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چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  78سوره نساء
1

ریحانه امام جمعه
جعفر نکونام
3
مهرداد عباسی
2

چکیده

مرگ از اساسیترین دغدغههای پیش روی بشر ،همواره مـورد توجهـه اندیشـمندان
علوم قرآنی بوده و هر نظریههپرداز بـه فراخـور منـابع معرفتـی ،از زاویـهای بـه ایـن مسـلله
پرداخته است .در بدیهی بودن این موضوع برای تمـام انسـانهـا تردیـدی نیسـت ،امهـا در
اینکه چیستی مرگ چیست و اساساً انسان در قبال آن چه موضعی میتواند داشـته باشـد،
همیشــه محــلت ترــار دیــدگاه هــا گردیــده و هــر مکتبــی بــرای طرفــداران خــود،
دستورالعملهایی صادر نموده است .در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلـی بـه آیـه 78
سوره نساء یکی از سور مدنی قرآن میپردازیم .این سوره در مدینه نـازل شـده اسـت .بـا
دقت درآیات این سوره و موضوعات مطرح در آن میتوان گفت که ایـن سـوره در سـال
چهارم و پنجم هجرت نازل شده است.در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی مـرگ از منظـر
آیه  78سوره نساء پرداخته شده و سپس سایر دیدگاه ها درباره مرگ مطرح گشته است.
و آنگاه به بیان احادیث مرتبط با ایه  78سوره نساء پرداختـه گردیـده و در نهایـت نتـایج
قابل استناد مطرح شده است.
واژگان کلیدی

مرگ ،عام گرایانه ،آیه  78سوره نساء.
 .1دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشـکده حقـوق ،الهیـات وعلـوم سیاسـی ،واحـد علـوم و
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Email: abbasimehrdad@yahoo.com
دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران.
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طرح مسأله

انسان با گذر زمان رشد عقلی و علمی دارد.این رشد انسان او را به تفکر دربـاره خـود
وپدیده های طبیعی اطراف خود فرامی خواند .با گذر زمان و براسـاس قاعـده لطـل الهـی،
انسان از نعمت نبوت و کتب آسمانی برخوردارشده و به مطالعـه آن پرداختـه اسـت.یکی از
کتب آسمانی ،قرآن است .این کتا الهی انسان را به تدبروتفکردر باره خودش دعوت می
کند.قرآن نوری است که خاموشی ندارد ،چراغی است کـه درخشـندگی آن زوال نپـذیرد،
دریایی است که ژرفای آن درک نشود ،راهی است که رونده آن گمراه نگـردد ،شـعله ای
است که نور آن تاریک نشود ...دریایی است که تشنگان آن ،آبش را تمام نتوانند کشید ،و
چشمه ای است که آبش کمی ندارد ،محل برداشت آبی است کـه هـر چـه از آن برگیرنـد
کاهش نمییابد ...خدا قرآن را فرو نشاننده عطش علمـی دانشـمندان ،و بـاران بهـاری بـرای
قلب فقیهان ،و راه گسترده برای صالحان قرار داده است.بررسی معارف و علوم قرآن تقریبـاً
در هیچ دورانی از تاریخ اختصاص به مسلمانان نداشته بلکـه ایـن موضـوع همـواره از سـوی
عالمان و پژوهشگران غیر مسلمان نیز پی گیـری شـده اسـت بـه ویـژه در قـرون اخیـر شـاهد
اهتمام جدی خاورشناسان قرآن پژوه نسبت به پژوهشهای قرآنی هستیم.
اکثر متفکتران در حوزة انسان شناسی برای رفع مشـکالت روحـی و روانـی او در بـا
غایت زندگی و نحوة برخورد با مرگ ،دلمشغولی داشتهاند ،امها این دیـدگاه وجـودی 1بـود
که این دغدغه ها را به صورت رسمی وارد محافل علمی نمـود و بـه نظریهـهپـردازی در ایـن
حوزه پرداخت (یـالوم .) 1390،دیـن اسـالم بـا اسـتفاده از منـابع معرفتـی خـود یعنـی قـرآن
کریم و روایات اهل بیت(ع)  ،یک برنامة جامع برای موضوع مـرگ دارد .همننـین ،عالتمـه
طباطبائی بـه عنـوان یکـی از بـارزترین فیلسـوفان و مفسهـران قـرآن در قـرن اخیـر ،صـاحب
اندیشه ای است کـه مـورد تیییـد علمـای قـرن حاضـر اسـت (لگنهاوسـن )1380 ،و یکـی از
بهترین راههای آشنایی با الهیهات و مباحث قرآنی شیعه ،آثار ایشان اسـت .در ایـن پـژوهش،
مبنای بررسی قرآنی موضوع مرگ ،تفسیر المیزان بـوده اسـت .ایـن تفسـیر از نظـر بررسـی
مهم ترین منابع معرفتی زمان خویش و برگزیدن زیباترین و درستترین نظریهه ،برتری خـود
1. Existential
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را بر سایر تفاسیر روشن ساخته اسـت (شـمس .)1385 ،بنـابراین ،بررسـی نقـاش اشـتراک و
افتراق این دو دیدگاه میتواند ما را با مفهوم مرگ بیشتر آشنا کند و نحوة مواجهة ما با ایـن
حقیقتِ انکارناپذیرِ زندگی را بهدرستی تبیین نماید تـا هـم بتـوانیم از فرصـتهـای زنـدگی
استفاده کرده ،از آنها لـذتت ببـریم و هـم نگـران تمـام شـدن فرصـتهـا و افتـادن در وادی
پوچگرایی 1و ضاللت نباشیم.
فقرات نزول
فقره عبارت است از ،یک یا چند آیه پیاپی که ازلحاظ لفظ ومعنابـاهم ارتبـاش دارنـد،
فقره گفته میشود .ممکن است چند فقره از یک سوره باهم یا پشت سرهم نازل شده باشـد.
سوره نساء دارای ده فقره نزول است که عبارتاند از:
ردیف

عنوان فصل

موضوع مطرح در فصل
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1

آیات 42-1
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2

آیه 43

بیان وجوه این آیه در بین آیات حقوقی

سال چهارم هجرت

3

آیات 57-44
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(جدول :1جدول فقرات نزول سوره نساء)
که در این پژوهش به بررسی چیستی مـرگ و دیـدگاه عـام گرایانـه از منظـر آیـه 78
سوره نساء میپردازیم.
1. Nihilism
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روش تحقیق
این پژوهش تالش دارد با عنایت به تفاسیر مختلل و برداشت های مختلل از آیـه 78
سوره نسا درباره چیستی مرگ و فراگیر بودن آن و بـا مراجعـه بـه منـابع تفسـیری ،فقهـی و
حقوقی ،به روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره بردن از تفاسیر مختلل ،دیدگاه های متفـاوت را
پیرامون فراگیر بودن مـرگ و بررسـی قـرار داده و در جامعـه ی معاصـر تبیـین نمایـد .ایـن
پژوهش توصیفی-تحلیلـی مـی باشـد و در ایـن راسـتا از منـابعی چـون کتابهـا ،اسـناد،
مدارک و مقاالت جهت اخذ اطالعات استفاده خواهـد شـد و همننـین روش گـردآوری
اطالعــات بــه صــورت کتابخانــه ای بــوده و بــا مراجعــه بــه کتابخانــه هــای عــادی و
دیجیتالی(الکترونیکی) صـورت خواهـد پـذیرفت .الزم بـه ذکـر اسـت ابـزار گـردآوری
اطالعــات فــیش بــرداری از نوشــتههــا و اســناد و متــون حقــوقی مــرتبط (کتــب علمــی،
تخصصی ،مقاالت علمی-پژوهشی) و استفاده از سایت های معتبر فقهی می باشد.
معرفی سوره نساء
سوره نساء چهارمین سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء چهارم تا ششم
قرار دارد .این سوره را نساء نامیده اند چون بسیاری از احکام فقهیِ مربـوش بـه زنـان در ایـن
سوره آمده است .سوره نساء بیشتر درباره احکام زناشویی و ارث سخن می گوید و در میـان
آنها به احکام نماز ،جهاد و شهادت میپردازد .همننـین در ایـن سـوره مطـالبی بـه صـورت
خالصه درباره اهل کتا و سرگذشت پیشینیان آمده و خداوند درباره منافقان هشـدار داده
است.این سوره را به این دلیل سوره نساء نامیده اند که واژه «نساء :زنـان» بـیش از بیسـت بـار
در این سوره به کار رفته و بیشتر احکام فقهی مربوش به زنان در این سوره آمـده اسـت .نـام
دیگر این سوره نساءالکُبری یعنی سوره بزرگ زنان است ،چون سوره طالق «نساءالصُغری«
یا «نساءُالقُصری« یعنی سوره کوچک زنـان نـام دارد(خرمشـاهی .)1377،سـوره نسـاء جـزو
سورههای مدنی و در ترتیب نزول ،نود و دومین سورهای است که بر پیامبر(ص) نـازل شـده
است .این سوره در چینش کنونی مُصحَل ،چهارمین سوره است(معرفت )1371،و در جـزء
چهارم تا ششم قرآن جای دارد .سـوره نسـاء  176آیـه 3764 ،کلمـه و  16328حـرف دارد.
این سوره به لحاظ حجمی جزو سوره های سـبعُ طِـوال و بعـد از سـوره بقـره ،طـوالنی تـرین
سوره قرآن است .سوره نساء حدود یک و نیم جزء قرآن را به خود اختصاص داده است.
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یافته های پژوهش
اهمیت مرگ در نگرش قرآنی

مرگ در منطق قرآنی به معنای فنا و نابودی نیسـت بلکـه درینـه ای بـه سـوی جهـان
جاودانگی و بقاست .حقیقت مرگ چون حقیقت حیات و زندگی از اسرار هسـتی اسـت بـه
گونه ای که حقیقت آن تاکنون بر کسی روشن نشده است .بلکه آن چـه مـا از حقیقـت آن
می شناسیم تنها آثار آن است .آن چه از قرآن بـر مـی آیـد آن اسـت کـه مـرگ یـک امـر
عدمی و به معنای فنا و نیستی نیست بلکه یـک امـر وجـودی اسـت .یـک انتقـال و عبـور از
جهان به جهان دیگر است ،از این رو بسیاری از آیات قرآن از مرگ بـه تـوفی تعبیـر کـرده
اند که به معنای بازگرفتن و دریافت روح از تن است.
خداوند در بیان این امر وجودی می فرماید :الـذی خلـق المـوت و الحیـوه (ملـک)2/
خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید .در این جا خداوند ،مرگ را هماننـد زنـدگی یـک
آفریده از آفریده های خویش بیان می دارد .چون اگر مـرگ امـری عـدمی بـود مخلـوق و
آفریده به شمار نمی آمد از مخلوقات هیچ گاه جز به «امور وجودی» تعلق نمی گیرد.
به هر حال مرگ از مخلوقات و امر وجودی و درینه ای است به سوی زندگی دیگر،
در سطحی بسیار وسیع تر و آمیخته با ابدیت؛ خداوند می فرماید :وللن متم او قتلتم اللـی اهلل
تحشرون(آل عمران )58/اگر بمیرید و یا کشته (شهید) شوید به سوی خدا باز می گردید.
در حقیقت مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راهی است که بدان به جهـان هـای دیگـر
منتقل می شوید؛ و این جهان با همه عظمتش تنها مقدمه ای برای جهان هـای گسـترده تـر و
فراخ تر ،جاودانی و ابدی است .و به سخنی دیگر مرگ نه تنها موجب نمی شود تا زندگی،
پــوچ و بیهــوده جلــوه کنــد بلکــه بــه زنــدگی ایــن جهــانی معنــا و مفهــوم مــی بخشــد و از
کارکردهای مرگ می توان معنا بخشی به زندگی دنیـایی دانسـت؛ چـون مـرگ اسـت کـه
آفرینش هستی را از بیهودگی خارج می سازد و بدان جهت ،معنا و مفهوم می بخشد.
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واژهشناسی مرگ از دیدگاهقرآن کریم

قرآن دربارة مرگ ،کلمة «توفتی» رابه کـار بـرده اسـت« .تـوفتی» و «اسـتیفاء» هـر دو از
یک مادهه اند (وفاء) .هرگاه کسی چیزی را بدون کـم و کسـر دریافـت کنـد ،آن را اسـتیفاء
کرده ،در زبان عربی ،کلمة توفتی رابرای آن به کار میبرند« .توفیتالمال» یعنی تمام مـال را
بدون کم و کسر دریافت کردم .در چهارده آیـه از آیـات قـرآن کـریم ،ایـن تعبیـر دربـاره
مرگ آمده است .از همة آنها چنین استنباش میشود که مرگ از نظر قرآن ،تحویل گـرفتن
است؛ یعنی انسان در حین مرگ ،به تمام شخصیهت و واقعیهت خود در تحویل میموران الهـی
قرار میگیرد و آنان انسان را دریافت میکنند (مطههری .)1372 ،ترس از مرگ و نگرانـی از
آن ،مخصوص انسان است .حیوانات دربارة مرگ ،فکر نمیکنند .آننه در حیوانات وجـود
دارد ،غریزة فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است .البتته میل به بقا بـه معنـای حفـظ
حیات موجود ،اندیشة او را به خود مشغول میدارد که چیزی جدا از غریزة فـرار از خطـر و
عکسالعمل آنی و مبهم هر حیوانی در مقابل خطرها میباشد ( مطهری.)1392 ،
از سوی دیگر ،خداوند مرگ و زندگی را میآفرینـد .مفسهـران بحثـی را در ایـن آیـه
مطرح می کنند که حیات ،امری وجودی و قابل آفرینش است ،امها مرگ که فقدان حیات و
نیستی میباشد ،چگونه آفریده می شود! مثل اینکه ما نور داریم و سـایه ،سـایه همـان نبـودن
نور است ،نه اینکه چیز دیگری باشد که خلق شود .عالتمه طباطبائی در این بـا چنـین بیـان
میدارد:
«کلمة حیات دربارة چـیزی به کار میرود که شـعــور و اراده دارد و کلمـة مَـوبت بـه
معنای نداشتن آن است و معنای دیگری در اینجا از تعلیم قرآن برمیآید و عبارت اسـت از
آنکـه همان موجود صاحب شـعور و اراده ،از یـک مرحلـة زنـدگــی بــه مرحلـه ای دیگـر
منتقل شود و قرآن کریم صرف این انتقال را مَوبت خوانده ،با اینکـه منتقـلشـونده شـعور و
ارادة خود را از دست نداده است .بنابراین ،دیگـر نبایـد پرسـید :مگـر مـرگ هـم آفریـدنی
است؟! چون گفتیم :از تعلیم قرآن برمی آید که مرگ به معنای عدم حیات نیست ،بلکـه بـه
معنای انتقال است .امری وجودی که مانند حیات ،خلقتپذیر است» (طباطبائی.)1374 ،
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مفهومشناسی مرگ درقرآن کریماز منظر آیه  78سوره نساء
یکی از تک آیه هـای مـرتبط بـا سـوره نسـاء و نـزول پیوسـته آن آیـه « َأيْنَما تََُونُوان ت
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َحديثت» (نساء ،)78 /میباشد.
ذیل این آیه از ابن عباس روایت شده کـه چـون عـدههاى از مسـلمانان در جنـگ احـد
شهید شدند ،منافقین که از جهاد سرباز زده بودند ،گفتند :اگر این برادران نزد مـا ددر شـهر
مانده بودند ،نمىمردند و کشته نمىشدند .لذا آیه  78نساء ددر مذمت منافقان نازل گردید.
منافقان از شرکت در جن گ احد سرباز زدند و در شهر ماندند .این درشـهر مانـدن را عامـل
حفظ جان خودشان میدانستند.
«اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده :هر کجا باشـیدمرگ شـما را
در می یابد ،اگر چه در بناهای استوار و بلند باشید»(،بروج )جمع برج به معنـای بنـائی اسـت
که در چهار کن ج قلعه ها بنا مـی کننـد و بنیـان آن را محکـم مـی سـازند ،تـا بتواننـد در آن
برجها دشمن را دفع کنند( ،مشیده ) از ریشه (تشیید) به معنی رفعت و بلنـدی اسـت ،بـه هـر
حـال آیـه شـریفه در مقـام تمثیـل اسـت ومـی فرمایـد :مـرگ سرنوشـتی محتـوم اسـت کــه
گریبانگیر همه ابناء بشر خواهد شـد،اگر چـه شـما بـه منظـور فـرار از آن بـه محکـم تـرین
پناهگاهها پناهنده شوید،بنا براین دیگرجای آن نیست که توهم کنید ،اگر در جنگ و قتـال
حاضر نشوید از خطرمرگ رهایی می یابیـد ،چـون مـرگ بـه هـر حـال خواهـد آمـد« ،وان
تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند اهلل وان تصبهم سیله یقولوا هـذه مـن عنـدک قـل کـل مـن
عنداهلل فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا :و اگر خیری بـه آنهـا برسـد،می گوینـد:
این از جانب خداست و اگر شری به آنها برسد می گوینـد:این شـر ازناحیـه توسـت  ،بگـو:
همه از جانب خداست ،پس این گروه را چه شده است که به هیچ وجه بنا ندارنـد چیـزی را
درک کنند و بفهمند؟» ،این آیه در بیان دو لغزش دیگر از بعری از مسـلمانان اسـت و ایـن
اعتراضات نوظهور نیست ،بلکه یهـود هـم چنـین ایراداتـی را بـه انبیـاء خـود مـی گرفتنـد و
چنانکه قرآن می فرماید«:تشابهت قلوبهم » ،یعنی افکار و قلبهای آنها با هم شباهت دارد .بـه
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هر حال از سیاق آ یه بدست مـی آیـد کـه منظـور از حسـنه پیشـامدهای خـو مثـل فـتح و
پیروزی و غنیمت و منظور از (سـیله )پیشـامدهای بـد مثـل کشـته شـدن ومجـروح گشـتن و
گرفتار و اسیر شدن است و اینها حوادث خو را به خدا نسبت می دادنـد و حـوادث بـد را
به پیامبر خدا(ص) نسبت می دادند ،حال یا از راه تطیر وفال بد زدن و یا از با نسـبت دادن
ضعل مدیریت و تدبیر به آن جنا بوده است  ،در حالیکه شـخ

مـؤمن بایـد بدانـد کـه

همه حوادث از اراده خدا ناشی می شود و ایـن حـوادث را نـاظم نظـام تکـوین ردیـل مـی
نماید که همه موجودات در ایجاد و بقاء و افعال و حوادثی که بـرای آنهاحـادث مـی شـود
منقاد ومطیع اوهستند ،سپس در مقام تعجب از جمـود فکـری و خمـود فهـم آنهـا کـه نمـی
تواننــد ایــن حقیقــت رادرک کننــد ،مــی فرمایــد :اینهاراچــه شــده اســت کــه هــیچ مطلبــی
رانمیفهمند؟(ایمانی فر و همکاران)1390،
با توجه به آیات قبل و آیات بعد ،چنین استفاده مى شـود :ایـن دو آیـه نیـز مربـوش بـه
جمعى از منافقان است که در صفوف مسلمانان جاى گرفته بودند.
همان طور که در آیات قبل خواندیم ،آنها از شرکت در میدان جهاد وحشـت داشـتند
و هنگامى که دستور جهاد صادر گردید ناراحت شـدند ،قـرآن بـه آنهـا در برابـر ایـن طـرز
تفکر سه پاسخ مى گوید:
پاسخ اول همان بود که در آیه قبل گذشت ،که اینها از مردم بیشتر از خدا مى ترسند.
و پاسخ دوم این که :زندگى دنیـا زودگـذر اسـت و پـاداش هـاى جهـان دیگـر بـراى
پرهیزکاران بهتر.
و پاسخ سوم این است که در آیه مورد بحث مى خوانیم و آن این که :فـرار از مـرگ
چه سودى براى شما مى تواند داشته باشد؟ شما در هر کجا که باشید مرگ بـه دنبالتـان مـى
شتابد و باالخره روزى شما را در کام خود فرو خواهد برد ،حتى اگر در بـرج هـاى محکـم
باشید ،پس چه بهتر که این مرگ حتمى و اجتنا ناپذیر در یـک مسـیر سـازنده و صـحیح
همنون جهاد انسان را دریابد ،نه بیهوده و بى اثر.
مى فرماید« :هر کجا باشید مـرگ شـما را مـى گیـرد ،اگـر چـه در بـرج هـاى محکـم
وجتمشَ ي َّ َدة».
متفیتبو ور
باشید»« َأيْنَم تََُونُون تيودْ ِركُْو ومت ل َْم ْن و
و
ت َتوتل َْنتكون ْ وت ْ
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جالب توجه این که :در آیات متعددى از قرآن مجید همانند آیـه  99سـوره «حجـر» و
آیه  47سوره «مدثر» از مـرگ تعبیـر بـه «یقـین» شـده اسـت ،اشـاره بـه ایـن کـه :هـر قـوم و
جمعیتى ،هر عقیده اى داشته باشند و هر چیـز را بتواننـد انکـار کننـد ،ایـن واقعیـت را نمـى
توانند منکر شوند که زندگى باالخره پایانى دارد ،و از آنجـا کـه بعرـى از افـراد بـه خـاطر
عشق به حیات ،و یا به گمان این کـه :مـرگ را بـا فنـا و نـابودى مطلـق مسـاوى مـى داننـد،
همواره از نام آن و مظاهر آن گریزانند.
این آیات به آنها هشدار مى دهد و آیه مورد بحث با تعبیر (یُدْرِکْکُم) به آنهـا گوشـزد
مى کند که :فرار از این واقعیت قطعى عالم هستى ،بیهوده است; زیرا معنى ماده «یُـدْرِکْکُم»
این است که :کسى از چیزى فرار کند و آن به دنبالش بدود و بـدون تردیـد اگـر مـرگ در
پى کسى درآید ،او را خواهد گرفت(سلیمی بجستانی و وجدانی همت.)1394،
ت ِ
ت ِ
تفایت
تفیت ِ ْدب َ
رتوت ل َْم ْن و
امیر مؤمنان(علیه السالم) در «نهج البالغه» مى فرماید ِ :ذ تكون ْ َ

ِ ْقب ل،تفَم ت َأ ْس َر َع ت ل وْم ْلتَقی!« :هنگامى که تو عقب مى روى و مرگ به جلو مى آید ،چـه زود
با یکدیگر مالقات خواهید کرد».
آیا با توجه به این واقعیت ،عاقالنه است انسان خود را از صحنه جهاد و نیل بـه افتخـار
شهادت کنار بکشد ،و در خانه در میان بستر بمیرد؟ به فرض که با عـدم شـرکت در جهـاد،
چند روز بیشترى عمر کند و مکررات را تکرار نماید و از پاداش هاى مجاهدان راه خدا بى
بهره شود ،آیا این به عقل و منطق نزدیک است؟!
اصوالً مرگ یک واقعیت بزرگ است و باید براى اسـتقبال از مـرگ تـومم بـا افتخـار
آماده شد.
نکته دیگرى که باید به آن توجه داشت این است :آیه فوق مى گوید« :هیچ چیز حتى
برج هاى محکم» (بُرُوج مُشَیَّدَة) نمى تواند جلو مرگ را بگیرد ،سـرت آن نیـز روشـن اسـت;
زیرا مرگ بر خالف آننه تصور مى کنند از بیرون وجود انسان نفوذ نمى کند ،که معمـوالً
از درون انسان سرچشمه مى گیرد; چرا که استعدادهاى دستگاه هاى مختلـل بـدن خـواه و
ناخواه ،محدود است ،و روزى به پایان مى رسد.
البته مرگ هاى غیر طبیعى از بیرون به سـرا انسـان مـى آینـد ،ولـى مـرگ طبیعـى از
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درون ،و لذا برج هاى محکم و قلعه هاى استوار نیز نمى توانند مانع آن شوند.
درست است که قلعه هاى محکم گاهى جلو مرگ هاى غیر طبیعى را مى گیرند ،ولى
باالخره چه سود؟ مرگ را به طور کلتـى نمـى تواننـد از بـین ببرنـد ،چنـد روز دیگـر مـرگ
طبیعى به سرا آدمى خواهد آمد.
قرآن به دنبال آن ،در ذیل همین آیه به یکى دیگـر از سـخنان بـى اسـاس و پنـدارهاى
باطل منافقان اشاره کرده که هر گاه به پیروزى برسند و نیکى ها و حسناتى به دست آورند،
مى گویند :از طرف خدا است ،یعنى ما شایسته آن بوده ایم که خدا چنین مـواهبى را بـه مـا
داده ،مى فرماید« :اگر به آنها حسنه اى برسد مى گویند :از ناحیه خدا اسـت» (وَ إِنْ تُصِـبْهُمْ

حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ).
ولى هنگامى کـه شکسـتى دامنگیـر آنهـا شـود و یـا در میـدان جنـگ آسـیبى ببیننـد،
مىگویند« :اینها بر اثر سوء تدبیر و عدم کفایـت نقشـه هـاى نظـامى تـو بـوده اسـت» ( َو ت ِإ ْنت
ن ِ
تهذ ِه ِ
تسيِّئَ ٌةتيا وقنلون ِ
َ ِ
ک) و مثالً شکست جنگ اُحُـد را معلـول همـین موضـوع
تعن ْ ِد َت
تم ْ
م َ
وصبْ وه ْ
َ

مى پنداشتند.
بعرى از مفسران احتمال داده اند :آیه فوق درباره یهود اسـت ،و منظـور از «حسـنة» و
«سیلة» همه حوادث خو و حوادث بد است; زیرا یهـود بـه هنگـام ظهـور پیـامبر(صـلى اهلل
علیه وآله) حوادث خو زندگانى خود را به خدا نسبت مى دادند و حـوادث بـد را از قـدم
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) مى پنداشتند(سلطانی رنانی.)1398،
ولى ارتباش آیه با آیات قبل و بعد که درباره منافقان اسـت نشـان مـى دهـد :ایـن آیـه
بیشتر مربوش به آنها است.
در هر حال ،قرآن به آنها پاسخ مى گوید که :از نظر یک موحهد و خداپرست تیـزبین،
همه این حوادث ،پیروزى ها و شکست ها از ناحیه خدا است که بر طبق لیاقـت هـا و ارزش
هاى وجودى مردم به آنها داده مى شود ،مى فرماید« :بگو :همـه اینهـا از ناحیـه خـدا اسـت»
ن ِ
ل ِ
ّلل).
تعن ْ ِدت ه َ ِت
تم ْ
لتكو ٌّ
( وق ْ

و در پایان آیه به عنوان اعتراض به عـدم تفکـر و تعمـق آنهـا در موضـوعات مختلـل
هؤ ِ
الء ت لْ َق ْن ِم تالت
زندگى مى گوید« :پس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک کنند»؟! (فَم تلِ و
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تحديثت).
ونتيَ ْف َق وه َ
يَُ ود َ
نن َ
پیشفرضهای مهم و مؤثّر سایر آیات قرآن در دیدگاه عالّمه طباطبـایی نسـبت
به مرگ

برای شناخت صحیح مرگ در اندیشة قرآنی باید سه مطلب تبیین گردد :مبانی حـاکم
بر انسانشناسی قرآنی ،جایگـاه خداونـد در هسـتی و نسـبت انسـان بـا او ،قـوانین حـاکم بـر
مخلوقات الهی.
 -1انسان مخلوق و فعل خداست
ُس ِن ِ
تخ َل ْقن َ ت
تم ْذكونر * ِإُ َّ َ
نت َّ
تم َ
تح ٌ
َمتيَُونتشَ يْئ َّ
لد ْهرِتل ْ
لت َأََیت َعلَیت ْ ِْل َ
ين ِّ
در تفسیر آیـة « َه ْ
تمنُ ُّْط َف ٍتة َأ ْمشَ جٍتَُّبَْتلِ ِ
ُس َن ِ
يهتف ََج َع ْلنَ وه َتس ِميع تبَ ِصير » :آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشـت کـه
ْ ِْل َ

چیز قابل ذکرى نبود؟! * ما انسان را از نطفهای مختلط آفریدیم ،و او را مىآزماییم؛ (بـدین
سبب) او را شنوا و بینا قرار دادیم! (الدههر1/ـ ،)2منظور از جملة «شَیبلًا مَّذْکُورًا» این است کـه
چیزی نبود و اصالً به حسا نمـی آمـد .پـس انسـان موجـودی اسـت حـادث کـه در پدیـد
آمدنش نیازمند به صانعی است تا او را بسـازد و بـه خـالقی نیـاز اسـت کـه او را خلـق کنـد
(ر.ک؛ طباطبائی.)1374 ،
 -2هدفمندی خداوند در خلقت انسان
4

5

عالتمه طباطبائی با اشاره به آیة  32سورة دخان  ،آیة  191سورة آلعمران و آیـة 115
سورة مؤمنون 6می فرماید« :از آنجا که خدای متعال ،حقت اسـت و فعـل او هـم حـقت اسـت و
خود تصریح کرده که عالم را به حق آفریده ،بنابراین ،او هـم در آفـرینش مجموعـة عـالم و
همة اجزای آن هدف داشته است» (همان .)157 ،عالوه بـر هدفـداری خداونـد از آفـرینش
عالم به طور عام ،هدفداری او از آفرینش انسان به طور خاص هم مورد تصریح قـرار گرفتـه
است (همان.)302 ،
 -3انسان مرکّب از جسم و روح است

در قرآن کریم ،حدود بیست موضع واژة «روح» بـه کـار رفتـه اسـت کـه شـامل روح
ُسا َنت
انسان ،جبرئیل و قرآن میشود (مصباح .)446 :1378 ،در آیات شریفة « َولَقَدْ َ
تخ َل ْقن َ ت ْ ِْل َ
ِ
ٍتم ُِ ٍ
نتط ٍ
تخ َل ْقنَا  لن ُّْط َفا َةت َع َل َقاةتف ََخ َل ْقنَا  ل َْع َل َقا َةت
ِمن وس ََلل ٍتَة ِّم
وام َ
وم َ
تج َع ْلن َ وتهُو ْط َفةت ِفیت َق َر ر َّ
اينتث َّ
ينتث َّ
ار :و مـا انسـان را از
ترخ َت
تخلْقا َ
وام ت َأُشَ ا ْنَُ وه َ
ومضْ غَةتف َ
َخ َل ْقن َ  ل وْمضْ َغ َتة ِع َظ م ت َفَُ َس ْنَُ ت ل ِْع َظا َم تل َْْما تث َّ
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عصاره ای از گِل آفریدیم؛ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطملن (رحم) قرار دادیم؛ سـپس
نطفه را به صورت علقه (خـون بسـته) ،و علقـه را بـه صـورت مرـغه (چیـزی شـبیه گوشـت
جویده شده) و مرغه را به صـورت اسـتخوانهـایی درآوردیـم؛ و بـر اسـتخوانهـا گوشـت
پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازهای دادیـم» (المؤمنـون12/ــ ،)14عالتمـه طباطبـائی بیـان
می دارد که قرآن ابتدا به خلقت جسم و آنگاه به آفـرینش روح انسـان اشـاره کـرده اسـت.
خداوند متعال هنگام آفرینش ،انسان را صاحب دو جوهر قرار داد :یکی جوهر جسمانی کـه
مادهة بدنی اوست و دیگری جوهر مجرتد که روح و روان اوست .این دو پیوسته در زندگانی
دنیوی ،همراه و مالزم یکدیگرند (یاوری .)1386 ،همننین ،از سیاق آیات روشن مـیشـود
که صدر آیات ،آفرینش تدریجی مادهی انسان را وصل میکند (همان )23 ،و در ذیل آنهـا
که به پیدایش روح یا شعور و اراده اشاره دارد ،آفرینش دیگری را بیان میدارد که بـا نـوع
آفرینش قبلی مغایر است (طباطبائی ، )1387 ،که این اخـتالف تعبیـر خـود شـاهد اسـت بـر
اینکه خلق آخر از سنخ دیگری است که نمیتواند مادهی باشد ،بلکه مجـرتد اسـت .بنـابراین،
انسان دو بُعدِ جسم و روح دارد که اصالت انسان هم به روح اوست و در بُرههای از زنـدگی
خویش ،جسم او که متعلتق به عالم دنیایی و فانی میباشـد ،از روح جـدا مـیشـود و پدیـدة
مرگ اتتفاق میافتد.
عالتمه طباطبائی با نگاهی به دیدگاه متفکتران مسلمان و غیرمسلمان عـالَم دربـارة روح،
چنین متذکتر میشود:
«هیچ کس نمیتواند حقیقت داشتن روح و روان را انکار کند و معتقد باشـد کـه روح
وجود ندارد .حتتی متعصهبترین ماتریالیستها نیز منکر روح (بـه طـور کلتـی) نیسـتند؛ یعنـی
نمیگویند که بین موجود جاندار و بیجان فرقی نیست ،مُنتها آنها روح را به گونهای دیگـر
تفسیر میکنند که با تعریل اسالم از مرگ همخوانی ندارد» (مصباح.)1378 ،
 -4اصل تسمیه در خلقت تمام مخلوقات از جمله انسان

ض َومَـا َب بی َن ُهمَـا ِبلهـا بِـا ْلحَق
ت وَالْـ َی بر َ
ق اللهـ ُه السَّـمَاوَا ِ
خلَـ َ
خداوند سبحان میفرماید P« :مَّا َ
وَمَجَلٍ مُّسَمًّی :خداوند ،آسمانها و زمین و آننه را میان آن دو قرار دارد ،جز بهحق و بـرای
زمان معیهنی نیافریده است» (الرتوم .)8/عالتمه طباطبائی در تفسیر آیة فوق اشاره دارد:
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«هر موجودی ،از آسمان و زمین گرفته تا آننه در میان آنهاسـت ،وجودشـان محـدود
به اصلی است که خداوند آن را تسمیه ،یعنی تعیهن و برآورد نموده است .اجل شیء ،ظرفـی
است که شیء به آن خاتمه مییابد (الرتوم)8 /؛ به عبارتی دیگـر ،آننـه کـه مخلـوق خـدای
حکیم است ،طبق یک برنامة زمانی منظتم و تعیین شده به عـالم وجـود پـا مـینهـد و در هـر
نقطه از زمان ،هستی و وجود معیهن خواهد داشت» (طباطبائی.)1374 ،
 -5پایان انسانها رجوع إلیاهلل است

عالتمــه طباطبــائی در تفســیر آیــاتی همنــون آیــة  6ســورة انشــقاق و آیــة  53ســورة
شوری میفرماید:
«نتیجه و مُنتهای امر آفریدگان ،بازگشت به خداست .حقیقتی که برای همه و از جملـه
انسانها ،بیکموکاست اتتفاق خواهد افتاد؛ زیرا ایـن خواسـته و امـر تکـوینی خـدای متعـال
است .بنابراین ،قرار گرفتن در راهی که به خدا ختم میشـود ،اجبـاری و اضـطراری اسـت»
(طباطبائی،1374 ،؛به نقل از دیهانی.)1390 ،
احادیث مرتبط با آیه  78سوره نساء
نت َأب ِیت َعب ْ ِدت هَ ِ
ّللت(عليهت لسَلم):ت
تح ْم َز ْهً ًَتب ْ ِ
تح ْم َر َنت َع ْ
ن و
لص دقت(عليهت لسَلم)-ت َع ْ
ن َ
َ -1
ِ
تس َرت َأبون َعب ْ ِدت هَ ِ
ِ
ج وتم ْسل ِ ِمیت لْ ِ
نت َف َق لون ت
ّللت(عليهت
نت ل َْم ِدينَ ْهًًت...ت َأََتْ وهت َأف َْن و
لسَلم)تم َ
ج ِّ
...ت َق لتلَ َّم َ
ن ِ
اک َتوت
کتف وَم ْرَُ تب ِ َن ْمر َ
ک َتوت َأُ ْ َص رو َ
لت َعدو وٍّ تلَ َ
يعتو َ
تسي ِّ َدَُ تَُ ْْ و
يَ َ
تش َ
ِک َتو َتم تََشَ وءت َفل َْنتَتأ َم ْرََنَ تب ِ َقتْ ِلتكو ِّ
لتلَ وه ْ َ
ار ْأَ ْومت
نت(عليهت
َ
کتلََُ َفيْنَ َ
َأُ ْ َ
کتذَل ِ َ
تتب َِمَُ ُ ِ َ
ومت ل وْْ َسي ْ و
لسَلم)تخيْر َتوت َق َ
کتف ََج َز ه و
متأ َو َتم ت َق َ
نلت هَ ِ
بت هَ ِ
مت
یتر وس ِ
َیتج ِّد َ
لت َعل َ
ّللت ل وْمن ْ َز َ
كِتَ َ
ّللت(صلیت هَّللتعليهتوترله)ت َأيْنَما تََُونُوان تيوادْ ِركُْو و
م ِ
الت ِإلایت
ل َْم ْن و
ينتكوت ِ َ
تسب ْ َْ َُ وهتلَبَ َر َزت ل َِّذ َ
ٍتمشَ ي َّ َد ٍة َتوت َق َ
ل و
تفیتبو وروج و
اَت َعلَايْه و
ت َتو تلَ ْن تكونْتو ْ
ِمت لْ َقتْ و
ِ
َمض ِ
ون َتوت
ِم َتوت ِإ َذ ت َأ َق ْم و
انُ َتوتب َِما ت َذ تيوخْ تَبَا ور َ
ج ِعه ْ
تتب َِمَُ ُیت َفب َِم ت َذ تيوبْتَلَیت َه َذ ت ل َْخلْقو ت ل َْمتْ وع و
ِ
ن و ِ
تج َع َل َها َتم ْع ِقاَلت
نت َذ تيَُو و
ان َم َ
َم ْ
تد َحا ت ََْرْ َ َتو َ
تس ك ِ َ
ّللتيَ ْ
نن َ
تح ْف َرَیتبَُِ ْربَ ََل َء َتوت َقدت خْ تَ َر َه ت هَ و
ننتلَ وه ْمت َأ َم ُ ِتفیت لدُّ ُْيَ َتوت ْْل ِخ َر ْته .امام صادق (علیـه السـالم) -حمـزهبًبـنحمـران
يعتِنَ َتوتيَُو و
ل ِ ِش َ

نقل می کند :امام صادق (علیه السالم) فرمود ... :هنگـامی کـه امـام حسـین (علیـه السـالم) از
مدینــه حرکــت نمــود ...گــروههــایی از جــن کــه مســلمان بودنــد بــه حرــور امــام حســین
(علیهالسالم) مشرتف شدند و گفتند« :ای سیهد ما! ما شیعه و انصار تـو هسـتیم .هـر امـری کـه
داری و هرچه که می خواهی به ما بفرما! اگر تو ما را به قتل کلیه ی دشمنانت مـیمور فرمـایی
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و در همین مکان باشی ما برای تو کافی خواهیم بـود» .امـام حسـین (علیـه السـالم) بـه آنـان
جزای خیر داد و فرمود« :آیا قرآنی را که خدا بـر جـدهم نـازل کـرده قرائـت نکـردهایـد کـه
میفرماید :أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ .نیـز مـیفرمایـد :کسـانی کـه
کشتهشدن بر آنها مقرتر شده است از خانه به قتلگاهشان بیرون میرفتند( .آل عمـران.)154/
اگر من در مکان خود بمانم پس این مردم چگونه آزمـایش خواهنـد شـد؟ و چـه کسـی در
بقعه ی من که در کربال است ساکن خواهد شد؟ درصورتی که خدا در موقع گسترش زمـین
آن بقعه را برای من انتخا نموده و آن را پناگاهی بـرای شـیعیان مـا قـرار داده و در دنیـا و
آخــرت بــرای ایشــان محـلت امــن و امــان خواهــد بــود»(مجلســی1403،؛ بحــاراونوار ،ج،44
ص.)330
ِ
انلت
ّللتَ ََعا لَیتيَ وق و
 -2الرتسول (صلی اهلل علیه و آلـه) -ف َََلتَ ََخ ف َّ
َنت َأ َحد تغَي ْ َرت هَّللتفَا ِِ َّنت هَ َ

َأيْنَم تََُونُون تيودْ ِركُْو ومت ل َْم ْن وت َتوتلَ ْنتكونْتو ْم ِتفیتبو وروج وٍتمشَ ي َّ َد ٍتة .پیـامبر (صـلی اهلل علیـه و آلـه)-
کسی جز از خدا نهراسد؛ زیرا که خدای متعال می فرماید :أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ المَـوْتُ وَ

لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ(تفسیر اهل بیت علیهم السـالم ج ،3ص 312مسـتدرک الوسـایل،
ج ،12ص /327مکارم اوخالق ،ص.)450
 -3الباقر (علیه السالم) -فِی قَوْلِه أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُـرُوجٍ
مُشَیَّدَةٍ یَعْنِی الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ وَ هِیَ الْمَشِیمَهُْ وَ الرَّحِمُ وَ الْبَطْنُ.امام بـاقر

(علیه السالم) -أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ؛ یعنی سه تاریکی
که خدا ذکر کرده دکه جنین را احاطه کرده  ،غـالف (پوشـش دور جنـین) ،رحـم و شـکم
است(مجلسی1403،؛ بحاراونوار ،ج ،57ص.)366
تعند ت هَ ِ
ن ِ
ّللت
تم ْ
ل ِّ
 -4علیه بن ابراهیم (رحمة اهلل علیه) -مراد از کالم خداوند متعال :وق ْ
ل تكو ًّ

تمام نیکی ها و بدی هاست(مجلسی1403،؛ بحاراونوار ،ج ،5ص /201القمی ،ج ،1ص/143
اؤ وُ َتوت
ار وء َتوت لْبو ْ
وانت َّ
البرهان) .ابنعبهاس (رحمة اهلل علیـه) -ل َْْ َسنَ ْتهت َوت َّ
لسايِّئَ ْتهته َ
ار وء َتوت لضَّ َّ
لس َّ
لر َخ ء َتوت لن ِّ ْع َم ْتهت َوت ل وْم ِ
ب.ابنعبهاس (رحمة اهلل علیه) -منظور از حَسَنَةٌ
َ َتوت ل َْجدْ وت
صيبَ ْتهت َوت ل ِْخ ْص و
َّ و

و سَیِّلَةٌ همـان آسـایش و تنگدسـتی و بـدبختی و رفـاه و نعمـت و مصـیبت و حاصـلخیزی و
خشکسالی است(تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج ،3ص 314متشابه القرآن ،ج ،1ص)194

چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  78سوره نساء 21 /

ِ
اتت
ل ت ْ ِْل َم ومت(عليهت
َ
لسَلم)...توت َه وؤ َالءتكَا ُون ت ِإ َذ ت َأُْتَ َج ْ
 -5لعسُریت(عليهت لسَلم)-ت َق َ
م،ت
مت ْ ِْلَُ َ
م َ
نر َ
ومت لذُّ كو َ
ث َ
،تو َترب َِْ ْ
م َتو َتزكَ ْ
تح َمل ْ
،تو َ
تتَ ِ َج َرَو وه ْ
تتزو رو و وع وه ْ
َتتَُ ِخي ول وه ْ
،توتُ ِ َس ؤو ه و
خو يونلو وه و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یت(عليهت
یتض ورو ِت
َوتكَث َورتت ََْلْبَ ونتف و
کت َأ ْنتيَُو َ
ِمت َق لون :تيونش و
عت وج وذوعه ْ
ننت َه َذ تب ِبَ َركَ ْتهتبَي ْ َعتنَ تل َعل ٍّ
يش ِ
ک}تيَنْبَ ِغیت َأ ْنتُو ْع ِ
.تو ِإذ ت
یتدوْ لَت ِ ِه َ
لسَلم)ت ِإُ َّ وه َتمبْخو ٌ
تظ ِه َرت َّ
طيَ وه َ
لت{ َفب َِذل ِ َ
تف َ
نت وتم َد ٌ
لط َع ْتهتلِنَ ِع َ
متيَربَ وْن ِ
تفیت
ومت ْ ِْلَُ َ
ث َ
نر َ
مت لذُّ كو َ
ی َ
ت{وت ِإ َذ }ت َأُْتَ َج ْ
ِمتق ومن ت َأ ْ
،توتُ ِ َس ؤو ه و
تتخو يونلو وه و
َمت َعلَيْه ْ
َأ ْظل َ
،توتلَ ْ ْ
اؤ ِمت َه ِ
اذ ِهت لْبَي ْ َعا ْتهت
م َ
م َ
،تو َق وفن َتوت َق لون :ت َه َذ تبِشو ْ
،تو َتال َتزكَ ْ
تح َمل ْ
ِم َتو َتال َ
تتزو رو و وع وه ْ
َتتَُ ِخي ول وه ْ
َ ِ َج َرَِه ْ
تعليهتوترلاه).توت
یتصدَّ ْقنَ وتم َْ َّمد ت(صلیت هَّلل
لسَلم)توت لت َّ ْص ِد ِ
َت
ل َّتِیتبَ يَ ْعنَ َه ت َعلِيَ ت(عليهت
َ
يقت ل َِّذ َ
لت هَّللت َع َّز َو َجل:تيَ وتم َْ َّمدو ت(صلیت هَّللتعليهتوترلاه)ت ِإ ْنتَ ِ
ِ
تح َسانَ ٌةتيَ وقنلوان ت
م َ
وصاب ْ وه ْ
َّ
ير َتم ت َق َ و
ه َونتَُظ و
تعن ْ ِدت هَ ِ
ل ِ
ن ِ
تسي ِّ َئ ٌةتيَ وقنلون ِ
ّلل َتوت ِإ ْنتَ ِ
ن ِ
هذ ِه ِ
ِ
نت
تعن ْ ِد َ
تم ْ
تهذ ِهت ِم ْ
تم ْ
ک.ت َق َ
م َ
وصب ْ وه ْ
لتكو ٌّ
ّللتَ ََع لَی:ت وق ْ
لت هَ و
ِعن ْ ِدت هَ ِ
یتو َتالتلِيو ْمنِی .امام عسکری (علیه السالم)-
کتلِشو ْؤ ِم َ
ّللتب وُِْ ْ ِم ِهت لن َّ ِف ِذ َتوت َقضَ ئ ِ ِهتلَي ْ َستذَل ِ َ

امام (علیه السالم) فرمود« :آنان وقتی که اسب هایشان ماده به دنیا می آوردند و زنانشـان پسـر
به دنیا میآوردند و بـا هـای نخلشـان خـو بـار مـیداد و کشـت و زرعشـان پربـار بـود و
تجارتشان سوددار بود و شیر در پستان احشامشان زیاد بود می گفتند :انگار که این از برکت
بیعت ما با علی (علیه السالم) است درحالی که او خود ثروتمند است ،بـه خـاطر همـین بایـد
یک پولی به او بدهیم ،تا بتوانیم بر اطاعـت او ظاهرسـازی کنـیم تـا بتـوانیم در حکومـت او
زندگی کنیم داز سر مجبوری و کراهت بودند تا آنکه کار بـرعکس شـد و چـون خـاموش
شود ،از رفتن بازایستند( .بقره .)20/یعنی دوقتی آننه می خواستند نشد و  ...اسبان آن ها پسر
زاییدند و زنانشان دختر زاییدند و در تجارتشان سود نبردند و نخل هایشان بار نداد و کشـت
و زرعشان پربار نبود ،ایستادند و دبه شکایت گفتند ،این دبالها به خاطر شـومی ایـن بیعتـی
است که با علی (علیه السالم) کردیم و به خاطر شومی آن است که محمهد (صلی اهلل علیـه و
آله) را در نبوهتش تصدیق کردیم ،این برخورد اینان مانند آن موردی است که کـه خداونـد
فرمود« :ای پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و اگر به آن ها (منافقـان) نیکـی دو پیـروزی برسـد،
می گویند« :این ،از ناحیه ی خداست» .و اگر به آن ها بـدی دو شکسـتی برسـد ،مـی گوینـد:
«این ،از ناحیه ی توست» .و خداوند در جوا آنان فرمود :بگو« :همه از ناحیـه ی خداسـت».
یعنی دای پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) به آنان بگو همه ی این امور دمصائب یا فراخی هـا بـه
خاطر حکمت حتمی و مقدهر خداوند است و قرایی است که حتمی شـده و هـیچ ربطـی بـه

 /22فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

شومی من یا یمن و پربرکتبودن مـن نـدارد»(مجلسـی1403،؛ بحـاراونوار ،ج ،31ص/570
اإلمام العسکری ،ص)132
 -6الصّادق (علیه السالم) -مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَـی
اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیَّتِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّـهَ مِـنْ سُـلْطَانِهِ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَ
الْمَعَاصِیَ عُمِلَتْ بِغَیْرِ قُوَّهِْ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَـذَبَ عَلَـی اللَّـهِ أَدْخَلَـهُ اللَّـهُ

النَّارَ.امام صادق (علیه السالم) -هر آن کس که گمان برد ،خداوند به بـدی و پلیـدی فرمـان
می دهد ،قطعاً بر خداوند درو بسته است ،و هر آن کس کـه گمـان بـرد خیـر و شـر بـدون
خواست خداست ،خداوند را از ددایره ی قدرتش خارج می سازد .و هر آن کس که گمـان
برد که گناهان بدون قدرت الهی صورت می پذیرند ،بر خداوند درو بسـته اسـت و کسـی
که بر خداونـد درو بنـدد ،خداونـد او را بـه جهـنتم داخـل مـی کند(مجلسـی1403،؛ بحـار
اونوار ،ج ،5ص.)127
 -7الرتسول (صلی اهلل علیه و آله) -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السالم) قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ
اللَّهِ (صلی اهلل علیه و آله) مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّـهِ وَ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیئَهِْ اللَّهِ فَقَـدْ أَخْـرَجَ اللَّـهَ مِـنْ سُـلْطَانِهِ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ

الْمَعَاصِیَ بِغَیْرِ قُوَّهِْ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّـارَ .پیـامبر
(صلی اهلل علیه و آله) -از امام صادق (علیه السـالم) روایـت اسـت :پیـامبر (صـلی اهلل علیـه و
آله) فرمود :هرکس گمان کند که خدا امر کرده که گنـاه و بـدی هـا انجـام شـود ،بـر خـدا
درو بسته و هرکس گمان کند که خیر و شر جز به مشیهت و ارادهی خـدا انجـام مـیشـود،
خدا را از سلطنت دبر همه چیز خارج دانسته و هرکس گمان کند که گناهان بـدون اراده و
قدرت خدا انجام شده به خدا درو بسته و هرکس به خدا درو ببنـدد خـدا او را بـه آتـش
جهنتم میافکند(مجلسی1403،؛ بحرالعرفان ،ج ،4ص)316

چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  78سوره نساء 23 /

نتیجه گیری
 -1برخی احتمال داده اند آیه ی  78سوره نساء در مـورد یهودیـان باشـد کـه پـس از
ظهور پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله حوادث خو زندگی و پیروزی ها را به خـدا نسـبت
می دادند و حوادث بد و شکست ها را از قدم پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله می دانسـتند.
و برخی از مفسران نیز برآن اند که با توجه به ارتباش آیه با آیات قبل کـه در مـورد منافقـان
است ،این آیه نیز مربوش به آنهاست .اما این احتمال نیز وجود دارد که آیه ی فوق در مورد
مسلمانان بی عمل باشد که در آیه ی قبل به آنها اشاره شـد؛ یعنـی ترسـوهایی کـه از میـدان
می گریزند و تحلیل های غلطی از حوادث دارند.
 -2انسان از مرگ می گریزد ولی مرگ او را تعقیـب مـی کنـد و بـاالخره بـه او مـی
رسد .این تعبیر به افراد گوشزد می کند که فرار از مرگ ،به عنوان یک واقعیت قطعی عـالم
هستی ،بیهوده است.
 -3امام عارفان در مورد توجه به مرگ خو و بد می فرماینـد« :مـا رفتنـی هسـتیم ،و
این یک مسلله واضحی است ،لذا کوشش کنید کـه آن وقـت کـه ملـک مـوت مـی آیـد و
مشاهده می کنید او را ،آن با شما به یک صورت رحمانیت عمل کند؛ شما را که می برد به
یک صورت خو ببرد؛ کوشش کنید که آن جا که با رحمت است بسـته نشـود و بـا
غرب باز نشود».
 -4مرگ گاهی از بیرون و در اثر حوادث بر انسان غلبه می کند که برج های محکـم
ممکن است جلوی آن را بگیرد ،اما معمولًا از درون بر انسان چیره می شود؛ چـون اسـتعداد
دستگاههای بدن محدود است و روزی به پایان می رسد ،یا بیماری ها بر او غلبه میکنـد؛ از
این رو قلعه های استوار هم نمی تواند جلوی مرگ طبیعی را بگیرد.
 -5حال که مرگ انسان حتمی است ،عاقالنه نیست که انسان برای چنـد روز زنـدگی
بیش تر در این دنیا خود را از صحنه ی جهاد کنار بکشد و از افتخار شهادت و پـاداش هـای
مجاهدان محروم شود و در خانه و در میان بستر بمیرد.
 -6برخی افراد سطحی نگر میکوشیدند رهبر اسالم را بدنام کنند و تمـام بـدی هـا و
شکست ها را از او می دانسـتند و از خـود سـلب مسـلولیت مـی کردنـد .آنـان تفکـر عمیـق
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نمی کردند ،و گرنه متوجه می شـدند کـه علـت اصـلی همـه ی امـور خداسـت کـه آنهـا را
آفریده است و بر اساس حکمت خویش و برای انسان ها آزمایش قرار داده است.
آموزه ها و پیام ها
 همــه ی نعمــت هــا و پیــروزی هــا و حــوادث تلــخ و شــیرین زنــدگی از مقـدهراتحکیمانه ی خداست.
 قانون مرگ حتمی است و موانع مادی چاره ساز آن نیست. نظام هستی را دو پاره نیست ،که امور جهان دو خالق داشته باشد. در سخنان عمیقاً باید اندیشید. خدا مدافع پیامبر خویش است (پس بر انسان ها واجب است که مدافع رهبر الهـیباشند).
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تحلیل سنتشناختی بر نقش فاعلی امام زمان(عج)
قاسم ترخان

1

چکیده

سنتهای الهی از مباحث فراموش شدهای است که جای آن در پژوهشهای کالمـی
خصوصا مباحث مربوش به بیماری کرونا و جهان پساکرونا خالی است .نوشتار حاضر تالش
کــرده اســت بــا مراجعــه بــه متــون دینــی و بهــرهمنــدی از روش کتابخانــهای در گــردآوری
اطالعات و روش توصیفی تحلیلـی در اسـتنتاج دیـدگاه و روش اجتهـادی در کارکردهـا و
برآیندها و استمداد از سنن الهی به ایـن پرسـش پاسـخ گویـد کـه در بالهـای عمـومی و از
جمله بیماری کرونا امام زمان(عج) چه نقشی دارد؟
از سویی عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود که استثناناپذیر است و از سویی
دیگر آن حررت در سلسله علل غایی و فاعلی عالم قرار دارد .نقش فیضرسانی عام و
خاص امام زمان(عج) را نیز باید در شبکهای از سنتهای الهی دید؛ یعنی امام در این
منظومه به ایفای نقش میپردازد .بر اساس همین نظام ،در دفع یا رفع بال باید اوال از اسبا
مادی استفاده شود؛ اگرچه کارکرد اسبا

مادی در دفع یا رفع عامل معنوی بال ،دائمی و

همهجانبه نیست؛ ثانیا؛ تیثیر عوامل معنوی در قالب سنت مشروش و مطلق تحقق میپذیرد
که در اولی وجود شرش و در دومی وجود مصلحت محوریت دارند و نقش حررتش را
باید در این قالب دید.
واژگان کلیدی

امام زمان (عج) ،نفس قدسی امام ،سنتهـای الهـی ،بـالی عمـومی ،اسـبا معنـوی،
بیماری کرونا.
 .1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،قم ،ایران.
تاریخ دریافت1399/7/3 :

Email: arkhan@iict.ac.ir
پذیرش نهایی1399/12/25 :

 /28فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

طرح مسأله

پیامبر(ص) و امامان(ع) در سلسله علل غایی (ر.ک :ربـانی گلپایگـانی(1388 ،الـل)،
ص )24-9و بلکه در سلسله علل فاعلی این عالم (ر.ک :همـو ،) (1388 ،ص )30-7قـرار
دارند .با این لحاظ گاهی گفته میشود که در بالهای عمومی و از جمله بیماری کرونا امـام
زمــان(عج) کجاســت و چــه نقشــی دارد و چــرا ایــن بــالی عمــومی را دفــع نکــرده یــا رفــع
نمیکند؟
این پرسش را میتـوان بـه دو گونـة نـاظر بـه نقـش خـود امـام(عج) و نـاظر بـه نقـش
باورمندی به آن حررت ،طرح کرد .نوشتار حاضر به قسمت اول اختصـاص دارد و در ایـن
راستا تالش کـرده اسـت بـا مراجعـه بـه متـون دینـی و بهـرهمنـدی از روش کتابخانـهای در
گــردآوری اطالعــات و روش توصــیفی تحلیلــی در اســتنتاج دیــدگاه و روش اجتهــادی در
کارکردها و برآیندها ،به پرسشهای فوق پاسـخ دهـد .اگرچـه در مقـاالت و مکتوبـاتی بـه
نقشها ی متعدد انسان کامل در هستی پرداخته شـده اسـت ،امـا ارزیـابی نقـش فـاعلی امـام
زمان(عج) در منظومه و هندسه سنن الهی آن هم ناظر به یک بالی عمومی ،موضوعی است
که نگارنده آن را در مقالهای نیافته است .از این جهت این نوشته را از سایر نوشـتههـا ممتـاز
میداند ،منتها پیش ا ز پـرداختن بـه موضـوع اصـلی نوشـتار ،تـذکر دو نکتـه در حـل مسـلله
ضروری به نظر میرسد:
 .1-1اداره عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات
عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود .واژه سنت در کتب لغـت بـهمعنـای وجـه،
صورت ،عادت ،طبیعـت ،طریقـه (ر.ک :ابـنمنظـور ،1408 ،ج ،13ص )226 -224و سـیره
(ر.ک :ابــنفــارس ،1404 ،ج ،3ص .61-60ابــناثی ـر ،1364 ،ج ،2ص .409فی ـومی،1414 ،
ج ،1ص )292است و مقصود از آن در اینجا «ضـوابطی اسـت کـه خداونـد متعـال آنهـا را
برای تنظیم پدیدههای هستی وضع کرده اسـت» (صـدر ،1398 ،ص )50کـه از آن بـه نظـام
اسبا و مسببات تعبیر میشود .پذیرش نظام اسبا و مسببی به این معنا است که موجودات
جهان از همدیگر بیگانه نیستند و در یکدیگر تـیثیر و تـیثری حقیقـی دارنـد و وقـایع در پـی
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اسبا و علل خود اتفاق میافتند .آ وقتی حرارت ببیند ،جوش میآید و چون حرارت از
آن دور شود سرد میشود.
اشــاعره در گذشــته از «عــادةاهلل قــد جــرت» (ایجــی -میرسیدشــریل ،1325 ،ج،1
ص 242 -241و ج ،7ص )63-62و برخــی هــماکنــون از تــوالی و تعاقــب میــان دو پدیــده
حمایت کرده و به انکار علیت پرداختهاند ()Hume,1988, P. 85-87؛ اما متکلمان شـیعه بـا
طرح این مطلب که علیهت برخی از پدیدههای جهان نسبت به بعری دیگـر در طـول علیهـت
خداوند ،قرار دارد ،هم علیهت و فاعلیهت خداوند را نسبت به هر چیزی که بر آن شیء صدق
میکند اثبات کرده (رعد )16 ،و هم علیهت انسان نسبت بـه افعـالش را پذیرفتـه و بـا تصـویر
صحیح توحید افعالی به دلیل مهم جبرگرایان الهی خدشه وارد کـردهانـد (ر.ک :طباطبـایی،
 ،1390ج ،7ص.)302 -293
این قـانون بـهگونـهای فراگیـر و اسـتثناناپذیر اسـت کـه همـه حـوادث عـالم را شـامل
َِت َ ََْشْ ايَ َءت ِإال َّتبِ َن ْسابَ بٍت»
ّللت َأ ْنتيو ْجار َ
میشود .امام صادق(ع) دراینباره فرموده استَ » :أبَیت َ هَ و
(کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)183از این جهت حتی حیـات و زنـدگی امـام زمـان(عج) را نیـز
نباید از این قانون مستثنا تلقی کرد.
پذیرش این نکته بدان معنا است که فیض خداوند در قوس نـزول و صـعود بـر اسـاس
نظام اسبا و مسببات در عالم جریان مییابد.
قوس نزول ،سیر تنزلی انسان از عالم اسماء و صفات الهـی بـه عـالم طبیعـت اسـت .بـه
بیانی دیگر بر اساس تقسیم عوالم به عالم عقل ،مثـال و طبیعـت (مـاده) فـیض از مبـدء الهـی
سرریز شده و عالم عقل را فرا میگیرد و در نهایت بـه انسـان مـیرسـد (ر.ک :صـدرالدین
شیرازی ،1981 ،ج ،8ص .132-131ابراهیمـى دینـانى ،1365 ،ج ،1ص .30جـوادی آملـی،
 ،1372ص.)621 - 566
پایان قوس نزول ،ابتدای قوس صعود است .انسان در عالم طبیعت زندگی میکند و با
تزکیه نفس میتواند وارد عالم مثال شود و در صورت ادامه به عالم عقـل و بـاالتر راه یابـد.
پایان قوس صعود ،خداوند است« :ای انسان تو با رنج و زحمـت بـه سـوی پروردگـارت در
حرکت هستی و عاقبت او را مالقات خواهی کرد» (انشقاق.)6 ،
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 .2-1واسطه فیض الهی در جهان هستی
امام زمان(عج) در هر دو قوس نزول و صعود از اسبا و علل فیض شمرده میشود.
در قوس نزول ،امامان(ع) در سلسلة علل فاعلی این عالم قرار دارند؛ یعنی امام واسـطة
نزول فیض از طرف خداوند بر ماسوی است .با این توضیح کـه اوال ،ایـن نقـش از آن امـام
است و اختصاصی به امام حاضر ندارد و شامل امام غائب نیـز مـیشـود .ثانیـا ،فـیضرسـانی
گاهی عام و زمانی خاص است؛ یعنی به لحاظ دریافـتکننـدگان فـیض ،گـاهی ایـن فـیض
شامل همة موجودات اعم از انسانها و غیرانسانها و در انسـانهـا اعـم از مؤمنـان و کـافران
میشود و زمانی نیز خاص و ویژه است و صرفا انسانهای مؤمن از آن بهره میبرند.
دالیل نقلی و عقلی فراوانی این مطلب را تییید میکند .از جمله دالیـل نقلـی روایـاتی
اســت کــه بیــان مــیکننــد ،امامــان «ارکــان االرض» مــیباشــند (ر.ک :کلینــی ،1407 ،ج،1
ص .196شــیخطوســـی ،1411 ،ج ،2ص .744ابـــنمشــهدى ،1419 ،ص .89شـــیخ مفیـــد،
،1413ص  )109که زمین بدون آنان واژگون میشود (ر.ک :کلینی ،1407 ،ج ،1ص-178
 )179و اهلش را فرو میبرد .آنان حجتهای الهیاند که گاهی ظاهر و گاهی غایب هسـتند
و تا به حال زمین از آنـان خـالی نبـوده اسـت .آنـان امـان اهـل زمـین هسـتند ،همننـان کـه
ستارگان سبب امان اهل آسمانند .بهواسطة آنان آسمان بر زمین فرود نمیآید ،باران رحمت
حق نازل و برکات زمین خارج میشود (ابنبابویـه ،1395 ،ج ،1ص .207همـو ،1413 ،ج،2
ص 596و  .615مجلســــی ،1403 ،ج ،52ص 92و ج ،99ص ،)131زمــــین ،درختــــانش را
مىرویاند و درختان میوه مىدهنـد ،غـمهـا و ضـررها برداشـته و نعمـتهـای خـاص و عـام
خداوند بر مردم و شـیعیان نـازل مـیشـود (ابـنبابویـه ،1413 ،ج ،2ص 596و همـو،1413 ،
ج ،99ص .131مجلســی ،1403 ،ج ،99ص )131و بــه واســطة آنــان اســت کــه خداونــد بــه
بنــدگانش روزی مــیدهــد ،بــاران از آســمان مــیبــارد و برکــات زمــین آشــکار مــیگــردد
(ابنبابویه ،1385 ،ج ،1ص .124مجلسی ،1403 ،ج ،23ص.)19
در نتیجه از برکت وجود امام عصر(عج) است کـه مـردم روزى مـىبرنـد و بـه هسـتى
اوست که زمین و آسمان بر پاست (مجلسى ،1423 ،ص.)423
استدالل عقلی این مطلب را نیز میتوان اینگونه سامان داد که حق در مقـام ظهـورات
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ذاتى ،وحدت قاهره و در ظهورات متکثرة فعلى ،تعینات خاصه را اظهـار مـىدارد ،ولـى آن
وحدت ،بدون کثرت و این کثرت ،بدون وحدت حقیقى است ،لذا نیاز به تجلى سومى بـود
که بتواند مقام جمع و تفصیل را ارایه کند ،برزخ بین عالم ربوبیت و عبودیت و جامع حق و
خلق باشد .از سویى به عالم طبیعت مربوش باشد و از سویى دیگر بـه عـالم واحـدیت ،یعنـى
واسطهاى باشد بین این دو عالم .انسان کامل که مصداق بـارزش امـام معصـوم(ع) اسـت ،از
این دو نسبت برخوردار است و به همین سبب واسطة فیض بـه مـا سِـوَى (کثـرات محرـه)،
مظهر ربوبیتِ حق شده است.
بر اساس قاعده فلسفی «الواحد الیصدر عنه االت الواحد ،یا االت من الواحد»؛ از یکی فقط
یک صدور مییابد و یک فقط از یک صادر میشود ،که قاعده فلسـفی بـدیهی و از شـلون
قاعده سنخیت علت و معلول است ،باید بین ما و خداوند وسایطی در خلق و فـیض و کمـال
و قرای حاجات و ...باشد ،فالسفه از وسایط مزبور به «عقول مقدسه» تعبیر میکننـد .گـروه
مشاء آن ها را ده عدد و گروه اشراقیون عدد مزبور را بـدون دلیـل دانسـته و معتقدنـد تعـداد
عقول بسیار زیاد و شـاید غیرمتنـاهی باشـند (ر.ک :آملـى ،1368 ،ص .381گرامـی،1384 ،
ص66ـ .)70از این وسائط در لسان روایات به انوار یا حقیقت پیامبر و اهلبیت تعبیـر شـده
اســت (بــرای آگــاهی بیشــتر ،ر.ک :ترخــان ،1390 ،ص .61-33حســینیتهرانــی،1408 ،
ص10ـ.)33
در قوس صعود نیز امامان(ع) در سلسلة علل غایی عـالم قـرار دارنـد .جهـان آفـرینش
همانند با باطراوتى است که انسانها ،درختان و بوتههاى ایـن باغنـد و آنهـا کـه در مسـیر
تکاملاند ،درختان و شاخههاى پربار و منحرفان ،عللهاى هرز این با مىباشـند .هـدف از
آبیارى چنین باغى آن است که درختانِ میوه سیرا گردند ،نه عللهاى هـرز؛ «مَنَت الْـیَربضَ
یَرِثُها عِبادِیَ الصَتالِحُونَ» (انبیاء .)105 ،اگر روزى فرا برسـد کـه تمـام درختـان بـا خشـک
شوند و گروه صالحان از روى زمین برچیده گردند ،دلیلى بر آبیارى این بـا و ادامـة فـیض
وجود نخواهد داشت .امام معصوم انسـان کامـل و سـمبل گـروه صـالحان و هـدف اصـلى
آفرینش است و از این جهت مورد خطا قرار مىگیرد که« :لوالک لما خلقـت االفـالک»
(فیض کاشانى ،1406 ،ج ،1ص)52؛ اگر تو نبودی آسمانها را خلق نمیکردم.
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َ
نُاا َّ
بیگمان برای حرکت در قوس صعود باید از اسبابی بهـره بـرد» :يا يَي ه يَا َّذ ِان ي
يآ ي
ََّّلل يو َّبْتيغ َّ َإذيي ْ َه َّذ ْ ي َسيلي ية يو ج هَدوَّ فَي يسبَيل َ َه ذ ييعل ِك ْم تف ْلَحا ي » (مائـده )35 ،و تمسـک بـه
َّتِق َّ ِ ي
امامان(ع) از بزرگترین وسایل وصول به خداوند به شمار میآید .امام صادق(ع) دربارة ایـن
آیه قـرآن« :و َه َ
َّلل َّْْلي ْساا ُ َّذ ْح ْْاا فيا ُْْ ُ بَا » (اعـراف )180 ،فرمـوده اسـت« :نحاآ و هَََّّلل
ي َ

َّْلسا ُ َّذحْا َّذتي ال يقبل هَََّّلل ُآ َّذعب ْ ُاال َّال باعرفتا » (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)144

نقش امام در هدایت انسانها ،تنها به نمایاندن راه راست خالصه نمىشود ،بلکـه امـام،
افزون بر هدایت عام ،افراد مستعد و الیق را در سپردن طریـق و رسـیدن بـه مطلـو واقعـى
خود که همان نیل به کمال مطلق است ،یـارى مـىرسـاند؛ بـه سـخن دیگـر ،نقـش امـام در
تکامل انسانها ،تنها نشان دادن راه تکامل نیست ،بلکه روح افراد مستعد ،به طور تکوینى در
پرتو انوار باطنى امام ،پرورش مىیابد (برای آگـاهی بیشـتر ،ر.ک :ترخـان ،1390 ،ص-33
.)61
امام به جهت برخورداری از والیت تکوینى همنـون خورشـیدی تابـان اسـت کـه در
پرتو آن ،نه تنها راه رسیدن به مقصد اعالى انسانیت روشن میشود ،بلکـه بـه طـور تکـوینى
نیز در تکامـل آدمـى مـؤثر اسـت (کلینـی ،1407 ،ج ،1ص194و ج ،4ص .578ابـنبابویـه،
 ،1413ج ،2ص.)615
بدون شک همة انسانها مخلوق «الجل اللته» و ساخته شـده بـراى ذات مقـدهس اوینـد:
ي
يآُ َْلي ْجلَک ،يو يخليق ْتک َْلي ْجل » (مازنـدرانی ،1382 ،ج ،4ص )306و بازگشـت
« يخليق ْت َّْْلشْ ي
آنان به سوی خداست و حسابشان نیز با خدا میباشدَّ ِ َّ« :ذييا َّيا بيَ ْم ُا ِم َّ ِ يُليياا َاْا بيَم»
َل ْا َ
(غاشیه 25 ،و  ،)26اما رجوع موجودات به حق به توسهط انسان کامل است « :يو َإييا ُ َّذ ْ ي
َ
َ
ََّّلل بي يد يَ بَك ْم ...بَك ْم فيات ي ي
إذييْك ْم يو ا يْ بَ ْم يُلييْكم» (ابنبابویه ،1413 ،ج ،2ص )612و « يُ ْآ يَ ير يَّْ هَ ي
هَََّّلل يو بَك ْم ييَْتَم» (همان ،ص)615؛ زیرا که انسان کامل فانى مطلق و باقى به بقاء اللته اسـت و
از خود تعین و انتیت و انانیتى ندارد ،بلکه خود از اسمای حسنى و اسم اعظم است (موسـوی
خمینى ،1378 ،ص .)263ازاین رو امام زمان(عج) نیز دستگیر سالکان کوی دوست اسـت و
محبت به این امام همام در صعود به سر منزل مقصود ،از نقـش اساسـی برخـوردار اسـت .بـا
این توضیح در پاسخ به این پرسش که نقش امام زمان(عج) چیسـت بایـد گفـت کـه ایشـان

تحلیل سنتشناختی بر نقش فاعلی امام زمان(عج) 33 /

مجرای فیض الهیاند و برپایى نظام آفرینش و اعطـاى فـیض بـه مـا سِـوَى اللهـه و هـدایت و
تربیت و خودسازى انسانها ،و ...فرع بر وجود امام زندهاى است کـه از وجـود او مـا سِـوَى
اللهه فیض ببرند و عطش خود را سیرا نمایند.
 .2دفع یا رفع بال با عوامل مادی و معنوی
با توجه به دو نکته فـوق ،پاسـخ بـه پرسـش اصـلی را پـی گرفتـه و نقـش فـاعلی امـام
زمان(عج) را در دفع یا رفع بیماریهای فراگیر بررسی خواهیم کرد .بـر اسـاس آننـه گفتـه
شد اگر اداره عالم بر اساس نظام اسبا و مسـببات اسـت و بـالی عمـومی ناشـی از عوامـل
مادی و معنوی می باشد ،دفع یا رفع آن بال چگونه است؟ پاسخ کلی آن اسـت همـان گونـه
که اسبا بالها می تواننـد مـادی و معنـوی باشـند ،نـزول بالهـا در قالـب دو سـنت مطلـق و
مشروش (که جریانش بسته به رفتار انسانها است) تحقق میپذیرد و نسبت به بهـرهگیـری از
عوامل مادی و معنوی دفع و رفع آنها تقسیماتی مطرح است کـه بایـد مـورد بررسـی قـرار
گیرد.
 .1-2بهرهگیری از عوامل مادی
اگر عامل بال مادی یا معنوی باشد ،بهرهگیری از سبب مادی برای دفـع یـا رفـع آن در
نسبت با بهرهگیری از عامل معنوی از چه جایگاهی برخوردار است؟
 .2-1-1دفع یا رفع سبب مادی با سبب مادی

گاهی مسبب یعنی بالها صرفا سبب و عامـل مـادی دارد .بـرای در امـان مانـدن از بـال
پناهگاه مشترکی بین خداپرستان و مادیون وجود دارد که هـر دو بـهصـورت مسـاوی از آن
استفاده میکنند و آن عبارت است از :سنن و قـوانین تکـوینی و طبیعـی؛ مـثالً ایـن قـانون و
ت همـة انسـانهـا از مریرـیهـا
سنت الهـی اسـت کـه دارو و درمـان پناهگـاهی بـرای نجـا ِ
(مجلسی ،1403 ،ج ،59ص ،)66کار و تالش پناهگاهی برای نجات از بالی فقر باشـد (حـر
عاملی ،1409 ،ج ،17ص)41؛ یعنی هر ملتی ،خداپرست باشد یا نباشد ،در صورتی که کـار
و تالش نماید ،از بالی فقر نجات مییابد و اگر از دارو استفاده نماید ،شفا پیدا میکند.
ازاینرو ،بهره گیری از اسبا مادی برای دفع یا رفع بالهایی ماننـد بیمـاری ،بـهعنـوان
پناهگاههایی مشترک مورد تیکید و توصیه دیـن اسـت (طبرسـی ،1412 ،ص )362و از ایـن
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جهت نباید امام زمان(عج) را جایگزین این اسبا مـادی کـرد و هـیچ نقشـی را بـرای ایـن
اسبا قائل نشد .امامان(ع) نیز برای شفای از بیماری از همـین عوامـل اسـتفاده مـیکردنـد.
برایناساس ،در پاسخ به پرسش اصلی میتوان این گونـه گفـت کـه قـرار نیسـت امـام زمـان
(عج) ،نظام اسبا و مسببات را به هم بریزد ،همان گونـه کـه دم و سـنت خـدا نیـز چنـین
چیزی نیست؛ لذا ممکن است خود امام نیز که جزئی از همین عـالم اسـت بـه بیمـاری مبـتال
شود و برای شفای خود از بیماری یا دفع آن از همین اسبا مادی استفاده کند .وقتی عامـل
بیماری وجود داشته باشد بیماری هم تحقق مییابد .این همان نظـام اسـبا و مسـببی اسـت
که خداوند بر اساس آن عـالم را اداره مـیکنـد و ائمـة اطهـار نیـز خـالف ایـن نظـام عمـل
نخواهند کرد .یکی از رازهای عدم دفع چنین بالی عمومی از سوی امـام زمـان(عج) همـین
است .ازاینرو میتوان پرسش یاد شده را به گونه دیگر نیز مطرح کرد که چرا خـدا کـاری
نمیکند .پاسخ آن است که بنا نیست خدا این نظام علی و معلـولی را از کـار بینـدازد ،البتـه
آننه گفته شـد بـه معنـای آن نیسـت کـه اسـبا معنـوی ،ماننـد دعـا و نفـس قدسـی امـام،
نمی توانند بالیی را که اسبا مادی دارند بر اساس قانون دیگری دفع یـا رفـع کننـد کـه در
ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 .2-1-2دفع یا رفع سبب معنوی با سبب مادی

گاهی حوادث و پدیدههایی که بـهعنـوان مسـبب در ایـن عـالم رخ مـیدهـد ،اسـبابی
معنوی و فرامادی دارند .در متون دینی وارد شده است کـه گـاهی سـبب و عامـل بیمـاری،
گناهی است که بشر مرتکب میشود (کلینی ،1407 ،ج ،3ص)668؛ همان گونه که بسیاری
از ابتالئات و مشکالت زیستی از ناحیة عملکرد نادرست بشر بوده است .امـروزه ایـن بحـث
به صورت جدی مطرح اسـت کـه آیـا در پیـدایش برخـی از بیمـاریهـا اغـراض شـیطانی و
دستکاری خود بشر دخیل بوده است یا نـه؟ بـر ایـن اسـاس آثـار وضـعی برخـی از گناهـان
دامنگیر انسانها میشود .این یک سنت و قانون الهی است.
اما چگونه ممکن است نزول بالها بر اساس سنتهای الهی ،نتیجة گناهان بشـر باشـد؟
در توجیه آن قابل گفت است که نوعی وحدت بـین اجـزای هسـتی وجـود دارد .نظـام عـام
جاری در هستی ،نظام واحدِ مرتبط اوطراف و متوافق اوجـزاء اسـت و بـه سـبب ایـن نظـام
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واحد ،نظامهای خاص جزئی حـاکم در تـک تـک انـواع ،بـه آن نظـام عـام واحـد ،مـرتبط
می شوند .در نتیجه ،استقامت و فساد حال هر یک از اجزاء ،تیثیری در استقامت و فساد حال
باقی اجزاء دارد و مقترای طبیعت کل ،اقترای چیزی است که موافق آن طبیعت کل بـوده
و حال طبیعت کل به سبب آن مستقیم شود و مقاومت در برابر چیزی اسـت کـه بـر خـالف
آن طبیعت کل است ،چنانکه بدن تحت نظامی زنـدگی مـیکنـد کـه طبیعـتش آن را اقترـا
کرده و نفسش آن را انتظام میدهد و هر گاه اختاللی در بعری از اعرای فعـال بـدن پدیـد
آید ،به سبب آن اختالل ،نظمهای سایر اعرا نیز مختل میشود و طبیعـت بـدن در برابـر آن
مقاومت کرده و به عالج آن میپردازد تا حال وی بهبود و نظام طبیعت بدن استقامت یابد و
گرنه او را هالک میکند یا طبیعت بدن هـالک مـیشـود .سـنت اجتمـاعی جـاری در نـوع
انسانی ،هر چند قوانین عملـی اعتبـا ری غیرحقیقـی اسـت ،ولـی بـاوخره بـه حقیقـت منتهـی
می شود؛ پس طبیعت انسانی به واسطه فطرت الهی خود برای این نـوع ،غایـت و سـعادتی را
اقترا کرده و او را به سوی سنن و احکامی که بین او و سعادتش واسـطه مـیشـود ،هـدایت
میکند و با عمل به این سنن و احکام ،حالش اصالح میشود و ایـن دیـن حـق اسـت .پـس
دین حق از جهت ارتباش طبیعت انسان و فطرتش با سایر اجـزای هسـتی ،بـا هسـتی و جهـان
ارتباش دارد .در نتیجه ،فساد سنت دینی در بین مردم که به سبب ظلـم و معصـیت بـه وجـود
میآید ،در سایر اجزای هستی و جهان اثر میگذارد و قهـرا طبیعـت کـل و علـل حـاکم در
سایر اجزاء ،برای عالج آن فساد ،در برابر آن فساد مقاومت میکند تا اصالح شود ،و گرنـه
آن فساد را مورد تعقیب قرار داده و نابود میکند (ر.ک :صـدرالدین شـیرازی ،1981 ،ج6؛
تعلیقه عالمه طباطبایی ،ص.)411 -410
در واقع این نکته را میتوان با این اصـل جهـانشـناختی توضـیح داد کـه جهـان یـک
واحد زنده و با شعور است و اعمال خو یا بد انسانها با عکسالعملهایى از جهان مواجـه
میشود که احیاناً در دوره حیات و زندگى خود فرد به او مىرسد  . ...این دیدگاه دقیقـا در
مقابل نگاه مادیون است که بر این باورند جهـان نسـبت بـه آنهـا بـیتفـاوت اسـت و سـنن
تشریعى یعنى مقرتراتى که باید بشر به آن هـا عمـل کنـد حسـا مخصوصـى در میـان سـنن
تکوین ندارد (ر.ک :مطهری ،1384 ،ج ،1ص .414-412همان ،ج ،3ص.)351-350
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آیا برای جلوگیری یا رفع این سنخ از بالها میتوان به اسبا مادی پنـاه بـرد؟ ،شـایان
گفت است که عوامل معنوی بال گوناگوناند :گاهی از سـنخ عوامـل غیبـیانـد کـه طوفـان
سخت جنگ احزا (احزا  9 ،و  )10یا شکافته شدن دریا برای نجات حررت موسی(ع)
(شعراء )63 – 60 ،و  ...را پدید میآوردند ،در این گونه مـوارد ،امکـان جلـوگیری یـا رفـع
آنها با اسبا مادی وجود نخواهد داشت .ازاینرو ،صرفا برای جلوگیری از چنین بالهـایی
باید کاری را کرد که قوم یونس انجام دادند؛ یعنی آننه در اینگونه مـوارد کارسـاز اسـت
تررع ،استغفار ،توبه و جبران گناهان مـیباشـد (ر.ک :یـونس .98 ،مجلسـی ،1403 ،ج،14
ص.)282-379
بله عوامل معنوی گاهی به گونهای هستند که مـیتـوان بـا اسـبا مـادی جلـوی آثـار
آنها را گرفت یا با اسبا مادی آثار آنها را رفع کرد؛ مانند ایـنکـه بـا اسـتفاده از عوامـل
طبیعی ،برخی بیماری هایی که منشاء آن گناه بشر است را دفع کرد یا با استفاده از اینگونـه
عوامل طبیعی آنها را درمان کرد .سرت این مسلله در این مطلب نهفته است که عامـل معنـوی
نیز با استخدام عامل مادی اثر میکند؛ اما باید توجه کرد که این درمان موقت است .عـالوه
بر این که شاید بتوان از پیامدهای مادی گناه پیشگیری کرد ،یا پـس از وقـوع آن بـا اسـبا
مادی بتوان آن را مهار کرد ،اما گناه مشکالت دیگری را نیز پدید میآورد که مادی نیست
و نمیشود با اسبا مادی به مقابله بـا آنهـا برخاسـت (ر.ک :ترخـان ،1399 ،ص،)46-45
لذا ما توسعه با فسق و فجور را پایدار و همهجانبه ارزیابی نمیکنیم .ایـنهـا همـه بـر اسـاس
سنتهای الهی و نظام اسبا و مسببات است که در مقاله «تحلیل انتقادی سند توسعه پایدار بـا
نگاهی به سنتهای الهی» آن را تبیین کردهایـم (ر.ک :ترخـان و یوسـفیان ،1398 ،ص-141
.)168
در چنین مواردی نقش امام زمان(عج) چیست؟ آیا بناسـت آنحرـرت جلـوی نتیجـه
کار ناشایست بشر را بگیرد که اگر این بود غیبـتش اتفـاق نمـیافتـاد .غیبـت و اسـتمرار آن،
بالئی است که نمیتوان چیـزی را مهـم تـر از آن برشـمرد .بـا ایـن بـال بشـریت از فیوضـات
بسیاری محروم شد .عامل این بالی عظیم چه چیزی بود و هست؟ یقینـا یکـی از مهـمتـرین
عوامل آن به عدم آمادگی و گناه بشر بر میگردد:
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يْ
«ذي ْ َّي ِ َّيشْ ي يُا يوفِقيَم هَََّّلل ذط يُته يُلي ْ
ي
تي ِيخ ير يُاَْم َّذ ْي ْاآ بَلَق ئَا ؛ اگر شیعیان ما  -که خدای آنان را بـر انجـام طاعـت خـویش موفتـق

بدارد  -در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند ،همدل میشدند ،میمنت دیـدار مـا از ایشـان

به تیخیر نمیافتاد» (مجلسی ،1403 ،ج ،53ص.)177
پس برای دفع بالی عمومی باید از راه اسبا آن وارد شد و در این جهت بایـد عامـل
آن را شناخت و دفع یا رفع کرد .عوامل معنوی از دو سو ،هم در نزول بـال و هـم در دفـع و
رفع آن ،تیثیرگذارند و امام زمان (عج) ،بهعنوان عامل معنوی ،میتوانـد تیثیرگـذار باشـد و
جلوی آن را بگیرد یا رفعش کند؛ اما اوالً و بالذات بنا ندارد این نظام را بههم بریزد .ممکـن
است بر اساس اسبا و سنت دیگری جلوی این را بگیرد یا رفعش کند که در این صـورت
نیز در دائره اسبا و مسببات خواهد بود؛ اما باید توجه کرد که این بر اساس سنت مشـروش
تحقق میپذیرد و جریان آن ،دائر مدار تحقق شرطش میباشد.
 .2-2بهرهگیری از عوامل معنوی
همان گونه که بیان شد برای در امان ماندن از بالهای طبیعی پناهگاهی مشترک وجود
دارد؛ اما خداپرستان پناهگاه دیگـری در اختیـار دارنـد .آنـان بـا اسـتفاده از اسـبا معنـوی
میتوانند به مقابله با بال برخیزند .عوامـل معنـوی بسـیارند (ر.ک :ترخـان؛  ،1397ص-125
 )152که از جملة آنها دعا و توسل میباشد .خواستن از امام و توسل به آن حررت گاهی
سببساز است و گاهی سببسوز.
مریری را فرض کنید که همة پزشکان از او قطع امید کردند؛ در اینجا آن کسی کـه
خدا را قبول ندارد دیگر پناهگاهی نـدارد ،امـا فـردی کـه بـه خـدا اعتقـاد دارد دسـت نیـاز
بهسوی مسبب االسبا دراز میکند و شفای مریرش را از او میخواهد .این ارزش مقدمی
دعــا اســت و گرنــه دعــا یــک ارزش فــینفســه و ذیالمقــدمی هــم دارد کــه از ایــن جهــت
پناهگاهی است برای نجات از بالهای درونی؛ یعنی از سویی ،دعا برای رسـیدن بـه حاجـت
کارایی دارد و از سویی دیگر ،خود نیز عبادت است که اگر حاجتی هم با دعا برآورده نشد
َُّْا ني
باز برای درمان بالهای درونی به کار میآید .در آیه  60سوره غافر « :يو قا يَ يربهكام ْ
َ
َ
ب
َُّْا ني يَ ْساتيج َ ْ
اريآ»ْ « ،
يَ ْستيج َ ْ
ِنيآ يي ْْتيكْبَرو ي يُ ْآ ُب يْتي يسيي ْدخل ي يج يَا ِ يم َّْخ ي
ب ذيك ْم َإ ِ َّذ ي
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ِنيآ يي ْْتيكْبَرو ي يُ ْآ َُب يْتي» به َّرزش ذیَّذاقدُ ُْا َّشا رُ
ذيك ْم» به َّرزش ُقدُ و « َإ ِ َّذ ي
َّْرْ.
همننین نفس قدسی امام از اسبا معنوی تیثیرگذار در عالم است؛ حتـی در مـواردی
که انسانها بدو توسل نمیجویند .امام بهجهت برخورداری از مقام والیت تکوینی میتواند
در کائنات تصرف کند و جلوی بالیی را بگیرد یا بیماری را شفا دهد؛ اما تیثیر این سبب بـر
اساس دو گونه سنت و قانون مشروش و مطلق تحقق میپـذیرد کـه در ذیـل بـه توضـیح آن
میپردازیم.
 .2-2-1دفع یا رفع بال در صورت حصول شرط

امام زمان(عج) در زمان غیبت همنون خورشید پشت ابر است (ابنبابویه ،1395 ،ج،1
ص .)207پشت ابر بودن خورشید به این معنا نیست که موجودات از آن بهره نمىبرنـد و یـا
خورشید بهرهاى نمىدهد .از برکات امام زمان(عج) در زمان غیبت ایـن اسـت کـه گروهـى
مىتوانند از ابرها باال رفته و مستقیماً از شعاع آفتا استفاده نماینـد و در پرتـو ایـن ارتبـاش،
تدریجاً ساخته شوند.
امام زمان(عج) شخصیتى است بىهمتا که سبب مىشود ،دلهاى آماده ،در هر جا کـه
باشند ،تحت تیثیر جذبة مخصوص اشعة نیرومند و پر دامنة شخصیتش ،قرار گیرند و از ایـن
طریق آن امام معصوم مىتواند به تربیت نفوس بپردازد ،هر چند خود نفـوس ،چنـدان آگـاه
نباشند (تربیت تکوینى از طریق والیت تکوینى).
امام(عج) از نظر باطن بر اعمال مردم والیت دارد و آننه به بـاطن و حقیقـت موضـوع
هدایت (دلها و اعمال مردم) مربوش است ،بر امام(عج) مکشوف است .لـذا اعمـال نیـک و
بد در نزد او حاضر و راه سعادت و شقاوت تحـت نظـر اوسـت .پـس مقـام امامـت تـومم بـا
هدایت است و این هدایت ،به معناى ارایة طریـق نیسـت ،بلکـه رسـاندن بـه مقصـود و مـراد
است؛ زیرا ارایة طریق ،نمایاندن راه و خوانـدن مـردم بـه سـوی خـدا ،کـار همـة پیـامبران و
مؤمنان است (ر.ک :طباطبایی ،1390 ،ج ،1ص 275ـ  .276همو ،1378 ،ص.)197 -192
همان گونه که بیـان شـد خورشـید عـالوه بـر روشـنایى ظـاهرى در تکامـل مـادى بـه
صورت تکوین مؤثر اسـت و همـین طـور اسـت خورشـید معنـوى؛ زیـرا اوسـت کـه ارواح

تحلیل سنتشناختی بر نقش فاعلی امام زمان(عج) 39 /

صاحب اهلیت را به صورت تکوینى به سمت کمال مطلق هدایت و رهبرى مىکند.
دفع یا رفع بال از سوی امام زمان(عج) یک لطل ویژه است و بر اساس سنت مشـروش
به آنانی خواهد رسید که شرش آن را تحصیل کنند؛ مانند اینکه افاضـات علمـی و عنایـات
ربــانی آن حرــرت صــرفا بــه مؤمنــان اختصــاص دارد (موســوی اصــفهانی ، 1383 ،ج،1
ص .)1383 ،168-166حررت به مؤمنان و شـیعیان خـود توجـه کامـل دارنـد و بـه واسـطة
ایشــان بالهــا از شــیعیان برداشــته مــیشــود و بــه کمــاالت معنــوی مــیرســند .آن حرــرت
میفرمایند:
«منا خاتم اووصیاء و بی یدفع اهلل البالء عـن مهلـی و شـیعتی» (ابـنبابویـه ،1395 ،ج،2
ص .441مجلسی ،1403 ،ج ،52ص)30؛ من آخرین جانشین پیامبر هسـتم ،و بـه وسـیله مـن
است که خداوند بال را از خاندان و شیعیانم دور میسازد.
َ
َ
َ
َ
ايآ
« َإن َا يحاايِ ُل ْاا ا ب َ يئنْب ا ئك ْم ،يو ال ييعْا ُ يُا َا شي ا ْ ُِ ُا ْ
اآ يَ ْخب ا َرر ْمَ ...إن َا ييْاار ُ َْالا ي
َ
َ
َّصطي ل يياكم َّال ُْْادَُّ فيا تِق َّ
سيآ ذ َ َنر ْ َرر ْم ،يو ذي ْ ال ذذ َ ي
ذارَُّ تك ْم ،يو ال ن ي
ک ذياي ي يَ بَكم َّذالِوَُّ يو ْ

ََّّلل يج ِل يجالذه( »...مجلسـی ،1403 ،ج ، 53ص)175؛  ...مـا در رعایـت حـال شـما کوتـاهى
هَ ي
نمىکنیم و یاد شما را از خاطر نبردهایم ،کـه اگـر جـز ایـن بـود گرفتـارىهـا بـه شـما روى
مىآورد و دشمنان ،شما را ریشهکن مىکردند .از خدا بترسید و ما را پشتیبانى کنید.
در هر حال ،امام به عنوان یک عامل معنوی نقش تعیین کنندهای در عـالم و آدم دارد؛
اما انتظار نقش خاص با سببسازی و سببسوزی است که مشروش به شرایطی است .لطـل
ویژه آن حررت(عج) در قالـب سـنت مشـروش تحقـق مـیپـذیرد؛ همـان گونـه کـه شـرش
گشایش و نزول برکات ،ایمان و تقوای جوامع میباشد .اگر تالشی در جهـت حصـول ایـن
شرایط از سوی جوامع تحقق نپذیرد ،عامل محرومیت آنان از این لطل خـاص ،خـود آنـان
خواهند بود و باید خود را مالمت و سرزنش کنند .به بیانی دیگر ،این دارو شفابخش اسـت؛
اما شفابخشی آن در گرو انجام برخی کارها است که با عدم تحقق شرش ،جـزاء هـم تحقـق
نمیپذیرد .این قانون یک قانون مشروش است که تخللناپذیر میباشد.
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 .2-2-2دفع یا رفع بال در صورت وجود مصلحت

