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  عصر ظهور و رشد عقلى بشر
  1محمدعلى اخويان

  چكيده
 های رشـد عقلـى در اين مقاله با تكيه بر سنت روايى اسالم به بررسى امكان، چگونگى و ويژگى

كنـيم بـا  اين مبحث از آن رو اهميت دارد كه گاهى مشاهده مـى. پردازيم انسان در روزگار ظهور مى

های آن، مسئلة رشد و كمـال عقلـى در  ها و دلربايى توجه به اوصاف نيكوی جامعه مهدوی و زيبايى

در . شود مى گيرد يا با ناديده انگاشتن اين مسئله، امور جملگى به دست اعجاز سپرده حاشيه قرار مى

كوشيم با روش تحليلى توصيفى جايگـاه و منزلـت رشـد عقلـى و فكـری آدمـى در  اين نوشتار مى

كننده را مورد تأكيد قرار  منظومة مهدوی را مشخص كنيم و ضمن حفظ مقام اعجاز، چند عنصر تعيين

ام عنصر تكاليف عنصر اختيار و اراده آزاد آدمى، عنصر سنن تغيير ناپذير نظام هستى و سرانج: دهيم

بخشى به معـارف مهـدوی  ای روشن و با هدف عمق در نهايت با اميد به آينده. های انسان و مسئوليت

موهبتى است و بر پايه آن بـه دو   -گيريم رشد و كمال عقلى و فكری انسان امری اكتسابى  نتيجه مى

شاخص چراغ راه آدمـى  اين دو. كنيم شاخص عمده بازگشت به قرآن و بازگشت به فطرت اشاره مى

  . آيند در مسير رشد عقالنى او به شمار مى

  . رشد عقلى، عصر ظهور، مهدويت، اختيار: واژگان كليدی
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  مقدمهـ 1
در فرهنگ جامع روايى ما خصوصيات متعددی برای جامعـه پـس از ظهـور امـام 

يكى از خصوصياتى كه نقش اساسـى در آن مدينـه فاضـله . ، بيان شده است#زمان

در روايتى به طور خاص بـه ايـن مسـئله  ×امام باقر. ها است دارد، رشد عقلى انسان

هنگامى كه قائم مـا قيـام كنـد، دسـتش را بـر سـر بنـدگان «: اند اشاره كرده و فرموده

كلينـى، . (»گذارد و از بركت آن، عقل و خرد آنها تمركـز يافتـه و كمـال مـى يابـد مى

افتـد؛  آن است كه رشد عقلى با اعجاز اتفاق مىاين روايت حاكى از ) 25، 1ج: 1370

اما با قرارگرفتن اين روايت در كنار اصول و مبانى قرآنى و ساير روايـات ازظـاهر آن 

شـود،  ای كـه بـر آن مترتـب مـى هايى برای توالى فاسده پوشى كرد يا پاسخ بايد چشم

جي است؛ هرچند اي تدري البته رشد در هر ساحتي امري دفعي نيست؛ بلكه پديده.يافت

جامعـة . ها سرعت بيشتري پيدا كند عصر با توجه به شرايط و آمادگي كتواند در ي مي

ولي حقيقت آن است  چنين خصوصيتي دارد؛) پس از ظهور( ×عصر ظهور امام زمان

آن  #كه سخن گفتن درباره چگونگي رشد عقلي در جامعة پس از ظهور امام زمـان

در زنجيـرۀ اخبـار پـس از ظهـور «اسـت؛ چـون  هم از زاوية روايات، كمـى مشـكل

باشد و آنچه كه موجود است نيز وافى به مقصـود نيسـت و  های فراوانى مفقود مى حلقه

اّهللاٰ  آيـت) 18ــ30: هــ1389صـدر، . (»به صورت رمزگونه و اجمال بيان شده اسـت

  : گويد مى سيدمحمد صدر درباره علّت اين امر

جمال بيان شده تا حالت انتظار در مردم بيشتر اين روايات رمزگونه و به صورت ا«

از طرفـى . رفـت شد، آمـادگى مـردم از بـين مـى ايجاد شود و اگر با صراحت بيان مى

چـون هـر عصـري (آگاهى مردم به صورت روشن و مفّصل به مصلحت آنهـا نيسـت؛ 

شـود  هاي بالقّوه مردم بالفعل مـي اقتضائات خاص خويش را دارد و به تدريج ظرفيت
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گفت،  ًال اگر در گذشته شخصي از آيندة فعلي با اين پيشرفت علمي موجود سخن ميمث

جز استهزا چيز ديگري نبود يا در حوزة معرفت اگر بيش از ظرفيت مردمان  نصيبش به

عصري سخن گفته شود، شايد به كفر بينجامد؛ پس علم و معرفت در هـر عصـري بـه 

آنچه . سازد بيش از آن با حكمت الهي نمي شود و ها نازل مي اندازه كشش و درك انسان

كه از حوادث بيان شده است، به عنوان شاهد يا پنددادن و امثال آن به اندازة الزم گفته 

هيچ گاه از چيزی  ×و ائمه |شده است و درنهايت امر فلسفى و اعتقادی كه پيامبر

  )218 :1382صدر، . (»دهند كه ممكن است مشمول قانون محو و اثبات شود، خبر نمى

بر اين اساس محققان به مباحث مهمى همچون معنا و مفهوم رشد عقلـى در عصـر 

: ها پاسـخ دهنـد اند به اين پرسش ظهور و چگونگى و كيفيت آن توجه كرده و كوشيده

داراى قدرت تمركز فكر و تعقّـل آنان يابد و   عقول مردم از پراكندگى نجات مىچگونه 

؟ آثـار و هـاى مغـزى خـود اسـتفاده كننـد تمـامى قـدرتتواننـد از   مـىو  شوند  مى

 دستاوردهای رشد عقلى و فكری در عصر ظهور چيست و ايـن نـوع رشـد بـا سـاير

رشـد  ايـآشـود كـه  های تاريخى چه تفاوتى دارد؟ همچنين اين سئوال مطرح مى دوره

 ىعـيطب ريس ايبا معجزه اتفاق خواهد افتاد ) عج(عصر ىپس از ظهور حضرت ول ىعقل

هـا در جامعـة  انسان ىرشد عقل ىچگونگرو  موضوع مقاله پيش.موديخود را خواهد پ

  .و تبيين ابعاد و زوايای مختلف آن استعصر ظهور 

 

  رشد عقلي در عصر ظهورـ 2
پايه و اساس نظام تربيتى اسالم بر تعقّل استوار اسـت و پـرورش نيـروی تفكـر و 

