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 نام آنكه جان را فكرت آموخت  به                                 
 افروخت  چراغ دل به نور جان بر                                                             

 گفتار پيش
ديگـرى    انسان تشكيل شده از گوشت، پوست، استخوان و عواطف، داراى مشخصـه مهـم      

را تشـكيل   به نام معرفت و انديشه است آه مـاهيتى متفـاوت دارد و حقيقـت و اصـل وجـود او     
 ١.داده است

بـه ايـن معنـا     ٢آنـد  قهـر يـا بـه قصـد، آسـب معرفـت را آغـاز مـى         انسان از ابتـداى تولـد بـه       
  حـس المسـه، بخشـى از امـور عـالم همچـون      . آنـد  امورى از واقعيت عـالم را دريافـت مـى     آه

چشايى،  قوه بويايى، بوهاى  و قوه. شناساند سردى، گرمى، نرمى، زبرى و فشار را به او مى
شـنوند و   مـى  بـه تـدريج گوشـها   . آنـد  رفى مـى هاى شيرين، ترش، شور و تلخ را به او مع طعم

با هر . آند حس مى  گذرد آه آودك اشياء را به وضوح دو تا چهار ماه نمى ،يك. بيند چشمها مى
گـردد و بدينسـان روز    مـى  يك از اين آانالهاى معرفتى بخشى از جهان واقعى بر انسان آشـكار 

 .شود به روز دنيا براى آدمى بزرگتر مى
ديگـر    آنـد، از آشـف بخـش    حواس، آه بخشى از عالم را بر انسان مكشـوف مـى  هر يك از     

تشـخيص   آنـد و قـادر بـه    به عنوان مثال گوش فقط اصوات را بر انسان آشكار مى. ناتوان است
بايـد دسـت بـه      همه حـواس . ها وجود خارجى ندارد رنگها نيست، پس براى گوش عالم ديدنى
محسوسـات در اختيـار     يكديگر مرتبط سازند تـا واقعيـت   دست هم بدهند و محصوالت خود را با

 .بشر قرار گيرد
مـدت    شود، بخشى در حافظه آوتـاه  اند در حافظه ذهن نگهدارى مى آنچه حواس درك آرده    

 .گيرند مى آيند و مورد استفاده قرار و برخى در حافظه بلند مدت آه به هنگام نياز به ياد مى
قـادر    قبل از احساس، انسان. سازد ه، امكان تخيل را فراهم مىتجمع محسوسات در حافظ    

شـده و بـه     به وسـيله آنچـه حـس   . به تخيل نيست چرا آه موضوع تخيالت، محسوسات است
 .هايى آه در حافظه نگهداشته، انسان قادر به تخيل است ميزان دانسته

بـراى انسـان    پرسشهايى را آند و اطالعات حسى متفاوت، ارتباط آنها را در ذهن ايجاد مى    
شـود آـه    قـادر مـى   آشد آه با حدس، فرضيه، دستكارى معلومات، آزمايش و خطا او پيش مى

آدمـى  . جزئى را درك آند  هاى يك سلسله مجهوالت را براى خود معلوم سازد، روابط بين پديده
آم بـر طبيعـت   تعميم داده، قوانين حا ها تئورى آشف شده را با فرض يكسانى روابط بين پديده

 .شناسد را مى
انسـان بـا قـوه عاقلـه خـود و      . سـازد  عقل، انسان را با دنيـاى ناشـناخته ديگـرى آشـنا مـى         
آنــد، آنهــا را تجزيــه، تحليــل و  وســيله تجريــد مفــاهيم جزئــى، مفــاهيم آلــى را توليــد مــى   بــه

، محــال يــا نمايــد و از طريــق آن امــور ضــرورى نمايــد، بــين آنهــا نســبت برقــرار مــى  مــى  ترآيــب
انسـان بـا قـوه اسـتنتاج عقلـى پاسـخ بسـيارى از        . آنـد  عـالم وجـود را شناسـايى مـى      ممكن

 .يابد خود را مى  مجهوالت
  اى است آه عـالوه بـر شـناخت عـالم خـارج، قـادر اسـت بـه دنيـاى          آفرينش انسان به گونه    
نيـز    آى بـه بـاطن ديگـران   آران و پر رمز و راز درون خود نيز وارد شود و از طريق سير و سلو  بى

پيشگويى، ذهن خوانى وغيـب گـويى    ٣.راه يابد و حتى به برخى از واقعيات برونى نيز پى ببرد

                                                 
 اى مابقى خود استخوان و ريشه/ اى  اى برادر تو همه انديشه ١
سـوره  .الفئـدة لعلكـم تشـكرون   و اهللا َاخرَجكم من بطون ُاّمهاتكم ال تعلمون شيئًا و جعل لكم السمع و االبصار و ا ٢

  .٧٨نحل، آيه
گفته  شود علم حضورى به علمى آه در آن عاِلم و معلوم يكى هستند و شخص به شئونات درونى خود آگاه مى ٣

شود  شود و به علمى آه عالم غير از معلوم است و شخص به امور خارج از وجودش آگاه مى گفته مى حضورى
  .گويند حصولى مى علم



ادراآات بـا آمـوزش،     اى از اين گونه ٤.هاى علم حضورى و آشف باطنى است بخشى از فرآورده
اى ديگر  ونهگ. آيد دست مى  تمرين، حبس تنفس، تمرآز و رياضت شديد جسمى يا اخالقى به
و اخـالص در عبـادت حاصـل      از معرفت بـاطنى، از طريـق طهـارت و پـاآى نفـس، تقـواى الهـى       

سطوح معمول و ملموس گذشـته و بـه    آند آه از در تجربيات دينى فرد احساس مى. شود مى
. جمله او را فرا گرفتـه و احاطـه آـرده اسـت     امرى متعال و مطلق رسيده است آه همه چيز از

در اينجـا ارتبـاطى ويـژه    . انسان از او دسـت بـردارد   گذارد آه ظمت آن امر متعال نمىزيبايى و ع
شود آه فقـط در ارتبـاط    اى حاصل مى براى او معرفت ويژه شود و بين او، و امر متعال برقرار مى
 ٥.از اين گونه است )علم لدّنى(الهامات اولياء الهى . است  با آن امر مطلق حاصل شدنى

. شـود  مـى  اوج معرفت ممكنى است آه در تجربه دينى بـر يـك انسـان سـرازير     وحى الهى    
اى الهـى   عطيـه   آلود، آه نه حاصل تالش سازمان يافته فـرد، بلكـه   ادراآى مرموز و شعورى راز

و انسـانى عطـا     است آه خداوند به برخى از انسانها فقط به دليل پاآى، شايستگى اخالقـى 
بـا دشـوارى    سـازد تـا آنهـا نيـز بتواننـد      منـد مـى   تشنه خود را بهـره آند و از طريق او بندگان  مى

عقل و شهود قابـل   ادراك وحيانى آنچه را با حواس، تجربه،. آمترى خود را برآشند و پر آشند
 .سازد براى انسان مكشوف مى دريافت نيست

عـالم   بـا  بنابراين حواس، تخيل، تجربه، تعقل، شهود و وحى، آانالهاى مختلـف ارتبـاط بشـر       
راه  هريك از اين آانالها محل گـذر انسـان بـه بخـش خاصـى از عـالم اسـت و       . هستى هستند

 .جو است پاسخ به نوع خاصى از پرسشهاى انسان حقيقت
حـد   خورد و در يابد و با جهان پيوند مى وسيله اين معارف پاسخ پرسشهاى خود را مىه او ب    

عالم از حيث  نمايد و به وسيله اتحاد با درونى مى مكشوف خود را ،آگاهيهاى خود جهان بيرون
حتـى بـه   . آند مؤثرترى مى شود و در عالم احساس وجود و حضور بيشتر و تر مى معرفتى فربه

ارتحـال بـه عـالم آخـرت مشـاهده       هر چيز را آه انسان در اين عالم و يا بعـد از «قول مال صدرا، 
 ٦».آند مخصوص به خويش، مشاهده مى  المآند، آن را به حقيقت، در ذات خويش و در ع مى
 ٧اى جهانى است بنشسته در گوشه         اى هر آن آو ز دانش برد توشه    
پيشـرفت   .هر معرفتى نتيجه يك پرسش است و هر پرسش نتيجه يك مشكل و نياز اسـت     

گـرو  بشـر در    آشـفيات آينـده  . شگرف جوامع انسانى وامدار تجربيـات سـازمان يافتـه آنهاسـت    
ترى از هستى  عميق  هاى عقل انتزاعى اليه. نيازهاى تازه و ميزان استفاده او از تجربيات است

عظمـت، شـگفتى و   . گويـد  مـى   ترى را پاسخ سازد و پرسشهاى اساسى و وجود را آشكار مى
آند و تأثيرى آه اينگونه معـارف در   مى  زيبايى دنيايى آه از طريق آشف و شهود و وحى جلوه

انسـانها در آن طريقـت روح و بـاطن    . نيسـت   انسان دارد قابل مقايسـه بـا ديگـر معـارف     زندگى
 .شوند مرتبط مى ترين اليه وجود يابند و با عميق مى هستى را در

لحـاظ    هر چه معرفت انسان بـه . شخصيت و رفتار افراد تحت تأثير مستقيم معرفت آنهاست    
باشـد   تـر  ر چه معرفت به لحـاظ آيفـى اساسـى   تر است و ه آمى بيشتر باشد جهان او وسيع

شخصـيت    انسانيت انسان در تعالى شخصيت و تعـالى . تر خواهد بود تر و ژرف جهان وى عظيم
نمـا    را واقـع  افـرادى آـه فقـط حـواس خـود     . در گرو وسعت و عظمـت جهـان معرفتـى او اسـت    

تـر اسـت    بـزرگ   نسان عاقلدنياى ا. دانند، با سطوح نازل و نازآى از عالم در ارتباط هستند مى
 .يابد مى ترى براى پرسشهاى خود چون حقايق بيشترى را در بر دارد و پاسخ عميق

بـه دليـل    امـروزه . تغيير در معارف باعث تغيير در شخصيت و در نتيجه تغييـر رفتـار آدميـان اسـت    
ــا و فاصــله نسلهاچشــمگير و       ــر شخصــيت و رفتاره ــات، تغيي ــارف و اطالع ــردش مع ســرعت گ

البته بايد توجه داشت آه تأثير معرفت برشخصيت، بيش از آنكـه  . تر از گذشته است سمحسو
تـرين نـوع    مهـم . مربـوط اسـت   مرتبط با آميت معرفت باشد به آيفيت و اساسى بـودن معرفـت  

                                                 
روانشناسى،  ارنست ر، هيگارد، زمينه - انگينسون . و ريچارد، س . ل.اه شود به؛ ريتالجهت مطالعه بيشتر نگ ٤

  .١٣٦٧، انتشارات رشد، ١محمد تقى براهنى، ترجمه جمعى از مترجمين، ج : ويراستار
قبل  به قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك. ٦٥سوره آهف، آيه. آتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما ٥

  .٤٠آيه  -سوره نمل . أن يرتد اليك طرفك
  .٣٥٩صدر المتألهين، شواهد الربوبيه، جواد مصلح، مشهد سوم، انتشارات سروش ص  ٦
. هستى پندارى آه جسم آوچكى اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوى العالم االآبر،آيا مى): ع(امير المؤمنين ٧

  .ه استحال آنكه عالم عظيمى در وجود تو پيچيده شد



تـرين پرسشـهاى انسـان باشـد و      اى ترين وپايـه  معرفت، معرفتى است آه پاسخگوى اساسى
 .ين آندمهمترين نيازهاى انسان را تأم

آنـــد و در  پنــاهى، تنهــايى و نــاآرامى مــى     انســان در ايــن جهــان پهنــاور احســاس بـــى         
برد و به دنبـال شـادى    از افسردگى رنج مى. آرامشى درونى استبرای پناهگاهى   جستجوى

آيد او رضايت باطنى خود را طالـب   از عذاب وجدان و نزاع با خويش خوشش نمى.و نشاط است
فهـم    موقعيت خود را در جهان دريابد و رابطه خود را با جهان اطراف خـويش خواهد  او مى.است

آنـد   مى او در پناه اين پاسخ از نااميدى و ياس نجات پيدا. آندمی و معناى زندگى را احساس 
اسـاس پاسـخ همـه پرسشـهاى انسـان در      . دهد و به نياز اساسى آه به اميد دارد پاسخ مى

در پناه پاسـخى آـه بـه ايـن     . است »آيستم؟  من«او يعنى  ترين سؤال گرو پاسخ به اساسى
شـود يعنـى    خود به پنج سؤال ديگر تحليل مى  البته اين سؤال. دهد پرسش اساسى خود مى

از آجـا  : آدمـى پاسـخ ايـن پـنج سـوال را بدانـد       پاسخ به سؤال فوق هنگامى ممكن اسـت آـه  
 روم؟ چگونه مى روم؟ و ام؟ آجا می ام؟ چرا آمده به آجا آمدهام؟  آمده
هسـتى   آدمى عالقمند است تصويرى واقعى يا حداقل نزديك به واقـع از حقيقـت خـويش و       

عـالم و آدم ارائـه    تصاويرى آه از. آيد آميز خوشش نمى انگيز و توهم داشته باشد از تصوير خيال
خ بـه  نگرند و پاس مى اى به پاسخهاى داده شده به ديده ترديد عده: شده است متفاوت است

گونـه امـور خـود را بـه       آنـان نسـبت بـه ايـن    . داننـد  اين سؤالها را ناممكن يا بسـيار دشـوار مـى   
اين افراد عمومـًا بـا روى آوردن بـه موادمخـدر، مشـروبات الكلـى،       . زنند اعتنايى و غفلت مى بى

آننـد آـه هوشـيارى را     مـى   موسيقى، خشـونت، رقـص و سـكس خـود را مشـغول بـه امـورى       
شـمرد و عمـر خـود را بـا ايـن        آننـد آـه بايـد دم را غنيمـت     توصـيه مـى  . رار دهـد الشعاع ق تحت

ناخواه جايگاهى بـراى خـود     خواه بايد توجه داشت آه اين افراد. پايان تلف نكند پرسشهاى بى
مندى از لذايـذ، احسـاس تنهـايى،     بهره يابند، لذا با اندك سرخوردگى در در ميدان هستى نمى
سـختى، فقـر و مشـكالت حيـات خـود و ديگـران        يگانگى آرده، بـراى رنـج،  وانهادگى و از خود ب

زدگى و به تبـع آن   دچار وحشت و دل. يابند، آنان در معرض فروپاشى تمام عيارند توجيهى نمى
معنـاى زنـدگى   . شوند دلهره و اضطراب، يأس و غذاب وجدان مى ترديد، غم، ترس، افسردگى،

مكاتـب نهيليسـتى و پـوچ    . يابنـد  ندگى خويش تـوجيهى نمـى  و ادامه ز  را ندانسته و براى بودن
 .همين رويكرد است  گرايانه محصول رواج

هم مفيد  ى هم ممكن ومبنایديگر تامين نيازهاى اساسى و پاسخ به سؤاالت  یرويكرد در    
 بـه آرامـش درونـى، شـادى،     را نيازهـاى اساسـى مـا   تـأمين  از آنجا آه معناى زندگى و . است

ــاطن  ــدوارى رضــايت ب ــالى  مــی رســاند  ى، امي ــه اســت کســب دشــوارى احتم ــل توجي . آن قاب
اآثـر  . همواره مددآار انسان در پاسـخ بـه ايـن پرسشـها بـوده اسـت       ،متنوع پاسخگويى  منابع
يعنــى . بــه اتفــاق مــردم بــراى ايــن ســؤاالت پاســخهاى آمــاده مبتنــى بــر حجيــت دارنــد    قريــب

اعتمـاد بـه عوامـل غيـر     نتيجـه  ن نيسـت بلكـه   آنها نتيجه تالشهاى معرفتى خود آنـا  پاسخهاى
هــا، حتــى  پــدر و مــادر، اقــوام و شخصــيتهاى مــورد وثــوق و القائــات و تلقــين   معرفتــى از قبيــل

پاسـخ بـه ايـن    . هـاى فـردى و گروهـى هسـتند     نفرت، بـيم و اميـد و منفعـت    ها، عشق و فريب
رهنـگ اجتمـاعى و   ديگر شئون زنـدگى شـدت تحـت تـأثير تـاريخ، جامعـه و ف        سؤاالت، همچون

هاى مختلف به پرسشهاى اساسـى بشـر متنـوع و     با وجودى آه پاسخ فرهنگ .سنتى است
اگر همين اشـخاص  . نمايد است ولى براى همه افراد جزمى، يقينى و قطعى مى  گاه متناقض

 آردنـد،  خانواده با يك پيشينه فرهنگى، تاريخى، زبانى و اجتمـاعى ديگـرى زنـدگى مـى      در يك
 .دادند نمى  را آه فعًال بر باطل بودن آن يقين دارند، بر حقانيتش ترديد به خود راه باورهايى

معنـوى   توانـد پشـتوانه حيـات فكـرى و     آيا اين چنين پاسخهايى با ويژگى تنوع و تناقض مـى     
ندارند و بر پايـه    زندگى انسان باشد؟ باورها و عقايدى آه چندان اساس و پايه محكم و مدللى

مطمـئن باشـند تـا     تواننـد واقـع نمـا، قابـل تكيـه و      اند تا چه حد مـى  ناآافى پذيرفته شدهقرائن 
شدن با جو، شرايط و  انسان زندگى خود را بر آنها مستقر سازد؟ اين اعتقادات به هنگام روبرو

تواند پايـدار بمانـد و دوام    چقدر مى  قرائن متفاوت يا انديشه مخالف در عصر اطالعات و ارتباطات
 اشته باشد؟د

هـــاى زنـــدگى خـــويش را بـــر  از آنجـــا آـــه مـــا ســـاخته انتخـــاب خويشـــتنيم، بايـــد ســـازه     
در پاسـخ بـه ايـن پرسشـها نظـرات      . هاى اطمينان آور بـه ايـن سـؤاالت بنـا آنـيم      پاسخ  اساس

در انديشـه انسـان همــواره   . تـوان همـه آنهـا را واقعـى تلقـى آـرد       وجـود دارد و نمـى    مختلفـى 



  عقايـد و باورهـاى ممكـن   . عرفتى سيستماتيك يا غير سيستماتيك وجـود دارد خطاى م  احتمال
  است تحت تـأثير عوامـل غيـر معرفتـى مثـل تـاريخ، جامعـه، زبـان و تمـايالت نفسـانى مرتكـب           

 اى صـحيح هـم باشـد ممكـن اسـت تنهـا بخشـى از        حتـى اگـر عقيـده   . خطاهاى زيادى شـوند 
تكميل و  تواند خود را نسبت به تصحيح، نمى بنابراين هيچ آس. حقيقت باشد نه تمام حقيقت

خداونـد    بـه همـين جهـت   . نيـاز احسـاس آنـد    اى بـى  تعميق معارف اساسى خود در هيچ دوره
از پروردگـار   فرمايـد  خود، با همـه عظمـت شخصـيتى و معرفتـى مـى      )ص(متعال به پيامبر خاتم

 ٨»قل رب زدنى علما«. خود افزايش علم و معرفت بخواه
 شـود بلكـه وظيفـه هـر فـرد مسـلمان       هاى سـنتى اآتفـا نمـى    گ اسالم به انديشهدر فرهن    

را   است آه خود پاسخ سؤاالت اساسى خويش را با تحقيق به دسـت آورد، پاسـخهاى جـارى   
ايمـان آورد و    آنگاه به فهم خـود از حقيقـت   ٩نقد نمايد و به صورت مدلل آن را دريابد و فهم آند،

باورهاى سـنتى    شود آه حتى افكار مخالف ان هنگامى هدايت مىمسلم. بند باشد به آن پاى
حال، آنها را ارزيابى آند  هاى عقل و تجربه گذشته و خود را بشنود و با روى هم ريختن فرآورده

پسـندتر باشـد تـااز ايـن طريـق روح حقيقـت         اى را بپذيرد آه از هر نظر نيكـوتر و عقـل   و انديشه
. استوار و متعال بـراى خـود بسـازد    ايتًا شخصيتى مستحكم،طلب خويش را سيراب سازد و نه

القـول فيتبعـون احسـنه اولئـك       فبشـر عبـادى الـذين يسـتمعون    «: به قول خداوند در قرآن آريم
شنوند و از بهترين آن  مى به بندگانى آه سخنان را ١٠؛الذين هداهم اهللا و اولئك هم اولوااللباب

اينـان  . را هدايت نموده اسـت  ى هستند آه خداوند آنهااينان آسان. آنند بشارت ده پيروى مى
 ».صاحبان عقل هستند

وجـدانى    بنابراين ما در اين مختصر با راهنما قرار دادن اين بيان زيبا و متين به عنـوان تكليـف      
آارآمــدترين،  تــرين، تــرين، حقيقــى تــرين، مســتندترين، مســتدل در صــدد هســتيم تــا بــه آامــل 

نگرش انتقادى بـه    رغم اين احتمال آه على. ناترين پاسخ ممكن دست يابيممع ترين و با مقبول
عقـل خـاآى را بـا امـور      شـود يـا   اعتقادات، منجر به شكاآيت و تقدس زدائى از اعتقـادات مـى  

در معارف و عقايـد خـويش    همگان موظف به نقد و تحول مستمر: گوئيم ما مى! افالآى چه آار
شـفافيت، اسـتحكام و آگاهانـه      نمـود، امـروزه   اورها موجه مىاگر زمانى عدم نقادى ب. هستند

پاسـخ آورآورانـه بـه    . جامعه مدرن است  هاى پايه، از ضروريات زندگى ساختن عقايد و انديشه
اگـر  «. اطالعات عواقب وخيمى به همـراه دارد  پرسشهاى اساسى با اين حجم گسترده و آزاد

نى تـن ندهنـد، در آن صـورت آينـده ايـن مشـغله       عي اعتقادات دينى به مواجهه عقالنى جّدى و
و ايمان و ديندارى به معنى واقعى آن صـورت تحقـق    ١١».انسانى، حقيقتًا تيره و تار خواهد بود

  ∗.نخواهد پذيرفت
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رسون و ديگران، عقل و اعتقادات دينى، ترجمه احمد نراقى و ابراهيم سلطانى، طرح نو، مايكل پت ١١

 .٥٠١، ص١٣٧٦تهران،
 :پرسش براى انديشيدن ∗

 معرفت چيست؟ )الف
 ابزار معرفت را برشماريد )ب
 به نظر شما آيا براى انسان ممكن بود حواس ديگرى داشته و بخشهاى ديگرى از عالم را حس آند؟ )ج
 قش ابزارهاى معرفتى براى انسان چيست؟ن )د
 معرفت چه تأثيرى بر زندگى انسان دارد؟ )ه
 رويكردهاى مختلف در پاسخ به سؤالهابشر چگونه است؟) و
 به چه دليل عقايد تقليدى قابل اعتماد نيست؟ )ز
 آنيد؟ بازشناسى مى عقايد تقليدى و عقايد تحقيقى خود را چگونه )ح
 ش انتقادى ديندارى و ايمان دينى ممكن نيست؟چرا امروزه بدون نگر )ط
 دانيد آيا به درستى آن اطمينان هم داريد؟ اگر شما پاسخ سؤاالت اساسى خود را مى )ى



 ١٢معرفت شناسى:  فصل اول
  
  

ن تـري  آوتاه .بر است نقد عقالنى باورها و عقايد متنوع براى افراد آارى دشوار و بسيار زمان    
آانالهـاى مختلـف    راه براى تأمين نيازمنـديهاى انسـان نقـد جـامع مـدعيان معـارف اساسـى از       

اسـت آـه محصـول      چون پاسخ به سؤالهاى اساسى هنگـامى قابـل اطمينـان   . معرفتى است
و بررسـى روشـهاى    تشـخيص ايـن موضـوع نيـز بـه نقـد      . عبور از آانالهاى صحيح معرفت باشد

 .شود رآيى هر يك از آنها مربوط مىآسب حقيقت، قلمرو و ميزان آا
عبـارت   اين تقسيم بـا . اند ابزارهاى فهم حقيقت را به تجربه، عقل، شهود و وحى تقسيم آرده

پاسـخ    بسته به اينكـه . و وحى نيز بيان شده است ١٥عقل آلى ١٤عقل جزئى، ١٣عقل تجربى،
تعقـل،   ربـه، سؤاالت اساسى مطرح شده به صورت منسـجم از آـدام ابـزار معرفتـى يعنـى تج     

فلسـفى،   هـاى مختلـف علمـى،    بينـى  شهود يا وحى استخراج شـده باشـد، بـه ترتيـب جهـان     
هــا  بينــى جهــان  قضــاوت و داورى در مــورد اعتبــار هــر يــك از ايــن. ســازد عرفــانى و دينــى را مــى

 .سپرده شود  هنگامى ممكن است آه ابزارهاى مختلف معرفتى به دست عقل انتقادى
  

 گرايى تجربه
  

. اسـت  انش تجربى، معرفتى است آه به شيوه مشاهده و آزمايش روشمند حاصل شـده د    
 بــه ايــن صــورت آــه انســان بــراى پاســخ بــه پرسشــهاى خــود، از طريــق مشــاهده و تفســير    

پـس بشـر   . يابـد  ا بـه پاسـخ دسـت مـى    هـ  هايى رسيده و با آزمون فرضـيه  مشاهدات به فرضيه
رسـش آنـد و انتظـار پاسـخ صـحيح داشـته باشـد        توانـد پ  هـايى مـى   شيوه تجربى، از پديـده  با 
 :داراى ويژگيهاى زير باشند  آه
 .توان ديد، شـنيد، چشـيد، بوئيـد و لمـس آـرد      آنچه را مى Observable:قابل مشاهده -١    

 ١٦.پس هر چه از اين جنس نباشد در علم تجربى راه ندارد
رف، حـــذف و تغييـــر يعنـــى بتـــوان در آن دخـــل و تصـــ  Experimental:قابـــل آزمـــايش -٢    
 .محاسبه آّمى، سنجيده و روشمند انجام داد  قابل

ــل تكــرار -٣     ــل تكــرار جهــت    Repeatable:قاب ــد قاب   موضــوع مــورد مشــاهده و آزمــايش باي
 .مشاهده و آزمايش باشد

 يعنى همگـان بتواننـد موضـوع مـورد پـژوهش تجربـى را       Objectivity:همگانى و عينى -٤    
طبـــع علـــوم تجربـــى چنـــان اســـت . ننـــد و بـــه همـــان نتـــايج برســـندمشـــاهده و آزمـــايش آ

 گواهى آه علم گرد. يابد وابستگيش به عواطف و ذهن آدميان به آمترين اندازه آاهش مى  آه
آـه    آورد گواهى همگانى است، در معرض معاينه همـه قـرار دارد و آزمايشـها چنـان اسـت      مى

 .بپردازند  توانند به اجرا و مشاهده آن مى همه آسانى آه آموزش و آارآئى بايسته را دارند
 موضـوع تجربـه بايـد قابـل احاطـه و دسترسـى باشـد تـا         Selective:جزئى و گزينشى -٥    

اختيار  به عالوه علم امر تصادفى و نادانسته نيست آه در. پذير شود مشاهده و آزمايش امكان
 .هر آس قرار گيرد بلكه غرض دار، منتخب و گزينشى است

در پـى    پذيرد بلكه علم با مشاهده و آزمايش تعداد زيادى از حوادث منفرد، آارش پايان نمى    
آشـف آنـد،    هـاى جزئـى را   دستگاهى از مبادى آلى است تا بر اساس آن بتواند ارتباط پديده

گيـرد و نـام    صـورت مـى   اين آار بر اساس روش اسـتقراء . امور واقع را تبيين آند و معنادار سازد
حاصـل علـوم تجربـى بشـر       آـه  ١٨تئورى علمى ١٧.نهند آن را قانون يا تئورى علمى مى محصول

 ١٩:باشد هاى زير مى است داراى ويژگى

                                                 
١٢ Epistemology   دانشى آه در آن از ابزارهاى معرفتى، امكان، حدود، ماهيت، قلمرو و هدف معرفت بشرسـخن

 .گويند شناسى مى شود معرفت گفته مى
١٣ Empiricism  
١٤ Rationalism  
١٥ Intellectualism  
 .٩، ص١٣٧٤چالمرز، چيستى علم، سعيد زيباآالم، شرآت انتشارات علمى فرهنگى، .ف.الن ١٦
 .١٢چيستى علم، ص ١٧



مكـرر   اى آلى است آه يك نظـم  هر تئورى علمى، قضيه :آلى، هميشگى و پايدار: الف    
ايـدار  پ اى در همـه جـا يكسـان و    هنگـامى آـه فرضـيه   . آنـد  در بخشى از طبيعت را توصيف مى

. نهـاد   تـوان بـر آن نـام تئـورى علمـى      اتفاق افتد و بر همه موارد جزئى خود صـادق باشـد، مـى   
دمـا در    اگـر افـزايش  . تئورى، اگر حتى يك استثناء هم داشته باشد ديگر تئورى علمـى نيسـت  

انبسـاط بـود    هاى گوناگون و فشـارهاى متفـاوت، بـدون اسـتثناء حـاآى از      انواع فلزات، با اندازه
هـاى   گـزاره   بـه همـين جهـت    ٢٠.شـوند  فلزات در اثر حـرارت منبسـط مـى    »همه«توان گفت  مى

آب از  »هميشـه « .تجربى بايد با عباراتى چون همه، هميشه، يا هيچ و هيچگاه همراه باشـند 
ريبونوآلئيـك اسـيدها    »همـواره «ترآيب دو اتم هيدروژن و يك اتم اآسيژن ايجاد خواهد شد يـا  

جسـم بـا جـرم آنهـا رابطـه       نيروى جاذبه بـين دو : هنگامى آه گفته شود. عامل توارث هستند
ولـى بـه همـان معنـا مـورد       مستقيم دارد با اينكه واژه همه يا هميشـه در عبـارت وجـود نـدارد    

 .پذيرش خواهد بود
قـادر   مـا را  »شـود  فلز در اثر حرارت منبسط مى«تئورى  ٢١:قدرت پيش بينى مشروط: ب    
گردد،  مى واسطه خاصيت فلزى، در اثر گرما منبسطه آنيم ريل آهن ب سازد آه پيش بينى مى

باعـث خميـدگى    آنيم تـا انبسـاط،   لذا براى جلوگيرى از آج شدن ريل بين آنها فاصله ايجاد مى
اى را  آن آينده حادثـه   شود تا بتوان به وسيله پس از همين خاصيت علم استفاده مى. آن نشود

آه آـار انبيـاء    »گويى  پيش«آه آار علم است و »بينى  پيش«تفاوت  ضمنًا نبايد از. معلوم نمود
 .است، غافل بود

 بنـابراين عبـاراتى، هـر چنـد    . تئورى آه چيز مشخصـى را پـيش بينـى نكـرد علمـى نيسـت          
يـا   و. حـق پيـروز اسـت   . شكر نعمت نعمتت افـزون آنـد  . بيمارى سل علتى دارد: صحيح، مانند

نحـس    سـيزده . شدن قمر بـه مشـترى باعـث خوشـبختى اسـت     عباراتى نادرست مثل نزديك 
نيسـتند، چـون     هاى علمـى  هيچكدام گزاره ... و. متولدين خرداد ماه خوشبخت هستند. است

 .آنند بينى چيزى نمى  ما را قادر به پيش
 هـر تئـورى فقـط در    اعتبـار، روايـى و اعتمـاد پـذيرى     Veifiable :تحقيق پذيرى تجربى :ج     

واقـع   هـا مفسـر امـور واقـع و امـور      نظريـه . اريش در برابر دقتهاى آزمون علمى اسـت توفيق پايد
تئورى تجربـى    يك ٢٢.هايى آه واقع تأييدشان نكند علمى نيستند نظريه. ها هستند مؤيد نظريه

 .شود فقط با تجربه، ارزشيابى، نقد و داورى مى
 هر آه در او غش باشد تا سيه روى شود         خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

ــى : د     ــذيرى تجرب ــه چــه     Falifiable  :ابطــال پ ــد روشــن ســازد آ ــورى علمــى باي هــر تئ
 توان دست از آن تئورى برداشت و آن تئورى در چه هنگـام و بـا چـه رويـدادى اعتبـار      مى  هنگام

ار سـازگ   به همين دليل تئورى علمى با هـر اتفـاقى  . شود دهد و ابطال مى خود را از دست مى
پـذيرى تجربـى و     اثبـات . پذير نيز باشد تجربه پذيرى وقتى صادق است آه تئورى ابطال. نيست

ها را  وقوع بعضى از پديده  تئوريهاى علمى. ابطال پذيرى تجربى الزمه تئوريهاى تجربى هستند
هنگامى . تر است منع آند علمى هر تئورى علمى آه امور بيشترى را. آنند ناممكن اعالم مى

درجـه،   ٣٠است، يعنـى تـابش بـا زاويـه      زاويه تابش نور با زاويه انعكاس برابر: گويد علم مى آه
درجـه   ٣٠به تعداد درجات نيم صفحه، غيـر از    اين تئورى. درجه است ٣٠بازتابش فقط در تقارن 

 .شود صورت وقوع هر يك تئورى باطل مى آند و در انعكاس را ناممكن اعالم مى
 ه معناى باطل بودن تئورى تجربى نيست بلكه بـه ايـن معنـى اسـت آـه اگـر      ابطال پذيرى ب    

ناپذيرنـد    آسى بخواهد آن را باطل سازد فقط از راه تجربه بايد چنين آند، سـخنانى آـه ابطـال   
و چـه نادرسـت     عبارات زير، چـه درسـت  . پذير نيست نقد و ارزشيابى آنها از طريق تجربه امكان

شـوند،   تجربى باطل مـى  ربى نيستند و معلوم نيست در چه شرايطباشند، چون ابطال پذير تج

                                                                                                                                                        
امروزه آمتر آسى جرئت دارد آه از قانون علمى سخن گويد و معموًال به جاى آن از فرضيه يا تئورى  ١٨

  .گويند سخن مى علمى
 .١٣٦١دالكريم سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ انتشارات پيام آزادى، چاپ دوم عب: ك.ر ١٩
داد يـا   نكته قابل توجه اينكه نبايد با مطالعه چهره خاصى از طبيعت خاصيت آن چهره را به آـل طبيعـت سـرايت    ٢٠

نمايدآـه بايـد از آن    مى ها معموًال در علم رخ اين مغالطه. ويژگى يك قلمرو از طبيعت را به ديگر قلمروها تعميم داد
  .اجتناب نمود

٢١ Prediction 
  .٧٣درآمدى بر فلسفه، ص ٢٢



واسـطه  ه مـزه هـر چيـز بـ    « ».ميـرد  هر آه وقت مرگش فرا رسد مـى «: سخنان علمى نيستند
داروهاى « ».آروى نيست  زمين هم آروى است و هم« ».آيد تماس با بزاق دهان به وجود مى

 ».روح مجـرد اسـت  « ».نيسـت   يـا بـارانى  فـردا يـا بـارانى اسـت     « ».آور هسـتند  آور خواب خواب
 ».قبر وجود دارد فشار« ».انسان ذاتًا خودخواه است« ».آورد قدرت فساد مى«
  

   :گرايى تأملى در تجربه
اظهار نظـر علـوم تجربـى فقـط       گرايى گفته شد قلمرو و محدوده بنابر آنچه در حقيقت تجربه    

مـور غيرقابـل مشـاهده، غيـر قابـل آزمـايش       پذير طبيعـى و جزئـى هسـتند و ا    هاى تجربه پديده
امور قابـل مشـاهده و آزمايشـى آـه      .سنجيده و غير آمى از دايره علوم تجربى بيرون هستند

آيد نيز قابل تفسـير علمـى نيسـت     مى بار در عالم به وجود  هم منحصر به فرد است و فقط يك
مگانى نباشد و فقط شخص آزمايش اگر ه امور تجربى قابل مشاهده و. چون تكرار پذير نيست

امورى چون ارتباط با ارواح . نمايند، علمى نيستند  را مشاهده يا تجربه  يا عده خاصى بتوانند آن
هاى عرفـانى و دينـى    تجربه. نيستند چون همگانى نيستند  و هيپنوتيزم و بشقاب پرنده علمى

هار نظر علوم تجربى بيـرون  در آزمون آن شرآت آنند از دايره اظ توانند به جهت اينكه همه نمى
. دارد قابل مشاهده و آزمايش نيست، تفسير تجربى و علمى بر نمى  امور غير مادى آه. است
گران مقدور نباشـد تـن بـه علمـى بـودن       و تغيير عوامل در آنها براى تجربه  هايى آه حذف پديده
ه آل طبيعت، قلمرو علم تجربى چيزى جز طبيعت جزئى نيست، هوس مطالع  پس. دهند نمى

  يك پديده در علوم تجربى بيجاست، چون علم فقـط بـه مسـائل جزئـى و در قلمـروى       حتى آل
از هـر   توان در يك مطالعه، گاه آل يك پديده جزئى را نيز نمى حتى هيچ. محدود مشغول است

مشخص سـاختن    مثًال يك ليوان آب را، بدون. نظر مشاهده، حذف، اضافه، تغيير يا آزمايش آرد
 .همين صورت است  آل خلقت نيز به. توان تجربه آرد حيث مطالعه، مشاهده و آزمايش، نمى

از   به همين جهت علم. چون قادر به تشخيص غير ماده نيست ٢٣گراست علم، دانشى ماده    
فرشـتگان،   سخن گفتن مثبت يا منفى در زمينه امور غير مادى مثـل خـدا، روح، غيـب، وحـى،    

علمى را دارنـد و    هاى اين امور نه ويژگى پديده. پس از مرگ عاجز استشيطان، جن و زندگى 
 .نه اظهارات مربوط به آنها مشخصات تئورى علمى را دارد

تجربـه   اگر. گيرى در امور غيرمادى بستگى به نوع نگرش نسبت به علوم تجربى دارد موضع    
منحصـر بـه    د معرفت بشر راها تنها راه آسب معرفت بشرى بدانيم و ح را همچون پوزيتويست

گيـرد، بااينكـه ايـن سـخن      تجربه بدانيم و بگوئيم وراى تجربه متعلق شناسايى بشر قـرار نمـى  
ولـى اگـر بگـوئيم چـون      خود غير تجربى است، در امور غير مادى موضع انكار خـواهيم داشـت،  

ى  مـا را  خـورد ولـ   برمـى  ماوراء تحُصلى، اقيانوسى است آه امواج آن به سـاحل انديشـه مـا   «
 .گرايانه داشته باشيم  بايد موضع الادرى ٢٤».براى سير در آن نه زورقى است و نه بادبانى

حـوادث    بينـى   امكان پـيش : آند اوًال آگاهى و علم تجربى چهار خدمت بزرگ به بشريت مى    
اهداف انسـان   به: ثالثًا. نمايد انسان را توانمند و قدرتمند مى: ثانيًا. دهد جزئى را به انسان مى

نيازمنديهاى انسان   اين خدمات. سازد انسان را بر طبيعت مسلط مى: رابعًا. بخشد سرعت مى
از آسـب علـم بازنمـايى     پس هدف ما. ترين زمان ممكن تأمين خواهد آرد را به بهترين و سريع

 عبـارت ديگـر هـدف علـم،      است يا به ٢٥»پيش بينى، بازسازى«پراگماتيستى روابط پديدارى و 
عالم طبيعت به منظور در اختيار  هاى جزئى و چگونگى تحقق آنها در آگاهى از روابط بين پديده

 .گرفتن و ضبط و مهار محيط طبيعى است
  تواند پاسخگوى پنج سؤال اساسى بشـر در مـورد هسـتى    با اين همه دانش تجربى، نمى    

مثبـت   اين موارد اظهـار نظـر   باشد و در صورتى آه دانشمندى از موضع عالم تجربى بخواهد در
عملـى و    يا منفى نمايد از منطق علم تجربى خارج شده است چون علوم تجربـى صـرفًا ارزش  

 .فنى دارند

                                                 
٢٣ Materialistic  
  .١٥٨، ص١٣٦٦پل فولكيه، فلسفه عمومى يا مابعد الطبيعة، يحيى مهدوى، انتشارات دانشگاه تهران  ٢٤
  .١٣-١٢، ص١٣٧٠( نص)شناسى علم، مؤسسه علمى فرهنگى محمد توآل، جامعه ٢٥



و   از نگاه علوم تجربى به هستى، جهان آهنه آتابى است آه اول و آخـرش افتـاده، نـه اول       
 ٢٦علـم   آه معتقد به اصالتهاى منطقى حلقه وين،  در نظر پوزيتويست. نه آخرش معلوم است

منحصـر بـه    آننـد و شناسـايى اساسـى را    هستند و مطلق ثبوت امرى وراء تجربه را طـرد مـى  
واقعـى جـز ايـن      آنند آـه مرجـع و مـآل همـه معـارف      دهند و چنين ادعا مى قلمرو علم قرار مى

ستى به دليل براى ه  معناست و ابتداء و انتها قايل شدن اين سؤالها اصوًال بى ٢٧.قلمرو نيست
 .پذير نبودن معناى محصلى ندارد تجربه

ــرد          ــوم تجربــى بگي ــد ســراغ از عل . پــس آســى آــه در پــى اول و آخــر هســتى اســت نباي
تــرين ســطح دايــره حقيقــت بــه منظــور دگرگــونى در    تجربــى دانشــى موقــت از بيرونــى   علــوم
 .حقيقت عاجز استدهد و از درك و بيان باطن اين  سطح در اختيار انسان قرار مى  همين

غايـت و    گر است و قـادر بـه ارائـه    طرف و صرفًا توصيف عالوه بر اين علم تجربى، دانشى بى    
دهـد   هدف مـى  اين انسان است آه از طريقى ديگر به علم جهت و. هدف براى زندگى نيست

 ٢٨.قرار گيرند  توانند در خدمت انواع و اقسام مقاصد و اهداف هاى علمى مى لذا پديده
پاسخگويى بـه   بنابراين معنادار آردن زندگى، ايجاد عشق و ايمان و انگيزه براى حيات آه با    

 ∗.خارج است  سؤالهاى اساسى پيشگفت در صدد تأمين آن بوديم از عهده علم تجربى
 

 گرايى عقل
  

خـاص    هـاى  برخالف تجربه، عقل سعى در فرا رفتن از عالم محسوس و ملموس، و هستى    
مشـاهده و    هـا در داخـل مرزهـاى قابـل     خواهد به توصيف پديـده  عقل نمى. بهاى تنگ داردو قال

هستى نيز نظـاره    خواهد همان پديده را از نظر جايگاه آن در مجموع آزمايش اآتفا آند بلكه مى
 ٢٩.شود گفته مى  شناسى به اين نوع از دانش اصطالحًا فلسفه، متافيزيك يا هستى. نمايد

                                                 
٢٦ scintisime  
  .١٥٧، ص ...فلسفه عمومى يا ٢٧
  .١٣٦٢� ٣٠٢ايان باربور، علم و دين، بهاءالدين خرمشاهى، مرآز نشر دانشگاهى  ٢٨
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 ابزار شناسى معرفت چه اهميتى دارد؟ )الف
 چرا ابزار معرفت به چهار قسم تقسيم گشته است؟ )ب
 شود، چيست؟ ه مىگفت« علم»دليل اينكه به محصوالت تجربه  )ج
 منظور از قابل آزمايش روشمند و آمى بودن چيست؟ )د
 بين تكرارپذيرى و همگانى بودن چه تفاوتى وجود دارد؟ )ه
 يك پديده قابل مشاهده و آزمايش روشمنِد آمى را مورد تدّبر قرار دهيم؟ )و
 شود؟ علمى پرهيز مى« قانون»چرا از استعمال واژه  )ز
 لمى آدام است؟ويژگيهاى تئورى ع )ح
 يك تئورى علمى و راههاى ابطال آن را بررسى آنيم؟) ط
 ناپذير بينديشيم؟ پذير و ابطال پيرامون يك سخن درست ابطال )ى
 يك گزاره درست تكرارناپذير غير همگانى را در نظر آوريم؟ )ك
 تواند پاسخگوى پرسشهاى اساسى بشر باشد؟ چرا علم نمى )ل
موجـودى   بجز امور قابـل تجربـه، هـيچ   »يا « مكان شناسايى غير از محسوسات وجود نداردا»آيا اين عبارات آه  )م

 سخنانى علمى هستند؟ چرا؟« نيست
 تواند در معرفت دينى بازى آند؟ توانمنديهاى علوم تجربى چيست و چه نقشى مى )ن
  ده آرد؟توان از آن استفا ناتوانى علوم تجربى چيست و در چه مواضعى از معرفت دينى نمى )ق
اصـل ايـن واژه مرآـب از    . المللـى بـه معنـى دانـش دوسـتى اسـت آـه ريشـه يونـانى دارد          اى بين فلسفه واژه ٢٩
ها يعنى دانشمندان  در يونان قديم سوفيست.  به معناى دانش و خرد است« سفيا»به معناى دوستدار و «فيال»

هاى صاحبان قـدرت از دانـش خودسـوء     ت خواستهاز پيدا آردن موقعيت ممتاز در جامعه از دانش خود براى اثبا پس
ــتفاده ــدند     اس ــث ش ــه باع ــكاآيت را در جامع ــوعى ش ــد و ن ــود     . نمودن ــت خ ــاختن موقعي ــدا س ــراى ج ــقراط ب س

 .ها خود را فيلو سوفيا يعنى دوستدار خرد ناميد ازسوفيست
عقلـى، اعـم   شـد آـه در همـه علـوم      ، به آسى گفته مى«حكيم»يا در فرهنگ اسالمى « فيلسوف»در گذشته 

امابه مرور . تبحر داشته باشد( اخالق، تدبير منزل و سياست)و عملى( رياضيات، فيزيك و متافيزيك)ازعلوم نظرى 
 .از معناى قديم فلسفه منحصرشد« متافيزيك»فقط به بخش « فلسفه»زمان و با تقسيم و توسعه علوم 

تعريـف   به معناى طبيعت اسـت آـه حـرف   « فوسيكا»به معنى بعد و « متاتا»مرآب از دو آلمه يونانى « متافيزيك»
آتـاب فيزيـك    براى نامگذارى قسمت دوم« آندره نيكو ُردسيايى»اين واژه ابتدا توسط . ى آن حذف شده است«تا»



عقـل   پرداخـت ولـى بـا    عقل تجربى به تقسيم بندى موجودات خاص و جزئى مـى  انسان با    
حقـايقى    زند و در پناه اين مطالعه آلى بـه  آلى در آل هستى دست به آنكاش و تقسيم مى

 .گويند مى »علم آلى«به همين جهت به اين دانش . يازد متفاوت و تازه از عالم دست مى
 گـى،  گرمـى و سـردى، آـالى و رسـيده    . ت آلى اسـت هاى آلى، ناشى از تقسيما آگاهى    

هسـتى    ترشى و شيرينى، خشكى و ترى بر موجودات جزئى و تجربى صادق است اما بر آل
مقيـد بـه     هـاى  شناسى و هستى شناسى، جانورشناسى، ستاره به جاى گياه. جارى نيست

 د وپـــرداز گيـــاه، جـــانور يـــا ســـتاره بـــه مطالعـــه هســـتى غيـــر مقيـــد يـــا مطلـــق وجـــود مـــى
  موجود، آزاد از هر قيد مادى يا غير مادى، آلى يا جزئى، ِعّلـى  ٣٠.آند مى »شناسى  هستى«

عنصـر،   يا معلولى، طبيعى يا ماوراء طبيعى، آفريده يا آفريننده، ثابت يا متغيـر، قـديم يـا حـادث،    
مترتـب   »وجـود « به همين جهت پرسشهاى فلسفى بر. نبات، حيوان يا انسان، فرشته يا خدا

تكثـر در هسـتى چگونـه     وجود چيست؟ چرا وجود هست؟ وجـود واحـد اسـت يـا آثيـر؟     : تاس
پـر اسـت يـا خـالى؟ چـه        تـوان تكثـر را بـدون علـت تصـور آـرد؟ عـالم        يابد؟ چرا نمـى  تحقق مى

چيسـت؟ فكـر و انديشـه بـا      محتوايى دارد؟ آيا محتواى عالم فقط از جـنس مـاده اسـت؟ معنـا    
 موجودات ديگر چه تفاوتى دارد؟

  بينـى آنـد بلكـه هـدف عقـل       خواهـد چيـزى را در عمـل پـيش     فلسفه، بـرخالف علـم، نمـى       
. است  وار و جامع وجود و هستى فلسفى، تالش براى تعبير، تفسير و تبيين عقالنى، منظومه

 .توصيف قوانين حاآم بر آل هستى ضرورت زندگى انسان است
در علـوم اسـت    به تعبيرى فلسفه ما. انسان ناچار از داشتن بينش عقلى و فلسفى است    

. سـازد  بنـا مـى   )الطبيعـه  بعـد  مـا (هاى فلسـفى و متـافيزيكى    وانسان همه امور خود را بر پايه
 ٣١.زند الطبيعه موج مى بعد در بافت علوم نوين تجربى نيز ما  حتى

ه امورى آ بنابراين امور محسوس و غير عقالنى همچون. قلمرو فلسفه، جهان معقول است    
فلســفى   فقـط از طريـق آشــف، الهـام يـا وحــى قابـل دريافــت هسـتند از دائـره و قلمــرو عقـل        

 .اند خارج
  

  : گرايى تأملى در عقل
شـود، بـا    يا ابطال مـى   راه نقد فلسفه و عقل فقط فلسفه و عقل است، عقل با عقل اثبات    

 .توان قوانين فلسفى را ابطال نمود قوانين علمى نمى
نمايــد ولــى در مقــام عمــل و  اشــكال مــى مقــام تعريــف بســيار منســجم و بــىفلســفه در      

. خـــوريم اى بـــر مـــى در آتـــب فلســـفه و انديشـــه فيلســـوفان بـــه اشـــكاالت عديـــده   تحقـــق
موضوع فلسفه فيلسـوفان را بـر آن داشـته اسـت آـه در مـورد همـه چيـز از خـدا و            گستردگى
هـاى فرهنگـى يـك     شود آه اسـطوره  ىحتى گاهى ديده م. انسان، اظهار نظر نمايند طبيعت و
بـا اينكـه فلسـفه در مقـام تعريـف خـود را       . شـود  عنوان فلسفه به خورد مردم داده مى  ملت به
 ٣٢.اند و نه قابل ابطال آند، بسيارى از مطالب آنها نه قابل اثبات عقالنى معرفى مى قابل نقد

  پاسخ دهد ولى جزئيـات طورى آلى به همه سؤالهاى اساسى بشر   فلسفه قادر است به    
عالم،   بيان جزئيات ابتدا و انتهاى. آيد و نه از عهده فلسفه مربوط به آنها نه از عهده علم بر مى

آنهـا، از   رابطه رفتارى انسان با مبـدأ و منتهـاى هسـتى، چگـونگى و روش نزديكـى يـا دورى از      
هـايى بـيش    بافتـه   شـده عهده عقل خارج است لذا آنچه در اين مورد از طـرف فيلسـوفان بيـان    

 .نيست
چيـزى   .آيـد  شكافى و قيل و قـال خوشـش نمـى    انسان متعارف، جوياى ايمان است و از مو    

امـرى   جويد آـه همـه بتواننـد بـر آن اتفـاق نظـر داشـته باشـند،         استوار و چون و چرا ناپذير مى

                                                                                                                                                        
مسـلمانان بـه    ارسطو مورد استفاده قرار گرفت و اين نام چـون بـا محتـواى آتـاب ارسـطو هماهنـگ نبـود در ميـان        

 .٤٢و ص ١،ص...فلسفه عمومى يا. يعنى ماوراءطبيعت اطالق شد transphisiqueبهو در فرانسه « الهيات»
بايد توجه داشت در اينجا منظور از فلسـفه، فلسـفه آالسـيك اسـت چراآـه از زمـان دآـارت بـه بعـد فلسـفه،            ٣٠

  .شناسى تغيير موضوع داده است درمغرب زمين عمًال از وجودشناسى به معرفت
  .١٣٦٩فرهنگى مبادى مابعد الطبيعى علوم نوين، عبدالكريم سروش، انتشارات علمىادوين آرتور برت، : ك.ر ٣١
  .٦٣٨و ٦٢٠، ص١٣٧٧بهاالدين خرمشاهى، فرار از فلسفه، نشر جامى، چاپ اول، تهران ٣٢



معنـايى   بـى  و رنـج و خواهد آه به او جهت و انگيزه ببخشد و نويد فالح و رهايى از نااميدى  مى
  ٣٣.شخصيش گرداند  ساز مسائل آار بندد و چاره  زندگى را عطا آند، چيزى آه بى درنگ به

  ايمـانى . عشق و ايمان، امور قلبى و عناصرى غالبًا احساسى و عاطفى هستند نه عقلى    
 .اش براى فلسفه ميسـر نيسـت   يكسره از پيش ساخته و پرداخته شده، چيزى است آه تهيه

مـؤثر    فيلسوف بيش از آنكه در زدودن شـك و حيـرت انسـان نقـش داشـته باشـد در زائيـدن آن       
بسا آـه   اند، و فالسفه فرزانه، در گذشته و حال معانى يكسره متفاوتى از زندگى يافته. است

جهـان را    فلسفه هنوز هم حقيقـت يگانـه  . اند با همه مخالفان خويش سخت به پيكار برخاسته
آشف نخواهـد    ه يكسان زندگى را معنادار سازد آشف نكرده است و هرگز همآه براى همه ب

 ٣٤.آرد
 ٣٥فيلسوف، نخست به مبادى و مفاهيم دل بسته است و در مرحلـه دوم بـه آاربسـت آن،       

ــان ــذا آرمـ ــؤليت   لـ ــازى و مسـ ــه تعهدسـ ــدارى و در نتيجـ ــازى و هدفـ ــتقيمًا از  سـ آفرينـــى مسـ
ش از اينكـه بـه تغييـر جهـان بينديشـد، دغدغـه       فلسفى ساخته نيست چون فلسـفه بـي    عقل
 .جهان را دارد  فهم
بلكـه    با وجودى آه آار فلسفه پديد آوردن ايمان نيسـت، امـا قـدرت روشـن گردانـدن ايمـان          

آنـونى را    تواند ايمان آارآرد فلسفه از اين نظر مهم است آه مى. را دارد  تصرف و نقد آردن آن
تر و از  خويانه  مردم ى آند تا بر سعه ايمان خود بيفزايند و ايمان آنها،روشن گرداند و مردم را يار

  ٣٦.تعصب و جزميت آمترى برخوردار شود
 آوشد تا ايمان و تجربه انسان اعـم از ارزشـها و هـدفهايى را آـه ممكـن اسـت       فلسفه مى    
منطقى   اى آرايش نهآميز به نظر برسند، دستمايه قرار دهد و در گو ربط به يكديگر و يا تناقض بى

چندان آشفته با   و عقالنى انتقادى سازمان دهد، باورهاى متعارض يا ناپيوسته را در طرحى نه
زيادى فرو گذاشـته شـده    هم تلفيق آند، و آرمانهاى ناسازگار را سازگار گرداند تا بى آنكه چيز

گامهـاى   علـوم تجربـى    فلسـفه از همـين طريـق همچـون     ٣٧.باشد، جهتى به زنـدگى ببخشـد  
 ∗.آند مى  ها زمامدارى مطمئنى برداشته است و از اين طريق بر انديشه

  
 شهودگرايى

  
هـــاى  روش شـــهودى بـــر ايـــن فـــرض اســـتوار اســـت آـــه عقـــل تجربـــى و انتزاعـــى اليـــه    

شناسد و انسان، قـواى طبيعـى الزم بـراى آسـب معرفـت از بـاطن و        هستى را مى  سطحى
بــدون اينكــه : اســت، يعنــى »پيــدا خــود«واســطه و  بــى عــالم را دارد، شــناختى آــه  حقيقــت
او بـا بصـيرت   . شـود  استدالل و تعقل روى آورد يا به آزمونى دست يازد حاصل مـى   اش به درباره

 ٣٨.انـد  يابد آه آن معارف راست و يقينـى  واسطه، مى  و با آگاهى بدون ميانجى يا بى  مستقيم
دى ذهنـى و عقلـى نيسـت، بلكـه مجموعـه      معرفتى حاصـل تجربـه مشـهود يـا فرآينـ      اين ابزار

