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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف) شیوه بررسی و چاپ مقاله
 .۱حجم مقاله نباید از  ۲۵صفحه ۳۰۰كلمهای تایپشــده ( 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
میشــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار میگیرد .بــرای مقاالتی گواهی پذیرش و چاپ
صــادر میشــود کــه همــه مراحــل ،ارزیابی کیفــی و کمی و یــا اصالحات آن بــه 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؛
 .۵هیئــت تحریریــه در قبــول یــا رد و نیز اصــاح و ویرایش ســاختاری و محتوایی مقاله
آزاد اســت (مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد ،بازگردانــده نخواهــد شــد و تقــدم
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:
 .1عنــوان مقالــه؛  .۲نــام و نام خانوادگی نویســنده همــراه با رتبه علمی(مربی ،اســتادیار
و یــا دانشــیار) و ســازمان وابســته و رایانامــه؛  .۳چکیــده در  ۲۰۰کلمه (حــاوی :آیینه
تمامنمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل :تبییــن مســئله ،ضــرورت ،ســؤال اصلــی،

هلاقم میظنت و نیودت یامنهار
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اهــداف ،روش ،نتایــج و دســتاوردها) ،از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آنها ،ذکر
ادله ،ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری گردد؛
 .۴کلیــدواژه (حداکثــر  ۷واژه)؛  .۵مقدمــه؛  .۶بدنــه اصلــی مقالــه (بــا جهتگیــری
تحلیلــی ،انتقــادی ،اســتنادی ،مقایســهای ،تطبیقــی و اســتداللی)؛  .۷نتیجهگیــری
(بیانگــر یافتههــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه بهصــورت گزارههــای خبــری موجــز
و مختصــر بیــان میگــردد)؛  .۸کتابشناســی؛  .۹پینوشــت(توضیحات ضــروری
و درج التین اسامی و اصطالحات خاص).

ج) شیوه استناد به منابع و ارجاعها
 .1آدرسدهی باید بهصورت «درو نمتنی» باشــد( :نام خانوادگی نویســنده ،ســال نشــر،
جلد ،صفحه؛ مثال( :طباطبایی)۱۳۸/2 :۱۳۹۱ ،؛
 .٢در پایان مقاله ،ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و
بهصورت الفبایی بدینصورت تنظیم شود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،ســال نشــر) :عنوان کتاب ،مترجم یا مصحح ،شــماره
چاپ ،شماره جلد ،ناشر ،محل نشر؛
* مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :موضوع مقاله ،نام فصلنامه  /مجله ،فصل
و ماه انتشار ،شماره فصلنامه  /مجله؛
 .٣درصورتیکــه منبــع بالفاصلــه تکــرار شــود ،بــه نوشــتن واژه «همــان» اکتفــا میشــود
و درصورتیکه منبع با فاصله تکرار شــود« ،نام خانوادگی نویســنده ،پیشــین» نوشــته
میشود .چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد ،آنها نیز افزوده میشود؛
 .۴بــرای اعالم متوفی که در متن ذکر میشــود ،ذکــر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب
است .مثال :کلینی (م  ۳۲۹ق).

فهرست
راهنمای تدوین و تنظیم مقاله ����������������������������������������������������������2
سخن سردبیر ���������������������������������������������������������������������������5
نقش صفات الهی در معاد شناسی از منظر وحی  /طیبه حسام پور���������������������������7
بررسی مساله وجوب امامت در کتاب کنز الفوائد و تلخیص الشافی  /سمانه اعتمادی ������24
تحلیل اجتهادات کالمی اصحاب ائمه؟مهع؟ (( )1هشام بن حکم)  /سیده زهرا نعمتی �������38
حقیقتزباندین از منظر اندیشمندان اسالمی و غربی/سیدمحمدعلیداعینژاد،محبوبهرنجبرکی���64
بررسی مسئله بردهداری در اسالم و نقد شبهات  /مرضیه رمضانی مبارکه ��������������������92
معرفی شخصیتهای کالمی ( )3شیخ طوسی؟حر؟  /مصطفی صدقی����������������������� 108
گزارش جلسات دفاعیه پایاننامههای گروه کالم اسالمی ( / )3تنظیم :علی صفر تیموری کیا������ 117

ریبدرس نخس

5

سخن سردبیر
تحقیق و پژوهش دارای چنان جایگاه و اهمیتی اســت که خداوند در قرآن کریم به آن قســم

َ ََ
<� َو ْال قَ� َلم َو َما ي َ� ْس ُط ُر نَ
یاد کرده اســت .ن
و�> (قلــم )1 ،و بنا به فرمایــش امیرالمؤمنین؟ع؟ «ل ُس ّــنة
ِ
َ ْ َ ُ َ َّ
الت ْح ِقيـ ِـق»( .عيــون الحكــم و المواعــظ (لليثــی) ،ص ،)534هیچ عملی ارزشــمندتر از
أفضــل ِمــن
َ َ ْ َُ
تحقیــق نیســت و هــر گونــه فعالیت و تــاش بدون تحقیــق ،ســودمند نخواهد بــود« .ل ينفع
َ
ْاج ِ َتـ ٌـاد ِب َغ ْيـ ِـر ْت ِقيـ ٍـق»( .عيــون الحكــم و المواعــظ (لليثــی) ،ص ،)539براین اســاس ،بــر جویندگان

دانــش ،بهویــژه طالبــان علوم دینی ،الزم اســت تــا خود را در دریــای معارف الهــی که همان
قرآن ،احادیث و سیره اهل بیت؟مهع؟ است ،غوطهور سازند .این مسئله ،عالوه بر اینکه سیره
بزرگان دین اســت ،از ســوی پیشــوایان معصوم؟مهع؟ نیز مورد تأیید قرار گرفته اســت .چنانچه
نقل شده است که روزی در میان اصحاب و بزرگان شیعه امام صادق؟ع؟ از هشام بن حکم
خواســتند داســتان پیروزی خود در مناظــرهاش با عمرو بن عبید در مــورد ضرورت امامت را
بــرای اصحــاب بیان کند؛ امام پسازآنکه هشــام مناظره خود را با تمــام جزئیات نقل کرد ،از
او پرســید :اینها را از کجا آموختی؟ هشــام عرض کرد :چیزهایی را که از شــما آموخته بودم
کنار هم قراردادم .حضرت فرمودند :قســم به خدا این در کتاب موســی و ابراهیم نوشته شده
است( .الکافی ،ج ،1ص)171 _ 170

با توجه به این اهمیت ،یکی از زمینههای ماندگاری و عینی ساختن پژوهشها ،تقریر و
نوشتن است و در روایات اهل بیت؟مهع؟ نیز بدان تأ کید شده است؛ چنانچه امام صادق؟ع؟

یکــی از مــوارد زکات دســت را ،نوشــتن علــوم و مطالب ســودمند برای مســلمانان ،در مســیر

َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
اهَّلل َعل ْيك ِب ِه َو
اطاعت و بندگی خدا معرفی میکند؛ «زكاة الي ِد البذل و العطاء و السخاء ِبا أنعم
ْ
َْ ُُْ
َ
ال ْســل ُم َ َ َ
َ
َْ ُ َ
َْ
اهَّلل َت َعال»( .بحار األنوار ،ج ،93ص )7و
ون ِف طاع ِة ِ
وم َو َمن ِاف َع َينت ِف ُع ِ َبا ُ ِ
ت ِر يكهــا ِب ِكتبـ ِـة العل ِ

نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ کسی را که میراثش نوشتهها و دفتر و دوات است ،اهل بهشت میداند؛
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ُ ُ َّ َ

ْ

َُ ْ َ

«مـ ْـن َمـ َ
ال َحاب ُر َو َج َبـ ْـت له َ
َ
ـات َو ِم َيراثــه الدف ِاتـ ُـر َو َ
ال ّنة»( ،إرشــاد القلوب إلی الصــواب (للديلمی) ،ج،1
ِ

ص .)176ݢ و در روایت دیگری ،پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ بهجا گذاشتن یک ورق حاوی علم را،

ســپری در برابر آتش قیامت و پاداش هر حرف آن را ،شــهری در قیامت که هفت برابر وسیعتر

ُْْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ َ ً َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ
ون ِتلك ال َو َرقة
از دنیــا اســت ،معرفی فرمودهاند؛ «الؤ ِمن ِإذا مات و ترك ورقــة و ِاحدة عليا ِعلم تك
ْ ً َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ
َََْ َ ًَ
اهَّلل َت َب َار َك َو َت َعـ َـال ب ُك ّل َح ْرف َم ْك ُ
النار َو َأ ْع َطـ ُـاه ُ
َ َْ ْ َ َ
ــوب عليا م ِدينة
ت
ٍ
يــوم ال ِقيامـ ِـة ِســترا ِفيما بينــه و بي ِ
ٍ
ِ ِ
َ
ُّ ْ
ات»( .األمالی (للصدوق) ،ص)37
أ ْو َس َع ِم َن الدن َيا َس ْب َع َم َّر ٍ

بر این اســاس و در راســتای ایجاد زمینه مناســب برای فعالیتهای پژوهشــی و نگارش
کالمــی طالب خواهر ،فصلنامه کاوشهای کالمی آمــاده دریافت مقاالت طالب گرامی در
حوزههای مختلف کالمی از جمله ،کالم قدیم ،کالم جدید ،فرق و مذاهب ،کالم تطبیقی
بین االدیان و نیز پاسخ گوئی به شبهات کالمی است.
در پایان ،خداوند متعال را شاکریم که توفیق انتشار سومین شماره از فصلنامه کاوشهای
کالمی را عنایت فرمود .این شماره از فصلنامه مشتمل بر پنج مقاله ارسالی طالب ،با عناوین
«نقش صفات الهی در معاد شناسی از منظر وحی»؛ «بررسی مسئله وجوب امامت در کتاب
کنــز الفوائــد و تلخیص الشــافی»؛ «تحلیل اجتهــادات کالمی اصحاب ائمه؟مهع؟؛ (هشــام بن
حکم)»؛ «حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان اسالمی و غربی»؛ «بررسی مسئله بردهداری
در اســام و نقد شــبهات» و نیز معرفی جایگاه و شــخصیت کالمی شــیخ طوســی و در آخر،
گزارش جلسات دفاعیه پایاننامههای گروه کالم اسالمی است.

نقش صفات الهی در معاد شناسی از منظر وحی

طیبه حسام پور1

چکیده
یکی از آموزههای مهم کالمی ،باورداشــت به مســئله معاد اســت که در حوزههای 
مختلفی همچون اثبات ،کیفیت و جزئیات معاد قابل بررســی اســت .آنچه در این 
مقالــه ،بــه بحــث گذاشــته خواهد شــد ،تبیین مســئله اثبات معــاد بــا بهرهگیری از
صفــات الهــی اســت و محور پژوهــش در تبیین این آموزه ،آیات قــرآن کریم خواهد 
بود که با روش توصیفی _ تحلیلی و بهرهگیری از تفســیر اجتهادی ،به این مســئله 
میپــردازد .دراینباره برخی از صفات الهی ،همچون صفت علم ،قدرت در تبیین 
امــکان معــاد ،نقش محوری داشــته و از این طریق ،بر اثبات معاد اســتدالل شــده
است و برخی دیگر از صفات الهی ،همچون عدل ،حکمت و صدق الهی در تبیین 
ضرورت معاد ،موردبررسی قرارگرفته است.
کلید واژهها :قرآن کریم ،صفات الهی ،امکان معاد ،ضرورت معاد.

مقدمه
یکی از مباحث مهم کالمی ،مســئله صفات الهی اســت؛ بهگونهای که در آیات و روایات بر
ضــرورت شــناخت و معرفــت صفات خداوند بهعنــوان یکی از راههای خداشناســی تأ کید
شــده اســت .در این راستا هرچند در ظاهر این مســئله در حوزه مباحث خداشناسی مطرح
ً
میشود؛ اما نتایج و آثار آن ،صرفا به این حوزه خالصه نشده و شامل دیگر حوزهها ،ازجمله
فرجام شناســی نیز میشــود .در تفکر اســامی باور به معاد نیز همچون مســئله خداشناســی
 .1فارغالتحصیل سطح  4جامعة الزهراء؟اهع؟.

8

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال اول  /شمارۀ سوم  /پاییز 1398
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

از مســائل مهــم اعتقادی اســت که از طــرق مختلف قابلاثبات اســت ،ازجملهی آن طرق،
ً
معرفت ݢنسبت به صفات الهی است؛ زیرا نوعا آیات پیرامون امکان و ضرورت معاد ،بر پایه
اســتداللهایی بنا شــده اســت که در آنها ،صفات الهی محوریت داشــته اســت .خداوند
َّ َ

َّ َ

<� ن�ا ِل ّل ِه إَو ن�ا إ�ل يْ� ِه َر جا� ُع نَ
و�>( .بقــره)156 :؛ همانا ما از
متعــال ،مبــدأ و مرجــع همــه انسانهاســت ِإ
ِ ِ
ِ

خداییــم و بــه ســوی او بازگشــت میکنیم .و بــدون تکیه بر مبــدأ ،مقصد ،مفهومــی نخواهد
ّ
داشــت .بهعبارتیدیگــر ،علــت همــه ناباور یها به قيامت و معاد آن اســت كــه در حقيقت
خداوند را آنگونه كه بايد بشناســند ،نشــناختند؛ زيرا معاد ،همان رجوع به مبدأ اســت؛ اگر
كســی مبــدأ فاعلــی جهان ،يعنی خدای ســبحان را بهخوبی بشناســد و با اســمای حســنا و
ً
ُ
صفات عليای وی آشــنا باشــد ،حتما معاد را باور خواهد داشــت( .جوادی آملی .1388 ،ش،
ج ،4ص )54ازاینرو ،هدف از این پژوهش تبیین و توضیح آیات دال بر معاد بر اساس صفات
الهی اســت؛ زیرا شــناخت عالم ماوراء ماده ،تنها با دانش الهی بر انســان محقق میشــود و
خداوند متعال در قرآن کریم ،آن را بر پایه صفات خود ،برای انسان به تصویر کشانده است.
پیرامــون معــاد در قــرآن کریــم ،پژوهشهــای فراوانــی صــورت گرفتــه و کتــب و مقاال تــی
ارزشــمندی دراینباره نگاشــته شــده اســت؛ اما تاکنون نقــش و تأثیر صفات الهــی بر اثبات
معــاد _ اعــم از امــکان و یــا ضــرورت آن _ از منظــر قــرآن کریم ،در هیــچ اثری بهطور مســتقل و
ســامانمند موردبررســی و تحقیق قرار نگرفته و تبیین این مســئله در پژوهش حاضر ،تفاوت
آن را با دیگر آثار پژوهشی آشکار میسازد.
در این پژوهش ،ســعی بر آن اســت تا با بررسی آیات شریفه قرآن کریم پیرامون اصل معاد
و نیــز ،بــا روش کتابخانــهای و بهره بردن از شــیوه تفســیر اجتهادی ،به تبییــن اثرپذیری آیات
اثبات معاد از صفات الهی ،بپردازیم.

 .1واژهشناسی

معــاد :واژه معــاد در اصــل بــر وزن َمفعــل از عــاد یعود به معنای بازگشــتن اســت( .ابــن منظور،

.2000م ،ج ،10ص )326راغــب اصفهانــی آن را بــه معنــای رجوع به چیزی بعــد از انصراف از آن
دانســته اســت( .راغب اصفهانی .1423 ،ق ،ص )593این واژه در قرآن کریم نیز به همین معنا به
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نْ ُ ْ ُ ُ ْ َ
� عد ت� ْم عد ن�ا>؛ «هرگاه برگرديد ،ما هم بازمیگرديم»( ،اســراء.)8 :
<إَو
کار رفته اســت؛ همچونِ :

معاد در اصطالح ،به معنای بازگشت انسان بعد از مرگ به حیات ،برای رسیدگی به اعمال
اوســت( .ســجادی .1373 ،ش ،ج ،3ص )1815خواجــه نصیرالدیــن طوســی معــاد را اینچنین
تعریف نموده است:
«معاد آن اســت که خدای تعالی در آخرت همه مردمان را زنده گرداند و ارواح را
به ابدان بازگرداند»( .طوسی .1375 ،ش ،ص)570

 .2امکان معاد در پرتو صفات الهی
اصــل معــاد از دو زاویــهی امکان معاد و ضرورت معاد قابلبررســی اســت .امکان و ضرورت
اصل معاد در قرآن کریم از ّ
اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابر تحقیق برخی از قرآنپژوهان،
حدود هزار و هفتصد آیه از قرآن کریم و نزدیک به یکســوم قرآن ،پیرامون اصل معاد اســت.
(داور پنــاه .1375 ،ش ،ج ،9ص )31صفــات الهی در آیات پیرامون امکان معاد در قرآن کریم ،از
محوریت برخوردار بوده که در این مجال اهم آنها موردبررسی و واکاوی قرار میگیرد.
 .1 .2علم الهی و امکان معاد

مطابــق آیــات قــرآن کریم ،علم مطلــق پروردگار ،منشــأ آفرینش هــر چیز بــوده؛ چنانکه پس از
اشاره به خلقت هر آنچه در زمین است و خلقت شگرف آسمانها فرموده است:

خَ َ َق َ ُ ْ َ ف ْ أَ ْ ض َ ً ثُ َّ ْ تَ َ َ َّ
ُ
<ه َو َّال ذ
الس َم ِاء فَ� َس َّو ُاه نَّ� َس بْ� َع َس َم َاو ٍت
ا�
� �ل� لكم ما ِ� ي� ال�ر ِ� ج� ِم ي�عا �م اس�وى ِإ�لى
�
ِ
ي
ُ َ
َو ُه َو بِ�ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء َع ِل ي� ٌم>( .بقــره)29 :؛ «او خدايــی اســت كــه همــه آنچه را (از نعمتها)

در زميــن وجــود دارد ،بــرای شــما آفريــد ســپس بــه آســمان پرداخــت و آنهــا را

بهصورت هفتآســمان مرتب نمود و او به هر چيز آ گاه اســت» و یا فرموده است:
َ

َ َ

ُ َ

َ خَ قَ ُ
ك ّل ش� ي ْ� ٍء َو ُه َو بِ�ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء َع ِل ي� ٌم>( .انعــام)101 :؛ «و همــه چيــز را آفر يــده و او بــه
< ...و�ل�

همه چيز داناست».

در برخــی از آیــات معــاد نیــز بــه نقــش علــم الهــی در احیــای مــردگان اشــاره شــده اســت؛
بهعنوانمثــال ،در مقایســه قدرت الهی بر خلقت نخســتین انســانها با قــدرت الهی بر زنده
نمــودن آنها در قیامت ،به صفت علم الهی اشــاره شــده اســت؛ علمی کــه نامحدود بوده و
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منشأ قدرت الیزال حقتعالی است .بنابر آیات قرآن کریم ،خداوند متعال در پاسخ شخصی
که گفت ݢ چه کسی این استخوانها را زنده میکند ،درحالیکه پوسیده است ،فرمود:
ُ

َّ

أَ ْ َ أَ

أَ َ

ُ

ْ

ق
<� ْل يُ� ْح يِ� ي� َها ال ذ ِ� ي� � ن��ش � َها � ّو َل َم َّر ٍة� َو ُه َو بِ�ك ِ ّل خَ�ل ق ٍ� َع ِل ي� ٌم>( .یس)79 :؛ «بگو :همان كسی آن

را زنده میكند كه نخستين بار آن را آفريد و او به هر مخلوقی داناست!».

ایــن آمــوزه قرآنــی مبنــی بر امــکان معاد و زنــده کردن مــردگان ،بر پایــهی علم نامحــدود الهی
ُ

ْ

است؛ چنانکه در پایان آیه فرموده استَ :
<و ُه َو بِ�ك ِ ّل خَ�ل ق ٍ� َع ِل ي� ٌم> .قرآن کریم در ادامه ،پیرامون

این موضوع ،فرموده است:

أَ َ َ ْ َ َّ ذ خَ َ قَ َّ َ َ ت َ ْ َأ ْ ضَ قَ َ َ أَ ْ َ �خْ ُ قَ ثْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ �خَ َّ قُ ْ
ا� ال َع ِل ي� ُم>.
ا� وال�ر� ِب�� ِاد ٍر على � ن� ي� ل� ِم�لهم ب�لى وهو ال ل
<�ول ي�س ال ِ� ي� �ل� السماو ِ

(یــس)81 :؛ «آيــا كســی كــه آســمانها و زميــن را آفريــد ،نمیتوانــد هماننــد آنــان
[انسانهای خا ک شده] را بيافريند؟! آری (میتواند) و او آفريدگار داناست!»
در این آیه شریفه که به خلقت باعظمت و پیچیده آسمانها و زمین اشاره شده و با خلقت
دوباره انسانها در عالم آخرت مقایسه شده است ،نیز در پایان به صفت علیم بودن خداوند
ْ َ َّ ُ ْ

اشاره شده و فرموده استَ :
<و ُه َو ال�خ ل ق
ا� ال َع ِل ي� ُم>( .الحجر)86 :؛ «پروردگار تو آفريننده بسيار دانا

اســت .علیــم بــودن الهی به معنای آن اســت کــه خداوند بر هــر نوعی از انــواع خلقت ،عالم
اســت( .طوســی ،بیتا ،ج ،8ص )478الزمه برگشــت دوباره انســانها به حیات در روز قیامت،
علمی نامحدود اســت و خداوند از آن علم بهرهمند اســت و به تعبیر دیگری «اگر جمعوجور
كــردن ايــن ذرات نيــاز بــه علم و دانش دارد ،او از هر نظر عالم و آ گاه اســت»( .مکارم شــیرازی و
همکاران .1374 ،ش ،ج ،18ص)469

 .2 .2قدرت الهی و امکان معاد

یکــی از ادلــه اثبــات معــاد از منظر قرآن کریم ،قدرت الهی بر حیات دوباره اســت کــه از زوایای
مختلف ،مورد تبیین قرارگرفته است .بهرهگیری از عمومیت قدرت الهی در تبیین زنده نمودن
مردگان در قیامت ،به دلیل این اســت که او در همه صفاتش اینگونه اســت و محدودیت در
صفات الهی ،به معنای فقر و نیاز اســت که با الوهیت او در تنافی اســت( .فضلاهلل .1419 ،ق،

ج ،21ص )41بر این اســاس ،عمومیت و شــمول قدرت الهی ،همه امور ممکن را در بر میگیرد و
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چنانچه اراده الهی به وجود امر ممکن تعلق بگیرد ،تحقق مییابد( .حلی .1382 ،ش ،ص)282

قــدرت الهــی و بیان جزئیــات آن ،در آیات پیرامون امکان معاد ،بــه جلوهها و انحاء گوناگونی
ترسیم گشته است که در ادامه ،ضمن چند محور ،بدان میپردازیم.

 .1 .2 .2مالکیت الهی و قدرت الهی
خداوند متعال ،مالک آســمانها و زمین اســت و مالکیت و حا کمیت بر کل هســتی ،دلیل
بــر قادریــت او بر هــر چیز ،ازجمله اصــل معاد و زنده نمودن مردگان برای حسابرســی اســت.
َ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ ض َ َ ْ َ تَ قُ ُ َّ
الس َاع�ةُ يَ� ْو َم ِئ� ذٍ� يَ��خْ َس ُر ْال ُم بْ� ِط ُل نَ
ّ
«مالكيــت و
و�>( .جاثیــه)27 :؛
ا� وال�ر ِ� و ي�وم ��وم
<و ِلل ِه ملك السماو ِ
حا ّ
كميــت آســمانها و زميــن بــرای خداســت و آن روز كــه قيامت برپا شــود اهــل باطل زيان
میبيننــد!» .ایــن آموزه قرآن کریم که مالکیت آســمانها و زمیــن را از خداوند میداند ،یکی
از ادله قدرت الهی بر امکان معاد اســت؛ زیرا او كه مالک و حا كم بر تمام پهنه عالم هســتی
ً
اســت ،مســلما بــر احيــای مردگان قــدرت دارد و چنيــن كاری در برابر قدرت او هرگز مشــكل
نيســت( .مکارم شــیرازی و همکاران .1374 ،ش ،ج ،21ص )277الزمه ملک و فرمانروایی پروردگار

َ َ َّ
بر عوالم هستی ،قدرت کامل او بر هر چیز است؛ چنانکه دراینباره آمده است :ت
<� َب� َارك ال ذ ِ� ي�
َ ُْ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر>( .ملک)1 :؛ پربركت و زوالناپذير است كسی كه حكومت
بِ� ي� ِد ِه الملك وهو على

جهان هســتی به دســت اوســت و او بر هر چيز تواناســت» .در برخی از آیات ،تبیین معاد در

پرتو مالکیت الهی با واژه ملکوت بیان شده است؛ چنانکه فرموده است:

َّ
فَ
َ َ َ ُ تُ ُ
ك ّل شَ� ْ�ء إَو َل ْ�ه تُ� ْر َ� ُع نَ
و�>( .یس )83 :؛ «پس ّ
منزه اســت
<� ُس بْ� َح نَا� ال ذ ِ� ي� ِب� ي� ِد ِه ملك
و� ِ ي ٍ ِ ي ِ ج
ّ
ّ
حاكميت همهچیز در دســت اوســت و شــما را بهسوی
مالكيت و
خداوندی كه

او بازمیگردانند».
ملکوت مبالغه در ملک است( .ابنعاشور ،بیتا ،ج ،22ص .)282عالمه طباطبایی نیز پیرامون
تفــاوت ملــک با ملکــوت ذیل آیه شــریفه تصریح نموده كلمــه” ملكوت” مبالغــه در معنای
ملک اســت و اگر فرموده ملكوت هر چيزی به دســت خداســت ،برای اين است كه :داللت
كنــد بــر اينكــه خدای تعالی مســلط بــر هر چيز اســت و غير از خدا كســی در اين تســلط بهره

و ســهمی نــدارد( .طباطبایــی .1374 ،ش ،ج ،17ص )173ذکــر عبارت شــریفه <إَو َل يْ� ِه تُ� ْر جَ� ُع نَ
و�>
ِ
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ّ
مالکیت الهی ،به این معناســت که انســانها در روز قیامت جهت ثواب بر طاعات
پس از
ݢ
عبــادات و کیفــر بــر معصیتهــا ،بجايــی برمیگردند كه هیچکــس جز او مالــک امر و نهی
و

نيســت( .طبرســی .1372 ،ش ،ج ،8ص )680و این برگشت و حسابرسی ،جز از کسی که مالک
بر هر چیز است ،میسر نیست.

 .2 .2 .2نشانههای رستاخیز در طبیعت
قرآن کریم ،جهت اثبات معاد و امکان زنده شدن مردگان در عالم آخرت ،بهقدرت الهی بر
حیات هرساله زمین استدالل آورده و فرموده است:

ْ َ ُ ََ
َ َ َ َ َ َ
فَ ْ ُ َ آ َ
ْ َأ َ
َّ َ َ ُ
<� نا��ظ ْر ِإ�لى � ث� ِار َر ْح َم تِ� الل ِه ك يْ� ف� ي� ْح يِ� ي� ال� ْر ض� بَ� ْعد َم ْو ِت�ها ِإ� نّ� �ذ ِلك ل ُم ْح يِ� ي� ال َم ْو�تى َوه َو على
ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر>( .روم)50 :؛ «بــه آثــار رحمــت الهــی بنگــر كــه چگونــه زميــن را بعــد از

مردنش زنده میكند چنين كسی (كه زمين مرده را زنده كرد) زنده كننده مردگان
(در قيامت) است و او بر همه چيز تواناست».

در این آیه شریفه ،به صفت قدیر بودن خداوند توجه داده شده است؛ او که قادر است زمین
را بعد از مرگش زنده کند ،قادر است مردگان را نیز در آخرت زنده کند .در این آیه از زنده شدن
زمیــن به آثار رحمت الهی تعبیر شــده اســت .هدف ازنظر افکندن بــه آثار رحمت الهی ،تنها
اذعان و اقرار بهقدرت خداوند نيست ،بلكه شناخت تجليات قدرت خداوند بر آفريدگان و
سنتهای الهی و كيفيت اجرای اين سنتهاست (مدرسی .1419 ،ق ،ج ،10ص.)96

خداونــد متعال در پايان آيه میفرماید :آن كســی كه زمين مــرده را با نزول باران زنده كرد،
هم او زنده كننده مردگان در رســتاخيز اســت و او بر همهچیز توانا قادر اســت( .مکارم شــیرازی

و همکاران .1374 ،ش ،ج ،16ص )471در برخی از آیات ،این مســئله با بیان جزئیات بیشــتری
ترسیم گشته است؛ همچون آیه شریفه:

َ
َ
ْ أَ ْ ضَ َ ْ َ َ ْ ت َ
أ ْ َ َ ّ َ َ فَ تُ ث ُ َ َ ً فَ ُ قْ نَ ُ َ َ َ َ ّ ت فَ أ ْ َ ْ نَ
َ َّ ُ َّ ذ
الر ي�اح �� ِ� ي�ر سحا ب�ا �س��اه ِإ�لى ب�ل ٍد م ِي� ٍ� ��ح ي� ي��ا بِ� ِه ال�ر� ب�عد مو ِ�ها
<والله ال ِ� ي
� �رسل ِ
َ ذَ َ ُّ ُ
ك نال��ش ُور>( .فاطر)9 :؛ «خداوند كسی است كه بادها را فرستاد تا ابرهايی را به
ك� ِل

حركت درآورند ســپس ما اين ابرها را بهســوی زمين مردهای رانديم و بهوسیله آن،
زمين را پس از مردنش زنده میكنيم رستاخيز نيز همینگونه است!».

یحو رظنم زا یسانش داعم رد یهلا تافص شقن
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در این آیه شریفه جهت اثبات امکان معاد ،نخست قدرت الهی بر احیای زمین تشریح گشته
ََ

ُّ ُ

و سپس در پرتو آن ،با عبارت شریفه <ك ذ� ِل َك نال��ش ُور> ،مسئله امکان معاد نیز اثبات میشود.

 .3 .2 .2زنده شدن برخی انسانها در دنیا
یکی دیگر از ادله امکان معاد از منظر قرآن کریم ،توجه دادن بهقدرت الهی در خصوص زنده
کــردن مــردگان در عالم دنیاســت .در ســوره مبارکه بقــره ،نمایش قدرت الهــی در زنده کردن
مردگان با طرح چنین سرگذشتی به تصویر کشیده شده است:

َ َ َ أَ َ ُ
َّ
َ
َ َّ َ َ قَ ْ َ �ة َ َ خَ َ �ةٌ َ َ ُ ُ �ش َ قَ َ أَ َّ ُ
أَ ْ َ
ك َّال ذ
ال ��نى ي� ْح يِ� ي� ه ذِ� ِه الل ُه بَ� ْعد َم ْو ِت�ها ف�� َم تا�ه
� مر على �ر ي� ٍ و ِه ي� � ِاو ي� على عرو ِ ها �
�
<�و
ِ
ي
َ
َ
أ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال ل� ث� ُت� َ� ْو ًما � ْو َ� ْع ضَ� َ� ْوم ق� َ
َّ ُ ئ �ة َ ث َّ َ َ ث ُ ق َ َ ْ ث تَ ق َ
ال بَ� ْل ل بِ� ث� ت� ِم ئا��ة ع ٍام
ي ٍ
ب
ي
الله ِما� ع ٍام �م ب�ع�ه �ال كم ل بِ��� � بِ
َ َ َ َ َ َّ ْ ْ ُ َ
َ ُْ َ
َ َ َ َ آ ً َّ
ُْ َ ْ َ
ف� نا��ظ ْر ِإ�لى َط َع ِامك َو�ش َرا بِ�ك ل ْم يَ� ت� َس ن�ه َو نا��ظ ْر ِإ�لى ِح َم ِارك َو ِل ن� جْ� َعلك � َي��ة ِل نل� ِاس َو نا��ظ ْر ِإ�لى ال ِع�ظ ِام
َ ْ فَ نُ نْ �ش ُ�ز َ ثُ َّ نَ ْ ُ َ َ ْ ً فَ َ َّ تَ َ َّ َن َ ُ قَ َ أَ ْ َ ُ أَ ّنَ َّ َ َ ُ َ َ
� الل َه على ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر>( .بقره:
ك ي�� �� ِ ها �م �كسوها لحما �لما � ب� ي�� له �ال �علم �

)259؛ «يا همانند كسی كه از كنار يک آبادی (ويران شده) عبور كرد ،درحالیکه

ديوارهای آن ،به روی ســقفها فرو ريخته بود( ،و اجســاد و اســتخوانهای اهل
آن ،در هــر ســو پراكنــده بود او بــا خود) گفت« :چگونه خدا اینهــا را پس از مرگ،
زنده میكند؟!» (در اين هنگام) ،خدا او را يكصد ســال ميراند ســپس زنده كرد
و بــه او گفــت« :چقــدر درنــگ كــردی؟» گفــت« :يک روز يا بخشــی از يــک روز».
فرمــود« :نــه ،بلكه يكصد ســال درنــگ كردی! نگاه كــن به غذا و نوشــيدنی خود
(كه همراه داشــتی ،با گذشــت ســالها) هیچگونه تغيير نيافته اســت! (خدايی
كــه يــک چنين مواد فاسدشــدنی را در طول ايــن مدت ،حفظ كــرده ،بر همهچیز
قــادر اســت!) ولــی بــه االغ خود نــگاه كن (كــه چگونه از هم متالشــی شــده! اين
زنده شــدن تو پس از مرگ ،هم برای اطمينان خاطر توســت و هم) برای اينكه تو را
نشانهای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهيم( .اكنون) به استخوانها (ی مركب
سواری خود نگاه كن كه چگونه آنها را برداشته ،به هم پيوند میدهيم و گوشت
بر آن میپوشــانيم!» هنگامیکه (اين حقايق) بر او آشــكار شــد ،گفت« :میدانم
خدا بر هر كاری توانا است».
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در این آیه شریفه ،امکان معاد ،در پرتو قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان در دنیا ،به تصویر
ٱَ

َ

َ

َ

ُ
َ ّ َ
ك ِ ّل ش� ي� ٍء ق� ِد ي�ر> در پایان آیه ،نیز بر قادریت
<� نّ� �لل َه على
کشــیده ݢشــده اســت .عبارت شریفه ِإ

خداوند تأ کید نموده است؛ به تعبیر برخی از مفسران «خداوند گوشههايی از قدرت خود در

قيامت را در دنيا به نمايش گذارده است»( .قرائتی .1383 ،ش ،ج ،1ص)420

و نیــز در ســوره مبارکــه بقره از سرگذشــت یــک نفر از قوم بنیاســرائیل یاد شــده که به طرز
مشکوکی به قتل رسید و افراد در مورد قاتل او به نزاع افتادند .خداوند متعال دستور فرمود که
گاو مادهای را با ویژگیهایی خاص ذبح کنند (بقره .)67 _ 71 :در ادامه این آیات آمده است:
فَ قُ ْ نَ ضْ ُ ُ َ ْ ض َ َ ذَ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ تَ َ ُ ُ ْ آ َ ت َ َ َّ ُ
ك ْم تَ� ْع ِق� ُل نَ
و�>( .بقره:
<��ل�ا ا� ِر ب�وه ِب� ب�ع ِ�ها ك� ِلك ي�ح يِ� ي� الله المو�ى و ي� ِر ي�كم � ي� ِا� ِه لعل

)73؛ ســپس گفتيــم« :قســمتی از گاو را بــه مقتــول بزنيــد! (تــا زنده شــود و قاتل را
معرفی كند ).خداوند اینگونه مردگان را زنده میكند و آيات خود را به شما نشان
میدهد شايد انديشه كنيد!».
حیات دوباره مقتول ،نشان از قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان دارد که به اراده او ممکن
ّ
میگــردد .آیــه اهلل جوادی آملی ،اتخــاذ این روش جهت فصل خصومت و مشــخص نمودن
قاتــل را ،اقامــه برهانــی بــر امــکان معاد و قــدرت الهی بر احیای مــردگان در قیامــت خوانده و
آ

َُ ُ
ك ْم � َي� ِتا� ِه> ،نشــانههای توحید و معاد اســت.
تصریــح نمــوده کــه مقصود از فــراز آخر آیه <و ي� ِر ي�
(جوادی آملی .1389 ،ش ،ج ،5ص)203

 .4 .2 .2بیدار نمودن اصحاب کهف
اصحــاب کهف بهقدرت الهی در خواب صدســاله فرو رفتنــد و خواب طوالنی آنها با مرگ
بیشــباهت نبود و بیدار شــدن آنها نیز به حیات پس از مرگ ،شباهت داشت؛ چنانکه در
قرآن کریم آمده است:

َ َ ذَ َ أَ ْ ثَ ْ نَ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ أَ نَّ َ ْ َ َّ َ قٌّ َ أَ نَّ َّ َ �ةَ َ َ ْ َ ف َ
<وك� ِلك �ع�ر�ا عل ي� ِهم ِل ي�علموا �� وعد الل ِه ح� و�� الساع لا ر ي� ب� ِ� ي�ها( .>...کهف)21 :؛ «و

اینچنیــن مــردم را ّ
متوجــه حال آنها كرديم تا بدانند كه وعــده خداوند (در مورد
ّ
رستاخيز) ّ
حق است و در پايان جهان و قيام قيامت شكی نيست!».
ً
بــه تعبیــر یکی از مفســران معاصر ،حيــات بعد از مرگ بــا توجه به چنين صحنهای ،مســلما

یحو رظنم زا یسانش داعم رد یهلا تافص شقن

امکانپذیــر اســت( .مــکارم شــیرازی و همــکاران .1374 ،ش ،ج ،12ص )381امــام
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صــادق؟ع؟

دراینبــاره فرمودنــد :از آنــان كــه مردهاند گروه زيــادی به دنيــا بازگشــتهاند ،ازجمله اصحاب
كهــف كــه خداوند ســيصد و نه ســال آنــان را ميراند .ســپس در زمــان مردمی كــه منكر بعث
و رســتاخيز بودنــد ،برانگيخــت تا دليلی بر اثبات معاد باشــد و قدرتش را به ايشــان بنمايد و
ّ
بدانند كه رستاخيز حق است( .بحرانی .1416 ،ق ،ج ،1ص)534

 .5 .2 .2زنده شدن برخی پرندگان در دنیا
روایت اجابت درخواســت حضرت ابراهیم از خداوند پیرامون کیفیت زنده شــدن مردگان،
یکــی از نشــانهها و ادلــه امکان معاد اســت کــه در قرآن کریــم ،در پرتو قدرت الهــی به تصویر
کشیده شده است .این مسئله اینچنین در قرآن کریم بیان شده است:

َْ
قَ َ َ َ
�ذْ قَ َ ْ َ ُ َ ّ أَ ن َ ْ فَ تُ ْ ْ َ ْ تَ قَ َ أَ َ ُ ْ
ال بَ�لى َول ِك نْ� ِل يَ� ْط َم ِ ئ� نَّ� ق�ل بِ� ي�
ال � َول ْم ت��ؤ ِم نْ� �
<إَو �ال ِإ� ب�ر ِاه ي�م ر ِب� � ِر ِ� ي� ك ي�� �ح يِ� ي� المو�ى �
ِ
َ فَ ُ ْ أَ
َ
َّ ْ فَ ُ ْ ُ َّ َ
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ذ
َ
ّ
ْ
ْ
�ة
َ
ْ
ق� َ
َ
ْ
َ
ّ
ث
ّ
ث
�خ
ً
ن
ّ
ّ
َ
ال � � �ر ب�ع ِم ن� الط ي� ِر �صره ن� ِإ�ل ي�ك �م جا�عل على ك ِل ج� ب� ٍل ِم�ه ن� ج��ز ءا �م ادعه ن�
َ َأ
َ
َ أْ ت نَ َ
ك َس ْع يً�ا َو ْاعل ْم � نَّ� ا ّلل َه َع�ز ِ ي��زٌ َح ِك ي� ٌم>( .بقره)260 :؛ «و (به خاطر بياور) هنگامی
ي�� ِ� ي��

را كــه ابراهيــم گفت« :خدايا! به من نشــان بده چگونه مــردگان را زنده میكنی؟»
فرمــود« :مگــر ايمان نياوردهای؟!» عرض كرد« :آری ،ولــی میخواهم قلبم آرامش
يابد ».فرمود« :در اين صورت ،چهار نوع از مرغان را انتخاب كن! و آنها را (پس
از ذبح كردن) ،قطعه قطعه كن (و در هم بياميز)! ســپس بر هر كوهی ،قســمتی از
آن را قرار بده ،بعد آنها را بخوان ،بهســرعت بهســوی تو میآيند! و بدان خداوند
قــادر و حكيم اســت (هــم از ذرات بدن مردگان آ گاه اســت و هم توانايی بر جمع
آنها دارد)».
ً
از این آیه شــریفه روشــن میگردد که اوال ابراهيم؟ع؟ درخواســت تبیین حقيقت نمود ،اما از راه
ً
بيان عملی ،يعنی نشــان دادن ،نه بيان علمی مترتب بر احتجاج و اســتدالل؛ ثانیا آيه شــريفه
داللت میكند بر اينكه ابراهيم؟ع؟ از خداوند متعال درخواست نموده بود تا كيفيت زنده كردن
را به او نشــان دهد ،نه اصل احيا را( .طباطبایی .1374 ،ش ،ج ،2ص )561 _ 562و خداوند متعال
با زنده نمودن پرندگان ،قدرت خود را بر چگونگی احیاء دوباره مردگان به تصویر کشــیده و در
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َ َْ
<واعل ْم
نقل آن واقعیت ،به صفت عزیز و حکیم بودن خود اشــاره نموده اســت و فرموده اســت:
أَ
َ
� نَّ� ا ّلل َه َع�زݢ ِ ي� ٌ�ز َح ِك ي� ٌم> عزیز بودن خداوند در اینجا ،بدان معنا است که او قوی و نيرومند است و

هيــچ چيــز او را ناتوان و عاجز نمینماید (طبرســی .1372 ،ش ،ج ،2ص .)645و حکیم بودن او نیز
بدان معنا که هیچ کار عبث و بیهودهای را انجام نمیدهد( .مدرسی .1419 ،ق ،ج ،1ص)450

 .6 .2 .2مقایسه احیای مردگان در قیامت با خلقت انسانها و آسمان و زمین
در برخــی از آیــات قــرآن کریم وصف قدرت الهــی در تبیین امکان معاد جســمانی در قیاس
بــا خلقتهای عظیمتر ،تبیین شــده اســت؛ چنانکه در پرتو قدرت الهــی ،احیای مردگان با
خلقت آسمانها و زمین مقایسه شده و فرموده است:

َْ
َأ َ َ ْ َ َ ْ َأ نَّ َّ َ َّ ذ خَ َ قَ َّ َ َ ت ْ أَ َ َ
ْ َ
َ َ َ َأ ُ
ا� َوال� ْر ض� َول ْم يَ� ْع ي َ� بِ��خ ل ِق� ِه نَّ� بِ� ق� ِاد ٍر على � نْ� ي� ْح ِي� ي َ� ال َم ْو�تى
<�ولم ي�روا �� الله ال ِ� ي� �ل� السماو ِ
َ َ نَّ ُ َ َ ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر>( .احقــاف )33 :؛ «آيــا آنهــا نمیداننــد خداونــدی كــه
ب�لى ِإ��ه على

آسمانها و زمين را آفريده و از آفرينش آنها ناتوان نشده است ،میتواند ُمردگان

را زنده كند؟! آری او بر هر چيز تواناست».
در ایــن آیــه شــریفه ،قبل از توجه دادن بهحقیقت معاد و زنده شــدن مــردگان در روز قیامت،
بر روی قادریت خداوند بر خلقت آســمان و زمین و انســانها تأ کید شده است؛ قادریتی که
فراتر از زنده نمودن مردگان ،بر خلقت آســمانها و زمین توجه داده اســت .در برخی از آیات
قــرآن کریــم این قیاس با خلقت نخســتین انســان ،صورت گرفته اســت .خداونــد متعال در
پایان سوره قیامة پس از اشاره به چگونگی خلقت پیچیده انسان فرموده است:
أَ َ

َ

َ

َ أَ

ْ َ

<�ل ْي� َس �ذ ِل َك بِ� ق� ِاد ٍر َعلى � نْ� يُ� ْح ِي� ي َ� ال َم ْو�تى>( .قیامة)40 :؛ «آيا چنين كسی قادر نيست كه

مردگان را زنده كند؟».

