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ع»يجيتروـيعلم«ه، درجةيعلمةحوزيات علمينشر وقبه دو فصلنامة ل

.دين اعطا گرديد
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ا فرهياز رو و عالقهين و پژوهشگران ويو اعتقـاديكالمـيمندان به مباحـث تخصصـ ختگان

و مراكز علم كتابخانه ميقيو تحقيعلميرا به همكاريو پژوهشيها .ميخوانيو اشتراك فرا
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مل0102830721006 فيز فرمائيواريبانك و قم، بوستان:ش آن را همراه آدرس، به آدرسيد
.دييو فروش ارسال فرمايابيكتاب، بازار

د و طريدو فصلنامه عقل :قين از
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دـ و مبيمطالب مندرج در دوفصلنامه عقل و نظرين نوين آراء ايات و از نيتين بابت مسئوليسندگان است .ستيمتوجه مجله

دـ و ـ كـه در آن بـه ارائـه مطلـب)ياديبنيا پژوهشي(لياصيليو از نوع تحليقيتحقيهان از مقالهيعقل دريبـدياهيـا نظري ع

ميتخصصيهانهيزم و حكمت پرداخته شده باشد استقبال ).ا ترجمه معذور استييبر گردآوريمبتنيهاو از چاپ مقاله(كنديفلسفه

دـ و بهيعقل پايها ژه از مقالهيون ط نامهانيبرگرفته از و بـا مشـاركت اسـتاديبديآن نظريها كه ع مطرح شده باشـد

و دانشجو تدو ميراهنما .كندين شده باشد استقبال

پذيبراييها صرفاً مقالهـ ميانتشار در مجله هيرفته گـر چـاپيديهاا مجموعهييا خارجييه داخليچ نشريشود كه در

و  .آنها ارسال نشده باشديا همزمان براينشده

رديمجله در قبولـ ويا و .آزاد استيافتيدريهاش مقالهيرايا اصالح

دارسالـ تايچهار نسخه از مقاله به همراه ميو انتشار مقاله را تسريابيپ شده آن مراحل ارزيسكت .بخشديع

و ناميخود را به همراه نامه مجزايها سندگان محترم مقالهينوـ وي، رتبه علميخانوادگ درخواست انتشار كه در آن عنوان مقاله، نام

و نشانينويت علميق فعاليمحل دق و پست الكترونيق اعم از آدرس پستيدقيسنده ويفارسـيهـا تماما به زبـان(كي، تلفن، دورنگار

طر)يسيانگل ها توسط سه داور، كـه از آنجاكه مقاله.نديمجله ارسال فرمايك به نشانيا پست الكترونييق پست عاديذكر شده باشد از

نوياطالع هيابيسنده ندارند، ارزياز مشخصات نوكيچيخواهد شد، و اصل مقاله ذكر نشودياز اطالعات مربوط به .سنده در خالصه

باه مقالهيكلـ چكيد دارايها كل) كلمه 150حداكثر(دهيعنوان، .باشديسيو انگليبه دو زبان فارس) واژه5حداكثر(يديو واژگان

ازـ و در صفحات كاغذ 6000حجم مقاله متـريسـانت5/1ان سـطوريـميبـيرو، با فاصـله تقركي A4كلمه تجاوز نكند

ميترج .شودينيچ حروف Word XPاي Word2000يها در برنامه13يترايحا با قلم

به ارجاعات مقالهـ ش ها و به :باشد APAوهيصورت ارجاع در متن

و صفحه منبعينويارجاع به منابع، بالفاصله پس از نقل قول، نام خانوادگيبرا� مورد نظر در داخل پرانتز سنده، سال انتشار

ص1366،يريجهانگ(مثال. نوشته شود ،210(

غ (مثال. نوشته شودي، اطالعات داخل پرانتز به زبان اصليرفارسيدر مورد منابع :Ladyman, 2003, p.115(

نوياگر از� دريك پيسنده ازيك سال ايش ب،يك اثر منتشر شده باشد، ـ ...ن آثار با ذكر حروف الف، پـس از ...وbوaا ي

.ز شونديسال انتشار از هم متما

پا: فهرست منابع� التيان مقاله ابتدا منابع فارسيدر و بر اساس نامين به ترتيو سپس منابع سندهينويخانوادگب حروف الفبا

ز :ر ذكر شوديبه صورت

نوينويخانوادگ نام: كتاب� (سندهيسنده، نام به).خ انتشاريتار. .نام ناشر: محل انتشار. نام مترجم.كيتاليا نام كتاب

نوينويخانوادگ نام: مقاله� (سندهيسنده، نام اينام نشر. نام مترجم.»عنوان مقاله«).خ انتشاريتار. .هيشـماره نشـر.كيتاليه به

.شماره صفحات مربوط به مقاله

ا� نوينويخانوادگ نام:ينترنتيمنابع (سندهيسنده، نام يهيا عنـوان نشـريـ(تينام وب سـا.»عنوان مقاله«).يسخ دستريتار.

ا. پاراگراف/ صفحه)): سال(، جلد شمارهيكيالكترون .ينترنتيآدرس
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�7 احمد بهشتي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، يازدهمشماره  93پاييز

و شريعت  افراط گرايي، نقطه مقابل عقالنيت
١احمد بهشتي

 چكيده
و مضرات اين نوشتار، نخست مروری دارد بر بيان ماهيت افراط گرايى

افراط. آن، سپس به بحث درباره راه های مبارزه با آن پرداخته است
و گروهى يا مذهبى است كه. گرايى يا قومى يا نژادی يا حزبى از آن جا

و عقالنيت  و خروج از جاده اعتدال افراط گرايى زاييده تعصب خشك
از شريعت است، برای مبارزه با همه اقسام، بيان مضرات افراطو گريز 

و ميانه روی توصيه مى شود و توضيح فوايد اعتدال در مورد. گرايى،
و اعتدال، در منابع اصيل اسالمى  يعنى قرآنـافراط گرايى مذهبى

و سنت معصومين و توصيه هايى سازنده وجودـ مجيد مطالب ارزشمند
. ار از آن ها بهره ای وافى گرفته استدارد كه اين نوشت

 افراط، تفريط، اعتدال، عقالنيت، تعصب، اقسام افراط گرايى:واژگان كليدی

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهرانـ دانشگاه آزاد اسالمى.١  www.ahmadbeheshti.ir استاد واحد علوم



ش�8 و  ريعتافراط گرايي، نقطه مقابل عقالنيت

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

 مقدمه

و زياده روی كردن آمده : 1371معين،(١افراط در لغت به معنای از حد در گذشتن

ص1ج ازـو افـراط گرايـى) 3،1387ج:ق1414و فراهيدی، 313،  يعنـى خـروج

و و راه و جمود بر عقيـده و تكيه بر تعصبات ناروا و شريعت، و عقالنيت جاده اعتدال

و رسم ديگران، از پديده های شومى است  و راه و باطل پنداشتن عقيده رسم خويشتن

و امم، مضرات بسياری  و اقوام و ملت ها كه طى تاريخ درازدامن گذشته، برای بشريت

و همواره عقالی و به بار آورده و رهبـران دينـى را نگـران و متشرعان راسـتين بشر،

و رفع آن، چاره انديشى كنند و كوشيده اند كه در راه دفع . ناراحت ساخته،

و و ايده های قـومى و آرمان ها و قبيله و طايفه و نژاد و عالقه به وطن دل بستگى

و منجر به نفـى مطلـق  و اگر به افراط كشانده نشود، و مذهبى امری طبيعى است، ملى

و تعامل با ديگران را مسدود  و راه تفاهم و آرمان ها واعتقادات ديگران نگردد، ايده ها

و زي و منشأ تحرك نسازد، نه تنها ضرر و نشاط آور، انى ندارد، بلكه مى تواند سازنده

و تكامل شود .و خدمت

و ديگران را باطل مطلق پندارد، نتيجه ای جـز اين كه جماعتى خود را حق مطلق،

و بازماندن از كاروان رشد  و درجا زدن و خون ريزی و چپاول و غارت و ستيز جنگ

و تعالى ندارد .و ترقى

و اعتـدال روی آوريـم، بايـد اگر بخواهيم به مرزبندی دقيقى ميان افـراط گرايـى

و تشـرع: بگوييم و بر افراط گرايى، عقالنيت و تشرع حاكم است بر اعتدال، عقالنيت

عقالنيت به انسان اجازه مى دهد كه انديشه خود را به محـك بزنـد، تـا. حاكم نيست

و اگر انديشه برتر و ضعف آن را دريابد، و جمـود، نقاط قوت ی يافت، بـدون تعصـب

و به انديشه برتر روی آورد . شرع نيز مشوق اين رويه است. انديشه فروتر را رها كند،



�9 احمد بهشتي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

و هـيچ گـزاره ای را مقتضای عقالنيت اين است كه انسان، تنها شيفته حقيقت باشـد،

و برهان نپذيرد ؛ در مقابل، افراط گرايى مستلزم خودشيفتگى اسـت. بدون پشتوانه منطق

و حقيقت مى پنـدارد؛ و گرايش های خود را مالك حق چرا كه شخص افراط گرا، خود

و به هيچ وجه حاضر نمـى  تا آن جا كه بر تمام ارزش های ديگران خط بطالن مى كشد،

و  و به اين باور برسد كه ممكن است ديگران بهتر فهميـده باشـند، شود كه كمى فكر كند،

م. حقيقت نزد آن ها باشد و عقالنيت است، مى گويدقرآن :٢جيد كه محور شريعت

و بهترين سخنان را پيروی مى كنند، مـژده ده . بندگانم را كه سخن ديگران را مى شنوند،

و صاحبان خرد نابند (اينان را خدا هدايت كرده، )18و17آيه:39زمر،.

به20ارسطو مدت و على القاعده مى بايست تمام سال نزد افالطون شاگردی كرد،

معنا يك فيلسوف افالطونى باشد؛ ولـى او ضـمن اراده وافـر بـه اسـتاد نتوانسـت در 

كهازچارچوب فلسفه وی محصور بماند؛  استاد عزيز اسـت، ولـى«اين رو اعالم كرد

و نحلـه ديگـری پرداخـت» حق از استاد عزيزتر است .و خـود بـه تأسـيس مكتـب

ص1ج: 1317فروغى،( ،23(

برابر استادش ميرداماد، حداكثر تواضع دارد؛ ولى بعـد از آن كـه صدرالمتألهين در

و با اعالم اين كه خدا  مدتى در مسأله اصالت ماهيت تابع وی بود، از آن نظر بازگشت،

ج(٣.هدايتش كرده، اصالت وجودی شد ص1صدرالمتألهين، بى تا، ،49(

و عملى پرداخت، تا عقل را از سقوط در ورطـه كانت آلمانى به نقادی عقل نظری

و در جايگاه واقعى خود قـرار دهـد و احساسات حفظ كند، (عواطف يوسـف كـرم،.

) 215:ش1347و پل فولكيه، 213: 1962

و عاطفه  جدال عقل

و هم از عقل و احساسات برخوردار است، انسان موجودی است كه هم از عواطف



ش� 10 و  ريعتافراط گرايي، نقطه مقابل عقالنيت

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

و به خودی خـود، گرايش های عاطفى از لوازم وجود انس.و ادراكات عقالنى ان است

و بغض نيست. مضرو زيان آور نيستند و. انسان خالى از حب حب ذات، حب بستگان

و حب هـر كـس  و كمال، و مقام، حب وطن، حب همسر، حب جمال فاميل، حب مال

و هـر چـه. كه خدمتى انجام داده، طبيعى انسان است در مقابل، بغض نسبت به هر كـه

. موج مى زندمضر است، در وجود انسان 

و و توجه وافر است، اين است كه اگر بر عواطف آن چه در اين جا در خور توصيه

و شرع  و بغض او، عقل و حب و امتثـال–احساسات آدمى كه جدای از هم نيسـتند،

تا(٤يكى امتثال ديگری است حاكم باشد، گرايش های عـاطفى نـه-)273: حلى، بى

و تكامل انسان ضرورت دارندتنها مضر نيستند، بلكه برای به و رشد . تر زيستن

و فرياد كشيدن بر سر خدای متعال در آيات قرآن اعالم كرده است كه ظالم ستيزی

و بدگويى به او را دوست دارد؛ ولى فرياد كشيدن بر سـر غيـر  و تخطئه و تحقير ظالم،

و جسارت به ديگران را دوست ندارد و بدگويى ) 148آيه:4نساء،(٥.ظالم

و حيوان و تفـريط. فرق است ميان انسان و بـدون افـراط حيوان تابع غريزه است

و عاطفه برخوردار است. عمل مى كند عواطف، اگر از اطاعت عقل. ولى انسان از عقل

و ويرانگـر  و اگر خارج شوند، تباه كننده و نشاط آورند، و شرع خارج نشوند، سازنده

.و زيانبارند

و-به هر شكلى باشد–در افراط گرايى و خياالت باطـل عقالنيت رنگ مى بازد،

و راه  و هواهای نفسانى غالب مى شـوند، و عواطف سركش و اغراض شيطانى بيهوده

و انتخاب هدف های عالى مسدود مى گردد . برای هر گونه حركت مثبت

و: افراط گرايى مخالفان انبيا به مرحله ای رسيده بود كه مى گفتند تورات هر قرآن

و محمد. دو سحر است و|موسى و سحر و پشتيبان يكديگر بوده اند، هر دو ساحر

جادوی خود را به نام دو كتاب آسمانى جا زده اند؛ ولى خدای متعال ضمن نشان دادن 
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و مـى گويـد اگـر«: راه اعتدال به پيامبر اسالم، افراط گرايى آن ها را محكوم مى كند،

و قرآن عرضه كنيد، تا مـن هـمراست مى گوييد، كتابى  كـهـ روشن گر تر از تورات

)48آيه:28قصص،(٦.»پيروی كنمـ طالب حقيقت مى باشم

 راه هاي مبارزه

صد: برای مبارزه با افراط گرايى دو راه داريم و و ديگری راه شرع، يكى راه عقل،

است بايد ميان آن ها جمع البته كه اين ها مانعة الجمع نيستند؛ بلكه تا آن جا كه ممكن 

.»أولى-مهما أمكن–الجمع«. كرد

 راه عقل.1

و عقل عملى: عقل دو قسم است . عقل نظری

و طـراح و نبـود، و مبين بود و كشاف حقيقت، و جستجوگر، عقل نظری، كاوشگر

و  و هيچ فـرد و علمى است و فلسفى و مؤسس جهان بينى دقيق عقلى و فلسفه، دانش

و. از آن بى نياز نيستجامعه ای  و صادركننده فرمان و كنش گر عقل عملى، بايستگر

و نهى است . امر

و عقل عملى خدمت گزار عقل نظری است عقـل. عقل نظری، پشتوانه عقل عملى

و عقل عملـى بـر مبنـای جهـان بينـى، بنـای شـكوهمند  نظری جهان بينى مى سازد

. ايدئولوژی را به عرش مى رساند

و اگر عقل و معيارهـای حكيمانـه و بـا مالكـات نظری با كاوشگری های نقادانـه

و باطل را از يكديگر تميز ندهـد، دسـت عقـل  و حق حقيقت جويانه، واقع را نشناسد

و نهيـى صـادر كنـد و نمى تواند فرمانى بدهد يا امر و تهى مى ماند ايـن. عملى خالى

و افسارگسيخ و جاست كه فضا برای حاكميت عواطف سركش و هواهـای نفسـانى ته
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و فرد و اوهام فراهم مى شود و خرافات و سنن غير عقالنى قومى و آداب عادات منفى

و انحطاط قرار مى گيرند وضع جـوامعى كـه در آن هـا.و جامعه در سراشيبى سقوط

و سوگمندانه بايد گفت و عملى خاموش است، چنين است به جای«: چراغ عقل نظری

ن .»!فت مى سوزدشمع كافوری چراغ

و قومى بايـد از و تضعيف هواهای نفسانى فردی و عملى، برای تقويت عقل نظری

و نتـايج–تاريخ  و آثـار و ملل گذشته اسـت، و بد اقوام كه عهده دار سرگذشت نيك

و  و از فلسـفه تـاريخ كـه علـل و افراط را به نمايش مى گـذارد و زياده روی اعتدال

ا و و انحطاط و تحرك را تبيين مى كند عوامل سقوط و پيشرفت و شرايط اعتال سباب

و قوی ترينشـو نشان مى دهد كه ماشين محرك جوامع ازـ آن هم بهترين و چيست

و فراموش نكنيم كه توجه  و فلسفه كمك بگيريم و ساير علوم اجتماعى جامعه شناسى

و مصلحان بزرگ و انديشمندان و فرهيختگان ، بـرای بـه كرسـى به تعليمات پيامبران

و افراط گرايى، فوايد غيـر و تعصب و به انزوا كشاندن جمود و عقالنيت، نشاندن عقل

و نتايج باطل نشدنى دارد و آثار انكارناپذير . قابل ترديد

. پيامبران حامل پيام حكمت اند. جامع همه آن چه در باال اشاره شد، حكمت است

خدای متعـال مـى. اند، آل او محسوب مى شوند همه پيامبرانى كه بعد از ابراهيم آمده

و حكمت داده ايم«: فرمايد لقمان حكيم اگر)54آيه:4نساء،(٧»ما به آل ابراهيم كتاب

:31لقمـان،(٨.چه پيامبر نيست، ولى خدا او را به نعمت حكمت متنعم سـاخته اسـت

و حكمت معرفى شده)12آيه جمعـه،(٩.است پيامبر گرامى اسالم به عنوان معلم كتاب

)2آيه: 62

و تعصب است و فرار از جمود امام حكيمـان. حكمت گرايى، گريز از افراط گرايى

و امير مؤمنان فرمود را. حكمت گم شده مؤمن است«:و پيشوای فرهيختگان حكمـت

كلمه«:و نيز فرمود)80نهج البالغه دشتى، حكمت( ١٠.»بگيريد، هر چند از منافق باشد
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مجلسى، بـى تـا،( ١١»هر جا بيابد، به آن سزاوارتر است.ه مؤمن استحكمت، گم شد

ص2ج ح99، در«:و نيز فرمود)57، حكمت را هر كجا بيابيد، اخذ كنيد؛ زيرا حكمت

و در سينه مؤمن در جوار  سينه منافق، بى قرار است؛ تا زمانى كه از آن جا خارج شود

ح( ١٢.»ساير حكمت ها آرام گيرد )58همان،

ك و حكمت، كسى و به عقالنيت و تعصب، مصونيت يافته و جمود ه از افراط گرايى

و به همين جهت است كه از تعـاليم دل سپرده، از روحيه منفى سكوالريسم منزه است،

او مى داند كه تعاليم انبيا، از سوی خدای حكـيم. حكيمانه انبيای الهى سر بر نمى تابد

و عقال و عقالنيـت است؛ همان خدايى كه خالق عقل و به اندازه ای به عقل نيت است،

و  و نيايش آن را برترين عبادت شـمرده، بها داده است كه پيامبر گرامى اسالم، عبادت

و مانند عقل باشد، پرسـتيده نشـده«: فرموده است خدای متعال به هيچ چيزی كه مثل

تا( ١٣.»است ص1ج: همان، بى ح109، ،6(

و مكمل عبادت است آری به فرمايش مجلسى، عقل، و ابزار عبادت سبب عبادت

و نه مكمـل و نه ابزار، و پوچ است؛ زيرا نه سبب دارد .و عبادت، بدون عقالنيت، هيچ

)همان(

شرع.2  راه

و منهجى قويم است و صراطى مستقيم ميان شرايع آسمانى. راه شرع، راهى روشن

و عيسى اد و موسى و به ابراهيم و به نبوت ختميه پيامبر كه از نوح آغاز شده امه يافته

و تباين نيست؛ بلكـه هـر يـك از ايـن  اسالم، به عالى ترين درجه كمال رسيده، تضاد

و مژده ظهور مشـرع  و تكميل كرده، پيامبران اولوالعزم، شريعت قبل از خود را تصديق

×حضرت عيسـى.و شريعت كامل تر پيامبر بعد از خود را به پيروان خود داده است

و«: به بنى اسرائيل گفت و تورات را تصديق مى كنم من فرستاده خدا به سوی شمايم،
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:61صـف،( ١٤.»ظهور مى كند|بشارت مى دهم كه بعد از من پيامبری به نام احمد

مى)6آيه كتاب آسمانى مسلمانان نيز تمام كتاب های آسمانى پيش از خود را تصديق

و نه تنها تصديق، بلكه با هيمن و كند، و اصـالح و اشراف خويش، آن ها را محافظت ه

و تكميل مى نمايد )48آيه:5مائده،( ١٥.تهذيب

و پاسداری قرآن مجيد نسبت به آن هـا از و آسمانى ارتباط زنجيره ای شرايع الهى

و بديهى قرآنى است ها. مسايل مسلم خدای متعال به مسلمانان اعالم كرده كه برای آن

و آيينى قرار  بـه عنـوان آغـازگر–داده است كه چيزی غير از آن چه به نوح شريعت

و بـه–به عنوان آخرين حلقـه زنجيـره تبيـين شـريعت-و به پيامبر اسالم-شريعت

و عيسى و موسى روح. سفارش كـرده، نيسـت-به عنوان حلقه های واسطه–ابراهيم

يد در راه بر سر پـا مشترك همه اين شرايع اين است كه همه متدينان روی كره زمين با

و پراكنــدگى  و از تفرقــه و همــاهنگى كننــد، نگــاه داشــتن حقيقــت ديــن، همكــاری

. عقالنيت يعنى همين)13آيه:42شوری،( ١٦.بپرهيزند

و افراط گرايى در دو منبـع و نفى جمود اكنون راه هموار شرع را در تثبيت اعتدال

و سنت، پى مى گيريم . ماندگار قرآن

 قرآن-الف

ر قرآن كريم آيات متعددی موجود است كه مى توان آن ها را دليـل نفـى افـراطد

و مطلوب بودن اعتدال قرار داد . گرايى

همان طوری كه ما شما مسلمانان را به راه راست هدايت كـرديم، شـما را امـت.1

و پيامبر گواه شما باشد )143هآي:2بقره،( ١٧.ميانه قرار داديم، تا شما گواه مردم باشيد،

و همـواره در و تفريط به دور است، بدون شك، امت وسط، امتى است كه از افراط

. حركت مى كند-كه نامش اعتدال است–حد فاصل آن دو 
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و از جـاهالن روی گـردان بـاش.2 و بـه نيكـى فرمـان ده،  ١٨.راه عفو پيش گير،

) 199آيه:7اعراف،(

نقل شده، آيه فوق، مهم تـرين آيـات ادب آمـوز×بنابر روايتى كه از امام مجتبى

(قرآن است ص75ج:ق1397مجلسى،. ح114، ،10(

و تفريط است ، فضيلت، حد وسط ميان افراط . بر مبنای اخالق ارسطويى

و فكری: نفس آدمى دارای سه قوه است حد وسط قوه شهوت،. قوه شهوی، غضبى

و جانب تفريط آن َشَره و جانب افراط آن، حد وسط قـوه غضـب،.، خمود استعفت

و جبن است و تفريط آن، تهور و جانب افراط و. شجاعت حد وسط قوه فكر، حكمت

و كودنى است و تفريط آن، جربزه . جانب افراط

جانـب. از اجتماع فضايل فوق، حد وسطى پديد مى آيد كه نـامش عـدالت اسـت

و انظالم است كه قرآن مجي و تفريط عدالت، ظلم و فرموده افراط د هر دو را نفى كرده،

تُْظلَُموَن{: است َوالَ تَْظلُِموَن كش) 279آيه:2بقره،(}الَ و نه ستم . نه ستم گريد

علم اخالق عبارت است از اين كه بدانيم بـرای آن كـه فعاليـت«: به عقيده ارسطو

د باشـد، نفس به موافقت عقل انجام گيرد، در احوال موارد مختلف، عمل انسان چه باي

و برای چه بايد عمـل كنـد و نسبت به كه و چگونه و در چه مورد .»يعنى در چه وقت

ص1ج: 1317فروغى،( ،33(

و از اصول هشـت گانـه رذائـل علمای اخالق اسالمى از اصول چهارگانه فضايل

و همـه فـروع  فروع بسياری استخراج كرده اند كه همه فروع فضايل، مبتنى بر اعتدال

م و تفريط استرذائل، (بتنى بر افراط تا. ) 376-387: طباطبايى، بى

و كتاب اخالق ناصری از خواجه گواه آن كتاب طهارة األعراق از ابوعلى مسكويه،

و معراج السعاده از نراقى دوم است و كتاب جامع السعادات از نراقى اول . طوسى،

و هم عفت)بِالُعرِفَو أُمر(باری در آيه شريفه مورد بحث، هم حكمت مطرح است
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َعِن الجاِهلين(و هم شجاعت)ُخذ العفو(مطرح است ).َو أعِرض

و و امير مؤمنـان طالـب جـالل و اسوه و راهنمای طالبان كمال، امام اهل اعتدال،

و تفريط ديـده نمـى شـود«: جمال فرمود  ١٩.»جاهل كسى است كه جز در حال افراط

ج( ص1مجلسى، ح159، ،34(

از برخورد با و جاهل افراطى يا تفريطى، درخور كسانى است كه شـجاعت داشـته

و جبن، به وظيفه خود  و بدون تن دادن به تهور و تفريط جاهالن بيمناك نباشند افراط

. عمل كنند

از: بگو.3 و خروج و اهل تكلف من از شما بر رسالت خويش مزدی نمى خواهم،

و برهان نيستم )86آيه:38ص،( ٢٠.منطق

علوم همه انبيای پيشين تا پيامبر گرامى اسالم در عترت پـاك: فرمود×ام علىام

و اهل تكلـف نيسـتم: سپس فرمود. او جمع است  ٢١.من به سوگند راستين در گرو آنم

تا( ص1ج: مجلسى، بى ح100، ،59(

و ادعـای: عالمه مجلسى مى گويد مقصود اين است كه آن بزرگـوار، اهـل تصـنع

ب و به خود (ستن چيزهايى كه اهليت آن ها را ندارد، نيستباطل ص. )104همان،

و سـخت.4 و اگر تندخو به رحمت خداوندی بود كه تو برای ايشان نرمخو شدی،

) 159آيه:3آل عمران،( ٢٢.دل بودی از اطرافت پراكنده مى شدند

: در روز فتح مكه، سعد بن عباده كه در رأس جماعت انصار بود، شعار مى داد كـه

و امــروز، روز اســيری زنــان اســت« |پيــامبر خــدا.»امــروز، روز جنــگ اســت

و مانع شعار او شود (اميرالمؤمنين را مأمور كرد كه پرچم را از او بگيرد مجلسى، بـى.

ص21ج: تا ب106، جز اين نيسـت كـه مـن رحمتـى«: او مى فرمود).، فتح مكه26،

ج( ٢٣.»هستم كه به انسان ها هديه شده ام ص16همان، ح115، ،44(

و صدای خـود: لقمان حكيم به فرزندش گفت.5 در رفتارت ميانه روی پيشه كن،
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)19آيه:31لقمان،( ٢٤.را كاهش ده؛ زيرا زشت ترين صداها صدای خران است

و مخالف سرسخت افراط گرايى بود بنا به فرمايش امام. لقمان حكيم مظهر اعتدال

مت×صادق و افراط گرا سه عالمت مى شمرداو برای افراد با باالتر از خويش«: كلف

و چيزی مى خواهد كه بـه آن  و آن چه نمى داند به زبان مى آورد به نزاع بر مى خيزد،

تا( ٢٥.نمى رسد ص13ج: مجلسى، بى ح415، ،8(

: مى فرمايد» عباد الرحمان«خدای متعال در وصف.6

و هرگاه جاهالن آن ها را مخاطب سازند، بـه آنان در روی زمين با فروتنى راه مى رون د

و راه ... مسالمت جواب مى دهند و بخل مى پرهيزند از زياده روی و هرگاه انفاق كنند،

)67تا63آيه:25فرقان،( ٢٦.ميانه را برمى گزينند

و نصايح پاالينـده گـوش.7 خدای متعال در وصف بندگانى كه به تذكرات سازنده

: فرمايدفرا مى دهند، مى 

و مى گويند از آن اعراض مى كنند و اعمـال: هرگاه سخن لغو بشنوند، اعمال ما برای ما

)55آيه:28قصص،( ٢٧.سالم بر شما، ما نادان ها را دنبال نمى كنيم. شما برای شماست

و رفاقـت جـاهالن: در تفسير على ابن ابراهيم آمده است كه منظور ترك صـحبت

(است تا. ص64ج: مجلسى، بى ب265، )، عالمات المؤمن14،

 سنت-ب

و قول معصوم و تقرير همه مسلمانان بـر حجـت بـودن. سنت عبارت است از فعل

و مجريان بى بديل سنت×ائمه اطهار. اتفاق نظر دارند×سنت پيامبر مبينان راستين

و خواهند بود و نبى مكرم بوده زك×امام على. پيامبر اعظم وی در مورد تقسيم اموال

و سنت پيامبر خدا: مى فرمود (تقسيم مى كنـيم|آن ها را بر طبق كتاب خدا نهـج.

)25البالغه، نامه
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. سنت نبوی، يعنى طريقه ای كه آن حضـرت مـى پيمـود: راغب اصفهانى مى گويد

و تقرير آن حضرت) 429ص:ق1412راغب،( و فعل و رسم در قول و راه اين طريقه

س و در حقيقت، و مكمـل سـنن همـه پيـامبران متجلى بود، نت او تبيين وحى آسمانى

و طريقـت راسـتين پيـامبر×اگر ائمه اطهار. پيشين است نبودند، سنت مستمر انبياء

از^اسالم، فراموش يا تحريف مى شد؛ از اين رو سنت ائمـه و ادامـه سـنت نبـوی

گ. حجيت تام برخوردار است و در سنت معصومين شواهد بسياری بر منع افراط رايـى

: اهميت اعتدال موجود است

هر كس ميانه روی را ترك«: فرمود×امام على:برابری ترك اعتدال با ستمگری.1

)31نهج البالغه، نامه( ٢٨.»كند، ستم كرده است

از آن چه خدا دربـاره«: فرمود×امام على: عبرت گرفتن از افراط گرايى شيطان.2

و كوشش فراوان او را به سبب تكبـر از  شيطان كرد، عبرت بگيريد؛ زيرا عمل طوالنى

)192نهج البالغه دشتى، خطبه( ٢٩.»بين برد

و از توسن تكبر فرود آی،«: فرمود×امام على: ياد قبر.3 فخرفروشى را واگذار،

)153همان، خطبه( ٣٠.»و قبرت را ياد كن

و فرجام.4 ! آدمى را با فخرفروشـى چـه كـار«: فرمود×امام على: توجه به آغاز

و پايانش مردار است )454همان، حكمت( ٣١.»آغازش نطفه

امـام.ن را به خود جلب كـردزنى زيبا توجه اطرافيا: پاسخ دشنام به دشنام يا عفو.5

آيند، با همسر خـود به آن ها تذكر داد كه هر گاه از ديدن زنى زيبا به هيجان×على

. درآميزند كه او نيز زنى چون زن وی باشد

را: گفت-كه در افراط گرايى، شاخص شده اند–يكى از خوارج خـدا ايـن كـافر

و خواستند او را بكشند، فرمود! چه قدر داناست! بكشد آرام: اطرافيان به خشم آمدند

)420ان، حكمتهم( ٣٢.پاسخ دشنام به دشنام يا عفو از گناه است. باشيد



 �19 احمد بهشتي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

و تحقير.6 عمر بن ابى سلمه ارحبى در فارس حكومـت: منع فرمانداران از قساوت

و خشـونت آميـز  و با دهقانانى كه هنوز مسلمان نشده بودند، رفتاری افراطى مى كرد

به. آن ها در نامه ای خدمت حضرت از وی شكايت كردند. داشت حضرت در نامه ای

و خشونتند؛ چرا كه هم اينان نه شايسته: وی نوشت و نه سزاوار قساوت نزديك شدن

و تفريط، به وی چنـين دسـتور  و هم معاهدند؛ از اين رو برای پرهيز از افراط مشرك

و«: داد و رفتـاری تـوأم بـا شـدت و درشتى را با هم درآويـز در رفتار با آنان، نرمى

)19همان، نامه( ٣٣.نرمش داشته باش

ها.7 اعالم داشت كه دو گروه در ارتباط با حضـرتش×على امام: هالكت افراطى

و او را همتـای خـدا يـا(يكى دوستى كه در دوستى افراط كند«: به هالكت رسيده اند

و دشـنام گويـد) پيامبر قرار دهد و ناسـزا  ٣٤.»و ديگری آن كه در دشمنى افراط كنـد

)117همان، حكمت(

حق.8 و گريز از و×علىاز ديدگاه امام: افراط گرايى افراط گرايى چه در دوستى

و افتادن در دام باطل ندارد در. چه در دشمنى، نتيجه ای جز گريز از حق درباره آن كه

در» دوستى او را به ناحق مى كشاند«: دوستى افراط مى كند، فرمود و دربـاره آن كـه

) 127همان، خطبه( ٣٥.»دشمنى او را به ناحق مى كشاند«: دشمنى افراط كند، فرمود

و بدترين مردم.9 و دشمنى با امـام: بهترين اگر بخواهيم در ارتباط با مسأله دوستى

در: مردم دو گروهند:، مردم را تقسيم كنيم، بايد بگوييم×على بدترين ها آن هايند كه

و بهترين ها آن هايند كه راه ميانه روی  و دشمنى با آن حضرت افراط مى كنند، دوستى

بهترين مردم نسبت به من گروه ميانه«: در اين باره فرمود×امام على.را برگزيده اند

) همان( ٣٦.»رو مى باشند

ايـن. افراط گرايى از بيماری های وحشـتناك اجتمـاعى اسـت: درد، نه درمان. 10

افراد افراطى، جامعه. بيماری بيشتر از آن كه برای فرد مضر است، برای جامعه مضر است
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و و ورشكستگى سوق مى دهندرا به سوی سقوط تـرك ميانـه روی در امـور. انحطاط

ترك ميانه روی در امور سياسى فتنه هايى به بـار مـى آورد. مالى منتهى به فقر مى شود

و غير قابل جبران و جوامـع، نتيجـه ای جـز. زيان بار ترك ميانه روی در رابطه با افراد

از. برافروخته شدن تنور دشمنى ندارد ميانه روی فاصله گرفته اند، بـه گمـان كسانى كه

.باطل خويش گره گشای مشـكالتند؛ حـال آن كـه خـود، گـره كـور همـه مشـكالتند

و مردم، دردند نه درمان تاريخ نشان مى دهد كه بشر از افـراط گرايـى. آن ها برای خود

و اجتماعى ضررهای بزرگى متحمل شده است و پيشوای. های فردی شهادت امام عدل

ا و وحشـتناك نمط و مقتدای ميانه روی كه برای امـت اسـالم، خسـارتى بـزرگ وسط

و. شمرده مى شود، نتيجه افراط گرايى خوارج بود امـروز هـم افـراط گرايـى داعشـى

و خسارت های جبران ناپذيری در پـى  و نژادی، ضررها و صهيونيستى و بعثى تكفيری

.داشته است

و تفريط همراها×امام على و قاصران ناهماهنگ كه از افراط و مقصران ن ناهمراه

به«: به تنگ آمده بود، به درگاه خدای متعال عرض كرد خدايا، طبيب اين درد مرگبار

و آب آور اين شوره زار ناتوان شده است )121همان، خطبه( ٣٧.»جان آمده،

و درمان مى شمرد حضرتش تنها رجوع به كالم حيات بخش خدا را وسيله رهايى

هيچ كس با اين قرآن ننشست مگر اين كه با افزونى هدايت يـا نقصـان«:ودو مى فرم

و ضاللت برخاست )176همان، خطبه( ٣٨.»كوری

 نتيجه

و و سوق دادن به سـوی قلـه اعتـدال در اين نوشتار، برای مبارزه با افراط گرايى

و دو طريقه نيكوگذار نشان داديم : ميانه روی، دو راه هموار

و ديگری راه شرع و عملـى تقسـيم. يكى راه عقل عقل را هم به دو قسـم نظـری
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و عقل عملى كنشگر است. كرديم و مكمل. عقل نظری كاوشگر و ملزوم و هر دو الزم

و گرايش های عـاطفى بـه راه. يكديگرند و عقل عملى، عواطف  با تقويت عقل نظری

و جهت مثبت هدايت مى شوند .صحيح

و و رهنمودهای شرع اسـت چراغ اين راه راهـى كـه. نورافكن اين جاده، تذكرات

و گيج  و مستقيم باشد، حيرت آور و جاده ای كه نورافكن ندارد، هر چند هموار چراغ

س و سرانجامى جز و منحرف كننده است و مهلك و لغزنده و كننده و گمراهى رگردانى

.هالكت ندارد

و هر كدام نسـبت بـه شـريعت سـلف، شرايع آسمانى، همه، حلقه های يك زنجير

و آمـاده  و فراهم كننـده امكانـات اجـراء و نسبت به شريعت خلف، زمينه ساز مكمل

و اجرای آن است و اطاعت . سازنده مردم، برای قبول

و اگر بخـواهيم در سـنت13اين پيوستگى را در آيه سوره شوری مالحظه كرديم

كه^معصومين عالوه بر شواهدی كه ذكر شـد، كتـاب آن را مطالعه كنيم، كافى است

و خطبه ای را از نظر بگذرانيم كه امـام علـى نهج 37بـه سـال×البالغه را بگشاييم

و آماده كردن آن ها بـرای جنـگ بـا هجری، هنگام حركت دادن مردم به سوی صفين

و با هدف مجاهدت در راه  و به منظور سركوب معاويه خون آشام اهالى بدفرجام شام

و مبارزت در راه براندازی بنيان پوشالى افراط گرايىتقوي كـهـت بنياد اعتدال گرايى

و گـرايش بـه  و گريـز از عقالنيـت و نژادی، در نزد بنى اميه مبنايى جز تعصب قومى

(ايراد كرده استـ عصبيت نداشت )160همان، خطبه.

و هماهنگى شـرايع الهـى و اديـان در اين خطبه تاريخى سخن بر محور پيوستگى

و فرستادگان خدا مى چرخد و رويّت پيامبران و سيرت و پيام و وحدت كالم . آسمانى

و فرمانـده فخـيم اسـت، نخسـت زنـدگى پيـامبر و سـخنور علـيم خطيب حكيم

مى|خاتم و الگو معرفى و دنياپرستى به عنوان اسوه را در مذمت دنياگرايى افراطى
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و انتهـا آن گاه برای آن كه مخاطب بداند. كند كه اين رشته، رشته ای است كه از ابتـدا

و پيـامبر  و اوليـاء كـرام، ايـن راه را پيمـوده انـد و همه پيامبران عظام سر دراز دارد،

و كامل ترين است، به سراغ سـاير انبيـا  و جامع ترين آخرالزمان در اين ميان، برترين

گرامى اسالم به عنوان اسوه جالب اين است كه او در عين حال، تنها از پيامبر. مى رود

و ساير انبيا را در رديف بعد قرار مى دهد تو را پيـامبر خـدا«: او مى گويد. نام مى برد

)همان( ٣٩.»در اسوه بودن كافى است

و او سپس حضرت موسى كليم اّهللاٰ را مثال مى زند كه برای يك قرص نان فقير بود

به. با گياه صحرا شكم خود را سير مى كرد پروردگـارا،«: درگاه خدا عرضه داشـتاو

)24آيه:28قصص،( ٤٠.»هر خيری كه بر من نازل كنى به آن نيازمندم

و سپس ساده زيستى اعتدالى حضرت داوود را مثال مى زند كـه صـاحب مزاميـر

مى. قاری اهل بهشت بود و به اطرافيان او با دستان خود از ليف خرما زنبيل مى بافت

زن: گفت و! بيل را مى فروشد؟چه كسى اين او با فروش زنبيل، نان جوين تهيه مى كرد

. با آن سير مى شد

و يادش را گرامى مـى دارد، عيسـى آخرين نمونه ای كه حضرت از او ياد مى كند

و. مسيح است و خـوراكش نـان خشـك و خشـن و لباسش پشـمينه بالش او سنگ

و پناهگاه زمستا و چراغش ماه آسمان و غرب زمـين خورشتش گرسنگى نيش، شرق

و ميوه اش گياه صحرا بود را.و گل و او و فرزندی نبود كه سـرگرمش كننـد او را زن

و طمعى نبود كـه خـوارش كننـد و او را آز دو. مالى نبود كه به آن دل ببندد مـركبش

و خدمتگزارش دو دستش بود (پايش )160نهج البالغه دشتى، خطبه.

