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رویکرد متکلمان اسالمی به عقل در نظریه های کالمی
هرمز اسدی کوه باد

1

چکیده
متفکران اسالمی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسـالم در تفسـیر متـون اسـالمی

ونحوه ی اسـتنبا و بهـره گیـری از آن متـون مقـدس درهسـتی شناسـی و اصـول عقیـدتی
وبکارگیری آنها در دستورالعمل وراه و روش مسلمانی (فقه) ،دیدگاههای گوناگونی ارایـه
داده ند ،از این رو جهت گیری های مختلف ،پدید آمده ومنشاء مکاتـ گونـاگون کالمـی
وفقهی شده است؛برخی به ظواهر متون بدون هر گونه تاویل وتفسیر عمل کرده و با هرگونه
خرد ورزی ودخالت عقل در این عرصه مخالفت نمودند وگروهی دیگر ،برای عقل اهمیـت
فراوانی قایل شده وآیات و روایات را ازایـن رهگـرر تاویـل وتفسـیر نمودنـد؛ کـه درنتیجـه
موج

پیدایش نحله های کالمی متعدد،چون؛عدلیه  ،اشاعره و ماتریدیه وظاهریه و....شـده

است واز سوی دیگر همین طرز تفکر در عرصه فقه ومبـانی اسـتنبا مـو ر افتـاده و مکاتـ
فقهی گوناگونی چون  ،اصـحا رای  ،حدیث،وظاهریـه و ....را در اهـل سـنت و روشـهای
اصولی واخباری را در شیعه امامیه پدید آورده است،این پژوهش به روش تحلیلی وتوصیفی
و با تطبیق آراء گوناگون متفکران این مکات بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه اسـت کـه گرچـه
همهی اندیشمندان اسالمی درتحقیقات و مطالعات کالمی وفقهی اهداف واصول مشـتر
داشته اند  ،ولی رویکرد آنان به عقل درمواجهه با نصوص ،موج

تعدد روشها ونگـرشهـا،

در عرصه های نظری و عملی شده است.
واژگان کلیدی

شیعه ،اشاعره ،معتزله ،ماتریدیه ،عقل ،فقه ،کالم.
 .1گروه فقه ومبانی حقوق اسالمی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسالمی،رامهرمز ،ایران.

Email: Asadi.koohbad@gmail.com

تاریخ دریافت1399/6/5 :
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طرح مسأله

منشاء نشو ونمـای فرهنـگ وتمـدن اسـالمی؛ قـرآن کـریم و سـنت بـوده اسـت ،کـه
درهمــهی ابعــاد زنــدگی فــردی و اجتمــاعی  ،ماخــر و مصــدر احکــام وقواعــدومقررات
گوناگون بوده است ،متفکران اسالمی با پایبندی به این منابع ومتون مقـدس،در شـیوه هـای
بهــره گیــری ازایــن مبــانی وتفســیر و تاویــل آنهادچــاراختالف شــده و برپایــه ی نــوع نگــاه
ومعیارهای مختار خود  ،برداشت وتفسیری خاص داشته ومکتبی رادر عرصه هـای نظـری و
عملی بنیان نهاده اند ،وا کاوی این موضوع ازآن جهت الزم به نظر می آید که عالوه بر پی
بردن به روش های خاص هر مکت
مکاتـ

،با یافتن اصول مشتر

و وحدت منبع و غایت همه ی

اسـالمی زمینـه ای بـرای وحـدت ویکپـارچگی درعرصـه جهـان بینـی و تقنـین در

ممالک اسالمی می شود ،گرچه از قرون اولیه ی شکل گیری فرهنـگ و تمـدن اسـالمی ،
دانشمندان مسلمان در این مقوله تحقیقات گسترده و مهمی انجام داده اندو به تحلیـل،تطبیق
ومقارنه فرقه هاو مکات

گونا گون کالمـی وفقهـی پرداختـه اند،آنگونـه کـه نـوبختی فـرق

الشیعه ،بغدادی الفرق بـین الفـرق  ،شهرسـتانی الملـل والنحـل  ،ابوالحسـن اشـعری مقـاالت
االسالمیین واختالف المصلین و .....ودر فقه نیز کت

فقه مقـارن و تطبیقـی متعـددی نوشـته

شده است ازجمله کتا وزین شیخ طوسـی – الخـالف – درتطبیـق نطریـات گونـاگون در
مراه

اسالمی به رشته ی تحریر درآمده است ،ولی این تحقیـق بـه نـوع نگـرش و حـدود

کاربرد عقل از دیدگاه مکات
اسالمی اصول مشتر

کالمی و فقهی پرداختـه اسـت ،واز آنجـا کـه همـه ی فـرق

و باورهای واحد دارند  ،پرداختن بـه مبـانی ای کـه منشـاء اخـتالف

نطری است مهم به نظر آید  ،از این رو در این مقاله به نوع نگرش مکات

فکـری و مـرهبی

درون دینی اسالم به عقل و نحوه ی بکارگیری آن در جنبه های عملی ونظری توجه شـده
است؛ تا شاید با یافتن علل وعوامل برخوردهای گوناگون با این موضوع راههای بهـره وری
ازایــن نهــاد هــم در عرصــه هــای اجتمــاعی  ،اقتصــادی  ،فرهنگــی و سیاســی در راســتای
پاسخگویی به رویدادهای نو به نو روزگاران تبیین و هم در دفع شبهات نظـری مـو ر واقـع
گردد .همانگونه که گفته شـد دانشـمندان بـزرس اسـالمی در بـاره وجـوه اخـتالف نظـری
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وعملی برداشت های گوناگون از متون ونصوص ونهایتا گزینش ها ملل ونحل مختلف آ ار
قبل توجهی بر جای گراشته اند ،ولی این پژوهش تنهـا رویکـرد مـراه

وفـرق اسـالمی را

مورد گفتگو قرار داده است.
دیدگاه اهل حدیث در باره عقل

پس از شکل گیری جامعه اسـالمی بـر اسـاس متـون مقـدس  ،متفکـران مسـلمان در
مواجهه با آن ها دو روش گوناگون درپیش گرفتند  ،گروهی با تمسک به ظاهر نصوص از
هرگونه بکارگیری عقل در تفسیر و استنبا و تاویل آنهـا مخالفـت کـرده  ،وبرخـی دیگـر
برای آن نقش مهم وکلیدی قایل بودند ،که این امـر موجـ

پیـدایش دو جریـان فکـری

اهل حدیث و اهل رای گردید ،این نگـرش و برداشـت هـم در تفسـیر عـالم وآدم  ،مبـداء
ومعـاد و صـفات باریتعـالی مـو ر واقـع شــدو هـم در مبـانی اسـتنبا وآیـین و دســتورالعمل
مسلمانی(فقه)  .یکی ازنحله هایی که باشـعار صـیانت از نصـوص  ،دربرابـر عقلگرایـان بـه
جدال جدی پرداخت ،جریان اهل حدیث بود ،آنان تنها به ظواهر قرآن کریم تکیـه کـرده
و ورود عقل را در عرصه های گوناگون دینی به طور مطلق انکار می کردند وبدون تاویل
و تفسیر ،بـه ظـاهر آیـات عمـل نمـوده و از هرگونـه تحلیـل عقالنـی اجتنـا مـی کردنـد؛
باورهایی که می توانست در تفکر و اخالق و عملکـرد نهـاد هـا وسـازمان هـای جامعـه ی
نوبنیاد اسالمی  ،تا یرگرار باشد ،کما اینکه تـا یرات منفـی آن در ابعـاد اجتمـاعی وسیاسـی
درتاریخ سیاسی اسالم وجهت گیری های برخـی ازحاکمـان امـوی و عباسـی مشـهودبوده
است.
ابوالحسن اشعری (  324هـ ) در باره این مکت

فکری می گوید:

اینان هر چه درباره خدا گویند  ،از قرآن و روایت پیامبر (ص) گرفته اند و بیش از آن
چیزی نگویند (،اشعری ،1362،ص ، )110آنان قائل به قضاءجبری وقدرحتمی بوده و گفتـه
اند هر چه از بدی و نیکی بر روی زمین است  ،بـه مشـیت خـدا اسـت .هـیپ کـس پـیش از
آنکه فعل خدا صورت گیرد  ،کاری از پیش نتواند بـرد  ،توانـایی آدمیـان خـار از دانـایی
خدا نی ست و کاری را که علم خدا انجـام آن را مصـلحت ندانـد صـورت نگیـرد  ،بـدیهای
بنــدگان را هــم او آفریــده و اعمــال بنــدگان رااوآفریــده اســت  (.اشــعری  ، 1362 ،ص
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،)1362عالوه برآن درباره ی « عـرش » و رویـت حـق تعـالی نیـز نظریـه هـای ظاهرگرایانـه
ومبتنی بر عقیده ی تاویل ناپریری متون ونصوص ارایه داده اند؛اصـحا حـدیث کـه اهـل
حجاز از پیروان مالک ابن انس بودند  (.شهرستانی  ،بی تا ،ص، )20 ،تنها بر ظواهر قـرآن و
حدیث تکیه می کردند و عقل را به طـور مطلـق انکـار مـی نمودنـد (.برنجکـار،1378 ،ص
،)121آنان باهر گونه خردورزی در مباحث نظری و عملی مخالف بـوده و بـه ظـواهر متـون
اسالمی بی هیپ تاویل و تفسیری عمل می کردند ،یاران مالک بـن انـس و اصـحا محمـد
بن ادریس الشافعی  ،و اصحا سفیان وری و اصحا احمد بن حنبل و اصـحا داود بـن
علی بن محمد اصفهانی از اهل حـدیث بـه شـمار آینـد ،ازان رو اهـل حـدیث گوینـد کـه
همگی اهتمام ایشان به حاصل کردن احادیث و نقل نمـودن آن اسـت و بنـای احکـام را بـر
نصوص دارند و به قیاس جلی و خفی رجوع نکنند تا وقتی که بر *ا ری* و خبری*قدرت
داشته باشند،آنگونه که مالک ابن انس در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ی آیـه « الـرحمن علـی
العَرش استوی »( طه  ،)5/می گوید  « :االستواء معلوم و الکیف مجهول و االیمان به واجـ
والسوال عنه بدعة » (اشعری،1362 ،ص.)110اهل حدیث یک جریان فقهی و اجتهادی بـود
و شیوه فقهی خویش را در عقاید به کار می گرفتند و آنها را تنها از ظواهر قرآن و احادیـث
اخر می کردند  .آنان نه تنها عقل را به عنوان یک منبع مسـتقل بـرای اسـتنبا عقایـد قبـول
نداشتند  ،بلکه مخالف هر گونه بحث عقلی در بـاره ی احادیـث اعتقـادی بودنـد  ،و بـا هـر
گونه اندیشه ورزی در حوزه ی دین مخالفت می ورزیدند و علم کالم راازاساس انکار مـی
کردند؛ معروفترین چهره ی این گروه احمد بن حنبل است که آرای او در عقایـد  ،بـیش از
دیگران در میان اهل سنت نفوذ و تأ یر داشته است .آنان برای انسان در هـیپ فعلـی از افعـال
خود اختیاری قائل نیستند (اشعری  ،1362 ،ص .)123
درباره ی اصول عقاید اهل حدیث  ،از همان قرن سوم  ،کتا ها و رساله هایی نوشـته
شده است که در آن ها ،رئوس عقاید متکی به ظواهر قرآن و حدیث ،نگارش یافتـه اسـت،
که با بررسی ظواهر متون دینی دیده می شود که عالوه بر مردود دانسـتن ایـن اندیشـه هـااز
نظر عقل ،با آیات قرآنی نیز سازگار نیستند ،اندیشه های مکت

اهل حدیث ،آ ار و عواقـ

ویرانگری برای اسالم و مسلمین و اهداف عالیه ای که شریعت اسالمی برای بشریت در نظر
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گرفته بود،درپی داشت،وراه خـرد ورزی رادر عرصـه هـای تيوریـک وعرصـه هـای عملـی
اجتهادی ،مسدود کرد واین تفکر برای استمرار حکومتهـای جـور ،پشـتیبانی عقیـدتی قـوی
بود،آنگونه که با تمسک به قضاء الهی و جبر حتمی دانستن حوادث  ،چه ناشایسـتهایی را
که مرتک

نشدند ،و نامردمی ها و ستم ها و بی لیاقتی های خود رادراداره ی امـور منتسـ

به خواست وارده ی حق تعالی دانسته و حکومت خود را معلول تقدیر معرفی مـی کردنـد ،
امادیری نپایید که این وضعیت فکری  ،دانشمندان مسلمان را بر آن داشت که با ایـن عقیـده
ی مخر

مخالفت کرده ،آنگونه که برخی سعی بر عقالنی کردن و برخی تالش در مقابله

با آن را مورد اهتمام قرار دادند؛یکی از کسانی که در این زمینه اقدامات مـو ری انجـام داد
،ابوالحسن اشعری بود  ،که با اعتقاد به آن مبانی شـیوه اصـالح آنهـا را درپـیش گرفـت ،بـا
توجه به سیر تحول وتطور موضـعگیری هـای کالمـی وی و تبـدل رای از مبـانی عقلگرایـی
محض اعتزالی به نقل گرایی و سپس نقل گرایی میانه ،اقداماتی در ایـن مسـیر انجـام داد؛ او
که در ابتداء شاگرد و پیرو مکت اعتـزال بـود ،بـا روی آوری بـه نحلـه ی اهـل حـدیث در
صدد تعقلی نمودن آموزه های آنان برآمد.
بنا به گفته ی سیوطی پیروان حدیث که اکثریت اهل سنت را در قرون نخست تشکیل
می دادند در بسیاری از اصول با هم اختالف داشتند واین احمد بن حنبل بود کـه بـه عنـوان
یک فرد شاخص از آنان در قرن سوم  ،در پرتو تایید حکومت ها  ،توانسـت  ،اصـولی را بـه
عنــوان عقایــد اهــل ســنت پــی ریــزی کنــد کــه از آن بــه بعــد تــروید گردیــد (.ســبحانی
،1383،ص)276؛امویان از عقیده جبر حمایت کرده وزیادابن ابیـه اولـین امـوی بـود کـه در
سال چهل وپند هجری درخطبه ای حکومت امویان را مشیت الهـی دانسـت و حکمرانـی و
عملکرد آنان را به اراده ی خداامعرفی کـرد (.طبری،بـی تـا،ص،)22ولـی دیـری نپاییـد کـه
اندیشه های مخالف عقل و آموزه هـای قرآنـی بـه دسـت دانشـمندان  ،اصـالح و تفکـرات
تجسیمی  ،تشبیهی و جبری که مفاسد نظری وعملی زیادی برای مسلمانان داشـت از صـحنه
فرهنگ جامعه رخت بر بست  ،که این بـار نـه بـه دسـت طالیـه داران عقـل گرایـی  ،بلکـه
توسط ابوالحسن اشعری که عمری در مکت

عقل گرای اعتزالی شـاگردی کـرده بـود و بـا

رویگردانی از آن در سال  305ق.گرایش خود را به مکتـ

حنابلـه آشـکارا اعـالم کرد؛بـه
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طور مسـلم فـردی کـه چـهل سـال باخرد سروکار داشته و در آغوش منطق و برهان بـزرس
شده است نمی تواندعقایداحمدرادر بست بپریرد  ،طبعاً باید در آن تعدیلی پدیـد آورد،وی
درابتداء تمامی اصول اهل حدیث را پریرفت ولی در کتـ

بعـدی خـود بـا بهـره گیـری از

دالئل عقلی در ا بات عقایداهل حدیث بهره گرفته و از عقایدی چون «تجسـیم» و«تشـبیه» و
«جهت داشتن خدا» بکاهد  ،به گونه ای که هم اهل حدیث و هم اهل فهم و خرد را راضـی
سازد؛ گر چه تالش اودردوره حیاتش مو ر نیفتاداما آ ار و نوشته های او تا یر فراوان داشـته
ودرآغاز قرن پنجم شخصیت های کالمی بزرگی به مکتـ

او پیوسـتند و مـنهد او را زنـده

کردند و از آغاز قرن پنجم که خورشیدامامت احمد به تدرید غرو کرد ،سـتاره ی اقبـال
ابوالحسن اشعری ،درخشید؛گر چه امامت احمد بن حنبل در فروع فقهی به قوت خود بـاقی
ماندولی سلفی گری و تظاهر به اصول تجسـم وتشـبیه بـا انتشـار مـره اشـعری ،بـه دسـت
فراموشی سپرده شدوازطرف دیگر در قرن چهارم ماتریدیه در منطقه خراسان پدید آمد کـه
آنان نیز در قسمتی از عقاید اهل سنت تجدید نظر کردند و با ایـن بیـان اهـل سـنت یـا پیـرو
عقاید اشعری شدند یا ماتریدی(.سبحانی  ،1383 ،ص  ،)279گر چه هر دو نحلـه بـه نـوعی
مبتنی بر عقاید اهل حدیث بودند و نصّ گرایی از اصول اساسـی آنـان بـود ؛امـا عقـل را در
زدودن غبارهایی که از اندیشه های مختلف بر روند عقالنیت اهل سنت نشسته بود ،بـه کـار
گرفته ولی نتوانستند آن اصـول اساسـی کـه از مقاصـد اصـلی شـریعت بـود احیـاء نماینـد ،
همچنان زیر بیرق اهل حدیث در برابر عقل گرایان معتزله مکت

خودرااستمرار دادند .

معتزله در روند تثبیت عقل گرایی

در مقابل اهل حدیث ،معتزله برای عقل اهمیت فراوانی قائل بودند  ،آنچنان که آن را
پیراسته از خطاء و آسی

پنداشته و حتی قسمتی از آیات و روایات را که بر خـالف اندیشـه

های آنان گواهی می داد به گونه ای تاویل می کردند که مویـد مبـانی مختـار آنـان باشـد ،
جنگ و ستیز میان این دو گروه بر پا بود،گاهی پیـروزی بـا پیـروان حـدیث و گـاهی از آن
طرفداران عقل و خرد بود  ،و در حقیقت شاخص پیروزی آنـان خواسـته هـای حکومتهـای
اموی و عباسی بود که هر کدام به هر طرف میل می کرد  ،کفه آن طرف سنگین تر می شد
مثالً تا آغاز حکومت مامون ( 195هـ) قدرت در دست اهل حدیث بود ،زیرا مهدی عباسـی
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و پس از او هارون  ،به شدت از آنان دفاع می کردند و سر انجام اهل منطق و کالم محـدود
شدند  ،در حالی کـه در دوران حکومـت مـامون و پـس از وی تـا آغـاز حکومـت متوکـل
عباسی درخشش و پیروزی از آنِ «معتزله» بـود  ،تـا آنجـا کـه عقایـد آنـان  ،عقیـده رسـمی
حکومت عباسی به شمار می آمد  ،و مخالفان  ،تحت پیگرد قانونی قرار می گرفتند و احمد
بن حنبل که رئیس اهل حدیث بود  ،به خاطر سر پیچی از عقیده معتزلـه و اصـرار بـر قـدیم
بودن قرآن  ،زندانی و تنبیه شد  .ولی از روزی کـه متوکـل عباسـی زمـام امـور را بـه دسـت
گرفت  ،افول خورشید معتزله آغاز گردید و اهل حدیث وارد صحنه شده و کم کـم دوران
انزواء و محدودیت معتزله و مصادره اموال برخی از آنان که مصدر حکومـت بودنـد ،آغـاز
گردید و احمد بن حنبل (  241هـ )در میان اهل حدیث به عنوان پیشوای عقیدتی بر گزیـده
شد (.سبحانی،1383 ،ص، (12درباره ی وجه تسمیه و سیر تاریخی نشو و نمای ایـن مکتـ
عقــل گــرا ،مولفــان تــاریخ ملــل و نحــل( شهرســتانی ،بــی تــا،ص ، )48و فــرق (بغــدادی ،
،1367ص)41؛ تيوری هایی ارائه داده انـد ( ،شـیخ مفیـد، 1372 ،ص، )3کـه درجـای خـود
شایان ذکر است؛ اغل

حکام با اندیشه های خرد گرایانه آنان بیمنا

بوده وبـه مخالفـت ،

آزار  ،شکنجه و قتل آنان مبادرت ورزیدنـد؛روش معتزلـه اصـالت دادن بـه عقـل حتـی در
منقوالت بود تا بدان حد که حتی نصوص دینی را در صورت پریرش عقالنی قبول داشـته ،
و نصوص را ارشاد به حکـم عقـل و همـه ی واجبـات را معقـول دانسـته و عقـل را توانـا در
در

حسن وقبح همه کارها می دانستند( .شهرستانی  ،بی تا،ص  .)42آنان متّفق القـول انـد

که پیش از وارد شدن سمع و حکم شرع  ،شکر نعمت واج
و قبیح واج

است به عقل و دانسـتن نیکـو

است به عقل( .شهرستانی ،بی تا ،ص)68و حسن قبح را عقلی و ذاتـی دانسـته

؛(شهرستانی ،بی تـا )75،و انسـان را مختـار مـی دانند،نـه بازیچـه دسـت تقدیر(مقدسـی ،بـی
تا،ص )225و به همین جهت است که حکام وقت به جزء قلیلی از آنان  ،اندیشه هـای عقـل
گرایانه ی معتزله را بر نمی تابند و آنان را مورد آزار و اذیت  ،تعقی
می دهند .زیرابر مبنای اصول بنیادین اهل حدیث که مکت

 ،تهدیـد و قتـل قـرار

مختـار و مـورد حمایـت حکـام

بود؛تازیانه های ستم امیران ( اصفهانی 1285،ه،ص )90واکل مال مومنان توسط آنـان را ،نـه
جنایت ،که مشیّت( ابن قتیبـه 1353 ،ه،ص  )190مـی دانسـتند و قـدرت خـود را منتسـ

بـه
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اراده ی حقّ تعالی دانسته(مبرد1962 ،م،ص ، )1962که بنـابر مـره جبـر  ،مومنـان بـرای
تقرّ و اداء تکالیف عبودیت  ،باید رضا به « داده » بدهند و از چهره گره بگشایند 1و تسلیم
خواست حکمرانان باشند؛ که با شیوع وسیطره ی این اندیشه ،عواق

خطرناکی برای تفکـر

اسالمی ترسیم شده است ،از این رو دراین وضعیت ،رسول باطنی ،با هیمنه ربانی خود  ،بـه
مید ان می آید تا غبارهای دنیا گرایانـه را از رخسـار دلربـای شـریعت بزدایـد ،بـدین جهـت
معبد جُهنی با نقد جبرگرایی سیاسی ،و محکومیت اندیشه راید زمان مبنـی بـر مشـیّت الهـی
دانستن حکومتها ،شکنجه و قتل را تحمل کـرده و سـرود عقـل  ،حرّیـت و عـدالت را کـه
امامان معصوم علیهم السالم وشیعیان آنان به جرم نواختن آن  ،شهادت و تعقیـ

و شـکنجه

و تقیه را برای آنان به ارمغان آورده است ؛ این بار از زبان این اختیـار گـرای عقـل پـرور از
دنیای اهل سنت سر داده شد  ،و مرک

چو بینی که سالها در انتظار او بود با ساخت و سـاز

عبدالملک مروان به جرم اندیشـه ی اختیـار گرایانـه اش ،او را ،تـا خاکسـتان مشـایعت مـی
نماید؛غیالن دمشقی نیز به همین سر نوشت گرفتار آمد  ،او که در سفر معبد جهنی به دمشق
اعتقاد به تقدیر را از او گرفت ( .ابن مرتضی ،1961،ص)25و بنا به انسان شناسی خود مبنـی
بر اختیار و آزادی انسان؛ به مظالم امویان به انتقـادواعترا

پرداخـت کـه الجـرم بـه جـرم

اندیشــه (ابــن قتیبــه1353 ،ه،ص )268بــه اســتقبال مــرس رفــت( .عبــدالجبار القاضــی ،بــی
تا،صص. )268-40
معتزله ،تفکرات معبد و غیالن را گرفت و بـا اعتـزال واصـل بـن عطـاءاز درس حسـن
بصری ،ودرروند توسعه ی آن ،مکت

جدیـد و گسـترده تـری ایجـاد نمودنـد کـه در سـیر

تفکرات اسالمی وپالودن خرافات و اندیشه های انحرافی تاحدودی ،نقش قابل توجهی ایفا
نماید؛آنگونــه کــه در رونــد عقالنیــت تکــوین اندیشــه اســالمی  ،و مقابلــه بــا اندیشــه هــای
واپسگرایانه جبری با توجه بـه بنیادهـای محکمـی کـه امامیـه در او خفقـان امـوی بـا تقیـه
ساخته بود  ،تأ یر فراوانی بر جای نهاد و حرکتی عقالنـی مقتـبس از اندیشـه هـای شـیعی در
دوران ستم اموی به شمار می آمد.

 -1حافظ  :رضا به داده بده و ز جبین گره بگشای

که بر من وتو در اختیار نگشادست
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برپایه ی گزارش های معتبر و مو قی که در تاریخ مرکور است ،سخت گیـری هـایی
که امویان بعد از شهادت امام علـی (ع) در حـق عـدلگرایان عقـل گـرای شـیعی ،روا مـی
داشتند با این که راویان و متکلمان را از سخن گفتن از مولی الموحدین و مکتـ

اصـیل او

باز می داشتند ( .حافظ ابوعثمان1993،م،ص، )292اما این بار ،با نهضتی جدیددر حوزه اهل
سنت سر برآورد و تا حدودی با آن همه تبلیغات وسیع نظام سلطه در پنهـان داشـتن اندیشـه
های شیعی و قتـل و تبعیـد و تهدیـد و شـکنجه ،منادیـان عـدالت و عقـل  ،پیـروان و بنیـان
گراران این مکت

نو بنیاد بـا نظریـه پـردازی هـای کالمـی و مبـارزات عقیـدتی  ،توانسـتند

حقانیت معتقدات شیعی را هم در مقام نظر و هم در عمـل بـروز و ظهـور دهنـد  ،بـه همـین
جهت است که برخی از محققان ،نظریه های غیر واقعی در تأ یر پریری شیعه از معتزله ارائـه
داده اند(مصری احمد امین1952،م،ص ،)267که با اند

تاملی بطالن آنهاآشکار می شود

و آنچه از جهت نظری و اسناد مسلم تاریخی به دست مـی آیـد ایـن اسـت کـه ایـن گـروه،
اصل مره

خود را از خاندان رسالت و اهـل بیـت پیـامبر ص گرفتـه اند(.سـبحانی ،1383،

ص) 35زیرا،آنان به اهل بیت پیامبر (ص) بسیار عالقـه منـد بـوده و بـه همـین جهـت خیّـا ؛
معتزله را شیعیان معتدل می نامد ( .خیا 1959،م،ص)142و بشـر بـن معتمـر ( متـوفی / 210
 ) 825یک مکت

اعتـزال در بغـداد تاسـیس کـرد کـه هواخـواه علویـان بود(،مکـدرموت،

1372ش ،ص )7؛البته با وجود این که آنان در مبنای خود از اصـول عقیـدتی شـیعه پیـروی
کردند (.مکدرموت ،1372،ص)42؛امااختالفاتی داشته اند ؛ با این حـال بنـا بـر آنچـه خیـا
نقل کرده است ،معتزلـه از طرفـدارن بنـی هاشـم و مـولی الموحـدین بـوده انـد( عبـدالجبار
القاضی ،1416،ص ، )1965آنان اصولی بنیان نهادند ،که سیر عقالنیت را به ویـژه در جهـان
تسنن احیاء نموده؛ عقل را معیـار تکلیـف و شـناخت را،ایجـاد کننـده ی مسـولیت دانسـته و
اندیشه را مال

مواخره ،قلمداد کردند واین نوع شناخت را تنها از راه عقـل مـی دانسـتند.

(عبدالجبار القاضی،بی تا،ص.)67
منهیات وحیانی را عقالً قبـیح دانسـته ( ،ابـن متویـه ،1965،ص )235و احکـام عقـل را
احکام شرع قلمـداد کـرده و در اخـتالف منقـول و معقـول  ،عقـل را بـر نقـل تـرجیح داده،
استداللشان این است که صـدور امـور نـامعقول از منبع و حیانی غیر ممکن اسـت(.عبالجبار
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القاضی،بی 1416ق،ص .)401آنان با به رسمیت شناختن عقل درشـناخت و اسـتنبا ،آن را
در زدودن خرافاتی که از روی جهل و نادانی و یا از روی عنـادو دشـمنی در معـارف وارد
شده است بکار گرفتند  .در نظریه پردازی های توحیـد و عـدل و در روش شناسـی عقالنـی
باامامیه نقا مشتر

زیادی وجود دارد ،اما اختالف معرفتی نیز موجود است  .از جملـه در

بحث منزلة بین المنزلتین ،جبر و اختیار و امامت( .مکدرموت،1372،ص)6؛در هـر صـورت
،اگر نبود تا یر پـریری ای نـان از ائمـه هـدی علـیهم السـالم وشـیعیان در برابـر اندیشـه هـای
متحجرانه و جمود فکری طوائف « مجسّمه » « مشبهّه » «،خوار » « ،مرجيه »،با این که همـه
این گروهها کتا و سنت را مدر

اندیشه های خود شـمرده و بـر آن تکیـه جسـته انـد و

مخالفان خود را به مخالفت با کتا و سخنان پیامبر متهم کرده اند (سـبحانی،1383،ص)69
که با تمسک به ظواهر الفاظ  ،تفسیری غیر عقالنی از شریعت ارائه دادند  ،ایـن طـرز تفکـر
درادوار بعدی بعنوان عقیده ی مسلم ومبانی اندیشه ی اسالمی سیطره پیدا می کـرد  ،از ایـن
رو این نهضت های فکری وفرهنگی بـا الهـام از منـابع اصـیل وحـی و بـا اقتبـاس ازامامـان
معصوم س ،از آمیختن به تفاسیر ظاهر گرایانه  ،و متحجرانه مصفا شده  1و نقـش اسـتمرار
نبوت در پوشش امامت در اندیشه ی شیعی متجلی شد ،آنگونه که  ،این مکتـ

عقـل گـرا

که از حوزه های فکری اهل سنت در برابر اندیشه های غیر معقـول اهـل حـدیث  ،جبریـه ،
مجسمه  ،مشبهه بپا خاسته بود  ،خود را مُلْهَـم از آمـوزه هـای و حیـانی آن مفسـران حقیقـی
کتا خدا دانسته اند .به همین جهت ابن ابی الحدید در بخشی که به بیان تاریخچه ی علـوم
اسالمی اختصاص داده است با تالش خاصی ا بات می کند کـه سرچشـمه علـوم اسـالمی ،
علی بن ابی طال

ع است و می گوید  :معتزله دو اصل توحیـد و عـدل را از امیرمومنـان ع

فرا گرفته اسـت آن هـم بـه وسـیله ابوهاشـم و او نیـز از طریـق پـدرش محمـد بـن الحنفیـه.
(سبحانی ،1383صص ،) 37-36ولی ذکر این نکتـه ضـروری بـه نظـر مـی آیـد کـه بـا ایـن
وجود،هر جـاآن حرکتهـای فکـری از مسـیرواقعیت شـریعت وحیـانی عـدول مـی کردنـد ،
مفسّران حقیقی وحی با آموزه های حکیمانه خـود تنـدروی و کنـدروی آنـان را یـاد آوری

 -1نهد البالغه  ،خطبه های 40 ، 36 ، 61 ، 36 ، 60 ، 59 ، 58 :
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کرده و تالش در تصحیح اندیشه های تفریطی و افراطی مـی نمودند؛اندیشـه هـای تفـویض
مدارانه ی مطلق معتزله را در همان راستا تصحیح نموده که معتقدات جبر گرایانه ی مجبـره
را نقد می کردند « : ،ال جبر و ال تفویض بـل امـر بـین االمـرین» .در هـر صـورت بـا وجـود
اختالفاتی که امامیه بـا معتزلـه دارد ولـی در بنیـادی تـرین اصـول مشـتر

هسـتند  ( .سـید

مرتضی ،1325،ص ) 148؛گر چه برخی از محققان معاصـر سـعی بـر آن دارنـد کـه جریـان
معتزله را،تالشی در جهت به حاشیه راندن نقش ائمه هدی علیهم السالم بشناسانند( .جعفری
لنگرودی،1382،ص )70وآن راحرکتی خزنده درجایگزینی عقل وانحـراف اذهـان بـه آن،
جهت نسیان نصوص صادر ه از پاسداران وحی معرفـی کـرده انـد  ،امـا بـا عنـایتی کـه ایـن
مکت

به پایه های بنیادین ارائه شده از ائمه هدی علـیهم السـالم داشـته انـد و نقشـی کـه در

تروید آنها با تفاوتی که در نوع نگـرش بـوده اسـت  .ایـن دیـدگاه بـا نگـاه بـه گزارشـهای
تاریخی مقرون به صحت به نظرنمی رسد .
آنچه غیر قابل انکار است ؛ نقش عمده این مکت

در پیرایش آمـوزه هـای وحیـانی از

اندیشه های ظاهرگرایانه بود .قاعده ی لطف را آنان با هدف آشکاروفق دادن اختیار انسـان
با مشیت الهی ،آن گونه که در بسیاری از آیات قرآن بیان می شود  ،طرح کردند (شیخ ابـو
عمران،1382،ص)329؛ آنان لطف را به همان معنـای شـیعی امامیـه تعریـف کـرده و آن را
تسهیل انتخا فعل شایسته توسط انسان شناسانده اند(.عبد الجبار القاضی ،بـی تـا،ص)193؛
لطف الهی را مستلزم شـناخت تکـالیف عقالنـی دانسـته  ،علـت وجـودی لطـف را تسـهیل
انتخا فعل نیک برای انسان پرهیز گار معرفی کرده ،که او را در اجتنـا فعـل بـد ،یـاری
می کند  .ولی عقل نشان می دهد کـه او بـر افعـال خـود حـاکم اسـت و بـر اسـاس نیّـات و
محرّکات خود تصمیم می گیرد .
چنان که می دانیم  ،عقل است که به او امکان تشخیص فعل شایسته از فعـل ناشایسـت
می دهد ،فاعـل در جهـت مصـلحت خـود کـه آن را نیـک دریافتـه اسـت خواهـان یکـی و
گریزان از دیگری است (.شیخ ابوعمران1382،ش،ص.)336
عالوه بر نظریه لطف که یک قاعـده ی عقلـی کالمـی بـود و در پختگـی آن ،معتزلـه
نقش اساسی داشتند  ،نظریه اختیار انسان و پیوستگی آن نظریه با تيوری قضاء و قدر الهـی و
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حکمت حق تعالی  ،مباحث گسترده ای را در عرصه ی مطالعات نظری پدیـد آورد کـه بـه
پرورش عقالنیت و روند جای سازی عقل در نقش یک منبع مستقل  ،مـو ر افتـاد  ،گـر چـه
معتزله و اصحا عقل برای این امور سختیهای فراوانی را متحمل شدند و بـا مـو گسـترده
مخالفتهای سهمگین و سر سختانه روبرو شدند  ،اما با گرشت زمـان  ،هـم اینـک در جهـان
تسنن  ،متفکرانی در پی احیاء اندیشه هـای خـرد گرایانـه آنـان هسـتند (..شـیخ ابـو عمـران ،
1382ش ،ص. )404
نکته قابل توجه این است که با کمال شگفتی آنان که در مقـام نظریـه پـردازی جانـ
عقل رانگه داشته ،ولی به لوازم باورهای خود مبنـی بـر آزاد اندیشـی و خـرد گرایـی پایبنـد
نبوده و با حربه ی مخلوق بودن کالم خدا ( قرآن ) خلفـاء عباسـی معتقـد بـه مکتـ

خـود

(مأمون  ،معتصم و وا ق ) را وادار کرده تا مخالفان باورهای اعتزالی را مورد شکنجه و آزار
و اذیت قرارداده و بااعمال تجسس و پدید آوردن « محنه »(آزمـایش) بـه بررسـی عقیـده و
اندیشه ی فرهنگیان و صاح

منصبان پرداخته و نظام تفتیش عقاید را پدید آوردند و حتـی

افرادی همانند احمد بن حنبل را به جرم نپریرفتن (حدوث وخلق قرآن ) ،به زندان انداختـه
و تازیانه زدند( .طه حسین،بی تا،ص )234و شایداین حرکت عجی
گرایانه ی معتزله ،نخستین سازمان تفتیش عقاید و تعقی

و معار

با مبانی عقل

،به جرم داشـتن اندیشـه ای مقابـل

قدرت حاکمه در تاریخ اسالم باشد(.پطروشفسکی،بی تا،ص)225
مواضع اشاعره

آنان در پی آن بودند که وضعیتی که معتزله و اهـل حـدیث در حـوزه هـای فکـری و
فرهنگــی در افــرا و تفــریط در اســتفاده از عقــل پدیــد آورده بودنــد را تعــدیل نماینــد .
ابوالحسن اشعری بنیان گرار این نحله که عمری در مکت
این مکت

سران معتزلـه تلمـر کـرده بـود ،

را بنیان نهاد که در روز گار خود نتوانست آن روش را تروید نمایـد  .امـا دیـری

نپایید که پس از وفاتش سراسر عالم تسنن را فرا گرفت و اندیشه او حقیقت شریعت دانسـته
و همگی اهل سنت وجماعت به آن گرویدند.
همانگونه که گفته شد،در برابر تفریطهای اهل حدیث ،در مخالفت با بکارگیری عقـل
 ،نهضت های تا یر گراری در جهان اسالم ظهور کرد  ،یکی از آنان معتزله بود کـه درسـت
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در مقابل اهل حدیث ،به عقل به عنوان منبعی مستقل می نگریست و نهضتهای دیگر ،حالت
تعدیلی داشته و با حرمت نهادن به عقل و اصالت به نقل  ،جان

عقل را نیز تا حدودی نگـه

داشته و در نظریه پردازی های خود اعتبار آن را مراعات می نمودند  .که میتوان بـه اشـاعره
و ماتریدیه اشاره نمود ،که هر دو در برابر دو جریان عقل گرای معتزلـه و نـصّ گـرای اهـل
حدیث قرار گرفتند،که اشعری جان

نصّ را بیشتر گرفته و بر عکس ما تریدیه جان

عقـل

را .
با اوجیگری تفکر معتزله  ،اختالف کالمی در درون ایـن مکتـ

روبـه فزونـی نهـاد و

زیاده روی در به کارگیری عقل ،گوهر و بن مایه ی دین را که ایمان و پرسـتش خداونـد و
تسلیم و تعبّد در مقابل اوست – سست و بی مقدار ساخت ،رشـد عقلگرایـی از یـک سـو و
انحطا و جمود حنابله از سـوی دیگـر  ،علمـای اهـل سـنت را بـه بـازنگری و پیـرایش در
دیدگاههای سنتی فراخوانده  ،ودر حقیقـت سـده ی دوم و سـوم هجـری دوره ی مقاومـت
نصگرایی در برابـر پیشـرفت خـرد بـاوری و بیـرون آمـدن از فشـارها و تنگناهـای جمـود و
تعصّ

است .
با آغاز قرن چهارم جریان نصّ گرایی وارد مرحله تازه ای شد دو شخصیت بزرس از

اهل سنت به طور جداگانه دست به احیاء و باز سـازی اندیشـه دینـی و جـر عناصـری از
کالم معتزله زدند  :ابوالحسن اشعری ( م  320ق ) در بصره و ابومنصـور ماتریـدی(م  333ق
ال بـه معتزلـه نزدیـک شـد و
) در خراسان و ماوراءالنهر  .با این تفـاوت کـه مـا تریـدی کـام ً
اشعری بیشتر به حفظ اصول حنابله در قالبهای جدید پرداخت  ،بـه همـین سـب

اشـعری را

حد واسط میان اهل الحدیث و معتزله دانسته اند و ماتریـدی را حـد واسـط میـان اشـعری و
معتزله  .به این ترتی

در قرن چهارم حلقه های پیوند میان نص گرایی و عقل گرایی تکمیل

شد و نخستین تقری

،ص)209

میان ایـن دو جریـان شـکل گرفـت  (.سـبحانی 1374،

معتزله با عقلی دانستن معارف  ،بکـارگیری عقـل را در آنهـا روا دانسـته و عقـل را قـادر بـر
در

حسن و قبح اشیاء می دانستند و وحی را تایید و ارشاد حکم عقل معرفی کردند  .امـا

اهل حدیث ظواهر نصوص را در تبیین معارف کافی دانسته و عقل را از ورود در عرصـه ی
معارف ممنوع دانسته و آن را از در

حسن و قبح افعال عاجز می دانستند  .از طرفی دیگـر
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معتزله انسان را در افعالش مختار ولی اهل حدیث انسان را مجبور و خداوند را عامـل افعـال
انسان معرفی می کردنـد( .شهرسـتانی ،بـی تا،صـص 55و)105ولـی درهـر صـورت مکتـ
فکری اشاعره  ،کوششی بود در جهت عقالنیت معرفت دینی با روشـی محـافـظه کـارانه یـا
بـه عبـارت بـهتر معـتدالنه.
بنـیان گـرار آن مـکت

شیـخ ابوالـحسن اشعری( 260تا ) 324تا )40اشـعری،1362 ،

ص )110ســــال در خانــــه رئــــیس معتزلــــه ابــــو علــــی جبــ ـایی (  303ق) (بغــــدادی،
 ،1367ص ،)98بزرس شده بود در چهل سالگی در مسـجد جـامع بصـره  ،رسـماً و علنـاً از
مکت

معتزله بازگشت و اندیشه های اعتزالی خود را فرو نهـاد و بـه اهـل حـدیث و حنابلـه

پیوست( .ابن الندیم،بی تا،ص 271و ابن خلکان ،1368،ص،) 285اما آنچه از معقول و منطق
در مکت

عقل گرایـان معتزلـه فـرا گرفتـه بـود در روش برگزیـده ی جدیـد در پـاالیش و

پیرایش اندیشه های ظاهر گرایانه حنبلی و اهل حدیث بکار گرفت و با تغییر روش و اتکـاء
بر محتوای باور های آن مکت

دیرین  ،نهضت جدید با شـکلی خـرد پسـند از ایـن جهـش

عقیدتی و کالمی او پدید آمد که دیری نپایید و بعد از مرگش جهان تسنن را تحت سـیطره
و سلطه در آورد  .حال چه عواملی باعث این جهش فکری و تغییر مکت

شـد ،کـه بـا ایـن

صراحت و آشکاری بر فراز منبر آن را به گوش همگان برسـاند  ،بحثـی تـاریخی وکالمـی
وشاید هم معرفت شناسانه ای است کـه مصـادیق فراوانـی از ایـن نـوع رویکردهـا درعـالم
اندیشه بشری ودر سیر تحول وتطور متفکران مسلمان دیده مـی شود(.ناصـر خسـرو،1335،
صص8-6-1و غزالی ،1390،صص . )28-25علی ای حال مورخین تاریخ فرق در این بـاره
فرضیات متفاوتی ارائه داده اند؛ برخی آن را الهام غیبی و رویاهای راسـتین قلمـداد کـرده و
برخی فشارهای سیاسی حکومت وقت و یا اندیشه اصالح گرایانه او در تصحیح عقاید اهـل
حدیث معرفی کرده اند .گر چه وی با این تبدل گرایش و تالش هـای فکـری در پـاره ای
از عقاید ضدّ عقل و قرآن اهل حـدیث؛ (سـبحانی ،1383،ص)30اصـالحاتی بوجـود آورد،
اما موفق نشد قسمتی دیگر از اندیشه های خرافی اهـل حـدیث و حنابلـه را پایـان بخشـد و «
رویت خدا » درآخرت را به همان حالت خود گرارد و بر صحت رویت در کتابهـای خـود
تصریح کرد  ،و این اصـالحـات ظاهـری و سطحـی کـه در ( تجسـم – جبـر) بوجـود آورد
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در پرتـــو قـــدرت منطقـــی بـــود کـــه درمکتـ ـ

اعتـــزال فـــرا گرفتـــه بـــود ( ســـبحانی

،1383،ص)42؛بخت بد او و مکتبش این بود که با تمام مساعی خود و پیـروانش در مکتـ
اهل حدیث  ،مقبول درگاه فکری آنان واقع نشده و حنابله به شدت در حدّ تکفیـر و تفسـیق
آنان می پرداختند و از طرف دیگر اهل اعتزال هـم بـا روش مختـار آنـان بنیـادی اخـتالف
داشتند ؛بدانگونه که حنابله سخت نصّ گرا بوده و هر گونه تاویل و تفسیری را برنمی تابنـد
 ،نیز سخت بر این مکت

جدید که هم مسلکان هم مشـر آنـان بـوده تاختـه انـد و از ایـن

رهگرر چه آزار و اذیتهایی که در ابتداء متحمل نشدند(.سبکی1385،ه،ص)353؛بـارزترین
نمود اندیشه های خرد سـتیز اشـاعره،انکار حسـن و قـبح عقلـی اسـت (.تفتـازانی1305 ،ق،
ص)151؛ آنان همانند حنابله و اهل حدیث حسن و قبح را شرعی دانسته و عقـل را از در
حسن و قبح اشیاءعاجز می دانند  .و در برابر آنان معتزله برای عقـل در در

حسـن وقـبح

اشیاء و افعال ،مقامی واال ،قائل هستند (شهرستانی،بی تا،ص51و اشعری،1362،ص.)58
در مره

اهل سنّت بجز معتزله تمامی فرق و مکات

فکری به نوعی نصّ را بـر عقـل

ترجیح داده و مجالی برای عقل قائـل نشـده وکمیـت عقـل را در آسـتان اندیشـه واسـتنبا
،لنگ و ناتوان می دانند ،همانطور که گفته شد در واکنش به مکت
اصالح تفکرات اهل حدیث دو مکت

معتزله و برای تعـدیل و

اشاعره و ما تریدیه پدید آمد.

ماتریدیه مکتبی میانه رو در تمسک به عقل

بررسی اجمالی این فرقه بدان روی است که مرهبی عقل گـرای میانـه هسـتند و در
نزاع فکری بین دو نحله ی کالمی مقتـدر معتزلـه و اشـاعره  ،راه میانـه ای را برگزیدنـد  ،از
طرفی در

خوبی و بدی را ذاتی پنداشته ؛امّا از سوی دیگر الزمه تحسین و تقبیح ذاتـی را

پیروی حکم خدا از آن دریافت نمی دانستند و به جهت خطاهـای ناشـی از عقـل بشـری ،از
پریرش « کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع » اباء داشتند (خالف1999،م،ص. )299
یکی از محققان معاصر دراین باره می گوید :ماتریدیه عقل را دارای قدرت مطلقه در
معرفت ودانش نمی داند و می گوید عقل تنهـا ظـواهر اشـیاء را در

مـی کنـد واز در

ماهیت اشیاء وحقایق آنها عاجز است به همین دلیل مبنای کالمی ماتریدیه را حد وسط بـین
عقل گرایی مطلق و نقل گرایی تام می دانند به گونه ای که نه هر دو آنها رابه تنهایی کـافی
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به مقصودبدانند  .....ماتریدیه قایل به حسن وقبح عقلی هستند دراین رابطـه بایـد گفـت کـه
ازجمله قواعداصول منهجی که روش کالمـی ماتریدیـه دربررسـی عقایـد ومسـایل کالمـی
برآنها استوار است،اصل حسن وقبح عقلی است .....بـا وجـود اینکـه تمـام ماتریـدیان اصـل
حسن وقبح عقلی را قبول داشته و قایل بـه آن هسـتند در پـاره ای از مسـایل مربـو بـه ایـن
اصل اختالف دارند،مثال در این مساله اختالف دارندکه آیا به مجرداینکه عقل حسن و قـبح
فعلی را در

کرد،بدون آمدن شرع و ورود سمع ،آیا جزم به حکم شرعی پیدا می شود یا

این گونه نیست یا اگر جزم به حکم شرعی هم پیدا شود آیا عالوه بر ذم عقالء ،کـه حسـن
وقبح عقلی است،عقا اخروی هم دارد؟( قیوم زاده،1391،ص)121
ابومنصور ماتریدی ( م  333 .هـ  .ق بنیانگراراین مکت
شافعی بود  ،ماتریدیه از مره

بود  ،اگر اشعری در فقه پیرو

حنفی پیروی می کردند همانگونه کـه ابوحنیفـه بـر خـالف

شافعی و ابن حنبل و مالک در فقه اهل قیاس بود و به عقل به عنوان یک منبع فقهـی مسـتقل
می نگریست  .بدین سان او در عقاید نیز از عقل بسیار بهره می گرفت  .ماتریـدی نیـز ماننـد
مقتدای خود عقل را به عنوان سر چشمه ای برای عقاید دینی پریرفت  .از این رو اشـعری را
می توان در میـان اهـل حـدیث و معتزلـه دانسـت و ماتریـدی حـ ّد میـانی اشـعری و معتزلـه
است(.برنجکار ،1378،ص)137
ماتریدیه به خالف اشـاعره حسـن وقـبح را عقلـی مـی دانسـتند  ،و همچنـین تکلیـف
ماالیطاق را محال دانسته  ،و گرچـه انسـان رامختـارو فاعـل فعـل خـود مـی دانسـتندولی بـا
تــوجیهی کــه از اراده انســان و خداونــد ارائــه داده انــد بــه جبــر انســان قائــل شــده انــد.
(برنجکار،1374،ص)139
از این رو دیده می شود که ماتریدیه با معتزله بسیار نزدیک می باشند  .همانگونـه کـه
اشعریان به اهل حدیث .همانطور که گفته شد ماتریدیه در فروع پیرو ابوحنیفه بودند  ،و این
شاید باعث گرایش آنان به عقل و بکارگیری خرد در اندیشه ورزی ماتریدیه بود  ،ابوحنیفه
روزگار دراز خود را مشغول مناقشات کالمی ساخت ولی اند

اند

نسبت به آن دلسرد

شد و به فقه روی آورد و با تمایل ذهنیی کـه داشـت نمـی توانسـت خـود را بـه روش اهـل
حدیث عالقه مند بیابد از این رو به مره

عراقی عقل که مرکز آن کوفه بود پیوسـت .ایـن
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مره

فقهی ریشة خود را به علی و ابن مسعود می رساند( .شریف 1365،ش،ص.)126
ابوحنیفه ( م  150ق ) در مقام اجتهاد و افتاء  ،به اتفـاق و اجمـاع علمـا اسـالم  ،رای و

قیاس و استحسان را بکار می برده  ،و اگر نخستین فقیه نبوده کـه از ایـن راه رفتـه و بـه ایـن
کار اعتبار داده  ،بطور یقین از پیشروان بنام و از مشهور تـرین فقیهـانی اسـت کـه ایـن راه را
گزیده و پیمودن آن را پسندیده و راید و معمـول داشـته اسـت.و بگفتـه برخـی از ناقـدان ،
قیاس را بر حدیث مقدم می داشت ( .شهابی،1366 ،ص .)718و قدیمیترین مره

فقهـی را

پدید آورد ،همانگونه که ماتریدی در فروع از ابوحنفیه پیروی می کرد  ،حنفـی مـرهبان در
امور اعتقادی از مره

امام ابو منصور محمد ماتریدی حنفـی پیـروی مـی کننـد  ...بنـدرت

است که حنفی اشعری مره

باشد لیکن این نادر  ،وجود دارد از این رو گفته شده اسـت :

« از ظرائف است که حنفی اشعری باشد  (.شهابی)663، 1366،
این فارسی االصل  ،قیاس گرا که در سال  80هـ  .در کوفه زاده شد و در  150هـ  .در
همانجا وفات کرد  ،در ابتدا به تحصیل علم کـالم پرداخـت و بعـد از آن کـه در دانـش بـه
جایگاه بلندی رسید به فقه روی آورد( .شبلی1405،ه،ص ، )171اما اینکه آنـان قیـاس را بـر
رأی ترجیح می دهند را برخی از محققین رد کرده و دلیل سختگیری آنـان در بکـارگیری
حدیث را وضعیت جعل و وضع حدیث در آن دوره می دانند (.شبلی،1405،ص )172
درهرصورت حنفیان ،به کتا  ،سنت ،قول صـحابی ،اجتهاد،اجمـاع وبعـد ازاینهـا بـه
قیاس  ،استحسان وعرف در استنبا احکام استناد می کنند(.ابوزهره1987،م،ص)355
جریان اشعری گری  ،اهـل حـدیث  ،ظاهریـه کـه بـا دخالـت و بکـارگیری عقـل در
معارف و فقه اسالم مخالفت می کردند به عالم تسنن مربو است  ،و در عالم تشیع نیز در
فقه پژوهی امامیه اخباریان بر چنین باوری هستند .
اشاعره همانگونه که گفته شد حسن وقبح اشیاء و افعال را تابع امر شـارع دانسـته و بـه
استقالل عقل در در

خوبی و بدی کارها باوری ندارند (.خضری بک1389،ه،ص)23

ابن حزم نیز عقل رادر در

امور ناتوان دانسـته وسـاحت شـریعت رااز جـوالن عقـل

مبّرا می داند(.ابن حزم،بی تا،ص ،)27اخباریان امامیه نیز بر همین باورند(.استرآبادی1429،ه
ق،ص)138
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ص گرایـی
از این رو در عالم تسنن حنفیـه و معتزلـه رونـد عقـل گرایـی را در برابـر نـ ّ
افراطی احیاء نمودند .که در مکت
مکت

فقهی وحقوقی امامیه نیـز عـالوه بـر نـص گرایـان اولیـه

اخباری گری نیز براعتقاد نص محوری پای فشاری داشتند.
این دو دیدگاه نه تنها در مباحث بنیادین کالمی بلکه در مبـانی فقهـی و دسـتورالعمل

زند گی مسلمانان نیز تا یر فراوانی برجای گراشت ،بدان گونه کـه در فقـه اهـل سـنت ،در
استنبا مطال

شرع از منابع حقوق اسـالم دوگـروه مکتـ

حدیث یا ظاهریه پدید آمد ،در فقه امامیه هم همین دو مکت
شود یعنی فقیهان امامیه هم دو گروهند  :مکت
و مکت

مجتهدان معروف است و مکت

اجتهـاد و رأی و مکتــ

اهــل

با جلوه ای خاص دیده مـی

اجتهاد به سبک امامیه که به مکت

اهل حدیث که در فقه به مکت

اصـولی

اخباری معروف

شده است(.جعفری لنگرودی ،1382 ،ص )284که اختالف نظر در این باره به عصر امامـان
شیعه ع بر می گردد؛ بطوری که ،در بین شاگردان آنان دو جناح عقلگرا و نصّ گـرا وجـود
داشت  ،و پیوسته بین آنان اختالف نظر به وجود می آمـد و گـاهی هـم برخـی را از جهـت
عدول از نص به عقل متهم به کفر می نمودند ولـی امامـان معصـوم علـیهم السـالم از آنـان
حمایت و شیعیان را به اعمال نظر واستدالل در اصول وفروع برپایـه ی مـوازین و معـاییر،
توصیه می کردند .و با اینکه برخـی از صـحابه بـه سـماع و نقـل روایـات امامـان معصـوم ع
مشغول بودند ،امامان معصوم ع  ،به تشویق وترغی

متکلمان می پرداختند ودرمسایل فقهی

 ،آنان به صراحت وظیفه خود را بیان اصول وقواعد کلی دانسـته و تفریـع و اسـتنتا احکـام
جزیی را به عهده پیروان خویش گرارده اند .محد ان قم با متکلمان ،سخت در ستیز بودنـد
وبرخی آنان ،روایات بسیاری در ذم وطعن دانشـمندان ومتکلمـان مـی سـاختند ....از طـرف
دیگر امامان ع ؛ شیعیان خود را به همـین متکلمـان وکتابهـای آنـان ارجـاع و راهنمـایی مـی
کردند وحتی قمیان را به رغم دشمنی محد ان آن شهر ،به دوستی و حرمـت نهـادن نسـبت
به متکلمان ترغی

می نمودند (.مدرسی طباطبایی1410 ،ه.ق صص)42-41

در دوره های بعد نیز برخوردهایی بین عقل گرایان و نصّ گرایان گزارش شده اسـت
 .اما در زمان حکومت صفویه که اقتضاء مـی کـرد اخبـار و احادیـث تقویـت شـود و علـوم
عقلی (مانند فلسفه و منطق و علم اصول) تحریم شود ،باز جنـاح نـص گـرای محـض ،نیـرو
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گرفت و مکت

اخباریان جدید شکل گرفت و مردانی چون محمد امین استرآبادی و فیض

کاشانی برخاستند و شگفت آنکه شخص اخیـر  ،مشـر فلسـفی هـم داشـت  ...گـویی کـه
فیض هم علی رغم میل درونی خود تحت تـا یر یـا فشـار محـیط در عـین بحـث از فلسـفه و
کـــالم و حتـــی شـــعر و عرفـــان  ،در فقـــه راه مکتـــ

اخبـــاری گرفـــت( .جعفـــری

لنگرودی،1382،ص)285
برخی به دلیل روشی که استرآبادی در الفوائد المدنیه برگزیده  ،او را متا ّر از اندیشـه
های ابن حزم ظاهری می دانند(.جعفری لنگـرودی،1382،ص ،)285ایـن شـیوه اسـتنبا در
همه ی قرون کم و بیش بوده  ،ولی در قرن یازدهم و دوازدهم بگونه ای فراگیرتر در حوزه
های استنباطی روا یافت( .جنـاتی،1380،ص،)31امـا اینکـه ریشـه اخبـاری گـری از کجـا
شروع شد ؟ می توان گفت مسلک اخباری از اهـل سـنت گرفتـه شـده بـه طـوری کـه ابـن
خلدون در مقدمه ی معروف خودمی نویسد  :بعد از رای و قیاس که از زمان ابوحنیفه و هـم
به وسیله ی او پدید آمده بود ،و در عراق شیوع یافت  ،جمعـی از علمـاء  -اهـل سـنت – بـا
مخالفت با اسـاس آن بـر خاسـتند و عمـل بـه آن را باطـل دانسـتند ایـن عـده را « ظاهریـه »
می خوانند و پیشوای آنان داود بن علـی و فرزنـدش محمـد اسـت ابـن حـزم اندلسـی نیـز از
معاریف محد ین و علمای ظاهریه است  .مالک بن انس و احمد بن حنبل که پـیش از داود
بن علی به حدیث تکیه داشتند و مخصوصاً احمد بن حنبل به قدری به حدیث توجه داشـت
و نسبت به رای و قیاس بی اعتناء بود که طبری او را در کتا اخـتالف الفقهـاء از فقهـاء بـه
شمار نیاورده است .
به هر جهت طریقه ی احمد و فرقه ی ظاهریه تقریباً همان مسلک اخباری است که در
میـــان شـــیعه بـــه وجـــود آمدنـــد  .بـــه همـــین جهـــت اخباریـــان را ظاهریـــه هـــم مـــی
گویند(.دوانی،1362،ص)73
گرچه زمینه گسترش اخباریگری به سـبک اسـترآبادی از قـرن دهـم آغـاز شـده بـود

.

(گرجی ،1375 ،ص ،)238اما در قرن یازدهم مولی محمد امین استرآبادی (  1036هــ ) آن
را بعنوان یک مکت

حقوقی بنیان نهاد .

آنان با اصولیان اختالفات بسیاری در روش اسـتنبا احکـام دارنـد ،امـا آنچـه در ایـن
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زمینه به این مقوله مربو است  ،ادله احکام به ویژه دلیل عقلی است  .که یکی از اختالفات
اخباریان با اصولیان می باشد و به عبارت دیگر یکی از انگیـزه هـا ی تاسـیس ایـن مکتـ

،

مقابله با عقل به عنوان یکی ازادله استنبا احکام می باشد .گر چه موسس مشهور آنـان در
الفوائد المدنیه در دو جا به آن استناد کـرده اسـت ؛ یکـی در اسـتدالل بـر رد مرجحـات در
مقــام تعــار

ادلــه و دیگــری بــر رد اجمــاع مبنــی بــر اینکــه دلیــل عقلــی بــرآن وجــود

ندارد(.استرآبادی1429،ه.ق،صص)132-126؛ اما از آنجا که ادله را در اخبار منحصر کرده
اند ،جایگاهی برای عقل در اسـتنبا احکـام قائـل نیستند(.اسـترآبادی،1429،صـص-10-5
،)137-136-19آنان عالوه بر این ،اجماع را هم حجـت نمـی داننـد و از دیـدگاه برخـی از
آنان قرآن نیز تنها با رجوع به احادیث و روایات بعنوان منبع در استنبا احکام محسو می
شود(.بحرانی،بی تا ،)171،پس منبع احکام نزد آنان فقط اخبار می باشد،و روایـات و اخبـار
را کافی و وافی برای بیان احکام نو به نو روزگاران دانسته و بر این باورنـد کـه حتـی حکـم
ارش خدش هم در روایات آمده است  .و با این منظومه فکری  ،دلیـل عقلـی و نتیجـه آن،
اصول فقه را ،بر نمی تابند  .زیرا آن تالشی عقالنی جهـت روشـمند کـردن اسـتنبا احکـام
است (.استرآبادی،1429،ص ، )29آنان تحسـین و تقبـیح عقلـی و قاعـده مالزمـه کـه وجـه
ممتازه شیعه است را نی ز مردود دانسته انـد ؛ اخباریـان کـه بـا دغدغـه هـای دینـی وارد ایـن
عرصه شدند (،جعفری لنگرودی،1382،ص )288و به نوعی گرایش به شـیوه هـای سـلف
در اســتناد انحصــاری در نصــوص بــوده اســت و بــه عبــارتی ،نــوعی ســنت گرایــی در برابــر
متدولوژی فقه پژوهان استداللی وعقل گرا صف آرایی کردند؛ گر چـه قریـ

بـه دو قـرن

این طرز تفکر و روش بر مدارس شیعی  ،سیطره و استمرار داشت اما نتوانستند مکت

خـود

را بر مجامع فقهی و حقوقی امامیه حاکم نمایند ؛ولی آ ار و رگه هـای ایـن روش و نگـرش
درادوار گوناگون پژوهش های فقهی و استنباطی مشهود است .
موسس مکت
مدار

اخباری که معاصر شیخ بهایی و شاگرد صاح

« معـالم » و صـاح

«

» بود  ،مردی پر کار و کم حوصله و کم دقـت بـود  ،رعایـت آدا و اد کمتـر

می کرد  .مطالعه کتا (الفوائد المدنیه ) اوخالی از استفاده نیست و با همـه ی ایراداتـی کـه
متاخران به او وارد کرده اند ولی افکار او حتی در مخالفـاش هـم بطـور غیـر مسـتقیم تـا یر
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داشته است( .جعفری لنگرودی،1382،ص،)36اواز دشمنان سر سخت مجتهدان بـود و همـه
ی فقیهان از قدیمین تا شهیدین و دیگر دانشمندان رابه سختی به بادانتقـاد گرفتـه وآنـان را
پیروان اهل سنت می دانست  ،کتا « الفوائد المدنیه » خود را کـه در ربیـع االول  1031در
مکه معظمه به پایان رسانده بود در رد بر مجتهدان نگاشت (.گرجی،1369،ص ،)136آنان با
بکارگیری خرد در استنبا احکام به مبارزه پرداخته(،استرآبادی،1429،ص )130و استفاده
از آن را مقابله با نصوص معرفی کردنـد(،جزایری،بی تـا،ص )131ومسـتند احکـام را فقـط
اخبارائمه هدی علیهم السالم می دانستند(.استرآبادی) 1429،درباره ی علل پیدایش مکتـ
اخباری که نزدیک به دو قرن بر حوزه های شیعه سیطره داشت ،نظریات متعددی ارائه شده
است که می توان به اجمال موارد زیر را برشمرد:
خوف از تحت الشعاع قرار گرفتن تعالیم ائمه معصومین علـیهم السّـالم بـا بکـارگیری
اصول فقه(،صدر،1379،ص ،)44بی اعتباری و غیـر قابـل اعتمـاد دانسـتن عقـل در اسـتنبا
(،جزایری،بی تا ،ص ،)131تا یرات اندیشه های ظاهر گرایانه وافراطی ابن حزم اندلسی بـر
بنیــان گــرار ایــن مکتــ

-امــین اســترآبادی -در ایــام اقامــت درمکــه مکرّمــه (جعفــری

لنگرودی،1382،ص  )285وواکنش نصّ گرایان افراطی(.جناتی،1374،ص.)324
آنان ،عالوه بر انکار اجتهاد  ،منابع فقه و حقوق را منحصردر اخبار وروایات دانسـته و
دلیل عقل را مردود و انکار می کنند ( .اسـترآبادی1429،ه.ق،صـص )137-136-19-10و
حسن و قبح عقلی و قاعده مالزمه را نیز مردود(جعفری لنگـرودی ،1382،ص)287؛ و قطـع
حاصل از عقل را حجّت نمی دانند ( .انصاری 1419،ه.ق،ص)52؛اسـترآبادی ،بهـره وری از
عقـــل را مخالفـــت بـــا روایـــات متـــواتره اهـــل بیـــت عصـــمت و طهـــارت مـــی دانـــد

،

(استرآبادی،1429،ص)29و عقل را قادر به دستیابی به احکـام الهـی نمـی داننـد  ،برخـی از
آنان با تعریفی که از عقل ارائه داده( ،عاملی1403،ه.ق،ص)411؛ آن را به اصول عملیه معنـا
نموده و به دلیل اختالف نظر درباره ی آن اصول  ،عقل را حجّـت نمـی داننـد(،بحرانی،بـی
تا،ص)245و با تمسّک به روایاتی که در منع بهره گیری از عقل اسـت  ،اسـتفاده از عقـل را
شرعی نمی دانند ( ،جزایری،بی تا،ص)44؛عالوه بر موارد مرکور  ،دلیل عقـل را مفیـد ظـن
دانسته و آن را قطع آور قلمداد نمـی کننـد از ایـن رو بکـارگیری آن را در اسـتنبا احکـام
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مردود می دانند(.استرآبادی 1429،ه.ق،ص)160
غافل از این که تعریف عقل در اصـطالح فقیهـان خـرد گـرا و اصـولیان تحلیـل گـر ،
حکم عقلی است که با آن ،به حکم شرعی قطع حاصل شود  ،و چنانچه این فراینـد حاصـل
آید  ،از آنجا که حجیّت قطع ذاتی است  ،موجـ

کشـف حکـم شـده و هـیپ اشـکالی در

پیروی از آن پیدا نمی شود.
آن گونه که شیخ اعظم آورده است  «:ال اشکال فی وجو متابعة القطع و العمل علیـه
مادام موجوداً  ،النه بنفسه طریق اِلی الواقع  ،و لیس طریقته قابلة لجعل الشارع ا باتـاً أو نفیـاً »

.

(انصاری1419،ه.ق،ص)17
و معنای ذاتی بـودن حجیّـت ایـن اسـت کـه ،حجیّـت آن از نفـس طبیعـت ذاتـش بـر
انگیخته شده است ؛ بنابراین ،نه از غیر بدست آمده است و نه نیاز به جعل شـدنش از سـوی
شارع دارد و نه به اینکه از جان

شارع امری به پیروی از آن صادر شود  .قطع خود طریقـی

به سوی واقع است و نفس قطع ،نفس انکشاف واقع است  ،زیرا قطع حقیقتـی اسـت نـورانی
محض که نه تاریکی در آن است و نه احتمال خطایی با آن همراه است ،همانگونـه کـه در
مباحث فلسفه آمده است که جعل ذات و ذاتی به جعل تالیفی ،محال است ،زیرا جعل یـک
چیز ،برای چیز دیگر ،تنها در مـوردی مـی توانـد فـر

شـود کـه تفکیـک بـین مجعـول و

مجعول له ،در آن ،امکان داشته باشد و واضح است که تفکیک بین یـک چیـز و ذات آن ،
یعنی بین یک چیز و خودش و همچنین بین آن و بین ذاتیاتش محال است  « .الراتیُّ ال یعلّل
» .تنها چیزی که از جعل قطع معقول است جعل آن به جعل بسیط است  ،یعنی خلق و ایجاد
آن( .مظفر،1376،ص )17و وقتی جعل طریقیت برای قطع محال باشد ،نفی آن از قطـع ،نیـز
،محال می شود زیرا همچنانکه جعل ذات و لوازم ذات محال است  ،نفی ذات و لـوازم ذات
از ذات و سل

آنها ،بگونه ی سل

تالیفی ،نیز محـال اسـت(.مظفر ،1376،ص )22ازسـوی

دیگر،مراد روایاتی که در نهی از پیروی عقل آمده است  ،عقـول ظنّـی اسـت  ،کـه آن هـم
مورد اتّفاق است که ظن هیپ از حقّ بی نیاز نمی کند  « .اِنّ الظـنّ ال یغنـی مـن الحـقّ شـیأ »
بنابراین ادعای اخباریان مردود است .
باورهای عقل ستیز آنها مبنی بر قطعی الصدور دانستن اخبار کت

اربعـه ،بـدون قیـد و
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شر ؛و جمود به ظاهر اخبار( .بهبهانی1416 ،ه.ق،ص،)15با توجه بـه مبـانی ایـن مکتـ

در

عناد با هرگونه اجتهاد  ،عقل  ،ظواهر قرآن  ،و برائت و  ........چنانچه در حوزه های فکـری
و فرهنگی تسلط تام می یافت ،وضعیت اسفباری را برای تشیّع بر جای می گراشت و شـاید
بتوان گفت که از تشیّع جز نامی ونشانی باقی نمی ماند ،زیرا آنان نه تنهـا عقـل و اجمـاع را
دست آورد اهل سنت دانسته و به شدت بـا آنهـا مقابلـه مـی نمودنـد بلکـه ظـواهر قـرآن را
حجّت ندانسته و حتی برای الفاظ قرآن قائل به عدم ظهور بودند و عقل را از در

آشـکار

ترین معانی قرآن عاجز دانسته( .بحرانی1363،ش ،ص )27؛آنـان سـنت رسـول اهلل( ص ) را
نیز حجّت نمی دانستند(.استرآبادی،1429،ص ،)47محمد امین استر آبادی می گوید « :هیپ
راهی برای رسیدن به احکام نظری فرعی و اصلی بجز شـنیدن از صـادقین ( علـیهم السـالم )
برای ما وجود ندارد و استنبا احکام نظری از ظواهر کتا خدا و ظواهر سنن نبوی ( ص )
تا مادامی که اهل ذکر ( علیهم السّالم ) در آن باره بیان نکنند  ،جایز نیست » و تقسیم اخبـار
به چهار قسم ( صحیح و حسن و مو ق و ضعیف ) را نیز صحیح ندانسته و اخبار کتـ

اربعـه

(الکافی  ،من ال یحضره الفقیه  ،تهـری االحکـام و استبصـار ) را بـدون وارسـی هـای علـم
الحدیث و علم رجال ؛ صحیح می دانند :
« روایات موجود در کت

ائمه حـدیث  ،بـویژه روایـات کتـ

اربعـه صـحیح اسـت و

اختال فـــاتی کـــه در برخـــی از آنهـــا بـــه چشـــم مـــی خـــورد ناشـــی از تقیـــه اســـت.
(کرکی1396،ه.ق،ص)17؛ که با نظری به کت

مـرکور بـاور اخباریـان مخـدوش و قطعـی

الصدور بودن اخبار مرکور نیز در تمام مـوارد صـادق نیسـت(.خویی 1369،ش،صـص -36
 )97؛ وشاید بتوان گفت یکی از علل وعوامل فحول وبزرگان فقه وکالم متقـدم شـیعه در
باره ی عدم حجیت خبر واحد همین عقیده اخباریان اولیه در باره اخبـار آحـاد بـوده اسـت،
زیرا این نوع نگاه به اخبار تالی فاسد هـای فراوانـی داشـته کـه جبـران آن سـخت وآ ـار و
عواق

آن مخر و برای اندیشه وفرهنگ اسالمی مخر و در اعصار و امصـار آتـی غیـر

قابل دفاع می نمود  ،زیـرا دشـمنان قسـم خـورده بـاانگیزه هـای گونـا گـون بـرای تخریـ
فرهنگ اسالم بـه وضـع وجعـل حـدیث پرداختـه واخبـار سـاختگی را وارد مجـامع روایـی
نمودند ،به همین جهت در این باره دانشمندان اسالمی کت

متعددی بـه رشـته ی تحریـر در
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آوردند؛ عالمه امینی بخشی از جلد پنجم الغدیر را به این امر اختصاص داده است وبسیاری
از دروغ پردازان و خبرسازان را نام می برد ومجموع اخبارسـاختگی را را چیـزی درحـدود
کرور (پانصد هزار)خبر احصاء کرده اند ؛ آنگونه که ابـن ابـی العوجـاء زنـدیق درپـای میـز
محاکمه اعتراف کرد که من درحدود چهار هزار حدیث در کتا هـای روایـی شـما وارد
کردم که این تحریفات واضافات از زمان رسـول اکـرم ص آغـاز شـد و همچنـان بطـور
فزاینده ای ادامه یافت  ،رسول اکرم ص فرمود ( :کثر علی الکرابون) (فیض ،1382،صـص
 )242-240از این رو این نظر اخباریان هم محکوم به بطالن است.
در دو قرنی که مکت

آنان برحوزه های شیعی سیطره داشت  ،آ ار زیانبـاری را پدیـد

آورد  ،از جملــه  :جمــود و تحجــر  ،دور کــردن مــردم از قــرآن  ،تــروید اخبــار ضــعیف و
موضوع  ،بی پاسخ ماندن بسیاری از رویـدادهای جدیـد و مسـائل تـازه در ابعـاد گونـاگون
اقتصادی  ،اجتماعی  ،حقوقی  ،کیفری اداری  ،سیاسی و حکـومتی کـه دارای نـصّ خـاص
نیستند  ،همگام نبودن بعضی از فتاوا بـا رویـدادهای جوامـع اسـالمی ماننـد  :منحصـر شـدن
حکم احتکار به طعام ( گندم  ،جو  ،مویزو کشمش ) منع از محـدود کـردن توالـد و تناسـل
اگر چه برای جامعه مصلحت نباشد  ،عدم کفایت پول بجای شتر و گاو و حلـه بـه صـاحبان
دیه  ،عدم مشروعیت معامله های جدید که در زمان صدور روایات نبوده انـد .لـزوم تعطیـل
حدود و قصاص در زمان غیبت  ،به دلیل عدم حضـور امـام معصـوم (ع) ،نبـود دلیـل معتبـر
شرعی برای بیان برخی از آراء و نظریات  ،ظاهر شدن بعضی امور خرافی و دور از منطـق و
جانبـداری برخـی کــد اندیشــان وکوتـه نظــران  ،و ظاهرگرایــان از آنهــا ( ..جنــاتی،1380 ،
ص.)34
مکت

اهل حدیث که در اوخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دست متکلمان شیعی

در هم کوبیده شد  .با این همه معدودی از هواداران آن در گوشه و کنـار بـاقی ماندنـد کـه
فعالیتی نداشتند و به همین دلیل نیز کسی کاری به کار آنان نداشت تا آن که در اوائـل قـرن
یازدهم بار دیگر این مکت

به وسـیله محمـد امـین اسـتر آبـادی بـا نگـارش کتـا الفوائـد

المدنیه تجدید حیات یافت  .زمینه مناس

برای احیای مکت

اهل الحدیث به مرور از اوایل

قرن دهم آماده شده بود  ،اجتهاد مورد انتقاد قرارگرفت  ،خبر واحد دوباره مورد بحث قرار
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گرفت ارزش منطق و فلسفه مورد تردید واقع گردید  .عواملی از این قبیـل سـهم مهمـی در
پیدایش مو جدید گرایـش اهـل حـدیث و تـوسعه سـریـع آن داشـت  ،این گـرایش کـه
این بار با نام سابقه دار دیگر خود « اخبـاری » شـناخته مـی شـد ماننـد سـلف خـویش روش
اجتهادی و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعه محکـوم مـی نمـود و بـه پیـروی از ظـواهر
احادیث مرهبی دعوت می کرد .امین استرآبادی در کتـا مزبـور بـا اسـتدالالتی ،حجیّـت
عقل را برای کشف حقایق مورد تردید قرارداد و اصـول فقـه شـیعه را کـه بـر اسـاس اسـتد
الالت و تحلیالت عقلی بنا گردیده است به شدت رد کرد  .مهمتـرین مـورد اخـتالف میـان
دو گرایش اصولی و اخباری در مکت

فقهی شیعه همین مساله اعتبار یا عدم اعتبار عقـل در

مباحث مرهبی بود اخبارگری که از دهه های نخستین قرن دوازدهم بـر همـه مراکـز علمـی
شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و چند دهه ،فقه شیعی را در تصرف انحصاری خود داشـت
تا در نیمه دوم این قرن مجدداً در برابر گرایش اصولی به سختی شکست خـورد و از میـدان
بیرون رفت  .وحید بهبهانی که دارای نبوغ خاصی در استدالل و تحلیل و تفکر عقالنی بـود
بسا مکت

اخباری را پس از سالها حکومت بالمنازع برفقه شیعی در هم پیچیـده و مکتـ

خاص خود را جای آن نشاند(.مدرسی طباطبایی، 1410،ص)59
گر چه شرایط الزم جهت اصالحات توسط دانشـمندان معتـدل اخبـاری هماننـد شـیخ
یوسف بحرانی  ،مهدی بن محمدصالح فتونی عاملی و دیگـران فـراهم آمـده بـود  .امـا فقـه
وحید بهبهانی نخستین فقه شیعی است که قواعد اصول فقه در آن به درستی  ،اعمال شـده و
این خود مشخصه اصلی آن است  .وحید در تأسیس ایـن روش فقهـی و احیـاء علـم اصـول
کوشش فراوان نمود و رند بسـیار بـرد و مکتـ

علمـی او کـه نمونـه یـک حقـوق منطقـی

پیشرفته  ،با سیستم حقوقی قوی و هماهنگ و استوار است با هیپ مکت

پیشین قابل مقایسـه

نیست  ،وحید شاگردان و پیروان مبرز و نخبـه ای داشـت کـه روش او را بـه درسـتی حفـظ
کردند و فقه شیعی را به سوی تکامل به پیش بردند( .مدرسی طباطبایی،1410،ص.)61
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نتیجه گیری
اندیشمندان مسلمان در قرون نخستین در مواجهـه بـا نصـوص اسـالمی برداشـت هـا و
بینش های متعدد داشته اند ،برخی بر این باور بوده اند که باید به ظـواهر تمسـک جسـته واز
هر گونه تاویل  ،تفسیر وتحلیل عقلی متون اجتنا نمود وگروهی دیگـر در مقابـل بـه نقـد
وارزیابی عقل مدارانه معتقد بودند ،این اختالف در روش تفسییر و استنبا از متون ،در طی
،مـراه

و نحلـه هـای مختلـف کالمـی وفقهـی شـد،

ادوار بعدی موج

پیدایش مکاتـ

آنگونه که مکات

عدلیه و اشـاعره ،پـس از دوجریـان اهـل حـدیث و اهـل رای در حـوزه

کالمی به شکلی تقریبا نظام مند برپایـه ی ورود و مداخلـه ی عقـل در اندیشـه ورزی هـای
عقیدتی شکل گرفت واز سوی دیگر همـین رویکـرد در فقـه وحقـوق اسـالمی وارد و فقـه
پژوهی های فقیهان مسلمان را بر اساس رویکرد نص گرایی و یا عقل گرایی متا ر سـاخت ،
وگرایش های اهل حدیث و اهل رای در اهل سنت و مکت های اخباری گـری و اصـولی
را در شیعه امامیه پدید آورد،در ابتداء  ،اهل ظاهر با ورود عقل مخالفت نموده و بر این باور
بوده که باید بدون هر گونه تفسیر وتاویلی  ،به ظواهر قرآن عمل نمود ،آنگونه که عـرش و
استواء وید و ....در آیات قرآن کریم به همان معـانی ظـاهری ارزیـابی مـی شـد،این عقیـده
آ ار وعواق

خطرناکی برای جامعه ی نوبنیاد اسـالمی در پـی داشـت ،از ایـن رو متفکـران

اسالمی که به این خطر فکری و فرهنگی واقف بودند به مخالفت پرداخته و بـرای مقابلـه بـا
این تفکر و زدودن گرد وغبار های ناشی از تفکر ظـاهر گرایانـه بـه عقـل تمسـک جسـته و
اندیشه معتزلی شکل گرفت ودر برابر این اندیشه  ،اهل حدیث ،برای عقل اهمیـت فراوانـی
قایل شده و بخشی از ظواهرآیات وروایاتی که برخالف باورهای عقلگرایانه ی آنـان بـود
تاویل و تفسیرنمودند  ،آنان در این روش تا بدانجا پیش رفتند کـه حتـی نصـوص دینـی را
در صورت پریرش عقل می پریرفتنر ،عقل را قادر در ادرا

حسـن و قـبح امـور دانسـته و

انسان را موجودی مختار  ،نه بازیچه ی تقدیر می دانسـتند ،و باورمنـدان بـه ایـن عقیـده در
مقاطع مختلف این اندیشه را پرورش ودر ا بات عقایـد واند یشـه هـای بنیـادی عقیـدتی ،
مسلم و در مبانی استنبا احکام شرعی در هر هردو مکت شیعی وسنی به شیوه های خـاص
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خود درعمل به کار گرفتند  ،آن گونه که در اصول عقایـد نقـش مهمـی ایفـاء نمـوده و در
اصول فقه نیز در جامه ی دلیل عقلی جلوه آرایی می نمایـد  .تـالش هـای جـدی معتزلـه در
نهادینه کردن عقل سیر خرد گرایی را به ویژه در اهل تسنن احیاء نمـوده و عقـل را معیـار
تکلیف  ،شناخت را موجد مسوولیت و اندیشه را مال

مواخره و مجازات قلمـداد کـرده

و از این رهگرر خرافاتی که در معـارف وارد شـده بـود تـا حـدودی زدودنـد ،در مبحـث
خداشناسی و پژوهش های کالمی گرچه با امامیـه اشـترا

عقیـده داشـتند ولـی اخـتالف

جدی هم وجود داشت؛ ودر عرصه ی فقه پژوهی نیز ورود عقل به عنوان دلیل درمـراه
فقهی بی تا یر نبود آنگونه که ماتریدیه بیشتر از حنفی ها که در فقه پژوهشی به عقـل بـه
عنوان یک منبع مستقل استناد کرده واز قیاس درکنار دیگر ادله بهره می گرفتند  ،پیـروی
کرده و اشعریان بر اساس نگرش ویژه ی خود از مره

شـافعی کـه روشـی نقـل گرایانـه

داشته وبه قیاس وعقل تمایل نشان نمی دادند  ،روی آوردند ؛ رویکـرد مکتـ

شـیعی بـه

عقل جلوه ای دیگر داشت  ،کـه هـم در مباحـث نظـری وکالمـی و هـم در منـابع و مبـانی
استنبا

جایگاه ویژه ای یافت  ،آن گونه که مبانی عقیدتی و اصول بنیادین خداشناسـی و

نبوت و معاد و امامت مبتنی بر عقل و استدالل مبرهن می نمود واز سوی دیگر ،در قواعـد
واصولی چون تحسین و تقبیح عقلی و قاعده مالزمه و ...ظاهر شده و عقل در جوار سـایر
منابع ردای فاخر دلیلیت را بر تن کرده است که این امر حاکی از اعتبار عقل در این مکتـ
می باشد؛ گرچه دو جریان اهل حدیث و اهل رای در اهل تسنن بوده است ولی در مکت
فقهی و حقوقی شیعی  ،از بدو شکل گیری مباحـث نظـری و عملـی دو گـروه نـص گـرا و
عقل گرا از زمان امامان هدی علیهم السالم وجود داشته اند واختالف نظر آنان در این باره
مشهور بوده است و در ادوار بعـدی سـر تحـول وتطـور اندیشـه هـای شـیعی در تحقیقـات و
مطالعات کالمی وفقهی منازعه ی هر دو گرایش استمرار داشـته اسـت  ،تـا اینکـه در قـرن
های یازدهم و دوازدهم به او خود رسید وبعنـوان مکتـ

هـای اصـولی و اخبـاری ظهـور

یافته است و محمد امین استر آبـادی آن روش ظـاهر گرایـی بـه سـبک شـیعی را در قالـ
مکت

اخباری گری تاسیس نمود ،آن گونه که آنـان عقـل رادر فرآینـد اسـتنبا  ،انکـار و

حسن وقبح عقلی را مردود می دانستند ،زیرا دلیل عقلـی را مفیـد ظـن دانسـته و آن را قطـع
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آور قلمداد نمی کردند .عقیده آنان مبنی بر قطعی الصدور دانستن اخبار کت
قید و شر

اربعـه بـدون

و جمود به ظاهر اخبار ،چنانچه بر حوزه های فکری و فرهنگـی  ،تسـلط تـام و

استمرار می یافت ،وضعیت اسفباری را بـه ارث مـی گراشـت ،ولـی ایـن روش ونگـرش
گرچه در قرن دوازدهم  ،بر همه ی مراکز علمی شیعی ،سـیطره یافـت ولـی در نیمـه ی دوم
این قرن ،در برابر مکت
خود  ،مکت

اصولی شکست خورد و وحید بهبهـانی بـا شـیوه ی منحصـر بفـرد

اجتهادی واصولی را  ،جایگزین نمود وبسا روش ظـاهر گرایانـه ی آنـان را

علی الظاهر برچید.
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تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای
در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
عبداهلل امیدی فرد

1

چکیده

نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکلگیری جامعه اسالمی
مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایشهای مختلف
در همه جهان ،نیاز به پاسخ این مسيله را می طلبد .در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری
ادله ازدوا هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر
عقیده و مره

مخالف اسالم است.

حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانهای است بیانگر
آن است که آیات و روایات ارائهشده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ
معاند اسالم ،فاقد اطالق میباشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس
مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز میشمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد،
میتوان نتیجه گرفت :نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسالم نداشته و
اختالف عقاید را محترم میشمارد بالمانع باشد.
واژگان کلیدی
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طرح مسأله

نهاد ازدواج ،قدمتی به درازی عمر بشر دارد و طبق آیات قرآنی با خلقت آدمی آغااز
گشته و تا بشر بر کره خاکی مستقر است ،نهاد ازدواج استوار است؛ زیرا درواقا یان نزااز
غریزی و فطری بشری است؛ اما در طول تاریخ ،همواره عواملی از قبزل ادیان ،مذاهب ،نژاد
و فرهنگها ،خطوط و مرزهایی را بارای ازدواج تیزازن نماوده کاه موحاب متادودیت آن
گشته است .اسالم در امر ازدواج مسلمان ،متدودیتهایی را رقمزده که موحاب گشاته تاا
فقها دیدگاههای مختلفی را در این زمزنه اظهار کنند از باب مثال در کتااب دادا ق ااناهاره
(اابترانی ،1405 ،ج  24ص  )3در مورد ازدواج مسلمان با اهل کتااب باه دناد قاول ا ااره
میکند.
 درمت مطلق :دیدگاه سزد مرتضی و زخ مفزد و ابن ادریس حواز مطلق :دیدگاه صدوقزن و ابن آبی عقزل و صادب حواهر حواز عقد موقت بهصورت اختزاری و عقد دا م به اهطرار :دیدگاه زخ طوسای درنهایه و ابن دمزه و ابن براج
 عدم حواز هر دو نوع عقد و حواز ملن یمزن :نظر زخ مفزد حواز عقد موقت و ملن یمزن و درمت عقد دا م :قول ابی ااصالح دلبی و سالر وابن دمزه و متقق صادب رای
 درمت نکاح بهطور مطلق در زمان اختزار و تجویز نکاح بهطور مطلاق در اهاطرار وحواز نکاح ملن یمزن :قول ابن حنزد ،وی همدنزن میتقد است نکاح با مسزتزان بنی تغلب
و مشرکان ساکن در دار االسالم و صا بیها حایز نزست.
 درمت ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غزر اهل کتاب درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطلقاً (اامتقق ااکرکی ،در حام اامقاصد ج 12ص  391موسسه آل اابزت علزهمااسالم الدزا ااتراث)
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بخش اول

عمده اداه ممنوعزت ازدواج آیات و روایاتی هساتند کاه در ذیال ماورد بررسای قارار
میگزرد.
استدالل به آیات قرآن
آیه اول

کات دتی یؤمِن و ََلَم ٌة مؤمِنَا ٌة َخز ِ
﴿وال تَن ْ ِکتوا اا ْمشْ ِر ِ
ان ُمشْ ا ِرک لَة َوا َْاو ََ ْع َجبَاتْک ُْم َوال
َ ّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ
ار م ْ
ُ
َ
ُ
ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل
زن َدتّی ی ُ ْؤمنُوا َوا ََیب ْ ٌد ُم ْؤم ٌن َخز ْ ٌر م ْن ُمشْ ِرك …﴾ (بقره)221 ،
تُنْک ُتوا اا ُْمشْ ِرک َ
و با زنان مشرك ازدواج مکنزد تا ایمان بزاورند .قطیااً کنزاز باایماان بهتار از زن مشارك
است ،هردند [زیبایی] او ما را به اففت آورد؛ و باه ماردان مشارك زن مدهزاد تاا ایماان
بزاورند .قطیاً برده باایمان بهتر از مرد آزاد مشارك اسات ،هردناد اما را باه اففت آورد.
آنان [ ما را] بهسوی آتش فرامیخوانند و خدا باهفرمان خاود [ ،اما را] بهساوی بهشات و
آمرزش میخواند و آیات خود را براى مردم رو ن میگرداند ،با د که متذکر وند.
استدالل به این آیه ،مبتنی بر دو مقدمه است :ااف -کلماه (اامشارکات)چ داون حما
است و با ااف و الم حنس همراه است امل هر نوع رکی می ود درنتزجه اهال کتااب و
مشرکان و بتپرستان دتی خدا ناباورآن هم مشمول آیه می ود
 .ب -دون آیات قرآن فرازمانی و فرامکاانی هساتند پاس اامل هماه زمانهاا باا هار
رایطی می وند .نتزجه اینکه در همه مکانها و زمانها مسلمانان یا هزچ صنفی از مشارکان
نباید ازدواج کند .این آیه در روایات برای اثبات این مدعا از سوی ا مه اطهار (ع) نزز مورد
استناد قرارگرفته است( .ااکافي ط – اإلسالمزة ،ج ،5ص )357
نقد :اوالً این آیه مربوط به زمان آغازین اساالم اسات کاه دکومات اساالمی دواتای
نوپا و بسزار آسزبپذیر بوده است و دور از انتظار نزست کاه ادکاامی ویاژه بارای ارایطی
ویژه در نظر گرفته ده با د .همچنان که نسبت به آیات حنگ و صلح نسبت به کفر ،مشابه
دنزن تیابزری در آیاات اریفه مطرح اده اسات؛ یینای اطااله آیاه اامل هماه مشارکان
درروی زمزن نزست و تنها نسبت به مشرکان مکه است(.حوادی آملای ،تفسازر تسانزم ،ج ،9
صص )605-604
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ثانزاً :تیلزل ذیال آیاه گویاای آن اسات کاه کفاار مسالمانان را بهساوی کفار هادایت
میکنند اگر در حایی اینگونه نبا د دازلی برای ممنوعزت نخواهد بود .
ثااثاً :اید مورد آیه آنجا با د که اگر مردی زن مسلمان دا ته با اد نمیتواناد باا زن
غزرمسلمان ازدواج کند این بردا ت مبتنی بر روایت دسن بن حهم است کاه بیاداً خواهاد
آمد در این روایت دنزن بردا تی از آیه مورد ردع امام قرار نفرفته است( .در عاملی ،ح،3
باب  1از ابواب ما یترم بااکفر)
آیه دوم

ِ
ِ
ل
ِ
ِ
یماان ِ ِه َّن ف َِاإ ْن
اءک ُُم اا ُْم ْؤمِنَ ُ
ات ُم َهاحِ َرات ف َْامتَتن ُ ُ
﴿یَا ََی ُّ َها اا َّذ َ
وه َّن هّ ُ
اّلل ََ ْعل َُم بِإ َ
ین َ
آمنُوا إذَا َح َ
علِمتموهن م ْؤمِنَ ل
وه ْم َما
وه َّن ِإاَی ااْکُفَّا ِر الَ ُه َّن ِد ٌّل ا َُه ْم َو الَ ُه ْم یَ ِتل َ
ات فَ َ
ُّون ا َُه َّن َو آت ُ ُ
ال تَ ْرحِیُ ُ
َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ
ِ
ور ُه َّن َو الَ ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْک ََاوافِ ِر﴾...
وه َّن َُ ُح َ
وه َّن ِإذَا آتَزْت ُ ُم ُ
اح َعلَزْک ُْم ََ ْن تَنْک ُت ُ
ََنْفَق ُوا َو الَ ُحنَ َ
(ممتتنه)10:
اى کسانی که ایمان آوردهاید! هنفامیکه زنان باایمان بهعنوان هجرت نزد ما آیناد،
آنها را آزمایش کنزد-خداوند به ایمانشان آگاهتر است -هرگاه آنان را مؤمن یافتزد ،آنها
را بهسوی کف ّار بازنفردانزد؛ نه آنها براى کف ّار داللاناد و ناه کف ّاار باراى آنهاا داالل؛ و
آنچه را همسران آنها (براى ازدواج با این زنان) پرداختهاند به آنان بپردازیاد؛ و گنااهی بار
ما نزست که با آنها ازدواج کنزد هرگاه َمهر ان را به آنان بدهزاد و هرگاز زناان کاافر را
در همسرى خود نفه ندارید...
استدالل به این آیه به ﴿ َو َال ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْک ََوافِ ِر﴾ است مقصاود ایان اسات کاه اما
مردان باایمان ،زنان کافر خود را همچنان در زوحزت خود نفاه ندارید و آنان را رهاا کنزاد
اابته پس ازآن که اسالم را به آنان میرفی کردید و نپذیرفتناد دیفار نکااح باا آناان را اداماه
ندهزد .وقتیکه ادامه ازدواج با آنان مجاز نبا د پس ازدواج ابتدایی هام باهطریقاوای نبایاد
مجاز با د.
نقد :این آیه هم بدون تردید دستوراایمل برای مسلمانان صدر اسالم اسات کاه هناوز
دوات اسالمی فراگزر نشده و مکه تتت کنترل غزرمسالمانان باوده اسات .پاس ایان دساتور
خاصی برای مورد خاصی بوده است و همانگونه که در استدالل به روایات این نکته توحاه
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می ود که قضایای خصی را نباید به دیفران تیمزم داد.؟ سوره مبارکاه «ممتتناه» کاه در

بخش پایانی عمر مبارک دضرت؛ اابته قبل از سوره «ما ده» نازل د ،حریان صلح ددیبزاه
را که عهدنامهای بزن اسالم و کفر نو ته د ،آن را مطرح میکنند؛ ماوادی از آن عهدناماه
که اگر مردی از مکه به مدینه آمد ،اینها برگردانند؛ این در عهدنامه و صلحنامه ددیبزه در
سال ش هجری بود؛ اما در آن صلحنامه و عهدنامه ساخن از آمادن زنهاا نباود ،ساخن از
اینکه اگر زنی مسلمان د و هجرت کرد ،مطرح نشد .در این آیه مایفرمایاد :داق نداریاد
وه َّن اِاَای ااْکُفَّاا ِر﴾ ،بارای
زنان کافر را برگردانزد و میتوانزد با اینها ازدواج کنزد ﴿فَ َ
ال تَ ْرحِیُ ُ
ُّون ا َُه َّن﴾ ،درست است که هر قوم نکاادی دارد ،درسات
اینکه ﴿الَ ُه َّن ِد ٌّل ا َُه ْم َو الَ ُه ْم یَ ِتل َ
است .بر اساس «اِک ُِّل ق َْو لم نِکَاح»(،تهذیب اَلدکام ،زخ ااطا فة ،ج  ،7ص)172
آیه سوم
ِ
ات اا ْم ْؤمِنَ ِ
﴿ومن اَم یستطِ مِنْک ُم طَ و ًال ََ ْن ین ْ ِکح اا ْمتصنَ ِ
ان
ات فَمِ ْن َما َملَک ْ
َت ََی ْ َمانُک ُْم م ْ
ْ ْ
ََ ْ ْ ََْ ْ
ُ
َ َ ُ ْ َ
فَتزاتِک ُم اا ْم ْؤمِنَ ِ
ات﴾...
ََ ُ ُ
و آنها که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارند ،میتوانند با زنان
پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختزاردارید ازدواج کنند-خادا باه ایماان اما آگااهتر
است(...سوره نسا )25/
استدالل به ایان آیاه بار پایاه مفهاوم دا اتن آیاه اساتوار اسات :کسای کاه نمیتواناد
متصنات مؤمنات یینی زنان آزاده پاکدامن را تازوی کناد و در زدمات ادید اسات باا
کنززان باایمان ازدواج کند .پس ظاهر آیه نشان میدهد که ازدواج باا کنزاز بیایماان دارام
دره کافره باهطریقاوای نمیتاوان ازدواج
است .وقتی با کنزز کافر نمی ود ازدواج کرد ،با ّ

کرد.

نقد :هم دنانکه در استدالل دیده می ود اساس آن بر پایه پاذیرفتن مفهاوم وصاف
است درداایکه غااب اصواززن مفهوم وصف را دجت نمیدانند مفر آنجا که اصل دکام
منوط به آن با د و در اینجا دازلی برای منوط باودن اصال ازدواج باه زن باایماان در دسات
نزست و نوعی مصادره به مطلوب است .همناً این آیه درصدد بزاان حاواز نکااح باا کنزازان
است و کی نزست که نسبت به تیززن افراد ،مصادیق اعلای را مطارح کارده و باا توحاه باه
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اینکه آیه در مقام بزان دزز دیفری است بزش از توصزه و تشویق به این امر نمایتاوان از آن
استفاده کرد و آندنانکه از متتوای آیه به دست میآید این توصزه ازدواج با کنززان برای
افرادی است که در حامیه توان ماای ندارند هم دنانکه هر خردمنادی مایتواناد تشاخزص
دهد که در امر ازدواج ئون ماای خود و طرف مقابل را در نظر بفزارد باهعبارتدیفر ایان
امر در اینجا ار ادی است نه مواوی.
آیه ممنوعیت دوستی با کفار

ممکن است آیات دیفری مورد استناد برای اثبات ممنوعزت نکاح با غزرمسلمان مورد
استناد قرار گزرد که به دازل عدم صرادت در این قسمت موردا اره قرار میگزرد.
﴿الَ تجِد قَوما یؤمِن َ ِ
اّلل و اا ْزو ِم ِ
ااء ُه ْم
اآلخ ِر ی ُ َوا ُّد َ
َ ُ ْ ً ُْ ُ
ون ب ِ هّ َ َ ْ
ون َم ْن َدا َّد هّ َ
اّلل َو َر ُسوا َُه َو ا َْو کَانُوا آبَ َ
اَ کَت ِ
ِ
ِ
ِ
اان َو ََی َّ َ ِ
َ َ
اروح مِنْا ُه﴾
یم َ
اء ُه ْم ََ ْو ِإ ْخ َوانَ ُه ْم ََ ْو َعش َزرتَ ُه ْم َُواَئ َ َ َ
اب فاي قُل ُاوب ِ ِه ُم اإل َ
َ ْو َبْنَ َ
اد ُه ْم ب ُ

(مجاداه)22:

آیه درباره مسلمانان هیزفاانفس وارد ده است .آنها با یهودیان دوستی میکردناد
و اسرار مؤمنان را نزد آناان فااش میسااختند و باا آنهاا در آزار و اذیات پزاامبر ویاارانش
رکت میحستند ...استدالل به این آیه به این بزان اسات کاه اگار دوساتی باا غزرمسالمانان
ددار من

رعی است بهطریقاوای ازدواج با آنها دارای من خواهد بود.