برخی از بالها بر اساس سنت مطلق امتحان و ابتال تحقق میپذیرد.
از منظر قرآن کریم و روایات ،دنیا بـا تمـام نعمـتهـا و نقمـتهـایش محـل و وسـیلة
ابتالی بشر است .ابزار امتحان نیز گاهی امور خیر و گواراست و زمانی امور شرت و ناگوار .به
عبارت دیگر ابتال گاهی با امور خیـر و خـو اسـت ،ماننـد سـالمتی و دارایـی و توانـایی و
زمانی با امور شرت و بد است ،نظیر بیماری و فقر و ضعل .ازاینرو ،اینگونـه امـور خـو و
بد باید همیشه کمابیش وجود داشته باشند و گریز و گزیری از آنهـا وجـود نـدارد (ر.ک:
جوادی آملی ،1388 ،ج ،16ص .537مصباح یزدی ،1391 ،ص.)433
آزمونها دو قسماند :گاهی بـرای رشـد ،کمـال و بالنـدگی انسـان و زمـانی بـه سـبب
گناهــان و بــرای جبــران آســیبهــا و آفــات و در هــر صــورت بــرای هــدایت انســان اســت.
آمیختگی تلخی با شیرینی در زندگی دنیا از سنتهای الهی اسـت؛ ازایـنرو دنیـا گـاهی بـه
کام مؤمنان و زمانی موافق کافران است (جوادی آملـی ،1387 ،ج ،15ص .)608ایـن سـنت
از قوانینی است که هم به صورت مشروش و هم به صورت مطلق جریان دارد؛ یعنی بسـیاری
از ابتالها اینگونهاند که نتیجة رفتار انسانها میباشند (رعد .31 ،فاطر ،)43 ،در این صورت
تمام برنامهریزیها و تالشها و علمآموزیها و ...بایـد در جهـت جلـوگیری از جریـان ایـن
سنت مشروش -که تعبیر دیگری از نزول عذا های دنیوی است -باشد.
برخی دیگر از ابتالها اینگونه نیستند؛ یعنی خداونـد بـه صـورت ابتـدایی و بـیقیـد و
شرش به رفتار انسان ،بشر را مبتال به سـختىهـا (بیسـاء و ضـراء) مـیکنـد (ر.ک :طباطبـایی،
 ،1390ج ،8ص .)199مصلحت اینگونه از سختیها آن است که انسان در پرتو آن ،ارتقای
وجودی یابد .بر این اساس پیامبران و امامان(ع) برای اینکه از نظر وجـودی ارتقـا یابنـد بـه
انواعی از ابتالئات آزمایش میشدند ،لذا ممکن است جسم رسول خدا (ص) و امامان(ع) و
حتی حررت ولیعصر(عج) تحت قوانین کلی این جهـان بـر اسـاس مصـلحتی بیمـار شـود
(ر.ک :قطــب الــدین راونــدى ،1385 ،ص .169-168ابــنبابویــه ،1406 ،ص.194 -192
طبرسی ،1385 ،ص ،)281یا بهسبب مصلحتی بر اساس قانون اسـبا و مسـببات ،بیمـاری از
ایشان دفع شود.
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بیان شد که امام از اسبا معنوی و مجرای فیض میباشد و نقشی عـام دارد .در جـایی
که گناه ،سبب ابتال باشد ،بیشک جریان سنت ابتالی مشـروش بـر اسـاس وجـود مصـلحت
خواهد بود؛ همننان که جریان سنت ابتالی مطلق نیز دائر مدار مصلحت مـیباشـد .در ایـن
صورت دفع یا رفع بال از سوی امام عصر(عج) نیز بر اساس وجود مصلحت خواهـد بـود .از
این جهت فرقی بین مؤمن و کافر نیست؛ یعنی ممکن است وجـود بـال یـا اسـتمرارش بـرای
مؤمن و کافر به مصلحت باشد .به بیانی دیگر؛ امام در پرتو یکی از سنن الهی به ایفای نقـش
در نزول فیض میپردازد و جلوگیری از بال یا رفـع آن در صـورتی موجـه اسـت کـه سـنت
دیگری مانند سنت امتحان و ...آن را ایجا نکند .خداوند بـا ابـتالی بشـر ،وی را در مسـیر
رشد قرار میدهد .انسان با این ابتالئات به ضعل خود پـی مـیبـرد و بـه ترـرع و زاری رو
میآورد.
با این توضیح میتوان مهم تـرین مصـلحت بـالی یادشـده را بسترسـازی بـرای جامعـه
مهدوی ارزیابی کرد .در ادامه در قالب دو نکتـه بـا محوریـت جهـان پسـاکرونا توضـیحاتی
ارائه و مطلب فوق مبرهن میشود:
 .1نکته اول :سیر و حرکت تکاملی جوامع و تاریخ
بر تاریخ و جامعه سننی حاکم است که از جمله آنها سنت گرایش به حـق مـیباشـد.
این یک سنت مطلق رقابتپذیر است؛ یعنی انسـانهـا مـیتواننـد در مقابـل چنـین گرایشـی
موضع منفی بگیرند؛ اما قادر نخواهند بـود آن را محـو کننـد (ر.ک :صـدر ،1398 ،ص-92
 .)102دقیقا به همین سبب ،بر این بـاوریم کـه منحنـی سـیر جامعـه و حرکـت تـاریخ نهایتـاً
تکاملی و صعودی است؛ هرچند فرازونشیبهای فراوان و چشمگیری میتواند داشته باشـد،
یا حتی در دورههایی با رکود و سیر قهقرایی مواجه شود .این همان آینده قطعـی اسـت کـه
انتظار آن سازنده و امیدبخش میباشد (ر.ک :مطهری ،ج ،15ص 213-212و .)236
از دو مثال زن حامله و درخت گالبی استفاده میکنم تا مطلب روشنتر شود:
بر اساس این نظریه جامعه انسانیت را باید همانند زن حاملـهای دانسـت کـه بـه تـدریج
موعد وضع حملش خواهد رسید .پیامبران آمدهاند که مراقبش باشند و بـه او کمـک کننـد،
در مقام تشبیه مثلًا سقط جنین نکند ،بنه را زودتر از موقع و ناق

به دنیا نیاورد.
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همننین باید جامعه انسانیت را مانند یک نهال دانست .نهالی ماننـد گالبـى را اگـر در
زمین بکارند ،با تمام وجودش بهسوی درخت گالبى شدن حرکـت مـىکنـد .البتـه در ایـن
مسیر ممکن است دچار آفتزدگى هم بشود یک سال هم رشـد نکنـد ،ممکـن اسـت یـک
شاخهاش بشکند ،ممکن است وضع دیگرى پیش بیاید ولى مسیر طبیعى همه ایـن «کـل» بـه
عنوان یک موجود زنده به طرف آن کمال نهایى خودش است (همان ،ج ،15ص.)822
اما اینکه تکامل به چه معناست ،خـودش یـک بحـث مفصـل دیگـری دارد .از نگـاه
اسالم تکامل به معنای تومم شدن با امور انسانى و معنوى یعنـی «صـالح و تقـوا» و بـه معنـای
گام نهادن در راه رضاى حق و قر به حق است.
نظریه تکاملی جوامع و تاریخ (به عنوان یـک مبنـا کـه در بحـثهـای فلسـفه تـاریخ،
صورتبندی میشود) خود با دو مبنای جهانشناختی و انسانشناختی در ارتباش است:
الل .مبنای جهانشناختی :اشاره شد که جهـان در جهـت تکامـل بـیتفـاوت نیسـت و
نسبت به حوادث جهان ،عکسالعمل موافق یا مخالل نشان میدهد .روشن است که تـاریخ
به صورت یک امر مجزا از سایر اجزاء دستگاه عالم ،وجود خارجی ندارد.
 .مبنای انسانشناختی :انسـان فطرتـا حـقگـرا اسـت و انحرافـاتش بـه باطـل از قبیـل
خطای در تطبیق است .این خطاها براى همیشه در انسان باقى نمىماند ،موقت است و انسـان
باالخره به حق واقعى و به کمـال واقعـى خـودش مـىرسـد و ایـن فطـرت انسـان اسـت کـه
انسانیت را بهسوی یک وحدت و یک تشابه مىبـرد ،اخـتالفهـا تـدریجاً در آینـده کمتـر
مىشود و انسانِ آینده هرچه بیشتر به فکـرش و بـه عقیـدهاش و بـه اخالقـش و بـه معنویـت
خودش وابسته مىشود و همان چیزى که اسمش را «جامعـه واحـد انسـانى» مـىگـذاریم در
آینـده بـه وجــود خواهـد آمــد (همـان ،ج ،15ص .825-824ص .183 -140صــدر،1398 ،
ص.)183 -140
به بیانی دیگر؛ دلیل نظریه تکاملی بودن جوامع و تاریخ همان نظریه فطرت است .طبق
نظریه فطرت اساسا انسانیت بهسوی هویت واحـد حرکـت مـىکنـد و یـک هویـت ایـدهآل
واحدى دارد که در عمق فطرتش است ،و دین آن هویت واقعى انسانیت را به انسان عرضـه
مىدارد و مىخواهد همه هویتها را در آن شکل قرار بدهد .آیه «هُـوَ الهـذِی مَربسَـلَ رَسُـولَهُ
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بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَق لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلهِ وَ لَـوب کَـرِهَ الْمُشْـرِکُونَ» (توبـه )33 ،بـه ایـن معنـا
اشاره دارد.
با این توضیحات؛ به نظر میرسد جهان پساکرونا بـه آن هویـت واحـد جهـانی خیلـی
نزدیک خواهـد شـد .در ایـن دوران بشـر خطاهـای خـودش را بهتـر درک کـرده و تـالش
خواهد کرد که آن را جبران کنـد و در واقـع از حیـث معرفتـی و عملـی بسـتر بـرای تحقـق
جامعه مهدوی (به عنوان نقطـه مطلـو در حرکـت تکـاملی جوامـع) بـیش از پـیش فـراهم
خواهد شد.
 .2نکته دوم :تغییرات معرفتی و عملی در جوامع پساکرونایی
جامعه از سه بع ِد انسان ،طبیعـت و رابطـه (رابطـه انسـان بـا طبیعـت و انسـان بـا انسـان)
برخوردار است و جامعة مطلو در صورتی شکل میگیرد کـه ایـن ابعـاد سـهگانـه ارتقـا و
بهبود یابد.
الل .در بعد انسانی این تغییرات معرفتی و رفتـاری از همـین االن پدیـدار شـده اسـت.
تمدن غربی ادعا میکرد که بر مناسبات جهانی حاکم است و همـه بایـد در ایـن چـارچو
فکر و زندگی کنند .در این مدت رفتارهایی در جوامع غربی مشاهده شـده اسـت کـه روح
وحشیگری تمدن غربی را بر مال کرده است (برای آگـاهی از ایـن دسـت رفتارهـا ،ر.ک:
خامنهای .)99 /1/ 21 ،این مشکل اگرچه در محصول این تمدن و نظام سـرمایهداری اسـت،
اما مبـانی آن (ماننـد فردگرایـی ،لیبرالیسـم ،اومانیسـم ،توجـه بـه عقـل خودبنیـاد و ابـزاری،
لذتطلبی ،خودخواهی ،علمزدگـی ،ادعـای تسـلط بـر طبیعـت ،دوری از خـدا و معنویـت،
بیهدفی و بیمعنایی زندگی) را به چالش خواهد کشید؛ زیرا این تمـدن بـا تکیـه بـر چنـین
مبانیای ،چنین انسانهایی را تربیت کرده است .نتیجه طبیعی این چالش معرفتی برگشت بـه
فطرت یعنی گرایش به خدا است .از این رو دور از ذهن نیست که گفته شود جهـان پـس از
کرونا جهانی است که به خدا بر میگردد نه اینکه از خدا برگردد .شـواهد فراوانـی وجـود
دارد که میتواند این سخن را تییید کند .بشر امروز فهمیده است موجودی غیر از خدا توان
نجات وی را ندارد .از این جهت با خدا ارتبـاش مـیگیـرد و دعـا مـیکنـد ،هرچنـد امـاکن
عمومی تعطیل شده باشد.
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 .در بعد طبیعت نیز اگرچه کرونا به سالمت آسیبهایی زده اسـت ،امـا آثـار مثبـت
چنین بیماری بر محیط زیست انسانی قابل بررسی است.
متون دینی از سویی ایمان و تقـوا پیشـهگـی مـردم شـهرها را از اسـبا نـزول برکـات
آسمانها و زمین بر میشمارد (اعراف )96 ،و از سویی دیگر اسبابی مانند ظلـم و رفتارهـای
ناشایست را عامل قحطی ،حبس باران ،خشکسـالی ،کـاهش رزق و روزی ،کـاهش عمـر و
ابتالء به بالها مـی دانـد (ایـن بحـث دامنـه درازی دارد .بـرای مطالعـه بیشـتر ،ر.ک :ترخـان؛
 ،1397ص .)152-125لذا بخشی از تغییرات در طبیعت بسـته بـه تغییـر انسـان اسـت کـه بـر
اساس سنت الهی به وقوع خواهد پیوست و از این جهـت بـا تغییـر رفتـار انسـانهـا ،طبیعـت
پساکرونا نیز دستخوش تغییرات خواهد شد.
ج .بیگمان در ارتباش انسان با انسان و طبیعت تغییرات مهمی را شاهد خواهیم بود.
 ارتباش انسان با انسان :در این باره به این نکته بسنده میکنیم که پیشـرفت جوامـع درگرو انسـجام و وحـدت قابـل تحقـق اسـت ،امـا همبسـتگیهـای مبتنـی بـر امـور اعتبـاری و
قراردادی که ریشه در فطرت آدمـی ندارنـد ،زوالپـذیر مـیباشـند .از ایـن جهـت در پرتـو
جامعة توحیدی است که میتوان به وحدت واقعـی و ثابـت دسـت یافـت .توضـیح ایـنکـه
توحید عملى -اعم از توحید عملى فردى و توحید عملى اجتماعى -عبـارت اسـت از یگانـه
شدن فرد در جهت یگانهپرستى خدا و نفى هرگونه هواپرسـتى ،پـولپرسـتى ،جـاهپرسـتى و
غیره ،و یگانه شدن جامعه در جهت یگانهپرستى حق از طریق نفى طاغوتها و تبعـیضهـا و
بىعدالتیها .فرد و جامعه تا به یگانگى نرسـد بـه سـعادت نائـل نمـىگـردد و جـز در پرتـو
حقپرستى به یگانگى نمىرسد .قرآن با مَثَل مردى که بنده چند فرد بدخوى ناسازگار است
و مردى دیگر که تسلیم یک فرد است (زمر ،)29 ،تفرتق و تشتتت در نظـام شـرک و متقابلًـا
یگانگى در نظام توحیدى را تبیین میکند .انسان در نظام شـرک هـر لحظـه بـه سـویى و بـه
جانب قطبى کشیده مىشود ،خسى است بر دریا ،موجها هر لحظـه او را در جهتـى بـا خـود
مىبرند؛ اما در نظام توحیدى مانند یک کشتى مجهـز بـه دسـتگاههـاى راهنمـایى اسـت ،در
یک حرکت منظم و هماهنگ تحت فرمـان مقـامى خیرخـواه (ر.ک :مطهـری ،1384 ،ج،2
ص.)117
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مدیران اصلی جوامع شرک آلود به جهت عدم آگاهی به تمام ابعـاد و زوایـای کلیـت
نظام اجتماعی و نیز اعراء تشکیل دهنده ،در جهانبینیها متفاوت هسـتند و ایـن تفـاوت در
جهانبینیها به تفاوت در ایدئولوژیها میانجامد و همین باعث میشود که جامعـه از ثبـات
برخوردار نباشد و دائمـ ًا جهـت ،مسـیر ،سـرعت و  ...خـود را تغییـر دهـد .از سـوی دیگـر،
قانونمندیها در جوامع شرکآلود به جهت عدم ابتنا بر فطرت توحیدی بـر اسـاس سرشـت
مشترک انسانی و جوامع نمی باشد و بالطبع حرکت این گونه از جوامع یک حرکت قسـری
خواهد بود که پیشـرفت را بـا کنـدی مواجـه مـیسـازد و پیشـرفت واقعـی را دسـتنیـافتنی
مینمایاند.
بی گمان پس از ابتالی مردم به ویروس کرونا با یک همبستگی اجتمـاعی بخـاطر درد
مشترک مواجهیم و یقینا پس از آن ،بشریت به سمت جهـانی شـدن پـیش خواهـد رفـت .از
آنجایی که این جهانی شدن به صورت طبیعی است و با جهانیسازی (کـه مبتنـی بـر اصـول
غیرسازگار با فطرت انسانی مانند لیبرالیسم و سکوالریسم و عناصر اعتباری) متفـاوت اسـت
میتواند بستری را برای تحقق جامعه مهدوی فراهم کند.
 رابطه انسان با طبیعت :انسان در جهان پس از کرونا به این واقعیت نزدیـک خواهـدشد که سهمی بزرگی در پیـدایی بالهـای خانمـانبرانـداز داشـته اسـت و بالهـای طبیعـی و
تخریب محیط زیست و ...از پیامدهای تصرفات ناسازگار انسان بـا حرکـت کلـی طبیعـت و
نظام آن است .بر این اساس جستجوی توسعه پایدار در پرتو دوری از فسـق و فجـور دور از
انتظار نخواهد بود.
نتیجه اینکه گاهی بال از سوی امام زمان(عج) دفع نمیشود؛ زیـرا بـه صـالح بشـریت
نیست .البته معنای حرف ما این نیست که ما نباید کاری در دفع بالها انجام دهیم؛ حسا ما
با آنها جداست .اینکه خدا میگوید من به قدر و اندازه میدهم تا انسان طغیان نکند » :يوذي ْ
َ
َ ََ ََ َ
بي يْ يِ هَََّّلل َّذر ْزقي ذَعَبي َْ َُ ذيبيغي ْ َّ فَا َّْْلي ْر َ
يكاآ يايا ِّ َ بَق ي ٍ
اير»
ِ يوذ ْ
ِّ
يار بيص ِ
يادر يُا ي ي ا ُ إنِاه بعبيا ُْ يخب ِ

(شوری )27 ،به معنای این نیست که ما هم باید مردم را فقیر نگه داریم (درایـن بـاره ،ر.ک:
ترخان و یوسفیان ،1398 ،ص.)168-141
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نتیجهگیری
نوشتار حاضر که با استمداد از سنن الهی تالش کرده است به این پرسش پاسخ گویـد
که در بالهای عمومی و از جمله بیماری کرونا امام زمان(ع) چـه نقشـی دارد؟ بـه دسـتاورد
زیر منتج شده است:
 .1عالم بر اساس سنتهای الهی اداره میشود ،حتی حیات و زندگی امـام زمـان(عج)
نیز از شمول آن استثناء نشده است.
 . 2امامان(ع) نه تنها در سلسله علل غایی بلکـه در سلسـله علـل فـاعلی ایـن عـالم قـرار
دارند .ازاینرو برپایى نظام آفرینش و اعطاى فیض بـه مـا سِـوَى اللهـه و هـدایت و تربیـت و
خودسازى انسانها ،و ...فرع بر وجود امام زندهاى است که از وجود او ما سِـوَى اللهـه فـیض
ببرند.
 .3برای دفع یا رفع بال حالتهای گوناگونی متصور است:
الل .دفع یا رفع سبب مادی با سبب مادی :بیگمان بهرهگیری از اسـبا مـادی بـرای
دفع یا رفع بالهایی مانند بیماری ،به عنوان پناهگاههایی مشترک بین خداپرسـتان و مـادیون،
مورد تیکید و توصیه دین است و ازاینجهت نباید امام را جایگزین این اسبا مادی کرد و
هیچ نقشی را برای این اسبا قائل نشد.
 .دفع یا رفع سبب معنوی با سبب مادی :اگر بالیی نتیجه گناهان بشـر باشـد ،گـاهی
میتوان با اسبا مادی از وقوع آن پیش گیری کرد یا با این اسبا آن را برطرف کرد ،امـا
هم موقت خواهد بود و هم همهجانبه نخواهد بود؛ یعنی فاقد دوام اسـت و همـه ابعـاد بـال را
شامل نخواهد شد.
گاهی هم امکان دفع یا رفع بال وجود ندارد .در هر دو مورد بهترین عامل بهـرهگیـری
از اسبا معنوی مانند دعا و تررع و جبران گناهان در کنار استفاده از اسبا مـادی اسـت.
لذا در این گونه موارد نیز دم امام زمان(عج) اوال و بالذات این نیست که بـالی عمـومی را
بدون استفاده انسانها از عوامل گفته شده ،دفع یا رفع کند.
ج .دفع یا رفع سبب مادی یا معنوی با اسبا معنوی :در این حالت دو صـورت تصـور
دارد :اول اینکه دعا و توسل به امام عصر(عج) میتواند عامـل دفـع یـا رفـع بـال باشـد .دوم
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اینکه نفس قدسی امام بدون اینکه انسانها بدو توسل جویند عامل دفع و رفع بال باشد .در
هر دو صورت ،تیثیر این دو بر اساس دوگونه سنت مشروش و سنت مطلق میباشد.
د .اگر جریان نزول بال بر اساس سنت مشروش ابتال باشد ،شرش دفع یا رفع آن از سوی
امام بر اساس سنت مشروش دیگری است؛ یعنی لطل ویژه امام شامل جوامعی میشـود کـه
از ایمان و تقوا برخوردار باشند و از او بخواهند و دعا کننـد و ترـرع را پیشـه خـود سـازند.
عالوه بر این که مصلحت ،باید دفع و رفع بال را اقترا کند .بله در مواردی که جریـان نـزول
بال بر اساس سنت مطلق باشد که هدف از آن امتحان و رشد انسانها است ،در ایـنصـورت
مصلحت مالک نزول یا دفع یا رفع بال میباشد.
هـ .با توجه به حرکت تکامی جوامع و تاریخ ،و تحقق قطعی جامعه مهـدوی ،یکـی از
مصالح کالن نزول بـال مـیتوانـد بسترسـازی بـرای تحقـق چنـین جامعـهای باشـد کـه امـام
زمان(عج) بیش از ما به تحقق آن جامعه مشتاق است.
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فهرست منابع
قرن
َّ .1برَّهيا ا ْياا ن  ،الُحْاايآ ،ق َُّااد رل ا فلْااف ْر فلْاافه َّسااالُ ُ ،لسْااه ُط ذع ا
تحقيق

و

فرهاگ  ،چ ،2تَرَّ 1365 :ش.

َّ .2بآَُّيرُ ،ب رکبآُحاد؛ َّذاَ ياة فا

رياب َّذحاديا و َّالُار؛ ُلسْاه َّساا ُيلي  ،چ ،4قام:

.1364
َّ .3بآب ب يهُ ،حادبآُل ؛ ُ َُّ َّْلُا َ و ُق ُ َّْلُا َ؛ َّْر َّذ ريف َّذرضاي ذلا ار ،چ ،2قام:
1406ق.
َّ .4بآب ب يهُ ،حادبآُل ؛ ُلل َّذ رَّئع؛ َّْورى ،چ ،1قم 1385 :ش.
َّ .5بآب ب يهُ ،حادبآُل ؛ را َ َّذديآ و تا م َّذاعاة؛ ُحق ُ/صح ُ :ل َّربر ف رىَّ ،ساالُيه،
چ ،2تَرَّ 1395 :ق.
َّ .6بآب ب يهُ ،حادبآُل ؛ ُآ اليحضرُ َّذفقيه؛ ْفتر َّنت رَّ َّسالُ  ،قم1413 :ق.
َّ .7بآف رسَّ ،اادبآف رس؛ ُعجم ُق ييس َّذلغه؛ تحقي ُبدَّذْالم ُحاد ه رو ؛ ُكتب َّالُاالم
َّالسالُي ،چ ،1قم1404 :ق.
َّ .8بآُ َدىُ ،حادبآجعفر؛ َّذا َّر َّذكبير؛ ْفتر َّنت رَّ َّسالُ  ،چ ،1قم1419 :ق.
َّ .9بآُاظ رُ ،حادبآُكرم؛ ذْ َّذعرُ؛ َّْرَّاي ُ َّذترَّث َّذعرب  ،چ ،3بيرو 1408 :ق.
 .10نُل  ،سيدايدر؛ ج ُع َّْلسرَّر و ُابع َّالن َّر؛ تصحي ه نری رربآ و ُثا َّساا ُيل يحيا ؛
َّنت رَّ ُلا و فرهاگ  ،چ ،1تَرَّ .1368 :
َّ .11يج ُ -يرسيدشريف؛ شرح َّذا َّقف؛ تصحي بدر َّذديآ نعْ ن َّ ،ذ اريف َّذرضاي ،چ ،1قام:
1325ق.
 .12ترخ  ،ق سم و اْيآ ي سفي ؛ تحليل َّنتق ْی ساد ت سعه پ يدَّر ب نگ ه به سااته ی َّذَا ؛
شيعهشا خت ،شا رُ ،1398 ،2ص .168-141
 .13ترخ  ،ق سم؛ «تئُل ْر ق َّنيآ فرَُّ ْی پي رفت بر َّس س سااته ی َّجتاا ُ َّذَا ْ ،ورُ ،5
ش ،1397 ،1ص.152-125
 .14ترخ  ،ق سم؛ رَّبطه ت ايد و واليات ببا ت رياد بار ااديا سلْاله َّذانهب)؛ قبْا
 ،1390ص.62-33

 ،ش62؛
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 .15ترخ  ،ق سم؛ نقش و تئُير ُلل و ُ َُّال فرَُّا ْی ْر باليا ی عبيعا ؛ قبْا

 ،ش96؛ ،1399

ص.65-35
 .16ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل؛ تحرير تاَيد َّذق َُّدَّ ،ذ هرَُّ ،تَرَّ .1372 :
 .17ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل؛ تْايم؛ ج15؛ ن ر ُرر َّسرَُّ ،قم.1387 :
 .18ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل؛ تْايم؛ ج16؛ ن ر ُرر َّسرَُّ ،قم.1388 :
 .19ار ُ ُل ُ ،حادبآاْآ؛ وس ئل َّذ يعة؛ ُلسْه نََّذبيت إلاي ُ َّذترَّث ،چ ،1قم1409 :ق.
 .20اْيا تَرَّن  ،سيدُحاداْيآ؛ َُّ م شا س ؛ اكات ،تَرَّ 1408 :ق.
 .21رَّوندى ،قطبَّذديآ؛ َّذدُ َّ /سل ة َّذح يآ؛ ْذيل ُ  ،قم.1385 :
 .22رب ن گلپ يگ ن ُ ،ل ؛ نقش ي َُّ م ْر نظ م نفارياش؛ َّنتظا ر ُ ُا ْ،ش1388 ،31بَّذاف)،
ص.24-9
 .23رب ن گلپ يگ ن ُ ،ل ؛ نقش ف ُل َُّ م ْر نظا م نفارياش؛ َّنتظا ر ُ ُا ْ ،ش1388 ،29بُ)،
ص.30-7
 .24صدر ،سيدُحادب قر؛ َّذادرسة َّذقرننية؛ ُرر َّالبح ث و َّذدرَّس

َّذتَصصيه ذل َيد َّذصدر،

چ ،3قم 1398 :ق.
 .25صدرَّذاتئذَيآُ ،حادبآَّبرَّهيم؛ َّذحكاة َّذاتع ذياة فا َّالساف ر َّذعقلياة َّالربعاة؛ تعليقاه ُالُاه
عب عب ي َّْ ،ر إاي ُ َّذترَّث َّذعرب  ،چ ،3بيرو 1981 :م
 .26عب عب ي  ،سيدُحاداْيآ؛ شيعه ْر َّسالم بعبع قاديم)؛ ْفتار َّنت ا رَّ َّساالُ  ،چ ،13قام:
1378ش.
 .27عب عب ي  ،سيدُحاداْيآ؛ َّذايا َّ فاي تفْاير َّذقارن ؛ ُلسْاة َّْلُلااي ذلاطب ُا

 ،چ،2

بيرو 1390 :ق.
 .28عبرس  ،اْآبآفضل؛ ُك رم َّْلخالق؛ َّذ ريف َّذرض  ،چ ،4قم1412 :ق.
 .29عبرس ُ ،ل بآاْآ؛ ُ ك ة َّْلن َّر في رر َّْلخب ر؛ َّذاكتبة َّذحيدرية؛ چ ،2نجف1385 :ق.
 .30ع س ُ ،حادبآاْآ؛ ُصب ح َّذاتَجد و سالح َّذاتعبد؛ ُلسْة فقه َّذ يعة ،بيرو 1411 :ق.
 .31فيضر ش ن ُ ،حادُحْآ؛ َّذ َّف ؛ رت بَ نه َُّ مَُيرَّذالُايآبع)؛ چَّ ،1صفَ  1406 :ق.
 .32في ُ َّ ،اادبآُحاد؛ َّذاصب ح َّذااير؛ ُلسْه َّْرَّذَجرُ ،چ ،2قم1414 :ق.
 .33رليا ُ ،حادبآيعق ُ؛ َّذك فيبطَّ -إلسالُية)؛ َّْر َّذكتب َّإلسالُية ،چ ،4تَرَّ 1407 :ق.
 .34گرَُّ ُ ،حادُل ؛ ْر ب رة اديا ذ ال ف عاه؛ َّْرَّذفكر ،چ ،2قم.1384 :
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 ُ .35زندرَّن ُ ،حادص ذ ؛ شرح َّذك فيَّْ-لص َ و َّذروضة؛ ُحق ُ/صح َّ :ب َّذحْاآ شاعرَّن ،
َّذاكتبة َّإلسالُية ،چ ،1تَرَّ 1382 :ق
ُ .36جلْ ُ ،حادب قر؛ بح ر َّْلن َّر بط-بيرو )؛ َّْر إاي ُ َّذترَّث َّذعربي ،چ ،2بيرو 1403 :ق.
ُ .37جلْ ُ ،حاادب قر؛ زَّْ َّذاعا ُْ-فتا ح َّذجاا ؛ ُ سْاة َّْلُلااي ذلاطب ُا

 ،چ ،1بيارو :

1423ق.
ُ .38صب حي ْیُ ،حادتق ؛ ج ُعه و ت ريخ َّز ْيدگ ُ قرن رريم؛ شررت چ پ و ن ر بيآَّذالل،
چ ،7تَرَّ .1391 :
ُ .39طَریُ ،رتض ؛ ُجا ُه نُ ر شَيد ُطَری؛ ج1؛ َّنت رَّ صدرَّ ،چ ،12تَرَّ 1384 :ه ش.
ُ .40طَریُ ،رتض ؛ ُجا ُه نُ ر شَيد ُطَری؛ ج15؛ َّنت رَّ صدرَّ ،چ ،7تَرَّ 1384 :ه ش.
ُ .41طَریُ ،رتض ؛ ُجا ُه نُ ر شَيد ُطَری؛ ج2؛ َّنت رَّ صدرَّ ،چ ،7تَرَّ  1384 :ه ش.
ُ .42طَریُ ،رتض ؛ ُجا ُه نُ ر شَيد ُطَری؛ ج3؛ َّنت رَّ صدرَّ ،چ ،7تَرَّ  1384 :ه ش.
ُ .43طَریُ ،رتض ؛ ُجا ُه نُ ر شَيد ُطَری؛ ج4؛ َّنت رَّ صدرَّ ،چ ،16تَرَّ 1395 :ه ش.
ُ .44فيدُ ،حادبآُحاد؛ رت ُ َّذا َّرُ -ا سك َّذا َّر؛ راگرُ جَ ن ه َّرُ شيخ ُفياد ،چ ،1قام:
 1413ق.
 ُ .45س ی َّصفَ ن ُ ،حادتق ُ ،كي َ َّذاك رم ف ف َّئد َّذدُ ُ ذلق ئمبُج)؛ ر ُكا ر ،چ ،1قام:
.1383
 ُ .46س ی خايا  ،روح ه َََّّلل؛ نَُّْ َّذصل ةُ ،لسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ م خايا  ،تَرَّ .1378 :
47. Hume, David; An Enquiry Concerning Human Understanding, Edited
by Antony Flew, USA: Open Court, 1988
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بررسی تالزم رابطه امامت و خاتمیت در کالم امامیه
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1

چکیده

یکی از مباحث بنیادی در اعتقادات شـیعی رابطـه امامـت و خاتمیـت اسـت؛ براسـاس
دیدگاه تشیع نه تنها بین امامت و خاتمیت ناسازگاری نیست بلکـه تـالزم نیـز وجـود دارد و
نهاد امامت در امتداد نهاد نبوت بوده و فلسفه خاتمیت جز با امامت تکمیل نمـی گـردد .امـا
برخی از دانشمندان اهل سنت و روشنفکران دینی این تالزم و ترابط را مورد نقـد قـرار داده
اند .ما در این پژوهش کوشیده ایم که به صورت مستند و علمی مهم تـرین شـبهات مطـرح
شده در خصوص شلون امام معصوم در کالم شیعه با اصل خاتمیت از جملـه؛ ارتبـاش امـام
با عالم غیب ،والیت تشریعی ،حجیت قول و مرجعیت دینی ائمه را بررسـی ،ارزیـابی و نقـد
نمائیم .مالک نبوت« ،اخذ مستقیم از خدا» و «حجهیت مسـتقل» اسـت؛ حـال آنکـه شـیعه ،از
یک سو امامانش را دارای حجهیت متتکی به نبی و بـه واسـطه او مـی دانـد و از سـوی دیگـر،
اخذ حقایق توسط امام را به طور غیرمستقیم و از مجرای میراث نبی معرتفی می کند .با تبیـین
ابهامات و پاسخ به آن ،روشـن مـی شـود کـه رهیافـت تشـیع در تفسـیر اصـل خاتمیـت کـه
مستظهر به قرآن ،سنت نبوی و عقل سلیم است ،تنها رهیـافتی اسـت کـه خاتمیـت را توجیـه
می کند و موجب تداوم فلسفه رسالت و والیت الهی می گردد.
واژگان کلیدی

کالم امامیه ،مبانی کالمی ،نبوت ،خاتمیت ،امامت ،شبهه شناسی.

 .1عرو هیلت علمی جامعة المصطفی العالمیه ،قم ،ایران.
Email: seayidmahdihosseini@gmail.com
تاریخ دریافت 1399/10/12 :پذیرش نهایی1399/12/19 :
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طرح مسأله
ْر ُا بع رالم َّسالُي وظ يف َّس سي رس َ خدَّ ُ ب ر َّسات َّزْ .1 :ري فات و
َّبالغ پي م َّذَي .2تبييآ و تفْير واي بُرجعيت ْياي) ب بي ُعص ُ نه و ت ضي نُ زُه ي
واي ني و ت ري َّهدَّف و ُق صد ن برَّي ُرْم و رفع هر گ نه َّختالف ْر فَام و ر اف
و تفْير ْيآ .3واليت و زُ ُدَّري ََُّت  .4تربيت نف س و رَّهاا ي ُرْم؛

ب ُا يت به َّياكه خ تايت ْيآ َّسالم و پ ي رس ذت اضر ُحادَّز ضروري
ٍ َ
اآ
ْيآ َّسالم َّست و ْر ني َُتلف قرن رريم هاچ نيه «« يُ ري ي ُ يح ِا ِ
اد يَبيا يَ يااد ُ ْ
َ
َ
َ
يآ يو ري ي هَََّّلل بَك ِّل شي ْي ٍُ يُلَيا »بَّا َُّ )40:و َّا ْياا
َر يج ذك ْم يو ذيك ْآ يرس يَ هَََّّلل يو يخ تي يم َّذاِب َيِّ ي
ترضا
ُت َّتر فريقيآ ُ ناد اديا ُا ذت ره پي ُبر خدَّ به ُل ُليه َّذْالم فرُ ْْ َُ« :
َ
َ
َ
اي بيعْادي»ب بَا ری ،صاحي بَا ری،
َ تيك ي ُاِّي باا ذة ه رو ي ُاآ ُ سا  ،إ ِال يَنِاه ال نيب ِ
 )153/5به َُّب رسيدُ َّست ،بدو ترْيد پس َّز َّرتحا َ پيا ُبر َّساالم  با رش وااي

َّذَي بر َّه ذ زُيآ پ ي پنيرفت و خ رشيد نب برَّي هاي ه روُ نا ْ و به بيا ُلاي
ُليهَّذْالم
َ
ك يُ ذ ْيم يياْقيطَ ْع ب َ يا ْ َ يي ْ َر يك َُ يآ َّذاهب ِ َة يو
ت يو َ ُِّي يي يرس يَ هَََّّلل ذيق َيد َّنْقيطي يع ب َ يا ْ ت َ ي
« :ب َ يئبَي يَن ْ ي
َ َ
َّذْ يا ُ» بنَج َّذبال ه :خطبه  226ب وف رس َ خدَّبص) رشاتهَّي برياد راه
َّْإلنْبي ُ يو يَ ْخبي َر ِ
ْر ُرگ ير َّو چا ن د؛ يعاي قطع شد ُْ
ا َ سلََّ َّيآ َّست ره تكليف بقياه شان

پي ُبرَّنه و خبره ي نسا ن »
و وظا يف پيا ُبر  چاه ُيشا ْ نيا

خدَّوند ُتع َ و پي ُبر َّسالم برَّي ُعطَ ل نا ند وظ يف ُنر ر تادبيري َّندي ايدُ ب ْنادي
خير بديآ ُعا ره ني ب رالت پي ُبر ْ يگر نيا زی باه تفْاير ُعصا ُ نه و تبيايآ نقاد
ن پنير َّز ْيآ نب ْ و ب ر خ ْ باه ْرجاه َّی رسايدُ َّسات راه ني زها ی ْياا خا ْ رَّ با
َّستف ُْ َّز قرن ُ ،قل و ي َّجتَ ْ بر عرف نا ياد
پ سخ به َّيآ س َّال َّز َّهايت زي ْی برخا رَّْر َّسات و باه خا ب ُا ت َّناد ري اه
َّختالف ه ی گْترُْ بيآ ُنَّهب َُتلف َّسالُ رَّ نا ي راد.
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پيشينهتَْقيق ت
َّز قر َّوَ ُيالْي تا را

ها َّرَّ َُّار ُلااي ْر خصا ص ُ ضا ع َُّ ُات ت ساِ

ُلا ي فريقيآ و ني پژوه گرَّ ُالقااد به َّيآ ُب اا ،به صا ر ُْاتقل و يا ْر ضااآ
ُب اا َّص َ َُّتق َّْ و ي ْر ضاآ تفْير ني

ُرتبِ ب َُّ ُات و خالفات تائذيف شادُ

َّستُ ،لذف ُعجم ُ رتب ُآ َّذرس َ و َّهل َّذبيت ُليَم َّذْالم تعدَّْ َُّ 13059ر ْربا رُ
َُّ م و َُّ ُت َّز شيعه رَّ فَرست ررُْ َّستبُبدَّذجب ر رف ُ ُ ،عجم ُ رتب ُآ َّذرسا َ و
َّهل َّذبيت123/5 /؛)69/10 /
نق ب رگ تَرَّني ب. ُ1388 1293ق) رت ُ شا س ب رگ شيعي ،فَرست ب ذغ بار 120
تک نگ رُ برس ذه ُْتقل وَُات)) َّْن ااادَّ ُْالا ْربا رُ َُّ ُات رَّ گا َّرش رارُْ
َّست.
به ُ َّزَّ تئذيف

شيعي ْر تبييآ اقيقات و اق نيات َُّ ُات َُ ،ذفا ننَا نيا ْر

ُق م رويه ن يْي و نقد نظريه َُّ ُت برنُدندُ.عروف تريآ رت ُه ي ُلا ي َّهل ساات ْر
ُبحا َُّ ُت شارح َّذا َّقاف ن شاته ُضاد َّذاديآ َّيجاي ،و رتا ُ شارح َّذاق صاد ن شاته
سعدَّذديآ تفت زَّني و رت ُ شرح َّذعق ئد َّذاْفيه ن شاته ساعدَّذديآ تفتا زَّني َّسات .يكاي َّز
ُعروف تريآ رويه ن يْي ه  ،رت ُ تحفه َُّاي ُ ريه َّست ره به زب ف رسي ن شاته شاد و
ُيرا ُد اْيآَّْ ،يرة َّذاع رف رم نظير خ ُْ ،بق

َّالن َّر رَّ ْر پ سخ به ن نفريد.

ْر ْورُ ُع صر ني رت ُ ه ی َّرزشاادی نگ رش شدُ َّسات راه َُاتاريآ نُا ر باه
شرح زير َّست :وا و نب

ُ َُّ ،ت و رهبری و خ تايت ،ت سِ َّست ْ ُطَری؛ نقش َّئااه

ْر َّاي ی ْيآ و ُع ذم َّذادرستيآ َُّر ُالُه سيد ُرتض ُْكری؛ وا و نب

ْر قارن ،

و واليت ْر قرن َُّرُالُه ج َّْی نُل َّ ،ذعقيادُ َّالساالُيه و خ تاياتَُّ ،ار ُالُاه جعفار
سبح ن ؛ نئيآ خ تم و َُّ ُت َُّر قادرَّْ قرَُّلكا ؛ َُّ ُات ْر بيااش َّساالُ و خالفات و
َُّ ُت ْر رالم َّسالُ َُّ ،ر َّست ْ ُل رب ن گلپ يگ ن .
هاچايآ ُق ال ُلا و پ ي ن ُه ه ي ت سِ ُحققيآ َّرجااد ن شته شادُ راه چااد
نا نه رَّ ذرار ُا راامُ :با ن و َّْذاه َُّ ُات و رَّبطاه ن با خا تا  ،ن شاته سايد َُادی
اْيا بنگ رندُ) رس ذه سط  4ا زُ ُلايه قام ،نْابت خ تايات و َُّ ُات ،ن شاته خا نم
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َُّظم َّذْ َّْ پيش بيآ ،پ ي ن ُه ر رشا س َّرشد َّْن گ ُ فرْوس ُ َد؛ فلْافه َُّ ُات
و ُْئذه خ تايت ،پ ي ن ُه ر رشا س َّرشد ن شته خ نم ُريم پ ر رضا قل َّْناش نُ ختاه
َّْن گ ُ ب قر َّذعل م و پ ي ن ُه َُّ ُت وخ تايت ،تع رِ ي س زگ ری ،ن شته اْآ رضا ي
َّْنش نُ خته َّْن گ ُ خا َّرزُ تَارَّ ؛ پ يا ن ُاه خ تايات َّز ْيادگ ُ قارن و ااديا
ن شته سيد َّب َّذحْآ رض یَّْ ،نش نُ ختاه ج ُعاه َّذاصاطف َّذع ذاياه ،پ يا ن ُاه ُْائذه
خ تايت و رَّبطه ن ب َُّ ُت ن شته ُحاد رضا پَلا َّن َّْناش َُّ ختاه ُ سْاه نُ زشا
پژوه

َُّ م خايا برُ) و ْهَ ُق ذه ُلا ره ْر َّيآ ُ ض ع نگ رش ي فتاه َّسات راه َّز

جاله ُق ذه نيت هَََّّلل جعفر سبح ن ب ُاا َّ خ تاياتَّ ،نقطا ع واا ت اريع ْر پ ساخ باه
سَارَّن ْرتر سروشُ .ق ذه ن ْرنگری -نقد ُق ذه خ تايت ْرتر ُبدَّذكريم سروش ن شاته
ق ْر ف ضل ْر ُحله قبْ

ُ .ق ذه خ تايت َّز ُاظر ُتفكرَّ ُع صر ،ن شته َُّظم پايش بايآ

و ُب س ج َّرشكي وُق ذه نقد نظريه ن س زگ ری خ تايت نب ب واليت َُّا م ،ن شاته ساعيد
ُقدس و ..
 َُّ ننچه َّيآ تحقي رَّ َّز س ير ُ َّرْ ُتا ي ُا رااد ،تاررا نگ رنادُ بار تاالزم
رَّبطه َُّ ُت و خ تايت ْر رالم َُّ ُيه و بررس و نقد َُام تاريآ شابَ

َُّتقا ْی ُارتبِ

َّست.
ْ ر عليعه بحا به ذرر چاد رهي فت َّز خ تايت بْادُ ُ رايم و ْر ََُّّْه باه بيا
رهي فت ت يع َّز خ تايت و ْف ع َّز ن ُ پرَّْزيم .ت
رهي فتته َتمختلفتدرب رهتخ َميت ت
َّيآ رهي فت ه رَّ ُيت َّ به ْو ْسته رلي تقْيم ررْ :
َّذف .رهي فت ره ُعتقد َّست ب ختم نب

 ،ني ز ب ر به واي و شريعت خ تم ني ُاتفي

شدُ َّست.
ُ .رهي فتي ره ُعتقد َّست ب ختم نب
َّست و تاَ َّز تجديد نب
 .1خ تايت نب
بُقيدُ شيعه َُّ ُيه)

 ،ب ر هاچا به شريعت و ْيآ خ تم ني زُااد

ُْتغاي شدُ َّست .زير ش خه ه ی َّيآ رهي فت ُب رتاد َّز:

؛ َّنقط ع واي و ن ز ْورُ َُّ ُات ُعصا م باه ُاا َّ اجات َّذَاي
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شيعه ُعتقد َّست خ تايتَّ ،ز ُق ئد قطعي ُا م ُْلا ن و ُْتاد به قرن و روَّيا
َّست و ب پ ي ُئُ ريت اضار ُحااد ْ ياآ َّساالم باه راا َ رسايدُ و س يرشان
پي ُبر به َّستثا ي ْري فت وااي ،ت ساِ َُّ ُا ُعصا م ُلايَم َّذْاالم تادَّوم خ َّهاد
َّْشت.
 .2خ تايت بعثت و پ ي ْورُ اجت َّذَي ُعص م بُقيدُ َّهل سات)
اضر ُحاد هام ُقيدَُّناد؛ وذاي ُعتقدناد فارْ يا

َّهل سات ب ت يع ْر ختم نب
َّفرَّْي برَّي َُّ َ
ُت بعد َّز وی تعييآ ن دَُّند و ق ئل به ُصاات و ْر نتيجاه اجيات فعال و
ق َ خلف نيْتاد.
 .3تجربه تفْير ن شدُ
ُدُ َّي َّز ن يْادگ ُْلا ي ْگر َّندي

بر َّيآ ب ورند ره وااي َّذَاي يا هاا

قرن رريم بدو تفْير ْر ُي ُ وجا ْ َّْرْ و گ يا ُا َُّاروز ْر ُحضار پيا ُبر َّساالم
هْتيم و ُْتقيا َّز َّي

ني

َّذَي رَّ ْري فت ُيرايم.بساروش ،فرباه تار َّز َّيادئ ذ ی:

)77
َر بطتوتََلزمت م متتب تخ َميت ت
برخي َّز َّْن اادَّ شيعه َّز جاله خ َّجه نصاير َّذاديآ ع سا بتجريدَّالُتق ْ )271،و
ُك رم شيرَّزیبپي م قرن  )38-37 /9 ،ب بررس َّْذه ضارور وجا ْ پيا ُبر َّساالم ،هاا
َّْذه رَّ برَّي َُّب

وج ْ َُّ م ُعص م و َّستارَّر خِ نب

َّ ،ق ُه ررُْ َّند.

ب ت جه به َّيآ ره خدَّوندي ره ن ع ب ر رَّ برَّي پيا ْ رَُّ را َ و ساع ْ نفريادُ
َّست؛ ها گ نه ره ب يد برَّي هدَّيت َّو پي ُبرَّني رَّ راه ُتكاي بار نياروي وااي و َّْرَّي
ُق م ُصات ب شاد ُبع ث راد ،الزم َّست بارَّي تادَّوم َّياآ رَُّ ،بعاد َّز رالات پيا ُبرَّ ،
ج ن يا ُعص ُي قرَّر ْهد ت ج ُعۀ َّنْ ني رَّ ْر رسيد به سر ُا َ ُقص ْ راک راد و
به يقيآ بدو ن َّ ،يآ هدف ن تا م خ َّهد ُ ند؛ زيرَّ:
َّوالُ :ق َ َّنْ ني به ْذيل ن رس ئي ه يي ره َّْرْ به تاَ يي برَّي ت َي) تا م ُ َُّل
و َّسب ُ پي رفت و را َ ،قطع ر في نيْت.
ُ ني  :نئيآ َّنبي بعد َّز رالت نن ُ ،اكآ َّست ْستَ ش َّن َّع تحريفا

قارَّر گيارْ.
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برَّي جل گيري َّز تحريف الزم َّست پ سدَّرَّني ُعصا م و َّذَاي ب شااد تا َّز ن پ سادَّري
رااد .هرچاد ره خدَّوند صي نت و اف ظت َّز قرن رَّ تضايآ ررُْ «َّن نحآ ن ذا َّذانرر و
َّن ذه ذح فظ » باجر .)9 ،و ذكآ َّيآ افظ ْيآ ب يد َّز عري ُلال و َّساب ُ ن ب شاد راه
َُم تريآ َّيآ َّسب ُ ها ن َُّ ُ ُعص م هْتاد.
ُ ذث  :ت كيل اك ُت َّذَي و برقرَّري ُدَ و قِْ و رسا نيد َّنْا باه َّهادَّفي راه
برَّي ن نفريدُ شدُ َّست ،ج َّز عري ُعص ُ ُاكآ نيْت؛ زيرَّ اك ُت ه ي َّنْ ني
با بر شَ ْ ت ريخ هاي ه ْر ُْير ُا فع ُ ْي َّفرَّْ ي گروُ ه ي خ صي سير ررُْ و تاا م
تالش ه ي ننَ ْر هايآ رَّست ب ُْ َّست.
رَّبع ََُّّْ :ه و َّستارَّر ْست رَّ ْيآ ْر ج َُّع ني ز به وجا ْ َُّ ُا خبيار و نگا ُ باه
و ْق ي ْيآ َّْرْ ،ت ْر هيچ ذحظه َّي ر چک تريآ نقطه َّبَ ُي برَّي رْاي

تا م ج ئي
ب قي نا ند.

َّز ن چه گفتيم به خ بي ضرور و فلْفه وج ْ َُّ ُ ُعص م ُعل م ُيگارْْ و باه
خ بي روشآ ُيش ْ ره َّگر ُ به خ تايت نب

َُّتق ْ َّْريم بدو ترْياد ب ياد باه َُّ ُات

ُعص ُيآ ُليَم َّذْالم به ُا َّ ََُّّْه و تضاايآ خاِ رسا ذت نگا ُ راايم و ننارَّ ضاروري
ب ا ريم.
شبه تتمرَبطتب تر بطهتخ َميتتوت م متتوت رزي بیتوتردترُه ت
ْر َّيآ تحقي چَ ر شبَه َّصل پيرَُّ

رَّبطاه خ تايات و َُّ ُات رَّ عارح و بررسا

خ َّهيم ررْ:
شبههت ول:تُ س زگ رَتوجنبت ط عتت زت م م نتوتحجيتترُ نتب تخ َميت ت

َّز نگ ُ برخي َّز َّْن اادَّ َّهل سات و ني برخا باه َّصاطالح ْگار َّندي ا شايعه،
ُبا ی ُقيدُ َُّ ُت ن ْ شيعي -ره َُّ ُ َ خ ْ رَّ اجت َّذَ و ُفترِ َّذط ُه ُ َّْنااد-
نفي راادُ َّصل خ تايت َّسات .اجات َّْنْاتآ َُّ ُا باه َّياآ ُعا سات راه ْسات رَّ و
سَا ن َّي

ها ناد رس َ خدَّ َّز تْديد َّذَي برخ رَّْر َّست و باي ننكاه الزم ب شاد َّز

ْذيل و اكات رالُ
تدَّوم شن

پرسيدُ ش ْ الزم َّالتب ع و اجت َّذَي هْتادَّ .يآ با ور باه ُا ذاه

پي ُبری ْر فرْ َُّ م َّست و به ُب ر ْيگر شَصيت و ج يگ ُ اق ق رسا َ
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خدَّ بص) هاچا ب ق َّست و تاَ شَصيت اقيق َّو ب وف تش پ ي پنيرفته َّست.
ُبدَّذكريم سروش ْر رت ُ بِْ تجريه نب ی ُ ن يْد:
« ُفَ م واليت ت ريع ره گ هر نب

اق ق َّست ،چايآ چي ی َّست ،پيا ُبر وذا

َ
ساَآ خا ْ با ْ و َّذحا  ،تجرباه
خدَّوند َّست ،و وذ ب ْ يعا خ ْ ،اجات فرُا و
شَص خ ْ رَّ برَّی ْيگرَّ تكليف نور َّْنْتآ و به َّيآ عري ْر ج و ُا َ و ُقيادُ و
ْني و سع ْ ُرْم تصرف ررْ تجربه بْي ر گرَّن َّست و ْذيری بْي ر ُ خ َّهادَّ .ياآ
گ هر پي ُبری َّست و پي ُبری به َّيآ ُعا ختم شدُ َّست ....پس َّز پي ُبرَّ ،اْ س و تجرباه
و قط َع هيچكس برَّی ْيگری َّز نظر ْيا تكليف نور و َّذ َّم نور نيْت .هاررس بَ َّهاد
نْبت به ْيگری اكا ْيا ص ْر راد ،ب يد خ ْ رَّ به ْذيل ُقلا يا قا ن ن رلا  ،يا
قرياه َّی ُيا و َُّث َ ن ُْتاد و ُ جه راد ...هيچ رالم و ُتآ ْيا رَّ هم نا ت َّ چا
تفْير ررْ ره ا واليت بديآ ُعا رَّ به رْ بدهدَّ ،يآ ُيآ تاا قض َّسات راه رسا َ
خ تم به رْ ي رْ ن اق ق رَّ ببَ د ره ن قض خ تايت ب شد  ...ب ُ واليت و نب

رَّ

بْته ُ َّْنيمَّ .ز َّيآ پس تا م نُْي ب يكديگر ُْ وی َّناد و برتاری نُْيا باه تقا ی و
تعقل َّست»بسروش ،بِْ تجربه نب ی.)138-133
رزي بیتوتُقد ت
لف.تعدمتَن فیتالزمت الط عهتبندنت م م نتب تخ َميت ت

َّوال :وَّجب َّالع ُه ب ْ َّئاه تالزُي ب نب

َ
اكم ُقال بار هاگا
ندَّرْ؛ چا نچه

اجت َّست وذ ُقل ،نب نيْت و ني فت َّی فقيَ بار ْيگارَّ اجات َّسات وذا هايچ
فقيَ نب نيْت؛
ُ ني  :ننچه ره ُ ية َُّتي ز پي ُبرَّ َّز ْيگرَّ َّست َّيآ َّست ره نن ص اب شريعت و
ْر ُ َّرْی پ يه گنَّر شريعت ب ُْ َّندْ .ر ا ذ ره هرگ َّيآ ويژگا ْر َُّ ُا نيْات و
هيچ يک َّز َّئاه چايآ َُّْ ي ندَّشته َّند؛
ُ ذث ْ :ر ني

قارن راريم و رلاا

شاَ) رسا َ خادَّ ْ اليلا بار وجا ُ

َّع ُت َّز َُّ م وج ْ َّْرْ ره به روشا َُّْ ی ف ق رَّ نقض ُ راد.
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ب.تتو جَت الط عهتبندنت م متمبتنيتبرتقررنت ست ت

خدَّوند ْر نيه «َّعيع هَََّّلل و َّعيع َّ َّذرس َ و َّوذ َّالُار ُااكم»ب نْا َُّ )59:ع ُات َّز

َّوذ َّالُر رَّ هاْ و ْر ترَّز َّع ُت َّز خا ْ و رسا َ خادَّ ُ ا َّْناد و الزُاه َّياآ
اكم بلادی شئ و ُا ذت َُّ م و ُصات وی ْر برَّبر گا ُ و خط ست.
به ُالوُ ،شيعه و سا ْر شا َ ن بر رهبار وَّجاد شارَّيِ ْياا َّتفا ق نظار َّْرناد:
«َّالُ ُه ه َّذَالفه َّذرس َ ف َّق ُه َّذديآ بحياا يجاب َّتب ُاه ُلا ر فاه َّالُاه»ب َّيجا ،
شرح ُ َّقف 345/8؛ نُدیَّ ،بك ر َّالفك ر ف َّص َ َّذديآ .)416/3به ب ور شيعه ُصادَّق
ب رز رهبر وَّجد شرَّيِ ْيا َّ ،ئاه َّعَ ر هْتاد َُّ َّهل تْاآ ن رَّ به هار اا رم و رهباری
تعااايم َُّْْ و چااه بْ ا بعض ا ن رَّ ش ا ُل ا ا رم ف س ا ني ا ُ َّْناااد .بتفت ا زَّن  ،شاارح
َّذاق صد )469/3چا نچه ن ويبم 676ق) ُ ذم و ُحدث ُعروف َّهل سات ُيگ يد:
«هاه َّهل سات َّز فقَ و ُحدُ و ُتكلا بر َّياآ ُقيدَُّناد راه خليفاه و اا رم باه
ْذيل فْ و ظلم و تعطيل َّاك م خدَّ ُ َ و خلاع نايشا ْ و خاروج و قيا م ُلياه َّو جا ي
نيْت»ب ر.ك :تفت زَّني ،شرح ُق صاد 233 /5و257؛ بغادَّْيَّ ،صا ََّذديآ278؛ ُا ورْي،
َّالاك مَّذْاالط نيه19 ،؛ َّشااعريُ ،ق ال َّالسااالُييآ295 ،؛ عح ا ويَّ ،ذعقيدةَّذطح ويااة؛
ُالُه َُّيايَّ ،ذغدير.).136/8 ،
پس «ُفترِ َّذط ُه» نه به شيعه َّختص ص َّْرْ و ناه با َّصال خ تايات تعا رِ پيادَّ
ُ راد .چرَّره -ها نط ر ره ذرار شاد -خ تايات تاَا ْر قلاارو نبا

و نا وَ واا و

شريعت جديد ُعا و ُفَ م پيدَّ ُ راد و ن ب ظَ ر َّنْ ه ی ُعص مُ ،فتارِ َّذط ُاه
و اجت َّذَ ُغ يرتي ندَّرْ.
ج.تو جَت الط عهتبندنت م متمبتنيتبرتحُمتوت بَلغتپي مبرتت ست ت

« شَ) پي ُبر خ تم ْر تع بيری بْي ر روشآ َّز وج ْ ويژگ «وَّجب َّالع ُه با ْ »
ْرب رة َُّ ُ شيعه خبر َُّْْ َّست:
.1نن رَّ َُدَ و هات ی قرن ُعرف ُ راد و ُ فرُ يدَّ« :ن تا رک فايكم َّذثقلايآ
رت ُ هَََّّلل وُترت » .بدو ترْياد ُتار ُ نااد خا ْ رتا ُ بار ُارْم اجات و َّز ُصاات
برخ رَّْر َّست.
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. 2پي ُبر به ُرْم ْست ر ُ ْهد ره پيروی َّز ُتر ُ ية هدَّيت و سارپيچ َّز گفتاه
ه ی نن ُ ية گارَّه َّست چا نچه ُ فرُ يد َّ ُ« :تاْكتم بَا ذآ تضل َّ َّبدَّ ».بُْلم،
صحي  /4 ،اديا  )2408ب ز ْرب رة َُّيرُلُا ُ فرُ يادَّ« :نا ُديااة َّذعلام وُلا ب بَا »
بُجلْ  ،بح ر َّالن َّر)200/40،
ني نگ ه َُّ ُ به ُْ ئل ُقيدت و ُلا يک نگ ه ُ ْی با ُْ ُ نااد شا گرْی
ره ْر رالس َّز نُ زگ ر و َّست ْ خ ْ تعليم ُ بياد ي َّيآ نُ زُ ه باه صا ر

يرُا ْی

ب ُْ هاچا ره ُص اب اضر ُ س بع) َّْری چايآ ُقا ُ با ْ «و ُلااا ُ ُاآ ذادن
ُلا »ب رَف)65:
َّگر وَّقع َُّ ُ ُعص م ُ ناد َّنْ ه ی ُ ْی ب ْند َّيآ هاه تئريد بر پيروی َّز ننا
چه ُعا َّْشت با برَّيآ نب يد تاَ به بَ نة افظ خ تايت ْيگر نُ زُ ها رَّ ن ْيادُ بگياريم» .
بسبح ن  ،جعفر« ،خ تايتَّ ،نقط ع وا ت اريع »ُ :عا رف  ،1384شاا رُ  )31باه ُاالوُ،
روَّي

بْي ری ْر ُا بع شيعه و سا ْر َّيآ ُضا

نُدُ َّست راهُ« :لا ُحا ر و ُعيا ر

ا َّست» بَّبآ َّب َّذحديد ،شارح نَاج َّذبال اه 297/2 ،و َّباآ قالنْا  ،تا ريخ ُْ ا / 3 ،
118؛ «ُل َُّ م و وذا شا سات» باا رم اْاك ن  ،شا َّهد َّذتا يالُ« )225 ،لا اجات
خدَّستبها ُ« )76/1،ل وسيله نج

و هدَّيت َّست»ب صف ر قا  ،بص ئر َّذدرج

فاي

فض ئل نَ ُحاد صل هَََّّلل ُليَم 31 /1 ،و َّبآ َّب َّذحديد ،شرح نَج َّذبال ه)168 /9
ب ُا يت به ُحت َّي صري و شف ف َّيآ روَّي نبا ي الزم َّسات باه اكام و َُّتبا ر
اجيت رلا

و ْست رَّ رس َ خدَّ به اجيت و َُّتب ر َُّ م ُل بع) ب ور رايم.

ذنَّ نه تاَ الزم َّالع ُه ب ْ َُّ م ُا ف َّصل خ تايت نيْت؛ بلكه ْر َُّتادَّْ اجيات
و َُّتب ر نب

و رس ذت َّست.

شبههتدوم:تَن فيتروحتب طنیتوت رَب طتب تع لمتغيَتب تخ َميت ت

يك َّز شبَ ت ره بر ُقيدُ َُّ ُت شيعي ُطرح ُ ش ْ َّيآ َّست ره َّرتب ط َُّ ُا
ُعص م ب ُ ذم يب ن قض خ تايت َّست.
ش ُ وذ هَََّّلل ْهل ی هادی ب َُّْ ی رؤيت پي ُبرْر ُ ذم روي ! ْر َّياآ با رُ ُ گ ياد:
« ْر ُ ذم روي َّز روح پي ُبر ْرب رُ ُانهب ت ايع سالََّ رارْم و اضار فرُا ُْ :انهب

 /60فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

ب عل َّست و بطال ُنهب َّي

َّي

َّز ذفظ َُّ م ُعل م ُ ش ْ .چ

ْست َّْْْ ،ر ذفظ َُّ م تئُل ررْم ُعل م شد ره َُّ م به َّصطالح َّي

َّز ن ا ذت َّف قت
ُ ،عص مُ ،فتارِ

َّذط ُهُ ،اص ُ ذلَل َّست و وا ب عا ْر ا َُّ م تج ي ُ نا يااد ،پاس ْر اقيقات
ختم نب

رَّ ُاكرند ،گ ي زب نا ن اضار رَّ خا تم َّالنبيا ُ ُ گفتاه ب شااد…ننا رَّ

ُعص م و ُفترِ َّذط ُه و َّْرَّی روح با عا ُ َّْنااد و َّياآ با پيا ُبری تفا و چاادَّن
ندَّرْ»ب ْهل یَّ ،ذتفَيا

َّالهيه /2 ،ص) 294و .))301

رزي بیتوتُقد ت
َّوال :صرف َّرتب ط ب فرشتگ  ،و ي ات نا وَ واا بار َّنْا ها َّز ويژگا ها ی
َّختص ص َّنبي نيْت و ْذيل َّصل َّيآ ُدُ ني

قرن راريم َّسات راه ْر چااد ُا رْ

َّرتباا ط يباا باا ُاا ْر ُ س بقصاا) 7:و عااه ، )38 :و َُّطاا ی اكااات خاا ص بااه
ذقا بذقا  ،)12:فروْ نُد فرشتگ براضر ُريم ُنرَّبنَ ُاارَّ  )47-46 -45 :و
ني َُّط ی ُلم ذدن به برخ ص ذح ُ نااد اضار خضاربرَف )65 :و ..هاگا ْذيال
وق ع چايآ َّرتب ع َّست بدو َّياكه رْ َُّْ راد َّيآ رَّبطه ْذيل بر نب

ننَ ست .پس

چرَّ ْر خص ص َّرتب ط َُّ ُ ب ُ ذم يب ترْيد ُ شا ْ  .ج ذاب َّسات راه بَا ری ْر
رت ُ صحي خ ْ ْر فض يل ُار بآ خط ُ چايآ ُطلب رَّ َّز رس َ خدَّ بص) نقل ررُْ
1

َّست بصحي بَ ری)225 /9 ،

ُ ني َّ :رتب ط َّز عري وا تاَ ُ َصه پي ُبرَّ نيْت ،بلكه شرط نب
ره ْري فت راادُ وا َُّْ ی نبا

نن َّسات

و نورْ شاريعت جدياد و يا اادَّقل َُّْا ي تبلياغ

شريعت پي يآ رَّ ررُْ ب شد .وذ ْر ُ رْ َُّ ُ ُعص م ُليَم َّذْالم هرگ چايآ َُّْا ي
ن دُ و هيچيک َّز ْوستدَّرَّ و پيروَّن

ني چايآ َُّْ ي ندَّرند.

ُ ذث  :شَ) رس َ خدَّ صل هَََّّلل ُليه و نذاه ْر روَّيا

َُتلاف ،خا ْ و َّهال بيات

گرَُّيش رَّ به ُا َّ «َُتلف َّذاالئكه» ست ُْ َّسات راه ن ا نه َُّتيا ز خا ص َّياآ خ نادَّ

« .1قطعا در میان بنى اسرائیل که پیش از شما زندگى می کردند ،مردانى بودند که با آنها سخن گفته میشد
بدون آنکه پیامبر باشند ،پس اگر در میان امتم کسى از آنان وجود داشته باشد ،او عمر بن خطا است».
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ُكرم ن ْ پرورْگ ر ُتع َ َّستبسي ع  ،تفْير ْرَّذااث ر /5 ،ص)199
به ُالوُ ،پي ُبر َّسالم بص) ْر جري َّوذيآ ْري فت وا ْر پ سخ به سلََّ ُل راه
پرسيد :ي رس َ هَََّّلل ن ذه َّی ره بلاد شد صدَّی چه رْ ب ْ فرُ ْ صدَّی ن ذه شايط با ْ
ره َّز ُب ْتش ن َُّيد شد سپس اضر فرُ ْ :ها ن ت هر ننچه ُآ ُ شا م ُ شاا ی و
هر ننچه ُ بيام ت ني ُ بيا ب َّيآ تف و ره ت پي ُبر نيْت و ذكاآ تا وزيار هْات و
ها َّرُ بر خير ،خ َّه ب ْ.ب نَج َّذبال ه صبح ص ذ  301 ،و َّبآ َّب َّذحدياد ،شارح نَاج
َّذبال ه 197/13
رَّبع َّ :فرَّْی هاچ

ش ُ وذ ْهل ی خ ْش نقيض َُّْ ي ا رَّ با ور َّْرناد بطا ر

ُث َ ْهل ی ها نط ری ره نقل ررْيم ،بر پ يه نقل ياک رؤيا ي ُادُ شادُ پيا ُبر خادَّ
بص) رَّ ْر ُ ذم رؤي ْيدُ و ب ن اضر سَآ گفته َّست و پ سخ شايدُ َّست ره ُقيدُ
شيعه ْر ُ رْ َُّ ُت ب عل َّست! ا َ َّز وی ُ پرسيم ره چط ر َّرتب ط جا بعا ذ با ُا ذم
يب َّز عري رؤي ص ْق و صحي َّست وذا ْيگارَّ ناا ت َّنااد چاايآ َّرتبا ع َّْشاته
ب شاد پس ي رؤي ی َّو ر ذُ َّست راه نتيجاه َّش بطاال ُْاتاد وی ْر خصا ص ُقيادُ
شيعه َّست و ي رؤي ی َّو ص ْق َّست ره ن نه صحت ُقيادُ شايعه ْر ُا رْ َّتبا ط َُّ ُا
ُعص م ب ُ ذم يب ُيب شد.
شبههتسنم:تَن فیتواليتتَشريعیت م م نتب تخ َميت ت

َّياكه شيعي ُعتقدند شن

پي ُبر بص) به َّئاه بع) وَّگنَّر شدَُّ ،يآ َّشك َ رَّ َّيج ْ

ُ راد ره بپنيريم ت ريع َّاك م هاچا ََُّّْاه َّْرْ و َّياآ َّساتارَّر ت اريع ،با خ تايات
َّسالم ن س زگ ر َّست؛ زيرَّ يك َّز شن

پي ُبر َّسالم بص) ت اريع َّاكا م با ُْ و تفا يض

َّيآ َُّ ر به َّئاه بع) به َّيآ ُعا ست ره ْيآ ر ُل ن دُ ب ُْ؛ بلكاه نا ق) با ُْ و ْر اا َ
تكايل َّست.
ْر َّيآ خص ص ْرتر سروش ُ ن يْد:ت«چگ نه ُ شا ْ راه پاس َّز پيا ُبر خا تم
رْ ن ْر نياد و به َّتك ی وا و شَ ْ سَا ن بگ ياد ره ن ن َّز ننَ ْر قرن و سات
نب ی نب شد و ْر ُيآ ا َ تعليم و ت ريع و َّيج ُ و تحريا

ْر رتبة وا نبا ی با اياد

و ُصات و اجيت سَا پيا ُبر رَّ پيادَّ رااد و با ز هام ْر خ تايات خللا نيفتاد پاس
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خ تايت چه چي ی رَّ نف و ُاع ُا رااد و باه اكام خ تايات وجا ْ و وقا ع چاه َُّاری
ن ُاكآ ُ ش ْ و چا خ تايت رقيق راه هااه شان

نبا

رَّ بارَّی ْيگارَّ ُيْا ر و

ُاكآ ُ س زْ ،ب ْ و نب ْش چه تف وت َّْرْ ...شيعي ب عرح نظرياة يبات خ تايات رَّ
ْو قر و نيم به تئخير َّندَّخته َّند» بسروش ،بِْ تجربه نب ی)142،
رزي بیتوتُقد ت
َّبتدَّ ب يد بدَّنيم َُّتق ْ شيعه ْر ُ رْ واليت ت ريع پيا ُبر َّساالم بص) و َُّ ُا بع)
چيْت و ننگ ُ بررس رايم ني َّشك َ عرح شدُ وَّرْ َّست ي خير
 . 1شيعه ُعتقد َّست ره ُط ب ني صري قرن راريم ،اا ت اريع و ق ن نگانَّری
ََ
َ
يآ" «نَ ُاارَّ  »68 :و"
َُت) خدَّوند ُتع َ َّستَّ .يآ ني ُب رتاد َّز " :يو هَََّّلل يوذ هي َّذ ْا ْلُا ي
َ
َ
يآ" «ج ُيه  »19 :و " يو ُ ر ي ذَا ْلَُ ٍآ يو ال ُ ْلَُاي ٍة َإذَّ ق ييض هَََّّلل يو يرس ذه يَ ُْرَّ يَ ْ
يو هَََّّلل يوذ هي َّذ ْاتِق ي
ييك ي ذيَم َّذ ََْييرة َُ ْآ يَ ُْ َرهَ ْم يو يُ ْآ ييعْ َ
ََّّلل يو يرس ذيه فيق ْيد يض ِل يضالال ُبَيا " «َّا َُّ»36 :
) هَ ي
ي
ْ . 2سته ْيگری َّز ني قرن  ،واليت ت ريع رَّ ره ْر نيا قبال بارَّى خدَّوناد
ُ بت ُ ررْ ْر ننَ ها رَّ برَّى رس َ خدَّ ُ بت ُ راد و قيا م باه ت اريع و ُْا

باه

ْيآ و تربيت َُّت و اك ُت بيآ نن و قضا و ْر ننا رَّ َّز شالو و ُا صاب رسا ذت
وى ُ َّْند ُ ناد َّيآ ني ررياهَّ :ذاِبَاي يَوذا بَا ذ ْا ْلَُا َ َ
اآ يَنْف َْا ََ ْم" «َّاا َُّ »6 :و ْر
يآ ُ ْ
ه ْ
ي
هايآ ُعا ست نيه" َإن ِ يَن ْ ذ ْا َإذيي ي َ
َّك هَََّّلل" «نْا ُ :
ُ بَا ذ يْح ِّ ذَات ي ْحك يم بياي ْ يآ َّذاِا َس بَاا يَر ي
اك َّذ ْكتا ي
ي
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ يو َّذ ْحك يْااةي" «جاعاه :
 ».105و نيه" يرس ال ُاَْ ْم ييتْل َّ يُليي ْ ََ ْم ني ته يو ي ي رِّي ََ ْم يو ي يعلِّاَم َّذ ْكت ي
َ
َ
َ َ
َ
َ
َّذرسا يَ" «نْا ُ »59 :و" يو
 »2و ":ذتبييِّ يآ ذلا ِ س ُ ن ِّ يَ إذيي ْ ََ ْم" «نحل  »44 :و" يَعيع َّ هَ ي
ََّّلل يو يَعيع َّ ِ
اة َإذَّ ق ييضا هََّّلل و رسا ذه يَُارَّ يَ ْ يكا ي ذيَام َّذ ََْي َ
ُ ر ي ذَا ْلَُ ٍآ و ال ُ ْلَُاي ٍ
اآ يَ ُْا َرهَ ْم" «
ارة ُ ْ
َ ي ي
ي
ْ
ي
ي ي
َ
َ
اآ
َّااني ْره ْم يَ ْ ييف ْتاا يك يُ ْ
َّاك ْم بييْايَ ْم بَا يَن ْ ي يَ هَََّّلل يو ال تيتِب َ ْع يَ ْها يَُّه ْم يو ْ
َّا َُّ »36 :و" يو يَ ْ
بيعْ َ
ك" «ُ ئدُ .»49:
ض ُ يَن ْ ي يَ هَََّّلل َإذيي ْ ي
پس برگ ت واليت ن اضر بْ ى واليت ت ريع خدَّوناد ُا ذم َّسات ،باه َّياآ
ُعا ره چ

َّع ُت خدَّوند ْر َُّ ر ت ريع وَّجب َّست و َّع ُت رسا َ خادَّ  هام

َّع ُت خدَّست؛ پس رس َ خادَّ ُقادم و پي ا َّى ننا و ْر نتيجاه واليات َّو هام هاا
َ
ََّّلل يو يَعَيعا َّ
واليت خدَّوند خ َّهد ب ْ .را َّياكه بعض َّز ني گنشته ُ ناد نيه" يَعيع َّ هَ ي
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َّذرس يَ" و نيه" يو ُ ر ي ذَا ْلَُ ٍآ يو ال ُ ْلَُاي ٍة َإذَّ ق ييض هَََّّلل يو يرسا ذه "...و نيا ت ْيگار باه َّياآ
ِ
ُعا تصري ُ ررْند .بُ س ی ،ترجاه تفْير َّذاي َّ )15/6 ،
ُ ُ َُّ .3عص م ُليَم َّذْالم عب ْست رَّ پيا ُبر َّذَا َّز ج ناب خدَّوناد ُتعا َ
وظيفه هدَّيت و رَّهاا ي ُرْم و تبييآ َّاك م َّذَ و ت كيل اك ُت و ََّّْرُ ُْلايآ رَّ به
َُدُ َّْرند وذ ُعا ی َّيآ َُّر َُّط ی ا ت اريع باه ننا نيْات ها نط ريكاه ُعصا ُيآ
ُليَم َّذْالم ْر ُصر خ ْش َّيآ َّبَ م رَّ پ سخ گفته َّند:
 ْر اااديث رااه ُحاااد بااآ شااري َّز َُّ ا م صا ْق ُليااه َّذْااالم نقاال راارُْ َُّ ا مَ
َ
َ
آرَّئَايا يو يال
ََّّلل ف يير ي
ب يُ ي ِْتياي يو هَََّّلل يُ نيقا َ ب َ يئ ْه ي َّئايا يو يال نيعْ ياال ب َ ي
ِ يو يالييتياي يو يَ ْو يج ي
ُ فرُ يد ِ َّ :هَ ي
نيق َ َإ ِال يُ قي يَ يربهاي يُ ِ يو يجل» بَّشيخ ُفيد َُّ ،ذ )60
خدَّوند واليت ُ رَّ فريضه قرَّر َُّْْ و ُ ْ ُ رَّ وَّجب نا ُْ َّست ،باه خادَّ قْام
ُ ُط ب ه َّی نفس سَآ نا گ ييم و ُط ب نرَُّ شَص خ ْ ُاال ناا راايم؛ بلكاه
ها رَّ ُ گ ييم ره خدَّوند ُتع َ فرُ ُْ َّست .بَُّ ذ شيخ ُفيد ،ص )60
ياه ذ َ ي ٍ
اك فَ َ
اآ يرسا ََ
 هاچايآ َُّ م صا ْقبع) ُا فرُ ياد :يُ َْ ياا يَ يجبْت يايُ فيَا ي يُ ْ
ْ
َّ ه َ
َّللبص) ذ ْيْاي نيق َ ب َ يرَْيَاي َُ ْآ شي ْي ٍُ بص ئر َّذدرج  301/1 ،هرگ ُ ُاآ ْر ُ ضا ُ جا َُّ
َ
تا رَّ ُا ْهام ،ن راالم َّز رسا َ خادَّ بص) َّسات؛ ُا هرگا باه رَی خ ُْا سااَآ

نا گ ييم.
 َُّ م ب قر بع) ني خط ُ به ج بر فرُ ْ : :ي ج بر َن َ ذا راا نحادُكم برَياا وه َّناذيكا َ ُآ َّذَ ذكيآ وذكا َ نحكدُكم بئا ْيا نكا ه ُآ رس َ هَََّّلل راا يكاا هالالُ ذهابَم
وفضتَم ببص ئر َّذدرج
َ

َّ )299 /1 ،ی ج بر ُ چا نچه ُط ب رَی و ها َّی خ ُْا بارَّی

شا اديا نقل رايم؛ بدو ترْيد َّز هالک شدگ خ َّهيم ب ْ .ذكآ ُ بر َّس س گاجيااه
نُ ری ره َّز رس َ خدَّ بص) ن ُْ ست برَّی شا سَآ ُ گا ييم؛ چا نچاه ُارْم عاال و
نقرُ خ ْ رَّ ذخيرُ و نگَدَّری ُ رااد.
ُ .4تفكر ب رگ ت يع ُالُه عب عب ئ برُ) ُا گ ياد" :ننچاه سا َّوَّر َّسات ْر َّياآ
ُق م به ن ت جه ش َّْ ،يآ َّست ره ْاليل فرَّوَّنا بار َّراا َ ْياآ ،قبال َّز رالات پيا ُبر
بص) وج ْ َّْرْ .الزُه َّيآ َّرا َ ن َّست ره رت ُ و ساات شا ُل تاا م َّاكا م شارُ
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ُ ش ْ  ،...و َّز س ی ْيگر ْر ج ی خ ْ ُ بت گرْيدُ ره َُّا م بع) ،وظيفاهَّش فقاِ بيا
َّاك م َّست نه ت ريع ".بعب عب ي ،ا شيه َّذكف يه)97،
ُالُه عب عب ئ ْر ج َُّ َّيآ سلََّ فرض ره چرَّ به َُّ ُ نْابت ُ ارع با ْ َُّْْ
ُ ش ْ فرُ َّْ" :يآ فقِ به َّيآ َّندَّزُ ْالذات ُ رااد ننچاه َُّا م بع) نقال ُ رااد ،هاا
چي ی َّست ره پي ُبر بص) گفته َّست و تفْير ن چي ی َّست ره نب بص) نورُْ َّسات،
نه بي تر َّز ن  ".بها )
شَيد صدر برُ) ني ْر َّيآ زُياه ُ گ يدْ « :ورَّ ت ريع با رالات پيا ُبر باه پ يا
رسيد و َّا ْيا ص ْرُ َّز َُّ ُ فقِ بي و تفصيل َّاك ُ َّست ره پي ُبر ت ريع نا ْ ،نه
ير ن » بصدر ،بح ث ف ُلم َّالص َ)30 ،
شبههتچه رم:تُ س زگ ریتمرجعيتتعلمیت ئمهتوتعلمتلدُیترُ نتب تخ َميت ت

ْر َّيآ خص ص ْرتر سروش ُا ن يْاد« :چگ ناه ُي ا ْ راه پاس َّز پيا ُبر خا تم
رْ ن ْر نياد و به َّتك ی وا و شَ ْ سَا ن بگ ياد ره ن ن َّز ننَ ْر قرن و سات
نب ی نب شد و ْر ُيآ ا َ تعليم و ت ريع و َّيج ُ و تحريا

ْر رتبة وا نبا ی با اياد

و ُصات و اجيت سَا پي ُبر رَّ پيدَّ راد و ب ز هم ْر خ تايت خلل نيفتد » بساروش،
بِْ تجربه نب ی)142 ،
رزي بیتوتُقد ت
ا صل سَآ وی َّيآ َّست ره «َُّتق ْ به َُّ ُت و ُرجعيت ُلا َُّ ُ ُعصا م
ب َّصل خ تايت پي ُبر َّررم س زگ ر نيْت؛ زيرَّ بار خاالف ُفَا م خ تايات راه با ُ
وا رَّ ب ْر گنشت نب خ تم ر ُال ُْدوْ ُ َّْندُ ،عا ُرجعيت َُّ ُا ُعصا م
َّيآ َّست ره َّاك ُ َّز نن ْري فت ُ رايم ره ري اه ْر قارن و ساَا پيا ُبر نادَّرْ؛
گ ي نن ُ ناد پي ُبر ،نب ب ُْ و ُ رْ خط ُ وا وَّقع ُ ش ند و ْر نتيجه َّياآ َُّ ُا
ني بْ پي ُبر خ تم به ذب س نب

نرَّسته شادُ َّناد و َّاكا م رَّ َّز ُا ذم با ال ْري فات ُا

رااد» بسبح ن  ،جعفر« ،خ تايتَّ ،نقط ع وا ت ريع » ُ :ع رف  ،1384شا رُ )31
الزم َّست برَّي رفع َّيآ تصا ر راه اك يات َّز ُادم شاا خت وي َّز ُصا ْر و ُاا بع
ُل م َُّ ُ َّْرْ ،بط ر خالصه َّيآ ُا بع رَّ بي رايم:
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لف-تدري فتتعلمت زتپي مبر(ص)ت

َّز ُاظر ُتكلا َُّ ُياهْ ،ري فات ُلا م و ُعا رف َّز پيا ُبر َّرارمبص) ،ب وَّساطه يا
ب وَّسطه بُلم ُيرَُّ ) ،يكي َّز ُا بع ُلم َُّ م َّست .شيخ ُفيد ْر ن ا ز َُا ذ  ،باه نقال َّز
َصبغ بآ نب ته ُي ن يْد َُّ :م ُل بع) به َّو فرُ َّْ« :ى اا رثُ ،اآ بارَّْر ،هاادم ،وصا ،
وذ  ،رَّزَّْر و ص اب َّسرَّر َّويام پپيا ُبر َّرارمبص)ب .باه ُاآ فَام رتا ُ ،فصال خطا ُ
پَّْوری به ا بُ ،لم گنشتهُ ،لم سلْلۀ َّسب ُ و ُْبب

قض و قدر َّذَ  ،و ه َّر رلياد َّز

خ َّئآ َّذَ سپرُْ شدُ َّست .هر رليد ن  ،ه َّر ْر َّز ُجَ ال رَّ ُ گ يد و هر ْرى به
ه َّر ْر َّز َُد و پيا ه ُاتَ ُ گرَّْْ .ز تا م َّياَ گنشته ،به ُا َّ تفضال و بَ اش،
به شب قدر تئييد و برگ يدُ گ تم و بدَّ ُدْ ي فتم و َّيآ ُق م ،ت ن زُ ره شاب و روز
ْر گرْش َّست ،برَّى ُآ و ن ُدُ َّز فرزندَّنم ره ا فظ و َُّيآ َّسرَّر َّذَ هْاتاد ،با ق
َّساات تا َّياكااه خاادَّ وَّرث زُاايآ و ُ جا َّْ روى ن گاارْْ» بشاايخ ُفياادَُّ ،ا ذي.)17/
َّذْالم ُي فرُ يد« :ها ن گنشتگ باه وَّساطه قيا س نا ب ْ شادند.
هاچايآ َُّ م ر ظم ُليه َ
خدَّوند هيچ پي ُبرى رَّ َّز ْني نبرْ ُگر َّياكه تا م ْيااش رَّ تكايال ناا ْ َّز نظار ااالَ و
ارَّم .پي ُبر َّررم ننچه َّاتي ج َّْشتيد ْر زُ خ ْ نورْ و شا پس َّز وف

َّو ،باه ننچاه

نورُْ و به َّهل بيتش تاْك ُي رايد ،ن ُلم و ُط ذب ْر ن ْ َّهل بيت پي ُبر پاَ َّسات
ات َ جرياه يك خدشه».ب صف ر ،بص ئر)147 /1،
با بر َّيآ پي َّي ُعص م َّا ْيا رَّ  -بدو وَّسطه ي َّز عري پادرَّ ب رگ َّرشا -
َّز رس َ خدَّ َّخن ررُْ و برَّی ْيگرَّ نقل ُ رااد َّيآ گ نه َّا ْيا َّهل بيت راه ساادَّ
ُتصل و ُاتَ به رس َ خدََّّ ستْ ،ر َّا ْيا شيعه فرَّوَّناد و چاا َّسات َّر و َّرزنادُ
َّست ره ْر جَ اديا نظير ندَّرْ.
ب-ت لن حتوتكتَتخ ص

ُرا م صف ر ُحدث ب رگ شيعه به َّستا ْ روَّي

ُتعدْ يكي َّز ُا بع ُلم َُّ ُ رَّ

رت ُه و َّذ َّح خ ص ُي َّْند راه َّز َّنبيا و َّوصاي ی گنشاتهبص) باه ننَا رسايدُ با ْ.
بصف ر ،بص ئرَّذدرج

َّ )135 /1 /ز َُّ م ص ْقبع) نقل ررُْ َّساتَّْ« :وْبع) وَّرث َّنبيا و

سااليا بع) وَّرث َّْوْ و ُحااادبص) وَّرث سااليا بع) و ْيگاار پيا ُبرَّ با ُْ .ا هاام َّز
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ُحادبص) َّرث برَُّْيم و به ْرست ره صحف َّبرَّهيمبع) و َّذ َّح ُ س بع) ن ْ ُ ست».
وی ضاآ روَّي

َّزرت ُه ی ْيگاری هام نا م ُ بارْ راه ُ ت َّناد َّز ُاا بع ُلا م

ُيرَُّ ب شد؛ ُ ناد رت ُ ج ُعه ره ْر وصاف ن گفتاه شادُ هااۀ ُ يحتا ج َّنْا  ،اتا
ج َّی يک خرَّش ْر ن وج ْ َّْرْ بها  )143-142 :و صحيفۀ َُّيرَّذاالُايآبع) راه باه
ع َ  70ذرَّع باادوْ ُ 35تار)َّ ،ن ا ی پيا ُبربص) و َُّاالی ُلا بع) و ْربرگيرناد هااۀ
االَه و ارَّمه ست بها  )142 :و ْر روَّي

ْيگاری هامَّ ،ز ْو رتا ُ جفار سافيد و

جفر سرخ به ُا َّ ُا بع ُلم َّئاه ي ْ شدُ َّست .و ْر ت ضاي ننَا نُادُ َّسات راه جفار
سفيد ْربرَّْرند زب ر َّْووْبع) ،ت رَّ ُ س بع)َّ ،نجيل ُيْ بع) ،صحف َّبارَّهيمبع) و
االَ و ارَّم و ُصحف ف عاهبس) َّست.
ُرا م رليا ْر رت ُ شريف ر في راه يكاي َّز َّرزنادُ تاريآ ج َُّاع روَّياي يعاه
هْت ُ ناد صف رْ ،ر ب ُ َّستف ْ َُّ م َّز رت ُه ی َّنبي ی گنشتهبص) و رت ُه ی خ ص
َُّ ُ  ُ ،ناد جفر و ج ُعه و صحيفۀ ف عاهبس) و ني ْرب ر ويژگ ه ی ننَا روَّيا ت نقال
ررُْ َّستبر في238-231/1 /و.)240
ج-ت ستنب طت زتكت بتوتسنت

َُّ ُ ُعص م قْات َّز َّاك م َّذَ رَّ ره بر پي ُبر گرَُّ ن زَ شدُ َّز رتا ُ خادَّ و
سات ه ی ُ ج ْ َّستاب ط ُ ررْندَّ .ستاب ع ره ْيگرَّ رَّ ي رَّی ن نب ُْ َّست.
برَّْشت ه ی ُاي و وَّقع گرَّي نه يك َّز ُ َّهب َّذَ َّست ره به َّئاة َّهل بيت َُّْْ
شدُ و بَ

َّز ُل م نن رَّ ت كيل ُ ْهدَّ .ز َّيآ رو َُّ م ب قر ُ فرُ يد :خدَّوناد ُاا

چي ی رَّ ترک نكرُْ ره َُّت َّسالُ به ن ني زُادندُ ،گر َّياكه ن رَّ ْر رت ُ خ ْ فرو
فرست ُْ و برَّی رس َ خ ْ بي ررُْ َّست ».برليا )59 /1 ،
سا ُه ،فقيه ُصر َُّ م ُ س بآ جعفرَّ ز َُّ م سلََّ ُ راد« :نيا هااه چيا ْر
رت ُ خدَّ و سات پي ُبر َّو َّست ي چيا ی رَّ َّز پايش خا ْ ُا گ ييادَّ ».و ْر پ ساخ ُا
گ يد« :بل رل ش ُ ف رت ُ هَََّّلل و ساة نبيه»ب رليا  ،ر ف  )62/1،بلكه هاه چي ْر رتا ُ
خدَّ و سات پي ُبرش هْت.
َُّ م ب قرْ ر سَا خ ْ َّ لب به ني

قرن ُجياد َّساتا ْ ناا ُْ َّز راالم خادَّ
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ش هد ُ نورْ و ُ فرُ ْ« :هر ُطلب گفتم َّز ُآ بپرسيد ره ْر رج ی قرن َّست ت نياة
ُرب ط به ن ُ ض ع رَّ ُعرف رام»ب عبرس  ،ب ت )176
با برَّيآ َُّ ُ ُعص م َّاك م َّذَيرَّ ب فَم ُاي و قا ُ َّساتاب ط خادََّّْْی َّز رتا ُ و
سات َّستَرَّج ُ ررْند.
د-ت له م تت لهی

يك َّز سرچ اه ه ی ُل م َُّ ُ ُعص مَّ ،ذَ م يبي َّست .قارن راريم َّفارَّْی رَّ
ُعرفي ُي راد ره ب َّياكه پي ُبر نب ْند َّسرَّری َّز جَ

يب بر ننَ َّذَ م ُ شد .چا نكاه

ْرب رة ُص اب ُ س بخضر) ره ُدتي َّو رَّ نُ زش َّْْ ُ فرُ يد:
«نتيا ُ رااة ُآ ُادن و ُلاا ُ ُآ ذدن ُلا »؛ب رَف)65 :
َّيآ َّفرَّْ َّْنش خ ْ رَّ َّز عري ُ ْی فرَّنگرفته ب ْند بلكاه باه تصاري قارن َّْرَّی
ُلم ذدن ب ُْ َّند با برَّيآ نب نب ْ ُ نع نااي شا ْ راه برخا َّز َّنْا ها ی وَّال ُا رْ
خط ُ َّذَ م َّذَ قرَّر گيرند.
َّز َُّ م ر ظم بع) نقل شدُ ره ُ فرُ يد :ي"ُبْليغ َُل ْاَاي يُلي ُ ييالُ َية وج ٍُ يُا ٍ
ِ يو يا ب َ ٍر يو
َ
َ
َ
َ
َ
ي
ي
َ ٍ ي
ْار فَا
يا ْث فيئ ُِ َّذ يْا ض فياف ِيْ ِر يو َ ُِ َّذْغي بر ف ييا ْ ب ِر يو َ ُِ َّذ يْح ْث فيقيانْ ِف فا َّذ ْقلا ُ يو نيق ِ
َّْْلي ْس يا َع يو ه ي يَف يْضل َُل ْاَاي يو يال نيب َ بيعْ يد نيبَياي "؛ب رليا  ،ر في َّْ )264 /1نش ُ بار ساه ْساته
َّست؛ گنشته ،نيادُ و ا َ َُّ ،گنشته ره تفْير شدُ و َُّا نياادُ راه نگ شاته شادُ و َُّا
ا َ به ص ر َ َّفكاد ْر َْ ه و ر بيد ْر گ ش ه َّست و َّيآ ب التريآ ُلم ُ َّست و
پي ُبری پس َّز پي ُبر ُ نيْتَّ .ز ظ هر َّيآ روَّيت فَايدُ ُ ش ْ ره َُّ ُ ُالوُ بار َّياآ
رهُ ،لم به گنشته رَّ ب تفْير و نيادُ رَّ َّز نگ شته شدُ بهْست ُ نورند ،نْبت باه ُْا ئل
و رخدَّْه ی ج ری ب َّتصا َ باه نساا و ياب جا َُّ ُ گيرناد ،وذا نيا جا َّب راه
ُ گيرند چي ی َّست ره َّصال بر پي ُبر ن زَ ن دُ و به َّو نرسيدُ ،يا َّياآ راه رسايدُ و باه
ْذيل ُ َُّل َُّالم نكرُْ ب ْ و ُْن ذيتش رَّ به َُدُ َُّ م گنَّشته َّست .نكته بْي ر َُم ْر
َّيآ روَّيت ذيل روَّيتَّ ،ست ره ُ گ يد« :ال نب بعاد نبياا » گ يا َُّا م بع) با َّياآ جالاه
ُ خ َّستَّ ،ز هايآ شبَه رفع ت هم راد.
بر َّيآ َّس س َّئاة َّهل بيت ني ره ُرجاع َُّات ْر تبيايآ ُعا رف َّذَا و َّاكا م
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ْيا ُ ب شاد برخ َّز سلَّال رَّ ره پ سخ ن ْر َّا ْيا ُروی َّز پيا ُبر يا رتا ُ
ُل  وج ْ ندَّشت َّز عري َّذَ م و نُ زش يب پ سخ ُ َّْْند.
َّز َّيآ بي ُ ت َّ نتيجه گرفت رْ ن ره چايآ َّشاك ذ رَّ ُطارح ُا نا يااد بايآ
وا ت ريع و َّذَ ُ

َّذَ فرق نگنَّشته و تص ر ُ رااد راه باه هار فارْی راه باه َّو

َّذَ م شد َّو پي ُبرخ َّهد ب ْ .ا َ ننكه ُحدث ب ْ يك َّز ُق ُ

َّنْا ها ی وَّالسات

ره ْر ُيآ ا َ ره فرشتگ ب َّو سَآ ُ گ ياد وذ نب نَ َّهد ب ْ.
به ُالوُ بيآ َّن ُ َّاك م و ََّخب ر َّز َّاك ُ ره بر رس َ خدَّ نا زَ شادُ َّسات ب ياد
فرق گنَّشتَّ .ن ُ َّاك م جديد ن قض خ تايت َّست وذ َّخبا ر َّز َّاكا ُ راه بار قلاب
پي ُبر فروْ نُدُ َّست تئييد خ تايت و ن نه ن َّست.
شگفت َّياج َّست راه َّفارَّْی َّذَا م باه ُا ْر ُ س بقصا) )7 :رَّ يا ساَآ گفاتآ
فرشتگ ب ُاريم و يا هاْار َّبارَّهيمبنَ ُاارَّ  )42:رَّ ُا پنيرناد َُّا ْر ساَآ گفاتآ
فرشتگ ب َُّ ُ ُعص م و ْر جري گنَّشتآ ننَ نْبت به َّاك ُ ره قابال ت اريع شادُ
َّست ترْيد و َُّترَِّ َّْرند.
ت
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ت
ُتيجهتگيری ت
ب بررسي فلْفه نب