و اين الگوهای و مقتدايشـان، خـاتم اين رجال نامى سامى كه برترينشان، بل اسوه

و هيچ كدامشان دنياگريز نبودند؛ زيرا دنياگريزی در  آن هاست، به افراط نمى گراييدند

و هيچ يك دنياپرست نبودند؛ زيرا دنياپرسـتى مايـه  و منحوس بود، نظر آن ها مذموم
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و بال است در. وزر و بـا حفـظ مالك آن ها درگرايش به دنيا، رفع نياز حـد اعتـدال

و كرامت بود . عزت

و عتـرت، و قـرآن و تعاليم انبيا بر جـای مانـده اكنون كه عصر نبوت سپری شده

و حفـظ  و مبين آن هاست، همه انسان ها مى توانند با پرهيز از تفرقـه و مكمل مهيمن

و ميانـه روی مـو و اعتـدال رد وحدت كلمه از لغزيدن در بيغوله های افراط بپرهيزند،

و بـه سـوی قلـه بلنـد كمـال صـعود نماينـد و شرع را پيشه خود كنند، . امضای عقل

و دنياگريزی هر دو مذموم اسـت و. دنياپرستى رسـم زنـدگى صـحيح را از امـام راه

به خدا اين قـدر پيـراهنم را وصـله«: بياموزيم كه در دوران زمامداری فرمود×على

دور: گفـتم! آيا دورش نمـى انـدازی؟: يكى گفت. زدم كه از دوزنده آن، شرمنده شدم

) همان( ٤١.صبحگاهان، شب روان ستايش مى شوند. شو

ها پي نوشت

و جاوز.١ .القدرافرط فالن فى أمره، أی عجل فيه
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َ
1 َفَيت4بُِعوَ� يَْسَتِمُعوَ� -لَْقْوَ� ِيَن Aَْا@ -47

َ
.} -أل

رب.٣ و تأصل الماهيات حتى أن هدانى و ان كنت شديدا لذب عنهم فى اعتبارية الوجود و انكشف لى انكشافا بيناو انى ى

....ك أن األمر بعكس ذل

.التكاليف السمعية ألطاف فى التكاليف العقلية.٤

ُظلَِم{.٥ َمن Fِال4 ِمَن -لَْقْوِ� ِGَو Hبِالس َْهَر
ْ
J- Hب- HِبKُ .}ال4

ِمْنُهَما{.٦ Lْهَد
َ
1 ُهَو ِ ِعنِد -ب4 ْن م* بِِكَتاٍ@ تُو-

ْ
فَأ َصاِ�قRِقُْل ُكنُتْم �ِF ت4بِْعُه

َ
.}ك

ِْكَمَة{.٧
ْ
Y-�َ Fِبَْر-ِهيَم -لِْكَتاَ@ �َZ تَيَْنآZ َفَقْد{.

ِْكَمَة{.٨
ْ
Y- �َلُْقَما .}َ�لََقْد Zتَيَْنا

ِْكَمَة{.٩
ْ
Y-�َ .}َ�يَُعل*ُمُهُم -لِْكَتاَ@

و لو من أهل النفاق.١٠ .الحكمة ضالّة المؤمن فخذ الحكمة

.كلمة الحكمة ضالّة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.١١

خذ الحكمة أنّى كانت، فإن الحكمة تكون فى صدر المنافق فتتخلج فى صدره، حتى تخرج فتكن إلـى صـواحبها فـى.١٢  
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.صدر المؤمن

.ما عبد اّهللاٰ بمثل العقل.١٣

و مبشرا برسو.١٤ .ل يأتى من بعدی اسمه أحمدانى رسول اّهللاٰ إليكم مصدقا لما بين يدّی من التوراة

َعلَْيِه{.١٥ َ�ُمَهْيِمًنا ِمَن -لِْكَتاِ@ يََديِْه َRَْن ل*َما قًا ُمَصد* َق*
ْ
Yبِا bَِFَْك -لِْكَتاَ@ نَزcَْا

َ
1َ�{.

ْيَنا{.١٦ َ�ص4 َ�َما bَِFَْك �َْحْيَنا
َ
1 fِ 47-�َ نُوًحا بِِه 4g�َ َما يِن *h- َن م* لَُكم iَ َjَََ�ال يkَن *h- -وkقِيُم

َ
1 �ْ
َ
1 klََ�ِعي mََ�ُمو Fِبَْر-ِهيَم بِِه

.}َيَتَفر4قُو-

َشِهيًد-{.١٧ َعلَْيُكْم َ�يَُكوَ� -لر4ُسوُ� pِ4اc- َqَ G-ُشَهَد َُكونُو-ْ *r َ�َسًطا ًة م4
ُ
1 َجَعلَْناُكْم }vَ�ََذلَِك

١٨.}wِبِالُْعْر ُمْر
ْ
1َ� َاِهلRُِخِذ -لَْعْفَو

ْ
J- َعِن yِْْعر

َ
1َ�{

.يری الجاهل اال مفرطا أو مفّرطاال.١٩

٢٠.}Rِف*zَلُْمَت- ِمَن نَا
َ
1 َ�َما ْجٍر

َ
1 ِمْن َعلَْيِه لُُكْم

َ
ْسأ
َ
1 َما .}قُْل

و ما أنا من المتكلفين.٢١ .أنا رهين بذلك

ُكنَت{.٢٢ َ�لَْو لَُهْم cَِت َن -ب* م* َْ}ٍَة َحْولَِكفَبَِما ِمْن و-ْ Hالَنَفض َغلِيَظ -لَْقلِْب ا }َفظ�

.إنما أنا رحمة مهداة. ٢٣

َِم�{.٢٤
ْ
Y- �ُلََصْو ْصَو-ِ�

َ
نَكَر -أل

َ
1 4�ِF َصْوتَِك ِمن َ�-ْغُضْض َمْشيَِك �ِ .}َ�-ْقِصْد

ال ينال.٢٥ و يتعاطى ما ال يعلم و يقول ما .ينازع من فوقه

٢٦.}
َ
qََ -أل َسالًَماَفْمُشوَ� قَالُو- َاِهلُوَ�

ْ
J- َخاَطَبُهُم -�َِ��َ َهْونًا yِقََو-ًما ...ْ َ�لَِك َRَْن �َ�َ�َ -� َفْقُ�ُ َ�لَْم يُْ�ِفُو- لَْم نَفُقو-

َ
1 -�َِF{

ْقَمالُُكْم{.٢٧
َ
1 َ�لَُكْم ْقَماcَُا

َ
1 cََا َ�قَالُو- َقْنُه ْعَرُضو-

َ
1 َسِمُعو- -لل4ْغَو -�َِ��َRَِاِهل

ْ
J- �ِنَبَْت الَ َعلَْيُكْم }َسالٌَ�

.من ترك القصد جار.٢٨

و جهده الجهيد.٢٩ .فاعتبروا بما كان من فعل اّهللاٰ بإبليس إذ أحبط عمله الطويل

و اذكر قبرك.٣٠ و احطط كبرك .ضع فخرك

و آخره جيفه.٣١ و الفخر، اوله نطفة .ما البن آدم

ع.٣٢ .فو عن ذنبرويدا، إنما هو سب بسب أو

و الرأفة.٣٣ و داول لهم بين القسوة .فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الّشدة،

و مبغض قال.٣٤ .محب غال

.يذهب به البغض إلى غير الحق... يذهب به الحب إلى غير الحق.٣٥

.خير الناس فّى حاال النمط األوسط.٣٦

و كلت. ٣٧ .النزعة بأشطان الركى اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوی

.زيادة فى هدی أو نقصان من عمى: ما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان.٣٨

.لقد كان فى رسول اّهللاٰ كاف لك فى األسوة.٣٩

فَِق�{.٤٠ َخْ�ٍ ِمْن 4�َِF نَزلَْت
َ
1 Fِ�* لَِما *@َ{

را. ٤١ و لقد قال لى قائلو اّهللاٰ لقد رقعت مدرعتى حتى استحييت من فقلـت اعـزب عنـى فعنـد! أال تنبذها عنك؟: قعها،

.یالصباح يحمد القوم الّسر



 �25 احمد بهشتي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

 كتابنامه
 قرآن.1

 نهج البالغه.2

(پل فولكيه.3 : تهـران. چـاپ اول. ترجمه يحيـى مهـدوی. فلسفه عمومى يا مابعدالطبيعه).ش1347.

 دانشگاه تهران

(حلى، حسن بن يوسف بن على بن مطهر.4 تا. مكتبـه:قـم. المراد فى شرح تجريد االعتقادكشف ). بى

 مصطفوی

(راغب اصفهانى.5  دارالعلم: بيروت. چاپ اول. تحقيق صفوان عدنان. مفردات الفاظ قرآن).ق1412.

(صدرالمتألهين.6 تا.  مكتبه مصطفوی:قم.1ج. اسفار). بى

(طباطبايى، سيدمحمدحسين.7 تا.  دارالكتب االسالميه: رانته.1ج. الميزان فى تفسير القرآن). بى

(فراهيدی.8 و سامرايى. ترتيب كتاب العين).ق1414. انتشـارات:قـم. چـاپ اول. تحقيق مخزومى

 اسوه 

(فروغى، محمدعلى.9  بنگاه مطبوعاتى صفى على شاه: تهران. سير حكمت در اروپا). 1317.

(مجلسى، عالمه. 10 تا. ا: تهران.1ج. بحاراالنوار). بى  السالميه دارالكتب

11 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.2ج. بحاراالنوار). بى

12 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.12ج. بحاراالنوار). بى

13 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.13ج. بحاراالنوار). بى

14 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.16ج. بحاراالنوار). بى

15 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.21ج. بحاراالنوار). بى

16 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.64ج. بحاراالنوار). بى

17 .---------) تا.  دارالكتب االسالميه: تهران.68ج. بحاراالنوار). بى

18 .---------)  دارالكتب االسالميه: تهران.75ج. بحاراالنوار).تابى.

(معين، محمد. 19  انتشارات اميركبير: تهران. چاپ هشتم.فرهنگ معين).ش1371.

(يوسف كرم. 20  دارالمعارف بمصر. تاريخ الفلسفة الحديثة).م1962.





 �27 محسن ايزدي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، يازدهمشماره  93پاييز

و بشري  درآمدي بر شناخت روح در معارف الهي

١محسن ايزدي

 چكيده
و همچنين معـارف شناخت روح همواره از مسائل بسيار مهم در معارف الهى

و روايـات معصـومين. بشری بوده است ^بـر اسـاس آيـات قـرآن كـريم

اگرچـه عرفـاء از طريــق. ،حقيقـت انسـان عبـارت اســت از روح مجـرد او

و فالســفه هــم از طــرق عقــل فطــری توانســته انــد بــه مكاشــفات عرفــانى

بى شناخت های آنها تحـت ترديد يافته های مهمى درباره روح دست يابند، اما

از بـرای شـناخت روح مـى. هـای دينـى نيـز بـوده اسـت تأثير آموزه تـوان

و فيزيولوژی نيز اسـتفاده نمـود آوردهای علومى مانند فراروان دست .شناسى

و علـومى ماننـد العاده انسان را بررسى مـى شناسى اعمال خارق فراروان كنـد

و مغز را مورد مطالعه قرار مى و اعصاب، عملكرد بدن و مغز دهند فيزيولوژی

و بدن«توان در تحليل مسأله كه مى ح» رابطه نفس اصل از اين علـوم از نتايج

. استفاده نمود

شناسـى، روح، قرآن، روايت معصومين، عرفـان، فلسـفه، فـراروان: واژگان كليدی

 فيزيولوژی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 mohseneizadi@yahoo.com عضو هيأت علمى دانشگاه.١
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 مقدمه

مى در يك تقسيم و تحقيق برای انسان را سه بندی، موضوعات قابل مطالعه توان در

و جهان خداشناسى، انسان: نمود بندی دستهموضوع  اگرچه از جهـات. شناسى شناسى

و شرافت موضوع-متعّددی و درجـه-از جمله از جهت ارزش ی خداشناسى در رتبه

توانـد اول قرار دارد، اما اگر از اين جهت به موضوعات توّجه نمائيم كـه كـداميك مى

هـر شـناختی مقّدمـه شناسـى شناخت ديگری قرار بگيرد، بايد گفت انسانی مقدمه

من عرف نفسه: فرمود|كه پيامبر اكرم همچنان. باشد ديگر، از جمله خداشناسى مى

.فقد عرف ربّه

و فراگير، شامل همه انسان و گرايشی شـاخه شناسى، در يك معنای عام هـای ها

را شود؛ لكن همان علوم انسانى مى گونه كه بر اهل فّن پوشيده نيسـت، هويّـت انسـان

مى) نفس( روح ال بماّدتـه«دهد؛ چه اينكه، او تشكيل لـذا.»شـيئيّة الّشـىء بصـورته

و عميق انسان مقتضى شناخت روح اوست و سقم. شناخت دقيق عالوه بر آن، صّحت

و: از جملـه_ها بسياری از عقايد دينى انسان و الهـام، معجـزه، توّسـل معـاد، وحـى

و سقم عقيده-زيارت آن دائر مدار صّحت و تجـّرد آن اسـت ها در مسـألهی .ی روح

و معرفـت نفـسی انسان بنابراين آنچه درباره در متـون دينـى) خودشناسـى(شناسى

و اهميّت آن مورد تأكيد است، شناخت روح  و لواحق) نفس(مطمح نظر و لوازم انسان

و. باشد آن مى و شناخت ابعاد وجودی او، در طول تاريخ  به همين معنا، موضوع انسان

و انديشمندان، از اهميّت بسزايى برخوردار بوده اسـت هـم. در نزد اكثر عرفاء، فالسفه

و معتبر جهان رشته اكنون نيز در دانشگاه و های پيشرفته های متعّددی جهـت تحقيـق

و تأسـيس شـده اسـت؛ از آن جملـه مطالعه :ی ابعاد مختلـف روح انسـان، تعريـف

 ....و» شناسى اروانفر«،»ی ذهن فلسفه«،»شناسى انسان«
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و نيز شناخت حقايق مربـوط بـه آن،) روح(برای پى بردن به اهميّت معرفت نفس

سـخنانـ كه در قرآن مـنعكس اسـتـ وحى الهى: توان از منابع مختلفى از جمله مى

و حتّـى دسـت، آموزه^معصومين ی علـوم آوردها های عرفاء، تحليلهـای فالسـفه،

اس. تجربى كمك گرفت و رويكرد خاّص خـود بديهى ت هر يك از اين منابع با روش

مى. به اين مهم پرداخته است كنيم بر هر يك از ايـن منـابع مـروری در اين مقاله سعى

.گذرا داشته باشيم

 شناخت روح در قرآن)1

و هدف اصلى از نزول آن، هدايت انسان با توجه به اينكه قرآن كتاب هدايت است

و مى به سوی سعادت دنيوی ترين مبحث مطرح شـده باشد، بديهى است عمده اخروی

و معّرفى حقيقت اوست مى. در آن، انسان تـوان دربـاره روح برخى از مسـائلى را كـه

ا ازانسان، :ز قرآن استنباط نمود عبارتند

او)1-1 مى با دقت در برخى:حقيقت انسان عبارت است از روح توان از آيات قرآن،

او به اين نتيجه رسيد واز روح ....« آياتى نظير. كه حقيت انسان عبارت است از روح

به خداوند روح«و)29آيه: حجر(١»دميدم) انسان( خودم در او  ها را در هنگام مرگ

مپنداريد كسانى كه در راه خـدا كشـنه«و)42آيه: زمر(٢»....كند طور كامل اخذ مى

به اين) 169: آل عمران(٣»و نزد خداوند مرزوقند اند اند بلكه آنان زنده شوند مرده مى

.مطلب داللت دارند

برخى از آيات قرآن كريم به طور مسـتقيم بـه:ضرورت شناخت حقيقت انسان)1-2

و حقيقـت اوسـت، پرداختـه . انـد بيان ضرورت شناخت نفس انسان، كـه همـان روح

با ای كسانى كه ايمان آورده«: ازجمله ) 105: مائده(٤»... شيد ايد مراقب نفس خويش

ماننـد«:و برخى از آيات بطور غير مستقيم به ضرورت شناخت نفـس داللـت دارنـد
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و در نتيجة آن، خويشتن خود را نيز فرامـوش كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند

و در نفوس انسـانها بـه بزودی نشانه«و)19: حشر(٥»كردند های خود را در طبيعت

خ در«و)53آيـه: فصـلت(٦»واهيم داد تا حقانيت ما برايشان روشن شـودآنها نشان

و در نفوس شما انسانها نشانه مى روی زمين خواهند به خدا يقين هايى برای كسانى كه

)21و20: ذاريات(٧»بينيد؟ پيدا كنند وجود دارد؛ آيا نمى

ــويژ-ی موجــودات هســتى همــه:صــعوبت شــناخت حقيقــت روح انســان)1-3 ه ب

مى-موجودات مجّرد آنچـه از طريـق. توان شناخت را فقط از طريق معرفت شهودی

و ماهيّت موجودات است علم حصولى درك مى با توجه بـه اينكـه اكثـر. شود، مفهوم

توانند به شناختى حضـوری از روِح اند، بنابراين نمى بهره انسانها از معرفت شهودی بى

ن كريم مبيّن صعوبت شناخت هر موجود مجردی برخى از آيات قرآ. مجرد نائل شوند

مى«: مانند. از جمله روح انسان هستند پرسـند؛ بگـو روح از امـرو درباره روح از تو

و به شما فقط اندكى از دانش داده شده است عالمـه)85: اسـراء(٨»پروردگارم است

رو طبا و طبايى در تفسير اين آيه معتقد است؛ در اين آيه سؤال از مطلق ح بـوده اسـت

از امر پروردگار است كه با توجه) هر موجود غيرمادی(فرمايد مطلق روح خداوند مى

و ما امرنـا اّال«و)84:يس(» ...انًما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون«به آيات 

و غيـر مكـانى دارنـد)50: قمـر(» واحدة كلمح بالصبر و غيـر زمـانى وجـود دفعـى

بىالطباطبايى( ص13ج:تا، ،197(

و استعدادهای موجود در روح انسان)1-4 هـای قـرآن بنـا بـر آموزه:معّرفى صفات

و صفات مفطور به فطر-به نحو بالقّوه-ی انسانى كريم، روح انسان از جهت مرتبه يّات

و از جهت مرتبه از.ی حيوانى دارای غرايز مشترك با حيوانـات اسـت الهى بسـياری

مىآيات قرآن  بعضـى از ايـن آيـات. توان ناظر به معرفى اينگونه صـفات دانسـت را

و استعدادهای موجود در روح انسان را بيان مى پـس«: ماننـد. نمايند مستقيمًا صفات
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روی خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن اين فطرتى است كه خداوند انسان را بر

و آنكس كـه آن را مـنظم قـرار قسم به جان«و)30: روم(٩»...آن آفريده است  آدمى

و تقوی را به آن الهام كرده است از).8و7: شمس( ١٠»داده سپس فجور برخى ديگـر

مـثًال. پردازنـد آيات قرآن كريم بطور غيرمستقم به معّرفى ويژگيهـای روح انسـان مى

و يا بيان كننده آياتى كه خبر از ارتباط پيامبران با عوالم غيب مى ع اعمـالی وقو دهند

و يا آياتى كه به توصـيف وضـعيّت انسـان العاّده بوسيله خارق هایی پيامبران هستند

و فاسد مى و اسـتعدادهای روحـى انسـان نيـز صالح پردازند، در واقع مبـيّن صـفات

(هستند )259ص:ش1384جوادی آملى،.

×شناخت روح در روايات معصومين)2

و همچنين^معصومين و سـلوك انفسـى، تزكيـهبا عنايت الهى و سـير ی نفـس

آن توانسته عالوه-ها اند نسبت به نفس، واجد معرفتى شهودی شوند؛ بنابراين سخنان

آن ناشى از تجربه-بر اينكه تفسير واقعى قرآن است و تأّمالت بـاطنى دری عملى هـا

و معرفـت نفـس، برخـى. باشد عوالم روح مى  از بين احاديث مرتبط با شـناخت روح

و برخى نتايج اين معرفت را بيان كرده و پاره ضرورت اين معرفت ای از آنها نيز بـه اند

و خصوصيّات روح پرداخته بـه چنـد–به عنوان نمونـه–دراينجا. اند معّرفى حقيقت

:روايت اشاره مى كنيم

ی روايـات نـاظر بـه معرفـت نفـس، از جمله:×روايات منقول از امام على)2-1

و دررالكلم نقـل×ت از اميرالمؤمنين علىرواياتى اس كه در كتاب شريف غررالحكم

(شده است ص2ج:ش1379اآلمدی،. ،513(

برترين دانـشآن«و ١١».هر كس خود را بشناسد، خدای خود را خواهد شناخت«

هر كس خود را بشناسد، به كمال تجـّرد نفـس«و ١٢».است كه انسان خود را بشناسد



و بشري� 32  درآمدي بر شناخت روح در معارف الهي

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

ی معـارف دسـت يافتـه هر كس خود را بشناسد، به كمـال همـه«و ١٣».شود نائل مى

آنكس كه به خود شناسى دست يابـد، بـه پيـروزی بزرگـى نائـل آمـده«و ١٤».است

 ١٥».است

و خوِد واقعى انسان چيـزی» خود«به معنای» نفس«ی اين احاديث، در همه است

و بدن. نيست جز روح مجّرد او ، اما بـدن ابـزاری هر چند انسان تركيبى است از روح

.كند است كه روح برای انجام اعمالش از آن استفاده مى

در يكى:×روايت منقول از امام موسى كاظم)2-2 و اسـرارآميز از مسائل غامض

بنـابر. دهـد عالَم روح، عبارت است از وقايعى كه در زمان خواب برای انسان رخ مى

در انسان از بدنش جـدا مـى آيات قرآن كريم همانگونه كه در زمان مرگ، روح شـود

مى زمان خواب نيز چنين پديده دهد با اين تفاوت كه در زمان مـرگ، روح بـه ای رخ

(گردد گردد اما در زمان خواب، روح به بدن بازمى بدن بازنمى ).42: زمر.

مى×امام كاظم مى: فرمايد در تبيين اين رويداد خوابـد روح آنگـاه كـه شـخص

مى) روح حيات(حيوان  مى ماند در بدن وی باقى . رودو روح عقل از جسم وی بيرون

مى: عبدالغفار اسلمى پرسيد خداوند جانها را به هنگام مرگ«: فرمايد خداوند عزوجل

».......ستاند آنها، بطور كامل مى

هايشـان بـه ها، روح پس آيا به نظر شما چنين نيست كه در زمان خوابيدن انسـان

مى: فرمود×؟ امامروند سوی خداوند مى اما روح. رود فقط روح عقل بسوی خداوند

و از آن خارج نمى و هنگامى كه مـرگ. ،مگر با وقوع مرگشود حيات در بدنها است

و چنانچـه روح) در زمـان خـواب(شخص فرا رسد، روح عقل نيز از او گرفته شـود

مى حيات بيرون رود، بدن بى در. افتد حركت اصـحابی قّصـهخداوند در كتاب خود،

و از پهلـوی«: ای از آن را بيان كرده است كهف، نمونه آنان را از پهلوی چپ به راست

ی ارواح بينـى كـه حركـات آنهـا نشـانه آيـا نمى.»دهيم راست به چـپ حركـت مـى
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ص58ج:ق1404مجلسى،( ١٦»آنهاست؟ ری43، ،4ج:ش1362شهری،و محمدی

)200ص

نيز در تبيين معنای جدا شـدن×امام صادق:×قروايت منقول از امام صاد)2-3

از زمانيكه كه انسان مؤمن به خواب مـى«: فرمايد روح از بدن در زمان خواب مى رود،

[شود كه تا آسمان امتـداد دارد روح وی حركتى خارج مى مى. ] گويـد شـخص سـائل

مى: عرض كردم تا حّدی:پرسيدم. فرمود بلىرود؟ آيا روح مؤمن به سوی آسمان باال

خير، اگر روح كامًال از بدن شـخص خـارج: كه چيزی در بدن وی باقى نماند؟ فرمود

مى: پرسيدم. شود، او خواهد مرد بينـى كـه آيـا نمـى: شود؟ فرمود پس چگونه خارج

و شعاع آن در  چگونه خورشيد در جای خودش در آسمان قرار دارد، در حاليكه نور

و حركت آن تا آسمان امتداد:زمين است؟ روح هم اينگونه است اصل آن در بدن است

ــى،(١٧».دارد ص58ج:ق1404مجلس ری32، ــدی ــهری،و محم ،4ج:ش1362ش

)200ص

 شناخت روح در عرفان)3

و عرفان نظری عرفان به دو معنا به كار مى و. رود؛ عرفان عملى عرفان عملى، سير

و ارتقای معنـوی  در عرفـان عملـى. اسـتسلوكى فردی جهت كسب فضائل اخالقى

و نيز با تـأّمالت درون و ترك اعمالى ديگر نگرانـه بـه شخص سالك، با انجام اعمالى

و تطهير باطن مى و سلوكى، معرفتى. پردازد تهذيب نفس و محصول چنين سير مقصود

و ماورای و حضوری به عوالم غيب و در رأس آن خداوند اسـت شهودی امـا،.طبيعت

و تفسـيرهايى عقلـىدر عرفان نظری، ما در-نند ديگر معارف نظری، تحليلها ذهنـى

مى باره و عالَم ارائه و محصول آن، علمى حصولى است كـهی خداوند، انسان –گردد

مى-بر خالف علم شهودی و همگانى و تعلّم در. باشـد قابل تعليم مباحـث موجـود
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و طالبان اين علم، با آموختن اين مباحث بـه معرفتـى كتب عرفاء، عرفان نظری است

. يابند نظری دست مى

و در كتب عرفانى، عمده ی مباحث معطـوف بـه دو موضوعاسـت؛ يكـى خداونـد

و بررسـى همه. ديگری انسان ی مباحثى كه در كتب عرفانى راجـع بـه انسـان طـرح

آنا عرفاء مّدعى. شود، همان معرفت نفس عرفانى است مى هـا در شـناخت نـد روش

و تمامى داردنفس، بر روشها مى عربى در اين باره ابن.ی ديگر برتری تاّم :گويدی

و علمـاء ... هر كس خويشتن را شناخت رّب خود را شناخت هيچيك از حكماء

و اكابر صوفيه، اما اصحاب  و حقيقت آن اطالع نيافتند مگر رسل الهى بر معرفت نفس

و متكلمـان در تحقيقاتشـان  و ارباب فكر از قدما و ماهيـت آن نظر راجـع بـه نفـس

و هيچگاه نظر فكری اين معرفت را عطـا  هيچيك بر حقيقت معرفت نفس مطلع نشدند

و حقيقت آن را از طريق نظـر فكـری طلـب نمى كند پس هر كس علم به ماهيت نفس

و يا اينكه در آتش بدمد بدون كند چنان است كه آماس كرده ی خود را فربهى پندارند

مىآنچه آتش بدان اف كه روخته الّذين ضّل سعيهم«شود؛ الجرم اينان از كسانى هستند

و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعا فمن طلب االمر من غير طريقه فما» فى الحياة الّدنيا

)311ص:ش1378ابن عربى،.(ظفر بتحقيقه

عربى در ترجيح راه عرفان بر روشهای ديگر، عرفان عملى بديهى است منظور ابن

و» فصـوص الحكـم«كتابهايى ماننـد.و نه عرفان نظریاست  و تعليقـات و مقـّدمات

اسرارالّشريعة«و» تمهيد القواعد«،»مصباح االنس«،»الفتوحات المكّيّة«شرحهای آن،

و انوارالحقيقة مى»و اطوار الّطريقة و جـامعى در معرفـت نفـس را تـوان منـابع غنـى

ا عالمه حسن. دانست و همه 560ی ست همهزاده آملى معتقد 27ی باب فتوحات مكّيّه

(الحكم در معرفت نفس است فّص فصوص ص1ج:ش1386زاده آملى، حسن. ،43(

و و تحليـل روح و ظرافتهای خاّصى بـه تبيـين يكى از كتب عرفانى كه با تيزبينى
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و پنهان آن هّمت گمارده، مثنوی معنوی مولوی است از.زوايای پيدا  در اينجابه برخـى

و از اين دريای پهناور نكات روح كه بـه اقيـانوس-شناسى مثنوی مولوی اشاره كرده

و سنّت متّصل است مى جرعه-اليتناهى قرآن : نوشيم ای چند

 هم به قدر تشنگى بايد چشيد آب دريا را اگر نتوان كشيد

بى( )2164دفتر ششم، بيت:تا مولوی،

و سهل و عرفانى، معموالً از تمثيلالفهم كردِن مولوی، برای ساده های حقايق متعالى

و معمولى استفاده مى و عادی و قّصه ماننـد پيمانـه، نمايد؛ چه اينكه از نظر وی تمثيل

:حقايق مانند دانه است

 نى اندر وی بسان دانه استـمع ای برادر قّصه چون پيمان است

مهـدان گ رد مرد عقلـعنى بگيـی  شت نقلـگرـننگرد پيمانه را

)3622همان، دفتر دوم، بيت(

و بدن) الف و گرايشـها:نزاع بين اميال روح در وجود انسان دو نوع متفاوت از اميال

و منشأ نـوع  وجود دارد، منشأ يك نوع از اين اميال، روح الهى منفوخ در انسان است

و طبيعت مادی انسان مى د. باشد ديگر، بدن و بـدن و همـراه به اعتقـاد مولـوی، روح

و اميال متفاوتى دارند؛ يكى به سوی عـوالم بـاال، بـال مى و هستند كه طبايع گشـايد

در اشتياق. زند ديگری در زمين چنگ مى های متفـاوت آن دو، باعـث نـوعى تنـازع

را وجود انسان مى و سعادت انسان اين است كه بـدن و در نهايت شرط موفقيّت گردد

َمركَب روح است تـا بوسـيله. ار گيرددر جهت خدمت رسانى به روح بك ی آن بـه تن

بنابراين مادامى كه انسان نگرش ابزاری به بدن دارد.ی خود برسدی الهيّه اهداف عاليّه

و  و بدن موفق است؛ در غير اين صورت بدن بـا اميـال دنـى در ايجاد تعامل بين روح

ق.دنيويش سركشى خواهد كرد و مجنـونّصهمولوی برای بيان اين مقصود، از ی ليلـى

:گيرد كمك مى
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و قّدامى الهوی ّ هوی ناقتى خلفى و ايّـو ان لَمـاهـى انـفـلـتـخـا

درـمـه و گه مجنون حّرـگه شتر چربي تنازع با شتر چو مجنون د

نـيـمش آن ليلى روانـميل مجنون پي پـاقـل كـه از ّره دوانـى

هـاي تن گمره آن جانر را رهزنـمره يكدگـن دو ز  كو فرو نايد

ز هجر عرش ان ز عشقای در فاقهـجان ای خاربن چون ناقه تن

سـان گشايـج ت وی باال بالهاــد چنـدر زده هاـگالـن در زمين

)به بعد264همان، دفتر چهارم، از بيت(

مولـوی معتقـد اسـت:»از خـود بيگـانگى«توّجه افراطى به بدن، يكى از عوامـل)ب

و نه بدنش و خويشتن هر انسانى عبارت است از روح او حال اگر كسى توّهم. حقيقت

شده» از خود بيگانگى«نمايد كه اصِل اصيل در وجودش عبارت است از بدن، مبتال به 

را بـه» از خود بيگـانگى«مولوی برای بيان اين مطلب، شخِص مبتال به اين نوع. است

خ كند كه سرمايه كسى تشبيه مى در ود را برای ساختن خانهی ای مصـرف نمايـد؛ امـا

اش را در زمين بيگانه بنا نموده است؛ لذا چيزی را كـه، پايان كار متوّجه شود كه خانه

:دانسته، بايد رها كند به غلط، مملوك خود مى

خـن ديگـدر زمي مكـران خـكنـانه كـار ن كار بيگانه مكنـود

بيـكي تـگـست خـانه توـن بـك اكى غـرای اوسـز توـمـت  ناكى

و شيرين مى جـوهـگ دهى تاتو تن را چرب نـر  فربهى ابىـيـان را

مـگ م يان مشك تن را جا شودـر گنــروز پـردن  شود يداـد او

ا بر تن مزن بر دل بمال ر  ذوالجاللك چبود نام پاكـمش مشك

)به بعد 264همان، دفتر دوم، از بيت(

و متفاوتى آفريده است،:با عالَم ملكوتسنخى روحهم)ج خداوند موجودات متعّدد

و مرتبه آن تفاوت برخى از موجودات در نحوه بعضـى از مخلوقـات. هاستی هستى
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و جبروتى(خداوند مجّرد و ناسوتيند) ملكوتى اما، در ايـن ميـان،.و برخى، جسمانى

ذا. ترين مخلوق خداوند است روح انسان عجيب و جايگاه اصـلى اين موجود تًا مجّرد

و پايبند بدن  آن ملكوت است؛ هر چند، بنا بر حكمت خداوند از آن عالم هبوط نموده

و در كنـار ديگـر  و ناسوتى ادامه حيات دهـد و بايد مدتى در عالم مادی ماّدی گشته

.موجودات مادی، همزيستى نمايد

و هم سنخ خـود، از اينرو بديهى است، روح ملكوتى، اين جهان مادی را نه موطن

و مـوطن دائمـى بلكه مسافرخانه و آرزوی عروج به مأوی و موقّت بداند ای نامأنوس

و احيانًا بخواهد درد اشتياق را شرح گويد ست طنين چنين آرزوئى بديهى. خود نمايد

نه برمى-ی الهى موجود در انسان است كه همان نفخه–از مرتبه اعالی روح  و خيزد

و بـه آن از  و دنيای مادی ناسوتى آغشته گشته مراتب ادنای روح كه با بدن جسمانى

از مولوی به انحاء مختلف قّصه. دل بسته است و دور ماندن آن و جدائى ی غربت روح

و آرزوی پايان يافتن دوره را اصل خويش و فرا رسيدن موعد وصل خويش ی هجران

:بيان نموده است

چ حـبشنو از نى مىـكايـون جدـكنت شـهـيـدائـاز مىــكايـا دـنـكت

تـز نيسـك بـتان ندــاندهــريـبـا مرا مـفيـاز نــرم و زن دــان يدهـالـرد

شـسينه خواهم شرح بـت رحه از فراقـه شـويـگـا اقـيـتـاش رح دردـم

جـبل خويشـهركسى كو دور مانداز اص  خويش ار وصلـد روزگـويـاز

و ز جان ز تن مستور نيستتن  نيست ليك كس را ديِد جان دستور جان

)به بعد1همان، دفتر اول، از بيت(

بعضى از مسائل كالمى جديد كه به عنوان چالشى بين دين:روح، فراتر از جنسيّت)د

. تواند پاسخ مناسبى در فرهنگ اصـيل اسـالمى بيابـدو دنيای مدرن مطرح است، مى

مىيكى از اين مسائل، تفاو و زن و. باشدت يا تشابه مرد اين مسأله ديدگاههای متعّدد
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و روشـهای بسياری از نظريه. بعضًا متعارضى را متوّجه خود نموده است پـردازان، راه

و يا تفريطى پيموده و–مولوی. اند افراطى با استنباط از منابع اصلى دين، يعنـى قـرآن

مى-روايات مى حقيقتى را بيان تفاوت يـای آن را پاسخ مناسبى به مسألهتوان كند كه

و مرد دانست در اين مبحث، مولوی معتقد است روح مافوق زن يا مرد بودن. تشابه زن

و يـا. است مؤنّث يا مذكّر بودن مربوط به روِح منهای بدن نيست، بلكه از لـوازم بـدن

م تواند منكـرىروح از آن جهت كه به بدن تعلّق دارد است؛ اما، مگر هيچ عقل سليمى

و لواحق آن باشد و لوازم و زن از جهت بدن ؟! تفاوتهای مرد

و زن هسـتند، نـاظر بـر روح و رواياتى كه مبيّن عدم تفاوت مـرد بنابراين، آيات

و هو مؤمن فلنحيينّـه حيـاة طيّبـة«: انسانند، مانند » ...من عمل صالحًا من ذكر او انثى

و زن استو هر آيه يا روايتى كه مبيّ)97نحل( الّرجال قّوامـون«مانند-ن تفاوت مرد

و يا مربوط به روح است اما-)34نساء(» ...على النّساء و لوازم آن ناظر به بدن انسان

:از جهت همنشينى آن با بدن

و جان نهـثـام تأنيـن اين حميراء لفظ تأنيث است ايـش تـند  زياناـن

راك از تأنيث جان را باك نيستـلي نيروح و زن اشراك ستـبا مرد

م منّؤـاز بكذّـث وز اسـرتـر و تر است جانستآننهيناتـر  كزخشك

ز نان گي اين نه آن جان است كافزايد چنـهى باشـا  ين گاهى چنانـد

)به بعد 1974همان، دفتر اول، از بيت(

و بدن سّری الهى)ه و بحـث:كيفيّت ارتباط روح در يكى از مسـائل پيچيـده انگيـز

از)روح(مباحث مربوط به نفس  و بدن اسـت، بسـياری و اتّصال روح ، كيفيت ارتباط

ازـمولـوی در ابيـات زيرـ. انـد فالسفه در حّل اين مسأله عاجز مانده ماننـد بعضـى

و بـدن را بايـد در حكمـت الهـىـ انديشمندان ديگر معتقد است كيفيت ارتباط روح

و اين مسأله از مسائلى اس : داردت كه عقل بشر را به حيرت وامىجست
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من حيرت اندر حيرت است ای يار من  اين نه كار توست و، نه هم كار

كَه پرّه فرعـه باشـداند وليك از ريع زرعـر دو او باشـه و آن د اصل

 قصاب اين گرد ران باگردنستاي اين اضداد را با هم ببست حكمت،

ب نـى قالـروح كـدانـب كـد بـقالبردـار و سردـت ي جان فسرده بود

پـقالب جـيـت و آن نـانـدا  راست شد زين هر دو اسباب جهانانـهـت

)به بعد 3420همان، دفتر پنجم، از بيت(

در مثنوی معنوی مطالبى مطرح شـده:سير استكمالى روح از جمادی تا قرب الهى)و

و حركت اشتدادی آن از مبـدأ جسـمانيّت بـه مقصـد است كه به سير استكمالى روح

و روحانيّة البقاء بودن روح(روحانيّت  و مبيّن عـروج) جسمانية الحدوث اشاره داشته

:روح به مراحلى از معراج است كه حتّى مالئكه نيز توانايى همراهى با آن را ندارند

و نامى شدمـاز جم ن ادی مردم حيـوز ز  وان سر زدمـما مردم

و آدم شدمـوانـمردم از حي ز مردن كم شدمى  پس چه ترسم كى

هـار ديگ بمـر بـم بـتشرـيرم از مـا بـرآرم از پرـالئك و  ال

انـچـآنر از ملك پران شومـار ديگـب وهـه نـدر  ايد آنشومـم

)به بعد 3091همان، دفتر سوم، بيت(

و سلوك در عوالم روح، حقايق گرانبهـای بسـياری ديگـر را گرچه مولوی با سير

و و توضيح همه كشف آن بيان نموده، لكن تقرير گنجـد لـذا بـه ها در اين مقالهنمىی

. كنيم همين مقدار اندك، بسنده مى

 شناخت روح در فلسفه)4

و فلسفيدن را به معنای انديشيدن در باره با اگر فلسفه ی مسائل مهم هستى بدانيم،

تـوان توجه به اينكه يكى از مهمترين مسائل هستى عبارت است از نفـس انسـان، مى
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ی زاد بشر است؛ چرا كه تا بشر بوده اسـت، انديشـيدن در بـاره ادعا كرد كه فلسفه هم

امـا.؛ بنابراين تا بشر بوده، فلسفه هم بـوده اسـتنيز بوده است» نفس«و» خويشتن«

و باقيمانده از پيشينيان، نيز، هميشـه بـا معرفـت  فلسفه به معنای آثار فلسفى مكتوب

آن نفس قرين بوده؛ بيشتر فالسفه و نقل قولى از ها ای كه در تاريخ فلسفه، كتاب، سخن

و در دسترس است، بخش مهمى از سخنان خود را به مسأ ی نفـس اختصـاصلهباقى

.اند داده

ايران باستان آثـاری هر چند از فالسفه:ايران باستانی شناخت روح در فلسفه)4-1

مكتوبى در دست نيست، اما بنا بر تحقيق اكثـر مـوّرخين منصف،بسـياری از مباحـث 

و حكمت عملى موجود در فلسفه يونان، ميراث فالسفه ايـران باسـتان  حكمت نظری

كه-قيقات اين مورخين مبيّن اين حقيقت است كه حكمای ايران باستانتح. بوده است

، به نوبه-اند به مغان مشهور بوده ی خـود، حكمـت را از انبيـای عظـام از جملـه نيز

. اند آموخته بوده زرتشِت پيامبر

و-ی مغان ايرانى، معرفت نفـس ترين آموزه مهم و سـير بـويژه از حيـث شـهودی

و رياضت ی بزرگ يونان، از جمله فيثاغورس، فالسفه. بوده است-عملىهای سلوك

و افالطـون شـاگردان مكتـب مغـان ايرانـى بوده (انـد سـقراط :ش1384ای، خامنـه.

)54-67صص

ای ماننـد سـقراط يبشـتر مسـاعى فالسـفه: يونـانی شناخت روح در فلسفه)4-2

و خودسازی معطوف به خود (بوده است) اخالق(شناسى ،1ج:ش 1368تون، كاپلسـ.

مى) 125ص كرد كه بجـای اشـتغال بـه مشهور است كه سقراط طالبان علم را توصيه

از افالطون بخش عمده. جان، به شناختن خودشان همت بگمارند شناخت اشياء بى ای

و مسائل مربوط بـه آن اختصـاص داده اسـت از. كتب فلسفى خود را به نفس برخـى

ِقـَدم  عقايد مشهور فلسفى در خصوص نفس، منسوب به اين فيلسوف است؛ از جملـه
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و آگاهى آن به بسياری از حقايق قبل از تعلّق گرفتن به بدن ارسطو معرفت نفس. نفس

و مى :ويدگ را به ساير معارف ترجيح داده

و ستودنى است با اين همه دانشى را بـر دانـش ديگـر. هر دانشى به چشم ما زيبا

و يا از آن رو كه موضوع بحث آن عالى تر رجحان مى نهيم، يا از آن رو كه دقيق است

و در خور ستايش بيشتر است؛ به اين دو سبب شايسته است كـه مطالعـه نفـس را در

(مقام اول جای دهيم )1ص:ش 1366ارسطو،.

