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سید بن طاوس ،کالم نقلی ،روشاستنباطی ،حدیث اعتقادی
مقدمه

رضیالدین سید علی بن طاوس حسنی(متوفای  666ق) از برترین اندیشمندان حله به
شمار میآید(حر عاملی ،ج ،2ص202؛ مجلسی ،ج ،701ص .)66او و خاندانش عالوه بر
شرافت نسبی ،از شرافت علمی و جایگاه اجتماعی ویژهای در عراق نیز برخوردار
هستند(قمی ،ج ،7ص333؛ دوانی ،ج ،6ص .)12پدر ایشان از محدثان بود و نیز جد
مادریاش یعنی ورام بن ابیفراس نخعی( 602ق) و از حیث نسب به شیخ طوسی نیز
منتسب میشد و بدین خاطر در آثارش از او با عنوان «جدی» یاد میکرد(جاللی ،ج،7
ص626؛ ابن طاوس ،فتح االبواب ،ص .)723سید بن طاوس عالوه بر ورام از حافظ
ابوالحسن علی بن یحیی خیاط(حناط) حلی سوراوی و نیز حسین بن احمد سورای اجازة
روایت داشت(همو ،فالح السائل ،ص.)76-72
تعمق در آثار سید بن طاوس ،گویای نگرشی کامالً اجتهادی و استنباطی در تمام
مسائل مرتبط با دین است و او حقیقتاً معتقد به اجتهاد به تمام معنای کلمه بود که این از
برجستهترین ویژگیهای اندیشة اوست .جرأت علمیاو به حدی بود که از آرا و افعال
شخصیتهای بزرگی چون سید مرتضی ،سید رضی و حتی جد خود شیخ طوسی انتقاد
میکرد(همو ،سعدالسعود ،ص .)760او مجتهدانه و آزاداندیشانه به مباحث میپرداخت و
بر پایة تحلیلهایی که به آنها نائل میشد ثابت و استوار میایستاد.
آثار سید اگرچه در نگاه نخست غالباً حاوی مطالبی دربرگیرندة ادعیه ،تاریخ  ،مناقب
اهل بیت و مانند آن است ،اما با توجهی دقیقتر میتوان به نکات مهم و برجستهای از
روش استنباط کالمیسید و نیز نقش نقل در آن دست یافت.
این پژوهش از دو جهت دارای اهمیت است؛ نخست آنکه علم کالم نقلی با توجه به
ارتباطش با میراث عظیمیاز آیات و روایات اعتقادی از اهمیت ویژهای برخوردار است،
اما در این حوزه آثار اندکی نگاشته شده و به ویژه مبانی ،اصول و روششناسی آن
نیازمند پژوهشهای عمیق است و از سوی دیگر ،سید بن طاوس یک دینشناس تمام
عیار و مجتهد به تمام معنا و محدثی صاحب نظر است .افزون بر اینکه او دارای کتابخانة
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منحصر به فردی بود که میراث عظیمیرا در خود نهفته داشت و تنها طریق دستیابی ما به

آن آثار ،برخی از گزارشات سید است(کلبرگ ،مقدمه) .به عنوان مثال در کتاب سعد
السعود بیش از هفتاد اثر ،نقل قولها ،و توصیفهایی وجود دارد که امروزه در اختیار
نیست.
.1کالم و کالم نقلی

سید بن طاوس باور چندانی به علم کالم متعارف نداشت و آن را نفی مینمود و طریق
متکلمان را رهزن ،دشوار کنندة مطالب و موجب طوالنی شدن طریق معرفت حق تعالی
میدانست(ابن طاوس ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم ،ص  )12و به صراحت
اعالن مینمود که بیانات قرآن و حدیث چنین راهی را نپیموده و به این روش رضایت
نداده است و در جای دیگر آن را سبب اختالف و نزاع فراوان میشمرد و برای نمونه به
رسالة قطبالدین سعید بن هبـة اهلل راوندی در باب مسائل اختالفی میان شیخ مفید و سید
مرتضی اشاره میکند که تعداد نود و پنج مسئلة اختالفی میان شیخ و سید را گزارش
کرده است( همو ،کشف المحجـة ،ص ،)60-66اما از سوی دیگر کامالً میبینیم که سید
در آثار خود به مباحث کالمیو تکلمورزی روی آورده است.
قرائن بسیاری وجود دارد که در حقیقت مقصود او مخالفت با کالم شایع و حاکم در
عصر خود بوده است که روش آن مبتنی بر علوم عقلی و تا حد زیادی متأثر از دیدگاه
های معتزله بود .شاهد این کالم آنکه سید به فرزند خود میفرماید« :ایاک وَ مَا عَقَدت
المُعتَزلـة وَ مَن تابَعَهم عَلَی طَریقَتِهم البَعیدة مِن الیَقین»؛ یعنی تو را از آنچه معتزله و تابعان
آن بدان پرداخته برحذر میدارم که روش آنان از یقین به دور است(همان ،ص .)27این
کالم مؤید این دیدگاه است که گویا علم کالم با عقلگروی معتزلی در اندیشة سید یا
شاید در زمان وی همسان دانسته میشده است .به همین جهت او در موارد متعددی به
مخالفت با معتزله میپردازد( همو ،سعدالسعود ،ص )222-321و راه آنان را درست در
مقابل طریق انبیا دانسته و میگوید روش شیوخ معتزله در مثال مانند کسی است که برای
اثبات نورانیت شمع ،بهجای آنکه به خود آن هدایت کند شمع را از دست او گرفته و
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میخواهد برای شناخت روشنایی آن مسیری دیگر که طوالنی و پرمانع است را
بپیماید(ابن طاوس ،کشف المحجـة ،ص .)61
بنابراین سید بن طاوس با اصل علم کالم مخالفتی ندارد بلکه یا با برخی مدعیات
متکلمان مخالف است یا روش و طریق آنان را در تکلمورزی صحیح و کافی نمیداند و
در حقیقت روش کالم حقیقی را کالم نقلی میداند.
 .2قلمرو دلیل نقلی

