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Abstract:
Possession of The knowledge of the Unseen by the holy prophet and later by
twelve Infallible Imams has always been an excuse for the mischievous cynics.
One of the issues raised is that: due to the fact that he knows beforehand no harm
will be afflicted to him, what virtue lies there for an infallible Imam to be involved
in perilous circumstances?.The current paper focuses on “Laylah al-Mabīt” with
a descriptive-theological approach. It seeks to investigate the strongest responses
given by think-tanks to the doubts and uncertainties raised. This paper shows
that the cause for the difference and multiplicity of answers is division among
think-tanks on issues with pivotal roles in this regard. These contentious issues
are as follows: authenticity or inauthenticity of informing Imam Ali of his safety
by the Holy Prophet(PBUH), proof or lack of proof of Imam Ali’s (AS) knowledge of the unseen when “Laylah al-Mabīt” occurred, actualization of Imam
Ali’s (AS) knowledge of the unseen or its dependence on the will of Imam, absoluteness or time-dependence of prophet and Imam’s knowledge of the future or
knowldege of the unseesn. If a thorough look is given to the afore-mentioned six
conditions, under four conditions all doubts and uncertainties are obliterated.
Under two other conditions, these doubts are plausibly removed, through the
lack of equality between knowledge and action and lack of congruence between
familiarity and the familiar. In any case, the virtue of “Laylah al-Mabīt” for Imam
Ali (AS) is proven uder all of the conditions.
Key words: Mabit Night, Imam’s Knowledge of the unseesn, Initiation, actual
and status knowledge, obedience of knowledge from the known.
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الخالصة
ً
ّ
شـكل القـول بعلـم النبـي؟ص؟ واألئمـة؟مهع؟ بالغيـب ذريعـة إلطلاق الشـبهات فـي هـذا الخصـوص
منـذ قديـم األيـام ،ومـن تلـك الشـبهاتّ :أي فضيلـة تبقـى لإلنسـان المعصـوم عنـد حضـوره فـي
ّ
مواقـف خطـرة علـى حياتـه إذا كان يعلـم بأنـه ال يلحقـه الضـرر واألذى منهـا؟ سـنتناول فـي هـذه
المقالـة بحـث أه ّـم ردود العلمـاء علـى هـذه الشـبهة مـن خالل التركيز علـى حادثة ليلة المبيت عبر
المنهج التوصيفي _ التحليليّ ،
ونبين ّأن أحد أسباب تعدد الردود في هذا المجال هو اختالف آراء
العلماء في الموضوعات ذات الدور المبنائي في هذه المسألة .والموضوعات التي اختلفت حولها
ً
اآلراء هـي :صحـة إخبـار النبـي؟ص؟ عـن خـروج اإلمـام؟ع؟ سـالما وعـدم إصابتـه بـاألذى فـي هـذه
الحادثـة أو عـدم صحـة ذلـك ،وثبـوت العلـم الغيبـي لإلمـام؟ع؟ إبـان حادثـة ليلـة المبيـت أو عـدم
ً
ثبوتـه ،وفعليـة العلـم الغيبـي لإلمـام؟ع؟ أو كونـه مشـروطا بإرادتـه ،ومـدى قطعيـة العلـوم الغيبية
للنبـي؟ص؟ واألئمـة؟مهع؟ أو شـمولها بالبـداء .مـن بيـن الحـاالت السـتة المتحصلـة مـن تركيـب هـذه
المـوارد ،ال تـرد الشـبهة فـي أربـع حـاالت منهـا ،وفـي الحالتيـن األخرييـن يمكـن دفعهـا بطريقيـن
علـى أق ّـل التقاديـر :عـدم التلازم بيـن العلـم والعمـل ،وتبعية العلم للمعلـوم .وعلى أية حـالّ ،
فإن
فضيلـة حادثـة ليلـة المبيـت ثابتـة ألمیـر المؤمنيـن علـى أسـاس جميـع المباني.

الكلمات المفتاحية :ليلة المبيت ،علم األئمة؟مهع؟ بالغيب ،البداء ،العلم الشأني والفعلي ،تبعية
العلم للمعلوم.

 .1أستاذ مساعد في معهد المعلومات والوثائق اإلسالمية ،مركز أبحاث العلوم والثقافة اإلسالمية في قم.
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حتليل و بررسی مبانی کالمی اثبات
فضيلت امرياملؤمنني؟ع؟ در حادثة
ليله املبيت
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چکیده
علـم غیـب پیامبـر؟لص؟ و امامـان؟مهع؟ از دیربـاز دسـتاویزی بـرای شـبههافکنان بـوده
اسـت .یکـی از شـبهات ایـن اسـت کـه :حضـور انسـان معصـوم در صحن ههـای هولنا کـی
یشـود؟ مقالۀ
کـه میدانـد آسـیبی در آنهـا نخواهـد دیـد ،چـه فضیلتـی برای وی محسـوب م 
حاضـر بـا تمرکـز بر حادثـۀ «لیلةالمبیت» ،به روش توصیفی _ تحلیلی ،مهمترین پاسـخهای
اندیشـمندان بـه شـبهۀ مذکـور را بررسـی میکنـد و نشـان میدهـد ،یکـی از اسـباب تفـاوت
و تعـدد پاسـخها ،اختالفنظـر اندیشـمندان در موضوعاتـی اسـت کـه نقشـی مبنایـی در
ایـن مسـئله ایفـا میکننـد .ایـن موضوعـات اختالفی عبارتانـد از :صحت یـا عدم صحت
ِاخبـار پیامبـر؟لص؟ بـه ایمنمانـدن امـام؟ع؟ در ایـن حادثه ،ثبوت یا عـدم ثبوت علم غیبی
یبـودن علـم غیبـی امـام یـا مشـروطبودن آن
آن حضـرت در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت ،فعل 
یبـودن علـوم غیبـی پیامبـر؟لص؟ و امامـان؟مهع؟ .از میـان
بـه ارادۀ امـام ،بداپذیـری یـا قطع 
شـش حالتـی کـه بـا ترکیـب ایـن مـوارد به دسـت میآید ،در چهـار حالت ورود شـبهه منتفی
اسـت و در دو حالـت دیگـر نیـز حداقـل بـه دو طریـق ،شـبهه قابـل دفـع اسـت :عـدم تلازم
علـم و عمـل و تبعیـت علـم از معلـوم .در هـر صـورت ،فضیلـت حادثـۀ لیلةالمبیـت بـرای
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر اسـاس همـۀ مبانـی ،ثابـت اسـت.
کلیدواژ ههـا :لیلةالمبیـت ،علـم غیـب امامـان؟مهع؟ ،بداء ،علم شـأنی و فعلی ،تبعیت علم
از معلوم.
* تاریخ دریافت1400/05/07 :؛ تاریخ پذیرش.1400/08/18 :
 .1استادیار ،پژوهشکدۀ اطالعات و مدارک اسالمی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.
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مقدمه
بـه گـزارش منابـع تاریخی ،پیامبر اسلام؟لص؟ در شـرایطی تصمیم بـه هجرت و خروج
از مکـه گرفـت کـه بـه رغـم همـۀ سـختگیریهای مشـرکان ،اسلام در میـان قشـرهای
مختلـف قریـش گسـترش یافتـه بـود .بسـیاری از مـردم یثـرب در پـی انعقـاد پیمـان
عقبـۀ اول و دوم ،مسـلمان شـده و آمـادۀ پذیـرش مسـلمانان گشـته بودنـد .بسـیاری
از مسـلمانان نیـز از مکـه بـه مدینـه هجـرت کـرده بودنـد و جـز گروهـی انـدک ،کسـی از
مسـلمانان در مکـه نمانـده بـود .پیامبـر؟لص؟ نیـز منتظـر وحـی الهـی در ایـن بـاره بـود.
در ایـن اوضـاع ،مشـرکان قریـش کـه نگـران هجـرت پیامبـر؟لص؟ بـه مدینـه بودنـد،
در دارالنـدوه گـرد آمدنـد و تصمیـم بـر قتـل پیامبـر؟لص؟ گرفتنـد .خداونـد از طریـق
وحـی ،پیامبـرش را از توطئـۀ مشـرکان آ گاه کـرد و او را بـه هجـرت فرمـان داد و بـرای
آنکـه قریشـیان هنـگام خـروج پیامبـر؟لص؟ از خانـهاش آ گاه نشـوند ،بـه وی گفـت کـه
از علـی؟ع؟ بخواهـد تـا در بسـتر او بخوابـد .علـی؟ع؟ بـا آ گاهییافتـن از فرمـان الهـی
پذیرفـت کـه در بسـتر پیامبـر؟لص؟ بخوابـد و نبـی اکـرم؟لص؟ درحالیکـه پاسـی از
jep.emamat.ir
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1

شـب گذشـته بـود و خانـهاش را محاصـره کـرده بودنـد ،پنهانـی از خانـه بیـرون رفـت.
ازایـنرو ایـن واقعـه بـه «لیلةالمبیـت» مشـهور شـد«َ .مبیـت» بـه معنای گذراندن شـب
2

در مکان�ی ،در ح�ال خ�واب ی�ا بی�داری اس�ت.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

متکلمـان امامیـه ایـن واقعـه را یکـی از شـواهد افضلیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دلیلـی
بـر امامـت آن حضـرت دانسـتهاند 3.مخالفـان ّامـا بـا طـرح شـبهاتی تلاش کردهانـد در
داللـت ایـن واقعـه بـر فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خدشـه وارد کننـد .مهمتریـن شـبهۀ
آنهـا در ایـن مـورد ،تمسـک بـه علـم امـام؟ع؟ بـه عاقبـت کار اسـت؛ بـه ایـن بیـان کـه:
 .1ر.ک :ابنســعد ،محمــد ،الطبقــات الکبــری176/۱ ،؛ یعقو بــی ،احمــد ،تار یــخ39/۲ ،؛ طبــری،
محمــد بــن جريــر ،تار یــخ373/2 ،؛ طوســی ،محمــد بــن حس ـن ،امالــی ،ص 468-464؛
مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار.62-59/19 ،
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.16/2 ،

نطــاوس ،احمــد بــن موســی،بنــاء المقالــة
 .3ر.ک :مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،ارشــاد53/1 ،؛ اب 
الفاطمیــة ،ص 113-112؛ مظفــر ،محمدحســن ،دال ئــل الصــدق.397/4 ،