و مسائل آن نوشته اسـت از جملـه و رساالتى مختص به نفس اين فيلسوف كتب

.كه به فارسى نيز ترجمه شده است»ی نفس در باره«كتاب 

ی فيلسـوف مسلمان، هم به سائقهی فالسفه:اسالمىی شناخت روح در فلسفه)4-3

و هم به سابقه اهی مسلمان بودن، انگيزه بودن تمـام بـه معرفـت نفـس ای كافى بـرای

و بررسى مسائل مربوط به نفس از لـوازم. اند داشته همانگونه كه گفتيم از طرفى بحث

و سخنان معصـومين ^الينفك انديشه فلسفى بوده است؛ از طرفى ديگر، قران كريم

و تبيين مسائل نفس جايگاه رفيعى. تأكيد وافری بر معرفت نفس دارند بنابراين، تحليل

و بخـش قابـل تـوّجهى از كتـب ايـن فالسـفه را بـه خـود نزد فالسفه  مسلمان دارد،

سينا، نفس را در قسـمت قبل از مالصدرا، از جمله ابنی فالسفه. اختصاص داده است

و بررسى قرار مى مى طبيعيّات مورد بحث و در توجيه اين روش گفتنند نفس بـه دادند

و لذا محّل بررسى آن طبيع .يّات استبدن جسمانى تعلّق دارد

و از جهات اما، مالصدرای شيرازی تحّوالت بنيادينى در فلسفه اسالمى ايجاد نمود

مختلفى، در فلسفه طرحى نو درانداخت؛ از جمله اينكه مباحث فلسفه را بـر اسـلوب 

و سلوك عرفانى، در چهار سفر قرار داد؛ سفر چهارم اسفار اربعه مالصـدرا بـهی سير

آ و مباحث مرتبط به مىنفس و عاليترين مراحل حكمتن پردازد؛ چرا كه غايت قصوا

مهمترين اصول بنيادين حكمت متعاليه. صدرالّدين مبحث معرفت نفس استی متعاليه
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از– و حركت جوهری: كه عبارتند مقـدماتى هسـتند-اصالت وجود، تشكيك وجود

.فلسـفى معـاد جسـمانى-و سپس تبيين عقلـى» حدوث جسمانى نفس«جهت اثبات 

و معاد خاليق معرفت نفس اسـت، چـرا: مالصدرا معتقد است كليد علم به روز قيامت

و نفس در حقيقت صراط، كتـاب، ميـزان،  كه نفس برای امور آخرت ايجاد شده است

و جهنم مى (باشد اعراف، بهشت ص9ج:م 1981مالصدرا،. )318وص 278،

و معرفـتی در فلسفه:معاصر غربی شناخت روح در فلسفه)4-4 غرب نيز نفـس

ای تأسـيس فلسفى ويـژهی معاصر غرب شاخهی در فلسفه. آن مورد توّجه بوده است

و ويژگيهای آن اختصاص دارد؛ لكن واژه مصطلح بـرای آن، نـهی گرديده كه به نفس

ذهـنی فلسـفى بـه فلسـفهی ايـن شـاخه. باشـدمى» ذهن«بلكه» روح«يا» نفس«

)philosophy of mind (و روش دكارتی سابقه. مشهور است اين اصطالح به فلسفه

مى) 1596( و بدن. گردد باز و تمايز مفرطى بين روح وی با روش خاّص خود جدائى

و به منظور تأكيد بر اين تمايز، عنوان  را جـايگزين عنـوان ) mind(» ذهـن«قائل شد

و هر چنـد) mind(ی ذهن در نگرش دكارت كلمه. نمود) soul(» روح« شـامل روح

مىی همه و نقش ادراكى روح اشاره دارد قوای آن . باشد؛ اما بيش از هر چيز به جنبه

و ماده در فلسفه و نيز بعـد از آنكـهی غرب بعد از رواج مكتب پوزيتيويسم گرايى

و از طـرف ديگـر ضـمن  و بدن قائـل شـد دكارت از طرفى به تمايز مفرطى بين ذهن

م و علولى بين آن دو، از تبيين اين ارتبـاط عـاجز مانـد، بتـدريج پذيرش ارتباط علّى

و ترويج نظريّه زمينه ی ذهن مهيّا شد كه منكر وجود هايى در فلسفه هايى برای تأسيس

ی معاصر غرب ديـدگاهايى رايـج اسـت كـه هم اكنون در فلسفه. اند نفس مجّرد بوده

ين مسائل مربوط به حاالت ذهنى اعتقادی به ذهن مجّرد ندارند، اما در عين حال به تبي

و بدن(ی حامى ذهن مجّرد با اين همه، نظريّه. پردازند مى ، علـى)دوگانه انگاری ذهن

و تـا حـد زيـادی رغم آنكه مورد حمالت شديد بعضى از فالسفه ی غرب قرار گرفت
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و ضعيف گشت، مع و از طـرف نحيف و پابرجاسـت الوصف هنوز هم اين نظريّه زنـده

مىی فالسفه (گـردد مهّمـى بطـور مسـتدل حمايـت اهـّم)9ص:ب1378ايـزدی،.

و بررسـى قـرار مـى گيرنـد ديدگاهايى كه در كتب فلسفه ی ذهن معاصر مورد بحـث

:عبارتند از

براساس اين ديدگاه وجود انسان مركّب است از دو:Dualism)(گرايى دوگانه) الف

و متمايز كه هر يك از اين دو  جوهر دارای صفاتى اسـت كـه ديگـری جوهر متفاوت

و مهم) آگاهى(ترين ويژگى يكى از اين دو جوهر فكر مهم. فاقد آن است تـرين اسـت

و فاقد امتداد) ذهن(نفس. ويژگى جوهر ديگر امتداد است جوهری است غيرجسمانى

و مكانمنـد  و انديشه؛ لكن بدن جوهری است جسمانى، ممتد و مقدار اما واجد آگاهى

و انديشهاما فا و. قد آگاهى انسان متشكّل است از اين دو جوهر كـه در عـين تفـاوت

و معلـولى دارنـد و تـأثّر علّـى . تمايز، به نحو اسرار آميزی نسبت به يكـديگر تـأثير

و افكار در نفس پديده  شوندمى) ذهن(های مربوط به بدن موجب احساسات، تجارب

و حركـات)ذهـن(و از طرف ديگر، حاالت مربوط به نفس منجـر بـه عمـل، گفتـار

سـينا، ای مانند سـقراط، افالطـون، ارسـطو، ابن فالسفه. گردند فيزيكى اعضاء بدن مى

و بدن هستند و دكارت معتقد به دوگانگى نفس . مالصدرا

اولين موضع ماديگرايانه در مقابل اعتقاد به روح ):Behaviourism(رفتارگرايى)ب

گرايى بود، در اوايـل قـرن بيسـتم، بخـاطر تـأثير مكتـب، رفتار)گرايى دوگانه(مجّرد 

و تجربه، اولين بار ايـن ديـدگاه از طـرف  و اعتقاد به اصالت ماّده پوزيتيويسم منطقى

و پرداخته شد، هر چنـد ايـن ديـدگاه ابتـدا در قلمـرو) 1945(گليبرت رايل  ساخته

ت حليلى مورد اسـتفاده روانشناسى مطرح گرديد، اما در فلسفه نيز به شكل رفتارگرايى

مى. قرار گرفت و حاالت ذهنى قـرار و ذهن گيـرد در اين ديدگاه آنچه جانشين نفس

و تجربه از. پذير عبارت است از رفتارهای مشاهده و رويدادهای درونى اعـم حاالت
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و حاالت فيزيولوژيكى به هيچ وجه مورد توجه نيستند مالك ارتباط. حاالت نفسانى

و مفاهم آنهانسانها آنی بين و گفتار لفظى ها، مثًال ها عبارت است از حركات فيزيكى

مى» فالنى دارای درد است« و ناله و يا برای درمـان درد بدين معناست كه وی آه كند؛

و قابل های رفتاری كه تجربه همين داده. نمايد نظير مصرف كردن دارو اقدامى مى پذير

و تحقيق هستند مالك ارزياب و تبيـين علمـى را برمـىمشاهده حـاالت. تابنـدى بوده

و نبـود  و بـود و مشاهده نيستند از اصل منتفينـد و تجربه درونى چون قابل دسترسى

مى. ها يكسان است آن اما آنچه در باال بيان شد وجه. شود اين نظريّه به اقسامى تقسيم

مى مشترك همه م جـى،و اليكـن ويليـا11:ش1381خـاتمى،.(باشـدی آن اقسـام

)12ص:ش1383

بعد از آنكه برای بسـياری از فالسـفه معلـوم گشـت كـه ):Identity(همانى اين)ج

و با زمينه و حاالت ذهنى ناتوان است، ی مسـاعدی ديدگاه رفتارگرايى در تبيين ذهن

و اعصاب فراهم شد، نظريّه ای همانى از طـرف فالسـفهی اين كه در علوم فيزيولوژی

دی) 1959(اسمارتسىجى مانند جى بنـابراين. ارائه گرديـد) 1968(آرمسترانگامو

و حاالت ذهنى همان حاالت مغزی هستند هر چنـد از جهـت. نظريّه، ذهن همان مغز

)cی عصـبى مثًال تحريـك رشـته(با حاالت مغزی) مثًال درد(مفهومى، حاالت ذهنى 

و مفهـومى بـين حـاالت تفاوت ظاهر. متمايزند اما از جهت مصداقى وحدت دارند ی

و حاالت مغزی و روانشناسـى) فيزيكى(ذهنى ناشى از تفـاوت روانشناسـى عرفـى

شـود در زبـان علمى است، آنچه كه در زبان عرفى به آن درد يا خوشـحالى گفتـه مى

ی نظريّـه. گوينـد مىaيا فعاليّـت سـلول عصـبىcعلمى به آن فعاليّت سلول عصبى 

و همانى اين را ). گرائى ماّده(ی فيزيكاليسم شفافى است از نظريّهبيان صريح اين نظريّه

و ايـن اين: كنند به دو نوع تقسيم مى الكوسـت ژان،.(همـانى مصـداقى همـانى نـوعى

)124ص:ش1375
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و اعتراضهای بحقّى كه بـر عليـه ):Functionalism(گرايى كاركرد)د بخاطر ايرادها

را) 1967(ای از جمله هيالری پانتام همانى وارد شد، عّده اينی نظريّه طـرح ديگـری

و ضعفهای نظريّه كه. همانى نباشدی اين ارائه نمودند تا دچار نقصها و تدبير اين طرح

به كاركردگرايى شهرت يافت، بر آن است كه حاالت ذهنى همان حاالت مغزی نيستند 

و كاركرد علّى و واكـنشی معلولى كه بوسيلهـ بلكه عبارتند از نقش و كـنش فراينـد

مى زيست cی عصـبى لذا، بعنوان مثال، درد خوِد شلّيك رشـته. دهد شيميايى مغز رخ

و كاركردی است كه شلّيك رشته و معلولى همراه بهcی عصبى نيست بلكه نقش علّى

مى. دارد و حاالت ذهنى را متمايز دانند؛ هر چنـد بنابراين كاركردگريان حاالت مغزی

و مى منشأ در حقيقـت از منظـر. داننـد خاستگاه حـاالت ذهنـى را حـاالت مغـزی

توصـيفى كـامًال-1: كاركردگرايى سه سطح از توصيف برای اين فرايندها وجـود دارد

و فيزيولـوژيكى  توصـيفى انتزاعـى كـه-2فيزيكى كه عبارت است از فعاليّت عصبى

و معلولى رشته و كاركرد علّى عص عبارت است از نقش و مغـزی های توصـيفى-3بى

و فعاليت فيزيكى آن استی اين البته مبدأ همه. ذهنى از كاركردگرايى دو تقرير. ها مغز

و ديگـری كـاركردگرائى نظـری  . علّـى-مشهور است يكـى كـاركردگرائى ماشـينى

را گرايى ماشينى با يك تفسير قوی، زمينه كاركرد ی بوجود آمدن ديدگاه نسبتًا جديدی

(كه به مدل كامپيوتری ذهن يا هوش مصنوعى شهرت يافت فراهم نمود اليكن ويليام.

)80ص:ش1383جى، 

كه جديدترين طرح برای-اين نظريّه:(Artificial intelligence)هوش مصنوعى)و

) AI(ی هوش مصنوعى محصول فعاليتهايى است كه در رشته-تبيين ذهن انسان است

دا. در حال انجام است يكى هوش مصنوعى با تفسـير: رای دو تفسير استاين ديدگاه

و ديگری هوش مصنوعى با تفسير ضـعيف بـر اسـاس تفسـير قـوی از هـوش. قوی

مى) 1979(كارتىمك مصنوعى كه افرادی مانند جان كنند، ذهن انسان از آن طرفداری
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) برنامه(افزار نسبت ذهن به مغز، عينًا نسبت نرم. كند مانند يك كامپيوتر رقمى عمل مى

مى. كامپيوتر به سخت افزار آن است -1: گيـرد عملكرد انسان در سـه مرحلـه انجـام

-3تفكّر روی ايـن اّطالعـات-2گرفتن اطالعات از مدخلهايى نظير حواس پنجگانه

رفتارهای فيزيكى وگفتاری ناشى از آن تفكّر، مانند كامپيوتر كه همين سـه مرحلـه را

پاسخی ارائه-3پردازش اطالعات-2) اطالعات(ا گرفتن وروديه-1: نمايد طى مى

. الزم ناشى از پردازشها به عنوان خروجى

ترين تلقّى از ديدگاه هوش مصنوعى اين است كه خصوصيّات روانشناختى افراطى

و آگـاهى بـه كـامپيوتر نسـبت داده شـود؛ البتـه نـه  و حاالت ذهنى، نظير احسـاس

مىكامپيوترهای موجود بلكه كامپيوتره و سـاخته ايى كه انتظار رود در آينده طّراحـى

(شوند )26ص:ش1385طهماسبى،.

 شناسي شناخت روح در فراروان)5

از. تـوان بـه دو قسـم تقسـيم كـرد استعدادهای موجـود در انسـان را مى قسـمى

و معمـولى اسـت؛ امـا قسـم  و افعال عادی استعدادهای موجود در انسان منشأ اعمال

مىديگری از  و بـروز اعمـال استعدادهای نهفته در وجود انسـان توانـد منشـأ ظهـور

و اكثر آنها را نمى العاده خارق و غير عادی است تـوان گردد؛ يعنى اعمالى كه فراطبيعى

و تبيين نمـود و. با قوانين علمى توجيه و اسـتعدادها و لـذا منشـأ آنهـا، بـدن انسـان

و مغزی نيست از. خّالقيتهای بدنى از برخى ارتباط با ارواح، آگاه: اين اعمال عبارتند

و واجد علوم غيبى شدن، خلع روح از بدن  ، آگاه)موت اختياری(شدن از وقايع آينده

و عالم برزخ ی تجربـه(شدن شخصى كه در حالت اغماء است نسبت به وقايع اين دنيا

در)مشرف بر مرگ و تصـّرف كـه(طبيعـت، رؤيای صادقه، معالجه يك بيمار با دعا،

مى شامل موارد متعددی از كارهای خارق ).شود العاده
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و افعال خارق و كرامـات اوليـاء العاده كه مهم اين اعمال ترين آنها معجزات انبيـاء

و فلسفه به تفصـيل باشد، از قديم مى و بويژه در عرفان و بررسى بوده االيّام مورد تأّمل

جه. از آنها سخن به ميان آمده است العـاده تحـت عنـوان ان معاصر، اعمـال خارقدر

در علمــى بــه نــام parapsychologic) (phenomena-های فراروانشــناختى پديــده

و بررسى قرار مى (parapsychology)فراروانشناسى به گفته يكـى. گيرد مورد تحقيق

:از محققين

و عرفـ پديده و در تـاريخ اديـان ان، های فراروانشناختى همان است كه در قـديم

و خوارق عادات نام داشته است و كرامات از. معجزه در يك صـد سـال اخيـر بـيش

ای بنـام يـا بـا موضـوع يكصد دانشـگاه در سراسـر جهـان بـويژه در غـرب، رشـته

و دهها محقق برجسته با كاربسـت روشـهای مـتقن علمـى ايـن  فراروانشناسى دارند،

و خدشهكنند تا سرانجام به قانونمند پديدهها را بررسى مى ناپذير آنها دست يهای نهايى

(يابند )10ص: 1379خرمشاهى،.

–پژوهشى، مترّصد يـافتن توجيهـات علمـى–اگرچه بعضى از مؤسسات علمى

مى العاده تجربى، برای اعمال خارق رسـد جسـتجوی يـافتن چنـين هستند اما به نظر

و توجيهاتى برای برخى از اين گونه اعمال، بى و جهدی بـىراهه پاسخها توفيـق رفتن

مى. است و مصدر بسياری از اين اعمال، روح انسان و اعضـاء منشأ و نـه بـدن باشـد

.اصلى آن مانند مغز

و برخي ديگر از علوم تجربي)6  شناخت روح در فيزيولوژي

و عملكردهای تحقيقات علوم تجريى، حقايق جديدی را درباره نحوه عملكرد مغز

و فـرو كـردنفي. آن كشف نموده است زيولوژيستهای مغز با تحريك الكتريكـى مغـز

و رويدادهای خاصى را در انسان برمى . انگيزند الكترودهايى در ميان جمجمه، حاالت
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تحريك قسمتهای مشخصى از مغز باعث بلند كردن دست، به يـاد آوردن موضـوعات

و گريه مى و خنده يا اضطراب (شود فراموش شده، بروز شادی : 1362ربور، ايـان بـا.

 357ص

و آزمايش، اشياء جسمانى همهٴ علوم تجربى از جمله فيزيولوژی، از طريق مشاهده

آندسته از علوم تجربى كـه بـه مطالعـه دربـاره انسـان. دهند را مورد بررسى قرار مى

و لوازمی پردازند، از بين دو جزء تشكيل دهنده مى و بدن، فقط بدن انسان، يعنى روح

آ مىفيزيولژيك و توصـيفى كـه ايـن. دهندن را مورد تحقيق قرار بديهى است، تفسير

و علوم از موضوع مورد تحقيق خـود ارائـه مـى دهنـد، تفسـيری ماديگرايانـه اسـت

و گزارش يافته های علمـى خـود متخصصان اين علوم نيز مادامى كه در مقام توصيف

و طبيعى به بيان اين گزارشها مى در هستند با نگرشى تجربى و با چنين نگرشى پردازند

و اعصاب كـه بسياری از همين متخصصان مغز. مقام اثبات يا انكار روح مجرد نيستند

ـ و اقتضای علوم تجربىدر تحقيقات تجربى خود توصيفى ماديگرايانهـ بنابر رسالت

و عملكرد آن ارائه مى دهند به شدت معتقد به تجرد روح هستند سرجان اكلز،. از مغز

(رنده جايزه نوبل، يكى از اين دانشمندان استب بنابراين) 107ص: الف 1387ايزدی،.

و پديدهـ همان گونه كه تبيينهای علمى های جهان، از طريق توسل به علل تجربيِوقايع

و كالمى اين پديده و طبيعى، جانشين تبيينهای فلسفى ها از طريق علـل مـاوراء مادی

پ و رويدادهای مربوط به انسـان از طريـق تحليـل طبيعى نخواهد شد، تحليل ديده ها

و غدد نيز جانشين تبيينهای روح و اعصاب گـردد بلكـه شناسانه نمـى فرايندهای مغز

و نه در عرض هم . ايندو در طول همند

و در عين حال غـامض همانگونه كه قبًال هم گفتيم، يكى از مهم ترين مسـائل ترين

و تـأثّر متقابـلطهی رابی نحوه فلسفى، مسأله و چگونگى تأثير و بدنو چرايى ی روح

مى. آن دو است كنيم كه روح انسان، هر چند ذاتًا مجـّرد در اينجا به طور اجمال اشاره
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و برای انجـام كارهـای دنيـوی بـه و متّكى به بدن است است اما در مقام فعل، وابسته

به برخى از اعضاء اصلى بـدن، از نياز روح. ابزارهای مادی از جمله بدن نيازمند است

و-بجز ادراك عقلى-ی افعال خود روح در همه. جمله مغز، بسيار شديد است به بدن

و جوارح آن، بويژه مغز، نيازمند است از بنابر موفّـق. اعضاء ترين تحليـل ارائـه شـده

و بدن، اين دو وجود چنان درهـم تنيدهی رابطه نحوه  كـه بـدن از مراتـب انـدی روح

مى نازله (گرددی روح محسوب )105-129صص: همان.

و تربيـت روح خـود، مى تواننـد بـدون فقط نوادری از انسانها هستند كه با تقويت

و اعضاء آن، اعمال خارق ای را انجـام دهنـد؛ از اينـرو ترديـدی العاده بكارگيری بدن

و وقوع تغيير و بدن، بر يكديگر تأثير متقابل دارند از نيست كه روح و تحّول در يكـى

مى آن و اما اين سخن كه علّت تاّمه. نمايد ها ديگری را نيز متأثّر ی اعمال انسـان، مغـز

و واكنشهای پديد آمده در آن مى و مغالطه كنش . ای آشكار اسـت باشد، اّدعايى گزاف

و قوانين تكـوينى جـاری در نظـام همچنان كه ماترياليست ها، كه موجودات جسمانى

و منكر علتهای ماوراءطبيعىی پديده را علّت تاّمهطبيعت  از-های جهان مادی دانسته

مى هستند، مبتال به كوته-جمله خداوند و مغالطه .باشند بينى

و بلكه موجوديّت، منشأ اينگونه مغالطات، سطحى و منحصر دانستن عليّت، نگری

و امور جسمانى است فى، عليّت موجـودات اين در حاليست كه از منظر فلس. در جسم

و زمينه ِاعدادی و عملكردهـای.ی استساز جسمانى، محدود به عليّت بنابراين مغـز

و زمينه آن، علّت موجده اوی اعمال انسان نيستد؛ بلكه فقط علّـت معـّده سـاز اعمـال

و ملكوتىی اعمال انسان، بويژه اعمال خارق علّت موجده. باشد مى العاده، روح مجّرد

و پديـده گونه كه علّت موجـده همان. اوست های عـالم هسـتى، موجـوداتی وقـايع

آن-مجّرد و جسمانى فقـط علّـتمى-ها خداوند ودر رأس و موجودات مادی باشد؛

و نه معطـى وجـود؛ هـرا معّده و به عبارت ديگر موجودات جسمانى معطِى حركتند ند
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مىچند دانشمندان علوم تجربى به همين معطى حركت، فاعل .گويندو علّت

فى معطى  التّحرك الّطبيعى قائل معطى لهى فاعلاال الوجود
)106:ش 1369سبزواري،(

 نتيجه گيري

و لذا انسان شناسى از جهات متعـددی بـر از منظر دينى انسان جايگاه رفيعى دارد

او. يابد معارف ديگر اولويت مى و در نتيجه اهميت شـناخت حقيقتى كه جايگاه انسان

و ارتقاء بخشيده، روح مجرد وی است و روايـات. را برتری از اين رو در قرآن كـريم

و برخى صفات نكات گهرباری دربارهٴ^معصومين حقيقت روح، اهميت شناخت آن

. آن بيان شده است

و روايى مبّرایعالوه بر منبع كه معتبرترين منبع برای شناختـ از خطای وحيانى

و عميقى در تبيينـ روح انسان هستند و فلسفى نيز حاوی نكات دقيق معارف عرفانى

و تنبّهـات.و تحليل روح انسان هستند و عرفانى تأّمالت اگرچه بيشتر مكاتب فلسفى

و اند اما، در اين ميان، يافته معتنابهى در معرفت نفس داشته های مولوی در عالَم عرفان

پى.ز اهميتنددر قلمرو فلسفه بسيار حائ مالصدرای شيرازی بردن به زوايای پيدا برای

آوردهای علـوم ديگـر توان از دستمىـ بويژه نحوه ارتباط آن با بدنـو پنهان روح

و اعصاب نيز مدد جست نظير فراروان و مغز . شناسى، فيزيولوژی

ها يادداشت

١.}�ِ� H ِمن فِيِه }َ�َغَفْخُت

َمْوتَِها{.٢ Rَِح نُفَس
َ
َفَتَو�4 -أل ُ } ...-ب4

بَْل{٣. ْمَو-تًا
َ
1 َسبِيِل -ب* �ِ قُتِلُو-ْ ِيَن َ�َْس4�َ -47 يُْرَ�قُو�َ�الَ ب*ِهْمَ ِعنَد Gْحَيا

َ
1{
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نُفَسُكْم{.٤
َ
1 َعلَْيُكْم ِيَن Zَمُنو-ْ فHَها -47

َ
ك } ....يَا

نُفَسُهْم{.٥
َ
1 نَساُهْم

َ
فَأ َ نَُسو- -ب4 ِيَن 47�َ تَُكونُو- }َ�الَ

٦.}َ 4Rيَتََب َح 4 نُفِسِهْم
َ
1 ¡ِ�َ ِ� -آلفَاِ¢ َسُ¤ِيِهْم Zيَاتَِنا

Hَق
ْ
Y- ن4ُه

َ
ك }لَُهْم

٧.}Rِل*لُْموقِن Z yِيَاٌ�ْ
َ
��*َ�ِ¡ -أل ُيْبِ¥ُ فَالَ

َ
1 نُفِسُكْم

َ
1 ¡ِ�َ{

قَلِيال{.٨ Fِال4 م*ن -لِْعلِْم �تِيُتم
ُ
1 َ�َما *¦َ ْمِر

َ
1 ِمْن §ُ� Hقُِل -لر §ِ� Hَعِن -لر لُونََك

َ
}َ�يَْسأ

�َْجَهَك{.٩ قِْم
َ
َعلَْيَهافَأ pَ4اc- َفَطَر ِ̈

ِ -ل4 فِْطَر©َ -ب4 َحنِيًفا يِن } لِت*

َسو4-َها{.١٠ َ�َما َ�َيْقَو-َها*َغْفٍس فُُجوََها لَْهَمَها
َ
}فَأ

.من عرف نفسه عرف ربّه. ١١

.افضل المعرفة معرفة االنسان نفسه.١٢

.من عرف نفسه تجّرد. ١٣

غ. ١٤ .كّل معرفةاية من عرف نفسه انتهى الى

.نال الفوز االكبر من ظفر بمعرفة النفس. ١٥

و الذی يخرج منه روح العقل، فقال عبدالغفار االسلمى يقول اّهللاٰ عّزوجل. ١٦ : اّن المرء اذا نام، فاّن روح الَحيَوان باقية فى البدن

انّمـا:؟ فقال له ابوالحسن عليـه السـالم.....أ فليس تری األرواح كلها تصير اليه عند منامها» اّهللاٰ يتوفّى االنفس حين موتها«

فاّما ارواح الحياة فانها فى االبدان التخرج اّال بالموت؛ لكنّه اذا قضى علـى نفـس المـوت، قـبض. يصير اليه ارواح العقول

و لو كانت روح الحياة خارجة، لكان بدنًا ملقى اليتحرك كتابـه فـىو لقد ضرب اّهللاٰ لهذا مـثًال فـى. الروح الذی فيه العقل،

و ذات الشمال«: اصحاب الكهف حيث قال أ فال تری ان ارواحهم فيهم بالحركات؟» ...و نقلبهم ذات اليمين

له. ١٧ نعـم،:و تصعد روح المؤمن الى السماء؟ قال: اّن المؤمن إذا نام، خرجت من روحه حركة ممدودة الى السماء فقلت

ال يبقى شىء فى بدنه؟ فقال: قلت فكيـف تخـرج؟: قلـت. لو خرجت كلها حتّى اليبقى منها شىء اذًا لمـات.ال: حتّى

و ضوءه: فقال و شعاعها فى االرض؟ فكذلك الروحأ ما تری الّشمس فى السماء فى موضعها و:ا أصـلها فـى البـدن،

.حركتها ممدودة
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 كتابنامه

 قرآن كريم

، تهران، نشر فرهنگ اسالميبن، عبدالواحد)1379(اآلمدي،ـ1 و دررالكلّم،  محمد، غررالحكم

و ارشاد، فصوص)1378(ـ ابن عربى محيى الدين،3 .الحكم، شرح حسن زاده آملى، تهران، فرهنگ

. حكمت، تهران، انتشارات داوي عليمرادو تحشيه، ترجمهی نفس، درباره)1366(ارسطو،ـ4

و رهيافت)الف 1387(ايزدی، محسن،-5 و بدن آن، رابطه نفس و نـاموفق در انديشـه(هـا موفـق

)28-دينى

6______________ نو)مقدمه مترجم(، فلسفه ذهن)ب 1387(،_ يد، شيراز، انتشارات،

و دين، ترجمه1362باربور، ايان،-7 بهاءالّدين خّرمشاهى، تهران، مركـز نشـر دانشـگاهى،ی، علم

 تهران، 

ج)1386(زاده آملى، حسن حسن-8 و تنبيهات، ، قم، انتشارات آيت اشراق1، شرح اشارات

، آشنايى مقّدماتى با فلسفه ذهن، جهاد دانشگاهى، تهران، 1381خاتمى، محمود،-9

و جهان، تهران،بنياد حكمت اسالمى صدرا، 1380ای، سيّد محمد، خامنه-10 ، سير حكمت در ايران

و دانش جديـد«ی، مقّدمه1379خرمشاهى، بهاءالدين،-11 و ديگـران، ترجمـه»روح ی، واتسـن

.محمدرضا غفاری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى

، شرح غررالفرائد، بـه اهتمـام مهـدي محقـق، تهـران، انتشـارات 1369سبزواری، مال هادی،-12

 دانشگاه تهران،

 االربعة، بيروت، دار احياء التّراث العربي،، االسفار1981الشيّرازي، صدرالّدين محمد،-13

بى-14  جامعة المدرسين، تا، الميزان في تفسير القرآن، قم، منشورات الطباطبائى، محمدحسين،

و 1385طهماسبى، محمدرضا،-15 ، رهيافتهای بنيادين در هوش مصنوعى، تهران،نشـريه حكمـت

،6فلسفه دانشگاه عالمه طباطبای، شماره

ج 1368كاپلستون، فريدريك،-16 جـالي، ترجمه1، تاريخ فلسفه الـدين مجتبـوی، تهـران، سـيد

 سروش، 

در1375الكوست، ژان،-17  رضا داوری، تهران، سمت،ی قرن بيستم، ترجمه، فلسفه
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ی امير ديوانى،، ترجمه)نگرش های نوين در فلسفه(نفسی، فلسفه1383اليكن، ويليام جى،-18

 تهران، سروش

ی اميـر ديـوانى، تهـران، سـروش،، ترجمه)فلسفه نفس(، كارگردگرايى 1381،________-19

 تهران،

ج، بحار1404مجلسى، محمد باقر،-20 ، بيروت، مؤّسسة الوفاء،58االنوار،

ج، ميزان1362محمدی ری شهری، محمد،-21 ، قم، مكتب االعالم االسالمى،4الحكمة،

بى مولوی، جالل-22 بى الدين،  جا، نشر طلوع، تا، مثنوی معنوی،از چاپ رينولدالين نيكلسون،

.امير ديوانى، تهران، سروشی ترجمهی نفس،، فلسفه1381هارت، ويليام دی،-23
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د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، دهميازشماره  93 پاييز

 جايگاه اصل عليت در الهيات اسالمي
و گسترده اصل عليت« »نگاهي به حيطه عميق

١عباس ايزدپناه

٢آقايي اصغر

 چكيده
و كالمـى مختلف موضوعات بررسى اجمالىباتا است تالشدر تحقيق اين

را بحـث ايـن گسترده بسيار دايره دارند، مستقيمای رابطه عليتباكه فلسفى

روشن اسـت.برسيم عليت بحث شگرف اهميتبهآن پرتودرتا كند روشن
ماننـد اراده الهـى، اختيـار كه از يك سو ميان مسأله عليت با مسائل كالمـى

و عرفـانى  و برخى مسـائل فلسـفى و از سوی ديگر ميان آن و اعجاز انسان

و وحدت وجود، ارتباطى وثيق وجـود دارد لـذا شايسـته  چون قاعده الواحد
و  است كه به بحث عليت نگاهى ويژه شود تـا بـا فهـم دقيـق مسـئله عليـت

و نكات مبهم بسياری از اين موضوعات آشكار شده ضرورت علّى، دشواری

و شبهات فراوانى پيرامون آنها از ميان برداشته شود .و سواالت

الهي، قاعده الواحد، وحدت سنت اعجاز، اختيار، الهي، اراده عليت،:واژگان كليدي

.وجود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 abbas_Izadpanah@yahoo.com عضو هيأت علمى دانشگاه.١

 a.aqaei@yahoo.com دانشجوی دكتری دانشگاه زنجان.٢
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 مقدمه

و كالم اسالمى، بسياری گرچه در طول تاريخ معرفت بشری، به ويژه تاريخ فلسفه

آنتبا نگاه بداه گرايانه از كنار اصل عليت گذر كرده، يا به توضيحاتى اندك پيرامون

اند، لكن با نگاهى اجمالى به حيطه تاثيرگذاری اين موضوع كه دايره وسيعى اكتفا نموده

و فلسفى را شامل مى و نيز بـا در نظـر داشـتن اهميـت از مباحث مختلف كالمى شود

و با قاطعيت تمام گفـت موضـوع توان موضوعات مرتبط با بحث عليت، مى به راحتى

و فلسفى قرار  عليت از مباحثى است كه الزم است در صدر بسياری از مباحث كالمى

.گيرد

اين قلم برای اثبات اين مدعا در نظر دارد به بررسى اجمالى موضوعات مرتبط بـا

مىاين بحث بپردازد؛  را به خودیتواند مقاالت متعدد موضوعاتى كه هر يك به تنهايى

از.اختصاص دهد :اين موضوعات عبارتند

و اختيار الهى.1 و(عليت حقرابطه عليت )اراده

و حكمت الهى.2  عليت

و.3  اعجاز عليت

و اختيار.4  انسان عليت

و سنت الهى.5  عليت

و قاعده الواحد.6  عليت

و وحدت وجود.7  عليت

ماننـد همانگونه كه روشن است ارتباط تنگاتنگى ميان برخى از اين موضـوعات،

و انسانى و رابطه آن با دو موضوع اختيار الهى و ايـن رابطـه بـه عليت ، برقرار اسـت

كه گونه از اين دو، در واقع، سـخن از توان گفت سخن پيرامون يكىمى ای عميق است
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و بـهيتلكن به دليل اهم خواهد بود؛نيز ديگری آنها، رابطه هريك با عليت به تنهايى

و دقت قرار گرفته است تا در پايان اين بررسى ها به ميزان اهميت اجمال مورد بررسى

.گستره تاثيرگذاری آن دست يابيمو اين موضوع

و اختيار الهي حق(عليت و اراده )رابطه عليت

، مساله چگونگى تعلق است مرتبط با بحث عليتو مهمى كه يكى از مباحث جدی

ای طوالنى اين مسئله كه در تاريخ فلسفه سابقه. استو وابستگى معلول به علت خود

و با مبانى مختلفى تبيين شده اسـت دارد، از نگاه در ايـن).1388:116 پترسـون،(ها

های مطرح شده در نحوه اين رابطه علّى، از سوی متكلمان بـوده ميان بيشترين چالش

و اشيای جهان خلقت) فاعل(ا اراده حضرت حق را به عنوان علت آنه. است و حوادث

و موجـودات معرفى كرده) فعل(را به عنوان معلول و با اين مبنا به بررسى حـوادث اند

و بـه همـين اندكى استاند؛ لذا شايسته جهان پرداخته در اين انديشه درنـگ نمـاييم

و موجودات جهان خلقـتمنظور الزم است مساله رابطه ميان اراده  و حوادث در الهى

. بررسى شود مكاتب مختلف كالمى،

 نظريه اشاعره

آنان به دليل ديدگاه خاصى كه در توحيد افعالى دارند، معتقدند هـر امـری كـه در

و عصيان گرفته تا افعال جهان هستى صورت مى و كفر پذيرد، از افعال شر، چون فسق

مىخير، همه طبق اراده حضرت حق  بـا از اين عقيده خـويش اشاعره. پذيرد صورت

ای كه هيچگاه حقيقت آن را بيـان كنند؛ ارادهمىعنوان عموميت اراده حضرت حق ياد 

و قدرت دانسته نكرده ).380: 1390بداشتى، اله(اند، تنها آن را صفتى غير از علم

اند كه از آن بـا عنـوان آنان در پى رد نظريه ضرورت علّى، بنيانى ديگر را بنا نهاده
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مى»عادت اّهللاٰ«نظريه .شود ياد

و ابوالحسن اشعری معتقد است نتيجه اين سخن كه در محدوده قـدرت الهـى، كفـر

كه عصيانى واقع مى بسياری از آنچه او پيدايش شود كه مراد او نيست، اين خواهد بود

راو وقوع آنها را اراده كرده بود، واقع نشده و بسياری از آنچه كه او عدم وقوع آنها اند

مى. اند خواسته بود، واقع شده :نويسد وی

اوههرگاه گمان كنيد كه در محدود« و عصيانى واقع شود كه مـراد قدرت الهى كفر

مو نباشد، چراكه او مى من باشند ولى نشدند، نتيجـه ايـن سـخن ايـن خواست كه همه

و   خواهد بود كه بسياری از آنچه كه او اراده كرده بود واقع شوند، واقـع نشـده باشـند

اند، چراكه كفری كه به عقيده شما خواست كه نباشند، واقع شده بسيار از آنچه كه او مى

و ايـن نظريـه در بسياری به آن مبتال هستند، خواسته الهى نبود ولى واقع شده اسـ ت،

هر واقع انكار اجماع مسلمين در اين قول است كه هر آنچه خدا خواهد واقع مى و شود

).118:ق1397اشعری،(»آنچه نخواهد، واقع نخواهد شد

و آخرت شيئى كه مراد الهى نبوده نيز قابل تصور نمى قاضى باقالنى داند كه در دنيا

ي و و يا هر چيز ديگریاست، واقع شود؛ خواه طاعت باشد .١ا معصيت

مىفخررازی داند، چراكه خداوند خالق نيز تمامى موجودات را مراد خداوند متعال

و خالق شيئ در واقع آن را اراده كرده است .٢تمامى موجودات است

و اراده مطلق الهى سبب شده است كه با هرگونه برداشـت چنين برداشتى از توحيد

وو انديشه ضرورت انگارانه عليت مخالفت كنند، چراكه ضروری پنداشتن رابطه علت

به عنـوان مثـال. معلول آن، به معنای محدود كردن اراده نامتناهى خداوند خواهد بود

 كنـد برخورد پنبهبا آتش زمانهريا گوييد طبيعت آتش سوزاندن است وقتى شما مى

از است مجبور خداوندكه بود اهدخو اين سخن اين مفهوم سوزاند،مى بالضرورةرا آن

ص1ج:م2008 جرجانى،(كند تبعيت هستى جهاندر خاص نظامى ؛ مرزوقـى، 242،
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).94ص،1ج:م1995 غزالى،؛306:م1990 طوسى،؛130-124و93-91]:تابى[

:ق1405 فاضل مقـداد،(آنان در واقع نقشى برای انسان در ايجاد فعل قائل نيستند

به) 113-115 .٣اند سخن گفته»عادت اّهللاٰ«ای با عنوان همين علت از مسئلهو

گرايانه به روابط موجودات منجر بـه دارد كه چون نگاه ضرورت اين نظريه بيان مى

مجبور بودن خداوند خواهد شد لذا صحيح آن است كه بگوييم عادت خداوند بر ايـن 

ب) معلول(قرار گرفته است كه شىء الف  در) علت(را پس از شىء ايجاد كند نه آنكه

. ميان آنها ضرورتى حكمفرما است

گويد ميان اشياء به طوری كلـى سـه غزالى بر اساس همين انديشه پس از آنكه مى

و عليــت"رابطــه  و مشــروطى (تضــايف، شــرط : نيــزو،92-90:ق1399 طوســى،"

مى) 112-111:]تابى[ مرزوقى، بـر اسـاس كند رابطه عليت، تنها وجود دارد، تصريح

و عادت ذهنى ايجاد شده است از. تكرار البته بايد متذكر شد هرچند به گفته برخى وی

توان گفت ميان عقيده لكن مى٤ها در بحث عليت خارج نشده است شيوه رايج اشعری

و انديشه غالب اشعری ها ميان عليـت تفـاوتى وجـود دارد؛ چراكـه وی از ميـان وی

مىاسباب گوناگون از سبب قطعى  گويد، سببى كه مطـابق بـا مشـيت الهـى نيز سخن

وی معتقد اسـت كـه در اينگونـه اسـباب هيچگونـه. است؛ مانند سيرشدن توسط نان

تغييری راه ندارد لذا در عقيده وی شرط توكل آن نيست كـه انسـان گرسـنه دسـت از 

.٥تالش بردارد

 روبـرو نيـز مختلفـى نقدهایبا نيافته، طرفداری شيعه متكلمان مياندر نظريه اين

"اند نوشتهآنرددر برخى. است شده  ديگـر:يـك: است فاسد جهتدواز نظريه اين:

 عادت خاطربه امور اين اگر: دوم ماند؛ نخواهد باقىُمعتادو واجب عمل ميان تفاوتى

 عاداتآن اهل ميانو شناسد نمىرا عاداتكه كسىكه بود خواهد اينآن الزمه باشد

:ق1399 طوسـى،(" كنـد ايجـادرا حجيم كتابىياای خانه بتواند است نكرده زندگى
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:م1993 رشـد، ابـن:رك( است شده ابطال نيز فيلسوفان برخى توسط نظريه اين).51

292(.