علـم كـه امـروزه . آيد م به شمار مىهای اساسى دين مبين اسال قدرت عقالنى از هدف

رسـد و  گيـری مـى ای در جوامع دارد، از راه تفكّر و تعقّل به رشـد چشـم جايگاه ويژه

های گسيخته از تعقّل و جوامع رهاشده از عقالنيت ـ چه بدانند چـه نداننـد ـ بـا  انسان
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اگـر علـم مناسـبات فـردی و اجتمـاعى جوامـع را . حيوانات چندان تفـاوت ندارنـد

رود بدان دليل است كـه از عقـل،  دهد و از پلّكان رشد باال مى ستخوش تغيير قرار مىد

توانـد در راه  گيرد؛ بنابراين هر نظامى كه بيشتر بر اين نيرو تأكيد كند، بهتر مـى بهره مى

گونه كه بزرگى شخصيت هر فرد وابسته به  پيشرفت و تكامل انسان قدم بر دارد و همان

عظمت يك جامعه نيز به اتّخـاذ رويّـة عقالنـى در آن جامعـه و  قدرت عقالنى اوست،

  )75 - 76: 1366شريعتمداری، . (نفوذ و تأثير خردمندان آن بستگى دارد

اند و آن  ای است كه انبيا و اوليا ظهور آن را نويد داده سرآمد جوامع اسالمى، جامعه

عقلـى اسـت؛  ترين ويژگى اين دولت، رشـد مهم. است ×دولت كريمه حضرت مهدی

در آن حكومت بـه . توان از موجبات برپايى آن دولت دانست حتى اين خصيصه را مى

مرور زمان بر رشد عقالنى مردم افزوده خواهد شد؛ زيرا يكى از وجوه تمايز انسان بـا 

حيوان در آن است كه رشد حيوان غريزی و طبيعى است، ولى رشـد انسـان اكتسـابى 

هـای  باشد كه آمـوزش بـر آگـاهى كان رشد انسان مىاست و آموزش و پرورش از ار

افزايد و انبيا و اوليـا نيـز در مسـير  های انسان مى افزايد و پرورش بر توانايى انسان مى

ای در اين دو ركن رشد دارند و آخرين ذخيره از اوليا نيز به اين مهم  هدايت، نقش ويژه

د افزود؛ زيـرا انسـان هرچنـد ها و جوامع خواه خواهد پرداخت و بر رشد عقلى انسان

باشد، اما بر خالف حيوانات نياز به مديريت و رهبـری  مجهز به غرايز و چراغ عقل مى

 از خارج دارد و اين همان اصلى است كه مبنا و فلسفة بعثـت انبيـا و پـس از آن اوليـا

. ازنـدپرد هـا مـى باشد و انبيا و اوليا با رشد عقالنى و با نور وحى به مديريت انسان مى

در جامعه عصر ظهور نيز كـه اوصـاف آن در روايـات ) 135 - 156: 1354مطهری، (

بيان شده است، اين مختصاِت ويژه جامعة مهدوی زيرمجموعه عقـل نظـری يـا عقـل 

در ايـن جامعـه عقـل ) 156: 1387الهـى نـژاد، . (گيرند عملى يا عقل ابزاری قرار مى

دهد؛ عقل عملـى  ند و در مدار وحى قرار مىك ها را بيش از پيش پويا مى نظری انديشه
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سازد و عقل ابـزاری در جهـت  ها را در راستای اهداف آفرينش استوارتر مى نيز انگيزه

دارد و عقل عملى وارسته از هوا و هوس و وابسته به مكتـب  رشد عقل نظری گام برمى

  .كند اهل بيت، معاش و معاد مردم را به بهترين وجه تأمين مى

اذا قـام قائمنـا «: فرمايد در زمينه رشد عقلى انسان در عصر ظهور مى ×رامام باق

: 1370كلينى، . (»فجمع بها عقوله و كملت به أحالمهم ؛رؤوس العباد ىعل دهيوضع اّهللاٰ 

 – 566 ،1ج(مالصدرا در شرح اصول كـافى، ) 675، 2ج: ق1395؛ صدوق، 25، 1ج

ذيل اين حديث وارد بحث محتوايى شده است و در سند حـديث بحثـى نكـرده ) 558

مالصـدرا در . است، عظمت محتوا بر سند حديث و مناقشه در آن سايه افكنـده اسـت

بيان اين حديث، نسخة خرائج و جرائح صحيح را بر ديگر نسـخ تـرجيح داده اسـت و 

ای  طبق اين نقل، شـاهد جامعـه داند چون علت آن را انسجام متن، طبق آن حديث مى

فجمع بهـا «رسند كه عبارت  هستيم كه هم قّوة نظری و هم قوة عملى به رشد و بلوغ مى
ناظر به رشد  »اكمل بها اخالقهـم«است و ) قوة نظری(ناظر به بلوغ خرد و درك  »عقوهلم

و  اين انسجام وجـود نـدارد» اصول كافى«رفتار و اخالق پسنديده است؛ اما طبق نقل 

بايد أحالم را جمع ِحلم به معنای آرامش خاطر گرفـت، نـه بـه معنـى عقـل تـا درك 

امـامى كاشـانى، . (صحيح و رفتار پاكيزه را شامل شود و از تكرار عقل مصمون بمانـد

ــرآ). 73 - 81، 1ج: 1386 ــي در م ــه مجلس ــت  هعالم ــن رواي ــاره اي ــول درب العق

د يا به قائم و در هر دو حال اين سـخن گرد ضمير در يده يا به خداوند بر مي«:گويد مي

. »رسد تر به نظر مى محتملدومي  .استكنايه از بخشندگي و مهرباني يا قدرت و تسلط 

  ) 44، 3، ج»ب«: ق1404مجلسى، ( 

قـام  اذا«:ديـفرما ىم ×امام باقر همچنين در روايتى مشابه حديث قبلى آمده است كه

 اميـچون قائم ما ق: فجمع به عقولهم و اكمل به اخالقهم ؛رؤوس العباد ىعل دهيقائمنا وضع 

و اخالقشان را بـه  كند مىعقول آنها را متمركز  پسگذارد  ىكند، دستش را بر سر بندگان م
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  ) 336، 52، ج»الف«: ق1404؛ مجلسى، 841، 2ج: ق 1409رواندی، . (»رساند ىكمال م

  

  چگونگي رشد عقلي در جامعه عصر ظهورـ 3
مهم درباره چگونگى رشد عقلى وجود دارد كـه برخـى نويسـندگان بـه دو نظرية 