چون امام؟ع؟ میدانسـت در این حادثه آسـیبی نخواهد دید ،بیتوتۀ او در بسـتر رسـول
خـدا؟لص؟ فضیلتـی بـرای وی محسـوب نمیشـود .پژوهـش حاضـر در راسـتای پاسـخ
بـه ایـن شـبهه ،چگونگـی داللـت واقعـۀ لیلةالمبیـت بـر فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا
وجـود علـم آن حضـرت بـه عاقبـت کار را مـورد بررسـی قـرار میدهـد.
پیشینه :قدمت این شبهه به قرون اولیۀ اسالم برمیگردد .در قرن سوم ،جاحظ معتزلی
(متوفـای  255قمـری) بـا ّ
تمسـک بـه نقلـی تاریخـی _ دال بـر اینکـه پیامبـر اکـرم؟لص؟
ّ
َ
إلیـک
بعـد از امـر علـی؟ع؟ بـه خوابیـدن در بسـتر خـود ،بـا عبـارت «فإنـه لـن یخلـص
ٌ
شـيء َت َ
كر ُهـه» ایمنبـودن و سلامتی علـی؟ع؟ در ایـن واقعـه را بـه او خبـر داده اسـت _
فضیلـت بیتوتـۀ علـی؟ع؟ در بسـتر پیامبـر؟لص؟ را زیـر سـؤال بـرد 1.در قـرن هشـتم،
ابنتیمیـه حنبلـی (متوفـای  728قمـری) شـبهۀ جاحـظ را تکـرار کـرد 2.متکلمـان
امامیـه و معتزلیـان مکتـب بغـداد _ کـه قائـل بـه افضلیـت امـام علـی؟ع؟ بـر خلفـای
سـهگانه بودنـد و در عیـن حـال ،خالفـت سـایر خلفا را بر اسـاس جـواز امامت مفضول،
بـه رسـمیت میشـناختند _ آثـار متعـددی در ّرد کتـاب جاحـظ تألیـف کردنـد کـه
البتـه بسـیاری از آنهـا مفقـود شـده و تنهـا نامـی از آنهـا در منابـع رجـال و تراجـم باقـی
مانـده اسـت 3.در ّردیههـای موجـود ،پاسـخها بـر دو نکتـه متمرکـز اسـت .1 :تشـکیک
در صحـت عبـارت منتسـب بـه پیامبـر؟لص؟؛  .2اثبـات داللـت واقعـۀ لیلةالمبیـت بر
در دورههــای متأخــر ّامــا ،تقریــر دیگــری از شــبهۀ «علــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه عاقبــت
ماج ــرا» مط ــرح ش ــده اس ــت .تقری ــر جدی ــد ،متوق ــف ب ــر صح ــت عب ــارت منتس ــب
ب ــه پیامب ــر؟لص؟ نیس ــت؛ بلک ــه مس ــتند ب ــه «عل ــم پیش ــین ام ــام معص ــوم ب ــه ح ــوادث
آینــده» بهعنــوان یکــی از مبانــی اعتقــادی امامیــه اســت؛ بــا ایــن بیــان کــه :بــه اقتضــای
عل ــم پیش ــین ،ام ــام عل ــی؟ع؟ میدانس ــت در ای ــن حادث ــه گزن ــدی ب ــه او نمیرس ــد.
 .1جاحظ ،عمرو بن بحر ،العثمانية ،ص .45-44
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحليم ،منهاج السنة.116/7 ،
 .3به عنوان نمونه ر.ک :نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص .422 ،399 ،117
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فضیلـت علـی؟ع؟ حتـی در فـرض پذیـرش صحـت عبـارت مذکـور.
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پــس بــا ایــن مبنــا ،بیتوتــۀ آن حضــرت در بســتر رســول خــدا؟لص؟ فضیلتــی بــرای وی
1

محسوب نمیشود.

تقریـر جدیـد ،بـه دلیـل پیونـد با مبانی مختلف در مسـئلۀ علم امام و سـایر موضوعات
مرتبط ،پاسـخهای متفاوت و گاه متعارض به خود دیده اسـت .جای پژوهشـی که با
نـگاه بـه مبانـی مختلـف ،پاسـخهایی جامـع _ و ناظـر بـه هـر دو تقریـر شـبهه _ ارائـه کند
خالی اسـت؛ پژوهشـی که نشـان دهد طبق همۀ مبانی ،این شـبهه قابل دفع اسـت.

 .1مبانی دخیل در دفع شبهه
چنـد مسـئلۀ تاریخـی و کالمـی بـا این شـبهه مرتبط اسـت که اختالف دیـدگاه در آنها،
منشـأ اختالف در پاسـخهای ارائه شـده اسـت:
 .1-1نزول آیۀ  207سورۀ بقره در حادثۀ لیلةالمبیت
آیـــۀ  207ســـورۀ بقره بـــا لحنـــی مدحآمیز ،از کســـی یاد میکنـــد که در بهدســـتآوردن
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َ نَ نَّ
ال� ِاس َم ن� ي َ� شْ�ر� �نَ فْ� َس ُه ا�بْ تِ��غَ اء َم ْر ضَ� ِت
ا�
خشـــنودی خداونـــد از جـــان میگـــذرد< :و ِم�
ِ ي
َّ
الل ِه> .داللـــت آیـــه بر فضیلت کســـی که آیۀ شـــریفه با َ«من» موصولـــه از او یاد میکند،

بینیـــاز از توضیـــح اســـت؛ چراکـــه خداونـــد بهصراحت ،بـــر اخـــاص و صداقت این
فرد در آمادگی برای بذل جان ،شـــهادت و گواهی داده اســـت؛ حال چه به شـــهادت
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برســـد یـــا نـــه و چـــه علم به شـــهادت داشـــته باشـــد یا نـــه .به همیـــن دلیل اســـت که
2

ابنعبـــاس از زبـــان پیامبـــر؟لص؟ نـــزول ایـــن آیـــه را از مناقـــب علـــی؟ع؟ میشـــمرد.
ّ
عظمـــت این فضیلـــت بهحدی اســـت که معاویـــه چهارصدهزار درهم به ســـمرة بن
جنـــدب میدهـــد تا حدیثی جعـــل کند مبنی بـــر اینکه ایـــن آیه در شـــأن ابنملجم،
3

قاتل امیرمؤمنان؟ع؟ نازل شــ�ده اســ�ت.

 .1ر.ک :هاشــمی خویــی ،حبی ـباهلل ،منهــاج البراعــة134/15 ،؛ طیــب ،عبدالحســین ،اطيــب
البيــان.244/1 ،
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.180/5 ،
 .3ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،شرح نهج البالغة.73/4 ،

نقـش مبنایـی شـأن نـزول آیـۀ  207سـورۀ بقـره :اگـر ایـن آیـه دربـارۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و
بـه مناسـبت حادثـۀ لیلةالمبیـت نـازل شـده باشـد ،بـا توجـه بـه سـیاق مدحآمیـز و
وضـوح داللـت آیـه بـر عظمـت و کرامـت شـخص مـورد اشـارۀ آیـه ،هرگونـه شـبههای در
نفـی داللـت حادثـۀ لیلةالمبیـت بـر فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از قبیـل اجتهـاد در
مقابـل نـص بـوده و بـدون ورود بـه پاسـخ تفصیلـی نیـز ،بطلان شـبهه آشـکار میشـود.
مبانـی بعـدی مطـرح اسـت ،شـأن
همچنیـن میتـوان در احتماالتـی کـه ذیـل هریـک از
ِ
نـزول را مؤیـد و قرینـۀ بـر آن احتمـال یـا احتماالتـی دانسـت کـه بـر فضیلـت آن حضـرت
داللـت دارنـد.
حـال بایـد دیـد آیـۀ شـریفه در شـأن چـه کسـی نـازل شـده اسـت .منابـع تاریخـی و
تفسـیری _ اعـم از شـیعه و اهلسـنت _ چنـد شـأن نـزول بـرای آیـه ذکر کردهانـد؛ ازجمله
ایـن مـوارد :علـی؟ع؟ در ماجـرای لیلةالمبیـت ،ابـوذرُ ،صهیـب بـن سـنان ،عمـار یاسـر

َ
َ
و پـدر و مـادرش ،خ ّبـاب بـن ا ْرت و بلال حبشـی .از میـان اینهـا ،مشـهور مفسـران
ً
شـیعه 1و عـدهای از مفسـران اهلسـنت 2شـأن نـزول آیـه را منحصـرا و یـا بهعنـوان یکـی
از وجـوه ،واقعـۀ لیلةالمبیـت دانسـتهاند .ازایـنرو ایـن آیـه علاوه بـر «آیـۀ شـراء» ،بـه «آیـۀ
لیلةالمبیـت» نیـز شـهرت یافتـه اسـت.

دومین مبنای دخیل در دفع شـبهه ،خبردادن پیامبر؟لص؟ از «مواجهنشـدن علی؟ع؟
بـا هیـچ امر مکروهی در واقعۀ لیلةالمبیت» اسـت.
برخـــی مفســـران اهلســـنت نقـــل کردهاند که رســـول خـــدا؟لص؟ وقتی مشـــاهده کرد
کســـانی کـــه قصد قتـــل او را دارنـــد خانـــه را احاطه کردهانـــد ،به علی؟ع؟ دســـتور داد
 .1قمــی ،علــی بــن ابراهی ـم ،تفســیر71/1 ،؛ کوفــی ،فــرات بــن ابراهیــم ،تفســیر ،ص 65؛ طوســی،
محمــد بــن حس ـن ،التبیــان183/2 ،؛ عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،تفســیر.۱۰۱/۱ ،
 .2فخــر رازی ،محمــد بــن عمــر ،التفســیر الکبیــر۳۵۰/۵ ،؛ قرطبــی ،محمــد بــن احمــد ،تفســیر،
۲۱/۳؛ نیشــابوری ،حســن بــن محمــد ،تفســیر577/1 ،؛ ثعلبــی ،احمــد بــن محمــد ،تفســیر،
126/2؛ حســکانی ،عبی ـداهلل ،شــواهد التنز یــل.۱۲۳/۱ ،
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 .2-1خبردادن پیامبر؟لص؟ به امنیت جانی علی؟ع؟
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در بســـترش بخوابـــد و به او اطمینان داد که آســـیبی به وی نمیرســـد .عبارت طبری
چنین است:
فلمــا رأی رســول اهلل؟مص؟ مکانهــم ،قــال لعلــي بــن ابــي طالــب :نــم علــى
ّ
فراشــي ،و اتشــح ببــردي الحضرمــي األخضــر ،فنــم فإنــه ال يخلــص إليــک
1

شـيء تکرهــه منهــم.