از بـود، عـادت نظريـه متوجـهكه اشكاالتى دليلبه الزم به تذكر است كه اشاعره

 خداوندكه داردمى بيان نظريه اين. اند گفته سخن" كسب نظريه" عنوانبا ديگری نظريه

 انديشـه ايـن گـذار پايهكه اشعری ابوالحسن. باشدمىآن كاسب انسان،و افعال خالق

َيْعَملkُوَ�{ چـون آيـاتىبه خويش نظريه اثبات مقامدر است، َ�َمkا َخلََقُكkْم ُ }َ�-ب4

َفْعَملُوَ�{و)96،صافات( َ�نُو- بَِما G-رك(تمسـك جسـته اسـت)17،سجده(}َجَز:

اين نظريه كه در واقع به عنوان مكّمل نظريه عـادت مطـرح).74-69:]تابى[ اشعری،

:]تابى[ اشعری،:رك(آناز اشعری خوِد متكلمان مختلف تفاسيربر عالوهـ شده است

نيـزو) 755ص،1ج:م1998 االسـالمى، الكـالم علم مصطلحات موسوعة؛69-74

 عبـدالوهاب جـوينى، الحـرمين آن از سوی برخى متكلمان اشعری ماننـد امـامانكار 

(است شده مواجه گوناگونى اشكاالتباـ عبده شيخ شعرانى، :1382 خـادمى،:رك.

166(

 ظريه معتزلهن

ای چون از يك سو معتقدند چنين نيسـت كـه هـر حادثـه،معتزله برخالف اشاعره

و از مىمنطبق بر اراده حضرت حق است و قبح را عقلى با سوی ديگر حسن دانند لذا

و حوادث عالم به دو دسته كلى  و نيكـو«تقسيم افعال و«و»افعال حسن افعـال قبـيح

قاضـى. اند قسم اول منطبق بـر اراده الهـى اسـت بـر خـالف قسـم دوم؛ گفته»زشت

را بـرای اشكال اشاعره كـه چنـين انديشـهبهعبدالجبار از معتزليان مشهور در پاسخ 

مى خالف عموميت اراده مطلقه الهى مى مى":نويسد دانند، چنين هرآنچه كـه: گوييم ما

و ديگر از مقـدورات مراد الهى است، به دو گونه است؛ گونه ای كه از مقدورات اوست
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و ايجاد نشدن بندگان او، لذا هرآنچه كه از مقدور خود اوست الزم است كه ايجاد شود

و آنچه كه از مقـدور آن نتائج غير قابل  بنـدگانقبولى در مورد خداوند خواهد داشت

اشد كـه چنـين مقـدوریبمىو اجبار كند به دو گونه است؛ يكى به نحو اكراه اراده مى

و اجبارمبه هنگاامولز الهى بايد ايجاد شود كه اگر چنـين چيـزی واقـع نشـود، اكراه

دوالزمه آن نتائج غير قابل قبول در خداوند  و آن است كه خداوند ايجادمخواهد بود

ماننـد آنچـه كـه از مكلفـين،از ديگری خواسته اسـت آن مقدور را به صورت اختيار

و مى و اين چنين چيزی اگر ايجاد نشود نتائج غير قابـل قبـولى چـون ضـعف خواهد

و نقص را در پى نخواهد داش )257ص6ج:]تابى[قاضى عبدالجبار،."(تناتوانى

 ريه متكلمان شيعهنظ

اين مطلب بگذريم، بايـد گفـت)185:ق1407 حلى، عالمه( اگر از ادعای بداهت

نوبخـت، ابـن(ت متكلمان شيعه در عين حال كه معتقدند خداوند بر هر كـاری تواناسـ

كهلكن)42:ق1413 و تكوينى دارد كه الزم اسـتاو بر اين باورند دو اراده تشريعى

و اينكــه اراده تشــريعى، تخلــفبــا توجــه بــه ايــن دو ار و اراده تكــوينى، اده، پــذير؛

لذا بايد گفت حضرت حق هرچند. ناپذير است، اين مسئله مورد بحث قرار گيرد تخلف

مى تنها و كند كارهای پسنديده را اراده لكن اين به معنـای آن نيسـت كـه گناهكـاران

از–نانكه اشاعره معتقدنـد همچ–اند افرادی كه بر خالف اراده تشريعى او عمل كرده

و يا آنكه خداوند چنين افعال ناپسـندی را اراده كـرده دايره قدرت حق خارج شده اند

است، چراكه اين افراد در محدوده قدرت حق با اختياری كه از جانب او به ايشان داده 

و هرچند از اراده تشريعى او سر باز زده شده است عمل كرده عنوان اند لكن به هيچ اند

انـد لـذا ايـن افعـال، از سلطه قدرت الهى بيرون نرفته از اراده تكوينى او خارج نشده

ناپسند با سوء اختيار خود آنها ايجاد شده است، اختياری كه از سوی خداوند به آنـان 
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با توجه به اين اجمال بايد گفت متكلمان. داده شده است تا اراده تشريعى وی معنا يابد

و نقلىشيعه برای اث و تبيين مدعای خويش داليلى عقلى .اند مختلفى بيان داشته٦بات

:و نقلي متكلمان شيعه ادله عقلي

كه متكلمان شيعه ادله عقلى بسياری را در مقام اثبات مدعای خويش ذكر نموده اند

مى. كنيم تنها به يك مورد آن اشاره مى خداوند متعال حكيم":نويسند آنان در استداللى

و موجود حكيم كار قبيح انجام نمىاس و همانت طور كه انجـام دادن كـار زشـت دهد

و همان طور كه ترك كـردن كـار قبيح است، اراده كردن كار زشت نيز امری قبيح است

و ترك كار نيكو نيز كـرداری ناشايسـت اسـت؛ننيكو عملى زشت است، اراده  كردن

(كند نمىبنابراين خداوند تحقق افعال قبيح را اراده  )307:ق1407 حلى، عالمه."

،از جمله آياتى كه در بحث مورد نظر مورد توجه متكلمان شيعه واقـع شـده اسـت

 توان آياتى را دانست كه در آن تصريح شده است خداوند از بندگان خويش طاعت مى

َ�َمkا{فرمايـد خداونـد متعـال مـى. پسندو معصيت را از ايشان نمى را خواسته است
bَِْعُبُد�ِ�َخلَ Fِال4 نَس ِ

ْ
َ�-إل ِن4

ْ
J- َن{و نيز٧}ْقُتkي *h- َُ Rَkْلِِص®ُ َ bَِْعُبkُد�- -ب4 Fِال4 ِمُر�-

ُ
1 َ�َما

Gِْمالٍ¢{فرمايدو نيز مى٨}ُحَنَفاF َخْشَيَة ْ�الَ�ُكْم
َ
1 َيْقُتلُو-ْ ِعْنkَد ...َ�الَ َسkي°ُئُه �َ�َ َ�لَِك H±ُ

.٩}َمْكُر�ًهاَب*َك

دهد بلكه اين آيات به روشنى داللت دارند كه خداوند نه تنها فعل زشت انجام نمى

و از بندگان خويش نيز همين را خواسته است آن را هيچگاه اراده نيز نمى .كند

توان روايات فراوانى يافت كـه صـريحا تعلـق يـافتن اراده الهـى بـه به راحتى مى

. اند معاصى را رد كرده

"فرمود×امام رضا و مشيئت او به طاعـات بـه مفهـوم امـر بـه: تعلق اراده الهى

و تعلق اراده او به  و كمك بر انجام آن است طاعات، خشنود بودن به انجام گرفتن آنها
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و عقوبت فاعـل آن اسـت و عدم خشنودی از انجام آن ." معاصى به مفهوم نهى از آن

ج1372 بابويه، ابن( )250.ص1.،

"فرمود|رسول خدا: فرمايدمى×امام صادق هر كه گمان كند كه خداوند بـه:

(كند بر خدا دروغ بسته است زشتى امر مى )212ص،1ج:ق1413كلينى،."

چنانچه از روايت پيشين به وضوح آشكار است، خداوند از انجام هيچ فعل زشتى،

كه در روايات بر آن تاكيد ای اساسى وجود دارد رضايت ندارد؛ لكن در اين ميان نكته

و بر خالف  و آن اينكه آيا فاعل معصيت از ربوبيت الهى خارج گرديده است شده است

 اراده او چنين اراده نموده است؟

و عدم رجوع به راسخان در علم، اهل آری سواالتى اين ،^بيـت عصـمت چنينى

آن سبب گمراهى بسياری شده است؛ سواالتى كه پاسخ بـه×را معصومهای شايسته

"... نقل كرديم آمده است×در ادامه روايتى كه از امام صادق. ما آموخته است هر: و

و شر بدون اراده الهى صـورت گرفتـه اسـت، او را از سـلطنتش كه گمان كند كه خير

و هر كه گمان كند كه معاصى با نيروی الهى صورت نگرفته است بر  خارج نموده است

و (چنـين فـردی را خداونـد وارد آتـش خواهـد نمـود او دروغ بسته است كلينـى،."

)212ص،1ج:ق1413

و صـورت ولى مفهوم اين سخن چيست؟ آيا انجام پذيرفتن معاصى به نيروی الهى

و  و شر به اراده الهى به اين معناست كه خداوند بر انجام آن راضى اسـت پذيرفتن خير

 يا مفهومى ديگر دارد؟ 

:روايت زير آشكار است پاسخ اين شبهه از دو

"فرمود×امام كاظم و اراده عزمـى؛: و مشيت دارد؛ اراده حتمى خداوند دو اراده

مى گاهى از چيزی نهى مى و گاهى به چيـزی امـر كند در حالى كه انجام آن را خواهد

و همسرش از اكل از شـجره، كند در حالى كه انجام آنرا نمى مى خواهد؛ مانند نهى آدم
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مى در حالى و مانند امر ابراهيم به قربانى نمودن فرزندش در ... خواست كه انجام آن را

(خواست حالى كه آن را نمى ص1ج:ق1403مجلسى،." ،139(

"فرمود×امام صادق و الهيت كبرای الهى، چيزی نمـى: باشـد در ربوبيت عظمای

و هيچ چيز از حقيقت جوهری خـويش بـه حقيقتـى مگر آنكه خداوند آن را خواست

مى ديگر منتقل نمى و هيچ شيئى از وجـود بـه شود مگر آنكه خداوند آن را انجام دهد

مى عدم نمى (دهد رود مگر آنكه خداوند آن را انتقال ج." )148ص،4همان،

و آيات نقل شده بايد گفت تعلق نگرفتن اراده الهـى بـه با توجه به مجموع روايات

و شرور به معنای آن نيست  و اراده مطلـق او معاصى كه اين امور از يـد قـدرت حـق

مى. خارج است 
	�: خوانيم در حديثى��� ���� ���� �� ����و:���� خداوندا تو خالق خير

).14:ق1406بابويه، ابن( شر هستى

و شرور در نظام احسن هستى در جايگاه خاص خود هستند لذا بايد گفت عصيان

و شروری الزمه مىو چنين عصيان سـوره بقـره30باشند؛ چنانكه از آيه نظام احسن

{:شود نيز چنين برداشتى مى
َقkالُو-ْ َخلِيَفkًة yِْ

َ
ِ� -أل َجاِعkٌل *�ِF بHَك لِلَْمالَئَِكِةَ َقاَ� �ِْ��َ

َ�ُغَقد* َْمِد³َ ِ́ ُح نَُسب* ُْن
َ
¶�َ Gَما *h- َ�يَْسِفُك فِيَها ُفْفِسُد َمن فِيَها َْعُل

َ
·
َ
َمkا1 ْعلkَُم

َ
1 *�ِF َقاَ� لََك pُ

َيْعلَُمkوَ� ای خواهمو هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت روی زمين خليفه:}الَ

مى. گماشت و خون بريزد در حـالى گفتند آيا در زمين كسى را قرار دهى كه فساد كند

و تقديس مى مى. كنيم كه ما تو را تسبيح : بقره(دانيد دانم كه شما نمى فرمود من چيزی

30(.

و هم انسان عاصى، هر دو در دايره اراده الهى مى باشـند، لكـن لذا هم انسان مطيع

و هـم از اراده تشـريعى خداونـد  و فرمانبردار، هم از اراده تكوينى الهى شخص مطيع

و فرمان ناپذير، تنهـا از اراده تكـوينى خداونـد تبعيت كرده است؛ ولى شخص عاصى

هـای خاصـى بـرای است زيرا كه مجبور است در دايره تكـوين از شـيوهتبعيت كرده 
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و توان عصيان مطلق را ندارد ولى به دليل اختياری كـه در عصيان خويش استفاده كند

و مجبور اسـت  ، از اراده)1389:197 آملـى، جـوادی(اصل آن هيچ اختياری نداشته

و در واقع اين اختيا و اراده حضرت حـق تشريعى خداوند سر باز زده است؛ ر خواسته

و خود او راه در حقيقت نكتـه اساسـى. های گوناگونى در برابر انسان نهاده است است

و بحث اين است كه اراده تشريعى خداوند بر خالف اراده تكوينى او تخلف پذير اسـت

پذير بودن اراده تشريعى نيز بر اساس اراده تكوينى خداوند اسـت زيـرا كـه اين تخلف

و مفهوم اختيار آن است كه انسان در بجـا آوردن خود  او انسان را مختار آفريده است

و شريعت مطرح شده است آزاد  يا نياوردن اراده تشريعى حضرت حق كه در قالب دين

و عاقبت خويش را با اين اختيار ترسيم كنـد ناپـذير تكـوينى لـذا اراده تخلـف. باشد

به خداوند، همچنان تخلف و دليل آنكه انسان بر اساس اختيـار خـدادادی ناپذير است

و تخلف پذير خداوند، سـر بـاز زده اسـت، بـه هـيچ عنـوان خويش از اراده تشريعى

و گناه گناهكار نيز مراد الهى بوده است نمى توان اين نتيجه نادرست گرفت كه كفر كافر

و شريعت را خواس ته است لذا كفر زيرا خداوند با اراده تشريعى از انسان تبعيت از دين

. اند اند لكن با سوء اختيار انسان تحقق يافتهو گناه مراد الهى نبوده

و.1  حكمت الهي عليت

وىحكمت الهى يك صفات الهى است كـه تمـامى پيـروان مهمتريناز مشهورترين

در. بدان معترفندىاديان ابراهيم جای جای قرآن كـريم بـدان اين نام حسنای الهى كه

و  های مختلفى چون برهـان نظـم، به راحتى از برهان، نه تنهاتصريح شده استاشاره

و  و فيلسوفان اديان مختلفكه ...برهان اتقان صنع ، بيان شده است،از سوی متكلمان

و اساس بسياری از براهين نيز هستشود فهميده مى ترين راهينى كه سادهب.، بلكه پايه

بهيابد ذهن بشری نيز آن را درمى طوری كه در روايات بسياری از آنهـا بهـره گرفتـه،
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و برخى نويسندگان پسـندترين اين قبيل براهين مانند برهان نظم را از مردم شده است

).3ص:1388محمدرضايى،(اند براهين توصيف كرده

همانطور كه دانستيد متكلمان اشعری با ضرورت علّى بـه داليـل خـاص خـويش

و معتقدند كه  و گفتارهای فالسفه بـه مخالفند اين مسئله مانند بسياری ديگر از سخنان

م هـايى چـون تهافـت انجامد لذا متكلمانى همچون غزالى با نوشـتن كتـابىتناقض

 ها از سوی اند؛ گرچه اين رديه آنان كوشيدهرّددرالفالسفه به تناقضات ايشان پرداخته، 

از. پاسـخ نمانـده اسـت بـى، يعنى ضرورت علّـى فيلسوفان طرفدار اين قاعده يكـى

رشـد آنها، به ويژه غزالى، همت فراوان گماشته، ابـن فيلسوفانى كه به مقابله با انديشه

و انكار ضرورت على از سـوی. است او معتقد است كه نگاه خاص متكلمان به عليت

در چون نفى حكمت الهىیايشان، نتائج فاسد بسيار با. خواهد داشتپى را  تاّملوی

مى. پردازد در فهم نظريه عادت اشاعره، به تفسير آن مى كه او نويسد بر اساس تفسيری

و آن را به عادتى ذهنى برمـى اشاعره از عليت مى گرداننـد، ديگـر جـايى بـرای دهند

و تنها اين روابط به روابطى قراردادی  روابط حقيقى ميان موجودات باقى نخواهد ماند

:م1993رشـد، ابـن( با حكيم بودن خداوند سازگار نيسـتتنّزل خواهند يافت كه اين 

).292ص

و.2  اعجاز عليت

اگــر از انكــار صــدور معجــزات كــه از ســوی برخــى فيلســوفان غربــى چــون

مطرح شده است بگذريم، بايد گفـت ايـن بحـث يعنـى چگـونگى صـدور ١٠اسپينوزا

ارتباط وثيقى بـا بحـث عليـتكه است از مباحث ديگریمعجزات از سوی پيامبران 

قاطبـه به دليل جايگاه ويژه آن در نظام معرفتى اديان، مورد توجـه دارد، به طوری كه 

و فيلسوفان قرار گرفته است رابطه اين بحث بـا مسـئله عليـت از سـواالتى. متكلمان
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گيرد كه آيا صدور معجزات با كليت اصل عليت سازگار اسـت يـا اينچنينى نشأت مى

 خير؟

و در مقام انتقـاد از مت كلمانى چون غزالى با توجه به مبنای خويش در بحث عليت

گرايانه فيلسوفان پيرامون عليت، با تاكيد بر اين نكتـه كـه نفـى امكـان انديشه ضروت

:گويدمى،صدور معجزات از توالى فاسد اين انديشه خواهد بود

مىفالسفه طبق تحليل خاص خويش فاعل معجزات را نفس پيامب« دانند كه قادرر

و لذا معجزاتى كه بـر  است در اموری كه قابليت پذيرش معجزه را دارند، تاثير بگذارند

مى خالف اين عقيده آنها است را به گونه )164ص]:تابى[غزالى،(».كنند ای تاويل

روشن است گرچه درباره برخى مصاديق معجزات ميـان تمـامى دانشـمندانهالبت

و مفسر اختالف وجود دارد لكن اسالمى از متكل اصـل صـدور نـه تنهـام تا فيلسوف

بلكـه بسـياری باشـد معجزات از مسلمات پذيرفته شده از جانب تمـامى ايشـان مـى

:1376مكـارم شـيرازی،(شـود معتقدند كه اصل عليت نيز با چنين اموری نقض نمى

؛ مصـباح،18ص]:تابى[؛ طباطبائى،93ص،1ج:1386؛ جوادی آملى، 279ص،7ج

و آنان). 264ص:1384؛ جوادی آملى، 130ص:1388 صدور معجزات را از داليـل

صـدرالدين شـيرازی،( داننـد شان مـى الهى در اثبات حقانيتانهای مهم پيامبر نشانه

ص:1360 و نيز344مشهد پنجم، ص:1354همو،:؛ ،)480فـن دوم، مقالـه چهـارم،

به روابط ميـان موجـودات بـا چگـونگى هرچند چگونگى نگرش فيلسوفان اسالمى

. متفاوت است١١نگرش متكلمان اسالمى

را ئى كه در عليت اتّخاذ نموده حكيمان مسلمان بر اساس مبانىبيشتر اند، خداونـد

اند ولى برای هر يك از موجـودات، بـه انـدازه سـعه العلل معرفى نمودههبه عنوان عل

اند، شده قائل– تامه عليتنه اعدادی،و ناقص عليت–ای از عليت شان، بهره وجودی

و علـت ايـن خـوارق  و شايد تمامى آنها در اين امر رايى واحد داشته باشند كه فاعل
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و معجزات، نفس ناطقه پيامبر است ،)169ص،1ج:1375زاده آملـى، حسن(عادات

لمان اند كه با تحليل متك لذا بر همين اساس به تحليلى خاص درباره معجزات پرداخته

.ت استمتفاو

توان ادعا كرد كه معجزه، نافى عليت نيست بلكه فعل اعجازگونه نيـز به روشنى مى

و يا چيز ديگر،  مصداقى از مصاديق عليت است؛ اما اينكه اين علت، نفس پيامبر است

. سخنى ديگر است

و.3  انساناختيار عليت

و متكلمانيكى ديگر از مباحث بسيار چالش برانگيز در ميان و فيلسوفان مسلمان

و نيز دانشمندان برخى علوم ديگر، رابطه جبرگونه اصل عليت بـا اختيـار غيرمسلمان

و فلسفه اخالق منجـر مـىآدمى شـود است كه به مباحث مهم ديگر چون فلسفه دين

.)73، 1389تيچمن،(

و قرآن كريم نيز بـر آن تصـريح شـده و در روايات جـوادی(آنچه كه مسلّم است

اين است كه انسـان مختـار اسـت،) 1388:374،؛ مصباح93ص،1ج:1386آملى، 

مىبالوجدان اختياری كه  .١٢شود نيز درك

در كنار اين امر وجدانى، بسياری به هنگام بررسى رابطه نفس انسان با افعال او بـه

يا خير؟ همين اند كه آيا ضرورت علّى با اختيار انسان منافات دارد اين نكته تاكيد كرده

و دانشمندان علوم مختلف همچـون امر سبب شده است كه  از ديرباز در ميان متفكران

و اصول، كالم، فلسفه،  و روانشناسى مباحث متنوعى در مـورد اختيـار انسـان اخالق

و بـه. اصل عليت مطرح شده است اين بحث همواره به صـورت يـك مسـاله دشـوار

از برخـى فيلسـوفان غربـى نيـز. يانده اسـتاعتقاد بسياری ناگشودنى رخ نما يكـى

و معتقدندا تعارضات عقل نظری را همين بحث مى بر اساس فلسـفه رايـج ميـانندند
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و عليت تعارض وجود دارد ).44: 1384برنجكار،( اختيار

با ضروت علـى ١٣الزم به ذكر است كه گرچه برخى از محققان مانند وحيد بهبهانى

ب مخالفت كرده تنهـا در شـمول ١٥و محقق خوئى١٤رخى نيز چون محقق نائينىاند لكن

.اند اين ضرورت تشكيك نموده

و.4 در جهان١٦سنت الهي عليت

اس ابن و سنت الهى رابطهترشد معتقد ای عميق وجود دارد، وی با اين ميان عليت

نظام جهان هستى منطبق بر سنت الهى اسـت،":نويسد نگاه در نقد نظريه متكلمان مى

و طبـق  و سكنات اين هسـتى از اراده الهـى نشـات گرفتـه اسـت يعنى تمام حركات

لـذا اگـر. ای از پيش تعيين شده در حال گذار به سوی سرانجام خـويش اسـت برنامه

و معلول را انكار كند در واقع سـنت الهـى را  و رابطه ضروری ميان علت كسى سببيت

و تبديلى در آن  اينكـه. راه ندارد را انكـار نمـوده اسـتكه به تصريح قرآن هيچ تغيير

و ايـن گويند خداوند عادت خويش را توسط اين اسباب جـاری مـى اشاعره مى كنـد

و بلكه  و دور از حكمت است اسباب بنفسه تاثيری در مسببات ندارند، سخنى نادرست

همچنانكـه از ايـن بتواننـد،باشد، چراكه ممكن است مسـببات مبطل حكمت الهى مى

مىاسباب  شوند، از غير آنها نيز ايجاد شوند، لذا چه حكمتى در ايجاد آنها توسط ايجاد

(اين اسباب خاص باقى خواهد ماند  ١٧)167:م1998 رشد، ابن."

و قاعده الواحد.5  عليت

وا قاعده مشهور الواحد حد مطـرح كه در واقع در پى بيان چگونگى ارتباط كثير با

برانگيزی است كـه ارتبـاط بسـيار از قواعد چالش،)1374:77ميرداماد،(شده است 

از جمله اين قواعد قاعـده سـنخيت.و قواعد مرتبط با آن داردنزديكى با اصل عليت 
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و معلول است حكمـا اين ارتباط چنان مستحكم است كه به تعبير استاد مطهری. علت

بييعنى خواهند اين قاعده وقتى مى و معلول را دقيق ان كنند به اين سنخيت ميان علت

و در واقع صورت مى و صدور واحد از كثير محال است گويند كه صدور كثير از واحد

مى يكى از جنبه .)1387:183عبوديت،( كند های اين اصل را بيان

و مـدافعان بسـيار الواحد انگيزی قاعده چالش چنان عميق بوده است كه مخالفـان

و متكلمـان  ؛ فاضـل88:ق1405طوسـى،( يافتـه اسـتسرسختى از ميان فيلسوفان

ها تا به جايى بوده است كه فيلسوفانى مانند اين مخالفت.)170-169:ق1405مقداد،

و،رشد اين قاعده را در حد يك خرافه پنداشته ابن از فيلسوفان زبردستى چون فارابى

مى ابن بـار چنـين او معتقد است اينان بودند كه بـرای نخسـتين. كند سينا اظهار تعجب

و ديگران هم از آنان تقليد كرده، چنين عقيده خرافه ای را به فالسفه ای را مطرح كردند

برخى مدافعان اين قاعده، عالوه بر آنكه مفاد اين قاعـده را از اّوليـات.١٨نسبت دادند

و بى ا عقلى مىنياز ؛ 1383:334؛ شـهرزوری، 1383:234سبزواری،(دانندز برهان

، صدور كثير از واحد را محال دانسته)199: 1353؛ كاتبى قزوينى، 1372:325همو،

: 1371سـينا، ابـن(دانندمى، آن را مستلزم اجتماع نقيضين)1373:125سهروردی؛(

آنان معتقدند اين عدم صدور نـه از روی عجـز ). 1382:229؛ دشتكى شيرازی، 253

ع اسخداوند متعال است كه از روی و در واقع) 145: 1358اهری،(ت دم قابليت قابل

و هم كثرت به خداوند باز مى گردد لكن بازگشت كثرت به او بالعرض است هم وحدت

).1363:16نصيرالدين طوسى،(

:به هر تقدير اين قاعده در دو چهره، در فلسفه اسالمى نمود يافته است

� ������ ������ !" �� #�$ 

� ������ ������ �� %&" #�$ 

و ديگری با نگاه به وحدت علت اين دو چهره قاعده، يكى با نگاه به وحدت معلول
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و برای به دست آوردن انديشـه مطرح شده در اند ای منسـجم پيرامـون آن الزم اسـت

و مجالى فراخ به بررسى آن پرداخت لكن گستره شـود به اجمال عرضمىای مناسب

و سخن اصلى در اين دو قاعده كه موجب چـالشكه  هـای فراوانـى ميـان فيلسـوفان

و مصداق آن مى باشد لذا بهتر آن اسـت متكلمان شده است، مفهوم واحد در اين قاعده

تنهـا تر تاثيرگذاری تفاسير مختلف از معنای وحـدت در ايـن قاعـده، برای فهم دقيق

. نگاهى اجمالى به چهره اول اين قاعده داشته باشيم

�«در تفسير قاعده ������ �$������ !" �:سه رای وجود دارد»# �

اند كـه صـدور معلـول گروهى از فيلسوفان با دفاع مطلق از اين قاعده ادعا نموده

خواه وحـدت آن معلـول شخصـى؛واحد از علت متعدد به صورت مطلق جايز نيست

 تـوان از ميردامـاد نـام بـرد از فيلسوفان مشهور حامى اين عقيـده مـى. باشد يا نوعى

.)1356:368اد، ميردام(

از اين تفسير از قاعده عليت در نگاه متكلمين با توجه به تفسير هـای مختلـف آن

و قبول های برخوردار شده است كه پرداختن به آن از حوصله اين نوشتار خـارج طرد

.)1405:236 نصيرالدين طوسى،( است

مصـباح،( اند مقصود از وحدت در اين قاعده، وحـدت شخصـى اسـت برخى گفته

اند مفهوم وحـدت در ايـن قاعـده، وحـدت برخى ديگر گفتهو) 245-244:ق1405

ص( نوعى است ).245همان،

و تفسير در ميان فيلسوفان مسلمان وحدت نظری وجود ندارد :در مورد اين تحليل

برخـوردار) وحـدت نـوعى(گروهى بر اين باورند كه اگر معلول از چنين وحدتى

و بلكـه قابـل توان باشد ديگر نمى و قابل قبول ارائه داد از اين قاعده، دفاعى شايسته

؛ صـدرالدين شـيرازی، 380-379ص،1ج:1355 سـهروردی،( دفاع نخواهـد بـود

).211ص،2ج:م1981



 جايگاه اصل عليت در الهيات اسالمي� 72

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

اند كه استناد واحد بالنوع به علل گروهى ديگر گرچه به صورت مطلق ادعا ننموده

و علل غيرهستى متعدد جايز نيست بلكه با تقسيم علت به دو دسته علل هستى بخش

).243:ق1405، مصباح( اند بخش به بيان حكمى خاص برای هر يك پرداخته

گون كه بـر اسـاس تفاسـير مختلـف از چگـونگى های گونه با توجه به اين تحليل

دره است، وحدت معلول ارائه شد بايد گفت اين قاعده به شكل عميقى با مسئله عليت

مىدر،ارتباط است .كند واقع حكمى از احكام عليت را بيان

و مساله وحدت وجود.6  عليت

شناسى گرچه برای تبيين اين رابطه نياز به بحث مفصل پيرامون مسائل مختلف هستى

و كثـرت، اعتبـار،  فلسفى وعرفانى چون وحدت وجود، تشكيك وجود، مفهوم وحـدت

و غيره مى در راستای موضوع اين مقاله يعنى تبيين حيطه گسترده اصـل باشد لكن جعل

ـشناسى اسـالمى های مختلفى هستى همين اشارت اجمالى به چالش ميان حوزهعليت، 

مىـ كه بسياری از آن نشات گرفته از اين موضوع است بـا توجـه بـه ايـن.نمايد كافى

خ و مطلب بايد گفت عرفان اسالمى به دليل تفسير خاصو نگاه اص خويش به هسـتى

و ممكنات مطرح نموده اند، در معرض نقـدهای تعبيرات مختلفى كه از رابطه ميان واجب

كهو اشكاالت گوناگونى واقع شده طبـق بيـان–ال اقل–است؛ از جمله آنها اين است

):]تـا بـى[ عربى،؛ ابن32: 1360تركه، ابن(برخى عرفا غير واجب اعتباری محض است 

و نيز248- 247: 1363فناری، ابن؛1/90 ).146: 1388خادمى،:؛

نيز ياد شده است، به يك معنى" وحدت شخصى وجود"اين نگاه خاص كه از آن با

و معلـولى  انكار اصل عليت را در بر دارد؛ زيرا كه ديگر كثرتى در عالم نيست تا علت

اعتبـاری محـض به ديگر سخن هنگامى كه ماهيات ممكن، وهمى تلقّـى شـده،. باشد

و علت هستى . بخش آن نخواهد ماند باشند، ديگر جايى برای سخن گفتن از معلول
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با همين اشاره اجمالى، آشكار است كه اصل عليت بـا مسـائل مهـم عرفـانى نيـز

.ارتباطى وثيق دارد

 نتيجه

 مقاله در ابتدای اين بررسى نهائى الزم است تاكيدی دوباره بر اين نكته شود كه اين

 بسيار موضوعاتكهای گستره است، عليت مسئله وسيع بسيار گستره تبيينپىدر تنها

و بررسـى اجمـالى همينبه لذا شود؛مى شاملرا عرفانىو فلسفى كالمى، مهم اشاره

:به اين نكته بايد گفتتوجهبا.نموده است اكتفا مسائل مختلف مرتبط با عليت

صرف نيست بلكه با فهـم دقيـق ايـن قاعـده بـه رابطه على، تنها يك بحث نظری

و ديگـر نخـواهيم  و موجودات پى خـواهيم بـرد و احكام ميان اشيا چگونگى روابط

و معلول نام گرفته با پذيرفت كه هيچ ضرورتى ميان اشيائى كه علت و اند وجود ندارد

كل اين اشكال مواجه نخواهيم شد كه چگونه مى و و با قاطعيت يت حكم توان به درستى

مىرنمود كه شيئى از شىء ديگ و معلول، امری قابـل صادر و سنخيت ميان علت شود

و با توجه به اين سنخيت ديگر نخواهيم پذيرفت كه صدور هر معلولى  فهم خواهد بود

و خواهيم پذيرفت وجود معلول بـا وجـود علـتش ضـرورت  از هر علتى ممكن است

و با قاطعيت به وجود احكامى مى و اينكه قضـيه يابد، معلـول«كلى حكم خواهيم كرد

و معيّـت قضيه»شود واحد از علت واحد صادر مى و قابل فهم خواهـد بـود ای صادق

و متحرك،  و محرك و فعل و پر معنـى خواهـد بدون هيچ جبری، ميان فاعل پرواضح

و غايت بى بود و افعال بهو گزاف بودمفهوم نخواهد مندی عالم كلى بـه از صحنه گيتى

:لذا. در خواهد شد

و عرفانى ارتباطى وثيق دارد.1 .عليت با مسائل مختلف كالمى، فلسفى

.ترين سنن الهى است قانون عليت يكى از وثيق.2
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.حكمت الهى مقتضى پذيرش قانون عليت است.3

.اختيار انسان با قانون عليت سازگار است.4

.ميت اراده الهى نيستپذيرش ضرورت علّى، خارج شدن از عمو.5

و سنت الهى در تعارض است.6 .تفسير اشاعره از عليت، با حكمت

.معجزه نافى عليت نيست.7

.قاعده الواحد با مسئله عليت ارتباطى وثيق دارد.8

ها نوشت پي

مى واجب است كه دانسته شود حادثه.1 و آخرت ای كه واقع شود به اراده الهى است، چرا كه قابل تصور نيست كه در دنيا

و يا مع و يا طاعت و ضرر باشد يا روزی و يا هر چيز ديگـریشيئى كه مراد الهى نبوده، واقع شود، خواه نفع و صيت

و در عين حال كسى ديگر اراده ای غير اراده خداونـد داشـته دليل آن اين است كه اگر خداوند اراده امری كرده باشد

و اين اراده واقع شود، اين دليل ضعف خداوند خواهد بود (باشد .)44-43.ص]:تابى[باقالنى،.

مى.2 باشند، بر خالف نظريه معتزله؛ چراكه همچنان كه بيان داشتيم خداونـد خـالق تمامى موجودات مراد خداوند متعال

و همچنين وقتـى دانسـتيم كـه استتمامى موجودات  و گذشت كه خالق شىء، در واقع ايجاد آن را اراده نموده است

به ايمان از كافر ايجاد نمى و البته خداوند محال بودن آن آگاه است شود، لذا ايجاد يافتن آن از كافر محال خواهد بود

و روشن است كه هركه عالم به محال بودن شيئى باشد ايجاد آن، مرادش نخواهد بود لذا محال است كه خداوند ايمان 

).334:ق1405فخر رازی،(.را از كافر اراده نموده باشد

 صـورتبه بارهاكه امریاز عبارت عادت: مرارًا الُمشاَهد الُمستمّر االمرعنِعبارٌة العادُة: اند نوشته عادت تعريفدر.٣

)306:م1990طوسى،( است شده ديدهپىدر پى

).134:م2010نفيسه،(غزالى از شيوه عام مكتب اشعری پيرامون عليت، خارج نشده است.٤

و عقلى"وی از شش سبب.٥ ،4ج:ق1406 غزالـى،(سـخن بـه ميـان آورده اسـت" قطعى، ظنى، وهمى، حسى، فقهى

و نيز282-284 ).111-107ص:]تابى[ مرزوقى،:؛

مى.٦ وی: نويسد صاحب قواعد المرام و هـيچ يـك از معاصـى مـراد باری تعالى تمامى طاعات را اراده نمـوده اسـت

و نقلى داريم و ما در اثبات عقيده خويش ادله عقلى ق؛ ابوالقاسـم 1406ميثم بحرانى، ابن( نيستند، بر خالف اشعريه؛

).1388بن محمدحسن، 

و انس را نيافريديم مگر برای آنكه ما را عبادت نمايند.٧ )56: ذاريات(و ما جن

)5: بينه(و غير از اين امر نشده بودند كه خدا را مخلصانه عبادت كرده، دين راستين را تبعيت كنند.٨
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)38: اسراء(پسندد نى است كه پروردگارت نمىكه همه اين كارها گناها...و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد.٩

 بـهو سخن اينبه نبايدما اند، يافته درمان ايمان وسيلهبه نابينايان... گويدمى مقدس كتابكه موقعى"او معتقد است.١٠

و[ شـاعرانه سـخنانىياآن مشابه سخنانىيا سخنان اين. باشيم داشته توجهى... قبيل ايناز سخنانى  بـه يـا] اسـت

 آمـده مقدس كتابدركهای حادثههركه باشيم مطمئن كامال بايدما. دارند بستگى نويسنده خاص تعصبهایو عقايد

 ايـنكه شود معلوم خاص شرايطى اثربر اگرو باشد داده روی طبيعت قانون طبق الزاما ديگر چيزهر مثل بايد است

 كـه باشـيم داشـته يقين بايد كرد، استنتاجآنازرا آنها توان نمىيا متعارضند طبيعت نظامبا مقدس كتاب رويدادهای

 عقـل خالفكه چيزهرو عقل خالف باشد طبيعت خالفكه هرچه زيرا اند كرده وارد مقدس كتابدرراآن دينان بى

)717: 1390دورانت،(." است لغوو پوچ باشد

مى. ١١ ص10ج]: تـا بـى[مفيد،:رك(. دانند بيشتر متكلمان شيعه معجزه را فعل خداوند : 1363؛ ابوصـالح حلبـى،37،

)328:ق1411الهدی،؛ علم104

 زيرا"نسبت به افعال اختيار انسانى ذكر شده است معرفت نيزاز باالتری مراحل كريم البته بايد تاكيد كرد كه در قرآن. ١٢

َرميَتو... دهدمى نسبت سبحان خدایبه آنها،به اسناد ضمنرا آنان كار گاهى :انفـال( رمـى اّهللاٰ لكنو رميَتاذ ما

 اّهللاٰ لكّنو تقتلونهم داند؛ فلممى خداوند آِناز تنهاو كرده سلب ديگراناز رأسًارا كار اصل اين،از باالتر گاهى؛)17

ص12ج: 1386جوادی آملى،()"17:انفال( قتلهم ،79(

 اگـر منصـف عاقـل":نويسـد مـىو داندمى اختيار اصلو اصل اين ميان تعارضرا علّى ضرورتبه قول الزمهوی. ١٣

 بـر قادر همو دهدمى انجام اختيار رویازرا كه عملى آنگاهكه يابدمىدر كند رجوع خود وجدانبهو باشد خودش

 علـم كـرد يعنـى نخواهـد افـادهرا ايناز بيش علمى مرجح،بال ترجيح قاعدهو عليت اصلو... هست نيزآن ترك

و توانايىبه وجدانى (وترك فعلبر اختيار از2-1: 1383 برنجكار،"  وحيـد محمـداكمل بـن محمـدباقر:؛ بـه نقـل

)469.ص اختيار،و جبر رساله بهبهانى،

(دانـد نمـى اختيـاری افعـال شـاملرا ضروری عليت قانون اصولشان، خارج های درسدر نائينى محقق. ١٤ خـوئى،.

ص1ج:ق1419 ص1ج:ق1404 نائينى،؛ 191، ،132(

 مـرّجح بـدون فاعل،از اختياری فعل صدور اما است فاعلو سبب بدون فعل وجود است محال آنچه:گويدمىوی. ١٥

ص2ج:]تابى[،ىخوئ(شودمى محقق خارجدر انسان قدرت اعمال طريقاز اختياری فعل زيرا نيست محال ،47(

و. ١٦ .های جهان حكمفرما است تغييرناپذيری است كه در روابط ميان پديده مقصود از سنت الهى قوانين كلى

در. ١٧ مىىجاي وی مىكه پس هرگاه":نويسد ديگر تر گوييم واجب است كه در اين عالم نظامى خاص باشد كه متقن ما

مى تر از آن پيدا نمىو تام و مقّدر و روابط بين موجودات محدود و اينكه تركيبات و ايجـاد موجـودات از باشند، شود

و اين رابطه دائمى است، ديگر ممكن نخواهد بود كه اين چنين نظامى به صورت اتفاق ايجاد شـده اين اسباب واجب

(88: نمـل( صنع اّهللاٰ الذی اتقن كل شـيئ: به همين نكته در اين آيه اشاره شده استو... باشد :م1998 رشـد، ابـن)"

168(

و ابن هذا على ابى العجب كل العجب كيف خفى. ١٨ و نسـبوا نصر سينا النهما اول من قال هذه الخرافات فقلّدهما النـاس

).145:م1993رشد، ابن(هذا القول الى الفالسفة 
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 كتابنامه

(محمدبن بابويه، على ابن.1  اكبـر علـى. مسـتفيد حميدرضـا ترجمـه.الرضـا اخبار عيون). 1372.

 صدوق نشر: تهران.1ج.غفاری

(، على بن محمدتركه ابن.2 انجمـن: تهـران.ىآشتيان جالل الدين با تصحيح. تمهيد القواعد ). 1360.

و فلسفه ايران  حكمت

(رشد، محمد بن احمد ابن.3  دارالفكر اللبنانى: بيروت.تهافت التهافت).م1993.

(ــــــــــــــــــــــــ.4  مقدمـهبـا. الملـة عقائـدفـى االدلة مناهجعن الكشف).م1998.

 العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت.جابری محمدعابد

(سينا، حسين بن عبداّهللاٰ ابن.5  بيدار:قم. المباحثات). 1371.

 صادر دار: بيروت.1ج. المكية الفتوحات).تابى(.علىبن عربى، محمد ابن.6

(حمزهبن محمدفناری، ابن.7 ]:جـابى[.آملى زاده حسن حسن تعليقاتبا.االنس مصباح).1363.

 فجر

تحقيـق سـيد احمـد . قواعد المـرام فـى علـم الكـالم).ق1406(.ميثم بحرانى، ميثم بن على ابن.8

ال:قم. چاپ دوم. حسينى  مرعشىمكتبة آية اّهللاٰ العظمى

ب ابن.9 (ن نوبختنوبخت، ابراهيم مكتبـة آيـة اّهللاٰ العظمـى:قـم.الياقوت فى علم الكالم.)ق1413.