جایگاه عقل و نقل در علم کالم از مهمترین مباحث روششناسی این علم دانسته می
شود .اگرچه سید برای عقل شأنی عظیم قائل است و آن را از مواهب حقیقی خداوند به
انسان میداند(همان ،ص ،)26-21اما این هرگز به مفهوم برتری یا برابری عقل با نقل در
دیدگاه سید نیست؛ زیرا عقل در اندیشة او بیشتر جنبة «ابزاری» دارد برای درک آنچه در
بیان وحیانی آمده است.
در نگرش او ،ادراک عقل انسان محدود است و به همان اندازه هم باید به آن اعتنا
نمود .به عنوان مثال سید در بحث خداشناسی با تثبیت دیدگاه تنزیهی بیان میدارد که
برای حقیقت وجود خداوند کیفیتی نمیتوان تصور کرد؛ زیرا که حقیقت او کیفیتی
ندارد و عقل انسان نیز راهی به شناخت حقیقت وجود االهی ندارد(ابن طاوس ،همان،
ص 17؛ الطرائف فی معرفـة مذاهب الطوائف ،ص .)3
او در اثبات ضرورت ارسال نبی هم بر همین نقص دستگاه شناختی انسان ،به ویژه عقل
او استناد میورزد و چنین استدالل میآورد که عقل آدمیان نمیتواند به طور مستقل مراد
خداوند را درک کند .بنابراین ،ناگزیر باید واسطهای میان خدا و انسان وجود داشته باشد

تا عقل آدمی را در هر آنچه نیازمند شناخت آن است ،رهنمون شود(ابن طاوس ،کشف
المحجـة ،ص .)13این کالم به تعبیر دقیقتر هدایت عقل به واسطة نقل است.
او در بیان قلمرو عقل ،در بحث خداشناسی طریق فطرت را برتر از طریق عقل میداند
و معتقد است که روش عقلی راه معرفت حق تعالی را که خدا و قرآن در اختیار بندگان
قرار داده سخت و دور میکند(همان ،ص .)64در واقع نقل در اندیشة کالمیسید بلکه در
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تمام ساحتهای اندیشة دینی او جلوهای تام و بیبدیل دارد و تمام حوزههای دینپژوهی
را دربرمیگیرد.
 .9روش استناد به حدیث اعتقادي
معیار خبر متواتر و واحد

بحث استناد به حدیث اعتقادی؛ بر دو محور خبر متواتر و خبر واحد اعتقادی متمرکز می
شود .در نظر سید بن طاوس اصلیترین معیار در تواتر ،حصول علم و اطمینان آن هم علم
شخصی است که گاه بر اساس ضوابط معین و گاه بی اختیار حاصل میشود .او بیان می
دارد که در متواتر دانستن یک خبر ،حصول تواتر در تمام زمانها و سلسلهها الزم نیست
و تحقق یک عدد خاص نیز شرط نمیباشد بلکه شناخت راویان نیز ضرورتی ندارد و
مهم فقط حصول یقینی است که برای انسان از نقلها یا شواهد یا امور دیگر به صدور
حدیث حاصل میشود(همو ،سعدالسعود ،ص.)304
به عنوان مثال ،سید بن طاوس روایت هفتاد و دو فرقه و یک فرقه ناجیه که از
پیامبراکرم نقل شده یا روایتهایی که بیانگر توصیة فراوان پیامبر نسبت به اهل بیت(ع) و
جانشینی آنان پس از خود است و نیز روایات فضایل امیرالمؤمنین علی(ع) و نیز روایاتی
که به تولد مهدی موعود در خفا داللت دارد و ...را از متواترات میداند(حسینیپور،
ص .)773-776
اما در باب حجیت اخبار آحاد؛ وی اعتراض شدیدی نسبت به کالم سید مرتضی دارد
که ظاهراً مدعی است شیعه در مسائل دینی به اخبار آحاد عمل نمیکند ،وی بر این مسئله
تأکید مینماید که سیره تمام مسلمانان و علمای شیعه و حتی خود سید مرتضی -در مقام

عمل -حجت دانستن اخبار آحاد است(ابن طاوس ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم،
ص .)62سرانجام او بر اعتبار خبر واحد اذعان نموده و به صراحت دیدگاه شیخ طوسی
در عدهاالصول را میپذیرد(همانجا) و در این مقام ،بین خبر واحد اعتقادی و غیر
اعتقادی تفاوتی ذکر نمیکند.
اعتبار مضمونی نه رجالی

