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مروری بر کتاب
اصول دین امامیه

چکیده :کتاب «اصول دین امامیه» اثر محمد بیابانی اسکویی است که در

اصول دین امامیه ،محمد بیابانی اسکویی؛ چ اول ،دو جلد :جلد اول،

می پردازد .نگارنده در این ســطور ،اثر فوق را در بوته نقد و بررسی قرار

ص) یزد :مؤسسه اخوان دستمالچی و قم :دلیل ما 1393 ،شمسی.

دو جلد به مباحث توحید ،عدل ،و نبوت (جلد  ،)1امامت ،و معاد (جلد )2

داده اســت .در راستای این هدف ،نخســت ،فهرست اجمالی از کتاب را

ارائه و مزایای اثر را برمی شمارد .در ادامه ،برخی انتقادات وارد بر کتاب

را بیان و در انتها ،نوشتار را با ارائه پیشنهادهایی به پایان می رساند.

کلیدواژه :اصول عقایــد ،توحید ،عدل ،نبوت ،امامت ،معاد ،کتاب «اصول

توحید و عدل و نبوت ( 424ص) و جلد دوم ،امامت و معاد (327

مصطلحات نیســت ،ولی دشــوار است از آنروی که مطالب فطری باید
در ساختار منطقی ارائه شود .این کار به بصیرت روشن و تجربۀ زیاد نیاز
دارد که خوشبختانه نویسنده کتاب از هر دو برخوردار است.

دین امامیه» ،اصول دین ،اصول عقاید ،محمد بیابانی اســکویی ،معرفی

کتاب ،نقد کتاب.

سخن آغازین

دورنمای درونمایه

()1

()2

فهرست اجمالی کتاب چنین است:

ّ
نویســنده در حــوزۀ بحــث اصــول عقایــد نامآشــنا اســت .ســالها تعلم و

بخش اول :توحید
فصل  .1معرفت خدا (فطریبودن آن ،عالم ذر ،و )...

تعلیم و مباحثۀ عقاید ،تربیت شــاگردان در این زمینه ،تألیف کتابها

فصل  .2توحید و معرفت فطری

و مقاالت در این وادی بخشی از کارنامۀ اوست.
معرفــت نبوت و امامت (در سلســله ســه جلــدی عقاید به همــراه آقایان
ّ
رضا برنجکار و علی ملکی) و سلســلۀ کتابهای عقاید در پنج مجلد
ّ
همراه با یک مجلد کتاب اخالق فطری (تهران :نبأ )1391 ،در شمار آثار

فصل  .3اسما و صفات

بخش دوم :عدل
فصل  .1عدل الهی (جایگاه ،تعریف ،مسئله خیر و شر ،خلود ،توبه
و شفاعت و )...

مکتوب او در حوزۀ کتاب اســت .البته پیش از آن باید از چند سلســله

فصل  .2بدا (در قرآن ،حدیث و )...

مقــاالت در فصلنامــۀ ســفینه (مطالعــات تخصصــی قــرآن و حدیــث)

فصــل  .3جبــر و تفو یــض و امر بیــن االمرین (معنای مشــیت ،اراده،

یــاد کــرد .نیز ایشــان ایــن منابع و دیگر منابــع را بارها در ســطوح مختلف

قدر ،قضا ،جبر ،اختیار ،اکراه ،اضطرار و )....

تدریس کرده است.
اخالق ساده و متواضعانه ،نقد پذیری و گفتگوی روان با اقشار مختلف

بخش سوم :نبوت

فصــل  .1نبــوت ّ
یهــا و
عامــه (معنــای نبــی و رســول ،جایــگاه و ویژگ 

و دلســوزی و اهتمام برای پرکردن این خــأ فرهنگی (مباحث عقاید) در

درجات آنان ،راههای شناخت آنان ،حکمتهای بعثت و )....

رفتارش مشهود است .این پیشینۀ درخشان سبب می شود که خواننده

فصــل  .2نبــوت خاصــه (بعثــت پیامبر خاتــم ،ویژگی های ایشــان:

با اطمینان این کتاب را دست گیرد که اثری است از استادی فرهیخته

بعثــت ،امیبــودن ،عصمت ،ختــم نبوت ،راههای شــناخت و

که درس عقاید میگوید.

جهانیبودن دعوتش ،اعجاز قرآن و )...

