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  چكيده

هـاي  تـرين آمـوزه  يكـي از مهـم   ،»هادر تمامي زماناالهي  ضرورت وجود حجت« مسئله
بـر  االهـي   به اثبات ضرورت وجود حجـت  ،تحليلي -اين مقاله با روش توصيفي. قرآني است

در شـب   »تفريق ساليانه امور«اين آيات، سنت . مبناي آيات ابتدايي سوره دخان پرداخته است
 آفريني حجتجايگاه و چگونگي نقش. استكرده قدر را به عنوان يكي از افعال ربوبي معرفي 

، مسـئله پاسخ بـه ايـن   . اصلي اين پژوهش است مسئلهدر فرآيند تحقق سنت مذكور، االهي 
-در شب قدر مشخص مـي را ، نقش واقعي ايشان حجت االهيبات ضروت وجود عالوه بر اث

نقش فاعلي در فرآيند سنت تفريق را ايفـا و  االهي،  هاي پژوهش، حجتبر اساس يافته. دكن
بنـابراين، حضـور   . آوردو به صورت تفصيل در مـي كرده أوامر ربوبي را از حالت اجمال خارج 

به  ،ضروري خواهد بود؛ زيرا قوام سنت تفريق و كارآمدي آنها در تمامي زماناالهي  حجت
  .خواهد بوداالهي منوط  حضور دائمي حجت
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  مقدمه

در ايـن  . انـد  كـرده اشـاره  االهـي،   ضرورت دائمي وجود حجت هاي ديني به مسئله آموزه
بر اسـاس  . خليفه ياد شده استو  نظير هدايت كننده، امام، نذير يبا تعابيرها از حجت، آموزه

شـود،  اي وجود دارد و هيچ قومي يافت نميبراي هر قومي، هدايت كننده ،مفاد برخي از آيات
 Fانَّما انت منْذر و لَكُـلِ قـومٍ هـادG   : آن قوم وجود دارد »هادي«مگر آن كه يك نفر به عنوان 

: هاي مردم اشـاره دارد به ضرورت وجود امام براي تمامي گروه ،رخي ديگر از آياتب .)7 :رعد(
Gعنَد ومكُلَ اُناسٍ بِامامهم وايF )بـراي هـر    »نذير«از ضرورت وجود  ،و برخي ديگر) 71 :اسراء

ا نَـذيرٌ   G: كندامتي حكايت مي يهـةٍ إِلَّا خلَـا فنْ أُمإِن موF ) مقولـه  در روايـات نيـز   ). 24:فـاطر
به طور مطلق بـه وجـود    ؛ در اين روايات،مورد اشاره قرار گرفتهاالهي  ضرورت دائمي حجت

و مانايي اهل زمين به وجـود  ) 168، ص1ج: 1407كليني، (در زمين اشاره شده االهي  حجت
  ).201، ص1ج: 1395صدوق، (در زمين منوط شده است االهي  حجت

هـاي  يني مذكور، همواره دانشمندان و پژوهشگران را واداشته است تـا مقولـه  هاي دگزاره
به داليل عرفاني،  و روايي ،را با رويكردهاي كالمي، فلسفي، تفسيرياالهي  مرتبط با حجت

ها، تالش براي اثبات ضـرورت وجـود   ترين اين مقولهاز جمله مهم. مستند كنندعقلي و نقلي 
به جنبه تر  بيش ،جهتهاي صورت گرفته در اين تالش. ها است در تمامي زماناالهي  حجت

: كـرد توان به مقـاالت ذيـل اشـاره    از جمله اين آثار مي. استاالهي ناظر  عقلي اثبات حجت
گلـي و  نوشـته احمـد شـه    ،»و مسـئله مهـدويت  االهـي   ادله عقلي ضـرورت وجـود حجـت   «

نوشـته اميـر    ،»ثبات ضرورت امامتنقد برهان لطف و كاربرد آن در ا« ؛عبدالحسين خسروپناه
در آمدي بر رهيافت عرفاني به بـراهين عقلـي و كالمـي ضـرورت     « ؛غنوي و محمود زارعي

نوشته رحمان  ،»4بازخواني كاركرد هستي شناسانه امام زمان«و  نوشته محمد نصيري ،»امام
  . هفتادر يعشريه و حسن رضاي

از منظر قرآن و منابع روايي مورد بحث االهي  بدان معنا نيست كه مقوله حجت ،البته اين
در سياق آيات مرتبط با االهي  حجت مسئلهجا كه در آيات قرآن،  واقع نشده است، بلكه از آن

از تر  بيش هاي انجام شده در خصوص اين دسته از آيات،شب قدر مطرح شده است، پژوهش
ه تمايز اين مقالـه بـا ديگـر آثـار     بنابراين، يكي از وجو. رخداد نزول قرآن در شب استمنظر 

اي از آيات مرتبط با دستهدر خصوص است كه محوريت مباحث، در اين زمينه آن نوشته شده 
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نحوه تحليل اين آيات بر مبناي ربوبيت تكويني خداوند، . سامان داده شده استاالهي  حجت
  . گرفته است تر مورد توجه قرار هاي ديگر كم وجه ديگري از تمايز است كه در پژوهش

بـه   ،توان با استناد به آيات ابتدايي سوره دخـان اصلي پژوهش آن است كه آيا مي مسئله
هاي ، سؤالدر اين زمينهها پرداخت؟ در تمامي زماناالهي  اثبات ضرورت وجود دائمي حجت

 پاسخ به سؤال اصلي مقالهجهت تواند در ها ميكند كه پاسخ به آنديگري نيز ظهور پيدا مي
 بايستي به اين مقوله توجه شود كه تحليل و بررسي وجود حجت ،به عنوان نمونه. افتدكارگر 
ها با ربوبيت خداوند چه ارتباطي دارد؟ بـر ايـن اسـاس، تحليـل آيـات       در تمامي زماناالهي 

با عنايت به سنت تفريـق سـاليانه امـور صـورت      ،ابتدايي سوره دخان از رهگذر تبيين ربوبيت
 پيوند وثيق دارد؛ زيـرا حجـت  االهي  با ضرورت دائمي حجترسد  ميكه به نظر گرفته است 

وامـر  احكـام ا از نقش محوري و فاعلي برخوردار بوده و  ،بير ربوبي خداوندادر فرآيند تداالهي 
 . آوردربوبي را تفريق ساخته و به حالت تفصيل در مي

  دورنماي كلي آيات ابتدايي سوره دخان

سـياق آيـات نيـز    ). 79، ص4ج: 1412طبرسي، ( هاي مكي استجزء سوره »دخان«سوره 
گواه اين مدعاست؛ زيرا غرض كلي آيات، انذار ترديدكنندگان در كتاب خـدا از عـذاب دنيـا و    

