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 پیش گفتار

  
فکرى این  ى ث چالش برانگیز روزگار ما، بحث قلمرو دین است. پرسش اساسى در این حوزهیکى از مباح

ى، ى مسائل انسانى، اعم از دنیوى و اخرو ترین دین الهى و آسمانى، به همه است که آیا اسالم، آخرین و کامل

 ها، حداقلى است هفردى و اجتماعى، و مادى و معنوى پرداخته است یا خیر؟ و آیا دخالت دین در این عرص

 یا حداکثرى؟

هاى حداقلى و حداکثرى، چندان واضح و روشن نیستند و پاسخ دقیق را براى ما به ارمغان  البته واژه

ن مسائل هاى آ ها را مسئله محور بررسى نماییم، و وجود و عدم پاسخ براین اساس، باید این عرصه ;آورند نمى

شناسى،  ى خداشناسى، نبوت ى شریعت در عرصه ا به گسترهرا در دین جستوجو کنیم. این پژوهش، تنه

ظام شناسى، اقتصاد، ن هاى دیگرى، چون: انسان معادشناسى، فقه و حقوق و اخالق اختصاص دارد و به عرصه

 [1]پردازد. شناسى، هنر و غیره نمى تربیتى، مدیریت، جامعه

 در نوشتار حاضر، از چند سبك تحقیق استفاده شده است:

 شناسى و معادشناسى( عمدتاً با روش ى خداشناسى، نبوت در فصل دوم، سوم و چهارم )قلمرو دین در عرصه

ناسى فطرى، داوند، خداشنقلى قرآنى پژوهش شده است و مسائل گوناگون اعتقادى، مانند: چگونگى شناخت خ

خداشناسى عقلى، عوامل گرایش به شرك، توحید و مراتب آن، صفات الهى، عدل الهى، شبهات مربوط به 

شرور، افعال الهى، قضا و قدر الهى، ضرورت بعثت پیامبران، شبهات منکران، اوصاف پیامبران، حقیقت وحى، 

امکان و وقوع معاد، شبهات منکران، آثار معاد، منازل امکان و انواع و مشخصات وحى، تعریف و تعابیر معاد، 

ند و ا آخرت و ثواب و عقاب اخروى، با استمداد از آیات قرآن، و تا حدودى از روایات، تبیین و بررسى شده

ه عرصه البته مسائل کالمى منحصر در این س ;هاى متکلمان و حکیمان نیز اشاره شده است به ندرت به دیدگاه

ن مسائل مربوط به امامت و مسائل جدید کالمى را از منظر قرآن و سنت بررسى کرد، ولى ما در توا نیست. مى

 اند. زیرا امّهات اصول دین ;ایم این نوشتار تنها به این سه مسئله پرداخته

 ;ى فقه و حقوق و اخالق( شبهه محور است ولى سبك تحقیق در فصل پنجم و ششم )قلمرو دین در عرصه

و  ;ى ما مطرح بوده، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است رى از شبهاتى که در این عرصه درجامعهتقریباً بسیا

 به خاطر وسعت مباحث و مسائل اخالقى و فقهى به تك تك آنها از منظر قرآن و روایات پرداخته نشده است.

 ;ایمارى کردند تشکر نمى عزیزانى که در شکوفایى این اثر مرا ی دانم از همه در پایان بر خود الزم مى

هاى آن مرا مرهون خود ساخت. از همکارانم در مرکز  بهویژه از همسر عزیزم که با بازخوانى و کشف کاستى

نگاران، ویراستاران،  ى علمیه، کارشناسان، ارزیابان، حروف هاى فرهنگى حوزه مطالعات و پژوهش

رهنگى هاى ف ز مدیریت و مرکز مطالعات و پژوهشخصوصاً از مدیر محترم مرک ;خوانان و دیگر دوستان نمونه

 گزارم. االسالم و المسلمین سید هاشم حسینى بوشهرى سپاس ى قم، جناب حجة ى علیمه حوزه
  

 ى قم ى علمیه حوزه

 عبدالحسین خسروپناه

 1463رجب  11مصادف با  67/2/81

 روز میالد با سعادت امام محمد تقى)علیه السالم( سال
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 کلیات

 مقدماتىمباحث 

  
شناسى و  ى ارکان دین )خداشناسى، نبوت ى شریعت در عرصه قبل از ورود به بحث اصلى، یعنى گستره

 اى از مباحث مقدماتى ضرورت دارد: معادشناسى( طرح پاره

کرد  . مراد ما از دین و شریعت در این نوشتار، معناى لغوى یا معانى مورد نظر متفکران غربى، که با روى1

توان  نین، نمىچ و هم ;اند، نیست شناسانه، تنها به برخى از کارکردهاى دین اشاره کرده اسانه یا روانشن جامعه

 هاى الهىِ هاى بشرى و دین معناى جامعى از دین را در نظر گرفت که تمام ادیان موجود، از جمله آیین

ى آنها  جامع و مانع براى همه این ادیان تفاوت ماهوى عمیقى دارند و تعریف ;تحریف شده را نیز شامل شود

 ممکن نیست.

ى مسائلى ى مرزها یعنى مراد ما از قلمرو دین دامنه ;پس در این نوشتار، مقصود نگارنده از دین، اسالم است

 است که در اسالم بدان پرداخته شده است.

نوان دین ، به عو آن این است که آیا اسالم ;گردد . با تبیین واژگان فوق، محور اصلى تحقیق روشن مى6

 شناسى، معادشناسى، فقه و حقوق و اخالق هاى خداشناسى، نبوت جامع و کامل و آخرین دین الهى، به عرصه

پرداخته است؟ دامنه و قلمرو آن چقدر است؟ آیا اسالم در باب خداشناسى، نبوت، معاد، سعادت و شقاوت 

عمل کرده است یا به نحو اکثرى؟ آیا به  اخروى، احکام فقهى و حقوقى و احکام اخالقى، به نحو اقلّى

 ها، به طور کامل و جامع پاسخ داده است یا خیر؟ هاى مربوط به این عرصه پرسش

ها  ن پرسشمتنى به ای هاى فوق باید مشخص گردد که آیا باید با روش درون . پیش از پرداختن به پرسش3

ند یا رجوع به ک تاب و سنت در این مورد کفایت مىمتنى؟ به عبارت دیگر، آیا مراجعه به ک پاسخ داد یا برون

ش پژوهان مسلمان و غیر مسلمان به این پرس منابعى مانند عقل و تجربه و تاریخ و وجدان هم ضرورت دارد؟ دین

 [1]اند که مجال تفصیل آن در این نوشتار نیست. هاى گوناگونى داده شناختى پاسخ مبنایى و روش

ـ برخالف دین دین ـ معت پژوهان سنتى متصلّب و دین پژوهان اسالمى متجدّد  قدند پژوهان متجدد غرب زده 

اى ه توانند در بحث قلمرو دین در عرصه ى قرآن و سنت و عقل و وجدان و تاریخ و تجربه مى که جمله

، ى ارکان دین است اما از آن رو که موضوع این نوشتار، قلمرو دین در عرصه ;ناگون، ما را یارى کنندگو

ن هر چند تجربه و تاریخ نیز تا حدودى به تعیی ;ترین منابع تحقیق ما عبارت اند از: قرآن، سنت و عقل مهم

ند به پرسش قلمرو دین در توا رسانند. پس، روشى که مى ى اخالق و فقه مدد مى قلمرو دین در عرصه

دان بنابراین، گروهى از متجد ;هاى مبدأ، معاد، نبوت، اخالق، و فقه پاسخ دهد، قرآن و سنت و عقل است عرصه

اند، راه را  معاصر که به طرد عقل و استدالل و برهان حکم رانده و دین را تنها به کتاب و سنت محدود نموده

 اند. درستى دست یافتهاز آغاز منحرف ساخته و به نتایج نا

و  ها و معلومات قطعى ها و آموزه شایان ذکر است که مراد از عقل، نیروى ادراکى انسان است که به داده

زیرا عقل  ;یابد. پس، در این گونه مباحث، با عقل ظنى و غیر یقینى، یا عقل تجربى کارى نیست یقینى دست مى
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هاى  ى مباحثى چون مبدأ و معاد وارد شود و پرسش در حوزهتواند  ظنى و غیر یقینى، یا عقل تجربى، نمى

 این عرصه را پاسخ دهد.

 دانست عقل پاى سست *** که سبو دایم زجو ناید درست آن نمى

 عقل تو از بس که باشد خیره سر *** هست عذرت از گناه تو بتر

 آن که او افراشت سقف آسمان *** تو چه دانى کردن او را امتحان

 تو شر و خیر را *** امتحان خود را کن آنگه غیر را اى ندانسته

 )مثنوى، دفتر چهارم(

 ى آن بیش از ظواهر، آن هم به طور ناقص، نیست. عقل تجربى و ظنى، عقل جزئى است و محدوده

گیرى از روش عقلى، به کارگیرى قواعد منطقى الزم است. رعایت شرایط برهان، آدمى را از  . براى بهره4

هاى عقلى  لبنابراین، استدال ;دارد رهاند و از خطابى سخن گفتن و یا شعرى نگاشتن بر حذر مى مى دام مغالطه

ى  چنین استفاده هم [2]بخش انجام پذیرد. هاى اقترانى یا استثنایى و در اَشکال نتیجه باید در قالب قیاس

 از جمله: ;هایى مبتنى است ها و رهیافت صحیح و بهینه از کتاب و سنت به شرایط و قواعد و روش

 ;ـ توجه به مفاهیم و معانى کلمات در زمان نزول

 ;هاى مختلف زبان قرآن، اعم از شناختارى و غیر شناختارى ـ علم به گونه

 ;علمى و فلسفى در فهم مفردات قرآنـ پرهیز از تأثیرپذیرى از تئورى 

 ;ـ در نظر گرفتن قواعد ادبیات عرب

ى لفظى و  ـ در نظر گرفتن قراین معیّنه و صارفه و لفظى و معنوى و، به طور کلى، قراین پیوسته و ناپیوسته

 ;غیر لفظى

 ;هاى گوینده، مخاطب و موضوع سخن ـ توجه به ویژگى

 ;ز، اضمار، مجاز، کنایه، متشابه و ...ـ عنایت داشتن به الفاظ مشترك، ایجا

 ;ـ بهره بردن از روایات مفسر آیات

 هاى مطابقى و التزامى. ـ در نظر گرفتن انواع داللت

ـ رعایت  [3]ندا هاى علوم قرآنى و تفسیرى بیان شده اگر این ضوابط و شرایط ـ که به تفصیل در کتاب

ود بر شود و، به جاى کشف مراد خداوند، به تطبیق مراد خ نگردند، مفسّر قرآن و سنت گرفتارِ تفسیر به رأى مى

گردد که روش هرمنوتیك فلسفى در فهم متون دینى رهزن بوده،  پردازد. از این مطلب روشن مى آیات مى

 [4]آورد. أى رابه ارمغان مىتنها تفسیر به ر

پذیر است و خداوند سبحان و پیشوایان دین، با زبان بشرى با ما  خالصه آن که، فهم قرآن و سنت امکان

ند که اى سخن بگوی پس باید به گونه ;اند ها بوده سانهاى خود در صدد هدایت ان سخن گفته و با گفته

 ها مراد آنها را بفهمند. انسان

 ;نماست، هر چند از کنایه و استعاره نیز در آن استفاده شده است در ضمن، زبان قرآن، معنا دار و واقع

 بنابراین براى کشف مقصود الهى رعایت قواعد امرى ضرورى است.

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/koliat.htm#_ftn2
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ى قلمرو دین وجود دارد که  ر مغرب زمین و جهان اسالم نسبت به مسئلهکردهاى گوناگونى د . روى5

عنى ى ارکان دین، ی ولى در باب قلمرو دین در عرصه ;ى شریعت آمده است تفصیل آن در کتاب گستره

 شناسى، معادشناسى و اخالق و فقه و حقوق، دو دیدگاه کلى وجود دارد: خداشناسى، نبوت

 کثرىکردِ حدا دیدگاه نخست: روى

اکثر متفکران اسالمى بر این باورند که دین در باب خداشناسى، معاد، نبوت، اخالق و حقوق، حداکثرى 

با  ها پاسخ داده است که هاى مربوط به این حوزه بر این اساس، دین اسالم به تمام پرسش ;عمل کرده است

ه فت. نگارنده نیز با این دیدگاتوان به آن دست یا گیرى از عقل مى روش مراجعه به قرآن و سنت و بهره

 لذا در سرتاسر این نوشتار به اثبات آن پرداخته است. ;عقیده است هم

 کرد حداقلى دیدگاه دوم: روى

 بینى و عقاید و اخالق و فقه، حداقلى عمل اند که دین در باب جهان برخى از نویسندگان بر این عقیده

ى ذات و صفات خداوند، حداکثر ممکن را گفته و یا تمام  هتوان اثبات کرد که دین در بار نمى ;کرده است

ز چنین احکام اخالقى نی هم ;هاى مربوط به معاد، قیامت، سعادت و شقاوت اخروى را پاسخ داده است پرسش

ابع هاى خادم هستند که تغییرپذیر و ت هاى بیان شده در دین، ارزش تر ارزش زیرا بیش ;اقلى بیان شده است

شود. وضعیت احکام فقهى  هاى مخدوم و ثابت در دین یافت مى و تنها یك درصد ارزشزندگى بشرند 

 [5]حقوقى دینى نیز همین گونه است.  و

و بررسى  اخالق و فقه، به تبیین و تحلیل و نقد ى عقاید و نگارنده، به تفصیل در بحث قلمرو دین در عرصه

که  نخست آن که، بسیارى از نویسندگانى ;ولى اشاره به چند نکته ضرورى است ;این دیدگاه خواهد پرداخت

پژوهان  ندر حالى که اگر مانند سایر دی ;دهند به دین اقلّى معتقدند، منابع دین را به قرآن و سنت اختصاص مى

 شدند. ىى عقاید به دین اقلّى قایل نم کردند، الاقل در عرصه به عنوان منبع دینى معرفى مىاسالمى، عقل را 

اند، هدف  دوّم این که، تعیین اقلّى یا اکثرى دین، دقیقاً به اهداف دین بستگى دارد. برخى گمان کرده

کند،  مىکامل، تأمین ن دین، پاسخ دادن به تمام نیازهاى بشرى است، و چون کتاب و سنت این هدف را، به طور

 ;اند پس دین اسالم حداقلى است. یعنى با یك انتظار حداکثرى از دین اسالم، قلمرو حداقلى را نتیجه گرفته

یعنى اگر  ;کردند شدند، قلمرو اعتدالى را نیز استنتاج مى در حالى که اگر از ابتدا به انتظار اعتدالى معترف مى

مى باشد، دین اسالم تمام وسایل و احکام و معارف مورد نیاز آن را هدف دین، تأمین هدایت و سعادت آد

را  البته در تأمین این هدف، یا مستقیماً مطالب خود ;پس دین اسالم حداقلى نیست ;معرفى و ارائه کرده است

 هاى تحصیل آن را به مخاطبان عرضه کرده است. بیان نموده و یا روش

ى درخت آدمى است که اعمال و رفتار و کردار او از آن سرچشمه  چون ریشه هاى اعتقادى، هم . آموزه2

ترین نیازهاى دینى بشرند و منابع دین نیز بیش از امور دیگر به آن پرداخته  ها یکى از مهم گیرد. این آموزه مى

است. قرآن مجید مملو از آیات اعتقادى )خداشناسى، راهنماشناسى و معادشناسى( است. قبل از شروع بحث 

ى متون  ى عقاید، باید دانش عقاید )علم کالم( را تعریف کنیم، تا روشن شود که آیا گستره لمرو دین در عرصهق

 و منابع دینى، در این عرصه، حداقلى است یا حد اکثرى؟ و آیا به تمام مسائل اعتقادى پرداخته است یا خیر؟
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ایت، از جمله: تعریف به موضوع، غ ;ندا هاى مختلف تعریف کرده متکلمان اسالمى علم کالم را به شیوه

پس شناخت موضوع، غایت و فایده، و روش و اسلوب علم کالم به تعریف  ;روش و اسلوب فکرى، فایده و ...

 کند. این دانش کمك مى

 موضوع علم کالم

مى شوند. متکلمان اسال اى است که محموالت مسائل علم بر آن حمل مى مقصود از موضوع، محور اصلى

 اند. هاى متفاوتى داشته ى تبیین موضوع علم کالم، دیدگاه رهدربا

 الف( موجود بما هو موجود

 [6]اند. برخى از متکلمان، موضوع علم کالم را ـ همانند موضوع فلسفه ـ هستى، از حیث هستى بودن دانسته

را به  «على سبیل قانون االسالم»داران این دیدگاه براى تمایز این دو دانش، قید  اى از طرف هر چند پاره

هایى  کرد به چالش افتاده و نقدها و دفاعیه ابر این روىمتکلمان اشعرى در بر [7]اند. موضوع علم کالم افزوده

 [8]اند. را مطرح نموده

 ب( ذات خداوند

 در این دانش از صفاتبر این اساس،  ;اند اى از متکلمان، موضوع علم کالم را ذات خداوند دانسته عده

 [9]شود. ثبوتیه و سلبیه و افعال الهى بحث مى

  
 ج( ذات خداوند و ممکنات

رفى علم کالم معالدین محمد سمرقندى، از متکلمان اهل سنت، وجود خداوند و ممکنات را موضوع  شمس

 [10]کرده است.

 د( عقاید دینى

 [11]اند. بعضى از متکلمان موضوع علم کالم را اوضاع شریعت، یا عقاید دینى، یا عقاید ایمانیه دانسته

زیرا ذات،  ;شاید با توجه به تنوع موضوعات در علم کالم، نتوان موضوع مشخصى را به این دانش نسبت داد

 پردازد. مى هاى آنها اند و دانش کالم نیز به اثبات ویژگى صفات و افعال حق تعالى موضوع مسائل این علم

 غایت علم کالم

 از جمله: ;هاى علمى و عملى فراوانى دارد ها و غایت علم کالم، ثمره

 . دین پژوهى1

تقادى است پژوهى عالمانه نسبت به مسائل اع ترین فواید علم کالم، ایجاد معرفت تحقیقى و دین یکى از مهم

 سازد. که آدمى را از مرز تقلید به منزل تحقیق وارد مى

 از حریم عقاید. دفاع 6

 دهد که در برابر شبهات، از اعتقادات دینى دفاع نمایند. علم کالم، این توانایى را به مؤمنان مى

 گرى . هدایت3

پاسخ به  هاى اعتقادى و توانایى دفاع از آنها و بى شك، با پیدایش معرفت یقینى و مستدل نسبت به گزاره

 گردد. ویت مىشبهات دینى، بُعد هدایت و ارشاد آدمى نیز تق
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دارى از سنگرهاى اعتقادى و جایگاه علم کالم و منزلت  هاى سه گانه، نقش پاس با توجه به فواید و غایت

شود. به همین دلیل، پیشوایان دین اسالم به این امر اهتمام ورزیده و بزرگانى چون  متکلمان اسالمى روشن مى

ى مهم  ایان معصوم، به صورت مباشر، به این وظیفههشام بن حکم و مؤمن الطاق را تشویق و حتى خود پیشو

 اند. پرداخته

 وظایف و روش علم کالم

 از جمله: ;نمایند ى مهم را به عهده دارند و در هر یك به روش خاصى عمل مى متکلمان چند وظیفه

 ;دینى( هاى اعتقادى از منابع دینى )به روش درون . استخراج گزاره1

 ;ى و تبویب آنهاهاى اعتقاد . تنظیم گزاره6

 ;دینى و مراجعه به منابع لغت( هاى اعتقادى )به روش درون . تبیین مفاهیم گزاره3

هاى اعتقادى )به روش عقلى، تجربى، شهودى و نقلى، مانند برهان امکان و وجوب  . اثبات مدعیات گزاره4

 ;و برهان نظم و...(

 . پاسخ به شبهات منکران و معاندان.5

 تعریف علم کالم

و  اند. برخى از محققان، علم کالم را به غایت آن تکلمان تعاریف گوناگونى براى این دانش ارائه نمودهم

ى دالیل عقلى بر عقاید دینى و ردّ  اند و آن را متکفّل احتجاج و اقامه وظایف متکلمان تعریف کرده

 [12]اند. گذاران و منحرفان معرفى نموده بدعت

الم ، دانش کمواقفبه اعتقاد مؤلف  [13]ابن میثم بحرانى علم کالم را علم اصول عقاید تبیین نموده است.

شبیه این تعریف را محقق الهیجى آورده [14]کند. علمى است که توانایى اثبات عقاید دینى را به انسان عطا مى

 [16]نیز علم کالم را علم به قواعد شرعى اعتقادى از طریق دالیل یقینى دانسته است. مقاصدشارح  [15]است.

 فرماید: علم کالم مى استاد مطهرى)ره(، در تعریف

ى عقاید اسالمى، یعنى آنچه از نظر اسالم باید بدان معتقد بود و  علم کالم علمى است که درباره

و  ى آنها استدالل دهد و درباره به این نحو که آنها را توضیح مى ;کند اعمال داشت، بحث مى

 [17]نماید. از آنها دفاع مى

 تعریف برگزیده از علم کالم

هاى این دانش و با الهام از تعریف استاد مطهرى  با استمداد از رسالت متکلمان و اهداف و موضوعات و روش

 عبارت است از:

هاى مختلف  ى، براساس شیوههاى اعتقاد دانشى که به استنباط، تنظیم، تبیین و اثبات گزاره

 [18]دهد. ها و شبهات مخالفان پاسخ مى پردازد و به اعتراض استدالل مى

 ى علم کالم  چند نکته درباره

رن دوّم رواج یافته، ولى محتواى دانش کالم، از آغاز رسالت ى کالم براى این دانش، در ق . استعمال واژه1

هاى اعتقادى و دفاع از شبهات،  اصوال تبیین گزاره [19]پیامبر اسالم)صلى اهلل علیه وآله( مطرح بوده است.

 ى پیامبر است که به سایر پیشوایان و عالمان دین منتقل شده است. وظیفه
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ه یکى از ک از جمله این ;گذارى علم اعتقادات به کالم ذکر شده است . دالیل مختلفى براى علت نام6

لذا  ;ى حدوث و قدم کالم الهى بوده است هاى رایج در مسائل اعتقادى، در عصر آغازین اسالم، مسئله چالش

 [20]را براین دانش نهادند. نام کالم

قاید یا توانایى بر مناظره در ع« الکالم فى کذا»وجوه دیگرى، مانند آغاز شدن ابواب این علم با عبارت 

 [21]ش بیان شده است.ى این دان دینى و... نیز براى وجه تسمیه

ترین عامل بالندگى آن، موضوعات متنوع و متعددى است که  . دانش کالم بسیار متحول و پویاست. مهم3

رد. رشد گى این دانش بر تولید کنندگى آن غلبه داگیرد و به همین دلیل نیز، مصرف کنند از علوم دیگر مى

 ها و شبهات نوینى شده است و متکلمان و بالندگى در علوم تجربى و عقلى و شهودى، موجب بروز پرسش

دیدى و همین امر سبب طرح مسائل ج ;اسالمى باید در دفاع از حریم اسالم، پاسخ مناسبى به آنها ارائه نمایند

 ه است.ى کالم گردید در عرصه

ى الهى و شرور، عدل الهى،  در اعصار گذشته، مسائلى مانند جواز و امتناع نسخ، خالفت و امامت، اراده

حکمت الهى، قضا و قدر الهى، جبر و اختیار، صفات بارى تعالى، حدوث و قدم قرآن، حقیقت ایمان، برزخ و 

هاى جدیدى، مانند  ، اما حال با پرسشى اعمال دنیوى با سعادت اخروى و ... مطرح بوده است معاد، رابطه

دین  ى ى دین و دموکراسى، رابطه ى اخالق و دین، رابطه ى علم و دین، رابطه ى عقل و دین، رابطه رابطه

هاى مختلف از دین، پلورالیسم دینى، سکوالریزم، کارکردهاى  گرایى معرفت دینى، قرائت و آزادى، نسبى

 [22]رو هستیم. ه روبهى دینى و غیر دین، زبان دین، تجربه

ى  گردد که در واقع، کالم جدید، دانشى در مقابل کالم قدیم نیست، بلکه ادامه از این مطالب روشن مى

 هاى مختلفى از کالم در البته مدل ;ه رو شده استهاى جدیدى روب ها و روش همان دانش است که با پرسش

 [23]غرب وجود دارد که هیچ سنخیّتى با کالم اسالمى ندارد.

 

 

 

 

 

صل و انتظارات بشر از دین، ف« پژوهى شناسى دین روش»تر ر.ك: کالم جدید، گفتار  براى اطالع بیش. [1]

هاى مختلفِ ظاهرگرایان، اهل حدیث، اخباریون،  در این دو کتاب، دید گاه«. شناسى انتظار بشر از دین روش»

 گرایان و ... تبیین و تحلیل شده است. تجربه گرایان، فالسفه، ایمان

 هاى منطق بیان شده است. هاى منطقى در کتاب شرایط و موانع قیاس. [2]

 شناسى تفسیر قرآن، زیر نظر محمود رجبى. ر.ك: على اکبر بابایى و دیگران، روش. [3]
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 «.ى شریعت هاى گستره پیش فرض»، ى شریعت ، گفتار سوم ر.ك: گستره. [4]

 ى نبوى. ، بسط تجربه«دین اقلى و اکثرى»ر.ك: عبدالکریم سروش، . [5]

 .72، ص 1سعدالدین تفتازانى، شرح المقاصد، ج . [6]

 .8فیاض الهیجى، شوارق االلهام، ص . [7]

 .179ـ178، ص 1، شرح المقاصد، ج 8ـ7قاضى عضدالدین ایجى، المواقف فى علم الکالم، ص . [8]

 .7م الکالم، ص المواقف فى عل. [9]

 .9، و شوارق االلهام، ص 181، ص 1شرح المقاصد، ج . [10]

 .422، و ابن خلدون، مقدمه، ص 46فیاض الهیجى، گوهر مراد، ص . [11]

 .458مقدمه ابن خلدون، ص . [12]

 .2ى کتاب ص  قواعد المرام، مقدمه. [13]

 .7المواقف، ص . [14]

 .5شوارق االلهام، ص . [15]

 .125، ص 1شرح المقاصد، ج . [16]

 .9مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسالمى )کالم(، ص . [17]

 .11تر ر.ك: عبدالحسین خسروپناه، کالم جدید، ص  براى توضیح بیش. [18]

 .1، ح 671، ص 37، توحید صدوق، باب 59، ص 1اصول کافى، ج . [19]

ى ابن خلدون،  مقدمه ;124، ص 1شرح المقاصد، ج  ;9المواقف، ص  ;31، ص 1شهرستانى، ملل و نحل، ج . 20][

 .425ص 

 .73ـ71ر.ك: على ربانى، در آمدى بر علم کالم، ص . [21]

 .66ـ61کالم جدید، ص . [22]

 صى مؤلف در تفاوت کالم قدیم و جدید ر.ك: کالم جدید،  دهتر به دیدگاه برگزی براى اطالع بیش. [23]

 .61ـ19
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 ى خداشناسى  قلمرو دین در عرصه

  
ایت و این عن ;مباحث الهیات، خصوصاً خداشناسى، در قرآن به صورت جدى مورد توجه قرار گرفته است

هایى  شآید. پرس ان به شمار مىترین مسائل آدمی شاید بدان جهت باشد که آغاز و انجام حیات بشرى از مهم

ن ما را در ى زیست رویم، فلسفه ایم، و در کجا هستیم و در نهایت به کجا مى ایم، چرا آمده مانند: از کجا آمده

 خواهد پاسخ مناسبى براى آنها بیابد. بر دارند که هر انسان عاقلى مى

اسى، شناسى و معادشن ناسى، نبوتهاى خداش نگارنده بر این باور است که قلمرو دین اسالم در عرصه

یعنى دین به تمام نیازهاى بشر در این محورها پاسخ داده است و با مراجعه به قرآن و سنت و  ;حداکثرى است

 توان این دیدگاه را اثبات نمود. عقل، مى

ین در ه داند و معتقدند ک ى حداقلى را ادعا کرده برخى از نویسندگان در برابر دیدگاه حداکثرى، نظریه

 باب خداشناسى، معاد، قیامت، رستاخیز و سعادت و شقاوت اخروى به نحو اقلّى عمل کرده است.

 گویند: آنان مى

ى ذات و صفات خداوند حداکثر ممکن را گفته  تواند اثبات کند که دین درباره هیچ کس نمى

ز از علم خداوند یتر است، براى مثال، ما معتقدیم هیچ چ بلکه عکس این مطلب بسیار مقبول ;است

ى  ى نحوه اما درباره [1]پنهان نیست: وَ ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّة فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ

تم ى هش م، مالصدرا هشت نظریه را مطرح کرده و نظر خود را در نظریهعلم خداوند به این عالَ

توان گفت که رأى مختار او لزوماً رأى ارتودوکس دینى  ارائه داده است که به هیچ وجه نمى

 ;گفت ها مى ها حداکثر ممکن را بگوید، باید بسیار بیش از این است. اگر بنا بود دین در این زمینه

 [2]دهد. اختالف حکماى الهى بر آن گواهى مىو حال که نگفته و 

 زیرا: ;این استدالل براى اثبات اقلى بودن دین ناتمام است

نه حق مانند شناخت ذات و ک ;نى استاى از مسائل اعتقادى، به دلیل ضعف ادراکى انسان، ناگفت . پاره1

بنابراین، سکوت متون دینى و محدودیت عقل در درك این حقایق داللتى بر حداقلى بودن  ;تعالى و صفات او

 ;اند زیرا بحث اصلى در مسائلى است که قابل درك آدمى ;دین ندارند واین دسته از مسائل تخصصاً خارج اند

لذا دین نیز  ;مسائل بسیار جزئى قیامت ;و سعادت آدمى نقشى ندارند . برخى از مسائل کالمى در هدایت6

داقلى یا زیرا ح ;به این گونه مسائل نپرداخته است و این سکوت نیز بر حداقلى بودن دین داللتى ندارد

 ;حداکثرى بودن دین را باید با اهداف اصلى دین سنجید

ن، عقل ولى یکى از منابع دی ;اند یا تحلیل نشده. گرچه برخى از مسائل اعتقادى در قرآن و سنت بیان 3

و سنت  ى محترم دین را منحصر به قرآن و عقل در تحلیل و تبیین این مسائل تواناست و چون نویسنده ;است

 ;دانسته، به دین اقلى فتوا داده است

ما تنها با روش حک بلکه، چون ;. اختالف حکمیان دلیل بر نپرداختن کتاب و سنت به این گونه مسائل نیست4

هاى  اند. در حالى که قرآن و سنت تبیین پردازند، گرفتار اختالف شده عقلى به حل این گونه مسائل مى
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دوده شدند، تا حدودى اختالفشان ز مند مى اند که اگر حکما از آن بهره روشنى از مسائلى چون علم الهى داده

 شد. مى

این  ما در ;هاى فطرى را نیز مطرح کرده است هاى عقلى، راه قرآن، براى اثبات مبدأ و معاد، عالوه بر راه

طرى، البته قبل از پرداختن به خداشناسى ف ;کنیم بخش، خداشناسى فطرى را بر خداشناسى عقلى مقدم مى

اى ارائه شده به ه پذیر است یا خیر؟ و پاسخ الزم است به این مسئله بپردازیم که آیا اساساً شناخت خدا امکان

 بررسى کنیم.آن را 

 چگونگى شناخت الهى

توان  پذیر است و مى پرسش آغازین و بسیار مهم در باب خداشناسى این است که، آیا شناخت خدا امکان

اند که عبارت اند  هاى گوناگونى به این پرسش داده نسبت به او شناخت یقینى به دست آورد؟ متفکران پاسخ

 از:

ت توان نسبت به صفات الهى شناخت یقینى به دس نیست، ولى مىپذیر  . علم به ذات و کنه خدا امکان1

ى ادراکى بشر را علت این استحاله  آورد. این گروه نامتناهى بودن ذات بارى و محدودیت و ضعف قوه

که بر  اند و آن، نامتناهى بودن صفات الهى است اند. به نظر نگارنده، این گروه از یك نکته غافل مانده دانسته

 ل آنان شناخت صفات الهى نیز ناممکن خواهد بود.اساس دلی

ذیر نیست. این پ پس خداشناسى امکان ;. علم به ذات و صفات الهى، به دلیل نامتناهى بودنشان، محال است6

زیرا آنچه نامحدود و نامتناهى است، وجود ذات و صفات الهى است، نه  ;سخن و استدالل اخص از مدعاست

ین حقایق قابل تصور است. مفاهیمى مانند علم بارى، قدرت الهى، حکمت و عدل الهى لذا مفهوم ا ;مفهوم آنها

 اند، گرچه کنه و حقیقت مصداق عینى و خارجى آنها قابل ادراك و غیره کامال شناخته شده و عقال قابل اثبات

اخت حقایق او شناى جز ادراك مفاهیم کلى ندارد و کار  ى بشر وظیفه ى عاقله به عبارت دیگر، قوه ;نباشند

خارجى به طور مستقیم و مباشر نیست، گرچه مفاهیم ادراك شده داراى حیثیت حکایت از خارج اند و معناى 

)خداوند همان گونه که از چشمان پنهان است « اِنَّ اهللَ اِحْتَجّبَ عَنِ العُقُولِ کَما اِحْتَجَبَ عَنِ األَبْصارِ»روایتِ 

این است که، علم به ذات و صفات الهى به دلیل نامتناهى بودنشان محال  از عقول بشرى نیز محجوب است.(

ى )اهلل( ذات بارى تعالى است، نه مفهوم ذات، بنابراین، مفهوم ذات و  ى جالله است، اما چون منظور از کلمه

 صفات بارى براى بشر قابل فهم و درك است.

نى به هاى دی زیرا گزاره ;ها قابل اثبات نیست. مفاهیم نامحدود قابل شناخت اند، ولى وجود خارجى آن3

ین ادعا، که برگرفته از ا ;ناپذیرى یا زمانى و مکانى نبودن و غیره، اثبات شدنى نیستند معنایى، تجربه دالیل بى

ش عقل نیز زیرا عالوه بر متد حس و تجربه، رو ;باشد شناسى کانت است، ناتمام مى مبانى پوزیتیویسم و شناخت

در ضمن، براى درك عقالنى بعضى از حقایق، هیچ نیازى بر زمانى  ;اى از قضایا کار برد دارد ت پارهبراى اثبا

 یا مکانى بودن آنها نیست.

اند و اثبات خارجى آنها ممکن است و حقیقت وجودى آنها نیز با علم  . مفاهیم نامحدود قابل شناخت4

ا در بحث فطرت به آن خواهیم پرداخت و اگر آید. این سخن تمام است و م حضورى و شهودى به دست مى

ف و زیرا اوصا ;توان خدا را شناخت قدرى در آیات الهى توجه کنیم، به این حقیقت خواهیم رسید که مى
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افعال فراوانى به حق تعالى نسبت داده شده و خداوند با این اوصاف و انتساب با مخاطبان خود سخن گفته 

رسد  ظ بدون فهم هیچ معنایى به مخاطبان عرضه شود، چندان حکیمانه به نظر نمىاگر بنا باشد که این الفا ;است

 فرماید: شود که مى ى امام باقر)علیه السالم( روشن مى جا، معناى جمله و با الوهیت او سازگار نیست. از این

ا آنچه در اذهان شما ب ;دُودٌ اِلَیْکُمْکُلَّما مَیَّزْتُمُوهُ بِاَوْهامِکُمْ فى اَدَقِّ مَعانیهِ مَخْلُوقٌ مِثْلُکُمْ مَرْ»

 [3]ترین معانى تصور شود، همانند شما مخلوق مصنوع است. دقیق

ر از وجود خداست، گرچه حاکى پس تصور خدا، غی ;زیرا تصورات ذهنى، مخلوق ذهن و نفس آدمى است

و با علم  کنیم نتیجه آن که، با علم حصولى، مفهوم خدا و صفات و افعال الهى را درك و اثبات مى ;از اوست

یابیم. شایان ذکر است که وجود آدمى، به جهت نقص و فقر وجودى، با علم  حضورى، با وجود او ارتباط مى

 ى دست یابد، ولى توان تحقق ارتباط وجودى را دارد.تواند به کنه نامحدود اله حضورى هم نمى

  
  

 خداشناسى فطرى

ان به زیرا آفرینش انس ;ى فطرت بر وزن فِعلَة، مصدر نوعى است و بر نوع آفرینش انسان داللت دارد واژه

ده ش هاى او، به صورت خدادادى و غیر اکتسابى، در نهاد او تعبیه ها و گرایش اى است که برخى از بینش گونه

پس جان آدمیان ـ چنان که جان الك و دیوید هیوم به آن اعتقاد دارند ـ لوح سفیدى نیست که در  ;است

هاى انسان، اوال در نهاد عموم آدمیان  ها و خواسته اى از اندیشه نهایت از طریق تجربه پر گردد، بلکه پاره

 اند. کتسابىوجود دارند ـ گر چه در شدت و ضعف متفاوت اند ـ و ثانیاً غیر ا

هاى فطرى، و خداجویى و خداپرستى، به عنوان یکى از  از این رو، خداشناسى به عنوان یکى از شناخت

هاى فطرى مطرح گردیده و خداشناسى فطرى نیز به دو صورت شناخت حضورى و حصولى قابل  گرایش

 ذهن.یعنى شناخت فطرى خدا، هم از طریق دل قابل تحقق است و هم از طریق  ;طرح است

 شوند:  آیات قرآن در مورد فطرى بودن برخى از امور، به چند دسته تقسیم مى

 مانند: ;دانند ى اول، آیاتى که رسالت پیامبر را تذکر و یادآورى مى دسته

 اى و بر آنها سلطه و سیطره ندارى. تو فقط تذکردهنده [4];)إنَّما اَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر(

 مثل: ;کنند ى دوم، آیاتى که داللت بر عهد و میثاق مى دسته

اى بنى آدم آیا با شما عهد نبستیم که شیطان  [5];)اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُمْ یا بَنى ادَمَ اَنْ التَعْبُدُوا الشَّیْطانَ(

 را پرستش نکنید؟

 مانند: ;دهند ى سوم، آیاتى که از خداخواهى انسان در هنگام خطر و وحشت گزارش مى و دسته

وقتى  [6];اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ()فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا 

که به خشکى نجات یابند، در آن گاه  خوانند و آن بر کشتى سوار شدند، خدا را با اخالص مى

 آورند. هنگام به شرك روى مى
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وقتى  [7];رِکُونَ(شْ)ثُمَّ إذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإلَیْهِ تَجْئَروُنَ* ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکُم بِرَبِّهِمْ یُ

اند، گاه که ضرر از شما روى برگرد آن ;رسد، ناله و فریاد شما به سمت خداست آسیبى به شما مى

 گردید. گروهى از شما به خداوند مشرك مى

 د:مانن ;دهند ترى از فطرى بودن دین و اصول دینى خبر مى ى چهارم، آیاتى که با صراحت بیش دسته

لدِّینُ الْقَیِّمُ ا)فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَة اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ 

ا ه فطرت الهى که انسان ;توجه خود را به سوى دین معطوف ساز [8];وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَعْلَمُونَ(

تر مردم  این دین استوار است، ولى بیش ;آفرینش الهى، تبدیل پذیر نیست ;اند بر آن آفریده شده

 دانند. نمى

 مانند: ;دانند ى پنجم، آیاتى که هدایت آدمیان را فطرى مى دسته

سوگند به نفس انسانى و آن کسى که آن را تسویه  [9];وَنَفْس وَمَا سَوَّیهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَیها()

 ها را بر او الهام نمود. ها و خوبى کرد و بدى

اى از  اگر هر انسانى خواهان کمال مطلق و نامتناهى باشد و به کمال محدود اکتفا نکند و با تحصیل مرتبه

ى که به هاى گوناگون دارد، تا حد تر باشد، پس بالفطره گرایش به کمال ى عالى کمال، طالب کسب مرتبه

 نهایت که همان خداى متعال است، راه یابد. کمال بى

 ى ابعاد مختلف زندگى آنها، بر این گرایش و شناخت ریت و جوامع انسانى و مطالعهمراجعه به تاریخ بش

دهد. گفتنى است که امور فطرى، گرچه زایل شدنى نیستند، ولى گرفتار حجاب و ضعف  فطرى گواهى مى

 ى سوره 36هاى  از این رو، خداى سبحان در آیه ;شوند گاه پنهان و مستور و زمانى آشکار مى ;گردند مى

کند. از  ى عنکبوت، حوادث هولناك را منشأ بیدارى و شکوفایى فطرت انسان معرفى مى سوره 25لقمان و 

 توان چنین نتیجه گرفت: مباحث گذشته مى

آورد،  یعنى هم به واجب الوجود و هم به یکتایى او روى مى ;. انسان فطرتاً به خداى واحد گرایش دارد1

و نیز  [10]رُّ فَإلَیْهِ تَجْئَروَنَ* ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکُم بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ(ى )ثُمَّ إذا مَسَّکُمُ الضُّ آیه

ى )أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن الَّ تَعْبُدُوا  وحید ربوبى و آیهبر فطرى بودن ت 33ى  ى روم آیه سوره

 بر فطرى بودن توحید عبادى داللت دارند. [11]الشَّیْطَانَ(

ا نیز فطرى شود، بلکه قرآن، دین ر ات قرآن فطرى بودن خداشناسى و یگانگى او استنباط مى. نه تنها از آی6

 الدِّینُ كَى )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِ مانند آیه ;داند مى

 توان داد: اگر فطرت را به معناى ى مراد از دین در این آیه، احتماالت گوناگونى مى البته درباره [12]الْقَیِّمُ(.

رائه احکام و معارف علمى و عملىِ ا ى عقاید و توان دین را به مجموعه استعداد و قابلیت پذیرش بدانیم، مى

 ولى اگر فطرت را دانش و گرایش بالفعل تفسیر کنیم، دین به معناى اسالم، یعنى ;شده از طرف خداوند معنا کرد

)وَمَن  [13]ى انبیا اشتراك دارد خواهد بود: )إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الْإِسْالَمُ( و اى که در میان همه خطوط کلى

ر هاى گوناگون تغیی و فروع دین که شریعت و منهاج انبیاست، در زمان [14]یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ(

 آورد انبیاى ه پیامبران پسین، رهو به این جهت است ک [15]پذیر است: )لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً( و تحول

 [16]کردند: )مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ(. پیشین را تصدیق مى
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ایم،  هزیرا اگر براى فنا خلق شد ;رود حیات اخروى نیز جزء امور فطرى به شمار مى . گرایش به رستاخیز و3

عشق به بقا چگونه در نهاد ما جاى گرفته است؟ استقرا و تجربه نشان داده است که تحقق یك غریزه در انسان، 

جود آب، ى دلیل بر وبراى نمونه، تشنگ ;دلیل بر این است که راه ارضاى آن نیز در خارج از انسان وجود دارد

هى و به برهان عقلى، حکمت ال ;گرسنگى دلیل بر وجود غذا و میل به جنس مخالف دلیل بر وجود آن است

ین، عشق به بقا بنابرا ;هاى آدمیان، امکان تحقق آنها نیز وجود داشته باشد کند که در مقابل خواسته اقتضا مى

هِ الَّتِی ى )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَة اللَّ قیقت را از آیهى زندگى جاویدان است و شاید بتوان این ح نشانه

به طور  [18]انُ إِنَّكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ کَدْحاً فَمُالَقِیهِ(ى )یَاأَیُّهَا الْإِنسَ به طور عموم، و از آیه [17]فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا(

 خاص، استفاده کرد.

وَمَا سَوَّیها  )وَنَفْس ;شده است . هدایت و ضاللت و سعادت و شقاوت آدمیان نیز به صورت فطرى بر آنها الهام4

 [19]* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْویها(.

صولى ى ح دو دستههاى فطرى نیز بر  و شناخت ;. امور فطرى، هم از سنخ شناخت اند و هم از نوع گرایش5

 شوند. و حضورى تقسیم مى

نه خداوند آن را  [21]و )الَ تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ( [20])الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ( ;. فطرت انسانى تغییر پذیر نیست2

 [22]أَرْضِ(اند )لِلَّهِ جُنُودُ السَّماوَاتِ والْ زیرا همه، جنود الهى ;دهد و نه دیگران قادر به تبدیل آن هستند تغییر مى

البته، عروض نسیان و جهل و حجب ظلمانى بر فطریات، منافاتى با سنت الهى ندارد. همان گونه که در ذیل 

، قیم و ى این فطرت داردى روم فرمودند: )اَکْثَرَالنّاسِ الیَعْلَمُونَ( که داللت بر موانع شکوفای سوره 31ى  آیه

 )ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّم( یعنى زایل نشدنى و پایدار است. ;استوار نیز هست

یعنى در  ;بر عمومیت و همگانى بودن فطرت داللت دارد [23]ى )فِطْرَةَ اهللِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها( . آیه7

خ ها در طول تاری ى انسان این که همه ;ى خاصى اختصاص ندارد هایکسان است و به طایفه ى انسان همه

بدون نیاز به برهان عقلى یا دلیلى نقلى به پرستش معبود اشتغال داشته اند، گواهى بر عمومیت فطرت الهى 

ه معناى اند، به هیچ وجه، ب ى برهان بر اثبات وجود خدا برآمده یا فیلسوفان در صدد اقامهاست. اگر متکلمان 

ریعت دارى از حریم ش بلکه عموماً در مقام رفع شبهات و پاس ;نیاز اوّلى شناخت خدا به برهان عقلى نیست

 است.

 [24])إِنّما اَنْتَ مَذَکِّرٌ( ;وده است. آیات فراوانى در قرآن وجود دارد که پیامبر را به عنوان مذکِّر معرفى نم8

سبت به پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( ن ;و این تذکره به گروه خاصى، چون اهل کتاب یا مؤمنان، اختصاص ندارد

ها استفاده  دهنده است. این دسته از آیات که از عناوین تذکره، مذکِّر، ذکرى و مانند این ى آدمیان تذکر همه

ور کنند، به وضوح، بر فطرى بودن برخى از ام اند و یا آیاتى که بر نسیان مشرکان و ملحدان حکم مى کرده

 داللت دارند.

 ;ده استعصومین)علیه السالم(نیز بیان ش. فطرى دانستن برخى از امور، نه تنها در قرآن، بلکه در روایات م9

 کنیم: که به مواردى از آن اشاره مى

 ى امام حسین)علیه السالم( آمده است:  الف( در دعاى عرفه
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ى تّکَیْفَ یَسْتَدَلُّ عَلَیْكَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَیْكَ اَیَکُونُ لِغَیْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَكَ حَ

کُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَلیل یَدُلُّ عَلَیْكَ وَ مَتى بَعُدْتَ حَتّى تَکُونَ األثارُ یَ

ى  شود به وسیله چگونه استدالل بر تو مى ;هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَیْكَ عَمِیَتْ عَیُنٌ ال تَراكَ عَلَیها رَقیباً

یازمند است؟ آیا براى غیر تو ظهورى است که براى تو نیست، تا چیزى که در وجودش به تو ن

این که تو را آشکار سازد؟ چه زمانى غایب شدى تا به دلیلى محتاج باشى، و کى دور گشتى تا 

 آثار، ما را به تو برسانند؟ نابینا باد چشمى که تو را نبیند.

 :گلشن رازى شبسترى در  به گفته

 بان *** به نور شمع جوید در بیابانزهى نادان که او خورشید تا

 جهان جمله فروغ نور حق دان *** حق اندر وى ز پیدایى است پنهان

ب( شخصى از امام ششم)علیه السالم( پرسید: چه دلیلى بر وجود خدا هست؟ حضرت فرمود: آیا سوار کشتى 

سیده باشى اى ر تا به مرحلهامام پرسید: آیا کشتى شما شکست  ;اى؟ گفت: آرى اى و در دریا سفر کرده شده

که امیدت از همه چیز قطع گردد و خود را به مرگ نزدیك ببینى، ولى با این حال، امید به نجات داشته باشى؟ 

شد، پس به چه کسى امید داشتى؟ بدین  ى نجاتى یافت نمى جا که وسیله امام فرمود: در آن ;گفت: آرى

 [25]ست یافت.ترتیب آن شخص به فطرت خداجویى و خداطلبى د

. ابراهیم خلیل)علیه السالم( در استدالل خود، عالوه بر عنایت به حرکت، به فطرت آدمیان هم توجه 11

پذیر نباشد و از احتجاب و غیاب مصون باشد و مرگ و  ها، فطرتاً به موجودى که زوال زیرا انسان ;کرده است

 ;ابراهیم نیز ماه و ستاره و آفتاب را معروض افول و غیاب دانست ;نابودى را در حرم او راه نباشد گرایش دارند

 لذا به خداوند خالق و واجب رو آورد:

 رَأى یَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ)وَکَذلِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِ

لَمَّا أَفَلَ فَ کَوْکَباً قَالَ هذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ الَأُحِبُّ االفِلِینَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذَا رَبِّی

مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّی هذَا أَکْبَرُ  قَالَ لَئِن لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی الََکُونَنَّ

قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ * إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ  فَلَمَّا أَفَلَتْ قَال َ یَا

ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم، تا  و این گونه، ملکوت آسمان [26];ا مِنَ الْمُشْرِکِینَ(حَنِیفاً وَمَا أَنَ

وردگار گفت: این پراى دید و  پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ;کنندگان باشد از یقین

گاه چون غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم و چون ماه را  من است و آن

گاه چون ناپدید شد، گفت: اگر پروردگار  در حال طلوع دید، گفت: این پروردگار من است، آن

: ، گفتپس چون خورشید را بر آمده دید ;مرا هدایت نکرده بود، قطعاً از گروه گمراهان بودم

تر است و هنگامى که افول کرد، گفت: اى قوم من، من از  این پروردگار من است، این بزرگ

دالنه روى خود را به سوى  سازید بیزارم، من از روى اخالص، پاك آنچه براى خدا شریك مى

 ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم. کسى گردانیدم که آسمان

 ى پیمان آیه

 شود: ى مباحث فطرت از آن استفاده مى ى پیمان یکى از آیات قرآنى است که در زمینه آیه
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لَى قَالُوا بَ)وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ 

مَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِینَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّةً شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَا

و به خاطر بیاور، زمانى را که پروردگارت از پشت  [27];مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ(

ى آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود: آیا من پروردگار  فرزندان آدم ذریه

دهیم، تا روز رستاخیز نگویید ما از این غافالن بودیم، یا  شما نیستم؟ گفتند: آرى، شهادت مى

 ى بعد از آنها هستیم، آیا ما را به عمل یش از این پدرانمان مشرك بودند و ما هم ذریهبگویید پ

 سازید؟ کاران، هالك مى بیهوده

برخى از آیاتى که توجه عالمان را بسیار به خود جلب کرده و مفسران در تفسیر آن به اختالف کشیده 

 کنیم: آنها اشاره مىاى از تفاسیر  اند، همین دسته از آیات اند که به پاره شده

ى فرزندان آدم، تا پایان حیات دنیوى، به صورت ذرات بسیار ریزى،  ى اهل تفسیر و حدیث. همه . طریقه1

هاى عقل و معرفت، در هوا پراکنده شدند و این گفتوگو را خداوند با آنها  از پشت آدم خارج، و با ویژگى

 [28]انجام داد.

ى  فخر رازى در تفسیرش، دوازده اشکال بر این نظر گرفته است. یقیناً، این تفسیر با ضمایر جمع و کلمه

ض الزم از این رو نقض غر ;در ضمن، این گفتوگو امروزه مورد نسیان قرار گرفته است ;آدم انطباق ندارد بنى

 آید. مى

فکران. ظهور، جمع ظَهر، و منظور از آن مرکز نخاع است که مدار حیات انسان به آن  ى روشن . طریقه6

بستگى دارد و این گفتوگو با زبان حال و تکوین، نه زبان قال و تشریع، در وقتى که نطفه به رشد و تکامل 

 ى خاصى، استعدادهاى خداخواهى د، در مرحلهغریزى و استعداد عقلى رسیده، تحقق پذیرفته است و خداون

 [29]را به انسان اعطا کرده است.

 [30]داند. استاد سبحانى در اعتراض خود، این تفسیر را با لفظ اخذ که فعل ماضى است معارض مى

البته نیاز به قرینه  آید، نویسند: فعل ماضى گاهى براى استمرار مى نویسندگان پیام قرآن در دفع این اشکال مى

 [31]دارد و این قرینه در محل بحث موجود است.

 ى نقلى. در روایتى مفضل بن عمر از امام صادق)علیه السالم( نقل کرده است که امام فرمود: . طریقه3

نى آدم ى ارواح ب خداوند به همه ;وُا بَلىاهلل عزّوجل لِجَمیع اَرْواحِ بَنى آدَمَ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قال قال

 [32]فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگى گفتند: آرى.

ى ظهر به  زیرا در آیات مذکور کلمه ;صرف نظر از اشکال سندى، این حدیث نمیتواند مفسر این آیات باشد

 [33]شود. معناى پشت به کار رفته و جمعش ظُهور است و عضوى از بدن شمرده مى

 ها به علقه، مضغه و در نهایت به انسان کامل انى انس ى اصحاب نظر و ارباب عقول. وقتى نطفه . طریقه4

خود  ها بر وحدانیت هاى عجیب و صنایع غریب، از انسان مبدّل گشت، خداوند، با زبان تکوین و با خلقت

 [34]اند. شهادت گرفت و این نوع عبارات از باب مجاز و استعاره

گوید و این تفسیر  این تفسیر با تفسیر دوم شباهت دارد، با این تفاوت که تفسیر دوم از فطرت عقلى سخن مى

 ][35از فطرت تکوینى.
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قالنى خود، ها، با تکامل ع ها و پیامبران انجام گرفته است و آن انسان . این گفتوگو بین گروهى از انسان5

عاقل نیز  هاى بالغ و و منظور از ذریه، فرزندان آدم است که به انسان ;هاى انبیا پاسخ مثبت دادند به پرسش

 [36]شود. اطالق مى

 ها ظهور دارد. ى انسان زیرا آیه، در گفتوگو با همه ;این احتمال نیز با ظاهر آیه ناسازگار است

آید، این است که هر فرد انسان، نوعى معرفت به خداى  ى شریفه به دست مى . آنچه به روشنى از این آیه2

توان از کیفیت حصول آن به این صورت تعبیر کرد که خدا به آنان فرمود: اَلَسْتُ  ه پیدا کرده است که مىیگان

ه خطاى ى حضورى و عذربراندازى ک رسد که چنین مکالمه بِرَبِّکُمْ، و آنها پاسخ دادند: بلى شَهِدنا. به نظر مى

مل بر شود و روایات زیادى که مشت حاصل نمىکند، جز با علم حضورى و شهود قلبى  در تطبیق را هم نفى مى

ى  کنند. روایتى از امام باقر)علیه السالم( در کافى، در ذیل آیه اند، این را تأیید مى تعبیرات رؤیت و معاینه

 فرماید: فطرت نقل شده است که مى

دگارش رگرفت، هیچ کس پرو خدا، خود را به ایشان شناساند و ارائه داد و اگر این کار انجام نمى

 را نمیشناخت.

در این شهود، عالوه بر معرفت به وجود خدا، معرفت به امور دیگرى، از جمله صفات خدا )مانند ربوبیت( 

و  اى که تکویناً بین وجود انسان جا این است که آن رابطه معناى علم حضورى در این ;شود نیز حاصل مى

د: فَطَرَهُم عَلَى التَّوحید، بر این حقیقت داللت شود و احادیثى مانن خدا هست، بدون واسطه مشاهده مى

 [37]دارند.

 خداشناسى عقلى

گونى که اشود. براهین گون عالوه بر خداشناسى فطرى، خداشناسى عقلى نیز از کالم الهى استفاده مى

به ترتیب  اند، از قرآن نیز قابل برداشت است که فیلسوفان و متکلمان براى اثبات ذات و صفات الهى اقامه نموده

 پردازیم: به آنها مى

 براهین اثبات ذات

 برهان صدیقین

 [38]رتقری 61این برهان کامال از قرآن الهام گرفته است و فیلسوفان اسالمى با دقت و ظرافت فکرى توانستند 

از آن را بیان کنند. تفاوت این برهان با براهین دیگر در این است که در سایر براهین با مطالعه در مخلوقات 

رسیم.  و با تحلیل وجود، به وجود بارى تعالى مى« ذاتِه بِذاتِه یا مَنْ دَلَّ على»الهى، ولى برهان صدیقین از باب 

 کنیم: اینك به آیاتى که در این باب به آنها استناد شده است توجه مى

آیا براى اثبات پروردگارت این مقدار کافى نیست  [39];)أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْء شَهِید(

 که او بر همه چیز شاهد و گواه است و در همه جا حضور دارد؟

ا به معناى مشهود ى شهید ر عالمه طباطبایى)رحمهم اهلل(، کلمه ;اند مفسران در این آیه تفاسیر متعددى داشته

کند که  آیا براى اثبات خداوند این مقدار کفایت نمى»ن صورت معناى آیه این است که گرفته است و در ای

ى موجودات به جهت فقر و حاجت، بر وجود حق تعالى  یعنى همه ;«پروردگار تو مشهود همه چیز است؟

براى این که هیچ موجودى نیست، مگر این که از جمیع جهاتش محتاج و وابسته به  [40];دهند شهادت مى
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پس خداى تعالى بر همه چیز مشهود و معلوم است. بنا بر این تفسیر،  ;اوست و او قیّوم و قاهر و ما فوق آن است

 ى مذکور بر برهان صدیقین داللت دارد. آیه

به این معنا که، حق تعالى نشانه هایى از خود را در  ;ى مفاد این آیه را برهان نظم دانسته استامام فخر راز

ها و  شهادت خداوند بر اعمال انسانقرطبى از این آیه،  [41]اند. این جهان آفریده است که بر وجود او گواه

گوید: خداوند سبحان آنچه را بر  مرحوم طبرسى در تفسیر این آیه مى [42]اثبات معاد را استفاده کرده است.

بر این که قرآن از  کند کند، بیان کرده است و حق تعالى کفایت مى ر داللت مىتوحید و تصحیح نبوت پیامب

 [43]جانب اوست.

دهند که  خداوند و صاحبان علم شهادت مى [44];وا الْعِلْمِ()شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلهَ إِالَّ هُوَ وَالْماَلَئِکَةُ وَأُولُ

 معبودى جز او نیست.

ولى  ;لت نداردالى شریفه، به معناى شهادت لفظى باشد، چندان بر برهان صدیقین د اگر شهادت در این آیه

اگر شهادت معنوى مورد نظر باشد، معناى آیه این است که وجود حق تعالى آن قدر روشن و بدیهى است که 

 بریم. یعنى از روشنى وجود، به وجود الهى پى مى ;کند بر یگانگى خود داللت مى

 برهان وجوب و امکان

ف کنند. تعری ر وجود خداوند داللت مىبرخى از آیات قرآن، به طور ضمنى، از طریق وجوب و امکان، ب

برهان وجوب و امکان این است که وقتى اصل وجود ثابت شد و از مرز سفسطه گذشتیم، آن را به حصر عقلى 

اگر آن موجود، واجب باشد، مدعا ثابت است و اگر ممکن باشد، چون دور  ;کنیم به واجب و ممکن تقسیم مى

 توان بر این حقیقت شاهد گرفت: هى شود. آیات زیر را مىو تسلسل محال است، باید به واجب منت

آیا  [45];)أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل الَ یُوقِنُونَ(

اند؟  ها و زمین ى آسمان اند یا خود خالق خویش اند، آیا آنها آفریننده بدون سبب آفریده شده

 بلکه آنها اهل یقین نیستند.

 توضیح این آیات این است که چهار فرض براى پیدایش انسان قابل تصور است:

 زیرا قانون علیّت، که مفاد آن عبارت است از ;ستاند. این احتمال باطل ا . آنان بدون علت تحقق یافته1

نیازمندى هر ممکن و معلولى به علت، از اصول بدیهى یا قریب به بداهت علوم عقلى است و انکار آن مستلزم 

 ;باشد ى علوم مى انکار همه

ر د ;دهد . خود آنها سازنده و خالق خویش اند. این احتمال نیز با درك وجدانى، نادرست جلوه مى6

طرح ى پدر و مادرشان م ضمن، اگر موجوداتى مانند آنها، )= والدینشان( خالق آنها باشند، همین سؤال درباره

 ;شود مى

 ;ها و زمین که نیستند . به فرض، اگر خود خالق خویش باشند، خالق آسمان3

و آن، خداى  ;اشداى نداشته ب . پس خالق آنان و جهان طبیعت باید موجودى باشد که نیاز به پدیدآورنده4

 رحمان است.

 برهان فقر وجودى
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برهان دیگرى که بر اثبات خداوند داللت دارد، برهان فقر وجودى است. صدر المتألّهین شیرازى، با الهامى 

که از برخى آیات گرفته است، به تقسیم وجود به رابط و مستقل، و فقیر و غنى دست یافته و آن را در بسیارى 

 د سریان داده است. این آیات عبارت اند از:از مباحث فلسفى خو

خداوند نیازمندید اى مردم، شما به  [46])یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید(

 نیاز و ستوده است. و خداوند بى

 خداوند بى نیاز است و شمایید نیازمندان. [47])وَاللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ(

وجود و اگر اگر نیازمند باشد، ممکن ال ;ت که موجود یا نیازمند به غیر است و یا نیستبیان استدالل این اس

ى جهان آفرینش، نیازمند به خداى واحد  ها، بل همه نیاز باشد، واجب الوجود است و از آن رو که انسان بى

 اند: اى به همین مضمون فرموده قهارند، امام حسین)علیه السالم( در دعاى عرفه جمله

یف یستدل علیك بما هو وجوده مفتقر الیك ایکون لغیرك من الظهور مالیس لك حتى یکون ک

 توان به وجود تو استدالل کرد؟ اند مى چگونه با موجوداتى که به تو محتاج ;هو المظهر و لك

 آیا غیر تو، از تو ظاهرتر است که تو را آشکار سازد؟

 برهان نظم

اى اثبات وجود خداوند مورد استفاده قرار گرفته، برهان نظم است ترین برهانى که در قرآن، بر گسترده

که آیات فراوانى به آن داللت دارند. این برهان، که از نظر منطقى پایگاه نسبتاً مورد اعتمادى دارد و احتمال 

فاتى آ کند، براى عموم مردم مفید و قابل فهم و استفاده است و از طریق آیات نبودن خدا را به صفر نزدیك مى

 گیرد. شمولى مورد استشهاد قرار مى شمولى و آیات انفسى و جان و جهان

این برهان از دو مقدمه، )صغرا و کبرى( تشکیل شده و شکل اول منطقى را ترتیب داده است. صغرى از نظم 

اظم ن آورد و کبرى نیز از داللت نظم دقیق جهان بر وجود و انسجام و هدفمندى جهان هستى سخن به میان مى

گردد. به  کند و از این طریق، وجود خالق و عالم و قادر الهى ثابت مى عالم و قادر، و نفى تصادف حکایت مى

 کنیم: آیاتى در این زمینه توجه مى

هاى الهى این است که  و از نشانه [48];)وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُم مِن تُرَاب ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ(

 خداوند، شما را از خاك آفریده، سپس شما را انتشار داده و پراکنده ساخته است.

كَ یْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِ)وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلَ

یده هاى او این است که براى شما از خودتان همسرانى آفر از آیه [49];الَیَات لِقَوْم یَتَفَکَّرُونَ(

ى آنها آرام گیرید و میان شما دوستى و رحمت پدید آورد، در این امور نشانه  است، تا به وسیله

 هایى براى گروه اندیشمند است.

 [50];ینَ(مِ)وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِالَفُ الْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذلِكَ الَیَات لِلْعَالِ

و در این  ;هاى شماست ها و رنگ ها و زمین و اختالف زبان هاى الهى، آفرینش آسمان از آیه

 هایى براى جهانیان است. مطالب نشانه
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از  [51];یْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُکُم مِن فَضْلِهِ إِنَّ فِی ذلِكَ آلیَات لِقَوْم یَسْمَعُونَ()وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُکُم بِاللَّ

شما از فضل اوست، در این امور، طلبى  هاى او خوابیدن شما در شب و روز و فعالیت و روزى آیه

 سپارند. نشانه هایى است براى قومى که گوش مى

هَا إِنَّ فِی ذلِكَ )وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ

هاى الهى این است که برق را براى بیم و امید به شما نشان  از آیه [52];الَیَات لِقَوْم یَعْقِلُونَ(

سازد. در این امور  گاه زمین مرده را احیا مى آن ;کند دهد و آبى از آسمان نازل مى مى

 براى قوم خردمند.هایى است  نشانه

 [53];رُجُونَ()وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْ

گاه که شما را از  آن ;هاى خداوند این است که آسمان و زمین به دستور او پایدارند از نشانه

 آیید. زمین بخواند، شما از قبرها بیرون مى

نْفَعُ یَ)إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِی تَجْرِى فِی الْبَحْرِ بِمَا 

ة وَتَصْرِیفِ بَّالنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَآء فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَآ

ها و  در آفرینش آسمان [54];الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ الَیَات لِقَوْم یَعْقِلُونَ(

ها  ها در دریا به سود مردم و بارانى که از آسمان زمین و اختالف شب و روز و حرکت کشتى

نبندگان که در روى زمین سازد و انواع ج هاى مرده را احیا مى گاه زمین شود، آن نازل مى

اند، نشانه  ها و زمین به کار گرفته شده اند و چرخش بادها و ابرهایى که در میان آسمان پراکنده

 هایى است براى قوم خردمند.

غْشِی یْنِ اثْنَیْنِ یُ)وَهُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِىَ وَأَنْهَاراً وَمِن کُلِّ الثَّـمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَ

 [55];اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذلِكَ الَیَات لِقَوْم یَتَفَکَّرُونَ(

ها جفت  ى میوه اد و از همهها را قرار د ها و جوى اوست که زمین را کشش داد و در آن، کوه

 پوشاند، در این امور نشانه هایى است براى قوم اندیشمند. شب و روز را به هم مى ;آفرید

نَ لَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمیعاً مَاأَلَّفْتَ بَیْ )هُوَ الَّذِی أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ * وَأَ

او )خداوند( همان کسى که با نصرتش تو و  [56];لَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ( قُلُوبِهِمْ وَلکِنَّ اللّهَ أَ

ها الفت ایجاد کرد. اگر آنچه را که روى زمین است، هاى آن مؤمنان را تقویت کرد و در میان دل

ان آنها ولى خداوند در می ;توانستى هاى آنها الفت بیفکنى، نمى کردى تا در میان دل انفاق مى

 الفت نهاد، او توانا و حکیم است.

رِجُ وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمیتِ وَیُخْ )قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

، چه کسى شما را از آسمان بگو [57];الْمیتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ(

هاست؟ و چه کسى زنده را از مرده و  دهد و یا چه کسى مالك گوش و چشم و زمین روزى مى

د: گویی سازد و چه کسى امور را تدبیر مینماید؟ سپس به زودى مى مرده را از زنده خارج مى

 کنید؟ پس بگو: چرا تقوا پیشه نمى ;خدا
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 توحید

د در لغت شود. توحی اصل از اصول دین اسالم، بلکه ادیان ابراهیمى شمرده مى ترین توحید به عنوان مهم

و داراى مراتب و  ;به معناى یکى دانستن، و در اصطالح اهل کالم، یگانه دانستن و یکتا شمردن حق تعالى است

 درجاتى است که عبارت اند از:

 ;شود حدى و توحید احدى تقسیم مىى توحید وا الف( توحید ذاتى. این مرتبه از توحید به دو مرتبه

توحید واحدى، یعنى توحید در وجوب وجود و ضرورى دانستن یك وجود و نفى هرگونه شرك و شبیه و 

 و توحید احدى، یعنى نفى هرگونه ترکیب عقلى خارجى و وهمى از خداوند و اثبات بساطت بارى تعالى. ;نظیر

ته، پس کسانى که به نفى صفات از خداوند پرداخ ;وستب( توحید صفاتى. یعنى، صفات خداوند عین ذات ا

فته و اند، به خطا ر یا صفات کمال را زاید بر ذات اقدس اهلل دانسته و در نهایت، صفت را از ذات سلب نموده

 اند. به انحراف اعتقادى دچار شده

 اى جز اهلل، وجود ندارد. ج( توحید در خالقیت. یعنى، آفریننده

ت. یعنى، بعد از اثبات وحدت خالق، ربوبیت تکوینى جهان آفرینش فقط از آن خداست د( توحید در ربوبی

 ى جهان، شریك او نیست. و هیچ موجودى، در اداره

ت گذارى. نه تنها توحید در ربوبیت تکوینى که توحید در ربوبی هـ( توحید در مالکیت و حاکمیت و قانون

نتى یعنى خداوند به لحاظ خالقیت موجودات و قدرت و سلط ;اردتشریعى و مقام تقنین نیز به خداوند اختصاص د

ند، باید روایى بنشی ها و جهان است و اگر کسى بخواهد بر کرسى فرمان ى انسان که دارد، حاکم و مالك همه

 ندارد. رانى استقالل گذارى و حکم از این رو، هیچ شخصى در قانون ;به اذن الهى بر این منصب قدم بگذارد

ید در الوهیت و معبودیت. توحید عبادى به این معناست که کسى جز حق تعالى سزاوار پرستش و( توح

 زیرا او در خالقیت و تدبیر یکتاى بى همتاست. ;باشد نیست و معبودى جز ذات اقدس اهلل متصور نمى

کس  هیچز( توحید در حاکمیت. یعنى، تنها خداوند است که بر جان و مال مردم حکومت و والیت دارد و 

 جز اوچنین والیتى را ندارد.

ح( توحید در اطاعت. یعنى، تنها خداوند مستقال و بالذات واجب االطاعة است و دیگران به اذن و فرمان 

 کنند. الهى شأنیت اطاعت را پیدا مى

ى آیات در باب مراتب گوناگون توحید، به عوامل گرایش به شرك از دیدگاه  قبل از بررسى و مطالعه

 پردازیم. مىقرآن 

 عوامل گرایش به شرك

شرك در قرآن، هم به معناى شریك قرار دادن براى خداوند به کار رفته است و هم به معناى نفى حق 

ى، گرای تعالى و پذیرفتن موجود دیگرى به عنوان اله. خداى سبحان، در قرآن، عواملى چون ظن و وهم

ه آیاتى در این کند. ب ش مشرکان به شرك معرفى مىطلبى و تقلیدگرایى را منشأ گرای گرایى، منفعت حس

 کنیم: زمینه توجه مى
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 گرایى الف( عامل ظن و وهم

و هر کس  [58];(افِرُونَ)وَمَن یَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ الَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ الْکَ

 ;پس حساب او نزد پروردگارش است ;معبود دیگرى با خداوند بخواند، هیچ برهانى بر آن ندارد

 شوند. به درستى که کافران رستگار نمى

و  [59];بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَیْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمینَ مِن نَّصِیر()وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ 

آنها نیز  رده است وپرستند که خداوند دلیلى براى آن نازل نک آنان چیزهایى غیر خداوند را مى

 و براى ظالمان یاورى نیست. ;علم به آنان ندارند

ن یَتَّبِعُونَ إِ )أَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِی السَّماوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَکَاءَ

 ها و زمین هستند، آگاه باشید که تمام کسانى که در آسمان [60];إِالَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِالَّ یَخْرُصُونَ(

خوانند، فقط از گمان و پندار پیروى  باشند و آنها که غیر خدا را همتاى او مى از آنِ خدا مى

 آنها فقط دروغ میگویند. کنند و مى

 ب( عامل حس گرایى

عَل لِی جْ)وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَالَُ مَا عَلِمْتُ لَکُم مِنْ إِله غَیْرِی فَأَوْقِدْ لِی یَا هامَانُ عَلَى الطِّینِ فَا

فرعون گفت: اى جمعیت، من  [61];بِینَ(صَرْحاً لَعَلِّی أَطَّلِعُ إِلَى إِلهِ مُوسَى وَإِنِّی الََظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِ

براى  هاى بلندى شناسم، اى هامان، آتشى بر گِل بیفروز و برج خدایى جز خودم براى شما نمى

 گویان است. کنم، او از دروغ و من گمان مى ;رممن ترتیب ده، تا از خداى موسى خبر گی

رْجَعُ تُ )هَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ أَن یَأْتِیَهُمُ اللّهُ فِی ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ وَالْماَلَئِکَةُ وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ

 هاى ابر به سوى آنان بیایند؟ و آیا اینان انتظار دارند که خداوند و مالئکه در سایه [62];الْأُمُورُ(

 گردند. ى امور به سوى خداوند باز مى همه چیز انجام شده است و همه

 طلبى ج( منفعت

اند، شاید  آنها غیر از خدا معبوداتى را برگزیده [63]رُونَ()وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ یُنصَ

 یارى شوند.