بــا وجود آنکه سید بن طاوس در علم رجال و حدیث عالمیمتبحر بود و برای احادیث
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بیشترین اهمیت را قائل بود ،فحص آثار او نشان دهندة این مطلب است که «دیدگاه عام
او در احادیث بیشتر حول محور متن است تا راوی و شرایط آن» .وی در بحث اسناد و
سلسله راویان به تضعیفاتی که از سوی ناقدان اسناد ابراز گردیده اعتماد چندانی ندارد و
برای این کار به ادله و قرائنی مختلف نیز تمسک مینماید.
از جمله اینکه میگوید طعن برخی روات به استناد روایاتی است که عالوه بر اینکه
خود آن روایات اخبار واحدی هستند؛ اعتبار آنها نیز قابل اثبات نیست یا وجه طعن به
آنها به جهت اعتقاد و باوری باطل بوده نه به جهت وثاقت ایشان .عالوه بر اینکه اصحاب
ائمه گاه در تقیه عمل یا عقیدهای را ابراز مینمودند که همان موجب طعن گردیده است
(همو ،فالح السائل ،ص .)3-77سرانجام سید میافزاید که نباید از نقش کید و طعن
دشمنان غافل ماند و فقط باید در تضعیف به امور متیقن اکتفا نمود .و مینویسد« :اگر منع
کلی از اعتماد به روایت کسانی که از محدودة پیروی اهل بیت خارجاند نبود،عمل به
روایت هر فردی از دیگر فرقههای اسالم که به صدق و امانت در حدیث شناخته شدهاند،
جایز بود»( همان ،ص.)70
همین رویکرد او موجب شد که سید بن طاوس از ثقات فطحیه و دیگر فرقههای باطل
شیعه نقل روایت کند(همو ،فتح االبواب ،ص .)232یا برخی را مانند عبداهلل بن سالم و
عبداهلل بن عباس با وجود اختالفات زیاد از یاران و خواص امیرالمونین به شمار آورد
(همو ،المالحم و الفتن ،ص22-21؛ سعدالسعود ،ص .)663عالوه بر اینکه در دفاع از
محمد بن سنان که برخی وی را از غالت دانستهاند با طرد نقلهای قدح ،به روایاتی که
در تأیید و مدح او وارد شده ،استناد میورزد و اظهار میدارد که احتماالً تضعیف
کنندگان از این روایات آگاهی نداشتهاند( همو ،فالح السائل ،ص .)72-73
سخن آخر اینکه سید هرگز به بررسی رجالی راویان احادیث اقدام نکرده و در هیچ
یک از آثار خود روات شیعی را تضعیف ننموده است ،البته این به معنای عدم رجوع او
به کتب رجال نیست زیرا او به رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی اعتنایی ویژه دارد-
کلبرگ موارد متعددی از آنها را احصاء نموده است (کلبرگ ،ص ،)631،261اما سید
بن طاوس سنجش اصلی خود را فقط به این معیار منحصر نمیکند و چنانکه ذکر شد
روایت اجالء یا مضمون احادیث را دارای اهمیت بیشتری میداند.
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 .4روش استنباط از حدیث اعتقادي(فقه الحدیث)
اصالت ظهور و حقیقت

از کلمات سید بن طاوس آشکار میشود که او اصالـة الظهور و اصالـة الحقیقه را معتبر
میدانست و از آنها در فهم مراد از روایات بهره میگرفت .در این روش فهم -از دیدگاه
او -تفاوتی میان قرآن و حدیث نیست .از این رو عدول از معنای ظاهری و حمل قرآن و
سنت بر معنایی دیگر را بدون دلیل حاکم ،که حمل بر معنای حقیقی را ناممکن سازد ،در
نظر او جایز نمیباشد(ابنطاوس ،سعدالسعود ،ص .)602 -632
عالوه بر اینکه چنانچه آیه از متشابهات یا به تعبیر دیگر متن دینی حاوی وجوه مختلفی
از معنا باشد باید همة آنها بیان شود و سپس با استمداد از قرائن متصله و منفصله مانند
اسباب نزول ،وجوه اعراب ،تصریف و مانند آن ،به مراد واقعی نزدیک گردد
( همان ،ص.)226
اعتبار تبادر شخصی و عرفی

نزد بسیاری از دانشوران ،نخستین گام برای کشف ظواهر با بهرهگیری از معنای لغوی به
استناد قول لغویون صورت میپذیرد ،اما سید این روش که اقوال برخی از علمای لغت
یا استعماالت و اشعار اعراب بدوی ،معیار فهم واژگان قرآن و سنت قرار گیرد را صحیح
نمیداند و از این کار اظهار شگفتی مینماید و معتقد است که باید مطلب به عکس
باشد(ابن طاوس ،کشف المحجـة ،ص.)737
گویا مراد او این است که برای درک معنای بسیاری از لغات میتوان به تبادر شخصی
یا عرفی رجوع نمود و فهم لغویون را قرینهای برای فهم واژگان به کار بست نه اینکه هر
آنچه آنان قائل شدند  -با وجود اختالف فراوانی که در مدعیات آنها هست -مورد
پذیرش قرار گیرد.
تعاطی قرآن و احادیث

