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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 منبع مورينويارجاع به منابع، بالفاصله پس از نقل قول، نام خانوادگيبرا� د نظر در داخل پرانتز سنده، سال انتشار

ص1366،يريجهانگ( مثال. نوشته شود ،210(

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

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

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

.شماره صفحات مربوط به مقاله

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

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

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94 بهار

و حكمت ذوقي در حكمت سينوي جهانتجلي  بيني اسالمي
١احمد بهشتي

 چكيده

و روش بـه فلسـفه مّشـاء . اين نوشتار نخست، نگاهى كوتاه دارد به لحاظ محتـوا

استيـا ميكندآنگاه اين سؤال را مطرح مّشاء فلسفه كه آيا حكمت سينوی عينًا همان

كـه آيـا فلسـفه ميشـودبا آن اختالف دارد؟ با پذيرش اختالف، اين سؤاالت مطـرح 

بينى اسالمى است كه در آثـار شـيخ افالطونى است يا فلسفه نوافالطونى يا عينًا جهان

كـه متـأثر اسـت از الرئيس در قالب فلسفه تجلى يافته است؟ پاسخ نگارنده اين است 

و گـامى آغـازين اسـت در راه جهان و گرايش است به سـوی اشـراقيت بينى اسالمى

.تأسيس حكمت متعاليه

 بينى اسالمى، اشراق، حكمت متعاليه، بحث، ذوق جهان: واژگان كليدی

*** 

 طرح مسأله

و و محتـوا بـرای پژوهشـگران شناخت هريك از مكاتب فلسفى به لحـاظ روش

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



سيو حكمت ذوقياسالمينيب جهانيتجل�8 ينويدر حكمت

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

و طال بان فلسفه ضرورت دارد، تا سهم هريك از انديشمندان در تكامل انديشه عالمان

و روشها معلوم گردد و اصالح ساختارها .فلسفى

پرسش اصلى اين نوشتار اين است كه آيا بوعلى سينا در فلسفه مقلد محض ارسطو

و سرسپردگى در برابـر آراء و دنباله رو مّشائيانى است كه افتخار آنها شاگردی ارسطو

و و سـتايش از زحمـات و انديشه های اوست، يا در عين بهره مندی از آنها و نظرات

و نوآوری پيشوای آنها وـ ارسطوـ خدمات و ابتكار پرداخته و ابداع خود به نوآوری

 فراتر از اينها به ابداع مكتبى جديد روی آورده است؟

و ارسط« درست است كه و افالطون و پيروان سقراط و بسيار بـوده، امـا شاگردان

ص1ج:ش1317، فروغى(». اند چندان چيزی بر تحقيقات او نيفزوده ،40(

مّشائين قديم، تمايل تجربى ارسـطو را ادامـه دادنـد، درحـالى كـه سـخت« آری

و پيشرفت هـای جزئـى. طرفدار موضع كلى فلسفى استاد خود بودند  هرچند تغييرات

د مثالـ ص1ج: 1375،كاپلستون(».ر قلمرو منطق پديد آوردندـ ،422(

آيا بوعلى سينا بر همان سنت مّشائين باقى ماند، يا بـا اسـتفاده از همـه ميراثهـای

و درعين قدردانى ارسطويى و مشائى، بلكه افالطونى، در فلسفه اسالمى افقى نو گشود

و استفاده وافر از آنها خود به فكر افكندن طرحـى نـو از مقام شامخ انديشمندان سلف

و به پايه گذاری مكتبى نو روی آورد؟ اين در حال است كه  بعضى از فيلسوفان« افتاد

ابن رشد، فيلسـوف. مسلمان ارسطوگرائى را تا مرز شيفتگى به فلسفه او كشانده بودند

، شـرف الـدين(».و شارح بزرگ نوشته های ارسطو برجسـته تـرين نمونـه آن اسـت

)605ص،7ج: 1375

و نظرات او آشنا بوعلى سينا چهل بار، مابعدالطبيعه ارسطو را خواند تا با انديشه ها

و مأيوس شد دسـت. روزی به بازار وّراقـين رفـت. شود ولى توفيقى به دست نياورد

و التماس او را وادار كرد كه كتاب را به سـه  و با اصرار فروشى كتابى به او عرضه كرد



�9 احمد بهشتي

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

و چون مالحظه كرد كه كتاب وی با بى ميلى. درهم بخرد و به خانه برد كتاب را خريد

و پيرامون اغراض مابعدالطبيعه ارسطوسـت، بـا خوشـحالى بـه مطالعـه آن  از فارابى

و درك انديشه ارسطو به رويش گشـوده شـد و روزنه های فهم ابـن: نـگ(.پرداخت

)صج:م1910،سينا

اند كه خدا تنها آنها كه گمان كرده به همين جهت است كه او پس از انتقاد از مشائين

و عظمـت ارسـطو  و مشمول رحمت بيكران خويش ساخته، به فضـل را هدايت كرده

و تفطن اصول صحيح بيشتر علوم، مورد اعتراف مى و او را به لحاظ ادراك حقيقت كند

)3و2همانص:نگ(.دهدمى ستايش قرار

ا: توان گفتمى با اين وصف آيا و هيچ كار جديـدی او سرسپرده محض رسطوست

 انجام نداده است؟

و تسليم محـض و تكريم يك شخصيت علمى، غير از سرسپردگى و تجليل احترام

و  و رسم و راه و محدود ماندن در چارچوب مكتب و انديشه های او بودن در برابر آرا

.روش اوست

و كمال احترام برای اسـتاد خـود قائـل اسـت ولـى. ارسطو شاگرد افالطون است

كهمىای سرانجام به مرحله دوست داشتن حقيقت را بر پيوندهای دوسـتانه بـا« رسد

و ... افزايد كه اين كار دردناكى استمى سپس ...ديگران برتری دهد اما بى شك بهتـر

حتى الزم است كه ما برای نجات حقيقت به ويژه از آن رو كه فيلسوفيم، هرچـه را بـه 

بگآن دلبستگى شخصى داريم كن )578ص،7ج: 1375،شرف الدين(.»اريمذار

عين حال او كه از امكان اينكه علومى از غير انديشمندان يونانى هم به او رسيده در

دهد، جز در موارد اندكى كه قابل اغمـاض نبـوده، از مخالفـت مشـائيانمى باشد خبر

و تعصب نسبت به آنها را ترجيحمى خودداری :م1910،ناابـن سـي:نگ(.دهدمى كند

)3ص



سيو حكمت ذوقياسالمينيب جهانيتجل� 10 ينويدر حكمت

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

 نگاهي به فلسفه مشاء

و ابـن درست است كه غزالى در كتاب تهافت الفالسفه به نقد انديشه های فـارابى

سينا پرداخته، ولى از آنجا كه به نظر وی اين دو، نماينده همه فالسفه از عهد ارسطو تا 

بهمى عهد وی شمرده و همين جهت است شوند، او در حقيقت به نقد همه آنها پرداخته

ای باشد بـر كه به قصد تبيين آراء ايشان نوشته تا مقدمهـ كه كتاب مقاصد الفلسفه وی

تواند چكيده همه افكار فالسفه مشائى باشد؛ چرا كه تنها مكتبى كـهمىـ كتاب تهافت

و مشائى بود و اشتهار قرار داشت، مكتب فلسفى ارسطويى .تا آن زمان بر مسند اقتدار

)19ص، غزالى:نگ(

را بنابراين مى ـتوانيم با نگاهى به كتاب مقاصدالفلسفه، چكيده افكار فلسفه مشائى

.ارائه دادـ شود نمى كه هيچگونه گرايش ذوقى در آن ديده

ــه داده اســت ــه ارائ ــنج مقال ــى فلســفه مشــائى را در پ ــاره: غزال ــه اول درب  مقال

و احكام وجود، مقاله دوم درباره سبب وجـو  مقالـه سـومـ يعنـى خداونـدـداقسام

 درباره صفات خداوند، مقالـه چهـارم دربـاره افعـال خداونـد نسـبت موجـودات بـه

 همـان،: نـگ(.او، مقاله پنجم دربـاره كيفيـت صـدور وجـود موجـودات از خداونـد

)133ص

و احكام وجود  اقسام

و عرض تقسيمـ يا موجود امكانىـ وجود حـمى به جوهر و مسـتغنى از و شود د

ص:نگ(.١رسم است )143همان،

و عقل مجرد، قابل انقسام است و جسم و صورت ٢.جوهر به هيوال

و غيرنسبى تقسيم عرض غيرنسبى عبارت اسـت. شودمى عرض به دو قسم نسبى
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و عرض نسبى عبارت است از و: از كم وكيف يَفَعـَل َأن اضافه، أين، متى، وضع، جده،

يَنَفِعل )164همان،:نگ(.أن

و و متأخر، علت و كثير، متقدم و خارجى، واحد همچنين وجود يا موجود به ذهنى

و ممكن تقسيم و بالفعل، واجب و غيرمتناهى، بالقوه : نـگ(٣.شـودمى معلول، متناهى

)209تا 174همان،

و صفات خداوند  ذات

و دارای ماهيت نيست و جسم و صورت به. واجب الوجود، جوهر غيـر او از تعلق

و عارض غيـر بـودن،  و مصدر بودن برای كثير و تغير و صفات زايد بر ذات و از تعدد

و او از چيزی صادر نشده موجودات ديگر به نحو طولى از او صادر شده. منزه است اند

)222تا 210همان،:نگ(.است

و عنايـت، قـدرت، حكمـت،: صفات واجب الوجود عبارتند از حيات، علم، اراده

و او جود و تعدد ذات مقـدس ابتهاج به ذات؛ بدون اينكه كثرت صفات، موجب كثرت

)252تا 223همان،:نگ(.باشد

 افعال خداوند

مؤثّر غير متأثّر مانند عقول كه اشـرف: جواهر موجود در عالم امكان بر سه قسمند

پـايين تـر ممكنات اند، متأثّر غير مؤثّر، مانند اجسام كه رتبه آنها از همـه موجـودات 

و  و در اجسـام، اثـر بخـش انـد و مؤثّر متأثّر، مانند نفوس كه از عقول، اثرپذير است

و اجسام، متوسط است )254، 253همان،:نگ(.مرتبه آنها ميان عقول

و دارای حركت مستقيم اند؛ ولى جسـم محـّددمى اجسام با يكديگر تركيب شوند

زمان مقدار. آنها را در بر گرفته استهمهـ يعنى فلك با حركت دوری خودـ جهات
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و بـه همـين جهـت سلسـله. حركت اسـت و نامتنـاهى اسـت حركـت فلـك، دوری

و جهان، قديم است )270تا 253همان،:نگ(.حوادث،نامتناهى

بلكه غرض آنها از حركت، تشبّه. اجسام سماوی عنايتى به موجودات سافل ندارند

و اجرام اسـتبه جوهری شريف است كه همان عقل مج و اشرف از نفوس عقـول. رد

ميـان اجسـام سـماوی. مجرد همانهايند كه در لسان شريعت مالئكه مقرب نام دارنـد

و مخلوق عقول طوليه. رابطه عليت نيست و نقصـان در وجـود آنها معلول و هالك اند

از تعداد عقول نبايد كمتر. حركت اجسام سماوی دليل وجود عقول است. آنها راه ندارد

و عالم اجرام عنصری باشد )287تا 271همان،:نگ(.تعداد افالك

 كيفيت صدور مخلوقات

با اينكه صدور كثير از واحد، ممتنع است، مخلوقات بى شـمار چگونـه از واجـب

 اند؟ صادر شدهـ كه واحد من جميع الجهات استـ الوجود

م و نخستين صادر، عقل اول است كه چون ممكن بالـذات اسـت، ركـب از وجـود

و وجوب بالغير است و نيز امكان بالذات و. ماهيت حضرت احديت، تنها به او وجـود

و ماهيت، برخاسته از ذات اوست عقل دوم از وجـوب. وجوب داده است؛ ولى امكان

و فلك اقصا از امكانش موجود و فلك قمـر. شودمى عقل اول اين سلسله تا عقل نهم

رسد به عقل دهم يا عقل فعال كه كدخدای عالم اجساممى نوبتسرانجام. يابدمى ادامه

و  و نباتـات و مركـب، يعنـى جمـادات و پديد آورنـده اجسـام بسـيط عنصری است

)300تا 288همان،:نگ(.حيوانات است

 هاي نوين در حكمت سينوي گرايش

و مشائى كـه: بوعلى سينا را بايد در دو چهره مطالعه كرد يكى در چهره ارسطويى
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، شرف الدين(»زير ساخت آن بيش از هرچيز ارسطوئى است« نظامى عقل گرايانه كه

.دهدمى ارائه)26ص،4ج: 1370

و ديگر چهره و راه استقالل پيموده رود كـه بـه ارائـه مـى ای كه از وابستگى بريده

ج و مشـائيان طرحى و خويشتن حقيقى خود را بدون وابستگى به ارسطو ديد بپردازد

.نشان دهد

وـ از نگارش كتـابى) المدخل( او در مقدمه كتاب منطق شفا غيـر از كتـاب شـفا

و به مقتضای رای صـريحمى خبرـ لواحق دهد كه در آن فلسفه را مطابق طبع خويش

و مراعات جانب شركای  و به شق عصای آنها روی كه ارائه داده مشائى خويش نكرده

 او توصيه.اين كتاب همان است كه وی درباره فلسفه مشرقى نگاشته است. آورده است

امـا اگـر در پـى. كند كه اگر كسى در پى حقيقت ناب است به سراغ آن كتاب برود مى

و خشنودی شركای مشائى را ترجيح ومى حقيقت ناب نيست دهـد، بـه مطالعـه شـفا

و از جستجوی حكمت شرقى خـ ابـن سـينا،: نـگ(.ودداری كنـدلواحق آن بپردازد

)10ص،1المنطق:ق1371

ك هنگامى كه شاگردش ابوعبيد، عبدالواحد جوزجانى اوـ ه سـالهای متمـادی بـا

 كند كه شرحى بر آثار ارسطو بنگارد، از ايـن كـار سـربازمى از وی تقاضاـ زيسته مى

با مى و شأن خود را ومى التر از اينزند و تفسير آراء ارسطو بپـردازد بيند كه به شرح

و افكار ويژه خود باز بماند ص:نگ(.از بيان آراء )2همان،

او در مقدمه كتاب منطق المشرقين كه گويا بخشى از همان كتاب حكمـت مشـرقى

ا كند كـه چـون افكـار مشـائيان در هالـهمى اعالمـ است كه به دست ما نرسيده ز ای

و جهل فرو رفته بود، دوست داشته كتابى بنويسد مشتمل بر امهات مسائلى كـه تعصب

و با جودت حدس به دست آورده است و تأمل بسيار او اين كتاب. آنها را از راه دقت

و بـدين ترتيـب كتـاب  را تنها برای كسانى تأليف كرده كه به منزلـه خـود وی باشـند
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حكمت عوام است كه برای آنها كافى بلكه حكمت شرقى، حكمت خواصو كتاب شفا

و در كتاب لواحق شفا نيز افزون بر آنچه در شفا آمده در اختيار آنها  فوق نياز آنهاست

ص ابن سينا،:نگ(.دهدمى قرار )4بى تا،

اكنون سؤالى مطرح است كه آيا حكمت مشرقى همان حكمت اشراقى است كـه در

و ذوقى استفاده شد ه يا غير از آن است؟آن از روش بحثى

اومى دهد، معلوممى از اينكه او مشرقى ها را در برابر يونانى ها قرار شود كه مـراد

از حكمت شرقى حكمتى است كه منشأ آن شرق است، چنانكه حكمتى كه از يونانيان 

» منطـق«شود كـه آنچـه را يونـانى هـامى حتى او مدعى. است، منشأ آن غرب است

از اند، ممكن ناميده و دور نيست كه وی است نزد اهالى مشرق نام ديگری داشته باشد

)3ص، ابن سينا:نگ(.سوی غير يونانيان هم به دانشهايى دست يافته باشد

و محتـوا و از لحـاظ روش اگر اين حكمت، عينا همان حكمت يونـانى هـا بـوده

ر ا گريزگاهى قـرار چندان فرقى با آن نداشته باشد، چه لزومى دارد كه بوعلى سينا آن

و ميدانى برای آزاد انديشى خـود؟ همـان،: نـگ( دهد برای فرار از تعصبات جاهالن

)1ص

و در آنهـا همـواره جانـب او كه كتابهای متداول خود را به سبك يونانى ها نوشته

و از برانگيختن جاهالنى كه  و از خطاهای آنها چشم پوشيده مشائيان را مراعات كرده

و مخالفـت بـا مـىو تعمـق را بـدعت٤تكيه بـر ديوارنـد گويى ديرك های شـمارند

بامى مشهورات را گمراهى و برخورد آنها با متون فلسفى همچون برخورد حنابله دانند

)3همان،:نگ( كتابهای حديث است، خودداری كرده

و و هوای آزاد اسـت كـه طرحـى نـو درافكنـد و يك حال در پى يك فضای باز

دانـد، از آنهـا آگـاهى مـى را به منزله خويش بلكه خويشتن خـويشخواصى كه آنها 

)3همان،:نگ(.بخشد
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بنابراين، نبايد نگران اين باشيم كه دكتر ابراهيم مدكور حكمت مشرقى را مغاير بـا

يـا اينكـه) المدخل،مقدمـه مـدكور...ابـن سـينا: نـگ(.حكمت اشراقى دانسته اسـت

مدعى شده اسـت كـه از ابـن)ق 587-548( الدين يحيى بن حبش سهروردی شهاب

و عينـًا) كراريس( سينا دفترهايى در دست داشته كه آنها را بـه مشـرقيين نسـبت داده

و  و با كتابهای ديگرش چندان متفاوت نيست و فلسفه عامه است همان قواعد مشائيان

: 1375، شـرف الـدين:نگ(.با اصل مشرقى حكمای خسروانى ارتباطى نداشته است

در)9ص،4ج ای برای ابوجعفرمحمـدبن حسـين بـن مرزبـان نامهو يا اينكه ابن سينا

و اگـر كه در پاره»االنصاف«توضيح داده است كه در كتاب  ای از هزيمتها از بين رفته

بهمى تمام و مشـرقى تقسـيممى مجلد20شد رسيد، دانشمندان را به دو گروه مغربـى

و مباحثه و آنها را به معارضه و هرجا ميان آنها شعله دشمنى برخاسـته، كرده واداشته

و در آن كتاب كه متضمن  هزار مسأله است، دشواريهای28ميانشان به انصاف پرداخته

و مشائيان ديگر را توضيح داده است ص:نگ(.كتابهای ارسطو )10و9همان،

عمر بـر اينها هيچ كدام دليل اين نيست كه فيلسوف ذوفنون شرق، ار آغاز تا پايان

و هرگز برای تأسيس فلسفه و محتوا طريق مشائيان استوار مانده ای كه به لحاظ روش

و حركتى  و ارسطوئى هيچ گونه مغايرتى نداشته باشد، گامى برنداشته با فلسفه مشائى

.آغاز نكرده است

و عرفـانىـ اگر آن ماری گواشن فرانسوی كـه دربـاره شـناخت مكتـب فلسـفى

و غنوصىـ نى داشته استسينوی تالش فراوا رسـاله) گنوسـتيك( از تفسير عرفانى

و به استناد گفته شارح فارسى آن ) احتماالً جوزجانى( حى بن يقظان خودداری كرده

مدعى شده است كه مضمون آن در نوشته های عمده فلسفى ابن سـينا موجـود اسـت،

به اشـراق دارد وراه نبايد درباره تمايل شديد وی به تأسيس حكمتى نوين كه گرايش

)27همان،:نگ(.كند، ترديد كردمى رسيدن به حكمت متعاليه را هموار
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در مقابل گواشون، پژوهشگر برجسته فرانسوی، هانری كربن قرار دارد كه رسـاله

و دو نوشته تمثيلى ديگر ابن سينا و درباره آن  حى بن يقظان را به فرانسه ترجمه كرده

و سالمانـ و معتقـد شـدهـو ابسال رساله طير به پژوهش تأويلى عرفانى پرداختـه

و  است كه شارحان حى بن يقظان، همگى يك نقص مشترك دارند؛ چـرا كـه نمادهـا

ومى سمبولهای ابن سينا را به شناختهای تعليمى او باز بامى گردانند كوشند كه همه را

)همان:نگ(.شواهد عقالنى بازسازی كنند

و ابن سينا از عقل فعال، ذات مأل اعالئى ساخته كربن معتقد است با كه فارابى اند كه

درمى فيضو بركات خود زمينه اتصال بشر به خود را فراهم و اصالت عرفانى آنها كند

را. همين است » كمال اول جسـم طبيعـى آلـى« آنان هرگز به تفكر ارسطوئى كه نفس

آنهـا از انسـان بـه طريـق دريافـت كند، قانع نشـدند، بلكـه درك فلسـفىمى معرفى

.نوافالطونيان است

و شاگردش فرفوريس كه در قرن سومـ مذهب نوافالطونى را افلوطين اسكندرانى

و از افالطون پيرویمى ميالدی از نظـر آنهـا خـدا. پديد آوردنـدـ اند كردهمى زيسته

و هر وجـودی اسـ. مطلقًا متعالى است و ورای هر فكر و احد اول، صـادر.تاو واحد

)538تا533ص،1ج: 1375، كاپلستون:نگ(.فكر يا عقل است

كه متأسفانه به داليلى كه خود گفتهـ آنچه نبايد در شناخت چهره واقعى بوعلى سينا

از آن غفلت كرد، اين است كه نظـامـ پنهان مانده است است در حجاب تقيه از متعصبان

و برخـى عناصـرـ دين فلسفه مشائىای است از عناصر بنيا فلسفى او آميزه ارسـطوئى

ج:نگ(.مشخص جهان بينى نوافالطونى در پيوند با جهان بينى اسالمى ص4شرف، ،8(

و علـّو. او در نظريه فيض يا صدور، گرايش نو افالطونى دارد و كمال ذات خداوند

ومى ای است كه خير از او فائض آن به گونه و او از اين فيضـيان، آگـاه خشـنود شود

. او فاعل بالطبع نيست. است
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 او ذات خود را به عنوان اينكه عقل محضو مبدأ نخستين همه خيرات است ادراك

و خير محض) 403و 402صق،1404، ابن سينا:نگ(.كند مى او عاشق ذات خويش

و به همين جهت است كه نظام خير، معشـوق  است؛ همان ذاتى كه مبدأ نظام خير است

و  و تعقيب و طلب و دستخوش انفعال بالعرض اوست، بدون اينكه حركت شوقى داشته

ص:نگ(.جستجو شود )363تا 355همان،

رد كه او حتى در كتابهای عمومى خـود بيان چنين مطلبى آشكارا حكايت از اين دا

و پنهان خـود برداشـته  و پرده از چهره واقعى گرايش نوافالطونى خود را آشكار كرده

اگر گـاهى مخالفـت خـود را بـا«: گويدمى او خود در مقدمه منطق المشرقيين. است

، سـيناابن(».توانستيم شكيبايى كنيم نمى مشائيان اشكار كرده ايم، در موردی است كه

)3ص

ای از همان مواردی نيست كه شـكيبايى بـر آن ممكـن نبـوده آيا بيان چنين نظريه

 است؟

كـه از راهـ خواهيم از بوعلى سينا يك فيلسوف صـوفى، همچـون ابـن عربـى نمى ما

و دريافتهای عاشقانه به تأسيس مكتب فلسفى وحدت وجودی  پردازدمى مشرب صوفيانه

صم1946،ابواعالء عفيغى:نگ( و. بسازيم)9، و با جذبه بلكه عرفان او عقل گراست

و اكتفا كردن به طوری ورای طور عقل گام و شطح محض صوفيانه .زند نمى شور

و ذوق دست به دست هم داده اند تا حكمتـى پديـد در كانون حكمت سينوی، عقل

و نه همچون دريافتهـای صـوف يانه، آورند كه نه همچون حكمت مشائى، بحثى محض

و ممكن است به گونه ای از يكديگر بيگانه باشـند كـه هـيچ كـدام ذوقى محض است

.ديگری را به رسميت نشناسند

و بـه همـين بيند كه بحثى محـض اسـتمىو حكمت مشاء را از اين جهت قاصرا

چنـين كـاری درخـور شـأن. جهت نتوانسته است تجرد نفوس فلكى را اثبـات كنـد
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بـه نظـر خواجـه ...) ابن سينا(.خان در حكمت متعاليه باشندحكيمانى است كه از راس

و حكمت ذوقـى  طوسى، راسخان در حكمت متعاليه كسانى اند كه ميان حكمت بحثى

و تفكر اكتفـا كنـد،. اند جمع كرده و تنها به استدالل و ذوق نباشد اگر كسى اهل كشف

و استدالل محض فا .نهـد نمى صله دارندهرگز پای بر قله معارفى كه از دسترس بحث

و فخررازی:نگ( )228ص،2ج:ق1404، خواجه طوسى

را مـى او هنگامى كه از تشبه نفوس فلكى به مبادی عاليه سـخن گويـد، خواننـده

كند كه نبايد برای رسيدن به كنه آن خود را به تكلف بياندازد؛ چراكه قوایمى نصيحت

تاـ مادامى كه در اين عالم غربت گرفتارندـ بشری از درك حقايقى نازل تر عاجزند،

اما اگر خواننده بخواهـد از راه! چه رسد به اينكه بخواهند به كنه حقيقت تشبّه برسند؟

و رمزی دست هـمى مجاهدت، به حق برسد، چه بسا به راز و م يابد كـه هـم آشـكار

)302ص: 1381ابن سينا،:نگ(.پنهان است

م و رياضـت در راه به نظر خواجه مراد ابن سينا از جاهدت، كوشـش در راه تأمـل

و پرهيز از تقليد از مشائيان است اگر كسى در اين راه گـام نهـد، رازی كـه بـر. تفكر

)174ص:ق1379، طوسى:نگ(.شودمى فلسفه مشاء پنهان است، بر وی آشكار

 همـان،( جای تعجب است كه چرا خواجه كه خود در شرح فصل نهم از نمط دهـم

و تأمالتپذ) 399ص يرفته است كه برای پى بردن به تجرد نفوس فلكى حكمت بحثى

و ذوق را الزم شمرده، در اينجا از آن  و كشف و فكری كافى نيست و رياضتهای نظری

و ارزشمند غفلت كرده است؟  مطلب نفيس

امام فخر رازی احتمال داده است كـه مـراد ابـن سـينا از مجاهـدت در راه طلـب

ی باشد كه خواجه گفته است، يا اين كه مراد تصفيه نفس از عاليـق حقيقت، همان چيز

الطوسى:نگ(.شود كه حقايق غيبى در نفس انتقادش يابدمى بدنى است؛ چراكه سبب

ج1404،و الرازی )16ص،2ق،
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و از اصوالً بوعلى سينا در چهار جـای كتـاب اشـارات كـه گويـا آخـرين كتـاب

دائرة المعـارف بـزرگ)6ص،4ج:1370الدين شرف:نگ( برجسته ترين آثار اوست

در سه مورد، تنهـا بـه ذكـر راز. اسالمى نظريه تجرد نفوس فلكى را مطرح كرده است

و فهـم آن  و پوشيده معرفى نموده و در مورد چهارم، آن را مستور بودن آن اكتفا كرده،

ب: را بر عهده راسخان در حكمت متعاليه دانسته است و يكى نمط سـوم، فصـل يسـت

و چهارمى  و چهاردهم و ديگری نمط ششم فصل دهم .نمـط دهـم، فصـل نهـمهشتم

)95و94ص: 1382، بهشتى:نگ(

و ستر، نمايان گر اين حقيقـت اسـت كـه او تكرار اين مطلب، آن هم به عنوان سّر

ومى روش بحثى را برای شناخت حقايقى مفيد و مكشوف باشد، نه سّر داند كه عالنيه

و درك آنها عاجز معرفىمستور وگ كند؛ با اين كه درميانمى رنه چرا مشائيان را از فهم

و ماهر بوده آنها افرادی بوده و حداقل، پيشـوای آنهـا اند كه در روش بحثى استاد ـ اند

ای است كه بوعلى سينای پرتوقع را در برابر خود به تواضع واداشته در مرحلهـ ارسطو

)1ص:م1910، ابن سينا:نگ(!است؟

و سلسله عقـول تـا عقـل فالسفه مشائى معتقد بودند كه صادر اول عقل اول است

آن مـى عقل اول به همراه عقل دوم، فلك اقصى را ايجـاد. يابدمى دهم ادامه و از كنـد

و هشت عقل ديگر موجود عقل دهم آخرين. شوندمى پس به ترتيب فوق، هشت فلك

ا و اجرام عنصری استعقلى است كه ايجادكننده عالم ای بوعلى سينا به گونـه. جسام

و الزممى زيركانه بيان كند كه الزم نيست صادر اول، ايجادكننـده فلـك اقصـا باشـد

و  نيست كه سلسله طولى عقول با پايان گرفتن سلسـله طـولى افـالك پايـان بپـذيرد

در توان سلسله نمى اند، به هيچوجه بنابراين، عليرغم آنچه مشائيان گفته طولى عقول را

و محصور كرد و ايـن نيسـت) 277تا 275ص:1382،بهشتى:نگ(.ده عقل، محدود

.مگر به بركت حدس صائب او
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او در مقدمه كتاب منطق المشرقيين كه بخشى از كتاب عظيم حكمة المشرقيين بوده

و جان مايـه  هـای است، عالقه خود را به فراهم كردن كتابى كه مشتمل بر همه اّمهات

و تفكـرمى علم حقيقى است، اعالم و استنباطات خـود را ناشـى از دقـت بسـيار كند

و حدس صائب )4ص:م1910، ابن سينا:نگ(.داندمى فراوان

و از حـّل آن عـاجز مـى ای دچـار حيـرت او كسى است كه هرگاه در مسأله  شـد

و نمازمى ماند، به مسجد جامع بخارا مى و دست نيازمى رفت به درگاه معبود بى گزارد

و از پيشگاه او عاجزانه تقاضای كشف راز كرد، تا مبدع كل، گـرهمى نياز برمى داشت

و دشوار را آسانمى مشكل را كممى گشود و با اين كه رامى كرد و بيشتر شب خوابيد

ومى به مطالعه و در عالم خواب اگر مغـز گذرانيد، خوابش هم خاصيت بيداری داشت

و محل دريافت حقـايق اعصاب فعا و جانش كانون الهامات الهى ليتى نداشت، ولى دل

صج:نگ(.غيبى بود )همان،

و عالمان فرمود نهج(٥»خوشا خواب زيركان«: بى جهت نيست كه موالی عارفان

)145البالغه، حكمت 

و گـام بـر نردبـان بوعلى سينا نه تنها از لحاظ روش، گرايش اشراقى پيـدا كـرده

م و تعصـب، بـه نـوآوری هـايىحكمت  تعاليه گذارده، بلكه به خاطر گريـز از تقليـد

و نـه در عـالم اسـالم  در فلسـفه اسـالمى. دست يافته كه نه در يونـان سـابقه داشـته

و عدم«مسائلى وجود دارد كه تحت عنوان ومى دربار� آنها بحث» مسائل وجود شود

 اظهـارنظر دربـار� آنهـا بسـتگىاهميت آنها به حدی است كه سرنوشـت فلسـفه بـه 

و بـوعلى سـينا يـازده مسـأله. دارد  ارسطو به بيان سه مسأله از آن مسائل پرداخـت

و بعـدها صـدرالمتالهين بـر تعـداد آنهـا افـزود :1354، بهشـتى: نـگ(.را بيان كـرد

)چهار

و و گريز او از تقليـد اگر نبود محصور نماندن ابن سينا در چارچوب حكمت بحثى
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استقالل طلبى او در كشور پهناور فلسفه، چگونه ممكن بود كه به آن همـه ژرف داعيه

و نوآوری دست يابد؟ !نگری

او هرچند بر ابطال حركت جوهری در برخى از آثار خود اصرار ورزيده است، ولى

و برجسته ترين اثر خود وـ اشاراتـ در همان واپسين از نفس ناطقه، حركـت كمـى

و وضع و أينى و بـالعرضـى را مطلقاً كيفى و در الهيـات شـفا،ـ بالذات نفـى كـرده

و از نقص به كمال پذيرفته است آيا اين به معنای قبول.استكمال نفس را از قوه به فعل

و عدم انكار آن به نحو سلب كلى نيست؟ 18ص:1382،بهشتى:نگ( حركت جوهری

)19و

و معقول شديدًا بـه فرفو آنـ ريـوساو در مبحث اتحاد عاقل كـه كتـابى دربـار�

و آن كتاب را خرمای گنديدهو مشائيان كه ثناگوی آن كتاب بودهـ نگاشته اند، تاخته

و  و خرد دانسـته و تابعانش را عاری از فهم و نويسنده يا پستان خشكيده معرفى كرده

هرچنـد) 176تا 149،ص 1386همان:نگ(.با دالئلى نظريه آنها را ابطال كرده است

و بـه  و معقول را به يك معنای سطحى، باطـل نگارنده معتقد است كه وی اتحاد عاقل

)199تا 197ص، همان:نگ(.يك معنای دقيق باور دارد

و مشائى محض نيسـت، بلكـه چنانكـهـ اگر نه اين است كه حكمت او ارسطويى

و ذوقى در چارچوب جهـان بينـى بـى همتـای آميزهـ اشاره شد  ای ازحكمت بحثى

و حدس، معتقد شودمى اسالمى است، چگونه است كه او در مقام بيان وجه افتراق فكر

در كه حدس، قوه و طلـب يـا بـدون آن ای است كه حد وسط برهان را به دنبال شوق

و باالترين مرتبه حدس را قوه قدسىمى ذهن تمثل ، ابـن سـينا:نگ(!نامد؟مى بخشد

كه) 244و 243ص:1381 عقـل)35/24النور،( او با الهام از آيه نورو چگونه است

را» مشكات« بالقوه را  را» شجره زيتونه«و قوه فكر و عقـل» زيـت«و قـوه حـدس

و تمثـل معقـوالت نائـل شـده» زجاجه«بالهلكه را و عقل بالفعل را كـه بـه مشـاهده
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و لو لم تمسسه نار«و قوه قدسيه را آنكه» مصباح« و عقل مسـتفاد»يكاد زيتها يضيئ

