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ݢ

راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف) شیوه بررسی و چاپ مقاله
 .۱حجم مقاله نباید از  ۲۵صفحه ۳۰۰كلمهای تایپشده ( ۷۵۰۰کلمه) تجاوز کند (از
ارسال مقاالت دنبالهدار بپرهیزید)؛
 .٢مقاالت بهصورت تایپشده در نرمافزار  Wordبا قلم  IRLotusو سایز  ۱۴باشد؛
 .٣گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی فصلنامه ،صادر
میشود و مقاله در مرحله چاپ قرار میگیرد .برای مقاالتی گواهی پذیرش و چاپ
صادر میشود که همه مراحل ،ارزیابی کیفی و کمی و یا اصالحات آن به پایان
رسیده باشد؛
ً
 .۴مقاالت و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوما بیانکننده دیدگاههای فصلنامه
نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛
 .۵هیئت تحریریه در قبول یا رد و نیز اصالح و ویرایش ساختاری و محتوایی مقاله
آزاد است (مقاله ارسالی در صورت تأیید یا رد ،بازگردانده نخواهد شد و تقدم
و تأخر چاپ مقاالت با تصمیم هیئت تحریریه صورت میگیرد؛
 .۶نقلقول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بالمانع است.

ب) شیوه تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا میشود در تدوین مقاله ،ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:
 .1عنوان مقاله؛  .۲نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبه علمی(مربی ،استادیار
و یا دانشیار) و سازمان وابسته و رایانامه؛  .۳چکیده در  ۲۰۰کلمه (حاوی :آیینه
تمامنمای مقاله و فشرده بحث شامل :تبیین مسئله ،ضرورت ،سؤال اصلی،

هلاقم میظنت و نیودت یامنهار
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اهداف ،روش ،نتایج و دستاوردها) ،از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها ،ذکر
ادله ،ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری گردد؛
 .۴کلیدواژه (حداکثر  ۷واژه)؛  .۵مقدمه؛  .۶بدنه اصلی مقاله (با جهتگیری
تحلیلی ،انتقادی ،استنادی ،مقایسهای ،تطبیقی و استداللی)؛  .۷نتیجهگیری
(بیانگر یافتههای تفصیلی تحقیق است که بهصورت گزارههای خبری موجز
و مختصر بیان میگردد)؛  .۸کتابشناسی؛  .۹پینوشت(توضیحات ضروری
و درج التین اسامی و اصطالحات خاص).

ج) شیوه استناد به منابع و ارجاعها
 .1آدرسدهی باید بهصورت «درو نمتنی» باشد( :نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر،
جلد ،صفحه؛ مثال( :طباطبایی)۱۳۸/2 :۱۳۹۱ ،؛
 .٢در پایان مقاله ،ترتیب و مشخصات کامل منابع و مراجع بر اساس نام خانوادگی و
بهصورت الفبایی بدینصورت تنظیم شود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :عنوان کتاب ،مترجم یا مصحح ،شماره
چاپ ،شماره جلد ،ناشر ،محل نشر؛
* مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :موضوع مقاله ،نام فصلنامه  /مجله ،فصل
و ماه انتشار ،شماره فصلنامه  /مجله؛
 .٣درصورتیکه منبع بالفاصله تکرار شود ،به نوشتن واژه «همان» اکتفا میشود
و درصورتیکه منبع با فاصله تکرار شود« ،نام خانوادگی نویسنده ،پیشین» نوشته
میشود .چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد ،آنها نیز افزوده میشود؛
 .۴برای اعالم متوفی که در متن ذکر میشود ،ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب
است .مثال :کلینی (م  ۳۲۹ق).
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سخن سردبیر
خداوند ّمنان را سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا ّدومین شماره از فصلنامه «کاوشهای
کالمی» را منتشر کنیم.
ّ
نشریه ّ
تخصصی کاوشهای کالمی ،عالوه بر نشر پژوهشهای طلب در عرصه کالمی،
جهت دستیابی طالب عالقمند به مباحث تکمیلی در حوزه کالم اسالمی ،به معرفی
ّ
تراث ،متکلمان و گزارشی از آخرین دستاوردهای پژوهشی در این زمینه میپردازد .در این
راستا از طالب محترم جهت ارائه آثار پژوهشی خود دعوت بعمل می آید .نشریه ضمن
ارزیابی و انتشار آثار ارسالی ،زمینه ارتقاء آن را جهت انتشار در سطح باالتر فراهم میسازد.
این شماره از فصلنامه مشتمل است بر چهار مقاله ارسالی طالب محترم جامعة
الزهراء؟اهع؟ با عناوین «جاودانگی انسان از منظر امام خمینی؟حر؟»؛ «نقش اعتقاد به بداء
در زندگی»؛ «بررسی مسئله بداء از منظر سید مرتضی علم الهدی؟حر؟ و آیتاهلل سبحانی»
ً
و «کارکرد معرفتی فطرت در حوزه اعتقادات با تکیه بر آراء عالمه طباطبایی؟حر؟»؛ ضمنا
«معرفی شخصیت کالمی سید مرتضی علم الهدی؟حر؟»؛ «معرفی کتاب پاسخ به پرسشهای
کالمی»؛ «گزارش جلسات دفاعیه پایاننامههای گروه کالم» و «معرفی رشته و مقاطع کالم
اسالمی» ،از دیگر موضوعاتی است که در این شماره از نشریه انتشار یافته است.
و من اهلل التوفیق

جاودانگی انسان از منظر امام خمینی؟حر؟
دکتر ابراهمی عیلپور1؛ زینب خاتون شیرینکار2

چکیده
مسئله جاودانگی انسان از دغدغههای بنیادینی است که از دیرباز تاکنون
ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و اندیشمندان به انحاء گوناگون سعی در
شناخت و برهانی کردن این مسئله داشتهاند .نفسشناسی و مباحث آن،
مدخل فرجامشناسی و رکن جاودانگی در حکمت اسالمی بهشمار میرود .امام
خمینی؟حر؟ با استفاده از دالیل عقلی و نقلی و استناد به مبانی فلسفی ،کالمی و
عرفانی ،جاودانگی را ذیل استکمال نفس در سه مرحله عمومی ،خاص و خاص
الخاص ،تبیین میکند .عوامل متعدد در تکامل نفس و جاودانگی آن نقش
دارند که علم و عمل ،برجستهترین آنهاست .تأ کید مضاعف بر نقش عمل،
از اختصاصات نفسشناسی امام خمینی؟حر؟ است که با مکانیسم فقر وجودی،
حرکت جوهری و اتصال به عقل فعال ،تحلیل منطقی و عقالنی میشود .وی با
الهام از حکمت متعالیه ،نفس را امری مادی دانسته که در دامن طبیعت ،تحت
ً
ً
حرکت اشتدادی ،قهرا و ذاتا به سمت تجرد و جاودانگی ،حرکت میکند .ایشان
فقدان ماده و فسادناپذیری مجردات را دلیل سلبی و حرکت جوهری اشتدادی،
حرکت حبی ،حکمت و عدالت را دالیل ثبوتی بر فسادناپذیری نفس میداند.
واژگان کلیدی :جاودانگیّ ،
تجرد نفس ،بقای نفس ،استکمال ،امام خمینی؟حر؟
 .1دکترای فلسفه و کالم اسالمی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .2طلبۀ سطح سه جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه
رفتار آدمی جهت یافتن راهی بهسوی بقا و تالش برای حفظ حیات ،نمادی از گرایش بشر به
مسئله جاودانگی در طول تاریخ میباشد .کاوشهای تاریخی و بررسی آثار باستانی ،نشان از
توجه اقوام ابتدایی به بقای انسانها و حتی الوهیت یافتن آنها دارد تا آنجا که مرگ ،بخشی
از زندگی و نقطه عطفی در حیات انسان محسوب میشده است .سابقه طوالنی و کهن این
باور نشان میدهد که انسانها ،بر مبنای یک گرایش فطری ،از نابودی گریزان و مشتاق بقا
بودهاند .ازآنجاکه این گرایش فطری و احساس درونی همه عرصههای علم را پوشش داده،
مسئله جاودانگی همواره جزو مباحث اصلی اندیشمندان علوم مختلف ازجمله علوم
اجتماعی ،روانشناسی ،الهیات و فلسفه بوده است .باوجوداین ،هیچگاه بشر بهاندازه دوره
معاصر ،ضرورت ترسیم افقی روشن فراروی خویش و عملی ساختن آموزههای جاودانگی را
احساس نکرده است .عصری که بحران هویت ،فقدان معنویت ،سلب آسایش و پوچی،
رهاورد آن بوده ،عرضه روزآمد آموزههای جاودانگی ،بشر را بهسوی معنا بخشی به زندگی
و امید به آینده سوق داده و بستری مناسب برای حل معضالت جوامع امروزی و پویایی
آنها میگشاید .ازهمینرو امام خمینی؟حر؟ معتقدند باور به جاودانگی موجب مصونیت
انسان از لغزشهاست و همچنین تضمین حیات طیبه ،رشد و تعالی وی را نیز به دنبال
خواهد داشت (خمینی :1392 ،ص .)107این مهم در ادیان نیز همواره جزو اصول اعتقادات بوده
چراکه مبدأ و معاد دو حقیقت بنیادین و اصولی همه ادیان میباشند .تا آنجا که دین
اسالم نیز اعتقاد به جاودانگی و معاد را جزو ضروریات دین و همچنین از ارکان ایمان و
شرط مسلمانی قرار داده است .عملی ساختن آموزههای جاودانگی ،عالوه بر تعمیق رابطه
انسان با خدا ،مباحث توحیدی را نیز غنی ساخته و گام بلندی در راستای تحقق انسان
کامل به شمار میآید .بسیاری از اصول اعتقادات ادیان همچون بهشت ،جهنم ،برزخ،
حشر و حساب و همچنین عدالت ،حکمت و نظام احسن بهعنوان مهمترین دغدغه
دین با جاودانگی معنا پیدا میکند .افزون بر آن ،در دفاع از مبانی اعتقادی ادیان ،زمینه
پاسخگویی به شبهات گذشته و روز را فراهم مینماید؛ بنابراین ،بررسی مسئله جاودانگی،
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تحلیلی متکلمانه در تبیین ،توجیه و دفاع از آموزههای دینی میباشد.
امروزه بحث جاودانگی عالوه بر کارکرد دینی ،کارکردهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ݢ

نیز میتواند داشته باشد .امام خمینی؟حر؟ بهعنوان اندیشمندی جامعاالطراف نگاه ویژهای
به جاودانگی دارد ،بهگونهای که اندیشه عملی وی در راستای این هدف پایهریزی شده
و درعینحال یکی از دغدغههای نظری ایشان نیز تبیین و تحلیل بحث جاودانگی در
فلسفه و کالم بوده و دارای نظرات نو و در افقی برتر در این خصوص میباشند ،بهطور یکه
از آثار پرتعداد ایشان ،دو اثر شایسته مربوط به نفس و بقای آن است .در این مقاله آموزههای
وحیانی و عقالنی سیر نفس بهسوی جاودانگی در آثار امام خمینی؟حر؟ بازخوانی و بررسی
خواهد شد.

 .1مبانی جاودانگی انسان از منظر امام خمینی؟حر؟
ازآنجا که شالوده آموزههای سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی ،تربیتی ،اقتصادی و فرهنگی
امام خمینی؟حر؟ مبتنی بر انسان الهی و توحیدی بناشده است ،انسانشناسی نقطه عطف
اندیشههای جامع ایشان میباشد .عقبه تئوریک این انسانشناسی جامع ،تفکرات
فلسفی ،کالمی و عرفانی وی است .در این اندیشه انسان ،الیتناهی و از ظرفیتی بیمنتها
و همواره رو به کمال برخوردار است؛ این ویژگی بینظیر در تمام هستی ،مختص انسان
میباشد (خمینی1389 ،؛ ج ،3ص218؛ همان؛  :4ص.)8

()1

امام خمینی؟حر؟ ،آیات قرآن و روایات را رکن اساسی در اثبات بقای نفس میداند« .آیات
و اخبار و احادیث راجع به آخرت ،جنت و جهنم ،اخبارى كه انسان را از دنیا اعراض
مىدهد؛ بهیقین یک نشئه دیگرى را بیان مىكنند» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص)511؛ همچنین آیات
رجوع (همان ،ص ،)543آیات سوره بقره در قضیه حضرت ابراهیم؟ع؟ و عزیر؛ آیات آخر سوره
زلزال (همان ،ص )590و آیات لقاء اهلل (خمینی :1370 ،ص )191بهوضوح داللت بر وجوب تکوینی
و طبیعی ،بقای نفس دارند.
قابلذکر است که در آثار امام خمینی؟حر؟ ،میان مباحث انسانشناسی ،نفس شناسی
و فرجام شناسی ،ارتباط وثیقی وجود دارد؛ این ارتباط در حکمت صدرا نیز متبلور است.
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در آن حکمت متعالی ،فرجام شناسی بهوضوح ،با انسانشناسی گرهخورده و مدخل آن
میباشد؛ به این معنا که برای فهم صحیح فرجام انسان ،نیاز به انسانشناسی ضروری است.
اندیشههای امام خمینی؟حر؟ نیز متأثر از حکمت صدرایی بوده و موضوع جاودانگی در اندیشه
ایشان عالوه بر ارتباط با انسانشناسی از مبانی فلسفی ،کالمی و عرفانی برخوردار است.
تبیین جاودانگی مبتنی بر سه اصل راهبردی در حکمت متعالیه میباشد.
الف) اصالت و تشکیک وجود

بنیادیترین اصل حکمت متعالیه اصالت وجود است و میتوان ادعا کرد تمام آموزههای
فلسفی حکمت متعالیه بر آن استوار است .ازنظر امام خمینی؟حر؟ نیز این اصل ،اساس همه
معارف بوده تا آنجا که در سایه آن میتوان معاد را عقالنی

کرد(( )2اردبیلی :3 ،1381 ،ص.)557

اصالت وجود گویای نکات ذیل است:
الف) حقیقت و واقعیت خارجی ،فقط وجود است.
ب) همه آثار متعلق به حقیقت وجود است.
وحدت کثرات و
ج) همه موجودات در حقیقت وجود مشترکاند و همچنین مال ک
ِ
مقوم آنها ،وجود است (مالصدرا1379 ،؛  :9ص185؛ عبودیت1385 ،؛  :1ص.)82

مبتنی بر این اصل ،امام خمینی؟حر؟ میفرمایند« :اینطور نیست كه وجود منشأ خیرات
و آثار باشد ،بلكه خودش حقیقة الخیرات و حقیقة ّ
المبرات و اآلثار است» (اردبیلی1381 ،؛ :2
ً
ص .)46ازاینرو؛ تحقق اوال و بالذات برای وجود است (همان؛  :1ص )203و نفس انسانی جوهر
متحققی است

که به تکامل میرسد (همان؛  :3ص.)75

تشکیک وجود که از لوازم اصالت آن میباشد ،مبین این است که همه حقایق عینی
متعلق به وجودند و این حقایق دارای مراتب در شدت ،ضعف ،تقدم ،تأخر ،زیادت و
نقصان میباشد؛ بهاینترتیب

کثرات وجودهای خارجی به وحدت بازمیگردند (همان؛ :2

ص .)159مطابق این معنا ،نفس یک حقیقت وجودی ذو مراتب است.
ب) حرکت جوهری و اشتداد وجودی

فالسفه پیش از صدرا ،حرکت در اعراض چهارگانه را پذیرفته بودند و حرکت در سایر
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اعراض و جوهر را محال میدانستند؛ اما مالصدرا معتقد بود:
الف) اجزاء عالم اعم از جوهر و عرض ،پیوسته در حال حرکت تکوینی و قهری ،دائمی
ݢ

و پیوستهاند؛ بهطور یکه ثبات در عالم ماده وجود ندارد.
ب) حرکت در ذات و جوهر اشیاء واقع میشود و تحول در اعراض جلوهای از حرکت
در جوهر است.
ج) این نوع از تغییر و تحول به نحو تدریجی شکل میگیرد.
د) تغییر و تحول در همه اجسام یکسان نیست و از جهت شدت و ضعف متفاوت است.
هـ) نفس در هر مرتبه با حفظ کماالت موجود ،به کماالت دیگری نیز دست مییابد
(مالصدرا1368 ،؛  :3ص.)101

امام خمینی؟حر؟ نیز اصل حرکت جوهری را میپذیرد و نحوه وجود جوهر را در تجدد
و سیالن ،رو به تکامل و ارتقا میداند(( )3اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)562حرکت جوهری یکی از
مبانی انسانشناسی صدرایی و همچنین مبنای تکامل نفس آدمی است .بر اساس این
اصل ،نفس انسان که از طبیعت برخاسته ،در مسیر اشتداد و تکامل تا سر حد تجرد پیش
میرود؛ ازاینرو ،نمیتوان مرزی میان مراتب قرار داد ،بلکه جریانی پیوسته و اشتدادی
است .بر اساس حرکت جوهری ،اشتداد وجودی و تکامل نفس ،میتوان تبیینی نظاممند
از جاودانگی ارائه کرد.
ج) جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقا بودن نفس

در مورد مسئله حدوث یا قدم و جسمانی یا روحانی بودن نفس ،اختالفنظر جدی میان
اندیشمندان وجود دارد؛ گروهی نفس را حقیقتی مجرد و قدیم میدانستند که به بدن
تعلقگرفته و عدهای نیز آن را مجرد ،حادث و مدبر بدن معرفی کردهاند .مالصدرا با تکیهبر
مبانی فلسفی خود در حکمت متعالیه به حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس قائل شد،
به این معنا که:
الف) نفس انسان در پیدایش و ظهور در نشئه دنیوی ،نیازمند زمینه مادی است؛ به
همین دلیل ،از متن ماده و طبیعت رشد میکند.
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ب) نفس با حرکت جوهری اشتدادی و طی مراتب مختلف وجود ،به تجرد نزدیک میشود.
ج) نفس در بقا مستقل از ماده و شرایط مادی باقی میماند (مالصدرا1368 ،؛  :8ص.)347

امام خمینی؟حر؟ همسو با حکمت متعالیه ،معتقدند نفس یک وجود واحد متصل
میباشد که در ابتدای پیدایش ،فاقد هرگونه کمال( ،)4زاییده و ثمرهی عالم طبیعت،
جسمانی و از نهاد جسم است که با حرکت جوهری و پیمودن مراتب گسترده تجرد در سیر
صعودی عالم طبیعت ،بهتدریج بدن را رها میکند و به موجودی روحانی ،مبدل شده و
مستقل از ماده ،ماندگار میشود (اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)103ایشان معتقدند نفوس جزئی مانند
نفوس اکثر مردم ،جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقاست؛ اما نفوس کلی مانند نفس پیامبر
و امام ،روحانیه الحدوث و بقاست (همان ،ص .)413با استفاده از این اصل ،امام خمینی؟حر؟
تحلیلی سازگار با آموزههای وحیانی از جاودانگی ارائه میکند.

 .2رابطه نفس و بدن
بر اساس آموزههای حکمت متعالیه ،انسان مانند عالم هستی دارای مراتب است؛
بدن مرتبه نازله ،نفس ،مرتبه متوسط و عقل مرتبه عالیه اوست .ازآنجا که این مراتب
بههمپیوستهاند ،نفس یک واحد دارای درجات میباشد که از یکسو به بدن و از سوی
دیگر به عقل منتهی میشود و دراینبین قوای متعدد به نحو پیوسته و متصل قرار دارند؛
بنابراین نفس و بدن مرتبهای از مراتب وجود انساناند (مالصدرا1379 ،؛  :9ص )62امام
خمینی؟حر؟ نیز معتقدند ،نفس نتیجه استکمال جوهری بدن و مرتبه کمالی آن است که
به نحو سیال و با حرکت اشتدادی از مرتبه طبیعت تا عالم عقل در

حرکت است (اردبیلی،

1381؛  :3ص 387و  )408و همچنین انسان ،واجد هویت واحد با شئون و مراتب متعدد است؛
چنانچه همه افعال و ادراکات انسان به نفس نسبت داده میشود (همان ،ص .)273در نگاه
امام خمینی؟حر؟ نسبت نفس به بدن ،نسبت صورت به ماده است که با هم متحدند؛ نقش
صورت را نفس و نقش ماده را بدن ایفا میکند (خمینی :30 ،1378 ،ص .)100این نگاه با آیات
قرآنی که خبر از خلق جدیدی بعد از تکمیل بدن میدهد ،مطابقت دارد .در لحظه خروج
از عالم طبیعت نیز نفس ،بدن مناسب خود را انشا کرده و مناسب باطن خود نموده و ظهور
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میکند و ظهور شیء ،حقیقت همان شیء است (اردبیلی1381 ،؛  :3ص 606و )98؛ بنابراین،
بدن مادی میباشد و با آن ارتباط وجودی ،ذاتی و تکوینی دارد.
نفس نتیجه تکامل ِ
ݢ

 .3رابطه تجرد و استکمال با جاودانگی نفس
تجرد نفس ،رکن رکین جاودانگی و از دالیل مهم بقای نفس است؛ ازاینرو ،اثبات آن به
معنای اثبات جاودانگی نیز میباشد .امام خمینی؟حر؟ معتقدند« :مادامیکه صورت به
حد تجرد نرسد ،صالحیت و قابلیت ثبات و بقا را ندارد و چون مجرد شد ،عدم بر آن از
هیچ جایى راه ندارد» (همان ،ص .)145بهعالوه استکمال نفس ،تفسیر سیر نفس از جسمانیه
الحدوث به روحانیه البقا و در نتیجه جاودانگی آن میباشد .در نگاه ایشان تجرد نفس،
نیازی به برهان نداشته و بدیهی میباشد؛ تا آنجا که ادیان یهود و نصاری نیز این مسئله را
از ضروریات دین خود شمردند .همچنین «تجرد و بقای نفس نزد فالسفه نیز بدیهی و مسلم
بوده؛ مگر برای کسانی

که بخواهند فطرت را نادیده بگیرند» (همان ،ص45؛ خمینی:30 ،1378 ،

ص .)26درعینحال ایشان طبق مشرب قوم ،براهین فالسفه پیشینیان را نقل نمودند .به
دلیل اهمیت این موضوع به چند دلیل از دالیل تجرد نفس اشاره میشود.
 .1ادله تجرد نفس

الف) استدالل عقلی
یکم) استدالل از طریق تکامل قوه عاقله در کهنسالی
 .1تمام اجزاء بدن انسان ،پس از میان سالگی رو به انحطاط و نقصان میرود.
 .2قوای روحانی و ادراکات عقلی رشد خود را ادامه داده و به سمت تکامل میروند.
بنابراین قوای ادراکی مادی نبوده و از عالم تجرد و ملکوت است.
ممکن است اشکال شود که در بسیاری موارد عروض ضعف در بدن ،اختالل ادراکات
را به دنبال دارد؛ لکن این توهم به مدعا خللی وارد نمیکند؛ چراکه برای اثبات مدعا ،یک
فرد هم کافی است که قوه عاقلهاش در کهولت سن ضعیف نشده یا در برخی اشخاص
قوی نیز شود و الزم نیست این مطلب در همه افراد صادق باشد.
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دوم) استدالل از طریق ادراک کلیات
 .1نفس انسان کلیات و مجردات از وضع و شکل معین را درک میکند.
کلی مجرد ،محل جسمانی ندارد؛
 .2صورت ِ

بنابراین نفسی که محل ادراکات انسان میباشد ،جوهر مجرد باید باشد.

سوم) استدالل از طریق عدم تحقق خواص جسمانی در قوه عاقله
 .1تفکر در معقوالت ،همزمان سبب قوت در عقل ،استکمال نفس و همچنین نقصان در
بدن است.
 .2شیئ واحد _ تفکر _ نمیتواند سبب دو اثر متضاد باشد.
بنابراین نفس ،تابع خواص بدن نبوده و مجرد است (خمینی :30 ،1378 ،ص.)35 _ 42

ب) استدالل نقلی
یکم) روایات
 .1برخی اخبار و احادیث بر مراوده و

صحبت انسان با مالئکه ،داللت میکنند (خامنهای؛

 :1390ص.)33

 .2ارتباط انسان با مالئکه نمیتواند جسمانی و مادی باشد.
بنابراین انسان دارای نفس مجرد است (خمینی :30 ،1378 ،ص249؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)543

دوم) آیات الهی
امام خمینی؟حر؟ ،نصوص متعددی در این زمینه بیان نمودند که در اینجا به بخشی از آنها
اشاره میشود.
 .1شهود حضرت ابراهیم
 .1مطابق آیه قرآنی( )5برای اینکه مرتبه ملکوت( )6به حضرت ابراهیم ارائه شود باید سنخیتی
بین آن مرتبه الهی و حضرت ابراهیم برقرار باشد تا بتواند وجه اهلل را مشاهده کند.
تحقق آخرین درجه پرواز در عالم امكان و هممرزی با مرتبه
 .2چراکه مقام رؤیت الهی،
ِ
واجب الوجود است.
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 .3حضرت ابراهیم برای رسیدن به این مقام باید دارای قوهای تجردی باشد تا بهواسطه آن
احاطه بر عالم ملک یابد.
ݢ

بنابراین ایشان دارای نفس مجرد هستند؛ ازآنجا که حضرت ابراهیم ،بشر هستند و دارای
نفس مجرد ،بنا بر قول به عدم فصل ،همه نفوس بشرى مجرد خواهند بود .این استدالل
عالوه بر اثبات تجرد نفس انسانی ،مقام فوق تجرد( )7را برای حضرت ابراهیم اثبات میکند.
 .2علم حضرت آدم به اسماء
 .1مطابق کالم الهی( )8حضرت آدم ،مظهر تمام اسماء الهی و باالتر از تمام مالئكه _ حتی
تمام موجودات عالم _ است.
 .2بدن جسمانى حضرت آدم ،مظهر اسم الهى نیست.
بنابراین نفس فوق التجردی که مظهر اسم جامع «اهلل» است ،باید موجود باشد .این
نگاه مبتنی بر رویکرد خاص فلسفی و

عرفانی امام خمینی؟حر؟ میباشد (خمینی:30 ،1378 ،

ص.)35 _ 53

ً
ادله نقلی در اثبات تجرد نفس انسانی( )9صرفا نقش تأییدی را در نوشتار حاضر ایفا

میکند .با توجه به ادله عقالنی مذکور و مؤیدات نقلی ،نفس از نگاه اکثر فالسفه اسالمی و
امام خمینی؟حر؟ امری است که درنهایت به تجرد میرسد.
 .2استکمال نفس و مراحل آن

در اندیشه امام خمینی؟حر؟ استکمال نفس ،کسب کماالت پیدرپی با پیمودن مراتب،
از مادی محض تا تجرد تام میباشد (اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)153ازآنجاکه چنین امری تنها
با حرکت جوهری اشتدادی امکانپذیر است ،نفس طی این حرکت ،مبتنی بر اصل
جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقا ،سیر تکاملی خود را از حقیقتی مادی آغاز کرده و پس از
پیمودن مراحل عنصری ،جمادی ،نباتی و حیوانی ،به مقامی میرسد که عالوه بر حقیقت
جسمانی ،واجد حقیقتی روحانی نیز میشود .با رسیدن نفس به این مرتبه ،انسان دارای
صورتی بهنام نفس ناطقه و مادهای بهنام بدن شده و هرلحظه مراتب وجودی مختلف را
ً
سپری کرده و در سیری تدریجی و کامال قهری به جسم برزخی( )10تبدیل میشود (خمینی،
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تکاملی پیوسته و تدریجی تا آنجا ادامه دارد که نفس
 :30 ،1378ص .)239بهبیاندیگر حرکت
ِ

هویت انسان شده و جسم او را نیز
از ماده و آثار آن رها شود .این امر موجب لطافت و کمال
ِ
قوی و شدید میکند(( )11همان ،ص .)242همچنین نفس انسان با رهایی اشتغاالت طبیعی و
قطع عالقه از بدن ،متعین و قویاالراده شده ،توانایی ایجاد و تصرف را کسب کرده و درواقع
با تمام حقیقتش ظهور میکند ،در این مرتبه عقل نامیده میشود (همان ،ص 64و  .)245این
تغییر و تحوالت ،الزمه ارتقا بهمراتب عالی و نیز الزمه کسب استقالل نفس میباشد که امام
خمینی؟حر؟ از آن به موت( )12تعبیر میکند (همان ،ص.)244

نفس ناطقه در مسیر استقالل ،رهایی از ماده و رسیدن به تجرد تام ،سه مرحله را پشت
سر میگذارد:
الف) تجرد مثالی ،خیالی یا برزخی
تجرد مثالی ،نازلترین درجه تجرد است که با حرکت از ماده محض تا عقل محض پدید
میآید .نفس در مرتبه تجرد مثالی و غیر تام ،میتواند تصویر خیالی از اشیاء ،ترسیم کند.
«در حقیقت نفس در این مرتبه ،براى درک صور جزئى خلق شده است و نمىتواند كلى
را درک كند» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص)388؛ ازآنجا که نفس حیوان نیز واجد این نوع از تجرد
میباشد ،این مرتبه را تجرد حیوانی نیز مینامند .اغلب انسانها بهواسطه حرکت جوهری،
غیر اختیاری و جبری به این مرتبه که عامل بقای موجودات است ،رسیده و بعد از مرگ در
همین مرحله ،جاودانه میمانند (همان ،ص437؛ خمینی :30 ،1378 ،ص 230و  .)24به مرتبه تجرد
مثالی ،اولین قدم نفس برای بقا ،مرحله عمومی جاودانگی گویند.
ب) ّ
تجرد عقلی
مرحل ه ورود نفس به عالم عقول _ عالم وصل و اتحاد _ تجرد تام عقالنی نام دارد .قوه عاقله
نفس در این مرتبه به فعلیت رسیده و عاری از همه شئونات ماده ،حقیقتهای عقلی مجرد
را _ و نه صرف مفاهیم عقلی _ درک میکند؛ بهعالوه ،نفس در این مرتبه( )13واجد ماهیتی
معین ،مشخص و متمایز از سایر مجردات شده و قدرت خالقیت و تصویرسازی مییابد.
ازآنجاکه رسیدن به این مقام با حرکت جوهری اختیاری همراه است ،برخی نفوس قادر
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بر ادراک صور مجرد عقلیاند(( )14خمینی :30 ،1378 ،ص24؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)386نفوس
لطیفی که با مبادی عقلی ارتباط عمیق پیدا کنند ،همراه ادراک معقوالت بهگونهای اتحاد و
ݢ

اینهمانی نیز با مدرک خویش مییابند؛ درنتیجه ،بعد از مرگ با رشد وجودی و ورود به مرتبه
غیرمادی و جاودانه که شامل مرحله مثالی نیز میباشد ،همراه دیگر عقول جاودانه میمانند.
(مالصدرا1379 ،؛  :9ص129 _ 139؛ خمینی1385 ،؛  :43ص .)319اتحاد با عقل کلی ،کمال ویژه نفس
ناطقه است که انسان عالم عقلی مشابه عالم عینی میگردد (سبزواری1422 ،؛  :5ص.)165

ج) تجرد فوق عقلی (مقام ال یقفی نفس)
امام خمینی؟حر؟ ،عالوه بر مقام تجرد ،جایگاه رفیعتری را نیز برای نفس اثبات میکند .در
اندیشه مشهور فالسفه ،فقط واجبالوجود دارای وجودی صرف و فاقد ماهیت است؛
اما شارحان حکمت متعالیه معتقدند ،نفس تا جایی صعود میکند که عالوه بر ماده ،از
ماهیت رها شده و بدون حد و مقام معلوم ،وجهه الهی و ملکوتی خدا( )15را مشاهده کند؛
ازاینرو نفس ،به وجودی صرف ،گوهری بسیط ،فانی در خدا ،محو در ذات حق و غیرقابل
اشاره عقلی مبدل میگردد .این ،آخرین مقام تمایز ممکن از واجب است که معدودی از
نفوس ،مانند نفوس انسانهای کامل ،حد یقف ندارند و با ادامه حرکت اشتدادی ،به این
مرتبه از تجرد و بقا نائل میآیند (خمینی :30 ،1378 ،ص231؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)398به تعبیر
حکما ،انسان در

این مقام ،وحدت عددی ندارد؛ بلکه وحدت حقه ظلیه دارد (حسنزاده

آملی :1362 ،ص336؛ حسنزاده آملی :1375 ،ص.)349

ازاینرو ،نفس انسان طی سه مرحله عمومی ،خاص و خاص الخاص ،جاودانه خواهد ماند.

عوامل مؤثر در کسب تجرد و استکمال نفس
 .1ماده و امکان استعدادی

ماده ،تنها بستر رشد انسان و راه رسیدن به عالم معنویت و نیز ظرفی برای حرکت و ترقی
است؛ حرکت و استکمال بدون ماده ،مفهوم خود را از دست میدهد .علیرغم اینکه ذات
ماده ،تاریکی محض و فقدان بوده ولی پتانسیل رسیدن بهمراتب و هر فعلیتی در آن موجود
است؛ ازاینرو ماده ،مدخل حرکت میباشد و

بدون آن ترقی ،محال است (خمینی،1378 ،

؟ینیمخ ماما رظنم زا ناسنا یگنادواج

17

 :30ص 370و 97؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص 300و  .)266امام خمینی؟حر؟ ،عالوه بر توجه به نقش برجسته
ماده در کمال و استکمال ،زاللیت و شفافیت آن را نیز برای رسیدن نفس بهمراتب باالی
تجرد ،الزم و ضروری میداند (اردبیلی1381 ،؛  :3ص 399و  .)125در نگاه ایشان ،هنگام رهایی
استقالل نفس از ماده ،حرکت و استکمال در آن متوقف میشود و نفس با همان مرتبه
و
ِ
دنیوی خود ،جاودانه میماند؛ چراکه «در برزخ قوه و ماده نیست و آنجا محل توقف جسم
طبیعی در جسمیت است»

(خمینی :30 ،1378 ،ص)370؛

گرچه استکمال به نحو دیگری

امکانپذیر میباشد؛ به این معنا که با برطرف شدن آلودگیها ،اوصاف ظلمانی و امور
بیگانه با نفس _ بهواسطه عذاب قبر و فشارهای دیگر _ کماالت روحی متجلی میشود

()16

(خمینی :1410 ،ص171؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)503

 .2علم و عمل

علم و عمل از مهمترین عوامل استکمال نفس آدمی بهشمار میروند که به اعتقاد حکمای
اسالمی از خواجه تا مالصدرا ،جزو فضایل نفس محسوب میشوند؛ فضایل خود دارای
قسم عقالنی و اخالقیاند که هرکدام نقش بهسزایی در کمال و تجرد نفس دارند؛ چه
دو ِ
آنکه انسان ،در سایه علم و عمل خود اشتداد وجودی یافته و بهمراتب عالی تجرد دست
مییابد .نقش علم و عمل بهمثابه تغذیه روان ،سرچشمه رشد و کمال آدمی است

()17

معقوالت انسان ،عالوه بر اینکه نفوس را از
(حسنزاده آملی :1375 ،ص 466و  .)469مدرکات و
ِ
قوه به فعل و از نقص به

کمال سیر میدهند ،از مراتب علم محسوب میشوند(( )18حسنزاده

آملی :1362 ،ص .)344از منظر امام خمینی؟حر؟ ،مؤثرترین معرفتها در این جهت ،معرفت
قلبی به حقایق است

که با ورود معقوالت به قلب حاصل میشود (خمینی :1370 ،ص.)12

برزخی حیوانی
نفوس محروم از علم و ادراک و دور از تمدن علمی و عملی ،در مرتبه تجرد
ِ
میمانند(( )19خمینی :30 ،1378 ،ص)323؛ ازاینرو ،آنچه با ّقوت برهان و سلوک علمى ادراک
میشود را باید با قلم عقل به صفحه قلب نگاشت تا با رهایی از قیدوبند مباحث علمی،
ّ
عبوديت و ّ
ّ
عز ّ
ربوبيت به قلب برسد (خمینی :1370 ،ص.)11
حقیقت ذل
عمل انسان ،مظهر کماالت نفس و علت مفیضه آن میباشد؛ به دلیل آنکه فرایند

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال اول  /شمارۀ دوم  /تابستان 1398
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

18

مطابق دستور عقل و
عمل
تکرار
تکامل و شکلدهی ساختار وجودی نفس ،بهموجب
ِ
ِ
ِ
رسوخ آن عمل در نفس ،پدید میآید؛ ازاینرو ،نفس با افعال خود نیز استکمال مییابد و
ݢ

مقرب انسان به
ازآنجا که حرکت نفس آدمی به سمت صورت عمل است ،عبادت از صور
ِ

موجب استکمال نفس به شمار میآید (اردبیلی1381 ،؛  :1ص)267؛ بنابراین ،عمل
منشأ وجود و
ِ

علم مؤثر در استکمال نفس ،علمی
نقش مهمی در ارتقای نفس بهمراتب باالی تجرد دارد و ِ
است که عالوه بر اینکه به معرفت قلبی تبدیلشده ،وارد عرصه عمل شود.
امام خمینی؟حر؟ معتقدند ،فرایند استکمال نفس انسان ،با دو اصل حکمت و حریت
محقق میشود .حکمت ،همان علم و اندیشه در نظام حا کم بر عالم است و حریت ،رهایی
انسان از بندگی حرص ،طمع و حسد و ...میباشد

که در حیطه عمل است (خمینی،1385 ،

 :43ص)319؛ بنابراین رویکرد ،ایشان نفس را واجد دو قوه متمایز ،با کارکردهای متفاوت
در حیطه علم و عمل ،معرفی میکند که بهکارگیری هر دو قوه باهم ،انسان را به کمال
میرساند (از عقل نظری به قوه هادیه و از عقل عملی به قوه عامله یاد میکند) (خمینی،1389 ،

 :7ص .)541در رویکردی دیگر ،نفس را دارای دو قوه ادراک و تحریک دانستند؛ قوه ادراک را
عقل نظری و عملی و قوه تحریک را شهوت و غضب معرفی کردند؛ بنابراین تقسیم ،عقل
نظری و عملی ،یک قوه و زیرمجموعه ادراک است (خمینی :1377 ،ص.)151

اندیشمندان نسبت به تقدم یا تأخر عقل نظری بر عقل عملی و یا شرافت هرکدام نسبت
به دیگری نظرات مختلفی ارائه نمودند؛ برخی از حکما باور به برتری فضایل عقالنی و علوم
نظری دارند تا آنجا که از

آن بهعنوان رأس الفضایل تعبیر میکنند (مالصدرا1379 ،؛  :9ص.)89

مالصدرا در تفسیر آیات تفکر در خلقت آسمان و زمین ،بزرگترین وسیله تقرب به خدا
و دستیابی به فوز و سعادت اخروی را علم دانسته و آن را مقدم بر عمل و طاعت معرفی
غایت ترقی و کمال میباشد؛ بهعالوه ،کماالت
میکند .به عقیده ایشان ،علم چنان ثمر و
ِ
علمی علیرغم کماالت اخالقی در ضمیر انسان ماندگار و دائمیاند .ایشان در توجیه
دیدگاه خود معتقدند ،علم ،از مبدأ مافوق اثر میپذیرد و موضوعش ،معارف قدسی است؛
درحالیکه عقل عملی و عمل متوجه عالم طبیعت است و به تنزل نفس میانجامد.
ازاینرو ،چنانچه نفس پیشوای بدن است ،علم پیشوای عمل قرار گرفته و بیشترین نقش
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را در استکمال نفس ایفا میکند (مالصدرا1379 ،؛  :9ص139؛ حسنزاده آملی :2 ،1380 ،ص .)307امام
خمینی؟حر؟ نیز معتقدند« :علم يک حقيقت غیرمتناهی ،از افضل كماالت ،اعظم فضايل،
اشرف اسماء ّ
الهيه و از صفات موجود بماهو موجود است» .بلكه ایشان همانند مالصدرا
علم و وجود را مساوق دانسته و به اینهمانی آنها حکم میکند« .دار وجود ،دار علم است
و ذرهاى از موجودات حتى جمادات و نباتات خالى از علم نيستند» (خمینی :1377 ،ص259؛

خمینی :16 ،1389 ،ص .)496همچنین کسب علم را گام اول ،سنگ زیرین و از شروط ضروری
سلوک معرفی میکند؛ چراکه عقاید حقه را «انوارى روشنیبخش روح و قلب و سرمايه
نجات و سعادت ابدى و سرچشمه لقاء الهى و بذر جوار

محبوب» میداند (خمینی:1380 ،

ص39؛ خمینی :1370 ،ص .)73ایشان ضمن توجه به همزمانی تأثیر علم و عمل در استکمال
نفس ،معتقدند که هر دو ،بالی برای تعالی و تکامل انساناند که به غایت واحدی ختم
شده و موجب تخلق به اخالق الهی و باقی به بقای الهی میشوند (اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)354

ازآنجا که علم و عمل بازگشت به یکدیگر دارند و نوعی اینهمانی بین آنها برقرار است
ً
(همان ،ص ،)341علم بهتنهایی انسان را به کمال نمیرساند و کامال با عمل تالزم و تعامل

()20

دارد .همچنین ایشان به مقدمه بودن علم بر عمل نیز توجه دارند(( )21خمینی :1380 ،ص )414و
عمل عقالنی شده،
معتقدند مسیری که انسان تا ظهور عمل طی میکند ،از عقل میگذرد؛ ِ

با گذر از عالم خیال و برزخ ،به روح و جسم انسان میرسد و سپس عمل انجام میشود
(اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)327

دیدگاه خاص امام خمینی؟حر؟ ،در موضوع استکمال نفس بهواسطه علم و عمل،
نگاه

اصالت ،افضلیت و اولویت حکمت عملی است.
ً
عملگرایانه و اولویت دادن به عمل ،بهعنوان ثمره نظر و مهمترین طریق ،صرفا نگاهی
()22

(خمینی :1380 ،ص)527

کاربردی و ابزار انگارانه نبوده بلکه تأ کیدی بر حکمت عملی است .ایشان با رویکردی
عرفانی ،عقل عملی را برتر از عقل نظری میداند؛ از منظر عرفان ،عمل نقش مهمی در
غلبه وحدت و فنای در وجود حقیقی دارد؛ ازاینرو ،بیشترین نقش را در استکمال ایفا
میکند(( )23خمینی :1370 ،ص .)93ابزار و نیروی سلوک و تقرب به خدا عشق است ،علم و
عقل در تضاد با عشق بوده و از آن بیگانهاند؛ چراکه ،علوم عقلی علت نگر ،وابسته به حس
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درک وحدت هستی و متناهیاند و با آن نمیتوان به حقیقت
و خیال ،کثرت بین ،فاقد ِ
ماوراء راه یافت و سلوک نامتناهی بهسوی اهلل کرد(( )24خمینی :1377 ،ص)55؛ بنابراین دیدگاه،
ݢ

همه علوم _ حتی علوم معارف _ عملیاند(( )25همان ،ص)9؛ علم توحید _ که در شمار اصول
اعتقادی قرار میگیرد _ از مقدمات عمل و توحید عملی به شمار میرود(( )26همان) .امام
خمینی؟حر؟ مکرر بر اولویت نقش عمل تأ کید کرده و علم بدون عمل را حجاب اکبر معرفی
میکند(( )27خمینی :18 ،1389 ،ص 449و )450؛ به دلیل اینکه با اتکا به عقل ،مصالح و مفاسد
غیبی اعمال و طریق وصول به سعادت و رهایی از شقاوت شناخته نمیشود .ایشان عمل
را نسخه اصالح امراض نفسانیه و ضرورت شریعت میداند (خمینی :1380 ،ص)200؛ به همین
نظری صرف
دلیل ،در نگاه ایشان کمال انسان از ناحیه عقل عملی حاصل میگردد و عقل ِ
و اشتغال به اصطالحات ،کمال بخش نیست و چیزی جز مفاهیم عاید انسان نمیکند؛
علم شیطان نیز مانع سقوطش نشد (اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)354دلیل بر اصالت عمل
چنانچه ِ
و معرفی علم بهعنوان راه رسیدن به مطلوب ،ویژگی خاص فعل است که موجب خروج
تدریجی نفس از قوه به فعل شده و انسان را صاحب مرتبهای خاص از وجود میکند .از
نگاه نگارنده این بیان و تأ کید بر عمل ،بهعنوان فرو کاستن دیدگاه نظر نیست ،بلکه ایشان
بیشتر طریق عمل را برجسته میکنند؛ چه آنکه عموم مردم با این طریق انس میگیرند(.)28
طرح جدید ایشان جهت تحقق حکمت عملی در راستای تربیت ابعاد وجودی انسان،
توانست نظریههای فلسفی را در مقام عمل تحقق و عینیت بخشد.