او معقتد است که قرآن و حدیث با یکدیگر در تعاملند .اگرچه برخی از آیات قرآن
بهطور مستقل داللتشان ظاهر است لکن بسیاری از آیات قرآن را بدون روایات نمیتوان
به طور کامل و صحیح فهم کرد .سید در این بحث به پاسخ برخی از مستشکلین به
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شیعه(قاضی عبدالجبار معتزلی) میپردازد که ادعا کردهاند «اگر مراد قرآن جز با تفسیر یا
جز با قول امام قابل فهم نباشد ،قرآن از فرقان بودن میان حق و باطل خارج خواهد شد».
اوالً این کالم مستلزم استغناء قرآن از تفسیر نبوی است که نزد اهل سنت نیز معتبر است؛

ثانیاً نص آیات قرآن برخالف این ادعاست وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِال اهللُ وَ الراسِخُونَ فِی
الْعِلْمِ ( آلعمران )1 /و ثالثاً نگارش تفسیر و جمع روایات آن همواره از سیرة مسلمین
بوده است(همو ،سعدالسعود ،ص .)370البته باید توجه داشت که این کالم شیعه به معنای
آن نیست که کسی غیر از نبی اکرم و امامان معصوم حق تفسیر قرآن را نداشته باشد بلکه
تفسیر بر اساس معیارهای منصوص و معتبر ،امری مشروع و قابل قبول است(همان،
ص.)221
سید بن طاوس در مقام فهم احادیث ،در موارد متعددی بر این معیار صحه میگذارد
که اگر مضمون حدیثی لوازم غیر قابل التزامی یا ناسازگار با روایات دیگر را دربرداشت
نمیتوان مفاد آن را پذیرفت و احتمال این وجود دارد که صدور آن تقیهای بوده است و
حداکثر باید در مورد آن توقف کرد نه اینکه صدور آن را هم مورد خدشه قرار دهیم
( همو ،فتح االبواب ،ص 271؛ فرج المهموم ،ص.)23
وی به تبع شیخ طوسی که سعی غالبی در جمع بین روایات داشت ،بر این باور است
که تا حد ممکن نباید روایت را کنار نهاد بلکه باید یکی از آنها را به گونهای تأویل کنیم
تا با دیگری سازگار باشد .این کار بعض اوقات با تخصیص و تعمیم نیز قابل انجام است
یعنی مضمون یکی از دو سوی تعارض را با دیگری تخصیص زد که این روش را می
توان جمع عرفی میان روایات نیز دانست(همو ،فتح االبواب ،ص203و .)220-226
.8کاربست متن دینی در ابواب کالمی

به جهت نشاندادن چگونگی و میزان تأثیر حدیث در رویکرد کالمیسید بن طاوس،
الزم است به مصادیق این بحث در ابواب مختلف کالمی با تمرکز بیشتری توجه نماییم.
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تأکید بر فطرت و تنزیه در خداشناسی

استنباط کالمیسید بن طاوس به درستی از «مفهوم خدا» آغاز میشود ،آنچه بسیاری از
متکلمان از بحث در بارة آن غفلت نمودهاند .او بر اساس متن وحیانی خداوند را
موجودی به تمامه متمایز از جهان و موجودات ،و نیز انسان و صفاتش تعریف مینماید
«لَیْسَ کَمِثْلِه شَیء»(شوری.)77/
وی در بیان طریق معرفت خداوند بر فطرت تأکید مینماید و این راه را تنها طریق

درست میداند .وی در بیان این امر با استناد به آیة شریفة فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنِیفاً
فِطْرَ َة اهللِ التِی فَطَرَ الناسَ عَلَیْهَا ( روم )30 /و نیز آیات یَمُنونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل ال