اند، شاید  آنها غیر از خدا معبوداتى را برگزیده [64])وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّیَکُونُوا لَهُمْ عِزّاً(

 عزت یابند.

فَى إِنَّ اللَّهَ بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْ)أَالَ لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِیُقَرِّ

آگاه باشید که دین  [65];یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ الَ یَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ(

ها  ا اینگویند م اند و مى خالص از آنِ خداست و کسانى که به غیر از خدا دوستانى را برگرفته

پرستیم، مگر براى این که ما را به خداوند نزدیك کنند، خداوند بین آنها در آنچه اختالف  را نمى

 کند. یت نمىگویان و کافران را هرگز هدا خداوند دروغ ;کند داشتند داورى مى

 د( تقلید گرایى

لِكَ فِی قَرْیَة بْ)بَلْ قَالُوآ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ * وَکَذلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَ

بلکه گفتند: ما  [66];عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ( مِن نَذِیر إاِلَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا
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ر اى پیش از تو د و انذار کننده ;پدران خود را بر مذهبى یافتیم و به آثار آنان هدایت شدیم

مگر این که ثروتمندان گفتند: ما پدران خود را بر مذهبى یافتیم و به آثار  هیچ شهرى نفرستادیم،

 کنیم. آنان اقتدا مى

نُ لَکُمَا حْ)قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آباءَنَا وَتَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیَاءُ فِی الْأَرْضِ وَمَا نَ

اى که ما را از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم  فرعونیان به موسى گفتند: آیا آمده [67];بِمُؤْمِنِینَ(

 آوریم. منصرف گردانى و بزرگى در روى زمین از آن شما باشد؟ ما به شما ایمان نمى

 [68];(تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَات قَالُوا مَا هذَا إِالَّ رَجُلٌ یُرِیدُ أَن یَصُدَّکُمْ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُکُمْ )وَإِذَا

گویند: او فقط مردى است که  شود، مى ما بر آنان خوانده مى هنگامى که آیات روشنگر

 کردند، باز دارد. خواهد شما را از آنچه پدرانتان پرستش مى مى

 توحید ذاتى

برخى بر این پندارند که وحدت الهى به معناى وحدت عددى است و توحید ذات یعنى خداوند یکى است 

 البالغه این معنا را نفى کرده، فرمودند: و دو تا نیست. حضرت على)علیه السالم( در نهج

 وحدت خداوند وحدت عددى نیست. ;)واحدٌ ال بالعَدِدِ(

ه، دوم آن ک ;توحید ذاتى دو معناى صحیح دارد: نخست این که، خداوند شبیه و نظیر و مانندى ندارد

ه رقیب ب الوجود کبه عبارت دیگر، حق تعالى یك فرد از مفهوم کلى واج ;خداوند بسیط است و جزء ندارد

و فرد دیگرى نداشته باشد )کلى منحصر به فرد( نیست، بلکه تصور فرد دیگر براى آن محال است. در فلسفه، 

 ها. در برابر وحدت عددى، جنسى، نوعى و مانند این ;نامند این نوع از وحدت را وحدت حقه مى

 و اما براهین اثبات توحید ذاتى حق تعالى عبارت اند از:

برهان وحدت هماهنگى عالم: اگر دو تدبیر و اراده در عالم هستى حاکم باشد، فساد و بى نظمى در الف( 

پس نبودن فساد در عالم، دلیل بر وحدت ذات بارى تعالى است. شایان ذکر است که، گر  ;شود عالم یافت مى

از آن به وحدت ذات نیز  توان کند، ولى مى چه این برهان اوال و بالذات، وحدت خالق و مدبّر را ثابت مى

 نایل آمد.

آسمان و زمین اگر در  [69];)لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ(

ریخت( خداوندِ پروردگار عرش،  یافتند )و نظم جهان به هم مى خدایانى جز اهلل بود، فساد مى

 کنند. منزه است از توصیفى که مى

بَعْض  ى)مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِله إِذاً لَّذَهَبَ کُلُّ إِله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلى بَعْضُهُمْ عَلَ

چنین  اگر ;خداوند فرزندى انتخاب نکرد و معبود دیگرى با او نیست [70];سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ(

ر پرداختند و بعضى بر بعضى دیگ خود مىبود، هر آینه، هر یك از خدایان به تدبیر مخلوقات 

 کنند منزّه است. یافتند. خداوند از آنچه آنها توصیف مى تفوّق مى

ز به بایست خدایان دیگر نی ب( برهان وحدت انبیا: اگر ذات واجب الوجود بیش از یکى بود، هر آینه مى

 ین اتفاقى نیفتاده است.ولى در هیچ جاى عالم چن ;ارسال رسل بپردازند، تا مردم را هدایت کنند
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ئْتُونِی  ا)قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی السَّماوَاتِ

بگو آن معبودان را که جز خدا پرستش  [71];بِکِتَاب مِن قَبْلِ هذَا أَوْ أَثَارَة مِنْ عِلْم إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ(

ارند؟ ها د آیا شرکتى در آفرینش آسمان ;اند کنید، نشان دهید چه چیز از زمین را آفریده مى

ت براى من بیاورید، اگر راسیك کتاب آسمانى پیش از این، یا یك اثر علمى از گذشتگان 

 میگویید.

پیش از تو هیچ ما [72];نَّهُ الَ إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ( )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِالَّ نُوحِی إِلَیْهِ أَ

تنها مرا  پس ;پیامبرى را نفرستادیم، مگر این که به او وحى کردیم که معبودى جز من نیست

 بپرستید.

و  ;ج( برهان نفى شبیه و مثل و نظیر: اگر خداى دیگرى را فرض کنیم، باید مثل ذات واجب الوجود باشد

ما به االشتراك و ما به االمتیاز، شبیه و  چون خداوند، به لحاظ کمال نامحدود و هم چنین، مرکب نبودن از

 نظیرى ندارد، پس فرض خداى دیگر ممتنع است.

بگو خداوند، یکتا  [73];)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُواً أَحَد(

او  و براى ;ى نیازمندان به او محتاج اند، نه زاده و نه زاده شده خداوندى که همه ;و یگانه است

 هرگز شبیه و مانندى نبوده است.

 همانند او چیزى نیست و او شنوا و بیناست. [74];)لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصِیرُ(

 ;کنند نیازى خداوند داللت مى نیازى خداوند: آیاتى در قرآن کریم وجود دارد که بر بى د( برهان بى

، زیرا موجود مرکب ;و نفى نیازمندى به معناى نفى ترکیب از خداوند است [75]دُ(مانند )وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمی

عالى را اجب تتوانند توحید ذاتى به معناى بساطت و پس این دسته از آیات مى ;به اجزاى خود محتاج است

 اثبات کنند.

 توحید صفاتى

توحید صفاتى نوعى توحید نظرى و اعتقادى است که به اعتقاد و ایمان مؤمنان ارتباط دارد و به معناى 

ند زیرا در باب ارتباط صفات کمال با ذات الهى چ ;عینیت صفات ذاتیه و کمالیه با ذات، و با یکدیگر است

 احتمال وجود دارد:

 ;ت کمال از ذات، که عقال و نقال باطل استالف( سلب صفا

ب( مغایرت صفات با ذات، که مستلزم کثرت و ترکیب ذات بارى تعالى و سلب صفات از خود ذات و 

 ;نیازمندى به غیر است

 ج( عینیت صفات با ذات، که مدعاى ماست.

هى، مانند ه به صفات الیعنى آیاتى ک ;آید شایان ذکر است که این ادعا از جمع برخى از آیات به دست مى

زى خداوند نیا کنند و اما آیاتى که بر بى علم قدرت و غیره اشاره دارند، آن صفات را براى خداوند ثابت مى

باشند،  زیرا اگر صفات، زاید بر ذات ;کنند و نفى مِثلیّت از او داللت دارند، عینیّت صفات با ذات را ثابت مى

خود به آن صفات زایده و هم چنین شباهت حق تعالى با موجوداتِ ممکن  نیازمندىِ ذات بارى تعالى در کمال
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فرماید: )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىءٌ وَ اهللُ هُوَ الْغَنىُّ الْحَمیدُ(. توجه  در حالى که خداى سبحان در قرآن مى ;آید الزم مى

 شود. تفاده مىم( هم به خوبى اسى اطهار)علیهم السال به این نکته هم الزم است که توحید صفاتى از کلمات ائمه

 توحید در خالقیت

اند که هر دو از  متکلمان، توحید افعالى را به دو قسم توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تقسیم کرده

 [76]اقسام توحید نظرى است و به اعتقاد مؤمنان ارتباط دارد. برخى از آیات مربوط به توحید در خالقیت

 اند از: عبارت

خداوند  [77];)ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ الَإِلهَ إِالَّ هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْء فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْء وَکِیلٌ(

د و پس او را بپرستی ;او آفریدگار همه چیز است ;هیچ موجودى جز او نیست ;پروردگار شماست

 ى موجودات است. او حافظ و مدبّر همه

آیا خالقى غیر  [78];الَ إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ( )هَلْ مِنْ خَالِق غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُم مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ

با این  ;از خدا وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟ هیچ معبودى جز او نیست

 شوید؟ نه به سوى باطل منحرف مىحال، چگو

 دهید، آفریده است. خداوند، شما و آنچه را انجام مى [79];)وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(

ن است که پذیرفتن توحید در خالقیت به معناى نفى علیت از سایر ى قابل توجه در این بحث ای نکته

ازى س یعنى خداوند عمل بت ;آمده است« تَعَملوُنَ»ى  سوره صافات، کلمه 92ى  زیرا در آیه ;موجودات نیست

ول شود که فاعلیت حق تعالى در ط روشن مى« خَلَقَ»پرستان نسبت داده است و با استعمال فعل  را به بت

ى خدا با عوامل دیگر، به صورت طولى است نه عرضى. در نتیجه، توحید  پس رابطه ;آنها قرار دارد فاعلیت

ر الهى را شود، نه با دیدگاه معتزله سازگار است که مطلقاً تأثی افعالى و توحید خالقیتى که از قرآن استفاده مى

د که به ى کسب( سازش دار اعره )نظریهاز افعال بشر نفى کردند و به تفویض روى آوردند و نه با دیدگاه اش

انجامد. معتزله براى اثبات عدل الهى و نفى انتساب قبایح و افعال زشت به خداوند، به تفویض گرایش  جبر مى

ر ما در حالى که اگ ;یافتند و اشاعره نیز براى اثبات توحید افعالى، به نوعى جبرگرایى، دچار شدند

 ویض و جبر، توحید افعالى و عدل الهى را بپذیریم، تنها باید طریقت و مسلكبدون گرفتار شدن در تف  بخواهیم

ه رو بیاوریم و بگوییم: خداوند اراده کرده است ک« االمر بین االمرین»کرد  شیعه را در پیش گیریم و به روى

تساب دارد ى الهى ان دهاز این باب، افعال انسان به ارا ;ى خود، به افعال یا ترك افعال بپردازند آدمیان، با اراده

زم و از طرفى، جبر نیز ال ;اى وارد شود شود، بدون این که بر عدل الهى خدشه و توحید افعالى تثبیت مى

 آید. نمى

 توحید در ربوبیت

شود که عالوه بر توحید در خالقیت، که مورد اتفاق اغلب ملل و نحل  از آیات قرآن به روشنى استفاده مى

 گردد. برخى از این آیات عبارت اند از: ت نیز براى حق تعالى ثابت مىاست، توحید در ربوبی

تِ وَیُخْرِجُ یِّ)قُلْ مَن یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَ

بگو، کیست که شما را از  [80];فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ( الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ

 ها و دیدگان است؟ کیست که زنده را دهد؟ کیست که مالك گوش آسمان و زمین روزى مى
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د؟ کن کند؟ کیست که امر آفرینش را تدبیر و اداره مى از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

گویند: خدا، بگو: پس چرا متقى و پرهیزگار نیستید؟ )إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ  مى

بُّکُمْ بِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِیع إِالَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِکُمُ اللّهُ رَوَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَ

و زمین را در شش روز )دوره( پروردگار شما خدایى است که آسمان  [81];فَاعْبُدُوهُ أَفَال تَذَکَّرُونَ(

عى و کند، هیچ شفی امور آفرینش را تدبیر مى ;سپس به عرش قدرت مستولى گردید ;آفرید

 ;اکند. این است پروردگار شم اى در جهان نیست، مگر این که با اذن او انجام وظیفه مى واسطه

 او را بپرستید. چرا یادآور نمیشوید؟

بگو آیا ربى جز خدا طلب کنم او پروردگار و رب  [82];رَبّاً وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْء()قُلْ أَغَیْرَ اللّهِ أَبْغِی 

 همه چیز است.

گفت: پروردگار شما پروردگار  [83];فَطَرَهُنَّ( )قَالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِی

 ها و زمین است که آنها را آفریده است. آسمان

اگر در آسمان و زمین،  [84];اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ( )لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ

خورد(. منزّه است خداوند  شدند )نظام جهان به هم مى خدایان دیگرى بود، فاسد مى« اهلل»جز 

 کنند! پروردگار عرش، از توصیفى که آنها مى

ریکى در این زیرا اگر حق تعالى ش ;این آیه براى اثبات توحید در خالقیت و ربوبیت نیز قابل استشهاد است

پس نظم و هماهنگى در آفرینش، بر وحدت  ;آید دو امر داشته باشد، اختالف و فساد در آسمان و زمین الزم مى

به عبارت دیگر، در صورت تعدد خالق و مدبّر، ذات آنها با هم متفاوت خواهد بود  ;کند ىخالق و مدبّر داللت م

و اگر کسى توافق میان دو اهلل مفوّض را در باب تدبیر فرض نماید، در  ;و تعدد ذات، مستلزم تعدد آثار است

ى  ر همهى که خداوند بدر حال ;هایى قیاس کرده که افعالشان تابع قوانین عقلى است واقع خدا را با انسان

 امور حاکم است و هیچ حکم و قانون دیگرى نیست.

 توحید عبادى

ترین وظایف انبیا، دعوت آدمیان به پرستش خداى یکتا و نفى پرستش هر موجود دیگرى بوده  یکى از مهم

اص صاست. توحید عبادى، یك نوع توحید عملى است و به معناى این است که پرستش فقط به حق تعالى اخت

زیرا پرستش به معناى انجام عملى است در مقابل یك موجود،  ;ى آن نیست دارد و هیچ کس دیگرى شایسته

اند،  پس على رغم آنچه که برخى تصور کرده ;به قصد آن که آن موجود، اهلل، رب یا مستقل در تأثیر باشد

لى پیامبر جا که حق تعا ورت، آنزیرا در غیر این ص ;صرف خضوع و خشوع و متوسل شدن به غیر، عبادت نیست

کند  ها را به خضوع در مقابل پدر و مادر دعوت مى خواند، یا سایر انسان را به خضوع در برابر مؤمنان فرا مى

 ;شود شمارد، ترغیب به شرك و بت پرستى محسوب مى هاى مؤمنان مى و یا ذلول و نرم بودن را از ویژگى

 کنیم: به توحید عبادى فراوان اند که به برخى از آنها اشاره مىدر حالى که چنین نیست. آیات مربوط 

در میان هر امتى، پیامبرى بر  [85];)وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّة رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(

 انگیختیم که خدا را بپرستید و از هر معبودى جز خدا بپرهیزید.
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پیش از تو هیچ [86];نَّهُ الَ إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ( )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِالَّ نُوحِی إِلَیْهِ أَ

 مگر این که به او وحى کردیم که جز من معبودى نیست و مرا بپرستید. ;پیامبرى را نفرستادیم

بگو اى  [87]; بِهِ شَیْئاً( اللّهَ وَالَ نُشْرِكَ)قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَة سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ

ه جز خدا و آن این است ک ;اى را که میان ما و شما یکسان است، بپذیرید اهل کتاب، بیایید کلمه

 اى او شریکى قرار ندهیم.را نپرستیم و بر

هذَا صِرَاطٌ  نِی)أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن الَّ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌ مُّبِینٌ * وَأَنِ اعْبُدُو

ا او دشمن زیر ;ام که شیطان را پرستش نکنید اى بنى آدم، آیا من با شما عهد نکرده [88];مُّسْتَقِیمٌ(

 آشکار شماست و مرا بپرستید؟ این است صراط مستقیم.

 پروردگارت را عبادت کن تا یقین به تو برسد. [89];)وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ(

ذلِكَ دِینُ وَ)وَمَا أُمِرُوا إاِلَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّالَةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ 

به آنها دستور داده نشده، مگر این که خدا را با کمال اخالص عبادت کنند و نماز  [90];الْقَیِّمَةِ(

 برپاى دارند و زکات را ادا کنند. این دین استوار است.

اید،  اى بندگان من که ایمان آورده [91];وا إِنَّ أَرْضِی واسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ()یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُ

 زمین من وسیع است، تنها مرا بپرستید.

 رسد: هاى قرآنى، ضرورى و الزم به نظر مى نکات ذیل، به عنوان پیام بعد از بیان آیات الهى، توجه به

ى فرق اسالمى است. هر چند گروهى از اشاعره و معتزله در باب  . توحید عبادى، اصل مسلم میان همه1

 اند، ولى در این باب احدى به مخالفت نپرداخته است. توحید صفاتى و افعالى به بیراهه رفته

ستان شرك پر شود. پرستش غیر خداوند از جانب بت به دو نوع خفى و جلى تقسیم مى. شرك در عبادت 6

ها و  ها، چاپلوسى سازد و شرك خفى عبارت است از تملق آشکار است و انسان را از نظر کالمى مشرك مى

 کردها انسان را از نظر اخالقى مشرك استمداد از دیگران، بدون توجه و عنایت به حق تعالى. این عمل

 شود. لذا احکام فقهىِ شرك بر او بار نمى ;سازد، نه از نظر کالمى مى

گوید: عبادت در لغت به معناى اظهارِ نهایت خضوع است و عبد نیز داراى سه  . راغب در مفردات مى3

 معناست:

 ;شوند الف( بردگانى که خرید و فروش مى

 ;ب( عبد به معناى خلق

 بادت و خدمت باشند.ج( عبد به معناى کسانى که در مقام ع

ولى در اصطالح عبارت است از انجام عملى در مقابل یك موجود، که اهلل، رب و یا مستقل در تأثیر دانسته 

 شود: ىگیرد. این تعریف از آیات قرآن نیز استفاده م یعنى عملى که از اعتقاد به الوهیت فرد سرچشمه مى ;شود

اى قوم من خدا را بپرستید. براى شما جز او خدایى  [92];نْ إِله غَیْرُهُ()یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَکُمْ مِ

 نیست.

پس او را  ;خداوند صاحب من و شماست [93];)إِنَّ اللّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذَا صِرَاطٌ مُستَقِیمٌ(

 بپرستید. این است راه مستقیم.
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بریم که عبادت، عملى است که براى موجودى، به قصد الوهیت یا ربوبیت او  از این آیات چنین بهره مى

 گیرد. ام مىانج

مان ها گ توان به دست آورد: نخست آن که، بر خالف آنچه وهابى . از تعریف مذکور چند نتیجه مى4

لت و معلول زیرا نظام آفرینش بر مبناى قانون ع ;اند، تمسك به اسباب طبیعى و غیر طبیعى شرك نیست کرده

حق تعالى گرچه  ;آورد ن روى مىاستوار شده است و اگر کسى معلولى را بخواهد، به ناچار به علت آ

و مدبّر و خالق تمام نظام آفرینش است. قرآن نیز به استعانت به صبر و صلوة تأکید نموده است: )وَ   العلل علت

شود،  اسْتعینوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالة(. دوم آن که، توسل و استعاذه به غیر، نه تنها شرك و عبادت غیر خدا محسوب نمى

 ;هاى صالح در زمان حیات آنها باشد یا بعد از مرگ حال، چه توسل به انسان ;ى از عبادت الهى استبلکه مصداق

رّ شرك نبودن جستند. س کردند و شفاعت مى اصحاب پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( نیز از آن حضرت طلب دعا مى

ها  ین انسانبه دلیل شرافت ا بلکه ;ها به قصد الوهیت و ربوبیت نیست این اعمال این است که این درخواست

 و قرب و منزلت آنها نزد خداوند است.

 فرماید: خداوند مى

 [94];ضَى(رْ)وَکَم مِن مَلَك فِی السَّماوَاتِ الَ تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئاً إِالَّ مِن بَعْدِ أَن یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن یَشَاءُ وَیَ

گاه  د، مگر آنکن ها هستند که شفاعت آنان چیزى را بى نیاز نمى چه بسیار فرشتگانى در آسمان

  ;ى هر کس که بخواهد، اذن دهد و راضى گردد که خداوند درباره

زیرا خداوند به هیچ شرکى  ;یستخواهى از غیر اگر به اذن الهى باشد، شرك ن پس شفاعت

 دهد. رضایت نمى

، اصل از این رو، توحید عبادى ;. پیام اصلى تمام انبیا، توحید در عبادت و نفى هرگونه شرك بوده است5

 شود. مشترك میان تمام ادیان آسمانى شمرده مى

یان امور فطرى آدم شود که توحید عبادى یکى از ى یس استفاده مى ى مبارکه سوره 21و  21. از آیات 2

 نند.ها انجام داده است، که شیطان را عبادت نک رود و خداوند یك عهد تکوینى فطرى با تمام انسان به شمار مى

 ;شود که فقط عبادتِ خالصانه مورد رضایت الهى است ى بینة استفاده مى ى مبارکه سوره 5ى  . از آیه7

 ه باشد.یعنى عبادتى که هیچ گونه آمیختگى با غیر نداشت

اید: فرم زیرا مى ;داند ى عبادت را براى انسان مى ى حجر نیز ثمره و فایده ى مبارکه سوره 99ى  . آیه8

که،  توان دو گونه تفسیر نمود: نخست این ى یقین خداوند را عبادت کن. این معنا را مى تا رسیدن به مرحله

. کنیم، یعنى تا هنگامِ مرگ، عبادت خداوند واجب استیقین رابه مرگ و حَتّى یَأتِیَكَ را به غایت زمانى معنا 

م یقین یعنى عبادت شما را به مقا ;ى یقین و شناخت یقینى نایل آیى دوم این که، عبادت کن تا به مرحله

 شود. ى عبادت، به وضوح استفاده مى رساند. از معناى دوم، فایده و فلسفه مى

ر کسى اى که اگ به گونه ;رى بر عبادت الهى شده استت ى عنکبوت، تأکید بیش سوره 52ى  . در آیه9

ى خود به عبادت خداوند بپردازد، باید هجرت کند و در زمین وسیع جایگاهى را براى عبادت  نتواند در منطقه

 حق تعالى پیدا کند. 

 ى پرستش است. . وقتى خالقیت و ربوبیت الهى ثابت گردد، پس فقط اوست که شایسته11
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 ت و مالکیتتوحید در حاکمی

ردازد. خواهد به نظم امور بپ حکومت به معناى سلطه، و حاکم به معناى صاحب سلطه و قدرت است که مى

گیرد و  ى اموال و نفوس مردم تصمیم مى هر حاکمى یك نحوه وکالت یا والیتى دارد که براساس آن درباره

ق ، به برهان عقلى، جز او احدى حدهد. وقتى خالقیت، ربوبیت و الوهیت حق تعالى تثبیت شد دستور مى

قط پس حق حاکمیت و مالکیت ف ;اند ها از این حیث یکسان ى انسان زیرا همه ;ها را ندارد حاکمیت بر انسان

 اند از: ى او مأذون باشند. آیات قرآن در این باب عبارت از آن خدا و کسانى است که از ناحیه

حکومت  [95]; تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَعْلَمُونَ()إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَالَّ

تر  را بپرستید. این آیین استوار است، ولى بیش جز از آن خدا نیست، فرمان داده است که فقط او

 دانند. مردم نمى

تُذِلُّ مَنْ وَ)قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ 

تو هستى  ;ها تویى بگو، بارالها مالك حکومت [96];یرٌ(تَشَاءُ بِیَدِكَ الخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِ

س هر ک ;گیرى بخشى و از هر کس بخواهى حکومت را مى که به هر کس بخواهى حکومت مى

ر زیرا تو ب ;ها به دست توست تمام خوبى ;ر کس بخواهى ذلتدهى و به ه را بخواهى، عزت مى

 هر چیزى قادرى.

ومتش( را به هر کس که خداوند ملکش )حک [97];)وَاللّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ(

 بخشد و خداوند )احسانش( وسیع، و )او( آگاه است. بخواهد مى

کسانى را که جز  [98];)ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیر(

 ى خرما مالکیت ندارند. ى پوست نازك هسته خوانید، حتى به اندازه او مى

اى داود، ما  [99];)یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعِ الْهَوَى(

پس بین مردم به حق داورى کن و از هوى  ;ى خود در زمین قرار دادیم تو را خلیفه و نماینده

 و هوس بپرهیز.

هر کس به احکامى که خدا نازل کرده  [100];کَافِرُونَ()وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْ

 است حکم نکند، کافر است.

هر کس به احکامى که خدا نازل کرده  [101];)وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(

 حکم نکند، فاسق است.

 یَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ)أَفَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغِی حَکَماً وَهُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّالً وَا

در حالى  ;بجوییمآیا غیر خدا را به داورى  [102];مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَالَ تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ(

و کسانى  ;که اوست که این کتاب آسمانى را، که تفصیل امور است، به سوى شما فرستاده است

دانند این کتاب، به حق از طرف پروردگارت نازل شده  ایم، مى که به آنها کتاب آسمانى داده

 بنابراین، از تردید کنندگان مباش. ;است

و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده  [103];اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ()وَمَن لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ 

 است حکم نکند، ظالم است.
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 شود: ى مهم استفاده مى از آیات ذکر شده چند نکته

 زیرا والیت بر جان و مال، و خالقیت و تدبیر، فقط از آنِ اوست. ;اکمیت، مختص حق تعالى است. ح1

ى یوسف،  سوره 41ى  شود. از آیه . حکومت بر دو نوع تکوینى )تدبیر جهان آفرینش( و تشریعى تقسیم مى6

 آید. ى آل عمران، حکومت تکوینى به دست مى سوره 62ى  حکومت تشریعى، و از آیه

با این که حکومت حقى است که بالذات به خداوند اختصاص دارد، ولى نباید پنداشت که او همیشه به . 3

امور را به  ى شوند که اداره بلکه کسانى از طرف او مأمور مى ;پردازد ى امور بندگان مى طور مستقیم به اداره

داود است به این مطلب  ى حضرت که درباره« ص»ى  سوره 62ى  اذن و رضایت الهى تحقق بخشند. آیه

ناتمام است و امام به  [104]گفتند: اِن الحُکْمُ اِالّ هللِ ال لَكَ و ال الِصْحابِكَ اشاره دارد. پس سخن خوارج که مى

 اند. ولى برداشتِ باطلى را از آن اراده کرده ;نها حق و صحیح استدنبالش فرمود: سخن آ

توان آن را از قاموس حیات  ناپذیر جوامع بشرى است و نمى هاى اجتناب . حکومت و دولت از پدیده4

 بشرى حذف کرد.

وق و کنند، تدوین و تقنین حق گذارى داللت مى . آیاتى که بر توحید در حاکمیت و تشریع و قانون5

انین بشرى را به خداوند و کسانى که از طرف خدا مأذون هستند، اختصاص داده، عدول از احکام الهى را به قو

 ى ص و ... سوره 62ى  ى مائده و آیه سوره 47و44،45مانند آیات  ;دهند ظلم و فسق و کفر انتساب مى

 ند:مان ;. در بعضى آیات، حکم الهى محور حل نزاع و اختالفات دانسته شده است2

در هر  [105];)وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَیْء فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیب(

اش از آن خداست. این است خداوند، پروردگار من،  ف دارید، حکم و داورىچیزى که اختال

 گردم. ام و به سوى او بازمى بر او توکل کرده

 توحید در اطاعت

جا که تنها خداى سبحان خالق و مدبر جهان و انسان است، پس تنها از او باید اطاعت شود و اطاعت  از آن

هایى  انو تنها مالك خداست، البته انس ;شؤون مالکیت و مملوکیت استزیرا اطاعت، از  ;غیر از خدا جایز نیست

رد اند، طبعاً، از باب امتثال امر الهى، باید مو که به دستور ذات مقدس اله، دیگران مأمور به اطاعت از آنان شده

 فرماید: اطاعت دیگران قرار گیرند. خداوند در قرآن مى

ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم، مگر این که به فرمان  [106];لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ( )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إاِلَّ

 خدا اطاعت شود.

 انى که از طرف خدا مأذون باشند:مگر کس ;شود که اطاعت مطلق از آن خداست از این آیه روشن مى

 هر کس پیامبر را اطاعت کند، از خدا فرمان برده است. [107];)مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ(

آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى  )یَاأَیُّهَا الَّذِینَ

اید، اطاعت  اى کسانى که ایمان آورده [108];اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ اآلخِرِ(

و هر گاه در چیزى نزاع کردید، آن را به  ;کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امر را

پایانش  واین براى شما بهتر و عاقبت  ;خدا و پیامبر ارجاع دهید، اگر ایمان به روز رستاخیز دارید

 نیکوتر است.
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بگو: خدا و پیامبر را اطاعت  [109];)قُلْ أَطِیعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ(

 دارد. اگر روى بر تافتند بگو: خدا کافران را دوست نمىکنید. 

ولى اطاعت پیامبر، ائمه، فقهاى جامع الشرایط، والدین و غیر آنها، به این لحاظ است که از طرف خداوند 

 اند. اذن و مقام اطاعت را پیدا کرده

 صفات الهى

ام لى در این راه باید با دقت گو ;هاى شناخت خداوند، نگرش از منظر صفات الهى است یکى دیگر از راه

ى اعراف، صفات و اسماى  سوره 181ى  برداریم، تا از خطر تشبیه و تنقیص در امان بمانیم. خداى سبحان در آیه

 گوید: نماید و مى کند و مردم را براى خواندن آنها دعوت مى حسنى را براى خود ثابت مى

هاى نیکى  و براى خداوند نام ;هَا وَذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمائِهِ()وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِ

 سازند، رها سازید. ها بخوانید و کسانى را که اسماى خدا را تحریف مى است. خدا را با آن نام

 اید:فرم کند و مى ى شورى، هر گونه مِثلیّت و تشبیه را از خداوند نفى مى سوره 11ى  هم چنین در آیه

 )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصِیرُ( همانند او چیزى نیست و او شنوا و بیناست.

شود. متکلمان، صفات  ى اخالص نیز استفاده مى سوره 4ى  ى نحل و آیه سوره 74ى  همین مطلب از آیه

یه نام ز ذات انتزاع شوند، صفات ذاتبراى نمونه، اگر صفات ا ;اند هاى گوناگون تقسیم کرده الهى را به لحاظ

ى صفات ثبوتیه یا جمالیه، مانند علم و قدرت، و صفات جاللیه یا سلبیه، مانند جهل و عجز،  دارند که به دودسته

و اگر صفاتى از نسبت ذات به افعال انتزاع شوند، یعنى به افعال خداوند ارتباط پیدا کنند،  ;اند تقسیم شده

 مانند خالق و رازق و غیره ... ;شوند ىصفات فعلیه نامیده م

 ى ثبوتیه صفات ذاتیه

 اثبات صفات الهى و نامحدود بودن آنها 

ى الهى، به دو برهان عقلى بر اثبات صفات الهى و نامحدود  قبل از ورود به مباحث مربوط به صفات ذاتیه

 کنیم. بودن آنها توجه مى

 الف( برهان عقلى بر اثبات صفات الهى

 مقدمات

 ;. معلوالت و مخلوقات الهى، داراى صفات کمالى، مانند علم و قدرت و حیات هستند1

لت وجود تر، در ع کند که این صفات، باید به صورت کامل . اصل سنخیت میان علت و معلول حکم مى6

 زیرا فاقد شىء معطى شىء نیست. ;داشته باشد

بخش  زیرا علت هستى ;این صفات را داراستتر  نتیجه: پس خداوند واجد این صفات است و به طور کامل

 تر از معلول است. اقوى و کامل

 ب( برهان عقلى بر نامحدود بودن صفات الهى
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 مقدمات:

زیرا واجب الوجود است و هیچ نیازى به غیر ندارد و از آن جهت که  ;. خداوند وجود نامحدودى دارد1

 ;ى نامحدود بودن اوست تعالى نشانه نیازى مطلق حق نیازمندى از محدودیت ناشى است، پس بى

 ;. صفات خداوند عین ذات نامحدود اویند6

 نتیجه: پس صفات خداوند نامحدودند.

 علم الهى

علم الهى یکى از صفات بارز خداوندى است. او داناى مطلق است و هیچ گونه جهل و نادانى دامن او را 

رین ت عال و هم به تمام عالم از ریزترین تا درشتسازد. دانشى که هم به ذات و هم به تمام اف آلوده نمى

ها تعلق دارد، علم نامحدود و عین ذات اوست که قبل از تحقق عالم نیز، به صورت  موجودات، در تمام زمان

آوریم،  ى علم الهى از آیات قرآن به دست مى تفصیلى، وجود داشته است. حال به نکات دقیقى که درباره

 پردازیم: مى

ال مث ;امور متعلق علم الهى است. این مطلب به اجمال و تفصیل، در قرآن بیان شده استى  . همه1

 فرماید: مى

 خداوند از همه چیز آگاه است. بدانید که [110];)وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْء عَلِیمٌ(

کند و آیات ذیل، مصادیق متعلق علم حق تعالى را  این آیه، به طور اجمال، عمومیت علم الهى را بیان مى

 دهند: توضیح مى

اوست خداوند  [111];)وَهُوَ اللّهُ فِی السَّماوَاتِ وَفِی الْأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَکْسِبُونَ(

 دهید با خبر است. داند و از آنچه انجام مى در آسمان و زمین، که پنهان و آشکار شما را مى

ة یَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِالَّ یَعْلَمُهَا وَالَ حَبَّ)وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَیَعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَ

و کلیدهاى غیب، تنها در نزد  [112];فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَالَ رَطْب وَالَ یَابِس إاِلَّ فِی کِتَاب مُبِین(

افتد،  داند. هیچ برگى نمى داند. آنچه را در خشکى و دریاست مى اوست و جز او کسى آن را نمى

اى در مخفیگاه زمین و هیچ تر و خشکى وجود ندارد،  مگر این که از آن آگاه است و هیچ دانه

 جز این که در کتابِ آشکار ثبت است.

 على هللُقُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّماواتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وا)

هاى شماست، پنهان دارید یا آشکار کنید، خداوند آن  بگو آنچه در سینه 113][;کلِّ شىء قَدیرٌ(

 داند و از آنچه در آسمان و زمین است آگاه است و خداوند بر هر چیزى تواناست. را مى

دانستند که خداوند  آیا نمى [114];)أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَالَّمُ الْغُیُوب(

 ى غیوب آگاه است؟ داند و خداوند از همه اسرار و سخنانِ در گوشى آنها را مى

ما انسان را  [115];هِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِید()وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِ

 تریم. و ما به او از رگ قلبش نزدیك ;دانیم هاى نفس او را مى آفریدیم و وسوسه

 فرماید: ى ملك مى سوره 14ى  براى نمونه، آیه ;برخى از آیات قرآن در صدد اثبات علم الهى هستند
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آیا آن کسى که موجودات را آفریده است از حال آنها  ;)أَالَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ(

 آگاه نیست؟ در حالى که او لطیف و آگاه است؟

الل این است که، وقتى خالقیت و شمول آن براى حق تعالى ثابت شد، بدون شك، چون ى این استد نتیجه

توان  دهد آگاهى نیز دارد. عالوه بر این استدالل، مى داراى اختیار و اراده است، نسبت به کارى که انجام مى

لت ب الوجود و عى عالم و نیز نامتناهى بودن ذات واج هاى پیچیده از طریق برهان نظم و هماهنگى و اعجاب

زیرا علم خداوند از سنخ تصورات و مفاهیم  ;ى کامل او به جهان، به علم نامحدود او پى برد العلل و احاطه

لذا علم  ;بلکه خداوند بدون وساطت مفاهیم با حقایق خارجى ارتباط دارد ;ذهنى و از نوع علم حصولى نیست

د، هم قبل از آفرینش موجودات و هم بعد از آنها به او از نوع علم حضورى است. شایان ذکر است که خداون

ت و قبل از تحققشان از آن جه ;ى تام به آنها عالم است بعد از تحقق آنها به علت احاطه ;ى آنها داناست همه

پس در آن مقام نیز علم به تمام  ;که خداوند واجد تمام کماالت موجودات است، به تمام آنها احاطه دارد

 دات را داراست.کماالت و موجو

حال که مفهوم علم الهى تا حدودى روشن شد، اینك به مراتب و لوازم علم الهى، که عبارت اند از سمع، 

 پردازیم: بصر، حکمت، اراده و مشیت، مى

ه از این اند و شاید بدان جهت باشد ک متکلمان اسالمى عموماً حق تعالى را به اوصاف سمیع و بصیر ستوده

به طور فراوان یاد شده است. اشاعره صفات سمع و بصر را همانند علم و قدرت و اراده و دو صفت در قرآن 

اند، که مستلزم تعدد قدیم و شرك در ذات واجب الوجود  حیات و تکلم، صفات زاید برذات و قدیم دانسته

اند که در این  هدولى سایر متکلمان اسالمى، سمع و بصر را به علم الهى به مسموعات و مبصرات تفسیر کر ;است

اب آیند. برخى از آیات این ب صورت، سمیع و بصیر دو مرتبه از مراتب و درجات علم حق تعالى به شمار مى

 عبارت اند از:

 خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست.  [116];)إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ(

 و بیناست. همانند او چیزى نیست و او شنوا  [117];)لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصِیرُ(

 و بدانید که خداوند شنوا و داناست.  [118];)وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّهَ سَمیعٌ عَلِیمٌ(

در آن  [119];لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ( )هُنالِكَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن

طا ن عاى بر م هنگام که زکریا پروردگارش را خواند و گفت: خدایا، از سوى خود، فرزند پاکیزه

 ى دعا هستى. فرما، که تو شنونده

 اند: در حدیثى از امام صادق)علیه السالم( آمده است که فرموده

نوا و بلکه بذاته ش ;خداوند سمیع و بصیر است، ولى بدون نیاز به عضو بینایى و شنوایى

 [120]بیناست.

ى این سطور در باب این که چرا خداوند عالوه بر آیات علم، به آیات مربوط به سمع و بصر نیز  نگارنده

دهد که، شاید کسانى گمان کنند خداوند فقط به امور کلى علم دارد و  اشاره کرده است، چنین احتمال مى

در این صورت، آیات مربوط به سمع و بصر این احتمال  ;علمى نداردنسبت به جزئیات و امور محسوس احاطه و 

 کنند. را دفع مى
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شود، صفت حکمت است که در آیات )إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ  سومین صفتى که از لوازم علم الهى شمرده مى

بیان  [123]و )وَکَانَ اللّهُ وَاسِعَاً حَکِیماً( [122]و )کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَکِیم خَبِیر( [121]حَکِیمٌ(

 شده است.

هاى لغت، مانند: العین خلیل بن احمد، مفردات راغب، لسان العرب و صحاح اللغة، به  حکمت در کتاب

به  شده و شناخت بهترین اشیا با کیفیت برتر معناى علم و دانش و داورىِ به حق و انجام عمل صحیح و حساب

و به هر حال، کار حکیمانه و داراى غرض و هدف و از روى مصلحت، بدون علم و آگاهى  ;کار رفته است

میخته گیرد، پس تمام افعالش با حکمت آ و از آن رو که علم خداوند به تمام امور تعلق مى ;پذیر نیست تحقق

یعنى خداوند داراى  ;دارى خداوند به فعل الهى تعلق دارد، نه به ذات او است. شایان ذکر است که هدف

ى براى رفع یعن ;زیرا این هدف مستلزم نقص و استکمال است، بلکه هدف او فعلى است ;هدف فاعلى نیست

 ردد.گ گرچه در نهایت، این اهداف به حبّ ذات فاعل بر مى ;زند نواقص از فعل به چنین اقدامى دست مى

مین صفتى که از لوازم علم الهى شمرده میشود، اراده و مشیت حق تعالى است. بدون شك، خداوند چهار 

ى تشریعى  ى تکوینى و اراده ى او به دو نوع اراده دهد و اراده افعالش را از روى اراده و اختیار انجام مى

شریعى ى ت و اراده ;یابد ىى تکوینى به صورت ظهور افعال او در عالم تکوین تحقق م کند. اراده ظهور مى

شود. اراده به معناى دوست داشتن و پسندیدن، تصمیم  توسط اوامر و نواهى موجود در شریعت کشف مى

گرفتن و قصد کردن و تصمیم برخاسته از ترجیح عقالنى، و اختیار به معناى خواست و گزینشِ یکى از دو 

و اراده و اختیار در حق تعالى به معناى دوست داشتن گرایش متضاد، بدون اکراه و اضطرار به کار رفته است 

 [124]و نفى اکراه و اضطرار است.

م به نظام ى ذاتى، همان عل ى خداوند به دو قسم ذاتى و فعلى قابل تقسیم است. اراده به عبارت دیگر، اراده

ى  در این صورت، اراده ;باشد ى فعلى، عین ایجاد مى و اراده ;اصلح در جهان آفرینش، یا حب به کماالت

 روند. ى فعل جزء صفات فعلى به شمار مى ذاتى عین علم، و اراده

 ى الهى عبارت اند از: و اما آیات مربوط به اراده

کنیم،  هنگامى که چیزى را اراده مى [125];ا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ()إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْء إِذَ

 شود. فقط به آن میگوییم موجود باش، پس موجود مى

 جود ندارد. اى و ى زمانى ى الهى و تحقق فعل، هیچ فاصله اللت دارد که بین ارادهاین آیه بر این نکته د

مَا تَعْمَلُونَ بِ)قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِنْ أَرَادَ بِکُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِکُمْ نَفْعَاً بَلْ کَانَ اللَّهُ 

تواند از شما دفاع کند، اگر زیانى براى شما  بگو چه کسى در برابر خداوند مى [126];خَبِیراً(

 اه است.دهید، آگ بخواهد و یا اگر نفعى را اراده کند؟ بلکه خداوند به تمام اعمالى که انجام مى

 همانند:  ;کند ، مرادهاى الهى را توضیح و تبیین مىآیاتى از قرآن

ى  اراده [127];)وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(

 ما بر این است که به مستضعفان نعمت بخشیم و آنان را وارثان و پیشوایان زمین قرار دهیم.

کند و زحمت شما  خداوند راحتى شما را اراده مى [128];)یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ واَلَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ(

 کند.  را اراده نمى
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ى زیر بر مشیت الهى و عمومیت آن داللت دارد: )یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء  و آیه

 چرا که خدا بر همه چیز تواناست. ;آفریند خداوند هر چه را اراده کند مى [129];قَدِیرٌ(

 قدرت الهى

اى باشد  ى حق تعالى، صفت قدرت است. قدرت یعنى فاعل به گونه ى ذاتیه دومین صفت از صفات ثبوتیه

بنابراین، هر قادرى، هم داراى اراده و  ;را انجام دهد و هرگاه نخواهد، انجام ندهد که هرگاه بخواهد، فعل

گیرد. علت العلل و واجب الوجود دانستن خداوند،  ى قدرتش فعل و ترك را در بر مى مشیت است، و هم دامنه

ه قدرت حق وان بت عالوه بر این که از طریق برهان نظم نیز، مى ;ى قدرت الهى است بیانگر و اثبات کننده

 تعالى علم پیدا کرد.

فیلسوفان اسالمى معتقدند که قدرت الهى فقط بر ممکنات بالذات تعلق دارد و امورى که ممتنع بالذات 

زیرا محال ذاتى آن است که فرض آن متضمن تناقض است و  ;شوند هستند، متعلق قدرت خداوند واقع نمى

 وقوعش هم مستلزم تناقض است. چیزى که فرض آن متضمن تناقض باشد، تحقق و

 کنیم: به آیاتى از قرآن در باب قدرت و متعلق آن توجه مى

 عَلَى کُلِّ شَیء هَ)اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماوَات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

خداوند کسى است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن. فرمان او در  [130];قَدِیرٌ(

 شود، تا بدانید که خداوند بر همه چیز تواناست. میان آنها پیوسته نازل مى

شود و این که هدف از آفرینش جهان  ان دیگر، عمومیت قدرت الهى استفاده مىاز این آیه و آیات فراو

 این است که به عمومیت قدرت الهى شناخت حاصل شود.

هیچ چیزى در [131];)وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِن شَیْء فِی السَّماوَاتِ وَالَ فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیماً قَدِیراً(

 سازد. او دانا و توناست. ها و در زمین او را عاجز و ناتوان نمى آسمان

قدرت  ى عمومیت قدرت الهى، کند، که بامالزمه این آیه نفى هرگونه عجز و ناتوانى از خداوند را بیان مى

 شود. الهى نیز، استفاده مى

مانند  ;خوریم که کامال از دست بشر خارج است در برخى از آیات به نمونه هایى از قدرت حق تعالى بر مى

 قدرت بر آفرینش آسمان و زمین، احیاى اموات، مراحل تطوّر و تغییر انسان، قدرت بر معاد و غیره ...

لَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِر عَلَى أَن یُحْیِیَ الْمَوْتَى لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَ )أَوَ

ها و زمین را آفریده و از  د خداوندى که آسمانآیا ندیدن [132];بَلَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ(

 آفرینش آنها ناتوان نشده است قادر است مردگان را زنده کند؟ آرى او بر هر چیزى تواناست. 

یَخْلُقُ مَا  )اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّة ضَعْفاً وَشَیْبَةً

خدا همان کسى است که شما را از حالت ضعفى آفرید و بعد از  [133];یَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ(

و پیرى قرار داد. او هر چیزى را بخواهد این ضعف قوت بخشید و بار دیگر از قوت و ضعف 

 آفریند و او دانا و تواناست.  مى

دانند  مگر نمى [134];لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ...( )أَوَ

 ها و زمین را آفریده است، توانایى دارد که همانند آن را بیافریند؟  خدایى که آسمان
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 [135];وقینَ(بُ)فَالَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلى اَنْ نُبَدِّلَ خیراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْ

ها که ما قادریم که جاى آنها )کفار( را به کسانى دهیم که از  ها و مغرب قسم به پروردگار مشرق

 و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. ;آنها بهترند

 ابدیت الهىازلیت و 

اند  متکلمان اسالمى از برکت قرآن کریم، دو وصف دیگر، یعنى ازلیت و ابدیت را به خداوند استناد داده

ند، پس نفى حدوث و نیازمندى به علت، از خداو ;و معتقدند که واجب الوجود بالذات با قدیم بالذات تالزم دارد

 یرفته شود، ابدیت او نیز قابل اثبات است. وجود واجبو هرگاه ازلیت او پذ ;ى ازلیت الهى است اثبات کننده

ق شود. پس ح در نتیجه ازلیت او اثبات مى ;الوجود بالذات، عین ذاتِ اوست، پس، از او جدا شدنى نیست

 تعالى آغاز و انجامى ندارد. به تعبیر امام على)علیه السالم(:

 براى اوّلیت او آغاز، و براى ازلیتش پایانى نیست. [136];انْقِضاءٌلَیْسَ الِوَّلِیَّتِهِ اِبْتِداءٌ و ال الَِزَلیَّتِهِ 

 اما آیات ذیل به صراحت بر ابدیت و ازلیت خداوند داللت دارد: 

 تر است. و خداوند بهتر و باقى [137];)وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى(

 گردند. همه چیز جز ذاتش هالك مى [138];)کُلُّ شَىْء هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ(

آخر و ظاهر و باطن است او اول و  [139];)هُوَ الْأَوَّلُ وَاالْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیء عَلِیمٌ(

 و به همه چیز داناست.

زمین( تمام کسانى که روى آن ) [140];)کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَان وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَالَلِ وَالْإِکْرَامِ(

 شوند و تنها ذات ذو الجالل و گرامى پروردگار باقى است. هستند، فانى مى

 حیات الهى

حیات عبارت است از وصفى که به همراهش علم و قدرت باشد، پس حیاتى که در گیاهان، حیوانات و 

 مل است نهزیرا او موجود کا ;ى رشد و تکامل آنهاست، به خداوند استناد ندارد آدمیان وجود دارد و مایه

ى  دهتوان به کار گرفت، این است که حیات، کمال است و آفرینن مستکمل. دلیلى که بر اثبات حیات الهى مى

 پس حق تعالى، داراى صفت حیات است. ;زیرا فاقد شىء معطى شىء نیست ;کمال باید داراى کمال باشد

سارى  ى الهى جارى و کمالیه ى صفات ى قابل توجه این است که این استدالل براى اثبات همه نکته

 یعنى خداوند داراى حیات است ;است. در قرآن معموال صفت حیات به همراه صفت قیمومیت ذکر شده است

 و به ذات خود قائم است و همه چیز به او قیام دارد. آیات را بنگرید:

 هیچ معبودى جز اهلل نیست و او زنده و قیّوم است.  [141];)اللّهُ الَ إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ(

ها در برابر خداوند  ى چهره و همه [142];)وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً(

 کنند، زیانکارند. و کسانى که بار ظلم را حمل مى ;شوند حى و قیومْ خاضع مى
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 صفات سلبیه

ى  لبیه یا جاللیهصفات س ى توضیح مختصرى از صفات ثبوتیه و جمال الهى، اینك نوبت به بیان بعد از ارائه

دار بودن، نیازمندى، تغییر و دگرگونى و .... از  دار و زمان مانند جسمیت، ترکّب، رؤیت، مکان ;رسد الهى مى

زیرا واجب الوجود، موجودى است که در تحقق و کماالت خود،  ;نیازى خداوند ثابت شد مباحث گذشته بى

زیرا هر  ;شود . از این طریق جسمیت نیز از خداوند سلب مىبه غیر حاجتمند نیست و وجود، عین ذات اوست

و اگر جسمیت از خداوند سلب شود، رؤیت و دیدن خداوند با  ;جسمى ممکن الوجود و نیازمند به غیر است

 چشم سر نیز از او نفى خواهد شد. مسلمانان در این باب سه دیدگاه دارند:

ل دانند، گر چه با چشم د را در دنیا و آخرت محال مىنخست، علماى شیعه که با چشم سر رؤیت خداوند 

 ;توان او را یافت و علم حضورى مى

 ;اند که به جسمیت خداوند اعتقاد ورزیدند و به تبع، رؤیت او را نیز پذیرفتند دوم، مجسّمه

لى و اند، کرد، از آن اشاعره است که با وجود این که خداوند را مجرد از جسم و ماده دانسته سومین روى

و معتقدند که مؤمنان در آخرت با چشم مادى به خداوند نظر  ;اند رؤیتش را در آخرت ممکن، بلکه واقع شمرده

زیرا  ;شود کرد اخیر باطل مى کنند و در این دیدن به جهت و مکان نیازى نیست. با اندکى تأمل، دو روى مى

کان و جسمیت مرئى نیازمند است و این هم چنین رؤیت مادّى، بدون شك، به جهت و م ;خداوند جسم نیست

 اوصاف با ذات اقدس اهلل سازگار نیست.

 و اما آیات دال بر نفى رؤیت عبارت اند از:

کنند و  ها او را درك نمى چشم [143];)الَتُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ(

 او لطیف و آگاه است.  ;کند ها را درك مى ى چشم او همه

ی أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً فِ )وَقَالَ الَّذِینَ الَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْالَ أُنزِلَ عَلَیْنَا الْماَلَئِکَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا

وند، یا ش و آنان که به لقاى ما امید ندارند، گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نمى [144];کَبِیراً(

 ى خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگى کردند. آنها دربارهبینیم؟  پروردگارمان را نمى

رْ إِلَى الْجَبَلِ ظُ)وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِی وَلکِنِ انْ

لَ لّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفَاقَ قَافَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمّا تَجَ

امى که موسى)علیه السالم( به میعادگاه ما آمد و هنگ [145];سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ(

و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا خودت را به من نشان ده، تا تو را ببینم، 

 ;ولى به کوه بنگر اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى دید ;گفت: هرگز مرا نخواهى دید

و موسى مدهوش به زمین  ;را ریز ریز ساختاما هنگامى که پروردگارش جلوه به کوه کرد، آن 

موقعى که به هوش آمد، عرض کرد: خداوندا منزّهى تو، به سوى تو بازگشتم و من از  ;افتاد

 نخستین مؤمنانم. 

 کنند، بلکه معتقدان و طالبان آن را سرزنش این آیات، نه تنها بر نفى رؤیت بصرى خداوند داللت مى

لبته حضرت موسى به اصرار فراوان بنى اسرائیل آنها را به کوه طور برد، تا جواب ا ;کند، گر چه پیامبر باشد مى
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ى  دادهاى عجیبى برخورد کردند. این مطلب از آیه ى خود را از خداوند بگیرند، تا این که به روى خواسته

 فرماید: آید که خداوند مى ى بقره نیز به دست مى سوره 55

ا ببینیم و آوریم تا خدا را آشکار ه موسى گفتید: ما هرگز به تو ایمان نمىبه یاد آورید هنگامى را که شما ب

 کردید. در این حال صاعقه شما را گرفت، در حالى که نگاه مى

اعراف که فرمود: )سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّلُ  143ى  ى موسى)علیه السالم( در آیه و از این جمله

آید که موسى)ع(، از اوّل به سخنان حق تعالى ایمان داشته و فقط به اصرار و زور بنى  مى الْمُؤْمِنِینَ( به دست

اسراییل این مطلب را از خداوند خواسته است. قایالن به رؤیت الهى نیز به آیاتى از قرآن، که عموماً جزء آیات 

 ى: باشند، تمسك جستند، مثل آیه متشابه مى

اند و به  هایى در آن روز )قیامت( شاداب صورت [146];* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ()وُجُوهٌ یَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ 

 نگرند. سوى پروردگارشان مى

. نگاه 1 رود: شده است و به دو معنا به کار مىى نظر گرفته  ى ناظرة از ماده باید توجه داشت که کلمه

صار تفسیر و ى التدرك االب پس با این اختالف معنایى، باید این آیه را به کمك آیه ;. انتظار کشیدن6 ;کردن

 ترجمه کرد.

 ى است: ى شریفه دومین آیه، که در مدعاى رؤیت مورد استفاده قرار گرفته، این آیه

در قیامت از  ;کنند چنین نیست که آنها گمان مى [147];بِّهِمْ یَوْمَئِذ لَمَـحْجُوبُونَ()کَالَّ إِنَّهُمْ عَن رَ 

 پروردگارشان محجوبند.

ه به در حالى که، نفى حجب هیچ گا ;بینند ند را مىاند که آنها در قیامت خداو از این آیه نتیجه گرفته

 معناى رؤیت بصرى نیست.

سمانیت ى ج داشتن، الزمه زیرا محل ;اند آیات دیگرى در قرآن کریم، محل داشتن را از خداوند نفى کرده

 پس حق تعالى زمان و مکان ندارد. اما آیات مربوط به این ;است و نفى جسمیت مستلزم نفى لوازم آن است

 بحث عبارت اند از:

مشرق و مغرب از آن [148];)وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ(

 جاست. خداوند واسع و داناست. است و به هر سو رو کنید خدا آنخد

و خداوند  ;جا که باشید و او با شماست، هر [149];)وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ(

 نسبت به آنچه انجام میدهید، بیناست.

تر  از رگ گردن یا قلب انسان به او نزدیك« ق»ى  سوره 12ى  وقتى خداوند با همه باشد و به تعبیر آیه

علت  زیرا ;ى وجودى است است، یا این که او در همه جا با شماست، معلوم است که حضور او به معناى احاطه

 ، به معلول خود احاطه و سیطره و تسلط دارد.بخش هستى

 صفات فعلیه

ات خداوند شوند. این صفات عین ذ ى ذات و فعل الهى انتزاع مى صفات فعلیه، صفاتى هستند که از مالحظه

م، صفاتى مانند خالق، فاطر، بارى، بدیع، مصور، مالك، حاک ;شوند نیستند و با صدور فعل به او نسبت داده مى

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn146
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn147
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn148
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn149


42 

 

رقیب، رازق، کریم، کافى، شفیع، غفّار، سالم، مؤمن، هادى، توّاب، عفوّ، لطیف و ... از صفات فعلى رب، ولى، 

 پردازیم. اند. در این قسمت به آیات مربوط به صفات فعلیه مى شوند که در قرآن به کار رفته شمرده مى

 . خالقیت الهى:1

 بگو خدا خالق همه چیز است.  [150];)قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْء(

 ى آگاه است. به یقین پروردگار تو آفریننده [151];)إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِیمُ(

 سابقه(: اى بى . بارى، )آفریننده6

اى بى سابقه و صورتگرى  خالق، آفرینندهاوست خداوندى  [152])هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ(

 )بى نظیر(. 

 . فالق: 3

 ى صبح است.  او شکافنده [153];)فالِقُ االِصْباحِ(

 . بدیع:4

 ها و زمین است. ى آسمان ابداع کننده [154];)بَدِیعُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ(

 . مالك:5

 ها تویى.  ى ملك بگو، اى خداوندى که مالك همه [155];)قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ(

 . حاکم:2

 او بهترین حاکمان است.  [156];)وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمینَ(

 . رب:7

 او پروردگار همه چیز است.  [157];)وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَىْء(

 . عزیر و حکیم:8

 بدانید خداوند قدرتمند و حکیم است.  [158];)فَآعْلَمُوا أَنَّ اهللَ عَزیزٌ حَکیمٌ(

 . ولى:9

 ;اند آیا آنها جز او براى خود ولى انتخاب کرده [159];)اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِه اَوْلِیاءَ فَآهللُ هُوَ الْوَلىُّ( 

 در حالى که ولى فقط خداست. 

 . حافظ:11

 خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است.  [160];)فَاهللُ خَیْرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ(

 . رقیب:11

 و خداوند مراقب )ناظر( همه چیز است. [161];)وَ کانَ اهللُ عَلى کُلِّ شَىْء رَقیباً(

 . ملك، قدوس، سالم، مؤمن و مهیمن:16

او خدایى است که  [162];)هُوَ اهللُ الَّذى ال اِلهَ الّا هُوَ المَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ(

ر بخش یا تصدیق کننده و ب بخش، آرام ران منزه از هر عیب، سالمت ودى جز او نیست، حکممعب

 همه مهیمن است )احاطه دارد(. 
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 . رازق:13

اى است که صاحب قدرت  خداوند تنها روزى دهنده [163];)أَنَّ اهللَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتینُ(

 و قوت است. 

 . غنى و حمید:14

 ى ستایش است. نیاز و شایسته داوند، بىبدانید که خ [164];)وَ اعْلَمُوا أَنَّ اهللُ غَنىٌ حَمیدٌ(

 . فتاح و علیم:15

 ى آگاه است.  او گشاینده [165];)وَ هُوَ الْفَتّاحُ الْعَلیمُ(

 . رئوف و رحیم:12

 خداوند نسبت به مردم مهربان و رحیم است.  [166];لَرَئُوفٌ رَحیمٌ( )اِنَّ اهللَ بِالنّاسِ

 . غفور و ودود:17

 دار بندگان است.  و او آمرزنده و دوست [167];)وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ(

 . لطیف و خبیر:18

 و او صاحب لطف، و آگاه است.  16][8;)وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ(

 . حفّى:19

 خداوند نسبت به من، مهربان و با محبت و آگاه است.  [169];)إِنَّهُ کانَ بى حَفیّاً(

 . شکور:61

 خداوند بسیار آمرزنده و شکرگزار است.  [170];شَکُورٌ()إِنَّ اهللَ غَفُورٌ 

 . شفیع و ولى:61

 اى براى آنها غیر از خدا هیچ سرپرست و شفاعت کننده [171];)لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِه وَلىٌ واَل شَفیعٌ(

 نیست.

 . وکیل:66

 و او حافظ و نگهبان هر چیزى است.  [172];)وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَىْء وَکیلٌ(

 . کافى:63

 کند. ى خود کفایت نمى آیا خداوند بر بنده [173];)اَلَیْسَ اهللُ بِکاف عَبْدَهُ(

 الحساب، اسرع الحاسبین و سریع العقاب: . حسیب، سریع64

 همین بس که خداوند حسابگر است. [174];)وَ کَفى بِاهللِ حَسیباً(

 کند. خداوند، به سرعت حساب بندگان خویش را رسیدگى مى [175];)وَاهللُ سَریعُ الْحِسابِ(

 تر است. ى حساب کنندگان سریع و او از همه [176];)وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبینَ(

فور و رحیم پروردگار تو مجازاتش سریع، و او غ [177];)أِنَّ رَبَّكَ سَریعُ الْعِقابِ وَ أِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحیمٌ(

 است.

 . قاهر و قهار:65

 او بر تمام بندگان خود قاهر و مسلط است. [178];)وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ(

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn163
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn164
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn165
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn166
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn167
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn168
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn169
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn170
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn171
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn172
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn173
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn174
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn175
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn176
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn177
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/khodashenasi.htm#_ftn178


44 

 

آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند واحد  [179]; الواحِدُ القَهّارُ()أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ اَمِ اهللُ

 قهار. 

 . محیى:62

هاى مرده  خداوندى که مردگان )زمین [180];)اِنَّ اهللَ لَمُحیى الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ(

 بخشد و بر هر چیزى تواناست. یا مردگان در قیامت( را حیات مى

 . شهید:67

 دهید گواه است. خداوند بر اعمالى که انجام مى [181];)وَ اهللُ شَهیدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ(

 . هادى، نصیر:68

 پروردگار براى هدایت و نصر کافى است. [182];)وَ کَفى بِرَبِّكَ هادیاً وَ نَصیراً(

 . خیر:69

 و تو بهترین رحم کنندگانى. [183];)وَ اَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمینَ(

 و او بهترین دوران است. [184];)وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمینَ(

 و او بهترین جدا کننده )حق از باطل( است. [185];)وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ(

 و تو بهترین داورانى. [186];)وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفاتِحینَ(

 و خداوند بهترین روزى دهندگان است. [187];رُ الرّازِقینَ()وَ اهللُ خَیْ

 . متکلم:31

 خداوند با موسى سخن گفت. [188];)وَ کَلَّمَ اهللُ مُوسى تَکْلیماً( 

س پ ;شود مقصود از کالم الهى، حروف و اصواتى است که به صورت خاصى، در برخى حقایق حادث مى

انند کالمى م ;ى مخلوقات الهى است بلکه در زمره ;کالم از صفات ذاتى الهى یا حادث و قایم به ذات الهى نیست

آید. اشاعره معتقدند که کالم خداوند از سنخ  شود، یا به صورت کتاب آسمانى در مى که در درخت ظاهر مى

دیم بودن نامند و به ق و آن را کالم نفسى مى ;بلکه مفاهیمى است قایم به ذات خداوند ;اصوات و حروف نیست

ى  بان از عوارض جسم است و از صفات سلبیهى بحث آن است که سخن گفتن با ز آن اعتقاد دارند، نتیجه

 شود. اما به معناى خلقت اصوات، از صفات فعلیه محسوب مى ;آید خداوند به شمار مى

 . صادق:31

 گوتر باشد. و کیست که از خداوند راست [189];)وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اهللِ حَدیثاً(

 ى خود را به شما راست گفت. خداوند وعده [190];)وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اهللُ وَعْدَهُ(

ه به حسن و قبح عقلى اعتقاد دارند، توان اثبات عقالنى صدق کالم الهى را نیز شایان ذکر است کسانى ک

توانند  ى کالمى باور نداشته باشند، تنها از راه نقل کالم خداوند مى ولى اگر همانند اشاعره، به این قاعده ;دارند

 و این طریقه نیز گرفتار دور مصرّح است. ;صدق کالم او را اثبات کنند

ل الهى ى عد هاى کالمى در صدر اسالم، مسئله ترین بحث ترین و پرجنجال هى: یکى از مهم. عدل ال36

اند  معروف شدند و به حسن و قبح ذاتى و عقلى قایل بودند. این گروه که عبارت« عدلیه»بوده است. گروهى به 

و اعتبارات،  اص، و یا به وجوهى امامیه، و معتزله، بر این باور بودند که افعال، به لحاظ ذات یا صفتى خ از شیعه
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براى مثال، عدالت، ذاتاً، و نیکو کارى به وصف عدالت، و کتك زدن یتیم به اعتبار  ;اند مشتمل بر حسن و قبح

یاسى هایى که ذاتى افعال است، معیار و مق و این حسن و قبح ;شوند ادب کردن، به حسن و نیکویى متصف مى

ى دیگر  و این همان معناى عدالت است. نکته ;کند عال خود را صادر مىاست که حق تعالى، براساس آنها، اف

 کنند. این که عقل و شرع حُسن و قبح افعال را کشف مى

گویند: هیچ معیار و مقیاسى براى افعال الهى وجود ندارد  کرد قرار دارند و مى اشاعره در مقابل این روى

ین عدل و دهد، ع بلکه آنچه او انجام مى ;انین عدل نیستو عدالت الهى به معناى انطباق افعال الهى بر قو

پس فعل الهى مالك و مقیاس است، نه این که عدل و قوانین حسن و قبح در افعال، مقیاس عدل  ;عدالت است

 و این بحث جدى سبب شده است تا این صفت به عنوان اصل مستقلى در کتب کالمى طرح بشود. ;الهى باشد

ن این است ترین دالیل آنا اند. یکى از مهم عاى خود به دالیل متعددى تمسك جستهعدلیه براى اثبات مد

را در این صورت، زی ;گردد که اگر حسن و قبح ذاتى و عقلى پذیرفته نشود، حسن و قبح شرعى نیز ثابت نمى

بح، شرعى ق یعنى اگر حسن و ;علم به حسنِ متعلقِ اوامر و قبح متعلقِ نواهى الهى، متوقّف بر قبح کذب است

د قبیح گردد و اگر متعلق نهى الهى واقع ش باشد، پس هر گاه فعلى متعلق امر الهى قرار گرفت، فعل حسن مى

کنیم، آیا این امر و نهى صادر  و قبل از امر و نهى هیچ حسن و قبحى نداشته است. حال سؤال مى ;شود مى

صادق است، زیرا صدور کذب از خداوند قبیح  اند یا کاذب؟ اگر در جواب گفته شود: شده از خداوند صادق

گوییم: چرا قبیح است و صدور کذب از خداوند محال است؟ اگر به آیات الهى و  است، در مقابل اشکال مى

طرح ى این آیات نیز م زیرا همین سؤال درباره ;ى خداوند تمسك شود، مستلزم دور و تسلسل است گفته

اگر اشکال شود که حسن و قبح الهى  [191]بح کذب را عقلى و ذاتى بدانند.پس اشاعره به ناچار باید ق ;شود مى

ق و کذب دگوییم: اخبار از انشا، قابل ص انشایى است و انشائات قابلیت صدق و کذب را ندارد، در جواب مى

زیرا جمالت انشایى و اِخبارى فراوانى در قرآن وجود دارد که صدق آنها، توسط اخبار از صدق،  ;است

 پذیر است. تحقق

د ها و امکاناتى خاص، و استعدا رسد. موجودات در نظام هستى، قابلیت اینك نوبت به تعریف عدل مى

ى فیاضیّت على االطالق دارد، به هر موجودى اعطا و خداوند به لحاظ این که خیر و ;ى مشخصى دارند استفاضه

از این رو، عدل الهى در بستر تکوین و  ;دهد نماید و هر چیزى را در جاى خویش قرار مى کمال ممکن را مى

 تشریع دنیا و آخرت گسترده است.

مندى، زدلیل عقلى عدلیه بر عدل الهى این است که اگر حق تعالى عادل نباشد، گرفتار جهل، عجز، نیا

نیاز مطلق  و چون خداوند عالم و قادر و بى ;حسادت، هواپرستى و صفات نقص دیگر، به عنوان منشأ ظلم است

ات شود. در قرآن آیات فراوانى بر اثب است و از هر گونه نقصى مبراست، در نتیجه، هیچ ظلمى از او صادر نمى

 کنیم: ز آنها اشاره مىعدل و نفى هر گونه ظلم از خداوند وجود دارد که به برخى ا

 . نفى ظلم از خداوند:1

 کند. و پرودگارت به احدى ستم نمى [192];)وَال یَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَداً(

بیت و شود. ربوبیت، اقتضاى تر با ربوبیت خداوند جمع نمىشود که ظلم و ستم،  از این آیه استفاده مى

 [193]تکامل موجودات را دارد نه ظلم، که مستلزم نقصان آنهاست.
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 . ظلم مردم به خویشتن:6

خداوند به مردم هیچ ظلمى  [194];یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ( )إِنَّ اللَّهَ الَ 

 [195]نمایند. و اما مردم اند که به خویشتن ستم مى ;کند نمى

 . نفى ظلم در قیامت:3

امروز )قیامت( به هیچ کس ظلم  [196];)فَالْیَوْمَ الَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَالَ تُجْزَوْنَ إِالَّ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ(

 شوید.  کردید، جزا داده نمى شود و جز آنچه را عمل مى نمى

 . نفى ظلم از بندگان:4

 کند.  و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى [197];)وَ ما ربُّكَ بِظاَلّم لِلْعَبیدِ(

 . عدل الهى:5

 [198];یمُ(حَکِلْعَزِیزُ الْ)شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَالْماَلَئِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ الَ إِله إاِلَّ هُوَ ا

 ;دهند مالئکه و صاحبان دانش نیز گواهى مى ;دهد که معبودى جز او نیست خداوند گواهى مى

 کند.  در حالى که خداوند به قسط و عدالت قیام مى

 امت:. عدالت در قی2

و ما ترازوهاى عدل را در روز قیامت  [199];)وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَالَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً(

 شود.  کس ستمى نمى پس به هیچ ;کنیم نصب مى

 . عدالت در داورى:7

 [200];ارِ()أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّ

اند، همانند مفسدان در زمین قرار  آیا کسانى را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

 دهیم؟ دهیم؟ آیا پارسایان را همانند فاجران قرار مى مى

 . حسن و قبح عقلى:8

خداوند به عدل و احسان و بخشش به  [201];)إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى(

 دهد. نزدیکان فرمان مى

 ى پروردگارت از روى راستى و عدالت. تمام شد کلمه [202];)وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً(

تر است و از  عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیك [203];)اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اَتَّقوُ اهللَ(

 معصیت خدا بپرهیزید.

یعنى افعال ذاتاً حسن و قبح دارند و امر و نهى خداوند  ;این آیات بر حسن و قبح ذاتى و عقلى ظهور دارند

 براساس حسن و قبح و مصالح ذاتى افعال است.