و تطبيا ن بار فلْافه َُّ ُات َّز ُاظار راالم شايعي باه خا بي

ُ َ) ُي ش ْ ره ْر بي تر ُ َّرْ فلْفه بعثات َّنبيا ُ و فلْافه نصاب َُّ ُا و ج ن ايا
پي ُبر خ تم بص)يكْ َّست و وجه تا ي َّصليَّ ،نقط ع واي َّذَي ها ُ ب رالات نباي
ُكرم َّسالم َّست ره به ُعا ي َّرا َ ْيآ و ختم نب

َّست؛ ذكآ تدَّوم س ير رس ذت ها ي

پي ُبر َّز جاله سرپرستي َُّت َّسالُي ،تبييآ راالم َّذَاي ،تربيات نفا س و صاي نت َّز ْياآ
برَّي تحق َّهدَّف َّذَي ْر ج ُعه ت سِ َُّ ُ ضرروي َّستْ.ر َّيآ ن شت ر بط ر ُْاتدَ،
بطال و بي پ يه ب ْ َُّْ ي برخي َّز َّْن اادَّ َّهل سات و ْگر َّندي
نقض خ تايت ب َُّ ُت به َُّب

رسيد و تبييآ شاد ُعيا ر نبا

شايعيُ ،بااي بار

ْ ،ري فات ُْاتقيم وااي َّز

خدَّوند ب َُّْ ي پي ُبري و اجيت ُْتقل َّست ذكآ نه َُّ ُ شيعه چايآ َُّْ يي َّْشته َّناد
و نه شيعي چايآ َُّتق ْي َّْرند ،ذنَّ نه تاَ َّتص ف َُّ ُ شيعه به ويژگاي ها يي هاچا ؛
واليت ت ريعيَّ ،تص َ به ُ ذم يبُ ،لم ذدني ،اجيت و ُفترِ َّذط ُه ب ْ با خ تايات
ن س زگ ر نيْت؛ بلكه َّيآ َّختي رَّ  ،ت َّن يي ه و ويژگي ه َّز ذ َّزم ُْن ذيت خطير رهبري
و َُّ ُت هاه ج نباه َُّات َّساالُي َّسات؛ بط ريكاه بادو ن َُّكا تادَّوم رَُّ رسا ذت و
َّذحادَّلل رُ َّذع ذايآ.
َّستارَّر خِ واليت َّذَ ق بل تضايآ نيْت .و
هَ
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فهرستتمن بع ت
قرن رريم.
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مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حـق حاکمیـت تنهـا بـه
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طرح مسأله

جایگاه قانونگذار در یک نظام سیاسی از جمله موضوعات مهمی است که در فلسـفه
سیاسی و حقوقی باید آن را یافت .در نظامهای غیر دینی ،نهـاد قـانونگـذار جایگـاه معینـی
دارد ،محل نمایندگان مردم است و اراده عام را کـه قـوانین بـر اسـاس خواسـت شـهروندان
تصویب شود ،به تصویر میکشد .نماینده حاکمیت ملی در با قانونگذاری هستند و هـیچ
محدودیتی جز خواست مردم و احیاناً برخی اصول کلی بنیادین دموکراسی ،ندارند و سـایر
قوا نیز ملزم به پیروی از آن هستند؛ اما در نظامهای دینی مانند جمهوری اسـالمی ایـران کـه
بر پ ایه ایمان به خدای یکتـا و اختصـاص حاکمیـت و تشـریع بـه او و لـزوم تسـلیم در برابـر
اوست و نیز ایمان به وحی الهی و نقش اساسی آن در بیان قوانین (اصل دوم قانون اساسی)،
تیسیس شده ،چنین جایگاهی محل سؤال است .در نظـامی کـه معتقـد اسـت کلیـه قـوانین و
مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بـر
اساس موازین اسالمی باشد (اصل چهارم) ،مجلس چه جایگاهی دارد.
خصوصاً بر اساس نظریهای که معتقـد اسـت هـیچ موضـوعی در فقـه خـالی از حکـم
شریعت نیست و اسالم برای همه امور و موضـوعات کلـی و جزئـی دارای حکـم اسـت .در
چنین فرضی مجلس چه ماهیتی دارد و آیا واقعاً باز هم مانند نظامهای غیردینی مـیتـوان آن
را نیروی قانونگذار و قوه مقننه خواند یا دیگر چنـین چیـزی صـحیح نیسـت و حـداکثر آن
است که مجلس نقش کشل قوانین و برنامهریزی برای اجرای آن را دارد .برگشـت گـزاره
فوق به این مطلب است که بشر حق قانونگذاری دارد یا نه؟ با توجه به اینکه مطـابق بیـنش
اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنهـا بـه خداونـدی کـه
مالک هستی و عالم علی االطالق است.
بنابراین این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانـهای در پـی
پاسخ به این پرسش است که با نگاهی به دکترین مشروطه و سـایر نظریـات مـرتبط در ایـن
با  ،مشروعیت قانونگذاری بشر در حکومت اسالمی چگونه توجیه میگردد و آیـا اساسـاً
امکان تفویض آن هست؟
پژوهشهایی در مورد رابطه دین و قانون و نیز مشروطه بـه طـرح بحـث پرداختـهانـد،
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همنون کتا دین و قانون تیلیل محسن اسماعیلی و همکـاران کـه بـه تبیـین ایـن رابطـه و
جایگاه مجلس و نیز مفهوم قانون با ادبیاتی حقوقی پرداخته و کتا قـانون و قـانونگـذاری
در آرای اندیشمندان شیعه از محمد جواد جاوید که با تمرکز بر انقال اسـالمی ،تنهـا آراء
برخی اندیشمن دان و علمای معاصر در مورد قانون را جمع آری نموده است .همننین مقالـه
شرع گرایان و قانون در عصر انقال مشروطه ایران از محمد راسخ و فاطمه بخشی زاده که
به خوبی در کنار سایر پژوهشها نظرات و موضعگیری علما در مورد مسلله قـانون را تبیـین
کرده است ،اما این موارد بخصوص مورد اخیر و آثار مشابه بـا رویکـرد تـاریخی -تحلیلـی
طرح بحث کردهاند و مطالب مطروحه عمدتاً حول محور قانون و ماهیت آن بـوده اسـت .از
این رو تبیین نوع قـانونگـذاری بشـر و توجیـه مشـروعیت آن (بـر مبنـای نظریـهی تفـویض
اختیار) با تکیه بر مبانی کالمی و زمینههای حقـوقی آن همنـون تـیثیر جریـان مشـروطه بـر
قانونگرایی در آن برهه ،امری است که در این پژوهش بدان پرداخته میشود.
در ادامه طی دو فصل مطالب ارائه خواهد شد .قسـمت اول بـه جهـت تبیـین شـاکله و
ریشههای موضوع به رابطه دین و قانون به طور کلی میپردازد .در بخش دوم تحـت عنـوان
قانونگذاری بشر با طرح نظرات علمای مشروطه و سایر تفکرات مربوطه ،نظریـه واگـذاری
اختیار قانونگذاری به افراد تبیین میگردد.
 .1ارتباط دین و قانون
یکی از مباحث مقدماتی آن است که آیا اساساً میان دین و قـانون (سیاسـت) رابطـهای
وجود دارد؟ برای این مقدمه نظرات مختلفی ابراز گردیده که به جهت ایجاد یـک سـاختار
کامل و تقسیمبندی جامع در این حوزه و برخورداری از یـک دیـد مناسـب بـه اختصـار بـه
آنها میپردازیم .بهطورکلی در این رابطه به دو دیدگاه میتوان اشاره کرد:
 .1-1نفی ارتباط میان دین و سیاست (قانون)
این نظریه همان دیدگاه سکوالر است که معتقد است رابطـهای میـان دیـن و سیاسـت
وجود ندارد .سکوالر در لغت به معنـای غیرمـذهبی ،دنیـوی ،ایـن جهـانی ،زمینـی و بشـری
است .سکوالریسم در معـانی گونـاگونی مثـل جـدا انگـاری دیـن و دنیـا ،عقالنیـت و علـم
محوری به کار میرود (ویلسون .)124 :1374 ،در اصطالح اما برای این واژه معانی مختلفی
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ذکر شده اما پیش از آن توجه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه سکوالریسـم دارای درجـات و
مراتب و تقسیمبندیهایی درون خود هست که برخی شدید و خیلی مالیمتر هستند .برخـی
ابراز داشتهاند که سکوالریسم به معنای حذف یا بیاعتنائی و یا به حاشیه بردن نقش دین در
ساحتهای مختلل حیات انسانی از قبیل سیاست ،حکومت ،امـور فـرا طبیعـی ،عقالنیـت و
اخالق است (قدردان قراملکی.)18 :1380 ،
سکوالریسم به دنبال جلوگیری از دخالت دین در امر سیاسـت و اداره کشـور و عـدم
تحمیل ایدئولوژیهـای دینـی بـرای تیثیرگـذاری بـر سـاحتهـای اجتمـاعی و اقتصـادی و
سیاسی جامعه است .حال در برخی سطوح آن رویکرد بـیطرفـی بـه دیـن و برخـی سـطوح
دیگر رویکـرد ضـد دیـن دارد .از همـین رو اندیشـمندان دو برداشـت در ایـن حـوزه ذکـر
کردهاند:
الل) بیطرفی مثبت که مبتنی بر رویکرد تساهلگرای دولت است؛ چراکه دولـت در
این حالت همنون ناظری بیطرف عمل میکنـد و حـق بـه رسـمیت شـناختن هـیچ دیـن و
گروه مذهبی یا سازمان اعتقادیای را ندارد (وثیق .)63 :1391 ،مثـل بسـیاری از کشـورهای
غر از جمله آمریکـا کـه در اصـالحیه نخسـت قـانون اساسـی آن بیـان شـده« :کنگـره در
خصــوص ایجــاد مــذهب یــا منــع پیــروی آزادانــه از آن یــا محــدود ســاختن آزادی بیــان یــا
مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخـواهی از حکومـت بـرای جبـران
خسارت هیچ قانونی وضع نمیکند ».البته این کشورها همیشه هم به این اصـول و بـیطرفـی
مثبت پایبند نیستند؛ چراکـه قـوانینی چـون مخالفـت بـا حجـا در محـیطهـای آموزشـی و
دانشگاهها و یا ممنوعیت استفاده از روبند برای زنان در مکانهای عمومی بـا رویکـرد فـوق
منافات دارد ،درحالیکه به بهانههایی همنون مخالفت این قبیل افعال بـا نظـم عمـومی (کـه
مشتمل بر عالیق و فرهنگ مردمـان یـک کشـور نیـز هسـت) چنـین مقرراتـی را در جهـت
ممنوعیت آنها وضع و توجیه میکنند.
) بیطرفی منفی یا بیدینی بنیادگرا که دولت با حذف دیـن بـه عنـوان رقیـب خـود
قصد مدیریت جامعه را داشته و حتی ممکن است که در رابطه با عالیق دینی شـهروندان بـه
تقویت بیدینی و ترعیل شهروندان دیندار بپردازند (همان.)64 ،
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از کشورهای بلوک شرق درگذشته و کمونیست مـیتـوان در ایـن حـوزه نـام بـرد .از
جمله کشور چین که درجاتی از این نـوع رویکـرد را از طریـق احـداث اردوگـاههـای کـار
اجبـاری و قرنطینـه مقطعـی برخـی منـاطق مسـلماننشـین بـه جهـت شسـتوشـوی مغـزی و
بازگرداندن ایشان به جامعه دلخواه دولتمـردان چینـی ،اعمـال مـیکنـد 1.سـکوالرها دالیـل
مختلفی را برای نفی و طرد دین ارائه کردهاند ،از جمله آنکه دین همـواره اصـول و تعـالیم
ثابتی دارد درحالیکه نیازهای بشـر در طـول زمـان همـواره متغیـر اسـت و در نتیجـه دیگـر
نمیتواند به این نیازها پاسخ دهد و یا این که حاکمیت دین با دموکراسی و حاکمیت مـردم
در تراد و تناقری آشکار است و در زمینه قانونگـذاری مـردم بـه بهتـرین وجـه مصـلحت
خود را تشخی

می دهند و هر مرجع دیگری غیر از مردم امر را به توتالیتری و دیکتـاتوری

حکام می کشاند .برخی دیگر معتقدند دین امری ملکوتی است و ساحتی منزه دارد که برای
حفظ این قداست نباید در امور سخیل سیاسی که احیاناً آمیخته بـه امـور غیراخالقـی اسـت
دخالت کند (فراست خواه.)218 ،1373 ،
عدهای از اندیشمندان مسلمان نیز معتقدند رسالت انبیا منحصـر در تبلیـد دیـن بـوده و
شین دین عدم دخالت در امور اجتماعی و سیاسی است از نظر ایشان رسالت پیامبر اسالم نیز
امری کامالً اخالقی و معنوی بوده چراکه آن حررت در صدد تشکیل دولت سیاسـی نبـود
و اگر چه به اقترائات سیاسی زمان خویش این امر را انجام داد اما تشـکیل دولـت از سـوی
او به جهت وظیفه دینی و پیامبری او نبوده بلکه بنـای او تنهـا اعـتالی اخـالق و معنویـت در
میان مردم بوده است (عبد الرزاق .)181 :1382 ،دالئـل فـوق در کتـب مختلفـی و در جـای
خود به صورت مشروح پاسخ داده شده ،از جمله آن کـه دیـن دارای احکـام ثابـت و متغیـر
است و بر اساس مراجعه به اصول ثابت و تفریع فروعات متغیر میتوان نیازهای متغیر روز را
 .1به نظر میرسد دولت چین بهصورت نظاممند در پی اهداف خطرناک خود است و در این رابطه نیاز
است دولتهای اسالمی به طور جدی از این مسلمانان حمایت کنند.
- https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/boiling-us-like-frogs-chinasclampdown-on-muslims-creeps-into-the-heartland-finds-newtargets/2019/09/20/25c8bb08-ba94-11e9-aeb2-a101a1fb27a7_story.html
- https://www.bbc.com/persian/iran-45873283
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پاسخ گفت .دخالت دین در شلون اجتماعی و سیاسی بشر هیچ منعی ندارد چراکه از جملـه
عناصر دین اسالم ،کلی بودن قواعدی است که قابلیت انطباق با مسائل جدید و به اصـطالح
مستحدثه را دارد و با استفاده از متد اجتهاد در فقه شیعه میتوان به این مهم دست یافـت .بـا
توجه به این نکته که همه نیازهای بشر متغیر و متحـول نیسـتند ،بلکـه نیازهـای ثـابتی وجـود
دارد که با گذشت اعصار و قرون و آمد و شد نسلهای بشری باقی میماند نیازهـایی چـون
یافتن حقیقت ،انسانیت ،کمال و آرامش (مطهری.)42 :1373 ،
همننین اصل دانستن دموکراسی و ادعای تشخی

بهترین مصالح توسط مـردم مـورد

مناقشه است؛ چراکه همیشه خواسته عمومی منطبق بر مصلحت جمعی افراد نیست و چه بسـا
تصمیمهای جمعی که مطابق خرد نبوده و به تبعیت از هوا و هوس بر اسـاس منـافع شخصـی
افراد اتخاذ شده است .از سوی دیگر مطابق بینش اسالمی حق حاکمیـت متعلـق بـه خـالق و
آفریننده و مالک هستی است و او خود این حق را از طرق مختلل اعمـال مـیکنـد کـه در
ادامه ذیل بحث از امکانسنجی قانونگذاری بشر مطرح خواهد شد.
در پاسخ به تنزیه دین از امور ناپاک سیاست نیز ابراز میشود که ریشههای این تـوهم
دخالت نابجا و عملکرد نادرست کلیسا و مسیحیت تحریل شده بوده است .این آلودگیهـا
و زمانی است که سیاست از ارزشهـای الهـی دور باشـد« .لـذا راهحـل قطـع ارتبـاش دیـن و
سیاست نیسـت بلکـه اتخـاذ تـدابیر الزم بـرای جلـوگیری از سوءاسـتفاده و کـجفهمـیهـا و
آلودگی سیاست به قدرتطلبی راهگشا خواهد بود» (عمید زنجانی .)49 :1378 ،در رابطه با
رسالت پیامبر نیز بحثهای زیادی ارائه شـده از جملـه آنکـه اسـتدالل پـیشگفتـه حاصـل
برداشتی التقاطی از قرآن و سیره و سخنان پیامبر و مبتنی بر پیشداوریهای ذهنیای کـه بـر
حقـایق تحمیـل گردیــده اسـت .لـذا دقــت در احکـام اجتمـاعی اســالم و مباحـث حــدود و
تعزیرات و اهتمام آن حررت به امور دین و دنیای مسلمانان و تعامالت ایشـان بـا یکـدیگر
در جامعه و نیز با نظر به سیره پیامبر ازجملـه نامـهنگـاری بـه سـایر ممالـک و توسـعه حـدود
تبلیغی و اجرای احکام اجتماعی اسالم و توجـه بـه بیـتالمـال و امـوال حکـومتی و ...گـواه
نادرستی آن ادعا است.

زمینههای کالمی حقوقی امکان تفویض قانونگذاری به بشر در حکومت اسالمی 79 / ...

 .1-2ارتباط میان دین و امور اجتماعی و سیاسی
در مقابل گروهی عقیده دارند دین در این حوزهها دخالت دارد اما خود این گروه نیز
به دستههای مختلفی قابل انقسام هستند؛ چراکه این متفکران اصل این ارتباش را پذیرفتـهانـد
اما گستره دخالت دین در ارتباش با سیاست مورد بحث و نظر است که سبب تقسیم ایشان به
دو گروه حداقلی و حداکثری میگردد .برخی این گستره را محدود بـه احـوال شخصـیه یـا
حقوق مدنی و یا شرش مسلمان بودن حکام یا جمعیت مسلمان یک کشور میدانند.
از نظر ایشان مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت افراد بر یکـدیگر اسـت و حـق
حاکمیت الهی و اعمال والیت بر دیگران مشروش به اذن الهی است .برخـی ابـراز داشـتهانـد
که خداوند به هیچکس از نظر شرعی اذن خاص نداده و وضع و اجرای قـوانین را بـه عهـده
خود مردم نهاده است .افرادی چون مهدی بازرگـان و برخـی متفکـران دیگـر شـین انبیـا را
منحصر به رسالت و نبوت میدانستند و اساساً حکومت دینی را بیمعنا میانگاشتند و معتقـد
بودند خداوند حق والیت خود را در همه زمانها به مردم واگذار کـرده تـا بـا اختیـار خـود
آنگونه که میپسندند آن را اعمال کنند (حسینی.)189 :1396 ،
 .2قانونگذاری بشر
با توجه به اینکه مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فـردی بـر دیگـری اسـت و
حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علیاالطالق ،تعلـق دارد و در نتیجـه حـق
تشریع و وضع قانون منحصر در ذات اوست (جاوید )56 :1389 ،آیا بشر حق قانونگـذاری
دارد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم ذکر دستهبندیها و نظرات متفکرانی است که در این زمینه
مطالعه و تدبر داشتهاند .در این زمینه به خصوص بررسـی جریـان مشـروطه و طـرز برخـورد
انواع جریانات مذهبی (هاشم زهی )166 :1386 ،و فقها با مسلله جدید قانون و قانونگذاری
در آن برهه ،میتواند به تبیین بحث کمک بسیاری کند .ابتدا باید بینش اسالمی عدم امکـان
تقنین بشر به صورت مستقل تشریح کنـیم و منظـور از ایـن مـدعا را دریـابیم و پـسازآن بـه
نظرات فقها در جریان مشروطه بپردازیم.
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 .2-1تبیین معنای عدم استقالل بشر در قانونگذاری
مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنهـا
به خداوندی که مالک هستی و عالم علیاالطالق اسـت ،تعلـق دارد و اساسـاً انسـانهـا حـق
ندارند و نباید خودسرانه براى خود قانون وضع کنند (سبحانی .)418 :1409 ،با این توضـیح
که کل هستى مخلوق خداى متعال و مِلـک تکـوینى و حقیقـى اوسـت« .اگـر بپـذیریم کـه
همهچیز ـ از جمله خود انسان ـ ملک حقیقى خداى متعال است و خداوند مالک حقیقى هـر
چیزى است که نشـانى از هسـتى دارد و ر ه تکـوینى و تشـریعى هموسـت ،در نتیجـه بایـد
بپذیریم که هرگونه تصـرفى در جهـان هسـتى ،بایـد مسـبوق بـه اذن و اجـازه وى باشـد؛ مـا
آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیاء گوناگون و از جمله انسانهـای دیگـر هرگونـه کـه
بخواهیم تصرتف کنیم .بر این اساس ما حق نداریم دست به اعتبارهایى بزنیم که بـا مالکیـت
حقیقى خداى متعال تنافى داشته باشد» (مصباح یزدی.)86 :1391 ،
به بیان روشنتر هیچکس حقت اعتبار و انشا و امرونهی نـدارد حتـى اجمـاع همـه افـراد
یک جامعه یا همه انسانهای روى زمین ،قانون آفرین نیست و فقط کسـى حـق فرمـان دادن
به انسان را دارد که مالک حقیقى او و همه جهان باشد؛ یعنى همان ر ه تکوینى انسان است
که مىتواند و باید ر ه تشریعى و قانونگذار او باشد .ربوبیت تشریعی به ایـن معناسـت کـه
تنها خداوند حق قانونگذاری دارد( .سبحانی386 :1383 ،؛ سبحانی ،رضـایی)148 :1386 ،
تشریع به معنای قانونگذاری است و قانون گذار انسان باید دو ویژگـی داشـته باشـد :الـل)
انسانشناس باشد .بهگونهای که به همة رموز و اسرار جسمی و روانـی انسـان بـه طـور دقیـق
آگاه باشد ) .از هر نوع سودجویی پیراسته باشد؛ چـون قـانونگـذار ممکـن اسـت تحـت
تیثیر منافع شخصی ،گروهی ،قبیلهای ،حزبی و ...قانون وضع نماید و هیچکـس غیـر از خـدا
ویژگیهای فوق را ندارد .از همین رو قانونگذاری برای انسان ،اختصاص به خدا دارد.
از دیدگاه اسالم ،نظام اعتقادى از نظام ارزشى و قانونى جدا نیسـت ،بلکـه ایـن دو بـا
یکدیگر ارتباش نزدیک و مستقیم دارند و اصوال نظام اعتقادى منشی نظام ارزشى است .پـس
احکام و مقرترات ـ خواه فردى و خواه اجتماعى ـ باید ،هم بـا مصـالح ایـن جهـانى و هـم بـا
مصالح اخروى و ابدى سازگار باشد و عقل بشر از کشل وجود و عدم این دو سـازگارى ـ
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مخصوصاً سازگارى دوم ـ ناتوان است ،پس بشر نمىتواند قانون وضع کند (جوادی آملـی،
 .)8 :1387از سوى دیگر ،چون تنها خداى متعال است که اوهال داناى نهان و آشکار اسـت و
همه مصالح دنیوى و اخروى و ابدى انسانها را مىدانـد و نزدیـکتـرین و بهتـرین راههـاى
تحصیل آن مصالح را مىشناسد و ثانیاً تحت تیثیر هواهاى نفسانى و اغـراض شخصـى واقـع
نمىشود و ثالثاً خالق جهان هستى و مالک و صاحباختیار حقیقى آن است (مصباح یزدی،
.)89 :1391
با عنایت به مطالب فوق ،میتوان قوانین را از دیدگاه اسالمى بر دو قسم تقسیم نمـود:
نخست قوانینى که در متن کتا یا سنتت معتبر آمده که اینگونه احکام ثابت و تغییرناپـذیر
است و هیچکس حق کوچکترین چونوچرا یا تصرتف در آنها را نـدارد .چنـین احکـامى
از ضروریات دین اسالم است و انکار آنها موجب کفـر و ارتـداد مـىشـود زیـرا بـه انکـار
ربوبیهت تشریعى الهى برمىگردد.
این قوانین خود دو قسماند :برخی مستقیماً از سـوى خداونـد متعـال وضـع گردیـده و
بعری دیگر قوانینى است که خداوند ،حق وضع آنها را به پیامبر گرامـى اسـالم (صـلى اهلل
علیه وآله وسلم) و سایر معصومین (علیهم السالم) عطا نموده است .گروه دوهم قوانین جزئـی
و موقت است که به نامهای «احکام سلطانیهه»« ،احکام والیتـى» و «احکـام حکـومتى» نامیـده
مىشود؛ در فقه ،حاکم شرعى ـ معصوم یا غیر معصوم ـ حقت دارد مقرتراتى محدود به زمـانى
خاص یا منطقهاى خاص ،وضع کند که در متن کتا و سنتت نیامـده اسـت .در مـتن اسـالم
همین اذن و اجازه اى است که به حاکم شرعى داده شده؛ اما اختیـار ایـن کـه چـه قـانونى و
براى چه مدهتى و در چه منطقهاى وضع شود همه به دست خود حاکم شرع است.
در واقع معناى این که قانونگذاری باید به خداى متعال منتهـى شـود ایـن نیسـت کـه
خداوند همه قوانین را بدون واسطه و مستقیماً وضع کنـد ،بلکـه در مـورد بخشـى از قـوانین،
کافى است که اجازه وضعش را به دیگران بدهد؛ که اجازه وضعِ بخشـى از قـوانین کلـی و
ابدى را به پیامبر گرامى اسالم (صلى اهلل علیه وآله وسلم) و سایر معصومین (علـیهم السـالم)
داده و اذن تشریع همه قوانین مقطعى و موقت ـ یعنى احکام سلطانیهه ـ را بـه حاکمـان شـرع،
اعمه از معصوم و غیر معصوم داده است (همان.)67 ،
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 .2-2دیدگاه عدم امکان تفویض قانونگذاری به بشر
قانون گذاری به معنـای تفـویض ایـن اختیـار از سـوی خـدا خـود مشـتمل بـر نظـرات
مختلفی است برخی آن را در دایره بسیار محدودی تفسیر میکنند مانند طرفـداران مسـلک
اصاله الحذر که اساسا انجام هر عملی را منوش به اذن شارع میدانستند (جعفری لنگـرودی،
 )67 :1353و عدهای دیگر آن را در حوزه وسیعتری در نظر میگیرنـد .در واقـع تـدوین یـا
تقنین شریعت در این موضع مورد بحث قرار مـیگیـرد( .الغفـوری(Zubair, /150 :1391 ،

 H. M, 2013: 23نمود کامل این اختالفنظر در جریان مشروطه بـه چشـم مـیخـورد .در
مورد مشروطه دو دسته از فقها مقابل یکدیگر قرار گرفتنـد .عـدهای کـه بـه آنهـا مشـروعه
خواهان هم اطالق میشد و از جمله شاخ

ترین ایشان مرحوم شیخ فرلاهلل نوری بود کـه

مشــروطیت و وضــع قــانون را غیرشــرعی و نادرســت مــیدانســتند؛ و در مقابــل علمــای
مشروطه خواه قرار داشتند که با رد ادله مخالفین به دفـاع از آن تفکـر مـیپرداختنـد افـرادی
چون آیـتاهلل نـائینی و آخونـد خراسـانی از ایـن جملـه بودنـد .در ادامـه بـه بیـان نظـرات و
استداللهای هر دو گروه میپردازیم.
برداشت هر گروه از معنای قانون متفاوت بود( .طحان نظیل ،احسـانی )59 :1396 ،و
از سوی دیگر ارتباش دکترین شریعت با قانونگذاری به مفهوم وارداتی غربـی مـورد سـؤال
جدی بود (Kamali, M. H, 1991: 5) .نزد مخالفان مشروطه قانون همان فرامین الهی بود
که به عنوان وسیلهای الزم ،سعادت و کمال افـراد جامعـه را تـیمین مـیکنـد .قـانونی کـه از
سوی ذات باریتعالی نازل گشته است .ایشان وضع قانون در مقابل احکام الهی را نادرسـت
میدانستند و به شدت آن را رد میکردند .دالئل مخالفین مشروطه که معتقد به عدم امکـان
تفویض قانونگذاری از سوی خدا به بشر یـا مرـیق بـودن آن در دایـرهی بسـیار محـدودی
هستند ،به موارد مختلفی قابل انقسام است (بخشی زاده ،راسخ .)94 :1397 ،از جمله:
الف ) عدم نیاز به جعل قانون

علیرغم آنکه شیخ فرلاهلل نوری به عنوان رهبر مخالفان مشروطه «قـانون اساسـی و
داخلی و نظامنامه و دستورالعملها را برای محـدود کـردن سـلطنت مطلقـه» (نـوری:1390 ،
 )296الزم میدانست اما معتقد بود که قانون الهی به عنوان کاملترین و جامعتـرین قـوانین،
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تمام نیازهای شخصی و اجتماعی و سیاسی افراد را پاسـخگو اسـت .چناننـه شـیخ فرـلاهلل
نوری در مورد اصل  27متمم قانون اساسی که قوای مملکت را به سه بخش قوه مقننـه ،قـوه
قراییه و قوه مجریه تقسیم میکرد ،تشکیل قوه مقننه را ضاللت محض میدانست ،زیـرا در
اسالم برای احدی تقنین و جعل حکم هر که باشد ،جایز نیست و «اسـالم ناتمـام نـدارد کـه
کسی او را تمام نماید» (نوری )114 :1363 ،و در وقوع حادثه باید به با االحکام که نوا
امام (علیه السالم) هستند ،رجوع کنند و استنباش از کتا و سنت نماید نه تقنین و جعل.
شیخ فرلاهلل میفرمود« :این مطلب (عدم نیاز به قانون) از بـرای مسـلمانان محتـاج بـه
دلیل نیست و به حمداهلل ما طایفه امامیه بهترین و کاملترین قوانین الهی را در دست داریم».
(نوری )283 :1390 ،البته وضع قانون فقط در حد تدوین «دسـتورالعمل و تعیـین صـغرویات
اعمال مـیمورین دولتـی و تعیـین ضـابطه بـرای امـور شخصـی در مجلـس» (همـان )284 ،را
میپذیرفتند .این استدالل ،یکی از رایجترین معانی در میان مخـالفین مشـروطه بـوده اسـت،
چناننه در جوا استفتایی دراینبـاره پاسـخ داده شـد کـه« :ایـن مجلـس کـه بـه مرحمـت
اعلیحررت همایونی مرحمت شد ،محض رفاهیت رعیت و اصالح امور دولت است و فقط
حدود در این مجلس رسماً کارهای دولتی و اصالحات امور سلطنتی است که سابقاً بر وجـه
استقالل واقع میشد و حال باید بـر وجـه شـوروی .بـههـیچروی در امـور شـرعی و احکـام
سلطانیه اثناعشری چه معاشیه و چشم معادیه حق دخالت و تعرض نـدارد» (ترکمـان:1363 ،
 .)66نویسـنده «دالئــل البــراهین الفرقــان فــی بطــالن قــوانین نواســخ محکمــات القــرآن» نیــز
مینویسد« :در هر مملکتی که قانون نباشد برای انتظامات داخلـه و تعیـین حـدود محتـاج بـه
وضع قانون خواهی بود ولـی مملکـت اسـالمی کـه سـر مـویی از مسـائل را خـدا تـا قیامـت
فروگذار نکرده است ابدا احتیاج به اختراع قانون نیست» (نجفی.)241 :1390 ،
ب) ناسازگاری با خاتمیت پیامبر اسالم

دلیل دیگر مخالفان مشروطه ناسازگاری وضع قانون با خاتمیت پیامبر اسالم بود .ایـن
استدالل در واقع روی دیگر سکه برای استدالل قبلی است؛ چراکه ادعا میکند بـا خاتمیـت
پیامبر و عدم ارسال رسل بعد از پیامبر اسالم به دلیل جامعیت و کامل بودن دین و رسیدن به
مرحله بلو همهجانبه آن ،دیگر وضع قانون بشری ممکن نیست .ایشان بـا تمسـک بـه دلیـل
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عقلی بر نبوت ،بیان میکردند که بـا توجـه بـه آنکـه عقـول بشـر از رسـیدن بـه بسـیاری از
معارف و حقایق ایمان و سعادت قاصر است و از طرف دیگـر خداونـد بـه مقترـای قاعـده
لطل و یا فیاضیت خود بندگان را گمراه و در ضاللت رها نمیکند ،بلکـه هـر موجـودی را
به تکامل وجودی تا حد اعال رهنمون میشود؛ لذا بر خداوند واجـب اسـت کـه پیـامبران را
برای بشر بفرستد که آخرین ایشان کاملتـرین معـارف را بـرای انسـانهـا بـه ارمغـان آورده
است .حال اگر فرض شود انسانها خود قادر به وضع قانون کامل باشند ،این دلیل عقلـی بـر
وجود نبوت و خاتمیت بیاساس میگردد .به همین جهت اینگونه سـخنان مطـرح مـیشـد
که «اگر در صدر اسالم به انعقاد مجلس شورا ولی حق را خانهنشین کردند حال میخواهنـد
به شورای دیگر ختم احکام نوبت را بگیرند» (زرگرینـژاد .)204 :1390 ،در کلمـات شـیخ
فرلاهلل ،به استدالل پیشگفته اینگونه اشاره شـده کـه« :اسـالم بـدون اقـرار نبـوت محقـق
نیست و اقرار به نوبت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت سـوای احتیـاج
ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمیباشد و اگر خـود را قـادر بـر آن بـدانیم
پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت» (نوری الل.)284 :1390 ،
اعتقاد به وضع قانون در واقع انکار نبوت محسو میشد چراکه دلیـل نبـوت بـا ایـن
پیشفرض منتفی میگردید .از همین رو شیخ فرلاهلل اظهار میکرد« :اگر کسی گمان کند
که ممکن است و صحیح است که جماعتی از عقال و حکمـا و سیاسـیون جمـع شـوند و بـه
شوری ترتیب قانونی دهند آنکس از رقبه اسالم خارج مـیگـردد ،چراکـه انکـار خاتمیـت
کرده و انکار خاتمیت به حکم قـانون الهـی کفـر اسـت» (همـان .)285 ،البتـه از نظـر ایشـان
امکان وقوع فروعات جدید و مسائل مستحدثه و حوادث واقعه مطابق روایاتی چـون مقبولـه
عمر بن حنظله وجود داشت اما راه مواجهه با آن موارد مورد نیاز در جامعه همان اسـتنباش و
تفسیر متون اسالمی توسـط فقهـا و مجتهـدین اسـالمشـناس بـود ،نـه از طریـق نماینـدگان و
قانونگذاران.
ج) بدعت

از دیگر استداللهای مخالفین مشروطه یا همان مشروعه خواهان این بود که بـا توجـه
به کامل بودن دین در تمام امور و مسائل مورد نیاز افراد بشر و با توجه به اینکـه تمـام افعـال
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مکلفین در قالب یکی از احکام خمسه وجو  ،حرمت اسـتحبا  ،کراهـت و اباحـه مسـتند
میگردد ،لذا وضع قانون از سوی مجلس در واقع افزودن بر این احکام خمسه اسـت؛ یعنـی
در قالب قانون مواردی که در اسالم مباح است حرام مـیگـردد و یـا بـرعکس آن و همـان
نسبت دادن امور خارج از دین به آن و در واقع «الزام و التـزام بـه چیـزی خـارج از شـریعت
است» که حرام تشریعی و بدعت در دین اسـت .از ایـن رو الـزام و واجـب کـردن امـری از
سوی قانون که در شریعت مباح شده ،صحیح نیست و مخالل اسـالم اسـت .تبـدیل احکـام
مباح به واجب زمانی مجاز شمرده میشود که عناوین ثانویه مطرح شود .عناوینی چون نذر،
امر والدین ،یمین (سوگند) و ...که در فقه محصور است .الزامی خارج از موارد احصا شـده
در فقه ،نادرست و ناصوا و بدعت است.
 .2-3دیدگاه تفویض قانونگذاری به بشر در برخی حوزهها
در مقابل استداللهای مخالفین مشروطه که قائـل بـه عـدم تفـویض قـانونگـذاری از
سوی خداوند به بشر و یا تفویض آن در یک دایره به شدت محدود آنهم صـرفاً بـه دسـت
مجتهدین بودند ،مشروطه خواهـان بـا وجـود دسـتهبنـدیهـای مختلـل معتقـد بـه تفـویض
قانونگذاری از سوی خدا به بشر در برخی حوزهها هستند .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه در
واقع هر دو گروه مشروعه خواه و مشروطهخواه معتقدند که قانونگذاری اصالتاً بـه خداونـد
عالم تعلق دارد .موافقین مشروطه و دیدگاه تفویض قانونگذاری به بشر در برخی حوزههـا،
خود نظرات مختلفی ارائه کردهاند که از جمله شاخ

تـرین آنهـا نظـرات آیـتاهلل نـائینی

است؛ بنابراین در این بخش در قالب ادله موافقین مشروطه بـه بیـان نظـرات ایشـان و سـپس
دیدگاه شهید آیتاهلل محمدباقر صدر میپردازیم( .البته ذکـر شـهید صـدر در میـان مسـائل
مشروطه صرفاً به خاطر ماهیت نظریه ایشان است که در این دستهبندی قـرار مـیگیـرد و نـه
مقارنت تاریخی).
الف) نیاز به قانون
آیتاهلل نائینی در تبیـین مشـروعیت قـانونگـذاری بشـر و نـوع تفـویض آن از سـوی
خداوند به بشر احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم میکند .حکم
منصوصات مشخ

است و هیچگونه تغییر و تحول و نسـخ در آنهـا راه نـدارد ،ایـنگونـه
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احکام درخـور نسـخ و تغییـر نیسـتند ،بلکـه تـا روز قیامـت از اعتبـار و ارزش برخوردارنـد.
برخالف غیر منصوصات که مربوش به سیاسیات نوعیه است که غالباً تحت ضوابط ثابـت در
نمی آیند و تابع مقتریات زمان و مکـان هسـتند (نـائینی)180 :1382 ،؛ بنـابراین  .1قـوانین و
دستوراتی که باید در تطبیق آن ها با شریعت دقت شود تنها مربوش به منصوصـات اسـت.2 .
شورا و مجلس فقط درباره غیر منصوصات نظر میدهد و آنجا که نفس شرع حکم و قـانون
مسلله را بیان کرده ،اظهارنظر شورا بی معنا و فاقد مجوز شـرعی اسـت .3 .چناننـه در زمـان
حرور و بسط ید امام و ولی کل ،ترجیحات و اعمالنظـر کـارگزاران امـام در قسـمت دوم
یعنی در غیر منصوصات است ،اعمالنظر نائبان عام و یا ماذونین از جانـب آنـان نیـز در غیـر
منصوصات است .4 .چون معظم سیاسات نوعیه که از قسمت دوم یا غیر منصوصـات اسـت،
از سویی نیز چون انتظام امور و جلوگیری از غصب غاصبین و تحدید آنها کـه از وظـایل
واجب و حسبی است بدون تنظیم قانون میسر نمیگردد ،بنابراین قانونگذاری در ایـن امـور
با بذن من له اإلمراء و اإلذن یعنی مجتهدین جامع شـرایط بـال اشـکال و مشـروع اسـت؛ بـا
اذعان به اینکه سیاسات نوعیه به اختالف مصـالح و مقترـیات مختلـل هسـتند و بـه همـین
جهت در شریعت مقدس قابل مشورت میباشند ،بنابراین قوانین مربوش به آنها نیز بـا تغییـر
مصالح و مقتریات در معرض تغییر خواهند بود .این تغییر الزم بر طبق وظیفه حسبیه است.
ب) عدم ارتباط وضع قانون با بدعت
مطابق نظر ایشان ،با تقسیم احکام به منصوصات و غیر منصوصات و این که در زمینـه
غیر منصوصات حکم خاصی جعل نشده و وضع قانون در اینجا به ولتـی مبسـوشالیـد سـپرده
شده ،اطاعت از او واجب است و در عصر غیبت هم بسته به نظر نوا عام ایشان و یـا افـراد
ماذون از سوی آنان خواهد بود.
از طرفی بدعت به معنای آن است که آننه خارج از دیـن اسـت بـه دیـن نسـبت داده
شود و به عنوان امری دینی تلقی گردد و این معنا در حـوزه غیـر منصوصـات منتفـی اسـت،
چرا که در این زمینه چیزی به دین نسبت داده نمیشـود و وضـع قـانون بـه خـودی خـود تـا
وقتی که آن را جزء دین به شمار ن یاوریم بـدعت نیسـت و اساسـ ًا ایـن حـوزه بـه افـراد بشـر
سپرده شده و در اختیار ایشان است که چگونه جامعه خود را نظـم و نسـق ببخشـند ،اگرچـه
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بایستی مطابق با قواعد و اصول شریعت باشد و بـا آن مغـایرت نداشـته باشـد؛ بنـابراین منشـی
اشکال آن است که قانون در نظر شیخ فرلاهلل نوری بـه معنـایی متفـاوت از آننـه آیـتاهلل
نائینی در نظر دارد ،است .چناننه آیتاهلل نائینی بیان میکند« :ترتیـب دسـتور اساسـی ...بـر
وفق مقتریات مذهب ...از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه در عنـوان تشـریع
و بدعت .. .ظاهر و هویدا است و میخوذ بـودن مغالطـه مغرضـانه و عامیانـه ...کـه بـه واسـطه
نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است ...از واضحات است (همان.)117 ،
ج) سازگاری با خاتمیت
در رابطه با منافات تقنین با خاتمیت و دلیل نبوهت نیز روشن شد که حوزههای زیـادی
خارج از شمول منصوصات است که طی توضیحات پیشگفته در اختیـار حـاکم اسـالمی و
میذونین از ایشان است که در زمینه غیر منصوصات میتواننـد نظـامهـایی اداری و قـانونی را
تعریل کنند .این اختیارات از سوی شارع به ایشان سـپرده شـده و ایـن نمـیتوانـد بـا دلیـل
نبوت منافات داشـته باشـد؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت نفـس ایـن تفـویض در امـور غیـر
منصوص و سکوت در زمینه غیر منصوصات از سوی شارع حکیم شایسته نمیبود.
همننین پیشفرض این استدالل ناق

بودن عقول بشر و نیاز انسان در تمام مسـائل و

موارد به پیامبران بوده بدین معنا که پیامبران از طریق کتب آسمانی به دنبال بیان تمام حقایق
و مسائل بشری بودهاند و حالآنکه ادعای جامعیت تعالیم انبیا در تمام موضـوعات و مسـائل
مطابق با بینش اسالمی ،صحیح نیست؛ چراکه به عنوان مثـال ایـن ادعـا کـه قـرآن بـه عنـوان
کتا آسمانی پیامبر اسالم بیانگر تمام حقایق و مسائل ریزودرشت بشـر اسـت بـا اسـتناد بـه
آیات قرآن نیز قابل استنباش نیست ،بلکه آننه از آیات قرآن نظیر «تبیانا لکل شـیء» (نحـل،
آیه  )89فهمیده میشود آن است که قرآن تنها متکفل بیان هر آننه است که بـرای هـدایت
و رسیدن به کمال واقعی بشر ضرورت دارد (مصباح یزدی)43 :1392 ،؛ بنابراین مطابق نظـر
علمای مشروطهخواه هدف از جعل قانون در مجلس شورا توسـط نماینـدگان وضـع قـوانین
جامع و کامل برای تنظیم دین و دنیای مردم به صورت همزمـان و یکسـان نبـوده ،آننـه در
اینجا مشهود است همان تعریل متفاوت از قـانون اسـت کـه قـانون را مسـلول تنظـیم چنـین
برنامهای میداند و با این پـیشفـرض آن را منـافی بـا خاتمیـت و دالیـل نبـوت مـیشـمارد
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درحالیکه اساساً کارکرد قانون مطابق نظر مشروطه خواهان چنین نبود.
د) منطقه الفراغ
منطقهالفـرا از دیگـر نظـرات در زمینـه قـانونگـذاری اسـت کـه مـا آن را از مـوارد
تفویض قانونگذاری از سوی خدا به بشر تعبیر کرده و در این دستهبندی آوردیـم .یکـی از
مشهورترین نظریهپردازیها درباره رابطه دین و قانون این دیدگاه است که بـه منطقـهالفـرا
معروف است .نظریه منطقهالفرا که از آن تحت عنوان منطقهالعفو نیز یاد میشـود در میـان
دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداری بیشتری برخوردار تـا فقهـای شـیعه .منطقـهالعفـو
نامی است که از حدیث سلمان برگرفته شده است .این روایت در منابع روایی اهل سـنت از
پیامبر نقل شده است« :ما احل اهلل فی کتابه فهو حالل و ما حرتم فهـو حـرام و مـا سـکت عنـه
فهو عفو ،فاقبلوا من اهلل عافیته فإنت اهلل لم یکن لینسى شـیلا» (الحـاکم نیشـابوری :1427 ،ج،3
.)127
این نظریه برای سازگار ساختن نظام حقوقی اسالم با همه زمانها و مکانها ارائهشـده
که با توجه به تقسیم احکام شریعت به دو گروه ثابت و متغیر ،احکام ثابـت بـرای پاسـخ بـه
نیازهای ثابت انسان است و احکام متغیر برای پاسخ به نیازهای متغیر و منطقـهالفـرا مربـوش
به همینگونه نیازهـای متغیـر اسـت .ایـن منطقـه حـوزه احکـام مبـاح بـه معنـای اعـم (یعنـی
مستحبات ،مکروهات و مباح به معنای خاص آن) است .شارع این نقطه را از تشـریع احکـام
الزامی فار و خالی نموده است البته آیتاهلل صدر به ایـن نکتـه اشـاره مـیکنـد کـه« :ولـی
ازآنجاکه شارع میدانسته که اگر برای آن فعل ،حکم الزامی جعل کند این حکـم در گـذر
زمان مفسدههایی به بار میآورد ،اگرچه برخی افعال فی نفسه اقترـای وجـو و حرمـت و
الزام داشته باشند» (صدر ج.)686 :1411 ،
شهید صدر همننین این معنا را تبیین میکند که به جز احکام ثابت و احکام متغیـری
که با اجتهاد در طریق مصلحت کشل میشوند در جایی که حکم الزامی وجو یا تحـریم
نداریم ،حکومت میتواند به قانونگذاری بپردازد و «این قوانین نباید با شرع و قانون اساسی
مخالفت داشته باشند» (اسماعیلی186 :1390 ،؛ صدر .)18 :1421 ،طبق این دیـدگاه احکـام
به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم میشوند .احکام ثابت غیرقابل تغییـر و حکـم آنهـا در همـه

زمینههای کالمی حقوقی امکان تفویض قانونگذاری به بشر در حکومت اسالمی 89 / ...

زمان ها مشخ

است؛ اما در زمینه احکام متغیر ن

و حکمی نداریم و شارع در این زمینـه

سکوت کرده و البته سکوت او به جهت غفلت و بیتوجهی به این حوزه نبوده ،بلکـه آن را
برای حاکم اسالمی منطقه اعمال اختیار و اعمالنظر قرار داده کـه بسـته بـه مقترـیات زمـان
تصمیمگیری شود .اینجا این سؤال مطرح میشود که این نظریه مستلزم وجود نق

در دین

است؛ چراکه در نظام حقوقی اسالم خأل قانونی وجود ندارد تا نیازمند پر کردن آن از سوی
حاکم و به نمایندگی از او ،قوه مقننه باشیم .قرآن کریم به صراحت اسـالم را کامـل و تمـام
معرفی میکند .به معنای آنکه تکلیل همه پدیدههای موردنیاز بشر برای نیـل بـه هـدایت و
سعادت را تعیین کرده است «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضت لکم
االسالم دینا» (مائده ،آیه  )3در این صورت چه خالء وجود دارد که آن را با قـانونگـذاری
بشری پرکنیم؟ وجود چنین حوزهای در فقه و حقوق اسالمی نه تنها نشـانه نقـ

آن نیسـت

که اتفاقاً رمز بالندگی ،انعطافپذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکانهای
متفاوت است؛ زیرا منطقه مزبور از روی بیتوجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامـده و تـابع
مقـررات احکــام ثــابتی اســت کــه ولــی امــر بــا توجــه بــه مقترــیات روز در چــارچو آن،
تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورداجرا میگذارد.
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نتیجه گیری
همانطور که بیان شد میـان دیـن و سیاسـت کـه قـانون از مهـمتـرین شـلون آن اسـت
ارتباطی محکم برقرار است اما حدود این رابطـه بـا نظـرات مرـیق و موسـعی قابـل بررسـی
است .دیدگاههای مختلفی در رابطه با قانونگذاری بشر تشریح گردید .صاحبنظران دینـی
معتقدند قانونگذاری از شلون انحصاری خداوند است چراکه وضع قانون مستلزم تصرف و
تسلط بر دیگران است و احدی چنین حقی بر دیگری ندارد .از ایـن رو برخـی بـا نپـذیرفتن
قانون و قانونگذاری ،آن را با شریعت الهـی در ترـاد دانسـته و بـا دالئلـی همنـون ایجـاد
بــدعت در دیــن یــا ب ـینی ـازی بــه قــانون ،آن را رد کردنــد .ایشــان قائــل بــه عــدم تفــویض
قانون گذاری از سوی خداوند به بشر و یا تفویض آن در یک دایره به شدت محدود آنهـم
صرفاً به دست مجتهدین بودند .مطابق این نگـاه شـریعت در هـیچ قلمـرو و موضـوعی فاقـد
حکـم نیســت تـا نیازمنــد قــانونگـذاری بشــر گــردیم البتـه ممکــن اســت کـه حکــم برخــی
موضوعات ناپیدا به طور خاص در فقه مورد تصریح قرار نگرفته باشـد امـا بـه طـور حـتم بـا
عمومات و اطالقات شرعی میتوان حکم آنها را استنباش کـرد .اسـتنباش احکـام کشـل و
استخراج آنهاست نه قانونگذاری جدید.
از ســوی دیگــر چنانکــه بیــان شــد نظــرات اخیــر صــحیح بــه نظــر نمـیرســد ،چراکــه
قانونگذاری به معنای ورود و اظهارنظر در مسائل دینـی نیسـت تـا دچـار بـدعت شـویم ،از
سوی دیگر هدف از جعل قانون در پارلمان توسط نمایندگان وضـع قـوانین جـامع و کامـل
برای تنظیم دین و دنیای مردم به صـورت هـمزمـان و یکسـان نیسـت ،بلکـه مقصـود تنظـیم
روابط اجتماعی و نظم دادن به جامعه در قالب یک نظام حقوقی است؛ بنابراین در مـواردی
که از سوی شارع دستور و برنامهای تشریع نشده ،وضع قانون به افراد بشر سپرده شده که در
چارچو موازین اسالمی اقدام کنند چنانکه این معنـا در نظریـات آیـتاهلل نـائینی و شـهید
صدر با بیانی متفاوت هویدا بود .نتیجـه آنکـه شـهروندان و مجلـس بـه نماینـدگی از آنـان
اجازه دارند تا در اینگونه موارد هر طور که مصلحت و منفعت اقترا میکند اقدام به جعـل
مقررات نمایند چراکه به مقترای ادله پیشگفته اختیار تفویض قوانین در ایـن حـوزههـا بـه
صورت مستقل به ایشان تفویض گردیده است البتـه مشـروش بـر آنکـه اصـول و معیارهـای
شریعت مراعات کنند.
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چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل دید گاه الوین پالنتینگـا در حـوزه علـم و دیـن و
رفع تراد ادعایی میان آنها با روش پژوهش کتابخانه ای و از نوع توصـیفی و تحلیـل محتـوا
انجام شده است .اهمیت نسبت بین علم و دین موجب شده است دانشمندان زیـادی در ایـن
با ورود پیداکند که از جمله آنها« آلوین کارل پالنتینگـا» مـی باشـد یافتـه هـای پـژوهش
نشان می دهد که مهم ترین موارد ادعایی در تراد بین علم و دین در زمینـه خلقـت انسـان،
عمر زمین و نظریه تکاملی داروین اتفاق افتاده است .از نظر پالنتینگا ایـن تعارضـات واقعـی
نبوده و سطحی است که با نگاه عمیق تر تراد بین آنها دیده نمـی شـود .ایـن نـوع تفکـر در
برخی از اندیشمندان مسلمان نیز دیده می شود.پالنتینگا شواهدی از کتا مقدس برای حـل
تعارض ارائه نمی دهد و تمرکز وی بر محور ایمان و مؤمنان و خدا باورانه اسـت .در برخـی
موارد دید گاه وی در حل تعارض با متون اسالمی هم خـوانی نـدارد در حالکـه وی مـدعی
حل تعارض در تمام ادیان است .دیدگاه پالنتینگا با واقعیت های بیرونی نیز همخوانی ندارد.
در نتیجه وی در حل تعارض بین علم و دین راه جدیـد و متفـاوت از دیگـر اندیشـمندان در
این زمینه ارائه نکرده است.
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طرح مسأله
انگاره تعارض علم و دین که امروز در جهان مسیحی غر و در سایر جوامـع متجـدهد
به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است ،مولود یک سلسله عوامل فرهنگی ،اجتمـاعی و
سیاسی است که طی چند قرن ،کشورهای مسیحی غر  ،آن ها را تجربه کرده انـد( ،شـبلی
نعمانی  ،1386،ج ،2ص  )123تعمیم تعارض بر خواسته از جهان غر در بـاره علـم و دیـن
به جوامع اسالمی ،یک تفکر انحرافی است .زیرا در طول قرن ها هیچ گاه در کتا آسمانی
اسالم ،به عنوان منبع معرفتی بشر تعارضی بین علم و دین پدید نیامده است امـا بعـد از دوره
رنسانس که تاریخ جدید علم از آن آغاز می شود تحول عظـیم فرهنگـی و شـکوفائی علـم
که در اواخر قرن چهاردهم میالدی آغاز شد بسیاری از فیلسـوفان و دانشـمندان ،علـم را در
تعارض با آموزه های دین و به ویژه مسیحیت می دیدند .در نتیجه علم به عنـوان تنهـا روش
کشل حقیقت و دین به عنوان نیروی معنا ساز زندگی تعریل گردید .ادیان نیز اعتبـار علـم
به عنوان کشل حقیقت را انکار کردند به این ترتیب ،علم ،منکر معنا بخشی و ارزش دهـی
دیــن اســت .دیــن نیــز متقــابالً از اقــرار بــه اهمیــت و واقعیــت علــم اســتنکاف ورزیــد.
(ویلبر2000،ص  )188ریشة بحث رابطة علم و دین ,به تعامل اربا کلیسـا و دیـدگاه آنـان
دربارة دانش های جدید بشری و نحوة تعامل با دانشمندان برمی گردد؛ اما پیامد های تعامـل
غیر سازندة آنان ,پرسش ها و چالش های را فراروی دانشمندان مسلمان نیز قرار داده اسـت؛
به طوری که امروزه بحث رابطة علم و دیـن ,در حـوزة معرفتـی جهـان اسـالم نیـز از مسـائل
جدید کالمی و از مسائل مورد مناقشه محسو مـی شـود و افکـار دانشـمندان زیـادی را بـه
خود معطوف سـاخته و درصـدد پاسـخگویی مـتقن بـه چـالش هـایی ادعـایی نمـوده اسـت.
(رضانیا شیرازی  ،حمید)1394،
به موازات گسترش روزافزون علم جدید و طرح ادعای تعارض میان یافته های جدیـد
علمی و تعالیم دینی ،این بحث اهمیتی روزافزون یافت .در این بین اگر تعـارض جـدی بـین
علم و دین وجود داشته باشد ،نتیجه آن دست کم شک و تردید نسـبت بـه باورهـایی اسـت
که با علم ناسازگار است .لذا متفکران بسیاری برای پاسخگویی و رفع این تعارضات به ایـن
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مباحث پرداخته اند .از جمله آنها «آلوین کارل پالنتینگا  »1است .هدف از پـژوهش بررسـی
تحلیل دیدگاه های پلنتیگاه در با تعـارض علـم و دیـن بـا رویکـرد اسـالمی اسـت .روش
پژوهش کتابخانه ای و از نوع توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
زندگی نامه
فیلسوف معروف معاصر الوین پالنتینگا از سال ( )1991با نگارش کتا (وقتی ایمان
و عقل به منازعه برمیخیزند )2وارد این قلمرو شده است و تا سال ( )2011سه اثر دیگر منتشر
کرده است :مباحث «معرفت شناختی در منازعـه میـان واقعگرایـی و نـا واقعگرایـی علمـی»3
(« )1993علم و دین :آیا علم و دیـن بـا یکـدیگر سـازگارند؟ )2010( » 4و « جـای تعـارض
واقعی؛ علم ،دیـن و طبیعـت بـاوری ( )2011( »5پـور محمـدی، 1392 ،ص  )97-79آلـوین
کارل پالنتینگا ( 6متولد  )1932فیلسوف تحلیلی 7آمریکایی است کـه در زمینـه هـای فلسـفه
دین ،8معرفت شناسی 9فعالیت مـی کـرد .از سـال  1963تـا 1982بـه عنـوان اسـتاد فلسـفه در
دانشگاه نوتردام 10و دانشگاه کالوین 11تدریس می کرد .بعد از مدتی دارای کرسی تـدریس
در زمینه فلسفهی این دانشگاه شد.او از سال  1983تا  1986به عنوان رئیس انجمن فیلسـوفان
مسیحی فعالیت داشت .پالنتینگا سی امین نویسنده معاصر پر استناد در دائرة المعارف فلسـفه
استنفورد 12بود .هم چنین وی یکی از اعرای آکادمی علوم و هنر آمریکـا 13بـود .برخـی از
تیثیرگذارترین آثار پالنتینگا شامل «خدا و ذهن های دیگر ، )1967( 14طبیعـت ضـرورت

15

1. Alvin Carl Plantinga
2. when faith and reason clash
3. Epistemological issues in the scientific
?4. Science and Religion: Are They Compatible
5. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion,& Naturalism
6. Alvin Carl Plantinga
7. Nalytic philosopher
8. philosophy of religion
9. epistemology
10. Notre Dame
11. Calvin University
12. Stanford Encyclopedia of Philosophy
13. American Academy of Arts and Sciences
14. God and Other Minds
15. The Nature of Necessity
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( )1974خــدا  ،آزادی و شــر ، ) 1974( 1شــناخت خــدا  ،) 2008(2علــم ودی ـن )2010 ( 3و
دارای چند کتا دیگر در باره معرفت شناسی است اندیشه اصلی زندگی و کار وی فلسـفه
مبتنی بر دفاع از اعتقاد مسیحی است( .عظیمی،حسن1383،ص )25
پیشینه تحقیق
مبینی شورکی ،علی محمد  . 1383 ،عقالنیت باور دینی از دیدگاه پالنتینگا  ،مؤسسـه
آموزشی پژوهشی امام خمینی .این اثر در باره معرفت و بـاور دینـی ونقـد آن در بـاره آرای
پالنتینگا است که تنها بخشی از دید گاه وی را نسبت به علم دین بررسی کرده است.
مقاله ای با عنوان «علم دینـی از دیـدگاه پالنتینگـا » از دکتـر محسـن جـوادی در سـال
 1387در مجله فصل نامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی شماره 1387، 57
مرضیه فقیهی فاضل ( )1396الهیات طبیعـی و رابطـه علـم و دیـن از منظـر پالنتینگـا ،
پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)پاییز وز مستان  1296شماره 30
شکوهی پور ،مطهره و محمد ،کیوانفر ،1398،بررسی استدالل تکاملی پالنتینگـا علیـه
طبیعت باوری و نقد سوسا و پاسخ پالنتینگا  ،فصلنامه اندیشه دینـی دانشـگاه شـیراز دوره 19
،شماره ، 2تابستان 1398
رسولی پور ،رسول و جلو خانی ،روح انگیـز ،پالنتینگـا و مسـیله تعـارض میـان و علـم
دین ،مجله اشارات ،شماره  3بهار و تابستان 1394
مقری ،محسن ،تحلیلی انتقادی بر علم دینی پالنتینگا  ،فصلنامه اندیشـه دینـی دانشـگاه
شیراز دوره ، 15شماره، 4زمستان 1394
رضانیا شیرازی  ،حمید  ،باز خوانش فرضیه ثبوت (فیکسیسم) بـا فرضـیه تکامـل انـواع
(ترانسفورمیسم) و ارتبـاش آن بـا رویکـرد قـرآن کـریم  ،فصـلنامه مطالعـات قرآنـی ،پـاییز،
1399هش؛
رضانیاشیرازی  ،حمید  ،واکاوی مناسبات علم و دین در نگاه هانس کونگ  ،فصـلنامه
پزوهشهای اعتقادی  -کالمی  ،بهار  1394،ه ش؛
1. God, Freedom, and Evil
2. Knowledge of God
3. Science and Religion
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رضانیاشیرازی  ،حمید « ،قرآن و نظریه فرگشت ارزیابی نظریه کالرک بر پایه دیدگاه
عالمه طباطبایی و استاد جوادی آملـی»  ،فصـلنامه علـوم قـران و تفسـیر معـارج  ،زمسـتان ه
ش؛1396
میر بابا پور ،سید مصطفی ،رابطه علم و دین در دیـدگاه اول پالنتینگـا  ،مجلـه معرفـت
کالمی،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1396
جوادی ،محسن ،در مقاله «الوین پالنتینگا و معرفت شناسی اصالح شده» ،پژوهشـهای
فلســفی-کالم ـی ،بهــار ،1381شــمارهی  ،11-12در بــاره چیســتی معرفــت از دی ـد گــاه وی
پرداخت.
عظیمی ،سید حسن،پایان نامـه ای بـا عنـوان «معرفـت شناسـی بـاور دینـی از دیـد گـاه
پالنتینگا با راهنمایی محمد لگنهاوزن در سال  1383به بررسـی دیـد گـاه هـای وی در بـاره
رابطه باور دینی و شناخت پرداخت.
در سالهای اخیر مقاالت محدودی د باره دید گاه پالنتینگا در با تعارض علم ودیـن
در زبان فارسی منتشر شده است است.
براون ،کالین )1375( ،1در«فلسفه و ایمان مسیحی »2به مترجمی «طاطـه میکائیلیـان» بـه
نقد بخشی از دید گاه های پالنتینگا اشاره کرده است .اینکه پالنتینگـا مـی گویـد قسـمت
اعظم آننه در علوم ،به ویژه در علوم انسانی از جمله اقتصـاد ،روانشناسـی ،جامعـه شناسـی،
جریان دارد ،با فرض نوعی طبیعت گرایی متافیزیکی دنبال میشود بـه دلیـل ایـن اسـت کـه
چون پالنتینگا در یک خانواده مذهبی مسـیحی پـرورش یافتـه اسـت پـیش فرضـهای دیـن
گرایانه اش را به علوم سرایت داده است .زیرا مسیحیت اولیه در ابتدا عقـل و فلسـفه و حتـی
علم را به رسمیت نمیشناخت( .براون ،کالین1375( ،ص )34
اهمیت بحث از تعارض میان علم و دین در دید گاه پالنتینگا
به عقیده پالنتینگا این درست نیست که کسی بگوید برای مـا مومنـان وجـود تعـارض
میان علم و دین اهمیتی ندارد ،چرا که ایمان ما به علم جدید یا قدیم متکی نیسـت .پالنتینگـا
1. Brown, Colin
2. Christian Philosophy and Faith
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دو دلیل ذکر میکند که تعارض میان علم و دین مسلله مهمی است و باید جدی گرفته شـود.
تبیین رابطه علم و دین نزد بسیاری از اندیشمندان از اهمیت خاصی برخوردار اسـت؛ گرچـه
بسیاری از نزاع ها فقـط دامـن گیـر مسـیحیت اسـت  ،ولـی پـاره ای از دسـتاوردهای علمـی
باورهای مشترک سایر ادیان را نیز به چالش خوانده اسـت .ماننـد مـدعیات دارویـن دربـاره
خلقت انسان که منشی او را نه از خاک ،بلکه از حیـوان انسـان نمـا مـی دانـد و تقریبـا فراینـد
خلقت را کامال به شکلی دیگـر تقسـیر مـی نمابـد مـی توانـد چالشـی بـرای ادیـان آسـمانی
محسو گردد (.رضانیا شیرازی)1399،
دلیل اول

علم و دستاوردهای آن در طول قرون متمادی مورد پذیرش گسترده عموم مردم بـوده
است .اساسا اگر منصفانه بنگریم شاید بـا شـکوهترین دسـتاورد تالشـهای فکـری بشـری در
روی کره زمین محسو بشود.
بنابراین ،هر نظرگاه و عقیدهای کـه در تعـارض جـدی بـا علـم باشـد نیازمنـد تبیـین و
توجیه است .اینکه چرا کسانی گاهی نظـر مخـالل علـم اتخـاذ میکننـد حتمـا نیازمنـد دلیـل
است؛ ضمن اینکه ،نادیده گرفتن این حقیقت در واقع به معنایی شکسـت در افکـار عمـومی
خواهد بود(.پالنتینگا  2011،ص ) 4-3
چنان که مالحظه می کنید این دلیل مبتنی بر واقعیت تاریخی و اجتماعی اسـت ،یعنـی
بر اساس جایگاه و موقعیت علم در نزد بشر بـر اهمیـت آن اسـتناد شـده اسـت .امـا پالنتینگـا
دلیلی الهیاتی هم میآورد که بالطبع برای مومنان جایگاه مهمتری دارد.
دلیل دوم

یکی از آموزههای اساسی یهودی و مسیحی که مورد پذیرش برخـی از جریـان هـای
فکری اسالمی به ویژه جریآنهای عرفانی است انسان موجودی است که بـر اسـاس تصـویر

1

االهی خلق شده 2بخش بزرگی از این شـباهت بـه تصـویر االهـی بـه ایـن برمیگـردد کـه مـا
انسآنها دارای عقل خـدا دادی هسـتیم کـه ثمرهـا یـش شـناخت و معرفـت اسـت .در واقـع،
1. Imago dei

« . 2پس خدا انسان را در صورت به مانند خود آفرید» کتا مقدس ،سفر پیدایش»27 – 26 ،

تحلیل دیدگاه الوین پالنتینگا در رفع تضاد میان علم و دین 101 /

فعالیت علمی انسان یکی از باز نمود های ذات خداوند است ،هر چند باز نمـودی محـدود و
واجد خطاست(.پالنتینگا  2011،ص  ) 5-4بنابراین ،علم جدید در واقع به نـوعی بازتـا و
تجلی ذات خداوند در ما انسان است و نمیتوان آن را دستکم گرفـت .بـر ایـن اسـاس ،نـزاع
میان علم و دین که هر دو بیـانگر وجهـی از وجـوه خداونـد هسـتند کـه عجیـب و پرسـش
برانگیز خواهد بود.
علم دینی از دید گاه پالنتینگا
مسیحیان اولیه معتقد بودند که حقیقت در تعالیم دین مسیح نهفته است و بـدین جهـت
تفکر در کلمات مسـیح و عبـادت در پیشـگاه خداونـدی را تمـام تـالش خـویش قـرار داده
بودند .این مسائل موجب باالگرفتن بحث عقل و حدود دخالت عقل در قلمرو دین و رابطـه
میان این دو گردید(.براون ،کالین 1375ص )54
1

پالنتینگا در مقالهی «طبیعـت گرایـی روش شـناختی؟ » بـا مثـالی از دانـش معاصـر در
رابطه با نظریه ی تکاملی حیات ،مفهوم علم دینی را بیان مـی کنـد و مـیگویـد کـه « :طبـق
نظریه تکامل ،حیات زنده به طور طبیعی و تنهـا توسـط قـوانین بنیـادین فیزیـک و شـیمی ،از
مادهی غیر زنده به وجود آمده اسـت و تمـامی موجـودات زنـدهی دیگـر از طریـق انتخـا
طبعی و جهش های ژنتیکی تصادفی ،از موجودات زندهی اولیه پدیدار گشته اند.
برخی مانند «رینارد داوکینز »2این مسلله را نه تنهـا یـک نظریـه ،بلکـه حقیقتـی یقینـی
پنداشته اند و از آن نتیجه گرفته اند که روند تکاملی حیات کامالً تصادفی بـوده و نیـازی بـه
وجود ا خدا در آن نیست .2اما تجربه خود علم نشان داده است نظریاتی که زمانی به منزلهی
حقیقت نهایی پنداشته میشده اند چطور زبر بار نقد و نقض رفته و اغلب طرفـداران خـود را
از دســت داده انــد نظریــات نجــوم بطلمیوســی و فیزیــک نیــوتنی نمونــه آنهــا اســت اســت.
(پالنتینگا، 1996 ،ص 16 :به نقل از :مقری1394،ص  )119امـا در حقیقـت چنـین پنداشـتی

1. Methodological Naturalism
2. Richard Dawkins

رینارد داوکینز زیست شناس تکاملی انگلیسی است که از منتقدان بزرگ خلقت گرایی و هرگونه خدا باوری به
شمار میرود و آثار و فعالیتهای اجتماعی متعددی را در طرفداری از خدانا باوری به انجام رسانده است.
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کامالً سازگار با وجود خدا است ،به طوری که خداونـد حیـات را از طریـق قـوانین طبیعـت
خلق کرده و توسط انتخا طبیعی و جهش های ژنتیکـی تصـادفی مسـیر تکامـل را بـه ایـن
ترتیب ایجاد نماید که هیچ منافاتی با روش علم ندارد .نا دیـده گـرفتن خـدا در ایـن مـوارد
فقط ناشی از پیش فرض الحادی طبیعت گرایی است( .پالنتینگا 1996،ص)147 :
دلیلی که پالنتینگا بر این مدعا می آورد آن است که فرد مسیحی ایـن آزادی را دارد
تا نتایج طبیعت گرایی را کنار بگـذارد و نتیجـه ای را برگیـرد کـه شـواهد خـاص خـودش،
شامل گفته های کتا مقدس ،او را به آن سمت می کشاند .گزینه ی دیگـری کـه مسـیحی
خدا باور در کنار تکامل قرار می دهد از نظر پالنتینگا  ،خلقت مستقیم خداوند است( .همان
به نقل از مقری1394،ص )120
آننه از بررسی های دیدگاه رایج در چند قرن اخیر در بـاره علـم و دیـن آشـکار مـی
شود این است که علم فعالیتی است عینی ،عمومی ،تییید پذیر ،که فقـط یافتـه هـای عقـل و
حس را شایسته عنوان علم پنداشته است .اما دین در این دیدگاه ها ،تجربـه ای خصوصـی و
درونی تلقی شده ،که از فردی به فرد دیگر متفاوت است در حالی که ذات علم در همه جـا
یکسان است و لذا نمی تواند آغازی برای فعالیت علمی باشد .در این خصـوص بایـد گفـت
که البته ذات علم در همه جا یکسان است اما درک و دریافت علم نیز از فردی با فرد دیگـر
متفاوت است همانطور که ذات دین نیز در همه جا یک سان است اما درک آن از فردی بـه
فردی متفاوت است و در این مورد تفاوتی بین علم و دین نمی باشد.
به عقیده ی پالنتینگا  ،دید گاه غالب در خصوص علـم و دیـن ،ریشـه در مبنـا گرایـی
«دکــارت 1و جــان الک )»2دارد کــه بارهــا بــه زیـر بــار نقــد و نقــض رفتــه اســت (پالنتینگــا
1996ص.)198 – 195 :
تعارض علم و دین
شاید اولین تنش جدی بین علم جدید و دین بـه قـرن هفـدهم مـیالدی و قرـیه گالیلـه
برمیگردد .در آن زمان تعارض ادعایی میـان ایـن دو در حـوزه سـتاره شناسـی بـود .البتـه بـه
1. René Descartes
2. John Locke
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عقیده پالنتینگا اینکه این تنش را صرفا مخالفت با کلیسا بـدانیم سـاده اندیشـی اسـت ،بلکـه
دیدگاه گالیله به نوعی موضعگیری در برابر دیدگاه ارسطویی مسلط زمانه بود؛ نوعی تقابـل
میان نگاه کلیسا و علم در تبیین جهان .اما تلقی عمومی از این جریان این بـود کـه مخالفـان
گالیله کشیشها ،کاردینالها و اسقفهای اعظم بودنـد .بـه همـین دلیـل قرـیه گالیلـه تبـدیل بـه
نمادی در اعتراض به کلیسا شد(.پالنتینگا ه2011،ص )6
در واقع کلیسا خود را حامی دیدگاه ارسطویی مـیدانسـت و آن را بـه عنـوان دیـدگاه
رسمی کلیسا به رسمیت شناخته بود .در ایـن میـان برخـی از تفسـیرهایی کـه از مـتن کتـا
مقدس میشد هم دخیل در کار بود .مثال اینکه در کتـا یوشـع آمـده اسـت کـه یوشـع بـه
خورشید دسـتور توقـل مـی دهـد ،کـه بـه نـوعی تـرجیح سیسـتم بطلیموسـی بـر کپرنیکـی
است(.همان ص )7
بعد از این تنش جدی تعارضـات میـان علـم و دیـن بـه مـوازات رشـد علـم مـدرن بـه
حوزههای دیگری هم گسترش پیدا کـرد .فهرسـت مفصـلی از ایـن تعارضـات را میتـوان در
کتا

وایت 1دید (باربور ،1392 ،ص  .) 69-53در میانه قـرن نـوزدهم مـیالدی یـک تـنش

جدی دیگر رخ داد و آن تنشی بود که از ناحیه نظریه تکامل داروین مطـرح شـد .اتفاقـا بـاز
هم این بنیاد گرایان مسیحی و انجیل گرایان بودند که بر تعـارض دیـدگاه دارویـن و کتـا
مقدس پای فشردند .خود داروین چندان وارد این نزاع نشد.

2

پالنتینگا با توجه به این پیش زمینه و نیز فرای امروز مباحث علم و دیـن بـه برخـی از
موارد تعارض بیشتر پرداخته است .او معتقد است که تعارض های میان علم و دین  ،تعارض
های ادعایی و تعارض های سطحی اند دسته اول تعارض هایی هستند که صرفا ظـاهری انـد
و تعارض های واقعی نیستند بلکه فقط ادعای تعـارض اسـت .در مـورد دسـته دوم او وجـود
اصل تعارض را می پذیرد اما این تعارض هـا را سـطحی میدانـد .مـراد از سـطحی بـودن در
دیدگاه او این اسـت کـه ایـن تعارضـات بـه درجـه ای نیسـت کـه ابطـال کننـده بـرای دیـن
محسو شود .استدالل پالنتینگا در باره سطحی بودن تعارض بـین علـم و دیـن در نظریـه
1. White
2. Johnson, P. E. Darwin on Trial, InterVarsity press, 1991
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تکامل است که می گوید نظریه تکامل با باورهای خدا پرستانه ناسازگار نیست زیرا نظریـه
تکامل از مقدمات نادرست آنها بر می خیزد حتی اگر نظریـه تکامـل یـا نظریـه هـای علمـی
دیگر در علم معاصر با باور خدا پرستانه ناسازگار باشند ،به این معنا نیسـت کـه آمـوزه هـای
دینی غیر عقالنی یا ترمین نشده اند (پالنتینگا ه2011،ص )9
ناسازگاری بین تکامل علمی و دین دربرگیرنده چند ادعا است:
الل .زمین دارای عمر کهنی حدود چهار و نیم میلیارد سال است؛ این نظریه را زمـین
کهن سال می نامند.

1

بسیاری از بنیادگر ها یا انجیل گرایان مسیحی قائل به تفسیری تحـت الفظـی از روایتـی
خلقت هستند که در دو فصل اول سفر پیدایش آمده است .بر اساس این تفسیر ،آنها اینطـور
فکر میکنند که سن زمین و در واقع جهان خیلی کمتر از میلیاردها سـالی اسـت کـه توسـط
علم مدرن فعلی بیان میشود( .پالنتینگا ه2011،ص  )10از نظر آنها خدا در شـش تـا ده هـزار
سال پیش زمین را آفرید ،آن هم به صورت کامل ،نه به صورت ناقصی که مثالً بر اثر فرایند
تکامل یا هر فرایند دیگری به صورت کنونی درآمده باشد .این در واقع یـک نـوع تعـارض
صریح علم با باورهای برآمده از متن مقدس است .در واقـع بـا توجـه بـه سـخنان آگوسـتین
( ) 430- 354مسیحیان در مورد اینکه مراد از روزهای خلقت که در متن مقدس آمده دقیقـاً
مطابق با 24ساعت فعلی باشد تردید داشتند(.همان)
 .حیات از شکل های نسبتاً ساده به شکل های نسبتاً پینیده تبـدیل شـده اسـت؛ ایـن
نظریه به نظریه پیشرفت مشهور است.

2

ج .تنوع حیات امروزین ریشه در تغییرات و دگرگونی های ظریل نسـبت بـه اصـل و
منشی موجودات دارد؛ نظریه توارث همراه با اصالحات و تغییر

3

د .زندگی از یـک مکـان در زمـین نشـات گرفتـه اسـت و تکامـل یافتـه انـد کـه همـه
ارگانیسم های زنده به لحاظ تبارشناسـی بـه آن پیونـد دارنـد .ایـن نظریـه فـرض نیـاز هـایی

1. the ancient earth.
2. the progress thesis.
3. the thesis of descent with modification.
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مشترک 1نامیده می شود
هـ .توارث همراه با اصالح و دگرگونی بر اساس یک مکانیسـم طبیعـی اسـت معمـوالً
این مکانیسم همان فرایند انتخا طبیعی است که بر اساس جهش ژنتیکی تصادفی عمل مـی
کند ،این دیدگاه به نام داروینیسم 2خوانده میشود و حیات فی نفسه از یک ماده غیـر زنـده
و بدون هیچ فعالیت خالقانه خاصی از طرف خدا بسـط و گسـترش پیـدا کـرده اسـت ،تنهـا
فرآیندهای که در آن کاربرد دارد فرآینـد هـایی اسـت کـه توسـط قـوانین رایـج فیزیـک و
شیمی توصیل می شوند؛ که فرض منشی طبیعی 3نامیده میشود.
پالنتینگا عنوان می کند که در خصوص تراد دین و علم در مسـللة آفـرینش (خلقـت
دفعی و تدریجی) به شیوهای خاص ،می توان گفت هم علم و هم دین درسـت مـی گوینـد.
پالنتینگا یک مثال می زند تا نشان دهد که می شود هر دو نظریـه را پـذیرفت؛ مثـال دربـارة
نور است :برخی گفته اند که نور ذره است و برخی گفته اند که موج اسـت .یکـی از نظریـه
پردازان مکانیک کوانتوم ،که برداشتی کپنهاگی از این نظریه داشت ،میگویـد نـور هـم ذره
است و هم موج است .پلنتینگا میگویـد ایـن درسـت اسـت و او مـی توانـد چنـین اسـتداللی
بکند؛ زیرا او دانش کافی دارد .دربارة دین و علم هم می توان چنین چیزی گفت که هر دو
دربارة مسللة خلقت درست میگویند (قراملکی 1373 ،ص )41وی می گویـد نظریـة تکامـل
به هینوجه بیطرف نیست و چقدر احتمال دارد که نظریة تکاملی درست باشـد روشـنفکران
و دانشگاهیان مسیحی بایـد در ایـن زمینـه بـه پاسـخ بدهنـد کـه آیـا روش تکـاملی از رونـد
آزمایشی واقعی برخوردار بوده است یا آنهم بر اساس مقدمات نظـری صـرف پایـه گـذاری
شده است(. .پالنتینگا ه  ،1991 ،ص  )16او عنوان میدارد که طبق افسانه ای کـه امـروزه بـه
آن اعتقاد دارند ،طبیعت همه علم است و هیچ مذهب و خدایی وجود ندارد .پالنتینگا با ایـن
عقیده کامالً مخالل است و می گوید که این یک جنگ سه جانبه است .از یکسـو دیـدگاه
طبیعت گرایی همیشگی وجود دارد که میگوید خدایی وجود ندارد؛ طبیعت همین اسـت و
بشر بخشی از این طبیعت است( .قراملکی 1373 ،ص.)63
1. the common ancestry thesis.
2. darwinism
3. the naturalistic origins thesis
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هماهنگی بین علم و دین به جای تعارض
مسلله پالنتینگا این است که چگونه میتوان از دستاوردهای علم در تایید خدا باوری
بهره گرفت؟ وی تالش دارد که میان علم و دیـن بـه رغـم مخالفـت هـا همـاهنگی و سـاز
گاری نشان دهد .زیرا اساس تـالش پالنتینگـا ایـن نکتـه اسـت کـه علـم جدیـد در دامـان
مسیحیت ریشه دواند ،بالیـد و شـکوفا شـد و ایـن واقعیـت کـه بسـیاری از بنیانگـذاران علـم
جدید(نیکوالس کپرنیک ،گالیله ،ایزاک نیوتن ،رابـرت بویـل ،و )...از خـدا بـاوران جـدی
بودند .از این جهت علم مدرن در دید گاه پالنتینگا میراثی از مسیحیت تلقی شده است.
پالنتینگا تالش میکند با طرح سواالتی مثل «چه شرایطی بـرای توفیـق یـک علـم الزم
است؟» «چه اموری در رشد علـم نقـش دارد؟» «اساسـا شـروش الزم و کـافی پیشـرفت علـم
چیست؟» پاسخ آن را در هماهنگی میان علم و خداباوری بیابد .او برای اینکه به این پرسشها
پاسخ دهد این پرسش بنیادیتر را مطرح میکند که «ماهیت علم چیسـت؟» او بـا کنـدوکاو در
ماهیت علم و خصوصیات اصلی آن نشان میدهد که میان علم و دیـن همـاهنگی عمیقـی در
مبانی وجود  2دارد و اساسا علم جدید ،مبانی خود را مدیون خـدا بـاوری اسـت( .پالنتینگـا
 2011،ص  ) 266-265پال نتینگا بر آن اسـت کـه احتمـال نظریـة تکامـل بـر اسـاس طبیعـت
گرایی بسیار متفاوت با احتمال آن بر اساس خدا باوری مسیحی و شواهد تجربی است؛ زیـرا
یک داللت ضمنی میان تکامل و طبیعت گرایی وجود دارد .بر اساس مبانی طبیعت گرایـی،
تنها نظریه ای کـه توجیـه کننـدة چگـونگی بـه وجـود آمـدن نظـم و تنـوع عظـیم گیـاهی و
جانوری است ،نظریة تکامل است؛ اما پالنتینگا بر آن است که جمع میـان طبیعـت گرایـی و
تکامل خود متناقض بوده و غیرعقالنی است (پالنتینگا )18: 1380 ،به نظر او ،تکامـل عمیقـاً
ریشه در دین دارد و راهی است برای اینکه به خودمـان بگـوییم اینجـا چـه میکنـیم ،از کجـا
آمدهایم و به کجاخواهیم رفت.
تحلیل دید گاه پالنتینگا
پالتنینگا هیچ گاه نمونه های برای هماهنگی علم و دیـن از کتـا مقـدس نمـی آورد
بلکه تنها به نقش پدیده خدا باوری در علم می پردازد کـه آنهـم رویکـرد عقلـی و فلسـفی
دارد .شاید به این دلیل باشد که چون کتا مقدس اساسـا کتـا علمـی نیسـت و رویکـرد
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هدایت گرایانه دارد بلنتینگا نیز تمام تالشش این است که خدا باوری با روح علم نه تنهـا در
تراد نیست بلکه هماهنگی دارد و نمونه هایش را از بیرون دین مقـدس مـی اورد .وقتـی در
قران به این مسلله نگاه می اندازیم می بینیم که قران کریم هم از علم استفاده کـرده وهـم در
علم تآثیر گذاشته نمونه آنها اعجاز علمی قران در باره مراحل خلقـت انسـان ،مراحـل رشـد
انسان و سیر تحول خورشید(سوره تکـویر) اسـت .بنـا بـر ایـن دیـد گـاه پالنتینگـا در بـاره
هماهنگی علم ودین بسیار محدود است در رویکرد اسالمی به علـم ودیـن مـی تـوان بسـیار
فراتر از دید گاه وی این گون هماهنگی را در یافت.
دیدگاه های مختلفی درباره ماهیت علم وجـود دارد :دیـد گـاه «واقعگرایـی »1علـم را
تالشی برای شناخت حقیقت درباره جهان میداند .دیدگاه «ابزار گرایی »2کـه ارزش علـم را
در توانایی اش برای کمک به ما جهـت زنـدگی کـردن در ایـن جهـان و حـل مشـکالت و
مسائل پیش رو میداند؛ «تجربه گرایی سازنده »3که هدف اصلی علـم را تولیـد نظریـه هـای
تجربی مناسب میداند( .پورمحمدی1392،ص )138
از نظر پالنتینگا آننه خصوصیت اصلی علم را میسازد تالش بـرای کشـل حقیقـت
است ،لذا واقعگرایی نظریهای نزدیکتر به حقیقت علم است .اگر ماهیت علم را واقعگرایی و
حقیقت جویی بدانیم این خدا باوری است که میتواند تبیین درستی از امکان تحقـق علـم و
واقع نمایی و کارایی ابزار و روشهای علمـی بـرای کشـل حقیقـت ارائـه دهـد ،نـه طبیعـت
باوری(.پلنتگاه2011 ،ص  )34او برای تبیـین نظریـه اش بـار دیگـر بـه انسـان شناسـی ادیـان
ابراهیمی متوسل میشود و نظریه خلقت انسان بر اساس تصویر االهی را پیش میکشد.
از نظر مسیحیت ،یهودیت و برخی از افکار اسالمی خـدا دارای اوصـاف و جنبـه هـای
مختلل است ،از جمله علم مطلق ،توان مطلق ،خوبی مطلق و ...اگر انسان بر اسـاس تصـویر
االهی خلق شده است پس الجرم او نیز باید علم یا توانـایی آمـوختن داشـته باشـد .پـس مـا
انسآنها باید توانایی و قوای شناختی داشته باشیم .این قـوای شـناختی بایـد بـا جهـان اطـراف

1. Realism
2. instrumentalism
3. Constructive empiricism
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هماهنگ باشد تا ما بتوانیم آن را بشناسیم( .پالنتینگـا 1996 ،ص  )32علـم چنـان کـه (نـوام
چامسکی )1هم میگوید از هماهنگی میان حقیقـت و توانـایی علـم سـازی انسـان بـه وجـود
میآید .در واقع ،علم از راه به کارگیری قوای شناختی متعـارف انسـانی مثـل ادراک حسـی،
حافظه ،بینش پیشین ،فرایند استقرا و از این دست قوا و فرآیندهای متعارف شـناختی حاصـل
میشود .حتی ابزارهای پیشرفته که به شناخت ما عمق می بخشند نیـز بـر اسـاس و بـه کمـک
همین قوای اساسی شناختی به وجود آمده اند .پس خداوند قوای شناختی ما را بـه گونـه ای
آفریده که با آن میتوانیم جهان اطراف را بشناسیم و با اعتماد به آن علم ایجـاد کنـیم .بنـا بـر
ایـن خــدا بــاوری بــه راحتـی منبــع علــم و قابــل اعتمــاد بــودن آن را توجیـه میکند(مهــدوی
نژاد،1384،ص )34
پالنتینگا معتقد است که بین خدا باوری دینـی و علـم همـاهنگی وجـود دارد .بـرای
مثال ،گالیله 2دست به آزمایشی زد تا بفهمد سخن ارسطو در اینکه جسـم سـنگین سـریعتر از
جسم سبک به زمین میرسد درست است یا نه .وقتـی او از بـرج پیـزا 3دو تـا سـنگ سـبک و
سنگین را رها کرد و مشاهده کرد که همزمان به زمین میرسـند ،نتیجـه ای کـه عایـدش شـد
فقط این نبود که ارسطو در آن روز اشتباه میکـرد یـا آزمـایش مـا فقـط در آن روز درسـت
است و اکنون بعد از دو هزار سال ممکن است چیزهای سنگین زودتر از چیزهای سـبک بـه
زمین برسند ،بلکه نتیجه ای که گرفته می شود این است نظریه ارسطو به طور کلی نادرسـت
است .یا وقتی ما با آزمایشاتی به صحت نظریه جاذبه نیـوتن میرسـیم آن را فقـط بـرای دوره
زمانی خاص یا مکانی خاص معتبر نمیدانیم بلکه آن را به نحو کلی تعمیم میدهیم .نتیجه این
است که خدا ما انسآنها را طـوری آفریـده اسـت کـه از اسـتقرا اسـتفاده میکنـیم و جهـان را
طوری آفریده که استدالل استقرایی در آن موفق است از ایـن جهـت میـان لـوازم ضـروری
علم جدید و خدا باوری هماهنگی عمیق وجود دارد(.پالنتینگا 2011 ،ص )296

1. Noam Chomsky
2. Galileo
3. Torre pendente di Pisa
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بر اساس آننه بیان شد ،دیدگاه الوین پالنتینگـا دربـاره رابطـه علـم و دیـن همـاهنگی
بین آنها خصوصیتی که پالنتینگا درباره ماهیت علم برمی شمرد واقع گرایـی اسـت .از نظـر
او علم به دنبال کشل حقیقت است و دین نیز از روش دیگر به کشل حقیقت مـی پـردازد.
وی دیدگاه های دیگری را که درباره ماهیت علم وجود دارد فقط نام برده و چندان آنهـا را
توضیح نمی دهد؛ آنها را نظریه هایی میداند که ماهیت و هـدف اصـلی علـم را دنبـال نمـی
کنند .توضیحا تش درباره واقع گرایـی در ایـن حـد اسـت کـه خصـلت اصـلی علـم صـدق
محوری و حقیقت جویی است و برای تایید دیدگاهش نقل قول هایی از بزرگان علـم ذکـر
میکند .ادعای پالنتینگا در اینجا این است که خدا باوری همراهی بیشتری بـا ایـن خصـلت
علم دارد تا طبیعت باوری .شاید مهم تـرین عامـل بـرای تحقـق خصـلت واقـع گرایانـه علـم
وجود قابلیت و توانایی رسیدن به واقعیت در انسان باشد که به باور پالنتینگا خدا بـاوری بـه
بهترین نحوی بر این ویژگی انسانی تاکید دارد .از جملـه دیگـر خصوصـیات علـم قانونمنـد
بودن و پیشبینی پذیر بودن آن است که از نظر پالنتینگـا بـه بهتـرین وجهـی بـر اسـاس خـدا
باوری تبیین میشود .این جا است که پالنتینگا از کتا مقدس بیـرون آمـده اسـت و دلیـل
های عقلی خودش را به متون دینی نسبت می دهد و نمی توانـد از متـون دینـی بـرای اثبـات
نظریه خودش استفاده کند.
پالنتینگا تعدادی از نظریات علمی را بررسی میکند که برخـی دانشـمندان و فالسـفه
آنها را ناقض هایی برای باورهای دینی به شمار میآورند؛ نظریاتی از قبیل تکامل داروینـی،
فیزیک نیوتنی ،مکانیک کوانتومی و برخی نظریات روانشناسی تکاملی .در بررسی دقیقِ هـر
یک از این نظرها ،پالنتینگـا نشـان میدهـد بخشـی از ایـن آرا ،کـه بـر ضـد بـاور بـه وجـود
خداست ،صرفاً افزون های متـافیزیکی و غیرعلمـی اسـت ،کـه ریشـه طـوالنی در پیشـفرض
الحاد و طبیعت گرایی دارد.
پالنتینگا  ،در خصوص طبیعت گرایان همی گوید آنها نادرسـتی باورهـای دینـی را در
پایه ی شواهد خود قرار میدهند و سپس نظریات علمی خـود را پـیش میبرنـد .بـا ایـن روش،
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جای شگفتی نیست که علم الحـادی خـود را ناسـازگار بـا باورهـای دینـی بیابنـد .در آخـر،
پالنتینگا چنین نتیجه میگیرد که نادرستی و نـامعقول بـودن باورهـای دینـی در نظـر طبیعـت
گرایان ،مستقیماً متیثر از پیشفرض عدم وجود خدا است ،که فلسفهی طبیعت گرایـی بـه آن
پایبند است .تیمل در گفتـه هـای پالنتینگـا نشـان مـیدهـد کـه وی بـیش از آنکـه سـودای
بازسازی علوم تجربی را بر اساس آموزههای دینی داشته باشـد ،نگـران نفـوذ الحـاد در زیـر
پرچم علم جدیـد اسـت .از نظـر وی اگـر پـژوهش علمـی در چـارچو تجربـهی محـض
صورت گیرد ،بدون نیاز به آموزه های دینی ،حقیقت مورد نظر را می نمایاند .اما اشـکال در
این است که وفا داری به چنـین روشـی ،در عمـل مشـکل اسـت و بسـیاری از دانشـمندان از
پیش فرضهای الحادی برای تقویت فرضیه های خود اسـتفاده مـیکننـد؛ در چنـین وضـعیتی
است که وی توصیه میکند عالمان دینی نیز از دانسته های دینی خود بـه جـای پـیش فـرض
های الحادی استفاده کنند .یعنی نوعی مقابله بـه مثـل کننـد در نتیجـه هـیچ روش جـایگزین
برای مسلله علم و دین در دید گاه وی وجود ندارد .این در حالی است که در منابع اسـالمی
به وفور می توان یافت که از روش علمی استفاده شده است .بعری دانشمندان معتقدند کـه
دخالت باورهای دینی ،یقیناً به تنازع می انجامد و احتمال دارد که تنش میان ایمان و عقل را
به حداکثر برساند؛ زیرا مؤمن در جستوجوی شکاف های مورد انتظار در تبیین علمـی اسـت
مثال طـرح نظریـه خلقـت دینـی در برابـر نظریـه تکامـل ،کشـمکش دائمـی را میـان مؤمنـان
طرفداران ن نظریه تکامل به دنبال دارد( .مک مولین1339 ،ص .)70
پاسخ پالنتینگا این است که کتا مقدس منبعـی اسـت کـه خداونـد از طریـق آن بـا
انسآنها سخن گفته است و مطالـب بسـیار بـرای گفـتن دارد .کتـا مقـدس در بـارة منشـی و
هدف حیات سخن میگوید و علم نمی تواند در این زمینه با آن درگیر شود و دلیل تکامـل
در حدی نبست که بتواند دلیل خلقت دینی را شکست دهد (پلنتینگا1991 ،ص) 32
بنابراین نمیتوان گفت که دخالت باورهای دینی اساساً تنازع ایمان و عقل را افـزایش
میدهد .تعارض میان ایمان و عقل یقیناً ممکن است روی دهد؛ اما احتمال وقوع آن کمتـر از
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هنگامی است که بررسی علمی را از احکام ایمانی جـدا کنـیم و بگـذاریم کـه بطـور دلخـوا
خود گسترش یابد (پالنتینگا)1396 ،
در دید گاه پالنتینگا بیش از آنکه به مسلله علم و دین از نوع خود متون دینی پرداختـه
شود به رابطه مؤمنان و علم پرداخته شده است وی بیشتر نگران الحاد در مؤمنان اسـت تـا در
متون دینی این در حالی است که در متون دینی مقدس تعارضات آشـکار بـین علـم و دیـن
وجود دارد که پالنتینگا به آنها اشاره نکرده است یا الاقل تـوجیهی بـرای آنهـا بیـان نکـرده
است.
مسلله دیگر این است که اگر موضوع علم و دین را از نظر اسالم بررسی کنیم مستقیما
می توانیم به متون ان به جای مؤمنان بررسی کنیم که وجه تمایز ایـن متـون نسـبت بـه کتـب
دینی مسیحی است که نه تنها تعارض بین متون دین اسالمی بـا علـم نمـی تـوان یافـت بلکـه
راهکارهای معقول در صورت بروز تعارض در آنها یافت که بررسی آنها در جـای خـودش
می طلبد و از عهده این تحقیق خارج است.
انتقاد دیگر این است که وی به علم خدا باورانه پایبند است و آن را در همـة زمینـه هـا
ساری و جاری میداند ،در حالی که علم باید جهانشمول باشد و برای همـه درهـای گشـوده
داشته باشد؛ مانند جامعه شناسی .در نظـر او ،علـم خـدا باورانـه هـم بـرای همـه (صـرفنظر از
هندوبودن یا ادیان دیگر) درهای گشوده دارد .این علم می خواهد پدیده ها را از منظر خـدا
باورانه تبیین کند و اگر بی خدایان نخواهند ایـن نـوع تبیـین علمـی را قبـول کننـد ،بـاز هـم
جهانشمول خواهد بود  .بنابر این علم پالنتینگا ه متکی به خدا است و بدون خدا علمـی هـم
اگر باشد بدون فایده است در حالیکه در واقعیت اینطور نخواهد بود.
حال از پالنتینگا باید پرسید که این همه تنوع در زندگی بر روی کیهان از کجـا آمـده
است؟ پالنتینگا با این استدالل که در ورای پدیده هایی مثـل بـاد و زمـین لـرزه و  ...قـدرتی
الهی وجود دارد ،نظریة تکامل را که برای این پدیـده هـا قائـل بـه یـک خاسـتگاه طبیعـی و
فیزیکی است ،رد می کند .انتقاد اینجاست که ایـن نظریـه تبیینـی طبیعـی بـرای پدیـده هـای

