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پژوهى علـوی،  دين دو فصلنامهٴ عقل و دين، مؤسسه

  )97 تابستـانبهـار و ( سـال دهم، شماره هجـدهم

  

  

  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام

فتح اّهللاٰ نجارزادگان
1
سيد اسحاق حسينى كوهساری / 

2
آبادی نجف نجمه كيوان نژاد/  

3
  

  

  دهيچك
مانه، همسو با هدف قرآن ين تنّوع حكيا. كند ىاد ميها و اوصاف گوناگون  امت با ناميم از رخداد قيقرآن كر

او  ىو عملـ ینظر ىادراك یرويا نيانسان، عقل  یاز ابعاد وجود ىكي. است ىت آدميت و تربيهدا یدر راستاو 

فـا يا ىت عقل انسان چه نقشـيامت در تربيها و اوصاف ق ن پرسش است كه ناميپاسخ به ا ىن مقاله درپيا. است

شود تـا انسـان بـه  ىموجب م یعقل نظرت يها و اوصاف در ترب ن نامين به دست آمد كه ايان چنيدر پا. كند ىم

 يكامت را به عنوان يبداند و ق ىهست ی همه ىقيحق كند و خدا را ماليمان را برگزيراه ا ىصورت كامال عقالن

شود تـا عقـل  ىموجب م ىت عقل عملين در تربيهمچن. دينما كا را دريدن یداريكند و ناپا كدر ىت حتميواقع

در مجمـوع . ديـنما كرا در ىعدالت و تفضل اله - كند ىم كاعمال را در یو بد ىت خوبيكه كل- انسان  ىعمل

  .كنند ىنقش م یفايا ىم و تذكار بُعد عقليح، تعليت، تصحيامت در تثبيها و اوصاف ق نام

  .امت، قرآنيت، اوصاف قيعقل، ترب: یديواژگان كل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 najarzadegan@ut.ac.ir              قم  ىس فارابياه پرداستاد دانشگ .١
  hosseini@ut.ac.ir                    قم ىس فارابيار دانشگاه پردياستاد. ٢

  n.keyvannejad20@gmail.com             قم   ىس فارابيعلوم قرآن پرد یدكترا یدانشجو. ٣



  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام   ▪   ١٧٦

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

  

  مقدمهـ 1

ن يدر هم یعبارات آن به نحو ی است و همه یساز ت و انسانيم كتاب تربيقرآن كر

ن يـا. كنـد ىاد مي ىها و اوصاف مختلف امت با ناميم از روز قيقرآن كر. راستا قرار دارد

. باشـد ىت انسـان مـؤثر مـيمانه است و در تربيف حكيو توص یگذار تنّوع و تعّدد نام

و  ى، اخالقـی، فطـرىمثل عقل ىابعاد مختلف ی، داراىوجود انسان فارغ از بُعد جسمان

ها و اوصاف  نام. ت وجود داردين ابعاد، امكان رشد و تربياز ا يكدر هر . است ىعاطف

ل حب بقاء ياصل م یبه عنوان مثال، در بُعد فطر. ن ابعاد مؤثّر استيا ی امت در همهيق

 ىدر بُعـد اخالقـ. دينما ىح ميآن را تصح یكند و خطاها ىت ميرا تثب ىدوست يىبايو ز

در . دهد ىستم به خود تذكار م ىنه زشتيد و در زمينما ىت ميتثب ىكيل انسان را به نيم

. به عواطـف اسـت ىبخش امت جهتيها و اوصاف ق ن نقش ناميتر ز عمدهين ىبُعد عاطف

ن يـسـت و در اين ابعـاد نيـا كت كت ىبحث، امكان بررس ىالبته با توجه به گستردگ

م يانسان خواه ىت عقلياوصاف در تربها و  ن نامين نقش اييو تب ىنوشتار تنها به بررس

هـا و  ، اقسـام نـامىشناس مفهوم ىن منظور مقاله را در سه بخش اصليا یبرا. پرداخت

  .ميينما ىامت ارائه ميها و اوصاف ق نام ىشناس و نقش ىت عقلياوصاف در ترب

  

  شناسى مفهومـ 2

بـا بحـث  مرتبط یديم كليمفاه ىقبل از ورود به مباحث اصلى الزم است به بررس

  بپردازيم

  

  عقل در لغت) الف

، یديـفراه: ك.ر(اصل معنای ماده عقل، در لغـت، امسـاك و بازدارنـدگى اسـت 
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از همين رو است كه به كسى كه خـود را از ). .578 :1412راغب، ؛ 159، 1ج: 1409

). .458، 11 ج :1414ابن منظـور، (گويند  هواهای نفسانى خويش حفظ كند؛ عاقل مى

ه در انسان سبب قابليت دريافت علم است و نيز خود علم حاصـل از ايـن به نيرويى ك

). .577ص :1412راغــب، ؛ 159، 1 ج: 1409، یديــفراه: ك.ر(نيــرو، عقــل گوينــد 

دريافت و ادراك حسن و قبح اعمال و تمييز نيك و بد امـور، عقـل   ی همچنين، به قوه

دارد و همـه  ىكاربرد متنّوعات عرب، يعقل در ادب). .733 :1362عميد،: ك.ر(گويند 

؛ 159، ص1 ج: 1409، یديـفراه :ك.ز ريـ؛ ن732: همان(گردد  ىباز م ىبه بازدارندگ

  ).578 :1412راغب، 

  

