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ݢ

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 ،انتقادی ،اســتنادی ،مقایســهای ،تطبیقــی و اســتداللی)؛  .۷نتیجهگیری
(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
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سخن سردبیر

خــدا را شــا کر و سپاســگزاریم کــه به مــا توفیق داد تا بــا همیاری اســاتید بزرگــوار و نیز طالب
محتــرم و محقــق گــروه کالم ،چهارمیــن شــماره از فصلنامــه کاوش هــای کالمــی را منتشــر
سازیم .یاد آور میشود بنابر مصوبه آموزشی قسمتی از واحد درسی روش تحقیق پیشرفته و
نیز واحد درسی کاروزی تحقیق ،به ارائه مقاله اختصاص میبابد و طالب محترم میتوانند
با راهبری استاد راهنمای مورد تأیید گروه علمی ،به تدوین مقاله بپردازند .شایان ذکر است
درصورت ارائه مقاله قبل از جلســه دفاعیه پایان نامه ،عالوه بر کســب نمره واحد درسی ،در
صورت احراز شــرائط انتشار در نشــریه داخلی ،در فصلنامه کاوشهای کالمی منتشر و نیم
نمــره بــرای پایــان نامه منظــور خواهد گردیــد .در این باره جهــت ارائه یک مقالــه علمی طی
مراحل ذیل ضروری است:
 .1انتخاب موضوع
الف) موضوع پیشــنهادی با حوزه مطالعات و رشــته تخصصی تناســب داشــته و با
توانمندیها و امکانات الزم از قبیل دسترسی به منابع مورد نیاز سازگار باشد.
ب) موضوع تکراری نباشد.
ت) منبــع شناســی اولیــه و مطالعــه اجمالی در رابطــه با موضــوع در منابع مختلف،
جهت اشراف و تسلط یافتن بر حدود و ابعاد مختلف آن.
 .2ترسیم نقشه و کلیات موضوع
الف) توضیح مســاله ،تعیین ابعاد و جهات مختلف مســئله مورد پژوهش و بررســی
پیشینه آن.
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ب) سازماندهی منطقی جایگاه اجزاء تحقیق و ساختار کلی.

 .3ݢنگارش و تنظیم مقاله

الف) .چکیده متناسب با موضوع مقاله.
ب) مقدمه متناسب با محتوا و مطالب اصلی مقاله.
ت) محتوای اصلی مقاله.
ث) نتیجه گیری متناسب از محتوا و مطالب اصلی مقاله.
ج) منابع مورد استفاده در تحقیق.
این شــماره از فصلنامه مشــتمل اســت بر پنج مقاله با عناوین «بررســی تطبیقی دیدگاه
ســلفیه تکفیری و اهل ســنت در رابطه با مســالۀ احتفال مولد نبی ؟ص؟»؛ «بررســی رابطه علم
کالم و علــم تفســیر»؛ «مراتــب انســان از منظــر امــام خمینی؟حر؟»؛ «ســیر تطور کالمی ســلفیه»؛
«روشهای پاســخگویی به شــبهات در تفســیر مخزن العرفان » و گزارشــی از جلســه دفاعیه
پایان نامه ها.

بررسی تطبیقی دیدگاه سلفیه تکفیری و اهل سنت
در رابطه با مسألۀ احتفال مولد نبی ؟ص؟
اعظم یوزبایش1

چکیده
در دین مبین اســام برای انجام برخی امور و یا ترک امور دیگر دســتورات صریحی وجود
دارد امــا بــرای برخــی امــور ،نــص صریحــی وارد نشــده اســت و جــواز انجــام آن ،بهحکــم 
عقل و عناوین عام شــرعی وابســته اســت .مســاله ی بزرگداشت میالد رســول ا کرم؟ص؟ در 
میان مســلمانان جزء اعمال پســندیده به شــمار میرود و هرساله مســلمانان ایام  12تا 17
ربیعاالول را به یمن والدت پیامبر اســام؟ص؟ ،به جشــن و ســرور میپردازند .سلفیان که از
گروههای نوظهور در میان مســلماناناند ،مراســم احتفال را بدعتی شــرعی برمیشمارند .
ً
آنهــا معتقدنــد هر فعل محدثــی که بر جواز آن آیهای از قرآن کریــم صراحتا داللت کند یا 
در زمان نبی مکرم اســام انجام شــده باشــد ،انجام آن برای مســمانان جایز است وگرنه،
آن عمل ،بدعت شرعی است و هر چه بدعت باشد ،حرام است .سردمداران تفکر سلفیه،
برگزارکننــدگان احتفــال را مشــرک میداننــد و از راه زبــان و عمل ،مســلمانان را مورد طعن 
خــود قــرار میدهنــد و ا گــر بتوانند کشــتار هم بــه راه میاندازنــد که نمونه هــای متعددی 
ً
در تاریــخ وجــود دارد .مثــا در دوازده آبــان  99تعــدادی از جوانان را در دانشــگاه کابل به 
جهــت برگــزاری جشــن میالد پیامبــر؟ص؟ با حملۀ مســلحانه به شــهادت رســاندند .در این 
نوشــتار بعــد از بیان ادلۀ ســلفیان بر بدعت بودن عمل احتفال ،به نقــد ادله آنان با توجه 
به بیان علمای اهل تســنن میپردازیم .امید که در دنیای اســام روشــنگری تداوم یابد و 
مسلمانان از کوتاه بینی و تاریکاندیشی و فرقهگرایی محفوظ بمانند.
کلیدواژه :احتفال ،بدعت ،سنت ،سلفیه.
 .1طلبه سطح سه جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه

ســلفیان ݢدو مبنــای کلــی بــر بدعت بودن احتفــال مولد نبــی ص دارند :الف) ســنت ترکیه؛
ب) تشــبه بــه کفار و تقلید از روافض .البته ادلۀ دیگــری هم مطرح میکنند که بهتفصیل در
ادامۀ نوشتار آنها را نیز بیان و بررسی میکنیم.
سنت ترکیه به امور متروک از سوی رسول اکرم؟ص؟ و صحابه مربوط میشود؛ میگویند اگر
برگزاری جشــن میالد ،امری شایســته و شــرعی بود ،باید خود پیامبر؟ص؟ و یا صحابه بر انجام
آن اهتمــام میورزیدنــد و چون این کار را نکردند ،ما نیز اجازۀ انجام چنین عملی را نداریم.
در مــورد تشــبه بــه کفــار معتقدند چــون مســیحیان در روز میالد حضرت عیســی؟ع؟ جشــن
میگیرنــد ،اگــر ما نیز روز میالد پیامبرمان را جشــن بگیریم ،به آنها شــباهت پیدا میکنیم و
تشبه به کفار ،امری قبیح و حرام است.
این دو دلیل و دیگر دالئل ،با نصوص شرعی و سنت آن حضرت؟ص؟ در تعارض و تقابل
است و به همگی این ادله پاسخهایی از سوی علمای اسالم داده شده است.

 .1مفهوم شناسی
 .1 _ 1بدعت در لغت

بدعت در لغت از مادۀ (ب د ع) میآید و به دو معنا اســت :الف) ســاختن چیزی که مثال
و شبیهی ندارد؛ ب) االنقطاع و الکالل ( ابن فارس1979 ،م)209/1 :

 .1 _ 2بدعت در اصطالح

الف) نوآوری در دین و چیزی که جزء دین نیست را جزء آن بهحساب آوردن.
ب) امر محدثی که به دین اضافه شــده ولی این احداث مســتند به هیچ امر شــرعی به
طریق عام یا خاص نیست( .جیزانی1998 ،م)20 :

بدعت بردو قســم اســت :بدعت در امور عادی؛ مثل اختراعات وســایل جدید که مباح
است .و بدعت در دین؛ که امری حرام است.
در کتاب عبداهلل العرفج سه دیدگاه در رابطه با اقسام تعریف بدعت ذکر شده است:
 .1آنهــا کــه مفهــوم بدعــت را توســعه دادنــد و بــرای آن احکام خمســه قائلانــد .اینها
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بدعت شرعی و لفظی را به یک معنا میدانند .
 .2آنهــا کــه مفهــوم بدعت را ضیق کرده و فقط یک قســم بــرای آن قائلاند و آن بدعت
حرام است.
ً
 .3آنهــا کــه معتقدنــد اگر امــور محدثه به هــر نحوی تحت اصول شــرع قــرار گیرد اصال
بدعــت نامیــده نمیشــود ایــن گــروه «بدعــت حســنه» را قبــول ندارنــد ز یــرا معتقدند
بدعت امری است که متعارض با اصول شرع است (العرفج2004 ،م)70 _ 69 :

 .1 _ 3سنت در لغت
سنت در لغت به معنای روش و سیره است و طریقه و شیوه( .المعطوف1387 ،ش)780/1 :

 .1 _ 4سنت در اصطالح

سنت در اصطالح همان طریقه پیامبر اکرم؟ص؟ در قول و فعل و تقریرات و تروک شان به نحو
عموم است( .الخلیل1432 ،ق)49 :

شــافعی با طرح این اندیشــه که ســنت نبــوی (نه صحابــه و تابعین) مفســر ظواهر کتاب
است ،مکتبی حدیث گرا را به وجود آورد و تعریف سنت را به «قول و فعل و تقریر پیامبر؟ص؟»
محدود کرد( .فرمانیان1389 ،ش)36 :

 .1 _ 5احتفال در لغت

احتفــال در لغــت از مــادۀ حفل میآیــد و به معنای اهمیــت دادن به امری اســت ،گردآمدن
مردمــی بســیار .احتفلــوا بــه :بــرای احترام و بزرگداشــت او گــرد آمدنــد( .المعطــوف1387 ،ش:
)307/1؛ احتفلوا ای اجتمعوا (الجوهری1987 ،م)1670/4 :

 .1 _ 6احتفال در اصطالح

شــامل بازی ،ســرگرمی ،مراســم جشــن و عروســی ،اعیــاد و مناســبات اجتماعی،
احتفــال،
ِ

زیارات موسمی و مسابقات و تولد فرزند و غیره میشود( .فاکهی1424 ،ق )21/3 :مراسم جشن
و بزرگداشت سابقۀ بسیار طوالنی دارد که هر مردمی با هر فرهنگ و زبان مستقل ،در تمامی
اعصار تا به امروز ،از آن بهرهمند بودهاند( .فا کهی1424 ،ق)22_23/3 :
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 .1 _ 7سلف در لغت

ســلف ݢدر لغــت به معنی گذشــتگان و نیــا کان اســت(.المعطوف1387 ،ش)765/1 :؛ ســلف
الرجل :اجداد گذشته و جمع آن «اسالف» است( .الجوهری1987 ،م)1376/4 :

 .1 _ 8سلف در اصطالح

سلفیه به پیروان خط فکری ابن تیمیه گفته میشود .او معتقد بود باید از سلف اصحاب حدیث
(صحابــه و تابعیــن تا قرن  )3پیروی کرد زیرا فهم ســلف ،بهترین فهمهاســت .درواقع ،میتوان
سلفیه را حنابله ای نامید که از اصحاب حدیث پیروی میکردند( .فرمانیان1389 ،ش)152 :

 .2پیشینۀ احتفال
مکــه و مدینــه قبــل و بعد از اســام ،از احتفــاالت متنوعــی برخوردار بوده اســت( .الســباعی،

شــاهد جشــنهای گونا گون و عمومی بســیار
1419ق )61 :اوضاع هنری مکه در عصر جاهلی،
ِ
بــوده کــه زنان و مردان بهصورت مختلط در مراســم حضور پیــدا میکردند .کیفیت مجالس
بهگونــهای بــود کــه با قــرار دادن تخت و صندلی و آراســتن مــکان و پذیرائی با انــواع میوهها،
رقص و پایکوبی ،نوشــیدن شــراب و قصهگوئی ،جشــنها را اداره میکردند و در جشنهای
عروســی ،کنیــزکان از فرط شــادی از ســرو کول یکدیگر بــاال میرفتند و نوازنــدگان به نواختن
دف و تنبور مشغول بودند( .السباعی1419 ،ق )61 :در مکه بازارهایی بود که در جهت برگزاری
جشــنهای موســمی دائر میشد ،مانند بازار عکاظ ،بازار مجنة و ذی المجاز که در آن برای
َ
یشــد که
تفاخــر به ن َســب ،شــرف و خصلتهای پســندیده مانند جــود ،کرم ،مروت برگزار م 
ازجمله شرکتکنندگان همیشگی آن ،بنی امیه و بنیهاشم بودند( .ازرقی1423 ،ق)190 _ 179 :

در جشــنهای قریــش که امویــان و مخزومیان برگزار میکردند ،زنانی کــه متخصص در غنا،

َ َ ّنَ
َْ
َ ْ َ شْ َت
� له َو
لهو و توزیع و تعارف شراب تبحر داشتند را به کار گماشته بودند< .و ِم ن� ال� ِاس م ن� ي��� ِر ي
ْ
ال َح ِد ي� ثِ�> (لقمــان )6 :اشــاره بــه لهــو و بیهودگی رفتــاری برخی همچون نضر بــن حارث دارد که

یکی از اســلوبهای وی برای دور ســاختن افراد از اطراف رســول خدا ،فراخواندن اشخاص
متمایل به اســام به خانه و آوازخوانی کنیزان و نوشــیدن شــراب بود( .بغوی1420 ،ق584/3 :؛
ثعلبی2002 ،م)310/7 :
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با نگاه اجمالی به اوضاع هنری مکه قبل از اسالم ،روشن خواهد شد که مردم با برگزاری
جشن و شادی مأنوس بودهاند.
بــا ظهور اســام ،بســیاری از ســنتهای مرســوم جاهلــی که قابل اصــاح بــود ،تغییر کرد.
(خطــراوی1404 ،ق )42 _ 40 :آنچــه از جشــنها کــه قابــل اصالح بود ،تصحیح شــد و لهویات آن
حذف گردید و آن دســته از مراســمات که قابلیت اصالح و تغییر نداشــت ،اســام انجام آن
را تحریــم نمــود( .طاشــکندی1429 ،ق )81 :اما از ســوی دیگر ،با برگزاری و حضور در جش ـنهای
مبــاح ،بهصــورت ضابطهمند مخالفــت نکرد؛ هرچند افــرادی مثل ابن تیمیــه قائلاند که جز
عید قربان و عید فطر ،عید دیگری جایز نیست ،به ُیمن و برکت اسالم ،مسجدالحرام به مکه
و مســجد نبــوی بــه مدینه شــهرت یافت و این دو شــهر عالوه بر دعــا ،نیایش ،نماز بــه دو مرکز
دینی ،برای برگزاری احتفاالت ،اعیاد و مناســبات شــهرت گرفت( .خطراوی1404 ،ق)42 _ 40 :

احتفــال ورود پیامبر به مدینه
اولیــن جشــن و احتفــال عمومی که بعد از اســام انجام گرفت،
ِ
بود( .طاشــکندی1429 ،ق )82 :مردم هرســاله ،سالروز هجرت و ورود نبی خدا از مکه به مدینه را
انتظار قدوم مبارک رسول خدا را
جشن میگرفتند .مردم در این روز به خارج یثرب میرفتند و
ِ
میکشیدند .این مراسم با خواندن اشعار مناسب باشخصیت و رسالت پیامبر ،نواختن دف،
شــعرخوانی دســتهجمعی کودکان و توزیع انواع خوراکیها ادامه مییافت بهگونهای که تمامی
راهها و مســیرهای ورودی شــهر ،مملو از زنان و مردان عاشـ ِـق رســولاهلل؟ص؟ میشــد که به یمن
ورود پیامبــر بــه آن شــهر ،یثرب به مدینة الطیبة تبدیل گشــت( .ابن قیم جــوزی1414 ،ق)309/2 :

احتفــاالت دیگــر همچون ،عید فطر ،عید قربان ،عقیقه ،ختنه ،ولیمه و یوم الجمعه ،از دیگر
مراسماتی بود که در مکه و مدینه آن روز جشن گرفته میشد( .زهرانی1419 ،ق)366 _ 365/2 :

 .3ادلۀ سلفیه در

احتفال مولد نبی ؟ص؟

ســلفیان ،احتفــال مولــد نبــی؟ص؟ را بدعــت دانســتهاند .آنان عالوه بــر نهی از جشــن گرفتن،
پنداری احتفال ،از ســوی ســلفیان،
حضور در مجالس جشــن را نیز حرام میدانند .بدعت
ِ
ماحصل چند دلیل است که در ادامه مطرح خواهند شد.
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 .1 _ 3عدم انجام احتفال توسط پیامبر؟ص؟

ݢ
نامیدن بزرگداشت میالد پیامبر ،این است که عدم مطابقت
دلیل سلفیان بر بدعت
اولین
ِ

عرف پیامبر ،مساوی با عدم مشروعیت عمل در دیگر اعصار است آنان با استناد به
عمل با ِ
ْ

أَ

ْ

َ ُ

ُ

أَ ْ

َ ُ

ََْ ْ
ك َمل تُ� لك ْم ِد ي� نَ�ك ْم َو� ت� َم ْم تُ� َعل يْ�ك ْم ِن� ْع َم ِ�ت ي�>( ،مائده )3 :بر این باوراند ،با نزول
آیۀ شریفۀ <ال ي�وم �

آیۀ ِا کمال ،بایدها و نبایدها از ســوی پیامبر بیان شــده اســت .از ســوی دیگر اســام ،تمامی

اعیــاد قبــل از اســام را حــرام ،بلکه از بین برده اســت و فقط  2عید را برای مســلمین تشــریع
نموده اســت (ابن تیمیه1419 ،ق ) 56 :ازاینرو ســابقه نداشــتن گرامیداشــت ایام ربیعاالول در
حیات فیزیکی رسولاهلل؟ص؟ ،به معنای عدم جواز آن ،پس از رحلت ایشان است.
عصر
ِ
ِ

نقد و بررسی

ً
اوال :هــر عملــی کــه در عرف پیامبر ســابقه نداشــته ،به معنــای حرمت عمــل در دیگر اعصار
نیســت .بســیاری از اعمال و مناســک در بین مســلمانان وجود دارد که در عصر پیامبر؟ص؟،
مرســوم نبــوده اســت .از بــاب نمونــه نمــاز تراویح بهصــورت جماعت کــه اهل تســنن در ماه
رمضان اقامه میکنند ،که بنابر اعتراف اهل سنت ،در عصر رسولاهلل وجود نداشته است.
ً
ثانیا :بنابر قواعد علم اصول ،اصل اولی در عادات و افعال ،حلیت و برائت است ،مگر
اینکه مورد نهی قرار گیرد .ازجمله دالیلی که اصل اولی ّ
حلیت را ثابت میکند:

أُ
َ
َ ْ َ ُ ُ َّ أَ نْ َ ُ َ َ ْ تَ ةً أَ ْ َ ً َ ْ فُ ً أَ َ
َ
َ
قُ
ْ
<� ْل َلا أ�� ُد ف�� َ
وح َ� ِإ�ل َّ� ُم َح َّر ًما َعلى َط ِاع ٍم ي�طعمه ِإ�لا �� ي�ك ن
وحا � ْو ل ْح َم ِخ� ن��ز ِ ي� ٍر
و� م ي��� �و دما مس�
�
ا
م
ج
ِ
ِ ِي
ي ي
أَ
َ َّ
ً أُ َ َ َ
ف� ِإ� ن� ُه ِر جْ� ٌس � ْو ِف� ْس ق�ا � ِه ّل ِل�غ يْ� ِر ا ّلل ِه ِب� ِه> (انعام) 145 :؛ بگو ای پیامبر در آنچه به من وحى شده است

برخورندهای كه آن را میخورد هيچ حرامى نمییابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت
خوك باشد كه اینها همه پليدند يا قربانیای كه از روى نافرمانى به هنگام ذبح نام غير خدا
بر آن برده شده باشد.
ً
ثالثا :مســلمانان در هر عصری ،با مســائل مســتحدثه و جدیده مواجه هستند که اگرچه
در عصر رســول خدا؟ص؟ آن عمل وجود نداشــته ،اما اندیشــمندان اســامی و حتی سلفیان و
وهابیان ،فتوا به جواز آن عمل میدهند .وقتی سؤال از چرائی جواز آن مسالۀ میشود ،پاسخ
داده میشــود ،اگر آن عمل در عصر پیامبر ســابقه نداشــته ،دلیل بر حرمت آن عمل نیســت؛
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زیرا اسالم عمومات و قواعدی دارد که هر عملی ،به آن عمومات و قواعد عرضه میشود ،در
صورت مطابقت آن عمل با عمومات و اصول ،جواز آن صادر میشود .مسئلۀ جشن گرفتن
ســالروز والدت پیامبــر؟ص؟ ،اگرچــه در زمــان پیامبر؟ص؟ مرســوم نبوده ،لکن دالیــل و عموماتی
وجــود دارد کــه بــا عرضۀ احتفال مولد النبــی؟ص؟ به آن عمومات ،مشــروعیت و جواز آن را نیز
نظیر آیه شریفۀ:
اثبات میکندِ .

َ َ ْ ُ َ �ظّ ْ َ َ ئ َ َّ فَ نَّ َ ْ تَ قْ َ ْ قُ ُ
و�> (حج) 17 :؛ و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد
<وم ن� ي�ع ِ م ش�ع ِا�ر الل ِه � ِإ��ها ِم ن� ��وى ال�ل ِب

در حقيقت آن حاكى از پاكى دلهاست.
ً
رابعا :بنابر گزارشهای تاریخی ،جشــن گرفتن در زمان خود رســول خدا؟ص؟ مرســوم بوده
ً
سالروز
جشن
است .همانطور که قبال اشاره شد ،یکی از جشنهای رسمی در عصر پیامبر،
ِ
ِ
ورود پیامبر به مدینه بود .مردم یثرب هرساله سالروز ورود مهاجرین از مکه به مدینه را جشن
میگرفتند و رســولاهلل؟ص؟ هیچگونه مخالفتی از خود در برابر آن اعالم نداشتند(.طاشــکندی،

ً
1429ق )82/2 :بنابرایــن وقتــی پیامبر؟ص؟ با جشــن ورود خود به مدینــه مخالفت نکرده ،طبعا
احتفــال ســالروز تولد سراســر میمنت ایشــان کــه از اهمیــت باالتری برخوردار اســت ،مانعی
نخواهد داشت.
 .2 _ 3عدم انجام احتفال توسط صحابه و تابعین

دومین دلیل ســلفیان در بدعت شــمردن برگزاری جشــن میالد رســول خدا؟ص؟ ،این مطلب
اســت کــه عمل (احتفــال) با عرف صحابه و تابعین مطابقت ندارد و این مســاوی اســت با
عدم مشروعیت عمل در عصر خلف.
تئوریسین جریان سلفیه ،ابن تیمیه مینویسد:

خيرا .ولو كان هذا ً
«فإن هذا مل يفعله السلف ،مع قيام املقتيض له وعدم املانع منه لو كان ً
خيرا
حمضا ،أو ً
راجحا لكان الســلف ريض اهلل عهنم أحق به منا ،فإهنم كانوا أشــد حمبة لرســولاهلل
ً
وتعظيما له منا ،وهم عىل اخلير أحرص» (ابن تیمیه1419 ،ق)123/2 :
صىل اهلل عليه وسلم

با توجه به این دلیل ،جشن گرفتن سالروز والدت پیامبر ،کاری است که سلف (صحابه،
تابعین و اتباع تابعین) و پیشینیان انجام ندادهاند باآنکه مقتضی آن وجود داشت و مانعی
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نیــز بــر انجــام آن نبــود و اگــر ایــن کار خیر محض یــا راجح بود ،ســلف از ما ســزاوارتر به انجام
ݢ
بودنــد؛ زیــرا آنــان محبــت بیشــتری از ما به رســول خدا؟ص؟ داشــتند و از ما بیشــتر پیامبر را
آن
ً
تعظیــم مینمودنــد .ازایــنرو برگزاری و حضــور در چنین مجالســی قبیح ،بدعــت و نتیجتا

حرام خواهد بود.

نقد و بررسی

ً
اوال :عمــل گذشــتگان نمیتوانــد مصــدری بــرای تشــریع احــکام به شــمار آید .بنابــر اعتراف
مؤمن عالــم ،نباید عادات و عملکرد دیگران را ،نصــب العین قرار دهد و مال ک
ابــن تیمیــهِ ،

درستی مسائل را در سیرۀ آنان بسنجد( .ابن تیمیه1419 ،ق)89/2 :

از ایــنرو ســلف کــه در موضوعات متعــدد با یکدیگر اختــاف داشــتهاند ،چگونه کردار
عــدم بزرگداشــت ســالروز والدت پیامبــر؟ص؟ ،مصــدر تشــریع قــرار داده میشــود.
ایشــان در
ِ
بهعبارتدیگر ،انجام دادن یا انجام ندادن صحابه در مســاله ی احتفال و نیز مســائل دیگر،

حجت شرعی نیست مادامیکه به نبی نسبت داده نشود.
در زمــان رســولاهلل؟ص؟ آن حضــرت برخــی محدثــات صحابــه را کــه مشــروعیت داشــت و
صدمــهای بــه نصوص شــرعی نمــیزد و مترتب بر مفســده نبــود را میپذیرفتند و آنچــه مغایر با
نصوص شرعی بود و مفسدۀ دینی یا دنیوی داشت را رد میکردند( .عبداهلل العرفج2012 ،م)136 :

بعد از رحلت آن حضرت؟ص؟ ،صحابه برخی امور محدثه را انجام دادند و ســایرین آن را
ً
انکار نکردند مثال عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن مســعود بعضی کلمات را در تشــهد نماز زیاد
کردند( .العرفج2012 ،م)143 :

ً
ثانیا :بســیاری از اعمال و احکام مســتحبی در اســام وجود داشــته است که گذشتگان

بهویژه ســلف آن اعمال مســتحبی را انجام ندادهاند ،مانند نمازهای مســتحبی و ادعیهای
که در ایام خاص سفارش شده است.
ً
نامیــدن احتفــال ،بهصرف انجام ندادن امور مســتحدث توســط ســلف،
ثالثــا :بدعــت
ِ
ْ

أَ

ْ

َ ُ

أَ ْ

َ

ْ نَ ُ ْ َ ت َ ْ تُ َ ْ ُ
ْ ُ
ك ْم ِن� ْع َم ِ�ت ي�> است ،زیرا بدعت
مخالفت با آیۀ شریفۀ <ال يَ� ْو َم �ك َمل ت� لكم ِد ي��كم و��مم� عل ي�

شــمردن هر عملی که ســلف به آن عملنکردهاند ،به این معناســت که عالوه بر اینکه دین

ب؟ یبن دلوم لافتحا ۀلأسم اب هطبار رد تنس لها و یریفکت هیفلس هاگدید یقیبطت یسررب

15

اســام بــرای آیندگان و مســائل مســتحدثه برنامــهای ندارد ،بلکه القاء شــبهۀ نقــص دین در
دیگر ازمان اســت .بااینکه اســام با تشــریع عمومات و اصول و عرضۀ تمامی مسائل جدیده
به آن ،پاسخگوی هر سؤالی در هر عصری است.
 .3 _ 3بدعت بودن هر عمل تازه تأسیس
ّ
عمــل تــازه تأســیس ،بدعــت اســت و هــر بدعتی ضاللــت اســت» .تلقی ســلفیان
«هرگونــه
ِ

از حدیــث «فــإن كل حمدثــة بدعــة و کل بدعــة ضال لــة» ایــن اســت کــه بزرگداشــت ســالروز

خاطر نداشــتن هیچگونه ســابقۀ تاریخی ،بدعت و ضاللت بوده است.
والدت پیامبر؟ص؟ به
ِ
(بن باز1999 ،م)289/4 :

نقد و بررسی
در پاســخ بــه بدعت پنداشــتن احتفال ،ابتدا بدعــت را تعریف کرده ســپس احتفال را بر آن
عرضه میکنیم تا مشخص شود آیا این امر مصداق بدعت است یا خیر؛
همانطور که در مفهوم شناســی به معنای لغوی و اصطالحی بدعت پرداختیم ،بدعت
در لغــت بــه معنای کار نو و عمل بیســابقه اســت( .ابــن منظــور1414 ،ق )8/6 :و در اصطالح،

ابن حجر مینویســد« :ما أحدث و ليس له أصل يف الشــرع و ما كان له أصل يدل عليه الشــرع فليس

ببدعة» (عسقالنی1379 ،ش)253/13 :؛ بدعت امر حادثی است که دلیلی در شریعت برای او

نباشد و اگر دلیلی در شرع برای آن باشد ،بدعت نیست.
با توجه به تعریف بدعت ،هر عمل تازهای که در شــرع برای او دلیلی وجود داشــته باشد،
اگرچه به جهت لغوی بدعت نامیده میشود ،اما به لحاظ شرع ،بدعت محسوب نمیگردد.
بنابراین در پاسخ به برداشت نادرست سلفیان اینگونه میتوان پاسخ داد که:
ً
اوال :شــکی نیســت بدعتگذاری در دین بهاتفاق تمام مذاهب اسالمی حرام است؛ اما
آیا احتفال مولد نبی از مصادیق بدعت شرعی است یا خیر؟ واضح است که احتفال مولد
نبــی در تعریــف بدعت شــرعی نمیگنجــد زیرا برای انجام آن در شــریعت ،دالیــل گوناگون
وجود دارد و این مخالفتهای بیاساس ،حکایت از بدفهمی سلفیها دارد.
 .1عموماتی در قرآن وجود دارد که احتفال مولد نبی را تائید میکند:
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ّ

َ

َ َ َّ

َْ

ُْ ُ

ق
َ َ ْ ُ َ �ظ ْ َ ئ َ ّ ف ن َ ْ ت ق َ
و�>؛ (حج)17 :؛ و هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد
< وم ن� ي�ع ِ م ش�ع ِا�ر الل ِه � ِإ��ها ِم ن� ��وى ال�ل ِب

ݢ
حقيقت آن حاكى از پا كى دلهاست.
در

وقتی خداوند در آیۀ  15و  33ســورۀ مریم؟اهع؟ ،تولد حضرت یحیی و حضرت عیســی؟امهع؟

را بــزرگ داشــت و اکــرام کــرد و بــر آنهــا درود فرســتاد ،بهطریق اولی اکــرام و احتفــال به مولد
نبــوی؟ص؟ جایــز اســت و اســتحباب دارد و نیز خداونــد در آیۀ  158بقره قربانــی کردن در حج
و صفــا و مــروه را از شــعائر الهــی میدانــد ،پس بــه طریق اولی بزرگداشــت میــاد پیامبر؟ص؟ از
مهمترین شعائر الهی است.
 .2عموماتــی در روایــات صحیحــه وجود دارد کــه احتفال مولد نبــی؟ص؟ را تائید میکند؛

مانند «ال یؤمن احدکم حیت ا کون احب الیه من والده و ولده و الناس امجعنی» (نسائی1986 ،م)534/6 :

کسی از شما ایمان نمیآورد مگر اینکه مرا از فرزند و پدرش و تمام مردم بیشتر دوست داشته
باشــد .این حدیث در کتاب ســنن نســائی در ذیل «عالمت االیمان» آمده اســت .در مراسم
احتفــال بــا ذکر فضائل پیامبر؟ص؟ و اطعام فقرا و ســایر مســلمین ،یاد آن حضــرت را زنده نگه
میدارنــد و باعــث محبت بیشــتر مســلمین بــه آن حضرت میشــوند زیرا یــادآوری فضائل و
کرامات ،ســبب شــناختن آن نبی مکرم میشــود و شناخت ســرآغاز محبت است و شادی
کردن مسلمین در روز والدت آن حضرت نشانۀ محبت آنهاست به رسول اکرم؟ص؟.
ً
ً
ثالثا :در بدعت شمردن هر مسئلهای ،نیت نقش کامال بسزایی دارد ،اگر بهقصد انتساب
عمل به شارع نباشد ،هر عمل جدیدالتأسیسی بدعت اصطالحی نام نمیگیرد( .مشروط بر
اینکه به اصول شرعی عام یا خاص مستند باشد) (عبداهلل العرفج2012 ،م)373 :

 .4 _ 3منحصر بودن اعیاد اسالمی در دو عید

از دیگر ادله مخالفین احتفال این اســت که اعیاد اســامی در دو عید فطر و قربان منحصر
میگردد و به غیر از این دو هر نوع احتفالی بدعت است «اعیاد ،از مسائل شرعیه تعبدیه به
شــمار میروند و جز دو عید قربان و فطر عید دیگری در اســام نیســت ازاینرو جایز نیســت
عید جدیدی احداث شــود زیرا خدا و رســول ص هســتند که اجازۀ تشریع دارند و زیاد و کم
کردن آن توسط دیگران ،بدعت است»( .ابن تیمیه)56/1419 ،

ب؟ یبن دلوم لافتحا ۀلأسم اب هطبار رد تنس لها و یریفکت هیفلس هاگدید یقیبطت یسررب
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نقد و بررسی
در نقد ادعای سلفیان ابتدا باید دو پرسش را مطرح کرد:
 .1آیا برگزاری عید بهطور مطلق حرام است؟
 .2آیا محتوای مراسم عید محل اشکال است؟
در رابطه با ســؤال ّاول ،اگر مراد ســلفیه این اســت که بهطورکلی اســام با برگزاری جشــن
و بزرگداشــت مخالــف اســت ،در پاســخ گفتــه میشــود بســیاری از جشــنها در قبــل و آغاز
اسالم وجود داشته است که برخی از آنها تصحیح شدند و برخی خیر؛ و همچنین اینطور
نیســت که اعیاد از منظر اهل ســنت محصور در عید قربان و فطر باشــد؛ بلکه عید جمعه و
ایام تشریق نیز از اعیاد اسالمی هستند( .نسائی1986 ،م)252 /5 :

در مذهب شیعه البته اعیاد بیشتری وجود دارد.
در اســام اعیادی هســت که مســلمین در آن به جشن و سرور میپردازند و احتفال مولد
نبوی هم سابقۀ برگزاری در اعصار گذشته را داشته است(.زرقانی .شرح مواهب الدین؛ سیوطی.
الحاوی لفتاوی؛ ابن کثیر .البدایه و النهایه)

درنتیجه پاســخ ســؤال اول منفی اســت و برگزاری عید فینفســه اشــکالی ندارد بلکه اگر با
آداب اسالمی باشد و بهدوراز هر گناهی عملی مستحب و پسندیده است (سیوطی2004 ،م)228 :

امــا در مورد ســؤال ّدوم که آنهم بهطور مطلق و همیشــه محتوای حرامــی ندارد ،بلکه در

موارد شــاذی ،در برخی احتفالها ممکن اســت از ســوی برخی معاصیای سر بزند که البته
معدود و نادرند و به خاطر موارد جزئی خطا ،یک مستحب مؤکد کنار گذاشته نمیشود.
 .5 _ 3تشبه به کفار و تقلید از روافض
عمل احتفال باعث ّ
تشــبه به کفار میشــود؛ زیرا نصاری در روز میالد پیامبرشــان ،حضرت

مســیح چنیــن مراســمی برگــزار میکردند و نیز ایــن عمل تــا دوره فاطمیان ســبقه ی تاریخی
ندارد؛ احتفال مولد نبی تقلید از شیعیان است( .بن باز1999 ،م)72 /9 :
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نقد و بررسی

ݢ
ریشه در متون دینی دارد ،تشبه به کفار محسوب نمیشود .تشبه به کفار درجایی است
آنچه

که امری از خصوصیات همان دین باشد؛ مثل صلیب که از نشانههای مسیحیت است.
ً
ضمنا اگر برگزاری جشن از طرف مسیحیان برای والدت حضرت عیسی؟ع؟ قابل انتقاد
است نه ازآن جهت است که آنان روز میالد پیامبرشان را جشن میگیرند بلکه به سبب آن
اســت که عدهای از آنان با اعتقاد به الوهیت آن حضرت ،این مراســم را برگزار میکنند ولی
مســلمانان در برگزاری جشــن میالد حضرت رســول اکرم؟ص؟ هرگز چنین اعتقادی را ندارند و
یکــی از عمــده انگیزههای آنان ،شــکر خداوند بــر این نعمت بزرگ و قصد تقــرب به خداوند
است نه چیز دیگر.
نکته :گاهی به طعن گفته میشــود :عمل احتفال بدعتی اســت از سوی روافض در قرن
 4و بعدازآن( .بن باز1999 ،م)287/4 :

در پاســخ میگوییم حتی اگر این فرض درســت باشــد ،بهصرف اینکه این عمل از سوی
شــیعیان انجــام گرفتــه ،جــواز حــرام بــودن و بدعت دانســتن آن داده نمیشــود و بایــد دلیل
محکمی از نصوص شرعی بر آن داشته باشیم.
 .6 _ 3انجام معاصی فراوان در اینگونه مراسمها

از دیگر ادله مخالفین احتفال مولد نبی؟ص؟ این اســت که برگزاری این مراســم ،باعث غلو در
مقام آن حضرت اســت چراکه بســیاری از اشعار که در آن خوانده میشود شرکآلود است و
در آن اشعار ،استغاثه به حضرت وجود دارد .البته گناهان دیگری مثل لهو و لعب و غنا نیز
در این مراسم به وجود میآید( .فوزان2003 ،م)692/2 :

نقد و بررسی
این اشــکال مربوط به اصل مراســم احتفال نمیشــود بلکه مشکل به برخی احتفاالت میالد
پیامبــر؟ص؟ برمیگــردد کــه در آن مفاســدی مثل غنا و ســماع و لهــو وجود دارد و اگر در مراســم
احتفــال ذکــر خداونــد و تکریم مقام حضرت و اطعام مســلمین باشــد ،هیــچ منعی نخواهد
داشت( .سیوطی2004 ،م)23/1 :

ب؟ یبن دلوم لافتحا ۀلأسم اب هطبار رد تنس لها و یریفکت هیفلس هاگدید یقیبطت یسررب
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باید دقت داشت که خطای در مصادیق باعث نفی امر کلی نمیشود .خطا و گناه یک
یا چند مسلمان در برگزاری مراسم احتفال ،مشروعیت آن را زیر سؤال نمیبرد.
درست است که در برخی از احتفاالت ،ممکن است گناهانی مثل سماع و لهو و غنا انجام
شود اما اکثر مسلمانانی که این مراسم را برگزار میکنند ،احتفالشان شامل این برنامههاست:
 .1تالوت قرآن :ازجمله عادات مسلمانان نهتنها در جشن میالد پیامبر اکرم؟ص؟ بلکه در
تمامی مناسبتهای رسمی ،با دعوت از قاریان مطرح و خوشصدا ،مجالس را آغاز
کرده و پسازآن نیز با تالوت قرآن به پایان میرسانند.
 .2سرودن اشعار :در خالل بزرگداشت با سرودن اشعار و مولودی با مضامین عالی ،عالوه
بر توصیف شــخصیت پیامبر ،با تبعیت از ســلوک نبوی ،مستمعین و مدعوین ،مورد
أَ ُ

َ

َّ أَ

ْ

ّ

َ

َ

َ ّ َ نّ ُّ ن ْ َ نَ َ
اك ش� ِاه ًدا َو ُم َب� ِش� ًرا َو ن��ذِ ي� ًرا> (احزاب)45 :؛
انذار و ابشار قرار میگیرند < .ي�ا � ي�ها ال� بِ� ي� ِإ��ا �رسل�

اى پيامبر ،ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انزاركننده فرستاديم.