وقتــی رســول خــدا؟ص؟ جایــگاه مشــرکان [و محاصــرۀ خانــۀ خــود توســط
آنهــا] را دیــد ،بــه علــی بــن ابیطالــب گفــت :روی تخــت مــن بخــواب و
ملحفــۀ ســبز حضرمــی مرا بپــوش .همانا چیزی کــه آن را ناخوش میداری
از ناحیۀ آنها به تو نخواهد رسید.
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عبارت ثعلبی نیز چنین است:
ّ
ّأن رسـول اهلل؟مص؟ ّلمـا أراد الهجـرة خلـف عل َّـي بـن أبـي طالـب بمکـة
ً
لقضـاء دیونـه و ّرد الودایـع التـي کانـت عنـده ،فأمـره لیلـة خـرج إلـی الغـار
َ َ َ
ّ
ـام َعلـی فراشـه؟مص؟ ،و قـال لـه :اتشـح
و قـد أحـاط المشـرکون بالـدار أن ین
ََ
ّ
ِب ُبـردي الحضرم ّـي األخضـر ،و نـم علـی فراشـي ،فإنـه ال یخلـص إلیـک
َ َ
ٌّ 2
منهـم مک ٌ
ـروه إن شـاء اهلل ،فف َعـل ذلـک علـي.
رس ــول خ ــدا؟لص؟ وقت ــی تصمی ــم گرف ــت هج ــرت کنـــد ،علـــی بـــن
ابیطال ــب؟ع؟ را جانش ــین خود در مکه ق ــرار داد تا دیونـــش را ادا کند و
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اماناتی که نزدش بود ،برگرداند .پس در آن ش ــبی که پیامبر به سمت غار
حرکت فرمود و مشرکین خانه را محاصره کرده بودند ،به علی؟ع؟ دستور
داد در بس ــترش بخوابد و به او فرمود :ملحفۀ س ــبز حضرمی مرا بر خودت
بپوش ــان و بر بس ــتر من بخواب .اگر خدا بخواهد از سوی مشرکان آسیبی
به تو نمیرسد .پس علی؟ع؟ این کار را انجام داد.

بررسی :چند نکته دربارۀ این گزارش تاریخی قابل توجه است:
أ) در گزارشـات دیگـر از ایـن واقعـه ،تعابیـری وجـود دارد کـه فـرض عـدم علـم حضـرت
 .1طبری ،محمد بن جرير ،تاریخ.372/2 ،
 .2ثعلبی ،احمد بن محمد ،همان.۱۲۶-125/۲ ،

بـه فرجـام واقعـه را تقویـت میکنـد:
 .1ثعلبـی در ادامـۀ همیـن گـزارش ،کالم خداونـد متعـال را نقـل میکنـد کـه بـه جبرئیل
و میکائیـل فرمود:
من میان علی و محمد؟لص؟ برادری برقرار کردم .او در بستر محمد؟لص؟
خوابی ــده ت ــا ج ــان و زندگ ــی خ ــود را ف ــدای او نمای ــد .ب ــه زمی ــن برو یـــد
1

و او را از شر دشمنان حفاظت کنید.

این عبارت ،با ادعای اطمینان حضرت از حفظ جان و سالمتی سازگار نیست.
 .2سـخنانی کـه از زبـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دربـارۀ لیلةالمبیـت نقـل شـده ،نشـانگر
آن اسـت کـه حضـرت ،هرگـز احتمـال شـهادت در ایـن واقعـه را منتفـی نمیدانسـت؛
ازجملـه اینکـه:
آن حضرت در پاسـخ سـؤاالت رئیس یهود در زمان خود فرمود :همانا خداوند در زمان
حيـات پيامبـران ،اوصيـای آنـان را در هفت مورد امتحان مىکند تا میزان فرمانبرداری
آنـان معلـوم شـود و چـون از فرمانبـردارى و امتحـان آنـان راضـى شـد ،پیامبران را دسـتور
مىدهـد كـه آنـان را در زمـان حیـات خـود ،دوسـتان خـود و در زمـان مرگشـان ،اوصیـای
خـود قـرار دهنـد . ...امـام آنگاه یکـی از مـوارد امتحـان خـود را ماجـرای لیلـة المبیـت

مکـه] باخبـر سـاخت و بـه مـن دسـتور داد كـه در رختخـواب او بخوابـم و
جانـم را سـپر بلاى او کنـم و مـن بـا شـتاب و شـادمانى بـه ايـن کار اقـدام
2

کـردم تـا بـه جـاى او کشـته شـوم.

همچنیـن در شـورایی کـه بـه وصیـت عمـر بـرای تعییـن خلیفـۀ بعـدی تشـکیل شـد،
 .1همان.126/۲ ،
 .2صدوق ،محمد بن على ،خصال.367/2 ،
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برشـمرد و در توصیـف آن چنیـن فرمود:
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ََ ْ
َ
اهَّلل؟لص؟ ِبالخ َب ِر َو أ َم َر ِني أ ْن أض َط ِج َع ِفي َمض َج ِع ِه َو أ ِق َي ُه
فأخ َب َر ِني َر ُسـول ِ
ََ
ًَ
ً ْ
ْ
َ َ َ
َ ُْ َ َ
ِب َنف ِسـي فأ ْس َـر ْع ُت ِإلى ذ ِلك ُم ِطيعا ل ُه َم ْس ُـرورا ِل َنف ِسـي ِبأ ْن أق َتل ُدون ُه.
پيامبـر مـرا از ايـن موضـوع [توطئـۀ قتـل پیامبـر؟لص؟ از سـوی مشـرکان
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امـام در مقـام احتجـاج بـر اهـل شـورا چنیـن فرمـود:
َ ْ ُ َ
ََ ْ ُ ُ
اهَّلل؟لص؟ ِح َ
يك ْـم أ َح ٌـد ْاض َط َج َع َع َلى ِف َ
ين
ر
ـاهَّلل هـل ِف
ـول ِ
نشـدتك ْم ِب ِ
اش َر ُس ِ
ِ
َ
َ َ
َ َ
ين ِح َ
ـير إ َلـى ْال َم ِد َين ِـة َو َو َق ُـاه ب َن ْف ِس ِـه ِم َـن ْال ُم ْشـر ِك َ
أ َر َاد أ ْن َي ِس َ
يـن أ َر ُادوا ق ْتل ُـه
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ
غ ْي ِـري؟ قالـوا :ال.
شـما را بـه خـدا سـوگند! آیـا جز من کسـى در میان شـما هسـت کـه هنگام
هجرت پیامبر به مدینه در جاى خواب آن حضرت خوابیده و جان خود
1

را در برابر هجوم مشرکان براى قتل آن جناب فدا کند؟ گفتند :نه.

ایـن تعابیـر و ماننـد آن ،صراحـت در ایـن دارنـد کـه آن حضـرت آمادۀ شـهادت بودهاند
و ایـن ،بـا علـم به کشتهنشـدن سـازگاری ندارد.
 .3مجاهـد میگویـد :وقتـی کـه عایشـه بـه پـدرش و همراهـی او بـا پیامبـر؟لص؟ در غـار
مباهات میکرد ،عبداهلل بن شـداد به او گفت :این فضیلت کجا و فضیلت علی بن
ابیطالب؟ع؟ کجا؛ وقتی که در مکان پیامبر؟لص؟ خوابید درحالیکه احتمال میداد
2

کشته شود؟! عایشه سکوت کرد و دیگر جوابی نداد.
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 .4بنـا بـر گـزارش انـس بـن مالک از واقعـۀ لیلةالمبیت ،علی؟ع؟ در بسـتر پیامبر؟لص؟
ً
خوابیـد درحالیکـه خـودش را آمـاده کشتهشـدن کـرده بـود«َ :ف َب َ
ـات َع ِلـي؟ع؟ ُم َو ّ ِطنـا
َ َْ
َْ
نف َس ُـه َعلـی الق ْت ِـل» 3.ایـن تعبیـر بـا علـم بـه کشتهنشـدن سـازگاری نـدارد.
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ب) همچنین گزارشـاتی وجود دارد ،مبنی بر اینکه در جریان لیلةالمبیت ،صدمات
ّ
شـدیدی بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ وارد شـده اسـت .ایـن مطلـب بـا تعبیـر «فإنـه ال یخلـص
ٌ
مکروه إن شـاء اهلل» (عدم اصابت هیچ امر مکروهی به علی؟ع؟) تعارض
إلیک منهم
دارد (؛ زیـرا نکـره در سـیاق نفـی ،افـادۀ عمـوم میکنـد کـه شـامل قتـل و هـر نـوع صدمـۀ
دیگـری میشـود)؛ مگـر اینکـه مـراد از مکـروه ،خصـوص قتل باشـد .در این صـورت نیز
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت بـه حفـظ از خطـرات دیگـر تضمینـی دریافت نکرده اسـت و
 .1طبرسی ،احمد بن على ،احتجاج.142/1 ،
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .۴۴۷
 .3همان.

فضیلـت او در ایـن ماجـرا بـه حـال خـود باقی اسـت .اما گزارشـات مزبـور عبارتاند از:

َْ ْ ُ
 .1ابنکـواء بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفـت :شـما کجـا بودیـد وقتـی آیـۀ <�ث ِا�ن ي� ا�ث ن� ی� ِن� ِا ذ� هما
ْ
تَ
َ َّ
ذْ ُ ُ
صاح بِ� ِه لا � ْح�زَ نْ� ِا نّ� الل َه َم َع ن�ا> 1در حـق پیامبـر؟لص؟ و ابوبکـر نـازل شـد؟
�ِف ي� ال�غ ِار ِا� �ی ق�ول ِل ِ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود :وای بـر تـو ای ابنکـواء! مـن در بسـتر رسـولاهلل؟لص؟ بـودم و
ملحفـۀ پیامبـر؟لص؟ را بـر روی خـود انداختـم .افـراد قریـش بـه مـن هجـوم آوردنـد و بـا
هرکـدام ،عصـا و چمـاق خـاردار و تیـغدار بـود .آنهـا وقتـی رسـول خـدا؟لص؟ از منـزل
خارج شـد ،ایشـان را ندیدند .بنابراین به من روی کردند و با آنچه در دسـت داشـتند
مـن را زدنـد تـا اینکـه بدنـم تـاول زد و ورم کـرد و بدنـم ماننـد تخممـرغ شـد [کنایـه از
متورمشـدن] .سـپس خواسـتند کـه مـن را بکشـند .بعضـی از آنهـا گفتنـد ،امشـب او را
2

نکشـید و بـه دنبـال پیامبـر؟لص؟ بگردیـد.

 .2بنـا بـر نقـل شـیخ طوسـی ،وقتـی شـبهنگام شـد ،همـه متوجـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟
شـدند و بـا سـنگ و چـوب بـه ایشـان هجـوم بردنـد:
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ْ
َ
َ ْ َ َْ
َْ
فل ّم ــا غل َق الل ْيل أ ْب َو َاب ُه َو أ ْس ــدل أ ْس ـ َـت َار ُه َو انق َط ـ َـع ال ث ُر ،أق َب ــل الق ْو ُم َعلى
ْ
ْ ُ َ ْ
َ َ 3
َع ِل ـ ّـي؟ع؟ َيق ِذفون ُه ِبال ِح َج ـ َـار ِة َو الحل ِم.
ٍ
 .3احم�د ب�ن حنب�ل گ�زارش ابنعب�اس از وقای�ع ش�ب هج�رت را چنی�ن نق�ل میکن�د:
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ابوبکـر بـه سـوی غـار حرکـت کـرد و بـه همـراه پیامبـر؟لص؟ وارد غـار شـد و علـی؟ع؟
خـود میپیچیـد و سـرش را در پارچـهای پیچیـده بـود و تـا صبـح آن را خـارج نکـرد.