 شبهات مربوط به شرور

ها،  بتها، آفات، مصی ها، فناها، نیستى ها، تفاوت لهى چندین پرسش در باب تبعیضى عدل ا در مسئله

ها و بالها و سایر شرور طبیعى و غیر طبیعى مطرح است که در حد توان این نوشتار به آنها خواهیم  نقص

 اند: کرد را انتخاب کرده پرداخت. اندیشمندان در حل این شبهات دو روى
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دینى و ایمان دینى است که عبارت است از این که خداوند عالم، قادر و  ظر درونکرد، از من نخستین روى

د هاى روانى و مانن هاى ظلم، چون: عجز، نادانى، ناتوانى، عقده حکیم است و هیچ یك از منشأها و انگیزه

نوان شرور مورد عو حکمت این نامالیمات که با  ;بنابراین، دلیلى ندارد تا به کسى ظلم نماید ;ها را ندارد این

 اند. ى علم ما خارج است. بدون شك فلسفه و حکمتى در آنها هست که از ما پنهان گیرند، از دامنه بحث قرار مى

 هاى ذیل است: دینى و فلسفى است که مشتمل بر جواب کرد دوم، از منظر برون روى

وانى، کورى، کرى، جهل، ناتتوان  زیرا با تحلیل فلسفى مى ;. ماهیت شرور از سنخ عدم و نیستى است1

و  ;بیمارى و هر نوع شر دیگر را به عدم بینایى، عدم شنوایى، عدم علم، عدم قدرت و عدم سالمتى برگرداند

خ، که ها به خداوند نیازمند باشیم. این پاس عدم، در نظام علت و معلول، به علت حاجت ندارد، تا به انتساب این

این  زیرا شاید کسى در جواب بگوید: چرا ;کند ور و اَعدام را تبیین نمىاز افالطون نقل شده است، حکمت شر

 اعدام مرتفع نشدند، در حالى که قدرت هر کارى به دست خداست و او قدرت نامتناهى دارد.

 سیل و زلزله، حیوانات وحشى، بیمارى و ;ما در این عالم، شر و بدى مطلق نداریم ;. شرور نسبى هستند6

زهر  ;آیند اى دیگر خیر به شمار مى شوند و نسبت به پاره خى از موجودات شر محسوب مىمیکروب براى بر

 پذیر شر است. مار براى مار بد نیست، براى انسان و موجودات آسیب

ناپذیرى خیرات و شرور. جهان طبیعت، جهان حرکت و تعارض و برخورد است. موجودات مادى،  . تفکیك3

ها تضاد و  اند. گاه در این حرکت ود، به سوى حالت بالفعل در حرکت و تکاملاز حالت بالقوه و استعدادى خ

آید و در آن صورت، شرور در این عالم قابل تفکیك از خیرات نیستند. خیر محض شدنِ این  تزاحم پدید مى

لزم تیعنى سالبه به انتفاى موضوع، که در این صورت، مس ;عالم با نفى حرکت و نفى مادى بودن آن میسر است

یابیم، اما  یعنى با زوال و نابودى طبیعت، از شرور قلیل نجات مى ;نفى خیر کثیر است که خود، شر کثیرى است

اطق ها و من ها، ناشى از اقلیم در ضمن، برخى از شرور، مانند تفاوت ;دهیم خیر کثیرى را نیز از دست مى

ین طبیعت، این ى ذاتى ا یعنى الزمه ;کند ا مىهایى ر جغرافیایىِ متفاوت است و طبیعت، اقتضاى چنین تفاوت

 شرور است.

شود، اما هیچ گاه شرور از خیرات  . افزونى خیرات از شرور: با وجود این که در این عالم شر یافت مى4

زونى شود. بقا و پایدارى عالم طبیعت، دلیل بر اف کنند، که در غیر این صورت، تمام عالم نابود مى تجاوز نمى

 ت.خیرات اس

ها و شداید، نقش مهمى در تکامل علمى،  ها، مصیبت ها، گرفتارى اند: سختى ى خیرات . شرور، مقدمه5

ا اند و از این رو منظرى از خیرات ر پس شرور منشأ خیراتِ فراوان ;معنوى، صنعتى، تکنولوژى و غیره دارند

 دارا هستند.

رور، پس ش ;گیرد ه بالعرض به شرور تعلق مىى بالذات خداوند به امور خیر تعلق دارد، گر چ . اراده2

 ى الهى نیست، بلکه بالعرض و بالتبع است. بالذات متعلق اراده

نگرى به جهان طبیعت توجه کند، وجود شرور را  اگر انسان از منظر کل ;. شرور ناشى از جزءنگرى است7

شر  علت جزءنگرى نامالیمات را ها به ما انسان ;کند داند، بلکه شرى مشاهده نمى نیز مناسب و ضرورى مى
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شمارد و  اگر انسانى با دید کلى به تمام منزل بنگرد، وجود چاه و لوازم بهداشتى آن را ضرورى مى ;بینیم مى

 ند.ک ولى اگر فقط به بوى بد چاه منزل توجه کند، به شر و پلیدى آن حکم مى ;داند آنها را شر نمى

مانند شرور اخالقى، ظلم، فقر، گرسنگى و صدها مشکل  ;شود ناشى مىها  ى انسان . برخى از شرور از اراده8

 دیگر اقتصادى، سیاسى، بهداشتى و غیره ....

 ;ولى اگر به عالم آخرت نیز توجه شود، شرى در کار نیست ;ى دنیانگرى شرّند . برخى از شرور با دیده9

م مؤمن به قیامت، انتقال از عالمى به عالولى براى  ;براى مثال، مرگ، براى انسان دنیاگرا، عدمى و شر است

 دیگر است.

ى  هاى دنیوى و همه مانند برخى عذاب ;ها دارند ى تکوینى با اعمال ما انسان . برخى از شرور رابطه11

ى عمل و جزا در آخرت و برخى  اى که باید توجه کرد این است که، رابطه لذا نکته ;هاى اخروى عذاب

تر سخن  بلکه اگر دقیق ;ى علت و معلولى است بلکه از سنخ رابطه ;اردادى نیستجزاهاى دنیوى، از نوع قر

ه طور ى تجسم اعمال ب بگوییم، جزا عین عمل است که در عالم آخرت ظهور کرده است. )این بحث در مسئله

 ترى خواهد آمد(. دقیق

  
 آیات مربوط به شرور

 پردازیم: ىدر این قسمت به بررسى برخى از آیات مربوط به شرور م

 مانند: ;دهند الف( آیاتى که از وجود شرور گوناگون گزارش مى

مِن شَرِّ وَ)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِق إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِی الْعُقَدِ 

آنچه  ى صبح، از شر بریم به آفریدگار شکافنده بگو اى پیامبر، پناه مى [204];حَاسِد إِذَا حَسَدَ(

آفریده است، و از شر شب تاریك چون در آید، و از شر زنان سحر کننده که دمندگان افسون 

 کند حسد را....  چون ظاهر مى ها، و از شر حسدبرنده اند در گره

و  ;آزماییم شما را به شر و خیر، آزمودنى و ما مى [205];)وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ(

 شوید.  ه سوى ما باز گردانیده مىب

آنان که بر روى  [206];)الَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولئِكَ شَرٌّ مَکَاناً وَأَضَلُّ سَبِیالً(

 ترند از جهت راه. شوند به سوى دوزخ، آنها از جهت جاى بدترند، و گم هایشان حشر مى

چنین  ولى در واقع ;ى دیگرى از آیات، بیانگر این است که برخى امور از نظر شما خیر و شرند ب( دسته

 مانند: ;یعنى با نگاه جامع، خالف آن درك میشود ;نیستند

وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ الَ )وَعَسَى أَن تُکْرَهُوا شَیْئاً 

و شاید که دوست  ;آن بهتر باشد براى شما و شاید که ناخوش دارید چیزى را و [207];تَعْلَمُونَ(

 دانید.  داند و شما نمى و خدا مى ;دارید چیزى را و آن بدتر باشد از براى شما

 ;کند انسان شر را و درخواست مى [208];)وَیَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَکَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوالً(

 و انسان شتاب کننده است. ;مثل در خواست کردنش خیر را
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 افعال الهى

وه بر خالقیت، کنند و عال نگرى را عرضه مى ادیان آسمانى، در تأثیر و نقش خداوند در نظام عالم، تفسیر جامع

ى عالم را براى حق تعالى قایل اند و برخالف نیوتن، خداوند را به  ى لحظه به لحظه اداره نقش تدبیر و

سازى که ساعت را ساخته است و نظمى در آن ایجاد کرده است و بعد از کوك کردن آن، کارى به  ساعت

که مالك  تو از آن جه ;بخش و علت حقیقى جهان است زیرا خداوند علت هستى ;کنند آن ندارد، تشبیه نمى

نیازمندى معلول به علت واقعى، فقر و نیازمندى وجود معلول است و این نیازمندى عین ذات معلول به شمار 

هان با ى ج و رابطه ;بخش، یعنى خداوند سبحان، است پس معلول، در هر لحظه، محتاج علت هستى ;رود مى

ست، ى فرزندان با والدین، یا ساختمان با بنّا نی طهى معلول و علت اِعدادى و زمینه ساز، مانند راب خداوند، رابطه

خ معلول ى میان عالم و خداوند، از سن بلکه رابطه ;ى حیات علت نباشد تا بعد از تحقق معلول، حاجتى به ادامه

ى  زیرا ادامه ;و چنین تفسیرى، به هیچ وجه با قوانین مکانیکى طبیعت منافات ندارد ;بخش است با علت هستى

 ى تکوینىِ مستمرِ الهى نیازمند است. قاى این قوانین، به ارادهحیات و ب

براى  ;کنند از مباحث پیش روشن شد که آیات قرآن نیز از خالقیت و تدبیر عمومى حق تعالى حکایت مى

 نمونه:

 و خداوند هر چیزى را خلق کرد.  [209];)وَ خَلَقَ کُلَّ شَىْء(

 . اهلل پروردگار شماست که خالق همه چیز است [210];)ذلِکُمُ اهللُ رَبُّکُمْ خالِقُ کُلِّ شَىْء(

 سازید، آفرید.  خداوند شما را و آنچه مى [211];)و اهللُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ(

 تدبیر امر به دست خداست.  [212];)یُدَبِّرُ الْاَمْرَ(

گاه باشید که آفرینش و تدبیر )جهان(، از  آن [213];)اَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبارَكَ اهللُ رَبُّ الْعالَمینَ(

 ناپذیر( است خداوندى که پروردگار جهانیان است.  آن او )و فرمان او( است، پر برکت )و زوال

 خداست که دانه را میشکافد.  [214];)اِنَّ اهللَ خالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى(

نْهُ بَالَءً حَسَناً مِ)فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمْیتَ إِذْ رَمْیتَ وَلکِنَّ اللّهَ رَمى وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ 

پس شما نکُشتید آنها را ولکن خدا آنها را کشت و هر وقتى که تیراندازى  [215];إِنَّ اللّهَ سَمیعٌ عَلِیمٌ(

 کردید، شما تیراندازى نکردید، خدا تیر انداخت. 

دهد، براى هر کس که  خداوند روزى را گسترش مى [216];)اهللُ یَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ(

 بخواهد و قادر است. 

و خداوند هر کس را بخواهد، به راه راست  [217];)وَ اهللُ یَهْدى مَنْ یَشاءُ اِلى صِراط مُسْتَقیم(

 کند. هدایت مى

شایان ذکر است که هیچ یك از آیات مذکور به معناى نفى قوانین مکانیکى و طبیعى و یا مستلزم جبر انسانى 

ه عالوه بر پذیرش قوانین طبیعى، مانند زوجیت گیاهان، حرکت نیست. آیات فراوانى در قرآن وجود دارد ک

 زمین و... بر اختیار انسان داللت دارند و حکمت نزول قرآن و بعثت انبیا و حساب و کتاب و عقاب و ثواب است.

 ها نسبت به هم، به چند شکل قابل تصورند: توضیح این مطلب آن است که، علت
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نیست  دهند، چنین ، یك علت تامه را براى تحقق یك معلول تشکیل مىها، مجموعاً و در عرض هم . علت1

که علیت خداوند و علیت قوانین طبیعى مجموعاً، در عرض هم و با همکارى یکدیگر جهان طبیعت را اداره 

 زیرا در این صورت، خداوند موجود نیازمندى خواهد بود که در افعال خود شریك، بل شریکانى دارد. ;کنند

ه فعالیت پذیر نیستند، که هر کدام به طور مستقل ب خداوند و علیت قوانین طبیعى، علتِ جانشین . علیت6

 بپردازند و به شکل على البدل معلول را ایجاد کنند.

نى یع ;ها هاى دیگر است، نه در عرض و نه به جاى این . نقش خداوند در افعال دیگران در طول فاعل3

ى تام و تمام خود آفرید و هستى آنها دائماً مستمند ذات اقدس اوست. اگر  هاوست که تمام هستى را با اراد

 ى او نباشد، نه درختى هست و نه زمین و آسمان، گردد، اگر اراده ى او نباشد، هستى، نابود مى یك لحظه اراده

مل در صدور اى طولى میان علت هستى بخش و سایر علل و عو پس چون این رابطه ;و نه انسان و فعل و انفعالى

اما نه  ;ها را هم به علل طبیعى نسبت بدهیم و هم به ذات مقدس ربوبى توانیم پدیده افعالشان وجود دارد، مى

م از این رو، خداوند سبحان در قرآن کری ;بلکه به صورت طولى ;به صورت مجموعى و نه به صورت جانشینى

قرآن  دهد و گاهى به خود، گاهى موجودات نسبت مى گاهى افعال را به زمین، آسمان، فرشتگان، انسان و سایر

 فرماید: داند و گاه مى کند و یا خود انسان را عامل هدایت و ضاللت مى و پیامبر را هدایت کننده معرفى مى

تو )پیغمبر( کسى  [218];)إِنَّكَ الَ تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ(

 کند. خداست که هر کس را بخواهد هدایت مى ;کنى را که دوست بدارى، هدایت نمى

کند،  رد، هیچ گاه فعل تحقق پیدا نمىى الهى قرار نگی ى تو در شعاع اراده تو اراده دارى، ولى اگر اراده

دهد  مى جا به ملك الموت و یا سایر فرشتگان نسبت ى دیگر آیات، مربوط به وفات انسان است که در یك نمونه

 فرماید: و مى

ى ملك الموت که وکالت به او داده  بگو فرشته [219];)قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ(

 گیرد. شده است، جان شما را مى

 فرماید: کند و مى این عمل را به خود منتسب مى 46ى  ى زمر آیه و در سوره

 رد.گی ها را در هنگام مرگ مى هاى انسان نخداست که جا ;)اهللُ یَتَوَفّى الْاَنْفُسَ حینَ مَوْتِها(

 این آیات نیز با تأثیرات طولى و تأثیر ملك الموت در شعاع تأثیر الهى قابل تفسیر است.

 یم:کن دهد، اشاره مى اى از آیات که افعال خاصى را به غیر خداوند نسبت مى در این قسمت به پاره

 . فاعلیت وسوسه، به شیطان:1

برم به پرودگار  )بگوپناه مى [220];سْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ()مِنْ شَرِّ الْوَ

 کند. سه مىها وسو ى انسان گر پنهانکار که در درون سینه مردم( از شر وسوسه

 . قتال و جنگیدن و رسوا کردن به دست مؤمنان:6

نان را به دست شما با آنها پیکار کنید که خداوند آ [221];)قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ(

 سازد. و آنان را رسوا مى ;کند مجازات مى
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 . فساد در دریا و خشکى، به دست انسان:3

فساد در خشکى و دریا، به خاطر کارهایى  [222];)ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ(

 اند، آشکار شده است. که مردم انجام داده

 ى ایمان آنها: . ایمان و عمل صالح و هدایت خداوند به وسیله4

ن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ )إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُم بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِ

 اند، پرودگارشان آنها )ولى( کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده [223];النَّعِیمِ(

 هاى بهشت نهرها جارى است. از زیر )قصرهاى( آنها در باغ ;کند دایت مىرا در پرتو ایمانشان ه

 . نقش ایمان مؤمنان در نزول برکات از آسمان و زمین:5

مْ أَخَذْنَاهُفَ )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَات مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلکِنْ کَذَّبُوا

کردند،  آوردند و تقوا پیشه مى ها ایمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى [224];بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ(

را به  ما هم آنان ;را( تکذیب کردند گشودیم، ولى )آنها حق برکات آسمان و زمین را بر آنها مى

 کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

 ;هاى قریب ى سخن این شد که، هم فاعلیت الهى نسبت به تمام افعال صحیح است و هم فاعلیت فاعل نتیجه

ا و ب ;ذیردپ ى الهى قرار نگیرد، هیچ فعلى تحقق نمى ها در طول و شعاع اراده ى این دسته از فاعل و تا اراده

خروى، ى انسان و ثواب و عقاب ا این تفسیر، جمع این دو دسته از آیات، یعنى جمع اصل علیت و اختیار و اراده

 گردد. با توحید افعالى میسر مى

 هدف افعال الهى

یکى دیگر از مسائل مهم کالمى و خداشناسى، بحث آفرینش است و این که آیا خداوند سبحان در افعال 

، ى مترتب بر عمل، و از نظر فلسفى خیر؟ هدف، غرض و یا غایت عبارت است از فایده دار است یا خویش هدف

 علت غایى عبارت است از: علم و اراده نسبت به فایده و کمال مترتب بر عمل.

ه فایده یعنى هم فاعل نسبت ب ;گفتنى است که اوال، کارهاى ارادى و اختیارى داراى علت غایى و غایت اند

واه خ ;ر عمل علم و اراده دارد و هم آن عمل، در مقام تحقق، مشتمل بر غایت و ثمره استو کمال مترتب ب

از این که  و اعم ;این غایت و ثمره همان غرضى باشد که در نیت فاعل وجود داشته است، یا چیز دیگرى باشد

 پسند باشد، یا عوام پسند. آن فایده و هدف در نیت فاعل، ارزشمند و عقل

ف یك براى مثال، اگر هد ;اند اف از نظر طولى به اهداف ابتدایى، متوسط و نهایى قابل تقسیمثانیاً، اهد

طلبه در تحصیل علم، اجتهاد باشد، بدون شك، طى کردن امور مقدماتى، مانند گذراندن سطوح اول تا چهارم، 

ون، اهداف ابتدایى هاى گوناگ در این صورت، اجتهاد به عنوان هدف نهایى، و سطوح و دوره ;ضرورت دارد

 روند. و متوسط وى به شمار مى

بال یعنى هر فاعل مختارى با تصور هدف به دن ;ثالثاً، آدمیان عموماً در صدد تأمین نیازهاى قواى خود هستند

 باشد. ارضاى یکى از غرایز شهوت، غضب، عقل، احساسات، عواطف و ... مى

عنا محال کند و بدین م سب کمال فاعل داللت مىبا توضیحى که دادیم روشن شد که هدف، بر نقص و ک

 زیرا او کمال مطلق است: ;است که براى خداوند هدف و غایتى فرض کرد
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 نیاز از همه چیز است.  او بى ;)واهلل هو الغنى(

حکمت  اما نداشتن هدف به این معنى، مستلزم گزاف و بى ;از این رو، افعال الهى معلل به اغراض نیستند

اوند ى نیاز ذات آدمى بود، از خد اش که تأمین کننده زیرا غرض به معناى انسانى ;الهى نیست بودن افعال

 توان براى خداوند، هدف فرض کرد، که توضیحش خواهد آمد. ولى به معناى دیگرى مى ;سلب شد

 برخى از متکلمان، در پاسخ به این پرسش گفتند: هدف بر دو نوع است، هدف فاعلى و هدف فعلى. هدف

و هدف  ;ردگی ى کمال در نظر مى فاعلى آن است که فاعل براى بر طرف کردن نقص خود و تحول به مرتبه

طلبى  زند و هیچ گونه منفعت فعلى آن است که فاعلى براى بر طرف کردن نقص فعل، دست به عمل مى

ها غرضش دهد و تن مىمانند معلمى که بدون هر گونه توقعى به متعلمان خود آموزش  ;شخصى را در نظر ندارد

رشد و تعالى آنهاست. گرچه خداوند سبحان هدف فاعلى به معناى مذکور را ندارد، ولى هدف فعلى براى او 

 قابل تصور است. به قول سعدى:

 من نکردم خلق تا سودى کنم *** بلکه تا بر بندگان جودى کنم

اى از  ولى پاره ;جودات جهان استنتیجه آن که، هدف حق تعالى از آفرینش عالم، به کمال رساندن مو

ى اسالمى به این مقدار قانع نشدند و این هدف را هدف متوسط دانستند و براى رساندن موجودات به  فالسفه

این  ى خدایى و ذات خداوند کمال نیز، پرسش و علت غایى دیگرى را طلب کردند و در جواب گفتند: الزمه

ند که دیگران ک ى الهى، که عین ذات خداست، اقتضا مى حمت مطلقهیعنى ر ;است که به موجودات نفع برساند

 ات الهى است.ى ذ پس در نهایت، علت غایىِ خداوند به چیزى برگشت که الزمه ;نمایى کند را به کمالشان راه

راغ محفل گردیم، تا چ مدارى حق تعالى از منظر عقل روشن شد، به منظر وحى بر مى حال که تفسیر غایت

تر شویم. خداوند متعال در باب هدفمندى جهان آفرینش آیات  تر گردد و به حریم عشق نزدیك دل روشن

 گوناگونى را بیان کرده است که به ترتیب عبارت اند از:

 کنند: الف( آیاتى که به صفت حکمت اشاره دارند و حکیم را یکى از اسماى نیکوى الهى معرفى مى

 خداوند توانا و حکیم است.  [225];)إِنَّ اهللَ عَزیزٌ حَکیمٌ(

 و خداوند دانا و حکیم است.  226][;)وَ اهللُ علیمٌ حکیمٌ(

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال  [227];)وَلَوْ الَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ(

پذیر و حکیم است )بسیارى از شما گرفتار مجازات سخت الهى  نبود و این که او توبه شما

 شدید(.  مى

هیچ گونه باطلى نه از  [228];)الَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَالَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَکِیم حَمید(

ستایش  ى چرا که از سوى خداوند حکیم و شایسته ;آید پیش و نه از پشت سر به سراغ آن نمى

 نازل شده است.

 کنند: ب( آیاتى که اهداف آفرینش جهان و موجودات را بیان مى

فِی سِتَّةِ أَیَّام وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ )وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ 

ا عظمت او بر آب قرار و عرش ب ;ها و زمین را در شش روز آفرید و اوست که آسمان [229];عَماَلً(

 گرفت، تا شما را بیازماید که کدام یك عملتان بهتر است. 
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ما آنچه را در زمین است زینت  [230])إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَماَلً(

 یك در عمل نیکوتر خواهد بود. دهیم، تا مردم را به آن امتحان کنیم، که کدام زمین قرار مى

ى شریفه این است که، هدف آفرینش انسان رسیدن او به کمال است و این هدف  منظور این آیه

پس یك هدف نهایى  ;و آزمایش و امتحان است مشروط به وجود عالم طبیعت و آسمان و زمین

 در نظر حق تعالى بوده و این هدف را از این مجرا تحقق بخشیده است.

 به سوى پروردگارت باز خواهد گشت.  محققاً انسان [231];)أِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى(

من جن و انس را نیافریدم، مگر براى این که مرا  [232];)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ(

 پرستش کنند.

 کند.  تمام امور به سوى خدا رجوع مى [233];)وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ(

خداوند تمام آنچه را که در زمین است، براى  [234];)هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمیعاً(

 شما آفرید.

 و زمین را براى مخلوقات فراهم نمود.  [235];)وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِالَْنَامِ(

ما شیطان را بر شما مسلط نکردیم،  23][6;)وَمَا کَانَ لَهُ عَلَیْهِم مِن سُلْطَان إِالَّ لِنَعْلَمَ مَن یُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ(

 مگر بدان جهت که بدانیم چه کسانى نسبت به آخرت ایمان دارند. 

و شما را آزمایش  [237];)وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُـجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَکُمْ(

 کنیم، تا بدانیم از میان شما، مجاهدان و صابران چه کسانى هستند. مى

ى اخیر، با توجه به مطالبى که در باب علم ذاتى و نامحدود خداوند و قلمرو وسیع آن گفته شد،  دو آیه

 نیازمند به توضیح است.

اند  که گذشت، صفات خداوند بر دو نوع است: ذاتى و فعلى. برخى از صفات خداوند، هم ذاتى هم چنان

ى الهى را با در نظر گرفتن افعال حق تعالى تصور کنیم، صفت فعلى است،  براى نمونه، اگر اراده ;و هم فعلى

علم به عنوان  و ;شود مرده مىو اگر آن را به علم الهى، بدون در نظر گرفتن افعال، معنا کنیم، صفت ذاتى او ش

پس معناى آیات مذکور این است که خداوند،  ;صفت فعلى، به معناى حضور عمل در نزد حق تعالى است

ل از تحقق نه این که خداوند، قب ;شیطان را آفرید تا ایمان و عمل شما در برابر خدا به صورت بالفعل حاضر شود

لکه تحقق ب ;براى رفع جهل به آزمودن و آزمایش محتاج باشد فعل، علم به وجود و چگونگى فعل نداشته و

 ها براى خداوند موضوعیت دارد. بالفعل و حضور عمل انسان

ى سوم، آیاتى هستند که عبث و لهو و لعب در آفرینش را نفى و بر حقانیت جهان آفرینش تصریح  ج( دسته

 کنند: مى

 کنید شما را بیهوده آفریدیم؟  آیا گمان مى [238];()أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً

ها و زمین و آنچه را در بین  ما آسمان [239];)وَمَا خَلَقْنَا السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا الَعِبِینَ(

 آنهاست، به بازیچه خلق نکردیم و آنها را نیافریدیم، مگر به حق. 

أَنْ نَتَّخِذَ لَهواً الَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا )وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا الَعِبِینَ لَوْ أَرَدْنَا 

ستیم واخ و اگر ما مى ;ما آسمان و زمین و آنچه بین آن دواست به بازیچه نیافریدیم [240];فَاعِلِینَ(
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یم، اگر کرد جهان را به بازى گرفته، کارى بیهوده انجام دهیم، چیزى متناسب خود انتخاب مى

 دادیم.  این کار را انجام مى

ها و زمین را به حق  او خدایى است که آسمان [241];)وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ(

 آفرید. 

نَ مِ)وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِالً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِین کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا 

ما آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست را باطل نیافریدیم، این گمان کافران است.  [242];النَّارِ(

 واى بر کافران از عذاب آتش.

دایى و تى چهارم آیاتى هستند که به هدف آفرینش انسان اشاره دارند، که به ترتیبِ اهداف اب د( دسته

 متوسط و نهایى، عبارت اند از:

من جن و انس را نیافریدم، مگر این که مرا عبادت  [243];)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ(

 کنند. 

 پس عبادت کن پروردگارت را، تا به یقین نایل آیى.  [244];)وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ(

مَ الْیَقِینِ رَ کَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَالَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْ)أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِ

ور جا که به مالقات قب ( شما را غافل داشته است، تا آنتکاثر )فرزند و اموال [245];لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ(

طور  حقاً اگر به ;باز هم حقاً خواهید دانست ;نه چنین است، که به زودى خواهید دانست ;رفتید

 یقین دانستید، البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد. 

اى انسان، البته با هر رنج و مشقت در راه  [246];قِیهِ()یَاأَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ کَدْحاً فَمُالَ

 روى. طاعت عبادت حق بکوش، که عاقبت به حضور پروردگار خود مى

یقین، هدف متوسط و قرب و لقاى الهى، هدف  ;بتدایىآید که، عبادت، هدف ا از این آیات به دست مى

 نهایى آفرینش انسان است.

 قضا و قدر الهى

ى قضا و قدر الهى، یکى دیگر از مسائل بسیار مهم و از اعتقادات اساسى تمام ادیان آسمانى است که  مسئله

 ت. این بحث در صدرهاى فراوانى شده اس ها و کج فهمى شود و گرفتار بدفهمى در افعال الهى مطرح مى

ى  برخى آن را خوراكِ مسلكِ جبرى خود قرار دادند و فرقه ;اسالم نیز در معرض شبهات فراوانى قرار گرفت

مداران، براى رسیدن به اهداف پلید خود، با  اى از سیاست و پاره ;منحرفِ کالمىِ جبرگرایى را ابداع کردند

اختیار  ى دیگرى که معتقد به وجود مدارى نمودند و دسته مدارى و حکومت تفسیر غلط از قضا و قدر، سیاست

ز ورود هاى نادرست پرداختند. قبل ا ى انسان بودند، دست از اعتقاد به قضا و قدر شستند، یا به تأویل و اراده

 به بحث قضا و قدر و تفسیر صحیح آن، توجه به آیات قرآن ضرورت دارد:

 الف( آیات مربوط به قدر الهى

 عموم مخلوقات:. تقدیر 1

ى هر چیز را معین  ى موجودات را آفرید و اندازه و همه [247];)وَخَلَقَ کُلَّ شَیْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً(

 فرمود.
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 . تقدیر خورشید:6

و خورشید بر مدار معین خود حرکت  [248];تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ()وَالشَّمْسُ 

 گیرىِ خداوند داناى مقتدر است.  کند. این اندازه مى

 . تقدیر ماه:3

و گردش ماه را در منازل معین مقدر  [249];)وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ(

 رما باز گردد. ى خ کردیم، تا مانند شاخه

 . تقدیر باران:4

 ما از آسمان آب به اندازه نازل کردیم.  [250];)وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً بِقَدَر(

 . تقدیر زمین:5

و قوت و ارزاق اهل زمین را در چهار روز  [251];قْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ()وَقَدَّرَ فِیهَا اَ

 مقدر فرمود. 

 مقرر کردیم که همسر لوط از هالك شدگان است.  [252];هَا لَمِنَ الْغَابِرِینَ(. )إِالَّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِن2َّ

 پردازیم: آید، مى اینك به نکات و مطالبى که از این آیات به دست مى

 عناى ایجاد قدر و اندازه در شىء است.. تقدیر، به م1

آید که همه چیز مشمول تقدیر الهى است، گرچه از آیات دیگر برخى از  ى نخست به دست مى . از آیه6

انسان در  ى اخیر نیز بر شمول افعال اختیارى ى نخست، آیه مصادیق تقدیر الهى نیز روشن گشت. عالوه بر آیه

 تقدیر الهى داللت دارد.

داند  مى تقدیر علمى بدین معناست که خداوند متعال ;شود الهى بر دو نوع علمى و عینى تقسیم مى . تقدیر4

 ;گردد یابد. این معناى تقدیر، به علم الهى بر مى که هر چیزى در چه زمان و مکانى و به چه صورتى تحقق مى

 یعنى در شرایط ;خصى استو تقدیر عینى و خارجى آن است که هر شىء در خارج داراى اندازه و حدود مش

 یابد. هاى خاصى تحقق مى و ویژگى

. آیا تقدیرِ موجودات مستلزم جبر آنهاست؟ روشن است که تقدیر علمى منافاتى با اختیار موجودات مختار 5

داند موجود مختار، با وصف اختیار خود، چه کارى را  زیرا معناى تقدیر علمى این بود که خداوند مى ;ندارد

ر زیرا تقدیر خارجى یعنى هر چیزى د ;و اما تقدیر خارجى نیز مستلزم جبر نیست ;دهد دهد یا نمى انجام مى

یرا ز ;کند هایى است و این نوع از تقدیر، وجود اختیار را نفى نمى این عالم داراى حدود و قیود و اندازه

ه، براى نمون ;شرایطى است اختیار نیز وصفى است که در موجود مختار تحقق دارد، و آن هم داراى حدود و

ارجى ها عامل خ اگر موجود مختار قصد کند که راه برود، براى تحقق این قصد، سالمتى اعضا و جوارح و ده

به عبارت دیگر، تحقق هر معلول وابسته به یك سلسله شرایط و حدود و علل ناقصه است و  ;و داخلى الزم است

در افعال  یابد و یکى از اجزاى علت تحقق نیابد، معلول تحقق نمى تا تمام اجزاى علت جمع نشوند و علت تامّه

 ى فاعل آنهاست. اختیارى، اختیار و اراده
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 ب( آیات مربوط به قضاى الهى

ى آفریدن چیزى کند، به محض  و چون اراده [253];)وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ(

 آن که بگوید باش، موجود خواهد شد. 

 تَ وَیُرْسِلُ)اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَّتِی قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْ

گیرد و آن کس  خداست آن که وقت مرگ، ارواح خلق را مى [254];الْأُخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمى(

ه پس آن را ک ;دکن را که هنوز مرگش فرا نرسیده است نیز، در حال خواب روحش را قبض مى

به سوى [تا هنگامى معین ] ها را نفس[دارد و آن دیگر  حکم به مرگش کرده، جانش را نگاه مى

تا خداوند آن را که در قضاى  [255];فرستد. )لیقضى اهلل امراً کان مفعوال( باز پس مى ]زندگى دنیا

 حتمى خود مقرر نموده است، اجرا فرماید.

پروردگارت حکم نمود که جز او کسى  [256];)وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً(

 را نپرستید و به والدین خود احسان نمایید. 

صِ وَمَن یَعْ )وَمَا کَانَ لِمُؤْمِن وَالَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

هیچ مرد و زنى را، در کارى که خدا و رسول حکم کنند،  [257];الَالً مُّبِیناً(اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَ

 اراده و اختیار نیست. 

 کند.  و خداوند عادالنه قضاوت مى [258];)وَ اللّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ(

 و آب فرو نشست و کار پایان یافت.  2][59;)وَ غِیضَ الْماءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ(

 موسى مشتى به او زد و کارش را تمام کرد. [260];)فَوَکَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَیْهِ(

و نسبت به قرآن عجله نکن، قبل از آن  [261];لِ أَن یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ()وَالَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْ

 که وحى خداوند به سوى تو پایان پذیرد.

 آید به شرح ذیل است: به دست مىمطالبى که از آیات مذکور در باب قضاى الهى 

 ى حوادث و موجودات، حتى امور اختیارى است. . قضاى الهى، همانند تقدیر، فراگیر و شامل همه1

 ى قضا در آیات ذکر شده، به معناى گوناگونى به کار رفته است که عبارت اند از: . کلمه6

زیرا این آیه شبیه [262];راً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ(ى الهى، مانند: )وَ إِذا قَضى أَمْ الف( قضا به معناى اراده

 است. [263]ى )إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ( آیه

 ب( حکم تشریعى، مانند: )وَ قَضى رَبُّكَ أَالّ تَعْبُدُوا إِالّ إِیّاهُ(

 ج( قضاوت و داورى، مانند: )وَ اللّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ(

 مانند سایر آیات فوق. ;یان دادند( به معناى تمام کردن و پا

ى  هزیرا اتمام کار به دست خداست، یعنى هم ;. قضا، به معناى اتمام کار، با افعال اختیارى منافاتى ندارد3

و همان گونه که در توحید افعالى گذشت، فاعلیت سایر موجودات در طول فاعلیت  ;کارها به دست اوست

پس همه چیز از آن خداست و این  ;لى در وجود و افعال خود ندارندخداوند است و هیچ کدام از آنها استقال

حقق به عبارت دیگر، هرگاه علت تامه م ;ها نیست ى انسان تفسیر به هیچ وجه به معناى سلب اختیار و اراده

و  ;و اتمام و ضرورت معلول، زمانى است که علت تامه موجود گردد ;یابد بشود، معلول، بالضروره تحقق مى
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شود، اراده و اختیارِ موجود مختار در افعال اختیارى  از اجزاى علت تامه، که آخرین جزء محسوب مى یکى

ى موجودات عین الربط الى اهلل هستند و هیچ استقاللى از خود  ولى بر اساس توحید افعالى، که همه ;است

 ندارند، قضا و اتمام نهایى کار به دست حق تعالى است.
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 شناسى  ى نبوت قلمرو دین در عرصه

  
  

ى کنونى، شناخت اهداف آفرینش  اى آدمیان در تمام اعصار، خصوصاً در جهان آشفتهه ترین پرسش مهم

ن امکان و چو ها، به بررسى مباحث نبوت، هم و زندگى و چگونگى رسیدن به آنهاست و پاسخ به آن پرسش

باوت، یا ن پردازیم: اصطالح نبوت ى نبوت مى ضرورت بعثت انبیا بستگى دارد. در آغاز سخن، به تبیین واژه

 ;شته باشدى بلندى دا مصدر لفظ نبى است و لفظ نبى، صفت مشبهه است و به معناى کسى است که درجه

 اند، که در این صورت، نبى به معناى اى دیگر از اهل زبان آن را از نباء، به معنى خبر، مشتق دانسته پاره

ات گذشته، خبرهاى غیبى، اسما و صفهاى  زیرا انبیا از سرگذشت پیامبران، هالك امت ;باشد خبردهنده مى

 دهند. به آیات ذیل در این زمینه توجه فرمایید: ها گزارش مى خداوند، قیامت و مانند این

ما داستان آنان را به حق  [1];)نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً(

آنها جوانانى بودند که به پرودگارشان ایمان آوردند، و ما بر هدایتشان  ;کنیم براى تو بازگو مى

 افزودیم. 

و داستان دو فرزند آدم را به  [2];رْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا()وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُ

 شد.  اما از یکى پذیرفته ;حق بر آنها بخوان: هنگامى که هر کدام کارى براى تقرب انجام دادند

 بگو: این خبرى بزرگ است که شما از آن روى گردانید! [3];قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ()

ل، به ى رِس سول است. این اصطالح، از مادهى نبىء ارتباط دارد، اصطالح ر ى دیگرى که با کلمه واژه

معناى حرکتِ توأم با آرامش، گرفته شده است و در اصطالح علم کالم، به کسى که از طرف خداوند براى 

 شود. ابالغ پیام به آدمیان ارسال شده است، اطالق مى

 اند: آیات ذیل بیانگر همین نکته

اى پیامبر آنچه از  [4];لَ إِلَیْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ()یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِ

 اى.  او را انجام ندادهو اگر نکنى رسالت  ;طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامال برسان

و  کردند هاى الهى مى کسانى بودند که تبلیغ رسالت [5];)الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَاالَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ(

 ترسیدند.  )تنها( از او مى

و براى آنها، اصحاب قریه را مثال بزن  [6];وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَالً أَصْحابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ()

 هنگامى که فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند.

 ى رسول بر برخى از مالئکه نیز اطالق شده است، مانند: ایان ذکر است که کلمهش

ریزه  بر بعضى از آنها طوفانى از سنگ [7];)فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ(

 ى آسمانى گرفت.  فرستادیم و بعضى از آنان را صیحه

ام(  )آمده ;ى پروردگار توام گفت: من فرستاده [8];)قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ الَِهَبَ لَكِ غُالَماً زَکِیّاً(

 اى به تو بخشم. تا پسر پاکیزه
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شود.  زیرا مالئکه را نیز شامل مى ;گردد که رسول، مصداقاً، اعم از نبى است بر اساس آیات مذکور روشن مى

بى کسى ، نى اطهار)علیهم السالم( در تفاوت میان رسول و نبى نقل شده است که در روایات متعددى از ائمه

ا شنود و فرشته ر بیند و صداى فرشته را )در بیدارى( مى ى وحى الهى( را مى است که در خواب )فرشته

را در  ى وحى بیند و هم فرشته شنود و هم در خواب مى بیند، ولى رسول کسى است که هم صدا را مى نمى

ولى  ;بنابراین دو مفهوم نبى و رسول از هم جدا هستند و قابلیت اجتماع ندارند [9];کند بیدارى مشاهده مى

زیرا نبوت  ;خطاب شده است، تعارض دارد« یا ایها النبى»ظهور این دسته از روایات، با آیاتى که پیامبر اسالم به 

یرا نبى ز ;اند: نبى معموال اخص از رسول است شود. برخى گفته نبى اکرم استفاده مىو رسالت، هر دو، در 

 ;ناتمام است ولى این مطلب ;رسد، اعم از این که مبلّغ کالم خداوند باشد یا نباشد کسى است که به او وحى مى

( ةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَمیفرماید: )کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَ 613ى  ى بقره آیه زیرا خداوند در سوره

 در نتیجه، هر نبى و پیامبرى باید بشارت دهنده و انذار کننده باشد و کالم خداوند را ابالغ نماید.

میفرماید: )وَکَانَ  51ى  ى مریم آیه زیرادر سوره ;ولى بدون شك، میان نبى و رسول تفاوت وجود دارد

فرماید: )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول وَالَ نَبِیٍّ إِالَّ إِذَا تَمَنَّى  مى 56ى  ى حج آیه نَّبِیّاً( و نیز در سورهرَسُوالً 

 حَکِیمٌ( این دو آیه بیانگر این لِیمٌعَأَلْقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ 

اند،  هزار نفر شمرده 164نفر و انبیا را  313و از آیاتى که تعداد رسوالن را  ;است که نبوت و رسالت دو مقام اند

یند و صدایش ب ى وحى را در خواب مى گردد. اگر نبى را به پیامبرى که فرشته دوگانگى آن دو مقام روشن مى

انیم بیند، اطالق کنیم و رسول را پیامبرى بد شنود، ولى او را نمى بیدارى فقط صداى او را مى شنود و در را مى

 ;ودتر از رسول خواهند ب بیند، در آن صورت، مصادیق نبى بیش ى وحى را در حال بیدارى هم مى که فرشته

 اى داشته باشند. البته شاید از نظر وظایف و تکالیف اجتماعى نیز تفاوت عمده

 وم بعثت انبیا از دیدگاه قرآنلز

تدالل اى از آنها فقط با اس شناسى یکسان نیستند. پاره مسائل و مباحث کالمى و اعتقادى از جهت روش

 ى سوم، با براهین عقلى و دالیل نقلى اثبات پذیرند. عقلى، و برخى دیگر فقط با دالیل نقلى، و دسته

ى به اثبات شود. اگر با آیات و روایات و دالیل نقل ى اثبات مىى ضرورت بعثت انبیا تنها با برهان عقل مسئله

زیرا در این صورت اثبات ضرورت بعثت انبیا بر آیات و روایات توقف  ;آید آن بپردازیم، مشکل دور الزم مى

 دارد و اثبات حجّیت آیات و روایات نیز به ضرورت بعثت انبیا متوقف است.

اند به استدالل  ولى اشاعره که منکر حسن و قبح عقلى ;و معتزله است این مطلب مورد اتفاق متکلمان شیعه

 ى این استدالل قبول حسن و قبح عقلى است. زیرا الزمه ;عقلى در این مسئله توجه نکردند

ت انبیا، از ى ضرورت بعث شایان ذکر است که تمسك ما به آیات قرآنى و روایات پیشوایان دین در مسئله

 ;تخراج کردتوان از این آیات و روایات براهین عقلى اس بلکه گاه مى ;به دالیل نقلى نیست باب تعبد و استدالل

به هر حال،  ;یریمپذ دینى به قرآن، نیازمندى به پیامبر را، به صورت عقلى مى به عبارت دیگر، با نگاه بیرون

میل توحید، م چون: تثبیت و تکقرآن از زوایاى گوناگونى بعثت انبیا را الزم و ضرورى شمرده است و مسائلى ه

لیم ى بشرى، اتمام حجت، تزکیه، تع امیدوارى به قیامت، رفع اختالف، فصل خصومت، اجراى عدالت در جامعه

 کنیم: ى بعثت پیامبران بیان نموده است. به آیات ذیل توجه مى کتاب و حکمت و ... را به عنوان فلسفه
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 ب از طاغوت:. بعثت انبیا براى عبادت خداوند و اجتنا1

ما در هر امتى رسولى  [10];)وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّة رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(

 بپرستید و از طاغوت اجتناب نمایید. برانگیختیم که خداى یکتا را

سوى قوم و به  [11];)وَإِلَى عَاد أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِله غَیْرُهُ أَفَالَ تَتَّقُونَ(

عاد برادرشان، هود را )فرستادیم( گفت: اى قوم من! )تنها( خدا را پرستش کنید که جز او معبودى 

 کنید؟! براى شما نیست. آیا پرهیز گارى نمى

ت و هاى ساختگى، پرهیز از طاغو انبیا، عالوه بر تشویق مردم به عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت و بت

کردند، که بدترین بت، بت نفس آدمى است. تبعیت از هوا و هوس و تمایالت نفسانى،  بت نفس را نیز توصیه مى

جدید  ها در عصر کشاند و انسان سازد و به انحراف و اعوجاج مى آدمى را از قرب الهى و صراط مستقیم دور مى

له گرفتند، گرفتار صدهد که هر گاه مردم از انبیا فا اند. تاریخ گواهى مى تر از گذشته گرفتار بت پرستى بیش

 شرك و طاغوت شدند.

 . حکومت و داورى به حق میان مردم و مخالفت با هواى نفسانى:6

كَ عَن سَبِیلِ )یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّ

اى داود! ما تو  [12];ینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ(اللَّهِ إِنَّ الَّذِ

میان مردم به حق داورى کن و از هواى  ى خود( در زمین قرار دادیم، پس را خلیفه )و نماینده

کسانى که از راه خدا گمراه شوند، عذاب  ;نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد

 شدیدى به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.

چه بسیار احکامى که اگر انسان بخواهد از طریق تجربه، به حسن و قبح و بایستى و نبایستى آن پى ببرد، 

ها گوهر آدمى متالشى ى آن ناپذیرند و با تجربه حقایقى که، به یك معنا، تجربه ;ناپذیر بشود گرفتار ضرر جبران

ى  مثل، روابط جنسى که در اسالم حکم به محدودیت آن آمده است، اگر حکمش به دست تجربه ;شود مى

ف ضررهاى آزادى جنسى، توان دهد و بعد از کش بشرى نهاده شود، ارزش ذات و گوهر انسانى را تنزل مى

 شود. جبرانش از بشر گرفته مى

 . ایجاد عدالت اجتماعى توسط مردم: 3

ما رسوالن خود  [13];)لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(

را به دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانى( و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام 

 کنند. 

 دانند: . تعلیم کتاب و دستورهاى الهى و حکمت و آنچه آدمیان نمى4

مْ مَا لَمْ کُمْ رَسُوالً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُ)کَمَا أَرْسَلْنَا فِی

همان گونه که رسولى از خودتان در میان شما فرستادیم، تا آیات ما را بر  14][;تَکُونُوا تَعْلَمُونَ(

به شما یاد  دانستید شما بخواند و شما را پاك کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمى

 دهد. 
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 . خروج مردم از ظلمت به نور:5

 [15];لُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمیدِ()کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

مان فرها به سمت روشنایى، به  کتابى است که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکى

 پروردگارشان در آورى، به سوى راه خداوند توانا و ستوده. 

 . اتمام حجت بر مردم:2

 [16];کِیماً(حَ)رُسُالً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَالَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللّهُ عَزِیزاً 

پیامبرانى که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا 

 و خداوند توانا و حکیم است.  ;باقى نماند

 . احیا و زنده کردن آدمیان:7

اى کسانى که ایمان  [17];تَجِیبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ()یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْ

ه شما خواند ک مىخدا و پیامبرش را اطاعت کنید، هنگامى که شما را به سوى چیزى  ;اید آورده

 بخشد. را حیات مى

 . امر به معروف و نهى از منکر و بیان احکام و حالل و حرام الهى و رها کردن زنجیرهاى اسارت:8

رُهُم لِ یَأْمُی)الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّىَ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّورَاةِ وَالْإِنْجِ

هُمْ إِصْرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْ

هُ أُوْلئِكَ نُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَوَالْأَغْالَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ال

 پیامبرى که ;کنند ى خدا، پیامبر امّى، پیروى مى ها که از فرستاده همان [18];هُمُ الْمُفْلِحُونَ(

دهد و از  آنها را به معروف دستور مى ;یابند یلى که نزدشان است، مىصفاتش را، در تورات و انج

کند و  ها را تحریم مى شمرد و ناپاکى اشیاى پاکیزه را براى آنها حالل مى ;دارد منکر باز مى

د و پس کسانى که به او ایمان آوردن ;دارد بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود، بر مى

 د.ان کردند و از نورى که با او نازل شده پیروى نمودند، آنان رستگاراناش  حمایت و یارى

 ها: . رفع اختالف9

حَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ لْ)کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِا

ى لَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إاِلَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَالنَّاسِ فِیَما اخْتَ

مردم، [19];(میاللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِ

قبل از بعثت انبیا، یك امت بودند. خداوند به جهت اختالفى که در میان آنان پدید آمد، انبیایى 

، تا طبق آن در میان مردم و در به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود

اند حکم کنند، این بار در خود دین و کتاب اختالف کردند و این اختالف  آنچه اختالف کرده

ى حسادت داشتند. در این هنگام بود که خدا  ى کسانى که انگیزه پدیدار نشد، مگر از ناحیه

نمون شد و خدا هر که را کسانى را که ایمان آوردند، در مسائل مورد اختالف، به سوى حق ره

 کند. بخواهد به صراط مستقیم هدایت مى
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ش فرماید: انسان به حسب فطرت مرحوم عالمه طباطبائى، در تفسیر المیزان، جلد دوم، ذیل این آیه مى

اما همان فطرت وادارشان کرد تا براى جذب منافع  ;اجتماعى و تعاونى است و در آغاز اجتماعش یك امت بود

د. این ها به وضع قوانین نیازمند شدن جا براى برطرف کردن اختالف یگر اختالف نمایند. در اینخود با یکد

قوانین لباس دین به خود پوشاند و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید، تا مردم از آن طریق مهذّب 

ها  ها و حزب هالف پدیدار شد، شعبو رفته رفته، در دین نیز اخت ;و به همین سبب، پیامبران مبعوث شدند ;گردند

ها  پس اختالف ;ها بعد از تشریع دین، به جز دشمنى و ظلم و طغیان، منشأ دیگرى ندارد ولى این اختالف ;پیدا شد

دو قسم است: نخست، اختالف در دین، که سرمنشأ آن ستمگرى و طغیان است، و دوم، اختالفى که منشأش 

و خدا به  ;دوم که همان اختالف در امر دنیاست، باعث تشریع دین شد ى بشرى است. اختالف فطرت و غریزه

ى  پس دین الهى تنها وسیله ;اى را به سوى حق هدایت کرد و حق را روشن ساخت ى دین خود، عده وسیله

 نماید. سعادت براى نوع بشر است و حیات بشرى را اصالح مى

اهد خو اى است که مى انسانى داراى قریحه فرماید: هر عالمه طباطبائى در توضیح اختالف دوم مى

و بر این اساس، اختالف، و سرانجام هرج و مرج ظاهر  ;هاى دیگر را استخدام، و از آنها بهره کشى کند انسان

ها در عین این که در جهتى اتحاد دارند، از  پس انسان ;کشاند گردد و انسانیتِ انسان را به هالکت مى مى

ها و آرزوها هم مختلف  شود که هدف . اختالف در احساسات و ادراکات باعث مىجهت دیگر اختالف دارند

ع قوانین جا ضرورت تشری در این ;گردند و در نتیجه، اختالف در افعال و اختالل در نظام اجتماعى پدیدار شود

 د.گرد اى که عمل به آنها باعث رفع اختالف شود و صاحب حق را به حقش برساند، آشکار مى کلیه

 شود: ى شریفه چند نکته روشن مى پس، از آیه

م کمال کند و ه . دین عبارت است از روش خاصى در زندگى دنیا که هم صالح زندگى دنیا را تأمین مى1

 ;نماید اخروى و زندگى دایمى و حقیقى در جوار حق تعالى را تضمین مى

است، ولى در فرایند آن به . دین، از همان روز نخست، براى رفع اختالف فطرى بشر نازل شده 6

 ;هاى فطرى و غیر فطرى دچار شد اختالف

تضمن هاى مختلفِ زندگى بشر را م . دین خداوند دائماً رو به کمال رفته، تا تمامى قوانین مورد نیاز جنبه3

 ;رسد جا دین به کمال مى باشد، در این

 ;تر از شریعت سابق است . هر شریعت الحقى، کامل4

بیا و فرستادن کتاب، همانا سیر طبیعى و فطرى بشر به سوى اختالف است و به همین جهت، . علت بعثت ان5

اش سوق  خداى سبحان، از راه بعثت انبیا و تشریع شرایع، نوع بشر را به سوى کمال شایسته و اصالح زندگى

ى  هزى را به نقطزیرا یکى از شؤون خدایى خدا این است که هر چی ;سازد دهد و اختالف او را برطرف مى مى

 ;کمال خلقتش هدایت نماید

شود که اختالفات بشر، تنها توسط خداوند حل  . از نسبت دادن بعثت به خداوند در قرآن، استفاده مى2

 ;شود مى

 ;رود رود، به سوى اختالف هم مى . اجتماع انسان همان طور که به سوى تمدن مى7

 ;کند ع بشر را قطع مىى نو . اختالف طریق آدمى به سوى سعادت، ریشه8
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 ;ها را رفع نمایند توانند این اختالف هاى عقل و فکر بشرى نمى . فرمول9

ها را از بین  . پس، تنها خداوند است که با بعثت انبیا و شعور مرموزى به نام وحى و شریعت، این اختالف11

 برد. مى

  
  

 ى اطهار)علیه السالم( ضرورت بعثت انبیا در کالم ائمه

هاى الهى بیان کرده است، یکى از آنها  پنج حدیث در باب لزوم بعثت انبیا و حجت [20]کلینى مرحوم

 گوید: حدیث هشام بن حکم است که مى

کنى؟  : پیغمبران و رسوالن را از چه راهى ثابت مىامام صادق)علیه السالم( به زندیقى که پرسید

فرمود: چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعى داریم که از ما و تمام مخلوقات، برتر و با 

حکمت و رفعت است و روا نباشد که خلقش او را ببیند ولمس کند و بى واسطه با یکدیگر برخورد 

انى در میان خلقش باشند که خواست او را براى و مباحثه کنند، ثابت شد که براى او سفیر

مخلوقات و بندگانش بیان کنند و ایشان را به مصالح و منافع و موجبات تباه و فنایشان رهبرى 

نمایند، پس وجود امر و نهى کنندگان از طرف خداى حکیم دانا در میان خلقش ثابت گشت و 

شده  حکیمانى هستند که به حکمت، تربیت هاى خلق او باشند. ایشان همان پیغمبران و برگزیده

اند، در احوال و اخالق شریك  با آن که در خلقت و اندام با مردم شریك ;اند و مبعوث گشته

و از جانب خداى حکیم دانا به حکمت مؤید باشند. سپس آمدن پیامبران در هر  ;ایشان نباشند

 زمین خدا از حجتى که بر صدق اند ثابت شود، تا عصرى به سبب دالیل و براهینى که آورده

 ى الهى دارد خالى نماند. گفتار و جواز عدالتش نشانه

نتیجه آن که، تحقق هدف آفرینش انسان، که معرفت مبدأ، معاد و سایر مجهوالت است، بدون بعثت انبیا 

را  نهاى انسان در پذیرش دعوت، پیامبرا گردد. خداوند سبحان بر اساس حکمت خود و قابلیت محقق نمى

هاى  ا و خصومته ها بیاموزند و اختالف مبعوث ساخت، تا توحید و یکتاپرستى و امیدوارى به آخرت را به انسان

مردم را رفع سازند و با تبشیر و انذار مردم و تشکیل حکومت دینى و آموزش کتاب و حکمت، بربندگان اتمام 

 حجت نمایند.

 ضرورت بعثت انبیا از دیدگاه متکلمان و حکما

بعثت پیامبران  ى ضرورت ى لطف، به اثبات مسئله متکلمان اسالمى بر اساس اصل حسن و قبح عقلى و قاعده

 گویند: اند. آنان مى پرداخته

بعثت انبیا، به جهت بیان زشتى و زیبایى افعال و احوال قیامت، لطف است و لطف )احسانى که بندگان را، 

 سازد( حسن عقلى دارد و آنچه عقال حسن و نیکو عصیت او دور مىبا حفظ اختیار، به طاعت خدا نزدیك و از م

 [21]باشد، بر خداوند واجب است.

کند که از سه  ى استفاده مىاستاد مصباح در کتاب راهنماشناسى، براى اثبات ضرورت بعثت انبیا، از برهان 

 مقدمه تشکیل شده است:
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 ;. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیارى است1

 ;. تکامل اختیارى انسان، در گرو افعال اختیارى است6

 ;هاى عقلى و حسى انسان براى تشخیص راه کمال و سعادت کافى نیست . شناخت3

 [22]براى رساندن انسان به کمال نشان دهد. بایست راه دیگرى غیر از حس و عقل را . پس خداوند مى4

، بر لزوم ى اجتماعى انسان است چون ابن سینا، با ذکر مقدماتى که ناظر بر جنبه فیلسوفان اسالمى، هم 

 اند: بعثت انبیا استدالل کرده

انسان به لحاظ فطرى و طبیعى و شاید به دلیل مدنى بالطبع یا  ;. انسان به زندگى اجتماعى تمایل دارد1

تکامل و ترقى  باشد و جو مى و یا این که انسان کمال ;مستخدم بالطبع بودن، متمایل به زندگى اجتماعى است

 ;پذیر است انسان با زندگى اجتماعى امکان

ى  زهزیرا هر انسانى به مقتضاى غری ;دسته جمعى به قوانین اجتماعى نیازمند است . زندگى اجتماعى و6

ان، و در نوع کند تا منافع را براى خود جذب کند و همین امر سبب تعدى به حقوق هم سودجویى، تالش مى

ماعى وضع جتها باید قوانین ا ها و تزاحم گردد و براى رفع و تعدیل اختالف نهایت، منشأ تزاحم در منافع مى

 ;شوند

ه نیازهاى هاى آنها را بر طرف کنند ک ها را تضمین و اختالف توانند سعادت و کمال انسان . تنها قوانینى مى3

هاى معنوى و مادى، دنیوى و اخروى، و فردى و اجتماعى مورد توجه  ى جنبه واقعى و طبیعى بشر را در همه

 ;در نظر داشته باشند ها را ى انسان قرار دهند و منافع و سعادت همه

ان ى آن، آگاهى به تمام ساختمان وجودى انس زیرا الزمه ;. تنها حق تعالى قادر به وضع چنین قانونى است4

 ;واسرار و رموز آفرینش اوست و جز خداوند کسى توان کسب این علم و معرفت را ندارد

ها  ى انسان و چون همه [23];طالع یابندگذار باید با مردم سخن بگوید، تا آنها از وضع قوانین ا . قانون5

 صالحیت دریافت سخن و وحى الهى را ندارند، پیامبرانى از بین آنان براى ابالغ وحى مبعوث شدند.

 شبهات منکران لزوم بعثت انبیا

اى از شبهات  هپار ;اند فایده و لغو دانسته ى به نام براهمه و برخى دیگر، بعثت انبیا را محال و یا بىگروه

 آنها به شرح ذیل است:

هاى عقل موافق است، که در این صورت، بعثت  . دستاوردهاى انبیا از دو حال بیرون نیست: یا با داورى1

ذیرش باشد که در این مورد نیز دستورهاى پیامبران قابل پ قل مىانبیا کارى لغو و بیهوده است، و یا مخالف با ع

 نیست.

اند و عقل نیز  نخست، دستورهایى که کامال مطابق عقل ;پاسخ این است که دستاوردهاى انبیا بر دو نوع اند

اً ساکت تدوم، دستورى که عقل نسبت به آنها نفیاً و اثبا ;کند، مانند حسن عدالت و قبح ظلم ها حکم مى به همان

 فرماید: )وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا است و در آن وادى قدم برنمى دارد. خداوند نیز مى

 [25]هاى عادى بشرى است. عنى بخشى از تعلیمات انبیا، امورى است که خارج از آموزهی[24];تَعْلَمُونَ(

عوث ناطق مبى مردم است، پس چرا پیامبران در برخى از م . اگر هدف خداوند از بعثت انبیا هدایت همه6

 نشدند و عموماً در خاورمیانه حضور داشتند؟
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فرماید: )إِن مِنْ أُمَّة إِالَّ خَالَ فِیهَا  جا که مى پاسخ این اشکال در قرآن به صراحت آمده است. آن

یعنى هر امتى پیغمبرى داشته [27]و)وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّة رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(،][26نَذِیرٌ(

 [28]است.

هاست، پس چرا خداوند جلوى فسادها را نگرفت تا اکثر مردم به صالح  . اگر هدف بعثت انبیا تکامل انسان3

ترى داشته  شبی اى ارسال نکرد که جذابیت برسند و غرض الهى بهتر تحقق یابد و چرا پیامبران را به گونه

 باشد؟

پاسخ بخش اول شبهه: خداوند متعال اراده کرده است که آدمیان با انتخاب و اختیار خود به کمال برسند، 

 به تعبیر قرآن ;نه با جبر

 کند. ى مردم را )جبراً( هدایت مى اگر خدا بخواهد، همه [29];)لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَی النَّاسَ جَمِیعاً(

 پاسخ بخش دوم شبهه: این سخن کافران را خداوند چنین نقل کرده است:

هُ نَذِیراً أَوْ مَلَكٌ فَیَکُونَ مَعَ)وَقَالُوا مَا لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ لَوْالَ أُنزِلَ إِلَیْهِ 

کافران  ;وراً(حُیُلْقَى إِلَیْهِ کَنزٌ أَوْ تَکُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَأْکُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِالَّ رَجُالً مَّسْ

اى  تهاو فرشرود؟ چرا به سوى  خورد و در بازارها راه مى گفتند: چیست این پیامبر را که غذا مى

شود؟  اى نیست؟ یا این که چرا به سوى او گنجى انداخته نمى فرستاده نشده و با او انذار کننده

 یا این که چرا براى او باغى نیست، تا از آن باغ بخورد؟

 فرماید: ى دیگر مى و نیز در آیه

چرا طوق طال بر دست او  ;[30]الَئِکَةُ مُقْتَرِنِینَ()فَلَوْالَ أُلْقِیَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَب أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَ

 نیست و یا چرا به همراه او فرشتگان نیامدند؟

 [31]ه را چنین فرموده است:ى قاصعه، جواب این شبه حضرت امیر مؤمنان على)علیه السالم( در خطبه

ن هاى پشمین بر ت موسى پسر عمران با برادرش هارون بر فرعون وارد شدند، در حالى که جامه

اگر اسالم آورد، پادشاهى او بقا، و  و عصایى در دست داشتند. آن دو با فرعون عهد بستند که

 کنید از این دو نفر که با من شرط دوام عزت آیا شما تعجب نمى»عزتش دوام یابد. فرعون گفت: 

بینید در چه حالتى از فقر و ذلت هستند؟ چرا بر این  بندند، در حالى که مى و بقاى پادشاهى مى

اشت د طال و جمع آورى آن را بزرگ مىبه خاطر این که « بندهاى طال آویخته نیست؟ دو دست

خواست زمانى که پیامبران را مبعوث  انگاشت. اگر خدا مى و پشم و پوشیدن آن را کوچك مى

داد و پرندگان  هاى پردرخت را قرار مى ها و باغ هاى طال و معدن کرد، براى آنان گنج مى

کرد، آزمایشْ ساقط و  ن مىولى اگر چنی ;ساخت آسمان و جانوران زمین را با ایشان همراه مى

رفت و براى قبول کنندگان  شد و خبرها )مربوط به قیامت و ...( از بین مى پاداشْ باطل مى

 [32]مزدهاى آزمایش شدگان الزم نبود و مؤمنان مستحق ثواب نیکوکاران نبودند.

 فرماید: ها مى اند. قرآن در بیان امتحان انسان آیات مربوط به امتحان الهى نیز مؤید این پاسخ

حْسَنُ عَمَالً أَ)وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّام وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ 

او کسى  [33];ئِن قُلْتَ إِنَّکُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هذَا إِالَّ سِحْرٌ مُبِینٌ(وَلَ
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و عرشِ )حکومتِ( او، بر آب  ;آفرید ]= شش دوران[شش روز  ها و زمین را در است که آسمان

)به خاطر این آفرید( تا شما را بیازماید که کدام یك عملتان بهتر است. و اگر )به  ;قرار داشت

این سحرى »گویند:  ، مسلماً کافران مى«شوید شما بعد از مرگ، برانگیخته مى»آنها( بگویى: 

 «آشکار است!

آن کس که مرگ  [34];مَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ()الَّذِی خَلَقَ الْ

ناپذیر و  کنید، و او شکست شما بهتر عمل مى و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یك از

 بخشنده است.

چشد. و  طعم مرگ را مى ][35;)کُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ(

 د.شوی و سرانجام به سوى ما بازگردانده مى ;کنیم ها آزمایش مى ها و خوبى شما را با بدى

 اوصاف پیامبران در قرآن

هاى انبیا  اى از شبهات منکران، نوبت به بیان ویژگى بعد از بحث لزوم بعثت انبیا و دفع پاره

براى عموم پیامبران براى تحقق مأموریت هدایت  هایى را که رسیده است. قرآن کریم ویژگى

ها  و تهذیب و تعلیم و تربیت و اجراى عدالت و رشد و توسعه و تکامل مادى و معنوى انسان

بوت ى پیامبران براى رسیدن به مقام ن البته هر چند این صفات براى همه ;کند مؤثرند، بیان مى

ارند و طبعاً در پیامبران اولوالعزم، به صورت یعنى شدت و ضعف د ;اند اند، اما ذومراتب الزم

 م:پردازی ترى وجود دارند. اینك به اوصاف عمومى انبیا که در قرآن ذکر شده است مى قوى

 . حسن خلق و محبت و عطوفت انبیا1

 ى صدر خاصى بودند. هیچ گاه با خشونت و تندى هاى لطیف و با عاطفه و داراى سعه انبیا، انسان

کردند و بر این باور بودند که ایمان باید با ابزار اراده و اختیار با  دایت دعوت نمىمردم را به ه

از هیچ نوع خشونتى، نه ظاهرى و نه باطنى و قلبى، براى تحقق اهداف  ;قلب مؤمنان گره بخورد

عاً خواستند مسلمین را سرکوب کنند، طب ها که دشمنان مى البته در جنگ ;گرفتند بهره نمى

گرفتند. خداوند در قرآن،  ى الهى به کار مى گرایانه در چارچوب دستورهاى انسان خشونت را

ست چنین ى رحمت الهى ا نهایت نرمش و مهربانى پیامبر اسالم)صلى اهلل علیه وآله( را که نشانه

 کند: بیان مى

ى  از ناحیه [36];الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ( )فَبِمَـا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ

دل بودى، هر آینه آنها از اطراف تو  رحمت الهى در برابر مردم نرم شدى و اگر خشن و سنگ

 شدند. پراکنده مى

و غیر مسلمان ـ اتفاق نظر دارند که این ویژگى، عامل مهمى در سرعت بخشیدن به رشد  مورخان ـ مسلمان

تر از سایر انبیا مورد آزار و ستم و توهین و سرزنش مشرکان قرار  اسالم بود، با این که پیامبر اسالم بیش

ران و ان طلب غفگرفت، ولى هیچ گاه در صدد نفرین آنها بر نیامد و همیشه از خداوند متعال براى آن مى

 نمود. رحمت مى

 هم چنین پیامبر اسالم)صلى اهلل علیه وآله( را داراى صفات بزرگ اخالقى دانسته و فرموده است:
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 رستى که تو بر صفات بزرگ اخالقى هستى.به د [37];)وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِیم(

همانا  [38];)لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ(

هاى شما بر او سنگین، و بر هدایت  ها و سختى اى از خودتان به سوى شما آمد که رنج فرستاده

 شما حریص، و نسبت به مؤمنان مهربان است.

 . گفتار صادق6

بند  اىهاى خود پ ها و پیمان گفتارشان مطابق با واقع بود و به وعده ;هاى صادقى بودند پیامبران انسان

 خواند: گو مى خداوند در قرآن حضرت ابراهیم)علیه السالم( را صدیق و راستبودند. 

در این کتاب ابراهیم را که به  و یاد بیاور [39];)وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقاً نَّبِیّاً(

 گو و پیامبر الهى است. تحقیق او بسیار راست

 کند: ها معرفى مى بند به وعده چنین حضرت اسماعیل)علیه السالم( را پاى هم

و یاد بیاور در کتاب،  [40];)وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُوالً نَّبِیّاً(

 هایش صادق، و رسول و پیامبر است. اسماعیل را که به تحقیق او در وعده

 هاى الهى . موفقیت در امتحان3

هى شود و یا، الاقل، انبیا و اولیاى ال ها مى ناى از انسا کنند که امتحان خداوند شامل عده برخى گمان مى

ها، روز و شب، در تمام حرکات و  ى انسان در حالى که عالم، دار امتحان و ابتالست. همه ;گیرد را در برنمى

 اند. ها مشمول امتحان الهى سکنات، خواب و بیدارى، سفر و حضر، فقر و غنا، سالمتى و مرض و مانند این

 دهد: ى طاقت فرساى حضرت ابراهیم)علیه السالم( خبر مىها قرآن از امتحان

قَالَ الَ یَنَالُ  تِی)وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَ

و هنگامى که خداوند ابراهیم را به کلمات و ابزار گوناگونى آزمایش کرد،  [41];عَهْدِی الظَّالِمینَ(

دهم. ابراهیم  پس او از آنها موفق بیرون آمد، خداوند فرمود: من تو را براى مردم امام قرار مى

رسند؟( خداوند فرمود: پیمان من به ستمگران  ین مقام مىعرض کرد: از فرزندان من )نیز به ا

 رسد. نمى

 . امانت دارى4

 ;دان دارى بوده هاى امانت پیامبران در امور شخصى و اجتماعى، الهى و مردمى، و مادى و معنوى، انسان

وآله( نیز به علت  هکردند. پیامبر اسالم)صلى اهلل علی آنان اسرار و آیات الهى را حفظ، و کامل به مردم منتقل مى

به حضرت  117ى  ى شعرا آیه امانت دارى، به محمد امین شهرت یافت. خداوند سبحان این وصف را در سوره

ى  به حضرت لوط، درآیه 126ى  به حضرت صالح، در آیه 143ى  به حضرت هود، در آیه 165ى  نوح، در آیه

یر و به تعب ;دهد وسى)علیه السالم(نسبت مىبه حضرت م 18ى  ى دخان آیه به حضرت شعیب و در سوره 178

 کردند. را براى قوم خود بیان مى« إنّى لَکُمْ رَسوُلٌ اَمینٌ»ى انبیا عبارت  قرآن، همه

 . احسان و نیکوکارى5

ترین مظهر گذشت و عفو و شکیبایى در برابر آزار  نمودند و عالى پیامبران به دوست و دشمن احسان مى

 فرماید: سبحان در قرآن، در بیان وصف محسنین براى انبیا مى دشمنان بودند. خداوند
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وبَ انَ وَأَیُّ)وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُالًّ هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَیْمَـ

و بخشیدیم به ابراهیم، اسحاق و یعقوب  [42];ینَ(وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَکَذلِكَ نَجْزِی الْمُـحْسِنِ

را و هر کدام را هدایت کردیم و نوح را قبل )از آنها( هدایت نمودیم و از فرزندان او داود و 

چنین نیکوکاران را پاداش  سى و هارون را )هدایت کردیم( و اینسلیمان و ایوب و یوسف و مو

 دهیم. مى

 . مقام خشیت الهى و نفى هر گونه خشیت از غیر خداوند2

گاه از غیر خدا هراس و دلهره و  به همین جهت، هیچ ;ى انبیا تحقق اهداف الهى است ترین انگیزه مهم

 که در قرآن آمده است: وراندند. چنانپر اضطرابى نداشتند و فقط خشیت الهى را در دل مى

کسانى که  [43];)الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَاالَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَالَ یَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیباً(

ترسند و از هیچ کس، جز خداوند خشیتى ندارند  کنند و از خدا مى هاى الهى را تبلیغ مى رسالت

 کند. رسى کفایت مى و خداوند در حساب

 . اخالص7

آمیز  هاى شرك هاى موحد است و به معناى خالص ساختن جان از آلودگى ترین مقام انسان اخالص، عالى

ر اى باشد که تنها خدا در آن حضو یعنى دل به گونه ;ى غیر الهى است گونه انگیزهو هوا و هوس و نفى هر

 یابد و جاى غیر خدا نباشد. خداوند سبحان در آیات گوناگونى اخالص را وصف انبیا معرفى نموده است:

یاد کن در کتابْ موسى را که  [44];)وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصاً وَکَانَ رَسُوالً نَّبِیّاً(

 مخلص و رسول و نبى است.