 .3از دیگر اعمال اطعام شــرکتکنندگان اســت که به دلیل عمومی بودن این مراســم فقیر
و غنی در کنار هم بر سر یک سفره مینشینند و بدون دریافت هیچگونه مبلغی ،طعام
َّ ُ

ُ

َ َ ُ

ُ

َ ُ ُ

تناول میکنندِ .إ<� ن� َما ن� ْط ِع ُمك ْم ِل َو جْ� ِه ا ّلل ِه لا ن� ِر ي� ُد ِم نْ�ك ْم جَ��زَ ًاء َولا ش�ك ًورا> (انسان)9 :؛ (و مىگويند)
ّ
ما شما را براى خدا اطعام مىكنيم هيچ پاداشى و تشكرى از شما نمىخواهيم.
 .4برخی از مراسمهای ازدواج به ُیمن والدت پیامبر؟ص؟ در این مجالس برقرار میشود و
به ترویج و تبلیغ ازدواج آسان پرداخته میشود.
 .5برخی مناطق عالوه بر موارد فوق ،با اســتفاده از آالت موســیقی مشترک ،مانند دف و
ِنی به سرور جلسه میافزایند.
حــال از ســلفیه جهادی و مخالفین اینگونه مجالس ســؤال میشــود ،کدامیک از موارد
مذکــور ،خــاف کتاب و ســنت اســت؟ محتوای کلی مراســم هیچگونه تعارضــی با کتاب و
ســنت ندارد و اگر در برخی مجالس آنهم بهندرت ،غفلت صورت میگیرد و از اعمالی که
مورد تائید شرع نیست ،استفاده میشود ،طبیعی است که اینگونه مجالس بهحکم عقل و
شرع مشروع نیست و حضور در چنین مجالسی حرام است.
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 .7 _ 3اجتماع دو امر متضاد (عزا و شادی در یک روز)

ݢ
مخالفیــن احتفــال مولــد پیامبر اکرم؟ص؟ در اســتدالل دیگــری میگویند :چطــور در روزی که

وفــات آن حضــرت رخداده بــرای والدتشــان اظهــار ســرور و شــادمانی جایــز اســت؟ چــون بر
اســاس نظــر مشــهور اهل ســنت ،تاریــخ شــهادت و والدت حضــرت در  12ربیعاالول اســت
(سیوطی)226 /2004 ،

نقد و بررسی
در مذهــب اهــل ســنت ســالگرد عزاداری وجــود ندارد و عزاداری بیش از ســه روز نهی شــده
اســت ولــی در مــورد موالید تأ کید بیشــتری وجود دارد .پــس حتی اگر ایــن همزمانی تاریخی
ایام وفات و والدت آن حضرت را بپذیریم ،برگزاری احتفال مولد نبی؟ص؟ بر مراســم عزاداری
رجحان خواهد داشت.
 .8 _ 3اعتقاد به نقص دین

دلیــل دیگــر بر بدعی بودن احتفال میالد پیامبر؟ص؟ ،این اســت که الزمۀ پذیرفتن اموری مثل
احتفال ،منجر به اعتقاد بر نقص دین و اتهام عدم کمال به اســام اســت؛ زیرا هر آنچه الزم
بوده اســت برای ســعادت مســلمین در زمان حیات آن حضرت بیان شــده اســت و ایشــان
ازآنجاکه مبلغ دین خداوند بودهاند در بیان احکام و مسائل دین فروگذار نکردهاند و سخنی
در رابطه با جواز احتفال از جانب ایشان مطرح نشده است(.بن باز1999 ،م)185 :

نقد و بررسی:
اینکــه آن حضرت مســالۀ جــواز احتفال را بیــان نکردهاند ،منافاتی با مبلغ دین بودن ایشــان
نــدارد؛ زیــرا ابالغ همۀ امور بهصورت جزیی از طرف ایشــان الزم نبوده اســت و مادامیکه امور
محدثه ،موجب مفسده نشوند و تعارضی با اصول شرع نداشته یاشند ،حرام نخواهند بود.
چطور میشود حکم کرد که جشن گرفتن برای میالد پیامبر؟ص؟ باوجود تمام ادلۀ تاریخی
و شــرعی ،روی گرداندن از ســنت اســت ولی احتفال و جشنهای چندروزه برای محمد بن
عبدالوهاب نه بدعت است و نه رو یگردانی از سنت؟

ب؟ یبن دلوم لافتحا ۀلأسم اب هطبار رد تنس لها و یریفکت هیفلس هاگدید یقیبطت یسررب

21

 .4اصول استنباط اهل تسنن و اثبات بدعی نبودن احتفال
عــاوه بــر نقدهایی که به ادله مخالفین احتفال وارد اســت ،بدعی نبودن مســئله احتفال بر
اساس اصول استنباط اهل سنت است.
قــرآن ،ســنت حضــرت رســول؟ص؟ ،اجماع و قیاســی که مســتند بــه کتاب خدا و ســنت
رســول؟ص؟ و یا یکی از این دو یاشــند ،به عنوان اصول اســتنباط اهل ســنت مطرح میباشد.
که بر اســاس هریک از این اصول ،میتوان مطابق ســنت بودن مســئله احتفال را اثبات نمود
منتها با توجه به اثبات این مسئله از طریق قرآن و سنت ،و از طرفی جدلی بودن اثبات این
مسئله از طریق اجماع و قیاس ،در این مجال تنها به این دو اصل بسنده میشود.
 .1 _ 4اثبات صحت احتفال از طریق قیاس

قیاس یعنی یک مســاله که حکمش بیان شــده به مســالهای که حکمش بیان نشده ملحق
گردد؛ مشروط به اینکه دلیل هردو ،یکی باشد.
ابن عباس نقل میکند :وقتی پیامبر؟ص؟ به مدینه آمدند ،دیدند یهودیان در روز عاشورا روزه
میگیرند ،علت را پرسیدند یهودیان گفتند :دهم محرم روزی است که خدا حضرت موسی؟ع؟

و بنیاســرائیل را بــر فرعــون پیــروز ســاخت؛ لذا ما ایــن روز را بــه جهت تکریم آن حضــرت ،روزه
میگیریم .پیامبر فرمودند :ما مسلمانان به موسی؟ع؟ از شما سزاوارتریم ( .بخاری1422 ،ق)70/5 :

باتوجــه بــه ایــن حدیــث ،بزرگداشــت یک واقعــۀ مهــم و پربرکت مــورد تائید اســت؛ پس
بزرگداشــت والدت رســولاهلل؟ص؟ در ســالروزش ایرادی نــدارد .ضمن آنکه بر اســاس حدیثی
دیگر ،آن حضرت دوشنبهها را روزه میگرفتند و به این وسیله آن روز را بر دیگر روزهای هفته
برتری میدادند .وقتی علت روزه از ایشــان پرســیده شــد ،فرمودند این روزی است که من در
آن متولــد شــدم .وقتی خود آن حضرت تمام دوشــنبهها را به همین علــت تکریم میکردند،
چــه ایــرادی دارد کــه مــا یــک روز در ســال بــرای ایشــان جشــن والدت بگیریم و مقام ایشــان
را بــزرگ بداریــم؟ آیا کســی منکر آن اســت که والدت ایشــان یــک نعمت عظیم اســت؟ ابن
حجر عســقالنی بهواسطۀ این حدیث به مشروعیت احتفال مولد نبی ص استناد میکنند.
(سیوطی2004 ،م).282/1 :
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 .2 _ 4اثبات ّ
صحت احتفال از طریق اجماع

از مهم ݢ
ترین مصادر تشــریع در نزد اهل ســنت ،اجماع است .اجماع یعنی حکمی که در نزد

تمام علماء مهم اهل سنت ،یکسان باشد.
مراســم احتفــال مولــد نبــی طبــق اجمــاع اهل ســنت جایز اســت و هیچیــک از علما آن
را تحریــم نکردهانــد .جمیــع علما آن را مســتحب و فقط تعــداد کمی آن را مکــروه میدانند.
(ابن کثیر2002 ،م159/13 :؛ سیوطی2004 ،م)47 :

بــرای پرهیــز از اطالــۀ کالم در ادامــه مطلــب به نقل قــول چند تن از علماء اهل ســنت در
تائید مراسم احتفال ،بسنده میکنیم:
 .1امــام ابــن حجر عســقالنی :مراســم میالد در حقیقت کار جدیدی اســت که از ســلف
صالح در ســه قرن نخســت ،نقل نشده اســت ،بااینحال باید دانست که این مراسم
شــامل یک ســری محاسن و یک ســری مساوی اســت؛ بنابراین هرکس در این روز به
محاســن ایــن مراســمات پرداخــت و از مســائل ناپســند دوری کــرد ،عملــش بدعت
حسنه و نیکو خواهد بود وگرنه خیر (سیوطی2004 ،م)282 :

 .2ابوشــامه مقدســی :یکــی از بهترین کارهایی کــه امروزه انجام میگیرد ،همین مراســم
میالد اســت که ســالی یک بار مطابق روز میالد پیغمبر؟ص؟ برگزار میشــود و متضمن
اطعام مردم و انجام اعمال حسنه و تبرعات و نیز تزیینات و ابراز شادی و سرور میان
مســلمین اســت .این مراسم جدای از آنکه احسان و اطعام به فقراست ،نوعی تکریم
و گرامیداشت یادبود پیامبر؟ص؟ و تجدید محبت ایشان در قلوب مردم و شکر خدا بر
فرستادن چنین رحمت بیکرانی محسوب میشود( .مقدسی1978 ،م)23 /1 :

 .3ابن حجر هیتمی :بدعت حســنه طبق اجماع علما مســتحب اســت و مراسم میالد و
اجتماع مردم در آن روز نیز جزو بدعتهای حسنه است( .سیرۀ حلبیه)137 /1 :

شــبههای که ممکن اســت از ســوی برخی سلفیان مطرح شــود ،این است که مشکلی با
اصل احتفال نداریم اما چرا شما آن را که یک امر عام است ،مقید کردهاید به زمانی خاص؟
اگر مقصود شما از برگزاری احتفال ،تکریم و تعظیم پیامبر؟ص؟ است ،این یک امر عام است
و اختصاص به زمانی خاص ندارد و هرکه قائل به این تخصیص باشد ،اهل بدعت است.
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جــواب :خداونــد برخــی زمانهــا را بــر برخــی دیگــر برتــری داده و نیز مــاه ربیع را کــه در آن
والدت آن حضــرت قــرار گرفتــه اســت و تکریــم آن حضــرت بــه نحــوی خاصتر در ایــن روز،
منافاتی ندارد که در همۀ ایام ایشان را گرامی بداریم.
آقای ابن الحاج از علمای بزرگ اهل ســنت ،چند دلیل برتری این ماه را ذکر کردهاند که
برخی از آنها به این شرح است:
الف) ماه ربیع اعدل فصول است و شریعت حضرت محمد؟ص؟ ،اعدل شریعتهاست.
ب) در روایــت آمــده کــه خداوند درخت را و بســیاری غذاها و میوهها را در روز دوشــنبه
(روز والدت آن حضرت؟ص؟) خلق کرد.
ج) در لفظ ربیع ،اشاره و تفألی حسنه است.
د) خداونــد حکیــم اراده کــرد کــه برتــری دهــد ایــن روز را بهواســطه والدت حضــرت
محمد؟ص؟ در آن( .سیوطی2004 ،م)230 :

پــس عــاوه بر تکریــم و تعظیم حضرت ،بهصورت عام و در همۀ اوقــات ،تعظیم و تکریم
مخصوص آن حضرت در روز میالدشان بهوسیله مراسمی مثل احتفال ،جایز خواهد بود.

ُ ّ
ُ
َّ
ُْ ُ
<ل ت��ؤ ِم ن�وا ِب�الل ِه َو َر ُسو ِل ِه َو ت� َع�زّ ِ ُر ُوه َو ت� َو ِق� ُر ُوه
در حقیقــت تکریــم نبــی؟ص؟ از اصــول ایمانــی اســتِ .
ُ
َو ت� َس ِبّ� ُح ُوه> ( فتــح ،) 9 :تــا شــما امــت بــه خــدا و رســول ايمــان آورده او را يارى و احتــرام كنيد و

صبح و شام تسبيحش گوييد.
در ایــن بــاره مفســرین معتقدنــد :مرجــع ضمیــر «تعــزروه» و «توقــروه» بــه رســول ا کــرم؟ص؟

بازمیگــردد .قرطبــی در تفســیرش میگویــد :هــاء در دو فعــل «تعــزروه» و «تؤقروه» برای رســول
اکرم؟ص؟ است .و ضمیر «تسبحوا» به «اهلل» باز میگردد.
ابن کثیر میگوید :در روایات ابن عباس و برخی دیگر« ،تعزروه» به معنای «تعظموه» آمده
و «توقروه» بیان میکند احترام و اجالل و اکرام کســی را .و خداوند در فرســتادن آن حضرت
اجالل و اکرام آن حضرت را مدنظر داشت و شکی نیست که در این احتفاالت و صدقاتی
کــه در آن داده میشــود و عباداتــی که در این مراســمها انجام میگیرد ،تعظیم و بزرگداشــت
برای آن حضرت است( .عثمان داوود1423 ،ق)28 :
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نتیجهگیری

ݢ
مجمــوع مطالــب مطرحشــده پــی بردیم که ســلفیه برای ادعــای خود مبنی بــر بدعت بودن
از

احتفال مولد نبی ادلهای ذکر میکنند که در اینجا به  8مورد آن اشاره شد اما عمده دالیلی که
در اســتدالل خود بر آن بســیار تکیه میکنند ،ســنت ترکیه و تشبه به کفار و شیعیان است که
در پاســخ هم این دو دلیل و هم ادلۀ دیگرشــان مورد مناقشــه و نقد قرار گرفت .در مورد ســنت
ترکیــه گفتیــم اگــر عملی از جانب پیامبر؟ص؟ و صحابه ترک شــده باشــد ،داللتــی بر حرمت آن
در اعصار دیگر نیســت؛ چهبســا در زمان حیات آن حضرت ،مسلمانان برخی افعال را انجام
نمیدادند ولی بعد از رحلت ایشان ،ضرورت پیدا کرد مانند جمعآوری احادیث آن حضرت.
ترک فعل نشان از اباحه دارد و در سختگیرانهترین حالت ،نشانۀ کراهت است و مادامیکه
نص شرعی مبنی بر حرمت فعل متروکی پیدا نشود ،نمیتوان به آن حکم حرمت را داد.
و در مورد اینکه عمل احتفال از طرف مســلمین باعث ّ
تشــبه به کفار اســت ،بیان شد تا
زمانی که امری از مختصات یک دین نباشدّ ،
تشبه به آن دین انجام نمیپذیرد .ضمن آنکه
هیچ مســلمانی احتفال میالد پیامبر؟ص؟ را به این نیت که از مســیحیان پیروی کرده باشــد،
برگزار نمیکند؛ بلکه بهقصد تقرب به خداوند و بزرگداشت مقام شامخ و واالی آن حضرت
این عمل را انجام میدهد.
بر صحت احتفال مولد نبی هم نصوص شرعی وجود دارد و هم اجماع علما .این سنت
حسنه از طریق قیاس مورد قبول اهل سنت هم قابلاثبات است.
پس احتفال میالد پیامبر بدعت نیست و حتی اگر بخواهیم نام بدعت را بر آن بگذاریم،
بدعتی نیکو و پسندیده است که موجب ترویج و احیای دین میشود.

ب؟ یبن دلوم لافتحا ۀلأسم اب هطبار رد تنس لها و یریفکت هیفلس هاگدید یقیبطت یسررب
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1.قرآن کریم

2.ابــن تیمیــه ،احمــد1419 ( ،ق) ،اقتضاء الصراط المســتقیم لمخالفة اصحاب الجحیــم ،چاپ هفتم،
تحقیق ناصر عبدالکریم الغقل ،دار عالم الکتب ،بیروت.
3.ابن فارس ،احمد1979( ،م) ،معجم مقاییس اللغه ،عبدالسالم محمد هارون ،دارالفکر ،بیروت.
4.ابــن قیــم جوزی ،محمــد1414( ،ق) ،زاد المعاد فی هدی خیر العباد ،چاپ بیســت و هفتم ،مکتبه
المنار االسالمیه.
5.ابن کثیر ،اســماعیل2003( ،م) ،البدایه و النهایه ،عبداهلل عبدالمحســن الترکی ،دار هجر للطباعه
و النشر.
6.ابوالعزائــم ،ســید محمــد ماضــی1985( ،م) ،بشــائر االخیــار فــی مولــد المختــار ،چــاپ چهــارم ،دار
المدینه المنوره ،قاهره.
7.بخاری ،محمد بن اسماعیل (۱۴۲۲ق) ،صحیح بخاری ج  ،۵طبعه االولی محقق :محمدظهیر
بن الناصر ،بی نا ،دمشق
8.بن باز ،عبدالعزیز1999( ،م) ،مجموع فتاوی ،محمد بن سعد شعویر ،دار القاسم للنشر ،مکه.
9.ثعلبی2002( ،م) ،تفسیر ثعلبی ،الطبعه االولی ،االمام محمد بن عاشور ،احیاء التراث .بیروت
 10.الجوهــری ،ابونصر1987( ،م) ،الصحاح تــاج اللغه و صحاح العربیه ،احمد عبدالغفورعطار ،چاپ
چهارم ،دارالعلم للمالیین ،بیروت.
 11.جیزانی ،محمد حســین1998( ،م) ،قواعد معرفه البدع ،چاپ اول ،دار ابن جوزی للنشــر ،مملکه
السعودیه.
 12.حنبلی ،ابن رجب2008( ،م) ،جامعالعلوم و الحکم فی شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم ،چاپ
اول ،دارالصفوه ،قاهره.
 13.خلیل ،ابراهیم1403( ،ق) ،السنه الترکیه مفهومها و حجیتها ،اثرها االسئله الوارده علیها ،مجله البیان،
ریاض.
 14.الزبیدی ،مرتضی1994( ،م) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دارالفکر ،بیروت.
 15.سیوطی ،جالل الدین2004( ،م) ،الحاوی للفتاوی ،عام النشر ،دار الفکر للطباعه و النشر ،بیروت.
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 1992( ،__________16.م) ،حقیقه الســنه والبدعه ،چاپ اول ،شــیخ خلیل ابراهیم ،دارالفکر اللبنانی،
ݢ
بیروت.

یتــا) ،حســن المقصــد فــی عمــل المولــد ،مصطفــی عبدالقــادر عطــا،
 17.ســیوطی ،عبدالرحمن(،ب 
دارالکتاب العلمیه ،بیروت.
 18.الشیخ ،عزالدین حسین1413( ،ق) ،االدله الشرعیه فی جواز االحتفال بمیالد خیر البریه ،بینا ،بی جا.
 19.عبدالسالمّ ،
عزالدین1994( ،م) ،قواعد االحکام فی مصالح االنام ،طه عبدالرووف سعد ،بی چا،
مکتبه الکلیات االزهریه ،قاهره.
 20.العرفــج ،عبــداهلل2012( ،م) ،مفهــوم البدعــه و اثــره فــی اضطــراب الفتــاوی المعاصــره ،چــاپ دوم،
دارالفتح ،عمان.
 21.عسقالنی ،احمد بن حجر1379( ،ق) ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،دار المعرفه ،بیروت.
 22.الفاکهی ،محمد1414( ،ق) ،اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه ،عبدالملک دهیش ،چاپ دوم،
دار خضر ،بیروت.
 23.فرمانیان ،مهدی1389( ،ش) ،آشــنایی با فرق تســنن ،چاپ دوم ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،
قم (ایران).
 24.فوزان ،صالح1403( ،ق) ،عقیده التوحید ،چاپ اول ،دارالمنهاج ،عربستان.
 2003( ، __________25.م) ،مجموع الفتاوی ،چاپ اول ،حمود مطر ،دار ابن خزیمه ،مملکه السعودیه،
الریاض.
 26.قســطالنی ،احمد بن محمد2004( ،م) ،المواهب الدنیه بالمنح المحمدیه ،صالح احمد شــامی،
چاپ دوم ،المکتب االسالمی ،بیروت.
 27.معطوف ،لوئیس1387( ،ش) ،المنجد ،چاپ اول ،بندر ریگی ،محمد ،انتشارات اسالمی ،تهران.
 28.مقدســی ،ابی شــامه1978( ،م) ،الباعث علی انکار البدع و الحوادث ،عثمان احمد عنبر ،چاپ
اول ،دارالهدی ،قاهره.
 29.نســائی ،احمد1986( ،م) ،تفســیر نســائی ،چــاپ دوم ،عبدالفتاح ابوغده ،مکتبــه المطبوعات
االسالمیه ،حلب.

بررسی رابطه علم کالم و علم تفسیر

فاطمه رئویف تبار1

چکیده
دو اصل شــناخت تمایز و تعاون در بین آنها اســت .
بررســی رابطه میان علوم ،مبتنی بر
ِ
عمدهترین معیارهای تمایز و تعاون میان دو علم ،بررسی روش و غایات آنهاست که بر
این اساس ،در یکی از نسب منطقی تباین ،تساوی ،عموم و خصوص مطلق یا من وجه،
جــای میگیرنــد .اثــر پیــش رو ،با تمرکز بر روی رابطه علم کالم و علم تفســیر ،بر آن اســت
تــا بــا بهرهگیری از منابــع کتابخانهای و روش تحلیلی ،به بررســی زوایــای مختلف رابطه 
ایــن دو علــم از جهت روش و غایت بپردازد .بر اســاس این نــگاره ،کالم بهعنوان متکفل
اثبات موضوع علم تفســیر شــناخته میشود؛ زیرا تا وجود و صفات الهی ،بعثت و عصمت
پیامبران و ...اثبات نگردد ،موضوع علم تفســیر اثبات نخواهد شــد؛ این ارتباط از حیث
غایت دو علم اســت .رابطه مشــترک علم کالم و علم تفسیر در بخش اتجاهات و روشها 
ّ
که مفسر با هدف تفسیر
نیز به شاخهای از علم تفسیر موسوم به تفسیر کالمی بازمیگردد
آیات قرآن و برای دفاع از باورهای دینی و پاســخ به شــبهات مخالفان ،از اســتداللهای 
عقلی و دقیق کالمی بهره میگیرد.
کلید واژهها :علم کالم ،علم تفسیر ،رابطه ،غایت ،روش.

 .1طلبه ســطح  4رشــته کالم اسالمی جامعة الزهراء؟اهع؟ و کارشــناس ارشد رشته شیعه شناسی گرایش کالم
دانشگاه دولتی قم.

28

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

مقدمه

ً
ݢ
علم کالم و علم تفسیر ،نقاط افتراق و اشتراکی وجود دارد و اساسا آنچه کالم و تفسیر
میان
را از هــم منفــک میگردانــد و آنها را بهعنــوان دو علم ،مطرح میســازد ،تمایز میان موضوع،
غایــت و روش آنهاســت؛ ازاینجهت ،آنچــه بیش از هر چیز دیگر ،اهمیــت مییابد ،یافتن
جنبههای تناسب و تعاون دو علم است.
اهمیــت ایــن بحث ازآنروســت که مســئله ارتباط میان علم کالم و ســایر علــوم ،یکی از
حوزههــای مهــم معرفــت کالمی اســت کــه در جهت شــناخت بیشــتر متکلم از علــم کالم و
حــدود آن ،ســودمند خواهــد بود .بر این اســاس ،هدف از نوشــتار حاضر ،بررســی رابطه علم
کالم و علم تفسیر به لحاظ موضوع ،روش و غایت است.
آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات مشابه ،متمایز میسازد ،تمرکز و دقت نظر بر مسئله
ارتباط میان علم کالم و تفسیر است؛ چراکه از میان مطالعات بهعملآمده در بررسی رابطه
میان این دو علم ،پژوهش مستقلی به چشم نمیخورد؛ اگرچه این بحث در ضمن مباحث
کلیتری همچون :رابطه علم کالم با ســایر علوم دینی مرتبط ،به صورت گذرا مطرح گردیده
است .مقاله «رابطه کالم با علوم دیگر» اثر علی ربانی گلپایگانی در شماره  49مجله کیهان
اندیشــه ،نمونهای از اینگونه نگارشهاســت که در طی سطور کوتاهی ،از نیاز تفسیر به کالم
در موضوع خود ،یاد میکند .کتاب «روشها و گرایشهای تفســیری» به قلم حســین علوی
مهر نیز ،نمونه دیگری است که از تفسیر کالمی در ذیل انواع گرایشهای تفسیری نام میبرد.

 .1چیستی علم کالم و علم تفسیر
پیش از بررسی رابطه میان علم تفسیر و علم کالم ،الزم است چیستی این دو علم تبیین گردد.
 .1 _ 1علم کالم

متکلمــان در کتــب خــود ،تعریفهــای مختلفــی از علــم کالم ارائــه نمودهاند؛ امــا ازآنجاکه
رســالت بحث حاضر به موضوع دیگری ،اختصاص دارد ،به ذکر نمونههایی از تعریفهای
ارائهشده ،اکتفا میشود.

یسفت ملع و مالک ملع هطبار یسررب
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فیاض الهیجی و میر سید شریف ،کالم را با موضوع آن ،تعریف نمودهاند:

«علم الكالم امنا هو نفس العلم بالعقائد الدينية مثل علمنا بان اهّلل تعاىل واحد و انه قادر و

انــه عــامل» (فياض الهيجى ،بیتا)5 /1 ،؛ علم کالم ،همان علم به عقاید دینی اســت

مثل علم ما به اینکه خداوند ،واحد ،قادر و عالم است.

«علــم باحــث عن أمور يعلم مهنا املعاد و ما يتعلــق به من اجلنة و النار و الصراط و امليزان و

الثــواب و العقــاب» (جرجانــی1412 ،ق)80 :؛ علمی که در آن از اموری بحث میشــود

کــه معــاد و متعلقــات آن؛ یعنی بهشــت ،جهنم ،صــراط ،میزان ،ثــواب و عقاب
فهمیده میشود.
برخی دیگر ،همچون ابن خلدون ،کالم را با هدف و رسالت یا روش آن تعریف نمودهاند:
ّ
ّ
يتضمن احلجــاج عن العقائــد اإلميانيــة باألدلــة العقليــة و الرد عىل
«علــم الــكالم :هــو علــم

املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات» (رفيق عجم2004 ،م)192 /1 :؛ علم کالم ،علمی است

کــه احتجــاج از اعتقــادات ایمانی را بهوســیله ادله عقلی در بــردارد و مبدعات و
عقاید نوظهور منحرفین را رد میکند.
بــه نظــر میرســد جامعتریــن تعریــف از علــم کالم ،آن اســت کــه موضوع ،هــدف و روش
علــم کالم را در برگیــرد؛ بنابرایــن کالم ،عبــارت اســت از دانشــی کــه بــه اســتنباط ،تنظیم و
تبیین عقاید بپردازد و بر اســاس شــیوههای مختلف اســتدالل اعم از برهان ،جدل ،خطابه
و ...گزارههــای اعتقــادی را اثبــات و توجیه کند و به اعتراضها و شــبهات مخالفان پاســخ
گویــد( .خســروپناه1383 ،ش )4 :بااینحــال ،تعریف علم کالم با موضــوع ،هدف و روش ،تنها
بــرای وصــول به امتیاز درونی ،مفید اســت؛ امــا بهخوبی ،نمایانگر ماهیــت حقیقی این علم
نیســت؛ بنابرایــن ،بــرای وصول به این هدف ،نوشــتار حاضر ،تعریف مختــار خویش از علم
کالم را در منظومــه دانشهــای بشــری ،بســتهای معرفتــی میدانــد که دارای هویتــی دینی در
مدار باورهای الهی و با رسالتهای متعدد درونی است .قید بسته معرفتی ،کالم را از مقوله
علم برمیشــمارد و با قید هویت دینی ،کالم از علوم درون دینی خواهد بود و قید «باورهای
الهی» ،علم کالم را از فقه و اخالق ،امتیاز میبخشد( .رضایی1398 ،ش)10 :
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 .2 _ 1علم تفسیر

بســیاری ݢ از مفســران ،همچون طبرسی ،شیخ طوسی ،فخر رازی ،زمخشری و ّ
شبر ،برای علم

تفســیر ،تعریفــی ارائــه نکردهاند و گویــا آن را بهوضوح معنــای متبادر عرفیاش واگذاشــتهاند
(ر.ک طبرسی ،جامع البیان؛ طوسی ،تبیان؛ فخر رازی ،تفسیر کبیر؛ زمخشری ،کشاف؛ شبر ،تفسیر القرآن)؛
ولــی درعینحــال ،تعریفهای مختلفی در مقدمه برخی از تفاســیر و آثار دانشــمندان علوم
قــرآن و کتــاب شناســان اســامی بــه چشــم میخــورد .تعریفهــای ارائهشــده از تفســیر ،در
دودسته کلی جای میگیرد:
دســته اول :تعاریفی که تفســیر را به کاری که ّ
مفســر در مورد کشــف معنا و مدلول آیات
کریمه انجام میدهد ،معرفی میکنند؛ همچون:

«التفسیر هو بیان معاین االیات القرآنیة و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها» (طباطبایی1417 ،ق)4 /1 :؛

تفسیر ،بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آنها است.
دسته دوم :تعاریفی که از تفسیر بهعنوان یک علم یاد میکنند؛ مانند:

«علــم یبحــث فیــه عن القرآن من حیث دال لته عىل مــراد اهّلل تعاىل بقدر ّ
الطاقة البشــر یة» (الزرقانى،

بیتا)471/1 :؛ تفسیر ،علمی است که در آن بهقدر توان بشرى از احوال قرآن ازآنجهت که بر
مراد خداوند متعال داللت دارد ،بحث مىشود.

 .2رابطه غایی علم تفسیر و علم کالم
یکی از عمدهترین معیارهای تمایز و تعاون میان دو علم ،بررسی و غایات آنهاست:
 .1 _ 2غایت علم تفسیر

هــدف و غایــت علم تفســیر ،ارتباط مســتقیمی بــا تعریف ارائهشــده از آن دارد .بنابــر آنچه در
نوشــتار حاضــر آمــد ،هدف از علم تفســیر ،وصــول به فهم معانــی کالم خداوند و قــرآن کریم و
دســتیابی به حقایق علمی و قوانینی اســت که حیات ابدی بشــر را در دنیا و آخرت تأمین
میکنــد؛ چراکــه قــرآن ،منبــع کل حکمت ،معــدن فضیلت ،تفصیــل همه اشــیاء ،هدایت،
رحمت ،شــفای قلوب ،تذکره ،بیان ،تبیان و ...اســت .جای تذکر به این نکته نیز باقی است
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کــه شــرح و توضیــح کالم غیر خداوند یــا کالم خداوند در غیــر قرآن ،قرائــت ،تجوید ،ترجمه و
بیان الفاظ روشن قرآن کریم؛ خارج از هدف و غایت علم تفسیر است( .علوی مهر1381 ،ش)20 :

 .2 _ 2غایت علم کالم

اهداف و غایات علم کالم را از ابعاد مختلفی میتوان مورد بحث و پژوهش قرارداد:

 .1 _ 2 _ 2غایت و هدف علم کالم در ارتباط با متکلم
این هدف ،خود ،دارای دو جنبه است:
جنبــه نظــری و علمی کــه به اعتقاد مرحوم الهیجی ،متکلــم را از ّ
تعبد محض به مرحله
تحقیق ،رشد و ارتقا میبخشد و جنبه عملی و تربیتی که به معنی رشد معرفت به خداوند
و راســختر نمــودن اعتقــاد بــه او ،احــکام دینــی و دســتیابی به نیــت پا ک و خالص اســت.
(الهیجی ،بیتا)12 :

 .2 _ 2 _ 2غایت و هدف در ارتباط با انسانهای دیگر
این غایت ،به دو روش ارشاد و الزام ،تحقق میپذیرد .مؤلف مواقف در همین رابطه مینویسد:
«ارشاد املسترشدین بایضاح املحجه و الزام املعاندین باقامه احلجه» (ایجی1325 ،ق)51 /1 :؛

یکــی از غایــات علــم کالم ،راهنمایی حقیقت جویان با آشــکار نمــودن راههای
معرفت خدا و الزام معاندان با اقامه دالیل و براهین است.

