در

  .هم به همين معنا اشاره دارد) 85: بقره(» ببعض

يــا كفــر بــه معنــای تبــری جســتن اســت كــه در آيــه چهــارم » كفــر برائــت«وجــه پــنجم، 

حـديث . »... بيننـا و بيـنكم بـداكفرنـا بكـم و«: حضـرت ابـراهيم آمـدهسوره ممتحنه و از قول 

كنـد كـه تـرك واجبـات فقـط در صـورتى كـه بـا انكـار  روشـن مى) ع(ديگری از آن حضـرت 

خداونـد متعـال چيزهـايى «: بـاتواجبات همراه باشد موجـب كفـر اسـت نـه صـرف تـرك واج

، كسـى كـه يكـى از آنهـا را تـرك كنـد و آن را )فـرائض(را بـر بنـدگان واجـب فرمـوده اسـت 

گونـه نيسـت كـه اگـر كسـى برخـى دسـتورهای  ، پـس ايـن... شـود انكار هم بنمايـد كـافر مى

هــى را تــرك نمايــد، كــافر شــود، بلكــه گــاه مســتحبات را تــرك كــرده و ثــواب و خيــر را از اال

  .)1/20 :1403عاملى،  حر(» دست داده است

موجـب كفـر اسـت يـا خيـر از مباحـث » ضروری ديـن«اين بحث كه آيا صرف انكار  )2مقدمه 

اند و برخـى  برخى از فقها به كفر بودن انكار ضروری دين حكم كرده. اختالفى فقه شيعه است

باشـد ) ص(رسـول خـدا  معتقدند انكار ضروری دين تنها در صورتى كه مستلزم انكار خـدا يـا

مجلسى در رساله اعتقادات انكار ضروری دين را كفر و منكـر را مسـتحق قتـل . كفرآور است

ی اسـالم و ايمـان و حـداقل اپس از شرح معنـ حق اليقينو در ) 24: 1409مجلسى، (داند  مى

نويسد كفـر، بـا اخـالل بـه يكـى از آن عقايـد  كه برای مسلمان بودن الزم است مى عقايدی

آنها بـه كه در اصل، ا به اعتقاد به خالف آنها، يا آنشود خواه به شك در آنها باشد ي اصل مىح

  ).552: تا همو، بى(باشد خاطرشان خطور نكرده 

انكـار هـر حكمـى از «: نويسد مى شرح عروه الوثقىه اّهللاٰ خويى در يآ در ميان انديشمندان متأخر،

در صورتى كه بـا علـم و آگـاهى همـراه  –ا نباشد باشد ي اعم از اينكه ضروری –احكام اسالمى 

چنين چيزی باعث كفـر باشد، تكذيب پيامبر و انكار رسالت او را به همراه دارد و شكى نيست كه 

پـردازد و  مى مسـئلهبه جزئيات  الطهاره خمينى هم در كتاب .)3/61: تا خويى، بى(» و ارتداد است

  :نويسد مى

الوهيـت، توحيـد و نبـوت پيـامبر (آن اصـول  اگر فرض شـود در جـايى اعتقـاد بـه

جمــع شــود مــثًال شخصــى بــه خــاطر بــا عــدم اعتقــاد بــه غيــر آن )) ص(اســالم 

ای كـه مسـتلزم انكـار  ای، چيـزی غيـر از آن اصـول را انكـار كنـد بـه گونـه شبهه

تـوان ميـان  البتـه نمى. آيـد آن اصول نباشـد آن شـخص مسـلمان بـه حسـاب مى
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تقــاد بــه تمــامى احكــام ديــن جمــع كــرد، امــا چنــين اعتقــاد بــه نبــوت و عــدم اع

زيـرا  .چيزی در مـورد عـدم اعتقـاد بـه بعضـى از احكـام ديـن قابـل فـرض اسـت

خـى احكــام ، برها انديشـى شـخص بــه خـاطر برخـى شـبهات و كــجممكـن اسـت 

اگـر معلـوم شـود كـه فـالن . را انكـار كنـد ،ضـروریدين، اعـم از ضـروری و غير

ــده دارد و  ــه اصــول عقي ــامبر اســالم شــخص ب ــه آنچــه پي ــاًال ب آورده، ) ص(اجم