آشــنایان ایــن راه نیــک میداننــد کــه اینگونــه نوشــتن ســهل و ممتنــع

فصل  .3فترت

اســت .بــه نظر آســان میآیــد؛ چون نوشــتار به زبان پژوهشــی و سرشــار از
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بخش چهارم :امامت [و مهدویت]

نقدوبرریسکتاب
دانشــمندان بشــری در ســده هــای متأخر هســتند و به قصــد خودنمایی

فصــل  .1امامــت و والیــت (اهمیت ،جایگاه ،و معنــای آنها ،والیت
تکوینــی و تشــریعی ،حکمــت و ضرورت نصب امــام ،وظایف
مردم در برابر امام و )...
فصل  .2ویژگیهای امام (خلیفه و حجت خدا و شاهد او بر خلق،

برخی از گروههای اندیشهورز بر برخی دیگر ساخته شدهاند.
 .5رویکــرد پاســخ بــه شــبهات بــه طــور غیــر مســتقیم و در ضمــن تبیین
مطالب.

عصمــت ،اعلــم ،منابــع علــم الهی امــام و راههــای افزایش آن و

 .6عنــوان کتاب ،ســاده و گویا و جامع اســت .اهمیت ایــن نکته زمانی

)...

روشــن می شــود که بــا عنوانهای پیچیده و غیر شــفاف روبرو شــویم که

فصــل  .3راههــای تعییــن امــام (دیدگاههــای شــیعه و ســنی در این
ّ
مورد ،ادلۀ امامت اهل بیت در قرآن و حدیث و )...
فصــل  .4امامــت حضرت حجت (علیه الســام) (نصــوص ،تولد،
غیبــت صغــری و کبــری و حکمت غیبت ،وظایــف مؤمنان در
عصر غیبت)

نا گزیر باید اصل کتاب ،یا دستکم فهرست مطالب آن را بخواند.
 .7انتخاب یک آیه یا حدیث جامع در هر باب ،از میان آیات و احادیث
فراوان و استخراج نکات آن .نمونههای آن در کتاب بسیار زیاد است.
برای نمونه:
حدیث امیر المؤمنین (علیه السالم) در مورد عالم ارواح و هفت نکتۀ آن

بخش پنجم :معاد
فصل  .1آفرینش انســان (مراحل خلقت روح و جســم ،آب به عنوان
جوهــر اصلــی مخلوقــات ،عالــم ذر ،رابطۀ روح با بــدن ،خلقت
انسان از خا ک و )...
فصــل  .2اثبــات معاد و ضرورت آن (اعتقاد به معاد :جایگاه ،معنا،
ّ
پیشــینه ،آثار عملی ،ادله قرآنی ،اصناف آیات مربوط به معاد،
شبهۀ آ کل و مأ کول و )...

(ج  ،1ص  46تا .)48
بیــان علــوی در خطبــه اول نهــج البالغه و ســه نکتــۀ آن (ج  ،1ص  72تا
)74
آیه  172اعراف و شش نکتۀ آن (ج  ،1ص  56تا )59
 .8اســتخراج نکات مهم از دعاهایی که عموم خوانندگان میشناســند

فصل  .3برزخ (مرگ ،احتضار ،قبض روح ،انسان در قبر و )...
فصــل  .4قیامــت (فنای عالــم ،مواقف قیامت ،کیفر کردار ،تجســم
اعمــال ،حبــط و تکفیــر ،شــفاعت ،بهشــت و دوزخ :درجات و

و با آن انس دارند ،اما توجه به درونمایۀ آن ندارند؛ مانند نکاتی از دعای
عرفه (ج  ،1ص  51تا )55
بند  7و  8را میتوان نوعی تلفیق درایت با روایت دانســت که معصومان

درکات آنها ،تفاوت آنها با لذت و عذاب دنیا ،خلود و ...

خود به ما امر فرمودهاند.

منابع کتاب 78:کتاب از آثار مهم تشیع و تسنن.

مزایای کتاب

درونمایــۀ کتــاب را نشــان نمیدهنــد و خواننــده بــرای شــناخت محتــوا

 .9در موارد مشترک لفظی به بیان تفاوت میان معانی واژهها می پردازد.

()3

برای نمونه:

.1بیــان روان و ســادۀ مباحــث دشــوار و پیچیــده کــه نتیجــۀ ســالها

تفاوت معنای معرفت در چند فرهنگ (ج  ،1ص .)79

ســادگی بیان در عین استواری
ممارســت با اینگونه مطالب اســت .این
ِ

در همین زمینه اســت اشــاره به وضع برخی واژهها مانند «سرنوشت» که

درونمایه و استحکام استداللها است.