 .3 _ 2 _ 2غایت مرتبط با عقاید دینی
تبییــن ،اثبــات و دفــاع از آموزههــای شــیعی ،غایــت و هــدف دیگــر علــم کالم در ارتبــاط بــا
عقاید دینــی اســت .عمدهترین انگیــزه ظهور علم کالم بهعنوان یکی از علوم ویژه اســامی،
دفــاع از عقایــد دینــی و مبارزه با اندیشــههای الحادی و پاســخگویی به شــبهات معترضان
بــوده اســت .دفــاع از عقاید دینی و پاســداری از ســنگرهای اعتقــادی و ایدئولوژیکی یکی از
ّ
اهــداف مقــدس و رســالتهای خطیر پیامبران الهی بــوده و از ارزش بســیار واالیی برخوردار
است( .الهیجی ،بیتا)12 :
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 .4 _ 2 _ 2غایت مربوط به سایر علوم دینی

ݢ
متکلمان معتقدند که همه علوم دینی در اثبات موضوع خود به علم کالم نیازمند هســتند

و اساس همه علوم دینی ،علم اصول دین است كه مسائلش بر محور یقین میگردد و بدون
آن ،ورود در مباحــث علــوم دینــی دیگــر ،ممكــن نیســت؛ زیــرا ورود در آنها بــدون آ گاهی بر
مســائل مربــوط بــه اصــول دین ،همچون ســقف بدون پایه اســت( .خواجــه طوســی1405 ،ق)1 :

ازاینجهت ،الزم است موضوع علم کالم و تفسیر نیز مورد بررسی قرار گیرد:
 .1 _ 4 _ 2 _ 2موضوع علم کالم
پیرامــون موضــوع علم کالم از ســوی محققــان و صاحبنظران ،آراء مختلفــی مطرح گردیده
است که نمونههایی از آنها مورد نقل و بررسی قرار میگیرد:
بنــا به نقل از ســعد الدین تفتازانی (793ق) متکلم اشــعری مســلک ،گروهی از قدمای

متکلمان ،موضوع علم کالم را «موجود مباهو موجود» دانستهاند:

«و املتقدمــون عــى أن موضوعــه املوجود من حيث هــو و يتميز عن اإلهلي بكــون البحث فيه
عىل قانون اإلسالم» (تفتازانی1409 ،ق)176 /1 :

در ایــن نــگاه ،متکلمّ ،
اعم اشــیاء ،یعنی موجود بماهو موجــود را مورد بحث قرار میدهد
و آن را بــه قدیــم و حــادث تقســیم مینمایــد؛ آنــگاه موجــود حــادث را به جوهر و عــرض و هر
یک از آن دو را ،به اقســام مختلف تقســیم میکند؛ ســپس به بحث درباره قدیم میپردازد و
اثبات میکند که کثرت و ترکیب در آن راه ندارد و بهواســطه صفات ویژه خود از موجودات
حــادث ،ممتاز میگردد .آنــگاه از طریق اثبات حادث بودن عالم ،وجود ُم ْح ِدث (خداوند)
را اثبــات میکنــد و پسازآن ،به بحث درباره نبوت و ســایر مباحــث عقلی و نقلی علم کالم
میپردازد( .همان)

طرفداران این قول ،برای امتیاز بخشــیدن به موضوع علم کالم از فلســفه اولی؛ قید «عیل

ســبیل قانــون االســام» را بــه آن افــزوده و گفتهانــد اگرچه کالم و فلســفه هر دو ،پیرامــون موجود
بماهــو موجــود ،بحــث میکننــد ،اما شــیوه بحث آنهــا ،متفاوت اســت؛ زیــرا مباحث علم
کالم به شــیوهای هماهنگ با عقاید اســامی که از ظواهر کتاب و ســنت به دســت میآید،

یسفت ملع و مالک ملع هطبار یسررب

33

ّ
انجــام میگیــرد؛ درحالیکه بحثهای فلســفی ،بهصورت آزاد و بر پایه قواعد مســلم عقلی،
انجام میشــود و هرگاه مفاد اســتدالل عقلی با ظاهر دین ،مخالفت داشته باشد ،آن ظاهر،
بهگونهای تأویل و توجیه میشود( .الهیجی ،بیتا)8 /1 :

بر اساس نقل محقق الهیجی ،عدهای معتقدند که موضوع علم کالم؛ ذات خداوند من
حیث هی و ذات ممکنات ازآنجهت که به خداوند احتیاج دارند ،است و جهت وحدت
میان آن دو ،وجود است( .همان)9 /1 ،

برخــی دیگر ،کالم را در شــمار علومی دانســته اســت کــه موضوع آنها را امــور متعددی،
همچون ذات ،صفات ،افعال ،عدل ،نبوت ،امامت و ...تشــکیل میدهد .محقق طوســی
جامــع ایــن موضوعــات را انتســاب موضوعــات متعدد به مبــدأ واحد (وجود خدا) ،دانســته
اســت( .خواجــه طوســی1435 ،ق )326 :در این صــورت ،همه موضوعات علم کالم ،ســرانجام
بــه وجــود خــدا منتهی میگردند ،زیــرا بحثهایی چون نبوت و معاد نیــز در حقیقت مربوط
بــه فعــل الهی اســت که خداوند بهمقتضــای عدل و حکمت خود ،رهبرانــی را برای هدایت
انسانها مبعوث نموده و آنان را در سرای دیگر ،پاداش و کیفر خواهد داد.
 .2 _ 4 _ 2 _ 2موضوع علم تفسیر
موضوع علم تفسیر ،از دیدگاه مفسران اسالمی؛ کالم وحیانی خداوند است که در مجموعه
قرآن کریم؛ در اختیار بشــر نهاده شــده است( .علوی مهر1381 ،ش )23 :برخالف متکلمان ،در
میان مفسران اسالمی بر سر موضوع علم تفسیر ،اختالفی به چشم نمیخورد و همانگونه که
در تعریــف ارائهشــده از آنها مالحظــه گردید ،همگی بنای مباحث تفســیری را آیات قرآن و
کالم وحیانی میدانند.
 .3 _ 4 _ 2 _ 2ارتباط موضوع علم تفسیر و علم کالم
همانگونه که گذشــت ،موضوع علم تفســیر ،قرآن و کالم الهی اســت و مفسران با شیوههای
مختلف و از جوانب متفاوتی به بحث پیرامون آن میپردازند .روشــن اســت که اثبات کالم
الهــی و معجــزه جاوید بودن قرآن ،از اموری اســت که باید با ادلــه دقیق عقلی ،مورد بحث و
بررسی قرار گیرد .علمی که تکفل این بحث را بر عهده دارد ،کالم است .متکلمان معتقدند
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که همه علوم دینی در اثبات موضوع خود به علم کالم نیازمند هستند؛ زیرا تا وجود و صفات
الهی ،ݢ
بعثت و عصمت پیامبران و رهبران آسمانی و ...اثبات نگردد ،موضوع علومی مانند

تفسیر ،حدیث ،فقه و ...اثبات نخواهد شد( .الهیجی ،بیتا)12 :

محقق طوسی (م  672ه.ق) دراینباره گفته است:

«ان اســاس العلوم الدینیه علم اصول الدین الذی حیوم مســائله حول الیقنی و ال ُّ
یمت بدونه
اخلوض یف ســائرها کاصول الفقه و فروعه ،فان الشــروع یف مجیعها حمتاج ایل تقدمی شــروعه

کبان عیل غیر اساس» (خواجه طوسی،
حیت ال یکون اخلائض فهیا و ان کان مقلدا الصوهلاٍ ،

1405ق)1 :؛ اســاس همه علوم دینی ،علم اصول دین اســت كه مســائلش بر محور
یقیــن میگــردد و بــدون آن ،ورود در مباحث علــوم دینی دیگر ،ماننــد اصول فقه
و فــروع آن ،ممكن نیســت؛ زیرا شــروع در آنهــا بدون آ گاهی بر مســائل مربوط به
اصول دین ،مانند سقف بدون پایه است.
 .3 _ 2نتیجه

از مجموع آنچه در بحث غایات دو علم بحث شد ،میتوان علم تفسیر را ازجمله علومی به شمار
آورد که در موضوع خود ،به علم کالم وابسته است و ازاینجهت ،در غایت مربوط به سایر علوم
دینی ،به این علم ،نیازمند اســت .دیگر محور ارتباطی در این عنوان ،بحث از غایت مربوط به
سایر عقاید دینی در علم کالم است .تفسیر در این بعد نیز با علم کالم ،رابطه و پیوستگی دارد؛
زیرا همانگونه که در بحث روشهای تفسیر گذشت ،ازجمله اتجاهات تفسیری ،تفسیر کالمی
است که بر اساس آن ،مفسر به تبیین کالمی آیات اعتقادی و دفاع از اندیشههای قرآنی میپردازد.

 .3رابطه روش علم کالم و علم تفسیر
از دیگر معیارهای تمایز و تعاون میان دو علم؛ بررسی روش آنهاست.
 .1 _ 3گرایشها و روشهای کالمی

مکاتــب و نحلههــای مختلــف کالمــی ،رویکردهــا و روشهــای مختلفــی در تبیین مســائل
کالمی داشتهاند که بهاختصار بدان اشاره میگردد:
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 .1 _ 1 _ 3روش کالمی اهل حدیث (نص گرایی)
نــص گرایــی ،یکــی از نخســتین جریانهــای فکــری در اســام اســت و طرفداران ایــن نظریه
ً
کــه غالبــا از حنابلــه و اهل حدیث هســتند ،میپرســند که بشــر ،بهعنوان موجــودی خاکی،
چگونــه میتوانــد در مــاورای حــس و در وادی آســمان ســیر کند؟ خبر آســمان را بایــد از خود
آسمان شنید؛ بنابراین ،ظواهر گزارههای دین ،در اصول و فروع معتبر است و هرگونه بحث و
تعمق در غیر ظاهر قرآن و ســنت ،نارواســت .سفیان بن عیینه ،یکی از فقهای این جماعت
معتقــد اســت که تفســیر توصیفهای خداوند از خــود ،در قرآن ،به تالوت و ســکوت درباره
آنهاست( .مطهری1384 ،ش)885 _ 878 /6 :

 .2 _ 1 _ 3روش کالمی معتزله (عقلگرایی)
عقلگرایــی ،رویکــردی ارائهشــده از ســوی واصــل بــن عطــاء معتزلــی و پیــروان اوســت کــه
معتقدنــد ،عقل ،با صرفنظر از شــرع میتواند حســن و قبح امــور را درک کند .روش اعتزال،
در حقیقت ،به کار بردن نوعی منطق و استدالل در فهم و درک اصول دینی است و بدیهی
اســت کــه اولیــن شــرط در ایــن روش ،اعتقاد بــه حجیت و حریت و اســتقالل عقل اســت.
(مطهری1384 ،ش)86 /3 :

محقق الهیجی در همین رابطه و پیرامون روش اعتزال میگوید:
ّ
مســمى بــه معتزلى شــدند و اين
«اتبــاع واصــل بــن عطا به ســبب اعتــزال مذكور
جماعــت ترتيــب رأىعقلــى نمــوده ،آيــات و احاديــث كــه مضمونش بهحســب
ظاهــر موافــق آراى عقــول نمىنمــود و بــه تأويل آن بر نهــج قوانين عقلــى مبادرت
مىنمودند» (الهیجی1383 ،ش)46 :

 .3 _ 1 _ 3روش کالمی اشعری
تفکر اشعری ،مخالف تفریط گرایی اهل حدیث در بهکارگیری عقل و ارج نهادن افراط گونه
بــه عقــل در میــان معتزله بــود و از همین جهت ،به دفــاع از چارچوب تفکر حنابلــه با مبانی
عقلی پرداخت( .همان)47 ،
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 .4 _ 1 _ 3روش کالمی شیعه

شــیعه ݢ
بــا بهرهگیــری از آموزههــای اهلبیت؟مهع؟ به اســتدالل ،تبیین و احتجاج بــر پایه عقل و

روش همه عقلگرایان و جدلی
وحی میپرداخت .بهرهگیری شیعه از عقل ،همچون معتزلهِ ،

نبــود؛ بلکــه عقلگرایــی معتــدل و برهانــی ،آییــن طریقت کالمی شــیعی به شــمار میرفت.
(طباطبایــی1417 ،ق )279 /5 :تــا قبــل از قرن ســوم هجری ،وجــود اهلبیت یا روایــات آنها در
کنار شــیعه ،مانع از بروز افراط وتفریط میشــد؛ اما پسازآن ،در قرن  3و  4هجری ،دو جریان
عقلگرایی و نص گرایی رو در روی هم قرار گرفتند .در این میان ،بارزترین شــخصیتهای
کالمــی را در خانــدان نوبختی و مهمترین نمایندگان جریان نص گرا را در میان محدثان قم و
ری میتوان یافت( .سبحانی1384 ،ش)218 :

 .2 _ 3گرایشها و روشهای تفسیری

روش تفســیری ،طریقــه و شــیوهای اســت كــه هر مفســر برای تفســیر یــك یا چند آیــه انتخاب
ً
میكنــد و غالبــا به ابزاری كه در تفســیر بكار میبرد ،وابســته اســت .مفســر ،گاهی بر اســاس
عقــل ،گاهــی بــر اســاس نقــل (روایــات) و زمانــی به کمــک خود قــرآن ،به تفســیر میپــردازد.
(دانشنامه اسالمی ،روشهای تفسیر قرآن)
مفســران ،روشهــای متعــددی را بــرای تفســیر قــرآن ،برشــمردهاند .پرداختــن بــه هر یــک
ازاینروشها ،موجب اطاله کالم گردیده و از رسالت بحث حاضر ،خارج است؛ ازاینجهت
تنها به ذکر نامی از آنها اشــاره میگردد .اتجاهات و روشهای تفســیری متداول ،صرفنظر
از درستی یا نادرستی آنها عبارتاند از:
روش تفســیری از جهت شــکل ،شامل تفســیر ترتیبی و تفسیر موضوعی است و از جهت
منابــع ،تفســیر قــرآن به قرآن ،تفســیر عقلی ،تفســیر روایی (مأثــور) را در بر میگیــرد و از جهت
معیار نیز تفســیر اجتهادی ،تفســیر فقهی ،تفســیر ادبی ،تفســیر تربیتی ،تفسیر كالمی ،تفسیر
فلسفی ،تفسیر عرفانی ،تفسیر علمی _ تجربی ،تفسیر رمزی ،تفسیر به رأی را شامل میشود.
 .3 _ 3نتیجه

یکــی از اتجاهــات و گرایشهــای علــم تفســیر ،تفســیر کالمــی از آیــات قــرآن اســت .تفســیر
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کالمی ،از شــاخههاى تفســير عقلى و اجتهادى قرآن کریم اســت که مفســر در آن ،براى دفاع
از باورهــاى مذهبــى يا پاســخ به شــبهات مخالفان ،از آيات قرآن اســتفاده مىكنــد و در اين
مسیر ،از استداللهاى عقلى و كالمى بهره مىگيرد .ازآنجا که بخش مهمی از آیات قرآن ،به
مسائل اعتقادی اختصاص دارد ،توجه ویژه به این آیات ،تفسیر کالمی را شکل میدهد.
درمجموع میتوان آیات کالمی قرآن را در دودسته جای داد:
 .1آیاتــی کــه افــکار و عقایــد غیرمســلمانان را نقــل میکنــد و بــا اســتدالل بهنقــد آنهــا
میپردازد؛ مانند داســتان حضرت ابراهیم؟ع؟ ،در احتجاج با کســانی که خورشــید،
ماه و ستارگان را معبود خویش قرار داده بودند( )1(.انعام)78 _ 76 :

 .2آیاتــی کــه بیانگــر اصــول اعتقــادی اســام ،همچــون :توحیــد ،نبــوت ،معــاد و
دربردارنده مباحثــی نظیــر جبــر و اختیــار ،قضــا و قــدر ،صفــات الهــی ،رؤ یــت خدا،
عصمت و ایمان است.
تفسیر کالمی ،بر دسته دوم ،تأ کید دارد و از این آیات برای اثبات عقاید کالمی استفاده
میشــود .البته باید متذکر شــد که در کتب متقدمانی همچون :شــیخ طوســی و فخر رازی،
به تفسیر کالمی به معنای نخست و دفاع از مبانی دین اسالم در برابر ادیان دیگر به تفصیل
بیشتری پرداخته شده است( .ر.ک شیخ طوسی ،بیتا 187 _ 178 /4 :و رازی ،بیتا)56 _ 46 /13 :

نخستین نشانههای مجادالت و گرایشهای کالمی در تفسیر را میتوان بهطور محدود در
عصر تابعین مشاهده کرد؛ چراکه در عصر پیامبر؟ص؟ ،فهم مسلمانان از قرآن ،بسیط و بهدوراز
ً
هرگونه مجادالت عقلی بود و به دلیل عربی بودن زبان قرآن ،عمدتا به فهم شــخصی از آیات
اکتفــا میشــد .در این میان ،تبیین پیامبر؟ص؟ از آیــات و منابع دیگر هم به آنها در فهم آیات،
کمــک میکــرد؛ بااینحال ،برخــی از صحابه ،فهم عمیقتــری از آیات داشــتند و با رویکردی
عقلی و اجتهادی به تفسیر ،میپرداختند( .ذهبی1409 ،ق 89 /1 :و معرفت1379 ،ش)307 /1 :

مهمترین مسائل تفسیر کالمی را میتوان در امور ذیل خالصه نمود:

 .1خالفت و جانشینی پیامبر
از نخســتین و مهمتریــن محورهــای اختالفهای کالمی ،مســئله خالفت و جانشــینی نبی
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مکرم اسالم؟ص؟ بود که مسلمانان را به دو گروه بزرگ شیعه و سنی تقسیم کرد و منشأ اختالفات
و نحله ݢ
های دیگری نیز شــد .شــیعیان با اســتناد به آیات قرآن( )2و روایات پیامبر؟ص؟ ،والیت

را از ِآن علــی؟ع؟ و اهلبیــت؟مهع؟ ایشــان میدانســتند و بــر منصــوص بــودن امر امامــت تأ کید
میکردند( .طبرسی1408 ،ق)100 /3 :

 .2مسئله ایمان و کفر و حکم مرتکب کبیره
پــس از رخــداد حکمیــت در جنــگ صفین ( ۳۷ق) ،خــوارج بهصورت یک حزب سیاســی
ظاهــر شــدند و رفتهرفتــه بــا اســتدالل به آیــات و احادیث ،بــه اعتقادات خــود ،رنگ کالمی
دادند و بهصورت فرقهای مذهبی درآمدند( .شهرستانی1364 ،ش 161 _ 131 /1 :و اشعری1400 ،ق:

 )131 _ 86خــوارج بــرای توجیــه عملکرد خویــش در جریان حکمیت ،مرتکــب گناه کبیره در
صورت عدم توبه را ،کافر میدانستند و در این مسیر ،به آیات مختلفی از قرآن کریم ازجمله،
آیه دوم سوره تغابن استناد مینمودند:
َّ

ََ ُ َ

ُ َ ذ �خَ ق ْ ف نْ ُ ْ َ ف ٌ َ نْ ُ
ك ْم ُم�ؤْ ِم نٌ�> (تغابن)2 :؛ اوست که شما را آفرید؛
<هو ال ِ� ي� ل�كم � ِم�كم ك ِا�ر و ِم�

گروهی از شما کافرند و برخی مؤمن و خدا به آنچه انجام میدهید ،بیناست.
بــا توجــه بــه ایــن آیه ،خــوارج اســتدالل کردهانــد که هرکســی مؤمن نباشــد ،کافر اســت و
فاســق ،مؤمن نیســت؛ پس کافر اســت( .ابن ابی الحدیــد ،بیتــا )118 _ 113 /8 :در مقابل دیدگاه
افراطــی خــوارج ،فرقــه مرجئه پدیدار شــد و بــا رویکرد تســاهلی در امر دین ،عمــل را از ایمان
جــدا دانســت و ایمــان را تنهــا معرفــت قلبی یا اقــرار زبانی یا آمیــزهای از معرفت قلبــی و اقرار
زبانــی معرفــی نمود( .مفیــد1413 ،ق )48 :در برابر این دو نظریه نیز ،معتزله به پیشــوایی واصل
بن عطاء( ۱۳۱ق) ،راه میانه را برگزیدند و معتقد شــدند که مرتکب کبیره ،نه مؤمن اســت و

نه کافر ،بلکه جایگاه او میان کفر و ایمان است .این نظریه به «منزلة بنی املنزلتنی» شهره شده
است( .شهرستانی1364 ،ش)59 /1 :

 .3صفات خبریه الهی
متکلمــان ،از وجــود صفاتــی در خداوند نــام میبرند که در آیات قرآن کریــم و احادیث نبوی
واردشده است و التزام به معنا و مدلول ظاهری آنها ،به تشبیه و تجسیم میانجامد و از آن،
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بــا عنوان صفات خبریه یاد میکنند( .شهرســتانی1364 ،ش 129 /1 :و ربانی گلپایگانی1384 ،ش:

 )147 /1نمونهای از آیات قرآن که در این تقسیم جای میگیرد ،به شرح ذیل است:
َ ْ

َّ
<الر ْح َم نُ� َعلى ال َع ْر ِ ش� ْاس تَ� َوى» >(طه)5 :؛ {خدای} رحمان بر تخت فرمانروایی و تدبیر
ّ
امور آفرینش چیره و مسلط است
َ َّ

َ

َّ

َ َ َ أَ

َ

<� نّ� ال ذ�� نَ� ُ� َ�ا� ُع نو� َك � ن� َما ُ� َ�ا� ُع نَ
و� ا ّلل َه َي� ُد ا ّلل ِه ف� ْو ق� � ْي� ِد ي� ِه ْم» >( فتح)10 :؛ قدرت خدا باالتر
ِإ ي ب يِ
ِإ ِ ي ي ب يِ
ُ ْ َ

َ

ْ

ْ
َ َ ْ ق َ ْ ُ َ ّ َ �ذ َ
ك َر ِام» >(الرحمن)27 :؛ و تنها
ال َوال ِإ�
از همه قدرتهاســت< .و ي� ب��ى و ج�ه ر ِب�ك و ال ج�ل ِ

ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی میماند.
ایــن آیــات کــه از وجود عرش ،وجه ،دســت و ...در مورد خداوند متعــال خبر میدهد ،از
مهمترین محورهای اختالفی میان متکلمان بوده است.

 .4جبر و اختیار
در آیات قرآن کریم ،افعال انسان ،گاه به بندگان و گاه به خداوند متعال نسبت داده میشود
و این ،مسئله را ،به یکی از محورهای اختالفی میان متکلمان در مسئله جبر و اختیار ،بدل
نموده است .نمونهای از این آیات عبارتاند از:

َ َْ
ُ َ
أَ َ َ َ
َ
< َم نْ� ع ِم َل َصا ِل ًحا ف� ِل ن� ف� ِس ِه َو َم نْ� � َس َاء ف� َعل يْ�ها َو َما َر بّ�ك ِب�

�ظَ

َّ ْ
ام ِلل َع ِب� ي� ِد» >(فصلت)6 :؛ هر
ل ٍ

کس کار نیکی کند به نفع خود و هر که بد کند بر ضرر خویش کرده است و خدا
هیچ بر بندگان ستم نخواهد کرد.

ََ َُُْ ُ َ
َّ َّ َ قَ تَ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ تَ �ذْ
< ف�ل ْم ت� ق� ت�لوه ْم َول ِك ن� الله ��لهم وما رم ي�� ِإ�

َ
َ
َر َم يْ� تَ� َول ِك نَّ� ا ّلل َه َر َمى» >(انفال)17 :؛ [به

کشــتن دشــمنان بر خود مبالید] شــما آنان را نکشــتید ،بلکه خدا آنان را کشت.
[ای پیامبــر!] هنگامیکه بهســوی دشــمنان تیر پرتاب کردی ،تــو پرتاب نکردی،
بلکه خدا پرتاب کرد.
َ َ َ

ُ

َ

َ

< ف� ِإ� نّ� ا ّلل َه يُ� ِ ض� ّل َم نْ� ي َ� ش� ُاء َو يَ� ْه ِد ي� َم نْ� ي َ� ش� ُاء» >(فاطر)8 :؛ پس همانا خدا هر که را بخواهد
[به کیفر ّ
تکبرش در برابر حق] گمراه میکند و هر که را بخواهد هدایت مینماید.
از ابتــدای طــرح مباحــث کالمــی ،دانشــمندان و مفســران اســامی درصــدد تدو یــن
اندیشــهها و تفاســیر خود با رنگ و لعابی کالمی بودند و این شــیوه در عهد حســن بن موسی

40

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

نوبختی (م  310ق) به اوج خود رسید( .علوی مهر1381 ،ش )249 _ 248 :مهمترین تفاسیری که

از عقاید ݢشیعی دفاع نموده و به تفاسیر کالمی موسوم گشتهاند ،عبارتاند از:

الف) غررالفوائد و درر القالئد معروف به امالی؛ اثر ابوالقاســم علی بن طاهر ،معروف به
سید مرتضی (م 436.ق).
ب) التبیان فی تفسیر القرآن؛ اثر ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (م 460.ق).
ج) روض الجنان و روح الجنان(تفســیر ابوالفتوح)؛ اثر حســین بن علی خزاعی معروف
به ابوالفتوح رازی (م 552.ق)
د) مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ اثر ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (م  548ق).
هـ) المیزان فی تفسیر القرآن؛ اثر محمدحسین طباطبایی (م1402.ق).
و) الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنه؛ اثر محمد صادقی تهرانی (ت1346.ق).
ز) تفسیر نمونه؛ اثر ناصر مکارم شیرازی و همکاران (ت1347.ق).

نتیجهگیری
با توجه به آنچه از بررسی رابطه علم کالم و علم تفسیر حاصل شد ،به دست میآید که:
_ علم کالم در منظومه دانشهای بشری ،بستهای معرفتی و دارای هویتی دینی در مدار
باورهای الهی و با رسالتهای متعدد درونی است.
_ علم تفســیر نیز ،عهدهدار بیان مفاد اســتعمالی آیات قرآن و آشــکار نمودن مراد خدای
متعال از آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره است.
_ بــرای شــناخت دایــره ارتباطــی علــم کالم و علــم تفســیر ،الزم اســت کــه بــه دو محــور
غایت و روش توجه شــود .بر این اســاس ،در بخش رابطه روشــی ،یکی از اتجاهات و
گرایشهای تفســیری ،یعنی تفســیر کالمی از آیات قرآن ،محور اتصال دو علم کالم و
تفســیر است .تفسیر کالمی ،از شــاخههاى تفسير عقلى و اجتهادى قرآن کریم است
که مفسر در آن ،از آيات قرآن براى دفاع از باورى مذهبى يا پاسخ به شبهات مخالفان
استفاده مىكند و در اين مسیر ،از استداللهاى عقلى و كالمى بهره مىگيرد.
_ رابطه غایات این دو علم نیز ،به رابطه آنها در موضوع و روش ،بازگشــت دارد؛ چراکه
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مــراد از غایــت در علــم کالم ،گاه غایتــی نســبت به ســایر علــوم دینی اســت که علم
تفســیر ازاینجهــت ،برای اثبات موضــوع خویش به کالم نیازمند اســت و گاه غایتی
نســبت به ســایر عقاید دینی است که تفســیر کالمی بهعنوان گرایشی در علم تفسیر،
دو علم را به هم پیوند میبخشد.
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منابع

1.قرآن ݢ
کریم

2.نهجالبالغه

یتــا ،شــرح نهجالبالغــه ،چــاپ اول ،آیتاهللالعظمی مرعشــی
3.ابــن ابــی الحدیــد ،عبدالحمیــد ،ب 
نجفی ،قم.
4.اشــعری ،ابوالحســن1400( ،ق) ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،چاپ سوم ،فرانس شتاینر،
آلمان.
5.ایجی ،میر سید شریف1325( ،ق) ،شرح المواقف ،چ  ،1شریف رضی ،قم.
6.بابایی ،علیاکبر و دیگران1385 (،ش) ،روششناســی تفســیر قرآن ،چاپ دوم ،پژوهشــگاه حوزه و
دانشگاه ،قم.
7.تفتازانی ،سعدالدین1409( ،ق) ،شرح المقاصد ،چاپ اول ،شریف رضی ،قم.
8.جرجانی ،مير سيد شريف1412( ،ق) ،التعریفات ،چاپ چهارم ،ناصرخسرو ،تهران.
9.خســروپناه ،عبدالحســین1383( ،ش) ،کالم جدید،چــاپ ســوم ،مرکز مطالعــات و پژوهشهای
فرهنگی حوزه علمیه قم ،قم.
 10.خواجه طوسی ،ابوجعفر نصیرالدین1435( ،ق) ،تجرید المنطق ،چاپ ششم ،بیدار ،قم.
 1405( ، __________11.ق) ،تلخیص المحصل ،چاپ دوم ،داراالضواء ،بیروت.
ّ
المفسرون ،بی چا ،وهبه.
 12.ذهبی ،محمد سید حسین1409( ،ق) ،التفسیر و

 13.رازی ،فخرالدین ،بىتا ،التفسیر الکبیر ،بی چا ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 14.ربانی گلپایگانی ،علی1372( ،ش) ،رابطه کالم با علوم دیگر ،نشریه کیهان اندیشه ،ش .49
 1384( ، __________15.ش) ،عقاید استداللی ،چاپ اول ،سنابل ،قم.
 16.رفيــق عجــم ،ابوز یــد2004( ،م) ،موســوعة مصطلحات ابن خلدون و الشــريف علی محمــد الجرجانی،
چاپ اول ،لبنان ناشرون ،بیروت.
 17.زرقانى ،محمد عبدالعظیم ،بىتا ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 18.ســبحانی ،جعفــر1384( ،ش) ،الهیات فلســفی با نــگاه عقالنی به دین ،مجله قبســات ،ش ،38
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،قم.
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 19.شهرستانی ،عبدالکریم1364( ،ش) ،الملل و النحل ،چاپ سوم ،الشریف الرضی ،قم.
 20.طباطبایــی ،محمدحســین1417( ،ق) ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،چــاپ پنجــم ،مکتبــه النشــر
االسالمی ،قم.
 21.طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن1408( ،ق) ،مجمعالبیان ،بی چا ،دارالمعرفه ،بیروت.
 22.طوسی ،محمد بن حسن ،بىتا ،تفسیر التبیان ،چاپ اول ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 23.علوی مهر ،حسین1381( ،ش) ،روشها و گرایشهای تفسیری ،چاپ اول ،سازمان اوقاف و امور
خیریه ،قم.
 24.فیاض الهیجی ،مال عبدالرزاق ،بیتا ،شــوارق اإللهام فی شــرح تجريد الكالم ،انتشارات مهدوی،
اصفهان.
 1383( ، __________25.ش) ،گوهر مراد ،چاپ اول ،سایه ،تهران.
 26.مطهری ،مرتضی1384( ،ش) ،مجموعه آثار  ،چاپ هفتم ،صدرا ،تهران.
 27.معرفت ،محمدهادی1379( ،ش) ،تفسیر و مفسران ،بی چا ،موسسه فرهنگی التمهید ،قم.
 28.مفیــد ،محمــد1413( ،ق) ،اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،چــاپ اول ،موتمر العالمی
اللفیه الشیخ المفید ،قم.
 29.منابع اینترنتی و جزوات
 30.دانشنامه اسالمی ،روشهای تفسیر قرآن ،ویکی اهلالبیت
 31.رضایی ،حسن1398( ،ش) ،جزوه مبانی معرفتشناسی علم کالم.
 32.ویکی فقه

44

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

ارجاعات

َّ أَ
فَ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ً قَ َ َ �ذَ َ ّ فَ َ َّ أَ فَ َ قَ َ َ أُ ُ ْ آ
ً
َ َ َ أَ ْ َ
ال لا � ِح ّب� ال� ِف� ِل ي� نَ� * ف�ل ّما َر�ى ال ق� َم َر َب�ا�ز ِ �غ ا
<�ل ّما جَ ݢ� نّ� عل يْ� ِه الل يْ� ُل َر�ى كوك ب�ا �ال ه ا ر ِب� ي� �لما ��ل �
1.
َ َ َ أَ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
أ
َ
َ
َ
َ
أ
شَّ ْ َ َ �ز �غَ ةً
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
ال َه�ذ ا َر�ّ� ف�ل ّما � ف� َل ق� َ
ق� َ
ك نو� نَّ� ِم نَ� ال ق� ْو ِم ض
ال� ِال ي� نَ� * ف�ل ّما َر�ى ال�مس ب�ا ِ �
ال ل ِ ئ� نْ� ل ْم يَ�ه ِد ِ�ن ي� َر ِب�ّ ي� ل�
ِب ي
َ
َ
قَ َ َ �ذَ َ ّ َ �ذَ أ ْ
ك َ� ُر فَ� َل َّما أ� فَ� َل تْ� قَ� َ
ال َي�ا قَ� ْو ِم إ��نّ� بَ�ر� ٌء ِم َّما تُ� شْ�ر ُك نَ
و�>پس چون [تاریکی] شب او را
�ال ه ا ر ِب� ي� ه ا � ب
ِ
ِ ِي ِ ي
پوشانید ،ستاره ای دید [برای محکوم کردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستی] گفت :این

پروردگار من اســت؛ هنگامی که ســتاره غروب کرد ،گفت :من غروب کنندگان را دوســت ندارم.
هنگامــی کــه مــاه را در حال طلوع دید [برای محکوم کردن ماه پرســتان با تظاهر به ماه پرســتی]،
ً
گفت :این پروردگار من اســت؛ چون ماه غروب کرد ،گفت :یقینا اگر پروردگارم مرا هدایت نکند
بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود .وقتی خورشید را در حال طلوع دید [برای محکوم کردن
خورشیدپرســتان با تظاهر به خورشــید پرستی] گفت :این پروردگار من است ،این بزرگ تر است؛
و هنگامــی کــه غــروب کرد ،گفت :ای قــوم من! بی تردید من [با همه وجود] از آنچه شــریک خدا
قرار میدهید ،بیزارم.
َ
َ
َ
َ
َ
أ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ أ ْ َ تُ ُ ْ نَ ُ ْ َ ت َ ْ تُ َ ْ ُ ْ ن ْ َ ت َ َ �ض تُ ُ ُ ْ َ ً
ام ِد ي� ن�ا>
2.بــرای نمونــه< :ال ي�وم �كمل� لكم ِد ي��كم و��مم� عل ي�كم ِ�عم ِ� ي� ور ِ ي�� لكم ال ِإ�سل
(سوره مائده :آیه )3

مراتب انسان از منظر امام خمینی؟حر؟

ابراهمی عیلپور1؛ زینب خاتون شیر ینکار2

چکیده
پیچیدگــی شــناخت انســان موجــب شــده برخــی آن را موجــودی ناشــناخته یــا غیرقابــل
شناخت توصیف کردهاند؛ ازاینرو ،تأمل درباره انسان و بررسی ویژگیهای آن ،پژوهشی
بــه درازای تاریــخ تفکر دارد که نتایج متعدد عملی و نظری نیز در بردارد .مراتب انســان از
َ
جامع اندیشــه دینی ،حکمی و عرفانی اســت که با توجه به رویکرد
نگاه امام خمینی؟حر؟ِ ،
عملگرایانــه وی میتوانــد در تبییــن انســان متعالی و ارائــه الگوی عینی آن مفید باشــد .
ایشــان انســان را وجــودی بســیط و الیتناهی در ســه نوع متوســط ،شــرعی و الهــی معرفی
مراتب انســانی ،معنوی و عقالنی به بارگاه قــدس الهی راه مییابد .در 
نمودنــد  کــه با طی
ِ
انسانشناسی امام خمینی؟حر؟ نیت و نظر ،عمل و عزم ،تربیت و فیض الهی از عوامل مهم 
دســتیابی بهمراتب انســانی هستند .در نوشــتار حاضر مراتب انسان و نیز عوامل دستیابی
به آن و رابطه مراتب انسان با توحید بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی :مراتب انسان ،انسان متوسط ،انسان شرعی ،انسان الهی ،امام خمینی؟حر؟.

 .1دکترای فلسفه و کالم اسالمی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .2پژوهشگر جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه

انسان ݢ
شناســی ،قدمتــی به بلندای تاریخ بشــریت دارد و ســؤال از خویشــتن ،همــواره یکی از

مهمتریــن پرســشهای ذهن جســتجوگر انســان بوده اســت؛ ســقراط را میتــوان نقطه عطف
این تفکــر دانســت .انســان در فلســفه جدیــد مدار تفکــر قرار گرفــت ،بهگونهای کــه در دوران
علمی _ فرهنگی بیشازپیش مرکز تمامی موجودات هســتی گشــت )1(.بهزعم اندیشــمندان
دوره مــدرن ،بــدون تفســیر صحیــح و منطقی از انســان ،هرگونه تفســیری نســبت به هســتی
و خالــق آن ،مبهــم و ناکارآمــد اســت؛ ازایــنرو ،مهمتریــن مدخــل ورود بــه هستیشناســی،
شــناخت انســان و ابعاد وجــودی او اســت (مــارک اوژه1393 ،ش )132 _ 134 :علیرغم اهمیت
شــناخت انســان ،جایــگاه تاریخــی و علمــی او و نیز پیشــرفت و توســعه علوم انســانی ،هنوز
مراتب وی ،ناشناخته و مبهم مانده است.
عدم شــناخت صحیح انســان ،نســبیگرایی ،پوچگرایی ،رکود و بحران در جوامع بشری
ِ
را موجــب میشــود و نیــز ســطحینگری و تنــزل جایــگاه وی را در نظر و عمل فراهــم میآورد؛
ســطحی ســازی تفکــرات انســان شناســانه و فرو کاســتن مقام انســان به جســم و مــاده و نیز
ارزشها و نیازهای انســان به نیازهای جســمانی ،نشــانه مهم این غفلت و ناشناخته ماندن
انسان متعالی است.
جایگاه
ِ
بررســی مراتــب انســان ،گام مهمــی در تبییــن حکمت عملــی _ نظری و ترســیم صحیح
انســان کامل در حکمت متعالیه اســت؛ چنانچه این مباحث اضالع مهم مباحث انسان،
در حکمــت متعالیــه هســتند .شــناخت مراتب انســانی بهخصوص در بســتر آثــار حکمای
الهــی ،عــاوه بــر ارائــه تصویــر روزآمــد و عقالنــی از انســان کامــل و مصادیــق آن ،میتوانــد به
شناخت حقیقت وجودی انبیا و ائمه و توسعه انسانشناسی الهیاتی مدد رساند .بهعالوه،
شناخت صحیح انسان و ابعاد وجودی او ،مبنای تحول علوم انسانی و سایر علوم است.
امــام خمینــی؟حر؟ ،بهعنوان حکیمــی متأله با اســتفاده از مبانی کالمــی و تفکرات دینی،
ضمن بیان دیدگاه بدیع در حوزه شــناخت انســان ،تصویری روشــن از ســیر انســان تا تعالی
ارائه داده و با ایجاد رابطه میان مراتب انسانیت و توحید ،گام بلندی در ارائه انسانشناسی
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توحیدی و تبیین الگوی عملی آن برداشــتهاند .ایشــان با نگاهی جامع به انســان ،ســعی در
ارائه ســاختار متعالی انســان موحد و ترســیم عملی آن در بنیان و بنیاد جامعه اســامی دارد
کــه از آن بــه ضيافــت الهــی تعبیر مینمایــد .در این نگاه ،آ گاهی انســان بهمراتــب و تالش و
همــت وی در وصــول بهمراتب عالی بســیار مؤثر اســت (خمینــی1389 ،ش491/17 :؛ .)69 /15
ایشــان معتقدند دین اســام ،نقش اساســی در شــناخت این مهم و نیز تربیت انســان کامل
ایفا میکند که اولین دعوتکننده بهســوی آن خداوند اســت (همان291/9 :؛ 530 /8؛ خمینی،

1374ش .)175 :تلفیــق نگــرش وحیانــی در انسانشناســی ایشــان با تفکر عقالنــی و عرفانی،
نقطــه قــوت این اندیشــه اســت (خمینــی1389 ،ش)9 /4 :؛ ازاینرو ،در نگاه وی مراتب انســان
از فرش تا عرش و از مرحله طبیعی تا الهی گســترده اســت و انســان یگانه وجودی اســت که
جامعیــت مراتــب را بالقــوه با خــود همــراه دارد (همــان230 /3 :؛ خمینــی1374 ،ش 197 :و .)34
بهعــاوه بررســی رویکــرد امــام خمینــی؟حر؟ ،در موضــوع مراتب انســانی ،دارای لوازم فلســفی،
الهیاتــی ،کالمــی و عرفانــی اســت کــه نتایــج عملی در نظــام ســازی و تحول ســاختار علوم
انسانی دارد.