ای در وجــوب نمــاز يــا حــج شــك دارد و گمــان  خــاطر شــبههه التــزام دارد امــا بــ

كند وجوب ايـن دو، اختصـاص بـه صـدر اسـالم داشـته و بـرای اعصـار بعـدی  مى

شـود و  واجب نيست، بـه چنـين شخصـى در عـرف متشـرعه نامسـلمان گفتـه نمى

ای اسـت كـه داللـت دارد بـر  شـخص، همـان ادلـهدليل بـر مسـلمان بـودن ايـن 

  ).3/444: الف 1379خمينى، (اينكه اسالم همان شهادتين است 

كفـر و اسـالم و ايمـان و ضـروری ديـن  ما در ايـن نوشـتار قصـد ورود بـه جزئيـات بحـث

افر دانسـتن كنـد كـه مـالك  مجلسـى در خصـوص كـ اما همين مختصر روشـن مى ،را نداريم

تـرين مجـوز،  بـدين معنـا كـه بـا كوچـك ،گيرانـه اسـت دامنـه و سـخت اشخاص، مالكى تنگ

تــری را در  كنــد در حــالى كــه مــثًال مــالك خمينــى، طيــف وســيع حكــم بــه كفــر شــخص مى

، خمينـىكنـد و برخـى افـراد كـه بـا مـالك مجلسـى كافرنـد بـا مـالك  حوزه اسـالم وارد مى

كـه مجلسـى اعتقـاد بـه برای روشـن شـدن مطلـب، فهرسـت همـه مـواردی . ندا قطعًا مسلمان

  :آوريم داند مى آنها را كفر مى

  .)18: 1409مجلسى، (صوفيه معاصر مجلسى  نظر وحدت وجود مورد .1

  .)20: همان( كه معتقدند علم به جزئيات ندارد علم خداوند، بارهنظر حكما در .2

  .)همان( لم خدا بر بندگان استاش ظ اعتقاد به جبر كه الزمه .3

  .)21: همان) (تفويض(افعال بنده دخالتى ندارد كه خداوند مطلقًا در ناعتقاد به اي. 4

  .)همان(يا اظهار هر قول سخيف ديگر به ايشان  انكار نبوت انبيا و سب يا استهزا. 5

ر فعلـى انكار حقانيت و معجزه بودن قرآن و استخفاف آن و استخفاف كعبه يـا هـ .7و  6

  .)22: همان( كه موجب استخفاف آنها شود

  .)همان(انكار جسم بودن مالئك و انكار جبرئيل، عزرائيل و ميكائيل و اسرافيل  .8

خداوند به قصد عبادت؛ قول بـه حلـول و اتحـاد يـا عبادت و سجده بر غير. 11و  10و  9

، )مثـل عـرش(منـد بـودن او  فرزند و شريك داشتن خدا؛ قول به جسم بودن يا مكان

  .)همان(خداوند قول به صورت يا جزء يا عضو داشتن 
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  .)24: همان(ند ا كه حكما قائل چنان ،قول به قدم عالم و عقول قديم و هيوالی قديم .12