4

 .4حاکــم نیشــابوری روایــت ابنعبــاس از ماجــرای لیلةالمبیــت و سنگبارانشــدن
علــی؟ع؟ در آن شــب را ذکــر کــرده و ســند حدیــث را صحیــح دانســته اســت .قســمتی از
این گزارش چنین اســت :علی؟ع؟ نفســش را فروخت و لباس پیامبر؟لص؟ را پوشــید.
 .1توبه.۴۰ :
 .2سید رضی ،محمد بن حسین ،خصائص األئمة؟مهع؟ ،ص .58
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،همان ،ص .467-۴۶۶
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.180/5 ،

ملاةليل ۀثداح رد ؟ع؟نينمؤملاريما تليضف تابثا یمالک ینابم یسررب و ليلحت

سـنگباران شـد ،همانطـور کـه نبـی خـدا؟لص؟ سـنگباران شـد و از شـدت درد بـه

ســپس در بســتر پیامبــر؟لص؟ خوابیــد و قریــش کــه تصمیــم بــر قتــل رســولاهلل؟لص؟
گرفتــه بودنــد ،علــی؟ع؟ را ســنگباران کردنــد ،بــا ایــن تصــور کــه ایشــان ،رســول
خــدا؟لص؟ اســت ،درحالیکــه علــی؟ع؟ ملحفــۀ رســول خــدا؟لص؟ را بــر خــو د انداختــه
بــود و از شــدت درد فریــاد مـیزد .در ایــن هنــگام متوجــه شــدند کــه او علــی؟ع؟ اســت.
مشــرکان گفتنــد :تــو انســان پســتی هســتی .تــو بــودی کــه از شــدت درد فریــاد مـیزدی و
صاحــب و همــراه تــو [رســولاهلل؟لص؟] نبــود و مــا از قرارگرفتــن تــو بهجــای رســول خــدا
1

بیاطــاع بودیــم.

ج) حتـی بـر فـرض صحـت نقـل مذکـور و اینکـه پیامبـر؟لص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـان
برگردانـدن امانتهـای مـردم را داده و از حفـظ جـان و سلامتی او خبـر داده باشـد،
معلـوم نیسـت کـه ایـن مطلـب را در همـان شـب نخسـت گفتـه باشـد؛ بلکـه میتوانـد
پـس از شـب بیتوتـه و مربـوط بـه شـب دوم یـا سـوم باشـد؛ بـه گـواه اینکـه ایـن حادثـه
را علمـا و مورخـان شـیعه و برخـی از سیرهنویسـان اهلتسـنن بـه صـورت دیگـری نقـل
کردهانـد؛ 2ازجملـه ،بنـا بـر نقـل شـیخ طوسـی ،پـس از سپریشـدن شـب هجـرت ،در
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دو شـب بعـد ،علـی؟ع؟ همـراه هنـد بـن ابیهالـه (فرزنـد خدیجـه و ربیبـۀ پیامبـر) در
نیمههای شـب به محضر رسـول خدا؟لص؟ شـرفیاب شـدند و در یکی از آن شـبها،
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پیامبـر؟لص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود:
ّ
«إنهـم لـن یصلـوا مـن اآلن إلیـک یـا علـي بأمـر تکرهـه»؛ ای علـی! از ایـن
3

زمـان بـه بعـد ،امـر مکروهـی از ناحیـۀ مشـرکان بـه تـو نخواهـد رسـید.

ّ
 .3-1علم لدنی امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمان حادثۀ لیلةالمبیت
ّ
سـومین مبنای دخیل در دفع شـبهه ،مبدأ زمانی علم لدنی امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت.
ّ
اگـر آن حضـرت را در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت واجـد علـم لدنـی (ازجملـه علـم بـه
وقایـع آینـده) بدانیـم ،شـبهه تقویـت میشـود؛ زیـرا در ایـن فـرض ،ورود شـبهه منحصـر
 .1ر.ک :سیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور.180/3 ،
 .2ر.ک :سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص .420-415
 .3ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.62/19 ،

در پذیـرش گـزارش ثعلبـی نبـوده و از طریـق علـم پیشـین آن حضرت به وقایـع آینده نیز
میتوانـد شـبهه وارد شـود.
مطابـــق برخـــی روایـــات ،امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ از ســـالهای آغازیـــن بعثـــت ،واجد این
َ
ْ ً َّ َ
ّ
َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ
ـــم ن ِب َّي ُه ِعلما ِإل أ َم َـــر ُه أ ْن ُي َع ِل َم ُه
علوم بوده اســـت .کلینی ذیـــل «باب أن اهَّلل؟زع؟ لم يع ِل
ْ ْ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ـــر يك ُه ِفي ال ِعلم» ســـه روایت ذکر کرده اســـت که بر شـــراکت
ش
أ ِمير المؤ ِم ِنين و أنه كان ِ
علـــی؟ع؟ در علـــوم پیامبـــر؟لص؟ و اینکـــه پیامبـــر؟لص؟ بـــه امـــر خداوند ،هـــر علمی
کـــه بـــر او افاضه میشـــد ،بـــه علی؟ع؟ تعلیـــم میفرمود ،داللـــت دارد 1.صفـــار نیز 23
روایـــت بـــا این مضامین در دو باب گرد آورده اســـت« :باب في أميـــر المؤمنين؟ع؟ ّأن
ّ
ّ
النبـــي؟ص؟ علمـــه العلم كله و شـــاركه فـــي العلم و لم يشـــاركه في النبـــوة» و «باب في
أميـــر المؤمنين؟ع؟ ّأن رســـول اهلل؟ص؟ شـــاركه في العلم و لما يشـــاركه فـــي النبوة و ذكر
الرمانتين».

2

امـا روایاتـی دیگـر بیـان میکننـد کـه ایـن علـوم ،در آسـتانۀ امامـت امامـان؟مهع؟ بـه آنهـا

علـم امـام قبـل از خـود را در دقیقـۀ آخـر عمـر امام قبلی مییابد 8.همسـو بـا این روایات،
 .1کلینى ،محمد بن یعقوب ،کافی.263/1 ،
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.294-290/1 ،
 .3همان.468-466/1 ،
 .4همان.477/1 ،
 .5کلینى ،محمد بن یعقوب ،همان.274/1 ،
 .6همان.380/1 ،
 .7همان.381/1 ،
 .8همان.275/1 ،
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افاضـه میشـود .ایـن روایـات را صفـار ذیـل «بـاب فـي اإلمـام متـى يعلـم أنـه إمـام» 3و
َ ُ ْ
ـت َما
«بـاب الوقـت الـذي يعـرف اإلمـام األخيـر مـا عنـد األول» 4و کلینـی ذیـل «ب
ـاب َوق ِ
َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ََّ
یـع ع ْلـم ْال َمـام َّالـذي َ
ْیع َل ُـم ْال َم ُ
کان َق ْب َل ُـه؟ع؟» 5و َ«ب ُ
ـاب أن ِالمـام متـى یعل ُـم أن
ـام َج ِم َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َْْ َ َ ْ َ َ َ
6
المـر قـد صـار ِإلیـه» جمعـآوری کردهان�د .مطابـق برخـی از ایـن روایـات ،امـام بعـدی
زمانـی بـه امامـت خـود علـم پیـدا میکنـد کـه امـام قبلـی از دنیـا مـیرود 7و امـام بعـدی

میتـوان بـه احادیثـی اشـاره کـرد که بر اسـاس آنهـا ،در هنگام رحلت رسـول خدا؟لص؟
حضـرت علـی؟ع؟ از ایشـان هـزار بـاب علـم آموختنـد کـه از هرکـدام ،هزاران بـاب علم
1

باز میشـد.

مبین و ِ ّ
روایات دستۀ دوم میتواند ّ
مخصص روایات دستۀ اول باشد.
ِ

2

 .4-1کیفیت علم امام (فعلی یا شأنی و مشروط به اراده)
چهارمیـــن مبنـــای دخیـــل در دفـــع شـــبهه ،کیفیـــت علـــم امـــام اســـت .ایـــن مبنـــا در
طـــول مبنای ســـوم اســـت .یعنی اگـــر پذیرفتیـــم کـــه امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمـــان حادثۀ
لیلةالمبیـــت عالـــم بـــه حـــوادث آینده بـــود ،نوبت به این ســـؤال میرســـد کـــه :آیا علم
ّ
امـــام بـــه حـــوادث آینـــده ،حاضـــر و بالفعل اســـت یا شـــأنی و معلـــق بـــر ارادۀ امام؟
علمـای امامیـه معتقدنـد کـه علـوم انبیـا و امامان؟مهع؟ همچون سـایر مخلوقـات ،ذاتی
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بودن
نیسـت و از ناحیـۀ خـدا بـه آنهـا افاضـه میشـود و بسـیاری از آنهـا قائـل بـه شـأنی ِ
علـم امامانـد .یعنـی هـرگاه ارادۀ دانسـتن کننـد ،خداونـد بـر آنهـا افاضـه میکنـد .البتـه
اراده و ّ
مشـیت آنهـا نیـز تابـع مشـیت و ارادۀ خـدا اسـت و اگـر خـدا نخواهـد کـه بداننـد،
آنهـا هـم ارادۀ دانسـتن نمیکننـد .بنابرایـن ممکـن اسـت در لیلةالمبیـت ،امـامبـراى
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دانسـتن عاقبـت کار ارادهای نکـرده باشـد 3.مسـتند ایـن قـول ،روایاتـی بـا همیـن
ٌ
«بـاب فـي اإلمـام بأنـه إن شـاء أن
مضمـون اسـت .برخـی از ایـن روایـات را صفـار در
َ َ
َ
ّ
َ
ـاب أ َّن ْال ِئ َّم َـة؟مهع؟ إ َذا َش ُ
5
يعلـم العلـم علـم» 4و کلینـی ذیـل َ«ب ُ
ـاءوا أ ْن َي ْعل ُمـوا ُع ِل ُمـوا»
ِ
گـرد آوردهانـد.
ّ
پــس بــه مقتضــای دو قضیــه« :إذا شــاؤوا أن یعلمــوا ُع ِل ُمــوا» و «ال یشــاءون إال أن یشــاء
اهلل» ،ام ــام فق ــط وقت ــی ب ــه حقای ــق باطن ــی عل ــم پی ــدا میکن ــد ک ــه خداون ــد بخواه ــد و
 .1همان.296/1 ،
 .2هاشمی خویی ،حبیباهلل ،منهاج البراعة.135/15 ،
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،آیات والیت در قرآن ،ص .284
 .4صفار ،محمد بن حسن ،همان.315/1 ،
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.258/1 ،