 .1چیستی انسان

ٌ
انســان در لغت ،مشــتق از کلمات نسیان و انس اســت (احمد بن فارس1429 ،ق76 :؛ خلیل بن

احمد الفراهیدی1414 ،ق113 :؛ دهخدا1372 ،ش )3047/2 :و در اصطالح فلسفی تعریف حیوان
ناطق از ارســطو تا مالصدرا اشــتهار داشته است )2(.مالصدرا ماده و صورت را جنس و فصل
انســان میشــمارد و معتقد اســت که تمام حقیقت انســان بهصورت متحد با ماده و فصل
اخیــر محقق میشــود؛ فصــل اخیر ،واجد تمــام حقایق مــادون خویش و همــان نفس ناطقه
اســت( .مالصدرا1379 ،ش188 /9 :؛ خمینی1380 ،ش )332 :نگاه حکمت متعالیه و شــارحان
آن به انســان ،فراتر از تعریف منطقی ارســطو گام مینهد ( )3آنها با مبنا قرار دادن اســتکمال
تدریجــی مبتنــی بــر حرکت جوهری ،انســان را جوهــر ذوابعاد نامی حســاس مــدرک کلیات
میدانند؛ ازاینرو ،حقیقت وجودی انسان یا همان نفس ناطقه ،همه معانی را به نحو بسیط
و برتر در خود جمع دارد (مالصدرا1360 ،ش.)229 :
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امــام خمینــی؟حر؟ ،بــا اســتفاده از تعریــف مشــهور ارســطویی ،وجــه امتیــاز انســان بــا بقیه

ݢ
حیوانــات را عقالنیــت دانســته (خمینــی1389 ،ش )186 /4 :و چنیــن تعریفــی را حــد منطقــی

انســان مینامــد (اردبیلــی1381 ،ش424 /2 :؛  314 /3و  .)321ایشــان بهعنــوان یکی از شــارحان
حکمــت متعالیــه ،در بیــان دیگــری انســان را «جوهــر ،جســم ،عنصــرى ،نامــى ،حيوانــى،
ملكوتى ،ناطق» دانســتند (همان،)231/1؛ چنیــن تعریفی که داللت بر روند تکاملی تدریجی
انســان دارد ،تحــت تأثیــر حکمــت متعالیــه و آیــات و روایات أخذ شــده اســت؛ ( )4ازاینرو،
گرچــه تعاریــف اصطالحی و منطقی امام خمینی؟حر؟ با تعاریــف مالصدرا تفاوتی ندارد ،ولی
در بیان ویژگیها و مراتب دارای تفاوتها و تبیینهای متفاوت میشود.
متکلمان در حقیقت و ماهیت انســان که در منابع کالمی ذیل مداخل تکلیف و معاد
بهتفصیــل بحث شــده اســت ،اختالفنظــر دارند .برخی ماهیت انســان را بدن جســمانی و
اجــزاء آن میداننــد و برخــی دیگر از آن ،بــه نفس مجرد و حقیقت روحانــی تعبیر میکنند

()5

(سبحانی1390 ،ش507 /1 :؛ فاضل مقداد1405 ،ق.)386 :
امام خمینی؟حر؟ ،با بهرهگیری از نصوص دینی ،انســان را موضوع بحث انبیا دانســته و با
أخذ انســانیت بهعنوان محور ویژگیهای انســان ،عبودیت ،معنویت ،تهذیب و تعالی روح
را نقاط اصلی امتیاز بشــر از ســایر موجودات دانســتند .بهعالوه ،در این نگاه که توصیفات
انســان ،مبتنی بر مال ک «انســانیت» شــکل گرفتــه (خمینــی1389 ،ش245/5 :؛  67/10و ،)245
کمــال روح و نفس انســانی ،قلب ســلیم و بصیرت کافی ،ضروری شــمرده
بــرای ســعادت و
ِ
شــده اســت( .همــان302 ،؛ همــان )462/8 ،ازایــنرو ،بهوضوح میتــوان تأثیر نصــوص دینی در
اندیشه و نگاه کالمی وی به انسان را در مباحث ایشان مشاهده کرد.
در میــان معاصریــن میتــوان دیــدگاه عالمــه جــوادی آملــی را مصــداق بــارز بیــان قرآنــی
«حــی متأله» ّ
ّ
حــی ،جنس و جامع حیــات گیاهی،
از انســان دانســت .در تعریــف انســان به
انســان حقیقی اســت؛ درواقع تألــه و خداجویی
حیوانــی و انســانی و کلمــه تأله ،فصل اخیر
ِ
انســان حقیقی ،حیات الهی خویش را به
در وجود همه انســانها مکنون و مفطور میباشــد.
ِ
نهایت تأله ،مراحل تکامل را تا مقام خلیفةاللهی پیموده است.
فعلیت رسانده و در سیر بی
ِ
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(جــوادی آملی1394 ،ش )103 :ایشــان با ذکر اشــکال مقدری ( )6در تکمیــل تعریف خویش بیان
مینماینــد کــه مــرگ واقعیتی بینیاز از بیان اســت و با حقیقت آدمی ارتباط مســتقیم دارد؛

زیرا ریشه در حدوث زمانی انسان دارد؛ بنابراین ،ظهور خداشناسی در تعریف آدمی به ّ
«حی

متأله مائت» به معنای زنده خداجوی خداخواه روشن و مبرهن است .انسانی که در عالم از

حقیقت خویش جامانده ،با موت به اصل خود بازمیگردد (همان109 :؛ جوادی آملی1386 ،ش:

 .)214امــام خمینــی؟حر؟ ،با بهرهمندی از ذوق سرشــار عرفانی ،معتقدنــد «عرفا تنها حيوانيت
و ناطقيــت را در ذات انســان كافــى ندانســتهاند بلكــه مائــت را هم الزم دانســتهاند و انســان
را بــه «حيــوان ناطــق مائــت» تعريف كردهانــد؛ يعنى بايد مــوت از صــورت حيوانيت حاصل
شود و سرانجام ،موت از حيوانيت و آرايش وجود بهصورت انسانيت و ملكاتى كه حقيقت
انســانيت وابســته به آنهاســت خواهد بــود» (خمینــی1381 ،ش)308 /2 :؛ بنابراین ،انســان در
اصطالح عرفانى به موجود سخنگوى ميرنده تعريف شده است (سجادی1373 ،ش.)316/1 :
چنین نقدی بر تعریف ارســطو را در بیان ابن عربی نیز میتوان مشــاهده کرد؛ ایشــان تمامی
موجــودات را ،بهواســطه علم ســاری در آنهــا ،جلوه حقتعالی میداند و معتقد اســت همه
عالم ناطقاند و نطق ممیز انسان نیست (محیالدین عربی1972 ،م )228 /2 :و حقیقت انسان
با پدیده مرگ آشکار میشود (اردبیلی1381 ،ش.)231/1 :
با نگاهی به مباحث فلسفی ،کالمی و عرفانی امام خمینی؟حر؟ ،جامعیت اندیشه انسان
شناســانه وی را میتــوان در نقــد تعاریف مرســوم و أخذ مراتب و ویژگیهــای متمایز و جامع
در تعریف انســان مشــاهده نمود .ایشــان گرچه به تکمیل تعاریف مرســوم میپردازد ،اما در
افق وسیع وی ،حقیقت متعالی انسان از همه جهات «ال حد» ،نامحدود و غیرقابل ترسیم
و ارائــه تعریف حقیقی اســت( )7( .خمینــی1389 ،ش375/19 :؛  )368 /5وی تعاریف منطقی

َ َْ
ََ
و موجــود را حــد ناقص و شرحاالســم دانســتند ( )8و با اســتناد به روایت َ
«مـ ْـن َع َرف نف َس ُــه فق ْد
َ
َعـ َـرف َر َّبـ ُـه» (مجلســی1403 ،ق ،)32 /2 :نفــس را یــک امــر متعالــی وجــودی معرفــی نمودنــد که

امــکان شــناخت آن برای خود انســان هــم امر محالی اســت( .همــان )8 /14 :تعابیــر متفاوت
ایشــان از انســان ،حا کــی از این اســت که آدمــی ،موجودی عجيــب ،ناشــناخته ،پيچيده و
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ّ
غريبى اســت؛ ازاینرو« ،هیچکس نمىتواند تمام حقيقت يك آدم را بشناســد ال آن كســى
كــه َع َص َ ݢم ُــه ُ
اهَّلل تعالى»( .همــان8/14 ،؛ 367 /5؛  )147 /14مطابق این مبنا ،تصور ناقص آدمی
از شناخت انسان ،به دلیل خلط مفهوم انسان و حیوان است( )9( .همان)329 /8 ،

در اندیشــه وی ،رابطــه تنگاتنگــی میــان انســان ،تســلیم و اســام وجــود دارد .ایشــان که
بــر درک اســامی از مفهــوم انســان نظــر دارد و آدمــی را موضوع اصلــی و غایت نهایی ارســال
اصلی اســام و صراط مســتقیم
رســل و کتب میداند (همان245 /5 :؛ همان ،)67/10 :مقصد
ِ

را «انســانیت» معرفی میکند؛ ازاینرو ،انســانیت و حقیقت متعالی انســان در مدار تســلیم،
ُ
رضا و نگاه دینی شکل میگیرد؛ در این اندیشه« ،مناط انسانيت و ل ِّب انسان ،روح و نفس
ناطقه اوست و انسانيت به روح است»( .همان246 /6 ،؛ همان421 /12 ،؛ خمینی1380 ،ش)10 :
بنابرایــن ،گرچــه تعریــف حقیقی از انســان ممکن نیســت ،ولــی میتوان با نــگاه نظری،
منطقــی ،فلســفی ،شــهودی و دینــی بــه وی ،حقایــق و بنیانهــای وجــودی او را تفســیر و
توصیف نمود؛ به همین دلیل ،انســان با تعابیر و تعریفهای متفاوتی از ســوی اندیشمندان
معرفیشــده اســت( .ســجادی1373 ،ش )317 /1 :امــام خمینی؟حر؟ عالوه بــر توصیف منطقی،
برهانی و عرفانی از انســان و با نگاهی ویژه به ارتباط انســان و اســام معتقد اســت« ،اســام
براى انسانســازى آمده اســت .براى اين آمده اســت كه انســانها را از ظلمات بيرون كند و
به نور الهى برساند؛ به آن نورى كه روشنكننده همه ابعاد انسانهاست»( .خمینی1389 ،ش:

 )293/7ازایــنرو ،در توصیــف حقایــق وجــودی انســان ،توجه به مبانی شــریعت ،حقیقت و
طریقــت ،همزمــان مورد تأ کید ایشــان اســت و البتــه نگاه دینــی و کالمی به انســان در صدر
اندیشههای وی میدرخشد؛ چه آنکه نظر و اعتقاد ،عمل و حتی نیت انسان ،در مدار نگاه
شریعت محور وی ،ترسیم و توصیفشده است.

 .2مراتب انسان
امــام خمینــی؟حر؟ بــه انحــاء گونا گون مراتــب انســان را تبیین نمودند .ایشــان بر اســاس مبانی
کالمــی ،دینــی و فلســفی انســان را دارای مراتــب طبیعــی ،نفســانی ،جســمانی و عقال نــی
میدانــد( .همــان )268 /8 :در این نگاه ،حقیقت نفس ناطقه مانند وجود ،در عین وحدت،

؟ینیمخ ماما رظنم زا ناسنا بتارم

51

کمال و بساطت ،سير تكاملى دائمی دارد و «ذومراتب بودن نفس ،مثل ذومراتب بودن وجود
اســت»( .اردبیلی1381 ،ش )154/3 :حركت و ســيالن دائمی انســان ،موجب ایجاد مراتب در
نفس وی میشود و بهتدریج وجود آدمی از كثرت به وحدت سیر نموده و جامعیت مییابد.
(همان )577 :ایشان معتقدند «صراط انسان طوالنیترین و ظلمانیترین صراطهاست» ،چه
آنکــه آدمــی بهعنــوان عصاره همــه خلقت و غایت همــه کماالت ،در انتهــای حرکات ذاتی
و جوهــری عالــم قــدم به عرصه وجــود مینهد؛ (خمینــی1392 ،ش :ص  )73ازایــنرو ،موجودی
چندبعدی و دارای شئون و مراتب مختلف وجودی است.

ً
مراتــب نفــس ناطقــه انســانی به نشــئه ،منزل ،مقــام و عالــم ،نیز تعبیر شــده اســت .ذیال

دیدگاههای متکثر ایشان در مراتب وجودی انسان به تلخیص ذکر میگردد.
 .1نشــئه ملكــی ،دنیایــی ،ظاهــری یــا مقــام ملــك و عالم شــهادت که مظهــر آن حواس
ظاهری و بدن ُملكی است.
 .2نشئه برزخیّ ،
متوسط یا عالم بين العالمين و مقام خيال که مظهر آن ،حواس باطنی
و بدن برزخى و قالب مثالى است.
 .3نشئه غيبی ،باطنی ،آخرت و عالم غيب و مقام روحانيت و عقل که مظهر آن ،قلب
و شئون قلبی است( .خمینی1370 ،ش8۵ :؛ خمینی1380 ،ش)386 :

این تقسیم ،ملهم عبارات مالصدرا با استشهاد به فرمایش ارسطو است؛ «هر انسانى سه
انســان اســت :انســان طبيعى كه داراى اعضا و بدن شــهادتى است ،انســان مثالى و انسان
عقلــى»( )10(.مالصــدرا1379 ،ش70/9 :؛ اردبیلــی1381 ،ش )317/3 :بــه بیــان امــام خمینــی؟حر؟ «از
نقطه اول طبيعت تا آن آخرى كه يك موجود الهى مىشــود مراتب انســان اســت؛ يعنى يك
انســان مىتواند ســير بكند از عالم طبيعــت تا ماوراى طبيعت و از مــاوراى طبيعت تا مرتبه
ّ
الوهيــت ســير كنــد»؛ (خمینــی1389 ،ش )8 /4 :ازایــنرو ،آدمــی حقیقــت ذومراتبی اســت که
بهمانند عوالم و نشــئات هســتی تا همه مراحل طبیعی را طی نکند وارد مراتب بعد نخواهد
شــد .در نــگاه ایشــان ،مراتــب ســهگانه انســانی ظهورات و شــئونات یــک حقیقــت واحدند
(خمینی1377 ،ش )69 :و بین آنها ارتباط وثیقی وجود دارد ،بهنحویکه آثار هر يك به ديگرى
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سرايت مىكند( )11( .خمینی1380 ،ش)387 :

در ݢ
تقســیم دیگری ،انســان را اعجوبهاى داراى دو نشــئه و دو عالم دانســتند ،نشئه ظاهر

ملكی دنیایی ،كه بدن آدمی است و نشئه باطنی ،غيبی و ملكوتی كه از عالم ديگر است.
منزل حیوانی و انسانی ،طبیعت و کثرت و یا روحانیت
(همان )5 :در تعابیر دیگری ،دو مقام و ِ
و وحدت برای انســان قائلاند( .خمینی1377 ،ش 309 :و  )224بهعالوه با اشــاره به ســاحتها
و ابعــاد وجودی انســان ،ســاحت مــادی و معنوی را نیز اضافــه مینماید؛ (خمینــی1389 ،ش:

 )222/8ازاینرو ،ایشان مانند اکثر حکمای اسالمی ،دوگانه انگار و ثنویت گراست و انسان
را دارای نفــس و بــدن میدانــد و همچنین در رویکردی دیگر انســان را دارای دو مرتبه ظاهر و
باطن ،متغیر و ثابت و یا نازل و صاعد معرفی مینماید؛ مرتبه سافل آن ،دارای خصوصیات
تصــرم ،تغييــر و مجــاز اســت و امتیــاز مرتبــه عالی ،ثبــوت ،خلود و قــرار میباشــد( .خمینی،
1380ش120 :؛ مرتضوی لنگرودی1376 ،ش)85 /2 :

ایشــان بــا ترســیم فرایند تکامــل ،وصول بهمراتب عالــی را چنین تبیین مینماید که بشــر
طبیعی _ یا همان حیوان بالفعل _ با علم و عقل ،به مرتبه تجرد برزخی ( )12و انسان متوسط _
ّ
که اقل مراتب وی است _ رسیده (اردبیلی1381 ،ش )47۰ /3 :و در این مرتبه نیز با آراسته شدن
به ظواهر شــرعی و صورت نبی مکرم اســام میتواند به درجه انســان شرعى ارتقا یابد .انسان
شــرعی با همت در كســب معارف الهى و نظر در آيات و اســماء ربوبى بهتدریج نور معرفت
الهى در قلبش شــکفته و با کســب علم باطن و اســرار شــريعت ،مدرک جمال و جلوه حق و
مجــردات نوری عالم عقول خواهد شــد( .خمینی1380 ،ش7 :؛ خمینــی1389 ،ش9/1 :؛ اردبیلی،

1381ش 481 /3 :و  )470ثمره وصول آدمی به این مقام عالی عقالنی ،انســان الهی ( )13اســت.
در قوىترين و شــديدترين مرتبه «نفس از حيطه زمان بيرون شــده و ماضى ،استقبال ،حال،
امكنــه بعيــد و قريــب ،انســان طبيعــى و مــادى و برزخى و عقالنــى ،در آن تفــاوت نمىكند؛
همــه اینهــا بــا احاطه نفس و تجــرد آن به همان جهت انســانيت ادراك مىشــود»( .اردبیلی،

ً
1381ش )496 /3 :گرچــه مــا ک اولیــه انســانیت ،در بــدو شــکلگیری ،صرفــا بــا قوه انســان،
تحقق پیدا مینماید ،ولی این قوه ،مال ک و منتهای فعلیت انسان را ترسیم نمیکند ،بلکه
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بهمقتضای انســانیت ،پیشــرفت تا آنجا ادامه دارد که هیچ فاصلی میان انســان و خدا ،جز
ذات بار یتعالــی نباشــد (خمینــی1380 ،ش168 :؛ خمینی1386 ،ش67 :؛ خمینــی1410 ،ق.)281 :
در این نگاه ،تفاوت مراتب انســانها ،ناشــی از تفاوت در بدنهای مادی نیست بلکه نفس
و روح سبب امتیاز انسانهاست( )14( .خمینی1380 ،ش.)331 :
امــام خمینــی؟حر؟ بــا نــگاه عرفانــی و دینــی ،دیــدگاه فالســفه را در ترســیم مراتب انســانی،
گســترش داده و با بزرگداشــت نقش عمل جایگاه رفیعی را برای عبودیت و معنویت در ســیر
تکامل انسان افزودهاند ،بهعالوه تجرد برزخی را مبدأ انسانیت دانسته و به همین دلیل مرتبه
متوسط در دیدگاه فالسفه را پایینترین جایگاه برای انسان معرفی کردهاند.
نگارنده تعابیر گوناگون ایشان در مراتب انسان را در جدول ذیل عرضه کرده است.
انواع مراتب

انواع انسان

خصوصیت مرتبه

طبیعت و حیوانیت

قوه انسانیت

حیوانیت بالفعل

انسانیت و روحانیت

انسان متوسط

اقل مراتب انسانیت

معنویت

انسان شرعی

التزام به آداب شریعت

عقالنیت

انسان الهی با اعمال الهی

مرتبه عالی

 .3عوامل و اقتضائات طی مراتب انسانی
 .3 _ 1نیت و عزم

در نصوص دینی همچون برخی آیات قرآن )15( ،نیت مدخل عزم و عزم مدخل عمل دانســته
شــده و حتی بنیاد و بنیان شــجره طیبه و رکن تعالی انســان و اســتکمال وی به شــمار آمده
اســت .در کتب روایی نیز باب مســتقلی به این موضوع اختصاصیافته بهطور یکه آن را برتر
از عمــل معرفــی کردهانــد )16( .در اندیشــه امــام خمینی؟حر؟ ،نیــت نقش مهمــی در تعالی و طی
مراتب انســان دارد و همه اشــکال طبیعت ،خیال و عقل را به خدمت تکامل آدمی میآورد.
تعاریف گوناگون ایشــان از نیت ( )17بیانگر این اســت که نیت انســانى و الهى عالوه بر اینکه
مرکب راهوار سیر در مراتب است ،موجب تفاوت واقعی نیز بین ارواح میباشد( .همان324 :؛
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خمینــی1389 ،ش )449 /13 :در بیــان امام خمینی؟حر؟ «عزم» کــه به تصميم بر ترك گناه ،انجام

ݢ
واجبــات و جبران کاســتیها تعریفشــده ،ثمره نیت به شــمار میرود (خمینــی1380 ،ش)8 :

و عامــل درونــی قــوی و مؤثــر در والدت ثانوی انســانی و طی مســیر انســانیت اســت .بهعالوه
«جوهــره انســانيت ،ميــزان امتياز و تفاوت درجات انســان ،به عزم اوســت»( .همــان 169 ،و)7

ثمره عبودیت ،عزم قوی و نتیجه آن نیز تسلط بر طبیعت است )18( .خداوند متعال نیز یکی
از بهترین جایگاهها را مخصوص دارندگان عزم قوی قرار داده است( )19( .همان)125 ،
نیت که شرط الزم هر نوع تعالی و عمل اخالقی و عبادی است (خمینی1389 ،ش)519 /8 :

و از نگاه اولیاء ،مشــاهده جمال محبوب و عزم بر طاعت اوســت )20( ،مهمترین جایگاه را در
تعالــی انســان دارد (خمینــی1369 ،ش )74 :و مدخــل هــر کمال و عمود انســان الهی اســت؛

()21

(خمینــی1370 ،ش )52 :ازایــنرو ،مراتــب انســان با نیت او گــره خورده و ارتباط مســتقیم دارد.
(خمینی1389 ،ش)447 /19 :

بــا عنایــت به درهمتنیدگــی نیت و عمل ،نیــت مهمترین وظیفه قلبــی و صورت کمالی
عبادات به شمار میآید؛ به همین دلیل ،نسبت آن بهصورت اعمال ،نسبت باطن به ظاهر،
روح بــه بــدن و قلب به قالب اســت( .خمینــی1369 ،ش )75 :بهعالوه ایشــان نیت را «صورت
کاملۀ عمل و فصل ِ ّ
محصل او» دانســتند که «صحت و فســاد و کمال و نقص اعمال به آن
اســت»؛ ازایــنرو ،همانطــور کــه روح برتر از بدن اســت ،نیت _ جــزء صوری فعــل _ افضل از
عمــل _ جــزء مادی فعل _ خواهد بود .بلکه همانند فنای ملک در ملکوت و مظهر در ظاهر،
اعمــال نیــز فانــی در نيات هســتند و در واقــع نیت تمام حقیقــت عمل اســت( )22( ،خمینی،

1380ش )331 _ 336 :بهعــاوه نیــت و انگیــزه الهی مهمترین رکن قدرت انســان میباشــد که
تضایف و پاداش آن خارج از تصور بشر و محفوظ نزد پروردگار است( )23( .خمینی1389 ،ش:
449 /19؛ )210/18

 .3 _ 2نظر و عمل

نظر و عمل که با عناوین مختلفی در فلسفه و اخالق یاد شده ،مهمترین جایگاه و بیشترین
تأثیــر را در تعالــی و تکامــل انســان دارنــد؛ ( )24بهگونــهای کــه میتــوان ادعــا نمود رکــن تکامل
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انســان در حکمت متعالیه اســت .اشتداد گوهر نفس آدمی و طی مراتب انسانی با گامهای
توأمــان علــم و عمــل امکانپذیر میباشــد .امــام خمینی؟حر؟ ،علم و وجود را مســاوق دانســته
و بــه اینهمانــی آنهــا حکــم میکند ( )25و معتقد اســت« :علم يك حقيقــت غیرمتناهی ،از
افضل كماالت ،اعظم فضايل ،اشرف اسماء ّ
الهيه و از صفات موجود بماهو موجود است».
(خمینی1377 ،ش259 :؛ خمینی1389 ،ش )496/16 :مطابق این دیدگاه ،علم وجودی ذهنی یا
حصــول مفاهیــم كلی و اصطالحات علمی نیســت ،بلکه وجود خارجی و نوری اســت.

()26

در واقــع ،علــم دو کارکــرد متفاوت در طــی مراتب کمالی ایفا میکند؛ با رفع جهل و گشــودن
چشــم بصيــرت ،موانــع نفــس آدمــی را برطــرف میکنــد ،بهعــاوه ،راه معرفتاهّلل را گشــوده و
چراغ راه هدايت و صراط مســتقيم تقرب الهی شــده و به لحاظ وجودی ،بر کماالت نفس و
معارف آن میافزاید .در این میان ،علوم عقلی و برهانی سنگ زیرین مرتبه علم و باب فهم
عمیق و صحیح میباشد( )27( .اردبیلی1381 ،ش)472 /3 :

ایشان طالبان علوم را به دو گروه (( )28خمینی1380 ،ش 373 :و  )374و علوم را به سه قسم
ذیل تقسیم میکند.
الف) علم فقه :از آن بهعنوان مقدمه عمل یاد میکند؛ چراکه انســان در مرتبه طبیعت
علوم آداب شرعی ،بهمراتب باال نزدیک میشود.
با کسب ِ

تهذیب قلب
علم تهذیب نفس و اخــاق در مرتبه روحانیت،
ب) علــم اخالق :کســب ِ
ِ
تقویت عزم و اراده را ثمر خواهد داد.
و
ِ

ج) علــم توحیــد :این علــم در مرتبه غیبی نفس یا عقل ،وصــول و فنا را نتیجه میدهد.
(خمینی1377 ،ش)10 :

در نگاه ایشــان ،علم بهعنوان منزل ابتدایی و اولین مقام انســانی ،از اهمیت بســیار واال
در ســیر مراتب انســانی برخوردار اســت و از مهمترین عوامل تکامل و اشــتداد وجودی نفس
بــه شــمار میرود؛ بااینوجــود ،علم بهمثابه مقدمه و ابزار تلقی شــده ( )29تا خــود ،باب ایمان
ّ
عبوديت و ّ
ّ
عز ّ
ربوبيت به
و عمــل باشــد و با رهایی از قيدوبند مباحث علمی ،حقيقــت ذل
قلب برسد( .خمینی1370 ،ش )11 :چه آنکه اگر قلب _ که مرکز حقیقت انسان به شمار میرود
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و همه مسائل از آن ریشه مىگیرد _ نورانی و الهی شود ،سرچشمه نور و هدايت همه اعضای
ݢ
خواهد شــد( .خمینــی1389 ،ش )519 /8 :از اختصاصات فلســفه امام خمینی؟حر؟ تأ کید
بدن

مضاعــف بــر عمل و اولویت بخشــیدن آن به نظر میباشــد؛ ازاینرو ،برای رســیدن به مراتب
بــاالی انســانیت ،پــس از اقامــه براهيــن بر مبــدأ و معاد ،فهم توحيــد فعلى ،ذاتــى و صفاتى و
اينكــه در عالــم ،غنايــى ،بهجز غناى حق و قدرتــى ،بهجز قدرت او نيســت و نیز ،ثبت اين
مفاهیم بر صفحه قلب ،بايد قوه عامله را نیز تقويت كرد؛ چراکه عمل انسان ،مظهر کماالت
نفس و علت مفیضه آن میباشد.
مطابق دســتور
عمل
فرایند تکامل و شــکلدهی ســاختار وجودی نفس ،بهموجب ِ
ِ
تکرار ِ

عقــل و رســوخ آن عمــل در نفــس ،پدیــد میآیــد؛ ازایــنرو ،نفس با افعــال خود نیز اســتکمال
مقرب
مییابد و ازآنجا که حرکت نفس آدمی به سمت صورت عمل است ،عبادت از صور
ِ
موجب استکمال نفس به شمار میآید (( )30اردبیلی1381 ،ش.)267/1 :
انسان به منشأ وجود و
ِ

عبودیــت پایینتریــن مرتبه فناى قوا ،در اراده حق اســت و بهتدریج نتايج بزرگ بر اين مقام،
ّ
مترتب میشــود تا آنجا که انســان طبيعى ،الهى گشــته و قلب و قواى آن تســليم حق شوند.
ایــن مرتبــه ،توحیــد قلبــی اســت و ثمــره آن ،رضــا ،تســليم ،اطمينــان ،آرامش قلبــی ،توكل و
صبــر میباشــد (همان ،ج ،3ص  )475کــه نتیجه عمل صالح خواهد بــود؛ ازاینرو ،درحرکت
نامحســوس باطنــی نفس ،نقش عمل ،بســیار اساســی و برجســته اســت؛ چرا کــه «حقيقت
انسان مثل يك آينه در غالف است كه هم صفاى آينه الزم دارد و هم خروج از غالف تا صور
در آن مــرآت نقــش بنــدد»( .همان )466 ،علم ،آیینه دل را صفــا داده و عمل ،حجاب را از آن
برداشته ،روح را صفا میدهد و درنتیجه ،نفس با عبور از بدن مادی ،با عقل فعال متصل و
زمینه تجرد و ورود به عالم مثال و عقل را پیدا میکند.
بنابراین ،ایشان مکرر بر اولویت نقش عمل تأ کید کرده و علم بدون عمل را حجاب اکبر
معرفــی میکنــد؛ (( )31خمینــی1389 ،ش 449 /18 :و  )450بــه دلیــل اینکه تنها بــا اتکا به عقل،
مصالــح و مفاســد غیبــی اعمــال و طریــق وصول به ســعادت و رهایی از شــقاوت شــناخته
نمیشــود .همچنیــن عمــل را نســخه اصالح امــراض نفســانیه و ضرورت شــریعت میداند؛
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(خمینــی1380 ،ش )200 :بــه همیــن دلیــل ،در ایــن نــگاه ،کمــال انســان از ناحیــه عقــل عملی
حاصل میگردد (( )32اردبیلی1381 ،ش )354 /3 :و طی مراتب انســانیت با تلفیق علم و عمل
_ اولویت عمل _ امکانپذیر است؛ ( )33عمل جسمانی ثمره علم فقه ،عمل نفسانی ،نتیجه
علــم اخــاق و عمل عقالنی ،همــراه علم توحید حاصل میشــود (( )34خمینــی1389 ،ش/8 :

ً

 )268و اكتســاب فضايل ،صرفا زمینهســاز ســير رحمانى نفس اســت( )35( .اردبیلی1381 ،ش:

 )77 /3ازاینرو ،در انسانشناسی امام خمینی؟حر؟ گرچه علم ،رکن تکامل محسوب میشود،
اســاس ثمره بخشــی آن منوط به عمل صالح _ عمل بر اســاس معارف قرآنی و وحیانی _
ولی
ِ
میباشد که نتیجه آن ،قرب الهی و سعادت است که ایشان از این مرتبه ،به انسان عقالنی

و حقیقت ربانی یاد میکند.
 .3 _ 3نقش تربیت در تعالی انسان .

امام خمینی؟حر؟ ،تربیت را رکن تکامل انســان (( )36خمینی1389 ،ش )153 /14 :و تربیتپذیری
را یکی از مهمترین عوامل تعالی وی دانســته و شــکوفایی فطرت انسان را در سایه آن ممکن
میداند؛ (همان )33 /14 ،بهگونهای که غایت خلقت و نیز اهداف رسل و اولیای الهی مبتنی
بر چنین ویژگی مهمی اســت .بهعالوه ،مســئولیت اخالقی ،وظیفه گرایی و تکلیف مداری
وابســته به تربیتپذیری انســان میباشــد؛ ازاینرو ،میتوان مفهوم رکنیت این ویژگی مهم را
در اعتقادیــات و اخالقیــات ،تبیین و تحلیل نمود .از نــگاه امام خمینی؟حر؟ ،مهمترین زمینه
تربیت ،ادراک آ گاهانه سیر الی اهلل و بازگشت به مبدأ متعال معرفیشده است( )37( .همان،

 )325 /8ویژگــی تربیــت با اعتقاد به توحیــد گره خورده و به دوره خاصی از زندگی او محدود
نمیشــود ،بلکــه همــه ادوار زندگی از ملک تا ملکوت را شــامل میگــردد ،بهطور یکه زندگی
ســعادتمندانه درگرو تربیت صحیح شــکل میگیــرد؛ ازاینرو ،تعالی انســان با تربیتپذیری
وی ارتباط وثیقی دارد (همان 176 /4 :و .)175
در ســایه تربیت و مربی ،لوح وجود انســان نگاشــته میشــود و نفس ،تحت تربیت علم و
عمل ســیر تعالی و ربانی نموده و به فالح و رســتگاری دســت مییابد؛ ( )38ازاینرو ،تربیت،
عمــود صــراط مســتقیم و طریــق وصــول بــه کمــال مطلــق میباشــد( .همــان 327 /8 :و 324؛

58

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

همــان 153 /14 :و  )154رهایــی از اســارت نفــس و شــیطان و تجلیــات دنیــا و توجــه به مقصد

اعلی و ݢتعدیل قوا ( )39ثمره دیگر چنین تربیتی میباشد( )40( .خمینی1377 ،ش )153 :مطالعه
اهــداف ارســال رســل ،انزال کتب و ســنت معصومیــن )41( ،مؤید تالش آن حقایــق الهی ،در
ربانی جان آدمی و تعدیل قوای وی و تأثیر آن ،در شکوفایی قابلیتهای فطری انسان
تربیت ِ
و وصول به تعالی میباشــد( )42( .خمینی1370 ،ش )289 :ازاینرو ،همانطور که تربیتپذیری
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای انســانی اســت ،مربــی متعالــی نیز ،رکــن دیگر تعالی انســان و
تحصیــل مراتــب عالی میباشــد؛ بهگونهای که آدمی ،تحــت تأثیر مربی غیــر الهی ،از کمال
فطری محروم و والدت ثانویه وی ،هرگز بروز نخواهد کرد( )43( .خمینی1380 ،ش)168 _ 171 :

 .3 _ 4فیض الهی

فیض الهی ،عامل بیرونی مؤثر در والدت ثانوی انسان است .امام خمینی؟حر؟ معتقدند «دست
تربيت مقام ّ
ربوبيت ،انسان را از ضعف ،نقص ،وحشت و ظلمت نيستى هيوالنى ،به ّقوت
ّ
و كمــال و طمأنينــه و ّ
انســانيت آورد»( .خمینــی1370 ،ش )262 :بهاینترتیــب،
نورانيــت عالــم
گذر از منازل جســمى ،عنصرى ،معدنى ،نباتى و حيوانى و وصول به منزلگاه انســانيت كه
اشــرف منازل موجودات اســت ،همه ،بدون عنایت حضرت باری امکانپذیر نخواهد بود.
با آفرینش انســان و تعلیم قرآن به وی ،اســباب خروج از قوه به فعل فراهم میگردد؛ بنابراین،
قبــل از اینکــه انســان خود ،عزم بر حرکت بهســوی مراتب انســانی کند ،دســت قدرت الهی
مبــدأ هــر اصالحــی در وجــود او اســت .البته فیض الهی وابســته بــه علل و عوامــل متعددی
است که از حوصله این نوشتار بیرون است؛ ولی باید اقتضای فیض ،موجود و موانع ،مفقود
باشد؛ تا فیض الهی ساری و جاری گردد.
بنابراین ،امام خمینی؟حر؟ انسان را چون میوه نارسی دانستند که عمدهترین عوامل تکامل
وی ،نیــت و عــزم ،علــم و عمــل ،تربیت و فیــض الهی میباشــد .بهعالوه ،ایشــان معتقدند
ً
همــه مراتــب تکامل در دین اســام بهصورت جامع و کامل متبلور اســت و اساســا ســاختن
انســان متعالــی و جامــع ،در ســایه اســام صــورت خواهــد گرفــت( .خمینــی1389 ،ش۹ /4 :؛
همان)154/14 :
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 .4ارتباط مراتب انسان با توحید
انســان در حکمــت متعالیــه و اندیشــه امــام خمینی؟حر؟ حقیقتی جامع و بســیط اســت که به
حرکت جوهری اشتدادی طی مراتب نموده و به تعالی میرسد .مطابق این نظر ،آدمی در طی
مراتب تعالی حقایق و کماالت مراتب مادون خود را نیز به همراه داشــته و هر مرتبهای ّ
متمم
ّ
مرتبه قبلی میباشد و بر این اساس ،نفس متعالی انسان دارای وحدت حقه ظلیه یا شئون و
مظاهر مختلف است .به تعبیر دیگر ،دارای وحدت در عین کثرت و تمام مراتب تعالی است.
حقیقت وجـــود آدمی ،بســان حقیقت اهلل تبارکوتعـــالی ،بســیط و جامع تمام شــئون و قوای
خویش اســت( .مالصدرا1368 ،ش )377 /6 :با این تبیین ،حکیم ســبزوارى به ّكرات از مطلق
انســان بهعنوان حقیقتی بســیط و نمود «توحيد» ياد كرده است( )44( .ســبزواری1383 ،ش)35 :
امام خمینی؟حر؟ نیز ،بدن انسان را يك مجموعه توحيدى میداند (خمینی1389 ،ش_ 471 /11 :