تحلیل عقالنی مکانیسم استکمال نفس (بررسی چگونگی تأثیر عوامل بر جاودانگی)
 .1فقر وجودی

بر اساس رابطه علت و معلولی در جهان هستی ،علت ،امری حقیقی و معلول ،شأن و
جهتی از علت میباشد؛ بنابراین همه موجودات ،جهتی و شئونی از حقیقت یگانه عالم
هستند(( )29مالصدرا1368 ،؛  :2ص .)292وجود انسان ،بسان تمامی ممکنات ،ممکنالوجودی
عینالربط و وابستگی محض به غنی مطلق و ذات حق بوده و حقیقتی غیر از علت
مفیضهاش ندارد؛ چراکه ،حقیقت معلول چیزی جز فقر وجودی ،احتیاج و وابستگی به
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علت نیست.

ْ ْ
َ ً
به نظر امام خمینی؟حر؟ آیه < خُ� ِل قَ� ال ِإ� ن� َس نُا� ض� ِع ي� ف�ا> (نساء )28 :به این مطلب اشاره دارد که

انسان در بین موجودات هستی حرکت تکاملی خویش را از پایینترین و ضعیفترین مرحله
وجود شروع میکند؛ به همین دلیل صورت نوعیه انسان از بین انواع حیوانات ضعیفترین
صورت بوده و به لحاظ ابزارهای حسی و حرکتی در حد پایینی قرار دارد و این ضعف و
قوه در انسان ،منشأ حرکت بهسوی کمال و ترقی است ،چه آنکه برخی نفوس انسانی در
مسیر تکامل ،عقل بالفعل شده و به شریفترین قوه قدسی و رتبه اعال از عقول میرسند،
درحالیکه سایر حیوانات بهطورمعمول متوقف در همان کمال حیوانی ابتدایی خود
هستند (مرتضوی لنگرودی1376 ،؛  :2ص)85؛ ازاینرو ،انسان با درک فقر و نیاز وجودی خویش و
به دنبال آن طلب خالق و معبود غنی ،به مقام فنا _ که عین بقاست _ میرسد؛ به همین
دلیل ،میتوان گفت فقر وجودی ،امری منفی نبوده بلکه سبب کمال طلبی انسان میشود
(اردبیلی1381 ،؛  :1ص 32و  47و 56؛ طباطبایی :1387 ،ص 193و  .)194ازآنجاکه این قوه همواره همراه
انسان است ،سیر کمالی آدمی ابدی میباشد.
 .2حرکت جوهری اشتدادی

حرکت جوهری اشتدادی ،بهعنوان یکی از ارکان حکمت متعالیه ،مهمترین نقش را در
استکمال نفس آدمی دارد؛ چه آنکه استکمال بدون حرکت که به انحاء گوناگون رخ
میدهد ،ممکن نیست و حرکت استکمالی نفس نیز امر ذاتی و وجودی است و فقط با
حرکت جوهری و اشتدادی معنا یافته و محقق میشود؛ بنابراین حرکت جوهری بستری
برای کمال نفس است که از طریق آن نفس استکمال مییابد.
از منظر امام خمینی؟حر؟ کل عالم _ با حرکت جوهری غیر اختیاری _ بهسوی کمال
رهسپارند؛ در این میان نفس نیز بهتدریج ،ماده را رها نموده و «در سير جوهرى قهرى
طبيعى با فضايل و يا رذايل ،به استكمال میرسد» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)66در انتهای سیر
طبیعی حرکت نفس ،نیاز نفس به بدن _ که مثل نیاز صورت به ماده بود _ پایان مییابد و
بدن به نفس محتاج میشود؛ در این حال نفس ،بدن را خلق میکند و بهاینترتیب ،انسان
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بهواسطه حرکت جوهری ذاتی صاحب بدنی با جسم خالص( )30شده و به کمال میرسد
(همان؛ خمینی :30 ،1378 ،ص .)85بهعالوه علت غایی در خلقت موجودات نیز مبین حرکت
ݢ

نفس و اشتداد آن به سمت بقاست(( )31همان ،ص111؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص )516هر موجودی
بهجانب غایت طبیعی خویش و آنچه الزمه طبیعت اوست ،در حرکت است؛ غایت

َ
خلقت انسان ،عالم غیب مطلق است؛ آیات و روایاتی نظیر «يا ْاب َن َآد َم َخ َل ْق ُت ْال َ
شياء ِل ْج ِلك،
ْ َ َُْ َ َْ
َ أَ ن َ خْ َ ُ َ
ََْ َ
ا� ت� ْر ت�ك> (طه:
َو خلق ُتك ِل ْجيل» (شيخ حر عاملى :1380 ،صَ < ،)710واصط ن�ع ت�ك ِل ن� ف� ِس ي�> (طه< ،)41 :و��ا

 )13گویای این مطلب است که انسان به خاطر خدا ساخته و برگزیدهشده و به همین دلیل،

غایت سیر انسان وصول به اهلل و معاد او إلی اهلل است و دیگر موجودات توسط انسان به
خدا رجوع میکنند ،یعنی مرجع آنها انسان است _ البته نه هر انسانی بلکه انسان کامل
ذات زوالناپذیر حق است ،نفس
_ (خمینی :1370 ،ص )263و ازآنجا که فاعل و غایت نفس ِ
به بقای ذات واجبالوجود باقی است .انسان ،تنها موجود مختار هستی ،این توانایی را
دارد که ضمن سیر جوهری اختیاری ،کسب فعلیات عقلیه کرده و ذات خود را مختارانه با
درک حقایق عقلی به فعلیت برساند؛ ازاینرو عمل ارادی و اختیاری در استکمال عقالنی
نفس ضروری است (خمینی :30 ،1378 ،ص .)327به همین دلیل امام خمینی؟حر؟ معتقدند،
کماالت دنیوی طی دو مرحله ،غیر اختیاری و اختیاری ،رخ میدهد.
 .3اتصال به عقل فعال و افاضهی فیض

عقل فعال نقش مهمی در استکمال نفس دارد؛ گرچه ،زمینه اتصال به عقل فعال را علم
و عمل و کماالت ایجاد میکنند .علم و عمل ،بهمانند قوه و ماده و اتصال به عقل فعال
صورت و حقیقت استکمال است؛ به این معنا که بهواسطه اتصال ،مکانیسم تأثیرگذاری
علم و عمل بر استکمال آدمی ،به مرحله کارآمدی و اثربخشی میرسد.
عقل فعال نزدیکترین عقول به انسانها ،عاقل ،معقول ،عاری از قوه و ماده و مفیض
فاعلی حصول صور معقوالت در نفس و سبب خروج
صور کمالیه است؛ همچنین علت
ِ

نفوس انسانی از قوه به فعل میباشد و اتصال نفس به آن سبب رؤیت حقیقت اشیاء و
علم نفس به آنها میباشد و نیز در پرتو اتحاد عالم و معلوم بهواسطه عقل فعال ،معرفت
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شهودی _ حضوری به وجود حق و اسماء و صفات حاصلشده و کمال رخ خواهد داد
(حسنزاده آملی :2 ،1380 ،ص126؛ مالصدرا1368 ،؛  :2ص .)359نفس به دلیل لطافت به هر چه رو
کند با آن متحد و یگانه میشود و با پذیرش صور ادراکی ،عینیت و اینهمانی بین آنها
برقرارشده و به همان صورت استکمال مییابد؛ عدم اتحاد ،موجب ازهمگسیختگی و در
نتیجه ،علمی برای نفس حاصل نمیشود .البته اتصال به عقل فعال در همه به یکمرتبه
صورت نمیگیرد ،بلکه بهاندازه ظرفیت وجودی انسان این اتحاد رخ میدهد؛ چه آنکه
نفس همه صور موجود در عقل فعال را درک نمیکند و فقط مدرک صور عقلی ویژه استعداد
خود است .ازاینرو ،اتحاد و اتصال بلکه فنای نفوس در عقل فعال ،دارای مراتب و بهاندازه
استعداد نفوس میباشد (حسنزاده آملی :2 ،1380 ،ص27؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص)496؛ فیض نیز از
ناحیه این اتصال و اتحاد رخ میدهد؛ بنابراین ،عقل فعال نسبت به سایر عوامل نقش
برجستهای در استکمال دارد(( )32همان ،ص .)419 :در نگاه امام خمینی؟حر؟ ،بدون فیض و
موهبت مفیض ،همه عوامل بیاثرند (همان :1 ،ص)267؛ حرکت جواهر عالم ،افاضه به ماده،
انشاء خلقتی دیگر و انتقال به نشئه دیگر همگی بر عهده مبدأ فیاض است .نفس بهتنهایی
قادر به ادراک عقالنی نیست و امری قدسی و مفارق از ماده و وابستگیهای آن ،نفس را
از ماده به سمت تجرد میکشاند .از آن امر قدسی به گوهر نوری تعبیر میکنند «گوهر نوری
نوربخش و روانبخش و مخرج نفوس از نقص به کمال مثل آفتاب درخشان همواره اضائه
و اناره است و به مستعدین نور میدهد و هر قابلی را به فراخور قابلیتش افاده مینماید»
(حسنزاده آملی :1362 ،ص .)335سیر استکمال نفس به دلیل دوام فیض ،نامتناهی و دائمی
است و به همین دلیل انسان در نگاه امام خمینی؟حر؟ و مالصدرا ،قابلتعریف و تحدید
نمیباشد (خمینی :1374 ،ص .)15مبدأ اعلی ،تام الفعلیه ،دائم الفیض و ابدی ،باید فیض
بر خلق افاضه کند؛ باوجود حادث بودن فیض ،تعطيل در فيض محال است؛ ازاینرو،
نابودی نفس محال بوده و نفس آدمی همواره جاودانه میماند (اردبیلی1381 ،؛  :3ص94؛ خمینی،
 :30 ،1378ص259؛ مالصدرا1379 ،؛  :9ص.)265
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 .4فطرت گرایی

خمینی؟حر؟ از فطرت بهعنوان طریق تحصیل کمال یاد میکند؛ عقل و فطرت را ابزار
امام
ݢ

باطنی و شرع را ابزار ظاهری استکمال میداند (خمینی :1377 ،ص ،)54از منظر ایشان فطرت
و استعداد ذاتی بشر برای گرایش به خیر و نیکی ،هم از سنخ بینش و معرفت و هم از
سنخ گرایش و احساس است؛ ازاینرو ،فطرت سرچشمه عمل و نظر و نیز بزرگترین یاور و
هادی عقل در کسب کمال میباشد (همان ،ص .)77 _ 86انسان به اموری ذاتی و زوالناپذیر
فطرت( )33عشق
_ مانند حیاتی که در آن فنا نباشد _ گرایش ذاتی دارد؛ منشأ این گرایش،
ِ
به کمال و تنفر از نقص میباشد .همین فطرت که درواقع ،کمال خواهی ذاتی در وجوه
متعدد و در همه صفات کمالیه _ علم ،قدرت ،حیات و _ ...است( ،)34مقدمه حرکت
انسان را فراهم میکند .به نظر امام خمینی؟حر؟« ،در تمام عالم حتی یک نفر را نمییابی
که بهحسب فطرت ،عاشق خیر و سعادت و متوجه

کمال نباشد» (همان ،ص 77و  82و )80

عشق به کمال مطلق ،مستلزم عشق به مطلق کمال _ آثار کمال مطلق _ و حرکت مداوم
بهسوی آن میباشد (خمینی :16 ،1389 ،ص .)218ازآنجا که ،فطرت الزمه وجود است ،در آن
خطا و غلط راه ندارد و معصوم از خطاست؛ «محبت و اشتياق و عشق نیز براق معراج
و رفرف وصول است» .ازاینرو ،انسان به سمت خدا خواهد رفت

(خمینی :1380 ،ص127؛

خمینی :1377 ،ص« .)103كمال مطلق و جمال علی االطالق كه همه سلسله بشر عاشق
ّ
و فريفته آناند ،حقتعالی _ جل جالله _ است؛ زيرا كه به برهان ثابت است كه ذات
ّ
مقدس بسيط الحقيقه است و بسيط الحقيقه بايد كمال و جمال مطلق باشد و ديگر
ّ
موجودات جلوهاى از جلوات فعل و رشحهاى از رشحات فيض مقدس اويند» (خمینی،
 :1377ص )99بنابراین فطرت عشق به کمال مطلق و کمال خواهی ذاتی ،قوه یا استعدادی
است که همه را بهسوی استکمال سوق میدهد (خمینی :1380 ،ص 182و « .)183پس انسان
بهحسب فطرت ،مؤمن به نشئه ّ
غيبيه و کمال طلب است» (خمینی :1377 ،ص103؛ خمینی،
 :1369ص.)68
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دالیل جاودانگی نفس
 .1دالیل ثبوتی

الف) حرکت جوهری اشتدادی
حرکت جوهری ،نقش اساسی و اصلی در جاودانگی انسان دارد .به بیان حکیمانه برخی
اندیشمندان ،ازآنجا که حرکت کمالی نفس ،جوهری و ذاتی است ،حیات آن هم ذاتی
و جاودانه خواهد بود (حسنزاده آملی :2 ،1380 ،ص .)20امام خمینی؟حر؟ بقای نفس را بر اساس
حرکت ذاتی جوهری ،امری وجدانی میداند(( )35خمینی :30 ،1378 ،ص )22و معتقد است
حقیقت وجودی استکمال یافته انسان در سایه حرکت جوهری بعد موت و قطع ارتباط با
عالم ماده و محدویتهای آن ،بهواسطه قوه خیال ،یک بدن مثالی برای خود میسازد و
هرگز به عدم و نابودی برنمیگردد؛ استدالل ایشان را به تلخیص میتوان اینگونه تقریر نمود:
الف) سیر انسان بهسوی عدم ،حرکت از کمال به نقص است.
حرکت از کمال به نقص ،مستلزم انقالب در ذات ،قسر و محال است.
سیر انسان بهسوی عدم محال است (خمینی :30 ،1378 ،ص 111و .)21

ب) انسان بهواسطه حرکت جوهری ذاتی و قهری به تجرد میرسد.
تجرد مساوق بقاست.
انسان بهواسطه حرکت جوهری ،به جاودانگی میرسد (خمینی :30 ،1378 ،ص22؛ اردبیلی،
1381؛  ،3ص 260و .)145

نفس رها
در مرتبه تجرد و بقا ،تعلق ذاتی بین نفس و بدن و تقوم بدن به آن از بین رفته و ِ

از جسم مادی با جسمی متناسب با آن نشئه وجودی که در طی حرکت ،برای خود ساخته،
به حیات خویش ادامه میدهد(( )36اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)142ضعف قوای طبیعی در طول
زمان و اضمحالل تدریجی آن و رهایی نفس از عالم طبیعت ،نشانگر سیر جسم طبیعی
دنیوی به جسم برزخی است؛ بنابراین جوهر وجودی انسان ،در طی زمان با اشتداد وجودی
و حرکت ذاتی به جوهری مناسب با حیات اخروی تبدیل میشود و آن مرتبه کمال است _
گرچه انسان این تبدیل را ادراک نکند _ در طول حیات ،انسان واجد یک جسم ،شخصیت
و حقیقت واحد است که با پایان سیر کمالی طبیعی ،رهایی از بدن مادی و تبدیل تمام
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قوای طبیعی به برزخی ،به استقالل و جاودانگی میرسد (اردبیلی1381 ،؛  :2ص 266و 505؛ همان،

ج :3ص .)207ایشان با توجه به برخی آیات ،استدالل قرآنی نیز بر این امر اقامه نمودند
ݢ

()37

(همان ،ج ،3ص 516و .)517

ازاینرو نفس همواره حرکت اشتدادی دارد( )38و این حرکت ،دلیل رسیدن نفس به
تجرد و بقا است.
ب) حرکت ّ
حبی
ذات الهی در همه اشیاء ظهور دارد؛ «هيچ كمالى و جمال و جميلى ممكن نيست در
غير حق ظهور كند» (خمینی :20 ،1389 ،ص )439و حب الهی بهمنزله مغناطیسی هر موجودی
را بهقدر بهرهاش از نور الهی به سمت محبوب جذب میکند؛ انسان نیز پرتویی از آن نور،
رهسپار بهسوی نور و طالب حب الهی است .تصور کمال مطلق سبب عشق و موجب
طلب و حرکت و حرکت موجبات ایصال به مطلوب را به دنبال دارد و مطلوب جز ذات
حق نیست(( )39مالصدرا :1354 ،ص .)184در نگاه امام خمینی؟حر؟ خلقت موجودات بر اساس
حب ذاتی( )40بوده (خمینی :1380 ،ص)634؛ ازاینرو ،خداوند در نهاد انسانها عشق و میلی
برای حرکت بهسوی خویش قرار داده است.
ّ
«در فطرت تمام موجودات ّ
حب ذاتى و عشق جبلى ايداع و ابداع فرموده ،كه به آن
جذبه ّ
الهيه و آتش عشق ّربانى متوجه به كمال مطلق و طالب و عاشق جميل على االطالق
مىباشند؛ و براى هر يک از آنها نورى فطرى الهى قرار داده كه به آن نور طريق وصول به
مقصد و مقصود را دريابند» (خمینی :1370 ،ص.)288

همه ممکنات بسان آینه که چیزی جز ظهور مرئی نیست ،مظاهر آن حقیقت یگانهاند
ً
و ازاینرو ،مستقال منتسب به وجود نیستند .انسانها نیز که مظهر صفات الهیاند ،در پرتو
عشق به اصل و محبت مبدأ ،از پراکندگیها رها و به عالم نور واصل میشوند و با بقای
حق ،باقی میمانند(( )41اردبیلی1381 ،؛  :3ص47؛ همان؛  :1ص .)339عالم مادون ،تنزل یافته و
رقیقه عالم ظهور است و تجلی و ظهور نیز دارای مراتب شدید و ضعیف بوده؛ به همین
دلیل هر شخصی در مرتبه وجودی خود جاودانه میماند (همان ،ص.)119
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ج) وجود امیال فطری در انسان
انسان بهگونهای آفریده شده که میل به زندگی جاودان و گریز از فنا دارد .دنیا ،مادی،
فطرت جاودانگی نیست و حیات ابدی
فسادپذیر و فانی است؛ ازاینرو ،محل تحقق
ِ
ضروری خواهد بود .به باور امام خمینی؟حر؟ وجود امیال فطری ،دلیلی بر جاودانه ماندن
انسانهاست و در میان امیال فطری از دو گرایش معبری بهسوی جاودانگی میگشایند.
یکم) میل به آسودگی مطلق
این میل بر بقای انسان بعد از موت ،جهت دستیابی بهراحتی مطلق داللت دارد .میل
به آسودگی مطلق و وجود حیات جاودان ،دو واقعیت متضایفند که بین آنها ضرورت
بالقیاس برقرار است .وجود هرکدام مالزم دیگری است؛ بهبیاندیگر اگر میل به آسودگی
مطلق در نهاد انسان وجود دارد ،باید متعلق آن نیز در خارج وجود داشته باشد؛ چراکه
غايت مقصد و منتهاى آرزو ،راحتى مطلق است؛ راحت و استراحت غير مختلط به رنج
که معشوق گمشده همه است ،در تمام عالم ملک يافت نشود« .عشق فطرى ،بى معشوق
فعلى موجود ،ممكن نيست .پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود ،بايد عالمیباشد كه
ِ

راحتى بىآاليش به درد و زحمت داشته باشد و خوشى خالص ميسر باشد و آن دار نعيم
حق است» (خمینی :1380 ،ص.)186

دوم) میل به نفوذ اراده و آزادی مطلق
انسان میل به حریت ،آزادی مطلق و نفوذ اراده دارد؛ از طرفی عدم قابلیت دنیا و تزاحمات
آن ،مانع نفوذ اراده انسان میشود .مطابق برهان تضایف ،وجود این میل ،مالزم با وجود
متعلق آن است؛ پس عالم دیگری باید باشد که انسان ،فعال مایشاء شود( )42( .همان ،ص.)187

امام خمینی؟حر؟ این دو میل را بسان دو بال بهسوی جاودانگی میداند:
«جناح عشق به راحت و عشق به ّ
حر يت ،دو جناحى است كه بهحسب فطرة اهلل غير
متبدله در انسان وديعه گذاشتهشده كه با آنها انسان طيران كند به عالم ملكوت اعلى و
قرب الهى» (همان).
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سوم) میل به کمال و عشق به بقا و زندگی ابدی
ً
انسان فطرتا میل به کمال و عشق به زندگی جاودانه دارد )43( .البته ممکن است بسیاری
ݢ

از افراد ،تصویر صحیحی از چیستی کمال نداشته باشند و هر فردی کمال خود را امری
مغایر با کمال اصلی بداند ،اما میل به حیات ابدی ،کمالگرایی و تنفر از نابودی ،بین
همه انسانها مسلم است .در دیدگاه امام خمینی؟حر؟ ،بر اساس حب به ذات« ،امكان
ندارد انسان ،به غير كمال مطلق ،توجه كند ،همه جانها و دلها بهسوی اويند و جز او
نجويند و نخواهند ُجست»؛ از طرفی قوانین حاکم بر طبیعت ،نشان از آن دارد که تحقق
کمال و جاودانگی در این عالم ممکن نیست و

عالم دیگری باید باشد (خمینی:18 ،1389 ،

ّ
خياليه،
ص .)443بهبیاندیگر عشق فعلی انسان ،موهوم و تخیلی نبوده زیرا «صورتهاى
خود ،معشوق نفس نتواند بود؛ زيرا كه آن صورتها همه محدودند و ْ
عاشق غير
نفس
ِ
محدود است» ازاینرو عشق فعلی ،معشوق فعلی میخواهد(( )44خمینی :1377 ،ص )103و
جز ذات حق ،معشوق کامل دیگری نیست که فطرت متوجه او شود« ،پس الزمه عشق
به كامل مطلق ،وجود كامل مطلق است» (خمینی :1380 ،ص .)184آفرینش بر طلب کمال و
جاودانگی ،دلیل این است که انسان وجودی فرا مادی و باقی دارد؛ بقای نفوس در دنیا
محال است و اگر جاودانگی محلی نداشته باشد ،خداوند حکیم فطرتی بیهوده در وجود
انسان قرار داده؛ لکن حکیم،

کار بیهوده نمیکند(( )45خمینی :1377 ،ص.)101

د) عدالت و حکمت الهی
عدالت و حکمت الهی ،از دالیل مهم جاودانگی در کالم اسالمی است که امام خمینی؟حر؟
نیز از آن بهره جسته؛ چه آنکه بدون بقا ،عدالت ،جزا و ثواب الهی مفهوم خود را از دست
خواهند داد .دنیا قابلیت و ظرفیت تحقق عدالت الهی را ندارد؛ ازاینرو ظرف تحقق
عدالت حضرت باری ،منوط به جاودانگی انسان و

وجود عالم آخرت میباشد (خمینی،

 :30 ،1378ص .)19بهعالوه مقتضای حکمت حضرت باری ،هدفمندی خلقت و غایتمندی
آفرینش انسان است که در سایه استکمال و جاودانگی به ثمر مینشیند؛ ازاینرو تحقق
نظام احسن ،وعد و وعید و ...مبتنی بر جاودانگی انسان میباشد که در سایه عدالت و
حکمت الهی محقق خواهد شد (اردبیلی :1 ،1381 ،ص.)298 _ 300
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 .2دلیل سلبی

امام خمینی؟حر؟ معتقدند ،عدم از دو جهت بر شیء عارض میشود.
الف) ماده
تغییرّ ،
تغیر و استعداد موجب فساد و زوال است .ماده ،متغیر ،متحرک و دارای استعداد
است و زمانی که از قابلیت بیفتد صورتش از بین رفته و فاسد میشود؛ برخالف مجردات
نفس مجرد و
که فاقد استعداد و حرکتاند و به همین دلیل جاودانه میمانند .ازاینروِ ،

فاقد ماده ،جاودانه و همیشگی است(( )46همان؛  :3ص.)146

ب) علت فاعلی
علت فاعلی نقش مهمی در بقا و عدم ایفا میکند و ازآنجا که نفس مجرد با تمام هویتش
متعلق و متقوم به تمام هویت مبدأ واجب و دائمی است؛ ازاینرو ،همواره به بقای مبدأ
باقی خود ،جاودانه و همیشگی میماند

()47

(همان).

آیاتی که برای اثبات معاد ،علت

فاعلی را حد وسط قرار میدهند( )48و در اثبات موجودیت برای اشیاء علت فاعلی را کافی
میدانند ،برهان لمی و محکمترین دلیل جاودانگیاند (همان ،ص.)516

نتیجهگیری
در اندیشه امام خمینی؟حر؟ ،جاودانگی انسان همان استمرار وجود است؛ با توجه به مبانی
فلسفی و کالمی ایشان و بر اساس امیال فطری ،حکمت و عدالت الهی و نیز تجرد نفس،
در تمام هستی ،انسان موجود بینظیر و دارای ظرفیتی بیمنتهاست که با حرکت ارادی و
غیرارادی بهجانب غایت طبیعی خویش ،محل تحقق فطرت و عالم غیب مطلق ،سوق
داده میشود و همواره در جوار حضرت باری ،جاودانه میماند .از این پژوهش نتایج ذیل،
قابل استنباط است:
 .1میان مبانی دینی ،عرفانی و فلسفی امام خمینی؟حر؟ ،در مبحث جاودانگی ،ارتباط
وثیقی وجود دارد.
 .2عالوه بر مبانی عقالنی ،آیات قرآن و روایات ،رکن اساسی در اثبات بقای نفس است.
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 .3استکمال نفس ،کسب کماالت پیدرپی با پیمودن مراتب ،از مادی محض تا تجرد
تام میباشد.
ݢ

 .4انسان یک واحد دارای درجات میباشد که از یکسو به بدن و از سوی دیگر به عقل
منتهی میشود.
 .5عامل بقای موجودات ،رسیدن به مرتبه تجرد مثالی _ پایینترین مرتبه تجرد _ است
 .6همه انسانها به مرتبه تجرد مثالی میرسند ،ازاینرو جاودانه میمانند؛ چراکه رسیدن
به این مرتبه از تجرد ،مساوق بقاست.
 .7انسان در پرتو حرکت ارادی و غیرارادی بهسوی بقا در حرکت است؛ چراکه نحوه خلقت
انسان بر اساس بقاست.
 .8انسان در مرحله غیر اختیاری ،صاحب مقام تجرد مثالی و در مرحله ارادی ،صاحب
مقام تجرد عقالنی و فوق آن میشود.
 .9جاودانگی انسان در این اندیشه ،امری بدیهی ،فطری و ضرورت شریعت است.
فطرت طلب بقا ،گرهخورده است.
 .10دالیل دینی و عرفانی ایشان در اثبات جاودانگی با
ِ
 .11محکمترین برهان قرآن در اثبات جاودانگی ،برهان لمی است که گاهی علت فاعلی و
گاهی علت غایی و حرکت جوهری نفس ،حد وسط قرار میگیرند.
با توجه به اینکه امام خمینی؟حر؟ مباحث تفصیلی در حوزه معاد دارند و معاد روحانی
را ملحق به بدیهیات و معاد جسمانی را مطابق آیات و روایات ضرورت شریعت میداند
(همان ،ص)542؛ ازاینرو این پژوهش ،نیاز به تحقیق دیگر دارد که در نوشته دیگر به آن
پرداخته خواهد شد.
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ݢ
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ارجاعات
1.1همه موجودات عالم آفرینش از جماد ،نبات ،حیوان و عقول دارای مرتبه وجودی خاصی
هستند اما نفس انسانی مرتبه ثابتی ندارد و همواره در حال تکامل اشتدادی میباشد .به تعبیر
ایشان انسان ،عصاره عالم خلقت است (خمینی1389 ،؛ ج ،3ص.)218
2.2امام خمینی؟حر؟ از این اصل بهعنوان اصل شریف و ام االصول در تبیین مباحث مبدأ و معاد
یاد میکند (اردبیلی :3 ،1381 ،ص )557و ايمان به واجبالوجود را از شعب ايمان به اصالت
وجود میداند (همان ،ص.)19
3.3امام خمینی؟حر؟ معتقدند ،جوهر از مقوالت است و حرکت در مقوالت راه ندارد بلکه نحوه
وجودی که ماهیت جوهر از حد آن انتزاع میشود در حرکت است .ازآنجاکه وجود در ذات خود
قابلیت شدت و ضعف داشته و پذیرای تحول ذاتی است ،حرکت جوهری همواره در مسیر
تکامل و اشتداد وجودی قرار دارد و وجود ضعیف در بستر این حرکت به وجود شدید تبدیل
میشود ،حقیقتی که روزی جماد بود و روز دیگر نبات ،همان روح و عقل خواهد شد.
َ أَ َ َ َ ْ ْ

َّ ْ َ

ُ

َ ً

ْ

ُ

<4.4ه ْل � ت�ى على ال ِإ� ن� َس نِا� ِح ي� نٌ� ِم نَ� الده ِر ل ْم يَ�ك نْ� ش� ْي� ئ�ا َم ذ�ك ًورا> (انسان.)1 :
َ ُ َ

ُ

َ

ْ أَ

و� ّ
 <5.5ن�ر� إ� بْ� َر ِاه ي� َم َملك ت
الس َم َاو ِتا� َوال� ْر ِ ض�> (انعام.)75 ،
ِ ي ِ

6.6ملكوت ،مرتبه اسماء و صفات الهی میباشد.
7.7این اصطالح در بیان امام خمینی؟حر؟ مقامی است که نفس در آن فاقد ماهیت بوده و فوق مقوله
بهحساب میآید؛ ازاینرو ،نفس در این مرتبه حد یقف ندارد «أن النفس اإلنسانية ليس لها مقام
معلوم في الهوية و ال لها درجة معينة في الوجود» (مالصدرا1368 ،؛  :8ص.)343
َ َّ

آَ

ْ أَ

ُ َّ َ ُ َ َ َ

ََ

ْ َ

َ ََ

َ
أ ُ ن

أَ

َ َُ

ُ ُ

َ

ا�ك ِ ة� ف� ق� َ
َ <8.8وعل َم �د َم ال� ْس َم َاء كلها ث� ّم ع َر ض� ُه ْم على ال َمل ِئ
اء ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ص ِاد ِق� ي� نَ�>
ال � ن� بِ� ئ�و ِ� ي� بِ�� ْس َم ِاء ه ٰـ�ؤ ل ِ

(بقره.)31 :
9.9بحث از تجرد نفس امری است که فالسفه و متکلمین از آن در بحث جاودانگی استفاده کردهاند.
1010جسمی که در خواب میبینیم ،جسم برزخی است .امام خمینی؟حر؟ معتقدند« :چون اين
آخرين درجه رجعت الى اهلل نيست ،منافات ندارد كه جسم و جسمانيات به صورت جسم
برزخى باشد ،چنانكه مفاد بعضى از آيات ديگر همين است كه آن نشئه ،نشئهاى جسمانى
است» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)549
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1111به باور امام خمینی؟حر؟ ،ضعف چشم و گوش و سایر اعضای انسان در طول زمان نشانه تبدیل
جسم طبیعی به جسم برزخی میباشد.
ݢ

1212حیات ثانوی ملکوتی ،انتقال از نقص به کمال ،استقالل نفس ،فطام النفس عن الطبیعه،
انتقال از نشئه ظاهره ملکیه به نشئه باطنه ملکوتیه ،تعابیر امام خمینی؟حر؟ از موت است.
(خمینی :30 ،1378 ،ص)137 _ 141
«1313مرتبهای که نفس در آن يک هويت صرف ،خالی از تعدد مراتب و تكثر حيثيات است و فقط
با وجود و ماهيت تحليل مىشود» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص )390و «از اين جهت كه وجودى
ّ
بما انه انسان و صرف االنسانيه و اصل االنسانيه مىباشد ،محيط بر تمام افراد انسانى است؛ و
احاطه بر تمام وجودات زيد و بكر و خالد و عمرو و غيره دارد و اين وجود عقالنى احاطه ّقيومى
بر افراد طبيعيه و برزخيه دارد و ماهيت آن هم ماهيت كلى قابل صدق بر كثيرين است نفس،
بمرتبتها العقليه مىتواند تجزيه بين اصل وجود و ماهيت آن وجود كند و اين عمل فقط در
مرتبه و نشئه عقالنى امكان دارد» (همان ،ص.)391
ً
ّ
«1414فعل که در نشئه طبيعتى هستيم در نشئه برزخيه هم هستيم و از عالم برزخ هم حظى داريم،
ً
منتها كثيرى از ما اصل به مرتبه عقالنى نمىرسيم و آنها كه مىرسند همين اآلن رسيدهاند ،ما
ً
فعل ذو نشأتين هستيم ،نشئه طبيعى و نشئه برزخى» (همان ،ص.)386
1515به این معنا که تحت تدبیر و مالکیت الهی بودن تمام موجودات عالم را میبیند.
ّ
ّ
املعبر عهنا بز يادة ّ
«ترقيات دار اآلخرة ّ
الدرجات مثال و كذلك الىت وقعت ىف البرازخ فتكون بالقاء
1616

الغرائب و احلجب و الكدورات و اهليئات املظلمة بضغطة القبر و ّ
التعذيبات نعوذ باهّلل مهنا فتحصل
ّ ّ
ّ
التجليات بعد صفاء املرآة و تقع الشفاعة الكبرى» (خمینی :1410 ،ص.)171