 المرعشى

در اراده الهـى رساله. 1388ابوالقاسم بن محمدحسن،. 10 آستان قـدس رضـوی، بنيـاد: مشهد.ای

 پژوهشهای اسالمى

]نابى:قم[.تقريب المعارف فى الكالم).1363(.الدين بن نجم ابوصالح حلبى، تقى. 11

 داراالنصار: بيروت.االبانة عن اصول الديانة.)ق1397(.اشعری، على بن اسماعيل. 12

غرابـه، حموره تحقيق.البدعو الزيغ على الردفى اللمع).تابى(.ـــــــــــــــــــــــــ. 13

 االزهريه المكتبة

و صفات الهى).1390(.بداشتى، على اله. 14 قم:قم.تخصصىدرسنامه كالم: توحيد  دانشگاه

(اهری، عبدالقادر بن حمزه. 15  فلسـفه انجمن: تهران.الحكمفى البلغةاو القطبية االقطاب).1358.
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 ايران

و اليجوز الجهل به باقالنى).تابى(.باقالنى، محمد بن طيب. 16 مكتبة.االنصاف فيما يجب اعتقاده

 االزهرية للتراث

و اعتقاد دينى).1388(.پترسون، مايكل. 17 و ترجمـه احمـد نراقـى.درآمدی بر فلسفه دين: عقل

نو: تهران. چاپ هشتم.ابراهيم سلطانى  طرح

و كاترين اوانز. 18 چـاپ. ترجمه اسـماعيل سـعادتى.فلسفه به زبان ساده).1389(.تيچمن، جنى

 سهرودی: تهران. سوم

 دارالبصائر: قاهره.1ج.المواقف شرح).م2008(.محمدبن جرجانى، على. 19

(جوادی آملى، عبداّهللاٰ. 20  مركز نشر اسراء:قم. چاپ چهارم.تبيين براهين اثبات خدا).1384.

 مركز نشر اسراء:قم.12ج. تسنيم). 1386(.ــــــــــــــــــــ. 21

 اسراءمركز نشر:مق. چاپ هفتم.1ج.تفسير موضوعى قرآن).1386(.ــــــــــــــــــــ. 22

 مصـطفى سـيد تنظـيمو گردآوری.انجامتا آغازاز انسان).1389(.ـــــــــــــــــــــ. 23

 اسراء نشر مركز:قم.تبار موسوی

و يك كلمه).1375(.زاده آملى، حسن حسن. 24 دفتر تبليغات اسـالمى:قم.چاپ دوم.1ج.هزار

 حوزه علميه قم

 بوستان كتاب:قم.از ديدگاه متكلمان مسلمانعليت).1382(.اّهللاٰ خادمى، عين. 25

و فيلسـوفان تجربـه).1388(.ـــــــــــــــ. 26 :قـم. گـرا عليت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان

 بوستان كتاب

 امام موسى صدر:قم.2ج. محاضرات فى اصول الفقه).تابى(.ابوالقاسمخوئى،. 27

)عج(موسسه صاحب االمر:قم.1ج. راتاجود التقري.)ق1419(.ـــــــــــــــ. 28

 نشـر: تهـران.اوجبى على تحقيق.هياكل اشراق).1382(.منصور الدين دشتكى شيرازی، غياث. 29

 مكتوب ميراث

و فرهنگى: تهران.تاريخ تمدن).1390(.دورانت، ويل. 30  شركت انتشارات علمى

 دارالفكر:قم. چاپ سوم.درآمدی بر علم كالم). 1382(.ربانى گلپايگانى، على. 31
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 دينى مطبوعات:قم.فيض كريم تصحيح.الحكم اسرار).1383(.سبزواری، هادی بن مهدی. 32

 سسـهؤم: تهـران.كربن هانری تصحيحبه.حكمة االشراق).1373(.حبشبن سهروردی، يحيى. 33

 فرهنگى تحقيقاتو مطالعات

 شـيخ مصـنفات مجموعهاز( المطارحاتو المشارع).1355(.ــــــــــــــــــــــــــ. 34

 ايران فلسفه شاهنشاهى انجمن: تهران.1ج.كربن هنری مقدمهو تصحيحبه.)اشراق

: تهران.الربانيـة الحقايق علومفى االلهية الشجرة رسائل).1383(.محمودبن محمد شهرزوری،. 35

 ايران فلسفهو حكمت سسهؤم

 مطالعـات موسسـه: تهـران.االشـراقحكمـة شرح).1372(.ـــــــــــــــــــــــــــ. 36

 فرهنگى

و المعاد). 1354(.صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم. 37 و تصحيح سيد جـالل.المبدا با مقدمه

 انجمن فلسفه ايران: تهران.پيشگفتار سيد حسين نصر.الدين آشتيانى

با حواشـى مالهـادی.الشواهد الربوبية).1360(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 38

و مقدمه سيد جالل الدين آشتيانى.سبزواری  مركز نشر دانشگاهى: تهران. تصحيح

الحكمة المتعاليـة فـى االسـفار العقليـة).م1981(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 39

سو.االربعة  دار احياء التراث العربى: بيروت.2ج.مچاپ

و قرآن).تابى(.طباطبائى، محمدحسين. 40  نشر فاخته:قم.اعجاز از نظر عقل

 اللبنانى دارالفكر: بيروت.الفالسفه تهافت).1990(.عالءالدين طوسى،. 41

از آثار استاد شهيد : فلسفه مقدماتى).1387(.عبوديت، عبدالرسول. 42 مرتضـى مطهـری، برگرفته

و پژوهشى امام خمينىؤم: قم )قدس سره(سسه آموزشى

 حسـن تحقيق.االعتقاد تجريد شرحفى المراد كشف).ق1407(.يوسفبن عالمه حلى، حسن. 43

 اسالمى نشر سسةؤم:قم.آملى زاده حسن

 االسالمىسسه النشرؤم:قم.الذخيره فى علم الكالم.)ق1411(.الهدی، على بن حسين علم. 44

 دارالمعارف: بيروت. چاپ هفتم.تهافت الفالسفه).تابى(.غزالى، محمد بن محمد. 45

 العلمية دارالكتب: بيروت.4ج. الدين علوم احياء.)ق1406(.ـــــــــــــــــــــــ. 46
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. نجم محمديوسف تصحيح.االصول علممن المستصفى.)م1995(.ـــــــــــــــــــــــ. 47

 دارصادر: بيروت.1ج

تحقيـق مهـدی.ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين.)ق1405(.فاضل مقداد، مقداد بن عبداّهللاٰ. 48

 مكتبة آية اّهللاٰ المرعشى العامة: رجائى، قم

 داراالضواء: بيروت.نقد المحصل.)ق1405(.فخر رازی، محمد بن عمر. 49

و الثقافة وزارة: مصر.6ج.العدلو التوحيد ابوابفى المغنى).تابى(.احمدبن عبدالجبار قاضى. 50

 العامة المصرية سسةؤالم،القومى االرشاد

: مشـهد.)شـارح( بخـاری ميـرك.شرحهو العين حكمة).1353(.عمربن على قزوينى، كاتبى. 51

 فردوسى دانشگاه

 دار االضواء: بيروت.1ج. اصول الكافى.)ق1413(.كلينى، محمد بن يعقوب كلينى. 52

دار احيـاء.ؤسسة الوفـام: بيروت. چاپ دوم.4ج.بحار االنوار.)ق1403(.مجلسى، محمدباقر. 53

 التراث العربى

(برهان نظم"مقاله).1388(.محمدرضايى، محمد. 54 : تهـران)از كتاب جستارهايى در كالم جديد"

قم: سمت، قم  دانشگاه

 بوسالمة دار: تونس.الغزالى عند السببية مفهوم).تابى(.مرزوقى، ابويعرب. 55

 موسسة فى طريق الحق:قم.تعليقة على نهاية الحكمة.)ق1405(.مصباح، محمدتقى. 56

)ره(سسه آموزشى پژوهشى امام خمينىؤم:قم.معارف قرآن).1388(.ـــــــــــــــــ. 57

 ناشرون لبنان مكتبة: بيروت.1ج. االسالمى الكالم علم مصطلحات موسوعة).م1998(. 58

بـى[.10ج.)از مجموعه مصنفات الشيخ المفيد( النكت االعتقاديه).تابى(.مفيد، محمد بن محمد. 59

 قيه الشيخ المفيدذكری الفةتمر العالمى بمناسبؤالم]: جا

 ميهر الكتب االسالدا: تهران.چاپ ششم.7ج. پيام قرآن).1376(.مكارم شيرازی، ناصر. 60

سسـه مطالعـات اسـالمى دانشـگاهؤم: تهـران.القبسـات).1356(.ميرداماد، محمد بن محمـد. 61

، دانشگاه تهران)شبعه تهران(گيل مك

(ـــــــــــــــــــــــــــ. 62 و البداء باب شرحفى السواء تسواءو الضياء نبراس).1374.
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 هجرت انتشارات مكتوب، ميراث: تهران،قم.الدعاء جدوى اثبات

:قـم.1ج. خراسـانى كـاظمى محمدعلى تقرير.االصول فوايد.)ق1404(.نائينى، محمدحسين. 63

 االسالمى النشر موسسه

.الحـديث العصـرفـى االسـالمى الفكـرفى السببية مبدأ.)م2010(.عيد محمد محمود نفيسه،. 64

 دارالنوادر: بيروت

:قـم.تحقيـق حسـن معـزی.مصارع المصارع.)ق1405(.نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد. 65

 مكتبة آية اّهللاٰ المرعشى

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 66 : نجـف.باالعتقـاد يتعلـق فيمـا االقتصاد.)ق1399.

 للنشر منتدی جمعية

نشـر: تهـران. التسـليم روضةيا تصورات).1363(.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 67

 جامى

 نامه مقاله

12،)همشهری روزنامه نامه ويژه( خردنامه فلسفى، عليتبر اصوليان نقد،1383 رضا، برنجكار،.1

 خرداد

 علمـى فصلنامه اسپينوزا،و مالصدرا ديدگاهاز عليتو اختيار،ـــــــــــــــــــــــــــ.2

 چهارم شماره اول، سال ايران، اسالمى معارف انجمن پژوهشى
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د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، يازدهمشماره  93پاييز

و نقل در مسأله توحيدصفاتي از ديدگاه مالصدرا  هماهنگي عقل
١علي محمد ساجدي

٢فاطمه زارع

 چكيده
و در مسـأله نقـل پرسش اصلى تحقيق حاضر چگونگى هماهنگى ميان عقل

از.توحيد صفاتى در منظومه فلسفى مالصدرا است تبيين هماهنگى عقل پس

و(و با ذكر پيشينه ای از آراء متكلمان نقل از ديدگاه صدرا،و ) معتزلـه اشاعره

و در در خصوص رابطه ميان ذات صفات الهى وگذری نيز به آراء ابـن سـينا

ص به انديشه اين موضوع، برهـان فاتى روی آورده،های صدرا درباب توحيد

و"عينيت ذات وصفات"نظريه وی بر  را كه عمدتا بر محوريت برهان صـديقين

را» بسيط الحقيقه«قاعده عقلى استوار است بيان، واستناد بـه آيـات مربوطـه

آيات مورد استناد همگى دال بر اين اسـت كـه خـدا وجـود.معلوم نموده ايم

و واجد با نظـر بـه قواعـد همچنين،.وجود است جميع كماالت محض بوده،

صدرا با تحليل دقيقى نشان مى دهد كه كثرت اوصاف كمالى خداوند بـا فوق،

و وو بساطت ذاتش همخوانى داشته، وحدت  از ناحيه كثرت صـفات، كثـرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 drsajedi@yahoo.com عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز.١

fatemeh_zare20@ymail.com.دانشگاه شيرازازدانش آموخته ارشد فلسفه وكالم اسالمى.٢
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.آيد تركيبى در ساحت قدس ربوبى پديد نمى

يل از مجموعـهدل5ادله عقلى مالصدرا مبنى برعينيت ذات وصفات كه جمعا

و در پى مباحث فوق مطرح شده است، همگـى بـا كـالم  آثار وی استخراج،

او×نورانى مولى الموحدين امام علـى كـه؛كمال توحيـد را نفـى صـفات از

و تأثير پذيری صدرا از آموزه داند مهر تأييد مى های بلند خداشناسى خورده،

و ساير جوامع روايى را نمايان مى در پايان نيزبه تناسـب.سازد در نهج البالغه

و نيز طرح مسـئله تشـبيه وتنزيـه جهـت  بحث از صفات به ذكراقسام صفات

نشان دادن اصل امكان شناخت صفات در حدود كارايى عقل بشری همراه بـا 

و .نقلى صدرا پرداخته ايم ادله عقلى

 صفاتى، برهان صـديقين،قرآن، نهج البالغه، مالصدرا، توحيد: واژگان كليدی

 قاعده بسيط الحقيقه

*** 

 مقدمه

مىچن مسأله-از ديرباز-دانيم ؛ازجمله دغدغه های مهم انديشمندان اسالمى ان كه

و دين يا رابطه دست آوردهای بشری با كـالم وحـى بـوده  چگونگى رابطه ميان عقل

و وحى آرای فقيهان،. است و فيلس به ويژه ،در جهان اسالم رابطه عقل وفان را متكلّمان

از به گونه به سوی خود جلب كرده است و ای كه ؛موجب شده هر يـك بـه گونـه ای

و اظهار نظر كنند زاويه خاص، .به اين مهم پرداخته،

گيـری از خـرمن پـرفيض معـارف اند تا با بهره فيلسوفان مسلمان پيوسته كوشيده

حقـايق نمـوده، بـا توجـه بـه های فلسفى خود را روشن دينى، زوايای تاريك انديشه

ايـن.و به تبيينى معقول از اركان دين برسـند تر از دين ارائه دهند، فلسفى، فهمى دقيق

ها در اوايل قرن يازدهم هجری توسط صدرالمتألهين به اوج خود مى رسـد بـه تالش

و همـواره سـعى دارد بـا،طوری كه او آفت انديشه اسالمى را دوری از آيات مى داند
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گزاره های دينى را نمايان سازد او به تعامل دو جانبه قرآن تأمالت عقلى، چهره علمى

و در تفسير  و حكمت مى انديشد از اين رو در كتب فلسفى خود از آيات مدد مى گيرد

بـه عالوه براين، صدرالمتألهين در بسـياری از مـوارد،.قرآن حكيمانه سخن مى گويد

و روشن ديدگاه خود را در مورد رابطۀ عقل  و عـدم صورت صريح و دين بيان كـرده،

از«:تنافى ميان آن دو را مورد تأكيد قرار داده است منّزه است شريعت پاك حقۀ الهيـه

و آموزه های آن، و اين كه احكام نـابود بـاد با معارف يقينى ضروری ناسازگار باشـد

و همراه نباشـد و سنت سازگار : 1981صـدرالدين،(».فلسفه ای كه قوانين آن با كتاب

و)26ص،1ج: 1379 همو،و 303ص،8ج وی بر اين باور بود كه حكمـت راسـتين

و اصـوالً فيلسـوفانى را كـه فلسفه واقعى فلسفه ای است كه در خدمت وحـى باشـد،

مى سخنى خالف سخن دين داشتند، فيلسوف نمى و �'«: گفت دانست (!) * !+, %+&

* -��� !�.�^/0�12 10 
كـ».� !) 67�34,5 ه ديـنش ديـن پيـامبران؛ فيلسـوفى

)205ص،5ج: 1981 همو،(. ای از حكمت نبرده است نباشد، بهره

و پيامبر دو منبع اصلى برای نيل به معـارف الهـى از ديدگاه مالصدرا كالم خداوند

و حكمت از چيزی جز چراغ نبوت اقتبـاس نمـى شـود و علم و به تعبير او نور . است

ب) 176همان،( ه اهل علم مى گويد پس تو ای عالم تا وقتى كه او با اين عقيده خطاب

و بـه آموخته هايت از چراغ نبوت اقتباس نشده باشد عالم حقيقى نيستى بلكه در نـام

)155 همان،(.صورت مجازی عالم هستى

و آمـوزه و مبـانى و دين در اصـول حال با توجه به اين كه بررسى هماهنگى عقل

و   گان آن چه كانون توجه نگارند اما،. افق وسيعى استهای دينى دارای دامنه گسترده

و دين در مسأله توحيـد قرار گرفته است ديدگاه مالصدرا درباره نحوه سازگاری عقل

:صفاتى است

بهمسأله صفات خدا و ارتبـاطو كيفيت اتصاف ذات اقدس ربوبى اوصاف كماليـه
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و خالص پروردگار از اساسـى تـرين مسـأله معرفتـى در حـوزه آن با توحيد حقيقى

تلف انديشمندان اسـالمى مبدأشناسى است كه از ديربازهمواره معركه آرای اصناف مخ

و،از مفسران و عرفا بوده است و فيلسوفان و متكلمان و ظهور انديشه هـا منشأ بروز

.عقايد گوناگون در اين عرصه شده است

و برخوردار بودن خداوند و صـفات از اسما بى شك مسأله توحيد خداوند متعال

مورد بحث واقع شود كه نه منافات با كثرت صفات پيدا كنـد گوناگون بايد به گونه ای

و كـاوش در ايـن  ونه صفات كثير منافى با توحيد تلقى گردد بنابراين ضرورت بحـث

از سويى بر توحيد اصرار ورزيـد مسأله از آن جا نشأت مى گيرد كه چگونه مى توان 

و از ديگر سو به صفات گوناگون قائل شد كه به ظاهر كثير نفى هرگونه كثر كه ت است

آنچه درپى مى آيد تبيين هماهنگى درادله عقلى ونقلى صدرا لذا، يا مستلزم كثرت اند؟

د رخصوص گره گشايى  برای نشان دادن دغدغه های دينى اين فيلسوف حكمت الهى

.او از اين مسأله غامض فلسفى است

ت  اريخي كيفيت اتصاف ذات واجب به اوصاف كمالينظري بر پيشينه

علم، قدرت، حيات، اراده، سمع: كه صفات حقيقيه خداوند مانند اشاعره معتقدند.1

و در عين حال زايد بر ذات واجب تعالى هستند، چنان كه ابوالحسـن،...وو بصر قديم

به خداوند تعالى عالم است به علمى،:اشعری مى گويد به قدرتى،قادراست حى است

و متكلم اسـت بـه كالمـى،حياتى و،مريد است به اراده ای سـميع اسـت بـه سـمعى

و قائم به ذات اويند نـه مـى تـوان: او مى گويد. بصيراست به بصری  اين صفات ازلى

و نـه  و نه مى توان گفت نه اوينـد و نه مى توان گفت غير اويند گفت آن ها خود اويند

غ )108: 1364 شهرستانى،(.ير اويندمى توان گفت نه

خداونـد دارای-اشـاعره- يعنـى نزد اهـل حـق:و سعدالدين تفتازانى مى گويد
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ب قادراسـت كـه عالمى است كه علم بـرای اوسـت،او. ذات استر صفات اصلى زايد

 وچنين است درساير صفات، حّى ای است كه حيات برای اوست، قدرت برای اوست،

و بصير و مانند سميع هاجزو متكلم )70-4،69ح: 1409 تفتازانى،.(اين

را-اشاعره-ما:و فخررازی بيان مى كند و نسبت ،ثابت نمى كنيم مگردو امر ذات

و مدعى هستيم كـه ايـن ذات،،مثال در وصف علم خدا و نسبت عالميت است خداوند

در نسبت از ذات جدا است وعين ذات نيست، و موجود .ذات اسـتبلكه زايد بر ذات

)3،224ج: 1407فخر رازی،(

:داشاعره برای اثبات زيادت صفات بر ذات ادله ای را ذكر مى كنن

و يا عالم به علمى است كه مغـاير بـا ذات-الف خدای سبحان يا بنفسه عالم است

و. اوست شق نخست باطل است،زيرا الزمه اش آن است كه ذات خداوند علـم باشـد

د همان علم، و عالم همان علم نخواهد بود عالم باشد ر حالى كه هرگز علم همان عالم

و مباين يكديگر مى باشند بنابراين كسى كـه مـى گويـد علـم و اين دو همواره مغاير

و صفات خداوند عين ذات اوست نمى تواند خداونـد خداوند همان ذات خداوند است

و و مانند آن بخواند را عالم و آن اين كه بگوييم بنابراين،شق دوم متعين.قادر مى شود

تا ابوالحسن اشعری،(خداوند عالم به علمى است كه زايد بر ذاتش است  )31: بى

و موصوف برگرفتـه از آن چيـزی اسـت كـه:نقد حكم به محال بودن اتحادصفت

و ساير موجودات ممكن الوجود مى يابيم حتى درممكنات درمواردی صـفت  درانسان

عـين كه درآن نفس،. مانند علم حضوری انسان به خودشو موصوف عين يكديگرند 

و درعين حال عالم به خودش مى باشد بنابراين دليلى برمغايرت  علم به خودش است

و موصوف وجود ندارد   صفت

و يا عالم به علمى است كـه مغـاير بـا ذات-ب خدای سبحان يا بنفسه عالم است

ش. اوست  بنـابراين،.ىء بر نفس خود اسـتشق نخست باطل است زيرا مستلزم حمل



و نقل در مسأله توحيدصفاتي از ديدگاه مالصدرا� 86  هماهنگي عقل

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

و آن اين كه بگوييم خداوند عالم به علمى است كـه زايـد بـر شق دوم متعين مى شود

ص8ج: 1325جرجانى،(.ذاتش است ،46(

از جهت مصـداق بحث از زايد نبودن صفات بر ذات يا عينيت صفات با ذات،:نقـد

و بـا است نه از جهت مفهوم،وگرنه متغاير بودن مفاهيم علم،ق و حيات با يكديگر درت

و در صحت حمل، تغاير مفهومى موضوع با محمول كافى است ذات امری روشن است

و از نظر مفهوم  و محمول از نظر مصداق متحد و حمل واقعى درجايى است كه موضوع

)همان(متغاير باشند

ععينيت صفات با ذات مستلزم اين است-ج قكه آندلم عين و مفهـوم رت باشـد

)همان(دو يكى باشد در حالى كه اين ضروری البطالن است 

در اين دليل مفهوم با مصداق خلط شده است ومنشأ اين دليل آن ها عدم فرق:نقد

)همان(.بين مفهوم با مصداق است

مدعای آن ها مبنى بـر زيـادت صـفات بـر ذات با قطع نظر از ضعف ادله اشاعره،

د از دو حال بيرون نيسـت صـفات خداونـد يـا دارای اشكال است زيرا صفات خداون

و و يا نه،اگر گفته شود آنها معلول چيزی نيستند اش معلولند وجوب ذاتى دارند نتيجه

و هفت صفت(آن است كه هشت واجب الوجود بالذات  و ايـن) يك ذات دركار باشـد

گف. برخالف برهان هايى است كه توحيد واجب الوجود را اثبات مى كنـد تـه امـا اگـر

مى پرسيم آن ها معلول چيزی غيـر از ذاتـى كـه بـه آن هـا. اين صفات معلولند:شود

؛ در  اين صفات وجوب،رض اولفمتصف است، مى باشند يا آن كه معلول همان ذاتند

و اين وجوب غيری به يك واجب ذاتى غير از واجبى كه موصوف به يك  غيری دارند

و برهان های تو هماننـد–حيد واجب اين فـرض را نيـز صفات است منتهى مى گردد

افزون براين كه اين فرض مسـتلزم آن اسـت كـه واجـب. ابطال مى كند-فرض سابق

و اين امری محال است   الوجود ذاتى در اتصافش به اوصاف كمال محتاج ديگری باشد
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فرض دوم الزم مى آيد آفريننده اين صفات درحالى كه فاقد آن ها است تقـدم در

و اين نشدنى است عالوه براين كه بـه مقتضـای ايـن فـرض على برآن ها داشته باشد

ذات تهى از صفات كمال است حال آن كـه او وجـود محـض درمرتبهواجب الوجود 

و كمال وجودی  و از هيچ وجود الى نيست بنابراين چنين چيزی خالف فرضخاست

)1404:286 طباطبايى،(است 

به: معتزله.2 نيابت ذات از صفاتند در واقـع معتزلـه بـا ايـن متكلمين معتزلى قائل

زايد بر ذات بودند اگر چه نفـى صفات نظريه در صدد رد اعتقاد اشاعره مبنى بر اثبات

و جزئيات اين مسـأله تفاسـير مختلفـى از  صفات مورد اتفاق معتزله بود اما در فروع

:سوی متكلمين معتزلى مطرح شده است كه مهمترين آن ها عبارتند از 

كه صرفا به انكار صفات مى پرداخت زيرا به اعتقـاد او اگـر: نظريه واصل بن عطا

و صفتى قديم را برای خداوند ثابت بداند به اثبات دو خـدا پرداختـه اسـت  كسى معنا

والزمه اثبات صفات قـديم بـرای خداونـد تعـدد خـدايان اسـت كـه امـری محـال 

ص1ج: 1364 شهرستانى،.(است ،60(

در:ابوالهذيل عّالفنظريه او،تحليل مسأله صفات او به عينيت صفات الهى با ذات

خداوند عالم است بـه: هذيل دراين باره نقل شده چنين استالرسيد گفتاری كه از ابو

و قادر است و حـّىاو قـدرتكه قدرتىبه علمى كه علم او ذات اوست ذات اوسـت

مثـل علـم مـورد صفات الهى،،بنابراين تقرير.اوست او ذات حياتى كه حيات است به

،ص.(پذيرش است اما اين صفات چيزی غير از ذات نبوده بلكه عين ذاتند و64همان

)165: 1400 ابوالحسن اشعری،

و و نيابـت ذات از صـفات بـاور داشـت نظريه ابوعلى جبّايى كه به انكار صـفات

الم بـودنعيعنى خداوند برای»تهالباری تعالى عالم لذا«:دربيان نظر خويش مى گفت 

و جاهـل نيسـت  به صفت علم نيـازی نـدارد بلكـه او بـه ذات خـويش عـالم اسـت
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ص1ج: 1364 شهرستانى،( )165: 1400و ابوالحسن اشعری،92،

ن معنـى كـهياز نظر ابوهاشم خداوند لذاته عالم اسـت بـد:نظريه ابوهاشم جبايى

مىدارای حالتى است كه آن حالت صفتى معلو و ورای آن باشد كه او ذاتـى موجـودم

مى. است و نه به تنهايى صفت با ذات شناخته او بدين ترتيـب احـوالى را ثابـت. شود

و نه مجهول و به تنهايى يعنى آن كه به خودی. دانسته كه صفاتى هستند نه معلوم خود

بـ شوند، بلكه به همـراه به عنوان صفت شناخته نمى و چنـين عنـوانى شـناهذات خته

و نـه بـه عرضـهايى كـه ورای ذات اين وجوه نه به ذات بر مى.شوند دانسته مى گردد

پس بايد گفت كه ايـن. شود زيرا چنين چيزی موجب قيام عرض به عرضمى. هستند

)1،92ج: 1364 الشهرستانى،(.»وجوه، احوال هستند

و اطت ذات بسـ دليل معتزله برادعای خود مبنى بر نيابت ذات از صـفات وحـدت

آنان معتقدند كه هر گاه گفته شود خداوند عالم است، ذات وصـفتى. اقدس الهى است 

آن. شود مطرح مى اگر اين صفت عالم بودن زائد بر ذات حق باشد، يعنى چيزی غير از

و واقعيتى هم قائل شوند و برای آن عينييت ، پس اگر بـه قـديم بـودن آن نظـر. ذات

وا گرائيدهداشته باشند به تعدد قدم اند از توحيد كه اصل مسلم اسالم است دور شده اند

را زائد بدانند ولـى بـه حـدوث آن قائـل) علم(واين عين شرك است واگر اين صفت 

و باشند در اين صورت ذات خدا را محل حوادث دانسته اند كه ايـن بـا بسـاطت ذات

.)57ص،همان(غنای ذاتى منافات دارد

ل بر سر دو راهى قبول يا رد صفات خداوند قرار گرفتند؛ چـرامعتزله با اين استدال

ب و واقعيت قائل شدن برای آن هر حال با بسـاطت ذاته كه از يك طرف قبول صفت

و از طرف ديگر نفـى منافات داشت، حال چه صفات را قديم مى ، دانستند چه حادث

ب و مواجهه با باور عامه به همين دليل بـود.ودصفات هم مستلزم عدول از ظاهر آيات

 كه نظريه نيابت ذات از صفات مطرح كردند
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و باطل و اساس سخن متكلمين معتزله مبنى بر نيابت ذات از صفات مردود اما پايه

خالى بودن ذات واجب الوجود از صفات كمال است در حالى كـه است زيرا الزمه آن،

و  كمال وجودی مـى باشـد واجب تعالى وجود محضى است كه در بردارنده هر وجود

)1404:287 طباطبايى،(

او معتقد است صفات نسبت به ذات واجب كـه لحـاظ مـى گـردد تغـاير:ابن سينا

همه از نظر مفهوم يكى هسـتند .... مفهومى با يكديگر ندارند حيات،علم،قدرت،اراده،و

و،و فبان المفهوم الحيات«:معاد مى گويدو در كتاب مبدأ ا العلـم و و لجـودالقـدرت

ال صفات ذاته ،وال اجزا ذاته االرادة المقوالت على واجب مفهوم واحد : يعنى»و ليست

وو قدرت، جود علم، مفهوم حيات، مى اراده شـوند مفهـوم قتى برواجب تعالى اطالق

و اجزای متعدد برای ذات نيستند و صفات در).21: 1363 ابن سينا،(واحدی دارند و

ال يخـالف«تحت عنوانالهيات نجات در فصلى فصل فى وحدانيـة االول بـان علمـه

و حياته فى المفهوم بل ذلك كله واحد، التتجزأ الحدی هـذه الصـفات  و ارادته قدرته

مى گويد مغـايرتى ازحيـث مفهـوم بـين علـم،)249، 1364همو،(»ذات الواحد الحق

ا نيست بلكه تمامى اين ها واحدند قدرت، اراده وحيات او ز سوی فالسـفه اين ديدگاه

و متكلمان بعد از او نه تنها مورد قبول واقع نگرديد بلكه به شدت مورد بى مهری قرار

گرفت چنان كه مالصدرا در كتاب اسفار قول به اتحاد مفهومى صفات با ذات را رأيـى

و و غير صحيح مى شمارد واعلم ان كثيـرا مـن العقالءالمـدققين«:مى گويد نا صواب

ك ظنوا هوان معنى ان معانيهاو مفهوماتها ليست متغـايرة بـل كلهـا ون صفاته عين ذاته

و هم كاسدو ترجع الى معنى الواحد ).6،145ج،1981 صـدرالدين،(»هذا ظن فاسد

در اند كه معنای عينيت ذات بـا خردمندان اهل دقت چنين پنداشته بسياری از صـفات

و مفاهيم خدای تعالى به اين معنا و مختلف صـفات هـيچ گونـه تغـاير است كه معانى

و ديدگاهى نادرست است سپس ادامـه. بيگانگى با هم ندارند ليكن اين پنداری اشتباه
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هـم بـا از مفـاهيم ديگـر حيات وغير اين هـا اده،رقدرت،ا مى دهد كه اگرالفاظ علم،

فهميده مى شود عين همان چيزی باشـد كـه) علم(مترادف باشنديعنى؛آن چه از يكى 

مفهوم مى گردد بايداطالق يكى ازصفات بر خداوند ما را ازاطـالق)قدرت(ازديگری 

و به بيان ديگر چنان چه صـفات در موردخـدا تغـاير ساير صفات براو بى نيازگرداند

و مفهومى نداشته باشد بايداطالق يك صفت بارمعنايى تمـام صـفات را  داشـته باشـد

و اين امری است كه فسـادو بدون فايده باشد اطالق سايرصفات براو  ظـاهر آن بـين

است بنابراين معنای صحيح عينيت ذات وصفات اين اسـت كـه همـۀ صـفات كمـالى

و از خداوند به يك وجود كه همان وجود ذات باشد موجودند ذات او تمايز وجـودی

.صفتى ازصفات او ندارد

بر برهان  صفات خداونداثبات مالصدرا

ا ثبات صفات خداوند وجود دارد در يكى خود ذات دليـل به طوركلى دو راه برای

و مـرآت صـفات حـق قـرار  بر صفات قرار گرفته است ودر راه ديگر، مخلوقات آينه

. گرفته اند

، برهان بر صفات قرار گيرد همان راهى است كه مبنای برهان اّما اين كه خود ذات

و ين او با برهان معروفاروحدت واجب قرار گرفته است بناب صديقين بر اثبات واجب

و  و هم كمـاالت و وحدت او را اثبات مى نمايد به برهان صديقين، هم وجود خداوند

اصولى را كـه بعضـى از آن هـا او در تبيين برهان صديقين،.اوصاف كمالى خداوند را

و موجود يا ماهيت اسـت: بيان مى كند بديهى يا قريب به بديهى است درنظر مى گيرد

و دراين مرحله استدالل مى كند كه ممكن نيست كه هر دو اصـالت داشـتهو يا وجو د

و متن واقع را تشكيل دهند بنابراين و ديگـری اعتبـاری، باشند يكى از آن ها اصـيل

و متن عالم هستى را تشـكيل مـى دهـد  است او اثبات مى كند كه آنچه اصالت داشته
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و. وجود است نه ماهيت جود به اين مسأله توجه مـى كنـد صدرا پس از اثبات اصالت

و ماهيت، يك حقيقت دارای مراتب است به اين معنـى كه حقيقت وجود در برابر عدم

و تكثراتـى كـه مـى  كه حقيقت وجود كثرت تباينى نداشته از وحدت برخورداراسـت

و مراتبى است يعنى كثرتى كه در وجود متصوراست كثرتى است كه به  پذيرد تشكيكى

و و نقص ما كمال و ضعف وجود مربوط است يعنى بـه به االختالف همـان مـا شدت

و به عبارت ديگر،كثرت عين وحدت ووحدت عين كثـرت اسـت همچنـين او  االتحاد

واجب است قطع نظر از هر حيثيت تعليلى يا تقييدی، اثبات مى كند كه حقيقت وجود،

در. نه ممكن هر زيرا حقيقت وجودكه و جهتى كه بـه برابر عدم است قطع نظراز حيث

و صرفا به دليل اين كه حقيقت وجود است يعنى به دليل ذاتش، را او ضميمه شود عدم

و چيزی كه به دليل ذاتش عدم را نپذيرد واجب است نه ممكن سپس صدرا.نمى پذيرد

و شـرطىدبه اين حقيقت توجه مى  هد كه حقيقت وجود اگـر بـدون هـر گونـه قيـد

و ماهيت درنظرگرفته شود مساوی با و نقص و غنا خواهد بود و اطالق و فعليت كمال

، و تعين در صورتى مطرح مى شود كه شى و وجـودیو امكان حقيقت هستى نبـوده

و تباين با نيستى باشد :عبارت صدرا چنين است.محدود

و يعلمون أنها أصل كل شي و يحققونها ء فالربانيون ينظرون إلى حقيقة الوجود أوال،

و المعلولية، فإنما تلحـق. واجب الوجود بحسب الحقيقةو أنها و الحاجة و أما اإلمكان

ال ألجل حقيقته، بل ألجل نقائصو أعدام خارجة عن أصل حقيقته ثم بـالنظر. الوجود

و مـن  و الحاجة، يصـلون إلـى توحيـد صـفاته، و الغنى و اإلمكان، فيما يلزم الوجوب

و آثـاره ص6ج: 1981درالدين،صـ.(صفاته إلى كيفية أحوالـه :ب1363و همـو،14،

)68ص

صدرا پس از اثبات ذات باری تعالى از همان طريق برهان صديقين،صفات خداوند

و اثبات ايـن كـه خداونـد متعال را نيزاثبات مى كند چون پس از اثبات اصالت وجود
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و و ماهيـت بـه هـيچ وجـه در او راه متعال وجود محض فعليت خالص است،كه عدم

و با توجه به اينكه درنظر صدرا كمال مساوی با وجود اسـت وكمـال واقعـى آن ندا رد

و واقعيت برگردد به طور روشن اثبات مـى شـود كـه ذات احـديت  است كه به وجود

و  و محدوديتى ندارد جميـع شـئون وجـود و هيچ گونه تعين چون وجود محض است

و اشرف داراست ص(كماالت وجود را به نحو اعلى و تا درالدين،همان ا صـدرا)6: بى

قرآنى تأييد نمايـد از جملـه مـوارد آيات رهيافتاستدالل خود را با كه مى كوشد تا

) 284بقـره،(،)29بقـره،(١»او داننده همه چيز است«:استشهاد ايشان آيات ذيل است

هر« و زمـين اسـت«،)284بقره،(٢»چيزی توانا است او بر آن هرچه درآسمان ها از

ار«،)171نساء،(٣»تاوس ٤»آن كـه خداونـد اراده كنـد ده نمى كنيـد مگـراچيزی را

و اراده خداوند صرف حقيقـت)30انسان،( و قدرت اين آيات بيانگرآن است كه علم

و اراده است و قدرت او علم و جميع كماالت وجـود در و خداوند وجود محض است

ص1360صدرالدين،(ا.منحصراست آن است كه صدرا با ابداع قاعده ما نكته مهما)38،

با تحليل دقيقى نشان داد كه كثرت اوصاف كمالى خداونـد متعـال بـا»بسيط الحقيقة«

و از ناحيه كثرت صـفات و بساطتش همخوانى داشته و آن هـا تعـددو وحدت ،كثرت

ص6ج: 1981 همو،.(تركيبى در ساحت الهى پديد نمى آيد  ،110(

قات آينه صفات قرار گرفته اند آن است كـه معطـى هـر اما راه دوم كه درآن مخلو

، و قدرت، وچون كماالتى همچون علم، كمالى محال است فاقد آن كمال باشد  حيـات

و منشـأ اصـلى اراده در مخلوقات ديده مى شـود،مى تـوان نتيجـه گرفـت كـه مبـدأ

َمkْن{استموجودات،كه همانا خداوند است واجد آن كماالت  َفْعلkَُم ال
َ
ُهkَو1 �َ َخلkََق�

َبُِ�
ْ
: 1354صـدرالدين،(آيا آن كس كه آفريده است نمى داند)14ملك،(}-لل4ِطيُف -¸

َعلkِيٌم{و) 90 Gٍ ْºَ بُِكل*  صـدرالدين،(عـالم اسـت چيـز او به همه)29بقره،(}َ�ُهَو

ص2ج:1364 و) 293، و آفريننـده اين آيات بيانگر آن است كه خداونـد كـه علـت
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ومعطى هم و صرف حقيقت قدرت اسـت ...ه موجودات است صرف حقيقت علم است

.واجد همه كماالت است

 كيفيت اتصاف ذات واجب به اوصاف كماليهدر مالصدراديدگاه

و پيروان مكتب فلسفى او و(صدر المتألهين شيرازی در ...)مانند حكـيم سـبزواری

ش و صفات معتقد اند، از منظر اين حكيم الهىدهباب اوصاف الهى به نظريه عينيت ذات

و هـر چنـد مفهومـا بـا يكـديگر ...اوصاف كماليه خداوند مانند علم، قدرت، حيات،

و مفهوم هر يك از آن و مثال مفهوم علم متمايز از مفهوم حيات و متغايرند هـا متفاوت

 نيز مغاير با مفهوم قدرت است، ولى ذات حق تعالى بذاته مصداق تمام اوصاف كماليـه

و صفات مصداقا جدايى وتمايزی نيست، بلكه همان گونه كه وجـود و ميان ذات است

واجب تعالى عين ذات او است صفات حق تعالى نيز عين ذات اوست، پس ذات اقدس 

و و حيات و قدرت و علم .است ...الهى عين هستى

:گويدمى صدر المتألهين شيرازی در اسفار اربعه در اين خصوص

10 	5��" %8�9: ;�< 1&=)�%8�> !��4,�� ?�+@A,B4�� C�9$�� ?DE ;� +� �+F@/< %

*�G�) H��I� C�D�� *�G� %J 3� %@�� 1&=4J�4B) 1��=8 %8�> *�G��� 10 6�!" �K

5J %B9:�L F&) M< ;�, 4B) %+&) %9+: � � ?�� 1/" �$�2 �+�KH9+: !+"3

5��J N����A�3#�<D4��H69&J '��" � %8�> 69&J #*�O �E MJ %8�>... )،1981همـو :

ص6ج ،145(

و صفات آن است كه اين صفات متكثره كماليه به وجـود واحـد معنای عينيت ذات

و جدا نيسـت، بلكـه او  و هستى هيچ يك از ديگری متميز و در تحقق أحدی موجود،

و عالم است به عين ذات خود وهمين گونه اسـت سـاير  قادر است بنفس ذات خويش

.اوصاف
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و صفات عينيتصدرا بر داليل مال  ذات

از_1 اگراوصاف كماليه خداوند زايد بر ذات اقدس الهـى باشـد ضـرورتا متـأّخر

الزم آيد كه ذات الهى در مرتبه ذات از صـفات كمـال براينمرتبه ذات خواهد بود، بنا

و كماالت نباشـد، يعنـى در  و ذات در آن مرتبه مصداق هيچ يك از نعوت خالى باشد

و مريد نباشد، كه اين امری باطل است زيرا خداونـد مرتبه ذات  و قادر وحى بايد عالم

و كماالت است، چرا كه در غير اين صورت خداوند بايـد در  و منشأ تمام خيرات مبدأ

و منافى با  مرتبه ذات ناقص يا مستكمل به غير باشد كه اين نقصى بر ذات واجب تعالى

)1387:305 آملى،جوادیو 133 همان،.(وجوب وجود است

و قابليّت قابل اجتمـاع نباشـند،_2 و فاعليّت  چنان چه صفاتش زائد برذات باشد

هر چون حق تعالى فاعل همۀ صفات است ،مستلزم تعّدد اقتضا در ذات مى شود؛ زيرا

و اقتضا متعّدد گرديد مقتضـى نيـز  و وقتى فاعليّت صفتى مقتضى جهتى در ذات است

و اين خالف فرض است متعّدد مى شود در نت يجه ذات حق مشتمل بر كثرت مى گردد

ــرا ذات حــق  � PJ++«زي C�D++�� N�++���Q5�� R�%++Q «ــو،(اســت و1354:71 هم

)306: 1387همان،

از، اگر صفات زائد بر ذات باشد_3 و يـا يا از خود ذات بر ذات افاضه مى شـوند

قرار گيرد تعالى اّهللاٰ عـن است كه ذات معلول چيزی صورت دّوم به اين معنا.ناحيۀ غير