                                                 
-٢٥،ص١٣٦٣جان هرمن رندل و جاستوس باآر، درآمدى بر فلسفه، امير جالل الدين اعلم، انتشارات سروش ٣٣
٢٦. 
  .٢٩-٢٧فلسفه،ص  درآمدى بر ٣٤
  .١٧در آمدى بر فلسفه، ص ٣٥
 .٢٤درآمدى بر فلسفه، ص ٣٦
  .٢٠و٣٩درآمدى بر فلسفه، ص ٣٧
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 آيا ادعاى اينكه علم در طول فلسفه قرار دارد نه در عرض آن صحيح است؟ )الف
 دست آورد؟ توان مستقيمًا از قانون فلسفى به آيا قانون علمى را مى )ب
 دست آورد؟ توان مستقيمًا از قانون علمى به آيا قانون فلسفى را مى )ج
 توان سخنى علمى گفت؟ چرا؟ آيا بدون استفاده از فلسفه مى )د
 آيا قانون بقاء انرژى فلسفى است؟ )ه
 پرسش از سردى و گرمى زمين چه نوع پرسشى است؟ )و
 بينى چه چيزى است؟ فلسفه قادر به پيش )ز
 فه در چه امورى است؟ناتوانى فلس (ح
  اى و شامل چه مواردى است؟ آارآرد فلسفه در چه زمينه )ط
  .٥٩-٥٨درآمدى بر فلسفه، ص  ٣٨



، »دل«آيــد و بــه نامهــاى مختلــف همچــون  اســت آــه از مجرايــى ديگــر حاصــل مــى  آگاهيهــايى
بـه تعبيـر   . شـود  از آن يـاد مـى   »آشـف «يا  »شهود«، »ذوق«، »باطن«، »عقل آلى« ،»قلب«

قـواى او  افكنـد و تمـامى    مذهبى اين نور رحمت الهى است آه به قلب سالك پرتو مى  فرهنگ
ــى    را در ــود مســتغرق م ــورانى خ ــازد و آن اشــعه ن ــى     س ــرار م ــود ق ــأثير خ ــت ت ــد را تح  ٣٩.ده

 »حكمـت جـاودان  «، »علـم الهـى  «، »علـم مقـدس  «حاصل از اين طريـق را بـه نامهـاى      معارف
تشـكيل   هنگامى آه شهود يك مجموعه يا دستگاه معرفتى را ٤٠.اند نام نهاده »جاودان خرد«يا

 . نهند مى »فانعر«دهد بر آن نام 
و در   عارف معتقد است آه بـراى آشـف حقـايق عـالم و ادراك آفريـدگار، نبايـد راه دور رفـت           

معرفـت از   گر است انتظـار  عالم محسوس و تجربه حسى آه مأخوذ از طبيعت يا عقل استدالل
 .حقيقت داشت بلكه بايد به درون خود مراجعت نمود و از آن پرس و جو آرد

و   شـود حقيقتـى پابرجـا، داراى ثبـات و غيـر قابـل شـك        آه از اين طريق حاصل مىمعرفتى     
تـرين   از نظر عارف، موضوع علم تجربى بيرونـى . آند ترديد است و انسان را به خود مجذوب مى

عقـل فلسـفى نيـز بـا وجـودى آـه        ٤١.ترين اليه علـم اسـت   ارزش بى ترين و اليه وجود و ظاهرى
 ٤٢.م معرفتى ابتدايى استه تر است باز معرفتى عميق

 نيست  پذيراى فن و محتاج  جز             عقل جزوى عقل استخراج نيست    
 گرچه بنمايد آه صاحب سر بود             بود  عقل جزئى عشق را منكر    
نيسـت    عقل فلسفى آارآيى دريافت حقيقت را نـدارد و اصـوًال سـمت و سـوى آن حقيقـت         

 .مفاهيم است بلكه سمت و سوى آن
 گو بدو آو را سوى گنج است پشت          بكشت  خود را ز انديشه فلسفى     
 شود مى  جداتر  خود  مراد   از          دود گو بدو، چندان آه افزون مى    
  حقيقـت اسـت و در ايـن راسـتا بـه تحقيـق و قيـل و قـال         »مفهوم«آسى آه فقط به دنبال     
  چنين آسـى بـه بيراهـه افتـاده    . شود نه با خود حقيقت حقيقت آشنا مى پردازد فقط با نام مى

 .است و نبايد انتظار رسيدن و چشيدن حقيقت را داشته باشد
 اى يا ز گاف و الم گل، گل چيده              اى نامى بى حقيقت ديده  هيچ    
 آب جو ، نه اندر مه بباال دان              اسم خواندى رو مسمى را بجو    
اسـت    هدف عارف رسيدن، ديدن، چشيدن و يافتن ُلب حقيقت و به تبع آن اوصـاف حقيقـت      

بـه تعبيـر     داند و اين معرفت فوق عقـل و بلكـه   را با معرفت شهودى قابل وصول مى  آه فقط آن
 ٤٣.موالنا عقِل عقل است

 زدن   بايد  ديوانگى   در  دست                 زين خرد جاهل همى بايد شدن    
 بعد از اين ديوانه سازم خويش را                 را    انديش   دور  عقل   آزمودم    
 فرزانگى  از و   فرهنگ  از  سيرم                 ديوانگى  فن  بر   من   عاشقم    
اسـتداللى    و عقـل   intellect بصـيرت عقلـى  : گويد متكلم مشهور مسيحى مى »آآويناس«    

reason معناى رسـوخ در    دو قوه نيستند بلكه تفاوتشان به آمال و نقصان آنهاست آه اولى به
به عبـارتى   ٤٤».است  آنه حقيقت است و دومى به معناى تحقيق و قيل و قال و بحث و فحص

عقلـى نباشـد مـواد خـام       بهتر عقل شهودى هم مبدأ است و هم مقصد، از سويى تـا بصـيرت  
نهد و از طرف ديگر تنهـا دل   را در اختيار  س نيست تا عقل استداللى آنآافى و وافى در دستر

هـا، چيـزى جـز     هـا، بـه ديـده    دانسـته   ها و نكوشـيدن در جهـت تبـديل    خوش داشتن به دانسته
 ٤٥.خسارت نيست

                                                 
  .١٥٩، ص١٣٧٢رينولد الين نيكلسن، عرفان عارفان مسلمان، اسداهللا آزاد، داتشگاه فردوسى مشهد،  ٣٩
  .٤٠و٣٩نقد و نظر، مجله سال چهارم شماره سوم و چهارم، ص  ٤٠
  .٤٥ظر، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، صنقد و ن ٤١
آن  چشمه/ عقل ديگر بخشش يزدان بود / آه در آموزى تو در مكتب صبى/ عقل دو عقل است عقل مكسبى  ٤٢

  .در ميان جان بود
/ رسيد عقل چون شحنه است، چون سلطان/ زيرآى ظن است و حيرانى بصر/ زيرآى بفروش و حيرانى بخر ٤٣

  .سايه را با آفتاب او چه تاب/ عقل سايه حق بود حق آفتاب/ خزيدشحنه بيچاره در آنجى 
 .٣٩، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٤٤
 .٤١، مصطفى ملكيان، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٤٥



عقـل   بر اساس نگرش عرفانى مفتاح همه رموز، اسـرار و حقـايق عـالم در بـاطن و قلـب يـا          
 .است ى روحانى دارد و از حقيقت مطلق عالم منشأ گرفته، نهفتهشهودى انسان آه جوهر

  موضوع معرفت عرفـانى حقيقـت مطلـق، امـر مطلـق، واقعيـت نهـايى يـا حقيقـت الحقـايق              
محـيط   او حقيقت متعـال و . اند است، آه همه روحها، وجودها و حقيقتها از او سرچشمه گرفته

 .سازد است متحول و منفعل مىبر هر چيز است و فرد را آن گونه آه خود خو
و   از نظر عارف، بشر متعارف، از شـوائب جهـل و هـوا و هـوس پيراسـته نيسـت تـا نورانيـت            

دور و  اشراق معرفتى را در خود ببيند زيرا قلب در نتيجه توجه به عالم محسـوس از اصـل خـود   
هـر چـه از   . سازد ىم تر هر چه غفلت بيشتر گردد حجابها، قلب را تاريك. محجوب گرديده است

خواهـد   آسى آـه مـى   .دهد گيرد، توان مكاشفه را بيشتر از دست مى انوار حقيقت فاصله مى
واقعى، با تالش و رياضت   اصل خويش را باز جويد، بايد راه رفته را باز گردد و در سير و سلوآى

رانى را از آيينه دل ظلمانى و بلكه نو  بسيار، قلب خود را از زنگارهاى ياد شده بزدايد، حجابهاى
پـاك سـازد، تـا انعكـاس انـوار حـق را در آن         هـا را از آن  ها و خودبينى آنار زند و غبار خودخواهى

 .مشاهده آند
 پاك آن خود را ز خود، هان يكسرى            بگذرى  خواهى حرف   و     نام  گر ز    
 شو    رنگ    بى آينه  رياضت    در            شو  بيرنگ    آهنى  ز   آهن  همچو     
 خويش   صاف  پاك ذات   ببينى  تا             خويش را صافى آن از اوصاف خويش    
 اوستا و    معين  بى      آتاب  بى             انبيا     علوم    دل      اندر     بينى     
نماى  جهان در آيينه دل و جام تشبيه قلب به آيينه، آهن، جام جم و آب، گوياى جلوه حقيقت    

پيراستگى اسـت   شرط موفقيت در اين مسير طى نمودن راه معينى جهت پاآى و. قلب است
 »سـالك «رود  مـى  شود؛ به شخصـى آـه در ايـن مسـير     گفته مى »سلوك«آه اصطالحًا به آن 

الت خاصى آرد تا به حا  بنابراين در مسير دشوار طريقت، بايد مقاماتى معين را طى. گويند مى
فقـر، ورع، صـبر، توآـل و رضـا را      مثًال در عرفان اسالمى، عارف بايد مقامات توبه، زهـد، . رسيد

محبت، شوق، انس، خوف و اطمينان در او  مراقبت، ذآر، يقين، قرب،: طى آند تا احوالى چون
 .ندپايبند باشد و گوش به فرمان شيخ خويش عمل آ  سالك بايد به آداب طريقت ٤٦.پديدار شود

 خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده         آلوده   خواب ميكده   در به   رفتم دوش    
 گفت بيدار شو اى رهرو خواب آلوده         فروش باده  بچه   آمد افسوس آنان مغ    
 آلوده  تراب  آب  ندهد  صفايى  آه         پاك و صافى شو و از خاك طبيعت به درآ    
عـارف    ايـن معرفـت حاصـل آسـب    . ها متفاوت اسـت  و تجربيات عارفانه از ديگر تجربهحاالت     

معـارف،   در ديگـر . سـازد  نيست بلكه سلوك و رياضتهاى او فقط زمينه آشـف آن را فـراهم مـى   
چنـان آشـكار     عاِلم و معلوم يا موضوع معرفت، جداى از ادراك آننده هسـتند ولـى ايـن معرفـت    

مستقيم بر او آشكار   واسطه و به صورت جوشد و بى ود عارف مىاست آه گويى از اعماق وج
واقع نمـايى آن ترديـد بـه     آند با عين حقيقت روبرو شده است لذا در او احساس مى. شود مى

شديد است آه او قادر نيست   احساس سريان واقعيت در وجود عارف چنان. دهد خود راه نمى
عارف وحـدتى چنـان غيـر قابـل      ٤٧.تراست نى، يقينىاز آن دست بشويد بلكه براى او از هر يقي

ء يا ذهن و خارج ذهن وجود  شخص و شى  آند آه در آن فرق متعارف ميان تجزيه احساس مى
آنـد بـا يـك خـود ديگـر       دهد آه او احسـاس مـى   مى  براى شخص باطنى حالتى دست ٤٨.ندارد

 :آند تعبير مىموالنا اين احساس را اينگونه  .يگانگى و پيوستگى صميمانه دارد
 هم من منم و هم تو تويى هم تو منى             نى من منم و نه تو تويى نه تو منى    
 ٤٩تو منى يا   ام تو  من  آه  آاندر غلطم             ُختنى نگاِر   اى   چنانم   تو  يا من     
و  ٥٠دعاها د در پاسخ بهالعمِل آن خو  واقعى بودن اين امر متعال يا خود ديگر، از طريق عكس    

اگـر عـاِلم، تـابع     .شـود  درخواستها و احساس اينكه مورد خطاب او قرار گرفته است، نمودار مى

                                                 
 .٢٦٤، ص١٣٦٢، نشر دانشگاهى، ١ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسالم، ج ٤٦
 .٢٤٢تاريخ فلسفه در اسالم، ص ٤٧
  .٢٤ريخ فلسفه در اسالم، صتا ٤٨
در خلوت مستان نه منى هست ونه / اين ما و منى جمله زعقل است و عقال است : )ره(به قول امام خمينى ٤٩

/ من و ما و تو و اومست يك چيز / در آن حضرت من و ما و تويى نيست/ مايى  جناب حضرت حق را دويى نيست 
  .آه در وحدت نباشد هيچ تمييز

 .١٨٢آيه  -و سوره بقره  ٦٢آيه -سوره مؤمن  ٥٠



اگـر از قلـب خـود    «: گويد مى  وى. تجربه و فيلسوف تابع عقل است، عارف تابع قلب خود است
تجربه در تغيير جهـان   همچون اثر  اثر اين معرفت، نه ٥١.»ام نافرمانى آنم، از خدا نافرمانى آرده

تغيير خود و آسب راه و روش اين تغييـِر   و نه چون فلسفه، در تفسير جهان است بلكه مؤثر در
آـه روز بـه روز بـر عشـق، ايمـان، تعهـد و         خاصـيت معرفـت شـهودى ايـن اسـت     . مداوم اسـت 

 .افزايد مسئوليت عارف مى
  

  : تأملى در شهودگرايى
احسـاس و تجربـه شـبيه      ه انديشه شباهت داشته باشد بـه اين نوع معرفت بيش از آنكه ب    

ديگـران انتقـال داده شـود      هـايى بـه   با اينكه اين احساس ممكن است به صـورت جملـه  . است
آيـد و   آن بـه بيـان در نمـى     ولى محتوا قابليت انتقال ندارد، چون احساسـى اسـت آـه حقيقـت    

ديگـرى، مشـتمل بـر يـك       احساس گر را به آن دسترسى نيست، ولى مانند هر عقل استدالل
مولـود حـس اسـت از مـاوراء       تواند با زبانى آـه  چنين آسى نمى. عنصر ادراآى و عقلى است

 . نمادين بهره جويد اين عالم سخن بگويد و ناچار است از زبان آنايى رمزى و
 آنـد  معرفت شهودى، شاهد را قادر به پاسخگويى يقينى به سؤالهاى اساسـى خـود مـى       
. نيسـت   حقايق مكشوف هر عارف منطقى شخصى و مخصوص به خود دارد آه قابل تعليم اما
امر عينى آه   انتظام و ذهنى است و نه ويژگى تجربه عرفانى نه چون خواب و خيال امرى بى«

فــرا ذهنــى   را امــرى  بنــابراين بايــد آن. ، دارد]اســت[پــذير همگــانى  انتظــام طبيعــى و تحقيــق
انتقال بـه غيـر     عرفان يك معرفت شخصى و فردى غيرقابل: توان گفت مى به عبارتى ٥٢».ناميد
بخش و يقينى است،   حقايق عرفانى براى خود عارف جاى سوهان خور ندارد، اطمينان. است

اگـر  «خود براى ديگران نـدارد و    سازى منطقى اشراقات و جذبات ولى عارف راهى جهت مقبول
 ٥٣».عنوان شكل يك استدالل منطقى  ه و امارات است، نه بهآنيم، به قرين ما آنها را قبول مى

انگارنـد؟   مـى   انگاريم ديگران هم شهودى توان دريافت آه آنچه را ما شهودى مى چگونه مى    
هـاى   يافتـه . گرداند مى  روش شهودى، مالك روانشناختى شناخت را جايگزين مالك منطقى آن

طريـق تجربـه يـا عقـل و      م تجربـى يـا فيلسـوف از   براى عـال . پذير منطقى نيست عرفانى ابطال
بخواهـد نسـبت بـه صـحت و       اگر آسـى . منطق امكان رد يا پذيرش ادعاهاى عارف وجود ندارد

طوالنى را طى آنـد تـا بـه آنچـه آنهـا       سقم ادعاهاى عارفان داورى آند، بايد خود همان مسير
ايد و يا از روش غيرمستقيم يعنى مشاهده نم اند اند برسد و آنچه را آنها مشاهده آرده رسيده

 ٥٤.آند  مقايسه ادعاهاى عارفان با يكديگر استفاده
در . نيسـت   آورد بر خالف علم و تا حـدودى نيـز فلسـفه، يكنواخـت     آنچه عارف به دست مى    

تعداد انـدآى از   ، آه فقط»دريافت امورى«و  »حالت نشئه و خوشى«عرفان امر مشترآى جز 
هـر  «. دهـد  تشكيل مى معرفت آنان طيف وسيعى را. بهت دارند، وجود نداردآنها با يكديگر مشا

در آن دنيـا،   ... بيننـد  مـى  شـود چيـزى را   اى آه بـر روى آنـان بـاز مـى     يك از عارفان از اين دريچه
 ٥٥».شـود  تنگ مـا ديـده مـى     همان اختالفات و تناقضاتى هست آه در دنياى محدود و از چشم

جويانـه و   آلود و عرفان غيرمذهبِى متـافيزيكى و تعـالى   رفان شركعرفان مذهبى يكتاپرست و ع
 .عرفان هستند  گرايانه انواع مختلف  عرفاِن غير متافيزيكى انسان

دسـت    الزم است بين نفس تجربه با حالت عرفانى و تعابير و تفاسير مفهومى آـه از آن بـه      
 تعبيرهـاى آنهـا    يكديگر مشـابه ولـى  دهند، تمايز قايل شويم، ممكن است تجربه عارفان با  مى

يـك دسـتگاه    حتـى در  ٥٦.تحت تـأثير تـاريخ، جامعـه و زبـان و نهادهـاى مـذهبى متفـاوت باشـد        
بـه عنـوان مثـال     .اى وجـود دارد  عرفانى مثل عرفان دينى يا مـذهب خـاص هـم طيـف گسـترده     

در  بــه افــراط عرفــان در مســيحيت از حــد اعــالى رهبانيــت و مرتاضــى شــروع شــده و «دامنــه 

                                                 
 .١٢٩عرفان عارفان مسلمان، ص ٥١
  .٢٠٩، ص١٣٦٨استيس، عرفان و فلسفه، بهاء الدين خرمشاهى، انتشارات سروش. ت.و ٥٢
  .١١٥، ص١٣٦٧وليام جمز، دين و روان، مهدى قائنى، انتشارات دارالفكر، قم ٥٣
ساس امر مقدس، تناقض نمايى وغير احساس وحدت، احساس حضور، احساس عينيت، احساس نشاط، اح ٥٤

مشترك  قابل بيان لفظى بودن دريافتها امور مشترآى است آه بر اساس مطالعات استيس بين عارفان جهان
  .٧٤عرفان و فلسفه، ص. است

  .١١٧دين و روان، ص ٥٥
  .٢١عرفان و فلسفه، ص ٥٦



فلسـفه و آـالم    علت اين تفاوتها را بايد در دين، ٥٧».شود يابى منتهى مى  خوشگذرانى و لذت
خاصـى بـه عرفـان      زيـرا ديـن، فلسـفه و آـالم هـر يـك از آنهـا رنـگ        . هر يك از اين ُعرفا دانست

حـق بـودن    اثبـات بـر    ما حق نـداريم عرفـان را بـه عنـوان دليـل بـراى      «زند و به همين جهت  مى
تعهـدات و معنـادارى    بنـابراين بـراى عـارف، معرفـت، اهـداف،      ٥٨».ات معينى به آار بـريم اعتقاد

 ∗.دارد هاى فراوان حيات شخصى است و استفاده ديگران از آن دشوارى
  

 گرايى وحى
  

شـود   مى  اى از حقيقت مينوى مواجه انسان آامل در ارتباط با خداى خويش به ناگاه با جلوه    
و مـرادى    تربيـت شـده هـيچ مربـى     »نبـى «فانى است، با اين تفاوت آه آه نزديك به حالت عر

وحى . باشد نمى نيست و وحى نازل شده بر او نيز لزومًا ميوه تالشهاى هدفدار ايمانى خود او
آشـكار شـدن جلـوه     بـا . گـردد  جوشد بلكه از بيرون، بر قلب پاك و مطهـر نـازل مـى    از درون نمى

يقينـى، روشـن و شـفاف از      فتن وى توسط خداوند، شـناختى خداوند بر نبى و مخاطب قرار گر
هـاى خـود    حقيقـت بـه يافتـه     پيامبر به دليل مواجـه شـدن بـا عـين    . شود معارف در او ايجاد مى

عجيـب بـه غيـب و امـر قدسـى        العاده دارد و اين ايمان با پيوند و احساس تعلقى ايمانى فوق
خود براى انتقال اين پيام به مردم   برانگيختگىاو در ضمن اين مواجهه يقينى، به . همراه است

خداوند و يقين نسبت بـه وى قاطعيـت     اين عشق به. شود و هدايت آنان به امر متعال آگاه مى
 .آند او ايجاد مى هاى محوله در انگيزى را در انجام مسؤليت شگفت

عقيـده    ى او خدا يكواسطه است، به اين معنى آه برا  ارتباط نبى با خداوند مستقيم و بى    
همـان گونـه     مدّون يا دستگاه ساخته شده از مفاهيم به هم پيوسته نيست، بلكه او خدا را به

تجربـى، عقلـى يـا     ادراك وحيـانى غيـر از ادراك   ٥٩.شناسـد  شناسد آه ديگـر چيزهـا را مـى    مى
ت قواعـد معـين متفـاو    شهود است و ايمان نيز از شناخت و آگاهى به يـك سلسـله مفـاهيم و   

آگـاهى بـه غيـب و قـدس       رويكـرد اراده و عاطفـه و وجـدان و آگـاهى و دل    «است، بلكه ايمـان  
 ٦٠».است

شـده    شوند، از آن رو آه معـانى ارائـه   العاده پيامبران روبرو مى آسانى آه با شخصيت فوق    
بـا   معارفى آـه  به نبى، آنها را نيز مخاطب ساخته و به خداوند متنبه ساخته است، به پيامبر و

خطابات الهى آـه انسـان     به مجموعه. آورند بندند و ايمان مى جان آنان هماهنگى دارد دل مى
روش زنـدگى معمـول اسـت؛     آنـد و متمـايز از راه و   را به راه و روش زندگى بـا خـدا دعـوت مـى    

شـود آـه خـالق بشـر      گفته مى  هايى بنابراين دين به مجموعه گزاره ٦١.شود اطالق مى »دين«
طريـق انسـان مجـذوب خطـاب       يت او از طريق رسوالنش ابالغ نموده است، تـا از ايـن  براى هدا

  متعـال و از خودخـواهى بـه حقيقـت     هـا بـه امـر    خداوند قرار گيرد و در يك سير دائمـى از پديـده  
 .خالق صورت تحقق بندد خواهى و خداخواهى متحول شود و پيوند ميان خلق و

                                                 
 .١١٥دين و روان، ص ٥٧
  .١١٦دين و روان، ص ٥٨
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 شود؟ نگرش شهودى چگونه حاصل مى )الف
 نامهاى مختلف مجارى معرفت باطنى آدام است؟ )ب
 در نگرش عارف ويژگيهاى حقيقت چيست؟ )ج
 دليل برترى معرفت شهودى چيست؟ )د
 روش آشف حقيقت از نظر عارف چگونه است؟ )ه
 قلمرو معرفت شهودى چيست؟ )و
 پذيرى معرفت شهودى چگونه است؟ تحقيق )ز
 خواص ويژه معرفت شهودى چيست؟ )ح
 آند؟ چرا؟ آيا خصوصيت شخصى معرفت شهودى آن معرفت را از عينيت خارج مى )ط
  چرا طيفى گسترده از عرفان وجود دارد؟ )ى
  .٢٣محمد اقبال الهورى، اصالح فكر دينى در اسالم، آتاب پايا، ص ٥٩
 .٦٠٠فرار از فلسفه، ص  ٦٠
است؛ اما دين اصطالحى، مصنوع بشر « دين»نيز شامل مفهوم لغوى  راه و روش تجربى، فلسفى و عرفانى ٦١

  .نيست



 هـدف ديـن، بـاور انسـانها بـه خـدا،      . عـال يعنـى خداسـت   ذات و گوهر دين، امر قدسى و مت    
متعلـق    تـرين  خطابات الهى، غيب و آخرت و تحقق تقوا و عمـل صـالح بـراى رسـيدن بـه نهـايى      

هـدف را تـأمين     بنابراين آنچه به نحوى در اين چهارچوب قـرار گيـرد و ايـن   . ايمان يعنى خداست
وحـى در صـدد بيـان آن      رو خداوند از طريق  زاينا. گيرد نمايد دينى بوده و در قلمرو دين قرار مى

بـراى تمـدن سـازى يـا آمـوزش        چيزى است آه براى خود بشر قابل درك و فهم نباشد لذا دين
اسـت؛ ايـن نيازهـا را خـود بشـر از        علوم مثل رياضى، فيزيك، شيمى، برق و الكترونيك نيامـده 

 .آند طريق تجربه و عقل تأمين مى
  توانـد بـدون   تواند از زنـدگى پـس از مـرگ بـا خبـر شـود، او نمـى        تجربه نمىانسان با عقل و     

آدمـى،   .اطالع از گستره حيات، معنى زندگى را دريابد و رنج حيات خود و ديگران را توجيه آنـد 
وى  .حتــى بــا آشــف و شــهود بــاطنى قــادر نيســت بهتــرين راه تقــرب بــه خداونــد را پيــدا آنــد 

شـده بـدون    مبدأ و معاد را آشف نمايـد؛ بنـابراين چـون امـور يـاد      تواند رابطه اعمال خود با نمى
لـذا  . آورد مـى   ماند، وى براى تـأمين ايـن نيازهـا، بـه انبيـاء روى      وحى، همواره از بشر غايب مى

 .دهد بديل را در اختيار بشر قرار مى دين همواره امورى بديع، تازه و بى
محتويـات    تواى دين بايد الزامًا شـامل تمـام  پس آامل بودن دين به اين معنى نيست آه مح    

چيـز    آمـال هـر چيـز متناسـب بـا انتظـارى اسـت آـه از آن        . علم، فلسـفه و عرفـان هـم باشـد    
باشـد، ديگـر     اگر دين همه چيز را خـود داشـته  . بنابراين دين، در دين بودن آامل است. رود مى

را خواهـد    تعدادهاى انسـان آيـد؟ چنـين دينـى همـه اسـ      علم و فلسفه و عرفان به چه آار مى
چنــين . گذاشــت خشــكاند و جــايى بــراى تحــول و رشــد انديشــه و فكــر انســان بــاقى نخواهــد
ــا حكمــت خداونــدى بــراى خلقــت حــواس و عقــل و دل ناســازگار   حقيقــت (. اســت نگرشــى ب

 )ورزى دوستى، عدالت دوستى و مهر
ضرورى  ... و  و دستورىپس آنچه به صورت فردى و اجتماعى، عبادى و سياسى، توصيفى     

بـراى مسـلط    ديـن و وحـى الهـى،   . گيـرد  هدايت معنوى انسان باشد در محدوده دين قرار مـى 
خـود را فقـط بـه      هـاى  دين گـزاره . ساختن انسان بر طبيعت، آه هدف علم است، نيامده است

هـدف ديـن هـدايت      بلكـه . آنـد  منظور تفسير آلى هستى، آه هدف فلسفه است، ارائه نمى
خـدا و سـعادت اخـروى      ان به آمال اختيارى اوسـت و آمـال اختيـارى او در قـرب ارادى بـه     انس
 .است

    
  : گرايى تأملى در وحى

روش داورى و تأييـد صـحت و    .پـذير اسـت   هـاى معرفتـى تحقيـق    دين نيز چون ديگر مجموعه    
ــ ،اهــل علــم را بينــى علمــى ســقم جهــان  عقــل و ،را فالســفه  بينــى فلســفى جهــان ه،تجرب

شـود   عادى نـازل نمـى   نظر به اينكه وحى بر افراد. دانند شهود مى ،بينى عرفانى را عرفا جهان
نـدارد لـذا ديـن همـان ابـزار       براى افراد عادى امكان استفاده از وحى جهت داورى در دين وجود

ديـن  . عقالنيت و خردورزى اسـت   ممكن براى بشر را وسيله داورى خود اعالم آرده است و آن
دستاوردهايش ضديتى با منطق، استدالل و علم و   هايش مدعى است آه مينان به آموزهبا اط

تعقل و ِاسـرار بـر تفكـر، تـدبر و تفقـه در ديـن و آيـات الهـى،           عرفان ندارد، گويا دين با دعوت به
 .معقول بودن بپذيريد خواهد بگويد آه مرا به شرط مى
 »خردسـتيز « هـم باشـد ولـى    »خردگريـز « است، ممكـن اسـت   »خردپذير«هاى دينى  گزاره    

ابزارهاى معرفـت بشـرى     تواند همه راه داورى و ارزشيابى دين متناسب با موضوع مى. نيست
 »خردپـذير «راه داورى امـور   »عقالنيـت «تجربه، عقل و شهود و به معنـاى عـام   . را شامل شود
اينگونه امـور  . باشند د نمىشهو هاى دينى قابل تجربه، تعقل يا اما برخى از گزاره. دين هستند

هسـتند، يعنـى از عقـل     »خردگريـز « دينى به دليل ناشناخته بودن مقدماِت درك آن براى بشـر 
همـه  . داورى آـرد  »خردپـذير «مقـدمات    اند و آنها را بايد از قـرائن و از طريـق   معمول بشر گريزان

اسـتنتاج يـا اثبـات نمـود      طريق مقدمات عقلـى  توان از دينى را نمى »خردگريز«هاى  اجزاء گزاره
بـر   »خردگريـز «عقالنى هستند، پس پذيرش امـور    ولى چون مبانى ايمانى، خود قابل پژوهش

هاى دينى فقط از طريـق مبـانى ايمـان     بخشى از آموزه .گيرد انجام مى »خردپذير«اساس امور 
براى بشر  »زخردستي«پذيرش امور . پذير است معجزات آنها امكان يا قرائنى چون صدق النبى و

ولو اينكه از جانب انبياء بيان شود چون اعتقادات بدون سازگارى، انسـجام و   پذير نيست، امكان
توانـد علـم،    پـس انسـان مـى    ،يابـد  مقبوليـت نمـى   ،هاى مـورد پـذيرش آدمـى    انطباق باواقعيت



تأويـل   یـا  را تبيـين، تفسـير و    عرفان را به خدمت گيرد و دينش را انتظـام بخشـد و آن   فلسفه و
 .نمايد

. اسـت   بنابراين فقط معرفت دينى پاسخگوى همه سؤاالت اساسى بشـر بـا همـه جزئيـات آن    
تـر از آن و   مقدس  ترين اهداف را آه دين، مقدس. بخشد ها به زندگى انسان معنا مى اين پاسخ
گنجــد، دراختيــار آدمــى قــرار  تــر از آن وجــود خــارجى نــدارد و در مخيلــه بشــر هــم نمــى متعــالى

در آنـار  . آور است مسئوليت ساز، آفرين، ايمان هاى دينى عشق دهد، به همين جهت آموزه مى
هـاى مبـارك معرفـت و     از ديگر ميـوه   معنادارى، اميدوارى، آرامش روانى، شادى، رضايت باطنى

  ∗.ايمان دينى است
 

 حقانيت اديان
  

  هـا بـراى   ين پاسـخ تـر  با معلوم شـدن ايـن موضـوع، آـه بهتـرين نگـرش بـه هسـتى و جـامع             
ــا      پرسشــهاى اساســى بشــر از طريــق ديــن ممكــن اســت و تنهــا از طريــق وحــى و ارتبــاط ب

شـود و آن   توان حقيقت هستى را دريافت، سؤاالت مهم ديگـرى مطـرح مـى    هستى مى  خالق
پاسـخگوى    آنند، آـداميك  با وجود تعدد اديان آه هر آدام نيز ادعاى حقانيت مى: است آه  اين

متكثـرى تشـكيل     عـالوه هـر يـك از اديـان نيـز خـود از مـذاهب         به. طلب هستند  قتانسان حقي
روشـن شـود ايـن اسـت      اند آه همه دعوى حقانيت دارند، پس تكليف چيست؟ آنچه بايد شده
اديـان طيفـى از حقيقـت      انـد؟ يـا همـه    آيا از اين ميان فقط يك دين حق است و بقيه باطـل : آه

اديـان چيسـت؟ بـر فـرض پيـدا       دارند؟ علل يا داليل اختالف و تكثـر هستند؟ يا حقيقتى تو در تو 
 آشف است؟  آردن دين حق، مذاهب درون آن، چگونه حقانيتشان قابل

بنـابراين،   .انـد  قابل توجه است آه اديان خود را حقيقتى واحد از خداى واحد معرفـى نمـوده      
اديان مربـوط بـه     لذا بحث حقانيت هاست  اين تكثر زائيده موقعيت بشرى و نوع ديندارى انسان

 .دهد مى تلقى دينداران از دين خواهد بود و ديدگاه آنان را مورد بررسى قرار
گوينـد   مـى   اند، يا هر چه آنند حق اينكه همه دينداران در همه آنچه به عنوان دين مطرح مى    

چهـار گـرايش     تـوان بـه   موضع اديـان در ايـن خصـوص را مـى     ٦٢.باطل است، موضع اديان نيست
 .٦٦گرايى  آثرت و ٦٥گرايى  ، وحدت٦٤گرايى  ، شمول٦٣گرايى حصر: محدود ساخت

  
  :حصرگرايى -١

حصرگرايان با اتكا به برداشت  .حصرگرايى تقريبًا در آموزش و باور اآثر اديان وجود داشته است
ديگـر آـه   رهـايى، آمـال يـا هـر چيـز       هاى دينى خود بر اين باور هستند آه رستگارى، از آموزه

وجود دارد يا حقيقت فقط از طريق يـك    هدف نهايى دين تلقى شود، منحصرًا در يك دين خاص
حامل حقايقى هم باشند، عامـل تحقـق سـعادت     اديان ديگر، اگر. آيد دين خاص به دست مى

                                                 
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 تفاوت معرفت دينى با معرفت عرفانى چيست؟ )الف
 تحقيق پذيرى دين چگونه است؟ )ب
 ايمان چيست و مؤمن آيست؟ )ج
 آمال چيست و آمال دين به چه چيزى است؟ )د
 اى بشر هست؟ چرا؟آيا دين پاسخگوى نيازه )ه
 هاى دينى خردپذير و يك مورد خردگريز را در اسالم تحقيق آنيم؟ يك مورد از آموزه )و
 مرجحات وحى گرايى بر ديگر ابزارها چيست؟ )ز
 ايم؟ آيا تاآنون با آموزه دينى خردستيز برخورد آرده )ح
 ن چيست؟آورد ولى نياورده است؟ آ رسد آه دين بايد مى آيا موردى به نظر مى )ط
  اى از ارتباطات باطنى فرد و امر مطلق است؟ چرا؟ توان گفت وحى تجربه آيا مى )ك
  آن آه گويد جمله باطل او شقى است/ اند احمقى است  آن آه گويد جمله حق ٦٢
٦٣ Exclusivism  
٦٤ Inclusivism  
٦٥ unitism  
٦٦ Pluralism  



. دهـد  دارد آـه راه رسـتگارى واقعـى را نشـان مـى      نيستند، بلكه منحصرًا يك ديـن حـق وجـود   
  ٦٧.ديگرى مراجعه آنيم  ست آه با اين اعتقاد به دينبنابراين خطا

ايـن    شـود آـه   يكى اينكه گفتـه مـى  : نگرش انحصار به دو دليل مورد انتقاد قرار گرفته است    
از   فرض بنا شده است آه مردم بـا حـق سـر جنـگ دارنـد يـا فهـم درسـتى          نگرش بر اين پيش

: بگويد فرض را قبول نداشته باشد و حقيقت ندارند؛ در حالى آه ممكن است آسى اين پيش
نگـرش اآثريـت     اشكال دوم اين است آـه در ايـن  . مردم غالبًا عاقل، مختار و حق طلب هستند

اسـت، دور مانـده و     قريب به اتفاق مردم از سعادت و هـدايت خداونـدى آـه متصـف بـه هـادى      
بسـيارى از   ٦٨.اسـت  محروم هستند و هدايت الهى غالبًا محدود به قشر اندآى از مـردم شـده  

 ٦٩.بنيادگرايان مدافع اين نگرش هستند
  
  :گرايى شمول -٢

اما آنان منكر اين نيستند آه  ٧٠گرايان نيز بر اين باورند آه يك دين حق بيشتر وجود ندارد شمول
آن اديـان در زمـان خـود حامـل     . باشـند   توانند حامل حـق و رسـتگارى و فـالح    اديان ديگر نيز مى

از نظـر  . آارآيى تحول در زنـدگى انسـان را دارنـد     اند و امروزه نيز تا حدودى ودهاى از حق ب مرتبه
تـرين   شده و فقط يكى از آنها آه آخرين آنهاسـت آامـل   آنان، اديان به دليل ناقص بودن منسوخ

اديـان ديگـر اگـر سـهيم در     . باشـد  حامل حقيقت آامل مى و ٧١در هدايت و سعادت انسان بوده
در هـر زمـانى يـك ديـن حـق وجـود       «: به عبارتى ديگر. است  ل دين آاملحقيقت هستند از ِقَب

بخواهد به سوى خدا راهـى بجويـد بايـد از دسـتورات همـين ديـن         در اين زمان اگر آسى. دارد
حقيقـت تسـليم   «هر آس به حقيقت تسليم گردد، حق با اوسـت و    پس ٧٢».راهنمايى بجويد

اى است آه به دست  شكل آن همان دين گرانمايه داشته و در اين زمان،  در هر زمانى شكلى
پــذيرش عمــل هــر فــرد همچــون پــذيرش عمــل    ٧٣».االنبيــاء ظهــور يافتــه اســت   حضــرت خــاتم
معيـار حسـن فعلـى،    . مشروط به دو شـرط حسـن فعلـى و حسـن فـاعلى اسـت       مسلمانان،

سـلوك  انديشه و مفيد بودن آن براى جامعه است و معيار حسن فاعلى تحـول و    منطقى بودن
صرف اينكه فردى براى جامعـه مفيـد تلقـى شـود آـافى بـراى       . طلبى انسان است  حق روح و
و  حقانيت و رستگارى وى نيست، بلكه بايد در آنار اين شرط الزم، خود او نيز با نيت خيـر  تأييد

انجـام   جويانه گام برداشته و اين تحول روحى او با خلوص نيت و براى رسيدن به حـق،   حقيقت
 ٧٤.باشدشده 

خـود را   جالب توجه است آه برخى از پيروان اديان ديـن ديگـر نيـز خـود را ديـن آخـر و پيـامبر           
ــاتم مــى  ــامبر خ ــود       پي ــن خ ــه دي ــا نزديكــى ب ــران را هــم ب ــان و عمــل ديگ ــت ادي ــد و حقاني  دانن

  بر اين مبنا راه حل عملى مشكل حقانيت اديان، اين اسـت آـه انسـان حقيقـت     ٧٥.سنجند مى
 .د بر طبق معيارهايى مشترك و مستقل، حق را از ناحق باز شناسدطلب بتوان

                                                 
  ٤٠٢عقل و اعتقادات عقلى، ص ٦٧
تقريبــًا همــه مــردم را »آنــد آــه  ه افــراد تنــگ نظــر و خشــك مقــدس تعبيــر مــىشــهيد مطهــرى از ايــن گــروه بــ ٦٨

اى  دانند و براى آمتـر انسـانى عمـل مقبـول و فرجـام نيـك معتقدنـد، اينهـا يـك حسـاب سـاده            عذاب مى مستحق
گويند مردم يا مسلمانند و يا غيرمسلمان، غيـر مسـلمانان آـه تقريبـًا سـه ربـع مـردم جهـان را تشـكيل           دارند،مى

اند و يا غير شيعه، غير شيعه آـه   دهندبه اين جهت آه مسلمان نيستند اهل دوزخند، مسلمانان نيز يا شيعه مى
دهنـد بـاين جهـت آـه شـيعه نيسـتند اهـل دوزخنـد، شـيعيان           تقريبًاسه ربـع مجمـوع مسـلمانان را تشـكيل مـى     

ين وظيفـه خـود آـه تقليـد از يـك      شان در حدود سـه ربـع تنهـا اسـم تشـيع دارنـد و اقليتـى از آنهـا بـاول          نيزاآثريت
مجتهداست آشنا هستند تا چه رسد به ساير وظايف آه صحت و تماميت آنها موقـوف بـاين وظيفـه اسـت، اهـل      

مرتضى مطهـرى، عـدل   « .عليهذا بسيار اندآند آسانى آه اهل نجات ميباشند. تقليدهم غالبًا اهل عمل نيستند
  .٢٧٣-٢٧٢، ص١٣٦١الهى،دفتر انتشارات اسالمى، 

 .مصداق بارز حصرگرايى صهيونيستهاى يهودى هستند ٦٩
 .٤١٤عقل و اعتقادات دينى، ص ٧٠
  .١٧، ص١٣٦٠محمد حسين طباطبايى، آموزش دين، انتشارت اسالمى، ٧١
  .٢٧٠عدل الهى، ص  ٧٢
  . ٢٧٠عدل الهى، ص ٧٣
  .٢٩٣عدل الهى، ص ٧٤
آسانى آه به رغم ميل خودهنوز »: آمده است ١٩٦٥-١٩٦٣در اعالميه شوراى دوم واتيكان مسيحى رومى، ٧٥

نسبت به انجيل و آليساى او جاهل هستند اما با وجود اين با اخالص در طلب خداوند هستند و بااستعانت از 



  
  : گرايى  وحدت -٣

داننـد ولـو اينكـه ممكـن      واحدى مى گرايان، همه اديان را در اصل داراى روح و مغز يا ذات وحدت
از اين نگـاه همـه اديـان هـدف و     . برسند است از حيث جسم و پوست و عوارض، متكثر به نظر

 .از آن حقيقت واحد سخن بگويند  د ولو اينكه به زبانهاى مختلفسخن واحدى دارن
نيــز  گرايـان مســلمان معاصــر   وحــدت. گرايــى ســابقه ديرينـه در نگــرش عرفــانى دارد   وحـدت     

و صـور    بر اين باورند آه اديان در عين داشتن َاشـكال  »فريتهوف شوآن«يا  »رنه گنون«همچون 
. خيـز هسـتند    سـعادت   دهند و همه قت واحد الهى خبر مىگوناگون و متكثر در اصل از يك حقي

تـر خـواهيم شـد،     نزديـك  در نگاه به اديان الهى اگر به طرف مرآز حرآت شود بـه حقيقـت ديـن   
از نظر آنان اين . مشترك هستند  چون اگر ظاهر شرايع را از اديان بگيريم همگى در واليت الهى

ولى با تفسير عميـق قرآنـى منطبـق     ير نيستچند با روش آالمى قابل تفس وحدت متعال هر
 ٧٦.است

زنـدگى و    اى است از مفاهيم، استنباطات، احكام، تعـاليم، سـبك   شريعت ظاهرى مجموعه    
فرهنگـى و زبـانى    اعمال عبادى آه همگـى تحـت تـأثير اوضـاع و احـوال تـاريخى، اجتمـاعى و       

پيروان خود دسـتخوش    سوى برند، ممكن است از سر مىه اى است آه مؤمنان در آن ب جامعه
گرايـى   وحدت. مذاهب يكى است تغييرات شود اما طريقت باطنى در آران تا آران عالم اديان و

اند و هر چـه   مختلف در دامنه آن جاى گرفته  آند آه اديان حقيقت اديان را به آوهى تشبيه مى
امـا همـه بـه سـمت قّلـه      گـردد   بيشـتر نمـودار مـى     هـا در آن  به پيرامون آن نزديك گرديم فاصله

 ٧٧.شـود  هـا آمتـر مـى    تـر شـويم ايـن فاصـله     نزديـك   سعادت در حرآت هستند و هر چه به قلـه 
 .هاى اين نگرش ممتاز برشمرد جلوه توان از بسيارى از عرفا و علماء متعهد را مى

  
  : آثرت گرايى -٤
ايـن  . انـد  صر دانسـته دين معا  فيلسوف »جان هيگ«را از ابتكارات  »پلوراليسم«يا  »تكثرگرايى«

آگاهى از اديان ديگر، بـاز هـم    گرايى را براى تحقق رستگارى همه آسانى آه با نظريه، شمول
گويـد طبـق داليلـى     لـذا مـى   ٧٨.دانـد  نمـى   خواهند به ايمان پدران خود وفـادار بماننـد آـافى    مى
 .رستگارى بدانيم توانيم همه اديان الهى را صاحب حق و حاوى مى
ديد خود را   گرايى حصرگرايى است ترين قرائت خود تفريطى بر افراط ى آه در پررنگتكثرگراي    

وحـدت در تجربـه    گرايـان، انبيـا    از نظر وحـدت . داند تر و بازتر مى گرايى عرفانى گسترده از وحدت
انگـور و عنـب و ُازم مولـوى،      تمثيـل . وحيانى دارند ولى تعبير آنها از تجربه مشترك متعدد است

معتقد هستند نگرش عرفـا بـه    »هيگ جان«امثال . ى همين حقيقت ادراآى مشترك استگويا
گرايى پيچيده  گرايى خام دانست، چون واقع واقع  توان يك گرايى نزديك است ولى آن را مى واقع

و هندســه معرفتــى متفــاوت، از يــك حقيقــت،    هــا بــا فرهنــگ انســان: و پختــه ايــن اســت آــه 
دانند آه افـراد مختلـف از آن تفسـير و     همچون متنى مى آنان عالم را .هاى متفاوت دارند تجربه

لذا موضوع مـورد بحـث   . آنها آم و بيش حظى از حقيقت دارند  برداشتهاى متفاوت دارند و همه
 :به قول او ٧٩.شباهت دارد به تمثيل فيل موالنا بيشتر

  اختالف مؤمن و گبر و جهود       از نظرگاه است اى مغز وجود    
مـوارد   بايد توجه داشت آه پلوراليسم دينى فقط بر پايه بعضى از مبانى عقلى اعتبار دارد و در

. بسـتگى دارد   ديگر غير قابل پذيرش است بنـابراين پـذيرش ايـن ديـدگاه بـه پـذيرش آن مبـانى       
 :آند عبارت است از مبانى آه اين ديدگاه را پشتيبانى و تقويت مى

                                                                                                                                                        
شناسندعمل آنند  آوشند آه بر طبق اراده او آن گونه آه از طريق نداى وجدانشان آن را مى لطف الهى، مى

  .٢٤٣فلسفه دين، ص« .توانند به سعادت ابدى نائل شوند مى
اى پيـامبر بگـوفرقى   : فرمايـد  قرآن آـريم مـى  . ٥٦-٥٤، غالمرضا اعوانى، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٧٦

هر آس غير از اسـالم دينـى اختيـار آنـدهرگز از وى     . يك از انبيا نيست و ما مطيع فرمان خداوند هستيم بين هيچ
 .٨٥-٨٤سوره آل عمران، آيات . پذيرفته نيست

  .٥٧، مصطفى ملكيان، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٧٧
  .٢٤٣، ص١٣٧٢الهدى،  المللى جان هيگ، فلسفه دين، بهرام راد، انتشارات بين ٧٨
 .٢٤٨فلسفه دين، ص ٧٩



قواعد   ست نه يك مجموعه »او« »من«ارتباط . ن و امر مطلق استگوهر دين تجربه ايما -١    
انبياء در . شود مى  قواعد و مقررات فقط بيان تجربه است و از فروع ديندارى محسوب. و مقررات

 .برقرارى اين ارتباط بودند  اند بلكه در صدد دعوت به صدد بيان مجموعه منسجم قواعد نبوده
امـرى    سازد لذا تنـوع و تكثـر در تجربـه دينـى     سان را متحول مىايمان دينى شخصيت ان -٢    

نمايـد   او مـى  خداوند با تجلى متفاوت، متناسب با محدوديتهاى آدمى، خود را بر. طبيعى است
متناسب با آمتـر    و به دليل محدوديت انسان، بر هيچ آس به تمامى جلوه نخواهد آرد و البته

سه پيامبر از سه زاويه « .و اين ارتباط بيشتر خواهد بود بودن اين محدوديت گستردگى جلوه او
آـرده اسـت، لـذا سـه ديـن        از سه روزنـه تجلـى   ]آن حقيقت[اند و يا  نظر آرده] حقيقت[به آن 

طبيعت را متنوع آرده اسـت،    هاى گوناگون خداوند در عالم همچنان آه تجلى ...اند عرضه آرده
اى تجلـى آـرده    هر آـس بـه گونـه    ارتى ديگر خدا بربه عب ٨٠».شريعت را هم متنوع آرده است

خـدا بـر هـر آـدام ظهـورى      . است  هاى تفسير آردهه است و هر آس هم تجلى حق را به گون
به قول فروغـى  . هر آدام تفسيرى نهاد  اى مأمور آرد و بر ذهن و زبان آرد و هر يك را در جامعه

  :بسطامى
  با صد هزار جلوه تماشا آنم تو را       با صد هزار جلوه برون آمدى آه من    
 اگر خداوند واقعًا مايل باشد آه همه انسانها او را بشناسند، دوستش داشـته باشـند و   -٣    

خـداخواهى    مورد پرستش قرارش دهند و هدف اديان آه همانا تغيير انسان از خودخـواهى بـه  
و يـا در يـك فرهنـگ      زمان و مكـان بايست صرفًا در يك  است تحقق پيدا آند، قاعدتًا خداوند نمى

تواند اديان حق متعددى  مى  زمان پس براى تحقق چنين هدفى، هم ٨١.خاص تجلى آرده باشد
 ٨٢.جوامع عرضه گردد وجود داشته باشد و حقايق دينى در قالب آن فرهنگها بر

 ، بـين واقعيـت و  »ادمونـد هوسـرل  « »شناسـى  پديـدار «و  »آانت«بنا بر مبناى فلسفى  -٤    
اسـت    بشر فقط قادر به درك واقعيت و فنـومن . ، تفاوت وجود دارد»نومن«و  »فنومن«حقيقت، 

معرفـت    پنداشتند ولى امـروزه  در گذشته علوم بشرى را حقايق نهايى مى. نه حقيقت و نومن
موضوعات دينى بيشـتر   اين مطلب در مورد. ها دانند نه معرفت به ذات را معرفت به نمودها مى

است نه زبان عرفى مطابق با   ، لذا بر اين اساس زبان دين زبان نمادين و سمبليكصادق است
 .واقع
نامحــدود و  جريانهــاى مختلــف تجربــه دينــى بيــانگر آگاهيهــاى مختلــف مــا از يــك واقعيــت -٥    

يـك در فضـاى    انـد آـه هـر    مؤمنان اديان مختلف تجربيات متعـدد دينـى داشـته    ٨٣.متعالى است
هندسـه فكـرى خـود      فرضهاى  اند و هر يك بر اساس پيش ن را درك نمودهفرهنگى خاص خود آ

تعبيـر يـا تفسـير باعـث تنـوع        همـين تفـاوت  . اند تعبيرهاى مختلفى از آن حقيقت به عمل آورده
 ٨٤.فزاينده اديان نيز گشته است

اول نقـد آثـار و نتـايج    : نقد پلوراليسـم در بـين مسـلمانان از سـه طريـق انجـام شـده اسـت            
شـود و   نگرش است مثل اينكه گفته شده آه اين نگرش منجر به نسبيت و شـكاآيت مـى    اين
  هاى دينى و سوم تالش آالمـى در ابطـال   دوم استفاده از آموزه ٨٥.نادرستى آن همين بس در

  ٨٦.ادله تكثرگرايى است
هــايى چــون جــرج جــرداق و جبــران خليــل جبــران را  تمايــل مســيحى »شــهيد مطهــرى« -١    
  و اعتقاد آنان به اينكه انسان ملزم بـه ديـن خاصـى نيسـت و در يـك      )ع(و على  )ص( پيامبر  به

غيـر    مـن يبتـغ   «تواند چندين دين حق هم عرض وجود داشته باشد را به استناد آيـه   زمان مى
نخواهـد    االسالم دينًا فلن يقبـل منـه؛ هـرآس غيـر از اسـالم دينـى بجويـد هرگـز از او پذيرفتـه         

 ٨٨.آند مى رد ٨٧».شد

                                                 
 .١٥-١٤، ص١٣٧٧عبدالكريم سروش، صراطهاى مستقيم، مؤسسه فرهنگى صراط ٨٠
 .٤٠٥فلسفه دين، ص ٨١
  .٤٠٥فلسفه دين، ص ٨٢
  .٢٤٥ن، ص فلسفه دي ٨٣
و  ها به تبعيت از اصل ترجمه بين اديان قابل توجه است آه در بسيارى از ترجمه. ٢٣٩-٢٣٨فلسفه دين، ص ٨٤

 .شود مذاهب تفاوت گذاشته نمى
  .٤١٤فلسفه دين، ص ٨٥
  .٢٨، ص٤آتاب نقد، شماره  ٨٦
  .٨٥عمران، آيه  سوره آل ٨٧



آـه   نمايـد  با رويكردى فلسفى، تحليلى ويژه از مفهوم اسالم ارائه مى »شهيد مطهرى« -٢    
نظر قـرآن   :توان تلخيص نمود بيان وى را اينگونه مى. فقط با پلوراليسم افراطى در چالش است

 ٨٩مقدسـان مـا    نه با انديشه گزاف روشنفكر مآبان مـا تطبيـق دارد و نـه بـا تنـگ نظـرى خشـك       
اميرالمؤمنين براى نجـات آـافى     نگرش اول خطرناك و نگرش دوم آه مثًال انتساب ظاهرى را به

بـين اسـالم    ٩٠.رود شـمار مـى  ه بـ  شمارند، عامل اساسى بيچـارگى شـيعه در عصـر اخيـر     مى
بسيارى از ماهـا مسـلمان   «. دارد جغرافيايى يا تقليدى و اسالم واقعى و تحقيقى تفاوت وجود

پـدر و مادرمـان مسـلمان      ايـن دليـل مسـلمان هسـتيم آـه     ه بـ . يـايى هسـتيم  تقليدى و جغراف
اين است آه شخص قلبًا، در   آنچه از نظر واقع با ارزش است اسالم واقعى است و آن. اند بوده

باشـد تـا آنچـه آـه حـق اسـت         روى حقيقت گشـوده ه مقابل حقيقت تسليم باشد، در دل را ب
و آاوش از يك طرف و تسليم   رفته است بر اساس تحقيقبپذيرد و عمل آند و اسالمى آه پذي

ممكـن  «. بـه اسـالم اسـمى آـرد     اسـالم را نبايـد منحصـر    ٩١».تعصبى از طرف ديگر باشد و بى
 ٩٢»آنكـه اسـمًا مسـلمان نباشـند     است افرادى يافت شوند آـه داراى روح تسـليم باشـند ولـو    

آنهـا دسترسـى دارم مسـيحيت      هشناسم و ب در ميان اديانى آه االن من مى«: گويد آارت مى
جاهـاى ديگـر دنيـا، دينـى باشـد آـه بـر         من با حقيقت جنگ ندارم شـايد در . بهترين دين است

ماهيت آفـر چيـزى    ...توان آافر خواند نمى اينگونه اشخاص را ...مسيحيت ترجيح داشته باشد
 ٩٣».باشند اينها ُمسلم فطرى مى .جز عناد و ميل به پوشانيدن حقيقت نيست

آگـاهى   گويد، براى توجيه عمل پيروان اديانى آه بـا  مى »جان هيگ«توان چنانچه  آيا مى -٣    
دسـت دادن ديـن    از وجود اديان ديگر و احتماًال حقانيت آنها، صرفًا به دليل عدم تمايل آنها به از

لحـاظ فكـرى و عقلـى      خود، همه اديان را در يك سطح دانسـت؟ اگـر افـراد، ديـن ديگـرى را بـه      
شخصـى تسـليم آن نشـود     حقيقت بدانند ولى دل آنان از روى تعصب، عنـاد و لجـاج يـا منـافع    
آنند؟ بلـى اگـر واقعـًا     تلقى مى  چگونه با روح متمرد و فاقد تسليم به حقيقت، باز خود را محق

 .خواهد شد  يك را بر ديگرى ترجيح دهند، موضوع متفاوت نتوانند هيچ
ــانى بــ   -٤     ــوى و عرف ــه نب ــا نيســت تجرب ــك معن ــه   . ه ي ــاوت از تجرب ــاء بســيار متف ــه انبي تجرب

شود بلكه اين خداسـت آـه    نبى بر پايه ذهنيت خود با خداوند مواجه نمى. بشرى است  دينى
 همـان  خواهـد و  خداوند قادر است آـه آنچـه مـى   . شود اساس تجربيات نبى بر او عرضه مى بر

