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ݠم سݠم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی �ب

ِ اهلِل  ل�ت َل ِل�نَ د�ی �ب
ها لا�تَ �ی

َ
اَس َعل َطَر ال�نّ �تی �نَ

َّ
طَر�تَ اهلِل ال  �نِ

ً
ا �ن �ی �نِ َح�ن َهَک ِللّد�ی م َوحب �تِ

أ
ا َ ﴿�ن

ُم﴾ ِ
�یّ

�نُ ال�تَ ِلَک الّد�ی دن

پیشگفتار

کلی »خداشناسی دینی« و »خداشناسی فلسفی یونان«  ید، طرح  ی دار که پیش رو کتابی 

و  الهی  ادیان  در  آن  به  راهیابی  شیوۀ  و  خداشناسی  اصلی  مبنای  کتاب  این  است.))) 

کتاب، ما را به این  یونان را مورد بحث و مقایسه و تفکیک قرار می دهد. مطالعۀ  فلسفۀ 

ارائه  اهلل«  »معرفت  در  نوینی«  »منطق  توحیدی  ادیان  که  ساخت  خواهد  نزدیک  نظریه 
که نظیر آن در معارف بشری نیست.))) کرده اند 

جمله  از  شد.  مواجه  مختلفی  پیشنهادات  با  نگارنده  اّول،)))  چاپ  انتشار  از  پس 

روشن  بیانی  با  و  یونان  فلسفۀ  از  جدا  و  مستقل  طور  به  کتاب  اسالمی  مباحث  این که: 

عرضه شود تا افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند که در این خصوص اقدام گردید.))) 

ــ شماره های 35، 36، 38،  کیهان اندیشه  اثر نخستین بار به صورت سلسله مقاالتی در نشریۀ  1- این 

40 و 42 سال 1370 و 1371ــ چاپ شده است. از دست اندرکاران نشریه، به خصوص از مدیر محترم 

آن، و برادر عزیزم آقای محمد بدیعی، تشکر و قدردانی می کنم. 
گرانمایه، مفسر قرآن و غواص معارف اهل بیت؟مهع؟، مرحوم  که از استاد و فقیه  2- برخود فرض می دانم 
کتاب  در  که  برده ام  بهره هایی  ی  و از  کنم.  تشکر  میانجی  ملکی  محمدباقر  میرزا  اهلل  آیة  حضرت 
که از ایشان یک جلد تفسیر آیات االحکام و چندین جلد  حاضر مؤثر افتاده است. الزم به ذکر است 

تفسیر قرآن منتشر شده است. 
3- پاییز 1371، توسط مؤلف.

کتاب »معرفت فطری خدا« از نگارنده توسط مؤّسسۀ نبأ سال 1374 به  4- در پاسخ به این درخواست، 

گرفت. چاپ رسیده در اختیار عالقمندان قرار 
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کتاب رفع شود.  دیگر آن که: نواقص 

از  استفاده  شیوۀ  و  فطرت  حقانیت  و  صحت  معیار  مورد  در  سؤاالتی  این باره  در 

بررسی موضوع فطرت مطرح شد. همچنین  و روش عقلی در خصوص  و احادیث  آیات 

طرح  پیشین  عوالم  دربارۀ  که  اشکاالتی  و  نظرات  به  بیشتری  بحث  تا  شد  درخواست 

کتب دین یهود  کمبود شواهد  به  نیز  از خوانندگان محترم  یابد. برخی  شده، اختصاص 

در  ضمیمه  سه  نواقص،  این  رفع  به جهت  دوم  چاپ  در  می کردند.  اشاره  میسحیت  و 

که دو مقالۀ انتقادی از سوی دو دانشور  کتاب اضافه شده است. الزم به ذکر است  پایان 

در  نویسنده  که  رسید)))  چاپ  به  نشریه  دو  در  ارسطو،  از  نگارنده  نقد  به  نسبت  محترم، 
سه مقاله به آنها پاسخ داد.)))

یاد این مقاالت از درج آنها در بخش ضمایم صرف نظر شد تا پس از  به دلیل حجم ز

کامل  گردد. به نظر می رسد برای  کتاب مستقلی ارائه  بررسی آراء دیگر فالسفۀ یونان، در 

از  باید جنبه های دیگر  یونان،  فلسفۀ  و  الهی  ادیان  در  تطبیقی  شدن بحث خداشناسی 

خداشناسی در ادیان الهی و فلسفۀ یونان پیگیری شود. اما با توجه به اتمام نسخه های 

فرصتی  در  تا  می شود  کتفا  ا کتاب  ضمایم  به  فعاًل  آن،  مجدد  چاپ  درخواست  و  کتاب 

گردد. کامل تری تقدیم  کتاب به صورت  دیگر، با فضل و توفیق الهی 

                                                                                                                      رضابرنجکار

1- این دو مقاله به ترتیب در مجالت رشد آموزش معارف اسالمی، پاییز و زمستان 1371، »برهان حرکت2« 

کالم، شمارۀ 4، »برهان محرک اّول در فلسفۀ ارسطو« چاپ شد. و نشریۀ تخصصی 

2- این پاسخ ها به ترتیب در مجالت رشد آموزش معارف اسالمی، زمستان 1372، »خدای ارسطو، واحد 

کثیر؟«؛ کیهان اندیشه، شمارۀ 59، »خدا و جهان در اندیشۀ ار سطو«؛ و کیهان اندیشه، شمارۀ 60،  یا 

»خدا در اندیشۀ ارسطو« به چاپ رسید.
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دم� م�ت
معرفت های  برابر  در  متفاوتی  برخوردهای  شاهد  اسالمی،  فرهنگ  و  تفکر  یخ  تار  -  1

مختلف بشری، به خصوص اندیشه های بیگانه بوده است.

اقوام  پیوستن  با  که  اسالم  جغرافیایی  حوزۀ  گسترش  از  پس  می دانیم،  که  همان گونه 

گردید؛  اسالم  گونی وارد حوزۀ  گونا و ملل مختلف همراه بوده است، افکار و اندیشه های 

و  یهودیان  زردشتیان،  عقاید  و  یونانی  ایرانی،  هندی،  عارفان  و  فیلسوفان  اندیشه های 

کتاب های فلسفی یونان به عربی، به  مسیحیان از آن جمله بودند. نهضت ترجمه و نقل 

جریان فوق شدت بیشتری بخشید.

که خود را در مقابل انبوه عقاید و تفکرات بیگانه می دیدند،  در این میان، مسلمانان 

که  دادند  نشان  خود  از  عقاید  این گونه  برابر  در  متفاوتی  عکس العمل های  و  کنش ها  وا

کرد:  گرایش عمده، خالصه  می توان آنها را در سه محور و 

نشان  خود  از  عنایتی  و  توجه  بیگانه  عناصر  به  نسبت  مسلمان،  عالمان  برخی  أ- 

معارف  در  کاوش  و  بررسی  گونه  هر  اصواًل،  گروه،  این  کثریت  ا این که  ضمن  نمی دادند، 

سؤاالت  برابر  در  اینان  نمی شمردند.  جایز  دینی،  مأثورات  پیرامون  حتی  را  اعتقادات  و 

هرگونه  ن  بدو را  پیامبر؟ص؟  سنت  و  قرآن  ظواهر  به  اعتقاد  و  می کردند  سکوت  اعتقادی، 

بررسی و تحلیل به عنوان تنها راه حل پیشنهاد می کردند.
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گرایش فوق بیشتر در میان اهل سنت رایج بوده است))) و »حنابله« و »اهل الحدیث« را 

گروه این بود: »السؤال بدعة«، یعنی  کرد. شعار این  از پیروان این نظریه می توان محسوب 

گروه می توان  کردن پیرامون عقاید دینی بدعت و حرام است. از افراد شاخص این  سؤال 

نام  احمد بن حنبل  خصوص  به  و  ثوری  سفیان  شافعی،  یس  محمد بن ادر مالک بن انس،  از 

برد.

می دادند.  نشان  خود  از  انفعالی  موضع  بیگانه  تفکرات  برابر  در  دیگر،  پاره ای   - ب 

گسترده ای را تشکیل می دهند. اینان طیف 

برخی، به صورت تسلیم و قبول، از خود عکس العمل نشان می دادند، و بعضی دیگر 

عناصر  در  تصرف  با  داشتند،  نیز  اجتهاد  قدرت  و  بودند  برخوردار  نسبی  استقالل  از  که 

بیگانه و آراستِن آن بر اساس دین، آنها را وارد بسترۀ فرهنگ اسالمی می کردند.

نقل و ترجمۀ تفکرات فلسفی بیگانه به زبان عربی، سه مرحله را پیموده است: ترجمه، 

شرح و تفسیر، و تصرف و تلفیق آنها با معارف اسالمی و ایجاد نظام های فلسفی جدید.

کتاب های فلسفی است. از مترجمان  قرن دوم و سوم هجری، دوران درخشان ترجمۀ 

برجسته می توان از حنین بن اسحاق و فرزندش اسحاق بن حنین نام برد.

و  یونان  حکمای  آثار  تفسیر  و  شرح  و  استحصال  دورۀ  می توان  را  چهارم  و  سوم  قرن 

ابویحیی  یوحنا بن حیالن،  قویری،  مانند:  گروهی  تعلیمات  با  که  دانست  یه  اسکندر

شیوۀ  به  عقاید،  در  هیچگاه  »اخباری گری«،  انحرافی  جریان  که  می گوییم  جهت  بدان  را  سخن  این   -1

بررسی  و  بحث  که  یم  برنمی خور عاِلمی  به  تشیع،  فرهنگ  یخ  تار در  اصواًل  نشد.  ظاهر  »حنبلی گری« 

کلی، بدعت بداند و یا در برابر سؤاالت و شبهات اعتقادی سکوت اختیار  عقاید و دفاع از آن را به طور 

که در استنباط احکام، اجتهاد و منطق آن )علم اصول( را انکار می کردند، خود  ی هایی  کند. اخبار

گرچه  ی عمیق ترین معارف اسالمی و اعتقادی است.  که حاو کرده اند  احادیثی از امامان؟مهع؟ نقل 

از  و  نمی زدند  دست  تحلیل  و  تفکیک  و  تطبیق  و  اجتهاد  به  احادیث،  این گونه  با  برخورد  در  آنان 

و  »اخباری گری«  و  تفاوت های »حنبلی گری«  پیرامون  بودند. )بحث  نزدیک  گرایش فوق  به  این جهت 

کتاب خارج است(. خطاهای این دو مکتب، از موضوع بحث 
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المروزی، ابوبشر متی بن یونس و ابوزکریا یحیی بن عدی آغاز شد.

این عصر  آغازگر  را  »فارابی«  و  »کندی«  و  آغاز می شود  و چهارم  قرن سوم  از  سوم  دورۀ 

می توان دانست. اوج این مرحله را در آثار »ابن سینا« و »سهروردی« می توان دید.

گرایش غالب بوده است. نتیجۀ این گونه  مرحلۀ اخیر در میان اندیشمنداِن مسلمان، 

نظام های  که  آمیخت  درهم  چنان  غیردینی  عناصر  با  دینی  معارف  که  بود  آن  گرایش 

از  قبل  و  مستقیمًا  متفکران،  این  به واقع  بود.  برخوردار  الزم  خلوص  از  کمتر  اعتقادی 

نظام  به یک  آن  دربارۀ  تفّکر  و  مأثور  و  به وحی  مراجعه  با  بیگانه،  فرهنگ  با  روبه رو شدن 

اعتقادی و دینی، دست نیافته بودند. آنان با در دست داشتن برخی معارف دینی)آن هم 

نه به صورت سامان یافته( با عقاید غیردینی برخورد می کردند، در فهم آن تالش می کردند 

با اخذ و پذیرش آن و اجتهاد و تالش  آنگاه  تبیین آن می نگاشتند.  و احیانًا شروحی در 

در  و  ساخته  هماهنگ  دینی  معارف  با  را  عقاید  این گونه  می کردند  سعی  خستگی ناپذیر 

عقاید  و  بشری  معارف  متفکران،  این  گفت  می توان  دهند.  جای  عقالنی  سیستم  یک 

معرفت  از  بهره گیری  با  و  اسالمی  تفکرات  دامن  در  را  قدیم  نحله های  دیگر  و  یونانیان 

عرضه  فلسفی  نظام های  شکل  به  جدیدی  صورت  در  آن را  و  داده  ژرفا  و  عمق  دینی، 

بشری  فلسفه های  می برد،  سود  همه  از  بیش  آنکه  میان  این  در  ترتیب،  بدین  می کردند. 

عرصۀ  به  ورود  برای  و  کاسته  را  خود  سستی  و  ضعف  الهی،  معارف  از  تغذیه  با  که  بود 

به  بنیادینش  و عناصر  کاسته شده  آن  از خلوص  یج  به تدر زیرا  آماده می شد؛  روز  علمِی 

دست فراموشی سپرده می شد.

به هر حال، روش فوق را می توان »شیوۀ ترکیب و تطبیق معارف دینی و بشری« یا »روش 

نظام  سازی براساس تلفیق« نامید.

کلمات  در  که  است  روشی  می کنیم،  اشاره  بدان  اینجا  در  که  دیگری  گرایش   - ج 

شیعی،  اندیشمندان  و  فقیهان  اّولیه(،  متکلمان  )به خصوص  متکلمان  از  ی  بسیار

کلی و همه جانبه،  اشاراتی بدان شده و در پاره ای معارف نیز اعمال شده است، اما به طور 
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کمتر به منصۀ ظهور رسیده است. و به شکل یک نظام به هم پیوسته، 

روش،  این  در  است.  بشری  آراء  و  دینی  منابع  با  تحلیل گرایانه  برخورد  شیوه،  این 

و  تبیین  می گیرد:  قرار  تحقیق  و  بررسی  مورد  مرحله  سه  در  بشری  عقاید  و  دینی  معارف 

براساس  و  مستدل  و  هم  پیوسته  به  نظام  یک  صورت  به  دینی  جهان بینی  استحصال 

مرحلۀ  و  بشری،  جهان بینی های  تفسیر  و  شناخت  دوم،  مرحلۀ  دینی.  منابع  در  تفقه 

آنها  مرزبندی  و  تفکیک  و  بشری  جهان بینی های  تک تک  با  دینی  الهیات  مقایسۀ  سوم 

از یکدیگر.

مقارن«  »کالم  یا  اسالمی«  عقاید  در  تفکیک  »روش  و  کبر«  ا »فقه  می توان  را  فوق  شیوۀ 

نامید؛ زیرا از یک سو به تفقه پیرامون اساسی ترین مسائل دینی می پردازد و از سوی دیگر 

و  نقض  از  سخن  شیوه،  این  در  می ورزد.  مبادرت  غیردینی  و  دینی  معارف  تفکیک  به 

کالم در فهم معارف و تفکیک آنها  ابرام، اشکال و پاسخ و صحت و سقم نیست؛ بلکه 

در  را  فوق  شیوۀ  تحقیق،  این  در  بضاعت،  ت 
ّ
قل به  اعتراف  با  نگارنده  است.  یکدیگر  از 

کرده  اعمال  خداشناسی،  مبانی  شناخت  یعنی  دینی،  معارف  اولی ترین  و  اساسی ترین 

کوچک در طریقی بس بزرگ. البته در این پژوهش، از نظرات و  گامی است  است و این 

تأییدات فقیهان و مفّسران عالی مقام نیز سود جسته است. با این همه، از اندیشمندان 

که از راهنمایی ها و تذّکرات سودمند خویش  گرانمایه انتظار دارد  دلسوز و اسالم شناسان 

یغ ننموده، نویسنده را از ارشادات خویش بهره مند سازند. در

گونی در اندیشیدن و تفکر، در فرهنگ  گونا کنون، شیوه های  که تا 2- تردیدی نیست 

نقاط  نتایج دارای  و  از جهت روش، مبادی  گشته است. شیوه ها  و تمدن بشری، متولد 

سیستم های  دیگر  ضرورتًا  خاص،  تفکری  مورد  در  قضاوت  لذا  و  افتراق اند  و  ک  اشترا

فکری را در برنمی گیرد بلکه تنها شامِل نقاط مشترک آنها خواهد شد. اما بی گمان، فلسفۀ 

ویژه ای  اهمّیت  دارای  بشری داشته است،  دیگر مکاتب  در  که  تأثیری  به جهت  یونان، 

گرچه اندیشه های دیگری قبل از فرهنگ  که آن را از غیر، متمایز و ممتاز می سازد؛  است 

یونان، در مناطق دیگری نظیر ایران و هند و چین تکوین یافته بود، اما هیچ یک به اندازۀ 
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آراء  که یونان به عنوان مبدأ  تا آنجا  تأثیر نبخشیده است،  ِفرق  و  بر دیگر تمدن ها  یونان، 

گشته است. بشری مطرح 

که اهمیت شناخت و تفکیک »یونان و دین« مشخص  با عنایت به نکتۀ فوق است 

خواهد شد. مراد از یونان، تفکراِت فیلسوفاِن یونان به خصوص سقراط، افالطون و به ویژه 

انبیاء  که  تعالیمی  مجموعه  یعنی  است؛  الهی  ادیان  دین،  از  منظور  و  است.)))  ارسطو 

دین  نظیر  کرده اند؛  ارائه  انسان ها  به  بشر،  هدایت  برای  متعال  خداوند  جانب  از  الهی 

خاتم  و  الهی  ادیان  کامل ترین  اسالم  دین  که  آنجا  از  و  یهود  دین  و  مسیح  دین  اسالم، 

کید ما بیشتر بر  کریم از آفِت تحریف مصون مانده است، تأ آنها محسوب می شود و قرآن 

کثرًا از قرآن مجید است.  اسالم و شواهدمان نیز ا

3- بی شک، فطرت و معرفت مفطور یکی از بنیان های اساسی معارف دینی است، 

قرار  توجه  مورد  باید،  که  چنان  پیشینیان،  کالمی  و  فلسفی  مباحث  در  مع االسف،  ولی 

ۀ 
ّ
ادل میان  در  غالبًا  پرداخته اند،  بدان  برخی  که  نیز  اخیر  سال های  در  است.)))  نگرفته 

کافی و ضعیف مطرح شده است. مدعای این نوشتار آن  اثبات خدا، به عنواِن دلیلی نا

با بخش های دیگر،  که همراه  از منطِق خداشناسی دینی است  که فطرت بخشی  است 

کتاب  مجموعًا طریِق اصیِل خداشناسی در منطق ادیان الهی را نشان می دهد. آنچه این 

که خداوند رحمان، بندگان خویش را در اصولی ترین  در صدد اثبات آن برآمده، این است 

و  به »عرفان  گرایش  با آن مواجه می شویم،  بارها  که در مطالعۀ فرهنگ یونان،  گرایش هایی  از جمله   -1

توسط  که  یونان  فرهنگ  از  جنبه  این  است.  وجود«  »وحدت  به  اعتقاد  جمله  از  آن،  لوازم  و  شهود« 

در  که  یم  دار آن  قصد  اما  است،  خارج  کتاب  این  بحِث  موضوع  از  رسید،  خود  اوج  به  »فلوطین« 

دهیم.  اختصاص  دینی«  »معارف  با  یونانی«  »عرفاِن  مقایسه  به  نیز  را  بخشی  کتاب،  مباحث  ادامۀ 

تقدیم  گرامی،  خوانندگان  حضور  به  آینده  در  نیز  بخش  این  شود،  حاصل  زمینه  این  در  توفیقی  گر  ا

می گردد.