از کجا آمده و ورود آن به فرهنگ ما چه پیامدهایی داشــته اســت (ج ،1

برای نمونه:

ص .)222

نقد مبانی کالمی اشاعره به زبان روان :ج  ،1ص  196تا .202
 .2تقسیم منظم و ریاضی مطالب ،به گونهای که هر بخش (یعنی هر یک
از پنــج اصــل اعتقــادی) در حجمی حــدود  150تا  170صفحه بیان شــده
است .این نظم ریاضی برای زمانبندی در تدریس بهخوبی به کار می آید.
 .3استناد دقیق تمام منقوالت کتاب همراه با کتابشناسی روشن منابع.

 .10بیــان فشــرده مباحــث لغوی ،ماننــد معانی مختلف کلمــه «عدل» و
«ظلم» (ج  ،1ص  158و )160

()4
بعضی از انتقادهای وارد بر کتاب
 .1مقدمــه نویســنده بــر کتــاب کــه در دفتــر اول (ص  15تــا  )27آمــده،

 .4تکیــه بــر فطــرت و پرهیــز از مصطلحــات و برهانهــای دیریــاب و

وصلــهای ناچســب بــر پیشــانی کتاب نشســته اســت .سراســر کتــاب به

دشــوار که ریشــه در قرآن و حدیث و عقل ســلیم ندارند ،از ســاختههای

قصــد تبیین عقاید به زبان ســاده نوشــته شــده و حتی نقدهــای آن نیز به
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گونــه ضمنــی و بــا منطــق «نقد کالم نــه نقد گوینده» انجام شــده اســت.

 .3در آغــاز کتــاب تأ کیــد شــده کــه منابــع اصلــی کتــاب« ،قــرآن کر یــم

در ایــن حــال مقدمهای حاوی نقد صریح ،شــتابزده و بســیار مختصر

و تعالیــم اهــل بیــت و خرد فطــری نوع بشــر» (ج  1ص  )26اســت .بر این

چند شــخصیت مشــهور (با قید نام و اثر آنها) ـ آن هم با بیانی پیچیده و

اساس بهتر بود در یک گفتار مقدماتی ،دربارۀ میزان حجیت این مبانی

تخصصی ـ چه ضرورتی دارد؟

توضیحی مختصر ارائه میشد.

تنها ســود این کار ،زیان آن اســت که خوانندۀ ناآشــنا با نویســنده ،نوعی

 .4تکــرار برخــی کلمــات و عبــارات بــه عنــوان تکیــه کالم ،از فصاحــت

جبههگیــری در کتــاب را پیشبینــی میکنــد کــه پــس از مطالعــه 750

سخن میکاهد .برای نمونه:

صفحه آن را نمی یابد ،ولی چه بســا خوانندگانی که به ِصرف دیدن این
 12صفحه فایدۀ تمام کتاب را از دست بدهند.
بدیــن جهــت پیشــنهاد نگارنــدۀ ایــن ســطور بــه نویســندۀ گرامــی بــرای

کلمۀ «پس» (دست کم سه بار در آغاز فقرههای ج  ،1ص )41
ـای کتــاب .ماننــد ج  ،1ص .213
عبــارت «روشــن اســت»در جایجـ ِ
خواننــده میتوانــد بپرســد که اگر پاســخ این پرســش روشــن اســت ،پس

چاپهای بعدی ،حذف این مقدمه و جایگزینی مقدمهای مناســب با
ّ
فضای کل کتاب اســت که طرح آن در بند ششــم از بخش پیشــنهادها

نویسنده چه می خواهد بگوید؟

خواهد آمد.

 .5ثمره عملی (نحوۀ کاربردیشــدن) اینگونه مباحث ،یکی از پرســش

پیشــنهاد نگارنده ســطور به ّ
مدرســان گرامی کتاب نیز آن اســت که این

کلیدی مخاطب امروزین چنین کتابهایی است .آغاز
های اساسی و
ِ

مقدمــه را در تدریــس کتــاب نادیده گیرند و تدریــس را از آغاز بخش اول
(ص  )31آغاز کنند.

کالم در هر موضوع بدون روشنشــدن این نکته ،ارتباط کالم با مخاطب
را ضعیف میکند .البته نویسنده به این ضرورت توجه داشته و مطالبی
در ایــن مورد گفته اســت ،مانند ثمــره عملی توحید (ج  ،1ص  .)43ولی

 .2بهتــر بــود در مقدمه روشــن میشــد که آیا این کتاب خودآموز اســت یا

سخن این است که برای جلب توجه خواننده باید عنوان مستقل به این

اینکه باید به صورت درسی آن را فرا گرفت؟

مطلب داده شود ،آن هم در سرآغاز بحث ،نه در میان آن.