 )469که آدمی با فهم پیوند و همنوایی میان بخشهای مختلف وجودی خود ،توحيد حق را
درک کرده و با گذر از تمامی مراتب و عوالم ،به وحدت و يگانگى رسیده ،موحد و اهل توحيد
مىگــردد( .اردبیلــی1381 ،ش 300 _ 305 /3 :و468؛ همــان )83 /1 ،چنــان بحــث ارتبــاط توحیــد و
تعالی و بساطت انسان مهم است که امام خمینی؟حر؟ تمام عبادات و تحصیل مراتب انسانی
را مقدمه وصول به توحید میداند؛ که انسان با گذر از صور عبادی و طی مراتب در قلب خود
یســازد( )45( .خمینی1370 ،ش )154 :حرکت نفس انســان )46( ،در مرتبه تجلی اسمای
جاری م 
الهی در قلب ،به ســمت وحدت صورت میپذیرد؛ بنابراین« ،ســير سالك ،من الكثرة اىل الوحدة

مىباشــد» ،به این معنا که در انتهای مســیر ،حجابهای كثرت به ظهور وحدت ،منتهى و
وحدت حضرت باری درک خواهد شد .همین غايت شرایع و مقصد انبياست که در انسان
کامــل و واجــد همه مراتب ،متجلی میشــود( .خمینی1392 ،ش )56 :بر اســاس این مقدمات،
توحيد نفس ،نشــانه توحيد ذاتى حق اســت؛ چنانكه افعال نفس ،نمونهای از توحيد افعالى
ً
ً
حق است و هرقدر مراتب انسان توسعه یابد ،وی نیز بسیطتر و زمینه درک توحید علما و عمال
فراهــم خواهد شــد .ازاینرو ،امام خمینی؟حر؟ معتقدند انســان كامل ،نقطه ّ
ســر توحيد اســت؛
(همان )83 :چراکه حرکت در مسیر انسانی و طی مراتب ،حرکت به سمت توحید خواهد بود.
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نتیجهگیری

ݢ
اندیشــه امــام خمینــی؟حر؟ ،انســان ماننــد حقیقــت وجــود و عوالــم و نشــئات هســتی _ در
در

عیــن وحــدت ،کمــال و بســاطت _ حقیقتی ذو مراتب اســت کــه از عرش تا فــرش و از نقطه
اول طبيعــت تــا حقیقــت متعالــی و الهى جریان و ســریان تكاملى دائمــی دارد .این حركت
و ســيالن دائمــی ،موجــب ایجــاد مراتــب در نفــس وی میگردد .بــا توجه به مبانی فلســفی و
کالمی ایشان ،حقیقت متعالی انسان از همه جهات «ال حد» و «نامحدود» ،غیرقابل ترسیم
و تعریــف حقیقــی اســت و تعاریــف منطقــی و موجــود نیز ،حد ناقص و شرحاالســم اســت؛
ازاینرو ،انسان موجودی چندبعدی و دارای تفاوت در شئون و مراتب وجودی است.
از این پژوهش نتایج ذیل در مراتب انسانی ،قابل استنباط است:
 .1از منظــر امــام خمینــی؟حر؟ ،انســان در ســیر مراتــب از ســه مرتبــه انســانیت ،معنویت و
عقالنیت گذر میکند.
 .2آدمی در طی مراتب ،واجد سه نوع متوسط ،شرعی و الهی میشود.
 .3ایشان از مراتب انسانی به نشئه ،منزل ،مقام و عالم نیز تعبیر مینمایند.
 .4تفــاوت مراتــب انســانها ،ناشــی از تفاوت در بدنهــای مادی نیســت ،بلکه مراتب
نفس و روح سبب امتیاز انسانهاست.
 .5مبدأ انسانیت ،تجرد برزخی است؛ به همین دلیل ،مرتبه متوسط در دیدگاه فالسفه،
پایینترین جایگاه برای انسان ازنظر امام خمینی؟حر؟ میباشد.
نتایج ذیل در عوامل دستیابی بهمراتب انسانی ،قابل استنباط است:
 .1از نــگاه امــام خمینی؟حر؟ ،عوامل و اقتضائات تأثیرگذار در طی مراتب انســانی؛ نیت و
عزم ،نظر و عمل ،تربیت و فیض الهی است.
 .2نیت انسانى مدخل تعالی و سیر در مراتب است ،بهگونهای که میتوان آن را چاشنی
همه مراتب وجودی و تعالی درجات دانست.
 .3علــم مؤثــر در تعالی انســان نه آن وجود ذهنی یا حصــول مفاهیم كلی و اصطالحات
علمــی بلکــه آن وجــود خارجــی و حقیقت نوری اســت و عمل صالح نیــز ،مهمترین
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عامل قرب الهی و قرب الهی نشانه سعادت و رستگاری است.
 .4تربیــت ،رکــن تکامــل انســان و از دیگــر ویژگــی اساســی آن اســت و ســمت و ســوی
اعتقادی ،اخالقی و عبادی لوح وجود انسان ،در سایه مربی تعیین میگردد.
 .5دست قدرت الهی مبدأ هر اصالحی در وجود انسان است.
 .6حقایق متعالی اسالم ،منشأ و مبدأ تعالی انسان در تمام ابعاد و شئون وجودی است
و توحيد نفس ،نشــانه توحيد ذاتى حق اســت؛ ازاینرو ،انسان كامل نقطه ّ
سر توحيد
است و ارتباط وثیقی میان تعالی انسان ،بساطت وی و توحید بار یتعالی میباشد.
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منابع

1.قرآن ݢ
کریم.

2.ابن فارس ،احمد1429( ،ق) ،معجم مقاییس اللغه ،چاپ ّاول ،دار احیاء التراث العربیه ،بیروت.
3.اردبیلی ،عبدالغنی1381( ،ق) ،تقریرات فلســفه امام خمینی؟حر؟ ،چاپ ّاول ،مؤسســه تنظیم و نشــر
آثار امام خمینی؟حر؟ ،تهران.
4.ارسطو1366( ،ش) ،درباره نفس ،ترجمه علیمراد داودی ،نشر حکمت ،تهران.
5.امام خمینی ،روحاهلل1392( ،ش) ،تفســیر ســوره حمد ،چاپ ســیزدهم ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثار
امام خمینی؟حر؟ ،تهران.
1389( ، __________6.ش) ،صحیفــه امــام خمینــی؟حر؟ ،چــاپ پنجــم ،مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امام
خمینی؟حر؟ ،تهران.
1410( ، __________7.ق) ،تعلیقــات علــی شــرح فصــوص الحکــم و مصبــاح االنــس ،چاپ دوم ،پاســدار
اسالم ،قم.
1377( ، __________8.ش) ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی؟حر؟ ،تهران.
1380( ، __________9.ش) ،شرح چهل حدیث ،چاپ بیست و چهارم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی؟حر؟ ،قم.

 1370( ، __________10.ش) ،آداب الصاله ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟ ،تهران.
 1369( ، __________11.ش) ،سرالصاله ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟ ،تهران.
 1374( ، __________12.ش) ،شرح دعای سحر ،چاپ سوم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟،
تهران.
 1386( ، __________13.ش) ،مصباحالهدایه الی الخالفه و الوالیه ،چاپ ششم ،مؤسسه عروج ،تهران.
 1378( ، __________14.ش) ،جهاد اکبر ،چاپ نهم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟ ،قم.
 15.جوادی آملی ،عبداهلل1394( ،ش) ،انسان از آغاز تا انجام ،چاپ ششم ،نشر اسراء ،قم.
 1386( ، __________16.ش) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،چاپ پنجم ،نشر اسراء ،قم.
 17.حر عاملی ،محمد بن حسن1409( ،ق) ،وسائل الشیعه ،ج  ،1چاپ اول ،مؤسسه آلالبیت ،قم.
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 18.دهخدا ،علیاکبر1372( ،ش) ،لغتنامه ،ج  ،2چاپ اول ،نشر دانشگاه تهران ،تهران.
 19.دیرکس ،هانس1389( ،ش) ،انسانشناسی فلسفی ،ترجمه محمدرضا بهشنی ،چاپ سوم ،نشر
هرمس ،تهران.
 20.سبحانی ،جعفر1390( ،ش) ،دانشنامه کالم اسالمی ،ج  ،1چاپ دوم ،مؤسسه امام صادق؟ع؟ ،قم.
 21.سجادی ،جعفر1373( ،ش) ،فرهنگ معارف اسالمی ،ج  ،1چاپ سوم ،نشر دانشگاه تهران ،تهران.
 22.سبزواری ،هادی1383( ،ش) ،اسرارالحکم ،چاپ اول ،مطبوعات دینی ،قم.
 23.عربی ،محیالدین1972(،م) ،فتوحات مکیه ،ج  ،2بیچا ،المکتبه العربیه ،القاهره.
 24.فراهیدی ،خلیل1414(،ق) ،ترتیب العین ،ج  ،1چاپ اول ،مؤسسه میالد ،قم.
 25.فیض کاشانی ،محمد محسن1406(،ق) ،وافی ،ج  ،1بیچا ،کتابخانه امیرالمؤمنین ،اصفهان.
 26.مــارک اوژه ،ژان _ پــل کولــن1393(،ش) ،انسانشناســی ،ترجمه ناصر فکوهی ،چاپ دوم ،نشــر
نی ،تهران.
 27.مجلسی ،محمدباقر1403(،ق) ،بحاراالنوار ،ج  ،67چاپ دوم ،دار احیاءالتراث ،بیروت.
 28.مرتضوی لنگرودی ،محمدحسن1376( ،ش) جواهراالصول ،ج  ،2مؤسسه عروج ،تهران ،اول.
 29.مقداد ،فاضل ،إرشــاد الطالبين إلى نهج المسترشــدين ،نشــر کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،قم ،بیچا،
.1405
 30.مالصــدرا ،محمــد بــن ابراهیــم۱۳۷۹( ،ش) الحکمــه المتعالیــه فــی االســفاراالربعه ،ج ،۹
مکتبهالمصطفوی ،قم ،دوم.
 ۱۳۶۸( ، __________31.ش) الحکمه المتعالیه فی االسفاراالربعه ،ج  ،6مکتبه المصطفوی ،قم ،دوم.
 1360( ، __________32.ش) الشواهدالربوبیه ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،دوم.
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ارجاعات

1.ر.ک :ݢهانــس دیرکس ،انسانشناســی فلســفی ،ترجمه محمدرضا بهشــتی ،نشــر هرمــس ،تهران،
چاپ سوم1389 ،ش.
2.ر.ک :ارسطو ،درباره نفس ،علیمراد داودی ،تهران :انتشارات حکمت1366 ،ش 412 ،الف.27 ،
3.در مباحــث پی ـشرو بهتفصیل درباره عدم امکان تعریف حقیقی انســان و ابتــکارات جایگزین
حکمای صدرایی سخن خواهد رفت.
4.ایــن رونــد بهاینترتیــب از آیــات قابلبرداشــت و تبییــن اســت :خلقــت بشــر از امــر عدمــی یا قوه
هیوالنی است (انسان )۱ :این جماد مرده (بقره )۲۸ :بهتدریج نبات نامی (نوح )۱۷ :سپس حیوان
(دهر )۲ :سپس بشری شاکر یا کفور (دهر )۳ :و دارای نفس ناطقه (مؤمنون )14 :و در ادامه با فیض
الهی ،جوهری قدسی میگردد.

«5.يف حقيقة االنســان :اختلف الناس يف ذلك اختالفا عظيما و تعددت مذاههبم و اضطربت آراؤهم يف
ذلك و هو مذهبان :االول :ما ذهب إليه أ كثر املتكلمني :من أن االنسان عبارة عن أجزاء أصلية يف البدن

مــن أول العمــر اىل آخــره ،ال يتطرق إلهيــا الز يادة و النقصــان؛ و الثاين :مذهب االوائل :و هو أن االنســان

عبارة عن جوهر جمرد متعلق هبذا البدن تعلق العاشق مبعشوقه» (فاضل مقداد1405 ،ق :ص .)386

6.حی متأله گرچه مشتمل بر جامعیت افراد است ،اما از رکن دوم تعریف و مانعیت اغیار بیبهره
است؛ چراکه ،فرشتگان نیز حیات متألهانه دارند (جوادی آملی1394 ،ش :ص .)109
نامتناهی صفات کمالیه و همواره رو به تکامل و صیرورت بوده ،تعریفپذیر
 _7.انسان که دریای
ِ
نیســت ،چرا کــه تعار یــف ،دایر مــدار مفاهیم ماهوی شــکل میگیرند و این حقیقــت متعالی ،در

درجات و وصول به آنها نامحدود است.
8.چنانچــه «محققيــن از منطقييــن هــم بــه اين معنــى اشــاره كردهاند که تعريف انســان بــه حيوان
ناطــق ،تعر يــف به حد ناقص اســت» (اردبیلــی1381 ،ش .)321 /3 :از منظر ایشــان اگر «عناوين و
ّ
مفاهيــم را در تعر يــف وجــود در مرتبه كمال داخل نماييم ،از باب العالجی اســت و ال فقدانات
در حقيقت فعليه داخل نيست» (همان)230/ 1 :

«9.انسان را ما نمىشناسيم .آنكه مىشناسيم همين موجود طبيعى است .اين «انسان» نيست...
و مقام «حيوانيت» خيلى طوالنى اســت و انســان ممكن است تا آخر عمرش در همين حيوانيت
متوقف شده باشد»
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 «10.فالســفه برای انســان ســه وجــود قائلاند :الف) انســان حســی که در معرض فســاد و فنــا و زوال
انسان حسی است .ج) وجود شبحی
است .ب) انسان عقالنی که همواره ثابت بوده و حقیقت
ِ
برزخی که فاصله میان آن دو است که انسان نفسی هم نامیدهاند .انسان حسی را انسان سفلی
هم نامیدهاند» (ســجادی1373 ،ش .)317 / 1 :مطابق این تقســیم ،آدمی از ابتدای کودکی بشری
طبیعی اســت ،بهتدریج لطافت مییابد تا واجد هســتی نفســانی شــود .این وجود نفسانی اگر به
وجود عقلی منتقل شود ،انسان عقلی خواهد شد.
 11.هر يك از اين مراتب سهگانه انسانی كه ذكر شد بهطوری به هم مرتبطاند كه آثار هر يك به ديگرى
ســرايت مىكنــد ،هــم در جانــب كمال و هم طــرف نقــص (خمینــی1380 ،ش :ص  )387تعبير به
«ارتبــاط» نيــز از ضيــق مجال اســت ،بايــد گفت يــك حقيقــت داراى مظاهر ،كمــاالت و مجالى
است .بلكه نسبت ظهور و بطون شىء واحد است (خمینی1377 ،ش :ص .)69
 12.تجرد مثالی ،نازلترین درجه تجرد است که با حرکت از ماده محض تا عقل محض پدید میآید.
نفــس در مرتبــه تجــرد مثالی و غیر تام ،میتواند تصویر خیالی از اشــیاء ،ترســیم کند« .در حقیقت
نفس در این مرتبه ،براى درك صور جزئى خلق شــده اســت و نمىتواند كلى را درك كند» (اردبیلی،

1381ش .)388 /3 :از آنجا که نفس حیوان نیز واجد این نوع از تجرد میباشد ،این مرتبه را تجرد
حیوانی نیز مینامند .اغلب انسانها بهواسطه حرکت جوهری ،غیر اختیاری و جبری به این مرتبه
که عامل بقای موجودات اســت ،رســیده و بعد از مرگ در همین مرحله ،جاودانه میمانند (همان،

ص 437؛ خمینی1378 ،ش 24 /30 :و .)230
ّ
 «13.خليفــة اهَّلل عــى خلقه ،خملوق عىل صورته ،متصرف يف بالده ،خملع خبلع امسائه و صفاته ،نافذ يف
خزائــن ملكــه و ملكوته ،منفوخ فيه الروح من احلضرة االهلية ،ظاهره نســخة امللك و امللكوت و باطنه
خزانــة ،احلــي الذي ال ميوت؛ و ملا كآجنامعـ ًـا جلميع الصور الكونية و االهلية ،كان ّ
مرب باالســم االعظم

املحيط جبميع االمساء و الصفات ،احلا كم عىل مجيع الرسوم و التعينات» (خمینی1374 ،ش :ص )8

 14.آنچه پيغمبر ؟ص؟ را از غير ممتاز مىكند ،روح بزرگ قوى لطيف آن ســرور اســت ،نه جسم مبارك
و بدن شريفش (خمینی1380 ،ش :ص .)331
 15.بقره207 :؛ بقره265 :؛ بقره272 :؛ روم38 :؛ بقره139 :؛ بقره112 :؛ آل عمران145 :؛ انعام.162 :
 16.مجلســی1403 ،ق 212 / 67 :و  189و  206و  199و  209و 201؛ حرعاملــی1409 ،ق.52 / 1 :
منظور از نیت در این روایات ،صورت باطنی نفس _ سازنده شاکله انسان _ میباشد.
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 17.ایشــان نیــت را بــه «تصميـ ِـم عزم بــه اتيــان شــىء» (خمینــی1370 ،ش :ص « ،)156انبعــاث روح»
ً
(خمینــی1369 ،ش :ص « )11اراده باعثــه بــه عمــل» کــه در هــر عمــل اختیــاری ضرورتــا وجــود دارد
ݢ
(خمینی1380 ،ش :ص  )330یا «صورت باطنی نفس» ،تعریف کردهاند (همان :ص 324؛ خمینی،

1389ش.)449 / 13 :
نهــا را امر فرمايد اطاعــت كنند و از
 «18.مثــل مالئكــة اهّلل شــود كــه عصيان خدا نكننــد ،به هر چه آ 
هر چه نهى فرمايد منتهى شــوند ،بدون آنكه با تكلف و زحمت باشــد .قواى ملك انســان هم اگر
مســخر روح شــد ،تكلــف و زحمــت از ميــان برخيزد و به راحتــى مبدل گردد و اقاليم ســبعه ملك
تسليم ملكوت شود و همه قوا عمال آن گردند» (خمینی1380 ،ش :ص .)125
 «19.وقتــى در آن مســتقر گردند ،يك مرقومه از ســاحت قدس الهى جلــت عظمته صادر گردد براى
آنها به اين مضمون« :اين كتاب از زنده پايدار جاويدان است بهسوی زنده پايدار جاويدان .من
چنانــم كــه بــه هر چه بفرمايم بشــو مىشــود ،تو را نيز امروز چنــان كردم كه به هر چه امر كنى بشــود
مىشــود ».مالحظه كن اين چه مقامى و ســلطنتى اســت و اين چه قدرتى است الهى كه اراده او
مظهــر ارادة اهّلل شــود :معدومات را لبــاس وجود دهد .از تمام ّ
جنات جســمانى اين قدرت و نفوذ
اراده بهتر و باالتر اســت ...كســى كه ارادهاش تابع شــهوات حيوانى باشــد و عزمش مرده و خمود
باشد به اين مقام نرسد» (همان :ص .)125
 20.معنــی نیــت با اختــاف درجات افــراد تغییر میکند" .نیت عبــادت " نزد اذهــان عمومی ،عزم بر
َ ْ ُ نَ َ َ ً
و� َر ب�ّ ُه ْم خ� ْو ف�ا َو َط َم ًعا> (ســجده)16 :؛ نزد اهــل معرفت ،عزم بر
اطاعــت از روی طمــع يــا تــرس < ي�دع
اطاعــت از روی هيبــت و تعظيــم؛ نزد اهــل جذبه و محبت ،عزم بر اطاعت از روی شــوق و ُح ّب و
ً
ً
ً
ً
«نزد اوليا ؟مهع؟ عزم بر اطاعت اســت تبعا و غيرا ،بعد از مشــاهده جمال محبوب اســتقالل و ذاتا و
ً
ً
ً
فناى در جناب ربوبيت ذاتا و صفة و فعل» (خمینی1369 ،ش :ص .)74
 «21.عزم خود را قوى كن و اراده خويش را محكم نما كه ّاول شرط سلوك عزم است و بدون آن راهى
ّ
انسانيت
را نتوان پيمود و به كمالى نتوان رسيد؛ و شيخ بزرگوار ،شاهآبادى ،روحى فداه آن را مغز
تعبير مىكردند» (خمینی1370 ،ش :ص .)52
 «22.ظاهر نماز على بن أبی طالب؟ع؟ و نماز فالن منافق در اجزاء و شرايط [و] صورت ظاهرى عمل
هيــچ تفاوتــى نــدارد ،ليكن آن يک بــا آن عمل معراج إلى اهّلل كند و صورتش ملكوت اعلى اســت و
ديگرى با آن عمل به جهنم سقوط كند» (خمینی1380 ،ش :ص « .)331چند تا قرص نان جو را كه
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اهلبیت؟مهع؟ به فقير و اسير مىدهند در قرآن چند آيه براى او مىآيد» (خمینی1389 ،ش.)210 / 18 :
 «23.آن كارهايى كه پيشتر نمىتوانستيد انجام بدهيد با اين انگيزه انجام بدهيد ،با اين انگيزهاى
كــه عــرض مىكنــم قدرت به انجــام پيدا بكنيد .خــدا تأييد مىكند يك همچــو انگيزهاى را ،يك
همچــو كارى را تأييــد مىكنــد خــداى تبــارك و تعالــى .چنانچــه ديديم كــه انبيا با دســت خالى
مىآمدند كارهاى بزرگ مىكردند» (همان :19 ،ص )449

 «24.ماهية االنسان هو العلم» (سجادی1373 ،ش.)317 /1 :
 «25.دار وجود ،دار علم است و ذرهاى از موجودات حتى جمادات و نباتات خالى از علم نيستند»
(خمینی1377 ،ش :ص 259؛ خمینی1389 ،ش.)496 /16 :

 26.علــم در روایــات ،نور معرفتی اســت که با افاضــات الهی وارد قلب میشــود «يف احلديث النبوي
ْ ْ َ ْ َّ ُّ
َّ
َ
ُ
الت َعل ِم َو ِإ َنا ُه َو نور» (فیض کاشانی1406 ،ق.)10 / 1 :
ل ْي َس ال ِعل ُم ِبكث َر ِة
 27.درواقع باید تفکرات عقلی ،به ســبک برهانی و فلســفی احراز شــود؛ در غیر این صورت ممکن
اســت نظام فکری بر وهمیات ،مخیالت ،مشــهورات یا ....شــکل گیرد .به همین دلیل ،ایشــان
تعقل
دانستن فلسفه را از ضروریات میشمارد (اردبیلی1381 ،ش .)472 / 3 :همچنین ادراک و ِ
وجــود ،زمانی ســعادت اســت که اشــياء بــه همان نحو کــه در نظــام وجودند ،درك و تعقل شــوند
ً
(همان :ص  )464بهعنوانمثال ،انســان باید عالم مجردات و عقول را که مســتظل موجودند و نه
ً
مستقال ،با عقل نظرى همینگونه تعقل كند تا بهمراتب باال صعود نماید.
 28.دستهای مقصدشان الهى و دیگری نفسانى است .دسته دوم نهايت مقصدشان جهل است،
چهآنکــه علــم صوری آنها درواقع جهل مركب و حجاب ملكوت اســت (خمینی1380 ،ش :ص

 373و .)374
 «29.هر چه جز اين است ،گرچه در عالم ملك و قبل از رفع حجب طبيعت بهصورت علوم است
و اصحــاب آن پيــش ار بــاب محاورات و مجادالت از علما و عرفا و فقها به شــمار آيند ،ولى پس
از رفع حجاب از چشم قلب و برداشته شدن پرده ملكوت و بيدار شدن از خواب سنگين ملك
و طبيعت ،معلوم شــود كه غلظت اين حجاب از تمام حجابها بيشــتر بوده و اين علوم رسميه
سرتاســر حجب غليظه ملكوتيه بوده كه بين هر يك تا ديگرى فرس ـخها راه مســافت داشته و ما از
آن غافل بوديم» (خمینی1380 ،ش :ص .)373
ّ
 «30.يكى از اسرار عبادات و فواید ّ
مهمه ،آن است كه جميع مملكت باطن و ظاهر مسخر در تحت
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ملكوتيــه و ّ
ّ
ملكيه نفس از جنود اهَّلل شــوند و همگى
اراده اهَّلل و متحـ ّـرك بــه تحر يــك اهَّلل شــود و قواى
نسبت ݢ به حقتعالی سمت مالئكة اهَّلل را پيدا كنند» (خمینی1370 ،ش :ص .)33
ُ
 «31.كوشش كن در عمل!»« ،در رفع ُح ُجب كوش نه در جمع كتب»« ،انباشتن علوم _ گرچه علم
شــرايع و توحيد باشــد _ از ُح ُجب نمىكاهد ،بلكه افزايش دهد»« .ســرگرمى به علوم حتى عرفان
و توحيد اگر براى انباشــتن اصطالحات و براى خود اين علوم اســت _ كه هســت _  ،ســالك را به

مقصد نزديك نمىكند بلكه دور مىكند؛ العلم هو احلجاب اال كبر» .چراکه انسان با همين مفاهيم
كلی عقلی ،از راه بازمیماند و ازآنچه بايد باشــد ،محجوب مىشــود؛ علم با ارمغان خودخواهی،
در قلب غير مهذب ،او را به عقب مىبرد (خمینی1392 ،ش :ص .)138
ـری صرف و اشــتغال به اصطالحات ،کمال بخش نیســت و چیزی جــز مفاهیم عاید
 32.عقــل نظـ ِ
علم شیطان نیز مانع سقوطش نشد.
انسان نمیکند؛ چنانچه ِ
 «33.شــايد بســيارى از مصيبتهايى كه بر بشر واقع شده باشد ،از علم واقع شده است .تمام اين
خرابىهايــى كــه اآلن در دنيــا بــه وجود آمده اســت ،اینها براى اين اســت كه علمى بوده اســت
كــه تــوأم با تهذيب نبوده اســت؛ علم را دارند ،لكن مهذب نيســتند .شــما ا گــر بخواهيد خدمت
بكنيد به اسالم ،خدمت بكنيد به كشور خودتان ،استقالل كشور خودتان را حفظ كنيد ،وابسته
بــه هيــچ جــا نباشــيد ،بايد هم رشــته علــم را تقويت كنيــد وهم تهذيب اخــاق را و هــم عمل را»
(خمینی1389 ،ش.)325 / 19 :
 «34.علم به همه شئون و عمل _ عمل نفسانى ،عمل جسمانى ،عمل عقالنى _ انسان را بهمراتب
انسانيت مىرساند» (همان :8 ،ص )268

ّ
حيوانيت فراتر نخواهد رفت و مقام حداقلی _ تدبيرات عقلی _
 35.در غیر این صورت ،انسان از افق
را درک نخواهد کرد .چنين انســانى به حقيقت حيوان اســت ،گرچه بهصورت دنيایى ،نمایی از
ن داشته باشــد ،بلكه گمراهتر از ساير حيوانات و یا يكى از آنهاست ،چراکه اکتساب رذایل
انســا 
زمینهساز سیر شیطانی نفس است (خمینی1377 ،ش :ص .)287
 «36.اساس عالم بر تربيت انسان است» و «آنقدر كه انسان غير تربيت شده مضر است به جوامع،
هيــچ شــيطانى و هيــچ حيوانــى و هيچ موجــودى آنقدر مضر نيســت؛ و آنقدر كه انســان تربيت
شــده مفيد اســت براى جوامع ،هيچ مالئكهاى و هيچ موجودى آنقدر مفيد نيســت» (خمینی،
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َ
 «37.همه آوازها از خداســت .با اســم رب عالم شــروع شــده اســت؛ و با اســم رب ختم مىشــود...
<� نَّ�ا ِل َّل ِه إَو نَّ�ا إ� َل يْ� ِه َر جا� ُع نَ
و�> .از او هستيم و به اوست همه چيز .ديگران نيستند ،هیچاند؛ هر چه
ِإ
ِ ِ
ِ
هســت اوســت .ما بايد ادراك اين معنا را بكنيم .انبيا آمدند كه ما را هوشيار كنند؛ تربيت كنند»
(همان :8 ،ص .)325
ّ
مفرطين ،كه
مفرطين و صــراط ِ
 38.امــام خمینــی؟حر؟ از دو راه یاد میکند «صراط مســتقيم و صراط ِ
ّ
«مغضوب عليهم» و «ضالين» مىباشند» (خمینی1370 ،ش :ص .)289
 «39.طــرف افــراط و تفر يــط هــر يك ،رذيلهاى اســت و حــد اعتدال در هــر يك ،فضيلتــى از فضايل
ّ
نفسانيه است» (خمینی1377 ،ش :ص .)277
 «40.تعديل قواى نفسـ ّ
ـانيه ،كه غايت كمال انســانى و منتهاى ســير كمالى بســته به آن اســت بلكه
به يك معنى خود آن اســت ،از مهمات امور اســت كه غفلت از آن ،خســارت عظيم و خســران و
شــقاوت غیرقابلجبران اســت و انسان تا در عالم طبيعت است ممكن است قواى سركش خود
را تعديل كند و نفس چموش سركش را در مهار عقل و شرع كشد» (همان :ص .)153
 «41.چــون انســان قابليــت اين را دارد كه تربيت بشــود و آن مراتب مافوق طبيعــت را هم پيدا بكند
و كســى نيســت كه اين نحو تربيت را از انســان بكند ،خداى تبارك و تعالى انبيا را مأمور فرموده
اســت كــه اینهــا بياينــد و تربيت كنند اين انســان را كه برســد به آن مراتب مافــوق طبيعت و هر
ْ
تربيت يك تربيت الهى بشــود» (خمینی،
چيــزى كــه در آن قابليت هســت ،فعليت پيدا بكنــد و
1389ش.)176 / 4 :
فعلیت قابلیتهای فطری انسان و وصول به «مقام
 42.ماندگاری در مسیر اعتدال موجب ظهور و
ِ
ّ
برزخيت كبری» خواهد شد (خمینی1370 ،ش :ص .)289
 43.امــام خمینــی معتقدنــد ،علوم معنــوى و اخالقى که هــدف بعثت انبياســت ،از لطيفترين و
دقيقترين علوماند و مســیر ســعادت و شقاوت مســیری نامتناهی است (خمینی1378 ،ش :ص

12 _ 23؛ خمینــی1380 ،ش :ص )171؛ بنابرایــن تربیــت الهــی شــدن نیازمند برنامهریزی ،اســتاد و
درس اخالق است و «خودرو نمىتوان مهذب شد .اگر حوزهها همینطور از داشتن مربى اخالق
و جلســات پنــد و انــدرز خالى باشــد ،محكــوم به فنا خواهد بود .چطور شــد علم فقــه و اصول به
مـ ّ
ـدرس نيــاز دارد ،درس و بحــث مىخواهد ،براى هر علم و صنعتى در دنيا اســتاد و مدرس الزم
است ،كسى خودرو و خودسر در رشتهاى متخصص نمىگردد ،فقيه و عالم نمىشود» (خمینی،
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1378ش :ص  .)23در ســوره حمــد خود خداونــد متعال بهعنوان ّ
مربى جهانیان و غايت تربيت،
ْ َ
ْ ُ َّ
حركت در صراط مستقيم معرفی شده است <ال َح ْمد ِلل ِه َر ِبّ� ال َعال ِم ي� نَ�> (حمد.)1 :
ݢ
 «44.انســان ،هيــكل توحيــد و وجــود جامــع اســت؛ همــه اطــوار را دارد ،از جمــادى تــا فنــا فــى اهّلل»
(سبزواری ،1383 ،ص .)35
قلبيه و ّ
«سر توحيد و تجريد در جميع عبادات ّ
 ّ 45.
قالبيه سارى و جارى است .بلكه شيخ عارف
كامــل ،شــاهآبادى ،روحــى فــداه مىفرمودند :عبــادات اجراء توحيد اســت در ملك بــدن از باطن
قلــب» (خمینــی1370 ،ش :ص  )153و درواقــع ،نتيجــه مطلــوب از عبــادات ،تحصيــل معــارف و
تمكين توحيد در قلب است.
ّ
 46.از نشئه ملكی دنيایی تا فناى كلى ،مقام حضور نزد خداوند ادامه دارد.

سیر تطور کالمی سلفیه

رسول رضوی1؛ کوثر سادات هامشی2

چکیده
سلفیه یا سلفی گری ،اندیشه و جریان اجتماعی و مذهبی در بین اهل سنت است که پیروی 
از شــیوه ســلف را اســاس کار خود قرار میدهد .اندیشه ســلفیگری در علوم مختلف اسالمی
وارد شده است؛ ازجمله در فقه ،تفسیر و کالم .سلفیه را میتوان از جنبههای مختلف مورد
مطالعه قرار داد؛ مانند تاریخ پیدایش آن ،آراء سلفیه ،آشنایی با بزرگان آنان ،ارتباط سلفیه 
معاصر با استعمارگران .عالوه بر این ،میتوان سیر تطور سلفیه را از پیدایش تا دوران معاصر
بررسی کرد .پژوهش حاضر ،تصویری کامل از سیر تطور کالمی در سلفیه را نشان میدهد .
آ گاهــی از ایــن ســیر ،بــه شــناخت از ســلفیه و علــل انحــراف آنها از اســام راســتین ،کمک
میکنــد .یافتههــای ایــن پژوهش عبارت اســت از :روش اثرگرایان و اهل حدیث زمینهســاز
ایجاد تفکر سلفی است .روش حدیثگرایی توسط احمد حنبل وارد مباحث کالمی شد .ابن 
تیمیه در قرن هشتم هجری توانست با تألیفات بسیار ،اندیشههای سلفی را تئوریزه کند و 
مکتب فکری به نام ســلفیه را تأســیس کند .پس از یک دوره رکود ،زمان زیادی طی شــد تا 
محمد بن عبدالوهاب سلفیه را وارد شاخه جدیدی به نام وهابیت کرد و جهشی در سلفیه 
ایجــاد نمود .بعد از آن ،شــاخههای متنوعی ،از ســلفیه تکثیر یافت کــه در دوران معاصر در 
عرصههــای مختلــف به حیات خــود ادامه میدهند .در نوشــتار حاضر ،اطالعــات به روش
کتابخانهای جمعآوری شده و پژوهش آن به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :سلفیه ،سیر تطور ،کالم ،ابن تیمیه ،وهابیت ،اهل حدیث.
 .1استاد حوزه و دانشگاه.
 .2طلبه سطح  4رشته کالم اسالمی ،جامعة الزهراء؟اهع؟.
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مقدمه

از ســال ݢ
های آغازیــن اســام و در زمــان حیــات رســول اکــرم ؟ص؟ اختالفاتــی میان مســلمانان

ایجــاد شــد کــه موجــب پیدایــش جریانهــای مختلف گردیــد .ایــن اختالف در ســالهای
بعــد نیــز ادامه یافــت و تحت تأثیر عوامــل زیادی قرار گرفــت؛ ازجمله :پدیدههــای تاریخی،
مناسبات فرهنگی و اجتماعی ،مسائل سیاسی و آراء حاکمان ،مناظرههای علمی و  ...هر
یک از فرق و مذاهب اسالمی نیز در طول تاریخ با این عوامل در تماس بوده و گاهی به تغییر
رویکرد ،انحراف از هدف اصلی ،جدا شــدن گروهی از آن فرق و مذاهب منجر شــده است.
ازاینرو الزم است دورههای مختلف شکلگیری این فرق و مذاهب مورد بررسی قرار گیرد.
در این نوشــتار ،بهمنظور شــناخت بهتر نسبت به سلفیه ،عوامل و زمینههایی که باعث
پیدایــش و ظهور این تفکر شــده اســت ،مورد بررســی قــرار میگیرد؛ همچنیــن حوادثی که در
دورههای تاریخی مختلف بر این مکتب گذشــته اســت ،با دقت بیشــتری دنبال میشــود.
میتوان در قالب شــش دوره به ســیر تطور کالمی سلفیه اشــاره داشت :اول؛ پیدایش سلفیه
و آشــنایی با مؤســس آن ،دوم؛ توســعه ســلفیگری ،ســوم؛ تضییــق ،چهارم؛ رکود ایــن تفکر و
بررسی عوامل آن ،پنجم؛ جهش سلفیه و ظهور وهابیت ،ششم؛ تکثیر و ورود اندیشه سلفی
به عرصههای مختلف در دوران معاصر.