» نـار« شود،مىو عقل فعال را كه موجب اشتعال چراغهای عقول» نور على نور« را

شـرحى االشـارات،243و 242ص: 1381ص همـان،...ابن سينا:نگ( ناميده است؟

)155تا 1/153

و بيـنش نوافالطـونى در آيا بيان چنين مطالبى حاكى از تأثير جهان بينى اسـالمى

 وی نيست؟نظام فلسفى سين

: نـگ(و عليرغم اينكه غزالى فالسفه را منكر علم واجب به جزئيات معرفى كردها

و فارابى را نشانه رفته، با موشكافى ويژه) 217تا 206ص، غزالى ایو در حقيقت، او

و به آيه شريفه ال فـى«:آن را ثابت كرده و ال يعرب عنـه مثقـال ذّرة فـى الّسـماوات

و سرانجام گفته است)4هآي،24:سبا(»األرض خزانه های غيب دست: تمسك جسته

و هيچ كس جز او و نمى اوست و با الهـام از تعبيـرات قرآنـى، او را عـالم پنهـان داند

و حكيم شناخته است و عزيز )362و359ص:ق1404، ابن سينا:نگ(.آشكار

وـ او عليرغم اينكه غزالى همه فالسفه را و فارابى منكرـ ديگران اعم از ابن سينا

مسائل عالم پس از مرگ را به دو دسته) غزالى:نگ( معاد جسمانى معرفى كرده است

و تصديق خبر نبوت، قابل اثبـات: تقسيم كرده يك دسته آنهايى كه جز از راه شريعت

و آنچه در عالم پس از مرگ به بدن درايـن بـاره. رسدمى نيستند، مانند معاد جسمانى

و  و آقا و مـا وظيفـه داريـم كـه اخبـارآن٦داد سخن داده|موالی ما محّمدپيامبر

و دسته ديگر آنهايى كه عقل به آنهـا و مقـام واالی مـى بزرگوار را تصديق كنيم رسـد

و شقاوت نفسانى گو ايـن كـه در ايـن. نبوت آنها را تصديق كرده است، مانند سعادت

)423ص:ق1404،سيناابن:نگ(.رسند نمى حيات دنيوی اوهام ما به آنها

و متحيّـران: او شكّاكان را به دو گروه تقسيم كرده معانـدان قابـل عـالج. معاندان

و گرسنه نگاه داشـت، ناچـار. نيستند آنها را بايد به آتش انداخت يا شالق زد يا تشنه
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و گرسنگى شكوه كنند و از سوختن يا درد يا تشنگى شوند دست از شكّاكيت بردارند

.يكى از دوطرف نقيض زبان به اقرار گشايندو نسبت به

را بايد با يـافتن منشـأ حيرتشـانـ كه به بيماری حيرت گرفتارندـو اما متحيران

اگـر بـه. منشأ حيرت آنها يا اختالف بزرگان است يا علـل ديگـری دارد. درمان كرد

در اند، بايد به آنهـا فهمانيـد كـه انسـان خاطر اختالف بزرگان دچار حيرت شده هـا

و اشـتباه دانسـت و نبايد همه بزرگان را بركنار از خطا و اشتباهند تنهـا. معرض خطا

و خطا )54تا48همان،:نگ(٧.شوند نمى پيامبرانند كه از هيچ جهتى دچار سهو

 اينجاست كه بازهم تأثير جهان بينى اسالمى در ساختار حكمـت سـينوی آشـكار

.شود مى

 نتيجه

و حكمت سينوی در قال و ارسـطويى ب هيچ يك از فلسفه هـای رايـج افالطـونى

و غربى گنجد؛ بلكه او فيلسوفى است كه قبل از آن كه يك فيلسوف باشـد، نمى شرقى

و افكارش را در چـارچوب جهـان بينـى اسـالمى مـورد  و بايد او يك مسلمان است

ج. مطالعه قرار داد و استشهادی كه او در جای ای تصنيفات تأمالت او در آيات قرآنى

و تسليم او در برابر مقام  و نيز سرسپردگى و احيانًا احاديث دارد، و آثار خود از آيات

دهد كه او انديشمندی است كه نه عاقـل بـىمى نشان|شامخ نبوت ختميه محّمديه

و دينداری است كه  و نه دين دار بى عقل است، بلكه عاقلى است كه دغدغه دين، دين

.ددغدغه عقالنيت دار

و بـا تمـام وجـود|اسالم ناب محمدی كه بوعلى سينا در مهد آن رشـد يافتـه

و عـاقالن بـى  و ذوق گرايى است و دل باخته آن گشته، منادی عقل گرايى سرسپرده

و به همين جهـت اسـت كـه رهبـر فقيـد انقـالب  و ذائقان بى عقل را برنمى تابد ذوق



سيو حكمت ذوقياسالمينيب جهانيتجل� 24 ينويدر حكمت

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

بـ اسالمى و هم عارف و هم فيلسوف  كـرد كـه كسـى كـهمى توصيهـودكه هم فقيه

 ...)بهشتى(.خواهد عرفان بخواند، بايد يك دوره فلسفه خوانده باشد مى

و ذوق باشد، حكمت متعاليه ناميـد پـس. بوعلى سينا حكمتى كه جامع ميان بحث

.اند حكمت متدانيه است حكمت آنهايى كه تنها به بحث يا به ذوق اكتفا كرده

و بيداردل تقسيم كرده اسالم مردم را به دو و روشن ضمير گروه سنگدل يا كوردل،

و)22، آيه39:زمر(٨است و عمل صالح قلب انسـان را روشـنى و اخالق نيك ايمان

و روح انسان را لطيفمى صفا با اين وصف، عقل هم كار خود را خوب. كندمى بخشد

و اخالق فاسد، موجـب سـنگ. دهدمى انجام و فسق و تيرگـى روحدرمقابل، كفر  دلى

و ای روی آورده عقل افرادی كه به چنين ورطـه. شود مى انـد، همـان عقـل چنگيـزی

و هالكويى خواهد بود .ابن سينا پايبند عقل رحمانى است نه عقل شيطانى. يزيدی

ها نوشت پي
مى.١ و ممكن تقسيم سپس موجـود ممكـن،. شود بايد توجه داشت كه از نظر فالسفه مشائى وجود يا موجود به واجب

و عرض است .قابل انقسام به جوهر

و بايد نفس را بر اقسام فوق افزود.٢ .از نظر مشائيان جوهر پنج قسم است

و عرض،.٣ و به جوهر و ممكن، تقسيم اولى .ثانوی استتقسيم به واجب

َسن,َدٌ({.٤ م. ُخُشٌب غ,ُهْم
َ
)4، آيه63منافقون؛(}َكك

.َحبدا نوُم األكياس.٥

و موالنا محمد.٦ و سيدنا و الشقاوةالتى اكسب البدن|وقد بسطت اشريعة الحقهاالتى أتانا بها نبينا .حال السعادة

ال مالئكة مع ذلك فليس يجب أن يكونو.٧ ال يؤتون مـن جهـة ... متكافئين فى االصابة ان الناس ناس بل االنبياء الذين

.غلطًا او سهوا

.افمن شرح اّهللاٰ صدره لإلسالم فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكراّهللاٰ اولئك فى ضالل مبين.٨
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 كتابنامه

.قرآن كريم.1

.نهج البالغه.2

 1375. چـاپ اول. مؤسسـه فرهنگـى انتشـاراتى حيـان. منطق المشرقيين).م1910(.ابن سينا.3

.المكتبة السلفيه: قاهره

.المطبعة االميری: قاهره.1ج. المنطقالشفاء،).ق1371(ـــــــــــــــــ.4

.نشر كتابخانه مرعشى:قم. الشفاء االلهيات).ق1414(ـــــــــــــــــ.5

و التنبيهات).ش1381(ـــــــــــــــــ.6 ال. اإلشارات :قـم. چاپ اول. زارعىتحقيق مجتبى

.بوستان كتاب

و بوعلى). 1354(.بهشتى، احمد.7 رساله دكتری به راهنمايى مرتضى. مقايسه مابعدالطبيعه ارسطو

و دكتر آريان پور .مطهری

و مبادی). 1382(ـــــــــــــــــ.8 .بوستان كتاب:قم. غايات

.بوستان كتاب:قم. تجريد). 1386(ـــــــــــــــــ.9

.مؤسسه انتشارات حيان. چاپ اول.4ج. دائرة المعارف بزرگ اسالمى). 1370(.شرف الدين.10

.605ص.7ج. دائرة المعارف بزرگ اسالمى). 1375(.خراسانى شرف الدين.11

و التنبيهات).ق1379(.الطوسى، نصيرالدين.12 .مؤسسه النصر: تهران. شرح االشارات

و الرازی، االمام فخرالدين.13 منشورات . شرحى االشارات).ق1404(.الطوسى، الخواجه نصيرالدين

.مكتبة آية اّهللاٰ العظمى المرعشى النجفى

.بنگاه مطبوعاتى صفى على شاه: تهران. سير حكمت در اروپا). 1317(.ى، محمدعلىفروغ.14

تا(.غزالى، محمد.15 .مقدمه سليمان دنيا. مقاصد الفالسفه). بى
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: تهـران. ترجمه سـيد جـالل الـدين مجتبـوی. 422ص.1ج. تاريخ فلسفه). 1375(.كاپلستون.16

و انتشارات سروش و فرهنگى .شركت انتشارات علمى

دارالكتـب: بيـروت. به كوشش ابوالعالء عفيفى. صوص الحكمف).م1946(.الدين بن عربى محى.17

.العربى
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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

 هاي عدالت در انديشه سياسي علوي شاخصه

1قاسم بستاني

2بهشتيفاطمه

 چكيده

و انديشـمندان سياسـى در نظـام و يكى از مفـاهيم مـورد توجـه دانشـمندان هـا

و نظـرات ايدئولوژی و در اين بـاره آراء های سياسى اجتماعى گوناگون، عدالت بوده

و ويژگى های اساسى اين مفهوم بيان گرديده است گوناگونى در مورد شاخصه .ها

و جهان وب با ظهور دين مبين اسالم و جامعه ينى خاص اين مكتب در نگاه به انسان

بينى در اجرای اين جهان^ائمه معصومينو|هم چنين سيره پيامبر گرامى اسالم

باشيم كه به هيچ وجـه الهى، شاهد توجه ويژه اين بزرگان به نوع خاصى از عدالت مى

بـدين صـورت كـه عـدالت را نـه تنهـا در بعـد. در تاريخ بشريت سابقه نداشته است

و بيرونى بلكه در بعد درونى يعنى تزكيه نفسو تقوای فردی نيز مورد عنايت  اجتماعى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حديث، دانشگاه شهيد چمران اهواز.١  دانشيار گروه آموزشى علوم قرآن

و حديث، دانشگاه شهيد چمران اهواز.٢  f.beheshti@yahoo.comكارشناس ارشد علوم قرآن
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و آنرا مقدمه رسيدن به عدالت اجتماعى دانسته .اند قرار داده

مك يكى از شخصيت مهای نامدار اين ×منـان علـىؤتب در اجرای اين مهم اميـر

و همگـان باشد به گونه مى ای كه در تاريخ بشريت، همواره نام وی قرين عدالت بـوده

نوشتار پـيشرو. اند حتى مخالفين نيز به ويژگى بارز عدالت طلبى ايشان اذعان داشته

اي×برآن است با بررسى موشكافانه سيره عملى امام على درو سخنان گهربـار شـان

های عدالت در منظومه فكری سياسـى ايـن شخصـيت اين باره به بازشناسى شاخصه

.برجسته بپردازد

 البالغه، سيره عملى، منظومه فكری، عدالت، نهج×امام على:واژگان كليدی

*** 

و تطبيق آنها با عبارات نهجـ1 و اصطالحي عدل  البالغه معاني لغوي

مىيكى از معانى عدل،ـ1ـ1 و طريقى به كار و در مورد راه كه استقامت است رود

و مستقيم باشد )418:ق1426راغب اصفهانى،(.بر خط راست

و رعيت اصالح نمى«:فرمايدمى×امام على شـود مگـر بـا اصـالح زمامـداران

پس هرگاه رعيت حق والى را ادا. شوند مگر با استقامت رعيت زمامداران اصالح نمى

و والى  مىكند از يابد؛ راه حق رعيت را بپردازد، حق در ميان آنها عزت های دين خالى

و نشانه انحراف مى مى گردد )529: 1383شهيدی،(».شود های عدالت استوار

ظلـم، عبارتسـت از قـراردادن چيـزی در غيـر«: در مقابـل ظلـم معنـايىـ2ـ1

ي روی در آن چيزا زيادهجايگاهى كه به آن اختصاص دارد، به واسطه نقصان، كوتاهى

و مكانش )318:ق1426راغب اصفهانى،(»يا به سبب تجاوز از وقت

يََضُع �الموَ�«. دهد در حالى كه عدل هر چيزی را در جايگاه خودش قرار مى �لعدُ
)1191: 1967ابن ابى الحديد،(»مو�ِضُعها
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و تفـريط( روی در امـور ميانهـ3ـ1 در:)نداشـتن افـراط قـرآن كـريم خداونـد

يعنـى ). 143، آيـه2: بقـره( را امتى وسط قرار داديـم) امت اسالم( ما شما: فرمايد مى

و ميانه، هـدايت  برای امت اسالم دينى را قرار داد كه متدين به آن را به سوی راه وسط

و تفريط نيست. كند مى ج 1386طباطبايى،(.راهى كه در آن افراط ،1:481(

ف و ارسطو نيز قابل توجهدر اين باره نظريه . باشـد مـى السفه اخالق مانند افالطون

افالطون در طرح ريزی آرمانشهر پيشنهادی خود در كتاب جمهـور پـس از بررسـى

را سرانجام نظريه نظريات گوناگون در مورد عدالت پذيرد كـه در پرتـو آن هـرمى ای

را كس بر اساس جايگاه طبقاتى خود كه با استعداد ذاتى وی منطبق است وظيفه خود

بر اين اساس عدل در انسان بر اساس نسبتى صحيح ميان غرايز خـرد،. دهدمى انجام

و خويشتن داری حاصل )236: 1368افالطون،(.شودمى شجاعت

و آنـرا معيـار اما ارسطو در بررسى مفهوم عدالت، مفهوم حد وسط را مطـرح كـرده

ن امر عدالت را نيز به عنوان حد وسط افراط وی با توجه به همي. گيردمى فضيلت در نظر

و بر خالف. كندمىو تفريط معرفى و بى باكى، شجاعت بوده برای مثال حد وسط بزدلى

و درنتيجه رذيلت به شمار » فضـيلت«پس مفهوم عدالت در ديدگاه ارسطو. آيندمى عدل

و ارسطو  مجموعـه بـه شخصيك هاى فضيلتازيكهركه دهدمى توضيح تلقى شده

 ميانـهو وسـط حـد يعنى تناسب، اين. دارد تناسبى رابطهو است وابستهاو هاى فضيلت

و عدالت مطابق آنها، است؛ بدين سان وی عدالت در فرد را برابر با همين تناسب درونى

و عدالت در جامعه را نيز به معنای تناسب در توزيع امكانات بر اساس قابليت  نظام معين

)1130و1129: 1356ارسطو،(.گيردمى نظر های هر شخص در

 معاني عدل از ديدگاه قرآن كريمـ2

زيـرا. ريشه اصلى مسئله عدل را در درجه اول، بايد در قرآن كريم جستجو نمـود
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و دغدغـه آن را در روح قرآن است كه بذر انديشه عدل را در دل هـا ها آبيـاری كـرد

كمى قرآن كريم تصريح. ايجاد نمود و تـوازن بـر كند و آفرينش بر عـدل ه نظام هستى

و قابليت از. ها است اساس استحقاق عدالت در قرآن در موارد بسياری مانند نفى ظلم

و تمام كردن حجـت  و بيان دين ساحت كبريايى، توجه به هدايت انسان در قالب ابالغ

و خلقـت  و در نتيجـه بر انسان به عنوان شانى از شئون پرودگار، مالزمه ميان عدالت

از همه اينها گذشـته در برخـى. مبتنى دانستن خلقت با مفهوم عدل بيان گرديده است

و تدبير الهى به عنوان مقام قيام به عدل ياد شده است :آيات، از مقام فاعليت

}ِ ب
َقآئَِم8اً ْ�لُو ْ  لِْعلِْم

ُ
@َ� َ� لَْمالَئَِكُة ُهَو Eِال, َFَِE الَ ن,ُه

َ
ك ،3:عمـرانآل(} الِْقْس8ِطَشِهَد  ب.

)17آيه

:داندو يا عدل را ترازوی خدا در امر آفرينش مى

}� َLَ�َ�َضَع  لِْم �َفَعَهاَ Pَما )9، آيه55: الرحمن(»}َ� لس,

و ارسال رسل اينست كه عدل همچنين در قرآن كريم تصريح شده كه حكمت بعثت

:و قسط بر نظام زندگانى بشر حاكم باشد

بِالِْقْس8ِط{ Qُ8ا,R  Sََُق8وTِ �َ َLلِْم �َ Uََمَعُهُم  لِْكَتا نَزRَْا
َ
@َ� XَِناYبِاْ]َي �ُسلََناُ �َسلَْناْ

َ
@ }لََقْد

)26، آيه57:حديد(

و در اين كتاب آسمانى بى همتا، از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفتـه تـا امامـت

و از آرمان تا زعامت، های اجتماعى، همه چيز بـر محـور عـدل هدفهای فردی گرفته

عدل در قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسـفه. استوار شده است

و مقياس سالمت اجتماع است )35-38: 1357مطهری،(.امامت، معيار كمال فرد

و سياست در انديشه امام عليـ3 ×نسبت ميان عدالت

در يكى از تفاوت و ديگـر×تعريف عدالت ميان انديشه امـام علـى های بنيادين
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و ليبراليســم توجــه و( هــای درونــى بـه عرصــه مكاتـب ماننــد سيوسياليســم تقــوی

مى) دايره رفتار انسانى(و بيرونى)پرهيزگاری بدين صورت كـه. باشد به طور توامان

ع بايستى نه براساس پديدهعدالت، در دايره معرفتى ايشان  نـوان ای مقطعـى بلكـه بـه

و بروز يابد ملكه و راسخ در رفتار انسان ظهور خطبـهدر، بر ايـن اسـاس. ای نفسانى

:ديفرماىم متقين،صفات ضمن بيان همام 

سجىكس...« تقيكه نویه نميـدارد به دشمن خـود شـيروانى،(».كنـدىز سـتم

1390 :129(

و تحقق آن به عنوان ملكه نفسانى اولويـتای پس در انديشه مزبور عدالت درونى

و زمينه و عملى را در نظام سياسـى محقـق داشته . كنـد مـى های تحقق عدالت بيرونى

و ملزومات آن نيز بايد با اين تعريف از عدالت منطبق باشد بـرهمين. بنابراين سياست

و محـك بـرای سياسـت«اساس است كه ايشان عدالت را به عنوان  درنظـر» مـالك

)323: 1378تميمى،(.گيرند مى

و نظـری در سـيره سياسـى امـام علـى با توجه به اين امر شاخصه ×های عملى

:عبارتند از

 حاكمـ1ـ3

و يا رهبر جامعـه اسـالمى بايـد فـردی باشـد كـه از حـال در انديشه امام حاكم

و ضعيف و با زندگى در سطح آنان از حال آنان مطلع و بينواترين مردم مطلع بوده ترين

ای بـه عثمـان بـن حنيـف ايشـان در نامـه. های آنان بكوشـدریدرجهت رفع گرفتا

:نويسندمى فرمانروای بصره

و بافته ابريشمى بهره گيـرم« و مغز گندم آن, اگر بخواهم از عسل تصفيه شده راه

و مرا به خـوردن غـذای وليكن دور, دانم را مى است كه هوس بر من چيره شود
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و و شايد در حجاز و يما لذيذ وادار كند مه كسى باشد كه به گرده نانى دست نيابد

شب. شكمى سير نتواند كند و در اطـراف مـن آيا من ها را در سيری سپری كـنم

تف شكم و جگرهای آيا به اين دل خود را خوش دارم كـه. يده باشدتهای گرسنه

درؤمردم مرا اميرم و و در ناگواری روزگـار بـا آنهـا شـريك نباشـم منان گويند

و در زندگى سخت نمونهترين سخت ای بـرای شرايط زندگى با آنها سهيم نباشم

)475: 1390شيروانى،(»؟آنها نباشم

 هـدايترا ديگـرانو يافتـه هـدايت خـودكه است عادلى پيشوای« شخصى چنين

 هـم) 325: همـان(»....ميراندمىرا ناشناخته های بدعتو داردمىپابررا سنت. كند مى

 امـوالدر گيـری سختو مراقبت موجب همواره رهبری چنيندر عدالت صفت چنين

 مـردم مالبه نبايد اسالمى جامعهدر ای كه حاكم باشد، به گونهمىوی سویاز المال بيت

و داشته چشم او روا ستمى برآنانياو ورزيده طمع آنهابه باشد :فرمايدمى دارد؛

و غـل بـاو بگذارنـد درشت خارهای رویبر مراهاشب اگر, سوگند خدابه«

 ديـدار حـالىدررا پيامبرشو خداكه استآناز بهترمن برای بكشانند، زنجير

 باشـد دوخته چشمى آنها مالبهياو كرده ستمى خدا بندگاناز برخىبركه كنم

و شـتابد مـى آخـرت بالهای سویبهكه جانى برای كنم ستم كسىبه چگونهو

)489: همان(».ماندمى خاك زيردر دراز روزگارانىكه پيكری

 جنگـ2ـ3

و و لـزوم رعايـت اصـول انسـانى تجلى عدالت در انديشه امام حتى ميدان جنگ

ای به برخـى از فرمانـدهان ايشان در نامه. اخالقى در نبرد با دشمنان را نيز در بردارد

:نويسدمى جنگ

و جز آستانش« جنـگ, پايـانى نـداریاز خدايى بترس كه از ديدار او ناچاری
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و در گرمگاه. بجنگد مكن مگر با آن كه با تو و پسين راه بسپار در خنكى بامداد

و در رفتن شتاب مدار سر شب راه مـرو كـه خـدا آن را بـرای, سپاه را فرود آر

و بار گشودن نه كوچ كردن و كينه آنان شما را وا نـدارد ... آسودن قرار داده است

و كه جنگ را آغاز كنيد پيش از آن كه آنان را به راه راست راست دعـوت كنيـد

)657: 1390شيروانى،(».درعذر را برويشان ببنديد

و قضاوتـ3ـ3  دادرسى

و كالم امام است بدين دليل. منصب قضاوت يكى از مواضع بسيار حساس در سيره

و آگاهى و در اين زمينه بايستى با داشتن علم ، مواضعى كه قاضى، مجری عدالت است

:فرمايدمى آن حضرت. عادالنه پيشه گرداند

و قضـاوت نـزد« به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم

در.خدا عارف است و ميزان عـدالت خداونـد اسـت كـه و قضاوت، معيار حكم

و  و گرفتن حق ضعيف از قوی زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم

و روش الهى وضع شده استبرپا و بالد. يى حدود خدا بر اساس سنت امر مردم

:فرمايـدمىو به ابن عباس)85: همان(»شود نمى جز با اقامه اين حدود اصالح

خواهم مگر برای اينكه حقى را اقامه كنم يا بـاطلى را دفـع اين حكومت را نمى«

)86: همان(»كنم

جايا :ديفرماىم خطاب به مالك اشتریگريدیدر

رعيمیداوریبرا« كسيان مردم از .ن اسـتين كه نزد تو برتريرا برگزىت خود

و ست دريآنكه كارها بر او دشوار نگردد و ز با دشمنان او را به لجاجـت نكشـاند

رايخطا پا و چون حق و نفـس او بـه دار نبود شناخته در بازگشت بدان درنماند

ب و و در شـبههىدن به حق، به اندكيرسیراطمع ننگرد هـا شناخت بسنده نكنـد
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ب بيدرنگش از همه و حجت را )279: همان(».ش از همه به كار ببرديشتر باشد

و حـدودو و انصـاف، برپـايى بدين ترتيب احقاق حقوق مظلومان، رعايـت عـدل

.اشدبمى شعائر اسالمى از مهم ترين دغدغه های دستگاه قضا در انديشه امام

و شوراـ4ـ3  مشورت

و كمك گرفتن از ديگران برای امور مختلف نه تنها) به غير از وحى( اصل مشورت

و  و منافع جمعى و در تامين مصلحت عامه منافاتى با عدالت ندارد بلكه مويد آن بوده

در.گردد همگانى به پيدا كردن راه عادالنه در اين خصوص منجر مى در واقع اسـتبداد

و در  و عدم رعايت حقوق آنـان تصميم گيری موجب بى عدالتى در سرنوشت ديگران

و. گرددمى نتيجه منافى عدالت رواج مشورت در امر حكومت به كاهش عنصـر خطـا

و متضمن عدالت اجتماعى هـيچ پشـتيبانى چـون«:فرمايـد مـى امـام. شودمى اشتباه

ج1329مجلسى،(»...دهد نمى مشورت كردن كمك )41:105ق،

 مردمـ5ـ3

و جمعى مـردم در نظـام يكى ديگر از تجليات عدالت علوی با كنش های سياسى

امام در صورت تحقق شاخصه های مورد نظر. خوردمى حكومتى مبتنى بر عدالت گره

و، در اين باره×ىعل عرصه سياست مستوجب نوعى اعتماد متقابـل ميـان حاكمـان

و عال و مشاركت آگاهانه و درنتيجه كسـب مشـروعيت مردم مانه مردم در امر سياسى

:فرمايدمى ايشان. گرددمى برای سيستم سياسى

)2،90ج: 1365خوانساری،(».حاكمان استیملتو آبرویداريعدالت، موجبپا«

و امام همواره به حقوق مردم به عنوان حكومت شونده حساسيت بسـياری داشـته

و مساوی در توزيع بيت المال داشت و عجـم. سعى در تقسيم عادالنه در ميان عـرب
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و زبير در قبال اينكه نمى كوچكترين تفاوتى و در مقابل اعتراض طلحه حـق«گذاشت

با ما را قدر تقسيم بيت المال ایديگران مساوی اين شـيوه تقسـيم«:فرمود»!رار داده

در|رسول خدا و رسول خدا كسانى را كـه بود كه حكم قرآن نيز همين گونه است

و مال جنگيده بودند در تقسيم بيت المـال بـا ديگـران مسـاوی قـرار  راه خدا با جان

)7،727ج:1967ابن ابى الحديد،(.داد مى

مه هم چنين و ايشان با برخوردی قرين با و عطوفت سعى در حل مشكالت رورزی

و معنوی مردم داشته اند كه اين امر در فرمان به مالك اشـتر تجلـى رفع نيازهای مادی

و بـر آنهـا درنـده آزار«:يافته است و لطف كن و محبت دلت را براى رعيت پر از مهر

)620: 1390شيروانى،(».اى مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمارى دهنده

 حقوق اقليت های دينىـ6ـ3

و عنايت ويژه×امام على و مسـلك به عنوان رهبری عادل توجه ای به ديگر عقايد

و سياسـى حقوق طيف.های دينى در جامعه زمان خويش داشتند های گوناگون مذهبى

كه به در جامعه تحت رهبری ايشان آنچنان با پايه های عدالت محوری بنا نهاده شده بود 

و«تعبير جرج جرداق  و نامه های امام به واليان حول يك محور واحـد بـود تمام وصايا

ج1379جرداق،(».دالت بودعآن  در اين زمينه نقل است كـه امـام بـا ديـدن) 1:120،

و حال با چشمانى نابينا به گـدايى  فردی مسيحى كه در گذشته به مردم خدمت كرده بود

از«: پرداخت فرمودند مى و چون پيرو عاجز شد در روزگار جوانى او را به كار گماشتيد

آن حق خويش محرومش ساختيد به خازن بيـت المـال دسـتور داد تـا امـورو پس از

)7،66ج:ق1403عاملى،(».بپردازند معيشت او را از صندوق دارايى عموم

زن يهـودی با كسب آگاهى از بى حرمتى سپاه معاويه در هجوم به خانه يك يشان

اگر مرد مسلمانى از ناراحتى اين امـر بميـرد قابـل«:و ربودن زيورآالت وی فرمودند
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)1،89ج: 1379جرداق،(».مالمت نيست، بلكه بدان مرگ قابل ستايش نيز هست

بر امر واليان حكومتـ7ـ3  نظارت

و حسن اجرای عدالت به شكلى بنيادی در سـيره نظارت بر امر مسئولين حكومتى

و مدبرانه بر  و عملى امير مومنان مشاهده شده است كه موجب نگرشى مسئوالنه نظری

و واليان حكومتى و نصب حكمرانان ای تهديد آميز نمونه، در نامهیبرا. گرددمى عزل

 خـدا بـه«:سـدينوىم) عبداّهللاٰ بن عباس( زياد بن ابيه، جانشين حاكم بصره خطاب به

 مسـلمانانحقدرتوكه دهند خبرمنبه اگركهىراستهبیسوگند خورم،ىم سوگند

از درمانـدهوريـفق كـهرميـگ سخت برتو چنان_اديزچهوكمچه_یا كرده انتيخ

در واقـع) 752: 1390شـيروانى،(».یگـرد شـان حـاليپرو نداروىزندگ مخارج

و از لحظـه زمامدار عادل بايستى به طور دقيق مراقب اعمال كارگزاران خود بـوده ای

ج1388بهشتى،(.حال آنان غافل نباشد ،1:180(

و بـرای هم چنين ايشان بـه نيازهـای مـالى كـارگزاران حكـومتى توجـه داشـته

و يا عـدم تـاثر آنـان  جلوگيری از ايجاد حس طمع در ميان آنان نسبت به بيت المال

. اند دقت نظر داشته نسبت به بده بستان های ثروتمندان نسبت به تامين اين گونه نيازها

 آنـان بـر فـراوان روزى سـپس«:نويسدمى در اين خصوص در فرمان به مالك اشتر

 اموالىدر خيانتازو كندمى تقويت خويش اصالحدررا آنها كار اين زيرا دار؛ ارزانى

)769: همان(».سازدمى نيازبى آنهاست، زيردست كه

 قانون مندیـ8ـ3

اند توجه بـه قـانون ای داشته بدان اهتمام ويژه×حضرت علىاز ديگر اموری كه

و اجرای قانون الهى به معنـای واقعـى بـوده اسـت و قانون مداری آن هـم بـه. مندی
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در گونه و قـوانين الهـى و موقعيت اشخاص هيچ تاثيری در اجرای حـدود ای كه مقام

حق بيشتری نسبت بدين سان هيچ فردی حتى حاكم جامعه اسالمى. قبال آنان نداشت

و با آنان برابری :فرمايـدمى در اين خصوص×امام على. كندمى به ديگر مردم ندارد

ری(».شماسـت بـر كـه آنچـه اسـتمنبرو شماست براىكه آنچه استمن براى«

ج 1390شهری، ،4:105(

كه نقل شده روايتى×باقر امام از كهرا اسد بنىاز مردى×على حضرت«است

ازو شـدند جمـعوى خويشـاونداناز گروهى. كرد دستگير بود، شده خالفى مرتكب

 امـا كنـد، شفاعت اسدى مردازو برود×على نزد آنانباتا خواستند×حسن امام

 آنـان بـه شـناخت، مـى خـوبىبهرا قانونبهوى التزامو خود پدركه×حسن امام

 آنـان پـس. شناسـد مـى خـوبى بـهرا شماوى چون برويد،×على نزد خود: فرمود

. كنـد نظـر صـرف اسدى مرد زدنحدازتا خواستندوىازو كردند ديداررا×على

 شـمابه باشم،آن مالك خودكه بخواهيدمنازرا چيزى اگر: فرمود پاسخدر حضرت

وى نـزداز داده، مثبـت پاسخ آنانبه×على كردندمى گمانكه گروهآن. داد خواهم

و داد مسـاعد قـول: گفتنـد كرديـد؟ چـه: پرسيد آناناز×حسن امام. آمدند بيرون

 كـه×حسـن امام. كردند نقل بود، شده مطرح خودشانو×على بينكهرا سخنانى

. خـورد خواهـد تازيانـه دوسـتتان: فرمـود آنـانبه بود، فهميده خوبرا پدر منظور

 مالكمن سوگند خدابه: فرمود سپس زد، تازيانهو آورد بيرونرا اسدى مرد×على

ج(».ببخشمراوىكه نبودم امر اين )2:443تميمى، بى تا،

 عدالت اقتصادیـ9ـ3

عدالت اجتماعى آنست. های عدالت اجتماعى است عدالت اقتصادی يكى از شاخه

و در مقابل آن، ستم قـرار دارد كـه بـه معنـای  كه در جامعه، حقوق همه رعايت شود؛
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)176: 1390ميرمعزی،(.ديگران استپايمال كردن حقوق