 اى ناخالصى در آن باشد، قرقگاه و حریم شیطان است کند که هر دلى که ذره قرآن از زبان شیطان نقل مى

مُ )إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُ ;آن را اغوا نماید، مگر بندگان مخلص خدا، که شیطان به آنها راهى نداردتواند  و او مى

 وآله(آمده است:ى پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه  هم چنین درباره [45]الْـمُخْلَصِینَ(

من هیچ اجر و پاداشى بر این  [46];)وَمَا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمینَ(

 م، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.کن دعوت از شما مطالبه نمى

 . توکل بر خداوند8

پیامبران الهى در مواقعى که به علت تعصب و لجاج مشرکان تالش خود را در جهت هدایت آنان ناکام 

چنان  ند. همجست نمودند و از او استعانت مى بر خدا توکل مى ;شدند گاه سست و خاموش نمى یافتند هیچ مى

 ده است:که در قرآن آم

 [47];مُسْتَقِیم( ط)إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّکُم مَا مِن دَابَّة إِالَّ هُوَ آخِذُ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَى صِرَا

که او بر  اى نیست مگر این ام هیچ جنبنده که پروردگار من و شماست توکل کرده« اهلل»من بر 

 چرا که( پروردگار من بر راه راست است. ;اى با عدالت )اما سلطه ;آن تسلط دارد

 . پیامبران، ناصحان دلسوز9

لسوزى بودند که ن دنشستند، بلکه مربیان و ناصحا پیامبران براى هدایت مردم بر کرسى اجبار و اکراه نمى

 فرماید: کردند. قرآن مى از سر عشق و صفا با آنان رفتار مى
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کنم و  رم را به شما ابالغ مىهاى پروردگا رسالت [48];)أُبَلِّغُکُمْ رِسَاالتِ رَبِّی وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمینٌ(

 من خیرخواه امینى براى شما هستم.

 . پیامبران، صاحبان قدرت و بصیرت11

با  هایى قدرتمند و اش یعقوب)علیهم السالم( را انسان خداوند در قرآن ابراهیم و فرزندش اسحاق و نوه

 فرماید: کند و مى بصیرت معرفى مى

یاد بیاور بندگان ما ابراهیم و  [49];إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدِی وَالْأَبصَارِ()وَاذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَ

 اسحاق و یعقوب، صاحبان قدرت و بصیرت را.

 . صبر و تحمل11

 رماید:ف شمارد و مى ودن را از اوصاف اسماعیل، ادریس و ذوالکفل)علیهم السالم( برمىخداوند، صابر ب

عیل و ادریس و ذوالکفل را )به یاد و اسما [50];)وَإِسْماعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرِینَ(

 بیاور که( همه از صابران بودند.

ى دشوار متحول ساختن دل و جان آدمیان را به عهده داشتند، صبر و  جا که انبیاى الهى وظیفه از آن

 ناپذیر بود. اى اجتناب تحمّل، براى آنان خصیصه

 . علم و دانش و حکمت16

کوینى اى از امور ت هاى آنها و هم چنین علم به پاره و احکام و مالك براى پیامبران الهى، آگاهى از تشریع

امرى ضرورى براى هدایت و رهبرى مردم بود. به همین دلیل، در قرآن اوصاف علم و حکمت به عنوان دو 

 ویژگى انبیا معرفى شده است. به آیات ذیل توجه فرمایید:

خداوند حکومت و حکمت را به داود عطا کرد  [51];مَهُ مِمَّا یَشَاءُ()وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّ

 خواست به او آموخت. و از آنچه مى

گاه که به بلوغ رسید به او مقام حکمت و دانش عطا  آن [52];)وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْماً وَعِلْماً(

 کردیم.

 به لوط، داورى و دانش دادیم.  [53];)وَلُوطاً آتَیْنَاهُ حُکْماً وَعِلْماً(

ه بلوغ رسید و کامل شد، به هنگامى که موسى ب [54];)وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُکْماً وَعِلْماً(

 او مقام داورى و علم را عطا کردیم.

ما  [55];مُؤْمِنِینَ(لْ)وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمَـانَ عِلْماً وَقَاالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنَا عَلَى کَثِیر مِنْ عِبَادِهِ ا

به داود و سلیمان علم دادیم و هر دو گفتند: ستایش مخصوص خدایى است که ما را بر بسیارى از 

 بندگان مؤمنش برترى داد.

ضْلُ تِینَا مِن کُلِّ شَیْء إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَ)وَ وَرِثَ سُلَیْمَـانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوِ

سلیمان از داود ارث برد و گفت: اى مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شد و از  [56];الْمُبِینُ(

 به ما عطا شده است، همانا این فضل آشکار است. هر چیزى )کمالى(
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خدا  [57];اً(م)وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِی

دانستى به تو آموخت و این فضل بزرگ الهى بر  بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و آنچه را نمى

 توست.

 ى علم انبیاى الهى. دامنه

تردیدى نیست که انبیا باید به تمام اهداف نهایى و متوسط و ابتدایى و مسیر رسیدن به این اهداف و نیز 

ریعت، به همین جهت نسبت به اصول و فروع ش ;ر، علم و آگاهى کامل داشته باشندچگونگى سلوك در آن مسی

دیریت ها، از جمله: م احکام، اخالق و معارف دینى و نیز اسباب سعادت و شقاوت و وسایل نجات و هدایت انسان

 جامعه، تشکیل حکومت، امامت و رهبرى و... باید آگاه باشند.

 کنیم: اند، توجه مى ق علم انبیا را معرفى نمودهو اینك به آیاتى چند که متعلَّ

 هاى آسمانى و حکمت . علم به تمام کتاب1

و به خاطر بیاور هنگامى که به تو کتاب و  ][58;)وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِنْجِیلَ(

 حکمت و تورات و انجیل آموختیم.

خدا  [59];اً(م)وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِی

دانستى به تو آموخت و این فضل بزرگ الهى بر  بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و آنچه را نمى

 توست.

 . علم به اسماى الهى و امور تکوینى6

ینَ قَالُوا قالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هؤُالَءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِ)وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْماَلَئِکَةِ فَ

ائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ مَسُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْ

أَقُلْ لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ  بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ

ه آنها را بر مالئکه عرضه کرد، سپس گا خداوند تمام اسما را به آدم آموخت، آن[60];تَکْتُمُونَ(

گویید مرا به آن اسما خبر دهید، آنها گفتند تو مُنزّهى، علمى نزد ما نیست،  فرمود: اگر راست مى

اى، تو دانا و حکیم هستى. خداوند فرمود: اى آدم، آنها را به  مگر آنچه تو به ما تعلیم داده

مین را ها و ز اوند فرمود: نگفتم من غیب آسماناسمایشان آگاه ساز. وقتى آنها را آگاه کرد، خد

 دانم؟ کنید مى دانم و نیز آنچه را آشکار و پنهان مى مى

 . آگاهى انبیا از علوم دیگر3

 فرماید: ى حضرت داود)علیه السالم( مى خداوند درباره

ما ساختن زره را به او  [61];شَاکِرُونَ( )وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَکُمْ لِتُحْصِنَکُم مِن بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنتُمْ

 هایتان حفظ کند، آیا شما شکرگزارید؟ آموختیم تا شما را در جنگ

 فرماید: ى دیگر مى و در آیه

ما آهن را براى او )داود(  [62];اعْمَلْ سَابِغَات وَقَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً( )وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ أَنِ

مل ى الزم تنظیم کن و ع ازهها را بر اند هاى کامل و فراخ ساز و حلقه نرم کردیم و )گفتیم( زره

 صالح به جا آورید.
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 و در مورد حضرت سلیمان)علیه السالم( آمده است:

و  [63];(نُ)وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوِتِینَا مِن کُلِّ شَیْء إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِی

)سلیمان( گفت: اى مردم، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شد و از هر چیزى )کمالى( به ما عطا 

 شد. این همان فضل آشکار است.

 د:فرمای دهد و مى ى دیگرى علم به تأویل احادیث را به یوسف نسبت مى خداوند در آیه

و هم چنین پروردگارت تو را بر  [64];)وَکَذلِكَ یَجْتَبیِكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ(

 آموزد. گزیند و به تو تأویل احادیث را مى مى

 فرماید: مى و نیز

و هم چنین یوسف را در آن  [65];)وَکَذلِكَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ(

 احادیث )و خواب( را به او آموختیم.سرزمین متمکن ساختیم و تاویل 

 . انبیا و علم غیب4

یعنى علمى که از حواس انسان پنهان باشد و قابل مشاهده و محسوس  ;علم غیب در مقابل علم شهودى است

ا که، آیا غیر از خداوند کسى علم غیب دارد، ی نباشد. بحث مهمى میان متکلمان اسالمى مطرح است و آن این

ى که علم ى نخست، آیات اند: دسته داوند متعال است؟ آیات قرآن در این زمینه بر دو دستهعلم غیب مختص خ

 اند، مانند آیات زیر: غیب را به خداوند سبحان اختصاص داده

 داند. کلیدهاى غیب نزد اوست و غیر از او آنها را نمى [66];)وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَیَعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ(

 داست.پس بگو: همانا غیب مخصوص خ [67];)فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّهِ(

ها و زمین  بگو: کسانى که در آسمان [68];)قُلْ الَّ یَعْلَمُ مَن فِی السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِالَّ اللَّهُ(

 د. هستند از غیب آگاهى ندارند، مگر خداون

اول را  دانند و آن حکم کلى دسته ى دوم، آیاتى هستند که پیامبران را نیز در علم غیب سهیم مى دسته

 نمایند، مانند آیات زیر: استثنا مى

هِ وَمِنْ خَلْفِهِ )عَالِمُ الْغَیْبِ فَالَ یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَداً إِالَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْ

خداوند  [69];رَصَداً لِیَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَاالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَأَحْصَى کُلَّ شَیء عَدَداً(

ست، پس کسى بر غیب او آگاه نیست، مگر رسوالنى که مورد رضایت اویند و همانا عالم غیب ا

هاى  دهد، تا بداند پیامبران رسالت رو و پشت سر براى آنها قرار مى مراقبانى از پیش

کنند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و هر چیزى را احصا کرده  پروردگارشان را ابالغ مى

 است.

... و خداوند شما  [70];انَ اللّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَلکِنَّ اللّهَ یَجْتَبِی مِن رُسُلِهِ مَن یَشَاءُ ...() ... وَمَا کَ

 . .گزیند .. میان رسوالن خود کسانى را بر مى سازد ولکن خداوند از را بر غیب مطلع نمى

گیریم که فقط خداوند بالذات و به طور مستقل علم به غیب دارد و علم به  از این دو دسته آیات نتیجه مى

توانند  ولى دیگران، همچون: پیامبران، امامان و فرشتگان، از طریق تعلیم الهى مى ;غیب او مقید و مشروط نیست

 غیب باشند.عالم به اسرار 
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 منابع علم انبیا

 ها اشاره شده است: نمایند. در قرآن به این راه هاى مختلفى علوم خود را کسب مى انبیا از راه

 الف( وحى:

 ;یٍّ مُبِین(رَبِعَ)وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمینَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ بِلِسَان 

بر قلب تو فرود آورد، تا   قرآن، از سوى پروردگار جهانیان نازل شده است، روح االمین آن را

 تمام مردم را با زبان عربى آشکار انذار کنى.

 ب( سیر و سلوك پیامبران و صعود آنها به عوالم دیگر: 

هُ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَ)سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِنَ الْمَسْجِدِ 

را در یك شب از مسجد اش  پاك است خدایى که بنده [71];مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَصِیرُ(

الحرام به مسجد االقصى، که اطرافش را پر برکت ساختیم، برد تا آیات خدا را به او نشان دهیم. 

 او شنوا و بیناست.

 ج( روح القدس:

ما به عیسى بن مریم دالیل آشکار دادیم  [72];)وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ(

 و او را به روح القدس تأیید نمودیم.

 فرماید: ى پیامبر اسالم مى و نیز درباره 

بگو روح القدس از جانب پروردگارت قرآن را به  [73];)قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ(

 حق نازل کرد.

اى آن را  ى وحى و عده مفسران براى تفسیر روح القدس سه بیان دارند، برخى آن را به جبرییل و فرشته

سوم، روح  کنند. بنابر تفسیر ا و نیروى خاصى که در پیامبران وجود دارد معنا مىبه یکى از مراتب روح انبی

 شود. القدس طریق سومى براى کسب علوم الهى شمرده مى

 ى وحى . ارتباط با عالم ربوبیت به وسیله13

 ;ابدی ویژگى دیگر انبیا، ارتباط آنها با جهان غیب و عالم ربوبیت است که عمدتاً به صورت وحى تحقق مى

 نماییم: ابتدا به آیات مربوطه اشاره مى

 این قرآن را روح امین بر قلب تو فرود آورده است. [74];)نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ عَلَى قَلْبِكَ(

 شود که محل فرود وحى، قلب پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( است. ده مىاز این آیه استفا

تُ رَبِّی عَذَابَ یْ)قُلْ مَایَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَ

عَلَیْکُمْ وَالَ أَدْرَاکُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فُیکُمْ عُمُراً مِن قَبْلِهِ أَفَالَ  یَوْم عَظِیم قُل لوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ

آنچه که بر من وحى توانم از جانب خود قرآن را عوض کنم، من از  بگو من نمى [75];تَعْقِلُونَ(

دا ترسم. بگو اگر خ کنم، من در مخالفت با پروردگارم از عذاب بزرگ مى شود پیروى مى مى

ساختم، به گواه  کردم و شما را از آن آگاه نمى خواست، من آن را براى شما تالوت نمى نمى

 اندیشید؟ این که روزگارى قبل از نزول قرآن در میان شما به سر بردم، چرا نمى
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 معناى لغوى وحى

ى وحى در تعابیر اهل لغت، معانى گوناگونى دارد، از جمله: اشارت، کتابت، رساله، پیام، سخن پوشیده،  واژه

اهى اى که به دیگران القا شود. برخى وحى را به کالم شف شتاب و عجله، اعالم در خفا و کالم یا پیام یا نوشته

م کتبى و شفاهى دانسته و بعضى آن را به معناى اعالم خبر و القاى اى آن را اعم از کال اند و عده محدود کرده

 [76]اند. مخفى آن به غیر دانسته

 [77]نویسد: ت و مىابو اسحاق معناى سوم را پذیرفته و کسایى نیز به همین معنا دل بسته اس

وحى عبارت است از: سخن گفتن با کالم ـ نه با اشاره و کتابت ـ با کسى که بر غیر او مخفى 

 [78]باشد.

 اند: ترى تفسیر کرده و نوشته گروهى دیگر وحى را در معناى وسیع

وحى عبارت است از هر چیزى که تو آن را به غیر خودت القا نمایى، اعم از این که با اشاره باشد 

 [79]ها. یا با کتابت، یا امر کردن، یا نقش نمودن بر روى سنگ

بنابراین  ;اند اى معناى سرعت را در مفهوم وحى اخذ کرده و وحى را به اعالم سریع خفى تفسیر نموده عده

 شرط که سریع و خفى باشد، وحى است.اى و به هر کسى، با این  رساندن هرگونه پیام و خبرى، از هر ناحیه

 معانى وحى در قرآن

 وحى در قرآن در چهار معنا استعمال شده است:

 ى پنهانى و پوشیده: . اشاره1

از محراب به سوى  [80];)فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِـحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیّاً(

 قومش شتافت و به اشاره به آنان القا کرد که صبح و شام خدا تسبیح را کنند.

 جا به معنى اعالم هم باشد. البته ممکن است که وحى در این

 . امر غریزى و تکوینى و نوعى اعالم تکوینى:6

لِّ وْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ ثُمَّ کُلِی مِن کُ)وَأَ

ى خود را  پروردگار تو به زنبور عسل وحى کرد که خانه [81];الثَّـمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُالًَ(

ها بهره گیرد و راهى را که خداوند  ها و گل ى میوه ها و درختان بنا کند و از همه در میان کوه

 براى او آماده کرده است، طى کند.

 بد:یا . الهام نفسى یا شعور و احساسى که در باطن انسان تحقق مى3

اى شیطانى  ى ذهنى یا القاى روحى و روانى از عالم باال و یا وسوسه البته منشأ این الهام ممکن است خاطره

 باشد، مانند:

ادُّوهُ نِی إِنَّا رَزَ)وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَالَ تَخَافِی وَالَ تَحْ

به مادر موسى وحى کردیم که طفل خود را شیر بده و اگر  [82];إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ(

کن و هیچ ترس و اندوهى به خود راه ترسیدى که فرعون به او گزندى رساند، او را در نیل رها 

 دهیم. گردانیم و او را از پیامبران قرار مى مده، که ما او را به سوى تو باز مى
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غُرُوراً  )وَکَذلِكَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ

براى هر پیامبرى، دشمنى از شیاطین جن و انس [83];رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ( وَلَوْ شَاءَ

استه را به بعضى دیگر القا هاى به ظاهر آر قرار دادیم که برخى از آنان، از روى غرور، سخن

 کردند )ولى اجبار سودى ندارد(. خواست چنین نمى کنند. و اگر پروردگارت مى مى

شیاطین به دوستان خود وحى و القا  [84];)وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَائِهِمْ لِیُجَادِلُوکُمْ(

 کنند که با شما جدال کنند. مى

ى نخست، وحى به معناى الهام نفسى و روحى است که از طرف خداوند به مادر موسى عطا شد و  در آیه

 شود. ها داده مى ى بعد، از طرف شیاطین به انسان در دو آیه

 . الهام غیبى به پیامبران:4

 ى فرشتگان یا بدون واسطه و یا با وساطت امر دیگرى، به پیامبران، م غیبى الهى که خداوند به وسیلهالها

 نماید. جهت تبلیغ رسالت الهى و هدایت مردم ابالغ مى

 مانند: ;ى وحى بیش از هفتاد مورد به همین معنا به کار رفته است در قرآن، کلمه

ى وحىِ این قرآن  ما به وسیله [85];صَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هذَا الْقُرْآنَ()نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَ

 کنیم. ها را براى تو بیان مى به تو، بهترین داستان

این چنین، قرآن را به زبان  [86];یْكَ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا()وَکَذلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَ

 عربى به تو وحى کردیم تا مردم مکه و اطراف آن را انذار نمایى.

اى پیامبر، آنچه را که از این کتاب آسمانى به تو وحى شده  [87];)اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ(

 است براى مردم بخوان.

وْحَیْنَا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق )أَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَ

آیا براى مردم تعجب آور است که یکى از آنان  [88];عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْکَافِرُونَ إِنَّ هذَا لَسَاحِرٌ مُبِینٌ(

را به رسالت خود برگزینیم و به او وحى کنیم که مردم را انذار کند و مؤمنان را که نزد خداوند 

 اند این ساحرى آشکار است. مقام بلندى دارند بشارت دهد؟ کافران گفته

حَیْنَا إِلَى نُوح وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ )إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ کَمَا أَوْ

ما به تو اى  [89];وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمانَ وَآتَیْنَا دَاوُود زَبُوراً(

پیامبر وحى کردیم، هم چنان که به نوح و پیامبران پس از او و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

یعقوب و فرزندان او و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحى کردیم و ما به داود، زبور 

 دیم.عطا کر

 حقیقت وحى

عادت ها استعداد رسیدن به کمال و س فطرت سالم آدمى و عقل سلیم بشرى، حکایت از این دارد که انسان

 ها و حیات دنیوى آنها رساندن او به دهند که هدف از آفرینش انسان ابدى را دارند و براهین عقلى نشان مى

 فرماید:  هم چنان که قرآن مى ;کمال است
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 که بپرستند و نیافریدیم جن و انس را، مگر براى این [90];تُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ()وَمَا خَلَقْ

 مرا.

اد؟ بدون شك، عقل و حس و حتى شهود، توان به کمال دست یافت و در مسیر آن گام نه امّا چگونه مى

د و گاه زنان این طریقت فراوان ان زیرا ره ;اما کافى نیستند ;یابى به آن حقیقت اند ابزار مفیدى براى دست

اى از معرفت وجود دارد که دست این  چنین حوزه دهند و هم ابزار عادى شناخت را مورد تزلزل قرار مى

جا پاى ابزار دیگرى به نام وحى به میان  گریزند. در این گریز و حس قلیعنى ع  ;ابزار از آن کوتاه است

دانیم که ابزار دیگرى براى کسب معرفت وجود دارد، ولى  قدر مى آید و اما حقیقت وحى چیست؟ آن مى

 نویسد: عالّمه طباطبایى در این باره مى ;درك حقیقت آن بر ما میسر نیست

ایم، حقیقت آن براى ما  به عبارت دیگر، آن را نچشیده ایم و ما که از موهبت وحى بى بهره

 [91]م.توانیم بشناسی باشد، مى مجهول است. تنها برخى از آثار آن را که قرآن و اوصاف نبوى مى

ولى محتواى وحى، یعنى قرآن کریم را  ;توان شناخت را از آثار و عالیم آن مىبنابراین، حقیقت وحى 

 توانیم به دست آوریم. مى

ى از آن باشد. گردان تواند دلیلى بر روى اى شبهه کنند که پى نبردن به حقیقت وحى مى ممکن است عده

بریم و از  پیامبر با خداوند پى مى گر چه حقیقت وحى بر ما آشکار نیست، اما از طریق اعجاز، به نبوت و ارتباط

گونه که  پذیریم. همان نماییم و محتواى آن را مى آن طریق، صحّت و حقانیت وحى را استنتاج مى

 پذیرم، بدون آن که حقیقت حس و عقل بر ما معلوم باشد. دستاوردهاى حس و عقل را مى

نى و شدند و وحى را منبعى عقالگروهى براى تبیین حقیقت وحى به دستاوردهاى علوم تجربى متوسل 

ن، کشى طوالنى، در اقلیت قرار گرفت چون عشق، ستم ى نبوغ انسانى معرفى نمودند، و عواملى هم زاییده

 [92]اند. دوران کودکى، تنهایى، سکوت و بیکارى را عوامل باال رفتن استعداد و پیدایش نبوغ معرفى کرده

 بنا به دالیلى، این تفسیر کامال نارساست:

 ;اند ها دلیلى براى تفسیر خود اقامه نکرده اوال، این

 ;پذیرد هاى بلندى تحقق نمى اى چنین افکار و اندیشه ثانیاً، در سر هیچ نابغه

  ;ستشخصى نابغه بدون تعلیم و تعلّم و طى کردن مراحل آموزش میسر نی ثالثاً، به فعلیت رسیدن استعدادهاى

ند خود را هاى بل شود که افراد نابغه، اندیشه اى موجب مى رابعاً، اگر وحى محصول نبوغ است، چه انگیزه

 به عالم غیب نسبت بدهند.

 وحى از دیدگاه فالسفه

ى خیال یا  دانند و وحى را پیوند قوه ل فعال مىى وحى، یعنى جبرییل را همان عق حکما و فالسفه، فرشته

عیت دانند و دیدن فرشته را به عنوان دیدن یك واق عقل جزئى پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( با عقل فعال مى

البته فخر رازى در شرح اشارات این  [93]نمایند. ى خیال تفسیر مى پذیرند و آن را تماشاى قوه خارجى نمى

 نویسد: کند، لکن دوباره در مباحث المشرقیه مى کالم را نقد مى

ى همان نفس  ى عاقله و متخیله نفس نبى داراى خصایصى است که وحى، معلول قوه

 [94]باشد. مى
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صدر المتألهین، مؤسّس حکمت متعالیه، که بین اشراق و استدالل و قرآن آشتى برقرار کرد، به انکار ابن سینا 

 و سایر مشائیان پرداخت و چنین فرمود:

ه نند ارواح ضعیفه نیست کهنگامى که روح قدسى قوى گردد و نورانیت شدید پیدا شود، هما

وقتى به سمتى تمایل پیدا کرد از جهات دیگر غافل گردد، بلکه این روح قدسى را شأنى از شأن 

تواند معارف الهى را بدون تعلیم بشرى تلقى و دریافت نماید و تأثیر این  دارد و مى دیگر باز نمى

روح قدسى مشاهده کرد، به صورت قوه از جانب خدا به سایر قوا تسرى نموده و صورتى را که با 

 پس با چشمش شخص ;گردد شود و به صورت ظاهر براى او آشکار مى روحى بشرى متمثّل مى

بیند و با گوشش کالم منظوم را در غایت فصاحت  را به صورت محسوس در نهایت زیبایى مى

 شنود. مى

هى است و کالم، اى است که به اذن خدا نازل شده و حامل وحى ال پس شخص، همان فرشته

همان کالم خداوند متعال است و در دست او لوحى است که در آن نوشته است، و آن همان 

کتاب خداست و این صرف صورت خیالى نیست که در خارج ذهن وجود داشته باشد و تخیل 

ند، ا اى از علم باطنى ندارند و از اسرار وحى مطلع نیستند، گفته چنانچه آنها که حظ و بهره ;باشد

ر باب شود د اى که از جهل ناشى مى مانند بعضى از اتباع مشائیان. پناه بر خدا از این عقیده

 [95]کیفیت انزال و تنزیل.

 و چنین نگاشته است:حکیم سبزوارى نیز سخن بوعلى سینا را نپذیرفته 

ى  باشد، بر اساس قواى ثالثه )عالّمه ـ عمّاله ـ حسّاسه( و قوه نبى داراى خصایص سه گانه مى

ى پیامبر باید در کمال، افضل عقول اهل زمان خود باشد و جمیع معلومات یا اکثر آنها با  عالمه

حاکم بر  و عقل او ;ز معلمتأیید الهى و به حدس براى او حاصل شده باشد، نه به کسب و تعلیم ا

 ;ى او باید در قوت، به حدى باشد که تمام کاینات مطیع او باشند ى عمّاله و قوه ;سایر قوا باشد

ل چگونه چنین نباشد، در حالى که بنده بر اثر قرب نواف ;ى بدن او باشد عالم کون باید به منزله

بیدارى ببیند چیزهایى را که دیگران ى او باید در  ى حسّاسه رسد؟ و اما قوه به این مقام مى

اتصال  و حقیقت او به حقیقت مَلك مقرّب ;شنوند بینند و بشنود چیزهایى را که دیگران نمى نمى

و برخى از متفلسفه، آن محسوسات حضرت نبى را از مبصرات و مسموعات  ;معنوى حقیقى پیدا کند

 [96]العقیدة الفاسدة. اند. نعوذباهلل من هذه و یا از قبیل صور ذهنیه دانسته

 [97]امکان وحى

ها به انکار وحى پرداختند و از این طریق درصدد انکار  فرض دالیل و پیش اى از برخى با توسل به پاره

 کنیم: ها اشاره مى فرض بعثت انبیا بر آمدند. براى نمونه به برخى از این پیش

و چون عالم باال، عالمى روحانى و لطیف و نورانى، ولى عالم پایین، عالم  ;کند . وحى از عالم باال تنزّل مى1

 و تا ارتباط میان این دو عالم برقرار نگردد، وحى نیز ;ت، تناسبى بین این دو عالم وجود نداردمادى و کدر اس

 پذیرد. تحقق نمى
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زیرا انسان که ظرف تحقق وحى است، موجودى برزخى و داراى دو بعد جسمانى و  ;این شبهه ناتمام است

 پذیرد. ق مىروحانى است و ارتباط حق تعالى با بعد روحانى و ملکوتى انسان تحق

 فرماید: خداوند سبحان در آیات گوناگونى از این دو بعد انسان خبر داده است و مى

 عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ةَ)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُالَلَة مِن طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَار مَّکِین ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَ

 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

ما آدمى را از گل خالص آفریدیم، سپس او را به صورت  [98]الْخَالِقِینَ ثُمَّ إِنَّکُم بَعْدَ ذلِكَ لَمِّیتُونَ(

گاه نطفه را به صورت خونى بسته و خون بسته را به  اى در جایى استوار قرار دادیم، آن نطفه

ا ها ر ها در آوردیم و استخوان صورت گوشتى جویده و گوشت جویده را به صورت استخوان

و پس از انجام این مراحل، خلقتى دیگر ایجاد کردیم. آفرین بر خدا که  با گوشت پوشاندیم

 بهترین آفریننده است.

ثُمَّ  ن)الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُالَلَة مِن مَاء مَهِی

خدایى که هر چیز را به بهترین صورت خود آفرید، آفرینش انسان  [99];سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ(

ى آبى بدون ارزش قرار داد و پس  را از خاك آغاز کرد و سپس خلقت نوع انسان را به وسیله

 بیاراست و از روح خود در وى دمید.از آن، او را 

از زمان رشد  اند. شاید این تفکر . گروه دیگرى که تفکر مادى صرف دارند نیز به انکار بعد وحى پرداخته6

علمى و صنعت در غرب شکل گرفت. و غرور علمى و اعتناى بیش از حد به عقل، احساس بى نیازى از وحى و 

البته امروزه توجه به عالم غیب و روحانى از مسلمات اندیشمندان علوم  ;دستورهاى الهى را در آنها پدید آورد

اند که  دهاند و فهمی ها از غرور علمى به سوى تواضع علمى در حرکت آید و انسان شمار مى عقلى و تجربى به

رد جعقل در کشف بسیارى از حقایق ناتوان است. فیلسوفان و عالمان علوم تجربى براى اثبات تجرد روح و ت

 خارج است. ى این بحث اند که بیان آنها از حوصله اى از عالم هستى، به براهین فراوانى تمسك جسته مرتبه

 انواع وحى

 فرماید: قرآن کریم در بیان انواع وحى مى

اءُ إِنَّهُ فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَ )وَمَا کَانَ لِبَشَر أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیاً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً

رسد که خدا با او سخن  هیچ بشرى را نمى [100];عَلِیٌّ حَکِیمٌ وَکَذلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا(

رستد و او به اى بف اى حرف بزند، یا فرستاده ید، مگر این که به او وحى کند، یا از پشت پردهبگو

کار است و این چنین،  زیرا خدا بلندمرتبه و محکم ;خواهد وحى نماید اذن خدا آنچه را خدا مى

 ... ;اى را از امر خودمان به تو وحى کردیم فرشته

 :کنیم حى اشاره شده است که در ذیل به آنها توجه مىدر آیات دیگرى نیز به بعضى از اقسام و

همانا خداوند به  1][01;)لقد صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ(

پیامبرش، در عالم رؤیا، به راستى گفت که شما مؤمنان، به خواست خدا به مسجد الحرام وارد 

 خواهید شد.

 جبرییل، وحى را به قلب تو نازل کرد. [102];)نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ عَلَى قَلْبِكَ(
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 کنیم. ما گفتار سنگینى را به تو القا مى [103];)إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْكَ قَوْالً ثَقِیالً(

 ى جبرییل، از وراى حجاب و مستقیم براى هایى هم چون رؤیاى صادق، به وسیله بنابراین، وحى به صورت

 پذیرد. پیامبران تحقق مى

وعه تعالیم و وحى تشریعى، همان مجم ;شود وحى در تقسیم بندى دیگرى، به تکوینى و تشریعى تقسیم مى

رموده پیامبران نازل فاحکامى است که خداوند به صورت دفعى یا تدریجى، تحت عنوان شریعت و دین بر 

لى و نیز قوانین ک ;اى که در موجودات است است و وحى تکوینى عبارت است از هر گونه استعداد و غریزه

 حاکم بر نظام هستى که با اهداف مشخصى در حرکت است.

 مشخصات وحى انبیا

ت نوعى هدای از مطالب گفته شده روشن شد که وحى، واقعیتى است که در تمام موجودات وجود دارد و

آید. شایان ذکر است که این نور معنوى به صورت تشکیکى و مراتب طولى در موجودات تحقق  به شمار مى

ند رؤیاهاى مان ;اند ى عالى این حقیقت را دارا هستند و سایر موجودات مراتب بعدى را شامل انبیا مرتبه ;دارد

 مندند. یز از آن بهرهشوند و مردم عادى ن صادقه که مصادیقى از وحى شمرده مى

 کند: اى را به شرح ذیل براى وحى انبیا بیان مى استاد مطهرى در کتاب نبوت، مشخصات چهارگانه

لى لذا پیامبر اکرم)ص ;شود نه از طریق حواس ظاهرى الف( درونى بودن: یعنى وحى از راه باطن تلقى مى

شد و بعد  یافت، سنگین مى حواسش تعطل مى شد تر مواقعى که وحى بر او نازل مى اهلل علیه وآله(در بیش

 گوید: کرد. قرآن هم مى عرق مى

 جبرییل، وحى را به قلب تو نازل کرد. [104];)نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلى قَلْبِكَ(

ایر مصادیق وحى، از جمله الهام و رؤیاهاى صادقه نیز روشن است که از راه مرموز و باطنى براى انسان س

 شود. کشف مى

 لذا معلم طبیعى و ;گردد ب( معلم داشتن: چون وحى بیرونى نیست و از راه حواس ظاهرى حاصل نمى

ته د غرایز حیوانات نیست که آموزش نداشاما مانن ;آید بشرى ندارد و از راه تجربه و آزمایش نیز به دست نمى

 فرماید: باشد، در ذات خود آموزش است و معلم آن خداست. قرآن مى

آیا او تو را یتیم نیافت  [105];)أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِالً فَأَغْنَى(

 و پناه داد؟! و تو را گم شده یافت و هدایت کرد؟

 دانستى به تو آموخت. که نمى و آنچه را [106];)و عَلَّمَكَ مالَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ(

 همان کس که توانایى فوق العاده دارد او را تعلیم داده است. [107];)عَلَّمَهُ شَدیدُ القُوى(

 بنابراین، صحبت آموزش در کار است.

 ند.کن هاى دینى را درك مى ار: انبیا به حالت خودشان استشعار دارند و وحى بودن آموزهج( استشع

ى موجود دیگرى به نام روح االمین و جبرییل  ى وحى: پیامبران معموال وحى را به وسیله د( ادراك واسطه

 [108]کردند. دریافت مى
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 تفاوت وحى و الهام

 نویسد: شیخ محمد عبده در تفاوت این دو پدیده مى

معرفتى که با واسطه یا بى واسطه براى انسان حاصل شود، اگر بداند از جانب خداست، وحى 

شادى  مانند اندوه وپس الهام یك نوع احساسى است  ;شود باشد و اگر نداند، الهام نامیده مى مى

 [109]یا گرسنگى و تشنگى.

 نگارد: ابن عربى نیز در فرق میان وحى و الهام چنین مى

پیوندد، ولى  مى ى موجودى از موجودات، از ملك عالّم به حصول الهام گاهى بدون واسطه

به همین  ;شود وحى از طریق مالئکه و شهود فرشتگان بر نفس نبوى)صلى اهلل علیه وآله(افاضه مى

دانند، با آن، که به اتفاق اهل معرفت، احادیث قدسیه کالم  جهت احادیث قدسیه را وحى نمى

من و متضحق است. دوم، الهام، کشف معنوى صرف است، ولى وحى از اقسام مکاشفات شهودى 

دیگر آن  ;شوند چون فرشتگان گاهى به صورتى از صور و معانى متمثّل مى ;کشف معنوى است

فرق دیگر این که از شرایط وحى،  ;که وحى از خواص نبوت است و الهام از خواص اهل والیت

 [110]تبلیغ است، بر خالف الهام.

 ى دینى تفاوت وحى و تجربه

چون: ژان پل سارتر، شالیر ماخر، هایدگر، پل تیلیخ، ویلیام جیمز و دیگران، تعبیر  فیلسوفان غربى، هم

ط با باى دینى را به ارت ى دینى، و تجربه اند و برخى دین را به همان تجربه ى دینى را به کار برده تجربه

، وحى، فعل زیرا اوال ;ى دینى غیر از وحى است ولى باید توجه داشت که تجربه ;اند موجود مطلق تفسیر کرده

سى تعلق تواند به هر ک ى دینى مى شود، ولى تجربه چون انبیا عطا مى هاى کاملى هم الهى است که به انسان

ى وحى به یابد، ول ن واقعیت خارجى، تحقق مىى دینى، گاه از تلقینات فرد مؤمن، بدو ثانیاً، تجربه ;گیرد

، منطقى ثالثاً، یقین ناشى از وحى ;یابد کند تحقق مى عنوان واقعیت خارجى که از حقایق عینى حکایت مى

یابد،  رابعاً، در قلمرو وحى، باطل حضور نمى ;شناختى است ى دینى، شخصى و روان است، ولى یقین در تجربه

 اند. کنندگان در تفسیر آن گرفتار انحراف و اعوجاج ر است و الاقل، تجربهى دینى خطاپذی ولى تجربه

 پیامبر اسالم و وحى

دو پرسش مهم در این بخش مطرح است: نخست آن که، پیامبران چگونه دانستند که وحى بر ایشان نازل 

ه، آیا ممکن آن کاند و این که آن شخص واسطه، جبرییل است، نه شیطان؟ دوم  شده است و مبعوث الهى گشته

 است پیامبران در هنگام وحى به اشتباه بیفتند یا نه؟ این پرسش مربوط به بحث عصمت انبیاست.

ایت و ها و وسایل هد ى لطف، تمام راه در پاسخ به پرسش نخست باید دانست که خداوند، بر اساس قاعده

خداوند،  به همین جهت، ;آید الزم مىکند و اگر چنین نباشد نقض غرض  اطاعت و سعادت بندگان را فراهم مى

 کنند: کند. آیات ذیل به این مطلب داللت مى ى علم پیامبران را فراهم مى خود، زمینه

و این چنین ملکوت  [111];)وَکَذلِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ(

 ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم، تا اهل یقین گردد. آسمان

 اى موسى من خداوند عزیز و حکیم هستم. [112];)یا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ(

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/nabovvat.htm#_ftn109
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/nabovvat.htm#_ftn110
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/nabovvat.htm#_ftn111
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/nabovvat.htm#_ftn112


88 

 

والن نزد من اى موسى نترس که رس [113];)یا مُوسى ال تَخَفْ إِنِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ(

 ترسند.  نمى

 امام صادق)علیه السالم( در پرسش زراره بن اعین نسبت به کیفیت علم پیامبر فرمود:

ى او عطا  اى را به پیامبرى خود برگزید، اطمینان و اعتدال را به اندیشه وقتى خداوند متعال بنده

که آن را به چشم خود  شود، مانند آن چیزى باشد کند، تا آنچه از جانب خدا به او وحى مى مى

 [114]بیند. مى

 شود که آنان به مقام علو و باال صعود کرده و مراحل شایان ذکر است که وحى زمانى بر پیامبران نازل مى

رفته یابد که در کدام منزل جاى گ در این صورت، انسان با علم حضورى مى ;مادون را پشت سرگذاشته باشند

 است.
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 ى معادشناسى  قلمرو دین در عرصه

  
  

معاد و حیات اخروى یکى از حقایقى است که متدینان، خصوصاً مسلمانان به آن معتقدند. ما در گفتار حاضر 

ت، عالم برزخ و ى دنیا و آخر هات منکران، رابطهمسائلى از قبیل اهمیت اعتقاد به معاد، اثبات معاد، پاسخ به شب

دهیم. در  قیامت و مشخصات آنها، عقاب و ثواب و مباحثى دیگر در این زمینه را به ترتیب مورد بررسى قرار مى

 پردازیم:  آغاز این بحث به عنوان مقدمه به تقسیم مسائل اعتقادى مى

 شوند: مسائل اعتقادى به دو دسته تقسیم مى

 ;شوند و اثبات آنها با کمك نقل، مستلزم دورِ باطل است سائل عقلى، که از طریق عقل ثابت مىنخست، م

زیرا اگر براى اثبات وجود خدا به نقل و کالم خدا تمسك جوییم، حجیت کالم خداوند  ;مانند اثبات وجود خدا

 شود. نیز به اصل وجود خدا نیازمند است و از این جا دور باطل آشکار مى

اعم از این که  ;گیرى از نقل و کالم خدا و پیشوایان معصوم اثبات شدنى است مسائل نقلى، که با بهرهدوم، 

ى  عقل قادر به اثبات آن باشد، مانند اثبات وجود معاد، یا خردگریز باشد، یعنى عقل اثباتاً و نفیاً نتواند درباره

 مانند طبقات بهشت و جهنم. ;ستآن داورى کند، که ورود عقل به آن صحنه نوعى عقل بالفضول ا

  
 تعریف و تعابیر معاد

معاد، انتقال از عالم دنیا به عالم آخرت و تحول حیات دنیوى به حیات اخروى و باز گشت همین حقیقت 

 ى آخرت است. ى دنیا به نشئه انسانى نشئه

(، احیاى موتى 16)روم: مانند: قیام الساعة  ;ى عالم رستاخیز دارد قرآن کریم تعبیرات گوناگونى درباره

(، رجوع )عنکبوت:(، یوم القیامة 45(، لقاءاهلل )یونس: 69(، معاد )اعراف: 9(، حشر )حجر(، نشر )فاطر: 7)حج: 

(، یوم 9(، یوم الدین )حمد(، یوم الجمع )تغابن: 67(، یوم الحساب )غافر: 177(، الیوم االخر )بقره: 47 )انبیا:

(، 62(، یوم عسیر )فرقان: 62(، یوم الیم )هود: 6(، الیوم الموعود )بروج: 46)ق: (، یوم الخروج 17 الفصل )نبأ:

(، یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ اِمْتَالَت 9(، یَوْم ال رَیْبَ فِیهِ )آل: عمران 9(، یوم تبلى السرائر )طارق: 39 الیوم الحق )نبأ:

(، یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ 56(، یَوْمَ ال یَنْفَعُ الظّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ )مؤمن: 67رقان: (، یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ )ف31 )ق:

(، یَوْماً ال تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ 7(، یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً )انسان: 34(، یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ )عبس:17شِیباً )مزمل: 

(، یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ )آل عمران: 19(، یَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْس شَیْئاً )انفطار: 48)بقره:  نَفْس شَیْئاً

فْس ما (، یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ ن35َ(، یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى )نازعات: 88(، یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ )شعرا: 112

(، یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ 4(، یَوْم کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة )معارج: 41عَمِلَتْ مِنْ خَیْر مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء )نبأ: 

 (.48(، یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ )ابراهیم: 73)انعام: 

 ا و تعابیر معاد را به نظم در آورده است:نگارنده برخى از اسم

 بشنو از قرآن تو احوال معاد *** تا بدانى هول و احوال معاد

 گوش و چشمت را تو با آن باز کن *** جان و دل را همره و همراز کن
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 ى زلزال و تکویر انفطار *** قارعه طور و قیامت را نگار سوره

 و وعید و آخرهروز جمع و روز فصل و آزفه *** روز اخراج 

 روز حسرت روز معلوم و عظیم *** روز فریاد و تالق و حق الیم

 روز ابراز و نهان و آشکار *** روز دیدار تالش و سعى و کار

 روز برخیزیدن اشهاد و روح *** روز برپا کردن اجساد و روح

 یوم تبیض و تسود الوجوه *** یوم کان مستطیراً شره

 ** یوم یأخذ کلّهم عن کاتبهیوم ال یجزى ولد عن والده *

 یوم ال ینفع مالٌ و بنون *** یوم ال ینفعُ بیع و دُیون

 پس در آن هنگام دوزخ مُلِّئَتْ *** جنت و فردوس سبحان اُزلِفت

 ها سیّرت ها و آسمان آن زمان شمس فروزان کوّرت *** کوه

 ى روز حساب است و جزا صورها از نفخ اسرافیل رها *** صیحه

 ها در جان دریا سجّرت ها شُقِّقَت *** آب آسمان ابرها در

 هاى دوزخ حمله ور آتش برزخ به شدت شعله ور *** مار و کژدم

 حال دانستى تو اوصاف معاد *** پس نگار بر جان خود نقش معاد

 پس سحر گاهان به نفست شرط کن *** نفس خود را با طهارت بسط کن

 ان نمودى حاسبهدر میان روز باشى راقبه *** در شبانگاه

 تر تر *** مشرك و بیمار و هم دیوانه صائماً خود از همه بیچاره

 کنى کنى *** امرو نهى هر گونه صحبت مى پس چرا مردم نصیحت مى

 ات ات *** با عنایت فضل بى اندازه بارالها عفو کن این بنده

 تأثیر اعتقاد به معاد در زندگى انسان

رنوشت انسان و اى در س کننده ه توحید و نبوت، تأثیر و نقش اساسى و تعییناعتقاد به معاد، مانند اعتقاد ب

واردى اى است. به م العاده از این رو، داراى اهمیت فوق ;هاى مختلف حیات بشرى دارد ترسیم خط مشى جنبه

 کنیم: از این تأثیرات توجه مى

ت که آیا شناسى مطرح است این اس سانشناسى: یکى از مسائلى که در ان . تأثیر اعتقاد به معاد در انسان1

تواند براى خود مسیرى نامحدود و  انسان هویتى نامحدود دارد، یا موجودى محدود و متناهى است؟ آیا مى

ا نیز از این رو مسیر و غایت او ر ;اند غیر متناهى داشته باشد؟ مؤمنان به معاد براى آدمى حیات جاویدان قایل

 دانند. نامتناهى مى

خداوند،  اى از متفکران غربى، در مقام ارتباط بین انسان و قابل توجه آن که یکى از شبهاتى که پاره ى نکته

اند، چگونگى ارتباط موجودى متناهى مانند انسان، با موجود نامتناهى، یعنى خداوند تبارك و  گرفتار آن شده

ندگى قیده انسان حیاتى ابدى دارد، پس ززیرا طبق این ع ;کند تعالى است. اعتقاد به معاد این شبهه را رد مى

 ;در نتیجه بین او و خداوند سنخیت وجود دارد ;او نامتناهى است

 تواند نامتناهى باشد. عالوه بر این، اگر خداوند هویتى نامحدود دارد، پس مظهر او نیز مى
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ه باشد، یات جاویدان نداشتهاى انسان: انسانى که اعتقادى به ح ها و آرمان . تأثیر اعتقاد به معاد بر ارزش6

ها را نیکو و پسندیده بداند و ظلم و جور و غیره را  گرا باشد و عدالت، ایثار، احسان و مانند این گرچه آرمان

ال تواند به این سؤ از این رو، هیچ گاه نمى ;خواهى او محدود به عالم دنیاست زشت و قبیح بشمارد، ارزش

زیستن  ى تر، فلسفه و از همه مهم ;هاى اخالقى عمل کرد بود و به ارزشپاسخ دهد که چرا باید انسان خوبى 

ها بیش از  ى مهمى که اگزیستانسیالیست مسئله ;است، که در میان فیلسوفان شرق و غرب مطرح شده است

پرسد که آیا  ى زیستن چنین مى ى پوچى، از فلسفه اند. آلبر کامو در کتاب فلسفه دیگران به آن پرداخته

هاى بى دین یا ضعیف االیمان، که جز دنیا و دنیاپرستى چیز  ارزد؟ بسیارى از انسان به زحمتش مى زندگى

ه معاد و حیات اند. اعتقاد ب هاى نهیلیستى گرى و گرایش گنجد، گرفتار پوچى ى آنها نمى دیگرى در مخیله

 نماید. مینه برطرف مىاى را در این ز کند و هرگونه شبهه ى زندگى انسان را تبیین مى اخروى فلسفه

ى انسانى و ها دارى و تفاوت فرهنگ هاى انسانى: فرهنگ و سنت و دین . تأثیر اعتقاد به معاد بر فرهنگ3

هاى  هاى بیگانه و مبارزه با تهاجم فرهنگى از مباحث بسیار جدى بشریت امروز است. نهضت اصیل با فرهنگ

ى را، با استناد آن به اعراب عربستان، فرهنگى بیگانه و گرا در جریان مشروطه در ایران، فرهنگ اسالم ملى

هاى  هاى غربى و شرقى و فرهنگ شمردند. امروزه بسیارى از فرهنگ مهاجم براى فرهنگ اصیل ایرانى مى

که با فرهنگ اصیل اسالمى تعارض عمیقى دارند، فرهنگ مهاجم و بیگانه « هوى متالیك»و « رپ»مبتذل 

 شوند. خوانده مى

را موجودى  گردد. اگر ما انسان این دو نگرش به تعریف انسان و مبدأ و مقصد و مسیر زندگى او برمىتفاوت 

د سبحان، نهایت، یعنى خداون الهى و یکى از مظاهر حق تعالى بدانیم، که با هدف قرب و نزدیکى به موجود بى

ت، گزیند، در این صور منزل مى ى وجود نهاد و بعد از چند صباحى به عالمى ابدى از دیار عدم پا به عرصه

فرهنگ اصیل اسالمى فرهنگ دوست و آشناست، گرچه از سرزمین بیگانه برخیزد، و غیر آن، فرهنگ بیگانه و 

 مهاجم است، اگر چه از سرزمین خود بجوشد.

ى و. پشتیبانى اعتقاد به معاد از قوانین اجتماعى، حقوقى و اخالقى: اعتقاد به معاد و حساب و کتاب اخر4

ضمانت اجرایى مناسبى براى قوانین اجتماعى، حقوقى و اخالقى است. همان گونه که مؤمنان به قیامت بدون 

اى به پرداخت حقوق دیگران نیز  شوند، بدون هیچ گونه دغدغه اجبار و تهدید به عبادت خدا مشغول مى

 کند. اقدام مى

و  به قیامت و عمل آدمى، ارتباط سبب و مسبب است . تأثیر اعتقاد به معاد بر اعمال انسان: ارتباط اعتقاد5

انسان  زیرا عمل ;تر است تر و شدیدتر باشد، دقت انسان در عمل بیش هر اندازه ایمان به آن حقیقت بیش

 شود. موجب پاداش و کیفر در قیامت مى

 کنیم: و اینك به نمونه هایى از آثار معاد از دیدگاه قرآن اشاره مى

 انجام عمل صالح. دورى از شرك و 1

عْمَلْ عَمَالً صَالِحاً لْیَ)قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلهُکُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَ

شود که  به من وحى مى ]ولى[بگو: من هم مثل شما بشرى هستم  ;[1]وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً(

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn1
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پس هر کس امید لقاى پروردگارش را دارد، باید عمل صالح انجام  ;خداى شما خدایى یگانه است

 دهد و کسى را در عبادت پروردگارش شریك نکند.

 وف از خدا. اطعام مستمندان و خ6

نکُمْ جَزَاءً وَالَ شُکُوراً )وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ الَ نُرِیدُ مِ

و غذاى خود را به پاس دوستى خدا به مسکین و یتیم و  ;[2]إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً(

کنیم و هیچ پاداش و تشکرى از شما  ما شما را براى خدا اطعام مى ;خوراندند اسیر مى

 ت.ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزى که عبوس و شدید اس ;خواهیم نمى

 . پرستش خدا3

من چرا کسى را پرستش نکنم که مرا آفریده است  ;[3])وَمَا لِیَ الَ أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ(

 کنیم؟ و همگى به سوى او بازگشت مى

 . نمازگزارى4

سْکِینَ وَکُنَّا )یَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُـجْرِمِینَ مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِ

اند، از مجرمان سؤال  هاى بهشت آنها در باغ ;[4]نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضینَ وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ(

گویند ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام مستمند  کنند: چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟ مى مى

 کردیم. ا را انکار مىصدا بودیم و همواره روز جز نشین و هم کردیم و پیوسته با اهل باطل هم نمى

 . نقش اقتصادى5

 أَال یَظُنُّ نَ)وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُو

فروشان، آنان که هر گاه پیمایند بر مردم، تمام  واى بر کم ;[5]أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِیَوْم عَظِیم(

ر روزى شوند د بردارند و هر گاه سنجندشان کم دهند، آیا آنها باور ندارند که بر انگیخته مى

 بزرگ.

 . نقش عاطفى2

آیا کسى را که روز جزا را پیوسته انکار  ;[6]الدِّینِ فَذلِكَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ()أَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِ

 راند. کند مشاهده کردى؟ او همان کسى است که یتیم را با خشونت مى مى

 و اجتماعى. نقش فردى 7

)انسانى که نه تنها منکر معاد است( بلکه او  ;[7])بَلْ یُرِیدُ الْإِنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ یَسْئَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ(

 یابد. پرسد قیامت کى تحقق مى کند، مىخواهد آزادانه گناه  مى

 . نقش روانى8

که به آخرت  به تحقیق کسانى ;[8])اِنَّ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ(

 وند.ش دهیم، به طورى که آنها سرگردان مى ایمان ندارند، اعمال بد آنها را برایشان زینت مى
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 . نقش نظامى9

تنها  ;[9]تَرَدَّدُونَ(یَ )إِنَّمَا یَسْتَأْذِنُكَ الَّذِینَ الَیُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ

گیرند در جنگ شرکت نکنند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و  کسانى از تو اجازه مى

 اند. هایشان به شك افتاده و در شكّ خود سرگردان دل

أَنَّهُم ماُلَقُوا اللّهِ کَمْ مِنْ فِئَة قَلِیلَة غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ  )قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ

ى کوچکى ها کنند، گفتند: چه بسیار گروه ىدانستند خدا را مالقات م آنان که مى ;[10]الصَّابِرِینَ(

 هاى عظیمى پیروز شدند و خداوند با صابران است. که به فرمان خدا بر گروه

 اهمیت اعتقاد به معاد در قرآن کریم

از این رو حدود یك سوم از آیاتش ـ به طور  ;ى معاد اهمیت فراوانى قایل است قرآن کریم براى مسئله

همیت ى اعتقادى ارتباط و اختصاص داده شده است، برخى از آیاتى که بر ا به این مسئله مستقیم یا غیر مستقیم ـ

 اند از: اعتقاد به معاد داللت دارند عبارت

 اند: . آیاتى که ایمان به خداوند و قیامت را در کنار هم توصیه کرده1

گروهى از مردم کسانى هستند  ;[11]وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ( )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْیَوْمِ االْخِرِ

 ها مؤمن نیستند. گویند: ما به خدا و روز آخرت ایمان داریم و این که مى

 براى کسى که به خدا و روز قیامت امیدوار است. ;[12]آخِرَ( وْمَ الْ)لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَ

ى هاى صالح و وارسته معرف . آیاتى که بر لزوم ایمان به آخرت تأکید دارند و آن را از اعتقادات انسان6

 کنند: مى

محسنین کسانى هستند که  ;[13])الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ(

 هند و به آخرت یقین دارند.د دارند و زکات را مى نماز را برپاى مى

پارسایان کسانى  ;[14])وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاالْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ(

به آنچه به تو نازل شده است و آنچه قبل از تو نازل شده بود، ایمان دارند و نسبت به  هستند که

 آخرت یقین دارند.

 کنند: ى دیگر از آیات پیامدهاى انکار معاد را گوشزد مى . دسته3

و به درستى آنان که به آخرت ایمان  ;[15])وَأَنَّ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً(

 کنیم. آورند، براى ایشان عذاب دردناکى را آماده مى نمى

بلکه تکذیب کردند ساعت و قیامت را،  ;[16])بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیراً(

 کند، آتش سوزان را. آماده کردیم براى کسى که قیامت را تکذیب مى

آورند، هر  آنان که به آخرت ایمان نمى [17]نَاکِبُونَ()وَإِنَّ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَ

 اند. آینه از راه مستقیم منحرف

و کسانى  ;[18]یُجْزَوْنَ إِالَّ مَاکَانُوا یَعْمَلُونَ( )وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ اآلخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ

 یابند؟ ىاند، جزا م شود، آیا جز آنچه انجام داده کنند اعمالشان تباه مى که آیات ما را تکذیب مى

 

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn9
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn10
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn11
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn12
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn13
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn14
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn15
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn16
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn17
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn18


27 

 

 اند نیز، بر اهمیت اعتقاد به معاد تأکید دارند: هاى ابدى و جاودان ها و عذاب یانگر نعمت. آیاتى که ب4

)وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِی سَمُوم وَحَمیم وَظِلٍّ مِن یَحْمُوم الَ بَارِد وَالَ کَرِیم إِنَّهُمْ 

اً وَعِظَاماً ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیمِ وَکَانُوا یَقُولُونَ ءَإِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابکَانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِینَ وَکَانُوا یُصِرُّ

اى  اند و آبى جوشان و سایه سوزانو یاران چپ، چه یاران چپى، در آتشى  ;[19]ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ(

نه خنکى و نه گرمى. همانا ایشان پیش از این نازپروردگان بودند و بر گناه بزرگ  ;از دود سیاه

 گاه که مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا بر انگیختگانیم. گفتند: آن اصرار مىورزیدند و مى

ى سُرُر بُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَقَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ عَلَ)وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّ

 [20]مَعِین( نمَوْضُونَة مُتَّکِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِینَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْوَاب وَأَبَارِیقَ وَکَأْس مِ

اى از  هاى نعمت، پاره آهنگان، آنانند نزدیك گشتگان، در بهشت آهنگان، آن پیش و پیش

، بگردند بر کنندگان بر آنها روى بر روى هاى بافته تکیه پیشینیان و اندکى از آیندگان، بر تخت

 ى ناب روان. ریزها و جامى از باده ها و آب یدان با جامایشان پسرانى جاو

 کنند: ى اعمال نیك و بد را با نتایج اخروى بیان مى . آیاتى که رابطه5

یلِ كَ عَن سَبِ)یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَالَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّ

اى داود همانا تو  [21];اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ(

م، پس بین مردم، به حق حکم بران و از هوى و هوس تبعیت مکن، را خلیفه در زمین قرار دادی

که از راه خدا گمراه خواهى شد، همانا آنان که گمراه شدند از راه خدا، براى آنها عذاب سختى 

 اند. است به آنچه روز حساب را فراموش کرده

 دالیل امکان معاد

 شود: کند که به برخى از آنها اشاره مى ان مىهاى گوناگونى را بی قرآن مجید براى اثبات امکان معاد راه

 الف( استدالل از راه قدرت مطلقه

مَوْتَى لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِر عَلَى أَن یُحْیِیَ الْ )أَوَ

ها و زمین را آفرید و از آفرینش  آیا ندیدند خداوند که آسمان ;[22]بَلَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ(

 آنها ناتوان نشد، بر احیاى مردگان قادر است؟ آرى او بر همه چیز تواناست.

نظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء )قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَا

گاه  ینش را آغاز کرد، آنبگو در زمین سیر کنید، پس بنگرید خداوند چگونه آفر ;[23]قَدِیرٌ(

 کند، خداوند بر هر چیزى تواناست. خداوند عالم آخرت را ایجاد مى

 شناسى و کیفیت پیدایش انسان ب( استدالل از راه انسان

فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا طْ)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُالَلَة مِن طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَار مَّکِین ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

كَ اللَّهُ أَحْسَنُ رَالْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَا

اى از  و ما انسان را از عصاره ;[24]قِیَامَةِ تُبْعَثُونَ(الْخَالِقِینَ ثُمَّ إِنَّکُم بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْ

فه را سپس نط ;اى در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم گاه او را به صورت نطفه آن ;گِل آفریدیم

بسته( و آن را به صورت مضغه )شبیه گوشت جویده( و مضغه را به صورت به صورت علقه )خون 
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اى  سپس او را آفرینش تازه ;ها را با گوشت پوشاندیم پس استخوان ;هایى آفریدیم استخوان

سپس  ;میرید سپس شما بعد از آن مى ;کنندگان پس خداوند بزرگ است و بهترین خلق ;بخشیدیم

 د.شوی در روز قیامت برانگیخته مى

 ج( استدالل به آفرینش نخستین

لَ مَرَّة وَهُوَ )وَضَرَبَ لَنَا مَثَالً وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمیمٌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّ

و براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش کرد، )مرد عرب مشرك(  ;[25]بِکُلِّ خَلْق عَلِیمٌ(

ى کند؟ گفت: همان کس اند، زنده مى ها را، در حالى که پوسیده گفت: چه کسى این استخوان

 کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقى داناست. آن را زنده مى

 ;او کسى است که آفرینش را آغاز کرد ;[26]وَ الَّذِی یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ()وَهُ

 ست.تر ا گرداند و این کار براى او آسان سپس آن را باز مى

 د( استدالل به احیاى زمین

ى کُلِّ لَ)فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلِكَ لَـمُحْیِی الْمَوْتَى وَهُوَ عَ

پس به آثار رحمت الهى بنگر، چگونه زمین را بعد از مردنش زنده کند، به درستى  ;[27]شَیْء قَدِیرٌ(

 و او بر هر چیزى تواناست. ;کند که آن کس هر آینه مردگان را )در قیامت( زنده مى

ءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِی أَحْیَاهَا لَمُـحْیِی )وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَا

بینى،  و از آیات او این است که زمین را خاشع و خشك مى ;[28]الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ(

ن را همان کس که آ ;کند آید و نمو مى ما هنگامى که آب بر آن نازل نماییم، به جنبش در مىا

 کند، به درستى که او بر هر چیزى تواناست. زنده کرد هر آینه مردگان را نیز زنده مى

 دالیل وقوع معاد

 :قرآن کریم بحث وقوع معاد را به دو روش تاریخى و استداللى مورد بحث قرار داده است

 اثبات تاریخى وقوع معاد

کند که  قرآن کریم به چهار مصداق از حیات پس از مرگ که در طول تاریخ تحقق یافته است، اشاره مى

 اند از: عبارت

 ;. عزیر پیامبر که صد سال وفات کرد و پس از آن حیات مجدد یافت1

 ;. داستان حضرت ابراهیم و احیاى چهار مرغ6

 ;. داستان اصحاب کهف3

 ى بنى اسراییل. استان کشته. د4

 شدن عزیر بعد از مرگ . داستان زنده1

اتَهُ اللّهُ مِاْئَةَ مَ)أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَى قَرْیَة وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى یُحْیِیْ هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَ

 لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامَكَ عَامٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ

زُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِ

یا مانند کسى که از کنار یك آبادى  ;[29]مَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ(لَحْماً فَلَ
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ها  ریخته بود. گفت: چگونه خدا اینهاى آن فرو  گذشت، در حالى که دیوارهایش به روى سقف

د: به او فرمو ;کند؟ خداوند یکصد سال او را میراند و سپس زنده کرد را پس از مرگ زنده مى

چقدر درنگ کردى؟ گفت: یك روز یا قسمتى از یك روز. فرمود: بلکه تو یکصد سال توقف 

این براى  ;نالغ خود نگاه کات که هیچ تغییرى نیافتند و به ا نگاه کن به غذا و نوشیدنى ;کردى

ه آنها ها کن که چگون اکنون نگاه به استخوان ;اى براى مردم قرار دهیم آن است که تو را نشانه

: پس هنگامى که بر او آشکار شد، گفت ;پوشانیم سپس گوشت بر آنها مى ;زنیم را پیوند مى

 دانم که خداوند بر هر چیزى تواناست. مى

 علیه السالم( و احیاى مرغان. داستان حضرت ابراهیم)6

بِی قَالَ لْ)وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلکِن لِیَطْمَئِنَّ قَ

عْیاً نَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِیَنَّكَ سَفَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَل مِنْهُ

به خاطر بیاور هنگامى را که ابراهیم گفت: خدایا به من نشان بده  [30];وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ(

خواهم  کنى. فرمود: مگر )به معاد( ایمان ندارى؟ گفت: آرى، ولى مى مردگان را زنده مىچگونه 

سپس  ;اطمینان قلب و شهود پیدا کنم. فرمود: پس چهار نوع مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن

و  ;یندآ گاه آنها را بخوان که به سوى تو با سرعت مى آن ;بر هر کوهى قسمتى از آن را قرار ده

 بدان که خداوند عزیز و حکیم است.

 . داستان اصحاب کهف3

تان ى کهف به این داس این داستان بسیار ارزنده و آموزنده است. خداوند سبحان طى چهارده آیه در سوره

 فرماید: مى 61ى  اشاره کرده است و در آیه

قٌّ وَأَنَ السَّاعَةَ الَ رَیْبَ فِیهَا( و این گونه ما مردم را از )وَکَذلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ

 ى خدا حق است و در قیامت شکى نیست. حال آنها )اصحاب کهف( آگاه کردیم، تا بدانند وعده

ساله  319این آیه بیانگر این حقیقت است که، گرچه اصحاب کهف نمرده بودند و در یك خواب طوالنى 

از آن جهت که خواب طوالنى آنها به مرگ شباهت دارد، درس بسیار مهمى به منکران  بردند، ولى به سر مى

 ى شریفه هم آمده است: دهد تا در وقوع آن شك نورزند. در این سوره معاد مى

 سال در خواب فرو رفته بودند. 319آنها  ;[31])وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَالَثَ مِائَة سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعاً(

 ى بنى اسراییل . داستان احیاى کشته4

ذلِكَ یُحْیِی اللّهُ کَ )وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

به یاد بیاورید هنگامى را که یك نفر را به قتل رساندید،  [32];الْمَوْتَى وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ(

ید، پس کرد پرداختید و خداوند آشکار ساخت آنچه را که کتمان مى ى او به نزاع سپس درباره

ند و آیات ک گفتیم قسمتى از آن را بر بدن مقتول بزنید، خداوند این گونه مردگان را زنده مى

 دهد. خود را به شما نشان مى
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 اثبات برهانى وقوع معاد

کریم براهین گوناگونى، از جمله  روش دوم قرآن در بحث وقوع معاد روش منطق و استدالل است. قرآن

برهان حکمت، عدالت، رحمت و غیره را براى اثبات معاد ذکر کرده است که در حد امکان به آنها اشاره 

 کنیم: مى

 برهان حکمت

هاى خداشناسى روشن شد که آفرینش الهى بى هدف نیست. خیر و کمال عین ذات الهى است و  در بحث

الهى رساندن  زیرا مقتضاى حکمت ;آفریند ترین خیر و کمال مى با بهترین و بیشبه دنبال آن جهان آفرینش را 

از طرفى، انسان داراى روحى است که استعداد کسب کماالت  ;مخلوقات به غایت و کمال الیق خودشان است

و ها  جا که این استعدادها در عالم طبیعت و دنیا و گرفتار تزاحم ابدى و جاودانى را داراست و از آن

در آن  پس باید عالم دیگرى باشد تا روح انسان ;آیند اند، به فعلیت کامل نایل نمى هاى این طبیعت تعارض

به عبارت دیگر، حکمت الهى موقت بودن عالم دنیا و طبیعت و امکان زندگى ابدى  ;عالم به کمال نهایى برسد

 کند. و اخروى را براى انسان اثبات مى

 اند: هى به اثبات وقوع معاد و حیات اخروى پرداختهآیات زیر بر اساس حکمت ال

را عبث و  آیا گمان کردید که ما شما [33];)أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا الَ تُرْجَعُونَ(

 گردید؟ ایم و این که شما به سوى ما باز نمى بیهوده آفریده

 ;[34]نَ النَّارِ(مِ)وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِالً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِین کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا 

ى است اى از آن کسان چنین اندیشه ;ما آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست را بیهوده نیافریدیم

 اند، از آتش. اند. واى بر کسانى که کفر ورزیده که کافر شده

 بِینَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِالَّ بِالْحَقِّ وَلکِنَّ أَکْثَرَهُمْ الَ یَعْلَمُونَ إِنَّ)وَمَا خَلَقْنَا السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا الَعِ

در میان آنهاست بازیگرانه و بى ما آسمان و زمین و آنچه را که  ;[35]یَوْمَ الْفَصْلِ میقَاتُهُمْ أَجْمَعِینَ(

د. محققاً دانن ما آنها را جز به حق )حکمت( نیافریدیم، هر چند اکثر آنان نمى ;هدف خلق نکردیم

 ى آنان است. گاه همه روز قیامت وعده

ها  این که خدا انسان ;[36])ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْیِی الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ(

 کند کند، به این جهت است که خداوند حق است و او مردگان را زنده مى را دوباره زنده مى

 و او بر همه چیز تواناست.

الَّ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ )وَأَنْ لَّیْسَ لِالِْنسَانِ إِ

ت و به درستى که او به زودى براى انسان نیست جز آنچه که کوشش نموده اس ;[37]الْمُنتَهَى(

ها به  شود و حقّاً پایان تالش ترین وجه جزا داده مى بیند آن گاه به کامل کوشش خود را مى

 سوى خداست.

اى انسان تو با تالش و رنج به سوى  ;[38])یَاأَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ کَدْحاً فَمُالَقِیهِ(

 روى و سر انجام او را مالقات خواهى کرد. پروردگارت پیش مى
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و هر کس پاکى را پیشه کند، همانا براى  ;[39])وَمَن تَزَکَّى فَإِنَّمَا یَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ(

 خود پیشه کرده است و بازگشت به سوى خداست.

 گردیم. ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى [40];)انّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ(

 بازگشت به سوى خداست. [41];)إِنَّ اِلى رَبِّكَ الرُّجْعى(

 در این روز نهایت سیر به سوى خداست. [42];)إِلى رَبِّكَ یَوْمَئِذ الْمَساقُ(

 برهان عدالت

ام عمر اند: نخست، گروهى که تم ها در این جهان به لحاظ وصف انتخابگرى و آزاد منشى بر دو گونه انسان

نمایند و گروه دوم، کسانى  ها پرهیز مى کنند و از زشتى خلق او مى خود را صرف عبادت خدا و خدمت به

ترین اعمال و بدترین گناهان پرهیزى ندارند. از  هاى شیطانى خویش اند و از زشت که در خدمت هوس

ه به آیند و اگر چ طرف دیگر، در این جهان نیکوکاران و تبهکاران به پاداش و جزاى اعمال خود نایل نمى

کند  رسند، اما زندگى دنیا ظرفیت جذب تمام پاداش و کیفر را ندارد، عدالت الهى اقتضا مى مت مىنعمت و نق

که عالم دیگرى تحقق یابد، تا در آن دریافت پاداش و کیفر به طور کامل میسر باشد. به آیاتى که بر اساس 

 کنیم: اند توجه مى عدل الهى به اثبات وقوع معاد پرداخته

 ;[43]لَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ()أَمْ نَجْعَلُ ا

اند با مفسدان در روى زمین یکسان  الح انجام دادهاند و عمل ص آیا ما کسانى را که ایمان آورده

 دهیم؟ دهیم؟ آیا پرهیزکاران را همانند تبهکاران قرار مى قرار مى

اهُمْ )أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَ

اند که آنان را با افراد با ایمان، که عمل  آیا گنهکاران پنداشته ;[44]اءَ مَا یَحْکُمُونَ(وَمَمَاتُهُمْ سَ

د ؟ چه باند، یکسان قرار خواهیم داد؟ زندگى و مرگشان یکسان خواهد بود صالح انجام داده

 کنند. داورى مى

مِلُوا الصَّالِحَاتِ عَ)إِلَیْهِ مَرْجِعِکُمْ جَمیعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ

به سوى اوست  ;[45]کَانُوا یَکْفُرُونَ(بِالْقِسْطِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیم وَعَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا 

اه آن کند، آن گ اوست که آفرینش را آغاز مى ;اى است پا برجا و استوار وعده ;بازگشت همگان

 ;اند، بر اساس عدل پاداش دهد ه عمل صالح انجام دادهگرداند، تا افراد با ایمان را ک را باز مى

اند، نوشیدنى از آب جوشان و عذابى است دردناك، به خاطر کفرى  و آنان را که کفر ورزیده

 اند. که ورزیده

آیا گروه مسلمان )و تسلیم شدگان در  ;[46])أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمینَ کَالْمُـجْرِمینَ مَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ(

 کنید؟ دهیم؟ چه شده است شما را، چگونه داورى مى برابر خدا( را مانند مجرمان قرار مى

 برهان رحمت

ى آن نعمت را به موجودات  یکى از صفات خداوند رحمت است و معاد مظهر رحمت الهى است و به وسیله

 ى زیر بیان کرده است: کند. حق تعالى این مضمون را در دو آیه اعطا مى
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یَامَةِ الَ رَیْبَ )قُلْ لِمَن مَا فِی السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلّهِ کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِ

ها و زمین است؟  بگو: براى کیست آنچه در آسمان [47];وا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ الَیُؤْمِنُونَ(فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُ

 ;دآور د مىى شما را در روز قیامت گر همه ;او بر خود رحمت را نوشته است ;بگو: براى خداست

 اند. افراد زیانکار کسانى هستند که ایمان نیاورده ;روزى که در آن شکى نیست

لَى کُلِّ )فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلِكَ لَـمُحْیِی الْمَوْتَى وَهُوَ عَ

 ;دکن پس آثار رحمت حق را بنگر، که چگونه زمین را بعد از مرگش احیا مى ;[48]شَیْء قَدِیرٌ(

 کند. او بر همه چیز تواناست. همان خدا نیز مردگان را زنده مى

 برهان وحدت و بقاى روح

هایى که همواره در حال سوخت و ساز و تبدیل و تغیر است،  ى سلول انسان عالوه بر بدن مادى و مجموعه

داراى روح مجرد پایدارى است که مالك وحدت موجودات زنده است. پایدارى و بقاى روح که از لوازم 

و  فیلسوفان براهین فراوانى بر وجود ;کند هر موجود مجردى است، حیات پس از مرگ را به خوبى تفسیر مى

 کنیم. اند که به برخى از آنها اشاره مى ن کردهتجرد روح بیا

غییر کند و از طرفى ثبات من و ت را درك مى« من». هر انسانى عالوه بر اعضاى بدن واقعیت دیگرى به نام 1

هاى مادى  یابد. اگر انسان واقعیتى جز سلول هاى بدن را درمى و تحول کمى یا کیفى اعضا و جوارح و سلول

لوجدان، خود در حالى که هر کس، با ;آینده غیر از انسان گذشته باشد و کامال تغییر نمایدنباشد، باید انسان 

 د.شو پس غیر از بدن، واقعیت دیگرى به نام روح مجرد ثابت مى ;داند آینده را همان خودِ گذشته مى

هاى  نداما در صورتى که ;کند ناپذیر درك مى را به عنوان یك موجود بسیط و تجزیه« من». هر انسانى 6

 بدن متعدد و تجزیه پذیرند.