در غی ــر ایــن صــورت ،خــود امــام هــم نمیخواهــد کــه علــم پیــدا کن ــد و ازای ـنرو علــم
پیدا نمیکند.
بنابرایـــن شـــبهۀ «تعـــارض مبنـــای امامیـــه در بـــاب علـــم امـــام بـــا اثبـــات فضیلـــت
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در حادثـــۀ لیلةالمبیت» (یعنی تقریر دوم شـــبهه) ،تنها در صورتی
باقی میماند که بتوان اثبات کرد امام؟ع؟ در این مورد خاص هم اراده بر علم به عاقبت
کار داشته است .البته شبههکننده راهی برای اثبات چنین ادعایی ندارد.
 .5-1بداء در علم نبی؟لص؟ و امامان؟مهع؟
آخریـن مبنـای دخیـل در دفـع شـبهه ،مسـئلۀ بـداء در علـم نبـی؟لص؟ و امامـان؟مهع؟
نسـبت بـه حـوادث آینـده اسـت .شـبهۀ «تعـارض علـم امـام؟ع؟ بـه حـوادث آینـده بـا
فضیلـت لیلةالمبیـت» (بنـا بـر هـر دو تقریـر شـبهه) تنهـا در صورتـی جـاری میشـود که
قائـل بـه حتمیـت و بداناپذیـری ایـن علوم شـویم؛ امـا بنا بر بداپذیـری و عدم حتمیت،
ایـن تعـارض منتفـی اسـت؛ زیـرا در فـرض بـداء ،احتمـال شـهادت امـام؟ع؟ در حادثۀ
لیلةالمبیـت منتفـی نمیشـود و اقـدام بـه خوابیـدن در بسـتر پیامبـر؟لص؟ بـا وجـود این
احتمـال ،نشـان از فضیلـت امـام دارد.
اصـــل بـــداء ،از عقایـــد مشـــهور شـــیعه و بـــه معنـــای آشـــکارکردن چیزی اســـت که بر
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بنـــدگان مخفی بـــوده و ظهورش برای آنان تازگی دارد .آنچه مورد اختالف واقع شـــده
آنها را به انبیا و امامان؟مهع؟ داده است ،وجود دارد یا نه؟
مرجـــع در اینگونـــه مســـائل ،نقـــل اســـت و عقـــل بهتنهایـــی نمیتوانـــد داوری کنـــد.
روایـــات نیـــز در این باب ،مختلف اســـت .برخی روایـــات بر وجود بـــداء و برخی دیگر
بـــر عدم بـــداء در علم انبیا و ائمـــه؟مهع؟ داللت دارنـــد 1و همین امر ســـبب اختالف آرا
شـــده اس���ت .عالمه مجلســـی به پنج طریق تالش میکند بین این دو دســـته روایات
2

جمع کند.

 .1ر.ک :مجلسی ،محمدباقر،مرآة العقول.135/2 ،
 .2همان.
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این اســـت که آیـــا احتمال وقوع بداء ،در آن دســـته از حوادث آینده کـــه خداوند علم

از عالمـه طباطبایـی بـه نحـو مطلـق نقـل شـده اسـت کـه در علـم ّ
ائمـه؟مهع؟ و پیغمبـر
اکـرم؟لص؟ بـداء نیسـت 1.امـا برخـی اصـل وجـود بـداء در علـوم معصومـان را بـه نحـو
اجمـال (و بـدون ذکـر ملا ک بـرای تعییـن مـوارد) پذیرفتهانـد 2.برخـی دیگـر ،در صـدد
ارائـۀ ملا ک برآمدهانـد .از ایـن میان ،برخـی عدم بداء را منحصر در مواردی دانسـتهاند
کـه خداونـد بـه مالئکـه و انبیـا و اولیائـش خبر وقوع حتمی آنها را داده اسـت؛ اما دربارۀ
مـوارد قضـا و قـدر غیرحتمـی _ کـه خداونـد در آن ،وقـوع چیـزی و یـا عـدم آن را تقدیـر
ّ
ّ
میکنـد ولـی تحققـش را بـه مشـیت خویـش معلـق میسـازد _ معتقدنـد بـداء ممکـن
اسـت و واقـع میشـود 3.کسـانی دیگـر ،عـدم بـداء را به مـواردی اختصـاص دادهاند که
صاحبـان ایـن علـوم ،مأمـور بـه ِاخبـار از آنهـا هسـتند و معتقدنـد اخبـاری کـه از وجـود
بـداء در خبرهـای غیبـی ایشـان سـخن گفتهانـد ،یـا بسـیار نادرند یا ضعف سـند دارند
و یـا داللـت آنهـا کامـل نیسـت 4.برخـی دیگـر ،عدم بـداء را ّ
مقیـد به مواردی دانسـتهاند
ک�ه خداونـد ،انبیـا و مالئکـه و اوصیـا را بـه حتمیـت وقـوع آنهـا آ گاه کـرده اسـت و
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معتقدن�د در غیرـ ای�ن م�وارد ،بـداء راه دارد و قضایایـی کـه پیشـگویی انبیـا؟مهع؟ در آنهـا
ُّ
محقـق نشـده اسـت 5،از همیـن بـاب اسـت.
در هـر صـورت ،یکـی از پاسـخهای شـبهۀ مـورد بحـث ،مبتنی بـر پذیـرش راهیابی بداء
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در علم پیامبر؟لص؟ و امامان؟مهع؟ اسـت .برخی در مقام پاسـخ ،ماجرای لیلةالمبیت
را بهصراحـت از مـواردی دانسـتهاند کـه احتمـال ورود بـداء در آنهـا بـوده و لـذا امـام؟ع؟
از نتیجـه و عاقبـت کار بـه صـورت قطعـی خبـر نداشـته اسـت؛ 6اما شـاهدی بـر این امر
(تطبیـق علـم بـه حادثـۀ لیلةالمبیـت بر علوم قابـل تغییر و غیرحتمـی) اقامه نکردهاند.
 .1رخشاد ،محمدحسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،ص .207
 .2طیب ،عبدالحسین ،اطيب البيان.245/1 ،
 .3خویی ،ابوالقاسم ،البیان ،ص .393
 .4صافی گلپایگانی ،لطفاهلل ،گفتمان مهدویت ،ص .240-238
 .5ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.113-111/4 ،
 .6طیب ،عبدالحسین ،همان245-244/1 ،؛ حیدری ،کمال ،علم اإلمام ،ص .333

گویـا پیشفـرض ایـن عـده آن اسـت کـه حـل شـبهۀ ناسـازگاری ،منحصـر در اعتقـاد به
عـدم علـم قطعـی امام بـه عاقبت حادثه اسـت.

 .2حاالت عدم ورود شبهه
از ترکیـب فرضهـای مختلـف و بـا لحاظ اختالف اقـوال و مبانی ،هفت فرض متصور
اسـت .از ایـن بیـن ،شـبهۀ ناسـازگاری علـم غیـب امـام بـا فضیلـت لیلةالمبیـت ،در
حـاالت زیـر سـالبه بـه انتفـای موضـوع اسـت؛ چراکـه «علـم فعلـی و حتمی امـام؟ع؟ به
عاقبـت حادثـه» در ایـن حـاالت منتفی اسـت:
 .1گـزارش تاریخـی مربـوط بـه خبـردادن پیامبـر؟لص؟ بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ مبنـی بـر نفـی
هرگونـه گزنـدی ،نادرسـت باشـد و امامـت حضـرت هـم در زمـان حادثـه ثابـت نباشـد.
 .2امامـت آن حضـرت در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت ثابـت باشـد ،امـا علـم امـام بـه
حـوادث آینـده ،غیرفعلـی و مشـروط بـه ارادۀ وی باشـد و امـام ارادۀ اطلاع از عاقبـت
کار نکـرده باشـد.
 .3سند خبردادن پیامبر؟لص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ مبنی بر نفی هرگونه گزندی ،درست
باشد ،اما علم غیب نبی؟لص؟ غیرقطعی و بداپذیر باشد.
 .4در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت ،علـم امـام بـه عاقبـت کار ثابـت باشـد (بـر مبنـای
غیـب امـام؟ع؟ غیرقطعـی و بداپذیـر باشـد.
 .5شأن نزول آیۀ  207سورۀ بقره ،حادثۀ لیلةالمبیت باشد.
انتفای شبهه در حالت اول و دوم ،روشن و بینیاز از توضیح است .در حالت سوم و
چهـارم نیـز ،هرچنـد علـم امـام مفروض اسـت ،ولی با توجـه به احتمال بـداء ،مطابقت
ایـن علـم بـا واقـع ،قطعیت و حتمیت ندارد و احتمال خالف در آن جاری اسـت.
امـا در حالـت پنجـم ،بـا توجـه بـه مفـاد آیـه _ کـه مصـداق آیـه را کسـی دانسـته کـه جـان
خـود را در معـرض فـروش قـرار داده اسـت؛ چـه بـه شـهادت برسـد یـا نـه و چـه علـم بـه
شـهادت داشـته باشـد یـا نـه _ و بـا توجـه بـه سـیاق مدحآمیـز آن ،ادعـای عـدم داللـت
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فعلیبـودن علـم امـام؟ع؟ یـا ارادۀ امـام؟ع؟ بـر اطلاع از عاقبـت کار) ،امـا متعلـق علـم
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حادثـۀ لیلةالمبیـت بـر فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،از قبیـل اجتهـاد در مقابـل نـص
میباشـد و بـدون ورود بـه پاسـخ تفصیلـی نیـز ،بطلان شـبهه آشـکار اسـت.

 .3دو حالت ورود شبهه
شـــبهۀ ناســـازگاری اعتقـــاد بـــه علم غیب امـــام؟ع؟ با فضیلـــت لیلةالمبیـــت ،در دو
فـــرض جاری میشـــود:
 .1فـرض ناظـر بـر تقریـر اول شـبهه :سـند خبـردادن پیامبـر؟لص؟ بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ مبنـی
بـر نفـی هرگونـه گزنـدی درسـت باشـد و خبـر پیامبـر؟لص؟ نیـز قطعـی و بداناپذیر باشـد.
 .2فـرض ناظـر بـر تقریـر دوم شـبهه :علـم امـام بـه عاقبـت کار (بـر مبنـای فعلیبـودن علـم
امـام یـا ارادۀ امـام بـر اطلاع از عاقبـت کار) در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت ثابـت باشـد و
ایـن علـم ،قطعـی و بداناپذیـر باشـد.