از دیرباز به معرفت فطری در ذیل  پاره ای متکلمان و فقیهان،  گو این که برخی مفسران و محدثان و   -2

رسمی  مباحث  در  اما  کرده اند،  ارائه  مفیدی  و  سودمند  مباحث  و  پرداخته  مربوطه  روایات  و  آیات 

کالمی پیشینیان، یا اصاًل مطرح نشده و یا به طور جّدی بدان پرداخته نشده است. فلسفی و 
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بشری  متضاد  بعضًا  و  مختلف  معارف  به  را  آنان  حوالِت  و  نکرده  رها  اعتقادی  مسائل 

کرده  دستگیری  و  داده  نشان  را  راه  دین،  پویش  قدِم  اّولین  از  بلکه  است؛  نکرده  گذار  وا

است.

کتاب، داشته باشیم. ی اجمالی بر مباحث  کلی و مرور 4-الزم است در اینجا نگرشی 

کم بر تفکر یونان از یک طرف  کوتاه میان اصول حا در بخش نخست، ضمِن مقایسه ای 

که تفاوت اصلی  و مبانی اساسی مذاهب الهی از طرف دیگر، بدین نقطه خواهیم رسید 

کرد. تحقیق بیشتر ما را بدین  یشه ها و جوهره های آن باید جستجو  این دو مشرب را در ر

مسئلۀ  )در  مکتب  دو  این  اختالف  زیرین  سنگ  و  اصلی  شالودۀ  که  می کشاند  سمت 

معرفت خدا( به یک اصل اساسی و اّولین بازگشت می کند و آن اصِل »اثبات گروی« )نه 

که هر مسئلۀ  کم این است  گرایش غالب بل حا اثبات پذیری())) است. در تفکر یونانی، 

کالبدشکافی  معرفتی، معضله ای ذهنی تلقی شده و طبعًا باید با چاقوی منطق و فلسفه، 

گیرد. مفهوم خدا و اثبات وجود آن  ذهنی شود تا از آن پس، مورد تصدیق یا تکذیب قرار 

که باید با تعّمل عقلی و  نیز بسان دیگر مفاهیم ذهنی، امری مجهول و مشکوک می نماید 

که این سلوِک  گردید و روشن است  گون فحص و بحث، بدان نایل  گونا پس از طی مراحل 

گروهی خاصان و اندیشمندان بر دیگران مسدود و ممنوع است )افالطون بر  عقلی جز بر 

کرده است(. این مطلب تصریح 

آن  و  دارد  جایی  اثبات پذیری  نیز،  دین  منطق  در  که  نمی بریم  کار  به  آن رو  از  را  »اثبات پذیری«  واژۀ   -1

تعقل،  و  تذکر  طرح  ضمن  کتاب،  سوم  بخش  از  دوم  مرحلۀ  در  است.  »جدال«  و  »احتجاج«  موضع 

به مناسبت، در مباحث احتجاج و جدال وارد شده و پیرامون جایگاه، شرایط و شکل احتجاج و 

کرد.  استدالل در دین، بحث خواهیم 

که  ی از معارف دینی، بر اقناع فلسفی یا حسی و تجربی، بنا نمی شود و از این روست  اصواًل بسیار  

یشه در نگرشی فراتر  که این گونه معارف، ر علوم تجربی و فلسفی قادر به انکار و رّد آنها نیستند، چرا 

و عمیق تر از علوم بشری دارند. با این همه، علوم بشری با روش های خاص خود، قادرند از راه های 

به  و  احتجاج  و  جدل  موضع  در  به خصوص  کنند؛  تأیید  و  اثبات  را  دینی  معارف  برخی  مختلف، 

تناسب موقعیت، می توان از آنها در جهت دفاع از معارف دینی بهره جست.
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در  خدا،  تصور  یکی  است:  متکی  دیگر  پایۀ  دو  بر  خود،  نوبۀ  به  ی  اثبات گرو اصل 

که ارسطو برای اّولین بار،  دستگاه انتزاعی و تجریدی و دیگری تصدیق آن با روشی معین 

ترکیِب  روش  و  کلی  مفاهیم  انتزاع  مسئلۀ  از  استفاده  با  ی  و بود.  شده  آن  تبیین  به  موفق 

مفاهیم و قضایا توانست روش اثبات گروی ذهنی را توضیح دهد. در بخش اّول، این روش 

گرفت و در بخش دوم، نحوۀ عملکرد آن در  یشه یابی و تحلیل قرار خواهد  منطقی مورد ر

خداشناسی و الهیات نشان داده خواهد شد. در بخش دوم، فلسفۀ یونان و الهیاِت آن 

آغاز  تخّیل،  دوراِن  از:  عبارتند  مراحل  این  گرفت،  خواهد  قرار  بحث  مورد  مرحله  پنج  در 

لذا  و  ارسطوست  خصوصًا  و  افالطون  بر  اصلی  کید  تأ ارسطو.  و  افالطون  سقراط،  فلسفه، 

که در مقابل آن قرار می گیرد،  الهیات آن دو، اجمااًل به مبانی دینی  ضمن بررسی مبانی 

اشاره خواهد شد.

از طرف دیگر، در مشرب پیامبراِن الهی، معرفت اهلل، نه به عنواِن یک امر ذهنی و آن 

هم مشکوک و مجهول؛ بلکه به عنوان یک عرفان روشن و معرفت مفطور در فطرت و قلِب 

را  الزم  ظهور  و  بروز  معرفت  این  مواقعی  در  گر  ا بدین سان  است.  مطرح  بشر،  افراد  عموم 

که غبار تیره بر آینۀ  ندارد، به دلیِل غفلت یا تغافِل انسان و عوامل و موانع خارجی است 

ی و تکرار آن محروم می سازد. بنابراین، سنگ زیرین  فطرت می نشاند و انسان را از یادآور

ْطَر�تَ  �نِ ا  ً �ن �ی َح�نِ �نِ  �ی ِللّدِ َهَك  ْ َوحب ْم  �تِ
أَ
ا

َ ﴿�ن »تعریف فطری«:  از اصِل  دیِن حنیف، عبارت است 
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می گرفتند.  بهره  فطری  معرفت  با  متناسب  شیوه ای  از  الهی  پیامبران  اساس  این  بر 

و  الهی  مبلغاِن  اصلی  راه  »تذکر«  لذا  و  است  معرفت  همان  ِی  یادآور و  »تذکر«  شیوۀ  این 

که بشر، حامِل ودیعۀ اختیار  دومین مرحله از مراحِل خداشناسی دینی است. اما از آنجا 

گردد  و استطاعت است و می تواند در مقابل تعریف و تذکر، شکر نموده و تسلیم خداوند 

مطرح  »تسلیم«  مسئلۀ  دینی،  الهیات  سوم  مرحلۀ  در  پس  ورزد،  عناد  و  گرداند  ی  رو یا 

می شود.
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گذار می شود و آمادگی  بدین ترتیب، اّولین مرتبه از مراتب هدایت و ایمان به انسان وا

و افتخار ورود به مراتب بعدی و سیر الی اهلل و سلوک در مسیر بندگی را پیدا می کند.

را  دینی  خداشناسی  اصلی  مبانی  و  منطق  تسلیم،  و  تذکر  تعریف،  مرحلۀ  سه  این 

گرفت. کتاب، مورد بررسی قرار خواهد  که به ترتیب در بخش سوم  تشکیل می دهند 
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چکیده 

یخ تطور اندیشه فلسفی یونان و ارتباط آن با دین یهود و مسیح بررسی   در این فصل، تار

می شود.

آنگاه اندیشه افالطون، سقراط و ارسطو در زمینه اثبات وجود خدا را مرور می کنیم.

فصل اّول: اثبات خدا در یونان

کلی بر فرهنگ یونان  پیش از ورود به بحث، به دو مطلب اشاره می شود. ابتدا، نگرشی 

دیده  دینی  عقاید  و  یونانیان  آراء  برخی  میان  که  شباهت هایی  به  سپس  و  می افکنیم 

یم. می شود، می پرداز

گفت: تمدن  ارائه می دهیم، شاید بتوان  از تمدن یونان  کلی  گر بخواهیم تحلیلی  1-ا

کرد و در نهایت به مذهب انجامید. یونان با تخیل آغاز شد، و از مراحل تعقل و شهود گذر 

مردم یونان ابتدا با تخیل به اسطوره ها رسیدند آنگاه با تعّقل به فلسفه های مختلف و 

کیت و سرخوردگی از فلسفه، و سپس رو نهادن به عرفان و در نهایت  از فلسفه ها به شکا

مادۀ  به  مسبوق  بلکه  بود؛  نروییده  زمین  از  یکباره  به  یونان  تخیل  اما  مذهب،  پذیرش 

فطرت  می کرد،  تصرف  به  شروع  آن  در  یونانیان  تخیل  که  پیشین  مادۀ  این  بود.  پیشین 

تخیل  دوران  در  که  مسئله ای  مهم ترین  لذا  و  است.  بوده  پیشین  ادیان  تذکرات  و  الهی 

مطرح است، مسئلۀ خدایان و اسطوره های الهی است.
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مسئلۀ  کرد،  تصرف  به  شروع  الهی  ک  پا فطرت  این  در  یونانیان  خیال  هنگامی که 

که  »خدایان« مطرح شد. مرحلۀ بعدی تعقل بود، اما تعقل نیز مسبوق به مادۀ پیشین بود 

در  خدایان  فی المثل  و  شده  پاالیش  تعقل  صافی  در  تخیالت  بود،  قبلی  تخیالت  همان 

نزد ارسطو به »محرک اّول« یا »عقل« مبدل شد، و یا »عقول« در ارسطو و »ُمُثل« در افالطون 

جایگزین خدایان شدند.

انسان  مسائل  همۀ  به  پاسخگویی  به  قادر  تخیل،  به  مسبوق  بشرِی  عقِل  که  آنجا  از 

کیت  شکا عنوان  به  یا  اخالق  در  بحث  عنوان  به  گرایش هایی  بعد  دوره های  در  نبود، 

بوجود آمد.

شهود  صافی  در  تعقالت،  مرحلۀ  این  در  بود.  عرفان  و  شهود  به  گرایش  بعد،  مرحلۀ 

»احد«،  مفارق در نزد افلوطین)پلوتینوس( به  وجود  و  محرک اّول، عقل  پاالیش یافته و مثاًل 

سلبی  الهیات  شد.  مبدل  توصیف ناپذیر«  و  اندیشه  و  فکر  »ورای  و  وجود«  از  »متعالی 

کوشش فرهنگ یونان در الهیات و خداشناسی بود و اینجا پایان تمدن  افالطون، آخرین 

یونان و ظهور دین مسیح؟ع؟ بود.

از دین مسیح  بعد  ــ  آمد  پدید  یونان  از دین یهود، در  که پس  ــ همان طور  این مراحل 

اسالم  دین  و  خاتم؟ص؟  پیامبر  ظهور  به  تا  شد،  محقق  وسطی  ن  قرو در  دیگر  به نحوی  نیز 

انجامید.

مورخ معروف فلسفه آقای »کاپلستن« می گوید: 
جهان شناسان  نیمه فلسفی  و  نیمه علمی  پژوهش های  و  تفکرات  هنگامی که  از 
و اساطیر شاعران  امثال خردمندان )هفتگانه(  و  پند  و  ایونی، جانشین حکمت 
گرفت. این فلسفه  ( جای هنر را 

ً
که فلسفه )در هر حال منطقا گفت  شد، می توان 

باالترین  به  پلوتینوس  نزد  سرانجام  و  رسید  خود  اوج  به  ارسطو  و  افالطون  نزد 
مرتبۀ عروج خود نه در اسطوره شناسی بلکه در عرفان نائل آمد.)))

»ویل دورانت« دربارۀ تمدن یونان می گوید: 

یخ فلسفه، ترجمۀ جالل الدین مجتبوی، ج 1، ص 29. یک، تار کاپلستن، فردر  -1
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مانند  مذهب،  به  حمله  بود:  دیده  مرحله  سه  کنون  ا فلسفه،  و  مذهب  مبارزۀ 
کردن اخالقیات طبیعی بر مذهب،  کوشش در راه جانشین  دورۀ قبل از سقراط، 
کان  مانند دورۀ ارسطو و اپیکور، و باالخره بازگشت به سوی مذهب در دورۀ شکا
گردید. این گونه  و رواقیان، این نهضت آخری منتهی به نئوپالتونیزم و مسیحیت 
توالی در تاریخ بارها اتفاق افتاده و شاید هم، امروز نیز در حال تکوین باشد... 

(((.

که در توجیه  2-بعضًا شباهت هایی بین عقاید یونانیان و عقاید دینی دیده می شود 

آن نظریاتی بیان شده است.

که فرهنگ و فلسفۀ یونان از ادیان پیشین، خصوصًا از تعالیم دین  یک نظر این است 

از ویژگی های فرهنگ یونان است. در این  که  با تصرفاتی  البته  گرفته است،  یهود، بهره 

یم:  باره به ذکر شواهدی می پرداز

می گوید:  »کاپلستن« 

که ادعا می کردند فالسفۀ بزرگ یونانی افکار مهم و عمدۀ خود  یهودانی بودند 
کتاب مقدس اند.))) را مدیون 

و هم  یونانی  که هم در فلسفۀ  بود  بود معتقد  یونانی  که شیفتۀ فالسفۀ  فیلون 
کتاب مقدس و سنت یهودی یک حقیقت واحد می توان یافت، در حالی که  در 

کرده اند.))) کتب مقدس استفاده  که فالسفه از  معقتد بود 

افالطون  که  داشت  را  نظریه  این  همچنین  افالطونیان(  نو  )از  فیلویونوس 
گرفته است.))) حکمت خود را از اسفار پنجگانه )پنتاتوخ( ]عهد عتیق[ 

در   
ً
ظاهرا داشت.  زمان  آن  دینی  حیات  با  نزدیک  رابطۀ  نوفیثاغوری...  حوزۀ 

دین  و  اختصاصی  علم  یونانی،  فلسفۀ  اتصال  و  تالقی  محل  یعنی  اسکندریه 

یخ تمدن، چاپ قدیم، ج 6، ص 270. 1- دورانت، ویل جیمز، تار

یخ فلسفه، ج 1، ص 636. یک، تار کاپلستن، فردر  -2

یخ فلسفه، ج 1، ص 636. یک، تار کاپلستن، فردر  -3

یخ فلسفه، ج 1، ص 670. یک، تار کاپلستن، فردر  -4



هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
م

26

شرقی، تکوین یافته است.)))

ویل دورانت می گوید: 

به  را  یهودیان عشق موروثی خود  این دوران،  تمام آشوب ها و طوفان های  در 
خدمت  خود  سهم  از  بیش  عصر  این  پایدار  ادبیات  در  و  کردند  حفظ  دانش 
کتاب مقدس متعلق به این دوران است ...  کردند، بعضی از عالی ترین قطعات 
مدیترانه  مشرق  دیگر  شهرهای  در   

ً
بعضا و  اسکندریه  در  اغلب  یونانی  یهودیان 

یونانی، شاهکارهایی چون »کتاب جامعه«، »دانیال  و  آرامی  و  زبان عبری  به 
کتب  اعظم  قسمت های  و  داود«  »زبور  »ضرب المثل«و  از  قسمتی  و  نبی« 
تفسیر  آرامی  زبان  به  را  تورات  آیات  دانشمندان،  نوشتند...  را  مجهول االصل 
کتاب قانون یا تورات و تشریح موازین اخالقی  می کردند، مدارس برای تدریس 

آن برای نسل روزافزون جوان باز شدند.)))

وسطی  ن  قرو در  ی  و از  بعد  فالسفۀ  و  اتیانوس  یوستین،  گرد  شا وسیلۀ  به  نظریه  این 

کلمه  گردید مسئلۀ »لوگوس« یا  ن وسطی مطرح  که در قرو تقویت شد، اما توجیه دیگری 

بود.

که از علمای مسیحی است با استفاده از انجیل یوحنا می گفت:  »یوستین« 

این  به  که  را  کسی  هر  کلمۀ  و   ... خداست  کلمۀ  و  است  کلمه  مسیح،  عیسی 
که  گرفت  نتیجه  می توان  پس  می دارد،  روشن  خویش  فروغ  به  می آید  جهان 
در  این که  از  قبل  الهی،  کلمۀ  طبیعی  وحی  طریق  از  است  ممکن  خدا  به  ایمان 

گزیند حاصل آید.))) قالب عیسی تجسد پذیرد و در میان ما مقر 

که سقراط و افالطون وسنکا، سخنان  بود  از علمای مسیحی قائل  کتانتیوس  ال
رسید  فرا  حقیقت  کل  از  جزئی  به  آنان  از  کدام  هر  اصل  در  و  گفتند  بسیار  نیکو 
عقاید  در  باطل  از  را  حق  نمی تواند  کسی  که  است  این  اصلی  نکتۀ  لیکن   ...

یخ فلسفه، ج 1، ص 618. یک، تار کاپلستن، فردر  -1

یخ تمدن، چاپ قدیم، ج 6، 198 به بعد.  2- دورانت، ویل جیمز، تار

یلسون، اتین، روح فلسفۀ قرون وسطی، ترجمۀ علی مراد داوودی، ص 39-38. 3- ژ
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و هیچ کس  باشد  را شناخته  آن حقیقت  از  این که پیش  مگر  تمیز دهد،  فالسفه 
از پیش نمی تواند حقیقت را بشناسد مگر این که خدا آن را از طریق وحی به وی 

بیاموزد.)))

مسیح  عیسی  و  کلمه  ی  مساو را  عقل  نیز  یگن«  »ار مثل  مسیحی  علمای  از  بعضی 

دانسته اند و آن را تابع ذات حق می دانند. به هر حال مقصود ما در اینجا بیان نقاط افتراق 

فلسفۀ یونان از دین است.

اثبات خدا در یونان

دلیل  خداوند  وجود  اثبات  آن  مطابق  که  بود  سنتی  سرچشمۀ  افالطون،  روزگاِر  »یوناِن 
ل قبول دلیل می نماید«.))) می خواهد و به وسیلۀ استدال

از  یکی  و  بود  واقعیت ها  به  رسیدن  در  عقل  استقالل  یونان،  بارز  خصوصیات  از 

گون در یونان و شاید قبل  گونا واقعیت ها نیز خداوند بود. این استقالل در عقل به انحاء 

به وسیلۀ سقراط  و غیردینی، دیده می شود، ولی  تفکر بشری  نوع  و اصواًل در هر  یونان  از 

ید و خواستار بنا نهادن  وارد مرحلۀ جدیدی شد. سقراط علیه تعبد دینی در اخالق شور

اخالق عقلی بود.

ک ترین  خطرنا را  وی  دینداران،  بودند،  بدگمان  سقراط  به  آتن  مردم  کثریت  ا
سوفسطایی می شمردند؛ زیرا از همۀ جشن و سورهای مذهبی برخوردار می شد، 
معیار عقل  با  به دقت  را  قانونی  که هر  بود و می خواست  منکر  را  کهن  اما دین 

بسنجد.)))