«1717فضایل عقالنی همان علم است و مقصود از علم ،عقل است؛ چرا که علم و عقل یک قوهاند
که یکی پذیراست و دیگری دانا؛ همان که پذیرد ،داند و همان که داند ،پذیرد» (حسنزاده
آملی :1362 ،ص 463و  .)456همچنین عقل که از ساحتهای نفس آدمی است ،به دو
مرتبه عقل نظری و عقل عملی _ که هر کدام خود از مراتب طولی دیگری برخوردارند _ تقسیم
میشود .مالصدرا تعقل را به اتحاد عاقل و معقول تعریف میکند (مالصدرا1368 ،؛ :3
ص .)312این اتحاد (به تعبیر عرفا فنا) به موجب حرکت نفس (به تعبیر عرفا سلوک) حاصل
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میشود (مالصدرا1981 ،؛  :2ص)98؛ ازاینرو استکمال ،از طریق این قوه ادراکی که ویژه و
خاص انسان است ،تحقق مییابد.
1818همچون محسوسات که مرتبه ضعیف علوماند؛ معقوالت نیز ،مرتبه عالی علوم هستند
(حسنزاده آملی :1362 ،ص456؛ اردبیلی1381 ،؛  :3ص« .)419گوهر نفس ناطقه به نور علم
سعه وجودی پیدا میکند چراکه علم وجودی نوری و فعلیتی عاری از ماده است و نفس ناطقه
با یافتن فعلیتهای وجودی نوری بهتدریج از مرتبهای به مرتبه دیگر که مرتبه مدرک اوست
انتقال و استکمال مییابد» .ازاینرو علم و ادراک ،منشأ استکمال است (حسنزاده آملی،
 :1375ص.)223
1919چراکه انسان ،مساوق علم و عمل است و آن دو با نفس انسانی ،اتحاد وجودی دارند و بهواسطه
آنها نفس ،وسعت وجودی میگیرد .ازاینرو هر قدمی بهسوی علم و دانش ،اثری وجودی در
ذات انسان گذاشته و مرتبهای از وجود او را انشا میکند؛ بنابراین همراه علم ،کمالی نیز حاصل
میشود .بهاینترتیب نفس ،بهواسطه حرکت جوهری و وصول به عالم مافوق ،اتحاد با عقل فعال
یافته و تحت تکمیل و تصرف عقل مفارق ،به استکمال وجودی میرسد؛ ادراک و علم عالوه
بر اینکه سبب ارتقای نفوس به مراتب باالی تجرد و رسیدن به کمال است ،همچنین ضامن
حیات و فعلیت نفس و مقوم انسان میباشد .علم ،مقوم روح انسان و عمل ،تشخص دهنده بدن
انسان است (حسنزاده آملی :2 ،1380 ،ص 493و 496؛ حسنزاده آملی :1362 ،ص.)334
«2020عقل نظرى هم به عملى برمىگردد؛ چون هر چيزى كه در هر مرتبه از مراتب وجود واقع شود ،به
مرتبه ديگر آن سرايت مىكند» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)347

«2121علوم به هر درجه كه هستند ،چه علم المعارف باشد يا غير آن طريق وصول به ّ
جنت مناسب
با آن است و سالک طريق هر علمى سالک طريقى از طرق بهشت است .علم مطلقا طريق
به عمل است حتى علم المعارف ،منتها آنكه علم المعارف اعمالى است قلبى و جذباتى
است باطنى كه نتيجه آن اعمال و جذبات و صور باطنه آنها صورت ّ
جنت ذات و بهشت
لقاست .پس سلوک طريق علم سلوک طريق طريق ّ
جنت است و طريق طريق نيز طريق است»

(خمینی :1380 ،ص.)414
«2222علوم مطلقا عملى هستند ،حتى علوم معارف كه يک نحوه عملى در آنها نيز هست ،علم
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احوال قلوب و كيفيت صحت و مرض و صالح و فساد آن از علومى است كه صرفا مقدمه عمل
و طريق عالج و اصالح آن است و ادراک و فهم آن از كماالت انسانيه به شمار نيايد» (خمینی،
ݢ

 :1380ص.)527
«2323جميع ْ
علوم عملى است حتى علم توحيد .شايد از كلمه «توحيد» كه «تفعيل» است عملى
مناسبت اشتقاق ،توحيد از كثرت رو به وحدت
بودن آن نيز استفاده شود؛ چه كه بهحسب
ِ
ّ
رفتن و جهات كثرت را در عين ْ
جمع مستهلک و مضمحل نمودن است؛ و اين معنى با برهان
ِ
ّ
ّ
حاصل نيايد ،بلكه به رياضات قلبيه و توجه غريزى به مالک القلوب بايد قلب را ازآنچه برهان
افاده نموده آ گاه نمود تا حقيقت توحيد حاصل شود» (خمینی :1370 ،ص« .)93ممكن است
انسان ،برهان داشته باشد ولى در مرتبه كفر و شرک باقى بماند ،ولى عقل عملى ،همان ارجاع
ً
ً
كثرت به وحدت عمل و خارجا است؛ لذا كمال انسان به عقل عملى اوست نه به عقل نظرى»
(اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)354

ّ
«2424با پاى استداللى چوبى مىخواهيم اين راه پرپیچوخم و طريق پرخطر را طى كنيم و با اين ِعده
ّ
رهروان منزل عشق بازمىمانيم» (خمینی :1377 ،ص.)55
و ُعده به مقصد نمىرسيم ،و از
ِ
«2525نزد علماء مشهور است كه يک قسم از علوم است كه خودش منظور است فینفسه _ كه
در مقابل علوم َع َم ّليه است _ در نظر قاصر درست نيايد ،بلكه جميع علوم معتبره را ِس َمت
ّ
مقدميت است؛ منتهى هر يک براى چيزى و بهطوری مقدمه است» (همان ،ص.)9 :
«2626پس علم توحيد و توحيد علمى مقدمه است براى حصول توحيد قلبى ،كه توحيد عملى
است ....اى عزيز! ...علم فقه ،مقدمه عمل است ...و ما را سروکاری با توحيد و تجريد ،كه
ُ
قرة العين اولياء؟مهع؟ است ،نبوده و نيست .و آن شعبه از علم فقه ،كه در سياست ُمدن و تدبير
منزل و تعمير بالد و تنظيم ِعباد است ،نيز مقدمه آن اعمال است كه آنها دخالت تام تمام در
حصول توحيد و معارف دارند» (همان).
ُ
«2727كوشش كن در عمل!»« ،در رفع ُح ُجب كوش نه در جمع كتب»« ،انباشتن علوم _ گرچه علم
شرايع و توحيد باشد _ از ُح ُجب نمىكاهد ،بلكه افزايش دهد»« .سرگرمى به علوم حتى عرفان
و توحيد اگر براى انباشتن اصطالحات و براى خود اين علوم است _ كه هست _  ،سالک را به

مقصد نزديک نمىكند بلكه دور مىكند؛ العلم هو احلجاب االكبر».
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«2828نمىگويم از علم و عرفان و فلسفه بگريز و با جهل عمر بگذران ،كه اين انحراف است،
ْ
انگيزه الهى و براى دوست باشد و اگر عرضه كنى ،براى خدا
مىگويم كوشش و مجاهده كن كه
و تربيت بندگان او باشد نه براى ريا و خودنمايى» (خمینی :18 ،1389 ،ص« .)450بايد با قدم
علم ،لنگانلنگان پيش روى و اين هر علمى باشد حجاب اكبر است كه با ورود به اين حجاب
به رفع حجب آشنا مىشوى» (همان :20 ،ص.)439
ّ
متعلق و مربوط به مبدأ بوده؛ چنانكه
«2929معلوليت و صرف ربط و تعلق به مبدأ بوده و به تمام هويت ِ
َّ
مبدأ به تمام هويت متعلق و مربوط إليه است و قيام وجودى او به وجود قيومى مبدأ است ،تنها
فرق ازاینجهت است كه مرتبه او ناقص و نازل است و اال او آيت معلولى مبدأ بوده و هر كمالى
كه در مبدأ به نحو اعلى و فوق التمام و وجوب بالذات وجود دارد» (اردبیلی1381 ،؛  :2ص.)179
«3030جسم خالص آنوقت است كه اين حقيقت بتواند خودش را از ُمعانقت ال جسم كه هيولى است
استخالص كند و مادام كه هيولى هست ،حركت هست و تا حركت هست ،تعين ندارد ،و انسانى
ً
كه فعل در طبيعت است و دارد رو به كمال مىرود ،انسان خالص نيست؛ چون در حركت بين
محوضة الفعل و صرافة القوه است و از هر درجهاى كه مىگذرد نقص آن درجه را بهجا مىگذارد ،تا
روزى برسد كه نقص عالم طبيعت را به زمين بگذارد» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)573
3131هرچند افرادی در حیوانیت به تجرد تام میرسند.
«3232عقل ّفعال ،علت وجود و بقاى نفس است» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص .)419عقل فعال،
حافظ مدرکات نفس است و هر چه حافظ مدرکات نفس باشد ،حافظ خود نفس نیز میباشد؛
بنابراین عقل فعال حافظ نفس است.
«3333هویت و خلقت خاص»
«عشق سلطنت مطلقه در نهاد انسان است ،و از محدوديت متنفر و گريزان است و خود
3434
ِ
نمىداند و درواقع انسان طالب سلطنت ّ
الهيه و علم و قدرت الهى است» (امام خمینی،
روحاهلل ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،ص 82و .)81
«3535كيفيت رسيدن نفس به تجرد كه على عهدة الحركة الجوهريه است ،بايد از ضروريات
حساب شود نه اينكه از نظريات باشد» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)147
«3636نحوه وجود طبع كل ،وجودى است كه به اين نحو درحرکت است و از نقص رو به كمال
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مىرود و اين حركت ابدى و ازلى است» (اردبیلی1381 ،؛  :2ص.)392
َ َ قَ ْ
«3737آیاتی كه مربوط به ّ
تطورات و ترقيات موجودات ،بهخصوص انسان است؛ مثل آيه <ول�د
ݢ
خَ َ قْ ن َ ْ نْ َ نَ نْ ُ َ َ ة نْ ن ثُ َّ َ َ ْ ن َ ُ نُ ْ فَ ةً ف قَ َ َ ن ثُ َّ خَ َ قْ ن َ نُّ َ َ َ َ َ ً فَ َ َ ْ َ
ال� ْط ف� ة� عل ق� ة� � خ�ل ق� ن�ا
�ل��ا ال ِإ��سا� ِم� سلال ٍ� ِم� ِط ي� ٍ� * �م ج�عل�اه �ط�� ِ� ي� �ر ٍار م ِك ي� ٍ� * �م �ل��ا
َ َّ أَ
َ ْ
ْ َ َ قَ ةَ ُ ضْ �غَ ةً َف خَ َ قْ ن َ ْ ُ ضْ �غَ ةَ �ظ َ ً فَ َ َ ْ ن َ ْ �ظ َ َ َ ُ َ أ ْ َ أ َ َ ْ ً آ َ َ َ
ام ل ْح ًما ث� ّم � ن� ش�� ن� ُاه خ�ل ق�ا � خ� َر ف� ت� بَ� َارك الل ُه � ْح َس نُ�
العل�� م� � ��ل��ا الم� � ِع اما �كسو�ا ال ِع
ْ
َْ
و� ثُ� َّم � نَّ� ُك ْم َ� ْو َم ال ق� َ� َام ة� تُ� ْ� َع ثُ� نَ
ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ
و�> كه تمام ّ
تطورات انسان را ذكر
ال خ� ِال ِق� ي� نَ� * ث� ّم ِإ� ن�ك ْم بَ�عد �ذ ِلك ل َم يِّ� ت� ن ِإ
ِي ِ ب
ي
ّ
مىفرمايد ،اينگونه استدالل ،اسد و اتقن براهين است براى اثبات معاد؛ زيرا احكم البراهين،
برهان ّلمى است».
«3838سير كمالى «ال بد منه» است ،نمىشود انسان از كمال به نقص بيايد ،بلكه هميشه از نقص
به باال و كمال ،حركت جوهرى دارد» (همان :3 ،ص.)183

«3939تصور اجلمال سبب العشق و العشق سبب الطلب و الطلب سبب احلركة احلاصلة مهنا التشبه

به .فيكون ذلك املتشبه به .و املعشوق هو احلق».
ْ
َ
َ َ َ َْ
َْ
«ُ 4040ك ْن ُت َك ْن ًزا َ ْم ّفي ًا؛ َف ْ
اح َب ْب ُت ْان ْاع َرف ،فخلق ُت الل َق ِلك ْى ْاع َرف» (شهید ثانی :1377 ،ص)108
«4141وجود آدمى مظهريت اسم اعظم الهى را داشته و اسم اعظم ،جامع همه اسماء الهى مىباشد»
(اردبیلی1381 ،؛  :3ص.)47
«4242چون مواد اين عالم و اوضاع اين دنيا و مزاحمات آن و تنگى و ضيق آن تعصى دارد از حريت
و نفوذ اراده بشر ،پس بايد عالمى در دار وجود باشد كه اراده در آن نافذ باشد و مواد آن عصيان
از نفوذ اراده نداشته باشد ،و انسان در آن عالم ّفعال ما يشاء و حاكم ما يريد باشد ،چنانچه
فطرت مقتضى است».
ّ
«4343انسان بهحسب فطرت خداداد و جبلت اصلىّ ،
حب بقا و حيات و تنفر از فنا و ممات دارد.
و اين متعلق است به بقاى مطلق و حيات دائمى سرمدى ،يعنى ،بقايى كه در آن فنا نباشد و
حياتى كه در آن زوال نباشد» (خمینی :1380 ،ص.)358
«4444عشق فعلی و عاشق فعلی معشوق فعلی الزم دارد؛ متضایفین ،متکافئین در قوه و فعل
هستند .پس باید معشوقهای فطرت بالفعل باشند ،تا فطرت به آنها متوجه باشد» (خمینی،
 :1377ص.)103
«4545نشئه ثانيه ّ
غيبيه كه نشئه باقيه است ،معشوق فطرت است .پس ايمان به يوم اآلخره ،يعنى
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ّ
نشئه ما بعد الدنيا از فطریات است» (خمینی :1377 ،ص« .)101انسان مىخواهد به «حق
ً
مطلق» برسد تا فانى در خدا شود .اصوال اشتياق به زندگى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه وجود
جهان جاويد و مصون از مرگ است» (خمینی :21 ،1389 ،ص« .)223انسان علم مطلق را
مىخواهد؛ قدرت مطلقه را مىخواهد .و چون قدرت مطلق در غير حقتعالی تحقق ندارد ،بشر
به فطرت حق را مىخواهد» (همان :14 ،ص.)205
«4646فنا و فساد بر صورت جسمیه محال است و هيچ عيبى ندارد كه باقى باشد و هيوالى آن باقى
نباشد ،و با عدم بقاى هيولى و مفارقت صورت جسميه از هيولى ،صورت جسميه همان باشد
ً
كه با هيولى بود؛ چون هيولى در صورت جسميه جسم دخالت نداشت و با نزع آن از هیوال ابدا
در صورت جسميه اخاللى حاصل نمىشود و بر همان حقيقت و ّ
هذيت و تشخص خود باقى
مىباشد»؛ ازاینرو ،در رستاخیز «عين اين جسم كه اينجاست و عين اين بدن كه اينجاست،
اين خواهد آمد و اين محشور در يوم نشور خواهد بود» (اردبیلی1381 ،؛  :3ص)212
«4747چون مجرد شد ،عدم بر آن از هيچ جايى راه ندارد ،مگر عدم فاعلى كه اين مجرد به آن فاعل
ّ
متقوم است ،براى اينكه ديگر مادهاى ندارد كه از جهت ماده ،عدم بر او طارى شود».
َ
ُ أْ ََ
َ <4848وه َو �ه َو نُ� عل يْ� ِه> (روم )27 :و آیاتی که خلقت آسمان ،زمین ،انسان و سایر موجودات را بیان
کرده است.

بررسی مسئله بداء از منظر
سید مرتضی علم الهدی؟حر؟ و آیتاهلل جعفر سبحانی
امحد هبشیتمهر1؛ فاطمه رئویف تبار2

چکیده
بداء ،آموزهای برآمده از شیعهی امامیه است که انتساب معنای لغوی آن دربارهی
خداوند؛ بهمنزله آشکار شدن امری پنهان از او به نظر میرسد و همین امر ،سبب
انکار این آموزه و سرزنش شیعه به دلیل اعتقاد به آن گردیده است .همچنین،
رمز آلودگی بداء سبب شده که اندیشمندان شیعه نیز در تبیین آن ،همداستان
نبوده و دیدگاههای متفاوتی را ارائه نمایند .در این میان؛ عدهای ،بداء را منکر
شدهاند .غالب قائالن به بداء نیز تالشهایی عقالنی در جهت تبیین آن از طریق
تأویل به نسخ یا ابداء یا تفسیر آن ،روا داشتهاند .این پژوهش ،سعی دارد با بررسی
تطبیقی اندیشههای سید مرتضی که در نگاهی ابتدایی از منکران مسئله بدا
به شمار میرود و آیتاهلل سبحانی از قائالن و مبینان این اندیشه ،با استفاده از
روش تحلیلی _ توصیفی به پاسخ سؤاالت ذیل بپردازد :مفهوم بداء از دیدگاه این
دو اندیشمند چیست ،موضع آنها در برابر یهود چگونه است و پیرامون روایات
بداء چه دیدگاهی دارند؟ بر اساس این نگاره ،از دیدگاه آیتاهلل سبحانی،
بازگشت معنای لغوی بداء؛ یعنی ظهور بعد الخفاء ،به انسان است و بداء الهی؛
به معنی امکان تغییر سرنوشت توسط انسان در تقدیر مشروط خواهد بود .در
مقابل ،سید مرتضی ،علیرغم ظاهر گفتارش که او را در زمره منکرین بداء قرار
 .1استاد حوزه و دانشگاه.
 .2طلبه سطح  4رشته کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟ و کارشناس ارشد رشته شیعه شناسی کالم دانشگاه قم.
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میدهد؛ از دو نوع بداء نام میبرد و آن را به روا و ناروا تقسیم میکند و بداء روا را
مساوق نسخ میداند؛ اما از منظر آیتاهلل سبحانی ،نسخ و بداء از یک سنخاند
و بداء در امور تکوینی و نسخ در امور تشریعی؛ جریان دارد .ایشان با استفاده از
آیات مصرح و غیر مصرح بداء ،درصدد اثبات این آموزه برآمدهاند و منشأ اعتقاد
به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟مهع؟ میدانند؛ اما سید مرتضی ،به دلیل یکسان
پنداری نسخ و بداء ،روایات بداء را علم آور نمیداند و با فرض صحت؛ آنها را
به معنی نسخ میداند.
واژگان کلیدی :بداء ،نسخ ،تطبیقی ،سید مرتضی ،آیتاهلل سبحانی

مقدمه
مسئله بداء از ویژگیهای تفکر شیعی و متأثر از نصوص دینی است که در لغت به معنی
ظهور بعد از خفا آمده است .علت ورود این مسئله در آموزههای اعتقادی اسالمی؛ وجود
اتهاماتی است که از جانب مخالفین شیعه از میان معتزله و اشاعره به شیعیان روا داشته
شده و آن؛ نسبت جهل به خداوند از ناحیه اعتقاد به این آموزه بوده است .ریشه این اتهام
به دو نکته اساسی برمیگردد :اول ،علم ذاتی و مطلق خداوند به همه امور و دوم ،معنی بداء.
مسئله اول ،نزد اندیشمندان اسالمی ،امری پذیرفتهشده است؛ چه اینکه همه
معتقدند که علم از صفات ذاتی خداست؛ اما نکته دوم ،با توجه به مفهوم متعارف و لغوی
بداء ،این تصور را ایجاد میکند که انتساب این امر به خداوند؛ بهمنزله نسبت علم پس از
جهل به اوست .درنتیجه ،این آموزه در برابر علم بینهایت الهی قرار میگیرد .نکته دیگری
که سبب شده مخالفان ،انتقاد خود را متوجه ائمه شیعه گردانند؛ وجود روایاتی است که
در آنها بهصراحت ،کلمه بداء بهکاررفته و به خدا منتسب شده است .متکلمان شیعه،
این مسئله را موردتوجه قرار داده و با اتفاقنظر بر این مسئله که اعتقاد به بداء ،نمیتواند
به معنی انتساب جهل به خدا باشد؛ تالش دارند که معنایی ژرفتر از بداء را ارائه نمایند.
این نگارش ،با روشی توصیفی _ تحلیلی درصدد مطالعه تطبیقی دیدگاه آیتاهلل
سبحانی (زیدعزه) از علمای معاصر شیعه و سید مرتضی علم الهدی؟حر؟ از اندیشمندان
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قرن پنجم شیعه درباره آموزه بداء است که ضمن اشاره به معنای موردنظر ایشان ،به بررسی
روایات بداء و پاسخ به ردیه های یهود در لسان این دو اندیشمند میپردازد.
ݢ

تعریف بداء
بداء ازجمله آموزههایی است که موردتوجه علمای علم لغت و دانشمندان دینی بوده است.
 .1در لغت

بداء (به فتح باء) در لغت به معنی ظاهر شدن ،هویدا گردیدن ،پدید آمدن رأیی دیگر در
کاری و ...آمده است:
َ

ُ ً

َ

« َبدا اليشء ُبد ّوا و َبد ًاء أي :ظهر ظهورا ّبينا» (فراهیدی1409 ،ق)83 /8 :؛ (ابن منظور1375 ،ق)66 /14 :

َ

َ

َ

ُ ُ

َ

و (راغب اصفهانی1412 ،ق )249/ 1 :قال اهلل تعالىَ < :و َ� َدا ل ُه ْم م نَ� ا ّلله َما ل ْم َ�ك نو�وا َ� ْح ت�س ُ� نَ
و� <؛ «و برای
ب
ِ
ي ِ ب
ي
ِ

آنها از جانب خدا آنچه

گمان نمیکردند پدید میآید»( .زمر)47 :

 .2در اصطالح

بررسیآثار اندیشمندانو متکلماناسالمینشانمیدهد کهدر تعریفاصطالحبداءبایکدیگر،
همداستان نبوده و تعاریف متفاوتی را ارائه کردهاند .ازآنجاکه هدف از این نگارش ،بررسی
مسئله بداء از منظر دو اندیشمند بزرگ اسالمی؛ سید مرتضی علم الهدی و آیتاهللالعظمی
جعفر سبحانی میباشد؛ این امر را با نگاه به آثار این دو صاحبنظر پی میگیریم.
 .1 _ 2 _1تعریف بداء از منظر سید مرتضی
آنچه در ابتدا از مجموع نگارشهای سید مرتضی به نظر میرسد آن است که نظر واحدی
در مسئله بداء ندارد و تعریفهای مختلفی از آن را ارائه نموده است .بهطورکلی میتوان
نظرات او را در سه گروه زیر دستهبندی نمود:
 .1 _ 2 _ 1 _1دیدگاه ردعی
سید مرتضی در کتاب رسائل خود به نقل از متکلمان ،بداء را اینگونه توصیف میکند:
امر خداوند به چیزی واحد ،در وقتی مخصوص ،با وجهی معین و به مکلفی واحد و سپس
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نهی او به همان چیز ،در همان وقت ،درهمان وجه و به همان مکلف( .شریف مرتضی1405 ،ق:
 116 /1و 1431ق)179 /1 :

بنابراین تعریف ،سید معتقد است که بداء در مورد خداوند جایز نیست و از تشنیعات
علیه شیعه است؛ چراکه خداوند ،عالم علی االطالق است و جایز نیست که علمش
تجدید شود و تغییر کند ،بدینصورت که معلوماتی بر او آشکار گردد که تا کنون آشکار
نبوده است .تغییر در علم الهی راه ندارد و معلوم جدیدی بر معلومات او افزوده نمیگردد،
درحالیکه تعریف فوق ،با علم مطلق الهی منافات دارد و ناشی از نقص و جهل اوست.
(شریف مرتضی ،رسائل الشریف المرتضی1405 ،ق)117/1 :

 .1 _ 2 _ 1 _2دیدگاه تفسیری
دیدگاه دیگری از سوی محمدباقر مجلسی ،صاحب کتاب «بحاراالنوار» به سید مرتضی
منسوب شده و آن ،امکان تفسیر بداء است (مجلسی1111 ،ق)126 /4 :؛ بنابراین دیدگاه ،میتوان
بداء را در معنای حقیقیاش؛ یعنی ظهور صحیح دانست و بدون هیچ واسطهای آن را
به خداوند اسناد حقیقی داد .در این صورت ،بدا له تعالی؛ یعنی امر یا نهیای بر خداوند
ظاهرشده که تا کنون آشکار نبوده است .به این نحو که پس از امرونهی الهی و اتیان مأمور
به ،حالتی حادث میشود که قبل از آن نبوده و این نوعی ظهور در مورد حقتعالی است،

َ َ ُ َّ ُ
همچنان که در سوره مبارکه محمد؟ص؟ به ظهور بعد از عمل تصریحشده استَ < :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم
َ َ َ ْ
ُ
َح�تّى ن� ْعل َم ال ُم جَ� ِاه ِ يد� َن� ِم نْ�ك ْم> (محمد)31 :؛ به این معنا که ما شما را میآزماییم تا بدانیم که

َ َ
جهاد شما در خارج موجود شده؛ چراکه بنا بر لفظ «ن ْعل َم» قبل از تحقق وجود جهاد؛ علم به
آن در جهان خارج موجود نبوده است( .مجلسی1111 ،ق.)126/4 :

در اینجا نیز هرچند که خدا از ازل ،علم دارد که امرونهی خواهد کرد؛ اما چون هنوز
فعلیت پیدا نکرده ،معلوم و مدرک او نیستند .توضیح آنکه:
 .1امرونهی ،پیش از آنکه وجود پیدا کنند؛ معلوم و ظاهر نیستند؛ زیرا تا چیزی وجود نداشته
باشد؛ متعلق علم قرار نمیگیرد و تا چیزی وجود نداشته باشد؛ مدرک واقع نخواهد شد.
 .2خداوند ،خود میداند که در آینده امرونهی خواهد کرد.
 .3آمر و ناهی بودن خدا نسبت به چیزی نیز پس از وجود یافتن امرونهی ،معلوم او میشود.
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 .1 _ 2 _ 1 _3دیدگاه تأویلی
برخی ،همچون ،مجلسی در بحاراالنوار معتقدند که سید مرتضی ،بداء را در صورتی
ݢ

صحیح میداند که مساوق نسخ باشد و به آن تأویل شود:

«ما ذكره السيد املرتىض؟وضر؟يف جواب مسائل أهل الري و هو إنه قال املراد بالبداء

النسخ» (مجلسی1111 ،ق)129 /4 :

بر اساس این دیدگاه ،نسخ و بداء یکچیز هستند و تنها تفاوت میان آن دو این است که
زمان ناسخ و منسوخ در نسخ ،متعدد و در بداء دارای اتحاد است( .شریف مرتضی1419 ،ق :ص)185

سید مرتضی ،خود نیز در جوابات المسائل الرازیة ،به نقل از متکلمان شیعه حمل
روایات بداء در معنای نسخ را صحیح میداند و بیان میدارد که نسخ در شریعت جایز
است و در این مسئله اختالفی بین علماء نیست:

«محلوها حمققو أصحابنا عىل أن املراد بلفظة البداء فهيا النسخ للشرائع و ال خالف بني

العلماء يف جواز

النسخ للشرائع» (شریف مرتضی1405 ،ق)117 /1 :

بهرغم اینکه سید مرتضی را از طرفداران موضع تأویل دانستهاند؛ از برخی آثار او برمیآید
که مخالف عقیده بداء بوده؛ چراکه نسخ ،وحدتهای چهارگانه بداء را ندارد .وی برای
تحقق بداء ،چهار وحدت را شرط دانسته که عبارتاند از:
 .1وحدت مأمور به و منهی عنه
 .2وحدت هدف و غایت مأمور به و منهی عنه
 .3وحدت زمان به این معنا که انجام فعل و عدم آن در یکزمان باشد
 .4وحدت مکلف؛ یعنی امرونهی ،متوجه یک فرد باشد( .شریف مرتضی1362 ،ش 313 ،و
1376ش)421/1 :

سید معتقد است که نسخ ،موجب بداء نمیشود؛ زیرا بداء زمانی رخ میدهد که همه
شروط فوق محقق شود؛ درحالیکه در نسخ ،فعل مأمور به ،غیر از منهی عنه است:

«أن النسخ ال يقتيض البداء ،ألن ما اقتىض البداء هو ما مجع شروطا :األول أن يكون

ّ
املهني عنه بعينه و الثاين أن يكون الوجه واحدا و الوقت واحدا
الفعل املأمور به هو
ّ
أيضا و املكلف واحدا .فاذا مجع هذه الشروط دل عىل البداء؛ و النسخ خيالف ذلك ،ألن
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به غير املهني عنه»( ،شریف مرتضی1411 ،ق ،ص)357

در نگاهی عمیقتر ،از فحوای سخنان سید به دست میآید که وی ،به تفکیک بداء به
دو صورت بدای روا و بدای ناروا معتقد است .از منظر او ،بداء روا و صحیح ،معادل نسخ
است .بر اساس این دستهبندی ،بداء ،اعم از نسخ خواهد بود .ایشان در رد شبهه یهود_که
نسخ شرایع را به جهت منتهی شدن به بداء؛ عقال نادرست میدانند_ پاسخهایی را ارائه
نمودهاند که دریکی از آنها بداء ناروا را از نسخ جدا کرده و گفته است که بداء زمانی رخ
میدهد که شروط چهارگانه محقق شود؛ درحالیکه نسخ ،برخالف آن است و فعل مأمور
به غیر از فعل منهی عنه است .ازنظر او ،در حالتی که وقوع بداء ،مستلزم شروط چهارگانه
است ،گویا خداوند ،بنده را با مصلحتی به چیزی امر میکند و از همان نهی میکند .در
این فرض ،در شیء و وقت واحد ،مصلحت و مفسده جمع گردیده که محال است و این
همان بدای نارواست( .شریف مرتضی1411 ،ق ،ص)357

 .1 _ 2 _2تعریف بداء از منظر آیتاهلل سبحانی
آیتاهلل سبحانی با استفاده از مقدماتی بههمپیوسته ،روندی واحد را در تبیین آموزه بداء
پیشگرفته است و هر کتاب او در مبحث بداء ،گفتار او در کتاب دیگرش را تأیید و تقویت
میکند .ایشان معتقدند که بداء ،آموزهای مختص به شیعه نیست (سبحانی1381 ،ش)394 / 3 :

و در صورت تبیین درست از آن ،هر عاقل و مسلمانی متوجه میشود که به آن اعتقاد داشته؛
یتا :ص)427
هرچند که آن را بداء نمینامیده است( .سبحانی ،ب 

بر اساس دیدگاه ایشان ،بداء در تعریف لغوی خود؛ یعنی ظهور بعد الخفاء ،بر خدای
سبحان اطالق نمیشود؛ زیرا مستلزم حدوث علم خداوند به چیزی که در آن جهل داشته،
میشود( .سبحانی1433 ،ق ،ج ،1ص )34بهعبارتیدیگر ،ایشان نیز همچون سید مرتضی
ً
معتقدند که ظهور معنی لغوی بداء در مورد خداوند بهگونهای است که گویا او قبال از چیزی
آ گاه نبوده و اکنون به آن علم پیداکرده است که این امر ،منجر به جهل خدا ،نقص او و
تغییر و تبدل در علمش میگردد که محال است .پس مراد از بداء ذکرشده در احادیث
شیعه ،نمیتواند معنای لغوی آن باشد .آیتاهلل سبحانی در این زمینه از مخاطب خود
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میپرسند که آیا صحیح است که عاقلی معتقد باشد که خداوند با این معنا از بداء است
که عبادت میشود:
ݢ

ُّ
ويعد من العقائد الدينية
«و بذلك يظهر ّان املراد من البداء الوارد يف أحاديث ِاالمامية
ً
عندهم ليس معناه اللغوي ،أ فهل ّ
يصح أن ينسب إىل عاقل _ فضالعن باقر العلوم

ّ
َ
اال ّمئة _ القول ّ
بأن اهلل مل يعبد و مل يعظم إال بالقول بظهور احلقائق له بعد خفاهئا
وصادق
ّ
ّ
عنه ،والعلم بعد اجلهل؟! كال ،كل ذلك َيو ّيد ّان املراد من البداء يف كلمات َ
هوالء
العظام غير ما يفهمه املعترضون» (سبحانی1428 ،ق :ص)232

بنابراین آنچه در گفتار ائمه؟مهع؟ در مورد بداء آمده است ،چیزی غیر از معنای لغوی آن
خواهد بود .از مجموع آنچه در کتب مختلف ایشان در تبیین بداء آمده است؛ مقدماتی
بههمپیوسته حاصل میشود که در وضوح این بحث ضروری به نظر میرسد .ادعای شیعه
آن است که بداء از لوازم توحید و اعتقاد به عمومیت قدرت حقتعالی و از سنتهای حاکم
بر زندگی انسان است و مانع از آن میشود که اختیار بشر در تغییر سرنوشت و زندگیاش
سلب گردد .ارتباط این مسائل باهم در طی مقدمات ذیل بیشتر ادراک میگردد:
 .1خداوند سبحان ،عالوه بر امر خلق و ایجاد بشر ،تدبر و تربیت او را نیز بر عهده دارد و
به بندگانش اجازه داده است که مسیر زندگی خود را تغییر دهند و اعمال شایسته
را جایگزین اعمال ناپسند خود گردانند (و یا بالعکس) .از طرفی انسان نیز مسیر
واحدی ندارد ،بلکه آنچه پیش روی اوست مسیری پر از تغییر و تبدل است.
(سبحانی1416 ،ق :ص)75

 .2شیعه معتقد است که خداوند ،به همه حوادث عالم (از گذشته تا آینده) آ گاه است
و هرگز چیزی از او مخفی نمیماند .عقل نیز بر تنزه علم خداوند از حدوث و تغییر
داللت دارد( .سبحانی ،بیتا :صص )430 _ 428

 .3اگر بداء به معنی ظهور بعد الخفاء باشد؛ گویا در مورد خداوند معتقدیم که چیزی را
نمیدانسته و اکنون میداند که این معنا در

مورد خداوند صحیح نیست( .سبحانی،

1428ق ،ص)232

 .4افعال بندگان در حسن و سوء عاقبت آنها تأثیر دارد و این از خداوند مخفی نیست.
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اگر فردی در مسیر خطای خود ،بهسوی راه راست متمایل شود یا مسیر مستقیم خود
را بهسوی راه کج ببرد؛ علم خداوند به این تغییر مسیر چگونه خواهد بود؟
 .5تقدیر الهی در مورد انسان ،دو نوع است:
الــف) محتــوم و قطعــی کــه بههیچوجــه قابلتغییــر نیســت و انســان نمیتوانــد در آن
تأثیرگــذار باشــد.
ب) معلق و مشروط که با فقدان برخی شرایط ،تغییر میکند و تقدیر دیگری جایگزین
آن میگردد( .سبحانی1433 ،ق)34/1 :

 .6خداوند دارای قدرت و سلطه مطلق بر هستی است و هرزمان که بخواهد میتواند
تقدیری را جایگزین کند؛ درحالیکه به هر نوع تقدیری از ابتدا علم داشته و تغییری
در علم او پدید نمیآید( .سبحانی1376 ،ش :ص)236

 .7اعمال قدرت و سلطه از سوی خدا و اقدام وی به جایگزین کردن تقدیری بهجای
تقدیری ،بدون حکمت و مصلحت انجام نمیشود و بخشی از قضیه درگرو اعمال خود
انسان است که با اختیار ،سرنوشت خود را دگرگون میسازد( .سبحانی1376 ،ش :ص)237

با توجه به مقدمات ذکرشده؛ بداء ازنظر آیتاهلل سبحانی ،اینگونه تبیین میگردد:
انسان میتواند سرنوشت خود را تغییر دهد؛ زیرا خداوند ،تقدیری مشروط دارد که قابلتغییر
است و انسان میتواند در همان تقدیر مشروط که قدر الهی نام دارد؛ اثر بگذارد .خداوند
نیز از ازل به هردو تقدیر آ گاه است و حتی به وقوع شرط و تأثیر اعمال انسانی در تغییر
مسیر زندگی انسان نیز علم دارد .درنتیجه با این تعریف ،نهتنها علم خداوند ،تغییر و تبدلی
پیدا نمیکند که انسان نیز به پذیرش سرنوشتی خاص مجبور نخواهد بود .عالوه بر آن،
ایشان دربیانی دیگر ،به نقل از متکلمان شیعه معتقدند که نسخ و بداء عبارت اخرائی
از یکدیگرند و از یک سنخ میباشند ،با این تفاوت که بداء در تکوین و نسخ در تشریع
استعمال میشود( .سبحانی ،بیتا ،ص)427

بر اساس دیدگاه ایشان ،اطالق معنای لغوی بداء؛ یعنی ظهور بعد الخفاء بر آموزه
اعتقادی منسوب به شیعه اینگونه صورت میپذیرد:
 .1ظهور بعد الخفاء بهصورت ابتدایی بر خداوند اطالق نمیشود؛ زیرا مستلزم جهل اوست.
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 .2اگر ظهور بعد الخفایی در بداء باشد؛ نسبت به افراد بشر است و انتساب آن به
خداوند از باب توسعه و مجاز است( .سبحانی ،بیتا :ص)451
ݢ

 .3بداء نسبت به خدا ،اظهار ما خفی علی الناس و نسبت به مردم ،ظهور ما خفی لهم
است( .سبحانی1413 ،ق :ص)108

از مجموع آنچه تاکنون به نگارش درآمد؛ حاصل میشود که هم سید مرتضی و هم
آیتاهلل سبحانی ،در مسئله بداء قائل به تفکیکاند و هردو از تعریف بداء با عنوان امرونهی
همزمان به مسئلهای واحد ،در وقتی مخصوص و در جهتی معین و به مکلفی واحد برائت
جستهاند و تعاریف دیگری از این آموزه ارائه نمودهاند .همچنین هردو ،بداء و نسخ را از یک
خانواده میدانند ،با این تفاوت که سید مرتضی ،بداء را اعم از نسخ میداند و تنها بدائی
را درست میداند که مساوق نسخ باشد؛ درحالیکه آیتاهلل سبحانی ،بداء را در تکوین و
نسخ را در تشریع میدانند .دیدگاه تفسیری و تأویلی این دو مؤلف نیز هم چنانکه گذشت،
باهم متفاوتاند.
در مسئله روش بحث نیز ،آثار آیتاهلل سبحانی از انسجام باالیی برخوردار است و هر
کتاب او درزمینۀ بداء ،مؤید و تبیینکننده کتاب دیگر اوست .برخالف سید مرتضی که
در نگاهی ابتدایی به نظر میرسد که نظریه واحدی ندارد :در کتابی ،موافق بداء و در اثری
دیگر ،مخالف آن است .البته که نمیتوان در این مسئله ،سهم بزرگ شرایط زندگی و عصر
خاص حیات او در میان معتزلیان اهل سنت را نادیده گرفت.