این نکوهش و ممنوعزت تنها به یهودی و مسزتی مربوط نمی ود بلکه اگار خصای
در زمره مسلمانان هم با د این من خواهد بود.
آیه عدمتساوی بین اصحاب نار و اصحاب بهشت

ِ
ون( ﴾.دشر)20:
اب اا َْجن َّ ِة ُه ُم ااْفَا ِ ُز َ
اب اا َْجنَّة ََ ْص َت ُ
اب اانَّا ِر َو ََ ْص َت ُ
﴿الَ یَ ْست َ ِوي ََ ْص َت ُ
هیزفتر از استدالل قبل ،استدالل به عدمتساوی بازن اهال ناار و اهال بهشات اسات؛
دراکه نکاح منافاتی با عدمتساوی ندارد و ممنوعزت نکاح تاب عدمتساوی نزست( .فرهنگ
عقاید و مذاهب اسالمی نویسنده سبتانی علیرها حلد  5ص )553
آیه نفی سبیل

ال (نساء)141 :
و ان یجیل هّاّلل الکافرین علی اامؤمنزن سبز ً
برخی مفاد قاعده فقهی عدم سلطه کاافر بار مسالمان (اان یجیال هّاّلل  )...را دازال منا ذکار
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کردهاند( .دا ری ،بیتا ج  ،2ص  )107این استدالل قابلپذیرش نزست؛ دراکاه ازدواج زن

و مرد و در کنار هم بودن به مینای سلطه یکی بر دیفری نزست.
آیت هّاّلل صانیی درتیلزقه بر تتریر ااوسزله امام خمزنی ذیل مسئله ازدواج زن مسلمان با
غزرمسلمان دنزن نفا تهاند :ازدواج زن مسلمان با خص کافر درست نزست ده دا م و ده
موقت زیرا کافر با عناد و پنهان کردن داق موحاب می اود کاه فارد را باه حهانم بکشااند
همانگونه که مشرکزن این خصوصزت را دارند درداایکه خداوند افراد را بهساوی بهشات
و مغفرت فرامیخواند (بقره )221 :اما ازدواج زن مسلمان باا غزرمسالمانی کاه قاصراسات و
میاند نزست و در ذمه اسالم به سر می برد و از افراد مورد اطمزنان مسلمانان بوده با مسلمانان
پزمان و قرارداد دارند و مورد ادترام متقابل هستند دنانکه اماروز بسازاری از غزار مسالمانان
اینفونه می با ند ودر دآل حنگ با مسالمانان نزساتند و باه د امنان مسالمانان هام کمان
نمیکنند درام بودن ازدواج زن مسلمانان با این قبزل افراد متل تأمل و ا اکال اسات داون
علتی که برای درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطرح ده امل ایان گوناه غزار مسالمان
نمی ود پس ازدواج زن مسلمان با مرد غزر مسلمان از نظر ایشان منیی نادارد و باه نظر اان
اید نظر امام خمزنی هم اگر مالدظاتی در کار نبود همزن بود(.صانیی ،ااتیلزقه علی تتریر
ااوسزله ،ج  ،1ص )286
استدالل به روایات

در مورد ازدواج مسلمان باا غزرمسالمان روایاات فراونای در دسات اسات .در وساایل
ااشزیه (ااتر اایاملی ،ااشزخ ابوحیفر ج  ،14ص  410به بید طب اسالمزه) آنهاا را در هفات
باب تتت عنوان (ما یترم بااکفر و نتوه) آورده و غااب روایات ،تصریح بار حاواز نکااح
با اهل کتاب دارد و تیدادی نزز دال بر درمت مطلق و یا دال بر تفصزل آمده است .روایاات
دال بر حواز را در بخش دوم بررسی خواهزم کرد.
گروه اول :روایات دال بر ممنوعیت ازدواج با غیرمسلمان

عن زراره بن اعزن ،عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ال ینبغی نکاح اهال ااکتااب ،قلات:
حیلت فداك و َین تتریمه قال :قواهَ :و ال ت ُ ْم ِسک ُوا بِیِ َص ِم ااْکَاوافِر (کلزنای ،1407 ،ج  ،5ص
ااسالم فرماود :ازدواج باا زناان اهال کتااب حاایز
 )358زرارة بن اعزن گوید :امام باقر علزه ّ
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نمیبا د .گفتم :فدایتان وم! این تتریم در کجا آماده اسات؟ فرماود :آنجاا کاه خداوناد
متیال میفرماید« :و زنان کافر را در همسرى نفه ندارید»

ِ ِ
اّلل عز و حل -و اا ْمتص ُ ِ
ان
...ع ْن ُز َر َار َة ب ْ ِن ََ ْعزَ َن قَا َلَ :س َأا ُ
نات م َ
َ
ْت ََبَا َحیْفَ لر عَ -ع ْن ق َْول هّ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وخ ٌة بِق َْواهَ -و ال ت ُ ْمسک ُوا بِی َص ِ
ام ااْکَواف ِر(.هماان)
تاب م ْن قَبْلک ُْم فَقَا َل َهذه َمن ْ ُس َ
ین َُوتُوا اا ْک َ
اا َّذ َ
ااسالم نقل میکند که ایشان فرمودند :دربارۀ گفتار خداوند
«زرارة بن اعزن از امام باقر علزه ّ
متیال که میفرماید« :و زنان پاکدامن از اهل کتاب براى ما داللاند» پرسازدم .دضارت
فرمودند :این آیه با این آیه که میفرمایاد« :و زناان کاافر را در همسارى (دا ام خاود) نفاه
ندارید» نسخ ده است».
متمد بن مسلم ،عن ابی حیفر علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نصاارى اایارب َ تؤکال
ّ
ذبایتهم؟ فقال :کان علی علزه ااسالم ینهی عان ذباایتهم و عان صازدهم و عان منااکتتهم
(طوسی ،1407 ،ج  ،9ص « )66متمد بن مسلم نقل میکند از ابو حیفار بااقر (ع) پرسازدم:
دامی که قصابهاى نصارانی عارب میکشاند ،داالل اسات؟ اماام بااقر (ع) فرماود :حادم
ااسالم از خوردن گو ات دام و گو ات اکار آناان و ازدواج باا باانوان
امزراامؤمنزن علزه ّ
آنان من نموده است».
یتازوج
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قاال :ساأاته عان اارحال اامسالم ّ
عن ّ
متمد بن مسلم نقل مایکناد از
اامجوسزّة؟ فقال :ال « ...ابن بابویه ،1413 ،ج  ،3ص ّ « »1413
ااسالم پرسزدم :مرد مسلمانی باا زن زرتشاتی مايتواناد ازدواج کناد؟ فرماود:
امام باقر علزه ّ
نه »...
«عن منصور بن دازم قال :سأات َبا عبد هّاّلل علزه ااسالم عن رحل مجوسی کانت تتتاه
عدتها فان هو اسلم َو اسالمت قبال
امرَة علی دینه فاسلم َو َسلمت قال :ینتظر بذاَ انقضاء ّ
عدتها فهما علی نکادهما االول و ان هی ام تسلم دتّی تنقضای اایادة فقاد بانات
َن تنقضی ّ
منه» (طوسی ،1407 ،ج  ،7ص « )301منصور بن دازم نقل میکند از ابو عبد هّاّلل صاده (ع)
پرسزدم :اگر زن و وهر زرتشتی با ند و یکی از آنها اسالم بزاورد ،تکلزف آنان دزسات؟
امام صاده (ع) فرمودند :باید صبر کنند تا عدۀ زن به پایان برسد ،اگر قبل از پایاان عاده آن
دیفرى هم اسالم بزاورد ،هر دو بر ازدواج قبلی خود باقیاند و اگر عدۀ به پایان برسد و آن
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دیفرى ایمان نزاورد ،ازدواج آنان باطل می ود».
گروه دوم :روایاتی که بر منع از استدامه داللت میکند.

عن ااسکونی عن حیفر عن َبزه عن علی علزاه ااساالم ا ّن امارَة مجوسازّة اسالمت قبال
عادتها فهای
یفره بزنهماا ثام قاال :ان اسالمت قبال انقضااء ّ
زوحها فقال علی علزه ااسالم :ال ّ
امرَتَ و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من ااخطااب (دار عااملی،

ج  ،20ص )546
سکونی از امام صااده (ع) و ایشاان از پادرش نقال مایفرمایاد کاه امزرااماؤمنزن (ع)
نسبت زن مجوسی که پزش از همسرش اسالم آورد ،فرمودناد :نکادشاان بااقی اسات .اگار
پزش از انقضاء عده آنهمسر اسالم بزاورد ،نکاح همچنان بااقی اسات و اگار تاا پایاان عاده
اسالم نزاورد ،آن مرد به عنوان یکی از خواستفارها متسوب میگردد.
این روایت نه تنها دال بر درمت نکاح با مجوسی نزست ده بسا حاواز نزاز از ذیال آن
به دست آید؛ درا که می فرماید خص مانند یکی از خواستفارها خواهد بود و ایان بادان
میناست که حواز خواستفاری برای وی وحود دارد .بله صدر روایات باا ایان ذیال تناساب
ندارد و این منجر به احمال روایت در نتزجه عدم قابلزت استناد خواهد د.
استدالل به اجماع

در فقه زیه ،احماع حایی میتواند به عنوان ین دازل ارعی متساوب اود کاه ناه
عقل بدان راه دا ته نه از میصومزن مطلبی نقل ده با د درداایکه در مورد نکاح مسالمان
با غزرمسلمان ،آیات متیدد و روایات فراوان در دسترس هست بنابراین این احمااع مادرکی
است و حایی برای استناد به آن باقی نمیماند.
روایات خوف از گرایش مسلمانان به ادیان دیگر به واسطه ازدواج

ترس از گرایش به ادیان غزر اسالم در مزان مسلمانان حهت دیفاری هسات کاه بارای
ممنوعزت ازدواج با غزرمسلمان ذکر ده است.
عن عبد هّاّلل بن سنان ،عن ابی عبد هّاّلل علزه ااسالم فی دادی قاال :و ماا َداب ّالرحال
یتنصار (ح  ،5بااب  1از
یتهاود وااده َو ّ
اامسلم َن یتزوج اازهودیّة و ال اانصارانزّة مخافاة َن ّ

ااساالم
ابواب ماا یتارم باااکفر) عباد هّاّلل بان سانان گویاد در دادیثی از اماام صااده علزاه ّ
فرمودند ،دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودى یا نصرانی ازدواج کناد ،دارا کاه بازم آن
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میرود که فرزندش یهودى یا نصرانی ود.
نقد دالای این روایات به این است که این روایات بر درمت دالات ندا اته و بازش از
کراهت از آن بردا ت نمی ود.
ترس از اختالط جوامع اسالمی با غیر اسالمی

ترس از اختالط مسلمانان با ادیان دیفر نزز عاملی اسات کاه آیاه هّاّلل مکاارم در درس
خارج فقه نکاح به آن ا اره کرده است :اگر ما با زم و اداه رع نکاح دا م و منقط با اهل
کتاب حایز است .وی در ادامه میگوید :آنچه از مجموع کلماات مرداوم صاادب حاواهر
هم استفاده می ود همزن است .وای ما در رسااه نو تهایم نکااح منقطیاه اهال کتااب حاایز
است و ّاما نکاح دا م ادتزاط واحب ترك آن است ،دازل این تفاوت دزست؟ داون عنااوین
مادت کوتااهی
ثانویه داریم ،به این بزان که اگر بفویزم نکااح اهال کتااب حاایز اسات در ّ
حامیه مسلمانان با اهل کفر مخلوط ده و حامیه اسالمی در اهال کتااب ذوب می اود باه
همزن حهت ما احاازه نمایدهزمّ .اماا اگار باه هار دازلای حلاوتر ازدواج کردهاناد باه آنهاا
نمیگویزم که از هم حدا وند وای دکم عمومی هم نمیدهزم .وی اهافه میکناد باه نظار
ما ادتمال دارد مشهور متأخرین که قا ل بهتفصزل دهاند همازن عناوان ثاانوى در نظر اان
بوده است).انوار اافقاهه فی ادکام اایتره ااطاهره ،ج  ،2ص )407
این استدالل نزز کافی برای اثبات درمت نزست؛ دراکه نوعاً این ازدواجها در حواما
غزر اسالمی رخ میدهاد ثانزااً ایان ازدواجهاا عمومااً نا ای از اخاتالط درون حامیاه اکل
می گزرد و صرف درمت اگر این اساتدالل را بپاذیریم در ایان صاورت ازدواج موقات نزاز
دارای ا کال خواهد بود درداایکه خود مستدل دکم به حواز آن دادهاند.
نگرانی از آلودگی به نجاست

آیت هّاّلل مکارم نفرانی از آاودگی به نجاست برای مسلمان در صورت ازدواج با کاافر
را عامل دیفری برای من ازدواج با آنان میدانند :اگر قا ل باه نجاسات اهال کتااب اویم
ال عملای نزسات و ادتماال دارد
نکاح دا م و زندگی دا می با آنها مشکل خواهد بود و اص ً
مشهور متأخرین که قا ل بهتفصزل دهاند نظر ان این بوده که اهل کتاب نجاس هساتند؛ و
در انتها دنزن نتزجه میگزرند :ماا اصال مسائله (نکااح اهال کتااب) را حاایز مایدانزم واای
بهعنوان ثانوى از نکاح دا م منا مایکنزم(.اناوار اافقاهاه فای ادکاام اایتاره ااطااهره ،ج ،2
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ص)407
این استدالل نزز مانند استدالل قبلی دارای پاسخ نقضی و دلی است اوالً ایان ا اکال
در نکاح موقت نزز میآید در داای در آن قسمت بهعنوان مان مطرح نشد ثانزاً مشکل بودن
رعایت دازل بر درمت نزست.
بخش دوم

در این بخش به دیدگاهی میپردازیم که ازدواج مرد و زن مسلمان را با هماه اصاناف
کفر روا میدارد بهحز کافر دربی و ناصبیها .برای اثباات ایان نظریاه باه ادااه ذیال اساتناد
می ود.
دلیل اول :آیات قرآن

ِ
ِِ
ِ
ال بَزْانَک ُم َّم َاو َّد ًه
 َوم ْن آیَاته ََ ْن َخل ََق اَک ُام ِّم ْان ََنف ُساک ُْم ََ ْز َو ً
احاا اِّت َ ْساکُنُوا ِإاَز ْ َهاا َو َح َی َ
ِ ِ ِ
ن َآلی ل
ون .سوره روم :آیه 2
ات اِّق َْو لم یَتَفَک َُّر َ
َو َر ْد َم ًه إنَّ فی ذَا َ َ
 و از آیات خداوندی است که برای ما از حنس خودتاان حفتای بزافریاد کاه درکنار او آرامش یابزد و مزان ما عشق و متبّت و مهربانی قرارداد که در این دقزقات نشاانه
ها ی از خداست برای مردمی که در گردونه اندیشه و فکر نسبت به دقایق به سر میبرند!
تقریب استدالل :همچنان که از صاریح آیاه اساتفاده می اود مسائله همسارگزینی
ین امر تکوینی است و از نزازهای اوازاه بشار کاه در آن عقایاد و فرهناگ هاا نمای تواناد
دخاات دا ته با د .به عبارت دیفر نزاز به همسار یکای از دقاوه طبزیای بشار اسات و هام
دنان که در آیه مشاهده می ود غرض از ازدواج دستزابی به آرامش و مهار متبتای اسات
که در ازدواج متقق می ود.
َانکتوا ما طَ اب اَک ُام مان اانس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ث
ااء َمثْنَای َوث َُاال َ
َ
ِّ َ ِّ َ
 َوإ ْن خفْت ُ ْم ََ َّال تُق ْسطُ وا في اا ْزَت َ َامی ف ُ َورباع ف َِإ ْن ِخفْتم ََ َّال تَی ِدا ُوا فَو ِ
َ ََ ْدنَی ََ َّال تَیُوا ُوا(.نسا)3/
اد َد ًة ََ ْو َما َملَک ْ
َت ََی ْ َمانُک ُْم ذَا ِ َ
َ َُ َ
ْ
ُْ
َ
 -و اگر در احراى عداات مزان دختران یتزم بزمناکزد ،هار داه از زناان [دیفار] کاه

ما را پسند افتاد ،دو دو ،سه سه ،دهار دهار ،به زنی گزریاد .پاس اگار بازم داریاد کاه باه
عداات رفتار نکنزد ،به یَ [زن آزاد] یا به آنچه [از کنززان] مااَ دهاید [اکتفا کنزاد] .ایان
[خوددارى] نزدیکتر است تا به ستم گرایزد [و بزهوده عزالوار گردید].
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تقریب استدالل :در این آیه تنها رطی که از نظر ارع در امر ازدواج مهام بهدسااب
آمده مسااه عداات آنهم در تیدد زوحات است و ساخنی از ایماان و آدابورساوم طارف
مقابل به مزان نزامده است.
اات ْاَلَخِ
ات َعلَاازْک ُْم َُ َّم َهاااتُک ُْم َوبَنَاااتُک ُْم َو ََ َخا َاواتُک ُْم َو َع َّماااتُک ُْم َو َخا َ
 ُد ِّر َما ْااالتُک ُْم َوبَنَا ُ
ِ
ت وَُمهاتُک ُم َّ ِ
ِ
ات ن ِ َسا ِک ُْم َو َربَا ِبُک ُُم
اع ِة َوَُ َّم َه ُ
َوبَنَ ُ
ُ
اار َه َ
ات ْاَل ُ ْخ َ َّ َ
ااالتي ََ ْر َهیْنَک ُْم َو ََ َخ َواتُک ُْم م َن َّ
ااالتِي فِي دجو ِرک ُم مِن نِسا ِک ُم َّ ِ
َّ
ااح
ان ف َ
َام تَک ُونُاوا َد َخل ْات ُ ْم ب ِ ِه َّ
ااالتي َد َخلْت ُ ْم ب ِ ِه َّن ف َِاإ ْن ا ْ
ُ
ُ ُ
َاال ُحنَ َ
ْ ْ َ
علَزک ُم ود َال ِل ََبنَا ِک ُم اا َِّذ ِ
َاد سال َ ِ
ِ
ُ
اّلل
ُ
َ
َ ْ ْ َ َ ُ ْ
َف إنَّ َّ َ
ین م ْن ََ ْص َالبِک ُْم َو ََ ْن تَ ْج َمیُوا بَز ْ َن ْاَل ْختَز ْ ِن إ َّال َماا ق ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب هّاّلل َعلَزْک ُْم َوَُد َّل اَک ُم
ک َ
ات م َن اانِّ َساء إ َّال َما َملَک ْ
زما َو اا ُْم ْت َصنَ ُ
َان غَف ً
َت ََی ْ َمانُک ُْم کت َ َ
ُورا َرد ً
َّما َو َر َاء ذَاِک ُْم (...نسا)24:
نکاح [اینان] بر ما درام ده است :مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عماههایتان
و خااه هایتان و دختران بارادر و دختاران خاواهر و مادرهایتاان کاه باه اما ازر دادهاناد و
خواهران رهاعی ما و مادران زنانتان و دخترآنهمسرانتان کاه [آنهاا دختاران] در داماان
ما پرورش یافتهاند و با آنهمسرآنهمبستر دهاید -پس اگر با آنها همبستر نشادهاید بار
ما گناهی نزست [که با دخترانشان ازدواج کنزد] -و زناان پسارانتان کاه از پشات خودتاان
هستند و حم دو خواهر با همدیفر -مفر آنچه که در گذ ته رخ داده با د -کاه خداوناد
آمرزنده مهربان است؛ و زنان وهردار [نزز بر ما درام ده اسات] باه اساتثناى زناانی کاه
مااَ آنان دهاید؛ [این] فریضه ااهی است که بر اما مقارر گردیاده اسات؛ و غزار از ایان
[زنان نامبرده] ،براى ما دالل است ...
تقریب استدالل :در ایان دو آیاه خداوناد در مقاام بزاان ماوارد ممناوع در ازدواج
هست و با ذکر مورد به مورد آنها را بر مرده و در این آیه نزز هزچ سخنی از کفر به عنوان
یکی از موان نام برده نشده است؛ و در آیه دوم به صرادت می گوید دیفر ماوارد بار اما
اء ذَلِكُم» ده است.
دالل « َو ُأ ِح َّ
ل لَكُم َّما َو َر َ
ِ
نکتوا ْاَلَیامی مِنک ُم وااصاا ِ ِت ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اّلل
 َو ََ َُ
ْ َ َّ
زن م ْن عبَادک ُْم َوإ َما ک ُْم إن یَک ُونُوا فُق ََراء یُغْان ِه ُم هّ ُ
َ َ
ِ
اد َ ِ
ِ ِ ِ
مِن ف َْضل ِ ِه و ه ِ ِ
اّلل مِان ف َْضال ِ ِه
ین َال یَج ِ ُ
اّلل َواس ٌ َعل ٌ
ون نک ً
ازم َوا ْزَ ْساتَیْفف اا َّاذ َ
َاداا َدتَّای یُغْنازَ ُه ْم هّ ُ
َ ُّ
…(نور)32 :
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بیهمسران خاود و غالماان و کنزازان درساتکارتان را همسار دهزاد .اگار تنفدساتند،
خداوند آنان را از فضل خویش بینزاز خواهد کرد و خدا گشایشفر داناست.
تقریب استدالل :در این آیه هم مؤمنان را تشویق میکند که زمزناه ازدواج حواناان
را فراهم کنند و حااب آن است که از صفاتی که بر آن تأکزد می ورزد صااح بودن است و
سخنی از دین و ایمان به مزان نمیآورد.
اگر ده اطاله آیه اول و سوم ممکن است با مناقشاتی همراه با د وای با اتاظ اطاله
آیه دوم میتوان دنزن ادعا کرد که ازدواج انسان با غزر متاارم طباق آیاات ماذکور مجااز
است و تا دازل قطیی بر ممنوعزت نکاح اقامه نشود میتاوان باه اطااله ایان آیاات تمسان
کرد.
دلیل دوم :روایات

هم دنانکه در بخش نخست و در نقد اساتدالل باه روایاات بارای ممنوعزات ازدواج
مسلمان با کافر بزان د روایات در این زمزنه متیدد و مختلاف اسات و نمیتاوان باه اساتناد
روایات ،دکم به ممنوعزت داد؛ زیرا در مقابل آن روایات فراوان دیفری هسات کاه حاواز
ازدواج با کافر را نشان میدهد.
روایات دال بر حواز در همن دند دسته بررسی می ود.
دسته اول :روایات دال بر جواز مطلق

یتازوج
عن میاویه بن وهب و غزره حمزیاً عن ابی هّ
اارحل اامؤمن ّ
عبداّلل علزهااسالم فی ّ

اازهودیّة و اانصرانزّة فقال :اذا اصاب اامسلمة فما یصن باازهودیّة و اانصرانزّة؟ فقلت اه :یکون
اه فزها ااهوى قاال :ان فیال فلزمنیهاا مان ارب ااخمار و اکال اتام ااخنزیار( ایان روایات
بهوهااوح نشااان میدهااد کااه ماارد مساالمان میتوانااد بااا زن غزرمساالمان ازدواج کنااد تنهااا
ازآنحهت که عا اق وی اده اسات و حاااب اسات کاه اماام پزشااپزش د اواریهای دو
فرهنگ مختلف را در امر ازدواج با این عبارت گو زد میفرمایند) و اعلم ا ّن علزه فی دیناه
غضاهة (مشکالت دینی پزدا میکند ).ح  ،1باب  2از ابواب ما یترم بااکفر).
متمد بن مسلم ،عن ابای حیفار علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نکااح اازهودیاة و
.عن ّ

اانصرانزة فقال :ال بأس به اما علمت انه کانت تتت طلتة بن عبزد هّاّلل یهودیة علی عهد اانبای
صلی هّاّلل علزه و آاه ( .ح  ،5ج  ،14ص )417
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درداایکه طلته یَ فرد سر ناس و از یااران پزاامبر باوده و پزاامبر او را منا نکارده
است پس دازل بر حواز است .ظاهراً مراد از نکاح ازدواج دا م است وقتی دا ام حاایز با اد
منقط بهطریقاوای حایز خواهد بود .هامناً همازن مضامون باا انادکی اخاتالف در روایات
دیفر از ابی مریم انصاری نقل ده است( .ج  ،14ص )417
در برخی از روایات سؤال از اصال ازدواج نزسات بلکاه از ارایص خااص اسات مثال
آنکه مسلمان میتواند برای همسر مسالمانش هاووی غزرمسالمان بزااورد از بااب نموناه باه
روایات ذیل توحه فرمایزد.
تتزوج اازهودیّة و اانصارانزّة علای
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ال ّ
عن ّ
اامسلمة).ج ،14ص )416
در این روایت مفهوم پاسخ امام آن است که اگر تزوی یهودیّة بارزن مسالمان نبا اد
ا کال ندارد همزن مضمون در روایت سماعه بن مهران دیده می ود.
عن ساماعة بان مهاران قاال :ساأاته عان اازهودیاة و اانصارانزة َ یتزوحهاا اارحال علای
یتزوج اامسلمة علی اازهودیة و اانصرانزة (ج  14ص )416
اامسلمة؟ قال :ال و ّ
روایات بیادی هام باه همازن مضامون اسات( .بااب  7ح  ،5ص  ،419ج 14؛ ج ، 20
َبواب ما یترم باستزفاء اایدد ،ب  2ح ).2
از این روایات دنزن فهمزده می ود که مردم نزده بودند که نمی اود یهودیاه را بار
نصرانزّه تزوی کرد پسازاین تیبزر استفاده می ود که اصل نکاح یهودیه و نصرانزّه ا اکال
ندا ته و فروع آن مورد سؤال واق ده است.
ممکن است گفته ود :این روایات نهایت ًا ازدواج با اهل کتاب را مجاز می مرد نه هر
کافری.
در پاسخ میگویزم :درست است که غااباً راوی از یهودی و مسزتی پرسزده ده وای
مشخص است که در آن زمان بزشاتر اهال کتااب در دساترس مسالمانان باوده و ازایانروی
سؤاالت روی اهل کتابی رفته و دضرات میصومزن نزز طبق سؤاالت پاسخ دادهاناد بناابراین
این روایات دارای مفهوم مخااف نزستند .به نظر میرسد بزن عموم مردم تفاوت ماهوی بازن
کفار اهل کتاب و غزر کتاب نزست آندنانکه گروههای مختلف اهال کتااب بارای آنهاا
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تفاوتی ندارند و ایندنزن نزست که اگر برای آنها نکاح اهل کتاب یا اهل کتااب خاصای،
حااایز اامرده ااود نکاااح غزاار آنااان نزااز حااای سااؤال و اابهه باارای مااردم دا ااته با ااد
بااهعبارتدیفر در ذهاان مااردم عااادی یهااودی و نصاارانی ییناای غزرمساالمان و فرقاای باازن
گروههای مختلف نزست؛ بنابراین نمیتوان خصوصزت برای این عناوین از روایت فهمزد.
دسته دوم :روایت دال بر جواز مشروط

در روایااات طایفااه دوم اصاال مجاااز بااودن ازدواج مساالمان بااا غزرمساالمان امااری
پذیرفته ده است اذا ساا ل پرسازده اسات آیاا درداایکاه زن مسازتی دارد داق دارد زن
یهودی هم دا ته با د و پاسخ امام هم حااب است کاه هماه غزرمسالمانان بهمنزااه بردگاان
امام میصوماند درنتزجه هم دنانکه ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان مجازاست ازدواج
زن مسلمآنهم با مرد غزرمسلمان باید مجاز با د.
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااساالم فای دادی
عن ّ

قاال :ال ینبغای المسالم َن

درة َو َماة (ح  ،2بااب  ،2از اباواب ماا یتارم
ّ
یتزوج یهودیّة و ال نصرانزّة و هو یجد مسلمة ّ

بااکفر)

عن یونس بن عبد ااردمن عنهم علزهم ااسالم قال :ال ینبغی المسلم ااموسر ماتمکن ان
یتزوج امرَة من اهال ااکتااب ّاال فای
یتزوج االمة اال ان ال یجد درة و کذاَ ال ینبغی اه َن ّ
ّ
دال هرورة دز

ال یجد مسلمة درة و ال َمة (ح  ،3باب  2از ابواب ما یترم بااکفر)

در این دو روایت ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان را مشروط به عدم دسترسی به
زن آزاد یا کنزز مسلمان منوط میکند.
متماد ماا تقاول
عن ااتسن بن ااجهم ،قال :قال ای َبو ااتسن اارها علزه ااسالم :یا ابا ّ
تزوج نصرانزة علی مسلمة؟ قال :قلت :حیلات فاداك و ماا قاوای بازن یادیَ؟ قاال:
فی رحل ّ
اتقوان فان ذاَ ییلم به قوای ،قلت :ال یجوز تزوی اانصرانزّة علی مسالمة و ال غزار مسالمة،
ّ
قال :و ام؟ قلت :اقول هاّلل عز و حل« :و ال تَن ْ ِکتوا اا ْمشْ ِر ِ
کات َدتَّی ی ُ ْؤمِ َّن »قال :فما تقول فای
ُ
ّ ّ
ّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
هذه اآلیة« :و اا ْمتص ُ ِ
ان قَابْلِک ُْم؟ »قلات :فقوااه « َو ال تَن ْ ِک ُتاوا
تااب م ْ
ین َُوتُاوا اا ْک َ
نات م َن اا َّذ َ
َ ُ ْ َ
تبسام (ح  ،3بااب  1از اباواب ماا یتارم
فتبسام ثام ساکت و ّ
اا ُْمشْ ِرکات» نسخت هذه اآلیة ّ
بااکفر) و سکوت نشانه رهایت است.
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عن دفص بن غزاث قال :کتب بیا

اخاوانی َن اساأل َباا عباد هّاّلل علزاه ااساالم عان

یتزوج فای دار ااتارب؟ فقاال :اکاره ذااَ فاان فیال فای باالد
مسا ل فسأاته عن االسزر هل ّ
یتل اه ذااَ (ح  ،4بااب
اارومفلزس هو بترام هو نکاح و ّاما فی ااترك و اادیلم و ااخزر فال ّ
 2از ابواب ما یترم بااکفر)
در این روایت ممنوعزت ازدواج را منوط به مناطق خاصی میکند که وحه آن برای ما
رو ن نزست هم دنانکه ازدواج درروم را مجاز می مارد و آنهم برای ما رو ان نزسات.
برخی خواستهاند این حواز و ممنوعزت را بهدسااب اهال کتااب باودن یاا بتپرسات باودن
آنها بفذارند اما دنزن نشانهای در روایت ظاهر نزست.
یتزوج مادام فای
یتل االسزر َن ّ
عن اازهرى عن علی بن ااتسزن علزهما ااسالم قال :ال ّ
ایدي اامشرکزن مخافة َن یواد اه فزبقی واده کافراً فای ایادیهم (ح  ،5بااب  2از اباواب ماا
یترم بااکفر).
ممنوعزت ازدواج را بهدساب وهیزت خاص مسلمان (اسزر بودن) منوط کرده و علتی
که برای آن ذکر میکند ترس از آن اسات کاه مباادا بچاه مسالمان او را باهعنوان اسازر در
دست د من بزافتد.
.عن زرارة بن اعزن قال :سأات ابا حیفر علزاه ااساالم عان نکااح اازهودیّاة و اانصارانزّة
مانهن نکااح اابلاه (ح ،1
یتال اابلاه
فقال :ال یصلح المسلم َن ینکح یهودیة و ال نصرانزةانّما
ّ
ّ
باب  3از ابواب ما یترم بااکفر ).از کلمه انّما یتل استفاده می ود که «ال یصالح» باه مینای
درمت است از این روایت هم استفاده می ود که کفر مان است و اسالم رط نزست.
دسته سوم :عدم الزام تغییر دین پس از اسالم یكی از زوجین

دسته دیفری از روایت دال بر حواز ادامه نکاح با کافر توسص تازهمسلمان است.
متمد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالم قال :ان اهل ااکتاب و حمز من ااه ذماة
عن ّ
اذا اسلم ادد اازوحزن فهما علی نکادهما و ازس اه َن یخرحها من دار االسالم اای غزرهاا و
ال یبزت میها و اکنّه یأتزها باانهار (وسا ل ااشزیة :ج  14ص  421ب  9مان َباواب ماا یتارم
بااکفر و نتوه ح )5
هم دنانکه در ایان روایات مالدظاه می اود وقتای یکای از زوحازن کاافر مسالمان
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می ود الزم نزست طرف دیفر را به تغززر دین وادار نمایناد .ایان دادی

دالاات دارد کاه

استدامه نکاح از طرفزن حایز است یینی اگر مرد مسلمان ود با زن کاافر میتواناد با اد و
اگر زن مسلمان ود با مرد کافر میتواند با د .در این روایت حمز اهل ذماه مشامول ایان
روایت است که بیزد نزست امل غزر اهل کتاب نزز اود .قریاب باه مضامون ایان روایات
روایات دیفری نزز وحود دارد(.برای نمونه :وسا ل ااشزیه ،ج )422 ،14
دسته چهارم :روایات دال بر تفصیل

دازل این قول (قول تفصزل) عمدتاً پن روایت اسات کاه قسامتی در اباواب ماا یتارم
بااکفر و بیضی در ابواب متیه آمده است .ادادی
این ادادی

و ادادی

متیدد است وای دون قصد مقایساه بازن
ّ

سابق راداریم ،اسناد حاى دق ّت دارد.

.عن ااتسن بن علی بن فضال ،عن بی

عباداّلل علزهااساالم
اصتابنا (مرسله) عن ابی
هّ

دارة (ح  ،1بااب  4از اباواب ماا
قال :ال بأس َن یتمت ّ اارحل باازهودیّاة و اانصارانزّة و عناده ّ
یترم بااکفر)
«ال بأس» مفهوم ندارد و این روایت نهایت دززى کاه دالاات دارد حاواز اسات ،واای
نفی ما عدا نمیکند ،یینی نمیگوید که دا مه حایز نزست.
متمد بن سنان عن ابان بن عثمان ،عن زرارة قال :سمیته یقاول :ال باأس َن
و عنه ،عن ّ
یتزوج اازهودیّة و اانصرانزّة متیة و عنده امرَة (ح  ،2باب  4از ابواب ما یترم بااکفر)
ّ
عن ااتسن ااتفلزسی قال :سأات اارها علزه ااساالم َ یتمتّا مان اازهودیّاة و اانصارانزّة؟
اای و هی اعظم درمة منه (ح  ،3باب  7از ابواب متیة).
فقال :یتمت من ااترة اامؤمنة
ّ
َدب ّ
ادب» و «اعظم درمه» دازل بر حواز اسات واای اواویات باا مسالمة اسات .ایان
تیبزر « ّ

ددی

نسبت به نکاح دا مه مفهوم ندارد ،دون سؤال از متیه بوده حواب هم از متیه است.

.عن اسماعزل بن سید اال یرى قال :سأاته عن اارحل یتمت ّ مان اازهودیّاة و اانصارانزّة،
قال :ال َرى بذاَ بأساً قال :قلت :فاامجوسزة؟ قالّ :اما اامجوسزة فال (ح  ،1باب  13از ابواب
متیة)
متمد بن سانان عان اارهاا علزاه ااساالم قاال :ساأاته عان نکااح اازهودیّاة و
و عنه عن ّ
اانصرانزّة (فقال :ال بأس ،فقلت :فمجوسزّة؟ فقاال :ال باأس باه ییناي متیاة ).ح  ،4بااب  13از
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ابواب متیة
یتازوج اامجوسازة فقاال :ال و
عن ابی حیفر علزه ااسالم قال سأاته عان اارحال اامسالم ّ
اکن اذا کانت اه امة مجوسزّة فال بأس َن یطأها و ییزل عنها و ال یطلاب واادها (بااب حاواز
نکاح االمه ااذمزه بااملن ح  1ص  )418تمام رحال سند از مشهورین و میاروفزن هساتند و
پاسخ دضرت نزاز دارای اطااله اسات و نکااح دا ام و منقطا و ابتادا و اساتدامه را اامل
می ود و از طرفی در دیدگاه بسزاری مجوس از اهال کتااب نزسات( .عمزادى ،1416 ،ص
389؛ عاملی ،1414 ،ج  ،12ص )290
از این روایات حواز نکاح متیه استفاده می ود کاه مؤیادی اسات بارای حاواز نکااح
دا م.
دلیل سوم :بنای عقال

در مزان خردمندان عاام ازدواج را ین نزاز غریزی و فطری بشر تلقی میکنناد و اگار
عواملی موردتوحه قارار میگزارد ازحملاه توانمنادی مااای ،ساالمت حسامانی ،ساازگاری
اخالقی و ئون احتماعی و پایبندی به اعتقادات و باورهای دینای را عقاال از اصاول ازدواج
بهدساب نمیآورند و اگار در مزاان ملال و اقاوام متادودیتهایی در امار ازدواج مشااهده
می ود بر اساس انتخااب طبزیای افاراد نزسات بلکاه بار پایاه تتمزال و فشاارهای متازص و
فرهنگ و آدابورسوم آن سرزمزن است .هم دنانکه در بزن یهاود بار اسااس یان پنادار
غلص و باور به اینکه دارای برتری نژاد هستند مجاز نزستند با غزر خود ان ازدواج کنند.
بنا برفطرت انسان و اصل برابری انسان و برابری حواما ؛ اصال حاواز نکااح انساان باا
انسان مفر دازل کافی بر درمت با د.
«یا ََیها اانَّااس ِإنَّاا َخلَق ْنااک ُم مِان َذکَا لر و َُنْثای و حیل ْنااک ُم ُ ایوباً و قَبا ِ ِ
یاارف ُوا ِإنَّ
ال ات َ َ
ْ ْ
ْ ُ َ
َ َ َ
َ
ُّ َ
َ
ُ
ِ 1
ِ
ِ
ِ
ِ
زر»
اّلل َعل ٌ
ََک َْر َمک ُْم عن ْ َد هّاّلل ََتْقاک ُْم إنَّ هّ َ
زم َخب ٌ

«اى مردم ،ما ما را از مرد و زن آفریدیم و ما را تزارههاا و قبزلاههاا قارار دادیام تاا

یکدیفر را بشناسزد ،همانا گرامیترین ما نزد خدا ،با تقواترین ماست ،همانا خادا دانااى
خبزر است».
 .1حجرات ،آیه .13
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در این آیه ریفه به سه اصل مهم ا اره ده است :اصال مسااوات در آفارینش زن و
مرد ،اصل تفاوت در ویژگیهااى بشارى و اصال ساوم اینکاه تقاوا ماالك برتارى اسات .از
« َخلَق ْناک ُْم َو َح َیل ْناک ُْم» مرد یا زن بودن ،یا از فالن قبزله وقوم بودن ،ماالك افتخاار نزسات کاه
اینها کار خداوند است .قرآن ،تمام تبیاز

هااى ناژادى ،دزبای ،قاومی ،قبزلاهاى ،اقلزمای،

اقتصادى ،فکرى ،فرهنفی ،احتماعی و نظامی را مردود می امارد و ماالك فضازلت را تقاوا
1
میداند « ِإنَّ ََک ْرمک ُم عِند ه ِ
اّلل ََتْقاک ُْم».
ََ ْ َْ ّ

دلیل چهارم :دلیل برائت

بزان این دازل آن است که ادتمال درمت نکاح در این مسائله وحاود دارد و باه دازال
عدم ادراز درمت میتوان با تمسن به اصااه اابرا ه که از اداه مسالم بارای اساتنباط اسات،
ادتمال تتریم را مرتف ساخت.
دلیل پنجم :ادله ثانویه

با توحه به آنکه در بسزاری از کشورهای غزر اساالمی ،افاراد زیاادی از مسالمانهاا باه
دازل هجرت یا تغززر عقزده زندگی میکنند و دهبسا رایص ازدواج با مسلمان برای بسزاری
مقدور نمی ود و عدم ازدواج بارای آنهاا دارج و اهاطرار ایجااد مایکناد ،مایتاوان در
اینگونه از موارد باه ادااه ثانویاه ال دارج و اهاطرار تمسان حسات و ازدواج آنهاا را باا
غزرمسلمانان مجاز دانست.
نتیجهگیری
از مجموع دالیل مخاافان به دست میآید که دازل صریح و مطمئنی برای من ازدواج
مسلمان با غزرمسلمان در دست نزست از سوی دیفر دقت در اداه حاواز نشاان میدهاد کاه
ازد واج هر مسلمانی با غزرمسلمان حایز است مفر ازدواج باا ناصابی و متاارب ازآنحهات
که آنها د منی خود را بهرو نی اعالم میکنند و پایه ازدواج که بر ا ساس مهار و متبات
استوار است نمیتواند با خصی که د من اوست پزوند زنا ویی استوار برقرار سازد.

 .1قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،9 ،ص .196-195
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چکیده

ازاین که خداوند متعال درقرآن کریم انسان ها را به اطاعت مطلق ازپیامبرصلی اهلل علیـه و
آله دعوت کرده هیپ تردیدی نیست زیرا که درآیات متعددی ازقرآن اطاعت خـدا و رسـولش
قرین هم آمده به این که هرجا اطاعت ازخدای سبحان آمـده بـه همـراه آن اطاعـت ازپیـامبرهم
آمده که با لفظ «اطیعواهلل و اطیعو الرسول» تبیین شده است.نگارنده درایـن پـژوهش بـا اسـتفاده
ازروش توصیفی –تحلیلی به نظریه واشکال سها درکتـا نقـد قـرآن مبنـی بـراین کـه چرابایـد
ازپیامبرخدااطاعت کرد؟ پرداخته واساس ادله قرآنـی وروایـی نقدوبررسـی کـرده وپاسـخ داده
است  .نتیجه حاصل دراین نوشـتاراین کـه اطاعـت وتبعیـت از پیامبرهماننـد اطاعـت ازخداونـد
متعال واج

والزم است زیرافرمان وکالم پیامبرفرمان و کالم پروردگارسبحان است.
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طرح مسأله
ازمسا لی که همزشه مخاافان ومیانادان اساالم و قارآن ،متوحاه ساادت قارآن کاریم
نموده اند ،طرح ابهات وایراداتای غزرصاتزح بارای اثباات غزرودزاانی باودن و بشارگونه
انفا تن قرآن است ،تال ی که اخزرا در کتابی به نام نقد قرآن توسص خصی با نام مساتیار
دکتر سها پی گزری ده و این بهات در فصول ایان کتااب گاردآوری اده اسات .واای
بهه بشری بودن این کتاب آسمانی و غزرودزانی باودن آن ابهه ای اسات کاه باه درازای
عمر نزول قرآن قدمت دارد .این گونه بهات و ایرادات هجمه هایی بوده کاه نخساتزن باار
توسااص مخاافااان ومیاناادان هاام عصاار پزااامبر اکاارم صاالی هّاّلل علزااه و آاااه مطاارح گردیااده
است.بدون ن مسأاه ااهی بودن کاالم قارآن و منازه باودن آن از تتریف،هماواره ماورد
تاکزد قرآن ودانشمندان مسلمان بوده است،تا حایی که قرآن خاود ،انساان را درایان امرباه
تتدی و هماوردی دعوت کرده اسات کاه اگرمای توانزاد آیاه یاا ساوره ای را مثال قارآن
بزاورید،وای مخاافان ود منان اسالم وقرآن با کست روبرو دند ونتوانستند باااین تتادی
اه
مقابلاه کنناد.درا کاه خداوناد متیااال درقارآن مای فرمایادِ «:إنَّاا نَ ْتا ُ
ان نَ َّزاْنَاا اااذِّ ک َْر َو ِإنَّاا اَا ُ
ون»(دجر) 9/
ا ََتافِظُ َ
همچنزن مخاافان ود منان سیی کارده اناد ایان ایارادات و ابهات را طاوری مطارح
کنند که دق وباطل را در هم آمززد و امار را برمخاطاب مشاتبه ساازد.دال درایان پاژوهش
سیی می گردد که با روش توصزفی – تتلزلی به مینا ناسی واژه اطاعت که از مفاهزم مهام
درنظام مینایی میارف اسالمی و قرآن وددی

متسوب می ود بپردازیم و بهه وایارادی

کااه سااها درکتاااب نقااد قاارآن مطاارح کاارده اساات را بااا میزارنقااد پاسااخ دهاازم .سااها ماای
گوید«:اطاعت هرانسانی دتی پزامبرواقیی اگروحود می دا ت غزرمیقول اسات درابایاد باه
طور مطلق ازپزامبرخدا اطاعت وتبیزت کرد این ناوعی دیکتااتوری اسات ».واای ماا درایان
پژوهش می خواهزم ایراد رقزاب را کاه باه ساادت مقادس پزاامبر(ص) ودیان مبازن اساالم
وقرآن وارد ساخته است را با متوریت آیات وروایات و مستندات تاریخی وسزره نبوی نقد
وبررسی کنزم .ازحهت دیفرهم اثبات خواهزم کرد که بسزاری از بردا ت های سها منطباق
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برآیات وروایاات نزسات او فقاص تاالش مای کناد ادساساات مخاطاب را تتریان کارده
ووانمود کند که هدف پزامبراسالم برتری طلبی بردیفران باوده اسات .اابتاه پاژوهش هاای
متفاوتی در زمزنه بهات سها انجام ده مانند -1:بررسی بهات ناظر به انتساب صفت ظلام
به خداوند در قرآن کریم در مقط کار ناسی ار د دانشکده تفسزر و میارف قارآن کاریم
توسص سمانه تمززی  -2پاسخ باه ابهات مرباوط باه پزشارفت و آزادی در قارآن در مقطا
دکترا ی تخصصی از دانشکده اصول اادین توسص ایرج متبوبی  -3مقام و منزات انسان در
قرآن با تاکزد بر نقد بهات سها در مقط دکترای تخصصی دانشکده اصاول ااادین توساص
خانم منتظری .ودیفر پژوهش ها وای در زمزنه ی نقاد و بررسای ابهات اخااله احتمااعی
والیی پزامبر اعظم (ص) هزچ رسااه و مقااه ای نفا ته نشده است.
شبهه سها
«سها در ادعاهای خود مبتنی بر قادرتطلبی پزامبراساالم صالی هّاّللعلزهوآاه مینویساد:
آیه نازل میکند و خود را مثل خدا بهطور مطلق واحب االطاعه میکند .دردههاا آیاه قارآن
ازوم مطلق رسول مطرح ده است تقریباً هرحایی در قرآن کاه اطاعات از خادا مطرح اده
بالفاصله نام رسول هم آورده ده است یینی اطاعات از خادا و رساول قارین هام هساتند».
ِ
ِ
اّلل َو ََطِزیُاوا
دراکه درآیات قرآن به آن ا اره ده است مانند«:یَاا ََی ُّ َهاا اا َّاذ َ
آمنُاوا ََطزیُاوا هّ َ
ین َ
اار ُسو َل »(نساء) 59/ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنزد و پزامبر و اوازاى امار
َّ
خود را نزز اطاعت کنزد.
سها میتقد است که :اصوالً اطاعت هر انسانی دتی پزغمبر واقیی اگر وحود میدا ات
هم غزرمیقول است .دون ین پزغمبر واقیای فقاص در دریافات ودای از خادا آگااهترین و
مصونترین فرد است وای پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه ،دانش یا تخصصی در دیفر اماور زنادگی
بشری مثل کشاورزی ،سزاست ،تجارت و امثااهم ندارد پس درا بایاد بیداونودرا تبیزات
ود .اطاعت مطلق دززی است کاه تماام دیکتاتورهاای تااریخ از ماردم انتظاار دا اتهاند و
میادل سرکوب آزادی ،نابود کردن دقوه انسانی ،تتقزر و سرکوب فکر و نقد و خالقزات
مردم است و این دززی است که متمد از مردم میطلبد اابته به نام خدا( .نقد قرآن ) 417/
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معناشناسی واژه اطاعت
واژه اطاعت از ریشه «طوع» هد «کره» به مینای رام و مطز بودن و فرمان بردن هماراه
بااا خضااوع و رغباات با ااد (.راغااب اصاافهانی 529/قر اای 134/1اباان منظااور 142/1اباان
فارس 126/1طریتای 137/1مصاطفوی ) 376/1اابتاه برخای در تیریاف اطاعات گفتهاناد:
اطاعت ،مقابل عصزان و به مینای موافقت واقیی مکلف با دکم خداوند است کاه یاا از راه
قط دجت میتبر بهدستآمده با د ،مثل اینکه انسان قط پزدا کند به درمت رب خمر و
آن را ترک کند و آن دزز درواق درام با د ،یینی قط او مطابق واق با د (.مشکزنی)96/
همچنزن در تفاوت اطاعت با «اتباع» و «احابت» گفتهاناد :اطاعات فرماان باری از موحاودی
برتار اساات درداایکاه اتباااع ،مطلاق پزااروی بافرماان یااا بادون فرمااان ،و احابات ،پااذیرش
درخواست موحود زیردست است(راغب اصفهانی 529/قر ی 134/1ابن منظور 142/1ابان
فااارس 126/1طریتاای 137/1مصااطفوی )376/1اابتااه اطاعاات و تبیزاات از پزااامبر خاادا
صلی هّاّللعلزهوآاه نهتنها اهل زمزن و آسمانها را دربرمی گزرد بلکه اطاعت از فرماانش بارای
فر تفان هم واحب االطاعه است که قرآن کریم از آن باه « ُمطَ اا لع ثَا َّم ََمِ ل
ازن» (تکاویر) 21/
تیبزر کرده است .دتی در روایت آمده است که در اب میاراج مال کاه باه دساتور پزاامبر
صااالی هّاّللعلزهوآاه درهاااای بهشااات را گشاااودند (.حزا اااری  398/10مجلسااای138/4
درعاملی 182/3کلزنی  117/4بخاری  124/2نزشابوری 138/2ابن ماحه 142/نساایی 129/2
ترمذی  136/2ماان ابن اناس  147/2ابان دنبال 119/3صادوه  185/3طوسای .) 167/3
درنتزجااه اارییت نبااوی تااا قزاماات پابرحاساات و اطاعاات از فرمااان نبیمکاارم اسااالم
صلی هّاّللعلزهوآاه تا قزامت بر همه انساانها واحاب و الزم االطاعاه اسات؛ زیارا کاه رفتاار و
دجااات اسااات و سااارپزچی از فرماااان رساااول خااادا
ساااکنات پزاااامبر صااالی هّاّللعلزهوآاه ّ
صلی هّاّللعلزهوآاه برابر کفر است .دتی اکثرعلما هم براین امرمهم متفق ااقول هستند.زیرا که
همه پزامبران هم درتلقی و تبلزغ ودی وهم درعقاید واعمال قبل وبید ازبیثت ازهرنوع گنااه
ِ
آمنُاوا
صغزره وکبزره میصوم هستند همچنزن با توحه به واژه«اطزیاوا»درآیاه «.یَاا ََی ُّ َهاا اا َّاذ َ
ین َ
ِ
ِ
اار ُسو َل »(.نساء) 59/امرظهوردروحوب دارد(.بترانی 125/ازرازی19/2
ََطزیُوا هّ َ
اّلل َو ََطزیُوا َّ
انصاری  41/سبتانی 57/دلی 196/علم ااهدی  2/مفزد 68/دلی 142/مصاباح یازدی 121/
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وه َو َما نَ َهاک ُْم
عاملی 129/عراقی)118/همانطور که قرآن میفرمایدَ «:و َما آتَاک ُُم ا َّار ُسو ُل فَخُذُ ُ
َعن ْ ُه فَانْت َ ُهوا »(دشار) 7/و اما آنداه رساول داق دساتور دهاد بفزریاد و هرداه نهای کناد
واگذارید.بنابراین هر امرونهی که در سخنان پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه آمده با د باید اطاعات
ود دراکه قرآن بهصورت مطلق و ین فرمانجام ذکر کرده است.
نقد نظریه وشبهه سها
دال با توحاه باه ذکار میناا و مفهاوم واژه اطاعات ،گساتره و اناخت آن  ،نوبات باه
ایرادات سها رسزده که آن هارا مطرح کرده و پاسخ دهزم:
 - 1اطاعت و تبعیت از خدا و رسول همراه با خضووع و رغبوت اسوت نوه از روی
اجبار واکراه.

همانطور که در مفهوم واژه اطاعت ا اره کردیم .اطاعت به مینای فرماانبرداری کاه
همراه با اختزار و خضوع و رغبت با د؛ بناابراین قارآن هام وقتای انساانها را باه اطاعات و
تبیزت از خداوند متیال و رساول و اوایاَلمار دعاوت میکناد و فرماان میدهاد کاه مطزا
فرامزن آنها با زم در دقزقت این اطاعت و تبیزت را به رغبت و اختزار ایشان متاول کارده
است نه پزروی و اطاعت از روی احبار و اکراه؛ زیرا اطاعتی که از روی احبار و اکراه با اد
دیفار اطاعات نزسات .همااانطور کاه قارآن میفرمایاد« :ال اکااراه فای ااادین»(بقااره) 256/
همچنزن با تدبر درآیات قرآن متوحه می ویم که خداوند متیال انسان را مختار آفریده و به
دازل بهرهمندی از نیمت عقل این اطاعت و تبیزت دکم عقل است .دراکه با توحه به امارار
ادی بودن واژه «َطزیوا» در قرآن عقل سلزم هر انسان خداباوری است که او را باه اطاعات
و پزروی از خااق یکتا و پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه و میصومزن علزهمااسالم هدایت و رهنماون
میکند و در اینحاا اسات کاه قارآن انساانها را باه عقال خود اان ارحااع داده اسات .در
دقزقت این مطلب بزانفر این است که فردی که با اداه عقلی پروردگار سابتان را اناخت
و پذیرفت و حایفاه خود را در عاام هستی یافت .یقزن مییابد که خلقات حهاان بار اسااس
نظم ،دکمت ،تدبزر و هدفی نظامند آفریده ده دراکه خااقش دکازم ،مادبر ،بصازر اسات
پس برای این عاام هدفی واال قا ال اسات و متوحاه خواهاد اد کاه بارای هادایت بشار و
کوفایی استیدادهای او به راهنمایانی میصوم و عاری از خطا و ا تباه نزاز است تا باه گفتاه
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آنان اعتماد کرده و به سرمنزل مقصود رهنمون گردد و در دقزقت فایاده اطاعات از ایشاان
به خود انسان برمیگردد زیارا کاه پزاامبران و میصاومزن علزهمااساالم فرساتادگان خداوناد
متیال هستند و کالم و امر آن بزرگواران کالم و امر پروردگاار سابتان اسات و فقاص آناان
دارای مقام عصمت مطلقه هستند به این مینا کاه از هرگوناه گنااه و خطاا و اغز ای مصاون
هستند؛ و از آنحا که هزچ انسانی نمیتواند مستقزم با خداوند تبارکوتیااای ارتبااط دا اته
با د براساس براهزن عقلی و دیدن و درک میجزات رسوالن ااهی یقزن مییاباد کاه ایشاان
فرستادگان خدا هستند و فقص به آنها ودای می اود و ایشاان از حاناب پروردگاار دکازم
مأمور به تبلزغ رساات و هدایت بشر و دعوت به خااق یکتا هساتند پاس اطاعات و تبیزات از
فرامزن آنان و انجام برنامهها و دستورات رسوالن ااهی واحب و الزم است.
-2اطاعت و تبعیت از پیامبر صلی ل
العلیهوآله از حیث رسالت ایشان است.

دااال بایااد نفریساات کااه آیااا دسااتور قاارآن مبناای باار اطاعاات از پزااامبراعظم
صلی هّاّللعلزهوآاه ،تبیزت و فرمانبرداری از ایشان از دز
دز

بشری باودن دضارت اسات یاا از

رسول بودن او؟با تدبر در آیاتی که به اطاعات از پزاامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه فرماان

داده ده است مشخص می ود که بر حنبه رساات ایشان تأکزد ده اسات .در ذیال آیااتی
که امر به اطاعت و تبیزت از رسول خدا ده است میآوریم.تا میلوم گردد در قرآن فرمان
به اطاعت از پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه از دزا

رسااات ایشاان اتااظ اده اسات ناه از دزا

بشری بودن:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین»(آل عمران) 32/بفو خادا
اّلل َال یُت ُّ
ب ااْکَاف ِر َ
اار ُسو َل فَإ ْن تَ َوا َّ ْوا فَإنَّ َّ َ
«ق ُْل ََطزیُوا َّ َ
اّلل َو َّ
و پزامبر(او) را اطاعت کنزد پس اگار رویگاردان ادند قطیااً خداوناد کاافران را دوسات
ندارد.
با توحه به آیات فوه رو ن د که هرکجا که در قرآن سخنی از اطاعت و تبیزات از
پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه آمده ا اره باه حنباه رسااات دضارت دارد ناه اخص خاود پزاامبر
دراکه در آیهای از قرآن ذکر نشده که از خصی به نام متمد اطاعت کنزاد بلکاه فرماوده
از رسول اطاعت کنزد .در دقزقت افظ رسول درآیات فوهااذکر تصاریح بار ایان دارد کاه
اگر اطاعت از نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه بهمانناد اطاعات از خداوناد متیاال واحاب و
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الزم است به دازل رساات دضرت اسات زیارا کاه ایشاان فرساتاده خداوناد اسات بناابراین
اطاعت مطلاق از دضارت در هار آنداه در دزطاه رسااات فرماان میدهناد الزم و واحاب
االطاعه است.
-3پیامبراکرم صلی ل
العلیهوآله در همه امور اسوه بشریت هستند.

ِ
ِ
نکته دا ز اهمزت اینکاه طباق آیاه « َو َماا یَنْطِ ُ ِ
اودی»
اي ی ُ َ
اق َعان اا َْه َاوى إ ْن ُه َاو إ َّال َو ْد ٌ

(نجم ) 3/هر آنده بر پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه نازل می ده و مطرح میکردناد ودای اسات
اما با تدبر و تیقل در آیه این کالم قابلدرک است کاه دضارت آنداه را بزاان میکردناد
بهفرمان پروردگار سبتان بوده مأمور به انجاموظزفه بودند نه اینکه بخواهد از حنبه اخص
خود به کسی دستور دهد تا اطااعتش واحاب با اد .عاالوه بار ایان اگار در تااریخ و سازره
پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه مشاهده و تأملکنزم مشاخص می اود کاه دضارت هرگاز باه
کسی دستور نمیدادند دتی به آن افراد هیزف و زیردست خود هم امرونهی نمیکرد اابتاه

درست است که ایشان پزامبر ّامت و رهبر حامیه بودند و وظزفه هدایتفری بشار را بار عهاده
دا تند و هر حا الزم بود انذار و تبشزر میکردند اما همه طبق امر ااهی بود وای در کارهاای
خصیاش هرگز به کسای امرونهای نمیکارد و هماواره خاودش انجاام مایداد زیارا کاه
دضرت به دازل دارا بودن فضایل و مکارم اخالقی و انساانی همزشاه در هماه اماور اساوه و
اافوی بشریت بودند و هستند دتی اکثر روایات فریقزن خود گواه بر این مطلاب اسات کاه
مورد تأیزد و تأکزد واق ده است به این منظور که رسول خدا همزشه کارهای خصایاش
را خودش انجام میداد .روزی پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه با اصتاب دریکی از سفرها اردو زده
بودند ،اتظهای برگشتند که زانوبناد اترش را ببنادد ،اصاتاب گفتناد ماا انجاام مایدهزم
دضرت فرمود :درست است که ما داهرید و این کار را انجاام میدهزاد واای هار کاس
باید کارهاای خصایاش را خاودش انجاام دهاد .همچنازن فرمودناد :هرگاز در کارهاای
خصی خود از دیفران کمن نخواهزد و باه دیفاران تکزاه نکنزاد اگرداه بارای قطیاهای
دوب مسواک با د؛ بناابراین رساول خادا صالی هّاّللعلزهوآاه کارهاایش را هرگاز باه دوش
دیفران نمیانداخت و به رط رعایت این اصل بهشت را برای گروهی همانت کرد .کسی
که کارهایش را به دوش دیفران میاندازد او را ملیون میدانست .دضرت باا دسات خاود
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کفااش و اباسااش را وصااله زده و در خانااه را باااز میکرد(.مازناادرانی 146/1طباطبااایی 96/
دمزری )138/3نزازهایش را خود ،از بازار میخرید و به خانه میبرد ،درراه رفتن حلاوتر از
کسی قدم برنمیدا ات ،دعاوت بردگاان را میپاذیرفت ،باه اماور مساتمندان و متروماان
رسزدگی و از آنان داجویی میکرد ،هزچوقت به خدمت کاار خاویش امرونهای نمیکارد،
دتی اناس بان مااان خاادم دضارت میگویاد :در طاول ایان ساالها کاه خادمت پزاامبر
صلی هّاّللعلزهوآاه بودم هرگز به من دستور ناداد و مارا در کارهاا مالمات و سارزنش نکارد.
پزامبر عظزمااشأن صلی هّاّللعلزهوآاه همواره این را بهعنوان ین اصل در زندگی خاانوادگی،
روابص احتماعی و سایر مسا ل رعایت کرد .هرگز در خانه دساتور ناداد .دضارت باا رفتاار
خود به اصتاب و همفان نشان میداد که نمیخواهد با دیفران متمایز با د(.طبرسی)105/
همزن مسأاه باع

می د که رودزه استقالل را به حامیه تزریق کند؛ یینای اگار قارار اسات

ین حامیه مستقل با د ،روی پای خود بایساتد و هار کاس کاار و تاالش کناد ،بایاد ایان
رودزه در آنها وحود دا ته با د .رودزه سربار بودن ،حامیه را به وابستفی میکشاند.
-4اطاعت وتبعیت از پیامبر صلی ل
ال متفواوت
العلیهوآله با اطاعت از دیكتاتورها کام ً
است.

در اینحاست که میتوان به بهه دیفر سها پاسخ داد باه اینکاه ایشاان مادعی اسات
که امر به اطاعت و تبیزت از پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه ناوعی دیکتااتوری اسات اماا ایان
بهدوراز انصاف است ،دراکه دیکتاتورها کسانی بودند که در طول تاریخ فقص به فکر مقاام
و هرت و موقیزت خود و تاب هوای نفسشان بودند و به دازل عقزده و بزنش نادرست میزار
و مالک آنان ااهای نباود و هماهدزز را بارای خاود میخواساتند و دزازی باه ناام اختزاار و
آزادگی برای مردم قا ل نبودند و افراد هیزف و متروم را به بزفااری میکشازدند و بارای
آنها درمتی قا ل نبودند و همزشه به مردم امرونهی میکردند و با رفتار ان ترس و ودشت
در دل مردم ایجاد میکردند و هدفشان رسزدگی به امور مردم نبود به همزن دازل ا خاصای
بودند که از روی تملق و داپلوسی و تظاهر از آنها تیریف و تمجزاد دروغازن میکردناد.
دال باید به سها و افراد سادهانفاری مثل ایشاان کاه از روی غارضورزی و کزناهتوزی کاه
نمیخواهند واقیزت و دقزقت را قبول کنند پاسخ دهزم که آیا این رفتار خصمانه و ظااماناه
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دیکتاتورها قابلمقایسه با رفتار عظزمااشأن نبیمکرماسالم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات؟ پزاامبری
که باآنهمه عظمت و ابهت که دارای مقام امخ نبوت و رساات بودند رفتار و سکناتش به
نتوی تأثزرگذار بود که مردم ادساس آرامش و امنزات کنناد و مشاکالت خاود را رادات
بتوانند با دضرت در مزان بفذارند ایشان هرگز به کسی امرونهی نمیکرد و برای هیزفان و
بردگان ادترام قا ل بود و در همه دال به امور ماردم رسازدگی میکارد پزاامبری کاه خاود
اسوه اخاله و دارای فضایل انسانی بود باوحوداینکه ایشاان فرساتاده خداوناد متیاال بودناد
امام هرگز خود را پاد اه تلقی نکرد که بفوید از مان بایاد اطاعات و فرماانبرداری کنزاد.
تاریخ خود گواه بر دقانزت سزره رسول هّاّلل است مبنی بر اینکه زمانی که سلمان و بالل نازد
پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه میرفتند ،سلمان وقتی به دضرت نزدین اد میخواسات قادمهای
ایشان را ببوسد؛ اما پزامبراکرمصلی هّاّللعلزهوآاه او را از این کار نهی کرد و فرمود :همان مان
هم مثل ما بندهای از بندگان پروردگار سبتان هستم همانند اما میخاورم و مینو ام و
مینشزنم (.دسزنی استرآبادی 473/مجلسی  139/27دلبی  ) 247/دال پزامبری کاه خاود را
خادم مردم میداند و بااینهمه صفات و مقام واال و رساات ااهی آیا میتوان او را دیکتااتور
خطاب کرد؟ آیا رفتار دضرت قابلمقایسه با رفتار دیکتاتورها است؟ بنا براین پاساخ ماا باه
سها این است که اطاعت و تبیزت از رسول خدا به مینای دیکتاتوری نزست بلکه طبق فرمان
خااق یکتا تبیزت از فرامزن نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه الزم و واحب االطاعه است.
-5اطاعت مطلق از رسول خدا صلی هّاّللعلزهوآاه با عصمت ایشان منافاتی ندارد.
سها اطاعت مطلق از هر انسانی دتی پزامبر واقیی را اگار وحاود میدا ات غزرمیقاول
می مارد؛ زیرا ین پزامبر واقیی فقص در دریافت ودی از خداوند آگاهترین و مصاونترین
ه
سو َل» دالات بر اطاله و مطلاق
اار ُ
فرد است اما در پاسخ باید گفت اگرده آیه «َطزیوا ّاّلل و َّ

بودن اطاعت از نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه دارد .وای به فرض پذیرش عصمت که سها
به آن استناد نموده است اطاعت بهصورت مطلق ا کاای ندارد؛ زیرا همانطور که در پاساخ
به بهه قبل آورده د این اطاعت فقص در حنبه رسااتی ایشان الزم و واحب است  .اطاعات
و تبیزت از دضرت درهمه امور واحب است بهعنوانمثال امور مربوط به هادایت بشار مثال
ادکام و امور دکومتی و امور فردی و احتماعی بشر .دتی بنا بر دیدگاه زیه که میتقاد باه
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عصمت مطلقه پزاامبراعظم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات اطاعات و تبیزات از رساول خادا الزم و
واحب است؛ بنابراین اطاعت و انقزاد از رسول خدا با عصمت ایشان منافاتی ندارد.
- 6اطاعت از پیامبرصلی ل
العلیهوآله موجب شوكوفایی اسوتعدادهاوجوامع انسوانی
است.

دال مطلب را ادامه میدهزم به دیفار ابهه ساها باه اینکاه ایشاان مادعی اسات کاه
فرمانبرداری و اطاعت مطلق از پزامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه موحاب سارکوبی و فناا ادن
استیدادهای بشری می ود ایشان میتقد است که برفرض وحود پزامبر واقیای باازهم تبیزات
از ایشان غزرمیقول و ظااماناه اسات دراکاه اطاعات مطلاق میاادل سارکوب افکاار و عادم
پزشرفت و خالقزت مردم است؛ اما پاسخ ما به سها این است که کالم اما بارخالف تیااازم
ااهای و آموزههاای دیناای اسات و هرگااز منطباق بار تاااریخ اساالم و ساازره نباوی نمیبا ااد
درداایکه واقیزت دزز دیفری است به این منظور کاه وهایزت سارزمزن دجااز در زماان
رسول خدا تأسفبار بوده و ازنظر فرهنفی ،احتماعی ،سزاسی ،دینی ددار رکود و وهیزت
بترانی بوده است .در دقزقت باید بفویزم با بیثت پزامبرصالی هّاّللعلزهوآاه و وحاود مباارک
ایشان بود که حامیاه بشاری ازنظار فرهنفای ،علمای ،احتمااعی و میرفات دینای و فضاایل
اخالقی و انسانی به اوج پزشرفت و فتح رسازد و دضاور و مادیریت نافاذ دضارت موحاب
ر د و کوفایی استیدادهای بشری آن زمان د .اابته اگر در برخی حوام اساالمی رکاود
و خموای مشاهده میکنزم که سها در کل کتااب خاود باه آن ا اارهکرده و هماه آنهاا را
متوحه اسالم و قرآن و پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه دانسته ،به این دازل است که مسلمانان از
اوامر ااهی و دستورات نورانی قرآن و فرمان رسول خدا صالی هّاّللعلزهوآاه اطاعات و تبیزات
نکردند؛ و به خاطر تبیزت از هوای نفس غره در حهل و خمودی و ظواهر دنزاا ادند و باا
خودکامفی از دضرت اعراض کردند .درداایکه اگر مطز امر پروردگار سبتان و قارآن
و اسااالم بودنااد و از دسااتورات نبااوی فرمااانبرداری و پزااروی کاارده بودنااد و بااا اتتاااد و
یکپاردفی اطاعت از پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه را بر خود الزم و واحاب میدانساتند قطیااً باه
پزروزی و رستفاری میرسزدند و در همه امور به اوج پزشرفت و کوفایی نا ل می ادند و
آن وعدهای که خداوند متیال یینی رسزدن باه سایادت دنزاا و آخارت فرماوده باود باهطور
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دشمفزری کسب میکردند و همزشه و در همه دال در بزن حوام بشری سارافراز و پزاروز
بودند .با توحه به اینکه سها خود میترف است به اینکه حزء خدا ناباوران اسات و ابهات
خود را در کتاب نقد قرآن ،بهویژه این بهه را بر عدم ارتباط انسان با پروردگار سابتان در
این عاام و بشری بودن قرآن و نفی نباوت و رسااات نبیمکرماساالم صالی هّاّللعلزهوآاه مبناا
ال مبرهن است که پاسخ به بهات ایشان بر اساس بزنش و عقاید موهوم
قرار داده است ،کام ً
وی و نفرش بیاساس همفکرانش قابلهضم نزست؛ اما در این پژوهش دون اکثر مخاطبزن
مودد ،خداباور ،میتقد به قرآن و قزامت و اساالم و اهلبزات علزهمااساالم هساتند و بزنشای
وسز دارند و منکر دق و والیت و اطاعت از پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه نزستند قطیاً بارای
خلقت این نظام هستی قا ل به وحود خااقی یکتاا ،دکازم ،بصازر و مادبر میبا اند و بهنوباه
خود بر اساس اداه عقلی و نقلی بهطور مستدل و مستند بنزان ایمان و یقزن خاود را اساتتکام
بخشزدهاند دراکه میتقدند خداوند متیال است که انسان را بهعنوان ا رف مخلوقات «واقاد
کرمنا بنی آدم»(اسراء ) 70/آفریده است و با نهادن استیدادهای فرف در وحود انساان او
را رها نکرده تا از مردله بااقوه به فیلزت و اوج کوفایی برسد.
بنااابراین عقاال ساالزم خااداباور میدانااد کااه ارتباااط خداونااد بااا مخلوقااات خااویش
بهخصوص انسان هرورت دارد تا او را به هدف نهایی و سیادت خویش رهنمون اود و از
طرفی دون با علم دضوری درمییابزم که انسان بهصورت مستقزم با خااق خاود در ارتبااط
نزست ،الزم است تا پروردگار یکتاا بهواساطه برخای انساانهای برگزیاده باا انساان ارتبااط
برقرار کرده و برنامههایی برای کوفایی استیدادها و نا ل ادن باه هادف غاایی و ر اد و
کمال را در اختزار بشر قرار دهد و قطیاً هار انساانی ایساتفی بار عهاده گارفتن دنازن امار
مهمی را ندارد ،بنابراین کسانی باید عهدهدار این رساات مهم با اند کاه از صافای بااطن و
عصمت از خطا و گناه برخوردار با ند .به همزن دازال پزاروان و دوساتداران پزاامبران ااهای
بهویژه نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه در پی آن بودند که بتوانند باا باراهزن عقلای و نقلای
عصمت انبزاء و ارسال رسل را اثبات کنند؛ و بهتب آن دارا بودن دنزن مقاام عصامتی بارای
انبزاء ااهی به دازل ارتباط مستتکم با پروردگار عاام ،نوعی والیت تکوینی و باه هماراه آن
والیت تشرییی برای آن بزرگواران به ارمغان میآورد.
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ایان ذکر است که همه پزامبران با این که ازنظار نباوت و رسااات ،همانناد بودناد از
حهت مقام یکسان نبودند که نمونه کامل آن پزامبرگرامیاسالم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات کاه

آیزنش کاملترین و آخرین آیزنها بود؛ زیارا کاه وحاود دضارت خااتم صالی هّاّللعلزهوآاه
افضل از حمز است بههرورت دین اسالم و نص قرآن و اخباار متاوات ِر و باراهزن عقلای در
حمز کماالت و خصوصزات ،دیان او افضال هماه ادیاان ،اوصازاء او افضال هماه اوصازاء،
کتاااب او افضاال همااه کتااب و اماات او افضاال از حمزاا اماام اساات .بنااابراین اطاعاات از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه اطاعت از خداوند متیال اسات .پاس اطاعات پزامبرصالی هّاّللعلزهوآااه
همسان و قرین اطاعت پروردگار سبتان اسات .دتای درتفاسزر ازیه واهال سانت مفسارین
درتفسزرآیات مرباوط باه اطاعات ازخداوناد ورساواش باه ایان امارمهم ا ااره کارده انادو
موردتایزد وتاکزد واق

ده است( .سزوطی  128/3داویزی  136/2زمخشاری 118/3ثیلبای

 143/2آاوساای 179/3طبااری 124/3طباطبااایی 168/4قرطباای 175/2اباان حااوزی182/3
انداساای 156/3اباان عا ااور 162/2تهراناای اصاافهانی 187/3طبرساای 146/3طوساای137/3
بغوی 129/4طنطاوی 156/2بزضاوی 172/3بترانی175/3میرفت ) 134/2
-7اطاعت از رسول قرین اطاعت از خدا الزم و واجب است.

نکتااهای دیفاار کااه در ایاان حااا دااا ز اهمزاات اساات اینکااه اطاعاات از پزااامبراکرم
صلی هّاّللعلزهوآاه همان اطاعت از خداوند متیال است در دقزقت در پاسخ به ابهه ساها کاه
باور ندارد و نمیخواهاد بپاذیرد کاه اطاعات و تبیزات از نبیمکرماساالم صالی هّاّللعلزهوآاه

همسان و قرین اطاعت و تبیزت از خااق یکتا است؛ زیرا که کاالم و امار پزاامبر عظزمااشاأن
صاالی هّاّللعلزهوآاه ،کااالم و اماار پروردگااار ساابتان اساات پااس اطاعاات و فرمااانبرداری از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه ،اطاعت و پزروی از خداوند تبارکوتیااای اسات و تبیزات از هار دو

یکی است.

ِ
اك
اّلل َو َم ْن تَ َاوا َّی ف ََماا ََ ْر َسالْنَ َ
اار ُسو َل فَق َْد ََطَ َ
اع هّ َ
همانطور که قرآن میفرمایدَ « :م ْن یُط ِ َّ
َعلَز ْ ِه ْم َدفِزظً ا»(.نساء) 80/هر کس از پزامبر فرمان برد در دقزقات خادا را فرماان بارده و هار
کس رویگردان ود ما تو را بر ایشان نفهبان نفرستادهایم.
حااب این است که دکتار ساها خاود باهطور ناخودآگااه پاساخ خاود را داده اسات و
مینویسد« :واقیزت این است که اطاعت خداوند متیال به اطاعت از رسول برمیگردد داون
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مردم با خااق یکتا ارتباط ندارند و تنها دززهایی را از متمد به نام خادا می انوند ،بناابراین
اطاعت مطلق پروردگار هم اطاعت مطلق رسول است.
در دقزقت دون انسانها نمیتوانند بهطور مستقزم با خداوند متیال ارتباط دا ته با اند
وای بر اساس بزنش تودزدی ،میتقادیم کاه ایان خاااق یکتاا اسات کاه انساان را آفریاد؛ و
استیدادهای فرفی در نهان آنان قارار داده تاا باه سارمنزل تیااای ر اد و کماال برساند و
صیود کنند که همان به فیلزت رسازدن اساتیدادهای خادادادی یینای اناخت و میرفات و
عظمت پروردگار سبتان و متصف دن به صفات مقدس و حمال و حالل و اسماءااتسنی
ااهی.
اابته ایان امار مهام تنهاا در ساایه قارب ااهای و اطاعات و تبیزات از فارامزن خداوناد
تبارکوتیاای و عمل به دستورات نورانی قرآن و فرمانبرداری از ادکاام و ارییت اساالم
داصل می ود .دال هر انسان خداباوری با توحه به عقل سلزم اگر تدبر کند درمییاباد کاه
برای ناخت و میزار این اوامر ااهی و ادکام تشرییی و تشخزص اینکه ده مسا لی در دین
درست یا نادرست و ده مالکهایی صتزح یا سقم است نزاز به فرستادگانی از حانب خااق
یکتا دارد و این فرستادگان کسانی نزستند حز پزامبران و میصومزن علزهمااساالم کاه وظزفاه
هدایتگری بشر و دعوت آنان به پروردگار بیهمتا و ابالغ دستورات و ادکام ااهی و ایان
دفونه بتوانند به این فرامزن عمل کنناد تاا باه قارب ااهای و سارمنزل سایادت و رساتفاری
رهنمون وند عهدهدار بودند و آنهاا را از گاام نهاادن در اوامار ازطانی و قرارگارفتن در
مسزر حهل و گمراهی نهی میکردند پس وحود عظزمااشأن ارسال رسل از حاناب خداوناد
عظزم و متیال برای انسانها همزشه و در همه دال واحب و هاروری باوده و هسات دراکاه
خلقت این نظام آفرینش امری عب

و بزهوده نزست بلکه خااقش مدبر ،دکزم ،بصازر اسات

و خلقت این عاام و موحودات بر اساس دکمت و تدبزر و هدفی نظامند است.
درنهایت پاسخ ما به سها این است که اطاعت و تبیزت از پزاامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه
واحب و الزم است زیرا که اطاعت از ایشان اطاعت از خداوند متیال است و فرمان و کاالم
رسول فرمان و کالم پروردگار سبتان است درنتزجه فرماانبرداری و اطاعات از خداوناد و
رسول یکی است.
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نتیجه گیری
ال مبرهن است که قرآن مردم را به اطاعت مطلق از رساول خادا صالی هّاّلل علزاه و
کام ً
آاهدعوت کرده است ایانذکر است که اطاعت از پزامبراکرم صلی هّاّلل علزه و آاهباه حنباه
رسااتی ایشان بازمیگردد نه اطاعت از خص متمد به همزن دازل با تأمال در آیاه «اطزیاوا
هّاّلل و اطزیوا اارسول» اطاعت از دضرت قرین اطاعات خداوناد متیاال نهااده اده اسات باه
گواهی تاریخ پزامزر صلی هّاّلل علزه و آاههرگز در امور خصی خود باه دیفاران امار و نهای
نمی کرد دتی به خادم خود انس بن ماان .مضاف بر این دعوت به اطاعت از رساول خادا
صلی هّاّللعلزهوآاه امری از ادی است که پزش از تیلق امر .ااهی به آن عقل دسن آن و قابح
ترک آن را تشخزص داده است و در امور ار اادی هازچ گوناه اکاراه و احبااری نزسات در
نهایت اطاعت از خداوند متیال به اطاعت از رسول برمی گردد بنابراین اطاعات و تبیزات از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه الزم و واحب است اابته نه تنها پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه بلکه هماه انبزااء
ااهی ارسال رسل از حانب خااق یکتا هستند و هم در تلقی ودی از خدا و هام در اباالغ آن
به مردم از هرگونه خطا و اغز ی مصون هستند مضاف براین به دازل عدم ارتباط مستقزم ماا
با پروردگار سبتان  ،رسوالن ااهی برای هدایتفری و رهنمون کردن دستورات قارآن بارای
انسان ها الزم و هروری است تا به سر منزل تکامل مینوی ورستفاری نایال اوند بناابراین
اطاعت از پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه و میصومزن علزه ااسالم الزم و واحب است زیرا که دکام
و امر آن بزرگواران دکم و امر پروردگار متیال است.
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بررسی عرفانی مصادیق صراط مستقیم از دیدگاه امام خمینی (ره)
پوران باقری افشار

1

مریم بختیار

2

علیار حسینی

3

چکیده

صرا مستقیم از امور بسیار مهمی است که حضرت امام خمینی (ره) به آن توجه زیـادی
داشته و در بیانات و آ ار قلمی خویش ،به زبان عامیانه و عارفانه از آن سخن گفتهاند و سـعادت
آدمی را درگرو قرار گرفتن در صرا مستقیم و حرکت و رشد و بات و بقاء در آن مـیداننـد.
در این پژوهش توصیفی – تحلیلی به مصادیق صرا مستقیم برای اهل سلو
وارد طریق سلو

و نیز کسانی که

نشدهاند ،از دیدگاه امام خمینـی (ره) پرداختـهشـده اسـت .منظـور ایشـان از

مصادیق صرا مستقیم برای اهل سـلو  ،رسـول خـدا (ص) ،ائمـه هـدی (ع) و امیرالمـممنین
(ع) ،انسان کامل و فاطمه زهرا (س) اسـت و بـرای کسـانی کـه وارد طریـق سـلو

نشـدهانـد،

مصادیق صرا همان ظاهر شریعت است که به اموری همچون دین ،اسالم ،عدالت ،انسـانیت و
سیاست تفسیر شده است .انسان با مدد جستن از مصادیق مرکور است که میتوانـد از انحـراف
به دور باشد و به مقصد و وصال یار نائل شود .جامعیت کتا الهی و حالـت اسـتثنائی و اعجـاز
گونه قرآن باعث شده است که فراتر از تقسیمبندی راید برای مصادیق صـرا مسـتقیم باشـد و
درعینحال تمامی اقسام مصادیق صرا مستقیم را هم شامل بشود.
واژگان کلیدی

صرا  ،مستقیم ،سَبیل ،امام خمینی ،مصادیق ،عرفان.
 .1گروه عرفان اسالمی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 .2گروه عرفان اسالمی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسيول)
Email: hadi.taheri@religacion.com

 .3گروه معارف اسالمی ،واحد مسجد سلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مسجد سلیمان ،ایران.
تاریخ دریافت1399/6/5 :

پریرش نهایی1399/8/21 :
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طرح مسأله

اهمزت صراط مستقزم را میتوان در این حملهی اماام خمزنای (ره) بهوهاوح مشااهده
نمود ،آنجایی که میفرمایند« :تمام انبزا از صدر عاام تا آخر برای این آمدهاند کاه ایان آدم
را از راه ک و راههای باطل به صراط مستقزم انسانزت هدایت کنناد»( .اماام خمزنای،1389،
ج  ،15ص  )69درباره صراط مستقزم و مصادیق آن از منظر کتاب و سنت و از دیدگاه ابان
عربی و سایر عرفا کتب و مقاالتی نفا ته ده است؛ وای به اندیشهها و افکار دضرت اماام
(ره) در این زمزنه پرداخته نشده است که پژوهش داهر این رساات را عهادهدار اده و باا
این هدف انجام ده است.
در مورد صراط مستقزم نزز امام خمزنی (ره) به اتاظ مفهومی و مصداقی و با توحه باه
رایص و نزازها و اقتضای دال مخاطبان خویش ا از عوام گرفته تاا خاواص و اندیشامندان ا
سخن گفتهاند .ایشان در هنفام بت

از صراط مستقزم اهل تکلزف را به دودساتهی ک ُّمال و

غزرک ُّمل تقسزم نموده و دستهی اول (اهل ک ُّمل) را با توحه به مقامات و کماالتی که دارند،
بینزاز از این بت ها دانستهاند؛ دراکه ایناان خاود مصاداقی از مصاادیق هادایت و صاراط
مستقزم متسوب می وند؛ اما غزر ک ُّمل (غزر اهل میرفت) نزز به دو گاروه تقسازم می اود:
دستهی اول کسانی هستند که وارد طریق سالوک نشادهاند و صاراط آنهاا ظااهر ارییت
اساات و دسااتهی دوم اهاال ساالوک هسااتند کااه مقصااود از صااراط مسااتقزم باارای آنهااا،
نزدیاانترین راه وصااول اااای هّاّلل اساات کااه همانااا راه رسااول اکاارم (ص) و اهاالبزاات
(علزهمااسالم) است( .ن.ک :امام خمزنی ،1387،ص )287
پژوهش داهر پس از مفهوم ناسی و بزان مینای سبزل و صراط ،به بررسای مصاادیق
صراط مستقزم برای دو گروه فوهاااذکر پرداختاه اسات و باه مناسابت مبادا

گونااگون،

متیرض مکاتب پلوراازسم ،اومانزسم و ماکزاوازسم نزز اده اسات .حامیزات قارآن کاریم و
عمومزت اعجاز گونه آن باع

اده اسات کاه فراتار از تقسازمبندی رایا بارای مصاادیق

صراط مستقزم با د و تمامی اقسام مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود .به همزن دازال
قرآن کریم مبت

مستقلی را به خودش اختصاص داده است.
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مفهوم صراط مستقیم

برخی علما ریشهی صراط را از مادهی «ص ر ط» که به مینای بلیزدن است میدانند به
مینای راه رو ن .عالمه طباطبایی میفرماید« :کلمهی صراط به مینای راه رو ن است؛ زیرا
از مادهی «ص ر ط» که به مینای بلیزادن اسات گرفته اده اسات و راه رو ان مانناد اینکاه
رهرو خود را بلیزده و در مجرای گلوی خویش فرو برده که دیفر نمیتواند ایان ساو و آن
سو منترف ود و نزز نمیگذارد که از کمش بزرون ود؛ و مینای صراط مستقزم هم باه
مینای هر دززی است که بخواهد روی پای خود بایستد و بتواند بدون اینکه به دززی تکزاه
کند بر کنترل و تیادل خود و متیلقات خود مسلص با د مانند انسان ایساتادهای کاه بار اماور
خود مسلص است درنتزجه برگشت مینای مستقزم به دززی است که وهیش تغززار و تخلاف
پذیر نبا د .پس مینای صراط مستقزم عبارت می اود از :صاراطی کاه در هادایت ماردم و
رساندنشان بهسوی غایت و مقصد ان تخلف نکند و صد در صد این اثار خاود را ببخشاد».
(طباطبایی ،بیتا ،ج  :1ص )53
در مینای صاراط راغاب میگویاد« :صاراط باه میناای راه مساتقزم و راسات اسات و
توصزف صراط به مستقزم برای تأکزد هر ده بزشتر بر مستقزم باودن صاراط اسات( ».راغاب
اصاافهانی :1412،ص  )223امااام خمزناای نزااز صااراط را «عبااور گاااه مااردم بهسااوی بهشاات»
میداند( .امام خمزنی ،1382 ،ص  )46ازنظر امام خمزنی صراط راه رو نی است کاه رهارو
خود را بهسوی خدا میرساند و تنها راهی است کاه آدمای را باه اقااء ا ...میرسااند صاراط
مستقزم است .تنها در صراط بودن و در راه بودن ،آدمی را به مقصاد نمیرسااند؛ بلکاه بایاد
در راه مستقزم در صراط مستقزم قرار گرفت و انتراف به راست و دپ ندا ته با زم.
تفاوت صراط و سبیل و طریق

در قرآن کریم واژهی «صراط» فقص بهصورت مفرد آمده است پس فقص یان صاراط
داریم و آن هم صراط مستقزم است ،صراط ین راه بزشتر نزست راهی که به خداوند متیاال
ختم می ود و راهی که به خداوند ختم می ود ،یقزناً پایانش خزر است .درداایکه «سبزل»
در قرآن بهصورت حم « ُسابُل» نزاز آماده اسات (عنکباوت 69 :و نتال 69 :و انیاام)153 :
«صراط» فقص در راههای مینوی بکار رفته است ،درداایکه «سابزل» هام در راههاای ماادی
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« َوجعل لَكُم ِفیها سب ًال» (زخرف )10 :و هم راههای مینوی« :فِی سابِز ِل ه ِ
اّلل» (ناور )22 :بکاار
ّ
َ ُ ُ
َ َ َ
َ
رفته است« .سبزل» هم برای خزر و ر و صراط فقص برای امور خزر بکار رفتاه اسات .طریاق
نزز مانند سبزل متیدد است و حم آن طره است و راهی است کاه ممکان اسات هام بارای
ِیق َج َهون َّ َم» (نساا )169 :و نزاز
کار خزر و هم ر پزموده ود .در قرآن آمده اساتِ « :إ َّال َطر َ
ِیق ُمستَ ِق ٍ
ق َو ِإلَی َطر ٍ
یم» (ادقاف )30:که هم به راه حهنم و هم باه میناای
«یه ِدی ِإلَی ال َح ِّ

راه مستقزم آمده است .پس صراط ،سبزل و طریق هر سه به مینای راه میبا ند وای هار ساه
تفاوتهایی با یکدیفر دارند و درواق صاراط مانناد راه و ااهراه اصالی اسات کاه دیفار
راههای فرعی ازحمله طریق و سبزل به آن منتهی می ود.
وحدت یا تكثر صراط مستقیم

در بت

از مصادیق صراط مستقزم ،نااگزیر از پارداختن باه مبتا

ودادت یاا تکثار

صراط مستقزم هستزم .با عنایت به اقسام پلوراازسم میتاوان گفات کاه پلوراازسام رفتااری و
دقوقی (به مینای مدارا و زندگی مساامتآمزز با پزروان ادیاان دیفار) و پلوراازسام فرحاام
ناختی و نجات (به مینای امکان اهل نجات بودن ادیان مختلف) فیااجملاه قابلپاذیرش و
دفاع هستند؛ گرده توحزه ما از ازوم مدارا و پرهزز از خشونت با پزروان ادیان دیفر به بهاناه
نبرد دق و باطل و همچنزن توحزه ما برای امکان اهل نجات بودن پزروان ادیان دیفر از باب
حاهل قاصر و مقصر ،با دیدگاه پلوراازستی رای در این دو زمزنه تفاوت دارد؛ اما پلوراازسم
دینی و میرفت ناختی (به مینای بر دق بودن هماه ادیاان و ارای ازنظار صاده منطقای و
مطابقت با واق ) قابلقبول و پذیرش نزست؛ زیرا اگر همه ادیان دق و مطابق با واقا با اند،
در این صورت نظریه تناسخ و میاد درباره زندگی پس از مرگ ،تودزد ،تثلز
مباد

و ثنویت در

خدا ناسی باید صتزح با ند که در این دال ،احتماع نقزضزن الزم میآید.
آیات فراوانی از قرآن کریم مانند «حهانی بودن اسالم» (سبأ« ،)28/حهانی بودن قرآن»

(فرقان« ،)1/بطالن باورهای ادیان تتریف ده» (نساء )171/و «دعوت اهل کتاب به اساالم»
(ما ده )19/به دالات ااتزامی کثرتگرایی دینی را نفی میکنناد( .اسالم ناسای 1398 ،ش،
صص )298-291
بنابراین تیدد مصادیق صاراط مساتقزم مساتلزم تیادد و تکثار خاود صاراط مساتقزم و
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دقزقت آن نزست و تکثر صراط مستقزم بهمنظور توحزه نجات بخشی و یا دقانزت بخشی باه
همه ادیان و مکاتب ااهی و بشری ،امری است که فاقاد هزچگوناه پشاتوانه و دازال عقلای و
نقلی میبا د( .ر.ک :ربانی گلپایفانی ،علی 1386 ،ش ،ص 132؛ اسالم ناسی 1398 ،ش،
ص )298
جامعیت اعجاز آور قرآن در بحث مصادیق صراط مستقیم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َم ِ
ان
اااب ُّمب ِ ٌ
اءک ُم م َن َاّلل نُو ٌر َو کت َ ٌ
ازن ي یَ ْهادی بِاه َ ُ
خداوند متیال میفرمایند« :ق َْد َح َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
صار ل
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط
ااس ُ
الم َو یُخْا ِر ُح ُه ْم م َ
اتَّبَ َ ِر ْه َوانَ ُه ُسب ُ َل َّ
ان ااظُّ ل ُماات إاَای اانُّاور بإذْناه َو یَ ْهادیه ْم إاَای َ
ُّم ْستَقِ ل
زم( ».ما ده 15 :و  )16دقا از حانب خداوند ،نوری و کتاب آ کاری بهسوی ما آماد
خداونااد بهوساازله آن نااور و کتاااب آ ااکار کسااانی را کااه از رهااا و خشاانودی او پزااروی

میکنند ،به راههای سالمت هدایت مینماید و با اذن خود و علم خود آنها را از تاریکیهاا
بهسوی نور میکشاند و بهسوی راه راست هدایت میکند .از پزاامبر (ص) درباارهی صاراط
مستقزم روایت ده است« :صراط مستقزم کتاب خداسات»( .طبرسای :1372 ،ج 1؛ ص )58
امام (ره) میفرماید :بیضی به ظواهر علوم قرآن بسنده میکنناد و اساتفادهی آنهاا از قارآن
همان دستورات ظاهری است و برخی از اهل باطن هم به گمان خود از ظااهر قارآن کاه راه
وصول به باطن قرآن است هم غافل هستند .امام (ره) قرآن را صراط مساتقزمی میداناد کاه
این دو گروه از نور هدایت آن متروم هستند« :پس این دو طایفه هر دو از حاادهی اعتادال
خارج و از نور هدایت به صراط مستقزم قرآنی متاروم و باه افاراط و تفاریص منساوباند و
عاام متقق و عارف موفق بایستی قزام به ظاهر و باطن کند و به ادبهای صاوری و میناوی
متأدب گردد ،دنانچه ظاهر را به نور قارآن مناور میکناد ،بااطن را نزاز باه اناوار میاارف و
تودزد و تجرید آن ناورانی کناد» (اماام خمزنای )245:1387 ،دفوناه ممکان اسات قارآن
صااراط مسااتقزم نبا ااد ،درداایکااه  45بااار واژهی صااراط در آن اسااتیمال ااده اساات؟
درداایکه ا اره به مصادیق عزنی صراط دارد و اوصاف صراط و عوامل هدایت باه صاراط
را بزان میکند .قرآن کریم و تمام آیاات آن ناور و رو انای راه هساتند .آیاات قارآن هام
رو نای صراط مستقزم است و هم خود صراط مستقزم است .عالمه دسانزاده نزاز قارآن را
صراط مستقزم دانسته و میفرماید« :قرآن صراط مستقزم است» (دسنزاده ،1381 ،ج  :1ص
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)233
صراط

نکته مهم و اساسی درباره کتاب خدای متیال حامیزت فوهاایاده آن در مبت

مستقزم و مصادیق آن است؛ دراکه قرآن کریم نهتنها مصداه بارز صراط است ،بلکاه منبا
هدایت و راهنمای همه انسانها در مسزر سلوک بهسوی خااق متیال میبا د .عالوه بار ایان
کتاب ااهی هم مصداه صراط مستقزم برای غزر اهل سلوک است و هم مصداه بارای اهال
سلوک و فراتر از تمام اینها مصداه صراط مستقزم برای اهل ک ُّمل و کسانی است که خود
مصداقی برای صراط مستقزم و اسبابی برای هدایت بقزاه انساانها باه راه مساتقزم سایادت و
کمال هستند؛ بنابراین حامیزت کتاب ااهی و داات استثنا ی و اعجااز گوناه آن باعا

اده

است که فراتر از تقسزمبندی رای برای مصادیق صراط مستقزم با اد و درعزنداال تماامی
اقسام مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود.
پس از مفهوم ناسی صراط مستقزم و بزان تفاوت سبزل و صاراط و طریاق و بتا از
وددت یا تکثر صراط مستقزم و بزان حامیزت اعجاز آور قارآن کاریم در مبتا

مصاادیق

صراط مستقزم ،اکنون مصادیق صراط مستقزم برای غزر اهل سلوک بزان میگردد.
الف :مصادیق صراط مستقیم برای غیر اهل سلوک
 .1دین صراط مستقیم

آیات بی ماری در قرآن کریم وحود دارد که در آن قوانزن را به قانون و دکم را باه
خداوند منتصر کرده است .قانون خدا نزز همان قوانزن دین اسالم است .خدای متیاال دیان
خود را از طریق انبزا برای انسانها فرستاد تا در طی مسزر ،راه را گام نکنناد و باا اطاعات از
فرامزن خداوند در صراط مستقزم باقی بمانند .قوانزنی همزشفی بارای تماام دورههاا و بارای
تماامی انساانها .دراکاه قاانون و دیان خاادای متیاال ،یکای اسات ،دو تاا نزسات .طریتاای
میگوید« :صراط مستقزم دین واهح است» (طریتای ،1375 ،ج  ،4ص  )259قارآن کاریم
صور ٍ
صراط مستقزم را دین ااهی میرفی میکندُ « :قل ِإنَّنِی َه َدانِی َربِّوی ِإلَوی ِ
اط ُمسوتَ ِق ٍ
یم
َ

یما ِملَّ َة ِإبر ِ
ین» (انیاام )161 :پروردگاارم مارا باه
یم َحنِیف ًا َو َما کَ َ
ن ال ُمشورِکِ َ
ان ِم َ
اه َ
ِدینًا ِق ً
َ

راست هدایت کرده است ،دینی پایدار ،آیزن ابراهزم دقگرای و از مشرکان نبود.
در اندیشههای امام خمزنی (ره) «دین قانون بزرگ خداوناد اسات قاانونی کاه از روی
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عداات ااهی پزدا ده است» (امام خمزنی ،1389 ،ج  ،9ص  )425ایشان میفرمایناد« :کسای
حز خدا دق دکومت بر کسی ندارد و دق قانونگذاری نزز ندارد و اما قانون هماان قاوانزن
اسالم است که وه کرده و این قانون برای همه و برای همزشه است» (امام خمزنای ،بیتاا،
ص  )184ازنظر امام آسایش و آرامش سیادت آدمای در اطاعات و عمال باه دیان اسات و
بارها در کتب و بزاناتشان ،سیادت آدمی را درگارو قارار گارفتن در مسازر صاراط مساتقزم
دانستهاند .پس ازنظر ایشان دین یکی از مصادیق صراط مستقزم است ،دین هماان داراغ راه
رو نی است که حلوی پای آدمی را رو ن نفاه میدارد به آدمی دد و مرز قانون خداوناد
را نشااان میدهااد دیاان همااان راه مسااتقزمی اساات کااه انسااان را از راه راساات و دااپ کااه
منترفاند به سمت حادهی مستقزم هدایت میکند .اماام (ره) در تفسازر «اه ِ
اط
ور َ
ودنَا ِّ
الص َ

یم» میفرماید« :یینی هدایت کن ما را به راه راست که آن دیان اساالم اسات» (اماام
ال ُمستَ ِق َ
خمزنی :1381 ،ص  )175ایشان در رسااه توهازح اامساا ل راه راسات را دیان اساالم ذکار
کردهاند « آن صراط مستقزمی که هرروز طلب هدایت آن را از خداوناد داریام هماان دیان
اسالم ،دین تودزد است» (امام خمزنی ،1389 ،ج  :10ص )158
امام (ره) اطاعت از رییت و دستورات و قاوانزن خداوناد را صاراط مساتقزم میرفای
کرده و میفرمایند «آن دززی که صراط مستقزم است ،آنی است که بر رو ای کاه خادای