برد و تشـخيص مـابقى را بـا بيـان  مورد را نام مى 25مجلسى (انكار ضروريات دين  .13

  .)25-24: همان) (گذارد مالك ضروری دين، به عهده خواننده مى

كه از نظر مجلسى، ضروری دين اسـت نـه ضـروری ( )ع( انكار مودت و تعظيم ائمه .14

  .)25: همان) (مذهب

  .)27: همان) (از نظر مجلسى، معراج ضروری دين است(انكار معراج  .15

  .)30: همان(تأويل بهشت و جهنم به معلومات حق و باطل و اخالق حسنه و رذيله  .16

  .)همان( اند انكار اينكه بهشت و جهنم اكنون بالفعل خلق شده. 17

شـكلى كـه موجـب انكار بازگشت روح به جسم اصلى در روز قيامت يا تأويل آن به  .18

  .)31: همان) (منظور، تأويل كردن به معاد روحانى و امثالهم است( انكار ظاهر امر شود

ند و ملـك سـمت راسـت ا گونه تأويل كردن اين امر كه دو ملك، موكـل انسـان هر .19

نويسد و اينكه در روز دو ملك اعمـال روز را  مى ئات راحسنات و ملك سمت چپ سي

  .)همان( نويسند ملك ديگر، اعمال شب را مىنويسند و در شب دو  مى

  .)32 :همان(صراط و ميزان و احوال و اهوال قيامت آمده  بارهتأويل آنچه در شرع در .20

ه كار برده شده اسـت در واژه كفر ب رو اما برخالف رساله مجلسى كه گاه در يك صفحه، چهار با

نه در بخش اصول دين و نه در بخـش  ؛خورد رساله شيخ بهايى، هيچ اثری از تكفير به چشم نمى

ی منتخب و عقيده صحيح از نظر خود اكتفا كرده شيخ در همه موارد، فقط به بيان رأفروع دين و 

  .است

 چـون عقـل  ،كند نهى مى از جمله در اصول عقايد، از تكيه به عقل ،مجلسى در چند مورد )هـ

معاذ اّهللاٰ ان يتكل الناس الـى عقـولهم فـى اصـول العقايـد «: داند بشری را ضعيف و نارسا مى

تـوان گفـت ايـن سـخن مجلسـى، نتيجـه  مى .)17: همـان(» فيتحيرون فى مراتع الجهاالت

 : مقدماتى است كه در چند عبارت قبل آورده بود

مجلسى  .)7: حشر(» الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهواما آتاكم «: خداوند فرموده) مقدمه اول

در اصول و فروع دين و امور معاش و معاد و كًال اخذ ) ص(نويسد مطابق آيه، متابعت از پيامبر  مى

  . همه امور از ايشان، واجب است

: دتمام علم و معارف و احكام و آثارش را به اهل بيت خود سپرد و فرمـو) ص(پيامبر ) مقدمه دوم

اخبار و احاديث آن بزرگواران اكنون بين ماست و نبايد جز به اخبار . »... انى تارك فيكم الثقلين«

نتيجـه  .)17-16: همان( ی بشری را محور قرار دهيمو آثار آنان به چيزی مستمسك شويم و آرا
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كـا و ، ات)ع(ه كه از نظر مجلسى، حتى در اصول عقايد هم نبايد جز بر اخبار و آثار پيامبر و ائمـاين

گويـد در  جهت با علمايى نظير شيخ صـدوق اسـت كـه مى مجلسى در اين رأی، هم. اعتماد كرد

  .)417: 1372مكدرموت، (مباحث كالمى، فقط بايد به نقل و توضيح اخبار بسنده كرد 

اما شيخ بهايى در رساله اعتقاديه خود، چه در اصول دين و چه در فروع دين، برهـان عقلـى را در 

دهد و حتى در نوشتار خود، واژه براهين عقلى را مقدم بـر داليـل نقلـى  نار داليل نقلى قرار مىك

انا معاشر الشيعه االثنى عشريه، انما اخذنا اصولنا الدينيه و فروعنا المليه مما قامت عليـه «: كند مى

. »بيت عليهم السـالمالبراهين العقليه و شهدت به الداليل النقليه التى وصلت الينا من ائمه اهل ال

بسياری از انديشمندان شيعه اين روش را بـر روش مجلسـى تـرجيح  .)310: 1387شيخ بهايى، (

او در . از جمله شيخ مفيد كه بسيار تمايل دارد بر عقل در كنار وحى تكيه و اعتماد كنـد ،دهند مى

هست، ولى مراجعه  آورده كه گاه مواردی وجود دارد كه احاديثى هم در دسترس تصحيح االعتقاد

نـد و اگـر خبـری هـم در ايـن ا كد عقليث در آن مورد، فقط مؤزيرا احاد. به آنها ضروری نيست