  )99: 1390حسينى، . (اند تفكيك و بررسى آن پرداخته

  نظرية سير طبيعي ) 2    نظرية اعجاز ) 1

  

  نظرية اعجازـ 3ـ1

داراي واليت تكويني است؛ از اين رو با چنين  ×گويند امام قائلين به اين قول مى

اّهللاٰ  آيـت. دهـد كند و آنها را در مسير رشـد قـرار مـي صرف ميقدرتي در عقول مردم ت

اين دست رحمت و لطـف آن «: گويد مي» رشد عقلي«سيدمحمود طالقاني ذيل حديث 

گويا هم اشاره به قدرت تصرف . شود حضرت است كه مانند پدر بر سر همه كشيده مي

 سـيدمحمدكاظم اّهللاٰ  آيـت)1344:87طالقانى، . (»و هدايت دارد و هم نوازش و رحمت

البته ايشان هيچكدام . قزويني در توضيح حديث رشد عقلى دو احتمال بيان كرده است

آن حضـرت «: گويـد وی در مورد احتمال اول مى. را بر در ديگری ترجيح نداده است

پس از ظهور، دست شفابخش امامت را بر سر هر كس كه اراده فرمود، بگذارد و آنگاه 

تـرين  و بـه عـالي كند او از راه اعجاز رشد مى  فرد، كامل و انديشهبه بركت او خرد آن 

اّهللاٰ حاج شيخ علـي  آيت)772: 1378قزوينى، .(»برسد مدارج كمال و جمال معنوي مى

كنـد  به روشني داللت مي«: پرور نيز در بيان شرح حديث رشد عقلى گفته است سعادت

هاي واال و كمـاالت  فضيلت به اينكه گذاشتن دست مباركش بر سر بندگان سبب كسب

بلند نفساني است و كماالت وعده داده شده در حديث قرب نوافل همان طـور كـه بـا 

هاي شرعي و مبارزه با نفس و مجاهدة معنوي قابل دسترسي است، از طريـق  رياضت
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اش نيز به دست آمدني است و بلكه آنچه  توجه و عنايت اوليای الهي و بندگان برگزيده

پـرور،  سـعادت. (»تـر اسـت ها پالوده تر و از آلودگي دوم به دست آيد، كامل از اين راه

1387 :188 - 181(  

شـدن  اّهللاٰ جوادي آملي نيز در ضمن يكي از مباحث مهـدوي چگـونگي عاقـل آيت

يـا طبـق «: گويـد كند و در ادامـه مـي جامعه در عصر ظهور را به علم خدا موكول مي

گذارد و عقولشـان را كامـل  روي سر مردم ميحديث نوراني، حضرت دست مبارك را 

شود؛ ولى هرچه هست، بـاالخره معجـزه  عنايت الهي شامل حال مردم مي گرداند يا مي

عالوه بر آن ايشان در جاي ديگـري ) 50- 51: 1383جوادی آملى، . (»حضرت است

. ددرگاه ظهور، عقول به نََفس مسيحايي آن جاِن جانان زنده خواهـد شـ«: گويد نيز مي

هـا مثـل  ويژه وجود مقدس امـام عصـر ـ در نفـوس انسـان َمثَل تأثير اولياي خدا ـ به

هرگونه حركتي تنها با جاذبه ذاتي خـود  مغناطيس يا كيمياگر است؛ چون مغناطيس بي

كشاند و كيمياگر، بي هيچ سخني شيء خسـيس را  آهن سنگين را به سوي خويش مي

ديدار انبيـا . آفريند كوين آن، تحولّي جوهرين ميگرداند و در عرصة ت اي عزيز مي ماده

و ائمه هدي و اولياي خدا اثري مغناطيس گونـه و كيميـايي دارد و ايـن خصيصـه در 

ظهور بيشتري دارد؛ چون برخالف سـاير انبيـا و ائمـه ) عج(آراي امام عصر  جمال دل

د و به همين اجازه دارد همچون مغناطيس دلربايي و چون كيمياگر جهان را دگرگون كن

آفريند و كسي را در برابر جذبه وجود مباركش تـاب  دليل ديدار او در قلوب تحّول مي

آيـت اّهللاٰ )1388:87جوادی آملى، . (»ربا كه آهن در برابر آهن مقاومت نيست؛ همچنان

دست لطف و عنايت خود را بر سر جامعة بشـري  ×قائم«: گويد امامي كاشاني نيز مي

كند و دست مبارك  انديشد و عمل مي گام انسان عاقالنه و درست مينهد و در اين هن مي

امـامى كاشـانى، . (»باشـد آن بزرگوار دست واليت است كه داراي بركات فراوان مـي

  )73 - 81، 1ج: 1386
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  نظرية سير طبيعي ـ3ـ2

: ك.ر(اّهللاٰ امينـى  شود آيـت از جمله كسانى كه اين نظريه از بيانات آنان برداشت مى

اگر بنـا «: مى گويد &اّهللاٰ معرفت آيت. است &اّهللاٰ معرفت و آيت) 24: 1380 امينى،

اّمـا از ) 50: 1383معرفـت، . (»شـد و اساس بر معجزه بود، از روز اول ايـن كـار مـى

شناسي معجزه و امـدادهاي  اند، جايگاه ای كه قائلين به اين قول بيان كرده ترين ادلّه مهم