مستلزم دو محذورو چنان چه خود ذات صفات را به ذات افاضه كند،رايكبا ذلك علوِ 

:است

مى_الف از، از حيث اين كه فائضو واجد آن ها است آيد ذات، الزم و اشرف باشد

.غير اشرف يعنى ذات از خود اشرف باشد حيث اين كه مستفيضو فاقد كماالت است،

و از حيـث ايـن كـه از حيث اين كه افاضه مى كند، ذات،_ب واجد كماالت باشـد
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و تركيب در ذات احـديّت اسـت.فاقد كماالت استفاضه مى كند؛ الزم اين سخن تكثر

و از يك جهت،چون از يك جهت و.گيرنده،دهنده است اين دو جهت با هم متفاوتند

)6،134ج: 1990 مو،وه 1354همان،(هر كدام حيثيتى جداگانه دارند

از،باشـدعقل به بداهت حكم مى كند موجودی كه صفات كماليه عين ذاتـش_4

و برتر است ؛زيرا موجودی كه صفات موجودی كه به آن صفات آراسته گرديده اشرف

عين ذاتش نيست يك درجه پايين تر از ذات به صفات متصف است ؛و به حكم بداهت 

و كامل تر است حال اگر چنينو ضرورت موجودی كه صفات عين  ذاتش باشد ،برتر

هوالمطلوب؛و اگر چنين موجـودی موجودی داشته باشيم كه صفات عين ذاتش باشد،

نداشته باشيم تصّور آن ممكن است در نتيجه ما موجودی تصّور كرده ايم كه صـفاتش 

و از واجب كه صفات عين ذاتش نيست برتر اسـت؛ و ايـن محـال عين ذات مى نمايد

و فعليّـت محـض كـه همـۀ و برتر از صرف الوجود است زيرا تصّور موجودی اشرف

، و هر چه ثانى صرف الوجود موجودات كماالتشان از او مستفيض است ممكن نيست

و  فرض گردد چيزی جز همان صرف الوجود نيست زيرا در صرف شىء ثانى داشـتن

)11_4،10ج: 1366همو،(تمايز راه ندارد 

قد است صفات حقيقيه حق تعالى در زمره معانى كماليـه عامـه قـرار صدرا معت-5

و عارض موجود بما هو موجود مى گردد موجود برای اين كه معـروض معـانى  داشته

و تغييـر  و استعداد خاص يا تجسـم و حقايق كليه واقع شود به ماده معين كماليه عامه

صفات به هيچ وجـه عـارض نيازمند نمى باشد به همين جهت مى توان گفت اين گونه 

و با وجود مساوقت دارند بنابراين مى توان گفت هر يك از صفات حـق  ماهيت نبوده

و چيزی از آن در مكمـن  و بالفعل دارا بوده تعالى همه كماالت خود را به طور وجوب

و بقعه امكان باقى  و صفات حـق جـز فعليـت چيـزنقوه مانده است زيرا درمورد حق

و هـيچ گونـه ديگری تحقق ندار د يعنى همان گونه كه هستى حق،حقيقت هستى بوده
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و نيستى درآن راه ندارد هر يك از صفات كماليه او نيز عين ذات او بـوده شائبه امكان

و  و عيب منزه ومبرا مى باشد به اين ترتيب وجود صرف حق تبارك و از هرگونه نقص

ح و هم همه آن وجود است علم ق تعالى نيز ضمن ايـن كـه تعالى هم همه وجود است

همه علوم است همه آن نيز علم است قدرت حق نيز ضمن اين كه همه قدرت ها است

و اين سخن در مورد همه صفات كماليـه صـادق اسـت بنـابراين  همه آن قدرت است

در پـى)38: 1360همو،( صدرا همه صفات حق را عين ذات او شمرده است؛تحليل

و رو راين نظريه او احاديث در نفى صفات از خداوندا اياتى را كه صراحتا كمال توحيد

و اند بر نفى صفات زايد بر ذات الهى حمل كرده است، دانسته چنان كـه اميـر مؤمنـان

سرور يكتاپرستان در يكى از خطبه های مشهورش در باب زائد نبـودن صـفات حـق 

:تعالى فرموده

»%+&" C�9$�� S9� ����B�� T�4U«)،1387و صـدرالدين،1،32خ: 1381دشتى:

:اين جمله نيز به دو گونه تفسير شده است)32

در مبحث حضرات خمس در عرفان نظـری كـه:اشاره به مرتبه احديت است)الف

و مجرد از هر صفت توصيف  اشاره به اعتباری از ذات حق است كه در آن ذات را معّرا

واحديت كه ذات را با لحـاظل مى كنند يعنى لحاظ ذات با قطع نظر از صفات در مقاب

)1362:122 ابن ميثم،(.همه صفات شهود مى كنند

در)ب و صفات حـق و اشاره برعينيت ذات اشاره به نفى صفات زائد بر ذات است

ــداق ــب مص ــوم(جان ــه مفه ــه)ن ــت ك ــا اس ــرام حكم ــن م ــان،(اي و 124_123هم

را)1387:34صدرالدين، نفـى هـر گونـه يعنـى بر مذهب خويش، هر چند معتزله آن

و )همان(نيابت ذات از صفات حمل كرده اند صفات

و انتسـاب مرام معتزله با توجه به ديگر فرازهای همين خطبه كه ظـاهر در اثبـات

موجه نيست امام خود در تثبيـت معنـای صـحيح از توحيـد صفات به خداوند است،
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:ين فرموده اندصفاتى به اقامه برهان پرداخته در قالب قياسى موصول النتايج چن

غ« غريلشهادة كل صفة انّها و شهادة كل موصوف انّه زيـرا هـر» رالصفةيالموصوف

و هر موصوفى نيز بر تغاير بـا صـفت  وصفى شهادت بر مغايرتش با موصوف مى دهد

)6،136ج: 1990و صدرالدين،1،32خ: 1381دشتى،(. داللت دارد

به بنابراين، و تركب در ذات حق يا قائـل شـدن قول به صفات زايد بر ذات تجّزی

و :هم چنين مى فرمايد. برای حق منجر مى شود ...به شريك

»!+) � ?�@K+G �+Q0 ?�+@&W !) � ?�@&W �Q0 %��O !) � %��O �Q0 %��5-X Y� Z:� !40

?�@KG �� #�2� �Q0 %/FG !) � %/FG �Q0�!) � %�� #�2���+Q0 ?(�+� !)�[ ?(�� �Q0 %

?(�)1990وهمان،1381همان،(»"

به بدين سان، با برقرار كردن تالزم بين هشت مفهوم اثبات كرده اند كه توصيف حق

و محـدود پنداشـتن  و در نتيجه ممكـن صفات زايد بر ذات مالزم است با نفى وجوب

:حق بدين قرار

.توصيف حق به وصف زايذ بر ذات_1

و وجوب_2 و شبيه ساختن وصف با ذات از حيث ازليت .قرين

و وصف به عنوان دو واجب ازلى_3 .شرك به واسطه لحاظ ذات

و وجـه_4 قول به تركب ذات از اجزا به جهت امتناع شريك بدون وجه اشـتراك

.افتراق

جهل به ذات حق، چون خداوند تلقى كردن شىء مركـب خـود جهـل مركـب_5

.است

حق) حسى يا وهمى يا عقلى(اشاره_6 .به ذات

و مجاور محدود دانستن حق،_7 چون هر چه اشاره پذير باشد از ساير امور مقارن

.جدايى پذير است
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به شمار آوردن ذات حق به منزله يكى از موجودات: ممكن دانستن ذات واجب_8

)به وحدت عددی(محدود

 صفات اقسام درباره مالصدراديدگاه

و سلبيه تقسيم مـى از صفات خداوند به صفات ثبوتيه آن بـه شـوند، كـه گـاهى

و اوصاف جالل نيز ياد مى f�ِ{و آيـه شـريفه.كنند اوصاف جمال ب*kَكَ َيَبkاَ³َ -ْسkُم
ْكَر-ِ� ِ

ْ
َ�-إل ََالِ�

ْ
J-{)آن، نيز)78:الرحمن لمتألهين شيرازی در ايناصدر.ها است اشاره به

:خصوص گويد

و إما ثبوتياعلم أن الصفات إما سلب قية و تَباَرَك اْسُمن بقويد عبر القرآن عن هاتة له

 ْكراِمَرب َو اْإلِ ِذي اْلَجالِل اَك مايلجالل ما جلت ذاته عن مشابهة الغفصفة و صفة اإلكرام ر

و تجمل  كرمت ذاته بها

و تمجيـد ذات اقـدس كننـد ماننـد پس صفات جالل آن است كه به آن :ها تجليل

و سبوحيت تنّز و سبوح، زيرا قدوسيت و مواردهقدوس و عوارض جسمانيه از ماهيت

و بهاء ذات اقدس به آن هاست، مانند و صفات جمال آن است كه تجّمل و:است، علم

و مانند اين و قدرت )253: الف1363 صدرالدين،(.ها اراده

و :گويدمى او صفات ثبوتيه را به دو قسم تقسيم كرده

8�-A�� C�9$���%Q� 1�� 'PQ&8�Q+��+< %5�� � '/=� +� 0�+]� � [?��%Q�����< +� � %

O^�����/=�� � _(�QB�� � ص6ج:م1981همو،(%�% ،118(.

زيرا نفس حقيقت ذات مبدأ انتزاع اين.اما صفات حقيقيه عين ذاتند نه زايد بر ذات

و برای انتزاع اين صفات از ذات به مضـاف  و مصداق حمل آن ها بر ذات است صفات

و صفات اضافيه كه حالت مصدری  مىب متقوم دارند،اليه نياز نيست ه دو طرف شمرده

و هميش و همگى به يك صـفت كـه همـانه شوند از مرتبه ذات متأخرند زايد بر ذاتند



 �99 فاطمه زارع/ علي محمد ساجدي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

اين صفات اگر چه زايـد بـر.مى گردند اضافه قيوميه حق تعالى كه عين ذات است باز

و وحدانيت حق آسيب نمى رسانند؛ .ذهن آن ها را پديد مى آورد ذاتند اما به بساطت

و رازقيت و رازق به مرزوق، خالقيت .انتزاع مى كندرا ذهن، از اضافه خالق به مخلوق

و مجد خداوند به اين است كه منشأ اين صفات.مجد خداوند به اين صفات نيست علو

يعنى ذات حق تعالى چنان است كه خـود ذات از حيـث ذات واجـد شمرده مى شود؛

را.ت مى گرددكماالتى است كه منشأ انتزاع اين صفا خداوند پيش از آن كه موجودی

و با داشتن اين صفات مخلوقات را مى آفريند پـس  پديد آورد دارای اين صفات است

و كمالى اند كه  و علو حق نيستند اين صفات نشان دهنده مجد و رازقيت مجد خالقيت

)74: 1354 همو،(.عين ذات حق تعالى است

صفات ثبوتى بازمى گردند زيرا وجود حضرت حّقو بايد دانست كه صفات سلبى به

و كمال محض است ال يتناهى و عال، وجود صرف پس صـفات او همگـى صـفات.جّل

و عدم در ذات او راه ندارد، از اين رو بايـد صـفات ثبوتيه اند زيرا سلب به معنای نيستى

و البته آن هم بـه صـورت قضـيه سلبيه خداوند را به سلب سلب يا نفى نفى ارجاع دارد،

سالبه محّصله نه موجبه معدوله المحمول كه آن در حقيقت اثبـات صـفت سـلبى بـرای 

پس تمام صفات سـلبيه.خداوند است كه اين امر با صرافت وجود واجب سازگار نيست

و اعدام از ذات اقدس الهى باز مى و در واقـع تمـام ايـن به سلب نقايصو حدود گـردد

است كه آن سلب صفت امكان از ذات اقدس الهـى اسـت سلوب نيز به يك سلب راجع

كه عبارت ديگری از وجوب وجود است همانطور كه تمام صفات ثبوتيه نيز بـه وجـوب 

و صرافت هستى واجب تعالى باز مى ص6ج: 1981 همو،(.گردند وجود ،118 -120(

 وتنزيه تشبيه

آ يكى از مسائلى كه در و انديشـه بحث صفات مطرح مى شود اين است كه يا عقل
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ی بشر، و دارای چـه خود مى تواند دريابد كه ذات خداونـد دارا چـه صـفاتى اسـت

يـا عقـل چه صفاتى در خورذات اويند وكدام صفات اين گونه نيستند؟ صفاتى نيست؟

و ماننـد آن  نمى تواند پای دراين ميدان گذارد بلكه شرعا هم از بحث در ايـن مسـأله

شاممنوع است؟بنابراين و انديشـه انسـان را يسته است كه قبل از هر چيز، قـوه عقـل

ما.بررسى كنيم وحدود توانايى آن را روشن سازيم اين مسأله ازآن جهت مهم است كه

بنابراين اگر كسى معتقد باشد كه عقـل انسـان.ها با صفاتش مى شناسيمتن خداوند را

شناختن خداوند محـال،قادر به شناختن صفات الهى نيست از نظر چنين كسى درواقع

منوط است به اين كه ببينيم پس اين كه انسان قادربه شناخت خداونداست يا نه؟.است

و حدود توانايى آن چقدراست اين.عقل انسان قادر به شناخت صفات الهى است يا نه

و تنزيه است   مسأله همان مسأله مشهورتشبيه

و نقد آن از منظرصدرا آراي و تشبيه  مختلف در باب تنزيه

و برتـری ذات اقـدس الهـى از و شـموخ بعضى ازدانشمندان اسالمى معتقدند علو

و و گمان و قياس وهم ايجاب مى كند كـه جلـو پـرواز مـرغ انديشـه را از اول خيال

و گر و راه تنزيه بپوييم در بگيريم را.مى افتيم» تشبيه«ورطه خطرناك نه ذات خداوند

از از سـوی ديگـر،.به هيچ مخلوقى در هيچ جهتى نمى توان تشبيه كـرد هـر صـفتى

زيرا آن را از مخلوقى.نه صفت خالق صفات را كه ما مى شناسيم صفت مخلوق است،

و خداوند واقعًا. گرفته ايم ممكن بنابراين ما به هيچ صفتى از صفات خداوند راه نداريم

داشته باشد ولى ما به هيچ وجه به معرفت آن صفات راه نـداريم است برخى صفات را 

از همين قدر مى دانيم كه آن صفات به كلى با و غالب آنها را صفاتى كه ما مى شناسيم

.خود قياس گرفته ايم مغايرند

و صفاتى را بـرایءافرادی كه چنين نظری دارند مى گويند اگرچه قرآن كريم اسما
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وخداوند برشمرده اس به ...و قديرت از قبيل عليم ما بايد اين نام ها را از معانى ای كه

و؛ذهن مى آيد مجرد سازيم بـه عبـارت.بس معانى واقعى اين ها را خداوند مى داند

و او را بـه وصـفى متصـف سـازد مگـر ديگر جايز نيست كسى برخداوند حكمى كند

در اوصافى كه در شرع وارد شده اند آن هم از باب تعبـد و تفحـص و بـدون انديشـه

.معنای آن ها

برخى ديگر تنزيه را به اين پايه نمى رسانند آنان معتقدنـد كـه مـا صـفات سـلبى

و ايجـابى  خداوند را مى توانيم درك كنيم اما نمى توان خداوند را بـا صـفات ثبـوتى

م تشبيه آن گاه واقع مى شود كه برای خداوند صفات ثبـوتى اثبـات كنـي.توصيف كرد 

و مخلوق مشترك خواهد بـود چنـان كـه زيرا آن صفت ثبوتى خوا ناخواه ميان خالق

و افـرادی ماننـد قاضـى سـعيد قمـى بـراين عقيـده انـد  گروه هايى همچون معتزلـه

تا وسبحانى، 165-163: 1362طباطبايى،( )114-95: بى

و مخلـوق را نمـ ى اما صدرالمتألهين كه اشتراك لفظى مفاهيم مشترك بـين خـالق

و به و بـع،تپذيرد وبراشتراك معنوی مفهوم وجود سـايرمفاهيم مشـترك بـين خـالق

و عدم اخـتالف درناحيـه  مخلوق تأكيد مى كند اما اشتراك معنوی را مالزم با تساوی

از)36-35ص،1ج: 1981صدرالدين،(نمى كند مصاديق تفسير  صـدرا منظر بنابراين

و الزمۀمفهوم با مصداق خلط،در اين ديدگاه ر گرديده ا تسـاوی در اشتراك مفهـومى

؛ حال آن كه روشن است كه مى توان يـك مفهـوم را بـه طـور مصداق تلقى كرده اند

م و،صاديقى كه تفاوت های زيادی داشـتهمشترك معنوی برای بلكـه يكـى متنـاهى

و تسـاوی در مصـاديق،اشتراك معنوی مفهوماز ديگری نامتناهى است نيز به كار برد

.به دست نمى آيد

و شرع اگر چه اين مطلب را صحيح مى شمارند كه خداوند ماننـدی همچنين عقل

«Gيل{ ندارد اين گونه تنزيه.اما نفى مثليت مستلزم اثبات ضديت نيست}س كمثله
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در كه هرچه در مخلوق است مباين با آنچه در خالق است مستلزم اثبات ضديت است

وحالى كه از منظر صدرالمتأل و هين مخلوق ضد خالق نيست بلكه مخلوق پرتـو آيـت

و شأنى از شئون خالق است چنان كه او پس از اقامه برهان بر وحدت شخصـى مظهر

�: وجود بيان مى كند  `:� C�*�G�4�� a�4b� ;� 3Q�Q5�� �E �*#�0 ��&X �� ����

 � M+:I� �+E � %+8�=� � ?c�4X� � ?��d � C�D�� �E � %��e2 SO�-�� �?��+X �+)

%8��A�� � %8�FG ?.�#� �) � *�G�4�� �E � %��e2 � ?#��f�.)ج، ص2همان ،300(

همچنين برعقيده كسانى كه خداوند را تنها با صـفات سـلبى درك مـى كننـد ايـن

 تـا از چيـزی،و اشكال وارد است كه هر امر سلبى امری اثباتى را پـيش فـرض دارد 

با اگرچه به طور اجمال، .سلب نمودن آن ناممكن است شيم،آگاهى نداشته

و صفات را با اما برخى ديگر از متكلمين از غايت تفريط به تشبيه گرفتار شده اند

و تكييف برای خداوند اثبات مى كنند آنان معتقدند كـه خداونـد صـفات را بـه.تشبيه

و كيفيتى كه در مخلوقات وجو و دارد،د همان معنا و از ايـن جهـت ميـان خـالق دارد

-لkر4ْ}َُن{ آنان با استناد به آيات قرآن كريم هماننـد.مخلوق شباهت تمام وجود دارد
 Lلَْعْرِ½ -ْسَتَو- َqَ{)،5طه(}*ُه -بkَْج� َفَثم4 تَُولHو-ْ ْفَنَما

َ
َفkْوَ¢{)115بقـره،(}َفأ ِ يkَُد -ب4

يِْديِهْم
َ
َقْيِ¾{)10 فتح،(}1 َqَ َجنkِب{)39طه،(}rِ�َُْصَنَع �ِ َفر4طkُت َمkا qَ Àَ َحْ�َ يَا

ِ و قائل به تشبيه هستند)56 زمر،(}-ب4 .به كلى تنزيه را كنار نهاده

و بال تكييف را بـراينو همچنين اشاعره هم قائل به تشبيه هستند اما قيد بال تشبيه

اما دسـت خداونـد صفات اضافه كرده اند بنابراين از نظر آن ها خداوند دو دست دارد 

َمبُْسوَطَتاِ�{ بدون كيفيت است همان طور كه خداوند مى فرمايد يََد-�ُ )64 مائده،(}بَْل

ْقُينَِنkا{ همچنين خداوند چشم دارد اما بدون كيفيت چنان كه مـى فرمايـد
َ
بِأ fِرkْ

َ
·{.

تا سبحانى،()14قمر،( )97-95:بى

ش و و مشبهه عقال و بـرای فهـم مـدلول از نظر صدرا عقيده اشاعره رعا باطل است
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حقيقى آيات مذكور بايد آن ها را با متون دال بر تنزيه صرف جمع كرد بنابراين از نظر

و تشبيه در مقام فعل و تنزيه جمع شود تنزيه درمقام ذات .او بايد تشبيه

و التقديس يرجع إلى مقام األحدية التي يستهلك فيه كل شي و هو الواحد فالتنزيه ء

وا و المعلوليـة و التشبيه راجع إلى مقامات الكثـرة لقهار الذي ليس أحد غيره في الدار

ص6ج: 1981 صدرالدين،(المحامد كلها راجعة إلى وجهه اإلحدى ،374(

كه هر وصفى را كه ثبوتى وكمالى باشد مشروط به اين كه مسـتلزم فالسفه معتقدند

و به اختصار مستلزم امكان ذا و نياز تى موصوف نباشد مى توان به خداوند محدوديت

و حيات درصورتى كه عين ذات تصوير شوند نه  و قدرت و علم نسبت داد مانند وجود

و امكان ذاتى موصـوفو وصفى را كه مستلزم محدوديتهر متقابًال.ذات زايد بر نياز

و كمالى باشد نمى توان به خداوند نسبت داد .است هر چند ثبوتى

ال يمتنع علـى واجـب الوجـود، اّن كّل كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود

و نقصا من وجـه مـن» كمال مطلق«و معنى قولنا. فيجب له اى اليكون كماال من وجه

و نحوه  و جسميّة و تركّب ص1ج: 1375شيخ اشراق،(جهة ما يجب له من تكثّر ،487(

م از ديدگاه صدرالمتألهين، آن ها قام ذات توجه كرده آن هم فقـط بـه يـك تنها به

و هيچ مفهوم كمالى امكانى. جنبه آن به اين جنبه كه خداوند وجود خاص هيچ ماهيت

و در و از مقام نتيجه، ای نيست و تقديس است اما از جنبه ديگرذات تنها مشمول تنزيه

 مقـام كثـرت دروحـدت فعل غفلت ورزيده يعنى از اين جنبه ذات كه درعين وجوب،

و مفاهيم كمالى است غفلت و به موجب آن خداوند وجود برتر الهى همه ماهيات است

و همچنين به اين مقام كه فعل او از آن جهت كه عين ربـط بـه ذات اوسـت  كرده است

و تشـبيه در مقـام فعـل اسـت توجـه نكـرده اسـت بنـابراين  و امكان مستلزم كثرت

و هـم بـه تشـبيه امـا درمقـام صدرالمتألهين هم به تنزيه قائل است امـا در مقـام ذات

ص6ج: 1981صدرالدين،و 237ص،2ج: 1386عبوديت،،.(فعل ،374(
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و تنزيه تقرير  مالصدرا از تشبيه

و تنزيه باری تعالى با توجه بـه قاعـده صدرالمتألهين ديدگاه خود را مبنى برتشبيه

»PJ�Q5�� R�%Q«به نظر او با اين كه خداوند وجود خاص هيچ مـاهيتى.تبيين مى كند

چه نيست تا مستلزم امكان او باشد وجود برتر و مفاهيم كمالى است الهى همه ماهيات

و هيچ امری نيست جز و احديت است او اين كه او درغايت بساطت و اين كـه محـيط

±�º هkو«،)33 رعـد،(٥»او مراقب اعمـال همـه اسـت«:آن است غالب بر ال مkع G
º±غ� � ال بمز-يلة بمقانة G«او با هرچيزی است نه با جفت بودن وغير هرچيزی

و زمين خداست«َو.است نه با دور بودن  زخـرف،(٦»او پروردگاری است كه در آسمان

.)4 حديد،(٧»او با شماست هر جا كه باشيد«و)84

و به موجب اين اوال تمايز ضرورتا امكانى وجود خاص آن ،كهوجود برتر ماهيت

و نـاقص اسـت كـه مشـمول وحـدت عينـى است، از نوع تمايز تشكيكى بين كامـل

تشكيكى اند نه از نوع تباين به تمام ذات كه مستلزم نفى هرنوع مناسـبتى بـين وجـود 

و ثانيا تعبيراتى همچون و وجود مخلوق است و امثـال آنهـا» وجـه اّهللاٰ«و»يداّهللاٰ«خدا

و معانى اله و امكان خداوند باشـند ى غيرامكانى پيدا مى كنند بى آن كه مستلزم تجسم

بى آن كه مستلزم حمل اين تعبيرات برخالف ظهور نهايى آن ها باشد همچنين به نظـر

و و نيـز فعـل او اوصاف وجودی مخلوق همچون علم و امثال آنها و حيات او قدرت

و همه از همان جهت كه به او منسوخم بند به خداوند هم منسوبند اما اوال بـه لوق همه

مرتبه ذات خداوند منسوب نيستند بلكه منسـوب بـه اوينـد درمرتبـه فعـل او ،يعنـى 

و ثانيا از آن حيـث  درمرتبه مخلوقى كه دارای وصف مذكور يا فاعل فعل مزبور است

 كه مصداق وجودند به او منسوبند نه از آن حيث كه مصداق نقصو عدمند نتيجه چنين

و فاعـل افعـال انتسابى اين است كه درعين اين كه مخلوقات واجد كمـاالت مـذكور
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مزبورند باز به حقيقت مى توان گفت علمى نيست جز علم خداوند،حال يا علم در مقام

و يا علم در در ذات و تنزيـه فلسـفى نـه بـا،با چنين تعديلى.مرتبه مخلوق مقام فعل

و رواياتى كه اوصاف وج وظاهر آيات و تأثير را بر خداوند منحصـر ودی  نيز فاعليت

او بـر هـر چيـزی«)29بقـره،(٨»او است كه داننده همه چيز است«:مى دانند منافى است

و زمـين اسـت«) 284بقره،(٩»توانا است ،ءنسـا( ١٠»برای اوست آنچـه در آسـمان هـا

،1360 صـدرالدين،()62 زمـر،( ١١»خداوند يكتا آفريننده هـر چيـزی اسـت«)171

آيا درباره آن چه كشت مى كنيد انديشيده ايد؟ آيا شما آن را مى رويانيد يـا«و)38ص

آيا درباره آتشى كه مى افروزيد فكر كرده ايد؟«و)64-63واقعه،( ١٢»ما مى رويانيم؟

با)51،ص1360صدرالدين،( ١٣»آيا شما درخت آن را آفريده ايد يا ما آفريده ايم؟ و نه

و رواياتى كه افعال مخلوق را به خداوند هم منسوب مى كنندظهور نهايى آيا تو«:ت

با آنان«:و)17انفال،( ١٤» نينداختى هنگا مى كه تير را انداختى بلكه خدا بود كه انداخت

شـما چيـزی را«)9 توبه،(١٥»پيكاركنيد تا خداوند آنان را با دست های شما عذاب كند

(30 انسـان،( ١٦»هـداراده نمى كنيد مگر آن كـه خـدا بخوا )38: 1360 صـدرالدين،)

:عبارت صدرا چنين است

و سـائر و البصـر و السمع و اإليجاد إلى العبد صحيح كنسبة الوجود أن نسبة الفعل

و انفعاالتها من الوجه الذي بعينه ينسب إليه فكما أن وجود  و أفعالها و صفاتها الحواس

و هو مع ذلك شأن زيد بعينه أمر متحقق في الواقع منسوب إلى  ال بالمجاز زيد بالحقيقة

و جميع ما يصـدر عنـه  و سكونه و حركته و إرادته من شئون الحق األول فكذلك علمه

و الكذب ال بالمجاز و مـع ذلـك-منسوبة إليه بالحقيقة فاإلنسان فاعل لما يصدر عنـه

بال شوب انفعال ففعله أحد أفاعيل الحق على الوجه األعلى األشرف الالئق بأحدية ذاته 

و األنجاس تعالى عن ذلك علوا كبيرا و األرجاس و مخالطة باألجسام و تشبيه .و نقص

ص6ج: 1981صدرالدين،( ،374(
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 نتيجه

و احكام قطعـى عقـل ناسـازگاری به اعتقاد مالصدرا، ميان آموزه های قطعى دين

و وحـى  و تفريط دربـاره پيونـد عقـل و پرهيـزمشاهده نمى شود وی ازافراط نمـود

و  درجهت ارائه انديشه ای معتدالنه دراين زمينه تالش فراوانى بـه عمـل آورده اسـت

بـه همواره سعى دارد با تأمالت عقلى ،چهره علمى گزاره های دينى را نمايان سازد او

و حكمت مى انديشد اين رو دركتب فلسفى خود ازآيات مدداز تعامل دو جانبه قرآن

و دردراو قرآن حكيمانـه سـخن مـى گويـدردرتفسي مى گيرد  انديشـه ژرف خـود

و دين دو انگيزه دارد اول تأييد شرع به وسـيله عقـل اسـت او هماهنگ ساختن عقل

و كتاب های فلسفى خود را در او همين موضوع نگاشته است و اين كاراز هدف  تأييد

و فلسـ فه اسـت دوم اثبات موضوع های بيان شده درشريعت اسالمى به وسـيله عقـل

عقل به وسيله شرع است وی كتاب های دينى خود را دراين خصـوص نگاشـته تأييد

در. تا مسائلى را كه درفلسفه خود با دليل اثبات كرده است به تأييـد شـرع برسـاند و

اشـاعره اين كه اقوال گوناگون وجود دارد از يك سـو زمينه توحيد صفاتى على رغم،

صفات زائد بر ذات است از سوی ديگر معتزله به نيابت ذات قائل اند كه خداوند دارای 

و صفات اسـت  و مصداقى ذات و ابن سينا قائل به اتحاد مفهومى از صفات معتقد است

و صفات است به اين معنى كه ايـن صـفات هرچنـد  اما مالصدرا معتقد به عينيت ذات

ام اوصاف كماليه اسـت مفهوما با يكديگر متغايرند اما ذات حق تعالى بذاته مصداق تم

�-چنان كه او كالم اميرالمؤمنين �B�� T�4<�%+&" C�9$�� 19� �بر نفـى صـفاترا-

و صفات حق در جانب مصداق حمل كرده است  و عينيت ذات و در باره زائد بر ذات

چه اگر اين كه آيا عقل انسان قادر است به خداوند به وسيله صفات معرفت يابد يا نه؟

و او را و معتقدند جايز نيست كسى برخداوند حكمى كند اهل حديث قائل به تنزيه اند
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و به وصفى متصف سازد مگر اوصافى كه در شرع وارد شده اند آن هـم از بـاب تعبـد

و تفحص در معنای آن ها و معتزله قائـل.بدون انديشه افرادی چون قاضى سعيد قمى

را به تنزيه هستند اما معتقدند كه با صفات سلبى مى توان درك كرد نه بـا تنها خداوند

و عقيده دارند و فالسفه قائل به تنزيه هستند و صفات ثبوتى كه هر وصفى را كه ثبوتى

و به اختصـار مسـتلزم امكـان  و نياز كمالى باشد مشروط بر آن كه مستلزم محدوديت

و گروهـى  از متكلمـين بـه تشـبيه ذاتى موصوف نباشد مى توان به خداوند نسبت داد

و فالسفه، در معتقدند اما صدرالمتألهين ضمن انتقاد از ديدگاه متكلمان قائل بـه تنزيـه

و تشبيه در مقام فعل است زيرا او با ابداع قاعده  برآن است»� R�%Q�PJ�Q5«مقام ذات

كه خداوند در عين حال كه وجود خاص هيچ ماهيتى نيست تا مستلزم امكان او باشـد 

و به موجب آن تمايز وجـود برتـروج و مفاهيم كمالى است  ود برتر الهى همه ماهيات

و وجود خاص آن تمايز و وجـه اّهللاٰ ماهيت و تعبيراتى همچـون يـداّهللاٰ تشكيكى است

و همچنين اوصاف وجودی مخلوق از همان جهت  معانى الهى غيرامكانى پيدا مى كنند

ا ما درمرتبه فعل به او منسوبند نه درمرتبه ذات كه به او منسوبند به خداوند هم منسوبند

و  و از آن حيث كه مصداق وجودند منسوب به اويند نه از آن حيث كه مصـداق نقـص

در براساس چنين تحليلى تنزيه نه بـا ظـاهر.عدمند آيـاتى كـه اوصـاف وجـودی را

او خداوند منحصر و رواياتى كه و نه با ظهور نهايى آيات و مى دانند منافى است صاف

.افعال مخلوق را به خداوند هم منسوب مى كنند

 پي نوشت ها

َعلِيٌم{-١ Gٍ ْºَ بُِكل* }َ�ُهَو

٢-}qَ ُ ºََْ� -ب4 قَِديرُ±* Gٍ{
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٣-}�ِ َ� ما ما�-ِ� ِ� -لس4 yَُِ ماْ
َ ْ
} -أل

٤-}ُ يَشاGَ -ب4 �ْ
َ
1 Fِال4 �َÂُتَشا }َ� ما

َكَسَبْت{-٥ بَِما َغْفٍس *±ُ َqَ قَآئٌِم }ُهَو

٦-}ِF yِْ
َ ْ
ِ� -أل �َ ٌِF ِGما ِ� -لس4 fِ }ُهَو -47

ُكْنُتْم{-٧ ْفَن ما
َ
1 َمَعُكْم }ُهَو

٨-}ْºَ َعلِيٌم �هوبُِكل* Gٍ{

٩-}qَ ُ ºََْ� -ب4 قَِديٌرُ±* Gٍ{

١٠-}�yِْ
َ ْ
ِ� -أل َ� ما ما�-ِ� ِ� -لس4 }َُ ما

١١-}ْºَ *±ُ ُ خالُِق }Gٍ -ب4

َ¶ُْن -لز4-ُِعوَ�{-١٢ �ْ
َ
1 تَْزَُعونَُه ْغُتْم

َ
1
َ
1 َ�ُْرثُوَ� ْفُتْم ما

َ
فَر1َ
َ
1{

١٣-}ِ̈
ْفُتُم -4cاَ -ل4

َ
فَر1َ
َ
-لُْمنِْشُؤ�1 َ¶ُْن �ْ

َ
1 َشَجَرتَها ُيْم

ْ
نَْشأ
َ
1 ْغُتْم

َ
1
َ
1 �َ�}تُوُ

١٤-}Æَ َ َ� لِكن4 -ب4 َمْيَتَ �ِْF َمْيَتَ }َ� ما

يِْديُكْم{-١٥
َ
بِأ ُ ْنُهُم -ب4 ُفَعذ* } قاتِلُوُهْم

١٦-}ُ يَشاGَ -ب4 �ْ
َ
1 Fِال4 �َÂُتَشا }َ� ما
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د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، يازدهمشماره  93پاييز

ا و و مالصدرا ركهييكشهيدر اند مانيرابطه عقل  گارد

١عبدالعلي شكر

 چكيده
ايمـان گارد در مقام دفاع از ايمان مسيحى بر اين باور تاكيد دارد كـه يركه كى

و هيچ . تابد گونه استدالل عقلى را برنمى حقيقى در گرو پايان يافتن عقل است

مى×استناد به تورات، حضرت ابراهيموی با خواند؛ زيـرا را شهسوار ايمان

و  و از سر خرد ستيزی، تسليم فرمان الهـى شـد تنها با خطر كردن، شورمندی

مـ. مبادرت بـه ذبـح فرزنـد كـرد دعای پارادوكسـيكال وی داليلـى كـه بـر

مى ايمان بـه همـين جهـت. كند، وافى به مقصود او نيست گرايى افراطى اقامه

آنچـه. نظران واقع شـده اسـت ادعای او مورد انتقاد فراوانى از سوی صاحب

از گارد در خصوص اوصاف شهسوار ايمان پردازش مـى يركه كى كنـد، فراتـر

و غير مطابق با آن است .كتاب مقدس

و روايات، ايمان حقيقـى را وامـدار در مقاب ل، صدرالمتالهين با استناد به قرآن

و مكاشفه قلبى مى و. داند براهين عقلى به عقيده او امور غيبى همچـون معـاد

مسايل آن، گرچه از طريق برهان عقلى قابل دسترسى نباشد، اما ايمان بـه آن 

و انكشاف قلبى حاصل مى اين از منظر ايشان، بنابر. گردد از طريق تزكيه نفس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Alishokr97@yahoo.com. عضو هيأت علمى دانشگاه شيراز.١
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و درجـه ايمان نه تنها ناسازگار با عقل نيست، بلكه براهين عقلى به استحكام

.افزايند آن مى

و بـا بيـان انگيـزه گـرايش و بررسى اين دو ديدگاه پرداخته اين مقاله به نقد

پى گرايى، نارسايى به ايمان گارد ركهيىكافراطى  و را ها آمـدهای اساسـى آن

گـردد كـه ديـدگاه صـدرالمتالهين، در ادامه، تبيـين مـى. كندمىخاطر نشان 

و دينى دارد .سازگاری عميقى با موازين عقلى

كى، عقل، ايمان ايمان: واژگان كليدی .گارد، مالصدرا يركه گرايى،

*** 

 طرح مسئله

و يــازدهم هجــری صــدرالمتالهين بــه عنــوان فيلســوف متالــه مســلمان در قــرن

و عارف مشرب دانماركى در قـرن نـوزدهم مـيالدی١گارد يركه كى بـه متفكر مسيحى

و ارتباط آن٢گرايى ايمانعنوان مدافع  و در باب ايمان ، هردو دغدغه ايمان دينى داشته

. اند متفاوت را مطرح كرده با عقل، دو ديدگاه

و بـا اسـتدالل عقلـى ايمـان معتقد است گارد ركهيىك ايمان مبتنى بر عقل نيسـت

.دين قلمرو عشق است نه عقل، قلمرو خطر كردن است نـه اسـتدالل. شود حاصل نمى

و در اين مسير نيـازی بـه درستى باورهای دينى را بايد بر مبنای خود ايمان پذيرا شد

و استدالل نيست يك. برهان به نظر وی عظمت انسان در اين است كه با سر سپردن به

و مسـئوليت گزينشبى يقينى عينى، شورمندانه دست به  و انتخاب بزنـد هـای خطيـر

و ديگران،:ك.ر(سرنوشت ساز را خود به تنهايى به عهده بگيرد ).80: 1379پترسون

و اسـتدالل عقلـى را در كنـار اما مالصدرا با استناد به قرآن، نقش اساسـى عقـل

با. گيرد مكاشفه قلبى، در تحقق ايمان حقيقى ناديده نمى ور به وی به خصوص در قبال

و نشـر اخـروی، بـر لـزوم دو عنصـر فـوق تاكيـد  و حشـر امور غيبـى نظيـر معـاد
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).381-380: 1354مالصدرا،(ورزد مى

و داليلحال بايد ديد تا چـه انـدازه داليـل آنـان؟اين دو متفكر چيست پشتوانه

 استحكام دارد؟ آيا اين مباحث قابل تطبيق با منابع دينى هستند يا خير؟

 گرايي ايمان پيشينه

و داليلىبا منتقدان كتاب مقدس قد نشان دادند ارايه مستندات جدميكه عهد ديـو

از از منابع در دسترس خود، قرنبا استفاده ناشناختهىسندگانيونرا حضـرت ها پـس

.)131-130: 1362ايان بار بور،(اند نوشته،×و حضرت عيسى×موسى

ا عالوه وريـز اين كتب مقـدسود در از مطالب موجیاريبسن،يبر سـوال رفـت

و قسمت نقادان معتقد شدند كتاب گويى شده است، هايى كه در باره وقايع آينده پيش ها

ديـاز عقاىبرخـنيهمچنـ.)38: 1368ن،رهـورد(اند پس از انجام وقايع نوشته شده

ا جدژهيوبه ها، كتابنيموجود در كـهىتياسـت، ماننـد شخصـزيخردستد،يدر عهد

. اندل شدهيقا×ىسيعیخود برایها در نوشته وحنايو٣پولس

. انـد نيـز بـه ايـن مـدعا گـرايش داشـته٥و آگوسـتين٤چون ترتوليانوس كسانى

و(دانـد مـىايمان آوردن به امری كه محال است را بر خـود رواوسترتوليان پترسـون

.)70: 1379ديگران، 

 گرايي بر مدعاي ايمان گارد يركهكياستدالل

در بيـان. كنـد ايشان در اثبات عقيده ناسازگاری ايمان با عقل چند دليل بيان مـى

و چنين استدالل مى٦اول كند كه امور يقينى به ويژه در مسايل تاريخى از طريق تقريب

و به همين جهت خطاپذيرند تخمين حاصل مى از طرف ديگر روشن اسـت كـه. گردد

و تخمين برای ايمان دين بنـابر. كنـدى كه مبنای سعادت ابدی است كفايت نمىتقريب
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اش يقينى آفاقى اين شخص مومن اگر بخواهد ايمان خود را حفظ كند بايد سخت به بى

.راسخ باشد

نام دارد، بر اين عقيده است كـه هـيچ كـس٧او در استدالل ديگری كه دليل تعويق

ب نمى و تواند ايمان دينى اصيلى داشته باشد، مگر اين كه ه آن التزام كامل داشـته باشـد