 /112فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

میآورد که در یک صورت دیگر می توان آن را عمل خدا دانست .این نظریه ها فقـط مثـال
هایی از پدیده های طبیعی میآورند؛ پدیده هایی که برخی مردم بـرای آنهـا قـدرت مـافوقی
متصور می شوند .در نتیجه ،این مسلله نمی تواند موجب رد یک نظریة علمی شود.
شاید بتوانیم بگوییم که علم اغلب با مشاهده و آزمایش و بـا پـیش بینـی هـای آزمـون
پذیر سروکار دارد ،اما هیچ یک از اینها برای ماهیت علم ضروری نیست .زیـرا اگـر علـم را
به منزله ی فعالیتی نظام مند بنگریم که حقیقت را جستوجو می کنـد ،معقـول اسـت کـه هـر
کسی در چنین فعالیتی از تمامی دانسته های خود یاری بجوید .در این صورت ،او می پرسـد
که چرا علمی را که از یافته های قطعی دین بر خواسته است در کشل حقایق دیگر به کـار
نبرند.
بنابر این تجربه شخصی و نفسی انگاشتن علم دینی نسبت به علم تجربـی تلقـی بـدون
دلیل خواهد بود .این در حـالی اسـت کـه در قـران بیشـترین تاکیـد بـرای دریافـت حقیقـت
استفاده از علم است که در آیات قران به چشم می خورد« .قُلْ هَلْ یَسبـتَوِی الْـیَعبمَى وَالْبَصِـیرُ
مَمب هَلْ تَسبتَوِی الظُتلُمَاتُ وَالنُتورُ» (رعد )16 :در این جا قران نیز برای روشن شـدن علـم دینـی
از مثال استفاده می کند و مسلله علم را به بینا و نابینا تشبیه می کند و از آن به ماننـد تـاریکی
و روشنایی تعبیر می کند .موضوع آیه فوق استفاده از علم به معنی رایـج و اسـتفاده از ابـزار
حسی است .کارکرد آیه نیز ترغیب به استفاده از این ابزار برای کشل حقیقت است .نتیجـه
اینکه بینا و نابینا در دریافت حقیقت مساوی نیست قطعـا بینـا بـا اسـتفاده از ابـزار حـس برتـر
است همین طور در مقایسه روشـنایی و تـاریکی قطعـا روشـنایی ( بـا هـر تفسـیر) مـی توانـد
حقیقت را بهتر نمایان کند .در این جا مهـم ایـن اسـت کـه ایـن گونـه آیـات قـران از روش
تجربی برای روشن شدن حقیقت استفاده می کند .یعنی آیه در فحوای خـود عـالوه بـر ایـن
مثال ظاهری از روش تجربی برخوردار است به این معنی که اگر ایـن مثـال را قبـول نداریـد
بروید تجربه کنید وبا علم تجربی فرق اینها را دریابد.
آیات دیگر «قُلْ سِیرُوا فِی الْیَربضِ فَانْظُرُوا کَیبلَ بَدَمَ الْخَلْـقَ» (عنکبـوت  )20و «انْظُـرُوا
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مَاذَا فِی السَتمَاوَاتِ وَالْیَربضِ»( یونس  )101ناظر به استفاده از ابزار علمی برای کشل حقیقت
است.
نتیجه اینکه تفاوت بین علم دینی مسیحی پالنتینگـا و علـم دینـی اسـالمی در اسـتفاده
قرآن از روش های علمی است .پالنتینگا به جای تبیین علوم تجربی بـر اسـاس آمـوزه هـای
دینی به نفوذ الحاد در علم پرداخته است .در نظر او چناننـه پـژوهش علمـی در چـارچو
تجربهی محض صورت گیرد ،بدون نیاز بـه آمـوزه هـای دینـی ،حقیقـت مـورد نظـر را مـی
نمایاند .به عقیده او اشکال در این است که چنین روشی ،از پیش فرض هـای الحـادی بـرای
تقویت فرضیه های خود استفاده میکند؛ در چنین وضـعیتی اسـت کـه وی توصـیه مـیکنـد
عالمان دینی نیز از دانسته های دینی خود به جای پیش فـرض هـای الحـادی اسـتفاده کننـد.
وی اصل را بر این گذاشته است که روند معمولی ساختار ادراکـی آدمـی اذعـان بـه وجـود
خدا را در پی دارد؛ اما سوء فهم ها منشی الحاد می شود .همانطور که در آیاتی چند بـه طـور
نمونه بیان شد ،علم دینی بر اسـاس متـون اسـالمی خـود از روش هـای علمـی بـرای کشـل
حقیقت استفاده می کند در نتیجه دچار چنین مشکالتی در آن به وجود نخواهد آمـد و ایـن
تفاوت بین علم دینی پالنتینگا و علم دینی اسالمی است.
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نتیجه گیری
تعارض علم و دین که امروز در جهـان مسـیحی غـر و در سـایر جوامـع متجـدهد بـه
عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است .تنش جدی بین علم و دین با قریه گالیله برجسـته
شد که تعارض میان این دو در حوزه ستاره شناسی رخ داد  .دیدگاه گالیلـه بـه نـوعی تقابـل
میان نگاه کلیسا و علم در تلقی عمومی از این جریان این بود وبا نظریه تکـاملی دارویـن بـه
اوج خود رسید .پالنتینگا معتقد است که این تعارضات نه واقعی بلکـه سـطحی اسـت .زیـرا
نظریه تکامل دارای مقدمات و پیش فرضهای نادرسـت اسـت .حتـی اگـر نظریـه تکامـل یـا
نظریه های علمی دیگر در علم معاصر با باور خدا پرستانه ناسازگار باشند ،به این معنا نیسـت
که آموزه های دینی غیر عقالنی یا ترمین نشده اند (پالنتینگا2011،ص  )9تعارضـات مهـم
در زمینه یافته های علوم تجربی در زمینه عمر زمین  ،منشی حیات ،تنوع حیات ،خلقت انسـان
و روند تکامل بوده است .پالنتینگا در خصوص تراد دین و علم در مسللة آفرینش (خلقـت
دفعی و تدریجی) معتقد است که این گونه موارد تعارض را به اثبات نمی رسـاند زیـرا داده
های تجربی در ایـن زمینـه هـا بـا قطعیـت و شـواهد کـافی همـراه نیسـت و حتـی خـود ایـن
اندیشمندان نیز در باره آنها اختالف دارند پالنتینگا یک مثال می زند تا نشان دهـد کـه مـی
شود هر دو نظریه را پذیرفت .برخی گفته اند که نور ذره است و برخی گفتـه انـد کـه مـوج
است .نظریه پردازان کوانتوم ،میگویند نور هم ذره اسـت و هـم مـوج اسـت  .در بـاره سـایر
تراد های ادعایی بین علم و دین هم همنیطور است .در نظر پالنتینگا با دالیلی که بیـان شـد
نه تنها بین علم و دین ترادی نیست بلکه هماهنگی نیز وجود دارد .مشکل پالنتینگا در حـل
تعارض این است که هیچ گاه نمونه های را برای همـاهنگی علـم و دیـن از کتـا مقـدس
نمی آورد بلکه تنها به نقش پدیده خدا باوری در علم می پردازد که آنهم رویکرد عقلـی و
فلسفی دارد .به همین جهت دریافت های پالنتینگا از دین محدود بوده و فقط نگـاه فلسـفی
به خدا باوری دارد .اگرچه وی مدعی حل تراد علم و دین در تمام ادیان است اما مطالعات
وی در زمینه اسالم نیز اندک اسـت کـه بـا آن همخـوانی نـدارد ..زیـرا در اسـالم مـی تـوان
مستقیم از داده های وحیانی به جای دخالت مؤمنان از متن سود جست.
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سلوک و شریعت
رضا رمضانی گیالنی

1

چکیده

سلوک مبتنی بر شـریعت و شـریعت مولـدِ سـلوک تـا شـهود دارای اهمیـت خـاص و
ضرورت علمی و عملی ویژه ای است ،زیرا یکی از مسائل بنیـادین درعرفـان عملـی نسـبت
شناسی سلوک و شریعت در سه مرحله قبل ،حین و بعد از وصـول مـی باشـد کـه مسـلله ای
چالشـی بــوده و معرکــه آرای اصــحا معرفــت و اربــا معنوی ـت و عرفــان پژوهــان شــد.
درنوشتار حاضر مسلله محوری تبیین نسبت سلوک و شریعت در مراحل مختلل سـلوکی و
جریان شهود است تا جایگاه شریعت درهندسه سلوک و مراتب وجودی سالک الـی اهلل تـا
مقام وصول درک و دریافت شود .روش بحث نیز نقلی – عقلی با جانمایه عرفانی است کـه
پس از تبیین مفهومی هرکدام از سلوک و شهود،دستاورد مقاله دراثبـات و ایرـاح شـریعت
بعنوان منبع معرفت ،میزان کشل و شهود ،تآمین باید و نبایـدهای سـلوکیِ سـالک در همـه
مراتب معنوی و فتوحات غیبی تا مقـام فنـاء و بقـای بـاهلل ظهـور یافتـه و دو دیـدگاه سـقوش
تکلیل و تفکیک شریعت از طریقت و حقیقت را مورد نقادی قرار داده است.
واژگان کلیدی
سلوک ،شهود ،شریعت ،سقوش تکلیل ،طریقت و حقیقت.
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طرح مسأله
سلوکِ عرفانی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و هرگاه با شریعت قرین
شده و سلوک شریعت مدارانه مطرح شود اهمیت و حساسیت آن چندبرابر خواهد شد.زیرا
«سلوک عرفانی» ،بدون التزام عملی به شریعت ،منتج بـه نتیجـه سـلوکی نخواهـد شـد.بدین
جهت در ساحتِ سلوک با مسـائلی چـون -1:سـلوک منهـای شـریعت  -2سـلوک باضـافه
شریعت تا مراحلی از مراحـل سـلوک  -3سـلوک منهـای شـریعت درمقـام شـهود یـا حـین
وصول  -4سقوش شریعت یا تکلیل بعد از شهود مواجهیم که نه تنها درعرفانهای نوپدیـد و
سکوالر(سلوک منهای شریعت یا شریعت گریز) بلکه درعرفانهـای صـوفیانه(برخی از فـرق
صوفیه و جهله صوفیه،مسلله لزوم شریعت تا مراحلی از سـلوک)و بـاالتر دربرخـی سـلوک
گرائی روشنفکرانه و مدرن مسلله تفکیک گوهر از صدف و درنتیجه معنویت وگوهر بدون
صدف و هسته منهای پوسته و دربرخی جریانهای انحرافی تصوف و عرفان اسالمی تفکیک
شریعت از طریقت و شریعت از حقیقت روبرو هستیم و این همه مسلله تبیین ترابط مسـتمر و
دیالکتیکی سلوک و شریعت را دارای ضرورت و اولویت خاصـی مـی کنـد.این اسـت کـه
بیان و اثبـات لـزوم شـریعت گـروی بـرای همـه اصـحا سـیر و سـلوکاز اهمیـت ویـزه ای
برخوردار می باشدو«سقوش تکلیل» نـه تنهـا در هـیچ مرتبـه ای از مراتـب و هـیچ منزلـی از
منازل معنوی  -سلوکی ،اعتبار ندارد بلکه تکلیل درمراحـل بـاالتر و برترسـلوکی ،بیشـتر و
وظایل ،دشوارتر می شود وافراد هر چه به خداوند تقـر بیشـتری داشـته باشـند ،تکـالیل
ســنگین تــری خواهنــد داشــت؛ زیــرا بــه تعبیــر اهــل معرفــت"حســنات االبــرار ،ســیلات
المقــربین"(ر.ک :طباطبــائی ،1393،ج ،15ص )285 :از دیــدگاه عرفــان اصــیل اســالمی و
سلوک وحیانی سلوک فاقد شریعت ،سلوک نیست ،بلکه سرا وموجب ضـاللت و فسـاد
است وفرجامی جز ندامت و پشیمانی ندارد ،همانگونه که علی علیه السالم فرمـود « :يَ يال يو َإ ِ

ياف ُاَْا يضال و ني َ
َ
َ
َ
َّذد َ َ
اد يم»
شي يرَّئ َ يع ِّ
يآ يوَّا يد ِة يو سبليه قي ص يد ِة يُ ْآ يَ يخني ب َ يَ ذيحا ي يو ياا يم يو يُ ْ
ِ ي
اآ يوق ي ي ي
(نهجالبالغة ،ص  ) 176ونیز همان بزرگوار التـزام بـه کتـا خـدا را یکـی از شـاخ هـای
مؤمنان قلمداد کرده وفرموده است« :مؤمن ،ملتزم به کتا خداست وزمام خـودرا بـه قـرآن
سپرده وقرآن راهبر وراهنمای اوست ،هرجا قرآن ومعارف گرانسنگ آن فرود آیـد ،فـرود
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می آید وهرجا که قرآن منزل کند ،مؤمن هم منزل می کند و قرآن برای خیر وخوبی ،هـیچ
هدفی رافراروی انسان قرار نمی نهد مگر آنکه مؤمن دسـتیابی بـه آن را وجهـه همـت خـود
قرار می دهد ،وهیچ منزلتـی را ترسـیم نمـی کنـد مگـر آنکـه آن را قصـد مـی کنـد"(نهـج
البالغه-خ .)86چنانکه ابن عربی نکته نغـز و پرمغـزی را در حاکمیـت گفتمـان شـریعت در
سلوک تا شهود مطرح کردند که :کُل علم حقیقه الحکم للشتریعة فیها بالرتد ،فهـو صـحیح و
التا فال یعهولٌ علیه( ».ابن عربی 1405،ق،ج )69، 3وسید حیدر نیـز آورده انـد«:شـریعت نـام و
عنوان است برای وضع الهی و شرع نبوی از حیث بدایـة و طریقـت اسـم آن اسـت از حیـث
وسط و حقیقت به لحاظ نهایت و شریعت اسم جامعی است برای همة مراتـب چـه ایـن کـه
مرتبه اول مرتبة عوام و مرتبه دوم ،مرتبة خواص و مرتبة سوم مرتبـة خـاص الخـاص اسـت».
(آملی1382 ،ص 350ـ ) 351و التزام به شـریعت تنهـا بـا انجـام واجبـات وتـرک محرمـات،
تحقق نمی یابد وآدمی را در زمره «متقین» کـه در حقیقـت عارفاننـد ،قـرار نمـی دهـد مگـر
آنکه برای پرهیز از در افتادن در آننه از دیدگاه شریعت ممنوع است ،حتـی از امـوری کـه
ممنوع نیستند نیز بپرهیزد؛ چنان که از رسول خدا (ص) نقل شده است کـه فرمـود « :يال ييبْلاغ
َّذ ْعبد يَ ْ يك ي َُآ َّذ ْاتقَيآ ات ي يدع ُ يال بئْس ب َ َه اني رَّ َُا ب َ َ
اه َّذ ْبيائْس” (حرانـی،1416 ،ج،1
ي
ِ
يْ
ي ِ ي ي ِ ي ي ي ي ي
ي
ص ) 60بر اساس آموزه های نبوی (ص) کسی که در عمل ،ملتـزم بـه آمـوزه هـای قـرآن
نیست و آننه را قرآن ،حرام کرده ،حالل می شمرد ،اساسا به قرآن ایمان نیـاورده اسـت تـا
چه رسد به اینکه سالک ورهرو کوی دوست به شمار آید .پیـامبر اعظـم (ص) فرمـود « :مَـا
آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسبتَحَله حَرَامَه»(همان ،ص  )56علی (ع) امام خمینـی(رض) نیزکـه شـاگرد
مکتب اهل بیت (ع) است ،بر لزوم عمل به ظاهر شریعت و ابتنای سلوک بر شـریعت تیکیـد
کرده اند« :بدان که هیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى شود مگر آن که ابتدا کند انسان
از ظاهر شریعت ،و تا انسان متید به آدا شریعت حقه نشود ،هیچ یـک از اخـالق حسـنه
از براى او به حقیقت پیدا نشود ،و ممکن نیست که نور معرفت الهى در قلب او جلـوه کنـد،
و علم باطن و اسرار شریعت از براى او منکشل شود ،و پـس از انکشـاف حقیقـت ،و بـروز
انوار معارف در قلب نیز متید به آدا ظاهره خواهد بود ،و از ایـن جهـت دعـوى بعرـى
باطل است که «به ترک ظاهر ،علم باطن پیدا شود” یا «پس از پیدایش آن ،بـه آدا ظـاهره
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احتیــاج نباشــد” و ایــن از جهــل گوینــده اســت بــه مقامــات عبــادت و مــدارج انســانیت»
(خمینی{امام} ،1373 ،ص  )7و اهـل بـاطن بداننـد کـه وصـول بـه مقصـد اصـلى و غایـت
حقیقى ،جز تطهیر ظاهر و باطن نیست؛ و بىتشبهث به صورت و ظاهر ،به لُـبه و بـاطن نتـوان
رسید؛ و بدون تلبهس به لباس ظاهر شریعت ،راه به باطن نتوان پیدا کرد؛ پس در ترک ظـاهرْ
ابطال ظاهر و باطن شرایع است؛ و این از تلبیسات شیطان جنت و انس است( .خمینـی {امـام،
 ،1369ص )76استادجوادی آملی نیز در مقدمه سرالصـلوه حرـرت امـام خمینـی (ره) مـی
گوید :حررت امام (ره) در تعلیقه بر شرح فصوص چنین مىفرمایند« :طریقت» و «حقیقـت»
جز از راه «شریعت» حاصل نخواهنـد شـد ،زیـرا ظـاهر راه بـاطن اسـت  ...کسـى کـه چنـین
مىبیند که با انجام تکلیل هاى الهى باطن براى او حاصل نشد ،بدانـد کـه ظـاهر را درسـت
انجام نداد .و کسى که بخواهد به باطن برسد بدون راه ظاهر ،مانند برخى از صـوفیان عـوام،
او هیچ دلیلى از طرف خداوند ندارد(.».جوادی آملی،1369،ص  .)22به تعبیر استاد جـوادی
آملی ":اگر عارفان در سیر و سلوک ،تابع شریعت و والیت اهل بیت علیهم السالم باشـند و
راه صحیح را طی کنند ،گوشه ای از علم شهودی انبیاء و اولیا بـه آنهـا مـی رسـد"(جـوادی
آملی ،عبد اهلل ،1386 ،ص  )248و اگر تهذیب و تزکیه ،برخالف مسیر شرع باشد ،ریاضـتی
باطل است .سیر و سلوک جز با انجام واجبات و مستحبات از یک سو و تـرک محرمـات و
مکروهــات ،از ســوی دیگــر ،قابــل قبــول نیســت و بــازدهی نــدارد(جوادی آملــی ،عبــد اهلل،
اک َّذ ْييقَايآ» ،یقـین معرفتـی
َُّب ْ
اک ياتِا ييئْتَيي ي
اد يرب ِ ي
،1378ج  ،10ص  )295و یقین در آیه « يو ْ
است و تفسیر آن به مرگ ،از با جری و تطبیق است ؛ وتفسیر آن ایـن اسـت کـه یکـی از
منــافع عبــادت ،یقــین اســت و رســیدن بــه یقــین ،جــز از راه عبــادت و بنــدگی ،امکــان
ندارد(جوادی آملی ،عبد اهلل ،1386 ،ص )69در عرفان اسالمی برای اصناف انسـانی از اهـل
ایمان ،اهل احسان و اهل ایقان شریعت هست کـه مناسـب حـال و مقـام آنـان اسـت و لـذا"
حسنات االبرار سلیات المقربین" معنا و مبنـای عمیـق عقلـی پیـدا مـی کنـد .بنـابراین مسـلله
محوری نوشتار حاضر این است که در معارف عرفانی اصیل سلوک و شـریعت چـه نسـبتی
دارند و آیا سالک می تواند درمراحلی از سلوک یا حین شهود و یـا بعـد از شـهود فـار از
شریعت شده و نظریه سـقوش تکلیـل معنـادار و منطقـی هسـت؟درهرحال دربـا سـلوک
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مبتنی برشریعت کتب و مقاالت مستقل و غیرمستقل فراوانی نوشته شد و دربرخی نوشـته هـا
سواالت و شبهات مطرح نیز پاسخ داده اند ،لکن نوشتار حاضـر تبیـین و تثبیـت شـریعت در
مراتب و مقامات براساس هندسه سلوکی مبتنی برمنابع وحیانی است که در منابع پیشـین بـه
صورتی که در این مقاله پرداخته ایم بدان توجه نشـد .مقالـه حاضـر عهـده دار بیـان و تبیـین
نسبت مستمر سلوک و شریعت در همه مراحل سلوک تا شهود بوده و هدف نوشتار نیز نقد
ایجابی – سلبی نظریه سقوش تکلیـل و تفکیـک شـریعت از طریقـت و حقیقـت اسـت کـه
چگونگی تحقیق و تدوین آن براساس تبیین مفاهیم کلیدی ،بیان منزلت شـریعت درمعـارف
عرفانی اعم نظری و عملی و منبع حصول معرفت ووصول به شهود یا لقای ر با چشـم دل
و قر حقیقی  -وجودی به حق سبحانه و تخلق باخالق الهی و رنگ و رائحه خدائی یـافتن
است.
 .1مفهوم شناسی
شناخت دقیق و همه جانبه مفاهیم مهمتـرین مـانع مغالطـات لفظـی و معنـوی در حـوزه
معرفت است ،زیرا تلقـی و تصـور درسـت از مفـاهیم مـیتوانـد جلـوی انحـراف از مسـیر و
تحریل محتوایی را بگیرد و به همین وزان است ک اهل منطق و فلسفه گفتـه انـد"تصـدیق
بالتصور محال است" بنابراین هرگونه تصدیق ایجابی یا سلبی در تحقیق مورد نظرما متفـرع
بر درک و دریافت صائب و صادق از مفاهیم سلوک و شریعت است.
مفهوم سلوک
سیر و سلوک دو واژه اند که در این ترکیب هـر یـک معنـای خـاص خـود را دارنـد.
سلوک به معنای حرکت کردن و سفر کردن اسـت و ایـن سـفر مسـتلزم رفـتن از جـایی بـه
جایی دیگر نیست .به بیان دیگر مکانی نیست و مکانتی است یـا حرکتـی درونـی و رفـتن از
منزلی معنوی به منزلی دیگر و از مقامی معنوی به مقامی دیگر است ،هر چند گاهی بـا سـفر
ظاهری نیز همراه می شود .واژه ی "سیر" نیز گرچه در لغـت بـه معنـای سـفر کـردن آمـده
است  ،اما وقتی به همراه سلوک به کار می رود و "سیر و سلوک" گفته می شود بـه معنـای
دیدن است .پس سیر و سلوک یعنی دیدن و رفتن .سالک با دیدن و نگرش و بیـنشِ بـاطنی
 -ملکوتی حرکت کرده و کنش گری خواهد داشت و کنش ها ،اعمـال و حرکـات او نیـز
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تجربه ها و نگرش ها و بینش های جدیدتری برای او به ارمغان مـی آورد  .سـالک را اهـل
سلوک و نیز اهل طریقت هم می نامند .البته طی مراحلِ طریقت در هر نوع سیروسلوک،
مستلزم شناخت چهار امر است -1 :راه  -2رونده -3مقصد -4راهنما .از آتجائی کـه قطـع
عالیق ماده بسیار صعب و دشوار است ،زاد و توشه این سـفر روحـانی ،مجاهـده و ریاضـت
نفسانی است .بامجاهدت ،اندک اندک رشتههای علقه عالم کثرت را پاره کـرده و از عـالم
طبع سفر می کند .و هنوز ار خستگی راه نیاسوده ،وارد عالم برزخ که کثـرت انفسـیه اسـت،
میشود .در این جا به خوبی مشاهده میکند که ماده و کثرات خارجیه در درون خانـه طبـع
او چه ذخایری به ودیعت نهاده بودند .اینها همان موجـودات خیالیـه نفسـانیه هسـتند کـه از
برخورد و عالقه به کثرات خارجیه به وجـود آمـده و جـزء آثـار و ثمـرات و موالیـد آن بـه
حسا میآیند .این خیاالت مانع از سـفر او مـیشـوند و آرامـش او را مـیگیرنـد و چـون
سالک ،ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد ناگهان چـون سـیل بـر او هجـوم آورده و قصـد
هالک او را میکننـد .مسـافر راه خـدا و طریـق خلـوص و عبودیـت حـق ،از ایـن دشـمنان
نمیهراسد؛ دامن همت بر میان می بندد و بـه یـاری آن نغمـه قدسـیه راه مقصـد را در پـیش
میگیرد و از عالم خیاالت که او را «برزخ» نامند خارج مـیشـود .ولـی سـالک بایـد بسـیار
بیدار و هشیار باشد که در زوایای خانه دل ،چیزی از این خیاالت به جای نمانده باشد ،زیـرا
دا این موجودات خیالیه ،این است که در موقع بیـرون کـردن آنهـا ،خـود را در گوشـه و
زوایای مخفیه دل پنهان می کند ،به طوری که سالک فریب خـورده گمـان مـیکنـد از شـر
آنها خالص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی بـا خـود همـراه نـدارد؛ ولـی آن هنگـام کـه
مسافر به چشمه حیات راه یافته و می خواهـد از عیـون حکمـت سـیرا شـود ناگهـان بـر او
تاخته و با تید قهر و جفا ،کـارش را مـیسـازند"( ر.ک:حسـینی تهرانـی،1421،ص)27-25
استاد جوادی آملی می فرمایند":عارف که کمال را در رسیدن می داند نه در فهمیدن ،برای
وصول به مقصد اصلی و عرفان حقیقی ،عبور از یک سلسـله منـازل و مراحـل و مقامـات را
الزم و ضروری می داند و نام آن را «سیر و سـلوک » مـی گـذارد .سـیر و سـلوک عبـد بـه
سوی خدا ،سیری عمودی است; نـه افقـی و منظـور از «عمـودی » در ایـن جـا ،عمـودی در
هندسه الهی است ،نه در هندسه طبیعی; یعنی به «مکانت برتر» راه یافتن است ،نـه بـه «مکـان
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برتر» رفتن .از این رو زاد و توشه ای طلب می کند تا انسان رادر سیربه مکانت برتـر کمـک
کند .خداوند از سیرو سلوک به عنـوان یـک سـفر صـعودی وعمـودی یـاد مـی کنـد و مـی
فرماید":یرفع اهلل الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات"(مجادله )11-کسی که سـیر
صعودی کند« ،مرتفع » می شود و ذات اقدس اله از این سیر به «رفع » یاد می کنـد ،چنانکـه
در سوره «فاطر» از این سیر به «صعود» تعبیر شده است":الیـه یصـعد الکلـم الطیـب و العمـل
الصالح یرفعه"(فاطر )10-بنابراین ،از این دو تعبیر «رفع » و «صـعود»  ،معلـوم مـی شـود کـه
سیر و سلوک ،عمودی و مکانت طلبی است ،نه افقی و مکان خواهی; چون سـیر بـه طـرف
مکان ،گرچه مکان برتر باشد بـاز افقـی اسـت; نـه عمـودی و خـدا از رفعـت کسـانی ماننـد
حررت ادریس (علیه السالم) که این سفر را پشت سر گذاشته اند ،چنـین یـاد مـی کنـد":و
رفعناه مکانا علیا"(مـریم ) 57-کـه منظـور از آن ،مکانـت عالیـه اسـت ،نـه مکـان صـوری و
ظاهری ،و ذات اقدس خداوند در وصل خود نیز به عنوان کسی که دارای درجـات رفیعـه
است یاد می کند":رفیع الدرجات ذو العرش"(غافر )15-بنابراین،سیر الـی اهلل یعنـی سـیر بـه
طرف درجات رفیعـه ،و مومنـان ،از درجـات رفیعـه و عالمـان ،از درجـات برتـر و بیشـتری
برخوردارند و «کلمه طیب » هم به آن سمت صعود می کند ،و چون کلمه طیـب کـه همـان
معرفت و عقیدت صائب است ،با روح عـارف معتقـد عجـین مـی گـردد ،بازگشـت صـعود
عرفان و عقیده صائب به صعود عارف معتقد است")جـوادی آملـی ،1379،ج،11ص-223
 (224بنابراین سیر و سلوک درعرفِ عرفان عمودی و طولی از ماده بـه معنـا و از ملـک بـه
ملکوت تا مقام شهود و وصول به حق و قبر وجودی به اوست.
مفهوم شریعت
«شرع » ریشه در« شریعة »دارد که به معنای وارد شدن در آ و نوشـیدن از آن اسـت
که در مورد حیوانات بکار می رود و در معنـای ثـانوی بـه معنـای راه روشـن گشـوده شـده
است .این اصطالح مجازاً به راه روشن و مشخصی اطالق می شود که به سوی خدا رهنمون
گردد یا به عبارت دیگر قـانونی را گوینـد کـه خداونـد بـرای هـدایت بشـر فرسـتاده اسـت
(چیتیک،1389 ،ص )84و درجای دیگری می نویسند«:در هر حرکتی در حقت هر موجـودی
،به حکم شرع بنگرید و با او براساس آننه که شارع فرمـوده رفتـار کنیـد بـا آنهـا براسـاس
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واجب یا مستحب رفتار کنید و از آنها پا فراتـر نگذاریـد لـذا در همـة آنهـا مقـام محمـودی
خواهید داشت ،نزد خدا ایمن و محترم خواهید بود و واجد نور الهی خواهید شد» (چیتیک،
،1389ص )521به بیان دیگرشریعت به معنای مجموعه باید و نبایدها یا احکام فقهی اسـالم
است که در قالب وجو  ،حرمت ،اباحه ،استحبا و کراهت ،ظهور یافتـهاسـت .در عرفـان
اهل بیتی سلوک بر مدار شریعت می گردد و سیر و سفر معنوی تنها بـر فلـک بایـد و نبایـد
های الهی و وحیانی دور می زند ،چه اینکه شریعت حقه محمدیه(ص) حامل و حـاوی همـه
کماالت معنوی و مقامات سلوکی است و خط قرمزطی طریقت تا رسیدن به حقیقـت همانـا
شریعت خواهد بود و شریعت دارای الیه ها و سطوح گوناگونی است که سالک را در همه
مراحل سلوکی اش اداره می کند و در هیچ مرحله و منزلی او را مهمل و رها نمـی سـازد تـا
سرگردان شود .ابن عربی نیز بر این باورند که هیچ راهـی بـرای مـا جـز آننـه کـه در شـرع
،معین گشته وجود ندارد .اوسخن کسی را که خالف این حقیقت ادهعا کنداز اسـاس باطـل
می داند«:فانته ال طریق لنا الی اهلل التا ما شرعه فمن قال بانت ثم ت طریقا الـی اهلل خـالف مـا شـرع
فقوله زور( »...ابن عربی،1405 ،ج )366 ،2و مقصود ما در این مقاله شریعت بمعنای خـاص
یعنی «احکام تکلیفی» و یا «فقهاصغر» و قوانین و باید و نبایدهای مربـوش بـه حـوزه اعمـال و
کــنش و واکــنش ســلوکی انســانِ ســالک اســت کــه البتــه از منبــع زالل «وحــی» و «س ـنتت»
معصومان(ع) استخراج و استنباش شـده و آ حیـات تکـاملی آدمیـان اسـت(ر.ک :مکـارم
شیرازی،1383،ج ،21ص  268ـ )269
 .2شریعت متناظر با سطوح سلوک
هرگاه نسبت شریعت و سلوک را درتناظر با هم مورد سنجش و ارزیـابی قـرار دهـیم،
می یابیم که شریعت بدلیل انطباق با فطرت و تشریع درهماهنگی با تکوین از ظرفیت وسـیع
برای پوشش دادن هندسه سلوک تا شهود برخوردار می باشد .بـه تعبیـر عالمـه طباطبـایی
اسالم یعنی راه فطرت و طبیعت همیشه راه حقیقی انسان است در زندگی وی و با این وضـع
و آن وضع تعبیر نمیپذیرد و خواسـتههـای طبیعـت و فطـرت ـ نـه خواسـتهـای عـاطفی و
احساسی و نه خواستههای خرافی ـ خواستههای واقعی او سرمنزل فطرت و طبیعت ،سـرمنزل
و مقر سعادت و خوشبختی اوست( ....طباطبـایی ،1393 ،ص )14و در نسـبت دیـن الهـی بـا
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فطرت انسان در جایی دیگر فرمودهاند« :دین الهی تنها و تنها وسیله سعادت بـرای نـوع بشـر
است ،و یگانه عاملی است که حیـات بشـر را اصـالح مـیکنـد ،چـون فطـرت را بـا فطـرت
اصالح میکند و قوای مختلل فطرت در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده ،بـرای انسـان
ریشــه ســعادت زنــدگی در دنیــا و آخــرتش را مــنظم و راه مادیــت و معنــویتش را همــوار
مینماید( ».همان ج  2ص )168
بنابراین شریعت و فطرت نسبت تام وجودی دارند و شریعت فطـرت مـدون و فطـرت
شریعت مکوهن است و خدای فطرت که خدای شریعت هم هست چـون خـالق انسـان اسـت
انسان را بهتر از خود انسانها شناخته و برای تربیت و پرورش او «اسالم» را قرار داده است بـه
تعبیر عالمه طباطبایی (رضی)« :دین عبارت است از روش خاصـی در زنـدگی دنیـا کـه هـم
صالح زندگی دنیا را تیمین کند و هم در عـین حـال بـا کمـال اخـروی و زنـدگی دائمـی و
حقیقی در جوار خدای تعالی موافق است نـاگزیر چنـین روشـی بایـد در شـریعتش قـوانینی
باشد که متعرض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد( ».همان ص  )195بنابراین شریعت الهیه
وسیله قر انسان به سوی خدا و شکلگیری ملکات وجودی انسـان در راسـتای لقـای ر
است و شریعت اسالم همه مسائل جزئی و کلی را در خصوص سیر تکاملی آدمیان به سـوی
خدا و مراتب وجودیشان بیان کرده است به هیچ دلیلـی معـارف اسـالمی و آمـوزههـای آن
حقایق و اسرار باطنی دارد و چنان که حقـایق ظـاهری دارد و مردمـانی کـه اهـل اسـالمانـد
احکام خاص خود ،مردمانی کـه اهـل ایمـانانـد احکـام خـاص خـود و مردمـانی کـه اهـل
«احسان» اند نیز احکام ویژه خود را دارند که خط قرمـز و مشـترک احکـام همگـان «انجـام
واجب و ترک حرام» است .چناننه عالمه فرمودند« :دین چیزی بـه غیـر از سـنت حیـات ،و
راه و روش که بر انسان واجب است آن را پیشه کند تـا سـعادتمند شـود نیسـت .پـس هـیچ
انسـانی هــیچ هـدف و غــایتی نـدارد مگــر سـعادت( »...طباطبــایی ،1393 ،ج 16ص  )267و
تکالیل الهی اموری است که مالزم آدمی است و مادامی کـه در ایـن نشـیه ،یعنـی در دنیـا
زندگی میکند چاره ای جز پذیرفتن آن ندارد ،حال چه اینکه خودش فی حد نفسه نـاق
باشد و هنوز به حد کمال وجودش نرسیده باشد و چه اینکه از حیـث علـم و عمـل بـه حـد
کمال رسیده باشد( ...همـان ،ج،12ص  ) 294ناگفتـه پیداسـت کـه تکلیـل هـر انسـانی چـه
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ناق

یا کامل ،انسان متکامل یا انسان کامل مکمل باشـد در حـد و جـودی و نـوع شـدن و

تصــعید تکــاملی اوســت و هــر کســی را بــه انــدازه تــوان وســعش و میــزان دارایــی و درجــه
تکاملیاش تکلیل کرده اند و مراتب و درجات الهیه بـرای پوشـش دادن بـه همـین مراتـب
وجودی انسانها مکلل است( .همان ،ج  ،2ص  684ـ  )685زیرا انسانهااز حیث مرتبة علمی
ـ معرفتی ،مرتبة عملی ـ معنـوی و سـلوک عقلـی ـ قلبـی و سـیر عرفـانی بـا هـم متفاوتنـد و
شریعت اسالم که بر گفتمان توحید و اخالص قرار گرفته است و توحید و اخـالص آن نیـز
بر عشق و محبت الهی قرار دارد و روش تربیتی آن بر خـالف روش تربیتـی مکاتـب بشـری
که نتیجه گرایند و آثار دنیوی و عاجل را جستجو میکنند و روش انبیای الهی هم که نیز بر
نتیجهگرایی از نوع اخرویاش تکیه زده است بر اساس و روش جذبه و محبت الهـی اسـت.
و لذا روش تربیتی ـ تکلیفیاش نیز بر اصل فطرت که کانون محبت الهی اسـت (همـان ،ص
 358و  )360تعبیر و تفسیر شده است و مـیتـوان گفـت روش تربیتـیاش روش فطـرت بـر
فطرت است که جوهرهاش حب الهی اسـت .چنـین مکتـب تربیتـی ـ تکلیفـیای بـرای همـه
اصناف انسانها از انسانهای عوام و عادی در دینداری و تکامل معنوی تا انسـانهـای متوسـط
در سیر و سلوک الی اهلل و کمال علمی ـ عملی یعنی اصـحا یمـین و ابـرار و تـا انسـانهای
عالی بلکه اعلی در درجات قر وجودی و انقطاع کامل علمی و عملـی احکـام و شـریعت
خاص به خود را دراست و افراد این اصناف نیز که بـا هـم در درجـه تکـاملی متفاوتنـد نیـز
دارای احکام مخصوص بر اساس شریعت حقه اسالم هستند.
 .3جایگاه شریعت در هندسه سلوک معنوی
شریعت اسالم همه روشها و مکانیسم عبور از مـاده بـه معنـا و گـذر از اعتباریـات بـه
حقایق را در قالب شـریعت نشـان داده اسـت،عالمه طباطبـایی(رض) مـینویسـند« :مراقبـت
کامل اعمال دینی از قبیل طاعـات و عبـادات ،همـان مرحلـه عمـومی تقـوی دینـی را نتیجـه
میدهد و بس .و نیز روشن می شود که سـیر در مراتـب بعـدی کمـال و ارتقـاء و عـروج بـه
مدارج عالیه سعادت باطنی ،دلیل و رهبری میخواهد که انسان با هـدایت و راهنمـایی وی،
قدم در راه گذاشته ،به سیر بپردازد و در امتداد مسیر ،زمام طاعت را به دسـت وی بسـپارد و
البته متبوعیهت و مطاعیهت (دستورات) وی نیز در زمینه مراعات کامـل مـتن شـریعت خواهـد
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بود ،نه دستوراتی که به حسب شرع ،مجـاز شـناخته نشـده باشـد و حاللـی را حـرام کنـد یـا
حرامی را حالل نماید(».طباطبایی ،1393 ،ج  ،1ص  )355یا در رسالة الوالیه ،بـا شـفتافیت و
َ
ذرة ُاآ َّذْاع ْة و
جامعیت هر چه تمامتر مینویسند« :و َّ َ شريعة َّالسالم ذام تَاال ُثقا َ َ
ُا
َّذ ق وة ََّال بيَاتَ  ،و ال شني ُآ ذ َّزم َّذْير َّذ هَََّّلل سبح نه يْيرَّ َّو خطيرَّ ََّال َوضحتَ ...و َ
اظ رل َُّرُ ُآ َّذكا َ باقادَّر ُت بعاة ذل ارع و قاد ُرفات َّ َ هانَّ َّذكاا َ َُار
يظَر َّ َ َ
ُ كک ذو ُرَّتب ،و نعم ُ ق َ بعض َّهل َّذكا ََّ َ ََّ :ذايل ُآ ُت بعة َّذ رع َّذ َّذري ض

ُْتار ذلاَفس َّْئا ُ َُّْت ُ ج ْة
َّذ َ قه فرَّر ُآ َّالش َّذ َّالسَل .ف َ َ َّتَب ع َّذ رع قتل
َ

و َّذري ضة َّذ قه قتل ْفع و ه َسَل َّيث رَّ .و ب ذجاله :ف ذ رع ذم يَاال بيا ريفيَاة َّذْاير

ُآ عري َّذاَفس»( .طباطبایی ،1381 ،ص  )186در متن یاد شده نکـات مهـم ذیـل را مطـرح
شد:
 .1شریعت اسالم هر آن چه برای سیر الی اهلل الزم است طرح و ارائه کردهاند.
 .2بهره هر کس از کمال و سلوک و شهود به مقدار تبعیهت او از شرع مقدس است.
 .3ریاضت های بشری قتل نفس دفعی و آسان است امها تبعیـت از شـریعت و التـزام بـه
آن در طول عمر قتل نفس تدریجی و دشوار است .عالمه طباطبایی بر آن اسـت کـه عرفـان
در نهاد و نهان وجود انسان ریشه دارد و غریزه واقعگرایی انسان او را بـه جـذ و انجـذا
در برابر کمال مطلق وا میدارد و وجود مقیدش را به وجود مطلق متصل میکند.
 .4مراتب سلوک معنوی شریعت گرا
انســانها در مســیر اســتکمالی خــویش برمحــورمیزان معرفــت و مجاهــدت ســه درجــه
دارند .1:انقطاع تام از عالم مادی و اعتباریات یافتـهانـد (مقـربین) (گـروه تـام االسـتعداد) .2
انقطاع ناق

از طبیعت به سوی ماورای طبیعت پیـدا کـردهانـد( .اصـحا یمـین ـ ابـرار) .3

انقطاعی نیافتهاند و گرفتار گردا و وَیل مادیـت شـدهاند(اصـحا شـمال) .امـا بـر اسـاس
اعتقادات صحیح و واقعی که دارند به استثنای گروه معاند و ملحد در نوسان هسـتند .عمـده
فرقهائی که بین آنها وجود دارد و به ریشة علمی ـ عملی آنها برمیگردد را بر اساس احکـام
و شریعت مخصوص به آنها در امور واجب ،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح تـدبیر و تربیـت
می نماید و مناسب حال اسالم ،ایمان ،احسـان ،معاشـرت ،صـداقت ،خُلتـت احکـامی صـادر

 /128فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

کرده است و احکام الهی ظاهر ،باطن ،آدا و اسرار دارد چنـان کـه بـرای محبـت ،عشـق،
وجد ،وله ،شیدایی و آنچه که «فنا» نامیده میشود نیز احکامی صادر کـرده اسـت و حکـم
هر یک نیز ویژه خود اوست و به غیر آن سرایت نمیکند.
بنابراین شریعت الهیه عامل وسیله قر انسـان بـه سـوی خـدا و شـکلگیـری ملکـات
وجودی انسان در راستای لقای ر است و شریعت اسالم همه مسـائل جزئـی و کلـی را در
خصوص سیر تکاملی آدمیان به سوی خدا و مراتب وجودیشـان بیـان کـرده اسـت بـه هـیچ
دلیلی معارف اسالمی و آموزههای آن حقایق و اسرار باطنی دارد و چنان که حقایق ظاهری
دارد و مردمانی که اهل اسالم اند احکام خاص خـود ،مردمـانی کـه اهـل ایمـانانـد احکـام
خاص خود و مردمانی که اهل «احسان» اند نیز احکام ویژه خود را دارنـد کـه خـط قرمـز و
مشترک احکام همگان «انجام واجب و ترک حـرام» اسـت .بـه تعبیـر عالمـه طباطبـایی

:

«کسی که خدا را دوست میدارد ،باید به قدر طاقت و کشـش ادراک و متصـورش از دیـن
او پیروی کند و دین نزد خدا اسالم است و اسالم همان دین است که سوای خدا مردم را به
سوی آن میخوانند و انبیایش و رسوالنش به سوی آن دعوت میکنند و مخصوصا آخـرین
ادیان الهی یعنی دین اسالم که در آن اخالص هست که مافوق آن تصور ندارد .دین فطری
است که خاتم همه شرایع و طرق نبوت است و با رحلـت خـاتم االنبیـاء(ص) مسـیلة نبـوت
ختم گردید ...رسول خدا (ص) طریقه و راهی را کـه پیمـوده راه توحیـد و طریقـة اخـالص
معرفی نموده است چون پروردگارش او را دستور داده که راه خود را چنین معرفـی کنـد و
فرمود « :قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیرة انـا و مـن اتبعنـی و سـبحان اهلل و مـا انـا مـن
المشرکین( »...یوسل )108 ،پس دعوت و اخالص باالصاله صفت خود آن جنا و به تبـع
صفت پیروان او است.آنگاه در آیه« :ثم جعلنـاک علـی شـریعة مـن االمـر فاتبعهـا»(جاثیـه-
)18میفرماید :شر یعتی را که تشریع کـرده تبلـور دهنـدة ایـن سـبیل ،یعنـی سـبیل دعـوت و
اخالص است ...پس با این بیان و این آیات روشن گردید که اسالم یعنی شریعتی کـه بـرای
پیامبر اسالم تشریع شـده ،همـان سـبیل اخـالص اسـت ،اخـالص بـرای خـدای سـبحان کـه
زیربنایش حب است ،پس اسالم دیـن اخـالص و حـب اسـت( ...طباطبـایی ،1393،ج 3ص
 249ـ  )248ناگفته پیداست که تکلیل هر انسانی چه ناق

یا کامل ،انسان متکامل یا انسان
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کامل مکمل باشد در حد و جودی و تصعید تکاملی اوست و هر کسی را به انـدازه وسـع و
میزان دارایی و درجه تکاملیاش تکلیل کردهاند و مراتـب و درجـات الهیـه بـرای پوشـش
دادن به همین مراتب وجودی انسانها مکلل است( .همان ،ج ،2ص  684ـ  )685زیرا انسانها
از حیث مرتبة علمی ـ معرفتی و مرتبة عملی ـ معنوی و سلوک عقلی ـ قلبی و سیر عرفانی با
هم متفاوتند .بنابراین چنین مکتب تربیتی ـ تکلیفیای برای همه اصـناف انسـانها از انسـانهای
عوام و عادی در دینداری و تکامل معنوی تا انسانهای متوسط در سیر و سـلوک الـی اهلل و
کمال علمی ـ عملی یعنی اصحا یمین و ابرار در درجات قـر وجـودی و انقطـاع کامـل
علمی و عملی احکام و شریعت خاص به خود را داراست ،افراد این اصـناف کـه بـا هـم در
درجه تکاملی متفاوتند نیز دارا ی احکـام مخصـوص بـه خـود هسـتند کـه در شـریعت حقـه
اسالمبیان و تبیین شد .به تعبیر استاد عالمه طباطبائی(رض)« :افراد هر چه بـه خداونـد تقـر
بیشتری داشته باشند ،تکالیفشان سنگینتر است حسنات االبرار ،سیلات المقربین»( طباطبائی،
 ،1381ص  20ـ .)17
 .5سقوط شریعت درسلوک؟
حال باید دانست که تفاسیر و پاسخگوئی عارفان به مقوله «شهود و شـریعت» و نسـبت
آنها با هم در مراحل گونهگون سلوکی و اینکـه تکـالیل شـرعی «سـاقط» مـیشـود یـا نـه؟
یکسان نبوده و از پینیدگی خاصهی برخوردار است که حداقل به دو چیـز نیـاز اسـت الـل)
فهم حقائق و دقائق عرفان علمی و نظری و مقامات و منازل و احوال سالکان کـوی دوسـت
) زبانشناسی عرفانی و فهم مراد و مقصود آنان از نسبت شهود و شریعت و حتی «سـقوش
شـــریعت» درمنـــازل و مقامـــاتی از ســـلوک کـــه مقـــام بیخـــودی و فنـــاء باشـــد(ر.ک:
آشتیانی،1365،ص  387ـ  )394لکن دو تفسـیر و رهیافـت از جریـان «شـهود و شـریعت» را
مطرح میکنیم:
الل) سقوش شریعت در شهود :مقام فناء مقام شـریعت گـروی و تکلیـل نیسـت چـه
اینکه حالت سُکر و فنا و بیخودی خودی و مستی است چنانکه طفـل ،مـریض و دیوانـه در
فقه بر او تکلیفی مترتب نیست اینـان نیـز تکلیفـی ندارنـد البتـه در عرفـان بـین «مجـذو » و
«مجنون» باید فرق نهاد چنانکه بین «مدهوش» و «بیهـوش» کـه دهشـت از معرفـت و فنـاء از
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خود حاصل میگردد و چنان در سیطره جذبـه و جلـوه الهـیانـد کـه هینگونـه تصـرتفی در
خویشتن ندارند که آنان دیوانه خال لب و جمال جانانانـد(الهیجی ،1383،ص  )561و ابـن
عربی نیز به قبض و بسطهای درونی در اثر واردات غیبی بر سالکان حقت اشاره کـرده کـه در
اثر تجلتی حق از تدبیر نفوس خود باز داشته شدهاند و یا پیوسته در حالـت بهـت و تفکتـر بـه
سر میبرنـد(ابن عربـی،1408،ج  ،1ص  )249بـه تعبیـر دیگـر سـالک در حالـت فنـا چنـان
سرمست از توحید و غافل از غیرخدا میشود که تسلط عقل از او زایل شده ،کلمـاتی را بـر
زبان جاری میکند که با میزان شرع و عقل تطبیق و توافـق ندارد(قاضـی سـعید،1415،ج ،2
ص  615ـ  ) 616و به تعبیر «ابنسینا»« :بسا که عارف در حال اتتصال به عالم قدس ،نسبت بـه
هر چیزی غفلت داشته باشد و در حکم کسانی باشـد کـه بـر آنـان تکلیفـی نیسـت و الزمـه
توجه تکلیل به مکلتل ،درک وی از تکلیل است و در واقع ،وقتی عارف در حـال فنـاء و
استغراق است ،قالب او در اختیار خودش نیست و از آن غافل است و از طرفی ،شـریعت بـه
قالب و ظاهر انسان مربوش است و در آن حالت عارف دیگر نمیتواند در قلمرو شرع واقـع
شود و اساساً در این گونه موارد ،تکلیفی نیست که عارف بخواهد انجام دهد و به جای ایـن
که بگوئیم که عارف به شرع عمل نمیکند ،باید گفت :شرع متوجهه عارف نمیشود (».ابـن
سینا ،1384،ج  ،3ص  393ـ  )394استاد عالمه حسنزاده آملی نیز در شرح فراز یاد شـده از
«مقامات عارفین» فرمودهاند« :عارف حاضر و مراقب است و میکوشد که عبد شکور باشد.
در آن انسان قوی کامل این طور نیست ولی این آقا یک وقت ظهور براش دسـت مـیدهـد
یک فکـر عجیبـی ،جذبـهای ،خلسـهایـی ،هَیَمـان شـدیدی و حیـرت شـگفتی بـرایش روی
میآورد و مدتی از خود خبر ندارد .گاهی در شرح حال بعری از آقایان هم میخوانیم کـه
مدهت درازی در چنین حالی به سر بردهاند و این حال بر آنها مستولی شده بود ...وقتی چنـین
ظهوری برای عارف دست میدهد ،چه بسا در آن وقت متوجه تکلیفش نباشـد کـه بـه قـول
شیخ رئیس «فهو فی حکم من ال یکلتل» نه اینکه مکلتل نباشد بلکه فی حکم مـن ال یکلـله
است .اآلن هم اگر برای عارفی حالتی دست میدهد در حکم غیرمکلل است و بعد کـه بـه
حالت طبیعی خود برگشت و افاقه حاصل شـد ،نمـازش را هـم مـیخوانـد ،روزهاش را هـم
میگیرد و تکالیل دیگر را نیز انجام میدهد ،به قول خواجه عبداللهه انصاری :صـاحب غلبـه
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عشق از خود آگاه نیست ،آننه مست میکند که او را گناه نیست (».حسنزادهآملی،1383،
ص  319ـ  )321و استاد جاللالدین آشتیانی در تحلیل و تبیین رهیافت یـاد شـده از جریـان
سقوش تکلیل در مقام محو و فناء مینویسد :این حکـم ویـژه کسـانی اسـت کـه بـه حالـت
«صحو بعد المحو» نرسیدهاند و دائماً در جذبه دور میزند و گرفتار فنا شده ،بـه مرحلـه بقـاء
نرسیدهاند ...چنین افرادی از خوردن و نوشیدن نیز غافلند تا چه رسد به واجبات و مستحبات
و همانند اطفال و مجانین از تکلیل معافند(آشتیانی ،1381،ص  258ـ .)18
) عدم سقوش شریعت در شهود :رهیافت دوم اگرچـه در طـول رهیافـت اول اسـت
لکن به تعبیر و تفسیری دیگر که در حقیقت در مقام فناء و شهود نیز تکلیل ساقط نمیشود
بلکه عمق بیشتر و شدیدتر یافته و ماهیتی دیگر به خود میگیرد و اینکـه عبـادت و شـریعت
محوری قبل از وصول با عبادت و شریعت محوری پس از وصول با هـم امتیازهـا و فرقهـای
داشته و قبل از «شهود» علم به شریعت برای عبور از ظاهر به بـاطن و پـس از «شـهود» التـزام
به؛ شریعت بازتا و انعکاس سـرور و ابتهـاج بـاطن در ظـاهر اسـت و از اینکـه حـافظ نیـز
سرودهاند؛
در ازل بســت دلــم بــا ســر زلفــت پیونــد

تـــا ابـــد سرنکشـــد و ز ســـر پیمـــان نـــرود

اینراه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل ،بیش اسـت در بـدایت

منم که دیده به دیدار دوست کـردم بـاز

چــه شــکر گویم ـت ای کارســاز بنــده نــواز

نیز داللت تامِ و کامل بر عدم انقطاع عبودیت و التزام به شریعت قبـل از فنـاء و بعـد از
فناء که «بقاء» را به دنبال دارد یا در دو مقام محو قبل از صحو و صحو پس از صـعق و محـو
دارد تــا مقــام «شــکر» پــس از خــروج از «سُ ـکر» تحقــق یابــد کــه پیــامبر اکــرم(ص) شــبها
نمیخوابید و سحرخیزی و عبادت داشت تـا جـایی کـه قـدمهـایش ورم کـرد .وقتـی بـه او
گفتند تو چرا این همه رنج میبری در حالی که خداوند همه گناهان گذشته و آینـده تـو را
بخشیده اسـت؟ فرمـود« :مال مکـونُ عبـداً شـکوراً»( کلینـی،1401،ج ،2ص  ،95ج  )6و ایـن
تبعیت عاشقانه از معشوق است.
چنانکــه امــام خمینــی(رض) نیــز در تصــویر و تفســیر «شــریعت محــوری» در دو مقــام
سلوک قبل از شهود و پس از شهود نوشتهاند« :برای اربا معـارف الهیهـه ،روشـن و واضـح
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است که انسان سالک ،تا در سیر الیاللهه و سلوک جنا اللهه است ،نمـاز و دیگـر مناسـکش
فرق بسیار دارد با ولی کاملی که سیر را به آخر رساند و به غایة القصوامی عـروج کمـالی و
معراج روحی و معنوی رسید و قدم به محفل اُنس قا قوسین نهاد ،زیرا که سالک ،مادامی
که در سلوک و سیرالی اللهه اسـت نمـازش بُـراق عـروج و رفـرف وصـول اسـت و پـس از
وصول ،نمازش نقشه تجلیهات و صورت مشاهدات جمال محبو است بـدون آنکـه اعمـال
رویهای در ترکیب آن شود بلکه از قبیل سرایت حکم غیبت به شهادت و ظهور آثار بـاطنی
به ظاهر است (...خمینی{امام}،1369،ص  10ـ  )11و استاد جوادی آملی در شرح اجمـالی
مطالب یاد شده نوشتهاد ...« :برای اسرار نماز نیز مراتبی است کـه هـر درجـه بـاال نسـبت بـه
پائین باطنی است مستور ،و هر رتبه پایین نسبت بـه بـاال ظـاهری اسـت مشـهور ،و نمـازگزار
سالک هماره با جان و دل از مشهوری به مستور سفر میکند ،تا نه از شهرت نامی باشد و نـه
از سُتر اثری ،و نه از راز نشانی و نه از نماز عیانی و نه از نمازگزار اسمی که تنها معبود دیـده
میشود و بس(».جوادی آملی ،،1378،ص  )134همننین امام خمینی(رض) در تفسـیر آیـه
اك َّذ ْييقَايآ»( حجـر)99 -مـرگ را بمعنـای «فنـای در حـق» دانسـته و
اك ياتِا ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
« يو ْ
برداشت ناصوا برخی از صوفیان از این آیه مبنی بر رفع شـریعت و سـقوش تکلیـل را رد
نموده و مورد سرزنش قرار دادهاند و عبادت در این مقام را که پس از وصول است عبـادت
از حق شـمرده کـه در مـرآت عبـد واقـع مـیگردد(خمینی{امـام}،1369،ص  83و  )96بـه
هرحال نگرش و بینش نهائی حررت امامخمینی (رض) در شرح «دعاء السحر»ظهور یافـت
که« :ريف و ُلم ظ َّهرَّذكت ُ و َّذْاة ُآ َجال َّذعلا م قادرَّ و َرفعَا ُا ذاة و ها َّسا س
َّْلُا َ َّذظ هرية و َّذتك ذيف َّالذَية و َّذا َُّيس َّذ رُية و َّذ رَّع َّالذَيَه و َّذحكااة َّذعالياة،
َّذت ه َّذطري َّذاْتقيم َّذا َسارَّر َّذرب بياة و َّْلنا َّر َّذغيبياة و َّذتجليا

َّالذَياة ،و ذا ال

َّذظ هر ذا وصل س ذك َّذ را ذاه و ال ُج هاد َّذا ُآذاه (».خمینـی(رض) ،1367 ،ص )19
چنانکه در شرح چهل حدیث(خمینی{امام}، 1373،ص  ).8و آثار دیگرشان نیـز بـه تـید
به آدا شریعت قبل از شهود و پس از شهود متناسب بر مراحل و مقامات عبادت و مـدارج
انسانیهت اشاراتی ظریل و عمیق به رابطه و نسبت شـریعت ،طریقـت و حقیقـت نمـودهانـد(.
ر.ک :خمینــی ،1369،ص  ،1369 ،291 ،290 ،168 ،87ص  )83 ،51 ،28 ،16 ،11و آنگــاه
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انتقاد خویش از جهله «صوفیه» را نیز مطرح نمودهانـد(خمینی ،1406،ص  )201کـه« :آننـه
پیش بعری اهل تصوهف معروف است که نماز ،وسیله معراج وصول سالک است و پـس از
وصول سالک ،مستغنی از رسوم گردد .امر باطل بیاصل و خیال خام بی مغزی است کـه بـا
مسلک اهلاللهه و اصحا قلو مخالل است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمـاالت
اولیاء صادر شده» (.خمینی ،1369،ص  )13و استاد آیتاللهه جوادی آملی نیز در تفسیر آیـه
ك َّذ ْييقَيآ»( حجر )99 ،میفرمایند« :انسان تا زنده است نسبت به عبادت
ك يات ِ ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
« يو ْ
خدا تکلیل دارد و تنها با رسیدن مرگ این تکلیل به پایان میرسد و «مفـاد کلمـه (حتتـی)
بیان حده عبادت و نهایت آن است نه فائده و منفعت (.جوادی آملی ،1380،ج  ،15ص 228
و  ،227ج  ،16ص  128ـ  ،127ج  ،12ص  ،337ج  ،13ص  ) 211و یا آوردهاند که «یقین»
اك َّذ ْييقَايآ)( حجـر )99 ،همـان یقـین معرفتـی اسـت و اگـر بـه
ك يات ِ ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
در آیه ( يو ْ
«مرگ» تفسیر شده است از با جری و تطبیق است نه تفسیر مفهـوم یقـین و «حتـی» غایـت
نیست تا گفته شود که وصول به یقین غایت عبادت است پس عبادت کن تا به یقـین برسـی
و با دستیابی ،به یقین میتوانی عبادت را رها کنی .هرگز! بلکه مراد آن است کـه یکـی از
منافع عبادت ،یقین است و رسیدن به یقین جز از راه عبـادت و بنـدگی میسـور نیسـت؛ اگـر
راهنما بگوید :پلههای نردبان را طی کن تا دستت به شاخسار بلنـد ثمـربخش برسـد ،معنـای
گفتهاش این نیست که به محض دسترسی به آن شاخسـار ،نردبـان را رهـا کـن ،زیـرا رهـا
کردن نردبان ،مایه سقوش و محرومیت قطعی است پس از ابزار صعود نباید دست کشید که
دست برداشتن از ابزار صعود انسان را به دره سقوش شک ،تردید ،جحود و انکار میکشـاند
بنابراین قشر از لبه و شریعت و طریقت از حقیقت تفکیک ناپذیرنـد(.جوادی آملـی،1381،
ص  70ـ )69
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نتیجه گیری
ازمجموعه مطالب متن مقاله می توان به این نتیجه رسید که:
 -1شریعت حقه محمدیه(ص) از جامعیت خاصی در تولیـد معرفـت عرفـانی و تعیـین
تکلیل سالک در سلوک باطنی و سیرانفسی برخوردار می باشـد ،بـه گونـه ای کـه درهـیچ
مرحله سلوکی سـالک را معطـل نگذاشـته و دسـتورالعمل هـای الزم را بیـان و تبیـین کـرده
است.
 -2شریعت نبوی به دلیل بهره مندی از کمال در کنار جامعیت دارای ظواهر و بـواطن
یا الیه های درونی و ساحات(عرضی) و سطوح(طولی) می باشد که طریقـت و حقیقـت در
ذیل و ظل شریعت قرار گرفته و شریعت حقیقت واحده تشکیکی و ذومراتب می باشد.
 -3نظریه تفکیک بین شریعت و طریقت و حقیقت و درنتیجه عدم نیاز بـه شـریعت در
مراحلی از سلوک یا درمقام وصول نادرست و کژراهه رفتن و قرائـت جاهالنـه از حقـایق و
رقایق شریعت است.
 -4شریعت که پوشش دهنده سلوک از آغاز تـا انجـام و درجمیـع مراحـل حـدوث و
بقاست نظریه سقوش تکلیل را نیز مردود دانسته و تکلیل سالک را درتمامی مراتب تعیـین
و تبیین کرده است.
 -5همه اصناف و طبقات مردم در مراتب مختلل دینداری و بویژه سالکان کوی حـق
سلوک باطنی ملزم به رعایت شریعت قبل ازشهود و بعد از شهود میباشند.

سلوک و شریعت 135 /

فهرست منابع
قرن
نَج َّذبال ه
َّ .1بآُرب ُ ،ح َّذديآ ،فت ا

ُكيَه ،ج َّْ ،1رَّاي َُّذترَّث ،بيرو  ،ذبا  1408 ،ق.

َّ .2بآسيا  ،اْيآَّ ،الش رَّ و َّذتابيَ
ُطب ُ

؛ شرح خ َّجاه نصايرَّذديآ ع سا و قطبَّذاديآ رَّزی،

ْيا  ،چ پ َّوَ 1384 ،قم.

 .3نشتي ن  ،سيدجالََّذديآ ،شرح ُقدُه قيصریُ ،رر َّنت رَّ ْفتار تبليغا

َّساالُ  ،چا پ

َّوَ ،1365 ،قم.
 .4اااااا  ،شرح فص صَّذحكم ،با تصاحي و تعليا و شارح سايدجالََّذديآ نشاتي ن  ،اررات
َّنت رَّ ُلا و فرهاگ  ،چ پ َّوَ 1375 ،ش ،تَرَّ .
 .5سيد ايدر نُل َّ ،ذاقدُ

ُآ رتا ُ نا) َّذاصا ص ،باه ر شاش ها نرى را ربآ و ُثاا

َّسا ُيل يحي َّ ،نت رَّ ت س ،تَرَّ .1367،
 ، --- .6تفْير َّذاحيِ َّالُظم و َّذبحر َّذَضم ج 1و ،2تحقي ُ :حْآ ُ س ى تبريا ى ،سا زُ
چااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پ و َّنت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رَّ ،تَرَّ .1375،
 ،--ج ُع َّالسارَّر و ُاباع َّالنا َّر ،تصاحي ها نرى را ربآ و ُثاا َّساا ُيل يحيا  ،شاررتَّنت رَّ ُلا ا فرهاگ  ،تَرَّ  ،1368 ،ص .19
َّ ، --- .7سرَّرَّذ ريعه و َّع َّر َّذطريقه و َّن َّر َّذحقيقهَّ،نت رَّ ق ْر ،تَرَّ .1377 ،
 .8ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل ،تفْير ُ ض ُ قرن ُجيد ،ج ُ ،11رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ س م1379 ،
ش ،قم.
 .9اااااا ْ ،يآشا س ُ ،رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ َّوَ 1381 ،ش ،قم.
 .10اااااا  ،باي ُرص ص ،ج ُ ،3رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ ْوم 1378 ،ش ،قم.
 .11ج َّْی نُل ؛ تْايم؛ ج ،3قمَّ :سرَُّ.1380 ،
 .12ج َّْی نُل  ،اي

ُ رف نه َُّ م ُل بع) ،چ پ ْوم 1381 ،قم.

 .13ج َّْى نُل ُ ،بد ه َََّّلل :شاس َّذ ا تبري ی ،1386 ،قمُ ،لسْه َّسرَُّ
 .14ج َّْی نُل ُ ،بد هَََّّللب ،)1369شرح اكات ُتع ذيه ج ُ ش م .تَرَّ َّ :ذ هرَّ.،
 .15اْآ زَّْة نُل  ،اْآْ ،روس شرح َّش رَّ و تابيَ
 1382ش ،قم.

 ،ناِ نَمُ ،طب ُ

ْيا  ،چ پ َّوَ،
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 .16خايا پَُّ مب ،روح ه َََّّللُ ،صب ح َّذَدَّيه َّذ َّذَالفة وَّذ الية ب ُقدُه َّست ْ جالََّذديآ نشاتي ن ،
ُلسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا  ،چ پ َّوَ ،1373 ،تَرَّ .
 .17اااااا  ،شرح چَل ادياُ ،لسْه تاظيم و ن ار نُا ر َُّا مخايا برُ) ،چا پ چَا رم،1373 ،
تَرَّ .

 .18اااااا َ ،س َر َّذصل ةُ ،لسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا برُ) ،چ پ َّوَ ،1369 ،تَرَّ .
 .19اااااا  ،نََُّّْذصل ةُ ،لسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا برُ) ،چ پ َّوَ ،1369 ،تَرَّ .
 .20چيتيک،ويلياا م ،عرياا ُرفاا ن ُعرفاات َّز ْياادگ ُ َّبااآ ُرب ،ترجاااه َُاادی نجفاا َّفاارَّ،
،تَرَّ َّ،نت رَّ ج ُ  ،چ پ َّوَ1389. ،
 .21شبْتریُ ،حا ْ ،گل آ رَّز ،ن ر َّشرَّقيه ،چ پ َّوَ 1368 ،ش ،تَرَّ .
 .22عب عب ئ ُ ،حاد اْيآَّ ،ذاي َّ ف تفْيرَّذقرن ُ ،لسْه ُطب ُ ت َّسا ُيلي  1412 ،ها .ق.
 .23اااااا  ،ترجاة تفْيرَّذاي َّ ْ ،فتر َّنت رَّ َّسالُ  ،چ پ ن زْهم 1383 ،ش ،قم.
ْ .24فتر َّنت رَّ َّسالُ  ،رس ذةَّذ اليه ،ترجاه و ُقدُه صا ْق اْاآزََُّّْ ،نت ا رَّ بَ ا يش،
چ پ َّوَ 1381 ،ش ،قم.
 .25ااااااااااااااا :بررسيَ ی َّسالُ  ،به ر شش سيده ْی خْروش ه  ،1387 ،قم ،ب ست رت ُ
 .26ااااااااااااااا :شيعه بُجا ُه ُك تب
تَرَّ ُ ،لسْه پژوه

و ُرَّسال ُالُاه عب عبا ي با ها نری راربآ)،1382 ،

اكات و فلْفه َّيرَّ

 .27ااااااااااااااا :شيعه ْر َّسالمَّ ،نت رَّ َّسالُي ،زُْت  1362ش.
 .28ااااااااااااااا :عري ُرف  ،بترجاه رسا ذه َّذ الياه) صا ْق اْاآ زَُّْ ،1381 ،قامَّ ،نت ا رَّ
بَ يش
 .29اااااااااااااااُ :عا يت ت يع ،ب ُقدُه ُالُه اْآ زَُّْ نُل  ،تدويآُ :حاد بديع  ،1385 ،قم،
َّنت رَّ ت يع
 .30صدوق ُحاد بآ ُل  ،شرح ت ايد صدوق ،ق ض سعيد ُحاد بآ ُحاد ُفيد َّذقا  ،تصحي
و تعلي نجفقل ابيب  ،وزَّر َّرش ْ َّسالُ  ،چ پ َّوَ 1415 ،ق ،تَرَّ .
 .31الهيج ُ ،حادُ ،ف تي َّالُج ز ف شرح گل اآ رَّزُ ،قدُاه ،تصاحي و تعليقا
زوَّر ،چ پ پاجم 1383 ،ش ،تَرَّ .
برزگر خ ذق و ُف َت ررب س َّ ،نت رَّ
َ
ُ .32ك رم شيرَّزی ،تفْير نا نه ،ج َّْ ،21رَّذكتب َّالسالُيه،تَرَّ .1383،
ُ .33طَریُ ،رتض ُ ،جا ُه نُ ر ،جَّ ،1383 ،23نت رَّ صدرَّ ،تَرَّ .
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چکیده

از ابزارهای مهمی که میتوان بهوسیله آن ،مفاهیم و مطالب را دقیقتـر وسـریعتـر بـه مذهـان
مردم منتقل نمود ،استفاده از ضر المثل ،تشبیه ،تمثیل و غیره است .قرآن کـریم در راسـتای بیـان
پیام های هدایتی در قالبی بالغی و مفهومی ،از ابزارهایی همنون اسـتفاده از مثـال و تشـبیه تمثیلـی
بهره برده است .در قرآن مجید حدود  500آیه وجود داردکه دارای تشبیه ،تمثیـل ،کنایـه ،مجـاز و
تشبیه تمثیلی میباشد .این مقاله درصدد است با اتخاذ روش توصیفی -تحلیلی ،پس از تبیین مفهوم
تشبیه تمثیلی و کارکرد قرآنی آن ،تشبیهات تمثیلی قرآن کریم در مقوله منافقین و نفـاق را مـورد
بررسی و واکاوی قرار دهد .آننه م سلم است از ابتدا خلقت حررت آدم (ع) مبارزه و نبرد حـق و
باطل برای اثبات توحید و یکتاپرستی و نفی شرک و بتپرستی وجود داشته و تا قیامت نیـز وجـود
خواهد داشت؛ زیرا یکی از مبانی و اصول اوهلیة حق مبارزه با کفر و شرک و باطـل اسـت و آیـات
زیادی در قرآن در همین رابطه ناز ل شده است .خداوند به همین منظور از تشـبیه تمثیلـی در قـرآن
برای تداعی هر چه بیشتر این موضوع به اذهان انسانها استفاده نموده است .مـا نیـز در ایـن مطالعـه
آیاتی در این با آوردهایم و همننین در قرآن آیات زیادی درباره مـذمت کـافران و مشـرکان و
آننه میپرستند بیان شده است و تمثیالتی آورده است و حتی سورهای کامل به نام سوره کـافرون
نازل شده است و قرآن برای آنها تمثیل و تشبیهات زیادی آورده است.
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طرح مسأله

آیــات قــرآن کــریم از نثــری مــوزون و نظمــی منســجم و ســجعی مملــو از بهتــرین
امثــال و محکــمتــرین تشــبیهات برخــوردار اســت .مســلماً بهتــرین زبــانی کــه مــیتوانــد
معــارف عقلــی و مفــاهیم معنــوی را بــرای مــردم تبیــین نمایــد ،تشــبیه و تمثیــل اســت کــه
شاخ

تـرین آن تشـبیه تمثیلـی اسـت .بـا ایـن تشـبیهات و تمثیـلهـا مـیتـوان انسـان را بـه

ســوی زنــدگی ســعادتمند هــدایت نمــود و بــه واقعیــتهــا نزدیــکتــر کــرد .بــا اینکــه
اســتفاده از تشــبیه تمثیلــی در ادبیــات قبــل از اســالم کــه در فصــاحت و بالغــت معروفنــد
بسیار کـم اسـت ،امـا یکـی از راه هـای منتخـب خداونـد جهـت هـدایت مـردم تشـبیه یـک
مجموعــه بــه مجموعــه دیگــر اســت کــه بــه آن تشــبیه مرکــب یــا تشــبیه تمثیلــی گفتــه
مــیشــود .ایــن روش بــرای بــاال بــردن درک و فهــم مــردم در همــه زمــانهــا بســیار مــؤثر
اســت .قطعــ ًا خداونــد از ارائــه تشــبیه تمثیلــی در قــرآن اهــداف مهمــی دارد .تشــبیه در
لغـــت بـــه معنـــای هماننـــد ســـاختن و مثـــال آوردن اســـت و در اصـــطالح ،قـــرار دادن
همانندی بین دو چیـز یـا چنـد چیـز کـه آنـان در یـک یـا چنـد صـفت مشـترک باشـند .بـه
عبــارتی تشــبیه ،یــادآوری و شــباهتی اســت کــه از جهتــی یــا جهــاتی میــان دو چیــز
مختلــل وجــود دارد» (الهاشــمی ،1380 ،ج ،2ص  .)12تشــبیه هســته اصــلی و مرکــزی
اغلــب خیــالهــای شــاعرانه اســت .صــورتهــای گونــاگون خیــال و نیــز انــواع تشــبیه ،مایــه
گرفتـه از همـان شـباهتی اسـت کـه نیـروی تخیــل شـاعر در میـان اشـیاء کشـل مـیکنــد و
در صــور مختلــل بــه بیــان در مــیآورد (پورنامــداریان :1381 ،ص  .)216تشــبیه تمثیــل
از فـــروع بحـــث تشـــبیه و از گونـــههـــای خـــاص تشـــبیه مرکـــب اســـت و ماننـــد ســـایر
گونه های تشـبیه ،کوششـی اسـت بـرای تبیـین جوانـب یـک حکـم کلـی یـا مسـیله معقـول
که بـه کمـک مشـبه بـه مرکـب ،قابلیـت تبـدیل بـه تصـویر را دارد .تشـبیه تمثیـل ،تشـبیهی
است کـه وجـه شـبه قابـل تیویـل داشـته باشـد و آن وجـه شـبه ،بـه سـمت محسـوس بـودن
میــل کنــد و در آن بــرای مشــبه معقــول (حکــم کلــی) نیــز زمینــههــای ســیر بــه محســوس
شـــدن را فـــراهم آورد (شـــفیعی کـــدکنی :1366 ،ص  .)84تمثیـــل در لغـــت بـــه معنـــای
«هماننــد ســاختن» و در اصــطالح ،تشــبیه چیــزی بــه چیــزی یــا شخصــی بــه شخصــی اســت
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تا از آن فایـده معنـوی حاصـل شـود؛ امـا اصـل «مثـل» از «مثـال» اسـت .امـروزه هـر سـخن
نغــز متــداول در زبــانهــا را کــه نکتــهای اخالقــی ،فلســفی ،دینــی ،سیاســی و ادبــی در آن
باشد ،مـیتـوان مثـل گفـت .در اصـطالح بیـان ،یکـی از تقسـیمهـای تشـبیه از جهـت وجـه
شــبه ،تمثیــل اســت؛ تشــبیه تمثیلــی ،تشــبیهی اســت کــه وجــه شــبه در آن از امــور متعــدد
گرفته شده باشد (الخطیب2003 ،م :ص .)19
ریشه تمثیل در دو محور میتوان جستجو کرد -1 :مَثَل  -2مِثل.
مَثَــل :چیــزی کــه شــنونده یــا خواننــده را متوجــه امــر دیگــر کنــد و آن را در نظــر
او معین و مشخ

میکند.

لس ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
«لِل ِ
ِياازت
َاالت ََْ ْعل
َ
ين َتالتيو ْؤ ِمنو
َ
واانت ل َْعز و
َّااذ َ
َاالت َّ
َاایتوته َ
اانء َتو َّّللت ل َْمث و
ااننتب ِاا ْْلخ َرة َتمث و

يم» (النحل)60/
ل َْْ ُِ وت
کســانی کــه بــه روز قیامــت ایمــان ندارنــد و اعمالشــان ماننــد زنــده بــه گــورکردن
دختــران صــفت زشــت ،بــرای آنهاســت و امــا بــرای خداونــد عــالیتــرین صــفت اســت
کــه هــیچ چیــز از قلمــرو او خــارج نیســت و او قــادر بــر همــه چیــز اســت و او عزیــز و
حکیم است.
مِثــل «در فرهنــگ فارســی بــه معنــای ،ماننــد ،نظیــر ،حکایــت ،عبــرت ،پنــد و انــدرز»
(معین1371 ،ش ،ج ،3ص .)3857
مِثــل «در لغــتنامــه دهخــدا بــه معنــای داســتان ،قصــه ،افســانه ،ســال ،نمــون ،نمــودار
آمده است» (دهخدا ،1361 ،ج ،23ص .)119
بــا یــک تحقیــق کوتــاه و گــذرا در مــورد ســابقه تشــبیه تمثیلــی در قــرآن و کارهــائی
کــه دانشــمندان علــوم قرآنــی و مفســرین قــرآن در زمینــه تشــبیه تمثیلــی بــه صــورت گــذرا
انجـام داده انـد بـه ایـن نتیجــه خـواهیم رسـید کـه همـهی آنهــا مطـالبی بـه صـورت کوتــاه
آوردهانـــد؛ ماننـــد ابوالقاســـم محمـــود زمخشـــری در تفســـیر کشتـــاف ،ابـــن عاشـــور در
التحریــر والتنــویر ،احمــد بــن یوســل در البحــر المحــیط و یــا در تفاســیر شــیعی معاصــر
ماننــد تفســیر المیــزان عالتمــه طباطبــائی و اخیــراً کتــا تشــبیهات و تمثــیالت ،تــیلیل
جهــان بخــش ثواقــب و یــا مقــاالت متعــددی کــه امــروزه بــه مرحلــه تحریــر در آوردهانــد
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ماننــد مقالــه تشــبیه تمثیــل از نگــاه زمخشــری از غالمرضــا کریمــی فــرد چــاپ شــده در
نشـریه نثـر پژوهـی اد فارسـی بهـار  1378ش .چـاپ شـده اسـت ولـی همـه ی آنهـا ایــن
بحـث را بصـورت جـدهی ماننـد ایـن رسـاله دنبــال نکـردهانـد و امهـا از نظـر قـدمت و ســابقه
زمــانی بحــث تشــبیه تمثیلــی و موضــوع پیرامــون آن برمــیگــردد بــه زمــان ظهــور معتزلــه،
کـه بـه عنـوان یـک موضـوع جـدی بــر سـر راه مفسـرین قـرار گرفـت ولـی در هـیچکــدام
پیرامــون ایــن موضــوع ،بــه صــورت بحثــی مســتقل پرداختــه نشــده اســت .در قــرآن ،عــالم
وجود بـه حصـر عقلـی بـه حـق و باطـل (یـا ضـالل) تقسـیم مـیشـود و مـاورای حـق همـه
مصــداق مشــمول عنــوان ضــالل و باطــل قــرار مــیگیــرد« :فمــاذا بعــد الحــق اال الرــالل»
(یــونس )32/کــه ضــالل در ایــن فرهنــگ یعنــی روی آوردن بــه باطــل در اثــر شــناخت
نــاق

و ادراک نادرســت .بررســی ســاختار حــق و باطــل و شــناخت ویژگــیهــای آن

دو و تشــخی

عوامــل و موانــع تحقــق هــر کــدام ،هــم از درون اندیشــه آدمــی را تحــت

تـیثیر قــرار مــیدهــد و هــم در تکــوین شخصــیت و رفتــار او نقــش اساســی ایفــا مــیکنــد و
انســان را از عمــل ضــاللتبــار بــاز مــیدارد .عملــی کــه هــر گــاه انســان حــق و باطــل را در
مــیآمیــزد و یکــی را جانشــین دیگــری کنــد و آننــه را ســزاوار نیســت از یکــی ســلب و
بــه دیگــری مســتند ســازد ،حاصــل مــیشــود (رحــیم پــور :1385 ،ص  .)148در ایــن میــان،
قــرآن کــریم جهــت ملمــوسســازی مفــاهیم حــق و باطــل ،از تشــبیهات و تمثیالتــی زیبــا
اســتفاده نمــوده اســت .در ایــن مطالعــه بــر آن هســتیم کــه بــا تحقیــق و تفح ـ

در منــابع

علــوم قرآنــی و بررســی آیــات قــرآن از نظــر بالغــی بــه ایــن مطلــب نزدیــک شــویم کــه
چــه اهــدافی بــرای بیــان تشــبیهات و تمثیــلهــا در قــرآن مــیتــوان حــدس زد .ســوال اینجــا
اســت کــه آیــا تشــبیه تمثیلــی فقــط در امــور مــادی و محســوس اســت یــا اینکــه تشــبیه
تمثیلی در امور معقول و انتزاعی مانند کفر ،ایمان ،حق و باطل نیز میباشد؟
بیان حق و باطل در قالب تشبیه به «شجره»
در آیـــاتی از ســـوره مبارکـــه «ابـــراهیم» ،حـــق و باطـــل در قالـــب بیـــان تشـــبیهات
تمثیلــی بــا محوریــت «شــجره» مطــرح گردیــده اســت .در ابتــدا ،مثــل کلمــه طیبــه یــا همــان
حق ،به شجره طیبه تشبیه شده است:
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تطيِّبَ ٍ
ِات َتوتف َْر وعها ت
ف َ
اةتَتأ ْصالوه تث ب ٌ
اج َر ٍة َ
ّلل َتماثََلتكَل ِ َماة َ
تطيِّبَاةتكَشَ َ
ار َ
متَ ََرتكَي ْ َ
«ألَ ْ
بت ه َ و
تض َ
ِ
اينتب ِا ِِذ ِ
لتلِلن َّا ُِت
التحا ٍ
لساام ءت()24تَوا ْ
ْن َتربِّها َتوتيَضْ ار و
ّللت ََْ ْمثا َ
ِفاايت َّ
اؤَيتت وأكولَها تكوا َّ
ِبت هَ و

ونت()25؛ آیــا ندیــدى چگونــه خداونــد «کلمــه طیبــه» (و گفتــار پــاکیزه) را
امتيَتَا َ
اذك َّ ور َ
لَ َعلَّ وها ْ
بــه درخــت پــاکیزهاى تشــبیه کــرده کــه ریشــه آن (در زمــین) ثابــت ،و شــاخه آن در
آسـمان اسـت؟! ( )24هـر زمـان میــوه خـود را بـه اذن پروردگــارش مـىدهـد .و خداونــد
براى مردم مثلها مىزند ،شاید متذکتر شوند (و پند گیرند)! ()25
«كلمااهتطيبااه»تمشاابه،ت«ک»ت د تتَشاابيه،ت«شااجرهتطيبااه»تمشاابهتبااه،تو « َأ ْص ا ول َه ت
تفایت لس ِ
واؤَِیت وأكو َل َها تكوال ِ
ِت َتوفَر وع َه ِ
تحاينتبِا ِِذ ِْن َترب ِّ َها » وجـه شـبه اسـت؛ پـس
ام ءتَ ْ
َث ب ٌ
َّ َ
َّ
ْ

تمــام ارکــان تشــبیه در ایــن ســاختار وجــود دارد .مشــبه ،معقــول و ذهنــی و مشــبه بــه،
محســوس و عینــی اســت ،وجــه شــبه نیــز «منتــزع از متعــدد» اســت (جرجــانی ،بــیتــا :ص
)57؛ یعنــی مجموعــه مناســبات یــا مالئمــات (متعلقــات ،اجــزاء یــا عناصــر) «مشــبه بــه» (=
شــجره طیبــه) ایــن وجــه شــباهت را پدیــدار مــیســازد .در آیــه شــریفه ،اگرچــه مشــبه،
مفــرد مقیــد بــه صــفت اســت ،امــا «مشــبه بــه» مرکــب اســت و تشــبیه مرکبــی را ســاخته؛
لــیکن پرواضــح اســت کــه القــای معنــا و مفهــوم مــورد نظــر در آیــه ،بســیار فراتــر از یــک
تصویر سازی صرف اسـت؛ یعنـی بایـد در ایـن آیـه ،بـه دنبـال چیـزی از جـنس تشـبیه ،امـا
فراتــر از آن بــود .بهتــرین نشــانه و کــد زبــانی راهگشــا در ایــن بحــث ،همــان «مثــل» اســت؛
یعنی ساحتی از تشـبیه کـه بـرای تمثیـل سـازی بـه کـار گرفتـه شـده اسـت .تصـویر مطـرح
در آن ،تشــبیه مرکبــی اســت کــه «مشــبه بــه» در آن جنبــه مثلــی دارد (شمیســا:1390 ،
ص.)249
پس از تشبیه «شجره طیبه» ،در آیه بعدی به «شجره خبیثه» اشاره رفته است:
َّات ِ
َان ِقت ََْرْ
تخبيث ٍَة تكَشَ َج َر ٍة َ
َل تكَل ِ َم ٍة َ
تخبيث ٍَة ت ْجتوث ْ
تم ْ
انتف ْ
« َو َتمث و

ِ تما تلَها ِ
انت َقار رٍ؛
تم ْ

(همننــین) «کلمــه خبیثــه» (و ســخن آلــوده) را بــه درخــت ناپــاکى تشــبیه کــرده کــه از
روى زمین برکنده شده ،و قرار و ثباتى ندارد)26( ».
ارکــان ایــن تشــبیه شــامل مشــبه :کلمــه خبیثــه -کفــر و شــرک؛ مشــبه بــه :درخــت
خنظــل .درختــی کــه اصــل و ریشــه محکمــی نــدارد؛ وجــه شــبه :سُســت -ناپایــدار،
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ضعیل و تلخ؛ ادات -ک و نوع تشبیه مرکب و تمثیلی است.
دو طــرف تشــبیه هــر دو حســی هســتند -و هــر دو طــرف تشــبیه (مشــبه و مشــبه بــه)
مطلــق و بــدون قیــد اســت و هــر دو وجــه مرکــب اســت .مشــبه و مشــبه بــه متعــدد و ادات
تشبیه در آن آشکار و تمثیل در ابتدای کالم و جمله بیان شده است.
غــرض تشــبیه تمثیلــی در ایــن آیــه بــرای توجــه و تنبــه ،بیــداری و هش ـدار بــرای دور
شدن از شرک و کفر به خدا و اعمال بد است.
عبــارت «اجبتُثه ـتب مِ ـنْ فَ ـوبقِ الْ ـیَربضِ»؛ بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ریشــه درخــت بــه
زمــین فــرو نمــىرود؛ بلکــه در بــاالى زمــین مــىرویــد) ایــن عبــارت ،نقطــه مقابــل« :مَصبـلُها
ثابِــتٌ» مــىباشــد (کــه صــفت شــجره طیهبــه اســت) .در عبــارت «مــا لَهــا مِــنْ قَــرارٍ» ایــن
درخــت (گیــاه) ناپــاک ،ثبــاتى نــدارد ،ق ـرت قــرارا مثــل ثبــت ثباتــا مــىباشــد .در ایــن آیــه،
گفتار بىدلیـل کـه مـردود و بـىثبـات اسـت و بـهزودى فرسـوده و تبـاه مـىشـود ،بـه ایـن
درخت و گیاه پلید و بىثبات تشبیه شده است( .طبرسی1375 ،ش :ج ،3ص )312
تشبیه تمثیلی حق و باطل در آیه هفدهم سوره رعد
بــرای بیــان تشــخی

اصــل از غیــر اصــل ،ضــمن بیــانی تشــبیهی تمثیلــی ،در آیــه

هفتم سوره «الرعد» اینننین میفرماید:

ِ
لسايْل َتزبَاد تر ب ِيا َتو ِ
ل ِ
تم َّما ت
ت ت َأوْ ِديَا ٌة تب ِ َق َ
لسم ء تم ء تفَسا لَ ْ
تم َ
« َأُ ْ َز َ
ن ت َّ
ال ت َّ و
ادرِه ت َف ْحتَ َم َ
ٍتزبَادٌ ِ
تحلْيَ ٍ
تفيت لنَّا رِت بْتِغا ء ِ
ونت َعلَي ْ ِه ِ
يو ِ
ّللت ل َْْاقَّ َتوت
اةت َأوْ َتمتا ع َ
نقدو َ
تمثْلوا وهتكَاذل ِ َ
کتيَضْ ار و
ِبت هَ و
َ
اا ِ
ِ
کت
لزبَدو تفَيَ ْ
اعت لنَّا َُتفَيَ ْمُو و
لت َف َن َّم ت َّ
تفايت ََْرْ ِ تكَاذل ِ َ
َ و
اذ َه و
تجفا ء َتوت َأ َّما تما تيَن ْ َف و
لْب ط َ

ّللت ََْ ْمثا ل؛ «د همـو کـه از آسـمان ،آبـی فـرو فرسـتاد .پـس رودخانـههـایی بـه
يَضْ ر و
ِب ت هَ و
انــدازه گنجــایش خودشــان روان شــدند ،و ســیل ،کفــی بلنــد روی خــود برداشــت و از
آننــه بــرای بــه دســت آوردن زینتــی یــا کــاالیی ،در آتــش مــیگدازنــد هــم نظیــر آن
کفی بـر مـی آیـد .خداونـد  ،حـق و باطـل را چنـین َمثَـل مـیزنـد .امـا کـل ،بیـرون افتـاده
از میــان مــیرود ،ولــی آننــه بــه مــردم ســود مــیرســاند در زمــین د بــاقی مــیمانــد.
خداوند مَثَلها را چنین میزند».
در آیــه فــوق در حقیقــت ســه تشــبیه اســت« :نــزول آیــات قــرآن» از آســمان وحــی
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تشبیه بـه نـزول قطـرات حیـاتبخـش بـاران شـده« ،دلهـای انسـانهـا تشـبیه بـه زمـینهـا و
درههــا کــه هــر کــدام بــه انــدازه وســعت وجودشــان بهــره مــیگیرنــد و "وسوســههــای
شیطانی «بـه کـلهـای آلـوده روی آ تشـبیه شـده اسـت» کـه ایـن کـلهـا از آ پیـدا
نشده ،بلکه از آلـودگی محـل ریـزش آ پیـدا مـیشـود و بـه همـین جهـت وسوسـههـای
نفــس و شــیطان از تعلیمــات الهــی نیســت ،بلکــه از آل ـودگی قلــب انســان اســت ،و بــه هــر
حــال ســرانجام ،ایــن وسوســههــا از دل مؤمنــان برطــرف مــیگــردد و آ زالل وحــی کــه
موجــب هــدایت و حیــات انســانهاســت بــاقی مــیمانــد!» (مکــارم شــیرازی1371 ،ش:
ج ،10ص .)168
ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از مشــبه :اعمــال کــافران؛ مشــبه بــه :کــل
و خاشــاک بــر روی آ ؛ وجــه شــبه :بــیارزش و بــیخاصــیهت بــودن و از بــین رونــده
بودن؛ ادات تشبیه :مثل.
ارکــان تشــبیه دوهم عبــارت اســت از :مشــبه :اعمــال باطــل کفتــار؛ مشــبه بــه:کثافت
روی مواد آ شده؛ وجه شبه :بیارزش بودن مواد زائد؛ ادات تشبیه :مثل.
در ایــن مثــال پــر معنــی کــه بــا الفــاظ و عب ـارات مــوزونی ادا شــده و منظــره حــق و
باطــل را بــه عــالیتــرین صــورت ترســیم کــرده ،حقــایق فراوانــی نهفتــه اســت .از دیــدگاه
بیرــاوی ،آیــه شــریفه بهتــرین مثــال جهــت تبیــین و تشــخی

حــق از باطــل اســت؛ چــرا

کــه باطــل هــیچگــاه پایــدار و دائمــی نیســت و ســرعت زوال آن حتــی از مثــال کــل آ
نیز بیشتر است (بیراوی 1418 ،ق :ج ،3ص .)185
تشبیه تمثیلی تقابل حق و باطل در آیه چهاردهم سوره رعد
تقابــل دعــوت حــق و باطــل در آیــه چهــاردهم ســوره رعــد نیــز در قالــب تشــبیهی
زیبا مطرح گردیده است:

تدوُِا ِ
نن ِ
ننتلَ وها ْ ِ
ايت ٍءت ِإال َّت
اق َتوت لَّا
انةو ت ل َْْا ِّ
اهتالتيَ ْساا َتجيبو َ
اذينتيَاادْ وع َ
ان و
«لَ ا وه َ
تما ْ
َ
تد ْعا َ
امتتبشَ ا ْ
ِ
وانتب ِب ل ِ ِغ ِ
كَب ِس ِ
اَلل؛ت
رينت ِإال َّتفايتت َض
ٍ
اه َتوتما و
تدعا وءت لُْا ِف َ
طتكَ َّفي ْ ِهت ِإلَیت لْم ءتلِيَبْل َوغتف وه َتوتما ته َ