تَمُنوا عَلَی إِسْلَامَکُم بَلِ اهللُ یَمُنّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلْإِیمَانِ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ( حجرات)74/
و وَلَوْلَا فَضْلُ اهللِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِنْ أَحَدٍ أَبَداً ( نور )27/میفرماید روی
آوردن به فطرت الهی است که معرفت خداوند را ممکن میسازد و این تفضلی است از
جانب خداوند به انسانها تا ایشان بهسوی ایمان و معرفت او هدایت شوند و به سعادت
نایل گردند(ابن طاوس ،کشف المحجـة ،ص .)22-23
به تعبیر دیگر فاعل و سبب معرفت خداوند خود اوست واال اگر او این طریق را برای
انسان قرار نمیداد کسی به آن دست نمییافت .به نظر او باید از بهکارگیری طریق عقل
ورزی در این امر اجتناب نمود زیرا فقط موجب طوالنی شدن راه وگاه تزلزل در باور می
شود(همان ،ص .)64
به همین خاطر است که او گاه بر اساس وجدان به استدالل و اثبات همت میگمارد.
میفرماید « :انسان به وجدان مییابد که جسم و روح و حیات و عقل خود را خود او به
وجود نیاورده است ،چنانکه امیال و احوال و آجال او نیز به اختیار خود او نبوده است.
همچنین این امور به دست پدران و مادران او نیز نبوده است؛ زیرا آدمیبه طور قطع
میداند که آنان نیز از این مسائل عاجز بودهاند .وگرنه میان آنها و خواستههاشان فاصله
نمیافتاد و به دام مرگ گرفتار نمیشدند .بنابراین ،تنها یک راه باقی میماند و آن اذعان
به این است که خدای واحد و منزه از امکان و تغییر و دگرگونی ،عالم را به وجود آورده
است(همان ،ص.)63
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اگر چه او مانند متکلمان به دلیل حدوث نیز تمسک مینماید ،اما سیاق گفتار او
گویای آن است که این دلیل را نیز در جهت تنبیه و انهاض عقل میداند .وی داللت
حادث بر مُحدِث را بدیهی و بینیاز از استدالل دانسته و معتقد است که هیچ انسان
عاقلی ،در آن تردید نخواهد کرد( همان ،ص27-22؛ فرج المهموم ،ص .)77افزون بر
اینکه او اجماع انسانها بر وجود خالق و فاطر برای جهان و انسان را نتیجة همین معرفت
فطری روشن میداند و مدعی است که اگر اختالفی هم وجود دارد ،در چیستی وجود
خداوند و صفات اوست پس در اصل اثبات وجود حق تعالی نیازی به اثبات نمیباشد(ابن
طاوس ،کشف المحجـة.)63 ،
سید بن طاوس برای نفی تشبیه و تجسیم نیز به آیة شریفة «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» تمسک
مینماید .بر این اساس که اگر خداوند جسم یا اعضا داشته باشد مانندهای بسیار خواهد

داشت و این با آیة شریفه در تنافی است .او به تصریح پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) در نهج
البالغه نیز استناد مینماید و نفی رؤیت را نیز بر اساس همین نفی تجسیم نتیجه میگیرد و
به این باور ملتزم میگردد( همو ،الطرائف فی معرفـة مذاهب الطوائف ،ص.)366-361
عالوه بر اینکه سید با ذکر احادیث متعددی از صحاح و کتب اهل سنت این باور آنان را
بر اساس احادیثی مجعول دانسته و خالف عقل بین و نصوص محکمات ،تلقی می
نماید(همان ،ص .)764-726
وی در عبارتی بر رویکرد نقلگرا و تنزیهی خود در مسئلة صفات نیز چنین تصریح می
نماید « :هر صفتی که در کتابی از کتب االهی یا در نقلی صحیح از انبیا و اوصیا و عارفان
در بارة صفات بلندمرتبة خداوند وارد شده باشد ،به صفات انسانها و صفات دیگر امور
حادث شباهتی نخواهد داشت»(همو ،کشف المحجـة ،ص.)17
تأویل احادیث مخالف ضرورت

از آثار سید بن طاوس چنین فهمیده میشود که وی به موضوع جبر و اختیار توجه خاص
داشته و اهمیت بسیار میداده است .ادلة نقلی بسیاری در این بخش مورد استناد قرار
گرفته است .روش او در این بخش متمرکز بر نوع بحث مقارن با توجه به دیدگاه جمعی
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وجدان ،عقل و نقل است و لذا تأویل حدیث را در مواردی که با اصول و باورهای
ضروری ناسازگار باشد مطرح مینماید.
توجه به حدیثی که او از قول جبرگرایان از پیامبر نقل میکند مؤید این مطلب است.
بر اساس حدیثی خداوند گروهی از ذریة آدم را از ظَهر او برگرفت و فرمود«:اینها به
آتش بروند و برای من اهمیتی ندارد» و گروهی دیگر را گرفت و فرمود« :اینان به بهشت
روند و برای من اهمیتی ندارد» .اما سید این حدیث را مخالف عقل و اعتبار میداند و
مدعی میشود که یا پیامبر این سخن را نگفته یا برای آن تأویلی وجود دارد که ظاهر آن
مراد نیست( همو ،الطرائف فی معرفـة ،ص.)320
عالوه بر اینکه ظاهر این کالم با رحمانیت و رحیمیت خداوند نیز سازگار نیست که
خلقی را بیافریند که گناهی را مرتکب نشده و اختیاری هم از خود ندارد و او را وارد
دوزخ سازد( همان ،ص .)322دیگر آنکه مستلزم تهافت با قطعیاتی چون اثر دعا و صدقه
نیز میباشد( همو ،فرج المهموم ،ص.)776-730
استداللهاي ترکیبی از قرآن و حدیث

این نوع تعامل با حدیث در بحث ما دارای اهمیت بسیاری است زیرا نشاندهندة نوعی
برخورد اجتهادی یا حداقل سعی در جمع بین حدیث با سایر باورهای برآمده از عقل یا
نقل یا امور مسلم وجدانی است.
مشابه همین رویکرد را در مباحث نبوت هم میتوان مشاهده نمود .وی در مباحث
نبوت و امامت غالباً بر اساس رویکرد نقل محور قرآنی -حدیثی یا تاریخی به استنباط و
کشف اعتقادات مربوطه اقدام مینماید .در بحث از عصمت انبیاء روایات فراوانی را از