 .4پاسخهای شبهه

ّ
در دو فرض ورود شبهه ،میتوان به شیوۀ نقضی و حلی به شبهه پاسخ داد:
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 .1-4جواب نقضی
اگـر علـم بـه زندهمانـدن در چنیـن مـواردی را سـلبکنندۀ فضائـل بدانیـم ،الزم میآیـد
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کـه هیـچ فضیلتـی بـرای مجاهدتهـای پیامبـر؟لص؟ در طـول مـدت رسـالت ،ثابـت
ً
نباشـد؛ زیـرا بنـا بـر پذیـرش نـزول دفعـی قـرآن ،پیامبـر؟لص؟ میدانسـتند کـه مثلا در
جنگهـا شـهید نمیشـوند .ایـن در حالـی اسـت کـه حتـی شـبههکننده نیـز منکـر
فضیلـت ایـن مجاهدتهـا نیسـت.
 .2-4عدم تالزم علم و عمل
ایـن پاسـخ ،ناظـر بـه تقریـر اول شـبهه اسـت؛ یعنـی فرضـی کـه منشـأ اطلاع امـام؟ع؟ از
سلامت خـود در حادثـۀ لیلةالمبیـتِ ،اخبـار پیامبـر؟لص؟ باشـد .ایـن پاسـخ ،مبتنـی
بر مسـئلۀ «شـکاف میان معرفت و عمل» ،بلکه «شـکاف میان معرفت و باور» اسـت.
ایـن مسـئله مـورد اتفـاق اسـت کـه صـرف علـم بـه خوبـی یـا زشـتی یـک عمـل ،موجـب

عمـل بـه مقتضـای آن علـم (انجـام عمل خوب و ترک عمل زشـت) نمیشـود .چهبسـا
افـرادی کـه بـا علـم بـه قبـح یـک عمـل ،مرتکـب آن شـده و یـا بـا علـم بـه ُحسـن یـک
عمـل ،آن را تـرک کردهانـد .وجـود اینهمـه بزهـکاری و ناهنجار یهـای اجتماعـی،
هیـچگاه دلیـل بـر جهـل مرتکبـان نسـبت بـه قبح ایـن امور نیسـت؛ بهویژه اگر به حسـن
و قبـح عقلـی قائـل باشـیم .بزرگتریـن دغدغـۀ عالمـان اخلاق و مربیـان تربیتـی ،ارائـۀ
راهکارهـای رخنهپوشـی در شـکاف میـان معرفـت و عمـل اسـت .معرفـت عقلـی
در صورتـی منجـر بـه عمـل میشـود کـه بـه مرحلـۀ بـاور و تصدیـق قلبـی برسـد و در
مـواردی کـه پـای جـان در میـان میآیـد ،درجـۀ بـاور و یقیـن بایـد بسـیار بـاال باشـد تـا بـر
وسوسـههای وهـم و خیـال و وسـاوس نفسـانی غلبـه کنـد.
در ماجـرای لیلةالمبیـت ،حتـی اگـر ثابـت شـود حضـرت علـی؟ع؟ از طریـق ِاخبـار
پیامبـر؟لص؟ علـم بـه عـدم شـهادت ،بلکـه عـدم هرگونـه صدمه بدنـی داشـتند ،بازهم
بیتوتـه در بسـتر پیامبـر؟لص؟ ،بزرگتریـن فضیلـت بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه حسـاب
میآیـد؛ زیـرا عمـل ایشـان ،نشـاندهندۀ ایمـان کامـل او بـه وعـدۀ رسـول خـدا؟لص؟
اسـت .اگـر ایمـان مـرد بـه پایـهای برسـد کـه آنچـه از پیامبـری بشـنود ،بـا روز روشـن
برایـش فرقـی نداشـته باشـد ،فضیلـت چنیـن ایمانی با هیچچیـز برابـری نمیکند 1.این
مرتبـه از ایمـان ،در سـایر افـراد کمتـر پیـدا میشـود .البتـه بنـا بـر ایـن تقریـر ،فضیلـت
پیامبـر؟لص؟ و عمـل مطابـق آن اسـت.
شواهد این امر عبارتاند از:
 .1در مواردی مشـابه ،رسـول اکرم؟لص؟ از صحابه درخواسـت انجام عملی را کردهاند
کـه در ظاهـر عمـل خطرناکـی بـوده اسـت .در ایـن مـوارد ،بـا اینکـه رسـول اکـرم؟لص؟
وعـدۀ حفـظ و مصونیـت دادهانـد ،ولـی صحابـه بـه وعـدۀ رسـول اکـرم؟لص؟ اعتمـاد
نکـرده و فرمـان ایشـان را امتثـال نکردهانـد؛ بـرای نمونـه ،حذیفـه در گزارشـی از جنـگ
خنـدق چنیـن میگویـد :در جنـگ خنـدق با رسـول خدا؟لص؟ بودیم .رسـول خدا نماز
 .1سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص .416
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن حادثـه ،بهخطرانداختـن جانش نیسـت؛ بلکـه ایمان به خبر
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خواندنـد درحالیکـه پاسـی از شـب گذشـته بـود .ایشـان رو بـه مـا فرمـود و گفـت :کـدام
از شـما حاضـر اسـت بـرای مـا نـگاه کنـد (یعنـی بهمیاندشـمنرفتن و خبـرآوردن) کـه
دشـمن چـه میکنـد؟ هیچکـس حاضـر نشـد .پیامبـر؟لص؟ بـرای او تضمیـن کـرد کـه
سـالم برگـردد و خـدا او را وارد بهشـت کنـد ،ولـی هیچکـس بلنـد نشـد .سـپس رسـول
خـدا بـه نمـاز ایسـتاد درحالیکـه مقـداری از شـب گذشـته بـود .سـپس رو بـه مـا فرمـود:
آیـا کسـی هسـت کـه بـرای مـا خبـری بیـاورد و مـن تضمیـن میکنـم کـه برگـردد و در
بهشـت همنشـین مـن باشـد؟ بـاز هـم از شـدت سـردی و گرسـنگی و تـرس ،کسـی
حاضـر نشـد .در ایـن هنـگام ،رسـول خـدا؟لص؟ مـن را فـرا خوانـد .دیگـر چـارهای نبـود
1

جـز اینکـه بلنـد شـوم .پیامبـر بـه مـن فرمود :بـرو و در بین آنهـا برو و ببین چـه میکنند؟

 .2همزمـان بـا ایـن مجاهـدت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،جنـاب ابوبکـر در غـار همـراه پیامبـر
بوده است .او علیرغم اینکه پیامبر بارها به صبر و سکوت دعوتش کردند و با اینکه
آیـۀ <لا �تح�ز ن� إ� نّ� اهلل ن
مع�ا> 2بـر پیامبـر نـازل شـد ،امـا همچنان ناآرام بـود و با ابراز ناراحتی

خود ،نزدیک بود جایگاه مخفی رسـول خدا؟لص؟ را به دشـمنان نشـان دهد.
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 .3-4تبعیت علم از معلوم
اســتفاده از قاعــدۀ تبعیــت علــم از معلــوم در اثبات پارهای از مســائل کالمی ،ســابقهای
دیرینه دارد؛ ازجمله در مسئلۀ اثبات صفت ارادۀ الهی 3و پاسخ به شبهۀ ناسازگاری

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

علــم پیشــین الهــی بــا اختیــار انســان 4.امــا در آثــار موجــود ،اســتفاده از ایــن قاعــده در
مســئلۀ مــورد بحــث ،یعنــی شــبهۀ «تعــارض اعتقــاد بــه علــم پیشــین امــام بــا اثبــات
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.۳۵۸/۳۸ ،
 .2توبه.۴۰ :
 .3بحرانــی ،میثــم بــن علــی ،قواعــد المــرام ،ص 89؛ ســیوری ،فاضــل مقــداد ،إرشــاد الطالبیــن،
ص .204
 .4حلــی ،حســن بــن یوســف ،کشــف المــراد ،ص 308؛ ابننوبخــت ،ابراهیــم بــن اســحاق،
الیاقــوت ،ص 55؛ جرجانــی ،علــی بــن محمــد ،شــرح المواقــف156-155/8 ،؛ عربشــاهی،
ابوالفتــح بــن مخــدوم ،مفتــاح البــاب ،ص 158؛ شــعرانی ،ابوالحســن ،شــرح فارســی تجر یــد
االعتقــاد ،ص .428

فضیلــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در حادثــۀ لیلةالمبیــت» ،یافــت نشــد .بــه نظــر میرســد
قاعــدۀ تبعیــت میتوانــد ایــن شــبهه را نیــز دفــع کنــد .در تقریــر ایــن پاســخ ابتــدا الزم
اســت مفاد قاعدۀ تبعیت به اختصار تبیین شــود و ســپس نحوۀ دفع شــبهه با اســتناد
به این قاعده روشن گردد.
واژۀ «تبعیت» در سه معنا استعمال میشود:

ّ
 .1متأخربـودن از متبـوع :در ایـن معنـا ،معلـول تابـع علـت اسـت؛ زیـرا معلـول ،تأخـر

(رتبـی) از علـت خـود دارد.
ّ .2
مسـببیت از متبـوع :در ایـن معنـا نیـز ،معلول تابع علت اسـت؛ زیرا معلولّ ،
مسـبب از
علـت اسـت .نسـبت میـان مقدمـات یـک اسـتدالل و نتیجـۀ آن ،مصداقـی از این نوع
تبعیـت اسـت؛ چراکـه نتیجـهّ ،
مسـبب از مقدمات و تابع آن اسـت.
 .3اصالـــت متبـــوع در مقـــام حکایتگـــری :شـــأن علـــم ،حکایتگـــری از معلوم اســـت و
نســـبت علـــم و معلوم ،نســـبت حاکی و محکی اســـت .آنچـــه را علـــم میدانیم ،در
ً
ّ
صورتـــی حقیقتـــا علـــم اســـت _ و جهـــل مرکب نیســـت _ کـــه واقعنما باشـــد .حال در
مقـــام حکایتگـــری ،کدامیـــک از علم و معلوم ،اصـــل و دیگری فرع و تابع آن اســـت؟
در اینجـــا گفتـــه میشـــود :معلـــوم ،اصـــل و متبوع اســـت و علـــم ،فرع و تابع اســـت؛
ّ
بهطور یکـــه بـــرای حکم به صـــدق و حق ّیت ،نباید توقع داشـــت که معلـــوم ،خود را با

از میـان معانـی سـهگانۀ تبعیـت ،آنچـه در اینجـا مـورد نظر اسـت ،همان معنای سـوم
اسـت .در اثبـات تبعیـت علـم از معلـوم ،چنین گفته میشـود:
ً
عل ــم در صورتی حقیقتا علم اســـت (و جهل مرکب نیس ــت) که مطابق
ب ــا معلوم باش ــد .پس بایس ــتی تابع معلوم باش ــد .حال ا گ ــر بخواهد مؤثر
در معل ــوم باش ــد ،الزمـ ـهاش این اس ــت ک ــه معل ــوم ،تابع علم باش ــد که
مس ــتلزم دور خواه ــد ب ــود و [چ ــون دور باط ــل اس ــت و] عل ــم ،در معلوم
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،همان ،ص .231-230
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علــ�م مطابقــ�ت دهد؛ بلکــ�ه این علم اســ�ت که باید خــ�ود را با معلــ�وم مطابقت دهد.
ّ
1
صـــدق و حق ّیـــت یک گـــزاره نیز متوقـــف بر مطابقـــت علم از معلوم اســـت.
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تأثیرگ ــذار نیســـت ،پس ایج ــاب فع ــل [و مجبوربودن عبـــد در افعالش]
1

الزم نمیآی ــد.