از  و  رسید  خود  کمال  به  ارسطو  نزد  در  که  بود  خاصی  روش  سقراط،  استداللی  روش 

که عده ای سقراط را مؤّسس فلسفه دانسته اند، ولی پیش از بیان این روش به  اینجاست 

کرد. یشۀ آن باید توجه  اساس و ر

یلسون، اتین، روح فلسفۀ قرون وسطی، ص 43. 1-  ژ

2- آربری، آرتور جان، عقل و وحی در اسالم، ترجمۀ حسن جوادی،  ص 5.

یخ تمدن، طبع جدید، فصل 16، ص 416. 3- دورانت، ویل جیمز، تار
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کسی  ی اّولین  کلیتس« بتوان یافت، و یشۀ استقالل خاص عقلی را در آراء »هرا شاید ر

گر هم  ا که اشیای محسوس دائمًا در حال دگرگونی اند.  کرد  کید  تأ این مطلب  بر  که  بود 

مورد  را  مطلب  این  او  ولی  باشند،  یافته  در ی  و از  قبل  ایونی  فیلسوفان  را  حقیقت  این 

بیان  زمینه  این  در  که  است  تی  جمال جهت  به  بیشتر  نیز  ی  و شهرت  و  داد،  قرار  کید  تأ

یرا آب های  گام نهید؛ ز کرده است: مثاًل این جمله: »شما نمی توانید دوبار در یک رودخانه 

تازه پیوسته جریان دارد و بر شما می گذرد«.

کلیتوس می گفت:  که هرا ارسطو نقل می کند 

همۀ چیزهای محسوس همیشه در حال سیالن اند و هیچ گونه علمی یا شناختی 
به آنها تعلق نمی گیرد.)))

که علم و شناخت عقلی به محسوسات و امور عالم مادی،  نتیجۀ این نظر آن است 

تعلق نمی گیرد و محسوسات را نمی توان شناخت مگر این که به نحوی آن را از مادی بودن 

انتزاع  توسط  یونان  در  کار  این  بدهیم.  آن  به  غیرمادی  جنبۀ  و  یم  آور بدر  بودن  جزئی  و 

کلیات با جمیع اقسامش، محموالت علم یونانی را  کلی از جزئیات انجام شد.  مفاهیم 

تشکیل می دهند. فقط امور انتزاعی ثابتند و عقل بر آنها احاطه دارد، بنابراین تنها وسیلۀ 

کلیاتند. شناخت عالم، 

که در  کرد، سقراط بود. سقراط  ی  کلیتوس بهره بردار که از اعتقاد هرا کسی  شاید اّولین 

یست در صدد یافتن راه حلی برای شبهات سوفسطاییان بود.  روزگار سوفسطاییان می ز

اعتبار  دارای  که  آنچه  و  می کردند  پیشنهاد  را  نسبیت  نظریۀ  سوفسطاییان 
کرد  توجه  حقیقت  این  به  سقراط  اما  می شدند،  منکر  را  است  کلی  و  ضروری 
لیکن  کنند  تغییر  است  ممکن  جزئیات  می ماند،  باقی  یکسان  کلی،  مفهوم  که 

تعریف، ثابت است.)))

کار را با توسل  هدف اصلی سقراط، ترسیم زندگی سعادتمندانه و اخالقی بود، و این 

1- ارسطو، متافیزیک، ترجمۀ دکتر شرف، ص 24.

یخ فلسفه، ج 1، ص 149. یک، تار کاپلستن، فردر  -2
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آدمی  نفس  را  یف  تعار این  منبع  ی  و می داد.  انجام  اخالقی  فضائل  از  کلی  یف  تعار به 

کلی  یف  تعار به  می توان  محاوره  و  استدالل  وسیلۀ  به  فقط  بود  معتقد  اما  می دانست، 

دست یافت. 

کامل مخاطب را به تناقض گویی وامی داشت و خطایش را برای او  ی ابتدا با مهارتی  و

کشف حقیقت  یش می کرد تا خود پی به مطلب ببرد و به  ظاهر می ساخت، آنگاه یار
تعریف  به  و  می شد  آغاز  کافی«،  »کمتر  یف  تعار از  دیالکتیک  و  »محاوره  آید.  نایل 
گاهی  کلی پیش می رفت،  کافی تر و یا از مالحظه و بررسی موارد جزئی به یک تعریف 
عماًل به هیچ نتیجۀ قطعی نمی رسید، اما به هر حال هدف یکی بود: دست یافتن به 

کلی«.))) یک تعریف صحیح و 

و لذا ارسطو می گوید: 

که در این بحث می توانیم به سقراط نسبت دهیم:   دو پیشرفت در علم هست 
کلی.))) گرفتن استدالل های استقرایی و تعاریف  کار  به 

کلیتوس  کلیتوس( با عقاید هرا که از طریق »کراتولوس« )یکی از پیروان هرا »افالطون« 
و  صیرورتند  و  تجدد  حال  در  پیوسته  محسوسات  که  پذیرفت  را  او  نظر  شد،  آشنا 
ی نظریۀ استادش سقراط  هیچ گونه علم و شناختی به محسوسات تعلق نمی گیرد. و

کلی است. که پژوهش و تعریف از طریق  رانیز پذیرفت 

که از یک طرف محسوسات را متغیر می دانست و از طرف دیگر شناخت  افالطون 
در  کلیات  که  رسید  نظریه  این  به  می دانست،  میسر  کلی  و  ثابت  امور  وسیلۀ  به  را 
کلیات یا ُمُثل، امور مجرد و ثابتی  که عالم »ُمُثل« نام دارد، این  عالم دیگری موجودند 
به  محسوس  اشیاء  و  موجودند  دیگری  عالم  در  محسوسات،  از  جدای  که  هستند 
موجب بهره مندی از ُمُثل، موجودند و شناخت واقعی یک چیز در واقع شناخت مثال 

مجرد آن است.

یخ فلسفه، ج 1، ص 152. یک، تار کاپلستن، فردر  -1

یخ فلسفه، ج 1، ص 149. یک، تار 2-کاپلستن، فردر
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برای  اما  می پذیرد،  افالطون  استادش  از  را  کلیات  طریق  از  معرفت  نظریۀ  ارسطو 
که  کلیات، وجود دیگری جدای از محسوسات قائل نیست. به نظر ارسطو استداللی 
تبیین می کند،  آن را  و  را ممکن می سازد  افالطون معرفت علمی  نظریۀ  آن،  به موجب 
لیکن  نیست،  وهِم محض ذهن  و  و خیال  واقعی است  کلی،  که  ثابت می کند  فقط 

کلی، جدا از اشیاء فردی، هستی و قوام ذاتی دارد.))) که  ثابت نمی کند 

ضمن  ارسطو  بنابراین  می داند.  ُمُثل  نظریه  متوجه  را  یادی  ز اشکاالت  دیگر  طرف  از 

کلی را در عالم محسوس جستجو  کلی تعلق می گیرد،  که معرفت به  پذیرفتن این مطلب 

کلی نیست،  می کند، اما محسوس و فرد و متکثر از جهت متکثر بودن و متشخص بودن 

کلی است. که وظیفۀ فیلسوف انتزاع آن  کلی داشته باشند  پس اشیاء باید یک جنبۀ 

بلکه  نیست؛  لفظی  بیان  از  حالتی  یا  ذهنی  مفهومی  صرفًا  ی 
ّ
کل ارسطو،  عقیدۀ  به 

کلی در ذهن، ذات نوعی در اشیاء محسوس وجود دارد، هر چند این ذاِت نوعی  مطابق 

که در افراد یک نوع وجود  به صورت مفارق و جدا از محسوسات نیست. این ذاِت نوعی 

که در ذهن وحدت عددی دارد و می تواند  انتزاعی است  کلی  برای  واقعی  دارد، اساس 

بی تفاوت، محمول همۀ اعضای طبقه باشد. مسئلۀ وجوِد جنس مشترک در انواع نیز به 

که بر  که فوق آن جنسی نیست  همین صورت توجیه می شود تا به جنس االجناس برسیم 

که در نظر  اجناِس پایین تر، بی تفاوت حمل شود، این جنس االجناس همان مقوله است 

ارسطو، ده تاست و مقوالت ده گانه نامیده می شود. به این ترتیب ما به انواع و اجناس و 

مقوالت می رسیم.

که  آنها  میان  ک  ماباالشترا این که  از  غیر  مختلف،  انواع  به  توجه  با  عقل  همچنین 

این  ترکیب  از  و  انتزاع می کند  که فصل می باشد  نیز  را  ماباالفتراق  کرد،  انتزاع  بود  جنس 

کلی یک نوع دست می یابد. ک و مابه االمتیاز یعنی جنس و فصل، به تعریف  مابه االشترا

افراد  آن  نوع  به  مذکور  انتزاعی  روش  با  ابتدا  افراد  ماهیت  شناخت  برای  بنابراین 

یخ فلسفه، ج 1، ص 401. یک، تار کاپلستن، فردر  -1
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می رسیم، ولی هنوز ماهیت این نوع، مجهول است، پس با همان روش به جنس و فصل 

کلی معلوم )جنس و فصل( به مجهول )تعریف و ماهیت نوع(  ترکیب دو  از  و  می رسیم 

کشف ماهیت اشیاء می شویم. می رسیم. با این روش ما موفق به 

این مطالب در خصوص تصورات بود. اما در تصدیقات، یعنی تصدیق محمول برای 

ی می کنیم و سپس دو  گردآور موضوع، ابتدا مواد ابتدایی یعنی تعدادی تصورات معلوم را 

قضیه و دو تصدیق بدیهی معلوم )که حمل محمول بر موضوع در آنها بدیعی است( را به 

که مجهول بود برسیم، در اینجا ما  کنار هم قرار می دهیم تا به قضیۀ سوم  شکل خاصی 

کنیم. که قضیۀ مجهول را اثبات  موفق می شویم 

کلیات برای اثبات امری، محتاج روش  که استفاده از  از مطالب فوق، معلوم می شود 

کلیات  کلیات طبق قانون خاص طبقه بندی می شوند و به وسیلۀ ترکیب  خاصی است. 

دست  عقلی  دلیل  و  برهان  به  قواعدی  رعایت  با  قضایا  ترکیب  با  و  می رسیم  قضایا  به 

کشف می کنیم. می یابیم و قضیۀ مجهول را 

به  موفق  ارسطو  که  است  الزم  خاصی  منطق  کلیات،  کارگیری  به  برای  بنابراین 

عقیدۀ  تکمیل  ضمن  خویش،  منطق  تدوین  با  ارسطو  نتیجه  در  شد.  منطق  این  کشف 

کلیتوس، روش برهان عقلی را ارائه داد و خود نیز با استفاده از این منطق و با سرمایۀ  هرا

که به زعم خود مطابق با نظام عینی و خارجی بود. از این  کلیات، نظامی عقلی ارائه داد 

که با میزان منطق ارسطوهماهنگ باشد. پس برای هر ادعایی باید برهانی ارائه می شد 

که محتاج به برهان فلسفی  در نزد ارسطو و فالسفۀ دیگر وجود خداوند نیز ادعایی بود 

که به وجود خداوند معتقد باشد. بود، و قبل از اقامۀ برهان فلسفی فیلسوف حق نداشت 



هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
م

32

پرسش برای پژوهش : 

مراحل تخیل، تعقل، شهود، عرفان در تمدن یونان را توضیح دهید. در هر مرحله، . 1

چه مفاهیمی مطرح شد؟

کرد؟. 2 شباهت ها میان عقاید یونانیان و عقاید دینی را چگونه می توان تحلیل 

دیدگاه ارسطو در اثبات وجود خداوند چه بود؟. 3

دیدگاه ارسطو در زمینه اثبات وجود خداوند را با دیدگاه سقراط و افالطون مقایسه . 4

کنید.
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چکیده 

که بر اساس آنها، خداوند  در این فصل، شواهدی از عهد عتیق و عهد جدید می خوانیم 

بلکه  آید  کار  در  منطقی  براهین  تا  نشده،  مطرح  آمیز  تردید  یا  پاسخ  بی  سؤالی  عنوان  به 

و  الهی  کلمات  این سخنان،  که  الهی می فهمند  آیات  و  پیامبر  با شنیدن سخنان  مردم 

که در  گیری از براهین فلسفی، سه مشکل دارند  ندای فطری انسانها است مردم برای بهره 

این فصل، بیان شده است.

فصل دوم: اثبات خدا در دین یهود و مسیح

اصواًل در ادیان الهی، خداوند به عنوان یک مسئلۀ مجهول مطرح نشده است تا با براهین 

خداوند،  افعال  از  یکی  بلکه  شود؛  اثبات  وجودش  انتزاعی،  مفاهیم  تنظیم  و  منطقی 

شناساندن خود به انسان هاست و متذکر شدن، صرفًا نوعی ظهور معرفت فطری است، 

کند.  که در قلب انسان به ودیعت نهاده شده و انسان باید به آن توجه پیدا  معرفتی 

انبیا نیز توجه دادن انسان ها به معرفت فطری است و نه اثبات خداوند، و از  و نقش 

کلیات،  انتزاع  ارائۀ منطق  و  کادمی علمی  آ نمودن  دایر  به جای  پیامبران  که  اینجاست 

کردن دانشجویان برای فهم براهین  اجناس و فصول و بیان شرایط تألیف قضایا و آماده 

خود  همت  بیشتر  آن،  نمودن  بیدار  و  فطری  معرفت  گرفتن  مفروض  با  خدا،  اثبات 

و  نبوت  اثبات  از  بعد  و  می کردند  معجزات  طریق  از  خویش  رسالت  اثبات  مصروف  را 

کرده و در  رسالت خویش، عقاید و اخالق و احکام و روش زندگی سعادتمندانه را معرفی 
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کنند. نهایت سعی می کردند تا دین را از طریق حکومت الهی، در عینیت پیاده 

را  خویش  فطری  ندای  پاسخ  الهی،  کتب  از  آیاتی  شنیدن  با  نیز  آماده  و  ک  پا افراد 

یدند  می گرو ادیان  به  و  می شدند،  شده  نهاده  ودیعت  به  معرفت  متوجه  و  کرده  یافت  در

مختلفی  جهات  به  هم  ابوسفیان ها  و  ابولهب ها  و  ابوجهل ها  نظیر  کی  ناپا افراد  البته  و 

کرم؟ص؟  ا پیامبر  یا رسالت  پذیرفتن خداوند  از  اقتصادی  و  منافع مادی  یا  مثل حسادت 

ی می کردند. خوددار

بودند،  خداوند  اثبات  مورد  در  طوالنی  مباحثات  خواهان  که  نیز  دیگری  افراد  و 

جدال  و  بحث  آمادۀ  همیشه  ائمه؟مهع؟  و  انبیاء  گرچه  می شدند.  تلقی  معاند  عنوان  به 

کسانی را نیز به این منظور تربیت می کردند، ولی جدال  احسن با معاندین بودند و حتی 

کیفیت این دو طریق و مخاطبین آنها و  احسن چیزی غیر از اقامۀ برهان فلسفی است و 

هدفشان با هم فرق می کند.

اقامه  حق  سخن  بر  که  است  نقضی  ابطال  یا  باطل  مطلب  نقض  هدف،  جدل،  در 

که همان یافته های ذهنی و اوهام باطل اوست  شده است و از طریق موانع هدایت خصم 

مجادل  مقصود  بنابراین  می شود.  آماده  تذکر  طریق  از  هدایت  برای  راه  و  شده  شکسته 

پیرامون  بحث  است.  شخص  هدایت  موانع  رفع  بلکه  نیست؛  واقع  به  خصم  رساندن 

کتاب خواهد آمد. جدل و برهان در طریق انبیا در مرحلۀ دوم از بخش سوم 

م 
ّ
متکل زیرا  می کند؛  معنی  همین  از  حکایت  نیز  الهی  ادیان  از  بعد  کالم  علم  ظهور 

وجود خداوند را مفروض می گیرد و هدفش دفاع از معارف دینی و دفع شبهات منکرین و 

گر برای اثبات خدا به استدالل منطقی تمسک می کند، صرفًا به جهت  مبدعین است و ا

مناظره و جدل و اسکات خصم است نه رساندن خویش به حقیقت؛ زیرا متکلم قباًل به 

حقیقت رسیده است.

حال مطلب فوق را با استفاده از شواهدی از مسیحیت و یهود پی می گیریم: 



دا
ن � 

ت �
ا �ب

ش : ا�
ّول

 ا
ش �

ن ݠح
ݡٮب

35

1-دین یهود

جواب  سؤالی  عنوان  به  را  پروردگار  وجود  عتیق،  عهد  نویسندگان  از  هیچ یک 
را در  تردیدآمیز مطرح نکرده اند، چون روح سامی، خداوند  یا به نحو  گفتنی و  نا
عهد  مورد  در  تغییری  مختصر  با  گفتیم  عتیق  عهد  دربارۀ  آنچه  و  می یابد  وحی 

جدید نیز صادق است.)))

در سفر خروج از تورات آمده است: 

نخواهند  مرا  سخن  و  کرد  نخواهند  تصدیق  مرا  همانا  گفت:  جواب  در  موسی 
بر تو ظاهر نشده است. پس خداوند به وی  گفت »یهوه«  شنید؛ بلکه خواهند 
و چون  بینداز  زمین  بر  آن را  گفت  گفت: عصا.  تو؟  آن چیست در دست  گفت 
گریخت. پس خداوند به  گردید و موسی از نزدش  آن را به زمین انداخت، ماری 
کرده  کن و دمش را بگیر. پس دست خود را دراز  گفت: دست خود را دراز  موسی 
پدران  خدای  یهوه  که  کنند  باور  آنکه  تا  شد.  عصا  دستش  در  که  بگرفت  آن را 

ایشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب به تو ظاهر شد.)))

تردید  مورد  را  موسی؟ع؟  حضرت  نبوت  بنی اسرائیل  می شود  مشاهده  که  همان طور 

خداوند  این که  اثبات  برای  نیز  خداوند  و  کنند  انکار  را  خداوند  این که  نه  می دهند،  قرار 

گفته معجزۀ عصا را به موسی؟ع؟ می دهد. )یهوه( با موسی؟ع؟ سخن 

کتاب »حزقیال نبی« آمده است:  در 

نزد  را  تو  من  و  هستند  قسی القلب  و  سخت رو  )بنی اسرائیل(  ایشان  پسران  و 
ایشان می فرستم تا به ایشان بگویی خداوند )یهوه( چنین می فرماید. و ایشان 
خواه بشنوند و خواه نشنوند؛ زیرا خاندان فتنه انگیز می باشند، خواهند دانست 

که نبی در میان ایشان هست.)))

اما  می گرفتند،  گوش  تو  به  می فرستادم  بنی اسرائیل[  ]غیر  آنها  نزد  را  تو  گر  ا  
ً

یقینا

1- آ.ج.آربری، عقل و وحی در اسالم، ص 5.

2- عهد عتیق )تورات(، لندن، 1895، سفر خروج، باب چهارم.