دارد از ناحيـه   ر محدوديتى در اين خصوص وجوداگ. خواهد بر پيامبر خود القاء نمايد گونه آه مى
يـا فرهنـگ و    اگـر وحـى بـه زبـانى ديگـر     . دريافت آننده است آه مخاطب پيـام الهـى قـرار دارد   

رشد فكـرى و اجتمـاعى    .اصطالحاتى ديگر ارائه شود دريافت آننده از فهم آن عاجز خواهد بود
دينـى آـه بـر انسـانهاى      .واهـد داد مردم مسلمًا دامنه نزول وحـى الهـى را تحـت تـأثير قـرار خ     

متفاوت خواهد بـود و لـذا    شود شود با دينى آه بر انسان متمدن عرضه مى ابتدايى عرضه مى
 .تر از اديان قبلى است دين آخر آامل

خـدا نـازل    به قول مالصدرا، قرآن به دليل ضعف وجودى انسان با هزاران حجاب بر بندگان -٥    
آـالم الهـى تـا      به دليل محـدوديت خـود ممكـن اسـت تمـام مراتـب       بنابراين انبيا ٩٤.شده است

شده است با حقيقت   ساحت ربوبى را درك نكنند ولى فهم نبى از واقعيت وحيى آه بر او نازل
بلـى پيـروان آنـان    . شـوند  مى  آن متفاوت نيست چون پيامبران مواجه با عين حقيقت نزول يافته

هاى  قاعدتًا قرائتهاى متفاوت و فهم  نبوى و مرتبطين با آنبه ميزان فاصله آمى و آيفى از رتبه 
شخصى نقش غير قابل حذفى بر فهم بشـر   تاريخ، جامعه، زبان و تمايالت. مختلفى از آن دارند

 .سازد ها را بسيار دشوار مى يك از فهم از واقعيات دارد و داورى در مورد حقانيت هر
يكـديگر   بـودن حقـايق مختلـف يـا اديـان متكثـر بـا       عـرض    در هر صورت قبول تكثر به معنـاى هـم  

نقد و ارزيـابى    هر آس بايد نسبت به دين و مذهب خويش بصيرت بيشتر پيدا آند و به. نيست
واقـف شـود و متوجـه      آن بپردازد تا در حد امكان به ميزان قوت و نزديكـى مـرام خـود از حقيقـت    

                                                                                                                                                        
  .٢٧٠-٢٦٨عدل الهى، ص ٨٨
 .٢٧٣عدل الهى، ص ٨٩
  .٢٨٣صعدل الهى،  ٩٠
  .٢٨٨عدل الهى، ص ٩١
 .٢٨٩عدل الهى، ص ٩٢
  .٢٩٠-٢٨٩عدل الهى، ص ٩٣
  .٢٢، ص١٣٦٣صدرالدين شيرازى، مفاتيح الغيب، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى،  ٩٤



است و تا چه حد به علـل   داليل مستند گردد تا چه حد تمايالت دينى و مذهبى او به تحقيق و
 .و تقليد از شرايط اجتماعى و فرهنگى متكى است

  
  :معيارهاى نقد اديان

شــهيد «. متعــدد اســت  معيارهــايى آــه بــراى ارزيــابى عقالنــى اديــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
 سـاز بـودن    تعهد و مسؤليت دار ساختن زندگى، تقدس آفرينى و منطقى بودن، معنا »مطهرى

آمـدى بـراى    ايشـان بـه آـار    تكيه بيشتر ٩٥.ها دانسته است بينى  را از معيارهاى ارزيابى جهان
براى ارزيابى اديان  »ايان باربور« .ها قابل تقدير است بينى  اثبات اهداف ادعايى هر يك از جهان

هـاى   درونـى و عـدم تنـاقض بـين گـزاره      »انسجام«هاى تاريخى و عرفى دين، »ربط با داده«به 
تجربيـات دينـى و حيـات بـاطنى و معنـوى       بـراى تعبيـر   »جامعيت«بنيادين، نه تناقض نمايى، و 

بـا بيـان برخـى از امـور يـاد       »عقل واعتقـاد دينـى  «نويسندگان آتاب  ٩٦ .غنى بشر، اشاره دارد
همخوانى با شـهوديات  «و  »مسّجل بشر  عدم تنافى و تناقض با دستاوردهاى«شده در فوق، 

 ∗٩٧.اند افزوده  را بر آن »شناسى  و زيبايى اى اخالقى پايه
 

 هاى فهم دين روش
 

شـويم   مـى  هاى متفاوت و گاه متناقض از آن ديـن روبـرو   به دنبال گزينش هر دين، با انديشه    
پـرداختن  . دهند مى  هاى مستقلى را تشكيل آه گاه به دليل گستردگى اختالفات، فرق و نحله

نقد فهم دينى و دينـدارى   .ررسى آن در جاى خود ضرورى استبه علل اين اختالفات و نقد و ب
تر شدن نگرشهاى دينى آمـك   عميق  در طول تاريخ وجود داشته و مواجهه دين با اين نقدها به

پرداخت و با اصالح دينـدارى آنـان ميراثـى      وحى الهى به نقد اديان جاهلى. فراوان نموده است
در آشاآش . دينداران خود قابل نقد بسيار بود  ز جانبرا به جا گذاشت آه واگويى همان دين ا
در قرآن آريم آمده اسـت مـردم امـت    . گردد شكوفا مى  اين نقد و انتقاد است آه حقيقت اديان

حل اختالفى آه در بين آنها به وجود آمـد بـراى آنـان مبعـوث       واحدى بودند، خداوند انبيا را براى
انبيـاء بـاز در آنچـه بـر آنـان فرسـتاده شـده بـود اخـتالف          و  پيـر  اما در بـين همـان افـراد   . ساخت

هاى نفسانى، محدوديتهاى زبانى، اجتمـاعى و تـاريخى نقـش     انگيزه به غير از ٩٨.وجود آمد  به
 .قرائتها و تنوع مذاهب و تحريف اديان داشت  بسزايى در تفاوت

 .فهـم ديـن اسـت    يكى از داليل مهم اختالفات مذهبى نوع روشهاى بـه آـار رفتـه شـده در        
چهــار روش انجــام   فهــم ديــن، تقريبــًا در همــه اديــان بــه چهــار روش يــا مخلــوطى از ايــن         

 .تجربه گرايى -باطن گرايى د -عقل گرايى  ج -گرايى ب ظاهر -الف: است شده مى

                                                 
  .٧١-٧٠تا، ص  صدرا، بى بينى اسالمى، قم، انتشارات مرتضى مطهرى، مجموعه جهان ٩٥
ر را براى تحقيق نظامهاى دينى مورد توجه قرار داده دو معيار اخي« جان هيگ». ٢٩١علم و دين، ص ٩٦
  .٤١١عقل و اعتقادات دينى، ص. سازد را مطرح مى« آفايت تجربى»و « سازگارى درونى»و
 .٤٢٢- ٤٢١عقل و اعتقادات دينى، ص ٩٧
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 است؟ بر اساس هريك از رويكرهاى ذآر شده داليل تكثر اديان چگونه قابل توجيه( الف
 اگر حصرگرايى را بپذيريم دليل ما در انتخاب يك مذهب از ميان ديگر مذاهب چه خواهد بود؟( ب
 .يك دليل بيرون دينى براى باور به حصر ذآر آنيم( ج
 چرا حصرگرايى مالزم اين است آه مردم با حق سر جنگ دارند و هدايت الهى عام نيست؟( د
 شود؟چرا؟ وارد بر حصرگرايى مرتفع مى آيا با نگرش شمواگرايانه دو اشكال( ه
 معيار تشخيص حسن فعلى و فاعلى، درون دينى است يا بيرون؟ محصور، مشمول يا متكثر است؟( و
 دانند؟ پذيرند به معناى اين نيست آه دين خود را دين آخر مى اينكه پيروان اديان انبياء ديگر را نمى( ز
 رى همه انسانها در يك سطح خواهد بود؟گرايى را بپذيريم رستگا آيا اگر وحدت( ح
 ها را دليل تكثر اديان دانستيم، وحدت آن دو قابل تصور نيست؟ اگر تنوع جلوه حقيقت و تنوع نگاه( ط
 آى تبيين آرد آه به نسبيت و شكاآيت منجر نشود؟ توان به گونه آيا تكثرگرايى را مى( ى
  رساند؟ يقت و رستگارى مدنظر اديان مىآيا اسالم تقليدى و جغرافيايى انسان را به حق( ك
  .٢١٣سوره بقره، آيه  ٩٨



وجـودى   بررسى چگونگى رويكرد و آارآرد سه روش نخست و نقد و بررسى اين روشها، با    
اسالم انجـام    را در ضمن بيان تاريخ فرهنگ دينى  ما آن ٩٩جود داشته است،آه در همه اديان و

به دين، آه ديرينه   بررسى و ارزيابى چگونگى تأثير روش چهارم يعنى نگرش تجربى. دهيم مى
گيرد، تـا بـا ايـن     قرار مى  گردد نيز در متن همان فرهنگ مورد بررسى آن به فرهنگ غرب باز مى

شرق و غرب آه بخش بسيارى   چگونگى فهم اديان، با تاريخ انديشه دينىآار در عين ارزيابى 
 .است، آشنا شويم  از معرفت دينى جهان امروز را تحت تأثير قرار داده

  
  : ظاهرگرايى سلفى

خطابـات خداونـد يعنـى عـين      در تبليغ دين حتى ظـاهر  )ع(همچون ديگر انبيا )ص(پيامبر اسالم
اهللا ال الــه اال هــو لــه «: آــرد مــى  يهى و اســتداللى بيــانوحــى را بــدون روشــهاى معمــول تــوج

فـى االخـرة   «يـا   ١٠١».جميعـاً  قل يا ايها الناس انى رسـول اهللا الـيكم  «يا  ١٠٠»االسماء الحسنى
به صورتى روشن و قابل فهم   بيان نتيجه و لب آالم ١٠٢.»عذاٌب شديد و مغفرٌة من اهللا و رضواٌن

شخصــيت انســانى و ملكــوتى   مــردم نيــز مجــذوب بــراى همــه مــردم شــيوه رايــج انبيــاء بــود، 
اى آـه نسـبت بـه او داشـتند،      العـاده  فـوق   گرديده با اعتماد به صداقت او و اطمينان )ص(پيامبر

آوردند و  پذيرفتند و به آن ايمان مى چرا مى حقايق فطرى مطرح شده توسط وى را بدون چون و
 .آردند فشانى مى جانو   بر ايمان خود پايدار مانده و براى آن فداآارى

ورود  بــا گســترش جغرافيــاى اســالم و. اختالفــات زيــادى رخ نمــود )ص(بعــد از وفــات پيــامبر    
سـؤالهاى مختلـِف    ١٠٣فرهنگ و اديان مختلف به جامعه اسالمى و طرح اشكاالت از جانب آنها،

هم فرصـتهاى فكـرى فـرا     تازه مسلمانان و ابهـام و پرسشـهايى آـه خـود مسـلمانان در نتيجـه      
سياسـى حاضـر نبـود رقبـاى       حاآميـت . بـدون پاسـخ مانـد    ١٠٤آمده، برايشان مطرح شـده بـود،  

خـوبى بـر     عهـده ايـن آـار بـه     ، آـه از )ص(سياسى دين شناس و متفكر يعنـى فرزنـدان پيـامبر   
 .آمدند، به اين مهم بپردازند مى
عمـق   ند و ازبيـت را داشـت    آه نه جاذبه معنوى و نه عظمت و پختگى فكرى اهل »سلفيه«    

ديـن    گرايانـه معمـول بـه تبيـين     خبر بودند، اولـين گروهـى بودنـد آـه بـا شـيوه ظـاهر        ديانت بى
محـل رجـوع     آنها در اصول دين آـه . استناد جستند )ص(پرداختند و به ظواهر آالم خدا و پيامبر

و ظـاهرگرايى    نمودنـد و در فـروع ديـن آـه جـاى نـص       به عقل و راى است به ظاهر تمسك مى
آـافى، غالبـًا بـه      است، به دليل مجاز ندانستن تفكر در مفاهيم دينى يا نداشتن ظـاهر و نـص  

. آردند دين اآتفا مى نمودند و در پاسخ به اشكاالت فقط به ارائه ظواهر عقل و راى تمسك مى
و سميع و بصير بـودن او،   ١٠٥شعار ظاهرگرايان در فهم آيات مربوط به نشستن خداوند بر عرش

آه در ظاهر قرآن مطرح شده  ١٠٧و به چشم ديدن خدا در قيامت، ١٠٦و روح اهللا، آمدن خدايداهللا 
: آـه  ١٠٩نمودنـد  شعار خود تأآيد مـى  و بر ١٠٨آردند بود، همان معناى ظاهرى را آافى تلقى مى

معلـوم نيسـت و سـؤال آـردن هـم بـدعت        الكيفيت نامعلوم و السؤال بدعة؛ آيفيت اين امـور «
 ١١٠».است

                                                 
َهرى : جهت مطالعه بيشتر و مقايسه بين سير تفكر در اديان اسالم مسيحى و يهودى، نگاه شود به ٩٩

  .١٣٦٧ولفِسن، فلسفه علم آالم، احمد آرام، انتشارات الهدى  ُاوسترين
  .٨آيه  -سوره طه . اردجز خدايى آه همه اسماء حسنى از اوست وجود ند ١٠٠
  .١٥٨آيه  -سوره اعراف . اى پيامبر به مردم بگو من فرستاده خدا براى همه شما هستم ١٠١
  .٢٠آيه -سوره حديد . در آخرت عذاب شديد و مغفرت الهى و رضوان است ١٠٢
 .٢٦، ص١٣٦٩سعيد شيخ، مطالعه تطبيقى در فلسفه اسالمى، مصطفى محقق داماد، انتشارات خوارزمى ١٠٣
  .٢١مطالعه تطبيقى در فلسفه اسالمى، ص ١٠٤
 .٥آيه -سوره طه . الرحمن على العرش استوى ١٠٥
  )٢٢سوره فجر، آيه.)و جاء ربك و الملك صفًا ١٠٦
  .٢٣آيه - سوره قيامت . وجوه يومئذ ناضرة، الى ربها ناظرة ١٠٧
يدى، ابوالحسن على بن اسماعيل االشعرى، مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، محسن مؤ ١٠٨

  .١٥٦، ص١٣٦٢امير آبير،  انتشارات
  .١٥٥مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، ص ١٠٩
 .٣١٧، ص١٣٦٢ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسالم، ج اول، نشر دانشگاهى ١١٠



طـرف   شناسى، به دليل عدم پـذيرش تعقـل و تأويـل در صـورت ابهـام، از       ديننتيجه اين شيوه 
رويـت خـدا،    آنان، منجر به اين شد آه لوازم اعتقادات آنان جسمانى بـودن خـدا، تشـبيه خـدا،    

 ١١١.قديم بودن آالم خدا، جبر و عدم باور به عدل الهى را نتيجه دهد
  

  : گرايى معتزله عقل
مجبور بودند براى حفـظ آبـرو در    وى سؤاالت عصر خود باشند،توانستند پاسخگ سلفيه آه نمى

و از  ١١٢معتزلـه بـه يـارى ديـن برخاسـتند       در اين لحظات حساس. ها عقب نشينى آنند مباحثه
آنان سلسـله خـود را بـه علـى     . شدند  ناميده »معتزله«سلفيه آناره گرفتند و به همين جهت 

خـوبى    گرايـان در فهـم ديـن، بـه     ظاهر  ت روشمعتزله به مشكال. رسانند مى )ع(طالب  بن ابى
آنان براى فهم دين بـا اسـتناد   . دانستند نمى  واقف بودند و آن را براى تفسير و تبليغ دين آافى

توحيـد و  . آوردنـد  عقل را به اسـتخدام وحـى در   و ١١٣به سفارش قرآن آريم به عقل روى آوردند
گرايى آنها، نفى جسمانيت، نفى تشبيه،  نتيجه عقل ١١٤.عدل مبنا و اساس اعتقادات آنان بود
 .، نفى جبر و باور به عدل الهى بود)حادث بودن آن( خدا  نفى رؤيت خدا، نفى قديم بودن آالم

. سـاختند   بردند آه دين و وحـى را نيـز فرمـانبردار آن    معتزله گاه منزلت عقل را چنان باال مى    
 ١١٥!است ميل و توضيح امور عقالنىطورى آه گويى از نظر آنان تنها آار وحى تك  به

  بـه همـين جهـت آنـان    . مطرح شدن عقل توسط آنان، خدمت بزرگـى بـه جهـان اسـالم بـود         
شـد    تأسـيس  »دارالحكمـة «محلى به نـام  . مبتكر رواج علوم مختلف در ميان مسلمانان شدند

ت، سانسـكري  آه در آن مترجمان بـه ترجمـه آتـب علمـى جهـان از زبانهـاى مختلـف فارسـى،        
 .پرداختند سريانى و يونانى مى

آنـان    با اين همه، نفوذ معتزله در دربار خلفاى عباسى و حمايت خلفا از آنان باعث شـد آـه      
عقايـد مـردم     آنهـا بـه تفتـيش   . اعتقادات خود را به اجبار و قهر حكومتى بر مردم تحميل نماينـد 

دادنـد و زنـدان و    مـى  تعقيـب قـرار  اى مخالف داشت، تحـت   پرداختند و هر آس را آه عقيده مى
قديم دانستن آالم خـدا،   آنان حتى بسيارى را براى اعتقاد به رؤيت خدا و. نمودند شكنجه مى

آن سختى و فشـار زيـادى بـر     بعدها مورخين اين دوره را به دليل اينكه در ١١٦.به قتل رسانيدند
 .نام نهادند »دوره محنت«مردم تحمل شد، 

نسبت  ستبداد معتزلى موجب گرديد تا نفرتى عميق در بين افكار عمومى،قهر و اختناق و ا    
شـده بـود تـا     ه آغـاز ١٨٤تسلط فكرى، سياسى معتزله آه قبل از سال . به معتزله شكل گيرد

بـر اوضـاع     هنگـامى آـه متوآـل   . ه، يعنى زمان خالفت متوآـل عباسـى ادامـه يافـت    ٢٣٥سال 
اضــمحالل   ت و از آن بـه بعـد معتزلـه رو بـه    مسـلط شـد، بـه شـدت بـه سـرآوب معتزلـه پرداخـ        

 ١١٧.گذاشتند و به مرور تقريبًا از بين رفتند
  

   :گرايى اشاعره  جدل
گرايـانى همچـون    عقـل   آشتار معتزلـه و بـه دريـا ريختـه شـدن آتـب عقلـى بـه مخفـى شـدن          

عقايـد سـنتى سـلفى بـه      زمـان در نقـاط مختلـف،    انجاميد و تقريبًا به صورت هم »الصفا اخوان«
ــده شــد    ــر زن ــار ديگ ــدتر ب ــوفى(ابوالحســن اشــعرى  . شــكلى جدي ــين )ه٣٣٠مت ــرين،   در ب النه

در سـمرقند در ايـن راسـتا     )ه٣٣٣متـوفى (ماتريـدى  در مصـر و ابومنصـور   )ه٣٣١متوفى (طحاوى
وى آـه شـاگرد    ١١٨.معروفيـت يافـت   »اشـعرى «فقـط    شروع به فعاليت آردند ولى از اين ميـان 

                                                 
، ١٣٧٢مالعبدالرزاق فياض الهيجى، گوهر مراد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسالمى ١١١
  .٤٧ص
  .٢٧ه تطبيقى در فلسفه اسالمى، ص مطالع ١١٢
 .٢٨٣تاريخ فلسفه در اسالم، ص ١١٣
  .٢٨٤تاريخ فلسفه در اسالم، ص ١١٤
حنــا الفــاخورى، خليــل الحــر، تــاريخ فلســفه در جهــان اســالم، عبــد المحمــد آيتــى، شــرآت انتشــارات             ١١٥

  . ١٣٥، ص١٣٧٣فرهنگى علمى
  .١٨٩-١٨٦داراآتب العلميه، صص ،٥، تاريخ االمم و الملوك، ج )ه٣٧٠(محمد بن جرير الطبرى ١١٦
فصل هشتم آتاب، فلسفه و آالم : جهت مطالعه بيشتر در مورد ديدگاه معتزله مراجعه شود به ١١٧

تاريخ فلسفه . شريف.م.آتاب تاريخ فلسفه در اسالم، مقاله معتزله، م. اسالمى،مونتگمرى وات، ابوالفضل عزتى
  .خ فلسفه اسالمى، هانرى آربن، اسد اهللا مبشرىتاري. درجهان اسالم، حنا الفاخورى و خليل الحر

  .٣١٧تاريخ فلسفه در اسالم، ص ١١٨



آگاهى داشـت، بنـاى انتقـاد از معتزلـه را نهـاد و بـه         آنها به خوبىمكتب معتزله بود و از عقايد 
از آن .جديد يعنى با توجيـه عقلـى يـا جـدل، پرداخـت       زنده ساختن افكار سلفيه، البته به سبك

غزالـى،   ١١٩.جهان اهل سـنت، همـان آـالم اشـعرى اسـت      زمان تاآنون، تفكر حاآم آالمى بر
در . وجـود آوردنـد    جزئى در آالم اشعرى آالم متأخرين را بـه   باقالنى و تفتازانى بعدًا با تغييرات

و محمد اقبال الهورى تحت تأثير سـيد جمـال الـدين اسـد آبـادى در       قرون جديد نيز محمد عبده
اى  البتــه آــم و بــيش بــا حفــظ روح آــالم اشــعرى تــأثير قابــل مالحظــه شــكل دادن آــالم جديــد

 ١٢٠.اند داشته
  

  : گرايى فالسفه عقل
گرايـى،   نـوع ديگـرى از عقـل    مسلمانان با نقد نگرش عقل آالمى اشعرى و معتزلى،اى از  عده

. اصــولى ديــن پيشــنهاد نمودنــد  يعنــى عقــل مســتقل از نصــوص و ظــواهر را در تبيــين معــارف 
انديشمندان مسلمان قـرار داده و زمينـه را    معتزله، قبًال فلسفه يونان را در اختيار »دارالحكمة«

گرايانـه    هـاى عقـل   روشنفكرانى بودند آـه ثمـره تـالش     توان گفت آنان ىفراهم ساخته بود و م
دوران آشـوب و تجزيـه قـدرت عباسـيان اسـتفاده آردنـد و        آنهـا از . شـدند  معتزله محسوب مـى 

  ١٢١.فلسفه را رونق بخشيدند
: آه نمودند آردند و استدالل مى فالسفه هم بر سلفيه و هم بر اشاعره و معتزله انتقاد مى    
عقايـد، بـر     توان به خود وحى استناد جست، چون پـذيرش  اى باور به اصول عقايد دينى نمىبر

و بايـد بـه هـر      از نظر فالسفه اصول ديانت امرى آامًال عقلى اسـت . پذيرش وحى مقدم است
اصول ديـن مربـوط     البته اين رويكرد فقط به. آنچه فكر بدان منجر شد، به همان اعتقاد پيدا نمود

متكلمين سنى اشعرى، آه   بر خالف. در فروع دين اشكالى در تمسك به وحى نبود شد و مى
از نظــر فالســفه روش . نــص آننــد و در اصــول بــه ظــاهر و در فــروع بــه عقــل و رأى تمســك مــى

اول مـدلول را فـرض نمـوده و      روش بحثـى آـه  «. اشاعره در عقايد، نوعى خود گـول زدن اسـت  
جـز   )تـوان چيـزى   نمـى (نمايـد،   مفـروض داللـت آنـد جسـتجو    پس از آن دليلى را آه به مـدلول  

هـاى   بسـتن ايـن روش در بحـث    آـار ه بـ . سرگرمى و ورزش فكرى يا بازى با حقايق عنوان نمود
بگيـرد و پـس از آن بـا دوسـتان       علمى، مانند اين است آه انسان نسبت به آـارى اول تصـميم  

آورد اين اسـت آـه    علمى به بار مى  ين رويهآمترين نتيجه ناگوار آه ا ...خود به مشاوره بپردازد
را ضرورى فـرض آـرده و ديگـران را، آـه       اهل هر مذهب، اجماعات و مسلمات مذهب خودشان

  ١٢٢».ضرورى و مبتدع قلمداد آنند زير بار نظريه مسّلمشان نمى روند، منكر
 سـفه مشـاء  فال. شـدند  هاى فلسفى يونان به دو گروه تقسيم مى فالسفه تحت تأثير نحله    

 نــو و فالســفه اشــراق، آــه پيــروان فلســفه افالطــون يــا  ١٢٣آــه پيــروان فلســفه ارســطو بودنــد
 ١٢٤.افالطونيان بودند

و از  ١٢٥»شـفا «صاحب آتاب  )ه٤٢٨(و ابن سينا )ه٣٣٩(ترين فالسفه مشاء، فارابى شاخص    
است آه به  »حكمت االشراق«صاحب آتاب  )ه٥٨٧(فالسفه اشراق، شهاب الدين سهروردى
 ١٢٦.جرم اشاعه تفكرات فلسفى به قتل رسيد

  

                                                 
فلسفه و : جهت مطالعه بيشتر در مورد ديدگاه سلفى و اشعرى مراجعه شود به فصل دهم آتاب ١١٩
  .١٣٧٠اسالمى، مونتگمرى وات، ترجمه ابولفضل عزتى، شرآت انتشارات علمى و فرهنگى  آالم
  .١٠٥و١٠٤، ص١٣٧٤سلمان و دنياى متجدد، ترجمه مرتضى اسعدى، طرح نوحسين نصر، جوان م ١٢٠
 )ه٣٩١متوفـاى  (ابـو سـليمان منطقـى سجسـتانى     . از زمان آل بويه فلسـفه شـروع بـه رشـد گسـترده نمـود       ١٢١

اى را در پرورانـدن فلسـفه يونـان     نقـش عمـده   )ه٤٢٨(ابو على سـينا  )ه٤٢٠(ابن مسكويه )ه٤٠٠(توحيدى  ابوحيان
  .الم بازى آردنددرجهان اس

  .٢٥و٢٤، ص١٣٣٨محمد حسين طباطبايى، ظهور شيعه، نشر شريعت، ١٢٢
  .اند آرده است، فلسفه او را به اين نام خوانده ظاهرًا چون ارسطو هنگام تدريس حرآت مى ١٢٣
اى شده است و به همين جهت به آن  در فلسفه اشراق براى توجيه هستى از نور استفاده گسترده ١٢٤

  .گويند ىاشراق م فلسفه
از ديگرفيلسوفان  )ه٤٢٠(ابن مسكويه )ه٤٠٠(ابوحيان توحيدى )ه٣٩١متوفى (ابو سليمان منطقى سجستانى ١٢٥

  .اند مشاء بوده
هانرى آربن، تاريخ فلسفه اسالمى، اسداهللا : براى آشنايى با افكار وى رجوع شود به ١٢٦

 .٢٩١تا٢٧٢، ص١٣٦١مبشرى،اميرآبير



  : گرايى صوفيه و عرفا  باطن
مسـلك بـود ولـى آنگونـه آـه در آتـاب         با وجودى آه اشعرى )٥٠٥-٤٥٠(ابو حامد محمد غزالى

وى بـه روش  . محض را از سر گذرانده است  نويسد يك دوره شك مى »المنقذ من الضالل«خود 
مدعيان حقيقت دينى توجه آرد و آن را با حقيقـت ديـن     وانمتكلمان، فيلسوفان و باطنيه به عن

با انتقاد شديد از آنچه تا آن زمان  »احياء علوم الدين«آتابش   ترين  غزالى در مهم. مطابق نديد
شد، ظاهرگرايى فقهى و علم آالم را به عنوان علم دنيـا معرفـى    مى  دين يا علم دين دانسته
ز آن، دين يعنى تقرب به خدا و سعادت اخروى به دست نخواهد آگاهى ا نمود و بيان آرد آه با

نشـان   ١٢٧»مقاصـد الفالسـفه  «فلسفه مشاء را خوب آموخته بـود و ايـن را در آتـاب      او آه. آمد
تضـادهاى فلسـفه را بـا نصـوص دينـى آفتـابى        ١٢٨»تهافت الفالسفه«نوشتن آتاب  داده بود با
گسترده بود آه از آن زمان به بعد فلسـفه، در  آتاب غزالى چنان در جهان اسالم  تأثير. ساخت

بـه   )ه٥٩٥(رشـد   پاسـخهاى ابـن  . سنت آمر راست نكرد و علمى آفرآلود تلقى شد  ميان اهل
ــر چنــدانى در بهبــود ايــن وضــعيت نداشــت   ١٢٩»تهافــت التهافــت«در آتــاب   غزالــى غزالــى . اث
گيــرى از  د بــا آنــارهدينــى و معنويــت و اخــالق را اســاس ديــن معرفــى نمــود و خــو  گرايــى بــاطن

راهى آه در گذشته به شكل فـردى در ميـان   . اجتماعى، به همين راه پيوست  هاى مسئوليت
شد و برخى از جريانات سياسى مثل صوفيه، باطنيـه و اسـماعيليان    زاهدان ديده مى عابدان و

 .نمودند اينك به عنوان يك رويكرد مستقل در فهم دين مطرح شد پيروى مى  از آن
سـنتى    يكـى تحـول در دينـدارى   : گسترش انديشه انتقادى غزالى دو نتيجه مبـارك داشـت      

 ومولـوى  )ه٥٨٩(آالمى آـه بـه تصـوف عاشـقانه منجـر شـد و توسـط امثـال عطـار نيشـابورى           
ــود آــه در فلســفه اشــراق شــهاب     )ه٦٠٦( ــدين   تعقيــب شــد و ديگــرى تحــول در فلســفه ب ال

در پـرورش    بر اهميت تهـذيب نفـس و تصـفيه بـاطن    ظهور آرد آه در آن  )٥٣٨-٥٨٧(سهروردى 
تحـت تـأثير     به شدت )ه٦٣٨( عرفان نظرى يا عرفان ابن عربى ١٣٠.شد ذهن فلسفى تأآيد مى

 ١٣١.همين حوادث شكل گرفت
آالمـى   گرايى در اين است آـه در طريـق تصـوف راه بـاطن از مسـير قواعـد       تفاوت اين دو باطن

 ∗.است  بى راه باطن متكى بر قواعد منطقى و فلسفىآند و در طريق عرفان ابن عر عبور مى
  

 فهم دين در انديشه شيعى
شـيعه   .هاى مختلف فهم دين آم و بيش در بين فرق و مـذاهب هـر ديـن نيـز وجـود دارد      شيوه

، خـود را  )ع(معصـومين  در زمـان حضـور   )ع(با اعتقاد به مرجعيـت دينـى ائمـه    )ص(پس از پيامبر
اجتهـاد در اصـول يـا فـروع و       دانست و طبعًا با وجود آنان لزومـى بـه   ملزم به مراجعه به آنها مى

                                                 
خودآموز  اين آتاب با نام ١٩٦١الغزالى، تحقيق سليمان دنيا، دارالمعارف بمصر،  مقاصد الفالسفه، لالمام. ك.ر ١٢٧

  .ترجمه شده است ١٣٣٨حكمت مشاء توسط دآتر محمد خزائلى، انتشارات اميرآبير در سال، 
اصغر حلبى، انتشارات  گويى فيلسوفان، على ابو حامد محمد غزالى، تهافت الفالسفه يا تناقض. ك.ر ١٢٨
  .١٣٦٣زوار،
  .١٩٩٨محمد بن رشد، تهافت التهافت، تحقيق محمد عابد الجابرى، مرآز دراسات الوحده العربيه، . ك.ر ١٢٩
  .١١٦جوان مسلمان و دنياى متجدد، ص ١٣٠
جهت مطالعه بيشتر به آتاب شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردى، ابراهيم  ١٣١

  .١٣٦٤حكمت دينانى،انتشارات
 :به اين سؤالها بينديشيم ∗

 تفاوت ظاهرگرايى سلفى و ظاهرگرايى نبوى چه بود؟ )الف
روشـى   اولين اختالف مسـلمانان بعـد از پيـامبر چـه بـود و هـر يـك از طـرفين اخـتالف در اسـتدالل خـود از چـه             )ب

 آردند؟ استفاده مى
 علل طرح شدن سؤالهاى دينى در صدر اسالم چه بود؟ )ج
 هد آورد؟توان شا شعار سلفيه چه بود و چه مثالى را مى )د
 گشت؟ چگونه باورهاى سلفى منجر به تجسيم و تشبيه مى )ه
 علل ظهور و سقوط معتزله چه بود؟ )و
 ساخت؟ روش معتزله تا چه حد عقايد گذشتگان را متحول مى )ز
 عقايد دينى اشاعره چه بود؟ )ح
 ما قابل قبول است؟انتقاد فالسفه بر متكلمين اشعرى يا معتزلى چه بود، آيا استدالل آنها به نظر ش )ط
 توان اين تفاوت را توضيح داد؟ تفاوت صوفى و عارف چيست؟ با چه مثالى مى )ى
  تر است؟ روشى آه شما در فهم دين مورد استفاده قرار مى دهيد به آداميك از روشهاى ياد شده نزديك )ك



ه بـ  )ع(مطـرح شـده توسـط ائمـه      تبليغ اعتقادات اسالمى. ديد تدوين مكتب اعتقادى خود نمى
ــان صــورت     ــد آن ــا تأيي ــت مــى  وســيله برخــى از شــاگردان خــاص و ب ــام  . گرف ــت ام ــس از غيب پ

هاى امامـان خـويش را احسـاس     انديشه و تبويبعلماء شيعه، نياز به تدوين  )ه٣٢٩()عج(زمان
به جمع آورى روايـات مربـوط بـه اعتقـادات      )ه٣٨١(و شيخ صدوق )ه٣٢٩(مرحوم آلينى . آردند

آـار گيـرى   ه نمودند و ب آنها روش ظاهرگرايى را دنبال مى  شايد بتوان گفت ١٣٢.شيعى پرداختند
همچـون سـنت    )ع(سنت اهل بيت ١٣٣.ددانستن يا جايز نمى  عقل در تبيين عقايد را چندان الزم

 .محسوب شد »معتبر  حجت«پيامبر از نظر شيعه 
  ايـن  ١٣٤.گرايى در فهم انديشه دينى را وارد تفكـر شـيعى سـاخت    شيخ مفيد اولين بار عقل    

شـيخ   و )٣٥٥-٤٣٦( روش آه بعد از او توسط شاگردانش همچـون سـيد مرتضـى علـم الهـدى     
فهم عقايـد    بنابراين منابع. شبيه روش آالمى معتزله بود دنبال گرديد تا حدى )ه٤٦٠(طوسى 

 ١٣٥.دينى عبارت شد از قرآن، سنت قطعى و عقل صريح
دينـى   درست هنگامى آه غزالى فلسفه را از صحنه فكر )٦٧٢(بعدها خواجه نصير طوسى    

دينـى   اهل سنت خارج ساخت، بـا تالشـى بسـيار آن را بـه خانـه انديشـه شـيعه آورد و تفكـر        
آنقـدر آـه    »تجريـد الكـالم  « آتاب آالمى شيعى معروف او ١٣٦.عه را رنگى فلسفى بخشيدشي

 .فلسفى است آالم نيست
را در   تـرين تحـول   پس از خواجه، صدرالدين محمد شـيرازى معـروف بـه صـدرالمتألهين بـزرگ         

فلسـفى   جمـع نهصـد سـال تفكـر     وى به يك معنـى چكيـده و سـر   «. انديشه دينى ايجاد نمود
هـاى   تلفيق گفتـه  صدرالدين شيرازى با توجه و تكيه بر قرآن و حديث و برگرفتن و. ى بوداسالم

شيعى و مكتب عرفـان   رجال دينى صدر اسالم، فلسفه مشائى، مكتب اشراق، آالم سنى و
مالصـدرا معتقـد   « ١٣٧».شـد  اى پديد آورد آه به حكمت متعاليه مشـهور  نظرى، ترآيب گسترده
فرقـى ميـان حقـايق آشـفى و      ن عقلـى بـر واقعيـت يقـين حاصـل شـد،      بود بعد از آنكه با برها

بودن وحى را ثابت آرد فرقـى   دار  عقلى باقى نخواهد ماند، هنگامى آه برهان قطعى واقعيت
ميـان مـدلوالت برهـان و آشـف      نمايـد و  ميان مواد دينى حقيقى آه مبـدأ و معـاد را وصـف مـى    

و آشـفى و مـواد قطعـى دينـى       مات برهـانى وى در راه آشف حقايق الهـى از مقـد  . ماند نمى
اسكندريه حداآثر بـه دويسـت    مسائل فلسفى آه در فلسفه يونان و« ١٣٨».نمود استفاده مى
از نظـر ايـن فلسـفه     ١٣٩».انـد  شـده   انـد بـا ايـن روش تقريبـًا هفتصـد مسـئله       رسيده مسئله مى

ظـاهر تقصـير و غـرور     باطن و اآتفا به  اما ترك. آمال حقيقى در آراستگى ظاهر و باطن است«
 ١٤٠».است و سير باطن بى سلوك ظاهر ضالل و قصور

شـريعت،    گرايى يا به عبارتى بهتر ممزوج ساختن گرايى و شهود  گرايى، عقل تلفيق ظاهر    
و  ١٤١عـام نيافـت    طريقت و حقيقت توسط صدرالمتألهين با وجودى آـه در زمـان خـود وى قبـول    

بعدى او آه به پيـروان    اما شاگردان ١٤٢حد تكفير پيش رفتتفكرات وى با مخالفتهاى مختلف تا 
از نگـرش مالصـدا تمايـل      معروف شدند هر يك در ايران، به بسـط بخشـهايى   »مكتب اصفهان«

، به توفيـق شـرع   »على زنوزى قاضى سعيد قمى، مال على نورى، آقا«. بيشترى نشان دادند
بـه توفيـق عقـل و ذوق و     »اى قمشـه  محمـد رضـا   آقامحمد بيـد آبـادى و آقـا   «و برهان عقلى و 

                                                 
  .بودندها  اصول آافى از آلينى و توحيد از شيخ صدوق محصول اين تالش: آتابهايى چون ١٣٢
  .٥٠٣-٥٠٠ابو جعفر بابويه قمى، توحيد، انتشارات علميه اسالمى، ص ١٣٣
  .٤١٨، ص١٣٧٢هاى آالمى شيعه، احمد آرام، انتشارات دانشگاه تهران مارتين مكدرموت، انديشه ١٣٤
  .٢٨ظهور شيعه، ص ١٣٥
  .٢٦٣تاريخ فلسفه اسالمى، ص ١٣٦
  .١١٧جوان مسلمان و دنياى متجدد، ص ١٣٧
  .٢٩٨و٢٩٧، بررسيهاى اسالمى، مرآز انتشارات دار التبليغ اسالمى، صمحمدحسين طباطبايى ١٣٨
 ٣٠١همان، ص ١٣٩
  .٤٠گوهر مراد، ص ١٤٠
ام آه فهم  من گرفتار مردمى گشته: نويسد مالصدرا در گاليه از ظاهرگرايان عصر خود در مقدمه اسفار مى ١٤١

يشيدن در آيات سبحانى را آنان تفكر در امور ربانى و اند. ودانش از افق وجودشان غروب آرده است
آنان از آتب حديث گامى . شمارند و مخالفت با مردم عادى و فرومايگان را گمراهى و مكر پندارند بدعت
. دارند طبايع را از حكما رمانده و دانشمندان و عارفان و برگزيديگان امت را مردود شمرده و خوارمى. نگذارند بيرون

  .١٩٨١، داراحياء التراث العربى، چاپ دوم، ١ية، جصدرالدين شيرازى، الحكمة المتعال
  .داده بودند« صدر الكفرة الملعون»برخى به وى لقب  ١٤٢



حاجى مال هـادى  «از اين ميان . داشتند به توفيق ظواهر دينى و ذوق عنايت »فيض آاشانى«
احمد سر هنـدى و شـاه ولـى اهللا دهلـوى       شيخ ١٤٣.به هر سه شيوه توجه داشت »سبزوارى

عرب ترويج جمال الدين اسدآبادى در آشورهاى  مصلح بزرگ فلسفه مالصدرا را در هند و سيد
 ١٤٤.نمودند

موفـق   آزارها و تكفيرها ١٤٥رغم نقدها،  باالخره اين تفكر با تالش بزرگان دينى شيعه و على    
ايـن   ١٤٦.گـردد   هـاى علمـى ايـران    شد جاى خود را باز آند و امروزه سـنت فكـرى رايـج در حـوزه    

قـرآن  : دارد آـه جلـوه    مطلب در بيان مرحوم عالمه طباطبايى پيرو ديگر اين مكتب به اين شكل
و عقلـى و اخـالص در     آريم براى درك معارف دينى، سـه راه نشـان داده اسـت، ظـواهر دينـى     

 ١٤٧.بندگى آه موجب انكشاف حقايق و مشاهده باطنى آنهاست
بـه   بـراى آسـى آـه هنـور    . بايد توجه داشت آه جايگاه هر يك از اين روشها متفاوت اسـت     

عقـل    گرايـى روش معقـولى نيسـت و بايـد بـه      دارد، ظـاهر دين ايمان ندارد و قصد انتخاب ديـن  
بياوريد و بعد به  تصديق و ايمان را از نتيجه دليل بدست آوريد نه اينكه اول ايمان «: استناد نمود

وسـيله عقـل اجمـاًال      براى آسى آه به اصول اسالم بـه  ١٤٨».قيد مطابقت آن دليل اقامه آنيد
ضرورى اسـت ظـاهر قـرآن      تر ظاهرگرايى و آگاهى عميقايمان دارد براى افزايش معرفت دينى 

تعقـل در آيـات قـرآن آـريم و آيـات       اسالم بر تفكر و. مجيد و احاديث قطعى براى او حجت است
روش  ١٤٩.شـمارد  مسـتقل مسـلم مـى     ورزد و حجيت آن را به صورت آفاقى و انفسى تأآيد مى

صالح، براى باال بردن فهم قلبى و  عمل  باطنى روشى است آه معموًال پس از ايمان به همراه
 «: گيرد تجربيات دينى مورد استفاده قرار مى  باطنى دين جهت افزايش ايمان و عميق ساختن

و راهـى   )پرستش از راه محبـت نـه از راه بـيم يـا اميـد     ( عرفان راهى است از راههاى پرستش
در اثـر اخـالص و    ١٥٠».عقلـى راه ظواهر دينـى و راه تفكـر    است براى درك حقايق اديان در برابر

اثر يقين ملكوت آسمان و زمـين و زنـدگى جـاودانى جهـان      رسد و در بندگى عارف به يقين مى
مؤمن در اين تجربه در عـالمى بـه آلـى متفـاوت از تجربـه       ١٥١.شود مى  ابديت براى او مكشوف
 ∗.آند مى  زندگى ديگران زندگى

  
 زمين   گرايى مغرب تجربه

دينـى مطـرح     هـاى  معرفت، آه در دوران معاصر براى فهم موضوعات يا گـزاره نوعى ديگر از ابزار 
هـاى دينـى، قـبًال در     گـزاره  اين شيوه از فهم و قضاوت در مـورد . شد، تجربه يا روش علمى بود

استفاده قرار دادند، دانشـمندان   نخستين آسانى آه اين شيوه را مورد. جهان سابقه نداشت
داورى در معـارف دينـى چنـان گسـترده و       ى مثبت و منفـى ايـن نـوع   بازتابها. مغرب زمين بودند

آـالم  «حاصل اين فرايند جديد، الهيات نوين يا   متفاوت از معرفت دينى سنتى و قديم بود آه به

                                                 
تاريخ حكما و عرفاء متـأخر صـدرالمتألهين،منوچهر   : براى مطالعه بيشتر رجوع شود به. ٣٦-٣٥ظهور شيعه، ص ١٤٣

  .١٣٥٩صدوقى سها، انجمن اسالمى حكمت و فلسفه ايران، 
  .١١٨ن و دنياى متجدد، صجوان مسلما ١٤٤
معاصـر   ترين منتقدين نگرش فلسفى در تـاريخ  آه نوعى اخباريگرى در اصول عقايد است از مهم« مكتب تفكيك ١٤٥

  .١٣٧٣مكتب تفكيك، محمدرضا حكيمى، قم، مرآز بررسيهاى اسالمى،. ك.ر. شوند شيعه محسوب مى
و  ، منوچهر صدوقى سها، انجمن اسالمى حكمتنگاه شود به تاريخ حكما و عرفاء متأخرين صدر المتألهين ١٤٦

  ١٣٥٩/فلسفه ايران
 .٤٢، ص١٣٥١محمد حسين طباطبايى، شيعه در اسالم، دارالكتب االسالميه، ١٤٧
  .٤٣شيعه در اسالم، ص ١٤٨
  .٤٢شيعه در اسالم، ص ١٤٩
  .٦٤شيعه در اسالم، ص ١٥٠
  .٧٩شيعه در اسالم، ص  ١٥١

 :به اين سؤالها بينديشيم ∗
 ى دينى شيعه همان نتايج ظاهرگرايى اهل سنت را به دنبال دارد؟ چرا؟آيا ظاهرگراي )الف
 گرايى خواجه نصير چه تفاوتى دارد؟ گرايى شيخ مفيد با عقل عقل )ب
 اى بين دو يا چند روش اتحاد برقرار مى آردند؟ چگونه عده )ج
 توان براى روشهاى معرفت دينى پيشنهاد آرد، چيست؟ بهترين ترتيبى آه مى )د
 چه تفاوتى بين عرفان دينى و عرفان غير دينى وجود دارد؟) ه
 گرايشهاى فرعى انديشه مالصدرا آدام است؟ )و
  تفاوت منابع فهم عقايد شيعه با منابع فقه شيعه چيست؟ )ز



مناطق جهان از جمله مسلمانان را نيـز سـخت تحـت تـأثير      آالم جديد، ديگر. نام نهادند »جديد
 .خود قرار داد

بـراى    وش و بحث از چگونگى ورود آن به حيطـه ديـن و مبـانى و بازتابهـاى آن    شناخت اين ر    
 :شناخت بهتر انديشه دينى در عصر جديد ضرورى است

 اگر بنا بر تقسيم بندى مورخـان غـرب، تمـدن اروپـا را بـه سـه دوره باسـتان، ميانـه و جديـد             
قـرون    ى بر معرفـت دينـى  ا تقسيم آنيم، تحوالت معرفت شناسانه جديد غرب، حاشيه و تبصره

گـذرا بـه    اى جـز نگـاهى حـداقل اجمـالى و     بنـابراين بـراى شـناخت مدرنيسـم چـاره     . ميانه بود
 .بينى حاآم بر قرون وسطى، از منظر آليسا نيست جهان

طبيعـت   خدا،: توان از حيث روش و نگرش در مورد بينى اين عصر را مى جهان :قرون وسطا    
 :صه نمودو انسان، به قرار زير خال

 هـايى چـون ظـاهرگرايى،    از آنجا آه در بين مسيحيان نيز بـه صـورت سـنتى، شـيوه     :روش    
باشـد    آرد آه آتاب مقدس مرجع گرايى رواج داشت، ظاهرگرايى ايجاب مى گرايى و باطن عقل

داشـت،   هنگامى آه تمدن مسيحى بر غـرب اسـتيال  «و ايمان به آن مرآزيت يابد ولى به مرور 
ديـن را    تـر پيـام   يقًا با آالم مربوط و متحـد بـود و فلسـفه بـر آن بـود آـه معنـاى ژرف       فلسفه عم

 - ١٢٧٢( »ســنت تومــاس آآونينــاس«و  )م٣٥٤ - ٤٣٠( »ســنت اگوســتين« ١٥٢».توضــيح بدهــد
عقل ارسـطويى    سان بدين. تر ساختن مسيحيت ايفا آردند اى در عقالنى نقش عمده )م١٢٢٥

هيئت بطلميوسى هم  فيزيك و متافيزيك ارسطويى و. سيحى شدگر ايمان م ابزار فهم و توجيه
 .سطح دين تلقى شد  مورد پذيرش قطعى ارباب آليسا قرار گرفت و از جهت اعتبار هم

در يـد   طور مستقيم همـه چيـز    به. خدا در اين عصر هم آفريدگار بود و هم پروردگار :خداوند    
آنـد و   مـى   او از طريق علل طبيعى عمـل . دقدرت اوست و همه چيز به خواست او بستگى دار
معجـزات در    خداونـد بـا ظـاهر سـاختن    . رانـد  توسط فرشتگان و اجرام فلكى بر جهان حكم مـى 

خـدا پـدر مهربـانى     ١٥٣.سازد موارد خاص، مستقيمًا خود و اراده خويش را بر مردم مكشوف مى
مسـيح بـه عنـوان     ، دراست آه براى نجات انسان يعنـى فرزنـدان خـود از گنـاه جبلـى و ذاتـى      

از ايـن گنـاه حتـى بـر       يابد تا آنها را هدايت آند و براى پاك ساختن آنان خداى پسر، تجسد مى
 .رستگار سازد رود تا با فديه دادن خون خود آنان را نجات بخشد و صليب مى

شده   بشر اشرف مخلوقات است و همه چيز در خدمت انسان و براى انسان خلق :انسان    
نمايـد و   عظمـت خـالق را درك   ١٥٤تا او هدف خود را بشناسد و ارزش خود را تثبيـت آنـد،  است 

بنـدگى    طبيعـت در خـدمت انسـان و انسـان در خـدمت      ١٥٥.فقط او را پرسـتش و تمجيـد نمايـد   
و او بايـد    انسان موجودى است آه خداوند او را شبيه خود خلـق آـرده اسـت    ١٥٦.خداوند باشد

 ١٥٧.ارى ابدى در پناه ايمان به مسيح برسدتالش آند تا به نجات و رستگ
فيزيـك   چنانچه اشاره شد نگرش آليسـا نسـبت بـه طبيعـت، بـر گرفتـه از تـورات،        :طبيعت    

جايگـاه    آسـمان آـه  : عالم از سه طبقه تشكيل شـده بـود  . ارسطويى و هيئت بطلميوسى بود
جهـنم محـل    در مرآز و خداوند و فرشتگان و پاآان و بهشت است در باال و زمين جايگاه انسان

: شـد آـه   داده مى  نظريه بطلميوس بر آتاب مقدس تطبيق. گنهكاران در پائين قرار گرفته است
قـدس ميـان    ١٥٨».اسـت  زمين، فلك مرآزى ثابت و در ميان افالك متحد المرآز، آسمان محـاط «

رين شـكل از  تـ  چون دايره آامل  زمين قرار دارد و حرآات افالك به دور زمين به شكل دايره است
هدايت و معنويت را از باالى سر خـود   مؤمن مسيحى، برآت، ١٥٩.اشكال مخلوق خداوند است

. نمايد آه در جهنم طعمه آتشند احساس مى ارواح گنهكاران را زير پاى خود«آند و  دريافت مى
شـد، بـا چشـم ديـد و بـا       شكاف سنگها برون مـى  شد بخارات گوگردى جهنم را آه از بسا مى

                                                 
  .٢١٢جوان مسلمان و دنياى متجدد،  ١٥٢
  .٢٦علم و دين، ص ١٥٣
  .١٤،ص١، ج١٣٧٦انتشارات علمى و فرهنگى  هرمن رندال، سيرتكامل عقل نوين، ابوالقاسم پاينده، شرآت ١٥٤
  . ٣١، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٥٥
 .٢٧علم و دين، ص ١٥٦
  .٣١، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٥٧
  .٢١علم و دين، ص ١٥٨
  .٣٠، ص١سيرتكامل عقل نوين، ج ١٥٩



اى اسـت و زمـين مسـطح     آسـمان چـون خيمـه   « :آنان معتقـد بودنـد   ١٦٠».ستشمام آردبينى ا
عمـر زمـين محـدود بـه هفـت هـزار سـال         ١٦١».آند مى است و خورشيد شبانگاه از زير آن عبور

زمـان زيـادى بـراى     ١٦٢.خلقت زمـين متولـد شـده اسـت     پس از ٥٢٠٠است آه مسيح در سال 
محـل آـون و    »تحـت القمـر  «. رهـا نمانـده اسـت   روى اب اش بر بازگشت مسيح و داورى عادالنه

آرامش و آمـال و ثبـات اسـت و بهشـت نيـز در همـان         محل »القمر فوق«فساد و تغيير است و 
و قديســان مبــارك و فرشــتگان و عــرش الهــى اســت؛   آســمان جايگــاه نيكــان. محــل جــاى دارد

از آن آويختـه   سـتارگان چـون قنـديل توسـط فرشـتگان       آسمان جايگاه فساد ناپذيرى اسـت آـه  
ستارگانى دارد آه از هنگـام تولـد، بخـت و اقبـال را ميـان مـردم        آسمان دوازدهم،. شده است
محرآه همه اشياء محبت است، محبتى الهى آه همه آائنـات را    نيروى ١٦٣.نمايند تقسيم مى

همـه موجـودات در پـى معشـوق و محبـوب خـويش        ١٦٤.سازد متمائل مى به سوى تحقق ذات،
محبـوب خـاك و خاآيـان، زمـين و معشـوق آتـش،       . دهـد  را تشـكيل مـى   يت آنهـا هستند آه غا
علـت  . چرخنـد  معشوق آواآب است و از همـين رو آنهـا بـه گـرد او مـى      انسان،. آسمان است

پنداشـتند و همـه    آنان طبيعت را ذاتًا راآـد و ايسـتا مـى    ١٦٥.الهى است  غايى همه جهان اراده
 .انگاشتند نى آفريده مستقيم خداوند مىهمين هيئت آنو  موجودات طبيعى را به

صـليبى    اى آه چشم اروپا را به جهان بيرون از خود باز آرد، جنگهاى طوالنى ترين حادثه مهم   
تـاآنون تصـور     يافتند آـه  شدند و واقعياتى را در مى مسيحيان از مرآز بسته خود خارج مى. بود

وسـطى شـكاف     و بسـته اعتقـادات قـرون   اين وضـعيت در نظـام منسـجم    . آردند آن را نيز نمى
تجـارى، ثـروت ناشـى از     اآتشـافات جغرافيـايى و روابـط   . انداخت و آنها را به انديشـه واداشـت  

بازرگــانى، رشــد اقتصــادى، افــزايش ارتباطــات، اختــراع چــاپ وافــزايش انتشــار آتــاب، آمــوزش   
د تـا بيشـتر   قرون وسطى مدد رسـاني  عمومى و گسترش سطح سواد، همگى به اروپاى اواخر
خود را، بـا زمينـه نفرتـى آـه نسـبت بـه         بداند و با غرور ناشى از آن، تمايالت شديد دنياگرايانه

تمايل به بريـدن از  . داشت، بيشتر تأمين نمايد آليسا به عنوان عامل اصلى عقب ماندگى خود
اروپـا باعـث    ها در تغييرات شگرفى را در همه زمينه تر به آينده، گذشته و پيوستن هر چه سريع

وسـطى بـه شـدت و سـرعت ديانـت، اعتقـادات مـذهبى و          نگـرى قـرون    تحول در جهان. گرديد
 ١٦٦.تأثير خود قرار داد  بينى مغرب زمين را تحت جهان

طبيعـت،   اصول تغييرات حاصل شده در اروپا، در نگرش آنان نسبت به روش، :قرن هفدهم    
 :زير استانسان و خدا تا انتهاى قرن هفدهم به قرار 

شـكاآيت    تعارض شديدى آه بين گذشـته و حـال، دائمـًا در حـال تزايـد بـود، نـوعى        :روش    
چگـونگى   روش رسـيدن بـه حقيقـت و   : پرسـش  ١٦٧.نسبت به باورهاى گذشته را به دنبال آورد

زمـين را تحـت     تأمين آن، پرسشى بود آه از آن زمان شروع شد و تاآنون تمـام فلسـفه مغـرب   
 .ر داده استتأثير خود قرا

علـوم تجربـى    در خصوص اهميت رياضيات و )م١٢١٤-١٢٩٢( »راجر بيكن«در اين دوره افكار     
ــت       ــد را ريخ ــوم جدي ــالوده عل ــت و ش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــود . م ــه ب ــاى   :او گفت ــيات الفب رياض

از علـوم بـدون     انـد، فهـم هـيچ يـك     هاست و آتـاب طبيعـت را بـه زبـان هندسـه نوشـته       فلسفه
بايـد از روش علـوم    مـى  يسر نيست و اگر بخواهيم به معرفت خالص و آامل برسيم،رياضيات م

منبع يـا روش يـا نتيجـه      همه علومى آه: گفت مى »لئوناردو داوينچى« ١٦٨.تجربى تبعيت آنيم
معرفـت بايـد از تجربـه    . اسـت   و آار ندارد باطل و پـر از اشـتباه   آن با يكى از حواس پنجگانه سر