به همـراه   ،از جمله بيان اصالت وحياني قرآن ،هاي متعددياين غرض در سياق. آخرت است
هـاي  بيـان عـذاب   ؛)رحمتـي از ناحيـه خداونـد   ( آناشاره به ظرف زماني نزول و جهت نزول 

بيان حتميت روز قيامـت   ؛7اي از آن در داستان حضرت موسيدردناك دنيوي با ذكر نمونه
، تبيين پرهيزكارانهاي ن و نيز ثوابااي از اخبار آن در خصوص مجازات مجرمبه همراه پاره

نخسـتين سـياق از مـوارد    بـه   ،پژوهش حاضر). 129، ص18ج: 1390طباطبايي، ( شده است
امـور   است كه ضمن اشاره به رخداد تـدبير  »شب قدر« ،محوريت اين سياق. پردازدمذكور مي

بنابراين، در خصـوص ايـن سـياق، سـه اليـه      . پردازدهستي، به بيان خاستگاه و منشأ آن مي
  :گيردتحليلي صورت مي

مطـرح شـده    ،Fمباركَـةٍ  أَنْزَلْناه في لَيلَةٍإِنَّا Gمقوله نخست، نزول قرآن است كه با تعبير ـ 
مربـوط اسـت كـه قـرآن بـه       6اين مقوله، به يك شب در زمان حضور رسول خـدا . است

با لحاظ اين آيه عموميت نداشـته و   ،گستره زماني شب قدر. صورت دفعي بر ايشان نازل شد
مسـند  بـه   ،نزول قـرآن  اما از جهت تعليل. شودمحدود مي ينزول قرآن به برهه زماني خاص
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توان چنـين گفـت كـه نـزول قـرآن از ناحيـه       انذار و تأكيد بر ثابت و هميشگي بودن آن، مي
و سنت انذار به برهه خاص زماني و ) 131، صهمان( آيدظهور به شمار نمي نو يامر ،خداوند
نـد  مختلف مـورد انـذار قـرار گرفتـه و خواه     يها به انحانيست و تمامي امتمنحصر مكاني 
طبـق  . سـت ناظر ا به همين معنا) 24:فاطر( Fإِنْ منْ أُمةٍ إِلَّا خَال فيها نَذيرGٌآيه شريفه . گرفت

به معناي مبعوث شدن نكته، البته اين  .اند ها داراى انذار كننده الهى بودهتمامي امت ،اين آيه
ها مبران و سخنان آنپيامبر در تمامي شهرها و جوامع نيست، بلكه همين اندازه كه دعوت پيا

از ). 239، ص18ج: 1371مكارم شـيرازي،  ( ها برسد، انذار تحقق يافته استبه گوش جمعيت
ضرورت دارد كه سنت انذار به دايره جامعه انساني مربوط  مسئلهرهگذر اين معنا، تأكيد بر اين 

به دليل جنبه هدايتي و تربيتي نيز اين . گيردشود و تمامي اجزاي عالم هستي را در برنميمي
در خصـوص بـراهين   انسان انذار است كه ظرف تحقق آن به داشتن قوه تعقل منوط است تا 

توانـد زمينـه را   مـي  ،تعقل در اين امور). 224، ص9ج: تاطوسي، بي(كند نهفته در انذار تعقل 
  . زداالهي فراهم سا براي برانگيختن حس عاطفي و انگيزش انسان به سمت هدايت

 مطرح شـده  Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍمقوله دوم، تفريق ساليانه امور است كه با بيان ـ 
خاص خـارج شـده و   شبي بر اين اساس، گستره زماني شب قدر از دايره نزول قرآن در . است

تكرار هاي قمري گيرد؛ به اين معنا كه شب قدر در هر سال از سالها را در برميتمامي زمان
كـه   »يفـرق «لفـظ مضـارع    .پذيردشده و مقوله تفريق ساليانه امور در بستر آن شب انجام مي

همچنين بر اساس ظاهر آيـه  . كندبر اين معنا داللت مي ،معناي استمرار را در خود نهفته دارد
ـ   Fكُلُّ أَمرٍ حكيمGٍقرآن كه با لفظ  و ه ن آن از انسـان خـارج شـد   اآمده است، گسـتره مخاطب

  ).133-132، ص 18ج: 1390طباطبايي، : ك.ر(گيرد تمامي اجزاي عالم هستي را در برمي
ةً  Gمقوله سوم، خاستگاه و منشأ رخدادهاي مذكور در شب قدر است كه با عبـارت  ـ  مـحر

يملالْع يعمالس وه إِنَّه كبنْ رمF و  بر ايـن اسـاس، نـزول قـرآن    . مورد اشاره قرار گرفته است
صـادقي  (كنـد   را اقتضـا مـي   آن ،است كه رحمت پروردگاراز تدابير ربوبي  ،تفريق ساليانه امور

در حقيقـت، تـداوم رشـته    ). 279، ص20ج: 1419اهللا، فضل و 391، ص26ج: 1406تهراني، 
كـه در   ؛گيـرد هايي صورت ميبر مبناي سنت ،به عنوان يگانه رب عالم هستي ،تدبير خداوند

بر مبناي  ،چگونگي اين تداوم. اشاره شده است »تفريق امور«و سنت  »انذار«جا به دو سنت  اين
در فرآيند اين تداوم، نقطه كانوني استدالل بر  االهي  سنت تفريق ساليانه امور و جايگاه حجت
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  . است االهي در اين مقاله ضرورت دائمي وجود حجت

 هيهاي االتداوم ربوبيت در بستر سنت

د، بـه  حـ د كه خداي واكنتوحيد ربوبي به اداره و تدبير جهان ناظر بوده و بيان مي بحث از
د كه نپردازد و در عرض و رتبه آن، خدايان ديگري وجود ندارتنهايي به اداره و تدبير امور مي

يا هر كدام، جهان يا بخشي ازامور را اداره و جهان و يا بخشي از جهان را تدبير كنند و همگي 
 »اهللا«يگانـه رب و مـدبر جهـان را     ،توحيد ربوبي). 393ص: 1386قدردان ملكي، (د نكنتدبير 

بر ايـن اسـاس، هـر آنچـه در عـالم وجـود       . كنددانسته و ساير علل را در طول آن تفسير مي
از خود استقاللي  رزقو  اعم از خلقاي،  زمينهمتصور است، از او بوده و هيچ موجودي در هيچ 

به اين  »ربوبيت تكويني«. تعالي در همه ابعاد تكوين و تشريع گسترده استربوبيت حق. ندارد
مـراد از  . شـود اداره مي »العالمينرب«تحت تدبير حكيمانه  ،معناست كه مجموعه نظام هستي