3- عهد عتیق )تورات(، لندن، 1895، متاب حزقیال نبی، باب دوم.
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بشنوند،  مرا  نمی خواهند  که  زیرا  بشنوند؛  را  تو  نمی خواهند  اسرائیل  خاندان 
چون که تمامی خاندان اسرائیل سخت پیشانی و قسی القلب هستند.)))

که در آیات فوق دیده می شود، علت این که خاندان اسرائیل زیر بار خداوند  همان گونه 

نه  فتنه انگیزند،  و  سخت پیشانی  و  قسی القلب  آنها  که  است  این  نمی روند  پیامبرش  و 

این که دلیلی برای اثبات خداوند ندارند. همچنین در آیات فوق آمده است که بنی اسرائیل 

به مجرد شنیدن حرف های پیامبر  ایشان هست یعنی  که نبی در میان  خواهند دانست 

گوینده اش نبی است. که این سخنان آیات خداوند است و  و آیات خداوند می فهمند 

و  انسان هاست  فطری  ندای  پاسخ  نبی  سخنان  که  است  جهت  بدین  مطلب  این 

ک حاضر است در زبان و  انسان را متوجه معارف قلبی خویش می کند، ولی تنها قلب پا

عمل اقرار به وجود خداوند بکند و نه قلب قسی و سخت.

2- دین مسیح

در انجیل برنابا  آمده است: 

پیام  و  شد  نازل  او  بر  جبرئیل  رسید،  سالگی  سی  به  )یسوع(  عیسی  هنگامی که 
فرستاده  است  پیغمبری  او  که  دانست  عیسی؟ع؟  و  رساند،  او  به  را  خداوند 
سوی  به  و  آمد  فرود  کوه  از  مریم  با  وداع  از  بعد  پس  اسرائیل،  سوی  به  شده 
که به مرض پیسی دچار شده بود برخورد  کسی  کرد، در راه به  اورشلیم حرکت 
به سمت  گاه شدند، همگی  آ امر  این  از  مردم  آنکه  از  بعد  را شفا داد.  او  و  کرد 

گرفتند تا از وقایع مطلع شوند. کردند و در هیکل دور او را  عیسی؟ع؟ حرکت 

ادامۀ سخن را از زبان برنابا پی می گیریم: 

گفتند این طایفه می خواهد ببیند تو  کاهن ها به سوی یسوع و  پس پیش رفتند 
کلمه ای،  را و بشنود از تو، پس باالی این دکه شو و هرگاه عطا فرماید خدای تو را 
کتبه،  که  آنجایی  به  یسوع  شد  باال  پس  پروردگار.  نام  به  او  به  کن  تکلم  پس 
برای  اشاره ای  به دست  کرد  اشاره  و چون  را  آنجا  در  گفتن  بودند سخن  معتاد 

1- عهد عتیق )تورات(، لندن، 1895، باب سوم.
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از بخشایش  که  ک  پا نام خدای  مبارک است  فرمود  و  بگشد  خاموشی، دهان 
و مهربانی خویش اراده نمود، پس آفرید آفریدگان خود را تا تمجید نمایند او را. 
کان و پیغمبران خود را  که خلق فرمود نور جمیع پا ک  مبارک است نام خدای پا

قبل از همۀ چیزها تا بفرستد او را برای خالصی عالم... .

مطالبی  پیشین  پیامبران  و  بشر  یخ  تار و  انسان  و  فرشتگان  خلقت  مورد  در  سپس 

کاهنان به جهت  از  و  اندرز داد  و  را پند  کرده و مردم  آنگاه به روز رستاخیز اشاره  فرمود، 

کرد و همچنین از علما به جهت  اهمال آنها در امر خدمت به خدا و حرص آنها سرزنش 

کتمان شریعت خدا. تعلیم های فاسد و 

برنابا می گوید: 

از  گریه درآمدند  به  ایشان همه  این که  کالم یسوع در طایفه، حتی  نمود  تأثیر  و 
به  زاری می نمودند  و  را،  او  استغاثه می کردند رحمت  و  کبیرشان،  تا  صغیرشان 
نهان  آنکه  تا  ایشان،  رؤسای  و  َکَهنه  مگر  ایشان،  برای  کند  دعا  تا  یسوع  سوی 
کهنه  که او این گونه تکلم فرمود بر ضد  داشتند در آن روز عداوت با یسوع را؛ زیرا 

کتبه و علما، پس مصمم شدند بر قتل او... .))) و 

برهان  هیچ  آن  در  که  عیسی؟ع؟  حضرت  سخنان  از  بعد  شد  دیده  که  همان طور 

به  توجه  ضمن  و  شدند  متأثر  و  متذکر  مردم  نبود،  خویش  نبوت  یا  خدا  اثبات  بر  فلسفی 

و  کاهنان  مگر  دانستند،  خدا  پیامبر  را  او  و  شناخته  سخنانش  از  را  عیسی؟ع؟  خدا، 

گفته بود و پرده  رؤسای مردم. آنان به خاطر این که حضرت عیسی؟ع؟ بر ضد آنها سخن 

گشتند. کردند و بر قتل او مصمم  از اعمال زشت آنان برداشته بود با عیسی؟ع؟ عداوت 

بنابراین در دعوت عیسی برهان منطقی وجود نداشت و مردم نیز همگی متذّکر شدند 

ی عناد منکر او شدند. که از رو و دعوت او را پذیرفتند، مگر ظالمان و فاسقان 

از طریـق  انبیـای سـلف  بـه وسـیلۀ هدایـت  کـه بنی اسـرائیل  گفتـه شـود  ممکـن اسـت 

برایشـان  لـذا حضـرت عیسـی؟ع؟  و  ایمـان داشـتند  بـه خداونـد  فلسـفی، همگـی  براهیـن 

کابلی، فصل دهم، یازدهم و دوازدهم، ص 81-76. 1- انجیل برنابا، ترجمۀ سردار 
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نکـرد. اقامـه  برهـان منطقـی 

بعثت  از  قبل  مردم  همۀ  که  سخن  این  صحت  فرض  بر  می شود:  گفته  جواب  در 

حضرت عیسی؟ع؟ مؤمن بودند: 

اّواًل، در مورد انبیای سابق مثل حضرت عیسی؟ع؟ نیز چیزی به عنوان اثبات خداوند 

کتاب عهد عتیق دیده نمی شود؛ بلکه شواهدی نیز برخالف  از طریق براهین فلسفی در 

که به برخی از آنها در قسمت دین یهود اشاره رفت. این مطلب یافت می شود 

گر معرفت خدا  ثانیًا، شناخت خدا از اساسی ترین مسائل در هدایت انسان است و ا

اولوالعزمی مثل حضرت عیسی؟ع؟  باید پیغمبر  از طریق برهان منطقی حاصل می شد، 

کتاب های  در  حالی که  در  کند،  ی  یادآور آن را  و  کرده  اشاره  آن  به  موارد  برخی  در  الاقل 

که در دسترس است، این مطلب دیده نمی شود. آسمانی 

یادی است  گذراندن مقدمات ز ثالثًا، فهم براهین فلسفی محتاج به ذهن تیزهوش و 

گر معرفت خدا متوقف بر این گونه براهین بود الاقل  که غلب مردم از آن عاجزند، بنابراین ا

بعضی از بنی اسرائیل نباید خداوند را شناخته باشند. پس بر حضرت عیسی؟ع؟ الزم بود 

کند و به توضیح آنها بپردازد، در  که در دعوت اّول یا دعوت های بعد به این براهین اشاره 

حالی که چنین مطلبی دیده نمی شود.

کتـاب مقـدس، انسـان را حامـل صـورت  ن وسـطی نیـز تحـت تأثیـر  فالسـفۀ مسـیحی قـرو

کـه ایـن صـورت، حضـور خداونـد در وجـود ماسـت، یعنـی خداونـد بـه  الهـی می دانسـتند 

عنـوان  بـا  گاهـی  مطلـب  ایـن  دارد،  حضـور  مـا  در  پیوسـته  خـودش  صـورت،  ایـن  وسـیلۀ 

الهـی مطـرح می شـد. اشـراق 

آنان معرفت خداوند را یک معرفت بالقوه می دانستند و براهین اثبات وجود خداوند 

را فقط به عنوان عامل به فعلیت در آوردن معرفت بالقوه می دانستند.

وجود  ما  ن  درو اعماق  در  که  است  واقعیتی  خداوند  وجود  که  بود  معتقد  »بوناونتورا« 

دارد و بهترین و مطمئن ترین راه برای معرفت خداوند راه باطن و سیر انفس است نه سیر 
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آفاقی؛ زیرا معرفت خداوند به نحو فطری و بالقوه در انسان وجود دارد و انسان باید با تأمل 

بر  نیز مترتب  آفاقی  آورد. سیر  بالفعل در  به صورت  آن را  این معرفت فطری  تفکر دربارۀ  و 

سیر انفس است و انسان می بایستی با سیر آفاقی حقایق عالم خارج و آیات مظاهر الهی 

به  الهی  آیات  این  و  بیانجامد  به ظهور بیشتری  او  تا معرفت فطری  قرار دهد  را مورد تدبر 

ی خداست. جهت آیت و نشانه بودنشان نوعی تذکر و یادآور

گر  ا زیرا  است؛  خودشناسی  خداشناسی،  راه  بهترین  که  بود  معتقد  نیسا«  »گریگوری 
انسان خود را به عنوان صورت الهی شناخت، در واقع خدا را شناخته است.)))

پرسش برای پژوهش 

این . 1 پیامبران مطرح می شود.  معرفت فطری و جدال فکری در دو مرحلۀ دعوت 

گزاره را توضیح دهید.

گرفته است؟. 2 عهد عتیق )تورات( در معرفی خداوند، چه روشی در پیش 

عهد جدید )انجیل( چه روشی در معرفی خداوند دارد؟. 3

آیا بنی اسرائیل از طریق براهین فلسفی به خداوند ایمان آوردند؟. 4

1- مطالبی که از »بوناونتورا« و »گریگوری نیسا« ذکر شد، از جزوۀ قرون وسطای استاد دکتر اعوانی نقل شد.
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چکیده 

ن معرفت خدا و استغنا از اثبات  که فطری بدو گروه از آیات در این فصل مرور شده  پنج 

آیات مطرح می شود  این  کنار  در  نیز  روایات معصومین؟مهع؟  البته  را نشان می دهد.  خدا 

و  میثاق  آیه  دوم،  گروه  نیست  خداوند  حدود  در  شکی  هیچ  که  می دارد  بیان  اول،  گروه 

گروه چهارم، حنیف بودن  گروه سوم، فطرت توحیدی انسانها و در  عوالم پیشین است در 

گروه پنجم، هدایت را فعل خدا می داند. دین آمده و 

وه آیات 1تا 5 فصل سوم: اثبات خدا در دین اسالم)1(: گر

در  مسئله  اساسی ترین  و  می نامد)))  هدایت  کتاب  را  خود  فراوانی  آیات  در  کریم  قرآن 

هدایت  انسان، شناخت خداست. بنابراین باید دید تلقی قرآن از شناخت خدا چگونه 

از  قرآن  آیات  با  قرآن محسوب می گردد، همراه  نیز تفسیر  روایات معصومین  است و چون 

گرفته می شود. روایات نیز بهره 

از  استغناء  و  خدا  معرفت  بودن  فطری  مورد  در  مختلفی  صورت های  به  قرآن  آیات 

گفته است و لذا در اینجا آیات قرآن و روایات را به ده بخش تقسیم  اثبات خدا، سخن 

کرده و در هر بخش برای نمونه به چند آیه و روایت اشاره می شود.

که انبیاء الهی می گویند در وجود خداوند هیچ  ی از آیات قرآن آمده است  1- در بسیار

می گویند  کیست  خالقشان  که  شود  پرسیده  انسان ها  از  گر  ا و  نیست  شبهه ای  و  شک 
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خداوند: 
(((﴾ ْر�نِ

اأَ
ْ
َماَوا�تِ َوال اِطِر الّسَ َ  �ن

ٌ
ّك َ ِه �ش �نِیی اللّٰ

أَ
ُهْم ا

ُ
�تْ ُرُ�ل

َ
ال َ ﴿�ت

ُه﴾))) �نَّ اللّٰ
ُ
ول �تُ �ی

َ
ُهْم ل �تَ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل
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�نْ َ�ا �أِ

َ
﴿َول
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ُ
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َ
ْر�نَ ل
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ْ
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َ
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ْ
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�نْ َ�ا �أِ

َ
﴿َول

�نَّ 
ُ
ول �تُ �ی

َ
ل َها  َمْو�تِ ْعِد  َ �ب ِم�نْ  ْر�نَ 

اأَ
ْ
ال  �ِ �بِ ا  ْح�ی

أَ
ا َ �ن َماًء  َماِء  الّسَ ِم�نَ  َل  رنَّ �نَ َم�نْ  ُهْم  �تَ

ْ
ل

أَ
َ�ا �نْ  �أِ

َ
﴿َول

ُه﴾))) اللّٰ

 
ّ

وجـل َعّزَ ِبـأّنَ اهلل  ـُد عـی الفطـرة یعـی عـی املعرفـة 
َ
ُیول  مولـوٍد 

ُّ
ُكل قـال رسـول اهلل؟ص؟: 

لیقولـن  االرض  و  السـموات  خلـق  مـن  سـألهتم  لـ�ن  و   :
ّ

وَجـل عّز ـه 
ُ
ُقول َفذِلـَك  خاِلُقـُه 

اهلل)))؛
فطرت،  از  مراد  و  می شود  متولد  فطرت  بر  مولودی  هر  فرمود:  کرم؟ص؟  ا پیامبر 
معرفت و شناخت خالق بودن خداوند است و این آیۀ شریفه به همین مطلب 
است؟  آفریده  را  زمین  و  آسمان ها  کسی  چه  بپرسی  آنها  از  گر  »ا دارد:  اشاره 

گفت: خدا«. خواهند 

كان ذِلـَك  َدَم﴾ اآلیـة قـال: 
آ
یی ا �نِ

َ َك ِم�نْ �ب  َر�بُّ
دنَ �نَ

أَ
عـن ایب عبـداهلل؟ع؟ یف قـول اهلل: ﴿إَِودنْ ا

قـراَر یف صدوِرِهـم و لـو ال ذلـك مـا عـرف أحـٌد  نسـاُهم املعاینـَة َو أثَبـَت اإل
َ
معاینـة اهلل َفا

ُه﴾)))؛
َ
�نَّ الّل

ُ
ول �تُ �ی

َ
ُهْم ل �تَ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َ�ا �أِ

َ
خاِلَقـه و الرازَقـه و هـو قـول اهلل: ﴿َول

که  از امام صادق؟ع؟ در مورد آیۀ میثاق ]در ادامه خواهد آمد[ نقل شده است 
این  نمودند، پس خداوند  را مشاهده  بالعیان خداوند  میثاق، مردم  فرمود: در 

1- سورۀ ابراهیم)14(، آیۀ 10.

2- سورۀ زخرف)43(، آیۀ87.

3- سورۀ لقمان)31(، آیۀ 25؛ سورۀ زمر)39(، آیۀ38. 

4- سورۀ عنکبوت)29(، آیۀ 63. 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 13.  -5

6- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 223.
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گر  ا و  گذاشت  باقی  قلب هایشان  در  را  خداوند  به  اقرار  و  فراموشاند  را  معاینه 
و  نمی شناخت  را  خویش  روزی رساِن  و  آفریننده  کسی  نبود،  اقرار  و  معاینه  این 
کسی آنان را  گر از آنها بپرسی چه  کریمه: ا به همین مطلب اشاره می کند این آیۀ 

گفت خدا. آفریده است خواهند 

گرفت  که خداوند از فرزندان آدم به ربوبیت خویش، اقرار  2- در آیۀ میثاق آمده است 

از  ما  که  نگویند  قیامت  روز  در  مشرکین  و  کفار  که  شد  گرفته  جهت  بدان  اقرار  این  و 

خداوند غافل بودیم و یا چون پدران ما مشرک بودند ما نیز مشرک شدیم.

انسان ها  همۀ  که  می دهند  نشان  شده  وارد  ذیلش  در  که  فراوانی  روایات  و  آیه  این 

این  گر  ا چنان چه  کرده اند؛  مشاهده  بالمعاینه  را  خداوند  عالم،  این  از  پیش  عالمی  در 

معرفت نبود شناخت خداوند و اسماء و صفات او برای انسان غیرممکن می شد و سپس 

گرفته است تا حجت بر همۀ مردم تمام شود  خداوند از انسان ها به ربوبیت خویش اقرار 

کفر خود را به محیط  که ما از خداوند غافل بودیم یا حتی  کنند  و آنها نتوانند بهانه جویی 

اجتماعی و جامعۀ شرک آلود خود نسبت دهند.