هاى ماده، )امتداد و  . هیچ یك از حاالت روانى انسان، )مانند علم، احساس، اراده و غیره(، ویژگى3

 پس موضوع آنها یعنى روح نیز جوهر مجردى است. ;پذیرى( را ندارند قسمت

کنند. این  ثابت و پایدار معرفى مىآیات قرآن نیز بر این حقیقت داللت دارند و حقیقت انسان را امرى 

 اند از: آیات عبارت

هرگز گمان مبر  ;[49])وَالَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ(

اند و نزد پروردگارشان روزى  بلکه زنده ;اند شوند مردگان کسانى که در راه خدا کشته مى

 خورند. مى

و به آنها که در راه خدا  ;[50])وَالَ تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِن الَ تَشْعُرُونَ(

 فهمید. اند، ولکن شما نمى بلکه زندگان ;شوند، مرده مگویید کشته مى

ى مرگ، که بر  بگو فرشته ;[51])قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ(

 گردید. گیرد و سپس به سوى پروردگارتان باز مى شما مأمور شده است، شما را مى

 وَیُرْسِلُ هَا فَیُمْسِكُ الَّتِی قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْتَ)اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِ

هنگام مرگشان ها را  خداوند جان ;[52]الْأُخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمًّى إِنَّ فِی ذلِكَ الَیَات لِقَوْم یَتَفَکَّرُونَ(

سپس ارواح کسانى را که فرمان مرگ  ;اند گیرد و نیز ارواح کسانى را که در خواب نمرده مى
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اند، تا سر آمد معینى باز  دارد و ارواح دیگرى را که نمرده آنها را صادر کرده است، نگه مى

 کنند. هاى روشنى است براى کسانى که تفکر مى در این امر نشانه ;گرداند مى

 ها و شبهات منکران زهانگی

بحث معاد  اند، این گروه در هاى انبیا به مخالفت پرداخته در طول تاریخ همواره کسانى با دستورها و گفته

منشأ انکار  ها و عوامل دیگرى که اند. آنها عالوه بر شبهات، به انگیزه نیز به طرح شبهات گوناگونى دست زده

 کنیم: ها و شبهات اشاره مى برخى از انگیزه معاد بود، گرفتار بودند. در این جا به

پنداشتند.  هاى آنها را محال مى آورى استخوان شدن مردگان و جمع . گروهى از منکران معاد زنده1

 فرماید: کند و مى ى آنها به قدرت نامتناهى خود استناد مى خداوند سبحان در پاسخ به شبهه

پندارد که  آیا انسان مى [53];عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ( لَّنْ نَجْمَعَ )أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَ

 اییم.هاى او را جمع نخواهیم کرد؟ آرى، ما بر استوارى سر انگشتان او توان ما استخوان

پرستى و براى اشباع غرایز حیوانى خود به انکار معاد  . گروه دیگرى از روى هوا و هوس و نفس6

 فرماید: اند. خداى سبحان در قرآن از این مطلب پرده برداشته است و مى پرداخته

خواهد گناه کند )و با  بلکه انسان مى ;[54])بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ یَسْئَلُ أَیّانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ(

 رسد؟ پرسد: روز قیامت چه وقت فرا مى حالت انکارآمیزى( مى

هاى  گیزهدرت، از انهاى سیاسى و حفظ ق طلبى و اتراف و نیز انگیزه هاى نفسانى، یعنى لذت . انگیزه3

 فرماید: دیگرى براى انکار معاد و سخنان انبیاست. خداوند در این زمینه مى

ا هَذا إِالَّ بَشَرٌ یَا مَ)وَقَالَ الْمَالَُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْ

 أَیَعِدُکُمْ نَکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخَاسِرُومِّثْلُکُمْ یَأْ

ا الدُّنْیَا نْ هِیَ إِالَّ حَیَاتُنَأَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّکُم مُخْرَجُونَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِ

 ;[55]نِینَ(مِنَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ إِنْ هُوَ إِالَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْ

سران قوم پیامبر پس از نوح، آنان که کفر ورزیدند و لقاى اخروى را تکذیب کردند و در زندگى 

هاى فراوانى برخوردار بودند، گفتند: این مدعى نبوت، جز انسانى مانند شما  دنیوى از نعمت

نى که اگر از انسانوشد.  نوشید او نیز مى خورد و از آنچه مى خورید او نیز مى از آنچه مى ;نیست

دهد  آیا به شما وعده مى ;مانند شماست پیروى نمایید، در این صورت از زیانکاران خواهید بود

شوید؟ دور است  که هنگامى که مردید و خاك و استخوان شدید از خاك بیرون آورده مى

میریم و برخى زنده  برخى مى ;شوید. زندگى جز حیات دنیوى نیست آنچه وعده داده مى

ى معاد را  گویى نیست که مسئله و ما مبعوث نخواهیم شد. او )پیامبر(، جز انسان دروغ ;شویم ىم

 و ما به او ایمان نداریم. ;دهد به خدا نسبت مى

، دوباره ها متفرق و پراکنده شد ى دیگر منکران معاد این است که آیا بعد از این که اجزاى انسان . شبهه4

 دهد: ى ذیل به آنان جواب مى خداوند در آیه یابد؟ آفرینش جدیدى تحقق مى

 مَلَكُ مْ)وَقَالُوا ءَأِذَا ضَلَلْنَا فی الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِی خَلْق جَدِید بَلْ هُم بِلقَاءِ رَبِّهِمْ کَافِرُونَ قُلْ یَتَوَفیّکُ

کافران گفتند: آن روز که در زمین گم شدیم، آیا آفرینش جدیدى  [56];الْمَوْتِ الَّذى وَکِّلَ بِکُمْ(
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، که بر ى مرگ خواهیم داشت؟ بلکه آنان به لقاى پروردگار خود منکرند. بگو: شماها را فرشته

 گیرد. هاى شما مأمور شده است، مى قبض جان

ت و نداشتن ى معاد برهانى نیس کردند که مسئله که منکران معاد چنین وانمود مى ى دیگر آن است . شبهه5

اثبات  ولى این شبهه با براهینى که براى ;دلیل کافى براى وقوع معاد، دلیل کافى براى مخالفت با آن است

 در ضمن نپذیرفتن دالیل رقیب، دلیل بر بطالن مدعاى او نیست. ;شود معاد بیان کردیم دفع مى

 فرماید: خداوند در قرآن مى

مَا نَحْنُ  ظَنّاً وَ)وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ الَ رَیْبَ فِیهَا قُلْتُم مَا نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِالَّ

ى الهى حق است و شکى در وقوع رستاخیز نیست، گفتید:  وقتى گفته شد وعده ;[57]بِمُسْتَیْقِنِینَ(

 ما نسبت به آن گمانى بیش نداشته، یقین نداریم. ;دانیم قیامت چیست ما نمى

انمان را کپذیر است، پس براى اطمینان ما نیا ى دیگر منکران معاد این است که اگر معاد امکان . شبهه2

 فرماید: دارد و مى اى از قرآن از این شبهه پرده برمى زنده کنید. خداوند در آیه

زمانى  ;[58]قِینَ(دِ)وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَات مَّا کَانَ حُجَّتَهُمْ إِالَّ أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن کُنتُمْ صَا

فتند: گ شد، دلیل آنان در مقابل آن جز این نبود که مى که آیات روشن ما بر آنها تالوت مى

ى آنها  گویید. سِرّ آن که خداوند به خواسته پدران ما را بیاورید )و زنده کنید( اگر راست مى

اى ها و تقاضاه گیرى، از پیامبر درخواست ست که منکران معاد، براى بهانهجواب نداد، این ا

 ساختند. ى خود مى کردند و نبوت را بازیچه گوناگونى مى

. بندى و جادوگرى است . شبهه و اعتراض دیگر منکران معاد این است که احیاى مردگان نوعى چشم7

 فرماید: خداوند سبحان در بیان این شبهه مى

و اگر  ;[59]لْتَ إِنَّکُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هذَا إِالَّ سِحْرٌ مُبِینٌ()لَئِن قُ

جز جادویى  گویند که این چیزى ید، افراد کافر مىبگویى که شما پس از مرگ برانگیخته شدگان

 آشکار نیست.

مرو اند آن را از قل اند و از این رو خواسته . برخى از منکران معاد احیاى مردگان را کار دشوارى دانسته8

 :فرماید شمارد و مى قدرت الهى بیرون سازند. خداوند سبحان در آیاتى از قرآن، معاد را کارى آسان مى

 این کار براى خدا آسان است. [60];ذلِكَ عَلَى اللّهِ یَسِیرٌ( )إِنَّ

 این جمع کردن براى ما آسان است. [61];)ذلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنا یَسِیرٌ(

 این کار براى خدا آسان است. [62];)ذلِكَ عَلَى اللّهِ یَسِیرٌ(

 فرماید: و هم چنین مى

کار قیامت همانند بر هم زدن چشم است و یا از آن هم  [63];ةِ إِالّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ()وَ ما أَمْرُ السّاعَ

 تر است. نزدیك

رات شود و به صورت ذ ن پس از مرگ متالشى مىى دیگر منکران این است که اجزاى بدن انسا . شبهه9

ابل هاى طوالنى، ق این اجزا، بعد از پراکندگى، مخصوصاً در طى قرن ;گردد شمار در جهان پراکنده مى بى
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دهد و  دار خود به این شبهه پاسخ مى ى علم و قدرت دامنه ولى خداوند از طریق گستره ;بازشناسى نیستند

 فرماید: مى

رَّة فِی ذَینَ کَفَرُوا الَ تَأْتِینَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّی لَتَأْتِیَنَّکُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ الَ یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ )وَقَالَ الَّذِ

کسانى که کفر  ;[64]السَّماوَاتِ وَالَ فِی الْأَرْضِ وَالَ أَصْغَرُ مِن ذلِكَ واَلَ أَکْبَرُ إاِلَّ فِی کِتَاب مُّبِین(

روردگارم آید و پ آید. بگو: چرا، سوگند به خدایم، به سوى شما مى ورزیدند، گفتند: قیامت نمى

ها و نه  اناى، نه در آسم و هموزن ذره ;آورد که بر هر پنهانى عالم است، آن را به سوى شما مى

شود و همگى در کتاب آشکار ثبت  تر، از او فوت نمى تر از آن و نه بزرگ در زمین و نه کوچك

 است.

 مَرَّة وَهُوَ لَ)وَضَرَبَ لَنَا مَثَالً وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمیمٌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّ

براى ما مثلى زد و آفرینش نخستین خود را فراموش کرد، گفت: چه کسى  ;[65]عَلِیمٌ(بِکُلِّ خَلْق 

کند؟ بگو: خدایى که آن را، روز  اند، احیا مى ها را در حالى که پوسیده شده این استخوان

 اى آگاه است. ت، ایجاد کرد و او نسبت به هر آفریدهنخس

کى توان آن را ی ى آکل و مأکول مطرح است، که در واقع مى ى معروف دیگرى با عنوان شبهه . شبهه11

جزاى دهد. این شبهه آن است که ا راحتى به آن پاسخ مى ولى قرآن به ;ى معاد معرفى کرد از شبهات پیچیده

رگ، به صورت مستقیم )مثال خوردن یکدیگر در زمان قحطى(، یا غیر مستقیم )از طریق بدن انسان که بعد از م

رار شود، در روز قیامت جزء کدام بدن ق تبدیل آن به خاك و گیاه و حیوان( به بدن انسان دیگرى منتقل مى

ى براى چیز ماند و اگر به بدن دوم ملحق شود، گیرد؟ اگر جزء بدن اول بشود، بدن انسان دوم ناقص مى مى

ان براى اند برخى چون متکلم هاى گوناگونى داده ماند. اندیشمندان به این شبهه پاسخ بدن اول باقى نمى

اى قایل شدند و اجزاى اصلیه را از معرض زیادت و نقصان و هرگونه تبدیل  بدن انسان اجزاى اصلیه و فرعیه

یین حقیقت ت علمى سازگار نیست. اما فیلسوفان با تبولى این جواب چندان با نظریا ;اند و تغییرى مصون دانسته

انسان به این شبهه پاسخ دادند و گفتند: شخصیت انسان به روح است و روح حقیقتى است که هنگام تعلق به هر 

ها و تغییر و تحول بدن حقیقت و  کند و دگرگونى پردازد و بدن را از آن خود مى بدنى به تدبیر آن مى

مى اش گرفتار تغییرات ک از این رو، بدن هر انسانى در طول حیات دنیوى ;کند نمىشخصیت روح را عوض 

در بدن  این تغییر و تبدل ;کند و کیفى فراوانى است، ولى هیچ گاه شخصیت و روح و وحدت او تغییر نمى

اهکار ادامه نهاى گ ى انسان انسان به عالم دنیا و طبیعت اختصاص ندارد، بلکه در قیامت با عذاب الهى درباره

 فرماید: یابد. خداوند سبحان در قرآن چنین مى مى

یعنى  ;[66])کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَزِیزاً حَکِیماً(

، تا دهیم هاى دیگرى به جاى آن قرار مى هاى تن دوزخیان بسوزد، پوست هر زمانى که پوست

 عذاب را بچشند. 

ا تکثیر گرداند و ب اش اجزاى متفرق را به حالت اول بر مى نتیجه آن که خداوند با قدرت و علم نامتناهى

 کند. سلولى کمبودهاى ابدان را جبران مى
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جتماعى، شناختى، ا شناختى، روان هاى گوناگون معرفت از مطالب گذشته روشن شد که عوامل و انگیزه

 ى آنها اشاره کرده و جواب آنها را سیاسى و غیره در انکار معاد مؤثر است، که خداوند در قرآن کریم به همه

 فرموده است.

 منازل آخرت

 کنیم: است که به ترتیب به آنها اشاره مىعالم آخرت داراى منازل و مراحل گوناگونى 

 الف( منزل مرگ 

 فرماید: پیامبر اسالم )ص( مى

مرگ اولین منزل از منازل ][67;)الموتُ اَوَّلُ مَنْزِل مِنْ مَنازِلِ االخرةِ و آخِرُ مَنزل من مَنازِلِ الدّنیا(

 آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست.

ها  پس مرگ و موت سر آغاز حیات جدید آدمى است، خداوند سبحان در آیات متعددى از موت انسان

 فرماید: مثال مى ;خبر داده است

 در حالى که شما مردگان بودید او شما را زنده کرد. [68];)و کُنْتُمْ اَمْواتاً فَاَحْیاکُمْ(

 د از آن مرده خواهید بود.سپس شما بع [69];)ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّتُونَ(

 براى روشن شدن این منزل باید به مطالب ذیل توجه کرد:

ا ولى خداوند حقیقت مرگ را ب ;اند از این رو بیمناك ;دانند . برخى حقیقت مرگ را فنا و نیستى مى1

 اکند. وفات یعنى قبض کردن و دریافت روح انسان توسط خداوند ی عنوان وفات و مشتقات آن معرفى مى

 فرماید: براى نمونه، خداوند مى ;مالئکه

 کند. خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى [70];)اهللُ یَتَوَفَّى االَْنْفُسَ حینَ مَوْتِها(

رو  از این ;شود گ ندارد، هنگام خواب نیز انسان قبض روح مىدر ضمن، این قبض روح اختصاص به مر

 ى همین آیه آمده است: در ادامه

 [71];()وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَّتِی قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمّىً

گیرد( سپس ارواح کسانى را که فرمان  اند )را مى نیز )خداوند( ارواح کسانى که در خواب نمرده

ا گرداند، ت اند باز مى دارد و ارواح کسانى را که نمرده مرگ آنها را صادر کرده است نگه مى

 سرآمد معینى.

 فرماید: کند و مى ن على)علیه السالم( نیز حقیقت مرگ را بقا معرفى مىموال امیر مؤمنا

اى مردم ما و شما  ;[72])یا اَیُّهَا النّاسُ أنّا و اِیّاکُمْ خُلْقِنا لِلْبَقاءِ ال لِلْفَناءِ لکِنَّکُمْ مِن دار الى دار تَنقلُونَ(

 شوید. لکن شما از سرایى به سراى دیگر منتقل مى ;ایم، نه براى فنا و نابودى براى بقا آفریده شده

ى  . مطلب دیگرى که در این منزل باید روشن شود این است که مرگ یك سنت همگانى است، همه6

 نیست: موجودات خواهند مرد و هیچ کس در این عالم جاودان

 درستى که تو خواهى مرد و ایشان هم خواهند مرد. به ;[73])إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ(

 چشد. ى مرگ را مى هر کسى مزه ;[74])کُلُّ نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْتِ(
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ما براى هیچ کس قبل از تو حیات  ;[75])وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ(

 جاویدان در دنیا قرار ندادیم، پس اگر تو بمیرى، آیا آنان جاودان خواهند بود.

ه خداوند، اى ب ى جان است. قرآن کریم این مرحله را در آیات جداگانه ى گیرنده ى دیگر درباره . نکته3

 دهد: ىملك الموت و سایر فرشتگان اسناد م

 گیرد. ها را هنگام مرگشان مى خدا جان ;[76])اللّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها(

ى مرگى که بر شما گمارده شده،  بگو: فرشته ;[77])قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ(

 ستاند. جانتان را مى

تا هنگامى که مرگ یکى از شما  ;[78])حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَیُفَرِّطُونَ(

 گیرند. فرا رسد فرستادگان ما او را مى

زیرا  ;هاى ارواح متعددند، اما این آیات با هم چالش و تعارضى ندارند با این که طبق این آیات قابض

اند، خداوند به ملك الموت و او هم به سایر مالئکه دستور این کار  ارواح در طول هم هاى مرگ و قبض فاعل

 کند. شاید برخى از نفوس به طور مستقیم توسط دهند و چنین کارى به هر سه فاعل استناد پیدا مى را مى

فعالى ا اى توسط سایر مالئکه قبض شوند، گر چه از نظر توحید خداوند و برخى توسط ملك الموت و عده

 ى افعال به خداوند نیز استناد دارند. همه

ى مردم  شود این است که مأموران الهى جان همه . مطلب بسیار ارزشمند دیگرى که از قرآن استفاده مى4

ى و شود و این سخت اى سخت گرفته مى ها آسان و پاره اى از انسان جان پاره ;گیرند را به یك شکل نمى

 ى مؤمنان و کافران آمده است: براى نمونه درباره ;نها بستگى داردآسانى به کفر و ایمان آ

کسانى  ;[79](نَ)الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْماَلَئِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَالَمٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنتُم تَعْمَلُو

د بهشت شوید، گویند: وار کنند و مى گیرند و به ایشان سالم مى که مالئکه با خوشى جانشان را مى

 دادید. به خاطر اعمالى که انجام مى

 ;[80]بَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ()وَلَوْ تَرَى إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ کَفَرُوا الْماَلَئِکَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْ

ویند( گ زنند و )مى گیرند به روى و پشت آنان مى هنگامى که فرشتگان، روح کافران را مى

 بچشید عذاب سوزان را.

از مرگ وحشت دارند و حاضر به از دست دادن زندگى دنیوى خود نیستند. این افراد یا  ها . عموم انسان5

یا در اثر  دانند ـ و به علت نداشتن شناخت کافى و داشتن تفسیر غلط از مرگ ـ که آن را فنا و نابودى مى

 دنیا پرستى یهودیان  خداوند درباره ;اند آلودگى به گناه و اعمال غیر صالح، وحشت زده و هراسناك

 فرماید: مى

الْخِرَةُ عِنْدَ اللّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ  )قُلْ إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ ا

به یهودیان بگو اگر در این پندار که  ;[81]وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ(

مالى ولى آنان به خاطر اع ;گو هستید، پس مرگ را آرزو کنید بهشت به شما اختصاص دارد راست

 خدا به وضع ظالمان آگاه است. کنند و اند، هرگز مرگ را آرزو نمى که انجام داده
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 بستگى به دنیا از مرگ هراس دارند: گروهى از مردم به خاطر دل

ردم بر زندگى پست مادى ترین م آنها را حریص ;[82])وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاة(

 یابى. مى

 امام حسن مجتبى)علیه السالم( به شخصى که از او پرسید چرا ما مرگ را دوست نداریم، پاسخ داد:

ى  ى آباد به خانه ى دنیا را آباد نمودید، پس انتقال از خانه زیرا شما آخرت را ویران و خانه

 [83]ویران براى شما ناخوش است.

اى براى  هاى الهى جملگى وسیله هاست و آزمایش . هدف خداوند از مرگ و حیات، آزمودن ما انسان2

 ها به سوى قرب پروردگارند: پرورش و هدایت انسان

ى کُلِّ شَیء قَدِیرٌ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ )تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَ

کسى که حکومت جهان هستى ناپذیر است  پر برکت و زوال ;[84]أَحْسَنُ عَمَالً وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ(

به دست اوست و بر همه چیز تواناست، کسى که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که 

 ناپذیر و بخشنده است. کنید و او شکست کدام یك بهتر عمل مى

 ;شود این است که توبه و ندامت در حال مرگ سودى ندارد ى دیگرى که از قرآن استفاده مى . نکته7

 ى رشد آدمى و زوال معاصى است، که انسان به انجام گناه قادر باشد. توبه و ندامت زمانى مایهزیرا 

وَالَ الَّذِینَ  )وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ اآلنَ

ها اعمال بد را انجام  ى کسانى که مدت توبه ;[85]أُولئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً( یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ

 ;ستپذیرفته نیدهند و آن گاه که مرگ یکى از آنان فرا رسد، گوید: االن من توبه کردم،  مى

 ایم. اند که برایشان عذابى دردناك آماده کرده آنان

ةٌ هُوَ لِمَ)حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِیَما تَرَکْتُ کَالَّ إِنَّهَا کَ

آن گاه که مرگ یکى از این بدکاران فرا رسد  ;[86]ثُونَ(قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَ

نه چنین  ;ام، انجام دهم گوید: پروردگارا، مرا به دنیا بازگردان تا اعمال صالحى را که ترك کرده

ى آن است و پیشاپیش آنان برزخى است تا روزى که  که او گویندهاست، این سخنى است 

 برانگیخته خواهند شد.

لِمِینَ ءَآلئنَ لْمُسْ)حَتّى إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ ا

وقتى که غرق ما او را فرا گرفت، گفت: ایمان  [87];کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ( آنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ

 اند، نیست و من اآلن مسلمان آوردم که خدایى جز خدایى که بنى اسراییل به آن ایمان آورده

 کردى و از مفسدان بودى. در حالى که در گذشته مخالفت مى ;شدم

ریح نامه است که در قرآن به آن تص . یکى از واجبات الهى در هنگام رسیدن عالیم مرگ، نوشتن وصیت8

 شده است:

بر شما نوشته شده است که  ;[88])کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ(

 هنگام رسیدن مرگ وصیت نمایید، اگر مالى از شما به جا مانده است.
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 ;[89]حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنکُمْ( )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ

اى افراد با ایمان، آن گاه که مرگ یکى از شما فرا رسد، به هنگام وصیت باید دو نفر عادل از 

 ا گواهى کنند.شما حضور یابند و آن ر

ها، به مرگ جوامع نیز اشاره شده است. مرگ جوامع به  . در قرآن کریم عالوه بر مرگ طبیعى انسان9

 معناى مرگ فرهنگ و تمدن و نابودى کامل آنهاست:

براى هر امتى پایانى است،  ;[90]لِکُلِّ أُمَّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ الَیَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ یَسْتَقْدِمُونَ(َ)

 کند. اى تقدم و تأخر پیدا نمى گاه که اجلشان سر رسد، لحظه پس آن

هرگز پروردگار تو ظالمانه ملتى را نابود  ;[91])وَمَا کَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ(

 کند، در حالى که اهلش در راه صالح باشند. نمى

د ق آن پدیاین حالت در اثر جدایى از دنیا و عالی ;. مقدمات و سکرات مرگ، آغاز و شروع مرگ است11

 فرماید: آید. خداوند سبحان در این باره مى مى

 ;رسد و سکرات مرگ به حق فرا مى ;[92])وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ(

 گریختى. این همان چیزى است که از آن مى

 ى ذیل بیان شده است: هاى سکرات موت در آیه یکى از نمونه

بِّكَ یَوْمَئِذ رَ)کَالَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی * وَقِیلَ مَنْ رَاق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ * وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى 

آورد تا جان به گلوگاهش رسد و گفته شود، آیا  او هرگز ایمان نمى ;چنین نیست [93];الْمَسَاقُ(

پیچد،  کند و ساق پاها به هم مى کسى هست این را نجات دهد و یقین به فراق از دنیا پیدا مى

 مسیر همه به سوى پروردگارت خواهد بود.در آن روز 

 ب( منزل قبر و برزخ

ت، و منظور از قبر، قبر خاکى مادى نیس ;گذارد، عالم برزخ و قبر است دومین منزلى که میت پا به آن مى

ر از این رو کسانى که به دالیلى قبر خاکى ندارند، از قب ;بلکه منظور، عالم بعد از مرگ و قبل از قیامت است

باشد  قرآن کریم هم به قبر خاکى و هم به برزخ و هم به قبرى که عالم ارواح و اموات مى ;ى برخوردارندبرزخ

 اند از: اما آیاتى که به قبور خاکى و مادى اشاره دارند، عبارت ;اشاره کرده است

 سپس او را میراند و وارد قبر کرد. [94];)ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ(

 انگیزد. برمى خداوند کسانى را که در قبرها هستند، [95];) وَ أَنَّ اللّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ(

 اند از: اما آیاتى که به عالم برزخ، یعنى عالم میان دنیا و آخرت اشاره دارند عبارت

ةٌ هُوَ لِمَ)حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِیَما تَرَکْتُ کَالَّ إِنَّهَا کَ

وقتى که مرگ به سراغ یکى از آنان آمد گفت:  ;[96]هِم بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ(قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِ

ین سخنى اچنین نیست،  ;ام، انجام دهم پروردگارا مرا برگردان تا اعمال صالحى را که ترك گفته

 گوید و پشت سر آنها برزخى است تا روزى که بر انگیخته شوند. است که او به زبان مى

آیاتى که آثار روحى و روانى، مانند شادى، حزن و اندوه و رزق و روزى و نعمت و نقمت الهى را که همگى 

 کنند، بر وجود چنین عالمى داللت دارند، مانند: اند بیان مى حاکى از آثار حیات

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn89
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn90
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn91
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn92
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn93
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn94
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn95
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn96


111 

 

مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ  م)عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِ

هاى  شوند. آنها به خاطر نعمت نزد پرودگارشان روزى داده مى [97];خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ(

ه و به خاطر کسانى ک ;اند فراوانى که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحال

 که نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت. ;اند اند خوش وقت هنوز به آنها ملحق نشده

)کافران(  ;[98](لقَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوج مِن سَبِی)

پس  ;پس ما به گناهان خود معترفیم ;بار ما را میراندى و دو بار زنده کردىگفتند: پروردگارا، دو 

 آیا راهى از آتش دوزخ وجود دارد؟

اى است که پس از حیات برزخى به هنگام نفخ صور  دو اِماته، یکى در همین جهان است و دیگرى اماته

که حیات برزخى را به دنبال دارد  و اما دو احیا عبارت است از: احیاى پس از مرگ دنیوى ;پذیرد تحقق مى

 پذیرد. و دیگرى احیایى که با دومین نفخ صور، در قیامت انجام مى

هاى خاصى است، یکى از آنها سؤال قبر است که در  عالم برزخ همانند عالم دنیا و قیامت داراى ویژگى

 د:ان ى اطهار در این زمینه فرموده روایات فراوانى به آن اشاره شده است. ائمه

هایى در عالم برزخ در باب  شوند و پرسش در برزخ دو فرشته به نام نکیر و منکر ظاهر مى

پروردگار، پیامبر، دین، کتاب، امام، عمر انسان، مال و ثروت و راه کسب و مصرف آنها مطرح 

 [99]کنند. مى

شود: نخست، کسانى که ایمان  ها از دو گروه پرسیده نمى در برخى روایات آمده است که این پرسش

 [100]محض دارند و دوم، افرادى که کافر محض باشند.

گى عالم برزخ فشار قبر است و احادیث فراوانى در آن باب وارد شده است. در روایت آمده دومین ویژ

آنها به حساب  ى ها از ناحیه ى ضایع کردن نعمت است که حتى برخى از مؤمنان نیز فشار قبر دارند که کفاره

 [101]آید. با وجود این، فشار قبر از مؤمنان مطلق و خالص سلب شده است. مى

 ج( منزل قیامت

تاخیز روز رس ;گردد شود و جهان دیگرى بر پا مى رسد، نظام این جهان دگرگون مى وقتى قیامت فرا مى

ه، انشقاق، دادهایى مانند زلزل یى است. رخها فرماید: اشراطُ الساعة داراى عالیم و نشانه به تعبیر قرآن که مى

 کنیم: که به برخى از آنها اشاره مى ;گردد انفطار و غیره که باعث به هم خوردن نظام آفرینش مى

ریزد و اجزاى آن متالشى  آید و آنچه در اندرون آن است بیرون مى ى عظیمى پدید مى در زمین زلزله

تل  شوند و مانند آیند و در هم کوبیده مى ها به حرکت در مى شود و کوه گردند و دریاها شکافته مى مى

ند و از سلسله شو گاه در فضا پراکنده مى آیند و آن گردند و سپس به صورت پشم حالجى شده در مى شنى مى

 ماند. ماه و خورشید و ستارگان عظیمى، که بعضى از آنها هاى سر به آسمان کشیده جز سرابى باقى نمى کوه

آنها به هم  گرایند و نظم حرکت ترند، به تیرگى و خاموشى مى تر و پرفروغ ا بار از خورشید ما بزرگه میلیون

چون سقف محفوظ و محکمى این  پیوندند و آسمانى که هم از جمله، ماه و خورشید به هم مى ;خورد مى

و  ;پیچد در هم مىدرد و طومار آن  شکافد و از هم مى شود و مى جهان را احاطه کرده است، متزلزل مى

شود. در چنین اوضاع و  آید و فضاى جهان پر از دود و ابر مى اجرام آسمانى به صورت فلز مذابى در مى
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میرند و در جهان طبیعت اثرى از  ى موجوداتِ زنده مى شود و همه احوالى است که شیپور مرگ نواخته مى

اند  ، مگر کسانى که از حقایق و اسرار هستى آگاهافکند ها سایه مى ماند و وحشت و اضطراب بر جان حیات نمى

سپس جهان دیگرى که قابلیت بقا و ابدیت داشته باشد، بر پا  ;هایشان غرق معرفت و محبت الهى است و دل

ها در  سانى ان آید و همه گردد و شیپور حیات به صدا در مى ى گیتى با نور الهى روشن مى شود و صحنه مى

وند، با سرعت ش ها و پروانگانى که در هوا منتشر مى و سراسیمه و هراسان، همانند ملخ شوند یك لحظه زنده مى

د که پندارن آیند و غالباً مى ى عظیمى فراهم مى گردند و همگى در صحنه به سوى محضر الهى روانه مى

آشکار  ، حقایقى یك ساعت یا یك روز و یا چند روز بوده است. در آن عالم توقفشان در عالم برزخ به اندازه

هیچ کس را  افکند که یابد و چنان هیبتى بر خالیق سایه مى شود و حکومت و سلطنت الهى ظهور تام مى مى

یاراى بلند سخن گفتن نیست و هر کسى به فکر سرنوشت خویش است و حتى فرزندان از پدر و مادر، و خویشان 

هایى که بر  شود و دوستى ها کنده مى ها و سبب ى نسب کنند و اساساً رشته و نزدیکان از یکدیگر فرار مى

قصیرهاى گردد و حسرت و پشیمانى از ت ى منافع و معیارهاى دنیوى و شیطانى است تبدیل به دشمنى مى پایه

 [103]/  [102]گیرد. ها را فرا مى گذشته دل

 کنیم: اینك به آیاتى در این زمینه توجه مى

آیا آنها جز این انتظارى دارند که  [104];)فَهَلْ یَنظُرُونَ إِالَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا(

 هاى آن آمده است. قیامت ناگهان بر پا شود، در حالى که نشانه

 قیامت نزدیك شد و ماه از هم شکافت. ;[105])اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ(

نتظر روزى باش که آسمان دود آشکارى پدید م ;[106])فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخَان مُبِین(

 آورد.

 آیند. ها به لرزه در مى روزى که زمین و کوه ;[107])یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ(

 آن زمان که دریاها منفجر گردد. ;[108]()وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

اى مردم از پروردگارتان بترسید و  ;[109])یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ(

 ى رستاخیز عظیم است. پرهیزگارى پیشه کنید که زلزله

در آن هنگام که طومار خورشید در هم پیچیده  ;[110])إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ(

 شود و ستارگان تاریك گردند.

گردد و فرو  شود و سست مى و آسمان از هم شکافته مى ;[111])وَانشَقَّتِ السَّماءُ فَهِیَ یَوْمَئِذ وَاهِیَةٌ(

 ریزد. مى

روزى که این زمین و  ;[112])یَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ االَْرْضِ وَالسَّماوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ(

ها در پیشگاه خداوند واحد  شوند و انسان هاى دیگرى تبدیل مى ها به زمین و آسمان آسمان

 گردند. قهار ظاهر مى

روزى که زمین از روى آنها شکافته  ;[113])یَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسِیرٌ(

 شوند. این جمع کردن بر ما آسان است. شود و به سرعت از قبرها خارج مى مى
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 د( نفخ صور

هاى  هپذیرد: یکى قبل از نشان یکى دیگر از منازل آخرت، منزل نفخ صور است که در دو مرحله انجام مى

رستاخیز و اشراط الساعة، و دیگرى بعد از وقوع حوادث قیامت. نفخ صور در قرآن با تعابیر گوناگونى، مانند 

صیحه، صاخه، ناقور، زجره، راجفه و رادفه بیان شده است و اینك با برخى از آیات در مورد این منزل آشنا 

 شویم: مى

ماوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِالَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى فَإِذَا )وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّ

و هر که در زمین  ها شود، پس هر که در آسمان و در صور دمیده مى [114];هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ(

ه ناگاه شود و ب سپس بار دیگر دمیده مى ;افتد، مگر کسى که خدا بخواهد است، بیهوش در مى

 نگرند. آنان بر پاى ایستاده، مى

مْ هِ)مَا یَنظُرُونَ إاِلَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ یَخِصِّمُونَ فَالَ یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَالَ إِلَى أَهْلِ

ظار بار را انت و در حالى که جز یك فریاد مرگ ;اند آنان تنها منتظر یك صیحه [115];یَرْجِعُونَ(

وصیتى  ه توانایىگاه ن آن ;گیرشان کند اند، غافل نخواهند کشید و هنگامى که سرگرم جدال

 توانند به سوى کسان خود برگردند. دارند و نه مى

وْمَئِذ شَأْنٌ ئ مِنْهُمْ یَ)فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ و َأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ لِکُلِّ امْرِ

خراش در رسد، روزى که آدمى از برادرش و از مادرش و از  پس چون فریاد گوش [116];یُغْنِیهِ(

گریزد، در آن روز هر کس از آنان را کارى است که او را به خودش  همسرش و فرزندانش مى

 دارد. مشغول مى

ولى در حقیقت باز گشت به یك فریاد است و  [117];ةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ()فَإِنَّمَا هِیَ زَجْرَ

 بس و به ناگاه آنان در زمینِ هموار خواهند بود.

پس، چون در صور [118];رِ فُذلِكَ یَوْمَئِذ یَوْمٌ عَسِیرٌ عَلَى الْکَافِرِینَ غَیْرُ یَسِیر()فَإِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُو

 شود، آن روز چه روز ناگوارى است و بر کافران آسان نیست. دمیده مى

 اى دگر افتد. آن روز که لرزنده بلرزد و از پى آن لرزه [119];تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ()یَوْمَ 

ور از و صور شاخى است که به عنوان شیپى قابل توجه این است که، نفخ در لغت به معناى دمیدن،  نکته

کنند و ظاهراً منظور قرآن از نفخ صور، همان صداى هولناکى است که قبل از بر پایى قیامت  آن استفاده مى

 شود. داران و بار دیگر در محشر موجب زنده شدنشان مى ى جان موجب مرگ همه

 رسى بندگان هـ( حساب

ه آدمیان در آخرت باید از آن عبور کنند و به خاطر اهمیتش، رسى، یکى دیگر از منازلى است ک حساب

 [120]هاى قیامت یوم الحساب است. یکى از نام

 فرماید: موال امیر مؤمنان على)علیه السالم( مى

اه و آخرت، منزلگ ;دنیا، سراى عمل است، نه حساب ;ال حِسابٌ غداً حِسابٌ و ال عَمَلٌوَالیَومُ عَمَلٌ و 

 [121]حساب است، نه عمل.
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ان عدل و حکمت الهى براى همگ حقیقت حساب، محکمه، محاسبه و بررسى اعمال بندگان، همان برپایى

الى ماند، گرچه خود حق تع اى که جاى هیچ شك و تردید و اعتراضى براى کسى باقى نمى به گونه ;است

 رسى ندارد. ى امور عالِم و آگاه است و براى ایجاد احکام قیامت نیازى به حساب نسبت به همه

 کند: مىرس بندگان معرفى  در برخى از آیات، خداوند خود را حساب

ى ابالغ احکام الهى،  پس، همانا بر تو اى پیامبر، وظیفه [122];)فَإِنَّما عَلَیْكَ الْبَالغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسابُ(

 و بر ما رسیدگى حساب آنان است.

ى کسى نیست، اگر  حساب آنان جز بر خدا بر عهده [123];اال على ربى لو تشعرون()ان حسابهم 

 کردید. درك مى

 داند: رسى کافى مى در آیات دیگرى نفس هر کسى را براى حساب

نَفْسِكَ لْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَاباً یَلْقَاهُ مَنشُوراً اقْرَأْ کِتَابَكَ کَفَى بِ)وَکُلَّ إِنسَان أَ

ایم و روز قیامت براى او  ى هر انسانى را به گردن او بسته و کارنامه [124];الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً(

ات را بخوان، کافى است که امروز  آوریم. نامه بیند، بیرون مى اى که آن را گشاده مى نامه

 رس خود باشى. خودت حساب

دهد  مى ش قراررسى خدا این گونه است که او اعمال هر انسانى را در برابر دیدگان پس چگونگى حساب

 تا خودش از اعمال ریز و درشت خود با خبر گردد.

 اعمال مورد سؤال

ه گیرند. آیات مربوط ب رسى بندگان، بحث از اعمالى است که مورد سؤال قرار مى بحث مهم در حساب

 رسى ى اول، آیاتى که تمام کارها و اعمال آدمیان را متعلَق سؤال و حساب اند: دسته این بحث دو دسته

 مانند: ;کنند معرفى مى

اید، مورد  ى کارهایى که انجام داده و هر آینه شما درباره [125];)وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(

 گیرید. سؤال قرار مى

آن گاه باز گشت  [126];رَبِّکُم مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( )ثُمَّ إِلَى

ها  سازد و او به سینه اید آگاه مى ه انجام دادهشما به سوى خداست و او شما را به کارهایى ک

 آگاه است.

 مانند: ;اند رسى شمرده ى دوم، آیاتى که برخى از اعمال را متعلق سؤال و حساب دسته

هاى  آن گاه هر آینه در روز قیامت از شما در مورد نعمت [127];)ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذ عَنِ النَّعِیمِ(

 شود. الهى سؤال مى

و  ;[128]لُونَ()وَجَعَلُوا الْماَلَئِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُکْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأَ

آیا در خلقت آنان  ;پنداشتند ]و دختران او[اند، مادینه  فرشتگانى را که خود، بندگان رحمان

 گیرند. هاى آنان نوشته خواهد شد و مورد سؤال قرار مى حضور داشتند؟ شهادت
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و از آنچه به ایشان  ;[129]یَعْلَمُونَ نَصِیباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کُنتُمْ تَفْتَرُونَ()وَیَجْعَلُونَ لِمَا الَ 

سوگند به خدا قطعاً  ;نهند مى ]چیست[انند د که نمى ]خدایانى[روزى دادیم نصیبى براى آن 

 ى افتراهاى شما سؤال خواهد شد. درباره

اهمیت مسائل  ى این آیه با سه تأکید قسم، الم و نون مؤکّد، موارد افترا را متعلق سؤال قرار داده و این نشانه

از پیشوایان دین نقل شده است که در آنها عمر انسان، دوران جوانى،  [130]اجتماعى است. روایات فراوانى

 گیرند. آورى و مصرف ثروت، قرآن و عترت، نماز و غیره مورد سؤال قرار مى کیفیت جمع

 گیرند یا این که برخى بدون ىها مورد سؤال و حساب قرار م ى انسان مطلب دیگر آن است که: آیا همه

 شوند: بینند؟ آیات در این مورد به چند دسته تقسیم مى محاسبه کیفر و پاداش مى

 گیرند: اند، مورد سؤال و حساب قرار مى ى کسانى که پیامبران به سوى آنان ارسال شده . همه1

پس هر آینه کسانى که پیامبران به سوى  [131];رْسَلِینَ()فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُ

 اند و نیز از خود فرستاده شدگان سؤال خواهیم کرد. آنان فرستاده شده

 گیرند: . ستمگران مورد سؤال قرار مى6

وا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِیمِ )احْشُرُ

ور کردند، محش ظالمان و یارانشان و آنچه را که غیر خدا پرستش مى [132];وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ(

زیرا آنان مورد سؤال واقع  ;نمایى و بازداشت کنید پس آنها را به راه دوزخ راه ;شوند مى

 شوند. مى

 رسند: . صابران بدون حساب به پاداش مى3

فَّی أَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَ)قُلْ یَاعِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ 

. اید، تقواى الهى پیشه کنید بگو اى بندگانى که ایمان آورده [133];الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَاب(

ت. و زمین خداوند گسترده اس ;نمایند، نیکویى خواهد بود براى کسانى که در دنیا احسان مى

 همانا صابران بدون حساب، پاداش کافى خواهند داشت.

ارد ى عدل الهى، چهار عنصر مهم وجود د رسى و برپایى محکمه ى دیگر آن است که به هنگام حساب نکته

 تجسم اعمال. ;شاهدان ;میزان ;ى اعمال اند از: کتاب و نامه رتکه عبا

 ى عمل در قرآن نامه

ى عمل به  ى اعمال و قرار گرفتن نامه این عنصر در قرآن به صور مختلف بیان شده است. نویسندگان نامه

ذیل  تدست راست یا چپ صاحبان آن و مطالب دیگرى از این قبیل، در این آیات مطرح شده است. به آیا

 کنیم: توجه مى

 ها ى اعمال انسان . پرونده1

ما  [134];)إِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتَى وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْء أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَام مُبِین(

ه چیز نگاریم و هم اند و تمام آثار آنها را مى کنیم و آنچه را از پیش فرستاده مردگان را زنده مى

 ایم. را در امام مبین )لوح محفوظ و کتاب( احصا کرده

 

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn129
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn130
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn131
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn132
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn133
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/maad.htm#_ftn134


115 

 

 ى اعمال . ناطق بودن نامه6

طِقُ وْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذَا کِتَابُنَا یَن)وَتَرَى کُلَّ أُمَّة جَاثِیَةً کُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى کِتَابِهَا الْیَ

بینى بر زانو نشسته،  مى در آن روز هر امتى را [135];عَلَیْکُم بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ(

ما  ;گوید این کتاب ماست که به حق با شما سخن مى ;شود هر امتى به سوى کتابش خوانده مى

 نوشتیم. دادید، مى آنچه را انجام مى

 ى اعمال ریز و درشت در کتاب . ثبت همه3

و هر کارى را که انجام دادند، در  [136];)وَکُلُّ شَیْء فَعَلوُهُ فِی الزُّبُرِ وَکُلُّ صَغِیر وَکَبِیر مُسْتَطَرٌ(

 شود. هاى اعمالشان ثبت است و هر کار کوچك و بزرگى نوشته مى نامه

 ى عمل . کاتبان نامه4

به  [137];یَـمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ مَا یَلْفِظُ مِن قَوْل إِالَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ()إِذْ یَتَلَقَّی الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْ

ند، اعمال او را دریافت ا ى راست و چپ که مالزم انسان یاد بیاورید هنگامى را که دو فرشته

 اى مراقب و آماده حضور کند، مگر این که نزد او فرشته دارند، هیچ سخنى را تلفظ نمى مى

 دارد.

 ى عمل . صاحبان نامه5

هِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ لِ)فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا کِتَابِیَهْ... وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِما

شود،  ى عملش به دست راست داده مى و اما کسى که نامه [138];أُوتَ کِتَابِیَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ(

 ى عملش به دست چپ او داده اما کسى که نامه ;را بگیرید و بخوانیدى عمل م گوید: نامه مى

دانستم حساب من  شد و نمى ى عملم به من داده نمى گوید: اى کاش هرگز نامه شود، مى مى

 چیست.

 رسى . سختى و آسانى حساب2

وَ أَمّا مَنْ  یَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً * )فَأَمّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ * فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسِیراً * وَ

اعمالش ى  اما کسى که نامه [139];أُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً * وَ یَصْلى سَعِیراً(

شود و خوشحال به اهلش باز  شود، به زودى حساب آسانى براى او مى به دست راستش داده مى

شود، به زودى فریادش بلند  ى اعمالش پشت سرش داده مى گردد و اما کسى که نامه مى

 سوزد. اى سوزان مى شود، در حالى که در شعله مى

 میزان

اما  ;ى عدل الهى تحقق یابد شود، تا بر اساس آن محکمه ىها توزین م رسى، اعمال انسان در هنگام حساب

چنین نیست که در روز رستاخیز ترازویى همانند ترازوهاى دنیا نصب کنند و اعمال نیك و بد را با آن بسنجند، 

ردد. به آیاتى گ ها، هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت، بر اساس اوامر و نواهى الهى، توزین مى بلکه اعمال انسان

 کنیم: این زمینه توجه مى در

ل أَتَیْنَا بِهَا )وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَالَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَ

پس به هیچ کس ستم  ;دهیم در روز قیامت ترازوهاى عدالت را قرار مى [140];وَکَفَى بِنَا حَاسِبِینَ(
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و  آوریم ى خردل کارى انجام داده باشد آن را مى ى سنگینى دانه شود و اگر به اندازه نمى

 رس بندگانیم. کافى است که ما حساب

هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِی  )فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولئِكَ

، رستگارند و کسانى که کسانى که ترازوهاى اعمال آنان سنگین باشد [141];جَهَنَّمَ خَالِدُونَ(

 ترازوهاى اعمال آنان سبك باشد، زیانکارند و در جهنم جاودانه خواهند بود.

کسانى که  [142];)فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِی عِیشَة رَاضِیَة وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ(

 وزخ است.میزان جایگاهشان د اند، اما افراد سبك میزانشان سنگین باشد، در زندگى رضایت بخش

كَ الَّذِینَ وَازِینُهُ فَأُولئِ)وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَ

سنجش در آن روز، حق است، آنان که میزان  [143];خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَظْلِمُونَ(

 ند و آنان که میزان عملشان سبك باشد، به خاطر این که آیات ما رااعمالشان سنگین است رستگار

 کردند، زیانکارند. انکار مى

 شاهدان

دادگاه عدل الهى، همانند هر دادگاه عدل دیگرى، داراى شاهدان و گواهانى است که از اعمال انسان 

کند. شاهدان و گواهان روز رستاخیز به  معرفى مى [144]دهند. قرآن روز قیامت را یَوْمَ یَقُومُ االَشْهادُ خبر مى

اند از: خداوند سبحان، پیامبران الهى،  شوند: شاهدان خارجى عبارت دو گروه خارجى و داخلى تقسیم مى

اخلى و شاهدان د ;ى اعمال زمینى که حوادث در آن انجام گرفته و نامهپیامبر اسالم، امت وسط، فرشتگان، 

 کنیم: اند از: اعضا و پوست بدن. و اینك به آیات مربوط به این بحث توجه مى عبارت

خداوند در روز قیامت میان  [145];)إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء شَهِیدٌ(

 کند، خدا بر همه چیز گواه است. آنان داورى مى

شما را  [146];یداً(مْ شَهِ)وَکَذلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُ

 امت برگزیده قرار دادیم، تا بر مردم شاهد و گواه باشید و پیامبر نیز بر شما شاهد و گواه است.

براى شما نگهبانانى گمارده شده  [147];لَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ()و انّ علیکم لحافظین کِرَاماً کَاتِبِینَ یَعْ

 دانند. دهید مى قدر، آنچه را که انجام مى نویسندگانى گران ;است

زمین از حوادثى که در آن رخ داده است خبر  [148];رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا( )یَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ

 زیرا پروردگارش به آن وحى نموده است. ;دهد مى

 فرماید: که خداوند مى اگر کسى بر سخن گفتن و شهادت زمین شك دارد، بداند

که  و موجودى نیست جز آن [149];)وَإِن مِن شَیْء إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ(

 فهمید. ت و لیکن شما تسبیح آنها را نمىذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوس

و کتاب اعمال در برابر مجرمان قرار گرفته  [150];)وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُـجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ(

 شوند. از دیدن آن ترسان مىو آنان 

روزى که زبان و دست و پاى  [151];)یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ(

 دهد. اند، گواهى مى کارهایى که انجام داده آنان به
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ارُهُمْ وَأَبْصَ )وَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ

یْء دتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَوَجُلُودُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ

آتش محشور و روزى که دشمنان خدا به سوى  [152];وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ(

ایستند، تا چون بدان رسند، گوششان و دیدگانشان و پوستشان، به آنچه  شوند و مى مى

کنند که چرا  خود اعتراض مى ]بدن[دهند، و به پوست  اند، بر ضدّشان گواهى مى کرده مى

دهند: خدایى که هر موجودى را به سخن آورد ما را  به ضرر ما شهادت دادید؟ آنها جواب مى

 ید.ا درآورده است و اوست که شما را بار اول در دنیا آفریده و به سوى او بازگشتهبه سخن 

 تجسم اعمال

ى  ترین مسائل مربوط به قیامت که وحى الهى انسان را با آن حقیقت آشنا ساخته است، مسئله یکى از مهم

جسم یابد. مقصود از ت رسى تا آخرین منزلگاه ابدى ادامه مى تجسم اعمال است. این حقیقت از زمان حساب

به عبارت دیگر، پاداش و  ;شود ها در روز قیامت بر آنان ظاهر مى ى اعمال انسان اعمال این است که همه

هاى  ورتتر، عین اعمال است که به ص ى اعمالى است که در دنیا تحقق یافته و به عبارت دقیق کیفر، نتیجه

ها و اعمال گوناگون، داراى ملکات نفسانى خاصى  نیت زیرا هر انسانى، در اثر ;کند حقیقى خود ظهور مى

کند و تا  اى تقسیم مى هاى شیطانى، حیوانى و فرشته آن گاه این ملکات، اعمال انسان را به گروه ;گردد مى

 یابند. ابد همراه انسان است، این ملکات در قیامت صورت حقیقى خود را مى

 اند از: رتاند عبا آیاتى که به این حقیقت مهم پرداخته

ثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً  مِ)یَوْمَئِذ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ وَ مَن یَعْمَلْ

شوند، تا اعمالشان  هاى مختلف از قبرها خارج مى در آن روز مردم به صورت گروه [153];یَرَهُ(

اى کار خیر انجام داده باشد آن  ى سنگینى ذره پس هر کس به اندازه ;به آنان نشان داده شود

 بیند. اى کار بد کرده باشد آن را مى ى ذره بیند و هر کس به اندازه را مى

بینند و  ى اعمال خود را حاضر مى و همه [154];ا عَمِلُوا حَاضِراً وَالَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً()وَوَجَدُوا مَ

 کند. پروردگارت به احدى ظلم نمى

و در آن هنگام که دوزخ  [155];الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ( )وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَت وَإِذَا

ده اداند که چه چیزى را آم شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیك شود، هر نفْسى مى

 کرده است.

مَداً بَعِیداً أَ)یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْر مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ 

روزى که هر کس آنچه را از کار نیك انجام داده  [156];وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ(

ى ى زمان بیند و دوست دارد میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده است فاصله است حاضر مى

 زیادى باشد.

و به هر کس آنچه انجام داده است، بدون  [157];بِمَا یَفْعَلُونَ()ووُفِّیَتْ کُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ 

 تر است. دادند، آگاه شود و خدا نسبت به آنچه انجام مى کم و کاست، داده مى
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در آن وارد شوید و  [158];الَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ()اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ 

لتان جزا داده ا که تنها به اعماخواهید صبر کنید یا نکنید، براى شما یکسان است، چر بسوزید، مى

 شوید. مى

از جمله حدیث معروف حارثه که رسول اکرم  ;ى تجسم اعمال، احادیث فراوانى وارد شده است درباره

 )ص( از او پرسیدند:

 حقیقت ایمان چیست؟ ;ما حَقیقَةُ ایمانِكَ

 در پاسخ گفت:

 شْهَرْتُ لَیْلى وَ کَأَنّى اَنْظُرُ اَلى عَرْشِ رَبّى بارِزاً وَ کَأزنّىعَرَفْتُ بِنَفْسى عَنِ الدُّنیا فَاَظْمأْتُ نَهارى وَ اَ

نفسم را از دنیا کنار زدم و روزها را با  ;اَنْظُرُ اَلى اَهْلِ الْجَنَّهِ یَتَزاوَرُونَ وَ اِلى اَهْلِ النّارِ یَتَعادَوُنَ

ویا اهل بینم و گ کارا مىها را با بیدارى گذراندم و گویا عرش پروردگارم را آش تشنگى و شب

 .کنم کنند و اهل آتش را که در ستیزند مشاهده مى بهشت را که یکدیگر را زیارت مى

 پیامبر فرمود:

اى که  کسى که دوست دارد به بنده ;من اَحَبَّ أَنْ یَنْظُر الى عبد نَوَّرَ اهللُ قَلْبَه فَلیَنْظُرَ اَلى حارِثَةِ

 ت نظر کند، پس به حارثه نظر نماید.خداوند قلبش را نورانى ساخته اس

 در حدیث دیگرى از پیامبر )ص( آمده است:

ود و ش شود، عمل او به صورت زیبایى در برابر او ظاهر مى هنگامى که مؤمن از قبرش خارج مى

بینم. او در جوابش  پرسد تو کیستى؟ به خدا سوگند من تو را شخصى صادق مى از او مى

 نمایى به سوى بهشت است. و او براى مؤمن نور و راه گوید: من عمل تو هستم مى

 مولوى، حدیث حارثه را با عنوان زید، به شعر در آورده است که شنیدن آن بسیار سودمند و آموزنده است:

 گفت پیغمبر صباحى زید را *** کیف اصبحت اى رفیق با صفا

 تگفت عبداً مؤمنا باز اوش گفت *** کو نشان از باغ ایمان گر شکف

 ام من روزها *** شب نخفتستم ز عشق و سوزها گفت تشنه بوده

 تا ز روز و شب گذر کردم چنان *** که ز اسپر بگذرد نوك سنان

 ى ملت یکى است *** صد هزاران سال و یك ساعت یکى است که از آن سو جمله

 هست ابد را و ازل را اتحاد *** عقل را ره نیست آن سو ز افتقار

 آوردى بیار *** کو نشان یك رهى زان خوش دیار ره گفت ازین ره، کو

 گفت خلقان چون ببینند آسمان *** من ببینم عرش را با عرشیان

 هشت جنت، هفت دوزخ پیش من *** هست پیدا همچو شب پیش شهن

 شناسم خلق را *** همچو گندم من ز جو در آسیا یك به یك وا مى

 ، پیدا چو مار و ماهى استکه بهشتى کیست و بیگانه کى است *** پیش من

 روز زادن روم و زنگ و هر گروه *** یوم تبیض و تسوّد وجوه

 پیش ازین هر چند جان پر عیب بود *** در رحم بود و ز خلقان غیب بود
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 در رحم پیدا نباشد هند و ترك *** چون که زاید بیندش زار و سترك

 ، مرد و زنبینم چو خلقان جمله را چون روز رستاخیز من *** فاش مى

 هین بگویم یا فرو بندم نفس *** لب گزیدش مصطفى یعنى که بس

 یا رسول اهلل بگویم سرّ حشر *** در جهان پیدا کنم امروز نشر

 ها را بر درم *** تا چو خورشیدى بتابد گوهرم هِل مرا تا پرده

 تا کسوف آید زمن خورشید را *** تا نمایم نخل را و بید را

 آمیز را یز را *** نقد را و نقد قلبوانمایم راز رستاخ

 ها ببریده اصحاب شمال *** وانمایم رنگ کفر و رنگ آل دست

 واگشایم هفت سوراخ نفاق *** در ضیاى ماه بى خسف و محاق

 وانمایم من پالس اشقیا *** بشنوانم طبل و کوس انبیا

 دوزخ و جنات و برزخ در میان *** پیش چشم کافران آرم عیان

 وض کوثر را به جوش *** کآب بر روشان زند بانگش به گوشوانمایم ح

 اند دوند *** یك به یك را نام واگویم کى و آن که تشنه گرد کوثر مى

 رسد در گوش من هاشان مى بساید دوششان بر دوش من *** نعره مى

 اهل جنت پیش چشمم ز اختیار *** در کشیده یکدیگر را در کنار

 کنند *** و ز لبان هم بوسه غارت مىکنند  دست همدیگر زیارت مى

 [159]ترسم ز آزار رسول هاست گویم از نغول *** لیك مى این اشارت

 و( صراط و گذرگاه قیامت

هاى قیامت گذرگاهى است به نام صراط، که همگان  ژگىشود که یکى از وی از آیات و روایات استفاده مى

کند. خداوند در این  ظاهر آیات و روایات آن است که صراط از روى جهنم عبور مى ;باید از آن عبور کنند

 فرماید: باره مى

ا اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَ )وَإِن مِّنکُمْ إِالَّ وَارِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّاً ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ

شود و  دوزخ مى [161]هیچ یك از شماها نیست، مگر این که وارد )مشرف و نزدیك( [160];جِثِیّاً(

گران دهیم و ستم آن گاه پرهیزگاران را نجات مى ;این مطلب، حکم و تقدیر حتمى خداوند است

 گذاریم، تا در آن آتش به زانو درافتند. را فرو مى

 در روایات آمده است:

 .[162]یزتر استتر و از شمشیر ت صراط راهى است که از مو باریك

 اند: و نیز فرموده

بیت  گذرند و آنان اهل کسانى به سرعت برق از آن مى ;کنند افراد، یکسان از صراط عبور نمى

گروهى  کنند و به سرعت باد از آن عبور مىافرادى نیز  ;عصمت و طهارت )علیهم السالم(هستند

خیز و برخى با زانوها بر آن  اى سینه اى به سرعت انسان پیاده و عده به سرعت اسب و دسته

 [163]کنند. حرکت مى
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 فرماید: ى صراط مى علیه وآله( دربارهپیامبر اکرم)صلى اهلل 

 [164]دارترین شما نسبت به اهل بیت من خواهد بود. ترین شما بر صراط، دوست قدم ثابت

 ز( بهشت و جهنم

هشت شود. ب و جهنم است که سرانجامِ هر انسانى بدان جا ختم مىآخرین منزلگاه ابدى آدمیان، بهشت 

هاست )آن هم اعم از  ها و دردها و محرومیت هاى مادى و معنوى الهى، و دوزخ کانون رنج مرکز نعمت

هاى فراوانى از امامان معصوم)علیهم السالم( و به تبع آنها، از بزرگان اهل  هاى مادى و روحى(. روایت عذاب

اى باشند. عموم علم ى خداوند مى شده است که بهشت و جهنم هم اکنون نیز موجودند و آفریدهعلم نقل 

شیعه، از جمله شیخ صدوق در کتاب اعتقادات، شیخ مفید در اوائل المقاالت و عالمه حلى در کشف المراد و 

، آفرینش ز معتزله و خوارجاند. در مقابل، گروهى ا علماى اشاعره، مانند تفتازانى در شرح مقاصد بر این عقیده

ى معتزله،  نمایند. برخى دیگر از فرقه دانند، ولى در وقوع آن تردید مى کنونى بهشت و جهنم را ممکن مى

 شمارند. مانند ابو هاشم جبائى و قاضى عبد الجبار معتزلى این ادعا را غیر ممکن مى

یس،  62ت، و بهشت و دوزخ برزخى. آیات اند: بهشت و دوزخ قیام بهشت و دوزخ از منظر قرآن بر دو دسته

توبه و غیره، بر بهشت و دوزخ قیامت، و آیات دیگرى بر بهشت و  111حدید،  61آل عمران،  133غافر،  42

 دوزخ برزخى داللت دارند.

و در دو روایت جایگاه بهشت باالى  [165]ى جایگاه بهشت و دوزخ کنونى روایاتى وارد شده درباره

و شاید هم در عالمى وراى  ;ى هفتم زمین معرفى شده است گانه و جایگاه دوزخ در طبقه هاى هفت آسمان

و کانون وجود د ى این به هر حال، بر اهل تفکر پوشیده نیست که حقایقى درباره ;این عالم وجود داشته باشند

ها  عصر )عج( ظهور نمایند و آنها را بر تمامى انسان ى ابهام است، تا این که حضرت ولى دارد که هنوز در بوته

 آشکار سازند.

مربوط به  کنیم. ابتدا آیات براى شناخت بهتر بهشت و دوزخ، آیات مربوط به هر یك را جداگانه مطالعه مى

 م، تا بعد از خوف، به منزلگاه رجا رهسپار گردیم.کنی جهنم و دوزخ را به بررسى مى

 آیات مربوط به جهنم

 شوند: این آیات به چند دسته تقسیم مى

، و برخى دیگر ;کنند ها و درکات آن را بیان مى اند، که حقیقت و درب ى ماهیت دوزخ گروهى درباره

وندگان و خالدان در عذاب و گروه سوم، به معرفى عذاب ش ;اند هاى جسمانى و روحانى بیانگر عذاب

 نماییم: هایى از این آیات توجه مى اند، که ما به ترتیب به نمونه پرداخته

 ها و درکات آن . آیات مربوط به ماهیت جهنم و درب1

و جهنم میعادگاه  ;[166])وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعینَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب لِّکُلِّ بَاب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ(

 اند. هفت در دارد و براى هر درى گروه معینى از آنها تقسیم شده ;ى آنهاست همه

پس وارد درهاى جهنم شوید،  ;[167]ى الْمُتَکَبِّرینَ()فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیَها فَلَبِئْسَ مَثْوَ

 پس جاى بدى است جایگاه متکبران. ;در حالى که در آن پایدارید
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ترین  منافقین در پایین ;[168]النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِیراً( )إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ

 ى دوزخ قرار دارند و هرگز یاورى براى آنها نخواهى یافت. مرحله

از آتش  ;[169]عَلُوا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ()فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْ

 ى کافران آماده شده است.هاست و برا هاى گنهکار و سنگ بترسید که هیزم آن انسان

 ;[170]ئِدَةِ(فْ)کَالَّ لَیُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَ

 ;ستدانى حطمه چی شود و تو چه مى به زودى در حُطمه پرتاب مى ;پندارد چنین نیست که او مى

 زند. ها سر بر مى آتشى که از دل ;ى الهى است آتش برافروخته

 اند از: پردازند عبارت هاى جسمانى و روحانى مى و اما آیاتى که به بیان انواع عذاب

 هاى اخروى . آیات مربوط به عذاب6

 هاى جسمانى لف( آیات مربوط به عذابا

درخت زقوم غذاى [171];)إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِیمِ کَالْمُهْلِ یَغْلِی فِی الْبُطُونِ کَغَلْیِ الْحَمِیمِ(

 چون آب سوزان. جوشد، جوششى هم ها مى همانند فلز گداخته، در شکم ;ران استگنهکا

 [172];ع(و)تَصْلَى نَاراً حَامِیَةً تُسْقَى مِنْ عَیْن آنِیَة لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إاِلَّ مِن ضَرِیع الَ یُسْمِنُ وَالَ یُغْنِی مِن جُ

 طعامى جز از ;نوشانند العاده داغ به آنها مى اى فوق از چشمه ;گردند در آتش سوزان وارد مى

ضریع )خار خشك و تلخ و بدبو( ندارند، غذایى که نه آنها را فربه کند و نه گرسنگى آنها را فرو 

 بنشاند.

اتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَاراً کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا )إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَ

کسانى که به آیات ما کافر شدند، به زودى آنها را در  [173];الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَزِیزاً حَکِیماً(

ا هاى دیگرى به جاى آن قرار دهیم، ت هایشان کنده شود پوست هرگاه پوست ;آتشى وارد کنیم

 خداوند توانا و حکیم است. ;کیفر را بچشند

هاى آنها نواخته  هاى سوزان آتش به صورت شعله [174];)تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا کَالِحُونَ(

 اى در هم کشیده دارند. شود و در دوزخ، چهره مى

و در آن  [175];)اذا االغالل فى اعناقهم و السالسل یسحبون فى الحمیم ثم فى النار یسجرون(

نند، ک کشند و در آبى سوزان وارد مى ها و زنجیرها برگردن آنهاست، آنها را مى هنگام که غل

 شوند. ى دوزخ مى سپس در آتش افروخته

 هاى روحانى ب( آیات مربوط به عذاب

و کسانى که کافر شدند و آیات ما  [176];رُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأَُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ()وَالَّذِینَ کَفَ

 اى براى آنهاست. را تکذیب کردند، عذاب خوار کننده

بیند،  هنگامى که آتشْ آنها را از دور مى [177];هُم مِن مَکَان بَعِید سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظاً وَزَفِیراً()إِذَا رَأَتْ

 شنوند. ست، مىآلود او را که با نفس زدن شدید همراه ا صداى وحشتناك و خشم
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 . آیات مربوط به معرفى عذاب شوندگان3

 ;اند هشتى خلود است. تمام بهشتیان تا ابد در ب یکى از مسائلى که در باب بهشت و جهنم مطرح است مسئله

روهى از گ ;ى وسیعى دارد مانند. این بحث از نظر کالمى دامنه اى از جهنمیان در جهنم خالد مى اما تنها پاره

ره را فاسق اى از معتزله مرتکبان کبی دسته ;دانند مرتکب کبیره را کافر و در نتیجه، خالد در آتشْ مى خوارج،

اما علماى شیعه، مانند شیخ مفید در اوائل المقاالت  ;پندارند دانند و در عین حال آنان را خالد در آتش مى مى

گروه دیگرى  ;ز کفر، کفر کالمى است، نه فقهىمعتقدند که تنها کافران در آتش پایدار خواهند بود و منظور ا

 ;شوند اند که مؤمنان گناهکار هیچ گاه معذب نمى از مسلمانان، یعنى مرجئه، جانب تفریط را طى کرده و گفته

 ناسازگار است. [178]هُ(ى: )فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَ ولى این ادعا با آیه

 اند: اما آیاتى که مربوط به خلود کفّار در جهنم

 کنندگان آیات الهى . تکذیب1

و کسانى که آیات ما را  [179];أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ( )وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ

 اند و در آن پایدارند. تکذیب کردند و تکبّر ورزیدند، آنها اصحاب آتش

 و رسول . عداوت و دشمنى با خدا6

آیا  [180];(ظِیمُ)أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن یُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا ذلِكَ الْخِزْیُ الْعَ

در حالتى که با  ;سى که با خدا و رسول دشمنى ورزد، براى او آتش دوزخ استدانند ک نمى

 خوارى بزرگ جاودان خواهد بود؟

 . عاصیان و متمردان3

مَنْ عْلَمُونَ یَ)وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فَیهَا أَبَداً حَتّى إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ فَسَ

آن کس که به خدا و پیامبرش عصیان نماید، براى او آتش دوزخ  [181];أَضْعَفُ ناصِراً وَ اَقَلُّ عدداً(

ه چه فهمند ک را دیدند، مىوقتى که وعیدهاى الهى  ;است، در حالى که تا ابد در آن خالد است

 تر است. تر و از نظر تعداد کم کسى از نظر یار و یاور ناتوان

 . ظالمان و ستمگران4

آن گاه به  [182];)ثُمَّ قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ بِمَا کُنتُمْ تَکْسِبُون(

شود: عذاب پیوسته را بچشید، آیا جز به آنچه عمل کردید جزا  افرادى که ستم کردند گفته مى

 اید؟ داده شده

 . اشقیا5

 إِالّ ما فِیها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ )فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النّارِ لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ * خالِدِینَ

اند، آنان را آه و ناله  اند در آتش آنان که بدبخت شده [183]شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما یُرِیدُ(

ه به درستى ک ;ها و زمین برقرار است در آتش پایدارند، مگر خداى تو بخواهد تا آسمان ;است

 دهد. پروردگار تو آنچه را اراده کند، انجام مى

 شود. ى هود استفاده مى سوره 119ى  منظور از شقاوت در این آیه، کفر و شرك است و این مطلب از آیه
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 . مجرمان2

مجرمان در عذاب  ;[184]ذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * الَ یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ()إِنَّ الْمُـجْرِمِینَ فِی عَ

 اند. شود و آنها در جهنم سر افکنده عذاب از آنها قطع نمى ;جهنم خالدند

 اند. شود که منظور از مجرمان، کافران و منکران پیامبران از آیات قبل استفاده مى

 . فرو رفتگان در خطا7

کسى که  ;[185])بَلَى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ(

اند و در آن جاودان  بدى را کسب کند و خطاهایش بر او احاطه کند، چنین کسانى اهل آتش

 خواهند بود.

 . افراد بد کار8

 وَ مَنْ تِی حَرَّمَ اللّهُ إِالّ بِالْحَقِّ وَ ال یَزْنُونَ)وَ الَّذِینَ ال یَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ

هر کس این گناهان  [186];یَفْعَلْ ذلِكَ یَلْقَ أَثاماً * یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً(

شرك، قتل نفس محترم و زنا را انجام دهد کیفرى را خواهد دید، در روز قیامت براى او عذاب 

 مضاعف است و با خوارى در آن جاودانه خواهد بود.