تبارک و تیاای فرموده است به آن روش عمل ود» (امام خمزنای ،1389 ،ج  ،19ص )327
پس انسان باید قدم درراه خدا در راهی که مطاابق باا دساتورات و ادکاام دیان خادا اسات
بفذارد و با اطاعت و عبودیت و پزروی از ادکام و دین خداوند میتواند موان را از سر راه
خود بردارد و با مدد و توفزق و عنایت خداونادی در صاراط مساتقزم بااقی و پایادار بماناد.
همچنان کاه دضارت اماام خمزنای (ره) عنایات ازازاه را از مهمتارین و الزمتارین راههاای
دستزابی باه صاراط مساتقزم میداناد و میفرمایناد« :پاس در سازر مساتقزم ،عنایاات ازازاه و
عطوفات و مرادم سرمدیه و اوهااع پااک و متازص و فضاای صااف و کراماات تاماه الزم
است( ».امام خمزنی ،بیتا ،ج ا ،ص )325
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 .2اسالم صراط مستقیم

دین خدا راه رو ن و صراط مستقزمی است کاه از ساوی خداوناد بهوسازله پزاامبران
آورده ده است و کاملترین دین ااهی در تمامی عصرها دیان اساالم اسات و دیان اساالم
است که راه مستقزم و سیادت را به بشر نشان میدهد .خداوند در قارآن کاریم میفرمایناد:
ین ِعن َد ل ِ
ِ
ال ِ
ال َأن یه ِدیو ُه
« ِإ َّن ِّ
الد َ
اْلس َال ُم» (آلعمران )19 :و نزز میفرمایند« :ف ََمن یرِد ل ُ
یما َقد ف ََّصلنَا اْل ِ
ْلس َال ِمَ *...و َه َذا ِ
یش َرح َصد َر ُه لِ ِ
ون»
ص َر ُ
یات لِ َقو ٍم یوذَّ ک َّ ُر َ
اط َرب ِّ َ
ك ُمستَ ِق ً

(انیام 125 :و  )126پس کسی را که خدا بخواهد هادایت نمایاد سازنهاش را بارای پاذیرش
اسالم میگشاید...ي و راه راست پروردگارت همزن است ما آیات خود را برای گروهی که
پند میگزرند بهرو نی بزان نمودهایم؛ و در سورهی زخرف میفرماید« :فَاستَم ِسك بِال ِ
َّوذی
صر ٍ
ِ
ُأ ِ
اط ُمس َت ِق ٍ
ُون»
وك َو َسوو َف تُسو َول َ
وك َولِ َقو ِم َ
یم* َو ِإن َّ ُه لَ ِذک ٌر لَ َ
یك ِإن َّ َ
وحی ِإلَ َ
ك َع َلی َ

(زخرف 43:و  )44آنچه را بر تو ودی ده متکم گزار کاه تاو بار صاراط مساتقزمی و ایان
یادآوری تو و قوم تو است و بهزودی ساؤال خواهزاد اد .ودای خادا هماان قارآن کاریم
میجزهی آخرین پزامبر خدا ،دین اسالم و صراط مستقزم است.
امام خمزنی میفرماید :راه مستقزم راه اسالم است و اما هار روز از خادا میخواهزاد
که ما را به صراط مستقزم هدایت کناد (اماام خمزنای ،1389،ج  .15ص  )69ایشاان صاراط
مستقزم را اسالم میداند و آن را ریسمان خدامی داناد و آن را راهنماای انساان و ساازندهی
انسان میداند« .دبل هّاّلل اسالم است صراط مستقزم اسالم اسات( ».اماام خمزنای ،1389،ج :9
ص « )167اسالم دین فطرت و رهاییبخش از قزدوبندهای طبزیی و وساایل ازاطزن حان و
انس در نهان و ظاهر است و اسالم راهنمای صراط مستقزم ال رقزه و ال غریبه اسات» (اماام
خمزنی ،1389 ،ج  ،10ص )158
اسالم باالترین و منزهتارین مکتبهاسات ،راه سایادت و نزکبختای و صاراط مساتقزم
انسان است ،راهی است که ختم آن ِ
اقاء ا ...و رسزدن به بهشت است .انسان باا قارار گارفتن
در صراط مستقزم اسالم میتواند ترقزاات میناوی را طای کناد و باه سایادت برساد .اساالم
خداوند را به ما میرفی میکند و به ما عرفان را میآموزد؛ دراکه به قاول اماام (ره) «عرفاان
اسالم است ،میرفت اسالم است» (امام خمزنی ،1389،ج  ،20ص  )298پاس بارای اناخت
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واقیی و عرفان ،ناخت تودزد و یکتاپرستی و ناخت خداوند کاه هادف و غایات نهاایی
عرفان است ،ناگزیر باید در مسزر اسالم و صراط مستقزم اسالم قدم برداریم؛ دراکاه اساالم
دین تودزد و یکتاپرستی و یکتا خواهی و دین تسلزم در بارگاه ذات باریتیاای است.
امام (ره) اسالم را بزرگتارین نیمات دانساته و میفرمایاد« :راه خادا مساتقزم اسات،
صراط و راه آنهایی که خداوند به آنها منت گذا ته اسات و نیمات عطاا فرماوده اسات،
نیمت اسالم بزرگترین نیمت .ما بر همزن راه مستقزم در همزن راهی که آمدیاد و بارای
اس الم آمدید و برای پایداری از اسالم آمدید این راه مستتکم اسات راه پایاداری از اساالم
راه مجاهده در راه اسالم در راه خدا ،این راه مستقزم است .این همان صراط مستقزمی اسات
که ما در نماز از خدا میخواهزد» (امام خمزنی ،1389،ج ،ص )368
امام (ره) قرار گرفتن در راه اسالم را رسزدن باه مقصاد میداناد« :دنانچاه در ایان راه
مستقزم که راه اسالم است وارد وید ما تا آخر عمرتاان و همهکساانی کاه نمااز تاا آخار
عمر خواندهاند از خدا خواستهاند روزی دند مرتبه که «اهدنا الصراط المستقیم» کاه ماا را
به صراط مستقزم هدایت کن عمده این است که انسان وارد ود در آن راهی که بایاد سازر
کند ده مسزرهای مینوی و ده سزرهای مادی» (امام خمزنی ،1389،ج  ،17ص )174
 .3عدالت صراط مستقیم

یکی از عاایترین بردا تها و نفر ها نسبت به مفهاوم عاداات ،صاراط مساتقزم باودن
عداات ازنظر امام (ره) است .همانطور که میدانزم عداات به مینای مزانهروی و دد وساص
و اعتدال است .یکی از مهمترین فضایل اخالقی و از صفات بارز سااان راه خادا ،رعایات
عدل و عداات است؛ دراکه عداات صفت دقتیاای است و انسان تجلی صفات خداوند ،و
ساان با رعایت عداات است که میتواند انسان کامل با د.
در دید عرفانی امام (ره) عاداات بهمثاباهی خاص مساتقزمی اسات کاه میتواناد انساان
ساان را به کمال و به هدف و مقصود که اقاء ا ...است برساند درکت در صراط مساتقزم،
درکت در مسزر اعتدال و عداات است و در همزن سزر عداات است در همازن سازر صاراط
مستقزم است که تیدیل قوا صاورت میگزارد «دراکاه تیادیل قاوای نفساانزه غایات کماال
انسااانی و منتهااای ساازر کماااای اساات» (امااام خمزناای ،1385 ،ص  )153و «اگاار از نقطااهی
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عبودیت تا مقام قرب ربوبزت تمثزل دسی کنزم بر خص مستقزم وصل ود پاس طریاق سازر
انسان کامل از نقطهی نقص عبودیت تا کمال عز ربوبزت ،عداات است کاه خاص مساتقزم و
سزر میتدل است و ا ارات بسزاری در کتاب و سنت ااهی بدین مینی اسات دنانچاه صاراط
مستقزم که انسان در نماز طااب آن اسات همازن سازر اعتاداای اسات و اینکاه در ادادیا
ریفه است که «صراط از مو بارینتر و از مشزر تززتر است» برای هماان اسات کاه داد
اعتدال وسطزت دقزقزه را دارد» (امام خمزنی ،1385 ،ص )152
از دیدگاه امام خمزنی «اعتدال دقزقی حز برای انسان کامل کاه از اول سازر تاا منتهای
اانهایه وصول هزچ منترف و میوج نشده است برای کسی مقدور و مزساور نزسات و آن باه
تمام مینی خص ادمدی و خص متمدی است و دیفاران از ساایرین سازر باهتب کنناد ناه باه
اصاات» (همان ،ص  )153ازنظار اماام خمزنای عاداات بارای اهال سالوک و بارای عاارف
بهمثابهی تجلی میارف ااهزه در قلب او و عداات در آن عبارت اسات از «عادم ادتجااب از
دق به خلق و از خلق باهدق و باه عباارت اخاری ،ر یات ودادت در کثارت و کثارت در
وددت و این مختص به کمل اهل ا ...است» (امام خمزنی  :1385ص )148
پس تا در وحود خود آدمی ،در عقاید و افکار و اعضا و حوارح انسان عاداات نبا اد
صراط مستقزمی نزز وحود ندارد و انسان منترف است به کجیها و ناراستیها .همچنان کاه
امام میفرماید« :اگر در عقاید ین انترافاتی و کجیهایی با د برگردان آن عقاید کا باه
ین عقزدهی صتزح صراط مستقزم ،این ایجاد عداات است در عقل انساان» (اماام خمزنای،
 ،1389ج  ،12ص  )481و از راه عداات ااهای ،ایان راه مساتقزم اسات کاه انساان میتواناد
مدارج کمال مینوی را طی کند و به هدف اصلی و عنایت نهایی دست پزدا کند و میتواند
انسان بشود که در وحود خاویش «قاوا را تیادیل کناد و افراطوتفاریص را باه مقاام عاداات
بزاورد» (امام خمزنی ،بیتا ،ج )468 3
 .4انسانیت صراط مستقیم

انبزا آمدهاند تا انسان را که زطان قسم یادکرده است که او را از راه مستقزم باه کجای
و ناراستی اغوا کند ،نجات دهند و انسان را در صراط مستقزم انسانزت قرار بدهند .اماام (ره)
هدف انبزای ااهی و مأموریت پزامبران را از صادر عااام تاا آخار را تربزات و تکامال انساان
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میداند( .امام خمزنی ،1389 ،ج  8ص  )325امام خمزنی انسانزت را صراط مستقزمی میداند
که اگر کسی برخالف آن گام باردارد از صاراط مساتقزم دور و دورتار می اود« .انساانزت
ین راه مستقزمی اسات ،یان راه مساتقزم کاه اگار از ایان ور کسای بارود میاوج اسات و
برخالف انسانزت است؛ اگر از آن ور هام بارود بارخالف اسات و آن کسای کاه اعوحااج
پزداکرده و راه مستقزم نرفت هر ده پزش برود دور می ود از راه انسانزت ،مثل این میماناد
که ین خص مستقزم بکشزد ،دو خص اینطور ،هر ده خص حلوتر برود از خاص مساتقزم دور
می ود» (امام خمزنی :1389 ،ج  ،9ص )4
از دیدگاه امام (ره) آنچه انسان را در صراط مستقزم انسانزت نفه میدارد علم و عمال
است« .علم تنها اثر ندارد بلکه گاهی مضر است ،عمل بدون علم بینتزجه است علم و عمال
دو باای است که انسان را به مقام انسانزت میرسااند» (اماام خمزنای :1389 ،ج  ،8ص )267
ناخت و میرفت خدا هدف انسان است؛ اما اناخت خداوناد نزاز درگارو اناخت انساان
است .امام (ره) در ایان بااره باه روایات« :مان عارف نفساه فقاد عرفاه رباه» ا ااره میکناد
(آ تزانی ،1387 ،ج  )147 ،1و میفرماید« :این روایت به ماا میفهماناد کاه انساان آنطاور
موحودی است که اگر ناخته ود ناسایی خدا با این است .رب انسان را کسی نمیتواند
بشناسد اال اینکه خودش را بشناساد و خاود ناساایی کاه باه دنباااش خادا ناساایی اسات
داصل نمی ود مفر برای اوازای خدا» (امام خمزنی :1389 ،ج  ،11ص )422
پس انسان نمیتواند به ناخت خود و درنتزجه به ناخت خداوند برساد مفار آنکاه
در صراط مستقزم انسانزت قرارگرفته با د .این انسانی که عاام صغزر است ،ایان انساانی کاه
ا رف مخلوقات است ،این است که تجلی اسماء و صفات خداوند اسات ،اگار در حاادهی
مستقزم در صراط مستقزم انسانزت قرار نفزرد اگر تربزت نشود «از همهی دزواناات درنادهتر
و موزیتر است» (امام خمزنای :1389 ،ج  ،12ص  )423دراکاه رسازدن باه ر اد و کماال
انسانزت مرهون حلوگزری نفس از هوات و اذات است .سالمت و صتت نفس اعتدال در
طریق انسانزت و درص و ستم آن اعوحاج از طریاق و انتاراف از حاادهی انساانزت اسات.
(امام خمزنی )307 :1385 ،اابته انسان «هزچگاه از خود نبایاد غفلات کناد و باه کماال خاود
نباید مغرور ود و از خود و ادوال نفس خود و مراعات آن نزز نباید نسزان کند و در حمز
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ادوال از تمسن به عنایات خفزه دقتیاای غفلت نکند و باه خاود و سالوک و ریاا منات و
علم و تقوای خود بههزچوحه اعتماد نکناد کاه از بزرگتارین مهااان انساانزت و وسااوس
زطان است که مهاان را از یااد خاود نزاز میبارد( .اماام خمزنای :1385 ،ص  )52دنانچاه
دقتیاااای میفرمایاادَ « :و َال تَكُونُوووا کَالَّو ِ
وم
ال َف َون َسووا ُهم َأن ُف َس و ُهم ُأولَ ِو َ
وذ َ
وك ُهو ُ
ین نَ ُسوووا ل َ
ال َف ِ
ون» (دشر )19:تا برسد به «مقام استقرار و تمکزن و رحوع به کثرت با دفظ ودادت
اس ُق َ

که آن آخرین منازل انسانزت است» (اماام خمزنای ،1391 ،ص  )103و رسازدن باه آخارین
منازل انسانزت رسزدن به دقزقت انسان است؛ دراکه «در سرتاسر نظام عاام غزار از دقزقات
انسانزت دززی دیفری نزست و خصی که عاام به دقزقت انسان با د در این صورت او به
حمز دقایقی که تمام عاام را پر کارده عااام خواهاد باود» (اماام خمزنای ،بیتاا ،ج  ،2ص
« )223خروج از عاام طبزیت ،منتهای کمال عاازه بارای انساان اسات واای رسازدن و منتهای
دن به این کمال در صورتی است که انسان این راه مستقزم را رفتاه و ساالمت از اعوحااج
دا ته با د» (امام خمزنی ،بیتا ،ج  ،1ص )213
امام (ره) بارها در دعاهایشان صراط مساتقزم انساانزت کاه «سازر ااای االسام ااجاام و
رحوع به دضرت اسم هّاّلل اعظم است و از مغضاوب علازهم و ااضااازن خاارج اسات» (اماام
خمزنی :1392 ،ص  )6را از خداوند متیال خواستهاند« :خداوند همهی ما را به طریق مساتقزم
انسانزت هدایت فرماید( ».امام خمزنی :1389 ،ج  ،19ص  )37و برای قرار گرفتن در صاراط
مستقزم انسانزت باید موان را از بزن برد تا به کمال انسانزت و باه اقااءا ...رسازد و «مزازان در
کمال انسانزت و دقزقت آن ،عروج به میراج دقزقی و صیود به اوج کمال و وصول به باب
هّاّلل با مرقات نماز است» (امام خمزنی :1392 ،ص  )9دراکاه «نمااز مرکاب سالوک و باراه
سزر اای ا ...است» (همان)
اندیشههای اومانزستی و نزهزلزستی با اندیشههای اماام (ره) در تقابال هساتند .اندیشاهی
افراطی اومانزستی ،انسان را متزص بر نظام هستی میداند و تیاازم ااهی را مان دستزابی انساان
به کمال واقیی خاویش میپنادارد و اندیشاهی تفریطای نزهزلزساتی و حبرگرایاناه ،انساان را
موحودی پوچ و بیمینا و بیاختزار میانفارند و بهرهای از اعتدال ندارناد؛ اماا اماام (ره) باا
نفر ی اعتداای ،انسان را دارای ابیاد مختلفی میداناد کاه هار حنباهاش ادتزااج باه ر اد و
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کمال دارد و این ر د و تیاای در سزر من هّاّلل ااای هّاّلل اتفااه میافتاد .ناه باا نفااه اساتقالای،
خودمتورانه و خداپندارانه به انسان که او را مسزر ،هدف و غایت نهایی برای ر د و کماال
سایر موحودات و اسباب عاام هستی بپندارد که فراتار از او هادف و غایات و موحاودی را
تصور ننماید( .نان :اهریار زر اناس ،1383 ،ص 54-53؛ تاونی دیاویس 1378،ش ،ص
)167
 .5سیاست صراط مستقیم

انبزا آمدهاند تا مردم را بهسوی خداوند متیال بهسوی صاراط مساتقزم هادایت کنناد و
امام خمزنی این هدایت را سزاست انبزا میداند و از آن تیبزر به صراط مستقزم میکند و ایان
سزاست را مختص انبزا و بیدازآن ا مه میصومزن علزهمااساالم و باهتب علماای بزادار اساالم
دانسته و میفرمایند« :انبزا میخواهند ملت را ،احتماع را ،افراد را هدایت کنند ،راه ببرناد در
همهی مصااتی که از برای انسان متصور است ،از برای حامیه متصور اسات هماانی کاه در
یم» ماا های در نمااز میگاویزم
الص َر َ
اط ال ُمسوتَ ِق َ
قرآن صراط مستقزم گفته می اود« :اه ِدنَا ِّ
ملت را ،احتماع را ،ا خاص را ،راه ببرد به ین صراط مستقزمی که ازاینجا اروع می اود
و به آخرت ختم می ود ،اای هّاّلل است سزاست این اسات کاه حامیاه را هادایت کناد و راه
ببرد ،تمام مصااح حامیه را در نظر بفزارد و اینهاا را هادایت کناد باهطرف آن دزازی کاه
صالدشان هست ،صالح افراد هست و ایان مخاتص باه انبزاسات ،دیفاران ایان سزاسات را
نمیتوانند اداره کنند ،این مختص به انبزاء و اوازاست و بهتب آنها باه علماای بزادار اساالم»
(امام خمزنی :1392 ،ص )246
امام خمزنی درواقا سزاسات دقزقای را هماان صاراط مساتقزم میداناد ،سزاساتی کاه
هزچگونه انتراف و اغز ی در آن وحود ندارد؛ و سزاست واقیی را (نه سزاسات دزاوانی یاا
زطانی) درواق سزر و سلوک اای ا ...میداند کاه باا بنادگی انساان اروع و ااای ا ...خاتم
ال ا اره د امام دین و اسالم و عداات و انسانزت را صراط مستقزم
می ود .همانطور که قب ً
می دانند و اگر به تیبزر امام سزاست نزز صراط مستقزم است درواقا اماام سزاسات واقیای را
همان دیان و اساالم و عاداات و انساانزت میداناد و از آن روسات کاه میفرمایاد« :اساالم
تمامش سزاست است» (امام خمزنی  :1389ج  ،1ص « )270دیانت همان سزاساتی اسات کاه
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مردم را ازاینجا درکت میدهد و تمام دززهایی که به صالح ملت است و باه صاالح ماردم
است .آنها را از آن راه میبرد که صالح مردم است که همان صراط مستقزم اسات( ».اماام
خمزنی :1392،ص )247
اما در نفرش باه سزاسات از دیادگاه ا خاصای همچاون ماکزااوای ،هماه دزاز فادای
قدرت و سزاست می ود و انسان و حامیه انسانی ابزاری در اختزاار و در خادمت قادرت و
سزاست و بردهی آن متسوب می وند که این طرز نفرش نه تنها باع ر اد و اکوفایی
و تکامل انسان و استیدادهای او نمیگردد؛ بلکه تمامی ارز ها و اخالقزات انساان و حامیاه
انسانی را نزز به کلی نزست و نابود مای ساازد .بار خاالف نفارش اماام (ره) کاه سزاسات را
ابزاری در خدمت تیاای انسان میداند که زمزنه و بستر مناسبی را برای ر د و کماال هرداه
اقاءاّلل فراهم نموده و در پزمودن صراط مساتقزم ااهای یااری میرسااند.
بهتر انسان در مسزر هّ
(نن :نزکواو ماکزاوای ،هریار 1366،ش)
پس از بزان مصادیق صراط مستقزم بارای غزار اهال سالوک ،اکناون مصاادیق صاراط
مستقزم برای اهل سلوک ذکر می گردد:
ب :مصادیق صراط مستقیم برای اهل سلوک
 .1انبیاء و رسول اکرم صلی ا ...علیه و آله و سلم صراط مستقیم

دین خدای متیال که همان صراط مستقزم است ،اامل قاوانزن و دساتورات و ادکاام
خداوند است که بهوسزلهی انبزاء علزهمااسالم که در رَس آنها رسول اکرم (ص) است باه
مردم ابالغ ده و قول و فیل و تقریر انبزا و رسول اکرم (ص) تجسام علمای و عزنای ودای
ااهی است .قرآن کریم میفرماید« :یس* َو ال ُقر ِ
آن ال َح ِك ِ
ین*
ون ال ُمر َسولِ َ
وك لَ ِم َ
ویم* ِإن َّ َ
صر ٍ
ِ
اط ُّمس َت ِق ٍ
یم» (یاسزن« )4-1 :پس سوگند به قرآن دکازم کاه تاو قطیااً از رساوالن
َع َلی َ
هستی ،بر راه راست قرار داری» و در سورهی نساء نزز آمده اساتَ « :من یُ ِ
ول َف َقد
ط ِ
الر ُس َ
ع َّ

ال» (نساء )18 :کسی که از رسول خدا صالی ا ...اطاعات کناد در دقزقات خادا را
َأ َط َ
اع َّ
اطاعت کرده است.
رسول اکرم (ص) میفرمایند« :در قلوب ماؤمنزن نوریسات پنهاان و رو ان و آ اکار
نمی ود ،مفر از پزروی دق و از سلوک در صراط مستقزم و آن یاعزست از نور انبزاء کاه
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در دلهای مؤمنزن حاودان ده است» (امام صااده (ع) ،بیتاا :ص  )249اطاعات از رساول
خدا (ص) اطاعت از خداسات .راه رساول اکارم (ص) راه خداسات .قادم گذا اتن در راه
رسول اکرم (ص) نزز قدم گذا تن در مسزر خدا و تودزد و دوری از رک است.
امااام خمزناای هاامن ا اااره بااه صااراط مسااتقزم بااودن انبزاااء ااهاای و در رَس آنهااا
خاتماالنبزاء رسول اکرم (ص) میفرمایند« :انبزاء مظاهر دق و نشانههاای دقزقات و هادیاان
صراط مستقزم و وسایل قرب پزشفاه پروردگار متیاال هساتند( ».اماام خمزنای :1389 ،ج ،8
ص )269
 .2امیرالمؤمنین علیهالسالم و ائمه اطهار صراط مستقیم

امزراامؤمنزن علی (ع) و ا مه اطهار علزهمااساالم حانشازنان رساول اکارم (ص) هساتند
که هادی و ادامهدهندهی راه مستقزم رسول اکرم (ص) هستند .بید از رساول خادا ،اطاعات
از دوازده نور میصوم واحب است .اطاعت از ا مه اطهار علزهمااسالم ،اطاعت از رسول خدا
و اطاعت از رسول خدا ،اطاعت از خداوند است .دربارهی صراط مستقزم باودن ماوال علای
(ع) روایات فراوانی از سوی فریقزن نقل ده است .امام صاده (ع) فرمود« :منظور از صراط
مستقزم در سوره دمد امزراامؤمنزن علی علزهااسالم است» (ابنبابویه ،بیتا :ج  ،1ص )70
مفضل بن عمر گوید :از امام صاده (ع) پرسزدم :صراط دزست؟ فرمود :راهی بهسوی
ناختن خدای بزرگ است و صراط دو گونه است :یکی صراط در دنزاا و دیفاری صاراط
در آخرت؛ اما صراط دنزا امام است که فرمانبرداری از او واحب است .هر کس که در دنزا
او را ناخت و رهنمودهای او را بکار بست ،در آخارت از صاراط کاه پلای اسات بار روی
حهنم ،خواهند گذ ت و هرکس در اینجا امام خود را نشاناخت هنفاام گذ اتن از صاراط
آخرت گامش خواهد اغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد( .همان ،ص )68
امام خمزنی نزز با استناد به روایات متیدد مصداه عزنی صراط مساتقزم را امزرااماؤمنزن
(ع) و ا مهی اطهار دانسته و میفرماید« :اگر در این عاام به راه راست نبوت و طریق مستقزم
والیت قدم زده با ی و از حاده والیت علی بن ابیطاااب علزهااساالم اعوحااج پزادا نکارده
با ی و اغزش پزدا نکنی ،خوفی بارای تاو در گذ اتن از صاراط نزسات ،زیارا کاه دقزقات
صراط صورت باطن والیت است»( .امام خمزنای ،1380 ،ص  )399ایشاان در تفسازر ساوره
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دمد ا اره میکند به آیهَ « :أ ف ََمن یَم ِشي ُم ِكبًّا َعلی َوجه ِِه َأهدى َأ َّمن یَم ِشي َسوِیًّا َعلوی
ص ٍ
ِ
راط ُمستَ ِق ٍ
یم» (ملک )22 :آیا آن کس که بر روی صورت خود راه میرود با آن کسای

که مستقزم راه میرود کدام بهتر هدایت یافتهاند؛ و میفرماید ادادی

ریفی در ذیال ایان

آیه «صراط مستقزم» را باه دضارت امزرااماؤمنزن و دضارات ا ماه میصاومزن علزهمااساالم
قلاتَ ( :أ
تفسزر فرمودند ...« :عن ااکافی باسناده عن ابای ااتسان ااماهای علزهااساالم ،قاالُ :
ٍ
ف ََمن یَم ِشي ُم ِكبًّا َعلی َوجه ِِه َأهدى َأ َّمن یَم ِشي َسوِیًّا َعلی ِ
وراط ُمسوتَ ِق ٍ
یم) قاال :ان هّاّلل
ص
ال من داد عن والیه علی علزهااسالم امن یمشی علی وحهه ال یهتدی المره و حیل
هرب مث ً

من تَبَیه سویا علی صراط مستقزم و صراط مستقزم امزراامؤمنزن علزهااسالم ...فرماود :خادای
تیاای در این آیه ریفه مثلی زده است و آن مثل کسانی است که اعراض نمودند از والیت
امزراامؤمنزن علزهااسالم که آنها گویی راه میروند به رویهای خود و به هدایت نرساند و
کسانی را که متابیت آن دضرت نمودند ،قرار داده به راه مستوی و راست و صراط مستقزم
امزراامؤمنزن علزهااسالم است» (کلزنی ،بیتا :ج  ،2ص )432
رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود« :یا علی تویی باب ا ...و تویی راه بهساوی خادا و
تویی نبأ عظزم و تویی صراط مستقزم( ».ابنبابویه ،بیتاا ،ج  ،1ص  )247در ترحماه و ارح
نه اابالغه نزز آمده است« :دفوناه دزاران و سارگردان هساتزد (کاه صاراط مساتقزم و راه
راست را نمیبزنزد) و دال آنکه عترت پزغمبر ما (ا مه اطهار) در مزان اما اسات و آنهاا
پزشوایانی هستند که مردم را به راه دق میکشند» (فز

االسالم ،بیتا ،ج  :1ص )219

دسکانی عاام سنی در کتابش آورده است :سیزد بن حبزر از ابن عباس نقل کارده کاه
ِ
ات
ااص ُ
ت ااطَّ ُ
قزم َو اَن ْ َ
اح َو اَن ْ َ
رسول خدا صلی ا ...فرمود :یا علی ،اَن ْ َ
اراط اا ُْم ْسات َ ُ
ریاق اا ْواه ُ
ات ِّ
ِ
نزن! یا علی تو طریق آ اکار و صاراط مساتقزم و سارکردهی مؤمناان هساتی.
یَیْ ُس ُ
وب اا ُْموم َ
(دسکانی ،بیتا :ص )41
رسول خدا (ص) فرمودند« :هرکسی مشتاه است که از پل صراط مثل باد تند پاایززی
بفذرد و خود را بدون دساب به بهشت حاویدان برساند ،والیت وای و وصی و مصادب و
خلزفه من ،علی بن ابیطااب علزهااسالم را بپذیرد و بر دل بساپارد و هرکسای میخواهاد در
آتش حهنم سرنفون ود والیت علی بن ابیطااب علزهااسالم را رها کند به عزت و حاالل
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پروردگارم سوگند ،علی علزهااسالم باب هّاّلل است .هزچکسی وارد نمی اود مفار از بااب و
او صراط مستقزم است علی علزهااسالم آن کسی است که خداوند در روز قزامت از والیات
او سؤال خواهند کرد( ».همان) همانطور که میبزنزم ادادی

متواتر بسزاری از زیه و سنی

آمده است که صراط مستقزم امزراامؤمنزن علای علزهااساالم اسات؛ بناابراین امزرااماؤمنزن و
بهتب آن دضرت اوالد میصومش نزز صراط مستقزم و راه رو ن خدا هساتند .موالناا دنازن
سروده است:
مهدی هادی وی است ای راه حو

هم نهان و هم نشسته پزش روی

حاللاادین همایی در مینای بزت میگوید« :یینی آن وای قا م ،مهدی و هادی صراط
مستقزم ااهی است .خواه پنهان و غایب و خواه داهر و پزش روی ما نشسته با د ،در هر دو
دال همای فقت و هدایت و عنایتش بر سر ما بال گسترده است و فاز

رودانزات او بماا

میرسد( ».همایی :1385 ،ج )850 :2
از دضرت صااده علزهااساالم وارد اسات کاه «ان ااصاراط امزرااماؤمنزن علزهااساالم،
صراط خود امزراامؤمنزن علزهااسالم است و این روایت ین مینی دقزق و عجزبی دارد؛ زیرا
نمیگوید صراط ،صراط امزراامؤمنزن است .بلکه میگوید :صراط امزراامؤمنزن است؛ یینی
نفس مقدس آن دضرت و افیال و اقوال وی ،خود صراط است( ».فز

کا اانی ،بیتاا ،ج

 :1ص  )54صراط مستقزم در قرآن فقص اهلبزت علزهااسالم است .در خطابهی غدیر تأکزاد
ده است که صراط مستقزم فقص راه امامان علزهمااسالم اسات( .انصااری ،بیتاا ،ج  ،2ص
 )382سلزم از قول مقداد میگوید« :موال علی علزهااساالم اسات صاادب مقاام اعظام و راه
دتمی که طریق آن آباد است و او صراط مستقزم خداوند است( ».هالای ،بیتا ،ص )544
 .3انسان کامل صراط مستقیم

بزن راه و رونده پزوند وحودی اسات کاه آن دو را باه هام متتاد و متصال میکناد و
سپس رونده را به راه متصف میکند و بید از این اتصاف ،صراط را میتوان باه سااان آن
نسبت داد .پس ساان و مسلن باهم متتد هستند .وقتی ساان ادکام و قوانزن و دین خدا
را که صراط مستقزم است ،بهدرستی فهمزد و به آن عمل کرد خود سااان صاراط مساتقزم
ِ
اراط
ااصا ُ
می ااود و ازاینحهاات اساات کااه امااام صاااده علزهااسااالم فرمودناادَ « :و هّاّلل نَ ْتا ُ
ان ِّ
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اا ُْم ْستَقِز ْ ُم» (دویزی :1415 ،ص )22

إن َربوی َعلوی ِ
صوراط ُمسوتَقیم» تماامی
خدای متیال بر صاراط مساتقزم میبا ادَّ « .

موحودات ،نزز به مززان استیداد و ظرفزت خویش در صراط مستقزم هستند .انسان باه عناوان
خلزفه خدا ،ا رف مخلوقات ،تجلی اساماء و صافات ااهای ،بار صاراط مساتقزم قارار دارد.
انسان کامل مصداه صراط مستقزم است و مؤمنزن نزاز باه دازال تبیزات از انساان کامال ،در
صراط مستقزم قرار دارند« .انسان کامل اسم حام و مرآت تجلای اسام اعظام اسات» (اماام
خمزنی)635 :1380 ،
امام (ره) صراط مستقزم را باالصااه مختص نبی اکرم (ص) و بااتب برای دیفار اوازااء،
انبزا و سایر مؤمنزن دانساته و میفرمایناد« :دقتیااای باه مقاام اسام حاام و رب االنساان بار
إن َربی َعلی ِ
صراط ُمستَقیم» و مرباوب آن ذات
صراط مستقزم است .دنانچه میفرمایادَّ « :

مقدس بدین مقام نزز بر صراط مستقزم است و مؤمنزن دون تاب انسان کامل هساتند در سازر
و قدم خود را حای قدم او گذارند و به نور هدایت و مصباح میرفت او سازر کنناد و تسالزم
ذات مقدس انسان کامل هستند و از پزش خود قادمی برندارناد و عقال خاود را در کزفزات
سزر مینوی اای ا ...دخاات ندهند ازاینحهت صراط آنها نزز مستقزم و دشر آنها باا انساان
کامل و وصول آنها بهتب وصول انسان کامل است ،به رط آنکه قلوب صاافزه خاود را از
تصرفات زاطزن و انزت و انانزت دفظ کنند و یکسره خود را در سزر تسلزم انساان کامال و
مقام خاتمزت کنند( .همان :ص )591،590
و اابته امام خمزنی صادبان این سیادت را برای کسانی میداند که عنایات و توحهاات
خاص نصزب آنها ده و از اول راست و مستقزم درکت کردهاناد« :و ایان سایادت بارای
من و امثال من رخ نمیدهد .کساانی کاه عنایاات خاصاه ،توحهاات ربانزاه و کراماات تاماه
نصزب آنها ده و دست ازل به یاری دوست به مساعدت آنها دراز ده و اهال پااک باه
آنها اعطا ده و خمزره الیق برای منصب امامت تا خاتم به آنهاا داده اده و از نقطاه اول
راست و مستقزم درکت نمودهاند و اصالب امخه و اردام مطهره را سزر کردهاند و تتات
تربزت مس ااشموس با همان پاکی که از نقطه مشترک آمده بودناد بهساالمت از طبزیات
گذ تند( ».امام خمزنی ،بیتا :ج  ،1ص )325

بررسی عرفانی مصادیق صراط مستقیم از دیدگاه امام خمینی (ره)97 /

امام خمزنی درکت استکماای و طای کاردن صاراط مساتقزم بهساالمت را بخصاوص
انسان کامل میداند و میفرمایند« :نایره طبزیت و مقتضزات هوت خاموش گشاته و آتاش
طبزیت سرد ده و غولهای بزابانی خواب بودهاند« »...جزنوا وهوی خامود » تاا باه مطلاق
لی) (فَكو َا َن
مشره «حتی مطلع الفجر» رسزدند و این سالمت در سزر امت ( ُ َّ
ثوم َدنَوا َف َت َ
ود َ
اب َقوسینِ َأو َأدنی) ( َأالَ ب ِِذک ِر ل ِ
ُوب) (یا َأی َّ ُت َها النَّف ُس ال ُمط َم ِن َّ ُة ار ِ
جعي
ال تَط َم ِ ُّ
ن ال ُقل ُ
َق َ
َ
َ
ِإلی َرب ِ
راضیَ ًة َمر ِ
ك ِ
ضی َّ ًة) با کمال خو نودی و باهداخواه متباوب سافر را انجاام داده و از
ِّ

نقطه مطل خارج ده و به آن نقطه عود نموده و بهطور استقامت در اسم اعظم ااهای و افاظ
حالل هّاّلل که راست بوده و هازچ اعوحااحی نادارد داخال ادند .دنانکاه دضارت رساول
فرمود« :راه من مستقزم و راههای دیفر ک و میوج است» زیرا بزن دونقطاه ،ترسازم نماودن
بزش از ین خص مستقزم ،متال است .پس آنکه رسزده ده و در هزچ مقامی توقف ندا ته
و درکت استکماای را الینقط در دو قوس نزوای و صیودی طی نموده است ،انسان کامال
لی) (همان ،ص )326
استَّ ُ ( ».
ثم َدنَا َف َت َد َ
امام خمزنی برای سزر انسان کامل هزچ متدودیتی قا ال نزسات و سازر مقاماات انساان
ال در وهام انساان نزاز نمیگنجاد:
کامل را در صراط مستقزم را بهگوناهای میداناد کاه اصا ً
«یفانه موحودی که برای سزر آن دد و مقامی نزست انسان کامال اسات کاه در ایان قاوس
ترقی و استکمال ،بهگونهای استیداد سزر دارد که میتواند به مقاامی کاه باه وهام تاو نایاد،
برسد( .همان) ایشان مصداه بزرگ انسان کامل را خاتم انبزاء رساول اکارم (ص) دانساته و
میفرمایند« :و انسان کامل نور انور متمدی صلی ا ...علزه و آاه و سالم اسات کاه او انساان
ن الحلی» خدا بنیآدم را برای خاودش خلاق فرماوده اسات اابتاه ناه آن
کامل استَ .خلَقت ُ َ
بنیآدمی که نارس مانده است ،بلکه آن آدمی که ساالمت ماناده و «مطلوع الفجور» اده
است( .همان) از منظر امام انسان کامل هام مشای و درکات میناویاش بار صاراط مساتقزم
است و هم خود انسان کامل صراط مستقزم است« .و ما پزش از این ،بزان آنکه انسان کامال
مشی و درکت مینویاش بر صراط مستقزم میبا د کاردیم و اماا بزاان آنکاه خاود انساان
کامل صراط مستقزم است اکنون از مقصد ما خارج است» (امام خمزنی)594 :1380 ،
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 .4حضرت فاطمه سالم ا ...علیها صراط مستقیم

امام در آثار ان دضرت فاطمهی زهرا (س) را با عناوین و اوصاف مختلفی توصازف
میکند ،عناوینی همچون :ب قدر ،انسان کامال ،انساان ملکاوتی ،حبروتای و  ...و صاراط
مستقزم یکی از مصادیقی است که دضرت اماام باهطور غزرمساتقزم بارای دضارت فاطماه
سالم ا ...بکار میبرند .دضرت فاطمه صراط مستقزم است؛ دراکه با قارار گارفتن در مسازر
ایشان میتوان به سیادت و رهاایت و خشانودی خداوناد رسازد؛ دراکاه خشانودی فاطماه
(س) خشنودی رسول اکرم (ص) و مایه رهایت خداوند است .دضرت فاطماه (س) مظهار
انساان کاماال و بار صااراط مسااتقزم اسات؛ بلکااه ایشاان ،خا ِ
اود صااراط مساتقزم اساات .تمااام
فضزلت های انسانی در دضرت فاطمه (س) حم

اده اسات .اماام (ره) انساانزت را صاراط

مستقزم میداناد و از طرفای دضارت فاطماه را تماام نساخهی انساانزت میداناد« :یان زن
میموای نبوده است ،ین زن رودانی ،ین زن ملکوتی ،ین انسان به تمام مینا انسان ،تمام
نسخهی انسانزت ،تمام دقزقت زن ،تمام دقزقات انساان ،او موحاود ملکاوتی اسات کاه در
عاام بهصورت انسان ظاهر ده است .تمام هویتهای کماای که در انساان متصاور اسات و
در زن تصور دارد .تمام در این زن است .زنی که تمام خاصههای انبزاء در اوست .زنای کاه
اگر مرد بود نبی بود .زنی که اگر مرد بود حای رسول ا ...باود .مینویاات ،حلوههاای ااهای،
حلوههای حبروتی ،حلوههای ملکی و ناسوتی همه در این موحود مجتما اسات .انساانی باه
تمام مینا انسان ،زنی است به تمام مینا زن( ».امام خمزنی ،1389 ،ج  ،7ص )337
«این صورت طبزیی ناازلترین مرتباهی انساان اسات و ناازلترین مرتباهی زن اسات و
نازلترین مرتبه مرد است ،اکن از همزن مرتبهی نازل درکات بهساوی کماال اسات ،انساان
موحود متترک است ،از مرتبهی طبزیت تا مرتبهی غزب تا فنا در ااوهزت ،بارای صادیقهی
طاهره این مسا ل ،این میانی داصل است از مرتبهی طبزیات اروع کارده اسات ،درکات
کرده است ،درکت مینوی ،با قدرت ااهی ،با دست غزبی ،با تربزت رسول ا ...صلی ا ...علزه
و آاه و سلم مرادل را طی کرده است تا رسزده است به مرتبهای که دست هماه از او کوتااه
است( ».امام خمزنی ،1389 ،ج  :7ص )337
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نتیجه گیری
اقااءاّلل اسات و درساتترین راه
عرفان ،راه و طریق صتزح ر د و کمال و رسزدن به
هّ
رسزدن به اقاء ااهی نزز صراط مستقزم است که انسان باا قارار گارفتن در آن ،مسازر ر اد و
کمال خویش را طی نموده و از اهطراب و اندوه رهایی یافته و دزاتش مینادار میگردد .باا
عنایت به اهمزت صراط مستقزم در هدایت و ر د و کمال انسان پژوهش داهر به این مهام
پرداخته و مصادیق آن را از دیدگاه عرفانی امام خمزنی (ره) و با روش تتلزلای – توصازفی
بررسی نموده است .مصادیق مذکور گاهی از صریح کاالم دضارت اماام (ره) و گااهی از
فتوای کالم ایشان استخراج ده است .ایشان در مصادیق صراط مستقزم برای اهل سالوک
و غزر اهل سلوک تفاوت قا ل دهاند و رساول خادا (ص) ،ا ماه اطهاار (ع) ،امزرااماؤمنزن
(ع) ،انسان کامل و دضرت زهارا (س) را مصاادیق بارای اهال سالوک دانساتهاند؛ و دیان،
اسالم ،عداات ،انسانزت و سزاست را نزاز مصاادیق صاراط مساتقزم بارای غزار اهال سالوک
بر مردهاند .ازآنجاییکه صراط مستقزم و مصادیقی مانند سزاست و انسانزت باا اندیشاهها و
مکاتبی همچون پلوراازسم و ماکزاوازسم و اومانزسم ،مرتبص هستند؛ ااذا باهطور هامنی ایان
موارد نزز مورد تیری

و نقد واق ده است.

نکته دا ز اهمزت درباره قرآن کریم حامیزت فوهاایاده آن است؛ دراکه قرآن ناهتنها
مصداه بارز صراط ،بلکه منب هدایت همه انسانها در مسزر سالوک بهساوی خادای متیاال
است .عالوه بر اینها کتاب ااهی هم مصداه صراط مستقزم برای غزر اهال سالوک اسات و
هم برای اهل سلوک و اهل ک ُّمل و کسانی است که خود مصداقی بارای صاراط مساتقزم و
اسبابی برای هدایت بقزه انسانها هستند؛ همزن داات استثنا ی و عمومزت اعجاز گونه قارآن
باع

ده است که تمامی اقسام و مصادیق صراط مستقزم را هم امل بشود.
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ِ
اسراء .قم
عبداّلل ،1378 ،تفسزر تسنزم ،داپ نهم ،نشر
 .16حوادی آملی ،زخ هّ
عباداّلل ،بیتاا ،اواهد ااتنزیال اقواعاد ااتفضازل ،متارحم :ادماد
 .17دسکانی ،عبزدا ...بان
هّ
رودانی ،دار اامهدی ،قم
 .18دسنزاده آملی ،دسن ،1381 ،هزار و ین کلمه ،داپ دوم ،بوستان کتاب ،قم
 .19خسروپناه ،عبدااتسزن 1398 ،ش ،اسالم ناسی ،داپ اول ،بوستان کتاب قم
 .20راغب اصفهانی ،دسزن بن متمد ،1412 ،مفردات اافاظ قرآن ،دارااقلم ،بزروت
 .21ربانی گلپایفانی ،علی 1386،ش ،تتلزل و نقد پلوراازسم دینی ،مؤسسۀ فرهنفی دانش و
اندیشۀ میاصر ،داپ سوم ،تهران
 .22زر ناس ،اهریار ،واژه ناماه فرهنفای  -سزاسای 1383 ،ش ،کتااب صابح ،دااپ اول،
تهران
 .23ساالزمانی آ ااتزانی ،مهاادی درایتاای ،متمددساازن ،1387 ،مجموعااه رسااایل در اارح
ادادیثی از کافی ،نا ر :دارااتدی  ،قم
 .24طباطبایی ،متمددسزن ،بیتا ،ترحمه تفسزر اامزازان ،متارحم :سازد متمادباقر موساوی
همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی حامیه مدرسزن علمزه قم _ قم
 .25طبرسی ،فضل ،1380 ،مجم اابزان فی تفسزرااقرآن ،انتشارات فراهانی ،تهران
 .26طریتی ،فخراادین بن متمد ،1375 ،مجم اابترین ،متقاق :ادماد دسازنی ا اکوری.
نا ر :مرتضوی .تهران
 .27عروسی دویزی ،عباد علای بان حمیاه ،1415 ،تفسازر ناورااثقلزن ،متقاق ،سازد ها ام
رسوای متالتی ،نا ر :اسماعزلزان .قم
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 .28فز

کا انی ،مال دسن ،1381 ،دیوان فز

کا انی ،متقاق :مصاطفی فاز

کا اانی

انتشارات اسوه .قم
 .29فز

االسالم ،متمد بن دسزن ،ریف رهی ،بیتا ،ترحمه و رح نه اابالغه ،مترحم:

علینقی فز

االسالم اصفهانی ،نا ر :مؤسسه داپ و نشر تأازفات فز

االسالم ،تهران

 .30کلزنی ،متمد بن ییقوب ،بیتا ،اصاول کاافی ،ترحماهی سازد حاواد مصاطفوی ،نا ار:
کتابفرو ی علمزه اسالمزه تهران
 .31کلزنی ،متمد بن ییقوب ،بیتا ،ترحمه متمدباقر کمرهای ،نا ر :اسوه ،قم
 .32ماکزاوای ،نزکواو 1366 ،ش ،هریار ،ترحمه داریدش آ وری ،نشر پرواز ،تهران
 .33هالای ،سلزم بن قزس ،بیتا ،اسرار آل متماد علزهمااساالم ،متارحم :اساماعزل انصااری
زنجانی خو زنی .نشرااهادی قم
 .34همایی ،حاللاادین ،1385 ،مواوی نامه ،داپ دهم ،نشر هما ،تهران.
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چکیده

بحث از اعجاز قرآن از مهم ترین دغدغه های قرآن پژوهان است که ضمن نشـر آ ـار
فراوان  ،افق های بسیاری از آن ناشناخته مانده است  .نوشتار حاضر با عنوان مصادیق اعجاز
عددی قرآن می باشد که به کنکـاش در قـرن اخیـر بـا تکیـه بـر علـوم روز چـون ریاضـی و
کامپیوتر اشارت نموده که هدف آن دست یابی به یک نتیجـه ی کلـی در میـزان صـحت و
سقم این نظریه است  .روش گردآوری پـژوهش  ،توصـیفی تحلیلـی و کتابخانـه ای کـه بـا
استفاده از کت و مجالت تخصصی علوم قرآن و نرم افزار ها تنظیم شده است .
اعجاز عددی موضوعی شگفت انگیز است که ضمن اشـکاالت فـراوان مخـتص عـدد
خاصی نیست چون هر فرد یا گروه بسته به عالقه ی خود می تواند عدد دلخواه مـال و بـه
نتاید دست یابد  .نقد های بسیاری چون استفاده از رسم الخط فعلی قرآن  ،توانـایی بشـر بـر
تناسق عددی و  ...وارد است  .ماحصل پژوهش این که در نتاید تشتّت آرا بـه وضـوح قابـل
مشاهده  ،لرا اطالق اعجاز بر این نظریه صحیح نبوده و منحصراً مـی تـوان آن را شـگفتی در
تناس

اعداد دانست نه این که آن را یکی از وجوه خدشه ناپریر بدانیم که دالیل مـتقن بـر

آن ارائه شده باشد.
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طرح مسأله
بخش اول :مفهوم شناسی و تاریخچه
گیرایی  ،زیبایی  ،نفوذ و تأ یر شگفت انگیز  ،شورآفرینی بی تردید از ابعاد اعجاز و از
ویژگی های بی بدیل این کتا آسمانی است  .قرآن تنها در فکر بشر نفوذ نداشـته بلکـه در
ژرفای قل

او نفوذ کرده است  .در سیزده سال آغازین اسالم در مکه  ،شمشـیر و سـلطه در

کار نبود  .در کنار خصوصیات بارز اخالقی پیامبر (ص) تنها عامل جرا قرآن بود که ایـن
بزرگترین اعجاز و در عین حال قاطع ترین پاسخ به کسانی بود که اسالم را دین شمشیر مـی
دانستند  .بدان دلیل بود که خیل عظیمی از مـردم عـر مجـرو قـرآن شـدند و قـرآن در
عمق جان و قل

های آنان نفوذ کرد  .عر معاصر با نزول قرآن هنگـام برخـورد بـا آن بـه

شدت مات و مبهوت شده و دیوانه گون گردیدند  .در آن حال مومنان و کافران فرقی با هم
نداشتند  .اینان مات ماندند و جر شـدند و ایمـان آوردنـد  ،آنـان مبهـوت شـدند  ،نـاتوان
گردیده و فرار کردند طوری که نتوانستند خود را از حوزه جرابیت قرآن بیـرون ببرنـد(.فی
ضالل القرآن)
مهم ترین شاخصه قرآن معجزه بـودن ایـن کتـا آسـمانی اسـت  .در تعریـف اعجـاز
تاکنون لغت شناسان تعاریفی را ارائه کردند که هر یـک بـه بخشـی از مفهـوم اعجـاز اشـاره
دارد  .ابتدا به مفهوم لغوی اعجاز پرداخته  ،سپس از نظر اصطالحی بررسی می گردد.
 -1معنای لغوی اعجاز

واژه عجز (ناتوانی) و مشتقات آن در قرآن شریف  35مرتبه تکرار شده است  .در همه
این موارد  ،مفهومی غیر از اعجاز قرآن می باشد  .مانند «عجوزاً» (سـورة صـافات ،آیـه ).35
مقصود ضعف و عجز در تولید فرزند است «أعجَـزتُ»( سـوره مائـده ،آیـه  )31نفـی اقتـدار
مورد نظر است .
اعجاز از ریشه عجز بوده و به معنـای بـن و پایـان یـک شـییء اسـت(ابن فارس،احمـد
( ،)2001م معجم مقاییس االغه )234 ،به معنای درماندگی  ،ناتوانی  ،انتهای همه چیز است(.
ابن منظور ،محمدبن مکرم ( )1414ه.ق ،لسان العر  )287 ،عجز بـر وزن فلـس بـوده یعنـی
ناتوان و اعجاز به معنای «عاجز کرده» آمده است (.قرشـی ،سـید علـی اکبـر )1352( ،ه .ش،
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قاموس قرآن ) 293 ،ریشه و اصل واژه معجزه تاخّر از چیزی و وقوع آن به دنبال امری است
ولی در عرف به معنای قصور و ناتوانی از انجام کاری متداول گردیـده (،راغـ
حسین بن محمد ( )1372ش ،المفردات فی غری

اصـفهانی،

القـرآن )همچنـین بـه معنـای ضـعف نیـز

آمده است که از دیگر معانی صحیح تر است (.فراهیدی ،خلیل بـن محمـد ( ،)1988العـین،
موسسه االعلمی للمطبوعات.)215 ،
-2لفظ اعجاز در قرآن

از ریشه کلمه اعجاز در قرآن  37مرتبه اسـتفاده شـده اسـت (عبـدالباقی ،فـماد ()1374
المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم ).446 ،کـه نمونـه آن در سـوره قمـر اسـتفاده شـده
است «تَنزِع الناسَ کَأَنَّهُم اعجازُ نَخلٍ مُنقَعَر»(قمر)20،
مردم را همچون تنه های نخل ریشه کن شده و از جا می کند .
همچنین در سوره «حاقه» چنین آمده است « :کَأَنَّهُم اعجازُ نَخلٍ خاوَیهٍ» (حاقه)7 ،
گویی آنها تنه نخل های میان تهی هستند .
هرچند که ریشه عجز با معانی گوناگون به صورت های مختلف بکار رفته اما نبایـد از
نظر پنهان داشته باشیم که هیپ گاه لفظ «معجزه» در قرآن بکار نرفته است .
در قرآن چهار کلمه به جای لفظ «معجزه» بکار رفته که همان معنای معجزه افـاده مـی
کند .
الف  :در داستان حضرت موسی ؛ (قصص )32 /
 :در داستان حضرت ابراهیم ؛ (ابراهیم )11 /
 :در داستان حضرت صالح ؛ (انبیاء )5 /
د  :در داستان حضرت عیسی ؛ (آل عمران )49 /
 -3معنای اصطالحی اعجاز

اَمر خارِق العادهَ  ،مَقروُن بِالتَّحدی  ،مَصُونٌ عَنِ المُعارضَه ؛ معجزه امری خارق عادت ،
مقرون به تحدّی و محفوظ از معارضه اسـت و آن یـا حسـی اسـت مثـل معجـزات قـوم بنـی
اسرائیل به خاطر کند ذهنی و کم عقلی
آنها و یا معجزات امت پیامبر اکـرم (ص) بـه خـاطر عقـل فـراوان و کمـال فهـم آنـان
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سیوطی ،جالل الدین عبدالرحّمن ( )1380االتقان فی علوم القرآن (.67 ،معجزه آن است که
فردی ادعای منصبی از مناص

الهی می نماید  ،باید به عنوان گواه صدق گفتارش عملـی را

انجام دهد  ،کاری انجام دهد که فراتر  ،برتر و خالف قوانین طبیعـت کـه دیگـران از انجـام
آن عاجز و ناتوان باشند  .چنین عمل خارق العاده ای را معجزه و انجام چنین عملی را اعجاز
می گویند ).خویی ،سید ابوالقاسم ( )1375بیان در علوم و مسائل کلی قرآن(.57،
معجزه کار شگفت  ،غیر طبیعی  ،امری خارق عـادت و بیـرون از نشـيه مـاده اسـت بـا
عنایت ویژه الهی که از قدرت بشر  ،قانون های عملی و یادگیری بیرون بوده و بـرای ا بـات
ادعای پیامبران بکار گرفته می شد و این به آن معنی نیسـت کـه معجـزه مبطـل امـر عقلـی و
ضروری است .طباطبائی ،محمد حسین(.72 ،1374 ،
بعضی مفسران در البه الی تفاسـیر و علـوم قـرآن در خصـوص معجـزات انبیـاء بحـث
نموده و معجزه را مقرون به تحدّی  ،محفـوظ از معارضـه و خـارق عـادت دانسـته انـد و بـه
حسی و عقلی بودن آن اشاره کرده اند که معجزات بنی اسـرائیل را حسـی قلمـداد نمـوده و
معجزات امت اسالمی را عقلی دانسته اند)- .طی  ،سید عبدالحسین ،1378 ،اطی

البیان فـی

تفسیر القـرآن (.46 ،قـرآن کـریم خـود معجـزه  ،نـوری از ناحیـه خداسـت کـه دیـده هـای
بینندگان را به تحیّر و دهشت انداخته که همگـان نـاگریز از پـریرش آن شـده انـد  .خواجـه
نصیرالدین طوسی در تعریف معجزه می گوید « :هو بوت ما لَیسَ بِمُعتاد أو هُوَ نفـی مـا هُـوَ
بِمعتاد مع خرق العاده و مطابقه الدعوی» معجزه محقق نمودن و عملی کردن چیزی است که
تحقق آن یک امر عادی نیست  ،سل یا نفی چیـزی اسـت کـه عـادی بـوده  ،البتـه بایـد در
اعجاز عملی صورت پریرد که خارق العاده باشد ،ضمن آنکه آن عمل باید مطابق بـا همـان
ادعای اولیه او نیز باشد).عالمه حلی ،1383 ،کشف المرار فی شرح تجرید االعتقاد(.275 ،
در اینجا توجه به دو نکته ضروری است  :اول «اعجاز» به هر صورت که باشد  ،مـالزم
با تأ یر  ،تسلط  ،تفوّق و حکومـت اسـت  .دوم  :لغـت «معجـزه» در روایـات اهـل بیـت  ،بـه
معنای اصطالحی بکار رفته است  ،لرا معلوم می شود که این لغت از زمان ائمه علیـه السـالم
کاربرد داشته و به جای آیه استفاده می شد .
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بخش دوم
الف :شرایط اعجاز قرآن
با توجه به تعاریفی که از معجزه ارائه شد برای معجزه بودن یـک عمـل شـرایطی الزم
است که آن عمل معجزه شناخته شود و اگر برای معجزه یکی از شرایط فراهم نشـود بـه آن
معجزه گفته نمی شود که برای اعجاز بایستی شرایط ذیل مهیا باشد .
 -1مطابقت با ادعا

مدعی نبوت آنچه را ادعا کرده باید همان نوع را انجام دهد  ،یعنی هر عملـی را بـرای
ا بات گفتارش انجام دهد  .مثال اگر ادعای شفای فقیر نابینا را کرده  ،باید ایـن عمـل تحقّـق
پریرد  .مـدعی بایـد خـرق عـادت کنـد تـا شـاهد صـدق ادعـای آن منصـ الهـی باشـد- .
)طباطبایی ،محمد حسین ( ،)1374تفسیر المیزان(.39 ،
 -2تحدّی

مبارزه و همسان طلبی در معجزات  ،مدعی نبوت الزم است تا دیگـران را بـه مقابلـه و
همانند آوری دعوت نماید و با انجام امری خارق العاده و ا بات عجز دیگران  ،ادعای خـود
را ابت نماید)- .شریف الهیجی ،محمدبن علی ،1373 ،تفسیر شریف الهیجـی (.21 ،ماننـد
تحدّی پیامبر (ص)« :و إن کنتم فی رَی ٍ مَمّا نَزَلنا عَلی عَبِـدنا فَـأتوا بسـورَهٍ ِمـن مِثلِـهِ وادعُـوا
شهَداءَکم مِن دونِ اهللِ ان کنتم صادقین»)سوره بقره ،آیه (23و اگـر در آنچـه بـر بنـده خـود
نازل کرده ایم شک دارید  ،پس – اگر راست می گوییـد سـوره ای ماننـد آن را بیاوریـد و
گواهان خود را فرا خوانید» بنابراین هر کاری  ،گرچه بی مانند بـوده و دیگـران از انجـام آن
عاجز باشند  ،ولی اگر همراه تحدّی و هماوردطلبی نباشد معجزه به شمار نمی آیـد ).التبیـان
فی تفسیر القرآن(.103 ،
مدعی نبوت الزم است تا دیگران را به مقابله و همانندآوری دعوت نمایـد و بـا انجـام
امری فوق العاده و ا بات عجز دیگران  ،ادعای خود را ابت کند ).خویی ،ابوالقاسم ،البیان،
(.59
 -3دخالت مدعی نبوّت

اعمال و کارهایی می تواند معجزه به حسا آید که شخص مدعی نبوت آنها را برای
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ا بات حقانیت خود اقامه نماید بنـابراین امـوری گرچـه بشـر از انجـام آن عـاجز باشـد ماننـد
گردش ماه و خورشید معجزه بـه حسـا نمـی آینـد چـون بالواسـطه و از قبـل در گـردش
بودند ،پس نمی توان آن ها را معجـزه بـه حسـا آورد)- .مـودّ  ،رضـا ،13799( ،اعجـاز
قرآنی در نظر اهل عصمت و بیست نفر از علمای اسالم(.23 ،
 -4مطابقت با شرع

اگر کسی مقامی را ادعا کند که با دالیل مسلّم  ،قطعی و دینـی کـر وی در ادعـای
چنین مقامی ابت شود  ،در این صورت عمل به ظاهر خارق العـاده ای کـه انجـام مـی دهـد
دلیل بر صدق ادعای وی نبوده  ،معجزه نامیده نمی شود ماننـد ادعـای پیـامبری بعـد از خـتم
رُسُل ).همان(.58 ،
 -5برخورداری از دفاع عقلی و شرعی

معجزه پدیده ای است که تنها از راه استدالل عقلی می توان آن را ابت کرد و تعبد و
تقلید در آن تأ یر ندارد  .معجزه نباید مبطل امر عقلی و ضـروری باشـد بایـد مـورد پـریرش
شرع باشد ).بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،58 ،الموضوعه القرآنیه(.319 ،
-6گواه بر صدق مدعا

عمل خارق العاده بایستی گواه بر صدق مدعا باشد نه گـواه بـر کـر او  ،اگـر کسـی
منصبی را از ناحیه خداوند ادعا کند و عملی انجام دهد که دیگران از انجـام دادن آن عمـل
عاجز باشند در صورتی که این عمل شـاهد و دلیـل بـر کـر و دروغ وی گـردد  ،معجـزه
نامیده نمی شود ).همان(.99 ،
-7عاری از فنون

معجزه نباید به هیپ یک از علوم و فنون و هنرهای دقیق نظری و  ...متکی بـوده باشـد .
همچنین قابل تعلیم و تعلم نباشد  .اگر کسی عملی انجام دهد کـه بـه یکـی از علـوم و فنـون
متکی باشد آن عمل معجزه نیست  .اگرچه دیگران از انجام آن ناتوان بوده و شـرایط دیگـر
اعجاز را دارا باشد) .همان(
 -8عجز دیگران

معجزه می بایست کاری باشد که دیگران بدون استعانت از خداوند متعال تـوان انجـام
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آن را نداشته باشند اگر معجزه امری باشد که دیگران با واسطه غیر و یا تعلیم و فراگیری آن
کار را انجام دهند معجزه به شمار نمی آیـد) .قمـی ،علـی بـن ابـراهیم ،)1367( ،ش ،تفسـیر
قمی(.130 ،
ب :وجوه اعجاز
قرآن کریم آخرین سروش آسمانی بر آخرین پیامبر خداست که جهانیان را بـه نـور و
کمال هدایت کرد  .قرآن نه فقط یک کتا بلکه یک معجـزه و نشـانه صـدق پیـامبر (ص)
می باشد  .از اینرو اعجاز قرآن از همان اوائل ظهور اسالم مورد توجـه مسـلمانان و مخالفـان
آنها قرار گرفت  .اعجاز قرآن دارای ابعاد متفاوتی است که با گرشت زمان  ،وجـوه فـراوان
تری از اعجاز قرآن حاصل می شود مثل فصـاحت  ،بالغـت  ،اخبـار غیبـی  ،اعجـاز بیـانی ،
اعجاز ادبی  ،بالغی و  ...که در این بخـش بـه بیـان نظـرات دانشـمندان شـیعی و اهـل تسـنن
میپردازیم :
 -9از نظر بالغت

فصاحت و بالغت عبارت است از سالست کالم و ارتبا معـانی بـا یکـدیگر و حسـن
نظم)-حسینی ،شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد ،1363 ،تفسـیر ا ناعشـری (.34 ،کلمـات ،
حروف و موافقت کالم با فطرت و نداشتن تکلّف در افاده مقاصـد و بـه آسـانی وارد شـدن
معانی در خاطر و استعمال کـردن الفـاظی کـه شایسـته افـاده معـانی مقصـوده باشـد ).فـیض
کاشانی ،مالمحسن 1418 ،ق ،االصفی فی تفسیر القرآن (.533 ،اشتمال قرآن بر نظـم و وزن
عجی

و اسلوبی که غیر از اسلو بلغاء و فصحا است  ،اسلوبی که در آن زمان معمول نبود

و کامال بدیع و بی سابقه است  .بالغت و فصاحت سخن سرایان هیپ وقت به بالغـت قـرآن
نرسید و احدی از اهل بیان در این مطال شک نکردند ).قرشی ،سید علی اکبـر 1371 ،ش،
قاموس قرآن (.265 ،قرآن با بالغتی القاء مط

می کند که دیگـران از القـاء مطلـ

و بیـان

آن عاجزند ).قرطبی ،محمدبن احمد 1364 ،ش ،الجامع االحکـام القـرآن (.52-54 ،برخـی
اعجاز بالغی قرآن را در دو جنبه لفظی یا زیبایی و معنوی یـا فکـری علمـی دانسـته انـد کـه
قرآن کریم بشر را با آن تحدّی کرده و داللت معجزه را داللت عقلی و استداللی می داننـد.
)-مطهری ،مرتضی ،1383 ،یادداشتهای استاد مطهری(.369 ،
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قرآن تنها با اسلو لفظ خود تحدّی نمی کند بلکه با جهـات معنـوی خـود نیـز ماننـد
جهات لفظی  ،تحدّی و دعوی اعجاز می نماید  .سازمان وسیع معارف اعتقادی  ،اخالقـی و
قوانین عملی فردی و اجتماعی اسالم که اصول و کلیات آن در قـرآن مجیـد اسـت  .تنظـیم
غیرقابل خدشه و تضاد و تناقض ناپریر آن از عهده بشر بیرون است و خاصه به دست کسـی
که در شرایطی همانند شرایط زندگی پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته باشد)- .قرآن در اسـالم
« )200اَم یَقولون افتریهُ قل فَأتوا بِعَشرٍ سُوَرِ مِثِلهِ مُفتَریتٍ وادعُوا مَنِ اسـتَطَعتم مِـن دونِ اهلل إن
کنتم صدقِینَ» (هود آیه (.13یا می گویند  :این [قرآن[ را به دروغ سـاخته اسـت  ،بگـو اگـر
راست می گویید ده سوره مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خوانیـد  .و
هلل إن کنــتم
ن اســ َتطَعتم مِــن دُو ِن ا ِ
«اَم یَقولــو َن افتریــ ُه قــل فــأتوا بِســور ٍه مِثلِــ ِه وادعُــوا مَــ ِ
صادِقین»)یونس ،آیه (.38یا می گویند  :آن را به دروغ ساخته است ؟ بگو اگـر راسـت مـی
گویید سوره ای مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا می توانید  ،فرا خوانیـد .مـی فرماینـد :
این دو آیه مکی هستند و در آنها به نظم و بالغت قرآن تحدّی شـده بـود)- .محلـی ،جـالل
الدین ،جالل الدین سبوطی 1216 ،ق ،تفسیر الجاللین(.226 ،چون تنهـا بهـره ای کـه عـر
داشت مسيله سخن دانی و بالغت عر بود  .زمـان  ،چنـان بالغتـی را قبـل و بعـد از ایشـان
سراغ ندارد ولی اینان دع وت قرآن را جز با شـانه خـالی کـردن و اظهـار عجـز بیشـتر پاسـخ
ندادند و هیپ راهی نیافتند ).فضل اهلل ،سید محمد حسین ،1419 ،تفسـیر مِـن وَحـی القـرآن،
 (.227چنان که خود قرآن در این باره می فرماید « :اَال إِنَّهم یَثنَونَ صُـدُورهُم لِیَسـتَخفوا مِنـهُ
اَال حینَ یَستَغشَونَ ِیابَهُم یَعلَمُ ما یُسِرّونَ وَ ما یُعلِنونَ إنَّهُ عَلیمٌ بِراتِ الصُّدُورِ»)-هود(5/
آگاه باشید که آنان(منافقان) دلها را از خدا برمی گردانند تا خود را از او پنهـان دارنـد
آگاه باش آنان که جامه هایشان را بر سر می کشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچـه را آشـکار ،
می داند او بر دل های حق محققا آگاه است .
این تحدّی تا کنون ادامه دارد هنوز کسی نتوانسته کتابی نظیر آن بیـاورد و اگـر کسـی
به میدان آمده خود را رسوا و مفتضح نموده است (المیزان ،جلـد ،1ص -101مراجعـه کنیـد
به تفسیر هدایت).456 ،هر کس که بهره از عربیّت و علم فصاحت و بالغت داشته و کلمات
فصحا و بلغاء عر را تتبّع نمـوده در صـورتی کـه آیـات قـرآن را بـا آن هـا مقایسـه کنـد ،
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فصاحت  ،بالغت  ،روانی  ،ساللت  ،شیرینی و مالحت قرآن به خوبی بـرای وی ظـاهر مـی
شود و در می یابد که هیپ کالمی از فصیح ترین شعراء و خطباء عر حتـی کلمـات دیگـر
پیغمبر (ص) از مواعظ و خط

و کلمات قصـار و همچنـین خطـ

نهـد البالغـه و کلمـات

سایر ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم اجمعین (با این که در کمال فصاحت و بالغت بوده)
نمی توانند در مقابل قرآن عرضه اندام بکننـد اگـر جملـه ای از قـرآن در میـان صـدها
جمله از کلمات دیگر قرار گیرد مانند ستاره ای مجزا می درخشد  ،تمام آیـات  ،جمـالت ،
آن هم در لفظ و اسلو و نظم کالم مرت

و روی میزان فصاحت و بالغت استوار گردیـده

(بانوی اصفهانی ،سیده نصرت امین 1361 ،ش ،مخزن العرفان فی تفسیر القـرآن).175و ایـن
حقیقتی است راجع به جمیع الفاظ و معانی قرآن و اگر چنین کنند سالست و حـالوت خـود
را از دست می دهند(- .رهنما ،زین العابدین 1346 ،ش ،تفسیر راهنما).13 ،
 -10از جهت شخصی که بر او نازل شده (نبی امّی)

به راستی عجی

است که کتابی در چهـارده قـرن قبـل بـر زبـان مردمـی امّـی و درس

ناخوانــده در میــان مردمــی بــی ســواد و مــنحط جــاری شــود و در عصــر ترقــی علــوم حتــی
دانشمندان غیر مسلمان ممالک متمدن از خاور و باختر را را به تحسین و اعجـا وا دارد تـا
ستایش های بسیار از محاسـن و مزایـای فـراوان آن نماینـد بـا آنکـه دشـمنان زیـاد از همـان
ممالک و به ویژه دستگاه های تبلیغاتی آنها چندین قرن به تـوهین  ،افتـراء  ،تهمـت و ناسـزا
مشغول و اذهان عموم را درباره قرآن مشو نموده مردم را از آن منصـرف و نسـبت بـه آن
بدبین کرده باشند  ،هم اکنون دولت های مقتدرشان در نابودی اسالم و قرآن می کوشـند و
با آن که مسلمانان ضعیف و فاقد تبلیغات منظم و مجهز دینی هسـتند ایـن کتـا عجیـ

بـه

خودی خود افکار را مسخر و دل ها را مجرو نموده پیش می رود و پیروانش بـدون هـیپ
طمع مادی همواره روز افزون می باشند  .آیا این خـود معجـزه ای بـزرس و شـگفت انگیـز
نیست؟!(نجفی ،محمد جواد1398 ،ق ،تفسیر آسان ).99 ،قرآن نیز بشر را  ،به شخص رسول
خدا که آورنده قرآن است  ،تحدّی کرده است  ،به شخصی که امّی و درس ناخوانده و نزد
کســی تعلــیم ندیــده بــود و کتــابی کــه او آورده  ،هــم الفــاظش معجــزه اســت هــم معــانی و
محتوایش فوق العـاده اسـت ( .بالغـی ،سـید عبـدالحجت 1386 ،ق ،حجـه التفاسـیر و بـالغ
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االکسیر ).39 ،خداوند در قرآن می فرماید « :قل لَو شاءَاهلل ما تَلَوتـه عَلَـیکم وَ ال اَدرئکـم بِـهِ
فَقَد لَبِثَت فیکم عَمراً مِن قَبلِهِ اَفَالتَعقِلون» یونس 16/بگو اگر خدا می خواست آن را بـر شـما
نمــی خوانــدم  ،و [خــدا] شــما را بــدان آگــاه نمــی گردانیــد  ،قطعــا پــیش از [آوردن] آن ،
روزگاری در میان شما به سر برده ام  ،آیا فکر نمی کنید ؟
پیامبر (ص) سالها در بین مردم بود و برتری محسوسی بـر دیگـران نداشـت تـا آن کـه
ادعای رسالت نمود و مردم را بـه آوردن هماننـد قـرآن  ،تحـدّی و دعـوت نمـود و آنهـا از
آوردن مانند آن عاجز شدند و فردی جرأت نکرد در مقام معارضه با آن برآید و هیپ عاقـل
و خردمندی یارای خود ندید که چنین کـاری بنمایـد  .از اینـرو شـخص پیـامبر (ص) بـا آن
ویژگی های شخصی که داشت مورد تحدّی است که اگـر کسـی مـی توانـد چنـین قرآنـی
بیاورد) .تقفی تهرانی ،محمد 1389 ،ق(.126،
این کتا افکار فالسفه و دانشمندان را به خود جر و متفکرین شرق و غـر عـالم
را مبهوت و متحیّر ساخته است و این تفوق بـر افکـار و اندیشـه هـا تـا قیامـت ادامـه خواهـد
داشت و پایان نخواهد پریرفت و این خود از بـزرس تـرین جنبـه هـای اعجـاز قـرآن مجیـد
است که به اراده الهی صـورت پـریرفت) .فـیض کاشـانی ،مـال محسـن«(.514 1418 ،و إِذا
قَضی اَمراً فِأَنّما یَقول لَهُ کن فَیَکون»(-بقره ).117/و چـون بـه کـاری اراده فرمایـد فقـط مـی
گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] می شـود  .آری قـرآن خـدای جهـان هسـتی را ایـن
چنین توصیف می کند آیا برای یک فرد که امی و درس ناخوانـده باشـد و در یـک محـیط
منحط و جاهلی زندگی کند  ،ممکن است که این چنین معارف دقیق علمی و حقایق جال
فلســفی را در آن چنــان ســطح عــالی در

و بیــان کنــد؟!) بیــان در علــوم و مســائل کلــی

قرآن(.87،
 -11اعجاز علمی قرآن

تجلیل و تمجیـدی کـه قـرآن مجیـد از علـم و دانـش نمـوده نظیـر آن در هـیپ کتـا
آسمانی دیگر یافت نمی شـود) .قـرآن در اسـالم ،ص (.55قـرآن بزرگتـرین معجـزه تـاریخ
علمی در روی زمین است کـه از اول دنیـا تـاکنون نظیـری نداشـته و در آینـده نیـز نخواهـد
داشت  ،مراد از اعجاز علمی قرآن بیان آیاتی است که مشتمل بر رازگویی علمی باشد یعنی
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مطلبی علمی که قبل از نزول آیـه کسـی از آن اطالعـی نداشـته اسـت) .رضـائی اصـفهانی،
محمدعلی (.274 ، ،1383 ،به طوری که مدت ها بعد از نزول آیه مطل

علمی کشف شـود

و این مسأله علمی طوری باشد که با وسایل عادی که در اختیار بشر عصـر نـزول بـوده قابـل
اکتســا نباشــد ).تفســیر آســان ،60 1398 ،عاشــورا ،محمــدبن طــاهر ،التحریــر و التنویــد،
(.18امروزه کتا های مستقلی در مورد اعجاز علمی قرآن نوشته شده است کـه بسـیاری از
آیات قرآن را موافق آخرین کشفیات علوم طبیعی و فلکی جدید تفسیر نموده اند ).رافعـی،
مصطفی صادق(.195 1361 ،
نه تنها مسلمان ها چنین مطالبی درباره قرآن گفته اند بلکه محققـین اروپـا و مستشـرقین
منصف نیز به این حقایق گواهی داده اند  .واجـ

اسـت اعتـراف کنـیم کـه علـوم طبیعـی ،

فلکی  ،فلسفه و ریاضیات که در اروپا او گرفت عموما از قرآن اقتباس شـده اسـت  .بلکـه
باید گفت  :اروپا شهری برای اسالم است و کتا های نوشته شده در ط

جدید بـر مبنـای

قرآن و اسالم است ).تفسـیر نـوین 61 ،و  (.62قـرآن بـه واسـطه آیـه شـریفه «وَنَزَّلنـا عَلَیـکَ
الکتا َ تِبیاناً لِکلِّ شیءٍ و هُدَیً وً رًحمَهً و بُشری لِلمُسلِمین» (-نحل).89/و این کتـا را کـه
روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود  ،رحمت و بشارتگری اسـت بـر تـو نـازل
کردیم  .در قرآن تمام علومی که برای تکامل و قر بشر نیـاز اسـت(-موسـوی سـبزواری،
سید عبداالعلی 1409 ،ق ،مواه
همه مطال

الرحمان فی تفسیر القرآن).142،

فلسفی  ،اخالقی  ،قوانین دینی  ،سیاسی و اجتماعی و هر چیز دیگری کـه

انسان ها در مرحله عمل بدان نیازمندند  ،در خود جای داده است قرآن کریم خودش ضمن
بقاء  ،همه معارفش را تضمین کرده و آن ها را نه تنهـا صـالح بـرای تمـامی نسـل هـای بشـر
دانسته و عجی

است که تمام معـارفش بـر اسـاس فطـرت و اصـل توحیـد بنـا شـده اسـت .

(ترجمه المیزان ).98 ،آیه شریفه «وَال رَط ٍ و ال یابِسٍ الّا فی کِتا ٍ مُبینِ»(انعام)59/هیپ تر و
خشکی نیست مگر آنکه در کتابی بیانگر  ،ضـبط اسـت  .و آیـات دیگـر تحـدّی بـه علـم و
معرفت کرده است ).طنطاوی ،سید محمـد ،التفسـیر الوسـیط لِلقـرآن الکـریم(.267 1441 ،
چون هر کس در متن تعلیمات عالیه اسالم سیر کند  ،اعم از آن کلیاتی که قرآن ذکر کـرده
و جزئیاتی که به مضمون آیه شریفه «وَ ماءَ اتیکم الرَّسُـول فَخـروهُ وَ مـا نَهـیکم عَنـهُ فـانتَهُوا»
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)حشر (7/و آنچه را فرستاده [او] به شما داده آن را یاد بگیریـد و از آنچـه شـما را بازداشـت
بازایستید  .از پیامبر (ص) رسیده است که قرآن در بردارنده هر موضوعی اعم از کوچـک و
بزر

می باشد) .سیوطی ،جالل الدین(.13 ،1425 ،

 -12از نظر هماهنگی و سالست قرآن از هرگونه تناقض و ناسازگاری

از جمله تحدّی های قرآن  ،آن است که قرآن با آن وسعت و گستردگی در معارف و
مطال

آن  ،نه تنها اختالف و تناقضـی در آن نمـی تـوان یافـت ).نخجـوانی ،نعمـت اهلل بـن

محمود 161 ،همچنین مراجعه شود به قرشی ،علی اکبر ،1377 ،تفسیر احسن الحدیث 73 ،و
المیزان  (.103بلکه آیـات آن همـدیگر را تأییـد مـی کننـد و مکمـل یکدیگرنـد ).طبـری،
ابوجعفر محمدبن جریر1414 ،ق ،جامع البیان فی تفسیر القرآن(.114 ،خداوند مـی فرمایـد :
هلل َل َوجُـدوا فیـ ِه اختِالفـ ًا کثیـر ًا») نسـاء (82/آیـا در
« َافَال َیتَدبّرو َن القرآ َن و َلو کـا َن مِـن عِنـدَا ِ
[معانی] قرآن نمی اندیشند ؟ اگر از جان

غیر خدا بـود قطعـا در آن اخـتالف بسـیاری مـی

یافتند  .قانون حاکم در حیات مادی  ،قانون تحول و تکامل اسـت از جملـه انسـان  ،افعـال و
آ ار او که به کمک فکر و اندیشه شکل گرفته اسـت و هـر یـک از مـا خـود را از روز قبـل
کامل تر می بیند  .از طرفی قرآن هم به تدرید نازل شده و گاهی در مکه  ،گـاهی در مدینـه
و در شرایط متفاوت ولی با این همه کوچکترین اختالفی در وضع و ترتی

مطال

آن دیده

نمی شود  .بلکه برخی مفسر برخی دیگر می باشد و اگر از نزد غیر خدا بـود  ،همـواره نظـم
الفاظ آن از نظر خوبی و حسن  ،دچار دگرگونی می شد و معنایش از نظـر صـحّت و اتقـان
متغایر می گشت  .قرآن مجید در تمام شيون و امور زندگی انسان ها به طـور وسـیع و دامنـه
دار وارد شده  ،در این موارد سخن گفته و تشریع و قانون گراری نموده است  ،با ایـن حـال
کوجک ترین اختالف و تناقض در آن مشاهده نشده اسـت ).مواهـ

الرحمـان فـی تفسـیر

القرآن(.132 ،قرآن در تمامی علوم وارد شده و با بهترین شیوه و در سطح عالی به بیان آنهـا
پرداخته است و در بیان هیپ یک از علوم دچـار ناسـازگاری نشـده اسـت ).بالغـی نجفـی ،
محمد جواد  )1420( ،ق  ،آالء الرَّحمن فی تفسیر القرآن  (12 ،البته خود قرآن نیز در آیاتی
بر این امر تأکید می نماید .
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 -13منظر تمدن سازی (تشریع و قانون گذاری)

یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن  ،تمدن آفرینـی آن اسـت ).قرطبـی ،محمـدبن احمـد،
 1364ش ،الجامع الحکام القرآن الکریم(.52-54 ،سنگ بنای تمدن عبارت است از قـوانین
شایسته اجتماعی  ،سازمان و تشـکیالت اجتمـاعی و حکـومتی سـالم  .ابعـاد گسـترده قـرآن
کریم بر کسی پوشیده نیست  .یکی از این ابعاد حوزه تشریعی آن است بدین معنا که احکام
شرعی قرآن دارای ویژگی هایی است که هیپ بشـری قـادر بـه عرضـه هـم آوری بـرای آن
نیست  .قوانین قرآن با عقل و فطرت سازگار است و به تمام جنبه های انسـانی توجـه دارد و
در عین حال از هر گونه تناقضی مبرا است  .با توجه به این اصول در می یابیم که اساس ایـن
تشریع دینی توحید است).ترجمه المیزان(.180 ،
قرآن مهم ترین نقـش را در ایجـاد تمـدن سـالم داشـته اسـت  .چـون سـازنده تـرین و
شایسته ترین قوانین اجتماعی را ارائه کرده است  .بهترین سازمان های اجتماعی و حکـومتی
را بر پا کرده  ،عادالنه ترین ارتباطات اجتماعی را شکل داده به تبعیضات نژادی قومی پایـان
داده  ،خشونت ها و جنگ های قبیله ای را پایان بخشیده و زمینه های رشد  ،تربیت و تعـالی
اجتماعی را پدید اورده است) .مواه

الرحمن فی تفسیر القرآن(.132 ،

وجه دیگر در اعجاز عام قرآن مربو به تبیین و ترسیم یک جامـه مـدنی )مصـطفوی،
حسن ،1380 ،تفسیر روشن(.133 ،بر اساس عدالت در قرآن است  .اگر نظری به تمدن های
آن زمان شود و شریعت های آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد عظمـت تمـدن قـرآن
بیشتر روشن می گردد  .اعجاز قرآن در تشریع ممتاز و به واسـطه وحـی الهـی شـکل گرفتـه
است ).االء الرّحمن(.13 ،این یک حقیقت مسلم و تاریخی است که قبل از طلـوع خورشـید
تابنا

اسالم دورانی بود تاریک  ،وحشت زا  ،مردمش در جهل و نادانی و انحطـا علمـی

و اخالقی بودند  .این ها قسمتی از عادات زشت عر بود ولی زمانی کـه نـور محمـد (ص)
در مکّه درخشید و آفتا اسالم از جزیرۃ العر سـر زد دل هـای تاریـک مـردم جـاهلی بـا
معارف الهی روشن و از آلودگی ها پا

گردید  .یگانه پرستی جایگزین بت پرسـتی شـد .

نادانی جای خود را به دانش داد  ،رذایل اخالقی به اوصـاف نیـک  ،اخـتالف و دشـمنی بـه
محبت و دوستی مبدل گردیـد  .ملتـی متحـد شـکل گرفـت کـه توانسـت نفـوذ خـود را در
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سرتاسر جهان گسترش دهد  .پرچم علم  ،تمدن و انسانیت و تقوا را در تمـام دنیـا بـه اهتـزاز
درآورد ).بیان در علوم و مسائل کلی قرآن (.106 ،بی تردید قرآن برای گروه خاصـی نـازل
نشـده  ،بلکـه کتـابی جهـانی اسـت « ،لِیَکـونَ للِعـالَمینَ نـریراً») فرقـان( 1/تـا بـرای جهانیـان
هشداردهنده ای باشد  .بنابراین باید مراد خود را به نحوی عرضه دارد که همـه انسـان هـا تـا
روز قیامت آن را در

کنند و به بهترین شـکل  ،معـارف عقلـی و مفـاهیم معنـوی را بـرای

توده مردم تبیین کنند ).محمد قاسمی ،حمید ،1382 ،تمثیالت قرآن (.10 ،
ویژگی های تشریفات قرآن عبارتنـد از نبـود تنـاقض میـان قـوانین قـرآن  ،سـازگاری
قوانین قرآن با عقل و فطرت  ،توافق قوانین قرآن با علم  ،جامعیت قوانین قرآن بـه گونـه ای
که همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته و در هر زمان و مکانی پاسخ گـوی نیازهـای بشـر
می باشد  .عرضه و نهادینه شدن قوانین آن در مدت بسیار کوتاه بیست و سـه سـاله  ،عرضـه
آن از زبان شخص درس ناخوانـده  ،عرضـه آن در فضـایی کـه زمینـه و شـرایط الزم بـرای
تدوین چنین قوانینی فراهم نبود از جمله مهمات می باشند.
http://guran.Journal.com/science.index.php option.com
 -14از نقطه نظر اخبار غیبی

خداوند در آیات بسیاری به خبرهای غیبی خود تحدّی نمـوده اسـت و بـه بشـر اعـالم
کرده  ،اگر در آسمانی بودن این کتا تردیـد داریـد  ،کتـابی نظیـر آن  ،مشـتمل بـر اخبـار
غیببی بیاورید) المیزان  ،101معتر

االقران فی اعجاز القرآن (.12 ،مانند ««تِلـکَ مِـن أنبـاءِ

الغَیَ

نوحیها إِلَیکَ ما کنتُ تَعلَمُها أنتَ وَ ال قومُکَ مِن قَبلِ هَـرَا )» ...هـود( 49/از خبرهـای

غی

است که پیش از آنکه آن را به تو وحی می کنیم تو و قومت هیپ از آن آگاه نبودیـد .

همین طور آیات دیگری که سرگرشت های انبیاء گرشته و امت های آنهـا و آیـاتی کـه از
آینده خبر می دهد( .تفسیر آسان  1398ق ).323 ،یا حوادث بزرس جهان اسـالم را پـس از
نزول وحی ترسیم می کند و آن حوادث بعد از نزول واقع شده است  .چنین آیاتی در قـرآن
تکرار شده است  .اخباری که ظاهرا قبول آنها مشکل بود و با توجه به وضعیت اجتماعی آن
وقت  ،صحیح به نظر نمی رسید ولی بعدها روشن شد که آنها صحیح و درست بوده است و
همه آنها پس از مدتی به وقوع پیوسته  ،هـیپ کـدام از آنهـا خـالف واقـع نگردیـده اسـت(.
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گنابادی ،سلطان محمد 1408 ،ق ،تفسیر بیان ،السعاده فی مقامات العبـادَه ).213 ،البتـه جـای
تردید نیست که این اخبار از غی

و پیشگویی است که جز طریق وحی ،راهی بر آن نیسـت

مانند پیش گویی پیروزی روم بر ایران  ،پیش گویی پیروزی اسالم در برابر دشـمنان  ،پـیش
گویی سرنوشت ابوله

و همسرش و  ...از این نمونه اند .

 -15از منظر بیان مطالب اخالقی

قرآن کریم خود را کتا تربیت  ،تزکیه و تهـری
چنان مطال

معرفـی کـرده اسـت  .قـرآن  ،آن

تربیتی و اخالقی ارزشمند و فاضله ای را بیان کرده که خارق العـاده اسـت و از

آن زمان تا کنون کتابی به زیبایی قرآن نیامده است .
قبل از عصر نزول قرآن  ،اخالق و تربیت در پایین تریت سطح خود بود که معجزه ای
بس مهم بود (.اآلء الرحمن ،1 ،ص ).14پیامبر اکرم (ص) رسالت خود را در تمـام مکـارم
اخالقی عنوان نمـوده و خـود را اسـوه حسـنه بـرای رسـیدن بـه کمـاالت اخالقـی و انسـانی
توصیف نموده اند «لَقَد کانَ لَکم فِی رَسول اهللِ اسوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَن کانَ یَرجُوا اهلل وَ الیَومَ اآلخـر
وَ ذَکَرَ اهلل کثیراً»( احزا  )21/قطعا برای شما در[ اقتدا به ] رسـول خـدا سرمشـقی نیکوسـت
برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند  .پیامبر (ص)
اسوه حسنه و نیکوست  .یعنی بهترین رهبر و مونس یعنی مقتدی به است و مـی تـوان گفـت
خود آن جنا اسوه است بلکه در او صفتی است کـه جـا دارد مـردم بـه وی در آن صـفت
اقتدا کنند و آن عبـارت اسـت از مواسـاۃ ؛ یعنـی خـود را برتـر از مـردم نمـی دانـد (.تفسـیر
کشاف).531 ،
 -16از منظر آسان فهمی (همه فهمی)

یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن  ،آسان فهمی قرآن است  .قرآن شریف کانون آسـانی
هاست (.معتر

االقران فی اعجاز القرآن ،1 ،ص ).12فهم  ،حفظ و قوانینش آسان اسـت

ضمن اینکه غنی ترین کتا جهان است (.الجامع االحکام القـرآن ).53-54 ،ایـن مسـأله در
سوره قمر چهار بار تأکید شده است «وَ لَقَد یَسَّرنَا القرآنَ لِلرَّکرِ فَهَـل مِـن مُـدَّکِر»( قمـر)17/
قطعا قـرآن را بـرای پنـدآموزی آسـان کـرده ایـم  ،پـس آیـا پندگیرنـده ای هسـت ؟! فهـم
مقاصدش برای عامه و خاصه عمیق و آسان است  .هر یک به قـدر فهـم خـود چیـزی از آن

 /118فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

می فهمد (.فخرالدین رازی ،ابو عبداهلل محمدبن عمر 1440 ،ق ،مفاتیح الغی  ).301 ،ممکن
است مراد از آن این باشد که حقایق عالیه و مقاصد بلنـدش را کـه بلنـدتر از افـق فهـم هـای
عادی است در مرحله القاء در قال

عباراتی عربی آوردیم تـا فهـم عامـه مـردم آن را در

کند  .هم چنان که این معنا از آیه «إِنَا جَعَلناهُ قرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکم تَعقِلـونَ و إنَّـهُ فـی امل الکِتـا
لَدَینا لَعَلیُّ حَکیمٌ»( سورة زخرف 3/و ).2استفاده می شود (.ترجمه المیزان).613 ،
 -17صرفه

صرفه در لغت به معنی باز گرداندن و روی گرداندن چیزی از حالتی بـه حالـت دیگـر
است(المفردات فی غری

القرآن ،ص).287؛ مانند آیه شریفه « :صَرَفَ اهلل قلـوبَهم»( مجمـع

البیان فی التفسیر القرآن ،2 ،ص ).135خدا دل هایشان را [از حق] برگرداند  .در اصـطالح
نیز به معنی صرف و منع از ابطال و همانندآوری آیات قرآن است (.مجمع البیان فی التفسـیر
القرآن ،2 ،ص ).135با توجه به آیات تحدّی کـه در قـرآن کـریم آمـده اسـت  ،خداونـد
مردم را به معارضه با قرآن طلبیده تا ده سوره و حتی یک سوره از سوره های ماننـد آن را از
پیش خود بسازند  .اما تاکنون کسی نتوانسته است چنین کاری کند  .طرفداران نظریه صـرفه
می گویند  :اینکه تاکنون مردم نتوانسته انـد بـا قـرآن معارضـه کننـد  ،علـت آن فصـاحت ،
بالغت  ،نظم و اسلو قرآن نبود  ،بلکه عامل اصلی آن بود که خداوند با قدرت خود فکـر
آنها را از این کـار منصـرف کـرده و آن هـا را از معارضـه بازداشـته اسـت  .یعنـی خداونـد
مستقیما در مسأله دخالت کرده و از معارضه مردم با قرآن جلوگیری نموده اسـت (.التمهیـد
فی علوم القرآن ).140 ،آنها از این عمل تعبیـر بـه «صـرفه» مـی کننـد کـه بـه معنـای صـرفه
انصراف و منع می باشد  .قائلین به صرفه در اصل مفهوم این اصطالح اتفاق نظر دارنـد ولـی
در اینکه خداوند چگونـه از معارضـه مـردم جلـوگیری مـی کنـد راه هـای مختلفـی را ارائـه
میدهند .
الف  :خداوند از مردم سل

داعی می کند ؛ به این معنی که عقول مردم را از اینکه بـه

فکر معارضه با قرآن بیفتند باز می دارد و آنها از اندیشیدن در این باره منصـرف مـی کنـد و
در اراده آنها تصرف می کند که این معجزه پیامبر بود .
 :خداوند علومی را که مردم برای معارضه بـا قـرآن بـه آن احتیـا داشـتند از آنهـا
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سل کرد .
 :مردم هم داعی بر معارضه و علـوم مـورد نیـاز آن را داشـتند امـا قـدرت و توانـایی
معارضه از آنان سل

شده  ،و خداوند قدرت انجام معارضه را از آنها سل

کرده بود .