ان قيام حضرت، چگونگي پيروزي و غلبه ايشان و تو غيبي است كه با شناخت آن نمي

چگونگي پيشرفت صنايع و علوم و همين طور رشد فكري و عقالني جامعة بشـري را 

عنصـر اختيـار . 1: كنـد اين اصل بر چند عنصر تأكيـد مـى. صرفًا با اعجاز توجيه كرد

  .نسانعنصر تكليف و مسئوليت ا. 3عنصر سنن تغيير ناپذير نظام هستي؛ . 2انسان؛ 

امداد غيبى صـورت پـذيرد و عقـول  )عج(اگر قرار باشد در عصر ظهور امام زمان 

شرط امداد غيبى، كوشش جامعة بشـری در راه  بشری در مسير رشد قرار بگيرند، پيش

گاه امام عصر نيز بـا دسـت يـداللهى خـويش  آن رسيدن به رشدی فراگير خواهد بود؛

خواهد داد و با ارشاد خـود بـر رشـد عقلـى قلوب و عقول را در صراط مستقيم قرار 

: گويـد اّهللاٰ محمد صدر مـى آيت. خواهد افزود و به توسعه و تعميق آن خواهد پرداخت

باشـد؛ لـذا فهـم  حمل همة حوادث پس از ظهور در روايات بر پاية اعجاز آسان نمى«

شايسـته اسـت در ميـان آن . جانبه احاديث مربوط به ارائة معجزات مشكل اسـت همه

يك مورد بررسى دقيق قرار دهيم؛  به هايى را كه بر معجزه داللت دارند، يك روايات، آن

درنتيجه هر كدام مطابق قانون معجزات بود، پذيرفته شود و هر كـدام از حـدود قـانون 

شـهيد ). 37: 1382صـدر، : ك.؛ ر 26: 1389صـدر، . (»معجزات بيرون بود، رد شود

راه طبيعى وجود داشـته باشـد، نوبـت بـه معجـزه كند كه وقتى  محمد صدر تصريح مى

پذير باشد، ديگـر نيـازی بـه آن  رسد و هر گاه رسيدن به هدف بدون معجزه امكان نمى



  119   محمدعلى اخويان

  ) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

پـس ) 51 - 52: 1389صـدر، .(پيمايد نيست و هر چيزی طريق طبيعى خودش را مى

معجـزه . آيـد معجزه خود قانونى داشته كه در همان مسير قانونى خويش به اجرا درمى

شـود و بـا  برای اقامة دليل و حجت است و بيشتر از آن از آفريدگار حكيم صادر نمـى

شـود  اين مالك معجزاتى كه بيش از اندازة نياز روايت گشته، از درجۀ اعتبار ساقط مى

. هـا نيسـت و تا وقتى كه نتوانيم وجهى برای صّحت آن بيابيم، لزومى برای پذيرش آن

  ) 122 - 129: همان. (اف معجزه را ادراك نكنيمالبته شايد ما همه اهد

همواره معجزات و امدادهای غيبى و الهى شامل حـال آن حضـرت و نيـز مؤمنـان 

مخلص و ايثارگر و حتى مستضعفان بوده است و خواهد بود؛ بـه همـين دليـل از امـام 

: دهـد را به سه لشـكر يـاری مـى ×خداوند حضرت قائم«: نقل شده است ×صادق

، 52ج: »الف«ق1404مجلسى، . (انداختن در دل دشمن ترس(، مؤمنان، ُرعب فرشتگان

را بـا  ×خداونـد حضـرت مهـدی... «: فرمايـد جايى ديگر آن حضـرت مـى) 356

ا اشاره حـديث ) 386: 1384ديلمى، . (كند فرشتگان و جن و شيعيان مخلص ياری مى

طريق عادی به سـامان  دهد كه همه امور از گرفتن از فرشتگان و جن نشان مى به ياری

شناسي معجزه و امدادهاي غيبي توجه به چنـد نكتـه اهميـت  در جايگاه.نخواهد رسيد

  : دارد

  

  عنصر اختيار ) الف

نيروهـای  ×در انقـالب بـزرگ مهـدی«: گويـد باره مى يكى از نويسندگان دراين

جـزو ای از مسائل مربوط به امام غايـب  هرچند پاره. مردمى نقش دارند، نقشى عمده

مسائل ماورای طبيعى است مثل غيبت، طول عمر، داشتن ميراث پيـامبران و غلبـه بـر 

، لكن بايد در نظر داشت كه يك طرف قضـيه ايـن ظهـور و انقـالب، ...سراسر جهان و

آيد تا به كمك انسان و انسانيت برخيزد و دست انسـان را  مى) عج(مهدی. انسان است
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د و انسان موجودی اسـت كـه در قلمـرو تكليـف و بگيرد و جهان انسانى را بيدار ساز

كنـد و در آن جريـان بـزرگ نيـز حضـور دارد، آن هـم حضـوری  اختيار حركت مى

اختياری و تكليفى و همين است كه در هنگام ظهور نيز برخى از مردم حـق را اختيـار 

وی كنند و رودرر افتند و برخى باطل را اختيار مى به راه مى ×كنند و در پى مهدی مى

ايستند؛ پس عنصر تكليف و اختيار در آن روزگار نيز حضور كامـل دارد  مى ×مهدی

شود و عدل جهانى به رهبـری مهـدی و بـا  وارد صحنه مى ×و انسان در كنار مهدی

اين حضور نيروهای مردمـى و طلـب . پذيرد های مقاوم و مبارز تحقق مى كمك انسان

ذكر شده است كه مهدی بـه هنگـام  صراحت به ^كمك از آنها در احاديث معصومين

طلبد و اين بدان سبب است كه هـم مردمـان را بـه راه  ظهور از مردم كمك و ياری مى

سعادت و حق برد و به فيض فداكاری در راه استوارساختن حق و عدالت نايل سازد و 

هم حركت انسانى و قيام جهانى خويش را تا جايى كه ممكن است، با دست خود مردم 

  )290ـ  292، ص1382حكيمى، . (»ر برساندبه ثم

  

  عنصر سنن تغييرناپذير نظام هستى) ب

هايى قرار داده است كـه تـاريخ حيـات بشـری  هستى سنت خداوند متعال در نظام

ضوابطى است كه در افعال الهى وجود دارد يـا «منظور از سنت الهى . مبتنى بر آنهاست

: كند؛ ماننـد را بر پايۀ آنها تدبير و اداره مىهايى كه خدای متعال امور عالم و آدم  روش

در قـرآن ) 1379:425مصباح يـزدی، . (»...سنت هدايت توسط انبيا، سنت آزمايش و

هرگز برای سنّت خـدا : فلن تجد لسنّه اّهللاٰ تبديًال و لن تجد لسنّه اّهللاٰ تحويالً «: فرمايد مى

يكـى از ) 43: فـاطر. (»ابىي تبديلى نخواهى يافت و هرگز برای سنّت الهى تغييری نمى

ساز تغيير اوضاع عـالم  ها با اقدام آگاهانۀ خود مقدمه های الهى آن است كه انسان سنت

خداونـد . شوند، نه آنكه هميشه دستى از غيب يا از َجيْب برآيد و تغييـری ايجـاد كنـد
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هـيچ قـوم  خداوند سرنوشت: ان اّهللاٰ ال يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم«: فرمايد مى