در دفع ناســـازگاری علم پیشـــین الهی با اختیار انســـان ،گفته میشود :علم و آ گاهی
خداوند ،هرچند در سلســـلۀ اســـباب صدور فعل از انســـان قـــرار دارد ،ولی مقتضای
علـــم الهـــی ایـــن اســـت کـــه فعـــل انســـان بـــا قـــدرت و اختیـــار او انجـــام پذیـــرد؛ زیرا
قـــدرت و اختیـــار او نیـــز در سلســـلۀ اســـباب و علل فعل قـــرار گرفته اســـت 2.به تعبیر
شهید مطهری:

ّ
علــم ازلــی کــه بــه افعــال و اعمــال انســان تعلــق گرفتــه اســت ،بــه معنــای
ایــن اســت کــه او از ازل میدانــد کــه چــه کســی بــه موجــب اختیــار و آزادی
خــود اطاعــت و چــه کســی معصیــت میکنــد و آنچــه آن علــم ایجــاب
میکنــد و اقتضــا دارد ایــن اســت کــه آنکــه اطاعــت میکنــد ،بــه اراده و
اختیــار خــود اطاعــت میکنــد و آنکــه معصیــت میکند ،بــه اراده و اختیار
3

خود معصیت میکند.

جانمایـۀ ایـن پاسـخ ،شفافسـاختن و زدودن ابهـام از فعلـی اسـت کـه متعلـق علـم
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پیشـین قـرار میگیـرد کـه در ایـن شـبهه نیـز راهگشـا اسـت .قائالن بـه «ناسـازگاری علم
پیشـین امـام بـا ثبـوت فضیلـت بیتوتـه در فـراش رسـولاهلل؟لص؟» ،از جایـگاه و نقـش
علـم پیشـین نسـبت بـه متعلـق ایـن علـم ،تصویـری غلـط سـاخته و شـبهه را بـر آن بنـا
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کردهانـد .علـم پیشـین ،بنـا نیسـت و نمیتوانـد نقـش و تأثیـری در اصـل یـا کیفیـت
عمل ایفا کند؛ از باب مثال ،اگر امام از طریق علم پیشـین بداند که فالن شـخص در
یـک معرکـه وارد میشـود ،ورود او بـه معرکـه و عاقبـت آن معرکـه را بـا همـۀ خصوصیات
میدانـد و ایـن علـم امـام ،نقشـی در تصمیـم شـخص بـر ورود یـا عـدم ورودش بـه معرکه
نـدارد؛ زیـرا ایـن علـم ،از حیـث حکایتگـری تابـع معلـوم اسـت و تأخـر رتبـی از معلـوم
دارد و آنچـه بـه حسـب رتبـه متأخـر اسـت ،نمیتوانـد بـر رتبـۀ متقـدم تأثیـر بگـذارد.
 .1سیوری ،فاضل مقداد ،األنوار الجاللیة ،ص .133
 .2صدرالدین شیرازی ،محمد ،الحکمة المتعالیة.385/6 ،
 .3مطهری ،مرتضی ،مجموعۀ آثار.435/1 ،

در اینجـا نیـز میگوییـم :متعلـق علـم پیشـین امـام در قضیـۀ لیلةالمبیـت چیسـت؟
آیـا غیـر از ایـن اسـت کـه «امـام در بسـتر رسـول خـدا؟لص؟ میخوابـد و مشـرکان مکـه
آسـیبی بـه او وارد نمیکننـد و ایشـان ایـن حادثـه را بـه سلامت از سـر میگذرانـد»؟ در
ایـن صـورت ،ایـن علـم پیشـین چه تأثیـری میتواند در اقـدام امام به خوابیدن در بسـتر
رسـول خـدا؟لص؟ داشـته باشـد؟ ادعـای اینکـه «علـم پیشـین امـام به سلامت جانی،
در اقـدام امـام بـر بیتوتـه در جایـگاه پیامبـر؟لص؟ تأثیـر داشـته و بـه همیـن دلیـل ،عمـل
امـام فاقـد هرگونـه ارزش و فضیلـت اسـت» ،علم پیشـین را از علمبودن و حکایتگری و
واقعنمایی خارج کرده و آن را در سلسـلۀ علل انجام فعل قرار داده اسـت .حال آنکه
ایـن ،مخالـف فـرض حکایتگـری و واقعنمایی علم اسـت و منجر به تناقض میشـود.
حاصـل پاسـخ آنکـه :آنچـه در بحـث علـم پیشـین الهـی و نسـبت آن با اختیار انسـان
موجـب توهـم شـبهۀ جبـر شـده اسـت ،همیـن تصویـر غلـط از جایـگاه و موقعیـت علـم
پیشـین اسـت .اگـر در آنجـا بـرای دفـع شـبهۀ جبـر از قاعـدۀ تبعیـت علـم از معلـوم
اسـتفاده شـده تـا نشـان دهـد کـه متعلـق علـم الهـی ،فعـل انسـان بـا همـۀ خصوصیات
آن _ ازجملـه اختیـار _ اسـت ،در اینجـا نیـز همیـن قاعـده جـاری میشـود تـا نشـان
دهـد کـه تصـور دخالـت علـم پیشـین امـام در کیفیـت تحقـق فعلـی کـه متعلـق علـم
اسـت ،تصـوری باطـل و محـال اسـت.
 .1ایـن پاسـخ در شـبهۀ «ناسـازگاری علـم پیشـین الهـی بـا اختیـار انسـان» بـا اسـتناد به
اینکـه قاعـدۀ تبعیـت در مـورد علـم الهـی جـاری نیسـت ،مـورد اشـکال برخـی حکمـا
و متکلمـان قـرار گرفتـه اسـت؛ بـا ایـن بیـان کـه :علـم الهـی فعلـی اسـت نـه انفعالـی
بـودن علـم ،بـا تبعیـت آن از معلـوم سـازگار نیسـت 1.البتـه در جـای خـود بـه
و فعلی ِ
 .1ر.ک :ســـیوری ،فاضل مقداد ،إرش ــاد الطالبین ،ص 191-190؛ مازندرانی ،محمدصالح ،شرح
أص ــول الکاف ــي،384/4؛ اســـترآبادی ،محمدجعفر ،البراهی ــن القاطع ــة،422/1؛ میرداماد،
محمدباقـــر بن محمـــد ،کت ــاب القبس ــات ،ص 471؛ صدرالدین ش ــیرازی ،محم ــد ،همان؛
حســـینی تهرانـــی ،هاشـــم ،توضی ــح الم ــراد ،ص 553-552؛ س ــبحانی ،جعف ــر ،اإل لهیات،
.399-398/2
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ذکر دو نکته دربارۀ پاسـخ مبتنی بر قاعدۀ تبعیت علم از معلوم ضروری اسـت:
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ایـن اشـکال پاسـخ داده شـده اسـت 1.بـا اینحـال ،اشـکال مذکـور حتـی اگـر در مـورد
علـم الهـی پذیرفتـه شـود ،در مـورد علم پیشـین رسـول خـدا؟لص؟ و امامـان؟مهع؟ جاری
نیسـت؛ چراکـه علـوم غیبـی آنهـا ذاتـی نیسـت؛ بلکـه افاضـه از جانـب خداوند اسـت و
بـا علـم ذاتی الهـی تفـاوت دارد.
 .2امتیـاز ایـن پاسـخ نسـبت بـه سـایر پاسـخها ایـن اسـت کـه بـر همـۀ مبانی و فـروض و
احتمـاالت جـاری اسـت و متوقـف بـر پذیـرش فـرض یـا احتمال خاصی نیسـت.

نتایج پژوهش
موارد ذیل را میتوان به عنوان مهمترین نتایج پژوهش برشمرد:
 )1در فـرض پذیـرش حادثـۀ لیلةالمبیـت بـه عنـوان سـبب نـزول «آیـۀ شـراء» (آیـۀ 207
سـورۀ بقـره) ،بـا توجـه بـه سـیاق مدحآمیـز آیه ،ادعـای عدم داللـت حادثـۀ لیلةالمبیت
بـر فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،از قبیـل اجتهـاد در مقابـل نـص بـوده و بـدون ورود بـه
پاسـخ تفصیلـی نیـز ،بطلان شـبهه آشـکار اسـت.
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 )2شــبهۀ ناســازگاری اعتقــاد بــه علــم غیــب امــام بــا داللــت حادثــۀ لیلةالمبیــت
بــر فضیلــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حــاالت ،ســالبه بــه انتفــای موضــوع اســت:
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أ .گــزارش تاریخــی مربــوط بــه خبـردادن پیامبــر؟لص؟ بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ مبنــی بــر نفــی
هرگونــه گزنــدی ،نادرســت باشــد و امامــت حضــرت هــم در زمــان حادثــه ثابــت نباشــد؛
ب .امامــت آن حضــرت در زمــان حادثــۀ لیلةالمبیــت ثابــت باشــد ،امــا علــم امــام بــه
حــوادث آینــده ،غیرفعلــی و مشــروط بــه ارادۀ وی باشــد و امــام ارادۀ اطــاع از عاقبــت
کار نکنــد؛ ج .ســند خب ـردادن پیامبــر؟لص؟ بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ مبنــی بــر نفــی هرگونــه
گزنــدی ،درســت باشــد ،امــا علــم غیــب نبــی؟لص؟ و امــام؟ع؟ غیرقطعــی و بداپذیــر
باشــد؛ د .امامــت آن حضــرت در زمــان حادثــۀ لیلةالمبیــت و علــم امــام بــه عاقبــت
 .1ر.ک :الهیجــی ،عبدالــرزاق ،شــوارق اإل لهــام،421/2؛ حســینی لواســانی ،حســن ،نــور األفهــام،
235-233/1؛ مظفــر ،محمدحســن ،دال ئــل الصــدق ،291-290/3؛ الهیجــی ،عبدالــرزاق،
ســرمایۀ ایمــان ،ص .72

کار (بــر مبنــای فعلیبــودن علــم امــام یــا ارادۀ امــام بــر اطــاع از عاقبــت کار) ثابــت
باشــد ،امــا علــم غیــب امــام؟ع؟ غیرمحتــوم و بداپذیــر باشــد.
 )3شـبهۀ ناسـازگاری اعتقـاد بـه علـم غیـب امـام بـا فضیلـت لیلةالمبیـت تنهـا در
دو حالـت مطـرح اسـت :أ .امامـت آن حضـرت در زمـان حادثـۀ لیلةالمبیـت و علـم
امـام بـه عاقبـت کار (بـر مبنـای فعلیبـودن علـم امـام یـا ارادۀ امـام بـر اطلاع از عاقبـت
کار) ثابـت باشـد و علـم غیـب امـام؟ع؟ قطعـی و بداناپذیـر باشـد؛ ب .سـند خبـردادن
پیامبـر؟لص؟ بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ مبنـی بـر نفـی هرگونـه گزنـدی ،درسـت باشـد و علـم
غیـب نبـی؟لص؟ و امـام؟ع؟ نیـز قطعـی و بداناپذیـر باشـد.
ّ
 )4در دو فـرض ورود شـبهه ،علاوه بـر جـواب نقضـی ،حداقـل از دو طریـق میتـوان
شـبهه را دفـع کـرد :طریـق «عـدم تلازم علـم و عمـل» و طریـق «تبعیـت علـم از معلـوم».
فهرست منابع
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة  ،تصحیـح :ابراهیـم محمـد
ابوالفضـل ،مکتبـة آیـة اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم1404 ،ق.
ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبدالحليـم ،منهـاج السـنة النبو يـة فـي نقـض کالم الشـيعة القدر يـة،
تحقیـق :محمـد رشـاد سـالم ،چـاپ اول :جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسلامية،
ر یـاض1406 ،ق.