فرانسـيس  « ١٦٩.صـرف باشـد    بايـد روش آن رياضـى   تم شـود و بـاز هـم مـى    آغاز و به تجربـه خـ  

                                                 
 .١٣، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٠
  .٢٠، ص١سيرتكامل عقل نوين، ج ١٦١
  .٣٠، ص١سيرتكامل عقل نوين، ج ١٦٢
 .٢٠و ١٣، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٣
 .٣٣، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٤
 .٢٦و  ١٩� ٢١، ص١سيرتكامل عقل نوين، ج ١٦٥
  .٢٢سيرتكامل عقل نوين، ص ١٦٦
  .٢٤٣، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٧
  .١� ٢٣٥-٢٣٤سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٨
  .٢٤٤، ص١سير تكامل عقل نوين، ج ١٦٩



روش اسـتقراء را بـه جـاى قيـاس      دانسـت و  طبيعيات را مادر علـوم مـى   )م١٥٦١-١٦٢٦(»بيكن
بخواهيم طبيعت را بشناسيم بايـد   اگر: گفت او مى. ارسطويى عامل آشف حقيقت اعالم آرد
در مـورد ديـن نيـز معتقـد بـود؛ ديـن        ١٧٠.رسـطو هاى ا به خود طبيعت مراجعه آنيم نه به نوشته

آـه معاصـر    )م١٥٩٦-١٦٥٠( »دآارت رنه« ١٧١.امرى ايمانى است و مربوط به علم دنيوى نيست
هـدف در علـم تمجيـد خـدا نيسـت      : گفـت  مـى  بيكن بود با اين نظريه بيكن هم نوايى داشت و
آيــد بــر در عــين تأ »دآــارت« ١٧٢.طبيعــت اســت بلكــه هــدف در علــم بســط تســلط انســان بــر 

او مـدعاى ثنويـت   . شديد ضد مابعدالطبيعى نداشـت   تعصب »بيكن«مندى علم، بر خالف  فايده
سازى عقل از وحى، نسبت به تحـول   را داشت و با جدا بين جهان امتداد مادى و جهان شعور

تنها آن چيزى  »گاليله«براى . آرد در روشهاى فهم اصرار مى در روش فهم حقايق و تجديد نظر
 ١٧٣.بر مشاهده و آزمايشات مبتنى باشد  شد آه ت محسوب مىواقعي

ــه را           ــا تجرب ــر آن داشــت ت ــى، برخــى فالســفه را ب ــوم تجرب ــاى دانشــمندان در عل موفقيته
  و بـه بيـان قـوانين همچـون روابـط رياضـى بـين متغيرهـاى قابـل          ١٧٤معرفت محسوب آنند  منبع
 ١٧٥.گيرى تمايل شديد نشان دهند اندازه

و  )١٥٦٤-١٦٤١( آپلـر  ،)١٥٧١-١٦٣٠( توجـه بـه روشـهاى تـازه علمـى آپرنيـك      بـا   :طبيعت    
ايـن تئـورى بـا    . تجربى ثابـت آردنـد   نظريه زمين مرآزى را با ادله رياضى و )١٥٦٤-١٦٤١(گاليله

مقـدس را آلمـه بـه آلمـه القـا شـده از         مخالفت شديد مسيحيان بويژه پروتستانها، آـه آتـاب  
پس از انديشه در، افتـادن سـيب بـر     )١٦٤٣-١٧٢٧( نيوتن ١٧٦.دانستند روبرو شد طرف خدا مى

اين قوانين آنان را قـادر سـاخت تـا همـه     . عمومى جاذبه پى برد  زمين و نيفتادن ماه، به قوانين
 .آهكشان را توجيه تجربى يا رياضى نمايند  چيز از يك ذره تا يك

زيـر    انسان نيز از مقام خود به در اين عصر با توجه به تغيير نگرش نسبت به جهان، :انسان    
نمــايش   آشــيده شــد و بــاور بــه ارتبــاط و اتصــال متــافيزيكى او بــا جهــان و مرآزيــت و محوريــت

  ١٧٧.گرى بر آنار از عالم است آيهانى، جاى خود را به ذهن عاقلى داد آه فقط نظاره
 هـا  در ذهـن اى  قـوانين فيزيـك نيـوتنى، جهـان را همچـون ماشـين مـنظم و پيچيـده         :خداوند    

همچـون    منعكس ساخت آه همه اجزاء آن قابل پيش بينى و قائم به خود بود و به طـور مـنظم  
 ١٧٨»سـاز الهـوتى   سـاعت « به همين جهت خداونـد در ايـن عصـر   . ساعتى بزرگ جريان داشت

شـد آـه در طلـب     تلقـى مـى   در اين دوره چون طبيعت دسـتگاهى آامـل و آارآمـد   . لقب گرفت
العلـل دانسـته شـد،      اولى و علـت   نيست، خداوند نيز فقط آفريدگار، علت غاياتى بيرون از خود

  ١٧٩.شد مى  پايه محبت مسيحى توجيه نه پروردگار و علت غايى آه بر
مفهـوم   در اين زمان دين به نقد عقل آشيده شد و نقد تاريخى عيسى، نقد تاريخى متن و    

نقـدها    تـرين ايـن   خداشناسـى، مهـم  از ايـن ميـان نقـد برهانهـاى      ١٨٠.آتاب مقدس رواج گرفـت 
خداونـد در آن    به خدا و معادى معتقد بودنـد آـه   »ها دئيست«بر اين اساس . شد محسوب مى
 .آن استوار بود گر بود، نه پرورشگر يا رهايشگر آه اساس انديشه مسيحى بر فقط آفرينش

مكتبى   تانىلهس »سوسينوس«. گشت تعارض بين علم و دين همواره به نفع علم حل مى    
ساخت با اين باور آه هر چه در آتاب مقدس مخالف عقل و يا منطق معمول و يااز نظر اخالقى 

آتـاب مقـدس رد     از نظـر او بسـيارى از مطالـب   . توانـد الهـام الهـى باشـد     بى فايده باشد، نمى
دانسـت و فديـه    مـى   او الوهيت عيسـى را قبـول نداشـت، گنـاه اوليـه را خـالف عقـل       . شد مى
  ١٨١.آرد سى به جاى گناه ديگران را خالف عدل الهى تلقى مىعي

                                                 
  .٩چيستى علم، ص ١٧٠
  .١٤٣و١٣٩، ص١٣٦٠على فروغى، سير حكمت در اروپا، آتابفروشى زوار محمد  ١٧١
  .٢٤٧سير تكامل عقل نوين، ص ١٧٢
  .١٠چيستى علم، ص ١٧٣
  .٩چيستى علم، ص ١٧٤
  .٣٠علم و دين، ص ١٧٥
  .٣٥علم و دين، ص ١٧٦
  .٦٦علم ودين، ص ١٧٧
١٧٨ divine clockmaker 
  .٤٨علم و دين، ص ١٧٩
  .٣٩، ص١٣٦٨وس ميكائليان، شرآت انتشارات علمى فرهنگى ويليام هور ِدرن، الهيات پروتستان، طاطه ١٨٠
 .٣٤الهيات پروتستان، ص ١٨١



ايـن    در قرن هيجدهم آه به آن عصر عقل و عصر روشنگرى معـروف اسـت   :قرن هيجدهم    
همـه   پيشـرفتهاى شـگرف و  . تـر شـد   روشها نسبت به قـرن هفـدهم شـفاف   . روند ادامه يافت

جانشينى خداونـد   ه ساخت و به فكرجانبه بشر او را بيش از پيش به خود و تواناييهاى خود غّر
 .او مدعى و منادى تفوق عقل بشر بر همه اقتدارات ديگر بود. انداخت

تغييرات   در اين دوره، در موضوع ديانت، بيش از هر چيز، نگرش نسبت به خداوند دستخوش    
 :شويم در اين دوره تقريبًا با سه نسل روبرو مى. گشت

آرد آه  مى  شاگرد نيوتن، حكم )١٧٤٩-١٨٢٧(ر الپالس فرانسوى به نمايندگى پي: نسل اول    
تـوجيهى بـراى     وى هـيچ . خداوند نقش مستمرى در تعادل بخشيدن به منظومه شمسى دارد

ديد آـه خداونـد    نمى  صفحه با توجه به سرعت و جهت واحد سيارات جز اين  مسير حرآات هم
هم بخورند و بـه روى  ه ب  بر اثر جاذبه گرانشىشود تا ستارگان  گاه گاه با دخالت خود مانع مى

بودن مدار و مسير منظومـه    صفحه  فرضيه سحابى الپالس قادر شد مسأله هم. يكديگر بيفتند
رصـدهاى غيـر دقيـق يـا      هـا يـا ناشـى از    نظمـى  شمسى را توجيه آند و معلوم شد آه آن بى

الپـالس در مـورد خلقـت     .آننـد  انحراف مسيرهايى است آه سر انجـام همـديگر را خنثـى مـى    
 او بنـا . تدريجى آن را طـرح آـرد    اوليه نيز فرضيه جدا شدن زمين از خورشيد مذاب و سرد شدن

 ١٨٢.معقول تنزل داد  بر نظريات خود، وجود خداوند را در حد يك فرضيه
حـل   هـاى علمـى عالمـان، بـه مـدد وجـود خـدا و دخالتهـاى او         از آنجا آـه در ايـن دوره، نـادانى   

 ١٨٤.در موارد جهل علمى مشهور شد ١٨٣»خداى رخنه پوش«شد  مى
ــدگى  : نســل دوم     ــه نماين ــوم «ب ــد هي ــد سرســخت  ) ١٧١١-١٧٧٦( »ديوي   انگليســى، منتق
  گفتـه . سـزايى داشـت    گرايى نقـش بـه   گرايى قرن هيجدهم بود آه در تدوين و نقد تجربه عقل

اجتمـاعى آن   رهبر )١٦٣٢-١٧٠٤(شده است آه فرانسيس بيكن پيامبر تجربه گرايى، جان الك
تحّصـلى بـود آـه      هيوم تجلى تفكر پوزيتيويسـتى يـا مكتـب   . و ديويد هيوم منتقد آن بوده است

بنابراين الهيات واخـالق از نظـر ايـن     ١٨٥.معتقد است آنچه با تجربه آزمون نشود، بى معنا است
 .نمود معنا مى  ديدگاه بى

آند  رود، ترديد ايجاد اى خداشناسى به آار مىهايى آه بر هيوم تالش آرد تا در تمام شيوه    
هـاى   برهـان  او معجـزه و عليـت را نيـز آـه اسـاس راه و     . معنا نشان دادن آن تأآيد آند  و بر بى

و تجربـى    اعتبـار دانسـت و آن را غيـر قابـل اثبـات علمـى       خداشناسى نقلى و عقلى بود، بـى 
 ١٨٦.دانست

 اآتشافات گسترده علمـى، سـعى داشـتند بـه مـدد     علماء دين آه در اين دوره، با توجه به     
روبـرو    آن، برهان نظم را تقويت نمايند و صانع ناظم عالم را اثبات نمايند با مخالفت جدى هيـوم 

 ١٨٧.او با طرح اشكاالت عديده به مخدوش بودن برهان نظم فتوا داد. شدند
ــل آانـــــت«     ــادى  »ايمانوئـــ ــفه انتقـــ ــدر فلســـ ــوم را  )م١٧٢٤-١٨٠٤(پـــ ــد راه هيـــ در نقـــ

خداشناسى تعقيب نمود، تا به قول خود بـا آنـار زدن عقـل جـاى ايمـان را بـاز آـرده          برهانهاى
معتقد بود اصـوال بشـر قـادر بـه      ١٨٨دانست علم و دين را از دو حوزه متفاوت مى »آانت« .باشد
 .ذات و آنه هيچ حقيقتى نيست و آنچه هر آسى دارد برداشت او از واقعيت است  درك
ــا گــزار مــاده آلمــانى، آــه پايــه )١٧٢٣-١٧٨٩( بــه نماينــدگى هولبــاخ: ومنســل ســ      گرايــى ي

وى مـاده   .او با صراحت وجود خداوند، اختيار انسان و بقاء روح را انكـار نمـود  . ماترياليسم است
 ١٨٩.فقط طبيعت شايسته پرستش است: گفت دانست و مى را قائم به ذات مى

                                                 
  .٧١و٥٢علم و دين،ص. گويد ديگر به اين فرضيه احتياجى نيست وى در پاسخ به ناپلئون در مورد خداوند، مى ١٨٢
١٨٣ God of the gaps  
  .٥٢علم ودين، ص ١٨٤
  .٨٧علم و دين، ص ١٨٥
و علم و  ١٣٦٢ليسى از هابز تا هيوم، امير جالل الدين اعلم، سروشفردريك آاپلستون، فيلسوفان انگ ١٨٦

 .٨٩دين،ص 
 ١٣٧٠حكمـت  ريچارد پاپكين ،آوروم استرول، آليات فلسفه، سيد جالل الدين مجتبوى، انتشارات: نگاه شود به ١٨٧

  . و مبحث برهان نظم در همين نوشتار
  .٢١٧ت حكمت،صاتين ژيلسون، نقد تفكر فلسفى غرب، احمد احمدى،انتشارا ١٨٨
 .٧٧علم و دين، ص ١٨٩



 .تـوان بـه لحـاظ دينـى مكمـل قـرن هيجـدهم دانسـت         ىابتداى اين قرن را م :مقرن نوزده    
نيـوتن    با طرح نظريه تكامل، همان تحولى را در زيست شناسى ايجاد آـرد آـه   »چارلز داروين«

بقـاى اصـلح    نظريه انتخاب طبيعى او متكى بر سه اصل تغييرات تصادفى، تنازع بقا و. در فيزيك
وثاقـت آتـاب مقـدس     ان، ارزشهاى اخالقى واين نظريه با اتقان صنع الهى و اشرفيت انس. بود

تنهـايى شـد آـه فاصـله      بر اسـاس آن انسـان موجـود    ١٩٠.در چالش و معارضه جدى قرار گرفت
آرد آه هيچ غايـت پنهـانى    مى  آيشى زندگى  او در جهان دشمن. چندانى با حيوانات نداشت

شايد ايـن  . سان بودانسان گرگ ان در پيش رو نداشت و حتى در جوامع انسانى، به قول هابز،
و يـا   ١٩١بدرند يـا روبـاه باشـند و بفريبنـد     نظريه سياسى آه سياستمداران بايد يا شير باشند و

 .تأثير از نظريه تكامل نباشد بى گردد، بيان نيچه آه مبناى ارزشها به قدرت بر مى
نـوزدهم    طرح اين موضـوعات، نسـبت علـم و ديـن را، آـه بحـث قـرن هيجـدهم بـود در قـرن              

علم و دين قائـل    اى به تعارض عده. واآنشها، در مقابل اين مطلب متفاوت بود. تر ساخت جدى
بنـابراين   ١٩٢متعـارض هسـتند   شدند و گفتند علم و دين از نظر روش، موضوع و غايت با يكـديگر 

 آـه بـه ديـن سـنتى دل      و برخـى  ١٩٣برخى جانب علـم را گرفتنـد و بـه ديـن بـى اعتنـا گشـتند       
حتـى آن را شـيطان    د، متعصبانه به دستاوردهاى علم بى اعتنا شدند وبستگى عميق داشتن

راحتـى بگذرنـد، سـعى در      يك از دو معرفـت بـه   اما آسانى آه حاضر نبودند از هيچ ١٩٤.ناميدند
يكى : دين دو ديدگاه وجود داشت در مورد آشتى بين علم و. آشتى دادن آنها با يكديگر نمودند

 .ه مكملو ديگرى ديدگا ١٩٥ديدگاه تمايز
 صدد آشـتى بـين علـم و ديـن بودنـد،      در قرن بيستم تالشهاى گروهى آه در :قرن بيستم    

موضـوع   آنان سعى نمودند تا تمايز بين علم و دين را از نظـر روش، . نتايج خود را آشكار ساخت
آـه خـارج از     از نظر آنان، در گذشـته ديـن بـاوران از موضـع ديـن در امـورى      . و غايت نشان دهند

آنـان دانشـمندان در    از نظر. آردند وزه دين بود و در آن توانايى قضاوت نداشتند اظهار نظر مىح
آـه حـوزه متفـاوتى از      قرون هفده و هيجده همين اشتباه را عينًا تكـرار آردنـد و در امـور دينـى    

 خداونـد از صـحنه زنـدگى آنـان     هـا،  علم داشت اظهار نظر آردند و لذا به مرور با پر شدن رخنـه 
 :اند از بودند عبارت  ترين گروهى آه قائل به تمايز بين علم و دين مهم. خارج شد

 خالصه اين ديدگاه اين بود آه علـم و ديـن از نظـر    :آارل بارت ١٩٦سخت آيشى نوين -١    
تجربـى   دين امر ايمانى و شهودى و علم امـر . اند روش، موضوع و هدف دو مقوله آامًال متفاوت

علـوم   ديـن چيـزى نيسـت آـه بتـوان در مـورد آن بـا       . شاهده و آزمـايش اسـت  و قابل اثبات با م
نـه اينكـه    آنـد،  خداى ديـن جلـوه مـى   . همه چيز دين با علم متفاوت است. تجربى قضاوت آرد

همچـون    خـدا امـر مـادى نيسـت آـه بتـوان      . چون علم امرى آشف آردنى و قابل اثبـات باشـد  
يافت و آن را اثبـات    توان به آن دست ل عقلى نيز نمىماديات در مورد او قضاوت آرد و با استدال

. انـد  وحـى را گـزارش آـرده     اى آتاب مقدس، يـك نـص تـاريخى اسـت آـه در آن عـده      . يا رد آرد
توجيه نيست بلكه فقط بايد به   همچنين آتاب مقدس، آتابى دينى است و با بيان علمى قابل

ديگر متفاوت است، او وحى مجسم   ىعيسى مسيح نيز با بشرها. محتواى آن اعتقاد داشت
ايـن انديشـه بـه سـرعت بـر       ١٩٧.خـاطر آن  بنابراين علم نه يار شاطر دين است و نـه بـار  . است

همـين جهـت امـروزه علمـى ديـدن ديـن و         بـه  ١٩٨.انديشه دينى سراسر مغرب زمين تأثير نهاد
 ١٩٩.ارداعتقادات دينى چندان جاذبه ند آاوش در طبيعت به منظور يافتن تأييد براى

                                                 
و لويس وليام هلزى هال، تاريخ و فلسفه علم، عبدالحسين آدرنگ،  ١١١علم ودين، ص ١٩٠

  .٣٥٤، ص١٣٦٩سروش انتشارات
  .٤٤، ص١٣٧٢حسين بشيريه، انقالب و بسيج سياسى، انتشارات دانشگاه تهران ١٩١
١٩٢ conflict  
شه غلط، علم تمام مشكالت بشر را حل گفتند علم هميشه درست است و دين همي آنان مى ١٩٣
آرد و فرويد، دين را نه فقط قديمى بلكه دشمن علوم  مارآس، دين را افيون و عامل استثمار معرفى مى.آند مى

 .٣٢-٣١الهيات پروتستان،ص. نمود وپيشرفت بشر و فرار آودآانه از واقعيت و دلخوشى به امور واهى معرفى مى
  .٥٩الهيات پروتستان،  ١٩٤
١٩٥ compart 
١٩٦ Neo-orthodoxy  
  .٢علم و دين، ص ١٩٧
  .١٤٦علم ودين، ص ١٩٨
 .٢علم و دين، ص ١٩٩



مكتـب    در قرن نـوزدهم مكتـب رمانتيـك جـاى خـود را بـه       :اگزيستانسياليسم آرآگور -٢    
توجه به احساسـات و عواطـف بشـرى بـه جـاى عقـل خشـك دربـاره انسـان          . اصالت عقل داد

احساسات و عواطف  معتقد بود قلب دين هميشه )١٧٦٨-١٨٣٤( ماخر فردريك شالير. نشست
شخصى اسـت، اسـاس ديـن،      اى لى، دين اصوًال اخالقى و تجربهاست، نه داليل و مباحث عق

علـم در مـورد   : معتقـد بـود   )١٨٢٢-١٨٨٩( ريچـل   آلبـرت . نه آتاب مقدس، آه قلب مؤمن اسـت 
رويكرد اصالت وجـود آرآگـور بـر ايـن نظـر       ٢٠٠.مورد ارزشها گويد ولى دين در واقعيات سخن مى

ء نيست بلكـه يـك    او شى. موجودات ديگر است آامال متفاوت از بود آه انسان موجود متمايز و
داراى انتخـاب، ايثـار و   . فكر، آرزو و احساس، عواطف، اميد و نگرانى دارد وجود است آه اراده و

 »من«ارتباط ما با اشياء ارتباط . هايى ندارند موجودات ديگر چنين ويژگى. تقصير است  احساس
 »مـن «معرفتـى انسـان بـا انسـان رابطـه      جان است ولى رابطـه    به صورتى خشك و بى »آن«
 »مـن «رابطـه مـا بـا خداونـد نيـز از جـنس رابطـه        . است آـه پـر از معنـى و محتـوى اسـت     »تو«
 .است»تو«

گـوهر آنچــه در آتــاب مقــدس آمــده اســت، بيــان همـين رابطــه اســت هــر چنــد آــه بــا زبــان       
  بـا حقـايق بـه صـورت     توان در علوم و رياضيات مى ٢٠١.گذشتگان يا اسطوره ادا شده باشد  علم

معتقـدات   دين بيان عقايد جزمـى و . عينى و بى احساس برخورد آرد ولى با انسان و خدا خير
بـا انسـان او را    خدا در تماس خود. آورد نيست، دين يك زندگى است آه تعهد و مسئوليت مى

دا زنـدگى بـه خـ     آند و با تصميم بـه جهـش، ايمـان يعنـى تسـليم      گيرى مى  تشويق به تصميم
توان مسيحى شـد نـه    مى ياور و پر رنج زندگى با تسليم به خداوند  در راه بى. گردد حاصل مى
 ٢٠٢.با دانستن

هــاى مكتــب پوزيتيويســم منطقــى، ارائــه ســاخت       يكــى از جنبــه  ٢٠٣:تحليــل زبــان  -٣    
 در. آنها براى زبان فقط يك آارآرد قائلند و آن هم آاربرد خاص هر زبـان اسـت  . زبان بود  منطقى

همـان    اين نگاه بايد ديد مردم از آاربرد زبان بيـان، خـود چـه مـراد و منظـورى دارنـد، مفهـوم آن       
علمـى، دينـى و    از نظر آنان انواع گوناگون جمالت، عالئق مختلف هنرى، اخالقـى، . خواهد بود

لـم  تحليل زبانى، زبان ع در رويكرد تمايزى بين علم و دين از منظر. آنند نظاير آن را منعكس مى
و مهار طبيعت را به دنبـال    است و آار آن بيان جمالت مفيدى است آه پيش بينى ٢٠٤زبان ناظر

سر سپارى به اخالق و زندگى  است و وظيفه زبان دين اهتدا، ٢٠٥دارد، اما زبان دين زبان عامل
 ٢٠٦.شناسى است خاص و تمهيد نوعى خود

عاليـق   ت اسـت از عاليـق نهـايى و   دين عبـار : معتقد بود )١٨٨٦-١٩٦٥( آلمانى »پل تيليخ«    
عاليق نهايى  .ترين مفهوم زندگى و علت زندگى و هدف زندگى است نهايى يعنى آنچه عميق

نمايـد،   آنچـه در زبـان ديـن غيرعلمـى مـى     . همواره به زبان فرهنگ زمان بيان شده و بايد بشود
بايد از خدا به زبـان   به نظر او ٢٠٧.بيان دين زبان فرهنگ روز تأسيس دين، از عاليق نهايى است

ء  او وجود است و شـى   سمبليك سخن گفت و تنها آالم غير سمبليك در مورد او اين است آه
 .نيست

اسـت    داند آه محصول زمـان و مكـانى   زبان دين را زبان اسطوره مى )١٨٨٩( رودلف بولتمان    
وى معتقـد   .ايـد نم آه مسيحيت در آن ظهور آرده است، لذا براى نسل جديد بسيار غريب مـى 

 ٢٠٨.اى خالصى بخشيد است آه بايد مسيحيت را از چهارچوب اسطوره
معتقـد   برخالف جريانهاى فكرى فوق آه سعى تمام بـر جـدا سـازى علـم و ديـن داشـتند و          

باورند آـه    اى بر اين بودند آه آشفيات علمى هيچ استلزام اعتقادى و آالمى در بر ندارد، عده

                                                 
  .٤٣و  ٤٠الهيات پرتستان، ص ٢٠٠
 .١٤٩علم ودين، ص ٢٠١
  .٩٨- ٩٦الهيات پروتستان، ص ٢٠٢
٢٠٣ Language analysis  
٢٠٤ Spector- Language  
٢٠٥ Actor- Language 
 .١٥٣علم ودين، ص ٢٠٦
 .١٤٨الهيات پرتستان، ص ٢٠٧
 .١٦٧ت پروتستان، صالهيا ٢٠٨



انسانند و از جهـات    هم علم و هم دين دو منبع معرفتى براى. بشرند علم و دين مكمل معارف
 .عديده با يكديگر مشابهت و همكارى دارند

آنهـا   .سازد شباهتهايى از اين دو حوزه معرفتى را مطرح مى »شالير ماخر«الهيات اعتدالى     
شـرى بـه خـود    ب تفكر انتقادى در هر دو حوزه جارى است، چون وحى همواره تفسير: معتقدند

مشابه هستند و هـر   روشهاى معمول در علم و دين از اين نظر ٢٠٩.شود گيرد و عصرى مى مى
 .طلبند دو اخالق علمى را مى

 »وايتهـد   آلفـرد نـورث  «. آند طور حادتر طى مىه نيز همين روند را ب »وايتهد«فلسفه پويش     
اسـت آـه     د آـه داراى مقـوالتى  دهـ  تنها نمونه متافيريك دستگاهمند قرن بيسـتم را ارايـه مـى   

 ٢١٠.همه حقايق عالم از خدا تا طبيعت را در بر دارد
ــت و                ــمبل عيني ــب س ــه ترتي ــن ب ــم و دي ــل، عل ــرن قب ــالف ق ــر خ ــتم، ب ــرن بيس ــاه ق در نگ

ــال آســب شــناخت و       ذهنيــت ــز بــه دنب نيســتند بلكــه در هــر دو عينيــت وجــود دارد و ديــن ني
ــد و در ب . اســت  معرفــت ــع نگرن ــر منســجم از آــل تجــارب بشــرى   هــر دو واق دســت دادن تعبي
هم علـم   ٢١١.برند هم علم و هم دين ناگزيرانه مقوالت متافيزيكى را به آار مى. هستند  سهيم
نــه  »الهيــات طبيعــت«تواننــد نقــش خداونــد در طبيعــت را تفســير آننــد و بــه   ديــن مــى  و هــم

طبيعـت دسـت يابنـد، مـثًال از      برسند و به آمك و پناه علم به بازنگرى نـو بـه   »طبيعى  الهيات«
را بهتر  »آل يوم هو فى شأن«آه مثًال آياتى چون  ٢١٢به آفرينش مداوم خداوند پى ببرند  تكامل
 ∗.فهم خواهد آرد  قابل

 
 آالم جديد مسلمانان

  
سياسـى   در قرون جديد به دليل تحوالت دنياگرايانه جهانى و مشـكالت فـراوان اجتمـاعى و       

ــردم در آشــورهاى اســ   ــت      م ــود گرف ــه خ ــاعى ب ــه اجتم ــى بيشــتر جنب ــوالت دين و  المى، تح
مشـاهده   انديشمندان جهان اسـالم بـا  . هاى عقلى و علمى، جهت اجتماعى پيدا آرد دغدغه
فراينـد عقـب    ماندگى جوامع خود، به فكر چاره بـراى حـل مشـكالت و جلـوگيرى از سـير       عقب

 .ماندگى افتادند
در  حكمـاتى اسـت آـه از جانـب خداونـد و از طريـق انبيـاء       از نظر مسلمانان، اسالم داراى م    

بخـش   در. ايـن محكمـات امـور ثابـت و غيـر قابـل ترديـد هسـتند        . اختيار بشر قرار گرفتـه اسـت  
عهد، عـدالت و    اخالص، توآل، صداقت، وفاى به: توحيد، نبوت و معاد و در بخش اخالق: عقايد

 .غيره محكم هستندنماز، روزه، زآات، حج و : غيره و در بخش احكام
ــه از            ــود آ ــاوتى ب ــرد، برداشــتهاى متف ــاوت ايجــاد آ ــان مســلمانان تف ــرور در مي ــه م آنچــه ب
 شد و گاه اين قرائتها آن چنان متفاوت بود آه اصـل مفهـوم محكـم را دگرگـون     محكمات مى  اين
 .ساخت هاى متفاوت با گذشته مى ساخت و مسلمانى متفاوت با انديشه مى

                                                 
  .١٥٦علم ودين، ص ٢٠٩
  .١٦١علم ودين، ص ٢١٠
مابعد  مبادى: جهت مطالعه بيشتر در مورد نقش متافيزيك در علوم تجربى نگاه شود به. ٥- ٤علم و دين، ص  ٢١١

 .الطبيعه علوم نوين
  .٥علم و دين، ص ٢١٢

 :به اين سؤالها بينديشيم ∗
 ن در بين متكلمين اسالمى چه تفاوتى داشت؟روش فهم دين در قرون وسطى با روش فهم دي )الف
 شد از عمر زمين چقدر باقى مانده است؟ بنا بر آنچه در قرون وسطى مطرح مى )ب
 تفاوت نگرش طبيعى مسلمانان و مسيحيان از نظر دينى چه بود؟ )ج
 توان با مرآز بودن زمين به اشرفيت انسان رسيد؟ آيا منطقًا مى )د
 ى قرن هفدهم صورت گرفت چگونه بود؟بين تحولى آه در جهان )ه
 گفتند؟ مى» خداى رخنه پوش«يا » ساعتساز الهوتى«چرا به خداوند  )و
 هايى دارد؟ بندى ديدگاههاى مربوط به علم و دين چه دسته )ز
 اند؟ چگونه بين روش، موضوع و هدف علم و دين تمايز قايل شده )ح
 رابطه علم و دين چگونه است؟ چرا؟ )ط
 دانيم؟ از آنچه در غرب مطرح شده است را در آشور خود نيز طرح شده مى آداميك )ى
  



ــ      ــر مسـ ــت در      از نظـ ــه هسـ ــب آـ ــر عيـ ــى، هـ ــدارد عيبـ ــود نـ ــه ذات خـ ــالم بـ لمانان، اسـ
يافت يكى تفسير نادرست از  اين مسلمانى معيوب در دو ساحت ظهور مى. ماست  مسلمانى

بنـابراين اگـر چيـزى    . يعنى آتـاب و سـنت و يـا عملكـرد ناصـحيح و نـامعقول مسـلمانان         اسالم
 .نه اصل اسالم نقد و تجديد نظر باشد در همين دو بخش است  قابل
آتـاب و   بنيادگرايان سنى مذهب راه حل همه مشكالت را در بازگشت به اسالم يعنى نص    

براى حفـظ    آردند آه آنان پيشنهاد مى. دانستند سنت و فهم سنتى سلف صالح از اسالم مى
 دبـن عبـ   محمد .خلوص دين بايد با بدعتهاى بعد از اسالم و برداشتهاى غير سلفى مبارزه آرد

معتقـد بودنـد، اسـالم     آنهـا . الوهاب، مؤسس فرقه وهابى و پيروان او اين رويـه را دنبـال آردنـد   
 »توحيـد «و  »شـرك «روى  وهابيت بيشتر بر. اصيل را فقط سلف صالح فهميدند و تفسير آردند

آنـد و بـر قـرآن بيشـتر تأآيـد       مـى   دهد و با خرافـات مربـوط بـه آن مبـارزه     حساسيت نشان مى
نيست با اين وجود، بين آنـان بـا تمـدن      ز نظر آنان دين با فرهنگ جديد غرب هماهنگا. آند مى

 .جديد همزيستى وجود دارد
  گــروه دوم مشــكل را نــه در اســالم يــا تفســير از اســالم، بلكــه از جانــب عمــل مســلمانان       
 م ودينـى، ظلـم و سـت    اوضاع پيش آمده را مهيا شدن زمينه بـراى افـزايش بـى   . اند دانسته مى

اوائـل   گرايانه در قـرن سـيزدهم و   گرايشات موعود. تلقى آردند )عج(نهايتًا ظهور مهدى موعود
 .قرن چهاردهم هجرى بعدى جهانى داشت ولى به مرور اين تمايل آمرنگ شد

ها  انديشه  حل را در نگرش عقالنى و نقادانه نسبت به  گروه سوم نوگرايانى هستند آه راه    
بردارى منتقدانه  بهره از دين از يك سو و عملكرد مسلمين از سوى ديگر وو تفسيرهاى سنتى 

پيـرايش تفسـيرهاى     آنهـا در عـين حـال آـه بـه     . داننـد  هاى مدرن از سوى سوم مـى  از انديشه
شـده تأآيـد داشـتند و از      ناصحيح از اسالم معتقد بودند، بر پاسدارى از سنت اصـيل و پـااليش  

قرائـت غربـى و مـادى از آن     آردنـد در عـين حـال منتقـد     بال مـى تمدن جديد عقالنى دنيا استق
هـا و طيفـى    جريان را صاحب اليـه   ميزان اعتقاد به جذب و دفع سنت و مدرن، اين. تمدن شدند

آمك گرفتن از آن بـراى توانـا سـازى     گسترده ساخت، اما آنچه در بين همه طيفها مشترك بود
 .هر چه بيشتر دين در اصالح زندگى بشر بود

در  واآنشها به تمدن جديـد  »گرايى موعود«از جنگ جهانى دوم به اين سو، با تحليل رفتن     
گـرايش يـا    هـدف اآثـر پيـروان ايـن دو    «. محصـور شـد   »نوخواهانه«و  »گرايانه  اصول«دو شكل 

زنـدگى را بـر     واآنش اين بود آه يا استقالل سياسى به دست بياورند و يا ارزشها و معيارهاى
سلطه اروپائيـان بـه راه    بسيارى از مبارزاتى را آه بر ضد. شريعت، بار ديگر استوار آننداساس 

از ايـن جملـه   . آردنـد  مـى   گرا تمشـيت   افتاد، در واقع آسانى از اعضاى گروههاى شديدًا اصول
مصـر و جماعـت اسـالمى     توان از گروههايى همچون اخوان المسلمين و جنبش سلفيه در مى

ادامه داد و برخـى گروههـاى    ز تأسيس پاآستان در اين آشور به فعاليت خوددر هند آه پس ا
  ٢١٣».ديگر اسالمى نام برد

 انـد؛ لـذا   قابل تقسـيم  ٢١٤»گرايان  سنت«و  »گرايان بنياد«عمًال به دو دسته  »گرايان  اصول«    
بـه    سـالم اسالم از منظر بنيادگرا، ا. امروزه تقريبًا سه نوع قرائت از اسالم قابل تشخيص است

 .گرا و اسالم از ديدگاه تجددگرا قرائت سنت
علـوم   بنـدى در  بنديهاى مربوط به علوم انسـانى همچـون دسـته    بايد توجه داشت آه دسته    

وجـود   تجربى دقيق و بدون استثنا نيست بلكـه هميشـه در آن نـوعى ابهـام و معمـوًال اسـتثنا      
داشـت آـه اآثريـت      د مربوط به آن، بايد توجهبنابراين هم در صدور حكم و هم در نقد موار. دارد

ايـن سـه جريـان بـه      در هـر صـورت بـراى آشـنايى بيشـتر بـا      . قريب به اتفاق آنها مد نظر است
 :آنيم برخى از اصول آلى انديشه حاآم بر آنها اشاره مى

  
  بنيادگرايى

فهـم عقالنـى آن را   و   نامند، بازگشت به آتاب و سنت گرا مى بنيادگرايان آه اخيرًا خود را ارزش
 :توان خالصه نمود مى  اصول مورد نظر اين جريان را اينگونه. داند چاره آار مسلمانان مى

                                                 
  .١٩٧٠،شماره١٣٧٨آبان  ١٢سخنان دآتر حسين نصر در گفتگو با روزنامه همشهرى،  ٢١٣
٢١٤ Traditionalist  



  گرا هستند و عقل را فقط ابـزارى بـراى فهـم بهتـر ديـن      گرا و نقل بنيادگرايان شديرًا نص )١    
 .دانند مى
روحـى   رسـد  ورى آه به نظر مـى آنند نه بر روح آن، به ط بيشتر بر ظاهر اسالم تكيه مى )٢    

 .نمايند اى گاه اصول را فداى ظاهر مى چون به گونه. براى دين قائل نيستند
فقـه   انديش هسـتند و   شريعت. از ميان محكمات دين به بخش احكام بيشتر توجه دارند )٣    

ى به اجتهاد ول دانند اجتهاد در اصول را جايز نمى. دانند ناپذير و جاودان مى  و شريعت را خدشه
سياســى،  تــوان نظــام ادارى، در فــروع قائــل هســتند، لــذا معتقدنــد از دل آتــاب و ســنت مــى 

 .اقتصادى و حقوقى براى همه عصرها استخراج آرد
نظـام    تالش اجتماعى آنان به منظور تأسيس حكومت دينى مبتنى بر فقـه اسـت، چـون    )٤    

اجتمـاعى آنـان     فعاليتهـاى . دانند راج مىسياسى، اقتصادى و حقوقى را از دل فقه قابل استخ
اجـراى احكـام اسـالمى      به منظور تحقق احكام شرعى است و معتقد هستند وظيفه حكومت

 .است
 .با همه حكومتهاى غير ارزشى و غير فقهى ناسازگار و به تكثر عملى پايبند نيستند )٥    
 نــد و نســبت بــه نقــد باورهــا و انديشــان ضــديت دار بــا دگــر. پذيرنــد تكثــر دينــى را نمــى )٦    

 .گير هستند دهند و سخت تفسيرهاى رسمى دين حساسيت نشان مى
 .دانند دين را تأمين آننده همه نيازهاى دنيوى، معنوى و اخروى بشر مى )٧    
دنيـوى    با اجراى احكام شريعت توسط حكومت دنيوى متمرآـز، بـه دنبـال ايجـاد بهشـت      )٨    

 .آنند ايى اقتصاد از دولت را تبليغ مىهستند و با اين وجود جد
ــدارى و       )٩     ــالم و دينـ ــانى اسـ ــه و مبـ ــا فقـ ــتند و آن را بـ ــالف هسـ ــدد مخـ ــرب متجـ ــا غـ بـ

 .دانند ناسازگار مى ی پاآدامن
 داننـد و  هاى بشر را ناشى از اسـتعمار يـا تهـاجم غـرب مـى      سرچشمه عمده بدبختى )١٠    

 .آهنگ مقابله و محو آن فرهنگ را دارند
  
  ٢١٥:گرايى  نتس

آه به معنـاى تعصـب     گرايى در مفهوم قرآنى آن گرايى در فرهنگ آالمى معاصر با سنت  سنت
 ٢١٦انديشـه دينـى بـوده اسـت،     هاى غيرمعقول اعتقادى و اجتماعى مخالف با نسبت به سنت

در ايـن نگـاه    ٢١٧.معقول دينى است  گرايى به معناى پايبندى به سنتهاى اين سنت. تفاوت دارد
 حقيقـت ذو . را قبـول داشـته اسـت     حقيقت ثابت جهان وطنى است آه همـواره بشـر آن  دين، 

آامل قرار دارد و انسـان در ايـن طيـف     مراتب است آه در رأس آن خداى قادر متعال سرمدى و
 .داراى روحى خداگونه و قدسى است

و  قالنـى گرايان راه حل رفع مشكالت را در بازگشت به دين، آتـاب و سـنت و فهـم ع     سنت    
نظـر   اصـول مـورد   ٢١٨.داننـد  شهودى آن با بيان و زبان امروزى و قابل فهم براى نسل جديـد مـى  

 :توان به شرح زير خالصه نمود آنان را مى
آتـاب و    آنـد و ابـزارى بـراى آشـف حقـايق      گر، ذهن را پذيراى واقعيت مى عقل استدالل )١    

عقـل    أنى وجـود داشـته باشـد بـراى    نه منبعـى در آنـار آن و اگـر چنـين شـ      ٢١٩باشد سنت مى
بزننـد    گرايان اگر دسـت بـه تأويـل     سنت. شهودى است آه پشتوانه حجيت و اعتبار دين است

 .دهند بيشتر با عقل شهودى اين آار را انجام مى
عقـل   آند و عقل جزئـى بـه سـوى آثـرت،     عقل آلى به سوى وحدت ميل مى «از نظر آنان     

ترآيـب و    آند و عقل آلـى  ى خلق بين، عقل جزئى تحليل مىآلى حق بين است و عقل جزئ
 . دانست  گرا يا آزادانديش به معناى متعارف  توان عقل لذا آنها را نمى ٢٢٠».هر دو الزم است

                                                 
رنه گنون، فريتهوف شوآن، مارتين لينگر، دآتر حسين نصر از سنتگرايان شاخص در دوران معاصرمحسوب  ٢١٥
 .دشون مى
 .١٧٠آيه -سوره بقره. قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبائنا اولو آان آبائهم اليعقلون شيئًا ٢١٦
  .٢٣آيه -سوره فتح. سنة اهللا اّلتى قد َخَلت من قبل و لن تجد لسنة اهللا تبديال ٢١٧
نگرش   مبانى اين. ، نشر طرح نو٣٥٤مرتضى اسعدى، ص: حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجدد، ترجمه ٢١٨

  .توان مطالعه آرد را در همين آتاب مى
  .٣٧نقد و نظر، بينامطلق، ص ٢١٩
 ٣٧، غالمرضا اعوانى، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٢٢٠



. شـريعت  بيشتر بر روح اسالم يعنى محكمات اعتقادى و اخالقى تأآيد دارند نه بر ظاهر )٢    
بـودنش هـم     گويند اگر دين را به دايره تشبيه آنيم، دايـره  و مىبا اينكه به ظواهر نيز باور دارند 

 ٢٢١.به محيط است و هم به مرآز است
. داننـد  مـى   باطنى معتقد هستند و اصوًال آارآرد دين را، سير و سـلوك بـاطنى    به تجربه )٣    

يعت را شـر   هم آسانى را آه ٢٢٢.آنند آنان فقه را، ابزارى الزم و نه آافى، براى تدين تلقى مى
تأييــد  آننــد، ناپــذير تلقــى نمــى  اى اجتنــاب را وســيله  داننــد و هــم آســانى آــه آن  هــدف مــى

 .نمايند نمى
 دغدغه تأسيس حكومت فقهـى ندارنـد و بيشـتر در پـى يـك جامعـه اخالقـى مبتنـى بـر          )٤    

  تساهل، تسامح، مدارا و مروت هستند آـه مناسـب سـير و سـلوك بـاطنى و معنـوى نخبگـان       
 .باشد

جامعـه   از جدايى دين و سياست ناخشنود نيسـتند، و آن را بـراى تعـالى معنـوى فـرد و      )٥    
 .دانند مزاحم نمى

 .آنند از تكثرگرايى سياسى و اجتماعى استقبال مى )٦    
  بــه تكثرگرايــى دينــى معتقــد هســتند و برداشــتهاى متعــدد از ديــن را بــه رســميت          )٧    
 واحـد ولـى ُبعـد بيرونـى آنهـا آـه شـريعت باشـد را متكثـر         ُبعـد درونـى اديـان را    . شناسـند  مى
 ٢٢٣.دانند مى
ديـن   دانند و به ايجاد بهشت زمينى توسط دين را فقط برآورده آننده نيازهاى معنوى مى )٨    

 .معتقد نيستند
 آن را ضد  فرهنگ و تمدن غرب را نتيجه دورى انسان از معنويت و فطرت دانسته، ماهيت )٩    

 . است  گرايان عصر ظلمت  عصر جديد از نظر سنت. دانند معنوى مىدينى و غير 
مالمـت   ماندگى و ادبار جهان اسالم، مسلمانان را بيش از غـرب در خـور    از جهت عقب )١٠    
 .دانند مى

  
  :تجددگرايى

ــار         ــاب و ســنت، در آن ــه آت ــره تجــددگرايان راه حــل مشــكالت را در بازگشــت ب ــدى از  به من
 :دانند و لذا مى  آمد از دين ل جمعى و نقد عقالنى برداشتهاى ناآاردستاوردهاى عق

ديـن    با عقالنى دانستن. دانند عقل استداللگر را ابزار و منبعى در آنار آتاب و سنت مى )١    
آتـاب و   به اجتهاد در اصول و فروع معتقد هستند و سـعى دارنـد بـا آشـف اغـراض شـريعت از      

 .گريز هستند  انديش و جزم عقلگرايى تا آنجا آه مقدور است آزاددر عين . سنت استفاده آنند
 آنند نه بـر ظـاهر آن و ظـاهر را بـر پايـه اغـراض شـريعت تفسـير         بر روح اسالم تأآيد مى )٢    
 .آنند مى
آـردن    گرايانه و باالخره با خدا زنـدگى  تدين را در اخالقى زيستن و توجه به اخالق انسان )٣    
 .بينند مى
باعـث دور   جمـود و تحجـر بـر آن را   . دانند فقه و شريعت را، تاريخى و زمانى و مكانى مى )٤    

سـعى در    داننـد، بـه همـين جهـت     شدن از روح اسالم و جهـانى شـدن و جـاودانگى ديـن مـى     
در . سـازند  مـى  عقالنى و اخالقى ساختن فقه دارند، لذا مصلحت را در استنباطات فقهـى وارد 

و نـه توانـايى    دانـش فقـه نـه توانـايى تحليـل واقعيتهـاى اجتمـاعى را دارد       «عين حال معتقدند 
ارزشهاى سياسـى   ريزى به منظور تغيير آن واقعيتها به سود هدفهاى معين را و نه واجد برنامه

اقتصــادى و  آننـد آــه اســالم داراى نظــام سياســى،  لــذا عنــوان مــى ٢٢٤».انسـان جديــد اســت 
بازسـازى در هـر     رها نيست، بلكه هر يـك از آنهـا قابـل   حقوقى ثابت قابل استفاده در همه عص
تكـاليف عبـادى فـردى اسـت       اصوًال امروزه علم فقه براى. زمان منطبق بر ارزشهاى عصر است

 .نه سازمان اجتماعى

                                                 
  .٤٤، غالمرضا اعوانى، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٢٢١
 .٧٩، ص١٣٥٦جاودان خرد، مجله انجمن شاهنشاهى فلسفه ايران، سال دوم، شماره اول بهار ٢٢٢
  .٥٢، غالمرضا اعوانى، ص٤و٣نقد و نظر، سال چهارم شماره  ٢٢٣
  .١٨، ص١٣٧٩محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، تهران انتشارات طرح نو ٢٢٤



دينـى را   غير  دانند ولى وجود جامعه دينى در سايه حكومت دين را از سياست جدا نمى )٥    
در عصـر حاضـر     از نظـر آنـان  . آننـد  ايى ديـن از دولـت را تـرويج مـى    دانند و برخى جـد  ممكن مى

جامعـه بـه فرهنـگ جامعـه      اند و رشد معنوى افراد دو واقعيت متفاوت )حكومت( جامعه و دولت
مؤسسات خصوصى است و دولت بايد  فرهنگ سازى آار. شود، نه حكومت و دولت مربوط مى

آـار مجبـور بـه اعمـال خشـونت و محـدود آـردن          از فرهنگ سازى خوددارى نمايد، چون بـا ايـن  
. مظهر و منشا قدرت است، نه منشأ فرهنگ و اقتصاد  دولت. شود آزاديهاى اساسى مردم مى

مشروعيت حكومـت مبتنـى بـر آراء مـردم      ٢٢٥.اعدام فرهنگ  دادن فرهنگ به دست دولت يعنى
 .لمى استخواست مردم بر اساس عقالنيت و مديريت ع  است و وظيفه حكومت اجراى

ــه رســميت        )٦     ــن را ب ــولى از دي ــدد اص ــد و برداشــتهاى متع ــى معتقدن ــى دين ــه تكثرگراي   ب
 .لذا در اين مورد اهل تساهل و تسامح هستند شناسند، مى
  آننـد و بـر عقـل جمعـى و مشـارآت      گروى سياسـى و اجتمـاعى اسـتقبال مـى     از تكثر )٧    

 .ورزند سياسى همگانى تأآيد مى
 .دانند برآورنده نيازهاى معنوى و اهداف اخروى مى دين را )٨    
حاصـل    دينى لزومًا رفاه مادى  دينى و ايجاد جامعه  معتقد نيستند آه با تأسيس حكومت )٩    
 شود مى
بـرآورده   آننـد و آن را در  در بسيارى از مواضع فرهنگى از تمدن غـرب متجـدد دفـاع مـى     )١٠    

اسـالم را    بيننـد و دشـمنان   متكفـل آن نيسـت، موفـق مـى     آردن نيازهاى دنيوى مادى آه دين
 .دانند بيشتر خانگى مى

رسـد   نمى هاى اخير بعيد به نظر در اينجا ذآر اين حقيقت الزم است آه با توجه به شرايط دهه
بهتـرى ظهـور     هـا و ديـدگاههاى   گانـه فـوق قرائـت    آه در آينده با نقد و بررسـى نگرشـهاى سـه   

  ∗.نمايد
  
  

 معرفت دينى :فصل دوم 
  
 

ــه ســه ســؤال اصــلى از پرسشــهاى اساســى            ــى، پاســخ ب ــدى معرفــت دين مســائل آلي
آـه در اصـطالح   . رويـم؟ اسـت   رويـم؟ چگونـه مـى    ايـم؟ بـه آجـا مـى     از آجـا آمـده  : يعنى  انسان
شناسـى يـا معـاد و راه و راهنماشناسـى يـا        شناسى يا توحيد، انجـام  اسالمى به مبدأ  آالم
 .معروف است  نبوت

 
 مبداء شناسى

  

                                                 
  .٣٤-٣٣نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص ٢٢٥

 :به اين سؤالها بينديشيم ∗
 تا چه ميزان مجاز است؟ محكمات و متشابهات دين آدامند و تحول در محكمات دين )الف
 نقادى آدامين ساحت از اسالم ممكن است؟ چرا؟ )ب
 شود؟ ماندگى مى بنابر نظر بنيادگرايان و موعودگرايان، چگونه مسلمانى باعث عقب )ج
 جويى؟ طلبى و حق است يا افزايش عدالت )عج(افزايش ظلم و الحاد باعث ظهور امام زمان )د
 پذير است؟ جديد مغرب زمين امكانآيا جمع بين اسالم و تمدن  )ه
 .گويند گرايى و نوگرايى در مورد عقل چه مى بنيادگرايى، سنت )و
 .نوع نگرش به ظاهر و باطن دين را در سه جريان چگونه است )ز
 نگاه به شريعت در سه نگرش چگونه است؟ )ح
 شود؟ مع مىدخالت دادن زمان و مكان و مصلحت در اجتهاد چگونه با جاودانگى اسالم ج )ط
 اى نيز نيازمند يارى مؤمنان است؟ آيا دين خدا از لحاض فكرى و انديشه )ى
 آيا اجراى احكام شريعت توسط نظام سياسى تأمين آننده اغراض شريعت است؟ )ك
 گرايى جديد هست؟ گرايى قرآنى و سنت چه تفاوتى بين سنت )ل
 آيا عقل شهودى حجيت فقهى دارد؟ )م
  شود؟ گرايان چگونه با سنت دينى سازگار مى ست سنتجدايى دين و سيا )ن



و  يكـى بحـث از حقيقـت وجـود مبـداء     : پاسخ به سؤال از مبدأ، شامل دو بحـث مهـم اسـت       
 . ديگرى بحث از اوصاف مبداء است

است آه   جويى همواره انسان را با اين پرسش روبرو ساخته دوستى يا مطلق حس حقيقت    
غيـر قابـل    در زنـدگى بشـر   شناسى و اعتقـاد بـه مبـدأ    منشأ وجود عالم چيست؟ نقش مبداء

قدرتى مـا   ٢٢٦است، اعتقاد به موجودى آه مبدأ و منشأ وجود و هستى عالم و آدم. انكار است
بـر هسـتى آنتـرل     چيـز و خيـر مطلـق اسـت،     فوق و حقيقتى متعال و ناديدنى آه عاِلم به هر

همـواره ذهـن    دهـد،  العمـل نشـان مـى    دارد و نسبت به رفتار بشر حساسيت داشته و عكـس 
سـتايش، پرسـتش و     اختيار انسـان را بـه   باور به او بى. انسان را به خود مشغول داشته است

  ٢٢٧.داشته است وامى  َاعمالى چون ترس و هيبت، احترام و اعتماد، تسليم، اطاعت
. گـردد  بنابراين تاريخ مبدأشناسى و تفكر در مورد او و پرستش او به تاريخ حيات بشر بـازمى     

تفـاوت خـدايى    تفـاوت آن فقـط در  . خدا از اجزاء الينفك زندگى بشر بوده است اعتقاد به نوعى
 .اند پرستيده است آه به آن باور داشته و مى

بـه   معتقـد  ٢٢٩اديـان توحيـدى  . ترين نگرش نسبت به مبـدأ اسـت   آامل ٢٢٨خداباورى موحدانه    
ــا آدمــى، فــوق تصــور اشــخاص و ا      ــا وجــوه تشــابه ب ــدأ واحــد متعــالى هســتند آــه ب شــياء مب

اول  ٢٣٠.همه وجود شـاهد وجـود اوسـت   . است و حقيقتى متشخص دارد )ء آمثله شى  ليس(
 ظهـور و نمـود آسـمان و زمـين     ٢٣١.چيز، آخر هر چيز، باطن هر چيـز و ظـاهر هـر چيـز اسـت      هر

از رگ گـردن بـه    ٢٣٤.هر آجا باشـيد بـا شماسـت    ٢٣٣.هر طرف آه رو آنى خدا بينى ٢٣٢.اوست
بيننــد ولــى او  چشــمان او را نمــى ٢٣٦.شـما و شماســت و حتــى بــين  ٢٣٥تــر اســت نزديــك شـما 
شك در وجـود او معنـا نـدارد و     ٢٣٨.باور به او با خلقت بشر عجين است ٢٣٧.بيند مى ها را چشم

تـر، گويـاتر و    از هـر چيـز بـديهى    ٢٣٩.ترين واقعيـات هسـتى اسـت    همچون انكار بديهى انكار خدا
 .تراست روشن

تـاريخ    دى نيز نسـبت بـه مبـدأ آفـرينش، در جريـان     در حاشيه اديان توحيدى، ديدگاههاى چن    
 آــه اساســًا مبــدأ ٢٤٠ديــدگاه الحــاد: انــد از تــرين آنهــا عبــارت بشــر مطــرح بــوده اســت آــه مهــم

انكـار   آه معتقد است داليل آافى براى اثبـات يـا   ٢٤١آند، ديدگاه الادرى مشخصى را قبول نمى
ضـعيف   اسـت آـه امكـان وجـود خـدا      آه بر ايـن نظـر   ٢٤٢خداوند در اختيار ندارد، ديدگاه شكاآان

طبيعـت و قـوانين    آه همـه چيـز را بـا    ٢٤٣گرا است و در وجود او ترديد وجود دارد، ديدگاه طبيعت
آـه   ٢٤٤خداشناسـى طبيعـى    داند و منكر وجود خداست، نگـرش  مادى قابل تفسير و تبيين مى

ا بـه حرآـت   دور عـالم ر  از عالم معتقد اسـت آـه در گذشـته بسـيار     »غايب«به مفهوم خدايى 
خداى غيرمتشـخص از عـالم    نظر بعدى،. درآورده و سپس آن را به حال خود رها ساخته است

                                                 
  .٥٣٦-٥٣١، ص١٣٥٥شناسى اجتماعى، انتشارات آسيا هاشم رضى، مردم ٢٢٦
  .٢٠-١٩هيوم، اديان زنده جهان، عبدالرحمن گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ص . رابرت ا ٢٢٧
٢٢٨ Theism  
٢٢٩ Monotheism  
  .٥٣آيه  -سوره فصلت . ء شهيد اولم يكف بربك انه على آل شى ٢٣٠
 .٣آيه  -سوره حديد . هو االول و االخر و الظاهر و الباطن ٢٣١
 .٣٥آيه  -سوره نور. الّله نور السموات و االرض ٢٣٢
  .١١٥آيه  -سوره بقره . فاينما تولوا فثم وجه الّله ٢٣٣
  . ٤آيه  -سوره حديد. هو معكم اينما آنتم ٢٣٤
 .١٦آيه -سوره ق . نحن اقرب اليه من حبل الوريد ٢٣٥
 .٢٤آيه -سوره انفال . و اعلموا ان اهللا يحول بين المرء و قلبه ٢٣٦
  .١٠٣آيه  -سوره انعام . ال تدرآه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف الخبير ٢٣٧
  .٣٠آيه -سوره روم . فطرة الّله التى فطر الناس عليها ال تبديل بخلق اهللا ٢٣٨
  .١٠آيه -سوره ابراهيم . رضَا فى الّله شك فاطر السموات و اال ٢٣٩
٢٤٠ Atheism  
٢٤١ Agnosticism  
٢٤٢ Skepticism  
٢٤٣ Naturalism  
٢٤٤ Deism  