عالمه طباطبایی در تفســیر این آیه شــریفه فرموده اســت :در اين آيه بر مســاله بعث كه مورد
انكار كفار اســت و آن را بعيد میشــمارند ،استدالل شده و دليل آن را ،عموم قدرت خدای
تعالــی و ثبوتــش در خلقت ابتدايی دانســته اســت؛ بدیــن صورت که خــدای تعالی چون بر
خلقت نخســتین انســان قادر است ،بر خلقت بار دوم او نیز قادر خواهد بود؛ و خلقت دوم،
اگر آسانتر از خلقت اول نباشد ،دشوارتر نيست( .طباطبایی .1374 ،ش ،ج ،20ص)184

یحو رظنم زا یسانش داعم رد یهلا تافص شقن
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 .3ضرورت معاد در پرتو صفات الهی
اصــل معــاد ،از ضروریاتــی که در قرآن کریم با ادله واضح بدان اســتدالل شــده اســت .آیات
قرآن کریم عالوه بر اثبات امکان معاد ،بر اثبات ضرورت معاد نیز اســتدالل نموده اســت که
در این مجال ،به برخی از آن آیات که در پرتو صفات الهی ،به تبیین ضرورت معاد پرداخته
میشود ،اشاره میگردد.
 .1 .3عدل الهی و ضرورت معاد

یکــی از ادلــه ضــرورت معــاد ،عدالــت تامه الهی اســت کــه انســانها را در جهــان آخرت به
پــاداش و جــزای کامــل اعمال خود میرســاند .خداوند متعــال ،عادل اســت و عدالت وی
اقتضا میکند که زندگی پس از مرگ انســانها ،به اتمام نرســد و هر کس نتیجه اعمال خود
را بــه تمامــه دریافــت کند .به تعبیر آیة اهلل جوادی آملی ،عدالــت خداوند گرچه صفت فعل
اوست ،نه صفت ذات وی ،ولی هرگز تخلفبردار نیست و امکان ندارد خداوند در موردی،
عدالــت را رعایــت نکند( .جوادی آملی .1388 ،ش ،ج ،4ص )168ازآنجا که عالم ماده ،ظرفیت
برپایــی کامــل ایــن صفت الهــی را ندارد ،انســان در عالم آخــرت به تمام و کمــال ،به نتیجه

ُ ُّ نَ فْ �ذَ ئ قَ �ةُ ْ َ ْ ت ّنَ َ ُت َ ّفَ ْ نَ أُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
�ة
َ
َ
ق
اعمال خود دست پیدا میکند< .كل �� ٍس ِا�� المو ِ� ِإَو�ما �و�و� � ج�وركم ي�وم ال ِ� ي�ام ِ ( .>...آل

عمــران)185 :؛ «هــر كســی مرگ را میچشــد و شــما پاداش خــود را بهطور كامــل در روز قيامت

ْ ْ َ َ ْ َ َ �ة فَ َ ُ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ً
َ
ا� م ثْ� قَ� َ
ََ َ ُ َْ
ال
خواهيــد گرفــت»< .و ن� ض�ع الم َوا�ز ِ ي� نَ� ال ِق�سط ِل ي� ْو ِم ال ِق� ي�ام ِ �لا ت��ظ ل ُم ن� ف�س �ش ي� ئ�ا ِإَو نْ� ك نَ ِ
َ
ََ
أَ َ
َ
َح بّ� ٍ�ة ِم نْ� خ� ْر َد ٍل � ت� ْي� نَ�ا بِ� َها َوك ف�ى بِ� نَ�ا َح ِاس بِ� ي� نَ�>( .انبیاء)47 :؛ «ما ترازوهای عدل را در روز قيامت برپا

میكنيم پس به هیچکس كمترين ســتمی نمیشــود و اگر به مقدار ســنگينی یکدانه خردل
(كار نيک و بدی) باشد ،ما آن را حاضر میكنيم و كافی است كه ما حسابكننده باشيم!».
ََ ُْ َ َْ

كلمــه" موازين ،ذكر وصف" قســط" ،تأ کید بــر نفی ظلــم “ ف�لا ت��ظ ل ُم ن� ف� ٌس” ،ذكر كلمه “شــيئا”
َ

َ
ك ف�ى ِب� نَ�ا َح ِاس ِب� ي� نَ�” (كافی
(هیچچیز) و سپس مثال زدن به “دانه خردل” و سرانجام جمله “

است كه ما حسابگر باشيم) همه اینها دال بر این است که حساب روز قيامت فوقالعاده
دقيق و خالی از هرگونه ظلم و ستم میباشد( .مکارم و همکاران .1374 ،ش ،ج ،13ص)420 _ 421

مقتضای عدالت الهی آن است که میان کسی که به او ایمان آورده و به دستورات او جامه
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عمل میپوشاند و کسی که فاسق است ،ازلحاظ پاداش و جزا تفاوت باشد و فرموده است:
أَ َ

ً َ

َ

ف َ نْ َ ݢ نَ ُ �ؤْ نً َ َ نْ َ
ك نَ ف
اس ق�ا لا ي َ� ْس تَ� ُو نَ
و�>( .سجده)18 :؛ آيا كسی كه باايمان باشد
<��م� كا� م ِم�ا كم�
ا� � ِ

همچون كسی است كه فاسق است؟! نه ،هرگز اين دو برابر نيستند».
 .2 .3حکمت الهی و ضرورت معاد

آفرینش الهی و فعل خداوند بیهدف نیست و او حکیم است و از حکیم ،هرگز کار عبث و
بیهوده سر نمیزند( .جوادی آملی .1388 ،ش ،ص )156حکمت الهی اقتضا میکند که انسان
در مسیر رشد خود ،به هدف متعالی دست یابد .خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:
أَ َ

ْ

َ

ْ

َ

َ

ُ ْ َ ْف تْ ُ
َ
َ
ك ُم نَ
و�>( .قلم)35 _ 36 :؛ «آيا
<� ف� ن� جْ� َع ُل ال ُم ْس ِل ِم ي� نَ� كال ُم جْ� ِر ِم ي� نَ� * َما لكم ك ي�� �ح

مؤمنان را همچون مجرمان قرار میدهيم؟! شــما را چه میشود؟! چگونه داوری
میكنيد؟!».
برخی از مفسران در تفسیر این آیات شریفه ،به رفتار حکیمانه الهی اشاره نمودهاند .صاحب
َ ُ

َ

َ ُ

َ
ك ْ� ف� ت� ْحك ُم نَ
َ
و�) ،میگوید:
تفسیر نمونه ،در تفسیر آیه شریفه (ما لك ْم ي

«(آیــا) هيــچ انســان عاقلی باور میكند سرنوشــت عادل و ظالــم ،مطيع و مجرم،
ايثارگــر و انحصارطلــب ،يكســان باشــد؟ آنهــم در پيشــگاه خداونــدی كه همه
كارش روی حســاب و برنامه حكيمانه اســت»( .مکارم شــیرازی و همــکاران.1374 ،
ش ،ج ،24ص)409

و طبرسی نیز در تفسیر این آیات میگوید:
«در قانــون حكمــت نيكــو نيســت تســاوی ميــان دوســتان و دشــمنان در عالــم
پاداش»( .طبرسی .1372 ،ش ،ج ،25ص)237

خداونــد حکیــم ،تمــام مخلوقــات خــود را بهحــق آفریــده و نابــود شــدن آنهــا پــس از مــرگ،
بــا حکمــت الهــی ســازگار نیســت .در قــرآن کریم ،خلقــت آســمانها و زمین و هــر آنچه بین
آنهاست ،هدفدار شمرده شده است:

َ َ خَ َ قْ نَ َّ َ َ َ ْ أَ ْ ضَ َ َ َ ْ نَ ُ َ َ ً �ذَ َ �ظَ نُّ َّ ذ نَ َ َ
ك ف� ُروا>( .ص)27 :؛ «مــا
اطلا ِلك � ال ِ ي���
<وما �ل��ا السماء وال�ر� وما ب� ي��هما ب� ِ

آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم اين گمان كافران است».
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ّ
ســر بطــان ايــن پندار کافــرآن که تصور میکنند جهان هســتی بــه همین عالــم دنیا منحصر
میشــود ،اين اســت كه خداوند حكيم است و حكيم هرگز كار بيهوده و بیهدف نمیكند.
(جوادی آملی .1388 ،ش ،ج ،4ص)61

اهمیت هدفمندی خلقت انسان در یکی از آیات قرآن کریم بهصورت استفهام انکاری
اینچنین آمده است:

أَ َ ْ َ ُ ْ نْ َ نُ أَ نْ ُ تْ َ َ ُ ً
<� ي�حس ب� ال ِإ��سا� �� ي��رك سدى>( .قیامت)36 :؛ آيا انسان گمان میكند بیهدف

رها میشود؟».
سپس در ادامه آیات ،چگونگی خلقت انسان مطرح گشته و پسازآن نیز بهصورت استفهام
أَ َ
َ َ
انکاری بر قدرت الهی بر احیای مردگان در قیامت تأ کید شده و فرموده است�< :ل ْي� َس �ذ ِلك
َ أَ
ْ َ
َ
ِب� ق� ِاد ٍر َعلى � ْن� يُ� ْح يِ� ي َ� ال َم ْو�تى>( .قیامت)40 :؛ «آيا اين خداوند متعال قادر نيست كه مردگان را زنده

كنــد .خداونــد متعــال در آیات دیگری از قرآن کریم بر پایه حکمــت الهی ،به اثبات ضرورت
معاد پرداخته و فرموده است:

َ
َّ ّ ئَ ت َأ نْ نَ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ َّ
ََْ ُ
أْ َ
َّ ذ
الصا ِل َح ِت
ا� َس َو ًاء
��� �م�وا وع ِملوا
ا� �� � ج�علهم كال ِ ي
<�م ح ِس َب� ال ِ ي
�� نَ� جا� ت�رحوا الس ِي�� ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُت ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َخ َ َق َّ ُ َّ َ َ ت ْ أَ َ ْ
ُ ُ
ُ
مح ي�اهم ومما�هم ساء ما ي�حكم ن
ا� َوال� ْر ض� ِب�ال َح ّق ِ� َو ِل ت� جْ��زَ ى ك ّل
و� * و�ل� الله السماو ِ
َْ
َ َ
ك َس َ� تْ� َو ُه ْم َلا ُ��ظْ َل ُم نَ
و�>( .جاثیه)21 _ 22 :؛ «آيا كسانی كه مرتكب بديها و
ن� ف� ٍس بِ�ما
ب
ي

گناهان شدند گمان كردند كه ما آنها را همچون كسانی قرار میدهيم كه ايمان
آورده و اعمال صالح انجام دادهاند كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟! چه بد
داوری میكننــد! و خداونــد آســمانها و زمين را ّ
بحق آفريده اســت تا هر كس در
برابر اعمالی كه انجام داده است جزا داده شود و به آنها ستمی نخواهد شد!».
 .3 .3صدق الهی و ضرورت معاد

خداوند متعال ،صادق اســت و هرگز خلف وعده نمیکند و بر این وصف خود در ضرورت
معاد تأ کید نموده است و فرموده:

َ
َ َّ نَ نَّ َ َ ُ نَّ
نَّ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
� الل َه لا ي��خ ِل ف� ال ِم ي�عاد>( .آلعمــران)9 :؛
ال� ِاس ِل يَ� ْو ٍم لا َر ي�ْ َب� ِف� ي� ِه ِإ�
<ر ب��ا ِإ��ك ج� ِامع

«پــروردگارا! تــو مــردم را ،برای روزی كه ترديدی در آن نيســت ،جمــع خواهی كرد
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ݢ

ّ
زيــرا خداونــد ،از وعده خود ،تخلف نمیكند( .ما به تــو و رحمت بیپايانت و به
وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم)».

در برخی از آیات معاد ،از صداقت الهی بهصراحت یاد شده است؛ چنانکه فرموده است:

ْ
َّ َ َ َ َّ ُ َ
َ
َّ ُ َ
َّ
ً
أَ َ ُ
<الل ُه لا ِإ�له ِإ�لا ه َو ل يَ� جْ� َم َع ن�ك ْم ِإ�لى يَ� ْو ِم ال ِق� يَ� َام ِ�ة لا َر ي�ْ َب� ِف� ي� ِه َو َم نْ� � ْصد ق� ِم نَ� الل ِه َح ِد ي� ث�ا>.

(نســاء)87 :؛ «خداونــد ،معبــودی جــز او نيســت! و بــه يقيــن ،همــه شــما را در روز
رســتاخيز _ كــه شــكی در آن نيســت _ جمــع میكنــد! و كيســت كــه از خداوند،
راستگوتر باشد؟».
َ

عبــارات شــریفه <لا َر ي�ْ َب� ِف� ي� ِه> در ایــن دو آیــه شــریفه ،در وصــف روز قیامــت و نیــز عبــارت
َ َ َ

ْ ُ

ْ

أَ

ُ

َ

ً

<� نّ� ا ّلل َه لا يُ��خ ل ف� الم� َع َاد>( .آل عمران )9 :و َ
<و َم نْ� � ْص َد ق� ِم نَ� ا ّلل ِه َح ِد ي� ث�ا>( .نساء )87 :دال بر
شریفه ِإ
ِي
ِ

صداقت الهی بر معاد اســت و روز قیامت را حتمی میشــمارد .در این آیات شــریفه ،چنین

َ َّ ذ نَ آ َ ُن َ َ ُ َّ َ ت ُ ْ ُ ُ
ا� َس ن�د ِخ�له ْم
حتمیتی در پرتو صداقت پروردگار ،حاصل میگردد< .وال ِ ي
��� �م�وا وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ
أ
َ
ً
نَ ف َ أَ َ ً َ ْ َ َّ َ قًّ َ َ نْ ْ َ قُ نَ ّ
تَ ْ َ ْ أَ ْ َ ُ َ
َ� ّنَ� ت تَ ْ
� الل ِه ِق� ي�لا>( .نساء)122 :؛
د�� ِ� ي�ها � ب�دا وعد الل ِه ح�ا وم� �صد� ِم
ا� � ج� ِر ي� ِم نْ� �ح ِت�ها ال� ن�هار خ�ا ِل ِ ي
ج ٍ

«و كســانی كــه ايمــان آوردهاند و اعمــال صالح انجام دادهانــد ،بــهزودی آن را در باغهایی از
بهشــت وارد میكنيــم كــه نهرها از زير درختانش جاری اســت جاودانــه در آن خواهند ماند.
وعده حق خداوند است و كيست كه در گفتار و وعدههايش ،از خدا صادقتر باشد؟!».
آیة اهلل جوادی آملی از ذکر صداقت الهی در این آیه شریفه ،به برهان صدق تعبیر نموده
است و اینچنین استدالل آورده است:
«حقتعالی در امر معاد و جهان آخرت ،راســتگوترين راســتگويان اســت (صغرا)
ً
و هر چه را راســتگوترين راســتگويان خبر داد يقينا واقع میشــود (كبرا) .درنتیجه
ً
ْ
معاد و دوزخ و بهشــت يقينا واقع میشــود .پس از صدق ُمخ ِبر (گزارش دهنده)
پــی بــه صــدق خبر (گــزارش و مفــاد آن يعنی معــاد) خواهيم بــرد»( .جــوادی آملی،
 .1388ش ،ج ،4ص)142

خداونــد متعــال پــس از ذکــر آیــات سرگذشــت اصحــاب کهــف و بیــدار شــدن آنهــا پس از
سیصد سال میفرماید:

یحو رظنم زا یسانش داعم رد یهلا تافص شقن
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َ

ٌ أَ َ

َ
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ََ

<وك ذ�ل َك � ْع ث� ْر ن�ا َعل ْ�ه ْم ل َ� ْعل ُموا � نّ� َو ْع َد ا ّلله َح قّ� َو� نّ� ّ
َ
الس َاع�ة لا َر ي�ْ َب� ِف� ي� َها( .>...کهف)21 :؛ «و
ِ
يِ ِي
ِ
اینچنیــن مــردم را ّ
متوجــه حال آنها كرديم تا بدانند كه وعــده خداوند (در مورد
ّ
رستاخيز) ّ
حق است و در پايان جهان و قيام قيامت شكی نيست!».

در یکی از آیات قرآن ،در کنار آموزهی بازگشت همه بهسوی خداوند ،بر حقانیت وعده الهی
اشاره شده و فرموده:

َ ًّ
َْ َ ْ ُ ُ
ك ْم ج َ� ِم ي� ًعا َو ْع َد ا ّلل ِه َح ق�ا>( .یونس)4 :؛ «بازگشت همه شما بسوی اوست!
<�ل ي� ِه مر ِج�ع
ِإ

خداوند وعده حقی فرموده (است)».
در ایــن آیــه ،صداقت پــروردگار بر معاد و عمل به وعدهها ،ضرورت معاد را پوشــش داده و بر
آن سایه افکنده است.

نتیجهگیری
از منظــر قــرآن کریــم ،نقــش صفات الهی در فرجام شناســی بهعنوان یک مســئله اساســی به
شــمار میآید و بر پایهی آن ،اصل معاد در قالب امکان و ضرورت ،مســتدل گشــته اســت.
بر این اســاس ،در این پژوهش ضمن دو محور به تبیین این مســئله پرداخته شــد؛ در بخش
اول ایــن پژوهش با بررســی مســتندات قرآنی نقش صفات الهــی همچون قدرت و علم الهی
در رابطــه بــا امکان معاد موردبررســی قرار گرفت .بدینصورت که بــا توجه به علم الهی اصل
معاد ممکن بوده و در پرتو گسترهی آن ،بر احیای مردگان در قیامت استدالل شده است.
عالوه بر علم ،صفت قدرت الهی ،یکی دیگر از ادلهی امکان معاد است .دراینباره قرآن
کریم با تکیهبر قدرت الهی بر حیات هرســاله زمین ،ذکر مصادیقی از زنده شــدن انسانها در
دنیــا ،حکایــت بیدار شــدن اصحاب کهــف ،حکایت زنده شــدن برخی پرنــدگان در دنیا،
احیای مردگان در قیامت در مقایســه با خلقتهای عظیمتر و نیز خلقت ابتدای انســان ،به
امکان معاد استدالل نموده است .ضمن اینکه مالکیت و حا کمیت الهی بر کل هستی ،از
دیگر ادله بر قادریت خداوند نسبت به زنده کردن مردگان در آخرت به شمار آمده است که
در آیات قرآن بر امکان معاد به آن استدالل شده است.
در بخــش دوم ایــن پژوهش ،بعد از اثبات امکان معاد ،به بررســی صفات الهی در آیات
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قــران ،بــا هدف تبیین نقش آن صفــات در اثبات ضرورت معاد ،پرداخته شــد .ازجمله این
ݢ
صفــات ،صفت عدل الهی اســت .دراینباره با توجه بــه محدویت عالم دنیا ،اعمال نتایج

اعمــال بــه تمــام و کمــال امکانپذیر نیســت؛ لذا عــدل الهی اقتضــا میکند کــه زندگی پس
از مــرگ ،پایــان نپذیــرد و هــر کــس بالضروره ،بــه نتیجه کامل اعمــال خود برســد .چنانچه از
طریــق حکمــت الهــی و هدفدار بــودن افعال الهــی نیز ،ضــرورت عالم دیگــری قابلاثبات
اســت .عــاوه بــر این ،تحقق وعده الهــی مبنی بر ثواب و عقاب اخــروی نیز مترتب بر صدق
الهی اســت؛ زیرا خداوند صادق اســت و صداقت وی اقتضا میکند که به وعدههای خود
پیرامون فرجام انسانها در آخرت عمل نماید.

یحو رظنم زا یسانش داعم رد یهلا تافص شقن
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بررسی مساله وجوب امامت در کتاب کنز الفوائد و تلخیص الشافی

مسانه اعتمادی1

چکیده
یکی از شــیوههای طرح مباحث علمی مقایســه دیدگاههای اندیشــمندان آن علم 
اســت؛ بــر این اســاس ،با توجــه به گســتره موضوعات کالمــی ،ارائه یــک منظومه 
فکری در هر موضوع بر اساس نگاه متکلمان دارای اهمیت است.
ضرورت امامت ازجمله مباحث محوری در حوزه کالم امامیه اســت و این پژوهش
بر اســاس دیدگاه عالمه کراجکی و شــیخ طوســی و با محوریت دو کتاب کنز الفوائد 
و تلخیص الشافی ،بدان میپردازد.
مقایســه دیدگاه عالمه کراجکی و شــیخ طوســی در مبحث وجوب امامت ،میتواند 
از نــگاه تاریخ علم ،دارای آثار متعددی چون کشــف وحــدت یا تعارض نظر بزرگان
امامیه و مقایسه آن ،با دیدگاه عالمان معاصر امامیه باشد.
ایــن دو نویســنده ،در اصــل مبانــی و موارد بحــث امامت همنظر بــوده و تفاوتی در 
نظراتشان دیده نمیشود؛ منتها شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی ،به جهت
بررســی تفصیلــی مبحــث امامــت ،این مســئله را با توضیحات و پاســخ به شــبهات
بیشتری تبیین نموده است .در این مقاله به روش کتابخانهای به مقایسه نظرات
نویسندگان دو کتاب پرداختیم.
کلید واژهها:عالمه کراجکی ،کنز الفوائد ،وجوب امامت،شیخطوسی ،تلخیص الشافی.

 .1فارغالتحصیل سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟.

یفاشلا صیخلت و دئاوفلا زنک باتک رد تماما بوجو هلاسم یسررب
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مقدمه
کتــاب کنــز الفوائــد ،هم به اعتبار مؤلف و هــم به لحاظ محتوای کتاب از اهمیت بســیاری
برخــوردار اســت .عالمــه کراجکــی از عالمــان متقــدم (قــرن چهــارم و پنجــم هجــری) و از
شخصیتهای برجسته امامیه و همدوره با شیخ طوسی و از شاگردان سید مرتضی است.
محتوای کتاب نیز به دلیل اشــتمال بر موضوعات مهم ،ازجمله مباحث اعتقادی و بهویژه
مبحــث امامــت ،دارای اهمیت اســت .این اثــر ،منبعی گرانقدر و میراثی کهن در راســتای
اثناعشری برای اهل تحقیق به شمار میآید.
شناخت عقاید راستین امامیه
ِ
یکی از ویژگیهای این کتاب ،ســاختار کشــکول گونه آن اســت بدینصورت که ترتیب
مطالب بهحسب موضوع نیست ،بلکه مباحث اعتقادی ،اخالقی ،فقهی ،تاریخی و ...در
هم آمیخته است.
از دیگر آثار برجسته در حوزه امامت ،کتاب «تلخیص الشافی» است .این اثر متعلق به
ابوجعفر محمد بن حســن بن علی طوســی (م  460ه) (طوســی ،بیتا ،ص ،)159ملقب به شــیخ
الطائفه و رئیس االمامیه (تفرشــی ،مصطفی .1418 ،ق ،ج ،4ص ،)180 _ 179اســت .محتوای این
کتــاب برخــاف کتاب کنز الفوائد ،متمرکز بر مبحث امامت اســت؛ مرحوم طوســی در بیان
انگیــزه خــود در تألیــف کتاب و ویژگیهــای آن ،در آغــاز کتاب چنین میگویــد :من کتاب
شریف رضی [کتاب «الشافی» ] را مشتمل بر مسائل مهم امامت و محتوی ادله مورد اعتماد
اصحابمان دیدم (طوسی .1382 ،ش ،ج ،1ص.)61

نکتــه مهمــی کــه در آثار شــیخ طوســی به چشــم میخورد ،توجه و دقت و تســلط ایشــان
به آراء و نظرات و آثار دیگر دانشــمندان جهان اســام از هر مذهب و مکتب اســت .این امر
موجب گردیده تا رویکرد و گرایش غالب شیخ طوسی در آثارش بهصورت تطبیقی و تقریبی
باشد( .قاسمی .1391 ،ش ،ش ،30ص)40

مقایسه دیدگاه عالمه کراجکی و شیخ طوسی در مباحث امامت بر اساس دو کتاب کنز
الفوائد و تلخیص الشــافی میتواند از نگاه تاریخ علم ،دارای آثار متعددی همچون کشــف
وحدت نظر یا تعارض دیدگاه بزرگان امامی در مسأله محوری امامت و مقایسه آن با دیدگاه
عالمان معاصر امامیه باشد.
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بحــث از وجــوب امامــت از دیرباز جزء یکــی از مهمترین و اصلیتریــن مباحث در حوزه

ݢ
شــیعی و پایه و اســاس طرح دیدگاهها و بیان شــبهات پیرامون مســاله امامت در کتب
کالم

کالمی اســت؛ لذا با توجه به اهمیت باالی این مطلب ،در این مقاله ســعی شــده تا دیدگاه
دو کتاب مهم کالمی امامیه مورد بررسی و تتبع قرار گیرد.

 .1ادله عقلی وجوب امامت
تبیین عقالنی وجوب امامت و بررســی ادله آن ازجمله راههای اثبات وجوب امامت اســت؛
که در این قسمت ،به بررسی آن با توجه به دو کتاب کنز الفوائد و تلخیص الشافی میپردازیم.
 .1 .1دالیل مرحوم کراجکی در کتاب کنز الفوائد

مرحوم کراجکی در کتاب کنزالفوائد در تبیین ادله عقلی وجوب امامت ،به پنج دلیل اشاره
نمودهاند که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1 .1 .1نیاز به امام در فهم مراد آیات قرآن و حل مشکالت علمی
صاحــب کتــاب کنزالفوائــد ازجمله دالئل ضرورت مســئله امامــت را تبیین و تفســیر قرآن و
بیان مقصود از آیات قرآن دانسته و بر این اساس ،بر جایگاه امام؟ع؟ در حل مشکالت علمی
تأ کید نمودهاند .وی دراینباره میگوید:
«توفيق درســت گفتن از خدا اســت .گر چه خداوند در قرآن مجيد كم نگذاشــته
و هر چه را بايد آورده ولی امت اســامی نياز داشــتند در تفســير و شــرح آيات آن
به رســول خدا تا معانی آن را شــرح دهد و آنچه بهطورکلی در آن اســت تفصيلش
را بيان كند و برهانی در دســت نيســت كه پيغمبر همه قرآن را ازنظر احكام شــرع
بــرای اصحــاب خــود خوانده و شــرح كــرده باشــد بلكه در هــر پيشــامدی نياز به
پرســش از پيغمبر بوده و توضيح آن حضرت ،كه پيغمبر مؤيد و معصوم و كامل
در هر دانش بود گمراه را ارشــاد میکرد و به نادان ياد میداد و به پرســنده پاســخ
میداد و غافل را آ گاه میکرد و اختالف ميان امت را برطرف میکرد و معالم دين
را يک قول مینمود و كارها را منظم میکرد»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)370

یفاشلا صیخلت و دئاوفلا زنک باتک رد تماما بوجو هلاسم یسررب

27

بــا توجــه به بیــان مرحوم کراجکــی ،خداوند متعــال هر آنچه را بــرای هدایت بشــر الزم بود ،از
طریق وحی (قرآن کریم) به پیامبر اکرم؟لص؟ ابالغ نمود و تبیین آن را به ایشان واگذار کرد؛ اما
طبیعی است که آن حضرت در مدت محدود عمر خویش نتوانست همه آنچه را که درگذر
زمان رخ میدهد ،متناســب با نیاز بشــر تفســیر و تبیین کند ،پس به اقتضای حکمت الهی
الزم اســت که پسازآن حضرت ،کســی یا کســانی باشــند که این مهم را بر عهده گیرند و به
ایــن طریق ،حدودوثغور احکام و شــریعت الهــی را حفظ کرده و زمینه اختالف میان امت را
از بین ببرند.

 .2 .1 .1نیاز به امام در رفع اختالف امت
یکی از مشــکالتی که جوامع بدان دچار میشــوند اختالفســلیقه است؛ که در مواردی این
امر موجب ایجاد اختالف و تشــتت در جامعه میشــود .بر این اســاس ،وجود شــخصی که
بتوانــد خــود فراتر از این اختالفات و با اشــراف کامل ،در جهــت حفظ کیان اجتماع ،به رفع
آنهــا بپــردازد ،ضروری اســت .ازجمله وظائفی که امام؟ع؟ برعهــده دارد ،رفع اختالف میان
امت است و بهعنوان یک دلیل بر وجود امامت مطرح میشود.
«و دانسته است كه امت آينده او مکلفاند بمانند آنچه امت معاصر او مكلف
بودنــد و بهحکــم عــدل و حكمــت ،بايد رفع عــذر و نياز بر او اهــل هرزمانی فراهم
باشد بهوسیله كسی كه جانشين آن حضرت گردد كه در هر پيشامدی بدو پناه
برند و حل هر مشكلی را از او بخواهند»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)371

«فــرض كنيــم پيغمبــر؟لص؟ بــه همــه امــت احــكام شــرع را بــر ســبيل تفصيــل و
بهطورکلی روشــن كرده و چيزی را بهطور خصوصی به کســی نياموخته و از كسی
نهــان نداشــته بازهم امت بیامــام نتوانند بود و نمیشــود زمانی بیوجود حجت
باشــد زيــرا پيغمبر معاصران خــود را آموخت و برای آنان احكام شــرع را بيان كرد
ولــی بازهــم گونه گونــه بودند و دچــار اختالف شــدند چنانچه دانســته و معروف
است»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)371

«بااینکه میدانیم ،بسياری از احكام نص پيغمبری ندارند و به اجتهاد و قياس
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پنــاه میبرنــد و بــه گمــان و رای در ديــن عمل میکننــد كه مايه اختالف اســت و

ݢ مانع اتفاق و ائتالف»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)372

ایــن دلیــل در حقیقــت ،متفرع بر دلیل اول بوده و مفاد آن این اســت کــه اگر فرض کنیم همه
احکام بهصورت تفصیلی از ســوی رســول خدا؟لص؟ به همه امت ابالغ شــد ،بااینحال ،نیاز
امــت بــه امام مرتفع نمیشــد؛ زیــرا افراد حاضــر در زمان حیات آن حضرت ،بهحســب علم و
زهــد و حافظه و ســایر حاالت ،مختلف بوده و از طرفــی از عصمت هم برخوردار نبودند؛ این
مســئله ،موجــب اختــاف میــان آنها گردید و درنتیجه ســبب شــد تــا به رأی و قیــاس و امور
ظنــی مراجعــه کنند کــه نهتنها اختالفات را کاهش نداد که موجب تشــدید آنها شــد .لذا از
حکمت خداوند به دور اســت که مردم را بدینصورت رها کند و شــخصی را بهعنوان مرجع

َ أُ ْ أَ
َ ُ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ
ول ِإَولى � ِول ي� ال� ْم ِر ِم نْ� ُه ْم ل َع ِل َمه
اختالفات معرفی نکند درحالیکه بهمقتضای آیه< :ولو ردوه ِإ�لى الرس ِ
َّ
ً
َ
َ
ال ذ ِ ي�� نَ� ي َ� ْس ت� ْن� ِب� ُط نو� ُه ِم ْن� ُه ْم>( .النساء)83 :؛ «و اگر آن را به پيامبر و اوليای امر خود ارجاع كنند قطعا

از ميان آنان كســانی هســتند كه [میتوانند درســت و نادرست] آن را دريابند و اگر فضل خدا
ً
و رحمت او بر شــما نبود مســلما جز [شــمار] اندكی از شــيطان پيروی میکردید» و نیز حدیث
ّ ٌَُّ

ُ

َ َ ْ

َ َ

ُّ

ََْ

نبوی« :إن م ِلف ِفيك ْم َما إ ْن َت ّسك ُ ْت ب ِه ل ْن ت ِضلوا ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َر ِت أهل َب ْي ِت»( .حسینی فیروزآبادی،
اب ِ
ِِ
ِ
ِ

 .1428ق ،ج ،2ص)52 _ 43؛ مــن در ميــان شــما بجــا گذارم آنچه اگر بدان بچســبيد هرگز گمراه
نشــويد قرآن خدا و خاندانم و راســتش كه از هم جدا نشــوند هرگز تا در ســر حوض به من وارد
شوند» ،گزارش داده كه ميان امتش از خاندانش كسی بجا نهاده كه وجود و فرزانگيش از قرآن
جدا نباشــد و پيوســته وجودشــان همتای قرآن باشــد .و اين دليل اســت بر اينكه هیچ زمانی
خالی از وجود امام نباشد و افرادی بهعنوان ملجأ مردم و با هدف رفع اختالف و نقشآفرینی،
ً
شناسانده شدهاند و قطعا کسی میبایست این امر را عهدهدار شود که بهدوراز این نزاعها ،به
ارائه راهکار بپردازد و این نیز میسور نیست مگر از جانب کسی که دارای مقام عصمت است
و ازنظر شیعه ،این نقش بعد از پیامبر اسالم به ائمه؟مهع؟ محول گردیده است.

 .3 .1 .1نیاز به امام در حفظ شریعت و قرآن
دلیــل عقلــی دیگــری کــه در کتاب کنزالفوائــد بر ضرورت امامت اقامه شــده اســت ،نقش و
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ً
جایــگاه امــام در حفظ شــریعت اســت .حفظ شــریعت خصوصا قــرآن ،بهعنــوان یکی از دو
ثقــل که مرجع امت اســامی بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ اســت ،بدون حضــور امام امکانپذیر
نیست .مرحوم کراجکی دراینباره میگوید:
«اگــر بگوییــم همــه امــت جميع علوم شــرع را از پيغمبــر ص شــنيدند و در خاطر
دارنــد و شــرح همه احــكام را فراگرفتند و حفظ كردند در روايــت و نقل هم اتفاق
دارنــد و دچــار اختالفی نيســتند و همه يــک قولاند ولی بازهــم نمیتوان از وجود
امــام بینيــاز باشــند و امامــی بهمقتضای عقل و حكمــت ميان آنان نباشــد زيرا
امت هميشه میشود دچار ترديد و فراموشی شوند يا در مقام انكار و كتمان حق
برآیند»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)373

بــر این اســاس ،حتــی اگر فرض شــود پیامبر اکرم؟لص؟ همه آنچــه امت به آن نیاز داشــتند در
زمــان خــود بیــان کرده اســت ،بااینحال ،به دلیل جواز شــک و نســیان و احتمــال کتمان از
جانــب مــردم ،بــه اقتضای حکمت و عدل الهی باید بعد از پیامبر کســی باشــد که از گناه و
خطا در امان باشد و بتواند پس از رسول خدا؟لص؟ این مسئولیت را بهدرستی انجام بدهد و
این شخص کسی نیست جز امام معصوم که راهنمای بشر است.

 .4 .1 .1نیاز به امام و اصالح احوال امت
مسئله اصالح امور دنیوی مردم از دیگر وظائفی است که از منظر کالم شیعه بر عهده امام؟ع؟

نهاده شــده اســت به عبارتی ائمه؟مهع؟ عالوه بر رتقوفتق امور اخروی و دینی مردم ،نســبت به
امــور دنیــوی و امر معاش ایشــان نیز نقــش آفرینند؛ لذا وجود امام؟ع؟ یک امر ضروری اســت.
مرحوم کراجکی در تبیین این دلیل میگوید:
«اگر در فرض ســابق بگوییم ترديد و فراموشــی هم در ميان نباشــد و انكار و كتمان
شــرع هم شــدنی نباشــد ولی بازهم نمیتوان از وجود امام در هرزمانی بینياز بود به
گواهی دليل و برهان عقلی ،برای اينكه ما ميدانيم طبع و خواســت مردم هميشــه
دچــار اختالف اســت و همــت و اراده آنها از هم جدا هســتند و همه جاهطلب و
دنبال رياست و آقائی و نفوذ فرمان و مطيع كردن مردمانند و به دنبال جمع مال و
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برآوردن آرزو و آمال و بسياری از آنان زشتکاری كنند و بهر چه دلخواهشان باشد
میشــتابند و بســيار به هم حسد میورزند و سخت به هم ستم كنند و اين چیزی
اســت كه منكرش نباشــد مگر كســی كه امور بديهی را نپذيرد و منكر محسوسات
باشد و اين وضع طبيعی نوع انسان نزد خردمندان دانشپژوه دليل روشنی است بر
اينكه مصالح احوال بشر و انتظام امور آنان و نگهداری مال و جانشان ميسر نيست
مگر به وجود يک رئيس و پيشوای ربانی كه در تدبير امور مردم تأييد و توفيق الهی
نهــا را از
داشــته باشــد و هــر نظری بســود و يا زيان هر كس بگيرد درســت باشــد تا آ 
انحراف به استقامت كشاند و با دست خود کژیهای آنها را راست نمايد و با نظر
خود از پراكندگی نظرها جلو گيرد و بااقتدار خود معاند و لجباز را مقهور سازد و جلو
ســتم توانا را از ناتوان بگيرد و با تازيانه و تيغ آنان را سياســت نمايد و اگر بی رئیس
باشند و آنان چنان باشند كه گفتيم احوالشان تباه شود و نظامشان گسيخته گردد
و دچار هرجومرج و سرگردانی شوند و شورش ميان خود بر پا كنند كه مايه نابودی و
جانكاهی آنان باشد»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)374 _ 373

نتیجه آنکه انسانها به جهت وجود قوا و شهوات دنیایی ،برای حفظ مصالح و حراست از
مال و جانشان محتاج به پیشوایی هستند که در تدبیر امور مورد تایید و توفیق الهی باشد و
بهدوراز هوی و هوس نفسانی ،بتواند از هرجومرج ،حیرت و فتنه ،جلوگیری نماید.