گذاري داشـته و ديگـران از   آن است كه فقط خداوند حق حاكميت و قانون »ربوبيت تشريعي«
در هر دو بعد تكـوين و تشـريع در   االهي،  اين ربوبيت عام. مگر به اذن او ،اي ندارندآن بهره

فَللَّه الْحمد رب السماوات و رب الْأَرضِ Gاز جمله آيه  ،آيات متعددي از قرآن بيان شده است
هـا و   نسبت بـه آسـمان  االهي  ربوبيت و تدبير عامگوياي اين آيه  .)36:جاثيه( Fرب الْعالَمينَ

تكـرار چنـدباره   . زمين و انسان و عوالم گذشته و آينده و همه موجودات مجرد و مادي اسـت 
تصـريح و تأكيـد بـر ايـن      »مينالعالَ«و  »ضراَالْ و مواتالس«و اضافه كردن آن به  »رب«واژه 

). 426، ص2ج: 1387جوادي آملي، ( امكاني يكي استات همه موجود »رب«حقيقت است كه 
هاي مختلفي لزوما به صورت مستقيم نبوده و روش ،هاتدبير از ناحيه خداوند نسبت به آنالبته 

شـود، از آن بـه   ها تدبير و اداره ميكه چون امور عالم بر پايه آن روش ؛براي آن متصور است
به عنـوان قـوانين   االهي  هايسنت). 469ص: 1391مصباح يزدي، ( تعبير شده است »سنت«

اقسام گوناگوني دارد كه به حسب مقيد بودن و يـا نبـودن آن بـه افعـال و      ،جهاناداره نظام 
هـاي  سنت« و سنت ابتالو  نظير سنت هدايت ،»هاي مطلقسنت«به دو دسته  ،اعمال ديگران

-470ص: 1379، همـان  :ك.ر( شـود استدراج تقسيم مـي  و سنت نظير سنت امداد ،»مشروط
هاي مشروط است؛ زيرا معلول افعال ساليانه انسان سنت جزء ،سنت تفريق ساليانه امور). 473

بر مبناي خواست انسان و نيز نحوه عملكرد او در سال گذشته  ،است و امور سال آينده انسان
هاي ربوبي براي تدبير عالم هستي حضور دائمي حجت االهي نيز از جمله سنت. خوردرقم مي
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توان از آن بـه عنـوان   ل ديگران مقيد نيست، ميجا كه حضور او به اعمال و افعا است و از آن
مقتضاي ربوبيت آن است كه خداوند متعال در به بيان ديگر، . هاي مطلق نام برديكي از سنت

نقـش  . به تـدبير امـور عـالم بپـردازد     ،و با اين روشباشد داده هر عصر و زماني حجتي قرار 
 »تشريع«و  »تكوين«در دو مقام  وندهاي تدبيري خدابه عنوان يكي از روشاالهي  هايحجت

-نسبت به ساير سـنت  ،نقش محوري اين سنتگوياي  ،حاصل اين بررسي. قابل بحث است

 .هاست

تعبيه شـده از   »اسباب«در مقام تكوين، بقاي زمين و حفظ نظم حاكم بر آن كه از رهگذر 
  : به وجود حجت منوط شده است ؛گيردناحيه تدابير ربوبي صورت مي

لَـو بقيـت   «: أَتَبقَى الْأَرض بِغَيرِ إِمامٍ قَالَ 7قُلْت لأَبِي عبد اللَّه: أَبِي حمزَةَ قَالَعنْ 
اخَتامٍ لَسرِ إِمبِغَي ض168، ص1ج: 1407كليني، ( »الْأَر(  

بيـان شـده    مسئلهدر تبيين چرايي اين . رودبدون وجود امام و حجت فرو مي ،يعني زمين
به عنوان علت غايي زمين در نظر گرفته شود، به دليـل وابسـتگي   االهي  است كه اگر حجت

حتي براي يك لحظه محال خواهـد   ،وجود معلول به وجود علت غايي، تصور زمين بدون امام
از مراتـب   ،تمامي عناصر موجود در زمين زيرا ؛)502، ص2ج: 1383، الدين شيرازيصدر( بود

هـا  هر كدام از آن كه في برخوردار هستند و اراده خداوند بر اين قرار گرفته استوجودي مختل
بـر ايـن   . دنمسير تكامل را طي كرده و به غايت خود، يعني مراتب كمال وجـودي نائـل شـو   

محسـوب  تـر از خـود    اساس، هر موجود كه مقام وجودي بـاالتري دارد، غايـت وجـود پـايين    
. راي گياه آفريد و گياه را براي حيوان و حيوان را براي انسانبدين ترتيب، زمين را ب. شود مي

ترين انسـان را غايـت    جا كه ميان افراد انسان نيز مراتب كمال و نقص وجود دارد، كامل از آن
تـر از انسـان نيـز     وجود ديگر افراد انسان قرار داد كه در حقيقت، غايت ديگر موجودات پـايين 

ش : 1388رباني گلپايگاني، ( است »امامت«و صاحب مقام  »لانسان كام«باشد و او همان  مي
 در نتيجه وجود زمين و سلسله اسباب تعبيـه شـده در آن، بـه وجـود حجـت     ). 30-7ص: 29

كه در مقام تكوين، سنت حضـور دائمـي   كرد توان بيان از اين رهگذر مي. منوط استاالهي 
بـه   .اسـت نقـش محـوري   داراي  ،عالمبراي اداره و تدبير ها  سنتدر بين ديگر االهي  حجت

تكويني بوده و هاي  سنتمجراي تحقق ديگر االهي،  تعبيري ديگر، سنت حضور دائمي حجت
تفريـق  «سـنت   ،هااز جمله اين سنت. ند كردهها مجال تحقق پيدا نخوابدون آن، ديگر سنت
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تا از رهگذر آن، د شوتبيين  دو سنتبر اين اساس، بايستي نحوه پيوند اين . است »ساليانه امور
  . اثبات گردداالهي  ضرورت حضور دائمي حجت

 .هـا ضـروري اسـت   در مقام تشريع نيز، وجود حجت براي حيات انسان در تمـامي زمـان  
نظير سنت هدايت، قوام و كارآيي خود را از سنت وجود دائمي  ،هاي ناظر به مقام تشريعسنت

ارائه طريق و هدايت ( ت در تمامي ابعاد آننظير هداي ،هاييگيرند؛ زيرا تحقق سنتحجت مي
است كـه  االهي آن  از اين جهت، مقتضاي ربوبيت. استاالهي منوط  به وجود حجت) به امر