تحلیل روائی بداء از منظر سید مرتضی و آیت اهلل سبحانی
از مجموع روایاتی که سید مرتضی و آیتاهلل سبحانی در مسئله بداء به آن پرداختهاند ،به
دست میآید که اخبار در این زمینه در دودسته جای میگیرند:
 .1روایاتی که بهصراحت از واژه بداء استفاده نمودهاند.
 .2روایاتی که در آنها از واژه بداء استفادهنشده است؛ اما با مفاهیم مشابهی چون محو
و اثبات و تقدیم و تأخیر بر بداء داللت دارند و یا به تغییر مقدرات بهواسطه اعمال
بندگان اشاره میکنند.
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 .1سید مرتضی؟حر؟

سید مرتضی بهطورکلی ،روایاتی را که به معنی لغوی بداء باشند؛ رد میکند و معتقد است
که انتساب جهل و نقص به خداوند محال است و هیچکس از امامیه نیز به آن قائل نیست.

(شریف مرتضی1410 ،ق :ص )82هم چنانکه امام صادق؟ع؟ نیز میفرمایند« :من زعم أن اهلل ّ
عز و
ّ
جل بدا يف يشء و مل يعلمه أمس فأبرأ منه» (مجلسی1111 ،ق)125 /4 :

وی روایات مصرحی که بداء را به خداوند متعال نسبت دادهاند؛ اخباری واحد میداند
که علم آور نیستند و موجب یقین نمیشوند؛ اگرچه که آنها را انکار نکرده است و مراد از
لفظ بداء ،در این روایات را نسخ در شرایع قلمداد نموده است:

«و قد وردت أخبار آحاد ال توجب علما و ال تقتيض قطعا ،بإضافة البداء إىل اهلل تعاىل
و محلوها حمققو أصحابنا عىل أن املراد بلفظة البداء فهيا النسخ للشرائع و ال خالف بني

العلماء يف جواز

النسخ للشرائع( ».شریف1433 ،ق :ص)117

روایات غیر مصرح نیز از دید او ،نسخ بهحساب میآیند؛ هم چنانکه در محاجه با یهود،
میراندن زندگان و سالمتی مریضان را دلیلی بر نسخ برمیشمارد( .شریف مرتضی1411 ،ق :ص)357

 .2آیت اهلل سبحانی

آیتاهلل سبحانی نیز چون سید مرتضی ،بهطورکلی ،مراد از بداء را در احادیث امامیه؛
معنای لغوی آن نمیدانند و در قالب استفهامی انکاری از مخاطب خود میپرسند که آیا
صحیح است به عاقلی این سخن را نسبت دهیم که خدا عبادت نمیشود؛ مگر با این
اعتقاد که او به مسئلهای جهل داشته و اینک عالم گشته است؟

ً
َ
«أ فهل ّ
اال ّمئة _ القول ّ
بأن اهلل
يصح أن ينسب إىل عاقل _ فضال عن باقر العلوم و صادق
ّ
مل يعبد و مل يعظم إال بالقول بظهور احلقائق له بعد خفاهئا عنه ،والعلم بعد اجلهل؟!
ّ
كال» (سبحانی1428 ،ق :ص)232

ایشان ،مسئله بداء را تابع نصوص وارده از ائمه معصومین؟مهع؟ میدانند .نصوصی که یا
بهصورت مصرح و یا غیر مصرح به مسئله بداء اشارهکردهاند.

نمونهای از روایات مصرح ،همان روایت مشهوری است که میفرماید« :ما عبد اهلل ّ
عز
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َّ

وجل بيشء مثل البداء» (ابنبابویه (صدوق)1398 ،ق :باب  ،54ص)332

احادیث غیر مصرح از دیدگاه ایشان ،اخباری است که به مفهوم تأثیر انسان در
ݢ

سرنوشتش اشاره دارند و تحت عناوین صدقه ،استغفار ،دعا ،صلهرحم و ...در کتب
روایی به کثرت مشاهده میشود .نمونهای از این اخبار عبارتاند از:
الف) تأثیر عمل نيك

السر ّ
ّ
ّ
فإنا تذهب
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ «أفضل ما توسل به املتوسلون اإلمیان باهَّلل ... ،وصدقه ّ ِ
صنائع املعروف؛ ّ
ُ
فإنا تدفع میته السوء؛ همانا با فضليتترين آنچه
اخلطیئه ،وتطئف غضب الرب ،و

توسل جويندگان نزد خدا ،به آن ّ
ّ
توسل مىنمايند :ایمان به خدا ... ،و صدقۀ پنهانى است

كه سبب خاموشى غضب خداوند است ،كارهاى خوب و سودمند است که مرگ بد را دفع
مینماید( .طوسی1414 ،ق :ص)216

ب) تأثیر عمل ناپسند
امیرالمؤمنین علی؟ع؟:

َ َْ ُ َ
َْ
َْ
َ ََ
« ِإذا ق ّط ُعوا ال ْر َح َام ُج ِعل ِت ال ْم َوال ِف أ ْي ِدي ال ْش َر ِار؛ و چون قطع رحم كنند خداوند

اموال (و ثروتها) را در دست اشرار قرار دهد»( .کلینی ،کافی1407 ،ق ،ج ،2ص)348

حاصل آنکه:
سید مرتضی و آیتاهلل سبحانی هر دو از معنای لغوی بداء و روایات ناظر به آن نهی
میکنند .بداء در منظومه فکری آیتاهلل سبحانی ،یک باور مسلم است و مبنای پذیرش
آن ،آیات و روایات هستند ،از همین جهت به نمونههای کثیری از روایات مصرح و غیر
مصرح پیرامون بداء پرداختهاند تا نشان دهند که این آموزه ،باوری اسالمی است و از
معصومین دریافت شده است ،نه بافته و ساخته متکلمان شیعه .در مقابل ،سید به دلیل
یکسان انگاری نسخ و بداء ،روایات بداء را علم آور نمیداند و با فرض صحت این روایات،
مراد از بداء در روایات را با نسخ مساوق میداند.
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نقد و ارزیابی اعتقاد یهود از منظر سید مرتضی؟حر؟ و آیت اهلل سبحانی
از موضوعات مشترکی که سید مرتضی و آیتاهلل سبحانی در بحث از بداء به آن پرداختهاند؛
دیدگاه یهود درباره بداء است( .شریف مرتضی علم الهدی1411 ،ق :ص َ 357؛ سبحانی1428 ،ق ،ص238
یتا :ص )440یهود ،نه نسخ را در عالم تشریع میپذیرد و نه بداء را در عالم تکوین( .طباطبایی،
وب 

َْ ْ
1371ش )32 /6 :آیه صد و شش سوره بقره نیز در رد همین باور آنهاست و میفرمایدَ < :ما ن� ن� َس خ�
نْ آ َ ة أَ ْ نُ نْ َ ن َ أْ ت خَ ْ ْن َ أَ ْ ثْ َ أَ َ ْ تَ ْ َ ْ أَ ّنَ َّ َ َ َ ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر>؛ «ما هيچ آيهاى را نسخ
ِم� � ي� ٍ� �و �� ِسها �� ِ� ِب�� ي� ٍر ِم�ها �و ِم� ِلها �لم �علم �� الله على

نمىكنيم و از يادها نمىبريم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مىآوريم مگر هنوز ندانستهاى

كه خدا بر هر چيزى قادر است»( .بقره )106 :همچنین از آیه شصت و چهار سوره مائده برمیآید
که یهود ،دست خدا را در امور تکوینی عالم ،چون رزق ،روزی و ...بسته میپنداشتند:

َ
َ ق َ َ ت ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ �غْ ُ َ ةٌ �غُ َّ ْت أ ْ ْ َ ُ ُن َ ق َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ت َ ن ْ
ا� يُ� ن� ِف� قُ�
�
وط
س
�
م
اه
د
�
ل
�
وا
ال
�
ا
م
�
وا
�
ع
ل
و
م
ه
�
د
�
�
ب
ب ي
ِ
ِ بِ
<و�ال ِ� ال ي�هود ي�د الل ِه م لول� ل� ي ِ ي ِ
َ
َ َ
ك يْ� ف� ي َ� ش� ُاء>؛ «يهود گفت دست خدا بسته است ،دستشان بسته باد و از

رحمت خدا دور باشند ،براى اين كلمه كفرى كه گفتند ،بلكه دستهای
خدا باز است ،مىدهد بهر نحوى

كه بخواهد»( .مائده)64 :

 .1سید مرتضی

سید مرتضی اعتقادات یهود در مسئله بداء را در سه دسته تقسیم میکند:
 .1گروه اول کسانی که نسخ در شریعت را رد میکنند و در این طریق به ادله عقلی
تمسک میجویند .این گروه ،از نسخ به این دلیل که اقتضای بداء را دارد ،برائت
میجویند و معتقدند که امور حسن در نسخ ،قبیح میگردد.
 .2گروه دوم ،نسخ را عقال جایز و سمعا ممتنع میدانند و معتقدند که از حضرت
موسی؟ع؟ خبر رسیده است که شرع ،موبد و ابدی است.
 .3گروه سوم ،نسخ را عقال و سمعا میپذیرند و از عمل به شریعت اسالم نهی میکنند؛
چراکه نبی ما را حجت نمیدانند( .شریف مرتضی411 ،ق :ص)357

آنچه در این گفتار به آن پرداخته میشود و با بحث ما گرهخورده است؛ سخن گروه
نخست از یهودیان است.
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سید مرتضی ،در رد انکار یهودیان سه پاسخ ارائه میکند:
 .1در پاسخ اول ،بداء ناروا را از نسخ تفکیک میکند و معتقد است که نسخ ،اقتضای
ݢ

بداء را ندارد؛ زیرا بداء ،زمانی حاصل میشود که شروط چهارگانهاش محقق گردد،
در چنین حالتی گویا خداوند بنده را با مصلحتی به چیزی امر نموده و به سبب
مفسدهای از همان نهی کرده است .در این فرض در امر واحد ،وقت واحد ،جهت و

مکلف واحد؛ مصلحت و مفسده باهم جمع گردیده که محال است« :أن النسخ ال
ّ
املهني
يقتيض البداء ،ألن ما اقتىض البداء هو ما مجع شروطا :األول أن يكون الفعل املأمور به هو

عنه بعينه و الثاين أن يكون الوجه واحدا و الوقت واحدا أيضا و املكلف واحدا .فاذا مجع هذه
ّ
الشروط دل عىل البداء؛ و النسخ خيالف ذلك ،ألن الفعل املأمور به غير املهني عنه» (شریف
مرتضی411 ،ق :ص)357

چهار امری که سید مرتضی برای بداء ناروا ،شرط میداند؛ عبارت است از .1 :یکی
بودن فعل مأمور به و منهی عنه .2 ،جهت واحد .3 ،وقت واحد .4 ،مکلفی واحد.
این در حالی است که در نسخ ،فعل مأمور به غیر از منهی عنه است و با بداء ناروا
متفاوت است.
 .2سید مرتضی ،تغییرات در عالم تکوین را امری انکارناپذیر عنوان کرده و الزمه سخن
یهود را این میداند که خداوند ،زندهای را نمیراند ،فقیری را بینیاز نکند و مریضی
را سالمتی نبخشد ،درحالیکه این امور و امثال آن جایز است و بر بداء داللتی ندارد.
 .3در مورد نسخ در شرایع نیز عنوان میدارد که الزمه سخن یهود ،عدم اختالف و
تفاوت در شریعتهای پیامبران است؛ درحالیکه میدانیم باهم متفاوتاند و این
مورد نیز بداء تلقی نمیشود .سید مرتضی در این پاسخ ،نمونهای از تفاوتهای سایر

شرایع انبیاء با حضرت موسی؟ع؟ را بیان میکند« :ألن يف شر يعة آدم عليه ّ
السالم إباحة

تزويج االخ االخت و يف شر يعة ابراهمي؟ع؟ إباحة تأخير اخلتان اىل وقت الكبر و يف شر يعة اسرائيل
عليه ّ
السالم إباحة اجلمع بني االختني؛ و هذا كله خيالف شر يعة موىس؟ع؟»( .شریف مرتضی،
411ق :ص)358
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 .2آیتاهلل سبحانی

آیتاهلل سبحانی ضمن تفکیک نسخ به تشریعی و تکوینی ،عقیده معروف یهود را برائت
از هردو نوع میدانند و جایگاه بحث از نسخ در تشریع را کتب اصول فقه معرفی میکنند؛
بنابراین آنچه در این مبحث بدان پرداختهاند ،رد دیدگاه یهود در مسئله نسخ تکوینی است.
نسخ تکوینی ،عبارت است از اینکه انسان بتواند با اعمال و اراده خود ،مسیر سرنوشتش
را تغییر دهد .یهود در این زمینه استدالل کردهاند؛ زمانی که قلم تقدیر و قضا الهی در
ازل جاری شد؛ محال است که مشیتی برخالف آن صورت پذیرد .بهعبارتیدیگر ،ممکن
نیست که خداوند آنچه را که اثبات کرده ،محو کند و آنچه را که از ازل نوشته ،تغییر دهد.
یهود قائل است که انسان ،مسیر واحدی دارد که امکان تغییر و تبدل آن نیست و او به
چیزی نائل میآید که برایش مقدر گردیده است( .سبحانی1428 ،ق ،ص 238و بیتا :ص )440امام
صادق؟ع؟ در تفسیر آیه  64از سوره مائده میفرمایند؛ یهود معتقدند که خدا از امر آفرینش
فارغ شده است:

َ َ َّ
ُْ ٌَ َ
َ َّ ُ َ َ
َ
َ ْ ُ ُ
َ َ َ
اهَّلل َمغلولة ْل
«ع ْن أ ِب ع ْب ِد ِ
اهَّلل ع ّز َو َجل _ َو قال ِت ال َ ُيود َيد ِ
اهَّلل؟ع؟ أنه قالِ :ف ق ْو ِل ِ
َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ُ
اهَّلل َجل َجل ل ُه
يعنوا أنه هكذا و ل ِكنم قالوا قد فرغ ِمن الم ِر فل ي ِز يد و ل ينقص فقال
َ
ُ َّ َ
ُ
ُ
َ ْ ً َ
قالوا َب ْل َي ُ
داه َم ْب ُس َوطتان ُي ْن ِف ُق َك ْي َف َي ُ
شاء أ
تك ِذيبا ِلق ْو ِ ِل ْم _ غل ْت أ ْي ِد ِهي ْم َو ل ِع ُنوا ِبا
ِ
ُ
َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ ثْ ُ َ ْ َ ُ أ ُّ ْ َ
َْ َ
نبابویه
ا�> (اب 
ل ت ْس َم ِع اهَّلل عز وجل يقول _ < ي�محو الله ما ي� ش� ُاء و ي�� ِب� ت� و ِع ن�ده �م ال ِك ت� ِب
(صدوق)1398 ،ق :باب  ،25حدیث  ،1ص)167

آیتاهلل سبحانی در پاسخ به انکار یهود ،درزمینه نسخ تشریعی نکاتی را متذکر میشوند:
ً
 .1این معنا از نسخ که یهود منکر آن هستند؛ همان حقیقت بداء است و دقیقا به همان
معنایی است

که شیعه امامیه به آن اعتقاددارند( .سبحانی ،العقیده االسالمیه علی ضوء

یتا :ص )287علیرغم اینکه خداوند درآیات متعددی یهود را بر این
مدرسه اه لالبیت؟مهع؟ ،ب 
اعتقاد سرزنش میکند ،برخی بر این انکار ،لباس عقاید اسالمی را پوشاندهاند و این
عقیده را در میان برخی مسلمانان نیز نفوذ دادهاند( .سبحانی1428 ،ق :صص )239 _ 238

 .2مشیت خداوند ،حاکم بر تقدیر اوست .عبد نیز مختار است که مسیر خود را تغییر
دهد و خود را از شمار اشقیاء خارج کند یا در میان آنها ورود کند .خداوند ،تقدیر
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مشروط عبد را با تغییر عملکردش تغییر میدهد و تقدیر دوم هیچگونه معارضتی با
تقدیر اول نخواهد داشت؛ بلکه جزئی از آن خواهد بود .درست مانند اینکه بگوییم
ݢ

این بیمار میمیرد؛ مگر آنکه از این دوا بنوشد( .سبحانی1428 ،ق :ص)240

 .3اگر سخن یهود درست باشد؛ دعا و تضرع نیز امری باطل است و اعمال صالح و
غیر صالح نیز در تغییر مسیر زندگی انسان ،مؤثر نخواهد بود .اعتقاد به بداء ،همانند
اعتقاد به تأثیر توبه ،دعا و شفاعت است و موجب میشود که بنده خطاکار دست
َ
َ َّ َ َ
از طغیان و سرکشی بردارد (سبحانی ،بیتا :ص 447و بیتاِ< )320 /6 :إ� نّ� الل َه لا يُ��غ ِيّ� ُر َما بِ� ق� ْو ٍم
أَ ْ ُ
َ َ
َح�تّى يُ��غ ِيّ� ُر وا َما ِب�� ن� ف� ِس ِه ْم> (رعد.)13 :

 .4عقیده اسالم بر آن است که قدرت الهی ،گسترده و مطلق است و خداوند میتواند
هرزمان که اراده کند در مقدرات انسانها تحوالتی ایجاد کند و مقدری را جایگزین
ً
مقدر قبلی نماید و هردو تقدیر قبال در ام الکتاب به ثبت رسیده باشد( .سبحانی،
1376ش)237 ،

از مجموع آثار سید مرتضی و آیتاهلل سبحانی حاصل میشود که هر دو به نقد دیدگاه
یهود پرداختهاند؛ ولی با توجه به اختالف دیدگاههایی که بین آنها درباره بداء وجود دارد؛
شیوه متفاوتی در پاسخ به یهود ،اتخاذ کردهاند .سید مرتضی معتقد است که بداء ناروا را
ً
ً
باید از نسخ جدا کرد و در پاسخ به یهود ،اوال بداء ناروا را باطل فرض کرده و ثانیا با اشاره به
نمونههایی از تغییر در عالم تکوین و تشریع ،معتقد است که نسخ و بدائی که مساوق نسخ
باشد؛ صحیح است.
آیتاهلل سبحانی ،نسخی را که یهود از آن برائت جستهاند؛ همان بداء موردقبول شیعه
معرفی میکنند و با استفاده از آیات قرآنی بر این باورند که یهود با رد مسئله بداء ،خدا را در
تغییر مقدرات و حوادث عالم ،ناتوان پنداشتهاند؛ حالآنکه بر اساس آیات ،خدا قادر به
تغییر است و تقدیر دوم جزئی از تقدیر اول خواهد بود.
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نتیجهگیری
با توجه به آنچه در محورهای مختلف این پژوهش از بررسی تطبیقی دیدگاه آیتاهلل
سبحانی (زیدعزه) و سید مرتضی علم الهدی؟حر؟ پیرامون مسئله بداء حاصل شد؛ به دست
میآید که:
_ از دیدگاه آیتاهلل سبحانی ،معنای لغوی بداء؛ یعنی ظهور بعد الخفاء ،در مورد انسان
است و بداء الهی به معنی امکان تغییر سرنوشت توسط انسان در تقدیر مشروط میباشد؛
در مقابل ،سید مرتضی ،بداء را به روا و ناروا تقسیم کرده ،بداء روا را مساوق نسخ دانسته
و بداء ناروا را حاصل جمع شروط چهارگانه بهصورت همزمان میداند.
_ از منظر آیتاهلل سبحانی ،نسخ و بداء از یک سنخاند :بداء در امور تکوینی و نسخ در امور
تشریعی جریان دارد .سید معتقد است که بداء ،اعم از نسخ است و بداء روا همان نسخ
میباشد.
_ نسبت به دیدگاه یهود مبنی بر رد بداء و نسخ ،هردو اندیشمند بهنقد آنها پرداختهاند؛
ولی با توجه به اختالف دیدگاههایی که بین آنها وجود دارد؛ شیوه متفاوتی در پاسخ
اتخاذ کردهاند .سید مرتضی ،بداء ناروا را از نسخ جدا میکند و در پاسخ ،بدا ناروا را
باطل میداند؛ درحالیکه آیتاهلل سبحانی ،نسخی را که یهود درصدد رد آن هستند؛
همان بداء شیعی میدانند و معتقدند که یهود ،خدا را در تغییر مقدرات و حوادث
عالم ،ناتوان پنداشتهاند.
_ آیتاهلل سبحانی با استفاده از آیات مصرح و غیر مصرح بداء درصدد اثبات این آموزه
برآمدهاند و منشأ اعتقاد به بداء را آیات الهی و اخبار ائمه؟مهع؟ میدانند؛ اما سید مرتضی،
به دلیل یکسان پنداری نسخ و بداء ،روایات بداء را علم آور نمیداند و با فرض صحت،
آنها را به معنی نسخ میداند.
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2.2ابن منظور ،محمد بن مکرم1375 ،ق ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر،
3.3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1412 ،ق ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارالشامیه،
4.4سبحانی ،جعفر{ ،بیتا}،االضواء علی عقائد الشیعه االمامیه ،قم :موسسه امام صادق؟ع؟،
1381 ،__________5.5ش ،االنصاف فی مسائل دام فیها الخالف ،قم :موسسه امام صادق؟ع؟،
1416 ،__________6.6ق ،االیمان و الکفر فی الکتاب و السنه ،قم :موسسه امام صادق؟ع؟،
{ ،__________7.7بیتا} ،بحوث فی الملل و النحل ،قم :موسسه امام صادق؟ع؟،
1433 ،__________8.8ق ،رسائل و مقاالت ،قم :موسسه امام صادق؟ع؟،

{ ،__________9.9بیتا} ،العقیده االسالمیه علی ضوء مدرسه اهلالبیت؟مهع؟ ،قم :دارالتعارف للمطبوعات،
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نقش اعتقاد به بداء در زندگی
طاهره حمقق1؛ زهرا بشیری2

چکیده
یکی از مسائل مهم کالمی در دین مبین اسالم ،آموزه مهم «بداء» میباشد .مذهب
امامیه تنها مذهبی است که افتخار فهم دقیق این آموزه را به خود اختصاص داده
است و از آن دفاع میکند.
اعتقاد به آموزه بداء ،نقش بسیار مفیدی در رساندن انسان به سعادت و کمال
انسانی به لحاظ معرفتی و عملی دارد .بداء را میتوان در ابعاد گونا گونی همچون:
بداء در آیات و روایا ،علل ایجاد بداء و نقش بداء در زندگی مورد بحث و بررسی
قرار داد.

این مقاله در زمینه نقش اعتقاد به بداء در زندگی انسان ،در دو ُبعد علمی و عملی

تدوین و تنظیم شده است .در این راستا ،از کتب کالمی ،روایی و تفاسیر ،به روش
توصیفی و تحلیلی ،بهره گرفته شده است.
با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده ،میتوان گفت که با درک صحیح
مسئله بداء ،انسان درمییابد که قدرت خداوند متعال مطلق است و حتی بعد
از مقدر شدن حوادث ،خداوند قادر است آنها را محو کند و حادثه جدیدی را
اثبات نماید .تنها خداوند است که علم به این محو و اثبات ها دارد و علم انبیا
و اولیای الهی به این مساله ،تنها به اذن خداوند امکان پذیر است؛ البته آن چه
 .1استاد جامعة الزهراء؟اهع؟.
 .2طلبه سطح سه جامعة الزهراء؟اهع؟.
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زمینه این تغییرات را ایجاد میکند اعمال انسان است و با اعتقاد و التزام به آموزه
بداء ،انسان درمییابد که در هر انتخاب و عملکردی ،مقدرات وی در هر لحظه از

ݢ

سوی خداوند براساس آن رقم میخورد.
واژگان کلیدی :بداء _ محو و اثبات _ قدرت مطلق خداوند _ سرنوشت

مقدمه
یکی از اعتقادات اسالمی که در مکتب اهل بیت مورد اهتمام بسیار قرار گرفته است،
اعتقاد به بداء است .شیعه امامیه نیز به طبع از اهل بیت ،عقیده به بداء را در کتب
اعتقادی خود مطرح کرده و به آن اهتمام ورزیده است .آیات قرآن کریم و احادیث نقل شده
در کتابهای شیعه و سنی به روشنی بر بداء داللت دارند .تفسیر مسئله بداء و ارتباط آن با
قضا و قدر ،همواره از مسائل مطرح بوده و ارتباط آن از یک سو ،با مسائل حوزه خداشناسی
و از سوی دیگر ،با مسائل حوزه انسان شناسی ،بر ظرافت و اهمیت آن افزوده است.
گر چه پیشینه بحث از بداء به تعالیم معصومین؟مهع؟ باز میگردد و در طول تاریخ اسالم،
علمای گرانقدر شیعه همچون مرحوم کلینی و شیخ طوسی ،در این باره بحثهای دقیقی
داشته اند ،اما غالب مباحث و منابع موجود ،بحث بداء را از جنبه نظری آن مورد بررسی
قرار داده اند و کمتر دیده میشود که در آثار موجود در این باره ،به جنبه عملی آن توجه
نموده و نقش اعتقاد به بداء را در زندگی بیان نمایند.
از آنجا که اعتقاد به بداء در زندگی انسان و باورهای نسبت به اینکه میتواند بر سرنوشت
خویش تأثیر بگذارد ،نقش بسیار مهم و مؤثری دارد .در این مقاله ،در پی آن شدیم تا نقش
اعتقاد به بداء را در زندگی انسان مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این آموزه بسیار مهم و
اثربخش در زندگی بشریت را به صورت کاربردی و عملی به رشته تحریر درآوریم.

مفهوم شناسی
 .1مفهوم لغوی بداء

ً

بداء اسم مصدر از ماده بدو به معنای آشکار و واضح« :بدأ االمر بدوا و بداء»؛ یعنی این موضوع
واضح و آشکار شد( .ابن منظور )347/1 :1414 ،یا به معنای آشکار شدن از خفا و ظاهر شدنی
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آشکار است (راغب اصفهانی  :1412ص .)113به گفته برخی به صحرا نشین از آن رو «بادی» گفته
میشود که وی هنگام سکونت در شهر و قریه ،در ساختمانها و محیط اجتماع پنهان
است؛ ولی هنگامیکه به بیابان می رود در فضایی باز و گسترده که سایه ای در آن نیست
آشکار میشود (ابن فارس.)212/1 :1399 ،
 .2مفهوم اصطالحی بداء

در لغت عربی ،بداء را در مورد دگرگونی تصمیم و تبدیل رأیی به رأی دیگر به کار می رود؛
ولی از آنجا که چنین عملی در نتیجه جهل و یا ضعف در تصمیم گیری حاصل میشود،
متکلمان مسلمان آن را در حق خداوند متعال محال می دانند .در نتیجه ،بحث بداء در
افعال خداوند ،تفسیری ورای معنای لغوی آن دارد.
در کالم شیعه بداء در مورد خداوند ،مستلزم عجز و تغییر اراده از روی جهل و عجز
نیست ،بلکه به این معناست که خداوند در ابتدا بنا بر مصالحی ،امری را بر پیامبر و ولی
و جانشینش به گونه ای آشکار میکند ،ولی پس از آن ،امری دیگر متفاوت با آن ،جایگزین
میکند؛ در حالی که از ابتدا به هر دو امر عالم بوده است .در چنین جایی در اصطالح بداء
حاصل شده است (شیخ مفید 1413 ،ق :ص.)65
 .3فرق بداء با نسخ

نسخ عبارت است از به پایان رسیدن یک حکم شرعی .میان بداء و نسخ نوعی هماهنگی
و تناسب وجود دارد .میرداماد در رساله مستقلی که در مقام تحلیل ماهیت بداء نگاشته،
چنین میگوید:
«بداء در تکوین ،به منزله نسخ در تشریع است؛ پس آنچه که در عالم تشریع و
احکام شرعی _ اعم از تکلیفی و وضعی _ رخ میدهد ،نسخ ،و آنچه در عالم
تکوین و افاضات تکوینی به وقوع می پیوندد ،بداء نامیده میشود .گویا
نسخ ،بداء تشریعی و بداء ،همان نسخ تکوینی است» (علوی 1376 ،ش.)68 /1 :

مصادیق بداء در آیات و روایات
بداء یکی از اعتقادات شیعه امامیه است که ریشه در آیات و روایات اسالمی دارد و در
واقع ،آیات و اخبار بدائی ،نظر شیعه را در این باره تأیید میکند؛ یعنی در اصل ،مسئله
بداء نقلی بوده؛ چراکه وقوع آن در آیات و روایات انکارناپذیر است (شیخ مفید 1413 ،ق :ص.)67
اخباری از جانب خداوند و یا پیامبران _ به کیفیتی خاص _ به امت داده شده است ،ولی
ً
امر مورد نظر به کیفیت مورد اخبار ،واقع نگردیده است یا اصال به وقوع نپیوسته است.
در ادامه ،از آنجا که بیان مصادیق وقوع بداء کمک زیادی به بیان مطلب می نماید ،به
نمونه هایی از آن در قرآن و روایات اشاره میکنیم.
 .1بداء در ذبح اسماعیل

یکی از مصادیق بداء در قرآن کریم ،داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ در ذبح فرزندش
اسماعیل؟ع؟ است که طبق آیه  102سوره مبارکه صافات ،حضرت ابراهیم؟ع؟ به فرزندش
اسماعیل؟ع؟ میفرماید:
«من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم .نظر تو چیست»؟ حضرت
اسماعیل؟ع؟ عرض کرد« :پدرم! هر چه دستور داری ،اجرا کن .به خواست

ّ أَ
ْ َ أَ ّ أَ ْ َ َ َ ُ
خدا مرا از صابران خواهی یافت»؛ < ق َ� َ
ال يَ�ا بُ��نَ ي َّ� ِإ� نِ� ي� � َر ٰى ِ�ف ي� ال َم ن� ِام � نِ� ي� ��ذ ب� ُحك ف�ا�ن�ظ ْر
َ �ذَ تَ َ ٰ ق َ َ َ أَ َ ت فْ َ ْ َ تُ �ؤْ َ ُ َ تَ ُ ن ن ش َ َ َّ ُ نَ ّ َ
َ
ن
ما ا �رى �ال ي�ا � ب� ِ� ا�عل ما � مر س� جِ�د ِ� ي� ِإ�� �اء اللـه ِم� الص بِا� ِر ي��> (صافات.)102 :

ً
اما نهایتا زمانی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؟امهع؟ تصمیم بر انجام مأموریت
الهی گرفتند ،فرشته وحی نازل شد و به ابراهیم فرمود:

َ َ َ أَ َ َ َّ ْ
«به جای ذبح اسماعیل ،گوسفند قربانی کنید»؛ < ف�ل ّما � ْسل َما َو ت�ل ُه ِلل�جَ بِ� ي� ِن� *
ْ
َ ن َ َ ْ ن َ ُ أَ نْ َ ْ َ ُ قَ ْ َ َّ قْ تَ ُّ �ؤْ َ نّ َ َ َ َ
ك ذ� ِل َك ن� ج ْ��ز ِ ي� ال ُم ْح ِس ِن� ي� َن�>؛ «هنگامیکه
و�اد ي��اه �� ي�ا ِإ� ب�ر ِاه ي�م * �د صد�� الر ي�ا ِإ��ا

هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خا ک نهاد ،او را ندا دادیم که :ای
ابراهیم! آن رؤیا را تحقق بخشیدی؛ ما اینگونه نیکوکاران را جزا می دهیم؛ ما
ذبح عظیمی را فدای او

کردیم»( .صافات)105 _ 103 :
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امام صادق؟ع؟ در مورد این واقعه فرمودند:

ّ
بذبح عظمی؛ هیچ
«مابدا هلل بداء کما بدا له یف إمساعیل أیب إذا أمر أباه بذحبه مث فداه ٍ

بدائی مانند بداء در اسماعیل نبود؛ زمانی که پدرش را امر به ذبح او کرد؛ پس
او را با ذبح عظیم فدا کرد»( .ابن جمعه 1383 ،ق ،ج ،4ص.)240
 .2بداء در میقات موسی

طبق آیه  142از سوره مبارکه اعراف ،خداوند متعال موسی؟ع؟ را برای مدت سی شب به
درگاه خود و برای گفتگو با وی نزدیک ساخته و سپس ده شب دیگر برای اتمام آن گفتگوها
به آن افزوده است .در نتیجه ،میقات پروردگارش چهل شب تمام شده که غرض از آن،
تقرب به خدا و مناجات با او و نازل شدن تورات در

این مدت است (موسوی همدانی:1374 ،

أَ
َ
َ ًَ
َ َ َ ْ ن َ ُ َ ثَ َ ث نَ َ ْ َ ةً َ أ تْ َ ْ ن َ َ َ شْ فَ تَ َّ ق َ تُ
ا� َر ِّب� ِه � ْر بَ� ِع ي� نَ� ل يْ�ل ة�>؛ «و ما با موسی
)304/8؛ <و واعد�ا موسى �ل ِا� ي�� ل ي�ل� و��مم�اها ِب�ع� ٍر ��م ِم ي��

سی شب وعده گذاشتیم؛ پس آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم» (اعراف.)142 :

امام باقر؟ع؟ درباره این آیه می فرمایند« :هنگامیکه موسی به وعده گاه الهی رفت ،با
قوم خویش قرار گذاشته بود غیبت او سی روز بیشتر طول نکشد ،اما هنگامیکه خداوند ده
روز بر آن افزود ،بنی اسرائیل گفتند :تخلف کرده است» (همان 1374 ،ش.)304/8 :
 .3بداء در ورود بنی اسرائیل

از دیگر مصادیق بداء در آیات قرآن کریم ،در خصوص ورود بنی اسرائیل به سرزمین مقدس،
در پی اطاعت نکردن آنان از فرمان حضرت موسی؟ع؟ است؛

َ ٌ ََ
ْ ُ ُ ْ أَ َ ْ َ َّ َ َّ
َّ َ ُ
َ
ق َ َ َ َّ َ
َ َ
ال ف� ِإ� ن�ها ُم َح ّر َم ة� عل ْ ي� ِه ْم
< يَ�ا ق� ْو ِم اد خ�لوا ال� ْر ض� ال ُم ق�د َس ة� ال ِ�ت ي� ك ت� َب� الل ُه لك ْم� * ...
َ
َ َ ةً
أَْ
�ر ب� ِع ي� َن� س ن�� :21 _ 26( >...مائده)

در آیات  21تا  26سوره مائده ،چنین آمده:
«حضرت موسی؟ع؟ به قوم خودش میفرماید :وارد ارض مقدس شوید.
قوم بنی اسرائیل با این فرمان پیامبر خدا مخالفت کردند و گفتند :در
آنجا مردمی نیرومند زندگی می کنند که ما توان جنگیدن با آنها و بیرون
کردنشان را از آن سرزمین نداریم».
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در نهایت ،خداوند در آیه  26میفرماید:
ݢ

«به جرم این نافرمانیشان ،دست یافتن به آن سرزمین ،تا چهل سال بر آنان
تحریم شد و در نتیجه ،چهل سال در بیابان سرگردان شدند» (موسوی همدانی،
 1374ش.)464/5 :

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
«خداوند ورود به ارض مقدس را برای قوم موسی نوشته بود؛ سپس از آنها
محو

کرد و برای فرزندانشان نوشت» ّ
(عیاشی 1411 ،ق.)304/1 :

زمینه و منشأ بداء
طبق آیه  39سوره مبارکه رعد ،منشأ ایجاد بداء در حوادث عالم ،خداوند متعال است.
خداوند در این آیه شریفه میفرماید:

ُ
َ ْ ُ َّ ُ َ َ ش َ ُ َ ُ ثْ تُ َ َ ُ أ ُّ ْ ت َ
ا�>؛ «خداوند هر چه را بخواهد ،محو و
�
ك
ال
م
�
< ي�محو اللـه ما ي��اء و ي�� ِب�� و ِع�نده
ِ
بِ

هر چه را بخواهد ،اثبات میکند»( .رعد)39 :

عالمه طباطبایی محو و اثبات را همان بداء می داند و میفرماید« :حکم محو و اثبات،
حکمی است عمومی که تمامی حوادثی که به حدود زمان و أجل محدود میشود _ و به
عبارتی دیگر :تمامی موجوداتی که در آسمان و زمین و مابین آن دو است _ دستخوش
آن میشود؛ و این نکته از اینجا استفاده میشود که در آیه شریفه ،به طور اطالق فرموده:
“خداوند هر چه را بخواهد ،محو میکند و هر چه را بخواهد ،اثبات می نماید"»

(موسوی

همدانی 1374 ،ش.)517/11 :
از امام باقر؟ع؟ چنین نقل شده که فرمودند« :قسمتی از حوادث ،حتمی است که حتما
تحقق می پذیرد و قسمت دیگری ،مشروط به شرایطی است در نزد خدا؛ که هر کدام را
صالح بداند ،مقدم می دارد و هر کدام را اراده کند ،محو میکند و هر کدام را اراده کند،
اثبات می نماید (مکارم شیرازی 1374 ،ش.)245/10 :
اما اینکه زمینه محو و اثبات به اراده خداوند را چه چیزی فراهم میکند ،طبق آیات و
روایات اسالمی ،انسان میتواند با اعمال خوب یا بد خود ،زمینه محو و اثبات را در حوادث
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أَ ُ

عالم ایجاد نماید<ِ .إ� نّ� الل َـه لا يُ��غ ِيّ� ُر َما ِب� ق� ْو ٍم َح�تّ ٰى يُ��غ ِيّ� ُر وا َما ِب�� ن� ف� ِس ِه ْم>...؛ «خداوند سرنوشت هيچ
قوم (و

ملتى) را تغيير نمىدهد مگر آنكه آنها خود را تغيير دهند»(رعد( .)11 :مکارم شیرازی،

:1371)141/10؛

«ذلک بان اهلل مل یک مغیرا نعمه انعمها عیل بقوم حیت یغیر ما بانفسهم»؛ اين به خاطر
آن است كه خداوند هيچ نعمتى را كه به گروهى داده تغيير نمىدهد جز آنكه
آنها خودشان را تغيير دهند ،و خداوند شنوا و داناست( .همان)205 /7 :

ً
مثال در داستان حضرت یونس؟ع؟ ،آنچه زمینه را فراهم کرد تا عذاب الهی _ که از
جانب حضرت یونس وعده داده شده بود _ از قومش برداشته شود ،توبه و احساس ندامت
آن قوم بود .و اگر این توبه اتفاق نمیافتاد ،در مورد عذاب الهی بداء واقع نمیشد.