که این معرفت فطری، حجت فعلی بر همۀ انسان هاست و  از این آیه استفاده می شود 

که در دنیا برای همۀ افراد امکان ظهور و بروز داشته باشد تا خداوند  باید به گونه ای باشد 

به حدی  باید  این معرفت  و همچنین  کند  احتجاج  آنها  بر  مقابل عذر غفلت  در  بتواند 

کند،  گذاشته و غلبه  که شرایط محیطی و خانوادگی نتواند بر او تأثیر  روشن و قوی باشد 

کفرآلود اجتماعی نیز از بین نرود. یعنی در شرایط 

حال آیۀ شریفه را همراه با تعدادی از روایات ذکر می کنیم: 

ْس�تُ 
َ
ل

أَ
ا ِسِهْم  �نُ �نْ

أَ
ا ی 

َ
َعل َهَدُهْم  ْ �ش

أَ
َوا ُهْم  �تَ �ی ّرِ

دنُ ُهوِرِهْم  طنُ ِم�نْ  َدَم 
آ
ا یی  �نِ

َ �ب ِم�نْ  َك  َر�بُّ  
دنَ �نَ

أَ
ا ﴿إَِودنْ 

وا 
ُ
ول �تُ ْو �تَ

أَ
�نَ * ا ِل�ی ا�نِ ا عنَ

ا َع�نْ َهدنَ
َ ا ُك�نّ

َ �نّ اَم�تِ اإِ �ی �تِ
ْ
ْوَم ال وا �ی

ُ
ول �تُ �نْ �تَ

أَ
ا ا َ ِهْد�ن َ ی �ش

َ
ل َ وا �ب

ُ
ال َ ْم �ت

ُ
ك ِ

ّ َر�ب �بِ
(((﴾ و�نَ

ُ
ِطل ُم�بْ

ْ
َعَل ال َما �نَ ا �بِ َ �ن

ُ
ْهِلك �تُ �نَ

أَ
ْعِدِهْم ا َ �تً ِم�نْ �ب �ی ّرِ

ا دنُ
َ �نّ

ُ
ُل َوك �بْ

ا ِم�نْ �تَ َ �ن اوأُ َ �ب
آ
َرَك ا ْ �ش

أَ
َما ا

�نَّ اإِ

1- سورۀ اعراف)7(، آیات 173-172.
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ـَك ِمـن بـی آدَم اآلیـة قـال: أخـَرَج  ّبُ  َر
َ

 و إذ أَخـذ
َّ

وجـل رارة و سـألُتُه عـن قـوِل اهلل َعّزَ قـال ُز

ـوال 
َ
ل َو  َنفَسـه  أراُهـم  و  َفُهـم  َفَعّرَ ِر 

ّ
لـذ

َ
َكا َفَخَرُجـوا  القیاَمـِة،  َیـوِم  إیل  یَتـُه  ّر

ُ
ذ آدم  َظهـِر  ِمـن 

ّبـه ...)))؛  یعـِرف أَحـٌد َر
َ

ذِلـَك ل
از  روز قیامت،  تا  را  آدم  فرزنداِن  آیۀ میثاق فرمود: خداوند  باقر؟ع؟ در مورد  اما 
کوچکی بودند، پس خود را به آنان شناساند  پشت آدم بیرون آورد و آنها ذراِت 

کسی پروردگارش را نمی شناخت. گر این واقعه رخ نمی داد،  و ا

: »فطـرة اهلل الـی فطـر النـاس 
ّ

وجـل عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال َسـألُتُه عـن قـوِل اهلل َعّزَ

عـی  میثاقهـم  أخـذ  حـ�نَ  اهلل  َفَطَرُهـم  االسـام،  هـی  قـال  الِفطـَرة؟  ِتلـَك  مـا  علهیـا« 

الكافـُر)))؛ و  املؤمـُن  فیـه  و  بربكـم  سـُت 
َ
أل قـال  التوحیـد، 

که  شد  سؤال  صادق؟ع؟  امام  از  آمد[  خواهد  ادامه  ]در  فطرت  آیۀ  مورد  در 
فطرت چیست؟ امام فرمود: مراد، اسالم است، خداوند در هنگام میثاق مردم 
را بر توحید مفطور ساخت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و در این قضیه، 

کافر، هر دو حضور داشتند. مؤمن و 

 ربـك مـن بـی آدم- االیـة، 
َ

راره قـال: َسـألُت أباعبـداهلل؟ع؟ عـن قـول اهلل: و إذ أَخـذ عـن ز

 َیـدِر 
َ

ـوال ذلـك ل
َ
ل  و 

ً
ُوَنُه یومـا ـم و َنسـوا املوقـَف و َسـَیذُكر ِبِ َثَبَتـت امَلعَرَفـُة یف قلو قـال 

أَحـٌد َمـن خاِلُقـُه و ال َمـن راِزُقـه)))؛
از امام صادق؟ع؟ در مورد آیۀ میثاق سؤال شد، امام؟ع؟ فرمود: شناخت خدا 
کردند و روزی به یادشان  آنها موقف میثاق را فراموش  در قلب ها ثابت ماند و 
که آفریننده و روزی رسانش  کسی نمی فهمید  گر این مسئله نبود،  خواهد آمد و ا

کیست.

ذلـك  كان  قـال:  االیـة  آدم  بـی  مـن  ربـك   
َ

أَخـذ إذ  و  اهلل:  قـول  أیب عبـداهلل؟ع؟ یف  عـن 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 13.  -1

2-کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 13.

3- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 280.
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ـوال ذلـك مـا َعـرَف أَحـٌد 
َ
َول قـراَر یف ُصُدوِرِهـم  معاینـة اهلل َفأنسـاُهُم املعاینـَة و أثَبـَت اإل

لیقولـّن اهلل)))؛ لـ�ن سـئلهتم مـن خلقهـم  و  قـول اهلل:  و هـو  رازَقـه  و ال  خالَقـه 

كان هـذا؟ قـال نعـم  ـك االیـه قلـت معاینـة  ّبُ عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ یف قولـه و إذ أخـذ ر

 َیـدِر أحـٌد َمـن خالقـه و َمـن 
َ

ـوال ذِلـك ل
َ
وَنُه َو ل فثبَتـت املعِرَفـة و َنُسـوا امَلوِقـَف و َسـَیذُكُر

رازقـه، احلدیـث)))؛

ــِه احُلّجُة 
ّ
عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ یف قـول اهلل و إذ أخـذ ربـك مـن بـی آدم االیـة، قال: نعم ِلل

ُهـم َیـوَم أخـذ املیثـاق هكذا - و َقبـِض َیَده - )))؛
َ

َعـی َجیـِع خلِقـه أَخذ

3- در آیۀ فطرت، ابتدا به سوی دین دعوت شده است و سپس دین را به »فطرة اهلل« 

قابل  فطرت  می فرماید  آخر  در  و  است  شده  سرشته  و  مفطور  آن  بر  انسان  که  کرده  تفسیر 

که بر پایۀ  تغییر و تبدیل نیست و دین قیم و استوار نیز همین دین فطری است و لذا دینی 

فطرت نباشد استوار و پایدار نیست.

ِه  ِ اللّٰ �ت
ْ
ل َل ِل�نَ ِد�ی �بْ

ا �تَ
َ
َها ل �ی

َ
اَس َعل

َ َطَر ال�نّ یی �نَ �تِ
َّ
ِه ال ْطَر�تَ اللّٰ ا �نِ ً �ن �ی �نِ َح�نِ �ی َهَك ِللّدِ ْ ْم َوحب �تِ

أَ
ا َ ﴿ �ن

(((﴾ ُمو�نَ
َ
ْعل ا �ی

َ
اِس ل

َ َر ال�نّ َ ْك�ش
أَ
ِك�نَّ ا

َ
ُم َول �ی

�تَ
ْ
�نُ ال �ی ِلَك الّدِ دنَ

بسیار  شده،  وارد  روایی  کتاب های  در  خدا  معرفت  بودن  فطری  زمینۀ  در  که  روایاتی 

1-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 223.

2-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 237.

3- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 280. 

حجة االسالم و المسلمین مصباح یزدی در ذیل آیه شریفه می فرماید: 
با  را هم نفی می کند جز  که خطای در تطبیق  براندازی  که چنین مکالمۀ حضوری و عذر  به نظر می رسد 
که مشتمل بر تعبیر رؤیت  علم حضوری و شهود قلبی، حاصل نمی شود و مؤید آن، روایات زیادی است 
کتب  از نظر سند هم معتبر هستند در  از نظر مضمون متشابه و  که  و معاینه می باشد. روایات  متعددی 
کتاب های دیگر  و  نورالثقلین  تفسیر  برهان،  تفسیر  تفسیر علی بن ابراهیم،  کافی،  از جمله در اصول  معتبر 
کردن  نقل شده است ... شاید هدف بسیاری از آیات قرآن توجه دادن به همین معرفت فطری و آشنا 

هر چه بیشتر دل با خدا باشد« )مصباح یزدی، محمدتقی، معارف قرآن، ص 39و46(.

4- سورۀ روم)32(، آیۀ 30. 
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»ان  عنوان  تحت  کتاب  ابتدای  در  بابی  الهداة  اثبات  کتاب  در  جمله  از  است،  یاد  ز

مؤلف  و  شده  نقل  روایت   56 و  است  کسبیه«  ال فطریة  موهبیة  یة  ضرور االجمالیة  المعرفة 

که ما فقط بعضی از این روایات را آورده ایم. اضافه می کند 

کتاب توحید صدوق باب 53 تحت عنوان »باب فطرة اهلل عّزوجل الخلق  همچنین در 

علی التوحید«، ده روایت در مورد فطری بودن معرفت خدا ذکر شده است.

کافی در ذیل »باب فطرة الخلق علی التوحید« پنج روایت نقل شده  کتاب اصول  و نیز در 

کتاب بحاراالنوار نقل می کنیم. است. در اینجا برای نمونه چند روایت از 

قـال  علهیـا،  النـاس  فطـر  الـی  اهلل  فطـرة  وجـل:  عز اهلل  قـول  یف  أیب عبـداهلل؟ع؟  عـن 

الّتوحیـد)))؛ َعـی  َفَطَرُهـن 
مفطور  توحید  بر  را  مردم  خداوند  فرمود:  فطرت  آیۀ  مورد  در  صادق؟ع؟  امام 

ساخت.

و عـن أبی عبـداهلل؟ع؟ قـال: قلـت: »فطرة اهلل الی فطر النـاس علهیا« قال التوحید)))؛

وجـل: »فطـرة اهلل الـی فطـر النـاس  عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: َسـألُتُه عـن قـول اهلل عز

التوحیـد)))؛ قـال:  علهیـا« 

ِكتاِبـه: »فطـرة  وجـل یِف  َحـَك اهلل قـول اهلل َعّزَ
َ
رارة قـال قلـت الیب جعفـر؟ع؟ أصل عـن ُز

ـه 
َ
اهلل الـی فطـر النـاس علهیـا« قـال: َفَطَرُهـم َعـی الّتوحیـِد ِعنـَد املیثـاِق َعـی َمعِرَفِتـِه أّن

ـم و ال  ُ ّبُ ُمـوا َمـن ر
َ
 َیعل

َ
والذلـك ل

َ
َّ قـال: ل ُ

ـم: قلـُت: و خاَطُبـوه؟ قـال: َفَطأَطـأ َرأَسـُه ث ُ ّبُ ر

َمـن راِزُقُهـم)))؛
بر  میثاق  هنگام  را،  انسان ها  خدواند  فرمود:  فطرت  آیه  دربارۀ  باقر؟ع؟  امام 

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 277.

2-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 277.

3- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 277.

4-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 278.
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آیا  پرسید:  امام؟ع؟  از  راوی  ساخت.  مفطور  توحید  بر  ربوبیتش،  شناخت  
تأیید  عالمت  به  را  مبارک  سر  امام؟ع؟  داد؟  قرار  خطاب  مورد  را  آنها  خداوند 
گر این خطاب نبود، آدمیان پروردگار و روزی رساِن خویش  تکان داد و فرمود: و ا

نمی شناختند. را 

وجـل »فطـرة اهلل الـی فطـر النـاس  راره قـال: سـألُت أباجعفـر؟ع؟ َعـن قـول اهلل عز عـن ُز

وا - َمـن 
ُ
ّبـم، و لوالذلـك ل یعلمـوا - إذا ُسـِئل علهیـا« قـال: فطرهـم عـی معرفتـه أّنـه ر

ـم و ال َمـن راِزُقُهـم)))؛ ّبَ ر

که در آیۀ فطرت مشاهده  کریم، دین را »حنیف« می دانند و همان طور  4- آیاتی از قرآن 

کرده و در مورد آیات دیگر نیز در روایات، حنیفیة را به  شد، قرآن، حنیف را فطرت معنی 

کرده اند.  فطرت معنی 

َها﴾)))؛ �ی
َ
اَس َعل

َ َطَر ال�نّ یی �نَ �تِ
َّ
ِه ال ْطَر�تَ اللّٰ ا �نِ ً �ن �ی �نِ َح�نِ �ی َهَك ِللّدِ ْ ْم َوحب �تِ

أَ
ا َ ﴿ �ن

ِ�﴾)))؛ �نَ �بِ ِرِك�ی ْ َر ُمسش �ی
ِه عنَ

َ
اَء ِلّل َ �ن ﴿ ُح�نَ

روی آورندگان به خدا باشید و شرک نیاورندگان به او.

وجـل: »حنفاء هلل غیر مشـرك�ن به«  راره قـال سـألت أباجعفـر؟ع؟  عـن قـول اهلل عز عـن ز

فقلـت: َمـا احَلَنیِفّیـة؟ قال: هـی الفطره)))؛

وجـل: »حنفـاء هلل غیـر مشـرك�ن بـه« و  عـن أیب جعفـر؟ع؟ قـال: سـألته عـن قـول اهلل عز

 ِلَخلـِق اهلِل قـال: 
َ

َتبِدیـل هیـا، ال
َ
ـِی َفَطـَر النـاَس َعل

َّ
 ِهـَی الِفطـَرُة ال

َ
عـن احلنیفیـه؟ فقـال

َفَطَرُهـم َعـی املعِرَفـه)))؛

را  همه  خدا  که  است  فطرتی  مراد  فرمود:  »حنیفیة«  معنای  در  باقر؟ع؟  امام 

1-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 279.

2- سورۀ روم)30(، آیۀ30.

3- سورۀ حج)22(، آیۀ 31.

4- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 276.

5-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3،ص 279.
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بدان فطرت، بیافریده است و در آفرینش خدا تغییری نیست، خداوند همه را 
بر معرفت و شناخِت خویش آفریده است.

لـق عی معرفته)))؛ مـا احلنیفیـة؟ قـال: هـی الفطرة الـی فطر الناس علهیا، فطراهلل احلن

َة ِهی اإلسـاُم.))) عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قال: إّنَ احَلنِیفّیَ

که هدایت را فعل خدا دانسته اند. این آیات از جهت تعداد، بیشترین آیات  5- آیاتی 

و از نظر داللت، مهم ترین آیات در مورد مقصود بحث است.

اختصاصـی  افعـال  از  فعلـی  را  هدایـت  خداونـد  یـادی  ز آیـات  در  این کـه  توضیـح 

فقـط  را  آیـات هدایـت حقیقـی  ایـن  نیسـت.  آن احـدی شـریک  کـه در  کـرده  خویـش ذکـر 

کـه  کـه از طـرف خـدا باشـد، یعنـی فاعلـش خـدا باشـد. در روایاتـی هـم  هدایتـی می داننـد 

کتاب هـای مختلـف در ایـن بـاره وارد شـده اسـت، صریحـًا عمـل تعریـف خـدا را صنـع  در 

گـر خداوند، خویـش را معرفی نکرده  کـه هیـچ انسـانی در آن نقـش نـدارد و لذا ا خـدا دانسـته 

بـود، کسـی قـادر نبـود خـدا را بشناسـد؛ زیرا شـناختن خدا از راه های بشـری، شـناختن خدا 

نیسـت؛ بلکـه یـک مخلـوق و تصـور بشـری اسـت.

برای نمونه تعدادی از آیات و روایات ذکر می شود: 

ُهَدى﴾)))؛ 
ْ
ل

َ
ا ل َ �ن �ی

َ
�نَّ َعل ﴿اإِ

همانا، راهنمایی و هدایت بر ماست.

اُء﴾)))؛ َ سش ْهِد�ی َم�نْ �ی َه �ی
َ
ِك�نَّ الّل

َ
�تَ َول �بْ ْح�بَ

أَ
ْهِد�ی َم�نْ ا ا �تَ

َ
َك ل

�نَّ ﴿ اإِ
بخواهد  را  که  هر  که  خداست  نمی کنی،  هدایت  بخواهی  که  را  کسی  هر  تو 

هدایت می کند.

1-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3،ص 279.

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 281.

3- سورۀ لیل)92(، آیۀ 12. 

4- سورۀ قصص)28(، آیۀ56.
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اُء﴾)))؛
َ سش ْهِد�ی َم�نْ �ی َه �ی

َ
ِك�نَّ الّل

َ
َك ُهَداُهْم َول �یْ

َ
َ� َعل �یْ

َ
﴿ل

)و  بخواهد  را  که  هر  خداوند،  ولی  نیست؛  تو  بر  اجبار،(  )به طور  آنها  هدایت 
شایسته بداند(، هدایت می کند.

ُهَدى﴾)))؛
ْ
ِه ُهَو ال �نَّ ُهَدى اللّٰ ﴿اإِ

که از سوی خدا باشد، هدایت واقعی است. هدایتی 

ِه﴾)))؛ ُهَدى ُهَدى اللّٰ
ْ
�نَّ ال ﴿اإِ

هدایت، هدایِت خدایی است.

ُقلـُت ِلیب عبـداهلل؟ع؟ املعرفـة ِمـن ُصنـِع َمـن ِهـَی؟ قـال ِمـن ُصنـِع اهلل، ِللِعبـاِد ِفهیـا 

ُصنـٌع)))؛
چه  کار  خدا،  شناخِت  و  معرفت  پرسیدم:  صادق؟ع؟  امام  از  می گوید:  راوی 

کار خداست؛ نه بندگان. کسی است؟ امام؟ع؟ فرمود: 

عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال لیـس هلِلِّ عـی خلقـه، أن یعرفـوا و للخلـق عـی اهلل أن یعرفهم، 

لـق إذا عرفهـم أن یقبلوا)))؛ و هلِلّ عـی احلن
بر  و  خود  معرفی  خداست  بر  نیست.  انسان ها  عهدۀ  بر  خدا  شناخِت 

انسان هاست پذیرش او پس از تعریف.

حَلدیث)))؛
َ
قلـُت ِلیب احلسـن الرضـا؟ع؟ ِللّناِس یف املعرفـة ُصنٌع؟ قال: ال ا

که آیا انسان ها در معرفِت خدا نقشی دارند؟ امام؟ع؟  از امام رضا؟ع؟ سؤال شد 
فرمود: خیر.

1- سورۀ بقره)2(، آیۀ 272.

2- سورۀ انعام)6(، آیۀ 71؛ سورۀ بقره)2(، آیۀ 120. 

3- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 73. 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 163.   -4

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 164.  -5

6- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 221.
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)))؛ ً
هیا َسـبیا

َ
م ِال ُ َعل لَ  َیحج

َ
ـف اهلُل العبـاَد املعرفَة و ل ِ

ّ
ل

َ
 ُیك

َ
عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: ل

نساخته  ف 
ّ
مکل خویش  معرفِت  بر  را  انسان ها  خداوند  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 

است و راهی هم برای معرفت در انسان ها قرار نداده است.

َفِی َنفَسـه)))؛ ك؟ قال مبا َعّرَ ّبَ ؟ع؟ ِبَم َعَرفَت َر  أمیراملؤمن�ن
َ

ُسـِئل
به  فرمود:  شناختی؟  را  پروردگارت  چگونه  شد:  پرسیده  امیرالمؤمنین؟ع؟  از 

معرفی خودش، او را شناختم.

 أّنـه قـد احَتـّجَ علیكـم مِبـا َقـد 
ّ

ـُه عجیـب إال
َّ
ُكل َسعـُت أبـا عبـداهلل؟ع؟ یقـول: إّن أمـَراهلِل 

ـم ِمـن نفِسـه)))؛
ُ

َفك َعّرَ

َفُهم)))؛ عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: إّن اهلل احَتـّجَ عی الناس مِبـا اتاُهم و َعّرَ

 علهیم الكتاَب 
َ

ل  الهیم رسـواًل و أنَز
َ

إّن اهلَل َیحَتّجُ عی العباِد آتاهم و عرفهم، ث أرَسـل

َفأَمـَر فیه و َنی ...)))؛

 یف النـاس أداٌة ینالون ِبـا املعرفة؟ قال: 
َ

َحـَك اهلُل َهـل ُجِعـل
َ
قلـُت ِلیب عبـداهلل؟ع؟: أصل

كلفـوا املعرفة؟ قال: ال، عـی اهلِل البیاُن)))؛ فقـال: ال، قلـُت: فهـل 

ـن  ِ
َ

ف ـٌه 
َ
ل  

َ
فِقیـل فقـال: ال.  ُمكَتَسـَبٌة؟  أِهـَی  املعرفـِة  َعـِن   

َ
ُسـِئل أّنـه  عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ 

هلـم  و  صنـع  فهیـا  للعبـاد  لیـس  و  نعـم  قـال  هـی؟  عطـاِءه  ِمـن  و   
ّ

وجـل عز اهلِل  ُصنـِع 

العمـال)))؛ كتسـاب  إ

وِف  یِل المـِر ِبالمـِر باملعر سـالِة و او  ِبالّرِ
َ

ُسـول ؟ع؟: إعرُفـوا اهلَل بـاهلِل و الّرَ قـال أمیراملؤمنـ�ن

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5،ص 222.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 86.  -2

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 86.  -3

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 162.  -4

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 164.  -5

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1،ص 163.  -6

7- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، باب 64، ص 416.
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و الَعدِل و اإلحسـاِن)))؛

 فقلـُت هلـم: إّن اهلَل 
ً
عـن منصور بن حـازم قـال: قلـُت الیب عبـداهلل؟ع؟ إّن ناَظـرُت قومـا

ـَك اهلل)))؛ لِقـه، بـل العبـاد یعرفـون بـاهلل، فقـال َرِحَ  ِمـن أن ُیعـَرَف بن
ُّ

كـَرُم و أَجـل أ

لَتـِی علیك و دَعوَتـِی إلیك و لوال أنَت ل أدِر ما انت)))؛
َ
إهلـی ِبـَك َعَرفُتـك و أنـَت َدل

 عی ذاِته بذاِته.)))
َّ

یـا َمـن َدل

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 85.  -1

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 270.

3- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزۀ ثمالی.

توحید صدوق  کتاب  به باب 64  الجنان، دعای صباح، همچنین رجوع شود  مفاتیح  4- قمی، عباس، 

که 17 روایت نقل شده و نیز باب 9 از ابواب  تحت عنوان »باب التعریف و البیان و الحجة و الهدایة« 

عدل بحاراالنوار، ج 5، تحت عنوان »إن المعرفة منه تعالی« که 13 روایت نقل شده است.
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پرسش برای پژوهش 

ن خود شکی در مورد خداوند به بیان . 1 انسانها بر فطرت آفریده شده اند، لذا در درو

قرآن، ندارند. در این مورد توضیح دهید.

دربارۀ عوالم پیشین بر اساس آیه میثاق توضیح دهید.. 2

که ذیل آیه فطرت آمده، چیست؟. 3 مضامین روایاتی 

ارتباط حنیفیت دین با فطرت را توضیح دهید.. 4

هدایت، فعل خدا است و بشر در آن نقشی ندارد. مضمون آیات و روایات را در . 5

کنید. این زمینه تبیین 

بحث . 6 و  دهید  پاسخ  سؤال  چند  این  به  ضمائم(  بخش  )از   1 ضمیمه  کمک  به 

کنید: 

الف- معیار صحت فطرت، عقل است یا نقل؟

ب- چرا برای توضیح فطرت به ادلۀ نقلی استناد می شود؟

ج- احتجاج و استدالل عقل چه ارتباطی با فطرت دارد؟
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چکیده 

هفتم  و  ششم  گروه  می آید؛  فصل  این  در  آیات  از  دیگر  گروه  پنج  پیش،  فصل  ادامه  در 

در  اضطرار  نقش  هشتم،  گروه  می داند.  تذکر  را  آسمانی  کتابهای  و  پیامبران  وظیفه 

برابر  در  را  انسان  وظیفه  دهم،  و  نهم  گروه  می رساند.  را  خدا  معرفت  به  انسان  دستیابی 

که بعضی از مردم به  که فقط پذیرش و تسلیم است،  معرفت موهبتی الهی بیان می دارد 

ی می کنند. اختیار خود، از این وظیفه خوددار

وه آیات 6 تا 10 فصل چهارم: اثبات خدا در دین اسالم)2(: گر

کتاب های آسمانی را »تذکر« می دانند. همان گونه  کریم وظیفۀ انبیا و  1- آیاتی از قرآن 

گرفته  که در آیات قبل دیدیم، تعریف و شناساندن خداوند به وسیلۀ خود خداوند صورت 

است.

که  خداوندی  اثبات  خداشناسی،  قسمت  در  انبیا  نقش  گفت:  می توان  بنابراین 

با مشغول شدن  انسان  زیرا  ی معرفت خداوند است؛  یادآور بلکه  نیست؛  مجهول است 

این  ی  یادآور انبیا  نقش  لذا  می شود،  غافل  خداوند  معرفت  به  توجه  از  مادی  زندگی  به 

ی در زبان عربی همان تذکر است. در زبان عربی در مورد اثبات  معرفت است. این یادآور

ی  یادآور مورد  در  تذکر  بلکه  نمی رود؛  کار  به  تذکر  کلمۀ  مطلبی،  دادن  یاد  یا  مجهول  امر 

کار می رود:  که قباًل بوده به  چیزی 
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كان فتذكر)))؛ كرُتـه ما  كرُتـه و ذ فیقـال إذ

ی بالكسـر، خاف النیسـان)))؛ و الِذكر و الِذكر

كـرُت الـیَء، خـاف نسـیته، ث حـل علیـه الذكـر باللسـان و یقولـون إجَعلـُه منـك  ذ

َتنسـه)))؛ كـر بضـم الـذال، ای ال
ُ

عـی ذ

حال تعدادی از آیات و روایات در مورد »تذکر« ذکر می شود: 

ٌر﴾)))؛ ّكِ
�نْ�تَ ُمدنَ

أَ
َما ا

�نَّ ْر اإِ ّكِ
دنَ ﴿�نَ

ی﴾)))؛ �شَ �نْ ُر َم�نْ �ی
َ

ّك
دنَّ ْكَرى * َ��ی ِ

ِ الدنّ َع�ت �نَ �نْ �نَ ْر اإِ ّكِ
دنَ ﴿ �نَ

ی﴾)))؛ �شَ �نْ ِكَر�تً ِلَم�نْ �ی
دنْ ا �تَ

َّ
ل ى * اإِ �تَ ْ سش �نَ ِل�تَ

آ
ْرا �تُ

ْ
َك ال �ی

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
﴿َما ا

﴾)))؛ �نٌ �ی �نٌ ُم�بِ
آ
ْرا ٌر َو�تُ

ْ
ك ا دنِ

َّ
ل �نْ ُهَو اإِ ﴿اإِ

﴾)))؛ �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
ٌر ِلل

ْ
ك ا دنِ

َّ
ل �نْ ُهَو اإِ ﴿ اإِ

1- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ص 209.

2- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 2، ص 665.

3- ابن فارس، احمدبن محمد، معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 358. آیت اهلل جوادی آملی می فرمایند: 

کلی دین برای بشر بی سابقه می بود، نه تعلیم آن عنوان »تذكرة« می داشت و  گر اصول  ا
نه انکار آنها عنوان »نسیان« پیدا می کرد و این که جریان اثباتی آن به نام »ذکری« است 
کلی مسبوق به شناخت  که آن اصول  و جریان سلبی آن به نام »نسیان« نشانۀ آن است 
گاهی داشته و در یک موطن خاص وجودی معلوم وی بوده و مورد  بوده و بشر از آنها آ

گرایش خاص او قرار داشته و بلکه دارد ولکن مغفول عنه است«.  بینش و 
جوادی آملی، عبداهلل، ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، ص 75.

4- سورۀ غاشیه)88(، آیۀ 21.

5- سورۀ اعلی)87(، آیات 10-9.

6- سورۀ طه)20(، آیات 3-2.

7- سورۀ یس)6(، آیۀ 69.

8- سورۀ ص)38(، آیۀ87.
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ِر﴾)))
َ سش �بَ

ْ
َرى ِلل

ْ
ك ا دنِ

َّ
ل ﴿َوَما ِهیی اإِ

امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد وظیفۀ انبیا می فرماید: 

وهـم منـّیَ  ه و واتـر الهیـم انبیائـه لیسـتأدوهم میثـاَق فطرتـه و یذكر
َ
فبعـث فهیـم ُرُسـل

نعمتـه)))؛
کرد تا میثاق ِفطرتش  پس خداوند، پشت سر هم، رسوالن و پیامبران را مبعوث 

گرفته و آنها را متوجه نعمِت فراموش شده، بگرداند. را از آدمیان باز پس 

که در عوالم  الهی است  ی فطرت  یادآور انبیا  که مشاهده می شود، وظیفۀ  همان گونه 

که  گرفته شده است و این فطرت همان نعمت بزرگی است  قبل در موردش عهد و میثاق 

کثر انسان ها واقع شده است. مورد نسیان و غفلت ا

و  عالی  بسیار  خطبۀ  الذهب،  مروج  کتاب  ابتدای  در  نیز  مسعودی  شهیر،  مورخ 

کرده است. در این خطبه ضمن بیان عظمت پیامبر  پرمعنایی از حضرت امیر؟ع؟ نقل 

کرم؟ص؟ مردم را متنبه عهد و میثاق عالم ذّر می نمود:  که پیامبر ا اسالم؟ص؟ آمده است 

 و اعانا 
ً
 و ندبم سـرا

ً
 و باطنا

ً
؟ص؟ یف ظاهـر الفتـرات، فدعـا النـاس ظاهرا

ً
فّضـل حممـدا

و اسـتدعی؟ع؟ التنبیـه عـی العهـد الذی قدمه ایل الذر قبل النسـل.)))

کیفیت خلقت و نظم عالم، مسئله تذکر  یادی بعد از ذکر مطالبی از قبیل  2- آیات ز

که  می دارند  بیان  تذکرون«  »أفال  یا  تذکرون«  »لعلکم  مثل  عباراتی  با  و  می کنند  مطرح  را 

کنندۀ  ثابت  نه  دارند  بودن  ر  ُمذّکِ و نقش  انسان هاست  ی  یادآور به جهت  مطالب مذکور 

مطلب مبهم و مجهول، چنان چه در مورد آیات بخش 6 بیان شد.

ا 
َ
ل �نَ

أَ
ا ْل  �تُ ِه 

َ
ِلّل و�نَ 

ُ
ول �تُ َ��ی  * ُمو�نَ 

َ
ْعل �تَ ْم  �تُ ُك�نْ �نْ  اإِ َها  �ی �نِ َوَم�نْ  ْر�نُ 

اأَ
ْ
ال ِلَم�نِ  ْل  �تُ  ﴿

﴾)))؛ ُرو�نَ
َ

ّك
دنَ �تَ

1- سورۀ مدثر)74(، آیۀ 31.

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ اول. 2- شر

3- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 1، ص 33. 

4- سورۀ مؤمنون)23(، آیات 85-84.
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َر﴾)))؛
َ

ّك
دنَّ �نْ �ی

أَ
َراَد ا

أَ
 ِلَم�نْ ا

�تً �نَ
ْ
ل َهاَر �نِ

َل َوال�نَّ �ی
َّ
َعَل الل َ �ی حب ِ دن

َّ
﴿ َوُهَو ال

﴾)))؛ ُرو�نَ
َ

ّك
دنَ �تَ ُهْم �ی

َّ
َعل

َ
اِس ل

َ ِ� ِلل�نّ ا�تِ �ی
آ
�نُ ا �ی �بَ ﴿ َو�ی

َماِهُدو�نَ * َوِم�نْ 
ْ
ْعَم ال �نِ

اَها �نَ َ �ن ْ َر�ش ْر�نَ �نَ
اأَ

ْ
ُموِ�ُعو�نَ * َوال

َ
ا ل

َ ٍد إَِو�نّ �ی
أَ
ا اَها �بِ َ �ن �ی

�نَ َ َماَء �ب ﴿ َوالّسَ
﴾)))؛ ُرو�نَ

َ
ّك

دنَ ْم �تَ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
�نِ ل �ی َ ْوحب ا رنَ َ �ن �تْ

َ
ل ٍء �نَ یی

َ ّلِ سش كُ

که متذکر خدا شوید. ... و از هر چیز جفتی بیافریدیم باشد 

در نهج البالغة آمده است: 

لِقه)))؛  ِلَخلِقِه ِبحنَ
ّ

احلمـدهلل امُلَتَجـی
گشته  که به وسیلۀ مخلوقاتش بر آنها ظاهر و متجلی  ستایش از آِن خدایی است 

است.

 صاِنُعها ِللعقول)))؛
ّ

ـی َ ج
َ

الت و الدوات( ت بـا )اآل

اِبا )مرایئ()))؛
َ

 هل
ّ

ی جَ
َ

ـط ِبِه ااُلوهـاُم َبل ت ِ
ُ

 ت
َ

ل

ین.))) الظاهـر بعجائب تدبیـره للناظر

»بأساء  حاالت  مثل  زندگی  از  حاالتی  در  انسان ها  است:  آمده  آنها  در  که  آیاتی   -3

دراز  خالقشان  سوی  به  نیاز  دست  و  می شوند  خدا  متوجه  اضطرار«  و  »خوف  و  ضراء«  و 

می کنند. اصواًل شأن دنیا به عنوان دنیا، شأن غفلت از خداست، لذا در لحظات خطر 

موانع و حجاب های مادی فطرت،  امید می کند،  تمامی مظاهر دنیوی قطع  از  انسان  که 

از جلوی دیدۀ دل انسان زدوده می شود و نور معرفت فطری شروع به تابیدن می کند و این 

1- سورۀ فرقان)25(، آیۀ62.

2- سورۀ بقره)2(، آیۀ 221. 

یات)51(، آیات 49-47. 3- سورۀ ذار

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ 108، ص 155. 4- شر

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ  186، ص 273. 5- شر

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ 185، ص 269. 6- شر

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ 213، ص 329. 7- شر
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تابش، خارج از اختیار انسان تحقق می یابد. 

این تابیدن نور همان اعطای معرفت خدا به وسیلۀ خداست؛ چنان که در بعض آیات 

اضطرار،  حالت  از  شدن  خارج  و  نور  تابش  از  بعد  اما  است،  رفته  کار  به  »آتیناهم«  لفظ 

که غالبًا  کفر بورزد  که توجه و تسلیم در مقابل خداوند را ادامه دهد یا  انسان مختار است 

طریق دوم را بر می گزیند.

ْم 
ُ
ك ِم�نْ �تٌ  ِر�ی �نَ ا  دنَ اإِ ْم 

ُ
ك َع�نْ ّرَ 

ال�نُّ �نَ  ا َكسشَ دنَ اإِ ّمَ 
ُ �ش  * ُرو�نَ 

أَ
ا ْ �ب

�تَ  �ِ �ی
َ
ل اإِ

َ �ن ّرُ 
ال�نُّ ُم 

ُ
ك َمّسَ ا  دنَ ﴿اإِ

﴾)))؛ ُمو�نَ
َ
ْعل َسْو�نَ �تَ ُعوا �نَ

َم�تَّ �تَ اُهْم �نَ َ �ن �ی
�تَ
آ
َما ا وا �بِ ُر �نُ

ْ
ك و�نَ * ِل�ی

ُ
ِرك ْ سش ِهْم �ی ِ

ّ َر�ب �بِ

ُهْم  ا  دنَ اإِ ّرِ 
�بَ
ْ
ال ی 

َ
ل اإِ َاُهْم  ّ �ب

�نَ ا  ّمَ
َ
ل �نَ �نَ  �ی الّدِ ُه 

َ
ل �نَ  ِلِ��ی ُم�نْ َه 

َ
الّل َدَعُوا  ِك 

ْ
ل �نُ

ْ
ال �نِیی  وا  َرِك�بُ ا  دنَ اإِ

َ ﴿�ن
))؛ (﴾ و�نَ

ُ
ِرك ْ سش �ی

ْم  �تُ �نْ ُك�نْ اإِ  
ْدُعو�نَ �تَ ِه  اللّٰ َر  �ی

عنَ
أَ
ا اَع�تُ  الّسَ ُم 

ُ
ك �تْ �تَ

أَ
ا ْو 

أَ
ا ِه  اللّٰ ا�بُ 

ْم َعدنَ
ُ
اك �تَ

أَ
ا �نْ  اإِ ْم 

ُ
ك �تَ �ی

أَ
َرا

أَ
ا ْل  �تُ  ﴿

﴾)))؛ ْدُعو�نَ اُ� �تَ �ی ْل اإِ
َ �نَ * �ب �ی َصاِد�تِ

ْم  �تُ ْعَرصنْ
أَ
ّرِ ا

�بَ
ْ
ی ال

َ
ل ْم اإِ

ُ
اك َّ �ب

ا �نَ ّمَ
َ
ل اُ� �نَ �ی ا اإِ

َّ
ل  اإِ

ْدُعو�نَ ّلَ َم�نْ �تَ ݠْحِر صنَ �بَ
ْ
 �نِیی ال

ّرُ
ُم ال�نُّ

ُ
ك ا َمّسَ ﴿إَِودنَ

وًرا﴾)))؛ َسا�نُ َك�نُ
�نْ اإِ

ْ
ا�نَ ال َوكَ

ِ�یی َما َكا�نَ 
ُ� �نَ ْعَم�تً ِم�نْ ُه �نِ

َ
ل ّوَ ا حنَ دنَ  اإِ

ّمَ
ُ ِ� �ش �ی

َ
ل اإِ ا 

ً �ب �ی ُ� ُم�نِ ّرٌ َدَعا َر�بَّ َسا�نَ صنُ
�نْ اإِ

ْ
ا َمّ�َ ال ﴿ إَِودنَ

ُل﴾)))؛ �بْ
ِ� ِم�نْ �تَ �ی

َ
ل ْدُعو اإِ �ی

وَء﴾)))؛ �نُ الّسُ سشِ
ْ
ك ا َدَعاُ� َو�ی دنَ  اإِ

َطّرَ ُم�نْ
ْ
�بُ ال �ی �بِ �نْ �ی ّمَ

أَ
﴿ ا

لـوٍق عنـد انقطـاع الّرجـاِء ِمـن   حمن
ُّ

ُكل ـُه إلیـه عنـد احلوائـج و الّشـدائد 
َّ
اهلل هـو الـذی َیَتأل

1- سورۀ نحل)16(، آیات 53-55.

2- سورۀ عنکبوت)29(، آیۀ 65. 

3- سورۀ انعام)6(، آیات 41-40. 

4- سورۀ اسراء)17(، آیۀ 67.

5- سورۀ زمر)39(، آیۀ 8. 