چنـين » ال و جـواب قبـرسؤ«عين عبارت او در بحث . كرد مى وارد نشده بود عقل كفايت مسئله

 ٩»ى مـا بيّنـاهفالخبُر يوكد ما فى العقل و لولم يرد بذلك خبر لكفى حجه العقل فيه عل ...«: است

كند و  شيخ مفيد در اين رساله از روش صرفًا نقلى استاد خود صدوق انتقاد مى .)82 :1363مفيد، (

او از روش اصحاب حديث پيروی كرده و صرفًا به سطح معانى پرداخته و از راه تفكر «: نويسد مى

تبصـار دورش و از مقـام اس رسـاند و تعقل دوری گزيده و اين روش، به دين صـاحبش ضـرر مى

  .)116: همان( »كند مى

ــای ع ــم پ ــر ه ــورد ديگ ــد م ــى در چن ــگ مىمجلس ــل را لن ــر را غير ق ــد و تفك ــايز دان ج

در فهـم كيفيـت علـم خـدا و در مـورد سـاير صـفات او بـرای رسـيدن بـه : شمارد از جملـه مى

، در بحـث از شـبهات قضـا )20: 1409مجلسـى، (چيزی بـيش از آنچـه از طريـق نقـل رسـيده 

و در مــورد كيفيــت حضــور ) ع(ن او قبــول اخبــار واصــله از معصــوم ، در رد)21: همــان(و قــدر 

  .)27: همان( بر بالين محتضر) ع(ان معصوم

  فروع دين يا بخش مربوط به اعمال .4. 2

  :كنيم در اين قسمت به دو نكته اشاره مى

يى ساله شيخ بهـاها آورديم در اين قسمت فضای كامًال متفاوتى بر ر در بخش گزارش كه چنان .1

ای  اما در مقايسـه ،منتفى است نحوی كه مقايسه آن دو با يكديگر فرماست به و مجلسى حكم
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توان گفت كه بخش اصول دين و فروع دين در خود رسـاله شـيخ بهـايى، از حيـث  داخلى مى

اما بخش مربوط به عقايد رساله مجلسـى بـا  ،ساختار و كيفيت كار با هم هماهنگ و سازگارند

زيرا در بخش مربوط به  .ش مربوط به اعمال اين رساله، ناهماهنگ و كامًال متفاوت هستندبخ

و از لحـن تنـد و  يـا تـذكر و توصـيه اخالقـى وجـود دارد ا،اعمال، فقط توصيف و توضيح آر

  .دستوری و بايد و نبايدهای بخش عقايد اثری نيست

و روشـن  زدپـردا مـىبـه و غيرمبتال  مسئله دور از ذهنشيخ بهايى در اصل شانزدهم، به يك  .2

و فرزنـد و خـواهر و بـرادر و سـاير (كند كه تفاوت زن و مرد از حيث مالـك پـدر و مـادر  مى

 مسـئلهروشن نيست كه چرا شـيخ بهـايى بـه چنـين . خود شدن چگونه است) بستگان نسبى

 مسـائلن اين بخـش را از ميـا مسائلپرداخته است، حال آنكه ساير  متروك و بدون كاربردی

  .فقهى انتخاب كرده است -نياز عملى مطرح و مورد

  گيری نتيجه

  :حاصل گزارش و تحليل و مقايسه اعتقادنامه شيخ بهايى و مجلسى چنين است

از لحاظ كّمى، مجلسى بيشترين همت خود را صرف تبيين اصول عقايد كرده و دو سوم حجم  .1

ى برعكس او، دو سـوم حجـم رسـاله را بـه اما شيخ بهاي ،رساله را به آن اختصاص داده است

  .فروع دين اختصاص داده است

فرماسـت و خواننـده،  لسى، لحن دستوری به طور كامل حكـمدر بخش اصول عقايد رساله مج .2

اين بايـد و نبايـدها، تصـلّب در  مواجه است، نتيجه» بايد يا نبايد معتقد باشى« همرتبًا با توصي