ايـن هـادي و راهنمـا    هادي و راهنما وجود داشته باشد تا گروهي از جوامع انساني، براي هر 
 هـاي كـه نقـش حجـت    گفتني اسـت  ).305، ص11ج: 1390طباطبايي، (كند آنان را هدايت 

در مقام تشريع، تبيين و ارائه طريـق در مراحـل ابتـدايي    هاي پروردگار  سنتنسبت به االهي 
 »ايصال الي المطلوب«يا  »هدايت به امر«در مقام تكوين، االهي  هايبه سنتنسبت هدايت و 

 از اين رهگذر، سنت حضور دائمي حجت). 276-267، ص 1ج: 1390طباطبايي، : ك.ر( است
از جملـه  . هاي تشريعي و فراهم كردن لوازم تحقق آن استمجراي تبيين ديگر سنتاالهي، 

هـاي تشـريعي بـه    ها كه در آيات ابتدايي سوره دخان به آن اشاره شده و جزء سنتاين سنت
بر اين اساس، بايستي نحوه پيوند اين سنت و سـنت حضـور   . است »سنت انذار«آيد، شمار مي

رهگـذر، ضـرورت حضـور دائمـي     اين تا از شود ها تبيين در تمامي زماناالهي  دائمي حجت
البته آنچه در اين مقاله محور بحث قرار گرفته، سنت تفريق ساليانه امـور  . حجت اثبات گردد

مجال ديگري االهي  است و پرداختن به سنت انذار و پيوند آن با ضرورت دائمي وجود حجت
  .طلبدمي

 حجت االهيضرورت دائمي وجود  پيوند سنت تفريق امور با

نزول  :كند كه عبارتند ازبه دو مورد از وقايع شب قدر اشاره مي ،آيات ابتدايي سوره دخان
فيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ G: و تفريق امور در آن شب Fإِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَةٍ مباركَةGٍ: قرآن در شب قدر

رو  ايـن نخست، از  :به دو جهت داراي منزلت و شرافت شده است ،بنابراين، شب قدر. Fحكيمٍ
كه خداوند متعال شب قدر را در تمامي رو  ايندوم، از است؛  گرديده كه قرآن در آن شب نازل

مدرسـي،  ( تمامي بندگان تفصـيل دهـد   برايرا  مقدراتساليان قرار داده است تا بدان طريق 
است كه در اين  »مر حكيماَ«تفريق  جهت هميندر  البته نزول قرآن نيز). 17، ص13ج: 1419
تقدير «جا محل بحث است، سنت  آنچه در اين .و در خور فهم بشر گرديده است رخ دادهشب 
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 آن در ظرف زمانيحواشي شود و رخدادهاي  خاص تكرار مي ياست كه هر ساله در شب »امور
دامـه ضـمن تبيـين سـنت تقـدير      در ا .قرار دارداالهي  در ارتباط با حضور دائمي حجت ،قدر

  .گيردساليانه امور، ارتباط مذكور مورد بررسي قرار مي

  تبيين سنت تقدير ساليانه امور

مـي  »تفريـق «، تمامي امور حكيم در شـب قـدر   Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍ بر اساس آيه
اي كـه از  به گونه ؛به معناي جدا كردن دو چيز از يكديگر است »فرق«از ماده  »تفريق«. شوند

اصـفهاني،   راغـب و  147، ص5ج: 1410فراهيـدي،  ( يكديگر منفصل شده و متمـايز گردنـد  
رود كـه دوچيـز كـه بـه لحـاظ احـوال و       در جايي به كـار مـي   »فرق«ماده ). 632ص: 1412

از يكديگر جدا شده ) آيندمار مياي كه شيئي واحد به ش به گونه(خصوصيات شبيه هم هستند 
از زمان قبل از تفريـق متفـاوت و    كهرا  »فرق«و احوال و خصوصيات متناسب با زمان بعد از 

 »جمـع «را خـالف   »فـرق «شناسان، ماده از اين رو، برخي از لغت .؛ به خود بگيرندمتمايز است
 »حكيم«در آيه مذكور،  »رقف«به قرينه استعمال ). 299، ص10ج: 1414ابن منظور، (اند دانسته

عبارت خواهد بود از چيزي كه اجزاي مختلف آن از يكـديگر متمـايز نشـده و     »حكم«از ماده 
از اين رو، در  .احوال و خصوصيات آن در بين اجزاي مختلف آن متعين و مشخص نشده است

؛ زيـرا  )67، ص3ج: 1410فراهيدي، ( از آن به اتقان، استواري و وثاقت تعبير شده است ،لغت
اي دور هم جمع شده و احوال و خصوصيات يكسـاني  به گونه ،هرگاه اجزاي مختلف يك چيز

  .د بودنپيدا كنند، از اتقان و استواري برخوردار خواه
براي مشخص شدن چگونگي تفريق امور و  تدبير امور عالم هستي در  ظرف زماني شب 

تـا   ؛در سوره قدر آمده اسـت نيـز پرداختـه شـود     آن شب كهبايستي به ديگر رخدادهاي  ؛قدر
و ضـرورت وجـود او در ايـن فرآينـد     االهـي   ضمن تحليل دقيق فرآينـد آن، جايگـاه حجـت   

 ،هـاي قـدر و دخـان   سورهآيات مرتبط با شب قدر، در فرآيند مذكور بر مبناي . مشخص شود
كردن اي ست كه مرحلهذكر اقابل . شودداراي سه مرحله است كه در ادامه به آن پرداخته مي

اسباب هـر مرحلـه نـزد حـق     وگرنه در عالم تكوين،  ؛است مسئلهاين فرآيند به منظور تبيين 
  .العالمين استذن ربابه  ،و هرگونه تحول در هر مرحله از آنتعالي حاضر 
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  به منظور تدبير عالم هستي ،صدور أوامر ربوبي از ناحيه رب العالمين: مرحله نخست

ترين معارف قرآن كه در معنابخشي به ساير معارف آن نقش اساسي دارد، يكي از محوري
بيش از آن كه مترصد  ،دهد كه انبيابررسي آيات قرآن نشان مي. بحث از ربوبيت خداوند است

تبيين خالقيت خداوند باشند، به دنبال تبيين ربوبيت خداوند و اقتضـائات آن در حيـات انسـان    
در  ،ذعان به خالقيتا. اندذعان داشتهانحوي به خالقيت خداوند متعال  به ،اند؛ زيرا همگانبوده

؛ 25:لقمـان ( :چهار آيه از قـرآن كـريم بـه گونـه پرسشـي و در سـياق مختلـف آمـده اسـت         
بـداهت  «دو جهـت  بـر   ،خاستگاه اقرار به خالقيـت خداونـد  ). 38:زمرو  9:؛ زخرف61:عنكبوت