ً
هــر یــک از ایــن دو صــورت الزامــات ویــژۀ خــود را دارد .مثــا در صــورت

 .6در کتــاب بارهــا عباراتی آمده که کتابهای درســی حــوزوی را به یاد

درسیبودن آن:

انسان میآورد ،مانند

آیا نویسنده پیشنیاز خاصی برای فراگیری کتاب در نظر دارد؟

«شاید گفته شود  .....اما ( .»....ج  ،1ص .)43

هدفهای نویسنده (شناختی ،عاطفی ،رفتاری) از خواننده در مطالعۀ
کتاب چیست؟

«ممکن اســت  .....گفته شــود  ....در پاسخ باید گفت ( ».....ج  ،1ص
.)85 – 84
بهتر است اینگونه موارد به عنوان «پرسش و پاسخ» طرح شود تا پیام آن

و در صورت خودآموز بودن
بــرای توضیــح واژههایــی کــه خوانندۀ عادی بــه احتمال قــوی در معنای
ً
آن میمانــد ،چه پیشبینی شــده اســت؟ (مثال واژهنامــه در پایان کتاب
یــا پانویــس یــا پیوســت) .به ویــژه در مــورد واژههایــی کــه در فرهنگهای

شکل
بهتر دریافت شود و تنوعی در ساختار نثر کتاب نیز باشد .در این
ِ
بیان ،فضا و فرصت بیشــتر برای طرح پرســش در اختیار است و میتوان
سؤال را شفافتر بیان کرد که کارآیی پاسخ را نیز باال میبرد.
 .7یــک روش مهــم بــرای بهترشــدن اســتفاده از کتاب-چــه در حالــت

مختلف معانی مختلف دارند و سبب سوء تفاهم میشود.
برای نمونه به این جمله ها بنگرید:
«وظایــف و دســتورات دیگری  ...که خدای تعالی بــه مولویت خویش بر
بندگانش جعل کرده است»( .ج  1ص .)34

درسی یا خودآموزبودن -شمارهبندی احادیث هر بخش اصلی یا فرعی و
ً
شمارهبندی نکاتی است که از آن استخراج میشود .این کار اوال امکان
ً
دستهبندی مطالب را در ذهن خواننده فراهم میکند ،ثانیا نویسنده را از
آوردن عبــارات تکراری و آزاردهنده نجــات میدهد ،عباراتی مانند یک

«در مراتب تحقق معرفت خدا ،نخست فعل خدا صورت می گیرد» (ج

معنــای مطلب  ،.....معنــای دیگر مطلب  ،.....وجه دیگر مطلب ،....

 1ص )40

معنای دیگری میتوان آورد که . .....

ترجمه سنگین حدیث در ج  1ص « :136پس از برای تو نیست که خدا

 .8اشــتباهات ســاده و روشــن چاپــیِ ،اعرابــی ،ترجم ـهای و مانند آن در

را به آنچه خود او خویشتن را به آن ننامیده است بنامی».

کتــاب دیــده می شــود .متأســفانه تصور کتــاب بدون چنیــن خطاهایی
برای ما دشــوار شــده اســت .بدیــن روی ایــن خطاها ارزش کتــاب را کم
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نمیکند ،ولی برای تصحیح کامل کتاب رفع آنها ضروری است.

یشــود و ترجمه را سنگین میکند،
ســاختار زبان فارســی نادیده گرفته م 

برای نمونه:
ً
یــک .ج  ،1ص  ،129س ّ :8
اســم  /ظاهــرا بــدون تشــدید درســت اســت
(أس ُم)
ِ