و كند كـه در آن همـه مـردم، از ثـروت عدالت اقتصادی، حالتى را توصيف مى هـا

عدالت اقتصادی به اين مفهـوم،. شوند درآمدهای جامعه به طور مساوی برخوردار مى

وقتى در جامعه تحقق خواهد يافت كه همه افراد از سطح كفاف در زنـدگى برخـوردار 

های درآمدی در جامعه وجود نداشته باشدو ثروتمندان، حق نيازمندان اختالفباشند، 

)179و178: همان(.را بپردازند

های رسيدن به عدالت اقتصادی، باور كردن استعدادهای طبيعـت بـرای يكى از راه

8َن{:فرمايـد خداوند متعال در قرآن كريم مـى.بهبود زندگى بشر است Yم ُكم
َ
نَش8أ

َ
@ ُه8َو

�ْ
َ
فِيَها أل َ� ْسَتْعَمَرaُْم bِ{)او خدايى است كه شما را از زمين آفريد()61، آيه11: هود

.)و آبادی آن را به شما واگذاشت

مى×حضرت على :فرمايد در باره اين آيه

آن خداوند مردم را به آباد كردن زمين فرمان داده« است تا اين آبادانى، به سـبب

و امثال آنها، زندگى آنان را قوام مانند حبوبات، ميوهآيد چه از زمين بيرون مى ها

».بخشد

اين فرمان بنده خدا على است به مالـك اشـتر،«:نويسد همچنين به مالك اشتر مى

و بـا هنگامى كه او را به فرمانداری مصر بر مى گزيند تا خراج آن ديار را جمـع آورد

و شهرهای و كار مردم را اصالح : 1383شهيدی،(».مصر را آباد كند دشمنان نبرد كند

مى) 443 � ���ال�«: فرمايد همچنين َعِ" �لُوالِ  �ستقامِة �لعدِ ِ$ قُر% �َفَضَل برتـرين(»ِ�*%

.)شود برقراری عدالت در كشـور اسـت چيزی كه موجب روشنى چشم زمامداران مى

)565: همان(

م يك وسـيله×حور امام علىبا توجه به اين مطالب زمامداری در انديشه عدالت

و نه يك هدف ای است برای رسيدن به اهداف ارجمند؛ يعنـى زمامداری وسيله. است
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و استقرار انسانيت بر مبنای توحيد را. تثبيت از ديدگاه او هر كس پس از او زمامداری

مى است خدا به وسيله دادگری به عهده گيرد، اگر دادگر بوده و اگر اش او را نجات دهد

آورد كـه بنـدهايش از هـم جـدا است صراط چنان او را به لـرزه در مـى تمگر بودهس

پس در اين صورت راه زمامدار بايد راه كتاب خدا باشد؛ عدالت بـرای همـه. شود مى

.مردم از سوی مردم

و حـق ديگـران: بدين سان عدالت در اين الگو دو قطـب دارد و. حـق خـود وحـدت

مىگردآوردن مردم به صورت يك وا )212: 1380موالنا،(.كند حد، هر دو حق را تكميل

و ثروت اين و از نظر ايشان اصل در مال موالی متقيان به گردش ثروت معتقد بود

ای از جامعـه است كه ميان مردم دست به دست گردد، نه اينكه در انحصار گروه ويـژه

)همان(.باشد

 عدالت اجتماعىـ10ـ3

مى مفهوم عدالت اجتماعى را :توان مورد بررسى قرار داد در دو بعد زير

و عقالنى كه بيان كننده نظرياتى است كـه در رابطـه بـا چگـونگى) الف بعد نظری

برای نمونه نظريات كالسيك كه مربوط به يونـان. اعمال عدالت اجتماعى وجود دارد

و لياقت«،»تناسب«باشد به جنبه هايى مانندمى باستان ب، اسـتحقاق تناس«،»شايستگى

و برابـری«و در نظريات مدرن به جنبه هايى مانند»و شايستگى ها كـنش«،»مسـاوات

ها«و» ها )17و16: 1391غنى نژاد،(.اشاره شده است» برابری فرصت

:بعد عملى كه از چند جهت در خور بررسى است)ب

و آزادیـ1  وحدت گرايى

 سياسىـ2

 اقتصادیـ3
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و همهعدالت اجتماعى به هـای جانبه در سياسـت گـذاری عنوان يك مفهوم جامع

و پـس از شكسـت×يك حكومت برای اولين بار در تـاريخ از طـرف امـام علـى

و فتوحات مسلمين در قاره امپراطوری و ايران و آفريقا پايه های روم گزاری های آسيا

و رئيس حكومتى بوده كـه عـدالت اجتمـاعى را جـزء×امام على. شد اولين متفكر

از ديدگاه ايشان عدالت اجتماعى، همه ابعاد سياسى،. الينفك نظام اجتماعى اعالم كرد

و سازمانى را دربردارد از دو جهـت×عدالت اجتماعى امام علـى. اقتصادی، اداری

ى با ايمان او به عنوان مردی كه نخست اينكه ديدگاه او از عدالت اجتماع: نظير است بى

و همسان مى و وجدان منحرف نشد، منطبق دوم اينكه او تنها متفكری. باشد از عدالت

و به عنوان رئيس يك حكومت، نظريات عـدالت  بود كه به اين ديدگاه جنبه عملى داد

)195: 1380موالنا،(.اجتماعى را جامه عمل پوشاند

و بنـابراين آن چـه حـق نيسـت مبنای مشروعيت، حق،در اسالم هركاری اسـت

و نمـى. مشروع هم نيست توانـد مثًال در مورد آزادی، هر آزادی در اسالم حق نيسـت

و حقوق افراد را از بين ببـرد. مشروعيت داشته باشد اهدای آزادی به شخصى كه حق

.اندازد نه تنها قانونى نيست بلكه عدالت جامعه را به خطر مى

به سهل بن حنيف انصاری كه از جانب او بر مدينـه حكمفرمـا×على امام از نامه

و آزادی در جامعه است و دوستى، شاخص مسئوليت :بود آشكار است كه عدل

و« و در گـوش دارنـد و شـنيدند و راستى را از روش ما شـناخته، ديدنـد عدل

پس دانستند مردمى كه نزد ما يم بـين آنهـا چيـزی تقسـ( هستند در حق برابرند،

و) كنيم مگر با تسويه نمى گريختند تـا اينكـه سـودی بـه خـود اختصـاص داده

ج(».بهره نمايند، خدا آنها را از رحمتش دور گرداند ديگران را بى فيض االسالم،

5:1072(

ذی تا قبل از ظهور دين مبين اسالم، در ساير نظام و حـق وجـود ها، مفـاهيم حـق
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و عمليا و خالفت علىداشت؛ اما در بعد اجرايى و امامت بود كه اين×تى اين اسالم

و اصول را جزء سياست و قانون اساسى خود قرار داد تا هـر حقـى بـه منشور گذاری

و عدالت در حكومت على. حق خود برسد ذی ، يك امر واقعـى بـود نـه يـك×حق

.فرضيه خيالى

و روشن جنگ و ركود فكری و صفين در حقيقت جنگ جمود و انديش های جمل ى

اولـين دوره پذيری در امر عدالت اجتمـاعى در آغـازناانعطاف. عدالت اجتماعى بود

و جهان و همـان طـور دشمن×اسالمى برای امام على ساز نظام وسيع ها درست كرد

و تاريخ شناسان اظهار شده است، ايشان قربـانى جمودهـا كه بارها توسط نويسندگان

و به شهادت رسيد .گرديد

، مقتضای عدالت اجتماعى، مساوات است؛ در شرائط حقوقى×امام علىاز ديدگاه

و نه در شرايط نامساوی كه تبعيض در آن دخالت داشته در خطبـه جنـگ. است مساوی

و مشـورت بـا يكـديگر تشـويق كـرده×صفين، امام على امت خود را بـه همكـاری

زي«: فرمايد مى را من برتر نيسـتم از پس از حقگويى با مشورت به عدل خوداری ننماييد

و از آن در كار خويش ايمن نمى مگر آنكه خدا از نفس من كفايـت. باشم اينكه خطا كنم

و تواناتر است كند آن را كه او به آن از من مالك )427: 1383شهيدی،(».تر

مهمترين ركن عدالت اجتماعى، مساوات كامل ميان افراد يك جامعه در محصـول

و چن مى ين جامعهعمل همگانى است در عدالت اجتماعى امـام. باشد ای امت اسالمى

و همگى از افراد مجتمع خـود هسـتند؛ ولـى ايـن×على همگى در انسانيت يكسان

مى. شرائط به تنهايى كافى نيست و عـدالت اجتمـاعى، زيرا به دنبال گفتار، كردار آيـد

و آيـين اسـالمى اسـت و. يك عدالت بر مبنای كردار، اوامر مشـورت در چنـين رأی

و منافع عمومى را تعيين مـى جامعه موالنـا،(.كنـد ای از اهداف عدالت اجتماعى است

1380 :206(
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 نتيجه

و كامـل تـرين ديـن آسـمانى بـا معرفـى ظهور دين مبين اسالم به عنوان آخرين

و مجريـان بـه^ای مانند ائمه معصومين شخصيت های برجسته  به عنـوان مناديـان

و معنـوی گـره خـورده اسـتحق اين مكتب  ای كـه هرگـاه مجـالى بـه گونـه. الهى

و مقررات دين مبين اسـالم در قالـب حكومـت از سـوی ايشـان  برای اجرای قوانين

و حالوت آنرا در اين دوران به خوبى چشيده يكى. اند فراهم گشته است مردم شيرينى

و در كوفـه بـاز×از اين مجال های تاريخى به حكومت امام على  به مدت پنج سال

و قـوانين مى و تاريخى شاهد اجـرای كامـل ايـن احكـام  گردد كه در اين بازه زمانى

و بــى نظيــر ماننــد ايشــان هســتيم ــه دســت شخصــيتى برجســته  ويژگــى هــای. ب

و پروای و در يك كالم تنها توجه به خدا و معنوی در قالب تقوی،سلوك فردی درونى

د اشاره وی حكومتى ساخت كه عنصر عدالت به عنوان شاخصـه از او از حكومت مور

 ای كـه نـام علـى همـواره بـا عـدالت قـرين به گونه. اصلى آن به منصه ظهور نشست

.گشت

و عملى اين امام همام شاهد اين مهم درمى با توجه به سيره نظری باشيم كه عدالت

مورد عنايـت ايشـان بـوده) اجرای لوازم تقوی(و بيرونى) تقوای فردی( ابعاد درونى

در. است و تزكيه نفس برخوردار نباشـد آنگـاه اگر مجری عدالت خود از ملكه تقوی

در جای جای حكومت مولى. خواهد رفتاجرای بعد بيرونى آن در اجتماع به بيراهه 

و قرين يكديگر بودهالموحدين اين دو بعد به صورت توأ با توجه به اين مالك. اند مان

و اجتماعىاساسى، عد . يابـد مـى الت در سيره ايشان شاخصه هايى سياسى، اقتصادی

و مردم مرتبط است شاهد نگـاه در حوزه سياسى كه به گونه ای مستقيم با حقوق حاكم

و معنوی مردم به حكومت به عنوان وسيله و شكوفايى مادی باشـيم مـى ای برای رشد
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ى پـايين تـرين افـراد آن كه در اين چارچوب زندگى رهبر حكومت در سـطح زنـدگ

و. جامعه قرار گرفت توجه به حقوق انسانى دشمن در جنگ، گماشـتن قاضـى عـادل

 آگاه به قوانين در امر قضاوت، دخالت دادن مـردم در امـر سياسـت بـا مشـورت بـا

و سخت گيری بر بيت المال به عنوان حق النـاس در كنـار و توجه به حقوق آنان آنها

و نماينـدگان حكـومتىسفارش های فراوان ايش  ان در قالـب نامـه هـايى بـه واليـان

شاخصه ديگر مورد بررسى عـدالت اقتصـادی بـه عنـوان. باشدمى در حوزه سياست

و شكوفايى جامعه مسلمين جهت ايجاد جامعه وسيله و الهى ای برای رشد ای توحيدی

ندر قالب گردش غيـر انحصـاری ثـروت ميـان كليـه افـراد جامعـه بـود كـه در ايـ

 ديگر شاخصه مورد بررسى عدالت اجتماعى بـود كـه. نوشتار مورد توجه قرار گرفت

و گستردگى كه دارد و اقتصـادیمى به دليل شمول و بـويى سياسـى  تواند خود رنگ

و كـالم امـام، حقـوق برابـر كليـه. نيز بگيرد  ركن اساسى عدالت اجتماعى در سـيره

.باشـد مـى بـه نـام انسـانيتيك جامعه توحيـدی در قالـب فصـلى مشـترك آحاد

و بـدون در اين چارچوب همگان بايستى از حقوق حقـه خـويش بـه طـور مسـاوی

.مند گردند تبعيض بهره

و تقوا اجرای چنين شاخصه هايى نيازمند به بهره مندی از ابعاد واالی معنوی، الهى

به. باشدمىو سلوك فردی و منصبى دنبال سنگ هميشه افراد گوناگونى در هر لباسى

و معنـوی  و جلوگيری از توزيع عادالنه امكانات مـادی اندازی در راه اجرای عدالت

و مقابله با آنان نيازمند خـدا خـواهى بـه جـای دنيـاخواهى در  و هستند جامعه بوده

و اين امر به خوبى در حضرت علىمى چارچوب عدالت درونى . نمود يافـت×باشد

ب به گونه و هم عدالت خواهای كه ايشان هم عادل .ود

و نمونـه×براستى على مرتضى«:نويسدمى عالمه شهيد مطهری ، مجسـمه عـدل

و و عدالت و ضربتى كه در راه انعطاف ناپذيری از حق و احسان بود؛ و محبت رحمت
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در دفاع از حقوق انسان ها خورد، اگرچه او را آسوده كرد، اما جهان اسـالم را تـا ابـد

. خواه نيز بـود او تنها عادل نبود، بلكه عدالت.ى سوگوار ساختمرگ همچو امام عادل

و عدالت و آزاديخواه تفاوت است بين عادل ».خواه تفاوت است؛ همانطور كه بين آزاد

)3: 1358مطهری،(
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تا(.تميمى، قاضى نعمان.8 مكتـب: قـاهره.تحقيـق محمـدبن عبـدالغفار.2ج.دعائم االسالم). بى

.مدبولى

.1ج. ترجمه هـادی خسروشـاهى. صدای عدالت انسانيت×امام على). 1393(.جرداق، جرج.9

.)عج( انتشارات امام عصر: تهران. ترجمه هادی خسروشاهى

.انتشارات فراهانى: تهران.5ج. ترجمه مصطفى زمانى). 1379(.--------.10

.نشر الهادی:قم. تاريخ خلفا). 1377(.فريان، رسولجع.11

 تصـحيحبـه.2ج. دررالحكـمو غـررالحكم شـرح).1360(.محمد الدين سيدجمال خوانساری،.12

.تهران دانشگاه انتشارات:تهران.ارموی الدين سيدجالل

انتشـارات: تهـران.×حكومت عدالت خواهى علـى). 1347(.رسول زاده خويى، سيد اسماعيل.13

.دنيا 
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.دفتر نشر معارف:تهران.البالغه نهج ترجمه).1390(.على شيروانى،.14

و فرهنگى: تهران. ترجمه نهج البالغه). 1383(.شهيدی، جعفر.15 .انتشارات علمى

.ترجمه سيد محمد باقر موسوی همدانى. الميزان). 1386(.طباطبايى، سيد محمد حسين.16

و عملكرد اقتصادی ). 1391(.ىوسم،ریاه ژادنىغن.17  انتشارات دنيای اقتصاد: تهران. آزادسازی

و شرح نهج البالغهترجم). 1375(.فيض االسالم، سيد على نقى.18 .االسالم انتشارات فيض: تهران.ه

.كتابخانه ميرزاعلى: تهران.72ج.بحاراالنوار).ق1329(.محمدباقر مجلسى،.19

بـا همكـاری محمـدكاظم.×نامه امـام علـى سياسـت). 1390(.محمدی ری شـهری، محمـد.20

موسسه علمى فرهنگى دارالحديث،:مق. ترجمه مهدی مهريزی.نژاد طباطبايى، محمود طباطبايى

و  .نشرسازمان چاپ

.انتشارات صدرا:قم. بيست گفتار). 1358(.مطهری، مرتضى.21

.انتشارات صدرا:قم. عدل الهى). 1357(.----------.22

. 1380بهـار.كتـاب نقـد.»و ابعاد عـدالت اجتمـاعى×امام على«مقاله ). 1380(.موالنا، حميد.23

.18شماره

و انديشـه: تهـران. نظام اقتصادی اسـالم). 1390(.سيد حسينمير معزی،.24 پژوهشـگاه فرهنـگ

.اسالمى



 �47 مهين شكر اهللا جهان

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

و اخالقگستره عقل عملي در  حوزه قانون

1شكراهللا جهان مهين

 چكيده

و قـانونهٴ اين نوشتار، نخست توضيحى كوتاه دارد دربار ُخلـق و و مـدعى،َخلق

و دقيق اجرا شود و نظـم برقـرار،است كه اگر قانون به طور صحيح  عدالت اجتمـاعى

و،عدالت اجتماعى معلول قانونمندی است. شود مى ولى عدالت اخالقى معلول تعـادل

و نطقيه است  و غضبيه اگر عدالت اخالقـى تحقـق يابـد،. توازن قوای نفسانى شهويه

و ريشه ؛ ولى عدالت اجتماعى لزرمـًامى ای تحقق عدالت اجتماعى به طور عمقى يابد

و معـالى اخـالق. همراه با عدالت اخالقى نيست عدالت اخالقى مستلزم تحقق مكارم

و مكارم اخالق كه برخاسته از كرامت نفس است، از محاسن اخالق كه برخاستها ست،

شود كه گستره عقل عملـىمى از مصلحت انديشى هاست، برتر است؛ از اين رو معلوم

و در حوزه اخالق، نامحدود است . در حوزه قانون، محدود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پژوهشگر حوزه معارف دانشگاه آزاد اسالمى جهرم.١  jahanmahin@yahoo.comكارشناس ارشد علوم قرآنى
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محاسـن اخالقـى، عقـل،مكارم اخالقـى،عدالت،قانون، اخالق:واژگان كليـدی

 عملى، عقل نظری

*** 

 مقدمه

ُخلق از يك ريشه و َخلقَخلق َعقـل( اند، ولى و شـكلهٴ دربـار) بـر وزن هيـأت

ُخلق و ُشكر( ظاهری، و گرايش های نفسانى بـه كـارهٴ دربار) بر وزن  سجايای باطنى

و دومى با بصيرت يا ديد. رود مى ادهٴ اولى با بصر يا چشم ظاهری، .شودمى راكباطنى

ص1ج:ق1355و قمى، 158:ش1332راغب،( ،410. (

آن،جزئياتش منطبق گرددهٴ قانون امری است كلى كه بر هم و احكـام جزئيـات از

ج1339،دهخدا( شناخته شود، ای كـه قاعـده«و بـه معنـای اخـص) 120ص،38،

آن) قوه مقننه(» دار مقامات صالحيت و و ابالغ كنند ،مبنى بر طبيعت عالم تمدن،وضع

هم،و متناسب با مصلحت مردم است آنهٴو معـين،(.تبعيـت كننـد،افـراد مملكـت از

.749ص:ش1382 (

هم«قانون هٴو اغـراض مسـتبدان،مملكت گـردد... افراد مردمهٴ بدون استثنا شامل

ص38ج:ش1339دهخدا،(».دخالتى نباشد،اشخاص را در آن ،120 (

و متعهـد در محـاكم،ت است كه در كشورهای قانونمندبه همين جه قضات شايسـته

و تخلفات افراد رسيدگى و افراد متخلف را به حكـم همـان كنند،مى قضائى به شكايات

و غير قابل تخلف، محكوم به ادای حقوقى كه از ديگران ضـايع كـرده انـد، قوانين فراگير

و اعدام نموده يا به خاطر قانون شكنى محكوم به زندان و تعزير .كنندمى يا تبعيد يا حد

و امنيت حاكم،با اجرای صحيح قانون و نظم بـه همـين. شودمى عدالت اجتماعى

وهٴ در فرق ميان عـدالتى كـه زاييـد×جهت است كه امام على و جـود قانونمنـدی،

 عدالت هر چيزی را در جای خود«: فرمايدمى،اخالق محوری استهٴ بخشش كه زاييد
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و بخشش، آن را از جای خود خارج مى عدالت تدبير عمـومى مـردم. سازدمى گذارد

و جود پديد و برتـر اسـتهٴ است، ١.»خاصـى اسـت، از ايـن رو عـدالت شـريف تـر

.429حكمت،البالغه نهج( (

معنای اين گفتار ماندگار اين است كه عواطف شخصى نبايد مـانع اجـرای قـانون

ا،شود .ز حق خود بگذردمگر اين كه صاحب حق

م چه بود وضع در نا موقعشـظل عدل چه بود وضع اندر موضعش

ص 1380بلخى( ،909(

راـعدل چه بود آب ده اشج راـظ ار  لم چه بود آب دادن خار

نـعدل وض هر عمتى درموضعشـع  بيخى كه باشد آبكش نه به

چ نـكه بود وضع درناموضعىـظلم جـه بالـباشد عىـرا منبز

)686و 685ص،همان(

 قواي نفساني انسان

و فكر؛ به همين جهت است كه كارهای: انسان دارای سه قوه است و غضب شهوت

و اسـتدالل اسـت  قسـم اول،. انسان يا برای جلب منفعت، يا برای دفع ضرر، يا تفكر

قوهٴ منسوب به قو و قسم دوم، منسوب به و قسم سوم،هٴ شهويه، منسوب به قـوه غضبيه

و فكريه است )16:ق1346نراقى،(.نطقيه

و در حـد و تفريط حفظ شوند، سعادت انسان در اين است كه اين سه قوه از افراط

قو. اعتدال باقى بمانند قوهٴ حد اعتدال و حد اعتدال وهٴ شهويه، عفت غضبيه، شـجاعت

.فكريه، حكمت استهٴ حد اعتدال قو

و شجاعت آيـد كـه مـى ای پديـدو حكمت در وجود انسان، ملكهبا اجتماع عفت

عدالت به اين معنى است كه حق هر يك از قـوای سـه گانـه ادا. شودمى عدات ناميده
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و هر كدام و تفريطـ شود، از. در جايگاه خود قـرار گيـردـ بدون افراط اگـر انسـان

يـا تفـريط، اگـر كند،مى عدالت خارج شود، يا در حق قوای نفسانى خود افراطهٴ جاد

و حق آن ها را ناديده بگيرد، به  و اگر در حق آن ها تفريط كند، افراط كند، ظلم كرده،

و اين انظالم است تا(.تفريط گراييده، ) 377و1،376ج: طباطبائى، بى

و،بنابراين و اساس اخالق، رعايت حقوق قـوای نفسـانى در شالوده قـرار آن هـا

.جايگاه خويش است

ازاصول فضائ و عدالت:ل اخالقى عبارتند .عفت، شجاعت، حكمت

با بودن عدات، فضـائل ديگـر،. ستون فقرات فضائل اخالقى استهٴ عدالت به منزل

و با نبودن آن سرنوشت بقي . فضائل نيز در خطر جدی اسـتهٴ پابرجا ومستحكم است،

و ميل نمودن به سمتى هيچ شائبه«در عدالت كـه عـدالت، باشد، چون نمى ای از افراط

و انزال كتب از برای تعيين نمودن طريق اّهللاِٰظّل وحدت  و در ارسال رسل تعديلهٴ است،

)516: 1381كشفى،(.»كلى است فى ما بين مردمان در تمام امورايشانهٴو تسوي

و عقل عملي  عقل نظري

و عقل عملى در حوزه» نبود«و» بود«يا» نيست«و» هست«عقل نظری در حوزه

نفس آدمى كه توانـايى تعقـل دارد، جـوهری. كندمى اظهار نظر» نبايدها«و» يدهابا«

و استعداداتى برخوردار است عقـل. يكى از آن قوا عقل عملـى اسـت. است كه از قوا

و تجربـى اسـتفاده و مشـهور  عملى، كارهايى را كه بايد انجام داد، از مقدمات بـديهى

و البته در اين كار، نـاگزير از عقـل كند، تا به هدف های اختياری خود مى نائل گردد،

قوه ديگر، عقل نظـری اسـت كـه. گيردمى كمكـ كه صاحب رای كلى استـ نظری

نفس از لحاظ كامل ساختن خويش به آن محتاج است، تا بتواند به مرتبه عقل بالفعـل 

)242:ش1381ابن سينا،(.»برسد
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فايده حكمـت. آيدمىو عملى پديدز فعاليت همين دو قوه است كه حكمت نظری

و فايـده حكمـت عملـى هـم  و تحقق مرتبه عقل بالفعل، نظری، استكمال عقل نظری

و هم استكمال عقل عملى از راه اخالق است اگر حكمت عملـى. استكمال عقل نظری

و رفتـار مـا، حاصـل و تصديقى به اموری كه عبارتند از اعمـال  نباشد، علم تصوری

و اگر دست نفس از اين گونه علوم تهـى اين. شود نمى همان استكمال قوه نظری است

و استكمال قوه عملى باز )4-8:ش1365نراقى،(.ماندمى باشد، از علم اخالق

و عملى گفته شده است دو«: در شرح نظر ابن سينا درباره عقل نظری دريافت بـر

ب: قسم است و بستگى نداشـته ماننـد علـم بـه. اشـدنخست دريافتى كه به عمل تعلق

و اين قوه مبنای حكمت نظری است و جز آن، و زمين دوم دريافتى كه به عمل. آسمان

و بيداد، زشت است. بستگى دارد اين قـوه مبنـای. مانند دريافت اين كه داد، نيكوست

و مصـدر فعـل هـای. حكمت عملى است عقل عملى بر خالف عقل نظری، مبدأ فعل

و چون انجام عمل در عقلو در بدن. گوناگون است و اين جهان دارای تأثيراتى است،

يابد، پس عقل عملى در تشخيص موارد لزوم عمل كـه نمى عملى بدون دريافت تحقق

و تكـاليف خـود را بـا مـى انجام آن حتمى است، ناچار از عقل نظری استمداد طلبـد،

مانند. كندمى لى معينمالحظه مقدمه كلى بديهى يا مشهور يا تجربى، به وسيله عقل عم

كه: آن كه از مقدمه كلى بديهى انجام دادن هر عمل نيكويى شايسته است، اين قاعده را

 ...آورد، سـپس عقـل عملـى مـى راستگويى شايسته است، به كمك عقل نظری بيرون

پس: گويد مى و هر عملى چنين باشد، انجام آن الزم است، اين عمل راستگويى است،

و مخال ) 188:ش1363ملكشاهى،(.»روا نيست...فتسرپيچى

و عدالت اجتماعيف  رق عدالت اخالقي

از. هر جا عدالت اخالقى باشد، عدالت اجتماعى هم هست محال است كـه كسـى
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. عدالت اخالقى برخوردار باشد، ولى به حقوق ديگران تجاوز كند، يا قانون شكنى كند

او را بـه جـرم. های درخشان اخالق ناميـدهسقراط، حكيمى بود كه بايد او را از چهر

و البته قانون چنان اجازه و ناكرده، محكوم به مرگ كردند ای بـه حاكمـان كينـه تـوز

شبى كه سـقراط. عدالت ستيز، نداده بود؛ ولى آن ها از قانون سوء استفاده كرده بودند

و تن به مرگ بدهد، شـاگردها  اسـباب بايد به دست خويش جام شوكران راسربكشد،

و رهائى از اعدام را برايش فراهم كردند و نـهـ ولى او به احترام قانون،فرار از زندان

،1ج: 1375كاپلسـتون،(!حاضـر بـه فـرار نشـدـبه احترام مجريان بد سگال قانون

و فروغى، 136ص ص1ج: 1371، ،13(

يـت رعا. هرجا عدالت اجتماعى باشد، الزم نيست كه عدالت اخالقـى هـم باشـد

و پای بندی به قانون ممكن است از ترس مجـازات يـا بـدنامى يـا. عدالت اجتماعى

و مادی باشد انـد، اگر اشخاصى كه به عدالت اخالقى نرسيده. محروميت های ظاهری

و  و به همين جهت اسـت كـه حـّب و ايمان نيست، رعايت قانون كنند، از روی عقيده

و نبودن موانع، سبب افسار گسيختگى  و تبـه بغض و خيانـت و جـرم و قانون شـكنى

و دشـمنى هـا شـما«: گويدمى قرآن كريم. شودمى كاری را از اجـرای مبادا كينه هـا

)2آيه،5: مائده(٢.»عدالت را رعايت كنيد كه به تقوا نزديك تر است. عدالت باز دارد

و علت تاّم و روح پرهيزگاری ُمّخ تقوا هٴ خـود نگـه داری از همـهٴ عدالت اخالقى،

و پاسداری از هم . فضيلت هاستهٴ رزيلت ها

و تمـايالت. عادل اخالقى، عفيف است و تقصـير در ارضـای شـهوات و از قصور

.پرهيزد مى

و زبونى به دور و جبن و از ترس و بى باكى و از تهور عادل اخالقى، شجاع است،

.است

و در وادی انديشم و از نظرات عادل اخالقى، حكيم است، و كودنى، ندی از جربزه
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و و بـر كنـار اسـت، و مبرا و ترك تفكر، منزه و از تنبلى ذهن و حكمت سوز، افراطى

:گوش جان به بيت زير سپرده است

ب تـای و ريـشهایو همين انديشهـرادر ای مابقى تو استخوان

ص 1380،بلخى( ،118(

كهمى او )6ص:ش1385،كلينى(.٣.»عقل دليل مؤمن است«داند

هيچ فقری بدتر«×در مقام خطاب به اميرالمؤمنين|و به فرمايش پيامبر اعظم

)همان(٤.»و هيچ ثروتى بهتر از عقل نيست از جهل

و قانون  فرق اخالق

و قـرار و اساس اخالق، رعايت حقـوق قـوای نفسـانى با توجه به اين كه شالوده

ازمى دادن آن ها در جايگاه خويش است، معلوم شود كه اخالق دارای قلمرو وسيع تر

و از ملـك بـه«. قلمرو قانون است آن چه انسان را از منش خاكى به اوج منش عالى،

و از درنده خوئى به فرشته خوئى ومى ملكوت  به اصطالحـ رساند، در قلمرو اخالق،

اوـ و خوی حيوانى و آن چه انسان را در سيه چال زندگى خاكى، اسير اخالقى است،

و ضد ارزش استمى را تقويت و دنائت و رزيلت : 1386بهشـتى،(.»كند، غيراخالقى

34(

و اخالق از دو جهت فرق بگذاريم ون عهده دار يكى اين كه قان: ما بايد ميان قانون

از مـى تنظيم قواعدی است كه روابط مردم را با يكـديگر، تنظـيم و در حقيقـت، كنـد،

و اعضـای خـانواده سـخن و دولتمـردان و مـى حقوق متقابل مردم با يكديگر گويـد،

 در دادگاه های عرفى يا شرعى محاكمه،كه هر كس قانون را زير پا گذارد ديگری اين

، ولى اگر كسى فرمان شده را جبران كند يا مجازات شودالو بايد حقوق پايم. شود مى

ازمى وجدان محاكمههٴ اخالق يا وجدان اخالقى را زير پا گذارد، در محكم شود، اعـم
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وجـدان اخالقـى همـان نفـس. اين كه در دادگاه های ظاهری محاكمه بشود، يا نشود