اهل سنت در بارة معصیت انبیا نقل و آنها را به شدت به نقد میکشد(همو ،الطرائف فی
معرفـة ،ص .)222
در بارة آیات نیز سید بن طاوس به بیان تفسیر حقیقی آیاتی که تعابیری مشعر به صدور
گناه دارند میپردازد و آیات دیگر قرآن را دلیلی بر بطالن این فهم میداند .مهمترین این

موارد آیه نازل شده در فتح مکه است که خطاب به پیامبر میفرماید :إِنا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً
مُبِیناً ،لِیَغْفِرَ لَکَ اهللُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِکَ وَ مَا تَأَخّرَ (فتح .)7-2 /سید با طرح دیدگاه
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ابوالقاسم بلخی معتزلی ،به آیة شریفه دیگر وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ،إِنْ هُوَ إِال وَحْیٌ
یُوحَى ( نجم .)3-6 /استدالل نموده و ذنب در آیة شریفه را آنچیزی معنا میکند که

کفار و قریشیان برای پیامبر گناه میپنداشتند(ابن طاوس ،سعدالسعود ،ص .)332-336
وی به صراحت این تفسیر را شایستة مقام نبوت و برگرفته از روایات اهل بیت میداند
اما ذکری از آنها به میان نمیآورد .البته این عصمت را منافی با اختیار انبیا ندانسته و بر
اساس اینکه قاعدة تکلیف عام است میگوید ممکن است هر موجود مکلفی در برابر
حسنات خود پاداش دریافت کند و در برابر گناهان و سیئات خود عقاب شود بدین
جهت پیامبران هم عقالً جایز العقوبه هستند( همان ،ص .)326
سید بن طاوس در بحث اعجاز نبی اکرم ،با تمسک به تواتر نقلیات میفرماید در زمان
حاضر این تواتر در حدی است که نیاز به استداللهای مختلف برای اثبات اعجاز را
مرتفع میسازد زیرا آثار نبوت و هدایت او تمام اقطار عالم را پر کرده و معجزات بی
شمار حضرت به نحو متواتر به همگان رسیده است چندانکه هیچ صاحب بصیرتی در آن
تردید نمیکند گو اینکه کسی در وجود خورشید در آسمان تردید نمینماید
(ابن طاوس ،کشف المحجة ،ص .)13البته او به ذکر تعدادی از این نقلهای متواتر نیز
میپردازد(همو ،سعدالسعود ،ص  761-762و ص .)663-617
وی از این رویکرد نیز فراتر رفته با تمسک به روایات متواتر شیعه و سنی و حتی اخبار
قطعی تاریخنگاران مباهلة پیامبر با یهود و نصاری و خودداری نمودن آنان از اجابت
حضرت را حتی از تحدی قرآن نیز مهمتر و برتر در اثبات نبوت پیامبر برمیشمرد و آن
را محکمترین دلیل بر صدق حضرت میداند فَمَنْ حَآجّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ
الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُم نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل

لعْنَةَ اهللِ عَلَى الْکَاذِبِینَ ( آل عمران ( .)67 /همو ،االقبال باالعمال الحسنـة ،ج ،2ص 370؛
سعدالسعود ،ص .)762-766
در تمام این موارد نقلگرایی رضی الدین با رویکردی اجتهادی و روشی مقارَن کامال
آشکار است.
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امامت پژوهی و کالم نقلی

باید اعتراف نمود که امامتپژوهی در مباحث کالمیسید بن طاوس از برترین جایگاه
برخوردار است ،زیرا او آثار مستقلی مانند الیقین و التحصین را در همین موضوع به
نگارش درآورده عالوه بر اینکه در آثار غیر کالمی خود نیز شاید بیشتر از دیگر مسائل به
بحث از امامت پرداخته است.
نخست او بر اساس آیات قرآن ،امامت را عهدی الهی میداند که هرگز به ظالمان نمی
رسد ،بنابراین کسانی که با غلبه یا از هر طریقی دیگر ـ حتی با انتخاب امتـ به قدرت و
حاکمیت دست یابد ،امام دانسته نمیشود و تنها راه شناخت امام نص صریح از جانب
خدا و پیامبر است( همو ،سعدالسعود ،ص .)716-712
سید بن طاوس در اثبات ضرورت وجود امام نیز با تمسک به فحوای برخی از روایات
– اگرچه صراحتاً آنها را ذکر نمیکند -به بیان این امر میپردازد که اگر چه قرآن بعد از
پیامبر برای هدایت مردم در اختیار آنان بود اما به علت وجود احتماالت و اختالفات
فراوان در تفسیر و تأویل آیات باید امامیمعصوم وجود داشته باشد تا مردم را به حق
هدایت نماید .نمونه این روایات را کلینی در کتاب کافی باب االضطرار الی الحجه ذکر
نموده است(کلینی ،ج ،7ص .)717عالوه بر آن رحمت و لطف و عدالت و حکمت
خداوند نیز اقتضا دارد که برای بندگانش در هر زمان و مکانی کسی معین کند که آنها را
از اختالف و گمراهی بر حذر دارد و نگهبان شریعت و دین االهی باشد و مردم را از