آثار علمی بداء
 .1اثبات قدرت مطلق خداوند

در منابع روایی شیعه ،روایات بسیاری از نبی اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ در تأیید بداء
آمده است و اعتقاد به آن ،در زمره طاعات و عبادات و یکی از عالیترین وجوه تعظیم
حقتعالی محسوب میشود:

«ما عبداهلل _ عز و جل _ بیشء مثل البداء» «خداوند متعال به هیچ چیزی مانند بداء،

عبادت نشده است»( .مجلسی 1403 ،ق)107 /4 :

چراکه مهمترین اثر اعتقاد به بداء ،اثبات قدرت و آزادی مطلق خداست؛ زیرا بر اساس
امکان بداء برای خداوند ،تا زمانی که فعل و حادثهای خاص در عالم رخ نداده است،
ممکن است که خدا تقدیر را عوض کند و آن حادثه خاص واقع نشود؛ حتی اگر مشیت و
تقدیر و قضای او ،به آن حادثه تعلق گرفته باشد؛ بنابراین ،هیچ چیزی _ حتی قضا و قدر
الهی _ نمیتواند قدرت و مالکیت خدا را محدود سازد و دست او را ببندد.
قرآن کریم میفرماید:

َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ْ ُ َ ٌ ُ َّ أَ
َ ُ
َ َ
َ
َ ْ
ُ ُ
ْ
< َو ق�ال تِ� ال يَ�هود َي�د الل ِه َم�غ لول ة� �غ ل ت� � ْي� ِد ي� ِه ْم َول ِع ن�وا بِ� َما ق�الوا بَ� ْل َي�د ُاه َم ْب� ُس َوط ت� نِا� يُ� ن� ِف� قُ� ك يْ� ف�
َ
ي َ� ش� ُاء>...؛ «و یهود گفتند" :دست خدا بسته است" .دستهای خودشان بسته
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باد و به سزای آنچه گفتند ،از رحمت خدا دور باشند؛ بلکه هر دودست او
ݢ

گشاده است؛ خدا هرگونه بخواهد ،میبخشد» (مائده.)64 :

از بسیاری از روایاتی که از طریق اهلبیت؟مهع؟ به ما رسیده ،استفاده میشود که این آیه
اشاره به اعتقادی است که یهود درباره مسأله قضا و قدر و سرنوشت و تفویض داشتهاند.
آنها معتقد بودند که در آغاز خلقت ،خداوند همهچیز را معین کرده و آنچه باید انجام
ً
بگیرد ،انجامگرفته است و حتی خود او هم عمال نمیتواند تغییری در آن ایجاد کند!
هنگامیکه زندگی یهود به هم خورد و ستاره اقبالشان غروب کرد ،معتقد بودند اینیک
سرنوشت است و سرنوشت را نمیتوان تغییر داد؛ زیرا از آغاز ،همه این سرنوشتها تعیین
ً
شده و عمال دست خدا بسته است!!
خداوند در پاسخ آنها ،نخست بهعنوان نکوهش و ّ
مذمت از این عقیده ناروا میگوید:
«دست آنها در زنجیر باد و به خاطر این سخن ناروا ،از رحمت خدا به دور گردند».
سپس برای ابطال این عقیده ناروا میگوید:
«هر دودست خدا گشاده است و هرگونه بخواهد و به هر کس بخواهد،
میبخشد» .نه ا جباری در کار او هست ،نه محکوم جبر عوامل طبیعی
و جبر تاریخ هست؛ بلکه اراده او باالتر از هر چیز و نافذ در همه چیز است
(مکارم شیرازی 1374 ،ش 450/4 :و .)451

َ أْ
ُ َ
همچنین در سوره ّ
الرحمن ،آیه  29میفرماید< :ك ّل يَ� ْو ٍم ُه َو ِ�ف ي� ش�� نٍ�>؛ «هرروز خداوند در

شأن و کاری است».
این آیه شریفه نیز در مقام بیان رد ادعای یهود است که معتقد بودند در آغاز خلقت،
ً
خداوند همهچیز را معین کرده و حتی خود او هم عمال نمیتواند تغییری در آن ایجاد کند.
آری! خلقت او دائم و مستمر است و پاسخگویی او به نیازهای سائالن و نیازمندان نیز چنین
است و هرروز طرح تازهای ابداع میکند .یک روز اقوامی را قدرت میدهد ،روز دیگری آنها
را به خاک سیاه مینشاند ،یک روز سالمت و جوانی میبخشد ،روز دیگر ضعف و ناتوانی
میدهد ،یک روز غم و اندوه را از دل میزداید ،روز دیگر مایه اندوهی میآفریند .خالصه،
هرروز طبق حکمت و نظام احسن ،پدیده تازه و خلق و حادثه جدیدی دارد.

یگدنز رد ءادب هب داقتعا شقن

65

توجه به این حقیقت ،نگاه توحیدی انسان را تقویت کرده و نیاز مستمر ما را به ذات پاک
او روشن میکند .آری! او هرروز در شأن و کاری است؛ اگرچه مفسران ،هرکدام ،گوشهای از
این معنای گسترده را بهعنوان تفسیر آیه ذکر کردهاند .بعضی ،تنها آمرزش گناهان و برطرف
کردن اندوهها و تعالی و سقوط اقوام را و بعضی ،تنها مسأله آفرینش و رزق و حیات و مرگ
و عزت و ذلت را ،بعضی دیگر ،تنها مسأله مرگ و آفرینش انسانها را عنوان نموده و....
ولی همانگونه که گفتیم ،آیه ،مفهوم گستردهای دارد که هرگونه آفرینش تازه و خلقت
جدید و دگرگونی و تحول را در این جهان ،دربرمیگیرد؛ و این ،یعنی قدرت مطلق پروردگار
عالم (مکارم شیرازی 1374 ،ش 140/23 :ـ .)138
 .2راهنماشناسی و اعتقاد به بداء

اهمیت بداء در پیامبر شناسی ،تا حدی است که امام رضا؟ع؟ میفرماید:
ً َ

ّ

«ما َب َع َث اهلل ّ
نبیا قط إل بتحر می اخلمر و أن یقرله بالبداء؛ خداوند ،هرگز پیامبری را

مبعوث نکرد ،مگر همراه با تحریم شراب و اقرار به بداء»( .کلینی 1407 ،ق)204 /1 :

اثر اعتقاد به امکان بداء و تغییر تقدیرات ،برای خود پیامبران ،باور داشتن به باز بودن
دست خدا و قدرت مطلق اوست؛ به عبارت دیگر ،پیامبران در اثر اعتقاد به بداء ،میدانند
که هرچند با عنایت خدا به تقدیرات جهان آ گاه گشتهاند ،اما این تقدیرات قابلتغییرند
و تنها خداست که از علم مطلق برخوردار است؛ درنتیجه ،به علم خویش اتکا نمیکنند
و در همه کارها خود را وابسته به خدا میشمارند .امام صادق؟ع؟ دراینباره میفرمایند:

ٌ
ٌ
« ّإن ِهلل َ
خمزون ال َی َعلمه ّإل هو؛ من ذلک یکون البداء؛ و ٌ
علمنیٌ :
علم
مکنون
علم
َّ
َ
َ
َ
أنبیاءه فنحن نعل ُمه؛ خداوند دو گونه علم دارد :علمی
علمه املال ئکته و ُرسله و

مکتوم و اندوخته که جز خود او کسی آن را نمیداند و بداء از آن است و
علمی که آن را به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است و ما هم
آن را میدانیم»( ».کلینی 1407 ،ق)147 /1 :

بنابراین ،علمی که قابلتغییر نیست ،علم مکنون و مخزون خداست که کسی جز او،
از آن آ گاه نیست و در مقابل ،علم فرشتگان و پیامبران و امامان به آینده ،بداء پذیر است.
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از اینرو ،آنان به علم خود اتکا نمیکنند و بهطور مطلق ،از آینده خبر نمیدهند ،مگر در
مواردی که خداوند از عدم وقوع بداء در آنها خبر داده باشد؛ مانند ظهور منجی موعود و
ݢ

برپایی حکومت جهانی مهدی؟ع؟ .در روایتی ،در گفتگوی امام باقر؟ع؟ با پدر بزرگوارش،
امام زینالعابدین؟ع؟ ،چنین آمده است:

َ َ
َ َ
ٌ
یکون إیل یوم القیامةُ .
ُ
فقلت لهّ :أی ُه َآیة؟ قال
اهلل َل ّدثتکم مبا
«لو ال آیه یف کتاب ِ
ُ
ُ
َّ
َ ْ ُ َّ ُ َ َ ش َ ُ َ ُ ثْ تُ َ َ ُ أ ُّ ْ ت َ
ا�>» (مجلسی1403 ،
قول ِ
اهلل عز و جل < :ي�محو اللـه ما ي��اء و ي�� بِ�� و ِع�نده �م ال ِك� بِ

ق« :)97 /4 :اگر یک آیه در کتاب خدا نبود ،تمام حوادثی را که تا قیامت رخ
میدهند ،برایتان میگفتم .به ایشان گفتم :این کدام آیه است؟ فرمودند

گفته خداوند متعال“ :خداوند آنچه را بخواهد ،محو یا اثبات میکند و اصل
کتاب نزد اوست"».
یکی از اتهاماتی که به شیعه وارد میشود ،این است که شیعه آموزه بداء را به این جهت
وضع کرده که آن دسته از اخبار و وعدههای امامان خود را که تحقق پیدا نکردهاند ،با آن
توجیه کنند .حفاری میگوید:

أخبارهم و َ
«لو سقطت عقیدة البداء ال نتقض دین اإل ثین عشر یة من أصله ّ
ألن َ
وعودهم
ّ
الیت مل یتحقق مهنا یشء لنیف عهنم صفة اإلمامه» (قفاری« :)943/2 ،اگر عقیده به

بداء از میان برود ،دین شیعه دوازدهامامی ،از اصل نقض میشود؛ برای
اینکه اخبار و وعدههای آنان که هیچ کدامش به وقوع نپیوسته ،امامت آنان
را نفی میکند».
با توجه به مباحث یادشده ،پاسخ این اشکال روشن است؛ چراکه پیامبران و امامان؟مهع؟
هیچگاه از تقدیرات بداءپذیر ،بهطور مطلق خبر نمیدهند؛ به دیگر سخن ،اگر اخبار امامان
ً
از آینده ،مطلق باشد و هیچ قیدی با آنها همراه نباشد ،قطعا واقع خواهند شد و اگر این
اخبار ،با قیودی همچون «و ِهلل فیه ّ
املشیة» (و خدا در آن مشیت دارد) همراه باشند ،در آنها

امکان بداء وجود دارد .در احادیث نیز وارد شده است که خداوند ،پیامبرش را دروغگو
نمیکند .امام باقر؟ع؟ میفرماید:

َّ
َ َّ
َ
ّ
َ
َ
یکذب َ
مالئکته و ال رسله»؛ «آنچه
نفسه و ال
مالئکته و رسله فإنه َسیکون ال
«مفا َعل َمه
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خداوند به فرشتگان و فرستادگانش آموخته ،واقع خواهد شد .خداوند نه خود،
نه فرشتگان و نه فرستادگانش را دروغگو نمیکند»( ».کلینی 1403 ،ق)147 /1 :

برخالف آنچه قفاری تبلیغ میکند که هیچیک از اخبار امامان اهلبیت؟مهع؟ واقع
نشده است ،باید گفت که همه اخبار امامان واقع شدهاند و هیچ خبر مطلقی (قطعی)
از آنان وجود ندارد که کذب آن اثبات شده باشد .اگر قفاری کتابهای حدیث شیعه را
مطالعه کرده بود و کمی صداقت به خرج میداد ،خبرهای متعددی را مییافت که همگی
ً
عینا واقع شدهاند.
عالمه حلی در کتاب کشف الیقین ،پانزده خبر عینی امیرالمؤمنین؟ع؟ را نقل کرده
ً
است که همگی عینا واقع شدهاند .ازجمله ،این سخن امام به طلحه و زبیر است؛
هنگامیکه آن دو از ایشان رخصت طلبیدند که به عمره بروند ،فرمود:
«نه! به خدا سوگند شما قصد عمره ندارید و میخواهید به بصره بروید.
خداوند متعال نیرنگ آنها را باز خواهد گرداند و مرا بر آنها چیره خواهد کرد».
و همان شد که فرموده بود .و ازجمله ،سخن ایشان به هنگام جلوس برای بیعت
گرفتن است« :از سوی کوفه ،هزار مرد ،نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر ،میآیند و با من بیعت
میکنند که تا پای جان بایستند» .ابن عباس گفت:
«من بیتابی کردم و نگران شدم که مبادا از تعداد افراد یادشده ،چیزی کمتر
باشد و یا بیشتر ،و همینطور غصهنا ک بودم و آنها را میشمردم .تا نهصد و
نودونه نفر را شمردم و جمعیت آنها به پایان رسید .همینطور که در اندیشه
آن بودم ،شخصی را دیدم که میآید و او اویس قرنی بود .و بهاینترتیب،
تعداد

ّ
کامل شد» (حلی 1411 ،ق ،ص 104ـ .)90

در دانشنامه امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز چند خبر عینی از ایشان نقل شده که خالف هیچیک
اثبات نشده است (محمدی ر یشهری 1382 ،ش.)133/11 :
بنابراین ،اگر در آیات و روایات میبینیم که امام معصوم یا نبی خدا خبری را میدهد ،اما
واقع نمیشود ،به جهت آن است که علم امام از علوم لوح محو و اثبات است که میتواند
تغییر کند و در آن بداء رخ دهد؛ مثل داستان حضرت یونس که به قومش وعده عذاب
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داد ،اما محقق نشد ،مثل رؤیای حضرت ابراهیم که محقق نشد یا وعده ورود بنیاسرائیل
به ارض مقدس توسط حضرت موسی که به جهت عصیان و نافرمانی قومش ،چهل سال
ݢ

به تأخیر افتاد.
یا داستانی که در آن ،حضرت عیسی مسیح؟ع؟ از جلوی خانهای میگذشت که در آن
عروسی بود .عیسی؟ع؟ گفت:
«فردا شب که شما بیانید ،اینجا میبینید که عروسی تبدیل به عزا شده
است» .فردا شب آمدند و دیدند بازهم عروسی است .گفتند« :چطور شد»؟
ً
عیسی؟ع؟ گفت« :حتما جریان دیگری رخداده است ،عمل خیر سرزده
است .بنا و مقدر این بود که این عروسی تلف شود» .بعد ،میآیند و آن خانه
را جستجو میکنند .ماری را در آنجا میبینند؛ درحالیکه برگی در دهانش
است .و بعد ،از عروس تحقیق و بازجویی میکنند؛ معلوم میشود که در
همان شب ،فقیری میآید و کسی به آن فقیر رسیدگی نمیکند .عروس که
متوجه میشود ،بلند میشود و از غذای خودش به او میدهد .حضرت
مسیح؟ع؟ میگوید« :همین کار ،جلوی این جریان را گرفت».
لذا ،در خبرهایی که پیغمبران و ائمه؟مهع؟ میدهند ،گاهی خودشان میگویند:
این خبرهایی که ما میدهیم ،قطعی نیست .عیسی مسیح یک جریان را میدیده و
طبق آنیک جریان ،میگفته؛ اما یک جریان دیگر از آنسوی دیگر میآید ،جلوی این را
میگیرد که حتی از حضرت مسیح هم پنهان بوده است (سبحانی 1376 ،ش.)248 /2 :
بنابراین ،یکی از آثار بداء در مقام اثبات ،این است که وقتی قائل میشویم به اینکه
امور غیرقطعی با اعمال صالحه یا طالحه قابلتغییرند ،بهتر میتوان اخباری را که از جانب
پیامبران و ائمه؟مهع؟ گزارش شده ،ولی به وقوع نپیوسته را توجیه و درک کرد.
ذکر این نکته در بحث امام شناسی بسیار ضروری و مهم است که یکی از مواردی که
امامت
از امور حتمی و غیرقابل تغییر بهحساب میآید و بداء در آن رخ نمیدهد ،اصل
ِ
امامان إثنی عشری است که نام تمامی آنها در حدیثی از
نقل شده است.

لسان مبارک پیامبر اعظم؟ص؟
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امام خمینی؟حر؟ در کتاب مصباح الهدایه میفرمایند:
«بداء ،در حقایق کلیه و اصول جاری نیست؛ مانند اصل نبوت و والیت و
خاتمیت حضرت ختمی نبوت و مهدی موعود؟ع؟ ادعای بداء در اصل
ختمیت ،چه در سلسله انبیا و چه در سالسل اولیای محمدیین ،ناشی
از سخافت عقل و گستاخی و ماندن در جهل مطلق است .قول به اینکه
حضرت صادق _ علیه السالم و علی أوالده السالم _ معتقد به وراثت و
امامت جناب اسماعیل بودهاند و بعد ،از باب بداء ،بر آن حضرت معلوم
شد که حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ وارث والیت محمدیه و امام بر حق
ّ
است ،حا کی از ضاللت و وقاحت وضاعین است .و پذیرفتن بداء در
امامت حضرت اسماعیل ،با حدیث موثقی که از جانب پیامبر اکرم؟ص؟ وارد
شده و نام امامان اثنی عشریه در

آن ذکر شده است ،منافات دارد (موسوی

خمینی 1386 ،ش :ص.)57
 .3تقریر صحیح سرنوشت

ازجمله مسائلی که بشر به دنبال پاسخ آن بوده ،بحث سرنوشت انسان است .اینکه آیا
سرنوشت انسان از پیش تعیین شده و مقطوع است؛ بهگونهای که انسان قادر به تغییر آن
نیست؛ و محکوم به پذیرفتن آن است؟ یا اینکه سرنوشت به دست انسان رقم میخورد و
هر شخصی میتواند با اختیار و قدرتی که دارد سرنوشت خود را آنگونه که میخواهد رقم
بزند؟ یا فرض سومی غیرازاین دو فرضیه وجود دارد؟ و آن اینکه سرنوشت بر سراسر وقایع
جهان حکمرانی میکند اما درعینحال ،منافاتی با حریت و آزادی بشر و تغییر سرنوشتش
ندارد .و اگر این فرض سوم درست باشد چگونه قابل توجیه است؟
ً
مسلما پاسخ این سؤال در سبک و نوع زندگی انسان مؤثر است .زندگی کسی که معتقد
است میتواند بر سرنوشت اثر بگذارد با زندگی کسی که خود را محکوم سرنوشت میداند
بسیار متفاوت خواهد بود (مطهری 1388 ،ش :ص.)30
در پاسخ به این سؤال گروهی همچون اشاعره قائل به جبر در افعال انسان شدهاند؛ و
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آدمی را فاقد اختیار و آزادی میدانند (گلپایگانی 1397 ،ش :ص .)225البته این طرز تفکر آثار
سوء اجتماعی زیادی دارد .زیرا منجر به توجیه ستمگران برای ظلم و ستم خود میشود؛ و
ݢ

کارهای ناروای خویش را مقدرات الهی معرفی میکنند .مظلومین نیز به خود اجازه اعتراض
در وقایع پیشآمده را نخواهند داد .زیرا اعتراض به مقدرات الهی را خالف مقام رضا و
تسلیم میدانند .و چون بین اعمال انسان از یکسو و آینده سعادت به او یا شقاوتبار
خویش رابطهای نمییابند .درنتیجه تالشی هم برای ساختن و تغییر سرنوشت خود
نخواهند داشت (مطهری 1388 ،ش :ص.)42
در مقابل گروهی از معتزله معتقدند انسان اختیار و آزادی کامل در سرنوشت و زندگی
خویش دارد .این گروه معتقدند چون نمیتوان افعال زشت و ناروایی که از انسانها سر
میزند را به خدا نسبت داد بنابراین باید گفت انسان دارای اختیار و آزادی در سرنوشت
خویش است (گلپایگانی 1397 ،ش :ص.)225
اما حقیقت این است که هیچیک از این دو نظریه قابل دفاع نبوده و نظر هر گروهی فقط
بر جزئی از حقیقت اشاره دارد (عالمه حلی 1439 ،ق :ص .)433و برای داشتن تقریر درست از
سرنوشت الزم است به بحث بداء توجه شود (مطهری 1388 ،ش :ص.)54
در آیات و روایات دینی ازقضا و قدر حتمی و غیر حتمی سخن گفته شده است .قضا
و قدر حتمی یعنی مقدراتی که قابلیت تغییر ندارند؛ و غیر حتمی یعنی قابلتغییر است.
سؤالی که در ذهن ایجاد میگردد این است که قضا و قدر غیر حتمی چه معنا و مفهومی
میتواند داشته باشد؟ و تنها پاسخ به این سؤال توجه به یک حقیقت ممکن است؛ و آن
اینکه تغییر سرنوشت به معنای عاملی که خود نیز از مظاهر قضا و قدر الهی و حلقهای از
حلقات علیت است؛ سبب تغییر و تبدیل سرنوشتی بشود .بهعبارتدیگر تغییر سرنوشت
بهموجب سرنوشت و تبدیل قضا و قدر بهحکم قضا و قدر ،هرچند شگفت و مشکل به نظر
میرسد اما حقیقت است .حقیقتی که با پذیرفتن آن ،نه مانند اشاعره مجبوریم قائل به
جبر در سرنوشت شویم نه مانند معتزله ناچاریم اختیار و حریت کامل را در انسان مدعی
شویم (مطهری 1388 ،ش :ص.)58
اینجاست که سؤاالت عجیب پشت سر هم خودنمایی میکند .آیا علم خدا تغییرپذیر
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است؟ آیا حکم خدا قابلنقض است؟ آیا دانی میتواند در عالی اثر بگذارد؟ جواب همه
اینها مثبت است .بله! علم خدا تغییرپذیر است .حکم خدا قابلنقض است .دانی
میتواند در عالی اثر بگذارد .و این عالیترین شکل تسلط انسان بر سرنوشت است .درواقع
این همان مسئله عالی و شامخ بداء است (مطهری 1388 ،ش :ص.)66

آثار عملی بداء در حوزه فردی
اعتقاد به آموزه بداء ،آثاری را در زندگی عملی افراد بر جای خواهد گذاشت که در ادامه به
دو نمونه از این آثار اشاره میکنیم.
 .1مقدمه پذیرش تعالیمی چون دعا ،صدقه ،توبه و...

در متون اسالمی ،روایاتی وجود دارد که به آثار دنیوی اعمالی همچون صدقه ،صلهرحم،
دعا و ...اشاره میکنند .مضمون این احادیث ،بیانگر این واقعیت است که با انجام برخی
کارهای خوب ،عالوه بر آثار فردی ،آثار دنیوی هم مترتب میشود که موجب تغییر سرنوشت
و رویه زندگی آدمی خواهد شد .زمانی میتوان این تعالیم را بهتر و راحتتر پذیرفت که با
آموزه بداء و نقش انسان در تغییر سرنوشتش آشنا باشیم.
بهعنوان نمونه ،در خصوص آثار دنیوی صلهرحم ،در روایتی ،امام هشتم میفرمایند:
«ما برای زیادشدن عمر ،وسیلهای جز صلهرحم نمیشناسیم .تا آنجا
صلهرحم در زیادشدن عمر مؤثر است که شخصی که از عمرش سه سال
مانده است ،به خاطر صلهرحم ،خداوند سی سال بر عمرش میافزاید ،که
ً
مجموعا سیوسه سال میشود .و کسی که از عمرش سیوسه سال تمام
باقیمانده است ،بهواسطه قطع رحم ،خداوند سی سال از عمرش برمیدارد
و آن را به سه سال کاهش میدهد (کلینی.)152 /2 :
و همچنین در برخی روایات ،پا ک شدن اعمال ،زیادشدن روزی ،دور شدن بالها ،برکت
در اموال ،محبوبیت در میان خانواده و بستگان را از دیگر آثار صلهرحم بیان میفرمایند.
امام باقر؟ع؟ میفرمایند:
«صلهرحم اعمال را پا ک میکند ،بال را دور میسازد ،اموال را برکت میدهد،
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عمر را دراز میکند و روزی را وسعت میبخشد و انسان را در میان خانواده
ݢ

و بستگانش محبوب میسازد؛ پس باید از خدا پروا کرد و صلهرحم نمود»
(کلینی.)152/2 :

یا در خصوص آثار صدقه و دعا در حدیثی نورانی از پیامبر اکرم؟ص؟ میبینیم که میفرمایند:
«صدقه بال را برطرف میکند و مؤثرترین داروهاست .همچنین قضای حتمی را برمیگرداند و
درد و بیمار یها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمیبرد» (مجلسی 1403 ،ق.)137 /93 :
یا در مقابل فضائل اخالقی ،رذایل اخالقی را هم در روایات میبینیم که دارای آثار
دنیوی هستند و میتوانند بر سرنوشت و مقدرات آدمی تأثیر بگذارند .امام صادق؟ع؟ در
حدیثی میفرمایند:
«گناهی که نعمتها را تغییر میدهد ،تجاوز به حقوق دیگران است.
گناهی که پشیمانی میآورد ،قتل است .گناهی که گرفتاری ایجاد میکند،
ظلم است .گناهی که آبرو میبرد ،شرابخواری است .گناهی که جلوی
روزی را میگیرد ،زناست .گناهی که مرگ را شتاب میبخشد ،قطع ارتباط
با خویشاوندان است .گناهی که مانع استجابت دعا میشود و زندگی را
تیرهوتار میکند ،نافرمانی از پدر و مادر است» (ابنبابویه 1385 ،ش.)584 /2 :
و روایات بیشماری از این قبیل ،که در متون دینی ما به چشم میخورد و فضائلی
همچون دعا ،صدقه ،صلهرحم ،نماز شب و ...و رذایلی همچون قطع رحم ،زنا،
شرابخواری و ...را همراه با آثار دنیوی به بشریت تعلیم میدهند .و زمانی پذیرش این
تعالیم ،بهعنوان عواملی مؤثر بر سرنوشت انسان ،میتواند بهراحتی موردپذیرش قرار گیرد که
با حقیقتی همچون بداء در عالم مادی آشنا و به آن معتقد باشیم.
 .2تقویت روحیه توکل و امیدواری

همانطور که گفته شد ،یکی از آثار علمی اعتقاد به خدا ،باور به قدرت مطلق پروردگار
است؛ اینکه طبق فرموده قرآن (یداه مبسوطتان) ،او قادر بر انجام هر کاری و تغییر سرنوشت
است حتی بعد از مقدر شدن آن .با رسیدن به این باور که خداوند صاحب قدرت مطلق
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است و هیچ چیزی مانع قدرت مطلق او نمیشود ،روحیه توکل و اعتماد به خداوند در
انسان تقویت میشود.
مرحوم عالمه طباطبایی درباره توکل اظهار کردند که حقیقت مطلب این است که نفوذ
اراده و رسیدن به مقصود در عالم ماده ،نیازمند به یک سلسله اسباب و عوامل طبیعی
و یک سلسله عوامل روحی و نفسانی است .هنگامیکه انسان وارد میدان عمل میشود
و کلیه عوامل طبیعی مورد نیا را آماده میکند ،تنها چیزی که میان او و هدفش فاصله
میاندازد ،همانا تعدادی از عوامل روحی از قبیل :سستی اراده و تصمیم ،ترس ،غم و اندوه
و ...است .در چنین وضعی ،اگر انسان بر خداوند سبحان توکل داشته باشد ،ارادهاش قوی
و عزمش راسخ میگردد و موانع و مزاحمات روحی در برابر آن خنثی خواهد شد؛ زیرا انسان
در مقام توکل ،با مسبب االسباب _ که غالب بر همه اسباب است _ پیوند میخورد و با
چنین پیوندی ،دیگر جایی برای نگرانی و تشویش خاطر باقی نمیماند و با قاطعیت ،با
موانع دستوپنجه نرم میکند تا به مقصود برسد( .عالمه طباطبایی 1390 ،ق)66/4 :

روحیه توکل و اعتماد بر خداوند متعال ،در انسان شکل نخواهد گرفت ،مگر با اعتقاد
بر قدرت مطلق پروردگار و اینکه خداوند ،قادر بر تغییر سرنوشتها و محو و اثبات در عالم
مادی است.
یکی از مصادیق بداء که در سایه توکل و اعتماد بر خداوند متعال رخداده است و در
قرآن کریم بدان اشاره شده است ،داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ است؛ آنگاه که بتپرستان
تصمیم گرفتند او را در میان آتش بسوزانند و از بین ببرند ،ولی در آن شرایط حساس،
حضرت ابراهیم با شناختی که از قدرت الیزال الهی داشت ،به او توکل نمود.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
«هنگامیکه ابراهیم را باالی منجنیق گذاشتند و میخواستند او را در آتش
بیفکنند ،جبرئیل به مالقاتش آمد و پس از سالم ،گفت“ :آیا نیاز داری که
به تو کمک کنم"؟ ابراهیم در جواب گفت :آری “اما به تو نه"!» سرانجام
ابراهیم؟ع؟ برای اینکه کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد ،آتش
ُْ

َ

َ

َ

ق نَ َ ن ُ ُ
كو ن�� َ� ْر ًدا َو َسل ً
اما َعل ٰى ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم>؛ «ما گفتیم :ای
بر او گلستان شد؛ <�ل�ا ي�ا �ار
ِي ب
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آتش! سرد و سالم بر ابراهیم باش»( .انبیا)69 :
ݢ

آری! کسی که تا این حد بر خدا توکل کند ،خداوند متعال نیز او را از گرفتار یها
و سختیها نجات میدهد و آتش را تبدیل به گلستان میکند .و هرچقدر
ایمان و اعتقاد انسان بر قدرت الیزال الهی در محو و اثبات عوامل عالم بیشتر
باشد ،روحیه توکل بر او بیشتر خواهد شد (مهدوی کنی 1380 ،ش :ص.)527

آثار عملی بداء در حوزه اجتماعی
اعتقاد به بداء و قدرت انسان بر تغییر سرنوشت خودش ،تنها به حوزه فردی و شخصی
زندگی انسان محدود نمیشود ،بلکه زندگی اجتماعی بشریت نیز ،تحت تأثیر نوع تفکر او
در خصوص سرنوشت خودش میباشد .در تاریخ ،نقل است که معاویه میگفت:
«عمل و کوشش ،هیچ نفعی ندارد؛ چون همه کارها به دست خداوند
است» .این سخن معاویه نه از روی اعتقاد ،بلکه برای تحمیل خالفت خود
بر مردم بود؛ چنانکه از او نقل شده است که میگفت« :خالفت من ،یکی از
فرمانهای خداست و ازقضا و قدر پروردگار میباشد»!
درواقع ،ترویج این عقیده ،برای جلوگیری از اعتراض و قیام مردم بود؛ بدین معنا که
آنچه امروز اتفاق میافتد ،خواست خداست و مقاومت در برابر قضا و قدر الهی بیفایده
است .معاویه با این ترفند ،بذر ُسستی و بیاثر بودن تالشهای معترضانه را در جامعه
منتشر میساخت و آنها را وادار به پذیرش

کارهای خالف خویش میکرد (مطهری1388 ،

ش :ص.)44

َ َ
َ
َ َّ َ َ
خداوند متعال در سوره مبارکه رعد ،آیه  11میفرمایدِ< :إ� نّ� الل َه لا يُ��غ ِيّ� ُر َما ِب� ق� ْو ٍم َح�تّى يُ��غ ِيّ� ُر وا
أَ ْ ُ
َما ِب�� ن� ف� ِس ِه ْم>.

این آیه شریفه ،یک قانون کلی و عمومی را بیان میکند؛ قانونی سرنوشتساز و حرکت
آفرین و هشداردهنده .این قانون ،که یکی از پایههای اساسی جهانبینی و جامعهشناسی
در اسالم است ،به ما میگوید :مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس ،در دست خود
شماست و هرگونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی اقوام ،در درجه اول به خود
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آنها بازگشت میکند ،شانس و اقبال و تصادف و تأثیر اوضاع فلکی و مانند اینها هیچ
کدام پایه ندارد ،آنچه اساس و پایه است ،این است که ملتی خود بخواهد سربلند و سرافراز
ّ
و پیروز و پیشرو باشد؛ یا بهعکس ،خودش تن به ذلت و زبونی و شکست دهد؛ حتی لطف
خداوند و مجازات او ،بیمقدمه ،دامان هیچ ملتی را نخواهد گرفت ،بلکه این اراده و
خواست ملتها و تغییرات درونی آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب
خدا میسازد.
به تعبیر دیگر ،این اصل قرآنی که یکی از مهمترین برنامههای اجتماعی اسالم را بیان
میکند ،به ما میگوید :هرگونه تغییرات برونی ،متکی به تغییرات درونی ملتها و اقوام
است و هرگونه پیروزی و شکستی که به قومی رسید ،از همینجا سرچشمه میگیرد؛
بنابراین ،آنها که همیشه برای تبرئه خویش به دنبال عوامل برونی میگردند و قدرتهای
سلطهگر و استعمار کننده را همواره عامل بدبختی خود میشمارند ،سخت در اشتباهاند؛
چراکه اگر این قدرتهای جهنمی پایگاهی در درون یک جامعه نداشته باشند ،کاری از
آنان ساخته نیست .مهم آن است که پایگاههای سلطهگران و استعمارگران و جباران را در
درون جامعه خود در هم بکوبیم تا آنها هیچگونه راهی برای نفوذ نداشته باشند.
این اصل قرآنی میگوید :برای پایان دادن به بدبختیها و نا کامیها باید دست به
انقالبی از درون بزنیم؛ یک انقالب فکری و فرهنگی ،یک انقالب ایمانی و اخالقی و به
ً
هنگام گرفتار یها در چنگال بدبختیها ،باید فورا به جستجوی نقطههای ضعف خویشتن
بپردازیم و آنها را با آب توبه و بازگشت بهسوی حق ،از دامن روح و جان خود بشوییم،
تولدی تازه پیدا کنیم و نور و حرکتی جدید تا در پرتو آن بتوانیم نا کامیها و شکستها
ّ
را به پیروزی مبدل سازیم ،نه اینکه ،این نقطههای ضعف که عوامل شکست است ،در
زیر پوششهای خودخواهی مکتوم بماند و به جستجوی عوامل شکست در بیرون جامعه
خود ،در بیراههها سرگردان بمانیم.
تا کنون کتابها و مقاالت زیادی درباره عوامل پیروزی مسلمانان نخستین و عوامل
عقبنشینی مسلمانان قرون بعد ،نوشتهشده است که بسیاری از بحثهای آنان به
کاوش در سنگالخ و بیراهه میماند .اگر بخواهیم از اصل فوق که از سرچشمه وحی به
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ما رسیده ،الهام بگیریم ،باید هم آن پیروزی و هم آن شکست و ناکامی را در تغییرات
فکری و عقیدتی و اخالقی و برنامههای عملی مسلمانان جستجو کنیم و نه غیر آن .در
ݢ

انقالبهای معاصر ،ازجمله انقالب ملت ایران ،انقالب الجزایر ،انقالب افغانستان و
مانند آن ،بهوضوح حا کمیت این اصل قرآنی را مشاهده میکنیم؛ یعنی بیآنکه دولتهای
استعماری و قدرتهای سلطهگر روش خود را تغییر دهند ،هنگامیکه ما از درون دگرگون
شدیم ،همه چیز دگرگون شد.
بههرحال ،این درسی است برای امروز و فردا و فرداهای دیگر ،برای مسلمانان و همه
نسلهای آینده؛ و میبینیم تنها رهبرانی پیروز و موفق شدند که ملت خود را بر اساس این
اصل ،رهبری کردند و دگرگون ساختند .تاریخ اسالم و تاریخ معاصر ،مملو از شواهدی
بر این اصل اساسی و جاودانی است؛ و جامعه مسلمان امروز نیز باید به سمت این تفکر
نورانی حرکت نماید و خودش برای تغییر سرنوشت خود حرکت نموده تا انشاءاهلل نصرت و
یاری خداوند نیز شامل حالشان شود (مکارم 1374 ،ش 147 /10 :ـ .)145

نتیجهگیری
مطالعه کتب کالمی و بررسی آیات و روایات در خصوص بداء ،نشانگر این حقیقت است
که تغییر مقدرات به خواست و اراده خداوند متعال ،امری بر حق است که توجه و اعتقاد
به آن ،در ابعاد علمی و عملی آثار پربرکتی را در زندگی بر برجای خواهد گذاشت؛ چراکه با
ً
اعتقاد به آموزههای بداء است که قدرت مطلق پروردگار برای انسان کامال تبیین میشود و
آدمی درمییابد که سرنوشت و مقدرات او گر چه از قبل ثبت و ضبط شدهاند ،ولی خداوند
متعال قادر است آنها را محو و اثبات نماید.
و در حوزه راهنما شناسی ،این حقیقت علمی آشکار میشود که اگرچه اولیای الهی به
خواست و اراده خداوند ،به مقدرات و سرنوشت هر انسانی علم و آ گاهی دارند ،ولی علم به
محو و اثبات آنها فقط در حوزه علم خداوند متعال قرار دارد و حتی انبیای الهی هم به آن
علم ندارند .مگر به اذن و اراده الهی.
البته زمینه و منشأ این تغییرات را خود انسان با اعمال و رفتارش ایجاد میکند و در پی
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این اعتقاد ،بهتر میتوان پذیرفت که تعالیمی همچون دعا و صدقه و صلهرحم و ...چگونه
میتوانند آثار دنیوی در پی داشته و موجب تغییر مقدرات و قضا و قدر الهی شوند .آری!
این اعتقاد و باور است که روحیه امیدواری و توکل به خداوند را برای داشتن زندگی بهتر در
انسان تقویت میکند و او را به سمت کار و تالش میکشاند؛ و البته سرنوشت جوامع بشری
نیز قابلیت بداء و تغییر را دارند .طبق آیات قرآن کریم ،همچون آیه  11از سوره مبارکه رعد،
خداوند سرنوشت و احوال جوامع بشری را بر اساس اعمال و کردار آنان تغییر میدهد؛ و
در یک کالم میتوان گفت :هرکسی با اعمال و رفتار خود ،سرنوشت خویش را رقم میزند.
با توجه به اینکه آموزه بداء آنطور که باید در میان مسلمانان ترویج و تبلیغ نشده است
و هنوز هستند انسانهایی که به این باور عظیم دست نیافتهاند که میتوانند در سرنوشت
خود مؤثر واقع شوند ،لذا روشنفکران مسلمان ،شعرا و هنرمندان وظیفه دارند تا آنجا که توان
آنها اجازه میدهد ،این اعتقاد و باور را در میان مردم و جامعه ترویج نمایند تا انشاءاهلل
بتوانیم جامعهای کمالگرا ،متشکل از افرادی کوشا و امیدوار به آینده را شاهد باشیم.
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کارکرد معرفتی فطرت در حوزه اعتقادات
با تکیه برآراء عالمه طباطبایی؟حر؟
لیال سلیماین1

چکیده
فطرت از مسائل مهم و مورد کنکاش در هستیشناسی فلسفی و اساس جهتگیری
انسان در حیطه ادراک و گرایش او بوده که اثبات یا انکار آن آثار و لوازم وجودی
و معرفتی بسیاری را به دنبال دارد .به اعتقاد متکلمان شیعه ،فطرت بخشی
از منطق خداشناسی دینی است که همراه با بخشهای دیگر ،طریق اصیل
خداشناسی را مینمایاند .از سوی دیگر ،نظریه فطرت در مباحث معاد ،نبوت،
اخالق و ...از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین ،بحث فطرت ازیکطرف
بحث فلسفی است چراکه فطرت مربوط به انسان میشود و شناخت انسان نیز
یکی از موضوعات مهم در فلسفه است و از طرف دیگر بحثی اعتقادی است که
با شناخت خدا و جهان نیز در رابطه است .عالمه طباطبایی ازجمله متفکران
و عالمان برجستهای است که از دیدگاه ایشان ،انسان دارای فطریاتی است که
زندگی انسان را تنظیم میکند و وی را به سمت کمال حقیقی رهنمون است.
بنا به نظر عالمه ،ازجمله راههای معرفت و شناخت که البته قابل تسری در حوزه
کالمی نیز هست عبارت است از عقل ،وحی و فطرت که در این پژوهش کارکرد
معرفتی فطرت مدنظر است .در این تحقیق تالش شده است ضمن بررسی مفهوم
فطرت به این سؤال که کارکرد معرفتی فطرت در حوزه اعتقادات چیست؟ پاسخ
 .1دکتری تاریخ اسالم ،دانشیاردانشگاه ،طلبه سطح 4کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.
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داده شود .فلذا در پاسخ به سؤال ،کارکرد معرفتی و شناختی فطرت در حوزه
اعتقادات از قبیل اعتقاد به خداوند متعال ،عدل ،امامت ،نبوت و معاد از دیدگاه
عالمه طباطبایی موردتوجه قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :کارکرد معرفتی فطرت ،فطرت ،خداشناسی ،توحید ،نبوت،
عدالت ،معاد ،معرفت کالمی ،اعتقادات

مقدمه
نظریه فطرت ،بر خصوصیات و ویژگیهای مخصوص انسانی در طینت و خلقت وی
اشاره دارد که در وهله اول انسان را از حیوانات متمایز میکند و در وهله دوم پذیرش نظریه
فطرت ،پذیرش جهتدار بودن ذاتی سیستم ادراکی انسان در مقوله ادراک و شناخت
بهویژه شناخت خداوند را در پی دارد .با این توضیح که انسان دارای دستگاه ادراکی است
ً
ً
ً
که طبعا ،ذاتا و فطرتا ،مسیر کلی و البته معینی را در شناسایی به کار میگیرد .البته این
مسیر و جهت با توجه به دارای اختیار بودن انسان و همچنین وجود موانع مادی و معرفتی
امکان تخلف دارد .نظریه فطرت را میتوان در تحکیم و ثابت کردن ادعاها و نظریههای
مختلفی در حوزهها و زمینههای مختلف مورداستفاده قرار داد .ازجمله در حوزه شناخت
و معرفت الهی که از مهمترین حوزهها است.
در مورد تاریخچه پرداختن به مقوله ادراکات فطری میتوان گفت که این مقوله از دوران
سقراط و افالطون موردتوجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده است .بهزعم سقراط ،معلومات
در درون انسان نهفته است و تعلیم در جهت آشکار شدن آنها به کار گرفته میشود.
(کاپلستون)128/ 1 :1386 ،

مثل افالطونی نیز شاهد بر این مدعا است .با این توضیح که نظریه مثل از اصول تفکرات
افالطون است و با توجه به آن ،وی معتقد به وجود پیشینی نفس انسانی است.