و زشتى هاست،كه مالمتگر بدی)2هٴآي،75:قيامت(٥.قرآنى استهٴ لّوام هٴو تازيانـ ها

.پليس ظاهری بسى دردناك تر استهٴ مالمتش از تازيان

و. وجدان اخالقى، پليس باطنى ماست و همـواره بيـدار پليسى كه هميشه بـا مـا

و باطنى ماست اين پليس هوشيار، هم بر اعمال جـوارحى مـا. مراقب اعمال ظاهری

مامى مراقبت و هم بر اعمال جوانحى نه. كند، و اّما پليس ظاهری نه هميشه با ماست،

و شـيطانى را  و انگيـزه هـای شـهوانى و جـوانحى اگر مراقب ما باشد، اعمال باطنى

و نظارت . كندمى مراقبت

 وجدان اخالقى تنها به حقوق متقابل بشری اشراف نـدارد، بلكـه عـالوه بـرآن، از مـا

و حق طبيعتو عال مى و حق خويشتن .م خلقت را هم زير پا نگذاريمخواهد كه حق خدا

مگـر اينكـه بـا،آيـد نمى اگر حق خدا را زير پا بگذاريم، مجری قانون به سراغ ما

اگر حقوق خويشتن را زير پـا. ضايع شدن حق خدا، حقى از بشر نيز ضايع شده باشد

و  و مبارزه با پليدی ها و جسمى و رعايت بهداشت روحى و در حفظ سالمت گذاريم،

ن سررذائل و تحليه و تخليه و از تجليه :ق1367سبزواری،(٦.باز زنيم فسانى نكوشيم

آيـا. مگر اين كه به حـق ديگـران تجـاوز شـود،قانون به ما كاری ندارد) 309و308

و عالِم نشده است؟ ديده !ايد كسى را مجازات كنند كه چرا درس نخوانده

و وظ خود را نسـبت بـه آن اداهٴيفاگر كسى به ديده بدبينى به جهان خلقت بنگرد،

ای زده شود، مگر اين كه به حقـوق ديگـران لطمـه نمى نكند، در هيچ دادگاهى محاكمه

. باشد

و لوازم آن  گستردگي قلمرو حقوق اخالقي

و فراگيرندهٴ از آن چه گذشت معلوم شد كه داير هٴهمهٴ حقوق اخالقى بسيار گسترده
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بخشى از هستى نيست كـه از قلمـرو حقـوق هيچ: در حقيقت بايد گفت. هستى است

و هيچ بخشى از اخالق نيست كه از قلمرو هستى خارج باشد و. اخالقى آری اخـالق

و گستردگى هم و هـمهٴ حقوق اخالقى به پهنا هستى است؛ هـم فراگيـر غيـب اسـت

و هـم ملكـوت  و هم آخرت، هم ملك اخـالق مـا را بـه خـدا، بـه.شهادت، هم دنيا

ه و به جهان هستى مرتبطخويشتن، به بى اخالقـى، يعنـى از خـدا. سازدمى منوعان،

و از بشريت بيگانه بـودن،  و از همنوع بيگانگى، يعنى از خود بيگانگى، يعنى از انسان

.يعنى از جهان هستى بيگانه شدن

و اگر مراعات قانون كند، يا از ترس است بى و پوچ ميشمارد، اخالق، قانون را هيچ

. شماردمى طمع، ولى انسان اخالقى قانون را از جان خود عزيزتريا از روی 

بايد به وظايف خود در برابـر. اگر بخواهيم حق خدا را ادا كنيم، بايد او رابشناسيم

و هـم.او آگاه شويم اگر بخواهيم حق خويشتن را ادا كنيم، بايد هم خودشناس باشيم

ب.خود نسبت به خود آگاه شويمهٴ با وظيف خود در برابـر ديگـرانهٴ خواهيم به وظيفاگر

و بدانيم كه پيوندهای اجتمـاعى، مسـتلزم حقـوق  آگاه شويم، بايد جامعه را بشناسيم

محـدود شخصـى»َمـِن«هٴ ما بايد از محـدود. اين حقوق رابايد بشناسيم. متقابل است

. نوعى برسيم»َمِن«بگذريم وبه  بـ»َمِن«. و نـوع ه نوعى موجـب گـره خـوردن فـرد

و آن هم به گونهمى يكديگر و انقطاع آن ها از يكديگر شود غيـرممكن،ای كه انفكاك

ای نيست جز اين كه درباره شناخت ديگـران از طريـق بنابراين، چاره. يا دشوار است

و ارتباطات بيشتر تأمل كنيم، تا بهتر بتوانيم به وظائف خود در برابـر شناخت پيوندها

) 235: 1386تى، بهش(.ديگران آشنا شويم

و چه جـزء كـوچكى از آن جـا كـه! ما كل اين جهان، نه، بلكه جزئى از اين جهانيم،

؛ چرا كه جزء تابع كل است  هرچند. جزئى از اين جهانيم، بايد تابع نظام اين جهان باشيم

كهمى با منتفى شدن جزء، كل هم منتفى: گويندمى كه شود؛ ولى اين، نه به آن معنى است
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و نظام حاكم را زير پا گذارد جزء ص(.در برابر كل، سرسری كند ) 389همان،

و جهان با ما سخن را،گويدمى اگر گوش دل، شنوا باشد، نظام آفرينش انسان و ما

و رسم سنت الهى فرا و تخلف از راه و. خواندمى به عدم تخطى اگر گوش جانمان كر،

همهٴ اگر ديد هم حقايقهٴ قلبمان كور نباشد، و جهان را شنويم وهممى مربوط به انسان

.كنيممى شهود

هستى حضور دارد، از زبان خـودشهٴ هيچ دشوار نيست كه ندای حق را كه در هم

و امامانش بشنويم .يا حداقل از زبان پيامبران

و در دايـرهمى قانون حقوقى به پيوندهای افقى انسان ها ای محـدود، تعيـين نگرد،

و مجريـان قـانون آن هم به گونه كند؛مى تكليف ای كه هزار كاله قانونى از سوی مردم

و نـه هرگـز سـرش  و تخلف وجود دارد؛ ولى قانون اخالقى نه كالهى دارد برای فرار

و اجتمـاعى نظـر نـدارد؛ بلكـه بـه. رودمى كاله قانون اخالقى تنها به پيوندهای افقى

هممى پيوندهای طولى هم نگاه و نظام والئى خدا كند، تا انسان و عالم ملكوت با خدا

و هم اين واليت تكوينى را بـه واليـت تشـريعى  و مالئكه ارتباط يابد، و ائمه و انبياء

و از كسى جز آن كه گفته، اطاعت نكند، چنان كه خدای متعال : فرمايـد مـى پيوند زند،

و و زمامدارانى كه از نظر عصمت و هم پيامبر ،شـئون واليـتخدای را اطاعت كنيد،

آي4نساء(٧.قائم مقام او بلكه به لحاظى خود اويند از)59هٴ، »َمـِن«مـا نـه تنهـا بايـد

و بـه»َمِن«شخصى به »َمـن«نوعى برسيم، بلكه هنوز بايد گام های بيشتری بر داريم،

هم. جهانى برسيم و اجتمـاعىآاين خرين دوا برای معالجـات بيمـاری هـای فـردی

در. نيست .اين چارچوب، اگر خود، مشكل ساز نباشد، مشكل گشا هم نيست ماندن

كسى كه با خالق اين جهان بى ارتباط است، هنوز در تنگنائى خفقان آور محبـوس

كه. است و بايد هم به آن رسيد، ولى به شرطى با خدای ايـن جهان ميهنى خوب است

و حصر او را منشأ و زيبائى های بى حد و انسان زيبا جهان آشنا شويم، ئى های جهان
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و انسان برسيمبدانيم و از عشق جمال بى مثال او به عشق به جهان ،.

و انسان را زير پا گذاشتيم، ممكن است هرگـز و جهان و خويشتن اگر حقوق خدا

و مجـازات اخـروی  و مجازات نشويم، ولى بايد منتظر مؤاخـذه در اين جهان مؤاخذه

ك و تا دير نشده است توبه و جاودانـ×امام سجاد. نيمباشيم، هٴ در نيايش های جانانه

ای كه از من آسيب ديده، يـا هر بنده،خدايا«: به پيشگاه خدای اليزال عرض كردخود

و حقى از او پايمال شده، و آلـش درود) نخست( آزرده شده، يا ستمى ديده بر محّمـد

و  و سپس با توان خويش آن بنده را از مـن خشـنود گـردان، حقـوقش را ادا بفرست

)39دعای صحيفه سجاديه،(٨.»فرمای

وحـدتى فـوق وحـدت هـایـ كه انسان نيز جزئى از آن اسـتـ او بر كل جهان

و خدا را مالك مطلقمى ما حاكمهٴ شناخته شد هٴو خـود را در قبضـ،شناسـدمى بيند،

و عرضمى قدرت بيكران او ِ�ّال م�ا كند،مى نگرد، ِمَن �ألمر َ.ا ِم�ن3قَض�يَتلَيَس 4ََال
)6همان، دعای(.�8َِ9 7ّال ما 6عَطيَت

و نيكى آن چـه تـو و از خير از تمام امور، آن چه تو حكم كرده ای، از آن ماست،

.بخشيده ای، برای ماست

و محاسن اخالق  مكارم

و انسان زير و جهان و خود چنين كسى محال است كه اخالق را در ارتباط با خدا

آن.پا گذارد و تكميـل اخالق او اخالق مكارمى است كه نيای بزرگوارش برای تتميم

تا(٩.از سوی خدا مبعوث شده است ص16ج،مجلسى، بى نه اخالق محاسـنى)210،

.كه تفاوت آن ها از زمين تا آسمان است

ب چرا كه محـور ايـن، ازه اخالق مكارمى؛ه انداخالق محاسنى خوب است، ولى نه

و سـودجوئى تشبّه به خدای  و محور آن ممكن است شهرت طلبى و بس، اليزال است
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و مطالبه باشد اخالق مكارمى همان خلق عظيمى است كه طبق آيـت عـالى.و معامله

و استيال دارد و مكرم اسالم، برآن، استعال هٴ، آيـ68: قلم( ١٠.مرتبت قرآنى، پيامبر معظم

آن)4 و نيست،،و كسى را يارای رسيدن به  نه ايـن كـه كسـى بـه خلـق عظـيمنبوده

و استيالهٴ رسد؛ بلكه به درج نمى بهشـتى( اوسـتهٴ بلكـه معجـز،اوهٴ كه ويـژـ استعال

ص1389 . رسد نمىـ)50،

و آن مظهـر و بـرازش و آن راه نمای عرش برجسـتگى آن امام قله نشين نيايش،

و دانش در فراز دعـايى كـه دربـار و كوشندگى وهٴ استوار مجاهدت مكـارم اخـالق

و صفات محاسن افعال است، و جمال مطلق است، به خدائى كه از حيث اخالق ، كمال

و مباهات؛«: كندمى عرض و مرا از فخر  ١١»حفظ فرمـای به من معالى اخالق ببخش،

)20صحيفه سجاديّه، دعای(

و و جهـان و خويشتن و حق خدا او زندگى كسى كه حق گريز يا حق ستيز است،

پامردم  و به درگاه خـدای منـان عـرضمى گذارد، چرا گاه شيطانمى را زير  شمارد،

تو«: كند مى هنگـامى كـه عمـرم. كوشم، طول عمـر بـدهمى مرا تا وقتى كه در طاعت

و خشم تو شـوم، جـانم را بگيـر  ١٢»چراگاه شيطان گردد، پيش از آن كه گرفتار كيفر

فراگير كه پرتوش راه گشای حقـوق حق است، آن هم حقىهٴ او خواهان طريق) همان(

و عاملش  ) همان( ١٣.از حقوق مردم را بر گردن نگيرد ذرة المثقالىمردم باشد،

 مراتب اخالق

شد مى و اخـالق: توان برای اخالق، سه مرتبه قائل اخالق دنيوی، اخالق اخـروی

و در قلمرو حكمت عملـى. خدايى درست است كه همه اين ها برخاسته از عقل عملى

و تكاليف خـويش در برابـر  و درست است كه روح همه آن ها توجه به وظائف است،

و انسـان هاسـت، ولـى بـه قاعـده  و جهان و خويشتن بِا.;ّي�اِ:«خدا »7نّم�ا �الَعم�اُ
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ص67ج:ق1396مجلسى،( ح111، توان خلقيات آدمى را درجه بندی كرد؛مى)21،

و الهى تقسيم كرد و اخروی و رفتار آدمى را بايد به دنيوی . چرا كه اخالق

و فوايد دنيوی آن و كـاری بـا. خواهندمى برخى اخالق را برای دنيا اينان نه سـر

و كاری با خداآخرت دارند،  را.و نه سر توان اخالق سكوالر يا اخالقمى اين اخالق

به. ای ناميد حرفه و حرفه و كار و رواج كسب و محبوبيت هر كس برای كسب شهرت

و حرفه و سكوالريستى و على الظاهر بـه اخالق روی آورد، اخالقش دنيوی ای است،

. رسدمى خواهد،مى همان چيزی كه

و فواكـه برخى اخالق را و اشـجار و انهـار و قصور و حور و بهشت  برای آخرت

و نمره اخالقى اينان از دسته اول برتر است؛ اگـر چـه. خواهند مى معلوم است كه رتبه

و به هدف خود . رسندمى هر دو گروه معامله گرند،

خواهند، در حقيقت، آن ها نه انگيزهمى دسته سوم آن هايند كه اخالق را برای خدا

و جميل هسـتى،  و نه انگيزه اخروی؛ بلكه محبت يا عشق به مبدأ جليل دنيوی دارند،

و روی آوردن به حكمت عملى  و گرايش به فضايل، آن ها را به سوی پرهيز از رذايل،

و شرع، سوق را. دهدمىو سرسپردگى در برابر عقل و معشوق راستين آن ها محبوب

و او را برای خودش برگزيده ازمى اند، و آخـرت؛ هـر چنـد كـه خواهند، نه برای دنيا

و اخروی نيز برخوردار شوند؛ ولى فرق است ميان آن كه خدا را برایمى فوايد دنيوی

و اخرویمى خودش و آن كه او را برای مطامع دنيوی انبيای سلف،. خواندمى خواهد،

و پيامبر خاتم تاطبا(.مبلغ اخالق الهى بودند|مبلّغ اخالق اخروی )1ج: طبايى، بى

 نتيجه

و از نظر اخالق هر انسان اخالقمندی خود را نسبت به ادای چهـار حـق، مكلـف

و حق انسان های ديگر: شماردمى مسئول .حق خدا، حق خويشتن، حق جهان،
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و كاملهٴ عدالت اخالقى، يعنى رعايت حقوق چهارگان .فوق، به طور دقيق

و نطقيه است، بايـد ايـنهٴ از آن جا كه انسان دارای سه قو و غضبيه نفسانى شهويه

و متعادل نگاه دارد و آن ها را همواره در حد وسط و تفريط حفظ كند، از. قوا از افراط

. آيدمى حفظ تعادل اين قوا، عدالت اخالقى پديد

و و مقررات جزائى عدالت اجتماعى يعنى رعايت حقوق افراد جامعه كه در قوانين

و .يك مملكت، مدون شده است مدنى يك ملت

و قانونمنـدی كسى كه از عدالت اخالقى برخوردار است، قطعًا از عدالت اجتماعى

و جلـوت، حقـوق چهارگانـه را رعايـت. نيز برخوردار است  چنين كسى در خلـوت

و اگر تخلف كند، گرفتار مالمت وجدان مى و. شودمى كند، به عالوه، عشـق بـه پـاكى

تخلـفهٴ رساند كه هرگـز بـه خـود، اجـازمى ای از كرامت نفسانى صفا او را به درجه

و گرفتار سرافكندگى وجدانى و سالم دريچـه. شود نمى نميدهد ای اسـت وجدان پاك

.برای ارتباط انسان باخدای متعال

ازمى مكارم اخالقىهٴ كسانى كه به درج و اگـر رسند، به تعبير روايات از احرارنـد

و نه به طمعمىو به نيكى ها رویگريزند،مى پليدی ها آورند، نه از ترس عقاب است

و. اين همان عدالت ناب اخالقى است. ثواب عدالت اجتماعى ممكن است از راه ترس

و اگر از روی طمع است، بازرگانى است  ١٤.طمع باشد؛ اگر از روی ترس است، بردگى

).229نهج البالغه، حكمت(

ها نوشت پي

ِجَهتِ.١ َعْن يُْخِرُجَها َو الُْجوُد َمَواِضَعَها يََضُع اْألُُموَر َأْشـَرفُُهَما الَْعْدلُ فَالَْعـْدلُ َخـاص َعاِرٌض َو الُْجوُد َعام َسائٌِس َو الَْعْدلُ َها

.َوَأْفَضلُُهَما
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٢.}cلِلت,ْقَو Uُْقَر
َ
@ ُهَو َيْعِدلُو ْ ْعِدلُو ْ ال,

َ
@ َeَ Sٍقَْو َشَنآُ� gَِْرَمن,ُكْم .}َ�الَ

.العقُل دليُل المؤِمِن.٣

ِمَن العقِل.٤ َأعوُد ، والمالَ ِمَن الجهِل الفقَر أَشد.

ام.٥ وْفِس اللبِالن أُْقِسُم .ةوَال

و تخليه به معنای خالى كردن درون از رذائل.٦ و حسدـ تجليه به معنای آراستن خويشتن به احكام شرع از قبيل بخل

وـ نفسانىو تحليه به معنای زينت دادن خويش به فضائلـو كينه و سـخاوت و حكمـت و شـجاعت از قبيل عفت

و ايثار مى.ـ استگذشت :گويد حاجى سبزواری

تـيـلـجـت تـيـلـخـه، فَــثُيهـلـحـه، مــنــم ُمرتَِقبهــراتِــًا ُ ب

ي رِعـه للشـيـجلـتَ الَعَمالس محّق ادرـَطمووـحـم ثالــتـمـأن

تهـيـخلـت بـة وـَعن سوء األخدـَعـيُنـاِطـذيب كَبُخل َحَسد الق

ِمنُكْم{.٧ ْمِر
َ
iِ�ْ  أل

ُ
@َ� ِطيُعو ْ  لر,ُسوَ�

َ
@َ� ِطيُعو ْ  ب,

َ
@{.

بِي.٨ لَِحقَُه َأْو َأًذى، نَاِحيَتِي ِمْن ُه َمس َأْو َدَرٌك، ِمني َأْدَركَُه َعبِيِدَك ِمْن َعبٍْد َأيَما َو ُهمَسـبَْقتُُهَأْو الل َأْو ِه، بَِحقـ ُه فَفُت ُظلٌْم بَِسبَبِي

ِعنِْدَك ِمْن َحقُه َأْوِفِه َو ُوْجِدَك، ِمْن َعني َأْرِضِه َو َو آلِِه، ٍد ُمَحم َعلَى فََصل .بَِمْظلَِمتِِه،

َمكاِرَم االخالق.٩ ِالُتمم بُِعثُت .إنما
َعِظيم{. ١٠ ُخلٍُق mلََع .}o�َِن,َك

خ اندر احمد آن حسى كو غارب است يـخفته اندر زير اسـاك تـثرب

ت وآن عظيم الخلق او كو صفدر است مـبى صدـقـغير ق انـدر اسـتعد

)، ، 1338بلخى )438ش

َمعالَِى اْالَْخالِق،. ١١ َهْب لى ِمَن الْفَْخِرَو .َواْعِصْمنى

ُعْمرى. ١٢ ْرنى ما كاَن َعم َو
فَاقبضنى إليَكبِذلًَة فى طاَعتِ َمرتَعًا للّشيطاِن ُعمری فَاذا كاَن َمقتُـَك، يَسـبَِق َأن َأوَكقَبَل إلَـى

 ُ .َعلَىَكيَستَحِكَم غضب

َعنها. ١٣ َحق الَأزيُع َوَطريقَِة بِِه، َأستَبِدلُ ال بِهدًی صالٍِح .َوَمتعنى

َع إّن. ١٤ َ دُوبَ قومًا فَ غبََرا اّهللاٰ قَِاو التّجاِرةبادِع لَكتًِة َعّن َ دُوبَ ومًا فَْهبََرا اّهللاٰ ِعتًِة َعِاَو بيدِ الَعةبادلك َ دُوبَّن قْومًا فَا اّهللاٰ لـكتُِشكرًا

.حرارِ بادة االَعِ 
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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

و حجت باطـن  حجت ظاهـر

1سيدرضا مؤدب

2مصطفي ساماني قطب آبادي

 چكيده

در رابطه با حجت هـای×در اين نوشتار نخست روايت ارزشمندی از امام كاظم

و محور بحث قرار گرفته است دهـد كـه مـى سپس توضيح. خداوند بر مردم بيان شده

ركن بـرون(و سفرای الهى) ركن درون ذاتى( روح پر فتوح اسالم شامل معارف عقلى

و تجربـه،. است) ذاتى و بررسى ديدگاه قائلين بـه اصـالت حـس در ادامه، ضمن نقد

را استدالل خواهد شد كه اند؛ اما در نهايت اعتبار دانستهبى اينان گرچه در ظاهر عقل

ی بعثت همچنين فلسفه. اند خود را به طور كامل از قيد ادراكات عقلى برهانند نتوانسته

و بـرـ كه جبران نارسايى عقل انسان ها اسـتـ اوصيای آنان جانشينى سفيران الهى

و نقش آن در  و شيعى به كمال رساندن نوع انسانى بيـان شـده اساس عقل فهيم عدلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم.١  Moadab-r114@yahoo.com.استاد دانشگاه

و كالم اسالمى.٢  mostafa.samani92@gmail.comكارشناس ارشد فلسفه
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ی عقول، توانـايى درك حقانيـت حجـت در پايان نتيجه خواهيم گرفت كه همه. است

و حجت ظاهر نه و باطن باز است و بدين لحاظ راه تعامل حجت ظاهر ظاهر را دارند

و تكميل آن ها نيز . باشدمى تنها مؤيد عقل است بلكه راهگشای تقويت

 روايت، حجت، حجت ظاهر، حجت باطن: واژگان كليدی

*** 

 مقدمه

از تربيـت يافتگـان ـ)1كه مخاطب آن هشام بن حكـم×در روايتى از امام كاظم

و عقلى اهل بيت ج1352مامقانى،( است^مكتب كالمى ص3ق، چنـينــ) 294،

و حجت باطن: خدای را بر مردم دو حجت است«: آمده حجـت ظـاهر،: حجت ظاهر

و  و امامانرسوالن و حجت باطن، عقل است^پيامبران :ق1388كلينـى،(2.»است،

و كتب مربوطه معلوم از مالحظه)16ص،1ج شود كه حجت به دليلىمىی فرهنگ ها

آنمى شود كه نزديك ترين راهى كه به مقصد منتهىمى گفته و نيز هر شود، نشان دهد

و درستى يكى از دو طرف نقيض را ايجاب كند .شـود مـى، حجت ناميـدهچه صحت

ا: اند برخى گفته) 107ص،1ج:ش1332 راغب،( سـت حجت، وجه پيروزی بر خصم

را) 348ص،1ج:ق1414فراهيدی،(.در مقام خصومت برخى به صـراحت، حجـت

و وسيله )53ص،3ج:ق1408 ابن منظـور،(.اندی دفع خصم دانسته عبارت از برهان

و برهان اكتفا كرده برخى نيز در بيان معنای حجت، تنها  ابـن األثيـر،(.انـد به ذكر دليل

)341ص،1ج:ش1384

و يقـين اطـالق كـرده از نظـر شـيخ. انـد در كتاب های اصولى، حجت را بر قطـع

اطالق حجت بر آن، مانند اطالق حجت بر امارات معتبر شرعى نيست؛ زيـرا: انصاری

ی استدالل بر ثبوت اكبر برای اصغر است؛ حجت، عبارت است از حد وسطى كه وسيله
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يا: گوييممى هر گاه. شود برای اثبات حدوث عالممى چنان كه تغيّر، واسطه ظن خاص

ی اثبـات احكـام بيّنه يا فتوای مجتهد، حجت است، مقصود اين است كه اين ها واسطه

)16ص،1ج:ق1380مدنى،(.هستند

و بر آن چه شـود، از بـاب تسـميهمى موجب قطع در حقيقت اطالق حجت بر قطع

اعم از حجـت( اهل منطق به مجموع مقدمات حجت گويند. سبب به اسم مسبب است

ولـى) قطعى مانند قياس يا حجت ظنى مانند استقراء يا حجت وهمـى، ماننـد تمثيـل

)20-19ص همان،(.گويندمى علمای اصول، تنها به حد وسط قياس حجت

ا و بـه سـفرای در حديث شريفى كه به آن شاره شد، به عقل به عنوان حجت باطن

و آسمانى به عنوان حجت ظاهر به اين لحاظ، اطالق حجـت شـده اسـت كـه در  الهى

و روشمند، انسان را بر قله ازمىی يقين صورت استفاده صحيح و احيانـًا او را نشانند

و به درجه و يا حق الي علم اليقين فراتر برده قين كه برترين درجاتی واالی عين اليقين

.رسانندمى است،

از آن جا كه حجت،. در قرآن كريم، واژه حجت در آيات متعددی به كار رفته است

و وسيلهـ و يقين، و خلع سالح اسـتداللى طـرف به عنوان ابزار قطع ی غلبه بر خصم

آن«گاهى گفتـه شـده اسـت كـهـمقابل مطرح است و رسـا فقـط از حجـت بالغـه

و فرسـتادهی فلسفهو گاهى درباره) 149آيه،6: انعام(3».خداست ی بعثـت پيـامبران

4».تا بعد از اين، حجتى برای مردم بر خدا بـاقى نمانـد«: فرمايدمى شدن سفرای الهى

در آيه ديگـر خطـاب بـه. يعنى بر همگان اتمام حجت كرده است) 165آيه،4: نساء(

و فرموده است قبله از مسجد األقصى به كعبه برای اين بود كـه تغيير«: مسلمانان كرده

زيرا يهوديان در كتاب هـای خـود) 150، آيه2: بقره(5».مردم را بر شما حجتى نباشد

بنـا بـه|ی پيامبر آخرالزمان كعبه است؛ ولـى پيـامبر اعظـم خوانده بودند كه قبله

و سران مصالحى چند سالى قبله جام، زمانى كـهی مسلمانان را مسجد األقصى قرار داد
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و كسـانى و از يهوديان و پاكى مكه از لوث بتان نزديك شد، قبله را تغيير داد فتح مكه

و در حقيقـت، خلـع سـالح شـدندمى كه با آن ها هم صدا .شدند، سلب حجـت كـرد

تا طباطبايى،( )332ص،1ج: بى

 روح اسالم

و با توجه به نياز و مبانى اسالم و با نگاهى به مجموعه معارف های اساسى انسـان

و آن چـه بعـد از ايـن بـا آن مواجـه  با تجاربى كه طى قرون متمادی به دست آورده

و: توانيم بگوييممى شود، مى روح پر فتوح اسالم، چيزی جز معارفى كه از عقل سـالم

برخى از انديشمندان از معارف عقلـى. آيد، نيستمى از تعليمات سفرای الهى به دست

و اوليائى به ركن برون ذاتى تعبير كردهبه ركن درون  و از معارف انبيائى .اند ذاتى

 ركن درون ذاتى

و عبارت است از انديشه«ركن درون ذاتى جوششى از درون ذات پاك خود انسان

و وجدان كه دو عامل اساسى از فطرت انسان اين مدعا مستند ... باشندمىو تعقل سالم

اي: به سه دليل است و علل احكامدليل اول اگر به طـور روشـنـن كه عقايد اسالمى

و در همه همان اصول كليهـ بيان شوند و اعصار ی جوامع ای هستند كه در امتداد قرون

دليـل دوم ... به شكل های مختلف به عنوان زير بنای عقيدتى مورد قبول بـوده اسـت

و توصيه های بسيار اكيد منابع اصلى اسالم درب و شكوفا ارهدستورات شديد ی تقويت

و پيروی از اين هاست و وجدان و قلب دليل سوم همانا قرار دادن عقل ... ساختن عقل

و يكى از منابع اثبات احكام اسـالمى اسـت  جعفـری،(».به عنوان اثبات كننده عقايد

)19-21:ش1394

و به بيان لوئى اول در مغرب زمين، دعوا بر سر اين بود كه آيا راه دل را بايد پيمود
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حس«: چنين گفت كه را».كنم، پس هستممى به دل و تعقـل يا بسان دكارت، انديشـه

و چنين گفت )32: 1347،كيهپل فول(».مى انديشم، پس هستم«: محور قرار داد

عرفـا«: هـر دو معتبـر اسـتـ به ويژه در مكتب ناب تشـيعـ در دين مبين اسالم

و معتقدند كه كانون احساسات عالى الهى و موانـع رشـد قلبـى را بايـد تقويـت كـرد

و به اصطالح قلب را بايد تصفيه كـرد توسعه و ...ی ان را بايد از ميان برد امـا فالسـفه

و استدالل و فكر و مطلـوبمى متكلمين از راه عقل و گمشـده خواهند شاهد مقصود

و نزديك شود؛ فيلسوفمى عارف. خود را كشف كنند سرخمى خواهد پرواز كند واهد

و فيلسوف و بينديشد -36: 1350مطهـری،(».خواهد بداندمى به جيب تفكر فرو برد

برای اولين بار ابن سينا پيشنهاد كرد كه بايد حكمتى پديد آورد كه جامع حكمـت) 35

و حكمت ذوقى باشد  ابـن سـينا،(.او حكمت جامع را حكمـت متعاليـه ناميـد. بحثى

ح) 1،468ج: 1388 و و قـرآن حكمت اشراق و عرفـان كمت صدرايى ميان برهـان

و پـای اسـتدالليان را چـوبين جمع كرده اند؛ بنابراين، نه عارف بايد عقل گريز باشـد

و تزكيه و نه فيلسوف از تهذيب ی دل خودداریی نفسو زدودن زنگار از آينه بشمارد

.كند

و هيچ متشرعى از راه عقل بى نياز ني سـت؛ حتـى حقيقت اين است كه هيچ عارف

و ظاهرًا به عقل تاخته اند، خود را بـى نيـاز از عقـل آن هايى كه اصالت را به نقل داده

و موردی صرف نظر كنيم، خواهيم«. اند ندانسته مسلمًا اگر از بعضى از مناقشات لفظى

و عقل را يكـىمى ديد كه همچنان كه مكتب شيعه، اصول عقايد را مستند به عقل داند

و عقـل(ی اصلى گانهاز منابع چهار دارد، مكتـب مـى محسـوب) كتاب، سنت، اجماع

و انعطـاف معقـول، عقـل را از منـ ابع قـرار سنت نيز با در نظر گرفتن مقداری تأويـل

)21: 1394جعفری،(».اند داده

و قبح عقلى بد: گويدمى همان كه با انكار حسن و و بايـد نمـى آدمى خوب فهمـد
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و بد را شرع به او بف و بى نياز از خوب هماند باز هم فهم خود را در گرو عقل قرار داده

و خـرد سـتيزی قـرار داده،. عقل نيست هر كه حكمت خود را بر پايه عقـل گريـزی

َفِفّروا من الَعقِل إلـى«: بايد به آن ها گفت. ای ندارد كه باز هم پناه به عقل بياورد چاره

،51: ذاريـات(}َفِف8ّر�  qE  هللا{: شودىم، همان طور كه به خدا گريزها گفته»الَعقل

. يعنى از خدا به سوی خدا فرار كنيد)50آيه

ابن رشد معتقد بود كه ما به االفتراق افراد از يكديگر، عبارت است از حسو جهت

و متعلق ادراك عقلى، امور كل و ضروری اسـتمشترك آن ها عبارت از عقل پـل(.ى

)114: 1347فولكيه، 

و اعتبـار را بـه حـسدكارت و جـان الك فيلسـوف حسـى بـود  فيلسوف عقلى

بخشيد يا به دليل عقل؟ بيهوده نيسـتمى آيا به دليل حس، حس را اعتبار. بخشيد مى

و گفته است و الك پرداخته انسان در بدو خلقت: كه اليب نيتس به جمع نظريه دكارت

و مفاهيم آن است، نه عقل بالملكه  و تنها در خروج از عقل دارای عقل بالقوه و بالفعل؛

)116ص همان،(.كندمى قوه به فعل است كه تجربه ضرورت پيدا

 همـان،( الك بى آن كه خود بداند، از اصحاب مـذهب اصـالت عقـل بـوده اسـت

او برای اثبات خدا متكـى بـه. داندمى او عقل را ما به االمتياز طبيعى انسان) 129ص

ر و بداهت وجود خدا .ی بـداهت بـراهين رياضـى شـمرده اسـتا به اندازهعقل شده

) 130ص همان،(

كرد كه چرا به نحومى كندياك كه بر اصالت حس تكيه داشت، بر الك خرده گيری

و وجود خدا را به  ضمنى تصورات يا قوای فطری را قبول كرده است؟ چرا تجرد نفس

و گفته است ون نظـم دهنـده ممكـن نظم جهان بـد: اتكای داليل متعارف، اثبات كرده

او نيز على رغم خرده گيری هايش بر الك، قائـل اسـت بـه) 133ص همان،( نيست؟

و روحانيـت آن را بـا داليـلـ يعنـى نفـسـ وجود جوهری ممتاز از بـدن و تجـرد
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و ناممكن) 132ص همان،(.متعارف، ثابت كرده است او معتقد بود كه تصور ضرورت