 .5 .1 .1نیاز به امام در تنفیذ احکام شریعت و اقامه حدود الهی
آخریــن دلیلــی کــه در رابطــه بــا ادلــه وجوب امامــت با توجــه به بیــان مرحوم کراجکــی بدان
میپردازیم ،ضرورت وجود امام؟ع؟ در تنفیذ احکام شریعت و نیز اقامه حدود الهی است.
مؤلف کتاب کنز الفوائد در تبیین این دلیل میگوید:
«تقريــر ديگــر اینکه اگر دليل عقل گذشــته را نپذيريم و آنچه در تقريرهای گذشــته
آمد بپذيريم بازهم وجوب نياز به امام را نتوان منكر شد و روا نباشد كه مردم بیامام
باشــند زيرا امت اســامی اتفاق دارند كه در شــرع احكامی اســت كه نياز دارند به
وجــود پيشــوائی بــرای اجرا حدود و کیفرهایی اســت بر جنايتكاران كه بايد كســی
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سرپرســت انجــام آنجــا باشــد و همــه امــت قبــول دارند كــه خــدا آنهــا را وظيفه او
ســاخته و روا نيســت كه بیاجرا بمانند و ترک شــوند پس الزم اســت برای مردم در
هرزمانــی امامــی باشــد كه احكام را اجــرا كند و حدود شــرع اســام را اقامه نمايد و
جامعه اســامی را از يورش كفار نگه دارد و اســباب آزار و زيان را از مســلمانان جلو
گيرد و بهراستی و درستی ميان آنها روش داشته باشد و ازآنچه بهحکم خرد و قرآن
الزم است تجاوز نكند و قانونشکن نباشد»( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)375 _ 374

با توجه به بیان مرحوم کراجکی ازجمله دالیل بر وجوب امامت ،نقش امام در اجرای احکام
قــرآن و حــدود شــریعت اســت؛ بدینصــورت کــه در اجرای فرمانهای شــریعت کــه در قرآن
تبلور یافته است و نیز اجرای حدود بر خطا کاران و جنایتپیشگان ،باید کسی باشد که در
این دو حوزه دچار خطا و اشــتباه نشــده و گرفتار هوی نفس نگردد؛ تا حدود و احکام الهی
بهدرستی انجام شود و این نیز همچون دیگر موارد نیاز به عصمت دارد و از منظر شیعه این
مقام بعد از رحلت پیامبر؟لص؟ به ائمه؟مهع؟ تفویض گردیده است.
 .2 .1دالیل شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی

صاحــب کتــاب تلخیــص الشــافی ایــن مســئله را از منظــر عقل و نقــل قابلبررســی و اثبات
میداند نکتهای که دراینباره الزم اســت متذکر شــوم این اســت که مرحوم شــیخ هرچند بر
بهرهمنــدی از هــر دو راه در اثبات ضرورت امامت تأ کید میکند ،ولی درعینحال ،در رابطه
بــا ترجیــح هــر یک از ایــن دو بر دیگری ،راه عقل را مقدم بر نقــل و نقل را مترتب بر حکم عقل
میداند .وی دراینباره میگوید:
«ما دو راه برای اثبات وجوب امامت داریم :یکی از آن دو راه این است که بگوییم
امامت ازنظر عقل واجب است؛ چه دلیل سمعی باشد چه نباشد ،آنگاه اثبات
کنیم که امامت در هر حالی و تا وقتیکه تکلیف باقی است واجب است.
راه دوم این اســت که روشــن کنیم بعد از آمدن شــرع و شــریعت باید امامی باشد
تــا حافظ شــرع بوده و احکام دین را اقامه کند و روشــن کنیم کــه در این مورد هم
وجــه نیاز به امام عقل اســت و عقل آن را تشــخیص میدهد نــه آنچه مخالفان و
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دشمنان ما میگویند»( .طوسی .1382 ،ش ،ج ،1ص)69

مرحوم ݢ
طوسی در تبیین دلیل عقلی ضرورت امامت ،به دلیل لطف میپردازند و وجود امام

را لطف نسبت به تکالیف عقلی برمیشمارند .وی دراینباره میگوید:
«راه اول بحث وجوب امامت بر اساس عقل هرچند که سمعی در میان نباشد:
دلیــل بــر وجوب امامت آن اســت که اثبات شــده اســت امامت لطف اســت در
تکلیف عقلی و بدون آن تکلیف عقلی تمام نیست .براین اساس همانند سایر
موارد لطف در معارف و غیر معارف خواهد بود در اینکه بدون آن تکلیف کردن
پسندیده نیست.
اگــر لطف فعل خداوند باشــد واجــب خواهد بود بر او (اقتضــای ذات حقتعالی
اســت) و اگــر لطف با فعل مکلف محقق میشــود الزم اســت خداونــد او را آ گاه
کرده و انجامش را بر او واجب کند و اگر فعل غیر آن دو باشــد در تکلیف علم به
فعل را شرط کند.
اعتقاد به برهان لطف اختصاص به عدلیه دارد که شــامل شــیعه و معتزله میشــود،
چون آنها افعال را به مکلف منتسب میدانند اما فرقه کالمی اشاعره که معتقد به جبر
هستند ،لطف از منظر آنان بیمعنا خواهد بود»( .طوسی .1382 ،ش ،ج ،1ص)74 _ 69

بــا توجــه بــه تبییــن مرحــوم طوســی ،بهمقتضــای ایــن دلیــل ،امامــت مصداق لطف اســت
کــه انســانها را بــه طاعــت الهــی و دوری از معصیــت تشــویق و ترغیب میکنــد و لطف نیز
بــر خداونــد واجب اســت .ایشــان در وجه لطف بــودن امامت ،بــه همان ادلــه ای که مرحوم
کراجکی در تبیین ضرورت امامت استناد کردند ،میپردازند.

 .2ادله نقلی وجوب امامت
بعــد از تبییــن ادله عقلی ضــرورت امامت در دو کتاب کنزالفوائد و تلخیص الشــافی ،یکی
دیگــر از محورهــای اثبــات ضرورت امامت ،مراجعه به ادله نقلی اســت که در ضمن آیات و
روایات قابلبررســی اســت؛ کــه دراینباره نیز با توجه به تبیین و تحلیــل مطرح در این دو اثر،
به بحث میپردازیم.
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 .2 .1دالیل مرحوم کراجکی در کتاب کنز الفوائد

صاحب کتاب کنزالفوائد در تبیین ادله نقلی ضرورت امامت به آیه نفر و برخی از احادیث،
ازجمله حدیث ثقلین میپردازند.

 .2 .1 .1آیات

َ ُ َ
فَ َ َ َ َ
َ َ َّ ُ
ُ ّ ف قَ �ة ْ ُ َ َ �ةٌ َ َ َ َّ ُ ف ّ
ْ
الد� ِن� َو ِل يُ� ن� ذِ� ُروا ق� ْو َمه ْم ِإ��ذ ا َر جَ� ُعوا ِإ�ل ْ ي� ِه ْم ل َعله ْم
آیه نفر�< :ل ْولا ن� ف� َر ِم نْ� ك ِل ِ� ْر� ٍ ِم ن�ه ْم ط ِئا� ف� ِل ي� ت� ف� ق�هوا ِ� ي� ِ ي
يَ� ْح ذَ� ُر نَ
و�>( .توبــه)122 :؛ «پــس چــرا از هــر فرقهای از آنان دســتهای كــوچ نمیکنند تا [دســتهای

بماننــد و] در ديــن آ گاهــی پيــدا كننــد و قوم خــود را وقتی بهســوی آنان بازگشــتند بيم دهند
باشد كه آنان [از كيفر الهی] بترسند».
با توجه به اســتدالل مرحوم کراجکی ،خداوند در این آیه دســتور دادهاند که برای کسب
احــکام شــریعت و معــارف دیــن ،از هر قومــی عدهای کــوچ کنند و بعــد از فراگیــری معارف
الهی ،بهســوی قوم خود برگشــته و آنها را هدایت و انذار کنند .واضح اســت که این دســتور
اختصــاص بــه زمان حیات رســول خدا؟لص؟ ندارد؛ چراکه تکلیف همیشــه برپاســت .الزمه
ایــن دســتور آن اســت که بــا توجه به حکمــت ،عدل ،فضــل و رحمت الهی باید کســانی در
میــان امــت باشــند کــه معارف دیــن بدون هیــچ کاســتی و زیادتی نــزد آنها محفوظ باشــد
تــا بــه کــوچ کنندگان منتقل کننــد و حجت را بــر مردم تمام کننــد .این افراد ،همــان امامان
معصوم؟ع؟ هستند( .کراجکی ،بیتا ،ج ،2ص)215

 .2 .1 .1احادیث

الف) حدیث َ
«من مات»

پیامبــر اکــرم در حدیث مشــهوری فرمود« :هر كس بميرد و امامی از نســل من نپذيرفته باشــد
چــون زمــان جاهليــت مرده و نســبت به هر چــه در دوران جاهليت و مســلمانی خــود انجام
داده ،مســؤول اســت» (حرعاملی .1425 ،ق ،ج ،1ص .)150این حدیث که با نقلهای مختلف
از عامه و خاصه روایت شــده اســت ،عدم شناخت امام را بهمثابه عدم اسالم و مرگ چنین
شخصی را مرگ جاهلی دانسته است.

َ َْ ُ ُ َ
مرحــوم کراجکــی مــراد از امام در حدیث َ
<� ْو َم ن�دعو ك ّل
«من مــات» را غیر از امام در آیــه :ي
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أُ َ
تَ َ ُ ْ َ َ ُ �ظْ َ ُ نَ َ ً
َ ْ فَ َ نْ أُ ت َ تَ َ ُ َ ن فَ أُ َ ئ َ
ك َ� قْ� َر ُء نَ
و� ف� ِت� ي�لا>( .اإلسراء)71 :؛
و� ِك�ا ب�هم ولا ي� لم
� ن� ٍاس ِب� ِإ�م ِام ِهم �م� � ِو� ي� ِك�ا ب�ه ِب� ي� ِم ي� ِ� ِه ��ول ِ�
ي
ݢ
كن] روزی را كه هر گروهی را با پيشوايشــان فرامیخوانیم پس هر كس کارنامهاش را به
«[ياد

دست راستش دهند آنان كارنامه خود را میخوانند و بهقدر نخ هسته خرمايی به آنها ستم
نمیشود» ،میداند؛ چنانکه امام در حدیث مذکور ،غیر از رسول است؛ بنابراین در هرزمانی
باید امامی باشد که مردم با او بیعت کرده و به او اقتدا کنند( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)327

ب) حدیث «ثقلین»
دلیــل نقلــی دیگــر کــه در کنــز الفوائــد بــه آن اســتدالل شــده ،حدیث ثقلیــن اســت .در این
حدیــث ،پیامبــر اکــرم؟لص؟ اهلبیت خود را همراه همیشــگی قرآن معرفی کرده و تمســک به
قرآن و اهلبیت؟ع؟ را ســبب هدایت و مانع گمراهی میداند« :من در ميان شــما بجا گذارم
آنچه اگر بدان بچسبيد هرگز گمراه نشويد قرآن خدا و خاندانم و به تحقیق از هم جدا نشوند
هرگز تا در سر حوض به من وارد شوند»( .حرعاملی .1425 ،ق ،ج ،2ص)52

مرحوم کراجکی بعد از نقل حدیث ،داللت آن بر وجوب امامت را چنین بیان میکند:
«قــول پيغمبــر؟لص؟ كــه مــورد اجماع مســلمانان اســت که گــزارش داده كــه ميان
امتــش از خاندانــش كســی بجا نهــاده كه وجــود و فرزانگيش از قرآن جدا نباشــد
و پيوســته وجودشــان همتای قرآن باشد ،دليل اســت بر اينكه هرزمانی بیامامی
نباشد» (کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص.)379

َ
ُّ ََ
ٌ
َُ
ج) حدیث ِ«ف ك ِل خل ٍف ِم ْن أ ّم ِت َع ْدل ِم ْن أ ْه ِل َب ْي ِت»

یکی دیگر از احادیث مورد استناد کراجکی ،این روایت منقول از پیامبر اکرم؟لص؟ است که در
هر دورهای ،فردی از اهلبیت او حضور خواهد داشت که جلو تحریف دین را خواهد گرفت.
«در هــر جانشــينانی از امتــم يــک عــادل از خاندانم باشــد كــه از اين دين اســام
دگرگونســازی غاليــان و بدعتگــذاری مبطــان را بزدايــد و در حقیقــت امامان
شــما نماينده شــما هســتند در درگاه خدا پس بنگرید چه كســی را در دين خود
نماينده میسازید»( .حرعاملی .1425 ،ق ،ج ،2ص)221

لذا وجود شــخصی که خود از انحراف به دور و درعینحال ،عالم به شــریعت باشــد ،امری
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ضــروری و واجــب اســت و ازنظــر مکتــب شــیعه مصــداق چنین شــخصی ،کســی جــز امام
معصوم نیست( .کراجکی ،بیتا ،ج ،1ص)330

د) حدیث ّ
«إن معرفة اهلل هي معرفة اإلمام و طاعته»

از دیگر احادیثی که در باب ضرورت امامت بدان اســتدالل شــده اســت ،روایتی اســت که
امــام؟ع؟ را طریــق به خداشناســی و همســان با آن معرفی نموده اســت بهگونــهای که معرفت
امام و بهتبع ،اطاعت از امام یکی از راههای معرفت نسبت به خداوند متعال خواهد بود؛ بر
این اســاس ،در روایات متعددی بر اصل معرفت نســبت به امام تأ کید شــده است و مرحوم
کراجکــی نیــز در تبییــن ضــرورت امامــت به روایتــی از امــام حســین؟ع؟ اســتناد میکنند که
حضرت ،معرفت و اطاعت امام را مانند معرفت و اطاعت خدا به شمار آوردهاند.
«يک روز حسين بن علی؟ع؟ نزد اصحاب خود بيرون شد و پس از حمد خدا جل
و عــز و صــاة بر رســول خدا؟ص؟ و آل او فرمود :ای مردم راســتش خداوند ،ســوگند
بــه خــدا ،نيافريــده بندهها را جز برای اينكه او را بشناســند و چونش شــناختند او
را بپرســند و درگذرنــد بپرســتش او از پرســتش هــر چه جز او اســت و مــردی به آن
حضــرت گفــت :ای زاده رســول خــدا؟ص؟ پدر و مــادرم به قربانت ،شــناخت خدا
چيست؟ فرمود :شناسایی مردم هرزمانی از امام خود كه بر آنها فرمان بردن از او
واجب است»( .کراجکی ،بیتا ،جلد  ،1ص)328

 .3مقایسه و جمعبندی
شــیخ طوســی و عالمه کراجکی هر دو در ابتدای مباحث امامت ،به مســاله وجوب امامت
پرداخته و آن را با ادله عقلی و نقلی به اثبات رساندهاند.
کراجکی برای اثبات وجوب امامت ،پنج دلیل عقلی ذکر کرده است( .کراجکی ،بیتا ،ج،1

ص )327 _ 322در تلخیص الشــافی تنها یک دلیل ذکر شــده ،اما این دلیل ،بهگونهای اســت
که دالیل مذکور در کتاب کنز الفوائد را پوشش میدهد( .طوسی .1382 ،ش ،ج ،1ص)74 _ 69

در رابطه با ادله نقلی ضرورت امامت نیز ،صاحب کتاب کنزالفوائد برای اثبات وجوب
امامت ،به آیه نفر و چهار روایت تمسک جسته ،درحالیکه شیخ طوسی دراینباره مطلبی را
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متذکر نشدهاند و برخی از احادیث مورد استناد مرحوم کراجکی همچون «حدیث ثقلین» و

یا «من ݢ
مات ،»..در تلخیص الشافی ،بهعنوان نصوص أفضلیت و امامت حضرت علی؟ع؟

ّ
مورد استناد قرارگرفته و نص دیگری که دال بر وجوب امامت باشد ،یافت نگردید.

نتیجهگیری
بــا توجــه به گســتره موضوعــات کالمی ارائه یک منظومــه فکری در هر موضوع بر اســاس نگاه
متکلمان دارای اهمیت اســت؛ در این راســتا ضرورت امامــت ازجمله مباحثی محوری در
حوزه مباحث کالمی است که این پژوهش ،بر اساس دیدگاه عالمه کراجکی و شیخ طوسی
و با محوریت دو کتاب کنز الفوائد و تلخیص الشافی ،بدان پرداخته است.
شــیخ طوســی و عالمــه کراجکــی از علمای قرن چهــارم و پنجم قمری ،هــر دو در ابتدای
مباحــث امامــت ،به مســاله وجــوب امامت پرداختــه و آن را با ادلــه عقلی و نقلــی به اثبات
رســاندهاند .ازنظــر محتــوا و ســاختار مباحــث ،برخالف کتــاب تلخیص الشــافی که مؤلف
ممحض در طرح مباحث امامت اســت ،در کتاب کنز الفوائد ،محتوای مباحث بر اســاس
موضوع خاصی تنظیم نشده است و ساختار کتاب ،حالت کشکول گونه دارد.
کراجکی برای اثبات وجوب امامت ،پنج دلیل عقلی ذکر کرده است( .کراجکی ،بیتا ،ج،1

ص )327 _ 322در تلخیص الشــافی تنها یک دلیل ذکر شــده ،اما این دلیل ،بهگونهای اســت
که دالیل مذکور در کتاب کنز الفوائد را پوشش میدهد( .طوسی .1382 ،ش ،ج ،1ص)74 _ 69

در رابطــه با ادلــه نقلی ضرورت امامت نیز صاحب کتاب کنزالفوائد برای اثبات وجوب
امامت به آیه نفر و چهار روایت تمسک جسته ،درحالیکه شیخ طوسی دراینباره مطلبی را
متذکر نشدهاند و برخی از احادیث مورد استناد مرحوم کراجکی همچون «حدیث ثقلین» و
یا «من مات ،»..در تلخیص الشافی ،بهعنوان نصوص أفضلیت و امامت حضرت علی؟ع؟

ّ
مورد استناد قرار گرفته و نص دیگری که دال بر وجوب امامت باشد ،یافت نگردید.

یفاشلا صیخلت و دئاوفلا زنک باتک رد تماما بوجو هلاسم یسررب
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تحلیل اجتهادات کالمی اصحاب ائمه؟مهع؟ ()1
(هشام بن حکم)
سیده زهرا نعمیت1

چکیده
آنچه در درجه اول از انســان خواســته شده و از ارزش باالیی برخوردار است ،اعتقاد
تحقیقــی برگرفتــه از حجج و ادله اســت که برخی از دانشــمندان هــم بر آن تصریح
کردهانــد .در ایــن مقالــه بر آنیــم تا گوشــهای از تالشهای علمی برخــی از اصحاب
ائمــه؟مهع؟ در حــوزه اعتقــادات را کــه قابلدســتیابی بــوده ،تحت عنــوان «تحلیل و 
بررسی اجتهادات کالمی اصحاب ائمه؟مهع؟» ،بیان کنیم تا نشان دهیم که اجتهاد
و استنباط در کالم و مسائل اعتقادی امری جایز ،بلکه الزم است و در زمان حضور 
امام؟ع؟ و به اذن ایشان ،بهوسیله اصحاب انجام شده است .در این نوشته ،پس
از مفهوم شناسی ،مواردی از اجتهادات کالمی هشام بن حکم در مباحث توحیدی 
و امامــت بــا بهــره گیــری از مناظــرات و مباحثات وی اصطیــاد و اســتخراج و در هر
مورد ،نوع استدالل و نحوه داللت آن مشخص خواهد شد.
کلید واژهها :اجتهاد ،مسائل کالمی ،عقاید ،استدالل عقلی ،استدالل نقلی.

مقدمه
تعبیــر اجتهــاد دربــاره مســائل کالمی و اثبــات آن از منابع قرآن و ســنت و عقل ،جــز در موارد
ّ

نــادری بــه کار بــرده نشــده اســت( .حلــی .1382 ،ش ،ص )20و (مظفــر .1422 ،ق ،ج ،6ص )336و
(حســینی لواســانی .1425 ،ق ،ج ،2ص )6اجتهاد بر اســاس تعریفی که اهل سنت ارائه کردهاند،
لوازم فاســدی ازجمله اجتهاد در مقابل نص به دنبال دارد .شــاید آنچه دانشــمندان شــیعه
 .1فارغالتحصیل سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟.
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را از بــه کار بــردن تعبیــر اجتهــاد در عقایــد بــر حــذر داشــته ،انصــراف و تبادر همیــن معنای
اصطالحــی ،هنگام اطالق لفظ اجتهاد بوده اســت وگرنــه ،چنانچه اجتهاد به معنای لغوی
آن لحاظ شــود ،یعنی به کار بســتن کوشش و توان خود و تحمل مشقت در مسائل اعتقادی
و اســتنباط آن از منابــع ،هیــچ تالــی فاســدی بــه دنبــال نخواهــد داشــت .چنانچــه ،برخــی
دانشــمندان علم کالم تعبیر اجتهاد را در مســائل اعتقادی بکار بردهاند( .الهیجی ،بیتا ،ج،1

ص )75حتــی برخــی از معاصریــن در تعریف مختار خــود از علم کالم ،عنصر «اســتنباط» و
اســتخراج مســائل اعتقــادی را بهعنوان یکــی از وظایف کالم دخالت داده اســت( .کاشــفی،
 .1386ش ،ص 30و )36

در ایــن مقالــه ،اجتهادات کالمی یکی از اصحاب که در البالی مناظرات و دفاعیات و
مباحث اعتقادی او قابلشناســایی اســت ،اســتخراج و ضمن تحلیل هریک از این موارد،
نوع استدالل و دلیل بکار رفته در آنها تبیین میگردد.
بــا توجــه به جســتجوی انجامشــده بهجز دو رســاله «آراء و اندیشــههای کالمــی فضل بن
شــاذان» ،نوشــته محمد ســودی و «اندیشــههای کالمی محمد بن علی ابوســمینه» ،نوشــته
مظاهــر ثامــدی ندافی ،درباره اجتهادات کالمی اصحاب ائمه؟مهع؟ تاکنون کتاب یا مقالهای
بهطور مستقل ،تدوین نشده است.
در متون کالمی ما مسائل کالمی بسیاری با استفاده از آیات و روایات ،استنباط و اثبات
شــده اســت .بهعنوانمثال ،شــیخ مفید تحلیلی از ایمان ارائه میدهد که ابتناء آن بر فهم و
ً
اســتنباط وی از آیــات ایمان کامال آشــکار اســت( .مفیــد .1414 ،ق ،ص )83و (مفید .1414 ،ق،
ص 83و  )113سید مرتضی نیز تبیینی از ایمان به دست میدهد که مبتنی بر فهم و استنباط
خاص وی از این حقیقت در آیات و روایات اســت( .شــریف مرتضی .1414 ،ق ،ص)541 _ 536

همچنیــن محقق طوســی قــول خود را دراینباره بر اســاس آیات قرآنی مســتدل کرده اســت.
(حلی .1382 ،ش ،ص)426

دربــاره اهمیــت این بحث همین بس که برخی دانشــمندان شــیعه تصریــح کردهاند که
خداونــد از بنــدگان مکلــف اعتقــاد جــازم یقینــی برگرفتــه از حجج و ادله را خواســته اســت
که این در مســائل اصولیه اســت نه در مســائل فروعیه .برخی نیز ،علم اصول دین را اســاس
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علوم دینی دانســتهاند که بدون آن ،وارد شــدن در ســایر علوم مانند اصول فقه و فروع آن را،
ناتمام ݢ
دانســتهاند( .طوســی .1405 ،ق ،ص 1و مقداد الســیوری .1420 ،ق ،ص )43همچنین مرحوم

طبرســی احادیثــی را از امــام صــادق و امــام باقــر؟امهع؟ نقــل میکنــد کــه متکلمــان و مدافعــان
عقاید دینی را مجاهدان عقاید شــیعه و پاســداران قلوب مؤمنین در برابر شــیطان و شبهات
شــیاطین برشــمردهاند( .طبرســی .1415 ،ق ،ج ،1ص )17الزم به ذکر است که غرض از طرح این
موضــوع عطــف توجه فضالء و طالب و حوزویــان به مباحث تخصصی علم کالم و اهمیت
دادن بــه بحثهــای اجتهــادی اعتقــادی اســت که مقام معظــم رهبری هم نســبت به آن در
سخنرانیهای خود سفارش کردهاند.
«اجتهــاد مخصــوص فقه نیســت؛ در علوم عقلــی ،در فلســفه ،در کالم ،اجتهاد
کســانی کــه فنــان ایــن فنون هســتند ،امــر الزمی اســت .اگر ایــن اجتهاد نباشــد،
خواهیم شد آب راکد»( .سخنرانی مقام معظم رهبری)89/7/29 ،

نکته مورد اهتمام این مقاله ،پاسخ به این پرسش اساسی است که اجتهاد کالمی اصحاب
امامــان معصــوم؟مهع؟ در عصــر حضور آنان ،در مســائل اعتقــادی چگونه بوده اســت؟ ازاینرو
تالش میشــود تا به این پرســشها هرچند مختصر پاســخ داده شود که آیا اصحاب ائمه؟مهع؟

در مــوارد خــاص و محدودی از مســائل اعتقادی اظهار نظر و اجتهــاد میکردند یا در همهی
مســائل این امر صورت گرفته اســت؟ آیا در اجتهاد خود از عقل و نقل هردو بهره میگرفتند
یــا تنهــا از نقــل اســتفاده میکردند؟ و در مواردی که از نقل اســتفاده کردهانــد ،نص مزبور ،در
معنای موردنظر ،ظهور داشته یا صریح در آن معنا بوده است؟
مســائل کالمــی و اقســام آن ،اجتهــاد و منابــع آن ،اصطالحــات اساســی در ایــن نوشــته
هستند که بررسی آنها جهت روشن شدن اصل بحث بایسته و سودمند است.
الف) مسائل علم کالم

مســائل علــم کالم قضایــای نظری هســتند که از عقاید دینی شــمرده میشــوند یــا قضایایی
هستند که اثبات عقاید دینی متوقف بر آنها است( .ربانی گلپایگانی .1382 ،ش ،ص 1 )101که
قابلتقسیم به دو دستهی اصلی و فرعیاند:
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مسائل اصلی ،آن دسته از مسائل کالمی هستند که از عقاید دینی بوده و اثبات و تبیین
و دفاع از آنها ،مقصود اصلی علم کالم است.
مسائل فرعی ،مسائلی است که برای تبیین ،اثبات و دفاع از مسائل اصلی مورد بحث قرار
میگیرد (همان) .مانند بحث از احکام وجود و عدم ،بحث از ماهیت جسم و جزء الیتجزی2.

ب) اجتهاد

اجتهــاد بــه لحاظ لغوی ،از َجهد (با فتح جیم) به معنای مشــقت ،یا از ُجهد (با ضم جیم)

به معنای توان و طاقت ،گرفته شده است؛ بنابراین اجتهاد به لحاظ لغوی به معنای تحمل
مشــقت یا بکار بســتن توان خواهد بود( .جوهری .1407 ،ق ،ج ،2ص )460و (ابن منظور .1414 ،ق،
ج ،3ص)135

امــا در اصطــاح و بــه معنــای خــاص ،تعریفهایی بــرای آن ذکر شــده اســت ،ازجمله،
«تالش برای اصابت بهحق در احکام شرعی غیرعملی را میتوان اجتهاد در عقاید دانست»؛
(حســینی شــیرازی .1410 ،ق ،ص )5که برخی آن را «دینشناسی تحقیقی دانستهاند»( .الهیجی،

 .1383ش ،ص )21بنابرایــن «توانمنــدی بــر اثبــات اســتداللی عقاید دینی» ،تعریف مناســبی
بــرای اجتهاد کالمی اســت .مقصــود از اجتهــاد در اجتهادات کالمی اصحــاب ،اجتهاد به
همیــن معنــا اســت و نیز منظــور از اصحاب در عنوان موضوع ،هشــام بن حکــم از اصحاب
امام صادق؟ع؟ است.
ج) منابع اجتهاد

منابــع کالمــی چیزی اســت که بنیانهــای اعتقادی و مســائل اصول دین ،با الهــام گیری از
آن پدید آمده و اندیشــمندان شــیعه با بهرهگیری از آن ،موضوعات و مســائل مهم کالمی را،
اســتخراج و با ســاماندهی و تنظیم آنها ،دانش کالم را تأســیس و سپس توسعه و گسترش،
دادهاند .این منابع ،ازنظر شیعه امامیه ،عبارتاند از قرآن ،سنت و عقل.

مسائل کالمی مورد اجتهاد هشام بن حکم
مــا ناچار هســتیم که اجتهادات کالمی اصحاب ائمــه؟مهع؟ را از مناظرات و گفتگوهای آنها
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بــا مخالفــان ،اصطیــاد و اســتخراج کنیــم؛ زیرا کتابها و نوشــتههای ایشــان در ایــن زمینه
ݢ
دســت ما نرســیده اســت .شــاهد این گفته ،هشــام بن حکم ،یکی از بارزترین شــاگردان
به

امام صادق؟ع؟ در مباحث کالمی اســت ،که بیش از ده کتاب و اثر نفیس دربارهی مســائل
مختلف کالمی و ّرد بر اعتقادات مخالفان ،تألیف کرده اســت؛ ولی متأســفانه تنها نامی از
آن آثار برجای مانده اســت .بیشــک ،چنین کتابهایی ،مشــتمل بر نظرات و اجتهادات
کالمی مصنفین آنها در مســائل مختلف کالمی بوده اســت .شــخصیت دیگر ،محمد بن
حکیم خثعمی از اصحاب امام کاظم؟ع؟ اســت؛ که امام؟ع؟ به او دســتور میداد به مســجد
بــرود و بــا دیگــران دربــارهی مســائل اعتقــادی ،بحــث و گفتگو کنــد .امام؟ع؟ بر ایــن مطلب
تصریح کرده «آن عقاید حقهای را که خود به آن معتقدی برای مردم بیان کن و گمراهیها و
عقاید باطلی را که مردم بر آن معتقدند ،برای آنان روشن کن»( .مفید .1414 ،ق ،ص )71شکی
نیســت چنیــن شــخصی که امــام معصوم با ایــن اطالق بــه او اذن میدهد کــه عقاید حقه و
عقایــد باطــل را بــرای مردم تبییــن کند و با مخالفان بــه گفتگو و بحث بپــردازد ،باید توانایی
اثبات و اســتنباط مســائل کالمی و عقاید حقه را داشــته باشــد؛ وگرنه ،از شــأن امام معصوم
بــه دور اســت کــه فــردی ناتوان از اثبــات عقاید حقه و عاجــز از اجتهاد در مســائل کالمی را،
ّ
زمینه ،به میان مردم بفرستد.
بهعنوان نمایندهی خود در این
اکنون بحث را بر اساس عقاید اساسی که در آنها اجتهاد کالمی صورت گرفته پی میگیریم:
 .1خداشناسی

شخصی نزد هشام بن حکم آمد و پرسید :پروردگارت را چگونه شناختی؟ هشام پاسخ داد:
خداوند بلندمرتبه را بهوســیلهی نفس خویش شــناختم که نزدیکترین چیز به من اســت؛ به
اینگونه که خودم را مجموعهای گردآمده از بخشها و اعضایی تألیف شده یافتم که مرکب
بودنش روشــن اســت و ســاختارش مســتحکم .بهگونهای خاص تصویرســازی و استوار شده
و بهگونــهای اســت کــه هــم دچار زیادت شــده و هــم از پس زیادت نقصــان را به دنبــال دارد.
دارای حــواس گوناگــون و اعضای متفاوتی اســت همچون چشــم و گوش و شــامه و المســه و
نهــا ،آنچه را که
ذائقــه کــه قرین ضعف و نقص سرشــته شــدهاند بهگونهای کــه هیچیک از آ 
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دیگری دریافته ،درنمییابند و عاجزند از جلب آنچه به حال آنها سودمند است و دور کردن
چیزهــای زیانبخــش ،از یکدیگــر و در نــزد عقول پیدایش تألیف شــدهای کــه تألیف کننده
نداشــته باشد ،ناممکن است ،هم چنانکه پدید آمدن صورتی بدون صورتگر نشدنی است؛
ازاینجا بود که دانستم نفسم پدیدآورندهای دارد که آن را تألیف کرده و صورتگری دارد که آن

َ
َ
<و ف�� أ� نْ� فُ�س ُك ْم أ� فَ� َلا تُ� ْ�ص ُر نَ
َ
و�> (ذاریات)21 :؛
ب ِ
ِ
را صورتگری کرده که ازهرجهتی با آن متفاوت است ِ .ي
«و در وجود خود شما (نيز آياتی است)؛ آيا نمیبينيد؟»( .مكارم شيرازی 1373 ،ه .ش ،ص 521و
صدوق ،بیتا ،ص 289و مجلسی .1403 ،ق ،ج ،3ص 49و جزائری .1417 ،ق ،ج ،2ص)119

هشــام در اینجــا ،دو اســتدالل عقلــی را بــا الهــام گرفتــن از اشــاره قرآنــی بــرای معرفــت و
َّ
شــناخت آفریدگار عالم ترتیب داده اســت .وی در تبیین مؤلف بودن و مرکب بودن انســان،
از ایــن نکتــه بهــره میگیــرد که اعضاء ادراکی انســان ،هر یــک ویژگی غیر از دیگری داشــته و
َّ
با هم متفاوت هســتند و هر چیزی که از اجزاء متباین تشــکیل شــده باشــد ،مرکب و مؤلف
َّ
است؛ پس انسان ،مؤلف و مرکب است.
ّ
(مؤلفــی) دارد؛
از طرفــی ،بــر اســاس حکم عقــل ،هر تألیــف شــدهای ،تألیف کننــدهای ِ
بنابرایــن انســان بایــد تألیف کنندهای داشــته باشــد کــه خــود او ،چنین احتیاجی نداشــته
ّ
مؤلف باشــد،
باشــد؛ وگرنه ،مســتلزم دور یا تسلســل ،خواهد بود؛ زیرا اگر خود او هم نیازمند ِ
َّ
مؤلف آن ،یا همان است که آن را تألیف کرده است ،که این ،توقف شیء ،بر نفس است و
َّ
َّ
باطل؛ یا مؤلف آن ،موجود دیگری اســت که آنهم ،بهنوبهی خود ،مؤلف دیگری نیاز دارد و
ّ
مؤلف ،پیوســته ادامه داشته و مســتلزم تسلسل بوده که محال است؛
این سلســلهی نیاز به ِ
بنابراین ،انســان باید تألیف کنندهای داشــته باشد که خودش چنین نباشد( .ر .ک :باقالنی،

 .1414ق ،ص )44حاصل استدالل او بهصورت منطقی چنین است:
َّ
َّ
َّ
انســان ،مؤلف اســت؛ هر مؤلفی ،دارای تألیف کنندهای اســت که خود مؤلف نیســت؛
َّ
پس ،انسان دارای تألیف کنندهای است که خود او ،مؤلف نیست.
ازآنجاکه هیچیک از مقدمات ،نقلی نیست ،استدالل ،نه نقلی است و نه عقلی _ نقلی؛
بلکه عقلی محض است (هرچند که مقدمهی اول کلی نیست)؛ زیرا مقدمهی اول (صغری)
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در این اســتدالل ،تنها مثبت موضوع اســت و اصل و اســاس اســتنتاج در آن ،بهحکم عقل

بازمی ݢ
گــردد؛ یعنــی تا مؤلف بودن انســان معلوم شــود ،عقــل بیدرنگ حکــم میکند که باید
َّ
درنهایــت تألیــف کننــدهای داشــته باشــد کــه خــود ،مؤلــف نبــوده و نیازمند تألیــف کننده

نباشد .چنین استداللی ،عقلی محسوب میشود( .ربانی گلپایگانی .1420 ،ق ،ص)20

استدالل دیگری که در کالم هشام به آن اشاره شده و بهعنوان دلیل ،بر شناخت آفریدگار
َّ
مؤلف بودن است ،استدالل ،به َّ
مصور بودن انسان است.
عالم بکار رفته و نظیر استدالل به
ازآنجا کــه بهحکم عقل ،هیــچ صورتی بدون صورتگر پدید نمیآید ،صورت انســانی هم باید
درنهایت ،به صورتگری ختم شود که خود او ،چنین نباشد؛ یعنی ،همانند آن استداللی که
َّ
در مؤلف و احتیاج آن به تألیف کننده گذشــت ،در اینجا نیز جاری اســت و در شــناخت
آفریدگار ،بکار میآید؛ که صورت منطقی استدالل آن چنین است:
مصوری اســت؛ هر موجود َّ
انســان موجود َّ
مصوری دارای صورتگری است که آن را به این
صورت پدید آورده اســت؛ پس ،انســان ،دارای صورتگری است که آن را به این صورت پدید
آورده است.
الزم به ذکر اســت در اینجا نیز همچون اســتدالل پیشــین ،میبایســت پدیدآورنده ،ختم
ّ
مصور دیگری نباشد؛ وگرنه همان دور و تسلسل
بهجایی بشود که خود ،نیازمند پدیدآورنده و ِ
باطلی که در آنجا الزم میآمد ،در اینجا نیز ،الزم خواهد آمد( .باقالنی .1414 ،ق ،ص )44هشام
ً

بن حکم با تعبیر «خمالفا هلا یف مجیع جهاهتا» ،به این نکتهی مهم اشــاره کرده اســت 3.در این
استدالل ،هیچ مقدمهی نقلی به کار نرفته است؛ پس ،استدالل ،عقلی محض است.
 .2توحید

شــخصی نــزد هشــام بن حکم آمد و اظهار کــرد من به دو آفریدگار برای عالــم اعتقاد دارم که
مقصــودش ایــن بود که هشــام بــرای اثبات توحید کــه به آن اعتقــاد دارد ،اســتدالل و برهان
اقامه کند.
هشــام بــرای اثبــات توحید و یگانگــی آفریدگار عالم چنین وارد بحث شــد و پرســید :آیا
یکــی از آن دو آفریــدگار کــه بــه آن اعتقــاد داری ،بــدون یار یگرفتن از دیگــری میتواند خلق
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کند؟ آن شــخص پاســخ داد :بله میتواند .هشام گفت :پس چه امیدی داری از دو آفریدگار
و حالآنکه یکی از آن دو همهچیز را خلق کند برای تو صحیحتر است؟ آن شخص درمانده
شــد از پاســخ و گفت :تابهحال کسی اینچنین که تو با من تکلم نمودی ،با من تکلم نکرده
اســت( .ابن شهرآشــوب .1328 ،ش ،ج ،1ص 130و ابن قتیبة دینوری ،بیتا ،ج ،2ص 196و شیخ عبداهلل
نعمة .1405 ،ق ،ص)130

این بیان هشــام بن حکم را میتوان صورتی ســاده و جذاب از برهان تمانع دانســت؛ که
طرف مقابل را مجاب و مجذوب خود ،کرد( .صفایی .1359 ،ش ،ص)39

توضیح و تقریر این برهان هشام نیازمند مقدماتی است که باید ذکر شود:
الــف) در آفریــدگار عالــم جهت امکانی نیســت؛ یعنی هرچه که برای او ممکن باشــد به
امکان عام ،برای او در حقیقت ،واجب بوده است؛ بنابراین هرچه که قابلیت برای افاضهی
ً
وجود داشته باشد ،حتما از ناحیهی آفریدگار بر او افاضهی وجود میشود؛ زیرا تام الفاعلیة
و تام اإلفاضة است.
ب) وجود معلول وابســتگی خاص به علت خود داشــته ،بلکه عین وابســتگی به علت
خــود اســت و حیثیــت وجودیــش ،غیــر از حیثیت وابســتگی و انتســاب به علتش نیســت؛
بنابراین ،تعدد انتساب به علت ،مستلزم تعدد وجود معلول خواهد بود.
ُّ
ّ
ّ
مرجح را قبیــح میدانند و
مرجــح محال اســت؛ کما اینکه ترجیــح بال ِ
ج) ترجــح بــدون ِ
به لحاظ حکمت آفریدگار محال میدانند (که در این مختصر مجال توضیح آن نیست).
با توجه به این مقدمات ،اگر دو یا چند آفریدگار داشته باشیم ،آفرینش و خلق ممکنات
انجام نمیشود؛ زیرا اگر شیئی ممکن بالذات باشد و قابلیت تام برای پذیرش وجود و پدید
آمــدن داشــته باشــد ،بر اســاس مقدمهی اول ،باید از ســوی همهی آفریدگارها بــر او افاضهی
وجود بشــود؛ چون فرض بر این اســت که همگی تام الفاعلیة هســتند و آفریدگار بهتماممعنا
هســتند .از ســویی ،بنا بر مقدمهی دوم ،افاضهی وجود از ســوی علل متعدد ،مستلزم تعدد
ممکن مذکور است و حالآنکه فرض شده است که یکی است؛ این ،خلف فرض است .از
ســویی دیگر ،انتســاب آن به یکی از آفریدگارها نیز محال است؛ زیرا نسبت آن به آفریدگارها
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ُّ
ّ
ّ
مرجح ،خواهد بود که محال اســت
مرجح یا ترجح بال ِ
یکســان اســت و مســتلزم ترجیح بال ِ

(بنا بر ݢ
مقدمهی سوم).