6- سورۀ نمل)27(، آیۀ 62.
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ٌ

ـع السـباِب ِمـن جیـِع مـا سـواه ... إیل أن قال: و هـو ما قال رجل ِ َمـن هـو دوَنـه و َتقّطُ
ّ

ُكل

امُلجادلـون   َّ َ
َعـی كَثـَر  أ مـا هـو؟ فقـد  ـِی عـی اهلل 

َّ
ُدل ابـَن رسـوِل اهلل  یـا  ِللصـادق)؟ع؟( 

كسـر  ن، فقـال لـه یـا عبـداهلل هـل ركبـَت سـفینًة قـّط؟ قـال: نعـم، قـال: فهـل  و و َحّیـُر

ـق قلبـك 
ّ
بـك حیـث السـفینة ُتنجیـك و ال سـباحة ُتغنیـك؟ قـال: نعـم. قـال: فهـل تعل

صـك مـن ورطتـك؟ فقـال: نعـم، قـال 
ّ
ل  مـن االشـیاء قـادر عـی أن ین

ً
هنـا لـك أّن شـیئا

ـاء حیـث الُمنجـی و عـی اإلغاثـة  الصـادق؟ع؟ فذلـك الـیء هـو اهلل القـادر عـی اإلنج

حیـث الُمغیـث ...)))؛
از  امیدی  نا  و  سختی ها  و  نیازها  هنگام  مخلوقات،  همۀ  که  است  همان  اهلل 
کرده و پناه می آورند. مردی به امام  گریه و زاری  هر چیز دیگری ... به سوی او 
کرد: ای فرزند رسول خدا مرا به سوی خدا داللت و راهنمایی   صادق؟ع؟ عرض 
که مجادله های زیاد مرا متحیر ساخته است. امام؟ع؟ فرمود: ای بندۀ خدا،  کن 
کشتی شکسته  که  افتاده  اتفاق  آیا  بله. فرمود:  گفت:  کشتی شده ای؟  آیا سوار 
را  تو  که  ندانی  کردن  شنا  و  دهد  نجات  را  تو  که  نباشد  دیگری  کشتی  و  شود 
که چیزی هست   دریافته ای 

ً
گفت: بله. فرمود: آیا در آن حال قلبا کند؟  بی نیاز 

گفت: بله. فرمود: آن چیز همان خدایی  که می تواند تو را از مهلکه نجات دهد. 
که نجات دهنده ای نیست. که بر نجات دادن قادر است، جایی  است 

که وظیفۀ انسان را در مقابل معرفت فطری، فقط پذیرش و تسلیم می دانند.  4- آیاتی 

خداوند انجام یافته  که در آیات مذکور دیدیم هدایت و معرفی خدا به وسیلۀ  همان گونه 

ی همان معرفت است. است و نقش انیباء نیز در این قسمت تذکر و یادآور

و  هدایت  مسئلۀ  مورد  در  انسان  نقش  بنابراین  که  می شود  مطرح  سؤالی  اینجا  در 

می داند  الهی  هدایت  مقابل  در  تسلیم  را  انسان  وظیفۀ  قرآن،  چیست؟  خدا  شناخت 

یعنی بعد از این که به وسیلۀ تعریف و تذکر حجت بر انسان تمام شد، حال بر او واجب 

»بسم  تفسیر  در  که  روایاتی  به  زمینه رجوع شود  این  در   .231 التوحید، ص  ابن بابویه، محمدبن علی،   -1

اهلل الّرحمن الّرحیم« در تفاسیر روائی وارد شده است از جمله روایت 8 و 12 از البرهان فی تفسیر القرآن 

در ذیل سورۀ حمد.
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که در مقابل خداوند تسلیم شود و لذا دین خدا، اسالم است و اسالم یعنی تسلیم  است 

در برابر خداوند: 

اُم﴾)))؛
َ
ْ�ل اإِ

ْ
ِه ال َد اللّٰ �نَ ِع�نْ �ی �نَّ الّدِ ﴿اإِ

»اإلسـالم هو الّتسلیم«.)))

البته انسان در این مقام، مختار است؛ یعنی می تواند در مقابل عطاء و نعمت هدایت 

همان طور  این که  توضیح  دارد.  نقش  اهتداء  مسئلۀ  در  انسان  لذا  و  کافر  یا  و  باشد  کر  شا

ندارد، ولی در مسئلۀ  و شناسایی خدا  انسان هیچ نقشی در اصل هدایت  گذشت،  که 

»اهتداء« و رساندن خویش به مسیر هدایت، نقش تعیین کننده دارد و در واقع اهتداء به 

دو طرف مربوط است یک طرف هدایت خدا و طرف دیگر تسلیم انسان.

وًرا﴾)))؛ ا َك�نُ اِكًرا إَِوّمَ َ ا �ش ّمَ َل اإِ �ی �بِ
اُ� الّسَ َ �ن ا َهَد�ی

َ �نّ ﴿ اإِ
گردد( یا ناسپاس. کر باشد )و پذیرا  ما راه را به او نشان دادیم، خواه شا

﴾)))؛ �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
ِ ال

ْسِلَم ِلَر�بّ ا ِل�نُ َ ِمْر�ن
أُ
ُهَدى َوا

ْ
ِه ُهَو ال �نَّ ُهَدى اللّٰ ْل اإِ

﴿ �تُ
که تسلیم پروردگار  بگو: »تنها هدایت خداوند، هدایت است؛ و ما دستور داریم 

باشیم.« عالمیان 

﴾)))؛ ا�نُ
َ
ل �بَ

ْ
َك ال �ی

َ
َما َعل

�نَّ اإِ
َ ْوا �ن

َّ
َول َدْوا إَِو�نْ �تَ ِد اْه�تَ �تَ ُموا �نَ

َ
ْ�ل

أَ
�نْ ا اإِ

َ ﴿�ن
تبلیغ  تو  بر  شده اند  رویگردان  گر   ا و  یافته اند  هدایت  پس  شده اند،  تسلیم  گر   ا

است و بس.

َكَرُ�﴾)))؛ اَء دنَ َ َم�نْ �ش ِكَر�تٌ * �نَ
دنْ ُ� �تَ

�نَّ ا اإِ
َّ
﴿ َكل

1- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 19.

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68، ص 309، ح 4-1.

3- سورۀ انسان)76(، آیۀ 3.

4- سورۀ انعام)6(، آیۀ 71. 

5- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 20. 

6- سورۀ مدثر)74(، آیات 55-54.
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»عـن ابـی عبـداهلل؟ع؟ الـی ان قال: و هلل علی الخلـق اذا عرفهم ان یقبلوا«)))؛

«)))؛
ً
 و إّما تارکا

ً
»قـال الصـادق؟ع؟ الـی ان قال: عرفنـاه اّما آخذا

امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ 3 از سورۀ انسان فرمود: ما خود را به انسان معرفی 
کرده ایم و این معرفت را یا می پذیرد و یا ترک می کند.

5- آیاتی از قرآن، علت هدایت نیافتن را اختیار انسان و رذائل اخالقی از قبیل ظلم 

که در آیات بخش نهم دیدیم انسان در مقابل معرفت فطری  و فسق می دانند. همان طور 

کند. که تسلیم شود و یا انکار  مختار است 

که در آنها آمده است: افراد ظالم از پذیرفتن حق و تسلیم  در اینجا آیاتی ذکر می شود 

به خدا  که دارای فضائل اخالقی هستند  افرادی  و  ی می کنند  در مقابل خداوند خوددار

به  شخصی  که  است  نیامده  دیگر  روایات  و  آیات  این  از  یک  هیچ  در  می آورند.  ایمان 

جهت این که دلیلی برای اثبات خدا نداشته و یا چون برهان فلسفی را نفهمیده است، 

که قدرت فهم براهین فلسفی را دارند به اسالم و دین  کافر شده است و افراد خوش ذهن 

یده اند. گرو
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کسی منکر آنها نخواهد شد. کردیم و جز فاسقان  هر آینه، بر تو آیاتی روشن نازل 
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کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 164.  -1

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 196.

3- سورۀ بقره)2(، آیۀ 99.

4- سورۀ عنکبوت)29(، آیۀ 49.

5- سورۀ بقره)2(، آیۀ 90.

6- سورۀ صف)61(، آیۀ 5. 
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 قـال: 
ً
كفـورا  و امـا 

ً
كرا وجـل، انـا هدینـاه السـبیل امـا شـا قـال الصـادق؟ع؟ یف قولـه عز

وجـل: و امـا مثـود فهدیناهـم فاسـتحبوا العمی   و یف قولـه عز
ً
 و امـا تـاركا

ً
عرفنـاه امـا آخـذا

عـی اهلـدی قـال و هـم یعرفـون.)))

که تلقی  که دیده شد نقطۀ مشترک این ده دسته آیات و روایات این است  همان طور 

که به وسیلۀ براهین  دین از خدا برخالف فلسفۀ یونان، یک امر مجهول و مشکوک نیست 

معرفت  و  است  یافته  انجام  خداوند  توسط  خدا  شناساندن  بلکه  شود  اثبات  فلسفی 

خداوند یک معرفت فطری است.

کرد:  با توجه به این آیات می توان مکانیزم هدایت را به نحو اجمالی چنین ارائه 

صراط  به  انسان  نهایتًا  و  می گذرد  تسلیم  و  تذکر  تعریف،  کاناِل  سه  از  انسان  هدایت 

1- سورۀ صف)61(، آیۀ 7. 

2- سورۀ مؤمنون)23(، آیات 90-86. 

3- سورۀ حدید)57(، آیۀ 19. 

4- سورۀ طه)20(، آیات 3-2.

5- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 196.
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مستقیم رهنمون می شود و در هیچ یک از این سه مرحله مسئله ای به نام اثبات خداوند 

و اقامه برهان منطقی بر وجود خداوند مطرح نیست.

که تبیین مکانیزم هدایت و توضیِح سه مرحله مذکور و بیان  در پایان الزم به ذکر است 

راههای تذکر و فرق احتجاج و جدل با تذکر، همگی از محدوده این بخش خارج است و 

انشاء اهلل در بخش های بعدی به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

انبیاء برای معرفی  که نشان دهد در روش دین و  کتفا شد  ی ا در اینجا فقط به مقدار

روش  با  انتزاعی  برهان  اقامه  و  مجهول  امر  اثبات  نام  به  چیزی  خدا  به  ایمان  و  خداوند 

ی ارسطویی مطرح نیست. منطقی صور

پرســش برای پژوهش

نتیجه . 1 تذکر است، چه  کتابهای آسمانی فقط  و  پیامبران  که وظیفه  گزاره  این  از 

ای در مورد روش تبیین توحید می گیریم؟

دو جمله از امیرالمؤمنین ؟ع؟ در باب وظایف پیامبران را توضیح دهید.. 2

ی بیشتر به یاد خدا می افتند؟ بیان امام صادق ؟ع؟ . 3 گرفتار چرا انسان ها در زمان 

در این زمینه را توضیح دهید.

وظیفه انسان در برابر تذکر پیامبران و هدایت الهی چیست؟. 4

کارهای زشت خود . 5 انسان در  آیا  انسان چیست؟  زندگی  توحید در  جنبه عملی 

مسئولیت دارد یا نه؟ برهان فلسفی در این میان چه جایگاهی دارد؟



�ش دوݠمݠ:  ݠحن �ب

ى لس�ن اسی �ن �ن دا�ش �ن

»افالطون«  یعنی  یونان،  بزرگترین فالسفۀ  ی  رو کید اصلی  تأ این بخش  در 

و »ارسطو« است ولی نخست مناسب است به نحو اجمال بر خداشناسی 

»دوران تخیل« و »جهان شناسان قبل از سقراط« و سپس در زمان »سقراط«، 

بیافکنیم. نظری 
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چکیده 

یدادهای جهان را با اسطوره  دوران قبل از فلسفه در یونان دوران تخیل بود. در این زمان، رو

معبودها  تعدد  سبب  فرآیند،  این  بودند.  ساخته  خود  ذهن  در  که  می دادند  پیوند  هایی 

که صریحًا با خدا شناسی دینی مخالفت دارد،  می شد و اندیشه شرک آلودی مطرح شد 

گذاشت. ولی بر دوره های فلسفی اثر 

فصل اّول: دوران تخیل

دوران قبل از فلسـفه در یونان، معمواًل به عنوان دوران تخیل مطرح می شـود و اساسـی ترین 

انتخـاب  نظـر می رسـد  بـه  اسـت.  ایـن دوره، مسـئلۀ خدایـان  در  و متعلـِق تخیـل  موضـوع 

عنـوان »تخیـل« بـرای ایـن دوران، بـا مسـئلۀ خدایـان و اسـطوره های الهـی، پیونـدی نزدیـک 

کـه یونانیـان بـرای هـر یـک از مظاهـر طبیعـت، جامعـه، اخـالق  داشـته باشـد، بدیـن ترتیـب 

ن تحلیـل ذهنـی  و نیـز بـرای هـر آنچـه در ایـن عالـم بـا آن مواجـه می شـدند، مسـتقیمًا و بـدو

و فلسـفی، یـک عامـل مـاورای طبیعـت در نظـر می گرفتنـد و وقایـع را بـا آن عوامـل خـارج از 

ایـن عالـم، توجیـه می کردنـد. ایـن عوامـل مـاورای طبیعـی، همـان خدایـان متعـدد یونانیـان 

کـه پیونـدی نزدیـک بـا مسـائل مختلـف ایـن جهـان داشـتند. بودنـد 

و  ساده  و  بسیط  تخیل  با  عالم،  این  وقایع  توجیه  برای  خدایان،  مسئلۀ  بدین سان، 

که  خدایان  این  شد.  مطرح  یونان  فرهنگ  در  فلسفی،  ی  نظام ساز و  عقلی  بررسی  ن  بدو
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تمثیل  با  گرفت،  قرار  یونانیان  تخیل  و  تصور  مورد  انسانی،  و  طبیعی  مسائل  توجیه  برای 

یونانی  خدایان  لذا  و  بود،  همراه  انسانی،  و  طبیعی  مسائل  به  نسبت  قیاس،  و  تشبیه  و 

که از قیاس و تشبیه خدایان به عوامل  کثرًا هیئت های انسانی و بعضًا حیوانی داشتند  ا

طبیعی نشأت می گرفت.

این سیر تخیل، از طریق تشبیه، به همین جا خاتمه نمی یافت؛ بلکه به همین ترتیب، 

گرفته  نظر  در  فرزندان،  و  اجداد  و  آباء  و  زندگی  زندگی نامه، اخالق، روش  برای خدایان، 

می شد و در قالب اسطوره ها، بیان می گردید.

که  بود  صورتی  همانند  یونانیان،  تخیل  شد،  ذکر  اّول  بخش  در  که  همان گونه  البته 

پیشین  ادیان  تذکرات  و  الهی  فطرت  ماتقدم،  مادۀ  این  می گرفت.  قرار  پیشین  مادۀ  بر 

بود. این که یونانیان برای تحلیل وقایع عالم به تخیل خدایان رو آوردند، نه به چیز دیگر، 

کی از وضعیت خاص آنها بوده است. حا

کردند، فرهنگ  از هنگامی که انسان ها تصرف در فطرت الهی را به وسیلۀ تخیل آغاز 

شکل  به  و  کرد  تغییر  تصرف  این گونه  بعدی،  دوره های  در  گشت.  متولد  یونان  بشری 

تصرف فلسفی و در نهایت، تصرف عرفانی در آمد.

که تفسیر فوق، اصلی ترین عامل تعدد خدایان را بیان می کند، ولی این  به نظر می رسد 

که عوامل دیگری نظیر جهات سیاسی و قبیله ای در دامن زدن  سخن، بدان معنی نیست 

خدایان  تخیل  منشأ  برای  دیگری  توجیهات  همچنین  بوده اند.  بی تأثیر  خدایان  تعدد  به 

که با توجیه فوق مغایرت ندارد و حاجتی به ذکر آنها نیست. بیان شده است 

دربارۀ مطالب فوق شواهدی ذکر می شود: 

را  یکتاپرستی  و  زد  دامن  را  خدایی  چند  قبیله ای،  و  سیاسی  جدایی های 
محلی  محدودیت  از  که  وقتی  یونانیان  دینی  تخیل   ... می ساخت  غیرممکن 
بیرون آمد، موجد اساطیر و خدایان مشترک یونانیان شد. یونانیان برای هر یک 
از مظاهر طبیعت و جامعه، برای هر یک از نیروهای زمینی و آسمانی، خوشی ها، 
یونانی  خدایان  می شناختند.  خدایی  یا  مظهر  کارها،  و  بدی ها  و  نیکبختی ها 
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قومی  هیچ  است  یونان  ویژگی های  از  هم  این  داشتند،  انسانی  هیئت هایی 
دربارۀ   ... است  نکرده  تصور  آدمیان  به  نزدیک  و  شبیه  چنین  را  خود  خدایان 
بستگی های  او،  سرگذشت  و  تبار  و  داشت  وجود  اساطیری  خدایان،  از  یک  هر 
از  یا  که  اساطیر  این  می کرد.  روشن  را  او  به  مربوط  مراسم  همچنین  و  او  انسانی 
و  عقاید  بودند،  دوره گرد  شاعران  ساختۀ  یا  می شدند  ناشی  محلی  مقتضیات 
یونانی،  اساطیر  در   ... آوردند  وجود  به  را  کهن  یونان  تاریخ  و  آداب  و  فلسفه 

جهان، مخلوق خدایان نیست. جهان پیش از خدایان وجود داشته ... .)))

و  کرده  خالصه  صورت  این  به  را  یونان  در  فلسفه  از  قبل  دوران  خداشناسی  می توان 

قیاس،  و  تشبیه  طریق  از  و  تصور  و  تخیل  وسیلۀ  به  خدایان  دوره،  این  در  که  نمود  بیان 

با خداشناسی  و صریحًا  کلی  به طور  این خداشناسی  گردیدند.  گونۀ شرک آلود مطرح  به 

که  نکته ای  ولی  ــ  شد  خواهد  بیان  مخالفت  این  ادیان  قسمت  در  ــ  دارد  مخالف  دینی 

که خداشناسی این دوران بر دوره های فلسفی، خصوصًا  قابل دقت است، تأثیری است 

از  از فالسفۀ بعدی  ی  که بسیار تا آنجا  گذاشته است،  در زمان افالطون و ارسطو بر جای 

گفته اند و مسئلۀ تصور و تمثیل نیز در یونان، همیشه مطرح بوده است. خدایان سخن 

خدایان  می سازد،  مدلل  حرکت،  تعدد  راه  از  را  خدایان  تعدد  مسئلۀ  وقتی  ارسطو 

ی می گوید:  کانش را بر جوهرهای غیرمتحرک )محرک های اّول( منطبق می کند. و نیا

کان باستان همچون میراث بر جای مانده ای به بازپسینان  از سوی پیشینیان و نیا
جوهرهای  که  می انگاشتند  ایشان  است...  شده  داده  فرا  اسطوره،  شکل  در 

خدایان اند«.))) نخستین 

یخ تمدن، طبع جدید، ص 197 -203. 1- دورانت، ویل جیمز، تار

2- ارسطو، متافیزیک، ترجمۀ دکتر شرف، ص 407.
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پرســش برای پژوهش 

چه . 1 بودند،  گرفته  نظر  در  طبیعت  مظاهر  برای  که  هایی  اسطوره  برای  یونانیان 

منشأی قائل بودند؟

گرایی یونانیان با ادیان پیشین چه ارتباطی بر قرار بود؟. 2  میان معبود 

گرایش یونانی چه نظری دارد؟. 3 ویل دورانت در مورد این 

گرفت؟. 4 از ارتباط این دوره با دورۀ فلسفی یونان چه نتیجه ای می توان 
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چکیده 

گوراس،  کسا آنا دیدگاه های  یعنی  سقراط،  از  قبل  فلسفی  دیدگاه های  فصل،  این  در 

کلیتوس به اختصار تبیین شده است. اینان  کسنوفانس و هرا کسیمنس،  پارمنیدس، آنا

که تحت تاثیر عواملی مانند: تغییر، تولد و رشد، فساد  و مرگ، سخن  فالسفۀ ایونی بودند  

را  ــ  ــ یعنی عقل  گوراس، »نوس«  کسا آنا بها می دادند.  پایدار  به عاملی  گرچه  ا می گفتند، 

کسیمنس، عامل اصلی  عامل اصلی خلقت، یعنی نوعی خدای فلسفی می دانست. آنا

/خدا(  )واحد/جهان  آرخه  را  آن  کسنوفانس،  که  حالی  در  می دانست.  هوا  را  خلقت 

کثرت را مطرح می کند. کلیتوس بر اساس اصول شش گانه، وحدت در عین  می داند و 

فصل دوم: دوران آغاز فلسفه

ایونیـا  زادگاه فلسـفۀ یونانـی، سـاحل آسـیای صغیـر و نخسـتین فیلسـوفان یونانـی از مـردم 

نخسـتین  طالـس،  کـه  بـود  میلتـوس  در  زیـرا  بـود،  ایونـی  فلسـفه  مهـد  میلتـوس،  و  بودنـد 

درخشـید. ایونـی،  مشـهور  فیلسـوف 

از  ولی  بودند.  مرگ  و  فساد  رشد،  و  تولد  تغییر،  امر  تأثیر  تحت  عمیقًا  ایونی،  فالسفۀ 

نکته  این  به  گرفتند،  کار  به  عالم  تبیین  در  را  خویش  عقل  و  ذهن  فالسفه  این  که  آنجا 

که علی رغم هر تغّیر و انتقالی باید چیزی ثابت و پایدار وجود داشته باشد،  توجه نمودند 

و  باقی است  و  و اساسی  اولی  که  باید چیزی  به چیز دیگر است. پس  از چیزی  تغّیر  زیرا 
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کوششی  گون می گیرد، وجود داشته باشد و فلسفه و جهان شناسی ایونی اصواًل  گونا صور 

که عنصر اولی یا مادة المواد و خمیرمایه همه اشیاء چیست،  است برای تعیین این نکته 

بودن  مادی  در  همگی  لیکن  داشتند،  اختالف  مادة المواد  طبیعت  در  ایونی  متفکران 

و  آتش  به  کلیتس  هرا و  هوا  به  کسیمنس  آنا بود،  آب  به  طالس  نظر  بودند.  همداستان  آن 
همینطور... .)))