است ولى با توجه به اين كه اين گونه تصورات از قلمرو بودن، برای هر استداللى الزم 

كهمى حس خارجند، اعتراف  همـان،( شـوند؟ مـى داند اين ها چگونه ساخته نمى كند

) 133ص

و تجربه شـناخته شـده اسـت، هيوم نيز كه به عنوان پرچمدار مكتب اصالت حس

 همان،(.وجدانى باشدمعتقد بود كه مفهوم ضرورت بايد متفرع از يك ادراك درونى يا 

) 138ص

جان استوارت ميل كه راهش همان راه هيوم است، نتوانسته خود را به طور كامـل

برای پـيش بينـى آن چـه در ايـن: از قيد ادراكات عقلى برهاند؛ از اين رو گفته است

جوييم؛ لكن با تمام اين احوال، باز هـممى جهان رخ خواهد داد، به احكام عقل استناد

و احتياط به استناد عقلى نپردازيمجای  و. آن دارد كه جز با حزم اگر چه اصل عقالنى

توانيم در قـوه خيـال خـود، عـالمىمى غير حسى عليت بر اين عالم حاكم است ولى

و نا به سامان پس قانون عليت، قـانون ايـن. ترسيم كنيم بى نظم، آشفته، در هم ريخته

و نه عالم يا عوالم ديگر و اوهـام) 140-141 همـان،(.عالم است  ولـى بـا خيـاالت

و غير مهجور تأسيس كرد؟ شود فلسفه مى و آيا حكم به اين كـه در عـالم! ای مطلوب

و آشفته تأسيس كرد، حكم عقل اسـت يـا حكـم حـسومى خيال توان عالم بى نظم

!تجربه؟

و داليل خود را بر اساس مفاهيمى كه آن ها را موهـوم با هيوم كه به تناقض افتاده

در) 142ص همان،(!شمرده، قرار داده است، چه بايد كرد؟ به جان استوارت ميـل كـه

و خواسته از عقل فرار كند ولى باز هم به دامن عقل افتاده  وادی حيرت سرگردان شده

ی مسـتقيم برای شناختن اموری كه نسبت به آن ها تجربه: گفتمىاو! چه بايد گفت؟

حق) 140ص همان،(!عقلى روی آوريم نداريم، بايد به اصول بـا: گفـت مـى او كه به
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و و احتياط برخورد كنيم، در همين حكـم تسـليم عقـل استنباطات عقلى بايد با حزم

و احتياط شده يا نشده است؟ و آيا در خود اين حكم رعايت حزم !تعقل شده؛

و ركن درون ذاتى پذيرفت و حجيت علمای اسالم كه عقل را به عنوان حجت باطن ه

كه اند، درباره قطع را ذاتى شمرده و صد البته و قطاع دغدغه دارند تـوان بـه نمىی قطع

یی اعتبار ساقط است؛ بلكه بايد دربـاره قطاع گفت كه قطع او قطع نيست يا از درجه

منشأ قطع او تشكيك كرد؛ چرا كه ممكن است او با پريدن كالغ به حكمى يقين كـرده

يم او را در منشأ يقينش به تأمل واداريم ممكن است يقين او مبـدل بـه اگر بتوان. باشد

-123ص:ق1380 مـدنى،(.شك يا مبدل به يقينى بر خالف يقين گذشـته اش شـود

115 (

درست است كه اين ركن درون ذاتى دين از اعتبار واال برخوردار است؛ ولى كيست

و ناروشمند، نه تنها گره گشا  و كه نداند كه عقل خام نيست بلكه خود گره سـاز اسـت

و و عقـلمى گره های كوری كه عقل ناپخته پديد آورده آورد كم تر از عقـل گريـزی

و مضر تر بود؛ چرا كـه او بـه. ستيزی نيست عقل گرايى ابوحنيفه از عقل ستيزی بدتر

از–آن هم نه قياس منطقى، بلكه قياس فقهى، يعنى تمثيل–قياس  و روی آورده بـود

. كرد كه به كلى از مبانى اصيل شرع به دور بودمىن رهگذر، فتاوای عجيبى صادرهمي

یی ديهو حجت باطنى است؟ ابان بن تغلب در مسأله درون ذاتىآيا چنين عقلى ركن

و مرد و نه بيشتر–زن گرفتار حيرت برخاسته از قياس شدهـ كه فقط تا ثلث برابرند

كه به معنای كاربرد غلط عقـلـ او را از اين قياس فقهى×بود؛ از اين رو امام صادق

و به او اعالم داشت كه نماز زن حائض قضـا نـدارد ولـى روزه–است  بر حذر داشت

. هر دو قضا دارد يا هـيچ يـك قضـا نـدارد: گويدمى اش قضا دارد؛ حال آن كه قياس

زو«: سپس فرمود 6».پيمايـد مـىالهرگاه سنت دينى به قياس آميخته گردد، ديـن راه

)57ص،1ج:ق1388و كلينى، 405ص،101ج:تابى مجلسى،(
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و اين ركن ديـن كـهـ حقيقت اين است كه بايد بر مظلوميت عقل اين حجت باطن

و فطرت سليم انسان است سرچشمه برخـى. انـدوهگين شـدـی آن در اندرون ذات

و خواسته يا ناخواسته به احكـام آن تـ و برخـى شـعار شعار ضد عقل دادند ن دادنـد

.ی كاربری آن، جفا كردند عقالنيت سر دادند ولى در نحوه

و فلسفه و از قبـول گـوهر ثابـت و مبـادی عقـل ايمـان نـدارد ی جديد به معانى

و نياز های روحى بشر را مورد غفلت قرارمى جاودانگى سر باز يوسـف( دهد،مى زند

.به عقل، مستلزم ايمان به عقل است غافل از اين كه ترك ايمان)9:م1962كرم، 

 ركن برون ذاتى

و اوليائى است و به تعبير ما، ركن انبيائى سفيران الهى. اين ركن همان حجت ظاهر

و توجيه مردم به هدف اعالی حيات به وسـيله«از طرف خدا  و برای ارشاد ی عقايـد

و آن گروه. اند احكام دينى مبعوث شده علمـای ربـانى كـه همچنين اوصيای پيامبران

و عمل آنان به حقايق دينى به درجه ای از عظمت رسـيده اسـت كـه شايسـته معرفت

و ارشاد مردم جالب اين است كه بر ضرورت)21: 1394 جعفری،(».باشندمى هدايت

و هم شرعمى اين ركن برون ذاتى، هم عقل گواهى .دهد

و به عقل فهيم عدلى و خواجه طوسى كه حكيمى قدوسى است و شيعى بـاور دارد

بدـ نه به عقل اشعری و و بر نافهمى نمى كه خوب معتقدـ اش اصرار ورزيده شده فهمد

و بـه  است كه بعثت انبيا به حكم همان عقل فهيم خوب است؛ زيرا پشتيبان عقل است

و زيان كمك و سود و بد و نوع انسان را بـه كمـالمى فهم آدمى در ادراك خوب  كند

و سياست را تعلـيممىو استعدادات را شكوفارساند مى و اخالق و صنايع پنهان  سازد

و عقاب آگاه مى و انسان را از ثواب و اين همه برای افراد مكلّـف لطـفمى دهد سازد

و الزم است؛ چـرا كـه  و لطف بر خداوند واجب است؛ بنابراين بعثت انبيا واجب است



و حجت باطـن� 74  حجت ظاهـر

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

) 271-273ص: تـا بـى عالمه حلـى،(.تكاليف شرعى الطافى است در تكاليف عقلى

و«: فرمايدمى خدای متعال و با آن ها كتاب ما پيامبرانمان را با داليل روشن فرستاديم

و باطل( ميزان در) حق و آهن را نازل كرديم كـه نازل كرديم تا مردم قيام به عدل كنند

و منافعى اسـت بـرای مـردم، تـا خـدا بدانـد كـه چـه كسـى  و آن، نيرويى شديد او

و شكسـت ناپـذير. كند، بى آن كه او را ببيندمى فرستادگانش را ياری خـدا نيرومنـد

)25، آيه57: حديد(7».است

بـرای كشـف بهتـرين«: آری به قول ژان ژاك روسو در كتاب قـرارداد اجتمـاعى

قوانينى كه به درد ملل بخورد يك عقل كل الزم است كه تمام شهوات انسانى را ببينـد 

ای نداشته باشد اما آن را كامال بشناسـد،د هيچ حس نكند، با طبيعت هيچ رابطهاما خو

و باالخره بـه افتخـاراتى  سعادت او وابسته به ما نباشد ولى به سعادت ما كمك نمايد

و در قرن ديگر  اكتفا نمايد كه به مرور زمان علنى گردد؛ يعنى در يك قرن خدمت كند

كلمر( بنابراين فقط. نتيجه بگيرد و شـايدمى)تبطين با آن عقل توانند چنان كـه بايـد

)22-23: 1394 جعفری،(».برای مردم قانون بياورند

و ملموس است كه تنها راه گريـز و نظری مردم، خطاهايى مشهود در عقول جزئى

بديهى است كه ابعاد گوناگون حيـات بـه سـادگى بـرای. از آن ها تكيه بر وحى است

حجت باطن يا عقل نه تنها حامى سفرای الهى است بلكه خود.ستانسان قابل درك ني

و شناخت هايى رسيده است كه مقام انسان را باال و جايگـاهىمى نيز به ادراكات برد

.شودمى به مراتب برتر از جايگاه حيوانات برای او قائل

و حيوانات نيست و نباتى نباتات يك. زندگى فقط زندگى حسى زندگى انسان درخور

و اثبات و قواعد اين زندگى عقالنى را عقل، تصديق حيات. كندمى عقالنى است كه اصول

و صد البته كه تخلـف ناپـذير اسـت؛ ولـى  و غريزه استوار است و حيوانى بر طبيعت نباتى

و برنامـه و دعـوت بـه نظـامى عقالنـى ای حيات انسان از مرز طبيعتو غريزه فراتر رفته
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و جامع و نه غريزه را سركوب سازدىم روحانى . كند كه نه طبيعت را منكوب نمايد

و انسان تبلورگاه قانون است: گويدمى عقل و. جهان و انسـان دارای معنـا جهـان

و متعالى اند و نظامى عالى او. هدف و نظـام را هـدف را خـدای متعـال معـين كـرده

ها. بخشيده است ن نمى انسان با آن همه استعداد و و عبث باشدتواند آيـا«. بايد بيهوده

و عبث رهـامى انسان گمان انسـان)36آيـه،75: قيامـت(8»شـود مـى كند كه بيهوده

و شهوت و خشم و خواب .موجودی است فوق خور

راـ عقل و به معنای ريسمانى است كـه بـدان زانـوی شـتر كه از عقال گرفته شده

و9دليل مؤمن است:×امام صادقهمان است كه به قول) 1371:2322 معين،(.بندند

شود چه كسـى از جانـبمىی آن معلوم همان است كه به وسيله:×به قول امام رضا

و چه كسى دروغمى خدا راست گويد تا مورد تكذيب قـرارمى گويد، تا تصديق شود؛

)25ص،1ج:ق1388 كلينى،( 10.گيرد

و آگاهى برای سگ گزنده هم مفيد است: اند گفته و معرفت تا چه رسـد بـه عاقـل

 زمخشـری،(.گويند بيمار اسـتمى كند، نمى به كسى كه عقل دارد ولى تعقل! خردمند

اگر انسان دارای عقل نبود، تكليف هم نداشت؛ بلكه حيوان دو پـايى بـود) 309:تا بى

و بـهـ تكليف. كردمى كه با فعاليت غرايز، خود را اداره اگر چه از كلفت گرفتـه شـده

و به مشقت افكندن است معنای و تعـالى وسـيلهـ به زحمت انداختن است ی تكامـل

و و طيـب و نردبان رسيدن به حيات پاك و در حقيقت منشأ حيات معقول انسان است

و عمل صالح، به انسـان وعـده كـرده  بى آاليشى است كه خدای متعال در پرتو ايمان

)97آيه،16: نحل( 11.است

اين حجـت. داد، حتى بر دين هم حجت نداشت نمى مى عقلاگر خدای متعال به آد

و تاييد و اگر اين حجت بـاطن نبـود، از حجـتمى باطن، حجت ظاهر را تصديق كند

و نصـب! ظاهر چه كاری ساخته بود؟ اين حجت باطن است كه به ضرورت بعثت انبيا
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لط: گويدمى خواجه طوسى. كندمى امامان از جانب خداوند حكم فى اسـت نصب امام

و مفسده و نه تنها ضرر برای كه جايگزين هم ندارد بر آن مترتب نيست بلكه فوايد آن

و. عقال معلوم است و تصـرفات حكـومتى او لطفـى ديگـر آری، وجـود امـام، لطـف

:تـا بـى حلى،(»!از ماست كه بر ماست« 12.محروميت از آن تصرفات، از جانب ماست

485-484 (

. يا خدای متعال از خلقت انسان غرضو هدفى دارد يا نداردنكته مهم اين است كه

به نظر خواجه، نصب امام بعد از بعثت انبيا برای تحصيل غرض. فرض دوم غلط است

و. است و اعتماد به داليل روشن، ركن برون ذاتى را تصـديق ركن درون ذاتى، با اتكا

ظ. كندمى تاييد و مؤيد حجت اهر است، حجت ظـاهر اگر حجت باطن، تصديق كننده

و چنين نيست كه اين نسبت بـه آن يـا آن  و پشتيبان حجت باطن است نيز احيا كننده

. نسبت به اين، بى تفاوت باشد

و خردمندان، اميرمؤمنان در آغازين خطبـه :ی نهـج البالغـه فرمـود امام دينداران

از« و انبيا را يكى پس از ديگری مبعوث كرد تا مـردم بخواهنـد خدای متعال رسوالن

و با حجت  و نعمت های فراموش شده را به ياد آورند كه حق ميثاق فطرت را بگزارند

و آيـات مقـدر  و دفينه های عقول را برانگيزانند و تبليغ، چراغ معرفتشان را بيفروزند

و معيشت هـا و زمين پهناور الهى را به آن ها نشان دهند؛ آياتى كه در سقف آسمان ها

و مير و حوادث پياپى روزگار نهفته استو مرگ بهـ اگر عقلى با حجت ظاهر 13».ها

و كالم نهـ نام فلسفه و درگير شود، حجت باطن نيست؛ بلكه عقل جزئى زمينى است

اگر حجت ظاهر، عقلـى را نكـوهش كنـد، منظـورش نكـوهش! عقل قدسى آسمانى

و هرگونه عقـ ل نـا روشـمندی حجت باطن نيست، بلكه منظورش عقل تمثيلى حنفى

و ايده و ماترياليسم گرفتار سازداست كه انسان را به سفسطه .آليسم

هر فردی بـدون آن كـه«: پر واضح است كه حجت بودن عقل بدين معنا نيست كه
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و و بدون آن كه قدرت اسـتفاده و حساب شده را در دست داشته باشد موازين صحيح

و بدون آن كه مقدمات الزم را طى كـرده باشـد حـق استنباط از آن ها را داشته باشد

و كالمى( مسائل.... دارد در و تعمـق كنـد) عميق فلسفى ی افـراد فرضـًا همـه. غـور

و بـر طبـق اصـول صـحيح، ايـن مطالـب را بخواهند موازين علمى را تحصيل كننـد

و استعداد الزم را ندارند ) 133: 1350مطهری،(».بياموزند، آن قريحه

به كه همه قدر مسلم اين است و ی عقول توانايى درك حقانيت حجت ظاهر را دارند

و حجت باطن باز است حجت ظاهر نه تنها مؤيد عقل. اين لحاظ راه تعامل حجت ظاهر

و تكميل آن است كه اين خود مقاله .طلبدمىی ديگری است بلكه راهگشای تقويت

 گيري نتيجه

و شد، با نگاهى به مجموعه با توجه به توضيحاتى كه در اين نوشتار داده ی معارف

و با تجاربى كه طى قرون متمادی به و با توجه به نياز های اساسى انسان مبانى اسالم

و آن چه بعد از اين با آن مواجه روح پر فتوح: توانيم بگوييممى شود،مى دست آورده

و از تعليمات سفرای الهى به  آيـد،مى دستاسالم، چيزی جز معارفى كه از عقل سالم

و. نيست و از معارف انبيـائى برخى از انديشمندان از معارف عقلى به ركن درون ذاتى

به. اند اوليائى به ركن برون ذاتى تعبير كرده در مغرب زمين بر سر اين مسأله كه آيا بايد

و عقل را محـور قـرار داد،  مانند لوئى اول راه دل را پيمود يا به مانند دكارت، انديشه

و،اختالف نظر وجود داشته است؛ اما در مقابل دين اسالم هر دو طريق را معتبر دانسته

و بيانمى هر يك را مكمل ديگری نهمى داند  دارد كه

و تزكيه و نه فيلسوف از تهذيب .ی نفس خودداری كند عارف بايد عقل گريز باشد

ك( همچنين اثبات كرده ايم آن دسته از فيلسوفانى و جـان جـان الك، نـدياك، هيـوم

و يافتـه هـای علـوممىكه) استوارت ميل و دانـش بشـری خواهند با اتكای به حس
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و شـناخت طبيعى بدون تكيه بر ادراكات عقلى، نگرشى مادی به جهان عرضـه كننـد

و قابل اعتماد و تجربه را تنها راه معرفت ممكن درمى متكى بر حس و هستى را دانند

ت و و منحصرجهان قابل مشاهده نمايند، از نظر معرفت شناسـى، جـزمى جربه محدود

اند؛ هر چند اينان نيز، سرانجام نتوانسـتند كوششى بى حاصل چيز ديگری انجام نداده

ی مقابـل، انديشـمندان اما در نقطه. خود را به طور كامل از قيد ادراكات عقلى برهانند

و ركن درون ذات كه. اندى پذيرفتهاسالمى عقل را به عنوان حجت باطن پر واضح است

و حسـاب  حجت بودن عقل بدين معنا نيست كه هر فردی بدون آن كه موازين صحيح

و استنباط از آن ها را داشته  و بدون آن كه قدرت استفاده شده را در دست داشته باشد

و بدون آن كه مقدمات الزم را طى كرده باشد حق دارد در مسائل عميق فلسـفى  باشد

و تعمق كندو كال . مى غور

و:و نيز بيان كرديم و به تعبير ما، ركـن انبيـائى ركن برون ذاتى همان حجت ظاهر

و اثاره اوليائى است كه فلسفه جالب اين است كـه.ی عقل استی بعثت آنان شوراندن

و هم شرعمى بر ضرورت اين ركن، هم عقل گواهى به عبارت ديگر انبيـاء الهـى. دهد

و از آنان سر سـپردگى اند نيامده و وحى را جانشين عقل نمايند تا عقل را به كنار نهند

و پـرده  و عقالنيت بخواهند بلكه يكى از مهم تـرين اهدافشـان شـكوفايى بدون دليل

.برداری از چهره عقل است

كهمى سرانجام حجت باطن يا عقل نه تنها حامى سفرای الهى است: توان بيان نمود

و شناخت هايى رسيده است كه مقام انسان را باالبلكه خود نيز  ومى به ادراكات بـرد

قدر مسلم آن است. شودمى جايگاهى به مراتب برتر از جايگاه حيوانات برای او قائل

و به اين لحاظ راه تعامـل كه همه ی عقول توانايى درك حقانيت حجت ظاهر را دارند

و باطن باز است نه. حجت ظاهر تنها مؤيد عقل اسـت بلكـه راهگشـای حجت ظاهر

و تكميل آن است .تقويت
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ها نوشت پي
و نقد مذاهب موشـكافى.1 و در مسائل امامت و در كار تحقيق روشى نيكو داشت در مـى هشام مورد وثوق بود و كـرد

و ذم او رواياتى رسيده، ولـى بـه روايـات ذم پاسـخ داده و ماهر بود، در مدح صـدرالمتألهين،(.انـد علم كالم حاذق

ص1ج:ش1366 ،251(

َو اْالنإ.2 ُسُل فَالر فَأّما الّظاِهَرُة ًة باِطنًَة، ُحج َو ًة ظاِهَرًة ُحج تَيِن، ُحج َعلَى النّاِس ِ
َو اِالنِهللاّ فَالُْعقُولُئبِياُء ا الْباِطنَةُ َأم َو ةُ م.

فَلِلَِّه{.3 ُة  ْ]َالَِغُةقُْل َُجّ ْu  {.

4.}
ٌةيvَِالَّ ُحَجّ Yَب  َeَ Qِبَعَد  لُرُّسِلُكوَ� لِلَنّا{.

5.}
َعلَيvََِالّ Qٌِةيُكوَ� لِلَنّا ُحَجّ .}ُكْم

.ان السنة اذا قيست محق الدين.6

7.}�َ َLلِْم �َ Uََمَعُهُم  لِْكَتا نَزRَْا
َ
@َ� XَِناYبِاْ]َي �ُسلََناُ �َسلَْناْ

َ
@ َ�َمَن8افُِعلََقْد َش8ِديٌد Qٌ

ْ
ب8َأ فِيِه َِديَد ْu  َاRْنَز

َ
@َ� بِالِْقْسِط Qُا,R  SََُقوTِ

َعِزيز yzِقَو َ Eِ�,  ب, بِالَْغْيِب �ُسلَُهُ�َ يَنُ}ُ!ُ َمن ُ Tِ�ََْعلََم  ب, Qِلِلن,ا {.

8.}
َ
@ْ|�

َ
@ نَساُ� ِ

ْ
ُسًدcيَسُب  إل ~ََ�ْ{.

.المؤمنالعقل دليل.9

و الكاذب على العقل يعرف به الصادق. 10 .اهللا فيكذبه على اهللا فيصدقه

نْ�{. 11
ُ
@ �ْ

َ
@ َ�َكٍر ِمْن َعِمَل صاuِاً فَلَُنْحَمْن ُمْؤِمٌن ُهَو َحييَ� َطين,ُه .}َبًةيا(ً

و انحصار اللطف فيه معلوم للعقالء. 12 و المفاسد المعلومه االنتفاء االمام لطف، فيجب نصبه على اّهللاٰ تعالى تحصيل للغرض

و عدمه مناو وجوده لطف  .و تصرفه آخر

تَبْليِغ. 13 َوَعلَى ِميثَاقَُهْم، َعلَى الَْوْحِى َأَخَذ َأنْبيَاَء َولََدِه ِمْن ُسبَْحانَُه َِواْصَطفى َعْهـَد اّهللاٰ َخلِْقـِه َأكْثَـُر لَ بَد ا لَم َأَمانَتَُهْم، َسالَِة الر

َواقتََطَعتْ  َمْعرفَتِِه، َعْن يَاِطيُن َواْجتَالَتُْهُم الش َمَعُه، َحقُه، واتَخُذوا اْألَنَْداَد فََجِهلُوا ُرُسـلَُه،ِإلَيِْهْم، ِفـيهْم فَبََعـَث ِعبَاَدتِـِه، َعْن ُهْم

َعلَـيَْوَواتَ ـوا َويَْحتَج نِْعَمتِِه، َمنِْسى َويَُذكُروُهْم ِفْطَرتِِه، ِميثَاَق لِيَْستَْأُدوُهْم َأنْبِياَءُه، ِإلَيِْهْم َدفَـائَِنَر لَُهـْم َويُثِيـُروا بْلِيِغ، بَـالت ِهْم

َويُُروُهْم آيَاِت الَْمْقِدَرِة َمْرفُوٍع،: الُْعقُوِل، فَْوقَُهْم َسْقٍف تُْفنِـيهْم،ِمْن َوآَجـال تُْحيِـيِهْم، َوَمَعـايَِش َمْوُضـوٍع، تَْحـتَُهْم َوِمَهـاٍد

َعلَيِْهْم تَتَابَُع َوَأْحَداٍث تُْهِرُمُهْم، .َوَأْوَصاب
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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و، دوازدهمشماره 94تابستان بهار

 بررسي جايگاه رويكرد عقلي در برخي از مكاتب

1عبدالصمد ميانشهري

 چكيده

جايگـاه رويكـرد عقلـى در برخـى از مكاتـب را اين نوشتار در پى اين است كـه

.پرداخته استنيز معرفى چيستى عقل به بررسى كند؛ هر چند كه به حكم ضرورت، 

و هم به طـور اجمـال در قسمت مكاتب فلسفى هم به فلسفه اسالمى پرداخته شده

،در مبحث گرايش كالمى، نظـرات كالمـى اشـاعره.به فلسفه غرب مروری شده است

را، ماتريديه و شيعه اثتاعشری وـ معتزله بدون توجه به مكتب اشعری گونه اخبـاری

در. ايمهبررسى كردـ تفكيكى كه در خور نقد است آن چه مسلم شده، ايـن اسـت كـه

در. چيستى عقل اختالفى نيست بهاختالف و نحوهٴ در ميزان كار گيری اين نعمت الهـى

.باشد تحليل مسائل مى

.ديثح،رويكرد عقلى، فلسفه، كالم عقل،: واژگان كليدی

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و دين.١  A.mianshahri@yahoo.com پژوهشگر در حوزه عقل
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 مقدمه

و وهمى، كار عقـل اسـت و خيالى وزهحـ. شناخت عقلى در مقابل شناخت حسى

و خيـالى  و معقوالت ثانيه است، بر خالف حوزه شناخت حسى شناخت عقلى، كليات

و معانى جزئيه است به همين جهت است كه ايـن قـوای سـه گانـه،.و وهمى كه صور

و ثانيهـ راهى به شناخت معقوالت بـه عنـوان مثـال،. ندارندـ اعم از معقوالت اولى

ا و وهمى خارج اصل عليت كه از معقوالت ثانيه است، و خيالى ز قلمرو معرفت حسى

و موافات دو پديده را ادراك و از ادراك تقدممى است؛ چرا كه حس، تنها برابری كند،

و معلولى ناتوان است )8:ق1404ابن سينا،(١.و تأخر على

و شيئيت كه از معقوالت ثانيه اند، تنها در قلمـرو به همين ترتيب مفاهيمى از قبيل امكان

و ساير قوای ادراكى از ورود در اين عرصه ها محرومندمى رفت عقلى قرارمع . گيرند،

و هـر گـاه و اتصاف، هر دو در ذهن باشد، معقول ثانى را منطقـى، هر گاه عروض

راـ اعم از بودن اتصاف در عقل يـا در خـارجـ عروض در عقل باشد معقـول ثـانى

به معنای دوم، اعم از معقول ثانى به معنای بديهى است كه معقول ثانى. نامندمى فلسفى

و خيال را به آن هـا راهـى نيسـت. اول است و وهم شـيرازی،(٢.در عين حال، حس

)191و190:ق1405

درمى درست است كه عقل در حوزه معقوالت، واكاوی كند؛ ولى خـود عقـل نيـز

ه واكـاوی خور اين است كه در معرض واكاوی قرار گيرد؛ اعم از اين كـه خـودش بـ

 دهنـد، يـا زيـر ذرهمى خويشتن پردازد، يا آن هايى كه عقل را زير ذره بين وحى قرار

.بين عرفان

بهترين راهنما برای شناخت جايگاه عقل، دين اسالم است چرا كه ايـن ديـن تنهـا

و خاتم اديان مى و قـرآن بـر سـاير كتـب)19، آيـه3: آل عمـران(٣.باشد دين مقبول
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ا برخوردار اسـت كـهای يعنى از چنان سلطه)48، آيه5: مائده(٤.ستآسمانى، مهيمن

و هـم در صـورت لـزوم در آن هـا تصـرف و مراقبـت .كنـد مـى هم آن ها را حفـظ

ص5ج:ق1390طباطبايى،( و بـه قـول خـودش) 378، وانگهى قرآن، فصل الخطاب

و بيهوده گويى بركنار است و از هزل )16، آيه86: طارق(٥.قول فصل است

 رويكرد فلسفه

و يكى. ناگزيريم تحت دو عنوان بحث كنيمدراين قسمت رويكـرد فلسـفه غـرب

:ديگری رويكرد فلسفه اسالمى

غربرويكرد فلسفهـ الف

 از نظر فيلسوفان غربى، عقل از الفاظ مشتركى است كه بر معـانى مختلـف اطـالق

و ديگر،. شود مى امری كه متعلق قوه تعقل يكى از آن معانى عبارت است از قوه تعقل،

)80و79: 1367پل فلكيه،(.گيردمى قرار

و آن چه انسان را از حيوانات بنا بر معنای اول، عقل گاهى در مقابل غريزه حيوانى

بدين لحاظ است كه عقل به عنوان قـوه ادراك معـانى. رودمى بخشد، به كارمى امتياز

ا و مناسبات ميان و قوه دريافت روابط و كلى و قـوه شـناخت و قوه تفكر و امور شياء

ص(.شودمى صدور حكم، شناخته )80همان،

و هوای نفس قرار گيرد؛ از اين رو آدمى با داشـتنمى گاهى نيز در مقابل ديوانگى

و در مرحله عمـل،  قوه عقل، در خور اين است كه در مرحله حكم، درست حكم كند،

)همان(.خوب عمل كند

و دليـل اسـت؛ يعنـى آن چـهو اما عقل به اعت بار متعلَق شناخت، به معنای جهت

واسطه در ثبوت يا واسطه در اثبات يا به تعبير جامع، واسطه در حقانيت امـری اسـت؛ 
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ص(.اعم از اين كه واسطه در ثبوت يا واسطه در اثبات باشد )82همان،

و برهانى مقـدم بديهى است كه عقل به اين معنا دارای اصولى است كه بر هر تجربه

و اصل امتناع تناقض. است ص(.مانند اصل هوهويت )85همان،

و عقل عملى قائل است، اصـولى البته كانت بر حسب امتيازی كه ميان عقل نظری

: از نظر وی، اصول دستوری دو قسمند. تحت عنوان اصول دستوری مطرح كرده است

و هدايت كننده اين اصول، قـوانين اساسـى.دان اصول نظری يا منطقى كه حاكم بر فكر

و اصول منطقى عقل است را.و ديگر، احكام اساسى اخالق است. فكر اصول منطقـى

ص(.اندو اصول اولى خوانده» راهبر شناسايى« )82-85همان،

و پوچ انگاشتنمى آن چه امروز در غرب به عنوان فلسفه جديد شناخته شود، هيچ

و مبادی آن است و معانى و از طبع. عقل ًا عقلى كه به چنان سرنوشـتى گرفتـار شـده

و چيزی بودن به توانـد نمـى روی آورده،» ناچيز شمرده شدن«و» هيچ بودن«چيستى

و خدای بى همتا را اثبات كند و روح جاويدان و پوچ. جوهرهای ثابت، عقلى كه هيچ

)9:م1962يوسف كرم،(.بلكه از درجه عقيم بودن هم ساقط است. است، عقيم است

 اسالمىرويكرد فلسفهـب

و چيستى آن دكـانى در برابـر در درجه اول بايد بدانيم كه فالسفه اسالمى برای عقل

كه. اند شرع نساخته و فيلسوف فروتر از پيـامبر«: آن ها معتقدند پيامبر، برتر از فيلسوف،

في. است لسـوف اطاعـت فيلسوف بايد مطيع پيامبر باشد؛ ولى وظيفه پيامبر نيست كه از

و اگر عقل برای بشر كافى بود، نيـازی بـه  كند؛ چرا كه پيامبر بر فيلسوف، مبعوث است،

از. وانگهى عقول بشر، متفاوت است. وحى نبود اگر عقل، ما را از وحـى بـى نيـاز كنـد،

آيا كسى كه از عقلى ضعيف برخوردار است، بايـد بـه. كدام مرتبه عقل بايد اطاعت كرد

)44:م1974منطقى سجستانى،(»!ا كند، يا پيرو عقل ديگران باشد؟عقل خود اكتف
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رود؛ چرا كه در حوزه گستردهمى در فلسفه اسالمى، عقل در معانى مختلفى به كار

و كم تـر كنـد،ای فلسفه كه با پسوند اسالمى كوشيده است فاصله خود را از اسالم كم

و عملى تقسيمبلكه به حد صفر برساند، در درجه اول، عقل به  بنابراين،. شودمى نظری

استعمال عقل در دو قسم مذكور به اشتراك معنوی اسـت؛ چنـان كـه اسـتعمال آن در 

عقـل نظـری. گيرد، جز به اشتراك معنوی نخواهد بودمى اقسامى كه ذيل هر يك قرار

و سياسـت هـای بـدنى  همواره منفعل از عوالم مافوق است؛ ولى عقل عملى بـه بـدن

عقل نظری مراتبى دارد كه عبارتند از عقـل) 332ص:ش1379ابن سينا،(.دازدپر مى

و عقل مستفاد و عقل بالفعل و عقل بالملكه ص(.هيوالنى ) 334-336همان،

و: عقل نظری ويژگى هايى دارد كه عبارتند از ادراك حقايقى كه تعلق بـه اخـالق

و رسم انـواع، ادراك  و عمل ندارند، استدالل، بيان حد كليـات در حـوزه تصـديقات

و تحليـل،  و استنباط نتايج از قياسـات، تقسـيم تصورات، تطبيق كبريات بر صغريات

و  و نفـع وضـرر و فسـاد و صالح و نقص و پيامد اعمال، ادراك كمال تفكر در مبادی

و موضـوعات آن هـا و حرمـت عقلـى و وجـوب و قـبح و حسـن و شر  مبادی خير

ص ش، مقد1366صدرالمتالهين( )34و33مه عابدی،

بلكه شأن آن، ادراك. عقل عملى از هيچ يك از ويژگى های فوق برخوردار نيست

و درخور انجام است ص(.چيزی است كه متعلق به كيفيت عمل )34همان،

و نفـس او هـم و ماده حسى خلقـى، انسان معجونى است از صورت معنوی امری

و هم جهت تعلقى تج. جهت تجردی دارد و جهت تعلقى آن جهت ردی آن، عقل نظری

شود كه مشابه عـالم عينـىمى با حمكت نظری، انسان عالمى عقلى. عقل عملى است

هر اندازه عقل نظری از صور بيشتری. بنددمى يعنى صور عالم عينى در او نقش. است

و به حكمت وجودی خـود نزديـك تـر شـده  از عالم عينى برخوردار باشد، كامل تر

و بدن در برابر نفس سر تسليم فرومى حكمت عملى، نفس بر بدن، تسلطبا. است  يابد
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حكمت عملى برخاسته از عقل عملى است؛ ولى عقل عملى بـه هـيچ وجـه. آورد مى