در حالی که هیچ نیازی به آوردن این دو مورد نیست و جمله بدون آنها

دو .ج  ،1ص  ،135س  :8گذای  /گذاری درست است.
ً
ســه .ج  ،1ص  ،149س  :4جــواب مــردی  /ظاهــرا کلمۀ «مــرد» در اینجا
معــادل «رجــل» اســت ،امــا شــاید بتــوان آن را «شــخصی» ترجمه کــرد تا
معنای جنســیتی از آن فهمیده نشــود .این نکته در چند مورد دیگر آمده
است ،از جمله :ج  ،2ص .184
چهار .ج  ،2ص  ،171سطر آخر :در نقل آیه ،کلمه ّ
«حی» افتاده است.
پنــج .ج  ،1ص  ،223س  :19صحیــح این اســت« :پیامبران صلوات اهلل
و سالمه علیهم»
شش .ج  ،1ص  ،261س  4تا  :10این سطور ادامۀ ترجمه حدیث است و
باید به شکل ترجمه حدیث بیاید.
هفــت .ج  ،1ص  ،267س  :13اگــر کلمــه «بیــن» (امــر بیــن االمرین) را به
معنای «غیر» بیاوریم ،بعضی از بدفهمیها برطرف میشود.
هشت .موارد فراوان در کتاب ،اصرار در کاربرد دو کلمۀ «پس» و «همانا»
در ترجمــۀ احادیــث در برابر «ف» و ّ
«إن» میبینیــم .در این کاربرد ،روح و

نیز کامل است( .از جمله :ج  ،2ص )279
ً
نه .ج  ،1ص  ،289س  :16ثبوت  /ظاهرا «نبوت» صحیح است.
ده .ج  ،1ص  ،297س  :4قبیح  /قبح درست است.
یازده .در موارد متعدد بهتر است واو را حالیه بدانیم و بدان شیوه ترجمه
ّ
کنیــم ،ماننــد حدیثــی کــه در جلــد  ،2ص  42آمده اســت« :و کل صانع
شــیء فمن شــیء صنع و اهلل ال من شــیء صنع ما خلق» .در متن کتاب
ترجمه چنین آمده اســت« :ســازندۀ هر چیزی آن را از چیزی می ســازد و
ً
خدا خلق را از چیزی نســاخته اســت» .ظاهرا بهتر اســت که به جای واو
دوم بنویسیم« :در حالی که خدا خلق را از چیزی نساخته است».
دوازده .ج  ،2ص  ،53س  9و  :10آمــده اســت« :بنابــر ایــن عدم بیان لزوم
مراجعــه به صاحبــان امر در مورد اختالف بر عدم وجــوب اطاعت از آنها
داللت نمی کند» .این جمله ســنگین و دشــواریاب اســت .به جای آن
یشــود« :میبینیم که در مورد اختالف ،گفته نشده که رجوع
پیشــنهاد م 
به صاحبان امر الزم اســت ،اما این بدان معنا نیســت که اطاعت از آنها
واجب نباشد».
سیزده .ج  ،2ص  :132ضمن نقل کالمی از اهل تسنن ،حدیثی آورده که
حذیفــه از پیامبر روایت کرده بدیــن مضمون که باید در هر حال اطاعت
از امیر فاسق و گمراه ترک نشود.
بهتر اســت در چنین موارد بگوییم« :بر اســاس این منابع ،حذیفه روایت
کــرد  »...یــا بگوییم« :آنها به حذیفه نســبت می دهند که از پیامبر روایت
کــرده اســت  »...البتــه نقــد ّ
مفصــل نویســنده بــر ایــن دیــدگاه و اینگونــه
احادیــث بــه تبیین مطلــب کمک میکند ،ولی بهتر اســت لفظ ما نیز به
خواننده پیام دهد که ما این دیدگاه و روایت را نمی پذیریم.
چهــارده .جلــد  ،2ص  190و  :191یــک سلســله مطالــب در مــورد عالم ذر
ّ
بیان شــده اســت .بهتر بود دستکم یک منبع کلی برای این مطالب یاد
میشد تا خواننده با اطمینان بیشتر بدانها بنگرد.
پانــزده .پانو یــس ص  ،193ج  :2مــدرک حدیــث آمــده اســت« :همــان
(یعنی :الکافی ،چاپ اسالمیه) ،ج  ،11ص .»354
کافی در چاپ اسالمیه فقط  8جلد است .این مطلب باید تصحیح شود.
شــانزده .ج  ،2ص  :303در ترجمۀ حدیثی آمده اســت« :کســی که بدون
تعجــب ،ســبحان اهلل و  ...بگو یــد  .»...مــن معنــای جملــه را نفهمیدم.
شاید توضیح بخواهد.
هفــده .جلــد  ،1ص  :214بــه نکتــه ای اشــاره شــده کــه در مناجاتهای
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امام ســجاد (علیه السالم) فراوان اســت .بهتر است در پانویس ،مواردی

داد که ایشــان با احســاس امنیت در میان مردم حضور یابند و غیبت آن

از صحیفه سجادیه ذکر شود ،از آنروی که این منبع با ترجمه فارسی در

امام همام و حرمان چندصدساله بشر به پایان رسد.

اختیــار همگان هســت و اینگونه ارجاع ،میتواند مــردم را با متون معتبر
کهن آشتی دهد.