نسـعد ،محمـد بـن سـعد بـن منیـع ،الطبقـات الکبـری ،تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا،
اب 
چـاپ اول :دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت1410 ،ق.
ابنطـاوس ،سـید احمـد بـن موسـی ،بنـاء المقالـة الفاطمیـة فـي نقـض الرسـالة العثمانیـة،
چـاپ اول :مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟ ،قـم1411 ،ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،چاپ سوم :دار صادر ،بیروت1414 ،ق.
ابننوبخـت ،ابراهیـم بـن اسـحاق ،الیاقـوت فـي علـم الـکالم ،تحقیـق :علیاکبـر ضیائـی،
کتابخانـۀ آیـتاهلل مرعشـی نجفـی ،قـم1413 ،ق.
اسـترآبادی ،محمدجعفـر ،البراهیـن القاطعـة فـي شـرح تجریـد العقائـد السـاطعة ،مکتـب
االعلام االسلامي ،قـم1382 ،ش.
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ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،چـاپ اول :مؤسسـة الرسـالة،
بیـروت1416 ،ق.
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بحرانـی ،میثـم بـن علـی ،قواعـد المرام فـي علم الکالم ،چـاپ دوم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشـی
نجفـی ،قم1406 ،ق.
ثعلبـی ،احمـد بـن محمـد بـن ابراهیـم ،تفسـیر الثعلبـي ،تحقیـق :ابـو محمـد بن عاشـور ،چاپ
اول :دار إحیـاء التـراث العر بـي ،بیـروت1422 ،ق.
جاحـظ ،عمـرو بـن بحـر ،العثمانيـة ،تحقيـق و شـرح :عبـد السلام محمـد هـارون ،چـاپ اول:
دار الجيـل ،بیـروت1411 ،ق.
جرجانـی ،علـی بـن محمـد ،شـرح المواقـف ،تحقیـق :بـدر الدیـن نعسـاني ،الشـریف الرضـي،
قـم1325 ،ق.
حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل ،تحقیـق :محمدباقـر
محمـودى ،چـاپ اول :مجمـع إحیـاء الثقافـة اإلسلامیة ،تهـران1411 ،ق.
حسینی تهرانی ،سیدهاشم ،توضیح المراد ،چاپ سوم :مفید ،تهران1365 ،ش.
حسـینی لواسـانی ،سیدحسـن ،نـور األفهـام فـي علـم الـکالم ،مقدمـه و تحقيـق :سـيدابراهيم
لواسـانی ،چـاپ اول :مؤسسـة النشـر اإلسلامي ،قـم1425 ،ق.
حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،کشـف المـراد فـي شـرح تجر یـد االعتقـاد ،تحقیـق و تعلیـق :حسـن
حسـنزاده آملـی ،مؤسسـة النشـر اإلسلامي ،قـم1425 ،ق.
حیدری ،سیدکمال ،علم اإلمام ،چاپ اول :دار فراقد ،قم1429 ،ق.
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خو یـی ،سیدابوالقاسـم ،البیـان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ اول :مؤسسـة إحیـاء آثـار اإلمـام
الخوئـي ،قـم1430 ،ق.
رخشاد ،محمدحسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،چاپ اول :سماء قلم ،قم1382 ،ش.
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سـبحانی ،جعفـر ،اإللهیـات علـی هـدی الکتـاب و السـنة و العقـل ،تحقیـق :حسـن محمـد
مکـی عاملـی ،المرکـز العالمـي للدراسـات االسلامیة ،قـم1422 ،ق.
سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،چاپ  :37بوستان کتاب ،قم1399 ،ش.
سـید رضـی ،محمـد بـن حسـین ،خصائـص األئمـة؟مهع؟ (خصائـص أمیرالمؤمنیـن؟ع؟)،
تحقیـق :محمدهـادی امینـی ،چـاپ اول :آسـتان قـدس رضـوى ،مشـهد1406 ،ق.
سـیوری ،فاضـل مقـداد بـن عبـداهلل ،إرشـاد الطالبیـن إلـی نهـج المسترشـدین ،تحقیـق:
سـیدمهدی رجائـی ،کتابخانـۀ آیـتاهلل مرعشـی نجفـی ،قـم1405 ،ق.
سـیوری ،فاضـل مقـداد بـن عبـداهلل ،األنـوار الجاللیـة فـي شـرح الفصـول النصیر یـة ،تحقیـق :علـی
حاجیآبادی و عباس جاللینیا ،چاپ اول :مجمع البحوث اإلسالمیة ،مشهد1420 ،ق.

سـیوطی ،عبدالرحمـن بـن ابیبکـر ،الـدر المنثـور فـي التفسـیر بالمأثـور ،چـاپ اول :مکتبـة آیـة
اهلل المرعشـي ،قـم1404 ،ق.

شعرانی ،ابوالحسن ،شرح فارسی تجرید االعتقاد ،اسالمیه ،تهران.
صافی گلپایگانی ،لطفاهلل ،گفتمان مهدویت ،چاپ اول :مسجد جمکران ،قم1377 ،ش.

صدرالدیـن شـیرازی ،محمـد ،الحکمـة المتعالیـة فـي األسـفار العقلیـة األربعـة ،چـاپ سـوم:
دار احیـاء التـراث العر بـي ،بیـروت1981 ،م.
صـدوق ،محمـد بـن علـى بن بابويه ،الخصـال ،تحقیق :علىاكبر غفـارى ،چاپ اول :جامعۀ
مدرسين ،قم1416 ،ق.
ّ
ّ
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد صلى اهلل عليهـم ،تحقیق:
محسـن بـن عباسـعلى كوچهباغـى ،چـاپ دوم :مکتبـة آیـة اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم،
1404ق.
طبرسـی ،احمـد بـن علـى ،االحتجـاج علـى أهل اللجـاج ،تحقیق :محمدباقر خرسـان ،چاپ
اول :مرتضى ،مشـهد1403 ،ق.
طبـری ،محمـد بـن جر يـر ،تار یـخ األمـم و الملـوک ،تحقیـق :محمـد ابوالفضـل ابراهیـم ،چـاپ
دوم :دار التـراث ،بیـروت1387 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،األمالـي ،تحقیـق :مؤسسـة البعثـة ،چـاپ اول :دار الثقافـة ،قـم،
1414ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،التبیـان فـي تفسـیر القـرآن ،تصحیـح :احمـد حبیـب عاملـي،
چـاپ اول :دار إحیـاء التـراث العر بـي ،بیـروت.
طیب ،عبدالحسین ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،چاپ دوم :اسالم ،تهران1369 ،ش.

عیاشـی ،محمد بن مسـعود ،التفسـیر (تفسـیر العیاشـي) ،تحقیق :سـید هاشـم رسـولی ،چاپ
اول :مکتبـة العلمیة اإلسلامیة ،تهران1380 ،ق.
فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،التفسـیر الکبیـر (مفاتیـح الغیب) ،چاپ سـوم :دار إحیـاء التراث
العر بـي ،بیروت1420 ،ق.
قرطبـی ،محمـد بـن احمـد ،تفسـیر القرطبـي (الجامـع ألحـکام القـرآن) ،چـاپ اول :ناصـر
خسـرو ،تهـران1364 ،ش.
ّ
ـیدطیب موسـوی جزایری ،چاپ سـوم :دار
قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر القمي ،تحقیق :س
الکتـاب ،قم1363 ،ش.
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عربشـاهی ،ابوالفتـح بـن مخـدوم ،مفتـاح البـاب ،چاپشـده در: البـاب الحـادی عشـر مـع
شـرحیه النافـع یـوم الحشـر و مفتـاح البـاب ،عالمـه حلـی _ فاضـل مقـداد _ ابوالفتـح بـن
مخـدوم حسـینی عربشـاهی، مقدمـه و تحقیـق :مهـدی محقـق ،چـاپ اول :مؤسسـۀ
مطالعـات اسلامی ،تهـران 1365 ،ش.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،چاپ دوم :اسالمیه ،تهران1362 ،ش.
کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،تحقیـق :محمـد كاظـم ،چـاپ اول :وزارة
الثقافـة و اإلرشـاد اإلسلامي ،تهـران1410 ،ق.
الهیجـی ،عبدالـرزاق ،سـرمایۀ ایمـان در اصـول اعتقـادات ،تحقیق :صـادق الريجانی ،چاپ
سـوم :الزهـراء ،تهران1372 ،ش.
الهیجی ،عبدالرزاق ،شوارق اإللهام في شرح تجرید الکالم ،مهدوی ،اصفهان.
مازندرانی ،محمدصالح ،شرح أصول الکافي ،تعلیقات :محقق شعرانی ،تصحیح :علیاکبر
غفاری ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1388 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر بـن محمدتقـی ،بحـار األنـوار ،چـاپ دوم :دار إحیـاء التـراث العربـي،
بیـروت1403 ،ق.
مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تحقیق :سیدهاشم
رسولی محالتی ،چاپ دوم :دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1404 ،ق.

مطهـری ،مرتضـی ،مجموعـۀ آثـار ،جلـد ( 1انسـان و سرنوشـت) و جلد ( 8درسهای اشـارات،
نجـات ،الهیات «شـفا») ،صدرا ،تهـران1384 ،ش.
مظفـر ،محمدحسـن ،دال ئـل الصـدق لنهـج الحـق ،چـاپ اول :مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟ ،قـم،
1422ق.
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مفیـد ،محمـد بـن نعمـان ،اإلرشـاد فـي معرفـة حجج اهلل علـى العباد ،چاپ اول :کنگرۀ شـیخ
مفیـد ،قم1413 ،ق.
مکارم شـیرازی ،ناصر ،آیات والیت در قرآن ،چاپ سـوم :نسـل جوان ،قم1386 ،ش.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

میردامـاد ،محمدباقـر بـن محمـد ،کتـاب القبسـات ،بـه اهتمـام :مهـدی محقـق ،چـاپ دوم:
دانشـگاه تهـران ،بیـروت1374 ،ش.
نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال النجاشـي ،تحقیـق :موسـی شـبیری زنجانـی ،چـاپ ششـم:
جامعـۀ مدرسـین ،قـم1365 ،ش.
نیشـابوری ،حسـن بـن محمـد ،تفسـیر نیشـابوری (تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان)،
تحقیـق :زکر یـا عمیـرات ،چاپ اول :دار الکتب العلمیة _ منشـورات محمد علي بیضون،
بیـروت1416 ،ق.
هاشـمی خویـى ،حبیـباهلل ،منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة ،چـاپ چهـارم :مکتبـة
االسلامیة ،تهـران1358 ،ش.
یعقوبی ،احمد بن ابىيعقوب بن جعفر بن وهب ،تاریخ الیعقوبي ،دار صادر ،بيروت.