  عقل در اصطالح) ب

، یعقـل نظـر. اسـت ىو عملـ یدو قسم نظر یكالم دارا یعقل در اصطالح علما

و » تمـاع تنـاقضمحـال بـودن اج«مستقيمًا مقتضى تأثير در مقام عمل نيسـت؛ مثـل 

شود و برای صدق و كـذب و نيـز  اختصاص به آراء كليه دارد و به نظر نسبت داده مى

حكما جهتـى را ). 159، 2ج: 1411طالقانى، ( .رود واجب و ممكن و ممتنع به كار مى

ند يگو  نظرى  ه و عقليمعقوالت باشد قّوه نظر كاى ادرايكه بدان جهت، نفس ناطقه مه

انسـان  ی ناطقـه ی ، همان قـوهیگر عقل نظريبه عبارت د). 32ص: 1383، ىجياله(

  ).327ص: تا ى، بىشعران (شود  ىم كات دريآن كل ی لهياست كه به وس

كند و در مقابل آن  ىحكم م یزيچ ىو زشت یا بديو  يىبايو ز ىبه خوب ىعقل عمل

 كعقل در ی است كه به واسطه يىزهاين دو عقل، در چيتفاوت ا. قرار دارد یعقل نظر

 يىزهـايچ ی ز، از جملـهيـاگر آن چ). 24ص: 1418، ىگانيگلپا ىربان: ك.ر(شود  ىم

ن صورت يستم؛ در ا ىعدل و زشت ىكيشود؛ مثل ن كا تريسته است انجام يباشد كه شا

اسـت كـه  يىزهـايچ ی ز از جملهيشود و اگر آن چ ىده مينام ىانسان عقل عمل كادرا
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شـود  ىده مـيـنام یانسان عقل نظـر كن صورت ادرايسته است دانسته شود؛ در ايشا

 يىزهـاياز چ يىها توكّل، رضا، تسليم و حسد پسنديده نمونه). 222ص: 1286مظفر، (

. شـود ىده مينام ىانسان نسبت به آن عقل عمل كانجام است و ادرا ی ستهياست كه شا

قل عملـى ه و عير باشد قوه عملياى عمل بر وفق خيحكما، جهتى را كه بدان جهت مه

ن عقـل، اختصـاص بـه آراء جزئيـه دارد كـه يـا). 32ص: 1383، ىجياله(اند  دهينام

تفـاوت بـه كـار  ىبا و بيمنسوب به عمل است و برای خير و شر و نيز برای زشت و ز

  ).159، 2ج :1411طالقانى، (رود  مى

  

  تربيت عقل) ج

فراهيـدی، ( است و ربـو بـه معنـای زيـاد شـدن» ربو« ی تربيت در لغت، از ريشه

و تغذيـه كـردن ). 304، 14 ج :1414ابـن منظـور، (و رشد كردن ). 283، 8 ج: 1409

مـراد از تربيـت،   .است) 307، 14 ج :1414ابن منظور، ؛ 283، 8 ج: 1409فراهيدی، (

امت در ذهن و قلب مخاطب يها و اوصاف ق در اين مقاله، ايجاد مقتضيات با حضور نام

عقـل . ل به قرب به خدا اسـتين یانسان در راستا یوجوداز ابعاد  يكرشد هر  یبرا

 ین دو جنبه در ابتـدايا ىدگاه برخياز د. است ىو عمل ینظر ی دو جنبه یانسان دارا

» هيـنظر یهـا حكمت«ن يتدو. از به شكوفايى دارديتولّد انسان، حالت بالقوه دارد و ن

و حكمت منطقـى عى ياضى و حكمت طبيمثل حكمت الهى، اعّم و اخّص، و حكمت ر

هـاى  حكمت« ی ز، به واسطهيشكوفايى عقل عملى ن. است یشكوفايى عقل نظر یبرا

ر يتـدب«و حكمت » اسة المدنيس«، و حكمت »ب االخالقيتهذ«حكمت . است» هيعمل

). 57ص: 1383، یمحقـق سـبزوار: ك.ر. (هـا اسـت ن حكمـتياز ا ىبرخ. »المنزل

از نظـر برخـى، تربيـت عقـل، . ت دارديبه ترباز ين عقل انسان در هر دو جنبه نيبنابرا

تربيت بُعدی است كه راهبر انسان در بندگى خدا و نيروی رسايى در نيل به سـعادت و 
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؛ چرا كه بندگى خـدا و نيـز كسـب )152 :1366تى، حجّ (ورود به بهشت جاويد است 

بيـت همچنين از نظر برخى ديگر، تر. بهشت دارای دو جنبه توأمان اعتقاد و عمل است

  :عقل انسان به اين است كه در عقل انسان چند توانايى رشد و پرورش يابد

  تجزيه و تحليل زوايای يك مسأله و جدا كردن صحيح و غلط و قوی و ضعيف آن،

  ريزی، تدبير در مورد آينده و برنامه

  فعاليت توأمان عقل به عنوان كارخانه و علم به عنوان مواد خام،

  ها و قضاوتهای غلط مردم، قينات، عرف، عادتآزادی عقل از حكومت تل

  ).22-30: 1362مطهری، : ك.ر(طلبى  روح حقيقت

عقالنى وجود انسان، بايد هـدف را رشـد نيـروی  ی از نظر برخى، در تربيت جنبه

 ىف ناظر به بعد شـناختين تعريا .)97 :1366شريعتمداری، (قضاوت صحيح قرار داد 

رشد طبيعى و رشد : شد عقل در افراد دو مرحله دارداز ديدگاه برخى نيز؛ ر. عقل است

شود و از دوران  رشد طبيعى بر اساس قانون خلقت به تدريج نصيب عقل مى. اكتسابى

رشد اكتسابى، تكاملى است كه بر اثـر . شود كودكى به تدريج به طور خودكار آغاز مى

خـالف رشـد اين رشـد بـر . شود های علمى و تجربيات عملى عايد عقل مى آموزش

يابـد  طبيعى محدود نيست و در سنين متمادی با تعلـيم و تربيـت صـحيح ادامـه مـى

  )161 :1381اسماعيلى يزدی، (

از آنجا كه دو قسم عقل نظری و عملى توأم با يكـديگر اسـت و شـناخت، مقّدمـه 

از همين رو در همه تعاريفى كه گذشت ايـن . عمل است؛ تربيت آن دو نيز، چنين است

اّما پرورش و تقويت عقل از ديد تربيـت اسـالمى، . خورد م و بيش به چشم مىنكته، ك

اين پيامبر درونى به عصاكش و . هدفى مطلق نيست؛ بلكه هدفى ابزارگونه و آلى است

نيز مـرهم همـه  یراهبر ديگری نياز دارد تا بتواند راه را از چاه باز شناسد و عقل نظر