ديدگاه هندو و تائو، ديدگاه متفـاوت   ٢٤٥.داند را با خود طبيعت برابر مى  طبيعت را باور دارد آه آن
متــافيزيكى و غيرمتشــخص معرفــى  ديگــرى اســت آــه در آن خــدا را هســتى متعــال، مجــرد،  

هـم   ٢٤٧)شرك(چند خدايى ٢٤٦.متافيزيكى است ند آه در ماوراء تمام حجابهاى اخالقى وآن مى
ابتـدايى و مردمـان يونـانى و روم قـديم در غـرب آـه بـر         اى است مشترك در ميـان اقـوام   عقيده

. اى خـاص از حيـات نفـوذ دارد    دارند و هر يـك از آنـان در حـوزه    اساس آن، خدايان متعددى وجود
. آننـد  االرباب هستند آـه خـدايان ديگـر تحـت امـر او عمـل مـى         رب رتى ازاى معتقد به صو عده

ميثاق با يكى از اين خدايان آه معموًال خداى قبيلـه يـا قـوم آنهاسـت      مشرآين گاه در پيروى و
تواننـد جـانوران    آينـد، مـى   قبيله بشمار مـى  ٢٤٩خدايان آه معموًال توتم  اين ٢٤٨.شوند مصمم مى

هـايى   سـيارات، سـتارگان و پديـده    ٢٥١اء مقدسى چـون آتـش،  يا اشي ٢٥٠حشرات  مقدس، حتى
رعد و برق، رودهـا و درياهـا، جنگلهـا، سـنگها و يـا آوههـا باشـند آـه موجـوداتى           چون طوفان،

  براى هر يك از اين موجودات، روح و صفات و ويژگيهـاى مختلـف مثـل   . شوند تلقى مى ٢٥٢جاندار
  ٢٥٣.رسانند ارى يا آزار مىشود آه انسانها را از جهتى ي مهر و آين تصور مى

آنهـا    مردم براى دلجويى و جلوگيرى از خشم خدايان، مراسـم گونـاگونى دارنـد آـه در طـى         
مذهبى   در بين برخى از ملل، پس از انجام مراسم ٢٥٤.دارند قربانى و هدايا و نذوراتى مقرر مى

حاالت عادى  ، آه درشود آه گاه گوشت توتم را رقص و پايكوبى و از خود بيخود شدن ديده مى
نياآانشان در وجود آنها نيز   آنند تا روح دارد، بين خود تقسيم مى »تابو«براى آنان، عنوان حرام 

 ٢٥٥.سريان يابد
تقـدم    شوند، باعث شده اسـت تـا برخـى    اين اعتقادات آه امروزه جزء خرافات محسوب مى    

 ٢٥٧.توجيـه آننـد    ناسب با اين خرافاتيا علل دين باورى را مت ٢٥٦شرك بر توحيد را استنباط آنند
جسـمى، روحـى و    گويند اعتقـاد بـه خـدا يـا خـدايان ناشـى از عوامـل غيـر معرفتـى،          آنان مى

آنان داليل قابـل قبـولى    .اجتماعى چون جهل، ترس، عوامل روانى، سياسى يا اقتصادى است

                                                 
ــا را       » اســپينوزا«خــداى  ٢٤٥ ــه وحــدت وجــود خــدا و طبيعــت اســت و آنه ــل ب خــود طبيعــت اســت، اســپينوزا قائ

ذاتـه جويـاى    دانـد آـه فـى حـد     خـدا را روح مطلقـى مـى   » هگل«داند و  او تجلى خداوند را پويا مى. داند متحدمى
دائــرة المعــارف پــل ادوارد، خــدا در فلســفه، بهــاء الــدين خرمشــاهى، مؤسســه مطالعــات و  . و تكثــر اســت  تنــوع

  .٢٥، ص١٣٧٠فرهنگى  تحقيقات
  .٦٣و٢٠اديان زنده جهان، ص ٢٤٦
٢٤٧ Polytheism  
 .٢٨فلسفه دين، هيگ، ص ٢٤٨
٢٤٩ Totemistic  
  .٥٣٣شناسى اجتماعى، ص مردم ٢٥٠
  .٥٣٣ص شناسى اجتماعى، مردم ٢٥١
٢٥٢ Animistic  
  .٥٣٤شناسى اجتماعى، ص مردم ٢٥٣
  .٥٣٥شناسى اجتماعى، ص مردم ٢٥٤
 :توان به صورت زير برشمرد صفات مشترك اديان ابتدائى را مى. ٥٣٤شناسى اجتماعى، ص مردم ٢٥٥

 .احترام به اشياء مقدس آه منشاء خير يا شر هستند -
 .يواناتاعتقاد به مانا يعنى نيروى روحانى در اشياء يا ح -
يـا شـمنيزم يعنـى تصـرف در     . جـان  اعتقاد به سحر به شكل فيتيش يعنى استخدام قوه روحـانى در اشـياء بـى    -

يـا سـحر عوامانـه آـه در آداب و رسـوم معمـول در بـين مـردم         . روحى و غيبـى جهـان بـراى مـداواى بيمـاران      قواى
 .دارد رواج

 .ر برخى اشياء يا اجسام چون ناخنتابو يا اعتقاد به نوعى شومى يا روح ناپاك مرموز د -
 .شود انيميزم يا روح موزى موجود در همه موجودات آه با چاپلوسى خشنود مى -
 .پرستش مظاهر طبيعت يا روح موجود در آنها -
 .قربانى براى راضى ساختن قواى فوق طبيعى -
 .احترام به اموات خبيث يا حبيب و پرستش اجداد و قرار دادن نيازهاى آنها -
 . اساطير يا ميتولوژى طبيعى و تاريخى -
ــين آنهــا        - ــات در ب ــات اســت و آن حيوان ــا حيوان ــوعى اشــتراك اجــداد ب ــه ن ــره گرايــى آــه اعتقــاد ب ــا تي ــوتميزم ي ت

  .٢٠-١١، چاپ سوم، ص١٣٥٤جان ناس، تاريخ جامع اديان، على اصغر حكمت، انتشارات پيروز. هستند محترم
 .٣٦، ص١٣٦٠حميد عنايت، انتشارات خوارزمى ديويد هيوم، تاريخ طبيعى دين، ٢٥٦
  .٤٣-٤١تاريخ طبيعى دين، ص ٢٥٧



شـاهد ديـدگاه خـود     را  انـد بلكـه فقـط رفتـار مـذهبى اقـوام ابتـدايى        بر ادعاى خود اقامه نكـرده 
 .اند دانسته

از   بينـى در آثـار طبيعـت، بلكـه      نخستين عقايد دينى نـه از ژرف «: نويسد مى »ديويد هيوم«    
ــاپو      ــه تك ــدهايى آــه انديشــه آدمــى را ب ــا و امي ــدگى و از بيمه ــدادهاى زن ــاره روي  نگرانــى در ب

 :شده است آه مـا  به نظر او علتهاى ناشناخته باعث ٢٥٨».انگيزد، سرچشمه گرفته است مى
گونـه    آنيم و اغلب عواطف و ناتوانيهاى آدمى را به بيخردانه گاه نگاههايمان را متوجه باال مى«

انسـان بـاز     اعتقاد به خدا را به آرمانهـاى  )م١٨١٨-١٨٧٢( »فوئر باخ« ٢٥٩».آوريم پروردگار در مى
واقعى، جلوه داده   داتخدايان، آرزوهاى بشر هستند آه به صورت موجو: گويد گرداند و مى مى
نمايـد و خـدا را    مـى  هـاى روانـى مربـوط    نيـز موضـوع را بـه عقـده     »زيگموند فرويـد « ٢٦٠.اند شده

بشـر بـراى جلـوگيرى از      چـون : آنـد  وى اظهـار مـى  . دانـد  مـى  »عقده پدرى«فرآورده ناخود آگاه 
ــد       ــت آن ــا از او حماي ــود آســمانى اســت ت ــك موج ــال ي ــه دنب ــاامنى خــود ب  خــدايى در ذهــن  ن

رفتارهـاى ظالمانـه     آارل مارآس؛ اديان را سـاخته دسـت سـتمگران بـراى توجيـه      ٢٦١.پرورد مى
 .داند مى
 توحيـدى يعنـى اديـانى آـه جـز      متأسفانه، مخالفين اعتقاد بـه خـدا، همـواره بـر اديـان غيـر          

 :در پاسخ به اينگونه ادعاها بايد گفت. اند آاريكاتورى از دين نيستند، استناد جسته
هاى اديان  آموزه  چون. گوييد، با اديان پخته و اصيل توحيدى مطابقت ندارد ًال آنچه شما مىاو    

نفسـانى و تعّصـبات     اصوًال آشـكارا ضـد جهـل و تـرس ناشـى از جهـل، ضـد پيـروى از هواهـاى         
 .است سنتى بوده و دعوت اديان به پيروى از علم و عقل و تفكر و تدبر

خداونـد يـاور     ارى به دين مخالفت دارند و انبياء همواره اين ديد را آهاديان با نگرش ابز«ثانيًا     
دينى بـا آرزوهـاى    دستورات. آنند آسمانى براى اجابت خرده فرمايشات بشر باشد را نفى مى

ــوى بشــر مخالفــت مــى  ــد را مخــالف آرزوهــا و هــوا   دني ــد و اراده خداون و هوســهاى بشــر  ورزن
آردنـد   مبارزه مـى   واره با ظلم و ستم سياسى و اقتصادىپيامبران ابراهيمى هم ٢٦٢».دانند مى

 .گر ظلم و ستم حكام دانست توان آنها را توجيه و لذا نمى
 ثالثًا با وجود مرتفـع شـدن تـرس و جهـل و عوامـل سياسـى اقتصـادى و روانـى آـه شـاهد              

 .تر از گذشته هستيم نظريات فوق بود، همچنان شاهد ديندارى عميق
قضـايا بـه     ها يا علتها استناد جست، چـون صـدق و آـذب    ها نبايد به انگيزه انديشهرابعًا در نقد 

توانند  هم مى ها و علتها، انگيزه. انگيزه ربطى ندارد و بايد براى نقد انديشه از انديشه بهره برد
 .نتايج درست و هم نادرست داشته باشند

گفـت    تـوان  يز قابل اطالق است و مـى پهلوست و به خود نظريه پرداز ن خامسًا اين داليل دو    
و مخالفـت    مخالفت فرويد و باخ با خدا به دليل آرزوى ناخود آگاهانه دوران آودآى يـا دنيـاطلبى  

 .يا ناشى از جهل آنهاست ٢٦٣هاى دين گيرى با سخت
فـوق،    سادسًا داليل بسيارى بر حقيقى بودن خداى اديان وجود دارد آه بـا شـواهد ضـعيف       

 ∗.توان به تحقيق دريافت شود و معقول بودن آن را مى نمىدار  خدشه

                                                 
  .٣٨تاريخ طبيعى دين، ص ٢٥٨
  .٤٣تاريخ طبيعى دين، ص ٢٥٩
 .٢٩٣علم و دين،  ٢٦٠
 .٢٩٣علم و دين،  ٢٦١
  .٢٩٤علم و دين، ص ٢٦٢
  .٢٩٤علم ودين،  ٢٦٣

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 .گردد شدن دين خاص مىچگونه اعتقاد به خداى خاص موجب پديدار ) الف
 گردد؟ چرا؟ اى بر مى تاريخ دين به چه دوره) ب
 چه ارتباطى بين شناخت خدا و عكس العمل انسان نسبت به او وجود دارد؟) ج
 بين ملحد، شكاك و الادرى چه تفاوتهايى وجود دارد؟) د
 گرا نسبت تساوى برقرار است؟ چرا؟ آيا بين ملحد و طبيعت) ه
 را و خداشناس طبيعى چيست؟گ تفاوت طبيعت) و
 فرق بين خداى متشخص و غير متشخص چيست؟) ز
 از توضيحات مربوط به شرك چند نوع شرك قابل تشخيص است؟) ح
 .علت اعتقاد به خدا بوده است مثالى در نظر آوريم: براى هر يك از عوامل غير معرفتى آه گفته شده) ط



 
 هاى خداشناسى راه

  
تبليـغ اديــان توحيـدى از خداونــد هيچگـاه موجــب منـع بحــث مسـتدل و منطقــى وخــردورزى          

معرفـت و ايمـان     بيان اديـان از ذات و صـفات خداونـد جهـت افـزايش     . نسبت به او نگشته است
بـراى شناسـائى     ر طـول تـاريخ راههـا و روشـهاى متعـددى     د. مؤمنين نسبت به خداوند اسـت 

لـوازم منطقـى خـاص     خداوند از جانب خداباوران مطرح گشته است آه هـر آـدام از ايـن راههـا    
 . نمايد خود را داشته و خداى خاصى را معرفى مى

در   با توجه به پيشرفت اعجاب انگيز علـوم تجربـى، يكـى از روشـهاى معمـول خداشناسـى          
از  روش عقلـى و بـاطنى نيـز روشـهاى ديگـرى هسـتند آـه       . ديـد، روش تجربـى اسـت   عصر ج

و   ميزان توفيق هر يك از ايـن روشـها در اثبـات مبـداء و منشـا هسـتى      . اند گذشته معمول بوده
بردارى قـرار   بهره تواند مورد نقد و بررسى و آارآمدترين آن مورد اوصاف خداى اديان توحيدى مى

 .گيرد
     

 برهان نظم
 ســابقه آن در آثــار و متــون فلســفى بــه آتــاب. پســندترين بــراهين اســت  برهــان نظــم از مــردم

  تـرين راه بـراى   اى ايـن برهـان بهتـرين و روشـن     از نظـر عـده   ٢٦٤.رسـد  افالطون مـى  »تيمائوس«
 .دهـد  الشـعاع قـرار مـى     و سـاير بـراهين را تحـت    ٢٦٥خداشناسى و نفى هر گونه شرك اسـت 

طــورى آــه هــم دانشــمندان و هــم مــردم عــادى را       ه بــ ســاده، تجربــى و علمــى اســت،   
 انـد مسـلماً   تـر از مـا شـناخته    دانشمندان چـون مصـنوع را دقيـق   : توان گفت مى. سازد مى  قانع

همـدوش    اين برهان ٢٦٦.تر باشند توانند صانع را پرستش نمايند و به او نزديك تر از ما مى آگاهانه
ايـن   ٢٦٧.اسـت   براى اين اقامه اين برهان آـافى  يك پديده منظم. علم پويا و در حال رشد است

بـه  . روح نيسـت  بى مسير شوق انگيز و نشاط آور است و همچون برهانهاى فلسفى خشك و
 ٢٦٨.روش قرار داده است  نظر اين عده قرآن آريم اآثر قريب به اتفاق داليل خود را بر پايه همين

ه يـا سـازمان اسـت آـه اجـزاء      منظـور از نظـم، ارتبـاط هماهنـگ يـك مجموعـ       :مفهوم نظم    
نظـم   .اى خاص خود، هدف و غايتى را تعقيب آنند مجموعه بر اساس سازماندهى و برنامه  آن

  نظــم. صــناعى يــا قــراردادى آــه ســاخته دســت بشــر اســت بــا تعريــف فــوق ســازگار نيســت  
دريا   شود چون زيبايى غروب نظمى آه فقط در منظر انسان نظم تلقى مى: استحسانى يعنى

زمـانى يـا     مناظر شگفت انگيز ديگر آه فقـط باعـث لـذت ماسـت، يـا نظـم تقـارنى و تعـاقبى         و
خوانـدن   آمدن خـاك توسـط بـاد، يـا نظـم روز و شـب و نظـم        مكانى و يا عّلى مثل به حرآت در

. نظـم نيسـتند    خروس در هر صبح و منبسط شدن فلزات در اثر گرما، نظمهاى شاهد بر برهـان 
منكر علـت فـاعلى     شما يك نفر آدم مادى در دنيا پيدا نخواهيد آرد آه«به قول شهيد مطهرى 

هـم در دنيـا پيـدا     باشد يا به تعبير ديگر منكر نظم فاعلى عالم باشـد، آمـا اينكـه هـيچ الهـى،     
علـل طبيعـى     مـا نيـز نـاظم عّلـى را مثـل آنهـا داراى       ٢٦٩».شود آه منكر اين جهـت باشـد   نمى
ــى ــيم م ــم هد   ٢٧٠.دان ــط نظ ــابراين فق ــوم    بن ــور و مفه ــه تص ــايى اســت آ ــدار و غ ــدها و   ف فرآين

لذا فقط  ٢٧١دهد مى  اند را نشان ساختارهايى آه براى ايجاد يك نتيجه مشخص هماهنگ شده
همـاهنگى و   -٢تكثـر   تعـدد و  -١: نظم طبيعى هدفدار، حاوى ارآان نظم مورد نظر برهان يعنى

 .هدفدارى، است -٤برنامه و اندازه  -٣ارتباط اجزاء 
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 در تبيين اين برهان معموًال بـه يكـى از مصـاديق نظـم غـايى و هدفـدار       :تبيين برهان نظم    
 چشــم انســان، يــك دوربــين فيلمبــردارى بســيار پيشــرفته، بــا : شــود مــثًال طبيعــت توجــه مــى

سـاعتها    عدسيهاى تنظيم خودآار، درجه باالى دقـت، حساسـيت نسـبت بـه رنگهـا و توانـايى      
گويـاى نظمـى     اين وضعيت. ن است، بدون اينكه فيلم آن تمام شودفعاليت مستمر در طول زما

اى خـاص هـدف    برنامـه   است با همه ارآان يك نظم هدفدار، يعنى اجـزاء همـاهنگى آـه طبـق    
چشـم انسـان مـنظم    : اسـت  بنابراين، مقدمه اول استدالل ما آامل. آنند خاصى را تعقيب مى

برهـان اينكـه چشـم انسـان       نتيجـه . اردهـر مـنظم نـاظمى د   : مقدمه دوم اين است آه. است
 .اى يقينى و قطعى از آن مقدمات است ناظمى دارد، نتيجه

طريـق   مقدمـه اول از . اگر مقدمه استدالل قطعى باشد، نتيجه غير قابل خدشه خواهد بـود     
دوم از طريق   مشاهده و آزمايش قابل تأييد است، چون تمام ارآان نظم را داراست، اما مقدمه

نظـم دقيـق و     وجـدان انسـان   ٢٧٢.ان، دليل منطقى و حسـاب احتمـاالت قابـل اثبـات اسـت     وجد
ساعت اين برهان را   استفاده وليام پيلى از تمثيل«. تواند به تصادف نسبت دهد پيچيده را نمى

سنگى   هستيد، به تخته  در حالى آه در بيابانى در حال قدم زدن: تصور آنيد. سازد آشكار مى
ء چگونـه بـه وجـود آمـده      شى  پرسيد آه اين آه بر زمين افتاده است و از خود مىخوريد  بر مى

منظـور از تصـادف در   . نسـبت داد   سنگى را بـه تصـادف    توان به سادگى حضور تخته است؟ مى
ــاد و   ــاران، حــرارت، ســرما و فعاليــت آــوه   اينجــا عبــارت از عملكــرد نيروهــاى طبيعــت ماننــد ب ب

توانيـد بـه طريـق     زمين قـرار دارد، نمـى    تى را ببينيد آه بر روىليكن اگر ساع. آتشفشان است
هـا،   هـا، ميلـه   دنده  اى از چرخ ترتيب پيچيده ساعت، شامل نظام و. مشابه به تبيين آن بپردازيد

گيرى منظم گذشت زمان با يكديگر همكارى  هاست، آه براى نشان دادن واندازه فنرها و عقربه
گيرى و گرد آمدن اين اجزاء فلزى در يك ساعت را،  آه شكل هد بودآامال نامعقول خوا. آنند مى

مـا مجبـوريم ذهـن هوشـمندى را     . نظير باد و بـاران نسـبت دهـيم     به فعاليت تصادفى عواملى
   ٢٧٣».اين پديده است فرض آنيم آه مسئول ايجاد

ممكن   قضاوت انسان نسبت به غير ممكن بودن نظم تصادفى، از يك محاسبه ساده رياضى    
طـرف آن بـه     يك تاس بازى مار و پله آودآان شش طـرف دارد، هـر بـار تصـادفًا فقـط يـك      : است

يكـديگر از يـك تـا     هاى تـاس بـه طـور مـنظم پشـت سـر       ايستد، احتمال اينكه خال طرف باال مى
را صفر به حساب   است آه آن اين عدد، آنقدر نزديك به صفر. است ٠٠٠٠٢/٠شش خال بيايد، 

 :آيد مى  حاسبه احتمال آمارى از فرمول زير بدستم. آورند مى
 احتمال وقوع= تعداد امكان  / تعداد موفقيت = ١/  ٦*٦*٦*٦*٦*٦ = ٠٠٠٠٢/٠

چشـم   در اينجا ما فقط شش حالت داريم در حالى آه براى بـه وجـود آمـدن نظـم تصـادفى         
اى وجـود   ور، ادراك وارادهناچـار بايـد در ناحيـه علـت، شـع     «بنـابراين  . ميلياردها حالت وجود دارد

شود آه يا خـود آن    عليت غايى در جايى ممكن است واقع. داشته باشد آه هدف را بشناسد
باشد يـا اگـر فرضـًا فاعـل       علتى آه اين معلول را بوجود آورده است داراى شعور و ادراك و اراده

 ٢٧٤».ل بـاالترى باشـد  يـك فاعـ    داراى شعور و درك و اراده نيست، تحـت تسـخير و تـدبير و اراده   
 .است  بنابراين نظام پيچيده و منظم طبيعت به طريق اولى داراى ناظم

  
 نقد برهان نظم

آه  »طبيعى محاورات در باره دين«فيلسوف اسكاتلندى در آتاب مشهور خود  »ديويد هيوم«    
ه نظـم آـ    بـدون نـام منتشـر شـد، بيشـترين انتقـاد را بـر برهـان         ١٧٧٩پس از مرگش  در سال 

 :اين انتقادها عبارتند از. ترين برهان رايج دوران او بود وارد ساخت مهم
مـا  .هاى طبيعى شبيه يكديگر نيستند تا با يكـديگر مقايسـه شـوند    افعال انسان با پديده -١    

ايـــم ولـــى بـــراى طبيعـــت چنـــين نـــاظمى را  بـــراى افعـــال انســـان نـــاظم را مشـــاهده آـــرده
جـود شـباهت ميـان آثـار طبيعـى و مصـنوعات انسـان مسـلم         بنـابراين و  ٢٧٥.ايم ننموده مشاهده

. هـاى طبيعـى هـم بايـد شـخص صـاحب فكـر و عقـل باشـد          نيست تانتيجه بگيريم علت پديـده 

                                                 
  .٥٧و٥٦پيام قرآن، ص ٢٧٢
  .٦٠فلسفه دين، ص ٢٧٣
  .٨٠توحيد، ص ٢٧٤
  .٣٢٣، ص١٣٦٢فردريك آاپلستون، فيلسوفان انگليسى از هابز تا هيوم، امير جالل الدين اعلم، سروش ٢٧٥



ــه طبيعــت و مشــاهدات      طــرح ــادر ب ــدر و م ــد جهــان از وصــلت جنســى و لقــاح دو جهــان پ تولي
 ٢٧٦.تر است نزديك طبيعى

ترآيـب   نظم موجـود از طريـق  : آه مدعى است را به خدمت گرفت »اپيكور«هيوم فرضيه  -٢    
در درون خـود   ممكن است سر چشمه نظـم : گويد او مى. تصادفى ذرات صغار ايجاد شده است

بعدًا داروين نيـز بـه    .و الزم نيست آه ناظمى بيرون از طبيعت را در نظر بگيريم ٢٧٧طبيعت باشد
علـت وجـود انـواع    : گفـت  مـى   داروين ٢٧٨.آمك هيوم آمد و ديدگاه وى را بيشتر مسّجل ساخت
انـد،   اند و ازاين تنازع جان سالم به در برده موجود، صرفًا اين است آه تنازع بقا را از سر گذرانده
ها معلول اسـت   مفيديت پديده. اند بين رفته در حالى آه هزاران نوع موجود ديگر در اين تنازع از

عـى، موفـق بـه سـازگارى مـنظم بـا       نـزاع طبي  يعنى فقط موجوداتى آـه از  ٢٧٩.ها نه علت پديده
 .وجود آمدند منظم بودند به  اند، نه اينكه چون اند باقى مانده طبيعت شده

صـفات   اين برهان به فرض اينكه ناظمى را اثبات آند، نيكوآارى، عـدل، مهربـانى و ديگـر    -٣    
 ٢٨٠.آند اخالقى خداوند را ثابت نمى

. آرد  توان استنتاج در به ايجاد آن معلول است، مىاز يك معلول خاص تنها علتى را آه قا -٤    
وجـود    هاى ترازويى را ببينم و مشـاهده آـنم آـه در آن يـك وزنـه ده گرمـى       اگر من يكى از آفه

آفـه ديگـر    اى آـه در  توانم بگويم جنس يا وزنه دارد و آفه ترازو باال ايستاده است، به يقين مى
نهايـت   بـى  تـوانم بگـويم وزن آن صـد گـرم اسـت، يـا       است از ده گرم بيشتر وزن دارد، امـا نمـى  

نامحسـوس را   بنابراين يك جهان محدود محسوس نـاظم يـا خـداى نامحـدود     ٢٨١.سنگين است
  ٢٨٢.آند ثابت نمى

چون  ٢٨٣.آنيم توانيم اثبات و خدايان متعدد را انكار وجود خداى واحد را از برهان نظم نمى -٥    
 .ناظم لزومًا واحد نيست ٢٨٤.استناظم فوق طبيعى با تعدد هم سازگار 

عقل سليم و   اوصاف نا خوشايند طبيعت، چون طوفان و زلزله و منازعات از طرح ريزى يك -٦    
اگر شر : گفت مى ٢٨٦)م-ق٢٧٠-٣٤٢(وى به استناد نظر اپيكور ٢٨٥.شود خير انديش ناشى نمى

ان مخـالف قصـد   جهـ  در جهان از روى قصد و اراده خداست، پـس او خيـر نيسـت، و اگـر شـر در     
 ٢٨٧.مطلق نيست بنابراين يا خدا خير نيست يا قادر. اوست پس او قادر مطلق نيست

انــد از جملــه، جــان    بــه دنبــال هيــوم ديگــران نيــز انتقــاداتى بــر ايــن برهــان وارد آــرده             
 :گويد مى  ياسپرس

 .مفهوم نظم مفهوم روشنى نيست و برداشتها نسبت به آن يكسان نيستند -١    
روشـن    نظمـى  منظم بودن جهان واضح و معلوم نيست و در برهان نظم، مرز نظـم و بـى   -٢    

 .نشده است
 ٢٨٨توان تضمين آرد آه نظم همواره حاصل طرح و تدبير است؟ چگونه مى -٣    

. توضيحات قبلى ما در باره مفهـوم نظـم پاسـخ اشـكاالت اول و سـوم ياسـپرس را در برداشـت       
 .سؤال دوم او را نيز روشن خواهد ساختپاسخ به اشكالت هيوم پاسخ 

 

                                                 
 . ٨٣خدا در فلسفه، ص ٢٧٦
  .٢١٢،ص١٣٧٠ريچارد پاپكين ،آوروم استرول، آليات فلسفه، سيد جالل الدين مجتبوى، انتشارات حكمت ٢٧٧
  .٦٣-٦٢فلسفه دين، جان هيگ، ص ٢٧٨
  .١١١م ودين، عل ٢٧٩
  .٢٢٤آليات فلسفه،  ٢٨٠
 .٦٤فلسفه دين، جان هيگ، ص ٢٨١
  .٦٤فلسفه دين، هيگ، ص ٢٨٢
  .٦٤فلسفه دين، جان هيگ، ص ٢٨٣
  .٨٦خدا در فلسفه، ص ٢٨٤
  .٢٢٤آليات فلسفه، ص ٢٨٥
خواهـد از شـرور جلـوگيرى آنـد ولـى قـادر نيسـت، پـس او قـادر نيسـت، و اگـر             خـدا مـى  : گفـت  اپيكورس مى ٢٨٦

اگر او هم بر رفـع شـر قـادر اسـت و هـم اراده آـرده اسـت آـه شـر          . خواهد پس شرور است قادراست ولى نمى
ــر     . نباشــد،پس چــرا شــر وجــود دارد  ــات اســالمى، دفت ــات و تحقيق ــز مطالع ــن، مرآ جــان ياســپرس، فلســفه دي

 .١٠٧تا، ص اسالمى حوزه علميه قم، بى تبليغات
  .١٠٨فلسفه دين، ياسپرس، ص  ٢٨٧
  .٩٨فلسفه دين، ياسپرس، ص ٢٨٨



 :پاسخ اشكاالت هيوم
طرح توليد مثل هيوم، طرح بازسازى شـده امـور توسـط پـدر و مـادر اسـت آـه درايـن         : اول*    

گـردد و بايـد نظـم آن نيـز تبيـين شـودو        طرح، باز سؤال به پدر و مادر و علـت نظـم آنهـا بـر مـى     
در . نـرويم   االخره مجبور شويم در جايى از پاسـخ طفـره  يابد تا ب همينطور اين داستان ادامه مى

آنـد بـه    مـى  بـرد و بـه نـاظم مربـوط     حالى آه طرح نظم در برهان نظم، ما را يك قدم جلوتر مى
از سوى ديگر  ٢٨٩.نمايد مى  ترى را از طرح هيوم ارائه بخش  همين جهت برهان نظم طرح رضايت

ضرورت وجود طراح مـدبر بـر عـالم      قل، دليلع. مشاهده نشدن ناظم، دليل نبودن ناظم نيست
 .پذيرد آند و نظم بدون ناظم را نمى ايجاد را توجيه مى

: انـد  شـده  جهت رهايى از اشكال دوم يعنى نظم درونـى، انديشـمندان از دو راه وارد  : دوم*    
 نظريـه بـراى تبيـين     يكى روش انكار علمى بودن نظريه تكامل و ديگرى روش استفاده از همين

 .جديدى از برهان نظم
 : روش اول

  بــه نظــر برخــى، نظريــه تكامــل علمــى نيســت چــون دو ويژگــى نظريــات علمــى يعنــى: اوًال    
 .بينى را ندارد پذيرى و قدرت پيش ابطال

چـرا  . ندارد وجود آمدن حيات را تئورى تكامل قدرت تبيين آافى براى توجيه چگونگى به: ثانيًا    
واجـد شـرايط دقيـق و      اگر جهان. عدم حيات، منجر به وجود حيات شدندجان به جاى  اجزاء بى

خـاص، ميـزان انبسـاط عـالم،       شـيميايى  –شد ما اينگونه نبوديم؛ ترآيب فيزيكى  منظمى نمى
زمـين از خورشـيد، ترآيـب عناصـر       مقدار بار الكترونـى، نسـبت جـرم پروتـون و الكتـرون، فاصـله      

چـرخش زمـين و بسـيارى از عوامـل ديگـر        آربن، سرعت اتمسفر و زمين، وجود آب، اآسيژن و
فـراهم شـدن اينهمـه شـرايط دقيـق و      . ممكن شـود   بايد دست به دست يكديگر دهند تا حيات

 .نيست  صورت تصادف قابل توجيه  ظريف به
بلكـه   دهنـد،  صرفًا به حيات خود ادامه نمى »انواع«دهد آه چرا  اين نظريه توضيح نمى: ثالثًا    

 .ه به صورت هدفدار رو به پيشرفت، تكامل و پيچيدگى ارگانيسم خود هستندهموار
ــًا     ــى  : رابعـ ــه چيـــزى مـ ــى    چـ ــد عناصـــر فيزيكـ ــات را بـــه     -توانـ ــيميايى فاقـــد اطالعـ شـ

 را از عناصـر طبيعـت،    DNAهاى اطالعـاتى  نوآلئوتيدهاى حاوى اطالعات درآورد و زنجيره  صورت
پيـدايش    طورى آه ايـن رونـد منجـر بـه     و غيره بوجود آورد، به يعنى پروتونها، نوترونها، الكترونها

 ٢٩٠.انسان زنده، داراى معرفت و قائل به ارزش و زيبائى شود
مربوط به   شناسى است و به پرسشهاى معين و محدودى تكامل يك نظريه زيست: خامسًا    

ضـرر يـا    ع يـا دهد و قابل تعميم بـه اخـالق و الهيـات نيسـت، لـذا موضـعى بـه نفـ         آن پاسخ مى
 ٢٩١.خداشناسى نيست

 : روش دّوم
هيـوم    تر آردن دايره مفهوم طرح و تدبير نظم، پاسـخ ديگـرى بـه اشـكال نظـم درونـى       وسيع    

شـود، بلكـه    نمـى   در اين روش، ديگر از علت نظم يك آميب يـا يـك نهنـگ دريـايى سـؤال     . است
سـوى پيچيـدگى، از     سادگى بهاى را آه از  توان نظام يكپارچه چگونه مى«سؤال اين است آه 

يافتـه اسـت، تبيـين      شـعور تكامـل    فقدان حيات به سوى حيات و سـپس بـه سـوى حيـات ذى    
را بـه آـل     خـاص، آن   جـاى تكيـه بـر عضـو و ارگانيسـم     ه در تقرير جديد برهان نظم، بـ  ٢٩٢»آرد؟

 ٢٩٣.دهند جريان تكامل تعميم مى
نظمـى    است و تكامل گوياى حاآميت شود نظم حاآم بر آل طبيعت همان تكامل گفته مى    

غـايى، نـه     علـت (اى از ناظم هدفـدار اسـت    هر نظم هدفمندى نشانه. هدفدار در جهان است
 ٢٩٤.پس جهان داراى ناظم هدفدارى است. )علت فاعلى

                                                 
 .٨٣خدا در فلسفه، ص ٢٨٩
  

  .١٦٠-١٥٧عقل و اعتقادات دينى، ص  ٢٩٠
 .٤٤٦علم و دين، ص ٢٩١
  .١٦٢عقل و اعتقادات دينى، ص ٢٩٢
پل ادوارد، براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، عليرضاجمالى نسب و محمد محمد رضـايى، دفترتبليغـات    ٢٩٣

 .٨٢، ص١٣٧١اسالمى 
  .١٣٨و١١٢علم و دين،ص ٢٩٤



هوشـمند   ما فقط با وجـود موجـود   -٢جهان نظام واحدى از انطباقهاست  -١به عبارتى ديگر     
اين اسـت آـه     پس معقول -٣. وم معقولى از اين واقعيت را به دست دهيمتوانيم مفه مدبر مى

شـدن اتفـاقى     احتمـال حـادث   ٢٩٥.بپذيريم جهـان توسـط يـك موجـود مـدبر آفريـده شـده اسـت        
 ٢٩٦.است ٣٢١ترين مولكول پرتئين يك در ده به توان  ساده

ست واشكال هيوم اثبات اوصاف ديگر خداوند از برهان نظم ممكن ني: سوم، چهارم و پنجم*    
از برهـان نظـم     خـواهيم  مگـر اينكـه گفتـه شـود مـا نمـى      . از اين جهت بر برهان نظم وارد است

 .ايم داشته صفات خداوند را استفاده آنيم و از اين راه فقط قصد اثبات ذات او را
بحــث . نظــام اآمــل الهـى و توجيــه شــرور نيـز از عهــده برهــان نظـم خــارج اســت   : ششـم *    
اجمـاًال   .شرور به صورت مفصل در عدالت خداوند مورد بررسى قـرار خواهـد گرفـت   نظمى و  بى
پنـاه شـرور    خداوند بر ايجاد عالمى بدون شر قادر است ولـى چـون خيـرات فقـط در    : گوييم مى

انـد و   جعـل شـده    اند، شرور بـه تبـع خيـرات    ناپذير خيرات يابند و شرور از لوازم اجتناب تحقق مى
 .ده استخداوند شّرى نيافري

مديون آمك  برهان نظم يك برهان صرفًا تجربى نيست و مفيد بودن خود را نيز :گيرى نتيجه    
عـالم اسـت و     چنانچه قبًال گفته شد علوم تجربى تنها تبيين آننده حقـايق همـين  . عقل است

ن سـخن  دارد و اي  رسد آه عالم ناظمى آند؛ چون اين تقرير نهايتًا به اينجا مى اثبات خالق نمى
 .خالق نيست به معنى اثبات خالق نيست، بلكه فقط اثبات ناظم است و ناظم لزومًا

حقيقت اين است آه مطالعه طبيعـت مـا را تـا مـرز ماوراءالطبيعـت      «: به قول استاد مطهرى    
بـا    پـس برهـان نظـم    ٢٩٧».دهـد  و فقط نشانى مـبهم از مـاوراء طبيعـت مـى     ... رهبرى مى آند

 ٢٩٨.آنـد  نمـى   و ارآان، بيش از اصل وجود ناظم آگاه و مدير و مدبر را ثابـت تماميت همه شرايط 
است را ارائه دهد  تواند طرحى مبنى بر اينكه جهان محصول طرح و تدبير اين برهان حداآثر مى

عقـل، قـدرت و درايـت آـافى      و اينكه اين طرح و تدبير نيازمند موجودى است آـه داراى هـوش،  
 ٢٩٩.شكلى منظم ببخشد  طبق يك برنامه و هماهنگى، طرحى باشد آه مواد جهان را بر

همچون  بايد توجه داشت آه فاعل نظم، خود طبيعت است و شايسته نيست آه خداوند را    
. بنـاميم   بشر در بيرون از طبيعت بر اساس طرحـى از قبـل، در ذهـن تصـور آنـيم و فاعـل نظـم       

توانـد   نمـى   نيـازى  نـد بـه دليـل بـى    حتى غايت و هدف طبيعت نيز خود طبيعت است چون خداو
 .عالم بپردازد  فاعل بالقصد باشد و همچون بشر براى رسيدن به هدف خويش، به طراحى

خواهـد   مى  پس برهان نظم براى اثبات وجود خداوند توان آافى را نداشته و تاب تحمل آنچه    
بردن   ماوراء و پى  براى سفر بهبر آن بار شود را ندارد، اما اين برهان، راه بسيار ساده و جذابى 

بـراى بـاور بـه وجـود       تأآيد قرآن آريم به مؤمنين در مطالعه طبيعـت نـه  . به عظمت خالق است
بـه قـول   . خلقـت اوسـت    بـردن بـه اتقـان، اسـتحكام، زيبـايى و عظمـت        خداوند بلكه بـراى پـى  

 :سعدى
 ند نقش بود بر ديوارهر آه حيرت نك         اينهمه نقش عجب بر در و ديوار وجود    
حـق،    در دعاى عرفه، پس از اشاره به عظمت طبيعت و اتقان صنع حضـرت  )ع(امام حسين    

بــراى  خداونــدا، چــون بــه يكايــك آثــار «: فرماينــد در مــورد اثبــات خداونــد از طريــق طبيعــت مــى 
ن عنايـت آـ    گردد، پس مـرا تـوفيقى   شناسائيت توجه آنم، راه وصول و شهودت بر من دور مى

خود محتاج تواند  آه هر چه زودتر به وصال و شهود جمالت برسم، چگونه به آثارى آه در وجود
ظهور در تو نباشـد و او سـبب     بر وجود تو استدالل آنم؟ آيا موجودى غير از تو ظهور دارد آه آن

 .حق است نه مثبت ذات او  پس عظمت طبيعت آيه و نشان عظمت ٣٠٠».پيدايى تو شود
در ايـن   .اى فلسفى بر برهان نظم افزود تا افاده اثبات وجـود خداونـد آنـد    ن بايد تكملهبنابراي    

چـون  : اينكـه  اجمـاالً . ايـم  صورت ديگر از برهان نظم خارج شده و استدالل فلسفى اقامـه آـرده  
طبيعت سنخيت   تواند وجودى مستقل داشته باشد و انديشه، تدبير و نظم با ذات طبيعت نمى

                                                 
  .٨٨-٨٧، صخدا در فلسفه ٢٩٥
  .٤١٨علم و دين، ص ٢٩٦
  .٢٠تا، ص ، بى٥مرتضى مطهرى، مقدمه  اصول فلسفه و روش رأليسم، دفتر انتشارات اسالمى، ج ٢٩٧
  . ٤١، ص١٣٧٤عبد اهللا جوادى آملى، فلسفه دين، نشر اسراء ٢٩٨
  .٩٦فلسفه دين، ياسپرس، ص ٢٩٩
  .٤٧٧اى، چاپ اسوه، ص مفاتيح الجنان، ترجمه الهى قمشه ٣٠٠



خداونـد فاعـل آـل طبيعتـى       رفى احتمال غايت تصادفى آن نيز ممكن نيست، پـس ندارد و از ط
 ∗ ٣٠١.است آه با ذاتى هدفدار خلق شده است

     
 ٣٠٢برهان امكان و وجوب

خداشناسـى بـه     برهانهاى عقلـى . روش ديگر خداشناسى، روش عقلى يا راه فلسفى است
برهان حدوث و ِقـَدم   ارسطو، برهان محرك اول. ورزى بشر بسيار متعدد است دليل قدمت عقل

مشـاء، برهـان حرآـت      متكلمين، برهان نفس، برهـان عليـت، برهـان امكـان و وجـوب فالسـفه      
بــراى آشــنايى بــا روش .هــاى معــروف آن هســتند جــوهرى و برهــان صــديقين مالصــدرا، نمونــه

يعنـى برهـان وجـوب و     آنهـا   تـرين  خداشناسى فلسفى، در اينجا فقط بـه يـك نمونـه از معـروف    
 :پردازيم امكان مى

در غير   وجود اگر واجب باشد مطلوب ماست: اين برهان به اين صورت مطرح شده است آه    
تر و دقـت   ساده  به عبارتى ٣٠٣.اين صورت نيازمند واجب است، چون دور و تسلسل باطل است

شـان  وابسـته بـه خود    توان اين برهان را به اين شكل بيان نمود آـه؛ وجـود موجـودات    آمتر مى
سـبب وجـودش را در    نيست و هيچ موجودى به تنهـايى دليـل وجـودش را همـراه نـدارد و بايـد      

آـه خـود نيازمنـد تبيـين      سـازد  آن امر خـارجى، هنگـامى مـا را قـانع مـى     . خارج از خودش يافت
 ٣٠٤.نباشد و سبب وجود خود را همراه داشته باشد

-٣معلـول   -٢علـت   -١: وم اسـت براى واضح شدن اين برهان نياز بـه شـفاف بـودن ده مفهـ        
و علـت    رابطه امكان، وجـوب  -٨وجوب  -٧امكان  -٦رابطه علت و معلول  -٥انواع علت  -٤عليت 

 .تسلسل -١٠دور  -٩
داشـته    ء بـر او توقـف   آنچه آه باعث به وجود آمدن چيزى شود و هستى آن شى :علت -١    

 ٣٠٥.باشد علت نام دارد
علت  آه وجودش از غير است، بنابراين همه وجود معلول از معلول چيزى است :معلول -٢    

بـه  . نـدارد   است، هر چه در معلول ديده شود وابسته به علت است و آن پديده از خودش هـيچ 
عبارتى، عين تعلق و وابستگى بـه غيـر اسـت و هـر چـه دارد وامـدار علـت و برگرفتـه از علـت          

 .است
دارد ايـن   موضوعى آه در آن اختالف وجود. معلول عليت يعنى رابطه بين علت و :عليت -٣    

است آه آيا رابطه علت و معلول يك رابطه حقيقى است يا قراردادى واعتبـارى؟ رابطـه علـت و    
توانسـت علـت    هر چيـزى مـى   تواند اعتبارى باشد چون اگر اين رابطه قراردادى بود معلول نمى

عليت ساخته ذهن مـا نيسـت بلكـه     ٣٠٦.هر چيزى شود، در حالى آه چنين قرارى امكان ندارد
مالكيـت، رياسـت و زوجيـت سـاخته       البته برخـى از مفـاهيم مشـابه چـون    . امرى واقعى است

                                                 
  .٢٣٠و ٢١٥مترجم، آليات فلسفه، ص ديدگاه ٣٠١

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 نظم صناعى، قراردادى، استحسانى و عّلى چرا بر تعريف نظم قابل تطبيق نيست؟) الف
اى آه در آن فقط همين ده مهره قرار داردچقـدر   دار از آيسه احتمال بيرون آوردن منظم ده مهره گردوى شماره) ب

 است؟
 ين نظم چشم انسان چگونه قابل تفسير است؟به نظر دارو) ج
 توان زد؟ براى ناظم متكثر چه مثالى مى) د
 توان پاسخ داد؟ به اشكاالت ياسپرس چگونه مى) ه
 بينى نيست؟ پذير و قابل پيش چرا نظريه داروين ابطال) و
 دهد؟ داروين به چگونگى ايجاد حيات چه پاسخى مى) ز
 ظم نيز آارايى اثبات وجود خدا را ندارد؟به چه دليل برهان اصالح شده ن) ح
 فايده مطالعه نظم عالم چيست؟) ط
  رسد؟ آداميك از ادعاهايى آه از برهان نظم شد به نظر صحيح مى) ى

    
٣٠٢ costmological argument   
دين عالمـه حلى،شـرح   جمال ال. الوجود ِان آاَن واجبًا َفهَو المطلوُب و اّال اسَتلَزَمُه الستحالِة الدوِر و التَّسلسِل ٣٠٣

 .٣٨٩،ص١٣٥٥تجريد االعتقاد، خواجه نصير طوسى، ترجمه ابوالحسن شعرانى، آتابفروشى اسالميه 
 .٥٠-٤٩فلسفه دين، ياسپرس،  ٣٠٤
  .١٥٦، ص١٣٦٢محمد حسين طباطبايى، نهايةالحكمة، مؤسسه النشر االسالم ،قم ٣٠٥
 .١٥٦نهاية الحكمة، ص ٣٠٦



اى آوتـاه   اگـر دو نفـر هـر آـدام جملـه     . ماسـت  ذهن بشر است و در واقع تابع قـرارداد و اعتبـار  
قـرار گذاشـتند    آنـد ولـى اگـر    زوجيت تحقق پيـدا مـى   مطابق عرف جامعه ادا آردند، مالكيت يا
 ٣٠٧.چنين نخواهد شد آتش به جاى گرمى برودت ايجاد آند،

  علت اقسامى دارد، در اينجـا مفهـوم برخـى از علـل آـه در مباحـث بعـدى       : انواع علت -٤    
 :شود مفيد خواهد بود به صورت مختصر توضيح داده مى

ش را علــت تامــه علتــى اســت آــه وجــود او وجــود آن معلــول        :علــت تامــه و ناقصــه      
  علت تامه، هر آنچه را معلـول بـراى  . سازد و نبود آن موجب نبود معلول خواهد شد مى  ضرورى

 علت ناقصـه علتـى اسـت آـه فقـط بخشـى از      . حصول و تحقق به آن نيازمند است، در بر دارد
معلول به  آنچه را معلول براى به وجود آمدن به آن نياز دارد، داراست، پس با وجود علت ناقصه،

 .ود نخواهد آمدوج
ناميـده   در صورتى آه علتى منحصر به معلول خاص باشد، علـت واحـد   :علت واحد و آثير    
آيـد بـه آن    وجـود   شود و اگر علت منحصر به معلول نبود و معلول بتوانـد از علـل مختلـف بـه     مى

زيكـى  تغييـرات في   مثل حرارت آه هم از فعل و انفعـاالت شـيميايى، و هـم   . گويند علت آثير مى
 .شود ايجاد مى

 اگـر علـت دخيـل در ايجـاد    . علت بسيط علتى است آـه جـزء نـدارد    :علت بسيط و مرآب    
 .گويند را، علت مرآب مى  داراى اجزاء باشد، آن معلول 

قريـب    در صورتى آه بين علت و معلول واسطه نباشد، آن علت، علـت  :علت قريب و بعيد    
 .گيرد وجود داشته باشد، آن علت بعيد نام مى اگر بين علت و معلول واسطه. است

علـت    علت داخلى علتى است آه قوام معلول به آن است ولـى  :علت داخلى و خارجى    
علـت  : اسـت  علت داخلى خود بـر دو قسـم  . خارجى علتى است آه پديد آوردنده معلول است

ت خـارجى  عل. ءاست مادى آه وضعيت استعدادى است و علت صورى آه وضعيت فعلى شى
علـت غـايى آـه معلـول بـه       آيـد و  علت فاعلى آه معلول از آن پديد مـى : هم بر دو قسم است

 .خاطر آن ايجاد شده است
و   علت حقيقى علتى است آه حقيقتًا در ايجاد معلول مـؤثر اسـت   :علت حقيقى و معّدة    

يط به وجودآمدن معلول اما آنچه را صرفًا فراهم آننده شرا. توان از آن جدا ساخت معلول را نمى
ندارد ولى بـدون آن   گويند، مثل گذشت زمان آه نقشى در وجود معلول، است، علت معّده مى
 ٣٠٨.پذيرد نيز ايجاد صورت نمى

  گيـرد، علـت   آنچه در اينجا از علت و معلول مـورد بحـث قـرار مـى    : رابطه علت و معلول -٥    
 :اند ول تشخيص دادهفالسفه سه رابطه بين علت و معل. تامه حقيقى است

صورت آه با   بين علت و معلول رابطه وثيق و مستحكمى وجود دارد به اين :ضرورت -الف     
 .معلول تحقق پيدا نكند وجود علت، وجود معلول ضرورى است و محال است آه علت باشد و

 را هر معلولى با علت خود مناسبت دارد و هـر علتـى معلـول مناسـب خـود      :سنخيت -ب     
ببخشد آه   تواند به معلول علت، آن چيزى را مى. گندم از گندم برويد جو ز جو. آورد وجود مى به

 .خودش آن را دارا باشد
 آى تواند آه شود هستى بخش          ذات نايافته از هستى بخش    
هرچـه  . معلول از خود هيچ هويت مستقل ندارد :بقاء معلول در گرو بقاء علت است -ج     
بقـاء خـود     توانـد بـه   لذا بدون وجود علت چگونـه مـى  . عين ربط به علت است. رد از علت دارددا

ضـرورى اسـت و    ادامه دهد؟ آليه عللى آه براى تحقق معلول ضرورى است براى دوام آن نيـز 
 .نبود آن با نبود معلول برابر خواهد بود

 :سه حالت خارج نيستهر مفهومى در مقايسه با وجود از  :وجوب و امكان -٧و  ٦    
 .است »ممتنع الوجود«يا وجود براى آن ممتنع و محال است يعنى  - ١    
 »الوجـود  ممكـن «يا وجود براى آن ضرورت ندارد، عدم هم بـراى آن ضـرورت نـدارد يعنـى      - ٢    

 .است

                                                 
ــائى، اصــول فلســفه    ٣٠٧ ــارى،   ٣و٢و١و روش رأليســم، جمحمــد حســين طباطب ــات حقيقــى و اعتب ــه ادراآ ، مقال

  .٢٨٤دفترانتشارات اسالمى، قم، بى تا، ص
 .١٥٨نهاية الحكمة، ص ٣٠٨
 



 .است »واجب الوجود«يا وجود براى آن ضرورت دارد يعنى  - ٣    
و   معنـى  »ممتنـع الوجـود  «ذهنى است امااز نظر واقعـى و عينـى    آنچه گفته شد فقط از جنبه

. تحقــق نــدارد، چــون موجــودى آــه وجــود بــرايش محــال اســت وجــود پيــدا نخواهــد آــرد           
هاى عالم، ويژگى احتمـال دوم را دارنـد يعنـى وجـود برايشـان ضـرورى نيسـت چـرا          پديده  تمام
پـس   .اند متنع نيست چون به وجود آمدهم قبل از وجود، نبودند و وجود داشتن هم براى آنها  آه

ضـرورى   واجـب الوجـود يعنـى آنچـه وجـودش ذاتـى و      . همه از مصاديق ممكن الوجـود هسـتند  
 .اثبات آن هستيم مجهول ما در اين برهان است آه درصدد. اوست و قائم به ذات خود است

  ر هـيچ موجودى آـه وجـود ضـرورى آن اسـت، وجـود د      :نسبت امكان و وجوب با علت -٨    
ايـن    دليـل نيـاز معلـول بـه علـت     . خواهد اى از آن قابل انفكاك نيست، بنابراين علت نمى مرحله

ضـرورت    الوجـود اسـت آـه وجـود بـرايش      الوجود است، چون فقط ممكـن  است آه معلول ممكن
موجودى صاحب  تواند آسب وجود و واقعيت آند و ندارد و چون عدم نيز ضرورى آن نيست، مى

خواهـد بلكـه هـر     نمـى   پـس هـر چيـز علـت    . تى، بايد هستى خود را به او ببخشدوجود و هس
 .خواهد ممكنى علت مى

دور  تواند وجود خود را از معلـول خـودش آسـب آنـد؟ چنـين حـالتى را       آيا علت مى :دور -٩    
واسـطه از معلـول     در دور صريح علت، وجود خود را بدون. دور يا صريح است يا مضمر. گويند مى
در دور مضمر اخـذ  . است»الف«علت  »ب«است و  »ب«علت  »الف«مثًال . آند د آسب مىخو

علـت   »ب«و  »ب«علـت   »الـف « وجود از معلول با واسطه علل و معلولهاى ديگـر اسـت، مـثالً   
 .باشد »الف«علت  »د«و  »د«علت  »ج«و  »ج«

چـرا آـه    .تبيـين آننـد  توانند وجود خـود را بـا طـرح دورى     دور محال است، چون ممكنات نمى    
آن را  »ب« وجـود آورد، همزمـان بايـد نباشـد، تـا       را بـه  »ب«بايد وجود داشـته باشـد تـا     »الف«
 .نباشد  زمان، هم باشد و هم  ء هم اين تناقِض محال است آه يك شى. وجود آورد  به

 :همچـــون  تسلســـل سلســـله و زنجيـــراى از علـــل و معلـــول اســـت     : تسلســـل -١٠    
...A<B<C<D<E< آدام به ترتيب علت ديگرى هستند يعنى  طورى آه هره ب A  معلـولB  وB 

  .طور تا بينهايت و همين Bعلت  Cو  Cمعلول  Bو در عين حال Aعلت 
يك از  نهايت از ممكنات آه هر يك سلسله بى: سؤال اين است آه آيا عقًال قابل قبول است    

 نهايت توجيه شود؟ ا بىاجزاء آن سلسله ممكنات توسط موجود قبل از خود ت
  فالسفه براى محال بـودن تسلسـل  . پاسخ منفى است چون تسلسل در علل محال است    

 :آنيم را در اينجا ذآر مى »برهان وجود رابط«اند آه به عنوان نمونه  دالئلى را ذآر آرده
بـد و  يا نمـى   معلول نسبت به علت خود عين ربط است و جز در ارتبـاط بـا علـت خـود تحقـق         

باشد اين وابستگى  در صورتى آه علت خود نيز معلول علتى ديگر. معناست مستقل از آن بى
يك موجـود مسـتقل خـتم      اگر معلول تا بى نهايت پيش رود و به. براى آن علت نيز صادق است

اسـت آـه وجـود رابـط بـدون        آينـد، چـون محـال    يك از اجزاى سلسله به وجود نمـى   نشود هيچ
 ٣٠٩.ايجاد شودموجود مستقل 

شـفافيت و    با توجه به روشن شدن اصطالحات، اآنون برهان وجوب و امكـان  :تبيين برهان    
واقعيت يا بخشى از آن آه غيرقابل شـك اسـت، از   : گويد اين برهان مى. وضوح پيدا خواهد آرد

 :چند حالت بيرون نيست
اثبـات    نـابراين مطلـوب مـا آـه    يا ذاتًا واجب است يعنى واجب الوجـود بالـذات اسـت، ب    -الف     

 .واجب الوجود بود حاصل گشته است
بيـرون    يا ممكن الوجـود بالـذات اسـت آـه توجيـه وجـود ممكـن الوجـود از سـه احتمـال           -ب     

 :نيست

                                                 
اگـر معلـولى داشـته باشـيم آـه علتـى دارد و       : گويـد  برهان وسط و طرف ابـن سـينا مـى   . ١٦٨نهاية الحكمة،  ٣٠٩
نهايـت ادامـه داشـته باشـد، چنـين چيـزى محـال         ا بـى علت نيز براى خود علتى داشته باشد و اين سلسـله تـ   آن