و تحليه. مستغنى از عقل نظری نيست و تخليه استيالی كامل نفس بر بدن از راه تجليه

ب: گويدمى اگر ابراهيم. ممكن است و مـرا بـه صـالحان پروردگارا ه من حكم بـبخش

و)83، آيه26: شعرا(٦.ملحق كن و عملـى منظورش تكامل عقلى بـا احكـام نظـری

و قوه عمل است و كمال قوه نظر در. صالح و» اسفل سافلين« اگر انسان ها گرفتارند،

و عمل صالح رستگارند د)5و4، آيه95: تين(٧.تنها اهل ايمان ر مراد، تكامل يافتگان

و عمل صالح بـه عقـل و عقل نظری است؛ چرا كه ايمان به عقل نظری بعد عقل عملى

و سبزواری، بى تا،(.عملى مربوط است )21و20صدرالمتالهين

و قبيحمى اطالقای عقل عملى به نحو اشتراك لفظى هم بر قوه شود كه افعال حسن

و قبحمى را و هم بر مقدماتى كه از آن ها حسن و هم بر خودمى استنباطشناسد، شود،

و قبح توصيف صـدرالمتالهين، مقدمـه عابـدی،(.شـوندمى افعالى كه با وصف حسن

)37ش،1366

تهـذيب ظـاهر از راه بـه كـارگيری قواعـد: عقل عملى مراتبى دارد كه عبارتند از

و  و جايگزين كـردن ملكـات نيكـو و تهذيب باطن از ملكات زشت، و عقلى، شرعى

و  از–ابن سينا همه را در تفريق. تحقق به اخالق ربانىزيبا، يعنى جـدا شـدن انسـان

و زنگار آن اشتغاالتـو نفضـ همه اشتغاالت بازدارنده از حق يعنى دور كردن آثار

و خودبينىـو تركـ از خويشتن يعنى تنها خداـو رفضـ يعنى رها شدن از خودی

باـ را ديدن و سرانجام دهـد كـه هـر كـسمى جانانه، هشدارای توصيهخالصه كرده

و اهل وصول به عين حقيقت باشـد،  اشتياقى دارد، بايد اهل مشاهده باشد، نه مشافهه،

خواهد،مى چنين كسى عرفان را نه برای عرفان، بلكه برای معروف. نه اهل شنيدن اثر

بـن سـينا،ا(.و هر كس به چنان مقامى نائل گردد، در لّجه وصول، غـور كـرده اسـت

) 388-390:ق1379



 �89 عبدالصمد ميانشهري

� �ين� سا� هفتم� � تابستا� عقل ��۱۳۹۴شما�! �� ��هم� بها

آخرين مطلبى كه راجع به ديدگاه فالسفه اسالمى در مورد عقل بايد روشـن شـود،

و عقل بسيط اجمالى تقسيم عقـل. شـود مـى اين است كه عقل نظری به عقل تفصيلى

و تدريجًا حاصل و كارش با معلوماتى است كه تفصيًال آنمى تفصيلى سر و از شـوند،

و تصرفجا كه اين عقل آن مـى، در معلومات خويشتن، تقلب كنـد، نـام قلـب را بـر

آن نهاده و خـالق و معقـوالت تفصـيلى و اما عقل بسيط اجمالى مخزن معلومـات اند،

)32مقدمه عابدی،: 1366صدرالمتألهين،(.هاست

و نـه و معقول پذيرفته شـود، اخـتالف آن هـا مفهـومى اسـت و عاقل اگر اتحاد عقل

د و معقول هر سه يكى است؛ ولى اگر پذيرفته نشـود، مصداقى، و عاقل ر اين صورت، عقل

تا(.نه تنها مفهومًا، بلكه مصداقاً نيز مغاير يكديگرند ) به بعد 323،ص1ج: آملى، بى

هر چند كه ابن سينا در اشارات با آن مخالفت كرده، ولى در برخى از آثار خـويش

نيست كه وی با اتحاد ماهوی آن ها مخالف باشد، نـه بعيد. به اثبات آن پرداخته است

و معاد بر اتحاد عاقل) 147: 1386بهشتى،(.با اتحاد وجودی آن ها او در كتاب مبدء

و صدرالمتألهين نمى دانم آيا اين كـار را بـر سـبيل«: گويدمىو معقول استدالل كرده،

بـ به سبب غرضى از اغراضـ حكايت مذهب ايشان ه دليل استبصاری كه از كرده، يا

،3ج: 1383صـدرالمتألهين،(.»تابش نور حق بر او واقع شـده، اعتقـاد داشـته اسـت

و بر خالف عقيده خـود، سـخنى) 362ص بعيد است كه ابن سينا اهل مماشات باشد،

)164: 1386بهشتى،(.بگويد

 رويكرد كالم اسالمي

ص د:دیفبه گفته و ر مذهب شافعى، غلبه با اشاعره در مذهب حنفى، غلبه با معتزله

و در مذهب حن سبحانى،(.، غلبه با حشويه استابلهو در مذهب مالكى، غلبه با قدريه

ص1ج:ق1420 ،124 (
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و مقصود از حشويه ـ به قـول جرجـانىـ مراد از قدريه، ممكن است جبريه باشد،

و و گرايش به جبر و مدرك را وارد احاديث نبوی كرده آن هايند كه احاديث بى اصل

و معتقد بوده و بصر اسـت تشبيه داشته، و سمع و دست  آن هـا. اند كه خدا دارای نفس

هر حديثى كه راوی آن، موثق باشد، پذيرفتنى است؛ هر چند كه در سند آن،: گفتند مى

و كذاب با و فاجر انـد از معتزله دانستهای برخى آن ها را فرقه) همان(.شندافراد فاسق

و قائل به تجسيم بودهمى كه به ظاهر قرآن تمسك آن هـا را بـدين جهـت. اند جستند

و رذل شمرده حشويه ناميده ص3ج:ق1386وجدی،(.اند اند كه آن ها را پست ،447 (

و مخالفت با عق و عقل گرايى ل به چند گـروه تقسـيم مسلمانان به لحاظ اعتقادات

و. اند شده و مخالفت افراطى بـا عقـل اهم مذاهبى كه در ارتباط با عقل گرايى افراطى

و شـيعه: گرايش اعتدالى پديد آمده، عبارتند از در. معتزله، اشاعره، ماتريديه آن چـه

و  و اعتدال در توجـه بـه عقـل و تفريط اين مذاهب كالمى در خور توجه است، افراط

حد. است نفى آن  ظرفيـت ايـن نوشـتار ارائـهدر اين جا درباره هر كدام توضيحى در

:دهيم مى

 اشاعرهـ الف

و معتزله به رهبری واصل بن عطا قبل از آن كه اشاعره به رهبری ابوالحسن اشعری

. مذهب اهل حديث بودـ بلكه منحصرـ ظهور كنند، مذهب غالب

ا حاديث نبوی راه يافته بود، بدون اين كه به اهل حديث به خاطر اسراييلياتى كه در

و اعتقاد به رؤيت خـدای  و تشبيه و عقالنيت توجه كنند، گرفتار تجسيم مقتضای عقل

و خـدا را بـر عـرش  و غير مخلوق بـودن آن شـدند، و قديم بودن قرآن و جبر متعال

و آيه  و بصر پنداشتند، و سمع و او را دارای يد َربَك«نشاندند، را مانند ديگـر»و جاَء

و ارباب تعقل  و به طور كلى از كاروان عقال آيات، حمل بر معنای تحت اللفظى كردند،
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و با همـه.و تفكر دنبال ماندند و اكاذيب، علت اين بود كه حديث را با همه مجعوالت

و ذهنشـان انباشـته از خرافـات  و مسـيحى كـه مغـز خرافات نومسلمان های يهودی

و معابد  و تفسيق كسانى پرداختند كه با كليساها و به تكفير و عوام الناس بود، پذيرفتند

ص1ج:ق1420سبحانى،(.كردندمى آن ها مخالفت ،130 (

و اهل. واصل بن عطا شاگرد حسن بصری بود بصری در بصره، بازار گرمى داشت

و اصل نظرات استادشمى حديث از دروس عقل ستيز او بهره را بردند؛ ولى ذهن وقاد

و كفر مرتكبـان كبيـره مـردود. برنتابيد و جبر او نظرات استاد را در مورد صفات خدا

و از وی كناره گرفت شهرسـتانى،(.عمرو بن عبيـد نيـز بـا او همـراه شـد. اعالم كرد

ص1ج:ق1387 ،49-46(

و در فضـای. ابوالحسن اشعری پيشوای اشاعره است او شاگرد ابوعلى جبائى بود

و ساليان متمادی به عنوان يك معتزلى فرهيخته شـناختهاعتزال تنفس  .شـد مـى كرده

ص2ج:ق1420سبحانى،( ،11(

و تفكر همسان بودنـد. او از نسل ابوموسى اشعری بود و نيايش از لحاظ جدل . او

پـيش: ابوموسـى گفـت! شكايت خدا را پيش كه ببرم؟: عمروعاص به ابوموسى گفت

اس: عمروعاص گفت! من ت كه او گناه مرا مقدر كند، سپس مرا بـر آن گنـاه آيا ممكن

شهرسـتانى،(.ممكـن اسـت؛ ولـى او ظـالم نيسـت: ابوموسى گفـت! معذب گرداند؟

ص1ج:ق1387 ،94(

و از او بعد از آن كه در مكتب اعتزال پرورش يافت، مدعى شد كـه خـوابى ديـده

رو|جانب پيامبر خدا در مسـجد جـامع مأمور شده كه از معتزله جدا شود؛ از اين

و خلق قرآن را كنـار  و اعالم كرد كه اعتقاد به عدل الهى بصره از ايشان برائت جست،

و از اين پس خدای را قابل ديده شدن به چشم و معتقد شده است كـهمى نهاده شمارد

ص2ج:ق1420سبحانى،(!فاعل شرور، خدای متعال است، نه انسان ،22(
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از معتزله فشاری بوده كه از سـوی حكـام جبـار ممكن است علت كناره گيری او

شده؛ چرا كـه دورانمى تافتند، بر ايشان وارد نمى عباسى كه عقايد عقالنى ايشان را بر

و واثق بود؛ ولى بعد و معتصم ها هـيچآناز طاليى معتزله تنها در زمان خالفت مأمون

گي. كرد نمى معتزله را تحملای خليفه ری نسبت به معتزله بـه در خالفت متوكل، سخت

و خفقـان. اوج رسيد و فشار آيا علت برائت جستن اشعری از معتزله، خروج از تنگنا

ص(!نبوده است؟ )26و25همان،

و در صدد بود كه عقايد حنابله را اصالح كند راه. به عالوه او گرايش حنبلى داشت

نقش يك مصلح را ايفـا اصالح اين بود كه از مذهب اعتزال كناره گيری كند، تا بتواند

ص(.كند )27همان،

و و فالسفه او بر خالف اهل حديث به استدالل عقلى روی آورد، تا بتواند با معتزله

ص(.او در حقيقت، عقل را عليه عقل به كار برد. ساير فرق به مقابله پردازد )29همان،

و استدالل عقلى را در آثـار خـويش پس از او ابوبكر باقالنى راهش را ادامه داد،

ص(.مورد توجه اكيد قرار داد )30همان،

تـرين مهـم. اصل خالصه كرده است51كتاب اإلبانه اشعری عقايد اهل حديث را در

ـ حتى آن هـايى كـه مرتكـب زنـا|اين اصول عبارتند از عدالت همه صحابه پيامبر

و با خليفه پيامبر و شراب خوردند و|شدند و امامت خلفـای چهارگانـه ـ جنگيدند

ـ كه در نتيجه فضيلت امام علـى ن ها به ترتيب خالفتشان آ از×ترتيب فضيلت حتـى

ـ  و سلب مطلق اختيار از انسـان و جبر تكليفى و قدر و قضا ـ عثمان هم پايين تر است

و بگويند و بغل بسته در دريا افكنند ی، مجـازات اگر تر شـد: مانند كسى كه او را دست

و عين اّهللاٰ كه بايد خدا را موجودی چون انسـان مى ـ مانند يداّهللاٰ و صفات خبری ـ شوی

و نظـر دارد؛  و صد البته كه همه اين ها جای نقد ـ و چشم است شناخت كه دارای دست

. هر چند كه شيخ اشعری با ضرس قاطع، در راه تحكيم عقالنـى آن هـا كوشـيده اسـت
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مىا)11: 1394سبحانى،( .كندو در كتاب اللَُمع به شدت از استدالل عقلى استفاده

 ماتريدیـب

و ابومنصور ماتريدی منسوب به آن محلـه اسـتای ماتريد محله . در سمرقند بوده

از. هجری است 333وفاتش به سال وی دانشمندی است كه كتب متعـددی در دفـاع

و تأييد  و قرامطه و رافضه و رد معتزله دهخـدا،(.ابوحنيفه نوشته اسـتمذهب خويش

ص43ج: 1352 ،9(

و اشاعره بسيار به هم نزديكند از. ماتريديه در عين حـال، ماتريـدی در بسـياری

ص1ج:ق1420سبحانى،(.مسايل كالمى موافق معتزله است ،17(

درمى ماتريدی به لحاظ اين كه در شرق عالم اسالم زيسته، مانند ابوالحسن اشعری كـه

و نقيض زنـدگى غرب عالم و در كانون انديشه های ضد كـرده، شـهرت نيافتـه مـى اسالم

بيـان اوهـام«است؛ ولى از آن جايى كه جو سياسى بر ضد متعزله بوده، او با نوشتن كتـاب 

. از مكتب اعتزال تبری جسته اسـت» رد األصول الخمسه«و» تأويالت القرآن«و» المعتزله

و و نوشتن كتاب مع ذلك، او به لحاظ عقل گرايى امـام شرح الفقه األكبر«پيروی از ابوحنيفه

او در سمرقند با ابوالقاسم سـمرقندی. با خط مشى معتزله هماهنگ است» ابوحنيفة النعمان

)9،ص43ج: 1352دهخدا،(.درباره اختالف اهل سنت با معتزله مناظره كرده است

د،ماتريدی در آغاز كتاب توحيد نخست و ايمان را يادآور نادرستى تقليد ر عقيده

و حاصل سخن او اين است كه هريك از فرقه و شده های مختلف دينى خود را بر حق

كه. داند ديگران را بر باطل مى و پيشينيانو از طرفى مدعى آن است پيرو روش سلف

و. تواند دليل بر حقانيت عقيده باشد است، بنابراين پيروی از سلف به خودی خود نمى

ط و از رفى كثرت پيروان يك عقيده نيز دليل بر حق بودن آن نيست حقانيت يك عقيده

ای كـه گونـه مذهب مشروط به ايـن اسـت كـه برهـان عقلـى آن را تأييـد نمايـد؛ به
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(نظران منصف را متقاعد سازد صاحب )214ص: 1377ربانى گلپايگانى،:ك.ر.

 معتزلهـج

ب و گرايش و سنت افراط اهل حديث در عقل ستيزی آن هم سنتى–ه ظواهر كتاب

و  و خرافات و چهره اصلى آن در زير پرده ضخيم اوهام كه با اسرائيليات آميخته شده،

شدـ اكاذيب پنهان مانده بود . سبب ظهور مكتب اعتزال

وای پيروان مكتب اعتزال در گرايش به عقل افراط كردند؛ بـه گونـه كـه هـر آيـه

و. ديدند، تأويل كردندمى تعارض حديث معتبری كه با عقل در و دوزخ اينـان بهشـت

و انحرافى توجيه و همه امور اخروی را با تأويالت عقلى و ميزان كردنـد؛ مـى حساب

و مجسمه بدون توجه به تنزيه خدای متعال همه موضوعات اعتقـادی  چنان كه حنابله

 خـدا را تأويـلبرخى الفاظ مخصوص به اوصاف. كردندمى را حمل بر معنای ظاهری

و آخـرت را بـر همـان معنـای ظـاهری حمـل مى و الفاظ مخصوص به معـاد  كردند

و رسولمى علت اين بود كه به بيراهه. كردند مى و دانش را از خدا .آموختند نمى رفتند،

)59و58:ش1346صدرالمتألهين،(

و و به تشبيه گراييدند، ی صفاتى دنباله رو اهل حديث شدند، معتزلـه آری اشاعره

و سنت واقعى فاصله  و از كتاب و عقلى محض شدند، ی تعطيلى به تنزيه روی آوردند،

ص(.گرفتند )38همان،

:گويد احمد امين در روش معتزله مى

و آيـات يـك آنان بسان ديگران به ايمان اجمالى بـه متشـابهات اكتفـا نكردنـد

ـ كه احيانًا نوعى اختالف در آن مى موضوع را ـ جمع كردند، مانند ها به نظر آمد

و در نتيجـه  و به داوری عقل روی آوردند و تنزيه، و تجسيم و اختيار آيات جبر

آن در و نظری دست يافتند؛ گاه به آياتى كه به ظاهر مخالف بـا هر مسأله به رأی
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تـرين تأويـل از مهم،در نتيجـه. آن رأی بود، بازگشـته، آنهـا را تأويـل كردنـد

و بارزترين وجه امتياز روش آنـان بـا سـلف نمودارهای روش متك لمان معتزلى

و جـدال  و از جمله عوامل مؤثر در گرايش آنان به روش عقلـى، درگيـری بود،

و بت استناد به پرستان بود، زيرا در بحث با آنان كالمى آنان با علمای اهل كتاب

و ناجح نبود، بلكه مى و حديث نافع همـه بايست به قضـايای مـورد قبـول قرآن

و در نتيجه به روش فلسفى  . روی آوردند) تفكر عقالنى(عقول بشری استناد كنند

)256ـ 255ص:1377ربانى گلپايگانى،:ك.ر(

و و شرح مقاصد، چنان با استدالالت عقلى كتب كالمى اشعری مانند شرح مواقف

و مشرب نويسندگان آن ها آشنا نباشـد،  چنـين فلسفى درآميخته كه اگر كسى با مذاق

از مى و در مقابل عقل گرايان، كاسه های داغ تر پندارد كه آن ها از معتزله، معتزلى تر،

ها آش بوده خواستند با سالح استدالل همـان عقايـد اهـلمى اند؛ غافل از اين كه آن

كـه هـمـ از اين رو هرگز از جبهه گيری در برابـر عدليـه! حديث را بر كرسى نشانند

و هم شيعه . كوتاه نيامدندـ شودمى را شامل معتزله

و معتزله مورد بى مهری واقع شده اسـتد .ر جای جای كتاب مواقف، نظريه شيعه

و شيعه دربـاره افضـليت و نظر معتزله در اين كتاب، بر افضليت ابوبكر پافشاری شده

و رد قرار گرفته است×امام على نويسـنده كتـاب) 407: ايجى، بى تـا(.مورد نقض

و نبايد به قدح آن ها پرداخت؛ چرا كـه معتق د است كه بايد همه صحابه را تعظيم كرد،

ص(.اند بوده|آن ها محبوب پيامبر  نامـد؛ چـرامى او معتزله را قدريه) 413همان،

ص(.شناسندمى كه انسان را بر افعال خويش، قادر او شـيعه را بـه ايـن) 415همـان،

و معتقدند كـه خـدامى آن يكديگر را تكفيرشمارد كه فرقه هایمى دليل، مردود  كنند

و نـه معـدوم را! نه موجـود اسـت و صـحابه و كـالم خـود را بـا فلسـفه درآميختـه

ص(.كنندمى تكفير درای فرقـه ناجيـه: گويـد مـىو سرانجام) 423و418همان، كـه
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و سلفيه و اهل حديث و گمراهنـد. اند حديث نبوی آمده، اشاعره .مـابقى همـه ضـال

ص( )429همان،

ـ شيعهد

و اشاعره، عقل را كنار و سلفيه و نه همچونمى شيعه نه همچون اهل حديث گذارد

و نقل را تأويلمى معتزله، عقل را مطلق كند، بلكه عقل را به عنوان حجـتمى پندارد،

و اوليای دين را به عنوان حجت ظاهر ومى باطن و تفـريط اشـعری و از افراط پذيرد

رامى معتزلى و امامان معصوم، راه اعتدال و به پيروی از پيامبر . پويدمى پرهيزد

در عين احتـرام بـه«: اند درباره اش نوشته. الهيجى يكى از متكلمان طراز اول شيعه است

و برهان در برابر كتابو سنت تسليم است )7مقدمه قربانى،ص: 1372الهيجى،(.»عقل

و مشـاركتى بـا مـى از مقدمات مشهوره تأليفكهـ الهيجى ميان كالم قدما شـده

و كالم متأخرين كه فرقش با فلسفه در اين است كه بـر نهـج قـوانينـ حكمت نداشته

و و مجـرد حصـول يقـين«شرع است، متبع در طريق تحصيل معارف محض، برهـان

ص(.گذاردمى فرق» است و احاديـث)44همان، مقدمه مؤلف، به نظر او معتزله آيات

و اشاعره مطالب ظاهريه را كه مورد پسند عوام بود، تحت ضـوابطمى را تأويل كردند

و خلفای جور حامى ايشان بودندمى نظری در ص(.آوردند )47و46همان،

در مـى شيعه عالوه بر اين كه با رعايت اعتدال بر حجيت عقل اصرار و تنهـا ورزد

مسمى مسايل اعتقادی از يقينيات پيروی و شـرع كند، در ايل فرعى هم به تالزم عقـل

. اعتقاد دارد

و دين با هم سازگارند از آن جا كه انسان عالوه. شيعه اثناعشری معتقد است كه عقل

و خيال نيز برخوردار است، گاهى دين ستيز و ايـن نـه بـهمى بر عقل، از قوه وهم شود،

و خيال اسـت بنـابراين، محـال. خاطر عقل گرايى، بلكه به خاطر سقوط در ورطه وهم
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و بالعكس )309و15ص: 1392ربانى،(.است كه عقل سليم با شرع قويم مخالفت كند،

تا( اند اگر شيعه را در علم كالم پيش تاز شمرده به خاطر اين است) 350: صدر، بى

. كه آن ها تحت رهبری امامان خويش تابع عقل برهانى بودند

و روايات متعددی استفاده كـرد؛ه رويكرد شيع توان در بابمى هر چند كه از آيات

رئيس مذهب شيعه جعفـریكه×ولى ما در اين جا به ذكر يك روايت از امام صادق

و سنت اشراف كامـل دارد، اكتفـااست  وی: گويـد مـى راوی. كنـيم مـىو بر كتاب  از

و«: عقل چيست؟ فرمود: پرسيدم همان است كه با آن مقام رحمانيـت حـق پرسـتيده

وسـيله انكـار«: پس عقل معاويه چـه بـود؟ فرمـود: پرسيدم٨.»شودمى بهشتكسب 

و شيطنت بود ٩.»آن چه او داشت، عقل حقيقى نبود؛ بلكه شبيه بـه عقـل بـود. حقيقت

تا( ص1ج: مجلسى، بى ،116(

اسمى است خاص به صفت×به فرمايش امام صادق. رحمان اسم جامع خداست

تا( ١٠.عام ص1ج: طبرسى، بى ومى رحمت رحمانى همه مخلوقات را فرا)21، گيـرد

و نهايت همه زير سيطره اوست . پرستش رحمان نشان معرفت تام انسان اسـت. بدايت

و موهبتى است و كلى .كسى كه به اين مرتبه رسيده، عقلش رحمانى

 رويكرد عرفاني مولوي

ه خواری متصلـّر او با جيفـپُمِقلای عقل جزئى كركس آمد

چعقل ابد پـاالن  مى پرد تا ظل سدره ميل ميلر جبرييلـو

)661: 1338بلخى رومى،(

غ شـالـعقل اگر م ود بس شد فزونـب ايــاليـاز بـك ونــشر در آزمـن

پ ايازس كمتر استـشهوت ار غالب شود بـبهائم اسـشر زآن كابـن تـتر

ص( )378همان،
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و حاكـپاسه عادل استـعقل ايمانى چو شحن شـبان ر دل استـهـم

تـع ايـن حاكـقل در بـمـم بـكودـان ز ش نفس در زندان بودـيمـه

ص( )390همان،

و عدل جو كو عقل باشد ايمنى و بر مرد دانا عقل  بر زن

ص( )654همان،

مـل باشـقـع بـد پـرد را و نـچریـال عـون بـقـدارد د ابتریـاشـل

مـي يـا مـظفر خـظـا بـفر ناشـوی يظرـيا جـور،  وی باشـا نظر ور

ص( )659همان،

بـقـع عـل گر دو تا شودـل ديگـقـا پـنور افزون و ره شـيـشت ودـدا

بـن نـفس ديـا و ره پنهان شود گر خندان شودـفس  ظلمت افزون گشت

ص( )111همان،

م عقـگر ان تى منزَجرـدسـبلىـرا دسـتيغ ظـدر فرـت من بودی

ن چــعقل بايد تي تابـآفونـورده كهـتا زند  نبود جز صواب غى

ن و صالح دارمـچون چ پس چرا عقل تابان  سالح اه نندازمـدر

ص( )458همان،

تـب عقل بحثى گويد اين دور است رو ز مـاويلـى كـى م شنوـحالى

ص( )307همان،

 عقل كلى ايمن از ريب المنون عقل جزئى گاه چيره گه نگون

ص( )240همان،

بـحـب غ ود عقل بشرـر بى پايان سرـپایدـواص بايـبحر را

و ظاهر عالمى  ورت ما موج يا از وی نمىـص عقل پنهان است

ص( )32همان،
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عـع اسـقل دو ه در آموزی چو در مكتب صبىـكت اول مكسبىـقل

ك و اوسـاز فـتاب و و ذكرـتاد مع كر و بكر انىـاز  وز علـوم خـوب

يـر بخشـل ديگـعق مـچش ان بودزدـش جـمه آن در بـيان ودــان

ش چون زسينه آب دانش جوش كرد گنـنى نـود ه ديرينه نه زردـده

ص( )390همان،

تـقـع آفـل  اندر آن فكری كه نهى آمد مايست تابى بيش نيستـو از

های كژ منه نيـتم گام خويشـعقل تو كسـا  وفت زو به پيشـايد آن

ص( )580همان،

بسـع سر قل تو از عـهس كه آمد خيره گنـت تـذرت از و بترـاه

ن تـدانـای شـسته راـو و خير رار  امتحان خود را كن آن گه غير

ص( )348همان،

ـ آن هم از كسى كه قله نشين جهان بينـى عرفـانى اسـت–از مالحظه ابيات فوق

: شودمى چند نكته درباره چيستى عقل استفاده

يا.1 و. كلىعقل يا جزئى است عقل جزئى همچون كركس جيفـه خـوار اسـت،

و انسان را تا سدرة المنتهى باال از. بردمى عقل كلى همچون بال جبرييل است اين عقل

و ريبى مصون است . هر شك

و وسـيله ايمنـى. عقل يا ايمانى يا غير ايمانى است.2 عقل ايمانى پاسبان عـادل

. عقل غير ايمانى، ضد عقل ايمانى است. است

و بحـث حاصـل.3 و درس و تعلـم و مكتبى است كه از راه تعلـيم  عقل يا كسبى

و روان اسـت مى و جوشـيده از اعمـاق جـان چنـين عقلـى. شود، يا بخشش يزدانى

ز و هرگزمى اللى است كه از سرچشمه روانهمچون آب . گندد نمى جوشد

و اگر پای خود را كج نهد.4 عقل چون خورشيد است كه مصون از كسوف نيست
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و منكسف . شودمىو در افكار بيهوده غرق شود، همچون خورشيد، تيره

و تسليم حقيقت.5 و سركش است يا متواضع عقل سركش برای. عقل يا خيره سر

!تراشد؛ ولى عذر بدتر از گناهمى فات خود عذرتخل

در.6 و بايد و بى پايان و كلى است، دريايى است پنهان و ايمانى عقلى كه موهبتى

. آن غواصى كرد

حق. دهدمى عقل كلى چون آفتاب نور.7  صاحب چنين عقلى، على وار، تيغ از پى

. كسى كه از چنين عقلى محروم است، بايد سالح خود را در چاه افكند. زند مى

 اگر غالب شود، انسان را از مالئك بـاالتر. عقل موهبتى در مقابل شهوت است.8

و اگر مغلوب شود، بهائم بر انسان برتری دارند مى . برد

و پر انسان است.9 . ابتر است هر كه از اين عقل محروم است،. عقل ايمانى بال

و. عقل حقيقى، چون نور است. 10 عقل ها اگر با هم باشند، همچـون نـور شـدت

.يابندمى افزايش

 نتيجه

و عرفـانى برخى مكاتب با توجه به مروری كه در اين نوشتار بر و كالمـى فلسفى

همگـان بـاور دارنـد كـه عقـل. داشتيم، معلوم شد كه در چيستى عقل اختالفى نيست

و تبيين استای قوه و استنتاج و استدالل و دوم در نهاد آدمى برای درك معقوالت اول

و كشـف تـام  و سير از مقدمات معلوم به سوی نتـايج مجهـول و عملى حكمت نظری

و  و نبـود اشـياء و داوری دربـاره بـود و كشف ناقص علت از معلـول معلول از علت

و  و بيان حد و نبايد افعال و صدور حكم در مورد بايد و تقسـيم رسم ماهيات نوعيـه

و و ضرر و نفع و فساد و نقصو صالح و ادراك كمال  ... تحليل

آن. استدر رويكرد مكاتب مختلف آن چه مورد اختالف است، ميزان اعتبار عقل
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و آن هايى كه عقل را بر كليه هايى كه عقل را به كلى در برابر شرع از اعتبار انداخته اند

و ظواهر شرعى و به تأويل گراييده نصوص و تفـريط حاكم ساخته اند، گرفتار افـراط

و همان عقـل حق اين است. اند شده و هوای نفس به دور است كه عقلى كه از شيطنت

و موهبتى و وسـيله شـناخت رحمانيـت كلى و خورشـيد تابنـاك و متواضع و ايمانى

و كسب بهشت است، عقلى است كـه داده و پرستش او و خدای متعال هـايش معتبـر

.است مورد حمايت شرع

ها پي نوشت

.ا الحس فاليؤدی إال إلى الموافاتام.١

صـفالمعكقلـع إن كان االتصاف كالعروضفى.٢ فىـقول بالثانى

عـبم بـروضـا مـرسى العين أو فيه اتصافهـفسمـقلنا ارتـعـه

كـنطـالمـف مصـهمـيـانـث المعرفــقى األول لـا  لفلسفىـطلح

شيـثـمـف إمـيـئـل ثـقـعـمانـكـة أو بـول  معنى ثانـان جا

٣.}Sَُِإلْسال  Yِعنَد  ب يَن Y�  ,�ِE{.

TَِEَْك{.٤ نَزRَْا
َ
َعلَْيِه�َ@ َ�ُمَهْيِمًنا Uِِمَن  لِْكَتا يََديِْه َنْ�َ لYَما قًا Yُمَصد Yَق ْuبِا Uَلِْكَتا  {.

فَْصل{.٥ لََقْوٌ� بِالَْهْز�*Eِن,ُه ُهَو .}َ�َما
٦.}�ِuِا بِالص, ِْقِ�

ْ
u

َ
@َ� ُحْكًما �ِ َهْب YU�َ{.