هركس برای اين كه به يك عقيده التزام كامل داشته باشد، بايد عزم خود را جزم كـرده

و حالى كه حصول آن را به شكل نظری ممكن مـى دانـد، از آن عقيـده تا در هر وضع

.دست نكشد

آن را بـر ای التزام كامل داشته باشد كـه تواند به عقيده از سوی ديگر هيچ كس نمى

هـا تحقيقاتى مبتنى ساخته است كه در آينده ممكن است به تجديد نظـر در نتـايج آن

ای كه بر چنين مبنايى استوار است، ناگزير به تعويـق التزام كامل به عقيده. حاجت افتد

تواند مبتنى باشد بر تحقيقاتى كـه خـود مـومن بنابراين ايمان اصيل دينى نمى. افتد مى

.آينده ممكن است به تجديد نظر در نتايج آنها حاجت افتد قبول دارد در

كند كه مهمترين شاخصـه ايمـان، چنين استدالل مى٨اما ايشان در دليل شورمندی

و حّدت ممكن است و با بيشترين شدت و حصر  البته اين شاخصـه. شورمندی بى حد

عىنامحتمل بودن آفاقىمقتض وىاسـاسنيآنچـه در تـددر نتيجـه.اسـتىنيو تـر

خص ارزشمند عىنامحتمـل بـودن آفـاقىمقتضـ،اسـتیگـريدصهيتر از هر ىنـيو

.)65: 1374گارد، يركهكى(است

گرايان افراطى سوال شود كه در صـورت بـى حاصـل بـودن بـراهين، اگر از ايمان

توان صاحب ايمان شد؟ در پاسخ خواهند گفت كه شـما بايـد بـدون هـيچ چگونه مى

كه قرينه پترسـون،(٩حاكى از صدق اعتقاد شماست، به درون ايمان جسـت بزنيـدای

1379 :80.(

مى اردگ يركهكىبنابراين يعنى ايمان بايد. داند ايمان را تعهد شورمندانه از سر اراده
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ب و التزام مى. اشدهمراه با تعهد ثا التزام داببايست و و چنانچه ايمان مبتنىئت مى باشد

مستلزم خطر كـردن،شورمندانه بودن ايمان. معرض تغيير خواهد بوددر،بر ادله باشد

آب همان؛است و قدرت نجات غريق به داخل طور كه اگر عاشق برمبنای توانايى شنا

و عالقه هيچ،جست زند ايمان نيـز،شود ای به محبوب در فعل او ديده نمى گونه عشق

خط،اگر با استدالل عقلى همراه شود ور نمىانسان دست به در واقـع محاسـبات زنـد

مى،عقلى . شورمندی بازيگر زنـدگى اسـت.دهد نه بازيگر به انسان نقش تماشاگر را

بلكه از سنخ تصميم،ارادی بودن نيز به معنای اين است كه ايمان از سنخ آگاهى نيست

و تصميم جايى است كه يك .خود را بر انسان تحميل نكند،طرف احتمال گيری است

قدرت تصميم گيری از انسان گرفته،وقتى ادله قاطع برای يك طرف وجود داشته باشد

.شود مى

تعهـد، ايـن كـه معتقد است متعلق ايمان بايد پارادوكسيكال باشد تـا اردگ يركه كى

و ارادی بودن را ، بر اين باور است كـه ١٠وی بر اساس بيان تورات.آوردبر شورمندی

را شورمندانه،دذبح فرزنزيخردست عمل دليلبه×حضرت ابراهيم و التزام ترين تعهد

گـارد، يركـه كـى(به همين جهت او شهسوار ايمـان اسـت. به خداوند از خود نشان داد

1386 :104.(

و نقد ادله كي  گارد يركه بررسي

كه در اين قسمت ضمن ١١اند های فراوانى را متوجه اين ادله ساخته منتقدان، كاستى

آن اشاره به پاره .ها، نكات ديگری را نيز بيان خواهيم كرد ای از

چشـم بايد به يكى از اديان گرايش پيدا كند، آيا از نظر شما اگر كسى بخواهد-1

به عنـوان انتخاب كند؟ در صورت نخست اگر اين كه بايد آگاهانهيا بسته جست بزند

و رسـتگار مـى، جست بزندتدينى غير از مسيحيدر مثال   دانيـد؟ آيا شما او را مؤمن
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ی برای انتخاب الزم استمگر غير از اين است كه معيار حال اگر بخواهد انتخاب كند،

مى كه آن هم د؟كن تنها عقل ارايه

و حصر، شما را وادار به اقامه اسـتدالل-2 هـای عقلـى بـر آيا شورمندی بى حد

يا ايمان ها موجب شده است تا ايمـان را شـورمندی نتايج استداللگرايى نموده است،

و تحقيقـى مبتنـى نيسـت كـه بـه  و حصر بدانيد؟ آيا همين باور شما، بر ادلـه بى حد

بازنگری نتايج آن در آينده نياز داشته باشيد؟ چگونه باور شما به تعويق نيفتـاد؟ اگـر 

عقـالی عـالم چـه زمـانى ظهور ايمان اصيل مستلزم پايان يافتن عقل باشد، در ميان 

 منتظر ظهور ايمان اصيل باشيم؟ آيا ايمان اصيل شما پس از پايان عقل شكل گرفت؟ 

مى-3 كه تجربه نشان ، بلكـه زنـد هيچ انسان عاقلى چشم بسته جسـت نمـىدهد

و تفكر انجام نمى انسان و نه چندان مهم را بدون تامل . دهنـد ها حتى تصميمات جزيى

و استدالل چنين رويكردی پيدا كرده است صاحب اين مدعا نيز . خود با تامل

منتقدان.بوجود آمد بود كه در اصل كتاب مقدسيىدهايترداين باور، محصول-4

آورنده پنج كتاب اول كتـاب مقـدس، حضـرتديكتاب مقدس، روشن ساختند كه پد

نو ست؛ين×ىموس ؛ آن، دسـت كـم چهـار شـخص گونـاگون بودنـد سندگانيبلكه

.روا داشتنددياست، تردانيحيمسليانجنيتر وحنا كه محبوبيليدرباره انج نينهمچ

اىحت عنيدر عىو واقعىخيتاریسايمسئله شك كردند كه ليـكـه در انجيىسايبا

اع. يكى باشدظاهر شده، حينه بـه مسـ شد، به پولس نسبت دادهنيدبيتركظمبخش

و تحقيق تاريخى را معتبر نمى گارد ركهيىكاز اين جهت ). 1382:255 اسمارت،( داند

.اين اساس دليل اول او را شكل داده است

و اطمينان نمى و علـم اصـول اما آيا هيچ تحقيق تاريخى افاده يقين كند؟ در منطق

يكى از يقينيات، خبر متواتر شناخته شده است؛ بدين معنى كه اگر خبری از چند طريق 

آنبه دست ما رسيد كه احت و صدق آن يقـين پيـدا ها نمى مال تبانى در رود، به صحت
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).201: 1371؛ حلى، 1378:342 صدر،(كنيم مى

در مسيحيت عقايدی همچون تجسد، تثليث، فديه گناه آدم، عشای ربانى، نه تنها با

و ضديت با آن نيز دارنـد بـه همـين جهـت. عقل قابل تبيين نيستند؛ بلكه ناسازگاری

مىردگا ركهيىك و رازآلود تلقى و دور اين اصول را اسرارآميز كند كه تنها با شورمندی

و راستين، ايـن گونـه. از هرگونه مالحظه عقالنى بايد درون آن جست زد ايمان اصيل

اگر بخواهيم پايبند استدالل عقلى بى ثبات باشيم، هرگز بـه سـعادت. شود حاصل مى

آن ١٢شروع كننده برهـانبه عقيده وی اگر. ابدی نخواهيم رسيد باشـيم، تمـام كننـده

را عجيب است كه وی برای اثبات ايمان. نخواهيم بود و آن گرايى با برهان شروع كرد

و بر عليه استدالل عقلى، استدالل كرد اگر استدالل عقلـى. با نتيجه قطعى به پايان برد

چه بايد گفت؟ های قطعى علومى همچون علم رياضى قطعيت ندارد در مورد استدالل

گرايى بر عقل گرايى از ايشان مشورت كند البد باز هم بايـد اگر كسى در ترجيح ايمان

!جست بزند

و خطر كردن مسـتلزم بـى يقينـى اگر ايمان بدون خطر كردن حاصل نمى-5 شود

و هر چقدر از درجه يقين كاسته شـود بـر ارزش شـورمندی ايمـان دينـى  عينى است

تا افزوده مى جايى كه اگر بساط يقين به كلى برچيده شـود شـورمندی بـه اوج گردد،

پى خود مى رسد، در اين صورت اگر يك مومن شورمند مسيحى به حقانيت مسيحيت

و به حد يقين رسد، ايمان خود را به كلى از دست داده است ولى شخص ديگـری. برد

و به تحريف آن اطمينـان حاصـل  و آيـين كه اناجيل را از تقدس ساقط ساخته كـرده

و مسيحيت را ساخته دست پولس مى مس داند متيحياحتمال حقانيت  دانـدىچنان كم

ن وسيكه اصًال قابل تصور ت، زمينه مساعدی برای حصول ايمان به مسيحيت پيدا كرده

!تنها يك جست، كافى است كه به نهايت شورمندی نسبت به مسيحيت برسد

در مقام تسليم امر الهى، جانب عقل را فرو نگذاشت، بلكه×حضرت ابراهيم-6



11/عقل دين� 118

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

و شيطان را رجم نمود اوج×ماجرای حضرت ابـراهيماگر. مقابل هوای نفس ايستاد

كىشورمندی تلقى شود،  ،كنـد اشاره مـى اردگ يركه بايد گفت كه آن نوع شورمندی كه

را اقتضا مى ×حضـرت ابـراهيم. كند انسان خودش را فدای محبوب كند نه ديگـری

زيـرا؛ شـود اين شورمندی در فرزند بيشتر ديـده مـىپس؛كند فرزندش را قربانى مى

. شود خداوندپذيرفت كه قربانى امر 

و لرز، چيزهايى به حضرت ابراهيم نسبت داده است كه حتى ايشان در كتاب ترس

مي. شود از متن كتاب مقدس هم چنين برداشت نمى م گلـوي ابـراهي«: گويـد در جايي

و گفت و او را به زمين زد اي كه من پدر توام؟ اي پسر نادان پنداشته: اسحاق را گرفت

و بـت).37: 1386گـارد،كهيركى(»من يك بت پرستم در ايـن عبـادت نسـبت دروغ

،×نشان دادن اراده حضرت ابـراهيم او براي پارادوكس. پرستي به ابراهيم داده است

بزرگ شد، اما ابراهيم با اراده امر ناممكن از همه بزرگتر معتقد است هركس به شكلي

مي. شد و به محال ايمان در ادامه گويد او با معجزه خويش محال را تحقق بخشيده بود

و خطر كـردن ايمـان گارد براي اثبات شور يركهكي).46-41ص: همان(داشت مندي

ت×ابراهيم مي، ماجراي قرباني كردن را با عباراتي توام با و ترديد پرورانـد؛ امـا حير

مي همان اآيد گونه كه از عبارات تورات بر كندمييشرا آزما×يمابراه يمانخداوند

ااوو  بيشآزمايناز خشن بودنه×يمابراهحضرت. آمده است يرونسخت سربلند

وظاو. كرديدخدا ترد كالمدرو نه   بنـابراين. كرده اسـتندرنگیا لحظه يفهدر انجام

كي برداشت .گارد از تورات غير مطابق با متن آن است يركه هاي

تامل در آيات قـرآن، نـه تنهـا ادعـای. ماجرای ذبح در قرآن كريم نيز آمده است

. كند، بلكه نقش عقل در اين آزمون نيز قابل برداشـت اسـت گارد را تاييد نمى يركه كى

دردبا فرزن×مطابق آيات شريفه قرآن حضرت ابراهيم :اين باره مشورت كردش

تُْؤَمُر{ َما بَِت -ْفَعْل
َ
1 يَا َقاَ� Lتََر َماَ�- َفانُظْر َُك َ́ �ْ

َ
1 *�
َ
ك ِ� -لَْمَناِ� Lَ

َ
1 *�ِF ُنَ¾4 يَا َقاَ�
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ابِِريَن ِمَن -لص4 ُ َشاG -ب4 �ِF .) 102/صافات(}َسَتِجُدِ�

ا« دیگفت ا كنم؛ىمىكه تو را قربان يديمپسرم من در خواب  بارهيننظر تو در

ب پدریا: گفت يست؟چ ازان!دهجان، آنچه به تو امر شده است انجام شاءاّهللاٰ مرا

.»يافتىو صابران خواه يبايانشك

را»N�8 �>�) �g��0«: فرمايد اين كه مى و رای تو چيست؟ دستور الهى يعنى نظر

مى با او در ميان مى و با او به مشورت كه. نشيند گذارد در كالم امير مومنان آمده است

با اينو فرزندش×حضرت ابراهيم. ١٣مشورت با ديگران مشاركت در عقل آنهاست

و محاسبات به اين نتيجه عقالنى رسيدند كه بايد امر خدا را اجرا زيرا؛ كرد مشورت

راو خير و اگر او را به عنوان معبود حق پذيرفتهمى تنها خدا صالح ايم بايد تسليم داند

و بنابر اين. چرا كه اوامر او خارج از دايره حكمت نيست. خواسته او باشيم تسليم

.حاصل يك استدالل بود تصميم آن دو

به خود تزلزلىدر اين آزمايش اله×يمابراهحضرت مطابق بيان قرآن كريم

و ىرا از پسر مخف يقتحقاو.نسبت به اسماعيل را فرو نگذاشتیمحبت پدر راه نداد

و فرزند نيز كتاب بنابر اين داستان ذبح فرزند كه سراسر. نزندسربازىاز امر االه نكرد

و لرز را به خود اختصاص  گرايى تواند شاهد مدعای ايمان داده است، نمىترس

.گارد باشد، بلكه بر مبنای قرآن، ايمان توام با عقالنيت است يركهكىخردستيزانه 

مي،×يمابراهاگر پيامبری چون در امر محال را ممكن بداند، آنگاه چگونه توانـد

ي معبـود حركت محال اسـت كـه بـه جـا مقابل بت پرستان محاّجه كند كه آن بتان بي

و ياري با حقيقي قرار گرفته در×هاي حضـرت ابـراهيملاسـتدال. شـندرسان شـما

و ايمان آوردن به خداي يگانه بـوده اسـت محاّجه با مشركان، به قصد پرهيز از بت . ها

توان با ايمان به محال، اقامه برهان نمود؟ اين كه حضرت از خداوند سـوال چگونه مي

مي مي به دليل اين است كه محال را امر غير ممكن ١٤كني؟ كند چگونه مردگان را زنده
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آن. داند، نه اين كه به آن ايمان داشته باشد مي گونـه كـه با اين پرسش نه تنها ايمان او،

مي يركه كي .گويد، زايل نشد، بلكه به اطمينان قلبي او نيز كمك كرد گارد

 ايمان در انديشه صدرالمتالهين

و احاديث، نه تنها ايمان را در تعارض با عقل نمى ينـد،ب مالصدرا با اتكاي به آيات

: الـف1363مالصـدرا،(كنـد بلكه خردورزی را مايه استحكام ايمان حقيقى قلمداد مى

ص2ج: 1981؛ همو،2ص و تابش ). 303، و شهود باطنى ايمان كامل عالوه بر كشف

و برهان نيز حاصل مى :شود نور الهى، به كمك دليل

»D�� M)�h�� ;�4 �� �E �DF0 [;�E�-�� � M�����J *�QB"�� ��Ui8 %+��� j�+kB  � l

M�K�� � m K�� %-��: n/" o��  � � [M/���«)،ص9ج: 1990مالصدرا به ). 315،

هر چه قوه نظرى در فهـم معـارف. توان به تقليد اكتفا كرد باور وی در عقايد دينى نمى

و راسخ قوى ت تر شود، نفس ناطقه تر و درجـاتاممدر كمال مطلوب خود، و مراتب تر

و  مى آخرت عالىاو در معاد تـر تعلق انسان به عـوالم ربـوبى قـوى همچنين؛باشد تر

قُلkُوبِِهُم{ ايشان با اشاره بـه آيـه). 263: 1381 آشتيانى،(شد خواهد �ِ َكَتkَب kِ3َ�َْك
ُ
1

يَمkاَ� ِ
ْ
و)22/مجادله(}-إل ، معتقد است قلم اين كتابت عقل است كه بـه روش حكمـت

اي برهان صورت مي و لوحي كه  بندد، نفس انساني استن نگارش بر آن نقشميپذيرد

ص9ج: 1990؛ همـو،42ص: الف1360؛ همو،525:ب1363 مالصدرا،( كـه) 286،

برترين اجزای حكمت را اين ايمان حقيقـي. گردد اين گونه آراسته به كيمياي ايمان مي

ص6ج: 1990مالصدرا،(دهد تشكيل مى ،7.(

و سلوك قلبي در ايمان به  امور غيبي سير عقلي

و نشر آن از نظر مالصدرا بـه قـدري ضـروري اسـت كـه و حشر ايمان به آخرت
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مى گرچه برای افراد ضعيف چاره بايست از راه استدالل ای جز تقليد نيست، اما ديگران

و ايمـان  و برهان به اين امر مهم ايمان پيدا كنند؛ زيرا در اعتقـادات تقليـد روا نيسـت

ي كه) 382-380: 1354مالصدرا،(قينى داردحقيقى نياز به برهان به همين جهت است

َصاِ�قRَِ{: فرمايد خداوند مى ُكنُتْم �ِF بُْرَهانَُكْم َهاتُو- ؛ ايمـان بـه غيـب)64/نمل(}قُْل

و برهـان از شـرايط الزم آن اسـت  ركن عظيمى است كه با تقليـد سـازگاری نـدارد

را).10: 1378مالصدرا،( :ب1360 مالصدرا،(سخ در علم استدر واقع مومن حقيقى

و خردورزي به يقين منتهي شده است)11-12 . علمي كه از راه انديشه

نكته اساسي در تفكر ايماني صدرالمتالهين اين است كه وي در باب ايمان واقعي به

و طريق  و استدالل، مكاشفه قلبي و نشر عالم آخرت، در كنار تعقل غيب همانند حشر

و  ؛23: 1375حسـينى اردكـانى،(رسيدن به مقام روح نيز ضـرورت داردتزكيه نفس

ص1ج: 1340مالصدرا، و ). 624:ب1363؛ همو،42، يعني اساس ايمـان بـه امـور

و شهود قلبى خواهد بود ؛33: 1375حسينى اردكـانى،(حوادث اخروی به معرفت دل

ص1ج: 1340مالصدرا، ن بـه امـور به عبارت ديگر مالصدرا در خصوص ايما).13،

و مكاشفه را ضروري مي و ديگـر غيبي دو ركن اساسي برهان داند كه يكي سير عقلي

و ضـروري تر بـه نظـر سلوك قلبي است؛ اما آن كه از اهميت بيشتري برخوردار بـوده

مي مي و تزكيه نفس حاصل و شهود قلبي است كه با رياضت .شود رسد، همان كشف

و مراتب ايمان  نورانيت قلب

و ضعف مراتبى دارد و درجـات. ايمان از نظر مالصدرا به لحاظ شدت اين مراتـب

و پيامبر برگزيده اش بر قلب مـومن بستگى به ميزان نور الهى دارد كه از سوی خداوند

و سمعى است، امـا مرتبـه. تابد مى مرتبه ضعيف ايمان مربوط به عوام است كه تقليدی

و واليت بهرهقوی ايمان به ارباب مشاهده اختصا مندص دارد كه از نور مشكات نبوت
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و ). 321:ب1363 مالصدرا،(شوند مى مومن حقيقى قلبش محل نـزول كلمـات خـدا

و آمد ماليكه است ).28:ب1360هموا،(رفت

لِْإلِْسالِ�{: مالصدرا در تكميل اين ادعا با اشاره به آيه شريفه ُ�َصْدَ ُ َ§ -ب4 َjَ َفَمْن
َ
1

ب*هَفُهَوَ ِمْن نُوٍ qَ{)و منور شـدن ١٥معتقد است كه اين ايمان با شرح صدر)22/زمر

:ب1360همـو،، 669:ب1363همـو،(آيد قلب انسان مومن به نور الهى به دست مى

مى).10– 29 شود كه از نظر ايشان، ايمان عالوه بر نور الهى كـه بـر با اين بيان معلوم

و ايـن دو در كنـار يكـديگر ايمـان تابد، به واس قلب انسان مى طه نور عقلى نيز هست

:سازند حقيقى را به اعماق وجود مومن مستقر مى

»� 3=�-k�� H���d %&" ���^ � 3)�B�� 3 *�-=/� SX�Q�� MQ=�� 3��Q$J �/Q: �>p0

 .�+4h5�� �+&" n4+P4�� �+E � ;�4 q� � 30�=4�� #�� De&�� %� r� 3�$=4�� ! #

 � *�9B+P4�� MQ=��J �D+FJ �+ �-� � C�+h/4�� 	s�+Q� %+�0 l.��+B  S+/Q=�� #�+&��

C��-b��«)،34–33:ب1363همو.(

مى برخىهمچنين با اشاره به رسد كه نفس از طريق نور آيات كريمه به اين نتيجه

و فعل مى و نقص به كمال : رسد كه همان عقل بالفعل است عقلى از قوه

»#�� ;�4 q� ;� n/" C� t� ��* n�u vQ&�� � H�Q�� !) 69&�� %J w��  S/Q"

 [#���I� � r��#I� '��" n�u C�4/g�� � _�PGI� '��" !) SQ8�  � [T�4h�� � M=9��

 M+Q=��J !�QJ�+P�� .�4h5�� �&" n4P4�� �E #�&�� x�> � [n��=8 %@/�� .�Q/� �=BP  �

M=9��J«)،28:ب1360همو.(

َنRْkَيَْو{: مالصدرا با عنايت به آيه شريفه نkُوُُهْم Èkيَْس َ� -لُْمْؤِمناِ� Rَلُْمْؤِمن- Lتََر �َ
يْمانِِهْم

َ
بِأ �َ يْديِهْم

َ
و يقـين)12/حديد(}1 ، درجات ايمان سعادتمندان را به ميزان معرفت

:ب1360همـو،(سازد كه با ميزان نورانيت آنهـا مـرتبط اسـتو ايمان آنها متوقف مى

ص9ج: 1990؛ همو، 193-192 ،286.(
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� قل�ب«: آمده است×مراد از علمى كه در كالم امام صادق 
لعلم نو� يقذفه 
ب�
و ماليكـه اسـت)343: 1360مصطفوی،(»من يشا� ، همـان ايمـان حقيقـى بـه خـدا

ص1ج: 1340مالصدرا،( و اين ايمان عطايى نوری است كه خـدا بـر دل مـومن)1،

).69يا44ص: همان(افكند مى

و استدالل عقلى در شكل گيری ايمان بنابر اين مالصدرا جايگاه خاصى برای عقل

ای كـه بـا دانـد بـه گونـه حقيقى قايل است، زيرا وی ايمان تقليدی را آسيب پذير مى

و ايمان فرد به كفر مبدل گردد ترين شبهه كوچك  اما پشتوانه. ای ممكن است زايل شود

و و استداللى در كنار نور هدايت الهى مكاشفه قلبى، استحكامى به ايمان انسـان عقلى

و وساوس شيطانى قادر نخواهند بود آن را متزلـزل كننـد مى . بخشد كه طوفان شبهات

درمى اين نكته را بايد اضافه كرد كه از فحوای كالم صدرالمتالهين چنين بر آيد كه وی

و برتر از عقل تحقق ايمان حقيقى نقش مكاشفه قلبى با استعانت از نور الهى را اسا سى

.داندو استدالل مى

 نتيجه

و صدرالمتالهين پيرامون حقيقت ايمـان يركه با توجه به دو ديدگاهى كه از كي  گارد

:توان از مقايسه آنها نتايج زير را به دست آورد مورد بررسى قرار گرفت مى

و ناسازگاري برخي آموزه كـ نقد كتاب مقدس ه هاي مسيحي با عقالنيت باعث شد

به در چاره گارد يركهكيبه همين خاطر. ايمان مسيحى دچار تزلزل شود انديشى خود

و ايمـان را بـا عقالنيـت قابـل جمـع جاي حل مسئله به حذف آن مبادرت مى ورزد

و قابـل دفـاع عقالنـى دانسـتن. داند نمي و اعتبار قرآن مالصدرا كه به حقانيت اسالم

مىهای آن باور عميق دارد، آموزه . داند ايمان را با تعقل قابل

بهن خود براي اثبات ايما به ادله گارد يركهكي.1 و با تكيه گرايي التزام عملي ندارد
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ميیاستدالل عقلي به اثبات ناسازگار در ايمان با خردورزي پردازد، اما صدرالمتالهين

و كالمى خود نشان مى و در كنـار دهد كه پايبند به ادعای خـويش آثار فلسفى اسـت

.پردازد شهود باطنى به براهين عقلى در جهت تحكيم ايمان دينى نيز مى

و شهودی ايمان حقيقى توجه شده اسـت؛ امـا.2 مالصدرا به ابعاد معرفتى، عقالنى

و عقلي در ايمان بُعد معرفتي و و احساسي ايمان حصر توجه شده بُعد عاطفي گرايي به

و معرفـت حق اين. آن مغفول مانده است است كـه شـورمندي ايمـان بـا خـردورزي

و تثبيت آن نيز كمك مي . كند عقالني قابل جمع است؛ بلكه به استحكام

ت.3 به روايـت تـورات، شـاهدي بـر×وسط حضرت ابراهيمداستان ذبح فرزند

كي مدعاي ايمان و گارد تلقي نمي يركه گرايى شود؛ زيرا او فراتر از تورات داوري كرده

و ناسـازگار نشـان دادن باور افراطى خود را با اين استشهاد نادرست در معرفى ايمان

و استدالل عقلى بروز داده است از آن طرف، صدرالمتالهين در تالش است. آن با عقل

و اسـتدالل عقلـى  كه فراتر از شواهد قرآنى كه برای بيان تالزم ايمان حقيقى با عقـل

. نرود

ها نوشت پي

1. Kierkegaard.

2 . Fideism.
مسیهوديكيپولس-٣ عانيحيمتعصب بود كه به آزار و سپس ادعا كرد كه نور دىسيمشغول بود و به دسـتوردهيرا

زیو. شده استىحيمس او عتيحيمسغيبه تبلاديبا تالش و آن را رسالت از جانب . دانسـتىمـ×ىسيپرداخت

میهاشهياند اانيتازه او در و درگ جاديرسوالن تنش شيها با آنان به وجود آورد كه در رسـالهیاديزیهایريكرد

ن) 311ص،8ج:1403،ىمجلس(اتيرواىمطابق برخ. موجود است كهىبنابر گفته محققان غربزيو مسلم شده است

مسىاعتقادات كنون و به همـتيحيدر ونيحاصل تالش پولس است :رك(نامنـدىمـتيحيرا معمـار مسـیجهـت

).138ص:1385،ىقيتوف

4 . Tertullianus.

5 . Augustine.
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مىنيتخمايبيتقرليدلاين بيان تحت عنوان-٦ (شود شناخته .Approximation argumen(

7 . Postponement argument.

8 . Passion argument.

9 - Leap of faith.

:اين داستان در تورات چنين بيان شده است- ١٠

او« اكنـون: گفت!كيلب: عرض كردم،يابراهیا: را امتحان كرده، بدو گفتميكه خدا ابراهىعيوقانيواقع شد بعد از

مهگانيپسر خود را كه  و او را دوست زمىعني،یدارىتوست و به و او را در آنجـا بـرايمورنياسحاق را بردار برو

ميىها از كورهىكي را برخاسـته،ميبامـدادان ابـراه. بگـذرانىسـوختىقربانیبرا دهمىكه به تو نشان االغ خـود

خو اراستيب هشيو دو نفر از نوكران خود را با پسر و شدىسوختنىقربانیبرازمياسحاق برداشته ... شكسته، روانه

د چشمان خود را بلند كرده،ميدر روز سوم ابراه در: خود گفتبه خادمانميآنگاه ابراه.ديآن مكان را از دور شـما

روينزد االغ بمان نجايا راىسـوختنىقربانزميهميپس ابراه.مييو عبادت كرده، نزد شما بازآميد تا من با پسر بدانجا

م و هر دو با هم و كارد را به دست خود گرفت و آتش و اسحاق پـدر خـود. رفتندىگرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد

هنكيا: پسر من، گفتیا: پدر من، گفتیا: را خطاب كرده گفتميابراه و كجاسـت؟ىقربـانهلكن بـرد زم،يآتش

بریا: گفتميابراه مهیرا براىقربانهپسر من، خدا و هر دو با هم رفتندايخود ىآن مكـان چون بـه. خواهد ساخت

دست خود را دراز كرده، كارد را گرفـت تـاميو ابراه. در آنجا مذبح گذاشتميابراه دند،يكه خدا بدو فرموده بود رس

خ وهدر حال فرشت.ديرا ذبح نماشيوپسر و گفتیخداوند از آسمان !كيـلب: عرض كردم،يابراهیا: را ندا در داد

ه: گفت و بدو زچيدست خود را بر پسر دراز مكن مرايمكن، چـون كـه پسـر؛ىترسـىكه االن دانستم كه تو از خدا

ا گانهي درخود را و ديگران(»ىنداشتغيز من ).12ـ22:1ص: 1364،رحمان پور

و ديگـران،: رجوع شودنيز گرايى به منابع زير در خصوص ايرادهای وارد شده به ايمان- ١١ ؛82ص:1379 پترسـون

.82-69ص: 1384؛ سليمانى اردستانى،36ص:1382 صادقى،

.منظور وی همان برهان نظم است- ١٢

ُعقُولَِهاَمْن«- ١٣ ِفي َشاَركََها َجالَ ص72ج:1403،مجلسى(»َشاَوَر الر ،104.(

١٤ -}Àَي -لَْمْوkُِ�ْي َكْيَف Êِِ
َ
1 *@َ Fِبَْر-ِهيُم قَاَ� ).260/بقره(}َ��ِْ�

و مومن حقيقى جامع هردو از نظر صدرالمتالهين- ١٥ و نور غايت حكمت نظری است شرح صدر غايت حكمت عملى

ص9ج: 1990همو،(است ،140.(
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و پيامدها  رويا انگاري وحي؛ لوازم

١محمد نجاتي

 چكيده
پنظريه رويا انگاری وحى يرامون مسـاله، يكى از عمده ترين شبهاتى است كه

و تحليل اين نظريه به مسائل. وحى مطرح شده است در مقاله حاضر با تجزيه

و لـوازم  درآنمحتمل آن، ابتدا ماهيت نظريه مذكور به جهت مبانى و ، تبيـين

تاكيد بر نقـش روايتگـری مبنای اصلى. سنجش قرار گرفته استادامه مورد

 مدعى اين نظريـه. وحى استب بودن ايشان در نزولو نفى مخاط|پيامبر

و مكاشفه مـى با تاكيد بر بشری بودن منشاء قرآن، زبان آن را از جنس رويا

ازوی. داند در نهايت با اذعان به تكلف تفاسير موجـود بـه ضـرورت گـذار

در قسمت دوم مقاله، نظريه رويا انگـاری. تفسير به تعبير قرآن معتقد مى شود

و پيامدهای ناس و متناقض آن مورد بررسى قـرار گرفتـه به جهت لوازم ازگار

از جمله اين لوازم كه به ساحت قدسى پيامبر بازگشت مى كنـد؛ جـواز. است

و جهل ايشان در حين روايـت روياهـای قدسـى خـويش اسـت . اتهام كذب

و و رسـالت حضـرت ختمـى مرتبـت الزمه ديگر نيز ترديد در ادعای نبوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 mnejati1361@yahoo.com واحد بندرعباسـ دانشگاه آزاد اسالمى عضو هيأت علمى.١
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و قائل و اتهام توهم دوگانگى پيامبر عظيم الشان نهايتا غفلت از وحدت سامع

. بخش ديگری از اين لوازم متناقض نيز به كالم الهى بازگشت مـى كنـد. است

و محتوايى قـرآن را انكـار مـى نظريه رويا انگاری نه تنها جامعيت دستوری

همچنـين بـه جهـت. كند؛ بلكه مستلزم سخافت حداكثری آن نيز خواهد بود

ع رفانى پيامبر لحاظ شده؛ محتمل اسـت روايـت پيـامبر از اينكه قرآن تجربه

و تهـافتى تناقض از نوع شطح باشد كه مسلما رويای خويش مشوب به ابهام

.آشكار خواهد بود

. رويا انگاری، تفسير، تعبير، وحى، پيامبر: واژگان كليدی-

 مقدمه

و حقيقـت آن اسـت, يكى از مهمترين ملزومات مساله نبوت پيرامـون ايـن. وحى

به جهت ماهيت خاص مساله وحى، غالـب. مساله، شبهات عمده ای مطرح شده است

نظريه رويا انگـاری وحـى. اين انتقادات به حوزه معرفت شناختى آن معطوف شده اند

دكتر سروش ذيـل. نبوی سروش را مى توان از سنخ اين گونه انتقادات محسوب نمود

رو(دو مقاله خويش  ای) ياهای رسوالنهمحمد ص، راوی مفهوم وحى نبوی را به گونه

و تجربه عرفانى پيامبر سـروش. تحت عنـوان رويـا تقليـل مـى دهـد|از وحدت

كريم را خوابنامه ای مى داند كه با وجود اتصـاف آن بـه براساس اين فروكاهى، قرآن 

رويكرد دكتر سروش در اين موضـع.صدق، ماهيتى از جنس خواب های بشری دارد

و تاريخى بودن حقايق دينـى اسـتكام .ال متفاوت از دو اصل تاريخى بودن فهم دينى

و مـدعى وی در اين موضع فهم صحيح قرآن را مستلزم گذار از تفسير به تعبير دانسته

و نه نماد؛ بلكـه خـوابى  است كه آنچه پيامبر گزارش كرده است نه از سنخ مجاز است

ب و حقايق آن را مكشوف سـازداست كه نيازمند خوابگزار بوده تا .ه علم تعبيير، رموز

و همچنين واكاوی موضع رويا انگاری سروش مستلزم تبيين ادعای ايشان از يك سو
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و ناخواسته اين نظريه است و پيامدهای خواسته بر اين اساس در مقالـه. بررسى لوازم

و پيامدهای سازگار  و يا ناسازگار حاضر ابتدا نظريه فوق به جهت گزاره های مشتمل

و اسـتحكام نظريـه رويـا و در نهايـت اتقـان با اصل ادعای آقای سروش تبيين شده

.انگاری وحى مورد بررسى قرار خواهد گرفت

 رويا انگاري وحي

و مى توان يكى از بزرگتريندكتر سروش را و فلسفه اسـالمى منتقدان حوزه كالم

در. دانست خاصه بومى سازی الهيات پروتستانى در عصر حاضر نگرش انتقـادی وی

و سـلبى مـورد واكـاوی قـرار داد از جنبـه. حوزه دين را مى توان از دو جنبه ايجابى

و محتـوايى هسـتند؛ كـاركرد  ايجابى به جهت اينكه عمده شبهات ايشان درون دينـى

در.١سازنده ای دارند به جهت شاخصه مذكور شبهات دكتر سـروش در عـين اينكـه

و رخنه  و بسط تنقيح پوشانى مواضع مهجور حوزه دين كاربرد دارند؛ همچنين با شرح

و ابـواب جديـدی را پـيش روی  و مشـاركت علمـى معرفـت زا بـوده زوايای مـبهم

با اين وجود از جنبه سلبى، انتقادات وی از گونه ای سياسـت. انديشمندان مى گشايند

و اخالق گريزی رنج مى برد ا. بازی و اين مساله از آن جهت ست كه مباحث بنيـادين

و تخصصى مطـرح نمـود از جهـت. پيچيده حوزه دين را مى بايست در محافل علمى

ديگر نحوه طرح اين شبهات به گونه ای است كه به نظر مى رسد نگارنده كمتر دغدغه 

و اهتمام حداكثری وی در اين باب برخاسته از دغدغه های سياسى بـوده  علمى داشته

بهو بيشتر  .٢است تبيين پيامدهای سياسىمعطوف

و و بررسى نظريه رويا انگاری كالم الهى مى بايست ابتدا مبـانى در جهت سنجش

راوی:|محّمـد«مـدعای دكتـر سـروش در دو مقالـه. لوازم اين نظريه تبيين گردد

:را مى توان در تقرير ذيل ارائه نمود» روياهای رسوالنه



و پيامدها� 132  رويا انگاري وحي؛ لوازم

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

اصلى نظريه رويا انگاری كالم حق محسـوب اولين گزاره كه مى توان آن را مبنای

و نفى مخاطب بودن ايشـان در نـزول نـص|كرد؛ تاكيد بر نقش روايتگری پيامبر

. دكتر سروش در تكمله اين مبنا مفهوم رويا را مطرح مى كند.٣خالده قرآن مجيد است

و خيـا و واقعـه ل از نظر وی انتخاب واژه رويا در نسبت به واژگانى همچون مكاشـفه

و ارض منفصل و جابلسا و جابلقا و اقليم هشتم ترجيح دارد زيرا از ابهامـات ومتّصل

و همچنين به جهت شاخصه عموميت، برای بشر دست  هولناك اين واژگان مبری است

و پيامـدهای نظريـه.٤يافتنى تر است نگارنده مقاله بر اساس اين مبانى، به طرح لوازم

و انكـار اولين الزمه. خويش مى پردازد در كالم وی، تاكيد بر بشری بودن قرآن مجيد

و محصـول بـى. وجه نزولى آن است و بشری است از نظر سروش زبان قرآن، انسانى

و  واسطه تجربه پيامبری است كه مانند هر مخلوقى در برهه ای از تاريخ محصور بوده

و اشتداد قرار دارد و.٥در صراط تكامل و نـص ايشان گامى فراتر گذاشته كالم الهـى

و خالده قرآن را در مقام تكون متاثر از  و حوادث محيطى و صور ذهنى احوال شخصى

و زيست .٦مى داندـ قبائلى پيامبر وضع جغرافيايى

و خوابگزارانه الزمه ديگر بر اساس مد عای نگارنده مقاله رويا انگاری، زبان رويا

م دكتر سروش مدعى. قرآن است و رؤاست صرف نظر از مباحث وجودی و عرفتى يـا

و معتقد است به جهت اينكه زبان  خواب، رويكردی پديدارشناسانه به مقوله وحى دارد

و يـا  و سعى در تفسـير و روياست، معادل زبان بيداری دانستن آن قرآن، زبان خواب

و نماد در آن خطاو مغالطه ای بس عظ و كنايه از نظر.٧يم استهرگونه تاويل به مجاز

و تĤويل موجود آلوده بـه  وی به جهت غفلت از اين مساله، عموم تفاسير مفسران قرآن

و به همين دليل تكلف زيادی در آنها مشاهده مى شود .٨مغالطه خوابگزارانه بوده

آخرين الزمه در كالم دكتر سروش كه خود وی تاكيد زيادی بـر آن دارد، گـذار از

و تاويل قرآ خود وی از اين گـذار بـا عنـوان يـك شـيفت.ن به تعبير آن استتفسير
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و تغيير الگوی بنيادی ياد مى كند شيوه نگارش مقاالت نشان مى دهد گذار. پارادايمى

و ايشـان در جـای  از تفسير به تعبير مهمترين دغدغه نگارنده محسوب مى شده است

ر خـويش اهتمـام ورزيـده جای كالم خود به اين مساله به عنوان غايت اصالى نوشتا

.٩است

و سنجش نظريه رويا انگاري وحي  بررسي

بر اساس مبانى پيش گفته مى توان نظريه رويا انگـاری وحـى را بـه اجـزاء ذيـل

و مورد بررسى قرار داد :تفكيك

و لوازم مد نظـر دكتـر.1 بررسى ماهيت نظريه رويا انگاری وحى به جهت مبانى

.سروش

و.2 پيامدهای محتمل سازگار يا ناسازگار اين نظريه كـه سـهوا يـا بررسى لوازم

.عمدا مورد توجه مولف قرار نگرفته است

و ادله ای كه آقای سروش در جهت نفـى وجـه خطـابى آيـات.3 بررسى شواهد

و همچنين ضرورت گذار از تفسير ارائه كرده  و تكلف تفاسير موجود قرآن، ناكارآمدی

.است

و.4 و بررسى شواهد ادله ای كه وی در تبيين صـحت گـذار از تفسـير بـه تعبيـر

.جايگزينى راهكار رويا انگاری وحى ارائه كرده است

آن.5 و همچنين كارآمدی و رويا انگاری بررسى امكان به كار بردن راهكار تعبير

.در جهت رفع تكلف موجود در تفاسير كه مدعای مولف محترم است

و مسائل مطروحه در اين مقاله به بررسى دو مورد اول، به جهت گستردگى مباحث

و پيامـدهای  و همچنين بررسى لوازم و مبانى نظريه رويا انگاری يعنى واكاوی ماهيت

و مـوارد ديگـر نيـز در مقـاالت  محتمل سازگار يا ناسازگار اين نظريه پرداخته شده
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بر اين اساس پس از تبيـين ماهيـت. گرفت متعاقب مورد بررسى تفصيلى قرار خواهد