 .11در جلــد  ،2ص  171تــا  173در بــارۀ آب به عنوان مایۀ اصلی خلقت
ســخن گفته اســت .تصور ابتدایی از این جمله ،آب آشــامیدنی ،یعنی

 .9ج  ،1ص  ،324س  14تــا  :18ترجمــۀ دقیــق «لیقــوم الناس بالقســط»

ترکیب هیدروژن و اکسیژن است .نویسنده در توضیح خود در ص 178

چیســت؟ پیشــنهاد نگارندۀ ســطور این اســت« :تا مردم (پس از دیدن و
ّ
شنیدن پیام و ادلۀ پیامبر) خود به قسط اقدام کنند» .این ترجمه با روح

توضیــح میدهــد که این تصور نادرســت اســت ،امــا باید در همــان آغاز
بحــث آب این اشــاره ذکر شــود ،پیــش از آنکه پرس ـشهای بیجواب در

کلــی اختیار انســانها و کریمــۀ «ال إکراه فــی الدین» ســازگارتر مینماید.

ذهن بچرخد و پاسخی نیابد.

آقــای بیابانــی می نویســد« :اجرای عدالــت  ...باید به دســت پیامبران و
امامان صورت گیرد» ( .ج  1ص  .)324حال شــاید کســی بپرسد :اکنون
که در بیشــتر زمانها و مکانها عدالت اجرا نشــده ،پس چه کسی انجام
وظیفه نکرده؟
ّ
بــا ترجمــۀ پیشــنهادی نگارنــده ،پاســخ چنیــن پرســشهای مقــدر داده
میشــود؛ زیــرا پیامبــران تذکرهــای الزم را دادهانــد و بشــر را بــه اختیــارش
ســپردهاند کــه بــه عدالــت اقدام کند یــا نه و گنــاه اجرانکــردن عدالت بر
عهدۀ انسانها است ،نه پیامبران.
 .10ج  ،2ص  :162در ترجمــه حدیــث «یخــاف علــی نفســه الذبــح» (در
مــورد امــام عصــر عجل اهلل فرجه) آورده اســت« :او خوف کشــته شــدن را
داشت».

در واقــع در اینجــا بایــد گفت کــه کلمۀ «مــاء» معنایــی دارد و مصداقی.
معنای آن «عامل حیات» اســت و مصادیق آن متنوعاند :جایی ترکیب
اکسیژن و هیدروژن برای تداوم حیات مادی ،جایی «آب رو» برای تداوم
اعتبار انســان در جمع مردم و حتی نطفه را «ماء الرجل» مینامند ،از آن
رو که برای تداوم نسل ضروری است.
 .12در جلــد  ،2ص  186حدیثــی آمــده بدیــن مضمــون کــه دوســتی و
دشمنیهایی که دلیل روشنی بر آن نمییابیم ،به عالم ارواح بر میگردد.
ســؤال این اســت کــه آیا این حدیــث ضابطهای به دســت میدهد که ما
دوســتی و دشمنیهای بیدلیل خود را توجیه کنیم؟ اگر چنین نیست،
تذکری الزم اســت تا این ســوء تفاهم را برطرف کند یا اینکه حدیثی دیگر
برای بیان مدعای خود برگزینیم که چنین تالی فاسدی نداشته باشد.

نکته این است که شمار زیادی از کتابهای فارسی ،خوف را به معنای
تــرس میآورند که بســیار نادرســت اســت؛ زیــرا امام معصوم که «اشــجع
النــاس» اســت و تــرس در وجــودش راه ندارد ،بــه ویژه امــام عصر (عجل
اهلل فرجــه) با مأموریت جهانگســتری که پیش روی خود دارد .نویســنده
ایــن خطــا را تکــرار نکرده و جای ســپاس دارد ،اما معنــای دقیق خوف را
ننوشته است.

در همیــن شــمار اســت این جملــه در جلــد  ،2ص « :212در آیــۀ دیگری
نیــز امر شــده اســت که با آنان که به خدا و روز واپســین ایمــان نمیآورند،
بجنگیــد» .نویســنده ایــن آیــه را بدین منظــور آورده که نشــان دهد ایمان
بــه معــاد در ردیــف توحید ضرورت دارد ،ولی تالی فاســد آن القاء شــبهۀ
جنگطلبــی اســت .بــه یقیــن امــر بــه جنــگ کــه در آیه اســت ،شــروط و

معنــای صحیــح خوف چیســت؟ با بررســی دقیقتر روشــن میشــود که

مقدمــات و لــوازم خاص خود را دارد که در بحــث معاد نمیگنجد ،پس
بهتر است ّ
نص دیگری انتخاب شود که هدف ما را برساند ،بدون اینکه

خــوف در مقابــل امــن اســت .یعنــی« :نــا امنــی» .ایــن ناامنــی پدیــدهای

چنین مشکلی داشته باشد.