نتیجه ای که از دیدگاه قائلین به صرفه گرفته می شـود ایـن اسـت کـه قـرآن از همـین
حروف و کلمات تشکیل شده و حروف و کلمات در اختیار همـه قـرار دارد و چـون مـواد
خام در اختیار همه است ساختن جمالتی مانند قرآن محاالت نخواهد بود  ،فقـط احتیـا بـه
علومی دارد که دستیابی به آن نیز از محاالت نیسـت  .زمـانی کـه مـا قائـل شـدیم بـه اینکـه
خداوند همه را از آوردن مانند قرآن باز می دارد و علوم الزمه را از آنها سل

می کنـد ایـن

صرفه شامل همه موجودات می شود .
 -18از منظر اعتدال در قرآن

قرآن روش اعتدال و میانه روی در پیش گرفته و از هر گونه افـرا و تفـریط اجتنـا
نموده و آن را برای انسان ها یک امر ضروری دانسته است  .قرآن با زبان آسـان از خداونـد
راه اعتدال و خالی از اعوجا و روش دور از افرا و تفـریط را مـی طلبـد  .قـرآن در تمـام
ابعاد و امور زندگی راه اعتدال و میانه روی را در پیش پای می گرارد  ،برخی از جنبه هـای
اعجـاز اعتـدال و میانـه روی در قـانون گـراری و دسـتورات اخالقـی در قـرآن عبارتنــد از :
اعتدال در عفو و بخشش  ،انتقام اعتدال در جنبه های مادی و معنـوی  ،اقتصـاد  ،اعتـدال در
انتخا همسر و اعتدال در معاشرت (.بیان در علوم و مسایل کلی قرآن)108 ،1374 ،
 -19از منظر جذابیت قرآن و آرامش بخشیدن به دل ها

وجه دیگر اعجاز قرآن کریم  ،زیبایی(تفسیر آسان ،1 ،ص).40و جـرابیت روحـی و
معنوی آن است که خردها را مجرو و دل و جان ها را شـیفته خـود مـی سـازد (.معتـر
االقرآن فی اعجاز القرآن).12 ،هیپ سخنی چه از نثر چـه از نظـم مثـل قـرآن نیسـت  ،قـرآن
زمانی که به گوش می رسد در خاطره ها لرت و شیرینی بیان و معنی بـه وجـود مـی آورد .
جان ها را بشارت می دهد  .دل ها به وسـیله آن بـاز و روشـن مـی شـود (.ترجمـه و تحقیـق
مفردات الفاظ قرآن).28 ،
تا این که از بهره اش آن گونه نصیبی بهره می برد که از نا آرامی دور می شود  .تـأ یر
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قرآن در نفوس خوانندگان غیر قابل وصف است  .قرآن تمام لهجـه هـا و لغـت هـای چهـل
گانه عر را که یگانه وسیله افتخار و غرور هر یک از صاحبان آنها بوده تحت الشعاع قـرار
داد (.تفسیر راهنما).13،و توانست چنین ساختمان بزرس اجتماعی کـه اختصـاص بـه قـوم و
نژاد معین نداشت تا سر حد وحدت و برادری جهانی به وجود آورد  .در عصر و محیطی که
جز جنبه حماسه شخصی و قومی و قبیله ای چیـز دیگـری در میـان نبـود (.ترجمـه و تحقیـق
مفردات الفاظ قرآن ).21از همان لحظات نخستین سوره های کوچک قرآنی که نه متضـمن
امور غیبی نه دانش بشری و نه تشریعی است  ،تنها نفوذ و تأ یر آیات بود که عر زبانـان را
مسحور کرد  ،جربه و گیرایی قرآن باعث ایمان آوردن آنها شـد و ایـن گونـه اعـرا را بـه
دامان اسالم آورد (.قط

سید ،1359 ،آفرینش هنری در قرآن).25 ،

جرابیت و زیبایی قرآن  ،تأ یر آن بر نفـوس بیگانگـان و مستشـرقان کـه در امـر قـرآن
پژوهی قدم هایی برداشته اند مطرح شده و مورد اقرار و اعتراف آنان می باشد و این بخـاطر
زیبایی اسلو و روش خاص و ممتاز قرآن است که جان شنوندگان را اسیر خود می سـازد
و همین جرابیت بی نظیر قرآن بود که مخالفان آن را سحر می دانستند و در برابرش سکوت
اختیار می کردند (.زمانی ،محمد حسن ،1388 ،مستشرقان و قرآن ،نقـد و بررسـی آراء قـم،
ممسسه بوستان کتا  ،چاپ سوم ،ص).305
 -20اعجاز مطلق

اعجاز مطلق قرآن یعنی خطا وحیانی و تحدّی قرآن مجید برای انسان و اجنّه نیسـت
 ،برای گروه  ،طبقه و قشر خاصی نیست( .سبزواری نجفی ،محمدبن حبی

اهلل ،ارشاد اذهان

الی تفسیر القرآن ).313 ،عمومیت خطا تحدّی حکایت از آن دارد که خداوند همگـان را
به همانندآوری دعوت کرده است  ،لرا قرآن برای همه معجزه است و اختصـاص بـه گـروه
خاصی ندارد  ،غیر از بالغت قرآن  ،جهت خاص دیگری به تنهایی  ،مانند معارف  ،اخـالق
و  ...مورد نظر قرآن نیست چون هر یک از آن جهات را گـروه خاصـی از انـس و جـن مـی
فهمند (.مغنیه ،محمدجواد ،بی نا التفسیر المبین ).376 ،
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 -21اعجاز در آهنگ  ،موسیقی و آفرینش های هنری قرآن

باید اعتراف کرد کـه انتخـا کلمـات و حتـی حـروف در قـرآن کـریم بـرای معـانی
گوناگونی از لحاظ آهنگ و موسیقی کامال حسا شـده اسـت( .صـادق رافعـی ،مصـطفی،
 ،1421تاریخ العر  ،بیروت).325 ،الفاظ قرآن در شدّت و رخوت  ،ترقیق  ،تفخیم با معانی
آن متناس

اسـت (.طالقـانی ،سـید محمـود1362 ،ش ،پرتـوی از قـرآن ).101نظـم آهنـگ

واژگانی قرآن چنان زیبا شکوهمند و ترکی

کلمات و حروف در قرآن بر اسـاس موسـیقی

خاص است که با معانی آن هماهنگ می باشد  .آفرینش های هنری در قرآن سبک برجسته
ای در قدرت حاضر آوردن صحنه هـا و در تعبیـر رویـارویی دارد  .انگـار صـحنه هـا آمـاده
است و در جلو دیدگان مجسم است  .این مرحله عبارت است بود از بیان اعجاز بیان اعجـاز
قرآن از مجرا و قال

نقد ادبی و علم موسیقی جدید و تصاویر فنی بدیع کـه در مجمـوع بـه

اعجاز هنری موسوم است  .باید برای بررسـی تعبیـر ایـن کتـا جلیـل از راه و روش نـوینی
وارد شد و از بیان اصول همگانی  ،از جمال فنی و هنری قرآنی آن طور که هست بـه تـالش
پرداخت و از سیمانگاری های مخصوص قرآن که امتیاز بخش این جمال است آن را از هـر
جمالی که تاکنون از ادبیات عر یاد دارد ممتاز می گردانـد و اعجـاز فنـی و هنـری تفسـیر
می کند آن هم تفسیری که از ایـن سـیماگری هـای بـی نظیـر در قـرآن کـریم اسـت یـاری
میشود( .آفرینش هنری در قرآن ،ص).49
سید قط

درباره اعجاز هنری قرآن نظریات بدیعی دارد که کمتر در آ ار دیگر قـرآن

پژوهان دیده می شود  .بدین جهت باید او را کاشف اعجـاز هنـری قـرآن دانسـت  .از میـان
متقدمین تنها کسی که به گونـه ای کـم رنـگ از ایـن جنبـه اعجـاز سـخن گفتـه عبـدالقاهر
جرجانی ( 371ھ ) بوده است  .از نظر او اولین باری که عر با جمال هنری قرآن آشنا شد
زمانی بود که در عمـق احساسـاتش فـرو رفـت و جـانش را تکـان داد(.سـید قطـ  ،بـی نـا،
مشاهده القیامه فی القرآن).8،
سید قط

با هدف به نمایش گراشتن و به تصویر کشیدن نمایش هنری در قـرآن  ،در

سال  1939میالدی به نگارش سلسله مقاالتی پرداخت که بعدها آن ها را به عنوان «التصـویر
الفنی فی القرآن» منتشر کرد  .این کتا از این جهت نیز معجـزه اسـت چـون کـه بـا الفـاظ
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تصاویری بدیع آفریده که برای همگان قابل در

است او تصویر فنی را ابزاری دانشـمند و

خاص در اسلو بیان قرآنی می داند  .او می گوید قرآن معانی انتزاعی را بـه مـدد تصـاویر
محسوس و خیال انگیز می نمایاند و بازار حاالت نفسانی و حوادث محسوس و مناظر مـورد
نظر را چون نمونه های انسانی و طبایع بشـری از طریـق تصـویر تفهـیم مـی کنـد (.آفـرینش
هنری در قرآن ،ص).49
تصویر عبارت است از قانون اساسی و زیربنایی در تعبیر و بیان قرآن  ،از دیدگاه سـید،
آفرینش تصاویر شگفت آور هنری قـرآن  ،مهمتـرین وجـه اعجـاز قـرآن اسـت و مجموعـه
الفاظ و آیات ریشه در این تصویر آفرینی دارد (.تصویر فنی ،ص).58
وجوه یاد شده  ،اهم وجوه اعجاز قرآن از نگاه مفسران و عالمان علـوم قرآنـی شـیعه و
اهل سنت بوده و بقیه وجوه یاد شده در نگاه آنان را می توان در این مـوارد ادغـام دانسـت .
آنچه مهم است و از ادبیات برخی از دانشمندان برداشت می شود این است کـه آنـان در
واحدی از بحث وجوه اعجاز قرآن نداشته و اعجاز قرآن را در مواردی بیـان داشـته انـد کـه
شاید به عنوان وجه تحدّی پیامبر اکرم (ص)  ،در میـان مسـلمانان صـدر اسـالم مسـأله نبـوده
است  ،و ضرورت ایجا می نماید که دانشمندان معاصر در جاودانگی قرآن نگاه جدیـدی
طرح نموده و جاذبه همیشگی آن را بیان نمایند .
روش تحقیق
روش علمی تحقیق حاضر با جمع آوری اطالعات مستقیم از طریق قرآن  ،در پـاره ای
موارد استفاده از مطال
آوری مطال

کت

مختلف در این زمینه ،مقاالت ،رساله هـا ،سـایت هـا بـه جمـع

پرداخته ،لرا روشی که برای تحقیق این رساله برگزیده شده توصیفی ،تحلیلی

و کتابخانه ای بوده که به بررسی نقطـه نظـرات موافقـان و مخالفـان اعجـاز عـددی پرداختـه
اســت .روش گــردآوری اطالعــات مربــو بــه ایــن رســاله :کتابخانــه ای ،ابــزار گــردآوری
اطالعات فیش برداری و به ندرت استفاده از پایگاههای اینترنتی میباشد.
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نتیجه گیری
 -1چون اعجاز عددی بر پایه عدد  ،شمارش حروف  ،کلمات و آیات قرآن بنـا شـده
است الزمه اش این است که اصول و پایه های آن ابت و قطعـی باشـند تـا نتـاید صـحیح و
شمارش خالی از اشکال باشد  .ولی اختالفات علمای علوم قرآن در تعـداد آیـات  ،جایگـاه
شماره آیات  ،اختالف در قرائـت قـرآن  ،اخـتالف و تنـاقض در رسـم الخـط قـرآن باعـث
پیدایش نظرات گوناگون می گردد که هر کـدام بـرای ا بـات نظـرات خـود دالیـل روایـی
دارند  ،بنابراین با سرفصل قرار دادن این نظرات تکیه بـر یـک نـوع قرائـت و رسـم الخـط و
ترتی

آیات صحیح نیست .
 -2با توجه به نتاید حاصله از تحقیقات اعجاز عددی می تـوان گفـت کـه نتـاید  ،در

برخی موارد صحیح می باشد و می توان از آن به عنوان شگفتی های قرآن یـاد نمـود  ،الزم
به ذکر است که این نتاید فراگیر نیست و نمی شود آن را به کل قرآن تعمیم داد .
 -3بیان نتاید اشتباه  ،تکلف آمیز  ،غیرعلمی و مخالف با نص قرآن بـه واسـطه اعجـاز
عددی نه تنها بر عظمت اعجاز قرآن نمی افزاید بلکه سب تضعیف قرآن توسـط شـکاکان ،
مستشرقان و ملحدان می شود .
 -4از روش های محاسباتی تحقیقات اعجاز عـددی قـرآن  ،اسـتفاده از روش حسـا
الجمل می باشد  ،این روش اقتباس شده از یهود در صدر اسالم بوده که فاقد جایگاه علمـی
 ،شرعی و عقلی است که نتاید حاصل از آن خدشه دار است .
 -5قرآن در پایان سوره کهف مردم را از پی گیری جزئیات در ایـن داسـتان منـع مـی
نماید  ،از مردم انتظار دارد که نتاید و هدف داستان را مد نظر قرار دهند زیـرا قـرآن کتـا
هدایت و راهنمایی بشریت به سر منزل کمال بوده و چنین تحقیقات نـاقص هـیپ کمکـی بـه
هدایت بشر نمی نماید .
 -6بدیهی است هر نوع تغییر در تعداد حروف  ،کلمات  ،آیات و رسم الخـط بـا آراء
مختلف هیپ تأ یری در وجوه اعجاز قرآن اعم از اعجاز بیانی  ،تشریعی و علمی ندارد  ،اگر
هم داشته باشد بسیار محدود و ناچیز است ولی کوچـک تـرین تغییـر در هـر یـک از مـوارد
اختالفی باعث به هم ریختن کل محاسبات و نتاید حاصله در اعجاز عددی می گردد .
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 -7آنچه در طول این مدت عنوان شده برخی از موارد جزئی در تحقیقات مورد تأییـد
بوده  ،شاید بتوان در آینده تحقیقات اعجاز عددی با نتاید علمی و ضـابطه منـد تـر و دور از
خطا و هرگونه اشتباه دست یافت .
محدودیت تحقیق
با توجه به اینکه کمتر کاری است که بدون مشکل انجام گیرد  ،لرا نارسایی هایی فـرا
روی این تحقیق بوده که در تأخیر و کیفیت آن نقش داشته است بـرخالف آنچـه کـه پـیش
بینی می شد در مراحل فراهم سازی با محدودیت هایی مواجه شدیم کـه مهـم تـرین آن هـا
عبارتند از :
عدم دسترسی به کتابخانه های بزرس و ممانعت برخی از مسيولین کتابخانه از ورود به
داخل مخازن جهت تورّق کت
فقدان پیشینه مناس

و استخرا مطال

که به صورت فنی و دقیق به موضوع پرداخته باشد .

عمده ترین مشکل  ،نبود کتابهایی در خصوص اعجاز عددی در کتابخانه های اطراف
حتی داخل کشور است چون عمده تحقیقـات در ایـن زمینـه در کشـورهای عربـی مسـلمان
صورت گرفته که تا کنون کتابهایشان ترجمه و در دسترس قرار نگرفته اند .
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چکیده
انسان کامل یکی از اصطالحات مهم و راید در متـون عرفـانی اسـت کـه ظهور مفهوم آن با
پیدایش عرفان اسالمی هم زمان اسـت .اسرار الشهود ،نام ا ر عرفانی شیخ محمـد اسـیری الهیجـی،
عارف قرن نهم هجری قمری است ،که در آن به مضامین عرفانی و مفـاهیم انسـان کامـل پرداختـه
شده است .پژوهش حاضر با هدف شناخت انسان کامل در ا ر فوق ،بـه روش توصـیفی -تحلیلـی؛
ابتدا نسبت انسان کامل را با خداوند متعال ،سپس نسبت او را با عالم هستی و همچنین مسيله رسالت
و والیت انسان کامل را مورد بررسی قرار داده است .نتاید این پژوهش نشان می دهد کـه در آراء
عرفانی شیخ محمد الهیجی ،انسان کامل مظهر تجلی ذات حق تعـالی اسـت ،کـه بـا زدودن زنگـار
تعین های عدمی و مجازی ،به در

وحدت وجـودی نائـل گشـته ،و سـیر الـی اهلل بـاهلل را پیمـوده

است .از نظر الهیجی انسان کامل در بینش متعالی وحدت وجودی ،شایسته خالفت الهـی در عـالم
گشته است .رهبری و والیت بر مخلوقات منحصر در ذات او است .الهیجـی در اسـرار الشـهود بـا
اشاره به نشانه ها ،هدایت و والیتِ خلق را به عهدة انسان کاملی می داند که راه او صرا المستقیم
است و خداوند او را به خلق نیک آراسته است .در واقع الهیجی بدین معنی اشاره دارد کـه انسـان
کامل صورت حق تعالی در عالم ماده است.
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طرح مسأله
اصطالح انسان کامل در قرآن مجید به کار نرفته اسـت ،امـا محققـین مفهـوم آن را در
قرآن بررسی کرده اند « .قرآن حبل اهلل است که از مقام تجرد تام تنزل یافته است و به لباس
لفظ در آمد تا انسان با شنیدن سخن خدا به حضور آن حضرت بار یابد و آنگـاه خـود عـین
حبل اهلل گردد و به نام انسان کامل ،که کون جامع همه مرات

اسـت و ایـن مقـام از انسـان

دور نیست .زیرا خداوند سبحان و همه فرشتگان بر انسان صلوات نازل می نمایند تـا او را از
ظلمت طبیعت به عالم مثال و از آنجا به موطن عقل محض برسانند ( ».آملی)36 :1363 ،
شناخت انسان کامل از نظر اسالم این است که ببینیم قـرآن در درجـة اول و سـنت در
درجة دوم ،انسان کامل را (اگرچه در قرآن و سنت تعبیر انسان کامل نیست و تعبیر مسـلمان
کامل و مومن کامل است) چگونه توصیف کـرده انـد .ولـی بـه هـر حـال معلـوم اسـت کـه
مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسالم به کمال رسیده است و مومن کامل یعنی انسانی که
در پرتو ایمان به کمال رسیده است( .مطهری .)12 :1367،محیی الدین بن عربی ( 560ـ638
ه.ق) بــرای نخســتین بــار در کت ـ

خــود« ،فتوحــات مکیــه» و «فصــوص الحکــم» در بــارة

ویژگیهای «انسان کامل» به تفصیل سخن گفته است .پس از او ،عزیـز الـدین نسـفی( 630ـ
 700ه.ق) در مجموعه رساالت بیست و دو گانه اش به موضوع «االنسـان الکامـل» پرداختـه
است .پس از نسفی ،عبد الکریم جیلی (م 805 :ه.ق) عنوان «االنسان الکامل» را برای کتا
ارزنده اش برگزیده است( .جهانگیری)325 :1375 ،
شمس الدین محمد بن یحیی بن علی گیالنی الهیجی صـاح کتـا اسـرار الشـهود،
متخلص به اسیری از عارفان مشهور قرن نهم است(.سجادی )221 : 1384 ،مهمتـرین ا ـر او،
مفاتیح االعجاز فى شرح گلشن راز معروفترین شرحى است که بر مثنوى معـروف گلشـن
راز ا ر عارف مشهور شیخ محمود شبسترى نوشته شده است( .اسـیری ،1368 ،مقدمـه)19 :
از آ ار دیگر وی ،مثنوى اسرار الشهود؛ به مثنوی اسیری مشهور اسـت ،ایـن مثنـوی در بحـر
رمل (هم وزن مثنوی موالنا) است ،مشتمل بر تحقیقـات و تمثـیالت عرفـانی اسـت و در آن
مطال

اخالقی و عرفانی و سیر و سلو

در ضمن حکایات و داستان های دلپریر و شـیرین

با بیانی خوش و دلکش آمده است( .همان )20،در مثنوی اسرار الشـهود ،شـیخ الهیجـی بـه
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عرفان اسالمی و اصطالح انسان کامل پرداخته است .نویسندگان این مقاله کوشیده انـد کـه
با توجه به شاخصه های انسان کامـل در عرفـان اسـالمی بـا بررسـی مثنـوی اسـرار الشـهود،
ویژگی های انسان کامل را در نسبت با خداونـد مشـخص و سـپس ویژگـی هـای وی را در
نسبت با عالم هستی در این ا ر بازشناسی کنند ،در انتهای این پژوهش نیز بـه آراء و اندیشـه
های شیخ الهیجی در خصوص رسالت و والیـت انسـان کامـل پرداختـه مـی شـود .بررسـی
شاخصه های انسان کامل با سه ویژگـی اصـلی آن ،کـه بـه صـورت تفکیـک شـده در ایـن
پژوهش آمده است؛ جهتِ شناختی واضح تر از مختصات سیر و طریـق اهـل اهلل در عرفـان
نظری ،از جمله ضرورت های پژوهش حاضر است .در بررسی هایی کـه در پـژوهش هـای
گرشته انجام شده این چنین نتیجه گیری می شود کـه ویژگـی هـای انسـان کامـل در نظـر
اندیشمندی مانند ابن عربی بررسی شده است ولی دربـاره ایـن مبحـث در نظـر اندیشـمندی
مانند شیخ الهیجی کـه عـارفی وارسـته اسـت و بـه اصـطالح انسـان کامـل پرداختـه اسـت،
پژوهشی انجام نشده است .همچنین بررسی آراء و اندیشه های حاکم در آ ـاری کـه کمتـر
به آن ها پرداخته شده ،اهمیت و ضرورت این تحقیق را در شناختی دقیق تـر از سـیر تطـور
تاریخ عرفان اسالمی آشکـار می سازد.
اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر ،تبیین موضوع انسان کامل در مثنوی اسـرار الشـهود الهیجـی
است ،که با پرسش های ذیل به این موضوع می پردازد.
الف .انسان کامل در نسبت با خداوند چه ویژگی هایی دارد ؟
 .انسان کامل در نسبت با عالم چه جایگاهی دارد؟
 .هدف از رسالت ،والیت و خلیفه الهی انسان کامل چیست ؟
پیشینه پژوهش

تا کنون پژوهشـی در خصـوص بررسـی انسـان کامـل در اسـرار الشـهود شـیخ محمـد
الهیجی صورت نگرفته است .پژوهش هایی که دربارة انسان کامل یا اسـرار الشـهود انجـام
شده است ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -آل عصفور .)1385( ،در مقاله ای با عنوان « انسان کامل و انسان شناسـی موالنـا» بـه
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بررسی انسان کامل پرداخته است .این مقاله به بررسی سیمای انسان کامل از دیدگاه عرفان
پرداخته و جنبه های گوناگون وجودی انسان را مورد بررسی قرار می دهد و از سوی دیگـر
چون محی ی الدین عربی بنیانگرار عرفان علمـی اسـت و اسـاس عرفـان ایـن عـارف بـزرس
«انسان کامل» است ،تفاوت دیدگاه موالنا جالل الدین با دیدگاه محـی الـدین عربـی مـورد
بررســی و بحــث قـرار گرفتــه و ارتبــا آن بــا بحــث ولــی و والیــت بیــان گردیــده اســت.
اعوانی ،دادبه ،بادند .)1389( .در مقاله ای با عنوان انسان کامـل بـه روایـت ابـن عربـی ،بـه
موضوع انسان کامل پرداخته انـد .رسـتمی )1397(.در مقالـه ای بـا عنـوان پیـر هـدایتگر در
مثنوی اسرار الشـهود الهیجـی بـا روش توصـیفی – تحلیلـی ویژگـی هـای پیـر هـدایتگر را
بررسی کرده و نشان داده است که در تقسـیم بنـدی چهارگانـه مجـروبان سـالک ،سـالکان
مجرو  ،و مجروبان مطلق و سالکان بی جربه ،اسیری مجرو سالک و سالک مجـرو
را برای هدایتگری شایسته می دانـد ،و مقـام اکمـل را بـرای مجـرو سـالک قائـل اسـت.
دیدگاه اسیری مشابه با عزالدین کاشانی در مصـباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه و متفـاوت بـا
دیدگاه سهروردی در عوارف المعارف است.
روش پژوهش

جمــع آوری داده هــا در ایــن مقالــه بــه صــورت کتابخانــه ای انجــام گرفتــه اســت و
نگارندگان با رویکردی توصیفی و تحلیلی ،ابتدا به بررسی مثنوی اسرار الشـهود محمـد بـن
یحیی بن علی گیالنی الهیجی پرداخته اند و با توجه به اهداف پژوهش ،مضـامین مـرتبط بـا
نسبت انسان کامل با خداوند ،و نسبت انسان کامل با جهان هستی ،و رسالت و والیت انسـان
کامل را در مثنوی فوق استخرا کردند ،سپس بـا دسـته بنـدی ابیـات و اسـتفاده از آن هـا،
مباحث؛ تحلیل ،توصیف و نتیجه گیری شد.
بحث و بررسی
 -1نسبت انسان کامل با خداوند.
 -1-1حقیقت ذات

در ابتدا باید دانست که منظور از حقیقت ذات چیست؟ «داوود علیه السـالم گفـت :یـا
رَ ّ لِماذا خَلَقْتَ الخَلْق؟ قال :کنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاَحبَبْـتَ اَن اعْـرَف فَخَلَقْـتُ الخلَـقَ الِعـرَف
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یعنی :پروردگارا! برای چه مخلوقات را آفریدی؟ خدای تعالی فرمود :گنجـی پنهـان بـودم،
دوست داشتم که شناخته شوم ،پس خلق را آفریدم تا مرا بشناسند( ».مجلسی:84 ،1363 ،
 )98پس آفرینش مخلوقات به ذات حق تعالی در حدیث کنت کنز مشهود است .ابن عربـی
در بارة حقیقت ذات می گوید «چـه پیـدایش جهـان ،از حـق ،ذاتـى اسـت و خداونـد آئینـه
جهان نما است که در آن صور عالم مـنعکس شـده اسـت .پـس ممکنـات خـود را در آئینـه
وجود حق مىبینند» (کمال خوارزمی)57 :1364 ،
در کتا

اسرارالشهود ،محمد الهیجی می گوید:

جــمــلـــهذرات جـهـــانمــرآت اوست

هرچه بینـى مـــصـــحف آیـــات اوست
(اسیری الهیجی)1 :1368 ،

الهیجی در بیت فوق ،ذرات جهان را آیینة ذات پروردگار می داند ،آن چنان کـه هـر
چه از نظر انسان کامل می گررد ،آیات و نشانه هـای اوسـت .انسـان کامـل ذرات جهـان را
آیینه و تجلی ذات حق تعالی در می یابد .انسان کامل با صیقل دادن سنگ خـود مـی توانـد
آینه ای به دست آورد که ما را رویاروی یار می نشاند .انسان کامل می تواند خـدا و جهـان
را در جام بینای خویش به تماشا بنشیند .انسان کامل می تواند جهان تفصیل ها را در خود به
اجمال درآورد و از سوی دیگر آفریننده و اجمال را در خود بازیابد.
در حقیقــت جملـــه را دل ســــوى تســت

جــــان هــــر یـــــک در هـــــواى روى تســــت

(اسیری الهیجی)2 :1368 ،
اسیری می گوید :دل های کامالن روی در حـق تعـالی دارنـد و جـان هـا شـیفتة روی
پروردگار است.در واقع نسبت انسان با حق تعالی در لوح دل ،و تجلی ذات حق بر این لـوح
است.
جــان جمــــله بــــا جـــمـــالت آشـنـــــا

هــر یکــــــى از خــــــــوان عشقـــــت بــا نـــــوا

آنیکــىاز جـــرعـــــه اى مسـت و خـرا

وان دگـــــر نـــوشیـــــده دریـــــاى شـــــرا

هـــریـکى ســـرمست جــــام وصــــل یــار

وز غــــم هجــــــران بــه جـــــان در زینــــه ــار

(اسیری الهیجی)3 :1368 ،
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نسبت کامالن با خداوند ،سرمستی از جام عشق الهی؛ و غم هجران در رسیدن به مقـام
بقا باهلل است .الهیجی در ابیات فوق می گوید :جمله عاشقان (انسان هـای کامـل) بـا جمـال
پروردگار آشنا هستند و هر یک از سفره عشق و محبت تو بهره مند شده اند .آن ها هر یک
با توجه به ظرفیت های وجودی خویش از شرا عشـق تـو بهـره منـد شـدند و سرمسـت از
وصل یار هستند ،اما در غم و درد دوری پناه می جویند .در ایـن معنـی کـه آن هـا روی در
مقام نیستی و فنا دارند و سیر الی اهلل می پویند برای نائل آمدن به سیر فی اهلل.
آنـــکـــه شــد عــالــم طــفیــل ذات او

لــی مــــع الـلـــــــه کاشـــــف حــالــــات او

(اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :عالم وابسته و پیرو ذات انسان کامل است .همـانطور کـه گفتـه شـد
حق تعالی تجلی صفات و کماالت خویش را در آیینة انسان کامـل مـی بینـد و بـدین دلیـل
عالم ،تجلی ذات حق را در آیینة وجود اهل اهلل می بیند.
در مصرع دوم اسیری به حدیث لی مع اهلل اشاره دارد« ،لِیْ مَعَ اللّهِ وَقْتٌ لَا یَسَـعُنِیْ فِیْـهِ
نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَکٌ مُقَرَّ ٌ ،مرا با خدا وقتی هست که در آن وقت آنچنـان یگـانگی وجـود
دارد که فرشته ویژه و پیامبر مرسل در آن نگنجند .بدین معنی اسـت کـه عـارف کامـل در
استغراق و مکاشفه به تجلی ذات حق دست مـی یابـد( ».مهریـزی )410 :1380،بـا توجـه بـه
حدیث نبوی ،بیت فوق در نسبت انسان کامل با خداوند قرار می گیـرد ،ذات او ،یعنـی ذات
انسان کامل؛ پیامبرگرامی اسالم ،در مرتبه ای از تقر قرار گرفـت کـه مقـام نبـی مرسـل و
فرشته مقر نیز بدان پایه نخواهد رسید و این نسبتی است که وی با خداوند دارد.
 -2-1حقیقت محمدیه

مراد از حقیقت محمدیه به اصالح متصوفه ،و عرفا ،ذات احدیت به اعتبار تعـین اول و
مظهر اسم جامع اهلل است(.سـجادی )325 :1370،و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در نسـبت بـا
خداوند قرار دارد .همچنین حقیقت محمدی با عالم و انسان و با معرفت اهـل عرفـان نیـز
ارتبا دارد .از حیث ارتباطش با عالم ،مبدأ خلق عالم است ،که خالق عـالم پـیش از هـر
چیزی او را آفریده و هر چیزی را نیز او آفرید و از حیث ارتبـاطش بـا انسـان ،صـورت
کامل انسان است که در نفس خود جامع جمیع حقایق وجـود و خالصـه ،آدم حقیقـی و
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حقیقت انسانیت است(.جهانگیری)448 :1375 ،
عــارف اطـــوار ســـر جــــز و کــــل

خلـــق اول روح اعــظـــم نفـــس کــــل
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری در مصرع نخست پیامبر گرامی اسالم را آگاه به اطوار دل و اسرار جـزء و کـل
می داند .اطوار در مصرع اول اشاره به اطـوار سـبعه در عرفـان اسـالمی دارد .و نسـبت دادن
عارف اطوار به پیامبر (ص) به معنی آن است که پیامبر تمـام اطـوار هفتگانـه قلـ
کرده است و به آخرین درجه و طور هفتم رسیده است که آن را مهجه القل

را در

مـی نامنـد .و

آن محل تجلیات حضرت الوهیت و اشراقات انوار عظمت ربوبیت است.
و در مصرع دوم القا حقیقت محمدیه را در وصف پیامبر ارجمند اسالم نام می برد.
خلق اول اشاره دارد به حدیث نبـوی أَوَّل مَـا خَلَـقَ اللَّـهُ نـورِی و عرفـا دربـاره ایـن حـدیث
معتقدند که اولین چیزی که خداوند آفریـد نـور پیـامبر (ص) بـوده کـه سـپس بـه صـورت
حضرت آدم ظاهر شده است .روح اعظم اشاره دارد به روح انسـان کـه از جهـت ربوبیـت،
مظهر ذات الهی است.
نـــکـتــة کــنــت نبـیـــا مـــی شنـــو

گــر دلــی داری بــه عشقــش کـن گــــرو
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

مصرع اول این بیت اشاره دارد به حدیث نبوی « کنْتُ نَبِیًّـا وَ آدَمُ بَـیْنَ الْمَـاءِ وَالطِّـینِ »
اشاره دارد .پیامبر در این حدیث می فرماید :من پیامبر بودم در حالی کـه حضـرت آدم بـین
آ و گل بود .وجود پیامبر قبل از حضرت آدم مسلما بـا ایـن وجـود ،طبیعـی نبـوده اسـت.
بلکه مراد وجود در نشـتت دیگـری مـی باشـد ماننـد نشـتت عقلـی و یـا فراتـر از آن .همـه
م وجودات در علم خداونـد معلـوم هسـتند و وجـود علمـی پیـامبر اکـرم (ص) قبـل از همـه
موجودات بوده است.
گــر بـــهصــورتهسـت آدم بـــو البـشـــر

او بــــــه مـعــنـــــى هســـــت آدم را پـــــــدر

(اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :اگرچه در ظاهر حضرت آدم (ع) ،پدر بشریت اسـت .امـا در معنـی
پیامبر گرامی اسالم(ص) پدر حضرت آدم است .و این نسبتی است که از جان

پروردگـار
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به پیامبر گرامی اسالم عطا شده اسـت .همـانطور کـه در سـطور قبـل حـدیث هـای نبـوی را
تحلیل و تفسیر کردیم ،وجود علمی حضرت محمد قبل از تمام موجـودات ،حتـی حضـرت
آدم بوده است .پس می توان گفت در اصل پیامبر (ص) ابوالبشر است.
اوســـت ایـــجـــاد جهــــان را واســــطـــه

در میــــــان خــلـــــق و خـــالــــــق رابـــطـــــه

(اسیری الهیجی)5 :1368 ،
در بیت فوق ،اسیری اشاره دارد به حدیث قدسی «لوال

لمـا خلقـت االفـال » اگـر

تو نبودی آسمان ها و زمین را خلق نمـی کـردم .همـانطور کـه در ایـن حـدیث قدسـی مـی
خوانیم ،پیامبر (ص) بهانه آفرینش بوده اند و خلقـت عـالمین بـه جهـت وجـود ایشـان بـوده
است.
 -3-1صورت حضرت حق

انسان کامل به آنچه خداوند انجام آن را دوست دارد ،ملتزم است .خوارزمی در شرح
فصوص الحکم ابن عربی می نویسد« :جمیع عالم ،صـورت حضـرت الهیـه اسـت تفضـیال و
انسان کامل صورت اوست جمعا( .کمال خوارزمی )72 :1364 ،از نظر ابـن عربـی عـالم بـه
صورت حق است و انسان هم به صورت حق و هم به صورت عالم .از ایـن رو مـی فرمایـد:
والعالم علی صوره الحق ،و االنسان علی صورتین( .عفیفی )222 :1386
در تـو گــر از عیــــن رحمــت بنگــرند

زودت از اسـفـــــل بــــه اعلــــى افکنــــــند
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

در بیت فوق می توان اینطور تحلیل کرد که کامل صورت حق تعالی است ،پس نگـاه
رحمت و بخشایش انسان کامل به خلق ،همچون نگاه پروردگار به آن هاسـت .همـین نگـاه
رحیم باعث می شود انسان از پایین ترین درجه انسـانیت بـه بـاال بیایـد و بـاالترین و بهتـرین
درجات انسانی را کس کند.
هست صلــح و جنـگــشان از بهـــر حـق

الجــــــرم دارنـــــد بـــــر عـــالــــم سـبـــــق
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،

اسیری می گوید :هدف از فعلیت واصالن حق به هر شکلی کـه باشـد ،رسـالتی اسـت
که از جان

حق تعالی برای آنان تعیین شده است .نگرش اهل اهلل بـر عالمیـان برتـری دارد.
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در معنی دیگر می توان گفت که فعلیت آنان برای سبقت در بندگی حق تعالی است.
گـــــر قـــبــــول خ ــاطر ایشـــــان شــوى

شــــد مسلــــم بــــر تـــو ملــک مــعنــــوى
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

از نظر اسیری الهیجی ،اگر مقبـول نظـر کـامالن حـق باشـی ،جایگـاهی فـرا مـادی ،و
معنوی برای خود اندوخته ای که بر تو مسلم گشته است .در بیت فـوق نظـر عـارف کامـل،
همچون نظر حق است .پس مقبولیت خاطر اهل اهلل ،به مثابه مقبولیت حق تعالی است.
گــر نــظـــر بــر حــال زارت افکــــنند

از بــــــال و مـــحنـــــتت ایــمـــــن کنـنــــد
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

همچنان که اگر واصالن درگاه حق ،نظری بر حال زار دنیوی انسانِ حیوانی بیافکننـد،
او از بال و محنت دنیوی ایمن سازند .در این معنی که روش و منش زنـدگی وی را متحـول
خواهند کرد.
متـــصــف گشتــه بـه اوصـــاف خــــدا

اهــــل جـــــود و صــــاح

صـــدق و صــفا

(اسیری الهیجی)52 :1368 ،
اسیری می گوید  :انسان کامل با صفات پروردگار وصـف مـی شـود ،پـس مـی تـوان
اینطور استنبا کرد که انسان کامل صورت حـق تعـالی اسـت و جلـوه حـق اسـت بـر روی
زمین .او اهل بخشش عطاست ،صاح راستی و خلوص ،پاکی و روشنی است.
و اخــــــــالق حـســـــن

مجـمــــــع اوصـــــاف ر ذوالــــمنـــــن

منــبــع آدا

گشتـــه از انـــفــاس او دایــــر فـلـــک

بــــوده در تـقـــدیس سابــــق بـر ملـــــک
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

انسان کامل که صاح

جمیع صفت های الهیست ،تنها مقصود از خلقت جهان اسـت.

انسان کامل کسی است که از روز ازل نیز فرشتگان بارگاه حق تعالی به پاکی او را سـتودند.
« انسان کامل است که زبده و خالصة موجودات است ،وجامع علوم و مجمع انوار است.
مظــهر حـــقنــــد و پنهـــان چون حقند

زانـــکه فــــــارغ از دو عــــالـــــم مطلقنـد
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،
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اسیری می گوید :اولیاء و عارفان حق ،بـه سـب

دارا بـودن اسـماء و صـفات الهـی در

وجودشان ،مظهر حق هسـتند و همچـون او [خداونـد] پنهـان هسـتند .مصـرع دوم اشـاره بـه
گسستن بندهای عالم ماده و پیوستن به راه حق و مانوس بودن با خداوند است.
بـــردبـــارنــــــد و رحــــــیم و مشفقـــــند

در اخـــــــوت حــــــقشنــــــــاس مطلقــــــند

دشــــمـــنى شـــان هسـت عیــــن دوسـتى

مغـــــــز گــــــردو در گـــــــرار از پـــــــوستى

(اسیری الهیجی)122 :1368 ،
ابیات فوق ضمن آنکه وجود انسان کامل را مظهر صـفات و صـورت حـق تعـالی مـی
داند ،مفهومی در بیان واسطة فیض الهی دارد که اهل کمال حتی در موضع به ظاهر دشـمنی
و صورت قهریة خود ،در حال رساندن فیض به مخلوقات هستند.
هــر چـه او گـویـد همــه الهــــام دان

گفـــتِ او را تـــو ز حــق اعــــــالم دان
(اسیری الهیجی)10 :1368 ،

اسیری سخنان انسان کامل را سخن حق می پندارد .در عرفان اسالمی اهل کمال لسان
اهلل هستند .پس وقتی در عرفان ،انسان کامل را لسان اهلل می خوانند ،نباید جـز سـخن حـق از
آنان انتظار داشت.لرا کامل هر چه می گوید سخن پروردگار است و جز حق نیست.
 -4-1عشق

عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامـل کـه مراتـ
تکامل را پیموده است در

ترقـی و

می کند .عاشق را در مرحله کمال عشـق ،حـالتی دسـت دهـد

که از خود بیگانه و ناآگاه می شود و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبـو مـی سـوزد و
می سازد .هم جان است و هم جان را جانی است و قصه بی پایانی اسـت و درد بـی درمـانی
است( .سجادی)581 :1370،
حــق همى گویـــد تـــرا مـــا ودعـــک

هـر کجــــا خــواهــــى شــــد اللّــه معــــک
( اسیری الهیجی) 7 : 1368 ،

در بیت فوق با استشهاد به قرآن کریم ،آیه سوم از سوره مبارکة ضحی ،نسـبت پیـامبر
اسالم با خداوند را در محبت بیان می دارد .مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَـی ،کـه خـدای تـو هـیپ
گاه تو را تر

نگفته و بر تو خشم ننموده است.
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اسیری الهیجی درباره دل صافی کامالن چنین می گوید:
حــق نــگنــجد در زمیـــن و آســمـــان

در دل مـــــومن بگنـجــــــد ایـــــن بــــــدان

( اسیری الهیجی) 19 : 1368 ،
دل انسان کامل مرآت حق است به سب
طور از اطوار هفتگانه قل

شفافیت پرتو جمال خداونـد اسـت .هفتمـین

در عرفان اسالمی مهجه القل

می باشد و این مقام حاصـل نمـی

گردد ،مگر به قطع عالقه از ماسوی اهلل و تخلیه نفـس از صـفات حیـوانی و رسـیدن بـه ایـن
درجه از اطوار قلبیه تنها از انسان کامل برمی آید تا بتواند حق را که در زمین و آسمان نمـی
گنجد را در قل خود حفظ کند.
عقــل کــل از جــام عشقـــت بـاده نـــوش

نف ــس ک ــل مست ــانه از شــوقــــت بــــه جــوش

(اسیری الهیجی)1 :1368 ،
اسیری می گوید :عقل کل ،از جام عشق الهی باده نوشی می کند و در شوق و اشتیاق
معبود است « .نفس کل حضرت محمـد (ص) اسـت کـه او را عقـل کـل نیـز مـی گوینـد».
(سجادی )768 :1370 ،در با باده نوشی و می عشق در عرفان اسالمی بایـد دانسـت کـه« :
حالت جربه ،شیفتگی و تجلیات ربانی است( ».همان )754،عقل کل و نفـس کـل ،از عشـق
الیزال الهی سرمست است.
گشـتـه انــسان مست و بیـخود زان شـــرا

ز آتــــش عـــشــــق تــــو دارد دل کـــبــــا

(اسیری الهیجی) 1 : 1368 ،
در این بیت ،عاشقا ِن حق تعالی که دل سـوخته انـد ،مسـت و بـی خـود از عشـق الهـی
هستند .در نسبت صفت مطلق بی خود به انسان [کامل] ،اسیری به مقام فنا فی اهلل عارفان نیـز
اشاره دارد ،آن ها آنچنان مست از عشق الهی هستند که تر

خود نموده اند.

انـبــیـا از جـــام وصــــلت ســرخــوشنـــد

اولیــــــا از عـــــشــــــق تـــــــو در آتشـنــــــد

عاشـقــــان از بــادة عشــــق تــــو مــــست

عارفــان زیــن جــــام گشتـــــه نیــــست هســــت

(اسیری الهیجی) 1 :1368 ،
عاشقان حضرت حق ،مست از عشق الهی گشته اند و عارف که در مرتبـه شـهود قـرار
گرفته ،هست خود را نیست گردانیده است«.جویندة حق تعالی را با وجود طل

وجـد تمـام
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عاشق گویند که غیر محبو حقیقی کسی را نخواهـد و نجویـد( ».سـجادی 566 :1370 ،و
 )567و عارف نیز در اصالح کسی است که « حضـرت الهـی او را بـه مرتبـه شـهود ذات و
اسماء و صفات خود رسانیده و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه از
طریق علم و معرفت(».همان )565 ،نیستی در اصطالح آن است که در طریق دوستی حق فنا
شوی ،دو گیتی در سر دوستی دهی و دوسـتی در سـر دوسـت تـا نتـوانی گفـت کـه مـنم و
اوست( .همان)775 ،
آن حبیــــ

خـــاص ر الــعـالمیـــــن

آن شـــفیـــــع خلــــق عــــالم یــــــوم دیــن
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

حبی

خاص خداوند ،پیامبر گرامی اسـالم اسـت آنکـه شـفیع خلـق عـالم و روز جـزا

است.
نیست اکـــمل در طـریقــــت زو کسـی

جـــــز خـــــدا او را نبــاشـــد مـــونسی
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری می گوید :در طریقت کسی کامل تر از پیامبر گرامی اسالم نیسـت و او بـا غیـر
حق مانوس نیست .انس و الفت انسان اکمل با حق تعالی ،و عزلـت از غیـر حـق ،نسـبت وی
با خداوند است.
 -2نسبت انسان کامل با عالم هستی
 -1-2ساری در جمیع عوالم

مدار و معار فیض وجود ،دوری است و فیض متنزل از مرتبة احدیت به واحدیت،
و از آنجا به عقل کل و نفس کل و عالم بـرزخ مثـالی ،عرشـی و کرسـی و افـال

سـبعه و

عناصر اربعه و موالید ال ه ،تا به مرتبة انسان کامل می رسد ،قـوس نصـف دایـره نزولـی بـه
اتمام می رسد و از مرتبة انسانی که آخر تنزالت است ،ابتدای ترقی مـی شـود و بـه عکـس
سیر اول که سیر نزولی بود ،می رود تا به نقطة اول کـه مرتبـة احـدیت اسـت ،وصـول یابـد.
(الهیجی 229 :1395 ،و )230
می کنــــد جـــــوالن بـه مـــلک المکـان

بـــــی نشـــــان بیـــــند عیــــــان انــدر عیــان

( اسیری الهیجی)51 :1368 ،
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همه پهنای آسمان ها و زمین جوالنگاه انسان کامل است ،به المکان سفر می کند ،هـر
جا که بخواهد بنگرد بدون این که نیاز به حرکت در آوردن جسم خود داشته باشد.
یــــک پیـــــاده در رکــــابـــش جبرییـل

لــو دنـــــوت بــــــر کمـــــالش شـــــد دلیــل

( اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :انسان کامل ،پیامبرگرامی اسالم ،در جایگاهی قرار دارد که جبرییل
در رسیدن بدان ناتوان است .ایـن بیـت اشـاره دارد بـه داسـتان شـ
جبرئیل در ش

معـرا  .پیـامبر(ص) از

معرا نقل می کند« :همانا بین من و پروردگار هفتاد حجـا از نـور اسـت

که اگر یکی از آنها را مشاهده کنم سوخته و نابود خواهم شد.
شـــــاه باز المـــــکانی جــــان او

رحمــــــه للعــــالمـــــین در شـــــان او
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

انسان کامل شاهباز المکانی است که به شکار صفات جمال و جالل الهی نائـل گشـته
است ،در آن جایگاه که فرشتگان مقر پروبال فرو گراشتند .مصرع دوم اشاره به آیه صـد
و هفتم سوره مبارکه انبیاء استَ « .مَا أَرْسَلْنَا َ إِلَّـا رَحْمَـةً لِلْعَـالَمِینَ ».یعنـى تـو [ ای محمـد]
رحمتى هستى که به سوى همه جماعتهاى بشرى فرستاده شدهاى.
قـــر

او ادنـــی شــــده او را مقـــام

ما رمیــــت شـــــرح حـالــــش را تــمـــام
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

در مصرع اول بیت فوق ،اسیری به آیه نهـم سـوره نجـم اشـاره مـی کنـد کـه داسـتان
معرا پیامبر (ص) را بیان می کند  «.فَکَانَ قَا َ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» (قرآن کریم ،سـوره نجـم،
آیه نهم) با او [حق تعالی] به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد .اسیری در این مصراع مقـام
باالی پیامبر را به تصویر می کشد .در مصرع دوم نیز اسیری اشاره می کند به بخشـی از آیـه
 17سوره انفال «وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اهللَ رَمی» و این تو نبودی (ای پیامبر که خـا

و

سنگ به صورت آن ها) انداختی؛ بلکه خدا انداخت! منظور از اشاره کردن بـه ایـن آیـه در
مصرع دوم این است که تمام نصرت و پیروزی هایی کـه پیـامبر کسـ
بوده است.

مـی کـرده از خـدا
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جمـله عالــــم جـــرعـــه نـــوش جـــام دل

از مــکـــــان تــا المـکــــــان یـــــک گـــــام دل

( اسیری الهیجی)49 :1368 ،
در بیت فوق شیخ الهیجی ،معتقد اسـت کـه معـرا و حلـول انسـان کامـل بـه توسـط
مظهریت وجود او و تجلی حق تعالی در لوح دل میسر می گردد ،برای کامالن حـق تعـالی،
سیر مکان تا المکان یک گام دل است.
بــود بــرخــــوان خــــدا او میـــهمـــان

گفـــت ابیـــــت عنــــــد ربـــى در بیــــان
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

بیت فوق اشاره دارد به ش

معرا و حدیث مشهور پیامبر که فرمودند :ابیت عند ربی

یطعمُنی ویسقینی؛ من نزد پروردگارم ش

را میگررانم و او مرا طعام و نوشیدنی میدهـد.

الهیجی در این بیت به مرتبه باالی پیامبر نزد خدا اشاره می کند.
 -2-2جامعیت انسان

چون حق تعالی تجلی کرد ،بـه ذات خـود مـر ذات خـود را و مشـاهده کـرد در ذات
خویش جمیع صفات و کماالت را ،خواست تا صفات و کماالت خویش را مشـاهده کنـد؛
در حقیقتی که او [ انسان کامل] به منزلت آیینه باشد( .کمال خوارزمی)68 :1364،
اسیری در معنای کمال و جامع الصفات بودن انسان کامل می گوید:
هـر چــه در عــالــم کمـــالش نـــام بــــود

جــمــــله در ذات شـــریـــــــف او نـــمـــــود

(اسیری الهیجی)8 :1368 ،
کماالت هستی در ذات شـریف انسـان کامـل کـه تجلـی ذات حـق اسـت قـرار دارد.
اسیری گوید  :هر آنچه در عالم ،کمالی داشت ،همگی در ذات شـریف انسـان کامـل قـرار
دارد.
منـــبـــــــع آدا و اخــــالق حـســــن

مــجــمــــع اوصــــاف ر ذو الــمـنـــــن
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

اسیری گوید :انسان کامل،کانون فضائل و حسن اخالق و آدا نیکـو اسـت و جـامع
الصفات و اوصاف حق تعالی است.
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 -3-2-2مقصود کلی از آفرینش عالم

انســان کامــل تــرین موجــودات اســت و او هــدف هســتى اســت ،و چــون وى هــدف
آفرینش پیش از هستى است ،ازاینرو جـز بخـاطر وى و ظهـورش آفریـدهاى را پـیش از او
نیافرید( .ابن عربی )63 :1386 ،ابن عربی بر این عقیده اسـت کـه «اگـر وى نبـود ،آفـرینش
صورت نمىگرفت( ».همان)
اسیری در اسرارالشهود ،نشانه هـای انسـان کامـل را در پیـامبر گرامـی اسـالم تفسـیر
میکند.
گشتـــه تابــــان مـــهـــــر و مـه از روی او

منــــــزل جـــانـــــها خـــــــم گیــــــسوی او

از جـــمـــال اوست عـــالـــم را صــــفا

گشته از خـــوانـــش دو گیـــتی بــــا نــــوا
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

انسان کامل ،مقصود آفرینش است ،پیامبر گرامی اسالم کسی است که از نـور وجـود
او ،ماه و خورشید نور می گیرند ،یعنی به واسطه وجود او رحمت آفرینش حق شامل آن ها
گردید و بوجود ممکنات در آمدند و جان جهان ،ذات عالم هستی در محبت او ایجاد شـده
است .جمال محمد (ص) است که جهان را روشنی بخشیده و امکان حیات را برای عـدمیان
فراهم ساخته است.
از خـــــدا لــــوال

آمــــد در خــــــطا

کــــز دو عـــالـــم هسـت مقـــصود آن جنـا

( اسیری الهیجی)7 :1368 ،
الهیجی در بیت فوق به حدیث قدسی «لَوال َ ،لَمّا خَلَقتُ االَفـال َ :اگـر تـو نبـودی
افال

را خلق نمیکردم» اشاره دارد .می توان اینطور ایـن بیـت را تحلیـل کـرد کـه پیـامبر

نمونه انسان کامل است و دلیل و مقصود خداوند از ایجاد مخلوقات ،انسان کامل می باشد.
ذات ایشــانــــست خلــقـــت را سبــــ

هــرچــه مى خـــواهى ز ایشــــان مـىطلـ
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،

چون ذات ایشـان (کـامالن حـق) ،سـب خلقـت [کـونین] اسـت ،لـرا او بتوسـط ذات
درونی خویش ،صورت الهی است .بنابراین هر چه می خواهی از ایشـان مـی طلـ  .در ایـن
معنی که طل

از وی طل

از خداوند است.
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 -4-2مقام فنا

فنا در اصطالح یعنی فنای بنده در حق ،که جهت بشریت بنده در جهت ربوبیت حـق،
محو می گردد( .سجادی ) 628 :1370،با فنـا ،بـه سـقو اوصـاف مـرموم ،و بـا بقـا بـه قیـام
اوصاف محمود اشاره می کنند .فنای بنده از اوصاف و احوال مـرموم ،عـدم آن اوصـاف و
احوال است ،همچنان که فنای او از نفـس خـود و خلـق ،زوال احسـاس او بـه خـود و خلـق
است( .قشیری)46 :1374،
گــر از آن بسـیـار گــویــم انــدکی

کـی کـجـــا فـهــمـــد بــغیــر آن یــکی

کـو جهـان را ســر به ســـر نـابود دیـد

بـــــادة جـــــام فــنـــــا را در کشـــیـــد

محــــو شــــد در پـرتــــو نــــور احــــد

کـــــار او بـاالســـــت از فــهــــم و خــــــرد
(اسیری الهیجی)51 :1368 ،

اسیری می گوید :انسان کامل ،بادة عشق الهی را می نوشد و گام در سـیر الـی اهلل ،فنـا
فی اهلل می گرارد و جهان از منظر مست باده عشق الهی ،بی مقدار و نابود است .انسان کامل
در انوار الهی مدهوش و مست است و فعلیت وی نائل گردیدن به سیر فی اهلل است ،طریقـی
که از فهم و در

اهل ظاهر خار است.

رهــنـمـــایــــی الیــــق آن کـــامـــلــــست

کـــو زخــــود فـــانی بــه جـــانان واصــل اســت

نیســت اکـــمـــل در طــریقـــت زو کسـی

جــــــــز خـــــــدا او را نــبـاشـــــــد مـونســـــی

( اسیری الهیجی) 31 : 1368 ،
در ابیات فوق ،اسیری لیاقت راهنمایی خالیق را در کاملی می داند که از هسـت خـود
و هستی عالم ماده ،به نیستی گراییده و حی و حاضر در محضر حق است.
دانــد او ایــــراى خــلقـــان فعــــل حــــق

چــــون ز حــــق بینــــد ز آتــــش نیــــست دق

بلـکه لــــرت هـــاســـت او را در جــفـــــا

زانـــکـــــه جــــور یــــار خــــوشتــــر از وفـــا

چـــونـــکــه او فــانى فى اللّه آمــده اسـت

هــرچــــه بیـنــــد عیـــن حــــق دانستـــه اســت

(اسیری الهیجی)115 :1368 ،
اسیری می گوید :انسان کامل آگاه اسـت کـه رنـد هـا و مشـقت هـای خلـق ،فعـل و
حکمت پروردگار است .پس با این آگاهی از آتش محنت اعتراضـی نیسـت .انسـان کامـل
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این آگاهی را در مقام فنا به دست آورده و هـر چـه در عـالم هسـتی ببینـد عـین حـق تعـالی
میانگارد.
فـارغ از خــود گشـتــه و بــاقى بـه دوسـت

جمـلـ ــگى مــغـ ــز آمـ ــده فـــارغ ز پــــــوست

(اسیری الهیجی)122 :1368 ،
کلمه فراغ نشان از آراء اسیری در وجه ایمان و توکل نیز هست ،انسان از بند خویشتن
رها می شود ،و متوکل است به حق تعالی .کامالن با چنین اندیشه ای مهمتـرین عضـو نظـام
هستی هستند.
 -5-2وحدت وجود

عرفان نظری ،از جنبة وجودشناختی ،بیانگر نحوة فاعلیت حق و بیانگر کیفیت ربط
وحدت به کثرت و چگونگی انتشار و برآمدن کثرات از واحد است .انسان کامل نیـز بـه
توسط دیده حقیقیت بین خویش به هر سوی که می نگرد مظاهر و اوصاف حق را مـی بینـد
و می شنود( .جهانگیری)272 :1375،
اوســـت معنى جملـه عـالم صــــورتست

او کتـــا و هــر چــــــــه بینـــى آیتســت

او چـو دریـــا و دو عــالـــم مــــو دان

او مــى و جملـــــه جهــان را جــــام خــوان

حق چو جان و جمله عالم چون تن اسـت

همچـو خــور در کائنــات ایــن روشــن اســت

وحدتسـت

گرچـــه وحــدت را ظهــــور از کثــــرتست

نیست غیــــر از یـــــار در عالــــم عیـان

در حقیــقـــــت اوســـت پیــــــدا و نهــــــان

صــورت کثــرت حجــــا

(اسیری الهیجی)79 : 1368 ،
اسیری برای در

وحدت وجود در نـزد انسـان کامـل ،بـه ضـمیر بـاطن و پنهـان ،در

ورای صورت اشاره می کند ،اگر دریا را می شناسی ،حق تعالی چـون دریاسـت و دو عـالم
مو دریاست ،اگر می را می شناسی ،گوهر حضرت حق چون شرا است و جملـه جهـان
جام شرا  .اسیری جان جهان را حق تعالی می پندارد که ایـن علـم چـون آفتـا روشـن و
تابان دنیا ،روشن است .اگر چه فهم و ادرا

وحدت وجـود از طریـق همـین کثـرت هـای

جهان در اذهان به ظهور می رسد ،اما حجا فهم این علم نیز هست.
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صاح

جمع است و پیشش نیسـت فـرق

جـــان او در بحـــر وحـــدت گشـــته غـــرق
(اسیری الهیجی)79 : 1368 ،

اسیری می گوید :انسان کامل صاح

مقام جمع است و در او دویی و تفرق نیست .او

در بحر بینش وحدت مستغرق است.
تـــا تـــعیــــــن برنـخیــــــزد از میــــــان

حــــق نهانســــت و نخواهــــد شــــد عیــ ــان

چهـــــرة مــعنــــى نهــان در صورتســت

صــــورت و معنــــى نقــــا وحــــــدتست
(اسیری الهیجی)82: 1368 ،

اسیری می گوید :تا زمانی که تعین های شخصی ،وجود مجازی و غیر مطلق ممکنات
از میان بر نخیزد ،پیش چشم سالکِ راه حق ،وحدت عالم وجـود عیـان نخواهـد شـد ،زیـرا
مفهوم این معنی نهان در ظواهر عالم ماده است ،و صورت و معنی این جهان حائـل وحـدت
تجلی ذات حق در نظر سالک است.
اهــــل معنـــى مســـت جـــام وحدتنـــد

اهــل صــــورت درد نــــوش کثـــــرتنـــد
( اسیری الهیجی)2 : 1368 ،

اسیری می گوید :اهل معنی که در واقع اهل علوم باطنی هستند ،عارفان طریق راه حق
تعالی ،مست شرا طهور و آگاهی از وحدت وجـود هسـتند ،امـا صـورت گرایـان کـه در
علوم ظاهری به تفحص مـی پردازنـد ،تنهـا کثـرت کـونین را مـی بیننـد و غافـل از معرفـت
وحدت هستند.
چـون دویى برخاسـت جملـه وحدتسـت

تــــا نپنــــــــدارى مقــــــام کثــــرتســــــت

هــــر کـــــه او را دیـــــــدة بینـــــا بــود

هـــر چـــــــه بینـــد حــــــق در او پیـــدا بـــود
( اسیری الهیجی)79 : 1368 ،

از نظر کامالنِ حق ،چون بینش های دویی در عالم کثرت برخاسـت ،در دیـد عاشـق،
جملگی تصویری از وحدت خواهد بـود .کـامالن کـه دیـده بینـایی بـر ایـن حقـایق دارنـد،
حقیقت وجود حق را در همه عوالم و هر آنچه که می بینند در

می کنند.
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 -3رسالت و والیت

انسان کامل به دلیل آنکه واسطه فیض الهی به جهان هستی است ،به مقام خلیفـه اللهـی
دست یافته است و خلیفه و جانشین خداوند در عالم ماده و برای حفظ آن و هدایت بشریت
است« .معنی حفظ او عالم را آنست که حق تعالی در آینه دل این کامـل تجلـی مـی کنـد و
عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم فایض می گردد ،و به وصول آن فـیض بـاقی مـی
ماند و تا این کامل در عالم باقی است ،استمداد مـی کنـد از حـق تجلیـات ذاتیـه و رحمـت
رحمانیت و رحیمیت را به واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات مظاهر و محـل اسـتوای
اوست( .کمال خوارزمی)71 :1364 ،
داد حــق او را خـــالفـت در جــهـــان

قــــم فـــانـــــرر آمــــــده در شــــرح آن
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

بیت فوق اشاره دارد به آیه دوم سوره مد ر :قمْ فَأَنْرِرْ  ،برخیـــز و هشـدار ده .خداونـد
انسان کامل را خلیفه خود بر روی زمین قرار می دهد و شر نجات مردم را در این میبینند
که رهبران دینی حرکت کنند و انزوا و استراحت را کنار بگرارند.
رهـــنـمـــــاى خلــــق و هــــادى سبـــــل

مـــقـــتـــــداى انبیــــــا خـــتــــــم رســــــل
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری در بیت فوق اشاره دارد که مقتدای پیامبران ،خاتم انبیاء راهنمای خلـق اسـت و
راه هدایتگری را در پیش گرفته است.
هســـــت راه او صـــــرا مستــقــــیم

گفـتـــــه حــــق او را عــــلی خلــــق عظـــیم
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

هدایت و والیتِ خلق ،به عهدة انسان کاملی است که راه او صرا المسـتقیم اسـت و
خداوند او را به خلق نیک آراسته است .اشاره «وَإِنَّکَ لَعَلى خلقٍ عَظـیمٍ .در حقیقـت تـو بـه
خلقی عظیم آراستهای( ».قلم،آیه  ) 4مفهوم ایـن آیـه ایـن اسـت کـه تـا کسـی خـود دارای
برترین مکارم اخالق نباشد ،خداوند متعال مأموریت عظیم و خطیـر نبـوت را بـه او نخواهـد
داد .پس کس

مکارم اخالقی برای انسان کامل ،امری الزامیست.

 /146فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

ره بینــــان بـــــــزن

گــر تــو خـواهـى رفت راه ذو الــمنـــن

دســــت در فـــتــــرا

آن ســـالطــیـــن اقــالیــــم یـــقـیــــــن

حاکــــمــــــان کشـــــــور دنــــیا و دیـــــن
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

از نظر اسیری ،اهل اهلل سالطین ایمان و یقین و ره بینان طریق الی اهلل هسـتند و والیـت
و پاسداری از حقیقت و مخلوقات دنیا و دین الهی بر عهده آنان نهاده شده است.
مظـــهــــر جــامـــع امــــام االصــفــــیا

گشــــته بــــر تخـــــت والیـــــت پادشــــا

منــحصـــر شــــد رهــبــــری در ذات او

هســــت منشـــــور جـهـــــان آیــــات او
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

رهبری و والیت بر مخلوقات منحصر در ذات انسان کامل اسـت .اسـیری بـا اشـاره بـه
نشانه های او که منشور جهان است ،ذات انسان کامـل را تجلـی حـق مـی دانـد .در واقـع او
بدین معنی اشاره دارد که صـورت حـق تعـالی در عـالم مـاده اسـت کـه والیـت و رهبـری
منحصر بدو گشته است.
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نتیجه گیری
با توجه به شیوة بررسی انسان کامل در اسرار الشهود ،و تفکیک این موضوع به نسـبت
انسان کامل با خداوند و نسبت او با عـالم هسـتی و رسـالت و والیـت ،از دسـتاوردهای ایـن
تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1انسان کامل صورت الهی و مظهر اسـماء و صـفات حـق تعـالی اسـت و آن چـه از
نظرش می گررد ،آیات و نشانه های تجلی ذات پروردگار است.
 -2انسان کامل واسطة فیض حق تعالی است ،پس او خیرخواه عالمیان است.
 -3رسیدن به باالترین درجه از اطوار قل

تنها از انسان کامل برمی آید تا بتوانـد حـق

را که در زمین و آسمان نمی گنجد را در قل خود حفظ کند.
 -4معرا و حلول انسان کامل به توسط مظهریت وجود او و تجلی حق تعالی در لوح
دل میسر می گردد ،برای کامالن حق تعالی ،سیر مکان تا المکان یک گام دل است.
 -5تا زمانی که پیش چشم سالکِ راه حق ،تعین های شخصی ،وجود مجـازی و غیـر
مطلق ممکنات از میان بر نخیزد ،وحدت عالم وجود عیان نخواهد شد،
 -6انسان کامل ،بادة عشق الهی را می نوشد و گـام در سـیر الـی اهلل ،فنـا فـی اهلل مـی
گرارد .او عالم ماده ،را بی مقدار و نابود می داند.
 -7شیخ الهیجی هدایت و والیتِ خلق ،را بر عهدة انسان کاملی مـی دانـد کـه راه او
صرا المستقیم است و خداوند او را بـه خلـق نیـک آراسـته اسـت ،آنچنـان کـه والیـت و
رهبری را منحصر در ذات انسان کامل می داند.
حاصل تحقیق آن که انسان کامل علت غایی؛ و هدف آفرینش است .او در عالم ماده
پس از تحقق بالفعل اندیشة وحدت و زدودن زنگار تعـین هـای عـدمی و مجـازی در عـالم
ممکنات ،و طریق سیر الی اهلل ،به مقام قر و فنا دست یافته و با بیـنش وحـدت وجـودی و
نائل آمدن به بقاء باهلل ،مستحق خلیفه الهی گردیده است.
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1

چکیده

معرفت به انسان کامل هم از حیث نظـری – علمـی و هـم از جهـت عملـی-سـلوکی،
اهمیت خاصی در معرفتِ بـه خـدای سـبحان و زیسـت معنـوی و هندسـه حیـات طیبـه دارد
وهرگاه این حقیقت را درمعارف وحیانی و آموزه های دینی ردیابی کنـیم اهمیـت و آنگـاه
ضــرورت و کارآمــدی اش درتنظ ـیم زنــدگی معقــول و ملکــوتی مضــاعف خواهــد شــد.
درحقیقت انسان کامل شناسی نوعی خداشناسی اسـت و از انسـان کامـلِ اصـطالحیِ دانـشِ
عرفان درنصوص دینی با عناوینی چون :خلیفه اهلل ،حجه اهلل ،نبـی ،رسـول،امام و ولـیّ تعبیـر
شده و می شود که تعابیر معهود از جامعیت و کمـال منحصـر بـه فـردی برخـوردار اسـت و
یکی از تعابیرعمیق و دلنشین درکتا و سنت" ،وجه اهلل"است که متناظر به بود و نمودِ حق
تعالی هست و مظاهر اکمل و اجمل نمودهای حق تعالی ،انسـان کامـل و اولیـاء اهلل خواهنـد
بود .اکنون پرسش این است که انسان کاملِ مکمل چیست و کیست کـه وجـه اهلل بـه شـمار
می روند؟درعرفِ قرآن و عرفـان مفهـوم و مصـداق وجـه اهلل چـه کسـانی هسـتند؟ نوشـتار
حاضر با روش نقلی – عقلی و رویکرد تحلیلی عهده دار پاسخ به پرسش های یـاد شـده(که
بصورت اندماجی یک پرسش هستند) خواهد بود و برونداد آن امکـان معرفـتِ بـه خـدا در
مرتبه فعل یا صفات فعل است کـه در آیـات قرآنـی از ایـن مرتبـه بـا عنـاوینی چـون "اهلل"،
"نور"" ،وجه اهلل" و مانند آن سخن به میان آمـده اسـت و انسـان کامـل آیـت کبـرای حـق
تعالی و وجه خداست.
واژگان کلیدی

انسان کامل ،وجه اهلل ،ذات خدا ،فعل اهلل ،خلیفه اهلل.
 .1دانشیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
تاریخ دریافت1399/9/11 :

Email: Dr.mjr345@yahoo.com
پریرش نهایی1399/11/25 :
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طرح مسأله

تتلزل و تیلزل ابیاد وحودی انسان کام ِل مکمال اهمزات خاصای در ساادت میرفات
هودی و سلوک باطنی دارد ودرعزن اهمزت ،هارورت میرفتای – میناویتی ویاژه ای نزاز
ِ
ناخت انسان کامال درعرصاه هاای هساتی اناختی(به عناوان واساطه
خواهد دا ت ،زیرا
فز

وحود) و انساان اناختی(تتت عناوان خلزفاه ا هّّلل و دجاه هّاّلل) از یان ساو و میرفات
اناختی(از دزا

منبیزات میرفات ودزااانی،تبززن دقاایق و رقاایق میرفتای و میزارساانجش

کشف و هود های عرفانی) و غایت ناختی(از حهت سببزت قرب وحودی به دق تیااای،
نزل به مقام والیت باطنی و نبوت تسدیدی – تیریفی) از دیفر سو در تبززن هندسه هساتی و
منظومااه میرفاات و متباات و تنظاازم روابااص دهارگانا ِ
اه انسااان بااا خدا،خود،حامیااه و حهااان
بسزاردساس و تیززن کننده است .دنانکه استاد حاوادی آملای بادین نکتاه مهام تفطان داده
اند ":غایت درکت ُدبّي خداوند ،همانا پزادایش انساان کااملي اسات کاه دبزاب اوسات و
رساات دبزب خدا ترسزم هندسه متبّت است"( حوادی آملای،1383،ج ،5ص  .)10ناگفتاه
نماند که ناخت انسان کامل که مظهرحمال و حالل ااهی است صیب و مستصایب اسات.
ِ
ممکن مشکل و مزسو ِرمیسورمی با د ،دنانکه خدا ناسای
به بزان دیفرانسان کامل ناسی،
دقزقی منطقه ممنوعه(استتااه و امتناع اکتناه باه ذات خادا) و ممکناه(امکان اناخت وحاه
خاادا)دارد ،انسااان کاماال ناساای نزاااز درسااادت میرفاات ناساای ازدناازن ماااوقیزتی
برخورداراست .از نظر آموزه های قرآنی نهایت ناخت آدمای و سازر وحاودی اش همازن
وحه هّاّلل است؛ زیرا برای خداوند سه مرتبه وحودی تصور می ود که عبارتند از:
 -1مرتبه ذات یا غزب ااغزوب:
این مرتبه بزرون از تصور اوهام و عقول است ده رسد که متموای را بر آن بار کناد؛
زیرا موهوع آن نا ناخته است و نمی توان متموای را بر آن بار کارد .در آیاات قرآنای از
این مرتبه به عنوان "اددیت" سخن به مزان آمده است.
 -2مرتبه صفات عزن ذات یا غزب:
این مرتبه نزاز بزارون از تصاور اوهاام و عقاول و در منطقاه ممناوع قارار دارد کاه ناه
ناختی امکان پذیر است و نه درکتی به سوی آن مرتبه ادنی اسات تاا مقصاود و مقصاد
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ِ
ادکاام ذات بار آن باار مای اود .در
کسی با د؛ زیرا وقتی صفات عزن ذات با د ،هماان
آیات قرآنی از این مرتبه به عنوان "واددیت" سخن به مزان آمده است.
 -3مرتبه فیل یا صفات فیل :این مرتباه تنهاا مرتباه ای اسات کاه مای تاوانزم خادا را
بشناسزم و او را مقصد و مقصود خود قرار دهزم .در آیات قرآنای از ایان مرتباه باا عنااوینی
دون هّاّلل ،نور ،وحه هّاّلل و مانند آن سخن به مزان آمده است .از منظار اساتاد حاوادی آملای ،
هو ذات ،مشهود و میروف اددی از مخلوقات نبوده تاا آیاۀ (فَ َأیْنَ َماا

ذات خداوند من دز
ِ
توهم فنا و ناابودی هام در آن مقاام راه نادارد تاا
ت ُ َوا ُّوا فَثَ َّم َو ْح ُه هّاّلل) بر آن دالات کند و نزز ّ
ل
ن ِإ َّال َو ْح َه ُه) واق ود .بنابراین" ،وحه هّاّلل" به میناای
بخواهد مورد استثناء در (ک ُُّل َ ْیء هاا ِ ٌ
ِ
صاافات فیلاای و ظهااورات خداونااد اساات کااه باااالترین مصااادیق آن بااه وحااود انبزااا و
میصومزن(ع)اختصاص مییابد .وحه هّاّلل مرتبه فیل و فز
که خداوند می فرماید :فَ َأینما توا ُّوا فَثم وحه ه ِ
اّلل(بقره)115-؛ پس باه هرحاا رو کنزاد ،هماان
ْ َ ّ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ّ
وحه هّاّلل است .در این مرتبه خداوند با خلق است و این همراه بودن به کل "میزات قزاومی"
خداوندی اسات .از ایان روسات

است که در آیات بسزار از حمله می فرمایدُ :ه َو َم َیک ُْم ََی ْ َن َما ک ُنت ُ ْم(ددید)4-؛ او با ما هار
حا با زد .در این آیه و آیاتی دیفر از "اتتاد" مزاان خاااق و مخلاوه ساخن باه مزاان آماده
است؛ وای این اتتاد که در مقام فیل و فز

و وحه هّاّلل است،اتتادی است کاه امزرمومناان

فرماید":داخل فی اَل زاء ال بااممازحه"؛(داخل در دززهاسات بادون
علی(ع) درباره آن می
ٌ
ممزوج دن) این که داخل است هّاّلل نزست بلکه وحه هّاّلل است؛ زیرا متور اتتاد موهوع و
متمول را "متمول" میزن می کند .از آن حایی که ایان اتتااد در مقاام فیال و وحاه االهای
است نه در مقام ذات و یا صفات عزن ذات ،به طور طبزیی می تواند تغززر در متمول ایجااد
ود؛ اما اگر اتتاد در مقام ذات یا صفات عزن ذات باود ،تغززار متماول باه موهاوع یینای
ذات و صفات عزن ذات نزز سرایت می کرد؛ در داای که این گونه نزست؛ زیارا وقتای مای
گویزم خداوند باسص ،قاب

 ،متزای  ،ممزات ،رازه و مانناد آن اسات ،ماراد در مقاام فیال

است .به سخن دیفر خداوند گاهی می دهد و گاهی می گزرد ،گاهی بزمار می کناد و گااه
دیفر فا می دهد و یا گاهی ادزا می کند و گاه دیفر اماته می کند .دال اگر این متماول
های متغزر با ذات متتد با د ،باید تغززر در ذات رخ دهد و این مشکل زا خواهد بود؛ داون
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متمول زوال پذیر است و ذات هم زوال پذیر خواهد بود که دنزن نزست.
بنابراین این متمواهای متغزّر و ممکن تنها با مرتبه سوم یینی وحه هّاّلل متّتاد هساتند ناه

با خود ذات یا با صفات ذاتی .پس اگر وحه هّاّلل در ا زا و دززهای هستی است ایان نااظر باه
مرتبه سوم است که از میزت قزومی و اتتاد سخن به مزان آمده اسات .پاس اناخت آدمای
تنها نسبت به وحه هّاّلل و مقام فیل ااهی که این مقاام هام باا هساتی اتتااد دارد و هام میزات
قزومی؛ و همزن نزز نهایت سازر اناختی و وحاودی انساان خواهاد باود و باه عناوان مقصاد
ناخت و مقصود درکت بزان ده است .خداوند در آیاتی(از حمله ناور )35 -باه رو انی
بزان کرده که دو منطقه از مناطق برای این که مقصد ناختی و مقصود درکتی با د ممنوع
است و تنها انسان و هر موحودی دیفر به ایان مرتباه ساوم کاه وحاه هّاّلل و ناور ااساموات و
االرض یینی نور هستی است دسترسی دارد که مقام فیل و فز

ااهی است(.ر.ک :حاوادی

آملی،1389 ،ص151-153و ،1380ص )45درباب وحه هّاّلل و تفسزرآن هم درکتب تفسزری
احتهادی و هم درتفاسزرعرفانی ابتاث فراوانی کل گرفت و گااهی میرکاه آراء مفساران
اهل دکمت برهانی و هودی د و در برخی کتب و مقاالت نزز ا اره ای به انساان کامال
مستقلی در تطبزق "انسان کامل باا وحاه هّاّلل" براسااس کتااب و

وحه هّاّلل است د ،اکن بت
سانت و باا رویکاارد عرفاانی صااورت نفرفات کاه نو تارداهاارعهده دار بزاان و تبزاازن آن

هست.بنابراین فرهزه مقااه این است که اگرده هرموحودی درمرتبه وحاودی اش بصاورت
ِ
انسان مستید کماالت امکانی نوعی اش می تواناد وحاه
تکوینی وحه خداست و دراین مزان
هّاّلل درمقام استکمال و استیالی وحودی برمدار میرفت و عبودیت دکنارمتبت و اطاعات و
سنخزت با خدای سبتان گردد ،اکن انسان کام ِل مکم ِل میصوم درمرتبه اتم و اکمال "وحاه
هّاّلل" است و انسان متکامل و مستکمل تنها درپرتو هدایت و دمایت انسان کامل مکمال مای
تواند به دنزن مرتبه ای دست یابد.
با عنایت به اینکه ناخت انسان کامل بصورت کامل و تمام عزاار بارای دیفاران مثا ِل
ناخت خدا از دز

ذات و اوصاف ذاتی ممتن و ناممکن است و دیفار آدمزاان تنهاا مای

توانند دردد و مرتبه وحودی خود میرفت به آنان پزدا نمایند ،مسئله از اهمزت ودساسزت و
درعزن دال امکان میرفت به انسان کامل برخوردار خواهد باود .بادین حهات پرساش ایان
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ِ
اناخت مظااهر اتام و اکمال خادای سابتان و تجلزفااه وحاه هّاّلل صایوبت
است که وقتی
خاصی دارد،درا و دفونه انسان کامل ناسی کارده و مقصاود از اناختن انساان کامال از
دز

مراتاب میرفتای و اهاداف و غایاات دزست؟نو اتار پازش روی عهاده دار پاساخ باه

پرسش( ناخت تشکزکی انسان کامل و هدف از آن) است تا نشاان دهاد کاه انساان کامال
ِ
اناخت انساان کامال
وحه هّاّلل است و وحه هّاّلل ناسی ممکن است نه ممتن و هدف اصالی
نزز استکمال درپرتو هدایت و تربزت آن ذوات نوری و قدسی خواهد بود که بارای همفاان
اسوه های دسنه سلوک تا هود می با اند،زیرا هادایت یاابی و تیلازم و تربزات پاذیری از
وسا ص فز

ااهی همانا مترتب برمیرفت تشکزکی و ذومراتب به آنان است.به هردال وحاه

هّاّلل دزست و از ده میاانی و تفاسازری در دساتفاه میرفات اساالمی اعام از تفسازرظاهری -
باطنی یا تنزیلی – تآویلی در سادت عرفان اهل بزتی برخوردار می با اد و آنفااه مصاادیق
وحه هّاّلل ده کسانی اند؟ ما برای دستزابی به پاسخ پرساش هاای طارح اده نااگزیر از بزاان

مفاهزم کلزدی و سپس تفسزرآفاقی – انفسی وحه هّاّلل هستزم تا نشان دهزم که وحاه هّاّلل تماام
عزار انسان کامل است .به تیبزر عالمه حوادی آملی":انسان کامل ،آیزنه تمام نمااي اوصااف

فیلي خداوند است"(حوادی آملی، 1380،ص )45
معناشناسی وجه ل
ال
درقرآن کریم واژه "وحه هّاّلل"  5بار بکار رفته 2 ،باار در ساوره بقاره ودوباار در ساوره
روم ویکبااار هاام در سااوره انسااان و 3مرتبااه هاام بصااورت "وحااه رب" ،همچناازن بصااورت
ّلل اا ْمشْ ا ِرهُ واا ْمغ ْا ِرب فَ َأینمااا تواُّااوا ْ فَاثم وحااه ه ِ
ِِ
اّلل ِإنَّ ه ِ
"هاامزر"کاربرد یافا
َ َّ َ ْ ُ ّ
َ
اّلل َواسا ٌ
َّ
ُ َْ َ َُ
َ َ
ات.مثال":و ّ َ
ات
َعلِز ٌم"(بقره( )115-به هر حا روکنزد بسوی هّاّلل ودهره وقبله او رو کرده ایاد!) ِ"إنِّاي َو َّح ْه ُ
ِ
ِ
ات واَلَر َ ِ
ِ
ِ ِ
)و"و َال تَ ْ
ااس َم َاو َ ْ
زن"(انیامَ 79-
ض َدنزفاً َو َما ََنَا ْ م َن اا ُْمشْ ا ِرک َ
َو ْح ِه َي ال َّذي فَطَ َر َّ
اد ُع َما َ
ِ
َ ِإ َّال وحهه اَاه اا ْتک ْام و ِإاَز ِ
ل ِ
ون"(قصاص)88-
اه ت ُ ْر َحیُ َ
هّاّلل ِإاَهاً َ
آخ َر َال ِإا ََه ِإ َّال ُه َو ک ُ ُّ
ل َ ْيء َهاا ٌ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ
اال ِل و ْ ِ
اإلک َْار ِام"(ردمن")27-وحاه" از دزا
اه َربِّ َ
اَ ذُو اا َْج َ َ
و"کل من علزها فاان َویَبْقَای َو ْح ُ
مفهوم و مینا ناسی درکاربردهای مختلف میانی گوناگونی دارد که برخی از آنهاا عبارتناد

از:
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 -1معنای ذات خدا

از آنجا که در زبان عربی واژه «وحه ااشئ» برای مینای «ذات ااشئ» باه کاار مای رود،
آیاات":و ماا
در بسزاری از آیات قرآن« ،وحه هّاّلل» باه میناای ذات خادا خواهاد باود .مانناد
َ
ِ
تُنْفِق َ ِ ِ
اَ ذُو اا ْج ِ
ل
االل َو ا
اه َربِّ َ
َ
غاء َو ْحه هّاّلل") بقره"،(115-ک ُُّل َم ْن َعلَزْها فان َو یَبْقای َو ْح ُ
ُون إال َّ ابْت َ
اّلل ِإاهااً آخار ال ِإااه ِإ َّال هاو ک ُال َ ل
ْرام"(ااردمن26-و )27و"و ال تدع م ه ِ
ِْ
إلک ِ
اَ ِإ َّال
ايء هاا ِ ٌ
َ َْ ُ ََ ّ
َ
ُ َ
ُّ ْ
َ َ
ون"( قصاص)88-اسات" -1.وحاه" باه میناای "روی و دهاره و
َو ْح َه ُه ا َُه اا ُْتک ُْم َو ِإاَز ْ ِه ت ُ ْر َحیُ َ
صورت" و آن بخش از هر دزز است که در برابر قرار می گزرد و انسان را متوحه خاود مای
سازد .از آن حایی که صورت ،نمایشی از دقزقت و نمادی از باطن هر دززی اسات ،دهاره
را وحه دقزقت و ذات آن دزز دانسته اند .از این رو یکی از اصالی تارین کاربردهاای وحاه
در فرهنگ قرآنی ،مینای ذات است .همچنزن از آن حایی کاه دهاره ،بزاانفر خصوصازات
درون و باطن هر دزز و بازتاب هر امری اسات کاه در درون اتفااه مای افتاد ،در دهاره باه
سرعت و وهوح قابل مشاهده است -2.وحاه براسااس کااربرد دیفاری باه میناای "رهاا و
ِ
"حهت آن دزز" نزز دانسته می ود و انسان
خشنودی" به کار رفته است -3 .وحه هر دززی،
می تواند حهت هر دززی را با نفاهی باه وحاه آن دریاباد باه ایان کاه اخص در کادامزن
سمت مادی و مینوی در درکت اسات .باه هار داال ،وحاه در میاانی دنادی داون ،ذات،
خشنودی و رها و نزز حهت ما کاربرد دارد(راغب اصفهانی ،1390،ص .)855مردوم ازخ
طوسی ذیل آیه"بلی من ََسلَم وحهه ِه ِ
ّلل"( بقره )112-در تفسزر «وحاه» مای نویساد ":در زباان
َ َ ْ ْ َ َ ْ َُ ّ
عربی واژه «وحه ااشئ» برای مینای «ذات ااشئ» به کار می رود و این از آن باب است که با
افااظ ا اارف و متتاارم کااه همااان «وحااه» با ااد ،بااه «ذات اائ» و «خااود اائ» ا اااره ماای
کنند(طوسی،1371،ج،1ص )412عالماه طباطباا ی(رض) باتوحاه باه کاربردهاای قرآنای
وحه ،بر این باور است که دو کلمه «وحه» و «حهت» به ین مینا است ،و وحه هر دززى در
عرف عام ،به میناى نادزه اى از آن دزز است که با غزار روبارو مای اود و ارتبااطی باا آن
دارد ،هم دنان که وحه هر حسمی سطح بزرون آن است ،و وحه انسان ،آن طرفی است کاه
با آن با مردم روبرو می ود(طباطبایی،1374،ج  ،16ص  )134همانطوری کاه عالماه وحاه
در آیات قرآن را در میانی:ااف) ذات واحب ااوحود ،اسمای دسنای ااهی ،صافات علزاای
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خداوندی ب) پزامبران ،خلفای ااهی و نزز اعمال متیلق به آن نزز بکار برده اناد(ر.ک:همان،
ج ،16ص 93 ،90و  )94که به وسزله آنها مردم به سوی خداوند متوحه مای اوند ،باه کاار
رفته است(همان ،ج ،13ص .)302درتفسزراثنی عشر نزازدنزن آمد":تسامزه ذات سابتانی باه
وحااه بااه اعتبااار آنساات کااه حمزاا ممکنااات توحااه بااه ذات او دارنااد"( .دساازنی اااه
عباااداایظزمی ،1363،ج  ،12ص  )414طبرسااای درمجمااا اابزاااان و مکاااارم ااازرازی در
تفسزرنمونه نزز بر دنزن نظری هستند(طبرسی ،1360،ج  ،18ص  24ومکارم زرازی،1374،
ج ،1ص  ، 403ج  ،4ص 144ج  ،17ج ،16ص )189
 -2معنای رضایت خدا
«وحه هّاّلل» به مینای «رهایت خداوند»نزز آماده اسات،بدین مینای کاه «وحاه» در ایان

توحه کردن» و «رو نمودن» خدا و به مینی کنایی ثواب و رهاایت
آیات به مینای مصدری « ّ
ِ
ِ
ِ
اَ
ااصاالة")رعاد (22-و"ذا ِ َ
خدا است .مانند آیات َ"و اا َّذ َ
قاموا َّ
غاء َو ْحه َربِّ ِه ْم َو ََ ُ
ین َصبَ ُروا ابْت َ
ون وحه ه ِ
ِ ِ
اّلل"( روم )38-مراد از «وحه» در این گونه آیاات ظااهرا ردمات و
ین ی ُ ِر ُ
ید َ َ ْ َ ّ
َخز ْ ٌر ال َّذ َ
ثواب و رهایت خداوند است دنان که در بیضی از آیات که مینای ان مشابه ایان آیاات
ِ
اس من یشْ ا ِري نَف ْس ِ
ِ
ِ
هاات
غااء َم ْر
است ،به حاى «وحه» واژه «مرهاة» آمده
َ
َ ُ
مانند"و م َن اان َّ َ ْ َ
اه ابْت َ
هات ه ِ
هِ
ُون ََموااَهم ابتِغاء مر ِ
ِ
اّلل"( بقره )265-عالمه طباطبا ی ذیل آیاه
ّ
ّاّلل") بقره ( 207-و"یُنْفق َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
":انما نطیمکم اوحه هّاّلل ال نرید منکم حزاء و ال کورا"(انسان( )-ما فقص برای رهاای خادا
به ما طیام می دهزم و از ما هزچ پاداش و سپاسی نمی طلبزم ) و مکاارم ازرازی نزاز بار
همزن باورند مکارم زرازی،1374،ج  ،25ص )355
ِ
نمود خدا
 -3معنای
منظور از واژه «وحه هّاّلل»«،نمود» خداسات(طباطبایی،1374،ج  ،19ص  )169باه همازن
دازل در برخی از متون دینی به انسان های برگزیاده و اوازاای ااهای نزاز باا تیبزار «وحاه هّاّلل»
اباااصلت تاکزد می فرماید( :وحه هّاّلل َنبزاء ،رسال
ا اره ده است .امام رها(علزه ااسالم) به
ّ
متوحه به خدای متیال و دین و میرفات
و دج اویند که [بندگان] به وسزله و وساطت آنان ّ
ِ
ِ
ِ
ین ب ِ ِه ْم یُت َ َو َّح ُه ِإاَی
او می گردند)؛ َ"و ْح َه هّاّلل ََنْبِزَا ُ ُه َو ُر ُسل ُُه َو ُد َج ُج ُه َصل ََو ُ
ات هّاّلل َعلَز ْ ِه ْم ُه ُم اا َّذ َ
هِ
اّلل َع َّز َو َح َّل َو ِإاَی ِدین ِ ِه َو َمیْ ِرفَتِه(مجلسای ، 1403،ج  ،4ص  )3از طارف دیفار خاود ا ماه
ّ
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میصومزن(علزهم ااسالم) نزز که مصداه انسان کامل و هدایتفر مردم به ساوی خداوناد مای
ه
میرفی کرده و می فرمایند( :ما زم وحه هّاّلل ،که در زمزن مزاان اما
با ند ،خود را «وحه ّاّلل» ّ
ِ
َّب فِي ْاَلَ ْر ِ
ض بَز ْ َن ََظْ ُها ِرک ُم"( کلزنای ،1407،ج ،1
رفت و آمد می کنزم)؛ "نَ ْت ُن َو ْح ُه هّاّلل نَتَقَل ُ
ص )143
 -4معنای دین خدا

از امام صاده(ع) درباره آیه (کل یء هاان ّاال وحهه) و مینی "وحاه خادا" پرسازده
ااد و دضاارت(ع) فرمااود منظااور از وحااه خاادا ،دیاان اوساات و رسااول خاادا(ص) و
امزراامؤمنزن(ع) دین خدا بودند و وحاه او و دشام او در بنادگان اش و زباان او کاه باا آن
ساااخن مااای گفااات و دسااات او بااار مخلوقاااات اش و ماااا اهااال بزااات ،وحاااه خااادا
هستزم(صدوه،1398،ص )146در تفسزراطزب اابزاان آماده اسات ":در اخباار اهال بزات در
بی

آنها گفتند :مراد از وحه دین ااهي است که باو باید تو ّحه کرد که باقي است و از بازن

رفتني نزست"(سزد عبدااتسزن طزاب ،اطزاب اابزاان،ج  ،16ص )378درتودزاد صادوه نزاز
ااسالم فرمود :خداى عز و حل اعظام اسات
آمده ":ابن بابویه ردمه هّاّلل از دضرت باقر علزه ّ
از اینکه وصف گردیده ود به وحه ،اکن میناى آن اینست که هر يء فانی و هااَ با اد
مفر دین او بوحه ،آنچناانی کاه آورده اده از حاناب او"( صادوه ،1398،ص 149ورک:
دسزنی اه عبداایظزمی ، 1363،ج  ،12ص )414
 -5معنای پیامبران و حجت های الهی

از دضرت رها علزه ااسالم پرسزده د که یا ابن رسول هّاّلل مینای خباری کاه روایات
کرده اند که ثواب کلمه «الااه اال هّاّلل» همانند ثواب نظر کردن به وحه خدا اسات ،دزسات؟
فرمود :کسی که خدا را به وحهی همانند سایر وحاوه وصاف کناد کاافر اسات پاس ماراد،
پزامبران هستند و دجتها که توساص آناان باه خادا رو کنند(صادوه ،1398 ،ص  )711و در
ددیثی وارد د"دارث گوید :خدمت امام شم(ع) بودم خصی از آن دضرت از میناای
این آیه پرسزد ،امام(ع) فرمود :دیفران ده می گویند؟ عرض کردم می گویند :هار دزازی
هالک می ود حز صورت خدا ،فرمود :خداوند منزه است ،اینان سخن ساختی گفتاه اناد،
بلکه مقصود از آیه این است که هر دزازی در میارض فناا و نزساتی اسات مفار آن وحاه و
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طریقی که باید از آن طریق به سیادت فا ز وند و ما زم آن وحهی کاه امار اده کاه بایاد
بدان توحه نمایند"(.کلزنی،1365 ،ج،1ص )143اگر به میصاومزن وحاه هّاّلل گفتاه اد بادین
حهت است که ایشان کاملترین موحودناد وباه بهتارین صاورتی ؛ خاااق خاویش را میرفای
ومنیکس مزکنند وبوسزله ایشان خدای سبتان اناخته مزشاود وباا تیلزماات صاتزح ایشاان
خدای متیال بتودزد عبادت مزفردد دنانکه در بسازاري از اخباار دارد وحاه هّاّلل ا ّماه اطهاار
هستند که تا قزامت باقي و از بزن رفتني نزستند .براین اساس می توان مدعی د کاه هار داه
موحب توحه بخدا با د وحه هّاّلل است و فاني نمزشود دین قرآن انبزاء ا ّمه هدي ادکام ااهي
اطاعت عبادت اعمال صااته تقوي دون دسن آنها ذاتي است تغززر پذیر نزست و اابته بااقي
دزااء
تسبَنَّ اا َِّذینَ ق ُتِل ُوا فِي َسابِزلِ هّ ِ
است دتي در دق هداء مي
َ
فرماید":و ال تَ َ
اّلل ََمواتا ًا بَال ََ ٌ
رزق ُون"َ)آل عمران آیه  )163و در خبر داریم فرمود( :مزتنا اام یمات و غا بناا اام
ند َربِّ ِهم ی ُ َ
عِ َ
یغب)(طزب، 1386 ،ج  ،16ص  .)378عالمه دسن زاده آملی نزز نو ته اند":وحه ااشیء هاو
ااشیء بوحه ،قواه (سبتانه) :فَ َأینما توا ُّوا فَثم وحه ه ِ
اّلل(بقره (")116 -دسن زاده آملای،1384،
َ َّ َ ْ ُ ّ
َْ َُ
)عالمه دسزنی تهرانی می نویسند ":وحه خدا حنبۀ ِ
ربص هر موحود باا خادا
کلمه ،573صّ 54
است ،و میلوم است که خدا با هر موحود هست و باا آن میزّات دارد.پاس آن وحاه هّاّلل کاه
مجاارد اساات ،بااا هاار یاان از موحااودات هساات ،و آنجااا وحااه
وادااد اساات و بساازص و
ّ

خداست"(دسزنی تهرانی،ااف، 1421ج  4ص  )283وی درحای دیفری مینویسند...« :مراد
از وحه هّاّلل تیاای که زوال پذیر نزست همانا اسماء ااهزه است .و بزان آن اینسات کاه در آیاه
دیفری همزن وحه هّاّلل را که فناء و زوال در او راه ندارد تفسزر به اسماء خود نموده و صفت
ل
اه َربِّان ذو
کال َم ْ
عزت و حالات را بر آن مترتب ساخته اساتُّ « .
ّ
ان َعل ََزهاا فَاان َویبْقَای َو ْح ُ
اا ْج َ ِ ِ
مفسارین کلماه «ذو» صافت بارای
کر ِام»( اااردمن 26 ،و  .)27باه اتفااه حمزا
َ
ِّ
الل َو ْاإل َ
«وحه» میبا د یینی وحه پروردگار تو که آن وحه ذوااجالل و ااکارام اسات بااقی اسات و

دون میدانزم که وحه هر ئی عبارتست از آن دززی کاه مواحهاه بادان داصال می اود،
بنابراین هر دزز مظهر آن دزز است و مظاهر ،همان اسماء خدا هساتند کاه مواحهاه خادا باا
تمام مخلوقات به وسزله آنها انجام میگزرد و نتزجه آن این می ود که تمام موحودات فناا
و زوال پذیرند مفر اسماء حالازّه و حماازّه و باانتزجه میلوم می ود که ساااکان ااای هّاّلل کاه
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به فز

سیادت «بل ادزاء عند ربهم یرزقون» رسزدهاند عبارتناد از اساماء حالازاه و حماازاه

عز (».دسازنی تهرانای،ب  ،1421ص  )29وحاه هّاّلل نزاز در تماامی
حل و ّ
دضرت پروردگار ّ
داق مای
کلمات وحودی نظام هستی هویداست و به هر حانب رو کنی  ،اثاری از دضارت ّ
یابی .وحه از دز

دیفرحنبه امری و خلقی یا ملکوتی و ملکی گرفته و باا مفهاوم بقاا و فناا

درحهات متناظر به دز

امری و خلقی مرتبص می ود .به تیبزار عالماه تهرانی":موحاودات

دارای دو وحهه هستند ااف) ِوحهه خلقی ب) ِوحهه َمری .از نقطه نظر وحه اال ّهای و َماری
موحودات باقیاند و از دز

وحه خلقی فانی و هاان و باطل .و در تمام موحاودات «وحاه

هّاّلل» است کاه از آن نظار فناا و بطاالن در آن راه نادارد»( دسازنی تهرانای ،1421 ،ج ،5ص
52ا )56و استاد حوادی آملی فرمودهاناد«:ذات ااهای وحاود دقزقای اسات و آن وحاود باا
وحوب مساوه است ،و برای وحوب ر یکی نزست و ّاما وحه که نمود و دکایت آن بوده
ل
اه
است ،در برخی از آیات قرآن کریم متّصف به بقاء استُّ « :
کل َم ْن َعل ََزهاا فَاان َویبْقَای َو ْح ُ
َربن ذو اا ْج َ ِ ِ
کر ِام» و اما غزر از وحه که عبارت از ماهزات و اماور مقزّاد هساتند ذاتااً
َ
ِّ
الل َو ْاإل َ
بود و یا نمود نمیبا ند ،بلکه هاان و فانی هستند .ماهزات که در ذات خود فاانی و هااان

هسااتند ،در پرتااو وحااه ااهاای بااروز و ظهااور مییابنااد (»...حااوادی آملاای ،1375 ،ص
152ا)153عاام تجلی خدا و همه هستی تجلزفاه دق و آ زنه گردان اوست و عارفان عاام را
آ زنه میبزنند و بزن دیدن عرفی و عرفانی فره فادشی است .زیرا در دید عرفاانی هماه دزاز
نشانه و نشانی خداست .تجلای ،از تیاابزر و اصاطالدات متّخاذ از کتااب و سانت اسات .در
روایاتی که از اهل بزت عصامت و طهاارت(ع) وارد اده ،تجلای باه عناوان یان اصال و
ِ
دماد خداوناد
اصطالح به کار رفته است .علی(ع) در نه اابالغه با استفادة از تیبزر تجلای،
سبتان را به این بزان اظهار میدارد« :ااتمد هّّلل اامتجلی اخلقه بخلقاه»( نها اابالغاه ،خطباه
 )147دمد خداوندگاری را که به خلق خاود بارای خلاق خاود تجلای نماوده اسات ا و در
ام فِاي
خطبهای دیفر از نه اابالغه در خصوص قرآن کریم آمده است« :فَت َ َجل َّی ُساب ْ َتانَ ُه ا َُه ْ
کِتَاب ِ ِه مِ ْن غَز ْ ِر ََ ْن یَک ُونُوا َر ََ ْو ُه ب ِ َما ََ َر ُاه ْم مِ ْن ق ُْد َرت ِ ِه»(همان)بنابراین کتاب تکاوین و تشاری از
ین سو و انسان کامل که مظهرتکوین و تشاری اسات از دیفرساو حلاوه حاام "وحاه هّاّلل"

هستند .عالمه دسزنی تهرانی در تتلزل وحه هّاّلل می نویسند ":عاام خلقات و حهاان آفارینش
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مادیّه و طبزیزّه مزبا ند کاه هار یاَ
ظاهري دارد و باطني .ظاهر آن همزن موحودات متکثّرۀ ّ
از آنان داراي تشخّص و َنانزّت است ،و هر کدام به اندازۀ وسیت و گشاایش ماهزّات خاود
از نیمت وحود و علم و قدرت برخوردارند؛ و این ماهزّات مختلفه و هویّات متفاوتاه ،خاود
را مززان ارزش و دزات قرار داده و دعوت به خویش ميکنند و از موحودیّات و خصازّت
خود دفاع مينمایند ...و باطن این عاام آفرینش همان ربص مت این موحاودات باا عاواام
مجردۀ الهوتزّه و حبروتزّه ،و ربص مت
ّ

با دضرت باري تیاااي اأنه اایزیاز مزبا اد کاه از

عاام ربوبي و ُصق حبروتي به آنها افاهۀ وحود و علم و قدرت و دزات مزکند ،و دا ماً گل
بوستان این ماهزّات را اداب و با طراوت مزدارد ،بطوریکاه اگار یاَ اتظاه آن رباص قطا
گردد ،تمام این عاام با این گسترش عجزاب و ایان پهنااوري ُمتزّراایقاول ،باا عادم متا
یکسان و بالدرنگ ُمهر باطل د که همان نزستي مطلق از دزات و وحود و آثار و اوازم آن

است بر پزشاني آن زده مزشود .این عاام ظاهر را ِوحهۀ آفرینش و َوحه خلقات گویناد و آن
عاام باطن را وحهۀ ااهزّه و وحه هّاّلل گویند« .وحه» به میناي نشان دهناده و ارا اه دهنادۀ ذات
ال وحه انسان بهترین و عاايترین عضو اوست که نمایشافر و نشاان دهنادۀ
موحود است .مث ً
اوست که از آن به سزما و صورت نزاز تیبزار ميکنند"(دسازنی تهرانای، 1421،ج،4ص ص
.)278-279
پس« َو ْح ُه» بمینای "رخساره" و تسمزه کل به اسم حزء اسات و ماراد (ذات) اسات کاه
هم به رخساره خدا و هم انسان کامل که مظهرکامل ااهی است اطاله ده است.
چیستی انسان کامل
انسان کامل کتاب انفسی دق سبتانه است ومانناد هرکتاابی دارای آیاات ،کلماات و
دروفی و درنتزجه الیه هاا و بطاونی اسات کاه هرمرتباه ای از کتااب انفسای همانناد مرتباه
متناظری از عاام و منطبق برآن می با د.به تیبزار سازددزدرآملی درتبزازن و تطبزاق انساان و
ِ
عاام هستی یا انفس و آفاه ":انسان که او را انفس می نامند نزز مانناد کتااب آفااقی ،کتاابی
حاااام اسااات کاااه دارای کلماااات و داااروف اسااات و او کتااااب صاااغزر ااهااای اسااات"
(سزددزدرآملی،1385،ج،2ص":15االنسان اامسمی باالنفس و هو ایضاا کتااب حاام ااهای
مشتمل علی آیاته و کلماته و دروفه و هو ااکتاب ااصغزراالاهی") دنانکاه درحاای دیفاری
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نو ته اند":بدان که همه عواام از عاام ملن و ملکاوت و غزاب و اهادت و امار و خلاق و
رودااانی و حساامانی و غزراینهااا،دردو عاااام کبزرآفاااقی و عاااام صااغزر انفساای منتصاارند و
هرکدام از این دو عاام درهمه ادوال ابتدا ی و انتها ی ،دردنزا و آخرت مطاابق هام هساتند"
(همان،ج،2ص )32و از این دز

کتااب کامال وحاودی داق تیااای اسات و بادین سابب

مظهرکامل اسمای دضرت دق قرار گرفت.
برمتور آنچه تکنون بزان د ،رو ن می اود کاه منظاور از انساان کامال و دقزقات
تتمل بار امانات و خالفات ااهای نماوده و پازش از
متمدی(ص) ،دقزقت انسانی است که َ
َ
آفرینش هر دززی و هنفام ظهور عقل اول متبلور گشته اسات .ایان دقزقات در هار نبای یاا
واي به نتوی ظهور دارد ،دنان کاه ابتادا در آدم(ع) ظااهر گشات و در نهایات ،کااملترین
ّ
ظهور آن در وحود خاتم االنبزاء (ص) واقا  ،و پاس از ایشاان نزاز در مظااهر اوازاای ااهای