دعـــوت حـــق از آن اوســـت! و کســـانى را کـــه (مشـــرکان) غیـــر از خـــدا مـــىخواننـــد،
(هرگــز) بــه دعــوت آنهــا پاســخ نمــىگوینــد! آنهــا همنــون کســى هســتند کــه کـلهــاى
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(دســت) خــود را بــه ســوى آ مــىگشــاید تــا آ بــه دهــانش برســد و هرگــز نخواهــد
رسید! و دعاى کافران ،جز در ضالل (و گمراهى) نیست!» ()14
ارکــان تشــبیه در ایــن آیــه عبــارت اســت از مشــبه :مشــرکان و کــافران؛ مشــبه بــه:
کســی کــه عطــش و تشــنگی دارد و از راه دور دســت بــه ســوی آ مــیرود ولــی بــه آن
نمــیرســد .وجــه شــبه :بــینتیجــه بــودن اعمــال و بــه هــدر رفــتن نیــرو و امکانــات و بــه
حاجات خود نرسیدن؛ ادات تشبیه :ک.
از دیــدگاه زمخشــری ،مــراد از عــدم توانــایی بــر اســتفاده از آ در تشــبیه اســتفاده
شــده در آیــه شــریفه بــرای کــافران ،منــع از اســتفاده از راههــایی همنــون جامــد شــدن
آ و یــا خــارج شــدن آن از میــان انگشــتان اســتفاده کننــده اســت (زمخشــری1407 ،ق:
ج ،2ص .)521
از دیــدگاه صــاحب تفســیر «بحــرالمحیط» ،پــنج وجــه بــرای تشــبیه بیــان شــده در
آیــه مــیتــوان تصــور کــرد .1 :فــرد احســاس عطــش مــیکنــد و بــرای بــاال کشــیدن آ از
چــاه تــالش مــینمایــد؛ امــا ایــن تــالش بیهــوده اســت .2 .فــرد بــه آ دســت مــییابــد؛ امــا
نمــیتوانــد آن را بــاال بیــاورد تــا بتوانــد بنوشــد .3 .ســرا را دیــده و بــه گمــان اینکــه آ
اســت ،بــه ســرا آن مــیآیــد .4 .بــا دســت و زبــان خــود تــالش مــیکنــد آ بنوشــد؛ امــا
ایـن تـالش بـیفایـده اسـت.5 .آ از میـان انگشـتان وی خـارج مـیشـود و نمـیتوانـد آن
را بنوشد (ابوحیان 1420 ،ق :ج ،6ص .)368
«بعرــى گفتــهانــد معنــاى جملــه آن اســت کــه کفتــار ،در ایــن درخواســت از خــدایان
خــود ،ماننــد کســى مــىباشــند کــه مــىخواهــد بــا دســتهــاى خــود ،آ بیاشــامد ،امهــا در
ضـمن ایــن کــه دســتهــایش را مــىگشــاید ،الى انگشــتاناش را هــم ،بــاز گذاشــته اســت،
بنا بر این هیچ بهرهاى از آن نمىبرند» (طبرسی1375 ،ش :ج ،3ص .)268
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تشــبیه تمثیلــی پیرامــون هــدایت یــا عــدم هــدایت منــوط بــه خواســت و
مشیت الهی
تشــبیه حــق و باطــل ،در قالــب بیــان خواســت و مشــیت الهــی پیرامــون گــرایش یــا
عدم گرایش به حق ،در آیه  125سوره «االنعام» اینگونه مطرح گردیده است:
ل
جعَـ ْ
ن ُیضِـ َّل ُه َی ْ
ن یُـ ِر ْد َأ ْ
م َو مَـ ْ
د َر ُه ِل ْل ِمسْـال ِ
ح صَـ ْ
دیَـ ُه َیشْـ َر ْ
ن َی ْه ِ
ن یُـ ِر ِد اللَّـ ُه َأ ْ
« َف َم ْ
صَ ـدْرَهُ ضَ ـیِّقا حَرَجــا کَأَنَّمــا یَصَّ ـعَّدُ فِــی السَّــماءِ کَــذلِاَ یَجْعَ ـلُ اللَّ ـهُ الــرجْسَ عَلَ ـ

الَّــذینَ ال یُؤْمِنُــونَ آن کــس را کــه خــدا بخواهــد هــدایت کنــد ،ســینهاش را بــراى
(پــذیرش) اســالم ،گشــاده مــىســازد؛ و آن کــس را کــه بــهخــاطر اعمــال خــالفاش
بخواهــد گمــراه ســازد ،ســینهاش را آن چنــان تنــگ مــىکنــد کــه گویــا مــىخواهــد بــه
آسمان بـاال بـرود؛ ایـن گونـه خداونـد پلیـدى را بـر افـرادى کـه ایمـان نمـىآورنـد ،قـرار
مىدهد!» ()125
ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از :مشــبه« :مَــنْ یُــرِدب مَنْ یُرِــلَتهُ یَجبعَــلْ
صَ ـدبرَهُ ضَ ـیِتقًا» انســان کــافری کــه ســینه تنــگ دارد .مشــبه بــه :یَصَت ـعَتدُ فِــی السَت ـمَاءِ» کســی
کــه مــیخواهــد بــه آســمان بــاال رود و کــار ســخت انجــام دهــد .وجــه شــبه :کــار ســخت،
طاقت فرسا ،نرسیدن به مقصد .ادات تشبیه :کاف در کانما.
ارکــان تشــبیه تمثیلــی دوهم عبــارت اســت از :مشــبه :انســان مــؤمن؛ مشــبه بــه :کســی
کــه ســینه گشــاده و شــرح صــدر دارد؛ وجــه شــبه :داشــتن تحمــل و صــبر؛ ادات تشــبیه:
کاف در کانما.
بنــا بــه گفتــه راغــب ،جملــه «حَرَجــا کَأَنَّمــا یَصَّ ـعَّدُ فِــی السَّــماءِ» بــه منزلــه تفســیر
است بـراى کلمـه «ضـیقا» و اشـاره اسـت بـه اینکـه امتنـاع دلهـاى گمراهـان از قبـول حـق
شــبیه اســت بــه امتنــاع ظرفــى کــه بخواهنــد چیــزى را کــه حجمــش بیشــتر از حجــم آن
اســت در آن جــاى دهنــد (راغــب اصــفهانی 1412 ،ق :ص  .)226در ایــن آیــه شــریفه،
موضــوع معنــوی هــدایت الهــی ،بــا مثــالی حســی و بــدیهی جهــت ملمــوسســازی هــر چــه
بهتــر عنــوان گردیــده اســت .لــذا تشــبیه موضــوعی معنــوی بــه وســیله موضــوعی مــادی و
حسپذیر در آیه صورت پذیرفته است.
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تشبیه تمثیلی تقابل کفر وایمان در آیه  58سوره اعراف
«وَالْبَلَ ـدُ الطَّیِّ ـبُ یَخْ ـرُجُ نَبَاتُ ـهُ بِ ـمِذْنِ رَبِّ ـهِ وَالَّ ـذِی خَبُ ـثَ لَــا یَخْ ـرُجُ إِلَّــا نَکِــدا
کَذَلِاَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ»

«و زمـــین پـــاک دو آمـــاده  ،گیـــاهش بـــه اذن پروردگـــارش بـــر مـــىآیـــد؛ و آن
دزمینــى کــه ناپــاک دو نامناســب اســت دگیــاهش جــز انــدک و بــىفایــده بــر نمــىآیــد.
ایــنگونــه ،آیــات دخــود را بــراى گروهــى کــه شــکر مــىگزارنــد ،گونــهگــون بیــان
مىکنیم» (اعراف .158/ترجمه ،محمدمهدی فوالدوند).
نکات بالغی
در این آیه سه تشبیه بکار رفته است:
ارکان تشبیه اوّل:

مشبه :دل مومن
مشبه به :البد الطیب
وجه شبه :با بار آمدن ثمر و میوه و فرزندان پاک ادات :حذف شده
ارکان تشبیه دوّم:

مشبه :قلب و دل کافران
مشبه به :الذی خبث فرد ناپاک و زمین کثیل
مشبه به :یخرج االئکدا و کذلک یصرف
ادات :حذف شده است.
وجه شبه :محذوف است.
ارکان تشبیه سوّم:

مشبه :البلد الطیب -الذی خبث -مشبه به :یخرج نباته -الیخرج االنکدا
باریــدن بــاران -وجــه شــبه :حــذف شــده اســت -ثمــرات و میــوههــا و فرزنــدان-
ادات :تشبیه حذف شده است.
در این آیه یک تشبیه تمثیلی مرکب به کار رفته است.
و نــوع تشــبیه تمثیلــی آن بلیــد اســت کــه وجــه شــبه و ادات تشــبیه حــذف شــده
است.
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هــر دو طــرف تشــبیه حســی اســت -هــر دو طــرف تشــبیه مطلــق اســت و مقیــد
نمیباشند.
دو طــرف تشــبیه مرکــب اســت -مشــبه و مشــبه بــه متعــدد اســت -بیــان حــال مشــبیه:
نزد مخاطب معلوم است.
اغــراض واهــداف بالغــی تشــبیه تمثیلــی ایــن آیــه :بــرای توجــه و تنبــه و همننــین
تخویل است.
«البلــد الطیهــب آن ســرزمینی اســت کــه خــاکش پــاک و بخشــنده و دارای خیــر و
برکــت زیــاد اســت و ســرزمین ناپــاک و خبــث زمینــی اســت کــه بــیبرکــت و نفــع و
سودی نمـیرسـاند و زمینـی پسـت کثیـل اسـت .البلـد الطیـب «زمـین خـو و بـیرنـج و
زحمــت بــرای کشــاورز ،خیــر و برکــت دارد وزراعــت آن خــو و پرفایــده اســت .در
عــین حــال همــین هــم خــارج از امــر و فرمــان خداونــد نیســت« .الــذی خبــت الیخــرج

االتکــدا» و زم ـین ناقابــل و شــورزا ،برکتــی نــدارد و در دادن محصــول ،بخیــل اســت ایــن
معنــی از ســدی اســت در عــین حــال بــرای خداونــد ممکــن اســت کــه از زمــین شــورهزار
هــم محصــول خــو و پــر فایــده برویانــد لکــن عــادت بــر ایــن جــاری نشــده و ایــن کــار
خـــالف مصـــلحت اســـت» (البحرالمحیط،محقـــق جمیـــل صـــدیقی محمد،جلـــد پـــنجم،
ص .)80
«انســان هــم از روی حســا تکلیــل خــود را بهتــر مــیشناســد و مــیدانــد نفــع و
خیر را از چه راهـی بایـد جسـتجو کنـد و از طـرف دیگـر انسـان بایـد توجـه کنـد کـه هـر
گاه برای نفع انـدک دنیـا ایـن همـه تـالش مـی کنـد ،سـزاوار اسـت کـه بـرای نفـع سرشـار
آخــرت تــالش کنــد .خداونــد در آخــر آیــه مــیفرمایــد همــانطــور کــه ایــن مثــل را بیــان
مــیکنــیم ،دالیــل خــود را بــه گــوش ســپاسگــزاران مــیرســانیم .یعنــی همــانطــور کــه
آیات ودالیـل را یکـی پـس از دیگـری بـرای شـما بیـان کـردیم ،بـرای کسـانی کـه شـکر
نعمتهای خدا را بـه جـا مـیآورنـد نیـز بیـان مـیکنـیم .یکـی از نعمـتهـای کـه خداونـد
بــه ایشــان ارزانــی داشــته اســت هــدایت و فــراهم کــردن نجــات و ســعادت اســت» (مجمــع
البیان ،مترجم حسین نور همدانی ،ج  ،9ص .)138
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بسیاری از مفسران بر ایـن عقیـده انـد کـه ایـن آیـه دربـاره مومنـان و کفـار اسـت :بـه
عنوان یـک تشـبیه تمثیلـی اسـت کـه وحـی الهـی در ایـن آیـه بـه بـاران تشـبیه شـده اسـت
دلهــای بنــی آدم بــه زمــینهــایی کــه بــاران بــر آن مــیبــارد تشــبیه شــده اســت؛ بنــابراین
بــاران وحــی الهــی بــر زمــین و هــر دلــی مــیبــارد ولکــن آن کســانی کــه از بــاران وحــی
الهــی بهــرهمنــد مــیشــوند و مصــداق بلــد الطیــب مــیگردنــد کــه دارای دلــی پــاک و
پــاکیزه باشــند؛ آنگــاه میــوه ایــن ســرزمینهــای پــاک ،اخــالق خــو ایمــان بــاال ،شــوق
بــه اولیــاء اهلل ،اخــالص در عمــل ،عمــل بــه وظیفــه و ...مــیباشــد و در مقابــل دل و قلــب
کفار کـه بسـان زمـین آلـوده و کثیفـی اسـت کـه از ایـن بـاران وحـی بـیبهـره اسـت .ایـن
آیــه شــریفه در صــدد پاســخ بــه ایــن پرســش برآمــده اســت ،مــیفرمایــد «والبلــد الطیــب
یخــرج بناتــه بــاذن ربــه» ســرزمین پــاکیزه و شــیرین ،بســتر مناســب و الیــق بــه فرمــان
پروردگــار ،گیاهــان مناســب و خــوبی را مــیرویانــد .دلهــای پــاک و قلــبهــای آمــاده
انسانها نیز بر اثر وحی الهی ،میوههای شیرین اخالص و صفا را پرورش میدهند.
نکــدا :در لغــت عــر بــه معنــای انســان بخیــل و خســیس اس ـت؛ همــان انســانی کــه
در اصطالح مـیگوینـد نـم پـس نمـی دهـد .ایـن نـوع گیاهـان کـه در شـوره زار مـیرویـد
نکد میگویند .زیرا همـان گونـه کـه انسـان بخیـل بـه کسـی خیـرو فایـدهایـی نمـیبخشـد،
این نوع سرزمینها نیز بیخاصیت و فاقد ارزش هستند.
«کذلا نصـرف االیـات لقـوم یشـکرون لـذا اگـر مـردم در ایـن آیـه سپاسـگزار
نباشد نـه بـر بـاران رحمـت الهـی اشـکال وارد اسـت و نـه بـر وحـی آسـمانی اشـکال وارد
اســت؛ زیــرا ایــن کــه دو رحمــت الهــی  -1بــاران  -2وحــی الهــی ،بــه گونــه مســاوی،
زمــینهــا و دلهــا را فــرا مــیگیرنــد ،بلکــه اگــر اشــکالی وجــود دارد از خــود زمــین و دل
اســت .زیــرا بعرــی از زمــینهــا اســتعداد پــرورش گیــاه را نــدارد و محصــول آنهــا خــار
اســت لــذا قلــب بعرــی از انســانهــا اســتعداد هــدایت شــدن را نــدارد و خــود را بــینیــاز از
وحی میپندارند» (مثالهای زیبای قرآن ،ج ،1ص .)216-215
«بــه عبــارتی فاعلیــت فاعــل و قابلیــت قابــل نیــز بــا هــم نیــاز مــیباشــد زیــرا بــرای
رســیدن بــه کمــال و ســعادت دو چیــز الزم اســت -الــل) فاعلیــت فاعــل ) ،قابلیــت
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قابـل ،یعنـی بـرای رسـیدن بـه کمـال هـم عوامـل و اسـبا ترقـی الزم اسـت و هـم زمینـه-
هــای ترقــی ،بنــابراین ،تنهــا فاعلیــت فاعــل (بــاران) کفایــت نمــیکنــد بلکــه قابلیــت قابــل
(آمــادگی و لیاقــت زمــین) نیــز الزم اســت .یعنــی اگــر صــدها ســال بــاران بــر زمــین ببــارد
چون شورهزار است.
یگ گل هم به بار نخواهد نشست
«لذا پیامبر اکـرم همـان گونـه کـه اسـالم بـر مسـلمانان مـن الجملـه ابـاذر عرضـه کـرد
و آنهــا را بــه مســلمان شــدن دعــوت کــرد بــر ابوجهــل و ابولهــب و دیگــر کفــار را نیــز
عرضــه و آنهــا را بــه اســالم دعــوت نمــود ولــی قلــب پــاک و پــاکیزه مســلمانان و ابــاذر
آماده دریافـت حـق و سـبب روشـن نهـال ایمـان شـد در صـورتی کـه همـان گفتـار پیـامبر
(ص) بــر قلــب شــور زار ابوجهــل و ابولهــب تــیثیر نگذاشــت و ســبب رویــش بخــل و
کینــه در وجــود آنهــا شــد» (ناصــر مکــارم شــیرازی ،مثالهــای زیبــای قــرآن ،ج ،1ص
.)216-215
ایــن آیــه البلــد طیــب بــه زمــین حاصــلخیز کــه خــاک مناســبی دارد اشــاره دارد و
«الـذی خبــث» بـه زمــین نـامرغوبی کــه هـیچ گیــاه سـودمندی را نمــیرویانـده اشــاره دارد»
(مثلهای زیبای قرآن ،ص 216-215ف ج.)1
آیه سوره حج :تقابل شرک و کفر و توحید و یکتا پرستی

تخار ِ
ينتب ِ
ِ َ
ام ِءت َفتَخْ َط وفا وهت
وحنَ َف َء ِ َّ ِت
ِاه َتو َم ْ
تم َ
تّللتغَي ْ َر وتمشْ ارِك ِ َ
انت َّ
لس َ
انتيوشْ ا ِركْ تب ِا َّّللت َفَُنُ َّ َما َ َّ
يح ِ
ِ
َّ َ
يتمَُ ٍن َتس ِْيقٍت (حج)،31 /
لر و
تف َ
لطي ْ ورتأوْ تََ ْهنَِتب ِهت ِّ

«و خــاص و خــال

و ب ـیه ـیچ شــائبه شــریک بــرای خــدا آوریــد و آن را پرســتید،

و هر کـس بـه خـدا شـرک آرد (در عجـز و بینـارگی) بـدان مانـد کـه از آسـمان درافتـد
و مرغان (در فرـا) بـدنش را بـه منقـار (قطعـه قطعـه) برباینـد یـا بـادی تنـد او را بـه مکـانی
دور (بدون هر وسیله نجات) در افکند».
نکات بالغی
درآیه دو تشبیه تمثیل به کار رفته است:
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ارکان تشبیه اوّل:

مشبه :توحید ،خنفاء هلل
مشبه به :در عرش وآسمان منالسماء
وجه شبه :نورو روشنایی و هدایت محذوف
ادات تشبیه :تشبیه حذف شده
ارکان تشبه دوّم:

مشبه :شرک به خدا یشرک باهلل
مشبه به :سقوش از آسمان خَره من السماء
وجه شبه :ظلمت و تاریکی و نابودی
ادات تشبیه :محذوف
اهداف واغراض تشبیه تمثیلی این آیه

 -1ایــن آیــه شــریفه توحیــد را بــه آســمان ،و شــرک را تشــبیه بــه ســقوش از آســمان
کرده اسـت کـه خورشـید ،مـاه و سـتارگان در خـود نگـه داشـته اسـت کـه همـه منبـع نـور
و روشــنائی برکــت هســتند عــالوه بــر اینکــه خــود آســمان از زیبــایی خــاص و عظمــت
خیـره کننــدهای برخـوردار اســت .همانگونـه کــه توحیــد مرکـز نــور و عظمـت خــدا اســت
و بــرای موحــدین برکــت و روشــنایی بــه ارمغــان مــیآورد و ســقوش از آســمان -فنــا و
نــابودی و ظلمــت در بــر دارد و شــرک نیــز ،سراســر ظلمــت و تــاریکی و جهــل و در
نهایت فنا و نابودی در پی دارد.
 -2تشــبیه دیگــر اینکــه توحیــد را بــه آســمان کــه وجــه شــبه آن نــور و روشــنایی و
برکـت اسـت و دیگـری تشـبیه شـرک بـه سـقوش از آسـمان -کـه وجـه شـبه آن ظلمـت و
تاریکی و فنا و نابودی است.
 -3در تفســیر کشتــاف بیــان شــده اســت کــه« :مــیتــوان ایــن آیــه هــم تشــبیه تمثیلــی
مرکــب دانســت و هــم تشــبیه مفــرتق دانســت اگــر مرکــب باشــد مشــرکین را چنــان بــه
تصــویر کشــانده اســت و نقــشبنــدی نمــوده اســت کــه اینگــار از آســمان افتــاده و مرغــان
آنهــا ربــوده باشــند و بســان گوشــت تکتــه تکتــه درمعــده آنهــا قــرار گرفتــهانــد یــا آن کــه
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چنــان تنــدبادی بــر آنــان وزیــده باشــد کــه آنهــا را در جاهــای دور افکنــده باشــد و اگــر
تشــبیه مف ـرتق باشــد در ایــن فــرض ،ایمــان در بلنــدی و علتــوش بــه آســمان هماننــد شــده
درحــالی کــه انســانهــای بــیبهــره از ایمــان و مشــرک را بــه کســی تشــبیه کــرده کــه از
آســمان افتــاده باشــد و شــیطان او را دســتخوش تنــدبادهای وزیــده در مغــاک نــابودی
قــرار داده و بــه وادی گمراهــی کشــانده اســت» (کشتــاف ،ترجمــه مســعود انصــاری ،جلــد
سوهم ،ص.)254
«حنفــاء لِلــه غیــر مشــرکین :یعنــی خــال

و مخلـ

و بــه هــیچ شــائبهایــی شــریک

بــرای خــدا قــرار ندهیــد یعنــی بــه راه راســت باشــید ،از ادیــان دیگــر دســت برداریــد و
حجتــان از روی اخــالص و توحیــد بــه جــای آریــد و در تلبیــه حــج احــدی را شــریک
خــدا نســازید و ســپس دربــاره مشــرکین تمثیلــی مــیآورد کــه هــر کــه بــه غیــر خــدا روی
آورد مثل این اسـت کـه از آسـمان سـقوش مـیکنـد و مرغـان او را بـه منقـار مـیگیرنـد و
او را به وسیله باد به جای دوری میبرد» (مجمع البیان ،جلد  ،16ص .)210
«الحنفــاء :جمــع حنیــل و حنیــل بــه معنــی حقیقــتگــرا -و حنیــل اســمی اســت
که پیـروی مـی کنـد از ایـن ملـت و المسـلم اسـمی اسـت کـه نامیـده شـده اسـت بـه خـود
ابــراهیم و اهــل دیــن و پیــروان او و معنــی حنفــاء هلل بــه ملــت و پیــروان ابــراهیم کــه
خالصانه به او و دین او لبیک میگویند.
«و غیــر مشــرکین بــه النهــم کــانوا یقولــون «لبیــا ال شــریا لــا اال شــریا
هــو لــا تملکــه و مــا لــا» قتــاده مــیگویــد و کــانوا فــی الشــرک یحجــون و
یرحمــون البنــات و االمهــات و االخــوات و کــانوا یســمون حنفــاء فنزلــت حنفــاء هلل
غیــر مشــرکین بــه ای حجاجــا وهلل مســلمین موحــدین یعنــی مَــن اشَــرکَ الیَکــونَ

حنفــاء» (تفســیر کشــل االســرار ،ج ،6ص 366؛ تفســیر جاللــین ،ترجمــه مســعود قــادر
مزری ،جلد  ،4ص)336
« لذا بـا توجـه بـه ایـن مقدمـه ،کسـانی کـه یکتـایی و بـیهمتـایی خداونـد را نپذیرنـد
و بــرای خداونــد شــریک بگیرنــد از صــل موحــدین خــارج شــده گویــا از آســمان بــه
ســوی زمــین ســقوش کــرده کــه هرگــز نجــات پیــدا نمــیکنــد زیــرا در وســط زمــین و

 /152فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

آســمان بــه یکــی از دو بــالی زیــر گرفتــار مــیشــوند کــه نتیجــه هــر دو مــرگ و نــابودی
است.
 -1گرفتـــار پرنـــدگان گوشـــت خـــوار آشـــمان مـــیشـــود و هـــر قطعـــه از بـــدنش
خــوراک یکــی از پرنــدگان الشــخور مــیشــود و در نهایــت تنهــا اســتخوانهــایش بــه
زمین میرسد.
 -2و یــا در وســط آســمان و زمــین گرفتــار طوفــانی مــیشــود کــه او را بــه نقطــه دور
دســت پرتــا مــیکنــد ،جــایی کــه دسترســی بــه هــیچ انســانی ممکــن نیســت تــا او از ایــن
گرفتاری نجات یابد.
آیه  122سوره انعام
«أَوَمَنْ کَانَ مَیْتا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُـورا یَمْشِـی بِـهِ فِـی النَّـاسِ کَمَـنْ مَثَلُـهُ فِـی

الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذَلِاَ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ» (انعام).122 /
ترجمــه «آیــا کســى کــه مــردهددل بــود و زنــدهاش گردانیــدیم و بــراى او نــورى
پدیــد آوردیــم تــا در پرتــو آن ،در میــان مــردم راه بــرود ،چــون کســى اســت کــه گــویى
گرفتــار در تــاریکیهاســت و از آن بیــرونآمــدنى نیســت؟ ایــن گونــه بــراى کــافران آننــه
انجام مىدادند زینت داده شده است».
نکات بالغی
در این آیه دو تشبیه تمثیلی به کار رفته است.
ارکان تشبیه اوّل:
مشبه :فاحیناه

مشبه به :میتا

وجه شبه :نور ،ظلمت

ادات تشبیه ک -مثل

ارکان تشبیه دوم:
مشبه:کانوا یعلمون (مومنین)

مشبه به :کافرین

وجه شبه زندگی و زنده بودن -حیات) و مرده بودن وممات
ادات تشبیه :ک -مثله)
تشــبیه تــام و مرســل اســت و در آن همــه ارکــان تشــبیه وجــود دارد هــر دو طــرف
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تشبیه مشبه و مشبه به حسی است.
هر دو طرف تشبیه مطلق و بدون قید و بند است.
هر دو تشبیه مرکب و تمثیلی است.
تشــبیه تســویه یعنــی مشــبه آن متعــدد اســت و بــه مشــبه بــه آن متعــدد و تشــبیه تســویه
و جمع هستند.
تشبیه مقلو است یعنی دو طرف تشبیه با هم جا به جا شده است.
اغراض واهداف بالغی تشبیه تمثیلی این آیه
 -1برای تخویل و اندرز و ترساندن ،تنبه و توجه و بیدار شدن است.
 -2در ایــن آیــه خداونــد کســی کــه پــس از گمراهــی او را هــدایت کــرده و بــه او
تؤفیــق یقــین داده باشــد بــه ماننــد مــردهای تشــبیه کــرده اســت کــه او را زنــده کــرده اســت
و بــرای او نــوری قــرار داده اســت کــه بــا کمــک آن بــین مــردم راه مــیرونــد و حــق از
باطل تشخی

میدهد.

«کــه کــافر چنــان در ظلمــات کفــر گرفتــار اســت کــه ضــر المثــل شــده اســت
علـت اینکـه کـافر را مــرده مـینامنـد ایــن اسـت کـه از حیــات ،بهـرهای نگرفتـه و خــودش
نیــز از زنــدگی خــود بهــرهمنــد نمــیشــود؛ بنــابراین حــال کــافر از حــال مــرده بــدتر اســت
زیرا مرده کاری نمـی کنـد کـه گرفتـار کیفـر شـود و بـه دیگـران هـم زیـانی نمـیرسـاند و
علــت اینکــه مــومن را زنــده مــینامنــد ایــن اســت کــه در حیــات وی خــودش و دیگــران
بهــرهمنــد مــیشــوند .قــرآن در چنــد جــا مــومن را زنــده و کــافر را مــرده نامیــده اســت.
«فَمِنَّــاَ لَــا تُسْــمِعُ الْمَــوْتَ (روم ،52/ص .)410لِیُنْــذِرَ مَــنْ کَــانَ حَیّــا (یــس،70/
ص.)444
وَمَــا یَسْــتَوِی الْأَحْیَــاءُ وَلَــا الْــأَمْوَاتُ» (فــاطر )437 ،22 /و علــت اینکــه قــرآن و
ایمــان و علــم را ن ـور نامیــدهانــد ایــن اســت کــه مــردم بــه وســیله ایــنهــا راه خــود را پیــدا
مــیکننــد و از تــاریکیهــای کفــر و ســرگردانی ضــاللت هــدایت مــیشــوند و علــت ایــن-
که کفـر را ظلمـت نامیـده انـد ،ایـن اسـت کـه کـافر بـه وسـیله کفـر هـدایت نمـیشـوند و
راه ســعادت خــود را نمــییابــد بــه همــین دلیــل اســت کــه در ایــن آیــه کــافر را نابینــا
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خواندهاند :وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَ وَالْبَصِیرُ» (فاطر ،19 /ص.)437
کور و بینا ،یعنی کافر و مومن برابر نیستند».
«در مــورد مــن کــان میــت آورده اســت کــه :مــوت ومیــت در پــنج وجــه آمــده وجــه
آمده است» (تفسیرکشل االسرار،ترجمه ،ج ،3ص .)477-476
 -1نفطــه کــه هنــوز در بنــد خلقــت قــرار نگرفتــه اســت کــه در ســوره بقــره آمــده
است «کنتم امواتا فاحیاکم یعنی نطفا لم تخلقوا فخلقکم» (بقره.)28/
 -2وجــه دوم مــوت بــه معنــای ضــاللت کــه اوکــان میتــا یعنــی ظالًعــن الهــدی
فهـــدیناهم کـــه در ســـوره المالئکـــه آمـــده اســـت« :و مـــا یســـتوی االحیـــا والاالمـــوت»
(فاطر.)22/
 -3بــه معنــی قحــط و جــذویت زمــین و نــارس شــدن نبایــات و گیاهــان کــه در
سوره فاطر آمده است «فسقناه الی بلدمیت» (فاطر.)35/
 -4وجــه چهــارم مــوت بــه معنــی زهــوق روح برســیبل عقوبــت پــیش از اســتیفاء کــه
در ســوره بقــره آمــده اســت «و هــم الــوف حــذر المــوت ،فقــال لهــم اهلل موتــوا ثــم احیــاء
هم» (بقره.)243/
وجــه پــنجم :حقیقــت مــوت بــه معنــی اجــل هــر کــس– کــه خداونــد مــیفرمایــد:
«انـا میتـا و انهـم میتــون ،کـل نفـس ذایقــه المـوت» (الزمـره )30/کـه نظــارئر آن در
قرآن فراوان است» (تفسیر کشل االسرار ،ترجمه  ،ج ،3ص .)478
«شباهتهـای کفـار و حیوانـات افـراد دیـدگاه قـرآن در تفسـیر آیـه 122
سوره انعام
 -1حیـــوان مســـائل را درک نمـــیکنـــد؛ زیـــرا فهـــم وشـــعور نـــدارد و حرکـــت و
کارهـایش غریــزی اســت کفــار نیــز فهــم و شـعور ندارنــد بــه همــین دلیــل آفتــا حقیقــت
را نمیبینند.
 -2حیوانــات احســاس مســلولیت نمــیکننــد ،حیــوان مزرعــه یتــیم -موقوفــه و ملــک
غیــر را نمــیشناســد و حســا حــالل و حــرام را نمــیکننــد و خــود را در برابــر ایــن امــور
مســلول نمــیدانــد چــون درک ندارنــد کفــار هــم احســاس مســلولیت و حســا حــالل و
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حرام نمیکنند.
 -3حیوانـــات فرمـــانبردارِ غریـــزهانـــد او چیـــزی غیـــر از علـــل و آ و خـــورد و
خــوراک و محــل اســتراحت و اصــطبل نمــیشناســد کفــار نیــز ماننــد حیوانــات تــابع هــوی
و هوس هستند.
 -4حیوانــات تــابع منطــق و دلیــل و کتــا و حســا نیســتند کفــار نیــز از درک
اســتداللهــای قــوی و محکــم و در عــین حــال ســاده قــرآن در امــور مختلــل مخصوص ـاً
در توحید و معاد عاجزند.
 -5حیوانــات ســود و زیــان خــویش را تشــخی

نمــیدهنــد لــذا گــاهی بــه ســوی

پرتکــاههــای خطرنــاک مــیرونــد چــون ســود و زیــان خــویش را درک نمــیکننــد کفــار
مشــرکین نیــز همننــین مــیباشــند عبــادت بــتهــا و پیــروی از هــوی و هــوس بــرای آنــان
ســودی نــدارد و نمــیفهمنــد کــه عــزت ،ســعادت ،درســتکاری در ســایه توحیــد اســت
مشرکان این امور را نمیفهمند» (تفسیر نمونه ،جلد دوم ،ص  155تا .)156
چرا مشرکین و کفار از حیوانات بدتر هستند «بّل هم اضلَّ سبیال»
« -1حیوانــات اگــر درمرحلــه حیوانیــت مــیمانــد و ترقــی نمــیکنــد بــه ایــن دلیــل
اســت کــه بــیش از ایــن اســتعدادش نــدارد امــا انســان دارای چنــان اســتعدادی اســت کــه
میتواند از فرشتگان سبقت بگیرند.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مقام آدمیهت

«انتی جاعل فی االرض خلیفهُ»
 -2حیوانـــات هرکـــدام بـــه فراخـــور اســـتعداد شـــان بـــه انســـان خـــدمات زیـــادی
مــیدهنــد .برخــی -شــیر -گوشــت -پشــم -بارکشــی و غیــره امــا انســان کفــار و مشــرک
حتــی بــا ســرمایه خــویش بــه جامعــه نــه تنهــا ســودی نمــیرســند بلکــه موجــب تــورم-
گرانی ...در جامعه میگردند.
 -3حیوانــات براســاس یــک برنامــهریــزی عزیــزی حرکــت مــیکننــد و فرمــان حــق
آنهــا را بــه ســوی اهدافشــان هــدایت مــیکنــد امــا کفــار و مشــرکان تحــت تــاثیر هــوی و
هــوس بــوده برعقــل غالــب مــیشــود عقــل آنهــا بــرده شــده و بــر فطــرت آنهــا پــرده
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میافکنند و فطرت آنها را میپوشاند.
 -4حیوانــات هــر چقــدر کــه ضــرر داشــته باشــند ضــرر آنهــا محــدود اســت در حــد
نیـازش از دیگـران بــه آنهـا ضـرر مــیرسـاند ولـی انســان بـا پیـروی از هــوی و هـوس بــه
دیگران ظلم و ستم میکنند تا جایی که ظلم و ستم آنها نهایت ندارد.
 -5حیوانــات کــار خــالف و زشــت خـــود را توجیــه نمــیکننــد و آن را خـــو
جلــوه نمــیدهنــد ولــی انســان تــابع هــوی و هــوس کــار زشــت خــود را توجیــه مــیکنــد»
(تفسیر نمونه ،جلد دوم ،ص  156تا .)157
لــذا نتیجــه مــیگیــریم کــه انســان تــابع هــوی و هــوس از حیــوان گمــراهتــر اســت
گــاهی درک و شــعور یــک حیــوان از انســان بــاالتر و بیشــتر اســت وگــاهی موجــب
نجــات همنوعــان خــود و حتــی نجــات انســانهــا مــیگردنــد و بــه ایــن ترتیــب هــیچ
موجــودی خطرنــاکتــر و زیــانبــارتر از یــک انســان هــوی پرســت و بــیایمــان و و
ســرکش نمــیباشــد بــه همــین دلیــل بــه ایــن نــوع انســان هــوی پرســت لقــب «شــرالدوا
(بدترین چهار پایان داده شده است.
نتیجهگیری
امثــال و حکــم در قــرآن کــریم ،حــاوی آمــوزههــای اخالقــی و پنــدهای فــردی و
اجتمــاعی اســت و بــه جهــت مشخصــههــای خــاص خــود ،بســیار تیثیرگــذارتر از کــالم
عــادی عمــل مــی کنــد .لــذا بخــش قابــل تــوجهی از آیــات قــرآن بــه امثــال قرآنــی
اختصــاص یافتــه اســت .قــرآن بــه منظــور هــدایت بشــر و تــیمین ســعادت او ،برخــی از
پیــام هــای واالی خــود را بــا زبــان تمثیــل بیــان نمــوده تــا همگــان بتواننــد آن را درک
کننــد .اســتفاده از زبــان تمثیــل ،بــرای فهــم بهتــر امــور غیــر عینــی در قالــب بیــان عینیــات و
ملموسـات اسـت .لــذا قـرآن بـا اســتفاده از تمثـیالت ،تنـوع را بــه خطـا هـا بخشــیده و آن
را از حالــت خشــک و بــیروح خــارج ســاخته اســت .پــس از بررســی «تشــبیهات تمثیلــی
حــوزه حــق و باطــل در قــرآن کــریم» ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه جهــت ملمــوس-
ســازی هــر چــه بهتــر موضــوعات هــدایتی در شــناخت و تشــخی

حــق از باطــل ،در
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قرآن کـریم ،موضـوعات معنـوی بـا امـور حسـی تبیـین شـدهانـد .بـدین مفهـوم کـه جهـت
تبیین حق ،تشـبیهات تمثیلـی از جهـان طبیعـت اسـتفاده شـده اسـت؛ چـرا کـه ایـن مثـالهـا
عینــی هســتند و خواننــده مــیتوانــد ارتبــاش بهتــری بــا آنهــا برقــرار نمایــد .تشــخی

حــق

از باطل با تشـبیه بـه شـجره یـا درخـت کـه همـان سـاختار شـبکهای اسـت ،تشـبیه باطـل بـه
کــل روی آ  ،تشــبیه پیشــرفت ایــدئولوژی باطــل بــه موضــوع ســخت صــعود بــه آســمان
و ...نمونــههــایی از ایــن ملمــوسســازی اســت کــه اعجــاز بالغــی قــرآن کــریم را در
ارتبــاش امــور ذهنــی بــا عینــی اثبــات مــیســازد .خداونــد بــرای هــدایت مــردم بــه حقــایق
عقلــی ،حقیقــت دنیــا و آخــرت ،نشــان دادن عاقبــت کــار داعیــان بــه حــق ،ســتم ،ظلــم
ظالمان مثلها می زنـد .بیـان امثـال یکـی از اصـول مسـلم قـرآن اسـت کـه خداونـد بـا بیـان
تمثیــل و تشــبیه بــه هــر چــه بخواهــد مثــل مــیزنــد گرچــه ممکــن اســت از نظــر مــردم
کوچــک باشــد و یــا خیلــی بــزرگ و ســخت باشــد .بعرــی مواقــع در یــک مثــل ریــز و
کوچــک بهتــرین و بــزرگتــرین حکمــت و درس نهفتــه اســت و گــروه زیــادی از مــردم
بــه وســیله آن هــدایت مــینماینــد« .مرحــوم فــیض کاشــانی در تفســیر آیــه  17ســوره بقــره
 کلمــه مــثلهم را بــه حــالهم العجیبــه ترجمــه کــرده و مــیفرمایــد خداونــد امثــال را بــرایمــردم در کتــابش بیــان نمــوده اســت ،زیــرا مثــل در دل مــی نشــیند و بــا مثــل تخیــل بــه
صــورت حقیقــت در مــیآیــد و معقــول بــه صــورت محســوس تصــوهر مــیشــود ».در
تمثیــل ،حجــم و شــکل مهــم نیســت  -تمثیــل ابــزار روشــنگری و بصــیرت دادن اســت.
خداونــد بــا بیــان ایــن تمثیــلهــا ،آزمــایش دلهــا و روانهــا را اراده فرمــوده اســت.
خداونــد بــا بیــان ایــن تمثیــلهــا ،دشــمنان و مشــرکین و کفــار از اعمالشــان برحــذر مــی-
دارد و مومنــان را بــر ایمــانشــان پایــدارتر مــینمایــد« .ســیوطی در االتقــان مطلبــی از
شــافعی بیــان مــیکنــد کــه ایشــان علــم امثــال را از جملــه علــوم قرآنــی مــیدانــد کــه بــر
مجتهد واجب است بشناسد».
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و تاثاايال قاارن  ،چاا پ ْومَّ ،نت اا رَّ قاا  ،تَاارَّ ،

..1359
 .11اا ا وی ،عيبااهُ ،ق يْااه ت اابيه تاثياال ْر قاارن رااريم و نَااجَّذبال ااه َّْ ،ن ااگ ُ پي ا م ن ا ر
تَرَّ .1389 ،
َّ .12ذَطيااب َّذتبرياا ی ،جااالَ َّذااديآ ُحاااد بااآ ُباادَّذرااآ ،ب2003م)َّ ،اليضاا ح فاا ُلاا م
َّذبال ۀ ،بيرو َّْ :رَّذكتب َّذعلايۀ.
 .13رَّ اااب َّصااافَ ن  ،اْااايآ باااآ ُحااااد ،ب1412ق)ُ ،فااارَّْ َّذفااا آ َّذقااارن  ،بيروتاااک
َّْرَّذ ُيۀ.
 .14رااايم پ ا ر ،فااروغ ،تحليل ا َّز س ا خت ر ا ا و ب عاال ْر قاارن رااريم ب ا تئريااد باار ْياادگ ُ
ُالُه عب عب ي ْر َّذاي َّ  ،پژوهش ْيا  ،شا رُ سي ْهم ،ت بْت .1385
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 .15ساااايَد ُحاداْاااايآ عب عباااا ئ َّ،ذاي َّ  ،ترجاااااه ن صاااار ُكاااا رم شاااايرَّزی ،چاااا پ
ش مَّ،نت رَّ َُّير ربير،تَرَّ .
 .16شفيع ردرا ُ ،حادرض  ،ب ،)1366ص ر خي َ ْر شعر ف رس  ،تَرَّ  :نگ ُ.
ُ .17بااادَّذلَ ُ ،حب باااه ،تاثيااال روَّيااا و َّنااا َّع ن ْر َُّْ ف رسااا  ،پاااژوهشهااا ی َّْبااا و
بال  ،شا رُ  ،6بَ ر .1393
ُ .18ب ادَّذت َُّ ،صااالحَّذااديآ ،ب1995م)َّ ،ذص ا ر َّالْبيااۀ ف ا َّذقاارن َّذكااريم ،بياارو ُ :كتبااۀ
َّذلبا .
 .19فتااا ا ُ ،حاااا ْ ،ب ،)1390سااابکشا سااا  ،نظرياااههااا  ،رويكرْهااا و روشهااا  ،تَااارَّ :
سَآ.
 .20عبرساا  ،فضاال بااآ َّذحْااآ ،ب1375ش) ،تفْااير ج َُّااع َّذجاا ُع ُ ،ااَد :نساات قاادس
رض ی.
 .21عبرس  ،فضل بآ َّذحْآ ،ب1372ش) ُجاع َّذبي ف تفْير َّذقرن  ،تَرَّ  :فرَّه ن .
 .22فضااال باااآ اْاااآ عبرسااا ُ،جااااع َّذبيااا  ،ترجااااه اْااايآ نااا ری هادَّن َّ،نت ااا رَّ
فرَّه ن ،چ پ ََّوَ
 .23فيض َّذْالم ،نَج َّذبال ه ،
ُ .24حْااآ قرَّئتاا  ،تفْااير ناا رَّ ، ،نت اا رَّ وزَّر فرهاااال و َّرشاا ْ َّسااالُ  -چاا پ ْهاام،
تَرَّ  ،بَ ر .1383
ُ .25حاد ُحادی ری شَریُ ،ي َّ َّذحكاهَّ ،نت رَّ َّْرَّذحديا قم 1384 ،ها.ش.
ُ .26حاد بآ ي سفَّ،ذبحرَّذاحيَِّ ،نت رَّ َّْر َّذفكر،چ پ ََّوَ،بيرو  ُ1420،ق.
 .27ن صر ُك رم شيرَّزی ،تفْير نا نهَّ ،نت رَّ ْرَّذكتب َّالسالُيه ،تَرَّ 1379 ،ش.
 .28ن صاار ُكاا رم شاايرَّزیُ ،ثاا َهاا ی زيباا ی قاارن َّ ،نت اا رَّ نْاال جاا َّ  ،چاا پ َّوَ قاام،
س َ. ُ.1386ش.
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1

چکیده

کالم کاربردی اصطالحی نوپیدا و تا حـدودی مـبهم اسـت ،و حـداقل سـه معنـا قابـل
تصور است .1 :تمرکز بر مباحث اعتقادی مورد نیاز نسل امروز و حذف مباحثی کـه تـاریخ
مصرف آن منقری شده؛  .2راهکارهای تیثیربخشی معرفـتهـای دینـی در حیـات فـردی و
اجتماعی .3 ،شیوههای هنجارسازی باورهای اعتقـادی .معنـای اول ،تفـاوت بنیـادین بـا علـم
کالم به معنای متعارف و رایج ندارد ،و نسبت میان آن دو ،عموم و خصوی مطلق است ،امـا
کــالم کــاربردی در معنــای دوم و ســوم ،هــویتی متمــایز از کــالم رایـج دارد ،و مشــتمل بــر
مجموعه قواعدی است که مبانی آن قواعد ،برگرفته از دانشهای مختلفی همنون همنـون
اخالق ،تربیت ،جامعهشناسـی و روانشناسـی اسـت .نوشـته حاضـر ،عـالوه بـر تبیـین معـانی
سهگانه و ضرورت و جایگاه آنها ،به نسبت میان هر یک از آنها با علم کالم رایـج پرداختـه
است.
واژگان کلیدی

کالم کاربردی ،معارف کاربردی ،هنجار ،معرفت ،باور.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.
تاریخ دریافت1399/9/15 :
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پذیرش نهایی1399/12/3 :
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طرح مسأله
در دوران اخیر ،توصیل پارهای از علوم به وصل «کاربردی» رواج پیدا کـرده اسـت.
ریاضـیات کـاربردی ( ،)Applied Mathematicalمنطـق کـاربردی (،)Applied Logic
اخالق کاربردی ( )Applied ethicsو فلسـفه کـاربردی ( ،)applied philosophyاز ایـن
قبیل است .مراد از واژه «کاربردی» نسبت بـه برخـی مصـادیق ایـن ترکیـبهـا ،تـا حـدودی
روشن است ،و بر همین اساس ،انگیزه افزودن این قید هم آشکار است.
از بــا مثــال ،در بیــان چیســتی «ریاضــیات کــاربردی» ،آن را شــاخهای از ریاضــیات
دانستهاند که از یک سو به کاربرد ریاضـیات در رشـتههـای دیگـر مـیپـردازد (مـدل) ،و از
سوی دیگر سعی دارد مبانی نظری ریاضیات محض را به مبانی عملی نزدیـکتـر کنـد و بـه
عنوان پلی بین ریاضـیات محـض و علـوم کـاربردی عمـل کنـد .ریاضـی کـاربردی واسـطه
ریاضیات محـض و مـدلسـازی ریاضـی بـا رشـتههـای مهندسـی (بـهطـور خـاص در زمینـه
محاسبات مهندسی ،هوش مصنوعی ،خمش تیرها ،طراحی قطعات مهندسی و ابزار دقیـق بـا
تحلیل تنش و کرنش ،بررسی ویژگیهای نـانومواد و نانوکامپوزیـتهـا و مـواد بـه صـورت
تابعی درجه بندی شده ،برنامهریزی حمل و نقل ،تحلیل فرایندهای شکست و خـوردگی در
مواد) ،رشتههای مدیریت (برنامه ریزی ریاضی ،طرح ریزی بهینه) ،اقتصاد (اقتصاد ریاضـی،
تحلیل دادههای مالی ،پیشبینی بازار) ،جغرافیا (تحلیل دادههای کالن اقلیمی در پیشبینی و
برنامهریزی هوشمند در کشاورزی) و پزشکی (تعیین زمـان جـذ یـک دارو ،تعیـین مـدل
ریاضی رگها برای ساخت میکرو-ماشـینهـا و کـاربرد در دارورسـانی هدفمنـد در بـدن،
تحلیل روند رشد سلولهای سرطانی و مدلسازی ریاضی مربوطه و …) است (موضـوعات
تحقیقاتی در ریاضیات کاربردی.)1399 ،
در مورد «منطق کاربردی» نیز تصـریح مـیشـود کـه رشـتهای مسـتقل در کنـار منطـق
صوری و منطق مادی نیست ،بلکه گرایشی است که در آن با بهرهگیـری از قواعـد منطقـی،
سعی دارد جنبه مهارتی و کاربردی را هدف اصلی آموزش منطق قـرار دهـد؛ از ایـن رو در
کتا های آموزشی مربوش به منطق کاربردی چند کـار صـورت مـیگیـرد :از اصـطالحات
پینیده و مغلق رایج در کتا های منطقـی ،اسـتفاده نمـیشـود؛ تنهـا مطـالبی از منطـق بیـان
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میشود که جنبة کاربردی داشته باشد؛ در بیان مطالب از مثالهای ساده و ملمـوس فراوانـی
استفاده میشود (خندان ،1399 ،ص .)17 -16
نسبت به «اخالق کاربردی» ،با اینکه چند دهه از عمـر ایـن اصـطالح مـیگـذرد ،و در
عالم غر منابع متعددی با این عنوان تدوین شده است ،اما به نظـر مـیرسـد هنـوز تعریـل
دقیقــی از ایــن شــاخه علمـی ارائــه نشــده اســت (ر.ک :شــریفی ،1390 ،ص 83؛ جمع ـی از
نویســندگان ،1387 ،ص .)56 -49اخــالق کــاربردی در عبــارتهــایی مختصــر ،ایــنگونــه
تعریل شـده اسـت :کـاربردی کـردن ارزش هـای اخالقـی در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی
(ر.ک :شریفی ،)84 ،1390 ،کاربرد نظریه های کلی اخالقی ،یا احکـام حاصـل از آنهـا در
مسائل خاص اخالقی ،و به عبارت دقیق تر :کاربرد مبانی و معیارهـای اخالقـی در حـوزه یـا
مسللهای خاص (ر.ک :همان.)86 ،
برخی دیگر ،در تعریفی غایت شناختی از اخالق کاربردی گفتهاند:
اخالق کاربردی ،به دنبال دست یافتن به قواعدی خاص تر از قواعد عام اخالقی است
که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخ

تر و جزیی تر کـارایی داشـته باشـد؛ هـر

چند که به نظریه های عام مطرح در اخالق هنجاری نیز بی توجه نیست .برخی ویژگی های
اخالق کاربردی عبارت است از .1 :توجه بیشتر به زمینه ها و جزئیات؛  .2تکیه بر معرـالت
کاربردی مسایل و کانون بحران های اخالقی؛  .3برخورداری از روشی ،نـه کـامالً قیاسـی و
نه کامالً استقرایی ،بلکه شـیوه ای کـه بـه اسـتعاره از جـان راولـز ،آن را «موازنـه متفکرانـه»
میخوانند؛  .4توجه مستقیم به موضوعات عملی و کـاربردی در اخـالق؛  .5بررسـی مسـایل
جدید اخالقی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و علم مطرح شـده اسـت؛  .6پـی جـویی راه
حل های عملی در مورد تعارضات اخالقی و تالش برای ارائه پاسخ هـای جدیـد بـه برخـی
مسایل چالش خیز قدیمی؛  .7تالش بـرای نهادینـه کـردن اخـالق میـان گـروه هـا و جوامـع
مختلل (اخالق کاربردی؛ مفاهیم و کاربردها ،1385 ،ص.)12
و اما اصطالح «فلسفه کاربردی» نیز از این ابهامهـا مصـون نیسـت .اصـطالح فلسـفه در
دهههای اخیر از انحصار متافیزیک خارج شده و در معنایی عامتر شیوع استعمال پیدا کـرده
است ،و بر همین مبنا به شاخههای مختلفی همنون فلسفه اخالق ،فلسـفه دیـن ،فلسـفه علـم،
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فلسفه منطق و ...تقسیم شده است .از سوی دیگر ،تفکیک فلسفه به کاربردی و نظـری بـیش
از آنکه تقسیمی بر اساس موضوع ،روش یا محتوا باشد ،تقسیمی نیازمحور است .کـاربردی
بودن فلسفه از یک سو میتواند به معنای مشارکت آن در مباحث نظری سـایر علـوم باشـد،
مانند مشارکت فلسفه در مباحث کـامالً نظـری مـرتبط بـا علـوم شـناختی ،و از سـوی دیگـر
میتواند به معنای پرداختن به مسائلی باشد که امروزه از نیازهـای اصـلی فـردی و اجتمـاعی
انسان است ،مانند فلسفه برای کودکان ،که در آن رشد تفکر انتقادی کودکان محـل توجـه
است .بر این اساس ،فلسفه کاربردی میتواند طیل وسیعی از مباحث فلسـفی ،از متافیزیـک
و منطق گرفته تا معرفتشناسی و اخالق و ...را در بر داشته باشد (زاهدی ،1393 ،ص.)10
و اما در حوزه دانش کالم نیز در سـالیان اخیـر ،اصـطالح «کـالم کـاربردی» از سـوی
برخی نویسندگان و اندیشمندان مطرح شـده اسـت ،امـا بحـث و گفـتوگـوی چنـدانی در
محافل علمی و در قالب آثار مکتـو  ،پیرامـون آن شـکل نگرفتـه اسـت ،و همـان مباحـث
اندک که در این باره منتشر شده نشان از تلقیهای مختلـل و متبـاین در مقـام کـاربرد ایـن
واژه دارد؛ تلقی هایی که قابل جمع نبوده و صرفا دارای اشـتراک لفظـیانـد .بـا وجـود ایـن
پیشینه بسیار اندک ،و فهمهای متباین ،به تازگی در برخـی رشـتههـای دانـش کـالم ،واحـد
درسی با همین عنوان ،پیشبینی شده است! .از این رو ضرورت دارد آثـار بیشـتری از سـوی
صاحبنظران در با چیسـتی ،مبـانی و شاخصـههـای کـالم کـاربردی منتشـر شـود تـا اوال
نویسندگان و پژوهشگران این عرصه بر معنایی واحد اجماع کرده و از دام مغالطـه اشـتراک
لفظی مصون بمانند ،و ثانیاً ابعاد و زوایای معنای مـورد اجمـاع ،و نسـبت آن بـا کـالم رایـج
عیان گردد.
نظر به تازه بودن ادبیات مفهومی کالم کـاربردی ،درنـگ در مفهـوم آن مـیتوانـد از
برخی سوء برداشتها درباره آن ،که خطر نهادینه شـدن در فرـای کالمـی جامعـه را دارد،
جلوگیری کند .نوشتار حاضر در صدد است به این سؤاالت پاسخ دهد که :کالم کـاربردی
دقیقاً به چه معنا یا معانی است ،و چه نسبتی با علم کالم به معنای رایج و مصطلح دارد؟ و از
چه میزان اهمیت برخوردار است؟ .در مورد پیشینه بحث ،به غیر از یک مقاله و یک نشست
علمی (که در ضمن مباحث ،به آنها اشاره خواهد شد) ،موردی یافت نشد.
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واژه مرکب «کالم کاربردی» -چنانکـه گفتـه شـد -تـا کنـون رواج چنـدانی نداشـته
است ،اما در همان موارد محدود ،حد اقل در سه معنای متفاوت استعمال شده است:
 .1معنای اول :روزآمد کردن دانش کالم مطابق نیاز نسل امروز
گــاهی مــراد از کــالم کــاربردی ،پــاالیش کــالم موجــود ،و تیکیــد بــر آن دســته از
موضوعات و مسائل و شبهات اعتقادی است کـه دغدغـه ذهنـی نسـل امـروزی اسـت .ایـن
موضوعات و مسائل و شبهات بر دو دسته است .دسته اول ،مواردی است کـه اختصـاص بـه
نسل حاضر نداشته و در همه اعصار با شدت و ضعل ،فکر بشـر را بـه خـود مشـغول کـرده
است؛ مباحثی همنون :خلقت جهان ،جبر و اختیار ،قرا و قدر ،شـرور ،و سرنوشـت انسـان
پس از مرگ .دسته دوم ،مسائل نوپدیدی است که در گذشته مطرح نبوده و یا کمتر مطرح
بوده ،اما اکنون در پی عوامل مختلفی همنون سرعت تعـامالت فرهنگـی جوامـع مختلـل،
پیشرفتهای علوم تجربی و انسانی ،و تحوالت نظامهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بـرای
انسان ها مطرح شده ،و زمینه تجدید نظر در نگـرش او بـه مبـدء هسـتی و حقـوق و وظـایل
انسان در قبال خالق جهان ،انسانهای دیگر و عـالم طبیعـت را ایجـاد کـرده اسـت .مباحـث
دسته دوم ،در قرن اخیر معموالً با عنوان «کـالم جدیـد» یـا «مسـائل جدیـد کالمـی» مطـرح
میشود.
اصطالح دیگری کـه معـادل ایـن معنـا از کـالم کـاربردی اسـت ،اصـطالح «معـارف
کاربردی» است ،که اخیراً اثری هفت جلدی مشتمل بر سلسـله مباحـث اعتقـادی ،بـا همـین
عنوان منتشر شده است ،و در مقدمه اثر ،در بیان مـراد از اصـطالح مـذکور ،بـه ایـن مطلـب
اشاره شده است (جمعی از نویسندگان ،1397 ،ج ،1ص .)17
اصطالح کالم کاربردی در این استعمال ،خالی از ابهام بـوده ،و مـدلول تصـوریِ آن،
مطابق با مراد استعمالی و مراد جدی است .تعریفی که یکی از نویسندگان ارائه کرده است،
می تواند ناظر بـه همـین معنـا باشـد؛ هرچنـد تعریـل روشـنی نیسـت .وی در تعریـل کـالم
کاربردی میگوید« :کالم کاربردی عبارت است از کـاربرد مبـانی و معیارهـای کالمـی در
تقریر یا اثبات یک مسلله یا موضوع خاص اعتقادی مورد نیاز جامعه ،با توجه به روش هـای
متفاوت مکاتب کالمی در استفاده از منابع وحیانی ،برهانی ،عرفـانی و تجربـی یـا تلفیقـی از
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آنها» (محمدی ،1394 ،ص .)81
این تعریل ،دارای ابهام شدید است؛ مـراد از «کـاربرد مبـانی و معیارهـای کالمـی در
تقریر یا اثبات یک مسلله اعتقادی» چیست؟ حل مسیله اعتقادی با معیارها و قواعد کالمـی-
صرفنظر از مسامحه در تعبیر -هرگز نمیتواند تفاوت کالم متعـارف و کـالم کـاربردی را
نشان دهد .آننه می تواند تمایز کالم کاربردی را نشان دهد ،همان قیـد «مسـلله یـا موضـوع
خاص اعتقادی مورد نیاز جامعه» است ،که بایستی به همان بسنده میشد ،و در این صورت،
به همان تعریل مذکور در این نوشتار برمیگردد.
 .1-1نسبت معنای اول با کالم رایج
کالم کاربردی به این معنا ،تفاوت ماهوی با علم کالم متعارف و رایج ندارد ،بلکه بـر
این مبنا که کالم جدید (مسائل جدید کالمی) را بخشی از علم کالم بـدانیم و نـه در مقابـل
آن -که قول برگزیده هم همین اسـت -نسـبت میـان کـالم کـاربردی و علـم کـالم ،نسـبت
عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی کالم کاربردی ،بخشی از میراث عظیم مباحث اعتقادی
است که روز به روز ،در حال اصالح و تکمیل و تعمیق است.
کاربردی کردن کـالم بـه ایـن معنـا ،عبـارت اسـت از تمرکـز بـر مباحـث مـورد نیـاز
مخاطبان امروزی ،و حذف مباحثی که به تاریخ علم کالم پیوسته و فاقـد کـارکرد در عصـر
کنونی است .کالم کاربردی ،در کنار این پاالیش ،مترمن چند فعالیـت و اقـدام دیگـر هـم
است .1 :نوآوری در تبیین اعتقادات ،و عرضه مباحث اعتقادی متناسـب بـا سـطوح مختلـل
سنی و تحصیلی؛  .2بازنگری و نوآوری در استداللها و دفاعیهها و روشهـای مواجهـه ،بـه
منظور افزایش ضریب اقنـاع و نفـوذ؛  . 3توجـه بیشـتر بـه مسـائل و شـبهات نوپدیـد و تولیـد
پاسخهای متنوع برای جدیدترین شبهات.
 .1-2ضرورت و نقش کالم کاربردی به معنای اول
کالم کاربردی به این معنا ،با تجمیع مباحث مـورد نیـاز زمانـه حاضـر -اعـم از مسـائل
قدیمی و مستمرت مورد نیاز و مسائل جدید و نوپیدا -و پیراستن علـم کـالم از مباحـث صـرفاً
تاریخی ،می تواند نقش و رسالتی تاریخی برعهده گیرد .این نقش عبـارت از پایـان دادن بـه
نزاعها و اختالفات چند دهه اخیر در باره نسبت کالم قـدیم و کـالم جدیـد ،و منـزه کـردن
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کالم از نسبتهایی همنون عدم کارآیی ،جدلی و غیر برهـانی بـودن و  ...اسـت ،کـه البتـه
تفصیل این مطلب مجال دیگری میطلبد.
با این توضیح ،ضرورت کالم کاربردی هم روشن میگردد.
البته قید «کاربردی» تا زمـانی موضـوعیت دارد ،کـه ایـن نقیصـه در کـالم رایـج بـاقی
است ،و اما بعد از پاالیش علم کالم از مباحث غیر ضرور و تنظیم مباحث ضروری -اعـم از
مباحــث کــالم قــدیم و کــالم جدیـد -در یـک نظــام یـکپارچــه و منطقـی ،ایـن قیـد نی ـز
موضوعیت خود را از دست میدهد.
 .2معنای دوم :راهکارهای تأثیربخشی معرفتهای دینی در حیـات فـردی و
اجتماعی
معنای دیگری که از عبارات برخی نویسندگان برداشت میشود ،با معنای اول به کلی
متفاوت است .دغدغه طراحان کالم کاربردی در این معنا ،مسیله شـکاف میـان دانسـتههـای
اعتقادی اشخاص با عمل و سبک زندگی آنها است .این پرسش همواره مطـرح بـوده اسـت
که چرا انسانها در موارد بسیار ،به لـوازم معرفـتهـای کالمـیِ خـود ملتـزم نیسـتند ،و ایـن
معارف در اعمال آنها تجلی و نمود پیدا نکرده ،بلکه در تعـارض بـا آن معـارف اسـت؟ در
جستوجوی پاسخ به این دغدغه مهم و سرنوشتساز ،به این اندیشه راه یافتهاند که کالمـی
متفاوت از کالم رایج ،به منظور عالج این درد ابداع کنند .با این توضـیح ،کـالم کـاربردی
مشتمل بر مجموعه مباحثی خواهد بود کـه راهکارهـای تیثیربخشـی معرفـتهـای دینـی در
حیات فردی و اجتماعی را نشان دهد.
عبارتی که برخی پژوهشگران در تعریل کالم کاربردی ارائه کردهانـد ،نـاظر بـه ایـن
معنا است« :کـالم کـاربردی عبـارت اسـت از مجموعـه مطالعـات راههـای تحقـق باورهـا و
مقوالت کالمی در محیط زندگی فردی و اجتماعی انسان .کـالم نظـری معـاد و توحیـد را
اثبات می کند و کالم کاربردی تالش می کند آن را به عرصه عملی وارد کنـد» (سـبحانی،
.)1396
ایــن عبــارت ،شــبیهســازی شــدهی یکــی از تعــاریل اخــالق کــاربردی اســت؛ یعنــی:
«کاربردی کردن ارزش های اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی» (ر.ک :شـریفی،1390 ،
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 ،)84و البته از جهاتی مورد تیمل است:
 .1در این تعریل ،سخن از «تحقـق بـاور در محـیط زنـدگی» رفتـه اسـت کـه تعبیـری
مسامحه آمیز و مبهم است؛ زیرا باور ،در نفس انسان تحقق مییابد نه در محیط زنـدگی .در
توجیه عبارت میتوان گفت مراد از این تعبیر ،تحقق آثار و لوازم خارجی باور است.
 .2اشکال دیگرِ این تعریل ،عطل واژه «مقوالت» بر واژه باور است .مراد از مقوالت
در اینجا روشن نیست .در بهترین توجیه ،میتوان آن را مرادف واژه بـاور فـرض کـرد ،کـه
البته به دلیل وضوح معنایی لفظ باور ،نیازی به آن نیست و حذف آن ،سزاوارتر است.
 .3واژه «باور» در این تعریل بـه چـه معناسـت؟ اگـر مـراد ،تصـدیق قلبـی -در مقابـل
تصدیق عقلی و منطقی -است ،در حوزه اعتقادات ،معادل «ایمان» خواهد بـود .آننـه مـورد
توافق نسبی است ،شکاف میان معرفت و تصدیق عقلی و عمل اسـت ،و امـا در بـاره نسـبت
ایمان و عمل ،اعتقاد به وجود چنین شکافی محل تیمل اسـت ،و بلکـه یکـی از راهکارهـای
ارائه شده در مسیله «شکاف میان معرفت و عمل» نقش رخنهپوشی ایمـان اسـت ،یعنـی اگـر
معرفت عقلی به مرحله تصدیق قلبی (ایمـان) صـعود کـرد ،عمـل را بـه دنبـال خواهـد آورد
(ر.ک :اکبریان .)101 ،1391 ،بر اساس این دیدگاه ،مسیله «شـکاف میـان معرفـت و عمـل»
یک گام به عقب رفته و تبدیل میشود به مسیله «شکاف میان معرفت و باور» ،یعنی بایـد بـه
دنبال راهکار برای تبدیل معرفت به باور بود؛ چرا که اگر باور (ایمان) حاصل شد ،عمل هم
َ
َ
َ َ
َ
يْا َرق
در پی آن خواهد آمد .احادیثی همنون« :ال ي ْ ن َّذ ِ َّن ا ي
يآ ي ْ نا يوها ي ُ ْالُ ِآ يوال ْ
َ
يْ َرق يوه ي ُ ْلَُ ِآ» (زانی و سارق ،در حین زنـا و سـرقت ،دارای ایمـان نیسـتند)
َّذْ َرق ا ي
ِ
يآ ْ
(جمعــی از علمــاء ،1381 ،ص )294 -293و« :اَالْیمــانُ وَ الْعَمَــلُ اَخَــوانِ تَوبممــانِ وَ رَفیقــانِ
الیَفْتَرِقانِ» (ایمان و عمل همزاد یکدیگر و دو قلو هستند و همنون دو رفیقى هسـتند کـه از
یکدیگر جدا نمىشوند) (تمیمی آمدی ،1366 ،ص )46نیز این مطلب را تیییـد مـیکنـد ،و
به موازات افزایش ایمان ،تخلل در مقام عمل کاهش مییابد.
حاصل سخن آنکه :پیشفرض این تعریل ،پذیرش «شکاف میان باور و عمل» اسـت؛
در حالی که آننه مورد پذیرش است« ،شکاف میان معرفت و عمل» است ،و میـان معرفـت
و باور فرق است .اگر منکر شکاف میان باور و عمـل شـدیم ،و عمـل مطـابق بـاور را اثـر و
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نتیجه طبیعی باور دانستیم ،تعبیر «راههای تحقق باورهـا در محـیط زنـدگی» تعبیـر صـحیحی
نخواهد بود.
 .3معنای سوم :شیوههای هنجارسازی باورهای اعتقادی
هنجارهای فرهنگی یـک جامعـه ،بیـانگر هویـت و موجودیـت آن جامعـه اسـت و در
تشویق افراد به عمل بر طبق آن هنجارها نقش مؤثری ایفا مـیکنـد .در حـل مسـیله شـکاف
میان معرفت و عمل ،یکی از راههای مؤثر در پوشش این شکاف ،هنجار سازی آمـوزههـای
اعتقادی است .وقتی آموزه های اعتقادی تبدیل بـه هنجـار شـد و جزئـی از فرهنـگ جامعـه
گردید ،جنبه بازدارندگی آن ،انگیزه افراد در عمل به آموزههـای مـذکور و عـدم ارتکـا
اعمال منافی آن را تقویت میکند .همین امر ،کنشگران عرصه اجتمـاعی و متکلمـانی کـه
پاسداری از عقاید مؤمنان و ترویج عقاید دینی مهمتـرین دغدغـه آنهاسـت ،را بـه ایـن سـو
مــیکشــاند کــه بــرای تبــدیل آمــوزههــای دینــی بــه فرهنــگ و هنجــار اجتمــاعی ،و زدودن
هنجارهای متعارض با این آموزهها چه باید کرد؟
یکی از معانی کالم کاربردی -و یـا بخشـی از مباحـث آن -مـیتوانـد مسـیله شـکاف
عقاید و فرهنگ -و به تعبیر دیگر :شکاف باورهای فردی و هنجارهای اجتمـاعی -باشـد .از
عبارتی که از برخی پژوهشگران نقل کردیم ،میتوان این معنـا را نیـز اسـتنباش کـرد (ر.ک:
سبحانی.)1396 ،
در ادامه نوشتار ،به ارزیابی این دو معنا -از طریق تبیین نسبت آن دو با کـالم رایـج ،و
ضرورت و اهمیت آن -میپردازیم.
 .4نسبت معنای دوم و سوم با کالم رایج
برای روشن شدن نسبت دو معنای اخیرِ کالم کاربردی با علم کالم رایـج و متعـارف،
الزم است مروری بر موضوع ،مسائل و اهداف علم کالم صورت گیرد .هـر چنـد در تعیـین
موضــوع علــم کــالم اختالفــات گســتردهای وجــود دارد (ر.ک :ربــانی گلپایگــانی،1398 ،
ص ،)30 -27اما صرفنظر از جزئیات این اختالفات ،میتـوان «عقایـد دینـی» را بـه عنـوان
قدر مشترک این اقوال دانست .بر این اساس ،مسائل علم کالم ،مجموعه مباحث مربـوش بـه
جهانبینی (شامل خداشناسی ،جهانشناسی ،انسانشناسی) اسـت کـه از سـنخ هسـتهـا (در
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مقابل بایدها و نبایدها) و مربوش به حوزه بینش و معرفت و عقیده است ،و در مقابـل آن ،دو
حوزه فقه و اخالق قرار دارد که ناظر به حقوق و وظایل انسان (بایـدها و نبایـدها) از منظـر
دین است .هدف و رسالت علم کالم نیز استنباش ،تنظیم ،تبیین و اثبات عقاید دینـی و دفـاع
از آنها و پاسخ به شبهات است.
این تقسیمبندی در راستای هدف محوری بعثت انبیاء است .انبیـای الهـی بـرای عرضـه
برنامه جامع سعادت انسان مبعوث شـدند .محتـوای ایـن برنامـه ،در دو کلمـه قابـل تلخـی
َ َ
َ
َ
ِّار ِ يُااَْ ْم يسايِّن ت َ ََ ْم يو
است :ایمان و عمل صـالح (« يو َّذ ِان ي
نُاا َّ يو يُالا َّ ِ
يآ ي
َّذصا ذح ذياكيف ي
َ
َ
َ
اد َخلياَِ ْم فَاي
َّذصا ذَح َ ذيا ْ
ذياي ْج َ يياَِ ْم يَ ْا يْ يآ َّذ ِني را ن َّ ييعْ يالا ي  ...يو َّذ ِان ي
نُاا َّ يو يُالا َّ ِ
يآ ي
َّذص ذ َ َحيآ»؛ عنکبوت 7 :و  .)9ایمان ،عمل قلـب اسـت ،و عمـل صـالح ،مربـوش بـه جـوارح
ِ
است .از این دو ،عمل صـالح متوقـل بـر ایمـان و در طـول آن اسـت ،و امـا ایمـان ،عملـی
اختیاری و متکی بر معرفت است ،و متعلق ایمان ،همان معارف و عقاید دینی است ،که علم
کالم ،متکفل تبیین ،اثبات و دفاع از آنهاست.
بر ایـن اسـاس ،نقـش علـم کـالم ،تحصـیل یکـی از مقـدمات ایمـان (بـه عنـوان فعـل
اختیـاری) اســت .حصــول برخـی از مقــدمات فعــل اختیـاری ،لزومـاً منجــر بــه ذی المقدمــه
نمیشود .تا زمانی که جزء اخیر علت تامهی فعل اختیاری -یعنی اراده -حاصل نشـود ،فعـل
(ایمان) محقق نمیشود .اما بررسی این مسیله که عـالج پُـر کـردن شـکاف میـان معرفـت و
ایمان -به عنوان عمل اختیاری( -و یا معرفت و عمل) چیست ،در حیطه رسـالت علـم کـالم
نیست .در باره ایمان ،آننه در علم کالم مورد بحـث واقـع مـیشـود ،حـد اکثـر مربـوش بـه
ماهیت و آثار و احکام ایمان (و مقابل آن ،یعنی کفر) است .مسیله شـکاف میـان معرفـت و
عمل ،از مباحث میان رشتهای ،و مربوش به حوزه تربیت و اخالق و روانشناسی تربیتـی و ...
است ،که از دیرباز مورد بحث قرار دادهاند.
ممکن است گفته شود :چه اشکال دارد که امروزه ایـن مباحـث را هـم در علـم کـالم
داخل کنیم؛ چنانکه بسیاری از مسائل جدید کالمی در کالم سنتی داخـل نبـود و بـه مـرور
زمان داخل شد؟
پاسخ این است که دخول یا عدم دخول یک مسیله در این علم ،مانند هر علـم دیگـر،
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تابع ضابطه و مالک است ،و ضابطه ،همانا انطباق و تناسب با موضوع و غایـت و روش ایـن
علم است ،و این مباحث ،منطبق بر موارد مذکور نیست .بنابراین ،با افزودن قیدی ماننـد قیـد
«کاربردی» بر عنوان علم کالم ،ماهیت علم کالم تغییر نمیکنـد ،تـا مجـوهزی بـرای ادخـال
چنین مباحثی در علم کالم گردد .و البته ،عدم دخول این مباحث در علم کالم ،نه منقصـتی
برای علم کالم بوده و نه از کارآمدی و فایدهمندی آن میکاهد .علم کالم -چنان که ذکـر
شد -متکفـل تشـخی

سـره از ناسـره در متعلقـات ایمـان ،و تبیـین و اثبـات و دفـاع از ایـن

متعلقات است ،و ایمان ،محرتک عمل ،و در رتبهای مقدم بر عمل نشستهاست.
با توضیحات ارائه شده ،تکلیل معنای سوم کالم کـاربردی (شـیوههـای هنجارسـازی
باورهای اعتقادی) هم معلوم میشود؛ یعنی نه تعیین هنجارها و ضد هنجارها ،و نه شیوههـا و
ابزار هنجارسازی و تبدیل معارف اعتقـادی بـه هنجارهـای اجتمـاعی ،در حیطـه علـم کـالم
نیسـت .تعیـین هنجارهـا و ضـد هنجارهـا در حیطــه دو دانـش فقـه و اخـالق اسـت ،و تبیــین
مکانیسمها و فرایندهای هنجارسازی نیز در حیطه علـم جامعـهشناسـی و دانـشهـای مـرتبط
است.
بنابراین ،هر چند ضرورت و اهمیت بحث از دو مسیلهی «شکاف میان معرفت و عمل»
و «فرایند تبدیل معرفت به هنجار» بر کسی مخفی نیست ،اما سخن در ارتباش این دو بـا علـم
کالم است .جایگاه این دو ،نه علم کالم به معنای رایج ،و نه «کالم کاربردی» به معنـای اول
از سه معنای مذکور در این نوشتار است.
 .5ضرورت کالم کاربردی به معنای دوم و سوم
مسیله شکاف میان معرفت و عمل ،همواره مورد توجه مکاتب اخالقـی بـوده ،و هنـوز
هم بحثی زنده و معرکه آراء است .این بحث در فلسفه اخالق ارسطو تحت عنـوان آکرسـیا
مطرح شده است که نـاظر بـه بحـث اتحـاد معرفـت و فرـیلت افالطـون اسـت .در دیـدگاه
سقراش و افالطون ،علت موثر بر عمل ،صرفا معرفت است ،بـه گونـه ای کـه هـیچ علتـی در
مقابل معرفت روشن نمی تواند مانع عمل شود .ارسطو با قبول تاثیر معرفت بر عمل اخالقی،
بر این عقیده بود که میل و نفس انسانی این توانایی را دارد که گاه به رغـم معرفـت و حتـی
معرفتی روشن ،مانعی را بر سر راه عمل اخالقی ایجاد نماید .او بـرای تحقـق عمـل ،چنـدین
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علت را به صورت پراکنده در نظریه های اخالقی خـود بـر مـی شـمرد و مبـانی عمـل را در
امور متعدد جستو جو مینماید .از نظـر ارسـطو ،امیـال ،کـه از تخیـل نفـس ناپرهیزگـاری
برخاستهاند ،این امکان را دارند که گـاه شـرایطی ایجـاد نماینـد تـا انسـان دسـت بـه عملـی
برخالف علم و شناخت عقالنی خود بزند .در چنین شرایطی کـه انسـان بـا علـم بـه فرـیلت
بودن یک عمل برخالف آن رفتار میکند ،میشود چنین گفت که علم انسان بـه فراموشـی
سپرده شده است .ارسطو این ضعل اخالقی را به وجود میـل و شـوق در انسـان نسـبت مـی
دهد ،امری که با مقابله با آن ،عمل اخالقی تحقق پیدا میکند (جـوادی -صـیادنژاد،1388 ،
ص.)1
این بحث ،بعد از ارسطو تا کنون ادامه داشته و اندیشمندان مسلمان نیز با الهام از آیات
و احادیث معصومان علیهم السالم ،راهحلهایی ارائه کـردهانـد .گـاهی بـا توسـل بـه آمـوزه
قرآنی «شاکله» (اسراء )84 :در صدد حل مسـیله برآمدنـد (ر.ک :ایـزدی ،1397 ،ص -107
 ،)126و گاهی نیز از عنصر «ایمـان» در ایـن مسـیر سـود جسـتهانـد (ر.ک :اکبریـان،1391 ،
 ،)120 -101و یا از نظریه اعتباریات بهره گرفتهاند (ر.ک :حقی ،احمـد و دیگـران،1397 ،
ص .) 209 -187نکته قابل ذکر این است که هرچند در غالب این آثار ،بـر معرفـت و عمـل
اخالقی تیکید شده است ،اما این قید -چه در اصل مسیله و چـه در راهکارهـای پیشـنهادی-
موضوعیت نداشته ،و معرفت اعتقادی از یک سو ،و اعمال مشمول باید و نبایدهای فقهی از
سوی دیگر را هم فرا میگیرد.
با این توضیحات معلوم میشود این مسیله ،از سنخ ضرورتهای بر زمین مانـده نیسـت
تا دغدغهمندان عرصه دانش کالم ،در صدد ادخال آن در مباحث کالمی برآیند.
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1

چکیده

یکی از استدالل هایی که در کالم اسالمی بـرای اثبـات وجـود خـدا ارائـه شـده اسـت
برهان موسوم به امکان صفات یا اعراض است که گاه آن را برهان تخصی

نیز نامیـدهانـد.

چکیدة برهان مزبور آن است که اتتصاف اجسام به برخی صفات ویژه از میـان تمـام صـفات
ممکن ،با توجهه به اصل علتیهت حتماً معلول وجود یک مُخَصِّ
که همان آفریدگار عالم و علتت تخصی

و مُرجِّح غیر جسمانی اسـت

و ترجیح صـفات اشـیاء اسـت .تـاکنون پیشـینه و

تقریرها و تحوهالت این برهان در کالم امامیهه بررسی نشده است و از سرگذشت و تطـوهرات
تاریخی آن در کالم امامی آگاهی چندانی در دست نیست .با توجهه به ضرورت شناسـایی و
معرتفی استدالل های متکلتمان بر اثبات وجود خدا ،در مقالة حاضر با تتبهـع تـاریخی در متـون
کالمی امامیهه تقریرهای مختلل متکلتمان امامی از برهان امکان صفات بازشناسـی و تشـریح
میشود و ضمن مقایسة آنها با یکدیگر تحوهالت این برهانِ کمترشناخته شده در کالم امامیهه
تبیین میگردد .پژوهش حاضـر نشـان مـی دهـد کـه از قـرن ششـم هجـری تـا دورة صـفویهه
دست کم چهار تقریر مختلل از برهان امکان صفات در متـون مختلـل کالمـی ارائـه شـده
است که از حیث تعداد و ترتیب مقدهمات و نتیجـه تفـاوتهـای بـارزی بـا یکـدیگر دارنـد.
تیکید متکلتمان متیختر بر اثبات واجب الوجود و ناتوانی برهان امکان صفات از اثبـات آن بـه
تنهایی ،موجب انرمام برهان امکـان و وجـو بـه ایـن برهـان ،و در نهایـت ،اقبـال انـدک
متکلتمان امامی به این برهان گردید.
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طرح مسأله
در کالم اسالمی استداللهای گوناگونی به منظور اثبات وجود خدا ارائه شده اسـت و
متکلتمان مسلمان کوشیدهاند از طـرق مختلـل برهـانهـایی را بـرای وصـول بـدین مقصـود
طرحریزی کنند .برخی از این برهانها همنـون برهـان حـدوث و قـدم و برهـان وجـو و
امکان با اقبال عموم اندیشه ورزان روبرو شده و مقبولیهت بیشتری نسـبت بـه بعرـی دیگـر از
براهین خداشناسی یافته است .امها برخی دیگر از استداللهای ارائه شده در این زمینه ،بنـا بـه
دالیلی ،توفیق چندانی در جلـب نظـر عمـوم متکلتمـان نداشـته و صـرف ًا در پـارهای از متـون
کالمی برا ی اثبات وجود بـاری تعـالی بـدانها اسـتناد شـده اسـت .یکـی از ایـن برهـانهـای
کمترشناخته شده که متکلتمان مسلمان در قرون میانی برای اثبات وجود خدا ارائه کـردهانـد
برهانی است موسوم به «امکان صفات» یا برهان «تخصی

» .این برهان هینگاه از شـهرت و

تداول چندانی در کالم اسالمی و امامی برخوردار نبوده است ،بـا ایـن وصـل ،در درازنـای
چند قرن به عنوان یکی از برهانهای فرعی اثبات وجود خدا در نگاشتههای کالمـی مطـرح
بوده و موضوع بحث و بررسی متکلتمان قرار داشته است.
شـوربختانه در تحقیقـات معاصـر توجهـه شـایانی بـه ایـن برهـان خداشناسـی و زوایـای
مخت لل آن نشده است و به همین جهت نیـز تـاریخ و تقریـرات و تطـوهرات مختلـل آن در
کالم اسالمی تاکنون به نحو مستوفی بررسی و تشریح نگردیده .پژوهشهـایی کـه پـیش از
این نوشتار ،در با برهان امکان صفات یا برهان تخصی

منتشر شده تنها منحصر اسـت در

چند نگاشتة کوتـاه در تحقیقـات انگلیسـی .هِربِـرت اَلِـن دیویدسِـن در مقالـهای مسـتقلت بـه
تشریح و بررسی این برهان در کالم اشاعره از باقِلتانی تا جوینی و سپس تقریرهـای غزتالـی و
موسی بن میمون از آن پرداخته است ( .)Davidson, 1968, pp. 299-314سـپس وُلفسـن
در بخشی از کتا ارزشمند خویش به نام فلسفة علم کالم پارهای از تقریرهـای ایـن برهـان
را که در کالم اشعری و یهودی برای اثبات حـدوث عـالم ارائـه شـده اسـت بررسـی کـرده
(ولفسن 1368 ،ش ،ص  .) 476 _ 465در ادامه ،دیویدسِن در فصلی از کتـا معـروفش بـا
عنوان برهانهایی بر قِدَم ،حدوث و وجود خدا در فلسفة اسالمی و یهـودیِ قـرون میـانی بـه
تکمیل مقالة پیشگفتهاش در با پیشینه و تحوهالت و تقریرهای مختلل برهان تخصـی

در
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کالم اسالمی و یهودی دست یازیده اسـت ( .)Davidson, 1987, pp. 154-212متیسهـفانه
در تحقیقات و مکتوبات فارسی تقریباً هیچ توجههی به طرح و بررسی برهان امکان صفات یا
تخصی

نشده است .برای نمونه در کتابهایی چون تبیین براهین اثبـات خـدا نوشـتة عبـداهلل

(جوادی آملی 1378 ،ش ،ص  ،)164 _ 143خداشناسی (قَدردان قَرامَلِکـی 1386 ،ش ،ص
 ،)85 _ 53سیری در ادلتة اثبات وجود خدا (غَرَویان 1377 ،ش ،ص  )137 _ 117از برهـان
امکان صفات هیچ یاد نشده است .همننین ،در هـیچیـک از تحقیقـات یادشـده ،تقریرهـای
متکلتمان امامی از برهان امکان صفات یا تخصی

مورد بحث و بررسی قرار نگرفتـه اسـت.

از اینرو شایسته است ابعاد مختلل برهان مزبور و فراز و فرودهای آن بهدقتت کاویده شـود
تا بخشی مغفول از تاریخ براهین خداشناسی در کالم امامیهه آشکار گردد .بـه همـین منظـور،
پس از تعریل برهـان امکـان صـفات ،بـا تتبهـع در متـون کالمـی امامیهـه پیشـینه و تقریرهـای
مختلل این برهان بازشناسی و تبیین و مقایسه میشود .مقالة حاضر نخستین گزارش تـا حـده
امکان کامل را از سرگذشت برهان امکان صفات و تقریـرات و تطـوهرات گونـاگون آن در
کالم امامیهه ارائه مینماید و به تحلیل و بررسی انتقادی آن میپردازد.
تعریف برهان امکان صفات (تخصیص)
پیش از آنکه به تعریل برهان امکان صفات بپردازیم باید مفهوم مفـردات ایـن عنـوان
توضیح داده شود .در عنوان «امکان صفات» ،اصطالح «امکـان» بـه معنـای «امکـان خـاص»،
یعنی سلب ضرورت از َطرَفین (جانب موافق و مخـالل) یـا بـه تعبیـر دیگـر ،نفـی ضـرورت
وجود و عدم است .وقتی ذاتی نسبت به پـذیرش چیـزی بـدون اقترـا باشـد و ذاتـ ًا مقترـی
اتتصاف یا عدم اتتصاف به آن چیز نباشد ،گفته میشود اتتصاف آن ذات بـدان چیـز «امکـان»
دارد یا «ممکن» است .برای نمونه ،متتصل شدن انسان به اوصافی چون سیاه بودن یـا باسـواد
بودن نه ممتنع است و نه ضروری .انسان ممکن است باسواد باشد یا بیسـواد ،همـانطور کـه
میتواند سفید باشد یا سیاه ،و ذاتاً نه مقتری سیاه بودن یا عالم بودن اسـت نـه مقترـی سـیاه
نبودن و عالم نبودن .در این صورت ،اتتصاف انسان به سیاهی یا علم امری است کـه «امکـان
خاص» دارد .همننین ،در عنوان «امکان صفات» مراد از «صفات» همان «اعراض» اسـت کـه
حاالت و چگونگی یک ذات را نشان میدهند مثل شکل و اندازة هر جسم .از همینرو گاه
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از برهان امکان صفات با عنوان برهان «امکان اعراض» نیز یاد شده است.
بهطور کلتی استناد به «امکان» اشیاء برای اثبات خداوند به دو طریق ممکن است:
 .1استدالل به «امکان جواهر یا ذوات اشیاء» که بر اساس آن برهان «امکان و وجـو »
معروف ارائه شده است با این مرمون که :چون عالَم ممکنالوجود است ،و ممکـنالوجـود
ذاتاً وجود ندارد و برای موجود شـدن نیازمنـد بـه علتتـی واجـبالوجـود اسـت کـه موجـب
ضرورت یافتن وجود برای آن شود ،پس باید آفریدگار واجبالوجـودی در هسـتی وجـود
داشته باشد.
 .2استدالل به «امکان صـفات یـا اَعـراض اشـیاء» کـه چنـین اسـتداللی برهـان «امکـان
صفات» نام دارد و در ادامه تقریرهای مختلل آن بررسی میشود.
بر اساس آگاهیهای موجود ،نامگذاری استدالل بـر اثبـات وجـود خداونـد از طریـق
صفات و اعراضِ ممکن اشیاء به برهان «امکان صفات» یا «امکان اعراض» بـهطـور مشـخت
در آثار کالمی فخر رازی صورت گرفته اسـت (الـرازی 1378 ،ش ،ص 342؛ همـو1433 ،
ق ،ص 51؛ همو ،1436 ،ج  ،1ص 424؛ همو 2004 ،م ،ص  .)87تا آنجـا کـه مـیدانـیم در
میان معتزله و اشاعره و امامیهه پیش از فخر رازی ،برای استدالل مورد بحث نام برهان «امکان
صفات» بهکار نرفته بوده است .با این وصل ،چنانکه خواهیم دید ،اصل این استدالل ،بدون
اتتصاف به عنوان یادشده ،در نگاشته های کالمـی متکلتمـان پـیش از فخـر نیـز وجـود داشـته
است.
محور برهان امکان صفات ،استناد به امکان صفات اشیاء برای اثبـات خداونـد اسـت،
همانطور که در برهان امکان ذوات ،با استناد به امکان ذوات اجسام عالم ،وجود باری تعالی
به عنوان علتت وجود و وجو بخشِ عالَم اثبات مـیشـود .در برهـان امکـان صـفات ،اصـلِ
امکــانی بــودن صــفات اشــیاء بــه انرــمام ایــن قاعــده کــه تحقتــق و رجحــان هــر صــفتِ
ممکن الوجودی حتماً معلول علتتی مُخصِّ
مُخصِّ

و مرجِّح صفات اشیاء قرار میگیرد .از آنجا که این برهـان بـا اسـتناد بـه ضـرورت

ص
خ ِّ
وجود ُم َ
«مُخَصِّ

است ،مقدهمـة اثبـات وجـود خداونـد بـه عنـوان

و مـرجِّح بـرای صـفات اجسـام در صـدد اثبـات وجـود خداونـد بـه عنـوان

و مـرجِّح صـفات اشـیاء» اسـت ،در بعرـی تحقیقـات معاصـر آن را «اسـتدالل از
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(طریـق) تخصـی

» 1نیـز نامیـدهانـد ( .)Madelung, 2006, p. 277در ایـن تحقیقـات بـه

نامگذاری این استدالل به برهان «امکان صفات یا اعراض» در کالم اسالمی اشارهای نرفته و
تنها به یادکرد از آن زیر عنوان «برهان تخصی
استدالل از طریق تخصی

» اکتفا شده است.

 ،بهطور کلتی ،به نوعی روش استداللی اطالق میشـود کـه

ت مُخصِّـ
در آن با استناد به اصل ع تلیهت ،ضرورت وجـود یـک علتـ ِ
تخصی

یـا مُـرجِّح بـه منظـور

یا ترجیح یک امر ممکن از میـان سـایر امـور ممکـن بـرای یـک موضـوع اثبـات

می شود .در کالم اسالمی استدالل از راه تخصی

کارکردهـای چندگانـهای داشـته اسـت:

گاهی از آن برای اثبات حدوث عالم استفاده کردهاند و گـاهی بـه منظـور اثبـات ضـرورت
وجود مُحدِث برای عالم ،و در مواردی هم به عنوان طریقی برای اثبـات خداونـد بـه عنـوان
مرجِّحِ صفات مخلوقات .نمونههایی از این دست استداللها از راه تخصـی

در زیـر شـرح

داده میشود:
 )1برهان تخصیص برای اثبات حدوث عالَم

در شماری از متون کالمی ،استداللی از راه برهان تخصی
ارائه شده است که از آن با عنـوان «طریـق التخصهـ
«مسلک افتقار االختصاص بلی مخصِّ

برای اثبات حدوث عـالم

» (ابـنمیمـون 1429 ،ق ،ص  )217یـا

» (ابنتیمیهه ،بیتا ،ج  ،3ص  )351یاد شده .مرمون

این استدالل چنین است:
الل) اجسام عالم بـرای اختصـاص بـه صـفات ویـژهای مثـل شـکل و مقـدار و مکـان
خاصهی که دارند نیازمند به مخصِّ

و مرجِّح هستند؛ چون امکان اتتصـاف آنهـا بـه صـفاتی

غیر از آننه که اکنون دارند وجود داشته است.
) هر چیزی که محتاج به مخصِّـ

باشـد حـادث اسـت؛ چـون فعـل مخصِّـ

کـه

فاعلی مختار است حتماً فعلی حادث است.
پس :اجسام عالم حادث است (اآلمِدی 1428 ،ق ،ج  ،3ص .)321 _319
متکلتم اشعری نامدار ،امام الحرمین جوینی نیز تقریرهایی از برهـان تخصـی

را بـرای

اثبات حـدوث عـالم ارائـه کـرده اسـت (الجـوینی 1424 ،ق ،ص  .)133 _ 129موسـی بـن
1 . argument from particularization / proof of particularization.
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ی اندلسـی ،از میـان دالیـل متکلتمـان بـر حـدوث عـالم
میمون (د 601 :ه .ق ).فیلسوف یهود ِ
استدالل از طریق تخصی

را بهترین استدالل ارزیـابی کـرده اسـت (ابـنمیمـون 1429 ،ق،

ص .)218
 )2برهان تخصیص برای اثبات خداوند به عنوان مُحدِث عالَم

همواره یکـی از روشهـای رایـج متکلتمـان اشـعری بـرای

استدالل از طریق تخصی

اثبات نیازمندی عالَم حادث به مُحدِث و مؤثر نیز بوده است .از نظر این متکلتمان چون:
الل) حدوث عالم در زمانی پیش یا پس از هنگام حـدوث آن ،ممکـن و جـائز بـوده
است و حدوث آن در هنگامی که حادث شده هـیچ اولـویهتی نسـبت بـه حـدوثش در سـایر
اوقات نداشته است؛
) و رجحان و اولویهت یافتن یکی از طرفهـای ممکـن ،ضـرورتاً نیازمنـد بـه علتـت
است؛
پس حدوث عالم در لحظهای خاص نیز محتاج وجود یک مُخَصِّ

و مـرجِّح اسـت.