در ) 56: قصـص. (»دهد مگر آنكه آنان خودشان آن را تغيير دهنـد را تغيير نمى) ملّتى(

انسان در مـدار . موضوع رشد عقلى انسان ها نيز همين سنن تغييرناپذير جاری هستند

های رشد عقلـى را پديـد آورد و ظرفيـت خـود را  تكليف مختارانه بايد بكوشد زمينه

بـه . زمان نيز ظهور كند و ادامه اين سير رشد عقلى تحقق يابدال افزايش دهد تا صاحب

هايش به وجود  شدن شرايط و زمينه ای در جهان هستى با فراهم عبارت ديگر هر پديده

ها امكان وجود برای هيچ موجودی نيست و اين نيز از سنن  آيد و بدون تحقق زمينه مى

وهوايى مناسـب بـا  دارد و هر آبهر زمينى قابليت پرورش دانه را ن. نظام هستى است

تواند انتظار برداشت خـوب از زمـين را  وقتى كشاورز مى. رشد هر گياه و نباتى نيست

داشته باشد كه شرايط الزم برای به دست آمدن محصول را تهيه كـرده باشـد؛ بـر ايـن 

 های آن بستگى دارد و قيـام اساس هر انقالب و رويداد اجتماعى نيز به شرايط و زمينه

نيز پيرو اين اصل و سنت الهى است كـه بـدون آن  ×و انقالب جهانى حضرت مهدی

پذيرد و هر امر ديگری نيز در عصر ظهور كه منافات بـا سـنن الهـى داشـته  تحقق نمى

باشد، محقق نخواهد شد و سنت الهى بر اين قرار گرفته است كه امور عـالم از مجـرای 

 - 125: 1388پـور و ديگـران،  حـائری( .طبيعى و علل و اسباب عادی انجـام گيـرد

خداونـد امتنـاع دارد از اينكـه امـور را جـز از راه «: مى فرمايد ×امام صادق) 124

  )183، 1ج : 1370كلينى، . (»اسباب آن فراهم آورد

ای كه نبايـد از آن  معجزات و كرامات انبيا و اوليا نيز جزو سنن الهى است؛ اما نكته

دادن  آنان هميشـه مـأمور بـه انجـام. ور خوارق عادت استغفلت كرد، جايگاه اين ام

گری ـ آن هم به اذن الهـى ـ  اند؛ بلكه در شرايط خاصى برای روشن نبوده چنين اموری

با توجه به آيات و روايات و سيرۀ عملى انبيا و اوليـا . اند كرده اقدام به چنين اموری مى

هايشان بر معجزه و خوارق  قق برنامهرسيم كه اصل در اجرای امور و تح به اين نكته مى
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  .عادت نبوده است

  

  عنصر تكليف و مسئوليت انسان) ج

گذارد و بـدون آن تكليـف معنـايى  اختيار انسان است بار تكليف را به دوش او مى

اگر ما همه امور را به غيب حواله دهيم، ديگر مسئوليتى ـ چه در ايجاد . نخواهد داشت

پس از آن ـ نخواهيم داشـت و اصـوالً بـاب كمـال بسـته مقدمات فرج و ظهور و چه 

 &امـام خمينـى. خواهد شد و رسيدن به كمال مفهوم خـود را از دسـت خواهـد داد
شما آقايان اگر توقع داريد كه در يك شب همـۀ امـور بـر طبـق اسـالم و «: فرمايد مى

بشـر چنـين احكام خداوند متعال متحّول شود، يك اشتباه است و در تمام طول تاريخ 

شـاءاّهللاٰ مصـلح كـل ظهـور  ای روی نداده است و نخواهد داد و آن روزی كه ان معجزه

روزه عـالَم اصـالح شـود؛ بلكـه بـا  نمايد، گمان نكنيد كه يك معجـزه بشـود و يـك

موسـوی خمينـى، .(»ها، ستمكاران سركوب و منزوی مى شـوند ها و فداكاری كوشش

  )447، 21ج: 1385

معى بين دو نظرية قبلى و اصول و مبانى قرآنـى و روايـى نگارنده در صدد وجه ج

شناسـى  رو با پذيرش واليت تكوينى برای ائمه معصومين و با قبول جايگاه اين است؛ از

كنـد  ای كه اين اصـل بـر آن پافشـاری مـى گانه معجزات و كرامات و اتّخاذ عناصر سه

ر تكليـف و مسـئوليت عنصر اختيار انسان، عنصر سنن اليتغيّر نظـام هسـتى و عنصـ(

قائل است كه رشد عقلى در جامعة عصر ظهور، امـری مـوهبتى ـ اكتسـابى يـا ) انسان

اعطايى ـ كسبى است؛ بدين معنا كه برای تحقق رشدی فراگير نيمى از ايـن مقولـه بـه 

بـه عبـارت . طلبـد تالش و كوشش انسان بستگى دارد و نيمى از آن امداد غيبى را مى

ای ديگر ملكوتى، پس در زمينۀ كسبى آن به  ن ُملكى است و چهرهديگر يك چهره از آ

ريزی، دقت و سرعت نياز است تا به حّد نصـاب رشـد الزم بـا  تالش، كوشش، برنامه
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توجه به ظرفيت انسان برسيم و در زمينۀ موهبتى و اعطايى نيز بايد كوشـش، ضـميمة 

غيبى تحقق يابد تـا مـدد های امدادهای  شرط وجود سرشار از نياز انسان شود و پيش

به نيمـى از ايـن » رشد عقلى«روايت . و سوی رشد بيشتر بكشاند غيبى ما را به سمت 

 خدا كـه دسـت او 
ّ
جريان كه موهبت الهى است، اشاره دارد و اين جريان به دست ولى

دست خداست، محقق خواهد شد؛ اما قسمتى ديگر از اين جريـان كسـبى و اكتسـابى 

چگـونگى ايـن رشـد  پـردازيم كـه هايى مى ن مقاله به تبيين شاخصدر ادامه اي. است

يافتـه و  فكری و عقالنى را در همان چارچوب موهبتى ـ اكتسابى بـه صـورت توسـعه

  :كنند عميق بيان مى

  

  بازگشت به قرآن ـ1
با توجه به ظرفيت محدوِد عقل گسـيخته از مـدار وحـى و اذعـان بـه ناتمـامى و 

خاسته از اين عقِل غبارآلود، زمينه گـرايش بـه قـوانين الهـى و نبودن قوانين بر عادالنه

كتاب قرآن بيش از پيش مهيا خواهد گشت و با ظهور مفّسر و مبيّن آن و بـا بازگشـت 

آرای مختلف به رأی واحد، گرد و غبار از عقول بشری زدوده خواهد شد و اين چـراغ 

. ای خواهـد پرداخـت هبا هدايت قرآن صامت و قرآن نـاطق بـه پرتوافشـانى گسـترد

يعطف اهلوی بل اهلدی اذا عطفوا اهلدی بل اهلـوی و يعطـف «: فرمايد مى ×اميرالمؤمنين
) 138، 424خطبـه:1377فيض االسـالم، . (»الرأی بل القرآن اذا عطفوا القرآن بل الرأی