ا يگانه مرهم آالم بشری قلمداد كند بـه تـدريج اگر تفكّری، عقل ر. آالم بشری نيست



  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام   ▪   ١٨٠

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

باشـد  پرستد چنانكه در تربيت بدنى، بنده تـن و دامـن مـى عقل نارسا را چون بت مى

در اين تحقيق، مراد از تربيـت عقـل، ايجـاد مقتضـيات ). 157-158 :1366حجتى، (

ر امت در ذهن و قلب مخاطـب ديها و اوصاف ق رشد عقل نظری و عملى با حضور نام

های گوناگون از جمله با نهى از تقليـد و پيـروی   انيقرآن با ب. است ىقرب اله یراستا

كنند، مذمت كسانى كه بدون دليـل، چيـزی را  كوركورانه، نكوهش كسانى كه تعقّل نمى

نگری، مقايسه و تنظير، ترغيب و بشارت بر انتخاب احسـن  پذيرند، دعوت به ژرف مى

  .پردازد ى مخاطبان خود مىبه پرورش نيروی عقالن... و 

  

  ها و اوصاف قيامت در تربيت عقل نقش نام - 3

همانطور كه گذشت، عقل دارای دو بعد نظری و عملى است كه در امر تربيت بايـد 

ت عقـل نظـری و يـها و اوصاف قيامـت در ترب  برخى از نام. هر دو قسم را لحاظ كرد

هـا و اوصـاف   توان نـام ىن رو مياز ا. ت عقل عملى كاربرد دارنديبرخى از آنها در ترب

  قيامت در تربيت عقلى را در دو قسم طرح كرد

  

  در تربيت عقل نظری -1- 3

  :نمود یبند ميتوان چنين تقس اين نقش تربيتى را مى

  

  .مانيكفر و ا ی عرصه) الف

 یاديـز ىفراوان یدارا» مانيا«و » كفر« ی امت دو واژهيق ىها و اوصاف قرآن در نام

ق يمان در اصطالح علم كالم، نفس تصديا: .ل گردين دو مفهوم تحلياست؛ الزم است ا

موجب تحّول از كفر  ىق قلبيتصد. مان استياست و عمل، كمال ا ىهمراه با اقرار زبان

بـا  ىق قلبـيتصـد ىافتن خون و مال انسان است و همراهيمان و موجب حرمت يبه ا
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كفـر در ). 15 :1385 ،ىسـبحان(هشت اسـت عمل موجب نجات از دوزخ و ورود به ب

مان بـه آن اسـت؛ مثـل ياست كه شأن آن ا یزيمان به چياصطالح علم كالم، نداشتن ا

: همان(ن يات ديمان به ضروريز مثل ايامت و نيامبرش و روز قيو رسالت پ ىد الهيتوح

49.(  

ت، يـخالق، ىذات الهـ ی مان به خداونـد در مرتبـهيت ايحقّان ىعقل انسان به روشن

ا ياز ظن و  یروين حال ممكن است هوس، پيبا ا. كند ىم كت او را دريت و الوهيربوب

بـه  یعقـل و ی دهيـج ديانسان شود و به تدر ىاستكبار در مقابل علم موجب كفر علم

ف روز يامت اسـت كـه ضـمن توصـيم در مورد قيدر قرآن كر ىاوصاف. ديبگرا یكور

 106ه يـاز جملـه در آ. كند ىت مي، عقل انسان را تربامت با سرانجام كفّار و مؤمنانيق

است كه بعد از  ىكسان يىرو اهيمؤمنان و س يىدرويامت روز سفيروز ق. عمران سوره آل

كفـر  -ن گذشـتيـش از ايكه پ- یبند مين كفر، طبق آن تقسيا. دنديمان به كفر گرويا

از . باشـد يىنفاق و دورو یمان ممكن است به معنايكفر بعد از ا. محسوب است ىعلم

كفر بعـد . است كه اقرار نسبت به آن واجب است یاز موارد ىآن، روگردان ىگر معانيد

است؛ چرا كه آنـان بعـد از  |امبر اسالمين شامل كفر اهل كتاب به پيمان همچنياز ا

 .دنـديمان آورده بودند؛ به او كفر ورزيان شده او قبل از بعثتش ايب یها ىژگينكه به ويا