گواه «و ) هستي در آورندتوانند چيزي را از عدم به ها و اصنام نميكه بتمبني بر اين( »عقلي
استوار ) آيدمبني بر اين كه موجود برتري، او را خلق كرده و او مخلوق به حساب مي( »فطرت
بيضـاوى،  ؛ 226، ص 15ج: 1408ابوالفتـوح رازى،  ؛ 224، ص 8ج ؛تـا  بي طوسى،: ك.ر(است 
ناظر به اين نيز برخي از روايات  ).122، ص 4ج: 1415فيض كاشانى، و  198، ص 4ج: 1418

  :فرمودند 6رسول خدا: باشندمعنا مي
    كفَـذَل ،قُـهـلَّ خَالج زَّ وع رِفَةِ بِأَنَّ اللَّهعلَى الْمي عنعطْرَةِ يلَى الْفع ولَدي لُودوكُلُّ م

حـويزى،  ( » ت و الْأَرض لَيقُولُنَّ اللَّهو لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوا: قَولُه عزَّ و جلَّ
  ). 215، ص 4ج: 1415

نيز در بستر همين معنا قابل تبيين است؛ زيرا مخالفـان انبيـا تـا    پيامبران هاي با مخالفت
و به هـر  كنند توانند به هرگونه كه بخواهند با او تعامل زماني كه خداوند فقط خالق است، مي

نيـز   »رب«اما زماني كه خداي خالق، . را در حيات خويش دخيل نماينداو  ،ميزان كه بخواهند
در . گيـرد با منافع نامشروع آنـان در تضـاد قـرار مـي     ،هاباشد، اقتضائاتي دارد كه التزام به آن

برخالف ساير اقسام توحيد كه جنبه نظري دارند، ثمره عملي داشـته و   ،حقيقت، توحيد ربوبي
  ). 352، ص1ج: 1395جوادي آملي، ( دارد مي انسان را در برابر خداوند مسئول

جزءالينفك عالم هستي است و ساير علل و  ،بر اساس مقدمه پيش گفته، ربوبيت خداوند
هر آنچه در عالم وجـود متصـور    كرد؛ زيرا تفسير و بيان ربوبيت،را بايد در طول  در آناسباب 

ها را بايد در سلسله اسـباب و  و آن) 64، ص1ج: 1417خرازي، ( ندارداستقاللي است، از خود 
 كننـد العالمين به شمار آمده و به خواست و مشيت او عمـل مـي  علل متصور شد كه جنود رب

  ). 69ص: ق1428سبحاني، (
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بودن اوست كه در آيات مختلفي به آن اشاره  »مراصاحب «يكي از شؤون ربوبيت خداوند، 
مراد از اين أمر، تدبير نظام خلقـت و ايجـاد نظـام أحسـن و     ). 86:؛ يس54:اعراف( شده است

ها در عالم كاركرد أوامر ربوبي در عالم تكوين و عينيت يافتن آن. هاستتقدير آثار در بين آن
به منظور فهم اين مسئله، از مثـال  . يين استدر ارتباط با اسباب كلي و جزئي قابل تب ،هستي

ها به منظـور قـوام   انسان: شودها بهره گرفته ميچگونگي تدبير امور در حيات اجتماعي انسان
براي . گيرند مي، مركز صدور اوامر و احكام حكومتي واحد در نظر نظام اجتماعي بخشيدن به 

هاي متعدد در سان، ساختاري با واسطههاي اجتماعي انجاي عرصهبه جاي ،رسيدن اين اوامر
اجتماع نيز به  ترين نقطههر سطحي از آن تعيين شده است كه به محض صدور احكام، پايين

بـه ايـن    ؛چنين تدبيري در عالم تكوين نيز برقرار است. گرددآن واقف شده و از آن متأثر مي
ز بـه اسـباب كلـي ديگـري     است و آن نيمستند به اسباب جزئي  ،معنا كه حوادث جزئي عالم

تفاوت اين نحو تدبير با تدبير در حيات . مستند است تا در نهايت به خداوند متعال منتهي گردد
 ؛نزد همه اسباب حاضر است ،اين است كه در تدبير تكويني، خداوند متعال ،هااجتماعي انسان

نـزد سـاير    ،اما در تدبير اعتباري، صاحب تخت سلطنت كه صادر كننده احكام و اوامـر اسـت  
اشـاره   »أمـر حكـيم  «بنـابراين،  ). 152-149ص، 8ج: 1390طباطبـايي،  ( اسباب حاضر نيست

شـود و از  به منظور تدبير خلقت صـادر مـي   ،به أوامر ربوبي كه از ناحيه خداوند متعالكند  مي
در عالم تكوين است، حكيم بودن به اين معنا خواهد بود كه خصوصيات و  جا كه محفل آن آن

  . ، از اتقان و استواري برخوردار استدليلو به همين نيست احوال آن از يكديگر متمايز 

  حمل أوامر ربوبي توسط مالئكه و روح: مرحله دوم

لم هسـتي،  بر اساس آنچه در مرحله قبل بيان شد، خداونـد متعـال بـه منظـور تـدبير عـا      
نخسـتين   .دهدو در جريان سلسله اسباب و علل قرار ميكرده تدبيري خود را صادر دستورات 

تَنَزَّلُ الْمالئكَةُ و الرُّوح فيها G: هستند »روح«و  »مالئكه«حلقه از اين سلسله به گواه سوره قدر، 
به تدبير خداوند متعـال نـاظر اسـت كـه بـر      جا  در اين »أمر«). 4:قدر( Fبِإِذْنِ ربهِم منْ كُلِّ أَمرٍ

تـدبير امـري از   به منظور اساس آن، مالئكه و روح در آن شب از مقام ربوبي دريافت و آن را 
، 20ج: 1390طباطبـايي،  (كننـد   مـي را صـادر  االهـي   و يـا أمـر  كرده امور عالم با خود حمل 

هـا و آوردن هـر خيـر و    ، فرشتگان براى تقدير و تعيـين سرنوشـت  به عبارت ديگر). 332ص
كه هـر   اين امور است و يا ايناجراي  ،ها شوند و هدف از نزول آن بركتى در آن شب نازل مى
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). 185، ص27ج: 1371مكارم شيرازي، ( آورند امر خير و هر سرنوشت و تقديرى را با خود مى
خداوند است اند كه هدف از نزول مالئكه، آوردن تمامي قضاي ساليانه كردهبرخي ديگر بيان 

بـر ايـن   ). 781، ص4ج: 1407زمخشـري،  (به محضر كسي كـه قابليـت دريافـت آن را دارد    
ايـن  هستند كـه  ... حامل تدابير كلي خداوند در جهات مختلف ارزاق، آجال و  ،اساس، مالئكه