 گردانان از قرآن . روى9

هر کس  ;[187]الْقِیَامَةِ حِمْالً( )من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامة وزرا خَالِدِینَ فِیهِ وَسَاءَ لَهُمْ یَوْمَ

کند و پیوسته در مشقتِ حملِ آن بار  از قرآن روى گرداند، روز قیامت بار سنگینى را حمل مى

 نماید. مىباشد و چه بار بدى است که روز قیامت حمل  مى

 . سبك میزانان در روز رستاخیز11

آن کس که ترازوى  ;[188])وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خَالِدُونَ(

 اند. اند و در دوزخ جاودان مال او سبك باشد، آنان کسانى هستند که زیان کردهاع

 . رباخوارانِ آگاه از حرمت ربا 11

هر کس به رباخوارى باز گردد، اهل آتش  [189];)وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ(

 است و در آن مخلّد خواهد بود.

 انکار حرمت رباخوارى، یعنى انکار و تکذیب وحى الهى، که از عوامل پیدایش کفر است.

 . قاتل مؤمن بى گناه16

 ;[190]هَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً()وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِی

و اهر کس مؤمنى را متعمدانه بکشد، سزاى او دوزخ است که جاودانه در آن جا بماند و خدا بر 

 خشم گرفته و از رحمت خود دور نموده و براى او عذاب دردناکى را آماده کرده است.

وایاتى که شود، ولى شاید با ر ى اخیر، گر چه فقط به کافر نظر ندارد و مرتکب کبیره را نیز شامل مى آیه

ست که ذکر ااز پیشوایان دین رسیده و خلود را به اهل کفر اختصاص داده است تخصیص زده شود. شایان 

، تکیه کنندگان بر [191]ها، مانند پیروان شیطان آیات فراوانى در قرآن وجود دارد که از سایر گروه

، مانعان [197]، تارکان نماز[196]، فراریان از جهاد[195]، زراندوزان[194]، دنیا پرستان[193]، ظالمان[192]ظالمان
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، [202]، اسراف کنندگان[201]فروشان ، کم[200]، کافران به نعمت الهى[199]، خورندگان مال یتیم[198]زکات

اند، گزارش  ر جهنمکه گرفتا [205]و فراموشکاران آخرت [204]، مجرمان[203]جویان غیبت کنندگان و عیب

 دهد. مى

هاى اخروى  ى تکوینى گناهان و عقوبت ى خلود، در رابطه ى پایانى این بخش این است که فلسفه نکته

ایمانى در جان و روح او ملکه شده است، گوهر و جوهر روحانى او به  یعنى انسانى که بى ;شود روشن مى

 تا ابد گرفتار سمِّ مهلك وجودى خود خواهد شد. یابد، در نتیجه اى است که تغییر و تبدیل نمى گونه

 آیات مربوط به بهشت

شود: برخى  و اما بهشت کانون آرامش مؤمنان و صالحان است. آیات مربوط به آن نیز بر سه دسته تقسیم مى

اند و  ىهاى جسمانى و لذات روحان از این آیات، بیانگر ماهیت و حقیقت بهشت و برخى دیگر، بیانگر نعمت

 کند. ى سوم، عوامل ورود به بهشت را بیان مى تهدس

 . آیات مربوط به حقیقت و ماهیت بهشت1

رسند،  هنگامى که به آن مى ;[206])حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَالَمٌ عَلَیْکُمْ(

 شود و نگهبانان به آنها گویند: سالم علیکم. درهاى بهشت گشوده مى

هاى جاویدان بهشتى که درهایش به روى آنان گشوده  باغ ;[207])جَنَّاتِ عَدْن مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ(

 است.

هر درى بر  و فرشتگان از ;[208])وَالْماَلئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُلِّ بَاب سَالمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ(

 گویند: سالم بر شما باد به آنچه صبر ورزیدید. گردند و مى آنان وارد مى

هِ وَرُسُلِهِ )سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَبِّکُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّ

بر یکدیگر سبقت بگیرید براى رسیدن  ;[209]شَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ(ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَ

ده شى آسمان و زمین است و آماده  ى آن مانند پهنه به مغفرت پروردگارتان و بهشتى که پهنه

 اند. براى کسانى که به خدا و رسوالنش ایمان آورده

 ها و ملك و هنگامى که آن جا را ببینى، نعمت ;[210])وَ إِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیماً وَ مُلْکاً کَبِیراً(

 بینى. عظیمى را مى

ى زیر  مانند آیه ;ى جنت در قرآن به معناى باغ به کار رفته است شایان ذکر است که، در مواردى، واژه 

 فرماید:  که مى

چرا  [211];وَوَلَداً( )وَلَوْالَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَاالً

هنگامى که وارد باغ خود شدى نگفتى این نعمتى است که خدا خواسته است؟ قوّت )و نیرویى( 

 ترم )مطلب مهمى از تو کمبینى من از نظر مالى و فرزند  جز از ناحیه خدا نیست. و اگر مى

 نیست(. 

 هاى اخروى . آیات مربوط به انواع نعمت6

ا ها و مواهب الهى ر هاى جسمانى و روحانى بهشت و نعمت اند که جنبه آیات فراوانى در قرآن ذکر شده

هشتى، هاى ب هاى جسمانى و مادى آیاتى وجود دارد که از باغ کنند. در بخش نخست، یعنى نعمت بیان مى
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ها، همسران و خادمان و سایر  ها و ظرف ها، لباس ها، غذاها و شراب بخش، قصرها و فرش هاى لذت یهسا

ه هاى معنوى، آیاتى هستند ک اند و در بخش دوم، یعنى نعمت هاى مادى و جسمانىِ بهشت گزارش داده نعمت

هرگونه  هاى خالى از ها، نشاط ها، امنیت و دوستان و رفیقان باوفا، محبت ها، صلح و صفا و صمیمیت از احترام

 کنیم: به برخى از این آیات توجه مى ;دهند افسردگى، مالقات با خدا و غیره خبر مى

 ها و لذات مادى الف( آیات مربوط به نعمت

 الْفَوْزُ )وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذلِكَ

کنند که  هایى از بهشت مى هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، او را وارد باغ [212];الْعَظِیمُ(

 نهرها از زیر درختانش جارى است.

حَابُ الْیَـمِینِ فِی سِدْر مَخْضُود وَطَلْح مَنضُود وَظِلٍّ مَمْدُود وَمَاء )وَأَصْحَابُ الْیَـمِینِ مَا أَصْ

ى درخت سدر بى خار قرار دارند و  و اصحاب یمین، چه اصحاب یمینى! در سایه [213];مَسْکُوب(

 ى کشیده و گسترده و در کنار آبشارها. بو و سایه رنگ و خوش ى درخت خوش در سایه

 بهشت. هاى جاویدان اى در باغ هاى پاکیزه و مسکن [214];)وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنّاتِ عَدْن(

هایى تکیه  این در حالى است که آنها بر فرش [215];)مُتَّکِئِینَ عَلى فُرُش بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَق(

 ى ابریشم ضخیم است. اند که آستر آنها از پارچه کرده

 جا همسرانى پاك و پاکیزه است. براى بهشتیان در آن [216];لَهُمْ فِیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ()وَ 

هاى درشت و  آنها همسرانى از حورالعین با چشم [217];)وَ حُورٌ عِینٌ * کَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ(

 شفاف و بسیار جذاب و زیبا دارند، هم چون مروارید که در صدف پنهان است.

برگرداگرد آنها نوجوانانى براى خدمت آنان  [218];نُونٌ()وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْ

 اند. کنند، که هم چون مرواریدهاى در صدف گردش مى

هاى به رنگ سبز از حریر نازك و  آنها لباس [219];)وَ یَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس وَ إِسْتَبْرَق(

 کنند. ضخیم در بر مى

خواهد و چشم از آن لذت  در بهشت آنچه دل مى [220];)وَ فِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ(

 برد، موجود است. مى

 ها و لذات روحانى ب( آیات مربوط به نعمت

لِّ وَالْماَلئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُ )جَنَّاتُ عَدْن یَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ

هاى عدن که آنان با پدرانشان  بهشت ]همان[221] [;بَاب سَالمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ(

ا فرشتگان از هر درى بر آنه ;شوند و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل مى

د از دنیا چه عاقبت خوبى بع ;گویند: سالم بر شما باد به خاطر صبرتان شوند و به آنها مى وارد مى

 دارید.

 کند. خداوند دعوت به سراى صلح و سالمت مى [222];)وَ اللّهُ یَدْعُوا إِلى دارِ السَّالمِ(

 اند. در جایگاه امن و امان پرهیزکاران [223];)إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقام أَمِین(
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شُّهَدَاءِ ل)وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَا

کسى که خدا و پیامبر  [224];یماً(وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَکَفَى بِاللّهِ عَلِ

نشین کسانى خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده  را اطاعت کند در قیامت، هم

نها چه رفیقان خوبى هستند! این فضل و رحمتى و آ ;است از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان

 و کافى است که خدا آگاه است. ;ى خدا است از ناحیه

اى  آنها در بهشت، نه سخن لغو و بیهوده [225];)الَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً وَالَ تَأْثِیماً إِالَّ قِیالً سَالَماً سَالَماً(

 شنوند، سالم است، سالم. شنوند، نه گفتار گناه آلود، تنها چیزى که مى مى

هایى در آن روز شاداب و مسرور است و در  چهره [226];)وُجُوهٌ یَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ(

 انتظار پروردگارشان هستند.

داند چه  هیچ کس نمى [227];)فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُن جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ(

هاست، براى آنها نهفته شده است، این جزاى اعمالى است  ى روشنى چشم هایى که مایه پاداش

 اند. که انجام داده

 ج( آیات مربوط به اسباب و عوامل ورود به بهشت

 . ایمان و عمل صالح1

کسانى که ایمان  [228];تِ أُولئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ()وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا

 اند و جاودانه در آن خواهند ماند. اند، یاران بهشت اند و اعمال صالح انجام داده آورده

 . تقوا6

این همان بهشتى است که ما به ارث به  [229];)تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تَقِیّاً(

 بخشیم. بندگان پرهیزکار خود مى

 ستى. ترك هوا پر3

و اما آن کس که از  [230];)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَى(

 از هوا و هوس باز دارد، بهشت جایگاه اوست. مقام پروردگارش بترسد و نفس را

 . سابقان در ایمان4

گام، آنها  یشگامانِ پ و پیش [231];)وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ(

 هاى پر نعمت بهشت جاى دارند. اند و در باغ مقربان

 . صابران5

 درود بر شما به خاطر صبرى که داشتید. [232];)سَالمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ(

 تقامت. ایمان و اس2

الْجَنَّةِ خَالِدِینَ  )إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ أُولئِكَ أَصْحَابُ

کسانى که گفتند: پروردگار ما اهلل است، سپس استقامت به خرج  [233];فِیهَا جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ(

این  ;دمانن اند و جاودانه در آن مى آنها اصحاب بهشت ;دادند، پس نه ترسى بر آنهاست و نه غمى

 اند. پاداش اعمالى است که انجام داده
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 خدا. اطاعت کنندگان از خداوند و رسول 7

وَذلِكَ  ا)تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَ

هر کس اطاعت خدا و رسولش را کند، او را در  ;ها احکام الهى است این 2][34;الْفَوْزُ الْعَظِیمُ(

جاودانه در آن  ;سازد که همواره از زیر درختانش نهرها جارى است هایى از بهشت وارد مى باغ

 مانند و این پیروزى بزرگى است. مى

 . اخالص در عمل8

 عِبَادَ اللَّهِ الْمُـخْلَصِینَ أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاکِهُ وَهُم مُّکْرَمُونَ )ومَا تُجْزَوْنَ إاِلَّ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِالَّ

شوید، مگر  دادید، جزا داده نمى شما جز به همان اعمالى که انجام مى [235];فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ(

اند  و آنها مورد احترام ;هاى گوناگون بندگان مخلص خدا، که براى آنها رزقى معین است، میوه

 هاى پر نعمت بهشت. در باغ

 . صدق و راستى9

 اللّهُ لِدِینَ فِیهَا أَبَداً رَضِیَ)هذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَا

گویان به  گفتن راست امروز روزى است که راست [236];عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ(

هایى از بهشت است که از زیر درختانش نهرها جارى است و  نها باغبخشد. براى آ آنها سود مى

این  ;از او خوشنودند ]نیز[جاودانه در آن خواهند بود، خداوند از آنان خوشنود است و آنان 

 است رستگارى بزرگ.

 . تولّى و تبرّى11

نْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ )الَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ یُوَادُّونَ مَ

یابى که  دارد نمى هیچ جمعیتى را که ایمان به خدا و روز قیامت [237];أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ(

با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان آنها 

 باشند.

  
 اعراف و اصحاب آن

قرآن عالوه بر اصحاب بهشت و جهنم، به معرفى اصحاب اعراف و اعرافیان نیز پرداخته است و به صورت 

شود که اعراف مقام  بدان اشاره کرده است. از این آیات استفاده مى« رافِاَصْحابُ االَعْ»و « عَلَى االَعْرافِ»

یان و ى بهشت بلندى است که میان بهشت و دوزخ قرار گرفته است و افرادى که در آن جاى دارند، بر همه

اف اعر ثانیاً، صاحبان ;پس، اوال، اعراف موقعیت و جایگاهى مستقل از بهشت و دوزخ است ;اند دوزخیان مشرف

و این ناشى از کماالت معنوى و مراتب و  ;اند داراى آگاهى خاصى هستند و از سرنوشت اهل محشر مطلع

 تند.ى اعرافیان هس ثالثاً، صالحان، انبیا و اولیاى الهى و افراد عادى و صالح هر امت در زمره ;درجات آنهاست

 اند از: و اما آیات مربوط به اعراف عبارت

ابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُالًّ بِسِیَماهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَالَمٌ عَلَیْکُمْ لَمْ )وَبَیْنَهُمَا حِجَ

در میان بهشتیان و دوزخیان حجابى است و بر باالى اعراف مردانى  ;[238]یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ(
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اند و امید  شناسند. آنان به بهشتیان که هنوز وارد بهشت نشده هستند که همگان را به سیمایشان مى

 فرستند. ورود به آن را دارند، درود مى

م قَالُوا مَاأَغْنَى عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ وَمَا کُنْتُمْ )وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَاالً یَعْرِفُونَهُم بِسِیَماهُ

ى گویند: اموال شناسند، مى اهل اعراف به مردانى که آنان را به سیمایشان مى ;[239]تَسْتَکْبِرُونَ(

 .نیاز نساخت د و آنچه که به آن کبر مىورزیدید، شما را در چنین روزى بىکه گرد آوردی
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 ى فقه و حقوق  قلمرو دین در عرصه

  
 معانى حق و حقوق و اقسام آن 

 از جمله: ;حقوق معانى مختلفى دارد و به صورت مشترك لفظى استعمال شده است

 ;مقررات وضعى و تکلیفىى مقررات و باید و نبایدهاى حاکم بر روابط اجتماعى، اعم از  الف( مجموعه

ى امتیازات فردى یا گروهى شناخته شده در جامعه ،که از قوانین و مقررات حاکم بر جامعه،  ب( مجموعه

 ;گیرد نشأت مى

 پردازد. ج( دانشى که به تحلیل قواعد حقوقى و سیر تحول آنها مى

فع ى اشخاص، ن شده به اراده توان به توانایى داده از جمله مى ;ى حق نیز تعاریف گوناگونى دارد واژه

ى حقوق و سلطه و اختیار اشاره کرد. به هر حال حق به معناى توانایى، نفع، سلطه و  حمایت شده از ناحیه

حقوق، همواره  ى اجرا و استیفا برسد. اختیار باید از سوى نظام حقوقى براى افراد اعتبار شود، تا بتواند به مرحله

نیز  «من علیه الحق»ولى در مقابل،  ;کند شود و شخصى را صاحب حق مى مىدر راستاى منافع افراد جعل 

ابراین، بن ;، فرد یا گروه یا دولت باشد«من علیه الحق»حال ممکن است  ;وجود دارد که باید حق را ادا کند

 متعدد کنند، گرچه صاحب حق و تکلیف اند که همیشه یکدیگر را همراهى مى حق و تکلیف دو مفهوم متالزم

 باشند.

توان به حقوق مالى و حقوق غیر مالى اشاره  اند که مى هاى حقوق براى حق اقسامى ذکر کرده کتاب

کرد. حقوق غیر مالى، مانند حق زوجیت، حق والیت و حق حضانت، که البته بر بسیارى از حقوق غیرمالى، 

 آثار مالى نیز مترتب است.

ر روابط شود. حقوق عمومى ب ى و خصوصى منشعب مىعلم حقوق در یك تقسیم بندى کلى به حقوق عموم

دولت با مردم، و حقوق خصوصى بر روابط افراد یك جامعه با یکدیگر نظارت دارد. این دانش از جهت دیگرى 

یابد. حقوق داخلى به روابط مردم و دولت، و  به حقوق داخلى یا ملى، و خارجى یا بین المللى انشعاب مى

 ها نظر دارد. لتحقوق خارجى به روابط دو

 توان علم حقوق را به عمومى و خصوصى، و هر یك را به ملى و بین المللى تقسیم کرد. بر این اساس مى

 ـ حقوق عمومى ملى، مانند حقوق اساسى، ادارى، مالى، جزایى، کار.

 ـ حقوق عمومى بین المللى، مانند حقوق دریاها، قضایى، جنگ، جزایى بین المللى.

 ملى، مانند حقوق مدنى، تجارت و بازرگانى و دریایى.ـ حقوق خصوصى 

 [1]ـ حقوق خصوصى بین المللى، مانند حقوق بیگانگان.

 منشأ اعتبار قوانین حقوقى 

ها باید  این است که منشأ اعتبار قوانین حقوقى چیست و چرا انسانى حقوق  ترین پرسش در فلسفه مهم

ملزم به اطاعت از آنها باشند؟ این پرسش اساسى، منشأ مکاتب فراوانى شده است که هر یك نظرهاى متفاوتى 

 شوند: ى نخست به دو گروه تقسیم مى اند. مکاتب حقوقى در وهله در باب منشأ مشروعیت قوانین ارائه نموده
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جربى اند و براى آنها، همانند قوانین ت ست، گروهى که براى قوانین حقوقى، واقعیت نفس االمرى قایلنخ

 یعنى اخبار از روابط منظم اجتماعى. ;و ریاضى، پذیراى مفادِ اخبار از واقع هستند

 دانند. دوم، گروهى که قوانین حقوقى را جعلى واعتبارى مى

وانین حقوقى اختالف دارند. برخى روش کشف قوانین حقوقى را گروه نخست نیز در باب کاشف واقعى ق

اشف واقعیت اى نیز دین را ک برند و دسته اى به عقل عملى پناه مى دانند و عده همانند روش قوانین طبیعى مى

ى و داران حقوق طبیعى، حقوق عقل دانند. این سه دسته، به ترتیب، طرف نفس االمرى قوانین اجتماعى مى

 ى هستند.حقوق اله

گروه دوم نیز در باب اعتبار کننده و واضع قوانین اجتماعى اختالف دارند. برخى خداوند متعال و شارع 

ها و منافع و ضررهاى اوست، مقام صالح براى جعل  مقدس را که عالم به تمام زوایاى انسانى و حسن و قبح

ل م هستند ـ مقبولیت مردمى را در جعدار مکتب پوزیتویس اى ـ که طرف دانند و دسته قوانین حقوقى مى

 دانند. قوانین معتبر مى

حق مطلب آن است که اگر نظام حقوقى )واقعى باشد یا اعتبارى( اهداف مشخصى را مد نظر داشته باشد، 

ام هاى واقعى، احکامى را کشف یا جعل کند که بتواند نظ به واقعیتى به نام هدف معتقد است و باید با مالك

 به آن هدف سوق دهد. اجتماعى را

ته متفکران الب ;هاى نفس االمرى اعتقاد داشت هاى حقوقى به واقعیت بنابراین، فى الجمله باید در نظام

 ;دانند اسالمى شیعه و معتزله قایل به حسن و قبح ذاتى افعال و اشیا هستند و عقل و شرع را کاشف آنها مى

اسدى واقعى یعنى احکام الهى تابع مصالح و مف ;و قبح ذاتى استبنابراین، جعل و اعتبار الهى نیز براساس حسن 

 است که خداوند متعال آگاهى کامل نسبت به آنها دارد.

بر  ;ى استى اله در نتیجه، مشروعیت قوانین حقوقى در نظام حقوق اسالم، انطباق قوانین حقوقى با اراده

صومین)علیهم ى مع به اذن الهى به پیامبران و ائمه گذار مطلق، حق تعالى است و این حق این اساس، تنها قانون

 السالم(نیز واگذار شده است.

 گذارى خداوند قانون

شناسى، صالحیت انحصارى خداوند در جعل قوانین حقوقى استنتاج  با توجه به مباحث خداشناسى و انسان

 گردد. ى حقوق روشن مى شود و قلمرو دین در عرصه مى

ادت ى حقایق و مصالح و مفاسد و سع بق خداشناسى اسالمى، خداوند به همهتوضیح مطلب این است که ط

برد، از  و شقاوت انسان آگاه است. او نسبت به بندگان لطف و احسان دارد و سود و زیانى از جعل احکام نمى

طلبى و خودخواهى مبراست، خطا و نسیان و انحراف از ساحت مقدس او به دور است و قدرت تکوینى  منفعت

 اش داللت دارد. گذارى و تشریعى او بر حق قانون

گذارى به معرفت شناختى انسان، او را در درك سعادت و  شناسى اسالمى، على رغم ارزش و اما انسان

داند و از لغزش و انحراف و اعوجاج مصون ندانسته، همیشه او را گرفتار آفت  شقاوت جاویدانش ناتوان مى

 اند.د جهل و خودخواهى و نسیان مى
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ه انسان ک آورد: نخست آن شناسى اسالمى و خداشناسى اسالمى دو نتیجه را به ارمغان مى مباحث انسان

گذارى ندارد و دوم این که تنها خداوند، صالحیت وضع و جعل قوانین را بر عهده  صالحیت کافى براى قانون

 دارد.

 فرماید: مىکند و  خداوند متعال نیز در قرآن کریم مطالب فوق را تأیید مى

حکم و فرمان تنها از آن خداست که به  [2];)... إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ (

 کنندگان است. ین حکمدهد و او بهتر حق حکم مى

فرمان  [3];مُونَ(الَ یَعْلَ)إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ 

تر  ولى بیش ;مخصوص خداست. او فرمان داد که جز او را نپرستید که این دین استوار است

 دانند. مردم نمى

گذارى دارد. انسان از طرفى باید تالش  اما انسان از نظر نظام حقوقى اسالم نقش مهمى در فرایند قانون

و از طرف  ;ى تشریعى حق تعالى را کشف کند آورد و ارادهکند تا قوانین ثابت الهى را از متون دینى به دست 

دیگر باید اوضاع و احوال متغیر اجتماعى را مرتب ارزیابى و شناسایى نماید و با توجه به قوانین و احکام ثابت، 

 ى احکام متغیر بپردازد. به اجتهاد در عرصه

 هاى سکوالر و قوانین الهى  نظام

هاى سکوالر  امداران نظ کنند: نخست آن که، طرف ز قوانین الهى تبعیت نمىهاى سکوالر به دو دلیل ا نظام

شناختى،  دوم این که، از نظر هستى ;اند پیرو ادیانى هستند که در اثر تحریف، فاقد قوانین حقوقى و اجتماعى

دف با ااز جمله، برخى از آنها هستى را متر ;اند هاى جدى شده شناختى دچار آسیب شناختى و معرفت انسان

 ;اند اند و از اصل به انکار عالم مجردات و خداوند متعال پرداخته و در نتیجه، دین را انکار نموده ماده دانسته

 اى از کشورهاى اروپایى. ى شوروى سابق و پاره هاى متحده مانند نظام حقوقى سوسیالیستى جمهورى

ه و انسان م گرایش یافته و خدا را به حاشیه راندشناختى به مکتب اومانیس اى از آنها نیز در مباحث انسان عده

 در انگلستان و آمریکا. (common law)مانند نظام حقوقى کامن الو  ;اند را محور اساسى دانسته

ها و  ست مدرنمانند نظام حقوقى پ ;اند گرایى مبتال شده شناختى به نسبى ى معرفت اى نیز در عرصه دسته

 ها. اند، مانند نظام حقوقى پوزیتویست کسب معرفت دانستهیا این که تجربه را تنها روش 

اى  ارهشناختى دیدگاه خاصى دارد که پ شناختى و معرفت شناختى، انسان هاى هستى ولى اسالم در عرصه

 از آنها ذکر شد.

 هاى نظام حقوقى اسالم  ویژگى

 کنیم: هایى دارد که به برخى از آنها اشاره مى نظام حقوقى اسالم یژگى

 ;الهى و وحیانى بودن قوانین حقوقى .1

 [5];و تبعیضات نژادى و توجه به حقوق محرومان [4]خواهى و مخالفت با نظام طبقاتى . عدالت6

 ;. همراهى نظام حقوقى اسالم با احکام و قوانین اخالقى3

 ;نگر بودن قوانین حقوقى نگر و واقع . جامع4

 ;. انسجام و هماهنگى درونى میان قوانین حقوقى5
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 ;اعى اسالمهاى اجتم . هماهنگى نظام حقوقى اسالم با سایر نظام2

 ;. کارآمد بودن و توانایى در پاسخ به مسائل مستحدثه7

 ;. هماهنگ بودن با فطرت آدمى و توجه نمودن به سایر نیازهاى بشرى8

 ;شناختى شناختى و انسان شناختى، معرفت . مبتنى بودن بر مبانى خاص هستى9

 . سهل بودن، و مطابقت با توانایى و کرامت انسان.11

 ن فقهى و حقوقى ى قوانی گستره

 ى حداکثرى برخوردار است. قوانین حقوقى و فقهى اسالم از گستره

هاى  یعنى حقوق به لحاظ موضوع، تنها به جنبه ;نسبت علم فقه با علم حقوق، عموم و خصوص مطلق است

 هاى فردى و اجتماعى نظر دارد. پردازد، ولى فقه، به جنبه اجتماعى مى

. 3 ;. محرمات6 ;.واجبات1یابند:  ولى احکام فقهى به پنج دسته انشعاب مىاحکام حقوقى، الزام آورند، 

 . مباحات.5 ;. مکروهات4 ;مستحبات

قوانین حقوقى از ضمانت اجرایى دولتى برخوردارند، لکن تنها بخشى از مقررات فقهى از این امتیاز بهره 

 برند. مى

 ام شرعى اسالم به تمام رفتارهاى فردى وحال که تمایز فقه و حقوق روشن شد باید گفته شود که احک

اجتماعى، و ارادى و غیر ارادى انسان نظر دارد و به احکام وضعى و تکلیفى و از یك جهت به احکام اولیه، 

 شود. ثانویه و حکومتى و از جهت دیگر نیز به احکام ظاهرى و واقعى تقسیم مى

 فرق حقوق و اخالق 

گردد که اوال احکام حقوقى بر رفتارهاى اجتماعى  نیز روشن مى با این تعاریف تفاوت حقوق و اخالق

شوند، ولى احکام اخالقى بر تمام رفتارهاى اختیارى اعم از فردى و اجتماعى، مترتب  ها بار مى انسان

هاست، ولى هدف احکام اخالقى،  گردند. ثانیاً، هدف احکام حقوقى، ایجاد نظم و امنیت و سعادت انسان مى

 حى و معنوى آنهاست.بالندگى رو

ر تحقق یعنى دولت موظف است د ;ثالثاً، احکام و قوانین حقوقى، الزام بردار و ضمانت اجرایى بیرونى دارند

آنها تالش نماید، ولى در احکام اخالقى، ضمانت اجرایى درونى حاکم است و اگر ضمانت اجرایى بیرونى نیز 

 شوند، گرچه ماهیت اخالقى نیز داشته باشند. تبدیل مىدر الزامات اخالقى تحقق یابد به احکام حقوقى 

 هاى مختلف حقوق  قلمرو دین در عرصه

 [6]. حقوق اساسى بشر1

 ـ حق حیات:

هر کس نفسى را بدون حق [7];ض فکانما قتل الناس جمیعاً()من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فى االر

ى  اى در روى زمین کند به قتل رساند، مثل آن است که همه که فساد و فتنه قصاص و یا بى آن

  مردم را کشته باشد.

 ـ حق کرامت انسان:

 [9])إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ( ;[8])وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ(

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftn6
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftn7
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftn8
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftn9


141 

 

 ـ حق آزادى به معناى نفى بردگى:

خداوند تو را  ;ى غیر خودت )انسانى( نباش بنده [10];)التَکُنْ عَبْدُ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اهللُ حُرّاً(

 آزاد آفریده است.

 ـ حق آزادى تکوینى انسان نسبت به دین:

 در قبول دین هیچ اکراهى نیست. [11];)الاِکْراهَ فِى الدّینِ(

 حق آزادى از ظلم و ستم: ـ

و بارهاى سنگین و بارهایى که بر آنان بوده  [12];)وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ(

 دارد. برمى

 ـ حق آزادى بیان حقایق:

اى اهل کتاب چرا [13];)یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(

 ؟دانید سازید، در حالى که مى کنید و حقیقت را پوشیده مى ق را با باطل مشتبه مىح

 [14];ولُوا الْأَلْبابِ(هُمْ أُ)فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ 

کنند، آنان کسانى  شنوند و از نیکوترین آنها پیروى مى پس بندگان مرا بشارت ده همان کسانى که سخنان را مى

 ها: اند. ـ حق برائت انسان هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان

الْخَطَأُ وَ عَنْ اُمَّتى تِسْعَةُ اَشْیاءَ: ماال یَعْلَمُونَ وَ مَا ال یُطیقُونَ وَ مَا اضْطُرّوُا اِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ)رُفِعَ 

دانند و قدرت ندارند  نه چیز از امت من برداشته شده است: آنچه را که نمى [15];وَالنِّسْیانُ وَ ...(

 اند و.... و مضطر و مکره و گرفتار خطا و نسیان

 ـ اصل مساوات زن و مرد در برابر قوانین الهى:

نَ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُو )مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَالَ یُجْزَى إِالَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَکَر

شود،  هرکس که بدى کند جز به مانند آن کیفر داده نمى [16];الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بغَیْرِ حِسَاب(

اى انجام دهد ـ خواه مرد یا زن ـ در حالى که مؤمن باشد، آنها وارد  ولى هر کسى کار شایسته

 حساب به آنها داده خواهد شد. شوند و در آن روزى بى بهشت مى

 هاى مذهبى: ـ اصل احترام به اقلیت

هُمْ مَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ االْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَ)إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آ

اند و کسانى که  مان آوردهکسانى که ای [17];أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ(

به آیین یهود گرویدند و نصارى و صابئان، هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح 

 انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس و اندوهى براى آنان نیست.

 [18]یعت.هاى عقیده، مطبوعات، احزاب در چارچوب شر ـ اصل انواع آزادى

خداوند متعال  گذار، تمایز اساسى حقوق بشر اسالمى و حقوق بشر این است که در حقوق بشر اسالمى، قانون

 همان گونه که در قرآن آمده است: ;ز کرداند و نباید از آنها تجاو است و احکام او حدود الهى

حدود و ها  این [19];)تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون(

 و هرکس از آن تجاوز کرد ستمگر است. ;از آن تجاوز نکنید ;مرزهاى الهى است
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 [20]المللى . حقوق عمومى بین6

 ح حدیبیه.ـ اصل عدم مداخله در امور داخلى کشورها، مانند صل

 ـ اصل اهتمام ورزیدن به کشورهاى اسالمى:

د و در امور کسى که شب را به صبح برسان [21];)مَنْ اَصْبَحَ وَ ال یَهْتَمَّ بَاُمُورِ الْمُسْلِمینِ فَلَیْسَ مِنْهُمْ(

 مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نیست.

 ها: المللى دولت ـ اصل مسئولیت بین

 [22])کُلُّکُمْ راعٌ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ(.

 تى و مودّت با بیگانگان غیر دشمن:ـ اصل دوس

نى امید است خدا میان شما و کسا [23];)عَسَى اللَّهُ أَن یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُم مِنْهُم مَوَدَّةً(

 از مشرکین که با شما دشمنى کردند، پیوند محبت برقرار کند.

 ـ اصل شناسایى ملل بیگانه:

اى مردم، شما را  [24];)یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا(

 ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. ها و قبیله از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره

 ـ اصل صلح:

هِ شَیْئاً وَالَ یَتَّخِذَ دَ إِالَّ اللّهَ وَالَ نُشْرِكَ بِ)قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَة سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أاَلَّ نَعْبُ

ا میان ما و شم بگو: اى اهل کتاب! بیایید به سوى سخنى که [25];بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ(

یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم و بعضى از ما بعض 

 دیگر را به خدایى نپذیرد.

 ـ اصل تحمل و گذشت:

با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به  [26];)خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ(

 ها دعوت نما. نیکى

 ـ اصل وفاى به قراردادها:

 شود. به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال مى [27];)أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤوالً(

 ها اصل دیگر بین المللى. و ده

 . حقوق مدنى3

 بریم. مى با مراجعه به کتاب و سنت، به روشنى به وجود احکام، قوانین و حقوق مدنى پى

موال غیر منقول، حقوق انتفاع به معناى اعم، اسباب تملك، احیاى احکام حقوقى در باب اموال منقول و ا

هرى هاى ق اراضى موات و حیازت اشیاى مباحه، اقسام عقود و معامالت و الزامات و فسخ قراردادها، انواع ضمان

قد عو غیر قهرى، احکام بیع و شرایط و اقسام مبیع، انواع خیارات، احکام اجاره و فسخ اجاره، آثار و احکام 

مزارعه و مساقات، احکام مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض و دین، وکالت، حواله، کفالت، صلح، رهن، 

هبه، شفعه، احکام و آثار آن، وصیت تملیکى و وصیت عهدى و شرایط موصى، احکام و موجبات ارث و طبقات 

 [28]و طالق. وارث، موانع و شرایط ارث و مسائل مربوط به ترکه، احکام ازدواج
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 . حقوق اساسى4

 ـ اصل حاکمیت اسالم و ولى فقیه.

 ـ اصل انتخابات مردم و جایگاه شوراها.

 ـ اصل استقالل و آزادى.

 هاى عقیده، نشریات، مطبوعات، قوق، حمایت قانون از همه، آزادىمانند تساوى ح ;ـ اصول مربوط به حقوق

 احزاب، شغل، تأمین اجتماعى، آموزش و پرورش، ممنوعیت شکنجه و هتك حرمت.

مانند حق مالکیت خصوصى ملت و احترام به مالکیت شخصى، توزیع  ;ـ اصول مربوط به اقتصاد و امورمالى

قنّنه و ى م وع، تشکیالت دیوان محاسبات، اصول مربوط به قوههاى نامشر ى درآمدها، ضبط ثروت عادالنه

ى مجریه، سیاست خارجى و دیگر اصول که از  ریزان قانونى، اصول مربوط به قوه اختیارات و وظایف برنامه

 [29]اند. کتاب و سنت قابل استنباط

 گردند. شایان ذکر است که بسیارى از اصول مذکور از احکام ثابت شریعت استنباط مى

 گنجد. طلبد و در این مختصر نمى ترى را مى هاى دیگرِ حقوق مجال بیش بیان بخش

 . حقوق جزا و قوانین مجازات اسالمى5

 ;کثرى به مباحث جزاى عمومى و خصوصى پرداخته استمنابع اسالم، یعنى قرآن و سنت، به صورت حدا

احکام مربوط به دیات، مانند مجازات بودن دیه، خسارت بودن دیه، موارد عمد و شبه عمد، خطاى محض و 

ها،  هها و صدم ى جراحت ى قتل مسلمان و غیر مسلمان، دیه مالك تشخیص آنها، خسارت مازاد بر دیه، دیه

رداخت دیه مانند عاقله و غیره، موجبات ضمان، احکام مربوط به اشتراك در مهلت پرداخت دیه، مسؤول پ

، گوش، ى اعضا، )مو، چشم، بینى جنایت، تسبیب در جنایت، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب، دیه

لب، زبان، دندان، فك، گردن، دست و پا، ناخن، ستون فقرات، نخاع، بیضه، دنده، استخوان زیر گردن، 

زوال منافع و  ى ها( عقل، حس شنوایى، بینایى، بویایى، چشایى، صوت و گویایى، دیه گاه، استخوان مننشی

 [30]ى جراحات، جملگى در متون دینى، با دالیل عام یا خاص، ذکر شده است. دیه

در حقوق جزاى اسالمى، عالوه بر بیان احکام جرایم مربوط به صدمات بدنى، مانند قتل عمد و خطا و یا 

سقط جنین، به جرایم علیه شخصیت معنوى افراد، مانند جرایم بر ضد آزادى اشخاص و حبس آنها و جرایم بر 

فراد و اموال و مالکیت آنها ضد حیثیت اشخاص و هتك حرمت آنها و جرایم علیه تمامیت جسمى ا

 [31]پردازد. مى

، صدور بردارى، خیانت در امانت چنین احکام انواع بزهکارى و مسؤولیت کیفرى، سرقت، تخریب، کاله هم

ایم مخلّ امنیت و آسایش و مصالح عمومى کشور، مانند جرایم امنیتى، اقتصادى، چك پرداخت نشدنى، جر

 [32]اجتماعى، اخالق و عفت عمومى در نظام جزایى اسالم بیان شده است.
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 هاى فقه چالش

ن رو از ای ;ى آنها در این جا میسر نیست ى فقه وجود دارد که پاسخ به همه هاى فراوانى در حوزه رسشپ

ى آقاى دکتر سروش «فقه در ترازو»ى  ى طرح مسائلى در این حوزه، به نقد و بررسى مقاله به بهانه

تار البته در آغاز نوش ;کند ى فقهى را طرح مى شناسانه هاى معرفت وى در این مقاله پرسش [33]پردازیم. مى

کند و ضمن  هاى عقالنى فقها در مسائل فقهى، از جمله حکم ارتداد اشاره مى کارها و توجیه تر به راه خود بیش

کند، که  ى فقه را بیان مى گانه هاى ده شمارد و در پایان، ویژگى ل بنیادى مىنقد آنها، فقه را حاجتمند تحو

 ضمن تبیین، به نقد آنها خواهیم پرداخت.

، ذکر دیدگاه مؤلف محترم در باب تعریف فقه و نقد آن «فقه در ترازو»هاى مؤلف  قبل از پاسخ به چالش

 ضرورت دارد.

ضمن تأثیرپذیرى از تعریف  [34]«ى تهذیب برتن احیاء جامه»ى  ، در مقاله«فقه در ترازو»ى  مؤلف مقاله

صومت دار رفع خ کند که علم فقه، علم به احکامى است که عهده غزالى در احیاء علوم الدین، تصریح مى

 نگارد: وى در این باره مى [35]است.

روختند اف کردند و آتش خصومت نمى اگر این آدمیان به مسالمت و قناعت و عدالت زندگى مى

اگر  ;وها بِالْعَدْلِ الَنْقَطَعَتِ الْخُصُوماتُ وَ تَعَطَّلَ الْفُقَهاءُ(آمد )فَلَوْ تَناوَلُ نیازى به فقیهان پدید نمى

 ;ها مرتفع خواهد شد و فقها بیکار خواهند ماند مردم در این زندگى به عدل عمل کنند، خصومت

اما چون شهوات، در میدان زندگى جوالن کردند و غبار خصومات برخاست، الزم آمد که 

دیدگان،  ر و سیاست مردم و فرونشاندن آتش تجاوز و ستاندن حق ستمسالطین براى ضبط و مها

پاى به مسند سلطنت و حکومت نهند و چون این سالطین، خود محتاج قانون بودند، به فقیهان که 

 [36]اند نیازمند شدند و روى آوردند. دانان و آموزگاران سالطین قانون

ع فقهى در حالى که اگر مستشکل محترم به مناب ;بدین ترتیب، فقه در بخش فقه القضاء منحصر شده است

ن نمود. آرى غزالى در کتاب احیاء علوم الدین براى تبیی کرد، تعریف دیگرى از علم فقه عرضه مى مراجعه مى

سازد، ولى به این نکته نیز تصریح دارد که احکام نماز و روزه و  ى فقه، بخش قضاى فقه را مطرح مىبعد دنیو

ى فقهاى شیعه و اهل  چنین همه هم ;پردازد ترین اعمالى است که فقیه بدان مى حالل و حرام، از معنوى

هى، ع و عقل و سایر منابع فقدانند که از کتاب و سنت و اجما هایى مى اى از گزاره سنت، علم فقه را مجموعه

 گردد. براى بیان احکام افعال مکلفان استنباط مى

ك، به تبع شوند: فقهاى شافعى مسل هاى مختلف تقسیم مى ها و دسته بااین تعریف، مباحث فقهى به گروه

بندى  ، دستهنغزالى که در احیاء العلوم احکام و اخالق اسالمى را به چهار گروه عبادات، عادات، منجیان و مهلکا

اند و تصریح  نموده است، متون فقهى شافعى را به چهار گروه عبادات، معامالت، مناکحات و جنایات تقسیم کرده

خروى ى نخست براى تأمین سعادت ا دسته ;اند که مباحث فقه، یا مربوط به امور اخروى است و یا دنیوى نموده

اند  ى دوم براى تنظیم زندگى مادى تدوین شده و دستهدهند  گردند و احکام عبادات را تشکیل مى وضع مى

پردازد،  گردد: ابواب معامالت فقه، که به تنظیم روابط افراد با یکدیگر مى و این بخش نیز بر سه قسم منشعب مى

 [37]اند. و ابواب مناکحات و احکام جنایى و جزایى که براى بقاى فرد و نوع بشر بیان شده
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راى تر از چیزى است که مستشکل گمان نموده است. ب ى ابواب فقه، وسیع در فقه شیعه نیز دایره و گستره

قهى و شرعى را احکام فنمونه، ساالر بن عبدالعزیز دیلمى در المراسم و قاضى عبدالعزیز بن براج در مهذب نیز 

به احکام مورد ابتالى همگان، یعنى عبادات، و احکام غیرهمگانى یعنى معامالت و آن نیز به عقود و احکام، و 

ش: سازد. محقق حلى به تبع بزرگان سلف، فقه را به چهار بخ احکام را به احکام جزایى و سایر احکام منشعب مى

و شهید اول در قواعد و ذکرى نیز همین روش را طى  [38]نموده است عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم

چنان که میرزا محمد  هم [39];نماید کند و احکام جزایى و قضایى را بخش اندکى از علم فقه معرفى مى مى

شایان ذکر است، علم فقه نیز ـ آن  [40]تعریف نموده است.« علم به احکام شرعیه»حسن آشتیانى نیز فقه را 

چنان که مستشکل محترم تصور کرده است ـ تنها براى رفع خصومت تدوین نشده است، بلکه براى تنظیم 

 [41]اجتماع و حکومت قانون و اجراى عدالت بنا شده است.

 «فقه در ترازو»ى  هاى مقاله چالش

تر دارد.  . علم فقه از آن نظر که یك علم بشرى است همواره ناقص است و امکان تکامل بیش1

کند و  تواند علم فقه را شدیداً متحول نه تنها تحقیقات درون فقهى، بلکه تحوالت علم اصول مى

 [42]آن بىوجه است.ادعاى کمال براى 

از  ;تهاى مباحث علمى اس ى اشتراك لفظى، از اهم ضرورت تبیین مبادى تصورى، براى پرهیز از مغالطه

بشرى بودن و تحول »بپردازیم و مراد وى را از « ترازوفقه در »این رو ناچاریم به جستوجوى مراد مؤلف 

 روشن سازیم:« داشتن

بض و خواند. وى در ق ، علم فقه را ـ همانند سایر معارف دینى ـ بشرى مى«فقه در ترازو»پاسخ: یك. مؤلف 

ت ه یکى از مقدماجوید ک بسط تئوریك شریعت، براى اثبات تغیر و تحول معرفت دینى، به برهانى تمسك مى

 کند: وى چنین استدالل مى ;آن بشرى بودن معرفت دینى است

شرى جملگى ج( معارف ب ;اند ب( معارف بشرى با یکدیگر در ارتباط ;الف( معرفت دینى معرفتى بشرى است

 [43]پذیرد. در نتیجه، معرفت دینى، در اثر ارتباط با معارف بشرى تحول مى ;اند در تحول

ه را ثابت پذیربودن علم فق کند تا بشرى و تحول مستشکل محترم در این مقاله نیز همین روش را طى مى

ت دینى، در فنماید. بنابراین، باید به تعریف وى از بشرى بودن معارف دینى و فقهى بپردازیم. بشرى بودن معر

 ى قبض و بسط، به دو معنا به کار رفته است: نظریه

 معناى نخست، آن معرفتى است که به دست آدمیان تحصیل شده است:

تردید نیست که معرفت دینى، که همان معارف مستفاد از کتاب و سنت باشد )نه خود کتاب و 

نت که بشر از کتاب و س یعنى چیزهایى است ;ها(، معرفتى بشرى است سنت و نه ایمان بدان

 [44]آورد. فهمد و به چنگ مى مى

نى، هاى دی ى عاقله و غیره در معرفت است. بدین معنا، گزاره معناى دوم، ریزش اوصاف بشر، اعم از قوه

شکنى و  رقیب طلبى، حسادت، ى عاقله نیستند، بلکه سایر اوصاف بشرى، مانند جاه وم به احکام قوهفقط محک

 نویسد: گذارد. مؤلف قبض و بسط در این باره مى غیره نیز در معرفت تأثیر مى
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نى محصولى یع ;شناسانه توضیح دادیم که معرفت دینى معرفتى بشرى است از دیدگاه معرفت

دا خالق اند. خ شناسى که همه معارفى بشرى شر، مثل فلسفه، طب و روانى دست ب است ساخته

ت، اما ى خداس دین هم فرستاده ;شناسى محصول تالش آدمیان است طبیعت است، اما طبیعت

از  ى آدمیان است و مثل هر مصنوع بشرى، شناسى و فهم دینى )یعنى معرفت دینى( ساخته دین

 [45]ه است.هاى بشرى اثر پذیرفت قصور و نقصان

، در باب بشرى خواندن علم فقه روشن گشت، آیا ادعاى ایشان پذیرفتنى «فقه در ترازو»حال که مراد مؤلف 

 اتمام است:آید این ادعا از چند جهت ن است یا خیر؟ به نظر مى

 ى دو تعریف متفاوت، موجب به ابهام اوال، تهافت کالم وى در تعریف بشرى بودن معرفت دینى و ارائه

ى مذکور، تعریفى از این عنوان ارائه ننموده و باعث  تر این که، در مقاله و مهم ;گردد انداختن مخاطبان مى

اظر فقه قابل پذیرش است، و نقدهاى بعدى ما نابهام گشته است. )در ضمن، معناى نخست مؤلف از بشرى بودن 

 به معناى دوم آن است(.

عارف توان این معنا از بشرى بودن را به تمام م ى تاریخى از نزاع عالمان، نمى ثانیاً، به صرف ذکر چند نمونه

کرد،  ین روىبا ا ;گرا و پیرو کارل پوپر است به ویژه این که مستشکل محترم در باب استقرا، ابطال ;سرایت داد

 ها را دارند، ولى قدرت اثبات فرضیه یا صفتى را براى معرفت ندارند. هاى استقرایى توان ابطال فرضیه نمونه

ثالثاً، اگرچه ممکن است سرایت اوصاف غیر عقالنى بر معرفت یك عالِم نسبت به یك گزاره یا نسبت به مقام 

فت به معناى هویت جمعى جارى و مقام داورىِ معرفت گردآورى معرفت، صحیح باشد، امّا هرگز نسبت به معر

ى عالمان، به علت حسادت یا بخل، معرفتى را به صورت  زیرا چگونه ممکن است که همه ;پذیرفتنى نیست

بع شناختى و منا جمعى و جارى قبول یا رد کنند؟ به ویژه این که در مقام داورى با یك سرى اصول روش

به عبارت دیگر، اگر معرفتى به جهان سوم، یعنى جهان علم تعلق یابد، معلول  ;پردازند معرفتى به داورى مى

نیز در  ى مشترك گردند، ولى مغالطه گیرد، گرچه ممکن است دچار مغالطه اوصاف غیر عقالنى بشر قرار نمى

ست که و بر اهل دانش پوشیده نی ;ى مدلل است، نه معلل یعنى مغالطه ;گیرد ى عاقله شکل مى ى قوه دایره

 قوام علوم به مقام داورى آنهاست.

قامى گردند. مقام داورى م هاى جهان سوم، از عالیق شخصى اوصاف نفسانى متأثر نمى بنابراین، معرفت

 شود. شناسى همگانى اداره مى است که با یك سلسله اصول همگانى و روش

ى و گرایى پوپر که سر از نسبى گوید اى در این ادعا سخن مى ، به گونه«فقه در ترازو»رابعاً، مؤلف 

ل، کل به همین دلی ;زیرا گویا منکر معیارى براى تشخیص معارف مدلل و معلل است ;آورد گادامرى در مى

 داند. معارف دینى و فقهى را مشمول تعریف خود از بشرى بودن مى

ى معارف و همگان پذیرى معارف دینى و معارف فقهى را ارتباط عمومى دو. مؤلف قبض و بسط، دلیل تحول

البته ادعاى  [46];داند دینى از طرف دیگر مى بشرى از یك طرف و ترابط عمومى معارف دینى بامعارف بیرون

 [47]احتمال ذیل در دوران است:ى ترابط، در دو  مؤلف از احتماالت پنج گانه

 ى کلیه( ى کلیه + موجبه ى معارف بیرون دینى مرتبط هستند. )موجبه ى معارف دینى با همه الف( همه

 ى کلیه + مهمله(. ن دینى ارتباط دارند. )موجبهى معارف دینى با معارف بیرو ب( همه
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وى در کتاب قبض و بسط، به انواع ترابط و ارتباط دیالوگى، مسئله آفرینى، تولیدى و مصرفى، ارتباط علوم 

سپس به دالیل مختلفى، از جمله برهان فرد  ;[48]کند شناختى اشاره مى ها و ارتباط روش ى تئورى در سایه

ى  مهپذیرى ه عم نویسنده ـ تحولگاه با اثبات ـ به ز آن ;پردازد و استقرا و شواهد تاریخى مى [49]بالذات

ى و فقهى نیز دین کند و تنها به تحوالت درون پذیرى معارف دینى را استنباط مى دینى، تحول معارف بیرون

شناسى و  ، زبانشناسى شناسى، روان شناسى، جامعه دینى از جمله معرفت کند، تحوالت علوم بیرون اکتفا نمى

 [50]گیرد. ى، از جمله علم اصول را نتیجه مىفقه غیره و نیز تحوالت معارف بیرون

به نظر نگارنده، این ادعا به لحاظ کبروى و صغروى ناتمام است و تبیین ابطال صغرا و کبراى آن به تدوین 

شاره لکن در حد اختصار به برخى از اشکاالت آن ا ;گنجد نیازمند است و در یك مقاله نمىیك کتاب مستقل 

 شود: مى

ى مؤلف قبض و بسط، براى اثبات ترابط عمومى معارف، یعنى برهان فرد بالذات و دلیل استقرایى،  . ادله1

 [51]طلبد. ناتمام است و تفصیل و تبیین دالیل و نقد آنها مجال دیگرى را مى

ى معارف بشرى، از جمله معارف دینى نیز بى دلیل است و عالوه بر این که  . ادعاى تحول او در همه6

ردات احکام و ى مف ول و عدم تحول همهاستقرا در این ادعا مفید یقین نیست، بررسى ثبات یا عدم ثبات یا تح

وارد، اى از م ى یك فرد خارج است و صرف وجود تحول در پاره معارف قرآنى و روایى بسیار مشکل و از عهده

 کند. مدعاى مستشکل را اثبات نمى

زیرا موارد اتفاقى و ثابت در احکام  ;ى معارف دینى و فقهى خالف واقع است . ادعاى تحول عام در همه3

 ى فهم و حکم فقهى و معارف اعتقادى، ناقض مدعاى دکتر سروش است. در فقه، قطعیات فراوانى در حوزه

 خوش اختالف و تحول نگشته است. وجود دارد که دست

و  هاى سابق اى از احکام فقهى تحول یا تکامل یابد، بدون این که یافته . چه بسا فهم ما از پاره4

ان از تحول تو بنابراین، الزاماً نمى ;شناختى و غیره تغییر کنند بانشناختى و ز هاى معرفت فرض پیش

 فقهى را استنباط کرد. فقهى، تحوالت بیرون درون

اید ى دوم، به ناچار ب شناس درجه شناسانه است و معرفت . ادعاى تحول در معارف فقهى ادعایى معرفت5

 در حالى که مدعاى ;شناسى خود را ارائه دهد با توجه به تاریخ فقه در ادوار گوناگون آن، احکام معرفت

 تحول عام در فهم فقهى، با واقعیت تاریخى و خارجى مطابقت ندارد.

ت، بلکه ى فقه و اصول نیس . منظور مؤلف قبض و بسط از تحول، این گونه تحوالت پذیرفته شده در حوزه2

شناسى،  شناسى، انسان رات معرفتى تغیی تحوالتى که زاییده ;تحوالت زیرساخت و روساخت مد نظر اوست

ا یك مدل هاى پایه، تنها ب زیرا مگر این رشته ;شناسى و غیره است و این ادعا ناتمام است شناسى، جامعه جهان

ار شناخت و هاى صدق، توجیه، معی ى تئورى هاى مختلف در مسئله شناسى از گرایش اند؟ معرفت تغییر یافته

ر مدل اند. آیا فقه باید با ه شناسى و دیگر علوم نیز این چنین و جهان شناسى غیره برخوردار است. انسان

ناسى و ش شناسى، ساختار و محتواى خاصى پیدا کند؟ اگر مراد این است که فقه باید با معرفت معرفت

ولى باید توجه داشت که ما فقه را به  ;شناسىِ صحیح تحول بپذیرد، مطلب کامال درستى است جهان

 گرایى. شناسى نسبى کنیم، نه به معرفت رئالیستى مستند مىشناسى  معرفت
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علمى، به سرعت، اختالف  این است که از اختالف درون« فقه در ترازو»ى  . خطاى شایع نویسنده7

ند اى در درون یك دانش را به ناکامى در عوامل بیرون علم مست کند و ناکامى مسئله علمى را استنتاج مى برون

کند  ى ارتداد و اختالف فقها و توجیه فقهى و کالمى آنها را ذکر مى ونه، در همین مقاله مسئلهبراى نم ;سازد مى

است که  هاى فقهى ها رفوگرى گیرد که این دهد و سپس نتیجه مى و به زعم خود به تك تك آنها، پاسخ مى

ت. آیا ایشان در یره رفشناسى و غ شناسى، جامعه پس باید به سراغ تحوالت معرفت ;کند مشکل فقه را حل نمى

یا شیمى، به  اى از علم فیزیك پذیرد و مثال با ظاهر شدن اختالف در مسئله سایر علوم نیز چنین تدبیرى را مى

 دهد؟ تحول ریاضیات و سایر علوم پایه فتوا مى

نى و دی داریم این است که آیا او که این همه از تحول درون« فقه در ترازو». اشکال نقضى که به مؤلف 8

گوید، به تحول عمیق و زیربنایى و حتى روبنایى حقوق بشر، آن هم  دینى معارف دینى و فقه سخن مى بیرون

شناختى به شدت  شناختى و هستى شناختى، طبیعت شناختى، انسان شناختى، جهان در دورانى که مبانى معرفت

 دهد؟ پذیرند، تن مى تحول مى

تى جامعه بلکه وق ;ریز نیست ساز، طراح و برنامه ى جامعهیعن ;رو است . علم فقه، علمى دنباله6

قیهان نه کند. ف ى خاصى به خود گرفت، فقه، احکام آن را صادر مى شناخته شد و شکل و صبغه

ه نظام ارباب اند و ن توسعه آوردند، نه بیمه، نه انتخابات، نه تفکیك قوا و نه بردگى را لغو کرده

ضایت رفته به آنها با اکراه ر اند و رفته گیرى کرده ها موضع ى این رعیتى را ... بل در مقابل همه

 [52]اند. داده

 کند: براى این ادعا چنین استدالل مى« خدمات و حسنات دین»مؤلف 

حکام است و حکم، غیر از برنامه است و ما براى تدبیر معیشت، به چیزى بیش از ى ا فقه، مجموعه

ریزى معیشت  یعنى دقیقاً محتاج برنامه هستیم و لذا فقه براى تنظیم و برنامه ;حکم احتیاج داریم

 ى دین و در جوامع دنیوى کافى نیست. فقه، حقوق دینى است. هم چنان که در بیرون حوزه

ام حقوقى براى تنظیم امور دنیایى و فصل خصومت وجود دارد، در جوامع غیر دینى هم، نظ

ى نظام دینى، به جاى حقوق بشرى و الئیك، فقه داریم که همان کار را انجام  دینى و در دایره

ه این دهد ب گوییم فقه براى زندگى ما در این جهان برنامه نمى بنابراین، وقتى مى ;دهد مى

دهد. برنامه ریزى کار علم است نه کار فقه، و به  د ولى برنامه نمىده یعنى حکم مى ;معناست

 [53]روش علمى نیازمند است.

ه ناتوانى همان گونه ک ;نباط کردپاسخ: یك. نباید از کارآمد نبودن فقه در یك حوزه، نقصان فقه را است

شیمى در حل مسائل فیزیکى دلیل بر نقص شیمى نیست. باید غایت و هدف فقه را سنجید که آیا فقه براى طرح 

 ریزى آمده است، یا براى استنباط احکام فردى و اجتماعى مکلّفان؟ و برنامه

عنى ی ;ریز است ز و طراح و برنامهسا دو. دین و شریعت اسالم به لحاظ جامعیت و کامل بودنش، جامعه

هاى معرفتى پذیرفته شده، به ویژه عقل و خردِ تأیید شده از  بینى و ایدئولوژى اسالم، با توجه به روش جهان

 ى اجرا در آورد. ریزى کند و به مرحله ى دینى را طرح تواند جامعه ى شرع، مى ناحیه
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یعنى امکان  ;رکب از احکام عقل نظرى و عملى استها، و م ها و ارزش اى از روش سه. برنامه، مجموعه

 ;هاى ارزشى و بایدها و نبایدها تحقق نیابد و گزاره (normative)اى احکام هنجارى  ندارد در برنامه

 اى به فقه و احکام فقهى مربوط به خود نیازمند است. بنابراین، هر برنامه

ا به صدور ه کند و با بررسى پدیده یابى مى ضوعیعنى مو ;چهار. آرى بخش مهمى از فقه، دنباله رو است

پردازد و حدیث )امَّا الحَوادِثُ الواقعةُ فَارجِعُوا فیها اِلى رُواةِ اَحادیثنا( نیز بر همین حقیقت داللت  احکام آنها مى

م نظامى است سالبنابراین، ا ;رو بودنِ یك بُعد از فقه، به معناى طراح نبودن بُعد دیگر آن نیست ولى دنباله ;دارد

اى ا زمباحث اصولى فقه، مانند عنصر مصلحت در فقه شیعه،  چنین پاره هم ;سازى نیز دارد که توان موضوع

 هاى عقالیى را دارد. سازى در نظام توان موضوع

دارى  بانك براى نمونه با ;کند رو است و حکم صادر مى ى محقَّق، دنباله خالصه آن که فقه نسبت به جامعه

هاى  ى غیر محقَّق، با استفاده از بخش پردازد، ولى نسبت به جامعه شود و به ترمیم آن مى واجه مىموجود م

 ى دینى را ارائه دهد. تواند نظام و طرح جامعه دیگر، مى

اى خواهد  ها نیز غناى برنامه ریزى، یعنى رکن ارزش بنابراین، فقه غناى حکمى دارد و در یك رکنِ برنامه

نیز  سازى اجتماع است و اى عملى براى سالم ه، احکام امر به معروف و نهى از منکر، برنامهبراى نمون ;داشت

ى  سئلههاى جزایى و حکومتى کارسازند و م ریزى احکام فقه الدولة و فقه المصلحة و فقه القضاء نیز در برنامه

تواند  رى مىآدمى و تدبیر بش انتخابات نیز از اصل شورا و مشورت قابل استفاده است. شایان ذکر است که عقل

 هاى کارآمد از دستورهاى فقهى را استنباط کند. مصادیق گوناگونى از این احکام کلى و نیز مدل

آموز و همین خصلت شدیداً دنیوى آن را  چون علم حقوق، علمى است حیلت . علم فقه هم3

 [54]دهد. نشان مى

پردازد،  بدون این که تفسیرى از دنیوى بودن فقه عرضه کند، به اثبات این حکم مى« فقه در ترازو»مؤلف 

و به احکام ظاهرى فقه، مانند پذیرش اسالمِ کسى که شهادتین را بر زبان جارى کرده است، صحت نماز و 

گیرد که  هاى شرعى فقه، تمسك نموده است و سپس نتیجه مى که به ظاهر انجام شده و حیله خمس و زکاتى

عى و صمیمى کند و به ایمان واق بدین معنا که فقه به اسالم ظاهرى قناعت مى ;اسالم فقهى، اسالم واقعى نیست

چون اوال، متکفّل صحت و فساد ظاهرى اعمال است و  ;پس علم فقه، سر تا پا دنیوى است [55];کارى ندارد

ى لذا حکومت فقهى، سراپا دنیو ;ها در آن راه دارند و این شأن هر نظام حقوقىِ بشرى است ثانیاً، انواع حیله

 ظاهرى دانستن فقه، به عنوان ویژگى چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت.  [56]است.

پاسخ: یك. اگر منظور از دنیوى بودن علم فقه این است که فقه همانند حقوق، بیانگر احکام و قواعد و 

اص در یك یا چند جامعه است که ضرورت تنظیم روابط افراد یا جوامع با یکدیگر آن را مقررات حاکم بر اشخ

ت، بلکه زیرا فقه، تنها بیانگر احکام روابط انسان با انسان نیس ;اقتضا کرده است، فى الجمله ادعاى صحیحى است

ات و احکام معامالت، مناکح کند و به همین جهت، فقه، به عبادات، احکام روابط انسان با خدا را نیز تبیین مى

ان با زیرا حقوق، تنها به روابط انس ;یعنى نسبت فقه و حقوق، عموم و خصوص مطلق است ;تقسیم شده است

راد این است که و اگر م ;پردازد و فقه، بیانگر احکام مربوط به روابط انسان با خدا و طبیعت نیز هست انسان مى
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لت دنیوى، پردازد، سخنى صحیح است، ولى داشتن خص مکلفان در دنیا مى فقه به استنباط و تبیین احکام افعال

 شوند. زیرا خصلت دنیوى و اخروى اعمال از یکدیگر منفك نمى ;شود موجب نفى خصلت اخروى از فقه نمى

آموزى نیز در کالم مؤلف این مقاله تبیین نشده است و شاید مخاطبان،  دو. اشکال دیگر آن است که، حیلت

بازى را از آن استفاده کنند، و در این صورت برداشتى مذموم و غلط است و به هیچ وجه،  نیرنگ و دغلمکر و 

هم السالم( و عقل ى اطهار)علی علم فقه، که برگرفته از کتاب و سنت پیامبر )صلى اهلل علیه وآله وسلم( و ائمه

ست، مانند کم با استمداد از تغییر موضوع اکند و اگر منظور، تغییر ح است، مکر و حیله و نیرنگ را همراهى نمى

تبدیل رباى بانکى به شرکت یا وکالت و، به تبع آن، تغییر حکم حرمت به حلیّت، نه تنها مانع شرعى و عرفى 

به عبارت  ;ندارد، بلکه اصوال کالم و نوع قراردادهاى اجتماعى و بیان عقدها، در حالل و حرام بودن آنها مؤثرند

آموزد که رفتار خود را بر مبناى شرع تنظیم کند تا دچار معصیت نشود و زندگى  به انسان مىدیگر، علم فقه 

 خود را بر مبناى حالل استوار سازد، تا به کمال مطلوب برسد.

حتى  ;یعنى به ظواهر اعمال و اعمال ظاهرى کار دارد ;. علم فقه علمى ظاهربین است4

نى اى دی ى فقهى، لزوماً جامعه کند. جامعه وب مىآوردن زیر شمشیر را هم، اسالم محس اسالم

 [57]نیست.

 نویسد: اى دیگر مى دکتر سروش در مقاله

یعنى در  ;ه در معامالتخواه در عبادات، خوا ;فقه متکفل اعمال ظاهر یا ظواهر اعمال است

ذرد گ ى اعمال عبادى فردى و معامالت و روابط اجتماعى، سخن فقه از حد ظواهر در نمى عرصه

 [58]و فقیه، على االصول، به بیش از ظاهر نظر ندارد.

زیرا بخش  ;شود ى آن شامل اعمال باطنى نیز مى پاسخ: یك. فقه تنها به اعمال ظاهرى نظر ندارد و گستره

و به تعبیر مرحوم محمدتقى اصفهانى، اگر فقه را به اعمال جوارح  ;مهمى از فقه به مباحث نیت اختصاص دارد

شرط صحت  [59]شود. فقه خارج مىى  مختص کنیم، بسیارى از مباحث فقهى، از جمله بحث نیت، از دایره

 اعمال عبادى و برخى از اعمال معامالتى، نیت و قصد قربت است.

جتماعى از اقتضائات مسائل سیاسى و اها،  دو. ظاهربینىِ بخش مهمى از فقه و نیز توجه به اعمال ظاهرى انسان

ها بدون  ها با نیت و درون افراد سر و کار ندارند، و لذا، یا باید روابط اجتماعى و فردى انسان زیرا انسان ;است

 حکم رها شوند و یا بر اساس ظواهر آنها حکم صادر گردد.

هد و قه را در مقابل عرفان قرار دخواهد ف ى مذکور با بیان این ویژگى و ویژگى قبل، مى سه. مؤلف مقاله

کدیگر تقابلى در حالى که اصوال علوم نسبت به ی ;بینى عرفان را کمال معرفى کند ظاهربینى فقه را نقص، و باطن

ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند و به تعبیر فیض کاشانى در محجة البیضاء، فقه، مقرّبات و مبعّدات و طاعات و 

ى سلوك و تخلّق به اخالق اهلل و شرط تقرب به خداوند و فتح ابواب ملکوت  و مقدمهشناساند  ها را مى معصیت

اند  ، خواسته«شریعت، طریقت و حقیقت»سازد و عرفاى حقیقى ـ نه جهله از صوفیه ـ با بیان تثلیث  را فراهم مى

معرفى  به حقیقت ى رسیدن مردم را به اجراى احکام فقهى تا پایان حیات دنیوى دعوت کنند و آن را مقدمه

عالوه بر این که هر دانشى، از موضوع، غایت، روش و مسائل خاصى تشکیل شده است. به فرض که  ;نمایند
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ها باشد، بیانگر نقص و کمال این علوم  مال باطنى انساناعمال ظاهرى، و موضوع عرفان، اع [60]موضوع فقه،

 رساند که به زوایاى مختلف انسان پرداخته است. نیست، بلکه کمال و جامعیت دین را مى

ت که ى دینى نیست. پرسش ما این اس ى فقهى لزوماً جامعه گوید: جامعه چهار. مستشکل محترم، مکرر مى

بوى و کتاب بسط تجربه ن« فقه در ترازو»ى  هاى فقهى ـ که در مقاله تآیا حذف فقه از جامعه و انکار ضرور

اهمیت خواندن احکام فقهى و جدى ندانستن  کند؟ آیا صدف و بى بدان اصرار مىورزد ـ جامعه را دینى مى

ى دینى  هکند؟ البته، فقه شرط کافى براى جامع قصد شارع نسبت به این احکام، شرعیت حکومت را تضمین مى

ى  ن و جامعهدارا دارى دین و به اخالق و عقاید و سایر ابعاد دین نیازمند است، ولى شرط الزم براى دین نیست

هاست،  زیرا توجه فقه به ظواهر، برگرفته از اصولى چون: اصل طهارت، حلیّت، برائت و مانند این ;دینى است

ت دکتر سروش اعتراضى دارد، با صراح اند. حال اگر که جملگى از آیات و روایات، استنباط و استخراج شده

 که البته در آینده چنین خواهد کرد. ;و شفافیت به روایات صادره از پیشوایان دین معترض شود

. فقه موجود با یك اخالق نازل، یك هنر نازل و یك عقالنیت نازل و یك سطح معیشت نازل 5

 کند. مدرن را اقتضا نمى ى رفته ى پیش ى فقهى، لزوماً یك جامعه سازد و جامعه هم مى

ه ابهام هاى دیگر ـ در ویژگى پنجم نیز ب ـ مانند بسیارى از نوشته« فقه در ترازو»ى  پاسخ: یك. نویسنده

سخن رانده است و مشخص نکرده است که آیا منظور وى از این داورى، سازش فقه با جوامع مختلف، اعم از 

با جوامع  خوانى فقه احکام متناسب با هر جامعه است، یا ناهمرفته و استنباط  ى پیش ى نازل و جامعه جامعه

ر او گویى به مسائل حقوقى آن است؟ اگر مقصود نخست مدنظ ى صنعتى و نیز ناتوانى آن در پاسخ رفته پیش

د رساند، و اگر معناى دوم مور شود و کمال آن را مى باشد، در این صورت، این ویژگى، نقص فقه شمرده نمى

است که با استمداد  اى زیرا سیستم فقهى و حقوقى اسالم به گونه ;ظلم نابخشودنى به فقه نموده است نظر باشد،

گویى به هر نوع پرسش حقوقى و فقهى را دارد. حال اگر  از قواعد فراوان اصولى و فقهى، توان پاسخ

خوانى  رها همقوق سکوالهاى فقه تشیع و فقه محمدى)صلى اهلل علیه وآله( و علوى)علیه السالم( با ح پاسخ

ا توان به ناتوانى فقه فتوا داد؟ یا این که باید به تقابل فقه با حقوق سکوالر حکم کرد؟ و آی نداشته باشد، آیا مى

دى)صلى خوانى با فقه تشیع و اسالم ناب محم دهند که بگوییم حقوق سکوالرها به جهت ناهم به ما نیز اجازه مى

 ؟اهلل علیه وآله( ناتوان است

روى فقه از ساختار جامعه، که در ویژگى دوم بدان پرداخته است، با این ویژگى سازگارى  در ضمن، دنباله

ى  ى دیگر آن که آقاى سروش، مراد خود را از اخالق و هنر و عقالنیت و معیشت نازل و جامعه ندارد. نکته

ه( حمله فقه محمدى)صلى اهلل علیه وآلهاى مبهم و مفاهیم کیفى، به  مدرن بیان نکرده است و تنها با عبارت

 ;ى ظاهربینى فقه است، پاسخ آن در اشکال چهارم بیان گردید نموده است. اگر مراد وى از اخالق نازل، مقوله

گراست، سخنى بر  شناسى نسبى شناسى رئالیستى در مقابل معرفت و اگر مراد ایشان از عقالنیت نازل، معرفت

 اى ندارد. گرایى میانه ه اسالمى با نسبىزیرا فق ;حق و پذیرفتنى است

 ;اوست ى احکام تکلیفى و وضعى ى اصلى فقه، تنظیم روابط انسان با خدا و با دیگران و ارائه دو. وظیفه

گردد، ها و ابعاد دیگر دین در آن اجرا ن اى با اخالق و عقالنیت نازل داشته باشیم، یعنى جنبه حال اگر جامعه

تواند با فرض وضعیت موجود، موضوعات  یعنى فقه مى ;تى توانمند و کارآمد داردفقه در آن صورت موقعی
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جامعه را بررسى کند و احکام متناسب را صادر نماید و اگر وضعیت جامعه سیر تصاعدى و تکاملى پیدا کند و از 

ى مطلوب  حیث اخالق و عقالنیت به وضعیت مطلوب دست یابد، در آن صورت، فقه، احکام متناسب با جامعه

ت سیستم فقهى ى قو بنابراین، سازگارى فقه با وضع موجود و وضع مطلوب، نشانه ;کند رفته را صادر مى و پیش

 اسالم است.