 .1واژه شناسی
تعریف سلفیه

بــرای اینکــه تعریــف دقیقتــری از ســلفیه بــه دســت آیــد ،مفهــوم آن در لغــت و اصطــاح
ارائه میشود.
در کالم لغت شناســان ،ســلف به معنای پیشــینیان اســت( .جوهری1407 ،ق1376 /4 :؛

ابن منظور1414 ،ق )158 /9 :ســلفیه در اصطالح ،به گروهی اطالق میشــود که ادعای تبعیت
از سلف مسلمانان را دارند .البوطی در تعریف سلفیه مینویسد:
«در اصطــاح ،عبــارت اســت از جماعــت صحابــه و تابعیــن و تابعیــن تابعین،
ازآنجهت که اجتهاد و آراءشــان در اصول و فروع ،الگوی دیگران اســت .خروج
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از آن جایز نیست و تمسک به آن و دعوت بهسوی آن واجب است؛ به این دلیل
کــه مظهــر دیــن حق و عنــوان عقیده صحیح اســت؛ بــا توجه به آنچه شــیخان از
عبداهلل بن مسعود روایت کردند( ».البوطی ،بیتا)11 :

سلفیه در اصطالح

در اینکه منظور از سلف چه کسانی هستند ،اختالفاتی میان سلفیه وجود دارد؛
ً
امــا غالبــا منظور از ســلف صالح را شــخصیتهای ســه قرن نخســتین اســامی
تابعین تابعین) میدانند( .علیزاده موسوی1393 ،ش:
(پیامبر اسالم؟ص؟ ،صحابه ،تابعین و
ِ

 )32در این زمینه به حدیثی از پیامبر اســام ؟ص؟ اســتناد میکنند« :بهترین مردم
(مردمــان) قــرن من هســتند ،ســپس کســانی کــه در پی ایشــان میآیند و ســپس
دیگرانی که در پی آنان میآیند( ».بخاری1422 ،ق)2 /5 :

بنابرایــن ،ایــن افــراد خــود را ســلفیه نامیدنــد ازاینجهــت که خــود را پیرو ســلف صالح
میدانســتند و در رفتارهــا و باورهایشــان ،خــود را تابــع پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اصحــاب و تابعین
معرفی میکردند.

 .1پیدایش سلفیه
اولین مرحله در شــناخت ســیر تطور کالمی در ســلفیه ،آغاز و پیدایش آن است .اینکه تفکر
ســلفی از کجا نشــأت گرفته و چه کســی اندیشههای ســلفی را بهصورت یک مکتب فکری
درآورده است.
 .1 _ 1زمینههای پیدایش تفکر سلفی

بهمنظور فهم بهتر نســبت به چگونگی پیدایش و گســترش ســلفیه ،مناســب است در ابتدا
عوامل و زمینههایی که باعث ایجاد تفکر سلفی شده است ،مورد بررسی قرار گیرد.

 .1 _ 1 _ 1پیدایش اصحاب اثر و اصحاب حدیث
اولین گروهی که افکار و روش آنها موجب پیدایش تفکر ســلفی شــد ،مسلمانانی بودند که
بــا نــام اصحاب اثر شــناخته میشــوند .اصحاب حدیث بــر گروههای مختلف اســامی ،با
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روشهــای گونا گون اطالق میشــود که در یک امر مشــترک هســتند .آنــان در احکام نظری و

عملی به ݢ منابع نقلی از احادیث و آثار رجوع میکنند.

درواقع طیفی از عالمان سنتگرا در قرن دوم بودند که به دلیل توجه به تحصیل حدیث
و نقل اخبار و دوری از استنباط و رأی ،به اصحاب اثر شهرت یافتند( .شهرستانی1364 ،ش:

 )243 /1ایــن علمــا در تقابل با اصحاب رأی بودند که به قیاس و معنای مســتنبط از احکام
توجــه داشــتند و قیاس جلی را بر خبر واحد مقدم میکردند( .همــان) حیطه اختالف و تنازع
این گروهها ،مباحث فقهی بود .علمای سنتگرا که در منابع متأخر با عنوان عام «اصحاب
حدیث» نام یافتهاند ،به تعبیر عصر خود «اصحاب اثر» یا «اصحاب آثار» خوانده میشدند.
بهتدریــج گروههای مختلف فکری اصحاب حدیث را عنوانی عام برای ســنتگرایان تلقی
کردنــد و بــدون در نظر گرفتن مراحــل تاریخی و تمایزهای فکری ،این نام را ،هم بر متأخران و
هم بر متقدمان اطالق کردند( .پاکتچی ،بیتا)3596 /9 :

آنچــه موجب میشــود ایــن افراد ســنتگرا ،بهعنوان زمینه پیدایش اندیش ـههای ســلفی
معرفــی شــوند ،تکیــه آنان بر نقل حدیــث و دوری از رأی و اســتنباط اســت .بهعبارتدیگر،
روش ســلفیه در مواجهــه بــا متــون دینــی و آموزههــای اعتقــادی ،همــان روش اصحــاب اثر و
اصحاب حدیث است که به ورطه افراط کشیده شد.

 .1 _ 1 _ 2احمد بن حنبل و سلفیه
در تاریخ پیدایش و تحوالت تفکری گروهی که اکنون ســلفیه خوانده میشــود ،ظهور احمد
بــن حنبــل (م  247ق) یکــی از نقــاط اســت؛ زیــرا اوج شــکلگیری و نظاممند شــدن عقاید
اصحــاب حدیــث ،در زمان احمد بن حنبل بوده اســت .درواقع میتوان گفت احمد حنبل
کسی بود که روش اصحاب اثر را در مباحث کالمی به کار گرفت .از طرف دیگر ،سلفیه نیز
عقاید خود را به احمد حنبل و اهل حدیث منتسب میکنند .ازاینرو ،اشاره به آراء و روش
احمد حنبل ،خالی از وجه نیست.
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اندیشههای احمد حنبل
مهمتریــن امــوری کــه احمــد بــه آنهــا معتقــد بــود ،عبارتانــد از :قدر یعنــی قــدرت الهی بر
بنــدگان؛ (احمــدی1416 ،ق )135 /1 :جبر و مخلوق بودن افعال بنــدگان؛ مخلوق نبودن قرآن و
معرفی حضرت علی؟ع؟ بهعنوان خلیفه چهارم ،از دیگر عقاید او است( .همان)368 _ 148 ،

روش احمد حنبل
احمــد بــن حنبــل (م  247ق) معتقــد بــود کــه بایــد در مســائل اعتقــادی بــه روش پیشــین
اصحاب حدیث؛ مانند :مالک بن انس و مقاتل به ســلیمان عمل کرد؛ بنابراین به آنچه در
قرآن و ســنت وارد شــده ایمان آورده ،بدون آنکه متعرض تأویل شــود( .شهرســتانی1364 ،ش:

 )118احمد در هر مسالهای که از سنت و حدیث مدرکی نمییافت ،از اجتهاد پرهیز میکرد.
اســاس کار او روایــت از نبــی ؟ص؟ و تابعیــن بود( .ابو زهــره1418 ،ق )73 :او پیروان خود را در کنار
تبعیــت از ســنت پیامبــر اکرم ؟ص؟ به پیــروی از اصحاب نبــی اکرم و تابعیــن دعوت میکرد.
(ابن بدران1401 ،ق )54 _ 53 :اکراه داشت از اینکه از بیانات خود کتابی تألیف کند و دوست
داشت تنها به کتابت حدیث بپردازد؛ حتی فقه او مجموعهای از احادیث و روایات است.
(ابن قیم الجوزیه1411 ،ق)23 /1 :

افول احمد حنبل
حمایتهــای متــوکل عباســی از احمــد حنبــل و حدیــث گرایــی ،موجــب قــدرت یافتــن
اندیشــههای اهــل حدیــث در ایــن دوران شــد( .ذهبــی1992 ،م256 :؛ امیــن2012 ،م43_40 /1 :؛
مسعودی1425 ،ق254 /4 :؛ ابن کثیر1407 ،ق)338 /10 :

پــس از آن ،ظهــور ابوالحســن اشــعری (م  330ق) بهعنــوان چهــرهای اصالحطلب و حد
وســط معتزلــه و اهــل حدیــث ،منجر به افول معتزله و به حاشــیه رفتن مذهــب احمد حنبل
شد( .امین2012 ،م )771_767 /4 :او سعی داشت در تبیین عقاید از عقل و نقل استفاده کند.
(اشــعری1971 ،م9 /1 :؛ تفتازانى1407 ،ق )43_23 :همین امر ،ســبب گرایش قاطبه اهل ســنت به
او شد.
بنابرایــن ،بــا ظهور اشــعری ،تفکــر ظاهرگرایی و حدیثی در حاشــیه قرار گرفــت .تا اینکه
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در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشــتم توســط ابن تيميه و ســپس پیروان او ،عقايد حنبلیها
بهگونه ݢ
ای افراطیتر احياء گردید.

 .1 _ 1 _ 3ابن تیمیه و سلفیه
دومين شخصيت معروف و بارز سلفيه ،ابن تيميه (م  728ق) است .احمد بن عبدالحلیم،
معــروف بــه ابن تیمیه ،تابع مشــرب احمد بــن حنبل بود (ابن كثير1407 ،ق )344 /13 :و ســعی
داشــت مذهب ســلفیه را به همان صورتی که در زمان احمد بن حنبل رایج بود ،احیا کند.
در عمل به حدیث هم ،همان شــیوه را در پیش گرفت .عالمه عســگری نیز به همین جهت
ابن تیمیه و سلفیه را متفرع از عقاید حنابله معرفی میکند( .عسگری1412 ،ق)348 /3 :

ظاهرگرایــی و اعتقــاد بــه پیروی از ســلف و صحابه ،باورهایی هســتند که ابــن تیمیه به
تبعیت از احمد بن حنبل مطرح کرد .او معتقد است که دلیل گمراهی بسیاری از متأخرین،
دور شدن از کتاب خدا ،آنچه پیامبر اکرم ؟ص؟ آورده و ترک روش گذشتگان است( .ابن تیمیه،
1425ق)201 /1 :

اندیشه های ابن تیمیه
مهمتریــن عقائــد ابــن تیمیــه کــه بــه تبعیــت از ظاهرگرایــی اهــل حدیــث قابل طرح اســت،
عبارتاند از:
الف) حمل صفات خبری خداوند بر معانی ظاهری
احمــد بــن تیمیه به تبعیــت از اهل حدیث ،صفــات خبری خداوند؛ مانند قرار داشــتن
خداوند بر عرش یا دســت و صورت داشــتن وی را بر معانی لغوی و ظاهری آن حمل کرده و
ّ
مؤوله؛
هرگونــه تأویــل ،تعطیل ،تبدیل ،تشــبیه و تمثیل را جایز نمیداند( .همــان )511 ،وی از ِ
یعنــی کســانی که قائل بــه تأویل در صفات خداوند هســتند ،انتقاد کرده اســت( .ابن تیمیه،
1423ق)192 /4 :

ب) امکان رؤیت خدا
در ادامــه اعتقــاد به ظاهرگرایی ،رؤیت خدا در آخرت را امری ممکن میداند( .ابن تیمیه،
1406ق)149 /2 :
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ج) تفاوت معنا و تأویل
احمد تیمیه معتقد اســت که توصیفاتی از خدا؛ مانند اســتواء بر عرش را باید معنا کرد؛
امــا تأویــل حقیقت ذات و صفات ،مختص خدا اســت .به عبارتــی ،کیف آن بر ما مجهول
است( .ابن تیمیه ،بیتا )52 /1 :البته نظرات او در باب صفات الهی به ورطه تجسیم و تشبیه
کشیده شد( .سبکی ،تاجالدین1413 ،ق)37_35 /9 :

د) مکانمند بودن خدا
او دو معنا از مکان مند بودن ارائه میدهد و مینویســد :اگر مکان داشــتن خدا به معنای
این اســت که دیگری او را احاطه کرده و به دیگری نیازمند اســت ،این باطل اســت؛ زیرا خدا
احتیاج به دیگری ندارد .اگر مکان را به معنای مافوق عالم بودن باشــد ،ســخن ّ
حق اســت و
کتاب ،سنت ،سلف مسلمانان و عقل همین معنا را اراده میکند( .ابن تیمیه1406 ،ق)145 /2 :

هـ) مخالفت با فالسفه
دیــدگاه او مبنــی بــر ظاهرگرایــی و مراجعــه بــه منقــوالت ،او را بــه مخالفــی سرســخت با
اندیشــههای فلســفی تبدیل کرد( .ابن تیمیه1425 ،ق )241 /1 :عصــر ابن تيميه ،دوره انحطاط
و تنــزل تفكر فلســفی و اســتدالل منطقــی و همچنين قــرن روی آوردن به ظواهــر دين و توجه
سطحی به معارف خشك و مذهبی عنوان شده است.
منطقه جغرافیایی
منطقهای که ســلفیه در آن ظاهر شــد ،به تبع شــخصیتی است که آن را تأسیس کرد .احمد
بــن عبدالحلیم مشــهور بــه ابن تیمیه در ســال  ۶۶۱ق در منطقه ّ
حران جایــی میان موصل و
شــام حنابلــه متولد شــد .او در ششســالگی همــراه خانواده خود به دمشــق مهاجــرت کرد.
تحصیالت احمد و پسازآن تصدی منصب شــیخ الحنابله برای او در دمشــق اتفاق افتاد.
(ابن كثير1407 ،ق 241 /13 :و  343و )344

بنابراین منطقهای که احمد در آن به تبیین عقاید و اندیشــههای خود پرداخت ،دمشــق
بود .ازاینرو ،میتوان گفت سلفیه نیز در این مکان متولد شد و رشد کرد؛ البته احمد مدتی
در مصر به سر برد ( 705ق) و در آنجا نیز به انتشار دیدگاههای خود پرداخت( .همان)38 /14 ،
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توسعه

ݢ
تیمیه عالوه بر اینکه تفکرات ســلفیگری را تئوریزه کرد ،ســعی در ترویج تفکرات ســلفی
ابن

نیــز داشــت .وی از ابــزار ارتباطی در آن زمان اســتفاده میکرد؛ یعنی به دســت آوردن کرســی
تدریس و سخنرانی و تألیف آثار مکتوب.
تدریس و سخنرانی
پدر ابن تيميه در شهردمشق رئیس دار الحدیث السکریه و در مسجد جامع این شهر صاحب
کرسی بود .پس از فوت پدر در سال  682ق ،احمد به تدریس در همان جایگاه مشغول شد.
علمــای صاحبنــام نیز در محفل علمی او حاضر میشــدند؛ همچــون :بهاءالدین ابن زکی
شــافعی ،تاجالدیــن الفزاری ،زینالدین بن المنجا الحنبلی .احمد از ســن بیستســالگی
ّ
المنجا که شــیخ
بر منبر میرفت و به تفســیر قرآن میپرداخت و پس از وفات زینالدین ابن
الحنابله بود ،متصدی تدریس در مدرسه الحنبلیه شد( .همان 303 /13:و )344

تألیفات
ابــن تیمیــه بــا تأليفات گســترده خــود ،خدمت بزرگــی به تدوين و نشــر دعوت ســلفی نمود.
ابــن قیــم بیش از چهارصد کتاب و رســاله از او نــام میبرد( .ابن قيم الجوز يــة1403 ،ق) برخی از
تألیفات او عبارتاند از:
_ کتــاب منهــاج الســنة النبویة فی نقض کالم الشــیعة و القدریه؛ در نقــد کتاب منهاج
الکرامة عالمه حلی نوشته شده است.
_ الفتوی الحمویة الکبری؛ وی با علم کالم مخالفت کرده و معتقد بوده است علم کالم
هم مانند فلســفه ارســطو ،به انحراف میانجامد .ابن تیمیه در این کتاب بســیاری از
عقاید کالمی اشــاعره را نقد کرده و آن را ضعیف و سســت دانســته است( .ابن تیمیه،
1425ق)193_190 /1 :

_ منهــاج الســنة النبویــة فــی نقــض كالم الشــيعة القدريــة؛ در ایــن کتاب به نقــد عقاید
امامیه میپردازد.
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_ الحسبه فی االسالم؛ شامل برخی از افکار اقتصادی ابن تیمیه.
_ العقیده الواسطیة؛ حاوی مسائل اصول اعتقادات.

 .3تضییق
افــكار ابــن تيميه در زمان حيات وى با اســتقبال زیادی روبرو نشــد ،تنها افــراد محدودی به
اندیشــههای او گرايش پيدا كردند .دو نکته در این بحث قابلتوجه اســت :اول؛ آراء و افکار
بدعی که از ابن تیمیه صادر شد .دوم؛ واکنش علمای مذاهب اسالمی به این اظهارات که
درمجموع منجر به تضعیف سلفیه و افول آن شد.
 .3 _ 1آراء نوظهور ابن تیمیه

ابــن تیمیــه در تألیفــات خــود ،اظهاراتــی جنجالــی نیــز دارد کــه در کالم اهــل حدیــث دیده
نمیشــد و برخــی از آنهــا در هیچیــک از مذاهــب اســامی ســابقهای نــدارد؛ ماننــد بدعت
بودن ســفر بهمنظور زیارت رســول اکرم ؟ص؟( .القسطالنی ،بیتا )591_590 /3 :برخی از این عقاید
عبارتاند از:

الف) جایز نبودن توسل
احمد برای توســل ســه معنا ذکر میکند )۱ :توســل به اطاعت پیامبر؟ص؟ که آن را کاملکننده
ایمان میداند )۲ .توســل به دعا و شــفاعت پیامبر اســام ؟ص؟ که در زمان حیات ایشــان و در
روز قیامت امکانپذیر اســت )۳ .توســل به معنای قسم دادن خداوند و یا چیزی خواستن از
خدا بهواســطه ذات پیامبر؟ص؟ .او نوع ســوم از توسل را جایز نمیداند و معتقد است در سیره
صحابه چنین چیزی وجود نداشته است( .ابن تیمیه1423 ،ق)143 /۱ :

ب) توسعه در معنای کفر
ابــن تیمیــه بــا ایــن عقیده که کفر بــا انکار یکــی از ضروریات دین یــا انکار احــکام متواتر و یا
احکامی که اجماع بر آن است و  ...حادث میشود( ،همان )106 /1 ،افراد ،گروهها و مذاهب
بسیاری را تکفیر کرده و از دین خارج میداند.
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ج) بدعت زیارت قبور و مشاهد

ݢ
شــیعیان را بــه دلیــل ســاختن مرقــد بــر قبــور صالحــان و احترامــی که بــرای آنــان قائلاند،
او

نکوهش کرده است( .ابن تیمیه1406 ،ق)237 /8 :

د) انکار

فضائل امام علی؟ع؟

ابــن تیمیــه ،از ابــن مســعود روایاتــی نقــل میکنــد کــه بر وجــوب محبت نســبت بــه حضرت
علــی؟ع؟ و اهلبیــت پیامبــر اکرم ؟ص؟ داللــت دارد( .همــان )38 /5 ،وی امام علــی؟ع؟ را زاهد
در امــر دنیــا معرفــی میکنــد؛ بااینوجود ،زهــد خلفای ســهگانه را باالتر از زهــد او میداند .او
صفــات دیگــری؛ ماننــد علم و شــجاعت را بــرای حضرت علــی؟ع؟ ثابت میدانــد؛ ولی برتر
بــودن او در ایــن صفــات را رد میکنــد و خلفــا را افضــل از حضرت علی؟ع؟ معرفــی میکند؛
(همــان492_۴۸۹ /۷ ،؛  )77_64 /8همچنیــن معتقــد اســت که جنگهــای حضرت علی؟ع؟

مانند جنگهای پیامبر اکرم ؟ص؟ نبوده اســت و مخالف آیات و ســنت پیامبر اکرم ؟ص؟ عمل
کرده است( .همان )505_504 /8

مطــرح کــردن ایــن عقایــد ،باعــث شــد کــه علمــای مذاهب اســامی بــا او بــه مخالفت
بپردازند .بهاینترتیب ،ابن تیمیه و اندیشههای او با محدودیتهایی روبهرو شد.
 .3 _ 2مخالفت علما
ً
فقهــای بزرگ اهل ســنت صراحتا با ابــن تیمیه مخالفت میکردند .ایــن اعتراضات بر افکار

عمومی مسلمانان تأثیر زیادی میگذاشت .به چند مورد از این اعتراضات اشاره میشود:
صفیالدیــن هنــدی (م  715ق) متکلــم اشــعری ،از علمایــی اســت کــه بــا ابــن تیمیــه
مخالفــت نمــود و در جریــان مناظــرهای که میان هنــدی و ابن تیمیه صــورت گرفت ،حاکم
دستور داد ابن تیمیه را به زندان افکنند( .سبکی ،تاجالدین1413 ،ق)164_162 /9 :

شــهابالدین حلبــی (م  733ق) عقایــد ابــن تیمیه را به گفتار حشــویه نزدیک میداند
و اظهار میدارد در مذهب ســلف راســتین ،کســی به تجسیم و تشبیه و امثال آن قائل نبوده
است و او نباید خود را پیرو سلف معرفی کند( .همان)37_35 ،
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عالوه بر این ،شواهد تاریخیای ذکر شده است که نشان میدهد در پی اظهار عقایدی از
سوی ابن تیمیه ،علما بهشدت با او مخالفت کرده و به ضرب و شتم با او پرداختند .ابنبطوطه
دراینباره مینویسد :ابن تیمیه بر باالی منبر سخنانی بیان کرد ازجمله اینکه میگفت:
«خداوند همچنان که من از این پله منبر فرود میآیم به آســمان دنیا فرود خواهد
آمد» این را گفت و یک پله از منبر پایین آمد( .ابنبطوطه ،بیتا)72 /1 :

خالصــه اینکــه در ایــن دوران ،علمــاى شــام و مصــر بــر ضــد ابــن تیمیــه قيام كردنــد و او
در ســوريه و مصــر زندانــى شــد و ســرانجام در زندان جان ســپرد( .ابــن كثيــر1407 ،ق135 /14 :؛
ابنبطوطه ،پیشین)73 /1 :

 .2رکود
پس از درگذشت ابن تیمیه ،سلفیگری وارد دوران خمودی و رکود شد .دو مساله اساسی را
میتوان بهعنوان عامل این رکود ذکر کرد:
 .2 _ 1مخالفت فقیهان با ابن تیمیه

هجوم فقیهان مذاهب بر ضد ابن تیمیه و بدعتهایی که او در دین وارد ســاخته بود ،پس
از فــوت احمــد ادامــه یافت و این مســأله ،دعوت به پیروی از اهل حدیث به شــیوه ســلفی و
ظاهرگرایی را بیرونق کرد .این امر باعث شد که عموم مسلمانان از تفکرات او دوری کنند.
نمونه این اعتراضات ،مردود دانستن احمد توسط تقی الدین سبکی(م 756ق) است.
سبکی که از علماء شافعی در قرن هشتم است ،مینویسد:
«در زمــان حیــات او[ ،اعتقادش به] انکار ســفر بهقصد زیارت پیامبر ؟ص؟ را مردود
دانســتم ...در تهذیب نفس از اســتادی بهرهمند نشــده بود و در علوم ممارســت
نداشت؛ بلکه به دلیل جرأتی که داشت ،علوم را با ذهن خودش و خیالپردازی
فهم کرده بود و آشــفتگی فراوانی در معلوماتش بود ،ســپس چیزهایی از رفتارش
بــه من رســید کــه موجب شــد بهطورکلــی از تأمــل در کالمش رو یگردان شــدم».
(سبكی ،تقی الدين ،بیتا)210 /2 :
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ݢ

قسطالنی (م  923ق) و ابن حجر هیتمی (م  974ق) علمای دیگری هستند که
بــا احمــد بن تیمیه مخالفت کردند( .القســطالنی ،پیشــین )591_590 /3 :ابن حجر،
ابن تیمیه را ملحد دانســته و درباره او مینویســد« :بر حذر باش از اینکه به آنچه
در کتب ابن تیمیه و شــا گردش ،ابن قیم آمده ،گرایش یابی .کســانی که از هوای
نفسشان پیروی میکنند و خداوند آنها را در گمراهی قرار داد و بر گوش و قلب
آنان مهر نهاد و بر دیدگانشان پرده افکند و غیر از خدا ،چه کسی آنها را هدایت
میکند؟ چگونه این ملحدان از حدود تجاوز کردند و از رسوم سرپیچی نمودند.
گمــان نمودند که بر راه هدایت هســتند؛ درحالیکــه چنین نبود؛ بلکه در بدترین
گمراهــی و زشــتترین خصلتهــا و نهایــت خســران و درغگویــی و بهتــان قــرار
گرفتنــد .خداونــد پیروانشــان را خوار گردانــد و زمین را از امثال آنــان پاک نماید».
(ابن حجر الهيتمی ،بیتا)145_144 :

 .2 _ 2شکست سلفیگری در شام و مصر

ابن تیمیه و شــا گردانش؛ مانند ذهبی (م  ۷۴۸ق) ،ابن قیم (م  ۷۵۱ق) و ابن کثیر (م ۷۷4
ق) نتوانســتند ســلفیگری را به نحو شایسته ترویج و گســترش دهند؛ زیرا آنها این فکر را در
شام و مصر مطرح کردند که مرکز علم و دانش و قله فقاهت بود( .سبحانی1395 ،ش)27_26 :

ایــن مســائل باعث شــد که ســلفیگری و اندیشــههای ابن تیمیــه رونق چندانی نداشــته
باشد و این رکود تا قرن دوازدهم و ظهور محمد بن عبدالوهاب ادامه داشت.

 .3جهش
ظهور محمد عبدالوهاب و اقدامات او سبب شد سلفیگری ،پس از یک دوره طوالنی ،احیا
شــود و از این زمان ،ســلفیه وارد شاخهای جدید به نام وهابیت شد .محمد بن عبدالوهاب
(م۱۲۰۷ق) در قرن دوازدهم پا جای پای ابن تیمیه گذاشــت و دعوت جدیدی را به ســلفیه
آغاز کرد .او عواملی که باعث رکود سلفیه در زمان ابن تیمیه شده بود را برطرف کرد .به این
صورت که:
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 .3 _ 1گسترش سلفیگری در نجد

محمد در ســرزمین نجد که فاقد فرهنگ اســامی و علمای برجســته بود ،تفکرات ســلفیه را
مطــرح کــرد و پيروانى زیادی داشــت تــا آنجا كه بهصورت يك قوه و قــدرت در منطقه در آمد
و دولــت عثمانــى بارهــا بــر قلعوقمع آنان همت گمــارد .محيطى كه ابن تيميــه افكار خود را
عرضه كرد از فرهنگ غنى اســامى برخوردار بود ،عالمان بزرگ از اهل ســنت در مصر و شام
وجود داشــتند كه به ّرد نظريات وى پرداختند و اجازه ندادند كه اثرگذار باشــد؛ درحالیکه
محيطــى كــه محمد بن عبدالوهاب به نشــر افكار وى پرداخت ،بيابانــى بود و اعراب نجد،
فرهنگ اسالمى ،پايينترى داشتند( .همان)

 .3 _ 2بهکارگیری قدرت نظامی و سیاسی

عــاوه بــر اینکه نجد به لحاظ علمی و فرهنگی موقعیت مناســبی برای ترویج افکار ســلفیه
بودّ ،
محمد بن عبدالوهاب توانســت با تکیهبر قدرت شمشــیر و پشــتیبانی سیاســی ،سلفیه

را رشــد و توســعه دهد .او در ســال  ۱۱۶۰به شهر ِدرعیه از شــهرهای مشهور نجد رفتّ .
محمد
بــن مســعود که بــر آن منطقه حا کمیت میکــرد ،عقاید عبدالوهاب را بــرای تقویت حکومت
محمد بن مســعود بــا ّ
خویــش مناســب دیــدّ .
محمد بن عبدالوهــاب قرار گذاشــت تا نیروی

حکومتــی خویــش را بــرای تبلیــغ و ترویج مذهــب او به کار اندازد؛ بهشــرط آنکــه ّ
محمد بن
عبدالوهاب نیز از گذر جایگاه دینی خویش ،حکومت را تأیید و تقویت کند .ازآنپس ،این
دو تن به شهرهای بسیاری لشکر کشیدند و هر کس را با عقاید خویش ناسازگار یافتند ،کافر
خوانده و کشتند .بهاینترتیب ،روزبهروز قدرت آل سعود رو به فزونی گذاشت و در سایه آن،
آیین وهابی نیز گسترش یافت( .امین ،فائزی پور1387 ،ش)۱۰۲ _ ۴۱ :

محمد اندیشههای ابن تیمیه را عملی کرد .به این صورت که آنچه ابن تیمیه به مذهب
ســلف اضافــه نموده بــود ،پذیرفت و در راســتای عمل به نظریات ابن تیمیه و گســترش آن،
فتاوایی صادر کرد .برخی از این اندیشهها عبارتاند از:
_ سفر زیارتی ،تبرک و توسل را در تعارض با توحید عبادی است( .التميمی النجدی ،بیتا
(الف))62 :
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_ توکل و شفاعت موجب کفر میشود( .التميمی النجدی ،بیتا (ب))385 :

_ ݢ
صفــات خبــری؛ ماننــد دســت و صورت داشــتن را با همــان معنای لغــویاش به خدا

نسبت داد( .سبحانی ،بیتا)328 /1 :

_ مخالفان خود را مشرک دانسته و به همین دلیل خون علمای اهل سنت و مسلمان از
مذاهب دیگر را مباح میشمرد( .القنوجی1307 ،ق)198 /3 :

همچنین آثار مکتوبی در راســتای گســترش عقاید ابن تیمیه و ســلفیگری تألیف نمود.
ایــن تألیفــات بــه مانــدگاری تفکرات ســلفی کمک شــایانی کرده اســت .برخــی تألیفات او
عبارتانــد از :التوحیــد الذی هو حق اهلل علی العبید ،کشــف الشــبهات ،االصــول الثالثه،
مســائل الجاهلیه ،اصول االیمان ،القواعد االربع ،فضل االســام ،مفید المســتفیذ فی الکفر
تارک التوحید.

 .4گسترش و انشعاب
در ســلفیگری تضادهــا و تفاوتهــای بســیاری دیــده میشــود و همیــن امــر موجــب ایجــاد
جریانها و طیفهای مختلف درون سلفی شده است.
به اعتبار اینکه تفکر سلفی در عرصههای مختلفی ظهور و بروز یافته ،میتوان گونههای
ســلفیگری را بــه چهــار گــروه تقســیم کرد کــه عبارتانــد از :ســلفیگری تکفیــری ،جهادی،
تبلیغی و سیاسی.
 .4 _ 1سلفیگری اعتقادی (تکفیری)

ایــن نوع از ســلفیه اهتمام خــود را متوجه عقاید دینی میکنــد و ازاینجهت که با بهانههای
مختلــف ،ســعی در تکفیــر مخالفــان خــود دارنــد ،از آنهــا بــا عنــوان «ســلفیگری تکفیری»
نیــز یاد میشــود .بــر اســاس مبنای فکری آنــان ،میان ایمان و عمــل تالزم وجــود دارد ،به این
معنی کــه اگــر کســی ایمــان به خدا داشــته باشــد و مرتکــب کبائر شــود ،از دین خارج شــده
و کافر شــمرده میشــود .پیشــینه چنیــن تفکری بــه عقاید خــوارج بازمیگردد .خــوارج اولین
گروه اســامی بودند کــه مرتکــب کبیــره را کافــر دانســته و ازارقــه حکــم بــه قتــل او میدادنــد.
(بغدادی1977 ،م)70 _ 56 /1 :
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دو نمونه از ســلفیهایی که در این زمینه شناختهشــده هســتند ،وهابیت و شاخههایی
از دیوبندیه است:

 .4 _ 1 _ 1وهابیت
محمــد بــن عبدالوهــاب از خــوارج بــه نیکــی یاد میکنــد و مال ک آنهــا در توحید و شــرک را
صحیح میداند( .التميمی النجدی ،بیتا (الف) )63 :وهابیت تکفیری تمامی مخالفان خود را
مشرک معرفی میکردند؛ بدون اینکه میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی قائل شوند و خون
آنان را مباح میداند( .القنوجی ،پیشین)198 /1 :

 .4 _ 1 _ 2دیوبندیه
دیوبندیــه دارای شــاخههای گوناگونــی اســت ،برخی از آنان بهشــدت بــا وهابیت مخالفت
میکنند( .ابی اســامه1419 ،ق )18_15 :گروههای تندروی نیز در ادامه دیوبندیه منشعب شدند
که گرایشات سلفی دارند .میتوان به این موارد اشاره کرد:
گروههای وابسته به مکتب سلفی «دیوبندی» در پا کستان به نام «سپاه صحابه»« ،لشکر
جهنگــوی»« ،جیــش محمد» و «لشــکر طیبه» همگی از گروههای ســلفی وابســته به شــاخه
افراطــی دیوبنــدی هســتند کــه شــیعیان را کافر معرفــی کــرده و جنایتهای فجیعــی انجام
میدهند( .علیزاده موسوی1394 ،ش :شماره  ،1ص )26_20

 .4 _ 2سلفیگری جهادی
ً
نظریهپردازی درباره سلفیگری جهادی در اندیشه اندیشمندان مصری ،خصوصا سید قطب

ریشه دارد .سید قطب در بیانات خود ،به عقبماندگی نسلهای بعدی نسبت به نسل اول
اسالمی توجه میدهد و به جامعه جاهلی فعلی اشاره میکند( .سید قطب1399 ،ق )11_8 :وی
درباره جهاد و جایگاه آن در اسالم سخن میگوید و بیان میدارد که در این شرایط مسلمان
وظیفه دارند برای برپایی دین با کفار و با حاکمان دستنشــانده کشــورهای اســامی جهاد
کنند( .همان)82_55 ،

شــخصیت دیگــر ســلفیگری جهــادی ،عبدالســام فــرج اســت کــه بــا نــگارش کتــاب
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الفریضه الغائبه ،جهاد را بهعنوان واجبی که فراموش شــده اســت ،مطرح کرد .عبدالســام

در ایــن ݢکتــاب ،حا کمان ســرزمین اســامی معاصر خــود را کافر برمیشــمارد .وی در مواضع
مختلــف بــه آراء ابــن تیمیــه اســتناد میکند و معتقد اســت این حکام از شــریعت اســامی
رو یگردان شدهاند و کسی که از بعضی از دین رو یگردان شود ،کافر است؛ درنتیجه جهاد
با او الزم میشود( .فرج ،بیتا)12_11 :

ً
در دیــدگاه ســلفیگری جهــادی ،خصوصــا رهبــران اینگونــه ســلفیت ،جهــاد متوجــه

ســردمداران بیکفایت ممالک اســامی بود و عامه مردم و علمای مذاهب مختلف از گزند
ایشــان در امــان بودنــد و ایــن اساســیترین فرق این دو گونه ســلفیت اســت؛ امــا این جریان
در خدمت اهداف ســلفیان تکفیری قرار گرفت و ســازمانهایی؛ مانند «القاعده» و «حزب
التحریــر» ،بهجــای مبــارزه بــا کافــران ،وارد مبارزههای عقیدتــی درون دینی شــدند( .علیزاده
موسوی1394 ،ش :شماره  ،1ص )26_20

 .4 _ 3سلفیگری تبلیغی

ســلفیگری تبلیغی نوعی از ســلفیگری است که محور فعالیتهای خود را تبلیغ اندیشهها
و مبانی ســلفیگری قرار میدهد .گروههای مختلفی به این شــیوه فعالیت دارند .جماعت
تبلیغ یکی از شــاخههای ســلفیگری تبلیغی است .این شــبکه ،از فراگیرترین جنبشهای
اسالمی معاصر است که در بیش از صد کشور فعال است .مؤسس این گروه ،موالنا محمد
الیــاس در هنــد و در مکتــب دیوبندیه تربیت یافت و بهمنظور حفظ جوانان به تبلیغ اســام
پرداخت .او نیز دوری از دین را عامل همه محرومیتهای مســلمانان میدانســت و معتقد
بــود کــه بایــد تمــام تــوان را بــرای تبلیــغ دیــن بــه کار بســت و تــا زمانی کــه دینــداری در میان
مســلمانان عمومیت پیدا نکند ،نباید فعالیت دیگری ،ازجمله فعالیت سیاســی ،صورت
گیــرد .نفــی دخالت در سیاســت و نفی اختالف بین فرق اســامی ازجمله اصول ش ـشگانه
این گروه است( .سید قندیل عباس ،بیتا)3253 /1 :

اهل حدیث در شبهقاره هند و اهل قرآن در پاکستان نیز نمونههای دیگری از سلفیهای
تبلیغی هستند( .علیزاده موسوی1393 ،ش)۸۸ _ ۸۰ /1 :
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 .4 _ 4سلفیگری سیاسی

ســلفیگری سیاســی ،نوعی از سلفیگری است که باوجود داشــتن اهداف اعتقادی ،بیشتر
در پی هدفهای سیاسی و به دست آوردن قدرت سیاسی است.
برای سلفیگری سیاسی به این معنی ،میتوان نمونههای بسیاری نام برد؛ ازجمله:
_ برخی از جریانهای ســلفی بیش از آنکه دغدغه دین داشــته باشــند ،بیشــتر به دنبال
حفــظ و کنترل قدرتانــد؛ مانند جریان وهابیت نوگرا که نمونه این جریان ،نظام پادشــاهی
عربستان است که ارتباط بسیاری با کشورهای غربی دارد و از دین بهعنوان ابزاری برای نیل
به خواستههای خود استفاده میکند.
_ دســتهای دیگــر از ســلفیگری سیاســی ،عــاوه بــر اندیشــههای ســلفی ،در پــی ایجاد
حاکمیت سیاسی نیز میباشند؛ مانند اخوان المسلمین در مصر.
_ برخــی از گروههــای تنــدرو کــه دارای عقایــد ســلفی و گاه تکفیــری هســتند ،در کنــار
نــگاه فرقهگرایانــه خــود ،هدفهــای سیاســی را نیــز دنبال میکننــد؛ ماننــد «طالبان»
یــا «داعــش» که بــه دنبال ایجــاد حکومت بــر مبنای مــدل خالفتی هســتند( .علیزاده
موسوی ،پیشین)۸۸ _ ۸۰ /1 :

نکته پایانی
همانگونــه کــه بیــان شــد ،از زمینههــای مهــم در پیدایــش تفکر ســلفی ،اندیشــههای احمد
حنبل و روش حدیثگرایی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که میان تفکر حنبلی و
سلفی تفاوتهای بسیاری وجود دارد .برخی از این تفاوتها عبارتاند از:
_ حنبلیهــا معتقدنــد کســی کــه مرتکــب گناهی شــود ،از دین خــارج نمیشــود و کافر
نیست؛ مگر در مواردی که روایتی در مورد آن صادر شده باشد( .ابن ابی یعلی1417 ،ق:

 )۲۷ /۱سلفیها عقیده خوارج را در تکفیر پیروی کرده و دایره آن را توسعه میدهند.
(ابن تیمیه1423 ،ق۱۰۶ /۱ :؛ التميمی النجدی ،بیتا (الف) )63
_ احمد حنبل فرقههای مختلف را نظام بخشید( .جعفریان1379 ،ش :شماره  ،5ص )150_146

برخالف سلفیه که عامل اختالفافکنی میان فرقهها و مذاهب اسالمی است.
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_ احمــد اولین کســی اســت کــه حضرت علــی؟ع؟ را بهعنــوان خلیفه چهارم مســلمانان
ݢ
معرفی میکنــد؛ (ابــن ابــی یعلــی ،پیشــین393 /1 :؛ احمــدى1416 ،ق )368 /1 :نیز احادیث

بسیاری در فضیلت حضرت؟ع؟ نقل میکند؛ همچون :حدیث غدیر(،احمد بن حنبل،

1403ق )643 /2 :حدیــث منزلت(،همــان )642 ،حدیــث ثقلین(،همــان )779 ،مؤاخــاة
(همــان )638 ،و احادیثی در شــأن حســنین؟امهع؟( .همــان )778 /2 ،در مقابل ،ابن تیمیه
حدیث مواخاة را باطل میداند( .ابن تیمیه1406 ،ق32 /4 :؛ همان 71 /5؛ همان )117 /7 ،و
تنقیص شأن اهلبیت؟مهع؟ را در عقاید سلف وارد کرد( .سبحانی ،بیتا)327 /1 :

_ابــن تیمیــه و محمــد بــن عبدالوهــاب ،اموری را بــه دین اضافــه کردند کــه در مذاهب
اســامی وجــود نداشــت؛ نــه در میــان حنبلیها و نــه غیر آنــان؛ مانند نهی از توســل و
زیــارت قبــر رســول اکرم ؟ص؟ و( ...ابن تیمیه ،پیشــین237 /8 :؛ ابن تیمیــه1423 ،ق143 /1 :؛
القسطالنی ،بیتا)591_590 /3 :

بــه نظر میرســد ،انتســاب ســلفیه به احمــد حنبل از دو جهت قابلبررســی اســت :اول؛
ســلفیان برای مقابله با بحران مشــروعیت در جهان اســام و دوری از این واقعیت که سلفی
گــری بــه معنی مصطلح آن ،پدیدهای نوظهور و بدعتآمیز اســت ،خــود را پیرو احمد حنبل
معرفــی نمودنــد .دوم؛ رهبــران ســلفیه درروش حدیثتراشــی و ظاهرگرایــی از احمــد حنبــل
پیــروی میکردنــد؛ در نتیجــه بعضی اعتقــادات آنها بــا یکدیگر مطابقــت دارد و در بعضی
عقاید باهم اختالف دارند.