بنابرایــن ،فــرض وجود چند آفریدگار ،مســتلزم امتناع پدید آمدن هر نــوع موجود ممکنی
خواهــد بــود و ایــن همــان ،بطالن عالم امکانی اســت( .طوســی ،بیتــا ،ص )61هشــام ،با تعبیر
«یکی همهچیز را خلق کرده باشــد برای تو صحیحتر اســت» ،به مشــکلی که در فرض تعدد
ّ
مؤید این استدالل هشام ،بیان امام صادق؟ع؟ است؛ که در
آفریدگار هست ،اشاره میکندِ .
پاســخ کســی که از آن حضرت سؤال کرد ،چه دلیلی بر یگانگی خداوند دارید؟ آن حضرت

آ َ ٌ َّ َّ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ
ك نَ
ا� ِف� ي� ِه َما � ِله�ة ِإ�لا الل ُه ل ف� َسد ت�ا»؛
پاســخ داد« :اتصــال التدبیــر و متــام الصنــع ،کمــا قــال عزوجــل لو

متصل بودن تدبیر و تمام بودن صنع چنانچه خداوند ّ
عزوجل فرموده :اگر در آسمان و زمين،

جــز «اهلل» خدايان ديگری بود ،فاســد میشــدند (و نظــام جهان به هم میخورد)»( .مجلســی،

 .1403ق ،ج ،3ص 229و ر یشهری .1416 ،ق ،ص4 )1898
چنانکــه مالحظــه میشــود هیچ مقدمه نقلی در اســتدالل هشــام بکار نرفته و بر اســاس
مقدمات عقلی یگانگی خداوند را اثبات نموده است؛ پس ،استدالل ،عقلی محض است.
 .3نبوت

مسأله نبوت در قرون اولیه اسالمی محل بحث و نزاع بین مسلمانان نبوده و فرقههای اسالمی
همگــی مســأله نبوت را قبول داشــتهاند؛ اگر اختالفی بوده تنها در جزئیات بــوده ،لذا در مورد
نقل مباحث مربوط به نبوت ،خیلی اهتمام به خرج نمیدادند و به همین جهت بحثهای
کالمی هشــام بن حکم در این زمینه ،به دســت ما نرســیده اســت؛ هرچند از دیگر اصحاب،
در این زمینه ،بحثهایی موجود است و الزم است در مقاالتی نظیر این مقاله بحث شود.
 .4امامت

درباره مسأله امامت از جهات مختلف بحث شده است .شاید علت کثرت بحث در این
مســأله ،اختالف شــدید بین فرق اســامی در امامت بوده اســت؛ بلکه میتوان گفت ،منشأ
اختــاف و شــکلگیری فــرق اســامی ،اختالف در مســالهی امامت بوده اســت( .طباطبائی،
 .1417ق ،ج ،5ص)272
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 .1 .4ضرورت امامت
هشــام بــن حکــم درباره ضــرورت تعییــن و نصب امــام ،در مــوارد متعددی بحــث و مناظره
داشتهاند که چند مورد از اجتهادات او را ذکر میکنیم:

 .1 .1 .4استدالل از راه غرض و حکمت
در مناظرهای که میان هشام بن حکم و عدهای از مخالفین امامیه در منزل یحیی بن خالد
وزیر هارو نالرشید برقرار شد ،هشام دربارهی اثبات ضرورت امام ،بحث خود را با پرسش از
ضرار بن عمرو معتزلی آغاز کرد و پرسید:
آیــا خداونــد بنــدگان را بــه دینــی واحــد کــه بــدون اختالف باشــد مکلــف نموده
بهگونــهای کــه غیر از آن دیــن واحد را از آنان نپذیرد؟ ضرار پاســخ داد :بله چنین
اســت .هشــام پرســید :آیا دلیــل و راهنمایی بــرای این دین قــرار نــداده و آنها را
مانند کســی که نابینا را بر خواندن کتاب و زمینگیر را بر جهاد مکلف گردانیده
است ،مکلف کرده است؟
ضــرار مدتــی ســا کت مانــد و ســپس ســربلند کرد و گفــت :بهناچــار بایــد دلیل و
راهنمایی باشد ،لکن آن کسی که تو از او دفاع میکنی (امام صادق؟ع؟) نیست.
هشام خندید و گفت :قسمتی از تو شیعه شد و بهناچار تن بهحق دادی و میان
مــا و تــو هیــچ اختالفــی جز در تســمیه و نام امــام نیســت( .صــدوق .1405 ،ق ،ج،2
ص)365 _ 364

هرچنــد ایــن گفتگــو بهصــورت جدلــی شــکل گرفتــه ،لکــن اصل ایــن اســتدالل ،بــر پایهی
بدیهیات عقلی بوده و اســتداللی برهانی اســت که ضرورت و لزوم امامت را اثبات میکند.
باطن این جدال احسن این است که ما انسانها میدانیم خداوند در خلق انسانها غرضی
حکیمانه دارد که در سایهی اعتقاد و عمل بر اساس یک دین واحد الهی ،حاصل میشود.
همچنین میدانیم خداوند ما را مکلف نموده تا بر اســاس آن دین واحد ،عمل کرده و به آن
معتقد باشــیم .از طرفی میدانیم ما بندگان بدون امام و حجت خداوند ،توانایی دسترســی
به این دین واحد را نداریم؛ بنابراین اگر خداوند امام و حجت برای مردم قرار ندهد ،آنها را
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مکلــف بــه کاری نموده که توان انجام آن را ندارند؛ درحالیکه چنین چیزی حکیمانه نبوده

و قبیح ݢاست و خداوند منزه است از اینکه کار قبیح انجام دهد؛ بنابراین خداوند هیچگاه
بندگان را بدون حجت و دلیل رها نکرده است .حاصل آنکه:
 .1اگــر خداونــد بــرای بندگان که آنان را بــه دین واحد مکلف نموده اســت ،امام و دلیل
برای شناختن آن دین واحد ،قرار ندهد ،آنها را به کاری بیش از حد توانشان مکلف
نموده است.
 .2اگــر خداونــد بنــدگان را بــه کاری بیــش از حد توان آنهــا مکلف نمایــد ،کاری قبیح
انجام داده است.
 .3لکن خداوند کار قبیح انجام نمیدهند.
 .4خداوند بندگان را به کاری بیش از حد توان آنها مکلف نمیکند (از مقدمه  2و )3
 .5خداوند که بندگان را به دین واحد مکلف نموده است ،برای آنها امام و دلیل برای
شناخت آن دین واحد قرار داده است( .از مقدمه  1و )4
ازآنجاکه این استدالل ،مقدمهی نقلی ندارد ،عقلی خواهد بود.

 .2 .1 .4استدالل به اضطرار از راه سبر و تقسیم منطقی
هشــام بــن حکــم ضرورت امامت پــس از نبی را به دلیل اضطرار و با روش ســبر و تقســیم ،در
پاسخ به پرسشهای ضرار ،نیز اثبات میکند:
ضرار از هشــام پرســید :امامت چگونه منعقد میشود؟ هشــام گفت :همانگونه
که خداوند نبوت را منعقد میکند .ضرار پرسید :پس امام باید نبی باشد؟ هشام
گفــت :خیــر .نبوت به دســت اهل آســمان و امامت به دســت اهل زمین اســت.
عقــد نبوت به مالئکه و عقد امامت بهوســیلهی نبی صــورت میگیرد و هر دو به
امر خداوند است .ضرار پرسید :دلیل شما بر این مطلب چیست؟ هشام گفت
اضطرار .ضرار گفت :چه دلیلی بر اضطرار دارد؟
هشام گفت :مردم دراینباره یکی از سه حال را دارند:
یا خداوند پس از پیامبر؟ص؟ تکلیف را از آنها برداشته و بهمنزلهی بهائم شدهاند؛
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یا مردم اســتحاله شــده و همگی علمایی در حد پیامبر شــدهاند و در امور دینی
هیچکــس بــه دیگری نیازمند نبوده و مســتغنی گشــتهاند و بــدون هیچ اختالفی
بهحق اصابت میکنند.
ضرار اعتراف کرد که هیچیک از این دو صورت صحیح نیســت .هشــام گفت:
پس تنها این وجه ســوم صحیح اســت که پیامبر شــخص عالمی را که مصون از
گناه و اشتباه بوده و مردم به او نیازمند و او بینیاز از مردم است ،پس از خود امام
قرار داده است( .همان ،ص)366 _ 365

ایــن اســتدالل هشــام برای اثبــات ضرورت امــام بر پایــهی احتیاج مــردم به امام پــس از نبی
اســتوار اســت؛ یعنی همانطور که مردم به نبی نیازمند هســتند ،پس از نبی هم به شخصی
معصوم از گناه و اشتباه نیازمند هستند؛ تا حافظ دین بوده و از اختالف در دین پیشگیری
کند و حق را به مردم ،نشان دهد .استدالل او به شکل منطقی چنین است:
 .1یا مردم پس از نبی بهمنزلهی بهائم درآمده و تکلیف از آنان برداشته شده است؛
 .2یا مردم استحاله شده و عالمانی در حد پیامبر گشته و بدون اختالف بهحق اصابت
میکنند؛
 .3یــا مــردم به شــخصی عالم کــه همانند نبی معصوم باشــد ،نیازمند هســتند و پیامبر
چنین شخصی را پس از خود امام مردم قرار داده است؛
 .4لکن مقدمهی اول و دوم باطل است( .طبق اعتراف مخالفین و درواقع)
 .5پس مردم به شخص عالم و معصوم پس از نبی نیازمند بوده و پیامبر چنین شخصی
را برای مردم بهعنوان و امام پس از خود قرار داده است.
این استدالل ،عقلی است؛ چون همهی مقدماتش عقلی است.

 .3 .1 .4استدالل از راه اولویت
هشــام بــن حکم بــرای اثبات ضــرورت امامــت امام معصــوم پــس از پیامبر؟ص؟ با
عمــرو بــن عبیــد معتزلــی وارد بحــث شــد و پسازآنکه دربــارۀ حــواس پنجگانه و
کارکــرد هرکدام از او اعتراف گرفت ،پرســید :آیا خداوند بــه تو قلب داده؟ گفت:

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال اول  /شمارۀ سوم  /پاییز 1398
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

50

ݢ

بلــه .پرســید :بــا آنچــه کار میکنــی؟ گفــت :بــا آن میان آنچــه بر حــواس ظاهری
وارد میشــود ،تمییــز میدهــم .پرســید :مگــر باوجودایــن حواس ظاهــری از قلب
بینیــاز نیســتی ،با اینکه همهی حواس تو ســالم هســتند؟ گفــت :وقتی جوارح
در آنچه درک میکند ،شک کند آنان را به قلب ارجاع میدهد تا شکش بهیقین
مبدل شــود .باز پرســید :پس خداونــد قلب را برای برطرف کردن شــک و حیرت
جــوارح قــرار داده اســت؟ عمرو گفت :بله هشــام تأ کید کرد :پس تا قلب نباشــد
جوارح بهیقین نمیرســد؟ گفت :چنین اســت .آنگاه هشــام گفت :ای ابا مروان
آیــا خداونــد جــوارح تــو را رها نکــرده و بــرای آن امامی قــرار داده تا تشــخیصهای
صحیــح آن را تأیید و شــک آن را برطرف کنــد ولی مردم را رها کرده و امامی برای
آنها قرار نداده اســت تا با مراجعه به او شــک و حیرتشــان را برطرف کنند؟ عمرو
درمانده شد و پاسخی نداشت .در پایان نقل این مناظره بهوسیلهی هشام ،امام
صادق؟ع؟ لبخندی از روی رضایت بر لبان مبارکش نقشبســت و از او پرســید:
ایــن را از کجــا یــاد گرفتی؟ گفــت :چیزهایی از شــما یاد گرفته بــودم که کنار هم
قــراردادم .آنــگاه امــام فرمود :این در صحف ابراهیم و موســی ثبت شــده اســت.
(کلینی .1363 ،ش ،ج ،1ص 171و صدوق .1405 ،ق ،ج ،1ص)209

در این مناظره هرچند شیوه استدالل جدلی است ،لکن مقدمات آن تنها مشهوری نیستند،
بلکه واقعی هستند و در حقیقت استدالل اثبات ضرورت امام عقلی و برهانی است؛ یعنی
به همان دلیل که بشــر نیازمند پیامبر اســت و نبوت ضرورت دارد و بشــر نمیتواند بهتنهایی
بــه یــک قــول واحد که قول حق باشــد ،دســت پیــدا کند ،پــس از پیامبــر هم بشــر نیازمند به
کســی اســت که ادامهدهندۀ راه پیامبر بوده و شــئون او را بهجز دریافت وحی داشته باشد؛ تا
خداوند بهوسیله او ،حجت را بر بندگان تمام کند؛ بنابراین:
 .1اگــر خداونــد پــس از پیامبر کســی را امام جامعه و جانشــین او قرار ندهــد ،مردم دچار
اختالف و ّ
تشتت شده و مرجعی برای رفع اختالف نخواهند داشت.
 .2اگر مردم دچار اختالف و تشــتت شــده و مرجعی برای رفع اختالف نداشــته باشند،
غرض خداوند نقض میشود.
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 .3خداونــد هرگــز غــرض خــود را نقــض نمیکنــد یــا کاری را کــه تــرک آن موجب نقض
غرض اســت ،تــرک نمیکنــد؛ زیرا نقض غــرض قبیح اســت و از خداونــد که حکیم
است ،سر نمیزند.
 .4مردم مرجعی برای رفع اختالف و تشتت دارند( .از مقدمه  2و )3
 .5خداونــد پــس از پیامبــر کســی را امــام جامعه و جانشــین پیامبــر قرار داده اســت( .از
مقدمه  1و )4
این استدالل ،عقلی است ،چون هیچیک از مقدمات آن ،نقلی نیست.
 .2 .4اعلم بودن امام

 .1 .2 .4استدالل به امتناع نقض غرض
عبــداهلل بــن اباضــی در مناظــرهای که میان هشــام بــن حکم و عــدهای از مخالفیــن در منزل
یحیی بن خالد ،وزیر هارو نالرشید برقرار شد ،از هشام پرسید:
از کجا معلوم میشود که امام و حجت پس از پیامبر باید از دیگران اعلم باشد؟
هشــام پاســخ داد :اگر اعلم نباشــد هیچ اعتماد و اطمینانی نیســت که شریعت
الهــی را دگرگــون کنــد ،درنتیجــه کســی را کــه میبایســت بــر او حد جــاری کند،
دستش را قطع کند و کسی را که باید دستش را قطع کند ،حد بر او جاری کند.
أَ َف َ نْ َ ْ
�
آیــهی قــرآن هم ایــن مطلب را تصدیق میکند آنجا که میفرماید��< :م� ي�ه ِد ي
َّ أَ
َ ْ أَ ُ أَ َّ أَ َ َ
ِإ�لى ال َح قّ ِ�َ � ،ح قّ� � نْ� يُ� ت� َب� َع � ّم نْ� لا يَ� ِه ِّد ي� ِإ�لا � ْن� يُ� ْه َدى> (یونس)35 :؛ «آيا كسی كه هدايت

بهســوی حــق میكنــد برای پيروی شايســتهتر اســت ،يــا آنکس كه خــود هدايت
نمیشــود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه میشــود ،چگونه داوری میكنيد؟!».
(صــدوق .1405 ،ق ،ص 367و مجلســی .1403 ،ق ،ج ،25ص 143و احمــدی میانجــی،
 .1416ق ،ج ،2ص 106و طبرســی .1415 ،ق ،ج ،1ص 100و ابــن طــاووس .1413 ،ق ،ص339
و مجلسی .1403 ،ق ،ج ،28ص)195

حاصل کالم او این اســت :اگر کســی که نســبت به احکام و شــریعت الهی و راههای اجرای
آن در جامعه از دیگران اعلم است ،امام باشد ،بهتر از دیگران شریعت را حفظ و در جامعه
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پیاده میکند و این شــناخت او نســبت به شــریعت ،موجب فراهم شــدن زمینهی هدایت و
ݢ
ســعادت مردم میشــود؛ که غرض آفریدگار از خلق بشــر نیز همین اســت .بر این اساس ،اگر

خداونــد اعلــم را امــام قرار دهد ،غرض الهی تأمین میشــود و چنانچه غیر اعلم امام باشــد،
احــکام و شــریعت الهــی منقلــب شــده و غــرض او نقض میشــود و این در حالی اســت که
نقض غرض قبیح است و قبیح از خداوند حکیم ،سر نمیزند؛ بنابراین خداوند کسی را که
اعلم از دیگران است ،امام و حجت بر مردم قرار میدهد؛ پس کسی امام است که از دیگران
اعلم باشد .بهعبارتدیگر:
 .1اگر خداوند اعلم را امام قرار ندهد ،احکام و شریعت خداوند منقلب و غرض الهی،
نقض میشود؛
 .2لکن نقض غرض قبیح است و از خداوند حکیم سر نمیزند؛
 .3خداوند اعلم را امام قرار میدهد.
 .3 .4عصمت امام

عبداهلل بن اباضی در مناظرهای که میان او و هشام بن حکم رخ داد ،از او پرسید:
به چه دلیل پنداشــتهای که امام باید معصوم باشــد؟ هشــام پاســخ داد :اگر امام
نکــه همانند
از عصمــت برخــوردار نباشــد ،هیــچ تضمین و امنیتی نیســت از ای 
دیگــران داخــل در گنــاه و معصیــت شــود و نیازمنــد کســی باشــد کــه حــد بــر او
جــاری کنــد همچنان که او بر دیگــران حد جاری میکند .پس بیــن او و دیگران
ازاینجهــت کــه بــه او احتیــاج دارند ،تفاوتی نیســت .اگــر داخل در گناه باشــد،
اطمینان بر او نیست از اینکه حدود الهی را در حق خود و دوستان و نزدیکانش
کتمان کند و خداوند چنین کســی را حجت خویش بر مردم قرار نمیدهد .قول

ُ َ َّ
ّ
<� ِ�ن ي� جَ� ِاعلك ِل نل� ِاس
خداوند این مطلب را تصدیق و تأیید میکند ،آنجا که فرمودهِ :إ
َّ
ال َلا َ� نَ� ُ
ال َو ِم نْ� �ذُ ّر يَّ��ت� قَ� َ
إ� َم ًاما قَ� َ
ال َع ْه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� نَ�> (بقره)124 :؛ «خداوند به او فرمود :من
ي
ِ
ِ ِي

تــو را امــام و رهبر مــردم قرار دادم ،ابراهيم عــرض كرد :از دودمان مــن (نيز امامانی
قــرار بــده) خداوند فرمود :پيمان من به ســتمكاران نمیرســد (و تنها آن دســته از
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فرزندان تو كه پاک و معصوم باشــند شايســته اين مقاماند)»( .صدوق .1385 ،ق،
ج ،1ص 203و  .1405ق ،ص 367و مجلسی .1403 ،ق ،ج ،25ص 144و احمدی میانجی،
 .1416ق ،ج ،2ص)350

در اینجــا هشــام بــرای اثبــات لزوم عصمت امــام ،هم دلیل عقلــی اقامه کرده و هــم به دلیل
نقلی تمسک جسته است:

 .1 .3 .4استدالل به دلیل تسلسل
یــک دلیــل عقلــی او این اســت کــه اگر امــام معصوم نباشــد ،هماننــد دیگران داخــل گناه و
معصیت شود و نیاز باشد که کسی بر او حد جاری کند؛ ازاینجهت ،وجهی برای تقدیم او
بر دیگران وجود ندارد .این قســمت از کالم او ،اشــاره به دلیل تسلســل برای اثبات عصمت
امام است؛ که صورت منطقی آن چنین است:
اگــر امــام معصــوم نباشــد ،نیازمند به امــام دیگر اســت و اگر ایــن نیاز در امــام بعدی هم
باشد ،مستلزم تسلسل در امام است؛
لکن تسلسل در امام باطل و محال است؛
پس امام باید معصوم باشد.
این استدالل ،عقلی است؛ چون مقدمه نقلی ندارد.

 .2 .3 .4استدالل به سلب وثوق و نقض غرض
عالوه بر اینکه درصورتیکه امام معصوم نباشــد ،از اینکه به نفع خود و وابســتگانش احکام
الهی را کتمان کند ،در امان نیســت و معلوم اســت که خداوند چنین کســی را حجت خود
قــرار نمیدهــد؛ زیــرا غــرض خداوند ،فراهم نمودن زمینهی هدایت و ســعادت بشــر اســت و
با قرار دادن کســی که هیچ امنیتی نســبت به اعمال او نیســت و موجب ســلب وثوق مردم
یشــود .از
به دین الهی و شــریعت آســمانی میشــود ،بهعنوان امام مردم ،این غرض نقض م 
سویی ما میدانیم خداوند غرض خویش را نقض نمیکند .بهطور خالصه:
 .1اگر خداوند امام معصوم نصب نکند ،اعتماد مردم نسبت به او سلب شده و غرض
خداوند نقض میشود؛
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 .2لکن خداوند هیچگاه نقض غرض نمیکند؛

 .3ݢخداوند امام معصوم نصب میکند.

این استدالل ،عقلی است؛ چون مقدمهی نقلی ندارد.

 .3 .3 .4استدالل هشام به دلیل نقلی
دلیل دیگر هشام ،آیهای از قرآن است که امام صادق؟ع؟ و دانشمندان شیعه نیز برای اثبات
عصمت امام به آن تمســک جســتهاند .بر اســاس آیات قرآن ،حضرت ابراهیم؟ع؟ پسازآنکه
امتحانات و ابتالئات ســخت و دشــواری را پشــت ســر گذاشــت ،از ســوی خداوند به مقام
امامــت رســید و ایــن پــسازآن بــود که بــه مقام نبــوت رســیده بــود( .طباطبایــی .1417 ،ق ،ج،1

ص )274حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از خداوند تقاضا کرد ،این مقام را در ذریهی او نیز قرار دهد .از

َّ
َ َ نَ ُ َ ْ
ال عه ِد ي� ال�ظ ِال ِم ي� نَ�>.
جانب خداوند به او وحی شد که عهد امامت ،به ظالمان نمیرسد <لا ي��

از طرفی میدانیم کسانی که حضرت ابراهیم؟ع؟ برای آنها مقام امامت را از درگاه احدیت
تقاضا کرد ،یا تمام عمر خود اهل گناه و معصیت بودهاند؛ یا آخر عمر ،اهل گناه و معصیت
بودهاند؛ یا همهی عمر اهل گناه نبودهاند؛ یا تنها ،آخر عمر اهل گناه و معصیت نبودهاند.
از شــأن و جاللــت حضــرت ابراهیم؟ع؟ به دور اســت که بــرای دســتهی اول و دوم طلب
چنین مقامی بنماید .پس تقاضای آن حضرت باید برای دودستهی اخیر بوده باشد و چون
خداونــد پاســخ میدهد که عهد امامت به ظالمــان از اینها (که برای آنها تقاضای امامت
کردی) نمیرســد ،عهد امامت فقط به آنهایی میرســد که همهی عمر از گناه و معصیت
به دور بوده و معصوم باشند( .همان) بنابراین ،بر اساس آیات قرآن:
أُ
َ
َ
 .1هر کس اهل گناه باشــد ،ظالم اســتَ .
<و َم نْ� يَ� تَ� َع َّد ُح ُد َود ا َّلل ِه فَ��ول ِئ� َك ُه ُم ال�ظّ ِال ُم َن
و�>؛ (بقره:
« )229وهر کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند ،ستمگر است».
 .2هیچ ظالمی به مقام امامت نمیرسد؛
 .3هر کس اهل گناه باشد به مقام امامت نمیرسد.
مقدمــات ایــن اســتدالل ،نقلــی هســتند؛ بنابراین ،اســتدالل نقلی اســت .البتــه به نظر
میرســد آیهی شــریفه تنها ظهور در معنای موردنظر در استدالل دارد و صریح در آن نیست؛
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زیرا حمل درخواســت حضرت ابراهیم به خاطر شــأن و منزلت وی ،بر دودســته از ذریهی او،
حمل بر یک معنای عرفی اســت؛ بنابراین ،آیه ظهور در معنای موردنظر در اســتدالل دارد .بر
ایــن اســاس ،میتوان گفت که اصحاب ائمه؟مهع؟ برای اثبات مســائل کالمــی به ظواهر آیات
استناد میکردند .اگر بتوان از این عمل آنها که در زمان ظهور امام معصوم؟ع؟ انجام شده،
جــواز ایــن کار را از دیــدگاه ائمــه؟مهع؟ به دســت آوریــم ،میتوانیــم در اثبات مســائل کالمی به
ظهورات آیات تمسک کنیم.
 .4 .4اشجع بودن امام

در مناظرهای که میان هشام بن حکم و عبداهلل بن اباضی رخ داد از هشام پرسید:
به چه دلیل میگویی امام باید اشــجع الخلق باشــد؟ هشــام پاسخ داد :به خاطر
اینکه امام قیم و پایگاه مردم در جنگ است که به او رجوع میکنند .اگر اشجع
النــاس نباشــد فــرار کرده و بــه غضب خداوند دچــار میشــود و حالآنکه ممکن
نیســت کــه امــام بــه غضب الهــی دچــار شــود ،بنابراین امــام باید اشــجع الناس

ً
َ َ
باشــد و دلیــل آن قول خداوند اســت که میفرمایــد� :ذَ َ ُ َّ ذ
�� نَ� ك ف� ُروا �زَ ْح ف�ا
ِإ
<� ا ل ِق� ي� ت� ُم ال ِ ي
َ
أ
َ
َ
َ َ ْ
َ
فَ َ تُ َ ُّ ُ ُ ْ أَ ْ َ َ َ َ نْ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ئ ذ ُ ُ َ ُ َّ ُ تَ َ ّ فً ق تَ
ال � ْو ُم ت� َح ِيّ��زً ا ِإ�لى ِف� ئ� ٍ�ة ف� ق�د َب� َاء
�
�لا �ولوهم ال�د ب�ار * وم� ي�و ِل ِهم ي�وم ِ� ٍ� د ب�ره ِإ�لا م�ح ِر�ا ِل ِ� ٍ
َ ْ ْ
ْأ
َ
َ َ
بِ��غ ض� بٍ� ِم نَ� ا ّلل ِه َو َم� َو ُاه جَ� َه نّ� ُم َو بِ� ئ� َس ال َم ِص ي� ُر>( .انفــال 15 :و )16؛ «ای كســانی كــه ايمان

آوردهايد! هنگامیکه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبهرو شــويد ،به آنها پشــت

نكنيــد (و فــرار ننماييــد)! و هر كــس در آن هنگام به آنها پشــت كند _ مگر آنكه
هدفــش كنارهگيــری از ميدان بــرای حمله مجدد و يا بهقصد پيوســتن به گروهی
(از مجاهــدان) بــوده باشــد _ (چنين كســی) بــه غضب خدا گرفتار خواهد شــد؛
و جايــگاه او جهنــم و چــه بد جايگاهی اســت!»( .صــدوق .1385 ،ق ،ج ،1ص203
و  .1405ق ،ص 367و مجلســی .1403 ،ق ،ج ،25ص 144و احمــدی میانجــی .1416 ،ق،
ج ،2ص)350

حاصــل کالم هشــام این اســت کــه اگر امام شــجاعترین نباشــد ،ممکن اســت از صحنهی
جنــگ فرار کند و به دشــمن پشــت کند و هر کس چنین کاری کنــد ،دچار غضب خداوند
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شده و جایگاه او جهنم خواهد بود؛ و حالآنکه امام ،حجت خدا است و امکان ندارد مورد

غضب ݢخداوند قرار گیرد؛ بنابراین ،امام باید اشجع الناس باشد.
بهصورت منطقی میتوان نوشت:

 .1اگــر امــام اشــجع النــاس نباشــد ،ممکــن اســت از صحنــهی جنگ فــرار کنــد و مورد
ّ
َّ
َ َ
ََ ْ
غضب خداوند قرار گیرد؛ َ(م نْ� يُ� َو ِل ِه ْم ...ف� ق�د َب� َاء ِب��غ ض� ٍب� ِم نَ� الل ِه)...

 .2لکن ممکن نیست امام از صحنهی جنگ فرار کند و مورد غضب خداوند قرار گیرد؛
 .3امام اشجع الناس است.
ازآنجا که در این استدالل ،هم مقدمهی نقلی و هم مقدمهی عقلی بکار رفته ،استدالل
نقلی _ عقلی خواهد بود .به نظر میرسد آیهی شریفه ،صریح در معنای موردنظر است؛ زیرا
«من» ،صریح در عموم بوده و با توجه به آنچه از تحت عام خارج است ،معلوم میشود آیه،
در مقام بیان ازاینجهت هست.
 .5 .4امامت امام صادق؟ع؟

بــه دســتور امــام صــادق؟ع؟ و در حضور آن حضــرت ،میان هشــام بن حکم و مردی شــامی،
مناظرهای دربارۀ امامت امام صادق؟ع؟ صورت گرفت .هشام پرسید:
آیا خداوند دربارۀ امور بندگان رئوفتر و نظرش نیکوتر اســت یا بندگان نســبت به
خود؟ گفت :پروردگار به حال خلق از خودشــان رئوفتر و رحیمتر اســت .هشــام
پرســید :چه رأفت و رحمتی برای خلق داشــته و برای آنها چهکار کرده؟ پاســخ
داد :بــرای آنــان حجــت و دلیلی قــرار داده تا دچار اختالف و پراکندگی نشــوند و
اختالفــات علمــی آنان را برطرف و کجرو یهای آنــان را اصالح و فرائض الهی را
برای آنان به ارمغان بیاورد .هشــام پرســید :حجت خدا کیســت؟ گفت :پیامبر
اکرم؟ص؟ .هشام گفت :و پس از پیامبر؟ص؟؟ گفت :کتاب خدا و سنت پیامبر؟ص؟.
هشــام پرســید آیا کتاب و سنت رافع اختالفات هســت و فایدهای دارد؟ گفت:
بله .هشــام پرســید :پس چرا شــما اینهمه راه آمدهای تا بر سر مسائل اختالفی با
ما بحث کنی؟ مرد شــامی درمانده و ســا کت شــد .امام؟ع؟ پرســید :چرا ساکت
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شدی؟ گفت :جوابی ندارم مگر اینکه من هم این پرسشها را در مقابل او مطرح
کنــم .امــام فرمــود :بپرس تا جواب بگیری .مرد شــامی همان ســؤالها را از هشــام
پرسید و هشام همان پاسخها را مطرح کرد .تا رسید به اینجا که پرسید :حجت
خدا در این زمان کیســت؟ هشــام گفت :این شــخص حاضر (امام صادق؟ع؟)
کــه از پــدر و اجــدادش به مــا از اخبار آســمانها و زمین خبر میدهد .مرد شــامی
پرســید :از کجــا معلــوم کــه او حجت خدا باشــد؟ هشــام گفت :از هرچــه که به
ذهنت میرسد از او سؤال کن .مرد شامی گفت :عذرم را قطع نمودی ،پس باید
ســؤال کنــم .در ایــن هنگام امام صــادق؟ع؟ فرمــود :میخواهی به تــو بگویم که از
شــام تا اینجا چگونه آمدی؟ آنگاه امام جزئیات ســفر او را بهدقت بازگو میکرد و
او تأییــد میکــرد و درنهایت به امامت امام صادق؟ع؟ اعتــراف کرد و ایمان آورد.
(کلینی .1363 ،ش ،ج ،1ص 173 _ 172و طبرسی .1415 ،ق ،ج ،2ص)123

در ایــن مناظــره ،ضــرورت امامــت پــس از پیامبــری اثبات شــده و بــر اســاس آن امامت امام
صادق؟ع؟ نیز استنباط شده است.
حاصــل کالم او ،در اثبــات اصــل امامت این اســت که به همان دلیل کــه ضرورت دارد
خداوند برای آ گاهی مردم از فرائض و تکالیف خویش و جلوگیری از کج رو یها و انحرافات
آنان ،پیامبر و فرســتادهای داشــته باشــد ،تا حجت بر مردم تمام شــود؛ به همین دلیل ،باید
پس از پیامبر جانشــین و امامی باشــد تا از اختالف و تشــتت مردم ،جلوگیری کند و حجت
خدا ،بر مردم تمام شود .بهعبارتدیگر:
 .1اگــر خداونــد امــام و مرجعــی بــرای رجــوع مردم در شــریعت الهــی و فرائــض دینی قرار
ندهد ،حجت را بر مردم تمام نکرده است؛
 .2لکن محال است که خداوند حجت را بر مردم تمام نکرده باشد؛
 .3خداوند امام و مرجعی برای مردم قرار داده است.
در این استدالل ،هیچ مقدمهی نقلی به کار نرفته است؛ بنابراین ،استدالل عقلی است.
پس اگر خداوند بعد از پیامبر برای مردم امام قرار داده باشــد ،باید راهی برای تشــخیص
آن هم قرار دهد؛ وگرنه قرار دادن حجتی که راهی برای شــناخت او نباشــد ،لغو خواهد بود.
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راه شناخت امام و حجت خدا ،یا معرفی پیامبر؟ص؟ ،یا امام معصوم پیشین است؛ یا ارائهی

معجزه از ݢ سوی امام .بنابراین ،بر امامت امام صادق؟ع؟ چنین استدالل شده است:
 .1امام صادق؟ع؟ بر امامت خویش معجزه ارائه کرده است؛

 .2هر کس بر امامت خویش معجزه ارائه کند ،امام و حجت خدا ،بر مردم است؛
 .3امام صادق؟ع؟ امام و حجت خدا ،بر مردم است.
در این استدالل ،از مقدمهی نقلی استفاده نشده است؛ پس استدالل ،عقلی بوده است.

نتیجهگیری
در بحــث خداشناســی دو اســتدالل عقلــی را از هشــام بن حکم ذکــر کردیم که در پاســخ به
درخواســت ملحــدی که از او دلیل و اســتدالل بر اثبات وجود خداونــد را طلبیده بود ،اقامه
کرد؛ که بررســی شــد و در قالب اســتدالل منطقی تقریر گردید .در باره توحید ،هشام تمسک
به اســتداللی عقلی نمود که در قرآن کریم هم به آن اشــاره شــده که معروف اســت به برهان
تمانع و مقدمات الزم ،جهت تشــکیل اســتدالل و قالب منطقی که این برهان بر آن مبتنی
اســت ،بیــان شــد و توحیــد و یگانگی خداوند ،بهوســیله عقــل و بدون کمــک گرفتن از نقل
اثبــات شــد و به ایــن صــورت ،مهمترین اصل از اصول اعتقادی اســتنباط شــده اســت .در
بحــث ضــرورت امام ،ســه دلیل از هشــام بر ضــرورت وجود امام ،مــورد بررســی و تحلیل قرار
گرفــت؛ یکــی از راه حکمــت الهی در مکلف نمودن انســانها به دین واحــد و دیگری ،از راه
اثبات اضطرار به وجود امام ،با روش ســبر و تقســیم منطقی تقریر و مقدمات پنهان آن آشکار
شــد؛ تا صورت منطقی آن ،نشــان داده شود و دلیل سوم ،دلیل اولویت وجود امام در جامعه
بــرای رفــع اختــاف و راهنمایی مردم ،نســبت بــه وجود عقل بــرای راهنمایی و رفع شــک از
اعضا بدن انســان اســت .برای اثبات لزوم عصمت امام ،هشــام از دلیل عقلی و نقلی هردو
اســتفاده کرد .یک دلیل عقلی آن ،در حقیقت ،همان دلیل تسلســل و دیگری ،دلیل وثوق
اســت؛ کــه صــورت منطقــی آن تقریر شــد و دلیــل نقلی وی اســتناد بــه آیه مربوط بــه امامت
حضرت ابراهیم؟ع؟ بود؛ که مقدمات آن با توجه به بیانات تکمیلی برخی از مفسیرین ،تقریر
شد .در بحث لزوم اشجع بودن امام هم ،به کمک نقل و عقل استداللی عقلی _ نقلی هشام
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بررســی شــد و مقدمات آن بهصورت ســاده و متناســب با قالب منطقی از کالم او برگرفته و
تقریر شــد و درنهایت ،اســتدالل هشــام برای اثبات امامت امام صادق؟ع؟ بررســی شــد؛ که
ضــرورت امامــت از طریق ضرورت نبوت و بر اســاس دلیل اتمامحجــت ،در قالب منطقی،
باز نگاشته شد و با استفاده از دلیل تشخیص مصداق امام ،امامت امام صادق؟ع؟ را برای
طرف مناظر خود اثبات کرد؛ که شــکل منطقی اســتدالل او ،تقریر شــد .دستاورد این نوشته
جواز اجتهاد اصحاب ائمه؟ع؟ در مسائل اعتقادی و در زمان حضور امامان معصوم؟ع؟ بوده
که این خود ،تکیهگاه و ســندی اســت برای موجه بودن تالش و کوشــش طالب و فضالء در
این زمینه و صرف عمر ،در جهت رسیدن به این جایگاه.
درنهایــت پیشــنهاد میشــود اجتهــادات کالمــی ســایر اصحاب ائمــه؟ع؟ نیــز ،در قالب
مقاالتــی بررســی و تحلیــل شــود؛ کــه عالوه بــر حفظ تــراث کالمــی ،تکمیلی بر موضــوع مورد
پژوهش در این مقاله خواهد بود.
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 41.کاشــفی ،محمدرضــا1386( ،ش) ،کالم شــیعه ،ماهیــت ،مختصــات ،منابــع ،ســازمان انتشــارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چ دوم ،قم.
 42.کلینی ،محمد بن یعقوب1363( ،ش) ،الکافی ،دارالکتاب االسالمیه ،چ پنجم ،تهران.
  .6043.الهیجی ،عبدالرزاق1383( ،ش) ،گوهر مراد ،نشر سایه ،چ اول ،تهران.
 ( ،__________44.بیتا) ،شوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم ،انتشارات مهدوی ،بی چا ،اصفهان.
 45.مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحاراالنوار ،داراحیاء التراث العربی ،چ دوم ،بیروت.
 46.مظفر ،محمدحسین1422( ،ق) ،دالئل الصدق ،موسسه آل البیت ،چ اول ،قم.
 47.مفید ،محمد بن نعمان1414( ،ق) ،االختصاص ،دارالمفید ،چ دوم ،بیروت.
 1414( ،__________48.ق) ،اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،دارالمفید ،چ دوم ،بیروت.
 1414( ،__________49.ق) ،الفصول المختاره ،دارالمفید ،چ دوم ،بیروت.
 1414( ،__________50.ق) ،تصحیح اعتقادات االمامیه ،دارالمفید ،چ دوم ،بیروت.
 1414( ،__________51.ق) ،األمالی ،دارالمفید للباعة و النشر ،چ دوم ،بیروت.
 52.صفایی ،سید احمد1359( ،ش) ،هشام بن حکم مدافع حریم والیت ،نشر آفاق ،چ دوم ،بیجا.
 53.جزایری ،سید نعمةاهلل 1417( ،ق) ،نورالبراهین ،موسسه نشر جامعه مدرسین قم ،چ اول ،قم.
 54.سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع طالب و فضالء و اساتید حوزوی در تاریخ  89/7/29در قم.
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ارجاعات
( .1البتــه گاهــی قضیهی بدیهی بــه خاطر تبیین لمیت آن ،یا به خاطــر تنبیهی که خفاء آن
را برمیدارد ،از مســائل علم شــمرده میشــود و ازاینجهت که لمیت آن روشــن میشــود،
نظری بهحساب میآید؛ بنابراین ،قضایایی نظیر «خدا موجود است»« ،خدا دانا است»،
«پیامبــر معصوم اســت» ،از مســائل کالمــی خواهد بــود( .ر .ک :ربانی گلپایگانــی .1382 ،ش،
ص)101

 .2البته برخی متکلمان اســامی مســائلی را که در علوم دیگر تبیین و مبرهن شــده اســت،
از مبادی علم کالم به شــمار آورده و از مســائل علم کالم ندانســتهاند( .ر .ک :تفتازانی ،سعد
الدین ،شرح المقاصد ،ج ،1ص)174
 .3نظیر این تعبیر ،از سوی متکلمان شیعه در عصر غیبت ،هم بکار رفته است( .ر .ک :شیخ
طوسی .1409 ،ق ،ج ،2ص 55و ،ج ،8ص 241و طبرسی .1415 ،ق ،ج ،1ص)458

 .4عالمــه طباطبایــی آیــه شــریفه را برهــان بــر توحیــد در تدبیــر دانســتهاند؛ زیــرا بــه نظر وی،
ملحدیــن وحدانیــت در ذات را قبول داشــتهاند؛ حتی توحید در خالقیــت را هم معترف
بودهانــد؛ لکــن توحیــد در تدبیــر عالــم را قبــول نداشــته و اعتقــاد داشــتند ،عالــم مدبــران
متعددی دارد( .طباطبائی .1417 ،ق ،ج ،14ص)266 _ 267

حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان اسالمی و غربی
سید حممدعیل داعی نژاد1
حمبوبه رجنبرکی2

چکیده
مســئله چگونگــی رابطهی علــم تجربی و دین ،مهمترین بحث از مباحث فلســفه 
دین و ازنظر تاریخی ،ســرآغاز مســائل جدید کالمی اســت .با توجه به دیدگاههای 
متفــاوت اندیشــمندان فلســفه دیــن ،عالوه بــر رابطه ســازگاری و تعــارض ،دیدگاه
سومی نیز تحت عنوان تمایز میان علم و دین مطرح شده است .مسئله تمایز میان
علــم و دیــن ،عالوه بر روش ،غایت و موضوع آن دو ،از جهت زبان نیز موردتوجه و 
نیز تضارب آراء صاحبنظران حوزه فلســفه دین واقع شــده اســت .مقصود از تمایز
زبانی علم و دین ،آن است که زبانی که علم و دین برای بیان مسائل خود به کار 
میبرند ،باهم متفاوت اســت؛ زبان دین ،انشــایی و حکمی و احساســی اســت؛ اما 
زبــان علــم ،زبــان توصیفی اســت .آنچه در این مقالــه مورد پژوهش قــرار میگیرد،
تبییــن حقیقــت زبان دیــن خواهد بود که با رویکــرد توصیفی _ انتقادی بر اســاس
آراء اندیشمندان اسالمی و غربی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .شایانذکر است
منظور از دین ،مجموعهای از اعتقادات و احکام و اخالقیات است که منشأ آن به 
ماورای طبیعت برمیگردد و به دنبال آن اعتقادات و معارف ،احکام و دستوراتی از
طرف خدا صادر شده است و منطبق با آن اعتقادات وضع شده است.
کلیدواژههــا :نظریــه تمایز ،دیــن ،علم ،زبان علم ،زبان دین ،مکتب پوزیتیویســم 
منطقی ،فلسفه تحلیل زبانی ،هرمنوتیک.
 .1عضو هیأت علمی جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه.
 .2فارغالتحصیل سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه
بعد از قرو نوسطی و با شروع دوران رنسانس در اروپا و پیشرفت علوم تجربی و دست یافتن
دانشــمندان علوم تجربی به کشــفیات جدید که مورد تائید کلیســا نبود ،نزاع بین کلیســا و
دانشمندان علوم تجربی آغاز گردید .این نزاع به دالیلی تشدید گردید؛ ازجملهاینکه کشیشان
با پیشرفتهای علوم تجربی آشنایی نداشتند ،اهداف اصلی دین را نمیشناختند و حتی
برخی از کشیشان بر متون مقدس تعصب باطل داشتند؛ بهعبارتدیگر ،تنها به نص اکتفا
کــرده و از تأویــل متــن گریزان بودنــد و فهم کتاب مقدس را منحصر به کلیســا میدانســتند.
همچنیــن اصــول فلســفهی ارســطو را از اعتقــادات دینــی میشــمردند و یا برخــی ازنظریات
علمــی ماننــد نظریــهی زمیــن محــوری بطلمیوس را بهعنــوان بخشــی از دین دانســته و آن را
قطعی میدانســتند .ســرکوب علم و تحقیق تجربی از ســوی کلیســا در قرو نوســطی ،باعث
شــد کــه در قرنهای بعد به کلیســا بهطور بیســابقه بیاعتنایی صورت بگیــرد ،بهطور یکه
در قــرن هجدهــم ،کانــت مســئله جدایی علــم تجربی و دیــن را طرح نمود .در قــرن نوزدهم،
نظریــه تکامــل انــواع دارویــن ،ســبب تســریع روند جدایــی دین و علــم تجربی شــد .در نیمه
نخست قرن بیستم نیز ،با اوجگیری فعالیتهای طرفداران پوزیتیویسم منطقی که بر اساس
اصل تحقیق پذیری ،تنها گزارههایی را معنادار میدانســتند که قابل تحقیق حســی باشــد،
بیشاز اندازه به علم تجربی اعتبار و ارزش داده شــد و گزارههای دینی و فلســفی را بیمعنا
دانستند .اما پوزیتیویسم منطقی دارای اشکاالت متعددی بود که درنتیجه ،جریان دیگری
به نام فلســفه تحلیل زبانی شــکل گرفت که برای معنادار بودن هر گزاره ،به کارکرد آن توجه
میکرد .این جریان نیز ،مانند پوزیتیویسم منطقی برای زبان دین نقش معرفتی قائل نبود .در
حقیقت ،این دو جریان ،باعث شکلگیری نظریهی تمایز علم و دین از جهت زبان شدند.
منظور از تمایز زبانی علم و دین آن اســت که زبان دین ،زبانی انشــایی ،حکمی و احساســی
و عاطفی اســت ،درنتیجه دارای نقش معرفت بخش نیســت؛ اما زبان علم ،زبانی توصیفی
و واقعی است که دارای نقش معرفت بخش است .هدف از این مقاله ،بیان حقیقت زبان
دین بر اساس دیدگاههای صاحنبظران اسالمی و غربی است که در ادامه به آن میپردازیم.
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 .1حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان غربی

ݢ
دالیل توجه به زبان دین در غرب
.1 .1

فیلسوفان غربی به دو دلیل عمده ،مسئله زبان دینی را موردتوجه قرار دادهاند:
دلیــل اول ،اینکــه آنهــا به معنــا عالقهمندند و لــذا میخواهند بدانند کــه الفاظ راجع به
ً
خداونــد ،چگونــه افــادهی معنــا میکننــد؟ مثال در ســنت یهودی ،مســیحی بــا زبانی عرفی
دربارهی خداوند سخن میگویند( 1.پترسون .1398 ،ش ،ص)254

دلیــل دوم ،عالقهی شــدیدی اســت کــه آنها به تحلیــل و ارزیابی اعتقــادات دارند؛ زیرا
اعتقادات در قالب قضایا و یا گزارهها بیان میشوند .درک زبانی که محمل بیان اعتقادات
دینــی اســت ،بــرای درک همهجانبــهی خــود آن اعتقــادات ،ضــرورت دارد و مقدم ـهی
پژوهشهای فلسفی بعدی است( .همان ،ص)255

با توجه به این دالیل در ادامه به تشریح دو نظریه مطرح دراینباره میپردازیم:
 .1 .2نظریهی تحقیق پذیری (پوزیتیویسم منطقی)

در ادامــهی تعارضاتــی کــه بین دین و علم تجربی رخ داد ،برخی از فالســفه و فیزیکدانان در
سالهای دهه  1920میالدی گروهی به نام حلقهی وین را تشکیل دادند( .گلشنی .1374 ،ش،

ص )316 _ 315پوزیتیویســم منطقی نامی اســت که در ســال  1931بر مجموعهای از افکار این
گروه نهاده شده است .ایشان خود را دنبالهروی اصالت تجربه میدانستند.