شناسى و  ى جهان . علم فقه علمى مصرف کننده است و علم فقه موجود، مصرف کننده2

قنع و هاداتش مشناسى کهن است و به همین سبب، اجت شناسى و جامعه شناسى و زبان انسان

ت به معارف ى دوم، که نسب کنندگى، نه فقط نسبت به معارف درجه گو نیست و این مصرف پاسخ

 [61]ى اول هم تحقق دارد. درجه

ض نسبت به براى نمونه، فیزیك مح ;اند دکنندگى در علوم، امرى نسبىکنندگى و تولی پاسخ: یك. مصرف

کنندگى دارد، ولى نسبت به مکانیك، تولیدکننده است. فقه نیز همانند  ریاضیات، حالت خریدارى و مصرف

هم چنان که علماى اصول فقه در مباحث اجتهاد و  ;دار علوم دیگرى است بسیارى دیگر از معارف دینى، وام

 اند، فقه به علوم ادبى، مانند لغت، صرف و نحو، معانى و بیان، و علم کالم، فلسفه، منطق و علم اصول نگاشتهتقلید 

بعضى از این علوم به عنوان ابزار استنباط احکام و قواعد فقهى از  ;و هم چنین به کتاب و سنت نیازمند است

گر نیز سازى دارند و برخى دی ى موضوع ه، جنبهها نسبت به فق اى از این روند و پاره کتاب و سنت به کار مى

ى  هى انسان با خدا و پذیرش روابط عاشقانه و خائفانه در مسئل چنان که، نگرش فقیه به رابطه هم ;سازند تئورى

گذارد. لکن از حیثى دیگر علم فقه نسبت به علومى چون:  حق طاعت و اصل برائت در علم اصول اثر مى

قهى در و احکام ف ;ى فقه و غیره، تولید کننده است و تربیت اسالمى، فلسفهمدیریت اسالمى، تعلیم 

 هاى فلسفى و تربیتى و مدیریتى مؤثر است. سازى تئورى

. کنندگى طب از علوم پایه است ى مصرف کنندگى فقه از علوم دیگر، غیر از نحوه ى مصرف دو. نحوه

قه، حکم گیرد. ولى ف آناتومى، تشریح و غیره مى طب تمام محتواى علمى خود را از فیزیولوژى، بیوشیمى،

، منطق و شناسى کند و علومى، مانند ادبیات، زبان شرعى را فقط از کتاب و سنت و اجماع و عقل دریافت مى

 کنند. شناسى، ابزار استنباط از کتاب و سنت را فراهم مى معرفت

ناسى، ش شناسى یا حکم ر زوایاى موضوعهاى علمى، د اى از گزاره سه. خریدار بودن فقه نسبت به پاره

هاى  ه مدلچنان که نسبت ب هم ;هاى علمى نیست کنندگى فقه نسبت به تمام علوم یا گزاره دال بر مصرف

 کند. کنندگى پیدا نمى مختلف علوم انسانى، حالت مصرف

 و دهد که براى رفع خصومت الزم است یعنى اقل احکامى را مى ;. علم فقه، علمى اقلى است7

 [62]نه این که حداکثر کارى را که براى اداره و تدبیر زندگى الزم است، بیاموزد. ;ال غیر

 کند: تصریح مى« خدمات و حسنات دین»ى  مؤلف مقاله

دانند، صد در صد بدون دلیل است. این  ى مسائل جامعه مى را حالّل همهمدعاى کسانى که فقه 

 [63]مبتنى بر درك نادرستى از جامعیت دین است. ``ى مشکالت است فقه حالّل همه''ادعا که 

 گوید: ن پذیرش این مطلب که فقه جزء دین است، مىوى ضم
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ى فقه  ترین رکن آن هم نیست و لذا اسالم را فقط در آیینه ى دین نیست و مهم اوال، فقه همه

ثانیاً، فقه را از حل مسائل حکومت ناتوان  ;ى آن است دیدن )اسالم فقاهتى( ممسوخ کردن چهره

ى مسائل حکومتى، مسائل  این است که همه ام شمردن هم سخن مجملى است. آنچه من گفته

هاى فقهى  به عبارت دیگر، فقه متکفل گشودن گره ;دار حل آن باشد فقهى نیست، تا فقه عهده

هاى غیر فقهى )از قبیل تعمیم واکسیناسیون اطفال یا ترمیم پوشش گیاهى  حکومت است، نه گره

امل رت فقه براى تأمین بهداشت کیعنى نه طها ;کند کشور(. بخش فقه دین، کارى حداقلى مى

 دهند، و نه گیرى از جرم انجام مى است، و نه قصاص و دیات حداکثر کار الزم را براى پیش

اند. این احکام را حتّى اگر براى  خمس و زکات حداکثر مالیات الزم براى گردش امور حکومت

 دنیا باید کرد و لذا براى دنیا هم بدانیم، باز هم باید آنها را حداقل کارى بدانیم که براى

اشد، از این گذشته، فقه اگر هم به فرض، حداکثرى ب ;ریزى عقالیى بکنیم حداکثرش باید برنامه

 6][4اى. باز هم غناى حکمى دارد نه غناى برنامه

 نویسد: ى نبوى در تفسیر اکثرى و اقلى بودن دین مى مؤلف بسط تجربه

من این بینش را که معتقد است تمام تدبیرات و اطالعات و قواعد الزم و کافى براى اقتصاد، 

حکومت، تجارت، قانون، اخالق، خداشناسى و غیره براى هر نوع ذهن و زندگى، اعم از ساده و 

است و لذا مؤمنان به هیچ منبع دیگرى )براى سعادت دنیا و آخرت(  پیچیده در شرع وارد شده

بینش »نامم. در مقابل این بینش،  مى« انتظار اکثرى»یا « بینش اکثرى»غیر از دین نیاز ندارد، 

گیرد که معتقد است شرع در این موارد )مواردى که داخل در  قرار مى« انتظار اقلى»یا « اقلى

، حداقل الزم را به ما آموخته است، نه بیش از آن را. در همین جا ى رسالت شرع است( دایره

 ;اریمبنابراین حد وسط ند ;بیفزایم که در این تعریف هر چه از حداقلى فراتر رود، اکثرى است

 [65]همین و بس. ;آنچه اقلى نباشد، اکثرى است

ت، این است ى فقه داش در باب گستره« فقه در ترازو»ى  توان با نویسنده پاسخ: یك. اولین چالشى که مى

که وى تعریف دقیق و واضحى از مفاهیم اقلّى و اکثرى ارائه ننموده و مرز کمّى و روشنى بین انتظار یا بینش 

است و دین را واجد تمام تدبیرات و اطالعات و قواعد الزم و کافى براى اقتصاد، اقلى و اکثرى عرضه نکرده 

حکومت، تجارت، قانون، اخالق، خداشناسى و غیره ندانستن و به منابع دیگرى براى سعادت دنیا و آخرت قایل 

« ى و اکثرىدین اقلّ»ى  به همین جهت، مؤلف مقاله ;تواند تبیینى علمى براى دین حداقلى باشد بودن، نمى

 گوید: جوید و مى در تعریف اقلّى به اکثرى و در تبیین اکثرى به اقلى تمسك مى

 گیرد. آنچه اقلى نباشد، اکثرى است، و مقابل بینش اکثرى، بینش اقلّى یا انتظار اقلى قرار مى

ر دانش شیمى گدو. همیشه اقلى یا اکثرى بودنِ یك پدیده را باید نسبت به اهداف آن سنجید. براى نمونه، ا

براى تبیین عناصر و روابط میان آنها تحقیق و تدوین شده است، نباید آن را نسبت به حل مشکالت فیزیك و 

یجه، اقلّى و در نت ;زیرا، اصوال علم شیمى براى چنین منظورى تحقیق نشده است ;مکانیك، حداقلى دانست

یا دین و فقه یعنى آ ;اید این نسبت را رعایت کرددارند. در باب دین و فقه نیز ب« عدم و ملکه»اکثرى نسبت 

اسالمى مدعى این است که بدون توجه به دیگر منابع معرفتى، مانند عقل و شهود و تجربه، و تنها با تمسك به 
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ى  توان تمام مشکالت جامعه را حل کرد؟ و آیا اسالم فقاهتى مدعى آن است که همه ظواهر کتاب و سنت، مى

به چه استنادى  کند؟ اند؟ و یا طهارت فقه براى تأمین بهداشت کامل کفایت مى ئل فقهىمسائل حکومتى مسا

دهد؟ و چرا این ادعاها را به منابع فقهى و  آقاى دکتر سروش این دعاوى را به فقها و عالمان دینى نسبت مى

ـ که بر فرض صحت، بر رفتار د سازد؟ و آیا ذکر چند قصه علمى مستند نمى برخى از روحانیون  ینىى غیر مستند 

داللت دارد، نه بر هویت جارى جمعى و اندیشه و معرفت دینى عالمان ـ توان اثبات این ادعاهاى گزاف را 

دارد؟ کافى بود آقاى سروش به تفاسیر مفسّران اهل سنت و شیعه، در ذیل آیات )وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ 

کرد و  مراجعه مى [68]رَطْب وَالَ یَابِس إِالَّ فِی کِتَاب مُبِین( و )وَالَ [67]، )مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْء([66]شَیْء(

ى نخست  هآیى اخیر به لوح محفوظ و علم الهى و در  را در دو آیه« کتاب»تر مفسّران،  شد که بیش متوجه مى

ن، سنت، یعنى کتاب و به تبع آ ;اند را به قرآن و آیه را به جامعیت دین در امر هدایت تفسیر کرده« الکتاب»

ت و ى مشکال نه این که حالّل همه ;ها نقش دارد بیانگر تمام امورى است که در امر هدایت و سعادت انسان

 [69]د.نیازهاى فردى و اجتماعى، و مادى و معنوى آدمیان باش

دقیقاً مشخص نکرده است که آیا احکام فقهى را اخروى « فقه در ترازو»ى سوم این که، مؤلف  سه. نکته

ا و دنیوى بودن فقه گذشت، روشن شد که دنیداند یا دنیوى محض. با توجه به مطالبى که در بحث  محض مى

سعادت  البته بى شك، اسالم در صدد ;پذیر نیست آخرت، ظاهر و باطنِ یك حقیقت اند و تفکیك آنها امکان

دنیوى و اخروى انسان است و سعادت اخروى، به تنهایى، کافى نیست. آیا اگر کسى به تکالیف شرعى خود 

جبات و مستحبات مزیّن سازد و از محرمات و مکروهات پرهیز نماید و در عمل کند و جان خود را به تمام وا

ؤمنى، گردد؟ آیا نمازى که معراج هر م ترین مراتب معنوى نایل مى انجام مباحات قصد قربت نماید، به پایین

؟ رساند ى هر باتقوایى، و عمود دین و رکن اساسى شریعت است، آدمى را به غایت معنویت نمى کننده نزدیك

ى ناقصى جهت صعود آدمیان است؟ و  اى که سپر عذاب جهنم و ابزار تقواى الهى است، وسیله آیا روزه

 چنین سایر واجبات و محرمات الهى. هم

عى به هاى اجتما ریزى و نقش فقه در آن سخن گفتیم و روشن شد که برنامه و طرح چهار. در باب برنامه

 ى بخش نخست برنامه است. مین کنندهدو رکن ارزش و دانش نیازمندند و فقه تأ

پنج. این سخن که فقه تنها واجد احکامى است که با اقل شرایط معیشتى و زندگى ساده و بدوى تناسب 

گوى زندگى پیچیده نیست، از جهل مستشکل محترم نسبت به سیستم فقه جعفرى و قابلیت توانمند  دارد و جواب

ط در گیرد. کدام فقیه جامع الشرای قوقى مستحدثه نشأت مىهاى ح گویى به شبهات و پرسش آن در پاسخ

هاى زمانه اظهار عجز کند و اجتهاد شیعه را ناکافى بداند؟ حتى  تاریخ تفقه شیعه است که در برابر پرسش

تى فکران معاصرى چون اقبال الهورى و شریع توانمندى اجتهاد، به عنوان عنصر محرك تشیع، در کالم روشن

ر منظور آقاى سروش از ناکافى بودن فقه شیعه در برآوردن حاجات حقوقىِ پیچیده این است و اگ ;هویداست

 دهند؟ چرا هنوز به تساوى ارث زن و مرد یا نفى حکم که، چرا همیشه فقهاى شیعه مطابق حقوق بشر فتوا نمى

ان پرسید باید از ایشرانند؟ ـ که على الظاهر چنین قصد و غایتى دارد ـ  ارتداد یا قطع دست سارق حکم نمى

 دانند؟ ى ناتوانى نظام حقوقى غرب مى آیا عدم مطابقت احکام حقوقى مغرب زمین با اسالم را نیز نشانه
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 به عبارت دیگر، علمى است اجتماعى و سیاسى و ;. علم فقه، علمى متأثر از ساختار اجتماع است8

ا هم سیال و سیّالیت آنها فقه ر ;کسلذا تابع مقتضیات اجتماع و سیاست و در خور آنهاست، نه برع

خ، تحول بلکه جهان و تاری ;سازند و باز به عبارت دیگر، جهان و تاریخ را فقه و فقها نمى ;کند مى

آید، تا در جهانِ تحول یافته و واجد چارچوب و روابط جدید،  خود را دارند و فقه از پس مى

 [70])آن هم به نحو اقلى(. تر کند کشمکش تر و بى زندگى را براى آدمیان مطبوع

این که،  براى ;سازد این ویژگى، بیان دیگرى از ویژگى دوم است و تا حدودى ویژگى نخست را مدلل مى

حوالت اجتماعى ثانیاً، در اثر ت ;رو وضعیت سیاسى و اجتماعى جامعه است لهاوال، فقه تابع تحوالت اجتماعى و دنبا

 پذیرد. نیز تحول مى

 پاسخ: یك. با توجه به مطالب گذشته روشن شد که فقه دو حیثیت دارد:

کند و  مى سازى یعنى تحوالت سیاست و جامعه براى فقها موضوع ;از یك جهت تابع مقتضیات زمان است

یست نماید. فقه از این حیث سیال من جمیع الجهات ن ب با آن را از کتاب و سنت استنباط مىفقه، احکام متناس

 کند. و احکام ثابت و واقعى دارد، ولى با تحول موضوعى، تحول حکمى پیدا مى

آیند،  هاى اقتصادى و تربیتى و حقوقى که از فقه به دست مى زیرا نظام ;جهت دوم فقه، جامعه سازى اوست

وَ هاى کالن، مانند: ) گذارى ها و سیاست شوند و معیارهاى کلى ارزشى و خط مشى ل جامعه مىباعث تحو

نیز از فقه استخراج  [72]اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً( و )وَ لَنْ یَجْعَلَ [71]اَعَدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة(

 گردد. شود و منشأ تحول جامعه مى مى

ى  بین رابطهن نیست که همیشه متأثر از اجتماع و سیاست باشد، بلکه مى انسان با انسا فقه تنها بیانگر رابطه  دو.

ا سیّالیّت سیاست پذیرد و ب لذا این بخش از فقه )فقه العبادة( از ساختار اجتماع تأثیر نمى ;انسان با خدا نیز هست

ى نسبت به فقه فقهى و برون ها، سیالیت مطلق و همه جانبه و درون شود و گذشته از این و اجتماع، سیال نمى

لم اصول و هاى پذیرفته شده در ع مند و مبنى بر روش تمام قلمرو فقه پذیرفته نیست و تنها تحوالت ضابطه

 توان پذیرفت. شناسى اسالمى را مى شناسى و انسان معرفت

 [73]. علم فقه کنونى، علمى تکلیف مدار است، نه حق مدار.9

دهد  ایش قرار مىه هاى خود، مبناى اندیشه دکتر سروش تفاوت و تقابل حق و تکلیف را در بسیارى از نوشته

صریح داند و ت ى این تقابل را در تقابل جهان قدیم و جهان جدید یا انسان قدیم و انسان جدید مى و ریشه

 کند: مى

 چرا که ما در دورانى ;افتد پسند و مطلوب مى دل« حقوق بشر»در جهان جدید سخن گفتن از 

ها بیش از آن که طالب فهم و تشخیص تکالیف خود باشند، طالب  کنیم که انسان زندگى مى

نامید « انسان مکلّف»توان  درك و کشف حقوق خود هستند ... انسان گذشته یا ماقبل مدرن را مى

 «.انسان مُحِق»در مقابل، انسان جدید را و 

اند، نه متضاد. با توجه به این که احکام فقهى به احکام عبادى و  پاسخ: یك. حق و تکلیف دو مفهوم معادل

کالیف انسان ى ت ى انسان با خداوند و دربردارنده شود، احکام عبادى بیانگر رابطه احکام اجتماعى منشعب مى

راین، انسان بناب ;آید هاى کالمى، فلسفى و عقلى به دست مى فرض ن مطلب از پیشو ای ;و حقوق الهى است
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نان که چ هم ;هاست، بر آنها حقى دارد در برابر خداوند مکلف است و خداوند به اعتبار این که خالق انسان

ند. خداوند روکند تا آنها را هدایت کند که به بیراهه ن کمال الهى، ثبوت حق الناس بر خداوند را اقتضا مى

و اما  [75]و )ما مِنْ دَابَّة فِی الْأَرْضِ إِالّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها( [74]فرماید: )حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ( سبحان در قرآن مى

ضمن ثبوت ى تکالیفى است که مت ى انسان با انسان است. نیز در بردارنده احکام اجتماعى که بیانگر رابطه

الْعُقُودِ( در معامالت، براى طرفینِ معامله عالوه بر ى )اَوْفُوا بِ حقوقى براى طرف مقابل است. براى نمونه آیه

 نماید. تکلیف، حقوقى را نیز تثبیت مى

بنابراین، نگرش دین نسبت به انسان نگرشى چند بعدى است: هم دنیوى و هم اخروى، هم تکلیفى و هم 

ف را مخاطب ان مکلّى فقهى، انس ى فقهى، انسان محق را و هم با احکام تکلیفیه حقوقى، هم با احکام وضعیه

به عبارت دیگر، در هر حقى سه چیز متصور است: من له الحق )صاحب حق(، من علیه الحق  ;دهد قرار مى

 )مکلف( و متعلق حق.

دو. حقوق، مجموع قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص در یك یا چند جامعه است که ضرورت تنظیم روابط 

آنان  ى مردم و احتیاج رده است و در باب منشأ حقوق، که آیا ارادهافراد یا جوامع با یکدیگر، آن را اقتضا ک

ه: ى دیگر، مکاتب فراوانى، از جمل خواهى و یا قدرت عمومى دولت و یا مقوله به عدالت بوده است، یا سعادت

مکتب حقوق فطرى، مکتب تاریخى، مکتب تحققى اجتماعى و مکتب تحققى حقوقى تکوین یافته است. 

اند از: کلى بودن، اجتماعى بودن، توجه به رفتار و اعمال فرد در  هاى قواعد حقوقى عبارت گىترین ویژ مهم

مدارى و الزامى  آید که تکلیف ىها به دست م از این ویژگى [76]هاى او ـ و الزامى بودن. جامعه ـ نه نیت

، علم حقوق را فاقد تکالیف «فقه در ترازو»پس این که مؤلف  ;شود بودن، از لوازم علم حقوق شمرده مى

 شمارد، ناتمام است. مى

در فقه امامیه، براى حقوق، یکى از سه اثر قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و قابلیت انتقال مطرح شده است. در 

 وق در ابواب گوناگون فقه مطرح گردیده است. براى نمونه:فقه اسالمى حق

 ;الف( حقوق اشخاص نسبت به اموال )مانند: حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق(

 ;ب( حقوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات )مانند: حق عقد و حق فسخ(

، تسبیب انند غصب، اتالفج( حقوق مربوط به مسئولیت مدنى )مانند: حق ضرر و حق ضمان که با اسبابى م

 ;یابد( و استیفا تحقق مى

هاى مشروع، حق مساوات در حقوق و تکالیف، حق حیات، حق امنیت  د( حقوق اساسى )مانند: حق آزادى

و مصونیت، حق اشتغال، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت، حق شورا و انتخاب، حق دادخواهى، حق نظارت، 

 حق برخوردارى از تأمین اجتماعى(.

علیه بار گیرد و یا به عناوین ف به طور کلى در فقه شیعه حقوق یا به اشخاص حقیقى و حقوقى تعلق مى

حق المسلم  [80]حق النساء، [79]حق االئمه، [78]حق فقرا، [77]حقوق اشخاص مانند: حق امام و مأموم، ;شود مى

 [86]حق الجوار، [85]حق المستمع، [84]حق المرتهن، [83]حق المجنى علیه، [82]حق الطفل، [81]على المسلم،

، [92]حق المستأجر [91]حق المدعى، [90]حق الوارث،[89]حق الزوج، [88]حق المساکین، [87]حق المالك،

، [98]، حق الراهب[97]، حق الشریك[96]، حق المتعاقدین[95]، حق المشترى[94]، حق البایع[93]حق الغانمین
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، حق [103]، حق الزارع[102]، حق السلطان[101]، حق المحتال[100]، حق المتخاصمین[99]حق الغراماء

 .[107]، حق الموقوف علیه[106]، حق الموجر[105]، حق المستعیر[104]العامل

، [111]، حق العمل[110]، حق النفقه[109]، حق الخمس[108]اما حقوق عناوین فعلیه مانند: حق المحاکمة و

، حق [116]، حق االسکان[115]، حق االستمتاع[114]، حق الرجوع[113]، حق الخیار[112]الجوار حق

 ، حق[120]، حق الرهانة[119]، حق المارة[118]، حق التصرف[117]القصاص

، حق [126]، حق الیمین[125]، حق الکفالة[124]، حق المطالبه[123]، حق الدین[122]، حق الوراثة[121]الدیانه

، حق [132]، حق الشرطیة[131]، حق الوقف[130]، حق الرهن[129]حق الخراج، [128]، حق الزکاة[127]االبقاء

 .[133]المعاوضه

تمام حقوق اشخاص و افعال، که در ابواب گوناگون فقه جواهرى مطرح شده است، براى صاحب حق، 

مقابل سازد و طرف  کند و ذى حق را صاحب طلب و مدعى حقوق مى اختیار و رخصت و جواز را فراهم مى

 گرداند. را مکلف و مسؤول مى

 سه. در باب ماهیت حقوقى حق، سه احتمال وجود دارد:

 الف( حق از مقوالت عرضى است.

 ب( حق از امور انتزاعى است.

 ج( حق از امور اعتبارى است.

اده این سه احتمال را مورد تحقیق قرار د« رسالة فى تحقیق الحق و الحکم»شیخ محمدحسین اصفهانى در 

دوم  ;عالوه بر این، احتمال دوم نیز منشأ انتزاع گوناگون دارد: نخست آن که منشأ انتزاع، عقد است [134]ست.ا

قسیمات منشأ انتزاع، قدرت خارجى ذوالحق است.با این تسوم این که،  ;این که، منشأ انتزاع، احکام تکلیفى است

فقه »ثانیاً، مؤلف  ;ى فقه است ى فلسفه شود که اوال، بحث حق و تکلیف یکى از مباحث بسیار پیچیده روشن مى

 تنها به یك مبنا سخن گفته است که آن مبنا نیز در فقه مورد نقد قرار گرفته است.« در ترازو

دى، بل ى کن ل به مصالح خفیه در احکام اجتماعى است و همین، مایه. علم فقه کنونى قای11

 [135]توقف حرکت آن شده است.

 یسد:نو ى نبوى در نوشتار دیگرى براى تبیین این ویژگى مى مؤلف بسط تجربه

یم، در یعنى فقه را دنیوى کن ;اگر این احکام را ناظر به مسائل اجتماعى، و براى حل آنها بدانیم

توانیم قایل به مصالح خفیه و غیبى در احکام شرع باشیم، بلکه باید  این صورت، دیگر نمى

ى  هاى دنیوى آن نظر کنیم و هر جا احکام فقهى نتیجه گشایى صددرصد به پیامدها و گره

مطلوب در حل مسائل )چون تجارت، نکاح، بانك، اجاره، سرقت، قصاص، حکومت، سیاست و ...( 

در جوامع پیچیده و صنعتى امروز ندادند، آنها را عوض کنیم و این عین یك علم حقوق 

اندیش زمینى خواهد شد که دائماً باید، بر حسب مصالح، بر آن افزوده یا از آن کاسته  مصلحت

دو  گویند که جمع دانم که کسانى مى ى اقلى بودن آن است. مى رین نشانهشود و این بهت

این  لکن هیهات که ;زنیم مصلحت دنیوى و اخروى در عرض هم است و به یك تیر دو نشانه مى

 [136]بست است. راه بن
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یض افساد و اصالح، نق ;و صالح ضد فساد ;پاسخ: یك. مصلحت در لغت به معناى صالح و شایستگى است

و مصالح مرسله امرى است  [138];ت یا دفع ضرر استو در اصطالح اهل سنت، عبارت از جلب منفع [137]است،

ى آن صادر نشده است، به  مناسب با تشریع احکام در حوادث و وقایعى که از جانب شارع حکمى درباره

اى را  م به دلیل موافقت حکم با غرض شارع رجحان یابد و جلب منفعت یا دفع مفسدهاى که آن حک گونه

البته غزالى از مصلحت، محافظت بر مقصود شارع را ـ که حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال مردم  ;تحقق بخشد

شیعه و عدلیه به دلیل اعتقاد به حسن و قبح  [139]باشد ـ اراده کرده است، نه دفع ضرر و جلب منفعت مردم را.

ى وجوبى  یعنى جعل احکام اولیه ;دانند ذاتى و عقلى، و حکمت و عدل الهى، احکام را تابع مصالح و مفاسد مى

ر اما جعل احکام ثانویه و حکومتى را ب ;دهند عى موضوعات قرار مىو تحریمى را بر اساس مصالح و مفاسد واق

د، مستقر شو اساس عناوینى چون: خوف، ضرر، حرج، اضطرار، مصلحت و غیره، که با تشخیص عقال کشف مى

اسى، دهد که پیشوایان دین از مصالح اجتماعى، سی ى نبوى و علوى نشان مى اند. به همین دلیل، سیره ساخته

 ;دادند بردند و به مقتضاى مصلحت جامعه از تجارب و فنون بشرى استقبال نشان مى و نظامى بهره مىاقتصادى 

توان به تعلق زکات بر عسل در زمان پیامبر، و بر اسب در دوران حکومت على)علیه السالم( و بر  براى نمونه مى

یه السالم( و ن شهربانى توسط امام على)علبرنج در عصر امام باقر)علیه السالم(یا تأسیس نهادهاى امنیتى و سازما

 [140]ى دیگر اشاره کرد. ها نمونه ى اول، و ده بیعت آن حضرت با خلیفه

یعه منطقة زیرا اوال، در فقه ش ;اهل سنت تفاوت دارد ى نتیجه آن که مصلحت در فقه شیعه، با مصالح مرسله

 ;ثانیاً، مورد مصلحت در احکام ثانوى و حکومتى است ;الفراغى که خالى از دلیل عام یا خاص باشد وجود ندارد

و نیز مصالح عمومى و اجتماعى که با تشخیص ولى امر مسلمین بر حکم اولى و ثانوى  ;یعنى در تقدیم اهم بر مهم

ثالثاً، مصلحت در فقه شیعه به مصالح خفیه و مصالح جلیه تقسیم شده است. احکام اولیه، اعم  ;یابد قدم مىنیز ت

صلحت و اگر بر عقل آدمى، کشف م ;از احکام عبادى و معامالتى و جزایى، بر اساس مصالح خفیه جعل شده است

سه تغییر ه حکم اولى فى حد نفحاصل آید، دلیل بر کشف مصلحت انحصارى نیست، به همین دلیل، هیچ گا

و احکام ثانویه و حکومتى بر اساس مصالح جلیه و آشکار توسط عقل عقال و عقل نوعى جعل گردیده  ;یابد نمى

است. حاصل سخن آن که تمام احکام فقهى، تابع مصالح و مفاسد هستند و حسن و قبح عقلى و ذاتى، به عنوان 

همیشه مصالح و مفاسد در احکام شرعى پنهان نیستند و مصالح  باشد، ولى زیرساخت تفکر اصلى مطرح مى

حکم  ى قطیعه، بر اساس ى جلیه و در صورت تزاحم مصلحت خفیه با مفسده ;ى آشکار نیز وجود دارد جلیه

 [141]یابد. ى جلیه تقدم مى حکومتى، مفسده

 ;دو. بسیارى از احکام فقهى، اگر موردى نگریسته شوند، مصالحشان، اجماال و تفصیال، مختفى است نه خفى

در  مانند حکم ارث زن ;گردد مند مورد بررسى قرار گیرند، مصالحشان تا حدودى آشکار مى ولى اگر نظام

 گردد. ا وجوب نفقه بر مرد تبیین مىنظام حقوق خانواده در اسالم، که ب

 هب احکام که است جهت بدان بلکه نیست، تعالى حق پوشى پرده اولیه، احکام ى سه. وجه خفاى مصالح خفیه

 مصالح كدر از بشر عقل گاهى که اند پیچیدگى گرفتار نحوى به بشر ابعاد و دارند، ترابط یکدیگر با اى گونه

   .ماند مى ناتوان احکام
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 .71ـ  25ى علم حقوق، ص  ناصر کاتوزیان، مقدمه. [1]

 .57انعام: . ][2

 .41یوسف: . [3]

 .34وبه: و ت 7حشر: . [4]

 .53ى  نهج البالغه، نامه. [5]

رى، حقوق عالمه محمدتقى جعف ;تر ر.ك: محمود شریف بسیونى و دیگران، حقوق االنسان ى اطالع بیشبرا. [6]

 687ـ  633دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسالمى، ص  ;جهانى بشر از دیدگاه اسالم و غرب

 و محمد الزحیلى، حقوق االنسان فى االسالم.

 .36مائده: . [7]

 .71. اسراء: [8]

 .13حجرات: . [9]

 . 636، ص 7مستدرك الوسائل، ج . [10]

 .652بقره: . [11]

 .157اعراف: . [12]

 .71آل عمران: . [13]

 .18-17زمر: . [14]

 .9ابى جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمى، الخصال، باب التسعة، ح . [15]

 .41مؤمن: . [16]

 .26بقره: . [17]

 .676ـ  655سى براى همه، ص ر.ك: محمد یزدى، قانون اسا. [18]

 .669بقره: . [19]

یل سید خل ;المللى عمومى، فصل دهم و یازدهم دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، اسالم و حقوق بین. 2][0

الم، الملل اس ها روابط بین الملل اسالمى، فصل دوازدهم و محمد حمیداهلل، حقوق خلیلیان، حقوق بین

 ى سیدمصطفى محقق داماد، جلد اول، فصل پنجم. ترجمه

 .124، ص 6اصول کافى، ج . [21]

 .38، ص 6بحاراالنوار، ج . [22]

 .7ممتحنه: . [23]

 .13حجرات: . [24]

 .24آل عمران: . [25]

 .199اعراف: . [26]

 .34بنى اسراییل: . [27]
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هاى فقهى، بخش  ر کاتوزیان، حقوق مدنى،و کتابناص ;4-1ر.ك: سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج . [28]

 معامالت به معنى اعم.

 ر.ك: محمد یزدى، قانون اساسى براى همه.. [29]

 .6و1ر.ك: عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسالمى، ج . [30]

 .6و1جزاى اختصاصى، ج  رك: محمد صالح ولیدى، حقوق. [31]

ر.ك: حسین میرمحمد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى و محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزاى . [32]

 اختصاصى.

 .42ى  ى کیان، شماره مجله. [33]

 .67ى فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم، ص  ر.ك: مجله. [34]

 .61، ص 42، کیان، ش «فقه در ترازو». [35]

 .68ى فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم، ص  ر.ك: مجله. [36]

 .142ر.ك: شمس الدین محمد بن محمود آملى، نفائس الفنون، ص . [37]

 .2، ص 1شرایع االسالم فى مسائل الحالل و الحرام، تعلیق سید صادق شیرازى، ج . [38]

 )چاپ قدیم(. 4و القواعد و القوائد، ص  7و2الذکرى، ص . [39]

 .7کتاب القضاء، ص . [40]

 .224، ص 1ى حقوق، ج  ناصر کاتوزیان، فلسفه. [41]

 .61، ص 42، کیان، شماره «فقه در ترازو»عبدالکریم سروش، . [42]

 .366ـ111سروش، قبض و بسط تئوریك شریعت، ص . [43]

 .366ن، ص هما. [44]

 .371همان، ص . [45]

 .713همان، ص . [46]

 .512، 387، 382، 371، 321ر.ك: همان، ص . [47]

 .515و377،381،461ر.ك: همان، ص . [48]

 .517ـ  514ر.ك: همان، ص . [49]

 .61، ص «فقه در ترازو». [50]

 5 ، کتاب نقد، ش«کردهاى آن ى تأویل و روى نظریه»نگارنده،  ;ر.ك: صادق الریجانى، معرفت دینى. [51]

 .645ى معرفت، ص  و آیت اهلل جوادى آملى، شریعت در آینه 114ـ  116، ص 2و 

 .61، ص «فقه در ترازو». [52]

 .655ـ  653عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص . [53]

 .61، ص «فقه در ترازو». [54]

 .328ـ  317، ص «تحلیل مفهوم حکومت دینى»سروش، مدارا و مدیریت، . [55]

 .379همان، ص . [56]

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref28
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref29
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref30
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref31
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref32
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref33
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref34
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref35
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref36
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref37
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref38
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref39
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref40
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref41
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref42
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref43
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref44
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref45
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref46
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref47
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref48
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref49
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref50
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref51
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref52
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref53
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref54
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref55
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref56


161 

 

 .61، ص «فقه در ترازو». [57]

 .322مدارا و مدیریت، ص . [58]

 .3محمدتقى اصفهانى، هدایة المسترشدین، ص . [59]

 ر.ك: سیدحیدر آملى، نص النصوص و اسرار الشریعه و جامع االسرار.. [60]

 .61، ص «فقه در ترازو». [61]

 .61همان، ص . [62]

 .674ص ، «خدمات و حسنات دین»مدارا و مدیریت، . [63]

 .139ـ  138، ص «آن که به نام بازرگان بود نه به صفت»همان، . [64]

 .84، ص «دین اقلى و اکثرى»بسط تجربه نبوى، . [65]

 .89نحل: . [66]

 .38انعام: . [67]

 .59انعام: . [68]

روح  ;319، ص 3روان جاوید، ج  ;168، ص 14تفسیر المراغى، ج  ;362ـ  364، ص 16ر.ك: المیزان، ج . [69]

منهج الصادقین،  ;268، ص 6الکشاف، ج  ;418، ص 2، التبیان فى تفسیر القرآن، ج 612ـ  614، ص 7المعانى، ج 

 .75، ص 3، نورالثقلین، ج 2مقتنیات الدرر، ج  ;582، ص 2مجمع البیان، ج  ;618، ص 5ج 

 .61، ص «فقه در ترازو». [70]

 .21انفال: . [71]

 .141نساء: . [72]

 .61، ص «فقه در ترازو». [73]

 .47روم: . [74]

 .8هود: . [75]

 .54ى علم حقوق، ص  ناصر کاتوزیان، مقدمه. [76]

 .173، ص 8محقق نراقى، مستند الشیعه، ج . [77]

 .54، ص 15و جواهر، ج  31، ص 9همان، ج . [78]

 .9، ص 11همان، ج . [79]

 .83، ص 11و جواهر، ج  83، ص 13همان، ج . [80]

 .133، ص 11همان، ج . [81]

 .82، ص 4، ج جواهر الکالم. [82]

 .144، ص 65و ج  54، ص 15و ج  659همان، ص . [83]

 .65و ج  54، ص 15و ج  659همان، ص . [84]

 .663، ص 11همان، ج . [85]

 .93، ص 16همان، ج . [86]

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref57
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref58
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref59
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref60
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref61
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref62
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref63
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref64
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref65
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref66
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref67
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref68
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref69
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref70
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref71
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref72
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref73
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref74
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref75
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref76
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref77
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref78
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref79
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref80
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref81
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref82
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref83
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref84
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref85
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/feghhvahoghogh.htm#_ftnref86


161 

 

 .166، ص 15همان، ج . [87]

 .144همان، ص . [88]

 ، ص.17همان، ج . [89]

 .312، ص 17همان، ج . [90]

 .311، ص 18همان، ج . [91]

 .446همان، ص . [92]

 .168، ص 61همان، ج . [93]

 .71، ص 63مان، ج ه .[94]

 .115، ص 63همان، ج . [95]

 .159، ص 64همان، ج . [96]

 .632، ص 62و ج  57، ص 65همان، ج . [97]

 .115، ص 65همان، ج . [98]

 .78، ص 62و ج  159همان، ص . [99]

 .143، ص 62همان، ج . [100]

 .175، ص 62همان، ج . [101]

 .5، ص 67همان، ج . [102]

 .12همان، ص . [103]

 .96همان، ص . [104]

 .172همان، ص . [105]

 .316همان، ص . [106]

 .72، ص 68همان، ج . [107]

 .369، ص 9مستند الشیعه، ج . [108]

 .78، ص 11همان، ج . [109]

 .146، ص 8جواهر، ج . [110]

 .424، ص 11همان، ج . [111]

 .93، ص 16همان، ج . [112]

 .48، ص 63و ج  57، ص 12همان، ج . [113]

 .57، ص 12همان، ج . [114]

 .336، ص 17همان، ج . [115]

 .333، ص 17همان، ج . [116]

 .77، ص 63و ج  614، ص 61همان، ج . [117]

 .45، ص 63همان، ج . [118]
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 .135، ص 64همان، ج . [119]

 .115، ص 65همان، ج . [120]

 .118همان، ص . [121]

 .61، ص 68و ج  118همان، ص . [122]

 .135همان، ص . [123]

 .181، ص 62همان، ج . [124]

 .614همان، ص . [125]

 .614همان، ص . [126]

 .41، ص 67همان، ج . [127]

 .42همان، . [128]

 .42همان، ص . [129]

 .61، ص 68همان، ج . [130]

 .72همان، ص . [131]

 .31، ص 31همان، ج . [132]

 .61، ص 33همان، ج . [133]

 .62ص  ،1محمدحسین اصفهانى، حاشیة الکتاب المکاسب، ج . [134]

 .61، ص «فقه در ترازو». [135]

 .91، ص «دین اقلى و اکثرى»بسط تجربه نبوى،  .[136]

و سعید  383، ص 1و اسماعیل جوهرى، الصحاح، ج  517ـ  512، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج . [137]

 قرب الموارد ماده صلح.خورى الشرتونى، ا

 .141، ص 1غزالى، المستصفى، ج . [138]

 همان.. [139]

مجموعه مقاالت کنگره امام خمینى و اندیشه « جایگاه مصلحت در حکومت والیى»ر.ك: به نگارنده، . [140]

 .7حکومت دینى، ج 

 همان.. [141]
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 ى اخالق  قلمرو دین در عرصه

  
  

ى ارتباط دین و اخالق از مسائلى است که فیلسوفان، متکلمان و اندیشمندان علم اخالق را از دیر  مسئله

هاى تاریخى حیات بشرى، همسازى و همسانى و  غول ساخته است. با نگاهى گذرا به سنتزمان به خود مش

اتحاد معیارها و الزامات و هنجارهاى اخالقى با دستورهاى دینى در بسیارى از ممالك مشهود است. تعابیر 

یق میان مها گواهى بر مطلب ماست، گاه پیوستگى ع اخالقى اسالمى، یهودى، مسیحى، هندویى و مانند این

 سازد. آن دو پدیده محققان را از تفکیك تفکر اخالقى از دیگر ابعاد حیات دینى غافل مى

ین و اخالق ى د چون سقراط و افالطون، مبنى بر استقالل پدیده مباحث متفکران یونان و روم باستان، هم

مان عدلیه اسب آنها و نیز گفتو تکامل آن نظریه در دوران معاصر توسط مارکس و فروید و فتوا دادن بر عدم تن

ایت دارد. ى دیرین این مسأله حک ها از سابقه و غیر عدلیه در باب حسن و قبح عقلى و شرعى افعال و مانند این

اند و  شاید یکى از دالیل دیرینگى این بحث این باشد که دین و اخالق از آغاز تکوّن انسان با او همراه بوده

هاى  شده است، اگر با نگاه بیرونى به چالش فطرت و سرشت انسان آشکار مىمدارى از  دارى و اخالق دین

هاى  یابیم که تمامى آنان بر اساس اندیشه ى دین و اخالق نظر کنیم، درمى ى رابطه میان متفکران درباره

ه طشناسانه و فیلسوفانه، به داورى و سلب و ایجاب این راب شناسانه، انسان شناسانه، جامعه پیشینى روان

پرداختند. اشکال اساسى تفکرات غربى در این مسئله این است که غربیان گاه با تعریف انتزاعى از دین و  مى

پرداختند و در نهایت داورى خود را با اخالق و ادیان واقعى منطبق  اخالق به کیفیت ارتباط آن دو پدیده مى

ى مباحث خود را به مطلق ادیان  ند و نتیجهکرد ى دین، دین مسیحى را اراده مى ساختند و گاه از واژه مى

 دادند. سریان مى

است.  ى اخالق هایى که در این گفتار به پاسخ آنها خواهیم پرداخت، در باب قلمرو دین در حوزه پرسش

پذیر است  پذیر است؟ آیا دین به اخالق تحویل این که آیا اخالق باید دینى باشد یا اخالق سکوالر نیز تحقق

به دین و یا هیچ کدام به دیگرى قابل ارجاع نیست؟ آیا دستورهاى اخالقى را باید از متون دینى و یا اخالق 

کتاب و سنت به دست آورد، یا این که عقل و وجدان توان تشخیص حقایق اخالقى را دارند؟ آیا دین در قلمرو 

ارند ن دو با هم کامال سازگاخالق، حداقلى است یا حداکثرى؟ در صورت پذیرش استقالل دین و اخالق آیا آ

 یا در مواردى با هم متعارض اند و بر فرض دوم حق تقدم با دین است یا اخالق؟

را  پذیرى و ناپذیرى آن دو حقیقت، شش فرض ى منطقى میان دین و اخالق و استنتاج بارتلى براى رابطه

 شمرد: برمى

ت اخالق در این صور ;ند از اخالق استنتاج شودتوا . اخالق از دین قابلیت استنتاج را دارد و دین نیز مى1

 اند. و دین عین هم

در این صورت، اخالقْ بخشى از دین است، اما  ;تواند از دین استنتاج شود اما نه بر عکس . اخالق مى6

 ى آن نیست. همه

 جا دین، بخشى از اخالق است. در این ;تواند از اخالق استنتاج شود اما نه بر عکس . دین مى3
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 ر این سه فرض، اخالق و دین با هم سازگارند و تعارضى ندارند.د

زگار تواند از اخالق استنتاج شود، اما کامال با یکدیگر سا شود و دین نیز نمى . اخالق از دین استنتاج نمى4

 اند و نه جزء یکدیگرند. اند، نه عین هم و مستقل

 .اى با هم سازگارند، نه به طور کلى ا اندازه. اخالق از دین استنتاج شدنى نیست، یا بر عکس، ولى ت5

 [1]کنند. . اخالق و دین کامال با هم ناسازگارند و یکدیگر را طرد مى2

لى و غیره ى تولیدى جزء و ک اى از قبیل رابطه طهبه طور کلى، اخالق و دین یا کامال مستقل اند و هیچ راب

اند و یا اخالق جزء دین و یا دین جزء اخالق است و در صورت  بین آنها برقرار نیست و یا اخالق و دین عین هم

 نخست، یا دین و اخالق نسبت به هم سازگارند و یا تعارض اجمالى دارند.

 بتدا، به تبیین مبادى تصورى بحث خواهیم پرداخت.در این نوشتار به اختصار به مطالب فوق و در ا

 تعریف دین و اخالق

در آغاز این رساله روشن شد که دین عبارت است از حقایقى که از طریق وحى و منابع دینى دیگر به 

شود، و به خصوص در این نوشتار، دین اسالم مورد نظر است. در این گونه مباحث باید متون  بشریت القا مى

 تر روشن گردد. با اخالق سنجید تا قلمرو دین در مسائل اخالقى دقیق دینى را

نسان اى است که در اثر آن، ا ى اخالق، جمع خلق، و در لغت به معناى صفت نفسانى یا هیأت راسخه کلمه

د، ولى اخالق شو دهد. طبق این معنا اخالق به فاضله و رذیله تقسیم مى بدون فکر کردن افعالى را انجام مى

ر اصطالح، داراى معانى گوناگونى است و توجه به آنها نقش اساسى در سیر بحث ما دارد که به آنها د

 پردازیم. مى

ا با ه ى ما انسان گوید. همه ترین ابعاد زندگى آدمى سخن مى ( دانشى است که از مهمethicsاخالق )

ا آزار ید در دادگاه شهادت راست داد؟ آیایم که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟ آیا با ها مواجه این پرسش

ها که به  رساندن بد است؟ آیا فرار از زندان قبیح است؟ آیا نباید سخن دروغ بر زبان جارى کرد؟ این پرسش

بى و از جمله: مالك خو ;هاى نوینى شده است ها ارتباط دارد، منشأ پیدایش پرسش کردِ انسان رفتار و عمل

ین چون هنر، تربیت، د اخالقى ارزش صدق دارند؟ آیا اخالق با علوم دیگرى همهاى  بدى چیست؟ آیا گزاره

ه مباحث تر سخن برانیم مسائل مربوط ب شوند؟ اگر دقیق ها استنتاج مى و غیره ارتباط دارد؟ آیا بایدها از هست

 اند از: آن محورها عبارت ;شوند اخالقى به هفت محور اساسى تقسیم مى

قى: این دسته از قضایا که نوعى تحقیق تجربى، توصیفى، تاریخى یا علمى به شمار . توصیف باورهاى اخال1

ه شناسان است و هدف این است ک شناسان و جامعه دانان، روان شناسان، تاریخ رود، حاصل تفکرات انسان مى

ستاورد د هاى اخالقى فردى یا اجتماعى توصیف یا تبیین شود که هاى اخالقى، نظام ى اخالق، گزاره پدیده

  discriptive)این دسته از مسائل را اخالق توصیفى  ;آن نظریاتى در باب سرشت اخالقى انسان است

ethics)[2]نامند. مى 

ها از حسن و قبح و باید و نباید اعمال و رفتار آدمى سخن  هاى اخالقى یا علم اخالق: این گزاره . گزاره6

 first orderى اول ) ( و اخالق درجهnormative ethicsگویند، و به اخالق هنجارى یا دستورى ) مى

ethicsشوند. ( شناخته مى 
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د نشایان ذکر است که، حقایق اخالقى بر دو نوع است: نخست، قضایایى که محمول آنها از مفاهیمى مان

البته  ;یابند شوند و دوم، قضایایى که محمول آنها از مفاهیمى مانند باید و نباید تحقق مى خوب و بد تشکیل مى

 شوند. الفاظ باید و نباید، گاه در جمله به صورت ربط ظاهر مى

 هاى اخالقى: . دفاع فلسفى از گزاره3

به عبارت دیگر، وجوب و لزوم  توجیه قواعد و احکام اخالقى و بیان فواید عمومى اخالقیات، و

 ى فیلسوفان اخالق بوده است. ها از قواعد اخالقى، مرکز توجه همه متابعت انسان

 هاى روانى و اجتماعى که از افعال غیر اخالقى یا رفتار منافقانه نتیجه اى از فیلسوفان به زیان پاره

 دهند. شود، توجه مى مى

تنى براى اخالقى بودن انسان، نباید هیچ نوع دلیل مب اند که ى دیگرى از فیلسوفان، مدعى دسته

بر نفع شخصى ارائه شود، تصمیم انسان براى اخالقى بودن باید بر احترام به تفکر اخالقى استوار 

گردد، بدون آن که نیازى به توجیهات فراتر باشد. از نظر این متفکران، نداى وظیفه ـ به قول 

 جرج الیوت ـ قطعى و مطلق است.

و دینى  کنند که آراى متافیزیکى ى سومى از این فیلسوفان، بر این نکته پافشارى مى تهدس

مختلف، در تعلیل و تبیین و توجیه تعهدات به زندگى اخالقى، نقش بسزایى دارند. این صاحبان 

اى مبانى متافیزیکى یا دینى، تالش اخالقى  کنند که بدون حداقل، پاره فکر، استدالل مى

 [3]معناست. بى

ى مالك ارزیابى عام براى حسن و قبح افعال و توجیه و دفاع فلسفى از گفتارهاى اخالقى بشر، یکى  ارائه

ى ید، لذت بردن، سود بردن، وجدانشود که مالك خوبى و با از محورهاى اساسى اخالق است. وقتى گفته مى

 ;ایم بودن و سازگارى داشتن با کمال آدمى یا بعد عِلوى انسان است، در واقع از مالك باید و نباید سخن گفته

ى  قیهى اخالق به عنوان مبادى تصدی این گونه مباحث، هم در علم اخالق مورد بحث قرار گرفته و هم در فلسفه

. نظریات مربوط به مالك اخالق دستورى و هنجارى به طور کلى به دو دسته علم اخالق بیان گردیده است

 شوند: تقسیم مى

 ;(teleological theoriesگرایانه ) الف( نظریات غایت

 (.deontological theoriesگرایانه ) ب( نظریات وظیفه

ب و بد، یا اساس آن به خو دانند و بر گرایان، احکام اخالقى را کامال مبتنى بر آثار و نتایج عمل مى غایت

گرایى و  رانند، حال نتایج آن عمل براى شخص عامل سودمند باشد یا براى لذت باید و نباید اعمال حکم مى

اورند که نفس گرایان، بر آن ب یا امر دیگرى، که هیوم، بنتام و استوارت میل نمایندگان این تفکرند، و وظیفه

 دهد. کانت و پریچارد نمایندگان باید و نبایدِ آن عمل را نشان مىهایى دارد که خوب و بد و  عمل ویژگى

 روند. ى این مکتب به شمار مى برجسته

چون خوب و بد و  . تبیین مفاهیم و تصورات ارزشى و تکلیفى: مسائلى که به تبیین و تعریف مفاهیمى هم4

قى ائل معناشناختى مفاهیم اخالکنند، به مس پردازند و حقیقت آن مفاهیم را آشکار مى باید و نباید مى

 [4]اند. معروف
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هاى اخالقى، انشایى اند یا  هاى اخالقى: این که آیا گزاره نمایى گزاره . ارزش صدق و کذب و واقع5

ست؟ االمر و محکى گفتارهاى اخالقى چی االمر حکایت دارند یا خیر؟ و اصال نفس فساِخبارى؟ و آیا از واقع و ن

 اند. شناختى اخالقى این دسته از مسائل، مسائل معرفت

ود و یا قضایاى ش هاى غیر اخالقى استنتاج مى . مباحث مربوط به استنتاج: آیا گفتارهاى اخالقى از گزاره2

ت ارهاى اخالقى باشند؟ بستر مباحث مربوط به گذر از باید و نباید به هسى گفت توانند زاییده غیر اخالقى مى

ائل این دسته از مباحث، به مس ;و نیست و نیز عبور از هست و نیست به باید و نباید، در این محور قرار دارد

 اند. منطقى اخالق معروف

 ن و غیره: این که آیا اخالق فردى. ارتباط اخالق با سایر علوم و معارف، از جمله هنر، تربیت، حقوق، دی7

سازى مؤثر است؟ آیا بایدها و نبایدهاى اخالقى با بایدها و نبایدهاى دینى  یا اجتماعى در فرهنگ و تمدن

 ها. شود؟ و مانند این ى اخالق است یا اخالق از دین استنتاج مى ارتباط دارند؟ آیا دین زاییده

ى  الق تحلیلى، انتقادى، فرااخالق، مبانى اخالق و اخالق درجهتمام محورهاى چهارم تا هفتم به عنوان اخ

 هاى اخالقى و احکام هنجارى شوند. اخالق تحلیلى به پرسش ( شناخته مىsecond oroder ethicsدوم )

اختى اخالق شناختى و معناشن دهد، بلکه تمام تالش او در راستاى سئواالت منطقى، معرفت و ارزشى پاسخ نمى

 است.

ى اخالق و دین در محور هفتم جاى دارد، گرچه به صورت گذرا، از محور ششم و استنتاج  ى رابطه مسئله

اخالق از دین نیز سخن خواهیم گفت، ولى منظور از اخالق در این مسئله، علم اخالق یا اخالق هنجارى و 

 دستورى است.

اد در اى قانونمند ساختن رفتار افرتر، اخالق در بحث ترابط آن با دین، به عنوان راهى بر به عبارت روشن

هاى  جوامع پنداشته شده است. اخالق، عکس العملى است نسبت به مشکل همکارى در میان افراد یا گروه

 البته اعمال قدرت ;هایى است که ممکن است در ظروف اجتماعى رخ دهد رقیب، و هدفش فرونشاندن نزاع

اخالق به اصول و قواعدى  ;اخالق با اعمال قدرت فرق داردهم راهى براى داورى در مقام تنازع است، ولى 

یعنى در نهاد خود با نوعى وجاهت و تأیید  ;آیند شود که قانونى و موجه به شمار مى از عمل متمسك مى

به بیان دیگر، اخالق در این نوشتار، دانشى است که به  [5];اند اند که بالقوه مورد قبول آحاد جامعه همراه

 وید.گ چون باید، نباید، خوب، بد و ... سخن مى باشد و از احکامى هم ى منش و رفتار آدمى محدود مى حوزه

 ى اخالق و دین مفهوم رابطه

 است:ى اخالق و دین به دو گونه قابل تفسیر  مفهوم رابطه

اى. بدین معنا که دستورها و قواعد اخالقى با مراجعه به متون دینى کتاب و  . ارتباط محتوایى و گزاره1

گفتارهاى  اى از بنابراین، با صرف نظر از دین، اخالق به عنوان مجموعه ;شوند سنت، استنباط و استخراج مى

 مشتمل بر باید و نباید و خوب و بد، تحقق نخواهد داشت.

ى  ه از ناحیهشوند، بلک اى. بدین معنا که دستورها اخالقى از دین زاییده نمى تباط مبنایى و پشتوانه. ار6

آیند، ولى نقش دین، خصوصاً  فطرت، وجدان، عقل عملى و ابزارى دیگر، غیر از متون دینى، به دست مى
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ا تورهاى اخالقى نقش مهمى ایفتر از همه، اعتقاد به خدا و معاد، در ضمانت اجرایى دس اعتقادات دینى و مهم

 کند. مى

ز دین ولى بنابر تفسیر دوم، اخالق مستقل ا ;شود بنابر تفسیر اول، اخالق جزء دین یا عین دین شمرده مى

 شوند. هاى اخالقى محسوب مى است و دین و اعتقادات دینى مبادى تصدیقى گزاره

باید  ى ارتباط دین و اخالق ى پاسخ به مسئلهى آن دو روشن شد، برا حال که مفاهیم دین، اخالق و رابطه

مالك و معیار اخالق را تعیین نماییم. بدین معنا که اگر اخالق مبتنى بر اصالت لذت یا اصالت نفع باشد و یا بر 

اشته باشد و یا اى ند وجدان و عقل عملى و یا بر اصالت جامعه تکیه داشته باشد، شاید اخالق با دین هیچ رابطه

ه قرب هاى اخالقى را نایل شدن ب و اگر مالك گزاره ;اى فرض نمود ى مبنایى و پشتوانه اى آن رابطهبتوان بر

الهى بدانیم، با توجه به عدم شناخت کامل انسان از قرب و منزلت الهى، بالطبع ارتباط میان اخالق و دین، 

فکران دیشمندان مغرب زمین و متهاى ان اى خواهد بود. اینك به تفصیل به دیدگاه ارتباط محتوایى و گزاره

 پردازیم. اسالمى مى

 ى باید و هست ى رابطه جستارى در مسئله

هاى دینى و اخالقى و نیز استنتاج اخالق از دین و یا دین از اخالق را پذیرا  ى میان گزاره کسانى که رابطه

اند،  هست از باید روى آوردهاند، در واقع به جواز استنتاج و گذار منطقى باید از هست و یا استنباط  شده

ه خداوند عدالت شود ک باشد. وقتى گفته مى پذیرش استنتاج اخالق از دین، مستلزم استنباط باید از هست مى

الهى،  ى ى دینى ناظر به واقع و بیانگر اراده داند، پس عدالت خوب است، در واقع از یك گزاره را خوب مى

ست و یا اگر گفته شود که عدالت خوب است، پس خداوند خواهان ى ارزشى و اخالقى سیر شده ا به گزاره

ى دینى ناظر به واقع سلوك شده است. حال اگر  ى ارزشى به گزاره عدالت است، در آن صورت، از گزاره

ها  ین استنتاجبایست با تمام ا چون هیوم، گذار از هست به باید و عبور از باید به هست را نپذیرند، مى کسانى، هم

لفت نمایند و در صورتى که سخنان هیوم مورد پذیرش قرار نگیرد و یا الاقل، استنتاج گفتارهاى ارزشى از مخا

هاى  ى توصیفى جایز شمرده شود، دیگر هیچ اشکالى بر استنتاج ى متشکل از گفتار ارزشى و گزاره دو مقدمه

 مذکور وارد نخواهد بود.

قبل از سخن گفتن در باب جواز و عدم جواز استنتاج تر سخن برانیم، الزم است  اگر بخواهیم دقیق

 هاى دینى، به دو پرسش ذیل پاسخ مناسب دهیم: هاى اخالقى از گزاره گزاره

 اند؟ هاى عامل اند یا از سنخ گزاره هاى توصیفى و ناظر به واقع هاى دینى از سنخ گزاره . آیا گزاره1

 دهند؟ اند یا از واقعیت گزارش مى هاى اخالقى از سنخ گفتارهاى انشایى . آیا گزاره6

اى  هى تولیدى میان آنها هیچ شبه هاى اخالقى و دینى از یك سنخ باشند، در آن صورت، رابطه اگر گزاره

را به همراه ندارد و اگر یکى از آنها اخبارى یا انشایى باشد، در آن حال نیز دو رأى وجود دارد: نخست، 

ا ا مطلقاً مغالطه دانسته است و دوم، دیدگاهى که چنین استنتاج و قیاسى ردیدگاهى که استنتاج باید از هست ر

توان  ولى در صورتى که مقدمات قیاس مشتمل بر کبراى ارزشى و انشایى باشد، آن گاه مى ;جایز شمرده است

فعال ا اى انشایى را تولید کرد. کانى و هم چنین جان سرل در کتاب از صغراى اخبارى و کبراى انشایى، نتیجه

میان آن دو را  اند و شکاف ها برآمده گفتارى، با این بیان در صدد اثبات امکان استنتاج منطقى بایدها از هست
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، مورد اعتراض ى کلیه هاى نقض، انکار استنتاج را، آن هم به نحو سالبه با بیان مثال« سرل»کنند.  انکار مى

 دهد. مثال وى چنین است: قرار مى

ت را در وضعیت و شرایط معینى، از جمله: بیدارى، توجه، قصد، جدیت و غیره بر زبان . احمد این کلما1

 دهم که به شما )محمود( پنج دالر بپردازم. به این وسیله وعده مى ;آورد

 . احمد به محمود وعده داد که پنج دالر بپردازد.6

یرا تعهد و الزام در معناى وعده . احمد خود را ملزم و متعهد ساخت که به محمود پنج دالر بپردازد. )ز3

 رود(. دادن به کار مى

 [6]. احمد ملزم است که پنج دالر به محمود بپردازد.4

 . احمد باید پنج دالر به محمود بپردازد.5

ارزشى گذر  ى ى اول توصیفى، به یك نتیجه شود که چگونه از مقدمه استفاده مى از این مثال به خوبى

 کردیم.

هاى اخالقى و به طور کلى، زبان اخالقى، به  نمایى گزاره ى فیلسوفان اخالق، در باب واقع و اما نظریه

داران  شوند. طرف ( تقسیم مىnon -descriptive ( و غیر توصیفى )descriptiveهاى توصیفى ) نظریه

کنند. این  نما نسبت به عالم واقع معرفى مى ى توصیفى، گفتارهاى اخالقى را قضایاى اخبارى و واقع نظریه

 ;شوند قسیم مىگرایى، شهودگرایى و الهیات ت گرایى، فلسفه ى طبیعت دسته از فیلسوفان اخالق، به چهار نظریه

هاى انشاگرایى،  اند و به نظریه یى گفتارهاى اخالقىنما ى غیر توصیفى منکر واقع داران نظریه در مقابل، طرف

 شوند. گرایى و اعتبارات تقسیم مى گرایى، توصیه احساس

جمله  را معادل این« عدالت خوب است.»ى  ى الهیاتى و فرمان الهى، گزاره براى نمونه، اگر بنابه نظریه

ى حسن و قبح ذاتى و عقلى، حسن و قبح را از  و یا بنابر نظریه [7]«عدالت مأمورٌبه الهى است.»بدانیم که 

هایى که مفاهیم اخالقى را از سنخ معقوالت  و یا بر اساس نظریه [8]اوصاف ذاتى و واقعى افعال خارجى بدانیم،

باید را  اند ـ و مفهوم کنند ـ که عروض آنها را ذهنى و اتصافشان را خارجى دانسته ثانى فلسفى قلمداد مى

و یا معادل ضرورت بالغیر بدانند  [9]کردند، معادل ضرورت بالقیاس میان فعل اخالقى و هدف مطلوب لحاظ مى

 [10]ند،هاى مقدور و غیر مقدور معرفى نمای هاى منطقى، از سنخ هستى هاى اخالقى را، همانند بایستى و بایستى

چون جى. اى. مور به شهودگرایى گرایش داشته باشیم و اوصاف اخالقى، مانند خوب و بد را بر سایر  و یا هم

ى هاى اخالق شناسانه، خود گزاره ى روان و یا همانند استاد مطهرى)ره( در نظریه [11]خصوصیات اشیا بار نماییم،

هاى توصیفى  این موارد به نظریه در تمام [12]عِلوى انسان بدانیم،« من»سفلى یا « من»ى فعل و  را بیانگر رابطه

 ایم. و ناظر به واقع رو آورده

چون اى. جى. آیر را که گفتارهاى اخالقى را  هاى افراطى انگلیسى، هم ى پوزیتویست ولى اگر نظریه

ى عاطفى سى. ال. استیونسون را که احکام را طرز تلقى اخالقى گوینده  دانند و یا نظریه نوعى اظهار تنفر مى

ا صرفاً ى فیلسوفان آکسفورد را که احکام اخالقى ر رانگیختن کارى در مخاطب دانسته است و یا نظریهبراى ب

ى  طباطبایى)ره( را که به نظریهو یا دیدگاه مرحوم عالمه  [13]اند بیان یا انگیزش یا احساسات تلقى کرده

 ى انشاگرایى و گرایان در اصول فقه را، که به نظریه و یا دیدگاه اصول [14]اعتباریات، گرایش داشته است
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هاى غیر توصیفى و  بپذیریم در آن موارد نیز به نظریه [15]اند، د داشتهگفتارهاى غیر قابل صدق و کذب اعتقا

 ایم. غیر شناختارى رو آورده

یفى وا و مفاد معرفتى و توصشناسى بر این باور است که زبان اخالق، هم محت نگارنده در مباحث معرفت

ى تعهد داشتن در نوعى  کند و هم مفاد زبان عامل و جنبه هاى نفس االمرى حکایت مى دارد و از واقعیت

 بر هر دو مضمون معرفتى و کاربردى« باید عدالت ورزید»هاى اخالقى از  بنابراین، گزاره ;رساند عمل را مى

ى  در مرتبه زیرا یك جمله، ;یك مرتبه، مدلول جمالت اخالقى نیستندالبته مفاد ناظر و عامل در  ;داللت دارند

دو مضمون در  بلکه این ;تواند هم قابلیت صدق یا کذب را داشته باشد و هم قابلیتى نداشته باشد واحد، نمى

 هاى اخالقى، زبان عامل و کارکردگرایانه آید. مدلولِ مطابقىِ گزاره طول هم از جمالت اخالقى به دست مى

 دهد. باشد و از ذاتیاتِ افعالِ اخالقى گزارش مى است و مدلولِ التزامىِ آنها مفاد معرفتى مى

هاى دینى انشایى یا اخبارى باشند، استنتاج گفتارهاى اخالقى از آنها هیچ اشکالى را به  بنابراین، اگر گزاره

 آن صورت هیچ اشکالى مترقب مباحثهاى دینى باشند، در  هاى اخالقى عین گزاره همراه ندارد، و اگر گزاره

 ما نخواهد شد.

 هاى اندیشمندان مغرب زمین دیدگاه

شد و دستاوردهاى  هاى اخالقى، قبل از رنسانس در مغرب زمین، از دین استخراج مى مفاهیم و گزاره

و  ویىتر رنگ ارسط شد ـ بیش هاى دینى برداشت مى اخالقى اندیشمندان غربى ـ گرچه از مفاهیم و گزاره

ت، شکل ى ارسطو و افالطون اس ى فلسفه ى اسکوالستیك که سیراب شده زیرا از فلسفه ;افالطونى داشت

هاى دین را در  غربیان، در قرن هجدهم و عصر روشنگرى، با مرجعیت دادن به عقل، عرصه ;یافت مى

سکوالر  برخى اخالق هاى اجتماعى و اخالقى تنگ کردند و به استقاللیت اخالق از دین حکم راندند و حوزه

ولى با این وجود، برخى از اندیشمندان مغرب زمین به ارتباط وثیق میان دین و اخالق، چه  ;را توصیه نمودند

ربى هاى متفکران غ ترین دیدگاه ى محتوا و چه در بعد ضمانت اجرایى فتوا دادند. اینك به مهم در زمینه

 پردازیم. مى

 از اخالقى استنتاج دین  . سقراط و نظریه1

توگو آورد و در این گف ى دین و عدالت سخن به میان مى سقراط در گفتوگوى خود با اوثوفرون، از رابطه

ار پرسد: آیا هر ک شمارد. وى از او مى پذیرد و دین را جزء اخالق مى ى استنتاج دین از اخالق را مى نظریه

ق ، مطابق عدالت است ولى هر عمل عادالنه موافعادالنه نیز موافق دین است؟ یا باید گفت هر عمل موافق دین

فهوم ترس و شرم و ى م تر، به مثال مقایسه گاه براى توضیح بیش دین نیست، بلکه گاه چنان است و گاه نه؟ آن

عدالت،  ;دارى به عدالت از این سنخ است گوید: نسبت دین کند و مى کلیت شرم نسبت به ترس تمسك مى

 کند تا پس اوثوفرون را وادار مى ;دارى، جزئى از عدالت است ى دارد و دیندار تر از دین محیطى بزرگ

ى من  هگوید: به عقید عام بودن عدالت نسبت به دین را بپذیرد، به همین دلیل اوثوفرون به صراحت مى

کند، در حالى که جزء دیگر آن به  دارى، آن جزء عدالت است که طرز رفتار ما را با خدایان معین مى دین

 [16]رفتار ما با آدمیان مربوط است.
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هاى  ترى دارد ـ آشکار است که معیارهاى اخالقى منطقاً از خواسته از این مکالمه ـ که البته تفصیل بیش

 رود. بر اساس این تفکر، عقل و وجدان انسانى ، جزئى از اخالق به شمار مىو دین ;اند دینى و غیر آن مستقل

حتى معیارهاى دینى و احکام الهى باید به محك  ;باید حاکم نهایى در باب درست و نادرست اخالقى باشد

 مستقل وجدان فرد، سنجیده شوند.

بول باشد، اى، براى این که قابل ق ینىهر خواسته یا فرمان د»گرایان اولیه، که  البته بعدها این ادعاى عقل

ى با اخالق تعلیمات دینى در دیالوگ»با این رأى تعویض شد که « باید با اعتقادات اخالقى موجود منطبق باشد.

 «.تواند وجدان انسانى را آگاه سازد و آن را تحت تعلیم خویش گیرد عقالنى، مى

یان کرده بود و در مکتوبات کانت به اوج خود رسید، ها قبل ب اى را که افالطون قرن با وجود این، نکته

 [17]هنوز به طور وسیعى مورد پذیرش است.« هاست. عقل انسانى دادگاه نهایى قضاوت»مبنى بر این که 

حیح است که دین و عدالت و اخالق را به رفتار ما با خدایان و نیز رفتار ما با این دیدگاه در صورتى ص

ى  وزهولى اگر براى دین ح ;ى دین را به رفتار با خدایان اختصاص دهیم گاه حوزه آدمیان تفسیر کنیم، آن

گاه اخالق،  وسیعى از عقاید، اندیشه، عمل و رفتار قایل باشیم، هم چنان که دین اسالم این چنین است، آن

 جزئى از دین شمرده خواهد شد.

 ى استنتاج اخالق از دین . آدامز و نظریه6

(: گروهى از فیلسوفان اخالقى اذعان دارند که divine command theoryى فرمان الهى ) نظریه

ن به توا زیرا از طریق منابع دیگر، از جمله عقل و شهود، نمى ;هاى اخالقى، خداوند متعال است منشأ گزاره

( در 1937حقایق اخالقى نایل آمد. این نظریه را ـ که به دیدگاه اشاعره شباهت بسیارى دارد ـ رابرت آدامز )

 [18]مغرب زمین مطرح کرده است.

ود، پس ى فرمان الهى پذیرفته ش از جمله این که اگر نظریه ;مطرح شده است در مورد این نظریه اشکاالتى

ن است ى این پاسخ ای دهد؟ جواب منفى بدهیم و الزمه باید به این پرسش، که آیا خداوند به ظلم فرمان مى

 که یك سرى اصول و قواعد اخالقى مستقل از خداوند را اذعان داشته باشیم.

 گوید: پردازد و مى ى فرمان الهى مى اشکاالت، به اصالح نظریهآدامز براى دفع این نوع 

منطقاً ممکن است که خدا ظلم را به خاطر خود ظلم فرمان دهد، اما انجام چنین عملى از خداوند غیر قابل 

تصور است. ایمان داشتن به خدا، صرفاً اعتقاد به وجود او نیست، بلکه اذعان به عشق و محبت خدا به نوع بشر 

ا ها، اگر خدا به کارهاى قبیح امر کند، مخالفت با آنه گوید: به خاطر مهربانى و عشق خدا به انسان ت. او مىاس

خود ظلم و بدون هیچ توجهى امر کند، پس این طور نیست که اگر خدا ظلم را به خاطر  [19]نادرست نیست.

 زیرا خدا مهربان است. ;نافرمانى آن نادرست باشد

 گوید. اشکال این است که آیا همین مسأله، اعتقاد پردازد و به آن پاسخ مى آدامز خود به طرح اشکالى مى

ایم؟ اگر  ستهم بیزارى نجایم و از ظل به احکام اخالقى مستقل از خدا نیست؟ یعنى آیا ما به مهربانى ارزش نداده

تواند به حق، بر حسب  هاى خدا وجود دارد، در آن صورت، مفاهیم ارزشى ما نمى امورى مستقل از فرمان

 هاى الهى تبیین شود. پس متدین باید مفهومى از درستى و نادرستى اخالقى در ذهن داشته باشد. فرمان
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توان در  که قاصر از بیان تمایزاتى است که مىگوید: ضعف این اشکال در این است  آدامز در جواب مى

گذارى متدین به امورى مستقل از باورهاى او در باب  میان مفاهیم ارزشى متنوع برقرار کرد. معترض از ارزش

هاى خدا، به ناحق نتیجه گرفته است که متدین باید مفهومى از درستى و نادرستى اخالقى داشته باشد  فرمان

 هاى خداست. و در باب فرمانکه مستقل از باور ا

 هایى را مطرح کرد که مستلزم گذارى توان ارزش زیرا مى ;گوید: این استنتاج نادرست است آدامز مى

تقلى براى هاى مس گذارى توان ادعا کرد که چنین ارزش حتى مى ;حکم به درستى و نادرستى اخالقى نباشد

شاکر مهربانى  گذار و ثل چنین بگویید: چون من سپاساند. فى الم حکم به درستى و نادرستى اخالقى ضرورى

 ;من از ظلم نفرت دارم و به مهربانى عشق مىورزم ;خواهم و عشق خدا هستم، من سعادت خود و دیگران را مى

ل هاى خدا حاص هایى نیست که صرفاً از فرمان ها نگرش من یك هیبت مقدس و یکتایى از خدا دارم. این

 [20]شود.