تأویلهای گوناگون بینیاز نماید(ابن طاوس ،الطرائف فی معرفـةالرجال ،ص703؛ مصباح
الزائر ،ص .)72-73
سید برای همین امر به استدالل اولویت نیز تمسک میکند .او بر اساس اینکه وصیت
در روایات فریقین از پیامبر به این مضمون که اگر کسی بدون وصیت بمیرد به مرگ
جاهلیت مرده است فراوان مورد تأکید قرار گرفته میگوید :چگونه ممکن است پیامبر
به این روایات خود عمل نکند و حال آنکه عقل قطعی امر امامت را بسیار مهمتر از
وصیت به امور عادی میداند افزون بر اینکه پیامبر به علم فرابشری خود از وقوع اختالف
در این امر بارها بر مردم اخبار نموده و آنان را بر حذر داشته بود( همو ،الطرائف،
ص )762بنابراین حضرت به طریق اولی چنین امر خطیری را ترک ننموده است.
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در جای جای آثار کالمیسید بن طاوس– مانند طرائف ،طرف ،الیقین و التحصین -
ذکر نصوص متعددی بر امامت حضرت علی(ع) و صفاتی مانند اعلمیت ،اقدمیت،
اقربیت ،اشجعیت و افضلیت او به چشم میخورد .او تواتر این نصوص را به حدی میداند
که حتی اگر هیچ دلیل دیگری یا نص مقطوعی بر جانشینی حضرت در دسترس نبود ،باز
هم بر اساس همین فضایل او صالحترین فرد بعد از پیامبر دانسته میشد که هیچ عاقلی با
وجود حضرت حق رجوع به دیگری را نمیداشت( همان ،ص .)32
در حقیقت سید در این مسئله با نگاهی مجموعی به روایات فضایل حضرت و ضمیمة
آن به یک سلوک عقالیی به نتیجة مطلوب خود دست مییابد .وی در جای دیگری بر
همین مطلب این گونه استدالل میکند که اصالً وجود صفات کمالی برای یک شخص
نص بر امامت و ریاست اوست ،چنانکه صفات نقص در وجود افراد به منزلة دلیلی بر
متبوعیت آنان و لزوم تبعیت آنان از شخص اکمل میباشد(ابن طاوس ،کشف المحجـة،
ص.)46-41
او در اثبات والیت و امامت حضرت علی به آیات قرآن فراوان استناد مینماید البته در
این شیوه از ضمیمه نمودن تفسیر آیه با قرائن لغوی و شأن نزول و روایات دیگر بهره می
برد.آیات اولو االمر( نساء )23 /آیة اکمال دین و اتمام نعمت( مائده )3 /آیة تطهیر
( احزاب )33 /و آیة والیت ،آیة مودت و تعدادی دیگر ،نمونههایی از این استناد میباشد
که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری مینماییم.
نصوص برگرفته از احادیث متواتر مانند حدیث منزلت ،حدیث ثقلین ،حدیث وزارت
و حدیث غدیر موارد دیگری نیز مورد استناد سید بن طاوس قرار گرفته و هر یک نه از
یک طریق بلکه از طرق مختلف نقل مینماید .کتابهای طرائف و االقبال و الیقین او به
تفصیل آنها پرداخته است(همان ،الطرائف فی معرفـةالرجال ،ص733-723 ،27-22؛
االقبال باالعمال ،ج ،2ص .)233-222وی در تمسک به این احادیث مکرراً به رُوات و

کتب اهل سنت نیز ارجاع مینماید کتابهایی مانند مسند احمد بن حنبل و یا المناقب
ابن مغازلی و مانند آن.
مثالً او وقتی میشنود برخی از مخالفان ادعا کردهاندکه پیامبر هرگز علی(ع) را
امیرالمؤنین نخواند ،کتاب الیقین را مینویسد که در آن بیش از  220حدیث از رُوات و
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منابع اهل سنت ذکر مینماید که پیامبر اکرم(ص) این لقب را به حضرت داد و دیگران
را هم امر نمود که به آن تعبیر ،حضرت را ندا کنند.
البته او در مقام استنباط ویژگیها ،فضایل و سایر خصائص امامان (مانند عصمت ،علم،
والیت تکوینی ،افضلیت ،عرض اعمال ،شهادت ،قیام و )...نیز بحثهای متعددی دارد
که در آنها نیز غالباً بر پایة مستنداتی از آیات و روایات یا نقلهای تاریخی به این
معتقدات ملتزم گردیده( همو ،الطرائف فی معرفـة ،ص723 -730؛ المالحم و الفتن،
ص )22و از روشهایی مشابه موارد پیشگفته بهره برده است.