 .1 .2 .1نظریهی تحقیق پذیری حسی (پوزیتیویسم منطقی)
ظهــور انقــاب علمــی فلســفهی پوزیتیویســم را میتــوان بــا ظهور اندیشــههای جــان ال ک 2و
هیــوم  3مرتبــط دانســت .جان ال ک ،جریــان تجربهگرایــی را در غرب در قــرن  17بنیان نهاد و
معتقــد بــود کــه ذهن انســان در ابتدا خالی از هر تصور فطری اســت و همــه تصورات ذهنی،
بهتدریــج ،تحت تأثیر حواس بیرونی و باطنی ،در انســان شــکل میگیرنــد( .ربانی .1394 ،ش،

ً
ص )46بعــد از او ،اندیشــههای دیویــد هیوم ظهور کرد .او فــردی مطلقا حس گرا بود؛ که همه
مشاهدات علمی را قابلبررسی از طریق حواس پنجگانه میدید .وی تنها نظریاتی در علوم
تجربــی را قابلپذیــرش میدانســت که دارای سرمنشــأ قابل احســاس باشــند .او هــر تصور و
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از دیگر اندیشــمندان حوزه علوم انســانی میباشــد که قائل به نگاه تجربهگرا هســتند؛ وی در
توضیــح مکتــب خود ســه مرحله ربانی ،فلســفی و ّ
تحصلی را برای شــناخت مطرح کرد .در
ابتدا انسان علت همهی پدیدهها را خدا میدانست ،سپس به دنبال علت عقلی پدیدهها
بود و در مرحله سوم نگاه ّ
تحصلی یا پوزیتیو به پدیدهها دارد .در این مرحله ،برای هر پدیده،
یــک توضیح علمی مبتنی بر مشــاهده ،آزمایش و مقایســه علمی وجــود دارد .امروزه مردم در
تالش برای ایجاد روابط علت و معلولی هستند .ازنظر کنت ،اثباتگرایی راهی بسیار برای
نگریســتن جهان اســت؛ همچنین تأ کید بر مشاهده و دســتهبندی دادهها و حقایق است.
به دید کنت ،این باالترین و تکاملیافتهترین رفتار است.
اما کنت از این واقعیت نیز آ گاه بود که مراحل سهگانه اندیشه ،ممکن است همزمان در
یــک جامعه و حتی در ذهن یک نفر وجود داشــته باشــد (یعنی فــرد ،در بعضی موضوعات،
در مرحلهی علمی و در موضوعات دیگر ،در مرحلههای ربانی و یا فلســفی مانده باشــد ).و
ممکن اســت همیشــه این مراحل پیدرپی نباشند .بهاینترتیب ،اندیشه پوزیتیویسم بنیاد
نهاده شد.
پوزیتیویســم را در تعریــف مشــابه میتــوان مکتبی در منطق و معرفتشناســی دانســت.
صاحبــان ایــن جریــان فکری ،اعتقاد داشــتند که باید تأثیرات حســی را نقطه شــروعی برای
روششناسی علمی پذیرفت و به کمک منطق استقرایی و آزمایش تجربی رابطه پدیدهها را
کشف کرد( .همان ،ص)148 _ 147

جشــنبه در
بعــد از کنــت ،در دهههــای نخســت قــرن بیســتم گروهــی از فیلســوفان هر پن 
کافهای قدیمی در شهر وین جمع میشدند و در خصوص فلسفه علم بحث میکردند .این
جمع بهشــدت تحت تأثیر ارنســت ماخ  5بودند .شاید بتوان ماخ را پدر فلسفه پوزیتیویستی
نویــن برشــمرد .او به نحــوی ادامهدهنده راه ال ک و هیوم در مکتــب اصالت تجربه بود .نگاه
پوزیتیویســتی ایــن فیزیکــدان بــه میزانــی بود که اعتقاد داشــت تنهــا بایــد در ادبیات علمی
ً
از واژگانی اســتفاده شــود که صرفا بهصورت تجربی قابلمشــاهده باشــند و لذا نمیتوان در
ً
نظریههــای علمــی ،واژگانــی همچــون «میــدان الکتریکــی» را به کار بــرد .از نگاه وی اساســا
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مقولهای مانند متافیزیک فاقد مفهوم است؛ چراکه قابل استنتاج مشاهداتی نیست.

ݢ
فیلیــپ فرانــک (فیزیکــدان) ،هانس هــان (ریاضیــدان) ،رودلــف کارناپ (فیلســوف)،

اتونویرات (اقتصاددان) و موریتس شلیک (فیلسوف علم) و چندین نفر دیگر از دانشمندان
و دانشآموختــگان اتریشــی ،از اعضای اولیه حلقه ویــن بودند و پسازآنکه زندگی در اتریش
با روی کار آمدن حزب فاشیســم دشــوار شــد و بعدازآنکه یکی از دانشــجویان با شلیک او را
به قتل رســاند ،اعضای این حلقه به انگلیس و امریکا رفتند و آخرین موج پوزیتیویســم را در
جهان گسترش دادند.

 .1 .2 .2تبیین اصل تحقیق پذیری در معنا
طرفــداران جریــان اثباتگرایی ،برای اثبات ادعای خــود دربارهی تمایز علم و دین از جهت
زبــان ،اصــل تحققپذیــری در معنــا را مطرح کردند .مطابــق این اصل ،یک گــزاره تنها زمانی
دارای معناســت که بتوان آن را مورد تحقیق حسی قرار داد .درنتیجه ،گزارههای متافیزیکی
و دینــی و اخالقــی ازنظــر ایشــان فاقــد معنــا و غیرحقیقــی بــه شــمار مــیرود .فــرق آنهــا بــا
تجربهگرایــان در همیــن امر اســت؛ چراکه تجربهگرایان تحقیق پذیری حســی را مال ک صدق
قضایا میگیرند نه مال ک معنا داشتن .تجربهگرایان صدق گزارههای دینی را نمیپذیرند اما
آنهــا را دارای معنــا میدانند .البته پوزیتیویســتها تعریفهای صوری (انســان حیوان ناطق
اســت ).و همانگوییها (انســان انســان اســت ).و قراردادهای زبانی (یک مثلث ســه ضلع
دارد ).را از اصل تحقیق پذیری مستثنا کردند( .ربانی .1392 ،ش ،ص)171 _ 118
مشخصترین و مهمترین مدعای پوزیتیویستها این است که یک گزاره معنای محصل6

داشته باشد .در این صورت ،احتمال صدق و کذب برای آن گزارهیا قضیه ثابت است.
پوزیتیویستهاوقتیمیگویند گزارههایدینیفاقدمعناست؛یعنیاین گزارههافاقدمعنای
ّ
محصــل یا معرفت بخش اســت .احکام اخالقی و متافیزیک ،یک فحوای عاطفــی دربردارند.
گزارههایی مانند «خدا عالم هست ».قصد افادهی خبر یا اطالعی دربارهی ذات یا صفات خدا
ندارد ،فقط علم میتواند این نوع آ گاهی را به بشر بدهد( .خرمشاهی .1383 ،ش ،ص)12

بعضی از جمالت عاطفی هســتند؛ یعنی بیان حال میکنند ،مانند اینکه بگوییم «چه
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ً
هــوای لطیفــی!» یــا «لطفــا در را ببندیــد ».یا ســؤالی مانند «فــان خیابان کجاســت؟» که در
اصطالح جمالت انشــایی میباشــند .این جمالت بااینکه تجربــه ناپذیرند ،اما دارای معنا
میباشند؛ ولی معنای معرفت بخش اخباری ندارند که بتوان احتمال صدق و کذب آنها
را داد؛ اما برخی گزارهها مانند «حقیقت مطلق همانا خیرمطلق است ».در نظر معتقدین به
پوزیتیویسم ،معنای مستقیم معرفت بخش ندارد( .همان ،ص)25

براســاس این نظریه ،پوزیتیویســتها بســیاری از احکام و قضایای متافیزیک ،اخالق و
الهیــات را نــه صــادق میدانند و نــه کاذب ،بلکه شــبیه قضیهی تهی از هــر داللت معرفت
بخشــی میداننــد .این قضایــا هیچ حکمی ندارنــد و فاقد محتوای واقعی میباشــند؛ یعنی
ً
صرفا بیان ترجیحات و ذوق و سلیقهی شخصی و احساسات ذهنی هستند .اینها مانند
خنده ،نقش بیانی دارند نه نقش ارجاعی و فاقد مابه ازای خارجی هستند .گزارهی اخالقی
ً
ماننــد «قتــل بــد اســت ،».صرفــا بیانگــر ســلیقهی فــردی اســت؛ مانند «مــن از اســفناج بدم
میآید ».یا دســتورات اخالقی برای واداشــتن یا بازداشــتن کســی به کاری یا چیزی هستند.
(باربور .1397 ،ش ،ص)280

رودلف کارناپ  7بهعنوان یکی از قائلین به تحقیق پذیری ،ســه نوع قضیه را برای ارائه
معنای محصل مطرح میکند:
نوع اول گزارههای مشاهدتی که به تجربه و حس تکیه دارد.
نوع دوم گزارههای تحلیلی یا همانگویانه که ضرورت یا بداهت منطقی دارد.
نوع ســوم گزارههایی اســت که تنها دارای ســاختمان نحوی درســت اســت و ساختمان
منطقی آنها دارای خلل است.
اینهــا شــبه گزارهانــد که نه صادق اســت نــه کاذب .بلکــه مهمل و بیمعنا میباشــند.
(خرمشاهی .1383 ،ش ،ص)35

ازنظر او جمالت معنیدار به دو نوع تقسیم میشوند:
اول آنکه فقط ازنظر صورت صادقاند یا همانگویی هستند که همان قضایای تحلیلی8

میباشــند؛ یعنی چیزی دربارهی واقعیت یــا حقیقت به ما نمیگویند .فرمولهای ریاضی و
منطقی از این گونهاند.
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دوم قضایایی تجربی میباشند که متعلق به حوزهی علم تجربی میباشند.

اگــر ݢگــزارهای خارج از حوزهی این مقوالت باشــد ،خودبهخود بیمعنی اســت .ازآنجاکه

متافیزیــک ،احــکام تحلیلی صادر نمیکند و در حوزهی علوم تجربی هم نمیگنجد ،ناچار
کلماتی به کار میبرد که هیچ معیاری برای اطالق ندارد و لذا تهی از معنی است .منظور از
متافیزیک هر معرفت ادعایی است که از اندیشیدن ناب یا شهود محض حاصل میشود،
یعنــی بــا روش عقلی یا روش شــهودی به دســت میآید و چنین مینمایانــد که میخواهد به
دانشــی فراتــر از تجربه دســت یابد .عالوه بر ایــن ،معرفت آنچه مربوط به فلســفهی هنجارها
یــا فلســفهی ارزشهــا بر مبنای هر نظام اخالقی اســت را نیز شــامل میشــود و آن را بیمعنی
محســوب میکنــد .بــه عبارتی بر اســاس ایــن دیــدگاه ،گزارههای اخالقــی و ارزشــی نیز فاقد
معنــا اســت( .همــان ،ص )47 _ 46و نتیجــه آن طــرد بســیاری از علــوم از دایــره معارف بشــری
اســت .کارنــاپ معتقد اســت که انســان نیــاز دارد که بــرای رهیافت خود نســبت به زندگی
و واکنــش عاطفــی و ارادی خود نســبت به محیطزیســت یــا جامعه یا به وظایفــی که خود را
وقــف آن میســازد و یــا بــرای هر آنچه ناخــودآ گاه میکنــد و میگوید ،یک راه بیانــی بیابد .او
معتقد اســت این راه بیان میتواند هنر باشــد ،اما متافیزیک نیســت .در نظر او اگر این بیان
از طریــق متافیزیــک رخ دهــد ،چنین وانمود میشــود که درواقــع چیزی وجود نــدارد .درواقع
متافیزیسین با این بیان خود ،چیز محصلی نگفته است؛ چراکه او زبان را بهعنوان وسیلهی
بیــان انتخــاب میکند و جمالت خبری را بهعنوان شــیوهی بیان به کار برده اســت .ازنظر او
متافیزیک جانشین نارسایی برای هنر است و مؤید آن را فیالمثل نیچه  9میداند که بخش
عمدهای از کارهایش تجربی است؛ زیرا او به تحلیلهای تاریخی پدیدههای خاص هنری
یا تحلیل روانشناختی _ تاریخی از خلقوخوها میپردازد و با آن ،آنچه را در ضمیرش پنهان
اســت ،بیــان میکند؛ درحالیکــه دیگران در این موارد ،به اخالق یــا متافیزیک پناه میبرند.
(همان ،ص)53 _ 51

آیر  10یکی دیگر از پوزیتیویستهای منطقی دربارهی حذف مابعدالطبیعه مدعی است
کــه ســخنان فیلســوف مابعدالطبیعــی از ایــن لحاظ که فاقــد مضمون واقعی اســت ،مهمل
است و عالوه بر آن قضایای ماورای طبیعت همچون «خدا وجود دارد ،».حتی جزو قضایای
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پیشــینی هم محســوب نمیشــوند .منظور از قضایای پیشــینی ،قضایایی هستند که مانند
قضایــای ریاضــی و منطــق مابــه ازای خارجی ندارنــد اما در پرتــو توافقی که در بــاب نحوهی
ً
کاربــرد کلمــات و عالئــم آنهــا وجــود دارد ،صــدق دارنــد؛ و صرفا بــه ربط تصــورات محض
میپردازند .دلیل آیر بر این ادعا این است که قضایای پیشینی ازاینجهت قطعی و یقینی
هســتند کــه معلوم متکــرر یا قضیهی همانگویی میباشــند؛ اما قضیــهی مابعدالطبیعی نه
معلومات متکرر است و نه قضیه تجربی( .همان ،ص)73 _ 71

جان ال ک بهعنوان پدر تجربهگرایی جدید ،نیز معتقد اســت قضایا ســه دستهاند :موافق
عقل ،مخالف عقل ،فراتر از عقل.
طبــق نظــر ال ک گزارهی «وجود یک خدا» موافق عقــل و گزارهی «وجود بیش از یک خدا»
مخالــف عقــل و گــزارهی «وجــود قیامــت فراتــر از عقل» اســت .گــزارهی فراتر از عقــل را به دو
معنی میتوان گرفت :آنچه فراتر از احتمال است؛ آنچه فراتر از قطع و یقین است .همچنین
گزارهی مخالف عقل را نیز به این دو معنی میتوان گرفت .شکا کان و الادری گرایان گزارهی
«وجود خدا» را گزارهای فراتر از عقل میدانند ،اما اثباتگرایان این را ،گزاره مهمل میدانند.
آیر میگوید:
«نظر ما دربارهی اخبار دینی با نظر ملحدان و الادریون و شکاکان فرق دارد؛ زیرا
منکــران مدعیانــد وجــود خدا امر ممکنی اســت که دلیلی له یا علیــه اعتقاد به
آن نیســت و ملحدان معتقدند که الاقل محتمل اســت که خدایی نیست؛ ولی
نظــر ما این اســت که هرگونــه نظری دراینبــاره مهمل و بیمعنی اســت( ».همان،
ص)84 _ 83

 .1 .3نقد نظریهی تحقیق پذیری زبان دین

بــا توجــه بــه تبیین نظریات طرفــداران نظریهی تحقیــق پذیری زبان ،نقدهایی بــر این جریان
وارد است:
 .1بدون دلیل بودن اصل تحقیق پذیری در معنا
 .2اصل تحقیق پذیری در معنا یک گزارهی کلی است و قابلاثبات نیست.
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یشــوند ،چراکه
زیــرا طبــق نظــر اثباتگرایان ،گزارههای کلی علمی بیمعنا محســوب م 

ݢ
بودن ،اعم از اینکه از طریق اســتدالل قیاســی یا اســتقرایی به دســت آمده باشــد ،قابل
کلی

تجربهی حسی نیست.
 .3اصل تحقیق پذیری در معنا ،خود بیمعناست؛ زیرا طبق نظر اثباتگرایان ،گزاره برای
معنادار بودن ،یا باید قضیهی تحلیلی باشد که در این صورت علم و اطالع تازهای به دست
نمیدهد چراکه محمول در موضوع مندرج است؛ یا باید یک قضیهی قابل تجربهی حسی
باشــد؛ در این صورت خود قضیهای محتمل و ممکن اســت و یقینی و قطعی نیســت ،زیرا
تجربه ،مفید ظن است و افادهی علم ضروری نمیکند( .همان ،ص)31

 .4بیــن معنی داشــتن جمله و صــادق بودن آن تفاوت وجود دارد .برای معنی داشــتن یک
جملــه ،رعایــت قواعد دســتور زبانی الزم و کافی اســت .پس جملــهای میتواند ازنظر نحوی
صحیح باشد ،اما ازلحاظ منطقی میتواند کاذب باشد .پس جمالتی که معنی ندارند ،به
مرحلهی صدق و کذب نمیرســند .معنی داشــتن یا نداشــتن امری منطقی و زبانی اســت
و مســتقل از صــادق و کاذب بــودن اســت که امری تجربی اســت .به همیــن دلیل جمالت
معنیدار نیز صادق یا کاذباند .جملهی معنیداری که نه صادق و نه کاذب باشد در ذهن
یشــمارند یا
بشــر نقش نمیبندد .با توجه به مقدمات باال ،آنچه پوزیتیویســتها آن را مهمل م 
فاقد معنی است یا کاذب است( .خرمشاهی .1383 ،ش ،ص)75

 .5ایــن ادعــا برای لــوث کردن این امر و طفره رفتن از رویارویی منطقی با آن اســت .بحث از
وجود خدا یا عدم وجود خدا بحثی تاریخی است .گزارهی وجود خدا همواره خودش و معنایش
بحثبرانگیز بوده ،نه بیمعنایی آن .چنانکه ادعای بیمنطق پوزیتیویستهای منطقی است.
معنی داشتن «خدا هست ».از همین امر ساده برمیآید که تمام آتهئیستها یا منکران وجود
خدا ،بر آن ردیه نوشتهاند و با آوردن استداللهای گوناگون سعی در رد آن کردهاند.
هیــچ منکــری کــه منطق را محتــرم و معتبــر میشــمارد ،نمیتواند از موضــع الادر یگری
یعنــی مســاوی بــودن بین نفــی و اثبات تجاوز کنــد؛ این یک الــزام منطقی اســت؛ اما اینکه
قضیهی «خدا وجود دارد یا وجود ندارد ».را مهمل بشمارد ،یک کار منطقی نیست.
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 .6بدون تعریف مشخصی از خدا ،وجود او را مهمل میشمارند .بهعبارتدیگر انکار بال
تصور در اینجا روی داده اســت .این انکار به خاطر عنادی اســت که با متافیزیک و الهیات
دارند؛ عنادی که از زمان آ گوســت کنت و ارنســت ماخ جزو جهانبینی آنان شــده اســت.
(همان ،ص)98 _ 85

 .7زبــان فقــط بخشــی از معرفــت مــا را میتوانــد بیان کنــد که قابــل ترجمه با زبان باشــد.
ســاخت و صورت زبان مانند منطق به ما ارث میرســد؛ اما زبان تصویرگر تمام معانی که در
ذهن است ،نیست ،بلکه خود بهمانند تصویری ازآنچه در ذهن ما است ،عمل میکند .ما
همواره خود را با الفاظ سرگرم میکنیم ،اما سرچشمهی الفاظ در درون ما است .سرچشمهی
زبان ،معانی و مفاهیمی که در ذهن ما است ،و زبان نمیتواند همهی این معانی را به تصویر
بکشد .برخی از مفاهیم که در ذهن و ورای ذهن انسان است عمیقتر از آن است که با زبان
بتوان آنها را بیان کرد( .همان ،ص)66 _ 65

 .8تجربــه کاملتریــن معیــار معنایابــی نیســت .بهعبارتدیگــر اگــر معرفت که معرفت بشــر
بیحدومــرز باشــد؛ و معرفــت حاصل از تجربه ،مطابــق با واقع و نفس االمر باشــد و این معرفت
حاصل از تجربه با هر معرفت دیگری که با تجربههای دیگر به دســت میآید ،یکســان باشــد و
امکان خطا در معرفت حاصل از تجربه وجود نداشته باشد ،میتواند کاملترین معیار برای معنا
داشــتن گزارهها باشــد ،اما با تجربه نمیتوان به این نتیجه رسید که تجربه اصیل و معتبر است
گرچه صد هزار بار توسط صد هزار تجربهگر تکرار شود ،چراکه اعتبار تجربه به بداهت و ضرورت
و قیاس و استنتاج و منطق متکی است .انسان فقط مادام که در حال انجام یک تجربه یا ادراک
اســت به آن علم دارد .بعد از آن علمش از حضور و حصول میافتد و به خاطره تجربهی ســابق
علم دارد .از ترکیب تجربههای جزیی و پراکنده با جهشی که نتیجه منطق است یک استدالل
اســتقرایی صورت میگیرد و یک امر کلی حاصل میگردد .درنتیجه علم تجربی بر یکنواختی
جهان و قابل پیشبینی بودن حوادث در آن تکیه دارد و تنها از طریق استقرا در موارد محدود و
معدود بهتنهایی نمیتوان به موارد نامحدود یعنی حکم کلی رسید( .همان ،ص)60 _ 55

 .9از دیگــر نقدهــا و اشــکاالت مترتــب بر پوزیتیویســم منطقی ،نظــر کارل پوپــر  11دراینباره
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است .او بعد از مطالعهی آثار متفکران پوزیتیویست میگوید:
ݢ

«آنها میخواستند معیاری بیابند که از متافیزیک امری بیمعنا و مهمل بسازند
کــه بهکلــی باطــل اســت .آنها بــرای این امــر ،معیار تحقیــق پذیری را ســاختند،
مرادشــان از آن اثبــات پذیــری گزارههــای مشــاهدتی و حســی بــود ...امــا چگونه
میتــوان یــک قضیــه را قبل از اینکه فهمیده شــود محکوم به مهمــل بودن کرد...
من با بســیاری از گفتههای کارناپ موافق نیســتم ...به نظر من ابطال متافیزیک
به دلیل اینکه پیش نهادههای آن را نمیتوان توجیه عقلی کرد ،اشــتباه اســت».
(همان ،ص)105 _ 99

امــروزه بــه دالیلــی ،ایــن بحــث کمتــر موردتوجــه فیلســوفان دیــن اســت .مهمتر یــن دلیــل،
شکســت تمــام تالشهایی بود که برای شــکلگیری اصل تحقیق پذیــری در معنای گزارهها
صــورت گرفــت؛ زیرا معیارهای تجربی ،خود این اصــل را بیمعنا میکرد .نتیجه بهکارگیری
پوزیتیویسم منطقی این میشود که خدا از ابتدا انکار میشود و در ادامه ،همهی حوزههای
تجربــهی انســانی را اعــم از زبان و اندیشــه را از کار میاندازد و از بحث جدی مانع میشــود.
و نیــز گزارههــای اخالقــی را وابســته بــه ســلیقهی فــردی و رســوم فرهنگــی میکنــد؛ منجــر به
نسبیگرایی اخالقی میگردد( .باربور .1397 ،ش ،ص)281

 .1 .4نظریه فلسفه تحلیل زبانی

دیــدگاه دیگــری کــه در رابطــه با مســئله زبــان دین مطرح شــد ،فلســفه تحلیل زبانی اســت؛
دراینبــاره برخــی از متفکران غربی معتقد هســتند کســی کــه میخواهد فلســفه بداند نباید
به ســراغ مســائلی همچون هســتی و خصوصیات آن برود بلکه کار فلســفه شــناخت زبان و
تحلیل آن است .نظریه فلسفه تحلیل زبانی عکسالعملی بود در مقابل گروهی که در اوایل
قرن بیستم بنام پوزیتویسم منطقی پیدا شدند.
فلســفه تحلیل زبانی دو کاربرد عام و خاص دارد .کاربرد عام آن پوزیتیویســم منطقی را
نیز شامل میشود؛ زیرا مفاد آن این است که کار فلسفه ،تحلیل زبان است .پوزیتیویستها
نیز چنین عقیدهای داشتند.

برغ و یمالسا نادنمشیدنا رظنم زا نید نابز تقیقح

75

کاربرد خاص فلســفه تحلیل زبانی مربوط به نظر فیلســوفانی اســت که رســالت فلسفه را
تحلیــل زبــان میدانند ،ولی مال ک معناداری زبان را تحقیق پذیری حســی نمیدانند ،بلکه
بهجــای آن ،نظریــهی کاربــردی یــا کارکــرد معنا را مطــرح کردند .بــر این اســاس ،معنای یک
گــزاره ،کاربــرد یا کارکرد آن گزاره اســت .نوع اســتفادهای کــه از هر واژه در یک زبان میشــود،
نشــان از معنــای آن واژه اســت .رســالت فیلســوف زبانشــناس توصیف و تشــریح گونهها و
شیوههای استفاده و کاربرد زبان در عرف محاورهای بشر است.
فیلســوفان تحلیــل زبانــی برای زبان دین نقش معرفتی قائل نیســتند و نگرشــی ابزاری به
زبان دین دارند .آنها دربارهی اهداف کارکرد زبان دین نظرات مختلفی ابراز کردهاند که در
ادامه به تبیین آنها میپردازیم:
الف) گزارههای دینی توصیههایی برای یک شیوهی زندگی اخالقی میباشند.
ب) گزارههــای دینــی کارکــرد وجــودی دارنــد؛ یعنــی در وجــود انســان ،بهویژه در مســئله
زندگــی و مــرگ ،تحول ایجــاد میکنند .گزارههای دینــی نباید جدا از پرســشهای مربوط به
عالقــهی واپســین کــه زندگی درونی انســان بر محــور آن میگردد ،تأثیر آنهــا در وجود روحی و
روانی انسان است.
ج) زبــان دیــن ،بیانگــر یا برانگیزانندهی پرســتش اســت و وظیفهی آن ســتایش خداوند
اســت نــه توصیــف او .زبــان دینی ،همچنیــن تجربهی دینی شــخص را گســترش میدهد و
شنونده و گوینده را به سرچشمههای تجربهای که خود از آن ریشه گرفته ،بازمیگرداند.
د) زبــان دینــی ،زبــان یــادآوری تعهــد اســت و ماننــد گزارههایــی اســت که به مســئلهی
وفــاداری در زندگــی عــادی انســانها مربوط میشــوند؛ مانند شــیفتگی یک انســان به ملت
خود ،وفاداری یک ناخدا به کشتی خود( .ربانی گلپایگانی .1392 ،ش ،ص)120 _ 119

تحلیلگــران زبانــی ازاینجهــت بــا پوزیتیویســم منطقــی موافقانــد کــه ز بــان علمــی
یکنقش محــدود و فنــی دارد کــه همــواره مرتبــط بــا نــوع مشــاهدات علمــی اســت .در
نتیجه پژوهش علمــی هیــچ تعمیــم متافیزیکــی دربــارهی ماهیــت حقیقــت نــدارد( .بار بــور،
 .1397ش ،ص)154
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در تحلیل زبانی که امروز بر فلســفهی انگلیســی و آمریکایی غالب اســت ،شــعار حاکم

ݢ
است:
این

«از معنــای یــک گزاره نپرس ،کاربرد آن را دریاب».؛ یعنی به این توجه کن که وقتی مردم
یک ســنخ خاص از

گزاره میســازند ،چه میکنند و چه میجویند؟ در آثار ویتگنشــتاین 12

تنوع وســیع وظایف زبان به تعبیر او باز یهای زبان 13مطرح شــده است .ازاینرو ،علم ،هنر،
فلسفه ،دین ،عرفان و مانند اینها هر یک برای خود عالمی و زبانی ویژه دارند و تالش ما باید
معطــوف کاربردهای زبان باشــد نه یافتن معنــا ،بنابراین ،یک الگوی زبانــی را نمیتوان تنها
الگوی معتبر برای هر نوع بازی زبانی دانست .براساس این رهیافت ،زبانی بیمعناست که
کاربرد خاصی در جامعه زبانی نداشــته باشــد .بهعبارتدیگر ،در این نحله ،آنها معتقدند
زبان وظایف و ساحتهای گوناگونی دارد ،ما نباید درصدد توصیف جهان باشیم .اگر این
کار را کردیم چهبسا این توصیف را در شیوههای بهکلی متفاوتی انجام دهیم که قابلتبدیل
و تحویــل بــه یکدیگر نباشــند .ازآنجا که زبانهای مختلف عالیق مختلــف را بازمیتاباند _
هنــری ،اخالقــی ،دینی ،علمــی _ هر حوزهای بایــد راهبردی را که برای بــرآوردن مقاصد خود
مناسبتر است ،در پیش بگیرد؛ و تأ کید میکردند که «هرسنخ زبان ،منطق خود را دارد».
ً
طرفــداران نظریــه تحلیــل زبانی ،زبان علــم و دین را مجاز و معقول میشــمرد ،اما معموال
این دو را از هم متمایز میداند .گزارههای علم و دین به خاطر حقیقت یا صدقشــان داوری
نمیشــوند ،بلکــه بــه خاطــر مفید بــودن آنها در بــه انجام رســاندن وظایف خــاص خویش،
داوری میشوند .به نظر ایشان وظایف زبان دینی با وظایف زبان علمی فرق دارد.
الــف) بــه نظــر آنها اولیــن فایدهی احــکام دین ،اتحاد بــا مجموعهای از اصــول اخالقی
ً
اســت؛ نقش زبان دین اخالقی اســت ولی صرفا زبان عاطفی نیســت؛ زیرا قصد و نیت را به
شیوهای خاص بیان میکند .به نظر ایشان ،گزارههای دینی اعالم تعهد در برابر یک شیوهی
زندگی اســت؛ یا شــیوهای برای شــرکت جستن در یک مشی و ســلوک عملی .مفاهیم دینی
بهعنــوان مجعوالت مفید کــه اهداف مهم اجتماعی را برآورده میکنند؛ مانند زمینهســازی
برای نظامهای ارزشی که پیوستگی اجتماعی و ثبات به وجود میآورند.
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ب) گزارههای دینی کاربرد وجودی دارند که فقط به مسائل مرگ و زندگی و شکلگیری
رویکردهــا و رهیافتهــا مربــوط میشــوند .میگویند« :ایمــان هیچ دانش جدیــدی به وجود
نمــیآورد ،بلکه هســتی جدید اســت ».گزارههای دینــی نباید جدا از پرســشهای مربوط به
عالقهی واپسین که زندگی باطنی بر محور آن است ،در نظر گرفته شود.
اثر گزارههای دینی متفاوت است:
_ گاه گــزارهی دینــی در ارتباط با آینــدهی نامعلوم ،اطمینانبخش اســت؛ مانند گزارهی
ظهور منجی که به امید بخشی شخص در ارتباط با آینده ،کمک میکند.
_ گاه این گزارهها معارضه جو و شجاعت انگیز میباشند.
_ برخی گزارهها فقط حکم صادر میکنند و فروتنی و حسرت به بار میآورند.
ج) برخــی تحلیلگــران زبانــی ،نقش دینــی بارزتری برای زبــان قایلند که پرســتش را بیان
میکنــد یــا برمیانگیزانــد .وظیفهی زبــان دینی تحمید خداوند اســت؛ نه توصیــف او .زبان
دینی تجربه دینی فرد را گسترش میدهد.
در اینجــا بــرای تجربــه دینــی نقــش معرفــت بخش قائل نیســتند .طرفــداران ایــن نظریه،
زبــان دیــن را دارای معنــا میدانند ،اما این معنا را معرفت بخــش نمیدانند؛ زیرا مطابق این
نظــر ،معنــای الفاظ کاربرد خــاص آنها را بیان میکند و اینطور نیســت که حقیقت عینی
و خارجــی معرفتبخشــی را افــاده کند .مطابــق این دیدگاه ،معنای یک لفــظ از یک قاعدۀ
خاص عمومی ناشــی نمیشــود .بلکه معانی در نحوههای مختلف زندگی شــکل مییابند؛
بنابراین با توجه به تعدد نحوههای زندگی ،الفاظ معانی متعددی مییابند .از همینرو تمام
باورهــای اعتقــادی انســان مؤمن ،با انســان ملحد تناقضــی ندارد؛ زیرا تناقــض در یک بازی
زبانی معنا دارد ،اما در دو بازی زبانی متفاوت ،تناقض معنایی ندارد .نقش زبان دین شبیه
به گزارههایی است که مربوط به وفاداری یک ناخدا به کشتی خود یا مهر یک مرد به زن خود
اســت .نقش تذکر و تعهد اســت .اما تعهد دینی جامعتر ازاینگونه مثالها است و با نمادها
و تصاویر مؤثری عجین است .وظیفهی زبان دینی گفتن حکایاتی است که بصیرت انسان
را افزایش میدهد و تعهد بهمنزلهی به این انگیزش است( .همان ،ص)284 _ 282
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د) وظیفهی زبان علمی ،پیشبینی و مهار است؛ اما وظیفهی دینی ،پرستش و هدایت

مردم در ݢراه زندگی است.