نتیجهگیری
ســلفیه جریــان اجتماعــی و مذهبی در بین اهل ســنت اســت که به پیروی از شــیوه ســلف
اعتقــاد دارد .روش مواجهــه اهــل اثر با نقل ،زمینه پیدایش تفکرات ســلفی در قرون بعدی را
ایجــاد کــرد .احمد حنبل در رواج ظاهرگرایی در اعتقادات بســیار تأثیرگذار بود ،بهنحویکه
ســلفیه ،او را بهعنــوان مرجــع در آموزههای اعتقــادی خود معرفی میکنند .پیدایش ســلفیه
در قــرن هشــتم و در مصر و شــام بــود ،ابن تیمیه به پیــروی از احمد بن حنبل بــه احیا عقاید
اهل حدیث پرداخت .پسازآن توانســت با تألیفات بســیار ،اندیشــههای ســلفی را پایهریزی
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کنــد و آن را توســعه دهــد .پسازاینکــه آراء بدعتآمیــز خــود را مطرح کرد ،بــا مخالفت علما
مذاهب اســامی روبهرو شــد و بهاینترتیب سلفیه وارد دوران تضییق شد .پس از درگذشت
ابــن تیمیــه ،ســلفیگری افــول کرد؛ زیرا ابــن تیمیه آراء خود را در ســرزمین مصر و شــام مطرح
کــرده بــود کــه از علم و فرهنگ باالیــی برخوردار بودند .شــاگردان او نیز توانایــی مقابله با این
مخالفتهــا را نداشــتند و ایــن رکود ادامه داشــت تــا زمانی که محمد بــن عبدالوهاب ظهور
کــرد و باعث جهش ســلفیگری شــد .در دوران معاصــر نیز ســلفیه وارد عرصههای مختلف
اعتقادی ،تبلیغی ،سیاسی و جهادی شده است.
الزم بــه ذکــر اســت ،ســلفیه به دلیل مشــروعیت بخشــی به خود و فــرار از عنــوان بدعی و
انحرافــی بــودن ،خود را به احمد حنبل و عقاید او منســب میکند .همانطور که بیان شــد،
سلفیه از روش ظاهرگرایی و شیوه مواجهه اهل حدیث با منابع نقلی ،تبعیت میکند.
پیشــنهاد میشــود پژوهشــگران ،نفوذ و گسترش ســلفیه را بهحســب منطقه جغرافیایی
بررسی کنند؛ مانند سیر سلفیگری در مصر ،پا کستان و ...
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منابع

ݢ
ابی یعلی۱۴۱۷( ،ق) ،طبقات الحنابله ،چاپ اول ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
1.ابن

2.ابــن بــدران ،عبدالقــادر1401( ،ق) ،المدخــل إلى مذهب اإلمــام أحمد بن حنبل ،چاپ دوم ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت.
3.ابنبطوطه( ،بیتا) ،رحله ابنبطوطه ،دارالشرق العربی ،بیروت.
یتــا) ،اال کلیل فــی المتشــابه و التأو یــل ،دار اإليمــان للطبع والنشــر والتوزيع،
4.ابــن تیمیــه ،احمــد( ،ب 
اإلسكندرية.
1425( ،_______5.ق) ،الفتوى الحموية الكبرى ،چاپ دوم ،دار الصميعی ،رياض.
1423( ،_______6.ق) ،مجموع الفتاوى ،چاپ اول ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
مدینه.
1406( ،_______7.ق) ،منهــاج الســنة النبويــة فــی نقــض كالم الشــيعة القدرية ،چــاپ اول ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.
8.ابن حجر الهيتمی ،أحمد بن محمد( ،بیتا) ،الفتاوى الحديثية ،دارالفكر ،دمشق.
9.ابــن قيــم الجوز يــة ،محمــد بن أبی بكــر1403( ،ق) ،أســماء مؤلفات شــيخ اإلســام ابــن تيمية ،چاپ
چهارم ،دار الكتاب الجديد ،بيروت.
 1411( ،_______10.ق) ،إعالم الموقعين عن ربالعالمین ،چاپ اول ،دار الکتب العلمية ،بيروت.
 11.ابن كثير ،اسماعيل بن عمر1407( ،ق) ،البداية و النهاية ،دارالفكر ،دمشق.
 12.ابن منظور1414( ،ق) ،لسان العرب ،دار الفكر _ دار صادر ،چاپ سوم ،بيروت.
 13.ابو زهره ،محمد۱۴۱۸( ،ق) ،ابن حنبل حياته و عصره _ آراؤه و فقهه ،دارالفکر ،دمشق.
 14.ابی اسامه ،سید طالب الرحمن۱۴۱۹( ،ق) ،الدیوبندیه :تعریفها _ عقائدها ،دارالصمیعی ،ریاض.
 15.احمد بن حنبل1403( ،ق) ،فضائل الصحابة ،چاپ اول ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 16.احمــدى ،عبــداهلل بن ســلمان1416( ،ق) ،المســائل و الرســائل المروية عن اإلمام أحمــد بن حنبل فی

العقيدة ،چاپ دوم ،دار طيبة ،رياض.
 17.اشعری ،ابوالحسن1971( ،م) ،االبانة عن اصول الدیانة ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
 18.امین ،احمد2012( ،م) ،ظهر االسالم ،موسسه هنداوی ،مصر.
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 19.اميــن ،محســن ،فائزی پور ،علــی اكبر١٣٨٧( ،ش) ،تاریخ و نقد وهابیــت ،چاپ اول ،مطبوعات
دينی ،قم.
 20.بخاری ،محمد بن إسماعيل1422( ،ق) ،صحيح بخاری ،دار طوق النجاة.
 21.البغــدادی ،عبــد القاهــر1977( ،م) ،الفرق بين الفرق وبيــان الفرقة الناجية ،چــاپ دوم ،دار اآلفاق،
بيروت.
 22.البوطی ،محمد ســعید رمضان( ،بیتا) ،الســلفیة مرحلــة زمنیة مبارکة ال مذهب اســامیة ،دارالفکر،
دمشق.
 23.بیضاوی ،عبداهلل بن عمر( ،بیتا) ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،دارالفکر ،بیروت.
 24.پاکتچی و هوشنگی۱۳۹۳( ،ش) ،بنیادگرایی و سلفیه ،دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران.
یتــا) ،اصحــاب حدیــث ،دائرةالمعارف بــزرگ اســامی ،بنیــاد دایرةالمعارف
 25.پاکتچــی ،احمــد( ،ب 
اسالمی ،تهران.
 26.تفتازانى ،ســعدالدين1407( ،ق) ،شــرح العقاید النســفیة ،چاپ اول ،مكتبــة الكليات األزهرية،
قاهره.
 27.التميمــی النجــدی ،محمــد بــن عبدالوهــاب( ،بیتــا) (الــف) فتــاوى و مســائل ،جامعــة األمام
محمد بن سعود ،الرياض.
 ( ،________28.بیتا) :مجموعة رسائل فی التوحيد واإليمان ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض.
 29.جعفر یــان ،رســول1379( ،ش) نقــش احمد بــن حنبل در تعدیل مذهب اهل ســنت ،هفتآســمان،
شماره .5
 30.جوهری ،اسماعیل بن حماد1407( ،ق) ،صحاح اللغة ،چاپ چهارم ،دار العلم للماليين ،بيروت.
 31.ذهبی ،شمسالدین محمد1992( ،م) ،سیر اعالم النبالء ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 32.سبحانی ،جعفر1395( ،ش) ،آشنایی با عقاید وهابیان ،چاپ اول ،توحید ،قم.
 ( ،__________33.بیتا) ،بحوث فی الملل و النحل ،موسسه نشر اسالمی.
 34.سبكی ،تاجالدين عبدالوهاب1413( ،ق) ،طبقات الشافعية الكبرى ،چاپ دوم ،هجر للطباعة
و النشر و التوزيع.
 35.سبكی ،تقیالدين علی بن عبد الكافی( ،بیتا) ،فتاوى السبكی ،دارالمعارف ،قم.
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 36.سید قطب1399( ،ق) ،معالم فی الطریق ،چاپ ششم ،دارالشروق ،ریاض.
 37.سـ ݢ
یتــا) ،تبلیغــی جماعــت ،دانشــنامه جهــان اســام ،بنیــاد دایرةالمعــارف
ـید قندیــل عبــاس( ،ب 

اسالمی ،تهران.
 38.شهرستانی ،محمد1364( ،ش) ،الملل و النحل ،چاپ سوم ،الشريف الرضی ،قم.
 39.عسگری ،مرتضی1412( ،ق) ،معالم المدرستين ،چاپ چهارم ،مؤسسة البعثة ،تهران.
 40.علیــزاده موســوی ،ســید مهــدی1394( ،ش) ،جریانشناســی ســلفیگری مطالعــه تنــوع حا کــم بــر

جریانهای سلفی و زمینههای شکلدهنده به آن ،روابط فرهنگی ،سال اول ،شماره .1
 1393( ،_______41.ش) ،سلفیگری و وهابیت ،پاد اندیشه ،تهران.
 42.فرج ،محمد عبدالسالم ،الفریضة الغائبة ،نسخه الکترونیکی.
 43.القسطالنی،احمدبنمحمد(،بیتا)،المواهباللدنيةبالمنحالمحمدية،المكتبةالتوفيقية،القاهرة.
 44.القنوجی ،صدیق بن حسن1307( ،ق) ،ابجد العلوم ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
 45.مســعودی ،علــی بــن حســین1425( ،ق) ،مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر ،چــاپ اول ،المکتبــة
العصریة ،بیروت.

روشهای پاسخگویی به شبهات در تفسیر مخزن العرفان

مرضیه باباخان1؛ آمنه عباسعیل زاده2

چکیده
عالمان دینی در طول تاریخ ســعی در پاس ـخگویی به شبهات با روشهای مختلف داشته 
اند .آشنایی با روشهای پاسخگویی کمک میکند تا در مواجهه با انواع شبهات از اصول
و مبانــی نظــام مند بهرهمند شــویم .تفســیر مخزن العرفان اثــر بانو نصرت امیــن ،از نوادر 
دانشمندان زن مسلمان معاصر است .ایشان در این تفسیر که از تفاسیر جامع قرآن کریم 
اســت ،بــا گرایش عرفانی و اخالقی به تفســیر آیات پرداخته اند .تفســير مخــزن العرفان از
جملــه کتبــی اســت که روشهای مختلفی را در پاس ـخگویی به شــبهات بکار برده اســت .
این روشــها مبتنی بر نظام و الگوی خاص و قابل کشــف و اســتخراج است .روش تحقیق
در این نوشته کتابخانهای و توصیفی _ تحلیلی است .روشهای پاسخگویی به شبهات
در تفســير مخــزن العرفــان را میتــوان در روشهــای اقنــاع مخاطب ،اهتمام بــه هدایت،
اســتحکام و اتقــان در عیــن ســاده و روان بــودن پاســخها ،بــا محوریــت دلیــل و برهــان،
دستهبندی نمود.
کلید واژگان :روش ،شبهات ،پاسخگویی ،مخزن العرفان.

 1دانــش آموختــه ســطح  3جامعــة الزهراء؟اهع؟ ،دانشــجوی دکتــری معارف اســامی دانشــگاه باقرالعلوم؟ع؟،
مدرس مجتمع آموزش عالی بنتالهدی.
 2طلبه ســطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟ ،دانش آموخته کارشناســی ارشــد مطالعات اســامی به زبان انگلیســی
جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة ،مدرس دانشگاه.

94

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

مقدمه

انسان با ݢتوجه به قوه عاقله خویش همواره در زندگی به دنبال پاسخ به پرسش ها و سؤاالت
ذهنی خویش است .پرسشگری انسان از وجوه تمایز وی از حیوان است .لذا در متون دینی
به پرسیدن سفارش شده است .در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که انسان را به تعقل

َ َ أَ ْ َ ْ نَ ْ َق ْ َ َّ َ ً نُ
َ ْ ْ َف ْ أَ ُ أَ ْ
اس�لوا �ه َل
وح ي� ِإ�ل ي� ِهم �
و تفکر و پرسیدن دعوت میکند .از جمله <وما �رسل�ا ِم ن� � ب� ِلك ِإ�لا ِر ج�الا � ِ
ذّ ْ ْن ُ
ك نْ� تُ� ْم َلا تَ� ْع َل ُم َن
و�> (انبیاء)7 :؛ «ما پیش از تو ،جز مردانی که به آنان وحی میکردیم،
ال�ك ِر ِإ��
ِ

نفرستادیم! (همه انسان بودند و از جنس بشر!) اگر نمیدانید ،از آ گاهان بپرسید».
در روایتــی از پیامبــر خدا؟ص؟ نیز بر پرســیدن تاکید شــده اســت .پیامبر دانــش را گنجینه
هایی میداند که کلید آنها سؤال است و در این باره میفرمایند:

َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ُ
ــائل َو
«ال ِعلــم خز ِائــن و مف ِاتیحها الســؤال ،فســئلوا یرحکــم اهلل! ف ِإنه یؤجر ِف ِیه أر بعة الس ِ
َ
ال ْسـ َـت ِم ُع َو ْ ُ
الجیـ ُـب َو ْ ُ
ُْ
ال ِحـ ُّـب لـ ُـه» (حرانی1404 ،ق)41 :؛ دانش گنجینه هایی اســت
ِ

و کلیدهای آنها پرســش؛ پس رحمت خدا بر شــما! بپرســید که بر اثر آن چهار نفر
پاداش مییابند :پرسنده ،جواب دهنده ،شنونده و دوستدار پرسش.».
امام صادق؟ع؟ نیز در ضمن روایتی ،نپرسیدن را علت هال کت مردم میدانند و میفرمایند:
َّ

ََ

َ

َ

َُ

ـک ّ
«إ َنــا َ ْی ِلـ ُ
ـاس ِل ّ ُنـ ْـم ل َی ْســأل َ
النـ ُ
ون» (کلینــی1362 ،ش)40/ 1 :؛ همانــا مــردم هال ک
ِ

میشوند؛ زیرا آنان نمیپرسند».
ً
از نظر عقلی با توجه به اهمیت پرسشگری ،پاسخ دهی نیز مهم ،بلکه اهم است .اصوال
پرســش مقدمة پاســخ اســت .از نظر حضرت علی؟ع؟ در مکتب اســام ،پرسشــگری ایجاد
حق میکند و پرسشگری که برای آموختن میپرسد ،صاحب حق میشود و لذا باید حق او
ََ

َ َ

َ

ََ َ َ

َ

ّ

اجلاه َ
را پاس داشــت« .ما أخذ ُ
لنی أن َی َت َعلموا َحیت أخذ عل ُ
ماء أن ُی َع ِل ُموا» (ســیدرضی،
العل ِ
اهلل عل ِ

1381ق :حکمــت )478؛ قبــل از آن کــه خداونــد از نادانان بــرای علم آموزی ،پیمــان بگیرد ،از
علماء برای آموختن پیمان گرفته است».
بنابراین با توجه به مســئله پاســخگوئی ،بهرهگیری از روش و شــیوه های پاســخگویی به
ســؤاالت نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســت .روشمندی پاسخ به سؤاالت باعث میشود
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که در هر زمانی بتوان به سؤاالت با توجه به مبانی و اصول جواب داد .ارائه پاسخهای ناکافی
یــا اشــتباه ،بــد دفــاع کردن و بــد جــواب دادن ،از دفاع نکــردن و جــواب ندادن بســیار بدتر و
خطرنا ک تر است .وقتی کسی سؤالی میپرسد ،تا شخصی به او پاسخ نداده ،انتظار پاسخ
مناســب نســبت به سؤالش دارد؛ اما وقتی پاســخ نا کافی و گاه غلط برای پرسشش دریافت
میکنــد ،نه تنها ســؤالش بدون پاســخ میماند ،بلکه در مــواردی موجب انحراف ذهنی وی
شــود .کســی کــه بدون شــناخت روش ها بخواهد به دنبال پاســخ دهی برود؛ چــون با اصول
آشــنا نیســت ،در مواردی پاســخش ناصواب اســت؛ بــه عنوان نمونــه ،یکی از اصول پاســخ
ً
دهــی ،توجــه به موضوع علمی اســت که از آن پرســیده شــده؛ مثال وقتی پرســش از مباحث
کالمــی اســت ،نمیتــوان بــا روش فقهــی به آن پاســخ داد؛ چنانکه تشــخیص ســؤال فقهی از
کالمی ،با توجه به روش شناسی امکان دارد.
تفسیر مخزن العرفان نوشته بانو امین از تفاسیر معاصری است که با نگاه ویژه به سؤاالت
و شــبهات به روز پاســخ داده اســت .لذا بررسی و تبیین شیوه پاسخگویی وی میتواند روش
های خاصی را پیش روی مخاطبین قرار دهد که با استفاده از آن در پاسخگویی به شبهات،
کارآمدی خویش را نشــان دهد .این نوشــته ســعی دارد که شــیوه پاســخگویی به شــبهات در
تفسیر مخزن العرفان را استخراج و آن را به صورت منسجم به مخاطبین ارائه دهد.
با بررسی صورت گرفته ،نوشتهای در این موضوع یافت نشد؛ بنابراین ضروری است که
با استخراج شیوههای پاسخگویی بانو امین به سؤاالت و شبهاتی که وی در قالب اعتراض
در متن تفسیر آورده اند ،با روش های پاسخگویی به سؤاالت آشنا شد.
ضرورت ســاماندهی روش ها و قواعد درک و تحلیل و پاســخ دهی به شــبهات ،را در این
باره بدین صورت میتوان تبیین نمود که عدم توجه به این اصول و قواعد عالوه بر آن که ممکن
اســت پاســخ گو را از ارائه پاسخ مناســب محروم کند ،به کاهش اعتبار گزاره های دینی منجر
خواهد شد؛ بنابراین الزمه پاسخ صحیح شبهه ،تسلط بر روش های پاسخ به شبهات است.
الزم به ذکر است که ضرورت شناخت الگوی قرآنی پاسخ به شبهات و شيوه های مبتنی بر آن
و ایجاد زمینه آموزش اين روش ها ،از دیگر وجوه اهمیت پرداختن به این موضوع است.
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این نوشته ابتدا به مفهوم شناسی روش و شبهه و سپس به بيان شیوههای پاسخگویی بانو

امین در ݢتفسیر مخزن العرفان میپردازد و در نهایت ،با نتیجه گیری از مباحث خاتمه مییابد.

 .1مفهوم شناسی
 .1 _ 1روش

روش ،در لغــت بــه معنــای قاعده ،قانون ،ســبک ،طریقه ،گونه ،ســنت ،نمط ،رســم ،آیین،
هنجار ،شیوه ،اسلوب ،نسق و منوال آمده است( .دهخدا ،بیتا ،ذیل روش)

روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است .روش ممکن است به مجموعه
طرقی که انسان را به کشف مجهوالت هدایت میکند ،مجموعه قواعدی که هنگام بررسی
و پژوهــش بــه کار میرونــد و مجموعــه ابــزار و فنونــی کــه آدمــی را از مجهوالت بــه معلومات
راهبری میکند ،اطالق شود( .ساروخانی1375 ،ش )24 /1 :علوم گوناگون ،روشهای گوناگون
و ویــژه خــود را دارنــد و مقصــود از روش پاســخدهی بــه پرســشها و شــبهات ،بررســی و ارائه
چهارچوبهایی است که امکان پاسخهای مناسب به سؤاالت و شبهات را به ما میدهد.
 .2 _ 1شبهه

شــبهه از ریشــة «شــبه» گرفته شــده و به معنی همانند و دو چیزی که مانند یکدیگر باشــند،
آمده است( .ابن منظور1410 ،ق )503/13 :ابن فارس میگوید :کلمه شبه بر مشابه بودن دو چیز
و همشــکل بودن دو چیز ازنظر رنگ و صفت داللت میکند .همانند شــبه و شــبه و شــبیه.
ســپس میگوید :امر مشــتبه شــد یعنی کار به مشــکل رســید( .ابن فارس1420 ،ق )243/3 :و در
اصطالح عبارت است از ارائه استداللها و توجیهات فاسد برای پوشاندن حق و حق جلوه
دادن باطــل یــا باطــل جلوه دادن حق .با توجه به اهمیت تعریف شــبهه ،مناســب اســت به
کاربرد این کلمه در روایاتی از امام علی؟ع؟ اشاره کنیم.
امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:

ْ ُ ُ ُ ً َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
َ
اهَّلل َف ِض َی ُاؤ ُه ْــم ِف َهیــا ْال َی ِق ُ
الـ َّـق َفأ َّمــا أ ْو ِل َیـ ُ
ـهة شـ ْ َ
َ«و ِا ّ َنــا ُ ِّسیـ ِـت الشـ ْ َ
ــن
ـهة ِل َنــا تشـ ِـبه
ـاء ِ
ْ
ُ
َّ َ ُ
َ
ََ َْ َ
َ ُ ُ َْ ُ ُْ َ
اهَّلل ف ُد َع ُاؤ ُهـ ْـم ِف َهیــا الضــا ل َو َد ِلیل ُه ُــم ال َع َمــی».
َو د ِلیله ْم ســت الــدی َو أ ّمــا أعــد ُاء ِ

(نهجالبالغه :خطبه 38؛ مجلســی ،بیتا130/67 :؛ آمدی1366 ،ش)73 :؛ «شبهه را برای
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ایــن شــبهه نامیدنــد که به حق شــباهت دارد؛ اما نــور [هدایت کننده] دوســتان
خدا در شبهات ،یقین است و راهنمای آنان مسیر هدایت الهی و دعوت کننده
دشمنان خدا در شبهات ،گمراهی است و راهنمای آنان کوری».

 .2روش بانو امین در پاسخگویی به شبهات
تفســير فارســى مخــزن العرفان که بيان همه ســورههاى قــرآن كريم را در بــر دارد ،در  15مجلد
ترتيب يافته است .بانو امین مفسر و نویسنده تفسیر ،قرآن کریم را چنين توصيف مىكنند:
«بايــد دانســت كــه قــرآن مجيــد كالم بزرگــى اســت كــه از معــدن الوهيــت نــازل
گرديده و البته مطالب مندرجه در آن از حيطه ذهن كوچك بشــر خارج اســت و
مخصوص به كســى اســت كه مخاطب به آن گرديده و پس از آن محول به خلفا
و جانشــينان آن بزرگوار اســت و مثل گفتگوها و مكاتبات بشر با يكديگر نيست.
قــرآن ،معجــزه موجــز ،فصيح و بليغ اســت .اختصــار قرآن از بالغــت و اعجاز آن
اســت؛ اگــر احــكام و جزئيات ،مقدمــات عبادات همــه و همه را داشــت از حد
فصاحت و بالغت و اعجاز خارج مىشــد و يكى از كتابهاى ّ
مفصل معمولى
بــه شــمار مىرفت .امام صادق؟ع؟ فرمود :خداوند قــرآن را تبيان هر چيز قرار داده
و چيزى فرو نگذارده كه مردم محتاج به آن باشند مگر آنکه در قرآن نازل شده و
پيامبر؟لص؟ بيان فرموده است( ».بانو امین1361 ،ش)4/1 :

روح حاكــم و جنبــه قــوى در تفســير مخــزن العرفــان بعــد اخالقــى ،درس ســير و ســلوك و
تربيــت نفــوس اســت كــه رنــگ اخالقى و تربيتــى اين تفســير را از ديگــر زمينههــاى آن قوىتر
ســاخته اســت .اهتمام ّ
مفســر در عین تذکر نســبت به وظائف دنیوی ،تربيت نفس انســانى
و دور كــردن آن از ظواهــر فريبنــده و ماديات و نزديك كردن به ذات حقتعالی اســت .با این
حال مفســر محترم از ســؤاالت و شــبهاتی که در زمینههای مختلف وجود دارد غافل نبوده و
در موارد متعدد ،ضمن بیان سؤاالت ،به پاسخ آنان پرداخته است.
در تفســیر مخزن العرفان عناوینی همچون اعتراض و یا ســؤال وجود دارد که بانو امین در
ذیــل ایــن عناوین ،به بحث در موضوعات مختلف پرداخته اســت .روش پاســخگویی بانو
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امین به سؤاالت و شبهات مختلف است .وی در بعضی موارد ،از آیات قرآن کریم استفاده

میکند و ݢ در بعضی موارد ،از طریق قواعد فلسفی ،به بیان پاسخ میپردازد.

شــناخت روشهای پاســخگویی به شــبهات توســط بانو امین ،این امکان را به مخاطب
میدهد که با اصول و مبانی آن آشنا شده و در موارد مشابه ،از آن استفاده کند .با بررسی که
در تفسیر مخزن العرفان صورت گرفت ،روشهای ذیل ،قابل استنتاج است.
الف( استفاده از قرآن کریم؛
ب) استفاده از مباحث عقلی و فلسفی؛
ج) استفاده از روایت؛
د) استفاده از معلومات مخاطب؛
که در ادامه مباحث به تبیین هر یک از این روشها میپردازیم.
 .2 _ 1استفاده از آیات قرآن کریم

در موارد متعدد بانو امین در مقام پاســخگویی از آیات قرآن کریم اســتفاده کرده اســت .برای
نمونه ،به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
«چگونــه ممكن اســت غير از خدا كســى يا چيــزى در عالم مؤثر باشــد مگر اينكه
ثنويــه را تصويــب كنيــم كه قائــل به دو مبدأ مىباشــند يكى را فاعــل خيرات و او
را يــزدان نامنــد و ديگــرى را فاعــل شــرور و آن را اهرمــن گويند .پس اگر شــياطين
داراى چنين آثارى باشــند ،توهم مىشــود كه شــيطان که وى را «اهرمن» نامند،
فاعــل شــرور باشــد؛ پس به ايــن اعتبار بــراى عالم دو مبــدأ تصور مىگــردد»( .بانو
امین1361 ،ش)18/2 :

بانو امین در ادامه در مقام پاسخگویی اینگونه جواب میدهد:

نْ أَ َ َّ �ذْ ن َّ
َ
«براى رفع چنين توهمی فرموده َ
<و َما ُه ْم بِ� ض� ّ ِار ي� نَ� بِ� ِه ِم� �ح ٍد ِإ�لا بِ� ِإ� ِ� الل ِه> (بقره)12 :؛

گمان نشود غير از خدا كسى تواند ضررى يا نفعى به كسى برساند آنچه در عالم
واقع مىگردد به خواست او و به اذن او انجام مىگيرد»( .همان)

در بیانی دیگر ،بانو امین در پاسخ به این شبهه که «آنچه از سماء قدرت و علم ازلى فرود
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آيد بايســتى داراى مصلحت تام و تمام باشــد و اگر نســخ شــود ،آن مصلحت فوت میگردد
یشــود آيه
و نمیشــود مصلحــت فــوق آن ،قائم مقام آن گردد؛ زيرا اگر چنين باشــد ،معلوم م 
اولــى مشــتمل بــر مصلحــت تــام و تمام نبــوده ،بلكه نقصــى در آن پديد گشــته كــه مقتضى
نســخ گرديده؛ بااینکه مقام الوهيت ،برتر از آن اســت كه چنين نســبتى به آن داده شــود؛ زيرا
كــه قانونگــذارى او مثــل قانونگــذارى بشــر نيســت كه تحــت تأثيــر طبيعت واقع گــردد و هر
روزى رأى تــازهاى پديــد آرد و مطلــع گردد بر چيزى كه نمیدانســته و اختالف رأى ،ناشــى از
نقطهضعف بشــر و جهل وى پديد میگردد كه احاطه به جهات مصلحت ندارند و نيز بشــر
چنين قدرت و توانايى كه حكمى انشــاء كند كه تخلفپذير نباشــد»( .بانو امین 1361ش/2 :

 ،)28با بهرهگیری از آیات قرآن کریم میگوید:

أَ َ ْ تَ ْ َ ْ أَ نَّ َّ َ َ َ ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق� ِد ي� ٌر> (بقره )106 :بهخوبی جواب
«آنجــا كــه فرمــوده <�لم �علم �� الله على

اين اعتراض داده میشــود يعنى خداوند عاجز نيســت از اینکه بهجای آيه اول،
آيه ديگرى گزيند كه از حيث حكمت و مصلحت مثل آن يا بهتر از آن باشد؛ زيرا
كــه جهــات مصلحت ،محدود به حد معينى نيســت و نيز قدرت او غیرمتناهی
است( ».همان)

بانو امین در ادامه سؤالی را مطرح میکند و پاسخ میدهد:
«اگرچــه بگوییــم قدرت او ســبحانه عمــوم دارد لكن وقتى چيــزى متعلق قدرت
گرديــد و آن شــىء موجود شــد ديگر از تحــت اختيار او بيرون مــىرود مثل اعمال
اختيارى بشــر كه تا مادامى تحت اختيار وى اســت كه صورت عمل خارجى به
خود نگرفته وقتى فعل از او صادر گرديد ديگر از تحت اختيار وى خارج گرديده
پــس وقتــى حكمــى را صادر گردانيد يا آيتــى نازل نمود ديگر چطــور برمیگرداند و
نســخ مینماید؟ پاســخ گوییم :خداوند از اين اعتراض پيشبينى كرده باين آيه
أَ َ ْ تَ ْ َ ْ أَ نَّ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ ض َ َ َ ُ ْ نْ ُ ن َّ
َ َ
و� الل ِه ِم نْ� َو ِل ٍي ّ� َولا ن� ِص ي� ٍر> (بقره:
<�لم �علم �� الله له ملك السماو ِ
ا� وال�ر ِ� وما لكم ِم� د ِ

 )107يعنــى ملــك آســمان و زميــن به دســت خداســت و در هيچ حالــى از تحت
اختيــار او خــارج نمیگــردد و هــر طورى بخواهــد در آن تصرف مینماید و كســى
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مالــك چيــزى نمیشــود نه ابتدائــا و نه پس از آنکــه خداونــد وى را مالك گرداند
زيرا كه مالك گردانيدن او مثل آن نيست كه ماها كسى را مالك گردانيم و ملك
از تصــرف خودمــان خارج گردد چگونــه ممكن مالك مىگــردد در حالى كه فقير
اســت در صورتــى كه غنى به نظر مىآيد پس هــر حكمى يا آيتى كه در عالم آرد از
تحت اختيار او خارج نمىگردد»( .بانو امین1361 ،ش)29 /2 :

 .2 _ 2استفاده از روایت

بانــو امیــن یکــی از روشهای پاســخگویی که انتخاب کرده اســت ،اســتفاده از روایتهایی
اســت که عالوه بر ثقه و صحیح بودن آنها ،بتوانند برای مخاطب روشــن و قابلقبول باشد.
بانــو امیــن در پاســخ به این ســؤال که آفرینش چگونه اســت ،به روایتی از امــام محمدباقر؟ع؟

اســتناد کــرده و پاســخ میدهد که عمــر بن اعين از امــام محمدباقر؟ع؟ ســؤال مىكند از قول
َ

ْ أَ

حقتعالــی < َ�د� ُع ّ
الس َم َاو ِتا� َوال� ْر ِ ض�> (بقــره )17 :پاســخ فرمــوده خــداى عــز و جــل ابــداع نموده
بِي
ً
«يعنى پديد گردانيده تمام اشياء را به علم خود بدون مثالى كه قبال در نظر داشته باشد؛ پس

آسمان و زمين را خلقت فرمود درصورتیکه پيش از آن ،آسمان و زمينى نبوده؛ آيا نشنيدهاى
َ

ُ

َ ْ

قول خداى تعالى را كه فرموده َ
<وك نَ
ا� َع ْر ش� ُه َعلى ال َم ِاء> و در كيفيت ابداع و چگونگى خلقت

�ذَ قَ ضَ أَ ْ ً فَ نَّ َ َ قُ ُ َ ُ ُ نْ فَ َ ُ
ك نُ
و�> (کلینی1362 ،ش:
<إَو ا ��ى �مرا � ِإ��ما ي��ول له ك� � ي�
موجودات ،چنين بيان میکند ِ
256/1؛ صفار1404 ،ق)113 /1 :

اين حديث ،تأييد مینماید قول حكما را كه گويند ســبب ايجاد مخلوقات همان علم
بــه صالح اســت؛ زيرا امام میفرمايد تمام اشــياء را به علم خود بــدون مثال خلق نموده و در
كيفيت ابداع و چگونگى خلقت موجودات چنين بيان مینماید( .بانو امین1361 ،ش)49 /2 :

مفسر قرآن کریم در تبیین وجه مشروعیت دعا ،از روایات کمک میگیرد و میگوید:
«دليــل بــر مشــروعيت دعــا از آيــات قرآنــى و احاديث بســيار اســت بهطور یکه از
متواتــرات به شــمار مــیرود مثل همين آيه كــه در مقام توضيح آن هســتیم و قوله

َ
أَ ً َ ْ ُ
قُ ْ ُ َّ َ أَ ْ ُ َّ
َ ُ
ُْ أ َ
الر ْح َم نَ� � ّي�ا َما ت�دعوا>
تعالــى <ادع ِو�ن ي� � ْس ت� جِ� ْب� لك ْم> (مؤمــنِ �< )61 :ل ادعوا الله � ِو ادعوا
أُ
قُ
ْ ُ َ ُ َ َ ُ ً ُ ْ ً َّ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ
<� ْل َما يَ� ْع بَ��
(اسراء< )110 :ادعوا َر بّ�ك ْم ت� ض� ّرعا َو خ� ف� يَ� ة� ِإ� ن�ه لا ي� ِح ّب� ال ُمع ت� ِدي� نَ�> (اعراف)55 :
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َ َ

ُ ْ َ ّ ْ ُ َ �ؤُ ُ
ك ْم> (فرقــان )77 :و غيــر اینهــا از آيــات ديگر كه امر مینماید به
ِب�كم ر ِب� ي� لولا دعا

دعــا؛ و اخبــار در اين خصوص از طرف ســنى و شــيعه بســيار رســيده .در كتاب
كافــى زراره از امــام محمدباقر؟ع؟ چنين روايت مىكند كه «آنجايى كه خداى عز
و جل میفرماید <� نَّ� َّال ذ�� نَ� َ� ْس تَ� ْك� ُر نَ
و� َع نْ� ِع بَ� َاد�ت� َس يَ� ْد�خُ ُل نَ
و� جَ� َه نَّ� َم َد ِخا�ر ي� نَ
�>؛ (غافر:
ِإ ِ ي ي
ِب
ِ
ِي

 )60مقصــود از عبــادت در اينجا ،دعاء اســت( .ابن فهد حلــی1407 ،ق )39 :و نيز در
كافــى اســت كه شــخصى از امــام محمدباقر؟ع؟ ســؤال میکند چــه عبادتى بهتر
اســت؟ فرمود «نيســت چيزى نزد حقتعالی بهتر از اينكه از او سؤال شود از آنچه
نزد اوست و مبغوضترين مردم نزد حقتعالی كسى است كه تكبر كند و از خدا
چيــزى ســؤال نكنــد» و غير اینهــا از اخبــار و احاديث در فضيلــت دعا و طلب
حوائج از قاضى الحاجات ،بسيار است كه براى اختصار ،بهناچار از تفصيل آن
خوددارى نموديم»( .بانو امین1361 ،ش)217/2 :

 .2 _ 3استفاده از مباحث عقلی _ فلسفی

بانو امین در موارد متعدد از مباحث فلســفی و عقلی برای پاســخگویی به ســؤاالت استفاده
میکند .به جرأت میتوان گفت که بهرهگیری ایشان از این روش بیشتر از سایر شیوههاست.
وی در پاسخ به این شبهه در باب توحید که:
«فــرض میکنیــم دو مبدأ هر دو قوى و نيرومند در پيدايش عالم شــركت نمايند و
رأى و سليقه آنان در حدوث و ترتيب و نظام عالم يكى گردد و هیچیک از آنها
برخــاف صالحدیــد ديگــرى رأى ندهــد؛ زيرا كه فــرض ،هر دو حكيــم و عالم به
ّ
منجر به
نظــام عالمانــد و برخــاف حكمت و نظام عالم ،رأى نمیدهنــد تا آنکه
نزاع گردد و در اثر آن ،عالم تباه شود( ».همان ،)55/9 :میگویند:
ّ
«اوال بنابراین فرض آن اراده وحدانى كه از دو اراده تشكيل يافته ،آن ،مبدأ و منشأ
وجــود عالــم گرديده؛ نه دو اراده مســتقل ،برخالف يكديگر و بازگشــت مطلب به
ايــن میشــود كــه اله عالم يكى اســت؛ يعنــى آن چيزى كــه منشــأ پيدايش عالم
ّ
گرديده ،يكى است و عالم از يك اراده وحدانى تحقق يافته.