: 1372، ىطبرسـ: ك.ر(شـود  ىز مـيمان شامل بدعت و ارتداد نيبه عالوه كفر بعد از ا

  ).32، 2 ج: 1418، یضاوي؛ ب809-808، 2 ج

اسـت كـه  یكند كـه روز ىف مين توصيامت را چنيگر، خداوند روز قيد یا هيدر آ

گردند  ن برابريكردند؛ دوست دارند كه با زم ىكه از رسول خدا نافرمان ىكافران و كسان

كفّـار . شود ىده مين كفر همانطور كه روشن است، كفر اطاعت ناميا). 42:النساء: ك.ر(

ن عبارت ممكن است چنـد معنـا ين برابر گردند و ايامت با زميدوست دارند در روز ق

دهد دوست  ىآتش سوق م یآنكه از آنجا كه عملشان آنان را به سو ىكي: داشته باشد



  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام   ▪   ١٨٢

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

شوند؛ در آن روز  ىم كوانات كه در آن روز خايگردند و مثل حن برابر يدارند كه با زم

ت در آن ينكه كافران و اهـل معصـيا اي؛ )78، 3 ج: 1372، ىطبرس: ك.ر(ن شوند يچن

نكـه هرگـز يا اين برابر گردند يروز دوست دارند كه مانند مردگان دفن گردند تا با زم

شـدند  ىن برابـر مـين بـا زمـين چنيا هرگز خلق نشده بودند و ايخته نشوند و يبرانگ

  ).75، 2 ج: 1418، یضاويب(

كافران بـر آتـش  ی ن است كه آن روز، روز عرضهيامت، ايگر از روز قيف ديتوص

آن . ا رفـتيدن ىتان در زندگيها ىشود كه خوب ىآن روز به آنان خطاب م. دوزخ است

و انحراف  ست آنانيدر عوض استكبار ناشا ین خواريآنان است و ا یروز، روز خوار

. محسـوب اسـت ىن كفـر، كفـر علمـيـا). 20):46(األحقاف: ك.ر(آنان از حق است 

ا امروز و مجـازات يشود؛ آ ىآنان بر آتش، به آنان خطاب م ی ن در روز عرضهيهمچن

: ك.ر(كنند  ىت آن اعتراف ميست و آنان با سوگند به پروردگارشان، به حقانيآن حق ن

ن حق تكبّر ين باشد كه آنان از قبول ديد از استكبار اممكن است كه مرا). 34:األحقاف

كردند اّمـا فسـق همـان گناهـان  یخوددار |مان به حضرت محّمديدند و از ايورز

اگر . دارد ىبا كفر علم ىمياستكبار ارتباط مستق). 23، 28 ج: 1420، یفخر راز(است 

رد؛ يپـذ ىرا نمـپوشاند و از سـر تعّصـب آن  ىم ىكه علم خود را نسبت به مطلب ىكس

  .شده است ىمستكبر است و دچار كفر علم

ن است كه آن روز، بـه يشود؛ ا ىم ىت عقليگر از آن روز كه موجب تربيف ديتوص

ن معنا اسـت يا به اي ىن نهيا). 7:ميالتحر: ك.ر(د ياوريشود كه عذر ن ىكافران خطاب م

: 1418، یضـاويب( سـتيشان سودمند نينكه عذرشان برايا ايندارند و  یكه آنان عذر

، همان توبه است و توبه بعـد از ورود بـه ى، عذرخواهىدگاه برخياز د). 225، ص5 ج

: 1420، یفخر راز(ست يبه حال آنان سودمند ن ىست؛ پس عذرخواهيرفته نيآتش پذ

عمل اسـت  یست؛ بلكه روز جزاين ىامت روز عذرخواهيدر واقع روز ق). 572، 30 ج
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  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

رفته است كه حّجـت يپذ ىاز آنجا كه عذر در صورت). 3618، 6ج: 1412د قطب، يس(

رغـم  ىعلـ ىعنـياسـت؛  ىن كفر، كفر علميد كه ايآ ىبر او تمام نشده باشد، به دست م

. ردينكه حّجت بر فرد تمام شد و امر بر او روشن شد؛ از سر تعّصب و لجاجـت نپـذيا

ن كفـر، يـدر ا. ستات به كار رفته است؛ كفر اطاعت اين آيكه در ا یمورد از كفر يك

: تا ى، بىطوس: ك.ر(كند  ىخدا م ىا صرف نافرمانيش را در دنيها يىها و دارا ىكيفرد ن

امبر يـا دعوت پينكه در دنين كفر، فرد با ايدر ا. است ىز كفر علميسه مورد ن). 278، 9 

آن را اجابـت  ىش روشن شده اسـت؛ ولـي، امر برا نهيل و بيده است و با دليخدا را شن

، 6 : 1412د قطـب، يسـ: ك.ر(ت خداوند اعتراف ننموده اسـت ينكرده است و به ربوب

، یفخـر راز(نمودنـد  ىرا استهزا مـ ىاله یدهاين افراد وعده و وعين ايهمچن). 3275

پوشاندند و  ىد و معاد ميدر مجموع آنان علم خود را نسبت به توح). 30، 28 ج: 1420

امـت، بـا سـوگند بـر يدر روز ق ىن اشخاصـيچن. شده است ىلمبنابراين دچار كفر ع

  ).143، 9 ج: 1372، ىطبرس(كنند  ىت روز جزا و ِعقاب آن اعتراف ميخداوند، به حقان

  

  ىقلمرو مالكيت اله) ب

. عالَم با هم هماهنـگ اسـت یاجزا  ی همه. دارد ىای خالق دگاه عقل، هر پديدهياز د

ن يـا. ش اسـتيمخلـوق خـو كمال ىخالق دارد و هر خالق يك ىهست ی ن همهيبنابرا

 یهـا آمـوزه. عقل است ن حكميد ايترد ىب. امور مخلوق است ی ت مربوط به همهيمالك

ل را دارا يـح و تكميم، تصحيت، تعليمثل تثب ىمتنوع یها ، در مورد حكم عقل نقشىنيد

خدا است؛ بلكه  كلوست كه روز جزا ممين معنا نيبه ا» روز جزا است كخدا مال«. است

اء در آن ظـرف خـاص ياشـ ی ت مطلق خداوند نسبت به همهين معنا است كه مالكيبه ا

ن اختصـاص بـه يـالبته ا. شود ىت خدا بر همگان ظاهر ميدر آن روز مالك. كند ىظهور م

د و ينما ىبر همگان رخ م ىقت در آن روز به خوبين حقيچون ا ىجهان آخرت ندارد؛ ول



  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام   ▪   ١٨٤

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

در قـرآن مطـرح  ىت الهـيبه صورت ظرف مالك) نيوم الدي(كنند،  ىاعتراف مهمه به آن 

ت خداونـد در روز يـمالك). 388- 387: 1391م، ي، تسـنىآمل یجواد: ك.ر(شده است 

ظهور - 1: است ىژگيچند و یامت دارايق ىها و اوصاف قرآن ات ناميامت با توّجه به آيق

در آن روز در . يّـت خداونـد اسـتروز قيامـت، روز ظهـور مالك. تام مالكيت خداونـد

صورت و معنا، مالكى غير از او نيست و همه ملوك و پادشاهان به خالف سـاير روزهـا 

هيچ يك از اسباب بر خـالف ). 453، 24 ج :1420، یفخر راز(كنند  برای او خضوع مى

  ).203، 15 ج: 1417، يىطباطبا(ظاهرش در دنيا قبل از قيامت، استقالل ندارد 

ْوَمئِـٍذ اْلَحـق ي كاْلُمْلـ«با توّجه به آيـه : ها و اسباب ين رفتن ساير مالكيتاز ب -2