مثالً در کتاب سعدالسعود با تمسک به آیة شریفه اولی االمر یَا أَیهَا الذِینَ آمَنُواْ

أَطِیعُواْ اهللَ وَ أَطِیعُواْ الرسُولَ وَ أُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ ( نساء )23 /میفرماید از آن جهت که
اطاعت از اولی االمر که بر پایة احادیث شیعه و سنی همان امامان اهل بیت هستند اطاعتی
عام مانند اطاعت از خدا و رسول را اثبات میکند بنابراین مفاد آیه شریفه دال بر عصمت
اولیاالمر در آشکار و نهان است(همو ،سعدالسعود ،ص .)234البته سید بنطاوس از آیة
تطهیر( احزاب )33/با ضمیمة احادیثی از شیعه و سنی که در تفسیر آیه وارد شده است و
طرق این روایات را به چهارده طریق میرساند نیز برای همین مقصود استفاده مینماید
(همو ،الطرائف فی معرفـة ،ص .)723-730
و نیز در همین کتاب با ذکر روایات متعددی از ابن عباس در خصوص علم خاص
امیرالمؤمنین علی(ع) به معانی باطنی قرآن بدین وسیله به اثبات علم لدنی ائمه میپردازد
(همو ،سعدالسعود ،ص .)662-661عالوه بر اینکه در این بحث سید با تمسک به احادیث
علم امامان را معجزة آنان  ،تجلی علم خدا ،نشانة اتصال وجودی آنان به خداوند
بالواسطه یا از طریق فرشتگان یا به تعبیری «مُفهّم مِن عندِ اهلل» میداند(همان302-301 ،؛
المالحم و الفتن ،ص .)2
نتیجه

حاصلِ سخن آنکه سید بن طاوس حلی ،با کالم رایج در عصر خود به مخالفت برخاسته
و روش علم کالم را در حقیقت همان رویکرد کالم نقلی میداند .وی در آثار کالمی
اش -برخالف تلقی شایع -حوزة نقل را شامل تمام مباحث کالمیحتی توحید و مانند آن
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دانسته و در مقام عمل نیز به آن ملتزم شده و رهیافتی خاص را پیریزی مینماید که در
ابواب مختلف کالمی ،نمود مییابد.
او نگاهی یکپارچه به دین دارد و بدین جهت تمام مباحث هستیشناسی ،خداشناسی و
انسانشناسی را به هم میآمیزد تا به اجتهادی جامع و استنباطی صادق دست یابد .این نوعِ
نگرش ،اگرچه گاه او را از طرح جزئیات برخی مسائل بازمیدارد اما از سوی دیگر در
بررسی مسائل مختلف ،اندیشهای قوی ،جامعنگر و اجتهادی در اختیار او قرار میدهد که
هر پژوهشگری را به تحسین و تفکر در اندیشههایش وا میدارد.
به عقیدة سید بن طاوس احادیث معصومان منبع اصلی علم دین است و او بدین خاطر به
هیچ چیزی همسان قرآن و احادیث توجه نمینماید و به حق نمونه کامل یک «محدّث
متکلم» در روزگار خود است .روش او در استناد به حدیث اعتقادی بر اساس وثوق و
قطعیتی است که از یک خبر حاصل میشود؛ گاه این معیار از طریق تواتر یا تظافر و
گاهی از طریق متن حاصل میشود .بدین خاطر او در نقل روایات توجه چندانی به ذکر
سند یا نوع آن ندارد.
روش فقه الحدیثی او نیز بر اساس معیارهای درون متنی و برون متنی تبیین گردیده
است .توجه تام او به فهم اجتهادی مفردات ،فهم ترکیبی بر اساس اصول لفظی ،قرائن
برون متنی مانند ادراکات فطری و قطعیات دینی صورت میپذیرد.
این روشها در مقام استنباط او تأثیر عمیقی داشته است که نمونة آن در مباحث
خداشناسی و انسانشناسی و امامت پژوهی کامالً برجسته و قابل تأمل است .نگرش او
در بارة بینیازی از براهین عقلی در اثبات خدا ،نظریة تنزیه ،استدالل از شاهد به غائب،
عصمت حداکثری و ...همه از نمونههای این تأثیر و بهرهگیری از کالم نقلی است.
منابع
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جاللی ،سید محمد حسین ،فهرس التراث ،قم ،انتشارات دلیل ما 7627 ،ق.
الحرالعاملی ،محمدبنالحسن ،أمل اآلمل ،به کوشش سیداحمد الحسینی ،نجف ،مطبعـة
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اآلفاق.7317 ،
______ ،فتح االبواب بین ذوی االلباب و رب االرباب فی االستخارات ،تحقیق حامد
الخفاف ،قم ،مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث7603 ،ق.
______ ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم ،قم ،منشورات الرضی.7363 ،
______ ،فالح السائل ،تهران ،احمد فرهومند7342 ،ق.

______ ،کشف المحجـة لثمرة المهجـة ،تحقیق :محمد الحسون ،چ ،2قم ،مکتب
االعالم االسالمی [دفتر تبلیغات اسالمی]7671 ،ق.
______ ،مصباح الزائر ،قم ،مؤسسـة آل البیت إلحیاء التراث.7316 ،
______ ،المالحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر ،چ ،2بیروت7622 ،ق.
قمی ،شیخ عباس ،الکنی و االلقاب ،مقدمه محمد هادی امینی ،چ ،2تهران ،کتابخانة
صدر7603 ،ق.
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حیدری7312 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار الجامعـة لدرر اخبار االئمـة االطهار ،بیروت ،مؤسسـة
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