مجاردات اسات ،زیارا
پدیدار د .انسان کامل افضل از تماامی موحاودات و از آن حملاه
َ
فر تفان تنها مظاهر حمال ااهی هستند در داای کاه انساان کامال ،هام آیزناه حماال و هام
مظهر حالل ااهی است .نزد فر تفان ،خشم ،غضب و حالل ااهی قابل درک نباود و هام از
این رو انسان را خونریز خواندند ،و از کشزدن بار امانت ااهی عااحز آمدنادّ ،اماا انساان باه
دق ،الیاق منصاب خلزفاه ااَلهای
اتاظ سیه وحودی ،و قابلزت درک صفات حمال و حالل ّ
د .انسان کامل بدازل اینکه خلزفة ااهی است به صورت ردمان خلق اده اسات و بزّناه ای
از طرف پروردگار و حام عاواام خلاق و امار باوده و اباداع و انشااء و تکاوین و تخلزاق و
تترین و تصریف با ارادة او نهاده ده است(.صدرای زرازی1410،چ ج  7چ ص )7
انسان کامل موحودی است که علوم و میارف را از نزد دکزم علزم دریافت و ناطق به
علوم دقه و متکلم به میارف دقزقی می ود و در کالم او دززی حز تصویر دقاایق غزبای
مکون بر صتزفة نفس و ااوح و
مجمل ،بصورت علوم تفصزلی انسانی و ظاهر کردن همایر ّ
خزاال نزسات (.ر.ک :هماان،ص  7وهماو1379،چ ج 4چ ص  390و  )391مالصادرا در ذیاال
تفسزر آیه « ...انی اعلم غزب ااسماوات و االرض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون»( بقاره،
آیه )33مزفوید :منظور از غزب آسمانها و زمزنچ دقزقات انساان کامال است...انساان کامال
اقرب موحودات به دق نسبت به عقول مقدسه و مال ن مهز ّمه است .پاس بایاد ایان انساان
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کاملی که وحودش از پایزنترین مراتب روع و به اعلی مناازل خاتم مای اود ،ماروری بار
سایر درحات دا ته با د و این مرور حز با وصول به غایات این مراتب نزست از این رو علم
به غزب و نهان و باطن حهان را به دنبال دارد ،بناابراین انساان کامال غایات آسامان و زمازن
است(همانچ ج 2چ ص  365و  )366و اسم اعظام هماان دقزقات متمادی(ص) اسات ،کاه
خص پزامبر(ص) و اوصزای ایشان(ع) مظاهر آن هساتند .و بادون ان باا اساتناد بقاول
خداوند« :او ام یکف بربّن انّه علی کل یء هزد»( فصلت ،آیه )53وحاود ایشاان برهاان
بر هر دزز است .او مبدَ و غایت و بدایت و در عزن دال نهایت امور است .خادا فاعال هار
دززی و انسان کامل عنایت خدا به مخلوقات است «اوالک اما خلقات االفاالک» .از اینارو
نفس نبی(ص) برهان بر هماه ظاواهر و باواطن است(مالصادرا،1378 ،ص  47و  )48مرتباه
انسان کامل است که حام حمزا مراتاب ااهای و کَاونی (تیزناات َخلقای) و تماام تنازالت
وحود است .از این مرتبه به «کَون حام » تیبزر می ود و از دز

باهتی که باه مرتباه ااهزاه

دارد ،به آن دضرت عما زه نزز گفته می ود .فره مزان این مرتبه و مرتبه ااهزه باه ربوبزات و
مربوبزت است و علم انسان به تمایزش از دق به سبب فقر او و بینزاازی داق .انساان کامال

سزاوار خالفت دق و َمظهر و ُمظهر (آ کار کننده) اساماء و صافات داق اسات( قزصاری،
 ، 1375ج  ، 1ص  398ا  399؛ علای بان ت ُرکاه، 1381 ،ج  ، 1ص  ) 356پاس هار کاس کاه
دقایق ااهی را کشف کرد و ناخت ،اکمال آفریادگان اسات و آنکاه پاایزنتار از اوسات
کامل گویند .حز این دو دسته یا مؤمنند و یا دارای اندیشه نظری عقلی که باه طریاق کماال
راه نزافتند ده برسد به مردله اکمال باودن .و از آنجاا کاه هار انساانی نمایتواناد باه کماال
مطلوب انسانزت برسد هر دند بیضی بر بی

برتری دارند ،بنابراین پایزن آنها مرتبه انساان

دزوانی است و دنزن انسانی در صورت با انسان کامل رین است و باالترین آنهاا کسای

اساات کااه سااایه خاادا اساات و او انسااان کاماال و خلزفااه هّاّلل اساات(ابنعرباای ،1405 ،ج،3
ص .).270همچنزن بر خلزفه است که با تمام صفات خدایی کاه وی را حانشازن خاود قارار
داده است ظاهر ود ،پس باید که همه اسما و صفات ااهی را فراگزرد بدانفونه کاه حهاانی
که خداوند بزرگ وی را بر آن والیت داده است طلب میکند .پس خدا علام اساما را کاه
داکی از میانیاند به آدم آموخت .برای انسان و نسالش هماه آنچاه در آسامانهاا و زمازن
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است رام نمود .انسان کامل ابتدا عالمه گشت و دق پزش روی او قرار گرفت و به صاورت
دق نمایان د و همه وحودش دق گشت(همان ،ج ،4ص )3دنانکه انساان کامال را انساان
واحد دقزقت سیادت دانستهاند(طباطبایی ،1403 ،ج ،7ص .)64عرفاا در بزاان انساان کامال
آوردهاند که انسان کامل حام حمز دقایق است احماال در مرتبه روح و تفصازال در مرتباه
قلب ،عاامی است که دا ّل است بر اسم هّاّلل که حاام حمزا اساماء اسات(خوارزمی،1377 ،
ص )24همچنزن مرتبه انسان کامل را عبارت از حم حمز مراتب ااهزّه و کونزّاه ،از عقال و
تنزالت وحود ،دانساتهاناد(همان ،ص )20و از
نفوس کلزّه و حزویّه و مراتب طبزیت تا آخر ّ
رحوع ا زا به دق در مقاام صایود باه رحاوع کثارت باه ودادت تیبزار کاردهاند(قزصاری،
،1375ص )265آخرین تنزل وحود باه صاورت مااده و قاوه صارفه اسات .و از بااب تاواای
تجلزات غزبي نازل از دق ،به درکت انیطافی به سوى موطن خود رحوع مینمایناد ،اتصاال
قوس صیود به نزول به وحود انسان کامل ختمی متمدى و وارثان َدوال و علوم و مقامات
َو تتقق پذیرد که «بکم بدء هّاّلل و بکم یختم»(ر.ک :صدوه ،1378 ،ج ،2ص ).610خلزفاه
ااهی کسی است که از سوى خدا و به اذن خدا در تدبزر خلاق عمال مای کناد .در واقا  ،از
دت تیاای دضرت دق در صق ربوبی ،ناممکن است که او بدون هزچ واسطهاى به تادبزر
عاام بپردازد .انسان کامل ،داافظ و نفهادار عااام اسات و بادون او دنزاا از بازن مای رود و
عمارت به آخرت منتقال مای گردد(نان ،ابان عربای ،1370 ،ص  50و )55راه رسازدن باه
کمال ،سلوک در صراط انسان کامل تا رسزدن به مقام قرب فرای

و نوافال اسات سااان

در این سزر ،با مدد انسان کامل ،منازل سالوک را طای مای کناد و باه انادازه اساتیداد و باه
مقتضای عازن ثابات خاویش پازش مای رود(نان ،فنااری ،1374 ،ص  .)610انساان کامال
عنداّلل است و صادب مرتبهی والیت ،یینی وای هّاّلل است .قلب او وسز ترین قلبهاا
عبداّلل و هّ
هّ
و قطب عاام امکان و دجت هّاّلل و خلزفه هّاّلل ،راسخ در علم و خازن و منب علم ادنی ،ینباوع
دکم و زارع قلوب و ورانندهی دفا ن عقول و امازن هّاّلل اسات و زمازن هزچفااه از وحاود
دنزن انسانی خاای نخواهد بود(دسن زاده آملی ،1361 ،ص )46این دقایق یاد اده هماان
میارف بلندی است که در متون دینی به خصوص ادعزاهی اریف در باارهی انساان کامال
عنوان ده است .مثل زیارت حامیهی کبزره(.ر.ک :صدوه ،1378 ،ج ،2ص)610
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مصداق شناسی وجه ل
ال
امزراامااومنزن علااي(ع) درباااره خااویش دناازن فرمااود« :مااا هّّلل ایاا ٌة َکباار منّااي»؛(
مجلسی ،1403،ج ،23ص )206براي خداوند ،نشانهاي بزرگتر از من نزست؛ همانطور که
بزرگتر از مجموع حهان ،دززي نزست .راز این آیت کبرا بودن را باید در مظهریت انساان
کامل براي اسم اعظم اِالهي حسات و حاو کارد .اابتاه ذوات ناوراني اهال بزات عصامت و
ِ
َروادکام وناورکم
ودادت ویاژه برخوردارناد« :وَ ّن
طهارت(علزهمااسالم) داون از ِسانْخ
َ
ت و طهرت بَیْ ُضها من بیا ل » ،هماه آناان آیات کباراي خدایناد(قمی،
وطزنَتک ُم وادد ٌة طابَ ْ
ِ
انسان میصوم و حهاان را مايتاوان در علام غزاب
،1382ص )1059اثر این هماهنفي کام ِل
انسان کامل ،نسبت به آنچه در حهاان مايگاذرد و نزاز تاأثزر وي در آن را باه اذن خداوناد
مشاهده نمود"(حوادی آملی ،1380 ،ص  )47و عالماه تهرانای نو اته اناد ":در آیاات نفاخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلل"(زمر )68-و"فَفَا ِز َع َمان فِاي
صور":ف ََصی َق َمن في َّ
آء َ ُ
ااس َم َاو'ت َو َمن في اال ْرض إ َّال َمن َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلل"( نمل ،آیه  )87و با تطبزق و مقارناۀ آنهاا باا ایان
َّ
آء َ ُ
ااس َم َاو'ت َو َمن في اال ْرض إ َّال َمن َ َ
آیات که وحه خدا را که همان حنبۀ باطني و ملکوت هر دزز است استثناء فرموده ،میلاوم و
وحه هّاّلل است و وحه خدا مارگ و باوار نادارد ،و هار
اّللُ ،
آء َ ُ
رو ن مزشود که مراد از َمن َ َ
کس به مقام وحه االهي برسد ییني از خودیّت خاود کاه حنباۀ خلقاي و دعاوت باه نفاس و
وحاه هّاّلل
َنانزّت و استکبار اوست بزرون آید و در ذات و صفات خدا فاني ود ،او متتق ّق به
ُ
ده و براي او هالکت و مرگ نزست .ا ّمه(ع) َو مخلَصزن وحه هّاّلل بوده و با همۀ موحودات

هستند در میزّت وحه هّاّلل با تمام موحودات عاام آفرینش یکي از ااقاب مبارکۀ دضرت بقزّة
وحاه هّاّلل اسات ،و در زیاارت
فرحاه)،
تمد بن ااتسن
اایسکري ّ
اّلل تیااي َ
ُ
(عجل هّ ُ
ّ
هّاّلل تیاايُ ،م ّ
آن دضرت مزخوانزم:ااس َال م علَي وح ِه ِ
ِ ِِ
اّلل اا ُْمتَلَق ِ
وحه هّاّلل که در
َّ ُ َ َ ْ َ
ِّب بَز ْ َن ََظْ ُه ِر عبَاده« .سالم بر ُ
مزان بندگان متزن و راستزن خدا بدین اقب ملق ّب ده است ».در دعااي ندباه نزاز وارد اد
کهََ ":ین وحه ِ
اّلل اا َِّذي یتوحه إاَز ِه ِ
وحه هّاّلل ،آن کسزکه اوازاء خدا بساوي
َ َ َ َّ ُ ْ ْ
َْ َ ْ ُ َ
زآء"(کجاست ُ
االوا ُ
متوحه مزشوند؟) افرادي کاه متتق ّاق باه وحاه االهاي اوند همزشاه باا خادا باوده و هازچ
او ّ
موحودي داحب و ماان آنهاا از دضاور نزسات»(دسازنی تهرانای،1421،ج،4ص ص-275
 )287دال اگر بخواهزم مینای وحه هّاّلل بودن امام عصر(ع) را بر این مفهوم منطبق کنزم ،باه
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این کل می ود که امام ،وحه هّاّلل است یینی مواحهه با خداوند و ارتباط باا او حاز از ایان
باب و از این طریق مزسر نزست .دتی فز

خداوند و هستی ما و موهبتهاایی کاه خداوناد

به ما عطا میکند ،حز از راه وحه او نمیتواند به ما برسد.
اینن اگرپرسش این با د که ده کسی و ده دززی وحه هّاّلل کامل است و نفاه به آن
کس یا دزز بزانفر آیزنه تمام نمای وحه ااهی می با د؟ امام حیفر صاده(ع) در پاسخ بدین
پرسش می فرمایند«:به خدا سوگند ما همان وحه هّاّلل هستزم که در زمزن مزاان اما هساتزم و
ما همان دشم خدا در مزان آفریده ها و دست گشااده باه ردمات بار سار بنادگان اویازم(».
کلزنی،1407،ورک :دسزنی اه عباداایظزمی ،1363 ،ج  ،12ص  )414باه طاور کلای ،هار
دززی که حنبه االهی دا ته و به نوعی منسوب به خدا با د"وحه هّاّلل" است؛ قرآن کریم مای
فرماید «:مشره و مغرب ،از آن خداست! و به هر سو رو کنزد ،خادا آنجاسات! خداوناد بای
ّلل اا ْمشْ ِرهُ و اا ْمغ ْ ِرب فَ َأینما توا ُّوا فَاثم وحاه ه ِ
ِِ
اّلل ِإنَّ ه ِ
َ َّ َ ْ ُ ّ
اّلل واسا ٌ
َّ
َ َ ُ َْ َُ
نزاز و داناست!»( بقرهَ «:)115 ،و هّ َ
َعلزم» هرکجا نظر ود آن حا «وحه هّاّلل» است؛ زیرا علم و قدرت او همه حاا و هماه دزاز را
فرا گرفته است؛ همان طور که امزراامؤمنزن علی (علزه ااسالم) می فرماید«:ساتایش ،سازاوار
خدایی است که با آفرینش خود ،برای مخلوقاتش تجل ّای و ظهاور مای کناد»(نها اابالغاه
(صبتی ااصاااح) ،ص  «:)،155اا ْتم ِ
خل ْقِ ِ
خل ْقِاه»باراین اسااس اوالسراسار
اه ب ِ َ
اد هّّلل اا ُْمت َ َجل ّای ا ِ َ
َ ْ ُ
هستی ،آیزنه تجل ّی خداست و او خود را در آن نشان مای دهاد ثانزاا حانشازن خادا مظهار و
حلوه کاملی از اسماء و صفات او و وحه هّاّلل است .پس انسان کامل ،آیزنه تمام نمای صفات
حمال و حالل دضرت دق بوده و در تسمزه به اسما و صفات االهای ،از تماامی موحاودات
عاام وحود ،برترند و گفتار ،اعمال ،تقریر ،ساکوت و بااَلخره هماه اؤون زنادگی انساان
کاماال ،نشااان دهنااده خداساات؛ دااون همااه دزااز او باارای خداونااد متیااال اساات(حوادی
آملی،1380،ص  .)13انسان کامل ،وحه هّاّلل اعظم و برتر ،از بزن دیفر موحودات اسات و باا
توحه به ادادی  ،در می یابزم که رسول اکرم (صلی هّاّلل علزه وآاه) ،امام علی (علزه ااسالم)،
دضرت زهرا (سالم هّاّلل علزها) و دیفر اماماان (علازهم ااساالم) دارای حایفااه ویاژه باوده و
مصادیق دقزقی انسان کامل و وحه هّاّلل اند که دارای مرتبه خاص وحاودی و اعاال در عااام
وحود هستند؛ زیرا آن بزرگواران ،مظهر «اسم اعظام» خادای سابتان هساتند(.ر.ک :دسان
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زاده آملی ،1381،ص  )59 – 58و در بسزاری از روایات "وحه هّاّلل" به انبزاء و ا مه میصومزن
(علزهم ااسالم) تفسزر ده اند که به برخی از آنها از باب نمونه ا اره می ود:
اباااصلت می فرمایند ...« :وحه خدا َنبزاء ،رسال و دجا
 .1امام رها (علزه ااسالم) به
ّ

حال  -و دیان و میرفات او
متوحه به خادای – ّ
او است که به وسزله و وساطت آنان ّ
عاز و ّ
ل
ن ِإ َّال َو ْح َه ُه»( مجلسای ،1404 ،ج،4
حل – فرمود«:ک ُُّل َ ْی ء هاا ِ ٌ
گردند ...و خدای – ّ
عز و ّ

ص .)3

ل
ن ِإ َّال َو ْح َه ُه» فرمودند«:ما وحه
 .2امام صاده (علزه ااسالم) درباره آیه «ک ُُّل َ ْی ء هاا ِ ٌ

خدا زم که باید از آن حانب به سوى خدا رفت»( همان ،ص  ،5ح )10

ان ذُو اا ْج ِ
االل و ْ ِ
اإلک ِ
ْارام »
 .3در ددیثی از امام صاده(ع) در تفسزر « َو یَبْقی َو ْح ُه َربِّ َ
َ
َ
است که فرمودند":نَ ْت ُن َو ْح ُه َّاّلل"(هماان،ج ،24ص )192ابان مغاازای اافیی نزاز در کتااب
مناقب خود نقل می کند که پزامبر(ص) فرمود :من و علی نوری بودیم در خدمت دضارت
دق و این نور ،خداوند را تسبزح می گفت و تقدیس می کرد قبل از آن که آدم خلق اده
با د و امزراامؤمنزن علی(ع) فرمود« :کنت وازاا و آدم بازن اامااء و ااطازن»؛ مان واای باودم
درداای کاه آدم مزاان آب و گال بود(نن:مالصادرا،1383،ص 17و نزاز آ اتزانی،1370،
ص ) 224-223بنابراین ،امام علی (علزه ااسالم)  -و دیفر ا ماه میصاومزن (علازهم ااساالم)
اد ِإنِّای
همه از نور واددند(مجلسی ،1403 ،بتار االناوار ،ج ،36ص  281و «:، )223یَاا ُم َت َّم ُ
ْت علِزاً و فَاطِم َة و اا ْتسن و اا ْتسزن و ْاَلَ ِم َة مِن نُو لر و ِ
اداد -»...داون مظهار اساماء و
َّ ْ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ
َخلَق ُ َ ّ َ
صفات االهی بوده اند ،نابود نمی وند و هار دناد در حهاان ماادی هام اکناون آناان را باه
صورت حسم مادی نمی بزنازم واای از حنباه میناوی و گاوهر روح ،در ذات خاود ثابات و
دارای بقاء هستند(ر.ک :دسن زاده آملی ،1385 ،ص  )14 – 8آن دضرات ،مظهر و آیزناه
تمام نمای اسماء و صفات و اسم اعظم االهی هستند و براسااس تبزازن مفهاومی و مصاداقی
ِ
ِ
دقزقات
دقزقات دیان خادا ،
که در این نو تاردا تزم داصل می ود که"وحاه هّاّلل" هماان
ِ
ِ
دقزقت اسماء هّاّلل می با د.
دقزقت انسان کامل و
کتاب خدا ،
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نتیجه گیری
با عنایت به پرسش های مطرح اده درنو تارداهار و فرهازه ماورد نظار و نصاوص
ِ
ِ
اناخت
ناخت خدا از راه
ودزانی با رویکرد عرفانی می توان به این نتزجه دست یافت که
ِ
درعرف عرفان تجلزفاه وحه خدا انسان کامل و خلفا و دج بااغاه
وحه خدا ممکن است و
واای یااد اد .از
ااهی اند که در متون ودزانی از آنان با واژه ها ی مثل :نبی ،رسول ،اماام و ّ
یوس دیفر هم ناخت و اکتناه به ذات دق متال و ممتن است و هم ناخت هماه هویات
وحودی انسان کامل مقدور اددی از آدمزاان متیاارف و میماوای نزسات مفار اینکاه خاود
ِ
اناخت خادا از راه وحاه او کاه هماناا انساان کامال هساتند بصاورت
انسان کامل با ند و
تشکزکی و ذومراتب مقدور آداد انسان خواهد بود .آنچه درمقااه داهر بزاان و تبزازن اد
نزز عبارتند از اینکه "وحه هّاّلل" ازدز

مفهومی تجلزات ،تیزنات و نمودهاای تماام عزاار داق

تیاای درمرتبه فیل بوده و انسان کام ِل میصوم(ع) حلوه حمال و حالل ااهای و آیناه گاردان
ِ
درعارف قارآن و عترت(ع)"وحاه هّاّلل" خواهناد باود .انساان
رخساره دق سبتانه هستند کاه
کامل صورت عزنزه دق و واسطه فز وحود درنظام تکوین و تشری است و خدای سبتان
از طریق این مرآت و آینه تجلی کرده و خود را به نمایش درآورد.

انسان کامل وجه اهلل 169 /

فهرست منابع
قرآن
نه اابالغه
 .1ابن عربی ،متزی اادین ،فصوص ااتکام ،تیلزقاات اباواایالء عفزفای ،تهاران ،انتشاارات
اازهرا1370 ،ش.
 .2ابن عربی ،متیاادین ،فتودات مکزه ،ج  ،2متقق عثمان یتزی،مصر1405،ه.
 .3ابنترکه اصفهانی ،صا ناادین ،1381 ،تمهزد ااقواعد ،با دوا ی آقا متمدرها قمشهای
و آقا مزرزا متمود قمی ،مقدمه ،تصتزح و تیلزق استاد سزدحاللاادین آ تزانی ،قم ،بوستان
کتاب ،چ اول.
 .4ابن فناری ،دمزه ،مصباح االناس ،ترحماه متماد خواحاوی ،تهاران ،انتشاارات ماوای،
1374ش.
 .5آ تزانی ،سزد حالل اادین( ،)1370رح مقدمه قزصری ،قم :دفتر تبلزغات اسالمی.
 .6آملی ،سزد دزدر1422( ،ه) ،تفسازر اامتازص اَلعظام ،متقاق و مصاتح :سازد متسان
موسوىتبریزى ،تهران ،نشر سازمان داپ و انتشارات وزارت ار اد اسالمی1385 ،
عبداّلل،علی (علزه ااسالم) مظهر اسمای دسانای االهای ،تنظازم :بنادعلی،
 .7حوادی آملی ،هّ
سیزد،ص  ،13مرکز نشر اسراء ،قم ،داپ اول1380 ،ش
عبداّلل ،ردزق مختوم  ،قم،1385 ،مرکز نشر اسراء.
 .8حوادی آملی  ،هّ
عبداّلل؛ سردشمه اندیشه؛ ج ،5قم :مرکز نشر اسراء.1383 ،
 .9حوادی آملی ،هّ
 .10حزلی ،عبدااکریم ،االنسان ااکامال فای میرفاة االخار و االوایال1418 ،ه ،داراافکار،
بزروت.
 .11دسن زاده ،دسن ،نه ااوالیة ،ص  ،14 – 8نشر ااف ،الم ،مازم ،دااپ نویاد اساالم،
قم ،داپ دوم1385 ،ش).
 .12دسن زاده آملی ،دسن ،انسان کامل از دیدگاه نه اابالغاه ،ص  ،59 – 58انتشاارات

 /170فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

قزام ،داپ یاران ،قم ،داپ سوم1381 ،ش؛
 .13دسن زاده آملی ،دسن،هزار وین کلمه،ج،6قم،انتشارات بوستان کتاب1384،
 .14دسزنی تهرانی ،متمددسزن ،رسااه اباالباب در سزر و سالوک اواواالابااب؛ مشاهد:
انتشارات عالمه طباطبایی1421 ،ه.
 .15دساازنی تهراناای ،متمددسزن،میاد ناساای،ج ،4مشااهد :انتشااارات عالمااه طباطبااایی،
1421ه.
 .16دسزنی اهعبداایظزمی ،دسزن بن ادمد ،تفسزر اثناعشری ،تهران ،مزقات1363 ،ش
 .17خوارزمی ،تاجاادین ،رح فصوص ااتکام ،تتقزاق دسان ،دسانزاده آملای1377 ،
بوستان کتاب ،قم.
 .18صاادراادین اازرازی ،متمااد باان ابااراهزم ،1378 ،اامظاااهر اإلاهزااة فاای َساارار اایلااوم
ااکماازة ،تصتزح ،تتقزاق و مقدماه سازدمتمد خامناهای ،تهاران ،انتشاارات بنزااد دکمات
اسالمی صدرا ،چ اول.
 .19صدراادین زرازی ،متمد بن ابراهزم ،1379 ،تفسزر ااقرآن ااکاریم ،تصاتزح متماد
خواحوی ،قم ،بزدار ،ااطبیة ااثااثة.
 .20صدراادین زرازی ،متمد بن ابراهزم ،1383 ،رح َصاول ااکاافی ،تصاتزح متماد
خواحوی ،تهران ،پژوهشفاه علوم انسانی و مطاایات فرهنفی ،چ دوم.
 .21صدراادین زرازی ،متمد بن ابراهزم1410 ،ه ،ااتکمة اامتیاازة فای اَلسافار اایقلزاة
اَلربیة ،بزروت ،دار إدزاء ااتراث اایربی ،ااطبیة اارابیة.
 .22صدراادین زرازی ،متمدبن ابراهزم ،دکمة اامتیاازه فی االسافاراایقلزة االربیاه ،قام،
مکتبه اامصطفوی1368 ،ش.
 .23ابن بابویه ،متمد بن علی ،عزون َخبار اارها علزه ااسالم ،نشر حهاان  -تهاران ،دااپ:
اول1378 ،ه
 .24صدوه ،متمد بن علی1398( ،ه) ،ااتودزد ،تتقزق :ها م دسازنی ،قام ،نشار حامیاه
مدرسزن ،اول
 .25طباطبایی ،متمددسزن ،اامززان ،بزروت ،مؤسسة االعلمی المطوبیات 1403 ،ه.

انسان کامل وجه اهلل 171 /

 .26طبرسی ،فضل بن دسن ،ترحمه تفسزر مجم اابزان ،ترحمه و تصتزح ها ام رساوای،
تهران ،نشر فراهانی ،بی تا.
 .27فنارى ،مساادین متمد دمزه ،)2010( ،مصاباح اَلناس بازن اامیقاول و اامشاهود،
متقق و مصتح :عاصم ابراهزم ااکزااي ،بزروت ،نشر دار ااکتب اایلمزه ،اول
 .28قمی ،زخ عباس ،مفاتزح ااجنان ،1382 ،قم ،فاطمه اازهرا
 .29قزصاری ،داوود ،ارح فصااوص ااتکام ،تتقزاق ساازدحالل ااادین آ اتزانی ،تهااران،
انتشارات علمی فرهنفی1375 ،ش.
 .30کلزني ،متمدبن ییقوب (1407ه) ،ااکافي ،چ دهارم ،تهران ،دارااکتب االسالمزه.
 .31مجلساای ،متماادباقر ،بتاااراالنوار ،چ سااوم 1403 ،ه  .ه ،دارادزاااء ااتااراث اایرباای،
بزروت.

فصلنامه علمی
پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی

سال یازدهم ـ شماره  42ـ تابستان 1400

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research
11 th Year/ No: 42/ Summer 2021

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  200ـ 173

اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی
منور صدرائی

1

سید محسن ساجدی راد

2

سمیرا رستمی

3

چکیده

عرفان اسالمی بیگمان ،نشان دهندهی هویت فرهنگی ،اجتمـاعی ،ملـی و دینـی یـک
کشور است که به آ ار شاعران زیبایی میبخشـد و بـهعنـوان یـک میـراث ادبـی ارزشـمند،
آیندگان از آن بهره میبرند ،.مقالهی حاضر بـه بررسـی اصـطالحات وتعبیـرات عرفـانی در
دیـوان فرصــت الدولــه شـیرازی اختصــاص دارد .روش پــژوهش در ایـن مقالــه بــهصــورت
توص ـیفی ـ تحلیل ـی م ـیباشــد .هــدف از ای ـن مقالــه نشــان دادن ش ـیوهی اســتفاده فرصــت
ازاصطالحات و تعبیرات عرفانی است .نتاید این پژوهش نشان میدهد کـه فرصـت هماننـد
بعضی از شاعران پیش از خود به کلمات بار معنـایی تـازهای داده اسـت .ماننـد بحـر عشـق،
دیوار عشق ،کمند عشق و خیال عشق .فرصت از شاعران عارفی است که در اشـعار خـود از
اصطالحات میخانهای بهوفور استفاده میکند و به ترکیبات قابلتوجهی دسـت مـییابـد کـه
یکی از این اصطالحات رند میباشد که با استفاده از آن به ترکیبـاتی ماننـد :رنـد خرابـاتی،
رند خرقه سوز ،رند قدح خواره ،رندان بینا و رند پابرجا دست مییابد.
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طرح مسأله

بسیاری از شاعران در دیوان خود از تعبیرات و اصـطالحات عرفـانی کـه باعـث غنـی
شدن زبان فارسی شده است بهره مـی برنـد کـه ایـن اصـطالحات برگرفتـه از احساسـات و
نگرش آنهاست که با چیدمان و ترکیبـات خـاص واژههـا روح تـازهای بـه شـعر و ادبیـات
می بخشند .یکی از این شاعران بزرس فرصـت الدولـه از شـاعران و عارفـان خطـهی فـارس
میباشد که در اشعار خود از تعبیرات و اصطالحات عرفـانی بـهوفـور اسـتفاده مـیکنـد کـه
می تواند به فراوانی تعابیر فرهنـگ اصـطالحات وتعبیـرات عرفـانی بیفزایـد .فرصـت الدولـه
شیرازی از شاعران شاخص قرن سیزدهم است که در پویایی مسلک عرفان مم ر بوده اسـت
و بخش بزرگی از اشعار وی حاوی اصطالحات و ترکیبات و تعابیری اسـت کـه در ادبیـات
دوره ی بازگشت کاربرد داشته است .فرصت ،حضرت علی (ع) را پیر مغان خود می داند و
مطیع فرمان او بودن برایش افتخار است و عشق او را ازلی می دانـد بـا مریـدی او نیـازی بـه
بهشت وقیامت ندارد چون می تواند انـوار غیبـی وبـاده ی معرفـت را در وجـود او مشـاهده
کند.
در بررسی های انجام شده بر روی پژوهش های گرشته این طور نتیجه گیری شد کـه
پژوهش های بسـیاری در مبحـث اصـطالحات عرفـانی در اشـعار انجـام شـده اسـت ،ماننـد
اصـطالحات عرفــانی مصــیبت نامــه عطــار ،اصــطالحات عرفــانی در دیــوان فــیض کاشــانی،
اصطالحات عرفانی در دیوان امام خمینی و غیره .لیکن با ایـن کـه اصـطالحات عرفـانی بـه
وفور در اشعار فرصت الدوله شیرازی یافت می شود ،تا کنـون بـه بررسـی ایـن موضـوع در
اشعار او پرداخته نشده است .امید است با انجام این پژوهش قـدمی هرچنـد کوچـک بـرای
جبران این خأل در ادبیات عرفانی برداشته شود.
روش این مقاله بهصورت توصیفی ـ تحلیلی است کـه نگارنـده بـا اسـتفاده از فرهنـگ
تعبیرات و اصطالحات عرفانی جعفر سجادی ،کلماتی را که بار عرفانی داشته بیـرون آورده
و طبق حروف الفبا تنظیم نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
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سؤاالت پژوهش
این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش های زیر است:
 -1فرصت در دیوان خود از چه اصطالحات و تعبیرات عرفانی استفاده کرده است؟
 -2آیا فرصت در به کارگیری اصطالحات و تعبیرات عرفانی نسبت به شاعـــران قبـل
از خود،
نوآوری داشته یا فقط از آنان پیروی کرده است؟
پیشینهی پژوهش
بهبهانی ( ،)1376درمقالهی «اصطالحات عرفانی مصیبت نامه عطار» ،به بررسی تعدادی
از مصطلحات صوفیه که شیخ عطار در مقدمه مصیبتنامه خود آورده میپردازد.
گوهری ( ،)1381در کتا «فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی» ،با ذکر نمونه به بررسـی
معانی و تعبیرات عرفانی پرداخته است.
کیخــا فرزانــه وهمکــاران ( ،)1390در پایــاننامــهی «اصــطالحات عرفــانی ،اشــارات
وتلمیحات در دیوان فیض کاشانی» ،اشارات ،وتلمیحات دیوان فیض کاشانی را بیـان کـرده
است.
گلیزاده و فرهیزاده ( ،)1390در پایان نامهی «فرهنگ اصطالحات عرفانی اسـرارنامه
والهی نامه» ،لغات و اصـطالحات عرفـانی اسـرارنامه والهـی نامـه عطـار نیشـابوری را شـرح
میدهد.
مرادی وهمکاران ( ،)1391در مقاله ی «شرح توضیحات اصطالح عرفانی دیوان قاسـم
انوار» ،تأ یر جهان بینی عرفان نظری این شاعر از ابن عربـی بـه خصـوص وحـدت الوجـود را
توضیح داده است.
یزدانفر ( ،)1391در مقالهی «بررسی اصطالحات عرفانی مشتر
و مناق

العارفین» ،به بررسی تعدادی از اصطالحات عرفانی مشتر

در حـدیق الحقیقـه
حدیق الحقیقـه سـنایی

و مناق العارفین افالکی میپردازد.
میـرو همکــاران ( ،)1392در پایــاننامــهی «بررسـی اشــارات ،تعبیــرات و اصــطالحات
عرفانی آ ار امیر حسن سجزی» ،توانمنـدی شـاعر را در اصـول شـاعری ،اشـارات قرآنـی و
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تعبیرات عرفانی و سایر جنبههای عرفانی را بیان میکنند.
اویسی کهخا ( ،)1393در پایان نامهی «بررسی اصطالحات عرفـانی در غزلیـات طالـ
آملی» ،به بررسی و شرح واژگان عرفـانیغزلیـات شـاعر در سـهگـروه مقامـات ،حـاالت و
مصطلحات عرفانی پرداخته است.
خرسندیپور ( ،)1393در پایان نامهی «بررسی اصطالحات عرفانی دیوان امـام خمینـی
ره» ،پس از بیان جهان بینی و تفکر عارفانه ایشان ،اصالحات عرفانی ا ر را مورد بررسی قرار
داده است.
غابی ( ،)1395در مقالهی «نگاهی به اصطالحات صوفی و عرفانی و زبـان رمـزی» ،بـه
در

و فهم شاعران بزرگی مانند سنایی ،عطار ،موالنا ،عراقی ،وحافظ میپردازد.
راضینیا و آقازاده( ،)1396در مقالهی «بررسی و تدوین برخی از اصطالحات عرفـانی

در دیوان اوحدالدین کرمانی» ،به شرح اصطالحات عرفانی دیـوان ایـن شـاعر پرداختـه انـد.
آن ها در این پژوهش برای هر اصطالح عرفانی ،پس از معنی لغوی ،با ذکر نمونـه شـعری از
اوحدالدین کرمانی ،معنی عرفانی آن را شرح دادهاند.
خاوری و همکاران ( ،)1398در مقالهی «کاربرد اصطالحات عرفـانی در غزلیـات ابـن
حسام خوسفی» ،به روش تحلیـل محتـوایی برخـی از الفـاظ و اصـطالحات عرفـانی را بیـان
میکنند.
سلمانپور  ،)1398(،در مقالهی «شرح برخی از اصطالحات عرفـانی اسـرارنامه عطـار
آغازین با الف ،» ،به بررسی برخی از اصـطالحات آغـازین بـا الـف و مـیپـردازد کـه
سعی بر رمزگشایی این اصطالحات شده است.
باتوجه به اینکـه فرصـت از شـاعران دورهی بازگشـت اسـت تعبیـرات و اصـطالحات
عرفانی در اشعارش بسیار دیده می شـود و ایـن ویژگـی دیـوان او را بسـیار ارزشـمند کـرده
اســت ،پژوهشــگران کمتــر بــه او و اشــعارش توجــه کــردهانــد؛ بنــابراین ،بــرای جبــران ایــن
کاستیها ،پژوهش حاضر انجام شده است.
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چارچوب نظری
انسان از دیرباز به دنبال ارزشهای مادی و معنوی است که به صورتهـای گونـاگون
در درونش متبلور میشود .گاه با عشق ورزیدن و گاه با دیـنداری ،هنـر ،دانـش و حکمـت
نمایان میشود .از آن جا که این نیازها از سرشت درونی انسان سرچشـمه مـیگیـرد نقطـهی
آغازین نداشته و از دیرباز با انسان همراه بوده است .تصوف از دیگر نیازهای درونـی انسـان
است که با جریانهای تاریخی جنگها و سیاسـتهـا آمیختـه شـده اسـت و انسـانهـا را بـه
عکسالعمل و پاسخگویی آنها واداشته است.
انسان با الگو گرفتن از پیامبران و امامان و ریاضت و گوشهگیری و جنگ بـا دشـمنان
و مبــارزه بــا امیــال و هــوسهــای درونــی و شــهوتهــای زودگــرر ،دوری از دنیــاطلبی و
دنیاپرستی ،با التراذهای دنیوی مبارزه میکند و متعالی میشود ،از آن جاسـت کـه تصـوف
شکل میگیرد.
نخست از میان تارکان دنیا و راهبان دیرنشین و ریاضت کش که تازیان آن ها را نسا
و زهاد می گفتند ،برخاسته است .به این معنی که ترسایان عراق و جزیره در سواحل دجله و
فرات ،به دسته های بسیار منقسم می شدند و در اواخر دوره ساسانی و صدر اسالم ،برخـی از
این فرق ،تر

دنیا کرده ،در صومعه ها و دیرها ،ش

و روز به ریاضت مشـغول بودنـد و از

جمله ریاضت هایشان این بود که لباس پشمین زبر و درشت می پوشیدند تصوف کـه تنشـان
را بخورد و آزار بدهد و به این خشونت ها عادت کنند و مردهاشان را «صوفی» و زن هایشان
را «صوفیه» میگفتند (نفیسی.)33 :1371 ،
گاه شاعران عارف اهل سـلو

پـس از طـی منـازل و مقامـات در تزکیـهی نفـس بـه

یافتههای شهودی دست مییابند و تجربیات عرفانی خود را با کالمی بسـیار زیبـا و دلنشـین
بیان میکنند .آن چه در معنی شعرهای ادبی بسیار حائز اهمیت است آن اسـت کـه خواننـده
مفهوم اصطالحات و تعبیرات عرفانی را بفهمد و بتواند بین کلماتی کـه بـار معنـایی عرفـانی
دارند ارتبا برقرار کند تا به معنی موردنظر دست یابد.
در شعرهای عرفانی ،نمیتوان بدون توجه به بافت و فرم شعر و همچنین هـمنشـینی بـا
دیگر کلمات در ابیات ،بار فرهنگی و مفهوم هر لغت را بیان کرد .حتی اگر شاعر کـامالً در
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به کار بردن الفاظ ،اصطالحات عرفانی ،رعایت نماد و رمز ،آن کلمه را مدنظر گرفته باشـد
( .پاینده.)176 :1390 ،
زبان و شعر عرفانی بهویژه غزلیات عرفانی ایرانی را بایـد از شـاهکارهای بـارز ادبیـات
جهــان و نمونــهای از تفکــر و نگــرش و جلــوهای از روح و روان انســان و ایرانیــان دانســت
...عرفان برآمده از ناخودآگاه بشر است و امروزه نه تنها مردود ندانستهاند بلکـه بـا تکیـه بـر
دانش علوم جدید انسانی نگرشی ویژه بـر ایـن مکتـ

و تفکـر انسـان دارنـد ( ...رحیمیـان،

.)80 :1391
صوفی در مراحل سیر و سلو

گاه خرقه میپوشد و گاه خرقه میسوزاند گاه دسـت

در دست مراد میدهد و تسلیم او میشود و راهی صومعه و مسجد و میخانه و  ...میگـردد،
گاه می وحدت و عشق مینوشد و سرمست میشود و به وجـد مـیآیـد و متحیـر در دنیـای
درونی خویش غرق میگردد و جر صحرای ملکوتی و دنیای عارفانه مـیگـردد و چـون
حال خریدار سرِ دار میشود .آری ،اینچنین است خداگونه شدن .پس همهی حجـا هـا
را کنار می زند و آن چه از دیدارهای ملکوتی در قلـبش محبـوس گشـته در قلمـش نمایـان
میشود و آرام میگیرد و بدینسان گنجینهای گرانبها از تعـابیر یـا اصـطالحات عرفـانی از
خود باقی میگرارد.
بحث و بررسی
نگارنده بعد از بررسی دیوان فرصت مهمترین اصطالحات عرفانی را استخرا کـرده
و به بررسی آن میپردازد.
-1معانی لغوی تعبیرات یا اصطالحات عرفانی ،در دیوان فرصت الدوله
 -1-1پیر

«پیر دوستی حق را گویند وقتی که طل

به جدو تمـام بـود از آن جهـت کـه مسـتحق

دوستی است»(سجادی.)113 :1350 ،فرصت در قسمتی از مسمطات خود ادبیات عرفـانی را
در مورد پیر به او زیبایی سخن میرساند .چنان که روح تازهای بـه مخاطـ

مـیبخشـد و

غرق زیبایی کالم میشود که در این ابیات مرید با اطاعت و پیروی از مراد بندگی و التها
عشق درونی و اهل طل

بودن خود را به ا بات میرساند .پیر بـه او بـادهی عشـق و معرفـت
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می نوشاند و با نوشیدن آن مسـت و مـدهوش مـیشـود و عقـل و ادرا
میدهد و سخنی شیرین از عالم غی

خـود را از دسـت

به گوش او میرسد که بـه وصـال معشـوق رسـیدهای

چون به هوش می آید تمام اسرار نهانی بر او آشکار میشود و به شهود میرسد ،با فنا شـدن
در معشوق تسلیم بیقید و شر او شود و سخن او از وجود مطلـق حـق اسـت تـا آنجـا کـه
مانند منصوراناالحق میگوید.
بنــــدگی دیــــد چو آن پیـر و طریـق ادبـم

ز آتــش عشــق بدانســت کــــه در تــا و تــبم

کردم آن باده ی نوشین به ارادت چون نوش

رفــتم از دســت و شــدم مســت وفتــادممــدهوش

چون به هوش آمدم از مستی و گشتم هشیار

شـــــدعیان هــــرچه مــرا بــود نهــــانی ز اســرار

از حقیقت ،سخنــی نیک محقق گــــویـــم

تــــا به جــــایی برسـانم کـه انـــا الحـق گـویم

همچو منصور شوم کاشف اســـرار نهـــان
(همان)337 :
شاعر ،پیر خرد را همانند طفلی میداند که الفبای عشق را از عارف عاشق مـیآمـوزد.
در این بیت ،فرصت بسیار رندانه ،عشق را در مقابل خرد قرار مـیدهـد و عـارف عاشـقی را
که در بدو مراحل سیر و سلو

است ،به شیخیکه یک عمر زندگی خود را درگیـر علـوم

عقلی کرده است برتری میدهد.
گرچه در مکت

عشقیم همـه ابجـدخوان

شیخ را پیـــر خـرد ،طفـل ره مکتـ

ماسـت

(همان)145 :
پیر ،در اشعار فرصت با ترکیباتی مانند پیر خرابات ،پیر مغان ،مرشد پیر و پیر میخانـه و
...آمده است.
 -1-1-1پیر خرابات

«کامالن و راهنمایان را گوینـد» (سـجادی .)113: 1350 ،خرابـات وجـود انسـان را از
آ ار تعین خرا می کند و با در هم ریختن کوه تعین مجازی در حقیقت باطن را آبـاد مـی
کند .هر مقامی را که در آن سالک از شرا محبت و تجلیات الهی از خود بی خود شـده و
خرا می گردد خرابات می نامند و کسی را که به سر حد اعالی این مقام می رسـد را پیـر
خرابات گویند .فرصت پیر خرابات را مراد و راهنمای خود در طـی سـلو

مـیدانـد و تـا
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زندگی میکند خود را مطیع وفرمانبر او میداند و در خدمت اوست.
فرصتا ،پیر خـــرابـــات دلیـل ره ماسـت

گر بود عمر به جان خـدمت ایـن پیـــرکنیم
(فرصت شیرازی)193 :

 -2-1-1پیر مرشد

شاعر ،در جایی دیگر پیر را مرشد و راهنمـای روز قیامـت مـیدانـد کـه در حـال نالـه
کردن و زاری است از او سمال میکند ای کسی که راهنمای آیین طریقت هستی و در سیر
بهیقین رسیدهای در چه حالی؟ پیر در جوا به او میگوید :ای که از اسرار نهـان

و سلو

بیخبری ،ناله و زاری من مانند شـیپوری اسـت کـه در روز قیامـت ،توسـط اسـرافیل دمیـده
میشود و از روز رستاخیز خبر میدهد.
همچنین می توان اینطـور اسـتنبا کـرد کـه پیـر مرشـد بـه چنـان درجـه ای از سـیر و
رسیده است که نشانه های آخرالزمان را می شناسد و از دیدن این نشانه ها نالـه سـر

سلو

می دهد .لرا ناله و نفیر پیر مرشد نشان از آخرالزمان و روز رستاخیز می باشد.
یــــــاد دارم کــــــه یکـــی مرشـــد پیـــر

مــــیدمیــــدی همــــه دم ،دم بـــــه نفیــــر

گفتــــــم ای پیـــــــر طـــــریقت آیــــین

ای شــــــــده پــــــــی ســـــپر راه یقـــــین

ایــن چــه ذکــر اســت کــه داری اظهــار

گفــــت :ای بــــیخبــــر از ایــــن اســـــــرار

بـــــاشد ایـــن آیتـــی از نفحـــهی صـــور

خبـــــــری مــــیدهــــد از یـــــوم نشــــور
(همان)398 :

 -3 -1-1پیر مغان

«تصویر پیر مغان ،ترکیبی است از پیر طریقت و پیر میفـروش و عـالوه بـر آن دو نـام
پیر ،پیر
میکده ،پیر میخانه و پیر خرابات و به یـک تعبیـر پیـر گلرنـگ ،پیـر پیمانـه کـش ،پیـر
دردکش ،شیخ ما هم نامیده شده است» (خرمشاهی .)98 :پیر مغان وجودی نادیده و نایافتنی
است که گویی فراتر از این جهان خاکی است و پیروان او از او ارشاد و تعلـیم مـی گیرنـد.
در بیت زیر می خوانیم که پیر مغان پیروان خود را بـه میکـده کـه نمـاد خلـوص و دوری از
ریا ،دورویی و تزویر است ،فرامی خواند و چیزی را باالتر از خلوص و یکرنگی نمـی بینـد.
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فرصت ،نیز مانندحافظ ،مطیـع پیـر مغـان گشـته و از آن چـه در تعلیمـات عرفـانی ،مشـاهده
میکنیم فرمان میبرد.
شدم به میکده ،ساکن به حکم پیر مغـان

کــه مــن مطــیعم و فرمــان پیــر هســت مطــاع
(فرصت شیرازی)181 :1333 ،

پیر مغان ،از نظر فرصت انسان کاملی است که مراحل سلو

را طـی کـرده اسـت .او

همانند شاعران قبل از خود ،پیر مغان را مرشد و راهنمای خود میداند و از زهـد وریـا بیـزار
است و دلخوشی از زاهدان ندارد و به کمـک پیـر لبـاس خودنمـایی را از تـن در آورده و
تسلیم بیچون چرای او میشود حتی اگر فرمان دهد در میکده ساکن میشود و جام شرا
مینوشد و سرانجام پیر مغان به او پیمانهی شرا معرفت و عشق را مینوشاند و اهل تصـفیه
و دل میشود.
زهد بفروش و بخر جامی ،به کوی میفروشان
و ز کف پیر مغان ،بستان سبک رطل گرانی
(همان )226 :
سر نهی ،گر چون سبو بــــر در گــه پیـــر مغــــان
هم چو خم صاح

دل آئی چون قدح روشن روانی
(همان)225 :

فرصت ،درجایی دیگر پیرمغان را راهنما و پیر عشق میداند و خوشحال و سـر خـوش
است و انتظار روزی را می کشد که غم ایام فراق از معشوق سپری شود و از پیرو مراد خـود
بادهی معرفت و عشق بنوشد و به وصال معبود برسد و از غم فراق رها شود.
ای خوش آن روزی که در دیر مغان از پیـر عشق
جام وحدت گیرم و آسوده از هــر غم شوم
(همان)194 :
-4 -1 -1پیر میخانه

«پیر میخانه مرشد و راهنماست که قط
دست تقدیر ،عنانم سـوی میخـــانه ،کشـید

عالم است» (سجادی.)114 :1350 ،
پیـــــر میخانــه ،یکـــــی نعــرهی مستــــانه کشــید

(فرصت شیرازی)337 :1333 ،
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 -2حقیقت و طریقت
«حقیقت ،عبارت است از مشاهده تعریف حـق تعـالی و مشـرف بـه صـفات ونعـوت و
عظمت
جالل او» (گوهرین ،246 :4 ،1368 ،به نقل از حیات القلو حاشـیه قـوت القلـو ،
.)276
شاعر معتقد است سالکی که در راه حقیقت جان خود را فدا کند ،حقیقـت را دریافتـه
است .فرصت در بیت زیر به داستان منصور حال اشاره می کند که با گفتن جمله أنا الحـق
(به فارسی :من حقیقتم) به دار آویخته شد و در راه حقیقت جان خود را فدا کرد.
ایـــن سخـــــن را حقیقـــت آن دانـــــد

کــــــه شــــــود در ره حقیقــــت خــــا
(فرصت شیرازی)348 :1333 ،

در ابیات زیر می خوانیم که سالک بـرای جسـتن حقیقـت بـه هـر کـار و طریقـی
دست می یازد اما حقیقت در وجود انسان است و انسـان بـرای شـناخت خداونـد بایـد ابتـدا
خود را بشناسد و خداشناسی از خودشناسی شروع می شود.
بـــــــر در دیـــــــر ،دلبـــــــری دیــــدم

ایستـــــــــاده چــــــــو لعبتــــــان طـــــراز

گشــت بــر روی مــن چــو گــل خنــدان

کــــــــرد مـــــــانند غنچــــه لــ ـ را بــــاز

گفــت کــــای بـــیقــرار عاشــق مســت

ای کـــــــه جــــویی حقیقتــــی ز مجـــــاز
(همان )347 :

فرصت در بیت زیر این موضوع را بیان مـی دارد کـه کسـی کـه بـه دنبـال طریقـت و
حقیقت است نباید به هر کسی اقتدا کند و فقط باید پیرو سالک و عارفی باشـد کـه بـه سـر
حد اعالی طریقت و حقیقت رسیده باشد ،زیرا در هر صدفی در و مروارید وجـود نـدارد و
از هر چو خشکی نمی توان انتظار مر داشت.
طریقت گر که میجویی حقیقت گر که میخواهی
بجو از سالک کامل بخواه از عارف دانا
(همان)241 :
این مــرات

همه انوار جمال است و جـالل

در حقیقت همهیک نور بــه نقص است و کمال

(همان)339 :
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«از طریقت سیر خاص مراد است که مخصوص سالکان راه حق است مانند تر

دنیـا

و دوام ذکــر ،توجــه بــه مبــدأ ،انــزوا ،دوام طهــارت ،وضــو و صــدق و اخــالص وغیــره»
(سجادی.)317 :1350،
از مــدرسه ســـالکی کـــه مانــــد محـروم

بــــــر وی نشــــــود راه طـــــــریقت معلــــــوم

(فرصت شیرازی)448 :1333 ،
ازنظرفرصت انسانی که می خواهد به سیر و سلو

عرفانی بپردازد بایـد بـه بـاالترین

درجات علمی نیز دست پیدا کند .به سخنی دیگر پیش نیاز رسیدن به درجات بـاالی سـیر و
سلو

عرفانی ،کس

علم است و بدون علم هیپ حقیقتی بر انسان روشن نمی شود.

 - 3رضا
«رضا ،عبارت از رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است و مقام رضا بعـد
از مقام توکـل اسـت»(سـجادی«.)231 :1350 ،رضـا خـرو ارضـای نفـس و بـاز آمـدن در
رضای حق است» (همان ،به نقل از کشاف.)597 :
شاعر ،به خاطر عهد و پیمانی که از روز ازل با معشوق بسته حاضـر بـه رضـای غیـر او
نیست و همه مرارتها را قبول مشیت الهی ،در روز ازل میداند و به جان میخرد ،امـا اگـر
رضای خدا نامرادی او از معشوق باشـد بـه هـیپ عنـوان نمـیپـریرد و در نهایـت نظـری بـه
حضرت علی (ع) و جانشینان او دارد و معتقد است که پیروان آنان بادهی معرفت و رضـا را
خواهند نوشید و حاصل رضای به حق را عشق و فنا میداند.
حسن عهدت ،نگرارد که گــرارم پس از ایــن
ســـر تسلیم و رضــا بـــر خط یاری دگــــر
(فرصت شیرازی)171 :1333 ،
وگر رضـای تـو در نـامرادی دل ماسـت

مــــراد از تــــــونخواهیم مــــا بـــههـیپ نمـط

(همان)179 :
راه ایــــن عشق ،بـــــه اقلـیم فنــــاست

الزماو همـــــــــه تسلیـــــــم و رضــــــاست
(همان)369 :
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 -4رند
«رند کیست؟ آن که به هیپ چیز سر فرود نمیآورد ،از هیپ چیز نمیترسد و زیر ایـن
چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پریرد آزاد است(».زرینکـو  .)41 :1375،رنـد شخصـیتی
است به ظاهر متنـاقض و در بـاطن متعـادل .اهـل هـیپ افـرا و تفریطـی نیسـت .بزرگتـرین
هدفش سبکبار گرشتن از گررگاه هستی است .از نظر فرصت رند قلبش آیینهی وجود حق
است و غیر از او هیپ نمیبیند عاشقی است که از روز ازل از بادهی معرفـت نفخـت روحـی
حق ،رند خراباتی و سرمست شده است و در بیتی دیگرمیگوید :چه زاهد و چه رند باشـیم
مشتاق دیدار معشوق و فارغ از عالم تعلقاتیم.
عــــاشقــــانیم و رنــــدو بــــاده پرسـت

همــــــه از بــــــــادهی ازل ،ســـــــــــرمست
(همان)349 :

ما گر که رند و مستیم یا پارسا و زاهـد

کس را به ما چه کار است ما را چه کار با کـس؟

(همان)174 :
 -1-4رندان بینا

در نظر فرصت رند اهل ریا و تزویر نیست .همیشه و در همه حال حق بین است و حـق
می گوید چه در راحتی یا ناراحتی و چه در خوشی یا ناخوشی .به دیگر سخن نـان بـه نـرخ
روز نمی خورد و همیشه حق می گوید .شاعر ،تحسین میکند رنـدانی را کـه بـه بصـیرت و
شهود رسیدهاند و با خلوص نیت در ظاهر و
باطن ،دیدهی حقبین دارند وجزاو ،دل به یاری نمیدهند.
خوشا رندان بینا را که باشد دیدهی حقبین
نمیبیند غیر از حق چه در سرا ،چه در ضرا
(همان )244 :
 -2 -4رند پا برجا

شاعر در قسمتی از مسـمطات ،خـود را رنـد عاشـقپیشـهای مـیدانـد کـه سرچشـمهی
کماالت است عابد و صوفی و زاهد و مفتی را به مریدی خـود مـیخوانـد و خرقـهی ریـا و
خودبینی صوفی را با آتش عشق میسوزاند؛ و تا قیامت در مسلک خویش پا برجـا و عاشـق
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می ماند .به دیگر سخن ،می توان اینطور استنبا کرد که فرصت ،رند را به خـاطر یکرنگـی
و عدم ریا و تزویر ،از صوفی و مفتی و عابد و زاهد باالتر می داند و معتقـد اسـت کـه بایـد
همه آن ها دنباله رو و مرید رند باشند.
صـوفی برو صوفی برو کاین خرقه ،در سوزانمت مفتی ببـین مفتـی ببـین چـون دانـش
اندوزانمت
عــــابد بهل عــــابد بهل ،تــا دل بر افروزانمت
زاهـد بیا زاهد بیـا ،تــــا زهــــد اموزانمت
هـــم عابدم هــــم زاهدم هم رند پـابرجاستم
(همان)342 :
 -3-4رند خرقه سوز

فرصت ،همانند شاعران پیش از خود رند را مقابل زاهد میداند و معتقد اسـت زاهـد،
حق ندارد بر رندی که خرقهی زهد وریا را بـه آتـش کشـیده خـرده بگیـرد؛ زیـرا او عاشـق
دلباختهای است که همهی زندگیش را به پای معشوق ریخته و در حال تزکیهی نفس اسـت
و تن به خرقهپوشی ریاکارانه نمیدهد.
بر رند خـرقه ســـوز ،مــالمت چــــرا کنـد

زاهد؟ کز آتشی همه عمــــرش قبـــا نسـوخت

(همان)150 :
 - 4 -4رند قدح خواره

فرصت ،ابراز میدارد خوشا به حال رندان قدح خوارهای که سبوی معرفت و عشـق را
از عارفان خمخانهی میکدهی حق خریدارند.
خــــرم روان رند قدح خواره ی کــه او

در پـــای خم ،بـه میکـده همچـون سـبوفتاد
(همان)156 :

 -5-4رند و خراباتی

گاهی رند را خراباتی و دلـدادهی رسـوایی مـیدانـد کـه قصـد پنهـانکـاری نـدارد و
پردهدری میکند و قضاوت دیگران بـرایش بـیمعناسـت و قلـبش فقـط در تسـخیر عشـق و
معرفت است.
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مـــا رنــد و خرابــاتی و دیوانــه و مســتیم

پوشــیده چــه گــوییم ،همینــیم کــــه هســتیم
(همان) 196 :

 -5زاهد
زاهد شخصیتی است که در مقابل رند قرار می گیـرد و بـه ظـاهر خـود را از آلـودگی
های دنیوی به صورت مرتاضانه و سخت گیری های نابجا پا

کرده و به خاطر ایـن پـاکی

دچار کبر و غرور گشته .زاهد خود را از لرت ها و خوشی های زندگی دور مـی کنـد و در
عقاید خشـک و باطـل خـویش حـرص مـی ورزد .او عـالمی اسـت کـه انسـان را از عفـو و
بخشش الهی نومید می سازد.
در بیت زیر ،زاهد که فقط ظاهر اعمال را می بیند ،عبادات عاشقانه فرصت را کفر می
داند و به باطن عمل و عبادات فرصت توجهی ندارد .ولی فرصت حاضر نیست که دسـت از
عشق بتان زیباروبردارد .او خود را مسلمان واقعی می داند و اعتقـاد دارد کـه اگـر دسـت از
این عشق بردارد و فقط به ظاهر اعمال عبادی بپردازد نامسلمان است.
زاهد از عشق بتان گر چــه کند تکفیـرم

نامسلمــــانم اگــــر گــوش بـــه تکفیــر کــنم
(فرصت شیرازی)193 :1333 ،

در بیتی دیگر ،مورد مالمت زاهد ،قرار گرفته است و اعتقاد دارد که محـرا عبـادی،
ارزانی زاهد است و او به طاق ابروی معشوق نظر دارد .فرصت در این بیت به زیبـایی ظـاهر
و باطن شریعت را در مقابل هم قرار داده اسـت .او محـرا را نمـاد ظـاهر شـریعت و طـاق
ابروی معشوق را نماد باطن و اصل شریعت می داند.
محرا عبادت باد ،زاهد ،به تـو ارزانـی

تــا قبلــهی مــا باشــد طــــاق خــــم آن ابــرو
(همان) 216 :

شــاعر ،در ترکی ـ بنــد هشــتم در نصــایح ســودمند و انــدرزهای دلپســند از انســانهــا
میخواهد که دلبستهی عالم مادی نباشند خود را از عشق مجازی دور کنند و از هـمنشـینی
با دونان پرهیز نمایند و با انسانهای مکار و حیلهگر تعامل نداشته باشند زیرا آنها اهـل علـم
و عمل نیستند و به دین آسی

میرسانند و هرروز ،چهره عو

میکنند گـاهی حکیمنـد و

عارف و گاهی صوفی و زاهد شهر که در این ابیات معنی و مقصود ،تنبه و آگاهی انسانهـا

اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی 187 /

در معرفت و خودشناسی است که انسان ملکوتی و فارغ از عالم مادی است.
گـــــــوهر پــــــاکی و از عـــالم پـــا

چنــــد روزی شــــده آلــــوده بــــه خــــا

بســتهی عشــق مجـــــازی ،تـــــا کــی

هـــم چـــو طفـــالن ســـوی بـــازی تـــا کـــی

بــا کــم از خــود منشــین یــــار مبــاش

یــــــــار هــــــر ،عــــــامی بــــازار ،مبــــاش

کــار ایشــان ،همــه مکــر اســت و حیــل

بــــــــیخبــــر جملــــه ،زعلـــــم وز عمــــل

گــــه حکیمنــد و گهــی عــارف دهــر

گــــــه صـــــوفی و گهـــی زاهـــــــد شـــهر
(همان)367 :

شاعر معتقداست ،که صفا و صمیمیت و دوستی را از پیر دیـر بیـاموز؛ زیـرا از زاهـدی
که برای خودنمایی و کس

شهرت و رقابت با دیگـران و طلـ

محـرا و منبـر ،مـدام در

حال نزاع و کشمکش است چگونه میتوان دوستی را آموخت؟
زپیــــر دیــر بیـاموز صـلح کـه زاهـد را

همیشه بر سـر محـرا

و منبــر اسـت نــزاع
(همان )181 :

فرصت ،افسوس می خورد بر زاهدی که عمری را سپری کرده و هنوز از شرا عشق
و معرفت و جمال معشوق چیزی در

نکرده و با خشک مقدسی همه چیز را بر خود حرام

کرده است.
شر می ،با ل

شیرین تو ماراسـت حـالل

بیخبر زاهد از این ذوق کـه در مشـر ماسـت

(همان )145 :
او ،تنها جـایی کـه زاهـد بـودن را جـایز مـیدانـد در قصـیدهای اسـت کـه در وصـف
مظفرالدین شاه سروده ،زاهد را مقابل فاسق آورده است .در حالی که محاسن اخالقـی او را
تمجید میکنـد در بیتـی زیرکانـه بـه نصـیحت او مـیپـردازد ،کـه اگـر مـیخـواهی در امـر
حکومتداری ،محبو خلق باشی ،باید تقوا و پرهیز گاری را پیشهی خود قرار دهی ،زیـرا
با فساد و تر

دستورات خداوند نمیتوان در امور سیاست داری موفق شد.

اال تــا کــه محبــو خلــق اســت زاهــد

اال تـــا کـــه مـــردود دهـــر اســـت فاســـق
(همان )293 :
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 -6ساغر
«مراد از ساغر دل عارف است که آن را خمخانه میکده میگوینـد» (سـجادی:1350 ،
.)252
فرصت ،هماننـد دیگـر شـاعران قبـل از خـود سـاغر را چیـزی کـه در آن انـوار غیبـی
مشاهده شود و سکرو شوق هممعنی کرده است فرصت در این بیت بـه شـرا ازلـی کـه از
بادهی معرفت الهی در عالم ملکوت نوشیده است نظر دارد و معتقداست کـه مسـتی آن مـی
تا زمانی که زندگی میکند با اوست.
زان می وصلی که دوشم داد جانان ،یک دو ساغر
گر از این پس زنده مانم ،هرچه هستم ،مست هستم
(همان)205 :
«نام افالطون در اشعار فارسی ،بسیار به کار رفته است و گاه او را با دیـوژن خـم نشـین
اشتباه کرده وخم نشین خواندهاند»(دهخدا ،ذیل واژهی افالطون).فرصت هم در اشعار خـود
به اشتباه یا سهواً ،از افالطون بـه جـای دیـوژن ،کـه فیلسـوف بـوده اسـت و بـرای تشـویق و
اشاعهی ساده زیستی در خم زندگی میکرده استفاده کرده است؛ و عقیده دارد ،کسـی کـه
میخواهد به انوار غیبی برسد ،باید همانند افالطون ،خـم نشـینی کنـد تـا از خـوا جهالـت
بیدار شود و از خم حکمت ساغر معرفت بنوشد.
شنیدهایکهفــالطون خم نشین زیــن پیش

کشیـــده از خـــم حکمت هـزارها سـاغر
(فرصت شیرازی)276 :1333 ،

شاعر غزل  104را در مورد حضرت علی (ع) سروده اسـت؛ کـه او را پیـر مغـان خـود
می داند خا

در گه او بودن بـرایش سـرافرازی و سـربلندی مـیآفرینـد وجـود او بـرایش

همانند بهشت و کو ری است که او را از بهشت بینیاز میکند ،و خرسند اسـت کـه از ازل،
خداوند مهر او را بر دلش قرار داده است و بندهی درگاه او بودن را برای خودآبرو میدانـد
و از روز قیامت غمی ندارد چون حضرت علی(ع) را شفیع و یاور خود میداند و در نهایـت
نیازی به می بهشت ،ندارد چون معتقد است که حضرت علی(ع) ،سـاغر معرفتـی اسـت کـه
میتوان انوار غیبی را در وجود او مشاهده کرد.
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می بهشت چه حاجت مرا که بادهی وصل

زخـــم عشـق ننـــــوشیده ســـاغری دارم
(همان )197 :

 -7شوق
«شوق میل مفر است و در اصطالح عرفان بیآرام شدن در طل  ،بعد از یـافتن
او و فقدان او به شر آن که اگر بیابد ساکن شود و عشق هم چنان باقی باشد .خالصه مـراد
از شوق همان داعیهی لقای محبو است» (طاهر خانی و همکاران.)44:1379،
در عرفان شوق در غیبت معشوق پدید می آید و در حضور او بایـد از بـین بـرود.
ولی در بیت زیر هنگامی که فرصت به وصال معشوق می رسـد و هنـوز آن شـوق و اشـتیاق
در او وجود دارد و آ دیده اش روان است ،نشان از این موضوع دارد کـه جمـال معشـوق
بی کران است و ظرفیت عاشق محدود .همچنین عاشق خوف از زوال وصال معشوق دارد.
زفر شوق وصالش من آن چنان شده گریان

که آ دیــده گرفت از کنـــار تا به میــــانم

(فرصت شیرازی)200 :1333 ،
 -8طلب
«طل

به معنی خواستن وجستن است ،و دراصـطالح صـوفیه درد وکششـی اسـت کـه

سالک مبتدی را به جستجویحقیقت وا میدارد وان از مراحل ابتـدایی سیروسـلو

اسـت»

(نوربخش.)9 :2 ،1366 ،
صوفیان بر این باورند که مقام طل  ،هدیه ای است از جان

خداونـد و بـدین جهـت

نمی تواند خودخواسته باشد .خداوند هر کسی را کـه بخواهـد بـه سـوی خـود مـی خوانـد.
همان طور که هیپ کس نمی توانـد معشـوق را برگزینـد ،ایـن معشـوق اسـت کـه عاشـق را
انتخا می کند .بیت زیر نیز اشاره به همین موضوع دارد .معشوق که همان خداونـد اسـت،
عاشق که ما انسان ها هستیم را به سوی خویش می خواند و طل
همــه عشــاق جهــان در طلــ

معشــوقانــد

می کند.

طرفه معشوق مرا بین ،که طلـ

کـار مـن اسـت

(فرصت شیرازی)150 :1333 ،
شاعر ،گـاه در حالـت جربـه و شـور همـهی عاشـقان را در جسـتجوی طلـ

معشـوق

مییابد و خود خستهجانی است که از عشق و طل  ،در مسجد و خرابات سرگشته و حیـران
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است و سالکی است که عشق به هر چیز ،جز حق را در وجـود خـود مـیسـوزاند و هـر چـه
مانع رسیدن به معبود است از سر راه برمیدارد به تمام شهوات و نفسیات نه میگوید جز یار
نمیبیند و بدون وصال معشوق قرار و آرامش ندارد جان میدهد تا جانانی طلـ کنـد و بـه
مراد برسد و تمام سختیهای این وادی را به جان میخرد و هیپ نمـیبینـد آن چـه مـیبینـد
عشق است و معرفـت ،و معتقـد اسـت کـه حاصـل وادی معرفـت ،جـز رسـیدن بـه معبـود و
محبو نیست و زمانی که در معبود فنا شود عاشق و معشوق یکی میشود.
فرصت خسته دل ،از کوی تو خیزد هیهـات

که به خا

درت ،از روی طل

بنشسـته اسـت

(همان)152 :
بـــه طل

کاری او گه به خرابات شـدم

گه به مسـجد پـی طاعـات ،بـه اوقـات شـدم

(همان)209 :
بیـــــا بگــرر ز تن جــانی طلـ

کـــن

بــــــده جــــــان را و جــــانانی طلــ

کــن

(همان)337 :
 -9عشق
«عشق ،افرا در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حق ،میافتـد و جـز حـق
را میسوزاند» (نوربخش  .(2:25 ،1366فرصت ،همچـون شـاعران قبـل از خـود عشـق را
افرا محبت میداند و معتقد است کـه عشـق :کسـ کردنـی و ذاتـی مـیباشـد کـه عشـق
فطری ،ازلی و از سرشت انسان است ولی عشقی که کس

کردنی است برای لرت بـردن و

شهوانی است.
اســت و بــه فطــرت باشــد

عشــــق ،افـــــرا محبـت بـــــــــاشد

وان بــه کســ

میـــــــل فطـــــــری بــه طبیعـت باشـد

کسبــــــــی از مــــــــایهی لــــــرت باشــــد
(فرصت شیرازی)368 :1333 ،

او جاننثار عشقمعشوق است ،ناز او را با دلو جان مـیخـرد و جـز ایـن حرفـی بـرای
گفتن ندارد.
نـــاز کن ،نــازنگارا که دهم جان بـــه نثـار

زان که در عشق ،جز این نیست ،شعار مـن وتـو

(همان)215 :
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 - 1 -9آتش عشق

در بیتی دیگر از معشوق خود گله دارد و میگوید :با این که میدانستی هـیپکـس از
آتش عشق
تو مانند ما نسوخت اما باز هم بر ما رحم نکردی .بـراین بـیتـوجهی معشـوق افسـوس
میخورد.
با آن که کس از آتش عشقت چو ما نسوخت

بــر ما دلت نسوخت ،نـــدانم چرا نسـوخت؟

(همان)150 :
 -2 - 9بحر عشق

فرصت معتقد است ،دریای عشق بی کرانـه اسـت و کسـی کـه در دریـای عشـق غـرق
گردید هرگز به ساحل نجات نمیرسد.
فرصتا،در بحر عشقدوست،چونگشتی غریـق

دست وپا ،بی جا مزن اندیشـهی سـاحل مکـن

(همان )210 :
 –3– 9خیال عشق

فــــاش گـــــویم خیــــــال عشـقش را

بــــــا خـــــــود آوردمـــــــی ز روز الســـت
(همان)350 :

خیال عشق معشوق را ،ازلی میداند.
-4 -9دیوار عشق

عشق را دیوار محکمی میداند که با تکیه بر آن ،از دنیا و آخرت دست میکشد.
دست فشان بر جهان،پای بزن بر دو کون

داری ،اگر همچو من پشت بـه دیـوار عشـق
(همان )183 :

 -5- 9عقل و عشق

عشق را مقابل عقل میداند و معتقد است که باید از عقل رها شد تا به عشـق رسـید؛ و
در حالی که عشق را شر عقل نمیداند ،نظر به بیعقلی عاشق دارد و کسـی کـه در کمنـد
عشق نباشد را دیوانه می داند .فرصت بسیار خفی و غیرملمـوس ،بـه دیـوانگی عاشـق اشـاره
دارد.
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پند زفرصت شنو ،رسته شو از بنـد عقـل

خــویش تــن آزاد کــن ،بــاش گرفتــار عشــق
(همان)184 :

در کمند عشق بودن ،گرچه شر عقل نیست

گر من از این بنـد پـا بیـرون نهـم دیوانـهام
(همان)206 :

 -6-9کمند عشق

در جای دیگر کمند عشق معشوق ،او را اسیر کرده و نمیتواند از آن نجات یابد.
کمنــد عشــق بتــی بســته پــای فرصــت را

کزین کمنـد نگـردد بـه هـیپ روی خـالص
(همان)178 :

در غزلیبسیار زیبا با احساسات مخاط  ،بازیمیکند و مخاطـ

را بـه شـور و نشـا

وامیدارد و همچنان که از آرایهیتکرار و تضاد ،استفادهمیکند با هنرمندیخاصی به خلـق
مضامینی زیبا میپردازد
و قل

مخاط

را تسخیر میکند و او را به او معنویـت مـیبـرد و عاشـق را محـرم -

اسرارالهی میداند.
فغـــــــان از راه عشـــق و عــــالم عشـــق

مبـــــــادا کــــس ببینــــد محکـــــم عشــــق

ســر بایـــد نمـــودن

هــــر آن کـــس پـــا نهـــد در عـــالم عشـــق

قدم هر جـا گـرارد عشـق ،شـر اسـت

نمـــــــودن ،جــــان نثــــار مقــــدم عشــــق

دلــــــم ،بیگـــــــانه شـــد از آشنـــــایان

شــــــدم تـــــــا آشنـــــا و محــــرم عشــــق

ســخن بـــــا همــدمی یــک دم نگفــتم

چــــو گشـــتم هـــم زبـــان وهـــم دم عشـــق

غــزال مشــک مــــویم رفــت وبگراشــت

مــــــرا آخـــر بــــه چنـــگ ضـــیغم عشـــق

دلــم در عشــق چــون پــا بســت غــم شــد

کنـــون دانـــی چـــه ســـازم بـــا غـــم عشـــق

نخســتین ،تــــــر

(همان)360 :
 -10وحدت در کثرت ،کثرت در وحدت
«یعنی یکتایی ،یکی بودن و مراد از وحدت حقیقی وجود حق است و وحـدت وجـود
اشیاء عبارت از تجلی حق به صورت اشیاء و کثرت مرات

امور اعتباریاند و از غای

فیض رحمانی تعینات الوانی نمودی دارند»(سجادی.)482 :1362،

تجرد
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از کثرت در وحدت در پـرده ،سـخن گفتـیم

افشــاند بــه رخ زلــف و گفتــا ،کــه موجــه گــو

(فرصت شیرازی)216 :1333 ،
فرصت با آوردن تمثیلی در مصرع دوم بیـت ،وحـدت در کثـرت را معنـا مـیبخشـد.
چهرهی پنهان معشوق در زیر موهای پریشان او زیبایی نهان اوست که آنها حجـابی ،بـرای
ظهور رخ محبو اند ،که با کنار رفتن آن رخ نمایان میشود هم چنان کـه جهـان هسـتی از
یک سو نمودی از وجود حق است و شهود را ممکن میسازد و به گونـهای ،حجـابی بـرای
حق است که باید آنها را کنار زد تا چهرهی محبو و حق جلـوه گـری کنـد وحـدت در
کثرت ،یا کثرت در وحدت ،را تجلی حق میداند مخالفان این دیدگاه را مورد انتقـاد قـرار
میدهد ،و تفکر آنان را خیالی باطل و موهوم میداند.
در نقطــهی وحــدت ،ســر تســلیم نهــادیم

در دایــــرهی کثــــرت ،موهــــوم پرســــتیم
(همان)196 :
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نتیجهگیری
در این مقاله با بررسی تعبیرات عرفانی دریافتیم که فرصت به سبک دورهی بازگشـت
شعر گفته است .او مانند شاعران بزرس قبل از خود ،از اصـطالحات عرفـانی از قبیـل :مـی،
ساغر ،پیر میخانه ،عشق و  ...را در اشـعار خـود بـه کـار مـیبـرد .اصـطالحات میخانـهای در
دیوانش بهوفور دیده میشود .او بـه ترکیبـاتی از رنـد خرقـهپـوش ،رنـد پابرجـا ،رنـد قـدح
خواره ،رندان بینا و رند خراباتی دست مییابد .این تعبیرات و اصطالحات عرفانی روح تازه
ای به ادبیات عرفانی می بخشد و از آن جا که عالم درون عارفـان بـرای تمـام افـراد کشـف
شدنی نیست ،عموم افراد می توانند با تأمل در این اشعار که جلوه ای از نهفته های قلبی ایـن
شاعران عارف است ،شناختی همراه با لرت معنوی کس

کنند.

او شاعر عشق و سرگشتگی است و عشق را ازلی می دانـد .پیوسـته در طلـ

معشـوق

است و معتقد است تمام مقاماتی که سالک عارف میپیماید برای رسیدن بـه پرتـو جمـال و
جالل حق است .ولی در جایی دیگر معشـوق کـه همـان خداونـد اسـت را در طلـ عاشـق
(بندگان) می بیند که آن ها را به سوی خـو د فـرا مـی خوانـد و چقـدر ایـن تنـاقض زیبـا بـه
تصویر کشیده شده است.
به نظر می رسد به عالم شهود رسیده باشد چون در قسمتی از مسمطات خود در دیـدار
با پیر ،تجربهی عرفانی خود را در او زیبایی سخن بیان میکند .زیرا این شیوه بیان ،زیبـایی
کالم و سخنی که به بر روح مخاط

تا یر می گرارد و با خود همراه می سازد تنها از کسی

بر می آید که به این درجه از سیر و سلو
او مانند سایر صاح

رسیده باشد و عالم شهود را در

کرده باشد.

سبکهای قبل از خود نتوانسـته اسـت جـز مسـلک متقـدمان در

عرفان به خالقیت و نوآوری دست زند امـا توانسـته اسـت در همـان مضـامین قبلـی بـا ذوق
خداداد خود نوآوری کرده و با تکرار مضامین نقـش خـود را بـر صـفحهی ادبیـات فارسـی
مانــدگار ســازد .در جــدول شــماره  1بســامد اصــطالحات و تعبیــرات عرفــانی در دیــوان
فرصتالدوله شیرازی آوردهایم ،این اطالعات بهطور خالصـه نتـاید ایـن پـژوهش را نشـان
میدهد.
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جدول : 1بسامد اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی

اصطالحات یا تعبیر عرفانی در
دیوان

بسامد

فرصت الدوله شیرازی

عشق

160

پیر

57

ساغر

37

طل

34

زاهد

17

رضا

12

رند

8

حقیقت

15

شوق

15

طریقت

8

وحدت در کثرت ،کثرت در وحدت

3

ترکیبات ساخته شده از
اصطالحات یا تعبیرات عرفانی

بسامد

آتش عشق

6

بحر عشق

2

دیوار عشق

2

عقل و عشق

2

کمند عشق

2

خیال عشق

1

پیر مغان

7

پیر خرابات

1

پیر مرشد

1

پیر میخانه

1

رند قدح خواره

2

رندان بینا

1

رند پابرجا

1

رند خرقه سوز

1

رند و خراباتی

1
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 .25نوربخش ،جواد ،)1366( ،اصطالحات تصوف ،تهران ،خانقاه.
 .26یزدانفر ،ساره ،)1391( ،بررسی اصـطالحات مشـتر

در حدیقـه الحقیقـه سـنایی و مناقـ

العارفین افالکی ،عرفانیات در اد و عرفان ،دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد همـدان (ادبسـتان)،
دوره  ،3شماره  ،11از صفحه  168تا .189
Sources
27. Holy Qorᾱn Tr. by . ElᾱhῙ QomŝeῙ.
28. Barzegar xᾱleqῙ, Mohammad Rezᾱ, (2003/1382SH). ŝᾱx-enabᾱt.
Tehrᾱn. Zavvᾱr.
29. Dehxodᾱ, AlῙAkbar, (1998/1377SH). loqat nᾱm-e dehxodᾱ.
second edition. Tehrᾱn.

1400  تابستان، شماره چهل و دوم، سال یازدهم، فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی/198

30. Forsat-ōl dōle ŝirᾱzῙ, Mohammad Hossein Ibn Jafar,
(1954/1333SH). DῙvᾱn-e forsat-ol dōle. Ed. By ZarrῙn qalam Tehrᾱn
CῙrus.
31. GoharῙn, sādeq, (1380/2001SH), the description of Tasavof
idioms, First edition, Tehrān, Zavār.
32. GolĪzāde, pravĪn and somayeh, farahĪzadeh(2011/1390SH),
pāyānnāme estelāhāt_e erfanĪ asrārnāme va elāhĪnāme, The ministry
of science, research and technology, čamrān University, literature and
humanities college .
33. Key Xa, Farzāneh, Ahmadrezā et al, (2011/1390SH), estelāhāt-e
erfānĪ, ešārāt va talmĪhāt dar divān_e feyz_e kašānĪ, The ministry of
culture and science, literature university of Sistān and Balūčestān.
34. MĪr, Mohammad et al,(2013,1392SH), pāyānnāme barasĪ _e
ešārāt tabĪrāt va estelāhāt erfānĪ_e āsāre amir hosein sajazĪ dehlavĪ,
The ministry of science, research and technology, Persian language
and literature College of Zābol .
35. MorādῙ, Masūme et al, (1391,2012 SH), šarhe tozῙhāt-e estelahāterfānῙ divān Qasem -e anvār. Alāme tābatabāeῙ University, part-time
education paradῙse.
36. MoῙn, Mohammad, (2001/1380SH), one-volume. farhang-e fᾱrsῙ,
Tehrᾱn. Sorᾱyeŝ.
37. MūsavĪ BehbahānĪ, AlĪ, (1376/1998 SH), estelāhāt-e erfānĪ
mosĪbat nāme attār, number 34, Tehrān University, Ašenā publication.
38. NafῙsῙ, SaῙd, (1376/1637SH). čeŝmehᾱye tasavof dar Ῑrᾱn.
volume 8. Tehrᾱn. FūrūqῙ.
39. Nūrbaxŝ, Javᾱd, (1987/ 1366SH). estelᾱhᾱt-e tasavof. Tehrᾱn.
xᾱneqᾱh .
40. OveisῙ Kahxᾱ, MehdῙ, (2014 / 1393SH). BarasῙye estelᾱhᾱte
erfᾱnῙ dar qazalῙyᾱte-e Tᾱleb ᾹmolῙ. M M.A Thesis. University of
SῙstᾱn and Balūčestᾱn.
41. PūrnᾱmdᾱrῙᾱn. TaqῙ. (2004/1383SH). Ramz -oDᾱstᾱnhᾱie RamzῙ
dar adab-epᾱrsῙ. fifth volume. Tehrᾱn. FarhangῙ.
42. Pᾱyandeh, Hossein, (2011/1390SH). Goftemᾱn -e-EnteqᾱdῙ
Volume II. Tehrᾱn. NῙlūfar.
43. qābĪ, D, RahĪm ,(1997/1376SH), NegāhĪ be estelāhāt _e soofĪ va
erfānĪ va zabān _e RamzĪ, The third International Congress of
religious culture and thought, Tehrān, the number of pages 12 .
44. RahῙmῙᾱn, SaῙd, (2012/1391SH). mabᾱnῙye erfᾱn-e nazarῙ .
Volume 5. Tehrᾱn. Samt.

199 / اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی

45. RᾱzῙ NῙᾱ, Jafar and Fᾱtemeh Ᾱqᾱzᾱdeh,. (2017 / 1396SH).
BarasῙ va tadvῙn-e barXῙ az estelᾱhᾱt-e erfᾱnῙ dar dῙvᾱn-e Ohad-alDῙn-e KermᾱnῙ. Bahᾱrestᾱn-e SoXan, Q 14. Sh 37. (Autumn). Pp. 87106.
46. SajjᾱdῙ, Jafar, (1971/ 1350SH). Farhang-eloqat-e estelᾱhᾱt-e
erfᾱnῙ. Tehrᾱn. TahūrῙ.
47. Salmānpūr, Mohsen Asadolāh,(2018, 1398SH), šarhe barXĪ az
estelāhāt _e erfānĪ asrārnāme attār, start with (a,b), humanities the
third year, pages 1-20, Afaq journal, humanities.
48. TᾱherῙ, Abdullᾱh et al, (2000/1379SH). vᾱjegᾱn-e adabῙ and
erfᾱnῙ. fourth edition. Tehrᾱn.Mavaraye dānesh.
49. XāvarĪ, Ferešteh & et al, (1398/2019SH), kārbord_e estelāhāt-e
erfānĪ dar qazalĪāt_e ibn hesām XūsefĪ, Persian language and
literature group, IslāmĪc Azād University of Zāhedān, Zāhedān, Irān,
era 15, number 60, p 294-387.
50. xorram ŝᾱhῙ, BahᾱoddῙn, (1999/1378SH). two-volume.Hᾱfez
nᾱme. 10th edition. Tehrᾱn. ElmῙ-farhangῙ.
51. xorsandῙpūr, HamῙdeh, (2014 / 1393SH). BarasῙye estelᾱhᾱte
erfᾱnῙ-e dῙvᾱn-e Imᾱm xomeinῙ. M.A Thesis. Ῑslᾱmic Ᾱzᾱd
University of Sabzevᾱr Branch
52. Yazdānfar,Sāreh(2012,1391SH), BarasĪ_e estelahat_e moštarākt
dar hadiqat-ol haqĪqat SanāĪ va monāqeb_ol ārefĪn AflākĪ, erfānĪāt
dar adab va erfān, third period, IslāmĪc Azād University, Hamedān
branch, number 11, 168-189 .
53. ZarrῙn kūb,Abdolhosein(1978/ 1357SH). dar jostojūye tasavof.
First edition. Tehrᾱn. AmῙr kabῙr.

فصلنامه علمی
پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research

سال یازدهم ـ شماره  42ـ تابستان 1400

11 th Year/ No: 42/ Summer 2021

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  224ـ 201

نگاه انتقادی بر مبانی نگرهتفکیک
(با محوریت شیخمجتبیقزوینی)
علی قدردان قراملکی

1

چکیده

نگرهتفکیک دارای مبانی ،اصول و قواعد مختلفی است که با تکیـه بـر آنهـا بـه تبیـین
آراء و دیدگاههای خود میپردازد .در این نوشتار تالش شـده تـا مبـانی ایـن نگـره تبیـین و
مورد ارزیابی قرار گیرند .هدف از انجام این تحقیق ،نشان دادن ضعف و سسـتی مبـانی ایـن
نگره است .ضعف مبانی یک نگره ،منشأ تردید در اصل اعتبار آن نگره میشود .نگارنده بـا
تحقیق کتابخانهای در آ ار تفکیکیان به ویژه آقامجتبیقزوینی ،مبـانی آنـان را اصـطیاد و در
قال

مبانی «معرفتشناختی و روششناختی» و «هستیشناختی» تحلیل کرده است .نویسـنده

پس از تبیین این مبانی ،به ارزیابی انتقادی آنـان مـیپـردازد .از آنجـا کـه از سـویی یکـی از
شرایط اساسی برای اطالق «مکت » بر یک رویکرد و نگرش ،وجود مبانی صحیح و مـتقن
است و از دیگر سو تفکیک فاقد این شر است؛ باید گفت تفکیک یـک نگـرش و نگـره
فکری و نه یک مکت

است و اطالق مکت

به آن مَجاز میباشد.
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طرح مسأله
تفکیک که مأخوذ از «فکّ» به معنای جدا کـردن اسـت ،بـرای نخسـتین بـار از سـوی
محمد رضا حکیمی بر نگره فکری که موسس آن میرزا مهدی اصـفهانی بـود ،اطـالق شـد.
حکیمی مدعی است که این اصـطالح را از اسـتادش آقـامجتبـیقزوینـی فـرا گرفتـه اسـت،
ازاینرو میتوان آقامجتبیقزوینی را نام گرار این نگره دانست .مقصود از تفکیک ،جـدایی
روشهای بشـری از روشهـای وحیـانی در تفسـیر دیـن اسـت( .حکیمـی :1383 ،ص  44و
 )161-160با مطالعه تاریخ تفکیک ،روشن میشود که این نگره ادوار مختلفی را پشت سـر
گراشته است که در تحلیلی به سـه دوره تقسـیم شـده اسـت( .خسـروپناه :1391 ،ص -110
)144
دوره نخست ،دوره مخالفت با عقل و علوم بشری است .موسس نگرهتفکیـک ،میـرزا
مهدی اصفهانی به شدت مخالف با عقل و برهان و الهیـات عقلـی بـود و عقـل بشـری را در
مقابل وحی قرار میداد .دوره دوم ،دورهای است که در آن با عقل بشـری در صـورتی کـه
حکم به عدم تأویل متون دینی ندهد ،مخالفت نمیشود .آقامجتبیقزوینی آغازگر این دوره
بوده و پس از وی حسنعلی مروارید و میرزا جواد تهرانی ادامه دهنده این دوره بودنـد .دوره
سوم ،دورهای است که در آن نه تنها مخالفت با عقل بشری نشـده؛ بلکـه فـی الجملـه مـورد
تأیید قرار گرفته است .سید جعفر سیدان آغازگر این دوره میباشد.
پیشینه تحقیق
پیرامون تفکیک و تفکیکشناسی تحقیقات مختلف و گسـتردهای در قالـ

کتـا و

مقاله انجام شده است؛ لیکن در خصوص موضوع ایـن مقالـه یعنـی نگـاه انتقـادی بـر مبـانی
نگرهتفکیک با محوریت شیخمجتبیقزوینی ،هیپ تحقیقی انجام نشده است.
بیشتر تحقیقات و به ویژه کتا ها بـه صـورت کلـی بـه نقـد و بررسـی نگـرهتفکیـک
پرداخته اند .برای نمونه ،محمدرضا ارشادینیا در کتا «نقد و بررسـی نظریـه تفکیـک» بـه
بررسی آراء و دیـدگاههـای نگـرهتفکیـک پرداختـه اسـت .محمدحسـن وکیلـی در کتـا
«مکت تفکیک تاریخ و نقد» افزون بر نقد برخی آراء تفکیکیان به مبانی روششناختی آنـان
نیز اشاره کرده است؛ لیکن به دیگر مبانی نظیر معرفتشناسی وهستیشناسی نپرداخته اسـت.
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کتا «صرا مستقیم» دیگر ا ر محمدحسن وکیلـی اسـت کـه بـه مبـانی نگـرهتفکیـک بـر
اساس تقریر سیدجعفر سیدان اختصاص دارد؛ لیکن با مطالعه آن روشن میشـود کـه افـزون
بر همپوشانی مطال

آن با کتا پیشین ،بار دیگر به مبانی معرفـتشناسـی و هسـتیشناسـی

اشاره ای نشده است .سیدمحمد موسوی نیز در کتا «آئـین و اندیشـه» بـه بررسـی مبـانی و
دیدگاههای نگرهتفکیک پرداخته است .در این کتا مبانی و آراء از یکدیگر جدا نشدهاند
و همگی در یک بستر مطرح شدهاند.
در مقاالت پیشینه پربارتری وجود داشته و به ویـژه آنکـه آراء و مبـانی تفکیکیـان بـه
صورت جزئی مورد تحقیق قرار گرفته است .برای نمونه ،پیرامون فلسفه ستیزی ایـن مکتـ
مقالهای با عنوان «فلسفة فلسفه ستیزی مکت تفکیک» نوشـته نگارنـده؛ دربـاره نحـوة وجـود
نفس مقالهای با نام «مادیت نفس در نگرهتفکیکی ،بررسی و نقد» به قلم حمیدرضا شـاکرین
نگاشته شده است .پیرامون مبانی این نگره نیـز مقـاالتی منتشـر شـده اسـت .برخـی از آنهـا
عبارتند از :بررسی انتقادی روششناسـی مکتـ تفکیـک بـه قلـم حسـن عبـدی؛ نقـد مبـانی
مکت تفکیک از منظر عالمه طباطبایی به قلم عزیزاهلل افشار کرمانی.
از آنجا که نقد مبانی نگره تفکیک از اهمیت واالیی برخوردار است ،ضروری است تا
این کار به صورت تطبیقی با دوره دوم تفکیک که آقامجتبـیقزوینـی آغـازگر آن اسـت و
اکنون قرائت اصلی تفکیکیان محسو میشود ،انجام شـود .چنـین کـاری تـا کنـون انجـام
نشده و در این تحقیق برای نخستین بار مبانی نگرهتفکیک با محوریت آقامجتبیقزوینـی بـه
صورت انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد.
نوآوریهای نوشتار حاضر
با توجه به مطال

یاد شده میتوان نوآوریهای این نوشتار را به شرح زیر دانست.

 .1اصطیاد مبانی از آ ار تفکیکیان :با مراجعه به آ ار تفکیکیان مشاهده شد که آنان بـه
صورت نظام مند و مستقل بر مبانی خود اشـاره نکـردهانـد ،ازایـنرو مبـانی پـیشرو حاصـل
اصطیاد نگارنده از آ ار آنان و به ویژه آقامجتبیقزوینی است.
 .2محوریت آقامجتبیقزوینی :برای نخستین بار در این تحقیق مبـانی معرفـت شـناختی
نگرهتفکیک با محوریت آقامجتبیقزوینی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
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 .3مراجعه به نسخههای خطی آقا مجتبیقزوینی :از آقامجتبیقزوینی فقط کتـا «بیـان
الفرقان» منتشر شده که محققان برای دسترسی به آ ار ایشان به این کتا مراجعه مـیکننـد.
نگارنده افزون بر کتا یاد شده ،به دو ا ر خطی ایشان با نامهـای «رسـالهای در نقـد اصـول
یازدهگانه مالصدرا» و «رسالهای در معرفة النفس» مراجعه کرده است.
 . 4نقدهای نو :نگارنده در تـالش اسـت تـا در ایـن تحقیـق از نقـدهایی پیشـینیان بهـره
نگرفته و با تأمالت خود به نقد مبانی نگرهتفکیک بپردازد ،بنابراین به نظر میرسد برخـی از
نقدها برای نخستین بار در این تحقیق ارائه میشوند .البته شاید این اشـکاالت از بـا تـوارد
افکار از سوی دیگر محققان مطـرح شـده باشـد؛ لـیکن نگارنـده آنهـا را از جـایی اقتبـاس
نکرده است.
هر مکت
مکت

علمی و فکری دارای مبانی نظـری مختلفـی اسـت کـه اصـول و قواعـد آن

بر آن مبانی استوار شده است .پیش از شـناخت و معرفـت هـر مکتـ

فکـری بایسـته

اســت تــا مبــانی آن نظــام فکــری مــورد مطالعــه و توجــه قــرار گیــرد ،چراکــه ایــن مبــانی و
آگاهیهای از پیش فر
پیروان هر مکت

شده ،به عنوان اصول موضوعه در اصول ،قواعد و مسـائل توسـط

فکری مورد پریرش قرار میگیرند.