()1

کاپلستون )88 /5 :1386 ،و در زمینه شناخت و معرفت به تذکار و

(نک:

یادآوری قائل است( .نک:

افالطون 2200/4 _ 1 :1380 ،و .)2201
همچنین در قرون  17به بعد ،مبحث ادراک فطری مورد بحث و کنکاش بود و اشخاصی
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همچون دکارت ،معتقد به فطری بودن ایدهها و اصول بسیاری بودند (کاپلستون.)107/ 4 :1386 ،
اسالم نیز دینی است که بنا به قول کتاب و سنت بر اساس فطرت استوار است .چنانکه
ݢ

عالمه معتقد به آن است (طباطبایی ،1387 ،ج)35 /1

ازنظر عالمه واسطههای شناخت عبارتاند از :حس (طباطبایی  .)509/5 :1374عقل
(همان) ،فطرت (طباطبایی75/12 :1994 ،؛ خلیلی )1382 :157 ،و شهود

(همو47 /19 :1994 ،؛ همو،

 )1348 :66که خود وحی ،الهام و رؤیا را نیز در برمیگیرد .در این پژوهش ،خصوص فطرت
موردنظر است و کارکرد آن در توحید (خداشناسی) ،نبوت و معاد و تا حدودی در مورد عدل
از دیدگاه عالمه طباطبایی بررسی شده است.

مفهوم شناسی
 .1کارکرد

واژه كاركرد به معنای نقش ،عمل ،خدمت ،شغل است .در زبان ریاضی به معنای تابع
است و در علوم اجتماعی نقشی را میرساند که یک جزء از کل تقبل کرده و به انسجام
میرساند .خالصه اینکه کارکرد به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که در جهت
برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام میگیرد( .رویترز.)1382 :131 ،
کارکرد در اصطالح جامعهشناسی وقتی به دین نسبت داده میشود ،مقصود معنای عام
آن است که شامل خدمات ،غایات و اغراض ،آثار و تبعات پنهان و آشکار ،مقصود و غیر
مقصود دین به جامعه میشود که قوام ،بقا و تعادل آن را در پی دارد( .اسکیدمور.)142 :1385 ،
 .2اعتقادات

اعتقاد از عقد به معنی بستن ،پيچيده شدن و در هم

گره خوردن است( .راغب اصفهانى،

1412ق )576 :.البته به معنای پيوستگی قلب با آنچه كه با آن گره خورده است نيز میباشد.
(سعدى1408 ،ق)255 :

همچنين عقيده در اصطالح به معنای حكمی است كه شخص معتقد به آن ،در آن
ترديد نمیکند .در دين به معنای آن چيزی است كه جنبه عملی ندارد مانند عقيده به
وجود خداوند و برانگيختن رسولش( .همان.)256 :
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با اين توضيح كه اعتقاد دو معنی دارد يكی مشهور و ديگری غير مشهور .اعتقاد به
معنای مشهور مقابل علم و به معنای غیر مشهور شامل علم و ظن هر دو است .اعتقاد
بهطور مطلق بر تصدیق اطالق میشود ،خواه تصدیق جازم باشد یا غیرجازم ،مطابق با واقع
باشد یا غیرمطابق ،ثابت باشد یا غیرثابت و این قول متداول و مشهور است .گاهی اعتقاد
را به معنی یکی از دو نوع علم که یقین است بکار میبرند .اگر اعتقاد با واقع مطابقت داشته
باشد صحیح است و اگر مطابق نباشد فاسد است( .تهانوى 1996 ،م)230/1 :

در اين مقاله در خصوص اعتقادات ،اعتقاد به خداوند متعال و برخی صفات او،
نبوت _ امامت و معاد مدنظر است.
 .3فطرت

در لغت
فطرت از ریشه «فطر» به معنای شكافتن (حسینی زبیدی1387 ،ق ،)325 /13 :اختراع بدون الگو
و نمونه قبلی( ،جوهری )781/ 1368 :2 ،و صفات و

ویژگیهای مادرزاد (سعدى :1408 ،ذیل واژه

فطر) آمده است .ازآنجا که آفرینش و خلقت نیز نوعی شکافتن عدم و پدید آمدن است،
«فطرت» در معنای آفرینش و خلقت نیز به

کار میرود( .ابن اثیر ،بیتا)457/3 :

در اصطالح
فطرت نوعی هدایت تکوینی و خدادادی در وجود انسان و به عبارتی ،هدایتی در حوزه
شناخت و هدایتی در حوزه احساس است( .مصباح یزدی 1380 ،ش )26 :همچنین ،فطرت را
میتوان عامل جدا شدن انسان از حیوان (فصل اخیر) دانست که همان عقل و میل او در
رسیدن به

کمال مطلق است( .جوادی آملی ،بهار و تابستان )7 :89

فطرت به دودسته فطرت ادراکی و فطریات احساسی یا گرایشی تقسیم میشود .فطرت
ادراکی بخشی از دانستههای ذاتی بشر است که به فکر و عقل مربوط بوده و بدون آموختن
برای انسان معلوم بوده است .علم به خدا و یگانگی او از این قسم هستند.
فطریات احساسی یا گرایشی :احساساتی که در همه انسانها از بدو تولد وجود دارد،
مانند میل به

کمال ،میل به خدا و میل به زیبایی( .مطهری 1382 ،ش)260 _ 257 :
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تبیین فطرت در حوزه معرفتی
یکی از راههای شناخت برای انسان و در حقیقت سرمایۀ اولیۀ او برای شناختهای
فطرت ݢ
بعدی است .فطرت از ریشۀ «فطر» به معنای نوع خاصی از خلقت است که انسان را از

سایر حیوانات متمایز میکند ،به این معنی که انسان چگونهای خلق شده که خداخواهی
و خداجویی در باطن او قرارگرفته است( .خلیلی.)157 :1382 ،
به اعتقاد عالمه طباطبایی ،خدای سبحان بشر را بر فطرت توحید آفریده؛ فطرت
سالمی که معرفت ربوبیت و خوبی تقوا و بدی گناه در آن به امانت گذاشته شده است.
پس اگر انسان براساس فطرت سالم خود زندگی کند ،مشتاق معرفت پروردگار و انجام
عمل صالح خواهد بود و از

گناهان منزجر و رو یگردان میشود( .طباطبایی 1417 ،ق12 :)75 /

با غور و تتبع در آثار عالمه طباطبایی ،این مطلب روشن میشود که ایشان قائل به نقش
فطرت دینی در سه حوزه مرتبط _ خداجویی ،خداشناسی و خداباوری (ایمان به خدا) _ با
اصل توحید هستند که بهاختصار موردبررسی قرار خواهد گرفت.
در حوزه خداجویی میتوان گفت که از دیرباز ،انسان در درون خویش و بدون اینکه
آموزشی دیده باشد ،به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا جهان دارای خالق و آفریننده
است؟ عالمه طباطبایی دراینباره میگوید:
«آنچه مسلم است این است که از روزی که تاریخ نقلی نشان میدهد و یا
با کنجکاو یهای علمی از روزگارهای ماقبل تاریخ به دست میآید ،بشر
از اولین روزهای پیدایش خود ،هرگز در این موضوع آرام نگرفته و پیوسته به
جستجو و کنجکاوی از آن پرداخته و همیشه مبارزه اثبات و نفی در این
باب به پا بوده است .اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم (بااینکه
فطری است) اصل بحث از آفریدگار جهان فطری است؛ زیرا بشر ،جهان را
در حال اجتماع دیده ،یک واحد مشاهده مینماید و میخواهد بفهمد که آیا
علتی که با غریزه فطری خود در مورد هر پدیدهای از پدیدههای جهانی اثبات
یتا)38 /5 :
میکند ،در مورد مجموعه جهان نیز ثابت است؟» (طباطبایی ،ب 

به نظر عالمه ،هرچند این دغدغه فطری انسان _ به دلیل در اولویت قرار گرفتن سایر
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فطریات براساس شرایط محیط زندگی و همچنین ،عدم تذکر و ّ
تنبه _ نسبت به گذشته
کمرنگتر است ولیکن باوجود وضعیت موجود ،انسان با قرار گرفتن در شرایط خاص،
نسبت به خداجویی توجه ذهنی پیدا میکند( .همان )40 ،همچنین ،عالمه اذعان دارد که
غفلت انسان ،عناد و لجاج موجب میشود که انسان از ندای فطرتش غافل شود .چنانکه
عالمه در این زمینه میفرماید:
«هدایت فطری الزمۀ خلقت بشر است و در همۀ افراد در آغاز خلقتشان بهطور
مساوی و یکسان موجود است ولی ممکن است در برخی افراد بناتر عواملی،
ضعیف یا درنهایت بیاثر گردد و آن عوامل اموری است که انسان را ازآنچه
عقل و فطرتش او را به آن فرامیخواند غافل میکند ،یا اگر چنین موانعی در
کار نیست و انسان دعوت عقل و فطرتش را بهخوبی میفهمد ،ملکات زشتی
_ مانند عناد و لجاجت و نظایر آنکه در اثر تکرار گناه در دلش رسوخ کرده _
مانع از اجابت دعوت فطرت میشود( ».طباطبایی 1994 ،م.)194 /20 :

دومین حوزه ،خداشناسی و به تعبیری خداشناسی فطری است که عبارت از شناخت
خدا (تصدیق وجود خداوند) است .جایگاه فطرت در این حوزه ،جایگاه اثباتی است
(عبدلی مهرجردی ،حمیدرضا؛ دهقانی محمودآبادی ،محمدحسین ،بهار و تابستان  )174 :1393و جایگاه
ایمانی و باورمندی نیست .عالمه طباطبایی میفرمایند:
«اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم (بااینکه فطری است) اصل
بحث از آفریدگار جهان فطری است( .»...طباطبایی ،بیتا)39 /5 :

که از این عبارت عالمه ،فطری بودن توحید به معنای معرفت و شناخت را میتوان
دریافت .با این توضیح که کلمه «اثبات» در قول ایشان بر معرفت و شناخت وجود خداوند
داللت دارد .از این معرفت و شناخت خداوند که با درک حضوری حاصل میشود ،به
معرفت فطری تعبیر میشود( .یثربی)215 :1383 ،
ً
بهاینترتیب ،عالمه در قسمتهای مختلف آثار خود خصوصا در المیزان به فطری

بودن شناخت خداوند اشاره دارند .چنانکه میفرمایند:
«حضرت ابراهیم؟ع؟ نماد فطرت پا ک و صاف و طاهر است که دعوت به
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توحید میکند .وی حقیقت توحید و سایر معارف حقه را با صفای فطرت
ݢ

و نور بصیرت درک کرد ،بدون آنکه به تعلیم و تذکر کسی محتاج باشد».

()2

(طباطبایی 297 / 14 :1374 ،و همان.)215 / 7 :

ً
به اعتقاد عالمه ،انسان فطرتا پروردگارش را میشناسد و هنگام اضطرار به او مراجعه
ً
میکند( )3(.همان .)135 /7 :پس وی فطرتا خداشناس است ،حتی اگر به این شناخت توجه
نداشته و شاعر نباشد( )4(.همان.)199 /8 :

کارکرد فطرت در توحید و مبدأ شناسی
طبق مقدماتی که ذکر شد ،عالمه معتقد است هدایت از خدا آغاز میشود اما ضاللت از
انسان و با انحراف از راه فطرت شروع میشود( .طباطبایی)75 /12 :1374 ،

به اعتقاد عالمه طباطبایی:
«اگر فطرت آدمی سالم و دستنخورده باشد ،استعداد پذیرش اصول
عقاید و کلیات شریعت الهی را دارد ولی راه یافتنش به جزئیات عقاید حق
و تفصیل شرایع نیاز به هدایت الهی از طریق نبوت دارد و عقل فطری به
جزئیات راه نمییابد» (همان)281 _ 280 /16 :

به بیان روشنتر ،فطرت ،کمال ( )5انسانیای که دین بهسوی آن دعوت میکند را
تشخیص میدهد ولیکن این تشخیص ،برای بالفعل کردن آن کمال بالقوه کافی نیست و
کمک و همراهی دین نیز هست( .همان)277 /2 :

برای این کار فطرت نیازمند
ً
فلذا به لحاظ وجدانی ،اگر فطرت انسان سالم باشد ،قطعا اعتراف خواهد کرد که
موجودی محتاج است و احتياجش به چیزی است كه خارج از ذات خودش است و
همچنين غير وی ،همه موجودات و کائنات ،خارج از ذاتشان ،محتاج و نیازمند به امری
هستند و آن امر و آن چيز ،امرى است كه سلسله همه حوائج به آن ختم میشود.
بنابراین اساس ،شخصى كه فطرت سالمی داشته باشد ،ايمان به موجودى غیر از هستی
خودش دارد :موجودى كه هستى خودش و هستى همه عالم ،مستند به آن موجود است.
قرآن كريم خاطرنشان مىسازد كه اسالم و دين توحيد اساس و ريشهاش فطرت است و
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به همين جهت مىتواند انسانيت را در زندگیاش به صالح بكشاند:

ف َ أَ ق ْ َ ْ َ َ ّ ن َ ن ف ً ف ْ َ تَ َّ َّ ت فَ َ َ نّ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َّ َ َ
اس عل يْ�ها لا ت� ْب� ِد ي� َل ِل خ�ل ق ِ� الل ِه �ذ ِلك
لد� ِ� ح ِ� ي��ا ِ�طر� الل ِه ال ِ� ي� �طر ال�
<�� ِ�م و ج�هك ِل ِ ي
َ
َ
أ
َ
َ
ّ َْ ّ ََ َ ْ َ ّ
ال�اس لا َ� ْعل ُم نَ
و�>( .روم )6( .)30 :به همين دليل اقامه دين
ي
الد� نُ� ال ق� ِي� ُم ول ِك نّ� �ك ث� َر ن ِ
ِي
و نگهدارى آن مهمترين حقوق قانونى انسانى است( ،طباطبایی.)96 /2 :1374 ،

فتح بن یزید جرجانی میگوید ،نامهای به حضرت رضا نوشته و از ایشان خواستم تا
چیزی از توحید برایم بیان بفرمایند ،امام با خط خویش پاسخ را نگاشتند:

«بس ماهلل الرمحن الرحمی .احلمدهلل اهلم عباده احلمد و فاطرهم عیل معرفه ربوبیته ،الدال

عیل وجوده خبلقه و حبدوث خلقه عیل ازلیته و باشتباههم عیل ان ال شبه له املستشهد

بآیاته عیل قدرته املمتنع من الصفات ذاته و من اإلبصار رویته و من االوهام االحاطه

به( »....مجلسی1429 ،ق« .)284 /4 :حمد مخصوص خدایی است که تحمید

را بر بندگان خود الهام نموده و آنان را براساس شناخت ربوبیتش خلق نموده
است .خدایی که خلق کردنش داللت بر وجودش نموده و حادث بودن خلق
داللت بر ازلیت او میکند .خدایی که شبیه بودن مخلوقات او به یکدیگر
داللت میکند بر آنکه او شبیهی ندارد و آیات نشانههای او شاهدی است بر
قدرت او ...چشمها قدرت بر دیدن او و وهمها قدرت بر احاطه بر او ندارند».
به اعتقاد عالمه ،انسان همواره و برحسب فطرت در برابر كسى كه بر او بزرگى مىكند و در
او اثر مىگذارد خاضع و تسليم است و اين چيزى نيست كه دانشمندى جامعهشناس كه
در اطوار و احوال امتهاى گذشته و طوایف مختلف بشر امروز بحث مىكند ،در آن ترديد
كند .همچنین ،همين انسان به فطرت خود براى عالم صانعى اثبات مىكند ،صانعى كه
برحسب تكوين و تدبير در عالم اثر مىگذارد و دخل و تصرف مىكند ،و اين امرى است كه
حاالت مختلف بشر در حكم كردن در آن اختالف پيدا نمىكند ،انسان چه متدين به دين
توحيد (كه انبيا به آن دعوت مىكردند) باشد و چه نباشد ،و يا معتقد به تعدد خدايان باشد
ً
هم چنانکه وثنىها معتقدند و يا اصال و بهکلی منكر صانع باشد (هم چنانکه دهرىها و
ماديين معتقدند) ،باالخره فطرت خودش را نمىتواند منكر شود ،مگر اينكه به فرض محال
روزى فرارسد كه انسان نباشد ،بله اين معنا امكان دارد كه فطرت بشر مورد غفلت قرار
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گيرد ،يعنى بشر در اثر عوارضى از فطريات خود غافل بماند.
ليكن انسانهای ساده اوليه ازآنجا که هر چيزى را با وضع خود مقايسه مىكردند ،و از
ݢ

سوى ديگر افعال مختلف خود را مىديدند كه مستند به قوا و اعضاى مختلفشان است،
و نيز مىديدند كه افعال مختلف اجتماعى هم مستند به اشخاص مختلف در اجتماع
است ،و همچنين حوادث مختلف ،مستند به علتهای مختلف نزديک به هر حادثه
است ،هرچند كه علتالعلل و سرنخ همه آن حوادث نزد صانعى است كه مجموع عالم
وجود ،مستند به او است ،نا گزير براى انواع مختلف حوادث ،اربابى مختلف قائل شدند
كه همانند خداوند ،خدايى مىكنند( .طباطبایی.)533/2 :1374 ،

کارکرد فطرت در حوزه امامت ،نبوت (نیاز به شریعت و راهنما) ،معاد ،عدالت خداوند
 .1فطرت و نبوت _ امامت

طبق مباحث پیشین درمییابیم که شخص که از سالمت فطری برخوردار است پس از
ایمان آوردن و اعتراف کردن به موجودى غيبى _ خداوند متعال_ با سؤالی مواجه میشود
اینکه اين مبدأ كه حتى لحظهای از نیازهای موجودات غافل نیست و رب و سرپرست
موجودات است ،چگونه امکان دارد از هدايت بندگانش غافل باشد ،و راه رهایی و نجات
از اعمال سیئه و هال کت بار ،و اخالق مهلک را به آنان نشان ندهد؟
بنا به اعتقاد عالمه ،این قبیل سؤاالت ،به نبوت و معاد منتهی میشود ،و درنتیجه
انسان ،خود را ملزم میداند كه در برابر آن مبدأ بیهمتا ،خضوع پیشه کند .به دلیل اینکه
آن مبدأ یکتا ،خالق و رب او و رب همه عالم است ،و همچنین بر خود الزم میداند که
وی را هدایت کند ،و وقتى او را هدایت کرد ،آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و
فضيلت همه را در راه احياء آن هدايت و نشر آن دين بكار

گیرد( .همان)71 / 1 :

بنابراین سرچشمه دین خدا و اعتقادات ،فطرت خود بشر است ،و هر فطرتى آن را
مىپذيرد و قوه تمیز دهنده بشرى اگر آن را درک كند ،در برابرش خاضع مىگردد.
هم چنانکه خداوند متعال میفرماید:

َ ْ َّ
ف َ َأ ق ْ َ ْ َ َ ّ ن َ ن ف ً ف ْ َ تَ َّ َّ ت فَ َ َ نّ َ َ َ َ َ َ َ
اس عل يْ�ها لا ت� ْب� ِد ي� َل ِل خ�ل ق ِ� الل ِـه
لد� ِ� ح ِ� ي��ا ِ�طر� الل ِـه ال ِ� ي� �طر ال�
<�� ِ�م و ج�هك ِل ِ ي
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َ

ّ َ َ ْ
�ذ َ ّ
ّ
ال�اس لا َ� ْعل ُم نَ
و�>؛ «روى قلب خود را بدون هيچ
ي
الد� نُ� ال ق� ِي� ُم ول ٰـ ِك نّ� �ك ث� َر ن ِ
ِلك ِ ي

انحرافى بسوى دين كن كه فطرت خدايى همين است ،فطرتى كه خدا
مردم را بر آن فطرت بيافريد ،و خلق خدا در اين درک و فطرت مختلف
نيستند ،دين صحيح هم همان دينى است كه از اين فطرت سرچشمه
گرفته باشد ،اما بيشتر مردم نمىدانند _ چون حقايق دين را ،از آنان پنهان
كردند_»( .روم)30 :

بنابراین دین ،فطرى بشر است .عالمه معتقد است:

«فالدين فطري عىل اخللقة ال يدفعه الفطرة أبدا لو ظهر هلا ظهورا ما بالصفاء من

القلب ،كما يف األنبياء ،أو ببيان قويل ،و ال حمالة ينهتي هذا الثاين إىل ذلك األول
فافهم ذلك( ».طباطبایی)389 / 1 :1374 ،

«چيزى كه با خلقت بشر در آب و گل او آميخته است ،فطرت بشر آن را رد
نمىكند ،و در صورتى كه آنطور كه هست برايش بيان شود و از سوى ديگر
قلب بشر هم صفاى روز نخست خود را از دست نداده باشد ،البته آن را
مىپذيرد ،حال چه اينكه قلب با صافى خودش آن حقيقت دينى را درک
كرده باشد ،آنچنانکه انبياء درک مىكنند و يا آنكه با بيان زبانى ديگران
درک كند ،كه باألخره برگشت اين دومى هم به همان اول است» (همان.)586 ،

به دیگر سخن ،فطرت که همان شعور آ گاهانه به هستی است بهتدریج بروز میکند
و در هر مرتبه ،آثار خاص وجودی دارد .این مراتب مختلف باهم متناسباند؛ مرحلۀ
ضعیف آن همان فطرت اولیۀ گرایش به مبدأ و وجود مطلق است:

«واإلنسان یف بادئ ّ
تکونه وشعوره یری نفسه حمتاجة إیل اخلارج منه ،وهذا ّأول علمه
الفطری إیل احتیاجه إیل الصانع ّ
ّ
املدبر» (طباطبایی 1994 ،م.)89/3 :

«آدمى در آغاز خلقتش و از همان روزهايى كه پشت و روى دست خود را
تشخيص مىدهد خود را محتاج موجودات خارج از وجود خود احساس
مىكند .اين اولين علم فطرى انسان است به اينكه :محتاج صانع مدبرى
است كه پديدش آورده و امورش را تدبير مىكند»( .همان.)139 ،
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در مراحل باالتر مجموعۀ معارف را از مبدأ تا معاد در برمیگیرد .این مراحل در حقیقت
از سنخ و نوع واحدند ،اما بهتدریج بروز میکنند( .همان 244/12 ،و )264 /15
ݢ

وجودی موجودات ّ
مقید در هستی پیوند
خاص
عالمه این سیر تدریجی را به نحوه
ِ
ِ

تکوینی نهاده در نهاد عالم هستی میداند که
میدهد و بروز آثار فطرت را همان هدایت
ِ

البته در وجود انسان با هدایت تشریعی همراه گردیده است .انواع موجودات جاندار و
بیجان ،باشعور و بیشعور ،در وجود خود سیری تکوینی و معین دارند تا به آخرین مرحله
که نهایت درجه کمال آنهاست برسند و برای اداره خود ساختارهای مختلف را که منشأ
آن فطری است ابداع میکنند.
بین این مراحل رابطهای تکوینی و دقیق برقرار است بهطور یکه نه یک مرحله از
این سلسله مراحل حذف میشود و نه جای خود را به مرحلهای دیگر میدهد ،بلکه در
سلسله مراتبی که ضروری آنهاست به سمت هدفی که فطرت برایشان معین کرده است
ْ
موجودات غایتی تکوینی وجود دارد که از همان آغاز
درحرکتاند .به اعتقاد عالمه برای
وجودشان متوجه آن غایت و بهسوی آن درحرکتاند و از پا نمیایستند تا به آن غایت
برسند .این غایت برخاسته از فطرت خاص موجودات است( .همان.)265/ 16 ،

به اعتقاد عالمه ،غیرازاین موارد که بیان شد ،فطرت درجاهای دیگر نیز نقش و کاربرد
دارد .شاید گفته شود :وقتى سعادت بشر به دست مساله نبوت تأمین مىشود ،ديگر نبايد
فطرت تأثیری داشته باشد .درحالیکه مشاهده میکنیم تشريع دينى هم اساس و مبنای
كار خود را فطرت بشر قرار داده ،و انبيا ادعا مىكنند كه قوانين دینیشان بر طبق فطرت
است .براى اينكه سعادت و كمالى كه نبوت براى انسان جلب مىكند ،امرى خارج از
اين نوع ،و بيگانه از فطرت او نيست ،چون خود فطرت نيز آن كمال را تشخيص مىدهد.
(طباطبايى.)227/1374 :2 ،

عالمه معتقد است که اين تشخيص بهتنهایی كافى نيست كه آن كمال بالقوه را
بالفعل كند ،بدون اينكه یار یدهندهای ،او را اعانت و يارى كند ،و اين یار یدهنده كه
مىتواند فطرت را در رسيدن به آن كمال يارى دهد يعنى حقيقت نبوت ،نيز امرى خارج از
انسانيت و كمال انسانيت نيست ،كه مانند سنگى كه در دست انسانى قرارگرفته چيزى
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خارج از ذات انسان ،و منضم به انسان باشد ،چون اگر اینطور بود ،آنچه هم از ناحيه نبوت
عايد انسان شده ،بايد چيزى بيگانه از انسان و سعادت و كمال او باشد و نظير سنگينىاى
باشد كه در مثال مزبور آن سنگ به سنگينى انسان مىافزايد ،و هيچ ربطى به سنگينى
خود او ندارد( .طباطبايى 228 /1374 :2 ،و .)227

بنا به دیدگاه عالمه «آن فايده و اثرى كه از ناحيه نبوت عايد انسان مىشود نيز كمال
فطرى انسان است كمالى است كه در نهاد اين نوع ذخيره شده ،و شعورى خاص و ادراكى
مخصوص است كه در حقيقت ذات بشر نهفته بوده ،و تنها آحادى از بشر مىتوانند به
آنها پی ببرند كه مشمول عنايت الهيه قرار گرفته باشند .بنابراین ،نه حقيقت نبوت امرى
است زائد بر انسانيت انسانى كه نبى خوانده مىشود ،و خارج از فطرت او ،و نه آن سعادتى
كه ساير افراد امت را به سويش مىخواند ،امرى است خارج از انسانيت و فطرت امت و
بيگانه ازآنچه وجود انسانیشان با آن مأنوس است ،وگرنه آن سعادت نسبت به ايشان
سعادت و

كمال نبود»( .همان)

انسان نیز مانند سایر انواع مخلوقات 7به فطرتی سرشته است که او را بهسوی تکمیل
نواقص و رفع حوائجش رهنمون میسازد و سود و ضررش را به او الهام میکند .چنانکه قول
خداوند متعال به این معنا اشاره دارد( .طباطبایی 1994 ،م 46/9 :و  385/14و .)178/16آنجا که
ََْ

َ َ َ َ َ ف َ أَ ْ َ َ َ فُ ُ َ َ َ َ ْ َ

میفرماید« :و ن� ف� ٍس وما س ّواها��لهمها � ج�ورها و ت� ق� َواها» (شمس 7 :و .)8

او نیز همانند همه موجودات هستی مشمول هدایت عامه تکوینی است ،بهسوی
انسانی تمامعیار متوجه است که آثار انسانیت و خواص آن را دارد .وی تا رسیدن به این
هدف نهایی مراحلی را طی میکند( .طباطبایی 1389 ،ش)73 :.

در دیدگاه عالمه دستگاه تشریع از لوازم وجودی و فطری این موجود ّ
مقید است که
بودن دین و الهی بودن
اختصاص به انسان دارد و همان هدایت تشریعی است .لذا فطری ِ
احکام با تکیهبر تناسب میان مراتب وجود در عالم هستی تبیینپذیر است( .طباطبایی1994 ،

م )66/2 :قوانین و دستورات وحیانی که برای اداره فرد و جامعه آمده است با فطرت انسان
هماهنگ است و مال ک کمال و سعادت یا شقاوت هم اجرای همین قوانین فطری است.
در حقیقت ،اساس تشریع چیزی جز لوازم فطری نظام تکوین نیست .شریعت برنامهای
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منطبق بر نظام تکوین است ،بلکه نظام تکوین این برنامه را با تمام اجزا و شرایطش اقتضا
میکند( .طباطبایی 13 :1388 ،و )18
ݢ

بر این مبنا ،عالمه هماهنگی نظام تکوین و تشریع و مبتنی بودن احکام بر مصالح و
مفاسد و فطری بودن دین را که در معارف دینی مطرح گردیده است ،به بهترین نحو تبیین
بازتاب وجود است که در مراحل مختلف ظهور و بروز
نموده است .از دید عالمه ،شریعت
ِ

میکند و قرآن نیز آن را تأیید میکند:

« ّإن القرآن يبين أساس التشريع عىل التوحيد الفطري و األخالق الفاضلة الغريزية ّ
ویدعی
ّأن التشریع جیب أن ینمو من بذر التکوین والوجود»( .طباطبایی 1994 ،م 63/1 :و )285/16

«قرآن اساس قوانين را بر توحيد فطرى ،و اخالق فاضله غريزى بنا كرده ،ادعاء
مىكند كه تشريع (تقنين قوانين) بايد بر روى بذر تكوين ،و نواميس هستى
جوانه زده و رشد كند ،و از آن نواميس منشا گيرد»( .طباطبایی 1374 ،ش.)99/1 :

فطرت همان وجود تکوینی است که البته در غیر انسان به طبیعت و غریزه تعبیر
هستی ممکن دارای تکوین و خلقتی خاص است که بهسوی هدف
میشود .فلذا تمام
ِ

خاص که مطابق همان نوع خلقت است ،درحرکت است و میتوان گفت که این حرکت
ّ
طولی در هرکدام از مراتب هستی بهگونهای خاص متجلی گردیده است.
به اعتقاد عالمه ریشۀ رفع تمام نیازهای انسان از سادهترین نیازها چون جذب منافع

برای بقا تا نیازهای پیچیدهتری چون مدنیت و اجتماع و لزوم قانونگذاری و اعتبار مفاهیم
اجتماعی و ضرورت نبی و امام ،در فطرت او نهاده شده است:

«الریب ّأن االجتماع أینما وجد کاجتماع نوع اإلنسان وسائر االجتماعات املختلفة
ّ
ّ
ّ
فإنا هو ّ
الفطری».
مبین عیل أساس االحتیاج
النوعیة الیت نشاهدها یف أنواع من احلیوان

(طباطبایی 1994 ،م 69/2 :و )125

«در اين معنا هيچ شكى نيست كه اجتماع هر جا تحقق يافته چه اجتماع
ً
نوع انسان ،و چه اجتماعات مختلفى كه احیانا در انواعى از حيوانات
(چون مورچه و موريانه و زنبورعسل) مىبينيم ،مبنى بر احساس فطرى آن
موجود به احتياج بدان بوده ،سادهتر بگويم موجودى كه مىبينيم اجتماعى
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زندگى مىكند ،بدینجهت دست به تشكيل اجتماع زده كه فطرتش حكم
كرده به اينكه تو محتاج هستى كه اجتماعى زندگى كنى ،وگرنه هستى و
بقايت در معرض خطر قرار مىگيرد»( .طباطبایی1374 ،ش)102/2 :

فطری رفع حوائج انسان و تحقق آنها در اجتماع و حق تشریع
عالمه طباطبایی ضرورت ِ
و قانونگذاری در این اجتماع را برای ذات واحدی که ربوبیت و خالقیت عالم برای او
ثابت شده است ،اثبات میکند و از این طریق ،مراتب توحید خداوند چون ربوبی ،افعالی،
تشریعیّ ،
حبی و عبادی را نیز به تمام مراتب ثابت میکند( .طباطبایی 1994 ،م)187/16 :
قرارداد این قوانین از هیچکس جز خالق و آفریدگار هستی که
از دیدگاه عالمه« ،وضع و
ِ
تمام ویژگیهای قانونگذار صالح را داراست ،برنمیآید» (همان 111/2 :و )270/16

انطباق قوانین تشریع بر عالم تکوین ،ثبات و تغییرناپذیری اصول حاکم بر شریعت
را ایجاب میکند .تعالیم دینی دو جنبه ثابت و متغیر دارند :بخش ثابت دین مبتنی بر
انسان طبیعی و فطری است و بخش متغیر دین که به دستور انبیا و اولیا و نایبانشان بیان
ِ
میشود ،بر اساس تغییرات و خصوصیات زمانی و مکانی و شرایط متغیر ارائه میگردد.
چنانکه عالمه در این زمینه میفرماید:
«بدیهی است که طبیعت و فطرت انسانی تا انسان انسان است همان
است که هست و همان خواهد بود .انسان در هر مکان و زمان و با هر وضعی
که زندگی کند ،طبیعت و فطرت انسانی خود را دارد و طبیعت و فطرت
راهی در پیش پای وی گذاشته ،خواه آن را بپیماید یا سر باز زند»( .طباطبایی،
 1388ش)15 :

برنامه زندگی با تمام جزئیاتش که در متن شریعت قرار داده شده است ،مقتضای
فطرت و ساختار وجودی آدمی است .حتی قوانینی که انسان خودش اعتبار میکند الزمه
اعتباری صرف نیست .در غیر این صورت ،برخالف فطرت
وجود و فطرت اوست و امور
ِ
است و محکوم به زوال و نابودی خواهد بود .انسان در فطرت خود خوبی و نفع را میخواهد
اصل زندگی اجتماعی و قوانین آن را اعتبار میکند .کارایی و پایایی قوانین
و با این هدفِ ،

جدید منوط به تطابق با فطرت است .چنانکه شهید مطهری در این زمینه میفرماید:
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«انسان با هدایت طبیعت و تکوین ،پیوسته از همه سود خود را میخواهد
ݢ

(اعتبار استخدام) و برای سود خود سود همه را میخواهد (اعتبار اجتماع)
و برای سود همه عدل اجتماعی را میخواهد»( .مطهری 1380 ،ش)437/6 :

 .2فطرت و معاد

از سوی دیگر ،از اینکه جاودان طلبی و میل به جاودانگی و بقا در فطرت هر انسانی موجود
است ،میتوان اعتقاد و معرفت به معاد را دریافت .چنانکه مالصدرا در کتاب ارزشمند
اسفار و همچنین در المبدأ و المعاد میفرماید:
«خداوند حکیم در نهاد جانها محبت هستی و بقای آن را قرار داد ،و نیز
کراهت از نیستی را در آن تعبیه کرد .و این حق است ،چون هستی و بقای
آن خیر است .و طبیعت کار باطل نمیکند و هر چه در نهاد آن مرکوز باشد،
غایتی دارد که بر آن مترتب شده و نهایتی که به آن میرسد .پس معلوم
شد که جاودان طلبی دلیل آن است که عالم ابدی که مصون از زوال باشد
موجود خواهد بود .و اگر جهان ابدی مسلم است و از طرفی دنیا نیز شایسته
ابدیت نیست ،پس وجود آخرت ضروری است؛ و اگر آخرت نمیبود ،ارتکاز
جاودان طلبی و محبت ابدیت خواهی در نهاد انسانها باطل و بیهوده
میبود ،درحالیکه الباطل یف الطبیعة

کما قال احلمکاء االهلیون»( .صدرالمتالهین،

 1981م241/9 :؛ همو 1354 ،ش)456 :

عالمه در مورد فطری بودن اعتقاد به معاد و یومالحساب ،در ابتدا به آ گاهی خداوند
به غیب و عالم الغیب و الشهادة بودن خداوند اشاره کرده و سپس دین را از امور فطری
میداند که البته اعتقاد به معاد نیز در زمره دین است و سپس میفرماید:

«فهو تعاىل بعلمه بالغيب و الشهادة يعلم ظاهر األشياء و باطهنا فال خيىف عليه ظاهر
لظهوره و ال باطن لبطونه ،و حبمكته يتقن تدبير اخلليقة و مييز الواجب من اجلزاء كما

ينبغي فال يظلم و ال جيازف ،و خببرته ال يفوت عنه دقيق لدقته و ال جليل جلاللته.