يك طرف آه فقط معلول است، طرف ديگر آـه فقـط علـت اسـت     : چون اين سلسله داراى سه بخش است.است
اگـر علتـى آـه معلـول نيسـت وجـود نداشـته باشـد، زنجيـره مـا وسـط            . ووسط آه هم علت است و هـم معلـول  

مجموعـه زنجيـره مـا    . ن محـال اسـت آـه وسـط وسـط نباشـد      چـو . پـذير نيسـت   طرف خواهـد بـود آـه امكـان     بدون
، ٣٢٧الشفاء بو على سينا،ص. خاصيت مشترك دارد يعنى تا انتها فقط خاصيت وسط يعنى معلول بودن را دارد يك

  .١٦٩به نقل از نهاية الحكمة، ص



چيزى ممكـن    يا ممكن الوجود همچون واجب الوجود، وجودش از خودش است، آه چنين -١    
 .مند علتى بيرون از خود استنيست، چرا آه ممكن براى وجودش نياز

ممكـن    اند آه اين هم يا احتماًال وجودش از موجودات ممكنى است آه از او نشأت گرفته -٢    
 .نيست، چون چنين حالتى دور است آه محال بودن آن ثابت شد

ممكـن   آـه . يا احتمال دارد آه وجود آن از علل دوِر خارج از ممكن نشـأت گرفتـه باشـد    و -٣    
 هنگـامى امكـان    پس توجيه و تبيـين جهـان  . اين صورت هم تسلسل باطل است. ود استالوج

 ٣١٠.پذير است آه واقعيت عالم از واجب الوجود اخذ شود
 به بيان بهتر؛ واقعيت هستى بى هيچ قيد و شرط واقعيت هسـتى اسـت و بـا هـيچ قيـد و         

پـذيرد   مـى  جهـان، نفـى را   شود، و چون جهان گذران و هر جـزء از اجـزاء   شرطى الواقعيت نمى
ــا او واقعيــت     ــذير نيســت، بلكــه ب ــوچ  دار و بــى او هــيچ و پــس عــين همــان واقعيــت نفــى ناپ پ

 ٣١١.باشد مى
      

  :نقد و بررسى برهان
اسـت، مثـل اشـكالى آـه       بر اين برهان انتقادهايى وارد شده است، برخى از آنهـا مبنـايى      

بـراى مـا بـه لحـاظ      »واجب وجود«نمايند آه مفهوم  اند و عنوان مى تجربى مسلكها مطرح آرده
بـراى فهـم خـداى اديـان       يـا اهـل شـهود آـه ايـن روش را ناآـافى       ٣١٢.تجربى قابل فهم نيست

 دانشـمندان و فالسـفه از سـر    اسـتدالل آوردن بـراى اثبـات خـدا توسـط     : گوينـد  دانند و مـى  مى
آوشـيده تـا ديـن خـود را عقالنـى و        ورزى قابل تقدير است، چون بشر همواره آنجكاوى و عقل

معتقـد بـه خداسـت آـه اعتقـاد خـود را از         عقل را جهانى و جهان را عقالنى سازد وگرنه آدام
به دليل نـاتوانى در اسـتدالل از اعتقـاد خـود       استدالل و برهان بدست آورده باشد و آيست آه

 .شته باشددست بردا
عليـت   ترين اشكالى آه بر اين برهان وارد شده است مربوط به آسانى است آه يا مهم -١    

بـين   در. آننـد  داننـد، يـا آن را امـر واقعـى تلقـى نمـى       پذيرنـد، يـا آن را قابـل اثبـات نمـى      را نمى
. آنند مى  بلكه آن را ناشى از عادت تلقى. دانند عليت را امر واقعى نمى »اشاعره«مسلمانان 

آيـات قـرآن    بـه نظـر آنهـا خداونـد بـه اسـتناد ظـاهر       . در اين صورت استدالل به عليت معنا نـدارد 
آنچـه مـا   : گويـد  مـى  »غزالـى « ٣١٣.مستقيمًا در تغييرات عالم مؤثر است، نه با ميانجيگرى علل

آن اسـت آـه خسـوف و     عادت خدا بر: مثال. آنيم، عادت خداوند است علت يا معلول تصور مى
آند و عادت خـدا آن اسـت آـه      وف را همزمان با آفريدن اوضاع خاص براى زمين و ماه خلقآس

احسـاس را بيافرينـد آـه خسـوف و      همزمان با اين دو آفرينش همزمان، در ذهن ما اين علم يـا 
اوضاع و احـوال بـه وقـوع خواهـد پيوسـت،        آسوف به صورت منظم در فواصلى از زمان با همان

را  )ع(مثال آارد سر حضرت اسـماعيل  ٣١٤.تغيير دهد واهد عادت خود را ترك يامگر اينكه خدا بخ
 .رانسوزاند )ع(نبّرد و آتش حضرت ابراهيم

نسـبت   او. دانسـت  فيلسوف معاصر غرب نيز عليت را ساخته ذهن بشر مـى  »ديويد هيوم«    
علـت و    نسـبت : گفـت  دانسـت و مـى   شود را ضـرورى نمـى   بين آنچه علت يا معلول ناميده مى

مكـرر اسـت     معلول قابل مشاهده نيست، بلكه آنچه قابل مشاهده است توالى و تتابع زمانى
مـا   ٣١٥.داده اسـت   رخ »ب«به دنبال  »الف«مان به دفعات عديده  آه در سلسله تأثيرات حسى

علت يا معلول به   بينم آه همه اشيايى آه من در وهله اول مى«: بينيم فقط دو چيز مجاور مى
بنـا   ٣١٦.بر معلول باشـد   دوم اينكه، علت بايد از حيث زمانى مقدم ».پهلويند  مى آيند همشمار 

آوريـم آـه ايـن     يـاد مـى    آنيم و به بر اين مثال چون شعله و احساس گرما را بارها مشاهده مى
را علـت و ديگـرى را     بـى درنـگ يكـى   «پهلويى و توالى هستند   اشيا بر سامان منظمى از هم

بعد در ذهـن خـود تحليـل     ».آنيم مى انيم و وجود يكى را از وجود ديگرى استنباطخو معلول مى

                                                 
  .٢٧٠نهاية الحكمة، ص ٣١٠
  .٩٤و٨٩، ص٥اصول فلسفه روش رئاليسم، ج ٣١١
 .٥٤فلسفه دين، ياسپرس، ص ٣١٢
  .٥٥٧و٥٥٦فلسفه علم آالم، ص ٣١٣
  .٥٩٠فلسفه علم آالم، ص ٣١٤
  .٨٨علم و دين، ص ٣١٥
  . ٢٩٦فيلسوفان انگليسى، ص ٣١٦



همانند مواردى باشـد آـه از آنهـا تجربـه      ايم بايد اى نداشته مواردى آه از آنها تجربه«: آنيم مى
از نظر هيوم علم فقط با توالى محدودسر و آار دارد نه با سير آغاز و انجام مبدأ  ٣١٧».ايم داشته
 »مقـوالت «از ديدگاه آانت مفهوم عليت بااينكه محسوس نيسـت ولـى از    ٣١٨.هستى و منشأ

تجارب مربوط به عالم محسوس بشـر معنـى دارد و    دستگاه فاهمه بشر است و فقط در عرصه
لـذا از نظـر او خداونـد     ٣١٩عالم تجارب حسى استفاده آـرد  توان از اين اصل براى استعال از نمى

 ٣٢٠.بود و نه قابل انكار  ثباتبه لحاظ عقل نظرى نه قابل ا
بـه    از نظر فلسفه اسالمى، حقيقى بودن عليت يك امر وجدانى و بـديهى اسـت و انكـار آن       

آند، اين  مى اى آه انكار اصل عليت بر پيكر علوم وارد آمترين ضربه. مثابه انكار همه چيز است
بـر ايـن اصـل      چـون تعمـيم  . هاى علمى خـود را تعمـيم دهـيم    توانيم نتيجه تجربه است آه نمى

 . آنند مى  طور يكسان عمله فلسفى استوار است آه علل يكسان در موارد يكسان ب
بـر    شود، صرفًا در مقام ادعا است، وگرنه هر استداللى مبتنى اگر سخن از نفى عليت مى    

ار بـراى  بـ  ها بنابراين هيوم نيز قادر به انكار عليت نيست، چون خود وى ده. پذيرش عليت است
ايـم و آنهـا بـه     ديـده  پهلـو  اى را هـم  پديـده : گويد اينكه او مى. انكار عليت، عليت را پذيرفته است
شـود و بعـد مـا، آنكـه اول      مـى  گذارند، سپس اين حوادث تكـرار  صورت متوالى بر ذهن تأثير مى

. نيسـت پـذير   حقيقت عليت امكان  دهيم، همه، جز با پذيرش آمده است را به دومى ارتباط مى
تمـام  . اسـتدالل هيـوم هـم باطـل اسـت       بنابراين اگر عليت وجود خارجى نداشته باشـد، تمـام  
غذا خوردن براى سيرى، به . طرف اوست زندگى هيوم نشان دهنده و نشانگر پذيرش عليت از

همـه داللـت بـر قبـول عملـى       ...بـراى برداشـتن و    سويى رفتن براى رسيدن، دست دراز آردن
 .عليت دارند

ترديـد   در حالى آه با علم حضـورى غيـر قابـل   . به نظر هيوم اثبات عليت عقًال ممكن نيست    
حضـورى    اگر عليـت را بـر اسـاس علـم     ٣٢١.توان به رابطه حقيقى بين علت و معلول پى برد مى

 .اى نيز بر آن وارد نيست اثبات آنيم هيچ شك و خدشه
آنــيم  صــورتى را در ذهــن ايجــاد مــى آنــيم، بــا آن تصــور، هنگــامى آــه چيــزى را تصــور مــى    
معلـول   به اين طريق بـين علـت و  . ترديدى نداريم، عامل و علت ايجاد آن اراده ما بوده است  آه

اراده ما علت  آنيم، هر چه را اراده مى. آنيم در وجود خودمان ارتباط قطعى و يقينى حاصل مى
ارتباط حقيقى بين خـود    خود به پس ما در درون. ناميم است براى ايجاد چيزى آه معلولش مى

نـام علـت و معلـول واقعـى       و شئونات خود يقين داريم و مطمئن هستيم آه در عالم چيزى بـه 
 .است و ربط بين آنها نيز حقيقى است

نامفهوم   اشكال ديگرى آه بر اين برهان وارد شده است، اين است آه تصور وجود واجب -٢    
احكام و قضايا اسـت    و ضرورت فقط مربوط به ضرورت منطقى معناست و وجوب و نامعقول و بى

ســاخته، توتولوژيــك و   خــود  ، ضــرورتى»ضــرورت منطقــى «و  ٣٢٢نــه امــرى واقعــى در عــالم   
 .معناست بى

                                                 
  .٢٩٩و٢٩٨فيلسوفان انگليسى، ص ٣١٧
 .٨٩علم و دين، ص ٣١٨
و  فردريك آاپلستون، تاريخ فلسفه، اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، شـرآت انتشـارات علمـى فرهنگـى     ٣١٩

 .٣٠٧ص ،٦، ج١٣٧٥سروش، 
 .٩٣علم و دين، ص ٣٢٠
حاضر  علم حصولى علمى است آه واقعيت معلوم، پيش عالم. علم حصولى و حضورى: دو نوع علم وجود دارد ٣٢١

تمام علومى آه از طريق ديدن وشـنيدن و غيـره   . نيست و فقط مفهوم و تصويرى از معلوم پيش عالم حاضر است
تعـدد  ) ء شـى (ومعلوم) ما(م غير از معلوم است و بين عاِلمشود، علم حصولى است، چون عاِل براى ما حاصل مى

يعنـى  . پيش عالم حاضر است اتحاد بين عالم و معلوم است و در آن عين واقعيت معلوم: علم حضورى. وجود دارد
درعلـم حضـورى عـالم و معلـوم يكـى      . مثل علم ما بـه خـود مـا و شـئونات مـا     . حقيقت علم نزد عالم حاضر است

و تمام چيزهايى آه مربوط به شئونات  ان به خستگى، تشنگى و گرسنگى خودش، نفرت  محبتعلم انس. است
باشـد امـا علـم حضـورى موجـب شـك و ترديـد         علم حصولى ممكن است اشتباه. فرد باشد علم حضورى هستند

  .٦٢اصول فلسفه روش رئاليسم، ص. نيست و يقينى است
  .٥٨فلسفه دين، هيگ، ص ٣٢٢



 اين نقد ناشى از بد فهمـى ايـن برهـان اسـت چـون ايـن برهـان سـخن از ضـرورت حقيقـى              
وجـود   خدا«را نبايد با اين قضيه منطقى آه  بنابراين تصور وجود خدا. خداوند قائم به ذات است

 ٣٢٣.، يكى دانست»دارد
بنـابراين   ٣٢٤»خواهد علت خدا چيست؟ اگر هر چيز علتى مى«: گويد مى »برتراندراسل« -٣    

تبيـين و توجيـه     شـود، واجـب الوجـود چگونـه     اگر تببين ممكن الوجود با واجب الوجود انجام مى
 شود؟ مى
 تـه شـد آـه ريشـه نيازمنـدى يـك موجـود، بـه وجـود، قصـور ذاتـى،           در ضمن مباحث قبل گف    

براى موجـودى آـه ذاتـش مسـاوى آمـال واستغناسـت،       . آن است »امكان«محدوديت ذاتى و 
هـر ممكنـى علـت      خواهـد بلكـه   پس هر چيزى علت نمى. علت معنا ندارد و نياز به تبيين ندارد

 ∗.خواهد مى
    

 راه باطن 
طريـق   بر اين مبنـا، خداشناسـى از  . ش خداشناسى باطنى استراه سوم معرفت به خدا، رو
گوهر دين حق  شود، چون در اين نگاه توجه عقلى صرف به خداوند، تفكر و انديشه حاصل نمى

اسـت را منظـور     اى آـه محصـول ايمـان دينـى     نهد و درگيرى شخصى و صـميمانه  را مغفول مى
 .اى ندارد نتيجه  ه اصطالحاتراه عقل، جز پيچيدگى و گم شدن در داير ٣٢٥.آند نمى
 بيند  ز  اشياء غير  امكان نمى         حيران حكيم فلسفى چون هست     
 از آن حيران شده در ذات واجب          آند اثبات واجب ز امكان مى    
 گهى اندر  تسلسل  گشته محبوس         گهى در دور دارد سير معكوس    
در   رغـم فالسـفه    ارى در عالم، يعنى انبيا و اديان و سالكان، علىپيشگامان و مرّوجان ديند    

و آتـب    در اديـان . خداى اديان خداى برهان و اسـتدالل نبـوده اسـت   . اند پى اثبات خداوند نبوده
بشـر بـه     اى آه آسمانى دليلى از نوع براهين معهود فلسفى و منطقى و حتى فطرى به گونه

آـه بـه مـرور     انـد  اين جوامع دينى بوده. د خدا اقامه نشده استآن پرداخته است، بر اثبات وجو
هـاى   اى از گزاره مجموعه  اند آه ديندارى يعنى اند و تصور نموده ايمان را با الهيات يكى انگاشته

در حـالى آـه خـداى    . شـود  مى  استداللى مشخص، آه باور به غير آن گمراهى و يا آفر تلقى
عـالم نيسـت، همـه جـا حضـور       ر قلبهاست، در آسـمانها و مبـداء  اديان در اذهاِن تنها نيست، د

مـا در معرفـت   . آردنـى اسـت    تجربه آردنى، ديدنى و  خداوند حس. در متن زندگى است. دارد
 ٣٢٦.نيستيم، بلكه سالك و عامليم به خدا تماشاگر نيستيم بلكه از سر نياز بازيگريم، ناظر

شـود،    ست و قبـل از اينكـه بـراى آن برهـانى اقامـه     در اين رويكرد، وجود خداوند، برهانى ني    
برهـانى   سـازى فقـط امـر پذيرفتـه شـده را       ورزى و برهـان  بشـر بـا عقـل   . پذيرفته شده اسـت 

                                                 
  .٥٨و فلسفه دين، هيگ، ص ٦٧خدا در فلسفه، ص ٣٢٣
  .٥٦فلسفه دين، ياسپرس، ص ٣٢٤

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 علت تامه چه علتى است و با علت واحد چه نسبتى دارد؟) الف
  از ميان علتهاى شمرده شده،آداميك بر خداوند قابل اطالق است؟) ب
 طبق قاعده ضرورت، آيا وجود خالق بدون مخلوق قابل توجيه است؟) ج
 توان صفات مخلوق را در خالق نديد؟ طبق قاعده سنخيت آيا مى) د
 طبق قاعده بقاء معلول با بقاء علت، خداشناسى طبيعى چگونه قابل توجيه است؟) ه
 چرا واجب الوجود براى تجربى مسلكها قابل توجيه نيست؟) و
 آيا ضرورت در اين برهان مربوط به قضاياست؟چرا؟) ز
 ر واقعى نيستند؟چرا مالكيت و رياست ام) ح
 در پاسخ اشاعره در خصوص انكار عليت چه بايد گفت؟) ط
 آند؟ چطور هيوم براى انكار عليت، عليت را اثبات مى) ى
 آيا علوم تجربى قادر است ديدگاه هيوم را رد آند؟) ك
 خداى فيلسوفان با خداى اديان چه تفاوتى دارند؟) ل
            خواهد؟             چرا خداوند علت نمى) م

  .٢٩عقل و اعتقادات عقلى، ص ٣٢٥
-من»در بودن مشارآت، راز، حضور، ارتباط. آند اين دو نوع برخورد را گابريل مارسل به بودن و داشتن تعبير مى ٣٢٦
 ٠يى، تفكر در حضور، عينى و ملموس و انديشه ثانوى «تو
  



 از. آننـد  نمـى  خدايى آه مانند خورشيد روشن است، با شمع اسـتدالل آن را روشـن  . آند مى
 .را متوجه خود سازدرو راه دل فقط انسان را به درون خود داللت آند و او   اين
 گرديم يار در خانه و ما گرد جهان مى         گرديم آب در آوزه و ما تشنه لبان مى    
 آرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى         آرد ما مى  جم از  سالها دل طلب جام    
 آرد ا مىاو نمى ديدش و از دور  خداي         همه احوال خدا با او بود دلى در  بي    

 
 راه فطرت

آه   يكى امور اآتسابى: شوند امورى آه انسان با آنها روبرو است، به دو بخش تقسيم مى    
بلكـه   در طول زندگى آنها را بدست مى آور و دوم امور غيراآتسابى آـه آنهـا را آسـب نكـرده،    

: شـوند  ىمـ   امـور غيـر اآتسـابى بـه دو دسـته تقسـيم      . خود به خود در وجود انسان موجوداند
مثل ميل بـه آب،   اند؛ اند و بر آنها طبيعت و غريزه نام نهاده امورى آه در انسان و حيوان مشترك

مخصوص انسان است آه ايـن    غذا، استراحت، ميل جنسى و ميل مادر و فرزندى، و دوم آنچه
 را در پــى دارد، در فرهنــگ  آنچــه تعــالى انســان. قســم يــا جنبــه مثبــت دارد و يــا جنبــه منفــى

 ٣٢٨.خاصـى از خلقـت اسـت     واژه ِفطرت به معنى نوع ٣٢٧.ناميده شده است »ِفطرت«اسالمى 
اى از خلقـت نيـك انسـان     ويژه  شود آه چيزى فطرى است، يعنى گونه بنابراين وقتى گفته مى

طبعًا اين آيفيت با همه انسانها، در همه زمانها و درهمه مكانها بوده، هست و خواهـد  . است
 .بود
يكـــى آنچـــه از جـــنس بيـــنش، درك و : آننـــد طـــرى را بـــه دو دســـته تقســـيم مـــىامـــور ف    

مثل علم به واقعيت دار بودن هستى، بزرگتر بودن آل از جزء، اصل اين همانى . است  انديشه
  محال بودن اجتماع نقيضين، آه امكان تفاهم بين انسانها به دليـل همـين باورهـاى مشـترك     و

 ٣٢٩.شناس است  ت مورد اختالف فالسفه معرفتالبته چند و چون اين فطريا. است
ــل اســت           ــته و مي ــنس خواس ــه از ج ــاتى اســت آ ــوع دوم فطري ــته. ن ــرى   خواس ــاى فط ه

ترند و بـا حفـظ بقـاء جسـمى و روانـى او       بسيار زياد هستند آه بخشى از آنها سطحى  انسان
ل به خالقيـت  هستند، همچون ميل به غذا و ميل به محبت، ميل به پذيرش در گروه، مي مرتبط

ديگـر   بخـش . اظهار وجود، ميل به رفاه، ميل به آزادى و امنيت و ميل به هدف، نظم و زيبـايى  و
دهنـد،   مـى   آند و آمال او را نتيجه تر هستند آه به آمال او ارتباط پيدا مى تر و اساسى عمقى

 .لقمط  نهايت و آمال مثل ميل به فضيلت و خير، ميل به حقيقت و دانش و ميل به بى
 وجود دو گرايش فطرى دليلى بـراى فطـرى بـودن خداشناسـى، و گـرايش سـوم دليلـى بـر            

 .خداگرايى انسان دانسته شده است
 فطرت خداشناسى )الف    
 رسـد آـه همـه معـارف از طريـق صـور       در نقد عقـل بـه ايـن نتيجـه مـى      »ايمانوئل آانت« -١    

 و ايـن صـور و مقـوالت را بـراى توليـد     ا. شـود  آيد و توسط ذهن تحليـل مـى   حسى به دست مى
 وى حــوزه علــم، اخــالق و هنــر را از يكــديگر متمــايز . دانــد دانــش فــوق تجربــى، مشــروع نمــى 

  بـه نظـر او عقيـده و اعمـال    . دانـد  نمايد و مفهوم خدا را متعلق به هيچ حوزه معرفتـى نمـى   مى
اخالقـى    ا با قـانون دينى ريشه در تجربه اخالقى دارد و نتيجه نداى عقل عملى و آشمكش م

او بـا   ٣٣٠.اسـت  از نظر او دين به رسميت شناختن همه وظايف بـه عنـوان فـرامين الهـى    . است
 ٣٣١.آنـد  اسـتنباط مـى   عينى تلقى آردن امر اخالقى مشترك بين انسانها، وجود آمر و شارع را
نيسـت، تكليـف آننـده     از نظر او چون تكاليف مطلـق اسـت و ناشـى از نيازهـاى نسـبى بشـر      

: گويـد  پيـروى از آانـت مـى    در )١٩٦٣-١٨٩٨( »لـوييس .اس.سـى « ٣٣٢.تواند انسـان باشـد   نمى

                                                 
اسـتفاده اسـت، خـود آگاهانـه نيسـت ودر      است آه غريزه براى حيوانات بيشتر مورد  تفاوت غريزه و فطرت اين ٣٢٧

رود، خـود آگاهانـه اسـت و مربـوط بـه ماوراءحيوانيـت        محدوده امور مادى است ولى فطرت براى انسان به آار مى
  .١٨-١٧، ص١٣٦٢مرتضى مطهرى، فطرت، انجمن اسالمى دانشجويان دانشكده عمران، . است

 .٣٩٦مرتضويه، بى تا، صالراغب االصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، مكتبة ال ٣٢٨
را  آانت نيز معلومـات قبـل از تجربـه   . دانست افالطون آليه معارف بشر را در ساختمان ذهنى انسان حاضر مى ٣٢٩

  .دانست الزمه ذهن انسان مى
 .٢١-٢٠، ص١٣٧٧وين پرادفوت، تجربه دينى، عباس يزدانى، مؤسسه فرهنگى طه قم ٣٣٠
  .٩٩-٩٨خدا در فلسفه،  ٣٣١
  .٦٩فلسفه دين، ص ٣٣٢



ادامـه مـى دهـد، بنـابراين      فرد انسانها بـه بقـاء خـود    رغم تولد و مرگ فرد قانون اخالقى على«
بـه انجـام آارهـاى نيـك      بايد قدرت يا ذهنى در پس اين عـالم وجـود داشـته باشـد آـه مـرا       مى

مسئوليت و عذاب وجدان را القـاء    شوم به من حس م آه مرتكب خطا مىبرانگيزد و در آن هنگا
هـاى   توانـد راهنمـاى امـر و نهـى     نمى  اى مادى فهمد آه توده انسان با آمى تنبه مى ٣٣٣».آند

 .درونى او باشد
. دارد  اند آه انسان ميل به حقيقت اى ديگر خداشناسى را از اين نظر فطرى دانسته عده -٢    

حضورى فطرى   هر فردى دست آم از مرتبه ضعيفى از شناخت«: گروه آن است آهتوجيه اين 
و تـدريجًا شـناخت    توانـد بـا انـدآى فكـر و اسـتدالل، وجـود خـدا را بپـذيرد         برخوردار اسـت، مـى  
مايـه فطـرى در افـراد      ايـن  ...اش را تقويت آند و به مراتبى از آگاهى برسـاند  شهودى ناآگاهانه

 ٣٣٤».استدالل آند ت آه ايشان را به آلى بى نياز از انديشه واى نيس عادى به گونه
 فطرت خداگرايى )ب    
نيسـت؛    مقصود ما فطرت عقل«: گويند اند و مى اى ديگر خداگرايى را فطرى دانسته عده -١    

خود متمايـل و    فطرت دل، يعنى انسان به حسب ساختمان روحى. مقصود ما فطرت دل است
خداپرستى به صـورت يـك    شده است، در انسان خداجويى و خداخواهى وخواهان خدا آفريده 

 ٣٣٥».غريزه نهاده شده است
 سّر ميل خود نداند بر لبان          همچو ميل آودآان با مادران    
 سوى آن  پير  جوان بخت مجيد          مفرط هر نو مريد همچو ميل     
 بداند سر ميل و جستجوپس           اش فانى شود آخر در او سايه    
و   در فطرت و خلقت هر آسى يك احساسى و يـك تمـايلى وجـود دارد آـه ايـن احسـاس      «    

  از ايـن جهـت َمَثـل خـدا و انسـان َمَثـل      . آشـاند  تمايل خود به خود انسان را به سوى خدا مـى 
آـه در صـورت فـراهم شـدن شـرايط، آهـن بـدون اينكـه بخواهــد          ٣٣٦».مغنـاطيس و آهـن اسـت   

 .شود ربا جذب مى  نآه  به
و   بايد توجه داشت آه فطرى بودن خداوند به اين معنى نيست آه ايـن فطـرت در هـر آـس        

را تحـت    هر شرايط به يك نسبت وجود داشته باشد، بلكه عوامل درونى و بيرونى، امور فطـرى 
ست موانعش باال  چون اين ميل به سوى«. آنند دهند و آن را تقويت يا تضعيف مى تأثير قرار مى

 آن را بـر طـرف آـن     شـوند؛ موانـع   اين است آه آن تمايالِت به سوى پايين از براى آن مـانع مـى  
و قلبـت بيشـتر بـه      ، هر چه بيشتر اين حـس را تقويـت آنـى دلـت    )شود اين حس تقويت مى(

تمايالت مادى، حجـاب مشـاهده عـالم بـاالو مـانع از صـعود بـه         ٣٣٧».دهد وجود خدا گواهى مى
 .اند ت حقسوى حضر

 وينت مشكل آه من از وى دورم        دوست نزديك تر از من به من است    
 در  آنار  من  و  من مهجورم        چه آنم با آه توان گفت آه دوست    
تــوجهى نســبت بــه خــدا،   انجــام گنــاه، توجــه بــه گنــاه و رذالتهــاى اخالقــى، غفلــت و بــى      
سـها، مسـتقل و آامـل پنداشـتن مخلوقـات، امـورى       شـدن در زنـدگى مـادى و هـوا و هو      غرق

 :آه انسان را از حق محجوب مى سازند هستند
 چهره پرده برفكنم زمان آه از اين خوش آن        تنم  غبار  شود مى  چهره تن حجاب     
 آه ميان تو و او جز تو آسى حائل نيست        اى بگذر از خويش اگر عاشق دلباخته    
از   هنگـام تـرس، احسـاس خطـر و نااميـدى     : جلوه خداگرايى فطرى در اين معنـى بيشترين     

رشـد و   براى تقويت اين احساس بايد موانع. وسايل مادى يا هنگام توجه و طهارت نفس است
 .توسعه آن را از ميان برد

خـدا    دانـد و از آنجـا آـه    نگرش ديگر، آمال جويى و مطلق جويى را در انسان فطرى مـى  -٢    
 يكــى از«: دانــد تــرين مصــداق حقيقــى آمــال و مطلــق اســت، خــداگرايى را فطــرى مــى الىعــ

                                                 
  .١٦٥عقل و اعتقادات دينى، ص ٣٣٣
  .٦٣، ص١٣٧٠محمد تقى مصباح يزدى، آموزش عقايد، نشر سازمان تبليغات اسالمى، ٣٣٤
  .٥٢، ص٥اصول فلسفه و روش رأليسم، ج ٣٣٥
  .٣٢، ص١٣٧٣مرتضى مطهرى، توحيد، انتشارات صدرا ٣٣٦
  .٤٣توحيد، ص ٣٣٧



  فطـرت عشـق بـه آمـال     ،... االنسـان مخّمـر بـر آن هسـتند     فطرتهايى آه جميع سلسله بنـى 
 ...است،

مـردم   اگر چه در تشخيص آمال و آنكه آمال در چيست و محبـوب و معشـوق در آجاسـت،       
معشـوق خـود    هل دنيا و زخارف آن آمال را در دارايى آن گمان آردند وا...آمال اختالف را دارند

بـا همـه وصـف،      ولى ببايـد دانسـت آـه    ...و اهل آخرت و ذآر و فكر، غير آن را ...را در آن يافتند
معشـوق آنهـا و    يك از آنها عشقشان و محبتشان راجـع بـه آنچـه گمـان آردنـد نيسـت؛ و       هيچ

يابـد آـه    رجوع آند مـى  باشد، زيرا هر آس به فطرت خود ند نمىآعبه آمال آنها آنچه توهم آرد
قلـب از اّولـى منصـرف شـود و      قلبش به هر چه متوجه است، اگر مرتبه باالترى از آن بيابد فورًا

 ٣٣٨».تر است متوجه گردد به ديگرى آه آامل
شرايط   مهجلوه فطرت دل به اين معنا، بر خالف صورت اول در همه فعاليتهاى انسان و در ه    

نهـايى    ميل به هر چيز، بـه دليـل ميـل بـه مطلـق اسـت، چـون گمشـده        . قابل مشاهده است
 .انسان همان آمال مطلق است

ديگـر را    طلبـيم، يـا شـهرت، شـهوت، ثـروت و بتهـاى       توجه به خدا نداريم آه ُملك و ِملك مى    
طريـق، مطلـق     يا از اين آنيم آه يا اينها خود، آمال مطلق هستند و چون خيال مى. جوييم مى

تـوان بـه ايـن     مـى  تنهـا بـا آمـى توجـه و تـدبر     . شود قابل دسترسى است و آرامش حاصل مى
ندارد، عيب و نقـص نـدارد و     ها زوال واقعيت پى برد آه محبوبى داريم آه بر خالف ديگر محبوب

 .گيرد فقط با وصال اوست آه قلب انسان آرام مى
 من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است         اى دههرگز وجود حاضر غايب شني    
در  هر چيزى آه مصداق آمال مطلـق تلقـى شـود، احسـاس تواضـع، آـوچكى و خشـوع را           

 .نامند انگيزد و اين همان چيزى است آه در فرهنگ دينى پرستشش مى انسان برمى
  .هستند  داوند متعالآدم، آه تمام عالم در حال پرستش و ستايش و تسبيح خ نه فقط بنى    
 ّسر گيسوى تو در هيچ سرى نيست آه نيست        نظرانند ولى ناظر روى تو صاحب    
 و ٣٤٠و غيـر خـدا را تسـبيح    ٣٣٩به اين معنا براى بشر امكان ندارد آه غير خدا را پرستش آند    

 آند، در حقيقت، سـتايش خـدا   اگر فردى غير حق را پرستش يا ستايش مى ٣٤١.ستايش نمايد
خـدا    بنابراين انسانها دانسته يا نادانسته در حال پرستش. آند ولو خود نداند و غافل باشد مى

 .هستند
انبيـا،    شود آه فرد به تجربه يا تعقـل و يـا بيـان    طرف مى هنگامى اين خيال خام و غفلت بر    

آنگـاه بـاور    و  پنداشت، سـراب بـوده اسـت    فقر موجودات ديگر را دريابد و بفهمد آه آنچه آب مى
فقط در صدد تصـحيح    آنند بلكه انبياء پرستش را در وجود انسان ايجاد نمى. خود را اصالح نمايد

عـارف بـه خـدا شـد و او را      آنكـه گمشـده خـود را يافـت و    . آيند مى مصداق پرستش انسانها بر
ا، بلكـه  الهى نه توجـه بـه غيـر خـد      درد عارفان. احساس آرد، دغدغه او تفاوت پيدا خواهد آرد

خود را در تقرب، لقاء، وصال و فناء در او  عارف درمان درد. ديدن غير خدا و اشتغال به جز اوست
 .بيند مى

  
 تجربه دينى

معرفـت بـه     در بين انديشمندان معاصر، تجربه دل از امر مطلق به عنوان تجربه دينى مبناى    
خدا احساسـى   ناسى مطرح گرديد،در واآنش به انتقاداتى آه بر خداش. خدا قرار گرفته است

 . گر شد جلوه
سـو، بـا     ميان خداى ابراهيم، خداى اسحاق و خـداى يعقـوب از يـك    )١٦٦٢-١٦٢٣(پاسكال     

و بسـيارى    از نظـر پاسـكال  . افكنـد  خداى فيلسوفان و دانشمندان از سوى ديگر تمايز قاطع مى
آـرد، ايـن آـار      ه نحـوى معتبـر اسـتنتاج   ديگر اگر بتوان وجود خداوند را از مقدماتى قابل قبـول بـ  

خـاطر دينـى بـه      تعلق خاطر فلسفى به خداونـد آـامًال بـا تعلـق     ٣٤٢.صرفًا اهميت آآادميك دارد

                                                 
  .١٨٣و١٨٢ص، ١٣٧٦، (س)امام خمينى،  چهل حديث، نشر آثار امام خمينى ٣٣٨
  .٢٣سوره اسراء، آيه . َو َقضى َرُبك َاال نعُبدوا اال اّياه ٣٣٩
  .١سوره جمعه، آيه. ُيسبح لّله ما فى السَّمواِت و اَالرض ٣٤٠
  . ١حمد،./الَحمُد لّله ربِّ العالمين ٣٤١
  .٥٠٣عقل و اعتقادات دينى، ص ٣٤٢



الزم ايمـان دينـى    خداوند متفاوت است و براهين و تحليلهاى بسيار دقيق و پيچيـده، نـه شـرط   
برهان مقنعـى را ندارنـد     اقامهبسيارى ايمان به خدا دارند ولى توان . است و نه شرط آافى آن

اساسًا ايمـان دينـى نداشـته     و بسيارى ممكن است در اقامه براهين فلسفى خبره باشند اما
نيسـت بلكـه وسـيله آسـب       از نظـر پاسـكال دل فقـط مرآـز عواطـف و احساسـات        ٣٤٣.باشند

ل را خـود دارد و عقـل آن دالئـ     دل داليلـى خـاص  : معرفت بالواسطه نيز هست لذا معتقد است
افراد ناچار شوند قواى عقالنى خـود    گفت آه ممكن است بعضى وى تلويحًا مى. شناسد نمى

ايمـان، آـامال مسـتقل و منفـك از تأمـل        در حـالى آـه   ٣٤٤.را تعطيل آنند تا بتوانند ايمان بياورند
 .حضورى نسبت به موضوع ايمان خود دارد  آگاهى و علم عقالنى نيست و فرد نوعى خود

 .از تبيــين آننـدگان ايـن راه هســتند   »اسـتيس «و  »وليــام جيمـز « »ريش شـالير مـاخر  فـرد «    
تعـاليم   شالير ماخر اولـين و روشـمندترين طرفـدار اسـتقالل تجربـه دينـى و اسـتقالل احكـام و        

 تــوان شــناخت نــه بــا اســتدالل غيــر معتقــد اســت آــه خداونــد را بــا دل آگــاهى مــى ٣٤٥دينــى،
گرايــى مطــرح اســت،  وحيــانى اســت، چنانچــه در ســنت مبنــاى ديانــت، نــه تعــاليم. مســتقيم

 مطـرح اسـت و نـه حتـى اراده     )عقلـى (آموز اسـت، چنانچـه در الهيـات طبيعـى     عقل معرفت  نه
 اخالقى است چنانچه در نظام فلسفى آانت مطرح است، بلكـه در انتبـاه دينـى اسـت آـه بـا      

اخـالق،    و قابـل تحويـل بـه    ديانت تجربه زنده است، نه عقايد رسمى مرده. همه آنها فرق دارد
شـود و بـر وفـق     اين احساس و تجربه بايد با خودش سـنجيده . حكمت عملى يا حكمت نظرى
حقيقـت مطلـق،    شرط تجربـه دينـى آن اسـت آـه خداونـد يـا      . معيارهاى خودش فهميده شود

احسـاس وابسـتگى بـه    « به تعبير او عنصر مشترك در همـه اديـان  . موضوع تجربه انسان باشد
 ٣٤٦».است، احساس تناهى در برابر نامتناهى، پى بردن به اتحاد باآلمطلق 

يـا   با اين استدالل آه ممكن است شخصى عالم باشد ولى ديندار نباشـد و  »شالير ماخر«    
عمـل   علم حقيقـى، بيـنش آامـل اسـت،    : گويد اطالع، مى ديندار باشد اما از مباحث نظرى بى

  ٣٤٧.نهايت است حساس و ميل به بىحقيقى، فرهنگ و هنر است؛ دين حقيقى ا
  گــاهى انســان ٣٤٨.ورزى نــه آــار فكــر اســت و نــه آــار اراده، بلكــه آــار احســاس اســت ديــن    

رسـيده    هاى سطحى زندگى و طبيعـت  ها گذشته و به وراى اليه آند آه از سطح احساس مى
در ايـن  . ايدنم مى  از امور نسبى و مقيد عبور آرده و مطلق و واقعيت نهايى را مشاهده. است

ديگـرى آـه تجربـه      ايم آه همچون هـر پديـده   آنيم آه با چيزى مواجه شده حالت احساس مى
آـنم، امـا تـا     پيـدا مـى   آند و من تولدى تازه و عميـق  او مرا دگرگون مى. آنيم واقعى است مى

 آـه او بـر هـر چيـز از      آـنم  در مواجهه با او احساس مـى . آند درونم روشن نباشد، او جلوه نمى
هنگـامى آـه بـه خـود      .ام جمله تمام وجود مـن محـيط اسـت و مـن خـوِد واقعـيم را در او يافتـه       

دهــم او را  مــى  شــوم بلكــه هنگــامى آــه خــود را از دســت مشــغول هســتم بــا او مواجــه نمــى
هنگامى آـه او  . ام آرده با او معنا يافته و تكيه گاه پيدا. زاست  يافتنى راز آلود و حيرت. يابم مى

شخص است و با مـن بـه     آنم آه او يك احساس مى. دهد پوچى و تنهايى مرا رنج مىنباشد، 
هر . گويد دهد و با من سخن مى مى گاه مرا مورد خطاب خود قرار. عنوان يك شخص روبروست

در ايـن حالـت   . شود خواهد ظاهر مى مى خواهم نيست، بلكه هر زمان آه خود گاه آه من مى
آـنم و تـابع خطابـات،     اختيـارى را اختيـار مـى    بى و با شوق و رغبت،سازم  خود را در او رها مى
اوست آه من را رحيمانـه، نـه بـل عاشـقانه بـه خـود        از اين به بعد. شوم اوامر و نواهى او مى

مـن  . شـوم  از اين آشش غرق در شادى و سرور مى  آشد و من خواند و به دنبال خود مى مى
 .وريده من استش نگران و شوريده او و او نگران من و

اصـيل   داريـم،  خدايى آه به نحوى اصيل، در احساسمان دريافـت مـى   »شالير ماخر«از نظر     
صـورت    اين احساس بـه . يعنى مقيد به هيچ يك از مفاهيم و صور ذهنى پيشين نيست. است

ايـن  . تحليلى اين نوع از زبان تعبيرى است، نه توصيفى و. شود خود جوش در زبان متجلى مى

                                                 
  .٥٠٤عقل و اعتقادات عقلى، ص ٣٤٣
 .٧٠عقل و اعتقادات دينى، ص  ٣٤٤
  .٢٣ربه دينى، صتج ٣٤٥
  .١٣٢علم و دين، ص ٣٤٦
  .٢٨-٢٧تجربه دينى، ص ٣٤٧
  .٢٨تجربه دينى، ص ٣٤٨



زبـان آموزشـى     ساس ممكن است آه به ديگران با زبان خطابى فرهنگ منتقـل شـود يـا بـه    اح
 ٣٤٩.تنظيم و انسجام يابد

راز «: گويـد  مـى   سخن »راز«فيلسوف انگليسى از روياروئى با  )١٨٨٩متولد ( »گابريل مارسل«
شـت، تصـور   تـوانم دا  مـى   چيزى است آه خوِد من گرفتار آنم و از اين رو، تنها تصـورى آـه از آن  

آنچه در برابـر مـن اسـت معنـاى      قلمروى است آه در آن تميز و تمايز ميان آنچه در من است و
انـد   حقايقى نيستند فراتر از مـا؛ حقـايقى   رازها« ».دهد خويش و اعتبار اوليه خود را از آف مى

در زندگى  اى آه آدمى مشارآت خود آگاهانه  توان شناخت راز را فقط تا آنجا مى »گيرنده ما فرا
. زندگى اصيل انسانى در قلمرو راز جريـان دارد . باشد  داشته باشد، نه اينكه صرفًا ناظر زندگى

قـدر آـه بـه تفكـر بـاز، بسـته        و همان ]نه فقط ذهن او[است   تشخيص راز، آار آل يك شخص
ا عـام و  هـ  حـل  در قلمـرو راز، راه . خـود را بـه دل راز در افكنـيم     است به اين نيز بستگى دارد آه
 ٣٥٠».هست و تصديق و شهادت  همگانى نيست فقط مشارآت

بـه  : اسـت  در نگاه تجربه دينى، خداوند يا حقيقت غايى به پنج صورت بر انسان جلوه نمـوده     
متعـارف، يـا     ء محسوس غيـر متعـارف، پديـده شخصـى     ء محسوس متعارف، شى واسطه شى

 ∗ ٣٥١.مر حسىگونه ا پديده شخصى غير متعارف يا بدون واسطه هر
 

 اوصاف خداوند
 

پروردگـار   آگاهى از اوصاف خداوند نقش بسيار مهمى در تنظيم روابـط انسـان بـا آفريـدگار و        
شخصـيتى ديگـر از او    باور به هر يك از صفات و لوازم آن زنـدگى انسـان را دگرگـون و   . خود دارد

هـاى مواجهـه    بود و راهمتفاوت  گرى خداوند بر بشر چنانچه مالحظه شد، جلوه. خواهد ساخت
خداشناسـى نـوعى معرفـت اجمـالى       هـر يـك از راههـاى   . بشر نيز با پروردگـارش مختلـف بـود   

تعالى و عظمت خداوند باعث شده است  .دهد نسبت به ذات خداوند در اختيار انسان قرار مى
ط بـا  او راه پيـدا آنـد، چـون ادراك انسـان فقـ       آه انسان قادر نباشد به ذات و حقيقـت تفصـيلى  

 :موجودات محدود و مادى مأنوس است و ازغير ماده ذهنيت واضح و شفافى ندارد
 آنكه در انديشه نايد آن خداست          پذيراى فناست  هر چه انديشى    
 بحث  آم  جوييد  در  ذات   خدا          مصطفى  آرد ما را  زين وصيت    
 ر حقيقت آن نظر در ذات  نيستد          آنكه در ذاتش تفكر آردنى است    
 صد  هزاران  پرده آمد تا  اله          هست آن پندار او، زيرا براه    
بـودن    همتايى خداوند و آـوچكى مخلـوق و خـاآى    برخى عظمت خالق، افالآى بودن و بى    

 :اند آدمى را دليل تعطيلى ذهن از فهم ذات و صفات خداوند دانسته
 آيستم من آه در اوصاف جمالش برسم        د شرح جمالش هوسممن آه باشم آه بو    
 تا به ضد ، او را توان پيدا نمود        وجود  در ضدى   نيست را حق  نور     
 ٣٥٣اى چند   گنجد  قسمت   يك   روزه        اى آوزه   در  را   بحر بريزى   گر    

                                                 
  .٤٧-٤٥تجربه دين، ص ٣٤٩
 .٥١-٤٨، ص١٣٧٥سم آين، گابريل مارسل، مصطفى ملكيان، انتشارات گروس تهران، ٣٥٠

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 فايده است؟ هان فلسفى بىبا توجه به نقد فطريون از برهان فلسفى، آيا به نظر شما، بر) الف
 توان فطرى ناميد؟ با توجه به مفهوم فطرت، آيا خصلتهاى پايدار منفى بشر را نيز مى) ب
 تفاوت دو نوع تبيين فطرت اخالقى چيست؟) ج
 چه تفاوتى بين خداشناسى فلسفى و خداشناسى فطرى وجود دارد؟) د
 گرايى فطرى چيست؟ تفاوت خداگرايى فطرى و مطلق) ه
 ش تقويت و تحقق بخشيدن به هر يك از فطرتها را با يكديگر مقايسه آنيد؟رو) و
  آند؟ پرستد و جز او را ستايش نمى انسان جز خدا را نمى»: توان توضيح داد چگونه اين سخن را مى) ز
 چگونه همه موجودات در حال پرستش و ستايش و تسبيح حق هستند؟) ح
 يابيم؟ ر با فطرت خود هماهنگ مىادعاهاى معتقدين به راه فطرت را چقد) ط
 پسنديم؟ چرا؟ آداميك از راههاى خداگرايى را بيشتر مى) ى
 خداشناسى اديان و خداشناسى فيلسوفان و عرفا را با يكديگر مقايسه آنيم؟) ك
  اگر هيچ دليلى براى اثبات خداوند نيافتيم، آيا انكار خداوند منطقى است؟ چرا؟) ل

 .٤٠- ٣٨، صعقل و اعتقادات دينى ٣٥٢  



آنـان   .هاى دينى آنان است رفته از انديشهگويند، برگ آنان اگر از صفات حق تعالى سخن مى    
 .است  معتقد هستند آه ظاهر آتاب و سنت تنها آانال و راهنماى فهم ما از صفات حق

پاسـخ   رغم معتقدين به تعطيل، برخى بـه سـؤال امكـان شـناخت اوصـاف خداونـد        اما على    
قابل شـناخت   ابه دارد،اوصاف خداوند تا آن حد آه در عالم ما مش: گويند دهند و مى مثبت مى

هـم تنزيـه آنـد،     به همين دليل هيچ آس را مفرى از تشبيه نيست و انسان هـر چقـدر  . است
 گرايى و تشبيه، همـان  پندار تنزيه او باز خالى از تشبيه نخواهد بود ولى براى مواجه نشدن با

 . راه ساختتنزيه هم آنند بايد تنزيه را با تشبيه و تشبيه را با گونه آه اديان عمل مى
صـفات   ايـن صـفات را  . صفات تنزيهى، صفاتى است آه تحقق آن بر ذات حـق محـال اسـت       

ضـرورى اسـت،    به صفاتى آه بر ذات حق واجـب و . گويند جاللى، تقديسى، و سلبى هم مى
ثبوتى خود بـر دو قسـم     صفات ٣٥٤.گويند صفات جمالى، تحميدى، آمالى، ايجابى و ثبوتى مى

صفات ذاتى نـام گرفتـه اسـت،     گردد و ه از ذات حق انتزاع و استنباط مىيكى صفاتى آ: است
ذات و فعـل حـق نيـز     ذات، تصور غيـر  مثل عالم، قادر، حى و غيره و ديگرى صفاتى آه عالوه بر

گوينـد؛ مثـل    به اين صفات، صفات فعلى مـى  براى انتزاع و استنتاج آن از خداوند ضرورى است،
 ...و رحمان و رحيم و رازق و خالق

معرفـت و    هـر يـك از راههـاى   . روشهاى معرفت دينى در مورد صفات خداوند متفـاوت اسـت      
گـر   از او را جلـوه   سازد و اوصـاف خاصـى   شناخت خداوند ذهنيت ويژه خود را به ذهن متبادر مى

و مطلق يـا اهللا باشـد     بسته به اينكه خداى ما خداى ناظم، واجب الوجود، امر متعال. نمايد مى
 . آم و آيف اوصاف او متفاوت است

خداونـد    گرائى، در آم و آيف فهم اوصاف ثبوتى يا سلبى  گرائى و باطن  گرائى، عقل ظاهر    
و بـا تجربيـات     در شيوه باطنى و فطرى، شناخت اوصاف خـدا شخصـى اسـت   . مؤثر خواهد بود

تجربه دينى بيشـتر و    ههر چ. آند وار او بيشتر جلوه مى خاص فرد مرتبط است و اوصاف انسان
آافى است آمى بـه  . خواهد بود تر نزديكى فرد به خداوند بيشتر باشد دريافت اوصاف او افزون
اوصاف او را مشاهده نمائيم هر چنـد   درون خود برگشته و با خود خلوت آنيم تا خدا را ببينيم و

بـار خـدا را    برگرديم، چند تجربيات گذشته خود  آمى به. ممكن است نتوانيم آن را بر زبان آوريم
ايـم، او را   ايم، درد دل آـرده  ايم، با او سخن گفته آرده  در زندگى خود به عينه مشاهده و تجربه

ايم، خـود را در   ايم، ستايشش آرده داشتنى و مهربان يافته  بسيار با شكوه، با عظمت، دوست
ايم، و به  ايم، از او آمك خواسته هخواستار ديدار مجدد با او شد ايم، مقابل او بسيار آوچك ديده

وقتى اميـد بـه هـيچ چيـز و هـيچ آـس نـداريم، احسـاس         . ايم او را ديده  ايم و يارى او تكيه آرده
دار  راز. دهـد و قـادر اسـت مشـكل مـا را حـل آنـد        ما قوت قلب مـى   آنيم آه او هست، به مى

 .نگران حال و آينده ماستداند، ما را دوست دارد و  ماست، اسرار زندگى ما رابه خوبى مى
 آه من خموشم و او در فغان و در غوغاست        در اندرون من خسته دل ندانم آيست    
بيـدارى   گـاه در خـواب يـا   . آنـيم  خدا را بخشنده، بردبار، عادل، صبور و شـكور احسـاس مـى       

صـورت قهـار     حتى گاهى ممكن است خـدا را بـه  . آند گيريم و او ما را راهنمايى مى پيامى مى
 .دهد العمل نشان مى ببينيم آه در مقابل ظالم و گنهكار عكس

تـوان   مى  معتقد است آه امر مينوى را در سه نوع احساس خاص )١٩٣٧-١٨٦٩(ردولف اوتو    
مغلوبيـت   اول احساس وابستگى مطلق، دوم احساس خوف دينـى، خشـيت و  : مشاهده آرد

احسـاس شـوق     افتيم و سـوم  م رؤيت خداوند به لرزه مىآه در هنگا »راز هيبت انگيز«در برابر 
تـوانيم   تمثيلـى مـى   مـا بـه نحـو   : گويـد  وى مـى . نسبت به خداونـد آـه جزيـى از وجـود ماسـت     

مطلق بودن و صاحب هويت   مندى، غايتمندى، اراده خير داشتن، واجد قدرت اوصافى نظير روح
 ٣٥٥.بودن را به خداوند نسبت دهيم

                                                                                                                                                        
مـى   نطـق / چونكـه مـن از خـال خـوبش دم زنـم     / هر دو عالم چيست عكس خال او/ در بيان نايد جمال خال او ٣٥٣

  .تا بگويم وصف آن رشك ملك/ يك دهان خواهم به پهناى فلك/خواهد آه بشكافد تنم
ائبة الغيـر،و صـفة   صـفة الجـالل مـا جلـت ذاتهـا بهـا عـن شـ        ...الصفة اما ايجابية ثبوتية و اما سـلبية تقديسـية   ٣٥٤

 .١١٨، ص٦اسفار، ج./ ما تكّرمت ذاته بها و تجملت االآرام
  .٤٢-٤١عقل و اعتقادات دينى، ص) ٣٦٨ ٣٥٥



عـالم،    آمـاالت و زيبائيهـاى  . لمان، همه عاَلم آلمات الهى و آالم اوسـت از نظر عارفان مس    
جهـان    گـويى ايـن  . تجّلى وجود اوسـت، جمـال و زيبـايى او در همـه جـا قابـل مشـاهده اسـت        

 :سازد اى است آه خداوند خود را از طريق آن بر مخلوق خود مكشوف مى پنجره
 يك فروغ رخ ساقى است آه در جام افتاد      اين همه عكس مى و نقش نگارين آه نمود    
 :در اين ديدگاه، اين جهان نه معلول آه مظهر و نه مظهر آه ظهور خداوند است    
 همه از اوست و گر نيك بنگرى همه اوست          تو را ز دوست بگويم حكايتى بى پوست    
خداونـدى اسـت     صفاتعالم با همه اوصاف زيبايش، تجلى جمال و جالل اوست و اسماء و     

 .آه تمام عالم را پر ساخته است
پيـدا    الطبيعـى حـق راه   بعد اهل عقل و فلسفه نيز از راه مخصوص خود به اوصاف اوصاف ما    
آشـنا   ترين ويژگيهـاى خـدا   ترين و آلى  راههاى عقالنى شناخت، انسان را با انتزاعى. آنند مى
ديگـرى تحليـل    ى از راه تحليل عقالنى خالق ويك: اين روش به دو صورت آلى است. سازد مى

خداونـد را واضـح     تـر اوصـاف   با وجودى آه تحليل عقالنـى خـالق بهتـر و دقيـق    . عقالنى مخلوق
اوصاف مخلوق آئينـه  . است تر تر، ولى ضعيف تر و ساده سازد، تحليل مخلوق راهى ملموس مى

را بـه همـان انـدازه مخلـوقى      خـالق  تمام نماى اوصاف خالق نيست بلكه منطقًا مخلوق، فقـط 
 .دهد خويش و وسعت وجودى نظم خود نشان مى

 ور صفات آنست آاو گم آرد ذات        صنع بيند مرد محجوب از صفات    
بنـــابراين بـــراى شـــناخت عقالنـــى اوصـــاف خداونـــد مـــا از روش تحليـــل عقالنـــى خـــالق       
 .گيريم مى  بهره
 اوصاف آلى واجب    
 : رسيم الوجود به نتايج زير مى  اف خداوند با تحليل عقالنى واجببراى شناخت اوص    
بـراى او    الزمه واجب الوجود بودن خالق، اين اسـت آـه هـر صـفت وجـودى     : وجود صفات -١    

اراده و هـر وصـف    بنابراين علم، قدرت، حيـات، . ثابت و آليه صفات عدمى از وى مسلوب است
است همچون جهل، فقـر و   صافى آه از جنس عدم،وجودى ديگر ضرورى حق تعالى است و او

 .ناتوانى قابل انتساب به او نيست
اوصافى چون   صفات واجب الوجود از هر حيث واجب الوجود است، بنابراين: وجوب صفات -٢    

آثرت، شرآت، شبيه و  ماهيت جوهر، عرض، جسم، ماده، ترآيب، تغيير، زمان، مكان، انفعال،
 .ستند از وجود او مبراستضد آه ممكن الوجود ه

غيـر از    ممكنات، موجوداتى هستند آه براى تحقـق، شـرايط يـا موجـوداتى    : قيوم بالذات -٣    
اسـت، در حـالى    بود و نبود آنها با بود و نبود علت آنها در ارتباط. خود و مقدم بر خود الزم دارند

هـيچ چيـز آفريننـده يـا      .اسـت  قائم بـه ذات . آه الزمه واجب الوجود بالغير نيست، لم يلد است
وابسـته نبـوده و نيسـت و     پس وجود واجب به هيچ موجود يـا شـرايطى  . نابود آننده او نيست

 .دهد هيچ واقعيت يا موجودى او را تحت تأثير قرار نمى
واجـب و    رو آـه وجـود ضـرورى دارد، وجـودش همـواره       الوجـود از آن   واجـب : ازليت صـفات  -٤    

داشـته و وجـود    موجودى ازلى و سرمدى است آه همواره وجـود . استعدمش همواره محال 
ذات و صفات خداونـد    پس. بر زمان و مكان تقدم وجودى دارد، يعنى قديم است. خواهد داشت