تفکیک شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضروری است تـا بـرای شـناخت ایـن
نگره ،مبانی و پیش فر

های آن مورد مطالعه قرار گیرد .در این مقاله سعی شـده تـا مبـانی

نگرهتفکیک از منابع اصیل آنان و به ویژه آ ار آقامجتبیقزوینی اسـتخرا و مـورد ارزیـابی
قــرار گیــرد .ایشــان از معــارف تفکیکیــان و از شــاگردان میــرزا مهــدی اصــفهانی محســو
میشود؛ لیکن در مسائل علمی تفاوتهای بسیاری با استاد خـویش دارد .بـا مطالعـه آ ـار او
روشن میشود که وی اگرچه بر تفکیک و مبانی آن پایبند اسـت ،بـا ایـن وجـود در صـدد
تلطیف آن بوده و همین شیوه او سب

ایجاد ادوار مختلف در نگرهتفکیـک شـده اسـت .او

برخالف استاد خود ،اصل برهان و استدالل و همچنین مستقالت عقلی را پریرفتـه و از ادلـه
عقلی در دیدگاههای خویش بهره میبرد .دانش فلسفه را به صورت اجمالی و بـرای برخـی
افراد مفید دانسته و به انکار مطلق آن نمیپردازد( .خسروپناه :1391 ،ص )138-109
این مالیمتها و لطافتها سب

شد تا رهیافت او از تفکیک رویکرد غال

ایـن نگـره
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گردد .با این وجود آقامجتبیقزوینی ،مورد بیمهری تفکیـکپژوهـان قـرار گرفتـه و کمتـر
آراء و دیدگاههای وی ،مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است .با توجه بـه مجموعـه ایـن
نکات «آقامجتبیقزوینی» محور این تحقق قرار گرفت.
برای نقد و ارزیابی یـک نگـره ،رویکـرد و مکتـ

فکـری مـیتـوان یکایـک آراء و

دیدگاههای آن را تحلیل کرد و مورد ارزیابی قرار دارد .روش دیگر آن است که بـه مبـانی
آن رویکرد پرداخت تا روشـن شـود کـه آیـا دارای پایـه و مبـانی مسـتحکمی اسـت یـا بـر
پایه های سست استوار شده است؟ در این تحقیق تالش شـده تـا بـه صـورت دوم بـه تحلیـل
انتقــادی نگــرهتفکیــک پرداختــه شــود .هــدف ایــن مقالــه در مرحلــه نخســت نقــد مبــانی
نگره تفکیک است .با روشن شدن ضعف مبانی یـک نگـره ،سسـتی اصـل نگـره کـه دارای
مسائل متعددی است ،نیز روشن میشود ،چراکه این نگره و مسائل بـر مبـانی بـاطلی اسـتوار
شدهاند.
با تأمل و دقت در مبانی نگرهتفکیک ،روشن مـیشـود کـه ایـن مبـانی تـام نبـوده و از
اشکاالت فراوانی رند میبرد .از آنجا که از سویی «مکت » به معنای مدرسـه و محـل درس
آموزی است و در اصطالح به رویکرد و نگرشی اطالق میشود که دربـر دارنـده مـدعیات
جدید با مبانی و اهداف خاص و در عین حال منسجم باشد و از سویی دیگـر نگـرهتفکیـک
فاقد این ویژگیهاست -که در این تحقیق ضعف و بطالن مبانی آن روشن میشود -اطـالق
مکت

به تفکیـک ناصـحیح اسـت ،ازایـنرو در ایـن نوشـتار بـه جـای «مکتـ تفکیـک» از

اصطالح «نگرهتفکیک» استفاده میشود.
گفتنی است مبانی نگرهتفکیک بر موارد پیش رو منحصر نبوده و میتوان با فحص در
آ ار اصحا تفکیک مبانی دیگری را اصطیاد و مورد ارزیابی قرار داد .به دلیـل محـدودیت
حجم این تحقیق به برخی از این مبانی اشاره شده ،ازاینرو این دیگر محققـان مـیتواننـد از
زوایای مختلف به بررسی دیگر مبانی این نگره بپردازند.
 .1مبانی معرفتشناختی
معرفت و شناخت از مهمترین اوصاف انسان است که سب

میـز او از دیگـر جانـداران

شده است .دانشمندان در امکان ،ابزار ،منابع و چگونگی شناخت و تحصیل معرفـت ،دارای
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اتفاق نظر نبوده و راههای معرفتی متعددی را ارائه کردهاند ،ازاینرو ضروری است تـا پـیش
از ورود به تبیین دیدگاه هر مکت

یا رویکـرد فکـری ،راههـای کسـ

معرفـت و بـه دیگـر

سخن مبانی معرفتشناختی آن ،مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
برایناساس ،برای شناخت نگرهتفکیک بایسته است تا مبانی معرفتی ایـن نگـره تبیـین،
تحلیل و سپس مورد ارزیابی قرار گیرد .تفکیکیان با انحصار معرفت دینی در روش نقلـی از
یک سو و ارائه رهیافت ظاهرگرایی از روش نقلی از سوی دیگر ،تنها راه شناخت و معرفت
دینی را ظواهر متون دینی و به ویژه روایات انگاشتهاند.
روششناسی نیز یکی از مهمترین اموری است که پیش از ورود بـه یـک مسـأله ،بایـد
پیرامون آن مطالعه و تحقیق کـرد .هـر علـم و دانشـی دارای روش خاصـی اسـت کـه بـرای
دستیابی به هدف آن علم ،ضروری است از آن روش یا روشهـا بهـره گرفـت .در صـورت
عدم شناخت یا استفاده از روشهای ناصوا  ،دسترسی به محتوای آن علم ممکـن نخواهـد
بود .با توجه به ارتبا تنگاتنگ و نزدیک معرفتشناسـی و روششناسـی (بـه گونـهای کـه
روششناسی یکی از مسائل معرفتشناسی است )1.و اندما مباحث آن دو در یکـدیگر ،در
این تحقیق مبانی معرفتشناختی و روششناختی ذیل یک عنوان مطرح میشوند.
 .1.1نقل ،یگانه طریق معرفت دینی

در علوم مختلـف بـرای تحصـیل معرفـت و نیـل بـه مقصـود ،روشهـای گونـاگون و
متعددی به کار میرود .در دینپژوهی از سه روش «نقلـی»« ،عقلـی» و «شـهودی» مـیتـوان
بهره گرفت .اصحا تفکیک و آقامجتبیقزوینی یگانه طریق معرفت دینی را نقل دانستهانـد
و به تفکیک آن از دیگر روشها و اسبا معرفت مـیپردازنـد( .حکیمـی :1383 ،ص -55
 )56تفکیکیان باور دارند روشی در دینپژوهی مفید معرفت اسـت کـه از سـویی یقـینآور
بوده و از سوی دیگر در آن اختالفی وجود نداشته باشد .با توجه به انحصار این دو ویژگـی

 .1توضیح آنکه ،معرفتشناسی و شناختشناسی دانشی است که به مسائلی پیرامـون امکـان شـناخت ،ابـزار
معرفت ،منابع علـم ،روش تحصـیل معرفـت و  ...مـیپـردازد ،بنـابراین روششناسـی یکـی از مسـائل دانـش
معرفتشناسی است.
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در نقل و عقل فطری از یکسو و قلّت احکام عقل فطـری از سـوی دیگـر 1،آنـان تنهـا روش
معتبر را روش نقلی دانسته و آن را روش «وحی و نبوت» مینامند( .قزوینی :1393 ،ص )48
مطابق روش معرفتی وحی و نبوت ،شناخت با توجه و دقت در سخنان پیامبران حاصل
مــیشــود .انبیــاء از آن جهــت کــه دارای علــم الهــی بــوده و انســانهــای معصــومی هســتند،
سخنانشان یقینـی و از آن جهـت کـه احکـام فطـری و وجـدانی را -کـه مـورد اتفـاق تمـام
انسانهاست -تبیین و تبلیغ کرده و مردم را بر حقیقتی واحد دعوت میکننـد ،فاقـد هرگونـه
اختالفی هستند( .همان :ص  410و )462
تحلیل و بررسی

با تأمل در این مبنای اصحا تفکیک نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است.
أ .خلط میان شرع و نقل :خدا به عنوان خـالق ،مالـک و ر عـالم ،قـوانین تکـوینی و
تشریعی را برای عالم هستی و انسان وضع کـرده اسـت .انسـان پـس از تولـد ،فاقـد هرگونـه
علمی است 2.او به تدرید و از طرق متفاوت به قوانین الهی چه در بستر تکوین (مانند طـ ،
ریاضی ،نجوم و  )...و چه در بستر تشریع (عقاید ،احکام و اخـالق) علـم پیـدا مـیکنـد .در
تشریع همانند تکوین ،حقیقت و قوانینی وجود دارد که انسان به وسیله ابزاری به آنهـا علـم
پیدا خواهد کرد .به این حقیقت تشریعی «شریعت» و «دین» اطالق میشود که انسان باید بـه
وسیله ابزار و روشهایی آن را کشف کند( .جوادی آملی :1386 ،ص  194و )198
به نظر میرسد تفکیکیان میان حقیقتی که بایـد کشـف شـود (شـرع) و راه کشـف آن
حقیقت (نقل) خلط کردهاند .آنان برای اعتبار بخشی به نقل ،به ادلهای چـون «دعـوت انبیـاء
بر حقیقت واحد» تمسک کرده اند .این در حالی اسـت کـه ،متعلـق دعـوت انبیـاء (توحیـد،
نبوت و معاد) همان شرع است؛ ولی آنچه در ذهن انسان پس از شنیدن دعوت انبیاء حاصـل
میشود ،نقل است ،ازاینرو به سب

اختالف فهـم و برداشـت ،میـان دیـنپژوهـان اخـتالف

هست ،پس طرفداران نگره تفکیک دلیل حجیت شـرع را بـرای اعتبـار بخشـی نقـل بـه کـار
بردهاند.
 .1توضیح عقل فطری در صفحات پیشرو خواهد آمد.
 .2نحل (.78 :)16
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 .عدم انحصار روش معرفـت دینـی در سـیره انبیـاء :بـا مطالعـه تـاریخ انبیـاء روشـن
میشود که آنان مردم را بر یک حقیقت دعوت میکردند؛ امـا از روشهـای مختلفـی بهـره
میبردند .معجزه ،انرار ،تبشیر ،توجه به وجدان و فطرت ،برهان ،جدل و  ...از جمله راههـا و
روشهای مختلف انبیاء برای دعوت مردم بود .این حاکی از آن است که بـرخالف ادعـای
تفکیکیان ،میان دین و راه معرفت آن تفاوت است .دیـن ابـت و واحـد و روش نیـل بـه آن
متغیر و متعدد است.
 .فقدان دو خصیصه یاد شده در روش نقلـی :بـا مراجعـه بـه علـوم نقلـی ماننـد فقـه،
حدیث ،تفسیر و  ...اختالفات فراوانی در آنان مشـاهده مـیشـود .اخـتالف فقهـا در مسـائل
فقهی و اختالف مفسران در تفسیر آیات عیان بوده و نیازی بـه ذکـر نمونـه نـدارد ،بنـابراین
ادعای آقامجتبیقزوینی مبنی بر فقدان اختالف در روش نقلی ،مطابق واقع نیسـت .همچنـین
ایشان مدعی اسـت کـه ایـن روش دارای نتیجـه یقینـی اسـت ،درحـالی کـه بیشـتر روایـات
گزارش شده در کتا های روایی معتبر ،از حیث صدور خبر واحـد و نـه متـواتر و از حیـث
داللت ظاهر و نه نص هستند .روشن است که این دسته از روایات علیرقم اعتبار آنـان ،مفیـد
یقین نیستند.
د .اشکال نقضی :اگرچه پیروان نگرهتفکیک بر انحصار معرفـت دینـی در روش نقلـی
تأکید دارند؛ لیکن آنان از روشهای عقلی و شهودی نیز برای در

شریعت بهره میبرنـد.

برای نمونه ،آقامجتبیقزوینی در مسأله معادشناسی از روش شهودی (قزوینی ،بی تـا  :ص
 )141و در بســیاری از مســائل از جملــه جســمانیت نفــس از روش عقلــی (همــو :1393 ،ص
 )112اســتفاده کــرده اســت .حاصــل آنکــه ،معرفــت نقلــی و اعتبــار آن مــورد اتفــاق همــه
دینپژوهان است؛ لیکن نگاه انحصارگرایانه اصـحا تفکیـک و شـیخمجتبـیقزوینـی قابـل
پریرش نیست.
 .1.2رهیافت ظاهرگرایانه از نقل

تفکیکیان و آقامجتبیقزوینی پس از انحصار معرفت دینـی در روش نقلـی ،خـوانش و
رهیافت خاصی از این روش ارائه میدهند که پیشتر توسط اخباریون و ظاهرگرایـان مطـرح
شده بود .اصحا تفکیک توجه خاصی بر ظواهر متون دینی و به ویژه روایات داشته و آنان
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را در هر شرایطی (اگرچه در تعار

با ادله عقلی باشند ).مورد پریرش قرار میدهنـد .ایـن

مبنای معرفتشناختی در چند نکته و گام تبیین میشود.
أ .مقام صدور روایات :سخنان گوهربار پیـامبر اکـرم (ص) و اهـل بیـت (ع) بـه سـب
افاده یقین ،معتبر و حجتاند .آنان از یک سو دارای علم خـدایی و خطـا ناپـریر و از دیگـر
سو افرادی معصوم و راستگو هستند که امکان صدور کر از آنـان وجـود نـدارد( .همـان:
ص  778و  )970-969در صورتی که سخنان این بزرگواران با واسطه گزارش شوند ،انسان
در صدور سخن از معصوم تردید خواهد کرد ،ازاینرو خبر میتواند صادق یا کاذ باشـد.
برای یقین به صدور یک خبر از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهـار (ع) مباحـث مختلفـی نظیـر
تحلیل خبر به «قطعی الصدور و ظنی الصدور» و «خبر واحد و خبر متواتر» طرح شـده اسـت.
(شــهید ــانی1408 ،ق :ص 62؛ قمــی1378 ،ق :1 ،ص 421؛ عــاملی1418 ،ق :ص )187
اصحا تفکیک تمام اقسام روایـات را از نظـر صـدور معتبـر دانسـته و مـورد پـریرش قـرار
میدهند( .قزوینی :1393 ،ص  778و )997
 .مقام داللت روایات :پس از ا بات صدور روایت از معصـوم (ع) ،داللـت روایـات
که از آن به «فقه الحدیث» نیز یـاد مـیشـود (ابـن ادریـس1410 ،ق،
انی1414 ،ق،

 :2ص 187؛ محقـق

 :13ص  )152مورد مطالعه قرار گرفته که هدف آن ،کشف مراد معصـوم

(ع) است .مسأله ظهور روایات ،از مهمترین مبانی تمسک به روایات است که در فهـم مـراد
معصوم (ع) و داللت روایت تأ یر بسیاری دارد .اصحا تفکیک و آقامجتبیقزوینی –ماننـد
بیشتر دینپژوهان  -معتقدند ظواهر آیات و روایات معتبر هستند که سـب حصـول اطمینـان
به مقصود متکلم میشوند .آنان اعتبار ظـواهر را هـم رتبـه و هـم درجـه نصـوص مـیداننـد.
(قزوینی :1393 ،ص  47و )970-969
 .منع تأویل ظهورات :تفکیکیان و به خصوص شیخمجتبیقزوینی دسـت کشـیدن از
داللت ظواهر متون دینی به سب

تعار

با عقل فلسفی را جایز ندانسته و مدعیاند ،ظـواهر

مانند نصوص صریح در مقصود خدا و معصومان (ع) هستند ،ازایـنرو تأویـل آنهـا ممنـوع
است .با تدبر در قرآن روشن میشود که خدا در قرآن ،قصد اجمال و ابهامگـویی نداشـته و
قرآن را -که کتا هدایت است  -در راستای تبیین مراد خویش نازل کرده است.
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آقامجتبی قزوینی تأویل ظهورات را مخـالف حکـم عقـل ،فطـرت و ظلـم بـر صـاح
شریعت می داند و معتقد است تأویل کنندگان در حقیقت منکـر قـرآن هسـتند .در بـاور وی
جواز تأویل به منزله جهل و عجـز خـدا و معصـومان (ع) اسـت ،چراکـه آنـان توانـایی بیـان
مقصود خویش را نداشته و انسان با تأویل این وظیفه را عهدهدار میشود .همچنین تأویل در
حقیقت تفسیر به رأی است که بطالن آن روشن است( .همان :ص 48؛ حکیمی :1383 ،ص
)80-79
شیخمجتبی قزوینی افزون بر نقد نظری معتقـد اسـت جـواز تأویـل ،لـوازم بـاطلی نظیـر
ایجاد اختالفات فراوان در پی دارد ،چراکه افراد بسیاری با گـرایشهـای مختلـف ،آیـات و
روایات را تبیین و تفسیر میکنند .اگر هر یک با سـبک و قرائـت خـاص خـود ایـن کـار را
انجام دهند ،هر و مر و اختالف در فهـم آیـات و روایـات صـورت مـیگیـرد ،ازایـنرو
حکم به بطالن تأویل دادهاند( .قزوینی ،بی تا  :ص  136و )145
تحلیل و بررسی

دو گام نخست تبیین شده (صـدور و داللـت روایـات) مـورد اتفـاق و پـریرش عمـوم
دینپژوهان عقلی و نقلی است؛ (البته تبیین تفکیکیان دارای ابهاماتی اسـت کـه در ادامـه بـه
آنها اشاره می شود ).اما گام سوم (منع تأویل ظهورات) ناتمام بـوده و اصـحا تفکیـک بـا
تبیین ناصحیح از این مطل

و ارائه رهیافت ناصوا از آن ،موج

ایجاد شبهاتی شدهاند.

اصحا تفکیـک و آقـامجتبـیقزوینـی چنـان سـخن مـیگوینـد کـه گویـا فالسـفه و
متکلمان آیات و روایات را معتبر ندانسته و برای دینپژوهی فقط بـه عقـل و فلسـفه مراجعـه
می کنند .درحالی که طبق نظر حکمـا و متکلمـان عقلـی ،معرفـت دینـی در صـورتی محقـق
میشود که دینپژوه با کنار یکدیگر قرار دادن اسبا مختلف معرفتی در صـدد کسـ

آن

باشد .عقل و نقل عمده ابزار کشف واقع و دین هستند که علوم عقلی عهدهدار بُعد عقالنـی
و علوم نقلی عهدهدار بُعد نقلی آن هستند .پس از به نتیجه رسیدن هـر دو گـروه ،دیـنپـژوه
نتاید را کنار یکدیگر قرار داده و با ارزیابی میان آن دو ،یک نتیجه استخرا خواهـد کـرد،
بنابراین فیلسوف اگرچه در فلسفه و بررسی عقالنی از غیـر عقـل بهـره نمـیبـرد؛ امـا نتیجـه
فلسفه را دین ندانسته و پس از ارزیابی با ادله نقلی ،حکم به دینی بودن یـک نتیجـه خواهـد
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داد .اینک به برخی ایرادات تفکیکیان اشاره میشود.
أ .خلط وحی و نقل :اصحا تفکیک و شیخمجتبیقزوینی به سب

خلط میان وحـی و

نقل گمان بردهاند که نقل همچون وحی مصون از خطـا و بـیاخـتالف اسـت .درحـالی کـه
علوم نقلی دارای اختالفات فراوانی و مفاد بیشتر آنها غیر یقینی است .توضـیح ایـن مطلـ
در بررسی مبنای پیشین بیان شد و از تکرار پرهیز میشود.
 .عدم اعتبار خبر واحد در اعتقـادات :دیـن دارای دو سـنخ گـزارههـای اعتقـادی و
عملی است .با توجه به اعتبار ذاتی قطع و عدم اعتبار ظنون ،بایسـته اسـت انسـان در معرفـت
دین و گزاره های آن ،از دانش یقینی و قطعی بهـره گیـرد .بـا ایـن وجـود ،در فـروع دیـن و
گزارههای عملی به سب

قلّت ادله یقینی ،در صورت اکتفا بر آنها انسداد معرفتی حاصل و

انسان در مقام عمل بدون حکم خواهد ماند .برای رفع این مشکل ،در گزارههـای عملـی بـا
رخصت خدا و حکم انوی میتوان از ظن معتبر و خبر واحد بهره برد .مجوز ایـن رخصـت
به فروع دین اختصاص داشته و به اصـول دیـن و اعتقـادات سـرایت نمـیکنـد ،بنـابراین در
مباحث اعتقادی دین ،نمیتوان از ادله نقلی ظنی مثل خبر واحد بهره برد .بـاری در صـورت
حصر منبع معرفت به خبر واحد ،میتوان از آن به عنوان شاهد و ممید بهره برد.
 .خلط میان تأویل و تفسـیر عقالنـی :تفکیکیـان و شـیخمجتبـیقزوینـی میـان تأویـل
مضموم و تفسیر به رأی و تفسیر عقالنی دچار خلط شدهاند .آنان برای ا بات ظـاهرگرایی و
منع تفسیر عقالنی ،به نقد تفسیر به رأی و تأویل مضموم پرداختهاند .این درحـالی اسـت کـه
باید تفسیر عقالنی را مورد انتقاد قرار میداند .توضیح آنکه ،تفسیر به رأی و تأویل مضـموم
که در آن سالیق شخصی بر متن تحمیل شده و فاقد ضـوابط تفسـیری اسـت غیـر از تفسـیر
عقالنی است که دارای معیـار معتبـر بـوده و ذرّهای سـلیقه شخصـی در آن نیسـت .حکمـا و
متکلمان عقل محور نیز بر ممنوعیت تفسیر به رأی اعتراف دارند؛ لیکن بر تفسیر عقالنی که
از آن در دانش تفسیر به «تفسیر قرآن به عقل» یاد میشود باور دارند .همانگونه کـه تفسـیر
«قرآن به قرآن» و «قرآن به روایات» دارای ضابطه و قوانینی است ،تفسیر عقالنـی نیـز دارای
قوانین و ضابطه است .به دیگر سخن ،تأویل دارای دو معنای مضموم و ممدوح است .تأویل
مضموم به معنای تفسیر به رأی و تأویل ممدوح به معنای تفسیر صـحیح و ضـابطهمنـد متـون
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دینی است .تفکیکیان با نقد تأویـل مضـموم در صـدد رد تأویـل ممـدوح و تفسـیر عقالنـی
هستند .حاصل آنکه ،نقد تفسیر به رأی موج

ا بات ظاهرگرایی نمـیشـود ،چراکـه تفسـیر

عقالنی نیز همین ادعا را دارد.
د .استفاده از تأویل توسط آقا مجتبیقزوینی :اگرچه شیخمجتبیقزوینی بـر منـع تأویـل
تأکید دارد؛ لیکن در برخی موارد تأویل را ضـروری مـیداد .او بـاور دارد کـه بـا توجـه بـه
اسرار و بطون مختلف قـرآن کـریم در برخـی مـوارد بایـد از طریـق وحـی (دیگـر آیـات و
روایات) تأویل صورت پریرد .برای نمونه ،وی تأویل عقالنی را ممنوع و تأویـل وحیـانی را
ضروری دانسته است( .قزوینی :1393 ،ص )48
این سخن آقامجتبیقزوینی به نوعی عق
این عق

نشینی از موضع منع تأویـل اسـت .بـا وجـود

نشینی ،ظاهرگرایی ابت نخواهد شد .افزون آنکـه ،معیـار صـحت تأویـل ،اعتبـار

روش و منبع آن است .با توجـه بـه آنکـه عقـل و روش عقلـی دارای اعتبـار ذاتـی و شـرعی
است ،پس تأویل عقلی نیز همانند تأویل وحیانی صحیح است .حاصـل آنکـه ،اگرچـه نقـل
یکی از راههای کس

معرفت دینی است؛ لیکن با مراجعه به آن روشن میشود که عقل نیـز

معتبر و مو ر در معرفت دینی است .رهیافت ظاهرگرایانه به اخبـار ،در حقیقـت مخالفـت بـا
ظواهر متون دینی است!
 .1.3تفکیک عقل فطری و بشری

یکی از مبانی معرفتشناختی نگرهتفکیک و آقـامجتبـیقزوینـی ،تفکیـک میـان عقـل
فطری و بشری است .از نظر تفکیکیان انسان دارای دو گونـه عقـل اسـت« .عقـل فطـری» یـا
«عقل الهی» موجودی نورانی 1و خار از حقیقت انسان است که توسط خدا آفریده شـده و
به اقتضای جود ،فضل ،کرم و عدل الهی به انسان اضافه شـده اسـت( .اصـفهانی :1385 ،ص
128؛ قزوینی :1393 ،ص  51و 381؛ مروارید1418 ،ق :ص  )39با توجه به فطری بودن این
عقل ،در نهان و نهاد تمامی انسانها (با تفاوت در کمیت و کیفیت) قرار دارد« .عقل بشـری»
 .مقصود از نورانی بودن برخی امور نظیر علم و عقل نزد تفکیکیان آن است که ایـن موجـودات اوال غیـر 1
مادیاند و انیا خود ظاهر بوده و مظهِر دیگران نیز هستند ،پس مراد از این نور ،نور عادی و مصطلح نیسـت.
نور عادی اگرچه مظهِر است؛ لیکن ظاهر نیست و با نور علم ظاهر میشود( .مروارید1418 ،ق :ص ).23

نگاه انتقادی بر مبانی نگرهتفکیک (با محوریت شیخمجتبیقزوینی)213 /

یا «عقل فلسفی» ،قوّه ای در درون نفس است کـه بـه سـب ظلمـت و تـاریکی نفـس ،او نیـز
تاریک است .چنین عقلی دارای خطاهای بسیاری بوده که نمونـههـای آن در دانـش فلسـفه
قابل مشاهده است؛ به گونهای که حتـی یـک مسـأله بـدون اخـتالف در ایـن دانـش وجـود
ندارد( .قزوینی :1393 ،ص  39-37و )54-53
در باور تفکیکیان از میان این دو نوع عقل ،فقط عقل فطری مفید معرفت اسـت ،زیـرا
این عقل به سب
عقل بشری به سب

بداهت ،مفید یقین و به سب حکم بر اساس فطرت ،فاقـد اخـتالف اسـت.
استفاده از مقدمات غیر یقینـی ،بـدیهی نبـوده و منشـأ اختالفـات فـراوان

است( .اصفهانی :1385 ،ص 128؛ تهرانی :2 ،1333 ،ص 69؛ مروارید1418 ،ق :ص )39
با این وجود تفکیکیان بر عقل فطری متوقف نمانده و آن را پُلی برای رسیدن به نقل و
روش نقلی میدانند .توضیح آنکه ،عقل فطری امور را بـه صـورت مسـتقل و بـدون کمـک
شیء دیگر ادرا

میکند .این امور که از آنها به مستقالت عقلـی یـاد مـیشـود ،در میـان

تمام عقول مشتر

بوده و هیپ اختالف و خطایی در آن راه ندارد .شرع مقدس موید عقـل

فطری و مستقالت عقلی است؛ لیکن تعداد این ادراکات بسیار کـم و محـدود بـوده و عقـل
فطری توان در

تمام امور را ندارد .برای نمونـه ،معرفـت ذات و صـفات خـدا و همچنـین

افعال و رفتار مو ر در عالم آخرت در حیطه ادراکی عقل فطری و مسـتقالت عقلـی نیسـتند.
(قزوینی :1393 ،ص  41و  )53-52از آنجا که در این مـوارد فـراوان نمـیتـوان متوقـف و
ساکت ماند ،خدا با ارسال پیامبران ایـن امـور را روشـن کـرده و راه کمـال و معرفـت را بـه
انسان نشان میدهد( .مروارید1418 ،ق :ص )210
حاصل آنکه ،اگرچه عقل فطری مفید معرفت است؛ ولی به سب

قلّت مسائل ادراکـی

توان تشکیل یک روش معرفتی را نـدارد ،ازایـنرو اصـحا تفکیـک در عـین آنکـه یگانـه
طریق معرفت را روش نقلی با رهیافت ظاهرگرایی میدانند ،بر معدود ادراکات عقل فطـری
احترام گراشته و آنها را نه به عنوان یک روش معرفتی ،بلکه به صـورت تـک گـزارههـای
معتبر میپریرند.
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در این مبنای معرفتشناختی نگرهتفکیک چند نکته قابل تأمل است.
أ .اعتباربخشی بی مر به عقل :اگرچه تفکیکیـان و آقـامجتبـیقزوینـی بـر اعتبـار عقـل
تاکید کردهاند؛ اما در عمل به آن بیتوجه بوده و با محدود سازی حیطه آن ،در حقیقت آن
را بیاعتبار دانسته و ظواهر ظنی را بر عقل قطعی مقدم میدارند ،پس اعتبـار عقـل نـزد ایـن
گروه ،صرف ادعایی است که هیپ مره عملی نداشته و صرفا برای جدایی و فاصـلهگیـری
از اخباریون است.
 .وجود معیـار اعتبـار عقـل فطـری در برهـان فلسـفی :اصـحا تفکیـک و بـه ویـژه
آقا مجتبی قزوینی عقل فطری را بر مستقالت عقلی تطبیـق کـرده و آن را بـه سـب

بـداهت،

معتبر دانستهاند .از آنجا که براهین فلسفی به بدیهی منتهی میشـوند ،بایـد حکـم بـه اعتبـار
آنها نیز کرد .به دیگر سخن استداللهای عقل بشری و فلسفی به سب

انتهای به گزارههای

بدیهی ،معتبر و یقینی هستند .برای نمونه ،اوّلین مسأله فلسفه (وجود موجود است ).بـدیهی و
قری ـ

بــه اوّلــی مــیباشــد( 1.صــدرالمتألّهین1981 ،م ،1 :ص35؛ همــو ،بــی تــا :ص 27؛

طباطبایی1416 ،ق :ص  )8که بقیه مسائل فلسفه بر این قضیه بدیهی استوار شدهاند.
 .تفکیک میان شیء و خودش :به نظر میرسـد تفکیـک میـان عقـل فطـری و عقـل
بشری ،تفکیک میان شیء و خودش اسـت! در حقیقـت انسـان دارای یـک عقـل اسـت کـه
برخــی از احکــام آن ضــروری و بــدیهی و برخــی از احکــام آن نظــری اســت کــه بــر پایــه
گزارههای بدیهی استوار شدهاند .این اختالف ،سـب

ایجـاد مراتـ

مختلـف عقـل و نـه دو

گونه عقل میشود .به دیگر سخن ،عقل فطری گزارههـای بـدیهی را ادرا
بشری یا فلسفی گزارههای نظری منتهی به بدیهی را ادرا

کـرده و عقـل

میکند.

د .عدم تبیین صحیح از چیستی روش الهی و بشری :اگرچـه تفکیکیـان از اعتبـار عقـل
الهی و فطری سخن به میان آورده و عقل بشری را نامعتبر قلمـداد مـیکننـد؛ لـیکن بـه نظـر

 .1قضیه بدیهی مانند «کل اعظم من الجزء» برهانپریر است؛ لیکن به دلیل بداهت بینیـاز از
برهان است .قضیه اوّلی مانند «استحاله اجتماع نقیضین» اصال برهانپریر نمیباشد.
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میرسد آنان توجهی به چیستی معنای الهی و بشری ندارنـد .بـرای نمونـه ،تفکیکیـان روش
«وحی و نبوت» را روشی الهی و مفید معرفت معرفـی کـردهانـد .اگـر مقصـود از ایـن روش
شنیدن سخن از لبان معصوم (ع) باشد ،چنین روشی در عصر حضور معصوم (ع) -چه رسـد
به زمان غیبت -بسیار سخت و ناممکن است ،زیرا مردم در نقا مختلف کره زمین زنـدگی
میکنند و بسیاری به معصوم دسترسی ندارند .ایـن برداشـت موجـ

انسـداد معرفـت دینـی

خواهد شد .اگر مقصود ،پریرش ظواهر سخنان معصومان (ع) و ادله نقلی باشد که از طریـق
گزاراشات تاریخی حاصل میشوند ،در این صورت روش بشری و نه الهی خواهد بود.
 .2مبانی هستیشناختی
یکی از مهمترین مبانی هر مکت
مکت

یا رویکرد فکری ،مبانی هستیشناختی است کـه آن

عالم هستی را چگونه میبیند؟ موجودات مختلف در پهنـه عـالم دارای چـه اوصـافی

هستند؟ رابطه میان آنها چگونه است؟ اصحا تفکیک نیز با توجه به مبانی معرفتشـناختی
خود ،به مطالعه عالم هستی پرداخته و مبانی هستیشناختی خود را ارائه مـیدهنـد .اینـک بـه
برخی از این مبانی اشاره شده و مورد ارزیابی قرار داده میشوند.
 .2.1انحصار مجردات در خدا و انوار

خدا مخلوقات را در درجات و مرات

مختلفی آفریده است .با توجه بـه ایـن اخـتالف

مرات  ،شیخمجتبیقزوینـی مخلوقـات را بـه سـه عـالم «انـوار»« ،حـروف و بسـائط اوّلیـه» و
«مرکبات و انواع مصنوعات محسوسه» تحلیل کرده است( .قزوینی :1393 ،ص )136
آقا مجتبی قزوینی تعریف دقیقی از این عوالم ارائه نـداده و بـه ذکـر اوصـافی از آنهـا
اکتفا کرده است .عالم مرکبات ،دنیای کنونی و امور محسوس و مورد مشاهده اسـت .عـالم
حروف ،عالمی است که منشأ پیدایش مرکبات میشود .حروف به خودی خود فاقد تحقـق
خارجی هستند و تحقق آنها به وجود مرک
گرفتن چند حرف ،مرک

است ،به گونهای که در صورت کنارهم قـرار

ایجاد میشود .عالم انوار شامل تمام امور مجرد و نورانی اسـت،

ازاینرو در مقابل عالم مرکبات قرار دارد.
طبق گزارش آقامجتبیقزوینی ،عالم مرکبات مادی و دو عالم حروف و انوار مجرد از
ماده هستند .عالم انوار مجرد تام و عالم حـروف مجـرد غیـر تـام اسـت .البتـه عـالم حـروف
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اگرچه مجرد است؛ ولی از آنجا که تحقق خارجی آن بـه مرکبـات اسـت و مرکبـات غیـر
مجردند ،پس در ظرف تحقق ،حرف مجرد وجود ندارد( .همـان :ص  )489بـر اسـاس ایـن
مبنای هستیشناختی ،افزون بر خدا که خالق عالم اسـت ،در میـان مخلوقـات فقـط مصـادیق
عالم انوار مجرد بوده و دیگر مخلوقات مادی هستند.
تحلیل و بررسی

بــا مطالعــه و دقــت در ایــن مبنــای تفکیکیــان و شــیخمجتبــیقزوینــی روشــن مــیشــود
تفکیکیان بر وجود مخلوقات مجرد باور دارند .آنان همانند فالسفه مجـردات را بـه دو قسـم
تام و غیر تام تحلیل میکنند .تفکیکیان عالم «انوار» را مجرد تام وعالم «حـروف» را مجـرد
غیر تام و حکما عالم «ملکوت» را مجـرد غیـر تـام و عـالم «جبـروت» را مجـرد تـام معرفـی
میکنند.
توضیح آنکه ،حکما عوالم هستی را به چهار عالم «ناسوت»« ،ملکـوت»« ،جبـروت» و
«الهوت» تقسیم کردهاند .مراد از عالم ناسوت -که از آن به عالم مُلک و عالم ماده نیز تعبیر
میشود -همین دنیاست .عالم ملکوت یا مثال عالمی است کـه فقـط مجـرد از مـاده اسـت و
عالم جبروت یا عقل مجرد از ماده و صورت میباشد .عالم الهوت نیـز مخـتص پروردگـار
است و هیپ مخلوقی بدان راه ندارد( .جوادی آملی :1383 ،ص ).84
به نظر میرسد تقسیم عالم هستی نزد تفکیکیان و همچنین اوصاف آنان بسیار نزدیـک
به تحلیل حکماست .عالم ناسوت و عالم مرکبات بـر دنیـا و عـالم مـاده اشـاره دارنـد .عـالم
مل کوت و حروف بر مخلوقات مجرد غیر تـام و عـالم جبـروت و انـوار بـر مخلوقـات تـام و
محض اشاره دارند .البته با دقت در عبارات تفکیکیان میتوان دو نکته را در نقد آنـان ارائـه
داد که سب

شده تا این مبنای هستیشناختی آنان تام نباشد.

أ .ابهام در حقیقت عـالم حـروف :آقـامجتبـیقزوینـی یکـی از عـوالم هسـتی را ،عـالم
حروف معرفی کرده است .این عالم به خودی خـود فاقـد تحقـق خـارجی اسـت و فقـط در
صورت کنارهم قرار گرفتن چند حرف و تشـکیل مرکـ
پیش از ترکی

مجرد غیر تـام بـوده و پـس از ترکیـ

دارای تحقـق مـیشـود .حـروف
مـادی مـیشـوند .ایـن تقریـر دارای

اشکاالتی است از جمله آن کـه ،حـروف پـیش از ترکیـ  ،موجـود هسـتند یـا معـدوم؟ در
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صورت معدوم بودن ،توجیحی برای ذکر آن در اقسام مخلوقات و موجودات نیست .فـر
وجود آن نیز با عدم تحقق سازگاری ندارد ،چراکه موجود فاقد تحقـق قابـل تصـور نیسـت.
اشکال دیگر آنکه ،ترکی

وصف عالم ماده و نه مجردات است ،بنابراین ترکی

(حروف) فاقد معناست .تعج

برانگیزتر آنکه ،از ترکیـ

مادی (مرک ) حاصل می شود! به سب

مجـردات

مجـردات (حـروف) ،موجـودی

روشن نبودن حقیقت ایـن عـالم ،تفکیکیـان نیـز در

تبیین آن دچار مشکل شده و نتوانستهاند این عالم را معرفی کنند و بـه ذکـر اوصـافی بسـنده
کردهاند.
 .اشتباه در تعیین مصداق :تفکیکیان اگرچه عالم انوار را مجرد تـام معرفـی کردنـد؛
لیکن در تعیین مصـادیق آن محـدودیتهـای بسـیاری اعمـال کـردهانـد کـه سـب

شـده تـا

موجودات خاص و کمی نظیر نور علم و قدرت از مصادیق این عالم باشند .در حالی که بـه
نظر میرسد موجودات بیشتری نظیر برخی از نفسها که به مرتبه تجرد عقلی نائل آمـدهانـد
و همچنین برخی فرشتگان از مصادیق مجردات تام هستند.
 .2.2تقسیم مخلوقات به انوار و اشباح

تفکیکیان افزون بر تقسیم یاد شده ،مخلوقات را به دو قسـم «انـوار» و «اشـباح» تقسـیم
میکنند( .اصفهانی :1385 ،ص 76؛ قزوینی :1393 ،ص 509-508؛ مرواریـد1418 ،ق :ص
 )20منشأ این تقسیم ،ادله نقلی و ظواهر روایات دال بر این دو عالم است (کلینـی1407 ،ق،
 :1ص  )442که تفکیکیان به تواتر آن ها باور دارند( .اصفهانی :1385 ،ص 53؛ مروارید،
1418ق :ص  )220-218در این دسته از روایـات ،حقیقـت برخـی مخلوقـات نـور و برخـی
سایه و شبح نور معرفی شده است.
همان گونه که یـاد شـد ،در میـان مخلوقـات دو عـالم انـوار و حـروف مجـرّد و عـالم
مرکّبات غیر مجرّد هستند« .اشباح» از مصادیق عالم انوار (به سب
حروف (به سب

تقابل نور و شبح) و عـالم

عـدم تحقـق خـارجی حـروف) نیسـتند ،ازایـنرو مصـداق عـالم مرکّبـات

خواهند بـود( .اصـفهانی :1385 ،ص 81؛ قزوینـی :1393 ،ص 110؛ مرواریـد1418 ،ق :ص
)218-217
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تحلیل و بررسی

به نظر میآید بتوان در تفسیر حصرگرایانه شبح به مادیت تأمل داشت .اصل تقسیم یاد
شده ،مورد پریرش بیشتر علو م مانند فلسـفه و عرفـان اسـت؛ امـا در کیفیـت وجـود انـوار و
اشباح با نگرهتفکیک دارای اختالفاند .به نظر مـیرسـد اطـالق شـبح بـر یـک موجـود در
روایات ،به معنای مادی بودن آن موجود نیست ،بلکه فقط بر عـدم تجـرد عقلـی آن داللـت
دارد .برای نمونه ،اطالق شبح به نفس در روایات ،بدان معناست که نفـس بـه مرحلـه تجـرد
عقلی نائل نیامده است ،نه آنکه نفس موجودی مادی است.
به دیگر سخن ،اصحا تفکیک در صدد ا بات تالزم میان شـبح بـودن یـک وجـود و
مادیت و جسمانیت آن هستند .درحالی که به نظر مـیرسـد چنـین تالزمـی در کـار نیسـت،
چراکه در صورتی این تالزم برقرار میشود که شـبح بـودن وصـف اختصاصـی عـالم مـاده
باشد؛ درحالی که افزون بر عالم ماده و اجسام طبیعی ،عالم مثال و اجسام مثالی نیز بـه سـب
داشتن صورت میتوانند از مصادیق اشباح باشند.
 .2.3توصیف جسم به لطیف و کثیف

جسم که از مصادیق عالم مرکبات است را میتـوان بـه «لطیـف» و «کثیـف» توصـیف
کرد .عالم دارای سه گونه و سنخ موجودات است (موجودات مادی ،موجودات مجرد غیـر
تام و موجودات مجرد تام) که عوالم سهگانه یاد شـده حـاکی از آنهـا هسـتند .موجـودات
مادی مرک

از صورت و ماده هستند .در صورتی که ماده آنان لطیـف و فاقـد سـایه باشـد،

بدان جسم لطیف و در صورتی که ماده آن کثیف و دارای سایه باشـد بـه آن جسـم کثیـف
اطالق میشود .قال

آ ار و خصائصی که آدمی از امور طبیعی مـیدانـد ،مربـو بـه جسـم

کثیف است .جسم لطیف علیرقم مادیت و جسمانیت ،فاقد آ ار و خصائص طبیعـی و مـورد
اطالع انسان است .آ ار و خصائص جسم لطیف توسط انسان کشف نشده و از آن بیاطـالع
است ،ازاینرو جسم لطیف دارای آ اری عجی

و متفاوت از جسم کثیف اسـت( .قزوینـی،

 :1393ص )551-550
البته اگرچه آ ار این دو نحـو وجـودِ جسـمانی ،متفـاوت اسـت؛ ولـی -همانگونـه کـه
گرشت -مقسَم هر دو عالم ماده و مرکبات است ،ازاینرو آ ار هر دو از یک سنخ و مـادی
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است( .همان :ص  114و 495؛ مروارید1418 ،ق)218 :
گفتنی است ،آقامجتبیقزوینی به ماهیت و چیستی این دو قسم از اجسام اشـاره نکـرده
و به صرف تفکیک و مغایرت این دو بسنده کرده است .اشترا

جسم کثیف و لطیـف در

مادیت و جسمانیت و افتراقشان در آ ار و اوصاف آن دو است( .قزوینی :1393 ،ص  112و
)114
تحلیل و بررسی

همانگونه که بیان شد جسم کثیف دارای سایه و جسم لطیـف فاقـد سـایه اسـت .البتـه
میتوان گفت مراد از جسم کثیف یا جسم فیزیکی مجموعـهای اسـت کـه از اجـرام متعـدد
تشکیل شده و فاصله ذرات تشکیل دهنده آن از یکدیگر ابت و نامتغیر باشد .بـرای نمونـه،
سنگ جسم کثیف است ،زیرا اجزاء تشکیل دهنده آن ابت اسـت .جسـم لطیـف یـا جسـم
بخاری نیز مجموعهای است که فاصـله ذرات تشـکیل دهنـده آن از یکـدیگر متغیـر باشـد.
برای نمونه ،هوا جسم لطیف است ،زیرا اجزاء تشکیل دهنـده آن بـا افـزایش و کـاهش دمـا
تغییر میکند( .سهروردی :2 ،1375 ،ص  78و ).268
اصل توصیف یـاد شـده ،امـری تکـوینی و مـورد پـریرش اسـت .اجسـام دارای تنـوع
بسیاری هستند که هر یک دارای خصیصه خود هستند .عناصر تشکیل دهنده برخـی اجسـام
ابت و برخی دیگر متغیر هستند؛ اما این به معنای آن نیست که اوصاف و ویژگیهای جسم
لطیف خار از دسترس بشر هستند و انسان هیپ گاه به آنها دست نمییابد .همانگونـه کـه
انسان در دانش شیمی و فیزیک به برخی از خصائص اجسام کثیف دست مییابد و از آنها
در زندگانی خویش بهره میبرد ،در دیگر دانشها نظیر مخابرات اموا غیر محسوس مورد
مطاله قرار گرفتـه و بـا دسـتیـابی بـه اوصـاف و ویژگـی آنهـا امـوا مـاهوارههـا ،تلفـن،
تلویزیون ،رادیو و  ...را در فرکانسهای مشخص صادر میکنند .به طور حتم ایـن امـوا از
مصادیق جسم لطیف است که انسان به اوصاف آنها دست یافته است ،بنابراین ادعای عـدم
شناخت انسان بر اوصاف این اجسام ،ادعایی صحیحی نیست.
افزون آن که ،آ ار ایـن اجسـام عجیـ

و خـارق عـادت نیسـتند .هـر موجـودی دارای

ویژگیهای مخصوص اسـت کـه دیگـر موجـودات فاقـد آنانـد .ایـن دلیـل نمـیشـود کـه

 /220فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

خصائص اجسام لطیف غیر عادی و عجی

معرفی شوند .این آ ار در میان انواع خود عـادی

و معقول هستند و چنانکه بیان شد ،انسان به برخی از این آ ار دست یافته است.
حاصل آنکه ،ابهام و عدم تصور صحیح از انواع جسم سب

عدم تبیین صحیح از این

دو شـده و حتـی موجـ تنـاقض گـویی در میـان تفکیکیـان نیـز شـده اسـت .بـرای نمونـه،
شیخمجتبیقزوینی در پاسخ به این سمال که حقیقت نفس چیست ،بـه دوگونـه سـخن گفتـه
است .ایشان در تقابل با مادیانگاران ،به صراحت مادیت نفس را انکـار و آن را غیـر مـادی
معرفی کرده و مینویسد« :در این بحث کافی است که بر خواننده روشن سازیم کـه نفـس،
غیر از ماده و آ ار اوست و انسان جز بدن جسمانی ،دارای حقیقت دیگری است که از سنخ
ماده نیست که ما آن را روح یا نفس مینامیم( ».قزوینی :1393 ،ص )98
وی بر سخنان خویش پایبنـد نمانـده و در مـوارد متعـددی از جسـمانیت نفـس سـخن
میگوید .برای نمونه ،وی مدعی شده اسـت« :اگـر در روایـات فرمودنـد کـه روح جسـمی
است لطیف و رقیق و شفاف و حقیقت آن ظل است در عـالم اظلـه و اشـباح و ذر اسـت در
عالم ذر و روح است به اعتبار جسمیت و لطافت ،چنانکه خواهد آمـد ،پـریرفتن آن مـانع و
اشکالی ندارد( ».همان :ص )111-110

نگاه انتقادی بر مبانی نگرهتفکیک (با محوریت شیخمجتبیقزوینی)221 /

نتیجهگیری
نگرهتفکیک و آقامجتبیقزوینی که با کنار نهادن عقل بشری ،دینپژوهـی را منحصـر
در روش نقلی میدانند ،دارای مبانی و پیش فر

های مختلفی هستند .البته پیروان این نگره

از تبیین مبانی خود به صورت مستقل سرباز زده -که غالبا در مقدمـه و ابتـدای هـر تحقیقـی
بدان اشاره میشود -و به تبیین آنها نپرداختهاند .در این تحقیـق ضـمن اشـاره بـه مبـانی ایـن
نگره در قال

«مبانی معرفت شناسـی و روششناسـی» بـا اقسـام «نقـل یگانـه طریـق معرفـت

دینی»« ،رهیافت ظاهرگرایانـه از نقـل» و «تفکیـک عقـل فطـری و بشـری» و «مبـانی هسـتی
شناختی» با اقسام «انحصار مجردات در خدا و انوار»« ،تقسیم مخلوقات بـه انـوار و اشـباح» و
«توصیف جسم به لطیف و کثیف» به تحلیـل و بررسـی انتقـادی ایـن مبـانی پرداختـه شـد و
مشخص گردید که این نگره بر مبانی ضعیفی استوار شده است.
براینپایه ،نگره تفکیک که اخیرا در تالش است تا خود را مکت

فکری معرفی کنـد،

فاقد مبـانی مسـتحکم اسـت .مشـکل نگـره تفکیـک ،محـدود بـر تمسـک بـه برخـی ادلـه و
بیتوجهی به دیگر ادله نبوده و از پایه و اساس دارای مشکل است .سستی این مبانی و پـیش
فر

ها ،بر ضعف اصل این نگره داللت دارد ،ازاینرو بهتر است برای توصیف ایـن گـروه

از واژه «نگرهتفکیک» و نه «مکت تفکیک» بهره برد.
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چکیده
صفویان پس از دورة فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادنـد و بـا تقویـت هویـت ملـی
ایرانیان و استفاده از عنصر هویت بخش دین ،تحوالتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجـاد
کردند .رسمی کردن مره
موج

تشیع امامیه ،مهم ترین اقدام حکومت صفو یه در شروع کار بـود کـه

تحول اساسی در ارزش ها و هنجارهای جامعـة ایـران شـد.محور اصـلی پـژوهش ،بررسـی

تحوالت ساختاری وتطورات اعتقادی مره

تشیع در دوره صفویه می باشد.

با توجه به تاریخی بودن موضوع  ،این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلـی انجـام
شده است.این مقاله با استناد به منابع اصلی و عقایـد متفـاوت پژوهشـگران معاصـر در صـدد پاسـخ
گویی به مسایل فوق با روش بر آمده ایم.در نتیجه در می یابیم مره

تشیع ،یکـی از عناصـر مهـم

در وحدت ایرانیان در دورة صفوی بود که ساختار اندیشه ای صفویان را تشکیل می داد..
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طرح مسأله
تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم ه .ق از رویدادهای مهـم تـاریخ تشـیع ایـران
است .شیعه از نظر شرایط سیاسـی تـا قـرن دهـم هجـری تقریبـا همـان وضـع پیشـین (دوران
ایوبیان و سلجوقیان) را داشت .ولی در طلیعه این قرن ،دولت صـفویه توسـط شـاه اسـماعیل
اول تاسیس گردید ،و مره
به صورت ملو

شیعه به عنوان مره

رسمی پریرفته شد .ایران در آن هنگـام

الطوایفی اداره می شد و هر بخشی را امیر ،وزیر خـان و بـزرس قبیلـه ای

به دست گرفته و بر آنجا فرمانروایی می کرد (.جعفریـان)28،1387،هـر چنـد کـه رسـمیت
یافتن مره

شیعه در ایران با نام سلسله صفویان پیوند خورده است ،اما تشیع این خاندان بـه

ویژه جد بزرس آنان شیخ صفی الدین مورد بحث و قابل تامل می باشد ( .افشار)57،1380،
مره

تشیع ،یکی از عناصر مهم در وحدت ایرانیان در دورة صفوی بود کـه سـاختار

اندیشــه ای صــفویان را تشــکیل م ـی داد؛ ام ـا چگــونگی روی آوردن صــفو یــان در دوران
فعالیتهای صوفیانه به مره

تشیع؛ به درستی روشن نیست و فقدان منابع و اسناد کافی سـب

شده است پژوهشگران نتوانند در حل این معما گام مم ری بردارند .آنچه در ایـن خصـوص
بیان شده ،چیزی جز حدس و گمان نبوده است ؛ اما در ورا ی این موضوع ،پیونـد خـوردن
طریقت صفویان با آرمانهای غالیانة شـیعی ،تـأ یر بسـزا یـی در روی آوردن آن طریقـت بـه
یک جنبش فراگیر سیاسی مرهبی داشته است .ا ین باورهای غالیانه ،هرچند هیپ سنخیتی بـا
مره

حقیقی شیعه نداشت ،چنان پویا و محر

بود که مرشدان طریقت را از شـیخ جنیـد

به بعد به تکاپو یی واداشت که مهمترین مرة آن تشکیل دولت در آغاز سدة دهـم هجـری
بود؛(افندی و همکاران)12،1373،
چنین اندیشه ای پس از آنکـه تسـلط صـفویان را بـر قـدرت سیاسـی در جامعـه ایـران
محقق ساخت ،به عنوان مره
وقایع نویسان ،مره

مورد دفاع حکومت رسـمیت نیافـت ؛ بلکـه بـه اعتقـاد همـة

تشیع دوازده امامی به عنوان مره

رسمی اعـالم شـد ،و از آن پـس،

هــر یــک از شــاهان صــفو ی در گســترش و تقویــت آن ،بــه تــالش هــای فراگیــری روی
آوردند(.بیانی)63،1379،
کارکرد دینی و مرهبی ،مهمتـرین وظـایف دولـت صـفوی را تشـکیل مـی داد .آنـان

تحوالت ساختاری وتطورات اعتقادی مذهب تشیع در دوره صفویه227 /

جدای از تکاپوهای جدی در حمایـت از قـوانین شـریعت و برقـراری مناسـبات نزدیـک بـا
عالمان دین ،تروید آیین ها و شعایر مرهبی را که نزد شیعه احترام و قداست خاصی داشـت
بخش دیگری از وظایف دینـی خـود قـرار دادنـد .تـرو یـد سـنت تبـرا ،مراسـم سـوگواری
شهادت امامان شیعه ،به ویـژه حضـرت علـی و امـام حسـین  ،برگـزاری شـکوهمندانة اعیـاد
مرهبی همانند عید قربان،غدیر و فطر  ،مولود ی حضرات ائمه  ،تعبیر مرهبی از عید باستانی
نوروز ،مسجد و مدرسه ساز ی ،و گسترش موقوفات ،مهمترین جلـوه هـا و شـعایری بودنـد
که صفو یان با شناخت و تصوری آگاهانه ،در تبلیغ و تروید آنها کوشیدند ،و بـدین شـیوه،
ضمن آنکه هویتی دیـن یارانـه و معنـوی از خـود ارائـه سـاختند ،موجبـات تحکـیم هویـت
سیاسی ایران عهد صفوی را نیز فراهم آوردند .تردیدی نیست که این روند به فرا ین شـکل
گیری و تکامل مهه ملی در جامعة ایرانی بسیار کمک کرد.1
بعد از دولت صفوی تشیع بهعنوان یک مره

رسمی در چارچو یک نظام سیاسـی

مورد قبول در جهان مطرح شد و با اسـتمرار حکومـتهـای مختلـف مثـل زندیـه ،افشـاریه،
قاجاریه و  ...که همگـی تشـیع را بـه عنـوان یـک اصـل مسـلم و حیـاتی بـرای قـدرت خـود
میدیدند همراه به عنوان یک نظام سیاسی مطـرح بـوده و تـاکنون حضـور جـدی در جهـان
داشته است(.هوشنگ مهدوی)25،1391،
فرضیه تحقیق
در بررسی منابع تاریخ نگاری سنتی و تحقیقات جدید در رابطه با نس

و تبار شیوخ و

رهبران طریقت صفوی تا هنگام رهبـری جنیـد و حیـدر نشـانی از تشـیع در ایـن خانـدان بـه
صراحت مشاهده و مالحظه نمی ـ شود.
با آغاز رهبری جنید و حیدر ،تشیع ،آن هم به صـورت غـالی؛ عقیـده غالـ

مریـدان

صفوی و راهنمای مبارزه این خاندان در رسیدن بـه قـدرت سیاسـی -اجتمـاعی مـی گـردد.
حرکت مرکور جنید و حیدر در دوره هـای بعـد هالـه ای از ابهـام در رابطـه بـا تبارشناسـی

 1تارونیه،ژان ،،سفرنامة تاورنیه ترجمة ابوترا
اصفهان ،تأیید. 2737

نوری تجدید نظر کلی تصحیح حمید شیرانی،چاپ سـوم
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صفویان میان صفویه پژوهان معاصر ایجاد می نماید.
روش گردآوری داده ها ،کتابخانه ای است .با توجه به تاریخی بودن تحقیق واینکه از
نظر زمانی دوره صـدر اسالم را شامل می شود .گردآوری اطالعا با مراجعه بـه منـابع دسـته
اول ،منابع دست دوم و بهـره گیـری ازپژوهش های نوین صور خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
بررسی تبارشناسی وسیادت پیش از سلطنت خاندان صـفوی بـا کمبـود منـابع اصـلی و
مستند روبروست .تنهـا منبـع اصـلی سـیادت صـفویان پـیش از دسـت یـابی ایـن خانـدان بـه
حکومت؛ صفوه الصفا تالیف توکلی ابن بزاز ا ر برحسته از قـرن هشـتم هجـری قمـری کـه
چند سال پس از رحلت شیخ صفی الدین به دستور فرزنـد و جانشـین وی شـیخ صـدرالدین
نگاشته شده و در عهد شاه تهماس

یکم به امر این پادشـاه شـیخ حسـین کاتـ

روی نوشته ابن بزاز نسخه ای جدید تنظیم کرد .این منبع با انـد

اردبیلـی از

تفـاوت هـایی بـه عنـوان

سند تبارشناسی مورخان بعدی عهد صفویان مورد استناد قرار گرفـت.در میـان پژوهشـگران
معاصر عقاید ونتاید متفاوتی در رابطه با سیادت وتبارشناسی صفویان وجـود دارد کـه چنـد
مورد از این منابع و مقاالت در زیر آورده می شود:
ـ سیوری ،راجر ،براون ،ادوارد ،شـیبی ،کامـل مصـطفی ،درخشـان ،مهـدى و محـیط
طباطبایی ،محمد.
از آنجا که هدف اصلى این تحقیق ریشه یابی تشیع در خاندان صفوى پـیش از دسـت
یافتن بر حکومت می ـ باشد ،بنابراین ،با اجتنا از حاشیه پردازی  ،به بررسـى ایـن مهـم از
چند جنبه پرداخته می شود:
چهار چوب نظری تحقیق
یکی از موضوعات مهـم در تـاریخ صـفویان بررسـی تبـار و گـرایش مـرهبی ایـن
خاندان به مره

تشیع ،پیش از تشکیل دولـت صـفویه اسـت.این موضـوع را مـی تـوان

اصلی ترین مسيله این تحقیق در بررسی تطبیقی تاریخ شـیوخ صـفویه ،در کنـار بررسـی
خاستگاه و پیشینه آن ها به شمار آورد .گرایش خاندان صفوی بـه مـره
تـوان ادامـه گـرایش غالـ

تشـیع را مـی

مـرهبی در روزگـار ایلخانـان و بعـد از آن دانسـت .گـرایش
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صفویان به تشیع تا پیش از تشکیل دولت و رسمیت یافتن مره

تشیع به عنـوان ایـدئولوژی

جدید حاکمیت ،متا ر از شرایط مرهبی جامعه بود .نکته مهم در این جریـان گسـترش روز
افزون جریان تشیع می باشد که شیوخ طریقت اردبیل نیز بخشی از این جریان را تشکیل می
دادند .لرا گـرایش آنهـا بـه تشـیع تـابعی از جریـان هـای سیاسـی -مـرهبی ایـران آن زمـان
محسو می شد.
در بررسی تبارشناسی صفویان در منابع تاریخ نگاری ،به این نکته مهـم مـی تـوان پـی
برد که ،گرایش شیوخ و طرفداران طریقت صفوی به مره

تشیع ،یک حرکـت تـدریجی

بود که تحت شرایط خاص جامعه ایران در قرون منتهی به اقدام اسماعیل در  907ه.ق .یعنی
رسمیت دادن به این مره

منتهی شد.آنچه اتفاق افتاد ،حرکتی دور از ذهن نبـود ،حرکتـی

با زمینه های طوالنی و قابل پیش بینی؛ لرا صفویه و آنچه انجام دادند ،خـود معلـول بودنـد،
معلول نهضت تشیع ایرانیان که از دوره ایلخانان مغول در حـال رونـق و شـتا بخشـیدن بـه
خود بود.
هدف نهایی این پژوهش تشریح مطال ذکر شده بـا بررسـی منـابع اصـلی و پـژوهش
های معاصر ،جهت رفع ابهامات و پرسش هایی است که در رابطـه بـا تبارشناسـی و مـره
صفویان میان محققان و صفویه پژوهان به مرور ایام شکل گرفته است.
متغیر مستقل این تحقیق مـره

در دوران صـفوی و متغییـر وابسـته آن بررسـی منـابع

سنتی و تحقیقات جدید در این رابطه می باشد.از آنجا که هـدف اصـلى ایـن بررسـى ریشـه
یابی تشیع در خاندان صفوى پیش از دست یافتن بر حکومت می باشد ،بنابراین ،با اجتنـا
از حاشیه پردازی ،به بررسى این مهم از چند جنبه پرداخته می شود :
ادعاى سیادت صفویان
ادعــاى ســیادت از ســوى رهبــران طریقــت صــفوى ،از جملــه دســتاویزهاى معنــوى و
مشروعیت بخشى بود که آنان درجهت تحقق اهداف دنیوى و سیاسـى خـویش از آن بهـره
بردند .در واقع ،اهمیت و نقش این ادعا در مشروعیتبخشیدن به پایههـاى اقتـدار صـفویان،
باعث شد تا آنها نهتنها در دوره تدار  ،بلکه پس از استقرارشان بر مسندسلطنت ایران نیـز
همچنان بر آن پاى فشرده ،بـراى زدودن هـر گونـه ابهـام و شـبههاى در ایـن زمینـه ،از هـیپ
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کوششى فروگراری نکنند.
از قرن هفتم هجری به بعد تهاجم مغول  ،فروپاشـی خالفـت بغـداد ،احسـاس خطـر از
سلطه مغولها بر جهان اسالم ،گرایش عمومی به احیای وحدت اسالمی و باز گشت به اسالم
اصیل  ،زمینه را برای رشد روند علوی گرایی  ،احترام و عالقه مندی مردم بـه خانـدان اهـل
بیت عصمت و طهارت (ع) را فراهم کرد .پس می توان گفت که پـس از سـلطه مغولهـا بـر
ایران گرایش های علوی ،طریقـت صـفویان را نیـز تحـت تـا یر خـود قـرارداد (.رحـیم لـو،
همان)222 :1370،
دکتر زرین کو در رابطه با مره

شیخ صفی الدین و نوادگان وی می گویدکـه از

همان زمان شیخ صفی ،به دلیل افـزایش گرایشـهای شـیعی در آذربایجـان و دیگـر منـاطق ،
شمار قابل مالحظه ای از عناصر شیعی یا فرقه ای با گرایش شیعی در جرگه مریدان طریقت
اردبیل درآمدند و همین سابقه باعث پیدایش عقاید شیعی درمیان نوادگان وی ،بـه ویـژه در
زمان خواجه علی شد ( .زرین کو )11 :1357 ،
پس از شیخ صفی ،فرزندش شیخ صدرا لـدین موسـی رهبـری طریقـت صـفویه را بـر
عهده گرفت .در مورد گرایشهای مرهبی وی ،جز ادعای سیادت از جان

اواطالع دیگـری

در دست نیست .با این حال ،همین امر باعث شده است تا برخی گـرایش بـه تشـیع ،آن هـم
تشــیع دوازده امــامی در طریقــت صــفویه رااز اقــدامات همــین شــیخ صــدرا لــدین بداننــد( .
پیگولوسگایا و دیگران)11 :1354 ،
نخستین منبعى که ادعاى سیادت خانـدان صـفوى در آن مطـرح شـده ،کتـا صـفوه
الصفا ا ر درویش توکلابنبزاز اردبیلى از مریدان شیخصدرالدین اسـت کـه بـه اشـاره وى،
آن را در سال  759ه .ق .نگاشته است .بر اساس گزارشموجود در صفوه الصفا روزى شـیخ
صدرالدین ادعا نمود که از پدرش شیخصفىالدین شنیده که »در نسـ

مـا سـیادتهسـت»،

ولى نپرسیده که »علوى یا شریف و همچنان مشتبه بمانـد ( .ابـنبـزاز اردبیلـى– 70 : 1373 ،
) 71
این ادعاى شیخصدرالدین را باید نخستین گام در طرح سیادت صفویان دانست .پـس
از چندى ،گام دوم نیز توسطیکى از مریدان شیخصدرالدین برداشته شد؛ بـدین ترتیـ

کـه
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وى مدعى شد در سفرى که همراه شیخصفىالدین بهتبریز نمـوده ،از وى سـوال کـرده کـه
آیا «شیخ سید است و علوى؟ " و شیخ نیز به او پاسخ داد :بلى ،سیدم " .با چنینادعایى سـید
و علوى بودن شیخصفىالدین مطرح شد ،لکن هنوز مشخص نبود که او سید حسنى است یا
حسینى کهاین مشکل نیز توسط همان شخصکه اکنـون بـه روزگـار شـیخ صـدرالدین ،پیـر
جهان دیدهاى بود ،حل گردید؛ بدینترتی که وى این بار مدعى شد که شیخ صـفىالـدین
را در خوا دیده و شیخ به او گفتـه " :سـید! چـرا بـه فرزنـد مـن ،صـدرالدین ،نگفتـى کـه
حسینىام؟" ( ابن بزاز ،همان) 71 – 70 :1373 ،
در نتیجــه ایــن مقدمــهچینــىهــا ،ادعــاى ســیادت صــفویان کــه نخســتینبــار از ســوى
شیخصدرالدین مطرح شده بود تثبیتیافت و از آن پس ،دودمان صـفوى اگـر تـا آن زمـان
سید نبودند ،خود را سید معرفى کردند ،و اگر هم به صورتناشناخته سـید بودنـد ،آشـکارا
آن را اعالم نمودند .بعد از شیخ صـدرالدین نیـز دیگـر مشـایخ طریقـت صـفوى بـر نسـبت
سیادت خویش پاى فشـرده ،درصـدد تثبیـت هرچـهبیشـتر آن برآمدنـد ،چنـانکـه در زمـان
خواجه على یا پسرش شیخ ابراهیم ،شجرهنامهاى براى خود ترتی

داده و از آنطریق ،نس

سیادت خویش را به امام موسى کاظم" علیهالسالم " ارتبا دادند( .کسروى) 31 :1355 ،
برخی صاح

نظران نیز بر ا ین باورند کـه تحـول عقیـدتی در طریقـت صـفوی و رویکـرد

رهبران آن به تشیع  ،از زمان خواجه علی صورت گرفته است .در کتا ایران عصر صـفوی
راجر سیوری آمده است  :تحت رهب ری خواجـه علـی تعـالیم نیمـه مخفـی طریقـت صـفویه
آشکارا ماهیت شیعی گرفت( .سیوری)12 :1374،
ادوارد براون نیز در جلد چهار تاریخ ادبیات ایران می نویسد:
خواجه علی نخستین فرد از مشایخ طریقت صفوی بوده که عقیده خویش را به مره
شیعه آشکار ساخته ونسبت به این مره

ازخودتعص

نشان می داده است( .ادوارد بـراون،

جلد )52 :1316 ،4
در دوره رهبری ابراهیم فرزند خواجه علی گسترش روز افزون طریقت صفوی در میـا
ن ترکمانان شیعه مره

آسیای صغیر و شام و همچنین پیوسـتن تعـداد زیـادی از هـواداران

شیخ بدرالدین سماونه ( متوفای 819ه.ق ).به جمع مریدان خاندان صفوی پـس از سـرکو
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قیام وی ،ویژگیها ی مرهبی طریقت اردبیل را تحت تا یر خود قرار داده و گرایش بـه تشـیع
را در میان رهبران و هواداران تسریع کرده است  ( .زرین کو ) 67 :1362 ،
با شروع رهبری جنید بر صـوفیان و مریـدان صـفویه ،ایـن طریقـت وارد مرحلـه ای بـا
تحول اساسی شد و به یک جنبش کامل سیاسی -مرهبی تبدیل شد.
در ایــن مرحلــه رهبــران طریقــت صــفوی کــه از یــک ســو ،میــراث دار برخــی عقایــد
تندجنبشهای شیعی -صوفی ایران و آناتولی بودند و از سوی دیگر نیز با استقبال روز افـزون
شیعیان آ سیای صغیر روبه رو بودند ،تـالش کردنـد تـا بـا ایجـاد سلسـله تغییراتـی در مبـانی
عقیدتی و تعالیم طریقتی خویش  ،هواداران بیشتری را گرد خود جمع کرده و
جنبش سیاسی -مرهبی را که هـدف آن کسـ
موجود بود ،پایه ریزی کنند .اغل

صـاح

قـدرت سیاسـی و بـر هـم زدن وضـع

نظـران بـر ایـن باورنـد کـه گـرایش آشـکار و

محسوس طریقت صفوی به تشیع از همین زمان بوده است ( .رویمر) 14 :1380 ،
شیخ حیدر فرزند شیخ جنیـد ده سـال نخسـتین عمـرش را در آمـد یعنـی دیـار بکـر و
احتماالبدون هیپ گونه آموزش مرهبی یا دست کـم آمـوزش شـیعی  ،سـپری کـرد.پس از
اقامت در اردبیل نفوذ پیروان جنید ازنظـر عقیـدتی بـر حیـدر زمـانی کـه در اردبیـل اقامـت
داشت ،چنانکه رویمر خاطر نشان کرده است  ،دلیل خوبی برسـوق یـافتن حیـدر بـه سـمت
مره

تشیع می باشد ( .رویمر ،همان) 26 :1380 ،
روزبهان خنجی در پیروی از اعتقادات مرهبی خویش گزارش داده است کـه مریـدان

شیخ جنید پس از مرس وی در اطراف حیـدر جمـع شـده و او را « ابـن اهلل » خواندنـد و در
جای دیگر نیز تصریح کرده است که :
" جمعـی از مـردم روم  ،طــالش و سـیاه کـوه در رکــا او جمـع شـده و او را معبــود
خویش میدانستند و از وظایف و عبادات اعرا

کرده  ،جنابش را قبله و مسجود خـود مـی

شناختند ( " ....خنجی  ،بی تا) 274 -272 ،
دکتر نوایی معتقد است که توجه ویژه شیخ جنید و جانشینان وی به آنـاتولی و تمرکـز
تبلیغات آنها در این منطقه در شرایطی که مراکز و شهرهای شیعه نشینی چون قم ،کاشـان و
سبزوارنیزدر ایران وجود داشته است ،خود بیانگر نوعی سنخیت مرهبی و عقیـدتی در میـان
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ترکمانان آناتولی و رهبران طریقت صفوی است.
همچنین نوایی معتقد است که کاله سرخ رنگ دوازده ترکی که حیدر بـرای مریـدان
خود طرح ریخت قبل از آن توسط بکتاشیه استعمال می شده است ( .نوایی) 424 : 1352 ،
دکترنوایی اعتقـاد دارد کـه رویکـرد تعصـ آمیـز صـفویان بـه تشـیع از زمـان حیـدر
صورت گرفته است .نوایی در این باره می نویسد:
در دوران اوست که تغییـر عمـده دیگـری در اندیشـه بازمانـدگان شـیخ صـفی ظـاهر
گردیده و آن  ،تمایل مفر به طرف شیعه است  .تشیعی که بعدها بـه حـق  ،تشـیع صـفوی
نام گرفت و از تشیع علوی و راستین که نمودار سنت پیامبر اکرم ( ص ) و علی ابن ابیطال
( ع ) است ،باید جدا گردد ( .نوایی) 144 :1364 ،
روند تحول عقیدتی طریقت صفوی و رویکرد آشکار آن به مره
آشکار و تعص

شـیعه بـا گـرایش

آ میز شاه اسـماعیل بـه تشـیع  ،بـه او خـود رسـید و طریقـت صـفویه بـه

صورت کامال شیعی و ضد سنی در آمد .اسماعیل یک
ساله بود که پدرش حیدر را از دست داد ( .خواند میر) 428 :1333 ،
آشنایی اسماعیل با اصول تشیع به یقین از جان

پدرش صورت نگرفته است .با توجـه

به کم سن وسالی اسماعیل کـه هنگـام فـرارش بـه گـیالن حـدود شـش سـال داشـته اسـت،
تا یرپریری وی از مادر و هچنین از بـرادرانش کـه آنهـا نیـز سـن و سـال زیـادی نداشـتند ،
چندان منطقی به نظر نمیرسد .بنابرین می توان چنین نتیجه گیری کرد که:
نخست ،صوفیان هفت گانه یا همان اهل اختصاص که وظیفـه سرپرسـتی و مراقبـت از
اسماعیل به آنها واگرار شده بود ،درطول سالهای زنـدگی اسـماعیل درالهیجـان همـواره از
مربیان و مشاوران او بودند و گفته می شود که آنها از شیعیان افراطی و معتقد به حلـول ذات
خداوندی در وجود انسان بودند ،و اغل

نیز از ترکمانان آنـاتولی بـوده و در شـکل گیـری

شخصیت اسماعیل و پیداش عقاید افراطی در وجود اسـماعیل نقـش اساسـی ایفـا کردنـد( .
پارسا دوست) 249 :1357 ،
احتمال دوم تا یرپریری اسماعیل ازمحیط شیعی الهیجـان و علمـای شـیعه مـره

آن

دیار است .وی بیش از شش سال از دوران نوجوانی خویش را درمحـیط شـیعی الهیجـان و
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تحت سرپرستی و تعلیم کارکیا میرزا -علی و شمس الدین الهیجـی ،یکـی از علمـای شـیعه
سپری کرد ( .اسکندر بیگ ترکمان.)26 -25 :1350 ،این امر عالوه بر آن که موج

رشـد

و تکوین عقاید شیعی در وجود اسماعیل شد ،جنبـه صـوفیانه  ،شخصـیت او را تحـت تـا یر
قرار داد ( .رویمر ،همان ) 28 – 27 :1380 ،به هر حال ،کار کیا میـرزا علـی کـه خـود را از
اعقا علی (ع ) می دانست  ،با گماردن موالنا شمس -الدین الهیجی به امر تعلیم وتربیـت
اسماعیل،نقش مو ری در تکوین و پرورش گرایشهای شیعی در وجود وی ایفا کرد.
به یقین نمی توان در مورد میزان تا یر هر یک از این دو عامل  ،یعنی مشاوران قزلباش
و علمای شیعه مره

گیالن در شـکل گیـری و رشـد احساسـات افراطـی شـیعه در وجـود

اسماعیل اظهار نظر کرد .اگر اظهار نظرهای صاح

نظران در مورد ادعاهای شـاه اسـماعیل

نظیر الوهیت از سوی اورا بپریریم ،در آن صورت ناچاربایستی سهم بیشتری برای تا یرات و
القائات مشاوران قزلباش شاه اسماعیل که گفته میشود از افراطیون شیعه بودند ،قائل شـد .بـه
خصوص که برخی از صاح

نظران بر این باورند ،عقایدی که شاه اسماعیل هنگام رسـیدن

به قدرت،برآن پافشاری می کرد با عقاید فقهی شیعی سازگاری چندانی نداشت ( .رویمـر،
ایران در راه عصر جدید)437 - 434 :1380 ،
برخی دیگر بر این نکته اصرار دارند که عقاید اسماعیل متا ر از باورها وتعالیم افراطی
شیعه نظیر اهل حق ،نصیریان ومشعشعیان بوده است ( .شیبی ) 388 :1359 ،به هر حال فقدان
آگاهی و اطالع کافی در این زمینه مانع از اظهار نظر در باره میزان تا یر و نقش هـر یـک از
این دو عامل به چنین نتیجه ای منجر شده باشد.
با توجه به مطال

باال ،ادعاى سیادت صفویان به اعتبار رابطه مرید و مرادى بـه آسـانى

از سوى هواداران آنها پریرفته شـد .و حتـىاز جانـ

برخـى دشـمنان آنهـا ،نظیـر سـلطان

خلیلاهلل حاکم شروان ،بایزید دوم امپراطور عثمانى و سلطان یعقـو آققویونلـو ،بـه نـوعى
مــورد پــریرش قــرار گرفــت و در زمــان ظهــور شــاه اســماعیل نیــز بــه یکــى از باورهــاى
خدشهناپریر او ومریدانش تبدیل شد.
برای رسیدن به هدف و سيوال های تحقیق به بررسی چند مـورد از نظـرات مـوافقین و
مخالفین سیادت صفویان در دوره پیش از سلطنت در منابع می پردازیم.
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ساختار تشیع در خاندان صفوى
یکى دیگر از تکیهگاهها و دستاویزهاى معنوى که صفویان در مسیر حرکـت خـویش
به سوى کس

قدرت سیاسى وسپس مشروعیت بخشیدن به قدرت از آن بهره بردنـد ،تشـیع

بود .اگرچه خاندان صفوى دستکم از زمـان شـیخ جنیدبـه بعـد آشـکارا تشـیع خـویش را
اظهار کردند و پس از قرار گرفتن بر تخـت سـلطنت ایـران از هـیپ کوششـى بـراى تـروید
وتبلیــغ آن فروگــرار نکردنــد ،لکــن ادعــاى آنهــا مبنــى بــر تشــیع نیــاى بــزرسشــان،
شیخصفىالدین نیز به اندازه نس

سیادتآنها تردیدآمیز بوده است .به طور کلـى گـرایش

مرهبى اجداد شیخصفىالدین نیز همانند منشا و خاستگاه اولیه آنها به دلیل فقدان اطالعات
الزمدر این زمینه ،همچنان در هالهاى از ابهام فرو رفته است .اگر چه برخى محققان با تاکید
بــر منشــا کــردى خانــدان صــفوىســعى در ا بــات تســنن شــیخصــفى و اجــداد وى دارنــد،
(ولیدی )13،1374،لکن این نظریه بـه دو سـب  ،قابـل تامـل اسـت :نخسـت ،ایـنکـه خـودِ
مقدمهاى که این نتیجهگیرى بر اساس آن صورت گرفته هنوز در حد فرضیه است و به طور
قطع بها بات نرسیده است ،دوم ،اینکه کرد بودن اجداد شیخصفى تناقضى با علوى یا شـیعه
بودن آنها ندارد .درمورد نخستین رهبران طریقت صفوى نیز اگر چه اطالعات نسبتاً خـوبى
در دست است ،لکن این اطالعات آگاهىهاىچنـدانى در خصـوص نـوع گـرایش مـرهبى
آنان به دست نمىدهند .با این حال با استفاده از همین اطالعات محدودمىتوان بـه نتـاید بـا
اهمیتى در این زمینه دست یافت (.همان)29،
چنانکه قبالً نیز گفته شد ،ادعاى صفویان در تشیع نیاى بزرسشان نیز همچون ادعاى
ســیادت آنهــا همــواره باتردیــدهایى روبــهرو بــوده اســت .کســروى و برخــى دیگــر از
صاح نظران که در مسيله تشیع شیخصفىالدین تردیدداشتهاند ،دالیلى را بـراى ا بـات ایـن
نظریه خویش ارائه داده که خالصه آن به شرح زیر است :
احادیثى که در صفوة الصفا از زبان شیخ صفى نقل شده ،همه از احادیـث اهـل تسـنن
بوده و از منابع حدیثى آنهانقل شده است( .طباطبایی )721،1354،برخى از احکـام شـرعى
که شیخ صفى به آنها پاىبند بوده ،از احکام مره شافعى بوده اسـت ،چنـانکـه ابـنبـزاز
درکتابش نقل کرده که »روزى دست مبارکش بدختر طفل خود باز افتـاد ،وضـو بسـاخت»،
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یا اینکه شیخ« ،نظر به نامحرم وعورت خود را ناقض وضو دانستى»( .ابن بزاز)71،1373،
طـرح داسـتان تقیـه در مـورد شـیخ صـفى و فرزنـدش شـیخصـدرالدین کـه از جانـ
میرابوالفتح ،منقح و مصححصفوةالصفا مطرح شده ،از دو جهت قابل تامـل اسـت :نخسـت،
اینکه به روزگار شیخ صفى به دلیل سیاست عدمتعص

ایلخانـان مغـول نسـبت بـه مـرهبى

خاص و سپس در نتیجه گرایش برخى از آنـان بـه تشـیع ،لزومـى بـه رعایـت تقیـهاز جانـ
شیعیان نبود ،دوم ،اینکه طـرح چنـین ادعـایى خـود بیـانگـر آن اسـت کـه »شـیخ صـفى و
جانشینان او سنىگرى ازخود آشکار مىگردانیدهاند»( .تبریزی)123،1344،
همچنین سلسله طریقت شیخصفى کـه ابـنبـزاز در کتـا خـود از آن یـاد کـرده ،از
سلسلههاى معروف اهل تسنناست و برخى از مشایخ آن از علمـاى مشـهور مـره شـافعى
بودهاند( .صفوی )10،1380،
در نامهاى که عبیداهلل خان ازبک به سـال 936ق بـراى شـاه طهماسـ
سنى بودن شیخ صفى اشارهکرده است .در این نامه خطا به شاه طهماس

اول نوشـته ،بـه
آمده است:

و پدر کالن شما جنا مرحوم شیخ صفى را همچنین شنیدهایم که مردى عزیز و اهل
سنت و جماعت بوده ،و ما را حیرت عظیم دست مىدهد که شما نه روش حضرت مرتضـى
على«علیهالسالم» را تابعید نه روش پدر کالن را.
و باالخره اینکه کامل مصطفى شیبى بااستناد به ایـنکـه شـیخصـفى در تفسـیر برخـى
آیات و احادیث »موضع شیعیانهنگرفته» و به کتا هاى شیعى نیـز اشـارهاى نکـرده ،بلکـه از
آ ار سهروردى ،غزالى و نجمالدین رازى نام برده است ،نتیجه مىگیرد کـه شـیخ صـفى بـه
طــور قطــع شــیعه نبــوده اســت( .کســروی )32،1355،بــا وجــود ایــن ،برخــى مورخــان و
صاح نظران ضمن تایید تشیع شیخ صفى ،وى را مرو »مره

جعفرى» در میانمریدانش

قلمداد کردهاند( .رحیم زاده )1355،21،در دوره پس از استیالى مغول ،گرایشهاى علـوى
طریقتهاى صوفیانه را انباشته بود و طریقت اردبیل نمىتوانست ازآن برکنار بماند.
رویمر معتقد است که وضعیتى که در پى هجوم مغول در جهان اسالم به وجـود آمـد،
ضمن آنکه به کمرنگ شـدناختالفـات مـرهبى فرقـههـاى اسـالمى منجـر گردیـد ،باعـث
پیدایش نوعى اسالم عامیانه در جهان اسـالم شـد کـه ازویژگـىهـاى بـارز آن مـىتـوان بـه
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گســـترش طریقـــتهـــاى صـــوفیانه ،اعتقـــاد بـــه معجـــزات و کرامـــات و تکـــریم و
تقدیسعلى«علیهالسالم»اشاره کرد .اگرچه آگاهى چندانى در مـورد عقایـد و گـرایشهـاى
مرهبى شیخ صدرالدین در دست نیست ،لکن بىتردید ،ادعاىسیادت از جانـ

وى گـامى

اساسى در گرایش آشکار طریقـت اردبیـل بـه سـمت تشـیع و رویکـرد مبالغـه آمیـز بعـدى
بــــهمــــره

شــــیعه بــــوده اســــت .کســــروى در ایــــن بــــاره مــــىنویســــد

:

سرچشمه شیعىگرى همان دعـوى سـیادت بـوده .پـس از آنکـه بـه ایـن دعـوت پیشـرفت
دادهاند ،به شیعىگرى همگراییدهاند ،زیرا میانـه سـیدى و شـیعى بـودن همبسـتگى هسـت و
سید سنى کمتر توان پیدا کرد(.رویمر)254،1380،
به هر حال ،با عنایت به شواهد موجود ،پریرش تشیع شیخ صدرالدین ،کامالً منطقىتر
از تسنن وى به نظر مىرسد .با وجود این ،برخى صـاح نظـران بـر ایـن باورنـد کـه تحـول
عقیدتى در طریقت صفوى و رویکرد رهبـران آن بـه تشـیع ،اززمـان خواجـه علـى صـورت
گرفته است .سیورى در این باره مىنویسد :تحت رهبرى خواجـه علـى تعـالیم نیمـه مخفـى
طریقت صفویه آشکارا ماهیت شـیعى گرفـت .ادوارد بـراون نیـز تصـریح کـرده اسـت کـه
خواجه على نخستین فرد از مشایخ طریقت صفوى بوده که عقیده خویش را بهتشیع آشـکار
ساخته و نسبت به این مره

از خود تعص

نشان مىداده است .در برخى منابع آمده اسـت

که خواجه على پس از آزاد نمودن اسیران رومـى از چنـگ تیمـور ،نزدیـک بـودن خـرو
روا دهنده مره حق ا ناعشرى را بـه آنهـا گوشـزد نمـوده ،از آنهـا خواسـته اسـت کـه
آماده جانفشانى براى او باشند .همچنین گفته مىشود کـه روزى خواجـه علـى مـدعى شـد
امام محمدتقى«علیهالسالم» در خوا او را مامور هدایتدزفول نموده است .بنابراین وى »از
روى کرامت آ رودخانه را از جریان بازداشت و تا ایمان به والیـت و وصـایت وخالفـت
علىبن ابىطال «علیهالسالم »نیاوردند آ را باز نکرد»( .جامی)590،1382،
عالوه بر این ،گفته مىشود که چون تیمور در مالقاتى که با خواجه على داشته ،علـت
سیاه پوشیدن وى را جویا شد ،خواجه على علـت ایـن کـار را عـزادارى بـر آلعلـى عنـوان
نمود .برخى منابع ،این پاسخ خواجه على را به تیمور ،بیانگر اعالم تشیع خواجه علـى و نیـز
غلبه تدریجى احساسات ضدتسنن بر طریقت صفوى و مریدان آن دانستهاند( .همان)
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به هر حال یکـى از ویژگـىهـاى چنـین تحـولى پیـدایش عقایـد افراطـى و غالیانـه در
تعالیم ،آموزهها و معتقدات رهبرانطریقـت صـفوى بـود .چنـین عقایـدى اگـر چـه تناسـ
چندانى با آموزههاى تشیع ا ناعشرى نداشت ،ولى به هر حـالعناصـرى از تشـیع را در خـود
داشت .شاید همین مسيله باعـث شـده تـا برخـى صـاح

نظـران ،جنیـد و پسـرش حیـدر و

نیزسران قزلباش را شیعه دوازده امـامى ،و عقایـد غالیانـه را مخـتص ردههـاى پـایین نیـروى
قزلباش بدانند.
اگرچه این واقعیت وجود دارد که عقاید غالیانه هواداران طریقـت صـفوى نمـىتوانـد
به طور کامل بیانگر عقاید رهبرانآنها باشد ،لکن به نظر مىرسد که آنهـا ،دسـتکـم تـا
مدتها پس از برقرارى سلطنت خویش ،مخالفتى با عقاید آناننداشـتهانـد .عـالوه بـر ایـن،
متهم شدن جنید به مشعشعىگرى از سوى قاضیان حل  ،بدبینى شدید مورخان سنى بهجنید
و پسرش حیدر و نیز ادعاهاى بعدى شاه اسماعیل ،شبهه تا یرپـریرى جنیـد و جانشـینانش از
عقاید ایـن گـروههـاىغـالى را تقویـت مـىکنـد .اساسـاً عقایـد غالیانـه و افراطـى در میـان
جنبشهایى که پایگاه اجتماعى آنها و ساختار نیروهایشان را قبیله زیان وروستاییان تشـکیل
مىدادند ،روا بیشـترى داشـته و نظـایر آن را مـىتـوان در جنـبشهـایى چـون مشعشـعیان،
صفویان وجنبشهاى آناتولى مشاهده نمود .بنابراین به نظر مىرسـد کـه نظریـه کسـانى کـه
معتقدند جنید و حیدر در آغاز ،نوعى«اسالم مردمـى» داشـتهانـد کـه در بردارنـده برخـى از
ویژگىهاى تشیع ا ناعشرى بوده و پس از قرار گرفتن در میانترکمانان شیعه مـره
آسیاى صـغیر کـه اغلـ

شـام و

از غالیـان شـیعه بـوده یـا عقایـد آنهـا مشـابه عقایـد غالیـان شـیعه

بودهاست ،عناصرى از عقاید غالى در معتقدات آنها وارد شده است ،به صوا نزدیـکتـر
باشد .بر این اساس در آمیختنچنین عقایدى بـا آمـوزههـاى طریقـت صـفوى ،سـرانجام بـه
ظهور نوعى تشیع غالیانه نـزد رهبـران آن از زمـان جنیـد منجرگردیـد و اساسـاً الـوهیتى کـه
مریــدان و پیــروان جنیــد و جانشــینانش بــراى رهبــران خــویش قائــل بودنــد ،در چــارچو
همینتحول و به خواست خود این رهبران صورت مىگرفته است (.مزاوی)1386،206،
پژوهشگران حوزهٔ اندیشه سیاسی اسالم و ایران دربارهٔ تحـوالت اندیشـه سیاسـی
دوره صفوی دچار چند دستگی آرا هستند .برخی این باور هستند اساساً دگرگونی نـویی در
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اندیشــه و عملکــرد سیاســی در ایــن دوره صــورت نگرفتــهاســت ولــی گــروه دیگــری از
پژوهشگران ،دوره صفویه را سرآغاز نوزایی ایران ،تشیع و اندیشههـای شـیعی مـیداننـد.
تحلیلگران برداشتهای متفاوتی از مناسبات دین و دولت در دوره صفویه دارنـد .گروهـی
ایــــن مناســــبات را ســــتودهانــــد و برخــــی آنهــــا را انحرافــــی در تعــــالیم شــــیعی
برشمردهاند(.فروغی)28،1356،
رسول جعفریان در کتا صفویه از ظهـور تـا زوال مـینویسـد :صـفویان بـا عصـمت
صوفیانه به قدرت رسیدند اما بالفاصله تالش کردند عناصر و منابع مشروعیتبخش دیگری
نیز به دست آورند و آن تشیع بود که این منبع مشروطیت هیپگاه مستقر نشد و لرا هنگـامی
که عصبیت صوفیانه رخت بر بست ،صفویه فروپاشید .
علی شریعتی هم در کتا تشیع علوی و تشیع صفوی ،با دو اصـطالح شـیعه علـوی و
شیعه صفوی از همگرایی عالمان شیعی و پادشاهان صفوی به شدت انتقـاد مـیکنـد و آن را
گـــامی در جهـــت خـــار ســـاختن تعـــالیم شـــیعی از حالـــت اولیـــه و اصـــیل خـــود
میداند(.جعفریان)120،1386،
در کتا چالش سیاست دینی و نظم سلطانی نوشته نجـف لکزایـی ،نویسـنده از قـول
جان فوران مینگارد  ::صـفویه از سـه منبـع اساسـی مشـروعیت بهـره مـیگرفـت ،بـهعنـوان
نمایندگان مهدی ،خود را از نسل موسی کاظم امام هفتم شیعیان میدانستند و مدعی بودنـد
از نوعی عصمت برخوردارند ،در رده صوفیهـای صـفوی خـود را مرشـد و راهبـر معنـوی
تلقی میکردند و بدین وسیله اطاعت مطلق پیروان را میخواستند .آنـان خـود را از دودمـان
یزدگرد سوم میدانستند و میگفتند دختر یزدگرد سوم (شـهربانو) بـه همسـری حسـین بـن
علی امام سوم شیعیان درآمدهاست( .همان)
روحاهلل خمینی در صحیفه نور جلد اول بر وجود انگیزه اصالحی و دینی علمـایی کـه
به حکومت نزدیک شدهاند تأکید کردهاست .وی نزدیک شدن و تعامل برخی از علما نظیر
محمدباقر مجلسی ،محقق انی ،شیخ بهایی با زمامداران صفوی را با هدف تروید مـره

و

آدمسازی میداند نه این که این دسته از علما با مقصود دنیوی و درباری شدن بـه پادشـاهان
نزدیک شدهاند(.رضایی)115،1364،
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آن کی اس لمبتون در کتا مالک و زارع در ایران میگوید :ظهور صـفویه از نقـا
عطف در تاریخ سیاسی و مرهبی ایران اسـت زیـرا ازلحـاظ سیاسـی ،ایـران پـس از اسـالم،

دارای حکومتی واحد و مستقل میشود .همچنـین در کتـا چـالش سیاسـت دینـی و نظـم
سلطانی در ادامه میآید :ازنظر مرهبی در دوره صفویه ،شاهد ارتقای تشیع دوازدهامـامی بـه
دین رسمی دولتی و در واقع درآمیختن عملی ایران و تشـیع در یـک کالبـد مـرهبی ایرانـی
هستیم(.همان) براساس آنچه در کتا های سـفرنامهنویسـان اروپـایی آمـدهاسـت مـیتـوان
گفت شیعه صفوی دو مرحله کامالً متمایز دارد :


مرحله اول دین و مره

علوی/عرفانی و آیین جـوانمردی اسـت و حتـی رهبـران

صــوفی صــفوی ،ماننــد شــاه عبــاس کبیــر مشــرو مــیخوردنــد و احکــام فقهــی و عبــادی
جایگاهی در میان آن ها نداشت اگرچه بـه زیـارت امامـان و پیـران طریقـت اهمیـت زیـادی
میدادند آنها بیشتر علوی بودند و ایمان را در باطن و قلبـی مـیدانسـتند و نـه عبـادتهـای
ظاهری (صوفیها و علویهای ترکیه و سوریهٔ امروزی هنوز همان اعتقادات را دارند.


شیعه فقاهتی این مرحلـه زمـانی شـکل گرفـت کـه اصـفهان بـه پایتخـت مشـهور

امپراتوری صفویه تبدیل شده بـود و پدیـدهٔ روحـانی و فقیـه در اصـفهان شـکل گرفـت و
علمای شیعی عر به ایران دعوت شدند(.لک زایی13،1356،
مراحل مختلف تحول مذهب در عهد صفویه
 .1مرحله اول  :زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت

منشا پیدایش مره

صفویان تصوف بود .تصوف پدیده اصلی است کـه در سـرزمین

اسالم برگرفته از عقاید ایران قبل از اسالم می باشد.گسترش تصوف درقـرون بعـدی سـب
ایجاد طریقتهای مختلفی شد که در فاصله قرنهای ششم تا نهم هجری فرقـه هـای مـرهبی را
تشکیل دادند .تشـکیل فرقـه هـای مـرهبی بـا تضـد گـرفتن حرکـت سیاسـی در جریانـات
تاریخی مو ر واقع شد .فرقه مرهبی صوفی به رهبری شیخ صفی الدین اردبیلی وارد مرحلـه
جدیدی شد .طریقت مرهبی صوفی در زمان سـلطان جنیـد و سـلطان حیـدر رنـگ سیاسـی
گرفت .با تشکیل دولت صفوی طریقـت صـفوی از حالـت خانقـاهی کامـل بیـرون آمـد و
شکل یک مره

رسمی و دولتی به نام تشیع ا نی عشری گرفت( .رویمر)258،1380،
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.2مرحله دوم  :تثبیت و استواری مذهب به عنوان دین رسمی کشور

این دوره با سیاست خاص مرهبی شاه عباس یکم آغاز می شود همچنین رسما مره

تشیع

اعالم به تثبیت میشود .شاه اسماعیل در ایـن دوره برخـی تغییـرات و تعـدیالتی ایجـاد یـک
حکومت مرهبی مستحکم و استوار می گردد
.3مرحله سوم  :دوران شکوفایی و اوج قدرت نیروی مذهبی در حکومت صفویان

دوره ای که مره

و روحـانیون مـرهبی ا زاقتـداری خـاص کـه شـاه اسـماعیل یکـم

بدعت گرار آن بود برخوردار می شوند  .و در طول سلطنت شـاه طهماسـ

یکـم اسـتمرار

می یابد و سنواتی ا ز عصر شاه عباس یکم را نیز در بر می گیرد .او قدرت و نفوذ مره
ونیروهای مرهبی در حکومت  ،زمان شاه طهماس

اول است .در این زمان نه تنهـا مقامـات

باال از سادات و روحانیون انتخا می شود  ،بلکه خود شاه طهماس
رابطه سببی با خاندان سادات ایجاد کند .سیاست شاه طهماس

سـعی مـی کنـد یـک

در اخـرا علمـای مخـالف

از کشور و توجه به علمای شیعی و دعوت از روحانیون و علمای شیعی مره جبل عامـل
(.روملو )530،1340،در این زمان نفوذ مره

و نیروهای مرهبی در امـر حکومـت شـخص

شاه به حدی رسید که کلیه شوون ممکلتی در دست نیروهای مرهبی افتاد .افـزایش قـدرت
نیروهای مرهبی سب

شده که آنها شاه طهماس

را نائـ

خـود شـمارند و بـه او لقبـی مـی

دهند که داللت بر نقش بسیار مهم او در گسترش مره شیعه دارد.
.4مرحله چهارم  :سراشیبی و افول نهاد دین و قدرت مذهب.

پس از شاه طهماس

اول شاه اسماعیل دوم سعی کرد از لحـاظ مبـارزات و فعالیتهـای

مرهبی و از نقطه نظر اجتماعی  ،متعادلی در امر حکومت ایجـاد کنـد .سـعی شـاه اسـماعیل
دوم که در کاستن از مبالغات مره

شیعه کوتاه کردن دست بعضی از علما از دستگاههای

دولتی و همچنین جلوگیری از تندرویهای شیعیان نسبت بـه سـینان بـه سـب

شـد کـه وی را

متمایل به تسنن دانند  .اصالحات اسماعیل دوم در جلوگیری از لعن خلفاء و پرهیز ازاشـعار
طنز آمیز در مورد خلفاء و شایعه تمایا به تسنن باعث شده اسماعیل به اقـدام بـه زدن ضـر
سکه در جهت تهمت سنی بودنش و رساندن ارادت به خاندان علـی زنـد .سیاسـت مـرهبی
سلطان محمد اصول خاصی نداشت.
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در زمان شاه عباس یکم  ،مره حالت متعدیزی نسبت به گرشته پیـدا کـرد  .عبـاس
یکم به طور کلی ا زتعصبات غلط مرهبی کاست .رفتار مسالمت آمیز مـرهبی او وجهـه ای
ویژه به دربار شاه از نظر سیاست خارجی بخشید  .عباس یکم در زمان حکومت خود سـعی
کرد از نفوذ افراطی روحانیون و علما در امور اداری و دیوانی بکاهـد .بـه طـور کلـی زمـان
شاه عباس اول  ،نیروهای مرهبی و مره

جایگـاه چنـدانی در حکومـت کشـور نداشـت و

نهادهای مرهبی د راین زمان تابع نهادهای سیاسی بود .کـاهش قـدرت نیروهـای مـرهبی و
صوفیان در زمان شاه سلیمان ادامه دارد  ،به طوریکه در این زمان مره

و مـرهبیون از ار

کمتری برخوردارند و حتی مشاغلی مانند نسقچی گری مهتری به آنـان واگـرار مـی شـود
(.ترکمان)150،1350،
 .5مرحله پنجم :قدرت یابی مجدد نیروی مذهبی بر پایه تغییـرات و تجدیـدات در
آن

او قدرت یابی مجدد نیروهای مرهبی زمان شاه سلطان حسین اسـت  .در ایـن زمـان
مناص

اداری و تشکیالت دیوانی  ،کامال توسط روحانیون و مجتهـدین اداره مـی شـد .در

این زمان مره کامال شـکل تعصـبی منفعتـی داشـت .روحـانیون و مجتهـدینی چـون مـال
محمد باقر مجلسی خط مشی جدید در امور دینی ایجاد کرد که در نهایت منجر به محکـوم
کردن صوفیان و اخرا آنها از جامعه اسالم شد .مره

با تعص

محمد بـاقر مجلسـی  ،نـه

تنها باعث ایجاد و تفرقه میان نیروهای دولتی گردید بلکه یکـی از عوامـل سـقو صـفویان
داشته شد  .سیاست ویژه ای که شاه سلطان حسین در تا یر گرفتن ا ز روحانیون و مجتهـدان
انجام داد  ،منجر به کشتار و تبعید بسیاری از مردم اصفهان به علت اعتقاداتشان گردیـد  .بـه
هر حال تعصبات مرهبی و مبارزه با صوفی گری و کشتار اهل تسنن در اواخر عهد صفوی ا
ز عوامل مو ر سقو دولت صفوی شناخته شده است( .همان)
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نتیجه گیری
صفویان برخالف بیشتر خاندان های پیشین که در پـی تهـاجم و بـا بهـره گیـری از
اموا انسانی قبیله ای قدرت را به دست گرفتند ،خاسـتگاه ق ایلـی نداشـتند .بنـابر ایـن،
ساختار سیاسی صفویان تا آنجا که به خود این خاندان پیوند مـی یابـد ،خـاس تگـا هـی
غیرقایل های بود .آنان رهران طریقتی یک جانشین و شهری بودند که م انـی عقیـدتی و
آموزه های صوفیانه و رفتار اجتماعی صوفیان را پرورش می داد .در واقـع ،اندیشـه هـای
دینی و رهران برجستة مرهبی به معنای فراگیر آن ،هیپ گاه منشأ قبیله ای نداشـتند .ایـن
امر ،مانع از پخش و گسترش آموزه های صوفیخنة خانقـاه اردبیـل بـه منـاطق مختلـف و
ازجمله در میان ق ایل دام داری که در نواحی غربی ایران و در حـوزة آنـاتولی زنـدگی
می کردند ،نبود .بنابراین ،در روند گسترش آموزه های صوفیخنة خانقاه اردبیـل بـود کـه
میان آنان و سران فبایل پیوندی نیرومند برقرار شد .این امر به ظهور نـوعی در

هسـتی

شناسانه انجامید که تلفیقی از عناصر مرهبی مبتنی بر آموز ه هـای صـو فیانـه و طریقتـی،
دیدگاه ها و باورهای هستی شناسانه ترکان دامدار و کوچ رو ،و پاره ای مضـامین مـورد
نظـر اهـل شـریعت بـود .مـورد اخیـر ،ظـاهراً چنـدان جلـوه ای در ایـن آمـوزه هـا از
منظرمتشرّعین نداشته است .حاصل این تلفیق ،ظهور نوعی غلوّ صوفیخنة صفوی بـود کـه
طریقت صفوی را از صورت یک طریقت صـوفیخانة مبتنـی بـر رابطـة مریـد و مـرادی و
حلقة کوچک رابطة پیـر و مریـد ،سـرانجام بـه صـورت یـک نظـام متنـی برآمـوزه هـای
شهریاری تبدیل کرد.
سیادت خاندان صفوى ،خواه مجعول و خواه واقعى ،اگر چه از سوى شیخصـدرالدین
آن هم به صورتاشاراتى مبهم مطرح شد ،ولى از زمان جنید به بعد به صورت امـرى مسـلم
و محقق درآمد و حتى از جان

دشمنان آنان نیز تایید شد و چـون نوبـت بـه شـاه اسـماعیل

رسید ،به صورت یکى از باورداشتهاىقلبى وى درآمد .و از آنجـا کـه چنـین انتسـابى بـه
خوبى مىتوانست مشـروعیتبخـش سـلطنت و اقتـدار سیاسـى او وفرزنـدانش باشـد ،آنهـا
همواره بر آن پاى فشرده و در تثبیت هر چه بیشتر آن تالش مىکردند .
از آنزمان تا کنون ،مخالفان و موافقان این ادعاى صفویان دالیل و شواهد متعددى را
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براى ا بات دیدگاه خویش ارائهکردهاند.
عدم وجود اطالعات کافی در رابطـه بـا مـره
قضاوت در مورد مره
نس

سیادت و مره

صـفویان قبـل از رسـیدن بـه قـدرت،

این خاندان را دشوار کرده است .همچنین دیـدگاه هـای مخالفـان
تشیع خاندان صفوی نیز کـه تـوام بـا دشـمنی و بـدبینی بـوده اسـت،

اظهار نظر قطعی در این رابطه را با ابهام و تردید روبرو ساخته است .بـا وجـود مسـایل ذکـر
شده نمی توان به طور قطع سیادت و شیعه بودن صفویان را نفی کرد.
همچنین گرایش فرزندان و جانشینان شیخ صفی به تشیع ،بدون پیشینه قبلی نیز چندان
منطقی به نظرنمی رسد .زمینه های این گرایش می تواند عواملی همچون ،تسـاهل و تسـامح
موجود در میان اهل تصوف  ،فضای مرهبی روزگار جانشینان شـیخ صـفی الـدین  ،رهـایی
تصوف و تشیع از محدودیتهای گرشته پس از انقرا

خالفت خالفت عباسـیان باشـد ،کـه

در مجموع موج در هم آمیختن عقاید و آموزه های جریان تصوف با مره

تشیع شده و

با چنین زمینه ها و فضایی که ترسیم شد ،اندیشه تشیع و شیعه گری در میان رهبران طریقـت
صفویه شکل گرفت و در نهایت توسط شاه اسماعیل مره

رسمی کشور اعالم شد.
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اندیشه بازگشت به قرآن یکی از تالشهایی است که از جانـ

برخـی علمـای دنیـای

اسالم برای برپایی حکومتهای الهی در جوامع اسالمی و ازمیان بردن بحرانهـای ناشـی از
تسلط حکومتهای طاغوتی مطرح شد .به نوعی می تـوان گفـت سـیر اندیشـه بازگشـت از
سید جمال الدین اسدآبادی آغاز و با تـالش متفکـران بزرگـی نظیـر شـهید مطهـری و امـام
خمینی (ره) ادامه یافته است .این دو متفکر بزرس دنیای اسـالم بـا اعتقـاد قلبـی و ایمـان بـه
گرهگشا بودن کتا آسمانی ،در عمل کوشیدند مسلمانان را متوجه تأ یر قرآن در برطـرف
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نمودن بحرانهای جوامع اسالمی نمایند .با این توضیح برآنیم تا به صورت تحلیلی و با بهـره
گیری از نظریه بحران ها ،تا یر این اندیشه بر شکلگیری انقال اسـالمی را مـورد واکـاوی
قرارداده و بگوییم ،ایجاد مو انقالبی در ایران ،ناشی از تالش های ارزشـمند ایـن دو عـالم
بزرس در عمل به مفاهیم قرآنـی و رجـوع بـه قـرآن بـوده کـه در ابتـدا بـا هـدف برقـراری
حکومت اسالمی با محوریت والیت فقیه در جامعه مطرح و سپس بـا تکیـه بـر آمـوزههـای
قرآنی به تکامل رسیده است؛ به گونهای که امام خمینـی (ره) در جـایی مـیفرمایـد« :اصـالً
کتا انقال

ما قرآن است».