بهطورکلــی طرفــداران ایــن دیــدگاه از توصیــهی ویتگنشــتاین کــه بــرای درک جنبههــای
گونا گون زبان به زبان نگاه کن ،پیروی کردند و کارکردهای مهم و متنوعی برای زبان یافتند؛
کارکرد امری (لیوان مرا بیاور) ،کارکرد کنشــی (من اکنون شــما را زن و شــوهر اعالم میکنم) و
کارکرد استفهامی (ساعت چند است؟).
در خصــوص کارکردهــای گوناگون زبان دینی ،آنها معتقدنــد زبان دینی نیز در خدمت
دستهای از مقاصد خاص انسانی است ،اما دربارهی اصلیترین کارکرد زبان دینی اختالف
ً
دارنــد .مثــا ریچارد بریث ویت  14از نخســتین رهبــران این جریان ،اصلیتریــن کارکرد زبان
دین را شــبیه کارکرد گزارههای اخالقی میدانســت؛ یعنی یکی از وجوه ممیزهی زبان دین،
تصویــری از زندگــی اخالقــی اســت کــه انســان را بــه آن نــوع زندگــی ترغیــب میکنــد .او الزم
نمیداند حکایاتی که در این زمینه هستند ،صادق باشند( .پترسون .1398 ،ش ،ص)270

 .1 .5نقد و بررسی فلسفه تحلیل زبانی

 .1غفلــت از ســایر آموزههــای دیــن؛ دین از ســه بخش اعتقــادات و احکام و اخالق تشــکیل
شــده اســت و اینکه زبان دین تنها به خاطر مفید بودن ،کارکرد داشته باشد ،باعث میشود
از بخش اعتقادی که پایهی احکام و اخالقیات آن است ،غفلت شود.
 .2خــاف ارتــکاز دیــنداران اســت .آنان زبان دیــن را معرفــت بخش میداننــد .دربارهی
باز یهای زبانی باید گفت به تعبیر جان سرل  15ناامیدکنندهترین جنبه نگرش ویتگنشتاین،
ضدیت با نظریهپردازی درخصوص چگونگی کارکرد زبان و رابطه آن با جهان است .ازاینرو،
ایــن اســتنتاج کــه بــرای فهم گفتــار دینی چنین معیــاری قرار دهیم کــه ببینیم ایــن گفتار در
زندگــی مــردم چه نقشــی دارد ،غفلت از یک واقعیت اساســی اســت؛ زیرا تــا توجه نکنید که
گفتــار دینــی بر چیزی فراســوی خــودش داللت میکند ،نقــش آن را در زندگی مــردم نخواهید
فهمیــد .مــردم به این دلیل در بازی زبانی شــرکت میکنند که معتقدند خــارج از بازی زبان،
واقعیت دیگری هست که به آن ،معنا و هدف میدهد( .کاپلستون .1361 ،ش ،ص)171
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 .3آثــاری کــه بــرای کارکرد زبان دین موردنظر اســت ،بدون قائل شــدن نقــش معرفتی برای
زبــان دیــن دســت یافتنــی نیســت .علــم و دین برخــاف تفاوتهایــی کــه در زبــان دارند ،در
اینکه به دنبال شــناخت حقیقت میباشــند ،مشترک هســتند .هر دو ادعای معرفتی دارند
و هــر دو در برخــورد خویــش بــا پدیدهها به دنبــال اصالت واقع هســتند( .پترســون .1398 ،ش،

ص )287عقاید دینی منحصر به احساسات نیست .بدون اعتقاد به واقعیت داشتن معبود
و شــناخت او ،پرســتش او بیمعناست .ایان باربور در نقد دیدگاه وسیله انگار و غیرمعرفتی
بودن زبان دین ،معتقد است:
وظیفهی زبان دینی پرســتش و هدایت و براه بردن زندگی اســت .چنانچه نظر متفکران
تحلیل زبانی پذیرفته شــود ،همهی نقشهای معرفتی زبان دینی انکار خواهد شــد .به دیگر
ســخن ،این نگرش برخاســته از این مبناســت که دین و باورهای دینی تنها نوعی احســاس
ابراز احســاس اســت ،بــدون اینکه برخوردار از واقعیت عینــی و ُبعد معرفت بخش
درونی و ِ
ّ
باشــد؛ امــا ایــن مبنا نیــز بهنوبه خود ،مورد مناقشــه جدی اســت .این نظر بر اســاس این ادعا
صــورت میگیــرد کــه تمــام گزارههای دینــی ،جنبه انشــایی داشــته ،توصیه بهنوعــی زندگی
ّ
ناموجه است.
اخالقی است؛ لکن با مالحظه متون دینی ،معلوم میشود که این ادعا
گزارههای دینی در یک نگاه به دودسته اخباری و انشایی تقسیم میشود:
 .1گزارههــای اخبــاری :کــه بــه توصیف خــدا ،جهان و انســان ،موضوعــات تاریخی ،دنیا
و آخــرت ،فرشــتگان و شــیاطین و ...میپردازنــد؛ روشــن اســت کــه نقــش معرفتبخشــی و
واقعنمایی را در این گزارهها نمیتوان کنار نهاد.
 .2گزارههــای انشــایی :همچون اوامــر ،نواهی ،توصیههــای اخالقــی و...؛ هرچند مدلول
مطابقــی آنها محتــوای توصیفی و جنبه معرفتبخش ندارد ،لکن بدون تردید ،این دســته
از گزارهها نیز ،ریشــه در واقعیت عینی دارد و با نظر به غایات یا مبادی متعلق به آنها انشــا
شــده اســت .توصیه به پرســتش خدا وقتی مفهوم منطقی میباید که وجود عینی خدا مورد
اذعــان باشــد .تحلیــل عقلی ایــن موضوع به تبیین رابطه «باید» و «هســت» مرتبط اســت .از
دیــدگاه فیلســوفان اســامی بایدها و نبایدهــای اخالقی و شــرعی ،برخاســته از واقعیتها و
هستیهاســت .بهبیاندیگــر ،وقتــی گفته میشــود« :خدا را عبــادت کنید ،».ایــن قضیه در
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درون خود ،دارای محتوای چند قضیه بهقرار زیر است:

ݢ
الف) حقیقتی متعالی بهعنوان مبدأ عالم وجود دارد که سزاوار پرستش است.
ب) انسان اگر خواهان ّ
تقرب به خداست ،باید او را پرستش کند.
ّ
بنابراین ،وجود خدا بهعنوان مبدأ این قضیه و تحقق یک واقعیت خارجی ،یعنی کمال

انســان بهعنــوان غایــت آن ،از نتایــج تحلیلی قضیــه «خدا را عبــادت کنید» اســت( .باربور،
 .1397ش ،ص)287 _ 282

با این توضیح ویتگنشــتاین و طرفداران او باعث شــدند که توجه به پیوند عمیق زبان با
ســایر قلمروهای حیات انســان عمیقتر شــود .آنها موجب شــدند که بپذیریم بخش اعظم
انسانیت انسان ،ناشی از آن است که انسان ناطق است؛ همانطور که در منطق در تعریف
انســان ،او را حیوان ناطق معرفی کردهاند؛ اما در ارتباط با زبان دین در ابتدا باید گفت زبان
دینی همانند زبان علمی برای دقت و معناداری ،معیارهای خاص خود را دارد و معیارهای
زبان علمی باالتر از معیارهای زبان دینی نیست( .پترسون .1398 ،ش ،ص)274

عــاوه بر این ،بایــد گفت فقط به جنبهی کارکردگرایانهی زبان دین نباید توجه داشــت.
عــاوه بــر جنبــهی کاربــردی گزارههــای دینــی ،فــرد مذهبــی باید بــه جنبــهی معرفت بخش
ً
گزارههــای دینــی هم دقت کند؛ مثال صحبت از وجود خدا یک گزاره نمادین نیســت ،بلکه
گزارههــای دینــی فــارغ از کارکــرد اخالقــی یــا حکمــی ،خــود دارای ارزش صــدق و کــذب نیز
هستند .همچنین گزارههای دینی اشاره به واقعیتی ورای خود میکنند و واقع گرا میباشند.
عالوه براین ،گزارههای دینی و اخالقی دارای ثبات میباشند و نسبی نمیباشند.
ایــان باربور معتقد اســت کــه نقش زبان دین بهطــور عمده برانگیختن و بیان پرســتش و
تعهد شــخصی اســت؛ هرچند که عقاید دینی نقش معرفت بخش نیز دارند و این حقیقتی
است که تحلیلگران زبانی از آن غافل ماندهاند( .باربور .1397 ،ش ،ص)304

 .2حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان اسالمی
برخــاف دیــدگاه غربی در رابطه با معناداری زبان دین ،اندیشــمندان مســلمان زبان دین را
معنادار ،معرفت بخش و ناظر به واقع میدانند( .ربانی .1392 ،ش ،ص)121
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 .2 .1دالیل معنادار بودن زبان دین

الف) هدایت بخش بودن زبان دین :با توجه به اینکه انسانها بهطورکلی شناختی به همهی
جوانــب خلقــت خــود ندارنــد ،درنتیجه برای دســتيابی به كمــال واقعی خــود و حرکت در
مســیر دشــوار زندگی به هدایت آفرینندهی خود نیازمند هســتند .این هدایت الهی در قالب
دیــن الهــی توســط پیامبــران آورده شــده اســت و زبــان دیــن الهی ،بــه عبارتی همــان وحی و
الهامات الهی اســت که در اســام در قالب قرآن و روایات آمده اســت .برای اینکه زبان دین
بتواند باعث هدایت بشر باشد ،باید معرفت بخش باشد تا بتواند انسان را با مبانی و اصول
دین که همان توحید و نبوت و معاد اســت ،آشــنا کند .در پی شــناخت این اصول ،اســام
دســتوراتی که شــامل اوامر و نواهی الهی اســت و مبتنی بر اصول دین اســت برای هدایت و
رساندن انسان به سرمنزل مقصود ارائه کرده است.
آیتاهلل سبحانی در این رابطه میگویند:
«در طول تاريخ بشــر ،شــخصیتهای وااليی با انگيزه اصالح و هدايت بشر به پا
خاســته و خود را مبعوث جهان غيب (خدا) دانســته و مدعی شــدهاند كه آنان
پیامهایــی را از جهــان مــاورای طبيعــت دريافتــه و آن را بهصــورت كالم و گفتــار
كه حامل معارف و احكام دينی اســت در اختيار بشــر قرار میدهند ...و معتقد
بودنــد كــه ايــن پیامهــا را از طريق حس و تجربــه و يا از طريق تفكر و اســتدالل به
دســت نیاوردهانــد ،بلكــه از جانب خداوند بر روح و روان آنان القا شــده اســت».
(سبحانی .1379 ،ش ،ج ،1ص)284

«قرآن نیز بهعنوان زبان دین با دالیل روشن و علمی و خردپسند ،جامعه بشری را
به اصول و معارف هدايت میکند( ».همان ،ج ،1ص)245

آیــتاهلل مصبــاح دربــارهی معرفت بخــش بودن قرآن معتقدند که اســتفاده از قــرآن برای اين
است كه شما آیهای را بخوانيد و معنای آن را فهميده و به آن عمل كنيد؛ يا از پند و موعظه
آن اســتفاده كنيد( .مصباح یزدی .1381 ،ش ،ص )73زبان دین اگر زبان ســمبلیک و انشــایی
باشــد و واقعنما نباشــد ،هرکس میتواند از آن برداشــتی مطابق با سلیقهی خود داشته باشد
و برداشت همه هم صحیح میباشد؛ درنتیجه ،قرآن کتابی مانند دیوان حافظ میشود که
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هرکس برداشت خود را از آن مینماید و درنتیجه کتاب هدایت نخواهد بود( .مصباح یزدی،

 .1382ݢ
ش ،ص )46 _ 43ســمبلیک بــودن زبــان دیــن آن را تــا حــد فعالیتهایــی مانند شــعر و

ادبیات فرو میکاهد( .مصباح یزدی .1395 ،ش ،ص )124به نظر میرسد این تفکر که زبان دین
را ســمبلیک و انشــایی میپندارند ،هدفی جز مقابله با اعتقادات دینی و توحیدی نداشــته
باشد( .مصباح یزدی .1389 ،ش ،ص)90

آیتاهلل جوادی نیز در زمینهی زبان دین میگویند:

«زبــان ديــن بــرای همه انســانها فهمپذير اســت .زبــان ديــنّ ،
معماگونــه و رمزگونه

نيست تا كسی آن را نفهمد؛ زيرا دين برای هدايت بشر آمده است و درنتیجه زبان
دیــن بايــد معارف و حقايق را بهگونهای بيان كند كه همگان به حقانیت و صدق
آن پــی ببرنــد و در مقایســه با ســاير افــكار و دعاوی بــه برتری آن اذعــان نمایند .اگر
زبان دين ،زبان رمزی و ّ
معماگونه باشد ،هدف از هدايت و انتخاب و پذیرش دین
توسط عامهی مردم محقق نخواهد شد( ».جوادی آملی .1378 ،ش ،ص)80 _ 78

آیتاهلل جوادی دربارهی معرفت بخش بودن زبان دین معتقدند:
«گفتن اینکه زبان دين زبان تكليف است ،نه زبان حق؛ ادعایی منطقی نيست؛
زیرا برخی از آيات قرآن واقعيات را توصیف میکند و امرونهی شارع در آن مطرح
نيست .داستانهای قرآن ،بيان مبدأ و معاد و ذكر برخی از اوصاف آنها ،وصف
آيــات آفاقــی و انفســی ،بیان صفات منافقان و كفار و مؤمنان و ناپســند شــمردن
روش ظالمــان ازجملــه آياتی هســتند كه لفــظ و معنای آنهــا هیچیک داللت بر
تکلیف ندارند ،پس نمیتوان اين اســناد را نســبت به زبان دين پذيرفت كه زبان
دين ،زبان تكليف است( ».جوادی آملی .1388 ،ش ،ص)259

ب) عهــدی بــودن زبان دیــن :از طرفی قرآن زبان عهد اســت؛ هدف مــا از خواندن یک متن،
افزایش معلوماتمان است ،اما متن قرآن ،عهدنامهای است که بین انسان و خدا بسته شده
اســت و این در ســایر متون وجود ندارد .تفاوت زبان قرآن با دیگر زبانها در عبرتآموز بودن
و همیشــه زنده و شــاداب بودن آن اســت؛ که در طول تاریخ همیشــه اینگونه بوده و در همه
زمانها خوانده میشود و شادابی آن جاودانه است.
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آیتاهلل مصباح در این زمینه به آیهی میثاق  16اشــاره میکند و معتقد اســت که هدف
از آوردن قرآن توسط نبی مکرم اسالم؟ص؟ این است که انسان را به اندیشه وا دارد و به آ گاهی
و هوشــیاری برســاند .بهعبارتدیگر او را از مرز حیوانیت گذرانده ،وارد مرز انسانیت نماید.
(مصباح یزدی .1394 ،ش ،ص)33

آیتاهلل جوادی دربارهی آیه میثاق معتقدند ميثاقی كه انسان پس از مشاهده ّ
عز ربوبی
ّ
َ
خدا و ذل عبودی خود در «عالم الست» به پروردگار هستی سپرد ،اين بود كه پس از پذيرش

اين ربوبيت و اقرار به آن ،هوای ربوبيت از ســر برون كند و جز در جايگاه عبوديت ننشــيند و
در حقيقت با پذيرش اين جايگاه كه همان ايمان اســت ،پای عقدنامه اطاعت و عهدنامه
فرمانبرداری را امضا كرد و به سخن ديگر ،بين قلب و نفس خود و بين اقرار بر عبوديت گره
و پيونــدی زد و بــا بــه گردن گذاشــتن طوق طاعــت خدا ،پذيرفت كه پيوســته فروتن باشــد.
(جوادی آملی .1389 ،ش ،ص)412

ج) صدور احکام بر اســاس واقعیتی عینی :برخی از احکام دین براســاس واقعیتی عینی
در ورای تکلیف صادر شدهاند و عبد را ملزم به اطاعت یا نهی شارع کردهاند .این واقعیتی
کــه ورای زبــان تکلیف وجود دارد ،میتواند حقوق بشــر یا حقــوق حیوانات و یا حق طبیعت
باشــد کــه انســان مطابق با شــرع و عقــل موظف به رعایت آن اســت .در اینجــا زبان تکلیف
مانند مقررات وضع شده توسط بشر ،امری اعتباری و یا قراردادی نیست.
آیتاهلل جوادی دراینباره معتقدند:
«تكاليف الهی در فرهنگ اسالم با معنا و مفهوم متعارف واژه تكليف كه متبادر
َ
در اذهان عرف مردم است بسيار تفاوت دارد؛ تكليف در عرف معنای كلفت و
سختی عمل است كه شايد هيچ سودی برای عامل نداشته ،بلكه نفع آن عايد
اشخاص ديگری شــود؛ ولی تكليف در دين به معنای وصول به حق
شــخص يا
ِ

است كه نفع و سود آن برای شخص عامل است؛ نه ديگران( ».همان ،ص)278

 .2 .2روشمندی فهم زبان دین

بعد از تبیین دیدگاه اندیشمندان در رابطه با دالیل معناداری زبان دین ،در ادامه به روشمند
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بودن فهم زبان دین و شیوههای فهم آن میپردازیم .آنچه بهعنوان یک دغدغه اساسی میان
علماء ݢ
مسلمان قابل توجه است ،عالقهمندی نسبت به فهم معنای لغات در نصوص دینی

است؛ بر این اساس ،میخواهند بدانند که الفاظی که در منابع و نصوص دینی میباشند،
چگونــه افــادهی معنا میکنند .این همان موضوعی اســت که با عنــوان هرمنوتیک در علوم
مختلف موردبررســی قرارگرفته اســت .هرمنوتیک علمی اســت که دربارهی قواعد روشــمند
تفســیر متن بحث میکند .هدف از این علم ،تأویل ،کشــف پیامها ،نشــانهها و معانی یک
متــن اســت .ایــن علم بــه مطالعه اصــول تعبیر و تفســیر متون ،بهویــژه ،متون ادبــی و دینی و
حقوقــی میپــردازد .علــم هرمنوتیک در میان مســلمانان معادل تأویل اســت کــه در ابتدا به
قرآن و متون دینی محدود میشــد .علم هرمنوتیک از اوایل قرن بیســتم دستخوش تحوالتی
گردید .تا قبل از قرن بیســتم تالش اندیشــمندان در جهت فهم منظور نویسنده از خالل متن
با توجه به قراین و نشانههای مرتبط با زمان و مکان و فرهنگ و عرفی بود که نویسندهی متن
در آن دوران میزیســت؛ یا بهطور خالصه میتوان گفت هرمنوتیک کهن به معنای موردنظر
مؤلــف توجــه داشــت ،اما هرمنوتیــک جدید به برداشــت و فهم گیرنده توجــه دارد؛ درنتیجه
هرمنوتیک جدیدّ ،
مفســر محور اســت .در حقیقت فهم ،امری اتفاقی و مســبوق به پیشــینه
تاریخــی مفســر اســت که به شــکل یک رویداد درون ذهن وی شــکل میگیــرد و بههیچروی
قابل کنترلکردن و تعریف در قالب روش و راهکار نیست .دریافت و برداشت هر خواننده،
منحصــر بــه خود اوســت و بــه تعداد خواننــدگان یک متــن ،فهمهای متفاوت وجــود خواهد
داشت .این معنای جدید مورد انتقاد علمای شیعه است.
آیــتاهلل جــوادی در ایــن زمینــه معتقدنــد کــه مســئله اینکــه انســان بــا ذهن خالــی از هر
پیشزمینــه و دوری بــا متون دينی مواجه شــود و معرفت عقالنی و شــهودی خود را در فرايند
فهم كتاب و ســنت به کناری نهد ،از مباحث مهمی اســت كه در فن هرمنوتيک درباره آن
بســيار بحث شــده و میشــود .آيا انســان میتواند خالیالذهن به ســراغ متون مقدس برود؟
حقیقت اين اســت كه در بســياری از موارد خواندن متن ،باورها و اعتقادات و نقطه نظرات
قبلــی مفســر حتــی بهصــورت غيــرارادی و ناآ گاهانــه در فهم او تأثيــر میگذارد؛ پــس بر عهده
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ّ
مفســر اســت كه كوشــش كند ذهن خويش را از دخالتهای ناروای پیشفرضها و باورها و
اعتقــادات خود خالی کند؛ اما درهرصــورت نمیتوان ذهن را از همهی آ گاهیها و دانشها
و پیشفرضهــای ذهــن خواننده _ که ناشــی از دوران و ســرزمینی اســت کــه خواننده در آن
زندگی میکند _ خالی كرد .اين امر هم امكانپذير نیست و هم مطلوب نیست ،زيرا بسياری
متن
از این آ گاهیها جزو ســرمايههای اوليه و اصول نخســتين امكان فهم درســت و صائب ِ
دينی است( .جوادی آملی .1389 ،ش ،ص)196
ً
آیــتاهلل مصباح نیز ازجمله افرادی اســت که معنــای دوم هرمنوتیک را رد میکند و مثال
دربارهی معیار شناخت معنای ظاهری قرآن معتقد است که معیار شناخت دو چیز است:
بدیهیات عقلی و اصول محاورهی عقلی .منظور از اصول محاورهی عقلی ،قواعدی است
که همهی عقال در مقام تفاهم و انتقال مقاصدشــان توســط الفاظ ،آنها را معتبر میدانند.
ایشان مطالبی را قطعی میدانند که براساس روشهای خاصی قابلپذیرش همگان باشد.
از ســویی در فهــم مطالــب غیر یقینــی ،همگان را صاحبنظر ندانســته و فهم امور متشــابه و
تفسیر را مختص به متخصصان این رشته میداند( .مصباح یزدی .1382 ،ش ،ص)72 _ 67

شــبههای که دربارهی معنای دوم هرمنوتیک مطرح اســت ،این میباشــد که هرمنوتیک
به معنی تفســیر متون اســت و ما نمیتوانیم مراد گذشــتگان را از متون آنها بفهمیم؛ چراکه
فهــم مــا از کتابهــای آنها مثل تــورات و انجیل و قرآن معلوم نیســت چیزی باشــد که مراد
آنها بوده باشــد؛ زیرا بشــر هنگامیکه در دامن مادر زندگی میکند ،ذهن او مقید به مســائل
خاصی میشود؛ یعنی ذهنش با افکاری که در دامن مادر و جامعه ایجاد شده ،قالببندی
میشــود .بنابرایــن ،با چنین ذهنــی نمیتوان متون قدیمی را فهمید .اگــر ذهن او هیچ قید و
ً
بندی نداشت و خالی بود ،البته کالم خدا را میفهمید ،مثال با داشتن عینک سبز که دیگر
نمیتوان قرمز دید.
در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد گفــت ایــن مســئله بــرای دفــاع از تــورات و انجیــل مطــرح
شــده اســت؛ چراکه در آن مســائل و داســتانهایی وجود دارد که برخالف علم اســت؛ مثل
کشــتیگرفتن خداوند با حضرت یعقوب که عقل نمیپذیرد .درنتیجه ،کشیشــان میگویند
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ما مراد آن را نمیفهمیم چون ذهن ما بساطت الزم را ندارد تا واقعیت را با آن درک کنیم.
ّ
امــا ݢمتــن مقــدس اســام ،قرآن كريم اســت و اين كتاب ،بكر و تحريف نشــده اســت و از
منبــع اليزال الهی و اراده تشــريعی خداوند سرچشــمه گرفته اســت و ازایــنرو ،با كتابهای
دينی نوشــته بشر ،قياسپذير نيســت و نمیتوان شيوه تفسيری آنها را برای اين كتاب الهی
به كار برد.
عــاوه بر این ،تحميل معلومات برون دينی و يا تفســير بــه رأی ،خلوص فهم معانی اصيل
ّ
قرآنی و ّ
سنت را به مخاطره میاندازد و انسان را از نيل به هدف آنها بازمیدارد .این ّ
نظريه ،تكثر
قرائت دينی ،هرجومرج میآفريند و ترديد و دودلی همراه میآورد و آنارشيســم دينی ،فرهنگی
و اخالقی میزايد .اينكه مســلمانان درباره مســائل و معارف دينی دارای فهمی مشــتركاند ،از
روشنترين داليل بطالن اين ّ
نظريه است( .جمعی از نویسندگان .1386 ،ش ،ص)194
ً
بر این اســاس ،علمای اســام مخصوصا مجتهدین از فحوای نصوص ،به اجتهاد احکام
و شریعت میپردازند .البته در این اجتهاد ،امکان وقوع تعارضاتی بین نص و علم وجود دارد.
امــام خمینــی؟هر؟ در ایــن زمینــه معتقدند اگــر حدیثی با علــم قطعی یعنــی علمی که با
برهان ثابت باشــد ،نســازد کنار گذارده میشــود .اما یادســپاری این نکته نیز الزم اســت که
قبــل از حکــم بــه تضــاد علــم و نقل ،ابتــدا باید از صحــت فهم خــود از مراد گوینــده مطمئن
شــویم .در بســیاری از احادیــث عباراتــی موجــود اســت که مقصود اصلی آن روشــن نیســت
همانطورکه در قرآن کریم نیز چنین است( .خمینی .1378 ،ش ،ص)407 _ 405

آیتاهلل سبحانی درباره علم هرمنوتیک و فهم فحوای احادیث و قرآن معتقدند:
«تفسير روایات بر دوپایه استوار است:
الف) صدور حديث از معصوم با سند صحيح نقل شده باشد.
ب) متن آن با توجه ،به كار بردن دستور زبان و ديگر شرايطی كه در علم الحديث
بيان شده ،تفسير شود.
عــاوه بــر گــردآوری اصل حديث معصــوم ،از علومی كه با طلوع اســام پیریزی
گردیــد ،نــگارش کتابهایــی در شــرح حديث اســت؛ ازجمله شــروح زيادی که
بــر كتــب اربعــه اماميه تدوین شــده اســت .این شــروح همگــی مبتنی بــر این دو
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اصل عمل کردهاند .درنتیجه در شرق اسالمی در ميان مسلمين ،مفسران كتب
آســمانی قبــل از طــرح هرمنوتیک مفســر محــور ،انگیــزهای جز كشــف واقعيات و
اهداف مؤلف ،نداشتهاند.
عالوه بر این ،مفسران اسالمی برای تفسير قرآن ضوابط و شیوههایی وضع کردهاند
تــا مفســر براســاس آنهــا به تفســیر قرآن بپــردازد .يكــی از آن ضوابط اين اســت که
مفاهيمــی كــه آيات قرآن بر آن داللــت ندارند بر آيه تحميل نشــود ،تحميل چنين
معنی كه برای آن در خود آيه و آيات ديگر شاهدی نيست ،تفسير به رأی است كه
ازنظر قواعد تفسير نادرست میباشد .البته این ضابطه به این معنا نيست كه در
آيات قرآن دقت و ّ
تدبر نكنيم تا بر حقايق نهفتهی در آن دست نيابيم ،بلكه دقت
نظر و تدبر يكی از وظايف مفســر اســت؛ ولی بايد بر آن نکتهای که با تدبر حاصل
میشود ،نوعی شاهد و گواه در آيه و يا آيات ديگر وجود داشته باشد .هرگاه فردی
بــه تفســير آیــهای بدون ارائهی هيــچ نوع شــاهدی پرداخت و درواقع اندیش ـههای
خود را بر قرآن تحميل كرد ،نوعی تفسير به رأی انجام داده است .مقصود از تفسیر
معانــی الیه آلیهی آيه اســت كــه میتوان از معنی نخســت به معنی
باطنــی قــرآن،
ِ

معانی الیهالیه به
دوم كه عمیقتر و ژرفتر است پی برد ولی درعینحال همه اين
ِ
همپیوستگی دارند .همگی در ظاهر آيه ريشه دارند و لفظی و يا جملهای از آيه بر
ً
آن گواهی میدهد ،مســلما اين نوع تفســير به باطن ،صحیح است و به يک معنا
گواه بر عظمت قرآن است( ».سبحانی؛ 1379؛ ج 3؛ ص)21 _ 16 :

نتیجهگیری
مســئله رابطه علم و دین یکی از مســائل مورد اختالف در حوزه فلســفه دین است دراینباره
سه نظریه مطرح شده است نظریه سازگاری ،تعارض و تمایز؛ آنچه از مطالعه اقوال دراینباره
اســتفاده میشــود این اســت که نظریه تمایز در راســتای دیدگاه تعارض ارائه شــده اســت و
برخــاف دیــدگاه تعــارض ،علم و دین را دو مقوله جدا از یکدیگــر میداند ،زیرا موضوعات،
روشها و غایات آن دو متفاوت اســت .عالوه بر وجوه ســهگانه تمایز ،تمایز زبان دین و علم
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نیز بهعنوان یکی دیگر از محورهای تمایز علم و دین مطرح شده و تبیین حقیقت زبان دین

میتواند ݢدر میزان صحتوسقم این وجه از تمایز میان علم و دین مفید باشد.

در رابطه با رویکرد اندیشمندان غربی به زبان دین به دو نظریه اشاره شد نظریه پوزیتویسم
منطقــی یــا تحقیق پذیری و نظریه فلســفه تحلیــل زبانی؛ نظریه تحقیق پذیــری برخالف زبان
علــم ،زبــان دین را بــه جهت غیرقابل تجربــی بــودن آن ،بیمعنا و غیرقابل فهم میدانســت.
این نظریه از جهاتی دارای اشکال بود که مهمترین آنها خود ستیز بودن این نظریه و بیمعنا
بــودن ادعــای پوزیتیویستهاســت چون ادعای ایشــان در قالب یک گزاره آمده اســت و این
گــزاره قابــل تجربــه و حس نیســت .عالوه بر ایــن ،تجربــه کاملترین معیار معنایابی نیســت و
اصل تحقیق پذیری اصلی بدون دلیل است .با توجه به این نقدها ،دیدگاه دیگری با عنوان
فلســفه تحلیــل زبانــی مطرح شــد؛ طرفداران این نظریــه ضمن اعتقاد به عــدم معرفت بخش
بــودن زبــان دین ،مــا ک معناداری یک گــزاره را کاربرد یا کارکرد آن گزاره میدانســتند .بر این
اساس ،تفاوت کارکردی زبان دین و علم را عامل تمایز میان زبان علم و دین به شمار آوردند
و ازجملــه وجــوه تمایــز کارکردی که این گروه مطــرح کردند این بود که وظیفــهی زبان علمی،
پیشبینی و مهار است؛ اما وظیفهی زبان دینی ،پرستش و هدایت مردم در راه زندگی است.
ایــن نظریه نیز همچون نظریه تحقیق پذیــری موردنقد قرار گرفت و خالف ارتکازی بودن
ایــن مســئله نــزد دینــداران و نیــز غفلــت از دیگر بخشهــای زبان دیــن همچــون اعتقادات،
ازجمله اشکاالت وارد به این نظریه است.
در مقابــل ایــن دو دیــدگاه ،نظریــه اندیشــمندان اســامی اســت کــه ضمــن تأ کیــد بــر
معنابخش بودن زبان دین ،به نقد دیدگاه تمایز پرداختند .ازنظر ایشان جایگاه و نقش زبان
دیــن هدایتگــری اســت و این امر بدون معرفت بخــش بودن آن امکانپذیر نیســت .عالوه بر
این ،متن قرآن ،عهدنامهای است که بین انسان و خدا بسته شده است و این در سایر متون
وجــود نــدارد؛ و در حقیقــت تفاوت زبان قرآن بــا دیگر زبانها ،در عبرتآموز بودن و همیشــه
زنده و شــاداب بودن آن اســت .این مســئله یعنی معرفت بخشــی زبان دین خود موجب آن
شــد تا مســئله شــیوههای فهــم زبان دیــن و نیز روشــمند بودن فهــم آن ،بهعنوان یک مســئله
موردتوجه اندیشمندان اسالمی قرار گیرد.
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ارجاعات

ݢ
 Hermeneuticsایــن همــان موضوع اســت که با عنوان هرمنوتیــک در علوم مختلف مورد
.1

بررسی قرار گرفته است.
 John Locke .2جان ال ک از فیلســوفان ســده  17میالدی انگلستان بود که از پیروان مکتب
تجربهگرایی است.
 David Hume .3دیوید هیوم از فیلسوفان اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربهگرایی بود.
 .Auguste Conte 4آ گوســت کنت فیلســوف فرانســوی قــرن  18میالدی کــه بهعنوان واضع
ِ
دکترین پوزیتیویسم شناخته شده است
 .Ernst Mach .5ارنست ماخ فیلسوف مشهور و فیزیکدان برجسته اتریشی در قرون نوزدهم
و بیستم میالدی بود.
 .6شرط الزم برای معنای محصل داشتن قضیه این میباشد که قضیه به صورتی بیان شود
که تحلیلی باشد یا ازنظر تجربی تحقیق پذیر باشد
 .Rudolf Carnap 7رودلــف کارنــاپ یــک فیلســوف آلمانی قرن  .20او یکــی از اعضای مهم
ٔ
حلقه وین و طرفدار پوزیتیویسم منطقی بود.
 .8قضیه تحلیلی آن اســت که محمول در موضوع مندرج باشــد و اگر محمول موردپذیرش
نباشد دچار تناقض میشویم.
 .9نیچه فیلســوف ،شــاعر ،منتقد فرهنگی ،جامعهشناس ،آهنگســاز آلمانی و استاد التین
و یونانی قرن  19بود.
 Alfered Ayer .10آیرفیلسوف معاصر انگلیسی از سردمداران مکتب پوزیتیویسم منطقی.
 .11کارل پوپر فیلســوف علم ،ریاضیدان و اندیشــمند اتریشــی _ انگلیســی و اســتاد مدرسه
اقتصاد لندن سده بیستم بود.
 Wittgenstein .12ویتگنشــتاین فیلســوف اتریشــی قرن بیســتم بود که بابهای زیادی را در
فلسفه ریاضی ،فلسفه زبان و فلسفه ذهن گشود.
 .13ویتگنشــتاین اذعــان کــرد کار زبــان نه تصویــر عالم واقــع ،بلکه کاری مثل بــازی انجام
میدهد.
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 .R.B. BraithWaite .14بریث ویت فیلسوف انگلیسی معاصر.
 John Searle .15جــان ســرل فیلســوف معاصــر متخصــص در فلســفه زبان و فلســفه ذهن و
موضوعات خودآ گاهی است .سرل خداناباور است.

َ
ُ َ ُ َ
ُ َ
أَ ْ َ َ ُ َ َ َأ ْ ُ
ْ َ ن آ َ َ ْ ُ�ظ ُ
ْ�ذ أَ خَ َ�ذ َ ُّ َ
أَ ُ
ور ِه ْم �ذ ّ ِر يّ� تَ� ُه ْم َو��ش هده ْم على � ن� ف� ِس ِه ْم �ل ْس ت� بِ� َر ِبّ�ك ْم ق�الوا بَ�لى
<إَو �� ر ب�ك ِم ن� ب� ِ� ي� �دم ِم ن� ه ِ
ِ .16
�شَ ْ نَ
ِهد�ا>؛ «و هنگامی را که پروردگارت از پشــت فرزندان آدم ،ذریه آنان را برگرفت و ایشــان

را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند« :چرا ،گواهی دادیم»».

بررسی مسئله بردهداری در اسالم و نقد شبهات

مرضیه رمضاین مبارکه1

چکیده
یکی از حقوق اساســی هر انســانی بهرهمندی از حق آزادی اســت؛ خداوند انسان را 
خلق نمود و او را تنها بنده و مطیع خود قرار داد و هرگونه استثمار و به برده کشیدن
انســانها را توســط دیگران ،خالف حقوق او دانســته اســت .بر این اساس ،یکی از
فرامیــن و برنامههای اساســی و اولیه دین اســام مبارزه با این هــر گونه بردهداری 
است و عالوه بر آیات قرآن کریم ،سیره معصومین؟مهع؟ نیز بر گواه و شاهدی بر این 
مسئله است .البته برخی سعی میکنند تا با طرح برخی شبهات ،چهره متفاوتی از
اسالم دراینباره ارائه و برخالف اهداف و دستور العملهای اسالمی ،آنرا بنیانگذار 
سیســتم بردهداری در جهان معرفی کنند .بدین منظور این پژوهش با بهرهگیری 
از روش توصیفی _ تحلیلی ،ضمن تبیین شیوه برخورد اسالم با مسئله برده داری،
به نقد شبهات مرتبط با آن میپردازد.
کلیدواژهها :اسالم ،قرآن ،برده و بردهداری ،شبهه.

مقدمه
زندگی تاریخی دراز دارد و بهتبع آن ،شاهد تنوع رفتارهای انسانها هستیم؛ چنانکه گاه به
اختیار و گاه بهاجبار ،انسان خود را در اختیار دیگری قرار میدهد .این در اختیار قرارگرفتن
ً
انسانی در دست دیگری که زمانی بنده و برده نامیده میشود و زمانی دیگر ،اسارت ،تقریبا
از کهنتریــن ویژگیهــای جوامــع بشــری اســت .موضوع بــرداری بــه دالیل متفاوتــی ازجمله
 .1طلبه فارغالتحصیل سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟.
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نیازمنــدی ،بدهــکاری ،جــرم ،آدمربایــی ،هجــوم اقــوام متمــدن ،جنــگ و ...به وجــود آمده
اســت؛ اســام برای آزادی بردگان و منســوخ شــدن بردهداری تمهیداتی اندیشــیده و قوانینی
وضــع کــرده اســت و آزاد کــردن بــرده را مطلــوب و گاه در شــرایطی الزم شــمرده اســت و ایــن
تغییــر اساســی را بهصــورت تدریجــی در نظام اجتماعی بشــر ایجاد نمود ،لذا نهتنها نســبت
بــه موضــوع بــرده و نظــام بــردهداری بیتوجــه نبــوده ،بلکه یــک مبارزه عملــی توأم بــا رعایت
مصلحــت جامعــه نســبت به آن آغــاز نمود و بــا فراهم آوردن شــرایط انســانی و عاطفی برای
زندگی بردگان ،سعی در برگرداندن بردگان بهحقوق اجتماعی آنان نمود.

 .1پیشینه بردهداری قبل از اسالم
ايــن واقعيت که پديده بردهداری در تاريخ بشــر ســابقه ديرينه دارد ،مورد اتفاق دانشــمندان
اســت؛ امــا اينکه بــردهداری از چه زمانی آغاز شــده و پيشــينه تاريخی آن ،تا کجا میرســد،
بهطور يقينی مشــخص نيســت .نظام بردگی در جوامع اوليه و در ســومر ،مصر ،بابل ،آشــور،
فينيقيــه ،هنــد ،چين ،ژاپن و تقريباهمه جامعهها وجود داشــته ،بهگونــهای كه بردگی امری
عادی و فطری به شمار میرفته است( .ارسطو .1360 ،ش ،ص 20و منتسکيو .1362 ،ش ،ص)226

ارسطو آن را طبيعی و غیرقابلاجتناب میشمرد .برده و بردهداری یک پدیده عارضی است
کــه در طول زمان گریبان بشــر را گرفت .بردهداری به معنــای در بندگی بودن اختیاری یا غیر
اختیاری یک شــخص در دســت شــخص دیگر ،پدیده ایســت که نهتنها در پی جنگها و
نیــز عــدم توانایــی بدهــکاران در پرداخت بدهی افراد به وقوع پیوســت که گاهــی زور و غلبه
مجــوزی بــرای بــه بردگی گرفتن افراد بوده اســت .ازآنجا که نظامهــای اجتماعی در هر دوران
تابع مجموعه شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...است ،نظام بردهداری نیز متناسب
با آن شــرایط تنظیم میشــود .بهعنوانمثال در میان مادها رسمی وجود داشت که بهموجب
آن ،مــردی تهیدســت میتوانســت ،در برابــر دریافــت غذای روزانــه ،خــود را در اختیار مردی
ثروتمنــد بگــذارد .چنین شــخصی وضع بردگان را داشــت اما چنانچه اربابش بــه او کم غذا
میداد ،او هر زمان میتوانســت وی را ترک کند .پارســیها نیز ،به هنگام تشــکیل دولتشــان،
فقط چنین بردگی سادهای را میشناختند و کاربرد آن ازلحاظ اقتصادی مهم نبود.
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پولس حواری ،از حواريون حضرت عيسی؟ع؟ و از قدسيان مسيحی ،آن را با مشيت الهی

سازگار م ݢیدانست و نظام بردگی را تقديس میكرد( .مصباح یزدی .1388 ،ش ،ج ،1ص)163

در يک بررسی اجمالی از اوضاع اسپانيا در زمان گوتها و قبل از ورود مسلمانان به اين
سرزمين میتوان گفت كه در زمان حا كميت گوت ها ،تغييرات چندانی در اوضاع و احوال
جامعه اسپانيای عصر رومی پديد نيامد .دوزی دراینباره میگوید:
«طبقــه بدبخــت ديگــر ،طبقــه بــردگان بــود كــه ماننــد گاو و يــا كاالهــای خانگــی
خریدوفــروش میشــدند .ايــن طبقــه در مقايســه بــا اربابــان خــود ،شــمار ز يــادی را
تشــكيل میدادند و چهبسا مرد آزادهای باوجود ضايعات و زیانهای زيادی كه در
جنگهــای داخلی متحمل شــده بــود ،بيش از چهار هزار برده اســت .يک ارباب
میتوانست بردهای را به سيصد ضربه شالق محكوم كند ،به خاطر اينكه او را برای
تهيه آب جوش منتظر گذاشــته اســت .دوزی ســپس به نتيجه اين اعمال اشــاره
میکنــد و میگویــد :برزگــران و بــردگان بــرای اينكــه خــود را از ظلم صاحبــان خود و
مالكين زمين و دولت خالص كنند ،يک تدبير و راه چاره بيشتر نداشتند و آنهم
گريــز بــه جنگلها و راهزنی كــردن بود .ماندن و زندگی كــردن در جنگلها ،زندگی
انســانهای اوليه را تداعی میکرد اما با اين وســيله ابنان انتقام خود را از ستمگران
از طريق غارت عمارتهای آنان میگرفتند .اگر ثروتمندی به چنگ آنها میافتاد
میبایســت غرامــت گرانی بپردازد و شــکنجههای دهشــتناكی را بچشــد و گاهی
بســياری از اين گروههای چپاولگر به هم میپیوســتند و با وحدت خود ،تشــكيل
سپاه غارتگر میدادند .آنگاه ديگر خود را فقط به راهزنی محدود نمیکردند ،بلكه
حتی شهرها را نيز تهديد میکردند»( .دادفر .1392 ،ش ،ص)48 _ 27

رنج و دردی كه میلیونها برده آفريقايی سیاهپوســت ،در انتقال و اســكان اجباری به غرب
متحمل شــدهاند ،بيش از رنج و دردی اســت كه بر يهوديان وارد آمده اســت .جالب اینکه
حامــل بــردگان ،ســوداگران و بانــک داران يهــودی بودهانــد.
صاحبــان برخــی از کشــتیهای
ِ
(شیرودی .1380 ،ش ،ص)17

بردگــی يــک شــكل افراطــی نابرابری اســت كــه در آن بعضــی از افــراد بهعنــوان دارايی در
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ّ
تملــک دیگرانانــد .شــرايط حقــوق مالكيــت بــردگان بهطــور قابلمالحظــهای ميــان جوامع
ً
گونا گــون فــرق میکرده اســت؛ گاهی بردهها تقريبــا از هرگونه حقوق قانونی محــروم بودهاند و
همچنين از موقعیتهای سياسی و نظامی نيز برخوردار نبودهاند( .فراهانی .1380 ،ش ،ص)13

در حقیقت بردهداری و اســارت انســان به دســت انســان ،يكنواخت و ثابت نمانده اســت؛
برای مثال ،معقول نيست كه بردهداری به شكل قرو نوسطایی در قرن بيستم ،بيست و يكم
و در نظامات ليبراليستی نيز تداوم داشته باشد؛ بلكه اين ساختار در طول تاريخ دنياپرستی
تبدیل پیدا میکند و شــكل و شــمايل متفاوتی به خود میگیرد .به نظر میرســد آنچه اكنون
در غرب مالحظه میشود ،چيزی جز بردهداری پيچيده و مدرن نيست.
مارکسیســتها بــا تقســيم تاريخ بــه كمون اوليــه ،بردهداری ،فئوداليســم و كاپيتاليســم،
مدعیانــد كــه بشــر با گــذر از ايــن مراحل چهارگانــه ،به مرحلــه نهايی ،يعنی كمونيســم وارد
میشــود كه آن يک حكومت جهانی با ویژگیهایی همچون مرام اشــتراكی ،فقدان دولت و
نبود مالكيت است( .شیرودی .1380 ،ش ،ص)13

 .2برده داری در اسالم:
جامعــۀ پیــش از اســام جامعه قبیلهای ،بــردهداری و تجاری بوده اســت ،خریدوفروش برده
یکی از بخشهای اساســی ســاختار اقتصــادی آن بود ،طبیعی بود که ایــن واقعیت در متن
(قــرآن) منعکــس شــود ،لــذا ازنظــر واژه ،داللــت ،احــکام و تشــریعات در متن (قــرآن) موجود
اســت؛ امــا قــدر مســلم ،اســام ،بردگی و بــرده گیــری از طریق قهــر و غلبه و تســلط بــر افراد و
به بندگی کشــیدن آنها و نیز بردگی از طریق اعمال والیت را به رســمیت نشــناخته اســت.
برعکس ،اسالم سعی فراوانی در تمهید آزادی بردگان و رفتار انسانی و شایسته با آنها داشته
است .در کنار توصیه به عبادت خداوند و نیکی به والدین و خویشاوندان ،خوشرفتاری و
احسان با بردگان توصیه شده است .چنانکه میفرماید:

ْ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُت ْ ُ
ْ َ ً َ ذ ُْ َ َ ََْ َ َ َْ َ
َ ًْ َ ْ َْ
اك ي� ِن� َوال ج َ� ِار
<واع ب�دوا الل َه ولا ��ش ِركوا ِب� ِه �ش ي� ئ�ا و ِب�ال َوا ِل يد� ِن� ِإ�حس نا�ا و ِب� ِ� ي� ال ق� ْر ب�ى وال ي� ت�امى والمس ِ
�ذ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
ْ َ ْن َ ْ ن َّ
َ َ ْ أَ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ
الس ِب� ي� ِل َو َما َملك ت� � يْ� َم نا�ك ْم ِإ� ّن� الل َه لا ي� ِح ّب� َم نْ�
اح ِب� ِب�ال ج�� ِب� و با� ِ�
ِ ي� ال ق� ْر ب�ى وال ج� ِار ال ج� ن� ِب� والص ِ
فَ ُ
َ نَ ْ
ا� ُم�خ َت�الًا ��خ ًورا>( .نساء)36 :؛ «و خدا را بپرستيد و چيزی را با او شريک مگردانيد؛
ك
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و بــه پــدر و مــادر احســان كنيــد؛ و دربــاره خويشــاوندان و يتيمــان و مســتمندان و
همســايه خويش و همســايه بيگانه و همنشــین و در راه مانده و بردگان خود [نيكی
كنيد] ،كه خدا كسی را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمیدارد».