بیرونی اســت که میتواند از ســوی ســتمگران بر هر کسی ،حتی بر اشجع
الناس نیز تحمیل شــود و او را از دســترس عموم مردم دور بدارد؛ به دلیل
مســئولیت ســنگین و کار گســتردهای که پیــش روی خــود دارد و باید به
بهتریــن نحــو آن را اجــرا کنــد ،بنابراین در آیۀ  54ســوره نــور میفرماید« :و
ً
ً
ّ
1
لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا».
نتیجــه و پیامــد همیــن معنــای خوف ،یکــی از وظایف مهــم منتظران را
میرســاند که رفع خوف از وجود مســعود آن امام همام است .باید چنان
ً
صفا ّ
کأنهم بنیان مرصوص ـ تشــکیل
حلقــۀ محکمی از یاران حضرتش ـ
 .1تفصیــل مســتندات در مــورد معنــای خوف به مجالی گســتردهتر نیــاز دارد .در اینجا بــرای رعایت
اختصار تنها یک شاهد ذکر شد.
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برای تداوم این راه پیشنهادهایی چند به نظر میرسد:
 .1ترجمه کتاب به زبانهای دیگر ،دس ـتکم زبانهایی که شــیعیان به
متونی در باب عقاید نیاز دارند ،مانند عربی و اردو و ترکی.
ترجمه به زبان انگلیســی نیز الزم اســت ،ولی برای این کار باید گزینشی
ً
ّ
محتاطانــه از عناو یــن مفید بــرای خواننده مد نظر باشــد و حتما توضیح
روشن کلمات کلیدی در پانویس یا پیوست آورده شود.
 .2بــا توجه به اهمیت مباحث و ضرورت فهم درســت از آنها ،خوب بود
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ً
نویســنده یک راه برای ارتباط خود با خوانندگان (مثال ایمیل) مینوشت

د) توحید نخستین واجب عقلی است و پس از آن نبوت برای ادای شکر

تا تمام خوانندگان فرصت طرح مطالب خود با نویسنده را پیدا کنند.

منعم و ضرورت گردننهادن به سفرای الهی.

 .3اولویت مباحثی مانند فترت (آخر نبوت در جلد  ،)1خلقت (آغاز معاد

هـ) بعد از پیامبر ،جستجو در میان مدعیان جانشینی پیامبر برای یافتن

در جلــد  ،)2شــبهۀ آ کل و مأ کــول (در معــاد) و معــاد وحــوش (در معاد) با

فردی که ویژگی های او را دارد ،ضرورت بحث امامت.

توجه به دشــواری این مباحث بر نگارندۀ این ســطور روشــن نیست .دقت
کنید که سخن از اولویت این مطالب در این سطح است ،نه فایدۀ مطلق
ً
آن کــه کامــا روشــن اســت .ایــن مباحــث دشــوار بــا روح کلی کتــاب که
ً
سادهگویی و مخاطبمحوری است ظاهرا منافات دارد.
البته با مرور شبهۀ آ کل و مأ کول روشن میشود که مبانیای که در بحث
خلقت مطرح شــده اســت ،در اینجا به کار میآید ،اما سخن در اولویت
هر دو بحث است .به نظر میرسد که تأ کید بیشتر بر فواید عملی عقیده
به معاد ،اولویت بیشتر دارد.

و) اعتــراف به عجز از دانســتن جزئیات بعضــی از امور و قبول آنها به نحو
ّ
کلــی ،اعتراف و قبولی اســت از ســر علم و عقــل و آ گاهی تمام .جزئیات
بحث معاد از این قبیل است.
ز) این کتاب با تفکر و ژرفنگری نوشــته شــده و حاصل ســالها مطالعه
و اندیشــه و مباحثــه و بازنگــری اســت .شــاید بــا بعضــی از اندیش ـهها و
ـین برخــی از خواننــدگان نیــز تضادهایــی داشــته باشــد.
مطالعــات پیشـ ِ
ً
بهتــر اســت بدون شــتاب و بــا آرامش و دقــت خوانده شــود و ترجیحا در
خدمت اســتاد مناســب و قبل از اتمام یک مبحث ،از قضاوت در مورد