ْحمنِ  حقيقى در آن روز از  يىآيد كه مالكيت و فرمانروا ، به دست مى)26:الفرقان(» لِلر

ــد اســت  ــانروا) 214، 14 ج: 1418، یابوالفتــوح راز(آن خداون  يىو مالكيــت و فرم

، 3 ج :1407، ی؛ زمخشـر263، 7 ج :1372، ىطبرسـ: ك.ر(رود  گران از بـين مـىيد

مالكيّت مطلق در آن روز برای خداونـد ثابـت ). 122، ص4 ج :1418، یضاويب؛ 275

است و اين به خاطر باطل بودن اسباب و مسـبّبات و روابـط متنـّوع بـين آنهـا اسـت 

  ).203، 15 ج :1417، يىطباطبا(

عالوه بر اينكه ناپايداری دنيا را متذكّر امت، يق ی آستانه یها ىانگر دگرگونيات بيآ

شود مالكيّت مطلق و حقيقى خداوند متعـال و قطـع مالكيّـت نسـبى و قـراردادی  مى

به عنوان نمونه خداوند متعال در سوره طـور پـس از چنـد . كند سايرين را گوشزد مى

فـى عذاب پروردگار را قطعى و غير قابل دفـع معر) 1-6:الطور: ك.ر(قسم پى در پى، 

ها و تغييرات بسيار شديد آسمان  و آن روز را روز دگرگونى  )7-8:الطور: ك.ر(كند  مى

ها مثل مالكيت دفع بال كـه  به اين معنا است كه مالكيت). 9-10:الطور(داند  و زمين مى

گيرد؛ به دليـل تغييـرات شـديد ايـن  اسباب و وسايل گوناگون صورت مى ی به وسيله

  .رود اسباب، از دست مى
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  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

  

  :منافى نبودن ملك معصومان با مالكيت خداوند) ج

گيرد كه  به اين معنا است كه خداوند از بندگان اقرار مى» ْومَ يالْ  كلَِمِن اْلُملْ «عبارت 

كنند كه بـرای خداونـد  امروز فرمانروايى برای كيست؟ پس مؤمنان و كافران اقرار مى

: خداوند فرمود. است» ْوَم ُهْم باِرُزونَ ي«  يگانه با غلبه است؛ چرا كه آن عبارت در ادامه

با اينكه پيامبران و مؤمنان در آخرت مالك ملك عظيم هستند بـه » ْومَ يالْ  كلَِمِن اْلُملْ «

يكى اينكه اين آيه اختصاص به روز قيامت، قبل از مالكيّت يافتن : دليِل دو وجه است

فت ملك به طور مطلـق ص ی اهل بهشت دارد و دوم آنكه غير از خداوند كسى شايسته

ای چيزی را به ملـك او  دهنده نيست؛ چرا كه او مالك همه امور است بدون آنكه ملك

صفت ملك به طور مطلق است؛ يعنى تنها، او مالك مطلـق  ی درآورد؛ پس او شايسته

 كن ُملـيبنابرا.). 805، 8 ج: 1372، ىطبرس: ك.و نيز ر 63، 9 ج: تا ى، بىطوس(است 

  .ندارد ىت خداوند منافاتيروز با مالكمعصومان در آن 

. های عقلى، درك امكان و ضـرورت معـاد اسـت يكى از يافته: حقّانيّت قيامت) د

های زنـدگى دوبـاره  انسان به واسطه عقل، از آنجا كه دليلى بر نفى معاد ندارد و نمونه

. نمايـد پس از مرگ را در اين جهان مشاهده كرده است، معـاد را ممكـن قلمـداد مـى

همچنين انسان به ياری عقل، با براهين حركت، حكمـت، رحمـت، حقيقـت، عـدالت، 

: ك.ر(كنـد  تجرد روح، و اشتياق به زندگى جاويد وجود سرای ديگـر را اثبـات مـى

ممكن اسـت ). 364-366: 1386؛ مصباح، 303-323 :1385جمعى از نويسندگان، 

نا كه گاه ميل به زندگى و اكراه در اثر عوامل گوناگون، عقل دچار خطا شود؛ به اين مع

شـود عقـل دچـار  های گوناگون باعث  مسئوليتى يا هوا و هوس از مرگ يا ميل به بى

امـت در يهـا و اوصـاف ق نـام  ن نقشيبنابرا. ترديد شود و به نتيجه صحيح دست نيابد

  :م نمودير تقسيتوان به موارد ز ىرا م یت عقل نظريترب



  ىو عمل یامت در تربيت عقل نظريق ىها و اوصاف قرآن نقش نام   ▪   ١٨٦

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

  

  ناپايداری دنيا)  ه

انسان تغييرات متعـّددی . يابد كه دنيا ناپايدار است مى به ياری عقل خويش در انسان 

تولّد و مرگ انسان و ساير  ی صحنه. كند هستى به طور مداوم مشاهده مى ی را در صحنه

هـای پيشـين آنـان،  های جديد گياهى يا جانوری و انقراض گونه موجودات، تولّد گونه

و غروب ستارگان، طوفان و سيل و صاعقه و سونامى، تبديل رنج و رفاه مردمان، طلوع 

كند كه دنيـا  ها استنباط مى اين مشاهده ی عقل به وسيله. همه نشان از تغييرات دنيا است

صورت علمى اين مسئله اين است كه برهان حكمت و رحمت اختصـاص  .ناپايدار است

ايـن معنـا اسـت كـه آفرينش را شامل است و بـه  ی به جهان سيّال طبيعت ندارد و همه

آينـد؛ مبـدأ غـايى نيـز  همانطور كه تمام موجودات ممكن به استناد مبدأ فاعلى پديد مى

ن ياين به ا). 312 :1385جمعى از نويسندگان، (دارند كه به استناد آن كامل خواهند بود 

آن دارای خـّط سـيری اسـت كـه  ی معنا است كه هر يك از اجزای آفرينش و مجموعه

الك مدبّر هستى به سوی نهايت آن در حركت است و اگر مقطع دنيـا را در تحت تدبير م

امـت در يق ىها و اوصـاف قرآنـ نقش نام.آيد نظر گرفته شود، ناپايداری دنيا به دست مى