 .1 .2شبهه

برخــی بــا طــرح شــبهه و بــا هــدف تخریــب چهــره اســام ،معتقدنــد کــه اســام بزرگتریــن و
طوالنیتریــن سیســتم بــرده گیری و بــردهداری را در جهان بنیانگذاری کرده و بر این اســاس،
بردگان را از حقوق انسانی محروم نموده و در حد کاال بهحساب میآورد؛ بدین صورت که بعد
از مرگ یک فرد ،بردگان هم متناســب با ســهمهای مربوطه ،بین فرزندانش قســمت میشوند
و در نتیجه آنرا خالف حقوق بشر و یکی از بزرگترین نواقص قرآن میدانند( .سها ،ص)611

 .2 .2پاسخ به شبهه

در نقد این شبهه چند مسئله میبایست مورد توجه قرار گیرد:

 .2 .2 .1فرامین قرآن و مسئله برده داری:
این مسئله که اسالم بزرگترین سیستم برده داری را ایجاد کرده و است و حتی قوانین موجود
در آیات قرآن بر خالف حقوق بشــر اســت ،با جایگاهی که قرآن برای بندگان معرفی نموده و
نیز رویکرد قرآن در رابطه با برده داری منافات دارد.
قرآن کریم با تصریح بر اینکه همه انســانها از یک زن و مرد آفریده شــدهاند و در شرافت
انســانی ،خلقــت یکســان دارنــد ،بــر ذاتی نبــودن بردگی بــرای انســانها تأ کید کرده اســت و
غیرطبیعی بودن و عارضی بودن بردگی را بیان کرده است .چنانکه میفرماید:

َ
َ ُ
َ
َْ ُ ُ
َ َ أُ ْ َ
َ أ ُّ َ نَّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
َ
اس ِإ� ن�ا خ�ل ق� ن�اك ْم ِم نْ� �ذ ك ٍر َو� ن��ثى َو جَ� َعل ن�اك ْم �ش ُعو ًب�ا َو ق� بَ� ِئا� َل ِل ت� َع َار ف�وا ِإ� نّ�
< ي�ا � ي�ها ال�
َ
َ
أَ ْ َ َ ُ ْ نْ َ َّ أَ تْ قَ ُ
اك ْم ِإ� نَّ� ا ّلل َه َع ِل ي� ٌم خ� بِ� ي� ٌر>( .حجــرات)13 :؛ «ای مــردم ،مــا
�كرمكم ِع�د الل ِه ���

ّ
ّ
شــما را از مــرد و زنــی آفريديــم و شــما را ملت ملت و قبيلــه قبيلــه گردانيديم تا با
يكديگر شناسايی متقابل حاصل كنيد .در حقیقت ارجمندترين شما نزد خدا

پرهيزگارترين شماست .بیترديد ،خداوند دانای آ گاه است».
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و نیز به رفتار توأم با احسان نسبت به بردگان دستور میدهد (نساء )36 :به گونه ای که حقوق
بردگان را در کنار حقوق آزادگان آورده است؛ مانند:

َ
ََْْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ْ أُ ْ َ
ُ ت َ ََْ ُ
آ ُ
ك ُم ْال ق� َص ُ
َ أ ُّ َ َّ ذ
اص ِ ف� ي� ال ق� ت�لى ال ُح ّر بِ�ال ُح ّ ِر َوال َع بْ�د بِ�ال َع بْ� ِد َوال� ن��ثى
�� نَ� � َم ن�وا ك ِ� ب� عل ي�
ِ
< ي�ا � ي�ها ال ِ ي
َ
أَ
ْ َ ن َ َ تَ ْ ٌ
َ فَ ّ َ ٌ
ُ َُ
اع � ْال َم ْع ُر ف َ أ َ ٌ َ ْ
ْ أُ ْ َ فَ َ
ا� �ذ ِلك ��خ ِف� ي� ف�
ِب�ال� ن��ثى �م نْ� ع ِ ف� ي َ� له ِم نْ� � ِخ� ي� ِه ش� ي ْ� ٌء � ِتا� ب� ِب
ِ
و� و�داء ِإ�ل ي� ِه ِب� ِإ�حس ٍ
َ َ َ َ َ َ أَ
ُ
ٌ َ
َْ َ
ك ف�ل ُه َع�ذ بٌا� � ِل ي� ٌم>( .بقره)178 :؛ «ای كســانی كه
ِم نْ� َر ِبّ�ك ْم َو َر ْح َم�ة ف� َم ِن� اع ت�دى بَ� ْعد �ذ ِل

ايمــان آوردهايــد ،درباره كشــتگان ،بر شــما [حق] قصاص مقرر شــده :آزاد عوض
آزاد و بنــده عــوض بنده و زن عوض زن؛ و هــر كس كه از جانب برادر [دينی]اش
[يعنی ّ
ولی مقتول] ،چيزی [از حق قصاص] به او گذشت شود[ ،بايد از گذشت
ّ
ولــی مقتول] بهطور پســنديده پيروی كنــد و با [رعايت] احســان[ ،خونبها را] به
او بپــردازد .ايــن [حكم] تخفيــف و رحمتی از پروردگار شماســت؛ پس هر كس،
بعدازآن از اندازه درگذرد ،وی را عذابی دردناک است».

و نسبت به کیفیت معاشرت مالكان با غالمان میفرماید:

َ َأ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َ ْ تَ ْأ �ذ نْ ُ ُ َّ ذ نَ َ َ َ تْ َأ ْ َ نُ ُ ْ َ َّ ذ نَ َ ْ َ ْ ُ �غُ ْ ُ ُ َ نْ ُ ْ ثَ َ ثَ
ا�
��� لم ي� ب�ل وا الحلم ِم�كم �ل
��� ملك� � ي�ما�كم وال ِ ي
��� �م�وا ِل ي�س�� ِ �كم ال ِ ي
< ي�ا � ي�ها ال ِ ي
َ َّ ت نْ قَ ْ َ َ ة ْ فَ ْ َ نَ تَ ضَ ُ نَ ث َ َ ُ ْ نَ �ظَّ َ ة َ نْ َ ْ َ َ ة ْ �شَ ثَ َ ثُ
ا� ال ِع ِاء �لا�
ا� ال� ج� ِر و ِح ي�� ��عو� ِ� ي� با�كم ِم� ال ِه ي�ر ِ� و ِم� ب�ع ِد صل ِ
ا� ِم� � ب� ِل صل ِ
مر ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ
ُ
َ ْ َ ت ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ نَ ٌ َ ْ َ ُ ّنَ َ َّ فُ نَ َ
و� عل يْ�ك ْم بَ� ْع ض�ك ْم على بَ� ْع ٍ ض�
ا� لكم ل ي�س عل ي�كم ولا عل ي� ِهم ج��اح ب�عده� طوا�
عور ٍ
َ
َ َذ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ ُ ُ ْ آ َ ت َ
ا� َوا ّلل ُه َع ِل ي� ٌم َح ِك ي� ٌم>( .نور)58 :؛ «ای كسانی كه ايمان
ك� ِلك ي� ب� ِي� ن� الله لكم ال� ي� ِ

ً
آوردهايــد ،قطعــا بايــد غالم و كنيزهای شــما و كســانی از شــما كه به [سـ ِـن] بلوغ

نرسيدهاند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند :پيش از نماز بامداد و
نيمروز كه جامههای خود را بيرون میآوريد و پس از نماز شامگاهان[ .اين] ،سه
هنگام برهنگی شماست ،نه بر شما و نه بر آنان گناهی نيست كه غير از اين [سه
هنگام] گرد يكديگر بچرخيد [و باهم معاشرت نماييد] .خداوند آيات [خود] را
اینگونه برای شما بيان میكند و خدا دانای سنجيدهكار است».

َ ُ نَ َ َ َ َ آ
َ َ
َ أَ َ أَ َ
َ َ أَ َ ْ
َ َ أَ َ َ َ ْ
اح عل يْ� ِه نّ� ِ ف� ي� � َب� ِئا� ِه نّ� َولا � بْ� ن� ِئا� ِه نّ� َولا ِإ� خ� َو ِنا� ِه نّ� َولا � بْ� ن� ِاء ِإ� خ� َو ِنا� ِه نَّ� َولا � بْ� ن� ِاء � خ� َو ِتا� ِه نّ� َولا
<لا ج��
َ
َ
أ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ً
ُ
ن َ ئ نَّ َ َ َ ْت ْ َ نُ ُ نَّ َ تّ ق نَ ّ َ ّن ّ َ َ نَ َ
ا� على ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء �ش ِه ي�دا>( .سوره:
ِ�س ِا� ِه� ولا ما ملك� � ي�ما�ه� وا� ِ� ي�� الله ِإ�� الله ك
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)55؛ «بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و
زنان [همكيش] و بردگانشــان گناهی نيســت [كه ديده شــوند]؛ و بايد از خدا پروا
بداريد كه خدا همواره بر هر چيزی گواه است».

عالوه بر این ،شــرف انســانی برده در احکامی که با مناسبات اجتماعی از نوع روابط جنسی
پیوند دارند جلوهگر است .و واداشتن زنان برده به خودفروشی حرام دانسته شده است( .نور:

بردگان «صالح» تکلیف اخالقی صاحبان آنان اســت( .نور )32 :حتی
 )33زن یا شــوهر دادن
ِ
ازدواج مرد یا زن مســلمان آزاد با برده مســلمان ،اگر الزم باشــد ،جایز اســت( .بقره ،221 :نســاء:

 )25برده زن که با مرد آزاد ،البته با اجازه صاحبش ،ازدواج کند حق «صداق مناسب» دارد.
(بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،بیتا ،ص)934

بــا توجــه بــه این رویکــرد ،برخی از احــکام قرآنی مربوط به بردگان میشــود بــه گونهای که
کفاره بسیاری از خطاها و گناهان ،آزاد کردن برده قلمداد شده است و قرآن بهدفعات ،آزاد
کردن برده را کاری پرارج میخواند( .بقره ،)177 :بلد)13 /
الف) کفاره قسم

َ ُ �ؤَ خ �ذُ ُ ُ َّ ُ َّ �غْ ف أَ ْ َ ن ُ ْ َ َ
نْ ُ �ؤَ خ �ذُ ُ ْ َ َ قَّ ْ تُ ُ ْ َأ ْ َ نَ َ َ َّ ُ ُ
ا� ف�ك ف� َار ت�ه
ا� كم بِ�ما ع�د�م ال� ي�م
�
�
ك
ل
ا� كم الله بِ�الل ِو ِ� ي� � ي�م ِا�كم و ِ
ي ِ
<لا ي� ِ
َ
َ
َ
َ
أ
أ
أ
أ
َ
َ َ
ت
ُ
نَ نْ ْ َ َ تُ ْ ُ نَ ْ
ْ َ ُ َ َ َ َ
و� �ه ِل ي�ك ْم � ْو ِك ْس َو�تُ ُه ْم � ْو � ْح ِر ي� ُر َر ق� بَ� ٍ�ة ف� َم نْ�
اك ي�� ِم� �وس ِط ما �ط ِعم
ِإ�طعام ع�ش َر ِة� مس ِ
َ َّ ُ أَ
َ َ َ
َ ُ أَ َ ُ
َ ْ َ ْ فَ َ ُ ثَ َ ثَ أَ َ َ َ
ُ َ َُْ
ا� ِ�ة � ّي� ٍام �ذ ِلك ك ف� َار ة� � يْ� َم ِنا�ك ْم ِإ��ذ ا َحل ف� ت� ْم َو ْاح ف��ظ وا � يْ� َم نا�ك ْم ك ذ� ِلك
لم ي� ِج�د � ِص ي�ام �ل
َ
ّ
َ
آ
َ
ْ
ُ َ ّ نُ َّ ُ َ ُ ْ َ ت َ ُ ْ ت �ش ُ
ك ُر نَ
و�> (مائده)89 :؛ «خدا شما را به سوگندهای
ي� ب� ِي�� الله لكم � ي� ِا� ِه لعلكم �

بيهودهتــان مؤاخــذه نمیكنــد ،ولی به ســوگندهايی كــه [از روی اراده] میخوريد
[و میشكنيد] شما را مؤاخذه میكند؛ و كفارهاش خوراک دادن به ده بينواست
_ از غذاهــای متوســطی كه به كســان خــود میخورانيد _ يا پوشــانيدن آنان يا آزاد
كردن بندهای؛ و كســی كه [هیچیک از اینها را] نيابد [بايد] ســه روز روزه بدارد.
اين اســت كفاره ســوگندهای شــما وقتیکه ســوگند خورديد؛ و ســوگندهای خود
را پــاس داريــد .اینگونــه خداونــد آيات خود را برای شــما بيان میكند ،باشــد كه
سپاسگزاری كنيد».
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ب) کفاره قتل غیر عمد

أَ نْ َ قْ تُ َ ُ �ؤْ نً َّ خَ َ أً َ َ ْ قَ تَ َ ُ �ؤْ نً خَ َ أً فَ تَ ْ ُ َ قَ َ �ة ُ �ؤْ نَ �ة َ َ �ةٌ
َ َ َ نَ ْ
ا� ِل ُم�ؤ ِم ٍن� �� ي���ل م ِم�ا ِإ�لا �ط� وم ن� ��ل م ِم�ا �ط� ��ح ِر ي�ر ر� ب� ٍ م ِم� ٍ و ِد ي�
<وما ك
َ
َ
َ
َ
أ
أ
ّ
َ
َّ ٌ
نْ َ َّ َّ قُ فَ نْ َ نَ نْ قَ ْ َ ُ ّ ُ
ْ
ك ْم َو ُه َو ُم�ؤْ ِم نٌ� فَ� تَ� ْحر ي� ُر َر قَ� َ� ٍ�ة ُم�ؤْ ِم نَ� ٍ�ة
ُم َسل َم�ة ِإ�لى �ه ِل ِه ِإ�لا �� ي�صد�وا � ِإ�� كا� ِم� �و ٍم عد ٍو ل
ِ ب
َ
َ ٌ َ ٌ َّ ٌ َ أَ ْ تَ
ْ َ َ
َ
َ
َ ُ
نْ َ
ك نَ
ا� ِم ْن� ق� ْو ٍم بَ� ْي� ن�ك ْم َو بَ� ْي� نَ� ُه ْم ِم ي� ث� قا� ف� ِد َي��ة ُم َسل َم�ة ِإ�لى �ه ِل ِه َو� ْح ِر ي� ُر َر ق� بَ� ٍ�ة ُم�ؤ ِم ن� ٍ�ة ف� َم نْ� ل ْم
ِإَو�
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
يَ�� ْد ف�ص َ� ُ
ام �ش ْه َر يْ� ن� ُم تَ� تَ� با� َع ي ْ� ن� ت� ْو َب��ة ِم نَ� ا ّلل ِه َوك نَ
ا� ا ّلل ُه َع ِل ي� ًما َح ِك ي� ًما>( .نساء)92 :؛ «و هيچ
ِج ِ ي
ِ ِ
ِ

مؤمنی را نســزد كه مؤمنی را _ جز بهاشــتباه _ بكشــد؛ و هر كس مؤمنی را بهاشتباه
كشت ،بايد بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت كند؛ مگر اينكه
آنان گذشــت كنند؛ و اگر [مقتول] از گروهی است كه دشمنان شمايند و [خود]
وی مؤمــن اســت[ ،قاتل] بايــد بنده مؤمنــی را آزاد كند [و پرداخــت خونبها الزم
نيست]؛ و اگر [مقتول] از گروهی است كه ميان شما و ميان آنان پيمانی است،
بايــد به خانــواده وی خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمنی را آزاد كند؛ و هر كس
[بنــده] نيافــت ،بايد دو ماه پياپی _ بهعنــوان توبهای از جانب خدا _ روزه بدارد و
خدا همواره دانای سنجيدهكار است».
ج) کفاره ظهار

َ َّ ذ نَ ُ �ظَ ُ نَ نْ ن َ ئ ْ ثُ َّ َ ُ ُ نَ َ قَ ُ فَ تَ ْ ُ َ قَ َ �ة نْ قَ ْ َأ نْ َ تَ َ َّ َ ُ
اسا �ذ ِلك ْم
اهرو� ِم� ِ�س ِا� ِهم �م ي�عودو� ِلما �الوا ��ح ِر ي�ر ر� ب� ٍ ِم� � ب� ِل �� ي��م
��� ي� ِ
<وال ِ ي
ُ
َ
َ
َ
ّ
تُ َ
ْ
وع�ظُ نَ
و� ِب� ِه َوالل ُه ِب� َما ت�ع َمل َن
و� خ� ِب� ي� ٌر>( .مجادلــه)3 :؛ «و كســانی كــه زنانشــان را ظهــار
�

میكنند ،ســپس ازآنچه گفتهاند پشــيمان میشــوند ،بر ايشــان [فرض] است كه
پيش از آنكه با يكديگر همخوابگی كنند ،بندهای را آزاد گردانند .اين [حكمی]
است كه بدان پند داده میشويد و خدا به آنچه انجام میدهيد آ گاه است».
عالوه بر این دســته از آیات ،در باب حقوق اقتصادی اســام ،قرآن یکی از مصارف زکات را
خریداری بندگان و آزاد کردن آنها بر شمرده است .خداوند دراینباره میفرمایند:

نَّ َ َّ
نَ َ َ ْ َ َ ْ ُ �ؤَ َّ فَ �ة قُ ُ ُ ُ ْ َ ف ّ قَ
َْ
َ َْ
الص َد قَ� تُ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ا� َوال�غ ِار ِم ي� نَ�
<��ما
ِإ
ا� ِلل ف� ق� َر ِاء والمس ِ
الر� ِب
اك ي� ِن� والع ِام ِل ي�� عل ي�ها والم ل� ِ �لو ب�هم و ِ� ي� ِ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َو ف�� َس��ل ا ّلله َو ْا� ن� ّ
الس ِب� ي� ِل ف� ِر ي� ض��ة ِم نَ� ا ّلل ِه َوا ّلل ُه َع ِل ي� ٌم َح ِك ي� ٌم>( .توبه)60 :؛ «صدقات،
ِ ي ِب ي ِ ِ ب ِ

ّ
متصديان [گــردآوری و پخش] آن و كســانی كه
تنهــا بــه تهيدســتان و بينوايــان و
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دلشــان به دســت آورده میشــود و در [راه آزادی] بردگان و وامداران و در راه خدا
و بــه در راه مانــده ،اختصــاص دارد[ .اين] بهعنوان فريضه از جانب خداســت و
خدا دانای حكيم است».

 .2 .2 .2سیره پیامبر اسالم و اهلبیت؟مهع؟ در برخورد با بردگان
اســام در زمــان و محیطــی ظهور کرد که بردگی امری رایج و شــایع و نظــام بردهداری ،نظامی
مشــروع بــود .بااینحال اســام نهتنها با بــردگان برخورد کرده بلکه نمونههایــی وجود دارد که
پیامبر؟لص؟ با نظام بردهداری مخالفت نموده اســت .بهعنوان نمونه میتوان به داســتان زید
بــن حارثه اشــاره کرد که بردهای آزادشــده بود .وی به مقام صحابــی پیامبر؟ص؟ و کتابت قرآن
و حدیــث رســید و فرزنــد او اســامه ،از فرماندهــان بزرگ ســپاه اســام بــود( .واقعــی .1409 ،ش،
ص )1118بالل حبشی که برده آزادشده پیامبر؟ص؟ بود نخستین مؤذن اسالم گشت( .ابن سعد،
 .1410ق ،ج ،2ص137 _ 136؛ ص 179 _ 177و ،ج ،3ص)234

در عین حال ازآنجا که جامعه زمان حضرت محمد؟لص؟ آمادگی پذیرش آنی و یکدفعه
آزادی بــردگان را بــرای صاحبــان آنــان و حتــی خــود بــردگان نداشــت ،لــذا پیامبــر اســام بــا
شــیوههایی مناســب بــه مبــارزه علیــه بــردهداری برخاســت .بهعبارتدیگــر اســام راهــی را
پیــش گرفــت که در ضمن آن ،بردگــی بهتدریج از بین میرفت؛ بدون آنکه نظام اجتماعی و
اقتصادی جامعه ،از هم گسســته شــود و اگرچه به ســبب واقعیات جامعه صدر اسالم و نیز
مســئله اســیران جنگی کافر در قرآن و ّ
ســنت و بهتبع آنها ،در فقه ،بردگی که جنبه رسمی و
نهادی داشــت ،یکســره نفی نشد ،بلکه با تشــریع احکامی درباره محدود کردن راههای برده
گرفتن (اســترقاق) ،رعایت حقوق مشــروع و انســانی بردگان و تشــویق و تأ کید به آزادســازی
برده (عتق یا ِاعتاق) ،بردگی شــکلی مطلوب و انســانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت
و زوال افتاد که در ذیل به نمونههایی از سیره و روش پیامبر پرداخته شده است:
 .1بیتوجهــی بهحقــوق اجتماعــی و روحــی زنــان و زندهبهگــور کــردن دختــران در میــان
قبایلی همچون بنی تمیم ،قیس ،أســد ،هذیل و بکر بن وائل رســمی معمول بود .نوشــتهاند
«قیس بن عاصم» یکی از بزرگان قبیله تمیم هنگامیکه دخترش به اسارت حیره برده شد و
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بازنگشت ،وی نذر کرد اگر از او دختری به دنیا آمد او را زندهبهگور کند و ازآنپس دوازده نفر از
دختران خود را زندهبهگور کرد .گروهی از بنی تمیم نیز به پیروی از شیخ خویش از این سنت
نامیمــون پیــروی کردنــد .قیس در ســال نهم هجری با عــدهای از بزرگان بنــی تمیم به حضور
رســول اهلل شــرفیاب شــد .هنگامی که به عمل پلید خود اعتراف میکرد ،چشــمان پیامبر پر
ََ

َ

َ

َ
هذ ِه لقسـ َـو ٌة َو َمن ل َی َرحم ل ُی َرحم»( .نوری .1342 ،ق ،ص )632این
از اشــک شــده ،فرمودند«ِ :إ ّن ِ

عمل ســنگدلی اســت و هر که رحم نداشــته باشد بر او رحم نخواهد شد .و فرمودند :به عدد
دخترانی که کشتهای ،کنیز آزاد کن( .ابن االثیر .1415 ،ق ،ص)411

 .2در جريان «عقد برادری» كه آن حضرت بين مهاجر و انصار برقرار نمود؛ برخی از احرار
بــا بردگان برادر شــدند ،چنانکه عموی دالور آن جنــاب ،حضرت حمزه؟ع؟ با زيد بن حارثه
و ابو رويحه عبداهلل بن عبدالرحمن خثعمی با بالل بن رباح عقد اخوت بســتند( .ابن هشــام،
بیتا ،ص 151و )153

 .3در جنگ خندق ،برای انتســاب ســلمان به قوم و قبيله خود به مشــاجره پرداختند و
ســخن تاريخی پيامبراعظم؟ص؟ را درباره آن شــخصيت ارزشــمند اســام شــنيدند كه فرمود:
«سلمان ّ
منا اهلالبیت»( .ابن شهرآشوب .1956 ،م ،ص)85

 .4ازآنجا کــه جنــگ عامل اساســی بردهگيری بود ،پيامبر همواره ســعی داشــت تا آن را از
ميان ببرد؛ آزاد شمردن مردم مكه بدون درگيری ،در راستای همين انديشه است( .الیعقوبی،

بی تا ،ج ،22ص )60همچنین اسيرانی كه مسلمانان را با حرفه و دانش خود آشنا میساختند،
بــه دســتور پيامبــر آزاد میشــدند .نمونــهای از ایــن شــیوه آزادی اســرا را در غــزوه بــدر میتوان
مشاهده نمود( .ابن سعد .1410 ،ق ،ص)10

 .5ازدواج پیامبــر؟لص؟ بــا زنــی به نام جویره که از اســرای جنگ مریســیع بــود ،باعث آزاد
شــدن همه اســرای قبیله او و اســرای قبایل دیگر شــرکتکننده در این جنگ شــد( .واقدی،
 .1405ق ،ص)411

از دیگــر اقدامــات پیامبــر اســام در راه مبــارزه بــا بــردهداری و بردگــی ،دادن مناصــب
مطابــق بــا جامعــه آن زمــان به بــردگان آزاد شــده بــود .بهعنوانمثــال :اذان گفتن بــال گرچه
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يــک مســئله عبــادی بــود ،ولی نشــان از يک تغييــر اجتماعی مهمی بــود كه همــان دگرگونی

ݢ
ارزشــی جاهلی باشــد ،زيرا اوال :او شــخصی ســياه چهره و برده آزاد شــدهای بود كه در
نظام
ً
ســاختار قشــربندی جاهلــی ،هيچ منزلــت اجتماعی نداشــت ،ثانيا :او مؤذن كســی بود كه

رهبــری جامعــه را بر عهده داشــت و به دســتور او و با تعبير لطيف «ارحنــا يا بالل» به اين كار
اقدام میکرد؛ و همين مســئله ،آن شــخصيت بزرگ اســام را به مؤذن پیامبر اعظم؟ص؟ مبدل
ساخت كه موقعيت اجتماعی بزرگی محسوب میشد( .مقريزی .1420 ،ق ،ص)396

ایــن ســیره رســول اکــرم؟ص؟ در میــان اهل بیــت؟مهع؟ نیز جــاری بود و ایشــان به عنــوان یک
برنامه اصلی به مبارزه با مسئله برده داری میپرداختند؛ در اینباره آزاد نمودن بندگان به هر
بهانهای و حتی ازدواج ایشــان با برخی از کنیزان را میتوان از مصادیق این رویکرد به شــمار
آورد .چنانچه در سیره امام سجاد؟ع؟ آمده است که ایشان يک كانون تربیتی به وجود آورده
بودنــد بــه این صورت که :بردگان را خريداری كرده ،مدتــی تحت تعليم و تربيت قرار میداد
و پسازآنکه آنها را آزاد میکرد ،هرکدام يک فرد تربیتشده و الگو برای ديگران بودند .آنان
پس از آزادی نيز پيوند معنوی خود را با امام قطع نمیکردند و به ســهم خود ديگران را تحت
پوشــش تربيتــی قــرار میدادند .اين برنامه امام ،بــا توجه به محدودیتهایی كه او در ارشــاد
و هدايت مســتقيم جامعه با آن روبرو بود ،بســيار درخور توجه و بررســی است( .ايرجی.1390 ،

ش ،ص )305بهعنوان مثال امام بردگان سیاهپوســت را _ باوجود آنكه به آنان نياز نداشــت _
میخرید و آنان را در مراســم حج به عرفات میآورد و آنگاه كه بهســوی مشــعر كوچ میکرد،
آنــان را آزاد میكــرد و جوايــز مالی بــه آنان میداد( .العاملــی .1409 ،ق ،ص )87امــام؟ع؟ در مورد
حقوق بردگان فرمودهاند :مالک برده باید بداند که این برده امانتی در دست اوست که باید
از آن صیانت کند با او همانند رفتار با خودش رفتار کند و اگر از او خوشــش نمیآید آزادش
کند( .ابن شعبه حرانی1380 ،ش)

ازدواج امام ســجاد؟ع؟ و پاســخ دندانشــکن ایشــان بــه عبدالملک کــه درصدد مالمت
حضرت به خاطر ازدواج با کنیز آزادشــده خود بود ،نمونهای دیگر از رفتار انســان دوســتانه و
مبارزه با نظام بردهداری امام ســجاد؟ع؟ اســت( .ابن عبدربه .1403 ،ق ،ص )140در روایات آمده
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است که امام؟ع؟ هزار بنده را در راه خدا آزاد کرد( .اربلی .1405 ،ق ،ص)266

شاید بتوان موانع لغو دفعی و آنی بردهداری در اسالم را بهصورت ذیل خالصه کرد:
الــف) بهطور مســلم الغای دفعی بردهداری در شــرايطی كه ســيل وســيع بــردگان تجاری
از اینســوی دنيا به آنســوی دنيا برده میشــدند ،نيازمند عزم و اراده جهانی بود و برای دين
ً
نويــن و دولــت نوپــای اســام بســيار دشــوار بود كه بــا آن مقابلــه كند .اساســا مبارزه وســيع و
همهجانبــه بــا اين معضل ریشــهدار جهانی ،بــدون ايجاد پیشزمینههای فكــری و فرهنگی
آن امکانپذیر نبود؛ چراکه الغای آن از ســوی انســانهایی كه بدان خو گرفته بودند ،پذيرفته
نبــاره بود؛
نمیشــد .مبــارزه عملــی بــا بــردهداری نيازمند طــرح مســائل بنيادين فكــری درای 
ً
زیــرا در بســياری از جوامــع ،ايــن تفكر وجود داشــت كه برخی انســانها اساســا بــرده متولد و
آفريــده شــدهاند ،تــا برده ديگران باشــند .اين فكر ،بهطورجدی از ســوی بســياری از جوامع و
دانشــمندان و فيلســوفان بزرگ جهان مانند ارسطو و افالطون پذيرفته شده بود .آنها از تفكر
اصلی مشروع و
بردگی (برده گرفتن) دفاع میکردند و عدم تســاوی طبيعی انســانها را دليل
ِ

معقول بودن بردگی میدانســتند .میتوان گفت كه فالســفه مكتب ســقراط ،تئوریسینهای
حقيقی نظريه «انســان بهمنزله حيوان» بودند .ارســطو فيلسوف نام دار دوران باستان ،بردگی
را امــری طبيعــی میدانــد و بــرده را نه انســان ،بلكه ابــزاری در كنار ســاير ابزارها میشــمارد و
ً
میگویــد :هــر كــس كــه بهحکم طبيعت نــه از ِآن خود ،بلكــه از آن ديگری باشــد ،طبعا بنده
اســت .بنابراين ،در چنين شــرايط فكری فرهنگی ،اســام چگونه میتوانست دستور تحريم
فوری بردهداری را صادر كند؟
ب) اگــر اســام طبق يک فرمان عمومی دســتور میداد همه بــردگان موجود در آن زمان را
آزاد كننــد ،چهبســا بيشــتر آنها تلف میشــدند ،زيــرا گاه نيمی از جامعه را بردگان تشــكيل
میدادنــد .آنها نه کســبوکار مســتقلی داشــتند و نه خانه و وســیلهای بــرای ادامه زندگی.
اگــر در يــک روز و يک ســاعت معيــن همه آنها آزاد میشــدند ،يک جمعيــت عظيم بیکار
پديــد میآمــد كــه هم در زندگی خويــش با خطر روبــهرو بودند و هم ممكن بــود نظم جامعه را
مختل ســازند؛ زيرا وقتی فقر و محروميت و ناامنی به آنها فشــار میآورد به همهجا حملهور
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میشدند و قتل و كشتار به راه میانداختند تا خود را تأمين كنند.

ج) ݢ
ازآنجا که بردگان از دیرزمان در اثر زندگی طفيلی كه داشــتند بیتجربه و بیاســتعداد

یســاخت،
بــار آمــده بودنــد ،ازاینجهت اگر اســام همه آنها را یکبــاره از قيد بردگی آزاد م 
ممكــن بــود براثر نداشــتن تجربــه كافی و كاردانــی و لياقت ،قادر به تشــكيل زندگی مســتقل
و اداره آن نباشــند و درنتیجــه ،ماننــد غالمــان قديــم امريكا كــه بعد از آزاد شــدن ،براثر علت
یادشده بهکلی نيست و نابود شدند ،از بين بروند( .لوبون .1354 ،ش ،ص)482

بههــرروی بــرای اجتناب از ايــن نتايج نامطلوب ،اصــل بردهداری موجود پذيرفته شــد و
ً
دستکم بهصورت دفعی ملغا نشد؛ اما از سوی ديگر برای اینکه بردگانی كه غالبا از راههای
غيرمشروع تحت تملک درآمده بودند برای هميشه به اين حال باقی نمانند ،تدابيری اتخاذ
شد كه آنان بهتدریج آزاد شوند( .عرب ابوزیدآبادی1385 ،ش ،ص)6

پــس اگــر یک جریان عارضــی پدیده رقیت را به وجــود آورده و در مقطعــی از زمان امکان
الغای کامل آن وجود نداشته است ،اما نظر اسالم به سمت الغا و امحای آن بوده و حال که
به صورت طبیعی از بین رفته ،الغای آن با دیدگاه اسالمی موافق است.

 .2 .2 .3دیدگاه اسالم شان و کیفیت مواجهه اسالم با برده داری:
در پایــان ایــن مبحــث به دیدگاه برخی از اســام شناســان غربی در مورد شــیوه بــردهداری در
اسالم و کیفیت آزاد سازی بندگان میپردازیم.
الف) منتسکیو درباره رها ساختن دستهجمعی بردگان در یک زمان ،چنین مینویسد:
آزاد کردن عده بیشــماری از غالمان بهوســیله وضع یک قانون مخصوص ،صالح نیســت؛
زیــرا موجــب اختــال نظــم اقتصادی جامعــه میگردد و حتــی معایب اجتماعی و سیاســی
دارد .برای مثال در ولســینی چون غالمان آزادشــده حق رأی دادن در انتخابات را پیدا کرده
بودنــد ،حائــز اکثریــت گردیــده و قانونــی وضــع کردند کــه بهموجب آن ،هــر کس از افــراد آزاد
عروســی کند ،یکی از غالمان آزاد شــده باید در شــب اول عروسی با دختر تازهعروس بخوابد
و شــب دوم او را تســلیم دامــاد کنــد؛ بنابرایــن آزاد کــردن غالمــان ،بایــد تدریجــی و همراه با
فرهنگساز یهای الزم و مناسب باشد( .منتسکیو .1362 ،ش ،ص)428

اهبش دقن و مالسا رد یرادهدرب هلئسم یسررب

105

ب) مارســل بوازار دراینباره مینویســد :اسالم به خاطر تأمین جانی و جلوگیری از تجاوز
بــه اســیران جنگــی ،آنهــا را طبــق ضوابطــی در قبایــل عــرب ،بهعنوان بــرده یا کنیز تقســیم
یســاخته
میکــرده؛ ولــی بهتدریــج آنــان را از تمامی حقوق شــهروندان مســلمان ،بهره مند م 
است( .بوازار .1358 ،ش ،ص)49

نتیجهگیری
با توجه به پيشينه برده و بردهداری در انديشههای افالطون و ارسطو و نيز تاريخ جوامع غربی
و عدم هرگونه پيشفرضی مبنی بر تمايز ميان انســان آزاد و برده در اســام ،اســام بزرگترین
خدمــت را بــه جامعــه بشــریت نمود و لذا برخورد و معاشــرت رهبران دین اســام بــا بردگان،
یک الگوی عملی برای مسلمانان در برخورد با این مسأله بسیار مهم ،در جهت از بین بردن
بردهداری بوده و رابطۀ حقوقی خشک و بیروح میان ارباب و برده در نظام جاهلی به رابطۀ
صمیمانه و مهرآمیز در نظام دینی _ اخالقی اســام تغییر ماهیت داده و درعینحال ،مفهوم
اقتــدار کامــل و مطلــق بــه معنای نفــی هرگونــه مالکیت و هویت مســتقل برای بنده نســبت
بــه اربــاب خــود ،در حوزۀ عبودیت انســان در برابر خدا ،همچنان محفوظ مانده اســت .این
شــیوهها را میتــوان در امــوری همچــون گشــودن دریچــه آزادی ،احیای شــخصیت بردگان،
رفتــار انســانی بــا بــردگان ،اعــام انسانفروشــی بهعنــوان بدترین کار ،بســتن سرچشــمههای
بردگی احصاء نمود و شاید بتوان گفت این حکیمانهترین شیوه مبارزه با یک پدیده عارضی
است؛ که همه جوانب آن در نظر گرفته شده است.
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منابع

1.قرآن ݢ
کریم با ترجمه فوالدوند

2.ابــن االثیــر1415( ،ق) ،أســدالغابه فی معرفة الصحابه ،جلد چهارم ،چــاپ اول ،دارالکتب علمیه،
بیروت.
3.ابــن ســعد ،ابوعبــداهلل محمــد 1410( ،ق) ،الطبقــات الکبــری ،تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا،
جلدهای دوم و سوم و چهارم ،چاپ اول ،دارالکتب علمیه ،بیروت.
4.ابن شهرآشوب 1956( ،م) ،مناقب آل ابی طالب ،جلد اول ،الحیدریه ،نجف اشرف.
5.ابــن شــعبه حرانــی ،حســن بن علــی 1380( ،ق) ،تحــف العقول عن آل الرســول ،ترجمــه محمدباقر
کمرهای ،چاپ هشتم ،انتشارات کتابچی ،تهران.
6.ابــن عبدر بــه ،احمــد بــن محمــد 1403( ،ق) ،العقدالفریــد ،تصحیــح احمــد امیــن ،دارالکتــاب
العربی ،بیروت.
7.ابن هشام ،عبدالملک( ،بیتا) ،السيرة النبويه ،جلد دوم ،ناشر دارالمعرفه ،بیروت.
8.اربلی ،ابوالحسن علی بن عیسی 1405( ،ق) ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،داراألضواء ،بیروت.
9.ارسطو1360( ،ش) ،سياست ،ترجمه حميد عنايت ،کتابهای جيبی ،تهران.
 10.ايرجــی ،محمدصــادق1339( ،ش) ،بردگــی در اســام ،پایاننامــه درجــه ليســانس مؤلــف از
دانشگاه تهران.
 11.بنیاد دائرة المعارف اسالمی ،بیتا ،دانشنامه جهان اسالم ،جلد اول ،بیجا.
 12.بــوازار ،مارســل1358( ،ش) ،اســام و حقــوق بشــر ،ترجمــه دکتر محســن مؤیدی ،ناشــر دفتر نشــر
فرهنگ اسالمی ،تهران.
 13.پیشوایی ،مهدی1390( ،ش) ،سیره پیشوایان ،موسسه امام صادق؟ع؟ ،قم.
 14.دادفــر ،ســجاد1392( ،ش) ،بررســی اوضــاع داخلــی اســپانيا درآســتانه فتح اســامی ،تاریخ اســام در
آیینه پژوهش ،موسسه امام خمینی ،سال دهم ،شماره اول ،پياپی  ،34بهار و تابستان.
 15.سها ،نقد قرآن( ،بی تا) ،بی جا.
 16.شــیرودی ،مرتضی1380( ،ش) ،صهيونيسم  1بســترها و زمینههای پيدايش ،نشریه معرفت ،موسسه
امام خمینی ،جلد چهل و نهم ،دیماه.
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 17.فراهانــی ،حســن1380( ،ش) ،نابرابــری اجتماعــی ،نشــریه معرفــت ،موسســه امــام خمینــی ،جلد
چهل و پنجم ،شهریور.
 18.العاملــی ،ســید جعفــر مرتضــی 1409( ،ق) ،دراســات و بحــوث فــی التار يــخ و االســام ،جلــد اول،
موسسه النشر االسالمی ،قم.
 19.عرب ابوزیدآبادی ،عبدالرضا1385( ،ش) ،بردگان از جاهليت تا اســام (تحليل و بررســی تاريخی)،

تاریخ اسالم در آینه پژوهش ،جلد دوازدهم.
 20.لوبــون ،گوســتاو1354( ،ش) ،تمــدن اســام و عــرب ،ترجمــه ســید هاشــم حســینی ،انتشــارات
اسالمیه ،تهران.
 21.مصبــاح یــزدی ،محمدتقــی1388( ،ش) ،نگاهــی گــذرا بهحقوق بشــر از دیدگاه اســام ،جلد اول،
تدوین عبدالحکیم سلیمی ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
 22.مقر يــزی ،تقــی الدين احمد بــن علی ،1420 ،امتاع االســماع بما للنبی من االحــوال و االموال و الحفدة

والمتاع ،جلد اول ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
 23.شــیرودی ،مرتضی13919( ،ش) ،جهانی ســازی ،اســام و آينده بشــريت ،نشــریه معرفت ،موسسه
آموزشی پژوهشی امام خمینی ،جلد هفتادونهم.
 24.منتسکیو ،شارل1362( ،ش) ،روح القوانین ،ترجمه علی اکبر مهتدی ،تهران ،اميرکبير.
 25.النجفــی الجواهــری ،الشــیخ محمدحســن1362( ،ش) ،جواهــر الــکالم فی شــرح شــرائع اإلســام،
جلد سی و چهارم ،چاپ هفتم ،عباس قوچانی ،دار إحياء التراث العربی ،بیروت.
 26.نوری ،یحیی 1342( ،ق) ،جاهلیت و اسالم ،تهران ،کتابخانه شمس ،چاپ اول.
 27.الیعقوبی ،احمد ابن اسحاق( ،بیتا) ،تاریخ یعقوبی ،جلد دوم ،بیروت ،نشر دار صادر.
 28.واقدی ،محمد بن عمر1409( ،ش) ،المغازی ،تحقیق مارســدن جونس ،جلدهای اول و ســوم،
ناشر االعلمی ،بیروت.