واژگان کلیدی
اندیشه بازگشت به قرآن ،شهید مطهری ،امام خمینی (ره) ،حکومت الهی.
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طرح مسأله
اندیشه بازگشت به قرآن در دوران معاصر توسط سید جمالالدین اسدآبادی مطـرح و
علمای مسلمان دیگـری نیـز بـرای احیـای ایـن تفکـر تـالش کردنـد .طـی چنـد قـرن اخیـر
کشورهای اسالمی دچار بحرانهای عظیمی شدهاند و دالیل متعـددی نیـز در شـکل گیـری
این بحران ها دخیل هستند که عدم مدیریت صحیح جامعه ،یک یا بخش عمده ای از آن به
شمار می رود .به عبارت دیگر تصمیم گیری های نادرسـت بعضـی از حاکمـان کشـورهای
اسالمی در قرون اخیر ،ضمن به تصویر کشیدن چهره ای ضعیف و بی لیاقت از آنهـا ،سـب
بوجود آمدن مشکالت عدیده و بحران های جدی برای جوامع مسلمان شـده اسـت .هجـوم
کشورهای بیگانه و متخاصم به کشورهای اسـالمی و کشـتارهای بـیرحمانـه ای کـه انجـام
دادند نیز می تواند حاصل همین ضعف حاکمان در برابر بیگانگان باشد .عـالوه بـر بحـران-
های بی شمار سیاسی و اجتماعی که بـه دنبـال اسـتقرار سـاختارهای نادرسـت حکـومتی در
کشورهای مسلمان به وجود آمد ،فقـر اقتصـادی و فقـر فرهنگـی نیـز مزیـد بـر علـت شـد و
ضــعف جوامــع اســالمی را دو چنــدان کــرد .در حــال حاضــر نیــز قســمت قابــل تــوجهی از
کشورهای اسالمی درگیر جنگهای نابرابر و ناعادالنهای هستند که روزانه تعداد کثیـری از
مسلمانان را قربانی خود میکند .مهمترین دلیلی که برای به وجـود آمـدن ایـن وضـعیت در
کشورهای اسالمی میتوان بیان نمود ،دوری مسلمانان از اصل دیـن و مهجوریـت قـرآن در
میان آنان است .مهجوریت قرآن در میان جوامع اسالمی سب

شده انحطا در ایـن جوامـع

به او خود برسد .آنچـه در نتیجـه انحطـا بـرای ایـن جوامـع رخ مـیدهـد ،وقـوع همـین
اتفاقاتی است که ذکر شد .پرواضح است حکومتی که توسط طاغوتیان اداره شود ،نتیجهای
جز عق

ماندگی ،بیچارگی و درماندگی در بر نخواهد داشت .بنابراین مسلمانان میبایست

به قرآن بازگردند و حکومتی الهی بر پایـه آمـوزههـای قرآنـی در کشـورهای خـود برقـرار
سازند تا مشکالت ناشی از حکومت حاکمان طاغوتی پایان یابد .در این مسیر علمای مطرح
دنیای اسالم چه از اهل سنت و چه در عـالم تشـیع ،کوشـیدهانـد بـر سـرعت احیـای اندیشـه
بازگشت به قرآن در جوامع اسالمی بیفزایند ،هر چند بین آنها اختالف نظرهای اساسـی هـم
وجود دارد .دو تن از این منادیان و اندیشمندان عـالم تشـیع ،شـهید مطهـری و امـام خمینـی
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(ره) هستند .اغراق نیست اگر بگوییم نتیجه تالشهای این دو متفکر بزرس منجـر بـه شـکل
گیری و به مر نشستن انقال اسالمی در کشور ایران شد .در ادامه سعی می کنـیم تـالش-
های شهید مطهری و سپس امام خمینی (ره) را در راستای احیای اندیشه بازگشـت بـه قـرآن
مورد بررسی قرار داده و سپس تأ یرپریری انقال اسالمی ایـران از ایـن تـالشهـا را مـورد
مطالعه قرار دهیم .یادآور می شود وجه تمایز و نـوآوری ایـن پـژوهش در مقایسـه بـا سـایر
پژوهش های هم راستا ،شکل گیری انقال اسالمی و برپایی حکومـت الهـی اسـت کـه در
واقع نتیجه عملی و توجه دقیق به مفهوم جریان بازگشت به قرآن به شمار می رود.
مبحث اول :شهید مطهری
شهید مطهری چهارچو فکری و اصول تربیتـی ویـژهای بـه دنیـای اسـالم ارائـه داده
است .از جمله اصول مورد اعتقاد این اندیشمند ،التزام به بازگشت به قرآن است.
شهید مطهری در علم فلسفه از مکتـ

صـدرالمتألهین تبعیـت مـیکنـد و اندیشـههـای

فلسفی خود را از مشر تفکر صدرایی وام میگیرد« .فلسفة صدرا آمیـزهای از آمـوزههـای
کالمی ،فلسفی ،تفسیری ،روایی ،عرفانی و  ...اسـت» (قراملکـی .)5 :1389 ،بـر ایـن اسـاس
شهید مطهری به عنوان یکی از پیروان مکت

صدرایی ،دیدگاهی مرک

نسـبت بـه حـوزه-

های فکری مختلف دارد .ایشان در اندیشههایی که به عنوان یک آموزه به مخاط خـویش
ارائه میدهد ،چهارچوبی که شامل تمامی ابعاد علمی و عرفانی باشد را معرفی میکند.
از آنجا که هر نـوع اندیشـهی سیاسـی و اجتمـاعی ،بـر شـناختی از هسـتی و تحلیـل از
نحوهی وجود و واقعیت انسان استوار است و نظریات سیاسـی اسـتاد مبتنـی بـر اندیشـههـای
فلسفی ایشان است (بزرگی ،)89 :1377 ،بنابراین میتـوان از رهگـرر شـناخت اندیشـههـای
فلسفی وی به معتقدات سیاسی او نیز دست یافت.
اندیشه سیاسی شهید مطهری ابعاد گستردهای دارد ،لیکن چنانچـه بنـا باشـد چکیـده و
خالصهای از اندیشه سیاسی وی ،ارائه نمـود ،مـیبایسـت بـه نحـوه نگـرش او بـه حکومـت
پرداخت .ایشان در مجموع معتقد است که حکومت و همه ارکان آن از آن خداوند اسـت.
«حق الهی حاکمیت به طور ریشهای ،اعم از وضع قانون ،وضـع مصـوبات فرعـی ،حکـم بـه
مفهوم فقهی یعنی برمبنای مصالح موقت – زمان – نظیر معبودیت ،فصل قضاء و افتاء اسـت

اندیشه بازگشت به قرآن در برپایی حکومت الهی (با محوریت دیدگاه 253 /...

و جز خداوند کسی شایسته این حق نیست» (مطهری .)153 :1384 ،حال بـا توجـه بـه اینکـه
ایشان ،در حوزه اندیشه سیاسی ،بر این اعتقاد هستند که حکومت و تمامی ارکان آن متعلـق
به خداوند است ،باید به نوعی به تعار

تفکر حکومت دینی و روش حکومتداری فعلـی

که مبتنی بر رأی مردم اسـت ،پاسـخ داده شـود .شـهید مطهـری در جـای دیگـر مـیگویـد:
«مال  ،انتخا مردم نیست ،انطباق با معیارهای الهی است و بـا آن انطبـاق ،خـود بـه خـود
حاکم میشود و مانعی نیست که درآن واحد ،دهها حاکم شرعی و ولـی شـرعی نیـز وجـود
داشته باشد» (همان) .از این رو میتوان این گونه نتیجه گرفت کـه از نظـر ایشـان ،مـال

و

معیار برای حکومت داری در اسالم ،حکومت الهی است و انتخا ارکان مختلـف آن مثـل
قوای مختلف توسط مردم ،در صورتی صحیح است که منطبق با معیارهای الهی باشد.
در چهارچو اندیشه فلسفی و سیاسی شهید مطهری ،بزرگتـرین بحرانـی کـه جوامـع
اسالمی با آن مواجه هستند ،عدم توجه به استقرار حکومت الهی در جامعه است .طبق آنچـه
شهید مطهری درباره حکومت اسالمی به آن اعتقـاد دارد ،همـه ارکـان حکومـت متعلـق بـه
خداوند است و از طریق پیامبر (ص) در زمین به اجرا گرارده میشود .بعـد از پیـامبر نیـز بـه
جانشینان او یعنی امام معصوم (ع) و در صورت غیبت امام معصوم (ع) ،ولی فقیـه عهـدهدار
این امر خواهد بود.
از نظر شهید مطهری ،برقراری حکومت اسالمی ،اساس همه چیـز اسـت و چنانچـه در
جامعه حکومت اسالمی برقرار نباشد ،فرهنگ و اقتصاد نیز از وصف اسـالمی بـودن ،عـاری
شده و بدین صورت جامعه اسالمی عمالً به یک جامعه المـره

تبـدیل خواهـد شـد .ایـن

قضیه ،ابعاد پیچیدهای دارد که میطلبد در جای خود به تفصیل به آن پرداختـه شـود .شـهید
مطهری بر این اعتقاد است که اساساً حکومتهای غیرالهی در جوامع اسالمی از مشـروعیت
برخوردار نیستند و میبایست از ریشه ،تغییر کرده و حکومت خداوند بر جامعه برقرار شود.
حکومت در هر جامعهای ،نماینده مردم است .به عبارت دیگـر بـه صـورت نسـبی مـی
توان گفت چنانچه حکومت یک کشور مرهبی باشد ،نشان دهنده آن است که مردم نیـز بـه
اصول و مقیدات مرهبی ،پایبند هستند .در نقطه مقابل اگر یک حکومـت غیرمـرهبی باشـد،
می تواند نشانگر این باشد که مردم نیز چندان پایبندی به اصول مرهبی ندارند .در این رابطه
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میتوان به حدیث مشهور "الناسُ عّلی دینِ ملوکهم" اشاره کرد .این حدیث نشان میدهـد،
حاکمان با توسل به ابزارهایی مثل رسانه ،تبلیغات ،سیاست و غیره بـر طـرز تفکـر و اندیشـه
مردم ،تأ یر میگرارند .البته این امر مطلق نیست و ممکن است استثنائاتی داشته باشد ،امّا در
هر صورت قاعده این است که مـردم در هـر جامعـهای دنبالـهرو حاکمـان هسـتند .ایـن امـر
اختصاص به دین یا مره

مشخصی ندارد و در تمام ادیان میتـوان شـاهد ایـن قضـیه بـود؛

البته و به ویژه این موضوع در دین اسالم پررنگتر است .اکنون با توجـه بـه ایـن مهـم و بـا
یادآوری وضعیت کشور ایران قبل از انقال اسالمی ،با رویکـردی کـه حاکمـان وقـت در
پیش گرفته بودند ،مردم رفته رفته از دین و تفکـر دینـی فاصـله گرفتـه و حکـومتی تشـکیل
شده بود که قرابتی با دین نداشت .این امر را میتوان در زمینههای مختلف مشاهده کرد .بـه
عبارت دیگر فاصله گرفتن مردم از اندیشههای دینی در ایران قبـل از انقـال کـه حکومـت
غیردینی حاکم بوده در زمینههای مخلف مثل سینما ،نوع تبلیغات ،نوع هدفگـراری مـردم
برای زندگی خصوصی و غیره ،قابل مشاهده است .در این مقطع زمانی ،افرادی مثـل شـهید
مطهری ،کوشیدند ،تفکر دینی را در جامعه احیا نمایند و در نهایت پس از احیای این تفکر،
مردم حکومت غیر دینی را نفی کرده و منجر به پیروزی انقـال  57شـدند .بنـابراین ریشـه
مشکل حکومت غیر دینی از منظر شهید مطهری ،فاصله گرفتن مردم از دیـن و چهـارچو
فکری دین است .آنچـه موجـ

شـد متفکـران و اندیشـمندانی همچـون شـهید مطهّـری بـه

احیاگری بپردازند و بر ضرورت توجه به آن تأکیـد بورزنـد و سـنگینی مسـيولیت آن را بـر
دوش متفکران و عالمان دینی گوشزد کنند ،وضعیت اسفبـار و نیمـهجـان و زنگـار گرفتـة
چهره دین در میان دین داران و عق ماندگی و انحطا مسلمانان در دنیای پیشـرفته و فنـاور
محور کنونی بود .احیای دین در نگاه استاد مطهری از ایجاد دین در جوامـع الئیـک و غیـر
دینی ضروریتر مینمود (جـوانی و جمشـیدی .)187 :1393 ،شـهید مطهـری خـود بـه ایـن
مسيله اذعان میکند و در جایی میگوید« :آنجا کـه احتیـا بـه احیـای فکـر دینـی هسـت،
کشورهای اسالمی است ،که فکر دینی در آنجا به صورت نیمه زنـده و نیمـه مـرده درآمـده
است و تا هنگامی که دیـن داران از یـک تفکـر زنـدة دینـی برخـوردار نباشـند ،نمـی تواننـد
الگوی آن هایی باشند که رو به سوی دین دارند و می خواهند دین اسـالم را انتخـا کننـد»
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(مطهّری.)145-153 :1368 ،
شهید مطهری میکوشد در آ ار و نوشتههای خود ،جامعه اسالمی آرمانی را بازسـازی
نموده و شاخصهایی معرفی نماید که عمل به آنها احیای جامعه اسالمی آرمانی را به دنبـال
داشته و سرعت می بخشد .این شاخصها عبارتند از:
 .1نیازمندی فرد و جامعه بـه دیـن :از نظـر شـهید مطهـری ،فـرد و جامعـه بـه صـورت
موازی ،به دین نیاز دارند و در صورت توجه دادن به این نیاز در جوامع اسالمی ،ناخودآگاه
افراد به سمت دین گرایش پیدا نموده و در صورت گرایش افراد بـه دیـن ،جامعـه نیـز قهـراً
دینی خواهد شد .شهید مطهری در این رابطه میگوید« :یکی از پایـدارترین و قـدیمیتـرین
تجلّیات روح آدمی و یکی از اصـیل تـرین ابعـاد وجـود او ،حـس نیـایش و پرسـتش اسـت»
(مطهری.)21 :1386 ،
 .2اجتهاد و توجه به مسائل روز جامعه :قطعاً برای اینکه بشر امروز بتوانـد یـک جامعـه
آرمانی تشکیل دهد ،میبایست به دو مسله مهم و اساسی توجه ویـژه داشـته باشـد .نخسـت،
شرایط و وضعیت روز است .به این معنا که بشر باید بسنجد در چه مقطع زمانی میزید و در
این مقطع ،چه ظرفیتها و توانمندیهایی دارد و بر اساس برنامهریزی بر پایه همین ظرفیت-
ها و توانمدنیها ،جامعه آرمانی خویش را تشکیل دهد .مسيله دوم ،نیازهـای انسـانی اسـت.
جامعه آرمانی باید به گونهای باشد که بتواند نیازهای انسانی را برآورده سازد .جامعهای کـه
از چنین ظرفیتی برخوردار نباشد ،اصالً جامعه آرمانی نیست .حال نکته اینجاسـت کـه بـرای
دستیابی به نتاید مثبت این دو مسيله ،بشر میبایست از راه اجتهاد و توجـه بـه مسـائل روز،
اقدام به عمل نماید .شهید مطهّری در این باره میگوید« :مهمترین وظیفه مسـيولیت علمـای
امّت« ،اجتهاد» است« .اجتهاد» یعنی کوشش عالمانه بـا روش صـحیح بـرای در

مقـررات

اسالم با استفاده از منابعی همچون کتا  ،سنّت ،اجماع و عقل و این کلمه یعنـی اجتهـاد در
قرآن نیامده است .کلمه ای کـه از لحـاظ روح معنـا ،متـرادف آن اسـت و در قـرآن آمـده،
«تفقّه» به معنای فهم عمیق دین است .اجتهاد از شرو جاوید ماندن اسالم اسـت .ایشـان بـر
این باور است که منابع اسالمی قادر است با یک اجتماع متحوّل و متکامل پـیش بـرود و آن
را راهنمــایی کنــد و قابلیــت آن را دارد کــه بــا مقتضــیات زمــان همــاهنگی پیــدا کنــد و بــه
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احتیاجات هر عصری پاسخ گوید .وی سدّ بـا اجتهـاد در قـرن هفـتم را فاجعـه ای بـزرس
میداند که ابتدا این سدّ با در جهان تسنّن صورت گرفت؛ اما خواه ناخواه بر جهـان شـیعه
نیز ا ر نامطلو گراشت» (مطهّری.)198 :3 ،1375،
 .3دعوت به اتحاد جوامع مسلمان :شهید مطهری در رابطه با ضرورت اتحاد در جوامع
اسالمی و راه صحیح برقراری وحدت میگوید« :مفهوم «اتحاد اسالمی» ،که در میان علما و
فضالی مممن و روشن فکر اسالمی مطرح است ،این نیست که فرقه هـای اسـالمی بـه خـاطر
اتحاد اسالمی از اصول اعتقادی و یا غیـر اعتقـادی خـود صـرف نظـر کننـد و بـه اصـطالح،
مشترکات همة فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگرارند؛ چـون ایـن کـار نـه منطقـی
اســت و نــه عملــی .مــا کــه خــود شــیعه هســتیم و افتخــار پیــروی اهــلبیــت (ع) را داریــم،
کوچک ترین چیزی ،حتی یک مستح

یا مکروه کوچک ،را قابل مصالحه نمـی دانـیم .نـه

توقّع کسی را در این زمینه می پریریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام «مصلحت» و بـه
خاطر اتحاد اسالمی ،از یک اصل از اصـول خـود دسـت بردارنـد .آنچـه مـا انتظـار و آرزو
داریم این است که محیط حسن تفاهم بـه وجـود آیـد تـا مـا کـه از خـود اصـول و فروعـی
داریم ،فقه و حدیث و کالم و فلسفه و تفسـیر و ادبیـات داریـم ،بتـوانیم کـاالی خـود را بـه
عنوان بهترین کاال عرضه بداریم ،تا شیعه بیش از این در حال انزوا بـه سـر نبـرد و بازارهـای
مهم جهان اسالمی به روی کاالی نفیس معارف اسالمی شیعه بسـته نباشـد .اخـر مشـترکات
اسالمی و طرد مختصات هر فرقه ای محصول آن چیزی است که قطعاً غیـر از اسـالم واقعـی
است؛ زیرا باالخره ،مختصات یکی از فرق جزو متن اسالم است و اسالم مجرّد از همـة ایـن
مشخصات و ممیّزات وجود ندارد» (مطهّری.)17-18 :1370 ،
ایشان بر دوری از تفرقه و تشتّت و پرهیز از هرگونه دسته دسته شدن ،فرقه فرقـه شـدن
و هــر دســتهای در گوشــهای یــک کشــور تشــکیل دادن تأکیــد دارد و تفرقــه را از عــواملی
مــیدانــد کــه مایــة فنــای اقــوام اســت .وی همچنــین تــروید زبــانهــای اســالمی را یکــی از
راه کارهای افزایش وحدت می داند و برای اتحاد مسـلمانان ،آن را ضـروری مـی شـمارد .از
نظر او ،هر زبانی که با آن آ ار اسالمی مهمی به وجود آمده باشـد ،آن زبـان اسـالمی اسـت
(مطهّری.)82-83 :1384 ،
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 .4تأکید بر استقالل و قدرت اقتصادی جوامع مسـلمان :شـهید مطهـری در ایـن رابطـه
میگوید« :اسالم طرفدار قدرت اقتصادی است و تعلیم می دهد کـه از نظـر اقتصـادی ،بایـد
کوشش کنیم مال و روت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیـریم تـا بتـوانیم از ایـن
قدرت مادی و اقتصادی استفاده کنیم .مردمی که پول و روت نداشـته باشـند ،مسـلّم اسـت
کاری را که از اقتصاد ساخته است نمی تواننـد انجـام دهنـد و بایـد دسـت دریـوزگی پـیش
دیگران دراز کنند» (مطهّری .)128-129 :1373 ،از منظر تعالیم دینـی ،اقتصـاد یـک وسـیله
است که مسلمانان بتوانند به وسیله آن خـود را قدرتمنـد سـاخته و از موضـع ضـعف خـار
شوند .یکی از آسی های بسیار جدی که اقتصاد ممالک اسالمی را تهدید میکنـد ،خـرو
اقتصاد از وسیله بودن و تبدیل شدن آن به یک هدف است .این مسيله به همان میـزان بـرای
جوامع اسالمی مخاطرهآمیز و خسارت بـار اسـت کـه تحـت اسـتعمار قـرار گـرفتن جوامـع
اسالمی تولید خطر و خسارت میکند .از همـین رو شـهید مطهـری در کنـار توجـه دادن بـه
اقتصاد ،جوامع اسالمی را از اینکه اقتصاد را از هویت ابزاری خـار نمـوده و بـه آن هویـت
هدفی بدهند ،برحرر میدارد و اینگونه هشدار میدهد« :در عین اینکه اقتصاد مسـتقل یکـی
از ویژگی های حیات ملّی است و اسالم طرفدار تقویت بنیة اقتصادی است ،اما چنین نیسـت
که خود اقتصاد هدف باشد ،بلکه به سب

آنکه هـدف هـای اسـالمی بـدون اقتصـاد سـالم و

نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست ،بر توانمنـدی اقتصـادی تأکیـد دارنـد؛ همـان گونـه کـه
اسالم اقتصاد را تنها یک رکن از ارکان حیات اجتماعی میداند» (همان.)26 :
 .5معرفی الگوهای عملی بـرای جوامـع دینـی :جامعـه اسـالمی بـرای آنکـه بتوانـد بـه
درستی مسیر احیای تفکی دینی را بپیماید ،نیازمند الگو و اسوه است ،چه آنکه قـرآن کـریم
نیز از شخصیت پیامبر اکرم (ص) به عنوان اسوه حسنه یـاد مـیکنـد 1.یکـی از راههـایی کـه
شهید مطهّری برای احیای تفکر دینی در نظر داشت ،معرفی چهره ها و الگوهای دینی است.
خطابه های ایشان دربارة امام حسین (ع) نشانگر وجود برخوردهای تصفیه گرایانه بـا نهضـت
امام حسین (ع) بود .در کتا جاذبه و دافعة علی به معرفی چهرة امام علـی (ع) مـی پـردازد.

 .1آیه  21سوره احزا
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دو گفتار از کتا بیست گفتار را به امام صادق (ع) و امام کـاظم (ع) اختصـاص مـی دهـد.
دربارة پیامبر اکرم (ص) کتا سیرة نبوی و محمّد خاتم پیامبران را منتشر می کند .ایشان در
کتــا داســتان راســتان و قیــام حضــرت مهــدی (عــد) ،در عمــوم قســمتهــا ،چهــرههــایی
ایدئولوژیک از رهبران دینی ارائه داده است .نمونه هایی از این دست در آ ـار ایشـان بسـیار
است (جوانی و جمشیدی ،پیشین.)190:
چنانکه گرشت ،شهید مطهری برخی شاخصهها را بیان میکند که جوامـع اسـالمی بـا
عمل کردن به این شاخصهها میتوانند ،به آرمانهـای اسـالمی خـویش نائـل شـوند .از نظـر
ایشان ،عملگرایی و اجرا نمودن شاخصههای مرکور به شکل واقعی و عملی ،تنهـا راه حـل
موجود برای رهایی جوامع اسالمی از بحران است.
شهید مطهّری در بحث تأسیس حکومت خداوند در جوامع اسالمی ،معتقد اسـت« :مـا
مسلمانان اگر بخواهیم طرز تفکر خودمان را تصحیح کنیم باید به گرشته و تـاریخ خودمـان
مراجعه کنیم؛ چرا که ریشة بعضی از آسی ها در زمان های خیلـی دور اسـت .وی از جملـة
این آسی ها را خوار شمردن تأ یر عمل در سـعادت انسـان مـیدانـد .ایشـان ریشـة تـاریخی
تحقیر عمل را در دوران اموی ها می دانست .فرقة مرجيه یکی از اصـول عقایدشـان «جـدایی
ایمان و عمل» بود .وی می گوید :انسان اگر به قرآن و سنّت نبوی مراجعه کند کامالً به ایـن
اصل پی میبرد که اسالم دین عمل است و اصوالً تکیـهگـاه تعلـیم و تربیـت اسـالمی عمـل
است .اسالم بشر را متوجه این نکته میکند که سرنوشت انسان را عمل تشکیل میدهد .ایـن
تعلیم یکی از بزرسترین تعلیمات برای حیات یک ملت اسـت» (مطهّـری.)95-97 :1373 ،
چنانکه مالحظه میشود ،بازگشت به قرآن و سنت نبوی ،تنها راه تشکیل حکومت الهـی در
جوامع اسالمی است.
مطل

دیگری که میبایست درباره اندیشه شهید مطهری به آن توجه نمود ،نظر ایشان

در رابطه با برقراری حکومت جمهوری اسالمی و پایهریـزی والیـت فقیـه در جامعـه اسـت.
شهید مطهری یکی از متفکران بزرسِ طرفدار دیدگاه والیت انتصابی فقیه است .این متفکر
بزرس گرچه فرصت کافی برای طرح مستقل ،منسجم و مستوفای والیت فقیه را پیدا نکرد،
امّا با این حال ،بحثهای پراکنـده و مختصـری کـه در مناسـبتهـای مختلـف در ایـن بـاره
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عرضه کرده ،نشانگر آن است که او برقـراری حکومـت والیـت انتصـابی فقیـه را مقدمـه و
الزمه برقراری حکومت خداوند در جامعه میداند (برجـی .)4 :1381 ،بـر ایـن اسـاس بایـد
گفت ،از آنجا که منطبق با قانون اساسی ،والیـت فقیـه یکـی از مهمتـرین ارکـان حکومـت
جمهوری اسالمی است و شهید مطهری نیز طرفدار این دیدگاه است ،میتوان اینگونـه بیـان
داشت که وی نظر مثبتی در ارتبا با حکومت جمهوری اسـالمی دارد؛ هـر چنـد حکومـت
جمهوری اسالمی عالوه بر رکن والیت فقیه ارکان دیگری نیز دارد .همـان گونـه کـه بیـان
شد ،شهید مطهری موافـق بـا حکومـت خداونـد در جامعـه اسـت و سـایر ارکـان حکومـت
جمهوری اسالمی مثل انتخابات برای برگزیدن مناص

مختلف در جامعه را قبول دارد ،امـا

در صورتی مطلو و مورد تأیید اوست که منطبق بر موازین اسالمی باشد .به عبارت دیگـر
آنچه امروز به عنوان دموکراسی در ممالک غربی ،راید است ،با توجه به عـدم تطـابق آنهـا
با موازین اسالمی ،مورد تأیید شهید مطهری نیست.
بر اساس جهانبینی شهید مطهری ،جهان خلقت ماهیتی از اویی و به سوی اویـی دارد.
در این میان آنچه میتواند این نوع جهان بینی را به صورت عینـی در جامعـه تحقـق بخشـد،
برقراری حکومت خداوند در جامعه است .شهید مطهـری ایـن نـوع جهـانبینـی را از آیـاتی
چون آیه  156سوره بقره و  53سوره شوری ،اخر و معتقد است ،چنانچه اندیشه بازگشت به
قرآن در جامعه عملی و به آیاتی که به انسان متـرکر مـیشـود مبـدأ و مقصـد او کجاسـت،
توجه و در میان مردم احیا شود ،اعضای جامعه میکوشـند بـا تکیـه بـر اندیشـههـای قرآنـی
حکومت خداوند را در جامعه برقرار سازند تا واقعیت جهانبینی اسالمی که ماهیتی از اویـی
و به سوی اویی دارد ،واقعیتی عینی یابد.
مبحث دوم :امام خمینی (ره)
اغراق نیست اگر بگوییم امام خمینی(ره) یکی از تا یرگرارترین متفکران دنیای اسالم
است که شاخصه های ذهنی و تفکرات نابش بر سرنوشت مسلمانان تـا یر بـه سـزایی داشـته
است .یکی از شاخصههای اصلی در چهـارچو فکـری امـام خمینـی (ره) ترکیـ

دیـن و

سیاست است .ایشان معتقدند ،دینی که به سیاست نپرداخته باشد ،اساساً دین کـاملی نیسـت،
بنابراین دین اسالم به طور ویژه سیاست را در برنامه خویش قرار داده و به مسـلمانان توصـیه
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میکند که برای برقراری حکومت اسالمی ،قیام کننـد« .بـی تردیـد یکـی از مسـائل مهـم و
اساسی در حوزة اندیشه سیاسی حضـرت امـام خمینـی(ره) موضـوع پیونـد دیـن و سیاسـت
است .ایدة تفکیک دین از سیاست که با تالش گسترده گروههای مختلف در بین مسـلمانان
جای پای خود را بهتر یافته بود ،با مخالفت شدید امام (ره) روبه رو شد» (سبحانینیا:1378 ،
 .) 34پیوند دین و سیاست یک نظریه است که در مقابـل نظریـه جـدایی دیـن از سیاسـت از
طرف متفکرین غربی مطرح شده بود و از طرف امام (ره) نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و
ایشان بر این نظریه بسیار پا فشاری می کردنـد .دلیـل ایـن امـر آن بـود کـه غربـیهـا تـالش
داشتند ،با جدا کردن دین از سیاسـت ،حکومـتهـای فاسـد و دسـتنشـانده را بـر ممالـک
اسالمی بگمارند و از این طریق به مقاصد خویش دست یابند .غربـیهـا برقـراری حکومـت
اسالمی را مانع و سدی بزرس در برابر خویش میبیننـد و بـرای برداشـتن ایـن مـانع ،نظریـه
جدایی دین از سیاست را مطرح مـی کننـد کـه بتواننـد از ایـن طریـق اسـاس حکومـتهـای
اسالمی را سست نموده و در نهایت تخری

نمایند .امام (ره) دقیقـاً بـر خـالف ایـن نظریـه،

اعالم میکند که دین پیوند عمیقی با سیاست دارد .ایشان تأکید میورزند که سیاست دینـی
باید در جامعه راید شود تا از این طریـق ،ممالـک اسـالمی در مقابلـه بـا سیاسـتهـای دول
غربی ،به نوعی مقاوم شوند .لیکن نکته مهم این است که پیوند دین و سیاست ،یـک نظریـه
است و تا زمانی که د ر حد یـک نظریـه بمانـد ،ا ـر چنـدانی بـر وضـعیت ممالـک اسـالمی
نخواهد داشت .این نظریه بـرای آنکـه بتوانـد آ ـار مطلـو خـود را در جوامـع اسـالمی بـه
نمایش بگرارد باید به شکل عملـی درآیـد و بتوانـد در عمـل ،دول متخاصـم را در نیـل بـه
اهداف شوم خود در کشورهای اسالمی ،ناکام گرارد .حال از نظر امام (ره) تنها ابزار عملی
ساختن نظریه پیوند دین و سیاست در جامعه اسالمی ،برقراری حکومت والیت فقیه است.
امام خمینی (ره) نه تنها بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه حکومـت بـر مبنـای والیـت فقیـه از
ضروریات جامعه اسالمی است بلکه میگوید ،حکومت فقـط بـه وسـیله فقهـا بایـد تشـکیل
شود و حکومتی که توسط فقیه اداره نشود ،اساساً مشـروعیتی نـدارد .ایشـان در جـایی مـی-
گویــد« :مطلــق حکومــت از مناص ـ

فقیهــان اســت» (موســوی خمینــی.)470 :2 ،1388 ،

صاح نظران ،والیت فقیه را تداوم امامت ائمه (ع) و در نتیجـه مشـمول همـة ادلـه عقلـی و
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نقلی امامت میدانند؛ زیرا هم نظام اصلح و احسن جوامع بشری کـه هـدف آفـرینش جهـان
عینی است و هم قاعدة لطف ،که هر دو به حکمت خدای سبحان مستنداند ،اقتضـا دارد کـه
در عصر احتجا جامعه از ظهور امام معصوم (ع) ،شعاع نیابت آن حضرت بـر مـردم بتابـد»
(جوادی آملی .)123 :1368 ،بر همین اساس امام (ره) در ارتبا با لـزوم حکومـت والیـت
فقیه میگوید « :ادله امامت ،عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امـر (عـد) اسـت»
(موسوی خمینی .)161 :2 ،1388 ،عالوه بر این ،ایشان معتقدند که عقل آدمی نیز بر لزوم
حکومت ولی فقیه استوار است« .لـزوم حکومـت بـرای گسـترش عـدالت ،تعلـیم و تربیـت،
حفظ نظم ،رفع ظلم ،سد غور و منع از تجاوز اجانـ

از واضـحتـرین احکـام عقـول اسـت،

بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سـرزمین دیگـر» (همـان .)162 :حـال بـا
توجه به مطالـ

بیـان شـده ،مشـخص مـیشـود کـه چهـارچو فکـری امـام خمینـی (ره)،

چهارچوبی کامالً سیاسی است و ایشـان از معتقـدان طـراز اول برقـراری جکومـت اسـالمی
توسط ولی فقیه هستند.
نکته مهمی که در رابطه با بازگشت به قرآن در تفکر امام (ره) وجـود دارد ایـن اسـت
که ایشان فقط بـه دنبـال تشـکیل حکومـت والیـت فقیـه نیسـت بلکـه در پـی آن اسـت کـه
بازگشت به قرآن در همه شيون جامعه اسالمی ،به وقوع بپیوندد« .امام بازگشت بـه قـرآن را
هرگز یک سویه ننگریست و یک بُعدی دنبال نکرد ،بلکه همه فکر و اندیشه و همّ امـام آن
بود که تمام نیازهای دینـی انسـان در عرصـه خـار و اجتمـاع و در عرصـه ذهـن و فکـر و
اندیشه بر محور اصالتهای قرآنی و بازگشت به وحی جست وجو و کاویده شود؛ از همین
روی ،انقال  1357در ایـران یـک انقـال سیاسـی اجتمـاعی صِـرف نبـود ،بلکـه انقـال
اسالمی و قرآنی بود» (همان .)3 :امام خمینی (ره) خود صریحاً به این قضیه اشاره میکنـد و
میگوید اساس انقال اسالمی با هدف احیای احکام اسالم بر پا شده است .ایشـان در ایـن
رابطه میگوید« :میدانید که نهضت و انقال بـرای پیـاده کـردن احکـام اسـالم اسـت .مـا
مقصد دیگری غیر از این نداشتیم .شما که نمـیخواسـتید قـدرت کسـ کنیـد ،بلکـه مـی-
خواستید قرآن را احیا کنید» (موسوی خمینی .)27 :16 ،1386 ،مشاهده میشـود کـه امـام
(ره) صریحاً احیای قرآن را هدف انقال اسالمی ،معرفی میکند.

 /262فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

امام (ره) احیای قرآن را فقط به عنوان یک آرمان دنبال نمیکـرد ،بلکـه بـرای احیـای
آن در جامعه اسالمی با برنامهریزی منظم و منسجم عمل میکرد .ایشان قائل به ایـن بودنـد،
چنانچه این امر در جامعه به تحقق بپیوندد ،جهان اسالم میتواند ،عظمت مورد انتظـار خـود
را حاصل نماید .در نظر امام ،بازگشت به قرآن هم بـرای اخـالص و بنـدگی و نزدیکـی بـه
خداست و هم برای دریافت پاسخِ جستارهای دینی و خار شدن از بن بستها و ابهامهـای
فکری و پا

کردن معرفت دینی از ناخالصیهـا و التقـا هـا و ناسـازگاریهـا در سـاخت

دانشها و آموزههای دین؛ چه در سـایه ایـن مهـم اسـت کـه راه بازگشـتِ دسـته جمعـی و
اجتماعی به قـرآن روشـن و همـوار مـیشـود» (مخلصـی .)5 :1378 ،ایشـان تمـامی ابعـاد و
جوان

بازگشت به قرآن را بررسی کرده و توصـیه مـیکنـد کـه اعضـای جوامـع اسـالمی،

نسبت به این نظریه ،دیدی جامع و همه جانبه داشته باشند ،نه اینکه به صورت تـک بعـدی و
یکجانبه به آن بنگرند .زیرا نتیجه نگرش تک بعدی به احیای قرآن در جامعه این اسـت کـه
حکومت فقط شکل اسالمی دارد و فردی به عنوان ولی فقیه ،آن را اداره میکند .حکـومتی
که به این شکل اداره شود ،برای جوامع اسالمی راهگشا نخواهد بود .بلکه آن حکومتی مهم
و نتیجهبخش است که نه تنها ولی فقیه ،گرداننده آن باشد ،بلکـه سـایر شـيون مثـل اقتصـاد،
فرهنگ ،علوم و دانشهای مختلف ،جامعه و در نهایت تمام جوان

سیاسی جامعه اسـالمی

نیز ،منطبق با آموزه های قرآنی باشد .در ایـن صـورت اسـت کـه قـرآن بـه معنـای واقعـی و
حقیقی خود ،در جامعه اسالمی احیا شده و جامعه آرمانی مد نظر امام (ره) تشکیل میشود.
امام (ره) در موارد متعدد از عدم توجه جامعه اسالمی به قرآن ابراز نارضایتی کـرده و
ممکداً همه مسلمانان را توصیه میکند که به قرآن بازگردنـد .در قسـمتی از کتـا صـحیفه
امام چنین بیان شده« :در قرآن همه چیز است ،لکن معاألسف ما استفاده از آن نکـردهایـم و
مسلمین مهجورش کردند؛ یعنی استفادهای که باید از آن بکنند نکردند .باید مردم را توجـه
داد» (موسوی خمینی.)88 :1 ،1389 ،
امام خمینی (ره) بحران جوامع اسالمی را جدایی دیـن از سیاسـت و فقـدان حکومـت
ولی فقیه در تمام شيون جامعه اسالمی میداند و ریشه این بحران را دوری مـردم از قـرآن و
مهجور شدن آن در جامعه اسالمی ذکر می کند .ایشان به مردم توصیه میکند که بازگشت
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به قرآن ر ا باید از قرائت آن آغاز نمایند .امام خمینی همه اقشار جامعه را توصـیه بـه قرائـت
قرآن میکند .به ویژه طال و دانشجویان را از این جهت که به گونهای قشر محصل جامعه
هستند و آینده سازان مملکت به شمار میروند ،به این امر بیشتر ترغیـ

مـیکنـد .در نگـاه

امام ،انس روحانی و دانشجوی حوزوی با قرآن ،نه تنها بـرای بـاروری تفکـر دینـی او یـک
ضرورت است که بُن مایه معنوی و پشتوانه حرکت کمال جویانه اوست؛ چـرا کـه انـس بـا
قرآن قل

و روح را از فیض و برکتهای الهی سرشار میکند (مخلصی ،پیشین.)7 :

امام (ره) برای تشویق و ترغی

مسلمانان به قرائت قرآن به حدیثی از امـام صـادق (ع)

استناد میجوید و اینگونه بیان میدارد« :ابن عمّار میگویـد :شـنیدم از حضـرت صـادق(ع)
که میفرمود :در وصیت پیغمبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمود :ای علی تو را به خـوی-
هایی سفارش میکـنم ،نگاهـدار آنهـا را از مـن … و بـر تـو بـاد بـه خوانـدن قـرآن در هـر
حال…» (موسوی خمینی.)129 :1368 ،
در یک جمعبندی باید گفت ،امام خمینـی (ره) فقـدان حکومـت ولـی فقیـه را بـه
عنوان بحران جامعه اسالمی بیان و دوری مردم از قرآن و مهجوریت آن در میـان مسـلمانان
را به عنوان ریشه بحران موجود ،معرفی مینماید .ایشان خطا به تمامی اقشار مردم ،توصیه
میکند ،ابتدا به وسیله قرائت ،به قرآن رجوع نمایند و سپس به تدرید با قرآن انس گرفتـه و
معارف آن را در زندگی خویش اجرا نمایند .در این صورت جامعه آرمانی مورد نظـر امـام
خمینی (ره) شکل میگیرد .ایشان در وصیتنامه خویش ،قرآن را کتا زندگی ،هـدایت و
وسیله وحدت بین مسلمانان دانسته است ،آن جا که می فرماید« :هر چه این بنیان کد به جلـو
آمد ،کجیها و انحرافها افزون شد تا آنجا که قـرآن کـریم را کـه بـرای رشـد جهانیـان و
نقطه جمع همه مسلمانان [است]  ...چنان از صـحنه خـار نمودنـد کـه گـویی نقشـی بـرای
هدایت ندارد و کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت های جائر و آخوندهای
خبیث بدتر از طاغوتیان ،وسیله ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معانـدان حـق
تعالی شد و مع االسف بـه دسـت دشـمنان توطيـه گـر و دوسـتان جاهـل ،قـرآن ،ایـن کتـا
سرنوشت ساز ،نقشی جز در گورستان ها و مجالس مردگـان نداشـت و نـدارد و آن کـه بایـد
وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتا زندگی آنان باشد ،وسیله تفرقه و اختالف گردید و
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یا به کلی از صحنه خـار شـد» ( خمینـی .)4 :1378 ،بـه نظـر مـیرسـد ،امـام خمینـی (ره)
آمیخته شدن قرآن با خرافات را مد نظر داشته و قائل به این بوده که برای ایجاد وحـدت در
امت اسالمی و از میان برداشتن نابسامانیها و بحـرانهـایی کـه بـه نـوعی گریبـانگیـر امـت
اسالمی شده است ،میبایست با خرافاتزدایـی از قـرآن و خـار نمـودن آن از یـک ابـزار
برای رژیم طاغوتی و آخوندهای فاسد ،بازگشت به قرآن حقیقی در جوامع اسـالمی تحقـق
یابد .مشابه آنچه در مسیر انقال اسالمی  1357رخ داد.
نظر امام (ره) در رابطه با برقراری حکومت اسالمی در جامعـه نیـز اینگونـه اسـت کـه:
«حکومت اسالمی حکومت قانونی است ،بلکه فقط حکومتِ قانون الهـی اسـت و هـدف از
این حکومت اجرایِ قانون و بسطِ عدالت الهی بین مردم است .پس بایـد والـی و رهبـر ایـن
حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو ،اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومـت
قانونی بدون آن دو صـفت امکـان نـدارد .آن دو صـفت عبـارت انـد از« :علـم بـه قـانون» و
«عدالت» شر کفایت و کاردانی در مفهوم وسیعِ علم داخل است و شکّی نیست که حاکم
باید از کفایت و کاردانی بهرهمند باشد و اگر میخواهی ،بگو که در کفایت نیز شر جـدا
از شرو اساسی است ...و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق میگیرد» (خمینـی،
 .) 464 :2 :1388ایـن بـدان معناسـت کـه امـام (ره) معتقدنـد اندیشـه قرآنـی در جامعـه بـا
برقراری حکومت اسالمی محقق میشود و حکومت اسالمی نیز صـرفاً بـه فقیـه تعلـق دارد،
بنابراین آن حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد ،حکومت اسالمی نیست.
از نظر ایشان شر فقاهـت در حـاکم اسـالمی از شـروطی اسـت کـه تردیـدی در آن
وجود ندارد و از خودِ همان روایاتِ مورد اسـتدالل حضـرت امـام (ره) اسـتنبا مـی شـود.
ایشان جدای از ادلة روایی ،بیان عقلی زیر را نیز در این باره بیان داشـته انـد« :اگـر زمـام دار
مطال

قانونی را نداند (منظور قانون الهی است) الیق حکومت نیست ،چون اگر تقلید کند،

قدرتِ حکومت شکسته می شود و اگر نکند ،نمی تواند حاکم و مجری قانون اسالم باشـد»
(خمینی.)28 :1387 ،
در نهایت امام خمینی(ره) معتقد است قرآن باید از مهجوریت خار شده و به مرجـع
تشریع حقیقی تبدیل شود تا بتواند نقش معیار در ایجاد امت واحده اسالمی را ایفا نماید .در
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غیر اینصورت قرآن جز تزئینی برای طاقچههـا و محبوسـی در گورسـتانهـا و ابـزاری بـرای
سواستفادهگران نخواهد بود.
مبحث سوم :تأثیر بازگشت به قرآن بر شکلگیری انقالب اسالمی
نهضت بازگشت به قرآن ،با اندیشه های سـید جمـال آغـاز و از ظهـور سـید جمـال تـا
کنون ،علمای مختلفی به آن پرداخته اند و همچنـین اتفاقـات متعـددی نیـز بـر مبنـای همـین
تفکر ،رخ داده است .به نوعی میتوان گفت ،نهضت تنبـاکو و انقـال مشـروطه در ایـران،
برداشتی از همین تفکر بازگشت به قرآن است .نهضت بازگشت به قرآن در سالهـای اخیـر
با ظهور امام خمینی (ره) به او خود رسید و بر مبنای همین تفکر اسـت کـه انقـال  57بـه
پیروزی رسید و حکومت والیت فقیه در ایران شکل گرفت« .این فرآیند ،در اسالم معاصر،
با ظهور امام خمینی (ره) به کمال میرسد و عنصر بازگشت به قرآن ،به تمام جلوه میکنـد؛
چرا که در این حلقه احیاگری ،امام نه تنها در یک عرصه بلکه در همـه عرصـههـای عمـل-
گرایانه و معرفت شناسانه دین ،بر قـرآن و مبـانی و انگیـزه بازگشـت بـه قـرآن ،تکیـه دارد»
(مخلصی.)2 :1378 ،
اندیشه بازگشت به قرآن که تا قبل از ظهور امام (ره) یک نظریـه و یـک آرمـان بـود،
با اقدامات و فعالیتهای ایشان به او خود رسید و شکل کامالً عملی بـه خـود گرفـت .بـه
واقع امام (ره) تجلی عملی و واقعگرایانه در بازگشت به قرآن است.
بنا بر اعتقاد مسلمانان ،قرآن کریم برجستهترین و واالترین کتا آسمانی است کـه از
نظر ارزش محتوایی و تأ یر در هدایت اجتماعی بی نظیـر اسـت ،کتـا جاودانـه و تحریـف
نشده ای که از جامعیت موضوعی برخوردار است و برای هـرکس کـه آن را سرمشـق خـود
قرار می دهد نقش مم ری در تعیین مسیر درست زندگی دنیوی و نیل به سعادت اخروی ایفا
می کند .در تاریخ معاصر ایران و بویژه در بزنگـاه هـای تـاریخی همـواره از سـوی متفکـران
مختلف موضوع بازگشت به قرآن مطرح و مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و هـر فـردی از
منظری متفاوت قرآن را متنی دانسته که می تواند محور تحوالت و تحرکات اجتماعی باشد.
بنابراین بازگشت به قرآن در دنیای طوفان زده امروزی امری ضـروری اسـت زیـرا راه حـل
رفع بسیاری از تنشهای اجتماعی و معضالت جوامع بشری در قرآن قرار دارد.
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وقوع انقال اسالمی بر اساس همین موضـوع بازگشـت بـه قـرآن و مبـانی قرآنـی در
ارتبا با جامعه اسالمی است ،امـام خمینـی(ره) در سـالهـای آغـاز نهضـت در دهـه  40در
جاهایی که نفی سلطه اجان

و کافران را در مقدرات حاکمیتی مسلمانان مطرح مـی کردنـد

و نظام سلطه را در سخنرانی های معروفی که برای عدم پریرش سلطه آمریکا و غـر  ،شـاه
را مورد خطا قرار میدادند ریشه در قرآن داشت و به مقتضـای آیـات قـرآن کـه بـه نفـی
سلطه بیگانگان بر مسلمانان اشاره می کند استناد داشت و بعد از انقال هم این جمله ایشـان
که «اصالً کتا انقال ما قرآن است» جملـه معروفـی اسـت (حسـن بهشـتی.)366 :1388 ،
تمام آنچه که به عنوان راهبردهای امام در انقال  ،چه بحث بازگشت به ارزش هـای دیـن و
چه بحث نفی سلطه اجان

و چه نفی پادشاهی و اشرافی گـری مطـرح اسـت ،همـه مبـانی و

راهبردهای قرآنی بود که انقال اسالمی بر این مبنا شکل گرفت و به پیروزی رسید.
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نتیجهگیری
شهید مطهری و امام خمینی (ره) از علمایی بودنـد کـه بـه طـور جـدی بـه احیـای اندیشـه
بازگشت به قرآن همت گماردند و به نوعی کوشیدند این اندیشه را در فضـای عمـومی جوامـع
اسالمی حاکم نمایند .در این راستا و با بهرهگیری از نظریه بحران اسپریگنز که تحلیل و بررسی
اندیشه های سیاسی را در قال

چهار مرحله ،مشاهده بی نظمـی ،تشـخیص درد ،بازسـازی و در

نهایت ار ائه راه درمان امکان پریر می سازد؛ مـی تـوان ایـن گونـه گفـت کـه ایـن دو عـالم ،بـا
مشاهده مشکالت و بی نظمی های موجـود در سـاختار سیاسـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و مـرهبی
موجود در آن دوره ،ضمن تشخیص درد جامعـه ،ریشـه بحـران در جوامـع اسـالمی را دوری از
قرآن یافتند و معتقد بودند ،شکلگیری حکومتهای غیـر دینـی در کشـورهای اسـالمی سـب
شده ،مسلمانان از دین و آموزههای دینی و به ویژه از اندیشههای قرآنی فاصله بگیرند؛ لرا برای
رهایی از این بحران ها باید حکومت های الهی جایگزین نظام هـای اسـتبدادی شـوند .بنـابراین
بازگشت عملی به قرآن را سرلوحه کـار خـویش قـرار داده و بـرای بـه مـر نشسـتن آن تـالش
کردند .آنچه در نتیجه بازگشت به قرآن در کشور عزیزمان رخ داد این بودکه حکومـت مسـتبد
و طاغوتی نفی شد و یک حکومت الهی بـر پایـه آمـوزه هـای دینـی و اسـالمی در همـه شـيون
شکلگرفت .این حرکت دقیقاً سـرآغاز شـکلگیـری انقـال اسـالمی در ایـران شـد .بنـابراین
پیروزی انقال اسالمی در ایران ،تحت تأ یر احیای اندیشه بازگشت به قرآن شکل گرفـت کـه
به رهبری امام خمینی (ره) و با همراهی عموم مردم و سایر اندیشمندان مثـل آیـت اهلل طالقـانی،
شهید مطهری و  ...به وقوع پیوست .آنچه به طور مشخص در رابطه با تأ یر اندیشـه بازگشـت بـه
قرآن در اندیشه رهبران انقال اسالمی باید گفت این است که قرآن حکومتهای طـاغوتی را
نفی میکند و به مسلمانان میآموزد که در جامعه حکومت اسالمی و الهی برپـا دارنـد .بنـابراین
با احیای تفکرات قرآنی در جامعه ،اندیشه برقراری حکومت اسالمی نیز قوت مـیگیـرد و ایـن
موضوع همان موردی است که رهبران انقال اسالمی دنبال نموده و به دفعات از جانـ شـهید
مطهری و امام خمینی (ره) به مردم گوشزد شدکه قرآن به مسلمانان تاکیـد مـی کنـد حکومـت
اسالمی در جامعه برقرار نمایند و از نظر این دو اندیشـمند ،برقـراری حکومـت اسـالمی بـه جـز
والیت انتصابی فقیه راه دیگری ندارد .بـه عبـارت دیگـر برقـرای حکومـت اسـالمی در جامعـه
زمانی محقق میشود که یک فقیه جامعالشرایط در رأس حکومت قرار گیرد.
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چکیده
توجه به آیات و مفاهیم قرآنی از دیرباز مورد توجه شـعرا و نویسـندگان بـوده تـا جـایی کـه
بررسی جایگاه آیات قرآنی یکی از راههای شناخت مقدار دانش دینی نویسندگان و شعرا میباشد.
این ا رپریری که از قرن هفتم به بعد به او خود میرسد بـه شـیوه هـای متفـاوتی چـون واژگـانی،
گزارهای ،الهامی و ...صورت میگیرد .ا رپـریری واژگـانی بـه سـه شـیوة ترجمـه ،برآیندسـازی و
وامگیری است و ا رپریری گزاره ای به انواع تبرکی ،توضیحی ،استنادی و ...انجام میپریرد .یکـی
از انواع نثر فارسی نامهنگاری است که در عصـر صـفوی مـورد توجـه نویسـندگان و منشـیان بـوده
است .در این پژوهش به شیوة تحلیلی  -توصیفی به جستوجوی ویژگیهای تأ یرپریری دو منشی
از دوره صفوی (میبدی و تفرشی) خواهیم پرداخت .برآیند پژوهش نشان مـیدهـد کـه میبـدی بـه
اقتضای شغلش که منص

قضاوت شهر را برعهده داشته ،بیشتر و تخصصیتـر از تفرشـی از آیـات

قرآنی استفاده میکند و در زمینههای واژگانی ،الهامی ،تعریفی ،تبرکی و استنادی بیشتر از تفرشـی
به آیات قرآنی توجه دارد .تفرشی آیات قرآنی را در زمینههـای توضـیحی و اسـتنادی و در مواقـع
ضروری بدون تکلف به کار میبرد.
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طرح مسأله
بدون ن در ادبزات فارسی ،یرا و نویسندگان از آغاز تا امروز خواسته یا ناخواسته
از واژگان ،ترکزبات و مفاهزمی استفاده حستهاند که با واژگان ،ترکزبات و مفااهزم برگرفتاه
از آیات قرآن و ادادی

بزرگان باهتهایی دارد به گونهای که میتوان گفت در بسزاری

از موارد این باهتها تصادفی نزست و اازام ًا باید گفت که ایرا و نویساندگان از قارآن و
تأثزر پذیرفتهاند .با توحه به موقیزتهاي مکاني و زماني و نزز دادث ادن اتفاقاات،

ددی

تأثزر امور دیني و مذهبي نوسان کرده و کم و زیاد مي اود .ایان مقاااه باا ازوه تتلزلاي –
توصزفي به بررسی حایفاه آیات قرآني در دو اثر از آثار ادبزاات دورة صافوي مايپاردازد.
منشآت مزبدي و منشآت تفر ي دو نمونه از کتب باا موهاوع مشاابه در یان دورة خااص
تاریخي هستند که توسص دو تن از منشزان دورة صفوي به ر تة تتریر درآمدهاند.
رواج زبان عربي در همة حغرافزاي اسالم به ویژه ایران سبب تأثزر قرآن و زباان وداي
بر همفان خاصه نویسندگان و ادیبان د .اثرپذیری ااعران و نویساندگان زباان فارسای از
قرآن و ددی

که از قرن دهارم رواج یافته بود ،در قرن هفتم و با ر د دشامفزر عرفاان و

تصوف و نزز ادبزات تیلزمی به اوج خود رسازد (راساتفو .)6:1383،سازده زهارا موساوی و
متسن ذواافقاری میتقدند که یرا و نویسندگان فارسیزبان پس از قرن دوم هجری تتات
تأثزر کالم ااهی و سخنان میصومزن علزه ااسالم قرار گرفتند و تتوای عظزم در عرصاة نظام
و نثر ایجاد کردند (موسوی و ذواافقاری،1392:؟) .آمزختن فرهناگ ایرانای باا آماوزههاای
متیاای دین مبزن اسالم روز به روز بزشتر د تا اینکه در قرنهای پنجم ،شم ،هفتم و هشتم
این تأثزرپذیری به اوج خود رسزد به گونهای که یرایی دون سانایی ،دکازم ناصرخسارو،
خاقانی ،مواوی و دافظ هر ین به سبن و سزاه خود با استفاده از قرآن و ددی  ،اندیشاة
خود را تیااای بخشازدند .در نثار فنای و باه خصاوص در منشاآت کاه نویسانده قصاد اقنااع
مخاطب بر مدعای خود و نزز تتری

او به امری دارد این زوه به وهاوح دیاده مای اود.

اعران و نویسندگان گاه آ کار و گاه پو زده و اابته به زوههای مختلف از آیاات قرآنای
و ادادی

استفاده میکنند .منطقی است که به این باور برسزم و بفویزم کاه سابن و سازاه

این تأثزرپذیریها و باه عباارتی اصااات سابن ایرا و نویساندگان در دنزاای اثرپاذیری از
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یکدیفر متفاوت است .به فرض مثال ،ساختار و ترکزبهاي برگرفته از قارآن و دادی

در

قصاید انوری با آثار خاقانی روانی تفاوت دارد و این تفاوت را در آثار دیفاران نزاز مای-
بزنزم .درواق با بررسی وحوه افتراه و ا تراک یرا و نویسندگان در تأثزرپاذیری مایتاوان
اصاات سبن آنها را مورد بررسی قرار داد.
پیشینه پژوهش
در زمزنة پزشزنة پژوهش در این مورد میتوان به کتاب تأثزر قرآن و ددی
فارسی از علیاصغر دلبی و کتاب تجلای قارآن و دادی

در ادبزاات

در ایر فارسای از سازد متماد

راستفو ،کتاب آیات مثنوی تاازف متمود درگاهی ،ادادیا

مثناوی تاأازف اساتاد بادی -

اازمان فروزانفر و مقاالت زوههای تأثزرپاذیری از قارآن و دادی در ایر ناصار خسارو،
زوههای تأثزرپذیری از قرآن و ددی
مبتنی در قرآن و ددی

در یر نظاامی و مقاااة نقاد و تتلزال رویکردهاای

در یر خاقانی از متسن ذواافقاری و سازده زهارا موساوی ا ااره

کرد.
روش تحقیق
در این پژوهش کو ش ده با استفاده از روش تتلزل متتوا پس از بررسای منشاآت
دو نویسنده در دورة صفوي ،ویژگیها و دفونفي استفاده نویسندگان از آیاات قرآناي در
متتواي نامهها استخراج ود .از همزنروی ،نخست به استخراج آیات قرآني از این دو متن
پرداختهایم سپس با مقایسة این ویژگیها با هم ،کو زدهایم نشان دهزم ،که ساطح فکاري و
نفار ي دو نویسندة مذکور را بزان کنزم.
مباني نظری
 .1منشآت و انواع آن

به طور کل ّی ،نامههاا و منشاآت را در ادب فارسای ،باه سالطانزّات و اخوانزّاات تقسازم
مقدمهای بر ناخت اسناد تاریخی» ،نامههاا و مکاتزاب باه ساه دساتهی:
کردهاند .در کتاب « ّ
سلطانزّات ،دیوانزّات و اخوانزّات تقسزم ده اسات .در ایان تقسازمبنادی ،دیوانزّاات غزار از
سلطانزّات فرض ده و در تیریف دیوانزّات آمده است« :دیوانزّات ،نو تههاایی هساتند کاه
دربارهی مسا ل و امور دواتای و کشاوری و دساتفاههاای اداری تهزّاه مای ادهاناد؛ مانناد:
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منشور ،فرماان ،مثاال ،توقزا  ،یرازاغ ،آلتمغاا ،تیلزقاه ،بارات و ...و بار اثار تساامح ،بیضای
سلطانزّات و دیوانزّات را یکی دانستهاند و هر دو را سلطانزّات فرض میکنناد» (قاا ممقاامی،
 .)43-42 :1350با این دال و در داات کلي بهتر است که دو نوع دیاواني و سالطاني را در
خاصی نفارش مییافت
ین گروه قرار دهزم .نامههای سلطانی و اخوانی ،هر ین به سبن ّ
و تفاوت مزان سبن سلطانزّات و اخوانزّات ،باه انادازهای اسات کاه ممکان باود افارادی در
یکی از این دو نوع استاد با ند و در دیفری ناتوان.
ماراد از سالطانزّات« :ناماههااای سالطانی ،فرماانهاا و منشااورها و ناماههاایی کاه از دربااار

پاد اهان و سالطزن صادر می ده و یا نامههایی که پاد اهان و امرا به یکادیفر و باه زیار-
دستان خود مینو تهاند و یا از زیردستان آنان بدیشان نو ته ده اسات» (انو اه ،1376 ،ج
 .)822 :2به طور کل ّی ،سبن سلطانزّات ،از قرن شم به بید ،مصنوع و متکل ّفاناه اساتّ ،اماا
فقص نامههای درباری نبود که به نثر فنّی نو ته می د ،دنانکه خاقانی در ناماههاایی کاه باه
دوستان نو ته است ،همچنان که به اهان ،از نثر فنّی استفاده کرده است.
مقصود از اخوانزّات« :نامههای متبّتآمزز و دوستانهای است که طبقات مختلف مردم باه
یکدیفر مینو تهاند» (همان .)30 :به سالطانزّات :ناماههاای دیاوانی یاا دیوانزّاات ،ناماههاای
رسمی ،دواتی اداری و به اخوانزّات :نامههای دوستانه ،خصوصی و یا غزررسمی نزز گفتهاند
مقدمه.)131 ،
(تویسرکانیّ :1383 ،
 .2معرفي منشآت میبدی و تفرشی

منشآت مزبدی نو تة امزردسزن قاهی مزر بان میازن ااادین دسازنی مزبادی ،ادیاب و
ریاهیدان دکزم قرن دهم هجاری و از ااگردان حااللااادین دوانای اسات .وی در ایر
مهارت دا ته و منطقی تخلص میکرده و اابته دکزمی مشاایی نزاز هسات کاه باه عرفاان و
سلسلههای تصوف نزز گرایش دارد .دازل انتخاب منشآت وی این است که در ابتادای دورة
تتاول در ادبزاات فارسای اسات.
صفوی میزیسته و این دوره یکی از سرفصلهای تغززار و ّ
منشآت مزبدی امل  112نامه در موهوعات مختلف و مخاطبزن متفااوت داون مزرعلزشازر
نوایی ،زخ متمد الهزجی ،زین اادین علی فربدی و ...است که در سال  1376باا تصاتزح
دکتر نصرت هّاّلل فروهر توسص دفتر نشر مزراث مکتوب منتشر ده است.
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منشآت مزبدی مسا ل مختلف سزاسی ،احتماعی ،فرهنفی و ادبای را اامل مای اود.
مصتح کتاب ،دکتر نصرت هّاّلل فروهر ،نامههاا را باه دو بخاش تقسازم مایکناد .بخاش اول
امل هشتاد نامه است که در تمام دهار نسخة خطی مصتح مورد استفاده بودهاند اما سی و
دو نامة دیفر منتصر به فرد هستند و فقص در یکای از دهاار نساخة ماذکور ذکار ادهاناد.
موهوعات مهم و متوری منشآت مزبدی را به طور کلی میتوان به رح زیر فهرست کرد:
 -1ا اره به روابص متقابل خصزتهای سزاسی
 -2کزفزت سلوک آن بزرگمردان
 -3ا اره به وقای سزاسی ،احتماعی و فرهنفی زمان مؤاف
 -4رایص خص قاهی و رایص و کزفزت منصب قضاوت از نظر مذهب افیی
 -5اظهار تأسف از اوهاع احتماعی زمانه و همچنزن کایت از مردم دون پایه
 -6توحه به مبادی و اصول فلسفه و عرفان در دکمت اسالمی.
مزبدی خود گردآورندة نامههایش بوده است (فزاض انوش .)98:1389،به همزن علات
در ترتزب نامهها دقت دا ته است.
منشاآت تفر اای نو ااتة متمااد باان دساازن فضاال هّاّلل دساازنی تفر اای (ف1041ه) از
منشزان دورة صفوی است که در علوم عقلای و ارعی از میلوماات کاافی برخاوردار باوده
است .مطابق گفتة صادب عاام آرای عباسی ،تفر ی سالها اگرد مزارزا اباراهزم همادانی
بوده و این همدانی بر دکمت و علوم عقلزه تسلص دا ته است .تفر ی دارای طب

یر باوده

و به نظر میرسد تیدادی از ابزات استفاده ده در رسایل او از سارودههاای خاودش با اد.
نامههای وی به دو دستة اخوانی و دیوانی تقسزم می وند .از نظر متتوا این نامهها اطالعاات
ارز مندی در زمزنة تاریخ احتماعی ،سزاسی و ادبی ایران در سدة  11هجری به دست مای-
دهد .برای نمونه در این نامهها مناسبات سزاسی صفویان با امپراطوری عثماانی و گورکانزاان
هند به خوبی بزان می ود .بسزاری از نامهها از سوی اه عباس ،مقتدرترین پاد ااه صافوی،
نو ته می ود و ایان نکتاه از نظار احتمااعی اهمزات دارد .منشاآت تفر ای اامل  44ناماه
اخوانی است که از آنان مزرزا طااب خان با مخاطب قرار گرفتن در  14نامه بزشترین سهم را
دارد .در این کتاب  9نامه دیوانی و دهار عریضه هم دیده می ود .در بزان مهمترین مسا لی
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که تفر ی در نامههایش به آنها ا اره میکند میتوان به موارد زیر ا اره کرد:
 در هم کساتفی اخالقای در مناسابات احتمااعی و اداری افاراد کاه سابب مطاامسوداگرایانه ،بازار خزانت و ظلم بر یکدیفر در حامیه می ود.
 اعتراض به بیضی از نامداران سزاسی و دکومتی باه دازال بای تاوحهی او نسابت باهرعایت قوانزن رییت و امساک از رب خمر و گوش فرا دادن به آواز و موسزقی
 انتقاد از دستفاه دکومتی صفوی به حهت واگذاری امور دیاوانی باه کساانی کاه ازتجربه و دانش کافی بهره مند نبودهاند.
کتاب منشآت تفر ی با تصتزح و تیلزق دکتر متسن بهرام نژاد توسص مرکز پاژوهش
کتابخانه ،موزه و اسناد مجلس ورای اسالمی در سال  1390منتشر ده است.
آنچه که در این مجال ،مورد بتا

و بررسای قارار خواهاد گرفات ،بررسای حایفااه

قرآن و تأثزر آیات کتاب ودي بر اندیشه و نو تههاي این دو منشی عصر صفوی اسات کاه
بزشتر بر روی اخوانزات آن متمرکز میگردد.
 .3انواع اثرپذیری

اثرپذیري اعران و نویسندگان فارسي از قرآن آ کار است .استفاده از قارآن عاالوه
بر اینکه نشاندهنادة داناش نویسانده باود ،باه اثار او نزاز قداسات و ادتارام مايداد و آن را
پذیرفتني ميکرد .بر همزن اساس اعران و نویساندگان زباان فارسای سایي مايکردناد باه
زوههاي گوناگون مانند استفاده از ین واژه یا ین گزاره از روشهاي متیدد نو تة خاود
را تبرک کنند .انواع این اثرپذیري در زیر بزان مي ود.
 .1-3واژگانی

در ایاان اازوه از اثرپااذیری ،اااعر و نویساانده در بااه کااارگزری پااارهای از واژههااا و
ترکزبها ،وامدار قرآن و ددی

اسات ،یینای واژههاا و ترکزابهاایی را در ایر و نو اتة

خویش میآورد که ریشة قرآنی و ددیثی دارند و مستقزم یا غزرمستقزم توساص خاود ااعر
یا نویسنده و یا دیفران به زبان و ادب فارسای راه یافتاهاناد (راساتفو .)15:1383،اثرپاذیری
واژگانی به سه زوة وامگزری ،ترحمه و برآیندسازی بخشپذیر است.
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الف) وامگیری

در این زوه ،واژه یا ترکزبی قرآنی با همان ساختار عربی خود ،بی هزچ دگرگاونی یاا
با اندک دگرگونی افظی یا مینوی بی آنکه ساختار عربی آن آسزبی ببزند ،به زبان و ادبزات
ال:
فارسی راه مییابد .مث ً
نو اااتهاناااد بااار ایاااوان حناااه ااماااأوی

کااه هاار کااه عشااوة دنزااا خریااد وای بااه وی
دافظ

اعر از ترکزب حنه اامأوی که ترکزبی قرآنی اسات اساتفاده کارده .ایان ترکزاب باا
عنادها
عند سدره اامتنهی َ
نزاه ا ُخری َ
رءاه ً
همزن ساختار در این آیة قرآنی آمده استَ :و اَقَد ُ
حنه اامأوی (سوره نجم.)15-13/
ال خاقانی دو عبارت «قاب قوسزن» و «بید ااشمرقزن» را در بزت
یا مث ً
باتو قرب قاب قوسزن آنفه افتد عشاق را

کزصفات خود بهبیداامشارقزن ماانی حادا
(خاقانی)1،

میآورد که به دو آیة زیر به تفکزن ا اره میکند:
فکأ ّن قاب قوسزن او ادنی (نجم )53 /
قال یا ازات بزنای و بزنان بُیاد اامشارقزن فبائس ااقارین (زخارف ( .)38 /موساوی و
ذواافقاری،1392:؟).
ب) ترجمه

در این زوه اعر یا نویسنده از افظ پارسی دة واژه یا ترکزبی قرآنی بهاره مایگزارد
ال در این بزت از دافظ وادی ایمن ترحمه ااواد االَیمن است:
(راستفو .)17:1383،مث ً
با تاو آن عهاد کاه در وادی ایمان بساتم

همچو موسی ارنی گاوی باه مزقاات باریم
(دافظ)

اودی مِان ااطی
وادی ایمن را در آیة  30از سورة مبراکه قصص داریامّ :
فلماا اتزهاا ن ُ َ
ِ
اّلل رب اایاامزن.
ااواد
االیمن فی اابقیه اامبارکه من ااشجره اَن یا موسی انی انا هّ ُ
ین گونه از ترحمه زمانی است کاه زماانی اسات کاه ترکزابهاا متشاکل از دو واژه
هستند که عزنأ در قرآن آمدهاند .به عنوان نمونه ترکزب «وادی ایمن» برگرفته از آیة اریفة
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« اطی ااواد االیمن» (ااقصص )30:است که به سزاه فارسی ،یینی بدون ااف و ِ
الم تیریاف
در این بزت دیده می ود:
متاال اماان و امااانی کااه وادی ایماان

هاار آندااه دا اات ازآن خطااةبزابان دا اات
(کمپانی.)210:1300،

ج) برآیند سازی

در برآیندسازی واژه یا ترکزبی بی آنکه خود به صورت واژه یا ترکزب در قرآن آمده
با د بر پایة مضمون آیه در متن ادبی قرار میگزرد (راستفو.)17:1383،
کرمناا گردیاده مخاطاب
ین قوم به ّ

بلهااام
قاااوم دگاااری همچاااو دواب آماااده ُ
(خو دلتهرانی)382:1370،

در آیاه 70از سااورة مبارکاة (االسااراء) داریام «واَقَااد ک ََرمناا بَناای َادم» و نزاز در سااورة

اهل َسبزال» (اافرقاان .)44:خو ادل تهرانای از ایان دو آیاه باه ازوة
لهم َ
(فرقان) آمده «...بَ ُ
برآیندسازی در این بزت استفاده میکند
 .2-3گزارهای

در این زوه گوینده عبارتی قرآنی را باا هماان سااختار عربای بای هازچگوناه تغززار و
دگرگونی یا با اندک تغززری در سخن خود حای میدهد .این گونه بهارهگزاری از قارآن و
ددی

تازمن ،تبزازن و توهازح،
با قصد و غرضهای گوناگون انجاام مایپاذیرد :تبارک و ّ

تیلزاال و توحزااه ،تتااذیر و تتااری

 ،تشاابزه و تمثزاال و( ...راسااتفو .)30:1383،اثرپااذیری

اعران از قرآن کریم به زوة اقتباس در دو داات بررسی مای اود .دااات اول کاه باه آن
اقتباس و تضمزن میگویند،
 .3-3الهامی

یکی از رویکردهای دیفر نویسندگان در به کارگزری آیات قرآنی ،رویکارد ااهاامی
است .در رویکرد ااهامی ،گوینده مایه و پایة سخن خویش را از آیه یاا دادیثی ااهاام مای-
گزرد و مطلب خویش را بر آن نکتة ااهام گرفته ده بنزان مینهد .در اثرپذیری ااهامی ،گاه
سخن آن دنان آ کار است که بزشتر به ترحمهای آزاد (مضمونگزری) بزه است اماا گااه
این تأثزرپذیری پنهان است و درک آن د وار مینماید (راستفو.)47:1383،
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تجزیه و تحلیل دادهها
 .1بررسی تاثیر قرآن در منشآت میبدی
 .1-1واژگانی

یکی از رویکردهای اصلی مزبدی در به کارگزری ترکزبات قرآنی رویکارد واژگاانی
است .یینی نویسنده واژهای از قرآن یا ترکزبی اهافی و وصفی از قارآن را در ماتن ناماه باه
کار میبرد .این داات ممکن است به سه زوة وامگزاری ،ترحماه و برآیندساازی با اد .از
مزان  45ترکزب واهتی که در متن نامه ها موحود است تیداد  24مورد آن واژگانی اسات
که تقریباً  52درصاد را اامل مای اود .از ایان تیاداد ،ترحماه بزشاترین ساهم را باه خاود
اختصاص میدهد .برآیندسازی و وامگزری سهمی به نسبت مساوی دارند کاه اواهد آنهاا
در زیر بزان میگردد:
الف) ترجمه

 بنای این مجموعه که نمونه بزت میمور است ،بر دهار ارکان افراختم (ص.)76ي واابزت اامیمور و ااسقف اامرفوع (ااطور.)4 /
 هرکه بی انفر رییت او قدم در بتر عرفان نهاد ،خاک وحاود خاود را از صرصارصالبت بر باد داد (ص.)90
ي و َما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتزه( ...ااتاقه .)6 /
 در مصداه این کالم دقزقت نظام آن است که خالصة حن و انس( ...ص.)95ي یا میشر ااجن و االنس ان استطیتم ان تنفذوا من اقطار ااسموات و االرض (اردمن /
.)33
 قلم همایون رقمش دون عصای موسی در سواد اعجاز ید بزضا نماید (ص.)100ي فقلنا إهرب بیصاک ااتجر (بقره )60 /
نزع یده فإذا هي بزضا الناظرین (ااشیراء .)33 /
يو َ
  ...دالل مشکالت غزبی و کشاف میضالت الریبی است (ص.)236ال الریب فزه فابی ااظاامون اال کفورا (االسراء .)99 /
ي و حیل اهم اح ً
 -و دون اشکر حرار ،حراد به امر دصااد اهتماام دا اتند (ص / )125او نزاز باه حما
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اشکر حرار بسزار و تهزة کارزار ا تغال نمود (ص.)220
ي خشیا َبصارهم یخرحون من االحداث کأنهم حراد منتشر (ااقمر .)7 /
 واسطة احر حزیل و رابطة ذکر حمزل خواهد بود (ص.)159ي فاصبر صبراً حمزال (میارج .)5 /
 و خدا نور دقزقی میگوید و این مذهب مجوس است (ص.)200ي ان ااذین آمنوا و ااذین هادوا و ااصا بزن و اانصاری و اامجوس و اااذین ا ارکوا ان
هّاّلل یفصل بزنهم یوم ااقزامه (د .)17 /
 بی آنکه ...در طلب رایات نصارت آیاات حما نمایناد کااابره ااخااطف و اااریحاایاصف متوحه ممکلت او د (ص.)219
اابر و اابتر دتی اذا کنتم فی اافلن و دجرین بهم بریح طبزاه
ي هو ااذی یسزرکم فی ّ

ریح عاصف و داءهم ااموج من کل مکان (یونس .)22 /
و فرخوا بها حاءتها ٌ
 -ابومتمد غزاای را به نفی دشر احساد متهم دا تهاند (ص.)201

یطزر بجناادزر
ي و اذا ااودوش ُدشرت (تکویر  )5 /و ما من دابه فی االرض و ال طا ر ُ

فرطنا فی ااکتاب من یء ثم اای ربهم یتشرون (انیام .)38 /
اال امم امثااکم ما ّ
 به ظهور پزوندد و از عاام غزب ظاهر گردد (ص.)234ي عاام ااغزب و ااشهاده و ااکبزر اامقال (اارعد .)9 /

 دون آثار توباة نصاوح کاه صازقل آیناة روح اسات از ناصازت نادزاة اعلای حناابمکتوب اه ظاهر است (ص.)246
ي یا ایها ااذین امنوا توبوا اای هّاّلل توبه نصودا (تتریم .)8 /
ب) وامگیری

 به دا زة همزر منزر که منتخب کتاب مبزن است رقم ثبت یابد (ص.)42ي ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبزن (انیام .)59 /
 مقام عنقای روح و ورقای نفس او در قاب قوسزن قرب میزن( ...ص.)62ي فکان قاب قوسزن َو َدنی (نجم .)9 /
 -ازکن دون به عزن اازقزن مشاهده کارد کاه هار داه هسات رقام یان قلام اسات...
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(ص.)77
ي کال او تیلمون علم اازقزن اترون ااجتزم ثم اترونها عزن اازقزن (تکاثر .)7-5 /
 و تا غایت اردم اارادمزن مرا متفوظ دا ته که( ....ص.)157ي هو اردم اارادمزن (یوسف .)64 /
 دوام دوااات اباادی  ...از دوااات ساارمدی اسااتدعا ماای نمایااد ،انّااه مجزااب الیخزااب(ص.)236
ي فاستغفروه ثم توبوا اازه ان ربی قریب مجزب (هود .)61 /
ج) برآیندسازی

 آنچا اسما دسنی از روی دقزقت سب مثانی او( ...ص.)108ي و اقد اتزناک سبیاً من اامثانی و ااقرآن اایظزم (دجر .)78 /
 به تأیزد ااهی استقبال کیبة دشمت و استقالل نماید (ص.)86ي و هّاّلل یؤید بنصره من یشاء ان فی ذان ایبره الوای اابصار (آل عمران .)3 /
علو قدر در ب میراج به غا زهکشی او افتخار کرد (ص.)93
 حبر زل امزن با ّدر مورد حبر زل در قرآن سه بار به کار رفتاه .اماا تیاابزر دیفاری در قارآن اسات کاه
مفسران آن را ناظر بر حبر زل دانستهاند ..مانند:
ي نزل به ااروح االمزن ( یرا )193 /
 خدام سدره مقام از این ددود رو نی بازگرفته (ص.)208رآه نزاه اخری ،عند سدره اامنتهی (نجم .)14-13 /
ي و اقد ُ
 انوار هدایت در طی آن مندرج بود (ص.)45ي هّاّلل نااور ااسااموات و االرض (نااور  .)35 /در بتااار االنااوار داریاام :هاادی َماان فاای
ااسماوات هدی من فی االرض .برآیند این آیه و این روایت دنزن می ود کاه خادایی کاه
نور آسمان و زمزن است هدایت میکند.
 از دکمت عزن دضرت علزم عالم که منشرح صدر است (ص.)236ي افمن رح هّاّلل صدره االسالم فهو علی نور من ربه (اازمر .)22 /
حدول استفاده مزبدي از اقتباس واژگاني:
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تیداد ترکزبها

ترحمه

وامگزري

برآیندسازي

24

13

5

6

درصد

54

20/8

25

 .2-1الهامی

یکی از رویکردهای دیفر مزبدی در به کارگزری آیات قرآنی ،رویکرد ااهامی است.
همانطور که گفتزم در رویکرد ااهامی ،گوینده مایه و پایة سخن خویش را از آیه یا دادیثی
ااهام میگزرد و مطلب خویش را بر آن نکتة ااهام گرفته اده بنزاان ماینهاد .در اثرپاذیری
ااهامی ،گاه سخن آن دنان آ کار است که بزشتر به ترحمهای آزاد (مضامونگزاری) ابزه
است اما گاه این تأثزرپذیری پنهان است و درک آن د وار مینماید.
 هر که بی انفر رییت او قدم در بتر عرفان نهاد ،خاک وحود خاود را از صرصارصالبت بر باد داد (ص.)90
ي و َما عاد فأهلکوا بریح صرر عاتزه ( ....ااتاقه .)6 /
 کوهی دایل است مزان ما و یأحوج و مأحوج که اشکر ابلزساند (ص.)97ي دتی اذا بلغ بزن ااسدین وحد مِن دونهما قوماً الیکادون یفقهون قوالً (کهف)93 /
دتی اذا ف ُتتت یاحوج و مأحوج و هم من کل ددب ینسلون (انبزا)96 /
 اافاظ حانپرداز او دون نفس عزسی مرده را زنده میکند (ص.)100ي و رسوالً اای بنی اسرا زل َنی قد حئتکم بایّه من ربّکم َ ...وَُدی ااموتی باذن هّاّلل (آل
عمران.)49 /
 قلم همایون رقمش دون عصای موسی در سواد اعجاز ید بزضا نماید (ص.)100نزع یده فإذا هي بزضا الناظرین (ااشیراء /
ي فق ُلنا إهرب بیصاک ااتجر (بقره  .)60/و َ
.)33
 -در این سال آن مقدار باران ردمت ااهی از آسمان فاز

نامتنااهی نازول یافتاه کاه

پرتو( ...ص.)124
ي و هو ااذی یرسل ااریح بشرا بزن یدی ردمته و انزانا من ااسماء ماء طهاورا (فرقاان /
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)48
 ر وه از مترافیزن گرفتن و اوقاف و اموال ایتام  ...تصرف کردن (ص.)143ي فاما اازتزم فالتقهر و اما ااسا ل فالتنهر و اما بنیمه ربن فتدث (هتی .)11 -6 /
 ثامن آنکه د بر من فرض است (ص.)160اابزت مثابه ِ
الناس َو َمنا و اتخذوا مِان مقاام ابراهای مصال ّی و َعهادنا ااای
ي و اذ حیلنا َ
ااسجود (بقره.)125 /
فزن و
ابراهزم و اسماعزل َن ّ
َ
طهرا بزتی الطا َ
اارک َّ ّ
اایاکفزن و ُّ
 قصه اصتاف کهف و سگ ایشان یاد میآورم (ص.)189سادسهم کلبهم رحماً بااغزب و یقوااون
خمسه
ثلثه رابیهم کلبهم و یقواون
ُ
ٌ
ي سزقواون ٌ
سبیه و ثامنهم کلبهم (کهف .)18 /
ٌ
 منتقم حبار مکافات این اعمال ،اقبال را به ادبار مبدل میگرداند (ص.)234در قرآن و در آیاتی که صفای خداوندی را برمی مارد ،یکبار به حبار ا اره میکند:
ااجباار
اامهازمن اایزیاز
ااماؤمن
ااسالم
ُ
ُ
ُ
ي هو هّاّلل ااذی ال اااه اال هاو ااملان ااقادوس َّ
عما یشرکون (دشر .)23 /
اامتکبر سبتان هّاّلل ّ
در حایی دیفر خداوند ذو انتقام نامزده می ود:
ي ال تتسبن هّاّلل تخلف وعده رسله ا ّن هّاّلل عزیز ذوانتقام (ابراهزم .)47 /
ترکزب این دو آیه ااهامی برای نویسنده می ود تا ترکزب منتقم حبار را به کار ببرد.
 .3-1-6گزارهای
کل آیه را در متن میآورد .این
گفتزم که در تأثزرپذیری گزارهای ،نویسنده بخشی یا ّ
زوه از تأثزرپذیری از قرآن باه قصاد تبارک ،توهازح ،اساتناد ،تتاری

و ...خواهاد باود.

تأثزرپذیری گزارهای بزشتر در متون نثر به کار میرود .مزبدی از حمله نویسندگانی است که
ال باه زباان قرآنای و باا
با قرآن آ نایی کافی دارد .او دتی یکای از ناماههاای خاود را کاام ً
استفاده از آیات قرآن مینویسد که در نوع خود کم نظزر است .بخشی از ایان ناماه را ذکار
میکنزم:
ذکرون (انیام )126 /بل هاو آیاات
و هذا صراط ربّن مستقزماً قد ّ
فصلنا اآلیات اقوم ی ُ ّ

بزّنات فی صدور ااذین اوتوا اایلم و مایجتد بآیاتنا اال ّ ااظاامون (عنکبوت )49 /تلن آیات
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بااتق و ما هّاّلل یرید ظلماً الیاامزن (آل عمران )108 /کتاب ادکمات آیاتاه
هّاّلل نتلوها علزن
ّ
فصلت من ادن دکزم خبزر (هود )1 /و من ااناس من یجادل فی هّاّلل بغزر علم و ال هدی و
ّ
ثم ّ
ال کتاب منزر (د  )8 /ختم هّاّلل علی قلوبهم و علی سامیهم و علای ابصاارهم غشااوه و اهام
عذاب عظزم (بقره.)7 /
زوههاي تأثزرپذیري گزارهاي مزبدي عبارتند از:
الف) تبرکی

یکی از مواردی که مزبدی از آیات قرآنی استفاده میکناد باه حهات تازمن و تبارک
است .این داات را در ابتدا یا انتهای نامهها میبزنم:
در ابتدای نامهای و بید از آوردن سه بزت به زباان فارسای ،آیاهای از قارآن مایآورد:
ااتمد هّاّلل ااذی اذهب عنبا ااتزن (فاطر( )34 /مزبدی.)63،
ابتدای نامه :فلله ااتمد رب ااساموات و رب االرض رب اایااامزن و ااه ااکبریااء فای
ااسموات و االرض و هو اایزیز ااتکزم (حاثزه)36 /
ابتدای نامه :ربّنا آتنا فی اادنزا دسنه و فی االآخره دسنه وقنا عذاب اانّار (بقره)201 /
تبرک از آیة قرآنی استفاده مایکناد :و
در نامهای دیفر و در پایان آن باز هم به قصد ّ

فلزتوکل اامؤمنزن (ابراهزم( .)12 /همان.)69.
علی هّاّلل
ّ

از موارد استفاده از قرآن به قصد تبرک در انتهای نامه داریم:
در انتهای نامه میآورد :و نزز یوسف صدیق فرمودهاناد :احیلنای علای خازا ن االرض
انّی دفزظ علزم (یوسف( )55 /همان.)133.
انتهااای نامااه :ااتمااد هّاّلل ااااذی اذهااب عنّااا ااتاازن ان ربنااا اغفااور ااکور (فاااطر)34 /
(همان.)197.
بتق (نون و ااقلم و مایسطرون) (قلم( )1 /همان)68.
انتهای نامهّ :
در مواردی هم نویسنده با استفاده از حمالت میترهه و به قصد تبرک از آیات قرآنی
استفاده میکناد .در منشاآت مزبادی و در بخاش گازارههاای قرآنای دو ماورد از حماالت
میترهه میبزنزم.
باّلل اهزداً (نسااء))79 /
 -آفتاب عاامتاب همزر منزر به میرض حلوه میآید و (کفی هّ
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که وه به مجاورة سیادت یار و( ...همان.)42.
داد وصاف بزارون  .از مرتباة ارح افازون (إنّاا هّّلل و اناا اازاه
 مرگ دواتی اسات از ّراحیون (بقره( ))156 /همان.)81.
همچنانکه مشاهده می اود در مزاان  58گازارة قرآنای کاه در ماتن ناماههاای فارسای
مزبدی میآید ،سهم آیات در ابتدا و انتهای نامهها ده نامه است که تقریبااً هفاده و دو دهام
درصد را امل می ود .در این بزن  62درصد آیات تبرکی به انتهای نامهها اختصاص مای-
یابد .مشخص است که نویسنده بزشتر توان خود را در استفاده از آیات قرآنای بار روی ماتن
نامهها میگذارد و به زوة اکثر نویسندگان و منشزان که ابتدا و انتهای نامه را به قصد تبرک
با آیات قرآنی تزیزن میکنند عمل نمینماید.
ب) تعریفی

در مواردی نویسنده از آیة قرآنای باه صاورت گازارهای اساتفاده مایکناد تاا واژه یاا
موهوعی را تیریف کند .دنزن دااتی بزشتر در متون نثر اتفاه مایافتاد و اساتفاده از آن در
یر نادر است .از آنجا که مزبدی دانش کافی در زمزنة علوم قارآن و دینای دارد ،بیضای از
نص صریح قرآری تیریف میکند .مانند ماوارد
موارد مطرح ده در نامهها را با بهرهگزر از ّ
زیر:
 تیریف کلمة فاسق:ي اافواسق و اافاواحر ( اااذین خرحاوا مان دیاارهم بطاراً و رثااء اانااس (انفاال))47 /
(مزبدی.)67.
 تیریف سااکان:ي خود را در سلن سااکان ساان( :قل ال اسئلکم علزاه احاراً اال ّ اامودباه فای ااقربای
( وری ))23 /می مارد (همان.)85.
 تیریف کلمة هالات:ي به کام دل علَم هالات در مزادان حهااات برافرازناد (و اذ قزال اهام ال تفسادوا فای
االرض قااوا انّما نتن مصلتون اال انهم هم اامفسدون و اکن الیشیرون (بقره.))12-11 /
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 تیریف گمراهان:ي ارباب دق به دقوه ارعزة خاود رسازدند و اصاتاب باطال سار در گریباان باطال
کشزدند (اقد ابتغوا اافتنه من قبل و قل ّبوا ان االمور دتای حااء ااتاق و ظهار امار هّاّلل و هام
کارهون (توبه( .))48 /و ماا کاان هّاّلل اازظلمهم و اکان کاانوا انفساهم یظلماون (توباه))70 /
(همان.)107.
 تیریف طب ساام:ي طباع سالزمه کاه بار (فطاره هّاّلل ااتای فطار اانااس علزهاا (روم ))30 /بااقی مایبا اند
(همان.)144.
 تیریف کلمة مودد:موداد داق را در صاورت
مودد از ملتد و تفرقة تتقزق اینجا می ود کاه ّ
ي اما تمزز ّ
کثزره به دکم (ییرفون کال بسزماهم (اعراف ))12 /هر یان را باه صاورت امتزااز خاودش
می ناسد و حم را در عزن تفرقه میبزند (همان.)202.
تیداد تیاریف قرآنی در بزن گزارههای استفاده ده از آیات قرآنی ش مورد اسات
که ددود ًا ده و سی و دهار دهم درصد گزارهها را امل می ود.
ج) توضیحی

یکی دیفار از ازوههاای مرساوم نویساندگان در اساتفادة گازارهای از آیاات قرآنای
استفاده از بخش یا تمام آیة قرآن در قسمتی از حملاه اسات کاه غاابااً بارای توصازف و یاا
توهزح موهوع به کار میرود .به مواردی از آن ا اره میکنزم:
 خطاب مستطابش صدای (فاتوا بسوره من مثله (بقره ))23 /در گنبد گردون انداخت(مزبدی.)39.
ِ
عتااب (اخارج منهاا فانّان رحازم و ان علزان االیناه ااای یاوم
 یکی میاتب د باهاادین(دجر ))35 /و یکی مخاطب گشت به خطاب (سالم علزکم طباتم فادخلوهاا خااادین
(زمر( .))73 /همان.)50.
عبداّلل آتاانی ااکتااب و حیلنای نبزّااً
 آنکه عزسی نفس ناطقهاش در مهد بدن به (إنّی هّ(مریم ))3 /متکلم است (همان.)56.
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 دون اوح سخن در مکتب (اقرا و ربّن االکرم ،اا ّذی عل ّم بااقلم .عل ّم االنسان ما اامییلم (علق ))4-1 /مرقوم رقم دوام است (همان. )74.
 خواست که به کسوت (ااساابقون ااساابقون اوائان اامقرباون (واقیاه ))10 /برآیاد(همان.)86.
 آیة (تجر من تتتها االنهار (تتریم ))8 /که در أن بهشت نازل است (همان.)86. خود را در قط مسافت بیزد ااراحال یافات و باا اهال اتصاال باه ادارام دارم اقباالنتوانست تافت (یا ازتنی کنت میهم فَافوز فوزاً عظزماً (نساء( .))73 /همان.)86.
 الم او دون زاف خوبان تأویل (و اعدنا موسی ثالثزن ازله (اعراف ))142 /بر صفتةرخسار نفارم ...و مزم او در خلوتخانة (فت َ َّم مزقاات رباه اربیازن ازلاه (اعاراف ))142 /نقااب
یقزن از  ...بردارد (همان.)99.
 هاتف غزبی آیاة (فاصابح هشازماً تاذروه ااریااح و کاان هّاّلل علای کال ای مقتادراً(کهف ))45 /را به زبان قال میخواند (همان.)124.
 دون از باطن ایشان صدای (ربّنا ظلمنا انفسنا و ان ام تغفر انا و تردمنا انوکاونن مانااخاسرین (اعراف ))23 /بر میخززد (همان.)126.
 و هارون با موسی گفت( :ال تشامت بای االعاداء (اعاراف ))150 /فرماوده (هماان..)123
 هر دند که کریمة (ال تأخذکم بهما رَفاه ف دیان هّاّلل (ناور ))2 /مالدظاه مایکانمعالج این مرض نشود (همان.)158.
 من هنوز از حادة تیظزم و تکریم او بزرون نمیروم و مالدظاة (ال تساتوی ااتسانه ووای دمازم (فصالت))34 /
ال ااسزئه ،ادف بااتی هی ادسن فاذا ااذی بزنن و بزنه عداوه کانة ّ
نموده (همان.)169.

 اینجا الحرم از ین طرف آوازة (َنا خزر منه (اعراف ))12 /زدند و از دیفار طارف(نتن نسبّح بتمدک (بقره ))30 /ظاهر د (همان.)202 .
 در أن کمان که به رف دستبوسای ایشاان رسازده آیاة (قبضاناه اازناا قبضااً یسازرا(فرقان ))46 /حلوه نموده (همان.)95.
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 سوادی از آن نامه به قلم موی مژه بر صفتة دیده نفا اتم و نساخهای رو ان از آنارقام سیادت انجام بردا تم (و فی ذان فلزتنافس تامتنافسون (مطففزن( ))26 /همان.)181.
آیاتی که به قصد توهزح و توصزف در این نامهها و به عنوان بخشی از حملاه باه کاار
رفتهاند انزده آیه میبا ند که تقریباً بزست و هفت و نزم درصد از گزارههای قرآنای را در
بر میگزرند.
د) استنادی

نویسندة متن ادبی سیی میکناد در موهاوعاتی کاه باا مساا ل اعتقاادی و فلسافی در
ارتباط هستند ،از آیات قرآن بهره بفزرد و با این زوة دیدگاه و اندیشة خود را باه مخاطاب
ثابت کند .استناد به آیات قرآنی یکی از مواردی است کاه مزبادی بارای بزاان اندیشاههاای
خود به آن توحه دارد.
 خاصه در یزد که گویا ل(واد غزر ذی زرع (ابراهزم ))37 /در اأن زمازن خاراب او و
(سراب بقزیه یتسبه ااظمآن ماء (نور ))39 /در باب آب اوست (مزبدی.)63.
 در این وقت که مضمون (سنشد عضدک باخزان و نجیال اکماا سالطانا (قصاص/ ))35متسوس ابصار است (همان.)54.
 و کلمة طزبة (اازه یصید ااکلم ااطزّب (فااطر ))10 /کاه از آسامان ودادت باه ارضکثرت نزول فرموده اهد این دال است (همان.)74 .
(اما اازتزم فال تقهر و اما ااسا ل فال تنهر (هتی ))10 /مسول او مقباول آیاد
 به دکم ّ(همان.)94.
 امزد که به دکم ( وال تزر وازره وزر اخری (انیام ))264 /گناه اغزاار از فقزار نبزنناد(همان.)101
 دست در آستزن تتزر و پای در دامن تفکر کشزده و به تتقزق (او اام یاروا اناا ناأتیاالرض ننقصها من اطرافها و هّاّلل یتکم ال میق ّب اتمکه (رعد ))41 /رسزد( .انّما مثل ااتزاوه
اادنزا کما انزاناه من ااسماء فاختلص به نبات االرض اما یأکل ااناس و االنیام دتی اذا االرض
زخرفها( ...یونس( ))24 /همان.)125 .
 -دق تیاای بار اسارار قلاوب مطلا اسات و آگااه (انّماا ا اکو بثای و دزنای ااای هّاّلل
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(یوسف )88 /در این قضزه بسزار دزرانم (همان.)128.
 دفونه ر وه گزرم و دق تیاای گوید ( :و ال تأکلوا اموااکم بزانکم بااباطال و تاداوابها اای ااتک ّام اتأکلوا فریقاً من اماوال اانااس بااإلثم و اناتم تیلماون (بقاره( .))188 /هماان.
.)143
 و دفونه مال یتزم تصرف کنم و دق تیاای فرماید ( :إن ااذین یأکلون اموال اازتامیظلما انما یأکلون فی بطونهم ناراً (نساء( . ))10 /و ال تقربوا ماال اازتازم اال ّ باااتی های ادسان
(انیام( .))152 /همان.)144 .
 هر قدر که مقدور با د سیی نمایم و به هزچ وحه از وحوه طم نکانم ( ماا اسائلکمعلزه من احر اِن احری اال علی رب اایاامزن ( یرا( )109 /همان.)148 .
 قال هّاّلل فی مدح امزراامؤمنزن (ا داء علی ااکفاار ردمااء بزانهم (فاتح )29 /و قاال (اعزه علی ااکافرین (ما ده( ))54 /همان.)158.
اذا ّه علی اامؤمنزن ّ
 اگر مساهله با ا رار نمیکنم به انواع ایذا متضرر خواهم د .به دکم آیة (و ال تلقوابایدیکم اای ااتهلکه (بقره ))195 /تنزل باید کرد (همان.)167.
 اگر قاصری گوید که اطاله هزوای بر دضرت دق از کلمات صوفزه فهم مای اودال متقق رومی در مثنوی میگوید:
مث ً
هر ده بزنی در حهان از خزر و ر

دو حهت دارد دو بفشایی نظر...