 ى فرمان الهى، راجع به صفات الهى است، و آن این است که: اشکال دیگر به نظریه

شود، آیا نباید او آنچه را که درست و حسن است، به خاطر این  اگر خدا اخالقاً خیّر نامیده مى

حسن است، انجام دهد؟ اگر بگوییم فالن شخص اخالقاً نیك است، به این معناست که درست و 

ولى اگر بگوییم خدا اخالقاً  ;دهد کند انجام مى که آن شخص آنچه را که خدا اراده و امر مى

 دهد. مطمئناً این، آن کند انجام مى خیّر است، به این معناست که او آنچه را که خود اراده مى

 [21]کنند. متدینان از این جمله قصد مىچیزى است که 

دهد که این گزاره که خدا اخالقاً خیّر است، به معناى صدور حکم اخالقى مستقل از فرمان  آدامز جواب مى

 ، یکى از مطالب ذیل باشد:«خدا خیّر است»منظور از خدا نیست، بلکه ممکن است که 

 ;بخش نسبت به خداست . منظور از خدا خیّر است، یك نگرش عاطفى و احساسى رضایت1

 . خدا خیّر است، اغلب به این معناست که براى ما، یا گوینده خیر است.6

ى  اتى است که در جامعه. منظور از خدا خیّر است، ممکن است این باشد که خدا داراى بعضى از صف3

 فى المثل او نیکوکار و مهربان است. ;شود ها فضیلت محسوب مى دینى براى انسان

ت ، او اوصاف اخالقى را بیان کرده اس«موسى خوب و نیك است»گوید  بنابراین، هنگامى که متدین مى

و اوصاف لى هنگامى که او ;ى موسى است که منطبق با معیار درستى و خوب اخالقى است که مستقل از اراده

ى  گوید که آنها مطابق با معیار درستى اخالقى است که مستقل از اراده دهد، نمى اخالقى را به خدا نسبت مى

ى فرمان الهى اصالح شده و بدون  بنابراین، نظریه [22];ى خدا باشد تواند برخاسته از اراده خداست، بلکه مى

، رسد این است که آدامز به اشکاالت عدلیه، مبنى بر حسن و قبح عقلى نقص است. تنها اشکالى که به نظر مى

 [23]ها نیز پاسخ دهد. پاسخ نداده است، و براى اثبات کامل مدعاى خویش، باید به آن پرسش

 ى استقالل دین و اخالق . دیدگاه کانت و نظریه3

تفسیر  ى آن امر متعالى ها با واقعیت متعالى، آن هم احساس و تجربه ى انسان ى دین را به رابطه اگر حوزه

ر آنان با ها و رفتا ن کرده است ـ و قلمرو اخالق را به روابط میان انسانکنیم ـ هم چنان که شالیر ماخر چنی

ن، هیچ بنابرای ;ى مجزا و مستقل خواهند بود یکدیگر اختصاص دهیم، در آن صورت، اخالق و دین دو پدیده
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گرچه  ;ردگی ها، در گذر با دین و اعتقادات دینى قرار نمى گاه اخالق به عنوان دستورهاى ناظر به روابط انسان

اى از رفتارهاى اخالقى، در تقویت یا تضعیف رفتارهاى دینى و یا بالعکس مؤثر باشد، لکن آن دو  شاید پاره

ها علیه  اند. تاریخ تفکیك کامل میان دین و اخالق، از روزگارِ ستیزها و چالش پدیده ذاتاً از یکدیگر منفك

ان دین و مذهب، خود را بى نیاز از رفتارهاى ها معرفى شد. مخالف مذهب آغاز گشت و دین، افیون ملت

به همین جهت، براى نجات اخالق، نسبت به استقاللیت اخالق و تفکیك آن از دین، به داورى  ;اخالقى ندانستند

 ;اند پرداختند. تفکرات کانت، تمثل آراى کسانى بود که معتقد بودند اخالق و دین در ارتباط با هم ضرورى

که به نقد افراط مذهبى و متعصب بپردازد، ولى متقاعد شده بود که اعتقاد به خدایى که گرچه او مشتاق بود 

 [24]افعال نیك را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت نماید، براى اطمینان از تعهدات تامِ اخالقى ضرورى است.

هاى  وى با این که بر شناخت عقالنى معیارهاى اخالقى و استقالل تعهدات اخالقى و استوار ساختن آنها بر فرمان

 [25];هاى اخالقى انسان، طالب اعتقاد به خدا بود عقل و وجدان تأکید داشت، ولى براى معنابخشى به تالش

ى یافتن اند و نه برا ها نه در شناخت وظایف اخالقى، به دین و خدا محتاج بنابراین، به اعتقاد کانت، انسان

ى خود، به دین نیازى دارند، بلکه اخالق به برکت عقل محض عملى، خودبسنده و  انگیزه براى عمل به وظیفه

 [26]نیاز است. بى

درك و دریافت قانون اخالق، مستقل از دیانت است، ولى شخص متدین، قانون اخالق را فرمان خداوند 

 [27]داند. مى

از نظر کانت، دین حقیقى، این است که در تمام تکالیف، خدا را به عنوان واضع کل قانون، که باید مورد 

اما حرمت گذاشتن به خدا، بدین معنا است که قانون اخالقى را اطاعت کنیم و براى  ;حرمت واقع شود، بدانیم

به عبارت دیگر، کانت براى آداب دینى، یعنى دعا و اظهار عبودیت و پرستش،  ;بدان عمل کنیم اداى تکلیف

 گوید: چه فردى و چه جمعى، ارزش زیادى قایل نبود. وى مى

ا تواند براى خوشنودى خد کند مى هر چیزى غیر از طریق سلوك اخالقى، که انسان خیال مى

 [28]خداوند است.انجام دهد، توهم دینى محض و عبادت کاذب 

و  یعنى انسان براى شناختن تکلیف خود محتاج مفهوم خدا نیست ;از نظر کانت، اخالق مستلزم دین نیست

 در عین حال، اخالق مؤدى ;ت از احکام الهىمحرك نهایى عمل اخالقى، تکلیف فى حد ذاته است، نه اطاع

شود. قانون اخالقى از طریق مفهوم خیر اعال، به عنوان مقصود و غایت نهایى عقل عملى، مؤدى به  به دین مى

عنى اوامر اما نه به عنوان ضامن اجرا، ی ;شود ى تکالیف به عنوان احکام الهى مى دین، یعنى به شناختن کلیه

ى آزاد فى  اند، بلکه به عنوان قوانین ذاتى هر اراده یگانه که فى نفسه ممکن و مشروطى ب تحکمى یك اراده

اد به خدا مبتنى بر آگاهى از نظر کانت اعتق [29]نفسه، که با این همه، باید آنها را اوامر یك وجود اعال دانست.

این نکته باعث شد تا کانت میان اعمالى  [30]اخالقى است، نه این که قانون اخالقى مبتنى بر اعتقاد به خدا باشد.

روشن این  گیرند، تمایز قایل شود. وى با مثالى که در اداى تکلیف انجام مى اند و اعمالى که مطابق با تکلیف

گوید: فرض کنید کاسبى همیشه مواظب است که از مشتریان بیش از قیمت  کند و مى تفکیك را بیان مى

ف، یعنى داى تکلیآید که براى ا البته رفتار او مطابق با تکلیف است، ولى ضرورتاً الزم نمى ;عادالنه پول نگیرد

ى به فروش زیرا ممکن است خوددارى او از گران ;از این جهت که تکلیف اوست، چنین رفتارى را انجام دهد
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گیرد،  کارى و احتیاط باشد. بنا به رأى کانت، فقط آن اعمالى که براى اداى تکلیف انجام مى ى مالحظه واسطه

 [31]داراى ارزش اخالقى است.

عالى ى کپرنیکى عمل کرد. پیشینیان از اثبات واجب ت کانت در امور اخالقى، همانند مباحث نظرى، به شیوه

سط وگرفتند. وى بعد از اثبات اخالق ت کردند و تکالیف اخالقى را نتیجه مى و وجود و تجرد نفس آغاز مى

ى عقل عملى  عقل عملى، به ناچار آزادى و جاودانگى نفس و وجود خداوند را به عنوان اصول موضوعه

ى  باشد: یکى جنبه جنبه مى به عبارت دیگر، عقل با آن که امر واحدى است، ولى داراى دو [32];پذیرفت

ى استداللش در عوارض، و مربوط به محسوسات و تجربیات، و از امورى  ى ایمان. جنبه استدالل، و دیگرى قوه

ى  ز با حوزهى ایمان نی و قوه ;شوند آیند و توسط عقل نظرى به علم تبدیل مى است که تحت معقوالت در مى

کند که من مجبور شدم  دهد. کانت تصریح مى ن را صورت مىحقایق و امور فوق حس سرو کار دارد و دی

گوید که عقل نظرى قادر به اثبات وجود خدا و  کانت نمى [33]علم را کنار بگذارم تا براى ایمان جا باز کنم.

 ى عقل است، ولى تصدیق، یك عمل ایمانى، آن هم ایمان البته تصدیق وجود خدا به وسیله ;ى استصفات اله

لذا  ;کند. تکلیف ما این است که خیر اعال را ترویج کنیم از این رو، با تکلیف ارتباط پیدا مى ;عملى است

کن فرض وجود خدا مم توانیم امکان آن را فرض نماییم، ولى فرض تحقق خیر کامل، در حقیقت، جز با مى

اى این ایمان کند، ولى در مبن به این جهت، هر چند قانون اخالقى مستقیماً ایمان به خدا را تکلیف نمى ;نیست

 [34]قرار دارد.

 نویسد: کند و مى ( سخنى شبیه دیدگاه کانت را ارائه مى1891ـ  1811جان هِنرى نیومن )

هاى وجدانى به عنوان حاکم، تصویرى از حاکم متعال، داور، مقدس، عادل، قدیر، بصیر  پدیده»

ند تواند آگاهى تخیلى از خداو دهند و به عبارت دیگر، وجدان مى و مکافات دهنده، به تخیل مى

 [35]«.به بار آورد

 ى نظر کانت به شرح ذیل است: خالصه

. گرچه کانت به استقاللیت اخالق نسبت به دین، هم در مقام شناخت و هم در مقام عمل، اعتقاد داشت و 1

 شمرد. ولى ارتباط آن دو حقیقت را نیز ضرورى مى معتقد به تقدم وجودى و معرفتى اخالق بر دین بود،

دانست و دین حقیقى را در واضع دانستن خداوند نسبت به تمام  . کانت گوهر دین را تکالیف اخالقى مى6

کرد، و حرمت نهادن را معادل اطاعت کردن، و اداى تکلیف را معادل  نهادن به او تفسیر مى تکالیف و حرمت

 دانست. به جاآوردن مى

. کانت متقاعد شده بود که اعتقاد به خدایى که افعال نیك را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت نماید، 3

 براى اطمینان از تعهّدات تام اخالقى، ضرورت دارد.

. بنابراین، کانت، برخالف حکماى پیشین که از اثبات واجب و وجود و تجرد نفس به تکالیف اخالقى 4

 القى و عقل عملى جاى ایمان را باز کرد و به وجود خداوند منتهى شد.رسیدند، از تکالیف اخ مى

. اگر اعتقاد به خدا را پشتیبان اجراى احکام اخالقى بدانیم و اگر رسیدن به کمال مطلق و خیر اعلى، یعنى 5

ى اخالقى، پذیرش وجود خدا و جاودانگى روح  ى این تجربه خداوند متعال، یك وظیفه شمرده شود، الزمه

 است.
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. کانت با این استنتاج و استنباط، در واقع، گذار از باید به هست و زایش هست از باید اخالقى را تجویز 2

 نموده است.

 کند. ى عقل عملى معرفى مى . کانت، آزادى، جاودانگى نفس و خدا را اصول موضوعه7

 ى تحویل دین به اخالق . دیدگاه بریث ویت و نظریه4

اى با عنوان دیدگاه یك  دان معاصر انگلیسى، مقاله فیلسوف و فیزیك braith waiteبریث ویت 

( نگاشت. an empricist's vew of thenature religious belife گرا در ماهیت باور دین ) تجربه

ت. ى علم و دین بیان داش هاى دینى و رابطه وى در این مقاله، نظر خود را در باب زبان دین و معنادارى گزاره

دانستند.  ها قبل از بریث ویت، معناى یك جمله را در گرو روش تحقیق، آن هم روش تجربى مى یتویستپوز

 ;اى، با روش تجربى، قابلیت کشف صدق یا کذب را دارا باشد، آن گزاره معنادار است بدین معنا که اگر گزاره

ها، از  گزاره خصى معنا دارند و سایرهاى منطقى و ریاضى و قضایاى ش بنابراین، تنها، قوانین علمى و توتولوژى

وگیرى از شوند. بریث ویت با الگ معنا و فاقد محتواى معرفتى تلقى مى هاى دینى و اخالقى، بى جمله گزاره

ى کاربرد و مصرف برد و این پرسش را مطرح  ى روش به دامنه ها را از حوزه ویتگنشتاین، معنادارى گزاره

ى چه کاربردى دارند؟ به موجب این دیدگاه، دیگر نباید از معنادارى جمالت هاى دینى و اخالق کرد که گزاره

 بپرسیم، بلکه باید از کاربرد و مصرف آنها سؤال کنیم.

با این  ;هاى اخالقى است بریث ویت، معتقد بود که کارکرد مدعیات دینى، اساساً، شبیه کارکرد گزاره

ها را  د و انساندهن ویرى از زندگى اخالقى به دست مىتفاوت که زبان دین مشتمل بر حکایاتى است که تص

اند. الزم  نظیر داستان سامرى یا قصصى که حاکى از همدلى عیسى با مردم ;کنند به آن نوع زندگى ترغیب مى

مار آورند. او ش نیست این حکایات براى رسیدن به هدف اصلى صادق باشند، یا حتى دیگران آنها را صادق به

دم چرا که معتقد است اغلب مر ;داند شناختى مى اى روان حکایات و زندگى اخالقى را، رابطهى میان  رابطه

 [36]دهند. تر انجام مى اى حکایات الهام بگیرند، بالطبع آن اعمال را آسان اگر اعمالشان را از پاره

 نویسد:  بارتلى در کتاب اخالق و دین مى

قى، از هاى اخال هاى دینى، اوال و بالذات، همانند گزاره گیرد که گفته بریث ویت نتیجه مى

بت را یعنى مقاصد مورد رغ ;ولى در عین حال، داراى کاربردند ;لحاظ علمى قابل اثبات نیستند

ى آن حکم را براى عمل، به نحوى خاص  صادر کننده کنند. یك حکم اخالقى، قصد بیان مى

اى  کاربرد بدوى احکام دینى نیز همین طور است. احکام دینى، در بافت نظام دینى ;کند بیان مى

ى معیشت یا الگوى  شوند، بر هوادارى از یك خط مشى عملى یا نحوه که در آن ظاهر مى

ى دینى،  ال ضرورت ندارد که قایل یك گفتهرفتارى داللت دارند. بر اساس تفسیر بریث ویت، اص

ر پروراند تا از نظ گوید معتقد باشد، بلکه داستان را در ذهن مى به صدق داستانى که مى

اى که ممکن است در غیر این صورت با آن  شناختى به او کمك کند تا از الگوى رفتارى روان

 نویسد: مخالفت کند تبعیت نماید، بریث ویت مى

انسان مسیحى راستین نیست، مگر این که قصد داشته باشد که هم مطابق با اصول به گمان من 

 ;د دهدهاى مسیحى پیون اخالقى مسیحى زندگى کند و هم قصد خود را با تفکر درباره داستان
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یت تجربى ها با واقع اما الزم نیست که معتقد باشد که قضایاى تجربى ارائه شده توسط داستان

 [37]مطابقت دارند.

 توان به شرح ذیل بیان کرد: ى دیدگاه بریث ویت را مى خالصه

 [38]کردى غیر شناختارى دارد. . زبان دین، کاربرد و عمل1

 [39]هاى دینى، داراى نقش و عملکردِ اخالقى هستند. . احکام و گزاره6

ار ى رفت ى خاص در زمینه ده از نوعى شیوهدارى و پیروى گوین . غایت احکام اخالقى، بیان جانب3

 [40]است.

قى زیرا حقی ;هاى آنهاست، که چندان مهم نیست . تفاوت ادیان در آداب و مناسك و اساطیر و تمثیل4

 [41]نیستند.

کنند  ىى رفتارى خاص بیان م . احکام دینى، احکامى هستند که قصد و نیت خاصى را از انجام یك شیوه5

 [42]اند. که تحت یك اصل بالنسبه عام و کلى که همانا اصل اخالقى است، قابل جمع

 نقد دیدگاه بریث ویت

اى از  دیدگاه بریث ویت از سوى بسیارى از متفکران، مورد نقد و انتقاد قرار گرفت که اینك به ذکر پاره

 پردازیم: آنها مى

 نویسد: مى. بارتلى در نقد بر این نظریه 1

ا باید این که معناى یك عبارت ر ;بیایید طرح خودِ بریث ویت را به عنوان آزمایش اختیار کنیم

تا آنچه را که خود بریث ویت با تعریف خودش ممکن است اراده کرده  ;در کاربردش یافت

 بنىى خودش یا سیاست عملىِ فلسفىِ خودش، م بریث ویت چگونه به قاعده ;باشد، تعیین کنیم

ه کند؟ آیا معناى آن را ب بر این که معناى یك عبارت باید در کاربردش یافت شود، عمل مى

ى که امروزه های بردند، باید تعیین کرد؟ یا به شیوه اى که مسیحیان در قدیم به کار مى شیوه

اى که بریث  یابیم که قاعده بلکه در مى ;برند؟ مسلماً هیچ کدام هاى دینى را به کار مى گفته

عیین ى مسیحى باید با کاربرد بریث ویت ت کند این است که معناى یك گفته ویت پیروى مى

 [43]گردد.

 واقع، با آنچه که هاى دینى قایل است، در کردى که بریث ویت براى احکام و گزاره . نقش و عمل6

 [44]برند، تفاوت دارد. اکثریت افراد متدین به کار مى

صص و شناختى ق دهند و این تأثیر روان گیرى آدمیان را تغییر مى بدون شك، گفتارهاى دینى، جهت

ودن معتقدات هاى دینى، از واقع ب ها قابل انکار نیست، ولى اعتقاد و باور متدینان به حکایتگرى گزاره انداست

دیگر  هاى دینى براى متدینان سلب شود، نمایى گزاره ى شناختارى و واقع دینى آنهاست و چه بسا اگر جنبه

ى و با هاى ادب ها و جاذبه با قدرتشناختى چندانى بر جاى نگذارند. آرى، چه بسا متکلمانى  تأثیر روان

سرایى و افسانه بافى بر مخاطبان تأثیرات روحى و روانى بگذارند، ولى باید توجه داشت که این تأثیرها  قصه

 گذارد. برخالف تأثیرى که احکام دینى، سالیان متوالى بر حیات بشرى مى ;موقت و گذراست

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn37
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn38
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn39
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn40
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn41
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn42
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn43
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/ghalamro%20din/akhlagh.htm#_ftn44


176 

 

ى قصد و نیت گوینده را نسبت به سلوك و رفتار عمل ى بریث ویت، گفتارهاى اخالقى، . برطبق نظریه3

بنابراین، اگر شخصى بگوید که دروغ گفتن زشت است، معناى این جمله این است که من قصد  ;کنند بیان مى

دارم که هرگز دروغ نگویم. حال اگر شخصى بگوید که دروغ گفتن زشت است، ولى من قصد دارم که دروغ 

مردم رایج  هایى در زندگى در حالى که استعمال چنین گزاره ;گویى کرده است بگویم، صریحاً نوعى تناقض

 [45]کنند. است و هیچ تناقضى را مردم احساس نمى

ینى در درون خود ممکن است معنا و کارکردهاى خاصى . زبان دینى، کارکرد منحصر و معینى ندارد. هر د4

براى نمونه، اگر به قرآن، کتاب آسمانى مسلمانان و روایات پیشوایان دین مراجعه کنیم، خواهیم  ;داشته باشد

گرا و ناظر به  ى دیگرى از آیات، واقع برخى آیات، استعاره و تمثیل و کنایه است و زبان دسته دید که زبان

تصاص به هر حال، اخ ;باشد است و زبان بعضى دیگر، زبان توصیه و ارزش و تحریك و انبعاث مىعالم واقع 

یك معنا و کارکرد خاص به متون دینى، الاقل نسبت به قرآن، تحلیلى نارواست. متون دین اسالم پر از 

ى سخن آن  هجکنند. نتی هاى منطقى و کامال صحیح و دقیق است که از واقعیات خارجى حکایت مى استدالل

اقع هاى اخالقى به مطالبى غیر ناظر به و که، نه تنها تحویل دین به اخالق نارواست، بلکه اختصاص گزاره

 باکارکردى خاص نیز ناتمام است.

 ى اتحاد ماهوى دین و اخالق . دیدگاه فویر باخ و نظریه5

ى د که وحدت ماهوى و محتوایان اى دین را تعریف نموده گروه دیگرى از متفکران مغرب زمین، به گونه

 گوید: براى نمونه، ماتیوآرنولد در تعریف دین مى ;میان دین و اخالق حاصل شده است

 [46]دین همان اخالق است که احساس و عاطفه، به آن، تعالى، گرما و روشنى بخشیده است.

اى مبتنى بر عواطف میان موجودات بشرى دانسته است و از  و یا فویر باخ، دین و هم چنین اخالق را رابطه

 [47]شود. این طریق، به وحدت دین و اخالق، یا تحویل اخالق به دین کشیده مى

هاى دیگر ها و نیاز زیرا دین به حاجت ;ى تعریف ما از دین و اخالق، ناتمام است این دیدگاه نیز با مقایسه

هاى توصیفى نیز پاسخ  ى انسان با خدا و دنیا و آخرت و آدم و عالم و سایر گزاره چون رابطه آدمیان، هم

آیند. مراجعه به درون دین و  ترین ابعاد دین به شمار مى ان از محورىگرچه نیازهاى اخالقى انس ;دهد مى

 سازد. ى آیات و روایات نیز این نگرش از دین و اخالق را باطل مى مطالعه

 ى اخالق سکوالر و اخالق منهاى دین . نظریه2

ن گروه که به یى دیگرى از فیلسوفان اخالق و دین، به اخالق سکوالر و اخالق بدون دین معتقدند، ا دسته

یدا هاى الهى با احکام اخالقى معتقدند، به این تفکر گرایش پ تعارض مبانى دین و اخالق و یا ناسازگارى فرمان

 شوند: داران اخالق سکوالر به دو گروه مجزا تقسیم مى کردند. شایان ذکر است که طرف

ى اعتقاد در واقع به اخالق ضد دین اند و گروه نخست، على رغم نفى دین، نسبت به حفظ اخالق تالش نموده

 ;دارند

اخالق، به  ى قلمرو دین از قلمرو اند، ولى با تجزیه دومین گروه، متفکرانى هستند که پذیراى دین و اخالق

 اند. استقالل این دو حقیقت فتوا داده
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 ;عتقاد دارندااین بخش از نوشتار، در صدد تبیین و نقد و بررسى دیدگاه کسانى است که به اخالق سکوالر 

ها  ین دیدگاهاى از ا اعم از این که ضد دین باشند، یا فى الجمله اعتقادى به دین داشته باشند. اینك به پاره

 کنیم: اشاره مى

. کى یر کگور، فیلسوف اگزیستانسیالیست، در کتاب ترس و لرز بر این تعارض تأکید فراوان دارد و داستان 1

 آورد. ابراهیم در این داستان، اى براى ادعاى خویش مى اد یهودیان( را نمونهابراهیم و ذبح اسحاق )به اعتق

آن گاه که خویش را بین قوانین اخالقى مبنى بر قبیح بودن قتل عمد، و  ;الگوى انسان مطیع خداست

، بیند اش نسبت به قوانین دینى بر قتل اسحاق )و به اعتقاد مسلمانان قتل اسماعیل( در تعارض مى وفادارى

 ولى ابراهیم به عنوان مردى ;دهد اخالق، او را به تصمیمى، و اطاعت از خدا او را به تصمیم دیگرى سوق مى

با ایمان باید خدا را اطاعت کند، و با این که همسرش ساره )به اعتقاد مسیحیان( در سن کهولت براى او پسرى 

 [48]کند. ى، براى کشتن فرزند عزیزش اقدام مىآورد، على رغم تعارض با اخالق عقالنى، به مقتضاى دستور اله

س این مکتب، ى اگزیستانسیالیسم توانمند بود و به عنوان مؤس کى یرکگور على رغم این که در تبیین فلسفه

ى  ى را بیان نمود، ولى استدالل وى در اثبات تعارض و ناسازگارىِ فى الجملههاى اصلى و اساس ویژگى

مَّهُنَّ ى )وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمات فَأَتَ زیرا بر اساس آیه ;هاى اخالقى، ناتمام است هاى الهى با ارزش فرمان

 مَعَهُ ى )فَلَمّا بَلَغَ خداوند سبحان در امرش نسبت به ذبح اسماعیل که در آیه [49];قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً(

نْ شاءَ اللّهُ ا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِالسَّعْیَ قالَ یا بُنَیَّ إِنِّی أَرى فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ ی

به نحو بدان اشاره دارد، هیچ گاه امر واقعى را اراده نفرموده و از همان آغاز، دستور الهى  [50]مِنَ الصّابِرِینَ(

امتحان و ابتالیى که در رساندن ابراهیم به مقام امامت مؤثر بوده است، و اطاعت  ;امتحان بوده است

ابراهیم)علیه السالم(نیز بر اساس علم و دانش و یقین او نسبت به مبانى اوامر و نواهى الهى، یعنى مصالح و مفاسد 

 باشد. مأمورٌبه و منهى عنه مى

ى، دین را تالشى براى حمایت از معیارها و اوامر اخالقىِ طبقات ذى نفع و . مارکس، منتقد اجتماع6

هاى اخروى  هاى دنیوى را با نقاب طمع دروغین به پاداش کرد که کژى هاى حاکم معرفى مى گروه

چون در نهایت، مانع تحول و نیل انسان به آزادى تام  ;پوشاند. وى بر آن باور بود که دین باید طرد شود مى

 [51]انى و تعهد اخالقى است.انس

ند. افراد یا ک . فروید در کتاب آینده یك پندار بر این باور است که دین، تعهد اخالقى را تضعیف مى3

آنها  هاى فوق طبیعى است، هنگامى که ترس ودن، ترس از عقوبتهایى که تنها دلیلشان براى اخالقى ب گروه

. به توانند از جهت احترام به دیگران مورد اعتماد باشند ریزد، نمى به دنبال تعالى تعقلشان، ناگزیر، فرو مى

، فروید ;اخالقى ى هاى دین نسبت به عفو گناهان و آمرزش، تشویقى است براى رفتار غیر مسئوالنه عالوه، وعده

 [52]داند. ها و الحاد مى ى تعقل مشترك انسان جهانِ اخالقاً سالم و رشد یافته را زاییده

اشى از این امر نیز نماهیت مارکس و فروید و عناد و دشمنى آنها نسبت به دین، بر همگان آشکار است و 

ها بوده است که هر تئورىِ با رنگ و لعاب علمى را، یقینى و غیر قابل خدشه فرض  غرور علمى این شخصیت

کردند. عالوه بر این نکته، اگر مارکس، دین را وسیله و ابزار طبقات مرفه و ذى نفع و حاکم، جهت رسیدن  مى

طى، اش، خصوصاً در قرون وس دین مسیحیت در بستر تاریخىدانست، بدان جهت بود که  به آمال و آرزوها مى
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داد و طبعاً  تحریف لفظى و محتواى متون مقدس مسیحیان نیز این مرض را افزایش مى ;به همین درد مبتال بود

ن بود نگریست. خطاى وى ای شناس، به کارکردهاى اجتماعى دین مسیحیت مى مارکس به عنوان یك جامعه

ى  هکرد و به طور مطلق، دین را ابزار طبق ى خود را بر سایر ادیان نیز بار مى شناسانه هکه تمام نتایج جامع

رایانه چنین گ هاى غایت زند، باید به تمام نظریه اما فروید، که از تعهد اخالقى دم مى ;نمود سودجو معرفى مى

هاى  تضمن، اگر ترس از عقوباعتراضى را بنماید و بدین ترتیب خود نیز مذبوح این نقد واقع خواهد شد. در 

انت تر مورد اعتمادند و ضم برد که در آن صورت بیش هاى اخالق را باال مى ى عامالن به ارزش اخروى، انگیزه

داران و  ى دیگر آن که، تمام دین ترى براى آنها در تحقق دستورهاى اخالقى وجود دارد. نکته اجرایى بیش

گیرند،  ى ترس از جهنم و شوق به بهشت، به انجام اخالقیات تصمیم نمى زههاى اخالقى، با انگی معتقدان به ارزش

 شوند. چون قرب الهى چنین رفتارى را مرتکب مى هاى باالترى، هم بلکه برخى از آنها با انگیزه

تلزم گوید: اعتقاد به خداوند مس ى تعارض اخالق و دین مى داران نظریه . جیمز راشل، یکى دیگر از طرف4

هاى الهى است. شخص متعهد باید خود را کامال در اختیار خدا  امل و نامحدود به اطاعت از فرمانتعهدى ک

در حالى که یك فاعل اخالقى، در مقام عمل، قادر  ;قرار دهد و از استقالل و اختیار خود در مقابل او دم نزند

اعل مستقل بدین معناست که یك فچون فاعل اخالقى بودن  ;به انجام چنین اعمالى با این کیفیت نخواهد بود

 [53]بودن با اعتقاد به وجود خدا منافات دارد. بدین ترتیب، اخالقى ;یا خودکفا باشیم

رهاى اخالقى، تعارضى وجود ندارد، بلکه شود که بین دستورهاى دینى و گفتا از این ادعا روشن مى

را مستشکل زی ;ناسازگارى بین فاعل اخالقى بودن و اعتقاد به وجود خدا مطرح است. این ادعا نیز ناتمام است

ه تابع دار واقعى ناچار است ک البته هر دین ;ى انسان و نیز اضطرار، خلط کرده است محترم بین اختیار و اراده

 ;کند ، ولى این ضرورت و البدیت به هیچ وجه اختیار و اراده را از انسان سلب نمىدستورهاى الهى باشد

اخالقى را نیز  هاى بنابراین، نه تنها اعتقاد به خدا تعارضى با فاعل اخالقى ندارد، بلکه ضمانت اجرایى ارزش

 آورد. فراهم مى

ى باور است که متدینان براداران اخالق سکوالر است. وى بر این  . کى نیلسن، یکى دیگر از طرف5

 ;زنند: نخست آن که زندگى هیچ مبنایى ندارد پذیرى وجود خداوند براى جهان، به دو ادعا دست مى توجیه

 بنابراین، براى فرار از نسبیت اخالق و معنا و مبنابخشى ;هاى اخالقى کامال نسبى خواهد شد دوم آن که ارزش

ى سعادت  ت. نیلسن با هر دو ادعا به مخالفت برخاسته و به تجربهبه زندگى، وجود خداوند الزم و ضرورى اس

کند. وى بر این اعتقاد است که در جهان بى خدا نیز  شخصى و معنابخشى در جهانِ منهاى خداوند اعتراف مى

توان اسباب خوشحالى و لذت را فراهم آورد. ما در جهان به امنیت و آرامش عاطفى، و براى زندگى، به  مى

نیز  توانند این آرزوها و بخش مى رفاقت انسانى نیازمندیم و شعر و موسیقى و هنر و مسافرت لذت عشق و

 [54]معنابخشى زندگى را تأمین نمایند.

ه زیرا اوال، اخالق سکوالر، انسان را ب ;ى اخالق سکوالر را ندارد دغدغه استدالل نیلسن، توان اثبات بى

زیرا فرد سکوالر مجاز است که نسبت به سعادت دیگران بى تفاوت  ;دهد خودخواهى و خودگرایى سوق مى

خالق، ثانیاً، اگر ا ;باشد و آن جا که منافع افراد در تزاحم است، عمل کردن به انصاف و عدالت بى وجه است

به شهود  شوند؟ اگر نیلسن هاى اخالقى کشف مى در دین و اتکا به خداوند ندارد، پس با چه روشى ارزشریشه 
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گاه که مدعیان به شهوداتِ اخالقىِ کامال متعارض گرفتار شوند، تا جایى  آورد، آن و فطرت انسانى روى مى

دارد؟  ثبات خطاى اخالقى آنها وجودکه برخى، دروغ گفتن و یا ربودن مال دیگران را نیکو شمارند، آیا توان ا

 مسلماً دست نیلسن از حل چنین معضلى کوتاه است.

ار مصادره به برد، استدالل او را گرفت ثالثاً، سعادتى که نیلسن به عنوان هدف زندگى و ابزار معنا به کار مى

القى هاى اخ ر ارزشگذارى سعادت از کجا به دست آمده است تا سای زیرا خیر بودن و ارزش ;کند مطلوب مى

 را بر آن مبتنى گرداند.

شایان ذکر است که ادعاهاى عینیت اخالق و دین، جزئیت اخالق نسبت به دین و استنباط اخالق از دین، 

، آیا افراد بى کنند که که به انحاى گوناگون به اتکاى اخالق بر دین اعتراف دارند، این پرسش را تقویت مى

بایست ضد اخالق و یا بدون اصول اخالقى باشند؟ یا  قیامت ندارند، بالضروره مىدین که اعتقادى به خدا و 

توان اعتقادات و باورهاى اخالقى را براى این افراد نیز استوار ساخت؟ به عبارت دیگر، آیا ترازوى  مى

ود جشناسى براى مردم تحقق دارد؟ آیا چشمى که بتواند سیرت و سرنوشت اخالقى مردم را بنگرد و اخالق

شود؟  دارد؟ آیا فطرت و وجدان سالمى که توان معرفى و داورى میان افعال اخالقى را داشته باشد یافت مى

توان بحران عمیق اخالقى را، که در سراسر جهان  آیا با قطع نظر از دین و متون دینى و معرفت دینى، مى

 حضور یافته است، بر طرف ساخت؟

اما  ;گیریم هاى مختلف زندگى آنها را به کار مى ایم و در بخش قایل تقریباً ما به اصول اخالقى مشترکى

گیرند؟ عالمان اخالق، رهبران دینى، والدین و معلمان،  پرسش مهم این است که این اصول از کجا نشأت مى

اند؟ یا از فطرت و وجدان درونى آن  ى خود رجوع کرده پردازند، به اندیشه هاى اخالقى مى که به توصیه

اند؟ در صورتى که منشأ اصول اخالقى خداوند باشد، آیا  اند و یا این که از خداوند سبحان آموخته یافتهرا 

ى ازلى خداوند ـ که وجهى از ذات خداوند است  هاى اخالقى، باید گفت که اراده یابى به ارزش براى دست

ه مردم شد و آنها نیز ب ان القا مىهاى اخالقى تعلق داشته است، آن گاه از طریق وحى به پیامبر ـ به گزاره

کردند؟ یا این که معتقد باشیم که خداوند عقل کاملى به انسان عطا کرده است که از آن طریق، قادر  ابالغ مى

به کشف حقایق اخالق دینى است و یا این که به سرشت و فطرت خدادادى انسان روى آوریم و به شهودات 

 لم اعتراف نماییم؟ى وجدان و فطرت سا اخالقى بر پایه

رسى به حقایق اخالقى الزم و مفید  داران طریق عقل، فطرت و وحى مکتوب را براى دست اغلب دین

البته اگر اخالق فطرى و عقلى را با اخالق دینى کامال منطبق بدانیم، آن گاه تنوع اخالقى میان  ;دانند مى

هاى اخالقى،  ها بر سر برخى گزاره ف نظر انسانتوان توجیه کرد؟ بدون شك با اختال داران را چگونه مى دین

ك کلمات متون ت ى تك اى که خداوند مستقیماً ابالغ کننده ى ما به کتاب و سنت و دین تحریف نشده مراجعه

 یابد. مقدس آن باشد، ترجیح مى

داوند خهاى حقایق اخالقى را در  حال که ارتباط میان دین و اخالق را تا این مقدار پذیرفتیم و ریشه

 دین باید اخالق را به طور کلى نفى کنند؟ دانستیم، آیا افراد بى

ى اخالق با خداوند به معناى استنتاج و استنباط اخالق از متون دینى باشد،  پاسخ این است که اگر رابطه

ى آشنا به ها را بافطرت ى انسان آید و اما اگر بر آن باور باشیم که خداوند همه البته چنین الزمى به دست مى
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هاى اخالقى آفریده است و بین خدا و اخالق ـ نه بین اخالق و متون دینى ـ پیوند برقرار  اخالق و ارزش

ها  یا انساناما بنابر این فرض، آ ;ى غیر دینى نیز اخالق را تحقق بخشید توان در جامعه کنیم، در این صورت مى

ى عدلیه که عقل  قى صادر کنند یا خیر؟ بنابر نظریهتوانند دستورهاى اخال به صرف فطرى دانستن اخالق، مى

 توان اخالق غیر متکى به دین را پذیرفت داند، مى را قادر به تصدیق و تصویب اصول هنجارهاى اخالقى مى

داشته ولى البته کسانى که به خداوند و قیامت و غایتى براى زندگى اعتقاد ن ;گرایى نیز منتهى نشد و به نسبى

 هدف و بدون معنا خواهند شد. رهاى اخالقى نیز براى آنها بىباشند، هنجا

باید  داران شود که چرا دین برمبناى ارتباط محتوایى اخالق با دین و خداوند، این سؤال مهم مطرح مى

هاى اخالقى خداوند را معتبر شمارند. آیا از سرترس به احکام خداوند  از دستورهاى الهى تبعیت کنند و ارزش

نهند، یا از سر عشق یا اعتقاد به این که احکام بهترین نتایج را به بار خواهد آورد و یا از باب این که  گردن مى

دانند؟ برخى از فیلسوفان مغرب زمین در اثبات خیّریت خداوند به دست و  خداوند را عالم و خیرخواه مى

یاب بیرون نیامدند. اگر این  ولى کام [55]اند از راه تأییدات تجربى استفاده کنند، اند و خواسته پازدن افتاده

هاى  روش کردند و به جاى شناسى و خداشناسى فیلسوفان اسالمى سلوك مى دسته از متفکران از راه هستى

 یافتند. هاى مناسبى دست مى ها به پاسخ بردند، براى تمام این پرسش مى بهره« لِمى»تجربى، از براهین 

 هاى اندیشمندان اسالمى دیدگاه

 هاى استنتاج و عدم استنتاج اخالق از دین: . دیدگاه عدلیه و غیر عدلیه و نظریه1

خن س ى دین و اخالق به تناسب از حسن و قبح شرعى یا عقلى متکلمان و حکماى اسالمى در بحث رابطه

ها  ن باورند که انسانعدلیه بر آ ;اند ى اساسى عدلیه و غیر عدلیه تقسیم شده اند و به طور کلى، به دو دسته گفته

هاى اخالقى و حسن و قبح افعال را باید از  فقط توان درك برخى از اصول اخالقى را دارند و سایر گزاره

ها در  نپس سعادت نهایى انسا ;تمام افعال باشدطریق کتاب و سنت به دست آورد، گرچه حسن و قبح، ذاتى 

ه آن اى از عالمان مسیحى نیز ب گرو عمل کردن به احکام عقلى و شرعى اخالقى است. این نظریه ـ که پاره

اند ـ به معتزله از اهل سنت و متفکران شیعه استناد دارد. در مقابل، دیدگاه اشاعره و غیرعدلیه است  دل بسته

پذیرند و اخالق را در مقام ثبوت و اثبات، جزء دین و استنتاج شده از  اخالق بر دین را نمى ى تقدم که نظریه

 اند به دو صورت قابل تبیین است: دانند. مشرب اشاعره که بیانگر حسن و قبح شرعى دین مى

م را انجا xدهد که عمل  ب( صورت عینیت. بدین معنا که وقتى خداوند دستور مى ;الف( صورت استنتاج

را انجام دهند، یا این که هر دو جمله  xگیریم که مکلفان، اخالقاً باید عمل  دهید، آیا از این جمله نتیجه مى

و  هاى ارزشى یعنى گزاره ;)عمل را انجام دهید و مکلفان اخالقاً باید عمل را انجام دهند( هم معنا هستند

د. براى روشن شدن این دو نظریه، الزم است هاى توصیفى در دین هستن اى در اخالق، معادل گزاره توصیه

 بحث حسن و قبح از دیدگاه عدلیه و غیر عدلیه مورد بررسى قرار گیرد.

گاه کالمى، اخالقى و اصولى دارد و  ى حسن و قبح ذاتى و عقلى از مباحث مهمى است که خاست مسأله

ى . مباحث مالزمات و استلزامات عقلى اساسى، در حل و فصل بسیارى از مسائل کاربرد دارد به عنوان قاعده

هاى اصیل انسان در علم اخالق و مسائل مهم کالمى، از جمله:  در اصول فقه، جاودانگى و پایدارى ارزش

اند.  بتنىى اصلح و ... به این مسئله م ى لطف، قاعده وجوب تکلیف، حسن عقاب الهى، لزوم بعثت انبیا، قاعده
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حکمت را به  آن جا که ;ى یونان باستان دوانده شده است عقلى در فلسفهى حسن و قبح  ى اصلى مسأله ریشه

ن و سخن از استقالل حس ;شمردند اى از حکمت عملى مى نمودند و اخالق را شاخه نظرى و عملى تقسیم مى

آوردند. متکلمان اسالمى نیز آن گاه که از حکمت و عدل الهى  هاى اخالقى را نیز به میان مى قبح و ارزش

گفتند، ناخودآگاه به بحث حسن و قبح عقلى کشیده شدند و حل این مسئله را کلید حل آن مسائل کالمى  سخن

 نماییم: اینك براى توضیح این نظریات به نکات ذیل توجه مى [56]دانستند.

در مقام ثبوت، از حسن و قبح ذاتى و در  ;شود ى حسن و قبح در دو مقام اثبات و ثبوت مطرح مى . مسأله1

آید. در مقام نخست، پرسش آن است که آیا افعال، ذاتاً و در مقام  مقام اثبات، از حسن و قبح عقلى سخن مى

شناسى و توان عقل در ادراك حسن  شوند یا خیر، و در مقام دوم، از شناخت واقع، به حسن و قبح متصف مى

 شود. و قبح افعال پرسش مى

. مقصود از اصطالح ذاتى در عنوان حسن و قبح ذاتى، به اتفاق محققان، معناى ذاتى در کلیات خمس 6

بودن در  ى مقصود از ذاتى یعنى حسن و قبح، جنس یا فصل و یا نوع براى افعال نیستند. اما درباره ;نیست

 یه مطرح است:جا، دو نظر این

به  ;اند الف( برخى از اندیشمندان، ذاتى در این بحث را به ذاتى باب برهان، یعنى الزم ذات، تفسیر کرده

 [57]روند. این معنا که حسن و قبح، لوازم ذاتى افعال به شمار مى

ت در اند: الزم ماهیت، واقعیتى اس ى فوق مخالفت کرده و فرموده ى دیگرى از اساتید، با نظریه ب( دسته

سأله بنابراین، مقصود از ذاتى در عنوان م ;در حالى که حسن و قبح یك امر اعتبارى است ;کنار واقعیت دیگر

 [58]کند. قبح افعالى را درك مى یعنى فرد، بدون استمداد از خارج، حسن و ;همان عقلى است

ى اثبات یا نفى حسن و قبح ذاتى و عقلى در آثار اشاعره و معتزله، دو مقام  به نظر نگارنده، از مباحث و ادله

فسیر گرفت و ذاتى به عقلى ت ه این دو مقام در مواردى مورد اختالط قرار مىگرچ ;ثبوت و اثبات آشکار است

لکن حق مطلب، تفکیك این دو مقام است. در مقام ثبوت، بحث در این است که آیا شارع مقدس  ;شد مى

و  مندند؟ کند، یا افعال، بدون اعتبار معتبرى، از وصف حسن و قبح بهره حسن و قبح را براى افعال اعتبار مى

شناختى دارند و آن این که، آیا متون مقدس و شرعى، حسن و قبح افعال را کشف  در مقام اثبات، بحثى روش

کنند یا عقل، بدون نیاز به ابزار دیگرى، توان درك آنها را دارد؟ بنابراین، مطلب نخست، به مقام جعل و  مى

توان به ذاتى  لى تفسیر کرد، گرچه نمىتوان ذاتى را به عق پس نمى ;مطلب دوم، به مقام کشف مربوط است

عال، کند که بگوییم ذاتى در این عنوان بدین معناست که اف باب برهان نیز ارجاع داد. تحقیق مقام، اقتضاء مى

اند که  ى در ثبوت نیاز ندارند و اگر برخى از محققان اصولى اشکال کرده در اتصاف به حسن و قبح، به واسطه

ند گرفتن مال غیر، با عناوین دیگرى، مانند کراهت و عدم رضایت، به وصف قبح و استحقاق بسیارى از افعال، مان

اد که این محقق باید پاسخ د [59]یابند و اتصاف فعل به قبح، با واسطه، صورت گرفته است، ذم اتصاف مى

زیرا در مثال مذکور، عنوان غضب موضوع واقع شده است و  ;بزرگوار، موضوع قبح را اشتباه در نظر گرفتند

 در این عنوان مفاهیم گرفتن مال غیر و عدم رضایت نهفته است.

اند  قلىشوند، گروهى که منکر حسن و قبح ذاتى و ع . متکلمان اسالمى در این مسئله به دو گروه تقسیم مى3

 اند. اند و گروه دیگر، عدلیه نام دارند، که حسن و قبح ذاتى و عقلى را پذیرفته و به اشاعره معروف
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 ;کنند . محقق طوسى و سایر محققان براى اثبات حسن وقبح ذاتى و عقلى دالیلى از عدلیه را بیان مى4

 فرماید: ایشان در تجرید االعتقاد مى

ى اگر حسن و قبح شرعى باشد، در آن صورت نه حسن و قبح عقل ;«شرعاًو النتفائهما مطلقاً لوثبتا »

زیرا اگر مثال دروغ گفتن، قبح عقلى نداشته باشد و به  ;شود و نه حسن و قبح شرعى ثابت مى

وید چون شاید دروغ بگ ;توان پذیرفت فرض، پیغمبرى خبر دهد که دروغ قبیح است از او نمى

گو  چون خالف حکمت بر خدا قبیح نیست و تصدیق دروغ ;شود و نیز پیغمبرىِ او هم ثابت نمى

نیز قبیح نیست و بعید نیست کسى به دروغ، دعوى نبوت کند و خداى تعالى معجزاتى را بر دست 

او جارى سازد و او را تصدیق نماید و او هم چیزهاى بسیارى را که خدا منع کرده و یا امر 

ى این احتماالت  بالجمله، وقتى قبیح نباشد همه ;نفرموده است، براى مردم حرام گرداند

 [60]رواست.

ز آید که اگر حسن و قبح عقلى پذیرفته نشود، صدور معجزات ا با این بیان، برهان دیگرى نیز به دست مى

 [61]غ گویان ناروا نخواهد بود و در آن صورت، اثبات شرایع، ناممکن نخواهدبود.ى درو ناحیه

جمله:  ز. عدلیه بعد از اثبات حسن و قبح ذاتى و عقلى، مسائل کالمى خاصى را بر آن مبتنى ساختند، ا5

معرفت اهلل یا لزوم شناخت منعم، لزوم شکر منعم، لزوم دفع ضرر مهم، توصیف خداوند به عدل و حکمت، امتناع 

ى لطف، لزوم بعثت پیامبران، حسن تکلیف، تصدیق مدعیان نبوت، قوانین ثابت  صدور قبیح از خداوند، قاعده

 [62]غیره. در جهان متغیر، جاودانگى اخالق، استنباط قوانین متغیر و

د توجه داشت رسد. بای . بعد از اثبات حسن و قبح ذاتى، نوبت به مقام اثبات، یعنى حسن و قبح عقلى مى2

ل داران حسن و قبح عقلى بر آن باورند که عق طرفکه نزاع میان اشاعره و عدلیه در مقام اثبات، این است که 

اى از افعال الهى و بشرى تواناست. اصول و کلیات حسن و قبح افعال، مانند حسن  در درك حسن و قبح پاره

و درك  ;عدالت و قبح ظلم، و برخى از جزئیات، مانند قبح تصرف عدوانى در مال غیر، بر همگان آشکار است

ا آید. در مقابل، منکران حسن و قبح عقلى عقل ر ها توسط شرع مقدس به دست مى و کشف سایر حسن و قبح

زم و ها ال ى حسن و قبح دانند و مراجعه به شریعت را در شناخت همه در درك حسن و قبح افعال ناتوان مى

 اند. ضرورى شمرده

زیرا ادعاى  ;تنافى ندارد ها در حسن و قبح افعال با بداهت و حسن و قبح عقلى ها با ملت . اختالف فرهنگ7

شود.  عدلیه در مقام اثبات، به کلیات و جزئیاتى بود که در آن موارد هیچ اختالفى میان ملل و نحل یافت نمى

سن و هم چنین پذیرفتن ح ;شود اگر موضوع و محمول آنها به خوبى تصور شود، حکم تصدیق نیز صادر مى

شود خداوند  ه مىزیرا وقتى گفت ;ود کردن قدرت خداوند نیستقبح ذاتى و عقلى، مستلزم تعیین تکلیف و محد

شود، یعنى کمال وجودى حق تعالى، به لحاظ تکوینى، اقتضاى چنین امرى را دارد  مرتکب کارهاى قبیح نمى

 کند. و عقل این رابطه را نیز کشف مى

اى عدلیه، بر مبن ;کند ىها، تفاوت پیدا م ى اخالق و دین، با پذیرفتن هر یك از این پیش فرض . رابطه8

سن و قبح زیرا افعال ذاتاً به ح ;اى ندارد و کامال مستقل است اخالق در مقام ثبوت، با دین و شریعت هیچ رابطه

ى اى از جزئیات نیز از دین و شریعت مستقل است، ول یابند و در مقام اثبات در بخش کلیات و پاره اتصاف مى
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اما بر مبناى اشاعره، اخالق در مقام ثبوت و اثبات با دین تلفیق  ;دین داردها پیوند عمیقى با  در سایر گزاره

 آید. شود و جزء آن به شمار مى دارد و اخالق ثبوتاً و اثباتاً از دین استنتاج مى

 ى ارگانیکى اخالق و دین . دیدگاه استاد مصباح و رابطه6

اند.  پرداخته ى دین و اخالق به بحث رابطهى اخالق، به طور تفصیلى،  استاد مصباح یزدى در کتاب فلسفه

 ى نظر ایشان به شرح ذیل است: خالصه

اى است که بین افعال اختیارى انسان و نتایج نهایى آنها  خیر و شر اخالقى، در واقع، مبین رابطه

توانیم بفهمیم که کارى خیر است یا شر، که این رابطه را کشف کنیم و بدانیم  وجود دارد و ما مى

، که شر باشد. ى منفى ى مثبت دارد، که خیر باشد، یا رابطه یك فعلى با کمال نهایى ما رابطهکه 

ریه، ى پذیرفتن اصل این نظ یعنى الزمه ;در اصل این نظریه، هیچ اعتقاد دینى اخذ نشده است

تهى در من ;متوقف بر پذیرفتن وجود خدا یا قیامت یا وحى نیست، چه رسد به دستورهاى دین

در این  ;ى بین افعال و کمال نهایى را کشف کرد ه کمال نهایى چیست و چگونه باید رابطهاین ک

، پس اگر ما فقط اصل میانى این نظریه را در نظر بگیریم ;آید جاست که ارتباط با دین پدید مى

اما وقتى بخواهیم به آن شکل خاصى دهیم و معین کنیم که چه اخالقى  ;متوقف بر دین نیست

و چه اخالقى بد است و چرا، این جاست که این نظر، هم ارتباط با اصول دین پیدا  خوب است

 خواهیم کمال نهایى انسان را مشخص کند و هم احیانا با محتواى وحى و نبوت. ... ما وقتى مى مى

ى خدا را مطرح کنیم، تا اثبات کنیم که کمال نهایى انسان با قرب به  کنیم، ناچاریم مسئله

اى و همین طور بر  کند ارتباط پیدا مى ;ن جاست که این نظریه با اعتقاد دینىخداست. ای

دانگى ى خلود نفس و جاو تشخیص افعال خیر که رابطه با کمال نهایى انسان دارد، باید مسأله

اى از کماالت مادى با کماالت ابدى و جاودانه، منافات پیدا  نفس را در نظر بگیریم، تا اگر پاره

نه از آن  ;ها قایل شویم و بگوییم فالن کار بد است ض شد بتوانیم ترجیحى بین اینکرد و معار

تواند کمال مادى براى ما به وجود آورد، بلکه از آن جهت که با یك کمال  جهت که نمى

انیم به تو به عالوه، آنچه ما مى ;پس باید اعتقاد به معاد هم داشته باشیم ;معارض است ;اخروى

ى بین افعال و کمال نهایى به دست آوریم، مفاهیم کلى است، که این  رابطه ى عقل از وسیله

فهمیم که  مثال مى ;مفاهیم کلى براى تعیین مصادیق دستورهاى اخالقى چندان کارایى ندارد

عدل خوب است یا پرستش خدا خوب است، اما عدل در هر موردى چه اقتضایى دارد و چگونه 

است، در بسیارى از موارد مسئله روشن نیست و عقل خود به خود رفتارى در هر موردى عادالنه 

فرض کنید آیا در جامعه حقوق زن و مرد باید کامال یکسان باشد؟ یا باید  ;تواند تشخیص دهد نمى

یم که توانیم به پاسخ درست دست یاب هایى بین آنها باشد؟ کدام عادالنه است؟ وقتى مى تفاوت

اى براى عقل  با غایات و نتایج نهایى آنها داشته باشیم و چنین احاطهاحاطه به تمام روابط افعال 

پس براى این که مصادیق خاص دستورهاى اخالقى را به دست آوریم،  ;عادى بشر ممکن نیست

یعنى وحى است که دستورهاى اخالقى را در هر مورد خاص با حدود  ;باز احتیاج به دین داریم

ى ى چنین کار کند و عقل، به تنهایى، از عهده بیین مىخاص خودش، با شرایط و لوازمش ت
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ى ما، هم در شکل کاملش محتاج اصول اعتقادى دین )اعتقاد به خدا و  پس نظریه ;آید برنمى

قیامت و وحى( است و هم در تشخیص مصادیق قواعد اخالقى به محتواى وحى و دستورهاى 

ن دانیم، باید بگوییم که اخالق از دی مىاى که ما صحیح  دین احتیاج دارد. طبعاً، طبق نظریه

جدا نیست، نه از اعتقادات دینى و نه از دستورهاى دینى، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، 

 [63]ى اخالقى ارتباط با دین دارد. این نظریه

 ى اخالق . دیدگاه دکتر سروش و دین اقلى در حوزه3

ون هاى گوناگ که در مقام پاسخ به قلمرو دین در حوزه« دین اقلى و اکثرى»ى  آقاى سروش در مقاله

ق پرداخته است ى دین و اخال فقهى و حقوقى، علوم طبیعى، علوم انسانى و اخالق نگاشته است، به تبیین رابطه

 ى ایشان به شرح ذیل است: ى نظریه خالصه ;گیرد بت به اخالق، اقلى در نظر مىو دین را نس

ى را هاى اخالق ترین انتظاراتى که ما از دین داریم این است که به ما اخالقیات و ارزش . یکى از مهم1

 [64]بیاموزد و خوب و بد، فضیلت و رذیلت و راه سعادت و شقاوت را تعلیم دهد.

شوند: اخالقیات مخدوم و خادم. مخدوم بودن یا خادم بودن  ى بزرگ تقسیم مى .اخالقیات به دو دسته6

ست و اهاى اخالقى داریم که زندگى براى آنه یعنى یك دسته ارزش ;کنیم را در نسبت با زندگى لحاظ مى

هایى را که زندگى براى آنهاست،  اند. ارزش هاى اخالقى داریم که آنها براى زندگى یك دسته ارزش

هایى را که براى زندگى، یا در خدمت  کنیم، و ارزش یعنى ما به آنها خدمت مى ;نامیم هاى مخدوم مى ارزش

ى اصلى علم اخالق را  نهنامیم. حقیقت این است که حجم عظیم و بد هاى خادم مى اند، ارزش زندگى

آنها مخدوم )اگر به یك درصد برسند( خاموشى  %1اند،  ها خادم ارزش %99دهند.  هاى خادم تشکیل مى ارزش

در نظر گویى را گویى و دروغ هاى استبدادى گذشته بوده است. راست گزیدن، ادب زندگى کردن در نظام

اند، نه مخدوم. زندگى براى راست  م چنان ارزش خادماند، ولى ه هاى عام اخالقى ها از ارزش این ;بگیرید

 [65]گفتن نیست، راست گفتن براى زندگى کردن است.

چون این  ;هاى خادم نه هاى مخدوم سنگ تمام گذاشته است، اما براى ارزش ى ارزش . دین درباره3

اند نه  ى زندگى ارتباط دارند و در حقیقت، آداب ها هم هستند( کامال به نحوه ها )که اکثریت ارزش ارزش

 [66]فضایل.

ها، در واقع،  شوند. در بحث توسعه و مدرنیته، تحول ارزش ض مىهاى خادم عو . در جهان جدید ارزش4

گردد، نه مخدوم. اخالق، یعنى ادب مقام، ادب جنگ، ادب خلوت، ادب  هاى خادم برمى به تحول ارزش

اش را عوض  چون طفلى که بزرگ شود و جامه ;کالس، ادب خلق... این نسبیت نیست، این مقتضاى مقام است

 ;واستاند در بعضى مواقع دروغ گفتن ر ى اخالقیون گفته همه ;قى هم گواه همین امرندکند. استثنائات اخال

چرا؟ براى آن که وقتى مقام عوض شود، ادب مربوط هم عوض خواهد شد. این به هیچ وجه به معناى نسبى 

 [67]هاى مخدوم ببرید. نسبیت اخالقى وقتى است که شما نسبیت را در ارزش ;شدن اخالق نیست

اند، پس هر تحولى که در زندگى رخ بدهد، الجرم در قلمرو  هاى خادم، آداب مقام . حال که ارزش5

ت طرف دیگر، تحوال آورد. این از یك طرف، از هاى خادم زندگى( هم تحول پدید مى اخالقیات )یعنى ارزش

ى فوق العاده  عمده در زندگى، ارتباط مستقیمى با تحول شناخت ما نسبت به زندگى و انسان دارد. این نکته
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زندگى امروزیان اگر پیچیده است، براى آن  ;کند اش زندگى مى مهمى است. آدمى به قدر و تناسب دانایى

عت و از اجتماع ى آنها از طبی ان معلول شناخت سادهى پیشینی است که شناختشان پیچیده است و زندگى ساده

ین و چون د ;ى معیشت جدیدند، هم مولد آن و از انسان بود ... به طور خالصه، علوم انسانى جدید، هم آینه

 [68]نسبت به علوم انسانى بیان اقلى دارد، لذا بیانش نسبت به زندگى و آداب اخالق آن هم اقلى خواهد بود.

ى ى قبض و بسط تئوریك شریعت پرداخت، تا کنون مطالب فراوان آقاى سروش از زمانى که به تدوین نظریه

را نگاشت، به نسبیت  طدر باب معرفت دینى و دین با بنان و بیان خود نگاشته و گفته است. آن گاه که قبض و بس

ى، دین ى دین، پلورالیسم دین معرفت دینى انجامید، حال که مدتى است از دین، تحت عناوین درك عزیزانه

اقلى و اکثرى و غیره سخن به میان آورد به نسبیت ارکان دین و الغر و کمرنگ کردن آنها پرداخته است و مع 

ه است. نمایند، به آتش کشاند نیز در حفظ آن تالش فراوان مىاالسف، این حمالت، دامن اخالق را، که غربیان 

 کنیم: اى از اشکاالت این نظریه اشاره مى اینك به پاره

هاى  کنیم. از تعریفى که ایشان نسبت به ارزش بندى مؤلف محترم از اخالق، اشاره مى . ابتدا به تقسیم1

 آید که کند، چنین برمى گى مردم معرفى مىهاى در خدمت زند نماید و آنها را به ارزش خادم ارائه مى

( teleological theoriesایشان در باب مالك اخالق دستورى و هنجارى، به نظریات غایت گرایانه )

کنند و بر  گرایش پیدا کرده است. غایت گرایان، احکام اخالقى را کامال مبتنى بر آثار و نتایج عمل معرفى مى

رانند. حال، آن نتایج، سودمندى عمل براى شخص  د و نباید افعال حکم مىاساس آن، به خوب و بد، یا بای

عامل باشد، یا لذت گرایى و یا امر دیگرى براى فرد یا جامعه. این نظریات عمدتاً از سوى تجربى مسلکانى، مانند 

یدهاى اخالقى االبته دیدگاه کسانى که در باب مالك باید و نب ;هیوم، بنتام و استوارت میل مطرح گردیده است

اند نیز، به  از سازگارى داشتن گفتارهاى اخالقى با کمال آدمى و قرب الهى و یا بعد علوى انسان سخن گفته

( deontologicalگیرند. در مقابل آنها، نظریات وظیفه گرایانه ) نحوى، در نظریات غایت گرایانه جاى مى

کنند، بلکه بر  مل را بر نتایج و غایات و آثار آن بار نمىاند که درستى و نادرستى یا بایستى و نبایستى ع مطرح

کانت،  ;دهد هایى دارد که خوب و بد و باید و نباید بودن عمل را نشان مى آن باورند که نفس عمل ویژگى

کرد در مالك گفتارهاى  حال که این دو روى [69]اند. ى این مکتب پریچارد و دیگران، نمایندگان برجسته

خالق خادم بندى اخالق به ا اخالقى روشن گشت، الزم است مؤلف محترم به دو نکته توجه نماید: اوال، تقسیم

ر مبناى هاى خادم، ب ثانیاً، تحول و نسبیت ارزش ;گرایانه صحیح نیست و مخدوم، بر مبناى نظریات غایت

بر مبناى  اما چنین تبیینى از اخالق، ;گرایانه صحیح است اى از نظریات غایت گرایى و پاره سودگرایى و لذت

 سازگارى اخالق با کمال آدمى و قرب الهى و با توجه به ثبات کمال نهایى انسان، قابل پذیرش نیست.

ارد این است که، از چه طریقى این درصدبندى را ى این سطور، از مؤلف محترم د . پرسشى که نگارنده6

تر از یك  هاى خادم و کم را به ارزش %99هاى خادم و مخدوم به دست آورده و بیش از  نسبت به ارزش

هاى اخالقى نموده، یا با  هاى مخدوم اختصاص داده است؟ آیا استقراى تام در گزاره درصد را به ارزش

 است؟تحقیقات میدانى بدان دست یافته 
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ایى و البته در مجامع رو ;. در باب این که میان آداب و اخالق باید تفکیك قایل شد، تردیدى نیست3

طباق اما ان ;هایى از پیشوایان معصوم ما، مبنى بر عدم آموزش آداب به اوالد خویش وارد شده است توصیه

 د.هاى خادم، ناتمام است و الاقل به دلیلى متقنى حاجت دار آداب بر ارزش

هاى خادم و مخدوم سخن به میان آورد، ولى حتى یك مثال براى  . مؤلف محترم از تفکیك ارزش4

زیرا به هر حال تمام اخالقیات، جهت سامان دادن به حیات دنیوى و اخروى  ;هاى مخدوم ذکر نکرد ارزش

نین همین دلیل، چبه  ;ها مربوط است هاى مخدوم، به تعبیر مؤلف نیز، با زندگى انسان حتى ارزش ;ماست

 تفکیکى ناتمام است و در بحث انتظار بشر از دین قابل استفاده نیست.

هاى خادم و نیز تحول آنها در جهان جدید و جهان مدرنیته و رو به  درصد به ارزش 99. اگر اختصاص 5

در  وتوسعه پذیرفته شود، در آن صورت، باید پذیراى حذف بخش عظیمى از دین که همان اخالقیات است 

ى و نه تنها به اخالق حداقلى، که ناچاریم به قرآن و سنت حداقل ;ها جلد کتاب ثبت و ضبط شده است، باشیم ده

 نیز روى آوریم.

ى در حذف و هاى متعدد شایان ذکر است که پس از بعثت پیامبر اسالم)صلى اهلل علیه وآله( افراد و گروه

سال پیش مفید دانستند و گروه  1411برخى اسالم را براى  ;هاى فراوانى نمودند یا الغر کردن دین تالش

ى انسان با خداوند اختصاص دادند و حضور اجتماعى را از دین حذف نمودند  دیگرى قرآن و سنت را به رابطه

دقت  ولى در هیچ روزگارى، با این ;هاى مختلف علیه این دین شریف و جاویدان به قیام پرداختند و با حیله

 زیرا با پذیرش این مطالب نسبت به اخالق، نه تنها اخالق ;ن مورد هجوم و آسیب قرار نگرفته بودو ظرافت، دی

ى  ند، از عرصها هاى اخالقى را که در دین ثبت شده در این دوران به دین نیازمند نیست، بلکه باید تمام ارزش

قابل  ى در زندگى مدرنیتهگوی گویى و حسن راست اى که حتى قبح دروغ این روزگار حذف کرد، به گونه

 اند. تبدیل

. مؤلف محترم براى اثبات مدعاى خود، استثنائات اخالقى و جواز دروغ گفتن در بعضى مواقع را گواه بر 2

ت در حالى که اوال، این همان نسبی ;کند مطلب خود دانسته است و با این وجود از نسبیت اخالقى فرار مى

 اند و راه فرارى از آن نیست. شان، متغیر و نسبى ق، به لحاظ خادم بودندرصد از اخال 99یعنى  ;اخالقى است

زیرا مؤلف  ;هاى اخالقى داللت ندارد ثانیاً، روا شمردن دروغ گفتن، به هیچ وجه، بر استثنایى بودن گزاره

لبته ااگر موضوع نبایستى و قبح، صرف دروغ گفتن باشد،  ;ها دقت نکرده است محترم در موضوعات این گزاره

ولى آن گاه که دروغ گفتن را با تمام قیودش در نظر بگیریم و دروغ همراه  ;آن حکم، استثنابردار خواهد بود

 شود. انگیزى را موضوع قرار دهیم، حکم نبایستى به صورت دایمى بر آن بار مى با مفسده

 ند:ا یز بر دو قسمهاى خادم ن ى مهم دیگرى که مؤلف از آن غفلت نموده، آن است که ارزش . نکته7

ها و  هایى که براى زندگى اند، لکن آن بخش از نیازهاى ثابت زندگى و نیازهاى ابدى انسان الف( ارزش

 ها. در تمام دوران

هاى اخالقى و  سخن تحول ارزش ;هاى متغیر زندگى ارتباط دارند هاى خادمى که به بخش ب( ارزش

هاى ما از طبیعت و انسان و اجتماع و به طور خالصه، از علوم  تأثیرپذیرى آنها از تحوالت زندگى و یا شناخت

 هاى خادم که همان آداب باشند، اختصاص دارد. ى دوم از ارزش انسانى، فقط به دسته
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ها، از جمله اخالق، مفاهیم کیفى، مانند اقل و اکثر، هیچ  ى میان دین و سایر پدیده . در تعیین رابطه8

نماید و باید به صورت واضح و دقیق به این گونه مسائل  اجتماعى باز نمى اى را از مشکالت علمى و گره

 پرداخت.

 ى مختار . نظریه4

جا به  ینلکن در ا ;ى مختار بر خوانندگان محترم روشن شد با توجه به مطالب گذشته تا حدودى نظریه

 پردازیم: تفصیل به آن مى

دینى قابل بررسى است. از منظر بیرون  و برون دینى ى دین و اخالق، از دو منظر درون . بحث رابطه1

به  ;ندبند هاى دینى پاى دینى و صرف نظر از آیات و روایات، تعهدات اخالقى در ضمانت اجرایى به سنت

البته  ;عبارت دیگر، اعتقاد به خداوند و ثواب و عقاب اخروى، نقش مؤثرى در تحقّق دستورهاى اخالقى دارد

ى پاداش و جزا، به تعهدات اخالقى  زل، با کمك اعتقادات دینى، به ویژه وعدهپیروان ادیان، در سطح نا

یان اعمال ى تکوینى م ى قرب الهى و کمال نهایى و اعتقاد به رابطه تر، انگیزه بندند، و در سطح عالى پاى

هاى  زارهگهاى اخالقى مؤثر است. در ضمن، اعتقادات دینى در توجیه  اخالقى و کمال انسانى در تحقق فرمان

القى هاى اخ البته ما در تمام گزاره ;ى اطاعت از دستورهاى اخالقى، تأثیر بسزایى دارد اخالقى و فلسفه

 اند. پذیریم. الزامات نهایى اخالق، به دین و غایات دیگر وابستگى ندارد و مطلق هاى غایت گرا را نمى نظریه

باشند، در تکون  ى و ابعاد گوناگون روابط انسانى مىى کلى زندگ . دین و تعلیمات دینى که بیانگر برنامه6

زیرا با وجود این که عقل عملى و وجدان آدمى توان درك  ;و پیدایش محتوایى اخالق نیز نقش محورى دارند

یل، بشر به همین دل ;اصول اخالقى را دارد، ولى در تشخیص مصادیق و انطباق اصول بر مصادیق ناتوان است

ند و ى عقل و وجدان مراجعه ک ش باید به روش آسمانى و الهى به عنوان تکمیل کنندهدر حیات دنیوى خوی

 سایر بایدها و نبایدها را کشف نماید.

ى دین و اخالق مراجعه کنیم و براساس متون دینى،  ى رابطه دینى به مسئله . حال اگر از منظر درون3

ین ى محتوایى عمیقى میان اخالق و د ابطهیعنى کتاب و سنت به این پرسش مهم پاسخ دهیم، بدون شك ر

کنیم. بخش عظیمى از آیات و روایات به مسائل اخالقى اختصاص دارد و به ناچار این دستورها در  مشاهده مى

 ى تجسم اعمال، آبادانى آخرت نیز به آن بستگى دارد. آباد کردن حیات دنیوى مؤثر است و بر اساس مسئله

ستورهاى اخالقى از باب آداب موقت و مقطعى است و پیشوایان دین نیز به ما شایان ذکر است که برخى از د

 فرزندان خود را به آداب موقت تأدیب نکنید. ولى تا زمانى ;اند که )التُؤَدِّبُوا اَوْالدَکُمْ بِآدابِکُمْ( توصیه کرده

 د.اخالقى داللت دار آورى در این میدان نباشد، اصل اولى بر دوام اصول که دالیل نقلى یا عقلىِ قطع

ى را هاى اخالق . دین اسالم عالوه بر بیان مسائل اخالقى و مصادیق عدالت و ظلم، اهداف و غایات ارزش4

هاى عادى کسب معرفت، توان تشخیص مسیر رسیدن به آن  کند و از آن رو که هیچ یك از راه نیز بیان مى

 ها به دین مراجعه کرد. ارزشاهداف متعالى را ندارد، به ناچار باید در شناخت آن 

 شود: . از نگاه قرآن و نصوص و ظواهر دینى، مباحث مختلفِ مربوط به اخالق، در امور ذیل سامان داده مى5

هاى  گردد و قرآن در عرصه هاى دینى، راه براى علم اخالق هموار مى الف(. با استخراج و تنظیم گزاره

 مند است. ى و روانى بسیار توانفردى و اجتماعى، ثابتات و متغیرات، و روح
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شناختىِ قرآن و روایات، مباحث مربوط به اخالق  شناختى و انسان گیرى از مباحث هستى ب(. با بهره

 ;شود توصیفى نیز استخراج مى

 توان از متون دینى به دست آورد. هاى اخالقى را نیز مى ج(. مبانى ارزش
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