  :توان در دو بخش ارائه نمود ىن راستا را ميا

  

  در تربيت عقل عملى -2- 3

عمـل  يـكعـدالت، . استعمل عاقالنه  ك، مالىهمانطور كه گذشت در عقل عمل

ت عقل ياست كه در ترب ىامت، سخن از عدالت الهيها و اوصاف ق در نام. عاقالنه است

  .ميپرداز ىآن م ىدر ادامه به بررس. مؤثّر است ىعمل

عدل به يك اعتبـار به عنوان مقّدمه الزم است گفته شود كه : ىقلمرو عدل اله) الف

 :گردد تقسيم مىقسم به دو 
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  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

براساس عدل آن  یو استوارنظام آفرينش  ،محور بحث در اين قسم: ىعدل تكوين

هـای  بررسى نظم جهان است و بشر بـا بررسـى مستلزماثبات اين نوع عدالت،  .است

هر  حاكم است و نظم و حساب و تناسب در جهان به اين حقيقت دست يافته كهعلمى 

. كند ش را درك مىعقل، قانون عدالت عام در آفرين .چيزی به جای خويش نيكو است

گيرد و چنان قدرتى دارد كه اندك انحرافى از آن، سبب  اين قانون همه چيز را دربر مى

پس نظام و عدالت سبب حركت عظيم جهان هسـتى در ذرات . شود فنای همه چيز مى

در اثـر همـين درك قـانون . كوچك تا بزرگ عالم است و انسان از آن استثنا نيسـت

: افزار مكارم شيرازی، نرم. (دهد قل حكم به ضرورت معاد مىعمومى عدالت است كه ع

امـت ين و خلقت مربوط است و با آغـاز قين قسم از عدل، از آنجا كه به تكويا). 132

 .ق استيشود؛ خارج از موضوع تحق ىده ميا برچينظام دن

) الـف: ل دينى دارد كه عبارتنـد ازئعدل تشريعى دو كاربرد در مسا: ىععدل تشري

به اين معنا كه خداوند در اوامر و دسـتورات  ؛اساس عدل دستورهای الهى بر یاراستو

ميـان افـراد در  یداور یاستوار) ب .گيرد خويش، قدرت و توان بندگان را در نظر مى

 ی به اندازهبه افراد نيكوكار نسبت  ن معنا كه خداوندي؛ به اروز رستاخيز براساس عدل

كنـد و پـاداش چنـد  ىبر آن نسبت به آنان احسان مـعالوه و دهد  ىعملشان پاداش م

 ىطيكند و گاه در شرا ىعملشان عذاب م  ی خداوند بدكاران را به اندازه. دهد ىم یبرابر

گر در يبه عبارت د. كند ىدهد و گاه آن را به طور كامل برطرف م ىف عذاب ميز تخفين

  .كند ىن دو گروه ستم نمياز ا يكچ يامت خداوند نسبت به هيروز ق

از يـكامل و فاقد هر گونه نقص و ن یعقل پس از آنكه خداوند را به عنوان موجود

جهـل بـه : ز اسـتيـفهمد، چرا كه ستم مسـتلزم چنـد چ ىز ميشناخت؛ عدالت او را ن

ن موارد در خداونـد ياز ا يكوجود هر . از به ستميستم، ن ىمصداق ستم، جهل به زشت

مبـّرا  ىاز و نقصـيـكه خداوند از هر نـوع ن ىاوست؛ در حال یاز براينشانگر نقص و ن
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عادالنـه  ىعني؛ ىعيامت، تنها شامل بخش دّوم عدالت تشريروز ق ىاوصاف قرآن. است

؛ 49:ميإبــراه ؛ 8:؛ األعــراف123، 48:هالبقــر: ك.ر: (امــت اســتيروز ق یبــودن داور

؛ 33:؛ لقمـان89:النمـل ؛22،24:؛ الفرقان25:؛ النور47:اءي؛ األنب102):؛ طه100:الكهف

  ).1:ه؛ الحاق17:؛ غافر54:سي

آيات سـتم بـه  ىبه كار نرفته است؛ بلكه در برخ» عدل« ی ات ماّدهين آيالبته در ا

امت وجود هـر يدر روز ق. شده است ىنف ىبه صورت ضمن ىح و در برخيصورت صر

در روز ن اسـت كـه يـد ايـآ ىستم بر م ىحداقل آنچه از نف. شده است ىگونه ستم، نف

ن عـدالت بـه يـاسـت و ا ىعيمراد از عدالت، عدالت تشر. شود ىامت عدالت بر پا ميق

چ كـم و كاسـت يه ىعادالنه در پاداش دادن و سزا دادن به مستحق آن ب یداور یمعنا

ات يـن آيـن در ايبنـابرا. سـتيآن ن ىط مقتضيدر شرا ىبا تفضل اله ىن منافيا. است

عـدالت و در  يىنخسـت وجـود و برپـا ی شده است؛ در مرتبه ىگرچه وجود ستم نف

سـت؛ يعدالت ن ىمناف ىالبته تفّضل اله. ديآ ىبه دست م ىدوم وجود تفضل اله ی مرتبه

ض يط آن، تفضل بدون تبعياست و در صورت تحقّق شرا یا ژهيط ويشرا یچرا كه دارا

 ىاز معـان ىكياست كه ) حاقه(امت يق ىاز اسام ىكيبه عنوان نمونه . رديگ ىصورت م

: 1418، یضـاوي؛ ب93، 10 ج: تا ى، بىطوس: ك.ر(آن تحقق جزا بر اساس اعمال است 

 ).620، ص30 ج: 1420، ی؛ فخر راز239، 5 ج

) 54:س يـ(» در آن روز ىستم نشدن به كسـ«امت ياز اوصاف روز ق ىكين يهمچن

كـه  ىِعقاب بـه كسـشود و  ىاز پاداش كم نم ىاز حق كس یزين معنا كه چياست؛ به ا

، ىطوسـ: ك.ر(امور بر اسـاس عـدالت اسـت  ی رسد و همه ىست، نميآن ن ی ستهيشا

اين آيات ذكر عدالت به صورت نفى ستم به طور صريح يا  ی در همه). 467، 8 ج: تا ىب

  :نمود یبند مين تقسيتوان چن ىات را مين آيا. ضمنى به كار رفته است

  ات ظهور تام حق و عدالتيآ -1
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) 1) :هالحاقـ) (هالحاقّـ(و .] 39:النبـأ ) (الحـق(اوند روز قيامت را با عناوينى مثل خد