اين توصـيه و . ن است كه در سراسر اين بخش، مشهود استی منتخب خود و تكفير ديگرارأ

ولـى در مـواردی است ) به معنای مورد قبول عموم علمای اماميه(تكفيرها در مواردی صحيح 

 .يا گروهى از اماميه است نـه همـه آنهـا هم، فقط متكى بر رأی مقبول و نظر شخصى ايشان

اما در رساله . ديگر مجلسى هم وجود دارد ، كم و بيش در كتباين رويه طرد يا تكفير ساير آرا

ايـن  .رسانى مواجهيم خورد و همه جا با تبيين و اطالع شيخ بهايى اثری از تكفير به چشم نمى

اصـل تر او در شنيدن و تحمل آرا و عقايد مختلف است كـه خـود، ح معتدل هامر نشانگر روحي

فى و محدث و فقيه و فيلسـوف و نشينى و تبادل نظرش با صو سير و سفرهای متعدد او، و هم

شيخ بهايى در اغلب آثار . گوناگون و همچنين ذوفنون بودن خود اوست یاصحاب اديان و آرا

ی آنها و عقيده خود اكتفا بدون تاختن به مخالفان و تقبيح رأی و تكفير ايشان، به بيان رأخود 
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ا عقايد و پذير او در برخورد ب رتاو، نمونه بارزی از روحيه آزادمنش و كث كشكولكتاب . كند مى

توان ادعا كرد كه منش شيخ بهايى، بـرخالف مـنش  به حق مى ١٠.های گوناگون است انديشه

ق مختلـف از مـذّمت و خصـومت بـا يكـديگر ابـايى رَ غالب در آن روزگار بوده كـه در آن ِفـ

ى و كشـى و مرزبنـدی عقيـدت سو با آن منش شده و به خط مجلسى تا حدی هماما  ١١نداشتند

  .بند مانده است شدت پایه طرد و نفى مخالفان ب

مطرح نشده  –چه در اصول دين و چه در فروع دين  –اختالفى  مسائلدر رساله شيخ بهايى،  .3

تر،  به تعبير دقيق. و آرائى كه وی برگزيده و ارائه كرده مورد موافقت عموم علمای اماميه است

ات نشده و از حداقِل مشترك فيه همه سـخن گفتـه كجا اختالفى بوده، وارد حيطه اختالف هر

ی منتخـب مسائل مورد اختالف وارد شـده و رأاست، برخالف رساله مجلسى كه جا به جا، در 

در چنين روندی، اگر نويسنده . نويسنده را ارائه كرده و تبعيت از آن را واجب شمرده شده است

صى يا گروهـى را گفتـه اسـت، ی منتخب شخمسئله، رأبه شكلى مشخص نكند كه در فالن 

پندارد و يـا همـان را، تنهـا نظـر صـحيح در  خواننده عامى، به اشتباه، آن را اعتقاد عمومى مى

تصـحيح مفيد در  از باب نمونه، ،كاری است كه) مشخص كردن(اين . شمارد مذكور مى مسئله

  .ده استخود به آن ملتزم نش االعتقاداتخود انجام داده، ولى مجلسى در  االعتقاد
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  انتشارات رشيدی: ، تهرانحق اليقين). تا بى(ـــــــ.  

  مكتبه العالمه المجلسى، چاپ اول: ، قماالعتقادات ).1409(ـــــــ.  

  انتشـارات : احمـد آرام، تهـران: ترجمـه های كالمـى شـيخ مفيـد، انديشه). 1372(مكدرموت، مارتين

  .دانشگاه تهران

  هبه الدين شهرسـتانى، قـم: ، مقدمهيح االعتقاد بصواب االنتقادتصح). 1363(مفيد، محمد بن نعمان :

  .منشورات رضى
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  مطبعه دار السالم: بغداد النكت االعتقاديه،). 1340(ـــــــ.  