فهذه األمساء و النعوت تبني بأمت البيان أن اجلميع حمشورون إليه و أن هداه هو اهلدى و
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دين الفطرة الذي أمر به هو الدين احلق فإنه تعاىل خلق العامل لغاية مطلوبة أرادها منه

و هو الرجوع إليه ،و إذ كان ير يدها فسيقول هلا كن فيكون ألن قوله حق ال مرد له ،و

يظهر اليوم أن امللك له ال سلطنة ليشء غيره عىل يشء ،و عند ذلك يتميز بتمييزه من

أطاعه ممن عصاه ألنه يعلم

كل غيب و شهادة عن حمكة و خبرة»( .طباطبایی1994 ،

م 146/7 :و )147

«خداى تعالى به علمى كه به غيب و شهادت دارد ،ظاهر هر چيز و باطن
آن را مىداند ،و هيچ ظاهرى به خاطر ظهورش و هيچ باطنى از جهت اينكه
باطن است بر او پوشيده نيست ،و همچنين به حكمتى كه دارد باکمال
دقت و محکمکاری به كار و حساب مخلوقاتش رسيدگى مىكند و آنطور
كه بایدوشاید موارد كيفر و پاداش را از يكديگر تميز مىدهد ،پس در كار
او و حساب او ظلم و گزاف نيست؛ و نيز با آ گاهى و بينشى كه به كنه
حقيقت دارد هيچ كوچكى را به خاطر كوچكى و خرديش و هيچ بزرگى را به
خاطر بزرگى و عظمتش از قلم نمىاندازد .این اسماء و صفات بهنحویکه
از آن بهتر تصور ندارد ،اين معنا را بيان مىكند كه همه مخلوقات بهسوی
او بازگشت خواهند نمود ،و هدايت ،هدايت او است نه هدايت ديگران و
دين فطرى كه مردم را به آن دعوت نموده ،دين حق است نه اديان ديگر،
زيرا كه خداى تعالى اگر عالم را آفريد به خاطر منظورى است كه داشت ،و
آن منظور بازگشت مردم است بهسوی او ،و به همين منظور روز بازگشت را
به وجود خواهد آورد ،و خواهد فرمود “ :كن” و چون قول او حق است پس
چنين روزى خواهد آمد و در آن روز براى همه معلوم خواهد شد كه ملک
و سلطنت براى او است ،و غير او هيچ كسى سلطنت بر چيزى ندارد».
(طباطبایی 1374 ،ش)210/7 :

 .3فطرت و عدالت الهی

به اعتقاد عالمه ،معرفت به عدالت خداوند نیز فطری انسان است .چنانکه ایشان ذیل
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آیه  18سوره آلعمران  8به رابطه فطرت با عدالت میپردازد و اشاره بر این مطلب دارد
که عدالت خدا بر عدالت او و بر یگانگیاش در الوهيت ،شهادت مىدهد و معنايش
ݢ

اين است كه عدالت او خودش بنفسه ثابت است و وحدانيت او را هم اثبات مىكند.
(طباطبایی 1374 ،ش)177/3 :

به بیان واضحتر ،عالمه معتقد است که:
«ما انسانها اگر عدالت را در شاهد ،معتبر مىدانيم براى اين است كه شاهد
همواره مالزم بر صراط مستقيم و صراط فطرت باشد ،به دو سوى انحرافى"
افراط" و" تفريط" منحرف نشود ،و فعل خود را كه همان شهادت است در غير
موضع به كار نبرد ،و درنتیجه شهادتش خالى از دروغ و زور باشد ،پس مالزم
صدق بودن ،و بر طبق فطرت راه پيمودن باعث عدالت آدمى مىشود ،پس
خود نظام حاكم بر عالم و نظامى كه در بين اجزاى عالم است ،و همه فعل
خدايند ،محض عدالت است»( .طباطبایی 1374 ،ش)178/3 :

بنابراین ،به اعتقاد عالمه ،وقتى رفتار ما بر طبق نظام فطرت ،ما را عادل مىكند ،خود
ً
نظام كه همان فعل خدا است عين عدالت است ،و اگر احیانا به حوادثى برمیخوریم كه
خوشآيند ما نيست ،و يا برخالف ميل و طمع ما است ،و به دنبالش اعتراض سر داده،
در مورد آن حادثه مناقشه مىكنيم ،حقيقتش اين است كه ما در اعتراض و مناقشه خود
چيزهايى میگوییم كه از عقل ما تراوش مىكند ،و يا غرایز ما متمايل به آن است ،و معلوم
است كه حكم عقل ما ،و تمايل غرایز ما نيز از نظام عالم گرفته شده ،ولى وقتى به بحث
مىپردازيم ،و به سبب حادثه پى مىبريم ،شبهه ما زایل مىشود ،و اگر نتوانيم به سبب
حادثه پى ببريم ،حداقل به جهل خود پى مىبريم ،پس آنچه در دست ما است" جهل به
سبب" است ،نه" علم به نبود سبب" ،پس نظام جهان هستى (كه عين فعل خداى سبحان
است) ،عين عدالت است( .طباطبایی 1374 ،ش)178/3 :

و اگر در اين ميان معبودى باشد كه جاى خدا را پر كند ،و ما را در موردى از خدا بىنياز
ً
سازد ،قطعا نظام عالم نمىتوانست عادل بهطور مطلق باشد ،بلكه نظام هر اله بالنسبه به
خودش ،و در دايره قضا و علمش عادل بود؛ بنابراین ،خداى سبحان كه شاهدى است
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عادل ،شهادت مىدهد بر اينكه معبودى جز او نيست .خداوند ،اين شهادت را با فعل
خودش كه همان نظام عالم است ادا مىكند ،و بهطور یکه از ظاهر آيه موردبحث برمیآید
َ

َ أَ َّ َ َ َّ

با قول خودش هم ادا كرده ،و فرموده < :ش� ِه َد ا ّلل ُه � ن� ُه لا ِإ�ل َه ِإ�لا ُه َو>.

آیه فوق در مشتمل بودنش بر ،شهادت خدا بر يكتايى خود ،مثل آيه مبارکه زير است
(طباطبایی 1374 ،ش ،)178/3 :كه مىفرمايد:

أَ
َّ
ْ
أَ َ
َ
َّ َ
ْ َ َ ُ ْ
َّ ْ
ََ
<ل ٰـ ِك ِن� الل ُـه ي َ� ش� َه ُد بِ� َما ��ن�زَ َل ِإ�ل يْ� َك ��ن�زَ ل ُه بِ� ِعل ِم ِه َوال َمل ِئا�ك ة� ي َ� ش� َه ُد نَو� َوك ف� ٰى بِ�الل ِـه ش� ِه ي� ًدا>؛

«ليكن خدا بدانچه بر تو نازل كرده شهادت مىدهد ،چون آن را به علم
خودش نازل كرده ،مالئكه هم گواهى مىدهند ،و خدا در شهادت كافى
است»( .نساء)166 :

نتیجهگیری
بااینکه عالمه بحث مستقلی را در موردبحث فطرت ارائه نکرده است ولیکن در مجالهای
مختلف به فطرت انسانی استشهاد میکند ازجمله آیه  30سوره روم و همچنین آیه 172
سوره اعراف.
با غور و تتبع در آیات قرآن کریم همچون آیات 30سوره روم ،آنجا که خداوند متعال میفرماید:

ف َ أَ ق ْ َ ْ َ َ ّ ن َ ن ف ً ف ْ َ تَ َّ َّ ت َف َ َ نّ َ َ َ َ ْ َ َ َت ْ َ َخ ْ ق َّ �ذَ َ ّ
الد� ن�ُ
لد� ِ� ح ِ� ي��ا ِ�طر� الل ِه ال ِ� ي� �طر ال�اس عل ي�ها لا � ب� ِد ي�ل ِل�ل ِ� الل ِه ِلك ِ ي
<�� ِ�م و ج�هك ِل ِ ي
َ
َ
َ
ْ قَ ّ ُ َ َ ّنَ أَ ْ َ
ّ
ْ
َ
ك ث� َر نال� ِاس لا يَ�عل ُم نو�>؛ «پس روى خود بهسوی دين حنيف كن كه
ال� ِي�م ول ِك� �

مطابق فطرت خدا است فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش
خدا دگرگونگى نيست ،اين است دين مستقيم ولى بيشتر مردم نمىدانند».
و به فرموده خداوند متعال در آیه  172سوره اعراف:

َ
ُ
ُ َ
أَ ْ َ َ ُ َ َ أَ ْ ُ
�ذْ أَ خَ �ذَ َ ُّ َ نْ َ ن آ َ َ نْ �ظُ ُ
أَ ُ
ور ِه ْم �ذ ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم َو� ش�هده ْم على � ن� ف� ِس ِه ْم �ل ْس ت� ِب� َر ِبّ�ك ْم
ه
< ِإَو �� ر ب�ك ِم� ب� ِ� ي� �دم ِم�
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ق َ ُ َ َ شَ ْ ن َ أَ نْ تَ قُ ُ َ ْ َ ق َ َ ة نّ ُ
ك ّن�ا َع نْ� َه ذ�ا �غ ِفا� ِل ي� نَ�>؛ «و چون پروردگار
�الوا ب�لى � ِهد�ا �� ��ولوا ي�وم ال ِ� ي�ام ِ� ِإ��ا

تو از پسران آدم از پشتهايشان نژادشان را بياورد و آنها را بر خودشان گواه
گرفت كه مگر من پروردگار شما نيستم؟ گفتند :چرا ،گواهى مىدهيم تا روز
رستاخيز نگوييد كه از اين نكته غافل بودهايم».
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ً
درمییابیم انسان فطرتا نسبت به خداوند متعال شناخت دارد .با این توضیح که امور
فطری و سرشتی انسان شامل شناختها و گرایشها است.
ݢ

بنابه تعبیر عالمه در ذیل آیه  172سوره اعراف ،در جلد  ،8ص 401کتاب تفسیرالمیزان،
“احتياج آدمى به پروردگارى كه مالک و مدبر است جزو حقيقت و ذات انسان است ،و فقر
به چنين پروردگارى در ذات او نوشته شده ،و ضعف بر پیشانیاش مكتوب گشته ،و اين
معنا بر هيچ انسانى كه كمترين درک و شعور انسانى را داشته باشد پوشيده نيست ،عالم
و جاهل ،صغير و كبير و شريف و وضيع همه در اين درک مساو یاند .انسان در هر منزلى
از منازل انسانيت قرار داشته باشد از ناحيه ذات خود اين احساس را مىكند كه براى او
پروردگارى است كه مالک او و مدبر امور او است».
انسان بهمقتضای فطرتش میل به تکمیل نواقص و همچنین میل به سعادت ،بقا و
جاودان طلبی دارد .همینطور ،برای هر انسانی در وجود وی ،غایتی ترسیم شده است؛
برای رسیدن به آن غایت و مأوی و سعادت و بقا به هدایتگرانی نیازمند است.
عطف به مطالب مذکور و در یک جمعبندی کلی باید اذعان کرد ،طبق بررسی که
درزمینۀ کاربرد معرفتی فطرت در حوزه اعتقادات انجام شد به این نکته میرسیم اصول
اساسی دین ،مبتنی بر فطرت انسانی است و از سوی دیگر ،بنابر تحلیل دیدگاه عالمه
از فطری بودن اصول اساسی دین ازجمله توحید و خداشناسی ،عدالت ،معاد ،نبوت و
والیت درمییابیم این اصول اساسی مبتنی بر احساس نیاز و احتیاج بشر است و این حس
درونی همان فطرت است.
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فهرست منابع
* قرآن کریم
1.1اسکیدمور ،ویلیام ،)1385( ،تفکر نظری در جامعهشناسی ،مترجم :علیمحمد حاضری و
همكاران ،تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
2.2افالطون )1380( ،دوره آثار افالطون ،ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی،
3.3تهانوى ،محمدعلى بن على 1996( ،م) ،كشاف اصطالحات الفنون ،بيروت :مكتبه لبنان.
4.4جوادی آملی ،عبداهلل ،فطرت در آیینه قرآن ،دوفصلنامه انسان پژوهی دینی ،بهار و تابستان ،89
دوره ،7شماره .23
5.5خلیلی ،مصطفی ،)1382( ،اندیشههای کالمی عالمه طباطبایی ،قم ،دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه
طباطبایی.
6.6راغب اصفهانى ،حسين بن محمد1412( ،ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت :دارالقلم.
7.7رویترز ،جورج ،)1382( ،نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر ،محسن ثالثی ،تهران ،علمی،
چاپ هفتم.
8.8سعدى ،ابوجيب1408( ،ق ).القاموس الفقهي لغة و اصطالحا ،دمشق :دارالفكر ،چاپ :دوم.
9.9صدرالمتالهین ،محمد بن ابراهیم شیرازی 1981( ،م) ،الحکمه المتعالیه فی اسفاراالربعه ،ج،9
بیروت :داراحیاء التراث العربی.
1354( ،__________1010ش) ،المبدا و المعاد ،مقدمه و تصحیح سید جال لالدین آشتیانی ،تهران:
انجمن فلسفه ایران.
1111طباطبایی ،سید محمدحسین 1388( ،ش) ،اسالم و انسان معاصر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
( ،__________1212بیتا) ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،تهران :صدرا.
 1994( ،__________1313م) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسه االعلمی.
 ،)1387( ،__________1414روابط اجتماعی در اسالم بهضمیمه چند رساله دیگر ،ترجمه محمدجواد
حجتی کرمانی ،قم :بوستان کتاب.
1374( ،__________1515ش) ،ترجمه الميزان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،
قم ،دفتر انتشارات اسالمى (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ،چاپ :پنجم.
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 1387( ،__________1616ش) ،تعالیم اسالم ،قم ،بوستان کتاب.
 ،)1348( ،__________1717شیعه در اسالم ،قم :مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسالمی.
ݢ

 1389( ،__________1818ش) ،قرآن در اسالم ،قم ،بوستان کتاب.
1919عبدلی مهرجردی ،حمیدرضا؛ دهقانی محمودآبادی ،محمدحسین( ،بهار و تابستان ،)1393
بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا ،فصلنامه الهیات تطبیقی،
دوره  ،5شماره .11
2020کاپلستون ،فردریک 1380( ،ش) ،تاریخ فلسفه ،ترجمۀ غالمرضا اعوانی ،تهران ،سروش.
2121کلینی ،محمد بن یعقوب 1362( ،ش) ،الکافی ،تهران ،اسالمیه.
2222مجلسی ،محمدباقر( ،بیتا) ،بحاراالنوار ،تهران ،اسالمیه.
1429 ( ،__________2323ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :داراحیا التراث العربی.
2424مصباح یزدی ،محمدتقی 1380( ،ش) ،معارف قرآن (خداشناسی ،کیهانشناسی ،انسانشناسی)،
انتشارات مؤسسه امام خمینی ،چاپ سوم.
2525مطهری ،مرتضی 1382( ،ش) ،فطرت ،انتشارات صدرا ،چاپ چهاردهم.
 1380( ،__________2626ش) ،مجموعه آثار ،قم ،صدرا.
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ارجاعات
1.1در برابر ال ک ذهن انسان را همچون لوح سفیدی میداند که بهواسطه حواس ،ادراکات بر آن
نقش میبندد و بر این اساس ذهن او خالی از هر معرفت پیشینی است.

«2.2هو ما أدركه بصفاء فطرته و نور بصيرته من حقيقة التوحيد و سائر املعارف احلقة من غير تعلمي معلم أو تذكير

مذكر أو تلقني ملقن».

«3.3إذا انقطعمت عن األسباب الظاهرة و أعيت بكم احليل تشاهدون بالرجوع إىل فطرتكم اإلنسانية أن اهلل سبحانه
هو ربكم ال رب سواه و جتزمون أن عبادتكم لغيره ظلم و إمث و الشاهد عىل ذلك أنكم تدعونه حينئذ تضرعا و

خفية ،و تعدونه أن تشكروه بعد ذلك»

«4.4و إذا سلب النعمة أحس باحلاجة ،و نزلت عليه الذلة و املسكنة ،و عاله اجلزع ،و هدده الفناء فيبعثه ذلك
حبسب الفطرة إىل اال لتجاء و التضرع إىل من بيده سد خلته و دفع ذلته ،و هو اهلل سبحانه و إن كان ال يشعر به

و إذا نبه عليه كان من املرجو اهتداؤه إىل احلق».

5.5این کمال انسانی در ابتدا بالقوه است.
6.6بهسوی دين روى آر كه حنيف و بر طبق فطرت خدا است فطرتى كه مردم را بر آن اساس آفريد و
در خلقت خدا دگرگونگى نيست اين است دين استوار ليكن بيشتر مردم نمىدانند.
7.7البته این سرشت درونی در غیر انسان به طبیعت و غریزه تعبیر میشود نه فطرت.
َ

ُ

ْ
شَ َ َّ ُ أ نَّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ئ َ ُ أ ُ ْ ْ َ
َْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ
ا�ك ة� َو�ولو ال ِعل ِم ق� ِئا� ًما ِب�ال ِق� ْس ِط لا ِإ�له ِإ�لا ه َو الع�ز ِ ي��زُ الح ِك ي� ُم> (آل عمران)18 :
ِ �<8.8هد الله ��ه لا ِإ�له ِإ�لا هو والمل ِ

معرفی شخصیتهای کالمی ()2
سید مرتضی علم الهدی؟حر؟
سیده کوثر سادات هامشی1

سید مرتضی از علمای طراز اول در قرن چهارم هجری است که آراء او در علوم مختلف،
بهویژه در فقه و کالم موردتوجه صاحبنظر ان بوده است.

 .1والدت و وفات
علی بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد
بن علی بن الحسين بن علی بن أبی طالب ،معروف به مرتضى ،در سال  355هجری
قمری ،در بغداد ديده به جهان گشود .کنیه او ابوالقاسم است و با القابى چون ثمانينى،
ذو الثمانين ،ابو الثمانين ،ذو المجدين ،سيد ،شريف ،سيد مرتضى ،شريف مرتضى و
علم الهدى شناخته مىشود .مادر او ،دختر ناصر صغير نیز از نوادگان حضرت على بن
حسين؟امهع؟ بود .خاندان پدرى و مادرى ،هر دو ،از نقباى علويان و داراى مقامات علمى و
دنيوى بودند.
سيد مرتضى پسازاینکه عمرى را در امور سياسى ،علمى و تحقيقى گذراند ،در
هشتادویکسالگی ،در سال 436ق ،جهان فانى را وداع

گفت( .سید مرتضی ،1411 ،ص_ 13

ّ
 /50سید مرتضی ،1381 ،ص /1ابن شهرآشوب ،1380 ،ص /69حلی ،1417 ،ص /179امین ،1421 ،ج ،8ص)219

 .2تأثیرگذاری بر امامیه در جایگاههای گوناگون
سید در حوزههای مختلف دینی ،علمی ،سیاسی و اجتماعی فعالیت داشت و خدمات
شایستهای ارائه داد .جایگاه او در عرصههای مختلف ،این امکان را به او میداد تا
 .1طلبه سطح 4جامعة الزهراء؟اهع؟.
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تأثیرگذاری بیشتری بر فرقه امامیه داشته باشد .میتوان ذیل چند عنوان به جایگاه او نزد
شیعه امامیه اشاره کرد و خدمات او به جهان اسالم را یادآور شد:
الف) در جایگاه اجتماعی و سیاسی

ّ
طالبيين ،ديوان مظالم و امارت
سید مرتضی ،پس از پدر و برادرش عهدهدار منصب نقابت
ّ
حج بود .مسئوليتى كه همواره او را با دربار خالفت عباسى و پادشاهان آلبویه مرتبط
مىساخت .سید از شهرت ،ثروت و قدرتی که از این طریق برای او حاصل شده بود ،در
ّ
وضعيت سياسى
ارائه خدمات به مردم و بهخصوص علما استفاده میکرد .او با استفاده از
و اجتماعى دار الخالفة بغداد ،به مبارزه علمى وسيعى با مخالفان اماميه پرداخت.
پاسخنامهها و رسالههاى ّرديه او علیه اعتقادات و انديشههاى مذاهب و نحلههاى ّفعال
ّ
در بغداد شاهدى بر اين حقيقت است .سيد مرتضى ،حكام جور را حاكمان ظاهرى
ّ
مىانگاشت و پذيرش مسؤولیت از سوى علما را رسيدن به حقى كه ائمه به آنها تفويض
كردهاند ،میدانست( .سید مرتضی ،1411 ،ص /50 _ 13سبحانی ،1424 ،ج ،2ص.)223
ب) در جایگاه علمى

مترجمین در کتب خود از منزلت علمی سید یاد کردهاند و او را پیشرو در علوم اسالمی
مختلف معرفی کردهاند .شيخ طوسی در مورد استاد خود چنین مینویسد:

متوحد يف علوم كثيرة ،جممع عىل فضلهّ ،
«املرتىض ّ
مقدم يف العلوم ،مثل علم الكالم ،و
ّ
الفقه ،و أصول الفقه ،و األدب ،و النحو ،و معاين الشعر ،و اللغة ،و غير ذلك ...و إنه أ كثر
ً
ّ
ّ
ً
أهل زمانه أدبا و فضال ،متكلم ،فقيه ،جامع العلوم كلها»( .طوسی ،1417 ،ج ،1ص)164

نجاشی هم که از شاگردان سید است مینویسد:

ّ
«حاز من العلوم ما مل يدانه فيه أحد يف زمانه ،و مسع من احلديث فأ كثر ،و كان متكلما،

شاعرا ،أديبا ،عظمي املنزلة يف العلم ،و الدين ،و الدنيا»( .نجاشی ،1365 ،ج ،1ص)270

اندیشمندان غیر امامی نیز از شخصیت و جایگاه واالی سید مرتضی سخن گفتهاند.
أبو منصور عبد الملک ابن محمد الثعالبی از شخصیتهای پیشتاز در علم لغت و
ادبیات مینویسد:
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«قد انهتت الرئاسة اليوم ببغداد إىل املرتىض يف املجد و الشرف ،و العلم ،و األدب ،و

ݢ

الفضل ،و الكرم ،و له شعر يف هناية احلسن»( .الثعالبی ،1403 ،ج ،5ص)69

سید از علمایی است که ميان فقه و كالم تلفيق نمودّ .
سيد حیات علمى خود را با
خواندن فقه آغاز نمود و همواره نيز به عنوان فقيهى صاحبنظر در مسائل فقهى شناخته
مىشد و دو دهه پايانى عمر خود را بهعنوان مرجع تقليد و شيخ ّ
اماميه به پايان رساند؛

ليكن از علم كالم و مباحث كالمى دور نگرديد ،بلكه با ّ
توجه و مقايسه ميان نوشتهها
و رسالههاى كالمى او با کتابهای فقهى مىتوان گفت كه همواره جنبه كالمى ّ
سيد بر
ّ
جنبههاى فقاهتى او چيرگى داشته است .به عبارتی مىتوان او را متكلمى فقيه يا فقيهى
ّ
متكلم ناميد.
مهمترین اموری که سید در حیات علمی خود به آنها اشتغال داشت ،عبارتاند از:
الف) تشکیل دار العلم
شیخ مفید در زمان حیات خود به تأسیس دارالعلم همت گمارد .پس از او ،سید مرتضی نیز

خانه خود را «دار العلم» نمود که در آن مناظرات علمی انجام میشد .عسقالنی مینویسد:
«هو ّأول من جعل داره دار

ّ

العلم و قدرها للمناظرة»( .عسقالنی ،1390 ،ج ،4ص)223

ب) مرجعیت شیعه
ّ
ّ
سيد پس از درگذشت شيخ مفيد مدت دو دهه (436 _ 413ق) عهدهدار منصب
ّ
ّ
مرجعيت شيعه بود؛ و در اين مدت توانست به ترويج و تثبيت انديشههاى خود در ميان
شاگردان «دار العلم» بپردازد( .سید مرتضی ،1381 ،ص)10

ج) تربیت شاگردان
دانشى كه سيد مرتضى از اساتید خود آموخت ،در وجود شريف وى پرورش و كمال يافت
و به شا گردان مكتبش منتقل شد .سرآمد آنان در عراق شيخ طوسى (م 460 :ق) بود كه
اماميه به عهده گرفت و بعدها به ّ
جانشينى او را در تدريس و زعامت ّ
همت او يكى از
حوزههاى علمى كهن شيعه با رويكرد عقلى و اصولى تأسيس شد.

م یمالک یاهتیصخش یفرعممیمالک یاهتیصخش یفرعم

105

ّ
حمزه بن عبدالعزیز ديلمى ،معروف به سلر (م 463 :ق) ،نايب سيد مرتضى در حلب
و صاحب تأليفات فراوان در فقه و اصول ،قاضى ابن ّبراج (م 481 :ق) ،قاضى طرابلس و

از معتمدان سيد مرتضى ،ابوالفتحّ ،
محمد بن على كراجكى (م 449 :ق) ،از علماى بزرگ

كه كتابهاى بسيارى دارد ،از دیگر شاگردان سید هستند.
د) آثار مکتوب
سيد مرتضى در زمينههاى مختلف علمی فعالیت داشت .ادبیات ،فقه و کالم از مهمترین
این عرصهها است .آثار بهجامانده از او میتواند گوشهاى از عظمت اين دانشمند را آشكار
كند .شیخ طوسی ،نجاشی ،ابن شهرآشوب از آثار سید مرتضی نام بردهاند؛ ولی به نقل
بعضی از کتب سید پرداختهاند.

(طوسی ،1417 ،ج ،1ص164؛ نجاشی ،1365 ،ج ،1ص270؛ ابن

شهرآشوب ،1380 ،ص .)69برخی دیگر ،آثار سید را نام برده و تعداد آن را با ارقام مختلفی نقل
کردهاند :اعیان الشیعه تعداد آن را هشتادونه کتاب و رساله میداند( .امین ،1421 ،ج ،8ص)219

این رقم ،در ریحانة االدب (مدرس تبریزی ،1369 ،ج ،4ص )187هفتادودو کتاب است.
برخی از این آثار عبارتاند از :ديوان مرتضى ،شامل بيست هزار بيت شعر در موضوعات
مختلف است .كتابهاى الشهاب في الشيب و الشباب و طيف الخيال دو اثر از او در
حوزه ادبیات است .او با نگارش كتاب الذريعة الى اصول الشريعة ،اولين كتاب جامع
در اصول فقه را پديد آورد .سيد در اين كتاب ،براى اولين بار ،اصول فقه را از اصول دين
جدا كرد و زمينه بحث را براى علماى بعدى فراهم آورد .كتاب الموضح عن جهة إعجاز
القرآن که به الصرفة معروف است ،دیدگاه سید را در مورد اعجاز قرآن تبیین کرده است.
اثر ماندگار سيد مرتضى در علم كالم ،كتاب الشافي في االمامة است كه در جواب كتاب
ّ
المغني في ابواب التوحيد و العدل قاضى عبد ّ
الجبار ،متكلم مشهور معتزلى نوشته شده
است .اين كتاب يكى از بهترين نوشتههاى قديم است كه انديشه اماميه را درباره اصول
مذهبى ،بهخوبی تبيين میكند .سيد با ّ
تبحر خاصى به اختالف شيعه با زيديه در مسائل
مختلف اشاره کرده و به پاسخ شبهات مخالفان در مورد علم امام و ديگر مسائل كالمى
پرداخته است .جمل العلم و العمل ،الملخص فی األصول الدین ،المقنع فی الغیبة،
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الذخیرة فی علم الکالم ،رسائل الشریف المرتضی و تنزيه االنبياء از ديگر نوشتههاى كالمى
سيد مرتضى است.
ݢ

بخشی از آثار سید مرتضی نیز جواب بر سواالت مختلفی که از شهرهای گوناگون به
دست سید میرسید؛ ازجمله :جوابات المسائل الواسطية ،المسائل الموصليات ،المسائل
ّ
ّ
الد ّ
الصيداوية،
مشقية ،المسائل
الجرجانية ،المسائل الديلمية ،المسائل الرازية ،المسائل
ّ
الحلبية ،المسائل الطرابلسيات.
المسائل

 .3رویکرد کالمی سید
ّ
سيد شیوه استاد خود ،شیخ مفید را در استفاده از ادله عقلی دنبال کرد .او به پرورش
ّ
مباحث عقلی پرداخت و در مقابل روش اهل حدیث اتکا بر استدالالت عقلی را رویکرد
خود در پیشبرد مباحث کالمی قرارداد؛ کتابها و رسالههاى او شاهدى بر اين گفتار است.

 .4اساتيد
مقام علمى پدر ،دانشدوستی مادر و موقعيت ممتاز خانوادگى ،اين امكان را به وى داد كه
از محضر استادان به نام آن روزگار بهره ببرد.
برخى از استادان مشهور سيد مرتضى عبارتاند از:
ابوعلی فارسى (م 377 :ق) ،اديب و نحوى مشهور ،صاحب كتابهاى تذكرة،
االيضاح .وى استاد نحو شريف مرتضى بود.
ّ
محمد بن بابويه ،مشهور به شيخ صدوق (م 381 :ق) ،فقيه و محدث نامى قرن چهارم.

ّ
محمد بن عمران مرزبانى (م 384 :ق) ،اديب و محدث مشهور كه سيد مرتضى از او

سماع حديث كرده و بيشتر روايات االمالى را از وى نقل كرده است.
ّ
ّ
محمد بن نعمان ،ملقب به شيخ مفيد (م 413 :ق) ،فقيه ،متكلمّ ،
مورخ و رئيس
جامعه شيعى در قرن چهارم هجرى( .عسقالنی ،1390 ،ج ،4ص)223
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کتابشناسی ()2
معرفی کتاب پاسخ به شبهات کالمی (دفتر اول _ خداشناسی)
عیل صفر تیمور یکیا1

کتاب «پاسخ به شبهات کالمی» نوشته استاد حجتاالسالم و المسلمین دکتر
محمدحسن قدردان قراملکی است .این کتاب یکی از آثاری است که بهطور جامع شبهات
کالمی را مطرح کرده و پاسخ داده است .نویسنده ،شبهات مباحث خداشناسی و نبوت و
امامت و معاد و عدل را در قالب شش دفتر مطرح کرده و پاسخ دادهاند .این کتاب در شش
مجلد توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سال  1386به چاپ
رسیده است و دو سال بعد بهوسیله همین انتشارات تجدید چاپ شده است.

 .1اهمیت کتاب
با نگاهی به تاریخ زندگی بشر و ظهور ادیان آسمانی برای ما روشن میشود از زمانی که
مباحث خداشناسی و آموزههای الهیاتی شکل گرفت ،چالشها و شبهات مربوط به آن
نیز در کنارش پدید آمد .برخی از آن شبهات حاصل جوالن فکری دینداران و برخی نیز
بهوسیله ملحدان و مخالفان دینستیز با انگیزههای گوناگون به وجود آمد .به خاطر همین
انبیاء الهی یکی از رسالتهای ( )1خود را پاسخگویی به این شبهات و دفع و رفع شکوک
از اذهان و افکار بشر میدانستند .ازآنجا که علماء دین ،وارثان انبیاء ( )2هستند در حال
حاضر این رسالت پاسخگویی به شبهات بر عهده ایشان خواهد بود .در راستای انجام
این تکلیف الهی برخی از دانشمندان دینپژوه که دغدغه دین و خدا گرایی دارند ،آستین
همت باال زده و در این عرصه زحماتی را متحمل شدهاند .لذا بر خود الزم دانستیم بهپاس
 .1دبیر پژوهشی گروه کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.
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زحمات این اندیشمندان وظیفهشناس و جهت آشنایی مخاطبان نشریه با اینگونه آثار در
این شماره یکی از آن آثار را گزارش و به خوانندگان نشریه معرفی کنیم.

 .2انگیزه نگارش
غرض اصلی نویسنده محترم پاسخگویی به شبهات دینی بوده؛ چه شبهاتی که از گذشته
به صورتی سنتی مطرح بوده و چه شبهات جدید ،لکن با سبک جدیدی و آن اینکه ابتدا
نسبت به اثبات و تبیین موضوع مورد شبهه بحث کنند تا خواننده کتاب ،اول شناختی
نسبت به موضوع پیدا کند ،پسازآن شبهه را بیان کرده و اگر نقدی بر شبهه وارد باشد،
شبهه را نقد کرده آنگاه به پاسخگویی میپردازد که به نظر میرسد این سبک در روشنگری
و دانشافزایی نافذتر و سودمندتر است .عالوه بر آن ایشان قصد داشته که مجموعهای از
شبهات مربوط به مباحث کالمی را از ابتدای توحید تا انتهای معاد در یک مجموعهای
پاسخ دهد تا بدینوسیله مجموعهای از پاسخهای شبهات مختلف کالمی یکجا در
دسترس جویندگان آن قرار گیرد.

محتوا و ساختار
دفتر اول این اثر مشتمل بر نقل و نقد و پاسخگویی به شبهات متعدد در باب خداشناسی
است که از زمانهای گذشته هم مطرح بوده و در عصر حاضر از طرق متعدد مانند شبکههای
تلویزیونی و اینترنتی و مکتوبات مختلف ،خداپرستی را مورد هجمه قرار داده است.
روش گردآوری شبهات چنانکه خود نویسنده بیان کرده ،فحش در آثار ملحدان و
منتقدان گذشته و معاصر بوده که در قالب کتاب یا جزوه و یا در سایتهای اینترنتی
طرحشده است .نویسنده پیش از پاسخگویی به شبهات مربوط به هر موضوعی ،نخست
اجمالی از براهین و ادله اثباتی آن موضوع و تبیین آن را مطرح کرده آنگاه به پاسخگویی
پرداخته است .البته گاهی الزم دیده است عالوه بر گزارش اجمالی از شبهه پیش از
پاسخگویی به تحلیل و نقد شبهه هم بپردازد.
نویسنده محترم این دفتر را در قالب پنج فصل تنظیم نموده است که در آن حدود نود
مورد از شبهات مربوط به خداشناسی را مطرح کرده و پاسخ داده است.
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فصل اول به کلیاتی مانند ضرورت بحث خداشناسی ،امکان شناخت خدا و انواع
براهین ݢاثباتی اختصاص داده شده است.

فصل دوم به تقریر ادله و براهین خداشناسی و طرح شبهات پیرامون این بحث و

پاسخگویی به شبهات اختصاص یافته است.
فصل سوم مشتمل بر شبهات عمومی درباره اصل وجود خدا و منشأ دین و خاستگاه
خداباوری و خداپرستی و پاسخ به آن است.
فصل چهارم دربرگیرنده شبهات مربوط به مباحث توحید و اقسام آن است که نویسنده
پس از تبیین بحث توحید و دالیل آن شبهات مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار داده و پاسخ
داده است.
فصل پنجم مباحث مربوط به صفات خدا و شبهات مرتبط با آن را در برمیگیرد که در
این فصل نیز مانند فصول پیش ،نویسنده پس از تبیین بحث صفات خداوند به نقل و نقد
و پاسخگویی به شبهات پرداخته است.
درنهایت به کسانی که در پی پاسخگویی به شبهات خداشناسی هستند ،توصیه
میشود از مطالعه این کتاب که بهصورت علمی و مبنایی و قانعکننده و به شیوه نهچندان
مفصل به حل این قبیل شبهات و پاسخگویی به آن پرداخته است ،غافل نشده و خود را
محروم نسازند.
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ارجاعات
 .1ارسله ...ازاحة للشبهات و احتجاجا للبینات .نهج البالغه (صبحی صالح) ج ،2ص.46
 .2ان العلماء ورثة االنبیاء ...الکافی ،ج 1باب فضل العلم و ...ص  ،32ح.2

گزارش جلسات دفاعیه پایان نامههای گروه کالم اسالمی ()2
تنظمی :عیل صفر تیموری کیا1

ازآنجا که پایاننامه دانشپژوهان نشاندهنده توان و تالش علمی آنان در طول دوره تحصیلی
است ،بر آن شدیم تا در هر شماره از نشریه گروه ،گزارشی از جلسات دفاعیه پایاننامههای
کالمی دانشپژوهان گروه کالم اسالمی را هرچند بهصورت مختصر داشته باشیم .این کار
هم تقدیر و تشکری است نسبت به نویسندگان این پایاننامهها و هم موجب تشویق و
ترغیب دیگر پژوهشگران خواهد بود تا در تدوین و ارتقاء پایاننامههای خود تمام تالش خود
را بکار برند .در این شماره جلسات دفاعیهای که تا تاریخ انتشار شماره دوم دو فصلنامه
انجام شده ،گزارش شده است.