روز قيامت، روز ظهور حّق مطلق است و جايى برای باطل نيسـت . گذاری كرده است نام

شود و هر كس  عدالتى نابود مى بازد، بى نيرنگ و ريا رنگ مى. و روز پايان اختالف است

برهان توحيد اين است كـه در جهـان هسـتى دو حـّق مطلـق  پيام. رسد به حّق خود مى

بازگشـت . حّق بالذات و محض يكى بيش نيست و معاد غير از مبدأ نيست. وجود ندارد

وقتى خداوند كـه . انسان و غير انسان به غير خدا نيست و قيامت جز ظهور تام اّهللاٰ نيست

كه نظـام كيهـانى چنـين چنان. شود حق محض است ظهور يابد، هر گونه باطلى رسوا مى

آل عمـران (»  اى دهيـافريهـوده نين جهان را بـه بياى پروردگار ما، ا«: آفريده شده است

د تا هر كسى را برابر كـارى كـه كـرده يافرين را به حق بيها و زم و خدا آسمان«). 191:

در روز ظهور حق، باطل بـه هـيچ ) 22: هالجاثي(»  .است پاداش دهد و به آنها ستم نشود

ريشه است و  وجه راه ندارد؛ نه اعتقاد باطل، نه تخيّل باطل و نه عمل باطل؛ زيرا باطل بى

به خالف دنيا كه چون قلمرو حركت، برخورد و تزاحم اسـت، . ای فانى است ريشه هر بى

 ).322- 324: 1380جوادی آملى، معاد در قرآن، (در آن باطل راه دارد 

 ات نفى اقسام ظلم در روز قيامتيآ -2

پاداش باشد  ی اينكه كسى شايسته: اند را چهار قسم دانسته» ظلم در جزا«محقّقان، 

 -پاداش است، مقداری از پاداشش را بدهند  ی به كسى كه شايسته -و از او منع شود 

عـذاب اسـت بـر  ی كسى كه شايسـته -عذاب نيست، عذاب شود  ی كسى كه شايسته

اند كه در روز  بيان نموده» ْومَ يال ُظْلَم الْ «آنان با توّجه به . ابش بيش از حقّش بيفزايندعذ

، 27 ج: 1420، یفخـر راز(قيامت هيچ يك از اين اقسام چهارگانه ظلم وجود نـدارد 

كاهد و  كند و نه خداوند از پاداش كسى مى در آن روز نه كسى به كسى ظلم مى). 502

در قرآن كريم هم به طـور .). 805، 8 ج: 1372، ىطبرس(افزايد  ىنه بر عقاب ديگری م

  .صريح و هم به طور ضمنى ظلم نفى شده است
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و  ین معنا اسـت كـه خداونـد در ضـمن ناگـذاريح ظلم به ايصر ىنف: نفى صريح ظلم

يكى از صـفات . كند ىم ىحاً نفيامت در قرآن، وجود ظلم را در آن روز صريف روز قيتوص

  ).17:؛ غافر54:؛ يس47:اء ياألنب. (قرآن كريم، صفت ستم نشدن به كسى استقيامت در 

چگونـه ممكـن اسـت ظلـم و . در روز قيامت، ظلم از ناحيه خداوند وجود ندارد

ا به خاطر جهل است كـه خداونـد بـر يابد در حالى كه ظلم يستمى در آن روز، تحقق 

و حاكم بر همه  كو قاهر و مالا به خاطر عجز است كه اي. ز احاطه علمى دارديهمه چ

ز است، پس چگونه ممكن است ظلم و سـتمى در محضـر الهـى در آن روز انجـام يچ

نكه آن روز، روز داورى خدا است نه آزادى مـردم بـراى آزمـون يرد، به خصوص ايگ

  ).60، 20 ج: 1374ر نمونه، ي، تفسیرازيمكارم ش(

نشـده  ىحًا نفيوجود ظلم صر امتيها و اوصاف ق از نام ىدر برخ: نفى ضمنى ظلم

شود كه ظلـم در آن روز وجـد  ىن استنباط مياز آنها چن ىاست؛ بلكه به صورت ضمن

  )11-14:و المعارج 27:و الفرقان 33:و لقمان 48،123:هالبقر و 111النحل . (ندارد

 

  ىت عقليها و اوصاف در ترب نام ىشناس نقش -4

ن يتـوان چنـ ىمـ ىت عقلـيـترب امـت را دريها و اوصـاف ق های مختلف نام نقش

  :نمود یبند ميتقس

  

  ىتينقش تثب -1- 4

ت يـامـت، تثبيها و اوصاف ق ح باشد؛ نقش ناميكامال درست و صح ىاگر فهم عقالن

  :ن برشمرديتوان چن ىن موارد را ميا. است ىعقل یافتهايآن در

 ی زهد به انـدايكند كه جزا با ىم كعقل در. كند ىم كستم را در ى، زشت ىعقل عمل

  .عمل باشد
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ش و يعقـل خـو یاريا با يدن یها گوناگون صحنه یرهاييتغ یها انسان با مشاهده

  .كند ىا را استنتاج ميدن یداريقانون استقراء ناپا

  .ابدي ىگر را درميد یانسان، امكان و ضرورت وجود سرا یعقل نظر

  