در نتیجه ،عالَم باید مُحدِثی داشته باشد تا سبب رجحان و اولویهت حدوث آن در یک زمـان
خاص شود (البغدادی 1346 ،ق ،ص .)69
بنابراین ،برهان تخصی

 ،در کالم اشعری بهخوبی شـناخته شـده بـوده اسـت و از آن

برای اثبات خداوند ،به عنوان مـرجِّح و مخصِّـ

زمـانی خـاص بـه حـدوث عـالم اسـتفاده

میشده است .احتماالً همین برهان با گسترش دامنهاش از استدالل به لحظـة خـاصه حـدوث
اجسام به سایر صفات اجسام مثل شکل و اندازه خاص ،برهانی مستقل را برای اثبات وجـود
خدا به نام برهـان «امکـان صـفات» پدیـد آورده اسـت .گفتنـی اسـت کـه برهـان «امکـان و
وجو » نیز در واقـع ،نـوعی خـاص از برهـان تخصـی

اسـت کـه در آن بـا لحـاظ امکـان

اتتصاف عالَم به دو وصل وجود و امکـان ،ضـرورت وجـود یـک علتـت و مخصِّـ

بـرای

ترجیح وجود عالم بر عدم آن اثبات میشود.
 )3برهان تخصیص برای اثبات خداوند به عنوان مرجِّحِ صفات مخلوقـات (برهـان
امکان صفات)

چکیده و لُبه برهان «تخصی

» یا «امکان صفات» برای اثبات وجود خدا تیکید بر این
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نکته است که اتتصاف اجسام به برخی صفات ویژه از میان تمام صفات ممکـن ،بـا توجهـه بـه
و مُـرجِّح اسـت .در حقیقـت ،همانگونـه کـه

اصل علتیهت حتماً معلول وجود یـک مُخَصِّـ

موجودات جسمانی در ماهیهت امکانی ،مشترک هسـتند و همـة آنهـا ممکـنالوجودنـد و بـه
همین دلیل نیز برای اتتصاف به صفت وجود ،نیازمند به علتت هستند؛ تمام اجسـام در ماهیهـت
جسمیهت نیز شریکند و نسبت به پذیرش صفات مختلل حکـم یکسـانی دارنـد؛ یعنـی بـرای
تمام آنها اتتصاف به یکایک صفات امری ممکن است .ازایـنرو ،هـر یـک از اجسـام بـرای
خصِّصـی هسـتند کـه موجـب
اتتصاف به اوصـاف ویـژه ای کـه دارنـد نیازمنـد بـه علتـت و ُم َ
اختصاص آن صفات ویژه به جسم شود .مُخَصِّ

مزبور باید موجودی غیر جسمانی باشد تا

خودش محتاج به مخصِّصی دیگر برای اتتصاف به صفات نباشد .این مُخَصِّ

غیر جسـمانی

همان آفریدگار عالم است.
بر بنیاد آننه گفته شد معلوم میشود که زیربنای برهان امکان صـفات چهـار مقدهمـه و
اصل زیر است:
( )1اشتراک اجسام در ذات و حقیقت.
( )2امکانی بودن صفات اجسام.
( )3اصل علتیهت و لزوم وجود مخصِّ

برای تخصی

صفات به اجسام.

( ) 4نفی ع تلیهت ذات و لوازم جسم و سـایر امـور جسـمانی بـرای تخصـی

صـفات بـه

اجسام.
توضیح و شرح اصول بنیادین پیشگفته ،در ضمن تبیین تقریرهای مختلل برهان امکان
صفات در کالم امامیهه ارائه خواهد شد.
تقریرهای گوناگون برهان امکان صفات در کالم امامیّه
بررسی متون کالمی متقدهم امامیهه نشـان مـیدهـد کـه ظـاهراً نخسـتین تقریـر از برهـان
امکان صفات یا تخصی

در کالم امامیهه از سوی بنیانگذار مکتب حلتة متقـدهم ،سـدیدالدهین

حمَّصی رازی در قرن ششم هجری قمری ارائـه شـده اسـت و پـس از او چنـد تـن از دیگـر
ِ
متکلتمان امامی تقریرهایی از این برهان را در آثار خـویش مطـرح کـردهانـد .چنـین بـه نظـر
میرسد که برهان امکان صفات در آثار کالمی متکلتمان امامی مکتب بغـداد همنـون شـیخ
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مفید و شریل مرتری و شیخ طوسی مجال طرح نیافته بوده است .ممکن است علتت غیبـت
این برهان در مباحث خداشناسی متکلتمان امامی مکتب بغدادِ متقـدهم و متـیختر آن باشـد کـه
این برهان بیشتر در میان اشاعره مطرح بوده و چون کالم امامیهه در دو مکتبِ مزبـور ارتبـاش
چندانی با کالم اشاعره نداشته است ،زمینة انتقال آن برهان از مکتب اشعری به مکتب امامیهـه
فراهم نشده است .به هر روی ،تقریرهای اندک بازمانده از برهان امکان صفات یا تخصی
در نگاشته های کالمی امامیهه حکایت از اقبال اندک متکلتمان امامی به این برهـان و جایگـاه
نه چندان مهمه آن در مبحث خداشناسیِ کالم امامیهه دارد .در ادامه ،تقریرهای ارائـه شـده از
برهان امکان صفات در متون کالمی امامیهه بررسی و با یکدیگر مقایسه میشود تـا تطـوهرات
این برهان در کالم امامیهه روشن گردد.
 .1تقریر حِمَّصی رازی

برهان امکان صفات یا اعراض ،پس از برهـان حـدوث و قـدم و برهـان نظـم ،سـومین
استداللی است که حِمَّصی رازی (د :پس از  600ه.ق ).در کتـا المُنقِـذ مـن التقلیـد بـرای
اثبات آفریدگار اقامه کرده است .حاصل این برهان ،اثبات خداوند به عنـوان «فاعـل مختـارِ
غیر جسمانی» است؛ بنابراین با این استدالل ،هم اصل وجود خداوند ثابت میشود و هـم دو
وصل مختار و غیر جسمانی بودن او .صورت برهان امکان صفات به تقریر حِمَّصـی از ایـن
قرار است:
 .1اجسام پیرامون ما با وجود آنکه در جسمانیهت و تحیهـز (مکـانمنـد بـودن) مشـترک
هســتند ،در نــوع و صــفات ،بــا یکــدیگر متفاوتنــد؛ یعنــی دارای نــوع و صــفات متمــایزی از
همدیگر هستند .برای نمونه ،برخی از جنس خاک و جامدند و بعری از جـنس آ و مـایع
و بعضِ دیگر از جنس هوا.
 .2در امورِ متماثل با یکدیگر ،افتراق و تمایز در صفات یا حکم ،حتماً بـه سـبب یـک
علتت و عامل خاصهی است .بنابراین ،باید عامل خاصهی موجـود باشـد کـه موجـب تفـاوت و
تمایز اجسام از یکدیگر شده باشد.
 .3این عاملِ مُفرق و مُمیِّز یا مختار است یا موجَب.
 .4اگر عامل مُفرق ،موجَب باشد ،یا بـهسـبب حلـول و مجـاورت ،عُلقـه و ارتبـاطی بـا
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اجسام دارد ،یا هیچ عُلقه و ارتباطی با اجسام ندارد:
الل) اگر در اثر حلول و مجاورت ،عُلقه و ارتباطی با اجسام داشـته باشـد ،آنگـاه ایـن
عامل مُفرق باید متعدهد و متکثتر باشد تا بتوان گفت کـه _ مـثالً _ آننـه موجـب آ بـودن
آ و صفات موجود در آ میشود ،در آن حلول کرده یا در مجاورت آن قرار گرفته ،یا
اینکه عامل مُفرق دیگری کـه مقترـی هـوا بـودن هـوا اسـت در هـوا حلـول کـرده و یـا در
مجاورتش جای گرفته است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که :چرا آننه (یعنی عامل مُفرق) موجب آ بـودنِ
آ شده است در آ حلول کرده یا مجاور آن قـرار گرفتـه و چـرا آن چیـز در هـوا یـا در
زمین حلول نکرده است؟ همین پرسش در خصوص دیگر مفرقات و ممیِّزات نیز قابل طـرح
است که چرا در فالن جسم خاص حلول کرده ولی در جسم دیگـری حلـول نکـرده اسـت.
همننین اگر این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَب ،به سبب مجـاورت ،اختصـاص بـه اجسـام پیـدا
کرده باشند آنگاه این موجَبـات ،خـود نیـز از سـنخ جسـم خواهنـد بـود و در جسـم بـودن،
مشترک با اجسام دیگرند ،لکن با وجود این ،افتراقی نیز با اجسام دیگر دارند از ایـن حیـث
که این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَب ،فاعل و علتت ایجاد صفاتی در اجسـام هسـتند ،در حـالی
که اجسامِ دیگر ،پذیرندة این صفاتاند .پس در اینجا نیز این پرسش قابـل طـرح اسـت کـه
ت موجَـب از دیگـر اجسـام شـده اسـت
چه چیز باعث تفاوت و تمایز این مفرقـات و ممیِّـزا ِ
بهگونهای که اینها موجِبِ تفارق و تمایز اجسام شدهاند ولی اجسـام دیگـر قابـل و پذیرنـدة
آن تمایزها و صفات هستند .پس باید در اینجا مفارِق و ممیِّز دیگری نیز وجود داشته باشـد؛
در حالی که چُنین چیزی نیست.
بنا بر این ،ممکن نیست بین این مفرقات و ممیِّزاتِ موجَـب و اجسـام عُلقـه و ارتبـاطی
بهسبب مجاورت یا حلول وجود داشته باشد.
ت موجَـب و اجسـام ،عُلقـه و
) اگر _ چنانکه گفتیم _ میـان ایـن مفرقـات و ممیِّـزا ِ
ارتباطی در اثر مجاورت یـا حلـول وجـود نداشـته باشـد ،آنگـاه اختصـاص ایـن مفرقـات و
ممیِّزاتِ موجَب به برخی از اجسام بدون دلیل خواهد بود ،و در نتیجـه بایـد در تمـام اجسـام
وجود داشته باشند و اثر آنها در تمام اجسام ظاهر گردد؛ یعنی هر یک از اجسام دارای تمام
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صفات آ و هوا و خاک و آتش باشد؛ در حالی که میدانیم اینننین نیست.
 . 5بنابراین ممکن نیست عاملِ مُفرق و ممیِّز ،موجودی موجَب باشد ،پـس ایـن عامـل،
فاعلی مختار است.
 .6این فاعل مختار یا جسمانی است یا غیر جسمانی.
 . 7اگر فاعل مختار ،جسمانی باشد بایـد مرکتـب از اجـزاء حـا هر (گـرم) ،بـارد (سـرد)،
راطب (تَر) و یابس (خشک) باشد .اکنون بـا ایـن سـؤال مواجـه مـیشـویم کـه چـه عـاملی
موجب تفاوت و تمایز اجزاء جسم از یکدیگر در این صفات شده است؟ یعنـی چـه عـاملی
سبب شده برخی از اجزاء جسم ،گرم باشند و برخی دیگر سـرد ،برخـی تَـر باشـند و برخـی
دیگر خشک؟ پس بهناچار باید عامل مُفرق و ممیِّز دیگری در کار باشد .همننـین ،موجـود
زنده ماهیهتی متفاوت با صِرف چهار عنصر آ و خاک و هوا و آتش دارد ،پس باید عامـل
مُفرق و ممیِّز دیگری وجود داشته باشد که موجب تمایز و جدایی میان این موجود زنـده _
که خود ،عاملِ مُفرق و ممیِّز اجسام از یکـدیگر بـود _ و آن عناصـر چهارگانـه از یکـدیگر
شده باشد .باز همین پرسش در خصوص این عاملِ مُفـرق و ممیِّـز دوم نیـز در صـورتی کـه
جسم باشد قابل طرح است و در نتیجه ،تسلسل پیش میآید که مُحال است .بنـابراین ،فاعـل
مختاری که عاملِ مُفرق و ممیِّز اجسام از یکدیگر است موجودی جسمانی نیست.
نتیجه آنکه :فاعل مختاری در عالَم وجود دارد کـه عامـلِ مُفـرق و ممیِّـز اجسـام عـالَم
است و خود ،موجودی غیر جسمانی است (الحِمَّصی الرازی 1435 ،ق ،ج  ،1ص.)33 _ 32
چنانکه در صدر استدالل گفتیم ،به باور حِمَّصی رازی ،وی بـا ایـن برهـان هـم وجـود
آفریدگار را ثابت کرده است و هم مختار و غیر جسمانی بودن او را.
مقایسة تقریر حِمَّصی رازی از برهان امکان صـفات بـا تقریـر مـتکلتم معتزلـی برجسـته
ابوالحسین بصری (د 436 :ه.ق ).از این برهان نشان میدهد که صورتبندی برهان حِمَّصـی
تا حدود زیادی از حیث بنیان و روند و چارچو کلتـی بـا تقریـر ابوالحسـین بصـری مشـابه
است .تقریر ابوالحسین بصری از برهان امکان صفات از طریق آثار یکی از پیروان نامدار او،

رکنالدهین محمود مَالحِمی (د 536 :ه.ق ).به دست ما رسیده است .او در دو کتا المعتمد
فی اوصول و تحفة المتکلتمین پس از تبیین برهان حدوث و قدم ،به توضیح برهانی دیگر بـر
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اثبات وجود خدا پرداخته است که آن را به ابوالحسـین بصـری منسـو داشـته (المَالحِمـی
الخــوارزمی 1390 ،ش ،ص  .)155گــزارش مَالحِمــی از ایــن برهــان در دو کتــا یادشــده
تفاوت هـایی از حیـث ترتیـب مقـدهمات و نحـوة بیـان دارد و گـزارش وی از برهـان امکـان
صفاتِ ابوالحسین بصری در کتا المعتمد فی اوصول کاملتر و دقیقتر اسـت (المَالحِمـی
الخـــــوارزمی 1390 ،ش ،ص 156 _ 155؛ همـــــو 1387 ،ش ،.ص  .)39 _ 38مقایســـــة
صورت گرفته حاکی از آن است کـه تقریـر ابوالحسـین بصـری از برهـان امکـان صـفات یـا
تخصی

تقریری بسیار مبسوشتر و بهمراتب فنتیتر و پینیدهتر از تقریر حِمَّصی رازی است

و در شیوة بیان و چینش مقدهمات با تقریر وی تفاوتهایی دارد .با این وصـل ،بـا توجهـه بـه
شباهتهای موجود میان این دو تقریر در طرح مقدهمات بنیادین برهان ،احتمـال تیثیرپـذیریِ
حِمَّصی رازی از ابوالحسین بصری در تقریر این برهان قوی و مقبول بهنظر میرسد.
 .2تقریر محقّق حلّی

در مکتب حلتة متقدهم پس از حِمَّصی رازی ،محقتق حلتـی (د 676 :ه.ق ).مـتکلتم امـامی
دیگری است که در یکی از رسائل کالمی مختصر خود بـه برهـان امکـان صـفات در زمـرة
براهین اثبات وجود خدا اشاره کرده است .او در رسالة ماتعیهه بـه بیـان مقـدهمات ایـن برهـان
پرداخته است و آن را اینگونه تقریر نموده:
آ) اجسام موجود در عالمِ خارج در صفاتی چون رنگ و طعم و شکل اختالف دارند.
) دتمام اجسام در ماهیهت جسـمیهت شـریکند و نسـبت بـه پـذیرش صـفات مختلـل
حکم یکسانی دارند و بـرای تمـام آنهـا اتتصـاف بـه یکایـک صـفات امـری ممکـن اسـت .
بنابراین ،اختالف اجسام در اتتصاف به صفات یادشده ،ناشی از ذات آنها نیست.
در نتیجه :خالقی باید وجود داشته باشد که سبب اختالف اجسام در اتتصاف به صـفاتی
چون رنگ و طعم و شکل باشد و موجب اختصـاص صـفات ویـژه بـه آنهـا شـود (المحقتـق
الحلتی 1433 ،ق ،ص .)392
در قیاس با تقریر حِمَّصی رازی از برهان امکان صـفات ،تقریـر محقتـق حلتـی صـورتی
بسیار خالصه و ساده از این برهان را ارائه مـینمایـد و از حیـث نتیجـه نیـز بـرخالف تقریـر
حِمَّصی ،مختار و غیر جسمانی بودن خداوند را ثابت نمیکند .در واقع ،نهایت چیزی کـه از
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تقریر محقتق حلتی حاصل میشود اثبات علتتی خارج از ذات اجسام برای اتتصـاف اجسـام بـه
صفات مختلل است .معلوم است کـه بـرای اثبـات وجـود خداونـد بـا چنـین تقریـری بایـد
مقدهمات دیگری را نیز بدان افزود تا علتت اتتصاف اجسام به صـفات ویـژه فقـط در خداونـد
منحصر شود.
 .3تقریر ابنمیثم بَحرانی

یکی دیگر از اندک متکلتمان امامی که تقریری از برهان امکان صفات را برای اثبـات
وجود خداوند در ضمن آثار خود مطرح نموده ابنمیثم بَحرانی (د :حدود  699ه.ق ).است.
او در موضعی از شرح نهج البالغهی خود به بازگویی برهان امکان صفاتِ متکلتمان پرداخته
است؛ امها در کتا کالمی اصلیاش به نام قواعد المرام به این استدالل بـرای اثبـات وجـود
خدا اشارهای نکرده .ابنمیثم برای تبیین برهان امکان صفات مقدهمات زیر را بیان نموده:
الل) اجسام فلکی و عنصری ،متماثل و مشابه یکدیگرند.
) با وجود مشابهت یادشده ،هر یک از این اجسام ،متتصل به صفاتی خـاص هسـتند
که دیگر اجسام فاقد آنها هستند.
ج) علتت و عامل این تخصی

 ،جسمیهت یا یکی از لـوازم آن نیسـت؛ زیـرا ایـن امـور

میان تمام اجسام مشترک است و علتیهت آنها باید موجـب حصـول صـفات ناشـی از آنهـا در
تمام اجسام شود ،در حالی که چُنین نیست.
د) علتت و عامل این تخصی
دربارة تخصی

 ،یکی از عوارض جسمانیهت نیز نمـیتوانـد باشـد؛ زیـرا

برخی از اجسام به آن عارض نیز همان پرسش قابل طـرح اسـت کـه دلیـل

اختصاص آن اجسام به این عارض چیست؟ اگر برای آن اختصاص نیز علتتی به همـین نحـو
باشد آنگاه تسلسل پیش میآید که باطل است.
و) علتت و عامل این تخصی

 ،طبیعت نیز نمیتواند باشد؛ زیـرا فعـل طبیعـت در مـادهة

بسیط ،به نحو یکسان است در حالی که ما شاهد ظهور و حصول صفات مختلـل و متنـوهعی
در اجسام هستیم.
در نتیجه :علتت و عامل این تخصی

 ،مدبهر حکیمـی بایـد باشـد کـه همـان آفریـدگار

جهان است (البحرانی 1362 ،ش ،ج  ،3ص .)230
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نکتة جالب توجهه این است که همنون تقریـر محقتـق حلتـی ،نحـوة تقریـر ابـنمیـثم از
برهان امکان صفات با تقریر حِمَّصی رازی تا حدود زیادی متفاوت اسـت .بـرخالف تقریـر
حِمَّصی ،در استدالل ابنمیثم نیز «مختـار بـودن» علتـتِ مخصِّـ

اثبـات نمـیشـود .بنـابراین

آشنایی ابنمیثم با این برهان ،از طریق حِمَّصی رازی نبوده است و این آشنایی بایـد میخـذی
دیگر _ احتماالً آثار فخر رازی _ داشته باشد.
 .4تقریر منسوب به خواجه نصیرالدّین طوسی

تقریر دیگری از برهان امکان صفات نیز در رسالهای با نـام اثبـات واجـب منسـو بـه
خواجــه نصــیرالدهین طوســی (د 672 :ه.ق ).آمــده اســت کــه از حیــث مقـدهمات و نتیجــه تــا
حدودی با تقریرهای پیشگفته از این برهان متفاوت است .استناد رسـالة یادشـده بـه خواجـه
نصیرالدهین طوسی البتته قطعی نیست؛ زیرا در منابع کهن معتبـر نـامی از ایـن رسـاله در زمـرة
مکتوبات خواجه نیامده است .در دورة معاصـر ،شـیخ آقـا بـزرگ طهرانـی در الذریعـة ایـن
رساله را از جمله آثار خواجه بهشـمار آورده اسـت (الطهرانـی 1403 ،ق ،ج  ،1ص  )108و
مدرهس رضوی نیز انتسا آن را به خواجه محتمل دانسته (طوسی 1390 ،ش ،مقدهمـه ص آ؛
مدرهس رضوی 1386 ،ش ،ص  .)571با این وصل ،در دستنوشتهای شناختهشده از ایـن
رساله نام خواجه به عنوان نویسندة آن ذکر نشده است و تنها در صفحة عنوان یک نسـخه از
این رساله چنین قید شده« :رسالة اثبات واجب که به طریق سماع منسو بـه محقتـق طوسـی
است» (همانها) .محتوا و سبک نگارشی رسالة مزبور با آثار معروف خواجه چندان سـازگار
و همخوان نیست و با توجهه به عدم ذکر این رساله در منابع معتبـر و درج نشـدن نـام خواجـه
به عنوان نویسندة قطعی رساله در نسخ شـناخته شـده از آن ،احتمـال انتسـا ایـن رسـاله بـه
خواجه ضعیل به نظر می رسد .به هر حـال ،نقـل و بررسـی تقریـر مـذکور از برهـان امکـان
صفات در رسالة یادشده حتتی با وجود احتمال اندک انتسا آن به خواجـه خـالی از فایـده
نیست .صورتبندی برهان امکان صفات در رسالة پیشگفته بدینترتیب است:
 )1همة اجسام در حقیقت جسمیهت یکسان و مشابهاند.
 )2بنــابراین ،اختصــاص جســم فلــک و زمــین بــه صــفات خاصهــی کــه دارنــد امــری
ممکنالوجود است.
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 )3ترجیح صفاتی خاص برای جسم فلک و جسم زمین از میان تمـام صـفات ممکـن،
نیازمند مخصِّ

و مرجِّح است.
و مرجِّح ،طبیعت و حقیقت جسـمیهت نیسـت وگرنـه خـود آن نیـز بـه

 )4این مخصِّ

سبب جسم بودن و دارا بودن صفات خاص ،برای تخصی

صفاتش محتاج به خود خواهـد

بود که امریست مُحال.
پس :مخصِّ

صفات اجسام موجودی غیر جسمانی اسـت کـه همـان واجـبالوجـود

است( .طوسی 1390 ،ش ،ص )2
اگرچه در نتیجة استدالل یادشده بجای مختار بودن خداوند به واجبالوجـود بـودن او
اشاره شده است ،از صرف مقدهمات صریحی که در متن برهان آمـده اسـت واجـبالوجـود
بودن خدا ثابت نمیشود .با این برهان نهایت چیزی کـه اثبـات مـیشـود وجـود علتتـی غیـر
جسمانی است که موجب تخصی

صفات اجسام میگـردد امهـا واجـبالوجـود بـودن ایـن

علتت باید با افزودن مقدهمات دیگری به برهان ثابت شود.
 .5تقریر علّامه حلّی

در مکتب حلتة متیختر تقریر دیگری از برهـان امکـان صـفات در یکـی از آثـار مـتکلتم
برجستة امامی ،حسن بن یوسل بن مطههر حلتـی ملقتـب بـه علتامـة حلتـی (د 726 :ه.ق ).قابـل
مشاهده است .اگرچه صورت بندی برهان امکان صفات آنگونه که علتامة حلتـی ارائـه کـرده
است ،از حیث چارچو اصلی استدالل با آننه که در تقریر حِمَّصی رازی دیـدیم یکسـان
است ،از جهت مرمون ،تفاوتهای قابل توجههی با آن دارد و به تقریر پیشگفتة منسـو بـه
خواجه نصیرالدهین طوسی شـباهت بیشـتری دارد .تقریـر علتامـه از برهـان امکـان صـفات در
کتا تسلیک النفس بدین صورت است:
الل) اجسام از حیث حقیقت جسمیهت با یکدیگر یکسان و مشابهاند.
) اختصاص هر یک از اجسام به اَعراض و صفات خاصهی کـه قـائم بـه جسـم اسـت
امری امکانی است.
ج) دبر اساس اصـل ع تلیهـت تحقتـق هـر امـر ممکنـی ،نیازمنـد بـه علتـت و مـؤثتر اسـت.
بنابراین ،اختصاص یافتن هر یک از اجسام به اَعراض و صفات خاصهی که دارند نیازمنـد بـه
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علتت و مؤثتری است.
د) این مؤثتر و علتت امری جسمانی نیست؛ زیرا همة اجسام در این حقیقت جسمیهت بـا
یکدیگر مشترکند ،در حالی که اَعراض و صفات آنها متفاوت است.
پس :علتت و مؤثتری غیر جسمانی برای حصول صفات اجسـام وجـود دارد کـه همـان
خداوند است (الحلتی 1426 ،ق ،ص .)135
چنانکه علتامه یادآور شده است ،برای منتهی شدن این برهان به اثبات واجـبالوجـود
باید برهان «وجو و امکان» به آن ضمیمه شود .این تصـریح نشـانگر آن اسـت کـه از نظـر
علتامه این تقریر از برهان امکان صفات قادر به اثبات خداوند به عنـوان آفریـدگاری واجـب
الوجود نیست و تنها وجود علتتی غیر جسمانی را در هستی ثابت میکند که لزوماً مساوی بـا
خداوند نیست.
 .6تقریر ابن ابی جمهور أحسایی

احتماالً برترین تقریر از برهان امکان صفات از حیث نتیجه تقریری است کـه ابـن ابـی
جمهور محسائی (د :پس از  904ه.ق ).در کتا المُجلی ارائه کرده است .او در ایـن تقریـر
برای آنکه برهان امکان صفات به اثبات واجبالوجود منتهی شود ،برهان وجـو و امکـان
را بدان ضمیمه کرده است .این امر تحوهلی شایان توجهـه در تقریـر برهـان امکـان صـفات یـا
تخصی

در کالم امامیهه بهحسا مـیآیـد کـه حاصـل ایـن برهـان را از تقریرهـای پیشـین

متمایز می گرداند .البتته چنانکه دیدیم ،قبل از ابن ابی جمهور ،علتامـة حلتـی بـه ایـن نکتـه در
پایان تقریر خودش از برهان امکان صفات اشاره کرده بود که برای منتهی شدن ایـن برهـان
به اثبات واجبالوجود باید برهان «وجو و امکان» به آن ضمیمه شود ،لیک خـود در مـتن
برهانش بدین کار اقدام نکرده بود .تقریر ابن ابی جمهور از برهان امکان صفات را میتـوان
به شکل زیر صورتبندی کرد:
 .1اجسام در جسمیهت مشترکند و تمایز آنها از یکدیگر به سبب صفات است.
 . 2اختصاص برخی از اجسام به بعری صفات اگر بدون علتت باشد ،مستلزم ترجیح بال
مرجِّح است که مُحال میباشد.
 . 3اگر اختصاص برخی از اجسام به بعری صفات در اثـر علتتـی باشـد ،آنگـاه یـا ایـن
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علتت ،جسمیهتِ جسم است یا امری خـارج از آن .اگـر علتـتِ اختصـاص صـفات ،جسـمیهتِ
اجسام باشد ،در این صورت چـون جسـمیهت امـری مشـترک میـان همـة اجسـام اسـت بایـد
اقترای ی کسانی برای همة اجسام داشته باشـد و صـفات یکسـانی را بـرای همـة آنهـا اقترـا
نماید .در این صورت ،جسمیهت نمی تواند موجـب پدیـد آمـدن صـفاتی خـاص فقـط بـرای
برخی اجسام شود تا در اثر این صفات خاص ،اجسام از یکدیگر متمایز شوند .به بیان دیگر،
در فرض یادشده ،صفات ممیهز در همة اجسام بهطور یکسان پدید خواهد آمد که در نتیجـه،
موجب تمایز اجسام از همدیگر نمیشود .این امر ،خُللِ فرض ممیهز بودن صفات است.
 . 4پس علتت اختصاص اجسام به صفات بایـد امـری ورای جسـمیهت اجسـام باشـد .در
اینصورت ،این علتت یا واجبالوجود است که مطلو ما ثابت میشود ،یـا ممکـنالوجـود
است که با توجهه به استحالة دَور و تسلسل باید منتهی به علتتی واجبالوجود بالذات شود که
مطلو ماست.
نتیجه آنکـه :علتـت اختصـاص اجسـام بـه برخـی صـفات ،یـا واجـبالوجـود اسـت یـا
موجودی منتهی به آن و در هر حال واجبالوجود ثابت است( .ابن مبی جمهـور اوحسـائی،
 1434ق ،ج  ،2ص )512
تقریر فوق نیز باز یادآور این نکته است که از نگاه متکلتمـان امـامی فلسـفیمشـر در
اثبات وجود خداوند آننه اهمهیهت دارد اثبات موجـودی بـه عنـوان واجـب الوجـود اسـت و
برهان امکان صفات به تنهایی قادر به اثبات چنین موجودی نیسـت و بنـابراین بـرای وصـول
بدین مقصود نیازمند به انرمام برهان امکان و وجو است.
 .7تقریر فیّاض الهیجی

یکی از واپسین تقریرهای برهان امکان صفات یا اعراض در کالم امامیهه تقریری اسـت
که متکلتم شـهیر عصـر صـفوی ،ملتـا عبـدالرزهاق فیهـاض الهیجـی (د 1072 :ه.ق ).در کتـا
شوارق اإللهام بازگو کرده است .او این تقریر را به عنوان یکی از راههـای حکمـای طبیعـی
برای اثبات وجود خدا نقل کرده است و خود نسبت به آن اظهار نظری ننمـوده .تقریـر او از
برهان امکان صـفات نظیـر همـان تقریـر پیشـگفته از ابـن ابـی جمهـور محسـائی اسـت و بـر
مقدهمات زیر استوار است:
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 )1اجسام در جسمیهت با یکدیگر اشتراک دارند ولـی هـر یـک دارای صـفات خـاصه
متمایز از یکدیگر هستند.
 )2از آنجا که ترجُّح بال مرجِّح مُحال است ،اختصاص هـر یـک از اجسـام بـه صـفات
خاصه خود باید علتتی داشته باشد.
 )3این علتت باید امری غیر از جسمیهت که میان همة اجسام مشترک است باشد.
 )4علتت یادشده ،یا واجبالوجود است که در این صورت مطلو ما ثابـت اسـت ،یـا
ممکنالوجود.
 )5اگر علتت مزبور ممکن الوجود باشد به جهت امتنـاع دور و تسلسـل بایـد منتهـی بـه
واجب الوجود گردد.
بنابراین :علتت تخصی

ص متمـایز یـا واجـب الوجـود اسـت یـا
اجسام به صـفات خـا ه

منتهی به آن ،و در هر صورت وجود واجبالوجود ثابت اسـت (الالهیجـی 1430 ،ق ،ج ،5
ص .)55
پس از فیهـاض الهیجـی ،برهـان امکـان صـفات در آثـار متکلتمـان پیـروان او از جملـه
فرزندش ،میرزا حسن الهیجی (د 1121 :ه.ق ).مطرح نشده است .از اینرو به نظر مـیرسـد
این برهان بعد از فیهاض الهیجی دستکم در نگاشتههـای کالمـی معـروف و متـداول میـان
امامیهه مجالی برای طرح نیافته است و حرور قابل توجههی در میان برهانهـای اثبـات وجـود
خداوند نداشته .در واقع ،با توجهه به دیدگاه متکلتمان فلسفیمشر امامیهه در خصوص ناتمام
بودن برهان امکان صفات و عدم کفایت آن برای اثبات واجبالوجود و لزوم انرمام برهان
امکان و وجو به آن ،این امر طبیعی به نظر میرسد که برهـان امکـان صـفات در صـورت
اصیل و اصلی خودش دیگر مجالی برای طـرح و حرـور در مباحـث خداشناسـی متکلتمـان
امامی متیختر پیدا نکرده باشد و بهتدریج از صحنة کالم امامیهه مطرود و مهجور گردد.
ارزیابی و نقد برهان امکان صفات
در مقام ارزیابی و نقد برهان امکان صفات یا اعراض باید به این نکته اشـاره کـرد کـه
برخی ایرادات مهم بر پارهای از مقدهمات بنیادین این برهان مثل «اشتراک اجسـام در ذات و
حقیقت» و «نفی علتیهت ذات و لوازم جسم و امور جسمانی برای تخصی

صفات به اجسـام»
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وارد است که اتقان و درستی این برهان را زیر سؤال میبرد .در واقع ،بر اساس آگاهیهـای
کنونی می دانیم که اجسام اشتراک تـام در ذات و حقیقـت ندارنـد ،و بـه تعبیـری ،از حیـث
حقیقت ،کامالً همسان و مشـابه یکـدیگر نیسـتند و از ذاتیهـات مختلفـی برخوردارنـد .ذرهات
بنیادی عناصر از حیث تعـداد و آرایـش یکسـان نیسـتند و همـین تفـاوتهـا موجـب ظهـور
صفات و خـواصه مختلـل در عناصـر گونـاگون و اجسـام ترکیـبیافتـه از آنـان مـیشـود.
بنابراین ،هرچند اجسام در برخی جنبههای ذاتـی اشـتراک و تماثـل دارنـد ،در بعرـی امـور
ذاتی دیگر ،و به تعبیر منطقی ،در برخی فصول ذاتی بـا یکـدیگر متفاوتنـد .بـر ایـن اسـاس،
اختالف اجسام در صفات ،بهطور عمده بازگشت به برخی از امور و جنبـههـای ذاتـی خـود
اجسام و عناصر تیلیلیافته از آنها دارد و دیگر در تبیین و تعلیل آنها نیازی بـه لحـاظ علتتـی
خارج از خود اجسام و ذاتیهات آنها نیست .در این صـورت ،پـارهای از مبـانی برهـان امکـان
صفات با چالشی جدهی مواجه میشود و پذیرش این استدالل را دشوار میسازد.
باری ،می توان با نقل محور استدالل امکان صفات از صفات خارجی اجسام به فصـول
ذاتی آنها و پرسش از علتت اختالف اجسام و عناصر در فصول ذاتی ،تقریری تازه از برهـان
تخصی

ارائه داد .در این تقریر نوین ،علتت اخـتالف عناصـر و اجسـام در پـارهای امـور یـا

فصول ذاتی که منشی صفات خارجی آنها هستند ،همان علتت ایجـاد ذات و وجـود عناصـر و
اجسام لحاظ میشود که موجودی است مجرتد و ورای عالم اجسام .در ایـن صـورت ،علتـت
خارجی مجرتدِ ایجاد اجسام همان علتت اختالف صفات ذاتی و خارجی اجسام نیز بهحسـا
می آید که با ضمیمة برهان امکان و وجو مـیتـوان در نهایـت بـه اثبـات وجـود خداونـدِ
واجبالوجود به عنوان مرجِّح و مخصِّ

صفات اجسام رسید.
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نتیجه گیری
برهان امکان صفات یا اعـراض کـه گـاه برهـان تخصـی

نیـز نامیـده مـیشـود از جملـه

برهانهای کهن مطرح در پارهای از متون کالمی اشعری و معتزلی و امـامی بـرای اثبـات وجـود
خدا بوده است .در این برهان با لحاظ اشـتراک اجسـام در حقیقـت جسـمیهت و امکـان اتتصـاف
آنها به صفات مختلل ،و نیز با توجهه به اصل علتیهت ،برای اتتصاف اجسام به برخی صـفات ویـژه
از میان تمام صفات ممکن ،ضرورت وجود یک مُخَصِّ
تخصی

و مُـرجِّحِ غیـر جسـمانی کـه موجـب

و تـرجیح برخـی صـفات بـرای هـر جسـم گـردد اثبـات مـیشـود .بررسـی پیشـینه و

تقریرهای گوناگون برهان امکان صفات و تطوهرات تـاریخی آن در کـالم امامیهـه حـاکی از آن
است که از قرن ششم هجری تا دورة صفویهه دستکـم چهـار تقریـر مختلـل از ایـن برهـان در
متون مختلل کالمی ارائه شده است که از حیث تعداد و ترتیب مقدهمات و نتیجـه تفـاوتهـای
بارزی با یکدیگر دارنـد .نخسـتین تقریـر شـناخته شـده از برهـان مزبـور در کـالم امامیهـه تقریـر
حِمَّصی رازی است که با برهان یادشده درصدد اثبات وجود آفریدگاری مختار و غیر جسمانی
برآمده است .دومین تقریر از برهان امکان صـفات تقریـری اسـت بسـیار سـادهتـر کـه از سـوی
محقتق حلتی و ابنمیثم بحرانی ارائه شده است .در این تقریر بـرخالف تقریـر حِمَّصـی ،مختـار و
غیر جسمانی بودن خداوند ثابت نمیشود و تنها علتتی خارج از ذات اجسام برای اتتصاف اجسام
به صفات مختلل اثبات می گردد .در تقریر سوم از برهان امکـان صـفات کـه در یکـی از آثـار
علتامة حلتی و رسالهای منسو به خواجه نصیرالدهین طوسی وارد شـده اسـت ،اگرچـه بـا برهـان
امکان صفات فقط وجود یک علتت و مؤثتر غیـر جسـمانی بـرای حصـول صـفات اجسـام ثابـت
میشود ،به واجبالوجود بودن این علتت هم تصـریح شـده اسـت .چهـارمین تقریـر متفـاوت از
برهان امکان صفات در آثار ابن ابی جمهور محسائی و فیهاض الهیجی مطرح شده اسـت کـه در
آن آشکارا با انرمام برهان امکان و وجو به برهان امکان صفات تحوهلی قابل توجهه در نتیجـة
برهان امکان صفات پدید آمده و وجود علتتی واجبالوجـود یـا منتهـی بـه آن بـرای اختصـاص
اجسام به برخی صفات ثابت شده است .برخی ایرادات مهم بر پارهای از مقدهمات بنیادین برهـان
امکان صفات مثل «اشتراک اجسام در ذات و حقیقت» و «نفی علتیهت ذات و لوازم جسم و امـور
جسمانی برای تخصی

صفات به اجسام» وارد است که صحهت این برهـان را بـا تردیـد روبـرو

میکند و لزوم بازنگری در تقریر این برهان را یادآور میشود.
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فهرست منابع
ُحاد بآ ُل  ،ب 1434ه.قُ ،).جل ُرنة َّذااج  5 ،ج ،تحقي و
َّ .1بآ َب جاَ ر َّْلاْ ئ َ ،
رُد ،جاعيَة َّبآ َب جاَ ر َّْلاْ ئ إلاي ُ َّذترَّث ،بيرو .
تصحي  :رض يحي پ ر ف ي
ُحاد رش ْ
َّ .2بآ تيايَةَ ،ااد بآ ُبدَّذحليم ،ب ت ْ ،رُ تع رِ َّذعقل وَّذاقل 11 ،ج ،تحقي َ :
س ذم ،ب ج .
َّ .3بآ ُيا  ُ ،س  ،ب 1429ه.ق ،).يْالذة َّذح ئريآ ُ ،رضه بئص ذه َّذعربية وَّذعبريةَّ :ذدرت ر،
َّذطبعة َّذث نيةُ ،كتبة َّذثق فة َّذديايةَّ ،ذق هرة.
ُحاد
َّذديآ ،ب 1428ه.قَ ،).بك ر َّْلفك ر ف َص َ َ
َّ .4آلَُدی ،سيف َ
َّذديآ ،تحقي َّ :ااد َ
َّذاَدیَّ ،ذطبعة َّذث ذثة 5 ،جُ ،طبعة َّْرَّذكتب و َّذ ُ ئ َّذق ُيةَّ ،ذق هرة.
َّ .5ذبحرَّن َّ ،بآ ُيثم ب 1362ش ،).شرح نَج َّذبال ة 5 ،جُ ،كتب َّالُالم َّالسالُ  ،قم.
َّ .6ذبغدَّْیُ ،بدَّذق هر ،ب 1346ه.قَ ،).ص َ َّذديَآُ ،طبعة َّذدوذةَّ ،ست نب َ.
 .7ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل ،ب 1378ش ،).تبييآ برَّهيآ َُّب

خدَُّ ،رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ س م ،قم.

ُحاد َّذ ه بييدیَّْ ،ر سبيل
َّ .8ذج يا ُ ،بدَّذالک ،ب 1424ه.قَّ ،).ذعقيدة َّذاظ ُيَةْ ،رَّسة و تحقي َ :
َّذرش ْ _ َّْرَّذاف ئس ،بيرو .
َّ .9ذحل َ َّ ،ذحْآ بآ ي سف ،ب 1426ه.ق ،).تْليک َّذافس إذ اظيرة َّذقدس ،تحقي  :ف عاه
ُلسْة َّإلُ م َّذص ْق بع) ،قم.
رُض ن َ ،
َ
َ .10
ُلسْة َّذا ر َّإلسالُ  ،چ پ
َّذح ِاص َّذرَّزى ،سديد َ
َّذديآ ب 1435ه.قَّ ،).ذااقن ُآ َّذتقليدَ ،
ْوم 2 ،ج ،قم.
صل ،تحقي  :اْيآ نت یُ ،ا رَّ شريف رض  ،قم.
َّ .11ذرَّزی ،فَرَّذديآ ،ب 1378شَّ ،).ذا يح ِ
َ
َّذديآَُّ ،تا به :ن َّر يا َا ْیَّْ ،ر َّذضي ُ،
َّ .12ذرَّزی ،فَرَّذديآ ،ب 1433ه.ق ،).يُع ذَم َص َ َ
َّذك يت.
َّذديآ ،ب 1436ه.ق ،).نَ ية َّذعق َ ف ْرَّية َّْلص َ ،تحقي  :سعيد ُبدَّذلطيف
َّ .13ذرَّزی ،فَر َ
ف يْة 4 ،جَّْ ،رَّذنخ ئر ،بيرو .
َّذديآ ،ب 2004مَّ ،).ذري ِ َّذا نقة ف نرَُّ َهل َّذعلم ،تحقي َ :سعد جاعةُ ،رر
َّ .14ذرَّزی ،فَر َ
َّذا ر َّذج ُع  ،ت نس.
َّ .15ذطَرَّنيَّ ،ذ يخ نق ب رك ،ب 1403ه.قَّ ،).ذنريعة إذ تص نيف َّذ يعة 26 ،جَّْ ،رَّْلض َُّ،
بيرو .
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َّذديآ ،ب 1390ش ،).رس ذۀ َُّب
 .16ع س  ،نصير َ

َّذديآ،
وَّجب ،چ پ شدُ ْر :ع س  ،نصير َ

ُحادتق ُد َرس رض ی ،چ پ ْومَّْ ،ن گ ُ
ُجا ُه رس ئل خ َّجه نصير َ
َّذديآ ع س  ،تصحي َ :
ُلسْۀ پژوه ُيرَّث ُكت ُ ،تَرَّ .
تَرَّ ب هاك ری َ
 .17ييروي ُ ،حْآ ،ب 1386ش ،).سيری ْر َّْذ َۀ َُّب
َّسالُ ا زُ ُلايه قم ،چ پ چَ رم ،قم.

وج ْ خدَُّ ،رر َّنت رَّ ْفتر تبليغ

ُحاداْآ ،ب 1386ش ،).خدَّشا س  ،پژوه گ ُ فرهاال و َّندي ۀ َّسالُ ،
 .18قدرَّْ قرَُّلك َ ،
تَرَّ .
َّذرزَّق ،ب 1430ه.ق ،).ش َّرق َّإلذَ م ف شرح تجريد َّذكالم ،ج ،5تحقي :
َّ .19ذالهيج َ ،
ُال ُبد َ
َّربر َّسد ُل زَُّْ ،چ پ ََّوَُ ،لسْة َُّ م ص ْقبع) ،قم.

َّ .20ذاحق َ َّذحل َ  ،جعفر بآ َّذحْآ ،ب 1433ه.قَّ ،).ذرس ذة َّذا تعيَةتَّذاطب ُة ضاآ رس ئل َّذاحق َ
َّذحل َ  ،تحقي  :رض َّْلست ْيُ ،لسْة ب ست رت ُ ،قم.
َّذديآ ع س َّ ،س عير،
ُحادتق  ،ب 1386شَّ ،).ا ََّ و نُ ر خ َّجه نصير َ
ُ .21د َرس رض یَ ،
چ پ س م ،تَرَّ .
َّ .22ذا َ
َّذرْ ُل َّذفالسفة ،تحقي
َّذديآ ،ب 1387ش ،).تحفة َّذاتكل َايآ ف
الاا َّذَ َّرزُ  ،ررآ َ
َ
ي
ُلسْۀ پَژوه اكات و فلْفۀ َّيرَّ  ،تَرَّ .
و َ
ُقدُه :اْآ َّنص ری و ويلفرْ ُ ْذ نالَ ،
َّ .23ذا َ
َّذديآ ،تحقي  :ويلفرْ
َّذديآ ،ب 1390شَّ ،).ذاعتاد ف َص َ َ
الاا َّذَ َّرزُ  ،ررآ َ
ي
ُ ْذ نغُ ،يرَّث ُكت ُ ،تَرَّ .
 .24وذفْآ ،هری َّوستريآ ،ب 1368ش ،).فلْفۀ ُلم رالم ،ترجاةَّ :ااد نرَّم ،چ پ ََّوَ،
َّنت رَّ َّذَدی ،تَرَّ .
25. Davidson, Herbert A., (1968), “Arguments from the Concept of
Particularization in Arabic Philosophy”, Philosophy East and West, Vol. 18,
No. 4, pp. 299-314.
26. Davidson, Herbert A., (1987), Proofs for Eternity, Creation and the
Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy, Oxford
University Press, Oxford.
27. Madelung, Wilferd, (2006), “Abū I- Ḥusayn al-Baṣrī’s Proof for the
Existence of God”, In J. E. Montgomery (ed.), Arabic Theology, Arabic
Philosophy. From the Many to the One. Essays in Celebration of Richard M.
Frank. Leuven: Peeters, pp. 273–80.
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چکیده
با پیروزی انقال اسالمی ایران و حاکمیت والیت فقیه و ورود فقه جعفری به عرصه مدیریت کشور،
رویکرد ها ،تعاریل و جهت گیری های متنوعی درباره مدیریت فقهی ارائه شده است.
دکتر سروش یکی از منتقدین معـروف ایـن عرصـه مـی باشـد .یکـی از نقـدهای اساسـی ایشـان بـه
مدیریت فقهی ،تناقض و عدم امکان چنین مدیریتی است .ایشان با بیان اینکه کار فقه فقط بیـان احکـام رفـع
خصومت است نه برنامهریزی ،تدبیر جامعه را به علم می سـپارد و مـدیریت فقهـی را در تقابـل بـا مـدیریت
علمی معرفی می کند.
تحقیق پیش رو قصد دارد با روش عقلی و فلسفی به تبیین و نقد نظر ایشان بپردازد و در کشل معنای
عمیق و درست مدیریت فقهی و صیانت از آن در برابر شبهات قدم بر می دارد.
نتیجه به دست آمده از تحقیق بیانگر این است که بر خالف پندار دکتر سروش ،ادیان به طور اعـم و
اسالم به طور اخ

از برنامه ریزی و مدیریت بیگانه نیستند بلکه شریعت الهی در بطن خـود مـدیریت الزم،

برای اداره کشور را دارا است و قواعد کلی برای تطبیق بر جزییات در تمام اعصار را دربـر دارد و مـدیریت
فقهی به معنی نفی مدیریت علمی نیست بلکه به معنی سنجش قواعد علوم با ارزشهای دینی و احکـام الهـی
(فقه اکبر) میباشد زیرا فقه به معنای احکام فردی ،فقه اصغر است و فقه به معنای اعم ،فراتر از این و اعم از
باورها ،ارزش ها ،مشروعیت و مناسک در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است.
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طرح مسأله
مدیریت و فقه دو دانش هستند که هر دو در حوزه علوم انسانی قرار دارنـد .مـدیریت
عبارت از بکارگیری منابع انسانی وامکانی ،از طریـق سـازماندهی و برنامـهریـزی بـه جهـت
حصول اهداف سازمانی می باشد(رضاییان ،1384 ،ص  .)7فقه بهعنوان یکی از علـوم دینـی
در اصطالح مشهور علماء شیعه عبارت از علم به احکام شرعیه فرعیه میباشـد کـه از طریـق
ادله تفصلیه بـدست میآید(حسن بـن زیـن الـدین ،بـی تـا،ص )26و در معنـای عـام خـود،
همننان کـه در مبانی نظری فقه خواهد آمد باورها ،ارزش ها ،احکام و مناسک دینی را نیز
در بر میگیرد.
مدیریت فقهی ،مدیریت مرافی است که عبارت از سامان دادن مجموع حرکت فـرد
و جامعه در تمام ابعاد آن ،براساس معیارها و ضوابط فقه به معنای عام آن ،میباشد.
بنیان شدن مدیریت کشـور در تمـام عرصـه هـا بخصـوص بعـد از انقـال شـکوهمند
اسالمی بر پایه فقه و دین مبین اسالم میباشد که هزارن سوال و شـبه در مـورد کـارایی فقـه
در مدیریت جامعه ،فقه و علم ،قلمرو فقه ،فقه و حکومت و ...ایجـاد کـرده اسـت تعـاریل،
نظرات و جهت گیری های متنوعی در طرفداری یا مخالفت با مـدیریت فقهـی وجـود دارد
که خود تحقیق مستقلی را می طلبد.
مخالفان و منتقدین مدیریت فقهی براین باورند که در دین سخنی از توسعه ،مـدیریت
و رهبری نیامده است و این امـور بـه عهـده عقـل و علـم گذاشـته شـده اسـت و مـیگوینـد
حکومت و مدیریت جامعه نیازمند مدیریت علمی است و مدیریت فقهی که براساس فقـه و
فقاهت است نمی تواند جامعـه را اداره کنـد .هـر یـک از افـراد در آثـار گونـاگون خـود بـا
عبارات متفاوت و با تمام اختالفاتی که با هم دارند مسیر جدایی دیـن از سیاسـت را پیمـوده
اند و مدیریت فقهی و دینی را امری غیر ممکن و یا عبـث و بیهــوده بیـان کـردهانـد .آقـای
سروش از مهمترین منتقدان مدیریت فقهی مـی باشـد کـه هـدف بررسـی و نقـد ایـن مقالـه
میباشد.
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اهداف
اهداف علمی:
الل -نبود نوشتاری مسـتقل و مبسـوش در تبیـین و نقـد نظـر آقـای سـروش در مـورد
مدیریت فقهی.
 رفع شبهات و تحکیم بنیان معرفت دینی در اذهان بخصوص جوانان.ج -تبیین مفهومی جامع و کامل از مدیریت فقهی.
اهداف عملی:
پژوهش پیش رو میتـواند در دانشگاهها ،حوزههـا و سایــر مراکــز علمـی ،تبلیغـی و
پژوهشی برای فعالیتهای علمی و تبلیغی مورد استفاد قرار گیرد.
روش شناسی
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که دارای ابعاد مختلل تعریفی ،تـوجیهی ،تفسـیری
و تحلیلی می باشد عمدتاً از روش عقلی و فلسفی و استداللی و روش میان رشتهای استفاده
میشود.
فرضیه
آقای سروش معتقد است از آنجا که فقه متکفل بیان احکام ساده و اولیه یک زنـدگی
می باشد،در دنیای پینیده امروز مدیریت فقهی امکان ندارد و با مـدیریت علمـی ناسـازگار
است ولی در نقد او مـی تـوان گفـت کـه مـدیریت فقهـی امـری ممکـن اسـت،چراکه فقـه
اجتهادی جعفری توان پاسخگویی به بایدها و نبایدها در تمام زمینه های فردی و اجتمـاعی،
در تمام اعصار را دارا بوده و ارزشها و گزاره های فقهی و دینی با روشهای مدیریتی درهـم
تنیده و منافاتی با برنامه ریزی و مدیریت علمی ندارد.
مفاهیم
 -1مدیریت

واژه «مدیریت» اسم مصدر با افعال و در لغت با توجه به ریشه معنـایی آن بـه معنـی
«گردانندن و چرخاندن» مـی باشـد .ریشـه ایـن کلمـه « دَور» و «دَوَران» بـه معنـی گـردش و
چرخیدن می باشد( ابن منظور ،1377،ج،4ص.)265
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مدیریت در اصطالح  ،به خاطر وسعت دامنه موضوعات ومسائل آن ،بـه آسـانی قابـل
تشریح نیست و تاکنون تعاریل بسـیاری از ایـن علـم ارائـه شـده اسـت .بعرـی از تعـاریل
مدیریت عارتند از:
الل -مدیریت ،عبارت است از قبول مسلولیت برای هدایت و اداره سازمان به منظـور
نیل به هدف مطلو و انجام مقاصد (تقوی،1368 ،ص.)20
 مدیریت ،فرآیندی است که به وسیلهی آن ،کوشـشهـای فـردی و گروهـی بـهمنظور نیل به هدف مشترک ،هماهنگ میشود(تقوی ،1368،ص)20
ج -مدیریت انسان ها و رهبری آنهـا عبـارت اسـت از فـنت بهتـر بسـیج کـردن و بهتـر
ســامان دادن و بهتــر ســازمان دادن و بهتــر کنتــرل کــردن نیروهــای انســانی و بــه کــار بــردن
آنها(مطهری،1392 ،ص .)235
در هر صورت مدیریت ،نیازمند برنامه ریزی ،تشکیل یک سازمان و یـا نظـام دادن بـه
یک مجموعه برای اجرای برنامه ها ،فراهم کردن و تهیـة امکانـات و افـراد مـورد نیـاز بـرای
اجرای برنامهها ،نظارت بر اجرای صحیح و بهموقع برنامهها و این قبیـل اقـدامات مـی باشـد.
آن چه با موضوع این مقاله(مدیریت فقهی) در میـان انـواع مطالعـات علـم مـدیریت ارتبـاش
تنگاتنگی دارد ،مطالعات مدیریت اسالمی می باشد که در ادامه بیان می شود.
 -2مدیریت اسالمی

در مـورد تعریـل مـدیریت اســالمی ،هریـک از صـاحب نظــران اسـالمی بـه فراخــور
برداشت های خود از اسالم و معارف اهل بیت ،تعاریفی را ارائـه داده انـد کـه در مجمـوع،
مدیریت اسالمی با تمام تفاوت هایی که عبارات نظریه پردازان آن با هم دارند ،حول محور
تلفیق مدیریت علمی با موازین و اهداف شرعی و اسالمی دور می زنـد .بنـابراین؛ مـدیریت
در چارچو روش هـای علمـی و پیونـد آن بـه باورهـای الهـی و اِعمـال آن در چـارچو
مقررات و احکام شرعی را مدیریت اسالمی مینامندکه زمینه رشد انسان بـه سـوی خداونـد
را فراهم نماید و مطابق کتا و سنتت و سـیره و روش پیـامبر (ص) و امامـان معصـوم (ع) و
علوم و فنون و تجار بشری ،جهت رسیدن به اهداف یک نظام در ابعـاد مختلـل ،هماننـد
یک محور و مدار و قطب عمل کند.
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 -3فقه

فقه در لغت به معنای فهم و علم پیدا کردن نسبت به یک چیز می باشد .جـوهری مـی
گوید« :الفقه ،الفهم .قال اعرابی لعیسی بن عمر :شهدت علیک بالفقـه ( »...جـوهری393،ق،
ج ،6ص .)224فقه در اصطالح عام خود به معنای فهم دقیق دین اعم از اعتقادات ،اخـالق و
احکام می باشد که به این معنا بزرگانی چون شهید ثانی در منیة المرید (شهید ثـانی،1398 ،
ص )157و ابوحامد غزالی در احیاء العلوم به آن تصریح کرده انـد ( .غزالـی1410 ،ق ،ج،1
ص

 .)83-81اما اصطالح خاص فقه که معنای رایج میان فقها می باشد به معنـای ،علـم بـه

احکام شرعیه فرعیه ،است که از طریق ادلـه تفصـیلیه بـه دسـت آیـد ( طوسـی،1303 ،ج،1
ص.)21
 -4مدیریت فقهی

با توجه به این که فقه در اصطالح دارای دو معنا عـام و خـاص مـی باشـد ،مـدیریت
فقهی هم دارای معنای عام و خاص می شـود .مـدیریت فقهـی در معنـای عـام خـود ،دقیقـا
معادل مدیریت اسالمی است زیرا فقه در این ترکیب اضافی همه معـارف اسـالمی را در بـر
می گیرد بنابراین مدیریت فقهی در این معنا نوعی رویکرد نسـبت بـه مـدیریت اسـالمی بـه
حسا نمی آید بلکه مترادف با مـدیریت اسـالمی اسـت کـه تعـریفش قـبال بیـان شـد .امـا
مدیریت فقهی در معنای خاص خود ،به منزله مدیریت اسالمی نیست بلکه شامل رویکـردی
هایی برمبنای فقه خاص ،به مدیریت اسالمی می شود .در این رویکـرد هـا ( رویکـرد هـای
فقهی یا اجتهادی یا استنباطی به مدیریت) ،بر اساس مراجعه به متون اسـالمی و بـا توسـل بـه
روش اجتهادی مصطلح ،به اسـتنباش بایـدها و نبایـدها در مـدیریت موجـود بـه عنـوان یـک
واقعیت و یک اصل پذیرفته شده اقدام می شود که پرداخت به این رویکردها و ارزیابی آن
ها نوشتار مستقلی را می طلبد؛البته در این مقاله در ضمن بررسی نظر دکتر سروش در مـورد
چنین مدیریتی سعی بر استخراج بهترین رویکرد به مدیریت فقهی شده است.
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تبیین نظر دکتر سروش در باره عدم امکان مدیریت فقهی
خالصه ادعای دکتر سروش ،عدم امکان مدیریت فقهی و ضـرورت مـدیریت علمـی،
است .ایشان به صراحت می گوید :فقه برنامه ریزی به دست نمی دهد و اصالً «برنامه ریـزی
فقهی» یک تناقض آشکار است ( سروش،1374 ،ص .)12ایشان در جایی دیگر می گویـد:
جهان و تاریخ را فقه و فقها نمیسازند .بلکه جهان و تـاریخ تحـول خـود را دارنـد و فقـه از
پس میآید تا در جهان تحولیافتـه و واجد چـارچو و روابـط جدیـد ،زنــدگی را بــرای
آدمیـان مطبـوع تـر و بیکشمکشتر کند( .آن هم به نحـو اقلتـی) (سـروش،1378 ،ص.)41
این عبارت اخیـر هـم ضـمن اینکـه بـه اقلـی بـودن فقـه و انحصـار آن در رفـع اختالفـات و
کشمکش به عنوان دلیل بر ادعای ایشان ،اشاره می کند ،به جامعه ساز نبودن فقه اشاره می
کند که ریشه در نظر ایشان در مورد برنامه ریز نبودن فقه دارد.
برای تبیین هر چه بیشتر مدعای ایشان باید تناقض مـدیریت فقهـی و مـدیریت علمـی
تشریح شود .در مورد تناقض باید گفت :منظور ایشان از تناقض ،تناقض میان مدیریت و فقه
است یعنی ترکیب اضافی «مدیریت فقهی» ترکیـب دو امـر متنـاقض مـی باشـد .ایشـان ایـن
تناقض را میان نیازمندی مدیریت به برنامه ریزی علمی و حکم محور بودن فقـه مطـرح مـی
کند و می گوید :فقه مجموعه احکام است و «حکم» غیر از «برنامـه» اسـت (سـروش،1374،
ص .)12بحث برنامه و حکم در دالیل خواهد آمد .در این جا صرفا گفته می شود طبق نظـر
دکتر سروش مدیریت(برنامـه ریـزی) بـا فقـه (احکـام) متناقرـین هسـتند و بـه همـین دلیـل
«مدیریت فقهی» امکان تحقق ندارد و امری محال می باشد و اداره جامعه باید به علم سـپرده
شود.
اما درباره مدیریت علمی ،ایشان این مدیریت را برای تدبیر معاش الزم و درسـت مـی
داند و آن را در تقابل با مدیریت فقهی قلمداد می کند .ایشان می گویـد :وقتـی مـیگـوییم
فقه برای زندگی ما در این جهان برنامه نمیدهد ....،به معنای آن اسـت کـه حکـم مـیدهـد
ولی برنامه نمیدهد .برنامه ریزی کار علم است نه کار فقه .منظور ایشان از مـدیریت علمـی
یعنی مدیریتی که بر اساس علوم مختلل ،برای تدبیر ابعاد مختلل زنـدگی بـه کـار گرفتـه
می شود و فقه به دلیل حکم محور بودن در این علوم نمی گنجد.
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بنابراین ایشان مدیریت فقهی را محال و در مقابل مدیریت علمی را ممکـن بلکـه الزم
می دانند .در ادامه به بیان و نقد دالیل ایشان پرداخته می شود.
تبیین دالیل دکتر سروش و نقد آن ها در باره عدم امکان مدیریت فقهی
از مجموع آراء ایشان در باره دین و به طور خـاص دربـاره فقـه ،مـی تـوان مطـالبی را
یافت که ایشان به صراحت آن ها را ،دالیلِ عدم امکان مدیریت فقهی قـرار داده اسـت .آن
دالیل عبارت از تغایر حکم با برنامه ریزی و اقلی بودن فقـه ،مـی باشـند .در ادامـه ،ایـن دو
دلیل به ترتیب تبیین و مورد نقد واقع می شوند:
دلیل اول دکتر سروش بر عدم امکان مدیریت فقهی و نقد و ارزیابی آن
 -1تبیین دلیل اول

دکتر سروش می گوید :گمان نمی کنم کسی که با ماهیت حقوق و فقه آشـنا باشـد،
در تصدیق این معنا(تناقض برنامه ریزی فقهی و برنامه ریزی حقـوقی) چنـدان درنـگ کنـد
(سروش ،1374 ،ص .) 12یعنـی اگـر کسـی مفهـوم فقـه(احکام دینـی) و حقـوق( احکـام و
قــوانین اجتمــاعی اعــم از دینــی یــا غیــر دینــی) را بدانــد ،بــه آســانی تصــدیق مــی کنــد کــه
مدیریت(برنامه ریزی و اداره امور دنیا) امکان ندارد فقهی یـا حقـوقی باشـد زیـرا احکـام و
برنامه ریزی مفهوما دو چیز متفاوت هستند که اجتماع آن ها اجتماع نقیرین است .بنـابراین
در قریه «مدیریت فقهی تناقض آشکار است» ،محمول(تناقض) با تحلیل موضـوع(مدیریت
فقهی) آشکار می شود و برای تصدیق این قریه نیاز به استدالل خارجی نیسـت بلکـه علـت
تصدیق این قریه تصور صحیح موضوع و محمول می باشد و به اصطالح قریه از بـدیهیات
است .بر این اساس دکتـر سـروش مهمتـرین ادعـای خـود را در بـا مـدیریت فقهـی ،کـه
تناقض و عدم امکان تحقق این نوع مدیریت باشد امری بدیهی می داند.
جهت تببین این دلیل ،بررسی سه مطلب (معنای حکم  ،برنامه ریزی و تغـایر حکـم بـا
برنامه ریزی ) ،نزد دکتر سروش ،ضروری است:
مطلب اول :معنای حکم :دکتر سروش فقه را مجموعـه احکـام دینـی مـی دانـد کـه
درباره موضوعات مختلفی فـردی و اجتمـاعی صـادر شـده اسـت ولـی ایـن احکـام در بُعـد
اجتماعی صرفا برای رفع نزاع می باشد .ایشان می گوید :فقه علـم بـه فـروع احکـام اسـت و
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آشکار است که مترمن دستورات و اوامر و نواهی برای کارهای اجتماعی و فردی اسـت...
که عمدتاً خود را در منازعات نشان می دهند .به تعبیر غزالی« ،اگر مردم با هم نـزاع نکننـد،
فقها بیکار می مانند» .این حرف را یک فقیه درجه اول بیان کرده است ،کسی که کـامالً بـه
ماهیت فقه وقوف داشته است .او در کتا اول از کتب چهارگانـة احیـاءالعلوم مـی نویسـد:
«ولو تناولوها بالعدل النقطعت الخصومات و تعطل الفقهاء»« :اگـر مـردم در ایـن زنـدگی بـه
عدل عمل کنند ،خصومتها مرتفع خواهد شـد ،و فقهـا بیکـار خواهنـد مانـد» .معنـای «بیکـار
ماندن فقها» این است که آنها به نتیجة مطلوبشان رسیده اند ....او(غزالی) مـی گویـد فقـه در
جایی به کار می آید کـه خصومتی در کار است ،مردم بـر نهج عدل رفتار نمی کننـد و لـذا
به اعمال مقررات حاجت میافتد .اگر مردم عادالنه رفتار کنند دیگر به قانون و فقیه حاجتی
پیدا نمی شود (سروش،1374 ،ص )12بنابراین منظور دکتر سـروش از حکـم همـین احکـام
قرایی فقه می می باشد که مجموعه ای از باید و نباید ها و حقوق دینی اسـت کـه در بـا
رفع نزاع و اختالف وارد شده است.
مطلب دوم :معنای برنامه ریزی :از مجموع مثال های ایشـان در خـدمات و حسـنات
دین به دست می آید که منظور ایشـان از برنامـه ریـزی و مـدیریت (در معنـای لغـوی آن)،
مجموعه ای از فعالیت های مـنظم علمـی ،مـدیریتی اصـطالحی ،فرهنگـی ،سیاسـی و...کـه
باعث گرداندن و تدبیر ابعاد مختلل اجتماع می شود .بـا ایـن تعریـل از مـدیریت و برنامـه
ریزی واضح می شود که فقهی که کارش حکم است اساسـا قابلیـت کشـیدن بـار مـدیریت
جامعه در تمام ابعاد را نـدارد و ایـن همـان معنـای تنـاقض و ممکـن نبـودن و محـال بـودن
مدیریت فقهی است .
مطلب سوم :تغایر حکم و برنامه ریزی :از ظاهر عبارات سـروش کـه قبـل از ایـن بیـان
شد به دست می آید که منظور از غیریت ،غیریت و تباین مفهومی و مصـداقی بـین حکـم و
برنامه ریزی است یعنی اساسا برنامـه ریـزی بـا حکـم جمـع نمـی شـوند کـه داوری دربـاره
صحت این تباین کلی در نقد ها خواهد آمد.
نکته در خور توجه این است که بر اساس نظر سـروش عـدم قابلیـت فقـه در مـدیریت
جامعه ،در درجه اول حکم محور بودن آن است نه انحصار آن در احکام قرایی ،زیرا اگـر
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فقه در بردارنده احکام و باید و نباید در تمام ابعاد زندگی باشد ،باز هم طبق نظر ایشان غیـر
از برنامه ریزی است .بنابراین انحصارفقه در فقه القرا ،صـرفا قابلیـت آن را در بیـان حقـوق
دینی منحصر به بُعد قرایی می کند .بحث در مورد انحصار فقه در فقه القرـا تحـت عنـوان
اقلی بودن فقه در دلیل دوم مطرح خواهد شد .بنابراین گرچه ایشان فقـه را از معنـای خـاص
آن هم خاص تر می داند ولی این خاص تر بودن صرفا تغایر حکم و برنامه ریـزی را تاکیـد
می کند وگرنه حتی اگر فقه منحصر در احکام قرـایی نباشـد بـاز هـم طبـق عبـارات دکتـر
سروش ،فقه حکم محور است پس دنباله رو و غیر از برنامه ریزی است.
در پایان باید گفت :این ادعا که مدیریت فقهی امکان نـدارد و مُسـتَدلت کـردن آن بـه
تغایر حکم و برنامه  ،مبتنی بر پیش فرضی از سوی دکترسروش مـی باشـد .آن پـیش فـرض
این است که دکتر سروش فکر می کند که فقه بـه تنهـایی و بـدون اسـتفاده از علـم و عقـل
بشری و حتی سایر ارکان دین ،نزد علما و روحـانیون و بـه تبـع جامعـه ،همـه کـاره در ادارة
جامعه پنداشته شده است .تامل در عبارات ایشان مانند عبارات پایانی مقاله فقه در ترازو ایـن
پیش فرض را نشان می دهد .ایشان در آنجـا مـی گویـد :علـم فقـه را (بـه معنـی همـین فقـه
موجود) تاکنون بسیار جدی گرفته اند و آن را قائمه جامعة دینی کرده اند ،و در میان علـوم
دینی به آن رشد و فربهی بیشتری بخشیده اند و سعادت عاجل و آجل آدمیـان را در گـرو و
تابع آن نهاده اند ،و آن را علمی ابدی و کامل و برای همة جوامع و همة ادوار تاریخ دانسـته
اند .اما مجموع خصایصی که برای علم فقه برشمردیم موجب مـیشـود کـه دسـت کـم در
تمام این امور به چشم تردید نگاه کنیم .بنابراین ،پرسش نهایی من از آیـتاهلل منتظـری ایـن
است که ما تا چه حد حق داریـم چنـین علمـی را مـدار زنـدگی و مبنـای حقـوق و مـالک
تصمیم گیری دربارة جان و ناموس مردم قرار دهیم؟ آیا علم فقه موجود تا کشیدن چنین
بار گرانی را دارد؟ (سروش ،1374 ،ص.)21
این پیش فرض باعث شده است که دکتر سروش به تقابل صددرصدی با آن بپـردازد.
به خاطر همین ادعای عدم امکان مدیریت فقهی کرده است که نقطه مقابل همه کاره بـودن
فقه می باشد .و در مقام دلیل هم ،تغایر و تباین حکم فقهی با برنامه ریـزی را مطـرح نمـوده
است که دنباله رو دانستن فقه توسط سروش می تواند شاهدی بر این تغایر باشد.
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 -2نقد و ارزیابی دلیل اول

پــیش فــرض دکتــر ســروش( همــه کــاره دانســتن فقــه توســط روحــانیون و مــردم)،
دلیل(تغایر حکم و برنامه) مبتال به اشکاالتی است که دلیـل اول را از اعتبـار مـی انـدازد .در
ادامه این اشکاالت به ترتیب طی دو مطلب بیان می شود:
مطلب اول :نقد پیش فرض دکتر سروش :فقهای شیعه معتقد نیستند که صرف وجود
فقه اصطالحی بلکه فقه به معنای عام آن ،بدون استفاده از علم و عقـل بشـری ،بـرای اداره و
مدیریت جامعه در تمام ابعاد آن کافی است؛ بلکه استفاده از تدابیر علمی همراه با کـاردانی
مدیران و عدالت و تقوا از سوی آن ها ،جهـت اداره و مـدیریت جامعـه از سـوی فقهـا الزم
بلکه واجب شمرده شده است .به عنوان نمونه در بحث والیت فقیه که خـود ،برنامـه ریـزی
اسالم جهت مدیریت کالن کشور می باشـد امـام خمینـی مـی فرمایـد :اجتهـاد مصـطلح در
حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر معلم در علوم معهود حـوزه هـا هـم باشـد ولـی
نتواند مصلحت جامعه را تشخی

دهد و به طـور کلـی در زمینـة اجتمـاعی و سیاسـی فاقـد

بینش صحیح و قدرتتصمیم گیری باشد ،ایـن فـرد در مسـائل اجتمـاعی و حکـومتی مجتهـد
نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد ( امام خمینی ،1382 ،ج،21ص .)178-177
دکتر سروش برای این پیش فرض ،وقایعی را در ابتدای مقاله دین اقلی و اکثری بیـان
می کند که مثال روحانی کاروان حج یا جامعه مدرسین به نقل از یکی از مسؤالن بلند پایـه،
دین را برای اداره جامعه کافی می دانند به طوری که دین هم چیز را گفته و نیازی بـه علـوم
بشری نیست و در پایان برداشت خود از این وقایع را به کل روحانیت نسبت می دهد و مـی
گوید :ذهنیت عموم مردم ما ،البته به تبع رهبران روحانی مـا ،ایـن اسـت کـه دیـن ،منبعـی و
مخزنی حداکثری است .....حداکثر نتایج را از حداقل احکام انتظار داشتن ،وحل مشـکالت
ذهنها و زندگیهای پینیده را از احکامی که درخور ساده ترین معیشـتها هسـتند ،خواسـتن و
اجتهاد را به معنی اکثری کردن اقلتی ها گرفتن ،منشی و مادر مشکالت نظری و عملی جـدی
در جامعة ما شده است( سروش ،1377،ص.)3-2
بحث اقلی و اکثری در دلیل بعدی مطرح می شود ولـی در مـورد ایـن عبـارت دکتـر
سروش ،مشخصا این نقد وارد است که این معنا از اکثری بودن احکام را بدون سند و دلیل
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علمی به رهبران دین نسبت داده است .رهبران دین کجا گفته اند که قرآن یا احادیث بـدون
عقل و علوم ،مخزن همه علوم و راه حل های نیازهای زندگی است؟ بلکه نظر رهبـران دیـن
این است که در دین هـر آننـه بـرای هـدایت و سـعادت الزم اسـت ،مطـرح شـده اسـت و
بسیاری از امور به عقل و علوم سپرده شده است و عقل بشری و علوم در کنار وحی حجـت
خداست .کافى است به تفاسیر مفسهران اهـل سـنت و شـیعه ،در ذیـل آیـات (وَنَزهلْنَـا عَلَیبـکَ
الْکِتَا َ تِببیَاناً لِکُل شَیبء – نحل )89/و (مَـا فَرهطْنَـا فِـی الْکِتَـا ِ مِـن شَـیبء -انعـام )38/و (وَالَ
َرطْب وَالَ یَابسِ بِاله فِی کِتَـا مُبِـین-انعـام )59/مراجعـه نمـود تـا مشـخ

شـود کـه بیشـتر

مفسران (کتا ) را در دو آیه ى اخیـر بـه لـوح محفـوظ و علـم الهـى و در آیـه ى نخسـت
(کتا ) را به قرآن و آیه را به جامعیت دین در امر هدایت تفسیر کرده اند؛ یعنى کتا و به
تبع آن ،سنت ،بیانگر تمام امورى است که در امر هدایت و سعادت انسان ها نقـش دارد؛ نـه
این که حالتل همه ى مشکالت و نیازهاى فردى و اجتماعى ،و مادى و معنوى آدمیان باشـد.
(طباطبــــــــایی1417 ،ق ،ج  ،16ص  364 - 362؛ زمخشــــــــری ،1407،ج  ،6ص  268؛
طوسی،التبیان فى تفسیر القرآن ،بی تا ،ج  ،2ص  418؛ طبرسی  ،مجمـع البیـان،بی تـا ،ج ،2
ص )582؛ البته در این که نگاه افراطی به اکثری بودن دین وفقه میان بعری از روحـانیون و
به تبع آن میان مردم وجود دارد ،شکی نیست لکن این تصور با بحث علمی فرق می کند.
در مورد این پیش فرض ،دکتـر سـروش مـی بایسـت بـا استقصـایی تـام ،نظـر فقهـا و
رهبران روحانی را در مورد ایـن پـیش فـرض جمـع آوری و تبیـین مـی نمـود ،آنگـاه تـازه
ادعای ایشان در مورد اینکه علما و فقها ،دین را همه کـاره قـرار داد ه انـد ،نظـری علمـی و
قابل جرح و تعدیل از سوی اهل علم دانسته می شد.
نقل دکتر سروش از جامعه مدرسین در مورد اینکـه اعرـای ایـن جامعـه درمـان تمـام
مشکالت اقتصادی را در عمل به دستورات دین به خصوص توصیه هـای اقتصـادی اسـالم
می دانند ،بر فرض صحت نقل ،هیچ گاه به معنی عدم حجیت عقل و علـم در بـا اقتصـاد
نیست بلکه تاکیـد بـر ایـن اسـت کـه رفـع مشـکالت اقتصـادی از مجـرای تعبـد بـه دیـن و
دستورات دین که عقل هم جز آن است ،ممکن است .در هر صورت با چند نقل نمی تـوان
نسبتی به همه فقها و بزرگان و رهبران دین داد و با چنین استقرای ناقصی حکمـی را اثبـات
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نمی شود.
به احتمال قوی عبارات فقها در باره دخالت فقه در تمام موضوعات فردی و اجتمـاعی
جهت صدور حکم آن موضوعات و سخن فقها مبنی بـر قابلیـت اسـتخراج برنامـه ریـزی از
احکام فقهی یا از فقه بهمراه سایر ارکان دین در برخی موضوعات مثـل سیاسـت ،فرهنـگ
و ...و سخنان علما درباره کمال دین ،این پیش فرض را در ذهن ایشان ایجاد کرده است که
نزد رو حانیون و رهبران دینی  ،فقه همه کاره در تدبیر زندگی بشریت شمرده مـی شـود بـه
طوری که نیازی به علوم بشری نیست .در صورتی که عبارات علمـاء بـزرگ شـیعه دربـاره
فقه و جامعیت آن بر خالف این برداشت سطحی ،دارای معنایی عمیق می باشد کـه بـا فهـم
دقیق تعریل ،موضوع  ،هدف و فلسفه علم فقه و دین آشکار می شود.
به عنوان نمونه امام خمینی ( قدس سره) می فرماید :فقـه تلـوری واقعـی و کامـل اداره
انسان از گهواره تا گور است (امام خمینی،1382 ،ج ،21ص .)289برداشت سـطحی از ایـن
سخن ،همان پیش فرض دکتر سروش می باشد اما کسی که با علـم فقـه و فلسـفه و اهـداف
آن آشنا باشد سخن امام خمینی را سخنی عمیق درباره فقه می دانـد کـه درصـدد بیـان ایـن
مطلب است که فقه که مبتنی بر وحی و عقـل بـه عنـوان دو حجـت خـدا مـی باشـد ،برنامـه
واقعی و کامل زندگی انسان را ارائه می دهد  .برنامه ریزی فقهی ،واقعی است چـون مبتنـی
بر دستورات خداست .کامل است چون مبتنی بر وحی و عقالنیت است و کلیه تخص

هـا

و علوم بشری را تا مادامی که مخالل وحی نباشد ،درست می داند و در کنار وحی حجـت
می شمارد .امام خمینی در پاسخ به این اشکال که فقها توانایی اداره سیاسی و نظامی کشـور
و مانند آن را ندارند ،به همین نکتـة اسـتفاده از متخصصـین و علـوم بشـری در اداره کشـور
تصریح کرده است .ایشان میگوید« :این اشکال وارد نیست؛ زیرا ما مـی بینـیم کـه تـدبیر و
اداره امور در هر دولتی با همکاری تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان انجام می گیرد
و حاکمان و رؤسای جمهور از گذشته تا به حال ،بجز تعدادی اندک از آنان ،آشنا به فنـون
سیاست ،رهبری و امور نظامی نبوده اند ،بلکه امـور (کشـور) بـه وسـیله متخصصـان هـر فـنت
جریان داشته است .حال اگر کسی که در رمس حکومـت قـرار مـی گیـرد ،شخصـی عـادل
باشد ،بناچار وزراء و کارگزاران عادل یا درستکار را انتخا می کند .در نتیجه ،ظلم ،فسـاد
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و تجاوز به بیت المال و آبرو و جان مسلمانان کم می شود؛ همان گونه که در زمـان والیـت
امیرالمؤمنین (ع) همه ی کارها به دست شریل ایشان انجـام نمـی شـد؛ بلکـه آن حرـرت،
اســتانداران ،قاضــیان ،فرمانــدهان ارتــش و مثــل آنهــا داشــته اســت( ..امــام خمینــی ،ج،2
1421ق،ص.)665
آیت اهلل جوادی عاملی سرچشمه پندار ناکارآمدی مدیریت دینی را همین پیش فرض
دکتر سروش می داند و گویند :سرچشمه ناکارآمدی حکومت دینی محدود کردن دین در
نقل و خارج ساختن عقل از صحنه شریعت اسـت .اگـر دیـن را بـه ظـاهر آیـات و روایـات
محدود کنیم و هرچه خارج از این دو باشد را غیر دینی بدانیم ،تـوههم ناکارآمـدی دیـن در
اداره امور جامعه پدید می آید .لکن دین در نقل (کتا و سـنت) خالصـه نمـی شـود منبـع
دین حکم خدا و اراده ذات اقدس الهی است و کاشل از این اراده دلیل دینی است و دلیل
دینی مجموعه عقل و نقل است .برهان عقلی ماننـد دلیـل نقلـی جهـت شـرعی اسـت .یعنـی
همان گونه که با ادله نقلی (آیه و روایت) مسلله فقهی مثل وجو نماز ،وجـو قرائـت یـا
اصولی مثل استصحا ثابت می شود ،محتوای دلیل عقلـی ماننـد قـبح عقـا بـال بیـان نیـز
اصولی مانند برائت و ...کاشل یا ناقل بودن اجازه و ربیع فرولی مسـلله ای فقهـی را اثبـات
می کند و...و در این جهت تفاوتی میان دلیل عقلی و نقلی نیسـت (جـوادی عـاملی،1389 ،
ص.)29
بنابراین فقه و دینی همه کارة اجتماع است که خودش نوعی مـدیریت علمـی باشـد و
عقل و علم را قبول داشته باشد زیرا عقل جزئی از دین است و در کنار وحی مجموعاً برنامه
ریز تمام ابعاد زندگی انسان می باشند و در روایات اسالمی از عقل به عنوان حجت باطنی و
راهنمای مؤمنین اشاره شده است.
مطلب دوم :نقد دلیل دکتر سروش :این سخن که حکـم فقهـی غیـر از برنامـه ریـزی
است و فقه برنامه ریز نمی تواند باشد ،سخنی اشـتباه مـی باشـد زیـرا اوال حکـم فقهـی هـم،
حداقل مصداقی از برنامه ریزی در امور دینی در جوامـع دینـی مـی باشـد .همننـان کـه در
برنامه ریزی و مدیریت جامعه نیاز به حکم و قانون ،قدم اساسی در برنامه ریزی اسـت بلکـه
سایر برنامه ریزی ها در مورد تعلیم و تربیت و صنعت و ...بدون قانون منجر به هرج و مـرج
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می شود .ثانیا ،درست است که ادعای حل و فصـل همـه مشـکالت دنیـوی مثـل ترافیـک و
کشاورزی از ناحیه فقه نادرست است ولی نفی هر گونه برنامه و طـرح از فقـه هـم ،صـحیح
نمی باشد زیرا فقه صرفا مجموعه ای از احکـام و آدا دینـی نمـی باشـد بلکـه بسـیاری از
احکام اسالم ،بیان برنامه ریزی اسالم در مورد اموراتی مانند سیاست ،فرهنـگ  ،اقتصـاد و...
می باشد مانند احکام مربوش به گرفتن مالیات ،قراوت ،خانواده ،معامالت و ...ثالثـا برنامـه
ریزی عالوه بر روش دارای بعد ارزشـی هـم هسـت کـه در مـدیریت اسـالمی ،احکـام هـر
برنامه ،مبیهن بُعد ارزشی آن است پس احکام فقهی بُعدی از برنامه ریزی به حسا می آینـد
نه اینکه امری در تغایر با برنامه ریزی باشند .رابعا؛ بـه قـول صـاحب کتـا فقـه در محـک
زمانه ،جهان بینی و ایدئولوژی اسالم با توجه به روش های معرفتی پذیرفته شده ،مـی توانـد
جامعه را طرح ریزی کند و به مرحله اجراء درآورد ( خسروپناه،1388 ،ص )47زیـرا اسـالم
مخالل با عقل و علوم بشری مطابق بـا دسـتورات خـدا نیسـت و آن هـا را هـم جـز دیـن و
حجت می داند .بنابراین فقه بهمراه سایر ارکان دین برای برنامـه ریـزی تمـام ابعـاد زنـدگی
بشر آمده اند و عالوه بر اینکه مغایر با برنامه ریزی نمی باشد بلکه فقه بهمـراه سـایر ارکـان،
مصداق واقعی و کامل برنامه ریزی است و در واقع معنای صحیح مدیریت فقهی همین معنـا
می باشد.
بنابرآننه که تاکنون گفته شد ،اگر منظور سروش از تناقض ،این است کـه نمـی شـود
بر اساس احکام فقه خیلی از مسائل را حل نمـود ،حـرف صـحیحی اسـت .کـار فقـه اصـوال
موضوع شناسی و موضوع سازی نیست و عدم ورود فقه بـه موضـوعات ،نقـ

فقـه هـم بـه

حسا نمی آید ولی این تناقض بر خالف نظـر دکتـر سـروش ،بـه خـاطر غیریـت حکـم و
برنامه نیست زیرا حکم و قانون فقه هم ،مصداقی از برنامه ریزی است بلکه تناقض در همـه
کاره پنداشتن فقه است که ناصوا بودن آن بحث شد.
اما اگر منظور ایشان ،تناقض صددرصـدی اسـت ،سـخنی نادرسـت اسـت زیـرا حکـم
فقهی هم حداقل مصداقی از برنامه ریزی در عرصه حقـوق دینـی اسـت .بنـابراین بـر فـرض
صحت برداشت ایشان از مدیریت فقهی( تدبیر همه جانبه زندگی بر اساس احکام فقه) ،بـاز
تناقض بر این برداشت به معنای یاد شده( تناقض صددرصدی) ،مترتب نمی شود.
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دلیل دوم دکتر سروش بر عدم امکان مدیریت فقهی و نقد و ارزیابی آن

قبل از پرداختن به این دلیل باید گفت :دلیـل دوم بـا دلیـل اول(تغـایر حکـم و برنامـه)
متفاوت است زیرا در دلیل اول دکتر سروش از طریق حکم محـوری فقـه و تغـایر حکـم بـا
برنامه ،به دنبال اثبات عدم امکان مدیریت است و در این دلیل ایشان بر اقلی بودن فقه حتی
در عرصه محوری خودش یعنی حکم ،تاکید می کن د .به ایـن معنـا کـه بـا فقهـی کـه صـرفا
منحصر در احکام یک زندگی ساده یا منحصر در احکام قرـایی اسـت چگونـه مـی تـوان
جامعه را مدیریت کرد؟
ایشان در مورد تفاوت این دو دلیل می گوید :فقه اگر به فرض  ،حداکثری باشـد ،بـاز
هم غنای حکمی دارد ،نه غنای برنامه ای ( سروش،1376 ،ص .)139این عبارت بـه وضـوح
تفاوت دو دلیل ایشان را نشان می دهد.
 -1تبیین دلیل دوم

دکتر سروش با عبارات مختلفی که در ادامه تعدادی از آن ها خواهد آمد ،ایـن دلیـل
را مطرح نموده اند .ایشان می گوید :علم فقه ،علمى اقلى است؛ یعنـى اقـل احکـامى را مـى
دهد که براى رفع خصومت الزم است والغیر؛ نه این که حداکثر کارى را که بـراى اداره و
تدبیر زندگى الزم است ،بیاموزد ( سروش ،1378،ص.)21
ایشان در بحث اقلی بودن فقه ،بعد از بحـث مفصـلی در اثبـات اقلـی بـودن فقـه مـی
گوید :برنامه ریزی به هیچ رو از فقه بر نمی آید و داشتن چنین انتظاری از آن عبث اسـت (
سروش،1377 ،ص )4این عبارات همان مدعای سـروش ( عـدم امکـان مـدیریت فقهـی) را
بیان می کند که این بار بر اقلی بودن فقه مُستدَلت گشته است.
صورت منطقی این دلیل به این صورت است :صغری :برنامه ریزی و مدیریت فقهـی ،
برنامه ریزی بر اساس فقه اقلی می باشد .کبری :برنامه ریزی بر اساس آننه که اقلـی اسـت،
ناممکن و عبث است .نتیجه :مدیریت فقهی امری ناممکن و عبث است.
جهت تشریح مقدمات و مبانی این اسـتدالل ،معنـای حـد وسـط( اقلـی بـودن فقـه) و
مبانی آن ،باید واضح شود.
مطلب اول :معنای اقلی بودن فقه :دکتر سروش معیار و ضـوابطی دقیـق بـرای تعیـین
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اقلی و اکثری ارائه نکرده است لذا عباراتش دو تفسیر را برای برای اقلی بودن فقه به دسـت
می دهد.
ایشان در تفسیر اول می گوید( :فقهِ) اقلی یعنی احکـامی کـه بـا اقـل شـرایط معیشـت
آدمی وفق می دهد و قابل اجراست و حاجات یک زندگی ساده را کـه همیشـه و همـه جـا
می توان داشت ،بر می آورد اما حاجات بزرگتر در یک زندگی پینیده تـر را منظـور نمـی
دارد (سروش ،1377،ص )4طبق این تفسیر معیار اقلی بودن فقه ،پـرداختن فقـه بـه کمتـرین
کارهای ممکن و الزم جهت تدبیر یک زندگی سـاده و بَـدَوی در ابعـاد مختلـل فـردی و
اجتماعی می باشد.
اما تفسیر دوم دکتر سروش مبتنی بر حکم محـور بـودن فقـه و انحصـار آن در احکـام
قرایی است .ایشان می گوید :اگر حیاتی اخروی در پی حیات دنیوی نبود ،حاجت به دیـن
و فقه دینی هم نمی افتاد .مطلو و مقصود شارع بالذات تیمین سعادت اخـروی اسـت ،امـا
چون برای حصول سعادت اخروی و آماده شدن برای لقـای بهجـت زای الهـی ،عابـدان بـه
آرامش دنیوی نیاز دارند تا به ادای تکالیل و انجام عبـادات بپردازنـد ،بـدین سـبب شـارع،
بالعرض ،نیم نگاهی به دنیا افکنده است و قوانینی اقلتی برای سیاست خلق و رفـع خصـومات
و دفــع تعــدیات و حفــظ حرمــت دیــن و عقــل و جــان و نســل و مــال وضــع کــرده اســت (
سروش ،1377،ص.)16
در این عبارت سروش ،ضمن بیان مبنای اقلی بودن فقه( اخروی بودن دین) که بحثش
خواهد آمد ،انحصار فقه را در احکام قرایی ،اقلی بودن فقه مطرح می کند.
بنابرآننه که گفته شد ،بدست می آید که دکتر سـروش فقـه اقلـی را فقـه مخصـوص
یک زندگی ساده یا فقه منحصر در فقه القرا بیان مـی کنـد کـه واضـح اسـت طبـق هـر دو
تفسیر از فقه اقلی ،فقه توان و قابلیت مدیریت زندگی پینیده امروزی را ندارد.
مطلب دوم :مبانی دکتر سروش در مورد اقلی بودن فقه :تیسی دکتر سروش از غزالی
در انحصار فقه به رفع خصومت ،اخروی محض دانستن دیـن و اسـتقراء نـاق

درون دینـی

در مقاله «دین اقلی و اکثری» مبانی دکتر سروش بر اقلی بودن فقه می باشند.
در مورد مبنای اول ( تیسی سروش از غزالی)  ،دکتر سـروش فقـه را فنـیه کـه متکفـل
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عمل است و احکام و فروع آن را به ما میآموزد ،تعریل می کنـد ( سـروش ،1375،ص)2
اما ضمن تیثیرپذیرى از تعریل غزالى از فقه در احیاء علوم الدین ،تصریح مى کند که علـم
فقه ،فقط علم به احکامى است که عهده دار رفع خصومت است .ایشان در ذاتی و عرضـی،
در باره علم فقه می گوید :به استثنای بخش عبادیات ویژه چون حج و صوم و ،...فقه قانونی
برای فصل خصومات و استقرار نظم در جامعه است و اگر مردم حقیقتاً به عدالت و انصـاف
رفتـار کنند و دسـت بــه تعـدی و تجـاوز نبرنـد ،بـه فقـه حـاجتی نخواهـد افتـاد ( سـروش،
،1377ص )15
در م ورد مبنای دوم ( اخروی محـض دانسـتن دیـن) ،دکتـر سـروش مـی گویـد :اگـر
حیاتی اخروی در پی حیات دنیوی نبود ،حاجت به دین و فقه دینی هم نمی افتاد .مطلو و
مقصود شارع بالذات تیمین سعادت اخروی است ،اما چون برای حصول سـعادت اخـروی و
آماده شدن برای لقای بهجت زای الهی ،عابـدان بـه آرامـش دنیـوی نیـاز دارنـد تـا بـه ادای
تکالیل و انجام عبادات بپردازند ،بدین سبب شارع ،بـالعرض ،نـیم نگـاهی بـه دنیـا افکنـده
است و قوانینی اقلتی برای سیاست خلق و رفع خصومات و دفع تعدیات و حفظ حرمت دیـن
و عقل و جان و نسل و مال وضع کرده است (.سروش،1377 ،ص.)16
در مورد مبنای سوم(استقراء) ،دکتر سروش در ابتدای مقاله «دین اقلی و اکثری» مثـال
هایی در مورد احکام اجتماعی و عبادی فقه می آورد و آن ها را حداقل کار ممکـن در آن
عرصه اجتماعی و عبادی می داند .به عنوان نمونه در مورد احکام طهارتی اسالم می گویـد:
احکام طهارتی که در شرع آمده ،حداقل کاری است که فرد در ساده ترین شرایط و بدوی
ترین جوامع می تواند در مقام رعایت بهداشت انجام دهد .یعنی حتی در اقلتی تـرین شـرایط
معیشتی ،آن حکم اقلتی قابل اجراست ،ولی معنـایش ایـن نیسـت کـه حکمـی اسـت اکثـری
برای شرایط پینیده تر ( سروش ،1377،ص .)3ایشان در مدارا و مدیریت هـم خالصـه ایـن
مثال ها را این گونه بیان می کند :بخش فقهِ دین ،کاری حداقلی می کند؛ یعنی نـه طهـارت
فقه برای تامین بهداشـت کامـل اسـت و نـه قصـاص و دیـات  ،حـداکثر کـار الزم را بـرای
پیشگیری از جرم انجام می دهند و نه خمس و زکات ،حـداکثر مالیـات الزم بـرای گـردش
امور حکومتند .این احکام را حتی اگر برای دنیا بدانیم ،بـاز هـم بایـد آن را حـداقل کـاری
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باید بدانیم که باید برای این دنیـا کـرد و لـذا بـرای حـداکثرش بایـد برنامـه ریـزی عقالیـی
بکنیم (.سروش،1377 ،ص.)139-138
ایشان نتیجه استقراء ناق

خود را در مقاله اقلی و اکثری این گونه به تمام احکام فقـه

تعمیم می دهد  :یا باید احکـام فقهـی را صـرف ًا اعمـال عبـادی تکلیفـی بـدانیم (کـه در ایـن
صورت نقش شان در مسائل اجتماعی نه حداقلی ،بلکه صفر خواهد شد) ،یا باید این احکام
را ناظر به مسائل اجتماعی و برای حل آنها بدانیم ،یعنی بگوییم که برای این دنیـا آمـده انـد
که در این صورت ،نقش فقه در تنظیم امـور دنیـایی فقـط حـداقلی خواهـد بـود ( سـروش،
 ،1377ص.)3
 -2نقد و ارزیابی دلیل دوم