 .بر خالف ممكنات آه حادث هستند، قديم است
جـب  بـراى وا  لذا وجـود . واجب الوجود از هر حيث واجب الوجود است: عدم تناهى صفات -٥    

موجـودى آـه نامتنـاهى    .الوجود محدود به حـدى نيسـت و محـدوديت و تنـاهى در او راه نـدارد     
چـه مـاهيتى محـدود دارد از     بنـابراين هـر  . است، اوصاف او نيز از تناهى و محدوديت دور است

معناسـت چـون مكـان و زمـان و حرآـت       بـى   پس براى خدا مكان، زمـان و حرآـت  . خدا مبراست
و مكـان نيسـت، وجـودش زمـان و مكـان را پـر         خداونـد بـا اينكـه در زمـان    . دماهيتى محدود دارن

انـد،   پس ذات و صفات خالق برخالف ممكنات آه ممكن، بالغير، حادث و متناهى. ساخته است
 .نامتناهى باشد بايد واجب، بالذات، قديم و

. سـاخت  ل خواهـد باور به هر يك از صفات مذآور و يقين به لوازم آن زندگى انسـان را متحـو      
هفـت صـفت    آننـد  ترين اوصاف خداوند آه نقـش آليـدى در حيـات دينـى انسـان ايفـا مـى        مهم
 .توحيد، علم، قدرت، عدالت، حكمت، مهربانى و زيبايى: است

 
 توحيد



توحيـد و    ترين وصف خداوند است، به همـين جهـت اديـان الهـى بـه اصـل       توحيد و يگانگى مهم
قـل  «و  »اال اهللا ال اله«، »انماالهكم الٌه واحد«. اند ا مبذول داشتهيگانگى خدا بيشترين اهتمام ر

هـدف نهـايى و سـر     گـوهر ديـن،  . اند هايى از بيان اين اصل در قرآن آريم نمونه ٣٥٦»هو الّله احد
بـه همـين   . توحيـد اسـت   و ميزان دينـدارى افـراد و جوامـع،    ٣٥٧لوحه آموزش، تبليغ و دعوت انبيا
 ٣٥٨.بيشترين اهميت را دارد است آه در مقابل گناهان ديگر جهت شرك گناهى نابخشودنى

ظريـف و   درك صحيح از توحيد هنگامى ممكن است آه مرز بين توحيـد و شـرك، آـه بسـيار        
مورچه سـياهى    شرك همچون حرآت: )ص(به فرموده پيامبر اآرم. دقيق است، شناخته شود

پل صراط اسـت آـه از     توحيد همانبه تعبيرى  ٣٥٩.در شب تاريك بر روى سنگ سياه ناپيداست
 .تر و از شمشير تيزتر است مو باريك

شـناختن    به تعبير شهيد مطهـرى توحيـد نظـرى از نـوع    . توحيد، هم ايمان است و هم عمل    
توحيد عملـى   است، اما توحيد عملى از نوع بودن و شدن، توحيد نظرى بينش و آمال است و

خداسـت و توحيـد عملـى      نظرى پى بردن به يگـانگى توحيد . جنبش در جهت رسيدن به آمال
بـه عبـارتى ديگـر     ٣٦٠.عملـى رفـتن   توحيد نظرى ديدن است و توحيد. يگانه شدن انسان است

. گيـرد  آردار اجتمـاعى را در بـر مـى    آردار فردى و. توحيد هم پندار، هم گفتار و هم آردار است
معيار نقد و داورى درباره  ٣٦١.دارد روشن  در فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع مؤمنين نمودى

اى حقايق و هم عمل  توحيد، ايمان و باور به پاره  پس. خود، جامعه خود و اجتماع ديگران است
 .سازگارى داشته باشد  اى خاص است آه با ايمان به شيوه

اسـت و   حقيقت توحيد، محدود و ايستا نيست، بلكه داراى مراتب متعدد و طيفـى گسـترده      
توحيد هنگامى   ايمان و عمل به. گيرد ابل هر آدام از آنها نيز مراتب مختلف شرك قرار مىدر مق

 .اجتناب گردد  ممكن است آه همه مراتب توحيد رعايت شود و از همه مراتب شرك
  

 توحيد نظرى
 :  توان به شرح زير برشمرد مراتب توحيد نظرى را مى

      
  :توحيد در ذات -١

. شـود  تعبيـر مـى   »واحـديت « و »احـديت «ذات مبدأ، به دو معناست آـه بـه    باور به يگانگى     
جـزء و ترآيـب نداشـتن اوسـت،      خداوند، به معناى باور، به بسـيط بـودن و   »احديت«اعتقاد به 

يكـى بـودن خداونـد و نفـى تعـدد از        به معناى باور بـه  »واحديت«اعتقاد به . »قل هو الّله احد«
اديان اصيل و نه برهان و نـه قـرآن بـر      تعدد خدا را، نه ٣٦٢.»وًا اَحٌدلم يكن لُه آف«خداوند است، 

: دانـد  صالح و هماهنگى عالم سـازگار نمـى   ها متعدد را با قوام و قران آريم وجود الهه. تابد مى
 ٣٦٣َلو آاَن فيهما اِلَهٌة االَّ الّله لفسدتًا

اشـاره   هـايى از آن  نمونـه  ادله بسيارى بر توحيد و نفى تعدد خداوند اقامه گشته اسـت آـه بـه   
 :آنيم مى
باشند آه   الزمه تعدد واجب الوجود آن است آه هر يك از آنها چيزى داشته: برهان ترّآب -١    

فاقـد باشـد آـه     ديگرى فاقد آن باشد، يعنى هر يك، بخشى از وجود را آـه در ديگـرى هسـت،   
واجب الوجود نيسـتند    يك چنين چيزى خالف واجب الوجود بودن هر يك از آنان است، پس هيچ

 ٣٦٤.ديگرى هستند  بلكه ممكن الوجودهايى هستند آه خود در وجود نيازمند واجب

                                                 
  .١آيه  -و سوره اخالص  ٣٥آيه  -، سوره صافات ١١٠آيه  -به ترتيب، سوره يوسف  ٣٥٦
  .٣٦ره نحل، آيه سو. لقد َبَعثنا فى آل ُاَمٍة رسوًال َان اعبدوا الّلَه و اجَتنبوا الطاغوت ٣٥٧
  .٤٨سوره نساء آيه . انَّ الّله ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلَك ِلمن يشاء ٣٥٨
 .٦٦، ص١٣٦٢محمدى الرى شهرى، ميزان الحكمة، مرآز انتشارات دفتر تبليغات اسالمى، چاپ اول، قم ٣٥٩
  .٩٠بينى اسالمى، ص اى بر جهان مقدمه ٣٦٠
طلبـى ومطلـق    رابرى و برادرى حـاآم اسـت، زور، سـلطه تفرقـه و برتـرى     در جامعه توحيدى وحدت و يگانگى ب ٣٦١

  .العنانى فردى و اجتماعى معنا ندارد
  .٤سوره اخالص، آيه ٣٦٢
  .٢٢آيه -سوره انبياء ٣٦٣
نهايةالحكمـة،  . ٦١مشـهد اول، ص ١٣٦٦صدر المتألهين، الشواهد الربوبيه، جـواد مصـلح، انتشـارات سـروش،      ٣٦٤
 .٢٧٨ص



وجود چيزى  الوجود عين وجود، و صرف وجود است، يعنى جز  واجب: برهان صرف الوجود -٢    
تكـرار و تعـدد در او    دهـد و  موجودى آه جز وجود نيست، حقيقت واحدى را تشكيل مى. نيست

  ٣٦٥.اه نداردر
ايـن   اى از موجـودات هسـتند، از   اگر عاَلم ممكنات به دليـل اينكـه مجموعـه   : برهان تمانع -٣    

واحـد    حيث حقيقـت واحـدى اسـت، بـر اسـاس اصـل سـنخيت، معلـول واحـد حكايـت از علـت           
 ٣٦٦.دارد
وحيدى ت اديان توحيدى، در واحد بودن خداوند اختالفى ندارند و به همين جهت به آنها اديان    

اخـتالف در   سـازد،  آنچه اسالم را از مسيحيت يا دين زرتشـتى متمـايز مـى   . اطالق شده است
اسـت نـه وحـدت      در انديشـه اسـالمى، وحـدت خداونـد وحـدت حقيقـى      . احديت خداوند است

خداونـد را شخصـى و عـددى      مسيحيت وحدت ٣٦٧.وجود آيد عددى آه از تكرار آن اعداد ديگر به
يعنـى اب، ابـن و روح القـدس     )تثليـث (گانـه  سـه   خداى يگانه به صورتى داند و معتقد است مى

بـه صـورتى آـه در     ٣٦٨.سه شخص يـا سـه اقنـوم    او جوهرى است واحد، با. تحقق يافته است
لقـد آفـر الـذين قـالوا ان     «: فرمايد خصوص آنان مى قرآن آريم هم در ٣٦٩.عين تعدد، واحد است

توانـد مرآـب باشـد و     الوجود بسيط است و نمى  واجب ٣٧٠».اهللا ثالٌث ثالثه و ما اله اال اله واحد
چون وجود اجزاء مرآب، مقدم بـر وجـود آن اسـت و موجـودى      .در درون خود آثرت داشته باشد

الوجـود    نيازمند اجزاء خود است محتـاج اسـت و ايـن احتيـاج بـا واجـب        آه براى تحقق وجودش
 ٣٧١.تپس واجب الوجود جز احد نيس. نيست بودن او سازگار

بـراى    پس از نظر اسالم، هرچه مقابل اين انديشه باشد، يعنى تعـدد و ترآيـب قائـل شـدن        
 ٣٧٢.شود خداوند، شرك در ذات محسوب مى

      
  :توحيد در صفات -٢

بنا بر ظاهر آتاب و سنت، غيـر   ظاهرگرايان سلفى و اشعرى معتقد بودند آه صفات خداوند    
در حـالى آـه تعـدد بـا بسـاطت و       ٣٧٣.وند وجود داشـته اسـت  از ذات اوست و از ازل همراه خدا

الينحـل تثليـث مسـيحى پـيش       يگانگى حقيقى خداوند سـازگار نيسـت و عينـًا همـان مشـكل     
نمودند آه نفـى صـفات بـا     نفى مى معتزله براى رهائى از اين مشكل، صفات را از خدا. آيد مى

يى از شرك بـه تعطيـل صـفات از خداونـد     رها  بر خالف معتزله آه براى. ظواهر آيات سازگار نبود
شـود، ولـى صـفات او جـداى از ذات      توصـيف مـى   اند، شيعه معتقد اسـت آـه خداونـد    فتوا داده
اول دين شناخت خداست، آمال شناخت خدا به پذيرش «:فرمايند مى )ع(حضرت على. نيست

خـالص   به يگانـه دانسـتن خداسـت، آمـال يگانـه دانسـتن خـدا در        خداست، آمال پذيرش خدا
، نفى آـردن صـفت از اوسـت، چـون هـر صـفتى       )احد(خالص دانستن او  دانستن اوست، آمال

آند بر اينكه من غير از صفت  من غير از موصوفم و هر موصوفى داللت مى  دهد آه شهادت مى
بنابراين هر آس بخواهد خدا را توصيف آند، براى او شبيه قائل شده اسـت و هـر آـه     .هستم
ــ   شــبيه ــرين ب ــدد دانســته اســت   و ق ــرد، او را متع ــر گي ــى  ٣٧٤».راى او در نظ ــيف ب ــد  توص تحدي
 اما موجود محدود، صفت محدود و ٣٧٥.گيرد و ذات مقدسش از هر تحديد منزه است نمى  صورت

                                                 
  .٢٧٧نهايد الحكمة، ص ٣٦٥
 .١٦٥نهاية الحكمة، ص. اّن الواحد ال يصدر عنه اال الواحد: قاعده الواحد ٣٦٦
  .٨٠الشواهد الربوبيه، ص ٣٦٧
 .٣٠خدا در فلسفه، ص ٣٦٨
  .١٢٤فلسفه علم آالم،  ٣٦٩
 .٧٣آيه  -سوره مائده  ٣٧٠
 .٢٧٥نهاية الحكمة،  ٣٧١
. َء دونـه  َء فوقـه و البـاطن فـال شـى     ىَء بعـده و الظـاهر فـال شـ     َء قبله و االخر فال شى الحمد هللا االول فال شى ٣٧٢
الحمدهللا االول قبل آل اول و االخر بعد آل آخر و باخر و باوليته وجب ان الاول لـه  . ١٧٨، ص ٩٦البالغه، خطبه  نهج

 .١٨٦ص  ١٠١نهج البالغه، خطبه . و بآخريته وجب ان ال آخر له
  .١٥٦مقاالت االسالميين، ص  ٣٧٣
لشهادة  رفته توحيده و آمال التوحيد اخالصه و آمال االخالص له نفى الصفات عنهاّول دين معرفته و آمال المع ٣٧٤

آل صفٍةانَّها غير الموصوِف و شهادِة آل موصوٍف اّنُه غيُر الصفِة فمن وصف اّله سبحانُه فقـد قرنـُه وَمـن َقرنـُه فقـد      
 .نهج البالغه، خطبه اول.ثناُه
 .١٢٤شيعه در اسالم، ص ٣٧٥



صـفت هـر دو    چـون ذات و : پس در مورد خداوند بايد گفت. موجود نامحدود، صفت نامحدود دارد
خداونـد بـين نفـى و      تصور نيست، بايد در مـورد صـفات   نامحدود هستند و جدايى بين آنها قابل

علم ديگـران، قـدرت دارد    يعنى بايد بگوئيم آه خدا علم دارد ولى نه مانند. اثبات عقيده داشت
 ٣٧٦.ولى نه مانند قدرت ديگران

خـدا    انـد، عـين ذات   پس صفات خـدا آـه همچـون ذات او نامتنـاهى، قـديم، واجـب و بالـذات           
ــين خــ. باشــند مــى ــك حقيقــت را تشــكيل  . دا و صــفات او جــدايى نيســت ب   خــدا و صــفاتش ي
صـفات و    اين ذهن ماست آه بين ذات و صفات، همچون ديگـر موجـودات آـه بـين     ٣٧٧.دهند مى

 .افكند گيريم، جدايى مى موصوفهاى آنها جدايى در نظر مى
داراى همـه   ندخداو. اى ديگر از توحيد صفاتى، منحصر دانستن صفات در خداوند است مرتبه    

هـا،   همـه حقيقـت   .هر آه هر صفت وجودى دارد، از اوست. صفات نيك و اسماء حسنى است
: اوصـاف ُحسـنى اسـت    چون او فقط مستجمع همـه آمـاالت و   ٣٧٨ها و خيرها از اوست زيبايى

 ٣٧٩.الّله ال اله اال هو، له اال سماء الحسنى
از حيـث    انـد، هـم   ز وجود واجب اخـذ نمـوده  از آنجا آه ممكنات هر چه دارند، در وجود و بقا، ا    

مشـاهده شـود     هر صفتى آه در هر موجـودى . ذات و هم از جهت صفات وجود مستقل ندارند
 .به سبب ربط او به خداست

بـراى    سازى صفات از ذات خداوند و قائل شدن بـه صـفتى مسـتقل    بنابر آنچه ذآر شد جدا    
 .خود يا ديگران شرك است

      
  :در خالقيتتوحيد  -٣
ذات . و حق مطلـق باشـد    تواند هستى بخش و خالق باشد آه عين هستى آفريدگارى مى    

توانـد وجـود    خالقى جـز خـدا نمـى     الوجود نيز واحد است، پس  الوجود است و واجب  حق واجب
بنـابراين    ٣٨٠.الـدوام ايجـاد و خلـق نمايـد      على  آند آه فياضيت خداوند ايجاب مى. داشته باشد

ممكنـات نـه   . وجود واجـب الوجـود منسـوب اسـت     فعل و ايجاد و خلقى در عالم ممكنات به هر
پس خداوند قيوم نيز هست و مخلوقات لحظه بـه  . اند متكى  تنها در وجود بلكه در بقا، به واجب

 .به اوست  لحظه وجودشان متكى و قائم
خـدايان مـورد    ميـان ارواح و  زرتشـت از . ترين دين به اديان توحيدى، دين زرتشت است نزديك    

اهريمن  »ديو«بودند  پرستش ايرانيان فقط يكى را پذيرفت و ديگران را آه معبود مغان و تورانيان
او مـردم را از  . زشـتكارى هسـتند   و ارواح شرير و زيانكار معرفى نمـود آـه مصـدر شـر و بـدى و     

مزدا موجد و موجب هم نـور و  است اهورا آمده »گاتاها«در آخرين آيه  ٣٨١.عبادت ديوان منع نمود
است، با اين خصوصيت آه  از مخلوقات اهورامزد بنابراين اهريمن نيز مخلوقى. هم ظلمت است

 ٣٨٢.ستيز و پيكار است او همواره با خالق و جاعل خود در
دوگـانگى    اما نظريه مشهورى آه زرتشتيان به. نگرش فوق منافاتى با توحيد در افعال ندارد    

بـا   ٣٨٣اهريمن است ر و شر قائل هستند و اينكه خالق خير اهورامزدا و خالق شر،در خلقت خي
 .شود توحيد در خالقيت منافات دارد و شرك در خالقيت محسوب مى

                                                 
رنـج،   يگانه است نه از روى عدد، آفريننده است نه با حرآـت و تحمـل  : فرمايند ج البالغه، مىامير مؤمنان در نه ٣٧٦

شنواست نه آن آه با چيزى تماس گيرد، از هر چيز جداست نه اينكه فاصله بين او و موجودات باشد،آشكار است 
باانديشـه و فكـر، اراده   گوينده اسـت نـه   ) ١٥٢خطبه . (نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به آوچكى و ظرافت

آـه پوشـيده و مخفـى     آننده است نه از روى آرزو و خواهش، سازنده است نه بـا دسـت و پـا، لطافـت دارد نـه آن     
) ١٧٩آـالم  . (دلـى  باشد، بزرگ است نه با ستمكارى، بيناست نه بـا حـواس ظـاهرى، مهربـان اسـت نـه بـا نـازك        

بزرگـى برخـوردار    راى درازا و پهنـا و ژرفـا آـه از جسـم    بزرگـى اسـت نـه دا   ...هميشگى است نه با محاسـبه زمـان  
 )١٨٥خطبه .(باشد

 .٦٢شواهد الربوبيه، ص ٣٧٧
درحقيقـت  /از تجلـى جمـال وحدتسـت   / اين نمود و بـود عـالم از آجاسـت   /گر نه حنسنش دائمًا در جلوه است ٣٧٨

 .بى بقاء حق جهان عين فناست/هستى عالم همه هستى اوست/ اينكه آثرت را بقاست
  .٨آيه  -ه طه سور ٣٧٩
  .٢٩سوره الرحمن، آيه . آل يوم هو فى شأن ٣٨٠
  .٣٠٦تاريخ جامع اديان، ص ٣٨١
 .٣٠٧تاريخ جامع اديان، ص  ٣٨٢
  .٢٨١اديان زنده جهان، ص ٣٨٣



آغـاز   آفرينش خداوند بيان آننده ربط و اتكاء انسان و جهان بـه خداونـد اسـت، نـه حكايـت از         
ايـن باورنـد    اديان توحيـدى بـر  . وجود آمده است  بهزمانى يك رويداد، چون زمان پا به پاى جهان 

هـر   ٣٨٤.ال قـوة االبـاهللا  : دهـد از اوسـت   افتد و هر آارى آه انسان انجـام مـى   آه هر اتفاقى مى
بـه پيـامبر     حتى خداونـد خطـاب   ٣٨٥.ء اهللا خالق آل شى: افتد از خداست خلقتى آه اتفاق مى

آـردى، تـو     آمـان گـذاردى و آن را پرتـاب    اى پيامبر هنگـامى آـه تيـر در   : فرمايد گرامى خود مى
نمـاز، تمـرين همـين     بيان بحول الّله و قوته اقوم و اقعـد در . نبودى آه پرتاب آردى بلكه خدا بود

 .باور است
همچـون   شـود،  گـر مـى   در نگاه فالسفه، نخستين آفرينش يا اثرى آه از ناحيـه ذات او جلـوه      

فعـل و تـأثير،     او هم در اصل وجـود و هـم در مقـام    ٣٨٦.تخود او ذاتًا واحد ولى عارضًا متكثر اس
عقـل، قلـم، روح    حقيقـت محمديـه،  : ايـن صـادر اول، بـه اعتبـارات مختلـف     . مجرد از ماده است
است، بـه عـالم عقـول يـا       عالم مجردات آه جايگاه ملكوتيان و فرشتگان ٣٨٧.ناميده شده است

ديگرى است آه بـه عـالم نفـس      لمعالم عقول واسطه فيض و جعل عا. عالم امر معروف است
عـالم نفـس، بـه    . طبيعـت اسـت    يا عالم مثال معروف است و خود واسـطه بـراى تحقـق عـالم    

 ٣٨٨.شود مبين يا آب حيات تعبير مى  اعتباراتى به نفس آل، روح االمين، لوح المحفوظ، آتاب
سـلفيه و   همين تصور،. اى، اعتقاد به توحيد افعالى با اختيار انسان منافات دارد به نظر عده    

 اشاعره را بر آن داشته است آه براى حفـظ توحيـد، اختيـار انسـان را انكـار نماينـد ودچـار جبـر        
انـد   آـرده و گفتـه    بر خالف اشاعره، معتزله فعل خدا در امور بشـرى را تعطيـل   ٣٨٩.گرايى شوند

بر اين بـاور اسـت    شيعه اما. خداوند در اين محدوده اختيار خود را به انسان تفويض آرده است
بـين   حقيقـت امـرى معتـدل مـا      آه نه جبر و نه تفويض، هيچكدام نگرش صحيحى نيست بلكـه 

  ٣٩٠.جبر و تفويض است
     

  :توحيد در ربوبيت -٤ 
عالم و بر مـا آدميـان احاطـه      احساس ما نسبت به خداوند اين است آه اراده واحدى بر آل    

طبيعت و انسان محـدود بـه خالقيـت     ارتباط خداوند با .اى بر آن حاآم است دارد و مشيت يگانه
هسـت و فقـط خـالق، صـالحيت آامـل بـراى        نيست بلكه او عالوه بر آفريـدگارى، پروردگـار نيـز   

. مريـد اسـت و جهـان هسـتى بـه او متكـى اسـت        او مختـار . پرورش و ربوبيـت مخلـوق را دارد  
پـس ربوبيـت مطلـق جـائى     . ت دهـيم ربوبيت را بـه او نسـب   خالقى جز خداوند نيز وجود ندارد تا

لم يكن لُه شريٌك فى الُملك و لم يكن لـُه وِلـٌى   . بردار نيست  گذارد و شريك براى غير خدا نمى
توحيد در مالكيت و رازقيت نيز فرع توحيد در خالقيت و ربوبيت خداوند  ٣٩١.ِمَن الذل و آّبرُه تكبيرًا

 ٣٩٢.است
در  توحيـد در ربوبيـت تكـوينى و توحيـد    : م اسـت توحيد در ربوبيـت بـه دو قسـم قابـل تقسـي         

 .ربوبيت تشريعى
ــف     ــوينى : ال ــت تك ــى      :ربوبي ــا نم ــا را ره ــودات، آنه ــت موج ــس از خلق ــد پ ــازد،  خداون س

ــه ــار         بلك ــل در آ ــراه ســاير عل ــز هم ــان ني ــال اســت و در طــول زم ــان فع ــور جه ــان در ام همچن
: آمـال مناسـب آنـان بـه عهـده دارد     گرى و هدايت آنها را نيز تا سـر حـد    است و مربى  آفرينش
 .گويند به اين نوع هدايت، هدايت تكوينى مى ٣٩٣.ء خلقه ثم هدى اعطى آل شى الذى

                                                 
  .٣٩سوره آهف، آيه ٣٨٤
  . ١٦سوره رعد، آيه ٣٨٥
 .٥٠سوره قمر، آيه. و ما امرنا اال واحدة ٣٨٦
اسـت   ش آننده علوم است قلم، غايت و نهايت آمال ممكناتاز حيث اينكه درك آننده حقايق است، عقل، نق ٣٨٧

  .٤٥١مفاتيح الغيب، ص. روح و نور محمدى نام گرفته است
الغيـب،   مفـاتيح . بر خالف عالم عقول آه مرآز وحى است، عالم نفوس مرآز الهمات و خوابهـاى صـادق اسـت    ٣٨٨
 .٤٥٣ص
  .١٥٦مقاالت االسالميين، ص ٣٨٩
  .بر و اختيار مراجعه شودبراى آگاهى تفصيلى به بحث ج ٣٩٠
 .١١١سوره اسراء آيه ٣٩١
 .١٥٨سوره اعراف، آيه . له الملك السموات و االرض ال اله اال هو يحيى و يميت ٣٩٢

  .٣آيه -سوره فاطر . هل من خالٍق غير الّله يرزقكم من السماء و االرض ال اله اال هو
 .٥٠سوره طه، آيه  ٣٩٣



مردم  انبياء الهى در تبليغ دين بر توحيد ربوبى بسيار تأآيد داشتند، چرا آه مشكل اعتقادى    
آنهـا را مـؤثر     ستند بلكهدان ها را خالق نمى پرستان، بت بت. در مورد ربوبيت گسترده بوده است

مـدبر و مربـى    هـا را  النـوع   اقـوام گذشـته رب  . آردنـد  در تعيين سرنوشت و رب خـود تلقـى مـى   
مـؤثرى در حيـات     اربـاب انـواع، نقـش   . هـا  النوع دريا، آتش، ستاره پنداشتند مثل رب هستى مى

 .آردند فردى و اجتماعى مردم ايفا مى
نـه   يت خويش هيچ شـريكى نگرفتـه اسـت، نـه فرشـتگان،     رغم اين ديدگاه خدا در ربوب على    

مكـان و   و نـه هـيچ درخـت و سـنگ و چـوب و      ٣٩٤هـا  ها و سياره ماه و خورشيد و نه ديگر ستاره
گونه اعتقادى  زمان و انسانى مستقال، نقشى در اداره عالم و تأثيرگذارى بر آدم ندارند، لذا هر

بنـابراين  . وجود ندارد مستقل جز خداوند از اين دست شرك مسّلم است، چون در عالم موثرى
خلـق آـل   : خداونـد اسـت    آنچه تأثير آن از راه علم يا شرع قطعى ثابت شده باشد منسوب بـه 

ثابـت نشـده باشـد، تلقـى       و آنچـه از راه علـم يـا شـرع قطعـى تـأثير آن       ٣٩٥ٍء فقدره تقديرا شى
 .دشو مى  مستقل در اثر آن شرك و در غير اين صورت خرافات محسوب

خـدا   .توحيد در ربوبيت تشريعى، مربوط به شريعت هـر ديـن اسـت    :ربوبيت تشريعى: ب    
صـاحب اختيـار     بـر برقـرارى قـانون زيسـت بـراى موجـودات فاقـد اختيـار، بـراى موجـودات            عالوه

تنها موجودى . نمايد  نمايد تا آمال اختيارى آنان را تأمين همچون انسان نيز، اصولى را ارائه مى
 ٣٩٦.فقـط خداونـد اسـت     ايستگى تشريع قانون براى تعالى انسان را دارد، خالق او يعنىآه ش

خدا را مؤثر در رشد و تعـالى    بنابراين اگر آسى در جايگاهى آه خدا فرمانى دارد غير از فرمان
هايى آه خدا حكم  موحد در زمينه ٣٩٧.خود بداند به شرك در ربوبيت تشريعى مبتال شده است

اى آـه بـا    ولى وضـع قـانون بـه گونـه     ٣٩٨.نمايد  تواند قانون معارض وضع ت، نمىقطعى آرده اس
 .اشكال است خطاب و امر و نهى خدا منافات نداشته باشد بى

تشـريعى    پذيرفت ولى مشكل شـيطان، شـرك در ربوبيـت    شيطان همه مراتب توحيد را مى    
گناه، فرمـان خـدا    آنكه با. اردشيطان نفس نيز با ربوبيت تشريعى خداوند سر سازگارى ند. بود

اين آـار نـوعى برتـرى     گذارد، فرمان نفس را بر فرمان خداوند ترجيح داده است و با را زير پا مى
نـوعى شـرك ربـوبى      گنـاه . خود از خدا را اعالم آـرده و بـه نـوعى ادعـاى خـدايى آـرده اسـت       

باشد، ممكن اسـت بـه     ههمين گناه اگر توبه و بازگشت به خداوند را به دنبال نداشت ٣٩٩.است
 .خارج سازد مرور باعث انكار بقيه مراتب توحيد گشته و انسان را از ديانت

آه گوياى  آنند گاه از توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت، مجموعًا به توحيد افعالى ياد مى    
 .آن است آه فاعلى جز خداوند در هستى وجود ندارد

     
   :توحيد در استقالل -٥ 

معلـول نيـز در گـرو وجـود عّلـت       بقـاء . وجود معلول، مستقل از وجود علت قابل تصور نيست    
مستقل و بى نياز در ذات، صـفات   توحيد در استقالل به اين معنى است آه تنها موجود. است

وابستگى بـه اوسـت، مسـتقل ديـدن      بقيه هرچه هست، عين ربط و ٤٠٠.و افعال خداوند است
بقيـه موجـودات، همگـى شـئون گونـاگون       او اصل و حقيقـت و «. ستعالم و آدم نوعى شرك ا

ايــن  ٤٠١».و مظــاهر اســماء و صــفات اوينــد  اوينــد و اوســت ذات و ماســواى او، اســماء و صــفات
اين معنى است آه معلول شأنى از وجود  مطلب، نه به معنى حلول است و نه انفصال بلكه به

 ٤٠٣ق و المغـرب فاينمـا تولـوا فـثم وجـه اهللا؛     المشـر  و هللا« ٤٠٢.علت و تطورى از نور وجود اوسـت 
 ».رو آنى، روى خداست  مشرق و مغرب از خداست، هر طرف آه

                                                 
آسى آـه گفتـار   : آرد فرمود گويى مى شناسى و ساعت پيش ستاره، به آسى آه از طريق )ع(اميرالمؤمنين ٣٩٤

  .تو راتصديق آند قرآن را تكذيب آرده است
 .٢سوره فرقان، آيه ٣٩٥
  .٤٠سوره يوسف، آيه . ان الحكم اال لّله ٣٩٦
 .٤٤سوره مائده، آيه . و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون ٣٩٧
 .١٠٥سوره نساء، آيه . ين الناس بما اراك اهللانا انزلنا الكتاب بالحق لتحكم ب ٣٩٨
  .٢٤سوره انسان، آيه . فاصبر لحكم ربك و ال تطع منها آثمًا او آفورًا ٣٩٩
 .١٥سوره فاطر، آيه . انُتم الُفقراُء الى الّله َو الّلُه هم الغنىُّ ٤٠٠
 .٨٢شواهد الربوبيه، ص ٤٠١
  .نهج البالغه، خطبه اول. ء ال بمزايلة ء ال به مقارنة و غير آل شى مع آل شى ٤٠٢



 بنگر آه تا چه حد است مقام آدميت       رسد آدمى به جايى آه به جز خدا نبيند    
  
 توحيد عملى  
   

  چـون  توحيد عملى نتيجه اعتقاد بـه توحيـد نظـرى اسـت، ولـى ايـن نتيجـه قطعـى نيسـت             
خـود   ممكن است به لحاظ نظرى شخصى قائل به توحيد نظرى باشد اما ملتزم به لوازم اعتقاد

توحيد نظرى هنگامى واقعى است آه به شكل ايمـان در آمـده باشـد و درعمـل، نمـود      . نباشد
 .پيدا آند، در غير اين صورت ادعايى بيش نيست

  اعتقـاد، اعتـراف تسـليم بـه يـك سلسـله       .اصوًال اعتقاد و ايمان، مفاهيمى متفاوت هستند    
آـه   انـد  پيـامبران مـأمور شـده    ٤٠٤.هاى مشخص است آه محور آن خداوند است عبارات و گزاره

ايمـان،   ٤٠٥.ها را به مردم ابالغ آنند و از آنان بخواهند آـه آزادانـه بـه آن ايمـان بياورنـد      اين گزاره
 ٤٠٦.م شخصـيت فـرد سازگاراسـت   جوشـد و بـا تمـا    تجربه درونى و معرفتى است آه از دل مى

ظـاهر تقـوا و    امـا  ٤٠٧.نشانه ظاهرى آن تقواى الهى و عمل صالح است. اى نيست پديده ساده
درونـى فـرد بـه      عمل صالح، به تنهايى گوياى ايمان نيست بلكه بايـد ايـن عمـل از سـر محبـت     

مومنين  ٤٠٨.دهند تشكيل مى خداوند يا حداقل آخرت باشد، چون اين دو، موضوع ايمان دينى را
 ٤٠٩.آنند مى  در ارتباط مداوم محبت آميز و عاشقانه با خدا زندگى

 بـا ايمـان درونـى و    ٤١٠يابد آه عقايد نقـادى شـده   بنابراين توحيد عملى هنگامى تحقق مى    
داراى  در هر صورت، توحيـد عملـى و شـرك عملـى نيـز     . عمل خالصانه بيرونى پشتيبانى شود

 :مراتبى به قرار زير هستند
     

  : توحيد در محبت -١ 
آه انسان را شـيفته خـود    نمايد گر مى تنزه و تعالى ساحت الوهى، مقامى قدسى را جلوه    
به موجـودات  . دوست دارد انسان آسى را آه به وى محبت آرده و نعمتى عطا آند. سازد مى

رك يـا  تـر د  آمـال و زيبـايى افـزون    آند، هر چه نعمـت،  صاحب آمال و زيبايى احساس تعلق مى
 .عشق نزديكتر خواهد شد احساس شود، عالقه به محبت و محبت به شيفتگى و

تسخير آند و  از آنجا آه هيچ موجودى نعمت، زيبايى و آماالت خدا را ندارد تا قلب انسان را    
اوسـت، انسـان    شيفته خود سازد، و حتى هر آس، هر چـه از نعمـت، زيبـايى و آمـال دارد از    

خـالف ديگـران آـه     او بـر . دانـد  وجـودى را شايسـته دوسـت داشـتن نمـى     موحد جز خدا هيچ م
او اگـر   ٤١١.بيشتر دوسـت دارد  امورى را در حد يا بيش از خداوند دوست دارند، خدا را از هر چيز

نزديكـان خـدا را بـه دليـل ارتبـاط       آنهـا . ديگرى را نيـز دوسـت داشـته باشـد بـه خـاطر خداسـت       
داشـتن، عـين دوسـت داشـتن خداونـد       ه ايـن دوسـت  آميز و بندگيشان دوست دارنـد آـ   محبت
 .غايت القصوى، شرك در محبت است  اظهار محبت مستقل به موجودى به عنوان. است

                                                                                                                                                        
  .١١٥سوره بقره، آيه  ٤٠٣
ان اهللا . ٤٤ســوره غــافر، آيــه. ان اهللا بصــير بالعبــاد. ٦١ســوره غــافر، آيــه. ان اهللا لــذو فضــل علــى النــاس: مثــل ٤٠٤

 . ١سوره حجرات، آيه. عليم سميع
ــا  : مثــل ٤٠٥ ــزل علين ــاهللا و مــا ان ــا ب ــه ســوره آل. قــل آمّن ــوا اهللا و اطي. ٨٤عمــران، آي ــوا الرســولقــل اطيع ســوره . ع
سـوره  . قـل هـو الـرحمن آمنـا بـه و عليـه توآلنـا       . ١سوره اخـالص، آيـه  . قل هو اهللا احد، اهللا صمد. ٣٢عمران،آيه آل

 .١٦سوره رعد، آيه. قل اهللا خلق آل شى و هو الواحد القهار. ٢٩الملك،آيه
 .٦٢سوره نور، آيه. انما المؤمنون الذين آمنوا باهللا و رسوله ٤٠٦
الناس من  و من. ٦٩سوره مائده، آيه. اهللا و اليوم االخر و عمل صالحًا فال خوف عليهم و ال هم يحزنونمن آمن ب ٤٠٧

احسـب  . ١٤سـوره حجرات،آيـه  . قالت االعراب آمنـا قـل لـم تؤمنـوا    . ٨سوره بقره، آيه. يقول آمنا باهللا و باليوم االخر
 .٢بوت، آيهسوره عنك. الناس ان يترآوا، ان يقولوا آمنا، و هم ال يفتنون

بـذآر   الذين آمنـوا و تطمـئن قلـوبهم   . ٨٢سوره انعام،آيه. الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم االمن ٤٠٨
 .٩٩انه ليس له سلطان على الذين آمنوا سوره نحل، آيه. ٢٨سوره رعد، آيه. اهللا
. آمنـوا  ان اهللا يـدافع عـن الـذين   . ٩٦آيـه  سوره مريم،. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ٤٠٩

الـم يـأن للـذين آمنـواان تخشـع      . ٢٣سـوره شـورا، آيـه   . يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات. ٣٨سوره حج، آيه
  .١٦سوره حديد، آيه. قلوبهم لذآراهللا

  .٢٩سوره بقره، آيه. قال اولم تؤمنوا قال بلى و لكن ليطمئن قلبى ٤١٠
  .١٦٥سوره بقره آيه. لذين آمنوا اشد حبًا هللايحبونهم آحب اهللا و ا ٤١١



     
  :توحيد در عبوديت -٢ 

انسان همواره در حال نوعى تواضع، خضوع، ستايش وپرستش نسبت بـه آن چيـزى اسـت        
دانـد و بـه ميـزان درك عظمـت و      مـى  نىآه آن را بزرگ، متعـال، آامـل، مطلـق و دوسـت داشـت     

اذآـار،  . نامنـد بيشـتر خواهـد بـود     مـى   محبت نسبت بـه او ايـن خضـوع و خشـوع آـه عبـادتش      
فرهنگهـاى مختلـف، نمودهـاى ظـاهرى و      آرنش، سجده و اعمـال خـاص متناسـب بـا اديـان و     

ومى او مخلوقى، تناهى، اتكاء به خداونـد و قيـ   احساس. اند رسمى اين عبوديت قولى و فعلى
موجـوديتى هدفـدار، و معنـادار ديـدن هسـتى بـه جـاى         و نيك آفريـده شـدن هسـتى، عـالم را    

 .زند نمايد واحساس پرستش و احترام را در انسان دامن مى معنا ديدن جهان جلوه مى بى
موجـودى از   ترين موجود قابل تصـور اسـت و آمـال هـر     بنا بر نگرش توحيدى، چون خدا آامل    

آگاهانه به غير خـدا از    اظهار بندگى. خدا هيچ موجودى شايسته بندگى نيستاوست، غير از 
همين معنا را برساند، شـرك    مصاديق شرك بارز و جلى است و نشان دادن اعمالى از خود آه

روشن يـا نمـادين بـه شـكل حمـد،        پس تمام آنچه در قول و فعل انسان به صورت. خفى است
آل و قبله  آوچكى و بندگى و اتخاذ ايده و ابراز احترام و اظهار ثنا، تسبيح، تنزيه، شكر و سپاس
ء  خـالق آـل شـى    ال الـه اال هـو،  : خداوند است  شود، مخصوص معنوى پرستش، محسوب مى

  ٤١٢.فاعبدوه
باعـث قـرار     آل قرار دادن و جهت نهايى تلقى آردن خود يا ديگران آه گيرى، ايده هر نوع قبله    

آس به جز خدا   انسان موحد شيفته و فريفته هيچ. باشد، شرك است گرفتن در مقابل خداوند
اراده را از خــدا  چــون هــر عــزت و قــدرت و. فروشــد عــزت خــود را بــه هــيچ بهــايى نمـى . نيسـت 
انگـارد،   خوانـد، عظـيم مـى    مـى  بيند، او را مشرك، غير خدا را عزيز و صاحب قدرت مى. داند مى

 .يابد مى  عزت و قدرت آند و از اين طريق، ستايش و عبادت مى
  فـى  مـا  .ذآر و ياد روزانه موحد سـبحان اهللا، و الحمـد هللا، و ال الـه اال اهللا، و اهللا اآبـر اسـت         

بنـابر ذآـر   . ايـاك نعبـد  : پرسـتم  آند آه خداونـدا فقـط تـو را مـى     الضمير خود را اينگونه اظهار مى
احترام، تواضـع   .شود دا تلقى مىالحمد هللا براى موحد، هر چه توصيف شود، در واقع توصيف خ

و مايـه تقـرب بـه خـدا      و خدمت به بندگان خدا را احترام، تواضع و خدمت  به خـدا، عبـادت خـدا   
 .داند مى
      
  :توحيد در اطاعت - ٣
تشريع و قانونگذارى دارد، مـؤمن   بر اساس اين باور آه تنها خداوند جايگاه ربوبيت تكوينى و    

به خطاب خداوند داده و امـر و نهـى او را     سازد و فقط گوش م خداوند مىخود را مختارانه تسلي
اطاعـت از هـر قـانون،    . آنـد  فقـط از او اطاعـت مـى    دهـد و  بر خواست خود و ديگران ترجيح مـى 
خداونـد انسـان را    ٤١٣.خدا باشد، شـرك و ممنـوع اسـت     حكومت و قدرت آه مخالف امر و نهى

آزادى از هـر نـوع اسـتيالء     ٤١٤.ابى و اسـتيال بـر او نـدارد   اربـ   آـس حـق    آزاد آفريده است و هـيچ 
 .از لوازم توحيد است  استبدادى، استثمارى و استحمارى

      
  : توحيد در استعانت -٤

آسـى توانـاتر از اوسـت آـه انسـان        هنگامى آه هر عزت، قدرت و اراده از آن خداست، چه    
دانــد و تــأثير  مــؤثر در وجــود مــى خــدا رااصــوًال بــراى آســى آــه . بتوانــد بــه آن اســتعانت جويــد

او روزانـه  . توان آمـك بـه او را نـدارد    مستقلى براى اسباب قائل نيست، چيزى در عالم جز خدا
جويم، اين باور خـود را بيـاد    و استعانت مى  اياك نستعين؛ خدايا فقط از تو آمك: در نماز با تكرار

 .سپارد مى

                                                 
 .١٠٢سوره انعام، آيه ٤١٢
  .١٥٩نهج البالغه، حكمت . ال طاعت لمخلوق فى معصيت خالق ٤١٣
سـوره  .عبدت بنى اسرائيل؛ فرعون فرزندان اسرائيل را بـه بنـدگى خـود درآورد   : فرمايد مى) ع(حضرت موسى  ٤١٤

مؤمنـون،   سـوره . آننـد  ابدون؛ قوم موسـى و هـارون بنـدگى مـرا مـى     قومهما لنا ع: گويد فرعون مى. ٢٢شعراء، آيه
اتخذوا احبارهم و رهبـانهم اربابـًا مـن دون اهللا؛احبـار و رهبـان      : آند آه قرآن آريم يهود و نصارا را مذمت مى. ٤٧آيه

  .٣٢سوره توبه، آيه. خود را بجاى خدا ارباب خود قرار دادند



تسـليم،    توآل در مراتب بـاالتر، بـه  . ه ابتداء آن توآل استتوحيد در استعانت مراتبى دارد آ    
 ٤١٥.گردد تفويض و رضا مبدل مى

  
   :توحيد در ترس - ٥

ــاور بــه خالقيــت و ربوبيــت خداونــد و انحصــار قــدرت و عــزت در       او، بشــر را بــه ايــن نتيجــه   ب
ون ان آنـتم  ال تخـافوهم و خـاف   .رساند آه جز خدا هيچ موجودى سزاوارى ترس و پروا ندارد مى

اوليـاء اهللا ال خـوٌف علـيهم و ال هـم      َاال ان: غم معمول اهل دنيا در دل مؤمن نيسـت  ٤١٦.مؤمنين
جهت آـه خـدا ترسـناك اسـت بلكـه از آن        ترس انحصارى موحد از خداست نه از آن ٤١٧.يحزنون

است و ممكن است آه محبت خود را از ما   شكوه و دوست داشتنى جهت آه او با عظمت، با
قـرآن مجيـد    ٤١٨.مقام ربه نهى الـنفس عـن الهـوى     اما من خاف: غ آند و به لقاء خود نپذيرددري

و  ٤١٩.نمايـد  آنند تجليل مى نفس خود پيروى نمى ترسند و از آسانى را آه از مقام خداوند مى
الذين يبلغـون رسـاالت   «: نمايد ترسند، مذمت مى مى آسانى را آه از انسان، همچون خداوند

از احـدى   آننـد،  آسانى آه تبليغ رسالت خـدا را مـى   ٤٢٠ه و اليخشون احدًا االاهللا؛اهللا و يخشون
 ».ترسند مى ترسند و فقط از خدا نمى

 
 علم و قدرت    
  

آـه    اوسـت، بـه طـورى    »قـدرت «و  »علم«، مهمترين وصف خداوند سبحان »توحيد«پس از     
علم يـا قـدرت     اثبات. گردد از مىبقيه صفات خداوند به نحوى به علم، قدرت يا مجموعه هر دو ب

گويـاى ايـن اسـت     تحليـل مخلـوق نيـز   . هاى ياد شده، دشوار نيست براى خدا بر اساس شيوه
ادراك و شـعور بسـيار     آه؛ خصوصيات دقيـق و ظريـف مخلـوق نشـان از خـالقى دارد آـه داراى      

 ، چوندر خالق آنهاست  پس الزمه علم و قدرت مخلوقات، وجود علم و قدرت. عظيم است
 آى تواند آه شود هستى بخش        ذات نايافته از هستى بخش    
و  شـود آـه وجـود او آـل الوجـود      الوجود به ايـن موضـوع توجـه مـى      در تحليل حقيقت واجب    

صفات   مشتمل بر وجود آليه موجودات است و همچنين صفات او آل صفات و مشتمل بر آليه
وجـودى واجـب    وجـودى هسـتند و بـراى خداونـد هـر      موجودات است، چون علم و قدرت امـرى 

محدود و ممكن نيسـت،   علم و قدرت خداوندى همچون علم و قدرت بشر بالغير، حادث،. است
 .بلكه بالذات، نامتناهى، قديم و واجب است

مخلـوق از    حقيقت علم خداوند علم حضورى است و موضـوع آن ذات خـود و همـه شـئونات        
حاضر است و هيچ  همه چيز در محضر او. ن، گذشته، حال و آينده استآل و جزء، ظاهر و باط

اى در زنـدگى   خداوند، اثر ويـژه   باور به تك تك اين ويژگيهاى علمى. چيز از منظر او پنهان نيست
 .آورد و عدم آن نقش تخريبى فراوان دارد به بار مى

گــامى بــه فاعــل نســبت  ايــن مفهــوم هن. رود نــه انفعــال در مــورد فعــل بكــار مــى  »قــدرت«    
  شود آه او به فعل خود آگاه باشد و اين فعل با اختيار انجام گيرد نه به اجبار، لـذا ذات  مى  داده

دهد،  مى  واجب چون مبدأ فاعلى فعلى است آه به آن آگاه است و فعل خود را با اختيار انجام
در او قابل تصـور    ستشوق و اراده آه از ويژگى قدرت انسان ا ٤٢١.مّتصف به صفت قدرت است

. نامتنـاهى و واجـب اسـت    قدرت خداوند نيز بر خـالف قـدرت ممكنـات، بالـذات، قـديم،     . نيست
زنـدگى روزمـره بشـر دارد و او را از     ايمان به قدرت خداوند با اين ويژگيهـا نيـز تـأثير شـگرفى در    

 .دارد تكيه بر قدرتهاى ديگر باز مى
ممكنـات    بنابراين نسبت دادن قـدرت خـدا بـه   . استموضوع قدرت الهى، مطلق امور ممكن     

متضـمن تنـاقض    خداوند آارى را آه منطقًا. اشكال است ولو اينكه عادتًا محال باشد، مطلقًا بى

                                                 
 .شود مراجعه ٢١٣، ص١٣، حديث(ره)حديث، حضرت امام خمينى چهل: براى مطالعه اين مراتب به آتاب ٤١٥
  .١٧٥سوره ال عمران، آيه  ٤١٦
  .٦٣سوره يونس، آيه ٤١٧
  .٤٠سوره نازعات، آيه ٤١٨
  .٧٧سوره نساء، آيه. اذا فريق منهم يخشون الناس آخشيه اهللا او اشد خشيه ٤١٩
  .٣٩سوره احزاب، آيه ٤٢٠
  .٢٩٨نهاية الحكمة، ص ٤٢١



پس قدرت خداوند بـه   .دهد نيست يا با ذات و سرشت واجب، منافات نداشته باشد، انجام مى
مثل خـودش را بـه وجـود آورد،     اينكه خداوند: گيرد امور ممتنع بالذات يا واجب بالذات تعلق نمى

آه مستلزم داشتن جسم يا محدوديت  چيزى را فراموش آند، به وعده خود وفا نكند، يا امورى
نمايد، يا مثًال مربـع دايـره خلـق آنـد يـا چيـز         شود مثل علم، قدرت يا خير بودن را از خود سلب

نسـبت دادن آن بـه قـدرت خـدا      منطقـى اسـت و   بزرِگ آوچك خلـق آنـد آـه مسـتلزم تنـاقض     
 ∗.معناست بى

 
 عدل الهى

 
مختلقى   عدالت از آرمانهاى ديرين بشر بوده است و انديشمندان در طول تاريخ از آن تعاريف    

از . طبيعـى آن بـود    عدالت از نظر افالطون قرار گرفتن هر چيز در جاى خود و وضع. اند ارائه آرده
را داشـت؛ در نگـاه     آن  هر چيز به آسى بود آه شايسـتگى نظر ارسطو وضع طبيعى در اعطاء 

خـالف اعتـدال و ظلـم      او انسانهاى نابرابر حقـوق نـابرابر داشـتند و هـر افـراط و تفريطـى در آن      
چيز به آسـى دانسـت آـه     سيسرون با افزودن يك قيد، عدالت را اعطاء هر. شد محسوب مى
آنچـه در گـذر   . نداشـته باشـد    ومى مخالفـت را دارد، به شرط آنكه با منـافع عمـ    شايستگى آن

نسـبت بـه وضـع طبيعـى تغييـر آـرده         زمان بر تعريف عدالت گذشته است بـا تفـاوت در نگـرش   
شده است، اين ديـدگاه در دوران جديـد    مى  وضع طبيعى، همواره وضع آرمانى محسوب. است

اجتماعى،  ه قراردر انديشه مدرن نظري. است  شكل رعايت حقوق طبيعى بشر جلوه نمودهه ب
 .متفاوت مطرح ساخت و يا عقل جمعى، مفهوم عدالت را با مبنايى

همـدوش    عـدالت در اصـول ديـن   . در هر صورت بين اسالم و عدالت ارتباط وثيقى وجـود دارد     
توجـه اآيـد قـرار     توحيد، هدف نبوت و رآن معاد بوده و در ابواب مختلـف از فـروع ديـن نيـز مـورد     

همچنين مقياس سـالمت   معيار آمال امام جماعت، قاضى و مرجع تقليد و عدل،. گرفته است
 ٤٢٢.قضاوت و تعالى جامعه است

آـه در    به عنوان يكى از صفات خداوند، مبتنى بر پيش فرضهايى اسـت  »عدالت«صحبت از     
خيـر اسـت؟     آيا خداوند در ذات، صـفات و افعـال  : شود پاسخ به سؤاالتى از اين قبيل مطرح مى

است يا حسـن و قـبح    خير و شر يا حسن و قبح اخالقى، تمامًا در گرو اراده و فرمان خداوند آيا
خداونـد بـر طبـق آن عمـل      براى عقل قابل تشخيص است؟ اگر حسن و قبح عقلى اسـت، آيـا  

هـاى خـود عمـل     اينكـه بـه وعـده     شود؟ مثل آند؟ آيا خداوند خالف خير اخالقى مرتكب مى مى
خداوند قادر است ظلم آند؟ اگـر قـادر    يفر و پاداش بين افراد فرق بگذارد؟ آيانكند، يا در جزا و آ
ذات اوست آه ظلم نكند يـا بـه جهـت اراده      آند، اقتضاى آند؟ اگر ظلم نمى است، آيا ظلم مى

نمايد؟ آيا در خلقت خداونـد و آفـرينش او نيـز عـدالت      مى  نهى ظالمانه اوست؟ آيا خداوند امر و
 شرور عالم به چه چيز مربوط است؟ چنين است،جارى است؟ اگر 

موافقـت و    اند؛ يكى حسن و قبح به معناى حسن و قبح، در معانى متعددى استعمال شده    
نهـى، يـا مقتضـاى     مخالفت با اهداف يا مصالح و اغراض، دوم به معناى موافق يا مخالف امـر و 

 : عدالت قابـل طـرح اسـت    معنا از در مورد خداوند هر سه. عقل و سوم به معناى آمال و نقص

                                                 
 :شيمبه اين سؤالها بيندي  ∗

 است؟ شود چگونه تصويرى آه منطقًا از خداى دانشمندان تجربى، فالسفه، عرفا و انبياء در ذهن حاصل مى) الف
 چرا صفات آمال براى خداوند واجب و صفات نقص بر او قابل حمل نيست؟) ب
 شود؟ تنوع توحيد ذاتى در اديان توحيدى چگونه توصيف مى) ج
 پسنديم؟ چرا؟ ر مىآداميك از ادله توحيد را بيشت) د
 ديدگاه اسالم و مسيحيت در مورد يگانگى خداوند چه تفاوتى دارد؟) ه
 اند؟ آيا نظر درستى است؟چرا؟ عرفا با چه دليلى به وحدت وجود عالم قائل شده) و
 تفاوت صفات خداوند با صفات ديگر موجودات چيست؟) ز
 دهيم؟ حمت و غضب را به خداوند نسبت مىبا توجه به اينكه تغيير در ذات حق وجود ندارد چرا ر) ح
 اثبات علم و قدرت خداوند از طريق تحليل عقلى مخلوق چه اشكالى دارد؟) ط
 باور به علم خداوند با ويژگيهاى ياد شده چه نقشى در زندگى انسان دارد؟) ى
قراردهـد؟   ٩ا مساوى ر ٥+١زمان هم آوچك باشد و هم بزرگ، يا  تواند عالمى خلق آند آه هم آيا خداوند مى) ك

  چرا؟
 .٢٨، ص١٣٦١مرتضى مطهرى، عدل الهى، انتشارات اسالمى ٤٢٢



آنــد و از شــر نهــى  مــى اوًال خداونــد چــون خيــر اســت فعــل او نيــز خيــر اســت و بــه خيــر امــر  
پـس، امـر و    ٤٢٤.ثانيًا فعل و فرمان او حكيمانه و معلل بـه اغـراض ومصـالح اسـت     ٤٢٣.فرمايد مى

اداش وى بـر مقتضـاى   جزاء و پـ  آند و ثالثًا به عدالت داورى مى. نهى، يا قانون او عادالنه است
آنــد و فــيض  عــدالت خلــق مــى رابعــًا فعــل او آامــل و از نقــص مبراســت و بــه . عــدالت اســت

عدالت در تشريع، : شود توصيف مى  بنابراين پروردگار عالميان از هر جهت به عدالت. رساند مى
 .تكوين عدالت در داورى و جزا و عدالت در خلقت و

  
 عدالت در تشريع -١

آـه   از آنجـا . گذارى از فروعات اعتقاد بـه حسـن و قـبح عقلـى اسـت      ع و قانونعدالت در تشري
منطبـق بـر    دانند و معتقدند آه فعل خداونـد  عدليه، يعنى معتزله و شيعه، خداوند را حكيم مى

اغـراض آن را نيـز    علـت و عبـث ندانسـته و    حسن فعلى و حكيمانه است، تكاليف الهـى را بـى  
غناى او بايد عادالنـه و   آه قوانين خداوند به دليل علم، قدرت وو معتقدند  ٤٢٥دانند عقالنى مى

 ٤٢٧.قبيح است و خالف عقل و ظلم در خطابات الهى راه ندارد و ٤٢٦حكيمانه باشد
َحَرج  و نبايد در آن دشوارى، ٤٢٩.و بى ضرر باشد ٤٢٨بنابراين قوانين دينى بايد عادالنه، ساده    

 .و تكليف به غير مقدور وجود داشته باشد
آـه   لـذا اگـر آشـف شـود    . الزمه اين آالم، نگاه به عدالت به عنوان يك اصل و قاعده اسـت     

عادالنـه   رساند يـا غيـر   قانونى در شرايط خاص به مصلحت مردم نيست و بلكه به آنان ضرر مى
قانونى نيسـت و    است، بر اساس قاعده فوق بايد گفت آه خداى عادل راضى به اجراى چنين