-تقدير و اندازه گيري مي ،بعد از رسيدن به مهبط نزولي آن در بين اجزاي عالم هستيجهات 

از جنس معرفت و علم بـه جميـع اشـيا و     را توسط مالئكه نازل شده »أمر«ي ديگر، برخ. شود
علم كـافي   به منزلهكه  دانند مي هاها و نحوه تدبير و تحت اراده داشتن آنصفات و احوال آن

  ).447، ص2ج: 1422ابن عربي، ( و احاطي بر تمام اشيا و موجودات نظام عالم است
كه مالئكه حامل  عبارت است از اين ،هار و الزامات منتج از آنقدر متيقن هردوي اين تعابي

بر اين اساس، در اين . از مقام ربوبي صادر شده استاين تدابير تدابير ساليانه امور هستند كه 
يعني مالئكه و روح تدابير كلي امـور عـالم هسـتي را بـراي      ،مرحله، اسباب و وسائط ابتدايي

از مقام كلـي و اجمـال و   كنند تا اين تدابير ه مقامي صادر ميسال دريافت و آن را ب مدت يك
مقام تفصيل و كه  اين. ابهام خارج شده و متناسب با اقتضائات عالم ماده تفصيل و تفريق يابند

گيرد، سؤاالتي اسـت كـه   تفريق تدابير كلي كدام است و اين امر توسط چه كسي صورت مي
  .دهدبير امور عالم هستي را تشكيل ميپاسخ به آن، مرحله سوم از فرآيند تدا

  حجت االهيتفريق أمور عالم هستي توسط : مرحله سوم

: اسـت  »تفريق أمر حكـيم «يكي از رخدادهاي شب قدر كه در سوره قدر بدان اشاره شده، 
Gٍيمكرٍ حفْرَقُ كُلُّ أَميها يفF .    االهـي   »أمـر «اين امر بعد نزول مالئكـه و روح و صـادر كـردن

در معناي تفريق نيز بيـان  . گيرداست، صورت ميناظر توسط آنان كه به مقام تدبيري خداوند 
 »تفريـق و تفصـيل  «و  »ابهام و اجمـال «داراي دو مرحله االهي  سب قضايحشد كه امور به 

و بـه خـارج شـدن آن از حالـت      »حكـيم «به قرار داشتن امور در مرحله ابهام و اجمال، . است
هـر امـر   تفـاوت  بنابراين،  .اطالق شده است »تفريق«فتن در مرحله تفصيل، اجمال و قرار گر

جز اين معنا نخواهد داشت كه آن امر و آن واقعه كه بايد در آن سال رخ دهد، با تقدير  ،حكيم
تدابير عالم جهت بنابراين، مالئكه و روح، امور حكيم را كه در . شودگيري مشخص مي و اندازه

محفـل و  ايـن نكتـه را كـه    امـا  . كنندبا خود حمل مي ،صادر شده است هستي از مقام ربوبي
بايستي در معناشناسـي   ،شودها به چه جهتي نازل ميمهبط نزول مالئكه چيست و اساسا، آن
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 .جستجو كرد ،و نيز روايات مربوط »انزال«واژه 

ابن فارس . ستا »ن، ز، ل«بايد گفت اين واژه از ريشه  ،»أنزَلنا«در بحث معناشناسي واژه 
  : گويدمي

ء و وقوعـه و نَـزَل عـن     النون و الزاء و الالم كلمةٌ صحيحة تدلُّ على هبوط شـي 
دابته نُزُولًا و نَزَل المطرُ من السماء نُزولًا؛ اين كلمـه يـك معنـا دارد و بـر فـرود      

از اسبش فـرود   شودگفته ميطور كه  همان ؛داردداللت ين افتادن شئ يآمدن و پا
  ).417، ص5ج : 1404ابن فارس، ( آمد يا باران فرود آمد

 ئيالزمه اين معنا آن است كه يك شئ از مرتبه باال به مرتبه پايين حركت كند و لذا مبد
جـا قـرار    دارد كه شئ در آن يشود و مقصدجا حركت به سمت پايين شروع مي دارد كه از آن

، ص 12ج : 1430مصـطفوي،  ( معنوي باشـد  يمادي يا امر يتواند امراين شئ مي. گيردمي
95.(  

 امري الزم است ،براي فرود آمدن شئ »مقصد«و  »أمبد«، وجود »إنزال«مطابق معناي واژه 
پـس موجـودي بـه عنـوان     . نمايـد  ميوجود مقصد الزم مالئكه، پس در معناي نزول و طبعاً 

ئق را ادراك و دريافت كند و محل و محفـل  بايد در اين عالم باشد تا بتواند اين حقا ،»مقصد«
نيز قابل مشاهده است؛ زيرا قرآن به  در جريان نزول قرآناين معنا . نزول مالئكه و روح باشد

مرحله احكام خارج و به مرحله تفصـيل   از ،در شب قدرعنوان يكي از مصادق تدبيري خداوند 
به عنوان مهبط نزول  ،6رسول خداقلب مبارك و بر  وارد شده و در خور فهم بشر گرديده 

-193: شعراء( Fقَلْبِك لتَكُونَ منَ الْمنْذرين  على*نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمينGُ: شده استنازل وحي 
شب قدر در هرسال قمري در ماه مبارك رمضـان و  و تكرار بنابراين، با توجه به تداوم ). 194

  . آنان در غير از نزول قرآن نيز مشخص گرددنزول مالئكه، بايستي مهبط و محفل نزول 
ظرف نزول مالئكه است  ،»امام«رخدادهاي شب قدر، در خصوص بر اساس روايات مطرح 

در روايتـي از امـام   . شـود تعبير مي »االهي حجت«و  »اوصياء«كه از آن با الفاظ مختلفي نظير 
اجِرِ،  «: كنندبيان شده است كه مالئكه در آن شب پيرامون ما طواف مي 7صادق هـا الْما أَبي

در روايت ). 13، ص5ج: 1415بحراني، ( »خْفَى علَينَا لَيلَةُ الْقَدرِ، إِنَّ الْملَائكَةَ يطُوفُونَ بِنَا فيهالَا تَ
بيان شده است كه مالئكه به محضر  ،ديگري، ضمن اشاره به تقدير برخي از امور در شب قدر

  : رسندمي »صاحب أرض«
شَامٍ قَالَعنْ هع اهونْ رمرٍ عيمنِ أَبِي عنِ اب : ـلَامالس هلَيع اللَّه دبأَبِي عل لُ  : قُلْتقَـو
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تلْك لَيلَةُ الْقَدرِ يكْتَـب فيهـا   : قَالَ Fفيها يفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمGٍ: اللَّه تَبارك و تَعالَى
و ،اجالْح فْدو    ثُ اللَّـهـدحي و ،اتمم اةٍ أَويح ةٍ أَويصعم ةٍ أَونْ طَاعا ميهكُونُ فا يم