انى امام زمان هوا و اميال نفس«: گويد اّهللاٰ سيدمحمود طالقانى مى در ذيل اين خطبه، آيت

گرداند و اين هنگـامى اسـت كـه هـدايت را  كند و به سوی هدايت برمى را محدود مى

سازد، وقتى كه  گرداند و پيرو آن مى اند و رأی را به قرآن برمى كرده محكوم و پيرو هوا

اين جمله كوتاه، كار و برنامۀ اساسى حضـرت قـائم را . اند قرآن را به رأی تفسير كرده

اساس كار او نه متكّى به جنگ اسـت و نـه تهديـد بـه سـرنيزه و قـوانين . كند بيان مى
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كنند و جنگ را به او و يـارانش تحميـل  البته سر راه ايشان موانعى ايجاد مى. (تحميلى

ايـن كـاری . اش از عقول و نفوس بشری است ؛ اما شروع اصالح و سازندگى)كنند مى

. د و نه قـوانين و تعليمـات و علـوم بشـریتواند انجام ده است كه نه قدرت نظامى مى

معلومات و اكتشافات بشری هرچه پيش رود و وسعت يابد، اگر با هدايت و اصـالح و 

ای  رشد عقلى و نفسانى همراه نباشد، به خير و صالح بشريت نخواهد بود؛ بلكه وسـيله

ا سـوزی؛ اّمـ افـروزی و خانمـان نگريم ـ برای هوسبازی و جنـگ كه مى است ـ چنان

مسئله مهمى كه از عهدۀ عمـوم مصـلحين خـارج اسـت و گرهـى كـه دسـت توانـای 

قدرتمندان از گشودن آن ناتوان است، مسئله تنظيم قـوای نفسـانى و هـدايت عقـل و 

اگر قوای بشـری مـوزون گرديـد و هواهـا و . های درونى است ها و عقده گشودن گره

هواهـا بـه رهبـری هـدايت عقـل شهوات خرد را تيره نكرده و بر آن چيره نشد، بلكه 

های طبيعى و علمى در راه خير و سعادت و صلح بـه كـار  محدود گرديد، همۀ سرمايه

افتد و ريشۀ اختالفات و جنگ و اسـتبدادهای فـردی و جمعـى كنـده يـا سسـت  مي

هاسـت، از  گردد و فشار حدود و قوانينى كه همه برای تحديد تجاوزات و سركشـى مى

ها به وسيلۀ هدايت و تنوير عقـل  تحديد هواها و طغيان. شود ته مىاجتماع و فرد برداش

دهد و ايـن  و رشد كافى، نخستين كار و انقالبى است كه شخصيت عالى آينده انجام مى

هـدايت و ) رشد و هدايت كلّى و عمومى برای همۀ بشـر؛ ب) الف: هم دو قسمت دارد

  .تحاكميت مشخص قرآن كه همان حاكميت خدا و مشيّت اوس

روشنى عقول و افكار و آزادی از بنـدهای هواهـا و شـهوات و تمـايالت بـدانجا 

تابد و همـه را هـدايت  آيات قرآن مستقيمًا بر عقول مى ×رسد كه با هدايت مهدی مى

ها، نفوذی در فهم و اجـرای قـرآن و  های افراد و اقوال آن كند؛ ديگر آرا و تشخيص مى

را و اهوا كه افق تابش قرآن را گرفته بـود، از ميـان احكام آن ندارد؛ آن ابرهای تيره آ

شايد اين توّهم برای بعضى پيش آيد كه آيا قدرت هدايت و دعوت ايـن مـرد . رود مى
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بدون نام عمل او را توصيف كرده است، از پيغمبر خدا و ائّمـة  ×الهى كه اميرالمؤمنين

نـد و بـرای هميشـه و ها نتوانسـتند هـدايت كن چه شد كه آن. هدای ديگر بيشتر است

همگان حاكميت قرآن را برقرار سازند؟ جواب اين است كه از يك سـو عقـول عمـوم 

بـاال آمـده  ×های علمى در زمان حضرت مهـدی بشر با تحوالت روزگار و پيشرفت

هـا حالـت آمـادگى در مـردم  است و از سوی ديگر با تجربيات گذشته و سرخوردگى

اّهللاٰ جوادی آملـى نيـز در ذيـل ايـن  آيت) 31 -32: 1344طالقانى، .(ايجاد شده است

ای دارنـد كـه دو ويژگـى  خصـايص ويـژه) عـج(حضرت ولى عصر«: گويد روايت مي

  :محوری او در بيان نورانى اميرمؤمنان در نهج البالغه آمده است

در فضايى كه ديگران هنگام رجوع به محضر قرآن، آرا و افكار : ويژگى علمى) الف

كننـد تـا  تحميل و برابر ميل خود آيات الهى را توجيـه و تفسـير مـىخويش را بر آن 

خواستۀ خويش را از آن استنباط و قرآن را با رأی خود همراه و تفسير كنند، خصيصـۀ 

كند،  علمى ولى عصر و انسان كامل چنان است كه نه تنها رأيش را بر قرآن تحميل نمى

ّد آن را دائرمـدار پـذيرش يـا رّد قـرآن دارد و قبول يا ر بلكه آن را بر قرآن عرضه مى

  .داند مى

هـا،  در حوزۀ عمـل هنگـامى كـه بعضـى هـوای نفـس، عالقـه: ويژگى عملي) ب

كننـد و قـرآن را تـابع  ها، اميال، اغراض و غرايز خويش را بر قرآن تحميل مى خواسته

چـون ظهـور كنـد، ) عـج(دهند وجود مبارك ولى عصر اميال و افعال خويش قرار مى

 -112: 1388جوادی آملـى، . (»دهد و هوا را تابع هدايت يت را رهبر هوا قرار مىهدا

111 (  

مردم را به عمل به كتاب الهـى و  ×در احاديث ديگری نيز آمده است كه حضرت

مجلسـى، (كنـد و برائت از دشمنان دعـوت مـى ×سنت پيامبر و واليت اميرالمؤمنين

 |خــدا و ســنت نبــوی و بــه احيــای كتــاب) 343، 52ج: »الــف«ق، 1404
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علـم بـه «: فرمايد مى ×امام باقر) 424، 138خطبه :1377االسالم،  فيض.(پردازند مى