 .1دبیر پژوهشی گروه کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.
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عنوان پایاننامه :بررسی رویکرد کالمی امام خمینی؟حر؟ در باب چیستی انسان
طلبه :سرکار خانم زینب خاتون شیرینکار
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین ابراهیم علی پور
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن پناهی آزاد
زمان جلسه دفاعیه98/2/31 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
پیچیدگی شناخت انسان موجب شده برخی آن را موجودی ناشناخته یا غیرقابل
شناخت توصیف کنند؛ ازاینرو ،تأمل درباره انسان و بررسی ویژگیهای آن
پژوهشی به درازای تاریخ تفکر دارد که نتایج متعدد عملی و نظری نیز در بردارد،
چهآنکه تصور انسان از خودش بر تصور او از خدا ،جهان و رابطهاش با آنها تأثیر
میگذارد ،بهگونهای که میتوان اذعان نمود میان انسانشناسی و خداشناسی
رابطه مستقیم برقرار است.
انسانشناسی دینی را میتوان مکمل و مصحح انسانشناسیهای گوناگون
دانست که در چند صده اخیر در رأس مباحث علمی و فلسفی ،موردتوجه
اندیشمندان معاصر بوده است .انسانشناسی کالمی بهعنوان شاخهای از
انسانشناسی دینی ،به بررسی چیستی ،ابعاد ،ویژگیها ،حقایق و ارزشهای
گونا گون انسانی با مراجعه به کتاب ،سنت و عقل میپردازد .متکلم ازاینجهت
انسان را موردبررسی قرار میدهد که نگاه دین را در بحث آفرینش انسان ،پیشادنیا
تا پسادنیای وی تبیین و توجیه نماید و به شبهات گوناگون پاسخ دهد.
بررسی دیدگاه امام خمینی؟حر؟ ،با توجه به مقتضیات زمان و وسعت افق ایشان
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از اهمیت دوچندان برخوردار است .چیستی انسان از این نگاه ،جامع اندیشه
ِ
َ
دینی ،حکمی و عرفانی است که با توجه به رویکرد عملگرایانه وی میتواند

ݢ

در تبیین «انسان متعالی» و ارائه الگوی عینی آن مفید باشد .امام خمینی؟حر؟،
با بهرهگیری از نصوص دینی ،ضمن نقد تعریف ارسطویی ،تعاریف منطقی و

موجود را حد ناقص و شرحاالسم دانسته و نفس را یک امر متعالی وجودی معرفی
نمودند که امکان شناخت آن برای خود انسان هم امر محالی است ،بهعالوه
انسان را موضوع بحث انبیا دانسته و با أخذ «انسانیت» بهعنوان محور ویژگیهای
انسان؛ عبودیت ،معنویت ،تهذیب و تعالی روح را نقاط اصلی امتیاز بشر از سایر
موجودات دانستند .ایشان در افق وسیعی ،حقیقت متعالی انسان را از همه
جهات “الحد” ،نامحدود و غیرقابل ترسیم و ارائه تعریف حقیقی معرفی نمودند.
در این نگاه انسان وجودی بسیط و الیتناهی با سه مرحله متوسط ،شرعی و الهی
مراتب انسانی ،معنوی و عقالنی به بارگاه قدس الهی راه مییابد.
است که با طی
ِ

در انسانشناسی امام خمینی؟حر؟ نیت و نظر ،عمل و عزم ،تربیت و فیض الهی از

عوامل مهم دستیابی بهمراتب و تعالی انسانی هستند و ایشان ویژگیهایی چون
اختیار و آزادی ،کمال پذیری نامحدود ،عالم کبیر ،خلیفهاللهی ،مثال آفریدگار
بودن و غایت خلقت را از قرآن ،کالم و اعتقادات استفاده کرده است و بر اساس
نگاه دینی ،معتقدند انسانها از ديگر موجودات بهواسطه یک لطيفه ربانى و
فطرت الهى متمايز میشوند .فطرت مخموره غير محجوبه با وجهه روحانی و
نورانی همان فطرت اصلی و امور یاند که بر اساس فطرت کمالجویی و الهی
در نهاد انسان وجود داشته و شکوفا میشود و اموری که بر اساس انحراف از این
فطرت پدید آید فطریات ثانوی یا فطرت محجوبه و مبدأ جميع شرور و منشأ جميع
شقاوت و بدبختيها هستند .ایشان بر اساس همین نگاه دینی و فلسفی _ الهی و
با استفاده از دالیل عقلی و نقلی ،جاودانگی انسان را ذیل استکمال نفس در سه
مرحله عمومی ،خاص و خاص الخاص ،تبیین میکند .عوامل متعدد در تکامل
نفس و جاودانگی آن نقش دارند که علم و عمل ،برجستهترین آنهاست .تأ کید
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مضاعف بر نقش عمل ،از اختصاصات نفسشناسی امام خمینی؟حر؟ است که
با مکانیسم فقر وجودی ،حرکت جوهری و اتصال به عقل فعال ،تحلیل منطقی و
عقالنی میشود .وی با الهام از حکمت متعالیه ،نفس را امری مادی دانسته که در
ً
ً
دامن طبیعت ،تحت حرکت اشتدادی ،قهرا و ذاتا به سمت تجرد و جاودانگی،
حرکت میکند؛ ازاینرو ،میتوان اذعان نمود ،بر اساس اینکه کالم شیعه از فلسفه
و عرفان جدا نیست ،انسانشناسی کالمی امام خمینی؟حر؟ تحت تأثیر قرآن،
روایات معصومین و عقالنیت حکمت متعالیه شکلگرفته و از عرفان اسالمی
بهره میبرد و بهنوعی سیر تکاملی را طی نموده و از نفسشناسی تا فرجامشناسی
را شامل میگردد.
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ݢ

عنوان پایاننامه :کاربرد عقل و نقل در حوزه خداشناسی از منظر حکمت متعالیه و مکتب
تفکیک
طلبه :سرکار خانم زهرا تاراسی
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین مجید ابوالقاسم زاده
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن ترکاشوند
زمان جلسه دفاعیه98/6/27 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
حکمت متعالیه و مکتب تفکیک دو نحلهی فکری به شمار میآیند که برای
تبیین مبانی و دیدگاههای خود بهویژه در حوزه خداشناسی ،روش خاصی را در
پیش گرفتهاند .این پژوهش که به لحاظ روش ،توصیفی _ تحلیلی و به لحاظ
گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است ،به تبیین و بررسی کارکرد عقل و نقل در
حوزه خداشناسی از منظر حکمت متعالیه و مکتب تفکیک پرداخته است.
ازجمله دستاوردهای تحقیق حاضر که بهخاطر فقدان مشابه عینی ،نوآوری آن
نیز محسوب میشود ،این است که حکمت متعالیه با بهرهگیری از کاربست
منطقی عقل و با توجه به محدودیتهای آن کوشیده است تا به شناخت
اجمالی از خداوند دست یابد .همچنین با عنایت به استطاعتی که نقل دارد
در شناخت خدا بهره جستهاند .عقل و نقل در حکمت متعالیه بهصورت تام
مورد قبول نیست و باید با استفاده از قوانینی همچون اجتماع نقیضین صحت
آنها سنجیده شده و به کار بسته شود .مکتب تفکیک تعریفی متفاوت از عقل
و نقل ارائه داده و عقل را نوری از جانب خدا دانسته و اعتبار نقل را با وحی یکی
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دانسته و هر دو را مصون از خطا میداند؛ و معتقدند ،در شناخت حق متعال
باید از نقل و یافته های فطری و وجدانی سود جسته شود .از دیگر دستاوردهای
پژوهش ،بیان شباهتها و تفاوتهایی است که بین دیدگاههای دو نحله فکری
مذکور وجود دارد .ازجمله تفاوتهایشان این است که مکتب تفکیک بر خالف
حکمت متعالیه عقل بشری را در شناخت خدا دخالت نمیدهد و نقل را همانند
وحی مصون از خطا میداند .برخی از شباهتهای آنها این است که هر دو در
اثبات مسائل خداشناسی از نقل متمتع میشوند و نتیجهای که از کاربست عقل
و نقل دارند ،خدای یگانه را اثبات میکند
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ݢ

عنوان پایاننامه :رابطۀ علم کالم و علم اصول
طلبه :سرکار خانم لیال زارع پور
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین سید محمد میر هاشمی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین عزالدین رضا نژاد
زمان جلسه دفاعیه98/7/8 :
نتیجه :رتبه خوب با کسب نمره 17/75

چکیده
این پژوهش رابطه علم کالم و علم اصول فقه را به خاطر تأثیرات عمدهای که
هریک بر دیگری دارند و در بعضی از موارد ،مبادی و مبانی یکدیگر را از هم
اخذ میکنند با روش توصیفی _ تبیینی مورد بررسی قرار داده است .قسمت اول
تحقیق در مورد تأثیراتی است که علم کالم بر علم اصول فقه داشته و از آن تحت
عنوان مبادی کالمی علم اصول نام برده شده است ،ازجمله این مبادی میتوان
به مباحث عقلی مؤثر در علم اصول (حسن و قبح عقلی ،حسن فرامین الهی،
حسن و قبح عدل و ظلم) ،افعال و صفات الهی (لطف الهی و حکمت الهی) و
مباحث مربوط به نبوت و امامت (عصمت پیامبر و امام) اشاره کرد که همگی از
مسائل علم کالم میباشند و مسائل علم اصول متوقف بر آنها هستند .قسمت
دوم تحقیق نیز در مورد تأثیراتی است که علم اصول به دلیل حالت مقدمهای و
ابزاری داشتن بر علم کالم داشته و از آن تحت عنوان مبادی اصولی علم کالم
نام برده شده است ،ازجمله مهمترین این مبادی مباحث الفاظ (بحث مشتق،
اوامر ،عام و خاص ،مفاهیم ،مجمل و مبین ،مطلق و مقید) و مباحث مربوط به
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حجیت (حجیت ظواهر ،حجیت خبر متواتر ،حجیت اصول عملیه ،حجیت
اجماع و سیره عقال ،حجیت قول لغوی ،حجیت عقل و دلیل عقلی و حجیت
قیاس منصوص العله) اشاره کرده است و رابطه آنها با مباحث کالمی بررسی
شده است.
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ݢ

عنوان پایاننامه :تبیین سنتهای الهی با تاکید بر پاسخ به شبهات معاصر
طلبه :سرکار خانم محبوبه هدیه لو
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین محمد رنجبر حسینی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین جابر توحیدی اقدم
زمان جلسه دفاعیه98/7/15 :
نتیجه :رتبه خوب با کسب نمره 17/25

چکیده
سنتهای الهی بهعنوان روشهایی است که خداوند برای تدبیر و اداره امور
انسان وجهان به کار میبرد و ضابطه انجام فعل الهی است که خدای متعال امور
عالم و آدم را برپایه آن تدبیر و اداره میکند و بهواسطهی اهمیت ویژهی آنها در
زندگی فردی و اجتماعی انسانها خداوند ازآنجا در قرآن یاد میکند .این سنتها
از منظرهای مختلف تقسیم و تعریف شدهاند .یکی از مقسمهای کلی تقسیم
سنتهای الهی ،سنتهای اولیه و ثانویه میباشد .این سنتها از سوی بعضی
از ملحدان یا مغرضان معاصر همچون فردی بنام «سها» در کتاب «نقد قرآن» مورد
شبهه و اشکال قرار گرفتهاند .هدف نوشتار پیش رو تبیین درستی از تعریف و
مصادیق سنتهای اولیه و ثانویه و پاسخ به شبهات مطرحشده پیرامون آنها
میباشد .لذا این تحقیق برای رسیدن به این هدف با روش توصیفی تحلیلی و
شیوه کتابخانهای سامان یافت که حاصل آن چنین شد« :سنتهای اولیه» قوانین
ثابت و اساسی «تکوینی» یا «تشریعی» الهی است که هرگز دگرگونی در آن روی
نمیدهد؛ همانند سنت هدایت تکوینی و تشریعی ،سنت ابتالء و ...سنتهای
ثانویه ،سنتهایی هستند که تحقق آنها متوقف بر عملکرد افراد یا نحوه رفتار
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و سلوک مردم و مقدماتی است که فراهم ساختن آن مقدمات ،در اختیار انسان
است که برخی از اینها برای مومنان است همانند سنت هدایت ایصالی ،امداد
و ...و برخی مختص کافران به جهت سوء اختیارشان است ،همانند :سنت
اضالل ،استمهال ،استدراج و...
شبهات و اشکاالت مطرحشده از سوی آقای «سها» به سنتهای الهی خصوصا
در سنتهای ثانویه ناظر به سه محور میباشد .الف) ظالمانه بودن این سنتها
که با تبیین شاخصههای عدل الهی نقادی و پاسخ داده شد؛ ب) ناسازگاری
سنتهای الهی با اختیار انسان که با تبیین عنصر اختیار انسان و گستره آن و
بررسی ادله شبهه کننده ،ساز گاری این سنتها با اختیار انسان با قرائت دینی
و قرآنی ثابت شد؛ ج) ادعای غیرمعقول بودن این سنتها و این که عقال این
سنتها را نمیپذیرند ،از شبهات جدی مطرح شده بود که با تبیین درستی از
فلسفه و حکمتهای این سنتها و نقد ادله و روش شبهه کننده ،انگاره نامعقول
بودن آنها به چالش کشیده شد .تفصیل این نقدها در رساله آمده است.
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عنوان پایاننامه :جایگاه معرفت تحقیقی در اعتقادات با رویکرد نقد شبهات معاصر
طلبه :سرکار خانم زینب حسین زاده
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین سید محمدعلی داعی نژاد
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین غالمرضا رضایی
زمان جلسه دفاعیه98/9/6 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18/5

چکیده
مهمترین و اساسیترین مسئله زندگی هر فرد اعتقادات او هستند؛ که با قلب
او گره خورده هدف و مسیر سعادت یا شقاوتش را مشخص میکنند .همچنین
اعتقادات ازجملهی مهمترین بخش هر دین به شمار میآیند ،زیرا فقه و اخالق
پس از اثبات اعتقادات قابل پایهریزی هستند؛ ازاینرو بنابر دیدگاه دین مبین
اسالم ،شناخت اعتقادات الزم و ضروری است و باید از روی تحقیق و تفحص
حاصل شود.
بنابرایـن در نوشـتار حاضـر بـا عنـوان جایـگاه معرفـت تحقیقـی در اعتقـادات بـا
رویکرد نقـد شـبهات معاصـر ،بـا بهرهگیـری از آثـار کالمـی و فقـه و اصولـی سـعی
شـده اسـت تـا بـا بررسـی دیدگاههـا در لـزوم معرفـت تحقیقـی در اعتقـادات بـه نقـد
شـبهات وارده بپـردازد.
حاصل سخن اینکه شناخت و معرفت در اعتقادات از طریق تقلید حاصل
نخواهد شد؛ زیرا تقلید ظن آور بوده و انسان را بهیقین نمیرساند؛ اما میتوان از
ظن قوی یا اطمینان عرفی که همان علم متعارف است که باوجود احتمال خالف
اندک در آنکه عقال آن را نادیده گرفتهاند ،در رسیدن به اعتقادات یاری گرفت.
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همچنین بااینکه در شناخت اعتقادات رسیدن بهیقین بالمعنی االخص ممکن
است اما رسیدن به چنین یقینی الزم نیست.
با توجه به جایگاه معرفت تحقیقی در اعتقادات ،دین اسالم کسی را برای پذیرش
اعتقادات بهوسیله جهاد ابتدایی مجبور نکرده است اما با آنچه مخالف تحقیق
و تفکر آزاد بشر است بهشدت مخالفت میکند.
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عنوان پایاننامه :بررسی دیدگاه امامیه و زیدیه در مسائل امامت با محوریت دیدگاه شیخ
مفید و هادی الی الحق
طلبه :سرکار خانم فاطمه رئوفی تبار
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین احمد بهشتی مهر
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن ترکاشوند
زمان جلسه دفاعیه98/9/20 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
امامت ،جایگاه ویژهای در میان باورهای شیعی دارد؛ ازاینجهت ،اثر پیشرو با
تمرکز بر دو جریان فکری موجود در شیعه؛ یعنی زیدیه و امامیه و محوریت دیدگاه
الهادیالیالحق و شیخ مفیدالهاد ،به بررسی زوایای مختلف این آموزه ،همچون:
ضرورت ،شرایط ،شئون و راههای تعیین امام روی نموده و با بهرهگیری از منابع
کتابخانهای ،ابزار فیشنویسی و روش تحلیلی _ تطبیقی به جمعآوری اطالعات
میپردازد .بر اساس این نگاره ،ضرورت امامت ،در جامعهی اسالمی ،قابل کتمان
نیست و هر دو فرقه بر ضرورت آن ،واقفاند و محور اختالف در این مقام ،شرعی
شمردن ضرورت از سوی زیدیه و عقلی دانستن آن در امامیه است .زیدیه به دلیل
نگرش جهادی به امامت؛ شرایط و صفات امام را در اموری متناسب با این مقام؛
همچون :قیام به سیف ،جهاد و دعوت به خویش مطرح نمودهاند و ازآنجاییکه
اعتقادی به جایگاه قدسی امام ندارند؛ صفاتی؛ چون علم لدنی و علم غیب را
منکرند .در مقابل ،امامیه ،امامت را ریاست دین و دنیا برشمرده و حداقل مبنا
را در صفات امام ،بر دارا بودن همهی صفات کمالی بایسته در حیطهی وظایف
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امامت ،قرار میدهد و از صفاتی؛ چون عصمت ،علم لدنی و علم غیب ،سخن
میگوید که احدی جز خداوند از وجود این اوصاف در امام ،خبر ندارد .شئون
امام زیدی ،در امور حکومتداری و جهاد ،خالصه میشود و محور مشترک
این بحث با امامیه ،در مرجعیت دینی ،علمی ،اقتصادی و حکومتی است.
عالوهبرآن ،امامیه ،به شئون تکوینی دنیوی و اخروی و نیز شئون تشریعی؛ چون
هدایت و راهبری ،تربیت نیروی نخبه و ...قائلاند .راه تعیین امام از نگاه زیدیه،
در سه امام اول؛ منصوص و در امامان بعدی از طریق دعوت و انتخاب است.
در امامیه ،رویکرد ثابتی وجود دارد که بر اساس آن ،همهی امامان از طریق نص،
تعیین میشوند.
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عنوان پایاننامه :اسالم و حقوق بشر با رویکرد پاسخگویی به شبهات معاصر
طلبه :سرکار خانم مرضیه رمضانی مبارکه
استاد راهنما :سرکار خانم دکتر اعظم وفایی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن پناهی آزاد
زمان جلسه دفاعیه98/10/3 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
این پژوهش در راستای اشکاالتی است که برای بسیاری از افراد در زمینه حقوق
بشر از دیدگاه اسالم پیشآمده است .افراد کثیری هستند که به جهت عدم
آشنایی با اسالم تحت تأثیر تبلیغات دشمنان اسالم قرار گرفتهاند و مبانی اسالم
را با دیدگاه اومانیسم نقد و بررسی میکنند .واضح است در این شرایط اشکاالتی
بر دین اسالم گرفته میشود که الزم است با پاسخهای مناسب و منطقی این
اشکاالت برطرف گردد و شبهات واردشده بر آن رفع گردد .لذا پژوهش حاضر که
پاسخ به شبهات مطرحشده در کتاب نقد قرآن اثر دکتر سها را پیش رو دارد در
چهار فصل (فصل اول :کلیات ،فصل دوم :حقوق طبیعی بشر و نقد و بررسی
شبهات معاصر بر اساس کتاب نقد قرآن ،فصل سوم :حقوق وضعی بشر و نقد و
بررسی شبهات معاصر بر اساس کتاب نقد قرآن و در فصل چهارم نتیجهگیری) به
بررسی بعضی از این شبهات پرداخته شده و پس از نقد و بررسی شبهه پاسخ در
حد توان نویسنده داده شده است.
شیوه بهکاررفته در این پژوهش ،دو روش کتابخانهای و تلفیقی (عقلی و نقلی
و تجربی) میباشد که آنچه پس از بررسی شبهات به دست آمد در واقع نشان
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میدهد که جناب دکتر سها بیشتر مغرضانه برخورد نموده تا آنکه به دنبال
حقیقت باشد بااینحال خواهیم دید که قرآن کریم به زیبایی پاسخ ایشان را داده
ً
است و حقیقتا اسالم دین جامع و مانع و کاملی است که پاسخگوی نیاز بشر در
همه قرنها میباشد.
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عنوان پایاننامه :بررسی دیدگاه امامیه و زیدیه در حوزه امامت با محوریت آراء سید مرتضی
و قاسم رسی
طلبه :سرکار خانم کوثر سادات هاشمی
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین احمد بهشتی مهر
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن ترکاشوند
زمان جلسه دفاعیه98/10/11 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/25

چکیده
امامت از مهمترین آموزههای اعتقادی مشترک میان فرق شیعی است .امامیه
و زیدیه از فرق شیعی هستند که عالوه بر دیدگاههای مشترک در امامت ،با
یکدیگر اختالفنظر دارند .در بررسی تطبیقی مسأله امامت میان دو فرقه درون
شیعی ،میتوان به مسائلی چون ضرورت امامت ،شرایط و اوصاف امام ،شئون
امام ،راههای تعیین امام و ...پرداخت .پژوهش حاضر در مقام بیان تفاوتها و
اشتراکات امامیه و زیدیه در حوزه مسائل امامت است که با محوریت آراء سید
مرتضی و قاسم رسی شکل میگیرد .بررسی تطبیقی میان عقاید این دو فرقه،
زمینه شناخت آموزههای صحیح را فراهم میکند؛ همچنین موجب کشف
اشتراکات و وحدت بیشتر میان پیروان آنان میشود .یافتههای این پژوهش
عبارت است از :امامیه دالیل عقلی بر ضرورت امامت اقامه میکند؛ درحالیکه
زیدیه آن را نقلی میانگارد .در صفات امام ،اختالف آراء به اوج میرسد .امامیه
به عصمت امام معتقد است؛ اما زیدیه تقوا را جایگزین آن میکند .وجوب
افضلیت که مورد اتفاق علمای امامیه است؛ در زیدیه اختالفی است .قرابت به
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پیامبر؟ص؟ از شرایط امامت در آراء زیدیه است .امامیه با نقد این دیدگاهّ ،
نص بر
امام را واجب میداند .هر دو فرقه در عالم بودن امام اشتراک دارند؛ اگرچه نحوه
حصول و محدوده آن متفاوت است .پیرو تفاوت آراء در صفات ،شئون امام
هم یکسان نیست .مرجعیت دینی ،شئون اجتماعی ،حکومتی و اقتصادی در
دو فرقه مشترک هستند .امامیه به شئون تکوینی و تشریعی بالعرض نیز معتقد
است؛ همچنین بر نخبه پروری و راهبری امام تأ کید میورزد .شهادت بر اعمال و
شفاعت را هم از شئون اخروی امام میداند .راه تعیین امام در باور امامیه به ّ
نص

و معجزه منحصر میشود .مشهور زیدیه ،سه امام اول را از طریق ّ
نص و ائمه دیگر
را از راه صفات تعیین میکنند .در نوشتار حاضر ،اطالعات به روش کتابخانهای
جمعآور یشده و پژوهش آن به شیوه توصیفی ،تحلیلی و مقایسهای صورت گرفته
است .ابزار جمعآوری اطالعات نیز فیشنویسی و فهرستنویسی است.

معرفی رشته و مقاطع کالم اسالمی
تنظمی :مصطیف صدیق1

ّ
امام جواد؟ع؟« :همانا کسی که متکفل ایتام آل محمد؟ص؟ شود( ،کسانی که از امامشان جدا
شده و در جهل خود سرگردان مانده و در دست شیاطین و ناصبیان از دشمنانشان اسیر
گشتهاند) ،پس آنان را از اسارت شیاطین و دشمنان ما نجات بخشد و از حیرتشان بیرون
آورد و شیاطین را با ّرد وسوسههایشان سرکوب نموده و ناصبیان را با دالیل پروردگارشان
و دلیل امامانشان مقهور سازد ،منزلت چنین کسی نزد خداوند بهمراتب از شخص عابد
باالتر است؛ بیش از فضیلت آسمان بر زمین ،و عرش و کرسی و ُح ُجب بر آسمان .و فضل
آنها بر این عابد همچون امتیاز ماه شب چهارده بر مخفیترین ستاره در آسمان است».
(اإلحتجاج للطبرسی ،ج ،1ص)17

از مهمترین اهداف و رسالتهای علم کالم ،تبیین و تثبیت عقاید دینی و پاسخ گوئی
به اشکاالت و شبهات در این زمینه است؛ و با توجه به اینکه این رسالت یکی از شئونات
انبیاء الهی بوده است ،میتوان این علم را همزاد با ادیان آسمانی به شمار آورد.
در آیین اسالم نیز این علم از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و مورد اهتمام معصومین؟مهع؟

ً
قرارگرفته است؛ ایشان با تربیت شاگردان متعدد ّ
مبرزی خصوصا در عصر صادقین؟امهع؟
نقش ّ
مهمی در این جهت ایفا نمودهاند؛ این مهم ،در آثار علمی اندیشمندان اسالمی نیز
مشهود بوده و سهم قابلتوجه ای را به خود اختصاص داده است.
امروزه نیز با توجه به نیازهای روزافزون بشر به معارف الهی و ضرورت پاسخ گوئی به
این نیازها و دفع شبهات و تهاجماتی که علیه اصول اعتقادی و باورهای بنیادین اسالمی
 .1دبیرآموزشی گروه علمی کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.
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و جود دارد ،ضرورت توجه جدی به این علم و آموزش آن در سطوح مختلف بیش از
پیش احساس میشود ،بدینجهت مرکز آموزشی جامعة الزهراء؟اهع؟ با تأسیس رشته کالم
اسالمی و گرایشهای مرتبط با آن در مقاطع مختلف تحصیلی سعی خود را در تقویت بنیه
دینی و اعتقادی طالب خواهر بهعنوان مهمترین قشر جامعه مبذول داشته است .آنچه در
ادامه میآید ،گزارشی اجمالی از اهداف ،سیاستها ،مقاطع و برنامههای گروه علمی کالم
اسالمی است.

«مقاطع تحصیلی رشته کالم اسالمی»
معاونت آموزش جامعه الزهرا؟اهع؟ در جهت بهبود سطح علمی و پاسخ به نیاز طالب خواهر
نسبت به فراگیری مستدل مباحث دینی ،اقدام به پذیرش طالب عالقهمند به مباحث
اعتقادی ،در دو مقطع سطح ( 3طالب ایرانی و غیر ایرانی) و سطح ( 4طالب ایرانی)
نموده است.
بر این اساس ،طالب خواهر متقاضی شرکت در مقطع سطح  ،3قبل از ورود به دوره
تکمیلی با انتخاب گرایش کالم اسالمی در دو نیمسال پایانی دوره سطح  2و با گذراندن 30
واحد درسی مرتبط با مباحث کالمی ،آماده ورود به مقطع سطح  3میگردند.
پذیرش طالب در مقطع سطح  3در رشته کالم اسالمی و سه گرایش امامت ،مهدویت
و مذاهب اسالمی و در بخشهای حضوری ،غیرحضوری و مجازی صورت میگیرد.
حداکثر زمان مجاز جهت اتمام دوره سطح ( 3بدون احتساب مرخصیهای مجاز
تحصیلی ،زمان الزم برای گذراندن دروس جبرانی و تدوین پایاننامه) برای طالب
خوابگاهی  6نیمسال و برای طالب غیر خوابگاهی  10نیمسال تحصیلی تعریفشده است.
پذیرش طالب در مقطع سطح  4از میان فارغالتحصیالن سطح  3و در رشته کالم
اسالمی انجام میپذیرد .زمان مجاز برای اتمام دوره (بدون احتساب مرخصیهای مجاز
تحصیلی ،زمان الزم برای گذراندن دروس جبرانی و تدوین پایاننامه) حداقل  5نیمسال و
حداکثر  9نیمسال تحصیلی تعریف شده است.
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«اهداف»
اهداف ݢمقطع 3

 .1شناخت و تعمیق معرفت نسبت به مبانی و مسائل اعتقادی؛
 .2شناخت آراء ،روشها و مشربهای مهم در کالم اسالمی و آشنایی با مبانی آن ها
 .3شکوفایی استعدادها و ایجاد توان تحقیق در حد تتبع (جمعآوری و نتیجهگیری) و
نقد ،در زمینه مباحث اعتقادی؛
 .4ایجاد توان تدریس برای طالب عالقهمند؛
 .5تقویت توان ترویج مباحث اعتقادی بهصورت نوشتار و گفتار؛
 .6ایجاد توان پاسخگویی به سؤاالت رایج اعتقادی؛
 .7آمادهسازی استعدادهای برتر بهمنظور ورود به مقاطع باالتر؛
کالمی مرجع.
 .8ایجاد توان بهرهگیری از متون
ِ
اهداف مقطع 4

 .1ایجاد تسلط بر دیدگاهها ،مکتبها و روشهای مرتبط با رشته؛
 .2تقویت توان پژوهش در حد تحلیل ،نقد و ارائه نظریه در مسائل مرتبط با رشته؛
 .3ارتقای توان پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی رشته؛
 .4تأمین پژوهشگر موردنیاز و زمینهسازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته؛
 .5تأمین استاد موردنیاز در رشته.

«ضرورتها»
 .1نقش مؤثر شناخت مباحث و مسائل کالمی در تبیین و دفاع از مکتب اهلبیت؟مهع؟؛
 .2مأموریت حوزههای علمیه در تربیت اندیشمندان ّ
مبرز در حوزه کالم اسالمی در جهت
تبیین ،ترویج و دفاع از عقاید شیعه امامیه و پاسخ به شبهات؛
 .3نیازهای جامعه و نظام اسالمی به تبیین ،ترویج و اثبات برتری عقاید حقه شیعه و دفاع
از آنها در مقابل تهاجمات فکری؛
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 .4وجـود شـبهات جدیـد اعتقـادی و نیازمنـدی بـه پاسـخهای روزآمـد و مطابـق بـا نیـاز
عصر جدیـد.

«سياستها»
 .1اهتمام به تقویت تعبد و تعهد دینی و دفاع از عقاید شیعه امامیه؛
 .2تأ کید بر بهرهمندی از روشهای کارآمد آموزشی با اهتمام به سنتهای حوزوی؛
 .3تأ کید بر روزآمدی و پویائی برنامههای آموزشی و پژوهشی و توجه به نیازهای روز؛
 .4تأ کید بر آموزش پژوهش محور؛
 .5تالش بر معرفی توصیفی منابع مهم و اصیل کالم اسالمی؛
 .6تأ كید بر استفاده از متون اساسی ،جامع ،موجز و كاربردی؛
 .7توجه به ویژگیهای بانوان در برنامههای آموزشی ،پژوهشی؛
 .8شناسایی طالب مستعد در امور آموزشی و پژوهشی؛
 .9تأ كید بر بهرهگیری از روشهای كارآمد آموزشی؛
 .10اهتمام به تقویت مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و ترویج ارزشهای آن.

«زمینههای فعالیت فار غالتحصیالن»
 .1بهرهگیری از طالب مستعد و عالقهمند به امر تدریس در مدارس و مراکز تخصصی
حوزوی و دانشگاهی؛
 .2معرفی و بهرهگیری از توان پژوهشی طالب در حوزه مباحث اعتقادی؛
 .3بهرهگیری از بنیه و توان اعتقادی طالب در امر تبلیغ؛
 .4بهکارگیری استعدادهای برتر در امر پاسخ به شبهات.
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عناوین دروس مقطع سطح  .2گرایش
ݢ

عناوین دروس مقطع سطح  _ 3رشته کالم اسالمی (طالب بینالملل)

فلسفه و کالم اسالمی
ردیف

عنوان درسی

واحد ردیف

واحد ردیف

عنوان درسی

1

کالم اسالمی 4

3

1

کالم تحلیلی 1

4

18

2

کالم اسالمی 5

3

2

کالم تحلیلی 2

4

19

عنوان درسی
غربشناسی
اندیشههای کالمی
معاصر در جهان اسالم

واحد
2
2

3

فلسفه اسالمی 3

6

3

کالم تحلیلی 3

4

20

تفسیر قرآن

2

4
5

فلسفه اسالمی 4
معرفتشناسی

6

4

کالم تحلیلی 4

4

21

معارف شیعی

2

2

5

فلسفه اسالمی 1

4

22

عربی معاصر

2

6

منطق قدیم

2

6

فلسفه اسالمی 2

4

23

تجزیه و ترکیب

2

2

7

فلسفه اسالمی 3

4

24

منطق کاربردی

2

8

تاریخ فلسفه اسالمی

2

8

2

25

کاروزی تحقیق  1و 2

2

9

عرفان اسالمی

2

9

2

26

روش تحقیق پیشرفته

2

10

مقالهنویسی

2

10

2

27

اصول فقه 1

2

11

کالم تطبیقی 1

2

28

اصول فقه 2

2

12

کالم تطبیقی 2

2

29

فقه 1

3

13

کالم نقلی

2

30

فقه 2

2

14

متن شناسی کالمی
مکتبها و فرقههای

2

31

فقه 3

2

2

32

فلسفه اخالق

2

16

شبهات کالمی

2

33

پایاننامه

4

17

شیعه شناسی

2

7

کلیات و تاریخ علم
کالم

15

جمع واحدها

30

فلسفه دین و مسائل
جدید کالمی 1
فلسفه دین و مسائل
جدید کالمی 2
فلسفه دین و مسائل
جدید کالمی 3

کالمی

جمع واحدها

83
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عناوین دروس مقطع سطح  .3رشته کالم اسالمی (طالب ایرانی)
حضوری ،غیرحضوری و مجازی

حضوری

حضوری

حضوری

کالم اسالمی

گرایش مهدویت

گرایش امامت

گرایش مذاهب اسالمی

ردیف
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12

عنوان درسی
كالم استداللی
(اثبات وجود خدا)
كالم استداللی
(صفات الهی)
کالم استداللی
(عدل الهی)
كالم استداللی
(نبوت)
كالم استداللی
(امامت)
کالم استداللی
(مهدویت)
کالم استداللی
(انسانشناسی و
جهانشناسی)
کالم استداللی
(معاد)
روششناسی علم
کالم
فلسفه اسالمی  1و
2و 3
تاریخ کالم امامیه
تاریخ کالم اهل
سنت

واحد

عنوان درسی

واحد

 2کالم استداللی  1و 4 2
3
3
2
2
2

2

2
2
10

2

2

منجی در ادیان
کارکردهای فرهنگی
اجتماعی مهدویت
روش تبلیغ عملی
مهدویت و آینده
جهان
شبهات کالمی
1و 2
فرق انحرافی  1و
2و 3
فرق و مذاهب
کالمی
مسائل اساسی
مهدویت  1و  2و 3
تاریخ تحلیلی عصر
امامت

2
2

عنوان درسی
کالم استداللی
1و 2
مهدویت
سیره اخالقی

واحد
4
3

تاریخ و سیره
معصومین؟مهع؟
روشها و
مهارتهای تبلیغ

2
2

2

نقد و مناظره

2

1

نقد وهابیت

2

شبهات کالمی

2

2

نقد بهائیت

2

4

6

2
6
3

معصومان

فرق و مذاهب
کالمی
کالم مقارن

متون ادبی امامت
تاریخ تحلیلی
امامت  1و 2
وظایف امت
نسبت به امام
نقش امامان شیعه

2

2

1
4
2

تاریخ غیبت کبری

 2در فرهنگ و تمدن 2

وظایف امت

اسالمی
کلیات و تاریخ

نسبت به امام

عنوان درسی

واحد

2

علم کالم

2

فرق انحرافی  1و
2و 3
فرق اسالمی  1و 2
مکالمه عربی
(عملی)
جغرافیای جهان
اسالم
مذاهب فقهی اهل
سنت
کالم مقارن  1و
2و 3
نظام روحانیت در
مذاهب اسالمی
مدیریت فرهنگی

6
4

2

2
2
6

1

2
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عناوین دروس مقطع سطح  .3رشته کالم اسالمی (طالب ایرانی)
حضوری ،غیرحضوری و مجازی

حضوری

حضوری

حضوری

کالم اسالمی

گرایش مهدویت

گرایش امامت

گرایش مذاهب اسالمی

ݢ

ردیف

عنوان درسی

واحد

13

فلسفه دین  1و 2

4

14

کالم جدید

2

15
16
17
18

فقه الحدیث
اعتقادی
معرفتشناسی
تکمیلی
متون کالمی  1و 2
عربی معاصر (متون

عنوان درسی

واحد

 2منطق فهم حدیث 2

کلیات علم کالم

1

2

منطق

2

تاریخ کالم امامیه

2

2

قواعد کالمی

2

2

تاریخ حدیث

1

معرفتشناسی

2

4

منطق فهم حدیث

1

2

عربی معاصر

2

عنوان درسی
ادعیه و زیارت
شناسی مهدویت
مهدویت و
مستشرقین
کلیات و تاریخ علم
کالم

واحد

عنوان درسی

زبان تخصصی
1و 2

واحد

4

2

عربی معاصر

2

2

تفسیر قرآن  1و 2

4

3

مهدویت در قرآن

2

منابع فریقین

1

 21مهارتهای مناظره 2

معرفتشناسی

2

تخصصی)

 19تاریخ فلسفه غرب
20

22
23
24

کالم تطبیقی بین
االدیان

معارف شیعی
زبان انگلیسی
تخصصی
تفسیر قران  1و 2

2

2

مهدویت در
احادیث

زبان تخصصی
1و 2

4

 2عقاید خاص شیعه 2
4

قواعد کالمی

2

امامت عامه  1و
2و 3
امامت
امیرالمؤمنین  1و 2
امامت سایر ائمه
شبهه شناسی
امامت

7
6

علم الحدیث
تطبیقی
منطق (عملی و
نظری)
فلسفه اسالمی
1و 2
عربی معاصر
معارف قرآن  1و
2و 3
عقاید خاص
شیعه  1و 2
تفسیر قرآن  1و 2
مبانی ،قواعد و
روشهای تفسیری

2
2
4
2
8
4
4
2

2

رجال

2

2

تجزیه و ترکیب

2
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عناوین دروس مقطع سطح  .3رشته کالم اسالمی (طالب ایرانی)
حضوری ،غیرحضوری و مجازی

حضوری

حضوری

حضوری

کالم اسالمی

گرایش مهدویت

گرایش امامت

گرایش مذاهب اسالمی

واحد

عنوان درسی

واحد

ردیف

عنوان درسی

واحد

عنوان درسی

25

تجزیه و ترکیب

2

تفسیر قرآن  1و 2

 4معصومان پیرامون 3

26

فقه  1و  2و  3و 4

12

مبانی و روشهای

امامت
نظریههای امامت

احتجاجات

27
28
29

اصول فقه  1و  2و
3و 4
روش تحقیق
پیشرفته

8

تفسیر موضوعی
امامت عامه  1و 2

2
4

 3امامت خاصه  1و 3 2

پایاننامه

4

جمع واحدها

94

مأخذ شناسی
امامت و مهدویت
تجزیه و ترکیب
فقه عمومی  1و  2و
3و 4
اصول فقه  1و  2و
3و 4
روش تحقیق
پیشرفته
پایاننامه
جمع واحدها

1
2
12

و خالفت
اعتبارسنجی
احادیث امامت
ماخذ شناسی
امامت
تجزیه و ترکیب
فقه عمومی  1و 2
و 3و 4
اصول فقه  1و  2و
3و 4

2
2
1
2
12

عنوان درسی
فقه عمومی  1و 2
و 3و 4
فقه مقارن  1و
2و 3
اصول فقه  1و  2و
3و 4
اصول فقه
روش تحقیق
پیشرفته
پایاننامه

واحد

12

6
8
2
2
4

8

8

کارورزی تحقیق

2

2

پایاننامه

4

4
102

جمع واحدها

100

جمع واحدها

102
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عناوین دروس مقطع سطح  _ 4رشته کالم اسالمی
ردیف

ݢ

عنوان درسی

واحد

مبانی معرفتشناختی علم کالم

2

18

ادله امامت امامان معصوم؟مهع؟

2

2

مبانی هستی شناختی علم کالم ()1

2

19

مسائل اساسی مهدویت

2

3

مبانی هستی شناختی علم کالم ()2

2

20

برزخ و حیات برزخی

1

4

مبانی انسانشناختی علم کالم

2

21

ضرورت معاد

1

5

روششناسی علم کالم

1

22

6

براهین اثبات وجود خداوند

2

23

معاد جسمانی و روحانی
فرقهها و جریانهای کالمی با تأ کید بر

2

1

واحد ردیف

عنوان درسی

جریانهای جدید

2

7

اسماء و صفات الهی

1

24

اصول عالی ()1

2

8

توحید

2

25

اصول عالی ()2

2

9

علم و قدرت خداوند

2

26

اصول عالی ()3

2

10

عدل و حکمت خداوند

2

27

اصول عالی ()4

2

11

قضا و قدر ،جبر و اختیار

2

28

فقه عالی ()1

2

12

وحی و نبوت

2

29

فقه عالی ()2

2

13

معجزه

1

30

فقه عالی ()3

2

14

عصمت

2

31

فقه عالی ()4

2

15

حقانیت ،جامعیت و خاتمیت اسالم

2

32

فقه عالی ()5

2

16

حقیقت امامت

1

33

فقه عالی ()6

2

17

علم امام؟ع؟

2

34

پایاننامه

20

جمع واحدها

80