ارِثنُ الْحضِ قَالَ اببِ الْأَراحإِلَى ص يهلْقي ثُم شَاءا يارِ مالنَّه لِ وي اللَّيف : فَقُلْـت : و
  ). 625، ص4ج: ق1415حويزي، ( صاحبكُم: منْ صاحب الْأَرضِ؟ قَالَ

شـوند، اهـل   كه مالئكه بر آنان نازل مياالهي  هايبر اساس اين دسته از روايات، حجت
، 7در روايتي بلند، اميرالمؤمنين. هستند كه در هر زمان مصداقي دارد 6بيت پيامبر اكرم

مالئكه در شب ها، آنان را محفل و مهبط نزول و بيان شاخصههاي االهي  حجتپس از ذكر 
  ). 626همان، ص( قدر معرفي كرده است
داراي چه  ،بعد از دريافت أوامر ربوبي از مالئكهاالهي  جاست كه حجت سؤال اساسي اين

آنـان از مقـدارت عـالم    منظور آگـاه كـردن   نزول مالئكه براي آنان صرفا به  ا؟ آينقشي است
؟ گردد منحصر ميهايت تأييد مقدرات و در نكردن امضا و ابرام به هستي است؟ آيا نقش آنان 

منحصر به امضا و تأييد او  ،در نظام اسباب و مسببات عالمنقش حجت االهي  نگارنده،به نظر 
ظـرف   .داراي نقـش فـاعلي اسـت   بلكه در مقامي باالتر، در فرآيند تدبير عالم هستي ، نيست

 »تفريق و تفصـيل «مرحله  به »كام و اجمالإح«تحقق فاعليت امام، خارج كردن امور از مرحله 
  .است

حجـت االهـي،   بايستي توجـه داشـت كـه     ،بنابراين، در سخن گفتن از تفريق امور حكيم
را از خداونـد بـه واسـطه    ... ي مختلف مرگ و زندگي، ارزاق و ها كليات اوامر ربوبي در حوزه

مجـاري  «را  تـوان آنـان   ، مـي رو از اين. كندگيري ميها را تقدير و اندازهمالئكه دريافت و آن
-صورت مياالهي  ها تحت مشيت و اذنالبته پرواضح است كه همه اين. ناميد »االهي فيض

االهـي   نقش فاعلي حجـت گوياي شواهد متعددي در منابع روايي شيعه وجود دارد كه . پذيرد
نين چ 7در حديثي از امام صادق. در فرآيند تدبير امور عالم هستي از سوي مقام ربوبي است

  : استآمده 
 و عبـاده،  في عينَه جعلَنَا و صورنَا؛ فَأَحسنَ صورنَا، و خَلْقَنَا؛ فَأَحسنَ خَلَقَنَا، اللَّه إِنَّ

انَهسقَ لي النَّاطف ،هخَلْق و هدوطَةَ يسبلى الْمع   هـادببِالرَّأْفَـةِ  ع ـةِ،  ومالرَّح و  ـههجو 
 أَثْمـرَت  بِنَـا  أَرضـه؛  و سمائه في خُزَّانَه و علَيه، يدلُّ الَّذي بابه و منْه،  يؤْتى الَّذي

،ارالْأَشْج و تنَعأَي ،ارالثِّم و رَت؛ جارالْأَنْه نْزِلُ بِنَا وثُ يغَي ،اءمالس و تنْبي  شْـبع 
خداوند، ما را نيكو آفريـد و   ؛اللَّه عبِد ما نَحنُ ال لَو و اللَّه، عبِد عبادتنَابِ و الْأَرضِ؛



 

 

18 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

ما را چشم خود ميان بندگانش و زبان گويـاي خـود ميـان آفريـدگانش و دسـت      
گسترده خود با مهرباني و رحمت بر بندگانش و وجه خود كه به وسيله آن بـه او  

شـود و خـزائن خـود در     آن به سوي او راه يافته مـي شود و دري كه از  توجه مي
. رسـند  ها مـي  و ميوهدهند  ميدرختان ميوه  ،به واسطه ما. آسمان و زمين قرار داد

بـه  . روينـد  د و باران از آسمان نازل گرديـده و گياهـان مـي   نشو نهرها جاري مي
 شد ميو اگر ما نبوديم، خداوند عبادت نشود  ميواسطه عبادت ما خداوند عبادت 

  .)352، ص1ج: 1429كليني، (
 حجـت و سه جمله پس از آن، بر نقش فاعلي و تأثير تكويني  »بنا أثمرت األشجار«جمله 

است كه وجود نوري و معنوي آنان در سلسله اسـباب جهـان   گوياي آن داللت دارد و االهي 
و نـه   يعيدر طول اسباب و علل طب گذاري و فاعليتچون اين تأثير. آفرين است خلقت، نقش
گونه ناسـازگاري   هيچ ،با نظام عالم طبيعتو به همين دليل، وجود حجت  هاست در عرض آن

جا كه فاعليت و تأثيرگذاري آنان بـه اذن و مشـيت تكـويني خداونـد و      همچنين از آن. ندارد
گونـه ناسـازگاري    با توحيد افعالي نيز هيچ ؛مستند استاالهي  مظهر و مجراي فاعليت بالذات

نظيـر ايـن تعـابير در روايـات و زيـارات      ). 30-7، ص31ش: 1388ربـاني گلپايگـاني،   ( دندار
ها بر نقش فاعلي و تأثيرگذار آمده است كه همگي آن »جامعه كبيره«از جمله زيارت  ،مختلف

  . امام در فرآيند تدبير عالم هستي داللت دارد

  گيرينتيجه

. سـاليانه امـور اسـت    »تفريق«ربوبي، بر اساس آيات ابتدايي سوره دخان، اقتضاي رحمت 
الگوي تدبيري خداوند به جهت تحقق تفريق در سه مرحله ترسيم و ضمن مشـخص كـردن   

هـا  در تمـامي زمـان  االهي  در اين الگو، بر ضرورت حضور دائمي حجتاالهي  جايگاه حجت
 »أمـر «ن خداوند تحت عنوا »تدبيريدستورات «با اين توضيح كه در قرآن از . تأكيد شده است

بعد از صادر شدن  ،»أوامر تدبيري«. است »اجمال«و  »إحكام«كه داراي ويژگي  ؛ياد شده است
بر اساس آيات سوره قدر، اولين حلقه . گيرنددر سلسله اسباب و وسائط قرار مي ،از مقام ربوبي