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

102

ݢ

ً
و ثانیا بنابراین فرض يا گويى اراده هر يك بدون اراده ديگرى كافى است و اراده
هر يك بهتنهایی ،میتواند ســبب پيدايش عالم بشــود و محتاج به اراده ديگرى
نيست؛ يا هر يك از آن دو اله ،در خلقت محتاج به آن ديگرى است .بنا برفرض
اول كــه اراده هر يك كافى باشــد در پيدايش عالــم ،بهمحض اراده يكى از آنها،
عالــم موجــود میگردد و ديگر موقعى بــراى اراده ديگرى باقى نمیماند و اراده آن،
ّ
لغــو و بىثمــر میگــردد؛ مگر آنکه اراده كند ضد اراده آن ديگرى را؛ يعنى نيســتى
عالم را و اين ،اجتماع نقيضين اســت كه از محاالت ّ
عقليه بشــمار میرود؛ زيرا

ممكــن نيســت شــيئى واحد درآنواحــدّ ،متصف گردد به وجــود و عدم و نتيجه
چنيــن میشــود كــه يا اراده يكى نافــذ و اراده ديگرى ،لغو و بىثمــر ماند و يا در اثر
امتناع اجتماع نقيضين ،عالم فاسد و مضمحل گردد( ».همان)

ایــن بانــوی ّ
مفســر ،در تفاوت میان ســحر و جادو با عمــل انبیا نیز ،از قواعد فلســفی بهره
ً
برده و اینگونه توضیح میدهد که« :عمل ساحر با نوع عمل انبياء تفاوت بسيار دارد .غالبا
عمــل ســاحر ،تصــرف در قوه خيال و قوه واهمه اســت كــه از طريق حواس ظاهــره يا غير آن،
ً
آنچه همت بر آن گماشــته ،در قوه خيال حاضرين مجســم میگرداند؛ نه اینکه واقعا بتواند
ً
تصــرف در مــواد موجــودات كنــد و حقیقتا تغيير شــكل دهد يــا معدوم را موجود يــا موجود را
ّ
معدوم گرداند؛ فقط هســتیبخش ،خدا اســت و بس و تمكن پيمبران در مواد و تغيير شكل
دادن اشــياء ،بــه قــدرت ربانــى و خواســت الهى انجــام میگیرد؛ منتهــى االمــر خداوند براى
ً
اثبــات رســالت ،امور خار قالعادهای به دســت آنها جارى میگردانــد و اگر فرضا بهندرت،
از ســاحرين كســى پيدا شــود كه بتواند اندك تصرفى در مواد كند ،اگر در بدن خود اوست آن
از طريــق قــوت نفســانى و غلبه قوه ارادى وى اســت كه از طريق رياضات و ترك مشــتهيات
طبيعــى ،ممكن اســت نفس غالب بر طبيعت گردد و در بــدن خود ،تصرف كند مثلاینکه
روى آب راه رود و در هــوا بــدون وســایل خارجــى بپــرد و اگر تصــرف در بدن غير ،از انســان يا
حيــوان باشــد ،شــايد آن نيــز از راه تصرف در قوه خيال او باشــد كه به قــوت ارادهاى كه در اثر
ً
رياضات وى را پديد گشــته ،اوال تصرف در خيال آن شــخص مینماید و در قوه واهمه وى
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آنچــه مــراد او اســت القــاء میگردانــد؛ آنوقــت از راه وهم ،تســلط مىيابد در بــدن وى و او را
تحت تسخير خود درمیآورد و امر خار قالعادهای اظهار مینماید( ».همان)10 /2 ،

بانو امین در پاسخ به این سؤال که:
«چگونه ممكن است كوه با ثقالت و سنگينى كه دارد ،در وسط هوا بدون ستون
ّ
يا چيزى كه ّمتكى بر آن باشد ،افراشته شود و مدتى دوام نمايد و اين امرى است
غیرممکــن؛ زيــرا مكان طبيعى جســم ثقيل ،زمين اســت و اگر به قســر قاســرى از
ً
مكان طبيعى خارج گردد ،فورا برمیگردد به مکان خود» ،میگوید:
ّ
«اسباب معلق بودن جسم ثقيل در وسط هوا ،منحصر به اسباب طبيعى نيست؛
همینطــوری كــه اســباب طبيعى مثــل حرارت يــا دود كه ابــر را در جو هوا افراشــته
میدارد ،يا قوه جاذبه اطراف كه زمين را در وسط نگاه داشته ،قوت نفسانى نبى يا
ولى ،وقتى به اراده قوى و عزم ثابت به دستور الهى اراده نمايد ،اراده او چنان نفوذى
دارد كــه ممكــن اســت عالــم را زیرورو كنــد و همینطــوری كه هر انســان و حيوانى
به اراده نفســانى ،بدن ثقيل خود را حركت میدهد و جابجا میشــود و بهاندازهای
متصــرف در اعضــاء خودش اســت ،روح نبــى بهمنزله جان عالم ماديات اســت و
عالم در تحت تصرف اوست و از خصوصيات روح واليت و مقام نبوت ،اين است
كه به اذن خداوند متصرف در عالم ماده است و ماده موجودات در تصرف اويند؛
پس در اینجا به قوت نفسانى الهى ،موسى؟ع؟ و اراده او بود كه كوه با آن عظمت را از
زمين كنده و باالى سر آنها برافراشته كه هم اظهار معجزه شود و هم تهديد باشد و
بزرگى و قدرت و استيالء خداوندى را نيز مشاهده نمايند و بدانند كه ممكن است
در اثر نافرمانى مورد غضب خداوندى واقع گردند( ».همان)357/1 :

 .2 _ 4استفاده از مقبوالت مخاطب

از دیگر شــیوهها و روشهای پاســخگویی نویســنده تفســیر مخزن العرفان ،توجه به مقبوالت
مخاطب و اســتفاده از اشــتراکات بین مخاطب اســت .بهعنوان نمونه میتــوان به موارد زیر
اشاره کرد:

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

104

ݢ

«اگــر گفتــه شــود جنايــت و خيانتــى كــه از آبــاء و اجــداد بــروز و ظهــور مینماید،
چــه ربطــى به ذريــه و اوالدان آنهــا دارد؟ آنهايى كه به آيات الهى كافر گشــتند
و پيمبــران را بنــا حــق كشــتند ،بنیاســرائیلیان بودنــد كــه در زمــان حضــرت
موســى؟ع؟ جنايتــكار گرديــده و خيانــت مینمودنــد؛ اینجا ،خطــاب و اعتراض
به بنیاســرائیلیان زمان رســول اكرم؟لص؟ اســت؛ اثر جنايت و خطا كارى پدران را
تحميل بر اوالدان نمودن خالف عدل خداوندى است.
ً
در پاســخگوییم اوال اینجــا در مقــام تذكــر و یــادآوری داســتان آبــاء و اجــداد آنها
اســت و آن نعمتهایــی كــه خداونــد به بنیاســرائیلیان كرامت نمــوده و آنان در
عوض شكر گذارى و فرمانبرداری اینطور لجاجت ورزيدند و خود را در معرض
ســخط و غضــب پــروردگار درآوردند كه آنهــا پند گيرند و ملتفت باشــند كه اگر
آنها نيز اطاعت پيغمبر اسالم؟لص؟ ننمايند ،مشمول غضب الهى گردند.
ً
در ثانــى چــون علمــاى يهود داســتان حضرت موســى؟ع؟ و بنیاســرائیل را کامال
میدانستند و درس نخواندن پيغمبر؟لص؟ را نيز میدانستند ،بيان چنين مطالبى
بعد از مدتزمانی نســبت به جناب او ،اخبار به غيب اســت كه بدانند كلمات
ً
قرآنى ،تماما وحى منزل است.
و نيز چه فرق اســت بين علماى يهودى كه در عصر رســول اكرم؟لص؟ میزیســتند
و علمــاى عصــر حضــرت موســى؟ع؟؟ همانطــوری كــه آنهــا منكــر آيــات الهى
و معجــزات حضرت موســى؟ع؟ شــدند و درصدد قتــل و ايذاء پيمبــران برآمدند،
اخالق و افعال بد آنها در اوالدان آنان نيز تأثير داشــت كه آنها منكر آيات الهى
بودنــد؛ چه در عصر حضرت عيســى؟ع؟ و چه در عصــر حضرت محمد؟لص؟؛ كه
ّ
هم منكر بودند و هم در مقام ايذاء پيمبران برمیآمدند و از هيچ نوع ايذاء و تعدى
خودداری نمىنمودند .مگر یهودیها نبودند كه میخواستند حضرت مسيح؟ع؟

را بدار بزنند؟ كه خداوند او را به آســمان برد كه از شـ ّـر آنان محفوظ ماند .چه قدر
ظلم و جفا كه پيغمبر اسالم؟لص؟ از يهودیها متحمل گرديد( ».همان)350 /1 ،
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این بانوی مجتهده در پاســخ به ســؤال «علت بیان داســتان گاو بنیاســرائیل و حضرت
موسی؟ع؟ چیست؟» نیز اینگونه بیان میکند که:
ً
«گوییــم اوال در هــر يــك از آيــات قرآنــى رمــوز و اســرارى نهفته كه عقــل كوچك ما
نمیتواند به آنها احاطه نمايد؛ اســرار كالم اهَّلل مخصوص به آن كســى اســت كه
مخاطب به وى گرديده و پس از آن ،محول به خلفاء و كسانی است كه تالى تلو
او از جانشينان و اوالد آن بزرگوارند.
در ثانــى در ايــن حكايــت ،اســرارى به نظر قاصر میرســد؛ شــايد يكى اين باشــد
كه چون اين آيات در مقام تعداد نعمتهایی اســت كه خداوند به بنیاســرائیل
نهــا و به
عنايــت نمــوده و يكــى از آنهــا هميــن اســت كــه خداوند بــه خواهش آ 
دعاى حضرت موســى؟ع؟ ،كشــته را زنده گردانيد كه هم اعجاز باشــد و بر يقين
آنهــا افــزوده شــود و هم ،علم شــهودى و عيانى پيــدا نمايند به اين كه انســان به
مردن فانى نمیگردد؛ بلكه در عالم برزخ وجود دارد و نيز ،همه بدانند كه خداوند

ََ َ
قدرت دارد در قيامت روح بشر را برگرداند به جسد آنها؛ چنان چه فرمود <ك�ذ ِلك
ُ ْ َّ ْ َ
ي�ح ِي� ي� الل ُه ال َم ْو�تى> (بقره)73 :

ّ
ســر ديگــرى كه ممكن اســت در كار باشــد ،اين اســت كه بين يهوديــان در عصر
رســول اهَّلل؟ص؟ و دانشــمندانى بودنــد و میدانســتند كــه حضرتــش ّامــى و درس
نخوانــده اســت و بااینحــال ،تمــام وقايــع پيمبران گذشــته را بهطور شايســتگى
بيــان مینمایــد تــا بفهمنــد كــه علــوم آن بزرگــوار ،از ديگــرى اخــذ نشــده؛ بلكه از

<و َما َ� نْ�ط قُ� َع ن� ْال َه َوى * � نْ� ُه َو � َّلا َو ْح ٌ� ُ� َ
قلب آفرينش و نهاد ايجاد ،اخذ نموده َ
وحى>
ِإ
ِإ
ي ي
ي ِ
ِ
(نجم3 :و( )4همان)372/1 ،

نتیجهگیری
باتوجــه بــه مطالــب این مقاله ،میتوان به این مســاله اذعان داشــت که بانو امیــن با توجه به
نوع ســؤاالت ،از شــیوههای مختلفــی همچون بهرهگیــری از آیات ،روایــات ،عقل ،مقبوالت
مخاطــب بــه پاســخگوئی اقــدام نمــوده اســت .نویســنده تفســیر مخــزن العرفــان ب هحــق از
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معــدود نویســندگانی اســت کــه تــا ایــن حد خــود را ملزم کرده اســت که بــا توجه بــه درگیری

ذهنــی ݢ
مخاطــب ،این ســؤاالت را بیــان و آن را تبیین نمایــد و در ادامه در مقام پاســخگویی

نیز از بهترین شــیوهها ســود ببرد .وقتی ذهن مخاطب را درگیر مســائل جهانبینی و فلســفی
میبیند ،سعی میکند که در پاسخ نیز از قواعد فلسفی استفاده کرده تا مخاطب اقناع شود
و به پاســخ خویش برســد .در موارد متعدد نیز از مباحثی سود میجوید که ذهن مخاطب به
آن آشنا است و موردقبول وی است؛ لذا بهراحتی از بدیهیات و مقبوالت مخاطب استفاده
کرده و جواب سؤال ذهنی مخاطب را میدهد.
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گزارش جلسات دفاعیه پایاننامههای گروه کالم اسالمی ()4

تنظمی :عیل صفر تیموری کیا

عنوان پایاننامه :باز نگاری مباحث امامت کتاب کنز الفوائد
و مقایسه آن با کتاب تلخیص الشافی
طلبه :سرکار خانم سمانه اعتمادی
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین سلیمانی بهبهانی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین محمد ذوقی
زمان جلسه دفاعیه99 /8/25 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
آنچه در این پایاننامه مورد تحقیق قرارگرفته ،باز نگاری مباحث امامت کتاب «کنز الفوائد»
عالمه کراجکی و مقایســه آراء و اندیشــههای مؤلف آن با آراء و دیدگاههای شــیخ طوســی در
کتاب «تلخیص الشافی» است .کتاب کنزالفوائد مشتمل بر موضوعات مختلف اعتقادی،
فقهی ،اخالقی ،تاریخی و  ...اســت و به لحاظ نظم و ســاختار نیز شــبیه به کشــکول بوده و
ترتیب مطالب بهحســب موضوع نیســت ،بلکه موضوعات مختلف ،در هم آمیخته است.
هرچنــد این ســبک نــگارش دارای فوایدی اســت که بینیاز از شــرح و بیان اســت ،اما برای
محققانی که طالب شــناخت اندیشــههای مؤلف در یک موضوع خاص هستند ،دسترسی
به این امر ،دشــوار خواهد بود .بر این اســاس ،باز نگاری مباحث امامت کتاب کنز الفوائد،
نقشــی همچون احیای میراث کهن را ایفا میکند که موجب تســهیل دسترســی به مطالب
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کتــاب در بــاب امامــت و بهتبع آن ،کثرت مراجعه و اقبال بیشــتر محققــان به کتاب خواهد

ݢ
الگــوی این رســاله در امر باز نگاری کتاب مذکور ،ســاختار رایج و متعــارف امروزی در
شــد.

مباحث امامت است.
شــیخ طوســی (م  460ق) و عالمــه کراجکــی (م  449ق) دارای چنــد ویژگــی مشــترک
هستند :اول اینکه به لحاظ زمانی معاصر هستند؛ دوم اینکه رشد یافتۀ یک مدرسه کالمی
_ یعنی مدرســه بغداد _ هســتند؛ سوم اینکه از اساتید مشــترکی ،همچون شیخ مفید و سید
مرتضــی بهــره گرفتهانــد؛ چهــارم اینکه هــر دو از شــخصیتهای برجســته امامیه محســوب
میشــوند؛ پنجــم اینکــه آثار قلمی آنها نشــان میدهد که یکی از مشــغولیتهای ذهنی هر
دو شــخصیت ،مســأله امامــت بوده اســت .به دلیــل این ویژگیهــا ،بخش دیگر این رســاله
بــه مقایســه آرای ایــن دو شــخصیت در موضــوع امامت با محوریــت دو کتاب کنــز الفوائد و
تلخیص الشافی اختصاص یافته است .این مقایسه میتواند از نگاه تاریخ علم ،دارای آثار
متعددی باشــد ،آثاری همچون کشــف وحــدت نظر یا تعارض انظار عالمــان متقدم امامیه
در مســأله محوری امامت و همچنین مقایســه آن با دیدگاه عالمان معاصر و ســایر آثاری که
بــر اهــل تحقیق مخفی نیســت .دســتاورد رســاله در این بخش ،کشــف اشــتراک دیــدگاه دو
شــخصیت مذکــور در عمــده مباحث و تفــاوت در اجمال و تفصیل یا تعــداد ادله در نفی یا
اثبات مدعا است.
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عنوان پایاننامه :بررسی سیر تطور ادعاها و انحرافات فرقهها
و مدعیان شاخص مهدویت در دو قرن اخیر
طلبه :سرکار خانم سمیه یوسفی
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین جواد اسحاقیان
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین محمد شهبازیان
زمان جلسه دفاعیه99/10/1 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
اندیشه و فرهنگ مهدویت دارای ابعاد گستردۀ اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی بوده و ارتباط
تنگاتنــگ و وثیقــی بــا مباحث امامت ،عــدل و توحید دارد .از همین روبرخــی از جریانها و
مدعیــان دروغیــن به دالیل مختلــف در تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مهدویت و تناســب
آنها ،دچار اشتباه شدهاند و این باعث شده که عالوه بر تحریف مباحث اعتقادی موجود
در مهدویــت بهتدریــج به ســمت انحرافات باالتر و ادعاهای عصمــت و امامت و مهدویت
برونــد .ایــن فرقههــا و جریانهــای انحرافــی که همیشــه دامنگیر جهــان اســام در دورههای
مختلــف بودهانــد ،عواملی چون جهــل و نادانی افراد ،ضعف ایمان و مشــکالت اجتماعی
و اقتصــادی و فرهنگــی کــه جوامع با آن درگیر بودهاند ،موجــب گردیده تا زمینه برای ایجاد و
گســترش آنها فراهم شــود؛ از طرفی بیگانگان و دشمنان اسالم و اهلبیت ـ ؟مهع؟ ـ نیز همیشه
دســت مدعیان این فرقهها را بهخوبی فشــردهاند و از حمایت آنها دریغ نکردهاند .موضوع
فرق انحرافی بهویژه مدعیان این جریانات ،از زوایای مختلفی قابلبحث و بررسی است که
یکــی از جنبهها ادعاهای ســران این فرق و جریانهاســت که ـ از زمــان تولد یک فرقه تا افول
یا گســترش ـ ادعاهای گوناگون و متناقضی داشــتهاند .نوشــتار حاضر بر آن اســت تا با روش
توصیفــی ـ تحلیلی با اســتفاده از منابع مکتوب و رســانهای ،به بررســی ســیر تطــور جریانات
انحرافــی از آغــاز پیدایــش تا تکامــل و تطور ادعاهــا و اوج انحرافات فرقههــا و جریانهای دو
قــرن اخیــر (بهائیــت ،قادیانیــه ،مهدی ســودانی ،احمد اســماعیل بصری ،منصور هاشــمی
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خراســانی) بپردازد .مهمترین نتایج بهدســتآمده عبارتاند از :بابیــت و بهائیت و قادیانیه

ݢ
جریان مهدی ســودانی در ابتدای ادعاهای خود نوعی ادعای شــبه عرفانی ،مالقات و
و نیز

ارتباط با غیب داشتند و در امتداد این فرق ادعای خاص دربارۀ سران و اقطاب خود مطرح
کردنــد و درنهایت این فرقهها ادعای نســخ دین قبلی و تأســیس دیــن جدید نمودند و نیز در
جریان احمد اسماعیل بصری ادعای امامت و مهدویت جدید را شاهد هستیم
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عنوان پایاننامه :بررسی پیامدهای نظریه پیدایش کوانتومی جهان در الهیات
طلبه :سرکار خانم محبوبه گلستانی فر
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین
استاد مشاور :دکتر میثم توکلی بینا
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین رضا حاجی ابراهیم
زمان جلسه دفاعیه99/10/20 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
پیدایش جهان و تاریخچه زمان ازجمله مسائلی است که از دیرباز توجه فالسفه ،متکلمان
و فیزیکدانــان را بــه خــود معطــوف کــرده و بهعنــوان یــک بحــث مشــترک در حــوزه الهیات و
علــوم تجربــی مطرح میگردد .هر یک از الهیدانان و اندیشــمندان در ایــن زمینه ،نظریهها و
فرضیاتی را ارائه نمودهاند که پیدایش کوانتومی جهان از هیچ ،ازجمله فرضیاتی اســت که
توســط برخی فیزیکدانان و کیهان شناســان بیان شــده اســت .حاصل این نظریه در عقیده
برخــی فیزیکدانــان و کیهــان شناســان ،الحــاد و انکار وجــود خداونــد و امکان عــدم نیاز به
خالــق اســت .عالوه بر آن بــه برخی از براهین اثبــات وجود خداوند ازجملــه برهان حدوث و
برهان نظم نیز خدشــه وارد نمودهاند .با توجه به اینکه در دوران معاصر و عصر توســعه علم و
فناوری ،تکیه بر علوم تجربی و علمزدگی افراطی ،بازتابی چشــمگیر در رویکردهای الهیاتی
اندیشــمندان و متفکــران و حتــی عــوام داشــته اســت ،بررســی پیامدهــای الهیاتــی اینگونه
نظریــات از اهمیــت ویژهای برخوردار میگردد .ازاینرو در نوشــتار حاضر به تبیین این نظریه
و پیامدهــای آن در الهیــات پرداخته شــده اســت .در فصل اول به کلیــات بحث پرداخته و
از مهمتریــن و پرکاربردتریــن اصطالحاتی که در این نوشــتار مورد اســتفاده قرارگرفته ،تعریفی
مختصــر ارائه گردیده اســت .در فصل دوم ایــن اهتمام صورت گرفته که تا حد امکان بدون
پرداختن به مطالب ریاضی و با زبانی موجز ،نظریه کوانتوم تبیین گردد و با آفرینش در نگاه
الهیات اســامی مقایســه شــود .فصل ســوم بــه اصل علت در فلســفه و اصل عــدم قطعیت
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در فیزیــک کوانتــوم اختصــاص یافتــه و رابطــه میــان آن دو مــورد بررســی قرارگرفته اســت .در
فصــل ݢ
چهــارم تقریراتی از برهان حدوث بنا بر نظر متکلمان و فالســفه ارائــه گردیده و با تقریر

کوانتومی حدوث جهان ســنجیده شــده است .فصل پنجم نیز برهان نظم را بر اساس مبانی
هر دو حوزه الهیات و علوم تجربی تقریر و ارزیابی نموده است.
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عنوان پایاننامه :بررسی و تبیین عوامل سعادت انسان در قرآن
با رویکرد پاسخ به شبهات معاصر
طلبه :سرکار خانم منیره سیفی
استاد راهنما :سرکار خانم اعظم وفایی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین محمد رنجببر حسینی
زمان جلسه دفاعیه99/10/25 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18/5

چکیده

َســعادت رســیدن انســان بــه هر نــوع کمــال ممکــن و برخــورداری از نعمتهــای جاودانهای
است که در اثر ُحسن عمل در راه اطاعت خداوند متعال به دست میآید .با توجه به اینکه
قرآن جامعترین منبع راهنمای بشــر در مســیر سعادت اســت بررسی عوامل سعادت در قرآن
اهمیــت دوچندانــی پیدا میکند و از طرفی شــبهات متعددی در حیطــه فردی و اجتماعی
ســعادت انســان مطرح اســت که ضرورت دارد با تکیهبر قرآن پاســخ داده شــود .بسترســازی
دســتیابی هویت فردی انسانها به پلههای کمال و خوشبختی و زمینهسازی شکلگیری
هویت اجتماعی در مسیر خوشبختی و انسجام تشکیالت انسانی در مسیر سعادت دنیوی
و اخروی و پاسخ گوئی به شبهات وارده بر سعادت انسان در دو حیطه فردی و اجتماعی از
اهداف این تحقیق اســت .از این تحقیق به دســت آمد که ابعاد معنوی چون ایمان و عمل
صالــح و عدالــت و تقــوا و ابعاد مادی همچون تغذیه و وراثــت در حیطه فردی و مؤلفههایی
ماننــد هجــرت و جهــاد و انفــاق در حیطه اجتماعی از عوامل مؤثر بر ســعادت فــرد و جامعه
بشری است.
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عنوان پایاننامه :الهیات زیستمحیطی اسالم
با تأکید بر دیدگاه عالمه جوادی آملی

طلبه :سرکار خانم سمیرا کریمنژادی
استاد راهنما :دکتر ابراهیم علیپور و حجتاالسالم و المسلمین حسن ترکاشوند
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین ناصر شهیدی
زمان جلسه دفاعیه99/11/5 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
نقــش الهیــات در کنتــرل بحران فراگیر زیســتمحیطی کــه از مهمترین دغدغههای بشــر در
دنیای معاصر است ،بس مهم و تأثیرگذار است .عالمه جوادی آملی با درك روزآمد از مسائل
و نیازهای انســان معاصر و با تبیین رابطه انســان و طبیعت ،درصدد ارائه راهحلی مبتنی بر
جهانبینــی توحیدی برآمدهاند .ایشــان در تحلیل توحیدی از هستیشناســی“ ،خلقت” را
جایگزیــن “طبیعــت” میدانند .لوازم خاص دیدگاه مذکور مبتنی بر آن اســت که انســان در
مقــام خلیفة اللهی ،برترین مخلوق هســتی و طبيعت مســخر اوســت .از طرفــی ،طبیعت از
قداســت و هدفمنــدی برخــوردار بوده و آدمــی امانتدار و مالک آن به نحو مشــروط و مأذون
از ســوی خداوند اســت .درک صحیح از این جایگاه ،به هماهنگی و تعامل مطلوب بشــر با
زیســتبوم منجر میشــود .عالمه مهمترین موانع ارتباط صحیح انســان با طبیعت را روحیه
ســلطهجویی و اســتکبارطلبی بشــر امروز ،بر مبنای جهانبینی مادیگرایانه و انسانمدارانه
و اخالق ســکوالر تعبیر میکنند که شــکلگیری ابعاد مختلف روابط و تعامالت بشــر مدرن
مبتنی بر چنین نگرشی ،بر چالشهای زیستمحیطی دامن زده است .از نظر ایشان ،توجه
بــه آثــار و ثمــرات مــادی و معنوی طبیعــت و کارکرد آن در ســامت و رشــد معرفتی ،عقالنی
و روحــی انســان و درک تأثیــرات متقابــل روابــط وی با زیســتبوم بر اســاس نگــرش توحیدی
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بــه هســتی ،عملکــرد بشــر را نســبت به طبیعــت اصــاح و تنظیــم مینماید .بهعــاوه ،درک
وظایــف و مســئولیتهای اخالقــی ،فقهــی و حقوقــی آدمی در تعامــل با طبیعــت و توجه به
روابط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی وابســته به آن بر اســاس آموزههای وحیانی،
راهــکار حــل بحرانهای زیســتمحیطی خواهد بود کــه میتوان با تنظیم و ارائــه برنامههای
توســعه پایدار اســامی مبتنی بر چنین رویکردی ،در جهت آبادانی و تکامل مادی و معنوی
محیطزیست گام برداشت.
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عنوان پایاننامه :خداشناسی و خدا گرایی فطری از دیدگاه

عالمه مصباح یزدی و مقایسه آن با کهنالگوی خدا از دیدگاه یونگ
طلبه :سرکار خانم نجمه الهیاری
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین احمد ابوترابی
استاد مشاور :حجتاالسالم و المسلمین محمدناصر سقای بیریا
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین محمدحسن عالم چاهوکی
زمان جلسه دفاعیه99/11/8 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 20

چکیده
بــه اعتقــاد عالمــه مصبــاح علم حضوری به خــدا و گرایش بهســوی او دو امر فطری به شــمار
میآینــد؛ خداونــد در ابتــدای خلقــت ،روح انســانی را بــه چنیــن علــم و میلی ،مفطــور کرده
اســت؛ تا تمام انســانها دارای چنین علم و میلی به علت هســتیبخش خود باشــند .اما به
اعتقاد روانشــناس غربی ،کارل گوســتاو یونگ این امور مربوط به ســاختار روانی هر انســانی
اســت؛ و مشــترک بودن آنها در تمام انسانها مربوط به حوزه وراثت است .بدینصورت که
اجداد انســانها نســبت به خداوند دارای فکر و واکنشی بودهاند؛ که قالب این نوع اندیشه و
عملکرد ،در ناخودآ گاه جمعی انســانهای بعدی بهصورت موروثی آمده اســت؛ این قالب
کهنالگوی خدا نام دارد .فعال شدن این کهنالگو منجر به فعال شدن تمایل به خدا و ایجاد
تصوراتــی نســبت به خــدا میگردد؛ و درنهایت باعث میشــود هر انســانی همانند اجدادش
واکنش نشــان دهد .ازآنجاییکه مســئله فطرت در اسالم از اهمیت بسیاری برخوردار است
و در ایــن دو دیــدگاه نوعــی تقابــل به نظر میرســد؛ پژوهش حاضر بــا روش تبیینی ،تحلیلی،
تطبیقــی و کتابخانــهای به تبیین ،مقایســه و ارزیابی جایگاه این دو دیدگاه پرداخته اســت؛
و درنهایــت بــه این نتیجه دســت یافته که مبانی و نظریه یونــگ دارای ضعف و نقصهایی
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ازجملــه مبانی نادرســت؛ عــدم ابتناء نظریه او بر واقعیات عینی ،نداشــتن ادلــهای یقینی و
وجود پیامدهایی سنگین است؛ و دیدگاه عالمه به دلیل داشتن مبانی قویتر و واقعگرایانه
و وجــود ادلــه عقلــی و نقلــی دارای جایــگاه برتری اســت؛ البته ایــن دو نظریــه در عین وجود
تقابالتی با یکدیگر از جهاتی نیز مشابه ،مؤید و مکمل یکدیگر هستند.
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ݢ

عنوان پایاننامه :نظریه تمایز علم و دین

طلبه :سرکار خانم محبوبه رنجبرکی
استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین سید محمدعلی داعی نژاد
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین حسن پناهی آزاد
زمان جلسه دفاعیه99/11/19 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 19/5

چکیده
علم و دین دو مقولۀ تأثیرگذار در زندگی انســان اســت .نحوۀ ارتباط این دو در فلســفۀ دین،
موردبررســی قرارگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه دیدگاههای متفــاوت اندیشــمندان فلســفه دین،
رابطــه علــم و دین به ســه صورت ســازگاری ،تعارض ،تمایز تقســیمبندی شــده اســت .این
تحقیــق دربــارۀ نظریــه تمایــز علــم و دیــن در رشــتۀ کالم اســامی تدوین شــده اســت .روش
تحقیــق بهصــورت توصیفی _ انتقادی اســت .جهــت جمعآوری اطالعــات تحقیق از روش
کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت .این تحقیق به بررســی نظریــۀ تمایز علم و دیــن در چهار
حوزۀ قلمرو ،زبان ،هدف ،روش در جریانهای فلسفی غرب و همچنین نقدهایی که بر این
دیدگاهها وارد است ،پرداخته است .در هر بخش متناسب با مطالب تحقیق ،نظر برخی از
اندیشمندان شیعه درباره رابطه علم و دین آورده شده است.
در ایــن پایاننامه بهطور مختصر انــواع رابطۀ علم و دین که عبارتاند از تمایز ،تعارض،
هماهنگی بررسی شده است .سپس به بحث اصلی یعنی نظریه تمایز علم و دین پرداخته
شده است.
علــم موردنظــر در ایــن بحث ،علــوم تجربی میباشــند .تمایز علم تجربــی و دین از چهار
جهت روش ،زبان ،قلمرو و هدف تبیین و نقد شده است.
حــوزۀ بررســی ایــن نظریــه در جهان غرب اســت؛ چراکه چنیــن تمایزی در جهان اســام
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بین علوم تجربی و دین وجود ندارد؛ زیرا اسالم ،برای تعلیم و تعلم علوم نافع برای سعادت
بشر ،جایگاه خاصی قائل است .البته برخی از اندیشمندان متجدد اسالمی نظریاتی درباره
تمایز علم و دین مطرح کردهاند که در تحقیق به آنها اشاره شده است.
دالیــل فراوانــی برای رد کردن این نظریه وجود دارد کــه از مهمترین آنها به بیدلیل بودن
این نظریه ،خود ستیز بودن مبانی نظریه میتوان اشاره کرد.
یتــوان به
ایــن نظریــه آثــار و نتایــج زیانبــاری را در جهــان غــرب باعث شــده اســت که م 
پلورالیســم یــا کثرتگرایــی دینــی ،سکوالریســم یــا جدایــی دین از سیاســت ،ایمــان گرایی
افراطی ،اومانیسم یا انسانگرایی ،ماتریالیسم یا مادهگرایی اشاره کرد.

122

ݩ ݦ ݩݦ

ݩݒ
ݠس ݣهاݤیݤ ک ݣالݣمݠݠی ۱//سال دوم  /شمارۀ چهارم  /بهار 1399
ݢکا ݣݠوݣ ݣ ݣ

عنوان پایاننامه :بررسی و تبیین جامعیت قرآن کریم با رویکرد پاسخ به شبهات

طلبه :ݢ
سرکار خانم الهه حسینییان

استاد راهنما :حجتاالسالم و المسلمین وحید پورعلی
استاد داور :حجتاالسالم و المسلمین قاسم ترخان
زمان جلسه دفاعیه1399/ 12 /9 :
نتیجه :رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
قرآن کریم بهعنوان معجزۀ جاودانی پیامبر اکرم؟ص؟دارای ویژگیهای به خصوصی اســت که
آن را از ســایر کتــب آســمانی متمایــز میگردانــد .از جملۀ ایــن ویژگیها جامعیت آن اســت
کــه مــورد پذیــرش اکثریــت علما و دانشــمندان اســت؛ امــا در مورد حــد و حدود ایــن ویژگی
اختالفاتــی وجود دارد که حتی بــا پذیرش این اختالفات ،نمیتوان جامعیت قرآن را کتمان
کرد .برخی از مستشــرقان دربارۀ جامعیت قرآن شــبهاتی را مطرح کردهاند که نگارنده در این
تحقیق با شــیوۀ تبیینی ســعی بر آن داشــته که به این شبهات پاسخگو باشد .در واقع؛ تالش
پژوهشــگر در ایــن نوشــتار بر این بوده که با توجه به ســؤال «شــبهات پیرامــون جامعیت قرآن
چیســت و پاســخگویی قــرآن در مقابله با شــبهات با توجــه به جامعیت آن چگونه اســت؟»
بــه ایــن شــبهات طبــق آیــات قــرآن و بــا روش کتابخانهای در ســه فصــل مجزا پاســخ دهد و
جامعیت قرآن را بعد از بررسی و نقد نظریات موجود در این موضوع و شبهات کالمی مربوط
به آن ،به اثبات برساند.