ثـانوى بـراى آن     اى تأويـل نمـود آـه عادالنـه باشـد يـا حكمـى        ار گذاشته يا به گونهبايد آن را آن
 .موضوع در نظر گرفت آه اين مشكل را نداشته باشد

  
 عدالت در جزا -٢

تسـاوى    اى عدالت را بـا رعايـت   عده. براى عدالت جزايى معانى مختلفى پيشنهاد شده است
برابـر داشـته     مى صحيح است آه افـراد اسـتحقاق  در حالى آه اين معنا هنگا. اند يكى دانسته

برخى به جنبه . شود نمى  با تفاوت در استحقاق، رعايت تساوى رفتار عادالنه محسوب. باشند
حـال آنكـه تبعـيض يـا عـدم       انـد و  سلبى عدالت توجه داشته و آن را با نفى تبعيض برابر گرفتـه 

رعايـت اسـتحقاقها باعـث تبعـيض       عدم .تبعيض اثر و نتيجه ظلم يا عدالت است نه خود عدالت
 .استحقاقهاست  بنابراين عدالت، اعطاء حق صاحب حق و رعايت. است

منفعـت بـه     گيرد، بلكه فعلى است آه براى عدالت صرفًا براى فاعل مورد استفاده قرار نمى    
 فعــل  بنــابراين آســى آــه. گيــرد ديگــرى يــا دفــع ضــرر از مفعــول نيــز مــورد اســتفاده قــرار مــى  

ايــن . گــردد دهــد، مســتحق تحســين و پــاداش مــى نفــع شخصــى انجــام مــىه اى بــ شايســته
 براى آسى آه آار به نفع او انجام گرفته، تكليف آور است و اگر اين تكليـف بـه خـوبى ادا     حق

                                                 
 .٢٨٣-٢٨٢، ص٥، ج١٩٨٩سعد الدين تفتازانى، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميره، عالم الكتاب ٤٢٣
حكمــت يــا حكــيم بــودن انســان عبــارت اســت از اينكــه انســان از روى آمــال دانــايى، بــراى بهتــرين هــدفها،     ٤٢٤
  .١٥عدل الهى، ص. شرايط ممكن را انتخاب آند هترين ب

 .٢٩٦، ص٥شرح المقاصد، ج ٤٢٥
لقــد ارســلنا . ٢٨٢ســوره بقــره، آيــه. ذالكــم اقســط عنــد اهللا. ٢٩ســوره اعــراف، آيــه . قــل امــر ربــى بالقســط ٤٢٦

 .٢٦سوره حديد، آيه . رسلنابالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
بـودن   مجازات بدون تكليف، وجوب مقدمه واجب، فعليـت جـزا تـابع فعليـت شـرط، ممتنـع      . به غير مقدور تكليف ٤٢٧

، ١٣٦٤اميرآبيـر  محمـد بـاقر صـدر، علـم اصـول، نصـراهللا حكمـت، انتشـارات        . اجتماع امر و نهى از اين قبيـل اسـت  
  .٣٦٩-٣١٥ص
اليكلـف  . ٧٨سـوره حـج، آيـه    . لدين من حرجو ما جعل عليكم فى ا. ١٨٥سوره بقره، آيه . و ال يريد بكم العسر ٤٢٨

 .١٨٥سوره بقره، آيه . يريد اهللا بكم اليسر. ٢٨٦سوره بقره، آيه . اهللا نفسًا اال وسعها
. آـرد  او بدون اجازه صاحب خانه به آن خانه رفـت و شـدمى  . سمرة بن جندق، در آنار خانه مردى درختى دارد ٤٢٩

آندآـه درخـت را    پيـامبر از آن مـرد درخواسـت مـى    . ه پيامبر شكايت بـرد صاحب خانه آه نتوانست با او آنار بيايد ب
: فرمايـد  صـاحب خانـه مـى    سپس حضرت بـه . آند بفروشد يا به جاى آن درخت ديگرى را بپذيرد، ولى او قبول نمى

ضرار ال ضرر و ال : است آه) ص(پيامبر پس صريح آالم. درخت را بكن و پيش او بينداز، در اسالم ضرر و زيان نيست
، مرآـز  ٢افـزار نـور   ، باب االضـرار، نـرم  ٢٩٢،ص٥آافى، ج. يعنى قانون اسالمى موجب ضرر و ظلم به آسى نيست

 .تحقيقات آامپيوترى علوم اسالمى



شـود ظلـم    شود عدالت صورت گرفته است و در صورتى آه از اداء حق صاحب حـق خـود دارى  
سـزاوار   آن اسـت آـه فاعـل آن مسـتحق مـدح و      »عـدل « و »حسن«پس . صورت گرفته است
مـذمت و    آن اسـت آـه مرتكـب آن از نظـر عقـل مسـتحق       »ظلـم «و  »قـبح «جزاى خير باشد و 
 ٤٣٠.سزاوار آيفر باشد

خداونـد   شود اين است آه آيا سؤالى آه در مورد حسن يا عدالت جزايى خداوند مطرح مى    
اين سؤال   آند؟ عدليه به فهميم عمل مى ه ما مىبه اين معنا عادل است و به حسن آنگونه آ

جـواب منفـى     آنند، ولى اشاعره دهند و عدل را از مستقالت عقلى تلقى مى جواب مثبت مى
همـه خيرهاسـت و    از نظر آنان خداوند خير محض و معيار. دانند دهند و عدل را شرعى مى مى

عهده خداوند هـيچ   معتقدند انسان برآنان . دانند حسن و قبح را ناشى از امر و نهى الهى مى
براى خداونـد تكليـف معلـوم      اصوًال بشر حق ندارد آه. حقى ندارد تا او مكلف به اداء حق باشد

حـق دارد آنگونـه آـه بخواهـد در       خداوند مالك هر چيز از جمله انسان اسـت و اوسـت آـه   . آند
ه اوسـت و آنچـه خـدا انجـام     متعلـق بـ   ها ما فقط تكليف داريم و همه حق. ملك خود تصرف آند

آنـد و اگـر    خداست آه اگر بخواهـد عـذاب مـى     سرنوشت آدميان در دست ٤٣١.دهد عدل است
 .بخشايد بخواهد مى

پيـامبران را    بر خداوند واجـب نيسـت   )١. سازد بر همين مبنا غزالى هفت اصل را مطرح مى    
عقًال چيزى واجب   بر بندگان )٣. ندتواند تكليقى بر بندگان معين نك خداوند مى )٢. مبعوث نمايد

نيسـت آنچـه در نظـر بنـدگان       بر خداوند واجـب  )٤. شود نيست فقط با فرمان خداوند واجب مى
توانـد آنـان را    او مـى  )٦. اشـكالى نـدارد    تكليف خارج از طاقت بندگان )٥. بهتر است انجام دهد

ت در برابـر طاعـت پـاداش دهـد و در     الزم نيسـ  بر خداوند )٧. بدون دليل پاداش دهد يا آزار دهد
 ٤٣٢.برابر معصيت عذاب آند

مبنـاى    گفتند اصول اخالقـى آـه   اى از يهوديان و مسيحيان هم همين بود، آنان مى نظر عده    
دليـل هـر    توانـد بـه هـر    خداونـد مـى  . عمل انسان است با اصول اخالقى خداوند متفاوت اسـت 

 ٤٣٣.اخالقًا موجهند اند، به اين دليل آه از او صادر شدهآنچه را مايل باشد انجام دهد و افعال او 
نيسـت    تابد و معتقد است آه همـه افعـال خداونـد عـين عـدل      عدليه رويكرد فوق را بر نمى    

آنـان در مقابـل    .مفهوم عدالت خداوند با عدالت بشرى تفاوت ندارد ٤٣٤.بلكه مطابق عدل است
 :گويند مسائل مطرح شده توسط اشاعره مى

بشرى   اوًال بيان فوق در صورتى درست است آه بگوييم عدل خدا مفهومى متفاوت با عدل    
شناختى   آنيم آه شود به معنايى اشاره مى دارد و هنگامى آه از عدل الهى سخن گفته مى

معيارهـاى يكسـان    در حالى آه عدل يك معنى دارد و عدل الهى و عدل بشرى از. از آن نداريم
خـداى آامـل بـه طريـق      گر مخلوقى به دليـل فعلـى مسـتحق مـذمت باشـد،     ا. آنند پيروى مى

خداوندى آه از ظلم . است اولى، اگر آارى آه با شأن او مخالف است انجام دهد، مستحق ذّم
 ٤٣٥.آند خود روا نيست آه ظلم نمايد نهى مى

پـاداش    نيـك  او فرموده است آه به انجـام آـار  . آند هاى خود تخلف نمى ثانيًا خداوند از وعده    
و او  پس طبق عهدى آـه خـود گذاشـته، مرتكـب فعـل نيـك مسـتحق ثـواب         ٤٣٦گيرد، تعلق مى

عـادل   )آنـد  مى  آه(اگر خداوند طبق قرار خود عمل آرد . مكلف به دادن حق صاحب حق است
 ٤٣٧.تواند عادل باشد نمى )آند آه نمى(است و اگر جز آن عمل آند 

. آنـد  يـا جهـل اسـت، تـا آسـى نيازمنـد نباشـد ظلـم نمـى          ثالثًا منشأ ظلـم، نيـاز، نـاتوانى       
ممكن است آسـى آـه نيازمنـد ظلـم نباشـد ولـى قـادر بـه اجـراى عـدالت نيسـت، يـا               گاهى
است نيازمند ظلم نباشد، ناتوان هم نباشد ولى آگاهى الزم بـراى شـناخت حـق افـراد       ممكن

                                                 
  .٣٤٣،ص١٣٧٢العابدين قربانى، سازمان چاپ و انتشارات عبدالرزاق فياض الهيجى، گوهر مراد، تصحيح زين ٤٣٠
 . ٧٧٧،ص١، به نقل از مصطلحات علم الكالم، ج١٠٧، ص٣الهواء و النحل، جابن حزم، الفصل بين الملل و ا ٤٣١
  .١٦٨، ص١٣٨٨ابوحامد محمد غزالى، االقتصاد فى االعتقاد، دار االمانة، بيروت ٤٣٢
 .٤٣٩عقل و اعتقادات دينى، ص ٤٣٣
ى،سـميع  ، به نقل از مصطلحات علم الكـالم االسالم ٩،ج ١٣١شرح االصول الخمسه، القاضى عبد الجبار، ص  ٤٣٤

 .٧٧٥، ص١، ج١٩٩٨دعيم، مكتبة لبنان ناشرون، 
 .٣٤٩گوهر مراد، ص ٤٣٥
 .٥٤سوره يس، آيه . فاليوم ال تظلم نفس شيئًا و ال تجزون اال ما آنتم تعلمون ٤٣٦
  .٤٩سوره آهف، آيه. و ال يظلم ربك احدا ٤٣٧



 نيـاز  لـق، عـالم مطلـق، و بـى    چون خداوند قـادر مط . چگونگى اجراى عدالت را نداشته باشد يا
  هاى ظلم در او وجـود نـدارد، خداونـد عـادل اسـت و بـه آسـى        يك از ريشه مطلق است و هيچ
از هـر   آند آه هر چه عنوان خير بر آن صـادق باشـد و   عدل خداوند ايجاب مى. ظلم نخواهد آرد

 ٤٣٨.آس صادر شود، مشمول پاداش الهى واقع گردد
 :شود رح مىدر اين موضوع چند سؤال مط    
 دهد؟ دهند را نيز جزاى خير مى آيا خداوند غير مسلمانانى آه آار خير انجام مى -١    

واقعـيش    آند آه هر آـس پـاداش آـارش را متناسـب بـا قصـد و غـرض        عدالت الهى ايجاب مى
 خدا او را به دنيا يعنى اگر قصد او اين است آه به قدرت و ثروت و متاع دنيا برسد،. دريافت آند

منظـور نزديكـى و قـرب      اگر فعل او به انگيزه ثواب آخرت باشد، به بهشت ببرد و اگر به. برساند
آسـانى را آـه خيـر خـواه      آنـد  عدل الهـى ايجـاب مـى   . به خدا باشد، او را به قرب خود برساند

آننـد، از   فضـيلت تـالش مـى    آنند و براى آسـب حقيقـت يـا    مردم هستند و به آنان خدمت مى
با آميت، آيفيـت و مقاصـد بنـدگان      درجات پاداش يا مجازات نيز متناسب. م ننمايدپاداش محرو
 .منظور شود

نظـر   حساب و غير متناسب آه در برخى روايات بـراى برخـى اعمـال در    آيا پاداشهاى بى -٢    
 گرفته شده است، با عدل الهى سازگار است؟

ولـى روايـاتى از ايـن قبيـل     . يسـتند رواياتى آه سـند معتبـرى نداشـته باشـند قابـل قبـول ن          
 شـود و در آن روز  مثًال اگر آسى سوره هود را بخواند در قيامـت در زمـره انبيـا محشـور مـى       آه

 و يا هر آس آه نزد او از ما ياد شود و به اندازه بـال مگسـى از   ٤٣٩.آناهى براى وى نشناسند
 دازه آفهـاى دريـا باشـد   اش اشـك جـارى شـود خداونـد همـه گناهـان او را اگـر چـه بـه انـ           ديده

آن   مثًال فـرد بـا خوانـدن   . اى توجيه شوند آه با عدل الهى سازگار باشد بايد به گونه ٤٤٠بيامرزد،
اشـك در او    سوره راه انبيا را در پيش گرفته و زندگى خود را بر مبناى آن ساخته است يا با اين

جانفشــانى و   خداســت تحــولى بنيــادين صــورت گرفتــه و خالصــانه در مســير اهــل بيــت آــه راه
 .مجاهدت ورزد

 آيا شفاعت با عدالت خداوند سازگار است؟ -٣    
است  انسان صالح آه عمرى صادقانه عمل آرده. اصل شفاعت، منافاتى با عدل الهى ندارد    

ناديـده   ولى گاه از او خطايى بسيار آوچك سر زده، مسـتحق لطـف الهـى اسـت و ايـن لطـف،      
آسـى را    خداونـد عـادل  . اداش اعمـال و آـردار صـالح بسـيار اوسـت     گرفتن خطاهاى آوچك و پ

 ٤٤١خدا اسـت   شفاعت مخصوص: فرمايد قرآن آريم مى. داند حساب مستحق شفاعت نمى بى
تواننـد   نمـى  ايـن افـراد   ٤٤٢.و اگر غير خدا آسى را شفاعت آنند با اجـازه او انجـام خواهـد شـد    

منطبـق بـر عـدل     رضـايت خداونـد   ٤٤٣.شـد آسى را شفاعت آنند مگر اينكه مورد رضايت خدا با
 .است و به ظلم تعلق نخواهد گرفت

  
 عدالت در تكوين -٣

جاى خود و ه ب عدل در اينجا به معناى رعايت استحقاق ذاتى موجودات يا قرار گرفتن هر چيزى
 ٤٤٤.رعايت توازن است

صفاتى . ندارد  خداوند جامع همه آماالت است و از افاضه وجود و آمال به مخلوق خود دريغ    
احســن وجــه و   آنــد آــه خلقــت او بــه چــون قــدرت، حكمــت، خيــر و علــم مطلــق او ايجــاب مــى

 .ترين وضع ممكن صورت پذيرد آامل
و  هـا  هـا، نقـص   شود آه اگر چنين است، پس اين همه زشتى در اينجا اين سؤال مطرح مى    

هـا،   سـيل  هـا،  هـا، جنـگ   توانىهـا، نـا   هـا، بـدبختى   ها، آفات و بالها، رنـج  ها، تبعيض شرور، ظلم
 است؟ ها و مرگ و ميرها، محصول عمل چه آسى ها، شياطين، بيمارى ها، ميكرب زلزله

                                                 
  .آخر سوره زلزال، آيه. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره و من يعمل مثقال ذرة شرًا يره ٤٣٨
  .٢٣٨، ص١٣٦٣شيخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، على اآبر غفارى، آتابخانه صدوق،  ٤٣٩
  .٤١٥ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص ٤٤٠
 .٤٤سوره زمر، آيه. هللا الشفاعة جميعًا ٤٤١
  . ٣سوره يونس، آيه. ما من شفيع اال من بعد اذنه ٤٤٢
 .٢٨هسوره انبياء، آي. ال يشفعون اال لمن ارتضى ٤٤٣
  ظلم چبود وضع در ناموضعش/ عدل چبود وضع در موضعش  ٤٤٤



 
 مسئله شرور

  شود آه با توجه به اينكه آفرينش مستند به خداوند اسـت و او خيـر مطلـق، علـم     گفته مى    
خيرخـواه   خداونـد  اگـر . مطلق و قدرت مطلق است، وجـود شـرور در عـالم قابـل توجيـه نيسـت      

خيرخـواه باشـد ولـى     گيرند؟ ممكن است او آفريند، پس شرور از آجا منشأ مى باشد شر نمى
آنـد   ولى از آن جلوگيرى نمـى  نتواند از شرور جلوگيرى آند، آيا ناتوان است؟ اگر او توانايى دارد

 .ناتوان است در اين صورت او يا خيرخواه نيست يا. پس خيرخواه نيست
 :شـود  انى در حل مسئله شرور تا آنجا مشكل آفرين تلقـى شـده اسـت آـه گفتـه مـى      ناتو    

بايـد   امـا  ٤٤٥.سـازد  وجود شر، ايمان به خدا را ناممكن و اثبات او را به لحاظ عقلى نامعقول مـى 
مسـتقيمًا    قسم سـوم  )نقص( توجه داشت آه از سه قسم شر طبيعى، اخالقى و متافيزيكى

است، اين موضوع   و به فرض آنكه ندانيم چرا خداوند شر را آفريده به خداوند قابل استناد است
 .دليلى بر عدم باور به اصل وجود خداوند نيست

برخـوردار   براى حل مشكل شرور پيشنهاداتى ارائه شده اسـت آـه بعضـى از اسـتحكام آـافى     
يـن  در هرصـورت برخـى از ا  . نيست، اما تعدادى از آن قادر است پاسخگوى مشكل شرور باشد

بـا نگـرش توحيـدى نـاب      شويم، با وجـودى آـه دو پيشـنهاد اول    پيشنهادها را در ذيل متذآر مى
 :سازگار نيست

اسـت    النوع  بت پرستان معتقد بودند آه هر بخشى از عالم داراى يك رب :انكار توحيد - ١    
مـثًال  . گبـزر   و هر شرى در عالم متصل و مرتبط به رب النوعى خاص است، نه مربوط به خداى

ايـن خشـم بايـد     دهد و بـراى جلـوگيرى از   خداى دريا با خروش خود خشم خويش را نشان مى
 .قربانى نمود

مخلـوقى بـه     هاى دين زرتشت آمده است آه خداوند فقط آفريننده خير است ولـى  در آموزه    
أ اهريمنـى  منشـ   خوبيها مخلوق اهورامزدا يا هرمز است و بديها و شرور عالم. نام شيطان دارد

ظلمـت نسـبت داده     در اديان گنوسى يا مانوى، منشأ خوبى به نور و خلقت شرور بـه  ٤٤٦.دارد
 .شود مى

 .شود نگرش اين اديان با توحيد در خالقيت، همخوانى ندارد چنانچه مالحظه مى
خداونـد   طبق اين نگرش عـدل بـه معنـاى مـورد نظـر عدليـه، از       :انكار دادگرى خداوند - ٢    

بـه قـول    .شـود  يعنى حقيقت عـدالت بـراى بشـر و خداونـد متفـاوت تلقـى مـى       . شود نفى مى
عالم به نظـر   دهد عين خير و عدل است و اگر شر و بدى در اشاعره آنچه خدا انجام داده و مى

اسـت ولـى از نظـر     رسد ناشى از محدوديت فكر بشر است مثًال ذبح فرزند از نظـر مـا ظلـم    مى
مناسـبات بشـرى ممكـن     هـر چـه آفريـده خيـر اسـت، منتهـى در      خدا . خداوند عين عدل است
 .است آه شر تلقى شود

و جهل   بايد توجه آرد آه در اينجا قصد انكار واقعيت فقر، ناتوانى: انكار حقيقت شرور - ٣    
واقعيت است امـا    شود آه تاريكى يك نيست بلكه جنس بديها مورد بحث است، مثًال گفته مى

 آفريده شده است، هر فقط نور. نور است »فقدان«ور ندارد، بلكه تاريكى حقيقتى مستقل از ن
آفريده شده نيست بلكه نـامى    ظلمت خود حقيقتى. گذاريم جا نور نباشد نام آن را ظلمت مى

 .رود است آه به هنگام نبود يا آمبود نور بكار مى
آـرده،   شـرور را انكـار   فالسفه مشاء با اعتراف به واقعيت شر و بـدى، موجوديـت و حقيقـت       
خـوبى   در عالم بـدى و شـر وجـود خـارجى نـدارد و آنچـه در عـالم اسـت جـز خيـر و          : گويند مى

دسـته قابـل    نـاميم بـه دو   همه آنچه بد و شر مى: گويند آنان در توضيح نظر خويش مى. نيست
 هسـتند و در آن  يعنى بعضى از شرور مطلقًا بد. شرور مطلق و شرور نسبى: تقسيم هستند

ديگـرى بـد و شـر     هيچ وجه خيرى قابل مشاهده نيست، اما بعضى نسبت به انسان يا موجود
 .هستند شوند ولى نسبت به ديگرى بد و شر نيستند بلكه خير نيز تلقى مى

نـاتوانى، يـا    به تعبيرى ديگر، آنچه آه مطلقًا بد و همواره بد هستند مثل مرگ، جهل، فقر و    
نيسـتى و نبـود     ايـن امـور از جـنس   . باشـد  آمـال در موجـودى مـى    نبود وجودى، يـا نبـود وجـود   

اسـت آـه وجـود      ايـن حيـات  . ثـروت  »نبـود «حيات است و فقر يعنـى   »نبود«هستند مثًال مرگ 

                                                 
 .٣٥، ص١٣٧٦مهر، مؤسسه فرهنگى طه الوين پالنتينجا، فلسفه دين، خدا، اختيار و شر، محمد سعيدى ٤٤٥
  .٨٠، ص١٣٧٨، انتشارات جامى، چاپ سوم، (فلسفه زرتشت)فرهنگ مهر، ديدى نو از دينى آهن،  ٤٤٦



تـوان آن را در جـايى    مـى  ثروت اسـت آـه وجـود خـارجى دارد و    . خارجى دارد و منشأ اثر است
تـوان آن را در جـايى    نمـى  خـارجى نيسـت،  فقـر موجـود   . جمع آرد، يا بـه ديگـران منتقـل نمـود    
فقـر  . گذارنـد  نـام آن را فقـر مـى    »نباشد«گاه ثروت  هر. نگهدارى نمود يا به ديگرى منتقل نمود
وجودى است ولـى وقتـى توانـايى      توانايى، يك واقعيت. فقط يك نامگذارى بدون مسمى است

بـا داشـتن   . ودى اسـت واقعيـت وجـ   علـم، . شـود  ناتوانى مطرح مـى  »نباشد«، قدرت »نباشد«
شـود آـه    جهل تصور مـى  »نباشد«علم  آند آه چيزى دارد، ولى اگر علم، انسان احساس مى

آه نـوعى  (نابينايى . امور عدمى هستند همه اينها. شود امرى ناشايست و ناپسند اعالم مى
نابينايى فقط اسم گـذارى اسـت و گرنـه    . است  يك آمال يعنى بينايى »نبود« )معلوليت است

 .آفريده نيست و آفريدگار الزم ندارد بنابراين شرور. خودش امرى عدمى است
جهتـى   اما شرور نسبى، آنها امور وجودى هستند اما بالذات موجودات بدى نيستند بلكه از    

 شــرور نســبى از آن جهــت شــر هســتند آــه نيســتى و عــدم را موجــب. شــوند بــد تلقــى مــى
دفـاعى    اى سّم مار، براى خود مار وسـيله . آه زهر دارد شوند مثًال مار از آن جهت بد است مى

قيمـت    ذى شـود بسـيار ارزشـمند و    است و با وجودى آه داروهايى آـه از سـم مـار تهيـه مـى     
شود، شر است  مى  هستند، اما اين پديده هنگامى آه به صورت نيش به انسان در نظر گرفته

آفرينـى اسـت و چـون      بـه خـاطر عـدم    بد بودن سـيل و زلزلـه  . چون آشنده و عدم آفرين است
انسـان تواناييهـايى داده     بـا ايـن وجـود خداونـد بـه     . شوند بـد اسـت   ويرانى و مرگ را باعث مى

 .تواند توسط آن اين شرور را مهار و آنترل نمايد است آه او مى
 ممكن است اين پرسش مطـرح شـود آـه اگـر شـرور      :شر الزمه وجود خيرات است - ٤    

نداشـت   د نيست و خداوند فقط خيرخواه است، آيا خداى خيرخواه توانايى ايـن را مخلوق خداون
چـرا خداونـد    آـرد؟  اى بيافريند آه چيزى به نام شر در عالم وجود پيـدا نمـى   آه عالم را به گونه
 فقط خير را نيافريد؟

وجـود    خداوند قادر بود عالمى بيافريند آه در آن شّرى: شود در پاسخ اين پرسش گفته مى    
حالـت    آنچـه در عـالم قابـل تصـور اسـت از پـنج      . داشت ولى آن عالم، عالمى متفاوت بـود  نمى

خيـر و   -٣ .اينكه شر آن بيش از خير آن باشـد  -٢. اينكه عالم شر محض باشد -١. خارج نيست
 . خير آن بيش از شر آن باشد -٥. خير محض باشد -٤. شر آن مساوى باشد

از خيـر    شر افـزون . و ممتنع الوجود است و وجود خارجى ندارد شر محض عدم محض است    
موردى آه عـالم،   .يا خير و شر مساوى، از خداى عالم، قادر و حكيم، قبيح و بلكه محال است

احتمال اخير با عالم ممكنـات   فقط. خير محض باشد با عالم ماده و محدود و متكثر منافات دارد
منشـأ شـرور   . انـدآى را باعـث شـود    ه در درون خـود شـر  عالم خيرى آ: و مادى سازگار است

عالم حذف گردند، خيرهاى آثير موجـود   اگر اين تفاوتها از. عالم، تفاوتها و اختالف وجودهاست
خوبى و بدى، زشتى و زيبايى، فقر و غنا با يكديگر  اصوًال. دهند هم معناى خود را از دست مى

ــايى،   هســتند معنــا دارنــد، و بــدون ديگــرى بــى معنــا  ــايى، دان و مفهــومى بــراى جــوانى، توان
پس اگر در عالم، شرور وجـود دارنـد   . ماند نيازى نمى بى ثروتمندى، زيبايى، سالمتى، خوبى و

ها ى عالم و مبتنى بر قانون سبب و مسبب و  معلول ارتباط پديده شرور. اند مقصد اصلى نبوده
 .د، اين نظام و سازمان به هم خواهد خورديكديگرند آه اگر از عالم حذف گردن با  علت و معلول

عـدالتى،   بـى   بخش زيادى از شرور عالم نتيجـه  :شرور الزمه موجود مختار و آزاداند - ٥    
هـا بـا    انسـان   هـاى  ايـن شـرور خـود را در جنگهـا و رويـاروئى     . ظلم و وحشيگرى انسان هستند

بخواهيم ايـن شـرور را    اگر. اند اين شرور محصول عمل مختارانه انسان. دهند يكديگر نشان مى
. اوسـت، از عـالم حـذف آنـيم      از عالم حذف آنيم، بايد اختيار انسان را آه مايـه اصـلى تعـالى   

هـا آـه باعـث     ها، برخى سوء انتخاب معلوليت ها، دروغ و خيانت، برخى از عدالتى ها و بى جنگ
يارى بشر يا تربيـت ناشايسـت   اثر اعمال و رفتار اخت  همه. شوند اعتياد و عوارض جانبى آن مى

پـس بـراى   . باشـند  هستند و قابل استناد به خداونـد نمـى    پدر و مادر يا محصول فرهنگ جامعه
اينكه حق از باطل، بد از خوب ودرسـت از نادرسـت تميـز داده شـود وجـود ايـن شـرور ضـرورى         

 . است
  مشكالت سـاخته  انسانها در دل رنج، فشار و: تربيت و آمال ناشى از شرور است - ٦    
  اى آه با مشقت و رنج و بالهـا دسـت   بين انسان رنج آشيده. آنند شوند و تكامل پيدا مى مى

  هـا تفـاوت   و پنجه نرم آـرده، بـا آنكـه در نـاز و نعمـت زنـدگى آـرده اسـت، بـه لحـاظ توانمنـدى           
 .بسيارى وجود دارد



نظر  ا و مشكالت و شرور ازه يكى از داليل وجود گرفتارى :شرور آفاره گناهان است - ٧    
و آن آســى آــه در دنيــا  ٤٤٧انــد اســالم آن اســت آــه جبــران آننــده و آفــاره برخــى از گناهــان  

  شود و در قيامت به ازاى اين رنـج، از مجـازات وى آاسـته    آشد، در همين دنيا پاك مى مى  رنج
وى   خواهد شد و اگر گنهكار نيست، رنج وى موجب آسب حسـنات و تعـالى معنـوى و روحـى    

 . خواهد شد
 اگـر . زاى آنهاسـت  هـا، نقـش غفلـت    از ديگر اثر بالها و گرفتـارى  :زاست شرور غفلت - ٨    

 ها نبـود انسـان بـه خـدا و زنـدگى پـس از مـرگ خـود         ميرها و رنج و گرفتارى بسيارى از مرگ و
 قـر و در بسيارى از مردم، دعا و ارتبـاط بـا خـدا بـا احسـاس نيـاز و تحقـق ف       . گشت اعتنا مى بى

 .گردد بيشتر مى ها گرفتارى
ــا اســت   - ٩     ــج دني ــاداش قيامــت در پــس رن بالهــا آزمايشــهاى الهــى هســتند آــه    :پ

 ميزان ايمان انبياء با صـبر آنـان  . گردد صبر، استقامت و ايمان افراد از دل آنها مكشوف مى  ميزان
. اسـت   هاى بـزرگ  فتارىاجر بزرگ نتيجه گر. شد در برابر ناماليمات و رنجهاى آنان سنجيده مى

دنيـاى  . آنـد  مى ترى پيدا بيند، پاداش بيشتر و معنويت افزون انسان به همان ميزان آه رنج مى
خوشـى آن دنيـا را    توانـد  انسان با تحمل رنج اين دنيا مـى . ديگر، فرجام و محصول اين دنياست

 .بدست آورد
معلــول تفكــر ناصــحيح  بســيارى از شــرور :انــد شــرور، معلــول آــج فهمــى انســان - ١٠    

 بسيارى از امـور در . شود با اصالح فكر دنيا براى فرد دگرگون مى. نسبت به آنها هستند  انسان
بـه    مثًال مرگ انتقال از اين خانـه . شود ولى در حقيقت بد نيستند نظر ما شر و بد پنداشته مى

  ا قابـل قبـول  برخـى بالهـا نعمـت و هديـه الهـى هسـتند ولـى در تصـور مـ          ٤٤٨.خانه ديگر است
 .نيستند

موضـع   بنابر آنچه گفته شد، در عالم تكوين نيز عدل الهى جارى و سارى است و هر چيز در    
 ٤٤٩.خاص خويش قرار گرفته و تغيير آن نظم جهان را به هم خواهد ريخت

 آه هر چيزش به جاى خويش نيكوست         جهان چون چشم و خط و خال و ابروست    
 با اين نظام و مناسـبات بهتـرين عـالم ممكـن و در حقيقـت نظـام احسـن اسـت و        اين عالم      

بـه   انسان به عنوان اشرف مخلوقات نقش مهمى در مسأله شر و يارى رسانيدن به خداوند در
مختلف پس زنـد    هاى تواند بخش زيادى از شرور را در حوزه او مى. اجرا درآوردن عدل الهى دارد

آن و يـافتن حكمـت     آالمـى  -حوزه متافيزيكى همانـا توجيـه فلسـفى    دفع شر در . و دفع نمايد
. نسـبى انگاشـتن شـر اسـت     وجود شرور و پى بردن به تفكيك ناپذيرى شر از خير و عـدمى و 
دفع شـر در  . و امثال آنهاست  دفع شر در حوزه طبيعت همانا پس راندن سيل و سل و سرطان

و گسترش مكارم اخالق و تعـاون    آلمه حق اخالقى همانا آوشش در اعالى -حوزه اجتماعى 
 ∗٤٥٠.رسى انسانهاست اجتماعى و فرياد

 
 جبر و اختيار

                                                 
  .٥آيه سوره فتح،. يكفر عن سياتهم ٤٤٧
  .٢١٦سوره بقره، آيه. عسى ان تكرهوا شيئًا فهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئًا فهو شّر لكم ٤٤٨
  .٩سوره رحمن، آيه. و السماء رفعها و وضع الميزان ٤٤٩
 .١٢٦، ص١٣٦٥بهاءالدين خرمشاهى، جهان غيب و غيب جهان، انتشارات آيهان ٤٥٠

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 ق عدل عمل آند، چه نوع بايدى است، بايد مقتضى ذات يا مقتضى تكليف؟بايد خدا مطاب) الف
 آيا اگر حسن و قبح را به معناى آمال و نقص بگيريم باز هم بحث عقلى است؟) ب
 آيا اگر حسن و قبح را به معناى مطابق يا عدم مطابقت با اغراض بگيريم باز هم بحث عقلى است؟) ج
 از وجودات بگيريم، شرور به خداوند منصوب است؟ آيا اگر شرور نسبى را برآمده) د
 آيا اين فكر آه هر چه خدا انجام دهد تصرف در ملك خويش و شايسته است، مقبول و منطقى است؟ چرا؟) ه
 بنابر مبانى مذآور آيا اين عالم بهترين عالم ممكن است؟ چرا؟) و
 ا؟آيا ممكن است تكليفى بدون حسن از جانب شارع وضع گردد؟ چر) ز
 چرا خداوند خير است؟) ح
 چرا ظلم در قانونگذارى از خداوند قبيح است؟ ) ط
 آيا در اسالم قانونى وجود دارد آه در شرايطى اجراء آن مضر باشد؟ چه چيز؟) ى
  تشخيص قانون ظالمانه با چه آسى است، اشخاص يا نوع عقال؟ چرا؟) ك



  
همـواره دو   .ترين مباحث نظرى بشر در طـول تـاريخ بـوده و هسـت     جبر و اختيار يكى از آهن    

گـر  دانـد و دي  مـى  يك نظريـه آـه انسـان را آـامًال آزاد    : گرايانه در اين باره بوده است نظريه افراط
باعـث شـده اسـت      به نتيجه نرسيدن اين موضوع. داند اى آه انسان را مطلقًا مجبور مى نظريه

 .آند  الطرفين و غير قابل حل تلقى  آه مسئله جبر و اختيار را از قضاياى جدلى
اينجا  آنچه در. مبحث جبر و اختيار با بسيارى از مسائل نظرى علوم انسانى در ارتباط است    

حاآميـت   رسد اين بحث با توحيد افعالى خداوند و ت، چالشى است آه به نظر مىمد نظر اس
 .مطلق او داشته باشد

مفهـوم    يكـى : اظهار نظر و قضاوت در مورد اين موضوع نيازمند روشن شدن دو مطلب است    
 .اختيار و ديگرى نقد و بررسى داليل هر يك از طرفين معتقد به جبر و اختيار

طلـب،   علت مستقيم فعل به ميل، )١: ارانه است آه واجد سه شرط زير باشدرفتارى مخت    
آور  الـزام  هـيچ واقعـه يـا شـرايط بيرونـى، انجـام آن فعـل را        )٢. اراده يا نيت درونى فاعل برگردد

 ٤٥١.اگر فاعل اراده آرد، بتواند به نحو ديگرى عمل آند )٣. نكند
  

  :داليل جبر
ارتبـاط دانسـته    بى انسان را با خواست و طلب درونى او اند آه سرنوشت همواره گروهى بوده

چنـان قـوى پنداشـته     آن  دهند و ايـن عوامـل يـا شـرايط بيرونـى      و به شرائط بيرونى اصالت مى
شـواهدى آـه   . گـذارد  نمى  اى جز تن در دادن به همان راه براى شخص باقى شود آه چاره مى

 :ر زير استاند، به قرا اين عده براى نظر خويش مطرح ساخته
شناســـانه و روانشناســـانه انســـان گويـــاى ايـــن اســـت آـــه  نتـــايج مطالعـــات جامعـــه - ١    
  دهد، تحت تأثير جبر محيط و شرايط است، انسان آئينه تمـام  آارهايى آه بشر انجام مى  تمام

آنـان    هـا، ارادى  بنـابراين رفتـار انسـان   . نماى جامعه، فرهنگ و تربيت خـانوادگى خـويش اسـت   
اطـراف   و همه رفتارهاى فردى و اجتماعى و حتى فكـر و بـاور افـراد نيـز متـأثر از محـيط      نيست 
آشــور   در يــك. در يــك آشــور مســلمان ناخودآگاهانــه، همــه مســلمان خواهنــد بــود . آنهاســت

امـور   تـرين  مـردم حتـى در سـاده   . مسيحى همه مسيحى و در يك آشور بودايى همه بـودايى 
 .ندارند و تابع محيط خويش هستندمثل لباس و غذا نيز حق انتخاب 

 هنر به  آار نيايد چو  بخت بد باشد        صد هنر باشد سر مويت دو اگر به هر     
 آه بخت راست فضيلت، نه زور بازو را        به رنج بردن بيهوده گنج نتوان يافت    
علت تامه  پس اگر. بر اساس قانون عليت، رابطه بين علت و معلول رابطه ضرورت است - ٢    

اسـت، پـس وجـود      خداوند آه علت تامه جهان. وجود داشته باشد، وجود معلول ضرورى است
خـورده اسـت و     ها اعم از انسانى و غير انسانى با خواسـت و مشـيت الهـى گـره     همه معلول

ار پنـدار، گفتـار و آـرد     بنابراين آليه حوادث عالم از جملـه . انسان دخالتى در حيات خويش ندارد
 .بشر وجودى ضرورى دارند

ــدا        - ٣     ــدا از ابت ــارى اســت و خ ــده ج ــال و آين ــه گذشــته، ح ــد از ازل نســبت ب ــم خداون  عل
علـم    اى جز اين ندارد آه مطابق بنابراين انسان چاره. دانسته است آه ما چه خواهيم آرد مى

اختيـار معنـا    ازلى خداوند عمل آند و در فعلى آه مطابق علم خداوند وقـوع آن قطعـى اسـت،   
 :ايم ندارد، چون در غير اين صورت علم خداوند سبحان را انكار نموده

 ِمى خوردن من نزد خدا سهل بود         من ِمى خورم و هرآه چو من اهل بود    
 گر ِمى نخورم علم خدا  جهل بود        دانست  مى حق ز ازل  خوردن من  ِمى     
حدوث  شرك به خداوند است، چون خداوند فعال مايشاء است واعتقاد به اختيار نوعى  - ٤    

پس تحقق خواست انسان درعـالم وجـود،   . و بقاء هر چيز منوط به خواست و قضاء الهى است
اوست و آنان از سـود و   اعمال بندگان از بد و خوب آفريده. مخالف اعتقاد به توحيد افعالى است

 .يابد آند تحقق مى مى  چه خداوند ارادهپس فقط آن ٤٥٢.زيان چيزى در اختيار ندارند

                                                 
  .١١٧عقل و اعتقادات دينى، ص ٤٥١
  .١٥٦ص مقاالت االسالميين، ٤٥٢



آه  ٤٥٣اند را مطرح ساخته »آسب«برخى از علماء اهل سنت براى تعديل اين ديدگاه نظريه     
  ٤٥٤.نمايد بر طبق آن خداوند رفتار اختيارى انسان را خلق مى

آن قـر  خداونـد در  ٤٥٥.توجه به آيات قرآن آريم گوياى عـدم وجـود اختيـار در انسـان اسـت      - ٥    
بنـابراين هـر    .آنـد  داند و اراده غير خود را نفى مـى  آريم همه حوادث را ناشى از اراده خود مى

 .شود حادثه مستقيمًا از ذات بارى، صادر مى
مختـار بـودن     پـردازيم و آنگـاه داليـل    قبل از هر چيز به پاسخگويى شبهات معتقدين به جبر مـى 

 :انسان را ارائه خواهيم آرد
اختيـار    فتار بشر اختيارى اوست و رفتار مشابه جوامع، به دليل سهولت اين نوعر - ١پاسخ     

و عالقـه    ممارست انسـان بـا شـرايط خـارجى خـاص، موجـب انـس       . و عادت به اين امور است
خواهـد آـه آن    نمى شود و او خود انسان نسبت به يك انديشه، دين، مرام يا آداب و رسوم مى

شرايط اسـت توسـط غالـب     عدم اختيار آنچه آه خالف محيط وپس . موقعيت را از دست بدهد
تواند خالف آنچه  تمام اين موارد مى چون بشر در. مردم، دليلى بر اجبارى بودن آن رفتار نيست

همـه زنـدانهايى آـه او را محصـور سـاخته       آند را اختيار آنـد و خـود را از   محيط بر او تحميل مى
 .سازد نفسانيات آزاداست، اعم از تاريخ، جامعه، زبان و 

بـا غيـر     نسبت ضرورت بين موجودات با علت تاّمه، به معناى نبودن نسبت امكـان  - ٢پاسخ     
يعنـى    باشـد نسـبت امكـان    »قضـا «موجودات عالوه بـر نسـبت ضـرورت آـه     . علت تامه نيست

علل غيـر   از اراده انسان. آند گونه تغيير و تحول را براى آنها فراهم مى هم دارند، آه هر »قدر«
و باعـث   سـازد  تامه و علل ناقصه قريب است آه با بقيه علـل جمـع شـده و علـت تامـه را مـى      

 .شود ايجاد معلول مى
الزمه نسبت افعال بشر به صورت مستقيم به خداوند، انكار تمام ارتباطات بـين اشياءاسـت       

 .ودو در اين صورت قادر به اثبات هيچ علتى براى هيچ معلولى نخواهيم ب
دانـد   مى بلى خدا. نسبت منطقى عّلى بين علم يكى با رفتار ديگرى وجود ندارد - ٣پاسخ     

ما خود . نخواهد نمود  آه ما چه چيزى را انتخاب خواهيم آرد ولى علم او جبرى را بر ما تحميل
داشـته   مثل اينكه مـا علـم  . است گيريم و خداوند قبًال از تصميم ما آگاه تصميم به انجام آار مى

شـود، حـال اگـر     انـدازه منبسـط مـى     باشيم آه فلز خاصى در اثر مقـدار خاصـى از حـرارت چـه    
تـوان انبسـاط آن را    منبسط شد، نمـى   آسى فلزى را همان مقدار حرارت داد و به همان ميزان

انبسـاط فلـز نداشـت، بلكـه چـون شـما        به علِم ما نسبت داده و بگويد آـه حـرارت نقشـى در   
 .د، چنين اتفاقى افتاده استاي دانسته مى
اوسـت و   همه وجود ما عين ربط به. رفتار ارادى با اعتقاد به توحيد منافاتى ندارد  - ٤پاسخ     

اوسـت نـه در     اراده آزاد انسـان نيـز تحـت اراده   . يابـد  بر اساس خواست و مشيت او تحقق مـى 
است انسـانها افعـال     خواسته پس، از آنجا آه خداوند. عرض اراده او، تا شرك مصداق پيدا آند

 .افعالى خداوند ندارد خود را با اراده آزاد خود انجام دهند اراده آزاد آنان منافاتى با توحيد
جبـر   آيات بسيارى از قرآن تصريح بر آزادى اراده انسان دارد و آياتى هم آه بـه ظـاهر بـر    - ٥    

يك فعل   آن است، چرا آه نسبت دادنترين علت  انتساب افعال انسان به نهايى ٤٥٦داللت دارد،
انسان به عدم   دادن  چنين قرآن آريم به دليل توجه  بيان اين. به تمام علل طولى آن جايز است

 .باشد استقالل او در افعالش مى

                                                 
ــرازى  ٤٥٣ ــام ال ــال االم ــد، و هــى المســماة       : ق ــدرة العب ــية الوصــف بق ــالى، و خصوص ــدرة اهللا تع ــة بق اصــل الحرآ

 .١٩٨٩، عالم الكتب، بيروت٤سعد الدين التفتازانى، شرح المقاصد، ج.بالكسب
ــأثيرًا في      ٤٥٤ ــدرتهم ت ــيس لق ــالى وحــدها و ل ــدرة اهللا ســبحانه و تع ــة بق ــة، واقع ــاد االختياري ــال العب ــل اهللا  افع ــا ب ه

، بـه نقـل   ١٤٥، المرصـد السـادس ص  ٨المواقـف، الجـزء   . أجرى عادته بان يوجد فـى العبـد قـدرة و اختيـاراً     سبحانه
  .١٩٨٩، عالم الكتب، بيروت ٢٢٣، ص٤ازشرح المقاصد تفتازانى، ج

ره انفال،آيه سو. و مارميت اذ رميت و لكن اهللا رما: شود عبارت است از برخى از آياتى آه به آن استشهاد مى ٤٥٥
و . ٢٥سـوره ابـراهيم، آيـه   . و يظل الّله الظالمين و يفعل الّله ما يشاء. ٤سوره ابراهيم، آيه . و يهدى من يشاء. ١٧

  .٢٨٤سوره بقره، آيه. فيغفر لمن يشاء. ١٨سوره مائده، آيه. يعذب من يشاء
. ٢٨٦سـوره بقـره، آيـه   . يهـا مـا اآتسـبت   لها ما آسـبت و عل : برخى از آياتى آه داللت بر اختيار دارد عبارتند از ٤٥٦
. انـا هـديناه السـبيل امـا شـاآرًا و امـا آفـورا       . ١١سـوره رعـد، آيـه    . اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان

 .٣انسان، آيه  سوره
 



را لغـو    همچنين اعتقاد به جبر با وعده و وعيد الهى در اديان و دعوت انبياء منافات دارد و آن    
اعتقاد به جبر   عالوه بر آن، نسبت دادن گناه، و فساد به خداوند نتيجه قهرى. دساز و عبث مى

 .است و با عدالت خداوند سازگار نيست
زمـانى    بيشـترين . پس باور به جبر، بيش از آنكه به دليل متكى باشد به علل مربـوط اسـت      

آنهـا  . اسـت   ا بـوده شده است، زمان افزايش ظلم و سـتم حكومتهـ   آه اعتقاد به جبر تبليغ مى
اى نيـز   عـده . دهند  آردند تا ستمگرى ستمگران را به سرنوشت محتوم بشر نسبت سعى مى

را از دوش خود بردارند   عدالتى با طرح اين ديدگاه قصد داشتند تا مسئوليت مبارزه با ظلم و بى
 . و يا گناه رفتار خود را به گردن ديگران بيندازند

  
  :داليل اختيار

الدين رومى مـا را    جالل داليل اختيار انسان، سخن فراوان است ولى لطافت بيان موالنادر باره 
 .بر آن داشت تا با الهام از بيانات او اين بخش را تنظيم نمائيم

و قـدرت    احساس تكليـف . مهمترين دليل اختيار، وجدان يا علم حضورى خطاناپذير است - ١    
قـرار گرفتـه     ترين امورى است آه مورد شناسايى انسـان  تصميم گيرى و انتخاب يكى از يقينى

گياهان آـه جـذب و    انسان بر خالف جمادات آه فعل و انفعال محدود و يكنواخت دارند يا. است
اى معطـوف بـه    اراده  دفع آنها با آمى قـدرت انطبـاق بـا محـيط همـراه اسـت و يـا حيوانـات آـه         

محـدود بـه غريـزه نيسـت و قـادر        اش رادهشهوت و غضب دارند و مطيع محض غريزه هسـتند، ا 
آرمانهاى بلنـد انسـانى خـود، بـا محاسـبه و        است در جهت ارضاء خواستهاى عقالنى و تحقق
آــه موجــودات ديگــر را در برگرفتــه، رهــايى  ی ســنجش و تــدبير عمــل آنــد و خــود را از زنــدانهاي

 .بخشد
 نتانى  شد  عيان  حس  را  منكر          بى گمان  را ما  اختيارى هست     
 راه گم آردى، به ره آ، غم مخور          مشو   جبرى ببين   خود  اختيار    
 خوب مى آيد بر او  تكليف  آار          زانكه محسوس است ما را اختيار    
 رود هر دو در يك جدول اى َعم مى        درك وجدانى به جاى حس بود    
آنـد و مـردد    گاهى انسان نسـبت بـه انجـام آـار ترديـد پيـدا مـى        گيرى در هنگام تصميم - ٢    

 گيرى يا دو دلى و ترديـد  اگر اختيار يقينى انسان نبود، تصميم. آه آن را انجام دهد يا خير  است
 .براى وى معنى نداشت بلكه مجبور به انجام آار بود

 ت  اى صنماين دليل  اختيار اس          فردا اين آنم يا آن آنم  اين آه    
 اين  تردد آى  بود  بى اختيار؟          آار  ايم اندر دو مانده  تردد  در    
 چون دو دست و پاى او بسته بود          اين آنم يا آن آنم، خود آى شود؟    
ــار      - ٣     خجلــت و شــرم و پشــيمان شــدن آدمــى پــس از انجــام برخــى از آارهــا دليــل مخت
 تواند آارى بكند و بعد از انجام آن آار پشـيمان گـردد و   اختيار نمى ىانسان ب. آدمى است  بودن

 .شدم آاش چنين عملى را مرتكب نمى اى: پيش خود بگويد
 خجلت  ما  شد  دليل   اختيار           اختيار   دليل   شد ما  زارى     
 اين دريغ و خجلت و آزرم چيست           گر نبودى اختيار اين شرم چيست    
 ظلم  بودى  آى  نگهبانى   بدى           ُبدى  پشيمانى   آى    بودى  جبر    
 .امر و نهى و تشويق و تنبيه و تربيت در جامعـه بشـرى محصـول بـاور بـه اختيـار اسـت        - ٤    

نشـان از    وجود همـين واقعيـات در ديـن   . معناست بدون اختيار همه اين امور بيهوده، عبث و بى
 .يار در فرهنگ دينى داردجايگاه مهم اخت

 امر  آردن سنگ مرمر را آه ديد؟         وعيد  جمله قرآن امر و نهى است و    
 امر  و  نهى  جاهالنه  چون  آند؟         آند  گردون و   اختر آو  خالقى     
 وز  آلوخى  آس  آجا جويد  وفا؟         بيا آس   نگويد هرگز   را  سنگ    
 تو چرا بر من زدى؟! يا آه چوبا         آمدى  دير  را سنگ   يدنگو آس     
 !نيست  جز مختار را، اى پاك جيب         امر و نهى و خشم و تشريف و عتيب    

  
  

  :حد اختيار



اختيـار متفـاوت     دامنه و ميزان اختيار انسـان و نسـبت آن بـا اراده خداونـدى در بـين قـائلين بـه       
خداسـت ولـى فعـل      ذات انسـان و اسـباب و وسـايل قـدرت، از آن     معتزلـه معتقدنـد آـه   . است

آـرده اسـت، يعنـى  خـدا       را بـه انسـان تفـويض     انسان، مخلوق خود اوست و خداوند قدرت آن
طـورى آـه انسـان حتـى     ه بـ  .اختيارات خودش را در باب انسان بـه انسـان واگـذار آـرده اسـت     

 .تواند مخالف اراده خداوند عمل آند مى
ــد اســت   »تفــويض«نگــرش      ــد در اســتقالل خداون ــه   . مخــالف توحي ــه اعتقــاد ب شــيعه آــه ن

او قضــا و : ســازد جبراشــاعره و نــه اعتقــاد بــه تفــويض معتزلــه دارد بــاور ســومى را مطــرح مــى 
ــراط و          ــن اف ــابين اي ــزى بين ــه چي ــد ب ــدود ندانســته و معتق ــد را مح ــدرالهى و مشــيت خداون ق

 .ه انسان و از نظر ديگر به خدا متكى استيعنى افعال از يك نظر ب (٤٧٢)٤٥٧.تفريطاست
چند فاعل   فاعل ممكن است به چهار شكل فعلى را به وجود آورد؛ يكى اينكه: توضيح اينكه    

حرارت آه گياهى را بـه   يا علت در آنار يكديگر باعث ايجاد چيزى شوند، مثل بذر و آب و خاك و
چيـزى شـوند، مثـل آـار چنـد        وجـود آمـدن  ديگر اينكه، علـل متنـاوب باعـث بـه     . آورند وجود مى

ء بر يكديگر،  تأثير متناوب چند شى  سوم. شود مهندس آه باعث به وجود آمدن يك ماشين مى
ء بلـورين گـردد و    باعـث شكسـتن يـك شـى      مثل افتادن چند آجر بر روى يكـديكر آـه آخـرين آن   

وجـود يكـى باعـث ايجـاد     طـورى آـه     يكديگر است، بـه  چهارمين نوع، تأثير مترتب چند عامل بر
يعنى هـر فعلـى در عـين اينكـه     . يابد بين امرين تحقق مى در اين صورت امر. ء بعدى گردد شى

. خود مخلوق خداوند است، مسـتند بـه انسـان نيـز هسـت       مستند به عللى است آه آن علل
 .خداوند، منافاتى با استناد آن به انسان ندارد پس استناد افعال به علل يا

آن علـل   هاى عالم، علل مخصوص به خـود را دارد و بـا   فعال انسان همچون ديگر پديدهپس ا    
خواسـت    يـك قسـم ارادى اسـت و مربـوط بـه     : اين علل بـر دو نـوع اسـت   . آند ضرورت پيدا مى

خواهـد بـه    مـى   انسان است و يك قسم ديگر آه اختيارى او نيست، به عنوان مثال اگر آسـى 
در اختيـار او نيسـت    ن مربوط به تصميم اوست ولى بخشـى هـم  دانشگاه وارد شود يك بخش آ

رسيده باشد، رقبا رتبه آمتـرى   چون بايد دانشگاهى باشد، سن و تحصيالت او به حد دانشگاه
تـا تصـميم او بـه اجـرا      ...داشـته باشـد و   از او آورده باشند، رشته انتخابى او در دانشگاه وجود

نيسـتيم بلكـه چيـزى بينـابين معقـول        ور محـض هـم  پس ما مختار محض نيستيم مجبـ   . درآيد
 .آسانى نخواهد بود البته مشخص آردن حد و دامنه اختيار بشر آار. است

سـاخته   خداوند انسانها را در عمل وآيـل خـود  : نبايد گفت )ع(بنابراين به فرموده موال على     
انسـانها را مجبـور    خداونـد باز نبايد گفت آـه  . است تا باور ما منجر به وهن و عجز خداوند شود

امـور خيـر بـه    : گفـت  بلكـه بايـد  . آار ظلم به خداونـد سـبحان اسـت    نمايد چون اين به گناه مى
است آـه مخلـوق خداونـد      سازى خداوند است و شرور نيز به خذالن و اسبابى  توفيق و سبب

اونـد  اسـت آـه مخلـوق خد     است يعنى ناشى از سوء اختيار انسان و وجود شـرايط نـامطلوبى  
 ∗ ٤٥٨.باشد و البته همه امور سابقه در علم الهى دارد مى

                                                 
االحاديـث،   امعافزار ج ، نرم١٨حديث  ١١/  ٥بحار االنوار، ج. الجبر و التفويض بل امر بين االمرين): ع(قال الصادق ٤٥٧
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القضـاءو القـدر،    ،٣، بـاب ٩٥، ص٥بحـار االنـوار، ج  . الخيُر بتوفيق الّله و الشر بخذالن الّله و آلٌّ سابق فى علم الّلـه 
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 :به اين سؤالها بينديشيم ∗
 مسأله جبر و اختيار غير از الهيات با چه علومى مرتبط است؟) الف
 آيا حقيقتًا علت مستقيم افعال بشر ميل و اراده درونى اوست؟) ب
 گيرد؟ ر شرايط بيرونى و خواست انسانهاى ديگر انجام مىچند درصد رفتار انسان تحت تأثي) ج
 آند عمل نمايد؟ آيا انسان قادر است به نحوى ديگر از آنچه رفتار مى) د
 خوانى دارد؟ چگونه؟ شناسى با اختيار هم شناسى يا جامعه آيا قواعد رفتارى انسان در روان) ه
 بخت و اقبال يا سرنوشت چگونه قابل توجيه است؟) و
 شود؟ هائى باعث جانبدارى از جبر مى چه انگيزه) ز
 آيا داليل اختيار عقًال قابل پذيرش است؟ چرا؟) ح
 دترمينيزم در فيزيك چگونه با اختيار قابل جمع است؟) ط
 پذيرد؟ الهى بر انسان چگونه انجام مى اگر ما مختاريم استجابت دعا، قضا و قدر و اعمال مشيت) ى
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