معرفی شخصیتهای کالمی ()3
شیخ طوسی؟حر؟
مصطیف صدیق1

توجــه بــه تراث و مطالعه حیات علمی اندیشــمندان یکی از راههای آشــنایی با دســتاوردها
و آموزههــای هــر مکتبی اســت؛ این مســئله عالوه بر معرفی جایگاه ایشــان ،زمینه پیشــرفت
و اعتالی علمی را برای آیندگان فراهم میســازد .در این راســتا توجه به ســیر تطور مباحث،
روش و شــیوه طــرح مســائل ،بررســی میزان تأثیــر عنصر زمان و مــکان بر آراء و اندیش ـهها و نیز
آسیبشناســی جهــت جبــران کمبودها و تعالی بخشــیدن نســبت به نقاط قــوت ،ازجمله
نتایــج مترتــب بــر ایــن نــوع از تحقیقــات اســت .بــر این اســاس ،در جهان اســام از گذشــته
تا کنــون ،بخشــی از پژوهشهــا بــه معرفــی شــخصیتهای علمــی در قالب اعــام انگاری،
فهرســتنگاری و تراجــم ،در حوزههــای مختلــف علمی ،اختصاصیافته اســت که در این
زمینه میتوان به برخی از کتب فهارس همچون فهرســت شــیخ طوســی ،فهرست ابن ندیم،
فهرســت نجاشــی و نیــز معالم العلماء ،اثر ابن شهرآشــوب از آثار متقدم و کتــاب الذریعه اثر
آقابــزرگ و اعیــان الشــیعه اثر ســید محســن امین در دوره معاصر اشــاره نمود .بــا توجه به این
اهمیــت و باهــدف معرفــی متکلمیــن متقــدم شــیعه ،در ایــن مقاله ،به بررســی شــخصیت
علمی متکلم بزرگ امامیه شیخ طوسی ره میپردازیم.

حیات علمی
شــیخ ابوجعفر ،محمد بن الحســن بن علی بن الحســن الطوســی ،معروف به شیخ الطائفه،
ازجمله اندیشــمندان متقدم شــیعه اســت .وی چهار ســال بعد از درگذشــت شیخ صدوق
 .1دبیر آموزشی گروه کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.

م یمالک یاهتیصخش یفرعممتیصخش یفرعم
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ره ،در رمضــان المبــارک ســال 385ه .ق ،در طوس ،دیده به جهان گشــود( .امیــن .1403 ،ق،

ج ،9ص )159این عالم بزرگ ،بعد از طی تحصیالت مقدماتی در سال  401ه .ق و در سن23
ســالگی ،از ایــران بــه مقصد بغداد کــه در آن زمان مرکز خالفت اســامی بــود ،هجرت نمود.
(الطوســی .1414 ،ق ،ص )7جایگاه ویژه مباحث کالمی ازجمله تأســیس علم کالم شــیعی در
این شــهر توســط هشــام بن حکم و نیز اســتمرار نگرش و رویکرد کالمی توســط شــیخ مفید و
ســید مرتضــی؟امهحر؟ ،خــود بهعنوان یک زمینه و عامل مهم در هجرت شــیخ طوســی به بغداد،
میتواند موردتوجه قرار گیرد( .الطوسی .1414 ،ق ،ص)16

مسافرت شیخ طوسی به بغداد مقارن با فعالیت علمی شیخ مفید ،متکلم و فقیه بزرگ
شــیعی گردیــد و خداونــد ایــن توفیق را به وی عنایت فرمود تا با کســب فیــض از محضر این
شخصیت بزرگ علمی ،بیشازپیش ،بر داشتههای علمی خود بیفزاید؛ بدینصورت که تا
پایان حیات شــیخ مفید به کســب علم از وی همت گماشــت .بعد از وفات شــیخ مفید در
ســال 413ه .ق ،مرحوم طوســی در ادامه مســیر علمی خود در زمره ّ
مبرزترین شــا گردان ســید
مرتضــی علــم الهــدی در آمــد و مدت  23ســال از حوزه درســی اســتاد خود بهرهمنــد گردید.
(الطوســی .1417 ،ق ،ص )19ایــن دوره حضــور شــیخ الطائفــه در بغداد ،از او یــک چهره علمی
ویژهای معرفی نمود؛ بهگونهای که بعد از وفات ســید مرتضی در ســال  436ه .ق ،در مدت
 12سال حضور خود در بغداد ،عالوه بر اشتغال به تدریس ،عهدهدار ریاست دینی شیعیان
گردید و به رتق و فتق امور ایشان پرداخت .یکی از مناصبی که در زمان حضور شیخ طوسی
در بغداد ،به وی واگذار گردید ،عهدهداری کرسی علم کالم بود که تا مدتها این کرسی به
نام وی ثبت گردید( .غروی .1420 ،ق ،ج ،1ص)96

شــرایط و فضای حاکم بر هر دورهای ،ازجمله امور مهم در اعتال یا ّ
تنزل هر دانشــی اســت.

علــم کالم نیز ،از این امر مســتثنا نبوده اســت و در هرزمانی ،با فــراز و فرودهایی همراه گردیده
اســت؛ بهگونهای که در برخی از زمانها شــاهد رکود یا توقف طرح مسائل و مباحثات کالمی
بودهایم و در مقابل ،برخی از اعصار ،دوره اوج و اعتالی کالم و به عبارتی از دورههای طالئی
ً
این دانش به شــمار میآید .تعدد مذاهــب و اختالف طوایف ،خصوصا حضور ّفعال معتزله
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و نیز جمعیت اهل ّ
سنت ساکن در بغداد ،زمینه مناسبی جهت تضارب آراء و طرح مسائل

کالمــی ݢایجاد کرد و شــیخ طوســی بهتبع شــیخ مفید و ســید مرتضــی؟مهحر؟ ،با بهرهگیــری از این
فرصــت ،به ممارســت و اهتمام کالمی و درنتیجه تشــکیل مدرســه کالمی بــا محوریت کالم
امامیه اقدام نمود .البته با توجه به وســعت علمی شــیخ ،این امر در مســائل فقهی ،اصولی و
تفسیری نیز ،محور فعالیتهای علمی ایشان قرار گرفت و در کنار مدرسه کالمی ،با تشکیل
مــدارس فقهــی و اصولی ،با رویکرد فقه و اصول مقارن و باهدف تقریب دیدگاه شــیعه و اهل
ســنت ،به طرح دیدگاه پرداختند( .الطوســی .1417 ،ق ،ص )35ازاینجهت ،شیخ طوسی یک
عالم و اندیشمند تقریبی است .عالمه حلی در رابطه با جایگاه علمی شیخ طوسی میگوید:
وی زعیم شیعه ،رئیس طائفه ،دارای جاللت قدر و بزرگی منزلت ،و عالمی مورداطمینان
و راســتین بــود ،او از اخبــار و رجــال ،فقه و اصــول و کالم آ گاهی کامل داشــت و جامع تمام
فضائل بود و در تمامی دانشهای اسالمی تألیفاتی را از خود بر جای گذاشت .شیخ طوسی
ّ
عقائد را در دو حوزه اصول و فروع دستهبندی نمود( .الحلی .1402( ،ق) ،ص)148

با همه این تفاصیل ،متأســفانه به ســبب تشــدید اختالف میان شــیعیان و اهل ســنت
و نیز تغییر اوضاع سیاســی بغداد ،به جهت انتقال حکومت از آلبویه شــیعی ،به ســاجقه
ّ
سنی مذهب ،شرایط برای ادامه حضور شیخ در بغداد ،فراهم نبود؛ بدین سبب ،وی بعد از
مدتها انجام رسالت دینی در بغداد ،این شهر را به مقصد نجف ترک نمودند.
این هجرت ،نهتنها از گستره فعالیت علمی شیخ نکاهید ،که زمینه بیشتر فعالیتهای
علمــی را بــرای ایــن عالم بزرگ ّ
مهیا ســاخت .ازجمله جهات تمایز و بــه عبارتی برتری حوزه
نجــف نســبت به حوزه بغــداد ،عدم وجود اختالف و تشــتت مذهبی بــود ،بدینصورت که
مباحثــات علمــی ،بــر علــوم اهلبیت؟مهع؟ تمرکز یافت و با تشــکیل آزادانه جلســات درســی،
بــدون هیــچ اختناقــی ،به تبیین اندیشــهها و آراء مکتب شــیعی پرداخت .یکــی از بارزترین
نتایج این جلســات ،تقریر امالءهای شــیخ طوســی ،توســط شــاگردان وی بود؛ این نوشتهها
که محتوای اصلی آنها را فضائل اهلبیت؟مهع؟ تشکیل میداد ،بعد از جمعآوری ،با عنوان
امالی تدوین گردید( .الطوسی .1417 ،ق ،ص)38
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ّ
مهیا بودن شــرایط و زمینههای علمی در این دوره ،عالوه بر تقویت حوزه درســی نجف،
زمینه را برای تأسیس حوزه علمی نجف توسط شیخ طوسی ،فراهم نمود؛ بهگونهای که بعد
از مدتــی ایــن شــهر ،بهعنــوان مرکز بــزرگ علمی جهان تشــیع ،مطرح و در رأس دســتاوردها و
فعالیتهای شیخ طوسی قرار گرفت.
ســرانجام ،بعــد از ســالها فعالیــت علمــی و تــاش مجدانــه در جهــت احیــاء علــوم
اهلبیــت؟مهع؟ ،روح ایــن متکلــم و عالــم بــزرگ شــیعی ،در محرمالحــرام  460ه .ق در 75
سالگی ،از این عالم خاکی جدا و به ملکوت اعلی پرواز نمود.

آثار و تألیفات
شیخ طوسی ره نهتنها برای مکتب تشیع ،که برای جهان اسالم خدمات ارزندهای را از خود
برجای گذاشــته و در جهت نشــر و احیاء علوم اســامی تالش وافری نمودند و همانگونه که
ً
قبال اشاره گردید ،وی در حوزههای مختلف علمی صاحبنظر بوده و دیدگاههای کالمی،
فقهی و تفسیریاش ،موردتوجه محققین علوم اسالمی ،قرارگرفته است.
بنــا بــر گزارشهــای مربــوط به تألیفات شــیخ طوســی ،از وی حــدود  50تألیف بــه یادگار
مانــده اســت کــه در  9محــور «کالم؛ حديث؛ رجال ،تراجم و فهرســت؛ تفســیر؛ فقــه؛ اصول؛
ادعیه و اعمال؛ تاریخ و مقتل و پاســخ به ســؤاالت» ،قابل دســتهبندی اســت؛ از این میان،
 16عنوان ،یعنی قریب یک سوم تألیفات شیخ به موضوعات کالمی اختصاصیافته و این
حا کی از شخصیت کالمی این عالم بزرگ است.
دســتهبندی و تنظیــم مباحــث ،دوری از اطنــاب ،سادهنویســی در عیــن حفــظ محتوا،
ازجملــه ویژگیهــای آثــار و تألیفــات شــیخ طوســی اســت( .جبرئیلــی .1396 ،ش ،ص)239

ً
خصوصیاتی که کمتر یا اصال در آثار بزرگانی همچون سید مرتضی مشاهده نمیشود .آنچه
در ادامه میآید ،گزارش مختصری از فهرست آثار کالمی شیخ طوسی است.
 .1تلخيــص الشــافی فی اإلمامه :ایــن کتاب همانطور که از نام آن پیدا اســت ،خالصه
و تنظیم کتاب «الشــافی فی االمامه» ســید مرتضی و از مهمترین آثار کالمی در حوزه
امامت به شمار میآید که 4سال قبل از وفات سید مرتضی ،تألیف شده است.
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 .2تمهيــد األصــول یا التمهيد فی األصول :این کتاب ،شــرح بخش کالمی کتاب «جمل
ݢ
العلم و العمل» سید مرتضی است.

 .3االقتصاد الهادی إلی طريق الرشاد فيما يجب علی العباد من أصول العقايد والعبادات
الشرعية :این اثر نیز ،محتوای کالمی دارد و مرحوم طوسی در این کتاب ،در سه محور
خداشناســی ،نبــوت و امامت ،به طرح بحث پرداخته اســت؛ البتــه در پایان کتاب
برخی از مســائل فقهی نیز بهاختصار آورده شــده اســت .این کتاب هرچند فینفســه
کتاب ّ
مفصلی استّ ،اما در مقایسه با اثر دیگر شیخ ،یعنی کتاب «تمهید االصول»،
دارای اختصار است( .الطوسی .1406 ،ق ،ص)2

 .4المفصــح فــی اإلمامــه :این کتاب نیز یک اثر مختصر کالمی اســت و به مباحث امامت
پرداخته است؛ این اثر در ضمن «الرسائل العشر» ،اثر دیگر شیخ طوسی آورده شده است.
 .5مــا ال يســع المكلــف اإلخالل به :این اثر نیز یکی دیگر از تألیفات کالمی شــیخ طوســی
است که مرحوم نجاشی در رجال و شیخ طوسی در فهرستش ،به آن اشاره نموده است.
 .6مــا يعلــل و مــا ال يعلــل :ایــن اثر نیز همچــون کتاب «ماالیســع المکلــف االخالل به»،
توســط مرحوم نجاشــی در رجال و شیخ طوسی در فهرستش ذکرشده است( .طوسی،
بیتا ،ص)27

 .7مقدمــة فــی المدخــل إلــی علم الــكالم :این مقدمه نیز بنا به بیان شــیخ طوســی ازنظر
محتوا با دیگر نوشــتهها دراینباره متفاوت و دارای ّ
مزیت اســت؛ شیخ در این کتاب
به مبادی تصدیقی و تصوری علم کالم پرداخته است.
 .8رياضــة العقــول :ایــن کتــاب بهعنــوان شــرح کتــاب «مقدمــه فــی المدخل الــی علم
الکالم» به نگارش درآمده است.
 .9أصول العقايد :این کتاب حاوی تمامی مسائل کالمی نبوده و تنها به مبحث توحید
و قسمتی از مسائل عدل پرداخته شده است.
ً
 .10شرح الشرح فی األصول :این کتاب ظاهرا شرح بر کتاب «تمهید االصول» است.
 .11الغيبه :این کتاب در موضوع امامت نگاشته شده است و چنانچه از نام آن مشخص
اســت محتوای این کتاب در رابطه با غیبت امام مهدی؟ع؟ اســت و همچون کتاب
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«کمالالدیــن» مرحــوم صــدوق و کتاب «الغیبــه» نعمانی ،به طرح مســائل مهدویت
پرداختهشده است.
 .12مسألة فی األصول :وصفها الشيخ بأنها مليحة.
 .13الفرق بين النبی واإلمام یا مسائل فی الفرق بين النبی واإلمام :این کتاب نیز به ویژگیها
و خصوصیات نبی و امام و وجه امتیاز میان آن دو میپردازد.
 .14المســائل الرازيــة فــی الوعيــد :ایــن کتــاب حــاوی  15ســؤال اســت کــه از ری بــرای
ســید مرتضی فرســتاده شــده بــود و قریــب بهاتفاق آن ،ســؤاالت اعتقــادی و در حوزه
خداشناســی و نبوت اســت که توســط سید مرتضی و شیخ طوســی پاسخ داده شده
است؛ این سؤاالت در کتاب «رسائل» سید مرتضی ،ج 1قابلمشاهده است.
 .15مســائل أصول الدين یا مســائل الطوســی :شــیخ طوســی در این کتاب بهاختصار به
طرح مباحث اعتقادی پرداخته است.
 .16العده فی االصول :این کتاب در زمان حیات استادش ،سید مرتضی و در دو بخش
تألیف شده است که بخش اول ،توسط شیخ طوسی به مباحث اصول دین و بخش
دوم آن ،به مباحث اصول فقه ،اختصاصیافته است.
شــایانذکر اســت ،بهجــز دو کتــاب «االمالــی» و «اختیــار معرفــه الرجــال» ،کــه در نجف
تألیــف گردیده اســت ،دیگر آثار مرحوم طوســی ،از جمله آثار کالمــی وی در زمان حضورش
در بغداد ،به رشته تحریر درآمده است( .جبرئیلی .1396 ،ش ،ص)238

رویکرد و روش علمی
یکی از ویژگیهای شــیخ طوســی رویکرد اعتدالی و رعایت انصاف وی در مباحث کالمی
اســت؛ ایــن مســئله در برخــی آثــار ازجملــه «تفســیر تبیــان» ،کتاب «الخــاف» و نیــز کتاب
ً
«تهذیــب االحــکام» و «المبســوط» خصوصــا در رابطــه با نقــل آراء علمای مذاهب اســامی
قابلمشاهده است( .طوسی .1414 ،ق ،ص)7

عــاوه بــر رویکــرد و نــگاه اعتدالــی ،بهرهگیــری از روش عقلــی در تدوین آثــار و تألیفات،
از ویژگیهــای علمی شــیخ طوســی به شــمار میآیــد .وی بهعنوان یکی از ســرآمدان مکتب
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عقلگرای بغداد و در ادامه روش شــیخ مفید و ســید مرتضی ،شــیوه عقلی را که برای مدتی

ازجملــه ݢدر آثــار محدثینــی همچون شــیخ صدوق کمتــر موردتوجــه قرارگرفته بــود را احیاء و
تکمیل نمود .این شیوه بحث ،عالوه بر مباحث کالمی در حوزه فقه نیز میان شیعیان روش
غالب شــد و به ســیطره روش اخباری برای چند ســده پایان داد .الزم به ذکر است این تغییر
روش از شــیوه روایــی صــرف و تلفیــق آن با روش عقلــی و بهرهگیری از اســتدال لهای عقلی،
نــه بــه جهت تقلیل جایگاه نقل ،کــه بهمنظور بهرهگیری از توان عقل و نقل بهعنوان دو منبع
مهم در استنباط و تبیین مسائل دینی مورد اهتمام قرار گرفت( .طوسی .1417 ،ق ،ص )34این
ً
رویکرد شیخ خصوصا در حوزه بغداد که یک حوزه عقلگرا بود و نگاه اعتزالی رویکرد غالب
بهحساب میآمد ،برای کالم شیعی بسیار مهم تلقی میشد که در برخی از تألیفات ازجمله
کتاب «االقتصاد» نیز مشهود است.
ازجملــه دیدگاههایــی که برخی بــدان معتقدند ،وامدار بودن شــیعه در روش عقلی خود
به معتزله است؛ بدین معنا که رویکرد عقلی شیعه در طرح مباحث کالمی ،از معتزله اخذ
گردیده است و شیعه دراینباره صاحبنظر نیست .درحالیکه توجه به روش عقلی در میان
امامیه مســبوق به ســابقه بوده و در عصر حضور ائمه؟مهع؟ ،در میان اصحاب متکلم ،ازجمله
هشــام بــن حکــم و مؤمــن الطاق رایــج بــوده و با هدایــت ائمــه؟مهع؟ در مناظــرات و مباحثات
کالمــی از ایــن روش بهــره میبردند .این روش بحث در عصر غیبت نیــز ادامه یافت و علماء
ً
امامیه در طرح مباحث خصوصا در حوزه کالم نیز بدینصورت عمل میکردند.

اساتید
یکــی از زمینههــای قوت و تعالی علمی شــیخ طوســی ،کســب فیض وی از محضر اســاتید
بزرگ و مطرح عصر خود اســت .دراینباره و بنا به نقل صاحب کتاب «مســتدرک الوسائل»،
تعداد اساتید شیخ طوسی به  37نفر میرسد( .نوری طبرسی .1368 ،ش ،ج ،3ص )509و عالوه
بــر شــیخ مفید و ســید مرتضی ،میتوان به اســاتید بزرگــی همچون احمد بــن عبدالواحد بن
احمــد بــزاز معــروف به ابن حاشــر ،ابــن عبدون ،احمــد بن محمد بن موســی معــروف به ابن
صلت اهوازی و حسین بن عبیداهلل بن غضائری نیز اشاره نمود.
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شاگردان
جایــگاه علمــی شــیخ طوســی در بغــداد و نجــف موجب شــد تــا افراد بســیاری از جلســات
درس وی اســتفاده نمایند و در زمره شــاگردان وی درآیند .البته اســامی تمام شا گردان شیخ
مشــخص نیســت و در برخــی از منابــع تنهــا بــه  36نــام ازجمله ابو صــاح حلبــی ،ابوالفتح
کراجکی ،ابن ّبراج ،ابوعلی فرزند شــیخ معروف به مفید ثانی ،اشــاره شــده اســت( .طوســی،
 .1382ش ،ج ،1ص )39و حالآنکه مورخین ،شا گردان شیعی این عالم بزرگ را حدود  300نفر

شــمارش نموده و در رابطه با تعداد شــا گردان ســنی مذهب شیخ ،عبارت «ما ال حییص کثره»

را بهکاربردهاند( .مجلسی .1406 ،ق ،ص )24که این گرایش اهل سنت نسبت به شیخ ،ازجمله
نتایج رویکرد اعتدالی وی در طرح مباحث کالمی ،فقهی ،اصولی و تفسیری است.
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1414( ،__________6.ق) ،الرسائل العشر ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.
1417( ،__________7.ق) ،العده فی اصول الفقه ،المقدمه ،چاپ اول ،قم ،ستاره.
8.غروی ،محمد1420( ،ق) ،مع علماء النجف االشرف ،ج ،1چاپ ،اول ،بیروت ،دارالثقلین.
9.مجلســی ،محمــد باقــر1406( ،ق) ،مالذ االخبار فــی فهم تهذیــب االخبار ،چاپ اول ،قــم ،کتابخانه
آیه اهلل مرعشی نجفی.
 10.النوری الطبرسی ،حسین1386( ،ش) ،مستدرک الوسائل ،ج ،3چاپ دوم ،قم ،مؤسسه آل البیت.

گزارش جلسات دفاعیه پایاننامههای گروه کالم اسالمی ()3

تنظمی :عیل صفر تیموری

کیا1

ّ
ّ
وهابیت
عنوان پایاننامه :مبانی و ادله رؤیت خداوند از دیدگاه شیعه و
طلبه :سرکار خانم فاطمه الیاسری
استاد راهنما :حجتاالسالموالمسلمین حسن ترکاشوند
استاد داور :حجتاالسالموالمسلمین غالمرضا رضایی
زمان جلسه دفاعیه99/2/22 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18/5

چکیده
رؤیت خداوند بهوســیله چشــم (قوه باصره) از مســائل کالمی با قدمتی بسیار گسترده است
کــه از صــدر اســام تا کنون موضوع اصلی و چالشبرانگیز میان فرق اســامی بوده اســت .در
این نوشتار عالوه بر بررسی مبانی و اساس اعتقاد به چگونگی رؤیت خداوند متعال ،دیدگاه
و ادلــه شــیعه امامیه همچنیــن پیروان فرقه ّ
وهابیت بررســی میگــردد .ازآنجا که منبع اصلی
این اعتقاد قرآن است ،بحث از تأویل آیات متشابه و چگونگی آن با استناد به محکمات و
روایــات وارده از اهلبیــت؟مهع؟ ضرورت پیدا میکند .اهمیت بحث از رؤیت خداوند و نحوه
وقــوع آن ،زمانــی شــدت مییابــد کــه پذیرش رؤیت حســی خداوند مســتلزم اثبــات خدایی
َّ
مجسم محدود و عاجز است که فرقی چون اشعریه ،ماتریدیه ،اهل حدیث و سلفیه آن را در
آخــرت جایــز بلکه ضروری دانســتهاند و ادله عقلی و نقلی بر ایــن امر ارائه میکنند؛ در نقطه
 .1دبیر پژوهشی گروه کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقابــل اعتقــاد به رؤیــت قلبی خداوند بر مبنای شــیعه امامیه و معتزله اثبــات هرگونه نقص
ݢ
محدودیــت را از خداونــد دور نمــوده و تجــرد خداونــد و امکان شــناخت بــه علم حضوری
و

را بــرای خداوند ثابت میکند ،بررســی محال بودن رؤیــت خداوند در دنیا و آخرت به لحاظ
عقلــی و نقلــی و اثبات توانایی عقل در درک و تأویل آیــات قرآن و نقد نظر ّ
وهابیت ،دغدغه
اصلی نوشتار حاضر است.
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عنوان پایاننامه :بازشناسی عوامل انحراف از غدیر و پیامدهای آن
طلبه :سرکار خانم سمیه رام
استاد راهنما :حجتاالسالموالمسلمین آقای نادعلی علی نیا
استاد داور :حجتاالسالموالمسلمین ناصر شهیدی
زمان جلسه دفاعیه99/3/10 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
یکــی از مهمتریــن مســائل تاریخــی اســام ،جریــان خالفــت بعــد از پیامبر اســت کــه بهرغم
انتصاب علی؟ع؟ به خالفت و جانشینی از جانب پیامبر؟لص؟ ،جامعه آن روز این واقعه مهم
را نپذیرفت و زمینه ایجاد دو فرقه بزرگ شــیعه و ســنی در اســام فراهم شــد .پژوهش حاضر
درصــدد تبییــن عوامــل انحراف از غدیر اســت .هدف از این تحقیق بررســی عوامل انحراف
از غدیــر و پیامدهــای آن ،بررســی نقش خــواص در انحراف از غدیر و شناســایی پیامدهای
انحــراف از غدیــر بــا روش کتابخانــهای (تحلیلــی _ توصیفــی) اســت .نتایــج حاصلــه از آن
عبــارت اســت از اینکه غدیر از حوادث مهم تاریخ اســام اســت که عواملــی چون اختالف
سیاســی صحابه با پیامبر ،کمتوجهی به ابعاد گســترده غدیر ،نابســامانی اوضاع فرهنگی و
ً
خصوصا شخصیت عدالتوار علی؟ع؟ و جوانی علی؟ع؟ موجب انحراف بزرگان و خواص
جامعه آن روز شــد و با حســادت و دنیاطلبی که داشــتند اجتماع ســقیفه را به وجود آورده و
بهحق اهلبیت دســتدرازی نموده و حوادث بعدی از قبیل حوادث کربال را نیز که نشــات
گرفتــه از فراموشــی غدیــر و اجتماع ســقیفه اســت به وجــود آوردنــد؛ و پیامدهــای انحراف از
غدیر عالوه بر ســرکوب حامیان والیت ،پیدایش بدعتها ،ایجاد فرق گوناگون ،واقعه کربال
و سکوالریسم ،آثار اخروی قابلتوجهی از قبیل عدم پذیرش توبه ،عدم آمرزش و ...است.
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عنوان پایاننامه :نقش مهدی باوری در مقابله با تهاجم فرهنگی با تأکید بر
ݢ

بیانات مقام معظم رهبری

طلبه :سرکار خانم مریم خانجانزاده
استاد راهنما :سرکار خانم دکتر اعظم وفایی
استاد داور :حجتاالسالموالمسلمین خدا مراد سلیمیان
زمان جلسه دفاعیه99/5/2 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18/5

چکیده
مهــدی بــاوری یکــی از بنیادیترین اصول اعتقادی شــیعه اســت .اعتقاد و بــاور به مهدویت
آموزهی دینی همهجانبهی است که ظرفیت گستردهای برای هدایت دینی افراد جامعه دارد و
میتواند سد محکمی در برابر تهاجمات فرهنگی دشمن باشد .امروزه ،مستکبران عالم تالش
میکنند که همه امور سیاســی ،اقتصادی و ...جهان را در راســتای تأمین اهداف اســتعماری
خود طراحی نمایند؛ بنابراین باور و اعتقاد محکم به مهدویت بهعنوان راهکاری مؤثر میتواند
تالشهــای پیــدا و پنهان قدرتهای اســتکباری جهان را خنثی نمایــد .این پژوهش درصدد
است تا با آموزههای مهدوی که نشات گرفته از مبانی اصیل اسالمی است ،راهکارهای مقابله
سیاســی اجتماعی مورد طرح و
بــا تهاجم فرهنگــی را در ابعاد اعتقادی ،اخالقی ،اقتصادی و
ِ

بســط قــرار دهد تــا با الگو گیری از آیات ،روایات مهدوی و بیانــات مقام معظم رهبری ،مانع از

نفوذ دشمنان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی گردد .بهعنوان نمونه مهدی باوری در حیطه
اعتقــادی ،بــا تعمیــق ریشــهها و مبانی عقیدتی به برطرف کردن شــبهات وارده شــده از طرف
دشــمن میپــردازد یا در حیطه اخالقی بــا ارائه راهکارهای چون تقوا ،بصیــرت ،امربهمعروف و
نهی از منکر و ...یا در حیطه اقتصادی ،با ارائه راهکارهایی در جهت افزایش تولید و مدیریت
مصرف و در حیطه سیاسی ،اجتماعی با ارائه راهکارهای در جهت تنظیم سیاست داخلی
و خارجی کشــور به ســمت مشــارکت مردم ،اتحاد و بیداری اســامی تالش میکند تا بتواند با
برقراری عدالت و امنیت اجتماعی مهدوی ،مانع نفوذ تهاجمات فرهنگی غرب گردد.
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عنوان پایاننامه :جایگاه و تأثیر دعا در عالم تکوین و رابطه آن با قاعده اصلح
طلبه :سرکار خانم زینب شیرین
استاد راهنما :حجتاالسالموالمسلمین علی شمس
استاد داور :حجتاالسالموالمسلمین ناصر شهیدی
زمان جلسه دفاعیه99/4/17 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
دعــا یکــی از اســباب و علل رســیدن به مطلوب اســت و تأثیر آن نیز بر اســاس نظــام آفرینش
و قوانیــن الیتغیــر آن صــورت میپذیــرد .ایــن قــدرت اثرگــذاری را خداونــد در دعــا قــرار داده
تــا بدینوســیله بنــدگان او بتواننــد زمينهســاز تحوالتــی در عالــم تکویــن باشــند .در غالــب
کتابهای کالمی یا فلســفی و روایی از مســأله دعا و تأثیر آن بحث شــده است و استجابت
دعــا را در تقابــل و تضــاد بــا مصلحــت الهی ندانســتهاند ،بلکــه همانطور که معجــزه و امور
خــارق عــادت صورت میپذیــرد ،تأثیر دعا و ارتبــاط آن با قاعده اصلح نیز توجیه میشــود.
آنچــه در ایــن مختصر آمده بررســی کوتاهی اســت از تأثیر دعا در عالم تکویــن و ارتباط آن با
قاعده اصلح؛ بنابراین ،بدین منظور پس از بیان معانی لغوی و اصطالحی لغات ،تأثیر دعا
در عالــم تکویــن و ســپس ارتبــاط آن با قاعــده اصلح با شــیوهای توصیفی _ تحلیلی بررســی
میشــود .تا درســایه آن مشــخص شــود که دعا میتواند مقدرات الهی را تغییر دهد و آنچه را
که اصلح است با دعا حاصل گردد.
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ّ

ݢ

عنوان پایاننامه :شخصیت شناسی پیامبر اکرم؟ص؟

با رویکرد پاسخ به شبهات معاصر

طلبه :سرکار خانم سمیه شیخ غالمی
استاد راهنما :حجتاالسالموالمسلمین محمد سعید نجاتی
استاد داور :حجتاالسالموالمسلمین غالمرضا رضایی
زمان جلسه دفاعیه99/5/8 :
نتیجه :رتبه خوب با کسب نمره 16

چکیده
ّ
شــخصیت شناســی پیامبر اکــرم؟ص؟ با رویکرد پاســخ به شــبهات
پژوهــش حاضــر دربــارهی
معاصــر اســت .ازآنجاییکه رفتار ،گفتار و کردار پیامبر اســام؟ص؟ بهعنــوان الگوی تمامعیار
ّ
ّ
بشــریت ّ
شــخصیت رســول اســام موجب دلگرمی به آیین
معرفی شــده اســت و شــناخت
اســام و گرایــش دیگــران بــه ایــن آییــن پــاک میگــردد ،بــرای شــناخت حضــرت از رویکــرد
پاســخ به شــبهات وارده از ســوی مغرضان و ســطحی نگران بهرهجویی شــده تا ضمن بیان
دشمنیها و ناداور یهای مغرضانهی شبهه پردازان و در فضای تاریک شبهات ،بهیکباره
ّ
شــخصیت نورانــی و پرجذبــه و رحمانــی حضرت از میان این تاریکیها ســر بــرآورد .از دیگر
ّ
شــخصیت اســام بینتیجه ماند و راه
ســو نقشــه پنهانی دشــمن برای تخریب چهرهی اول
ّ
متحیر
برای تشــنگان حقیقت که در ظلمات جهل و فضای پرزر قوبرق رســانههای امروزی
ماندهانــد و ایــن رســانهها و مقصد نهایی ایــن گروهها براندازی کلمهی توحید اســت و ما با
شــناخت صحیح و محققانهی ســیرهی فردی و اجتماعی پیامبر خاتم ،راه را برای اعتالی
کلمــهی توحیــد گشــوده و آن را در جهــان اســتوار ســاختهایم .بدیــن منظور شــبهات مرتبط
بــا شــخصیت مالــی پیامبــر اکــرم در چند مــورد خاص همچــون شــبهات مرتبط بــا نحوهی
تقســیم ایشــان در غنیمتهای جنگی و خمس و فی ء بیان شــد و روشــن گشــت حضرت
فقــط ســهمی را کــه خــدا از این اموال بــرای ایشــان ّ
معین نموده ،ضبــط نموده و بــا بزرگواری
خــاص خــود ّ
حتــی در مــواردی آن را بــرای اصالح جامعه صــرف نموده اســت و در مرحلهی
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ّ
شــخصیت خانوادگی پیامبر اســام یعنی شــبهاتی همچون تعدد
بعدی شــبهات مرتبط با
ازدواج و چندهمســری حضــرت ،ازدواج ایشــان بــا زنان کم ســن و کودک و ازدواج ایشــان با
ّ
همســر پســرخواندهی خویش را مطرح کرده و روشــن گشــت که حضرت ســیل اتهامات را به
جــان خریــد تا دســتور الهی را اجرا کند و رســم غلط جاهلی را ریشــهکن نمایــد؛ در ازدواج با
ّام المؤمنین عایشــه ،حضرت به جهت مصالح سیاســی این ازدواج را پذیرفته و عایشــه هم

کودک نبوده تا بتوان ّادعای عالقهی ایشــان به کودک همســری را از مغرضان پذیرفت و دیگر
اینکه ســایر ازدواجهای حضرت ،هرکدام بنا بر مصلحتی سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و...
بــوده و خالــی از انگیزههــای شــهوانی و ّ
مادی بوده اســت زیــرا چنانچه اثبات شــد حضرت
در ســنین جوانــی نیــز بــه دنبال شهوتپرســتی نرفته اســت چه رســد بــه دوران پایانــی عمر و
میانســالی ایشــان .جلوهای از رفتار مهربانانه و پر عطوفت حضرت رســول در هنگام اقتدار
ّ
تهــا و ّ
اذیت و
سیاســی و حکومتــی حضــرت در روز فتــح مکه ،میتوانســت به انتقــام اهان 
آزارهای مشرکان بپردازد ،اما بااینوجود حضرت فرمان عفو عمومی صادر فرمودند.
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عنوان پایاننامه :بررسی مسئله نجات از ديدگاه قرآن
با رويکرد پاسخ به شبهات معاصر

طلبه :سرکار خانم سهیال یاوری
استاد راهنما :حجت االسالم و المسلمین رضا حاجی ابراهیمی
استاد داور :حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین
زمان جلسه دفاعیه99/7/3 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکيده
زندگی اين جهانی آ کنده از مصائب و ناماليماتی اســت که هيچ بخشــی از ادوار عمر آدمی
را خالی از رنج قرار نمیدهد .بدين ســبب «نجات از رنجها» اصلیترين محرک آدمی برای
فعاليــت و تالش جهت تغيير وضعيت انســان و جهان میباشــد .از ايــن منظر ،همه اديان،
خود را پيام نجات معرفی کرده در پرتو توصيف خود از عالم و آدم ،هم محدوده رنج آدمی را

شــرح میدهند و هم راه خالصی از اين رنج را میآموزند .اســام نيز که با شــعار «قولوا ال اله اال

اهلل تفلحوا» خود را معرفی نموده توحيد را سبب فالح و نجات برمیشمرد ،در هدايت نامهای

بــه نــام قــرآن راهورســم اين نجــات و فالح را تصويــر مینمايــد و از حدودوثغور عوامــل و موانع
چنين نجاتی پرده برمیدارد .رســاله حاضر (بررســی مســئله نجات در قرآن با رويکرد پاســخ
به شــبهات معاصر) میکوشــد به شــيوهای توصيفی _ تحليلی و با نگاهی جامع و عميق ،از
منظری قرآنی ،هم حقيقت نجات ،عوامل و موانع آن را تشريح کند و هم موارد نقص و نقض
سه ديدگاه نجاتشناختی مطرحشده در فضای فکری معاصر (يعنی تعاليم دااليی المای
چهاردهم ،نظريه کثرتگرايی دينی هيک و کتاب نقد قرآن سها) را شرح دهد .در ضرورت
ً
چنيــن پژوهشــی هميــن بس کــه اوال تفصيــل نيافتن ديــدگاه قرآنی در ابعــاد مختلف بحث
ً
ً
نجــات ،ثانيــا هجوم شــبهات کممایه و بیپايه الحادی ،باور مســلمانان خصوصا جوانان را
ً
هدف گرفته و وجود تفســيرهای ناتمام و احيانا نادرســت از نجاتشناســی اســامی ،افراد
را بــه تــرک باورهــای دينی و عقالنيت نهفته در آن فرامیخواند .فصل اول رســاله پس از بيان
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کليــات پژوهــش ،ابتدا به مفهومشناســی بحث و ســپس به مهمتريــن پيشفرضهای قرآنی
بحــث نجــات میپــردازد .در فصل دوم رســاله ابتدا «نجــات» از ديدگاه قرآنی تحليل شــده
آنــگاه «عبوديــت» بــا مؤلفههــای پنجگانهاش بهعنــوان «راه نجات» شــرح يافتــه و درنهايت،
«جستجوی از حقيقت»« ،التزام بهحقيقت» و «سعی» بهعنوان ارکان نجات اسالمی مطرح
گشــتهاند؛ «فســق» و «کفــر» هم بهعنــوان مهمترين موانع نجــات مطرح گرديدهانــد .در فصل
ســوم ،شــبهات بحــث نجات در ســه گفتار تحت عنــوان حقيقت نجــات ،عوامل نجات و
موانع نجات مورد بررســی قرارگرفته و در هر گفتار ديدگاههای ســه نظريه مورد بررســی ،نقل و
نقد گرديدهاند.
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عنوان پایاننامه :عوامل معرفتی افول خداباوری در غرب در دوران مدرن

طلبه :ݢ
سرکار خانم رقیه کریم پور

استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین مهدی عبداللهی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن پناهی آزاد
زمان جلسه دفاعیه99/6/30 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/25

چکیده
یکی از دورانهایی که بشــریت پشــت ســر نهاده اســت ،عصر مدرن در مغرب زمین است که
بــا بحرانهایــی نظیر بحران دینی ،بحران انســانیت و بحران علم و تکنولــوژی همراه بود .یکی
از ویژگیهــای ایــن دوران ،افول خداباوری و تضعیف روحیه دینداری اســت .ازجمله مبانی
نظری تأثیرگذار بر این ویژگی را میتوان در نارســایی آموزههای مســیحیت ســنتی درباره خدا،
نقش نگرشهای نوین فلســفی و همچنین تأثیر علوم جدید در کاهش باور افراد برشــمرد .در
نارسایی آموزههای مسیحیت سنتی ،به عقلستیزی و ناتوانی در مواجهه با بحرانهای معرفتی
و تصویر نادرست از خداوند در کتاب مقدس و تعالیم رسمی کلیسا میتوان اشاره کرد .آنچه
تشــناختی
در نگرشهای فلســفه جدید محل بحث اســت ،مبانی هستیشــناختی و معرف 
تأثیرگذار در باور افراد به خداســت .در مبانی هستیشــناختی ،نفی متافیزیک از ســوی برخی
اندیشــمندان غربــی و تفســیر نادرســت از اصل علیت محل بحث اســت؛ اما آنچــه در مبانی
معرفتشــناختی موردبررســی قرار میگیرد ،تجربهگرایی ،شــکگرایی و نســبیگرایی بهعنوان
عناوین معرفتی تأثیرگذار و مرتبط با موضوع تحقیق است .در فصل آخر نیز ،به بررسی نگرش
مکانیکی و طبیعتگرایانه بهعنوان عواملی تأثیرگذار بر تنزل اعتقادات افراد پرداخته میشود.
در پایان این نتیجه حاصل میگردد که در دوران مدرن ،علیرغم پیشرفتهای بشر در زمینه
علم ،صنعت و تکنولوژی ،باورهای معنوی انسآنکه در رأس آنها خداباوری قرار دارد ،تحت
تأثیــر عوامــل معرفتی روبه افول نهاد که به چنــدی از آنها بهطور اجمالی تحت عناوین مذکور
اشاره گردید و بهطور تفصیلی ،در روند پژوهش موردبررسی بیشتر قرارگرفتهاست.