گویزم که دق تیاای در قرآن مجزد میفرماید (اال انهم فی مریه من اقااء ربّهام اال انّاه
(فصلت ))54 /و( :اینما توا ّوا فث َّم وحه هّاّلل ا ّن هّاّلل واس علازم (بقاره.))115 /
بکل یء متزص ّ
(همان.)194.
 علمای کرمان تکفزر اه نوراادین نیمت هّاّلل کردند ،او فرماود( :ییرفاون نیمات هّاّللثم ینکرونها اکثرهم ااکافرون (نتل( .))83 /همان.)201.
ّ
 دنانچااه فتااوای (ااااردمن علاای اایاارش اسااتوی (طااه ))5 /کا ااف آن اساات(همان.)203.
 نویسنده در توصزف خدا و بزا اینکه بر همه دزز عاام است میگوید :بیاد از آن هامدر باطن این مرتبه ابتدا ظهور درکت هودی میکند( :هو االول و اآلخر و ااظاهر و ااباطن
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بکل یء علزم (طه( .))5 /همان.)203.
و هو ّ
 مضمون (تری ااناس سکاری و ما هم بسکاری و اکن عذاب هّاّلل دید (د  ))2 /بهاین وحوه حلوه مینمود (همان.)57.
 اکنون به دکم (ادسن کما ادسن هّاّلل اازن (قصاص ))77 /دیادة متباان را باه ناورخود رو ن میباید ساخت (همان.)123.
 مزبدی در بزان وحوب د به این آیه استناد میکند( :و هّاّلل علای اانااس دا اابزاتال (آل عمران( ))97 /همان.)161.
من استطاع اازه سبزز ً
 پس اگر با عدم استتقاه و فقدان استیداد ،خاود را باه یااد درویشاان آورم میاذورثم یدرکاه ااماوت فقاد وقا احاره
خواهم بود (و من یخرج من بزته مهاحر ًا اای هّاّلل و رسواه ّ
علی هّاّلل (نساَ( ))100 /همان.)196 .
مزبدی در بزست مورد از گزارههای استنادی استفاده مزکند که تقریباً سای و دهاار در
صد آیات قرآن را امل می ود.
حدول استفاده از گزارههای قرآنی در منشآت مزبدی به رح زیر است:
تعداد آیات

تبرکی

تعریفی

توضیحی و توصیفی

استنادی

58

10

6

16

20

درصد

17/2

10/34

27/5

34

 .2بررسي توثیر قرآن در منشآت تفرشی
 .1-2واژگانی
الف) وامگیری

 از این بضاعت مزحات ،خبری که ایان به یاران مجلس با سازاواری ارساال باه آنمتفل قدس دا ته با د نزافتم (تفر ی.)41:1391،
 اگر متاع کمال که بضاعه مزحات رستة امکان ده( ...ص)36ل
مزحاه فأف انا( ...یوسف.)88 /
ي و حئتنا ببضاعه
 دقا که بی ا بة ریب و ریا در بادی اارَی این دکایت در نظر آمد (ص)41ي  ...اال ّ ااذین هم َراذانا بادي اارَي و( ...هود.)27 /
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دساد و د منان (ص)70
 صزانت جر دوات روز افزون از زمهریر مکاید ّي فزها علی آرا ن الیرون فزها مسا و ال زمهریر (االنسان.)13 /
 از بوستان غزب و نزهتفااه الریاب باه حلاوهگااه دضاور و عرصاة اهود درآورده(ص)20
 ورد ااهامات غزب و مطرح فزوهات الریب  ...است (ص)31ي هّاّلل ال ااه اال ّ هو ازجمینکم اای یوم ااقزامه الریب فزه (اانساء)87 /
 ر ن فرمای بزت اامیمور گشت (ص.)38ي و اابزت اامیمور و ااسقف اامرفوع (ااطور)4 /
 که کتاب کریم و خطاب واحب ااتیظزم رف ورود ارزانی دا ته (ص)38ي قاات یا ایها اامأل اای ااقی اای کتاب کریم (اانمل)29 /
 ّاما کمن به درامی از این فقزار سار نازده کاه باعا خساران دنزاا و آخارت با اد(ص.)52
اامبزن (اات )11 /
هو ااخسران
ُ
سراادنزا و االخره ذان َ
ي انقلب علی وحهه َخ َ

ب) ترجمه

 بره عنایتی که از وادی ایمن ااطاف صادبی  ...تابان گشته بود (ص)72ي فلما اتاها نؤدی من اطی ااواد اازمن فی اابقیه اامبارکه (ااقصص.)3 /
 از مصلتت نفس امارة خویش به صالح دال وای نیمت نپرداخته (ص)73ي و ما ابري اانفسي إ ّن اانفس االماره بااسوء( ...یوسف)53 /
 نه توفزق آنکه در مقام اعتذار و استغفار برآید (ص)84ي و ما کان استغافاراً ابراهزم البزه اال ّ عن موعده (ااتوبه.)114 /
ج) برآیندسازی

 و مخلص متخصص را بر مانه ر ااد اخاالص و اعتقااد و و مساکزن تشاززد مباانیصلح و سداد استوار و برقرار دانند (ص.)35
ي در قرآن سبزل ر اد داریم:
ِ
اتبیون اهدکم سبزل اار اد (غافر)3 /
و قال ااذی آمن یا قوم
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و ما اهدیکم اال سبزل اار اد (غافر )29
مسرت سرایت از طور الم اانور مردمت و( ...ص)62
 بارقة ااطاف خطاب ّحدول استفاده تفر ی از تاثزرپذیری واژگاني
تعداد ترکیبها

ترجمه

وامگیري

برآیندسازی

14

3

9

2

درصد

21/4

64/2

14/3

 .2-2الهامی

مقدار بهرهگزري تفر ي از رویکرد ااهامي اندک و نادزز است.
 هنفام بهار و زمان اعتدال ازل و نهار رایات اقبال به تساخزر ممااان عاراه عارب وام و دلب در اهتزاز آمده (ص)24
ان فی خلق ااسموات و االرض و اخاتالف االزال و اانهاار آلیاات الواای االابااب (آل
عمران)190 /
 حز طریق انزق تتت زوة رهزة مرهزه مودبت پزرا پزشنهاد خاطر این متاب نااقص( ...ص)34
ي یا ایتها اانفس اامطمئنه ارحیی اای ربن راهزه اامرهزه (اافجر)28 /
 .3-2گزارهای

تفر ی نزز از آیات قرآنی به صورت گزارهای در منشآت خود استفاده میکند .موارد
استفاده او از گزارههای قرآنی به صورت تبرکی ،توهزتی و توصزفی است.
الف) تبرکی

تفر ی توحه دندانی به استفاده از آیات قرآن در ابتدا و انتهاای ناماه نادارد .او در دو
مورد در انتهای نامه از آیات قرآن استفاده میکند.
 در انتهای نامهای میآورد :یاا ازتنای کنات میهام فاافوز فاوزاً عظزماا (نسااء)73 /(تفر ی)17 .
نکتة حااب توحه این است که نامة دیفاری را نزاز باا ذکار همازن آیاه خاتم مایکناد
(همان.)66.
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مورد دیفر استفاده از آیات برای تبرک ،حمالت میترهه است .که اابته تیداد آیاات
این بخش نزز زیاد نزست:
مسارت ابادی فاایز گاردد (و
 تا به پاداش آن تصاعد بر مدارج میارج اقبال نموده بهّ

انببلاونکم بشایء ماان ااخاوف و ااجااوع و نقاص ماان االماوال و االنفااس و ااثمارات و بشاار
ااصابرین (بقره ))155 /منتظر ورود فزوهات غزبی و فتودات الریبی با ند (همان.)50 .
 قزوم کا نات را در این امور ِدکَام و مصاااح بسازار اسات (و اناذیقنّهم مان اایاذاباالدنی دون اایذاب االکبر ایلهم یرحیون (سجده( ))21 /همان)66 .
 این مینی بر دق سبتانه ظاهر است (و کفی به هزداً (ادقاف( ))8 /همان.)76.تیداد گزارههای قرآری به کار رفته در منشآت تفر ی  34آیه است کاه ساهم آیاات
تبرکی  5آیه است که تقریباً  14/7درصد را امل می ود و با ادتساب آیة تکاراری کمتار
از این هم می ود و همزن ارقام نشان دهندة عادم عالقاة نویسانده باه ایان ازوه اساتفاده از
آیات قرآنی است.
ب) توضیحی

یکی از موارد مورد عالقة تفر ی استفاده از آیات قرآنی باه صاورت گازارهای بارای
توهزح یا توصزف موهوع است.
اای کتاب کاریم
 -از اوام ا راقات آن خطاب مستطاب عظم رمزم به مقال (إنی ااقی ّ

(نمل ))29 /گویا ده (همان.)6.

 سراپردة یفانفی که به صفت (دور مقصورات فی ااخزام (ردمن( ))72 /ام یطمائنانس قبلهم و ال حان (ردمن ))74 /اتصاف دا تند (همان.)21.
ٌ
ِ
 دل نزازمند و زبان البهگر به دریوزة (ربّنا آتنا من ادنن ردمه و هزّای اناا مان َمرنااَر داً (کهف ))10 /فرستاده (همان.)25.
 زبان بزان گویای کلمة طزبة (ااتمد هّاّلل ااذی انزل علای عباده ااکتااب (کهاف))1 /گشت (همان.)25.
 زبان بزان به مقال (ااتمد هّاّلل ااذی انزل علی عبده ااکتاب (کهف )1 /سپاس پزرایایآغاز نهاد (همان .)38 .ذکر این توهزح الزم است که این آیه را در نامهای دیفار هام ذکار
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کرده است.
اای کتاب کریم (نمال )29 /در اهتازاز باود و باه
 -اسان طرب به کلمة طزبة (إنی ااقی ّ

سپاس سبتان ااذی (یتزی اایظام و هی رمزم (یس ))78 /ستایش گذار(.همان.)53.

 -به کرانة وفود مسیود آن خطاب مستطاب ذکر (ااتمد هّاّلل اااذی انازل علای عباده

ااکتاب (کهف ))1 /بر ذمت عبودیت خویش الزم ساخته (همان .)54.ایان آیاه را در ناماه-
های دیفر هم آورده.
 باز پرس آن هر (یوم الینف مال و بنون اال من ااتای هّاّلل بقلاب سالزم ( ایرا ))88 /ازایشان خواهد بود (همان.)60.
غرک بربّن ااکریم (انفطار )6 /رمساری درگاه ااهای
 -از خطاب (یا ایها االنسان ما ّ

طاری نفردد (همان.)60.

 از جرة مردمت ثمر اقبال به مقتضای فتوای (إنّای آنسات نااراً (طاه ))10 /نزساتیکلبة تاریندالن زاویة گمنامی را مشره امزد ساخت (همان.)61.
تیداد گزارههای قرآنی با زوة توهزتی که در منشآت تفر ی به کار رفتهاند ده آیاه
است که ددود ًا  29/4درصد را امل می ود و نشان دهندة توحاه نسابی نویسانده باه ایان
مقواه است.
ج) استنادی

تفر ی توحه خاصی به آوردن آیات قرآنی برای به اثبات رساندن دیدگاه خود دارد.
 از دیدگاه قزوم کا نات و مبدع موحودات به دکم (یا ایها ااذین آمنوا صالوا علزاه وسلموا تسلزما (ادزاب ))56 /در هر زمانی و هر مکانی استدعای ( ...تفر ی.)30.
ّ
 ایجاد نوع گرامی انسانی به دکم (و ما خلقت ااجن و االنس اال ّ ازیبدون (ااذاریات/ ))56حز ناخت سبتانی و پرستش ربّانی امری دیفر نزست (همان.)31.
 بر دسب مفاد صده بنزاد (و ال تنقصوا االیمان بید توکزدها (نتال ))91 /و فتاوایدقزقت انتمای (و ااذین ینقضون عهد هّاّلل من بید مزثاقه و یقطیون ما امار هّاّلل باه ان یوصال و
یفسدون فی االرض اوائن اهم االینه و اهم سوء اادار (رعد( ))25 /همان.)34.
 -تفرقة خواطر روا ندارد که (یوم ال ینفا ماا ٌل و ال بناون اال ّ مان اتای هّاّلل بقلاب سالزم
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( یرا )88 /بازخواست خواهد د (همان.)35.
 به ذرییة امتثال فرمان واحب ااذعان (یا ایها ااذین آمنوا صالوا علزاه وسالموا تسالزما(ادزاب )56 /خود را مستید قبول فزضان ردمت ربانی گردانزده (همان.)57.
 بر وفاق مشازّت (و هاو اااذی حیلکام خال اف االرض و رفا بیضاکم فاوه بیادرحات (انیام ))165 /به ذات حمزل صفات ...تفوی

یافت (همان.)57.

ازمکنن اهم دیانهم
 به دکم (ازستخلفنهم فی االرض کما استخلف ااذین من قبلهم وّ
ااذی ارتضی اهم (نور ))55 /قب

قوت داناش و بزانش آن
و بسص امور عاام و عاامزان ...به ّ

نقاوة خاندان سلطنت ...مربوط گشته (همان.)57.
 داور دقزق که نوع گرامی انسان را به تشریف (و اقد کرمنا بنی آدم و دملناهم فایاابر و اابتر و رزقناهم من ااطزبات (اسرا ))70 /مشربه سااخته باه سایادت (و فضالناهم علای
ّ

ال (اسرا )70 /اختصاص داده (همان.)59.
کثزر ممن خلقنا تفضز ً

 دیدة ییقوبی را که بر اهراه ااطاف مخادیم به دکام (و ابزضات عزنااه مان ااتازن(یوسف ))84 /سفزد گشته (همان.)62.
 برادر به حان برادر که در عاام صورت و مینی به دکام ( سنشاد عضادک باخزان(قصص ))35 /اعتضاد و استظهار این نادان هزچ مدان( ...همان.)62.
 دنانکه آیة (و اننی هدانی (انیام ))161 /و (ال تشمت بی اایداء ) بادان افضااح مای-نماید (همان.)65.
 از جر عطوفت ثمر مسکزن نوازی به مقتضای فتوای (انای انسات نااراً (طاه))10 /کلبة امزد تاریندالن زاویة گمنامی را مشره امزد ساخت (همان.)72.
تیداد گزارههای قرآنی که به صورت استنادی در نامههاای تفر ای آمادهاناد  12آیاه
است که تقریباً  35/30درصد را امل می ود با ذکر این نکته که تیادادی از آیاات ماورد
استناد تکراری هستند.
تعداد آیات

تبرکی

تعریفی

توضیحی و توصیفی

استنادی

35

5

0

10

12

درصد

14/7

0

29/4

35/30
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نتیجهگیري
تأثزرپذیري از قرآن یکي از مواردي است که در سدههاي مختلف مورد توحه ااعران و
نویسندگان بوده و ميتواند مالک دانش دیني آنها با د .در این مقااه مزازان و ناوع اساتفادة دو
تن از منشزان دورة صفوي مورد بررسی قرار گرفته که نتزجة آن در زیر بزان ميگردد:
 مزبدي در تأثزرپذیري از قرآن به نوع واژگاني توحهي ویژه دارد به گونهاي کاه نصافترکزبهاي قرآني را به این موهوع اختصاص ميدهد .در تأثزرپاذیري واژگااني هام بزشاتر باه
ترحمه توحه ميکند .دو نوع وامگزاري و برآیندسااز در ردههااي بیادي هساتند .در ایان ناوع،
تفر ي بزشتر از وامگزري استفاده ميکند و تقریباً  65درصد موارد را به آن اختصاص ميدهاد.
ترحمه وبرآیندسازي در مراتب بیدي قرار ميگزرند.
 استفاده از رویکرد ااهامی که نشاندهنادة آ انایي بزشاتر ااعر یاا نویسانده باا مفااهزمقرآني است در نو تههاي مزبدي بزشتر دیده ماي اود وااي تفر اي باه نادرت و میادود از آن
استفاده ميکند.
 در زمزنة تأثزرپذیري گزارهاي مزبدي بر زوة تبرکي تأکزاد دارد در دااايکاه تفر ايفقص دوبار از این روش استفاده ميکند .وی از حمالت میترهه هم زیاد استفاده نميکند.
 تفر ي از روش تیریفي استفاده نميکند ّاما مزبدي که در ناماههاایش باه اثباات عقایادخود ميپردازد و گاه با مخاطب نامه حدل ميکند براي تیریف موهوع بر آیات قرآناي اساتناد
ميکند .ددود ده درصد از تأثزرپذیري گزارهاي در منشآت مزبدي با ازوة تیریفاي اسات .بار
اساس همزن رویکرد از گزارههاي توهزتي و استنادي هم به مقدار مجموع  61درصد اساتفاده
ميکند .به کاربردن آیة قرآني براي توهزح و توصزف موهوع از ماوارد ماورد عالقاة تفر اي
است .تقریباً  30درصد گزارههااي تفر اي از ایان ناوع اسات 35 .درصاد آیاات هام باه ازوة
استنادي در متن نامهها ميآیند که نشان ميدهد اقناع با استفاده از آموزههاي قرآني مورد توحه
منشي نامه بوده.
برآیند پژوهش نشان ميدهد که مزبدي به اقتضااي اغلش کاه منصاب قضااوت اهر را
برعهده دا اته ،از نظار کمزات بزشاتر از تفر اي از آیاات قرآناي اساتفاده مايکناد .کزفزات و
دفونفي استفادة مزبدي از آیات هم بزشتر و تخصصيتار از مزبادي اسات .اساتفادة تفر اي از
آیت قرآني به هرورت و بدون تکل ّف است.
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چکیده

نظری ـه تکامــل از زمــان طــرح آن از ســوی داروی ـن همــواره از جهــت ســازگاری ی ـا
ناسازگاری آن با متون دینی به ویژه از حیث شمول آن نسبت به آفرینش انسان مورد بحـث
بــوده اســت .وجــود داســتان آفــرینش آدم در کت ـ

دینـی از جملــه قــرآن باعــت شــد کــه

اندیشمندان الهی در قبال این نظریه موضع گیریهای متفاوتی داشـته باشـند در ایـن جسـتار
دیدگاه دو اندیشمند معاصر محمدحسـین طباطبـایی ویـداهللسـحابی درمـورد نسـبت نظریـه
تکامل با روایتی که قرآن از خلقت انسان ارائه کـرده اسـت بررسـی مـیشـود .سـحابی ایـن
نظریه را پریرفته ،آن را با قرآن هماهنگی می داند و طباطبایی نیـز معتقـد اسـت در صـورت
قطعی بودن ،این نظریه با آیات قرآن در تناقض نیست ،به نظر می رسـد دلیـل ایـن دیـدگاه،
توجه آنانها به ابعادی از نظریه تکامل بوده است که بـا آمـوزه هـای مسـلّم دینـی مغـایرتی
ندارند.
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طرح مسأله
نظریه تکاملی زیستی از زمان ارائهی آن توسط داروین ،و حتـی قبـل از آن بـه شـکلی
که در آراء افرادی مانند المار

و چیمبرز مطرح شده بود ،محل مناقشاتی میان دیـنداران

است و از همان آغاز نیز میان دینداران در نحوهی مواجهه با نظریه تکامل اختالفـاتی وجـود
داشته است .در نقطهی مقابل در میان تکامل گرایان نیز اجماعی در با دین وجـود نداشـته
است .از زمان داروین عده ای از دینداران با آغوش باز نظریهی تکامل را پریرفتنـد و حتـی
مرو اصلی داروینیسم در آمریکا ایزا گـریِ کشـیش بـود و عـدهای نیـز ماننـد ویبلفـورس
آشکار در مناظراتی برای کوبیدن نظریه حضور یافتند .در نسـلهـای بعـد نیـز جریـان ادامـه
داشت .در حال حاضـر ایـن چنـد دسـتگی ادامـه دارد .درحـالی کـه زیسـتشناسـانی ماننـد
ریچارد داوکینز از سردمداران الحاد در جهان غر اند ،زیستشناسـان بـه نـام دیگـری هـم
مانند مایکل بهی وجود دارند که تکامل را در قالـ

طراحـی هوشـمند مـیپریرنـد .برخـی

دیگر نیـز وجـود دارد کـه نـه از منظـری دینـی ،بلکـه بـه لحـاظ علمـی بـا نظریـهی تکامـل
مخالفتهایی دارند.
نظریه تکامل داروین در میان اندیشمندان مسلمان با واکنشهای مختلفی روبـرو شـده
است .در یک طبقهبندی کلی میتوان آنان را به دو گروه موافقان و مخالفـان تقسـیم کـرد.
مخالفان عموم ًا از منظری دینی به نقـد ایـن نظریـه پرداختـه انـد .در ایـن جسـتار بـه بررسـی
دیدگاه دو اندیشمند معاصر یعنی طباطبایی و سحابی دربـاره تطـابق نظریـه تکامـل بـا متـون
دینی پرداخته شده است .یکی از عوامل انتخا این دو جـرابیت ناشـی از گفتگـوی عملـی
آنان بر این مسأله است.

1

 .1یداهلل سحابی ( )1381-1284استاد زمین شناسی بود و مطالعاتی گسترده در زیسـت شناسـی داشـت .وی
نخستین کتا فارسی در تبیین و دفاع از نظریه تکاملی داروین را به نام خلقـت انسـان در سـال  1346منتشـر
کرد .طباطبایی در جلد  18تفسـیر المیـزان آرای سـحابی را مـورد نقـد قـرارداد .سـپس سـحابی بـه نقـدهای
طباطبایی پاسخ داد که بخشی از این نقدها در ضمیمه ای با عنوان «بحث تو توضیح اضـافی» بـه چـاپ سـوم
کتا خلقت انسان اضافه شد .حاصل پاسخهای وی با نام قرآن مجید ،تکامل و خلقت انسان در سـال 1348
منتشر گشت.

نظریه تکامل و آفرینش انسان؛ بررسی دیدگاه های محمد حسین طباطبایی و یداهلل سحابی 301 /

نظریه تکامل داروین
چارلز داروین ،قدرتمندترین نظریه پرداز ایده تکامل است که ایـن ایـده را بـا نگـاهی
مخصوص به تحول حیات ارگانیک بیان نمـوده وگـزارش ارزشـمندی در مـورد چگـونگی
تکامل انواع موجودات زنده از اجداد نخستین ارائـه کـردهاسـت .دارویـن در سـفر دریـایی
خود ،متوجه تغییر پریری جانداران منـاطق مختلـف شـد و بـه دنبـال کشـف علـل تغییـرات
جانداران در حالت طبیعی برآمد .او توانست از مطالعه کتا مـالتوس بـه نـام "رسـالهای در
با جمعیت" ،راز تغییر جانداران را در حالت طبیعی به دست آورد 1.نظریه تکامل مشـتمل
بر عناصر زیر است:
الف -تغییرات تصادفی :دارویـن شـواهد فراوانـی بـر وقـوع ورا ـت پـریری تغییـرات
کوچــک و ظــاهراً خــود بــه خــودی در میــان افــراد یــک نــوع بــه دســت آورده بــود
(باربور،1372،ص  .)11تغییرات تصادفی ،تغییرات شانسی در فراوانی ژنها در جمعیتهـای
 - 1خالصه نظر مالتوس این است مالتوس جامعه شناس و اقتصـاددان انگلیسـی  1388نظریـه خـویش را در
کتا خود درباره نحوه رشد جمعیت انسانی و علل بروز فقر و جنگ تشریح کرد و به این ترتیـ نظریـات
او مبنای نظریه داروین قرار گرفت .خالصه عقاید مالتوس این بود که جمعیت انسانی بر اسـاس قاعـده رشـد
هندسی افزایش مییابد .در حالی که افزایش تولیدات غرایی بر پایه قاعده رشـد عـددی اسـت .سـاده تـرین
شکل سریهای رشد هندسی و عددی را میتوان به صورت زیر نوشت.
: 2 ، 4 ، 8 ، 16 ، 32 ، 64 ،128رشد هندسی
: 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14رشد عددی
در سری رشد هندسی هر عدد مساوی با عدد قبل ضر در یک عدد معین و در سری رشد عددی مسـاوی
با عدد قبل به اضافه یک عدد معین است .به این ترتی

تعداد انسانها سـریعتر از رشـد منـابع غـرایی افـزایش

مییابد و در صورتی که کنترلی بر جمعیت انسانی اعمال نشود ،بـروز فقـر و قحطـی اجتنـا ناپـریر اسـت.
مالتوس زمان متوسط تجدید نسل انسانها را  25سال فر

کرد و به این ترتی برای انسان در یک قرن  4بار

تجدید نسل قبول مینمود ( .)Lewens,2007: 42مالتوس پیش بینی کرد که اگر قرار است حیات بر روی
زمین باقی بماند ،تمایل ناگزیر موجودات زنده به جمعیت زیاد ،فقط میتواند بـه وسـیله ی جنـگ و بالیـای
پی در پی ،جبران شود .بدین ترتی  ،دیدگاه تیره و تـار جنـگ دائمـی بـرای بقـا بـین ارگانیسـمهـا ،توسـط
خواندن کتا مالتوس به ذهن داروین خطور کرد)Ward,1998: 62( .
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کوچک است که از نسلی به نسلی دیگر قابل انتقال است .احتمال این که تکامـل بـه وسـیله
تغییرات اتفاقی انجام شود ،وجود دارد (عسکری،1372،ص .)33
 تنازع بقا :به طور کلی ،تعداد موجودات زنده از میزان آنهایی که مـیتواننـد بـهحد تولید برسند ،بیشتر است .بنابراین ،موجودات در دستیابی به حیات ،در رقابـت دایمـی
با سایر افراد به سر می برند .)Lewens,2007,p 42(.به گفته ی داروین« :یک قانون کلـی
وجود دارد که منجر به پیشرفت تمامی موجودات ارگانیک مـیشـود و آن ،ایـن اسـت کـه
قویترین موجـود زنـده مـیمانـد و ضـعیفتـرین موجـود مـیمیـرد»(.)Ward,1998,p 62
بدیهی است افرادی که دارای صفت مفید برای تنازع باشند ،میتوانند در تنازع بقا کامیـا
گردند و آن عده که نیرو و وسیله الزم برای مبارزه ندارند ،به فنا و زوال محکوم میشـوند.
بنابراین ،نتیجه ی تنازع بقا" ،بقای اصلح" است؛ یعنی طبیعت آنهایی را کـه واجـد صـفات
ممتــاز بــرای بقــا و تکثیــر هســتند و بهتــر ســازگاری یافتــهانــد ،بــرای بقــا انتخــا مــیکنــد
(.)Lewens,2007,p 42-43
 بقای اصلح :اصطالح اصلح در واقع برای سازگاری بهتر بـا محـیط کـه نتیجـه یآن داشتن فرزندان بیشتر است ،تعریف شده است؛ بدین معنی افرادی که از صفات ممتـازی
برای بقا برخوردار باشند و سازگاری بیشتری با شرایط طبیعی زندگی و محیط داشته باشـند،
از حد میانگین بیشتر عمر میکنند و زاد و ولد بیشتری دارند و لرا کما بیش سریعتر افـزایش
مییابند .در دراز مدت این سیر به انتخا طبیعی این تغییرات مـیانجامـد و در مـوازات آن
تغییرات نامطلو تر کاهش مییابند و سرانجام محو میشوند تا به آنجا که تبدیل تـدریجی
نـوع رخ مـی دهـد ( .)Darwin,1859,p 170-69بـه نظـر دارویـن ،هنگـامی کـه صـفت
مفیدی باعث بقای فرد میشود ،آن فرد این صفت را از طریق ورا ت بـه اوالد خـود منتقـل
میکند .این صفت ممتاز ،نسل به نسل تشدید میشـود و بـه صـورت صـفت بـارز جدیـدی
ظهور میکند و مقدمات امتیاز آن گروه از اجدادش را فراهم میسازد .انواع جدیـد هـم بـه
نوبه خود میتوانند به همین روش ،انواع تازهتری را بـه عرصـه رسـانند و ایـن سـیر تکـاملی
همچنان ادامه مییابد ( .)Ward,2006,p 50به بیان دارویـن« :بـه دلیـل نـزاع دائمـی بـرای
حیات ،هر تغییری هر چند اند

اگر به حدی باشد که برای نوع مفیـد باشـد ،سـب

حفـظ
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آن نوع میشود و به وسیله زاد و ولد مورو ی میگردد» (.)Ward, 2006: 63
د -انتخا

طبیعی :نظریهی انتخا طبیعی داروین به مکانیسم تغییر تکاملی و مهمتر از

آن چگونگی تبیـین سـازش و همـاهنگی آشـکار دنیـای جانـداران بـهوسـیله ایـن مکانیسـم
میپردازد .انتخا طبیعی طی دو مرحله پیش میرود-1 :تولید تغییـرات  -2دسـتهبنـدی ایـن
تغییرات بـه وسـیله انتخـا و حـرف(مـایر114 ،1388 ،ص) .در ذیـل اجـزای علّـی نظریـه
انتخا طبیعی داروین مطابق آنچه لنوکس( )2004بیان کرده آورده شده است.
-1گونهها از افرادی تشکیل شدهاند که در بسیاری از خصیصهها با هم تفـاوت دارنـد،
هر چند این تفاوتها بسیار جزییاند.
-2گونه ها تمایل دارند که با نرخ هندسی افزایش جمعیت دهند.
-3با توجه به محدودیت منابع ،بیماری ،شکارچیها و غیره این تمایل باعـث مـیشـود
افراد موجود در گونهها در تنازعی دائمی برای بقاء وارد شوند.
-4برخی افراد تفاوت هایی با بقیه دارند که در این تنـازع بـرای آنهـا مزیتـی نسـبی بـه
حسا می آید .ویژگیهایی مانند اینکـه قادرنـد دسترسـی بهتـر و مـم رتری بـه منـابع داشـته
باشند ،مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها داشته باشـند ،در جـدال بـا شـکارچیهـا موفـق تـر
باشند ،و مواردی نظیر این.
-5گرایش به بقا و تولید بچههای بیشتر در ایـن افـراد بیشـتر اسـت [احتمـال آن بیشـتر
است].
-6بچه ها گرایش دارند خصیصههای موجود در والدین را به ارث ببرند.
-7بنابراین تغییرات مطلو گرایش دارند که با فراوانـی بیشـتری بـه نسـل بعـد منتقـل
شوند .داروین نام این گرایش را "انتخا طبیعی" میگرارد.
-8طی زمان ،خصوصاً وقتی که محیط دستخوش تغییرات مالیمـی شـود ،ایـن فرآینـد
باعث خواهد شد که ویژگی گونهها تغییر کند.
-9اگر دورة زمانی طوالنی و کافی باشد جمعیتهای نسـلهای بعـدی آنقـدر بـا گونـه
های نیاکان خود فرق خواهند داشت که به عنوان گونه جدیدی طبقهبندی میشوند.
تا بند هفت نظریهی انتخا طبیعی را شکل میدهد و بندهای هشـت و نـه بیـانگر آن
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هستند که در بازههای زمانی طوالنی انتخا طبیعی مـیتوانـد گونـههـای جدیـد را بوجـود
آورد .کسی که مخالف نظریه ی انتخا طبیعی اسـت بایـد بـه دقـت مشـخص کنـد کـه بـا
کدامیک از بندهای نهگانهی یادشده مخالف است و چه دلیلی برای رد آن دارد
ارکان نظریه تکامل
مهمترین دعاوی این فرضیه این است:
 .1عمر زمین بسیار طوالنی است (تقریبا  4/6میلیارد سال پیش و حیات حـدود  3/9یـا
 3/6میلیارد سال قبل به شیوهای شبیه به فرضیه اپارین ـ هالدن ایجاد شـده اسـت ( Emmel,

.)1992, p51
 .2روند حیات از سادگی بـه پیچیـدگی مـی گرایـد ،از حیـات سـاده تـکسـلولیهـا،
باکتریها و جلبکهای سـبزآبی (و یـا شـاید اشـکال سـادهتـر ناشـناخته) بـه سـمت حیـات
چندسلولیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان ،پستانداران و سرانجام انسان.
 .3تبیینــی طبیعــتگرایانــه از رونــد حیــات ،از طریــق انتخــا طبیعــی کــه براســاس
جهشهای تصادفی ژنها استوار است.
 .4تبار مشتر  ،به گونهای که نمودار درختی قـوس نزولـی تکـاملی وجـود دارد کـه
همه موجودات زنده با پیوندهای نَسَبی به هـم مـرتبط مـیشـوند (.)Gould, 1983, p153
هیچکدام از نظریه های داروین مانند نس

مشتر  1بـا شـور و شـوق پریرفتـه نشـدند؛ مـی

توان گفت احتماالً هیپ کدام از نظریه های دیگر دارویـن از چنـین قـدرت تبیـین کننـدگی
قوی و عظیمی برخوردار نبود .هر چیزی که تا آن زمان در تاریخ طبیعی دل بخواهی یـا بـی
سامان به نظر می رسید به تدرید معنا پیدا میکرد.
هیپ چیز بیش از قدرت تبیین کنندگی نظریه نس

مشتر

به پریرش سـریع تکامـل

 .1مورد سه گونه از مرغان مقلد گاالپاگوس بینش مهم تازه ای به داروین بخشید .این سه گونه به وضوح از
یک گونه نیاکانی در قاره آمریکای جنوبی نس
مرغان مقلد از یک نیای مشتر
نیاکانی نس

گرفته بودند .از این نتیجه گیـری تـا ایـن فـر

اشتقاق یافتـه انـد در واقـع اینکـه هـر گروهـی از جانـداران از یـک گونـه

گرفته اند -گام کوچکی بیش فاصله نبود .این همان نظریه نس

 ،1388صفحه )106

کـه تمـام

مشتر

داروین است ( .مایر،
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ال
کمک نکرد ،به زودی نشـان داده شـد کـه حتـی جانـداران و گیاهـان کـه بـه ظـاهر کـام ً
متفاوت از یکدیگرند نیز میتوانند از یک نیـای مشـتر

تـک سـلولی مشـتق شـده باشـند.

داروین قبالً هنگامی که پیشنهاد کرد « تمام گیاهان و جانوران ،از یک شکل خـاص (نسـ
گرفته اند) که نخستین بار حیـات در آن دمیـده شـد» ( . ) Darwin, C.1859, p248ایـن
مسيله را پیش بینی کرده بود .بررسی هـای سـلول شناسـی (میـوز ،ورا ـت کرومـوزومی) و
زیست شیمی ،شواهد به دست آمده از زیست شناسی و سیستماتیک در تأیید منشأ مشـتر
را کامالً تأیید می کردند .یکی از پیروزی های زیست شناسی مولکولی این بود که توانست
نشان دهد یوکـاریوت هـا و پروکـاریوت هـا رمـز هـای ژنتیکـی یکسـانی دارنـد و بنـابراین
تردیــدی بــاقی نمــی گــرارد کــه حتمــا ایــن گــروه هــا هــم منشأمشــترکی دارنــد (مــایر،
،1388ص )107تنها یک حوزه وجود داشـت کـه در آن کـاربرد نظریـه نسـ

مشـتر

بـا

مقاومت شدید روبرو شد :گنجاندن انسان در کل خط نس ( .همان).
از میان ارکان اصلی نظریه تکامل ،مسأله تبار مشتر  1به ویـژه از منظـر تطبیـق آن بـر
انسان بیشتر نظر این طباطبایی و سحابی را به خود جل

کرده است؛ آیا انسان همانند دیگـر

جا نوران نیای حیوانی داشته یا خلقت انسـان بـه صـورت مسـتقل اسـت؟ در آن سـوی علـم،
نظریه نس

مشتر

سلسله مرات

داروین در بین دانشمندان به خاطر آن به سرعت پریرفته شد که بـرای

لینه ای انواع جانداران و نیز یافتههای آناتومیست های مقایسهای تبیینی فـراهم

آورد .زیرا فر

می شد که نیاکان انسان ،انسان ریخت ها باشند .و چنانچه انسـان از انسـان

ریخت ها نس

گرفته باشد از بقیه دنیای زنده جدا نیستند و عمـالً بخشـی از آن اسـت .ایـن

 .1تغییرات تصادفی ،تنازع بقا ،بقای اصلح و انتخا طبیعـی از مهمتـرین ارکـان نظریـه تکامـل بـه شـمارمی
آیند .اصل «تبار (نیا یا نس ) مشتر » نیز از دیگر اصول مهـم نظریـه دارویـن اسـت .بـر اسـاس ایـن اصـل،
نمودار درختی قوس نزولی تکاملی وجود دارد که همه موجودات زنـده بـا پیونـدهای َنسَـبی بـه هـم مـرتبط
میشوند ( .)Gould, 1983, 153می توان گفـت احتمـاالً هـیپ یـک از بخشـهای دیگـر نظریـه دارویـن از
قدرت تبیین کنندگی قوی اصل تبار مشتر

برخوردار نبوده است .هر چیزی که تا زمان داروین در تـاریخ

طبیعی دل بخواهی یا بی سامان به نظر می رسید در سایه این اصل به تدرید معنا پیدا میکرد.
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پایـان تمـام فلسـفه هـای مطلقـ ًا انسـانی انگـار ( )anthropomorphicبـود .در واقـع ،تمـام
پژوهشهای امروزی نشان دادهاند که میان انسـان و شـامپانزه شـباهت بـاور نکردنـی وجـود
دارد 98 .درصد از ژن ها با هم مشتر

و بسیاری از پروتيینهای ما بـرای مثـال هموگلـوبین

یکسان است .در سال های اخیر روشن شده که دیگر نمی توان در بررسی فلسفی انسان ،در
ارتبا با پرسش هـایی همچـون ماهیـت خودآگـاهی ،هـوش و فـداکاری در انسـان ،ریشـه
داشتن این توانایی های انسانی در نیاکان آدم سان را نادیده گرفت .اینکه انسان طـی تکامـل
توانایی ها و ویژگی های بی همتای بسیاری کس کرده اسـت چیـزی از ایـن حقیقـت کـم
نمیکند(.رایش هلف  ،1388ص)187-173
سید محمد حسـین طباطبـایی ( )1281-1360دربـارهی تکامـل انسـان و تکامـل سـایر
موجوات زنده نظری یکسان دارد .او مدعی است ظاهر متون دینی ،حکایت از خلقت دفعی
انسان دارد و لرا نظریهی تکامل انـواع را نمـیپـریرد(طباطبایی،16 ،1374 ،ص  .)263امـا
در عــین حــال از واژگــان «ا بــات»« ،رد» و «ابطــال» ســخن نمــیگویــد و از «عــدم تأییــد» و
«قانعکننده نبودن» سخن میگوید که مواضعی متواضعانهتر اسـت .هـر چنـد از نبـودن دلیـل
«قاطع» نیز سخن گفته است:
«فرضیه تحول انواع ،تنهاوتنها فرضیهای است که خواستند مسائل گونـاگونی را بـا آن
توجیه کنند و هیپ دلیل قاطع بر آن ندارند ،پس حقیقتی که قرآن کریم بدان اشاره میکنـد
که انسان نوعی جدای از سایر انواع است ،هیپ معارضی ندارد و هیپ دلیل علمـی بـرخالف
آن نیست»(طباطبایی، 4 ، 1374،ص .) 228
به عقیده ی وی ،از نظر علمی ،مبنای تکامل گرایان برای تحمیل فرضیهشـان بـر آیـات
قرآن ،قانع کننده نیست« :زیرا صرف پیـدایش نـوع کامـل از حیـث تجهیـزات ،بعـد از نـوع
ناقص ،در مدتهای طوالنى ،بیش از این داللت نـدارد کـه سـیر تکـاملى مـاده بـراى قبـول
صورتهاى مختلف حیوانى ،بهتدرید بوده است .پس او بعد از پریرش صورت ناقص نـوع
حیوانی ،استعداد قبول حیات کامالً انسانی را پیدا کرده و بعد از پریرش صورت موجوداتی
پست بهصورت موجوداتی شریف درآمده است»(طباطبایی.)387/ 16 ،1374 ،
اما سحابی نقطه مقابل دیدگاه عالمه طباطبایی قرار می گیرد ،زیرا براساس عقیـده وی
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قرآن راجع به خلقت تدریجی موجودات زنـده متـرکر مـی شـود و باتأکیـد بسـیار بسـتگی
سلسله جانداران تا عـالی تـرین آن هـا را بیـان مـیفرمایـد.در ادامـه بـه بررسـی آراء عالمـه
طباطبایی و دکتر سحابی در حوزه تکامل که هرکدام برای حل تعار

میان علـم و وحـی

راه حلی جداگانه ارائه دادهاند پرداخته شده است.
رویکرد کلی طباطبایی و سحابی به نظریه تکامل
در بیـان مسـيله تکامـل از دیــدگاه ایـن دو دانشـمند بـا دورویکــرد مواجـه مـیشــویم.
سحابی ،موافق نظریه تکامل است البته نه به صورت قطعی وتالش کرده نـص صـریح قـرآن
را به خلقـت تـدریجی تفسـیر کنـد .طـرف دیگـر طباطبـایی بـه مخالفـت بـا نظریـه تکامـل
میپردازد و نص صریح قرآن را مخالف با نظریه تکامل میدانست.
طباطبایی با نگاهی دینی به تفسیر نظریه تکامل مـی پـردازد .بـه نظـر وی اصـول نظریـه
تکامل منطبق بر قانون علیت است زیرا اوالً ،موجودات مادی طبق قانون علیـت در یکـدیگر
تأ یر دارند و چیزی را از دیگران کاسـته و بـر خـود مـیافزاینـد .در چنـین موجـوداتی ایـن
فرآیند به صورت «تنازع بقا» جلوه گر میشود؛ و انیاً ،در طی جریان تأ یر موجودات مـادی
بر یکدیگر موجودات که علتی نیرومندتر هستند با تأ یر گراری در موجودات ضعیف تر بـه
تدرید آن ها را از بین میبرند .در نتیجه تنها موجودات قوىتر باقیمانده و ضعیفتـر از بـین
مىرود و از این فرآیند می توان به «اصل بقاى اصلح» تعبیر کرد؛ الثاً ،الزمه چنین تـأ یرات
وتأ راتی میان علل و معلول ها این است که یک موجـود متـأ ر از علـل و شـرایط محـیطش
باشد که می توان آن را «اصل تبعیت از محیط» خواند .بدین ترتی

طباطبـایی ریشـه اصـول

سه گانه باال را در قانون علیت مییابد و بـر آن اسـت کـه نظریـه تکامـل بـا چنـین تقریـری
اجماالً مورد قبول قرآن است(طباطبایی،1 ،1388،ص .)251
از سوی دیگر ،طباطبایی به این مطل

تصریح میکند که آنچه دارویـن دربـاره منشـأ

انسان گفته است ،بر خالف آیات قرآن کریم اسـت .بنـابراین ،طباطبـایی مـدعی اسـت کـه
ظاهر متون دینی حکایت از خلقت دفعی انسان دارد لرا نظریه تکامل انواع را دست کـم در
مورد انسان مورد تأیید قرار نمیدهد(طباطبایی ،6 ،1374 ،ص .)263عالوه بـر ایـن از نظـر
طباطبایی شواهد علمی نظریه تکامل قانع کننده نیستند.
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به اعتقاد وی ،علوم تجربی دارای دو دسته قضایاست:
الف) نظریات علمی :نظریات علمی در ا ر براهین ،تجربه و سایر عواملی که در تولیـد
علمی نقش دارند ،شکل میگیرد(.طباطبایی ،2 ،1387،ص )102طباطبـایی بـرای نظریـات
علمی که از راه های مزبور به ا بات رسیده ،اعتبار و ارزش معرفتی قائـل اسـت( .طباطبـایی
، 2 ،1387ص)275
) فرضیات علمی :به نظر طباطبایی ،فرضیات اموری اعتباری و قراردادی هستند کـه
توسط دانشمندان وضع مـی شـوند و هـدف از وضـع آن هـا در علـم ،تصـحیح تعلیـل هـا و
تبیینهای علمی است(طباطبایی .)112 ،2 ،1417 ،به نظر عالمه ،فرضـیات علمـی موجـ
استنتا علمی نمیگردند(طباطبایی،2 ،1387،ص .)102
از نظر سحابی ،دینداران عمدتاً به دو دلیل با نظریه تکاملی داروین مخالفت مـیکننـد.
نخست ،خویشاوندی انسان ومیمون را دون شأن وی میدانند و دوم آن که از این نظریـه بـر
ضد خـداباوری اسـتفاده شـده است(سـحابی ،1387 ،ص .)73سـحابی ،تکامـل تـدریجی و
پیوستگی موجودات زنده را یکی از مواردی میداند که درباره آن هیپ اختالف و تناقضـی
میان بیان قرآن و یافتههای قطعی علم امروز وجود ندارد(سحابی ،1361،ص .)160افزون بـر
این ،در نظر وی آیات متعددی (که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شـود) بـر پیوسـتگی
موجودات زنده تا انسان گواهی می دهند (.سحابی ،1375،ص.)160
سحابی اصل تکامل را می پریرد ،امـا بحـث تنـازع بقـا و شـجره نسـلی را کـه دارویـن
پیشنهاد میکند ،قابل مناقشه می داند .هدف وی ا بات «پیوستگی و اتصالی است که درکلیه
مخلوقـــات الهـــی وجـــود دارد و خلقـــت انســـان هـــم از ایـــن اصـــل و قاعـــده خـــار
نیست»(سحابی ،1375،ص .)247از نظر وی ،با مرور قرآن در بحث خلقت به دو اصل کلـی
میرسیم« :یکی پیوستگی تمام سلسله موجـودات» و تکامـل آن هـا و دیگـری «برگزیـدگی
آدم از میـــان انســـان هـــا»کـــه دارای اســـتعداد دریافـــت تعلیمـــات خـــاص الهـــی میشـــود
(سحابی،،1375،ص .)247وی خلقت انسان را حاصل تکامل تدریجی میداند و این نکته را
به بیانهای مختلف در آیات گوناگون آورده است( .سحابی،1387ص)75
در قسمت فوق اظهار نظر دومتفکر ایرانی دربارهی تکامل بیـان شـد و در قسـمت اول
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بیان کردیم که نظریهی تکامل بخش های متفاوتی دارد و گویا هر کدام از نویسـندگان یـاد
شده تنها به بخش یا بخشهایی از نظریه اشاره کرده و آن را معادل کل نظریـه انگاشـتهانـد.
بدین منظور ابتدا پرسشهایی پیرامون ابطال و ا بات نظریهی تکامل طرح میکنـیم و پاسـخ
میدهیم .قبل از طرح پرسشها الزم است اندکی دربارهی ا بات و ابطال نظریـههـای علمـی
سخن گوییم.
صدق و کر ویژگیهای گزارهها هستند .صدق برخی گزارهها را میتوان از طریـق
استداللی قیاسی و با راست انگاشتن مقدمات به ا بات رساند .همچنین بـا ارائـهی مثـالهـای
نقضی میتوان گزاره ای را ابطال کرد و بـه تعبیـری کـر آن را بـه ا بـات رسـاند .در ایـن
معنای دقیق ا بات مخصوص گزارههای منطقی و ریاضیاتی است .به عبارتی هـیپ گـزارهای
که واجد محتوای تجربی است ا بات نمیشـود .اینکـه نظریـههـای علمـی را مجموعـهای از
گزارهها در نظر گرفت و نه دسته ای از مدلهـا ،در دهـههـای اخیـر بـا چـالشهـای زیـادی
مواجه شده است .به طور خیلی خالصه و تنها در ارتبا با بحث کنونی مـا تفـاوت دو نگـاه
در این است که مدلها همگی کاذ هستند در حالیکه گزارهها میتوانند صادق یـا کـاذ
باشند .مدلها را بر اسـاس میـزان کارآمـدی و ناکارآمـدی آنهـا پریرفتـه یـا رد مـیکنـیم.
پریرش و رد بر خالف ا بات و ابطال اعمال معرفتی موقتی هستند .به عبارتی آن چـه امـروز
پریرفتنی است ممکن است با ورود مدل های جدیدکنار گراشته شوند.1
آیا داروین خود دعوی آن داشت که نظریه خود را اثبات کرده است؟
داروین همگام با تحلیل باال معتقد است نظریات علمـی ا بـات نمـیشـوند( Darwin

 .)2008 [1859].p39مطابق فهم داروین نظریههای علمی ا بات نمیشوند اما اگـر بتواننـد
دسته ی بزرگی از شواهد را توضیح دهند و دالیلی علیـه آنهـا وجـود نداشـته باشـد پریرفتـه
میشوند .داروین در پاسخ به مخالفانش میگوید این تنها نظریهی او نیست که ابـت نشـده
است زیرا سایر نظریههای علمی هم ابت نمیشوند .به یکی از دوسـتانش مـیگویـد کـه از
آدام سجویک ،بپرسید مگـر فیزیکـدانان نظریـه اتـر را ابـت کردنـد کـه از او مـیخواهنـد

 .1فایل صوتی دکتر هادی صمدی درباره تکامل/ابطال /ا بات.
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نظریهی انتخا طبیعی را ابت کنـد( .)Darwin 2008.p210ایـن نظریـه همـانطـور کـه
داروین گفته امروزه هم ا بات نمیشود ،ا بـات کـردن مخصـوص حیطـههـای ریاضـیات و
منطق است .خار از این دو هیپ چیز را نمیتـوان ا بـات کـرد .نهایتـاً چیـزی را بـر اسـاس
قدرت تبیینی و میزان فهمافزایی آن میپریریم .به سه دلیل نظریهیای را میپریریم .نخست
به دلیل اینکه قدرت تبیینی دارد و با پریرش آن مـیتـوانیم چیزهـایی را در جهـان توضـیح
بدهیم .دوم به این دلیل که جایگزینی برای آن نداشته باشیم .سوم به ایـن دلیـل کـه دالیلـی
علیه آن نداشته باشیم .وقتـی ایـن سـه شـر فـراهم باشـند ،آن نظریـه را مـیپـریریم .تمـام
نظریات علمی به همین شکلاند و این منحصر به نظریهی تکامل نیست.
دالیل علمی در رد یا قبول نظریه تکامل
طباطبایی (ره) درباره مسيله خلقت انسان و این که آیا او بـهصـورت مسـتقل و دفعـی
خلق شده یا بهصورت تدریجی ،دو مسيله را بیان داشـت :نخسـت آنکـه مـدعی شـد ظـاهر
متون دینی ،حکایت از خلقت دفعی انسان دارد و لرا نظریـهی تکامـل انـواع را مـورد تأییـد
قرار نمیدهد(طباطبایی ،16 ،1374ص  .)263دوم آنکه بعـد از توضـیح و تبیـین نظریـهی
تکامل ،شواهد نظریه تکاملی را قانعکننده نمیدانست.
دلیل علمی که عالمه بر دیدگاه تحول داروین مطرح می کند این است کـه پیوسـتگی
نسبی انسان و میمون قابل تجربه نیست؛ یعنی ،تاکنون تجربه نکرده ایم که فردی از افراد این
نوع به فرد دیگری از افراد نوع دیگر متحول شود .به عبارت روشنتر ،هرگز کسی مشـاهده
نکرده است که میمونی انسان شود.
به عقیده ی وی ،ازنظر علمی ،مبنای تکامل گرایان برای تحمیل فرضـیهشـان بـر آیـات
قرآن ،قانعکننده نیست« ،زیرا صرف پیـدایش نـوع کامـل از حیـث تجهیـزات ،بعـد از نـوع
ناقص ،در مدتهای طوالنى ،بیش از این داللت نـدارد کـه سـیر تکـاملى مـاده بـراى قبـول
صورتهاى مختلف حیوانى ،بهتدرید بوده است .پس او بعد از پریرش صورت ناقص نـوع
حیوانی ،استعداد قبول حیات کامالً انسانی را پیداکرده و بعد از پریرش صورت موجـوداتی
پست بهصورت موجوداتی شریف در آمده است»(طباطبایی ،16 ،1374ص.)387
لرا ادلّهی اینان ا باتکننده این ادعـا نیسـت کـه حیوانـات کامـل از حیوانـات نـاقص،
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منشع

شده است .شواهد ارائه شده نیز فقط بر دگرگونىهاى تـدریجى ،در مـورد انتقـال و

تبدل صفتى به صفت دیگر داللت میکند ،اما در زمینهی ا بات تبدل نوعى بـهنـوعی دیگـر
ناتوان است(طباطبایی ،16 ،1374ص )387
نکته ی دیگری که محل تأمل است بیان این مطل
در عوار

است که عالمه طباطبـایی ،تکامـل

و صفات انسان را قبول دارد ولی تکامل در ذات انسان(انسان بالفعل) را آنطور

که داروین و پیروانش قائلاند ،نمیپریرد:
«آری ما میتوانیم نوع بشری را پدیدهای مستقل و غیر مربو به سایر انواع موجودات
فر

کنیم و تحول و تطور را در «حاالت» او بـدانیم نـه در «ذات» او و ایـن فرضـیه مطـابق

تجربیات نیز میباشد ،چون ما تجربه کردهایم که تاکنون هـیپ فـردی از افـراد ایـن نـوع بـه
فردی از افراد نوع دیگر متحول نشده است .مثالً هیپ میمون ندیدهایم که انسان شـده باشـد،
بلکه تنها تحولی که مشاهدهشـده ،در خـواص و لـوازم و عـوار

آنهـا اسـت»(طباطبـایی

،4 ،1374ص.)228
ازسویی دیگر ،سحابی ،میان مسـيلهی تکامـل تـدریجی و پیوسـتگی موجـودات زنـده
هیپ اختالف و تناقضی میان مرات

قرآن و مراتـ

علمـی امـروز نمـی بیند(سـحابی ،1346

ص.)103
از نظر سحابی ،توسعه و تفصیلی که در ساختمان تشریحی هر عضو در انـواع مختلـف
موجودات پدید آمده است ،معرف کیفیت تکاملی آن نوع اسـت و علـم «تشـریح تطبیقـی»
تغییر و توسعهای را که در بافت ها و سـاختمان هـر عضـو ،در انـواع گیاهـان و حیوانـات بـه
ترتی

تکاملی آنها صـورت گرفتـه اسـت برمـا معلـوم مـیدارد« .جنـین شناسـی» و «فسـیل

شناسی» هم از رشتههای علوم زیستی میباشند که از مباحـث مطـرح ایـن دو علـم مـیتـوان
نمونه و شواهد متعددی در موضوع تغییر و تکامل تدریجی موجودات زنده یافت.
وی اشاره بـه گیاهـان (سـرخسهـا) ،حیوانـات (مرجـانهـا و اسـفندهـاو بعضـی خـار
پوستان) میکند:
«درگیاهان و حیوانات ساده ،غالباً یک عضو ،چند کار حیاتی را بـه عهـده دارد امـا در
موجودات عالیتر ،کارهای حیاتی بهوسیله اعضـای متمـایز انجـام مـیشـود و بنـابراین ایـن
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موجودات پـر عضـوتر هسـتند و در اصـطالح بیولـوژی ،گیاهـان و حیوانـات پـر عضـوتر را
موجودات کاملتر میگویند»(سحابی ، 1346ص.)16
وی معتقد است که براسـاس شـواهد زیسـتشناسـی ،فسـیل شناسـی و زمـینشناسـی
گیاهان و حیوانات سادهتر (کم عضوتر) قبالً خلقشدهانـد؛ موجـودات کـاملتر دیرتـر پدیـد
آمدهاند و نوع انسان که در ردیف باالی طبقهبندی موجـودات قـرار دارد ،جدیـدترین نـوع
مخلوقات زنده میباشد(سحابی ،1346ص .)16
سحابی شواهد ی را کـه از طریـق تشـریح تطبیقـی در بیـان پیوسـتگی انـواع و تکامـل
تدریجی ،از ساختمان هر عضو و تغییرات آن در اقسام گیاهان و یا حیوانات پیداکرده ،بیـان
میکند .وی معتقد است که پس از مطالعـهی تشـریح تطبیقـی ،معلـوم مـیشـود کـه اسـاس
ساختمان در همهی آن صور ،یکی است و همهی آن صور ظاهراً متفاوت ،اساس ساختمانی
مشترکی دارند تا برای انجام یک عمل حیاتی خاص آماده شوند(سحابی ،1346ص .)19
سحابی معتقد است که با بررسی انواع فسـیلهـای شـناختهشـده ،مـیتـوان سـیر مـنظم
موجــودات را در اعصــار گرشــته و پیوســتگی و تغییــر تــدریجی آنهــا را مس ـلم انگاشــت.
(سحابی ،1346ص .)84
نکتهی دیگری که سـحابی در کتـا خلقـت انسـان بـه آن اشـاره دارد بحـث «اقسـام
واسط» می باشد .اقسام واسط ،حلقههای اتصالی هستند که دستههـای متمـایز ولـی نزدیـک
موجودات را به هم مربو میسازند و بهوسیلهی ایـن اقسـام ،پیوسـتگی و اتصـال نسـلی آن
اقسام نمایان میشود (سحابی ،1346ص .)90
بررسی نظریات علمی دو متفکر
از بررسی دالیل علمی دو متفکـر ایـن گونـه برداشـت مـی شـود ،شـواهد علمـی کـه
سحابی برای بیان اندیشه اش استفاده کرده بیشـتر خودنمـایی و مخاطـ را بـه خـود جلـ
کرده البته سحابی به صورت قطعی نظریه تکامل را نمـیپـریرد امـا دالیـل و شـواهد علمـی
کاملی برای تکامل تدریجی موجودات مطرح میکند  .وی به تدریجی بودن تکامل اشـاره
میکند« :با توجه به اینکه هر تغییر صفات طبیعـی ،در انـواع موجـودات در کمـال آرامـی و
بهطور نامحسوس صورت میگیرد ،پس قاعدتاً هر دوران زمینشناسی که در آن دسـتههـای
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بزرس از گیاهان و یا جانوران منقر

شده و یا گـروههـای جدیـد پدیـد آمـدهانـد ،صـدها

میلیون سال طول کشیده اسـت و بنـابراین در ازای تـاریخ ،تغییـرات گرشـتهی حیـات را بـر
سطح زمین که بررسیهای علمی همواره مورد تأیید قرار داده است میتوان دریافـت کـرد»
(سحابی ،1346ص  .)85-86در حالیکه طباطبایی برخالف سحابی به زمانبر بودن تکامـل
توجه نکرده است .وی معتقد است پیوستگی نسبی انسان و میمون قابل تجربه نیست؛ هرگـز
کسی مشاهده نکرده است که میمونی انسان شود .تحول و تطور ،امری زبان بـر و تـدریجی
است؛ خود داروین هم مطرح کرده که قادر نیست حتی مسیر تحولی یک نمونه از انواع را
ببیند و شرح دهد چه برسد به همهی موجودات.
نقطــه مشــتر

هــردو دانشــمند در غیــر قطعــی دانســتن نظریــه تکامــل اســت .ســحابی

نظریهی داروین را فقط بیانی در علت تغییر تدریجی موجودات زنده میدانسـت( ،سـحابی
،1346ص .)187طباطبایی معتقـد بـود  ،ازنظـر علمـی ،مبنـای تکامـلگرایـان بـرای تحمیـل
فرضیهشان بر آیات قرآن ،قانعکننده نیست ،لرا ادلّهی اینان ا باتکننده این ادعا نیسـت کـه
حیوانـات کامــل از حیوانــات نــاقص ،منشــع

شــده اسـت .شــواهد ارائــهشــده نیــز فقــط بــر

دگرگونىهاى تدریجى داللت می کند ،امـا تبـدیل نـوعی را رد مـی کنـد(طباطبایی ،1374
،16ص . )387البته تکامل همیشه رو به بهتر شدن یا اینکه از نـاقصتـر بـه کامـلتـر شـدن
نیست حتی اگر براساس حرکت جوهری هم بخواهیم تکامل را توضیح دهیم ایـن برداشـت
اشتباه است زیرا گاهی موجود در سیرتغییرات خود ضعیفتـر مـیشـود نـه کامـلتـر ،زیـرا
تغییرات به سب

استعداد ذاتی موجودات رخ می دهد.

از نظر نگارنده ،عالمه به ضرس قاطع نظریه تکامل را از نظر علمی باطل و فاقد اعتبـار
تلقی میکند .اما با وجود کاوشهای علمی صورت گرفته از جمله فسیلهای بدست آمـده،
شواهد زمینشناسی و ،.....نمیتوان نظریه تکامل را رد کرد بنابراین رد قاطعانه این نظریه بـه
بن بست خواهد خورد.
اما سحابی برای حل تعار

میان نظریه تکامل و دین به شـواهدی از زیسـتشناسـی،

فسیلشناسی و زمینشناسی اشاره میکند(.سحابی  .)1375،16وی براسـاس شـواهد بدسـت
آمده از ساختمان هر عضو و تغییرات آن در اقسام گیاهان و یا حیوانات ،پیوسـتگی انـواع و
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تکامل تدریجی را نتیجه گرفته است( .همان19،و )84سحابی معتقد است که با بررسی انواع
فسیلهای شناخته شده ،می توان سیر منظم موجـودات را در اعصـار گرشـته و پیوسـتگی و
تغییر تدریجی آنها را نیز مسلم انگاشت .به نظر میآیـد رد نظریـه تکامـل از طـرف عالمـه
طباطبایی از آن جهت که دارای ادله و شواهد علمی نیسـت صـحیح نیسـت؛ زیـرا ،پیشـینه
سنگواره ای تنها منبع اطالعات مستقیم ما از تاریخ حیات به شمار مـی آینـد .همـانطور کـه
داروین در کتا «خاستگاه گونه ها» به وضوح بیان کرده است .جنبه هـای عمـومی وکلـی
پیشینه سنگواره ای ،شواهد مستحکمی برای تکامل به شمار میآید .بـه عنـوان نمونـه انسـان
مثال بارزی از پیشینهی سنگوارهای است .داروین براساس شباهتهای کالبدشـناختی اظهـار
داشت که نزدیک ترین خویشـاوندی انسـان بـا گوریـلهـا و شـامپانزههـا اسـت و بنـابراین،
احتماالً خاستگاه انسان در آفریقا است .پس از آن ،مجموعهای از سـنگوارههـا کشـف شـد
که تاریخ آنها بر اساس روشهای دقیق تعیین شد و هنوز هم سنگوارههای جدیدی در این
ارتبا کشف میشود.
نکته حائز اهمیت دیگر بحث( )DNAو پروتیين است .که مجموع دادههـای جدیـد،
شواهدی آشکار مبنی بر خویشاوندی موجودات زندهی گوناگون از طریق تکامـل حـروف
در ( )DNAآنها فراهم می آورد ،که اکنـون بـه راحتـی و بـا روش هـای شـیمیای کشـف
توالی ( )DNAقابل «خواندن» شدهاند .و این شاهدیست بر سامانههای رده بندی زیستی کـه
بر پایه مشخصههای ظاهری استوارند و طی سهدهـه مطالعـهی گیاهـان و جـانوران بدسـت
آمده است.
به نظر می رسد سحابی منابع علمی خوبی را در دسترس داشته و از آن استفاده کـرده
است اما عالمه طباطبایی مشخص نیست دسترسی ایشان به نظریهی تکامل از چه منبعی بـوده
است؟ آیا به کت

داروین و یـا ترجمـههـای آ ـار وی دسترسـی داشـته و ازآنجـا نظریـه را

روایت نموده اند یا از کت

امثال سحابی یا بهزاد مطال

را بازگو نمودهاند؟ بایـد یـادآوری

کرد که تکامل امری زمان بر است و شاید عمر کسی مجالی برای دیدن سیر تطـوری یـک
نوع را ندهد.
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دالیل قرآنی در رد یا قبول نظریه تکامل
آدم از نظر سحابی و عالمه طباطبایی
بخشی از پرسشهایی که در ابتدای این بحث قابل طرح اند عبارت انـد از ایـن کـه آیـا
مفهوم انسان و آدم در قرآن یکی است؟ و اگر یکی نیست ،از نظـر قـرآن ،کـدامیک از آن
دو (انسان وآدم) خلقت مقدم داشتهاند؟ آیا از نظر قرآن ،انسان خلقت جدا و مستقل از همه
موجودات داشته و یا بر عکس ،انسان نتیجه تحول و تکامل جسمی سایر جانداران است و با
آنها پیوستگی نسلی دارد؟
طباطبایی در تفسیر مراد قرآن از واژه «آدم» را فـردی معـین از نـوع انسـان کـه نـامش
«آدم» است میداند(.طباطبایی،16 ،1374،ص )383
از نظر وی ،در سوره نساء ، 1مـراد از «نفـس واحـده» در ایـن آیـه آدم (ع) و مـراد از«
زوجها» حوا است ،و این آیه نشان میدهد که نسل همه افراد نوع انسان به این دو نفر منتهـی
میشود .وی با توجه به شواهد قرآنی دیگری نیز تأکید میکند که همـه انسـانهـا از نسـل
آدم و حوا هستند؛ زیـرا اوالً قـرآن صـراحتاً در جاهـای مختلفـی انسـانهـا را ،فرزنـدان آدم
خطا می کند2؛ انیاً آیاتی در قرآن هست که مبدأ خلقت آدم و حـوا را متفـاوت بـا مبـدأ
آفرینش نسل آنها میدانند.3
در پاسخ به پرسش های مطـرح شـده سـحابی بـه تحلیـل مفهـومی واژه هـای «آدم» بـه
گونهای که در قرآن بهکار میروند میپردازد .آدم ،برای نامیدن یک فرد به کار رفته اسـت
و هر وقت منظور اسم عام باشد قرآن واژه «بنی آدم» را بـه کـار مـیبـرد .بنـابراین« ،انسـان»
کلمه عام و «آدم» لفظ خاص است .دیدگاه مهم سحابی آن است که خلقـت آدم از میـان
انسانها و بعد از پیدایش انسان صورت گرفته است .بنابراین ،آدم اولـین انسـان نیسـت و از
 .1أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقوا رَبَّکمُ الَّرِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَالًـا کَثِیـرًا وَنِسَـاءً
وَاتَّقوا اللَّهَ الَّرِی تَسَاءَلونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکمْ رَقِیبًا
 .2یا بَنی آدَمَ خروا زینَتَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدٍ  /اعراف-31/وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ .اسراء.)70/
 .3الَّری أَحْسَنَ کلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طینٍ  7مَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ .سجده-7/
.8
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میان جمعی که مثل او بودند و پیش از او و با او میزیستند برگزیده شده است سحابی بـا
تحلیل آیه  33آل عمران 1تالش در ا بات این معنا دارد که آدم(ع) نخستین انسـان نبـوده،
بلکه صرفاً اولین انسان دارای مسمولیت است .به نظر وی ،زندگی بشـر بـه دو دوره تقسـیم
می شود:
 -1دوره قدیمی که شامل چندین میلیون سال از اوایل خلقت انسان مـیشـود ،در ایـن
دوره انسان فقط شکل و هیکل انسانی داشته ولی غیر مسيول است ( .سحابی،1375ص)109
 -2دوره دوم با برگزیدگی آدم شروع میشود .در این دوره انسان به واسطه تشخیص
و اختیاری که پیدا میکنـد ،موظـف و مسـيول مـیشـود و وارد تکامـل فکـری مـیگـردد.
بنابراین ،سحابی هیپ ناسازگاری بین نظریه تکامل و قرآن نمییابد بلکه معتقـد اسـت قـرآن
خود ا بات کننده این نظریه است (همان،ص.)108
سحابی در فصل دوم کتا خلقت انسان اشاره می کند که در قرآن خلقـت تـدریجی
و پیوستگی نسلی مورد تأیید قرار گرفته است .از جمله آیاتی که به آن هـا اسـتناد مـی کنـد
عبارت است از :اعراف /11بقره  /31-30اعراف  /27-19طه  /123-2120سجده 7-9و......
به نظر سحابی با توجه به پیوستگی که میـان انسـان و جانـداران پـیش از وی وجـود
دارد و شواهدی قرآنی موجود در ا بات آن ،روشن می شود بین گل کـه ابتـدای خلقـت
است تا انسان که در انتهای تکامل جسمی موجودات ظهور کرده اسـت ،مراتبـی تکـاملی
وجود داشته است که به امر الهی از گل اولین موجود زنده و از وی سایر موجودات پدید
آمده است و از این روست که قرآن خلقت انسان را مکـررا از گـل دانسـته است(سـحابی
 ،1375ص .)128در حالی که در هیپ آیهای از قرآن مطل
آدم و همسرش از خا

صریحی در بـاره پدیـد آمـدن

و گل نیامده است.

به نظر می رسد مناقشه دکتر سحابی و عالمه طباطبـایی بـر سـر اسـتعمال عـام وخـاص
بودن کلمه انسان و آدم می باشد .برداشت متفاوتی کـه دو اندیشـمند مـرکور برسـر نظریـه
تکامل دارند باعث چنین باز خوردی شده است.

« .1ان اهلل اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین»
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عالمه طباطبایی خلقت انسان را مستقل میداند و تحول وی را از حیوانات رد میکند.
از منظر عالمه خلقت مستقل انسان ناشی از معنایى است که آیات با ظهـور قـوى خـود ،آن
را افاده مىکنند ،البته عالمه اشاره می کند در صورت ا بات نظریـه تکامـل مـیتـوان آیـات
قران را براساس آن تأویل کرد و از سوى دیگر ،نظریه تکامل از ضروریات دین نیسـت ،تـا
منکر آن مرتد از دین باشد( .طباطبایی،16 ،ص)382
برگزیدگی آدم
از نظر سحابی ،برخی از مفسران برای ا بات نظریه تکامل به آیه  33سوره آل عمران

1

استدالل کرده اند .در این آیه بیان میشود کـه خداونـد آدم (ع) ،نـوح (ع) و آل ابـراهیم و
آل عمران را ازمیان مردم برگزیده است« .اصطفاء» به معنای انتخـا و بـر گزیـدن اسـت و
این معنا زمانی صحیح است که نوح(ع) و پیـامبران آل ابـراهیم و آل عمـران از میـان مـردم
زمان خود برگزیده شده باشند و قطعاً همین معنا برای آدم(ع) که شرایط خاصی و متمایزی
برای او در آیه ذکر نشده ،صدق میکند یعنی آدم (ع) نیز از میان هم نوعان خـویش کـه از
نظر جسمی و وضعیت زندگی مثل او بودند برگزیـده شـده است(سـحابی،1375 ،ص-107
.)108
پاسخ طباطبایی به ادعای سـحابی آن اسـت کـه وی از کلمـه «عـالمین» در آیـه مـورد
بحث غفلت کرده است زیرا کلمه«عالمین»که «الف و الم» دارد ،بر همه عالم هـا ،یعنـی بـر
تمام بشر تا روز قیامت صادق اسـت و در نتیجـه آدم و نـوح و آل عمـران و آل ابـراهیم بـر
تمامى معاصرین خود و آیندگان از بشر برگزیده شدند ،همانطور که عالمین در آیـه «وَ مـا
أَرْسَلْنا َ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» 2افاده عموم مىکند .طباطبایی درادامه بیان می کندکـه بـا ایـن
حال چه مانعى دارد بگوییم آدم نیز مانند سایر نامبردگان برترى بر همه بشر دارد ولـی سـایر
نامبردگان بر معاصرین خود و آیندگان؛ و آدم تنها بر آینـدگان برگزیـده شـده اسـت .اگـر
برگزیده شدن آدم از بین انسـانهاى اولیـه باشـد ،ایـن اصـطفاء بـراى آدم فضـیلتى بـه شـمار

 .1إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ
 .2تو را نفرستادیم مگر به عنوان رحمت براى همه عالمها .سوره انبیاء ،آیه .107

 /318فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

نخواهد آمد زیرا اگر آدم به دلیل عقلدار بودنش برگزیده شد ،از آن رو کـه داشـتن عقـل
اختصاص به آدم نداشته وفرزندان او نیز عقل داشتند ،پس تمام بنىآدم نسـبت بـه انسـانهاى
اولیه برگزیـدهانـد و اینکـه در آیـه «اصـطفاء» را تنهـا بـه آدم نسـبت داده ،تخصـیص بـدون
مخصص است(.طباطبایی ،16 ،1374ص .)389
سحابی پاسخ طباطبایی را نادرست می داند و دالیـل نادرسـتی ایـن مطلـ

را اینگونـه

بیان می کند:
الف -اگر کلمه «العالمین» مفهومی عام است و به آیندگان نیز اطالق میشـود الزم
می آید همه افرادی که بنام و یا«آل» در آیه از آن ها یاد شده است از نظر مقـام و فضـیلت
یکی باشند ،در حالی که فرستادگان الهی در یک مقام نبودهاند و نمیتوان آنـان را برگزیـده
نســـبت بـــه غیـــر از زمـــان خودشـــان ودر شـــریعت غیـــر خـــود ایشـــان دانست(ســـحابی،
،1375ص.)195
 -اگر به فر

همه پیغمبران مرکور در آیه  33آل عمران در یک مقـام و موقعیـت

باشند چه لزومی داشت که در طول حیات بنـی آدم پیغمبـران متعـدد و مخصوصـاً صـاح
کتا مبعوث شوند؟ در این فر

همان اشکال «تخصیص بدون مخصص» پیش مـیآیـد(.

سحابی،1375 ،ص)196
 از نظر سحابی این ادعا که آدم از میان اوالد خودش برگزیده شده باشـد ،ادعـاییضعیف است چرا کـه « مگـر نـوح و انبیـاء آل ابـراهیم و آل عمـران از میـان اوالد خـود بـه
پیغمبری برخاستهاند تا آدم را هم که در بیان آیه معطـوف و همتـراز آنـان اسـت منتخـ از
میان اوالدش بدانیم» (.سحابی،1375 ،ص)197
ه -سحابی به این سخن طباطبایی که اگر اصطفای آدم بواسطه عقل اسـت ،چـون بنـی
آدم هم عقل دارند پس با او اشترا

صفت خواهند داشت و از این جهت «تخصیص بدون

مخصص» حاصل میشود؛ پاسخ می دهد که وی (سحابی) در مواضـع دیگـری و بـه اسـتناد
قرآن مترکر شده است که مزیت و برتری آدمی به واسطه علمی است که از جان

خداوند

برای فهم واقعیات (بر اساس تعبیر قرآنی « :و علّم آدم االسماء )...دریافت کرد و نتیجه ایـن
دریافت دارا شدن عقل و تشخیص است که از طریق وی بـه اعقـابش یعنـی بنـیآدم منتقـل
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شد .بنابراین تفاوت آدم و بنیآدم در این است که آدم با دریافت (مستقیم) علم از خداونـد
دارای تشخیص و عقل شد اما بنی آدم با داشتن عقـل و تشـخیص دارای علـم مـیشـوند .از
طرف دیگر درجات عقل و هوش در افراد بنیآدم ،بواسطه عللـی کـه در ورا ـت و تربیـت
آنان وارد میشود یکسان نیست و از اینجاسـت کـه بـه هـادی و راهنمـا (یعنـی پیـامبر) نیـاز
دارند .بنابراین ،اصطفاء آدم سب
همان دریافت علوم از جان

تخصـیص بـدون مخصـص نخواهـد بـود بلکـه مخصـص

خداوند است.

مراحل پیدایش انسان
طباطبــایی بــه ایــن مطل ـ

اشــاره مــیکنــد کــه گروهــی بــا اســتناد بــه آیــه  11ســوره

اعراف1معتقدند که آفرینش آدم بعد از خلقت انسان بوده است زیرا کلمـه" ـم" در جـایى
استعمال مى شود کـه بـین ماقبـل و مابعـدش زمـانى فاصـله شـده باشـد .و در ایـن آیـه «بـین
«خلقناکم» و «صورناکم» با حرف « م» فاصله افتاده است .بنابراین ،ایـن آیـه مـىرسـاند کـه
ابتدا انسان خلق شد پس از مدتی صورت یافت و پس از مـدت زمـان دیگـری آدم آفریـده
شد و مالئکه مـأمور بـه سـجده بـر وى شـدند»(طباطبـایی،16 ، 1374ص .)389طباطبـایی
سپس با توضیح این که حرف « م» در همه جا بر تأخیر زمانی داللت ندارد و در بسـیاری از
موارد تنها ترتی

کالمی را میرساند .استشهاد باال را رد میکند.

سحابی در پاسخ به نظر طباطبایی می گوید اوالً این ادعا که حـرف « ـم» در ایـن آیـه
دال بر صرف ترتی

باشد خود ناشی از این است کـه خلقـت بالفاصـله انسـان از خـا

بـه

عنوان امری مسلم و از پیش پریرفته شـده در نظـر گرفتـه شـده و سـپس آیـه بـر اسـاس آن
تفسیرشده است .شاید چنین استنباطی پیش از آنکه عقیده دیگری اظهار شده باشـد درسـت
باشد اما اگر نظر و عقیده متفاوتی در با خلقت انسان مطرح شده دیگـر نمـیتـوان عقیـده
سابق را مبنای تفسیر آیه قرار داد .انیاً اگر دیدگاه طباطبایی درست میبود میباید قرآن که
همواره ظرایف سخن را در باالترین نحو رعایت مـیکنـد ابتـدا در ایـن آیـه خلقـت آدم را
ذکر میکرد و سپس به خلقت انسان و تصویر آن اشاره مینمود .الثاٌ ،اگر واقعا در این آیـه

 .1وَ لَقَدْ خَلَقْناکمْ مَّ صَوَّرْناکمْ مَّ قلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِتدَمَ فسجدوا اال ابلیس لم یکن من السّاجدین
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تنها ترتی

بین موارد ذکر شده (و نه تقدم و تأخر زمـانی) مـورد نظـر بـود بالغـت و منطـق

ایجا می کرد که از همان حرف «واو» برای عطف اسـتفاده شود(.سـحابی،1375ص-199
)200
بررسی شواهد قرآنی
واژگان کلیدی در خصوص انسان در قرآن حول چهار دسته بـر مبنـای انسـان و بشـر،
روح و نفس ،خلق و امر و اصطفاء بیان شده است .انسـان موجـودی اسـت کـه پـریرای بـار
الهی شده است ،مکلف و مسيول است.
چهار دسـته از آیـات در خصـوص« منشـأ و مراحـل خلقـت انسـان»« ،نفـس واحـده»،
«بنــیآدم» و «تمثیــل خلقــت عیســی بــه آدم» ،دربــاره آفــرینش انســان وجــود دارد.
در تحلیل آیات مراحل خلقت انسان ،چهار مرحله خلقت از ترا یا طین ،صـورتگـری از
نطفه ،تصفیه نفس انسانی و خالفت آدم بدست میآید .آیات  1سوره نسا ،را مـیتـوان زیـر
این دسته آیات مالحظه کرد .چالشی در این آیات بـر اسـاس مفهـوم نفـس و سـیاق آیـات
وجود دارد .همچنین چالشهای نحوی ،چالش در خصوص خلقت جسم حوا و آدم وجـود
دارد.
در این مقاله آیات «بنیآدم» بر اساس مفهوم اصـطفاء تحلیـل شـده اسـت .توجـه بـه مفهـوم
قرآنی اصطفا و بازخوانی آیه« اصطفا آدم» در کنار آیات مرتبط با بنی آدم ،کـه انسـانهـای
امروزی را از نسل آدم میداند؛ سازگاری نظریه تکامل با قرآن را قوت میبخشد ،زیرا یک
دیدگاه تفسیری آن است که آدم در میان افراد بشر تا زمان خود واجد صفاتی ژنتیکی شـده
که موفقیت او در زاد و ولد و ادامه نسل را در رقابت با دیگر افراد موجـ

شـده اسـت .آل

عمران و آل ابراهیم نیز به لحاظ ژنتیکی برگزیده از انسانهای هم عصر خود میباشـند و بـه
لحاظ فکری قابلیت کمتـری داشـته و بـدین جهـت بـرای انجـام ماموریـت الهـی بعضـی از
انسانها برگزیده شدهاند.
1

در آیه  59سوره آل عمران خلقت عیسی به آدم تشبیه شـده اسـت کـه هـر دو هـم از

 .1إِنَّ مَثَلَ عِیسى عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترا ٍ مَّ قالَ لَهُ کنْ فَیَکون»
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خلقت خاکی و هم برخوردار از روح توصیف شدهاند .در این آیه از اهل کتا انتقاد شـده
است و بیان شده است که حضرت عیسی مانند حضرت آدم خلق شده و خدا نیست .در این
آیه به دو بعد جسمی و روحی انسان اشاره شده است.
مطالعه جامع آیات آفرینش انسان با توجه به اصل یکپارچگی آیات نشان میدهد کـه
خلقت تکاملی آدم و وابستگی نسلی به جانداران پیش از خود در فرآیند تکامـل ،بـه عنـوان
اولین انسان برخوردار از روح و حامل بار امانت الهی ،با ظواهر آیات قرآن سازگار است.
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نتیجه گیری
جستار حاضر به تلقی زیستشناسان ایرانی به دین نپرداخته است .علت آن اسـت کـه
شاید اکثریت ایشان خداباور بودهاند و کسانی که خداباور نبودهاند ،احتماال به دلیل زندگی
در جامعهای دینی ،ادبیاتی قابلتوجهی طی یکونیم قرن اخیر تولید نکردهاند کـه بتوانـد در
این نوشته ارزیابی شود .اما اندیشمندان مسلمان ایرانی دربارهی تکامل و رابطهی آن با دیـن
نظراتی دادهاند.
با توجه به تمایز میان موافقین و مخالفین علم و دین و تمایز دیگری که در فلسفه دیـن
یافت میشود دو نگاه به متون مقدسی مانند قرآن و انجیل وجود دارد .مطابق با نگاه نخست
که نص گرایی نامیده میشود گزارههای موجود در متـون مقـدس معنـای ظـاهری و لفظـی
موجود در متن را دارند و همگی در همان معنای متعارف واجد ارزش صـدق هسـتند .نگـاه
رقی

راه را بر تأویل متون مقدس باز میگرارد و هرچند گـزارههـا را واجـد ارزش صـدق

میدانند اما معتقد است که میتوان و باید برخی (نه همه) گزارهها را در گام نخست تفسـیر
کرد .مطابق با این رأی ازآنجا که در تفسیر مفسرین رأی و دانش زمانهی مفسر نقـش بـازی
می کند هیپ تفسیری کامل نیست و با تغییر در دانش زمینه ای تفاسیر جدیدی از متون ارائـه
خواهد شد.
موضع

موافقین نظریه تکامل

مخالفین نظریه تکامل

نص گرا

1

2

تأویل گرا

3

4

با توجه به جدول فوق ،با چهار حالت ممکن مواجه میشویم که میتـوان آنهـا را در
جدول چهار خانه فوق تصویر کـرد .کـه درایـن مقالـه بـه بررسـی خانـه هـای شـماره 1و2
پرداخته شده است.
وقتی به مطالعهی اندیشمندان ایرانی میپردازیم ،متوجه میشـویم کـه عمـدهی ایشـان
در خانههای شـمار ( )2و ( ) 3قـرار خواهنـد گرفـت .نکتـه جالـ آن اسـت کـه بسـیاری از
اندیشمندان دینی به صراحت از نص گرایـی دفـاع مـیکننـد و بنـابراین انتظـار آنکـه بتـوان
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بسیاری از افراد را در خانه شماره ( )2یافت نباید دور از انتظار باشد.
 -1در خانهی شماره ( )1افرادی قرار دارند که نظریه تکامل را پریرفته و اتفاقـاً آیـات
قرآن را ممیّد آن می دانند و برنص قرآن تأکید دارند .یداهلل سحابی ازجملـه افـرادی هسـت
که در این خانه قرار میگیرد.
 -2در خانهی شمارهی ( )2جمعی از اندیشـمندان معاصـر ایرانـی کـه مخـالف نظریـه
تکامل هستند و نظریهی تکامل را به دلیل منافات ظـاهری آن بـا قـرآن کـریم رد مـیکننـد
جای می گیرند .آنها این نظریه را فاقد اعتبار علمی میدانند و معتقدنـد ادلّـه از ا بـات ایـن
نظریه ناتوان است .به اعتقاد این گروه نظریـهی تکامـل ،فرضـیهای اسـت کـه باهمـه ادلـه و
شواهد ی که به نفع آن اقامه شده است ،حتی در صوت ا بات قطعی ،تنهـا از عهـدهی تبیـین
تغییرات جزئی در یک نوع از موجودات برمیآید و از عهدهی تبیین تغییـرات کلـی کـه بـه
پیدایش انواع جدیدی منتهی میشود ناتوان اسـت .براسـاس ایـن دیـدگاه ،نظریـهی تکامـل
هیپ داده علمی قطعیای به حوزهی علوم تجربی عرضه نکرده است تا بـهوسـیله آن ،آیـات
خلقت انسان مورد معارضه قرار گیرند .تعار

میـان دادههـای علـوم و آمـوزههـای دینـی،

آنگاه قابل تصور است که نظریه ی علمی از فرضیه به قانون علمی مسلّم تبدیل شده باشـد و
آزمایش ،تجار  ،دالیل و شواهد متعدد آن را تأیید کنند .درحالیکه نظریهی تکامـل تنهـا
در حد فرضیه باقی مانده است و هیپیک از ویژگیهای قانون علمی در آن دیده نمیشـود.
ازجمله افرادی همچون عالمه طباطبایی ،را میتوان نام برد.
حق مطل

آن استکه موافقان و مخالفان تيـوری دارویـن بـا پـیشفـر

خاصـی بـه

سراغ قرآن رفته اند؛ زیرا اوال و بالرات ،قرآن درصدد بیان نظریه زیستشناختی نبوده اسـت
تا مثبِت یا نافی فرضیه تبدل انواع باشد .تنها داللت قـرآن بـر آفـرینش نـوع انسـان از آدم و
حوا و خلقت آدم از خا

است؛ اما در اینکه از مرحله خـا

شده است ،قرآن ساکت مانده است.

تـا آدم ،چـه مراحلـی طـی
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the theory of evolution and human creation;
Reviews of views Allameh Tabatabei and
Yadollah Sahabi
Bibi Mahdiyeh Tabatabaii
Mohammad Saeedomehr

Abstract
Since its development by Darwin, the theory of evolution
has always been debated for its harmony or incompatibility with
the scriptures, especially in terms of its inclusion of human
creation. The story of Adam's creation in religious books,
including the Qur'an, made it possible for religious scholars to
take different positions on this theory. This article examines the
views of two contemporary Iranian thinkers, Mohammad
Hussein Tabatabai and Yadollah Sahabi, on the relation between
the theory of evolution and the Qur'an's account of human
creation. Sahabi accepts this theory and takes it compatible with
the Qur’an and Tabatabai maintains that if it were totally
confirmed, it does not contradict the verses of the Qur'an. It
seems that the reason for their positions was their attention to
some (and not all) dimensions of this theory that do not
contradict the definitive religious doctrines.
Keywords
Theory of Evolution, Creation,, Man, Yadollah Sahabi,
Mohammad Hussein Tabatabaei.
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Contexts of Quran in Tafreshi and Meibodyʼs
Composition
Seyed Mohsen Mehrabi
Mohammad Amir Abidimnia
Rahim Kooshesh Shabestari

Abstract
At past to now, attention to Quranʼs verse had been in
authors up to investigation of Quran has been one of the
important manner in religion studies. This manner receives to
pick in 7 th. century in several sections such as words, reporting,
inspiration. Wordʼs influences is in 3 manners such as translate
and resultanate. Reporting influence divided in sack,
explantation, relying. One of the kinds in Persian prose is
composition which in Safavi era is favorite. In this paper, we
investigate two books in safavi era ( Meibody and Tafreshi )
base on describe. The results of paper show that Meibody as
judge attends to Quran more than Tafreshi. He uses at words,
definition, sack and relying, but Tafreshi without exaggeration
uses at Quranʼs verse in definition and relying.
Keywords
Contexts, Quran, composition, Meibody, Tafreshi.
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The idea of returning to the Qur'an in establishing a divine
government (Focusing on the views of Martyr Motahhari
and Imam Khomeini)
Ehsan Shakeri Khoei
Reza Nasiri Hamed
Amir Kurd Karimi

Abstract
The idea of returning to the Qur'an is one of the efforts made by
some scholars of the Islamic world to establish divine governments in
Islamic societies And the elimination of crises arising from the
domination of tyrannical governments. In a way, it can be said that the
thought of returning from Seyyed Jamaluddin Asadabadi began with
The efforts of great thinkers such as Shahid Motahari and Imam
Khomeini have continued.These two great thinkers of the Islamic
world, with heartfelt belief and faith in the knot of the Holy Book,
tried in practice To make Muslims aware of the effect of the Qur'an in
resolving the crises of Islamic societies.With this explanation, we are
going to use the theory of crises analytically, Let us examine the
impact of this idea on the formation of the Islamic Revolution and
say,Creating a revolutionary wave in Iran, due to the valuable efforts
of these two great worlds in the practice of Quranic concepts And
referring to the Qur'an, which was initially proposed in society with
the aim of establishing an Islamic government centered on Velayat-eFaqih And then it has evolved by relying on Quranic teachings; As
Imam Khomeini (ra) says somewhere:"Basically, the book of our
revolution is the Quran.".
Keywords
The Thought of Returning to the Quran, Shahid Motahari , Imam
Khomeini, the divine government.
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Structural changes and doctrinal evolution of
Shiism in the Safavid period
Turaj Ghadimi
Monira Kazemi Rashed
Masoumeh Qara Daghi
Manijeh Sadri

Abstract
The Safavids formed a centralized government in Iran after
the Fitr period, and by strengthening the national identity of the
Iranians and using the element of religious identity, they made
fundamental changes in the structure of government and society.
The formalization of the Imami Shiite religion was the most
important action of the Safavid government at the beginning of
its work, which led to a fundamental change in the values and
norms of Iranian society.
Due to the historical nature of the subject, this research has
been done using a descriptive and analytical method. Shiite
religion was one of the important elements in the unity of
Iranians in the Safavid period that formed the intellectual
structure of the Safavids.
Keywords
Shiite, Safavid, Tariqat, religion, structure.
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A critical look at the foundations of the Tafkik
School (centered on Sheikh Mojtaba's Qazvini)
Ali Ghadrdan Gharamaleki

Abstract
The Tafkik School has different principles, principles and
rules that rely on them to explain their views and opinions. In
this article, an attempt has been made to explain and evaluate the
principles of this view. The purpose of this study is to show the
weakness of the foundations of this view. The weakness of the
foundations of a view is the source of doubt in the validity of
that view. By researching the library in the works of the
separatists, especially Mr. Mojtaba Qazvini, the author has
studied their foundations and analyzed them in the form of
"epistemological and methodological" and "ontological"
foundations. After explaining these principles, the author
critically evaluates them. Whereas, on the one hand, one of the
basic conditions for the application of "school" to an approach
and attitude is the existence of correct and sound foundations,
and on the other hand, segregation lacks this condition; It should
be said that separation is an attitude and an intellectual view and
not a school, and it is permissible to refer to a school.
Keywords
Fundamentals of Tafkik school, epistemological foundations
of tafkik school, ontological foundations of tafkik school, Mr.
Mojtaba Qazvini, critique of Tafkik school.
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Mystical expressions and interpretations in
Forsat-ol doleh poetic works
Monavar Sadraei
Seyyed Mohsen Sajedi Rad
Samira Rostami

Abstract
Islamic theosophy demonstrates the cultural, social, national
and religious essence of a country which gives beauty to the
works of poets and consequently acts as a valuable artistic
heritage which posterity benefit from.Meanwhile the existing
article investigates and describes mystical terms in the poetical
works of Forsat ol Doleh. The research method is described to be
descriptive-analytical. As a result, The aim and purpose of this
article is to demonstrate and determine the usage method of
mystical terms. So, the results demonstrate that Forsat has added
new concepts to vocabularies like previous poets and used them
in mystical interpretations and expressions such as love spring,
love wall, love springe and love imagination. We conclude that
Forsat is among those poets who has used pub-like expressions
in serval places and created several significant combinations. We
can imply that one of these expressions is astute which forms
some combinations as tavern astute, arc-burning astute, bowl
eating astute, clear-sighted astute and stable astute.
Keywords
Forast ol doleh Shirazi, mystical poems,
expressions, Forast ol doleh Shirazi's poetical works.

mystical
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The perfect man is the face of God
Mohammad Javad Rudgar

Abstract
Knowledge of the perfect human being, both theoreticallyscientifically and practically-behaviorally, is of special
importance in the knowledge of God Almighty and the spiritual
life and geometry of good life, and whenever we trace this truth
in revelatory teachings and religious teachings, it becomes
important and then necessary. His efficiency in regulating a
reasonable and heavenly life will be doubled. In fact,
perfectionism is a kind of theology and the term perfect human
being, the term of mysticism in religious texts, has been
interpreted with titles such as: Caliph of God, Hajjah, Prophet,
Messenger, Imam and Guardian. And one of the deep and
pleasant interpretations in the book and Sunnah is "the face of
God" which corresponds to the being and is the manifestation of
the Almighty, and the complete and concise manifestations of
the manifestations of the Almighty will be the perfect man and
the saints of God. Now the question is what is a perfect perfect
human being and who are the faces of God? In the tradition of
the Qur'an and mysticism, who are the concept and example of
the face of God? The present article will be responsible for
answering the above-mentioned questions (which are
collectively a question) with a narrative-rational method and
analytical approach, and its output is the possibility of knowing
God in the level of action or attributes of action, which in
Qur'anic verses Titles such as "Allah", "Noor", "Face of God"
and the like have been mentioned and the perfect man is the
verse of the Almighty and the face of God.
Keywords
The perfect man, the face of God, the essence of God, the
action of God, the caliph of God.
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Investigating the characteristics of perfect human
being in Masnavi Asrar al-shuhood of Asiri Lahiji
Mandana Dehghan
Samira Rostami
Seyed Mohsen Sajedi rad

Abstract
The perfect man is one of the most important and common
terms in mystical texts. Secrets of Martyrdom is the name of the
mystical work of Sheikh Mohammad Asiri Lahiji, a mystic of
the ninth century AH, which deals with mystical themes and
concepts of the perfect man. The aim of this study is to identify
the perfect human being in the above work, by descriptiveanalytical method; First, he has examined the relationship of the
perfect man with God Almighty, then his relationship with the
universe, as well as the issue of the mission and guardianship of
the perfect man. The results of this research show that in the
mystical views of Sheikh Mohammad Lahiji, the perfect human
being is the manifestation of the manifestation of the essence of
the Supreme Being, who has achieved the understanding of
existential unity by removing the stain of non-existent and
virtual determinations, and has walked the path to God.
According to Lahiji, the perfect man in the transcendent vision
of existential unity has become worthy of the divine caliphate in
the world. Leadership and guardianship over creatures is unique
to him. Lahiji in the secrets of intuition, referring to the signs,
considers the guidance and guardianship of the people to be the
responsibility of a perfect man, whose path is the straight path
and God has adorned him with a good creation. In fact, Lahiji
means that the perfect man is the face of the Supreme Being in
the material world.

Keywords
Secrets of intuition, Lahiji captivity, perfect man.
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Examples of numerical miracles in the Holy Quran
Heidar Ali Hoghughi
Karim AbdulMaleki
Ruhollah Mohammadi

Abstract
The discussion of the miracle of the Qur'an is one of the
most important concerns of Qur'anic scholars, and while
publishing many works, many horizons of it remain unknown.
The present article is entitled Examples of Numerical Miracles
of the Qur'an, which refers to the research in the last century
based on modern sciences such as mathematics and computer,
which aims to achieve a general conclusion on the accuracy of
this theory. The method of collecting research is descriptiveanalytical and library, which has been compiled using
specialized books and journals of Quranic sciences and software.
Numerical miracle is an amazing subject that is not limited to a
specific number with many problems, because each person or
group, depending on their interest, can criterion the desired
number and achieve results. There are many criticisms such as
the use of the current calligraphy of the Qur'an, human ability to
numerical inconsistency, and so on. The result of the research is
that it is clearly visible in the results of the scattering of votes, so
the application of miracles to this theory is not correct and it can
be considered as a surprise in proportion of numbers, not as one
of the inviolable aspects for which convincing reasons are
presented.
Keywords
Quran, numbers, syllables, arithmetic.
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Some examples of the direct path from the mystical
viewpoint of Imam Khomeini (RA)
Pouran Bagheri Afshar
Maryam Bakhtiar
Aliyar Hosseini
Abstract
The straight path is one of the important issues that Imam
Khomeini not only paid a lot of attention to but also talked about
repeatedly in his books and lectures, both in general and in the
mystical verb. And he sees the comfort, tranquility and
happiness of man in the path of straightness.
Moreover, in various places, considering the requirements of
his audience, Imam khomeini pointed to different aspects of the
direct path, including its examples.
In this article, which is a descriptive-analytical research, the
examples of the direct path of the Proletarians and those who
have not entered the path are discussed based on Khomeini's
point of view.
The straight line is not merely a mental phenomenon but a
fact in case it is ignored by man, his fall in the worlds is
invitable last but not least, by recognizing the examples of the
Ahl al-Bayt (peace be upon them), which are a concrete and
obvious example of a straight path, one can reach the goal of
mankind.
Keywords
direct sir, imam khomeini, examples, Gnosticism, seeker.
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Criticism and examination of the doubts about the
necessity of obedience to the Holy Prophet (PBUH)
Najme Ansari
Alireza Mokhtari
Mohsen Zarei Jliani
Abstract
There is no doubt that God Almighty has called people to
absolute obedience to the Holy Prophet in the Holy Qur'an,
because in many verses of the Qur'an, obedience to God and His
Messenger is accompanied by the fact that wherever obedience
to God Almighty comes, it comes with obedience to the Prophet.
The word "obedience to God and obedience to the Messenger"
has been explained. Has reviewed and answered based on
Quranic arguments and narration. The result of this article is that
obedience and obedience to the Prophet, like obedience to God
Almighty, is obligatory and necessary under the command and
words of the Prophet and the words of God Almighty.
Key words
Suha, Criticism of the Qur'an, Doubt of Obedience, The
Holy Prophet.
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Explain the impact of the doctrinal and ideological
dimension on the issue of Muslim-non-Muslim marriage
Abdullah Omidifard

Abstract
Marriage between Muslims and non-Muslims is one of the
issues that has been raised since the beginning of the formation
of Islamic society; And with the growth of connections between
communities and the residence of people with different beliefs
and tendencies around the world, the need to answer this
question. In this article, the author seeks to review the reasons
for the marriage of every Muslim, whether male or female, with
any non-Muslim, whether a book or an infidel, and with any
belief or religion that is against Islam.
he result of this research, which is analytical and descriptive
and with a library method, indicates that the verses and
narrations presented to cite sanctity are irrelevant due to the
possibility of renouncing the infidels who disobey Islam.
Opposition, which is also permissible by human nature and there
is no definite reason to reject it, can be concluded: the marriage
of a Muslim with a non-Muslim person who is not opposed to
Islam and respects differences of opinion is unimpeded.
Keywords
Marriage - People of the Book - Permanent contract Temporary contract. Infidel.
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Islamic theologians approach to intellect in
verbal theories
Hormoz Asadi Koohbad

Abstract
Islamic thinkers from the formation of Islam's culture and
civilization in the interpretation of Islamic texts and privileged
the inference and taking advantage of those scriptures in the
typology and principles of ideological use of them in
commissioning guidelines and the Muslim procedure
(jurisprudence), a variety of views. Therefore, various
orientations have emerged and the origin of various theological
schools, some of which have been implicated in texts without
any interpretations and interpretation, and opposed to any
crushing and involvement of the intellect in this field. And
another group, for wisdom, the importance of abundance and
verses and narratives were interpreted as a result of the
emergence of multiple verbal ashaareh, such as Justice,
Matoridye, and Lung.... There has been another way of thinking
in the realm of Fiqh and the basics of inference and various
jurisprudential schools such as, the Companions of the vote,
Hadith, and the appearance of the lung.... In the Ahl al-Hadith
and the principles of the principled manner in Shiite Shia, this
research is achieved by descriptive analysis and by adapting
various thinkers of these schools to the conclusion that although
all the Islamism and the custody have common goals, but their
approach to wisdom in the face of texts has caused the
multiplicity of methods and attitudes, in the field of and
practical.
Keywords
Shia,
Ashaareh,
jurisprudence, kalam.
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