 .4یکــی از جاذبههــای کتــاب درســی یــا کمکدرســی معرفــی منابــع
بیشــتر بــرای پژوهــش و مطالعــه بیشــتر در پایــان هر فصل یا بخش اســت
کــه نوعــی راهنمــای مطالعات به شــمار میآیــد و به خواننــده در گزینش
خواندنیهــای مناســب از میــان انبــوه خواندنیهــا کمــک میدهد .این

آن خودداری شود.
این نکتهها برای مقدمه پیشــنهادی است و شــاید با مروری دیگر بتوان بر
ّ
آنها کاست یا افزود ،ولی اصل طرح چنین مقدمهای ضرورت جدی دارد.

کار از یــک ســو پیونــدی میــان خواننــده بــا متون موجــود برقرار مــی کند و

()6

از ســوی دیگــر پیوند میــان خواننده را با نویســنده پــس از خواندن کتاب

سخن پایانی

تداوم میبخشد.

ســخن بــه دارازا کشــید؛ از آنرو کــه این کتــاب نوعی کتــاب متفاوت در

 .5خواننــده در پایــان کتــاب نا گهان رها میشــود .بهتر اســت نویســنده
پیامهــای عملــی و اخالقــی خــود را کــه برگرفتــه از این مباحث اســت یا

عرصــۀ عقایــد اســت ،بــا ورود و خروجی کــه در کتابهای مشــابه دیده
نمیشود.

نا گفتههای بین ســطرها را که بیان آنها در البالی مطالب ذهن خواننده

پیــش از اینکــه نوشــتار بــه پایان آید ،ذکر خیــری از مؤسســه خیریۀ اخوان

را آشــفته مــی کــرد ،در اینجا بیاورد یا ســخن را به نیایشــی یــا جمعبندی

دســتمالچی در یــزد بایســته اســت؛ مرکــزی کــه هزینۀ نشــر ایــن کتاب را
ً
بــر عهده گرفته اســت .غالبا مؤسســات خیر یــه به امــور فرهنگی توجهی

پایان دهد.
 .6دربــارۀ بعضــی از نــکات کــه تذکر آنها ضــروری اســت ،در البالی این
گفتار اشاراتی مطرح شد .اینک برای جمعبندی آن نکات را میگویم:

چنــدان نشــان نمیدهند ،اما این مؤسســه در کنار دیگــر کارهای خیریه
ّ
کــه امــروز بــه دلیــل مشــکالت فــراوان مــردم ضــرورت جــدی دارد ،بــه
مســائل فرهنگی نیز اهتمام نشــان داده اســت .بدینرو عالوه بر تأســیس

به نظر می رسد که برای بهرهوری بهینه از این کتاب یک مقدمه ضرورت

کتابخانــهای مفصــل و تشــکیل دور ههــای درســی فرهنگــی ،بــه نشــر

دارد ،با عناوین پیشنهادی که در پی میآید:

کتابهــای مفیــدی میپــردازد که کتاب مفیــد اصول دیــن امامیه یکی

الــف) جایــگاه عقایــد در ســبک زندگــی و رفتار عملــی انســان ،بهویژه در
دنیای پر ّ
تحول و شتابزدۀ فعلی که همه چیز را در کمال شتاب ،به طور
عملی و کاربردی میبیند و میجوید و حتی ضابطۀ درســتی و نادرســتی
مطالب را در سیمای عملی آن میجوید ،نه بحثهای فکری محض.

از آن کتابهاســت .امید اســت که این روش الگوی دیگر مراکز خیریه قرار
گیرد و نیاز فرهنگی مردم را دســت کم در ردیف نیازهای مادی آنها ـ اگر
نه بیشتر و جدی تر از آن ـ برآورند.
نیز اشــاره میشــود که نکاتــی مختصر که گفتــه آمد ،به دلیــل همان ارج
کتاب و رویکرد ابتکاری نویســنده اســت .امید اســت نویســنده و ناشر و

ب) ضرورت اخذ و دریافت عقاید از مطمئنترین راه ،یعنی عقل.

خوانندگان مشــمول دعای خیر حضرت بقیة اهلل (ارواحنا فداه) باشند و

ج) ضرورت پرهیز از تقلیدهای باطل و سرسپردگیهای بیدلیل در این

چاپهای بعدی کتاب هر بار بهتر از پیش انتشار یابد و همواره همچون

جهت.

«دسته گلی دماغ پرور» مشام جانهای مشتاق را بنوازد.
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