  نشـر : زنجـانى، تبريـز: مقدمـه و حواشـى اوايل المقاالت فى المذاهب و المختارات،). 1371(ـــــــ

  .چرندابى
 

 ها نوشت پى
هـای  نـام االماميـه اعتقـادو  العقايـد البهاييـه: يـا العقايـد، اعتقادات االماميه، )االعتقاديه: يا( الرساله االعتقاديه .١

 .اعتقادات شيخ بهايى اطالق شده است هگوناگونى است كه به رسال

بدن مثالى كه بدنى است كه بالفاصله  .الف: تقادات، مجلسى به دو بدن بعد از مرگ قائل استمطابق مفاد اع .٢

گيرد و در تمام لحظات كفن و دفن و تشييع در آن بدن است تا هنگامى كه  پس از مرگ، روح به آن تعلق مى

حظه بازگشت بدن اصلى بدنى است كه از ل .ب ؛كنندگان، بازگردند جسد در قبر قرار گرفته و تشييع

ال ؤبعد از فشار و س. ال و جواب قبر با اين بدن استؤشود و فشار قبر و س كنندگان، روح به آن منتقل مى تشييع

 .)31و  29-28: 1409مجلسى، (گردد  مذكور، مجددًا روح به جسم مثالى باز مى

دنيايى بوده نه بهشت  همين بهشت) ع(، بهشت آدم )ع(افزايد كه مطابق حديثى از امام رضا  مجلسى مى .٣

 .)30: 1409مجلسى، (جاودان 

رسد  كند و به نظر مى فهرست مفصلى از ضروريات دين و ضروريات مذهب ارائه مى حق اليقينمجلسى در  .٤

زيرا معتقد است انكار ضروريات مذهب شيعه، سرانجام به  .ری مذهب را نيز كافر بداندومايل است منكر ضر

، گرچه خود وی اذعان دارد كه در كالم اكثر علما تصريحى بر اين مطلب ديده رسد انكار صاحب دين مى

 .)165-164: 1368، ل اعتقادیئمجموعه رسا .:نك، نيز 560-555: تا مجلسى، بى(شود  نمى

از گناه صغيره و كبيره و مبرا بودن از نقص و ) ص(، به عصمت پيامبر االعتقاداتذكر است كه صدوق در شايان  .٥

 .)70: 1412صدوق، (د كن سهو و نسيان سكوت مى در خصوصكند ولى  و جهل اشاره مى عصيان

خمينى معتقدند در صورتى كه غلو غالى، موجب انكار خدا يا توحيد يا نبوت شود نظير  ،برخى فقها ةدر مورد ُغال .٦

 .)1/211: الف1379خمينى، (كافر است وگرنه كافر نيست 

ايمان همراه و مشارك اسالم اسـت : كه آيا اسالم و ايمان با هم تفاوت دارند؟ فرمود پرسيدند) ع(از امام صادق  .٧

اسـت كـه ) ص(اسالم شهادت به يگانگى خدا و تصديق رسول خدا ...  اما اسالم همراه و مشارك ايمان نيست

هـا از  ر دلو آن، چيزی اسـت كـه د استولى ايمان، هدايت ...  ماند ها از ريختن محفوظ مى به سبب آن، خون

» ايمان يك درجه از اسـالم بـاالتر اسـت. گردد شود و عمل بر اساس آن آشكار مى صفت اسالم پا بر جای مى

 .)2/25: 1388كلينى، (

دری است كه خداوند ) ع(على «: نقل است كه فرمود) ع(از امام باقر : انداين دسته به چنين رواياتى استناد كرده .٨

 :1403عاملى،  حر(» كس از آن خارج شود كافر است من و هرؤن داخل شود مكس به آ هر. آن را گشوده

18/567(. 

 .426-417 :1372مكدركوت،  .:نكتر شدن نظر شيخ صدوق و شيخ مفيد در ميزان تكيه بر عقل  برای روشن .٩

 .)شاهنشاهى 2537شيخ بهايى، (شيخ بهايى  كشكولبنگريد به تنوع آرا در  .١٠

 اعتقادات شيخ بهايىمقدمه محققانه كتاب .: نكتر با شخصيت و منش شيخ بهايى برای آشنايى بيش .١١

 .)190- 138: 1387بخش،  جهان(