ْح{.٧
َ
@ �ِ َخلَْقَنا  ِإلنَساَ� َيْقِويملََقْد َسافِلِ�*َسِن ْسَفَل

َ
@ �َ�ْ�نَا!َُ .}ُعم,

ع.٨ و اكتسب به الجنانالعقل ما .بد به الرحمان

تلكتل.٩ و و ليست بعقلكالنكراء و هى شبيهة بالعقل .الشيطنة

و الرحيم اسم عاّم بصفة خاّصة. ١٠ .اسم خاص بصفة عاّمة
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د و ، هفـتمن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل

و تابستان، دوازدهمشماره 94بهار

و بررسي روايت رؤيا انگاري قرآن  نقد

1محمد حسن يعقوبيان

:چكيده

ر و روايت شناختى بر آن اسـت كـهؤنظريه يای رسوالنه با روشى پديدار شناختى

و مخاطب كه رؤ پيامبر نه مخبر و به سان روايت گری است كه راوی ياهای خود است

و مفسرای قرآن به عنوان حاصل آن، خواب نامه نيازمند تعبير،است كه بيش از تفسير

رؤى از ادلهو بر اين ادعا به برخ.و معبر است ياهـای صـادقه نقلى در وحيانى بـودن

و تناقضات آن استدالل و تشتتات .كنـدمى نبوی، توصيف شناسى روايى از متن قرآن

ت و بررسى اين نظريه حاكى از آن است كه ابهام مبـانى صـوری در خلـط مفـاهيم نقد

و اشكاالتى در ادلـه مكاشفه، رؤيا و حضرت خيال عرفانى؛ ، خيال به معنى غير واقعى

و خـوانش نـاقص از مـتن قـرآن؛ ری،ياثباتى نظير فروكاهش گرايى، ابطال ناپذ دور

و.رسانند نمى مدعى را در اثبات ادعای اين نظريه ياری مضاف بر اين كه روش نظريه

س در مقابل، توجه بـه تنـوع عرضـى.االتى جدی روبرو استؤكاربرد عملى آن نيز با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و عترت.١  mohammadyaghoobian@yahoo.comاصفهان^استاديار دانشگاه معارف قرآن
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روايـت، خرده روايـت هـای متعـدد قـرآن،اقسام وحى، روايت شناسى ناظر به متن

و  و توجه به سبك خاص متن قرآن در نظر به مخاطـب عـام و كلى ماتن متن منسجم

.كشدمى نزول تدريجى آن، فضايى متفاوت از روايت شناسى قرآن را به تصوير

.روايت شناسى، تفسير، تعبير يای رسوالنه، وحى،رؤ:واژگان كليدی

*** 

 رسوالنه يايتبيين نظريه رؤ

ر اما در زير ذره بـين.ديرينه داردای يا به لحاظ توجه معرفتى آدميان، سابقهؤبحث

و دوران معاصر اين موضوع و مورد بـازخوانى بيش از پيش بزرگ،جهان جديد شده

و مباحـث پراكنـده.قرار گرفته است و يونگ در حوزه سايكولوژيك تحقيقات فرويد

.اين امر هستندعرفان های نوظهور، شواهدی بر 

ر و رود كه بعضى اين عصر را عصر ادبياتمى يا تا بدان جا پيشؤبرجستگى خيال

ر.كنندمىو هنر معرفى يا به مباحث الهياتى نيز واردؤدر چنين فضايى، طبيعى است كه

ر و حتى و تجارب وحيانى به عنوان تجارب معنوی شخصى ویؤشود ياهای شخصى

با.تلقى شوند ر« عنوان طرح بحثى و» ياهای رسوالنهؤمحمد راوی و البتـه بـا معنـا

١.در همين راستا شكل گرفته است دغدغه های خاص خودش،

و در امتـداد نظريـه اين نظريه از سويى به حوزه مباحث چيستى وحى تعلـق دارد

 قـرار دارد كـه وحـى را بـه تجربـه معنـوی پيـامبر تفسـير» بسط تجربه نبوی«قبلى 

و درونى پيامبر قوامای تجربه.كرد مى بهمى دوگانه كه از ديالوگ تجربه بيرونى و يافت

و قابل دنبال معنا شناسى تجربه، آثاری چون قائم به شخص بودن، قابل كامل تر شدن

و دينـى، تـاريخىای نمود تا تجربهمى خطابودن را به تجربه وحيانى منتقل ـ شخصى

.بشری را به ارمغان آورد

واز ديگر سو و روايت شناسى مرتبط است تامى به حوزه مباحث زبان دين كوشد

و راوی گری پيامبر با مدد از اين مباحث، و غيـر|روايتى از متن و زبان استعاری
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.واقع گرايانه قرآن را به تصوير كشد

و از زاويه روايت شناسـى بـه اين نظريه در حقيقت، از زاويه پديدار شناسى خيال

و بر ايـن ادعـا اسـت كـه محمـدتجربه پيامبر  راوی|و تفسير قرآن نشسته است

و چيزهايى به مـردم اعـالم به او نگفته. ياهای تصويری خود است استؤر اند كه برود

و شنيده، روايت قرآن حاصل رؤياهايى اسـت كـه. كندمى كند؛ بلكه آن چه خود ديده

و يك خوابنامه است . در خواب بر او وارد شده

و شواهدی چند اقامه نموده است كه به طور واضع اين نظريه بر ادعای خود، داليل

:شودمى خالصه شامل موارد زير

روايت شناسى توصيفى از آيات قرآن، گويای آن است كه پيامبر به عنوان يـك.1

و تصاويری سـخن و تصوير گر از وقايع گويـد گـه خـود شـاهد آن بـوده مـى راوی

ع.است و يا آيات قيامت به ويژه كه پيامبر با ضماير ماضى مانند ماجرای حضرت يسى

ماننـد(.كند، گويى كه آن ها را در رؤيای خود مشاهده نمـوده اسـتمى از آن ها ياد

)آيات سوره واقعه

 شـامل كـه دارد وجود وحى بودن رويا تاييددر چندی نقلىو تاريخى شواهد.1

.گونه پيامبر در هنگام وحى استو حاالت رويا صادقه رويای بابدر احاديثى

و تجارب معنوی پيامبر،.2 گويای تفاوت فضای وحى خصوصى بودن مشاهدات

 با فضای بيداری است كه اين تفاوت به تفاوت زبان آن از زبـان بيـداری نيـز سـرايت

:كند مى

از.3 و شواهدی درون متنى بر ساختار رويايى بودن قرآن وجود دارد كه نشانه ها

ج و تناقضـات اسـت مله پريشانى متن،آن پريشـانى در موضـوعات.پـارادوكس هـا

و گاه حتى آيات مشهود است و بدون نظم سوره ها .پراكنده

و روايت شناختى، بر آن است تا مومنـان نتيجه آن كه اين پژوهش پديدار شناسانه

و واضح سازد كـه قـرآن خـواب را از رويای بيدار گونه بودن وحى نبوی، بيدار سازد
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و زبـان آن متفـاوت از زبـانای نامه بيش نيست كه به جای تفسير نيازمند تعبير است

و  و همچنين، فرصت را از منتقـدان و روياست و متناسب زبان رمزآلود خواب بيداری

و سـاختار  مخالفان بيرونى كه التزامى به نبوت پيامبر ندارند بگيرد تا قبل از نقد، زبان

آنؤرـ روايى و سپس كام به نقد بگشايند يايى و بازشناسند .را به خوبى دريابند

و معراح نبوی كه به عنوانو و تبيين معاد سرانجام ابزار بهتری باشد برای توصيف

.گيرندمى نمونه های كاربردی مورد بحث قرار

و بررسي  نقد

و توجه اين نظريه به مسـائلى از مـتن وحيـانى از جملـه روايـت شناسـى قـرآن

و بـه حـوزهپ و به طور كلى دغدغه هايى كه اين نظريـه دارد راكندگى موضوعات آن

و فلسفه دين تزريق و موجب بازخوانى جديد مسائلمى های قرآن پژوهى علـوم كند

و اسـتو راهگشای پژوهش های مفصل شود؛ محل تاملمى قرآنى ؛ امـا در تحليـل

:بررسى آن، نكاتى چند قابل ذكر است

 مبانى تصوریابهام.1
روايـىـ شيفت پارادايمى واضع نظريه از ساختار كالمى وحى به ساختار رويـايى

مفـاهيم.چرخـد مـى حول مفهوم رويـا شود،مى كه منجر به تغييرجهت از سمع به بصر

و مكاشفه است تصوری مورد استفاده در اين نظريه اعم از رويا، و البته. خواب، خيال

و بـه سـادگى در پر واضح است كه اين مفاهيم مختلف، در تحليل دقى تمايزاتى دارند

آن.شينندن نمى كنار يكديگر خوش ؛ اما آن چه باعث ابهام تصوری در اين نظريه شده

و هـم آغـوش  است كه مفهوم خيال در اين نظريه، گاه هم نشين حضرت خيال عرفان

و گاه در مقابل واقعيت به معنای خيالى قرار رؤيای رسـوالنه،(.گيردمى مكاشفه است

عالوه بر اين كه كوشش شده است تا رويا كه در موارد بسياری بـا مكاشـفه)7تا1ص
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ومى همراه به تدريج به واژه خواب نزديـك شود، از بار مفاهيم متافيزيكى خالى شود

ص(.گردد )7همو،

آورد؛ نمـى اما تالش واضع نظريه در حذر از مفـاهيم متـافيزيكى، چنـدان دوامـى

و اقليم  چنانكه در ادامه، در تبيين مشاهده پيامبر، سخن از ارتباط با عالم مثال منفصل

و بصـر نبـى و فـرايضو فنـای سـمع و قرب نوافـل و وحدت وجود و جابلقا  هشتم

.رود مى

شايد علت اصلى اين ابهام، آن است كه بهره برداری اين نظريه از انديشه های ابـن

و ناقص انجام گرفته استعربى به شكلى گزينش هش ابن عربى،.ى و و در باب صد تاد

ر يا،هشتم فتوحات مكيه در بحث رؤ و گويد كه اولىمى يا سخنؤابتدا از تمايز رويت

و دومى بر ديـدن در خـواب داللـت دارد :ق1431ابـن عربـى،(.بر ديدن در بيداری

و بيداری معرفى) 396 كـه اگـر)همان( كندىم سپس وحى را اعم از دو حالت خواب

و اگر در حال بيداری وارد شود،در خواب باشد همان،(.تخيل نام دارد،رويا نام دارد

و)397ص و يا از علم خيـال در اين جاست كه از بعد وجودی انسان به عنوان خيال

و منفصل سخن آن)305همان،( راندمى تقسيم آن به متصل و همچنين از ويژگى های

و طرح محـاالت اسـتكه صورت و جمع تناقضات ص(.گری در)402همـان، امـا

و نمى نتيجه كار، نه تنها وحى را در انحصار رويا محصور كند كـه از حقيقـت خطـابى

ویمى كالمى وحى الهى به نبى سخن .گويد؛ نه روايت گری شخصى

حسیو و  حقيقت،على رغم طرح تاثير بعد خيال نبى در واسطه گری ميان معنى

و قرآن را اخبار الهى و مخـل آن نيسـتمى وحى همـان،(.داند كه نبوت امـری زائـد

سخن از اتصال مثال متصـل نبـى بـا،مضاف بر اين كه در مباحث ابن عربى) 396ص

ص( عالم مثال منفصل است و رويای رسوالنه به اعتراف خود، سر تبيـين)308همان،

ل، در مباحث عرفانى، گويای آن است كه نبىو البته خود اين اتصا.اين مطلب را ندارد

و تقشير از  و صعود در مراتـب هسـتى امور جسمانىبا تجريد از حجاب های نفسانى
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و اين مهم، چيزی است كه با مبنای ساخت گرايى واضعمى به دريافت وحى نائل گردد

كـه اين تعارض در ادامه آن ناسـازگاری اسـت.نظريه در تجربه نبوی سازگاری ندارد

پيشتر ها در نظريه بسط تجربه نبوی ميان نزديك سازی مفاهيم تصوری تجربه معنوی 

و البته بى مهری معرفتى  نوين با تجربه عرفانى به ويژه در ديدگاه غزالى رخ نموده بود

و.ديده بود چرا كه تجربه معنوی نوين به ويژه با قرائـت سـاخت گرايـان، بـر تاكيـد

و شخصيت تجر و تجربـه پررنگى شخص به گر به عنوان انسـان شـكل گرفتـه اسـت

كه در آن بحث، مشاركت در تجربه نبوی اش با بسط تجربه نبوی جانـ معنوی غزالى

مبتنى بر مبانى كالمى اوست كه از جملـه نظريـه كسـبـ شودمى يكى پنداشته هيك

و فعاليت نفس نبى. است است لذا كوشش غزالى در عرفانش در جهت كاهش پررنگى

و يا دست كم به مفهوم  و اين درست بر خالف مسير تجربه معنوی به مفهوم جديد است

و)167: 1389يعقوبيان،(.اين بحث در باب چيستى وحى است زيگزاگ اين تعارض

٢.كندمى در بحث صراط های مستقيم نيز رخ نمائى

 نقد ادلهـ2
و اشكال عرضى متنوعى وحى الهى عالوه بر اين كه دارای مراتبى طولى است؛ اقسام

و احاديث مختلف، گواهان اين،تاريخ زندگى پيامبر. را به خود ديده است توصيف قرآن

هم. تنوع اند و هم بى واسطهمى چنانكه، وحى تواند واسـطهمىهم،تواند با واسطه باشد

و هم واسطه همای فرشته داشته باشد و هـممى غير فرشته، در توانـد در خـواب باشـد

و هم حقايق عملى،مى بيداری، هم و هـم تواند حاوی حقايق نظری باشد هم دفعى باشد

و هم غير زبانى، زبانى نيز از ايـن. تواند لفظى باشد يا كتبـىمى تدريجى، هم زبانى باشد

و حاصل آن، تعابير مختلفى را به خود :بيندمى رو ست كه اين رابطه

ُموَ�{: كالم َعلَْي8َك{:قول؛)164، آيه4: نساء(}تَْكلِيًماَ�َ�,َم  ب. َس8ُنلِْ� Eِن,8ا
ثَِقيالً ل8َْو ِ�{: قول مكتـوب؛)73، آيه5: مائده(}َقْوالً

َ
ِ�  أل ُFَ ،7: اعـراف(}aَ�ََتبَْن8ا
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و شهودرؤ؛)145آيه c{:يت
َ
@�َ َما َكَذUَ  لُْفَؤ ُ� لََقْد{:ياؤر؛)10، آيه53: نجم(}َما

ُ �ِمن8َِ� َش8اP  ب, �ِE Sَ ََر ْu  َ�َْدُخلُن,  لَْمْسِجَد Yَق ْuبِا ْ�يَا �ُسوFَُ  لر.َ ُ ،48: فـتح(} ...َصَدَ�  ب,

ِ�  لُق8ْر�ِ�{؛)27آيه 8َجَرَ(  لَْملُْعون8ََة َ� لش, Qِلن,8اYل فِْتَن8ًة Eِال, �ْيَن8اَ~َ
َ
@ �يَا  ل,ِ� َجَعلَْنا  لر. َ�َما

َكب�8ًِ َ�ُ�َ ُطْغَيانًا Eِال, يَِزيُدُهْم َفَما َفَرْقَن8ا!ُ{:فرقـان؛)60، آيه17: اسراء(»}وYُفُهْم َ�قُْر�ن8اً
ُمْكٍث َeَ Qِا,R  َeَ ُ!

َ
بِه{: قرآن؛)106همان، آيه(}ِ�َْقرَ@ ِ�َْعَجَل لَِسانََك بِِه ~ْYَر ُ *الَ

َ�قُْر�نَه َ¡َْعُه َعلَْيَنا ,�ِE*قُْر�ن8َه َف8ات,بِْع نَا!ُ
ْ
َقرَ@ َنَيان8َه*َفإَِ�  َعلَْيَن8ا ,�ِE ،75: قيامـت(}ُع8م,

)16-19آيه

نيز روايت شده است كه كالم الهى دارای انحـاء×در همين باب از امير المومنين

گامختلفى است و و گاهى القاء به قلب و گـاهى وحـى اسـت، گاهى تكليم .هى رؤيا

)257: 1374مجلسى،(

حاصل كار اين كه عدم توجه به عرض عريض وحى، فروكاهش گرايى وحـى بـه

ر.يك شكل خاصش را به دنبال خواهد داشت يكؤنظريه يای رسوالنه نيز با تكيه بر

و يك روايت تاريخى اقسـامـ كه آن هم به نادرستى به خواب ترجمه شـدهـ حديث

وديگر  چرا كه فاصـله٣.از اين نظر دچار فروكاهش گرايى است را ناديده گرفته است

ر رؤبسيار است بين آن كه و اين كه وحى پيامبر را .يا بـدانيمؤيای نبى را وحى بدانيم

و مستندات همراهش نيـز و كل گرفتار آمده است دومى به وضوح در بند مغالطه جزء

.دهندمى تنها بر گزاره اول شهادت

وانگهى خصوصى دانستن وحى پيامبر نيز كه مورد استشهاد قرار گرفته است؛ اعـم

و يا حتى فلسفى كـه. از مدعا است چرا كه با شهودی دانستن وحى در نظرات عرفانى

و الهام نيز سخن گفته و قائل به فضای بيداری هستند؛ اين دليل قابل از عقل قدسى اند

در. خود او اختصاص داشته استاقامه است كه وحى نبوی تنها به  حتى گذر متكلمان،

و الفاظ در فضا« باب ماهيت كالم الهى، از تعريف  القاء حقـايق بـه«به» خلق اصوات

گـو ايـن كـه در بـاب. به دنبال تاكيد بر اختصاصى بودن وحى بوده اسـت» قلب نبى
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و وحى در انديشه و فيلسوفان اسالمى، رؤيا ارتباط رؤيا تنهـا در تحليـل انديشمندان

و نه در همه آن به كار ومى نوعى از ارتباط وحيانى و سعى كسانى چون فـارابى رفت

و اطالعات جزئـى پيـامبر را تبيـين كننـد از. ابن سينا بر آن بود تا اخبار از غيب لـذا

و اخبـار جزئـى سـخن  ارتباط قوه متخيله نبى با نفوس سماوی به عنوان منبع حقايق

و گفتند كه البته با طرح سه اليى نظام هستى، عالم مثال منفصل در نگاه شـيخ اشـراق

.مالصدرا، جايگزين نفوس سماوی شد

:بدينسان بود كه

ازأقوه متخيله نبى در ارتباط با منش اوال و حقايق عوالم برتر به انبـاء بيرونى خود

دود كردنمح.چيزی كه نظريه رويای رسوالنه از آن پرهيز دارد.يافتمى غيب دست

منجر به نزديكى اين نظريه بـه نظريـات روان شـناختى در رؤيا در منشأ درونى نفس 

و نبوغ درونى نبى سخنمى وحى رمى شود كه از ضمير ناخود آگاه و در يا هـاؤگويند

و يونگ، منشا درونى را در تحليل هايشـان از نظـر دور .دارنـد نمـى نيز چون فرويد

)102: 1371رضوان طلب،(

و يـا بحـث انيًاث در مباحث قدما، تالش بر آن است كه رويا به عنوان نوعى نمونـه

و تبيين شود كه آن چـه  و كار قوه متخيله به خدمت گرفته شود مقدماتى در تبيين ساز

و قوه متخيله وی، به دليل كمالى كـهمى ديگران در روياهايشان تجربه كنند، نفس نبى

رامىو تدبير بدن، در بيداری نيز دارد؛ با فراغت از حواس ظاهری تواند اتصال خـود

و)69: 1331ابن سينا،(.داشته باشد بدينسان سخن از رويايى است كـه بـه بيـداری

آن.خودآگاهى نزديك شده است درست برخالف مسير نظريه رويای رسوالنه كه بـر

و خواب هايش  .نزديك كنداست تا تمام تجارب بيداری نبى را نيز به روياها

و مورد مشـاهده» اسباب النزول«از اين ها گذشته، حوادثى به عنوان امری واقعى

و سبب نزول وحى شده توان به سادگى نتيجـه گرفـت كـه آن هـا نمىواند، همه بوده

ر و مختص به صقع نفس او باشندؤمحدود به .ياهای شخصى نبى
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 روايت شناسي متن

تامى استدالل هايى كه ر كوشند تـوان مـى ويكرد ناظر بـه مـتناثبات نمايند كه با

ر پر واضح اسـت كـه ايـن ؤياهايش است، دريافت كه پيامبر راوی ديده های خود در

آن،نظرگاه متن ديگـر صـامت نيسـت چنانكـه،اشاره به تصويری از متن دارد كه در

و بسط تئوريك تع)288و264: 1386سروش،( پنداشتمى قبض ينو بدينسان بدون

.حث هرمنوتيك بدان اشارت رفته بودو بالقوه نيست، چنانكه در مبا

و رويـا هـای نبـوی اسـت بـه مـدل و ناطق تجربيات و البته متنى متعين كه گويا

و قرابت بيش و گفتگـویتهرمنوتيكى نزديكى و ديـالوگ ری دارد كه از امتزاج افق ها

و مفسر سخن به همين سـان بـه مباحـثو)265: 1389واعظى،(.گفتمى بين متن

و ستد متن متعين با ذهن.است روايت شناسى نزديك تر چنانكه جرالد پرينس به داد

:كندمى اشاره

خـوانش مـرا،گفتيم متن با پاسخ های صريح به برخـى از پرسـش هـای مـن«

از جملـه.سـازد مـى كند ولى با شيوه های ديگری نيز آن را محـدودمى محدود

منبرخى از پرسش ها يا پرسش هايى را كه در خود متن ذكر شـده زود يـا(ی

از اين گذشته شايد متن مرا وادار كند تا در حين خوانـدن .)... دهدمى دير پاسخ

راای آن اغلب به تجديد نظر در اطالعات موجود بپردازم زيـرا داده هـای تـازه

منمى معرفى هايى كه بـه يا برخى از پاسخ( كند كه برخى از پاسخ های پيشين

)120: 1391پرينس،(».سازدمىمدآرا نا كار) آن ها رسيده ام

و مباحث پيشين مؤلـف بديهى است كه به همان ميزان نزديكى به اين مباحث، از مبانى

و. گيردمى فاصله و از همين فاصله هاست كه در بسط تجربه نبوی بر محيط بيرونى وحـى

س و درونى وحى و در ايـن)24: 1378سـروش،(.رفـتمىخنمشاركت تجربه بيرونى

و پر رنگى تجربه درونى رويايى، همه به درون نفس نبى خزيده .اند جا با فربهى
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در باب توصيف متنى از آيات قرآن نيز اين گونه نيست كه سـاختار روايـى كـامال

ر و ر.ياوش داشته باشدؤتصويری  يايى غالبا دارای قرينـه هـایؤچه اين كه تصاوير

و و،در تبيين رويای خود×چنانكه حضرت ابراهيم.مقامى است مقالى به ديدن رويا

و خبر از آن اشاره دارد ِ�  لَْمَناSِ{: ارائه گزارش c�َ
َ
@ Y£ِE ُنَ�, يَا َقاَ� َ¤ْ َمَعُه  لس, بَلََغ ا َفلَم,

بَِت
َ
@ يَا َقاَ� cتََر َماَ�  َفانُظْر ْ�َ¦َُك

َ
@ Y£

َ
8ابِِرينك ِم8َن  لص, ُ َشاP  ب, �ِE َسَتِجُدِ£ تُْؤَمُر َما }  ْفَعْل

)102، آيه37: صافات(

و حتى اگر هميشه نيز چنين نباشد، در ساختار روايى قرآن به طور كلى شاهدی بر

تا.اين امر وجود ندارد گو اين كه اشاراتى نيز اگر در ديدن حقايق وحيانى وجود دارد،

و مرز مشخصى دارد كـه قابـل انتقـال بـه بحث ديدن روي و خواب، فاصله ممتاز، ايى

عالوه بر اين كه ساختار های روايى قرآن به ويژه در مواردی كـه دال.يكديگر نيستند

َخلَق{بر قرائت  zِ �بYَك  §,َ بِاْسِم
ْ
تِلَْك �يَاXُ  بY{و يا تالوت)1، آيه96: علق(}  ْقرَ@

َعلَْي لَِمَن  لُْمْرَسلِ�َغْتلُوَها o�َِن,َك Yَق ْuبِا و يا ارتباط گفتاری مانند) 252، آيه2: بقره(}َك

َحد{
َ
@ ُ ُهَو  ب, در)1، آيه112: توحيد(}قُْل و و نه صـرف بصـری دارد؛ فرمى سمعى

و خدا را به تصوير .كشد كه خداوند راوی اصلى استمى قالب يك مخاطبه بين پيامبر

ف كهچنانكه :ى المثل در سوره قصص وجود دارد

يُْؤِمُن8و�*تِلَْك �يَاXُ  لِْكَتاUِ  لُْمبِ�{ Sٍلَِقْو Yَق ْuبِا َ�فِْرَعْوَ� ُموَ� َبإِ
غ, ِمن َعلَْيَك َغْتلُو 

ِشَيًعا* ْهلََها
َ
@ �ََجَعَل bِ�ْ

َ
ِ�  أل َعالَ فِْرَعْوَ� ,�ِE... {)4تا2، آيه28: قصص(

و مخاطـب بـودن او بـرای خبـر موسـىكه سخن از و×تالوت آيات بر پيامبر

8ُْن{:اسـت×و يا در سوره يوسف كه كه خداوند راوی قصه يوسف.فرعون است
َ

©
َه8َذ   لُْق8ْر�َ� 8ْTَِEَك �َْحْيَنا

َ
@ بَِما ْحَسَن  لَْقَصِص

َ
@ َعلَْيَك و)3، آيـه12: يوسـف(} ...َغُقص.

ا و خواب است؛ ابتدا يوسف چنين گزارشبالفاصله پس از آن، كه سخن كهمىز رؤيا  دهد

}�ِ ْف8ُتُهْم
َ
@�َ َ� لَْقَم8َر 8ْمَس َ� لش, َكْوَكًب8ا 8 َعََ َح8َد

َ
@ ي8ُْت

َ
@�َ Y£ِE ب8ِت

َ
@ يَا نِيِه

َ
أل يُوُسُف َقاَ� �ِْE

ر)4همان، آيه(}َساِجِدين رؤو از كالم يعقوب .گرددمى يت مشخصؤيايى بودن اين
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َكْي8ًد َقاَ�{ لََك َفَيِكيُد� ْ Eِْخَوتَِك َeَ �ْ�يَاَ~ُ َيْقُصْص الَ ُنَ�, حتى)5همان، آيه(} ...يَا

و شجره ملعونه را بـه|قرآن، رويا های خاص پيامبر در باب ورود به مسجدالحرام

و گفتاری روايت ِ{:كندمى ساختاری خبری ب ْ�يَا �ُسوFَُ  لر.َ ُ َصَدَ�  ب, َ�َْدُخلُن,لََقْد Yَق ْuا
 ُ َشاP  ب, �ِE Sَ ََر ْu  {؛)27، آيه47: فتح(} ... لَْمْسِجَد

Eِال, �ْيَن8اَ~َ
َ
@ �ي8َا  ل,8ِ� َجَعلَْنا  لر. َ�َما

ِ�  لُقْر�ِ� َجَرَ(  لَْملُْعونََة َ� لش, Qِلن,اYل و)60، آيه17: اسراء(}...فِْتَنًة و در ساختار لفظـى

بازه زمانى آيات معاد نيز، در كنار زمان گذشته، آيات متعددی وجود دارند كه دال بـر

تَزُْقُم8و�{: زمان آينده هستنند مانند ُكن8ُتْم ِي8َن ,§  َ°ِ±َ َ²ُ ْف8َن
َ
@ َفَيُق8وُ� ُفَن8اِ�يِهْم Sََ�يَْو{

اَعَة �يَِيٌة{و)62آيه،28: قصص( ْخِفيَهاEِ�,  لس,
ُ
@ َكاُ�

َ
آيات سوره)15، آيه20:طه(}@

.همراه است كه داللت بر آينده دارد» اذا«با واقعه نيز كه مورد اشاره واضع نظريه است،

:شاهد دو تعبير زمـانى از موضـوعى واحـد هسـتيمو حتى در در برخى از آيات،

8َماَ�{ ِ�  لس, َمن َفَفِز³َ ِ�و ِ�  لص. يُنَفُخ Sَت8َْو!َُ�يَْو
َ
@ yµُ�َ ُ َش8اP  ب, َم8ن Eِال, bِ�ْ

َ
ِ�  أل َ�َم8ن Xِ 

�bِ{)87آيه،27: نمل(}َ� ِخِرينْ
َ
ِ�  أل َ�َم8ن Xِ �َ8َما ِ�  لس, َمن َفَصِعَق ِ�و ِ�  لص. َ�نُِفَخ

يَنُظُر�� Sٌقَِيا ُهم َفإَِ�  cْخَر
ُ
@ فِيِه نُِفَخ ُعم, ُ َشاP  ب, َمن )68آيه،39:زمر(}Eِال,

يك ساختار واحد وجود ندارد تا بر اساس آن، يك نتيجـه گيـری كلـى لذا، لزومًا

رسد كه روايت شـناسمى از اين رو، در عين ساختار كالن روايتى قرآن، به نظر.شود

چنانكـه در تحقيقـات نـوين.يتى متنوعى در متن قرآن روبرو اسـتبا جهان های روا

)43: 1390صانعى پور،(.قرار گرفته است سبك شناختى قرآن مورد توجه

و پراكندگى های متن، چنين اسـتدالل شـده اسـت كـه ايـن اما در باب تشتت ها

و  پراكندگى ها خود دليل رؤياوش بودن تجربه راوی آن است كـه روياهـای پراكنـده

بدينسان در اين جا محور مركزی استدالل، سـاختار. مكرر خود را بازگو نموده است

و دست كم دو ادعا وجود دارد كه يكى عدم وجود شناس و روايت شناسى متن است ى

و ديگری علت آن است كه فضای رويـا چنـين اقتضـا نمـوده و منسجم متنى سازوار

و. است در باب ادعای اول، بحثى مبنايى است كـه آيـا قـرآن دارای سـاختار منـدی
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و حدود آن و در هر دو صورت حد هـا تـا كجاسـت؟ آيـا سازوارگى هست يا خير؟

و ارائـه  و يا اصـطالح شناسـى و مبانى و تبيين اصول ساختار مندی موضوعى يا نظم

و منسجمى مد نظر است؟ اين بحثى اسـت كـه ايـن  و يا هر گونه نظام منطقى تعريفات

 اما بـه نظـر. طلبدمى مقاله را سودای بررسى آن نيست، چه اين كه خود مجال مفصلى

دو نمى ديدگاه له يا عليه ساختارمندی، به ميزان حداقلى آن در متن قـرآن رسد كه هر

و يا داسـتان هـای. باور نداشته باشند چه اين كه توجه به فرايند تصوير سازی قيامت

و و روايت گری معراج بدون اعتقاد به ساختار روايـى منسـجم پيرامـون ايـن ... انبياء

د. موضوعات،فرضى بى معناست و نظر بر اين مقدار از عدم سـاختارو البته، شايد هر

و مقدمه و مبانى مندی معتقد باشند كه قرآن به سان ديگر متون بشری كه دارای فصول

و دسته بندی های معمول بشری هستند، ما نيز با پذيرش اين فرضو. نيستو مؤخره

.پردازيممى معنا از عدم ساختار مندی، به ادعای دوم

ی در باب ادعای دوم، سخن و تعارض ها و پراكندگى ها بر سر آن است كه تشتت

قابل مالحظه، آيا لزوما داللت بر رويايى بودن آن دارند؟ اين ادعـا زمـانى پـذيرفتنى 

و ثانيًا است كه اوالً  اين كه هيچ قرائت منسجمى از قـرآن توجيه ديگری در كار نباشد

و ثالثاً  ر قابل كشف نباشد و بدون انسجؤياهمه در چنان.ام فرض شوندها مشوش كه

اند كه اين پراكندگى موضـوعى ناشـى از خطـابى مورد اول، برخى چنين توجيه كرده

٤.در بيداری در باب موضوعات گوناگون استای بودن قرآن است كه خطابه

در مورد سوم نيز، پيش فرضى در اين ادعا وجود دارد كه گويى هر رويايى لزومـا

هم. مشوش است و حداقل رؤيا های صادقهدر حالى كه ایه اقسام رؤيا چنين نيستند

و ارتباطى منسجم دارند چنانكـه رؤيـای. وجود دارند كه روايتى از موضوعى واحد،

و منسـجم|پيامبر در ورود به مسجدالحرام، به روايت قرآن، رؤيايى صادق، شفاف

ى يايـد چنـين مضاف بر اين كه جای اين پرسش وجود دارد كه چرا رؤياهای نبـ. بود

و متناقض كـه واضـع نظريـه و آيا رؤياهايى چنين پريشان و گسسته باشند؟ پريشان
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و اعتباری داشته باشد؟ نظر بـه همـين مدعى آن است؛ چرا بايد برای ديگران حجيت