  ینقش تذكار -2- 4

امـت يها و اوصـاف ق به خاطر غفلت باشد، نقش نام ىفهم عقالن ىاگر خطا و كاست

  :عقل خواهد بود یبرا ینقش تذكار

گاه عقل دچار  ىپاداش دارد؛ ول ىكي، جزا دارد و نیكند كه بد ىم كدر ىعقل عمل

است و مجازات شدن بـه  ىمانيكند كه ظلم موجب پش ىغفلت شده و انسان فراموش م

  .ن ظلم استي، عیگريد یجا

ممكـن اسـت  ىكند؛ ول ىم كامت را دريت قينكه اصل حقانيانسان با ا یعقل نظر

  حد و مرز و بـدون بازخواسـت، نسـبت بـه آن غفلـت ىب یل به آزاديانسان در اثر م

 ىگاه عوامل گوناگون ىكند؛ ول ىم كرا در ىد الوهيانسان توح یگرچه عقل نظر .ورزد

ر از خـدا يـداند كـه غ ىرچه مگ یگاه عقل نظر .شود ىن امر ميسبب غفلت انسان از ا

نكه انسان دائمًا با اسباب سر و كار دارد؛ دچار غفلت يل اينيست؛ اّما به دل یگريكس د

  .شمرد ىز مستقًال موثّر ميشود و اسباب را ن ىم

  

  ىمينقش تعل -3- 4

امت نقش يها و اوصاف ق در اثر جهل باشد، نقش نام ىفهم عقالن ىاگر خطا و كاست

  :عقل خواهد بود یبرا ىميتعل

ن عقـل يبنابرا. ات امور را ندارديجزئ كدر یاقتضا ىانسان به طور كلّ  یعقل نظر

  .دينما ىنم كرات آن را درييات تغيا، جزئيدن یدارياصل ناپا كرغم در ىانسان عل
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 كا را دريدن یگر در ورايد ی، اصل امكان و ضرورت وجود سراىآدم یعقل نظر

  .از قلمرو عقل خارج است ات آنيجزئ كدر ىكند؛ ول ىم

  

  ىحينقش تصح -4- 4

ها و  شود و نقش نام ىزا، دچار خطا م بيانسان در اثر عوامل آس یعقل نظر ىگاه

 ی نـهيعقـل در زم یبه عنـوان نمونـه، خطـا. ن خطاها استيح ايامت تصحياوصاف ق

  .است ىرسان انير خدا در سود و زيغ یت مستقل براي، لحاظ كردن مالكىت الهيمالك

  

  یريگ جهينت
كند انسـان  ت عقل نظری چندين نقش ايفا مىيامت در تربيق ىها و اوصاف قرآن نام

ابد ي ىگر را درميد یا و امكان و ضرورت وجود سرايدن یداري، ناپایعقل نظر یاريبه 

امـت و يت قيـان حقانيـرا بـا ب ىافـت عقالنـين دريامت ايق ىها و اوصاف قرآن و نام

د يانسان، توح یگرچه عقل نظر.دينما ىت ميد و تثبييامت تأيق ی آستانه یها ىدگرگون

حاكم بر آن، عقـل  یط و جو فكريممكن است در اثر مح ىكند؛ ول ىم كرا در یعباد

هـا و اوصـاف  ن صورت نـاميدر ا. ل به كفر شوديدر پرده غفلت واقع شود انسان متما

ق يحقـا ی ظهـور همـه ی امت، عرصهيدارد؛ چرا كه ق يىزدا امت نقش غفلتيق ىقرآن

 یچ گونه ارزش و اعتباريپوچ بودند و ه كند كه كفر و شريب ىاست و انسان به واقع م

انسـان،  ین عقل نظريهمچن.كند ىات غفلت را برطرف مين آيتوجه و انس به ا. ندارند

 ىبـ یل به آزاديممكن است، عقل انسان در اثر م ىكند؛ ول ىم كامت را دريت قيحقان

ها و  ات نامين صورت آيدر ا. حد و مرز و بدون بازخواست، نسبت به آن غفلت ورزد

ن يب، غفلت را از بـين ترتيكند و به ا ىد ميبودن وقوع آن تأك ىامت بر حتمياوصاف ق

ت يـمالك یگـرير از خدا كس ديكند كه غ ىم كگرچه در یبه عالوه عقل نظر. برد ىم
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شود و آنهـا را  ىبا اسباب گوناگون دچار غفلت م ىئمل انس دايندارد؛ اّما انسان به دل

ان يـامت با بيق ىها و اوصاف قرآن ن حالت ناميدر ا. شمرد ىز به طور مستقل موثر مين

. كنـد ىمـ يـىزدا خود غفلت ینسبت به اعضا ىت انسان حتيها و سلب مالك ىدگرگون

رات ييات تغيجزئ ات امور و از جملهيجزئ كدر یاقتضا ىانسان به طور كلّ  یعقل نظر

ان يـات را بيـن جزئيـامـت، ايق ىها و اوصاف قرآنـ نام. ا را ندارديدن یدارياصل ناپا

ا را يـدن یگر در ورايد ی، اصل امكان و ضرورت وجود سراىآدم یعقل نظر. كند ىم

 ىها و اوصاف قرآن نام. ات آن خارج از قلمرو عقل استيجزئ كدر ىكند؛ ول ىم كدر

  .دهد ىبدن را آموزش م یرا از جمله شهادت اعضاات ين جزئيامت، ايق

نيـز  ىت عقـل عملـيـامـت در تربيق ىها و اوصاف قرآنـ عالوه بر عقل نظری، نام

كند كه جزا  ىم كن دريهمچن. كند ىم كستم را در ى، زشتىعقل عمل. تأثيرگذار است

پـاداش  ىكي، جزا دارد و نیكند كه بد ىم كدر ىعقل عمل. عمل باشد ی د به اندازهيبا

 ىمانيكند كه ظلم موجب پش ىگاه عقل دچار غفلت شده و انسان فراموش م ىدارد؛ ول

ب بـه سـتم يـن ترتيـن ظلـم اسـت و بـه اي، عیگريد یاست و مجازات شدن به جا

كند كـه  ىان مين غفلت را بر طرف كرده و بيامت ايق ىها و اوصاف قرآن نام. پردازد ىم

نًا به ستمكار به عنـوان عـذاب يارد و خود ستم عند یكار به حالش سود ستم ىمانيپش

   .شود ىبرگردانده م
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