در نقد و ارزیابی این دلیل ،به ترتیب ،تفسـیر و تعریـل ایشـان از اقلـی بـودن فقـه و
مبانی ایشان طی چهار مطلب ،مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.
مطلب اول :نقد تعریل سروش از اقلی بودن فقه :اشکالی که در تعریـل فقـه اقلـی
وجود دارد این است که خود دکتر سروش مرتکب تناقض شده است که از طرفی مدیریت
فقهی اقلی را در زندگی ساده می پذیرد و از طـرف دیگـر سـخن از عـدم امکـان مـدیریت
فقهی می گوید .البته ممکن است در رفع این تناقض گفته شود:
دلیلی که ایشان بر اقلی بودن فقه می آورد به خوبی نشان می دهد که منظور از تنظـیم
زندگی ساده توسط فقه همان تنظیم امور حقوقی است پس تعریل اول هم بـه تعریـل دوم
بر می گردد زیرا ایشان می گوید:
این حکم در مورد جمیع نظامهای حقوقی در جمیـع جوامـع صـادق اسـت .چـرا کـه
اصوالً مسائل حقوقی بخش کوچکی از زندگی بشر را فرا مـی گیـرد و اساسـاً هـم نـاظر بـه
فصل خصومات است .و همین است معنای آنکه غزالی گفت که والیت فقیه اوالً بر قلـو
نیست ،بلکه بر ابدان است و ثانیاً اگر مردم به عدل رفتار کننـد و خصـومات برطـرف شـود،
فقه و فقها هم بیکار خواهند ماند ( .سروش ،1377،ص )4یا در جایی دیگر می گوید :دیـن
در همهی زمینهها حداقلها را بیان کـرده اسـت .فقـه دینـی موجـود ،مجموعـهای از احکـام
حقوقی است که اوالً متناسب با جامعهای بدوی و اولیه است و ثانیـاً برنامـهریـزی و طراحـی
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زندگی از عهدهی آن بر نمیآید (این کار اساساً از عهدهی فقه خارج است زیرا فقـه صـرفاً
مجموعهای از حالل و حرامها و بایدها و نبایدهاست) (سروش ،1388 ،ص .)91
این پاسخ اگر درست باشد مشکل مثال های اول مقالـه «دیـن اقلـی و اکثـری» را حـل
نمی کند که به صراحت دکتر سروش آن ها را به عنوان برنامه های فقه بـرای تـدبیر جامعـه
ساده آورده است.
همننین ممکن است در رفع این تناقض گفته شودکه امـروزه زنـدگی در تمـام ابعـاد
آن بسیار پینیده شده است پس مدیریت فقهـی اقلـی بـا عـدم امکـان مـدیریت فقهـی فـرق
چندانی ندارد .و دو تعریل دارای فحوای واحد هستند و می خواهنـد بـر ایـن نکتـه داللـت
کنند که فقه به اقل نیازهای زندگی پرداخته اسـت پـس امکـان مـدیریت جامعـه توسـط آن
وجود ندارد.
ولی در پاسخ به این رفع تناقض هم باید گفت :برخی از مبـانی ایشـان در مـورد دلیـل
دوم ،با تعریل اول و برخی با تعریل دوم سازگار هستند بنابراین تنـاقض و ابهـام در سـخن
ایشان همننان پابرجاست.
مطلب دوم :نقد تیسَی دکتر سروش از غزالی در انحصار فقه به رفع خصومت
یک :اینکه دکتر سروش در تبیین ماهیت و ویژگی هـای فقـه بـه اصـطالح اهـل فـن
یعنی فقها رجوع کرده است ،روش درستی است ولی واضح اسـت کـه بـرای تبیـین معنـای
یک اصطالح ،سخن یکی از اهالی اصطالح ،آن هـم سـخن مخـالل قریـب بـه اتفـاق اهـل
اصطالح ،قطعیتی نمی آورد و تا کشل معنای قطعی برای این اصـطالح ،دکتـر سـروش راه
زیادی دارد و باید نظر دیگر فقهای تراز اول و حتی اهـل لغـت را جمـع آوری مـی نمـود و
آنگاه به کشل معنای درست فقه می پرداخت تا نظر ایشان درباره اقلی بودن فقه ،علمی بـه
حسا می آمد و تازه قابل جرح و تعدیل بود .بنابراین این تیسی ایشان صِرف یک احتمـال
واضح البطالن در معنای فقه است و با مشهور بلکه قریـب بـه اتفـاق نظـر فقهـا و اهـل لغـت
مخالل است و چنین استقرای به غایت ناق

را ،مبنای نظریه علمی قرار دادن(عـدم امکـان

مدیریت فقهی)  ،نمی تواند قابل قبول باشد.
ْوَّ :ذ ْر ت ريد بر ْني ی ب ْ فقه و َّنحصا ر ن ْر رفاع خصا ُت ُافارْ بلكاه
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ُتروک ْر َّيآ گرَّيش َّست زيرَّ هاه فقَ ی شيعه و سا ُ ،لم فقه َّصطالا رَّ ُجا ُاه
َّی َّز گ َّره ي ُ َّْناد ره َّز ُا بع برت ُ و سات و ُقل و ،)...جَات بيا َّاكا م تاا م
َّفع َ ُكل ِفيآب ج َّي و ير ج َّي و ْني ی و َّخروی) َّستاب ط ُا شا ْ .باه ُاا َّ نا ناه
شَيد َّوَ ْر تعريف فقه ُ گ يدَّ :ذفقه ذغةَّ :ذفَم .و شرُ َّ :ذعلم ب ْلاك م َّذ رُية َّذفرُية
ُآ َْذتَ َّذتفصيليةَّ َ ....ذحكم َّذ رُي إُ َ تك

يتاه َّآلخارةَ ،و َّذغارِ َّْلهام ُااه

َّذدني  ،و َّْلوََّ :ذعب َّْ  .و َّذث ني :إُ َ يحت ج إذ ُب رةَ ،و ال ،و َّذث نيَّْ :لاك م .و َّْلوَ:
إُ َ تك

َّذعب رة ُآ َُّايآ -تحقيق َو تقديرََّ -و ال ،و َّْلوََّ :ذعقا ْ ،و َّذث نيَّ:إليق ُا

بشَيد َّوَ ،ب ت  ،ج ،1صْ )31-30ر ُي قله ه ی فق هت فقه جعفاری ،با ز ُا تا َّ باه
ُب ر ُحق ررر َّستا ْ ررْ ره ُ گ يدَّ:ذفقه في َّذل َغة ه َّذفَم راا فاي َّذصاح ح و
َّذاصب ح و ه َّذعلم ب ذ يُ را في َّذق ُ س َّذاحيِ ََُ في َّصطالح َّذفقَ ُ ف ذفقه ر في
َّذصدر َّْلوَ يْتعال في فَم َاك م َّذديآ جايعَ  ،س َُّ ر نت ُتعل َقة ب الياا و َّذعق ئاد و
تَصا)
ُ يتَصل بَ َ ،م ر نت َاك م َّذفاروج و َّذحادوْ و َّذصاالة و َّذصاي م .و بعاد فتارة َ
َّساتقر
َّستعا ذه فص ر يعرف بئنَه ُلم َّْلاك م ُآ َّذصالة و َّذصي م و َّذفروِ و َّذحدوْ.و قد
َ
تعريف َّذفقهَّ -صطالا را يق َ َّذ َيدُ -ل «َّذعلم ب ْلاك م َّذ رُية َّذعاليَاة ُاآ َْذ َتَا
َّذتفصيليَة ذتحصيل َّذْع ْة َّْلخرويَة» بُحق ررر 1414 ،قَّ،ذاقدُه ،ص.)6
محقق کرکی در این عبارات هم بـه معنـای لغـوی و هـم بـه معنـای عـام وخـاص فقـه
پرداخته است که کامال واضح است که ایشان مانند سایر فقها هینگاه به معنای اَخصهـی کـه
دکتر سروش از عبارات غزالی در باره فقه تحت عنوان فقه دنیا ،استظهار کرده است ،معتقـد
نبوده اند.
بنابراین گستره ابوا فقه بسیار وسیع تر از چیزی است که دکتر سروش گمـان گـرده
است و کافی است به کتب فقها مراجعه نمود تا بر گستردگی و تبویب فقه پی برد.
عبدالحسین خسرو پناه می گوید :در مذهب شـافعی هـم ،کـه غزالـی پیـرو آن اسـت،
فقهای شافعی ،متون فقه شـافعی را بـه چهـار گـروه تقسـیم نمـوده انـد :عبـادات ،معـامالت،
مناکحات  ،و احکام جناحی و جزایـی ( خسـرو پنـاه ،1388،ص .)28در ایـن تقسـیم بنـدی
احکام رفع خصومت یکی از بخش های فقه شافعی به حسا می آیـد .سـایر مـذاهب اهـل
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سنت هم فقه را محصور در فقه القرا نمی دانند .در هر صورت چون گستردگی فقـه امـری
روشن است به این میزان اکتفاء می شود.
سه :هدف علم فقه کشل حکم خدا درباره افعال انسان در قالب احکام خمسه توسط
منابع استنباش می باشد .حال سوال اساسـی از دکتـر سـروش ایـن اسـت کـه حکـم خداونـد
نسبت به افعال غیر جزایی ما مثل معامله کردن ،تفکر کردن ،شـرکت در انتخابـات ،تشـکیل
حکومت ،رفتارهای اقتصادی ما در بازار سـرمایه و بـازار مـالی و هـزاران رفتـار جـوانحی و
جوارحی ،فردی و اجتماعی ،جزایی و غیر جزایـی انسـان هـا چیسـت؟ و اساسـا چـه علمـی
متکفل پاسخ گویی به این سواالت است؟
اگر گفته شود این امور را خدا به عقل واگذار کرده است ،خـود ایـن جـوا  ،یعنـی
حجیت عقل در این موارد که استخراج حکم خدا از طریق منبع عقـل را در پـی دارد و ایـن
همان علم فقه است زیرا کار فقیه این است که حکم خدا را از هـر منبعـی کـه حجیـتش در
علم اصول ثابت شده است ،استنباش کند .البته دکتر سروش می تواند نام دیگری بر علم فقه
و فقیه در زمینه احکام غیر جزایی بگذارد ولی این نام گذاری این حقییـت کـه همـه افعـال
انسان محکوم به حکمی از طرف خداست ،را عوض نمی کند .مگر اینکه ایشان قائل به این
باشند که خداوند در این موراد ما را بالتکلیل قرار داده است و حکمی صادر نکرده است
و بشر را به حال خودش واگذار کرده است که این کار از ساحت لطل و ربو بیت خداونـد
حکیم به دور است .و انسان هـا هـم ،از بهـائم بالتکلیـل نیسـتند .بنـابراین فقـه و کـار فقیـه
گسترده تر از احکام جزایی است .اگر به فرض ،گفته شود :احکام غیر جزایی در فقه واقعی
مطرح شده است ولی فقه موجود به این احکام نپرداخته است .شـهادت انـدکی بررسـی ،در
حد مطالعه فهرست کتب فقهی موجود ،بر بطالن این فرض کافی است.
اگر هم گفته شود ،پاسخ این سواالت بر عهده بخش دیگر دیـن یعنـی اخـالق اسـت.
این پاسخ ناشی از عدم شناخت بخش های دین است .محموالت علم اخالق ،حسـن و قـبح
افعال جوارحی و جوانحی انسان است و این با محمـوالت علـم فقـه کـه وجـو و حرمـت
افعال انسان است فرق دارد .بر اهل فن پوشیده نیست که گزاره اخالقی (ماننـد حسـادت بـد
است) با گزاره فقهی( مانندحسادت حرام است) متفاوت است ،هم چنان که محموالت علم
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عقاید هم با این دو بخش متفاوت است و کدام اسالم شناس است کـه ندانـد (خـدا و جـود
دارد) محل بحث در اعتقادات است در حالی کـه همـین گـزاره در ارتبـاش بـا عمـل انسـان
تبدیل به گزاره اخالقی( اعتقاد به خدا خو است) و گزاره فقهی( اعتقـاد بـه خـدا واجـب
است) می شود .بنابراین درست است که اخالق هم در باره اعمال انسان بحث می کند لکن
حیثیت بحث و محموالت ،در اخالق با علم فقه فرق می کند و هیچ یـک جـای دیگـری را
نمی گیرند.
چهار :صاحب کتا فقه در محک زمانه می گوید :غزالى در کتا احیاء علوم الدین
براى تبیین بُعد دنیوى فقه ،بخش قراى فقه را مطرح مى سازد ،ولى به این نکته نیز تصـریح
دارد که احکام نماز و روزه وحالل و حرام ،از معنوىترین اعمالى است که فقیـه بـدان مـى
پردازد ( خسرو پناه 1388،ص.)29بنابراین حتی اصل تاسی دکتر سروش هـم غلـط اسـت و
منطبق با سخن غزالی نیست و اینجاست که سخن دکتر سروش از پشتوانه تقلیـد هـم ،خـالی
می شود .نقد بر آراء غزالی هم ،بسیار است و بحث دیگـری را مـی طلبـد .امـام خمینـی بـه
عنوان یکی از جدی ترین منتقدین غزالی می فرماید :اشـکال در کـالم شـیخ غزالـی ،آنکـه
علم فقه را از علوم دنیایی و فقها را از علمـای دنیـا دانسـته بـا اینکـه ایـن علـم از اعـ تز علـوم
آخرت است و این ناشی است از حبه نفس و حبه به آن چیزی که بـه خیـال خـودش اهـل
اوست یعنی علم اخالق به معنای متعارف رسمی ( امام خمینی  ،1395 ،ص.)395
مطلب سوم :نقد اخروی محض دانستن دین :انتظار سـعادت اخـروی از دیـن ،باعـث
نمی شود که دین اخروی محض باشد و دین درباره دنیا بحث نکند زیرا سعادت در آخرت
وابسته به تنظیم امورات دنیا هم می باشد .دینی که می خواهد راه سـعادت در آخـرت را بـه
انسان ها نشان دهد باید راه درست زندگی کردن را نشـان دهـد  .میـزان تـاثیر و تـاثر دنیـا و
آخرت در هم ،به حدی زیاد ،در هم تنیده و پوشیده است که پرداخـت دیـن بـه همـه ابعـاد
زندگی فردی و اجتماعی را ایجا می کند.
دکتر سروش این ارتباش را فی الجمله قبول دارد .ایشان می گوید :مطلـو و مقصـود
شارع بالذات تیمین سعادت اخروی است ،اما چون برای حصـول سـعادت اخـروی و آمـاده
شدن برای لقای بهجت زای الهی ،عابدان به آرامش دنیوی نیاز دارند تا بـه ادای تکـالیل و
انجام عبادات بپردازند ،بدین سبب شارع ،بالعرض ،نیم نگاهی به دنیا افکنده است و قـوانینی
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اقلتی برای سیاست خلق و رفع خصومات و دفع تعدیات و حفظ حرمت دین و عقـل و جـان
و نسل و مال وضع کرده است( .سروش ،1377،ص .)16اشکال این سخن دکتر سـروش در
این است که حد ارتباش اعمال دنیایی با سعادت اخروی(لقای خدا) را رفـع مزاحمـت هـای
دنیا و خصومت های انسان ها با هم  ،توسط دین بیان مـی کنـد و راه رسـیدن بـه سـعادت را
صرف عابد بودن و انجام عبادات بیان می کند .بلکه عبادتی که مـد نظـر متـون دینـی اسـت
عبارت از اطاعت بی چون و چرا از دستورهای خداوند می باشد .امـام صـادق علیـه السـالم
می فرماید « :عبادت رکوع و سجود نیست،بلکه اطاعت است .کسی که مخلـوق خـدا را بـه
بهای عصیان خدا پیروی کند ،در واقع مخلوق را عبادت کـرده اسـت» ( حرعـاملی،1404 ،
ج ،16ص.)155
بنابراین دین عالوه بر پرداختن به رفع خصومت باید به تمام ابعاد زندگی انسان جهـت
دهد و الزمه این امر ،پرداختن دین به تمام ابعاد زندگی است.
دکتر سروش می گوید :دین همان قدر که با قرن پنجم می ساخت بـا قـرن بیسـتم هـم
میسازد .دستاوردهای علمی و صنعتی اگر به سعادت اخروی کمک کنند ،بـه لحـاظ دینـی
مطلوبند و گرنه ،نه .لکن می دانیم که این امور در سعادت اخروی دخلـی ندارنـد ،چـرا کـه
مؤمنانی که در قرن پنجم بدون الکتریسیته و هواپیما و اتوبان زندگی می کردند نیز بـه دلیـل
ایمان و علمشان میجور بودند و سعادت اخرویشان در گروی پیشرفت دنیوی نبود ( سروش
 ،1376ص 191و)252
این سخن هم ،نفی ورود دین به مسائل دنیا را نمی کند زیرا رویکرد دیـن در مداخلـه
در امور دنیا به منظور رساندن انسان به سعادت است لذا پرواضح است که بیان قواعـد علـوم
مختلل وظیفه فقه و دین نیست ولی ارزش گذاری ،بیان حکم و حتی بیـان برنامـه و اصـول
کلی در امور حیاتی و مهم مانند علوم انسانی و به خصوص مدیریت کالن جامعـه ،بـه دلیـل
وابستگی وثیق آنها با سعادت انسان توسط دین و بر پایه لطل خداوند ضروری است.
بنابرآننه بیان شد ،دین اخروی محض نیست بلکه دین اعم از فقه و اخـالق و عقایـد،
با رویکرد هدایت انسان و رساندن او به سعادت به حل مسائل دنیا و تامین سـعادت اخـروی
می پردازد .این همان مدیریت فقهی به معنای عام و درست آن می باشد کـه دکتـر سـروش
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آن را ،منحصر در مدیریت بر اساس دین صرفا اخروی و رافع نزاع د دنیوی ،نموده است.
مطلب چهارم :نقد استقراء ناق

دکتر سروش

نتیجه ای که دکتر سروش از استقراء ناق

خود ،در ابتدای مقاله اقلی و اکثـری مـی

گیرید با اقلی دانستن مصادیق مطرح شده در ابتدای مقاله مـذ کـور نمـی سـازد زیـرا در آن
مصادیق بحث بر سر آن اسـت کـه فـالن مصـداق از احکـام فقـه( مـثال یـک بـار کشـیدن)
کمترین کار در جهت هدف آن کـار (نظافـت) اسـت .واضـح اسـت کـه نتیجـه ایـن بحـث
استقرایی این است که پس هر حکم شرعی نسبت به هدفش کمترین کـار ممکـن اسـت نـه
این که بگوییم پس مجموعه فقه کمترین کار الزم در اداره دنیاست.
بین این دو نتیجه فرق واضحی است زیرا در اولی احکام منفردا ،اقلـی خوانـده شـده
است و در دومی مجموعه فقه اقلی خوانده شده است در حالی که اگر بـه مجموعـه احکـام
فقه بما هو مجموعه نگاه کنـیم مـی بینـیم در تـامین کامـل هـر یـک از اهـداف خـود ماننـد
نظافت ،اقتصاد ،عبادت و ...مجموعه هایی از احکام دارد که در کنار هم اهداف را بـه نحـو
کامل محقق می کنند به عنوان مثال ،گرچه در مسلله نظافت ،یـک بـار شسـتن حـداقل کـار
ممکن است ولی یک بار شستن تنها حکم فقهـی در بـا نظافـت نیسـت بلکـه فقـه در ایـن
مسلله قوانین مفصلی دارد  .فقه اوال میان نجاست و کثیفی و پاکی و تمیزی فرق قائل اسـت
و به تبع آن میان طهارت و نظافت هم فرق قائـل اسـت و خـود طهـارت را هـم بـه طهـارت
باطنی ( مثل وضو) و طهارت ظاهری( مثل آ کشیدن وسایل نجس) تقسیم می کند بعد به
بیان احکام زیادی در مورد این اقسـام پرداختـه اسـت بـه طـوری کـه تشـریع مفصـل فقـه و
روایات در با بهداشت و نظافت با تاکید بر ارجاع به حکـم عقـل و متفکـران ایـن زمینـه،
منظومه کاملی درباره نظر فقه در با بهداشت به حسا می آید .حال الزم بود ابتـدا دکتـر
سروش کل این احکام را بررسی می کرد ،همننین بقیة مجموعه های احکام اسالم در با
احتکار و اقتصاد و جزا و ....را مطالعه می نمود تا بـه منظومـة اسـالم در هـر موضـوع دسـت
یابد ،بعد با این پشتوانه مطالعاتی ،نظرش را در باره اقلی یا اکثری بودن فقه ارائه می داد .در
حالی که ایشان در مقاله اقلی و اکثری حتی به تفاوت طهـارت و نظافـت هـم اشـاره نکـرده
است.
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نتیجه گیری
بر خالف نظر دکترسروش ،ادیان به طور اعم و اسالم به طور خاص از برنامه ریزی و
مدیریت بیگانه نیستند بلکه شریعت الهی در بطن خود مـدیریت الزم ،بـرای اداره کشـور را
دارا است و قواعد کلی برای تطبیـق بـر جزییـات در تمـام اعصـار را دربـر دارد و مـدیریت
فقهی به معنی نفی مدیریت علمی نیست بلکه به معنـی سـنجش قواعـد علـوم بـا ارزشهـای
دینی و احکام الهی( فقه اکبر) میباشد زیرا فقه به معنای احکام فـردی ،فقـه اصـغر اسـت و
فقه به معنای اعم ،فراتر از این و اعـم از باورهـا ،ارزش هـا ،مشـروعیت و مناسـک در تمـام
ابعاد فردی و اجتماعی است.
الگوی ارائه شده این مقاله برای مدیریت جامعه عبارت از سامان یافتن مجموع فعالیت
های فرد و جامعه در تمام ابعاد فـردی و اجتمـاعی براسـاس معیارهـا و ضـوابط فقـه اکبـر(
احکام  ،ارزش ها ،قواعد و مبانی دین) مـی باشـد .ایـن معنـا از مـدیریت فقهـی متـرادف بـا
مدیریت اسالمی است .این مدیریت هیچ گونه تنافی با مدیریت علمی ندارد .توضیح اینکـه
مدیریت علمی را ،می توان به دو معنای نا سازگار با مدیریت فقهی و سـازگار بـا مـدیریت
فقهی تعریل نمود .مدیریت علمی در معنای اول ،یعنی مدیریتی که به هـیچ عنـوان بـا دیـن
ربطی پیدا نمی کند زیرا به زعم معتقد به این معنـا ،در دیـن سـخنی از توسـعه  ،مـدیریت و
رهبری نیامده است و این امور به عهـده عقـل و علـم بشـری گذاشـته شـده اسـت .در واقـع
مدیریت علمی در این معنا یعنی مدیریتی که بر اسـاس علـوم مختلـل بشـری ،بـرای تـدبیر
ابعاد مختلل زندگی به کار گرفته می شود و فقه به دلیل حکـم محـور بـودن در ایـن علـوم
نمی گنجد .اما می توان معنای دومی هم برای مدیریت علمی ارائه داد که درمقابل مدیریت
فقهی نیست و می تواند با مدیریت فقهی سازگار باشد .مدیریت علمی در معنـای دوم یعنـی
مدیریت بر اساس عقل  ،علم و ارزش های انسانی که این مدیریت مـی تـوان در ترـاد بـا
منابع دینی و فقهی نباشد بلکه کامال بر اساس موازین آنها به دست آید عالوه بر این کـه در
خود دین هم برای مدیریت جامعه قوانین متعددی اسـت کـه بـا کـار علمـی و اجتهـاد قابـل
استنباش می باشد .بنابراین مدیریت علمی در این معنا ،مفهومی است که مدیریت فقهـی مـی
تواند ،مصداقی از آن باشد بدون اینکه ترادی با هم داشته باشند.
بنابراین این مقاله از رویکرد مدیریت فقهی بر مبانی فقه عام دفاع می کند.
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چکیده
ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری هر دو از پیـران طریقـتانـد کـه سـالهـای متمـادی از عمـر
خویش را در تهذیب و تربیت سالکان صرف کردهاند .ایـن پـژوهش بـه شـیوة کتابخانـهای و بـه روش
توصیفی ـ تحلیلی قصد دارد تا به ارزیابی مؤلفههای تربیت عرفانی ازجمله پیر ،ذکر ،سـماع ،اخـالص،
سخاوت و شکیبایی در شیوة تربیتی ابوسعید ابوالخیر و قشیری با تکیهبر کتا های اسرارالتوحید ،رساله
قشیریه و ترتیبالسلوک بپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که از نگاه این دو عارف ،سالک بایـد
ابتدا حدنصا های اخالقی و تربیتی را دارا باشد و سپس پیری راهدان را کـه مـزین بـه صـفات تقـوی،
سخاوت و تواضع بوده برگزیند .هر دو عارف ،ذکر را بهعنوان یکی از آدا سلوک پذیرفته و انواع و
آدابی برای آن قائل شدهاند؛ هرچند در آدا عرفانی قشیری ،این موضوع دشوارتر بـه نظـر مـیرسـد.
ابوسعید ،سماع را یکی از اصول تربیت عرفانی خود و آن را غذای روح میداند؛ اما قشیری نگاه مثبتی
به سماع ندارد .ابوسعید و قشیری ،اخالص و اجتنا از تزویر را از شرایط سـلوک مـیداننـد .همننـین
سخاوت شیخ و مرید را در تربیـت عرفـانی مهـم مـیشـمارند؛ بـهویـژه اینکـه در اغلـب حکایـتهـای
اسرارالتوحید ،صحبت از بخشش ابوسعید است و او را باید شیخ سخا نامید و قشیری نیز برای بخشـش،
انواعی ازجمله سخاوت در تن ،در ثوا و مال برمیشمارد .درنهایت ،ابوسعید و قشـیری ،شـکیبایی در
برابر امر نفس اماره ،اوامر و نواهی شیخ و نامالیمات راه سـلوک را ضـروری مـیداننـد و بـا رفتارشـان
همنون صبوری و شکرگزاری بر مرگ فرزند ،شکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلیم میدهند.
واژگان کلیدی
تربیت عرفانی ،ابوالقاسم قشیری ،ابوسعید ابوالخیر ،قرن پنجم.
 .1دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد فسا،دانشگاه آزاداسالمی،فسا،ایران.

Email: Sadrakoh@gmail.com

 .2استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد فسا،دانشگاه آزاداسالمی،فسا،ایران( .نویسنده مسلول)

Email: Srostami152@gmail.com

 .3استادیادر ،گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد فسا،دانشگاه آزاداسالمی،فسا،ایران.

Email: Sajedirad 2010@yahoo.com

تاریخ دریافت1400/1/15 :

پذیرش نهایی1400/3/24 :

 /228فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

طرح مسأله
قرن پنجم دوره سرنوشتساز تاریخ ایران در زمینههای علمی ،ادبـی و عرفـانی اسـت.
عارفان نامی در اقصی نقاش خراسان بـه تربیـت سـالکان طریقـت اهتمـام داشـتند و سـالکان
مبتدی درس جوانمردی و تقوی را از پیران جهاندیده میآموختنـد .تصـوف ،نـوعی آدا
اخالقی است؛ آدابی که انسان را در مسیر تعالی قرار میدهد ،او را به معراج برده و همسـایه
خداوند میکند .انسان سالک که با رعایت حدنصا های اخالقی و تربیتی به طریق سلوک
قدم نهاده ،باید خطرهای راه را بشناسد و از ورطههای مهلک خود را برهاند .سالک باید در
ابتدای کار ،پیری کاردان و راهشناس را برای سلوک خویش برگزیند؛ زیرا سلوک بـا همـه
لطایل و زیباییهای خود ،راهی دشـوار اسـت و گردنـههـای صـعبالعبـور دارد کـه گـاه
سالک را از ادامة راه مییوس میکند و ازآنجاکه سلوک امری تدریجی است ،سالک نمی-
تواند و نباید که آن را یک شبه به پایان برسـاند .نقـش و حرـور پیـر در تربیـت عرفـانی بـه
حدی است که بیپیر بودن سالک ،درواقع نوعی کاستی و عیب بهحسا میآمد .از طـرف
دیگر ،پیر نیز باید لحظهبهلحظه سالک را ارشاد کند و از خطای او نگذرد؛ زیـرا گذشـتن از
خطای سالک ،خیانت به او و به راهی است که در پیش رو دارد .سالک نیز باید پیر حقیقـی
را از پیر نمایان شیاد بازشناسد.
عالوه بر نقش پیر ،ذکر و سماع ازجمله مسائل مطـرح و موردبحـث در آدا تربیـت
عرفانی و تصوف هستند .عرفای بزرگ و پیران تصوف هرکدام نظرهای مختلفـی در مـورد
ذکر و سماع دارند و آن را برای مریدان خویش در مسیر سلوک در نظر گرفتهاند .ابوسـعید
ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری ،در مورد ذکر و سماع عرفانی با هم اختالفنظراتـی دارنـد کـه
این اختالف نظرها در شیوه تربیت عرفانی سالکان نیز تیثیر گذاشته است .ابوسعید عـالوه بـر
ذکر ،انجام سماع را برای سالک مهم میشمارد؛ اما قشیری تنها بر اصول ذکر تیکید دارد و
سماع را چندان مهم نمیشمارد.
همننین ،هر دو عـارف نـامی درزمینـه برخـورداری از خصـایل پسـندیدهای همنـون
سخا ،اخالص و صبر ،الگوی زمانة خود بـودهانـد و سـعی مـیکردنـد بـا رفتـار و منششـان،
مریــدان خــود را بــه رعایــت چنــین صــفاتی توصــیه و الــزام کننــد و بــر رعایــت جوانــب و
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دستورالعملهای چنین صفاتی پافشاری نمایند؛ هرچند قشیری نسبت به ابوسعید سعی داشـته
در کتا های خود ،ازجمله ترتیبالسلوک و رسـالهاش ،جزئیـات و توضـیحات بیشـتری را
در این زمینهها بیان کند و ابوسعید سعی داشته بهعنوان عارفی اجتماعی ،بـا تکیـهبـر رفتـار و
گفتار محبتآمیز و آمیخته به طنزش و با اشراف بر اندیشة دیگران ،در مسیر مقابله با تزویر،
هدایت شاهان و حمایت از مردم درمانده و تربیـت مریـدان ،از خـود واکـنشهـای مناسـبی
نشان داد و در جامعهای که خشونت و غارتگری موج میزند ،بیشترین تـیثیر اصـالحی را از
خود بهجا گذارد.
هرچند تصوف در ایران از ابتدا تا قرن پنجم ،فراز و نشیبهای فراوانی را داشته اسـت
و در اعصار مختلل مشایخ تصـوف ،آدا خاصـی در سـلوک عرفـانی ارائـه دادهانـد؛ امـا
ابوسعید و قشیری باوجوداینکه در یک مقطع زمانی و محدودة جغرافیایی و نیز تحـت تـیثیر
آموزههای استاد مشترکی بودهاند ،گاهی در تعالیم عرفانیشان اختالفنظر دارند؛ ازایـنرو،
این پژوهش بر آن اسـت تـا ضـمن تحلیـل مؤلفـههـای تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و
قشیری ،به بررسی نقش پیر ،ذکر (کیفیت بیان و انواع آن) ،سماع ،سخا ،اخالص و صـبر در
تربیت عرفانی دو عارف ذکرشده بپردازد.
چگــونگی و ضــرورت بیــان ایــن مؤلفــههــا در تربیــت عرفــانی و پــرداختن بــه وجــود
شباهتها و تفاوتهایی در آدا و نوع آنها در شیوة تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و
قشیری ،از ضرورتهای انجام این پژوهش است.
پیشینة پژوهش
با توجه به تحقیقات گستردهای که تاکنون در حوزة مطالعات عرفـانی بـهویـژه تحلیـل
ساختاری و محتوایی آثار عارفان نامی و تیثیرگذاری همنون ابوسعید ابـوالخیر و ابوالقاسـم
قشیری انجامشده است؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی درباره مقایسه دیدگاه این دو عارف در
مورد مؤلفههای تربیت عرفانی همنون پیر ،ذکر ،سماع ،سخا ،اخالص و صـبر نوشـتهنشـده
است؛ اما پژوهشهای انجامشده مشابهی با عناوین زیر قابلتوجه است:
 .1هاشمی سجزهئی ،ابوالفرل ( )1392در مقالهای با عنوان «استاد و نقش آن در سیر
و سلوک با نگاه آسیبشناسی» بـه مقولـه نقـش پیـر و لـزوم حرـور او در سـلوک عرفـانی
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میپردازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در سالهای نفوذ تصوف ،افراد شیاد ،خود را
بهعنوان پیر تصوف معرفی کرده و راه سلوک را بر سالکان بستهاند و با ایـن وسـیله راهیـابی
سالکان را به محرر پیران واقعی سد کردهاند.
 .2شــمس ،محمــدجواد و زارع بازقلعــه ،صــونیا ( )1390در مقالــه «اد و ســلوک
عرفانی» خاطرنشان میسازند که اد در عرفان حفظ حریم بنـدگی اسـت و انسـان سـالک
برای رسیدن به خداوند باید آدا خاصی را رعایت نماید.
 .3فاضلی دهکردی ،مهدی و سـلمان رضـوانخـواه ( )1389در مقالـه «بررسـی ذکـر
بهعنوان یکی از شاخصههـای انـس بـا قـرآن و تـیثیر آن در تربیـت اخالقـی» بـه جنبـههـای
مختلل انس با قرآن و خداوند میپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از ایـن اسـت
که ذکر ،دعا و عبادت در تربیت عرفانی نقش بسزایی دارد و تنها خداوند بـه صـالح انسـان
واقل است.
 .4طالبزادگان ،اسماعیل ( )1397در کتا «تذکرهالمؤمنین :ذکر در آیینـة قـرآن و
حدیث» بیان میکند که به سبب اهمیتی که اسالم برای انسان قائل شـده ،دسـتورهایی بـرای
او ارائه کرده است و قرآن مجید کـه کتـا راه سـعادت اسـت ،انسـان را بـه ذکـر و یـاد او
فرامی خواند .در این کتا  ،عالوه بـر توصـیه بـر بیـان ذکـر ،بـه حفـظ و نگهـداری آن نیـز
اشارهشده است.
 .5ولییاری اسکندری ،علیرضا و امیری ،لـیال ( )1395در مقالـهای بـا عنـوان «رقـ
عرفانی سماع از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و موالنا»؛ ضـمن بیـان معنـای لغـوی سـماع ،آن را
وجد و پایکوبی صوفیان معرفی کرده و به بیـان نقطـه نظـرات ابوسـعید ابـوالخیر و مولـوی
دراینباره میپردازند.
 .6فتورهچی ،مینو ( )1384در مقاله «سـماع در اسـرارالتوحید»؛ ضـمن معرفـی کتـا
اسرارالتوحید ،به بیان دیدگاه ابوسعید ابوالخیر در مورد سماع مـیپـردازد .او زمـان مکـان و
آدا سماع ابوسعید را نیز با حکایات گوناگون بیان کرده است.
 .7رضایی کهنمویی ،راحله ( )1396در پایـاننامـة خـود بـا عنـوان «مطالعـة تطبیقـی
سلوک عرفانی از منظر ابوالقاسم قشیری و عزیزالدین نسفی» به ایـن نتیجـه رسـیده کـه سـیر
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سلوک قشیری غالباً متیثر از آیات قرآن و روایات بوده است؛ درحـالیکـه نسـفی بـه سـبب
تیثیرپذیری از عرفان ابن عربی ،بیشتر بر جنبة کشل و شهود و تجلی تیکید دارد.
 .8اشتیاقی ،فتانه ( )1392در پایاننامة خود با عنوان «نظام عرفانی ابوسعید ابوالخیر» به
این نتیجه دستیافته است که اعتقاد راسخ ابوسعید به عرفان مثبـت و اجتمـاعی ،سـبب شـد
که برخالف دیگـران ،بـهجـای انـزوا و گوشـهگیـری ،بـا قـرار گـرفتن در مـتن جامعـه و بـا
بکارگیری شیوههای رفتاری و گفتاری خاص ،به ارشاد مردم و طبقه حاکمه بپردازد.
 .9غالمی مرحقی ،رضا ( )1394در پایاننامة خود بـا عنـوان «تحلیـل عرفـانی مسـائل
تربیتی از دیدگاه امام محمد غزالی و ابوالقاسم قشیری در کیمیای سعادت و رسـاله قشـیریه»
صرفاً به جمعآوری شواهدی در ابعاد تربیتی و عرفانی ،ازجمله عزتنفس ،تقوا ،مجاهـدت،
معرفت ،رضا و محبت و  ...از دیدگاه این دو عارف میپردازد و بـر جنبـة اسـتحکامبخشـی
نظام خانواده و دوری از انحرافات اخالقی با به کار بستن چنین فرایلی تیکید دارد.
 .10بهرامپوریان ،برزو ( )1399در پایـاننامـة خـود بـا عنـوان «نظـام سـلوکی ابوسـعید
ابوالخیر؛ مبانی و ساختار» به این نکته دستیافته است که ابوسعید ،عارفی اسـت متمایـل بـه
مشر مالمتی و اعتقاد به شادخواری و ذوق و مستی در عرفان که سبب شـده تفـاوتهـای
بارزی در طریقت خویش با سایر مشایخ عصر خویش داشته باشد.
پژوهش حاضر در ادامه پژوهشهای عنوانشده ،میکوشد تـا ضـمن تحلیـل سـبک و
شیوة تربیت عرفانی از دیدگاه ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری ،نقـش پیـر ،ذکـر ،سـماع ،بـذل،
اخالص و بردباری را در مسیر سلوک و شیوه تربیت عرفانی از دیدگاه دو عارف ذکرشـده
بررسی کند .همننین درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیـر اسـت :اهمیـت نقـش مؤلفـههـای
مذکور در شیوة تربیت عرفانی از دیدگاه ابوسعید و قشیری تا چـه حـد اسـت؟ نقـش چنـین
مؤلفههایی ازنظر این دو عارف ،چه شباهتها و تفاوتهایی در تربیت عرفانی با هم دارنـد؟
کدامیک سهلگیر و کدامیک سختگیر و متعصب عمل میکند؟
روش پژوهش
این پژوهش به شیوه کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجامشده است .پـس از
مطالعات حکایات کتـا هـای اسـرارالتوحید فـی مقامـات شـیخ ابوسـعید ،رسـاله قشـیریه و
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ترتیب السلوک ،استخراج و طبقهبندی فـیش هـا انجـام شـد و سـپس نقطـه نظـرات ابوسـعید
ابوالخیر و قشیری در مورد نقش پیر ،ذکر ،سماع ،دهش ،اخالص و صبوری و شـباهتهـا و
تفاوتهای دیدگاههای آنان درباره مؤلفه ذکرشده و درنهایت ،رسیدن به سبک تربیتـی هـر
دو عارف نامی بررسیشده است.
بحث و بررسی
 .1تربیت عرفانی

عرفان نوعی شناخت و معرفت مستقیم فراحسی و فراعقلی است و فرآیند رفع موانع و
کشل حجا های قلب با نوعی سلوک یـا جذبـه آن را میسـر مـیسـازد (ر.ک :رحیمیـان،
) 5 :1395؛ پس عارف به بـاطن ،غیـب و وحـدت اصـیل نهفتـه در وراء ظـواهر و کثـرتهـا
وقوف می یابد .این روند سیر انفسی دارد و مستلزم کمال نفس است و از راه خودشناسـی و
اشراق درون حاصل می شود .در صـورت کلـی عرفـان بـه دوشـاخه نظـری و عملـی تقسـیم
میشود (ر.ک :همان.)5 :
تربیت عرفانی ،روشی است برای هموارسـازی ارتبـاش انسـان بـا خداونـد ،و پـرورش
انسانی است که جز حق نبیند و جز صدای حق نشنود .عرفان پردهها را از چشم سالک کنار
زده و از او انسانی دیگرگونه میسازد .انسانی که مصداق کالم سعدی گردد:
رسد آدمی بهجایی که بهجـز خـدا نبینـد

بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت مکــان آدمیــت
(سعدی.)142 :1388،

 .2تحلیل سبا و مؤلفههای تربیت عرفانی در شـیوة تربیتـی ابوسـعید ابـوالخیر و
ابوالقاسم قشیری
2ـ .1ضرورت وجود پیر در تربیت عرفانی

در مسیر تکامل تصوف همیشه افرادی فرصـتطلـب و سـودجو ،خـود را بـه کسـوت
پیران مربی درآورده و راه را بر سالکان طریقت سد مـیکـردهانـد .هرچنـد سـالک قبـل از
ورود به عرصه سلوک ،باید حدنصا های اخالقـی و تربیتـی را در خـود محـک بزنـد؛ امـا
برای سلوک الی اهلل از انتخا و پیروی از پیری راهدان ناگزیر است تـا بـاوجود خطـرات و
سختیهای طاقتفرسای این مسیر به خطا نرود .در فرهنگ اصطالحات عرفانی ،پیر ،مرشـد
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و راهنما معنی شـده اسـت (سـجادی .)113 :1350،پیـر ،شخصـیتی معنـوی اسـت کـه خـود
راههای سلوک و سفر عرفانی را طی کرده و در میان اهـالی آسـمان نـامی بـه هـم رسـانیده
است .نجمالدین رازی در مرصادالعباد ،لزوم پیروی از پیر را در سلوک چنین بیان مـیکنـد:
« بدان که احتیاج مریـد سـالک بـه شـیخ از وجوهـات بسـیار اسـت  ...و اینکـه راه ظـاهر بـه
کعبهصورتی بیدلیل راهشناس نمـیتـوان بـرد( »...نجـمالـدین رازی .)228 :1373،بنـابراین،
تبعیت از پیر سبب در امان ماندن از وسوسههای گونـاگونی مـیشـود کـه سـالک را تهدیـد
میکند و او را از ادامه مسیر بازمیدارد:
حــذر از وسوســه نفــس کــه درراه خــدا

مـردم افکـن تــر از ایـن غــول بیابـانی نیســت
(سعدی)947 : 1388 ،

طی این مرحله بی همرهـی خرـر مکـن

ظلمــات اســت بتـــرس از خطـــر گمراهــی
(حافظ)254 :1373 ،

سالک باید پیری را برگزیند که راههای آسمان را بشناسد و بهتماممعنا کاردان باشد و
قدرت تمیز راه را از چاه دانسته باشد .پیری که سالهای طوالنی از عمر خود را در تهـذیب
اخالق گذرانده و خود سرسپرده پیری دیگر بوده باشد (ر.ک :انصاری.)100 :1362،
پیــر را بگزیـــن کــه بــیپیــران ســفر

هســـت بـــس پرآفـــت و خـــوف و خطـــر

پــس رهــی را کــه ندیدســتی تــو هــیچ

هیــــن مــــرو تنهـــا ز رهبــــر ســــر مپیــــچ
(مولوی)133 :1372 ،

ازنظر قشیری ،علم تصـوف از چنـد جهـت از علـوم دیگـر متمـایز اسـت .اول عطـش
خداجویی ،دوم آمادگی ازخودگذشتگی و سـوم ضـرورت اد آمـوزی از شـیخ تربیـت و
طریقت .مرید در راهی قدم مینهد که نبردی بـیامـان میـان نفـس امـاره و قلـب مشـتاق در
جریان است .نتیجه این نبرد سرنوشتساز پیری را میطلبد که خود قبالً بر نفس اماره پیـروز
شده و از مهالک راه باخبر باشد .پیری که عالوه بر تجار سـلوک خـویش از تجربـههـای
دیگر مشایخ نیز آگاهی داشته باشد.
اهمیت اد آموزی مرید نزد پیر ازنظر قشیری بهقدری مهم است که در عنـوان اولـین
فصل کتا ترتیب السلوک به این نکتـه تیکیـد مـیورزد .یکـی از مهـمتـرین دغدغـههـای
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قشیری در سلوک مریدان ،پیروی آنان از پیـران ناصـالح اسـت .او مـیدانـد کـه ایـن کـار،
سالک را از مسیر واقعی دور میکند و حقایق را از او پوشیده میدارد .قشیری علـت اصـلی
نوشتن کتا رساله قشیریه را نیز ،نفوذ فساد در تصوف عنوان میکند ،تا زنـگ خطـر ورود
صوفی نمایان و شیادان را به تصوف به صدا درآورد ،و صـوفیان اقصـی نقـاش ایـران از ایـن
خطر در امان بمانند (قشیری .)29-26 : 1397،همننین ،از دیـدگاه قشـیری ،یکـی از مهـم-
ترین عواملی که باعث سرعتبخشیدن به سلوک میشـود ،تلمهـذ نـزد شـیخ دانشـمند اسـت
(ر.ک :همان.)26 :
ازنظر شیخ ابوسعید نیز ،تربیت عرفانی بدون حرور پیر غیـرممکن اسـت« .شـیخ مـا را
گفتند :اگر کسی خواهد بیپیری این راه رود ،تواند؟ شیخ گفت :نتواند ،برای آنکـه کسـی
باید که بدان راه رسیده باشد ،تا او را بدان راه داللت کند و عیـب و هنـر راه بـازو بگویـد و
در هر منزل گوید .که این فالن منزل است ،اینجا زیادت مقام باید کرد و اگر مهلکـه جـایی
باشد ،بگوید که حذر باید کرد که او را به رفق دل میدهد تا او به قوت دل آن راه مـیرود
تا به مقصود رسد ،چون به مقصود رسید بیاساید» (محمدبنمنور.)296 :1366 ،
ابوسعید ابو الخیر بر این باور است که مرید بدون پیر چون دیـوی در بیابـان سـرگردان
است .او اطاعت سالک از پیر را همسنگ اطاعت از خداونـد مـیدانـد و در ایـن سـخن بـه
کالم الهی استناد میکند (ر.ک :همان .)297 ،ابوسعید ضمن تشبیه پیر به نـور ،پیـر را چـون
نوری میداند که در قیامت بنده را شفاعت میکند (ر.ک :همان.)290 :
از مهمترین ویژگیهای پیر ازنظر قشیری در تصوف ،این است کـه پیـر بایـد بـا رفتـار
خود الگوی عملی سالکان طریقت قرار گیرد .سالک در مسیر سلوک ،عوام است و باید در
رفتار و کردار به پیر تیسی جوید .از نگاه قشیری پیر باید کارآزموده بوده و قبالً خـود مسـیر
سلوک را با موفقیت طی کرده باشد .او باید نسبت به خطرهـای راه آگـاهی کامـل داشـته و
هر خطر را در وقت مناسب به سالک گوشزد نماید .پیر باید از دانش کـافی بهـرهمنـد باشـد
(ر.ک :قشیری .)27-26 :1397 ،قشیری در جای دیگر به اد پیر اشـاره مـیکنـد و تیکیـد
میورزد که پیر باید مؤد به آدا باشد .در این قسمت بابیان حکـایتی از بایزیـد بسـطامی
اد پیر را گوشزد مـیکنـد« :از اسـتادم ابـوعلی شـنیدم رحمـهاهلل علیـه کـه گفـت :بایزیـد
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بسطامی را صفت کردند که فالن جای مردی پدیدار آمده است که بـه والیـت مـیگویـد.
بایزید قصد او کرد تا او را ببیند ...مرد بیرون آمد و اندر مسجد آ دهان بینـداخت .بایزیـد
بازگشت و بـروی سـالم نکـرد .و گفـت :ایـن مـردی اسـت کـه ادبـی از آدا شـرع نگـاه
نمیدارد ،چگونه امین بود بر اسـرار حـق سـبحانه» (قشـیری .)428-427 :1391 ،ایـن مسـلله
بیانگر آن است که پیر طریقت باید جامع آدا شریعت باشد .او نباید هیچ اصـلوفرعـی را
مهمل گذراند؛ زیرا سالک تنها به رفتار او مینگرد و به او تیسی میجوید.
ابوسعید خود پیری کاردان و بلندآوازه است .او برای کسی که رهبـری مریـدان را بـه
عهده میگیرد ،صفاتی برمیشمارد و خود نیز به این اصول پایبنـد اسـت :از منظـر ابوسـعید،
تکبر از رذایل بزرگ است .پیر باید نسبت به مـردم حتـی پیـروان اقلیـتهـای دینـی فـروتن
باشد .با تواضع پیر نسبت به مرید است که سالک اصول تربیت عرفانی را بهتر فرامـیگیـرد؛
برای مثال ،ابوسعید با آن مقام در زهد و تصوف به دعوت مهمانی یکی از مریـدان خـود در
راه ،لبیک گفته و با وی درنهایت فروتنی رفتار میکند (ر.ک :محمدبنمنـور.)238 :1366،
در جای دیگر تواضع شیخ ابوسعید در برابر لقمـان سرخسـی کـه از عقـالی مجـانین اسـت،
جالبتوجه است (ر.ک :همان.)224 :
ابوسعید معتقد است که وقت ،شمشیری است کـه قبـل و بعـد خـود را قطـع مـیکنـد.
وقت انسان ،این نَفَس است بین دو نَفَس گذشته و آینده ،پس هم پیر و هم سالک بایـد کـه
وقت خود را غنیمت بشمارند و از آن در راه تزکیه و تعلیم بهترین استفاده را بکننـد (ر.ک:
همان.)307 :
پیر باید پس از پذیرفتن سالک و بیان شرایط سلوک ،به او تلقین ذکـر کنـد؛ بنـابراین
ذکر ازجمله مسلله مهم در تربیت عرفانی سالک است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
2ـ .2ضرورت انجام ذکر در تربیت عرفانی

اغلب مشایخ صوفیه ،برای ذکر بهعنوان یکی از آدا سلوک ارزش فوقالعـاده قائـل
هسـتند؛ بــهگونـهای کــه نجـمالــدین رازی در مرصـادالعباد دربــاره ذکـر و آدا آن ســخن
میگوید که سالک باید قبل از ذکر ،غسل یا وضو داشته باشد ،جامـه پـاک بپوشـد و خانـه
نظیل کرده ،بوی خوش بسوزاند .در هنگام ذکر باید به قبله نشست .غالب ذکر نجـمالـدین
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رازی «ال اله اال اهلل» است (ر.ک :نجمالدین رازی.)1372 :1373،

کتا اسرارالتوحید با این ذکر شروع میشود« :الحمداهللِ الذَی نـورِ قُلـو َ مَولیائِـهِ بـه
لَطایِلِ اَنوارهِ وَ جَعَلَ سَرَایِرَ اَحبائِه» (محمـدبنمنـور .)2 :1366،ابوسـعید نیـز یکـی از اصـول
سلوک را ذکر میداند و مریدان خویش را به مداومت بر آن سفارش مـیکنـد .او بـر ذکـر
شریل «یااهلل» مداومت داشته و مریدان را به انجام آن سفارش مـیکنـد .ذکـر «یـااهلل» و «اهلل
اهلل» ،ذکر غالب مشایخ تصوف است و این نام شریل ،همان است که به عقیده ابن عربی بـه
همراه اسم رحمان ،اسم اعظم الهی است (ر.ک :رحیمیان .)238 :1395،ابوسـعید در سـفر و
حرر بر این ذکر مداومت داشت؛ بهنحویکه در حق او مبالغههایی نیز کردهاند .نظیـر «اگـر
ابوسعید میخفت از اقصای حلق او آواز اهلل اهلل اهلل میآمد» (محمدبنمنـور.)27-53 :1366،
راه ارتباش با خداوند به عقیده ابوسعید ابوالخیر بـه عـدد همـه آدمیـان و بسـی بیشـتر از ایـن
است .از هر دلی راهی بهسوی خداوند متعال است« :او خود مدتها در صومعه بـه سـکوت
مشغول بود و جز بهضرورت با کسی سخن نمیگفت .با یک نان روزه میگشـاد .در سـرای
بسته و به ذکر میپرداخت .در هنگام ذکر نیز پنبهای در گوش خود میکرد ،تا آوازی حـال
او را آشفته نسازد .ابوسعید بعری از شبها خود را بر درختی میافکنـد و بـه ذکـر مشـغول
میشد .او در ابتدای کار ریاضت ،بسیاری از شبها را تا صبح به ختم قرآن و ذکـر مشـغول
بود» (همان)27-31 :
محمد بن منور در کتا اسرارالتوحید نقل میکند که ذکر ابوسـعید فقـط منحصـر بـه
«یااهلل یااهلل» نبود؛ بلکه او گاه چند بیت شعر را بهعنـوان ذکـر تکـرار مـیکـرد و بـه مریـدان
خویش نیز توصـیه مـینمـود (ر.ک :همـان .)29 :همننـین ،او عـادت اهـل خانقـاه را بـرای
مریدان ،پاکی جامه و طهارت مداوم میداند و بعدازآن به ذکر بین نماز شام و خفتن اشـاره
میکند و در بیان ذکر به این آیه شریفه تمسک میجوید« :و مِنَ اَلیلَ فَسِـبحه اَدبـارَ النٌجـوم»
(طور.)49 /
ابوسعید حالت سماع را هم نوعی نماز و ذکر مـیدانـد (ر.ک :همـان .)226 :از اذکـار
دیگر شیخ ابوسعید و آموختن آن به مریدانش ،دعا بـه حـال مـردم بـوده اسـت .چناننـه در
حکایات دیدار او با قشـیری بـه ایـن نکتـه اشـارهشـده اسـت (ر.ک :همـان .)226 :ابوسـعید
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سفارش کرده بود که هرکس هر شب جمعه هزار بار صلوات بفرسـتد ،حرـرت محمـد

را به خـوا زیـارت خواهـد کـرد کـه او خـود حکایـت صـلوات فرسـتادن و دیـدارش بـا
پیامبر(ص) را بیان کرده است (ر.ک :همان.)268 :
قشیری نیز ازجمله عارفانی است که به ذکر اهمیت فراوان داده و آدا خاصـی بـرای
آن در نظر گرفته است .او در رساله قشیریه و ترتیب السلوک فصل خاصـی را بـه ایـن مهـم
اختصاص داده و خود نیز بر انجام آن اهتمام تمام دارد .قشیری در ابتدای ترتیـب السـلوک،
ضمن تقسیم ذکر به ذکر زبـانی ،یقظـه ،قلـب ،سِـرت و جـوارح ،چگـونگی آمـوزش و شـیوه
استفاده از آنان را برای سالکان نیز بیان میکند.
ازنظر قشیری ،ذکر زبانی ،سادهترین نوع ذکر اسـت و اکثـر مشـایخ تصـوف آن را بـه
مریدان خود آموزش میدهند؛ اما کیفیت و نوع اذکـار متفـاوت اسـت« :مقـامی از مقامـات
سلوک است و آن تالش سالک است ،برای بهرهمنـدی از نیروهـای درونـی خـویش بـرای
رسیدن به مرتبه قر الهی» (قشیری .)35 :1397،قشیری مداومت ذکر زبانی برای سـالک را
مهم میشمارد؛ زیرا معتقد است که «اگر ذکر زبانی ادامه یابـد بـه مرحلـه یقظـه مـیرسـد و
یقظه ازنظر گاه حکیم سهروردی مرحله اول طریقت است؛ یعنی بیـداری از خـوا غفلـت
بعد از تکرار ذکر( »...همان .)35 :ادامه ذکر زبانی به ذکر قلب میانجامد .سالک بـر تکـرار
ذکر زبانی اصرار میورزد و در ذکر فانی میشود ،پس ذکر قلبی آغاز مـیگـردد« .هرچنـد
کسی جز سـالک ذکـر قلبـیاش را نمـیشـنود؛ امـا او گمـان مـیبـرد کـه دیگـران ذکـر را
میشنوند» (همان .)42 :در بحبوحه ذکر زبانی ،اگر سالک دل از غفلـت بشـوید و بـر نفـس
پیروز گردد ،بهنحویکه واردات بر قلب آید ،او به ذکر سِرت نائل شـده و بـه مرتبـهای بـاالتر
صعود کرده است« .درواقع ذکر سِرت همان ذکر قلب است؛ امـا قـدری فراتـر از آن» (همـان:
 .)39وقتی قلب از همه کدورتها پاک شود ،ذکر سِرت پدید میآید.
قشیری در ادامه آموزش ذکر به سالکان ،چنین مطرح مـیکنـد کـه «در ابتـدای ذکـر
جوارح ،سالک در اندام خود حرکتی مشاهده میکند .پس از مدتی این حرکات به صـوت
تبدیل میشود و از همه اعرا جز زبان کلماتی شنیده میشود .حرکت اعرا و شـنیدن صـدا
از آنها برای سالک چیز شگفتی نیست؛ زیرا او تجربـههـایی از انـواع دیگـر ذکـر داشـته و
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بهنوعی در ذکر غرقشده است (همان.)45 :
ابوالقاسم قشیری در تربیت عرفانی سـالکان ،آدا خـاص خـود را دارد کـه در میـان
همه آدا  ،ذکر از جایگاه ویژهای برخوردار است .در کتا ترتیب السلوک چنان بر بیـان
ذکر تیکید میورزد که گـویی ایـن کتـا مخـت

ذکـر اسـت« :سـزد کـه مریـد بـر ذکـر

مداومت کناد تا از همه اشیا غایب شود و این غیبت متوقل بر توفیق الهی اسـت در تقویـت
اراده او» (همان.)21 :

مهمترین آدا  ،شرایط و مراحل ذکر ازنظر قشیری در با سـیوسـوم کتـا رسـاله
قشیریه مطرحشده است و حسن مطلع این بخش را آیه شریفه «یا اَیها الَذینَ آمَنـو ذُکـرو اهلل
ذِکراً کثیراً» (احزا  )41/قرار داده است .او در آدا و شرایط ذکر بر این عقیده است کـه
مرید باید هنگام ذکر ،از خویش غایب شود و در ادامه از خـود ذکـر نیـز غیبـت کنـد .ایـن
غیبت و حرـورها ،ارتقـا مقـام سـالک را در پـی دارد و او را بـه درگـاه ربـوبی نزدیـکتـر
میکند .ذکر مورد تیکید قشیری در کتا های ترتیب السلوک و رساله قشـیریه« ،اهلل اهلل اهلل»
است (قشیری .)34 :1397،او می گوید سالک در هر شرایطی و در هر مکانی میتواند ذکـر

بگوید و با خداوند بزرگ ارتباش برقـرار کنـد .همننـین ،قشـیری در کتـا رسـاله قشـیریه
بخش ذکر را به سخن حررت محمد(ص) آذین میبندد (ر.ک :همان .)346 :1391،قشـیری
کمال سالک را در ذکر میداند و تکرار ذکـر را زمینـه ورود بـه بارگـاه الهـی مـیدانـد .در
ادامه ،ذکر را منشور الهی می شمارد و از خصای

محاسن آن بسیار سخن میگوید (ر.ک:

همان.)347 :
از نگاه قشیری ذکر موقوف بهوقت نیست و هر زمان که سالک اراده کنـد ،مـیتوانـد
آن را بهجا بیاورد .قشیری ذکر را مهمتـر از فکـر مـیدانـد و بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه
خداوند بزرگ ذکر خود را مقابل ذکر ما قرار داده است .آنجا که مـیفرمایـد« :فَـاذْکُرُونِی
مَذْکُرْکُمب» (بقره .)159 /چنانکه مشاهده میکنیم قشیری معتقد است که ذکـر بـه دل سـالک
حالوت میبخشد و شیرینی آن در کنار قرآن و نماز روح را طراوت داده و وحشت غفلـت
را از انسان دور میسازد (قشیری .)352-348 :1391،همننین ذکر عشقی میآفرینـد کـه از
دو سو برای انسان بُرد است .او عاشق خدا میشود و خدا نیز شیفته او میگردد؛ «مَن عَشَقَنی
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عَشَقته» (همان.)353 :
در شیوه تربیت عرفانی قشیری ،وی کوتـاهی در ذکـر بـهوسـیله سـالک را مسـتوجب
عقوبت میداند .او مریدان را به بیان ذکر «اهلل اهلل» درهرحال سفارش میکنـد و کـمتـوجهی
به ذکر را ناپسند می داند .او معتقد است اگر سالک دراثنای ذکر ،به امور دیگر توجه کنـد،
به مرحله و مرتبهای پایین تنزل مییابد .سالک باید آنچنان در ذکر غـرق شـود و پایبنـد بـه
آن گردد که خبر مرگ پدر و مادر نیز خللی در کار او ایجاد نکنـد (ر.ک :همـان .)38 :در
جای دیگر ،خود غفلت از ذکر را عقوبت عارف میدانـد و از زبـان نـوری مـیگویـد« :هـر
چیزی را عقوبتی است و عقوبت عـارف آن اسـت کـه از ذکـر بازمانـد» (همـان .)353 :وی
سالک را برای رسیدن به خدا به تداوم ذکر گفتن تشویق میکند.
چنانکه قبالً اشاره شد ،ابوسعید ابوالخیر حالت سماع را نـوعی نمـاز و ذکـر مـیدانـد؛
بنابراین ،سماع و همننین نحوة انجام آن در زمان و مکان خاص ،ازجمله مؤلفههـای تربیتـی
در شیوة تربیتی عرفا و آموزش آن به سالکان بوده است که بدان پرداخته میشود.
2ـ .3ضرورت شناخت و نحوه انجام سماع در تربیت عرفانی

سماع ،نوعی طر عاشقانه و پای کوبی عاشـق زمینـی همـراه بـا عشـق ،ارادت و نیـاز
عارفانه برای معشوق آسمانی است .از منظر دیگر ،مجامع موسیقی و وجد صوفیه ،سماع نـام
دارد (ر.ک :چیتیک .)148 :1382،صوفیه در حال جذبه دل خود را به دلدار متوجـه سـاخته
و با حرکات مناسب همراه با آهنگهای مـوزون و مخصـوص ،ذکـری را تکـرار مـیکننـد
(ر.ک :حیدر خانی .)69 :1374 ،صوفی در این حالت فوق مستی شبیه چیرهدستی است کـه
سر از پا نمی شناسد و تمام قوای او متوجـه معشـوق اسـت و همـه و حتـی خـود را فرامـوش
کرده است (ر.ک :مشیری .)16 :1356،مولوی در مثنوی معنوی ،سماع را غذای عاشـقان و
محرک خیال میداند« :او معتقد است سماع موجب بروز و ظهور مکنونات سالک میشود.
او رقــ

در حــین ســماع را رهیــدگی از جســم و خرســندی از هــوای عشــق مــیدانــد و

دستافشانی و پایکوبی هنگام سماع را چون حرکات برگها در هوای بهاران میشـمارد»
(زرینکو .)34 :1372 ،
گروهی از اهل تصوف بر این باورند که هرکدام از حرکات سماع رمـز خاصـی دارد:
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الل) چرخ زدن :اشاره به شهود حق در جمیع جهات ) .جهیدن :اشاره بـه شـوق بـه عـالم
علوی .ج) پای کوبی :اشاره به پایمال کردن نفس اماره .د) دستافشانی :اشاره به دستیابی به
وصال محبو (ر.ک :همان .)33 :با توجه به رموز مذکور ،میتـوان گفـت کـه سـالک در
سماع بهنوعی بر هوای نفس غالب میشود و ما سویاهلل را در نظر نمیآورد و حرکـاتش از
روی لهو و لعب نیست .خواجه عبداهلل انصاری سماع را اشارت میداند؛ اما اذعـان مـیدارد
که هرگز سماع نکرده است؛ مگـر در نکتـه و اشـارتی (ر.ک :انصـاری.)580-581 :1362،
حاکمی در کتا سماع در تصوف معتقد است« :صوفیه با سماع چنان سینه را از دوست پـر
میکنند که یاد خودشان فراموششان میشـود .هـر قلبـی آواز دلنـواز را دوسـت دارد و ایـن
آواز خوشدلهای بیمار را مداوا میکند .همانگونه که کودکـان را بـا آواز خـوشخـوا
میکنند» (ر.ک :حاکمی.)2-4 :1367،
سماع زمانی مؤثر واقع میشود که با آدا خاص برگزار شـود .هجـویری مـیگویـد:
«بدان شرش اد سماع آن است که آن را عادت نسازی و باید چون سماع کنی ،پیری آنجا
حاضر باشـد و مبتـدیان بایـد کـه سـماع نکننـد» (هجـویری .)609-610 :1384،کاشـانی در
مصباح الهدایه ،آدا سماع را چنین برمیشمارد« :ازجمله آدا سـماع اخـالص اسـت ،در
مجلس سماع باید کسانی حرور یابند که سماع را منکر نباشند ،در مجلس سماع نباید لقمه
حرام استفاده شود ،هرکس به مجلس سماع وارد شـد بایـد اول بـه اد و سـکوت بنشـیند،
انسان در مجلس سماع باید تا میتواند بهخصوص در حرور مشـایخ ،قـوت امسـاک داشـته
باشد .و حرکتی از خود نشان ندهد» (کاشانی.)194-196 :1367 ،
هرچند ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری هـر دو از آبشـخور عرفـان ابوعبـدالرحمن سـلمی
سیرا شدهاند؛ اما باوجوداین ،خطمشی عرفانی و تعلیمات این دو با هم تفاوتهـایی دارد.
در تعلیمات ابوسعید ،گاه تسـاهل دیـده مـیشـود و در طریـق سـلوک ،آسـانگیرتر بـه نظـر
میآید و سماع را از ارکان سلوک میداند؛ چنانکه آن را با نماز یکی مـیدانـد .ابوسـعید،
شیخ سماع است و درهرحالتی آن را از یـاد نمـیبـرد (ر.ک :محمـدبنمنـور .)62 :1366،او
برای سماع ارزش فوقالعاده قائل است .هرچند سماع سالهـا پـیش از ابوسـعید ابـوالخیر در
تصوف آغازشده بود؛ اما او در قرن پنجم از طالیـهداران سـماع بـه شـمار مـیرفـت (ر.ک:
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شفیعیکدکنی.)103 :1385،
خانواده ابوسعید دوستدار سماع بودند .محمد بن منور در بیان تاریخ والدت شیخ بیـان
میکند که « پدر شیخ هـر شـب بـا جمعـی از اهـالی میهنـه نشسـت داشـتند و بعـد از ذکـر و
خوردن خوراکیهای الزم به سماع میپرداختند» (محمدبنمنور )62 :1366،و ایـن نشـان از
ســابقه ســماع در خانــدان ابوســعید ابــوالخیر دارد .بــه همــین دلیــل در کمتــر حکــایتی از
اسرارالتوحید سخن از سماع شیخ و مریدان به میـان نیامـده اسـت .ابوسـعید رد سـماع را رد
طریقت میداند (ر.ک :همان )299 :و شاید بهجرئت بتوان گفت که او بـیش از هـر عـارف
دیگری به سماع پرداخته و به آن عالقه نشان داده است (ر.ک :همان .)299 :شدت عالقـه و
عمل شیخ ابوسعید به سماع به حدی بود که گاه بعری از بزرگان بر او اعتراض میکردنـد.
چنانکه ابوعبداهلل باکو بر شیخ ایراد میگیرد و شیخ در پاسخش میگوید« :و حدیث رقـ
جوانان در سماع ،جوان را نفس از هوای خالی نَبُود و ...اگر دستی بر هم زنند ،هوای دسـت
بریزد و اگر پایی بردارند ،هوای پایش کم شود .چـون بـدین طریـق هـوا از اعرـای ایشـان
نقصان گیرد( »...همان.)207-208 :
پاسخ شیخ ابوسعید را میتوان چنین تحلیل کرد که منظور شیخ تخلیـه انـرژی جوانـان
بوده است .چنانکه امروز جوانان برای تخلیه انرژی به ورزش ،کوهنوردی و ...مـیپردازنـد.
ابوسعید نیز با این دلیل خواسته که بگوید انرژی ذخیرهشده در وجود جوانان چهبهتر کـه در
سماع تخلیه گردد ،تا به گناهی آلوده نگردند و مرتکب خطایی نشوند.
ابوسعید ابوالخیر برای سماع وقت خاصی نداشت و هر زمان که حالی دسـت مـیداد ـ
که البته بیشتر مواقع چنین بودـ به سماع میپرداخت و قواالن را به خواندن امر میکـرد و بـه
همین سبب به او شیخ سماع میگفتند .ازجمله زمانهایی که شـیخ بـه سـماع مـیپرداخـت،
عبارتاند از :الل) در هنگـام اذان (ر.ک :همـان)226 :؛ ) در هنگـام چلـهنشـینی (ر.ک:
همان)126 :؛ ج) بعد از نماز (ر.ک :همان)139 :؛ د) در سفر (ر.ک :همـان .)238 :ابوسـعید
نهتنها در زمانهای مختلل ،بلکه در مکـانهـای گونـاگون نیـز سـماع را برگـزار مـیکـرد؛
ازجمله در بازار (ر.ک :همان )95 :یا در خانقاه (ر.ک :همان.)135 :
بـرخالف ابوسـعید ،قشـیری در تربیـت سـالکان ،سـختگیـر و متعصـب اســت .آوازة
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تعصب او در جایجـای رسـالهاش پیداسـت؛ بـه حـدی کـه در بعرـی نـزاعهـای محلـی و
اختالفات فرقهای نیز شرکت میجسته است و گاه به مردم شهرهای مختلل نامه مـینوشـت
و آنان را به مخالفت وامی داشت و این کار از پیری که شـرش اول ارادت را خـروج از دنیـا
می داند ،بعید است .از سویی ،قشیری در ابتدای جوانی از استادش ابوعلی دقاق اجازه سماع
خواست و استاد به او اجازه نداد .قشیری در رساله قشـیریه ،غیـر سـخنان پراکنـده در مـورد
سماع ،بابی را به این موضوع نیز اختصاص داده است .نظرهای او در مورد سماع متفـاوت و
گاه متناقض است .درواقع ،محمـدبنمنـور در بعرـی از حکایـات اسـرارالتوحید ،بـه انکـار
ابوالقاسم قشیری نسبت به سماع اشاره میکند و در ادامـه ،بـا وقـوع اتفـاقی و یـا درخشـش
اندیشهای در ذهنش ،نظرش در مورد سماع ابوسعید دگرگون میشود و آن را تییید میکند
(ر.ک :همان .)76-77 :از سویی هم ،قشیری از زبان عرفای بزرگ ،سخن خود را میگوید
و گاه برای بیان شرایط سماع از دید خود و یا منع آن ،خود را پشت سخنان بزرگان تصوف
پنهان میسازد؛ برای مثال ،از زبان ابنجریح ،سماع را مباح میدانـد (ر.ک :قشـیری:1391 ،
.)593
قشیری بهطور صریح و روشن سماع را انکار و نفی نمیکند؛ امـا بـهصـورت تلـویحی
بیان میکند که مرتبه عارف و سالک باالتر از آن است که به لهو ،سهو و یا لغو سماع کنـد.
از این سخن می توان چنین برداشت کرد که او سماع مشروش را برای آموختن سالک او پیر
روا میدارد؛ زیرا وی از بطالت اوقات سالک در لهو و پایکوبی حـذر دارد .قشـیری بـرای
سماع حدود خاصی معین کرده است .او هرچند آواز خوش را میسـتاید و اذعـان مـیدارد
که اطفال با آواز خوش آرام می گیرند؛ اما در آواز و شادی نیز حدود خـاص خـود را دارد
(ر.ک :همان.)594-597 :
قشیری گـاه از سـماع ،نشـاش عارفانـه و پـایکـوبی را اراده کـرده و از زبـان بزرگـان
تصوف سماع را معنی کرده و شرایط آن را عنوان کرده است« :جعفر گویـد ابـن زیـدی از
شاگردان جنید بود و پیری بزرگوار بود فاضل ،چون بهوقت سماع حاضر بودی اگـر وی را
خوش آمدی .ازار فروکـردی و بنشسـتی و گفتـی صـوفی بـا دل خـویش بـود و اگـر وی را
خوش نیامدی ،گفتی سماع خداوندان دل را بود و برفتی» (همان .)604 :یا از کـالم رویـم،
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برداشت میشود که مقصود قشیری از سماع ،بیان رق

و پایکوبی است و همننین آدا

خرق جامه نیز از زبان او بیانشده است (ر.ک :همان.)604 :
قشیری استاد مسلم تصوف اسـت .او مـی دانـد کـه واژه را چگونـه بـه اسـتخدام خـود
درآورد که از آن بوی تردد و نفاق برنخیزد .درجایی از قول استادش ،ابـوعلی دقـاق سـماع
را بر عام حرام میداند و بر زاهدان حالل .و در همینجا سماع را بـرای اصـحا تصـوف و
یاران ابوعلی دقاق مستحب میشمرد و در همین حال در یک چـرخش از اسـتحبا سـماع
گذشته و به ضاللت آن اشاره میکند (ر.ک :همان .)600 :قشیری چنانکه مرسوم اوست با
واژههای بزرگان تصوف موضوع سماع مشروش را نیز بیان میکند.
در کــالم بزرگــان تصــوف بــرای ســماع و آمــوختن آن بــه ســالک ،شــرایطی در نظــر
گرفته شده است .هرچند نظر قشیری باز از گفتار دیگر عرفا نمود مییابد« :شبلی را پرسیدند
از سماع ،گفت :ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عبرت بود هر که اشارت داند ،سماع عبـرت،
او را حالل بود و اگر به خالف این بود خویشـتن را انـدر بـال و فتنـه افکنـده باشـد (همـان:
 .)602قشیری خود در مورد مشروش بودن سماع نیز مسـتقیم سـخن مـیگویـد« :و گفتـهانـد
سماع حالل نیست ،مگر کسی را که نفس وی مرده بود و دلش زنده بـود نفـس خـویش را
به شمشیر مجاهده کشته باشد و دلش به نور موافقت زنده بود» (همان.)602 :
استاد ابوعلی دقاق نیز برای سماع شرش معین کرده و با این کار بر ابهام اندیشه قشیری
در سماع افزوده است« :از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مگر که از شرع بـود
و فتنه بود مگر که از عبرت بود» (همان .)602 :همین موضوع سبب شده است تا قشـیری در
رسالة خویش رمی متقن و مطملنی در مورد سـماع نداشـته باشـد .او هرگـاه بتوانـد و بـا هـر

وسیلهای که در دست داشـته باشـد ،بـر سـماع مـیتـازد .در ابتـدای فصـل سـماع در رسـاله
قشیریه ،قشیری کنترل هوای نفس را در سماع جزء اصول اولیه آن میداند .او هرچند سماع
را مباح میداند؛ اما در رساله ،سندی دال بر سماعش یافت نمیشود .به نظـر مـیرسـد دلیـل
اکراه او بر سماع ،نگرانی از ورود شیطان به ضمیر سالک در حین سماع باشد و اینکه سماع
به لهو و لغو گراید و حال سالک را تباه گرداند .گـر چـه او عـارف سـالک را برتـر از ایـن
می داند که سماع او را به باطل سوق دهد .قشیری از طرف استاد خویش ابوعلی دقاق نیـز از
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سماع نهی شده بود « :جنید گفت چـون مریـد را بینـی کـه سـماع دوسـت دارد بـدان کـه از
بطالت بقیتی با وی ماندست» (همان.)608 :
قشیری گاه سماع را وسوسه شیطان میداند و مرید را زمانی موفق میپندارد که از این
وسوسه دوری گزیند و به ذکر بپردازد (ر.ک :همان )735 :و در پایان فصل سـماع ،بـا بیـان
حکایت فریب خوردن صوفیان از شیطان بهواسطة انجام سماع (ر.ک :همـان ،)620 :اعتقـاد
و باور خویش را در مورد سماع بهصورت روشن بیان میکند؛ همننین ،او با بیـان حکایـت
قوم بنیاسرائیل و جامه دریدن برخی از آنها ،سماع و جامه دریـدن را مطلـو مـیشـمارد
(ر.ک :همان .)609 :گاه منازعه قشیری با سماع و سماعکنندگان به حدی شدید مـیگـردد
که در حکایت رویم زبان به توهین میگشاید (ر.ک :همان.)614 :
بدون تردید میتوان گفت که ابوالقاسم قشیری نسبت به سماع نظر مسـاعدی نـدارد و
در رساله خویش گاه سماع را فقط به معنی شنیدن استعمال میکند و آن وجد و نشاطی کـه
از استماع کلمات قرآن و یا شنیدن آواز پرندگان به انسان دسـت مـیدهـد ،را سـماع تلقـی
میکند؛ اما زمانی که از سماع بهعنوان یک نوع رقـ

و پـایکـوبی صـوفیانه نـام مـیبـرد،

بیشتر مواقع خود کنار میایستد و سخنان و حکایات عارفـان بـزرگ و پیـران مربـی را جلـو
میاندازد .بااینحال ،موضع دوگانه قشیری در مورد سماع در جایجای رساله مشهود است.
همننین ،در سخنان قشیری در مورد سماع ،مطلبی کـه حکایـت از ارتقـا سـالک بـهواسـطه
سماع باشد ،دیده نمیشود و دیگر اینکه هیچ سـندی و حکـایتی در رسـاله دلیـل بـر سـماع
کردن قشیری یافت نشده است .بااینحال ،او شاید فقط خواسته بابی تحت عنـوان سـماع در
رسالهاش داشته باشد تا بهوسیله آن نظرات بزرگان تصوف را درباره آن بیان کند.
قشیری در کتا ترتیب السلوک نیز ،اندک از کلمه سماع استفاده کرده اسـت و ایـن
کلمه را گاه به معنی شنیدن بهکاربرده و زمانی به معنـی مجلـس پـایکـوبی اسـتعمال کـرده
است .قشیری تنها یکبار در این کتا از کلمة سماع بهعنـوان مجلـس پـایکـوبی اسـتفاده
کرده است (ر.ک :همان )63 :1397،و موضع او در این کتا دربارة سماع چندان مشخ
و روشن نیست.
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2ـ .4ضرورت اخالص و پرهیز از ریا در تربیت عرفانی

اخالص ،یک فریلت خاص است که باعث میشود انسان عملش فقـط بـرای رضـای
خداوند تعالی باشد و هیچ غرض دنیوی و حتی اخروی (ترس از جهنم یا طمـع بـه بهشـت)
در کارش نباشد و از اینکه ذرهای از عبادت و یا کار نیکش را مردم متوجه شـوند ،ناراحـت
میشود .در قرآن مجید آمده« :و لِلَتهِ الدِتینُ الْخَالِ

(ص)

ُ» (زمر .)3/همننین ،حررت محمـد

میفرمایند « :اعمال خود را برای خداوند با اخالص انجام دهید؛ زیرا خدا فقط کارهـایی را
میپذیرد که از روی اخالص برای او انجامگرفته باشد» (پاینده.)21 :1387،
ریا ،نقطة مقابل اخالص است و آن از رذایل اخالقی است .ازنظـر غزالـی ،ریـا کـردن
در طاعت خداوند تعالی از کبایر است و حتی به شرک نزدیک است .او معتقـد اسـت هـیچ
بیماری غالبتر از ریا نیست .ریا ،دل پارسان را آلوده و بیمار میکنـد و آنـان تمایـل دارنـد
که هر عملی که میکنند مردم با خبر گردند و به تقوا و عبادت آنان پی ببرند (ر.ک .همان:
 .)207در تربیت عرفانی نیز ریا ،آفت راه و کار سالک است؛ آن غول بیابـانی اسـت کـه در
دنیای درون ،سالک را از راه به درمیکند و درون سالک را از پاکیزگی عبادت تهی مـی-
کند و اعمال نیکش را ضایع میگرداند.
ابوسعید ،بهعنوان پیر طریقت سعی بر این داشته است که اعمـال و عبـادات خـویش را
مخلصانه و فقـط بـرای رضـای خداونـد متعـال انجـام دهـد .او در ایـن راه از نصـیحتهـای
استادانش نیز بسیار بهره برده است« :شیخ ما گفت :قـدس اهلل روحـه العزیـز ،روزی بوالقسـم
بشر یاسین ما را گفت :یا با سعید جهد کن تا طمع از معاملت بیرون کنی که اخالص با طمع
گرد نیاید و عمل با طمع مزدوری بود و با اخالص بندگی بود» (محمـدبنمنـور-18 :1366،
.)19
شیخ ابوسعید ،حساسیت خاصی بر روی اخالص سالک دارد .او یکی از شـرایط قـدم
نهادن در مسیر الی اهلل را اخالص می داند .اگر عمـل انسـان انـدک هـم باشـد؛ امـا خالصـانه
باشد ،او را کفایت میکند « :یکی گفـت :ای شـیخ اخـالص چیسـت؟ شـیخ گفـت :رسـول
صلیاهلل علیه وسلم گفته است :اخالص سِرتی است از اسرار حق در سِرت و جان بنده کـه نظـر
پاک او بدان سِرت است و مدد آن سِرت ازنظر پاک سبحان است و آن مدد ،رقیب آن سِرت است
و موحد که موحد است بدان سِرت است .کسی گفت :ای شیخ آن سِرت چیسـت؟ شـیخ گفـت:
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لطیفهای است از الطاف حق» (همان .)293 -292 :همننین ،شیخ ابوسعید بـر ایـن بـاور بـود
هرکس با نفس زنده باشد ،با مرگ میمیرد؛ اما کسی که با اخـالص و صـدق زنـده اسـت،
هرگز نمیمیرد؛ بلکه از سرایی به سرای دیگر نقلمکان میکند (ر.ک :همان )293 :و چنین
فردی در کمال آزادی است.
ابوسعید معتقد است که همة مشکالت فردی و اجتمـاعی ازآنجـا سرچشـمه مـیگیـرد
که مردم میکوشند خود را جز آننه هستند ،نشان دهند و دامنه این تظاهر در زندگی فردی
و اجتماعی ،مصیبتهـای اساسـی بـرای تـاریخ بشـریت بـه وجـود آورده اسـت .ریـا عامـل
نابودکننده اصالت انسانها و جوامع است .ریا همواره تمدن و حاکمیتها را چـون موریانـه
از درون خورده و نابود میکند .ابوسعید ،یکی از بزرگترین مبارزان جبهـه ریاسـت .او در
هر شرایطی بر ریاکاری میتازد و خود سرلوحه اخـالص مریـدان و سـالکان طریـق الـی اهلل
است .دامنه فکری ابوسعید فراتر از مسائل عبادی است .او حتی اخالص در نـواختن چنـگ
را هم مهم میداند .در بیان حکایت پیر چنگی که از همهجا راندهشـده بـود و بـه گورسـتان
پناه آورده و با اخالص از شب تا صبح بـرای خداونـد متعـال چنـگ مـینواخـت ،ابوسـعید
اخالص پیر چنگی را میستاید (ر.ک :همان.)85-92 :
ابوالقاسم قشیری در رسالهاش بـر خلـوص در اندیشـه و عمـل سـالک تیکیـد دارد .در
ابتدا از زبان حارث محاسبی میگوید که هر که باطن خود را با اخـالص و مراقبـت آراسـته
گرداند ،خداوند عزوجل ظاهر او را بـه مجاهـده و اتبـاع سـنت آراسـته مـیگردانـد (ر.ک:
قشیری .)34 :1391 ،قشیری ازآنجاکه روش اوست ،رهنمودهای تربیتی را از زبـان دیگـران
و یا در قالب حکایات نغز بیـان مـیکنـد .او از ایـن طریـق سـعی دارد آننـه را در آن برهـه
خاص از زمان از عالم تصوف فوتشده است ،گوشزد نمایـد و راه ورود صـوفینمایـان بـه
عالم تصوف را سد کند .دراینباره ،قشیری در نفی ریاکـاری از زبـان فرـیل مـیگویـد« :و
فریل گوید :دست بازداشتن عمل ازبهر مردمان ریا بود و عمل ازبهـر مردمـان شـرک بـود»
(همان .)28 :او در کتا تربیتالسلوک ،گاهی هم از رابطة خالصانه خود با اسـتادش مثـال
میآورد و از این طریق ،مریدان را به رعایت اخالص تحریض میکند (ر.ک :همان:1397،
 .)72 -71یا در جای دیگر ،از زبان اَنَسبنمالک مـیگویـد« :پیغـامبر صـلیاهلل علیـه و سَـلهم
گفت :سه چیز است که دل مسلمانان را از خیانت پاک کند :اخالص اندر عمل خـدای را و
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نصیحتکردن پادشاه و جماعت مسلمانان را مالزمتکردن» (همان.)322 :1391،
از دیدگاه قشیری ،صـداقت و اخـالص ،شـیرینی عمـل و عبـادت را بـرای همیشـه در
مذاق انسان تازه نگه میدارد .انسان سالک باید عبادت و نیکوکاریهایش فقط برای رضای
خداوند بزرگ باشد؛ زیرا خداوند خود توفیق نیکوکاری و عبـادت را بـه انسـان داده اسـت
(ر.ک :همان« .)47 – 46 :یوسل بن الحسین گوید :اگر خدای را ببینم با جمله معصـیتهـا
دوستتر دارم از آنک با یک ذره ریا» (همان.)61 :
قشیری هـم در رسـاله و هـم در تربیـت السـلوک بـر اخـالص و دوری از ریـا اصـرار
میورزد .ازنظر او ،صدق و اخالص مالزم هماند و هـر دو ،شـرش ورود بـه عرصـه سـلوک
هستند .اخالص دل را پاکیزه می گرداند؛ زیرا عملـی کـه بـا اخـالص انجـام گیـرد ،رضـای
خداوند را در پی دارد .صاحب اخالص از مدح و ذم کسی خشنود و ناراحـت نمـیگـردد؛
زیرا عملش صرفاً برای خشنودی خداوند است .او انتظار و چشمداشـت کمـک و خیـری از
انسانی ندارد .اخالص سِرتی از اسرار الهی است که خداوند آن را در دل بندهای قـرار مـی-
دهد که دوستش دارد .انسان مخل

 ،ظاهر و باطن اعمالش یکی است .او فقط و فقط برای

رضا و تقر الهی عمل نیکی را انجام میدهد و در دنیا و آخرت بـه دنبـال پـاداش نیسـت؛
زیرا او می داند که در دنیا چیزی عزیزتر از اخالص وجود ندارد .پس سـالک عابـد بایـد از
ابتدا اعمال و عبادات خود را برای رضـای خداونـد بـزرگ خـال

گردانـد (ر.ک :همـان:

.) 326 -322
2ـ .5ضرورت بذل و بخشش در تربیت عرفانی

از موضوعهای قابل طـرح در شـرع مقـدس و تربیـت عرفـانی ،بـذل و بخشـش اسـت.
پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند« :از لغزش انسان سخاوتمند بگذرید؛ زیرا هر دم بلغزد ،خدا دست
او را میگیرد» (پاینده .)63 :1387،گروهی از عرفا ،بخشش را الزمة ورود به عرصة سلوک
میدانند؛ ازجمله نجم رازی ،صفت بخشش را از صفات مهم مرید میدانـد؛ او حتـی معتقـد
است که مرید باید دنیا و آخرت را بذل کند و حتی از سر جان خویش نیـز بگـذرد (ر.ک:
نجمالدین رازی .)260- 259 :1373 ،ابـوعلی دقـاق ،اسـتاد ابوالقاسـم قشـیری ،سـخاوت را
مراتبی مینهد از قرار :الل) سخاوت :هر که حق بر نفس خود برگزیند ،صـاحب سـخاوت
است؛ ) جود :هر که حق بر دل خود برگزیند ،صاحب جود است؛ ج) ایثار و هر که حـق
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را بر جان خود برگزیند ،صـاحب ایثـار اسـت (ر.ک :عطـار .)548 :1389 ،کاشـانی نیـز در
مصباح الهدایه ،بذل را از مکارم اخالق میداند و اهل ایثار را به چند طایفه تقسیم مـیکنـد:
اول ،طایفهای که به مال ایثار میکنند؛ دوم ،طایفهای که بهجا ایثار میکنند؛ سوم ،طایفـهای
که به زندگی خود ایثار میکنند؛ و چهارم ،طایفهای که به حظـوظ اخـروی ایثـار مـیکننـد
(ر.ک :کاشانی .)349- 346 :1367،در اشعار شاعران نیز پیوسته به کرم و دهش توصیهشده
است؛ ازجمله سعدی میگوید:
خواهی متمتع شوی از دینی و عقبی

با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد
(سعدی)639 :1388،

در تربیت عرفانی ،سالکی که اهل بخشش است ،بهتر و زودتر به مقصد مـیرسـد کـه
این امر نیز در برنامة سلوک ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسـم قشـیری جایگـاه خاصـی دارد .در
جای جای اسرارالتوحید ،سخن از بذل و بخشش ابوسعید اسـت؛ ازجملـه ،حکایـت دشـمنی
قاضی صاعد و ابواسحق کرامی با ابوسعید که قصد تحقیر و نابودی وی را داشتند ،روشـنگر
آن است که با بذل و بخشش میتوان حتی نظـر دشـمنان را تغییـر داد و ایـن جـزء خصـایل
نیکوی شیخ بود (ر.ک .محمدبنمنور .)71 -68 :1366،او حتی با این رفتـار نیکـو ،دیگـران
را نیز به بخشش وامیداشت؛ نمونة این امر از زبان حسن مؤد بیان شده اسـت کـه بـا نظـر
شیخ و کرامت او ،گبر مسلمان شده و بعدازآن ،تمام اموال خویش را در راه صوفیان خـرج
میکند (ر.ک :همان .)111 :در حکایت دیگر ،محمدبنمنور از زرافشانی شیخ ابوسـعید بـه
کودکی فقیر که بر در خانقاه شیخ مـیگذشـت ،پـرده برمـیدارد (ر.ک :همـان )96 :یـا در
حکایت دیگر ،دو کیسة زر از بوعمر و حسکو به شیخ میرسـد و شـیخ بـا آن زر ،دو هـزار
نفر از اهالی روستای پوشنگان را اطعام میکند (ر.ک :همـان .)98 -97 :درواقـع ،در چنـین
حکایاتی ،ابوسعید غیر از روی گشاده با دستگشاده نیز به استقبال فقرا مـیرفتـه اسـت و او
را بعد از شیخ کرامت باید شیخ بذل و بخشش نام نهاد.
بهطور کل ،به ا عتقـاد ابوسـعید ،سـخاوت از شـرافت انسـان اسـت و ایـن فرـیلت نیـز
همنون تواضع ،حلم و شرم الزمه سلوک انسان (ر.ک :همان )102 :و عامل افزایش روزی
است؛ چراکه خود ،آننه را یافته و درجهای را کسـب کـرده ،حاصـل شـببیـداری و بـی-
دریغی مال میشمارد و بسا افرادی که با دیدن رفتار نیکوی او به اسالم گرویـدهانـد (ر.ک:
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همان.)285-306 :
قشیری نیز همنون ابوسعید ،سخاوت شیخ و مرید را در سلوک ضروری میداند؛ امـا
او برای سخاوت و بذل انواعی برمیشمارد:
الف) سخاوت در تن :قشیری دراینباره حکایـت جامـه درآوردن بشـربنحـارث در
سرمای سخت زمستان را برای موافقت با درویشان بیان میکند کـه از تـن خـود بـرای فقـرا
بخشش میکند (ر.ک :قشیری)416 -415 :1391 ،؛
ب) سخاوت در ثواب و پاداش :گروهی از اهل تصـوف ،پـاداش عمـل خـویش را
بذل میکردند؛ برای مثال ،سری سقطی ،پاداشی را که خود میتوانست از سـالمکـردن دارا
باشد بهطرف مقابل بذل میکند (ر.ک :همان)414 :؛
ج) بذل مال :اکثر مشایخ تصوف با سخاوت خویش توانستند مریدان بسـیاری را بـه
گرد خود جمع آورند؛ همننان که شافعی هنگام بازگشت از صنعا به مکه ،در بیرون از شهر
مکه خیمه زد و ده هزار دینارش را مُشت مُشت بذل کرد (ر.ک :همان .)414 -413 :بعری
مشایخ حتی در این امر آدا مخصوص به خود داشتند .چناننـه شـیخ ابوعبـدالرحمن نقـل
میکند که استاد بوسهل با دست خویش چیزی به کسی بذل نمیکرد؛ بلکه آن را بـر زمـین
میافکند تا آن کس ،هدیه او را از زمین بردارد؛ زیرا او معتقد بود که دنیا آنقـدر نمـیارزد
که دست خویش را باالی دست دیگری قرار دهی (ر.ک :همان.)412 :
قشیری حقیقت جود را این میداند که بخشیدن برای انسان دشوار نباشد و سخاوت را
اولین رتبه میداند .از زبان انسبنمالـک مـیگویـد کـه زکـات خانـه آن اسـت کـه در آن
مهمانخانه سازی .قشـیری در ادامـه از سـخاوت اشـعث در مسـجد کوفـه سـخن مـیگویـد
(ر.ک :همان .)414-402 :او با این حکایـات بـه سـالک راه سـلوک گوشـزد مـیکنـد کـه
وسیلة جلب دیگران و مورداحترام واقعشدن سخاوت است.
2ـ .6ضرورت صبر در تربیت عرفانی

صبر ْر تعبير ص في نه ،خ َّْْری َّز يج ي ع ،نْبت به َُّری ُكاروُ و نا ُطل ُ َّسات و
ني صبر ،ترک شك يت َّز ْرْ و بالست بر.ک :ر ُاش .)664 :1366 ،وَّ صابر باهعا ر
ُكرر ْر قرن ُجيدْ ،ر رالم پي ُبر َّسالمبص) و َّئاه ُعص مبع) بهر ررفته َّست؛ َّزجاله ْر
قرن نُدُ...« :وب ِّ َر َّذص ب َ َريآ َّذ َِنيآ َإذيَّ يَص بتَم ُ َ
صيبي ِة» ببقرُ .)156/پيا ُبربص) فرُا َُّْناد:
ي يْ ْ
ي
ي
ِ
يي
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َ َ
يا َ ب َ ياا ْ َ ذ َية َّ ِيذرَْ َس َُ يآ َّيذ يْج يْاد» بپ ياادُ )279 :1387،و اضار ُلا بع) ُا -
«َّ ِ
يذصبْر ُ يآ َّ ْيإل ي
فرُ يادَّ« :ذصبر ُفت ح َّذفرج» بُ س ی .)158 :1383،ت جه وياژُ باه صاب ری باه َّياآ سابب
َّست ره ْر تك ُل روا و ُعا ی َّنْ و اررت َّو ،خ َُّ ْر ُْير ْياآ يا َّقتصا ْ و ...
نقش بْ َّي َّيف ُ راد و «َّص ال ر ر تربيت ،بدو رف نفس و خ َّْْری ْرون نرَُّش
و عائنياه ُ فقيت نَ َّهد َّْشت» بُظل ُ .)261 :1366،
در ادبیــات فارســی صــبر را گیــاه تلخــی تعریــل مــیکننــد کــه نمــاد تلخــی اســت
(زمردی )273 :1387،و دیوانهای اشعار شاعران سرشار از مفاهیم و داستانهـایی در مـورد
شکیبایی است .برای مثال ،مولوی در بیـان داسـتان مـرد ضـریر ،صـبر را مـیسـتاید و آن را
مفتاح فرج میخواند (مولوی.)477 :1372،
در شرع مقدس و تربیت عرفانی ،صبر را به انواعی تقسیم کردهاند که هر نوع ،مـرتبط
با بخشی از زندگی انسان و تالش او برای تقر به درگاه الهی است؛ ازجمله:
الــف) صــبر در مقابــل گنــاه :کــه مصــداق آن حرــرت یوســل(ع) اســت (ر.ک:
یوسل)90/؛
ب) صبر در عبـادت کـه در تفسـیر کشـلاالسـرار بـه آن اشـارهشـده اسـت (ر.ک:
میبدی)34 :1380،؛
ج) صبر در مقابل آزار کفار و مشرکان :طبق قرآن ،پرهیزکاران کسـانی هسـتند کـه
در برابر عذا های منکران پایداری میکنند (رک :هود)49/؛
د) صبر در برابر رویدادهای سخت و مصایب :که در قرآن بـه آن اشـارهشـده اسـت
(ر.ک :بقره)156-155 /؛
هـ) صبر در سلوک عرفانی :سالک در سـیر و سـلوک عرفـانی بایـد شـکیبایی ویـژه
داشته باشد .در این راه هم باید در برابر امرونهی پیر صـبور بـود و هـم بـر سـختی عبـادت و
ریاضت و انجام واجبات و مستحبات شکیبایی ورزید .راه سلوک ،راهـی پرخطـر و صـعب
است و این دشواری ،شکیبایی سالک را میطلبد تا بعد از هر خطـر و سـختی ،مصـممتـر از
قبل به مسیر خویش ادامه دهد و به مقصد نهایی نزدیک گردد.
دراین باره ،اکثر مشایخ و پیران تصوف بـر لـزوم داشـتن صـبر و شـکیبایی در سـلوک
تیکید فراوان دارند .کالباذی ،صبر را انتظار گشایش از سوی خدای مهربان میداند (ر.ک:
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الکالباذی .)110 :1413،ازنظر راغب اصفهانی ،صبر در تنگنـا نگـهداشـتن اسـت .ابوالفتـوح
رازی صبر را حبس نفس میداند .خواجهنصیرالدین طوسی نیز ،صبر را حبس نفس از جـزع
بهوقت وقوع مکروه میداند (ر.ک :خوشحال .)2-1 :1384 ،دراینباره ،ابوسعید ابـوالخیر و
ابوالقاسم قشیری نیز شکیبایی را رکـن اساسـی سـلوک مـیداننـد و سـالکان را بـه بردبـاری
سفارش میکنند.
یکی از مهمترین جلوههای شکیبایی در سلوک و زندگی ابوسـعید بـهعنـوان مرشـد و
راهنمای مردم ،شکیبایی او در مرگ فرزندش است .ابوسعید در ماجرای مرگ پسر دلبند و
خُرد خود درنهایت صبوری با دو بیت زیر خود را تسلی میدهد:
زشـــت بایـــد دیـ ـد و انگاریـــد خـــو