دومـين حلقـه از سلسـله    االهـي،   ربوبي هستند و حجت »أوامر«از اين سلسله، مالئكه حامل 
  . اسباب و وسائط در فرآيند تدابير ربوبي است

بعد از دريافت أوامر ربوبي از مالئكه و روح، مرحله تفريـق سـاليانه امـور را    االهي  حجت
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گيري امور،  از حالت اجمال و ابهام با تقدير و اندازهاين اوامر انجام داده و ضمن خارج ساختن 
توان بيان  رو، مي از اين. سازد مي ماده، سنت تفريق ساليانه را محقق متناسب با اقتضائات عالم

بنابراين، با توجه به . از نقش فاعلي برخوردار است ،در فرآيند تدبير اموراالهي  كه حجتكرد 
مراحل  ؛شودكه سنت تفريق امور ساليانه به زمان خاصي محدود نبوده و هر ساله تكرار مي اين

بايستي در تمامي زمان ها حضور داشته باشد و حـذف يكـي از وسـائط و    سه گانه مذكور نيز 
از . سـازد  مـي  شده و آن را از دايره وجود خـارج را موجب  اختالل در نظام عالم هستي ،اسباب

 . ها ضروري خواهد بود در تمامي زماناالهي  ، وجود حجترو اين
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  منابع

 .قرآن كريم

سمير مصطفي ربـاب، بيـروت، دار   : ، تحقيقابن عربيتفسير  .)ق1422( ابن عربي، محي الدين .1

  .احياء التراث العربي

عبدالسالم محمـد هـارون،   : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة .)ق1404( ابن فارس، احمد بن فارس .2

 .قم، مكتب االعالم االسالمي

 .صادر ، بيروت، دار العرب لسان،  )ق1414( مكرم بن محمد منظور، ابن .3

،  روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير القـرآن      .)ق1408(  ن بن علىابوالفتوح رازى، حسي .4

  . ناصح، مشهد، آستان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اسالمى  محمدمهدى: مصحح

، قسـم  موسسـة البعثـة  ، قـم،  البرهان فـي تفسـير القـرآن    .)ق1415( بحرانى، هاشم بن سليمان .5

  .الدراسات

بيـروت، دار إحيـاء التـراث     ،التنزيل و أسرار التأويل أنوار .)ق1418( بيضاوى، عبداهللا بن عمر .6

 .العربي

  .، قم، مركز نشر اسراء)توحيد در قرآن(تفسير موضوعي  .)1387( جوادي آملي، عبداهللا .7

  ، قم، مركز نشر اسراءتفسير تسنيم .)1395(ـــــــــــــــــــ  .8

   .اسماعيليان، قم، نشر تفسير نور الثقلين .)ق1415( حويزى، عبدعلى بن جمعه .9

ـ ، قـم،  بدايه المعارف في شرح العقائد االماميـه  .)ق1417( سيد محسن خرازي، .10 النشـر   ةمؤسس

 االسالمي

 .الشامية، بيروت، دار  مفردات ألفاظ القرآن .)ق1412( راغب اصفهانى، حسين بن محمد .11

انتظـار موعـود،   ، فصلنامه نقش غايي امام در نظام آفرينش .)1388بهار ( رباني گلپايگاني، علي .12

 .31شماره 

، فصـلنامه انتظـار   نقش فاعلي امام در نظـام آفـرينش  ، )1388زمستان (ــــــــــــــــــــــ  .13

 .29موعود، شماره 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل فى  .)ق1407( زمخشرى، محمود بن عمر .14

  .بيروت، دار الكتاب العربي ،وجوه التأويل

  .7قم، مؤسسه امام صادق ،اتياالله يمحاضرات ف .)ق1428( جعفر ،يسبحان .15

نقد برهان لطف و كاربرد آن در اثبات ، )1396تابستان (، احمد، خسروپناه، عبدالحسين گليشه .16

 .17فصلنامه تحقيقات كالمي، شماره ضرورت امامت، 

فرهنـگ   ، قـم، الفرقان فـي تفسـير القـرآن بـالقرآن و السـنه      .)ق1406( صادقي تهراني، محمد .17

  .الميسا
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، تهـران، مؤسسـه   )صـدرا ( شرح أصول الكافي  .)1383( صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم .18

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

  .، تهران، اسالميهكمال الدين و تمام النعمه .)ق1395( صدوق، محمد بن علي .19

االعلمـي  ، بيـروت، مؤسسـه   الميـزان فـي تفسـير القـرآن     .)ق1390( طباطبايي، محمد حسـين  .20

  .للمطبوعات

  .، قم، مركز مديريت حوزه علميه قمتفسير جوامع الجامع .)ق1412( طبرسي، فضل بن حسن .21

عاملي، بيروت،   احمد حبيب: ، مصحح التبيان في تفسير القرآن .)تا بي(  طوسى، محمد بن حسن .22

  . دار إحياء التراث العربي

، فصـلنامه مشـرق   اسـانه امـام زمـان   بازخواني كاركرد هسـتي شن ). 1397بهار(عشريه، رحمان  .23

 .45موعود، شماره 

نقد برهـان لطـف و كـاربرد آن در اثبـات ضـرورت       .)1392 بهار( غنوي، امير، زارعي، محمود .24

 .25فصلنامه مشرق موعود، شماره  ،امامت

  .هجرت ، قم، انتشارات العين كتاب .)ق1410(  خليل ،فراهيدي .25

  .، لبنان، دار امالكالقرآنمن وحي  .)ق1419( فضل اهللا، محمدحسين .26

  .تهران، مكتبه الصدر ،تفسير الصافي .)ق1415( كاشانى، محمد بن شاه مرتضىفيض .27

، تهـران، سـازمان انتشـارات    خـدا در حكمـت و شـريعت    .)1386( قدردان ملكي، محمد حسن .28

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

غفـاري، تهـران، دارالكتـب     علـي اكبـر  : ، مصـحح الكـافي  .)ق1407( كليني، محمدبن يعقوب .29

  .االسالميه

 .، تهران، دار محبي الحسينمن هدى القرآن .)ق1419( مدرسى، محمدتقى .30

، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي جامعه و تاريخ از نگاه قرآن .)1391( مصباح يزدي، محمدتقي .31

 .1و پژوهشي امام خميني

 .العلمية، بيروت، دار الكتب التحقيق في كلمات القرآن الكريم .)ق1430( مصطفوي، حسن .32

 .، تهران، دار الكتب االسالميهتفسير نمونه .)1371( مكارم شيرازي، ناصر .33

در آمـدي بـر رهيافـت عرفـاني بـه بـراهين عقلـي و كالمـي         ). 1391تابستان (نصيري، محمد  .34

  .52، مجله پژوهش هاي فلسفي كالمي، شماره ضرورت امام

  