و پرتنـاقضو  اشكاالت، نظريه رؤيای رسوالنه على رغم آن كـه از رؤيـای پريشـان

گمى متشتت رسوالنه سخن و غيـر پريشـانمىاهراند؛ كوشد تا رؤيای نبى را متعـالى

. بداند

و قًاو در مورد دوم، برخى از روشنفكران ديگر كه اتفا قائل به راوی بـودن پيـامبر

و  و سـاختاری آن، در زيـر تنـوع روايت گری متن قرآن هستند به انسجام موضوعى

و ارتباط ميـان آن دو اسـت كـه  و خدا پراكندگى اش معتقدند كه همانا موضوع انسان

:اند چنان كه گفته. كندمى را به يكديگر متصل چون نخى متحد كننده همه دانه ها

اثر.يك چيز مكتوب نيست بلكه يك اثر است يعنى يك كليت واحد متن صرفا«

تواند به سلسله جمالتى فروكاهد كه به طور جداگانه نمى عنوان يك كلى ادبى به

و اهدافى است كه به راه های  قابل فهم اند؛ بلكه اين اثر ادبى معماری موضوعات

)246: 1384استيور،(».گوناگون قابل ساختن اند

ب ميان آيات قرآن از ديدگاه عالمان علوم قرآنى نيز عناصر مختلفى مورد در تناس

كه تاكيد قرار گرفته است؛ چنان كه سيوطى در يك مورد، با نقل قولى، آن نخ واحدی

و غرضى معرفىمى اين دانه ها را به رشته نظم آنمى كشد، هدف و كند كـه آن آيـات

) 281: 1380سيوطى،(.كندمى سوره دنبال

و و استخوان بندی كلى سوره ها سـخن گفتـه همچنين برخى از وحدت موضوعى

و نكات  و جاری فضای معنوی سوره ها در البالی نصايح برخى ديگر از روح ساری

و متمايز از سبك تبويب كتبو قصه ها سخن رانده اند كه مبتنى بر سبك خاص قرآن

)37و32: 1373معرفت،(.بشری است

تم نكته و سبك متفاوت آن مهم در ايز ديدگاه عالمان علوم قرآنى در تناسب آيات

و  يای رسوالنه، آن است كه در ديدگاه دوم، اين سـبكؤر تئوریبا ديدگاه مستشرقين

و يا رويای پريشـان نبـى  ويژه قرآن، امری غير آگاهانه ناشى از جمع آورندگان قرآن
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و در ديدگاه اول، پديده مای است و حكمت و يـا پيـامبر آگاهانه ند از جانب خداونـد

در. داندمى است، به ويژه در نظری كه چيدمان آيات را به دست وی واضع نظريه نيـز

وـ جايى به روايت آگاهانه راوی در ابتدای سوره مائـده كـه بنـابر نظـر او پريشـان

ش(.معترف استـ متشتت است ص2سروش، توانمى،بنا بر اين ديدگاه آگاهانه)7،

و.عامل را در اتخاذ اين سبك، مد نظر قرار داد سه يكى آن كه خداوند به عنوان منبـع

و طبيعى است  و منشا همه معرفت هاست و بى نهايت منشا معرفت، دارای علمى مطلق

و سـپس حاصـل تحقيقـات  كه مانند انسان ها نيست كه از سر جهل به تحقيق پردازد

و كتابى منسجم گرد آو و ملتزم باشد منطخود را در نظام ق با يكـى از نظـام هـایبرد

و مكتب خود را ارائه دهد و فلسفى، اصول بر اين مبنا، پر واضح است كه خود.منطقى

و در صـورت  و حتى خدا را به كيش خود بپندارد و اين كه همه كس را معياری انسان

و گسستگى زند، و تهمتـى نابج عدم تطبيق، انگ پريشانى چـه.اسـتانتظاری بيهوده

رسد به اين كه تعبير شود اين پراكندگى در پائين تر از حد يك نويسنده ناشى انسـانى 

در» خدای آداب دان«بردن تعبير به كار.است نيز، همچنان ماهيتى آنتوموپورفيـك را

و از همين جاست كه با ابتنای بر استدالل تمثيلى، سـبك.كوله بار خود به همراه دارد

حاخاص قرآن، با و مثنوی موالنا مقايسهنظم پريشان شعر تشـبيهى كـه.شـودمى فظ

و تشتت الم تر انهـم،و الشعراء يتبعهم الغاون«: درست به دليل همين خصيصه پريشانى

.مورد انكار قرآن قرار گرفته است)225و224، آيه26: شعراء(»يهيمون فى كل وادٍ 

د ا.، مخاطب شناسى استيگرنكته لهى بـه جـای نظـر بـه مخاطبـان اهتمام اديان

و  و عموميت انسان ها بوده است و عرف خاص متخصصين، توجه به عرف عام خاص

و قابل  و كتب معمول آن ها دوری شود و روش عرف خاص طبيعى است كه از سبك

و اليه های عمقـى قـرآن، بـه سـطوح مختلـف.مقايسه با آن ها نباشد گرچه با بطون

و خواص توجه شد و.ه استمخاطبان عامل سوم نيز تنزيل وحـى در تـدريج زمـانى

، پرسـش هـای متنـوع، حـوادث طبيعى است كه مطالب گونـاگون.است تنوع مكانى
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و داستان های انبياء، همگى دست به دست هـم دادنـد تـا بـر تنـوع شـهادت مختلف

و.دهند و عرضى دين مورد توجه قرار داده است چيزی كه خود نويسنده در باب ذاتى

. البته علت آن را به محيط بيرونى نسبت داده است

و تناقضات قرآن نيز، تصويری از متنى ارائه شود كـهمى در باب ادعای اختالفات

و هماهنگى به خود نديده است در حالى كه خود قرآن مـدعى.گويى رويى از وحدت

:ستا است كه دقيقا به دليل غير بشری بودن، دامنش از اختالفات كثير مبرا

َكثِ�ً { فِيِه  ْختِالَفًا لَوََجُد� ْ Yَلْ�ِ  ب ِعنِد ِمْن �َ َ̧ و از ايـن)82، آيـه4: نساء(}َ�لَْو

ْحِكَمْت �يَاتُُه{: روست كه كتابى محكم است
ُ
@ Uٌ1، آيه11: هود(}كَِتا(

و تنـاقض در قـرآن، بـر و بر اين مبنا، متكلمان در مباحث نظری از عدم اخـتالف

و الهى بودن قرآن استدالل كردهاع بـه دليـلو مفسران نيز در كـاربرد عملـى،.اند جاز

و هماهنگيى كه ميان آيات وجود دارد، تفسير آيه به آيـه را بـه عنـوان يـك  مناسبت

پر واضح است كه اين موارد، دست كـم ادعـای موجبـه.اند سبك تفسيری دنبال كرده

در. برندىم كليه بودن آن مدعى را به زير سوال عالمان علوم قرآنى نيز، از قديم، كتبى

و آيات قرآن بـه رشـته تحريـر كشـيده و تناسب سوره ها و در بـاب اختالفـات انـد

كه ناسازگاری های مشهود به بحث نشسته و هر آماسىنه اند هـر اختالفـى نـه فربهى

اشـكال چنانكه سيوطى در تبيين اين مطلب، مناسبت ميـان آيـات، بـه.است تناقض

و مسببى را چنان و سبب و حسى ومى مختلف عقلى داند كه بـه سـان بنـائى محكـم

ص4و3ج: 1380سيوطى،(.متالئم االجزاء است و در باب آياتى كه متعارض)277،

كند كه با دقت بيشتر يا بر اساس قرائن لفظى به يكـديگر مـرتبطمى تبيين نما هستند،

و يا بر اساس قرائن معنو شده ماننـد آن كـه بـر.ی دست در دست يكـديگر دارنـداند

و تخلص شكل گرفته باشنداساس تنظير، تضاد تـوان افـزود كـهمىو برآن.، اسطراد

و خاص، و متشابه، عام و مفهوم، مباحث محكم و منطوق و مقيد و مبين، مطلق مجمل

و اوليـه اسـت و برخـى از اختالفـات.خود گره گشای بسياری از تناقضات ظاهری
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و جهـات مختلـف آن تعارضات به جا مانده نيز، ناشى از تعدد موضوعات، اعتبـارات

و حـل آن پرداختـه. است و علل اين اختالفات چنانكه زركشى در البرهان، به اسباب

است مانند آيـاتى كـه از مـاده» مخبربه«است كه برخى از آن ها، ناشى از تفاوت وقوع 

و برخى ناشى از اختالف)64:ق1425زركشى،(.دگوينمى اوليه در خلقت انسان سخن

، مربوط به عدالت)3نساء،( موضوع است، چنانكه امكان رعايت عدالت در بين همسران

و نفى آن .در همان سوره، مربوط به رعايت عدالت محبتـى اسـت) 129نساء،( معيشتى

و«در آيهو برخى به علت اختالف در جهت فعل است، چنانكه)68:ق1525زركشى،(

و لكن اّهللاٰ رمى نيز كه واضع نظريـه بـدان نمونه هدايت. مشهود است» مارميت اذ رميت

يا» رمى«چرا كه ملحوظ واحدی نظير فعل.گيردمى افزوده است، در همين نوع قرار و

و بعيدش به ويژه بر مبنای متكلمان اماميهـ هدايت، به علت ارتباط طولى علت قريب

و خداوند منتسـب شـودمى دو لحاظبهـو فالسفه  بـديهى اسـت كـه. تواند به انسان

ازمى تناقضى كه در اين تبيين ها ديده و يـا روايـت مـتن كـه شود نه از گفتـار راوی

و همان قدر اين تعابير قرآنى و اختيار است توانـد متصـف بـهمى پيچيدگى بحث جبر

�م«تناقض گويى شود كه تعبير  ال تفويض بل 4 Cر ب" �المرينالج«.

و رويكرد ابطال ناپذيرـ3  معارضات

ر ازكه آن را در سر دارد خيال، انگاری قرآنياؤبعد روايت شناسى به ارائه تبيينى

ر و مدل اما در اين ميان، نكاتى در بـاب.يايى را بر تن آن بپوشاندؤمتن قرآن بپردازد

از.سازگاری نداردبخش هايى از متن وجود دارد كه با اين مدل سر  ايـن نكـات هـم

و هم از سوی واضع نظريه مورد تفطن بـوده اسـت آن.سوی منتقدان برجسته شده از

و خداونـد  جمله، ساختار روايى برخى از آيات قرآن است كه دال بر گفتگوی پيـامبر

ر و يا آياتى كه مبين احكام فقهى هستند كه چندان .يايى بودن را برنمـى تابنـدؤاست

يكى آن كه توجه به احكـام.كندمى در برابر اين چالش ها به چند مسئله اشارهىمدع
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فقهى در قرآن ريشه در فربهى بيش از حد فقه دارد؛ درحالى كه فقه نصيبه نازله نبـوت

و البته احكام فقهى قرآن نيز حاصـل مشـاهدات نبـى در روياسـت كـه حقـايق  است

و فراطبيعى آن ها را نظاره كرد و اين منافاتى با رويايى دانستن وحـى ملكوتى ه است

در ارزيابى اين پاسخ ها الزم به ذكر است كه توجه به سـاختار روايـى احكـام.ندارد

و انگيزه های اشكال كننده در توجه افراطـى يـا  و آيات االحكام، غير از نگرش فقهى

م. اعتدالى به فقه است :لف به ويژه در باب آيهؤسخنان

ف.{
َ
ك ِح8َ�يَا َقْنَه8ا لُو ْ

َ
تَْسأ �ِo�َ تَُسْؤُكْم لَُكْم ُيْبَد �ِE Pْشَيا

َ
@ َقْن لُو ْ

َ
تَْسأ الَ ِيَن �َمُنو ْ َها  §,

َحلِيم �َلُفوٌ َ� ب. َقْنَها َقَفا  ب. لَُكْم ُيْبَد ُ�  لُْقْر�ُ� )101، آيه5: مائده(}ُفَ«,

ب و كه سخن از توصيه به جلوگيری از فربهى فقه ر اساس پرسش های نابجا اسـت

با طى طريق در اين مسير موجب افزايش احكـام فقهـىای در زمان نزول وحى، عده

و پاسخ، در بـاب احكـام فقهـى شده و ارتباط پرسش اند؛ خود گويای فضای بيداری

كند كه خود اين نظارهمى عالوه بر اين كه دقت در پاسخ های نويسنده مشخص. است

گـو.مبتنى بر مبانى متافيزيكى است كه عهد شده بود از آن پرهيز شـود ملكوتى نبى، 

و احكام خود مانع از صرف بشری دانستن،اين كه قائل شدن به حقايق ملكوتى وحى

و احكام فقهى است ومى به نظر.دين و ذاتـى رسد آن چنان كـه بسـط تجربـه نبـوی

و ساخت گرايى فرهنگى اجتم اعى وحى گشاده دسـتى عرضى دين، در بشری دانستن

و كم رنگى تاثراتمى بيش از حد و تجربه درونى نمود، رويای رسوالنه در جنبه غيبى

و اسراف و محيط بيداری راه افراط و مسير،.پويدمى بيرونى و با وجود تفاوت رويكرد

كهمى با نظرات گذشته، همچنان اصرار دارد كه در مسير قبل گام بر و بر آن است دارد

.بود

و گوينـده و سامع و گفتگوهای قرآن كه حاكى از طرفين متكلم در باب خطاب ها

و چندان مناسبتى با فضای رويايى ندارد؛ پاسخ داده شده است كه ايـن  و شنونده است

و از. خود را با ديگری يكـى پنداشـتن اسـتها همه گفتگوی با خود و در تبيـين آن



و بررس� 122  قرآنيانگارايرؤتيرواينقد

� تابستا�� �� �ين� سا� هفتم� شما�! �� ��هم� بها  ۱۳۹۴عقل

و يكى دانست و فنای پيامبر ومىن وجود او با خداوند كمك گرفتهوحدت وجود شود

.حتى يكى شدن جبرئيل با نفس نبى

رسد تمسك به چنين تبيين های عرفانى، مدار نظريه را از پديدار شناسىمى به نظر

و كالمى سوق و خروج از ساختار روايت شناسى ناظرمى به سمت هستى شناسى دهد

و كار روايت شناس توجه به ساختا. به متن است و خـروج ر روايت، نقطه ديـد، ورود

و و برعكس اشاره نويسـنده كـه در پاسـخ اشـكاالت،. در روايت متن است.. گفتمان

كند، در اين جا، جای استفاده از رويكرد ناظر بـهمى جايگاه استفاده از منقوالت را رد

تواند خالى از پيش فرض باشد؛ نمى همچنين درست است كه روايت شناس. متن است

و با دغدغه هايى نظير اشكاالت منتقدان  اما كار روايت شناسى اين نيست كه از پيش،

وایو يا تفسير ناپذيری برخى آيات، پارچه و آن لبـاس را بـر تـن گز نكرده بـدوزد

بلكه تـالش او آن اسـت كـه.قامت متن در كشد ولو آن كه برای آن قامت كوتاه باشد 

و ويژگـى هـا رسـد مـى بـه نظـر.ی آن را توصـيف نمايـدساختارهای مختلف متن

و سر آن  و دغدغه اوليه خود، از مدل اول تبعيت نموده رؤياانگاری وحى برخالف ادعا

دارد كه به هر نحوی لباس رويا را بر تن قرآن بپوشاند، حتى اگر برخى از بخش هـای 

پ و البتـه جـای ايـن و فضايى متفاوت داشته باشد رسـش قرآن، ساختاری بيدار گونه

و روش ها در قرآن  و موضوعات و پراكندگى مطالب و تشتت وجود دارد كه اگر تنوع

و روايت هـا  وجود دارد، چنانكه مولف بدان معترف است، چرا اين تنوع را به ساختار

و قائل به تنوع روايى به ويژه در باب خرده روايـت هـای  و زبان قرآن سرايت ندهيم

 قرآن نشويم؟

م عالوه بر اينكه، بهؤپاسخ دهى لف نظريه نيز در قبال اين چالش ها گاه رنگ دور

گيرد؛ چه اين كه در ابتدا از زبان توصيفى آيات، مانند دليـل اول، بـر رويـايىمى خود

و فضای آن استدالل و در پاسخ به چالش های سـاختار لفظـىمى دانستن وحى شود

ر و ديالوگ های بيدار گونه، به فضای وخطابات كـه پلـى شودمى حى استداللؤيايى
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و زبان و يا در رويكرد.گيردمى آن به نام دور شكل دوطرفه بين فضای رويايى وحى

و پاسخ گويى چالش ها به ابطال ناپذيری تن داده است .كلى در بررسى

و حلـى روی آورده اسـت پاسـخ. او در پاسخ به اين چالش ها به دو پاسخ نقضى

پاسـخ ايـن در پاسخ بـه. نقضى مدعى اين است كه نظريه مقابل نيز ابطال ناپذير است

توان گفت كه اگر نظريه قائل به بيداری فضای وحى، ابطال ناپذير بود، مولفمى نقضى

عالوه بر اين كه مخالفت آنان نه به اصـل.بست نمى محترم به راحتى كمر به نقد آن ها

ر.يا بودن وحى استؤر و يـا|يـای پيـامبرؤچه اين كه اشاره بـه در خـود قـرآن

ر و پـذيرش در نظرگـاهؤاحاديث مشهور در باب يای انبياء همه بخشى مـورد قبـول

ر و حد موجبه كليه ادعای والنه يای رسـؤمفسران است بلكه مخالفتشان با توسع فربه

و اين كه وحى نبوی به قسمى از اقسام آن فروكاهش يافته است چه اين كه طبق. است

و مصدق اين است كه  اعتراف مولف در همين پاراگراف، اين مستندات، دست كم مثبت

و مسلّم است و از اين رو، به راحتىرؤيايى بودِن بخشى از قرآن ممكن و نمـى، تـوان

.كل قرآن سرايت دادنبايد اين بخش جزئى را به 

در پاسخ حلى نويسنده نيز، بر دو مطلب تاكيد شده اسـت، يكـى منقـوالت مويـد

و كاربرد عملى يك و ديگری استدالل از طريق بهترين تبيين و وحى مدل ارتباط رويا

. نه بر عكس اين منقوالت تنها به وحى دانستن روياهای نبوی داللت دارندلكن.است

كهو اين كه در كاربر د، اين مدل هيچ گونه معارضى در ظاهر قرآن ندارد؛ عالوه بر اين

و ظواهر در اين بحث قائـل نبـود، تـازه خود نويسنده جايى برای تمسك به منقوالت

و تمسك به ادعا است نه دليلى بر آن در بلكه بايد. اول الكالم به اشـكاالت مخالفـان

آ و تعارض پاسخ گويد كه به نقد شد پاسخنعدم هم خوانى راه چاره نيز.ها نيز اشاره

و بيش از نگاه پيشـينى همان است كه اين نظريه در مدار روايت شناسى پا بر جا بماند

و آمادگى تصـحيح پـيش نگاه پسينى روايت شناسى ناظر به متن را از نظر دور ندارد

.داشته باشد فرض خود را پس از ارائه به متن
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رـ4  قرآن ياييؤچالش هاي زبان

و و تاثر قرآن از فرهنگ زمانه سخن از زبان محيطى و عرضى اديان در بحث ذاتى

و البته بـه مـوازات آن،مى رفت كه زبان قرآن را زبان قوممى عرفى قرآن در دانست و

شد كه به نحوی رگه های آغـازين رويـایمى بحثى ديگر، زبان راز آلود قرآن مطرح

:خود داشترسوالنه را به اشارت در دل 

و مستغنى از ...« و سخن هيچ عارفى از عارفان خالى از اشارت هيچ دينى از اديان

و نانوشـته خـود را آشـكار. تاويل نبوده است  در مقام تاويل عبارات معانى نهفتـه

و شخص از مقام مفسر به مقام معبـر صـعود مى و دسـت بـه كشـف مـى كنند كنـد

و مـىو در واقع چنان عمـل. زندمى المحجوب كنـد كـه گـويى در حـال تاويـل

كوشد آن عبارات را همانند نماد هايى كه خـواب را بـرمى خوابگزاری است، يعنى

و معنا كندمى شخص آشكار جا. شود، تاويل توانيم دريـابيم كـه كـارمى از همين

و اجتناب ناپذير دين، حيـرت افكنـى اسـت و كـارش بـا. گوهری چـرا كـه سـر

ح. رازهاست و و راز. انـد يرت دو روی يك سكهو راز حيـرت معلـول راز اسـت

)333: 1378سروش،(.جز كه حيرانى نباشد كار دين: به تعبير موالنا. علت تحير

رمى به نظر وؤرسد نظريه يای رسوالنه تالش دارد تا هر دو رويكرد زبـان عـرف

؛ بدينسان كه پيامبر  و راز آلود بودن دين را حفظ كند و رويايى ياهای تصويریؤرقوم

و على رغـم آن كـه در بحـث خاتميـت بـر.خود را به زبان عرفى گزارش داده است

و گفتاری بود و نه راوی بودن ن نه بصـری بـودن آن تاكيـد شـده بـود،مخاطب بودن

بـدون تفسـير در اختيـار عين تجربه باطنى پيامبر، ولى نزد پيامبر اسالم،...«: گويد مى

بنابراين همانطور كه پيامبر مخاطب ايـن كلمـات.نى خود قرآنيع گيرد،مى مردم قرار

)77، 1388همو،(».بود، ما هم هستيم

و فضـايىمىر اين جا كليت زبان قرآن، زبان واحدی دانستهد شود كه زبان خواب
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و بر وحدت زبان آن نيز، چنين استداللؤر كهمى يايى است شك نيست كه همۀ«:شود

و نـه: داردقرآن زبان واحد  يا زبان بيداری است يا زبان خواب؛ نه غير اين دو اسـت

دو آميزه اما به حكم آن كه فضای وحى، فضايى رؤيايى است، ترديـد نبايـد. ای از اين

ش(».كرد كه زبان قرآن هم يكسره زبان رؤيا است ص2همو، ،2(

و بينـد نمىلاما پر واضح است كه اين ادعای زبان واحد داشتن قرآن، روی استدال

و منفصله حقيقيهمى كسب قوت خود را از مفروض گرفتن مدعا كنـد مـى طرحای كند

كهكه خود نيز چندان به انحصار طرفينش  :نويسدمى مطمئن نيست، چنان

مى« سر: توان خواند متن مقّدس قرآن را از دو سر و ديگری از يكى از سِر غيب

ته، قيامت، شيطان، جّن، عرش، ميـزان فرش( هاست وقتى سخن از ناديده. شهادت

مى...)و و هنری شود كه رؤيايى ندانسـتنش، دشـوار، بيان قرآن چنان تصويری

و نهىو وقتى سخن از ديدنى. است و امر هاست، بيانش چنان با عالم بيـداری ها

مى پهلو مى مى زند كه خواب را از چشم و بيداری را به جای خواب . نشاند ربايد

و چنان مفتون قاطبۀ مف »هاقُل«سّران، خواندن قرآن را از سر شهادت آغاز كردند

و فرمان و زبـانو خطابات های قرآنى شدند كه بر غيب هم، رنگ شهادت زدند

و بر همه حكم واحد راندنـد اينجـا هـم فقـه. تصوير را به زبان تشريع فروختند

و سلطۀ گفتمانش، قرآن را در كام كشيد )مانه(».راهزنى كرد

ر و زبان را بـه همـراه دارد كـهؤعالوه بر اين كه اشكال دور، بين فضای يايى متن

و استعاره از زبان قرآن را به جان و همچنين، هزينه حذف مجاز  پيشتر ذكر آن گذشت

.شودمى خرد كه البته از جيب قرآن پرداخت مى

ن و چالش هايى كه چـون خـاری تـن ايـن راگذشته از اين ناسازگاری ها  ظريـه

ر مى و شيرينى رؤخلد كشـاند، ابهـام مـى وحى رسوالنه را به تلخـى انگاریياؤيای

ت چرا كه مشـخص نيسـت،. ويل يا به تعبير بهتر، تعبير اين خواب نامه استأچگونگى

و نشانه های مقالى  معبران قرآن چه كسانى هستند؟ قواعد تعبير خوابگزارانه كدام اند؟
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چ و آيا مردمان عامى كه زبان اين خواب نامه به زبانشان رويا پنداری كل قرآن يست؟

به فهم گزاره هايش كه محتاج تعبير است؛ نائل خواهند شد؟ چه ايـن كـه طبـق،است

نظر ابن عربى در فص اسحاقيه كه مورد استناد مولف نيز بوده است، حتى ابراهيم نبى نيز 

)85: 1375ابن عربى،(.ه استدر تعبير رويايى كه خود ديده است دچار اشتباه شد

به سادگى بـر،حال چه جای انتظار بر مردمان كه در تعبير رويايى كه ديگری ديده

را. اين در گران دست يابند به ويژه آن كه خود ابن عربى برای تعبير ريا علـم ديگـری

)همان(.داندمى الزم

رمى به نظر يای رسوالنه، مولف محترم را از كاربست عملىؤرسد، مشغوليت اثبات

و سراسر مطالب  و بـر خـورداواين روش باز داشته است جز رويكرد عادی مفسران

و بديهى است كـه صـرف.دهد نمى مبتنى بر بيدار پنداری فضای قرآن چيزی را نشان

و معنـا، معبـری و دوری جستن از مسئله صدق در رويكرد پديدار شناختى اين مقاله

و چگـونگى.برون رفت از اين چالش ها ايجاد نخواهد كرد چه اين كـه زبـان قـرآن

و تاويلش بخشى مهم از اين نظريه .اند تفسير

 نتيجه

و روايـت شـناختى معلوم شد كه نظريه رؤيای رسوالنه با روش پديدار شـناختى

و از فضـای رويـايى آن بـه عنـوان يـك مدعى روايت رويای رسوالنه از قرآن است

راند تا در برداشت خود ازاين كشت معرفتى، هـم دغدغـه هـایمى خواب نامه سخن

و هم مجـالى در برابـر نامعتقـدان  خود در سبك خاص قرآن را به آرامش دعوت كند

و حيرت وش از ديـن ارائـه  و سرانجام با طرح اين مدل، تصويری رازآلود منتقد بيابد

و عصريت بيشتری دهدكند كه با عقالنيت مدرن تن به سازوار اما مبانى تصـوری. گى

و داليلش با چـالش هـايى  و رويكرد مبانى تصديقى آن نياز به خرق پيله ابهام دارند

و پنجه نرم و فروكاهش گرايى دست روش آن نيـز. كنندمى نظير ابطال ناپذيری، دور،
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چالش های نظریو عالوه بر اين. دهد نمى مسير مورد ادعای آغازين را تا پايان ادامه

آن. به سختى تشنه كاربرد عملى مدل مورد ادعای خود است پيشـنهاد ايـن مقالـه بـه

و آمـادگى بـرای  نظريه نيز، روايت شناسى ناظر به متن، دوری از فروكـاهش گرايـى

و تصحيح پيش فرض های تئوريك است گـو ايـن كـه. گفتگوی متقابل بيشتر با متن

ف ضايى مناسب در جهت فهم قرآن در اختيار مفسـران مباحث روايت شناسى نوين نيز

و فرصت های معرفتى مناسبى در دل خود دارد كه نبايـد يكسـره تهديـدمى قرار دهد

.انگاشته شود

ها نوشت پي
در.١ و احيانا متفاوتى با ديدگاه های عرفان های البته نظريه رويای رسوالنه اگرچه باب مفهوم رويا معنای خاص خود

و زبـان راز نوظهور دارد اما در كليت فضای آن ها قرار دارد چرا كه توجه به مباحثى مانند ماهيت اسـطوره ای ديـن

و و ايمان ناواقع گرايانه انديشـه و گرايش به معنويت به جای ديانت و حيرت كيش آن و آلود اضـع نظريـه را سـمت

.دهد سويى مشخص مى

مى.٢ ماننـد.شـود در بحث پلوراليزم على رغم تاكيد مكرر به ساخت گرايى تجربه دينى،گاه به موارد ذات گرايى استناد

ص  ص11صراط های مستقيم، ص166و .167و

عب« اگرچه در جای ديگری به تنوع اقسام تجربه معنوی تفطن دارد.٣ و«ارت است از تجربه دينى مواجهه با امر مطلق

مى» متعالى و بانگى ،گاه ديدن.شود اين مواجهه در صورت های گوناگون ظاهر ، گاه شنيدن بويى گاه به صورت رويا

و رنگى  ص» ...رويى ، .7صراط های مستقيم

سـروش دربـاره قـرآن جعفر نكونام، نكاتى در باب تشكيك جديد عبد الكـريم سايت خبرگزاری فارس، مقاله:نگ.٤

.كريم
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Review and critique of supposing Quran, 
dream 

 
Mohammad Hasan Yaghoubian1

Abstract 
Theory of prophetic dream by cognitive and phenomenological method believes 

that the prophet is not as a reporter and audience but he is the narrator that narrates 
his dreams and the Quran as its result is a report of sleep that requires to explanation 
of dream more than interpretation. And he reasons for his claim to some of the 
traditional arguments for suppose the prophetic veridical dreams.  

devine revelation, traditional descriptology of Quran's context, and its confusions 
and contradictions. Review and critique of the theory shows that ambiguity of 
imaginational foundations in confusion of the concepts of revelation, dream, 
imagination and mystical imagination, and many mistakes in positive reasons such 
reductionist, irrefutable, circle and incomplete reading of the Quran text; don't help 
him for her claim. Moreover there are serious questions about the method of this 
theory and its practical application. In contrast, according to horizontal variety of 
cross-revelation, narratology on the text, multiple sub narrations of the Quran, 
cohesive narrative of the text, and attention to special style of the Quran's text in 
view to the general public and its gradual descent, show a different environment 
from narratology of the Quran. 

Keywords: Prophetic dream, Revelation, Narratology, Interpretation, 
Explanation of dream. 
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Discussion of rational approach in some schools 
 

Abdossamad Mianshahri1

Abstract 
This writing wants to explore the place of rational approach in some schools. 

Although for introducing the essence of reason, necessarily has explained its 
application. In philosophic schools both Islamic and western philosophy will be 
disicussed. In the subject of theological tendency, we have studied theological 
opinions of Ashaereh and Matoridieh and Motazeleh and Shiite 

It is certain that there is no difference in the essence of reason. There is 
difference in using of this divine gift.  

Keywords: Reason, rational approach, philosophy, theology, hadith. 
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Exterior and Interior Proof 
 

Seyed Reza Moaddab1

Mostafa samani Ghotb Abadi2

Abstract 
The first article in this Hadith of Imam kazem expressed in relation to the proof 

of God's For people and Topics discussed. Then explains that The spirit of Islam, 
including Islamic intellectual and messengers of God. West thinkers who believed in 
the authenticity of a sense of perspective and experience Is criticized. And will argue 
although they have the appearance of wisdom credit But they have not been able to 
fully free from the shackles of mental perceptions. Expressed Based on justice and 
Shiite discerning intellect and its role in perfecting the human form the philosophy 
of sending messengers of God and their successors - To compensate for the failure 
of human wisdom -. The end result is that all intellects, their ability to understand 
the divine messengers and as such is open to Interior Proof of God And wisdom And 
Exterior Proof not only wisdom but also help to strengthen and complete supporting 
them as well.    

Key words: Narrative, Proof, Exterior Proof, Interior Proof . 
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Functional intellect expanse in the domain of law 
and morality 

 
Shokrollah Jahanmahin1

Abstract 
This writing explains first briefly about creation, temperament and law and it 

claims that if law is executed correctly and exactly, will be established social justice 
and order. Social justice is effect of respect to law, but moral justice is effect of 
equilibrium and rational faculties. If moral justice is fulfilled, social justice will be 
fulfilled deeply and fundamental, but necessarily it is not in company with moral 
justice. Moral justice requires achievement of Nobel and eminences dispositions, 
and the Nobel dispositions that is caused by soul greatness is superior than morality 
virtues that is caused based on convenience. There for it’s obvious that functional 
intellect expanse is limited in the domain of law and it is unlimited in the morality 
one.  

Keywords: Law, Morality, Justice, Nobel disposition, Morality virtues, 
Functional intellect, Theoretical intellect. 
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Characteristics of Justice in Alavi Political 
Thought 

 
Ghasem Bostani1

Fatemeh Beheshti2

Abstract 
One of the concepts which have been considered to political scientists and scholars 

in various social-political systems and ideologies is justice, and different votes and 
opinions have been expressed about basic indicators and features of this concept. 

By the advent of intelligible religion of Islam and the specific world view of this 
school in looking at human and society and also lifestyle of the prophet Muhammad 
(peace be upon him) and infallible Imams in running this divine world view, we 
witness special attention of these elites to the specific kind of the justice which has 
not been experienced in human beings’ history. Such that, the justice is mentioned, 
not only in social and outer aspect but also in inner aspect, i.e. purification of oneself 
and personal piety and considered justice as a prelude to reach the social justice.  

One of the famous characters of this school in enforcing this importance is Ali, 
the Amir al-mo’menan, such that, his name has been constantly conjoined justice in 
human’s history and everyone, even his opponents have acknowledged the obvious 
features of his justice-seeking. 

The purpose of the following article is to recognize the justice’s features in 
political-thought system of this prominent character, Imam Ali (peace be upon him), 
by detailed studying of his lifestyle and his valuable statements.  

Key words: Imam Ali (peace be upon him), justice, Nahjulbalagha, practical 
lifestyle.  
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Epiphany of Islamic worldview and verve 
wisdom in Avicenian wisdom 

 
Ahmad Beheshti1

Abstract 
This writing glances firstly Aristotelian philosophy with a view to content and 

method. Then asks this question that is Avicenian wisdom the very same 
Aristotelian philosophy or not? If we accept difference between them, these 
questions will create that is Avicenian wisdom the very same platonic philosophy or 
neoplatonic philosophy or it is the same very Islamic worldview that has manifested 
in Avicenna’s works in the shape of philosophy? Writer answers that it is touched 
from Islamic worldview and it is tendency towards illuminationist philosophy and it 
is starter step to establishment of transcendent philosophy. 

Keywords: Islamic worldview, Illumination, Transcendent philosophy, 
Discussion, Verve 
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