زهـــر بــــاید خــــورد و انـگاریــــد قنـــد

تــــــوسنی کـــــردم ندانســـــتم همـــــی

کـــز کشـــیدن ســـختتـــر گـــردد کمنـــد

و بعدازآن ،پسری دیگر خُرد از آنِ شیخ ما فرمان یافت .بر زفان شـیخ رفـت کـه اهـل
بهشت از ما یادگاری خواستند .دستنبوشـان فرسـتادیم تـا رسـیدن مـا بـود» (محمـدبنمنـور،
.)193 :1366
هرچند بیش از این نیز ابوسعید در جوانی در بیابـانهـا بـا شـکیبایی بسـیار بـه ریاضـت
مشغول بود و از ریشة خارهای صحرا بهعنوان غذا استفاده میکرد .گاه شیخ ابوسعید بر بی-
حرمتی سهوی یا عمدی بعری از مردم شکیبایی میکـرد و ایـن کـار در حرـور مریـدان و
سالکان طریق موجب میگشت که آنان بـه صـورت عملـی صـبر را فراگیرنـد .بـرای مثـال،
حکایت گذر شیخ از معبری در نیشابور و پرتا شدن سهوی مقداری خاکستر بر جامة او و
صبوری و شکرگزاری او که موجب گریه و تیثر یاران گردید (ر.ک :همان.)209 :
در تربیت عرفانی ابوالقاسم قشیری نیـز صـبر جایگـاه ویـژهای دارد .زیبـاترین معنـی
صبر از دید وی ،این است که حـال نعمـت و محنـت بـرای انسـان فـرق نکنـد و درهرحـال
آرامش خاطر داشته باشـد (رک :قشـیری .)281-282 :1391 ،حکایـات بسـیاری در رسـاله
قشیریه مبین صبر و شکیبایی عارف و سـالک در مسـیر قـر الـی اهلل اسـت .در هـر سـفری
خطرها و مصائب فراوان وجـود دارد و سـلوک نیـز ،سـفری از خلـق و خـود بـه خداسـت.
بنابراین ،در سفر سالک ،صبر بسیار میتواند کارگشا و راهگشـا باشـد .قشـیری در حکایـت
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استاد سمنون تیثیر صبر را در سفر سلوک بهخوبی به تصـویر مـیکشـد (ر.ک :همـان.)58 :
همننین ،در جای دیگـر ،قشـیری بـا بیـان سـؤال و جـوا بـا ابوالعبـاس ،ارزش صـبر را در
سلوک نشان میدهد (ر.ک :همان.)78 :
قشیری میداند که در طریق سلوک تا سالک به سالح صبر مجهز نباشد ،نمـیتوانـد
بر حمله نفسِ اماره که همواره به بـدی فرمـان مـیدهـد ،فـائق آیـد .درایـنبـاره« ،وی را از
تصوف پرسیدند .گفت :صبر کردن است زیر امرونهی» (همان .)79 :ازنظر او ،بنای تصـوف
بر صبوری گذاشتهشده است .شکیبایی بر امر نفس اماره ،صبر به اوامر پیـر و تحمـل نـواهی
شیخ ،همه صبری شایسته میطلبد تا درنهایت سالک بتواند به آن مقصدی که باید قدم نهـد
و نتیجه ریاضت و تالش خویش را ببیند.
همننین قشیری معتقد است که در تصوف و در سفر سلوک باید دیگران را با عمل
به نیکی و شکیبایی دعوت کرد .سالک عارف باید خود ترجمان سخنش باشد؛ زیـرا مـردم
به عمل اسوهها مینگرند و به آن تیسی میکننـد و در ایـن راسـتا ،حکایـتهـایی مـیآورد؛
ازجمله« :سری را از صبر پرسیدند ،سخن اندر آن همیگفت .کژدمـی بـر پـای او افتـاد .در
وقت چندباره بزد وی ساکن بود .گفتند :یا شیخ چرا بنراندی؟ گفت :شرم داشـتم از خـدای
که اندر صبر سخن گویم و صبر نکنم» (همان.)285 :
قشیری از بیان استادش ابوعلی دقاق ،حد صبر را این میداند که انسان بهطور عمـوم
و سالک طریق الی اهلل به طور خـاص از تقـدیر شـکوه نکننـد .او همننـین ،حقیقـت صـبر را
بیرونآمدن از بال برحسب شدن در آن میداند و در ادامه حررت ایو (ع) را مثال میآورد
که در آخر فرمود :مسنی الرر و انت ارحم الراحمین (ر.ک :همان.)286 :
قشیری در ترتیبالسلوک میگوید که صبری که سالک در مسیر سلوک بر ریاضـت
و سختیهای راه تحمل میکند ،از بیرون بـه او دادهشـده و خـود عبـد ،صـبری از خـود بـر
ریاضت ندارد .در جای دیگر ،ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتال و امتحان میدانـد
و سالک را بر آن میدارد که در این طریق ،مصابرت و مواظبت کند تا به مقام قر الی اهلل
نائل گردد (ر.ک :همان.)64-69 :1397،
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نتیجهگیری
ابوالقاسم قشیری و ابوسعید ابوالخیر هر دو بر لزوم وجود پیر در تربیـت عرفـانی خـود
تیکید دارند .آنهـا معتقدنـد کـه سـالک بـرای طـی مسـیر سـلوک ،بایـد پیـری کـاردان را
برگزیند .قشیری در رساله خویش ،صفاتی چون اد و تقوا را برای پیر برمیشمارد .ازنظـر
ابوسعید ابوالخیر نیز شاخ

ترین صفت پیر ،تواضع است؛ زیـرا تکبـر انسـان را از پیشـرفت

بازمیدارد .استفاده صحیح از وقت و کمتوجهی به دنیا از صفات دیگری است که ابوسـعید
برای پیر برمیشمارد .در طریق سلوک رازداری از امور واجب تلقی میشود .سـالک و پیـر
هر دو در طریق سلوک باید از وسوسه نفس پرهیز کنند .در مسیر تربیت عرفـانی اصـل ایـن
است که پیر از خطای سالک چشم پوشـی نکنـد؛ زیـرا ایـن اغمـاض حقـوق الهـی را ضـایع
میکند.
اکثر مشایخ در تربیت عرفانی خود ،مداومت بـر ذکـر را از آدا سـلوک دانسـته و
انجام آن را به مریدان خویش آمـوزش مـیدهنـد؛ ابوسـعید و قشـیری نیـز در مسـیر تربیـت
عرفانی به بیان ذکر توجه ویژه داشته و هر دو در بیان ذکر «اهلل اهلل» اتفاقنظر دارنـد .هرچنـد
هرکدام اذکار مخت

خود نیز داشتهاند .قشیری بر بیان ذکـر «اهلل اهلل» تیکیـد فـراوان دارد و

این ذکر شریل ،ذکر ابوسعید ابوالخیر نیز هست؛ با این تفاوت که ابوسعید ابـوالخیر غیـر از
«اهلل اهلل» ،اذکار دیگری نیز به صورت شعر و یا حتی در حالت سماع دارد .از اذکار معـروف
ابوسعید میتوان به «خدایا فردا صوفیان را نانِ خوش ده که بخورند» اشاره کرد.
سماع ازجمله آدا تصوف همراه بـا پـایکـوبی و رقـ

بـا نغمـة موسـیقی و آواز

خوش است که بیشتر در خانقاه برگزار میشود .از میان عرفای صاحبنام در سماع میتوان
به ابوسعید ابوالخیر اشاره کرد .او در شیوه تربیت عرفـانی خـود از هـر فرصـتی بـرای سـماع
بهره میجوید و آن را غذای روح مـی دانـد و معتقـد اسـت سـالک بـدون سـماع بـه نتیجـه
نمیرسد .در کمتر حکایتی از کتا اسرارالتوحید سخن از سماع ابوسعید ابـوالخیر بـه میـان
نیامده است .در این حکایات زمـان ،مکـان و مراحـل سـماع او مشـخ

اسـت .او حتـی از

سماعکنندگان پذیرایی میکند .در مقابل او ،ابوالقاسم قشیری هرچند عارفی بنام و همدورة
ابوسعید است؛ اما چندان تمایلی به سماع ندارد؛ زیرا بیم آن دارد که سماع سالک را به لهـو
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و لغو بیفکند .او در رساله قشیریه ،موضعی دوگانه در مورد سماع اتخاذ کرده است .گـاه از
زبان بزرگان تصوف و بیان حکایاتی از آنها ،سماع را منکر میشود و زمـانی دیگـر بـه آن
روی خوشنشان میدهد .در کتا ترتیب السلوک در دو موضع از سماع نام برده ،یکی بـه
معنی شنیدن و دیگربار از سماع به معنی پایکوبی سخن گفته و نظر جنید را دراینباره بیـان
کرده است .این رفتـار دوگانـه و تردیـدآمیز قشـیری شـاید بـه شـیوة تربیـت عرفـانی او نیـز
بی ارتباش نباشد؛ زیرا برخالف ابوسعید کـه در تربیـت عرفـانی اهـل تسـاهل اسـت ،قشـیری
سرسخت و متعصب عمل میکند.
از گرفتاریهای بزرگ اجتماعی در قرن پنجم ،تزویر شایعی بود که اخالص و ایمـان
همه را تهدید میکرد و روزبهروز برشدت آن افزوده میشد؛ ازاینرو ،ابوسعید و ابوالقاسـم
قشیری ،یکی از شرایط قدمنهادن در مسیر الی اهلل را اجتنـا از ریـا و بـهکاربسـتن اخـالص
میدانند .ابوسیعد اخالص را سِرت و لطیفهای از الطاف حقبهجانب بنده میداند و ریاکاری را
در زندگی فردی و اجتماعی منشی مشکالت اساسـی بـه وجـود آمـده بـرای انسـان در طـول
تاریخ میداند که سبب نابودی اصالت و شرافت او شـده اسـت .ابوسـعید عـارفی اجتمـاعی
بوده که با تکیهبر رفتـار و گفتـار محبـت آمیـز و آمیختـه بـه طنـزش و بـا اشـراف بـر ضـمیر
اطرافیانش ،در مسیر مقابله با ظاهرسـازی کوشـا بـوده اسـت .ابوالقاسـم قشـیری نیـز هـم در
رسالهاش و هم در تربیتالسلوک ،سالک طریق الـی اهلل را بـه خلـوص نیـت فرامـیخوانـد.
دراینباره ،گاه به رابطة خالصانه خود با استادش اشاره مـیکنـد و از ایـن طریـق مریـدان بـه
رعایت اخالص تحریض میکند و گاه چناننه طریقـة اوسـت ،اهمیـت اخـالص را از زبـان
دیگر عرفا و یا در قالب حکایات تیثیرگذار نمودار میسازد.
همننین ،ابوسعید و ابوالقاسم قشـیری سـخاوت شـیخ و مریـد را در سـلوک و تربیـت
عرفانی مهم میشمارند؛ بهویـژه اینکـه در اغلـب حکایـتهـا و نقـلقـولهـای ذکرشـده در
اسرارالتوحید ،صحبت از بخشش ابوسعید است؛ در حقیقت ،او را بعد از شیخ کرامـت بایـد
شیخ بذل و بخشش نام نهاد و با این رفتار باعث میشـد دیگـران را نیـز بـه بخشـش ترغیـب
شوند .به اعتقاد ابوسعید ،بخشش نشانة شرافت و الزمه سلوک انسان و عامل افـزایش روزی
است .قشیری نیز چون ابوسـعید بـر سـخاوت در سـلوک عرفـانی تیکیـد دارد؛ امـا او بـرای
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بخشـش انــواعی ازجملــه سـخاوت در تــن ،در ثــوا و مــال برمـیشــمارد و ازجملــه منــافع
سخاوت را جلب دیگران و مورداحترام واقعشدن ذکر میکند.
درنهایت ،ابوسعید و ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتال و امتحـان مـیداننـد و
سالک را بر آن میدارند که در این طریق صبر پیشه کند تا به مقام قر الی اهلل نائل گـردد.
این عارفان نامی ،با عمل و رفتارشان ،شکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلـیم مـیدادنـد؛
ازجمله صبوری و شکرگزاری ابوسعید در مرگ فرزندانش یا تحمل ریاضتهایی در بیابان
و چشمپوشی از بیحرمتی و گستاخی اطرافیان در حق خود .قشیری نیز معتقد است اصـل و
بنای تصوف بر صبوری گذاشتهشده است و جلوههای آن را در شکیبایی بر امر نفس امـاره،
بر اوامر و نواهی شیخ ،بر سختیها و نامالیمات سـلوک دانسـته اسـت تـا درنهایـت سـالک
بتواند نتیجه ریاضت و تالش خویش را ببیند.
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چکیده
کسب اطالعات کمی و کیفی از احادیث کمک شـایانی بـه فهـم مبـانی حـدیثی دانشـمندان
اسالمی میکند .مسلکهای مختلل اسالمی اهتمام ویژه ای به احادیث معصومین نشان داده اند .از
جمله اهل عرفان نیز به این مهم پرداخته اند و در آثار خود با اشاره به احادیث معصومین (ع) اصول
خود را بر این پایه بنا نهاده اند .ایشان در پرداختن به حدیث ،مبانی خاص خود را دارند .اخـتالف
مبنای ایشان با علمای حدیث موجب گردیده گاهی اهل عرفان به جعل و تحریل احادیث منسو
شوند .به نظر میرسد تجزیه و تحلیل فراوانی احادیث مورد اهتمام اهل عرفـان بـا روشهـای دقیـق
علمی راهگشای فهم مبانی و قواعد ایشان در مواجهه با احادیث باشد .این تحقیق به بررسی فراوانی
حدیث «قر نوافل» در  110منبع عرفانی پرداختـه اسـت .تـالش شـده اسـت تـاریخ بکـارگیری و
فراوانی این حدیث با بهره گیری از روشهای علمی و نوین مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گیـرد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد در مقاطع مختلل تاریخی این حدیث مورد توجه اهـل عرفـان بـوده
است .این اطالعات میتواند در بررسی اعتبار سند حدیث قر

نوافل راهگشا باشد.
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طرح مسأله
روایات اسالمی نقشی اساسی در پیشرفت فرهنگ دینی داشته اسـت .از ابتـدای ظهـور
دین اسالم حدیث در نقش بیان کننده آموزه های اسالمی و شرح دهنده مـتن قـرآن کـریم
جایگاه ویژه ای داشته است .احادیث معصومین (ع) همواره مورد توجه دانشمندان اسـالمی
بوده است .تشکیل دانش هایی نظیر علم الحدیث و حدیث شناسی نشان دهنده اهتمام ویـژه
جامعه اسالمی به بحث روایات است .در این میدان گروه های مختلل اسالمی روش خاص
خود را در حدیث شناسی داشتهاند .عارفان مسلمان نیز از این قافله عقب نماندهاند و در ایـن
ساحت تالش های زیادی نمودهاند .ایشان برای رسیدن به بطن اعتقادات و مفـاهیم اسـالمی
از احادیث معصومین (ع) استفاده شایانی نمودهاند .در احادیث موجود برخی از روایـات بـه
احادیث عرفانی شهرت پیدا کرده اند .ایـن احادیـث بـه موضـوعاتی نظیـر تهـذیب نفـس،
معرفت و محبـت خداونـ د متعـال ،سـیر و سـلوک ،عظمـت خداونـد و شـناخت نفـس مـی
پردازند .برای فهم بهتر این روایات نیاز به بررسی فراگیر و جامع آن است .یکـی از ابعـادی
که برای بررسی یک حدیث راهگشاست توجه به فراوانـی یـک حـدیث در متـون اسـالمی
است .با تکیه بر فراوانی و سیرتاریخی استفاده از احادیث میتوان اطالعات کـاربردی بـرای
قراوت درباره حدیث به دست آورد.
یکی از ایرادات منتقدان به عرفان اسالمی ،استفاده از احادیث ضعیل السـند و مسـتند
نبودن مباحث است .مخالفان عرفان در ارزیابی حـدیث ،مـالک را علـم الحـدیث متعـارف
قرار می دهند .اما اهل عرفان در پاسـخ بـه مـواردی نظیـر عـدم نیـاز بـه نقلیـات و تکیـه بـر
شهودی بودن عرفان نموده اند.
سوال کلی این تحقیق آن است که فراوانـی و سـیر تـاریخی اسـتفاده از حـدیث قـر
نوافل در منابع عرفانی چگونه است و چه تعداد از منابع عرفانی به این حدیث اشاره نمـوده-
اند .آیا کثرت ذکر یک حدیث در منابع اسالمی با اعتبـار آن حـدیث رابطـه ای دارد؟ آیـا
عارفان مسلمانی که در علوم حدیثی تخص

داشته اند به این حدیث استناد نموده اند؟

در این زمینه تحقیقاتی چند صورت گرفته ،از جمله:
مقاله ای با عنوان «جایگاه حدیث قر نوافل در منابع فریقین» بوسیله مجید معـارف و
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مصطفی آذرخشی نگاشته شـده کـه در پـژوهش نامـه قـرآن و حـدیث شـماره  7بـه چـاپ
رسیده است  .نویسندگان در این مقاله ،از برداشت برخی از اهل عرفـان کـه ایـن حـدیث را
مرتبط با وحدت وجود دانسته اند انتقاد نمـودهانـد .از نظـر ایشـان مقصـود از حـدیث قـر
نوافل نیل بنده به مرتبه ای است که فقط مشیت و اراده الهی را می خواهد.
مقاله «مراتب قر در عرفان اسـالمی» نوشـته داود حسـن زاده کـه در مجلـه حکمـت
عرفانی شماره  4به چاپ رسیده است نیز به حدیث قـر نوافـل پرداختـه اسـت .ایـن مقالـه
نتیجه می گیرد تجلی حق بودن انسان نشان از نزدیکی میان انسان و خداونـد اسـت .از آنجـا
که دو وجه ارتباطی عام و خاص بین خلق و حق وجود دارد سلوک هر یـک از ایـن دو راه
مایه قر انسان می شود.
مقاله «حدیث قر نوافل ،مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسـنیم» نوشـته طـاهره
ناجی صدره و دیگران که در مجله رهیافتهایی در علـوم قـرآن و حـدیث بـه چـاپ رسـیده
است .نویسندگان در این مقاله معتقدند تفسیر تسـنیم تـالش نمـوده اسـت بـا اسـتناد بـه ایـن
حدیث مبانی صحیح عرفان اسالمی را با تکیه بر قرآن و حدیث ارائه نماید.
این پژوهش به روش تحلیلی به تجزیه و تحلیل دادهها و یافتـههـا پرداختـه اسـت؛ و بـا
استفاده از مطالعه اجمـالی و بکـارگیری نمـودار در  110منبـع مهـم عرفـانی فراوانـی و سـیر
تاریخی این حدیث را بررسی نموده است .در پایان تحلیل کیفـی و کمـی از مطالـب انجـام
شده است.
 -1عرفان
«عرفان» مصدر ماده عَرَفَ ،به معنای «شناختن» است .اسم فاعل آن «عـارف» و مصـدر
دیگرش «معرفت» است « .ماده عَرَفَ و مشتقات آن بـا مـاده عَلِـمَ و مشـتقاتش بسـیار قریـب
المعنیاند» (ابن منظور1414 ،ق.)239 :9 ،
محقق قیصری در تعریل عرفان آورده است« :فحده هو العلم باللته سـبحانه مـن حیـث
اسماءه و صفاته و مظاهره و احوال المبدا و المعاد .و بحقـایق العـالم و بکیفیـة رجوعهـا الـی
حقیقة واحدة هی الذات االحدیة و معرفة طریق السلوک و المجاهـدة لتخلـی

الـنفس عـن

مرایق القیود الجزئیة ،و اتصالها الـی مبـدئها و اتصـافها بنعـت االطـالق و الکلیـة و قـد علـم
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الفائدة ایرا» (قیصری1381 ،ش .)7 ،عرفان اسـالمی بـه دو قسـمت عرفـان عملـی و عرفـان
نظری تفکیک میشود .محقق قیصری در تعریل فـوق ایـن دو قسـمت را گنجانـده اسـت.
عرفان نظری به بیان نظری انسان شناسی و هستی شناسی میپردازد و میکوشد آننه عـارف
در سیر و سلوک عملی خود بدان دست یافته به زبان برهان و استدالل بیان کند.
«در عرفان نظری دو مسلله اساسی وجود دارد اول توحید دوم موحد .در عرفان عملـی
مسیری که سالک آن را طی میکند تا به مقام والیت و توحیـد برسـد تبیـین مـیگـردد .در
عرفان نظری با برهان اثبات میشود که یک وجود شخصی الیتناهی بیکران ،تمـام هسـتی و
همه واقع و خارج را پر کرده است ،به نحوی که دیگر جایی برای وجود دوم نیست .به بیان
دیگر ،یک وجود بسیط و نامتناهی همه متن واقع را در همه سطوح و مراتـب فـرا گرفتـه ،و
این وجود بسیط صرف و مطلق وجود ،همان حق تعالی و خداوند متعال است .و ماسـوای او
هر چه هستند ،همه جلوه ها و تجلیات و شلون اویند» (امینی نژاد1390 ،ش.)137 ،
«توحید استداللی و اثبات وحدت شخصی وجود که نقطه ثقل عرفان نظری مـیباشـد
محصول سلوک عارفان است .جایگاه سلوک عرفانی در علم طریقت و عرفان عملـی مـی-
با شد .و عرفان عملی علمی است که بـا تعبیـر ،توصـیل و تبیـین تجربـه سـالکانه بـه ترسـیم
راهکارهــای ســیر در صــراش مســتقیم و طــی مقامــات و منــازل را بــر عهــده دارد» (فرــلی،
1384ش.)61 ،
نتیجه این که می توان عرفان اسالمی را علم به مبانی ذیل دانست:
-1خداوند متعال از حیث اسماء  -2مسلله مبدا و معاد  -3حقایق عالم  -4روش سـیر و
سلوک و رها ساختن نفس از قیود جزئی و پیوستن به مبدا خویش و اتصاف به صفات الهی
و به طور خالصه موحد شدن.
 -2احادیث مورد اهتمام مسلمان
در منابع اسالمی روایاتی وجود دارد که به احادیث عرفانی شهرت یافتـه انـد .عارفـان
مسلمان نسبت به این احادیث توجـه و اهتمـام ویـژه ای داشـتهانـد؛ و در آثـار خـود بـه ایـن
روایات استناد نمودهاند .این احادیث به موضوعاتی مانند شهود قلبی خداوند متعال ،کشـل
برای اولیای الهی ،آثار اخالص و تهذیب نفس ،بی اعتنایی به اشیاء مادی ،عظمـت خداونـد
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متعال ،معرفت نفس و سیر و سلوک مربوش هستند .این احادیـث عمـدتا منسـو بـه پیـامبر
(ص) و گاهی منسو به امام علی (ع) و سایر اهلبیت (ع) هستند .ایـن تحقیـق بـه یکـی از
مهمترین احادیث مورد استناد عارفان مسلمان پرداخته است.
 -3حدیث قرب نوافل
«َُ ِد ِة َُآ يَصح بَاي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ يخ ذ َ ٍد ُآ َإسا َُيل ب َآ ََُرَّ ي ُآ يَبَا ساعَ ٍ
يد
ي ْ ْ ي ي ْ ْي ي ْ
ْ ْ ي
ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
ي
َ
َ
َ
ُ يُا ياا َ
ب يُ ْآ يَب َ يجعْفي ٍر ع قيا يَ :ذ ِياا َ ْسا َری بَا ذاِب َ ص قيا يَ يا ير ِّ
َّذْق ِيا ط يُ ْآ يَبي ب ْ َآ تيغْل ي
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ي ي
ي
ارع شي ا ٍُ َإذيا
َّذ ْا ْلُآ ُا ْ يدک .قي يَ ي ُ يح ِاد يُ ْآ َ يه ي ذ يوذي فيق ْيد بي ير يزن ب ذ ْا يح يربياة يو َنيا َ ْس ي
َ
َ
ٍ ي َ
ن َ ي َ َ
َ َ
ي
رارُ
ْ
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
ص يرة َ ْوذي ئ يو يُ تي ير ِْ ْْ يُ ْآ شي ُ َني في ُله رت ي ير هْْی يُ ْآ يوفي ة َّذ ْا ْلُآ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يصلحه إ ِال َّذ ْغاي يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَلياک يو
يُ يْ يُتيه يو إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يآ يُ ْآ يال ْ
َ َ
ََ
َ َ َ َ
َ
يآ ُ ْآ يال َ َ
يارُ
ْ
إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي ي
يصلحه إ ِال َّذْفيق ْر يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَليک يو يُا يت يق ِ
َإذي ُب ِد َُآ َُب َْی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضت ُل َييه و َإنِه ذييتقيرُ َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
يْ ْ ي
ي ِ
ِ يي
صر ب َ َه و ذَْ نيه َّذ َِنی ياْطَ ب َ َ
ف َيإذيَّ يَاببته راْت َإذَّ ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه و بصرُ َّذ َِنی يب َ
يادُ
اه يو ي
ي ْي
ْ
ْ يْ
ي ي
ْ ي
ي ي ي ي
َ
َ
َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَ َإ ْ يْ يُ ن يَ يجبْته يو َإ ْ يس يئذيا يَ ُْطي يتاه» (کلینـی1407 ،ق .)352 :2 ،یعنـی عـده
ای از اصحا از احمد ابن محمد ابن خالد از اسماعیل ابن مهران از ابی سعید قماش از ابـان
ابن تغلب از امام باقر(ع) نقل نموده انـد هنگـامی کـه پیـامبر(ص) بـه معـراج رفـت ،گفـت:
پروردگارا حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ خداونـد فرمـود :ای محمـد ،هرکـه بـه یکـی از
دوستانم اهانت کند ،آشکارا به جنگ من آمده اسـت و مـن بـه یـاری دوسـتانم از هـر چیـز
شتابانترم .من در هیچ کاری بهاندازهی که درباره وفات مـؤمن تردیـد دارم ،تردیـد نـدارم؛
زیرا او از مرگ بدش میآید و من از ناراحتی او بدم میآید؛ و بهراسـتی برخـی از بنـدگان
مؤمن هستند که جز توانگری ،آنان را اصالح نکند (و حالشان را نیکو نسازد) و اگر آنهـا را
به حال دیگری را درآورم ،نابود و هالک میشوند؛ و برخی از بندگان مؤمن هستند که جز
نداری و فقر ،آنان را اصالح نکند و اگر آنها را به حال دیگری برگـردانم ،هرآینـه هـالک
میشوند؛ و هیچیک از بندگانم به من تقر نجوید با عملی که نزد من محبو تـر باشـد از
آننه بر او واجب کردهام؛ و بهدرستی که بهوسیله نافله به من تقر مـیجویـد تـا آنجـا کـه
من دوستش میدارم و چون دوستش دارم ،آنگاه گوش او مـیشـوم کـه بـا آن مـیشـنود و
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چشمش میشوم که با آن میبیند و زبانش میگردم کـه بـا آن سـخن مـیگویـد و دسـتش
میشوم که به آن میگیرد .اگر بخوانَدَم ،اجابتش میکنم و اگر خواهشی از من کنـد ،بـه او
میدهم.
 -1-3حدیث قرب نوافل در منابع حدیثی
حدیث قر نوافل در منابع قدیمی حدیثی شیعی و اهل تسنن وجود دارد .البته گـاهی
با اختالف جزئی آمده است .مآخذ این حدیث به ترتیب قدمت به این شرح است:
 -1در کتا «المصنل» نوشـته عبـدالرزاق صـنعانی ایـن حـدیث بـه عنـوان حـدیث
عاارُآ َّذحْاآ قا َ يقا َ هَََّّلل :يُا
مرسل از حسن بصری به این شکل آمده استَ« :خبرن ُ َ
َ
تيقير ي َ
َ
يارُ َإذيا ب َ ذا ِ َّفَال ياتِا َ َابِاه
ُ إذي يُبْدی باث َل ُ َّف ْت ي ير ْضت يُلييه يوُا ييا ََّ يُبادی يتيق ِ
ِ
َ
َ
يدياه َّذ ِتيايآ يابْطش بََاا يو َرجلياه
ْااع بَاا يو ي
فيئر يُيايه َّذلتيآ يبْصر بََا يوَّذنيه َّذلتيآ يي ي
َّذلتيآ ييا بََا فإذَّ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإذَّ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته و إ َّساتغفرن فار ذياه» (صـنعانی،
بی تا.)192 :11 ،
 -2دومین کتابی که حدیث قر نوافل را ذکـر کـرده اسـت کتـا «المـومن» نوشـته
حسین ابن سعید اهوازی در نیمه اول قرن سوم است .در این کتا  ،حدیث قـر نوافـل بـه
شکل مرسل از صادِقَین(ع) ذکر شده است .با این تفاوت که حدیث امـام بـاقر (ع) حـدیثی
قدسی بوده اما حدیث منقول از امام صادق (ع) طیه نقلی دربارة نزول جبریل بر پیـامبر(ص)
آمده است .دو حدیث کتا المؤمن به این شکل است:
«ُآ َب جعفر ع ق َ ق َ هَََّّلل ُ و جل ُآ َها ذا وذيا فقاد َرصاد ذاحا ربت و ُا
تقرُ إذ ُبد باثل ُ َّفترضت ُليه و إنه ذيتقرُ إذ ب ذا فلة ات َاباه فاإذَّ َاببتاه راات
ساعه َّذنی يْاع به و بصرُ َّذنی يبصر به و يدُ َّذت يبطش بَ و رجله َّذتا يا ا بَا إ
ُْ ن َجبته و إ سئذا َُطيته و ُ ترْْ ف ش ُ َن ف ُله رتارْْی فا ُا
يكرُ َّذا

َّذاالُآ

و َن َررُ ُْ ُته» (اهوازی1404 ،ق.)32 ،

«ُآ َب ُبد هَََّّلل ع ق َ ن َ جبرئيل ُل َّذاب ص فق َ ي ُحااد إ رباک يقا َ ُاآ
َه ُبدی َّذالُآ فقد َّستقبلا ب ذاح ربة و ُ تقرُ إذ ُبدی َّذالُآ باثل ََُّْ َّذفرَّئض
و إنه ذيتافل ذ ات َابه فإذَّ َاببته رات ساعه َّذنی يْاع به و بصرُ َّذنی يبصر به و يادُ
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َّذت يبطش بَ و رجله َّذت يا
پف

ب ُبدی َّذالُآ يكرُ َّذا

بَ و ُ ترْْ فا شا ُ َنا ف ُلاه رتارْْی فا ُا
و َن َررُ ُْ ُته و إ ُآ َّذالُايآ ُآ ال يْعه إال َّذفقار

و ذ ا ذته إذ َّذغا ر شرَّ ذه و ُاَم ُآ ال يْعه إال َّذغا و ذ ا ذته إذ َّذفقر ذك شرَّ
ذه و إ ُبدی ذيْئذا قض ُ َّذح جة فئُاعه إي ه ذا ه خير ذه» (همان.)32 ،
 -3سومین ماخذ حدیث قر نوافل کتا «صـحیح» نوشـته بخـاری (م 256ق) اسـت
وی چنین مینویسد« :حدهثنی محمد بن عثمان بن کرامة حدهثنا خالد بن مخلد حدهثنا سلیمان
بن بالل حدهثنی شریک بن عبد اهلل بـن مبـی نمـرعن عطـاءعن مبـی هریـرة قـال :قـال رسـول
اهلل(ص) :بن اهلل قال من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحر  ،و ما تقرت بلی عبدی بشیء محـبه
بلی مما افترضت علیه ،و ما یزال عبدی یتقرت بلی بالنوافـل حتـی محبهـه ،فـإذا محببتـه کنـت
سمعه التذی یسمع به ،و بصره التذی یبصر به ،و یده التی یبطش بها ،و رجله التی یمشی بها ،و
بن سیلنی وعطینته ،وللن استعاذنی وعیذنته ،وما تردهدت عن شیء منا فاعله تـردهدی عـن نفـس
المؤمن یکره الموت ،و منا مکثر مساءته» (بخاری ،بی تا.)190 :7 ،
 -4در کتا «المحاسن» نوشته برقی (م 274ق) حدیث مزبور به این شکل آمده است:
ََّّلل ع قي َ قيا َ رسا َ ه َ
«ُبد َّذراا َآ بآ اا ٍْ ُآ اا َ ب َآ س َدي ٍر ُآ يَب َ ُب َد ه َ
ََّّلل ص قيا يَ هَََّّلل
َ
يْ َ
ي ي ي
ي ْ
يْ ِ ْ ي ْ ي ِ ي ْ يي ْ ي
ُ تيحبب َإذي ُب َدی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضته ُل َييه و َإنِه ذييتحبب َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
ي ي ِ ي
يي ِ
يْ
ِ يي
يدُ َّذ ِت َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يْ ياع بَه يو بي يص يرُ َّذ ِنی يبْصر بَه يو ذ يْ نيه َّذ ِنی ياْط بَه يو ي
فيإذيَّ يَ ْابيبْته راْت يس ْا يعه َّذ ِنی ْ
َ
َ
يا َ ب َ يَ َإذيَّ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإذيَّ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته يو يُ تي ير ِْ ْْ فَا شي ا ٍُ
يبْطش ب َ يَ يو َر ْجليه َّذ ِت ْ
َ
َ َ
ي َ
َ َ
ي ي
رارُ يُ يْا يُتيه» (برقـی1371 ،ش:1 ،
يكارُ َّذ يْاا ْ ي يو َنيا َ ي
َني في ُله رت ي ير هْْی ف يُ ْ َّذ ْا ْلُآ ي

.)292

 -5ابو یعلی موصلی(م307ق) نیز در مسند خود حدیث قـر نوافـل را بـه ایـن شـکل
آورده است« :حدهثنا العبهاس بن الولید حدهثنا یوسل بن خالد عن عمر بـن اسـحاق انتـه سـمع
عطاء بن یسار یحدهث عن میمونة زوج النبی(ص) انت رسول اهلل(ص) قال قال اهلل عزت وجلت مَنْ
مَذی لِی وَلِیاً فَقَدب استحق محاربتی مَا تَقَره َ بِلَی عَببـدٌ بمثـل مداءِ فرائرـی و بِنهـهُ لَیتَقَـره ُ بِلَـی
بِالنهوافِل حَتهی مُحِبَّهُ فَإِذَا مَحببَببتُهُ کنْتُ رجله التی یمشی بها وَ یدَهُ الهتِی یببطِشُ بِهَا وَ لِسَـانَهُ الهـذِی
ینْطِقُ بِهِ وَ قلبه الذی یعقل به بِنْ سَیَلَنِی مَعبطَیتُهُ وَبِنْ دَعَانِی مَجَببتُهُ وَ مَـا تَـرَدَّدبتُ عـن شَـیءٍ مَنَـا
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فَاعِلُهُ کتَرَدُّدِی عن مَوتِه و ذاک انته یکرَهُه وَ مَنَا مَکرَهُ مَسَاءَتَهُ» (موصلی ،بی تا.)520:12 ،
 -6کلینی(م 329ق) در کتا «الکافی» ،این حدیث را با دو متن ازصادقین(ع) به نقـل
از پیامبر اکرم(ص) ذکر کرده که از این قرار است:
«َُ ِد ِة َُآ يَصح بَاي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ يخ ذ َ ٍد ُآ َإسا َُيل ب َآ ََُرَّ ي ُآ يَبَا ساعَ ٍ
يد
ي ْ ْ ي ي ْ ْي ي ْ
ْ ْ ي
ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
ي
َ
َ
َ
ُ يُا ياا َ
ب يُ ْآ يَب َ يجعْفيا ٍر ع قيا يَ ذ ِياا َ ْسا َری بَا ذاِب َ ص قيا يَ يا ير ِّ
َّذْق ِيا ط يُ ْآ يَبي ب ْ َآ تيغْل ي
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ي ي
ي
ارع شي ا ٍُ َإذيا
َّذ ْا ْلُآ ُا ْ يدک قي يَ ي ُ يح ِاد يُ ْآ َ يه ي ذ يوذي فيق ْيد بيا ير يزن ب ذ ْا يح يربياة يو َنيا َ ْس ي
َ
َ
ٍ ي َ
ن َ ي َ َ
َ َ
ي
رارُ
ْ
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
ص يرة َ ْوذي ئ يو يُ تي ير ِْ ْْ يُ ْآ شي ُ َني في ُله رت ي ير هْْی يُ ْآ يوفي ة َّذ ْا ْلُآ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يصلحه إ ِال َّذ ْغاي يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَلياک يو
يُ يْ يُتيه يو إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يآ يُ ْآ يال ْ
َ َ
ََ
َ َ َ َ
َ
يآ ُ ْآ يال َ َ
يارُ
ْ
إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي ي
يصلحه إ ِال َّذْفيق ْر يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَليک يو يُا يتيق ِ
َإذي ُب ِد َُآ َُب َْی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضت ُل َييه و َإنِه ذييتقيرُ َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
يْ ْ ي
ي ِ
ِ يي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يادُ
يْ ياع بَه يو بي يص يرُ َّذ ِنی يبْصر بَه يو ذ يْ نيه َّذ ِنی ياْط بَاه يو ي
فيإذيَّ يَ ْابيبْته راْت إذَّ يس ْا يعه َّذ ِنی ْ
َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَ َإ ْ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإ ْ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته» (کلینی1407 ،ق.)352 :2 ،
«ُحاد بآ يحي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ َُيْ و يَب ُل َ َّْْليشْ ع َری ُآ ُحا َد ب َآ ُب َ
اد
ي
ي
ي ي
ي ْ ي ِ ْ يْ
ي ِ ْ ْ ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّذ يْجب ِ َر يجاَيع يُ َآ َّب ْ َآ ف ِيض ٍَ يُ ْآ يُل َ ب ْ َآ ُق ْبي ية يُ ْآ يا ِا ْ ب ْ َ
اآ بي اي ٍر قيا يَ يسااعْت يَبيا يُبْاد هَََّّلل ع
هَ
َ
َ
َ َ
ه
ُ
يار ي
يق َ قي يَ يرس َ َََّّلل ص قي يَ َََّّلل يُ ِ يو يج ِل يُ ْآ يَ يه ي ذ يوذي فيق ْيد يَ ْر يص يد ذا يحا يربيت يو يُا تيق ِ
ٍ
ب َإذي َُ ِا َّف ْت ي ير ْضت يُل َييه يو َإنِه ذييتيق ِيرُ َإذي ب َ ذا ِ فَل َية ياتِا َ َابِاه ف َياإذيَّ يَ ْابيبْتاه
َإذي يُب ْ ِد ب َ ي ُ يَ يا ِ
راْت ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه و بصرُ َّذ َِنی يب َ
يدُ َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَا
صر ب َ َه يو ذ َ يْ نيه َّذ َِنی ياْطَ ب َ َه يو ي
ي ْي
ْ
ْ ي
ي ي ي ي
َإ ْ ُْ ن َ يَجبته و َإ ْ س يئذيا َ يَُطي يته و ُا تيارْْ ُاآ شي ا ٍُ يَنيا في َُلاه رتارْ َْی ُاآ ُا َ
ي ي ه
ي ي ي ِْ ي ْ
ْ
ي ْ ي
يي
ي ْ ي ْ
ي
َ َ
ي
ررُ يُ يْ يُتيه» (همان.)352 :2 ،
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
َّذ ْا ْلُآ ي
 -7طبرانی(م360ق) نیز حدیث قر نوافل را در کتا «المعجم الکبیـر» بـا ذکـر ایـن

سند نقل نموده است« :حدثنا جعفربن محمد الفریابی ثنا هشام بن عمهار ثنا صدقة بن خالد ثنا
عثمان بن ابی العاتکة عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی ممامة عن النبی(ص) قـال اهلل :مَـنْ
مَهَانَ لِی وَلِیاً فَقَدب بَارَزَنِی بِالعداوة ابن آدم لن تدرک ما عندی التا بیداء ما افترضتُ علیک وال
یزال عبدی یتحبهب الیه بالنوافل حَتهی مُحِبَّهُ فَاکون قلبه الذی یعقل به وَ لِسَانَهُ الهذِی ینْطِقُ بِـهِ و
بَصَرَهُ الهذِی یببصِرُ بِهِ فاذا دَعَانِی مَجَببتُهُ وَبِذا سَیَلَنِی مَعبطَیتُهُ و اذا استنصرنی نصرتُه واحبه عبـادة
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عبدی الی النصیحة» (طبرانی ،بی تا.)222 :8 ،
 -8شیخ صدوق(م 386ق) در کتا «التوحید» حـدیث مزبـور را چنـین آورده اسـت:
« يَ ْخبيرن َ يَب َّذ ْح يْ َ
ادُياي ُ يح ِااد بْاآ
يآ عي هَر بْآ ُ يح ِا َد ب ْ َآ ي ن يس ب ْ َآ يايا ي ية َّذْفيقَياه بَابيلخٍ قيا يَ يا ِ
ي
يآ ب َآ َُ جَ ٍر قي َ ا ِدُياي هَ ي ا م باآ يخ ذَادٍ
ٍ
ي ي
ُث ْ يا ي َّذ يَْ ير َوی قي يَ يا ِدُياي يَب ُ يح ِاد َّذ يْح يْآ بْآ َّذ ْح يْ َ ْ ي
ْ
قي َ ا ِدُيا َّذ ْحْآ بآ يحي َّذ ْحايا َ قي َ ا ِدُيا صدقية بآ ُب َد ه َ
ََّّلل يُ ْآ هَ ي ٍم يُ ْآ يَني ٍس يُ َآ َّذاِب َ
ي
ي ي ي ي ي ْ يْ َ
ي ي ي ي ي ْ ْ
َ
ياد با ر يزن َ
َ َ
َ
يل يُ َآ هَََّّلل يُ ِ يو يج ِل قي يَ قي يَ هَََّّلل تيبي يرک يو تي يع ذي يُ ْآ يَ يه ي يوذيا ذا فيق ْ ي ي
ص يُ ْآ يجب ْ يرئ ي
َ َ
َ
ٍ ي َ َ
َ
َ
َ َ
َ
يكرُ َّذ يْاا ْ ي
ب ذ ْا يح يربية يو يُ تي ير ِْ ْْ ف شي ُ َني في ُله ُث ْ يل يُ تي ير ِْ ْْ ف قيبْض نيف ْس َّذ ْا ْلُآ ي
ادی بَاَثْا َل يَْ ََُّ ُا َّف ْتر ْضات ُل َ
و يَررُ ُْ ُتيه و يال ب ِد ذيه َُاْه و ُ تيقيرُ َإذيا ُب َ
يياه يو يال يا ي ََّ
ي
ي ي ِ ي
ي ي يي ي ي
يْ
ي ي يي
َ
َ
يُب ْ َدی يتيايفِل ذ َ يات ِ َابِه يو يُت ي يَ ْابيبْته راْت ذيه يس ْاع يو بي يصرَّ يو يدَّ يو ُ يليدَّ َإ ْ يْ يُ ن يَ يجبْتاه
َ
ََ
َ َ َ
َ
اآ َّذ ْعَبيا يْ َة في يئرفهاه يُاْاه ذَان ي ِال
يآ ذ ييا ْ
ُُ ي
اآ ي َرياد َّذ ْبيا ي
يو َإ ْ يس يئذيا يَ ُْطي يته يو َإ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
ََ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
يآ ذ ييا ْ
يدخليه ُ ْج ِ
ب فييف ْْ يدُ ذيذک يو َإ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْالُا ي
يا ناه إ ِال بَا ذْفيق ْ َر يو ذيا ْ
اآ يال ْ
يصال إ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يا ناه َإ ِال ب َ ذ ْغايا ُ يو ذيا ْ يَفْق ْيرتاه
يآ ذ ييا ْ
يَ ْاييته يْليف يْْ يدُ ذيذک يو َإ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
اآ يال ْ
يصال إ ي
ََ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ااه
يْليف يْْ يدُ ذيذک يو َإ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يآ ذ ييا ْآ يال ْ
يا نه إ ِال ب َ هذْق َْم يو ذي ْ يص ِح ْحت ج ْْ ي
يصل إ ي
ََ
َ َ َ
َ
َ
َ
ادُ
ذص ِح َة يو ذي ْ يَ ْسق ْياته يْليف يْْ ي
يْليف يْْ يدُ ذيذک يو َإ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يا نه إ ِال ب َ ِّ
يآ ذ ييا ْآ يال ْ
يصل إ ي
َ
َ َ ََ َ
َ
يم يخبَير» (صدوق1398 ،ش.)399 ،
يذذک َإنِّ َ يْبِّر ُبي ْی ذعل ْا بَقل ب َ ََ ْم ف َيإنِّ يُل ِ
با مالحظه شواهد فوق و ذکر این حدیث در منابع متعدد می تـوان گفـت کـه حـدیث
قر نوافل از نظر ماخذ ،اعتبار باالیی دارد.
 -2-3حدیث قرب نوافل در منابع تفسیری
-1فیروزآبادی(م 817ق) در تفسیر «بصـائر ذوی التمییـز فـی لطـائل الکتـا العزیـز»
حدیث قر نوافل را در ذیل تفسیر آیه «وَ وَهَببنا لَهُ بِسبـحاقَ وَ یعبقُـو َ نافِلَـة»(انبیـاء )72 /بـه
این شکل آورده است « :قال اللته تعالی ال یزال العبـد یتقـ تر بلـی بالنتوافـل حتتـی محبهـه ،فـإذا
محببته کنت سمعه و بصره» (فیروزآبادی.)109 :5 ،1416 ،
-2حقی برسوی(م 1137ق) در تفسیر روح البیان حدیث قر نوافـل قـدری متفـاوت
آورده است « :و فی الحدیث القدسی ما تقر عبـد الـی بمثـل مداء مـا افترضـت علیـه و انـه
لیتقر الی بعد ذلک بالنوافل حتی محبه و المراد بالنوافـل نوافـل الصـلوات و غیرهـا و منهـا
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سلوک الصوفیة فانه یتقر به السالک الی اللته بیزالة الحجب المانعة عن النظر الی وجـه اللتـه
الکریم» (حقی برسوی1137 ،ق.)141 :9 ،
-3آلوسی(1270ق) در تفسیر «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السـبع المثـانی»
حدیث قر نوافل را با تفاوت هایی به این شکل ذکر نموده است« :إذَّ تقرُ َّذعبد بَ إذا
ربه َابه فإذَّ َابه ر ساعه و بصرُ فإذَّ ر َّذح بصر ُثل هنَّ َّذعبد رنُ و َْرره ببصارُ
ْل بصرُ َّذح فا َْرره إال به ال بافْه و ُ ُم ُلک يتقرُ إذ هَََّّلل تع ذ با فلة بل هم فا
َّذفرَّئض و فرَّئضَم قد َّستغرقت َنف سَم فال نفل ُاادهم فلايس ذَام ُقا م يااتج َ يكا
َّذح بصرهم ات يدرر ُ به فَم ُبيد َّضطرَّر و نحاآ ُبياد َّضاطرَّر ُاآ فرَّئضاا و ُبياد
َّختي ر ُآ ن َّفلا إذ نخر» (آلوسی1415 ،ق.)243 :4 ،
-4آیت اهلل جعفر سبحانی در تفسیر «مفاهیم القرآن» حدیث مزبور را به نقـل از اصـول
تقرُ إذ ُبد ب
کافی به این شکل آورده استَ ُ« :

ُ َاب إذ ُا َّفترضت ُلياه ،وَّنَاه

ذيتقرُ إذ ب ذا فلة ات َابه ،فإذَّ َاببته رات ساعه َّذنی يْاع به ،وبصرُ َّذنی يبصر باه،
َ
وذْ نه َّذنی ياط به ،ويدُ َّذت يبطش بَ » (سبحانی1421 ،ق.)95 :1 ،

-5یعقو جعفری از مفسران معاصر نیز حدیث قر نوافل در ذیـل بحـث «معجـزه و
کرامت و ارهاص» آورده است .ایشان ابتدا بحث کرامت و وقوع آن برای اولیـا و صـالحان
از بندگان خدا را مطرح کرده و می گوید کراماتی که از اولیای خـدا سـر مـیزنـد ،در اثـر
ایمان و تقوا و مـداومت در انجـام فـرائض و نوافـل اسـت کـه بنـده را بـه مقـام قـر الهـی
میرساند و او را محبو خدا میکند و چون انسانی بـه ایـن مقـام رسـید چشـم و گـوش و
دست و پای او کارهای خدایی میکند .سپس حدیث قر نوافل را به این شکل ذکـر مـی
کند« :قال رسول اهلل (ص) انت اهلل قال ... :ما تقر الی عبد بشیء احب الی بما افترضـته علیـه
و انه لیتقر الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الـذی یبصـر
به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها» پیامبر خدا فرمـود :خداونـد مـیفرمایـد :هـیچ
بندهای با چیزی بر من نزدیک نشده که محبو تر از اعمالی باشد که بر او واجب کردهام و
همانا او با مستحبات بر من نزدیک میشود تا آنجا کـه او را دوسـت مـیدارم و چـون او را
دوست داشته باشم گوش او میشوم که با آن میشنود و چشم او میشوم که با آن مـیبینـد
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و زبان او میشوم که با آن سخن میگوید و دست او میشوم که با آن کار انجـام مـیدهـد
(جعفری1376 ،ش.)301 ،3 ،
 -3-3حدیث قرب نوافل در منابع عرفانی
-1ابو حامد محمد غزالی(م 505ق) درکتـا احیـاء علـوم الـدین در توضـیح حـدیث
قر نوافل آورده است که خداوند متعال حجا از دل بنده بردارد تا به دل او را بینـد ،و او
را از نزدیک خود ممکن گرداند ،و ارادت او در مزل آن بود که باطن او از حلول غیر پاک
گرداند و او را از عالیق و عوایق که میان او و موالیش حایل باشد فار و خالی سازد ،تا بـه
حدی که جز بحق و از حق نشنود ،و نبیند جز بحق ،و نگوید جز بحق .چناننـه پیـامبر(ص)
از حق حکایت کرده است که ال یـزال العبـد یتقـ تر بلـی بالنتوافـل حتتـی احبهـه فـإذا محببتـه
فیکون سمعه الذی به یسمع و بصره التذی به یبصر و لسـانه التـذی بـه ینطـق .پـس دوسـتی او
کسی را که دوست دارد مزلی باشد هر گاه به ارادت مزلی ،که موجب تمکین سـلوک ایـن
بنده است در راه قر  ،اضافت کرده شود ،و چون به فعل او ،که برداشتن حجـا اسـت از
دل بنده ،اضافت کرده آید .پس او حادث بود که بـه حـدوث سـببی کـه مقترـی آن باشـد
حادث شود .چنان که گفت سبحانه و تعالی :همیشه بنده به نوافل به من تقر نمایـد تـا وی
را دوست گیرم .پس تقر آن به نفلها سبب صفای باطن او باشد ،و برخاسـتن پـرده از دل
او ،و رسیدن او به درجه قر پروردگار .و آن همـه فعـل خـدای اسـت و لطـل او در حـق
بنده .و معنی دوستی او بنده را این است (غزالی1386 ،ش.)568 :4 ،
-2فریــد الــدین عطــار نیشــابوری(م 627ق) در «تــذکره االولیــاء» در ذکــر ابوالقاســم
نصرآبادی بدون اشاره مستقیم به حدیث قر نوافل آن را در قالب نثر مسجع به ایـن شـکل
آورده است« :حق تعالی غیور است ،و از غیرت اوست که به او راه نیست مگر بدو .و گفت
اشیا که داللت میکنند از او میکنند ،که بر او هیچ دلیل نیست جز او .و گفـت :بـه متابعـت
سنتت معرفت توان یافت و به ادای فرایض قربت حق تعالی و به مواظبت بر نوافل محبـت» .و
گفت :هر که را اد نفس نباشـد ،او بـه اد دل نتوانـد رسـید و هـر کـه را اد دل نبـود،
چگونه به اد روح تواند رسید .و هر که را اد روح نبود چگونه به محل قر حق تعـالی
تواند رسیدن .بل که او را چگونه ممکن بود که بساش حق تعالی جلت و عال را تواند سـپردن.
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مگر کسی که او اد یافته بود به فنون آدا و امین بود در سرتا و عالنیه» (عطار نیشـابوری،
1905م.)316 :2 ،
-3مولوی(م 672ق) در مثنوی معنوی حدیث مزبور را بدین شـکل بـه نظـم در آورده
است:
گفتـــه او را مـــن زبـــان و چشـــم تـــو

مــن حــواس و مــن رضــا و خشــم تــو

رو کــه بــییســمع و بــییبصــر تــویی

سر تـویی چـه جـای صـاحب سـر تـویی

چـــون شـــدی مـــن کـــان هلل از ولـــه

مـــن تـــرا باشـــم کـــه کـــان اللهـــه لـــه

گـــه تـــویی گـــویم تـــرا گـــاهی مـــنم

هــــر چــــه گــــویم آفتــــا روشــــنم
(مولوی1373 ،ش)80 ،

و این بیت:
چـــون بمـــردم از حـــواس بـــو البشـــر

حــق مــرا شــد ســمع و ادراک و بصــر
(همان)128 ،

و نیز آورده است:
چشــم او مــن باشــم و دســت و دلــش

تـــــا رهـــــد از مـــــدبریها مقـــــبلش
(همان)495 ،

 -4سعید الدین فرغانی(م 700ق) در کتا «مشارق الدراری» به این حـدیث پرداختـه
است .وی معتقد است روح بالد به این مقام ،از کلیه قیود موجب انحراف خالص میشود و
آثار وحدت و بساطت روح ،متمیز از احکام نفس و کثرات الزم قوا و آالت تدبیری ظـاهر
می گردد و احکام هر یک از نفس و روح و سـرت متمیـزا از یـک دیگـر مشـهود مـیشـود و
سالک در این مقام به مرتبه قر نوافل میرسد و حق در این موطن ،سمع و بصر عبد اسـت
(فرغانی1379 ،ش.)46 ،
-5قیصری(م 751ق) در شرح فصوص الحکـم آورده اسـت کـه بلـو بـه مقـام قـر
نوافل خود مقامی عظیم است ،و مظهریت تجلیات مسمائی و قر نوافل در بسیاری از اولیـا
همراه با ظهور شیطان نفس نیست .در برخی نیز ،از ناحیه توجه به حق ،در خیال آنان نیز این
توجه مطلقاً بروز ندارد ،و به ندرت ،از ناحیه ظهـور تجلـی مسـماء مخصـوص کـه منشـی آن
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استعداد ذاتی اسـت ،متـ رنم بـه سـبحانی مـا معظـم شـینی و و ارفـع بلطفـک بنتـی مـن البـین
میشوند ،و بسا که بین تلوین و تمکین گرفتار آیند (قیصری1375 ،ش.)16 ،
 -6سید محمد حسین تهرانی نیز در کتا «اهلل شناسی» به این حـدیث پرداختـه اسـت.
از نظر ایشان این حدیث ،روایت بسیار مهمهی است هم از جهت متن و داللـت آن ،و هـم از
جهت سند و طریق روایت آن .ایشان از میرزا جواد آقا ملِکی تبریـزی ،در کتـا «لقـاء اهلل»
نقل میکند :این حدیث قدسی متتفقٌ علیه بین همه اهـل اسـالم اسـت .ایشـان سـپس دربـاره
مصادر این حدیث می گوید :امها از طریق شیعه :الشتیخ الثتقة الجلیل االقدم مبی جعفـر محمـد
بن محمهد ابن خالد البَرقی که مقدهم بر کلینی بوده و در سلسله مشایخ اجازات او قـرار دارد،
در کتا «المحاسن» خود ،از محمد بن مبی عبد اهلل برقی ،از عبد الرتحمن بن حَمهاد ،از حَنتـان
َ
ََّّلل صال ِ هََّّلل ُل َ
يياه يو
َ ي
بن سَدیر ،از مبی عبد اهلل علیه السهالم روایت کرده است که قيا يَ يرسا َ هَ ي
نذ َ َه :قي َ هََّّلل ُ :تيحبب إذي ُب َدی ب َ ي ٍُ يَاب إذي َُا َّف ْتر ْضته ُل َييه .و إنِه ذييتحبب إذي ب َ ذا ِ فَل َ
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ي ِ
ي ي
ي َ ي ي ِ ي
يي ِ
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ِ يي
صر ب َ َه ،و ذَْ نيه َّذ َِنی ياْطاَ
ات َ َابه .فيإذيَّ يَاببته راْت ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه ،و بصرُ َّذ َِنی يب َ
ي ِ
ي ْي
ِ
ْ
ْ يْ
ي ي
ْ ي
ي ي ي ي
َ
َ
ب َ َه ،و ي َ
يا َ ب َ يَ (تهرانی1426 ،ق.)279 :1 ،
ي
يدُ َّذ ِت يبْطش ب َ يَ  ،يو َر ْجليه َّذ ِت ْ
 -4-3جمع بندی حدیث قرب نوافل
حدیث قُرْ نَوَافِـل حـدیث قُدسـی اسـت کـه خداونـد متعـال در معـراج خطـا بـه
پیامبر(ص) فرمود .این حدیث از جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال و تقر انسان بـه خـدا بـه
وسیله انجام دادن واجبات و مستحبات سخن گفته است .در این حدیث بی حرمتـی بـه ولـی
خدا به منزله جنگ با خدا ذکر شده و خداوند از شتا برای یاری ولی خود سخن بـه میـان
آورده است .طبق بند دیگری از این حدیث بنده مؤمن به وسیله انجام نوافل بـه خـدا تقـر
پیدا میکند و خدا گوش و چشم او میشود.
عارفان مسلمان این حدیث را بهعنوان مستندی برای مباحث عرفانی خود مـورد توجـه
قرار دادهاند .ابن عربی ،الفاظ حدیث قر نوافل را حقیقی تلقی کـرده و آن را شـاهدی بـر
نظریه وحدت وجود دانسته است (ابن عربی ،بی تا .)322 :2 ،از نظر وی منظور از اینکه خدا
چشم و گوش بنده مؤمن میشود ،فنـای انسـان در صـفات حـق اسـت (قیصـری1375 ،ش،
.)35
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در مقابل برخی از فقها و محدثان ،الفاظ این حدیث را کنایه و مجاز میدانند و بر این
باورند که باید الفاظ حدیث را بهگونهای تفسیر کرد که به وحدت وجود ،حلول و فنا منجر
نشود .این گروه وجوه مختلفی برای عبارت مورد بحث حدیث بیان کردهاند .از جمله شـیخ
حر عاملی این وجوه را به عنوان وجوه صحیح معنای آن ،برشمرده است -1 .امداد الهـی بـه
مؤمن برای انجامدادن کارها تنها برای رضای خدا  -2امداد خدا بـه مـؤمن همنـون کمـک
اعرا و جوارحش به او  -3عزیزشدن خدا نزد مـؤمن همنـون اعرـا و جـوارح او  -4تکیـه
مؤمن تنها به خدا  -5نزدیکی خدا به مؤمن (حرعاملی1380 ،ش.)82-81 ،
عالمه مجلسی ضمن توضیح یک نقل از این حدیث بـا تیکیـد بـر ایـنکـه آننـه مایـه
تقر بنده به خدا میشود در درجه اول ،انجام دادن تکالیل است (مجلسـی1403 ،ق:72 ،
 .)155در توضیح دیگری برای همین حدیث ضمن نفی برداشتهای دیگر چهار وجـه بیـان
میکند ،از جمله اینکه بنده از فـرش تَخَلُـق بـه اخـالق الهـی ،جـز بـه آنچـه خـدا دوسـت
میدارد نمینگرد ،یا اینکـه خـدا در نظـر بنـده ،محبـو تـر از قـوای شـنوایی و بینـاییاش
میگردد ،یا اینکه خدا نور چشم و نیروی دست و پا و زبان بنده میشود ،و از همه مهـمتـر
اینکه عبد بر اثر شکستن هوی و هوس خویش و ترجیح خواستهای الهی بر خواستهای
شخصیاش ،چنان میشود که سراسر وجود او تحت تصرف الهی درمـیآیـد و خـدا تـدبیر
نفس و بدن و قلب و عقل و جوارح او را به دست میگیرد (همان.)313 :84 ،
 -4تحلیل کمی سیر تاریخی حدیث «قرب نوافل»
 -1-4آثار قرن سوم تا پنجم هجری
در آثار عرفانی قرن سوم تا پنجم هجری قمری در کتب «جـواهر التصـوف»« ،رسـائل
الجنید»« ،ختم االولیاء» و «کیفیه السلوک»« ،اللمع»« ،قوت القلو »« ،مجموعه آثـار سـلمی»،
«حلیه االولیاء»« ،شرح التعرف»« ،شرح مسماء اهلل»« ،کشـل المحجـو » ایـن حـدیث ذکـر
شده است .تنها اثـری کـه در ایـن دوره بـه حـدیث مزبـور نپرداختـه اسـت کتـا «طبقـات
الصوفیة» است.
در بین  12اثر عرفانی قرن  3تا  ،5در  11اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  19بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  1/7بار این حدیث ذکر شده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  3مورد در «جواهر التصوف» و «مجوعـه آثـار
سلمی» است.
در  1اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  5اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفـانی کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت «جـواهر
التصوف» یحیی بن معاذ (م  258ق) است .آخرین اثـر نیـز «کشـل المحجـو » هجـویری
است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قرن  3تـا 5
از نظر تعداد تکرار در رتبه دوم قرار دارد.

 -2-4آثار قرن ششم هجری
در آثار عرفانی قرن ششم هجری قمری ،کتب «احیاء علـوم الـدین»« ،زبـده الحقـائق»،
«کشــل االســرار»« ،روح االرواح»« ،سراالســرار»« ،الفــتح الربــانی» و «اســرار التوحیــد» ایــن
حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  11اثر عرفانی قرن  ،6در  7اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  9بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  2مورد در «احیاء علوم الدین» و «سراالسـرار»
است.
در  4اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  5اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«احیاء علوم الدین» غزالی (م 505ق) است .آخـرین اثـر نیـز «اسـرار التوحیـد» ابـن منـور (م
600ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  6از
نظر تعداد تکرار در رتبه ششم قرار دارد.

 -3-4آثار قرن هفتم هجری
در آثار عرفانی قرن هفتم هجری قمری ،کتب تفسیر عـرائس البیـان ،مشـر اورواح،
تذکرة اوولیـاء ،فصـوص الحکـم ،الفتوحـات المکیـة ،کتـا الحجـب ،منـارات السـائرین،
مشارق الدرارى ،منتهى المدارک این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  30اثر عرفانی قرن  ،7فقط در  9اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  25بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکـر حـدیث در ایـن دوره  9مـورد در «فتوحـات مکیـه» ابـن عربـی(م
638ق) است.
در  21اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«تفسیر عرائس البیان» روزبهان بقلـی(م 606ق) اسـت .آخـرین اثـر نیـز «منتهـی المـدارک»
فرغانی(م 700ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  7از
نظر تعداد تکرار در رتبه اول قرار دارد.

 -4-4آثار قرن هشتم هجری
در آثار عرفانی قرن هشتم هجری قمری ،کتـب حبـه المحبـه ،انتهـا نامـه ،حـق الیقـین،
اصطالحات صـوفیه ،رسـائل کاشـانی ،مصـنفات سـمنانى ،شـرح فصـوص الحکـم ،مـدارج
السالکین ،آثار میر سید على ،مقدمات ن

النصوص ،جامع اوسرار ،ایـن حـدیث را ذکـر

نمودهاند.
در بین  21اثر عرفانی قرن  ،8در  11اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  17بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  4مورد در تفسیر «مدارج السـالکین» ابـن قـیم
جوزی (م 751ق) است.
در  10اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  8اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«حبه المحبه» سکندری (م 709ق) است .آخرین اثر نیز «جامع االسرار» سـیدحیدر آملـی (م
794ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  8از
نظر تعداد تکرار در رتبه دوم قرار دارد.

 -5-4آثار قرن نهم هجری
در آثار عرفانی قرن نهم هجری قمری ،کتب انسان الکامـل ،الکهـل و الـرقیم ،ضـوء
اللمعات ،ینبوع االسرار ،نقد النصوص این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  11اثر عرفانی قرن  ،9در  5اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  6بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/5بار این حدیث را ذکر کرده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث در ایـن دوره  2مـورد در «الکهـل و الـرقیم» عبـد الکـریم
الجیلى (م 832ق) است.
در  5اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«انسان الکامل» عبد الکریم الجیلى (م 832ق) است .آخرین اثر نیز «نقـد النصـوص» جـامی
(م 898ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  9از
نظر تعداد تکرار در رتبه آخر قرار دارد.

 -6-4آثار قرن دهم تا سیزدهم هجری
در آثار عرفانی قرن دهم تـا سـیزدهم هجـری قمـری ،کتـب مکاتیـب عبـد اهلل قطـب،
الحقائق ،محجة البیراء ،مجموعه رسائل فیض ،تفسیر روح البیان و شـرح مثنـوى سـبزواری
این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  12اثر عرفانی این مقطع ،در  6اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  12بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  1بار این حدیث را ذکر کرده است.

 /278فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  5مورد در تفسیر «روح البیان» حقی بروسـوی
(م 1138ق) است.
در  6اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«مکاتیب» عبداله قطب (م 909ق) است .آخرین اثر نیز «شـرح مثنـوی» حکـیم سـبزواری (م
1289ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قـرن  10تـا
 13از نظر تعداد تکرار در رتبه ششم قرار دارد.

 -7-4آثار قرن چهاردهم تا پانزدهم هجری
در آثار عرفانی قرن چهاردهم تا پانزدهم هجری قمری ،کتـب رسـاله لقـاء اهلل ،مخـزن
العرفان ،سر نى ،اهلل شناسى ،امام شناسى ،معاد شناسى ،ممد الهمم و هزار و یـک کلمـه ایـن
حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  13اثر عرفانی این مقطع ،در  8اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  16بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  1/2بار این حدیث را ذکر کرده است.

تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان 279 /

بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  4مورد در «اهلل شناسی» تهرانـی (م 1416ق) و
«هزار و یک کلمه» حسن زاده آملی است.
در  5اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«رساله لقاء اهلل» ملکی تبریزی (م 1343ق) است .آخرین اثر نیز «هزار و یـک کلمـه» حسـن
زاده آملی است.
در بین  11مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قرن  14تا
 15از نظر تعداد تکرار در رتبه چهارم قرار دارد.

 -5جمع بندی تحلیل کمی حدیث
به لحاظ سیر تاریخی استفاده از حدیث «قر نوافل» در نمونـه بررسـی شـده بیشـترین
فراوانی حدیث در قرن هفتم هجری قمری با  25حدیث و کمترین فراوانـی در قـرن دهـم و
سیزدهم هجری قمری با یک حدیث است.
در بین  110اثر عرفانی در  57اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع در آثار بررسی شده  104بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در هر اثر  0/95بار این حدیث ذکر شده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث  9مورد است که در کتا «فتوحـات مکیـه» نوشـته محیـی
الدین ابن عربـی (م 638ق) آمـده اسـت .پـس از آن کتـب «منتهـی المـدارک» فرغـانی (م
700ق) و « تفسیر روح البیان» حقی بروسوی با  5تکرار قرار دارند.
در  53اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  34اثر نیز تنها یک بار آمده است.
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نتیجه گیری
با پردازش دقیق احادیث توجه به فراوانی و سیر تاریخی آن در منابع اسالمی می تـوان
به اطالعات مفیدی دست یافت و مقدمات ورود به سایر مباحث حدیثی را فراهم نمود .ایـن
مقاله از این روش برای فهم بهتر حدیث «قر نوافـل» اسـتفاده نمـوده اسـت .نتـایج تحقیـق
حاکی از آن است که این حدیث در مقاطع مختلل تاریخی مورد استفاده عارفـان مسـلمان
قرار گرفته است .بررسی منابع حدیثی نیز حاکی از آن بود که این حدیث در منابع اسـالمی
دارای اعتبار و سابقه بوده و بسیاری از علمای مسلمان بدان پرداختهاند.
نتایج تحقیق نشان میدهد عالمان و محدثان نظیـر شـیخ کلینـی و شـیخ صـدوق و نیـز
برخی عارفان مسلمان نظیر سیدحیدر آملی و مالهادی سبزواری که خـود در علـوم حـدیثی
نیز صاحب نظر هستند به این حدیث استناد نمودهاند .این مطلـب بـه اعتبـار حـدیث کمـک
شایانی میکند.
بر اساس تحلیل کمی حدیث قر نوافل نتایج زیر به دست آمد:
به لحاظ سیر تاریخی استفاده از حدیث «قر نوافل» در نمونـه بررسـی شـده بیشـترین
فراوانی حدیث در قرن هفتم هجری قمری با  25تکرار و کمترین فراوانی در قـرن  10و 13
هجری قمری با یک بار ذکر حدیث است.
در بین  110اثر عرفانی در  57اثر به این حدیث اشاره شده است .در مجمـوع  104بـار
این حدیث ذکر شده است .یعنی به طور متوسط در هر اثر  0/95بـار آمـده اسـت .بیشـترین
تعداد ذکر حدیث در کتا «فتوحات مکیه» آمده است .در  53اثر به این حدیث اشـاره ای
نشده است .در  34اثر نیز تنها یک بار آمده است.
با توجه به فراوانی کمهـی ایـن حـدیث در طـول تـاریخ و ذکـر ایـن نکتـه کـه عارفـان
مسلمان به سند حدیث بیاهمیت نبودهاند میتوان رابطه مستقیمی بـین معتبـر بـودن حـدیث
قر نوافل با کثرت استفاده از آن در منابع عرفانی در نظر گرفت.
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فهرست منابع
الف) کتاب

 .1قرن رريم

َّ .2بآ َب جاَ رُ ،حاد بآ زيآ َّذديآ ب1405ق)َّ ُ ،ذ َّذلن ذ َّذع ي ياة فا َّْلا ْياا
َّذدياية ،قمَّْ ،ر سيد َّذ َدَُّ ذلا ر.
َّ .3بآ ُرب ُ ،حي َّذديآ ب1422ق) ،تفْير َّبآ ُرب  ،بيرو َّْ ،ر َّاي ُ َّذترَّث َّذعرب .

 --------------- .4بب ت )َّ ،ذفت ا

َّذاكية ،بيرو َّْ ،ر َّذص ْر.

َّ .5بآ ُاظ رُ ،حاد بآ ُكرم ب1414ق) ،ذْ َّذعرُ ،بيرو َّْ ،ر ص ْر.
َّ .6سفرَّيا  ،ن ر َّذديآ ُبد َّذرااآ ب1358ش) ،ر شف َّْلسرَّر ،تَرَّ  ُ ،سْاه ُط ذعا
َّسالُ .

 .7نذ س ُ ،حا ْ بآ ُبد هَََّّلل ب1415ق) ،روح َّذاعا ن فا تفْاير َّذقارن َّذعظايم و َّذْابع
َّذاث ن  ،بيرو َّْ ،ر َّذكتب َّذعلاية.

ََّّلل
 .8نُل  ،سيدايدر ب1422ق) ،تفْير َّذاحيِ َّْلُظم و َّذبحر َّذَضم ف تئويل رتا ُ ه َ
َّذع ي َّذاحكم ،قم ،ن ر ُل ن ر.
َُّ .9ياا ناژَُّْ ،لا ب1390ش)ُ ،با ن و فلْاافه ُرفا نظااری ،قاام ُ ،سْااه نُ زشا و
پژوه

َُّ م خايا برُ).

َّ .10ه َّزی ،اْيآ بآ سعيد ب1404ق)َّ ،ذالُآ ،قمَّ ،نت رَّ ُدرسه َُّ م َُدی بُج).
 .11بَ ریُ ،حاد بآ َّسا ُيل بب ت )َّ ،ذج ُع َّذصحي  ،بيرو َّْ ،رَّذفكر.
ََّّلل شا س َ ُ ،دَّ ،نت رَّ ُالُه عب عب ي .
 .12تَرَّن  ،سيد ُحاد اْيآ ب1426ق) ،ه َ
 .13جعفرى ،يعق ُ ب1376ش) ،تفْير ر ُر ،قم ُ ،سْه َّنت رَّ هجر .

 .14ا فظ برس  ،رجب بآ ُحاد ب1422ق) ُ ،رق َن َّر َّذيقيآ فا َسارَّر َُيار َّذاالُايآ
ُليه َّذْالم ،بيرو َُّ ،لا .
 .15ار ُ ُل ُ ،حاد بآ اْآ ب1380ش)َّ ،ذج َّهر َّذْاية فا َّْلا ْياا َّذقدساية برليا
اديا قدس ) ،تَرَّ َّ ،نت رَّ ْهق .
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 .16اق برس ىَّ ،سا ُيل بآ ُصطف ب1137ق) ،تفْير روح َّذبي  ،بيرو َّْ ،ر َّذفكر.
 .17سبح ن تبري ی ،جعفر ب1421ق)ُ ،ف هيم َّذقرن  ،قامُ ،لسْاة َُّا م صا ْقبع) ،چا پ
چَ رم.
 .18ساااع ن َّ ،ااااد ب1384ش) ،روح َّْلروَّح ف ا شاارح َسااا ُ َّذالااك َّذفت ا ح ،تَ ارَّ ،
َّنت رَّ ُلا و فرهاگ .

 .19ساا ن ُ ،الُ َّذدوذه ب1383ش)ُ ،صااف

ف رسا ساا ن  ،تَارَّ َّ ،نت ا رَّ ُلاا و

فرهاگ .
 .20شَيد ُ ن  ،زيآ َّذديآ بآ ُل ب1377ش) ،شرح ُصاب ح َّذ اريعة ،ترجااه ُباد َّذارزَّق
گيالن  ،تَرَّ  ،پي م ا .
 .21شيخ بَ ي ُ ،حاد بآ اْيآ ب1384ش)ُ ،اَ ج َّذاج ح ف ترجاة ُفت ح َّذفالح ،تَرَّ ،
اكات.
 .22صدوقُ ،حاد بآ ُل َّبآ ب ب يه ب1398ق)َّ ،ذت ايد ،قم ،ن ر َّسالُ .
 .23صاع ن ُ ،بد َّذرزَّق بب ت )َّ ،ذاصاَف ،بيرو َّ ،ذاجلس َّذعلا .
 .24عبرَّن  ،سليا بآ َّااد بب ت )َّ ،ذاعجم َّذكبير ،بيرو َّْ ،ر إاي ُ َّذترَّث َّذعرب .
 .25عبری نُل ُ ،ا ْ َّذديآ َّب جعفر ب1376ش) ،ر ُل بَ ي  ،قمُ ،لسْه عبع و ن ر.
ُ .26ط ر ني ب ری ،فريد َّذديآ ب1905م) ،تنررُ َّْلوذي ُ ،ذيد ُ ،طبعه ذيد .
َّ .27ذ َّ ،ب ا ُد ُحاد ب1386ش)َّ ،اي ُ ُل م َّذديآ ،تَرَّ  ،ن ر ُلا و فرهاگ .
 .28فر ن  ،سعيد َّذديآ ب1379ش) ُ ،ا رق َّذادرَّری شارح ت ئياه َّباآ فا رِ ،قامُ ،ررا
َّنت رَّ ْفتر تبليغ

َّسالُ .

 .29فروزَّنفر ،بديع َّذ ُ ب1361ش)َّ ،ا ْيا ُعا ی ،تَرَّ َُّ ،يرربير.
 .30فضل ُ ،ل ب1384ش)« ،س خت ر ُرف َّسالُ »ُ ،ع رف ُقل  ،پيش شا رُ.1
 .31فيروزنب ْیُ ،حاد بآ يعق ُ ب1416ق) ،بص ئر ذوی َّذتايي ف ذط ئف َّذكت ُ َّذع يا ،
ق هرُ ،وزَّرة َّالوق ف َّذاجلس َّالُل ذل ن

 .32فيض ر ش ن ُ ،الُحْآ ب1342ش) ،رلا
فرَّه ن .

َّالسالُية.
ُكا نه ،تحقي  ُ ،ي هَََّّلل ُط رْی ،تَارَّ ،
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 .33قيصریَّْ ،وْ ب1375ش) ،شارح فصا ص َّذحكام ،تَارَّ  ،شاررت َّنت ا رَّ ُلاا و
فرهاگ .
 -------- .34ب1381ش) ،رس ئل قيصری ،تَرَّ  ُ ،سْه پژوه

اكات و فلْفه َّيرَّ .

 .35رليا ُ ،حاد بآ يعق ُ ب1407ق)َّ ،ذك ف  ،تَرَّ َّ ،سالُيه.

 .36گا ب ْیُ ،حاد بآ ايدر سلط ُل ش ُ ب1408ق) ،بيا َّذْاع ْة فا ُق ُا

َّذعبا ْة،

بيرو َُّ ،لا .
ُ .37جلْ ُ ،حادب قر بآ ُحاادتق ب1403ق) ،بحا ر َّْلنا َّر ،بيارو َّْ ،ر إايا ُ َّذتارَّث
َّذعرب .
ُ .38ك رم شيرَّزی ،ن صر ب1371ش) ،تفْير نا نه ،تَرَّ َّْ ،ر َّذكتب َّإلسالُية.
 ُ .39صل َّ ،ب يعل َّااد بآ ُل بب ت )َّ ،ذاْادُْ ،

َّْ ،ر َّذائُ .

 ُ .40ذ ی بلَ  ،جالَ َّذديآ ُحاد ب1386ش) ،فيه ُ فيه ،تَرَّ َّ ،نت رَّ نگ ُ.
 ُ .41ذ ی بلَ  ،جالَ َّذديآ ُحاادب1373ش)ُ ،ثاا ی ُعاا ی ،تَارَّ  ،سا زُ چا پ و
َّنت رَّ وزَّر َّرش ْ َّسالُ .
ُ .42يبدیَّ ،ااد بآ ُحاد ب1371ش) ،ر ف َّالسرَّر و ُدة َّالبرَّر ،تَرَّ َُّ ،ير ربير.
 .43نْف  ُ ،ي َّذديآ ب1379ش) ،بي َّذتا يل ،تَرَّ َّ ،نجاآ نُ ر و ُف خر فرهاگ .
تب)تلنحتفشرده ت

ُ -1رر تحقيق

ر ُپي تری ُل م َّسالُ ب1368ش)ُ .رف  ،3قم ،ن

ر.

چکیده مقاالت به انگلیسی
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Abstract
Acquiring quantitative and qualitative information from
hadiths helps to understand the hadith principles of Islamic
scholars. Various Islamic sects have paid special attention to the
hadiths of the infallibles. Mystics, among others, have dealt with
this issue and in their works, referring to the hadiths of the
Infallibles (AS), they have based their principles on this basis.
They have their own principles in dealing with hadith. The
difference of their basis with the scholars of hadith has caused
mystics to be sometimes attributed to forgery and distortion of
hadiths. It seems that the frequent analysis of the hadiths of the
mystics with accurate scientific methods paves the way for
understanding their principles and rules in the face of the
hadiths. This research has examined the frequency of the hadith
"Ghorb Nawafil" in 110 mystical sources. An attempt has been
made to analyze the history of use and frequency of this hadith
quantitatively and qualitatively using modern scientific methods.
The findings of the research show that this hadith has been
considered by mystics in different historical periods. This
information can be helpful in examining the authenticity of the
hadith document near Nawafil.
Keywords
Understanding Hadith, Hadith Studies, Islamic Mysticism,
Ghorb Nawafil.
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Analysisi Abu Saeed Abolkhair and Abolghasem
Ghoshiri's view on the components of mystical education
Keyhan Kohandel
Samira Rostami
Seyed Mohsen Sajedi Rad

Abstract
Abu Sa'id Abu al-Khair and Abu al-Qasim al-Qashiri are both elders
of the sect who have spent many years of their lives refining and
educating seekers. This research in a library method and descriptiveanalytical method intends to evaluate the components of mystical
education such as old age, remembrance, listening, sincerity, generosity
and patience in the educational method of Abu Saeed Abu al-Khair and
Abolghasem Qashiri based on the books of Asrar al-Tawhid and Risaleh.
Arrange for conduct. The findings of the research show that from the
point of view of these two mystics, the seeker should first have the limit
of moral and educational quorum and then choose the aging path that is
adorned with the attributes of piety, generosity and humility. Both
mystics have accepted dhikr as one of the etiquettes of conduct and have
considered its types and etiquettes; however, in Qushiri mystical rites,
this seems more difficult. Abu Sa'id considers hearing to be one of the
principles of his mystical education and it is the food of the soul; But
Qashiri does not have a positive view of hearing. Abu Sa'id and Abu alQasim al-Qashiri consider sincerity and avoiding hypocrisy as conditions
for conduct. Abu Sa'id considers sincerity as a secret and a joke of Altaf
al-Haqq, and with a language mixed with humor, shows the nature of
hypocrisy that destroys human originality and individual and social
calamities. Qashiri also often expresses the importance of sincerity in the
language of mystics or in the form of anecdotes indirectly. Abu Saeed
and Abu al-Qasim Qashiri consider the forgiveness of the sheikh and the
disciple important in mystical education; In particular, in most of the
stories of Asrar al-Tawhid, there is talk of Abu Sa'id's forgiveness, and he
should be called Sheikh Sakha, and Qashiri enumerates for forgiveness,
types such as generosity in body, reward and wealth. Finally, Abu Sa'id
and Abu al-Qasim al-Qashiri consider patience to be necessary in the face
of the sheikh, the orders and prohibitions of the sheikh, and the
misfortunes of the path of conduct, and teach patience to their followers
and those around them through their behavior such as patience and
gratitude for the death of a child.

Keywords
Abol-Ghaseme Ghoshairi, Abol-saeed Abel-kheir, Mystical education,
Fifth century.
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Critique of the components of jurisprudential
management
Ali Fakoor
Mohammad Torabi
Ali Shirkhani

Abstract
Dr. Soroush is one of the theorists of the contemporary period
who has raised several problems from the impossibility and
contradiction of jurisprudential management to the pests of the
operation of such management. He states that the main goal of religion
is the Hereafter and accordingly does not consider religion to have a
plan for the affairs of the world, especially the government and the
general management of society. Of course, jurisprudence as a part of
religion has social rules related to the world, but Dr. Soroush, stating
that firstly the work of jurisprudence is only to express the ruling and
not planning and management and secondly the rules of minority
jurisprudence are limited to eliminating hostilities and worship. , Does
not consider this part of religion, like the whole religion, to be useful
for managing worldly affairs. On the other hand, he considers this
worldliness to be one of the shortcomings of jurisprudence in the
management of the religious community and does not necessarily
consider the government and the jurisprudential community to be
religious and moral. He has concluded from the worldliness, the
purpose of the transcendence and minority of jurisprudence, the
transcendence and continuity of jurisprudence, then they consider the
permanent knowledge of jurisprudence due to being based on secret
materials as another plague of jurisprudential rule in addition to the
principle The fact that jurisprudence is based on secret materials also
causes the inefficiency of jurisprudence in society. He also considers
the central task of jurisprudence to be contrary to human rights and
does not consider the task-oriented jurisprudential government to be
democratic.
The present research, due to the necessity of answering such
doubts and problems, explains and criticizes their opinions in a
rational and philosophical way.
Keywords
Jurisprudence, management, jurisprudential management, rule of
jurists.
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The argument from particularization for God’s
existence in Twelver Shīʿism kalām
Hamid Ataei Nazari

Abstract
Among classical arguments for God’s existence in Islamic
theology is The argument from particularization which is also
called “the proof of possibility of attributes” and “proof of
particularization”. The gist of the argument is that since all
bodies share in corporeality yet differ in various attributes, there
must be some cause for the particularization of the attributes of
bodies. the cause must be an eternal agent who is not a body.
Different versions of the argument presented by Twelver Shīʿī
theologians in various schools caused important and
considerable evolution in the history of the argument. Such
evolution in Twelver Shīʿism kalām has not been the subject of
researches so far. In the present paper, having discussed different
versions of the argument in Twelver Shīʿism kalām from the
6th/12th to 11th/17th centuries, illustrated changes and the
evolution of the argument in the period. It shows that there are
four different versions of The argument from particularization
for God’s existence in the Twelver Shīʿism kalām, which are
rather distinct in the premises and conclusion. The argument
from particularization has not been received much attention from
Twelver Shīʿī theologians, probably due to some fundamental
flaws in it, including its disability to prove God as a necessary
existent (wājib al-wujūd).
Keywords
The argument from particularization, particularization, proof
of God’s existence, Twelver Shīʿism kalām, al-Ḥimmaṣī al-Rāzī.
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Reflections on the nature and necessity
of practical words
Abdul Rahim Soleimani Behbahani

Abstract
Practical terminology is a nascent and somewhat ambiguous
term, with at least three conceivable meanings: 1. Focusing on
the doctrinal issues needed by today's generation and eliminating
issues that have expired; 2. Strategies for the effectiveness of
religious knowledge in individual and social life, 3. Methods of
normalization of beliefs. The first meaning is not fundamentally
different from theology in the conventional sense, and the
relationship between the two is general and absolute, but applied
theology in the second and third meanings has a distinct identity
from common theology, and consists of a set of rules that The
principles of those rules are derived from various sciences such
as ethics, education, sociology and psychology. The present
article, in addition to explaining the three meanings and their
necessity and position, deals with the relationship between each
of them with common theology.
Keywords
Applied Theology, Applied Knowledge, Norm, Knowledge,
Belief.
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Examining the opposition of disbelief and faith
and truth and falsehood and their consequences
based on allegorical similes of Quranic verses
Abdolrahim Zareian Jahromi
Safdar Shaker
Ibrahim Zareifar

Abstract
One of the important tools that can be used to convey concepts
and content more accurately and quickly to people's minds is the use
of proverbs, similes, allegories and so on. The Holy Quran has used
tools such as using examples and allegorical similes in order to
express guiding messages in a rhetorical and conceptual format. There
are about 500 verses in the Holy Quran that have similes, allegories,
allusions, metaphors and allegorical similes. This article intends to
study and analyze the allegorical similes of the Holy Quran in the
category of hypocrites and hypocrisy by adopting a descriptiveanalytical method, after explaining the concept of allegorical simile
and its Quranic function. What is certain is that from the beginning of
the creation of Adam (pbuh) there has been a struggle between right
and wrong to prove monotheism, vicariousness and denial of
polytheism and apostasy, and there will be resurrection because one of
the basic principles of the right is to fight against infidelity,
polytheism and falsehood, and many verses in the Qur'an have been
revealed in this regard. For this purpose, God has used an allegorical
analogy in the Qur'an to associate this issue with human minds as
much as possible. We have also included verses in this regard in this
chapter of this treatise. Also, in the Qur'an, many verses have been
mentioned about the condemnation of the disbelievers and the
polytheists and what they worship, and he has given allegories, and
even a complete surah called Al-Kafirun surah has been revealed and
the Qur'an has given many allegories and similes for them. Although it
has been expressed in discussions with various allegories, we have
given an example of it here and followed by commentaries by
commentators.

Keywords
Allegorical Simile, Opposition, Right, Wrong, Infidelity, Faith.
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Conduct and Sharia
Reza Ramezani Gilani

Abstract
This research has been done with the aim of examining and
analyzing Alvin Plantinga's perspective in the field of science
and religion and resolving the alleged conflict between them by
the method of library research and descriptive and content
analysis. The importance of the relationship between science and
religion has led to the entry of many scientists in this field,
including "Alvin Carl Plantinga". Research findings show that
the most important claims in the conflict between science and
religion in the field of human creation, life Earth and Darwin's
theory of evolution happened. According to Plantinga, these
conflicts are not real and are a level that does not show a
contradiction between them with a deeper look. This kind of
thinking is also seen in some Muslim thinkers. Plantinga does
not provide evidence from the Bible to resolve conflict, and his
focus is on faith, believers, and theism. In some cases, his views
on conflict resolution are inconsistent with Islamic texts, while
he claims conflict resolution in all religions. Plantinga's view is
also inconsistent with external realities. As a result, he has not
offered a new and different way of resolving the conflict
between science and religion than other thinkers in this field.

Keywords
Conduct intuition, sharia, fall of duty, path and truth.
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Analysis of Alvin Plantinga's view on resolving the
conflict between science and religion
Hamid Rezania Shirazi
Gholam Ali Ehsani

Abstract
This research has been done with the aim of examining and
analyzing Alvin Plantinga's perspective in the field of science
and religion and resolving the alleged conflict between them by
the method of library research and descriptive and content
analysis. The importance of the relationship between science and
religion has led to the entry of many scientists in this field,
including "Alvin Carl Plantinga". Research findings show that
the most important claims in the conflict between science and
religion in the field of human creation, life Earth and Darwin's
theory of evolution happened. According to Plantinga, these
conflicts are not real and are a level that does not show a
contradiction between them with a deeper look. This kind of
thinking is also seen in some Muslim thinkers. Plantinga does
not provide evidence from the Bible to resolve conflict, and his
focus is on faith, believers, and theism. In some cases, his views
on conflict resolution are inconsistent with Islamic texts, while
he claims conflict resolution in all religions. Plantinga's view is
also inconsistent with external realities. As a result, he has not
offered a new and different way of resolving the conflict
between science and religion than other thinkers in this field.
Keywords
Plantinga, science, religion.
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Investigating the possibility of delegating legislation to
human beings in the Islamic government; Looking at the
constitutional events
Seyed Ibrahim Hosseini
Mohammad Javad Shafaghi

Abstract
According to the Islamic view, the principle is based on the
absence of individual guardianship over another, and the right of
sovereignty belongs only to God, the Owner of the universe and
the world above. And which principles legitimize it. This article
uses a descriptive-analytical method and relies on library
documents to explore the possibility of human legislation as an
authority delegated by God. The elected hypothesis, in contrast
to the rival hypothesis, which does not recognize such a right in
principle and holds members of parliament solely responsible for
planning matters, agreed with the view that, given the
constitutional process and other theories, legislative authority It
has been delegated to individuals in some areas, provided, of
course, that they comply with or at least do not contradict
Islamic norms.
Keywords
Delegation, law, legislation, constitution, Al-Faragh area.

Abstracts/ 3

The Relationship between Imamate and
Khatamiyya in Imami Theology
Seyed Mahdi Hosseini
Abstract
One of the fundamental issues in Shiite beliefs is the
relationship between Imamate and Khatamiyya; according to the
Shiite view, not only is there no incompatibility between
Imamate and Khatamiyya, but there is also a connection. The
position of Imamate is alongside the position of prophethood,
and the purpose of Khatamiyya will not be fulfilled except by
Imamate. However, some Sunni scholars and religious
intellectuals have criticized this connection. In this study, based
on reliable and scholarly documents and with the help of the
principle of Khatamiyya, we try to examine, evaluate and
criticize the most important doubts raised about the affairs of the
Infallible Imam in Shiite theology; including the Imam's
relationship with the unseen world, legislative guardianship, the
authority of the word and the religious authority of the Imams.
The criterion of prophecy is "receiving direct revelation from
God" and "independent authority"; this is while the Shiites, on
the one hand, consider their Imams to have authority based on
the Prophet and through him, and on the other hand, they believe
the acquisition of truths by the Imam indirectly through the
legacy of the Prophet. By explaining the ambiguities and
answering them, it becomes clear that the Shiite approach in
interpreting the principle of Khatamiyya, which is reflected in
the holy Qur'an, the Prophetic tradition and common sense, is the
only approach that justifies Khatamiyya and causes the
continuation of the divine mission and guardianship.
Key words
Imami Theology,
Khatamiyya, Imamate.
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Traditional analysis on the actual role of Imam Zaman
Qasem Tarkhan

Abstract
Divine law is a forgotten topic that has no place in
theological research, especially in studies of Corona virus and
the post- Corona world. The present article has tried to answer
this question by referring to religious texts and using the library
method in collecting information and descriptive-analytical
method in inferring the view and ijtihad method in the functions
and results and using divine laws, what is the role of Imam
Zaman against Corona virus?
On the one hand, the world is governed according to the
causal system, which is inseparable, and on the other hand, the
Imam is in the series of ultimate and actual causes of the world.
The role of general and specific blessing of Imam Zaman should
also be seen in a network of divine traditions; That is, the Imam
plays a role in this system. According to the same system, in
repelling or eliminating calamity, material causes must be used
first; However, the function of material objects in repelling or
eliminating the cause of spiritual calamity is not permanent and
comprehensive; Secondly; The influence of spiritual factors is
realized in the form of conditional and absolute law, in the
former of which the existence of a condition and in the latter of
the existence of expediency are central, and the role of His
Holiness must be seen in this form.
Keywords
Imam Zaman (AS), , Imam & holy soul, divine Laws, public
calamity, spiritual causes, Corona virus.
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What is death and its populist thinking
with the focus on verse 78 of Surah Nisa
Reyhaneh Imam Jomeh
Jafar Nekounam
Mehrdad Abbasi

Abstract
Death is one of the most fundamental concerns facing human
beings, has always been considered by scholars of the Qur'anic
sciences, and every theorist has approached this issue from an
angle according to epistemological sources. There is no doubt
that this is obvious to all human beings, but what is death and
what is basically what human beings can stand on, has always
been a point of contention, and each school has issued
instructions to its followers. In this article, we will deal with
verse 78 of Surah Nisa, in a descriptive-analytical manner. This
surah was revealed in Medina. Carefully in the verses of this
surah and the issues raised in it, it can be said that this surah was
revealed in the fourth and fifth year of the Hijrat. In this article,
first the concept of death from the perspective of verse 78 of
Surah Nisa is discussed and then other views on death. The
narration related to verse 78 of Surah Nisa 'have been narrated
and finally the citation able results have been presented.
Keywords
Death, universalism, verse 78 of Surah Nisa.
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