دواند چنان كه گياه در دل مساعدترين  كتاب خدا و سنت پيامبر در دل مهدی ريشه مى

  )317، 52ج: »الف«ق، 1404مجلسى، .(»كند ها ريشه مى سرزمين

صر بازگشت به قرآن است و قرآن قانون الهى ع) عج(بنابراين عصر ظهور امام زمان

بـا تفسـير قـرآن، موانـع ) حضرت مهدی(در آن دوران، مجری قانون . آيد به شمار مى

موجود بر سر راه رشد عقول نهفته را برطرف خواهد سـاخت و پرتـو عقـول عـالم را 

هـا  عقل )عج(یحضرت مهد تيدر پرتو ارشاد و هدا روشن خواهد كرد؛ بر اين اساس

) عملـى و نظـری(رشد عقلىآثار  ؛همچنينگردد ىو عقول شكوفا م رسد ىكمال مبه زين

در  عيوسـ یدهايـد وواال  یهـا گشاده، همـت یها نهيافكارباز، س ،یبلندنظر از جمله

 تو افكار دون و ناپسند از جامعه رخ ها ینظر تنگ ها، ىنيب و كوتهشود  مىجاديجامعه ا

در  اسـت،عقـل  تيـفعال هيـو علم مواد اوليبه علم نياز دارد آنجاكه رشد عقلاز.بندد ىم

كه  یتا حد چشمگيری خواهد كردعقل، علم هم رشد  يىايرشد و پو یعصر ظهور برا

 يتـاريادگيو  يىنـامـرز دا و است يىعلم و دانا يىعصر ظهور، عصر گسترش و شكوفا

 ،اإلسـالم نيمعـ. (ابـدى يها گسـترش مـ تك انسان سراپرده منازل و اعمال وجود تك

1384:288 - 287(  

َّ إِنَّ تُْؤتَـْوَن احْلِْكَمـَة يِف « :فرمود ×امام محمد باقر  َزَمانِـِه َحـ
َ
ـ يِف بَيِْتَهـا  ةَ الَْمـْرأ ِ حَكَْق

ِ َيَعاىَل َو ُسنَّ  ِ  هِ بِِكتَاِب ابَّ به شما حكمت خواهنـد ) یحضرت مهد(زمان او  در: رَُسوِل ابَّ

. »قضاوت خواهد كرد |امبرشياش به كتاب خدا و سنت پ خانهكه زن در  چنان ؛داد

 27حـرف اسـت و  27و دانـش  علم« :فرمود ×صادق امام) 1363:239، لنعمانيا(

نبـود و  شيحرف بـ 2مردم آوردند،  یبرا ىاله امبرانيتمام آنچه پ. شعبه و شاخه دارد

حـرف  25 ،امكنديكه قائم ما ق ىاما هنگام ؛اند حرف را نشناخته 2مردم تاكنون جز آن 

بـه  گـررايحرف د 2و  سازد ىمردم منتشر م انيرا آشكار و در م گريو شاخه و شعبه د
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، 2ج ق،1409 ،یراونـد. (»شـودحـرف كامـل و منتشـر  27تـا  كنـد ىمـ مهيآن ضم

  ).841ص

  

  هدايت قرآن به رشد ـ2
يهـدی إلـى «: فرمايـد خداوند مـى. كند قرآن كتاب رشد است و به رشد هدايت مى

طبق حديث ثقلين عترت همتاي قرآن است؛ پس هرآنچـه در قـرآن ) 2: جن. (»الرشد

كننده  اگر قرآن نور، برهان، شفا، هدايت. نيز آن را دارا هستند ×وجود دارد، اهل بيت

در . انـد نيـز همـين گونـه ×است، اهـل بيـت... به استوارترين آيين، هادی به رشد و

) 423:»الـف«ق، 1425عاملى كفعمى، . (»و أمركم رشد«: انيمخو زيارت جامعۀ كبيره مى

رشدآفرين است يا در همين زيارت يكى از اوصاف ايشان  ×بدين معنا كه فرمان ائمه

انـد  طور كـه علمـای علـم كـالم گفتـه همان. بيان شده است) 419همان، ص(راشدون

» إرائة الطريق«تعبير به دادن راه است كه از آن  گاهى نشان) الف: هدايت دو گونه است

إيصـال إلـى «گاهى رساندن به مقصـود و مطلـوب اسـت كـه از آن بـه ) ب. شود مى

هدايت قـرآن بـه رشـد از ) 130 - 131: 1386سبحانى، . (»شود تعبير مى» المطلوب

با اين فرض رشد امری اكتسابى خواهد بـود و هـدايت امـام . دادن راه است باب نشان

ويژه رشد عقالنى ـ در جامعة عصر ظهور از بـاب رسـاندن بـه  به رشد ـ به) عج(زمان

هر كجا نامي از امامت بـرده شـده «: گويد عالمه طباطبايي مي. مقصود و مطلوب است

است، هدايت هم به عنوان تفسير به دنبال آن ذكر گرديده است؛ لذا امامـت بـا هـدايت 

جنبـة ملكـوتي  پيوند و مصاحبت دارد و امـام آن شـخص هـادي اسـت كـه از نظـر

كند و مقام امامت يك نوع واليت بر اعمال مردم است از  ها را رهبري مي موجودات، آن

باشد و هدايت امام به معنای رساندن به مقصد است، نـه  نظر باطن كه توأم با هدايت مي

تنها راهنمايي و ارائه طريق كه كار پيغمبران و رسوالن بلكه عموم مؤمناني است كـه از 
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، 1ج: 1363طباطبـايى، .(»كننـد عظه و نصيحت مردم را به سوي خدا دعوت ميراه مو

375- 374(  

  

    بازگشت به فطرت - 3
منظور ما از فطرت، سرشت ويژه و آفرينش خاص الهـى اسـت كـه اوالً مقتضـای 