و لوازم مدنظر دكتر سروش، در اين بخـش از مقالـه  و مبانى نظريه رويا انگاری وحى

و پيامدهايى مترتب بر اين نظريه مورد بررسى قرار مى گيرد . لوازم

و پيامدها.1  لوازم

و پيامدهای چندگانه مـ د نظـر دكتـر نظريه رويا انگاری كالم حق مضاف بر لوازم

و و پيامدهايى مى گردد كه سهوا سروش كه تفصيل آن تقديم شد؛ دارای يكسری لوازم

و اهمال نسبت به آنها مى توانـد تبعـات  يا تعمدا مورد توجه مولف محترم قرار نگرفته

.ناگواری برای اين حوزه داشته باشد

م.1 و بررسى قرار ى گيرد به كالم اولين الزمه ای كه در اين قسمت مورد سنجش

يكى از مبانى مهم دكتر سروش در نظريـه. مولف نظريه رويا انگاری بازگشت مى كند

مذكور كه در مقاالت خود به آن تاكيد دارد؛ صدق گفتار پيـامبر در روايـت روياهـای 

روايتگری است راستگو كـه در بيـان|در واقع از ديدگاه وی محمد. خويش است

و روياهايش از خطا  امـا بايـد دانسـت اذعـان بـه . ١٠و اشتباه مصـون اسـتتجارب

و اعتقاد به صـدق گفتـار ايشـان در ايـن روايتگـری،|روايتگری روياهای پيامبر

و اجتماع آن با توجه به محتوای بسياری از آيات محال است . مواضعى ناسازگار بوده

و گذار از تفسير، بـدون اين در حالى است كه آقای سروش به جهت غلبه دغدغه نفى

و اجتمـاع ايـن دو موضـع و ناسازگاری به تراضى معتقـد شـده توجه به اين استحاله

و اعتقـاد بـه . ١١است مويد استحاله اجتماع دو موضع روايتگری روياها توسط پيـامبر

و كليـه افعـال امـری كـه«صدق گفتار ايشان، آياتى است كه فعل  و مشـتقات آن قل

و حتـى كفـار هسـتند . در آن وجـود دارد» مشتمل بر وجه خطابى به پيامبر، مـومنين

های قرآن به وفور يافت مى شوند؛ اگر از سنخ رويـا اينگونه آيات كه در غالب سوره
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پيـامبر فـردی»نعوذباّهللاٰ«يا تجربه دينى پيامبر دانسته شوند؛ مستلزم اين خواهد بود كه

و يا با رويكردی معتدل تر ايشان را به جهل نسبت به آنچـه مـى  دروغگو لحاظ شود

ن نظريـه رويـا انگـاری بر اين اساس مى بايست يا به بطال. ١٢فرموده اند؛ متهم سازيم

و يا الزمه دهشتناك آن را پذيرفت .وحى نبوی معتقد شد

الزمــه ديگــر نظريــه رويــا انگــاری وحــى نبــوی، فــارغ از ادعــای نگــرش.2

در. پديدارشناسانه دكتر سروش، به خود مساله نبوت بازگشت مى كند آقای سـروش

و زبـان آن مقاالت دوگانه مدعى است كه اساس نظريه اش در پديدارشن اسـى وحـى

و وحى مدنظرش نيست و قبول يا رد نبوت اما بايد دانست بر خـالف ادعـای . ١٣بوده

و رسالت پيامبر خاتم يكى از لوازم اساسى ايـن نظريـه اسـت . ايشان، ترديد در نبوت

بدين بيان كه بر فرض اغماض از وجه موكد خطابى آيات قرآن، نظريه رويا انگاری با

و دين مبين اسالم، اعجاز قـرآن را مطلقـا انكـار مـى تاكيد بر منشاء  انسانى كالم حق

اين در حالى است كه اعجـاز قـرآن اصـلى . ١٤)263ص:1379مصباح يزدی،(نمايد

و نفـى اعجـاز آن مـى  ترين شاهد صدق ادعای نبوت پيامبر عظيم الشان اسالم است

و اساس دين مبين اسالم را دچار چالشى .١٥جدی نمايد تواند صحت ادعای نبوت

الزمه ديگر نظريه رويا انگاری ذيل مدعای توهم دوگانگى مولف محترم مطرح.3

و رفع ناسازگاری احتمالى آن بـا. مى شود دكتر سروش در جهت تبيين نظريه خويش

وجه خطابى غالب آيات قرآن، معتقد مى گردد كه صحبت كردن با خويشتن، خـود را 

و يا احساس شنو و مخاطب بودن، ناشـى از شـگفتيهای عـالم ديگری پنداشتن ندگى

و در اين گونه موارد فرد به اشتباه چنين مى پندارد كه به او گفته شده بگو يا  رويا بوده

و  و گوينده شخص واحدی است بشنو يا برو، در حالى كه در تمام اين حاالت شنونده

و مخاطب بودن، امری موهوم است ب. ١٦تصور دوگانگى ر اساس موضـع توضيح اينكه

و قائل معتقد شـد؛ ايـن در حـالى رويا انگاری كالم حق، مى بايست به وحدت سامع
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و مخاطـب و قائـل است كه وجه خطابى آيات با نفى وحدت انگاری، بر اثنيت سامع

دكتر سـروش سـعى دارد بـا رويكـردی. بودن حضرت در فرايند وحى تاكيد مى كند

و تفكيك و قائل را بر اساس موضع موهـوم مشابه وجه خطابى آيات قرآن بين سامع

از. انگاری دوگانگى تبيين نمايد وی در جهـت اثبـات مطلـب خـويش شـواهدی را

و ابن عربى تذكر مى دهد در بررسى راهكار ارائه شده توسط آقای سروش . ١٧مولوی

و اثنيـت  بايد گفت وی به جهت رفع ناسازگاری ميان دو موضع رويا انگـاری وحـى

ق و ائل، نظريه توهم دوگانگى را مطرح نمود؛ اما به نظر مى رسد اين راهكار نـه سامع

و لـوازم صـعبتری را پـيش  تنها ناسازگاری مذكور را رفع نمى كند؛ بلكه خود تبعات

توضيح اينكه در سنت تفكـر اسـالمى مولـوی، ابـن. روی مولف محترم قرار مى دهد

و دكتر سروش با اندكى مخالف جزو نخبگان و انديشمندان طراز اول محسـوب عربى

در. مى شوند اما بدون هيچ شكى ادعای همطرازی يا حتى علو وجودی ايـن بزرگـان

و هيچ عقـل  و قدسى پيامبر عظيم الشان اسالم غير معقول بوده مقايسه با ذات شريف

اين مطلب بدان جهت است كه نظريه توهم دوگـانگى آقـای. سليمى آن را نمى پذيرد

و|بدين بيان كه پيامبر. لزم چنين ادعای سخيفى استسروش مست به عنوان اشرف

و  اكمل مخلوقات خداوند در هنگام روايت رويای قدسى خويش، متوجه وحدت قائل

و اين خلط جماعتى را به  و ظرفيت داشته و توهم دوگانگى، مخاطب بودن سامع نبوده

و تاويل بيهوده كشانده است و خلـط مولف محترم. تكلف تفسير پس از اتهـام تـوهم

و استبصار بزرگانى همچـون  و قائل، گامى فراتر نهاده دوگانگى به جای وحدت سامع

و ابن عربى به اين توهم را به عنوان شاهد صحت مـدعای خـويش ذكـر مـى  مولوی

و غفلت پيـامبر از . ١٨كند بديهى است اعتقاد به استبصار اين بزرگان به توهم دوگانگى

روايت روياهای خود، مبنايى است كه هيچ عقل سليمى بـه آن اعتـراف اين مساله در

.نمى كند
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گفته شد نظريه رويا انگاری مستلزم اتصاف ساحت شريف پيـامبر بـه كـذب،.4

و حتى انكار نبوت ايشان است و توهم وحى الزمه ديگر ايـن نظريـه بـه كـالم. جهل

و مبنـای. وحى بازگشت مى كند و بدون شك قرآن منشـاء اساسـى تمـامى مكاتـب

و مايه وحدت تمام مسلمين جهان است اين مساله به جهـت منشـاء. مذاهب اسالمى

و كامل بودن محتـوای آن در همـه ابعـاد  و همچنين جامع و غير انسانى نزول آن الهى

و الهى. است اذعان به مبنای رويا انگاری كالم وحى نه تنها موجب انكار جنبه وحيانى

و كمال محتوايى آن را نيـز بـه چـالش نص خالده قر آن مجيد مى شود؛ بلكه جامعيت

و مستلزم سخافت حداكثری كالم الهى خواهد شد ايـن مطلـب از آن جهـت . ١٩كشيده

و اخالقى مولـف  و احاطه علمى است كه بسياری از تاليفات بشری به جهت جامعيت

م و و در اوج غنای علمى و تهافت به دور بوده امـا. حتوايى قرار دارندآن، از سخافت

بر اساس مبنای رويا انگاری كالم وحى حتى نمى تـوان قـرآن را چنـين نگاشـته ای 

دانست؛ زيرا بر اين اساس آورنده آن فردی خواهد بـود كـه در مقـام روايـت تجربـه 

و وضع روياگونه خود، به جهت تاثر از  و حوادث محيطى و صور ذهنى احوال شخصى

و زيست و قبائلىـ جغرافيايى و استقالل فردی خويش، عمدتا دچار غفلت از وحدت

همچنين به جهت غلبه جهل بر راوی رويا، احتماال مـدعيات. توهم دوگانگى مى شود

بر اين اساس يا مى بايسـت بـا اذعـان بـه.و گزاره های آن به كذب متصف مى شوند

و كمال ذوابعاد آن و جامعيت و آراء همـه نظريه رويا انگاری، منشاء الهى را نفى نمود

و بـر سـبيل  و غير مسلمان در تبيين شرافت كالم الهى را غير صـائب محققان مسلمان

و يا اينكه با نفى نظريه رويـا انگـاری وحـى از لـوازم غيـر عقالنـى آن  خطا دانست

.٢٠گريخت

آخرين الزمه ای كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى گيرد؛ به نحوه روايت.5

-توضيح اينكه نظريه رويا انگاری با وجود سبك ادبى. زبان قرآن بازگشت مى كندو 



و پيامدها� 138  رويا انگاري وحي؛ لوازم

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

و با تمام اصطالحات فنى كه بر غنای ادبى آن افزوده است؛ مهمتـرين عرفانى كه دارد

و انتقـال وحـى(شاخصه نبوت پيامبر  و ظرف گونه ايشان در دريافت را) نقش قابلى

پيامبر را در حد يك عارف تقليل مى دهـد كـه وی بر اساس اين نظريه. نفى مى نمايد

و آنچه در رويا مشاهده نموده؛ همان كتـاب قـرآن  محصول روايت تجربه عرفانى وی

و روايت تجربه عرفـانى پيـامبر مسـتلزم. است اما بايد دانست تقليل قرآن به گزارش

م سـاله بـا شباهت زبان روايت آن با ديگر تاليفات عرفانى خواهد بود كه بـداهتا ايـن

: در تبيين ناسازگاری مذكور بايد گفت. مبانى نظريه دكتر سروش ناسازگار خواهد بود

و سقم مدعايشان، بررسى تاريخى نشان مى دهد غالب عرفای بزرگ، فارغ از صحت

و ابهام در كالم يا به اصـطالح ٢١در روايت تجربه عرفانى خويش دچار تناقض گويى

در روايت كيفيت ٢٣شطح بروز تناقض: معتقد استاستيس. مى شده اند ٢٢شطح گويى

و  و عرفانى است كه به جهت ناهمسانى وجـود شـناختى نفـس عـارف تجربه قدسى

و ملكوت(مابازاء تجربه قدسى  ). 273ص:1384استيس،(اتفاق مى افتد) عوالم غيب

و امكان بروز شطح در بيان كيفيت تجربه قدسـى توسـط پيـامبر  در مقام بررسى قرآن

و رويای قدسى خويش يـا اينچنـين اسـت كـه: يد گفتبا رسول اّهللاٰ در روايت تجربه

و ابهام از نـوع  و در نتيجه در روايت وی تناقض قرين ناهمسانى وجود شناختى بوده

و شرافت وجودی پيامبر، رويـای وی  و يا اينكه به جهت تعالى شطح بروز يافته است

و در نتيجه و تناقض از نـوع از ناهمسانى مذكور مبری بوده روايت وی متعالى از ابهام

و روشـنى بيـان شـده اسـت و در نهايت وضوح در بررسـى سـازگاری يـا . ٢٤شطح

دو: ناسازگاری الزمه مذكور با مبانى نظريه رويا انگاری دكتر سروش بايد گفـت هـر

توضيح اينكه فرض مبتنى بر نفـى. فرض مذكور با مبانى آقای سروش ناسازگار است

و متمـايز، بـا مبنـای ناهمس و به تبع آن روايـت واضـح و شرافت پيامبر انى وجودی

و اساسا هرگونه تغيير الگوی بنيـادی در نگـرش بـه  ضرورت گذار از تفسير به تاويل
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و تمايز نياز به تعبيـر،. قرآن ناساگار است زيرا چنين فرضى به جهت شاخصه وضوح

و يا هرگونه نگرش تخصصى ديگر به قرآن و در حقيقـت. را منتفى مـى نمايـد تاويل

و بـدون هرگونـه تكلـف بـرای نص قرآن به جهت روايت روشن آن با اندكى آگاهى

.همگان قابل فهم خواهد بود

فرض بروز ابهام، تناقضو احتماال شطح گويى: بايد گفت ٢٥در بررسى فرض دوم

توضـيح اينكـه نـص. در روايت پيامبر نيز با مبانى نظريه رويا انگاری ناسازگار است

اما پذيرش چنين فرضى صـعوبتى. خالده قرآن مجيد از چنين اتهام بزرگى مبری است

زيرا شطحيات بر خالف تفاسير مدعيان به جهت اشـتمال بـر دعـوی. دو چندان دارد

و حلـول بـا ذات اقـدس الهـى،  و همچنين اتحاد و رويت ذات خداوند ارتفاع حجاب

و آفت  و در نتيجه اتصاف قرآن تحت هر عنوانى به ٢٦دين استمقوله ای متناقض بوده

. اين شاخصه تهافتى آشكار محسوب مى شود

 نتيجه گيري

در مقاله حاضر نظريه رويا انگاری وحى به عنوان يكى از عمده ترين شـبهاتى كـه

مبنـای اصـالى. اخيرا توسط دكتر سروش مطرح شده؛ مورد بررسى قرار گرفته اسـت

دكتر سروش در نظريه مذكور را مى توان در تاكيد وی بر نقش روايتگـری پيـامبر در 

و نفى جنبه خطابى آيات قرآن رص ايشان بر ايـن اسـاس منشـاء.د نمودفرايند وحى

و مكاشفه مى داند و زبان آن را از جنس رويا محصول اين معجون نيز. قرآن را بشری

و ضرورت گذار از تفسير به تعبيـر قـرآن اسـت كـه در  تاكيد بر تكلف تفاسير موجود

و سـنجش نظريـه. حقيقت اهتمام مولف بيشتر معطوف به اين مساله شده است بررسى

و لوازم متناقضو ناسازگاری است كه سهوا يا تعمدا در كـالم مذكو ر نمايانگر پيامدها

را. مولف به آنها اشاره نشده است رويكرد مبتنى بر رويا انگاری ساحت قدسى پيامبر
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و جهل قرار مى دهد در. در معرض اتهام كذب اين نظريه همچنين مستلزم ترديد جدی

صـحت مبنـای, عالوه بر دو محذور فـوق. بود صحت ادعای نبوت رسول اّهللاٰ خواهد

و تـوهم  و قائـل رويا انگاری در مورد وحى نبوی مويد غفلت پيامبر از وحدت سامع

و  در بحـث كـالم الهـى،. ايشان در حين روايت تجربه قدسى اسـت اثنينيتدوگانگى

و مسـتلزم  و محتـوايى قـرآن را انكـار و كمال دستوری نظريه رويا انگاری جامعيت

در نهايت به جهت اينكه از ديـدگاه دكتـر سـروش. خافت حداكثری آن خواهد بودس

قرآن تجربه عرفانى پيامبر است؛ هيچ مالكـى بـرای تمـايز آن از سـاير تجربـه هـای 

و در نتيجه محتمل است روايـت پيـامبر از رويـای خـويش  عرفانى ارائه نشده است

و تناقض از نوع شطح باشد كه بداه .تا تهافتى آشكار خواهد بودمشوب به ابهام

ها يادداشت

با نگاهى كلى در عمده شبهات مطرح شده از جانب ايشان در مى يابيم هر موضعى كه در بين انديشمندان مسلمان يـا.١

و توجه دكتر سروش بـوده  و يا اينكه كمتر در مورد آن مداقه ای صورت گرفته است؛ مورد اهتمام مهجور مانده است

و مساله وحى اشـاره نمـود از جمله اين مواضع. است بـرای اطـالع بيشـتر. مى توان به حوزه معرفت شناسى نبوت

.1374 همو،؛ 1378سروش،:رك

و مدعای رويا انگاری وحى نبوی، نشان مى دهد عمده دغدغه نگارنده معطوف به حـوزه.٢ نوع نگارش دو مقاله اخير

و انكار آن و تعصبات سياسى، خاصه گذار از تفسير و سپس در جهت تحصيل اين غايت، نظريـه رويـا سياست بوده

و وضع تعبير به جای تفسير مطرح شده است . انگاری وحى

و مخبر نيست|محّمد«: كالم سروش در اين باب چنين است.٣ چنان نيست كه مخاطـب. راوی است، يعنى مخاطب

و و در گوش باطنش سخنانى را خوانده باشند |فرمان به ابالغ آن داده باشند، بل محّمد آواهايى قرار گرفته باشد

و مخاطب خبـر و فرقى است عظيم ميان ناظر راوی و ناظر مناظری است كه خود ديده است او. روايتگر تجارب بـه

و روايـتش از ايـن نگفته و شهود كرده و به مردم بگو خدا يكى است، بل او خدا را به صفت وحدت خود ديده اند برو

م مىمشاهده را با وا به زبان خود باز رك.».....گويد راوی روياهـای|سروش، مقالـه محمـد: برای اطالع بيشتر

.}1{رسوالنه 

و مشاهده اين نظاره:سؤال«:عين بيان نگارنده در اين باب چنين است.٤ در رؤيـا،:ها در كجـا رخ داده است؟پاسـخ ها  
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و اقليم هشتمه هايى تواند به جای واژÁ رؤيا، از واژه خواننده مى و خيال منفصل ومتّصل و مثال و واقعه مانند مكاشفه

و ارض ملكوت استفاده كند  و جابلسا آن)چنانكه كرده اند(و جابلقا به، اما نگارنده بدون مخالفت با ها، واژÁ رؤيا را

و متافيزيك هولناكشان عمد برگزيده است تا اوالً از ابهامات دست  و ثانيـًا حقيقـت وپا گير آن مفاهيم كهن حذر كند،

و دست|تجربۀپيامبرانۀ محّمد .همان.»تر نمايد يافتنى را آشكارتر

و مهـم غفلـت مّدعای من در اين نوشتار اين است كه ما در فهم كالم وحيانى از نكتـه«بيان وی چنين است.٥ ای سـاده

و ايم كـه زبـان قـرآن، تا كنون بر اين معنای درست پای فشرده. ايم كرده و قـرآن مسـتقيمًا و بشـری اسـت، انسـانى

و رويش جان محّمد بى و جوشش و تجربه در|واسطه، تأليف و و بيان اوست، محّمدی كه تـاريخى اسـت و زبان

و پابه مى صراط تكامل است مى پای زمان پيامبرتر و چشمش بيناتر و شود، جانش شكوفاتر و در صـيد معـانى گردد

مى معارف تيزپنجه مى.شود تر مى خدا را بهتر و وصف و پسين، ژرف شناسد و عوالم برين تـر كند، دركش از رستاخيز

.همان» شود مى

و در خـور فهـم گفته«:بيان وی در اين باب چنين است.٦ و بشـری و عرفى ايم كه آن دستاوردهای كالن به زبان عربى

و از منبع ضمير پيامبر برخاسته آدميان عرضه شده ق اند و و االهى نكـرده اند، دسى بودن تجربه، زبان تجربه را قدسى

و زيسـت. است و وضع جغرافيايى و حوادث محيطى و صور ذهنى ـ قبـائلى حتى در مقام تكّون هم، احوال شخصى

آن بخش تجارب او بوده پيامبر، صورت و بر رك.»اند ها جامۀ تاريخ وجغرافيا پوشانده اند سروش،: برای اطالع بيشتر

.}1{راوی روياهای رسوالنه|ه محمدمقال

آن«:بيان وی در اين باب چنين است.٧ مى باری، و حضـرات شود، هستى چه در اين مقال دنبال و مثـال شناسـى خيـال

و بيان ويژگى خمس ومعرفت شناسى آن ما هنگام قرائـت. های روايت رؤياهاست ها نيست، بل پديدار شناسى خيال

كه قرآن، گويى فراموش مى مى»نامه خواب«كنيم كه ای را . زبانش، زباِن بيداری نيست، بلكه زباِن خواب است خوانيم

و در صريح ِمه خواب همواره و و زباِن آن را معـادل ترين صورتش، باز هم رمزآلود و نيازمند خوابگزاری، آلود است

و عظيم است رك.»زباِن بيداری گرفتن، خطايى مهلك راوی روياهـای|سروش، مقاله محمد: برای اطالع بيشتر

.}1{ رسوالنه

يعنـى. توانم اّدعا كنم كه تفسير عموم مفّسران مسلمان آلوده به مغالطۀ خوابگزارانـه اسـتمى«:دكتر سروش مى گويد.٨

و واژه انـد، گمـان را كـه در قـرآن ديده... های آتش، خورشيد، باغ، غضب، رحمت، آب، تخت، حور، ترازو، كتـاب،

و كتا برده و آتش و باد مىاند كه مراد همين آب و ترازوست كه در بيداری مىب و و غافـل بوده بينيم از شناسيم، انـد

آن اين ، و شنيده است، آنهم با زبـانِى رمـزی كـه بيگانـه بـا زبـاِن كه روايتگری تيز چشم و خيال ديده ها را در رؤيا

.همان.»بيداريست

صـاحب الميـزان اگـر بـدين نكتـه«: مى كند الصافات چنين انتقاد10آقای سروش به تفسير عالمه طباطبائى از آيه.٩

مى متفّطن بود كه رمى شياطين، رؤيايى است كه پيامبر ديده است، آن و بـه گاه دسـت از آن تأويـل متكلّفانـه كشـيد

مى خوابگزاری وآنتروپولوژی مى و به دنبال كشف اين معنا و جغرافيای حجـاز(رفت كه اگر كسى پرداخت در تاريخ

آ را)ن دورانو در دل فرهنگ در خواب ببيند كه شهابى در تعقيب ديوی است، تعبيرش چيست؟ نه اينكه هم شـهاب

و آن و بفهمد تكلّفات اين مفّسر. ناپذيری درافتد گاه در مخمصۀ تفسيرِی رهايىو هم شيطان را به زبان بيداری بخواند

او همچون همه پيشگامان خـويش،.جنس دانست معاصررا در باب شكافتن ماه ،به منزله اعجاز پيامبر، بايد هم ازين  
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و يك تغيير.و جان كالم همين است! يك مفّسر بود نه يك معبّر رفتن از تفسير به تعبير، مستلزم يك شيفت پارادايمى

غفلـت از زبـان رؤيـا ومغالطـۀ«و يـا.}1{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد. الگوی بنيادی است

ای بپندارند كه قرآن را به قلـب محمـد االمين را، تعبير ناكرده، واسطه را بر آن داشته است تا روح خوابگزارانه، جمعى

و آن اين كه نظم قرآنى پريشان است. رساند مى گردد كه چرا نظم قرآنـى اينك سؤال بدين برمى. ديگری مندرج است

و انتهـای آن پيونـد نـدارد و چرا ابتدای سـوره بـا ميـان انگيز، مفّسـران در گشـودن ايـن راز تعـب. پريشان است،

اند تـا بـه تكلّـف، پيونـدهای نهـانى ميـان آيـات گسسـته ای از آنـان كوشـيده پـاره.انـد آزمـايى بسـيار كرده بخت

مى الدين سيوطى در االتقان فى علوم القرآن شرح نيكويى ازين كوشش جالل.بيابند ای ديگـر پـاره. دهـد ها به دست

و پريشانى انكارناپذير را كـار مخالفـان دانسـتهچون شيخ مفيد، متكلّ  وم بزرگ شيعى قرن چهارم، اين گسستگى اند

و حتّى روايتى از پيامبر اكثريت مفّسران، قرآن را چنان كه هست، پذيرفته اند كه جای آيات آورده) اّهللاٰ عليه صلوات(اند

نه را در سوره و بر اين پريشانى مهر تأييد راوی روياهای رسـوالنه|سروش، مقاله محمد.»ادها او خود معيّن كرد

}2{.

و|كه محّمد آوردم«:عين بيان وی در اين باب چنين است. ١٠ روايتگری است كه راسـتگويانه رؤياهـای رسـوالنه

و به عربى مبين، بى بى رمزآلود خود را به زبان عرف و مىكَمجاز كه نايه، برای ما باز و قرآن اوست،» خوابنامه«گويد

و نيازمند خوابگزاران است تا حقايقى را كه به زبان ويژÁ رؤيا بر او پديدار شده اند، به زبان شهادت برای ما بازگويند

و بى و تأويل متن بنشانند و تعبير را به جای تفسير نجى زبان، خود را به ميا زبان خواب را به زبان بيداری برگردانند

و چشم ما را به عكس مهرويان بستان خدا بگشـايند و پررموز رؤيا نزديك كنند، سـروش، مقالـه.»جهان پرغموض

.ابتدای مقاله}2{راوی روياهای رسوالنه|محمد

و تكلـف فراوانـى در جهـت رفـع. ١١ آن به نظر مى رسد مولف محترم تاحدودی به اين ناسازگاری وقوف داشته است

در خواب هم به خفتـه« بيان وی در اين باب چنين است. كشيده است كه ناكارآمدی آن در ادامه مشخص خواهد شد

مى خطابو مگر اين...و» برو«و» بشنو«و» بگو«گويند مى و ها زبان خواب را به زبان بيداری بـدل و سـامع كننـد

و سـخن سازند؟ از پيش خود به پيش خود شدن، قائل را دوتا مى و خود را ديگری پنداشـتن، و با خود سخن گفتن،

و را های عالم رؤيا است، همان شگفتى از شگفتى... خود را از دهان ديگری شنيدن، های فريبنده كه توّهم دوگـانگى

مى دامن مى و گوينده فاصله و ميان شنونده .}2{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد» افكند زند

و نقل عين كلماتى است كه بر پيامبر»قل«به ذكر است ذكر كلمه الزم. ١٢ در آيات قرآن كريم، براى حفظ اصالت قرآن

به عبارت ديگر، نشان مى دهد كه حضرت هيچ گونه تغييرى در الفاظى كـه; وحى شده است)صلى اّهللاٰ عليه وآله(اكرم

و حتى كلمه  و بـه را كه خطاب پرو»قل«برايشان وحى شده نمى دادند ردگار متعال به او است، عينًا ذكر مـى كردنـد

همچنين خطابات قرآن كريم، هر چند در ظاهر، متوجه پيـامبر.جزء آيه محسوب مى شود»قل«همين دليل نيز كلمه 

جز موارد معدودى كه دليـل(است، ولى مفهوم عامى دارد كه شامل همه مسلمان ها مى شود)صلى اّهللاٰ عليه وآله(اكرم

رك). صاص آن به حضرت وجود داردبر اخت تامكارم شيرازی،: برای اطالع بيشتر در اين باره جبى .27و6،

و نه در حقيقت وحى، كه مومنان داوری خود«:بيان وی در اين باب چنين است. ١٣ باری، سخن نه در قبول نبّوت است

و بدان ها كرده را در باب آن در ها اعتقاد ورزيده اند و اند؛ بل سخن و فضـای رمزآلـود و زبـان رؤيـايى پديدار وحى

و گشودن قفلش را به كوشش ما وانهاده مه |سروش، مقاله محمد» اند آلود آن است كه ميراث ماندگار پيامبر است
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.}2{راوی روياهای رسوالنه

رك. ١٤ .1379مصباح يزدی،: برای اطالع بيشتر در باب وجوه اعجاز قرآن

و مخالفان را تحدی به كل قرآن. ١٥ –33آيات(مويد اين مطلب آيات سه گانه تحدی در قرآن است كه خداوند منكران

و آيـات 34 بـه يـك تحديوآيـات) هـود14-13آيـات( سـورهده، آيـات تحـدى بـه)قصـص50-49طور

.دعوت نموده است) بقره24و23تو آيا يونس38آيه(سوره

مى«:بيان ايشان در اين باب چنين است. ١٦ و مگـر ايـن...و» بـرو«و» بشـنو«و» بگـو«گوينـد در خواب هم به خفته

مىها زبان خواب خطاب مى را به زبان بيداری بدل و قائل را دوتا و سامع |سـروش، مقالـه محمـد.»سازند كنند

.}2{راوی روياهای رسوالنه

:الدين بلخى بشنويم از جالل« عين سخن وی چنين است. ١٧

ز پـيش خـود به پـيش خـود شوی  همچـو آن وقـتى كه خـواب انـدر روی تـو
و پـنداری فـالن با تـو انـدر خواب گـفـتـسـت آن نهانبشـنـوی از خـويـش

و دريـای عـمـيـق تـو يكى تـو نـيـسـتى  ای خوش رفيـق بـلكـه گــردونـى
و سخن خود را از دهان ديگـری و خود را ديگری پنداشتن، و با خود سخن گفتن، از پيش خود به پيش خود شدن،

و مى های عالم رؤيا است، همان شگفتىز شگفتىا... شنيدن، و ميـان های فريبنده كه تـوّهم دوگـانگى را دامـن زنـد

و گوينده فاصله مى مى شنونده و خلقى را گرفتار خطا فمن شجرةنفسه جنـى:عربى هم كه گفت الدين محى. كند افكند

مى(ثمرة علمه  و بر رؤيايى بودن عـالم، به همين)چيند كاشف، ميوÁ علم را از درخت وجود خويش لطيفه نظر داشت

و درون مى كشف .}2{راوی روياهای رسوالنه|سروش، مقاله محمد» گذاشت زا بودن آن صّحه

و مالصدرا، مبنايى متفاوت در قبال مساله وحى دارند. ١٨ . اين در حالى است كه اين بزرگان خاصه مولوی

به. ١٩ منشاء انسانى قرآن، عين مدعای دكتر سروش است ولى ظاهرا الزمـه دوم به نظر مى رسد الزمه اول يعنى اذعان

و غنـای. كه سخافت محتوايى باشد، با مبانى ايشان ناسازگاری دارد زيرا وی در جای جای مقاله خويش به صـدق

.قرآن اذعان نموده است

قر. ٢٠ و آن محدود نمى شـود؛ بلكـه ابتـدا كتـب الزم به ذكر است كه لوازم دهشتناك اين نظريه به ساحت پيامبر اسالم

و شريعت مستقل را نيز به چالش جدی مى كشاند و در ادامه كتب انبياء صاحب عزم زيرا بر اساس. آسمانى پيامبران

و برخـى ديگـر بـه جهـت  و ضبط كالم الهى بوده انـد و وحى برخى انبياء موظف به ثبت مبنای خطابى بودن نبوت

ا و شريعت مستقلى را ارائه كرده اندظرفيت باالتری كه داشته اين در حالى است كه بر اسـاس مبنـای رويـا. ند؛ آيين

و مناط شايسته ای در جهت تفكيك مذكور نمى تـوان ارائـه نمـود رك. انگاری نبوت، مالك : بـرای اطـالع بيشـتر

جق-ه1393طباطبايى، .146-145صص:2،

قد. ٢١ وبنابر ادعای آقای سروش قرآن محصول تجربه بـوده كـه بـا ....سى پيامبر فارغ از مسمای رويا، مكاشفه، واقعه

و. زبان بشری بروز يافته است با اين حال حاالت ظاهری پيامبر در هنگام دريافت وحى را نمى توان به منزله خواب

.ردتجربه وی را به تبع رويا ناميد؛ اما در جهت مماشات، فرض صحت تجربه عرفانى مورد بررسى قرار مى گي

و گسترش بخشيدن است. ٢٢ اين واژه بـه تـدريج وارد زبـان. لغت شطح دراصل سريانى خويش به معنای توسعه دادن

و به مناسبت هايى معنای آن تفاوت هايى را يافته است ).16ص:1352داراشكوه،(عربى شده
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و در اصطالح عرفا به معنای حركت و جنبش است و بى قراری دل هنگـام غلبـه به لحاظ لغوی شطح عبارت از حركت

و گـاه خـالف و درك آن مشـكل، ظـاهر آن ناپسـنديده و بيان آن حالت به عبارتى كه به نظر غير اهل، غريب وجد

 ). 367ص:1370رجايى بخارايى،(شريعت است

و كيفيت بروز آن چنين مى گويد و مبـ: تهانوی در باب شطح االت؛ شطح عبارت است از كالم فـراخ گفـتن بـى التفـات

و غلبات گفته اند و سكر و نه مواخذه كردنـى: چنانچه بعضى عباد هنگام غلبه حال تهـانوی،(شطح نه پذيرفتنى است

).735ص:1967

و تصوف واجـد ايـن. ٢٣ و تناقض در بيان الزم به تذكر است قاطبه شطحيات مشهور تاريخ عرفان در باب رابطه شطح

و خصوص مطلق بين اين دو برقرار باشدشاخصه هستند؛ اما اين بدان معنا نيس بـه نظـر.ت كه رابطه تساوی يا عموم

و خصوص من وجه باشد ر. مى رسد معقول ترين رابطه در اين باب عموم :1377چنـاری،:ك-برای اطالع بيشـتر

.31ص

و از البته بايد در نظر داشت بر اساس نظريه رويا انگاری، مكاشفه پيامبر كامال متعالى از مكا. ٢٤ شفه ديگر عرفـا بـوده

و تقرب به ساحت قدسى واجب تعالى، احتمـال بـروز تنـاقضو تـوهم  و شاخصه تعالى جنس رويای رسوالنه بوده

.اتحاد را افزايش مى دهد

و. ٢٥ با توجه به تصويری كه دكتر سروش از شخصيت پيامبر در مقاالت خود ارائه مى دهد، ديدگاه وی در بـاب شـان

.بر خالف ادعای وی به فرض دوم نزديكتر است منزلت پيامبر

در. ٢٦ و تجربه عرفانى پيامبر به ديـدگاه مالصـدرا دكتر سروش ادعا مى كند ديدگاه وی در لحاظ قرآن به عنوان رويا

اين در حالى است كه صدرا در آثارش از جمله كسـر اصـنام الجاهليـه صـراحتا چنـين. تفسير قرآنش نزديك است

ب وی ضرر اين گونه سخنان برای عقايـد عـوام را زيانمنـدتر از سـموم.ه عنوان آفت دين مطرح مى كندتجربه ای را

و زهرهای كشنده برای ابدان مى داند و هذا فّن من الكـالم عظـم«:بيان صدرالمتالهين در اين باب چنين است. مهلك

و أظهـروا مثـل هـذه ضرره في العواّم أعظم من الّسموم المهلكة لألبدان، حتّى ترك جماعة من أهل الفالحة فالحـتهم

و األحـوال . الّدعاوي؛ فإّن هذا الكالم يستلّذه طبائع األنام، إذ فيه البطالة في األعمال مع تزكية النّفس بدرك المقامـات

ال عن تلفيق كلمات مخبّطة مزخرفة و بـرای).46ص:1381مالصـدرا،(»فال يعجز األغبياء عن دعوى ذلك ألنفسهم

ركاط .60-49صص:1393نجاتى،: الع بيشتر در باب ديدگاه مالصدرا در باب ماهيت شطح
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The theory of revelation dream; consequences 
and outcomes 

Mohammad Nejati1

Abstract 
The doctor Soroush"s theory of revelation dream, is one of the major Suspicions 

have been raised about the revelation. In this paper through analysis of the possible 
problems of this theory, have been explained nature of theory of the principles and 
components consider the author, and is examined later. Soroush's main base in 
theory of revelation dream, is Emphasizing the role of narrative Prophet and Denial 
of his audience in Revealed of revelation.  

He through emphasizing the human origin of the Qur'an considers its language of 
dreams and vision. Soroush finally believe to the necessity of passing the 
interpretation to expression acknowledging the hardship of existing interpretation. In 
the second part of the paper, the theory of revelation dream Have been studied of the 
Incompatible consequences.among this consequences that will return to the realm of 
the divine prophets, is prophet's false accusations and ignorance during his narrative 
of the sacred dreams. Another requirement is Doubt on the claim of prophet hood of 
the Prophet and finally ignoring the unity listener and speaker and Accusation 
Illusion of duality of the Holy Prophet. Another part of the conflicting parts will be 
returned to the Word of God. The s theory of revelation dream not only denies the 
Grammatical and content integrity of Qur'an but it would also require the maximum 
banality. In addition to the Qur'an, was consider as a mystical experience of prophet; 
it is possible that the Prophet narrative of his dream was mixed to ambiguity and 
inconsistency of shatah that It will be apparent contradiction impromptu. 

Keywords: theory of revelation dream, interpretation, expression, 
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Relationship between reason and faith in 
thought of Mulla Sadra and Kierkegaard 

Abd-o Al- ali Shokr1

Abstract 
Kierkegaard is the first person who turned to radical fideism and was convinced 

that true faith lies within the end of reason and tolerates no rational argument. 
Referring to the story of Abraham (peace be upon him) and the slaughter of his son, 
as told by the Torah, Kierkegaard describes his lord as a cavalier of faith, who only 
by risking, enthusiasm and confronting intelligence, he surrendered to God’s will. 
The reasons he brings for the paradoxical claims of faith are not enough for his 
purpose. What he develops about the knight of faith is further than the context of the 
Torah. 

But Mulla Sadra; according to the Quran and the hadith; believes that the true 
faith indebted on the heart revelation and rational arguments. He says faith in occult 
matters such as the resurrection, although through rational argument not accessible, 
but it is possible through the cleansed and revelation heart.  

So from his perspective, the fait is not inconsistent with the wisdom and 
rational arguments, but also the rational arguments enhance the strength of the faith. 

This paper presents an evaluation of two approaches and illustrates the 
orientation stimulus of Kierkegaard on the extreme fideism. Also it points out the 
essential problems and consequences of Kierkegaard's view. In the end, we can see 
that Mulla Sadra's view makes a deep compatibility between reason and faith that 
will be accordance with the criteria of reason and religion. 

Keywords: Reason, Faith, Fideism, Mulla Sadra, Kierkegaard.  
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Investigation of the harmony between reason 
and tradition on the Unity of Divine Attributes in 

Mulla Sadra,s transcendental philosophy 
Alimohammad sajedi1

Fatemeh Zare2

Abstract 
The main issue of this article is the harmony between reason and tradition about 

Identity & unity of Divine attributes in Mulla Sadra,s philosophical system . 
At first, we review the speculative thoughts of Mutazilites & Ash,arites school  

and philosophical thoughts of Avicenna's peripatetic philosophy concerning the 
Divine Essence and Attributes . 

Mulla  Sadra,s theology contains the following few reasoning in which there are 
rational and traditional arguments for justification the above issu : 

1. Rule of Oneness and Simplicity of God,s Essence . 
2 . Absolutely perfecteness God,s Existence and Atributes  . 

In addition, this article demonstrates that multiplicity of Divine perfect 
Attributes and absolutely Oneness & Simplicity of Divine Essence are 
harmonous . Hence, the Holy Quran and traditions including Nahjolbalaghe 
have often confirmed the above – mentioned harmony, that, Mulla Sadra has 
shown in many of his thoughtful works.  

Keywords: Quran, Nahjolbalaghe , Mulla Sadra , the Unity of Divine Attributes 
, the rule of simplicity in Essence.     
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The place of principle of causality in Islamic 
theology 

Abbas Izad panah1

Asghar Aghaee2

Abstract 
In this paper we have examined various theological and philosophical issues 

which are directly linked to causality, with the intention to enlighten on the wide 
spectrum and importance of this subject. It is clear that on one hand, causality is 
closely related to theological subjects such as, the Will of God, Human Will, and 
Miracles, and on the other hand, philosophical and mystical issues such as, Qa’edat 
ul-wahed, and Unity of Existence. Therefore, it is significant to show special 
attention to causality in order to understand its arduousness and the ambiguities 
which hover around it, and discover the answer to the many doubts and questions 
which are raised, by fully understanding this subject and its importance.  

Keywords: Causality, Will of God, Choice, Miracle, God’s Tradition, 
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An introduction to soul cognition in divine and 
human thought 

 
Mohsen Izadi1

Abstract 
The cognition of soul always has been the most important problems in Divine 

and also human thought. According to Quran and tradition the fact of man is his 
soul. Although the sufies by intuition and philosophers by innate ration could gain 
some important cognition about soul, but undoubtedly their teachings has been 
influenced by religious teachings. We can also know the soul by sciences such as 
parapsychology and physiology. The parapsychology studies human meta - natural 
actions and physiology and neurology study body and brain which output can be 
used in mind-body problem.  

Keywords: Soul- Qoran- tradition –gnosis –philosophy - parapsychology – 
physiology 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Qom university - Qom - Iran.                                                                mohseneizadi@yahoo.com 



 �151 چكيده انگليسي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

Extremism, opposite of rationality and 
religious law 

Ahmad Beheshti1

Abstract 
This writing, first reviews the nature of extremism and its harms, then discusses 

about the methods of campaign against it. Extremism is tribal or racial or sectarian 
and gregarious or religious. Since extremism is spawned by arid prejudice and 
exiting from road of equality and rationality and religious law, in order to combat 
with all of kinds is recommended explanation of extremism harms and equality and 
moderation profits.  

 There are worth subjects and useful recommendation about religious 
extremism and equality in islamic original References –Quran and tradition of 
innocents-, that this writing has enjoyed them enough.  

Keywords: Extravagance, Wasting, Equality, Rationality, Prejudice, The kinds 
of extremism. 
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