هـا  آفرينش انسان است و اكتسابى نيست، ثانيًا در عموم افراد وجود دارد و همۀ انسان

 .پذيرد پذير نيست؛ گرچه شّدت و ضعف را مى د، ثالثًا تبديل و تحويلاز آن برخوردارن

از مجموع رواياتى كه مختصات جامعۀ مهـدوی را بـازگو ) 24: 1384جوادی آملى، (

توان نتيجه گرفت كه عصر ظهور بازگشت دوباره به فطرت الهى اسـت و بـا  كنند مى مى

بازگشـت بـه . عت خواهد يافتچنين بازگشتى فرايند رشد انسان در مسير توسعه سر

در  ×حضـرت مهـدی.گردانـد فطرت، عقل انسان را از مدار َوهم به مداِر فهم باز مى

يكـى از اهـداف انبيـا  ×به فرموده حضرت اميـر. كند راستای اهداف انبيا حركت مى

يكـى از ) 1خطبـه : 1377االسالم،  فيض.(»ليستأدوهم ميثاق فطرته«: چنين بوده است

اين است كه پيمان فطرت بشر را از ايشان مطالبه كنند و گـرد و غبارهـای اهداف انبيا 

نشسته روی اين فطرت پاك را بزدايند تا انسان حقيقـت را بـه يـاد آورد و متـذكّر آن 

 . شود

هم با كار علمى و هم بـا  ـپس از ظهور، در راستای اهداف انبيا  ×حضرت مهدی

انسـان تـا زنـده . را شكوفا خواهند كرد های عقلى و فطری انسان گنجينه-كار عملى 

طلـب موجـود در نهـاد  است، تكاليفى برعهده دارد و شهوت و غضب نيز قوای افـزون

پوشـى روی كتـاب فطـرت  اگر اين قوا بر قّوة عاقله انسان غلبه كنند، با پرده. اند انسان

اين امر برخالف فطـرت اسـت و مـذمت . دهند انسان، او را به جانب طبيعت سوق مى

قرآن در بيش از پنجاه مورد از انسان به خاطر صـفاتى ماننـد هلـوع، جـزوع، منـوع، 
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جـوادی آملـى، . (نـاظر بـه طبيعـت انسـان اسـت... قطور، ظلوم، جهـول، عجـول و

1387:27(  

بـرای انسـان ) غبارگرفتن كتاب فطرت(نيز اين خطر  ×در زمان ظهور امام عصر

ها را بـه سـوی فطـرت  های علمى و عملى انسان با برنامه ×د دارد و امام مهدیوجو

علم و معرفت در عقل نظـری و تزكيـه «: گويد اّهللاٰ جوادی آملى مى آيت. كند دعوت مى

باشند و در مقابل عقل نظری، جهل نظری و علمـى  در عقل عملى شكوفاگر فطرت مى

جـوادی آملـى، . (»يى فطـرت اسـتو در مقابل عقل عملى، جهل عملى مانع شـكوفا

1384 :391 (  

اند كه يكـى از آنهـا حضـور  بعضى از نويسندگان برای ظهور، سه حضور بر شمرده

كنـد و زمينـة  ها نفوذ مـى در خردها و فطرت ×حكومت و تعاليم مهدی. فطری است

رسيدن به خدمت امـام ) 1382:329حكيمى، . (آورد شكوفايى نهايي آنها را فراهم مى

ها پاك  رك زمان ظهور آن حضرت نوعى فرج شخصى است كه انسان را از آلودگىو د

سـاز  رساند كـه ايـن گشـايش زمينـه و به كماالت فطری و درجات واالی انسانى مى

. گـردد شناخت مقام نورانيّت امام كه چيزی جز مقـام واليـت الهـى نيسـت، نيـز مـى

جانبـه  راز تكامل و رشد همه بعضى از محققين رمز و) 72- 73: 1387پرور،  سعادت(

ميربـاقری، . (انـد های انسان با فطرت جهـان دانسـته در عصر ظهور را هماهنگى اراده

گـردد و كـامًال مهيـا و  بشر در اين عصر به فطرت اوليه خود باز مى) 64 - 76: 1383

ها  در مسير فطرت، افق. شود های مهدوی مى آماده دريافت انوار هدايت الهى و موهبت

های جديدی بر روی بشر باز خواهد شد و بسترهای تعالى و تكامـل بـيش از  روزنه و

تـرين  در دوران ظهور، بشر در سايه فطرت، نزديـك. هميشه برای او فراهم خواهد بود

اَس َعلَْيَهـا«حالت به مبدأ هسـتى را خواهـد داشـت؛ چراكـه  يِت َفَطـَر اجَـّ ِ الَـّ . »فِْطـَرَة ابَّ

  )30:روم(
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  گيری  نتيجه
فـردی  بـه  هـای منحصـر  بر اساس روايات، عصر ظهور دارای مختصات و ويژگى

در خصوص علت توانمندی و دانايى . است از آن جمله رشد عقلى و توانايى بشر است

در فرهنگ دينـى . های متعددی طرح و بررسى شد بشر در عصر ظهور، آرا و استدالل

هـا در هـر  خداوند متعال با توجه به ظرفيت انسانتواند مدرسه رشد باشد و  ما دنيا مى

نمونة . عصری وسايل رشد را ـ چه از درون و چه از بيرون ـ برای آنها مهيّا كرده است

رونـد رشـد . بارز درونى آن عقل است و نمونه بارز بيرونـى آن انبيـا و اوليـا هسـتند

اسـت، بـه مدينـة ها همان گونه كه در قرآن و فرهنگ جـامع روايـى مـا آمـده  انسان

انسان از طريـق پيمـودن مـدار ايـن . ای به نام جامعه مهدوی منتهى خواهد شد فاضله

يكى از خصوصيات مهـم آن جامعـه رشـد . شود جامعه با منظومه هستى هماهنگ مى

دهـد كـه چگـونگى رشـد  در اين باره روايتى وجود دارد كه نشان مى. عقلى آن است

خصـوص  توانيم همـه امـور بـه فتاد؛ اما به دو دليل نمىعقالنى با اعجاز اتفاق خواهد ا

  :رشد عقلى را موكل به اعجاز صرف بدانيم

  .چنين امری با ساختار عالم هستى و نظام تربيتى آن سازگار نيست. 1

عنصر اختيار انسـان، عنصـر (اين مسأله با جايگاه اعجاز و عناصر زيرمجموعة آن . 2

  .هماهنگى ندارد) ر تكليف و مسئوليت انسانسنن تغييرناپذير نظام هستى و عنص

) عج(العاده پس از ظهور امام زمان از طرف ديگر، رواياتى درباره وقوع امور خارق

هـای  دهد شـرايط و مناسـبات آن دوره، ويژگـى اين روايات نشان مى. در دست است

لـذا  هـا نيـز از سـنن الهـى هسـتند؛ اطالعيم و آن ويژگى خاصى دارد كه ما از آنها بى

توانيم چگونگى رشد عقالنى را صرفًا در دايرة سير طبيعى بنگريم؛ پس با توجه به  نمى

  دانيم آنچه در اين مقاله بيان كرديم، چگونگى رشد عقالنى را موهبتى ـ اكتسابى مى
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