این که  گو  نیست،  مطرح  خداشناسی  و  خدا  مسئلۀ  دوران،  این  تفکر  و  فلسفه  در 
کلمات و اشاراتی از بعضی از این متفکران در مورد خدایان نقل شده است.)))

نظام  قالب  در  دوره ها مطرح است، هنوز  در همۀ  که  به خدا  اعتقاد  به دیگر سخن، 

فلسفی جای نگرفته است.

علمی  تحقیقات  و  نشده  متمایز  یکدیگر  از  هنوز  فلسفه،  و  علم  دوره،  این  در  اصواًل 

تقریبًا  وضعیت  این  بود.  مادی  عالم  اصلی  عنصر  یافتن  جهت  در  بیشتر  نیز  فلسفی  و 

تفکر  به طور جدی در  الهیات عقلی هنوز  و  ادامه داشت  تا زمان سقراط و سوفسطاییان 

تفکر  و  عقالنی  شمایل  و  شکل  در  خداوند  پیرامون  آنچه  و  نداشت  جایگاهی  یونانیان 

که بهترین نمونه آن را در  نظام وار فلسفی بیان شده است بسیار ناچیز و ناقص می نماید 

گوراس« می توان یافت. کسا فلسفۀ »آنا

ی می گوید:  گوراس: ارسطو در مورد و کسا آنا

که در جانوران، همان گونه  عقل، همان گونه  گفت:  کسی  بدین سان هنگامی که 
گفته های  مقابل  در  است،  ترتیب  و  نظم  علت  طبیعت،  سراسر  در  که 
که  می دانیم  اطمینان  با  ما  می رسید.  نظر  به  هشیار  مردی  پیشینیان،  بی هدف 
که  بر این است  با وجود این، عقیده  گوراس این نظریه را داشته است،  کسا آنا

یخ فلسفه، ج 1، قسمت اّول از  ص 25 به بعد. یک، تار کاپلستن، فردر 1- رک: 

که »تمام چیزها پر از خدایان است« را به طالس نسبت می دهد. کالم  2- برای مثال ارسطو این 

یخ فلسفه، ج 1، قسمت اّول، ص 38. یک، تار کاپلستن، فردر رک:   
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هرموتیموس، اهل کالزومنای، پیشتر از وی آن را ابراز داشته است.)))

کار  به  جهان  ساختن  در   - مکانیکی  افزاری  چونان   - را  عقل  گوراس  کسا آنا
پای عقل  چیزی در می ماند،  بالضرورۀ  گاه در توضیح علِت هستی  می برد و هر 
را علت  اما در موارد دیگر، هر چیز ]دیگری[ - بجز عقل -  به میان می کشد،  را 

رویدادها می شمارد.)))

گوراس بـود در اسـتدالل های نظـری  کسـا کـه یکـی از فیلسـوفان قبـل از آنا »پارمنیـدس« 

آینـده  متفکـران  بـرای  راه  ایـن  در  و  شـد  منکـر  هسـتی  در  را  حرکـت  هرگونـه  وجـود  خـود، 

و  هسـتی  کار  در  ی  و از  پـس  کـه  متفکـری  هـر  بدین سـان  و  آورد  میـان  بـه  ی هایی  دشـوار

را واقعیـت مسـلم و انکارناپذیـر بدانـد،  بـه جـای آنکـه حرکـت  بایـد  طبیعـت می اندیشـد، 

بـرد. کار  بـه  کوششـی  توجیـه آن  و  بـرای توضیـح 

مواد  از  هم آمیخته  در  انبوهی  شکل  به  آغاز  در  را  هستی  تصویر  که  گوراس  کسا آنا

عهده دار  که  نیرویی  یا  قدرت  مسئلۀ  با  هنگامی که  بود،  کرده  تصور  کن  سا و  بی شمار 

اصل  می شود،  مواجه  است،  عالم  اشیای  ساختن  و  نخستین  تودۀ  به  بخشیدن  تحرک 

»نوس« را معرفی می کند.

باعـث  و  می دهـد  بی پایـان  انبـوه  آن  بـه  را  تـکان  نخسـتین  معیـن،  لحظـه ای  در  نـوس 

گـون مـواد نخسـتین می انجامـد، و  گونا کـه بـه جداشـدن های  گردشـی می شـود  چرخـش و 

گرفتـن پدیده هـای طبیعـت  سـپس همچنـان بـه حرکـت خـود ادامـه می دهـد تـا بـه شـکل 

فقـط  گویـی  و  می شـود  بیـکاره  و  بیگانـه  میـان  ایـن  در  نـوس  پـس،  آن  از  می شـود.  منجـر 
می باشـد.))) هسـتی  کارخانـۀ  گر  تماشـا

در مورد »نوس« چند نکته قابل دقت است: 

گاه در توضیـح چیـزی می مانـد، پـای عقـل را . 1 گوراس هـر  کسـا بنابـر نقـل ارسـطو، آنا

1- ارسطو، متافیزیک، ص 15-14.

2-  ارسطو، متافیزیک، ص 17.

3- رک: شرف خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، ص 409- 412.
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بـه میـان می کشـد.

»خودمختار«، . 2 »نامتناهی«،  مثل  خدایی  صفات  دارای  )عقل(  »نوس«  طرفی  از 

گوراس صفاتی  کسا »قائم به نفسه« و »ناظم عالم« می باشد ولی از طرف دیگر، آنا

از  و  می دهد  نسبت  »نوس«  به  را  بودن«  مکان  »شاغل  و  چیزها«  »لطیف ترین  مثل 

گوراس هرگز از تصور یک اصل جسمانی فراتر نرفته  کسا گفته اند آنا که  این جاست 

است. ارسطو نیز، »نوس« را به افزار مکانیکی تشبیه می کند.

نقش . 3 خدا،  این  اّواًل  بگیریم  نظر  در  فلسفی  خدای  یک  عنوان  به  را  نوس  هم  گر  ا

لذا  و  می گذرد  تصور  و  تشبیه  کانال  از  ثانیًا  و  نیست  عهده دار  عالم  در  را  کافی 
»نوس« مانند اشیاء دیگر عالم دارای مکان است.)))

نزد  در  ناقص تری  شکل  به  گوراس،  کسا آنا از  قبل  فلسفی  ناقص  الهیات  گونه  این 

کلیتوس مطرح بوده است. کسیمنس، کسنوفانس و هرا آنا

یم. در اینجا خالصه وار به الهیات فلسفی این سه فیلسوف می پرداز

طرف  از  انگاشت؛  »هوا«  را  عالم  خمیرمایۀ  خویش  فلسفی  تفکر  در  ی  و کسیمنس:  آنا

که پدید می آید و عظیم و نامحدود است و همیشه  کرد  کسیمنس خدا را هوا معین  دیگر »آنا
که »هوا خداست« و حتی خدایان نیز از »هوا به وجود آمده اند«.))) ی می گوید  در حرکت«، و

نخستین  اصل  با  و  برده  خویش  فلسفی  قالب  در  را  خدا  کسیمنس  آنا ترتیب،  بدین 

جهان )هوا( یکی می گیرد.

که نه در  ی می گوید: »یک خدا، بزرگترین خدا در میان خدایان و آدمیان  و کسنوفانس: 

کن  که »همیشه در جایگاه خود سا صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر« خدایی 
و ثابت است و هرگز حرکت نمی کند«.)))

یخ فلسفه، ج 1، قسمت اّول، ص 101-95. یک، تار کاپلستن، فردر 1- رک: 

2- شرف خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، ص  147.

یخ فلسفه، ج 1، قسمت اّول، ص 69. یک، تار کاپلستن، فردر  -3



نى س�
نل ی �

اس
ن ش� ا�

ند � 
وݠم:

 د
ش �

ن ݠح
ݡٮب

73

 )To hen( که واحد کیهان می گوید  کل  ی می گوید: »او، تنها با توجه به  ارسطو دربارۀ و

 (((.»)To Theon( خداست

بوده  ی  یگانه انگار و  وجود  وحدت  نوعی  به  قائل  کسنوفانس  ارسطو،  گزارش  بنابراین 

پیشین  فالسفه  نخستین  اصل  یا  »آرخه«  جانشین  را  واحد  ی  و می رسد  نظر  به  است. 

می کند و آن را خدا می نامد و خدا را نیز با جهان یکی فرض می کند. افالطون در این زمینه 
کل چیزها می نامیم، هستنده ای یکتاست«.))) کسنوفانس »آنچه ما  می گوید: از نظر 

چیزی  خدا  از  او  مقصود  که  نمی دهد  نشان  گفته هایش  از  یک  هیچ  در  »کسنوفانس، 

گسترش منطقی سنت فلسفی متفکران ایونیاست  ن از جهان است و اندیشۀ او دنباله و  بیرو
که سرچشمۀ هستی را در همه جا و همه چیز جستجو می کردند«.)))

کسنوفانس معنای فلسفی تری به خدا می دهد. ی بعد از  کلیتوس: و هرا

ی عبارتند از:  اصول جهان بینی و خداشناسی و

کثرت، واحد است؛. 1 هستی در عین 

کش پیوسته در میان اضداد است؛. 2 کشا وحدت، زاییدۀ 
تناقض و تضاد در هستی همان »لوگوس« یا »قانون جهانی جاویدان« است؛. 3
جهان پیوسته و همواره در دگرگونی و شدن است؛. 4

اصل نخستین عالم، آتش است.))). 5

1- ارسطو، متافیزیک، ص 22.

2- شرف خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان،  ص 167-166.

3- شرف خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان،  ص 167.

موجودات  برای  نخستین  عنصر  عنوان  به  آتش  مفهوم  آیا  که  دارند  اختالف نظر  این باره  در  محققان   -4

دگرگونی  و  جریان  نظریۀ  که  می یابد  نمونه ای  بهترین  را  آتش  کلیتوس  هرا این که  یا  می شود  مطرح 

اّول  نظریۀ  تأیید  در  ارسطو  دهد.  نشان  آن  محسوس  چگونگی  و  شکل  وسیلۀ  به  را  اشیا  پیوستۀ 

ید:  می گو
آتش  را[  المواد  ]مادة  را(  اصل  )این  افسوس  اهل  کالیتوس  هرا و  متاپونتوس  اهل  »هیپاسوس 

می دانستند«.
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کلیتوس می گوید: . 6 کلیتوس، آتش چرخندۀ جاویدان، خداست«، هرا »به عقیدۀ هرا
زیوس  نام  به  که  می خواهد  هم  و  نمی خواهد  هم  داناست،  تنها  او  که  »یکی   
و  تابستان، جنگ و صلح، سیری  و  زمستان  روز و شب،  نامیده شود«، »خدا، 
گاه با بخورها آمیخته شود  که هر  گرسنگی است و به شیوۀ آتش دگرگون می شود 

مطابق بوی هر یک از آنها نامیده می شود«.

آن شده  تفسیر  در  فراوان  و اختالف نظر  گفتگو  و  پژوهش  مایۀ  کلیتوس  هرا گفتۀ  »این 

است، چیزی که به روشنی می توان استنباط کرد این است که ... جهان و همۀ پدیده های 

ی هستند از خدا«. گون آن، مظاهر بیشمار گونا

کلیتوس خود می گوید:  هرا
 »همه چیز، یکی است«.)))

و  تمدن  در  حادث  مسئلۀ  یک  فلسفی  و  عقلی  شکل  به  خداشناسی،  بدین سان، 

که تصور خدا و اثبات وجود  فرهنگ بشری است. مراد از خداشناسی فلسفی این است 

باشد، چنان چه  گرفته  این نظام، شکل  براساس اصول  و  قالب یک نظام عقالنی  آن در 

کامل این نحوۀ الهیات عقلی را در فلسفۀ افالطون و ارسطو خواهیم دید. نمونۀ 

زمینۀ  در  فلسفی  تفکرات  که  می یابد  تکوین  هنگامی  تفکرات  نوع  این  اصواًل، 

کرده و نظام های فلسفی در شرف نشو و نما باشد. کافی رشد  موجودات به حد 

ن خداوند قابل تفسیر و توجیه نیست، مسئلۀ خداوند جای  که عالم وجود بدو از آنجا 

خویش را در نظام های فلسفی پیدا می کند. این مطلب را در آغاز فلسفۀ یونان به خوبی 

می کنیم.  مشاهده 

کافی رشد نکرده است و نظام های فلسفی پا  که فلسفه هنوز به حد  در آغاز این دوره 

اصاًل  آن  فلسفی  قالب  در  خداوند  مسئلۀ  و  فلسفی  و  عقلی  الهیات  ننهاده اند،  میان  به 

که نظام های فلسفی آرام آرام به عرصۀ فرهنگ و تمدن  مطرح نیست و درست از زمانی 

ارسطو، متافیزیک، ص 13.  

1-  شرف خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، ص 239و 259-258.
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خود  به  فلسفی  رنگ  و  ذهنی  صورت  اشیاء،  دیگر  چون  نیز  خدا  می نهند،  گام  بشری 

یج و پابه پای رشد  که تصور خدا در این مبنا به تدر می گیرد و دقیقًا به همین دلیل است 

تفکر فلسفی، از مادر ذهن بشر زاییده می شود و در حضانت عقول بشری، بزرگ  و بزرگتر 

می گردد.

صورت  به  گوراس،  کسا آنا فلسفۀ  در  بار  اّولین  که  است  مولودی  آبستن  فلسفه،  آغاز 

و  زاده شده  که تصویر فلسفی خدا  این چنین است  اندام می نماید.  نوس )عقل( عرض 

که این طفل ناتوان در فلسفه هایی چون فلسفۀ افالطون و ارسطو  سال ها، زمان الزم است 

قوام یافته و به صورت یک خدای قدرتمند عقلی و فلسفی ظاهر شود.

پرسش برای پژوهش

گوراس در مورد»نوس « چه نظری می دارد؟ توضیح دهید.. 1 کسا آنا 

گاهی داشت؟. 2 پارمنیدس در مورد حرکت در هستی چه دید 

فلسفه آغازین یونان برای »نوس« چه ویژگی هایی قائل بود؟. 3

کسیمنس چه عاملی را ماّده اصلی عالم می دانست؟. 4 آنا 

کسنوفانس را توضیح دهید. 5 ی  وحدت انگار

کنید.. 6 کلیتوس را تبیین  شش اصل جهان بینی هرا

تأثیر این دوره فلسفی بر فالسفه مشهور یونان مثل سقراط را توضیح دهید.. 7
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چکیده 

دربارۀ  )هم  فضیلت،  و  اخالق  باب  در  هم  سقراط  نظرات  کلی  اصول  فصل،  این  در 

آنها،  اساس  بر  که  شده  مطرح  میان  این  در  کلی  اصل  هفت   . می شود  تبیین  الهیات 

نظام  در  او  بعالوه   . جهان  باب  در  فلسفی  نظام  نه  دارد  نظر  انسانها  رفتار  به  عمدتًا  ی  و

از  گزارش  یک  در  است.  نگرفته  نظر  در  پیامبران  و  خداوند  برای  جایی  خود،  اندیشه ای 

سخنان سقراط، سخن از معبودهای متعدد به میان می آید.

فصل سوم: خداشناسی سقراط

ی  گردان و گزارشات یکی از شا گفتن دربارۀ نظریات سقراط، سخت دشوار است.  سخن 

ی  سازگار موارد  همۀ  در  »افالطون«،  نام  به  ی  و دیگر  گرد  شا گزارشات  با  »گزنفون«  نام  به 

با  می شود  ارائه  افالطون،  نخستین  محاورات  در  سقراط  از  که  تصویری  همچنین  ندارد. 

که در محاورات بعدی مطرح است، یکسان نیست. سقراطی 

که سقراط نظریۀ ُمُثل را تعلیم نکرده، پذیرفته شود،  گواهی ارسطو  گر این  با این همه ا

گردیده است و در این صورت،  که در آثار اّولیۀ افالطون مطرح  سقراط واقعی، همان است 

کمتری خواهد داشت. قباًل در مورد هدف و روش سقراط،  گزنفون نیز تعارض  گزارشات  با 

که به رفتار اخالقی  که سقراط با دلبستگی فراوانی  ی توضیح داده شد و بیان شد  مقدار
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یف  داشت، در صدد یافتن پایگاهی مطمئن برای اخالق بود و سرانجام این پایگاه را تعار

در  مباحثه  و  دیالکتیک  او،  نزد  در  کلیات  این  به  راهیابی  شیوۀ  دانست.  اخالقی  کلی 

کلی تر راه یافت. یف  یف جزئی به تعار یف است تا بتوان از تعار زمینۀ تعار

به طبیعت -  و  بود  که »سقراط مشغول مسائل اخالقی  ارسطو صریحًا اظهار می دارد 

کلی در آن زمینه ]اخالق[ بود و نخستین  کل آن - نمی پرداخت؛ بلکه در جستجوی  در 
یف متمرکز ساخت«.))) که اندیشه را بر تعار کسی بود 

هدف سقراط رسیدن به یک زندگی اخالقی و فضیلت مندانه بود و معرفت و شناخت 

که از طریق دیالکتیک و مناظره حاصل می شود، همچون وسیله ای منحصر  کلی  یف  تعار

به فرد برای این منظور بود.

فضیلت  و  معرفت  میان  که  است  رابطه ای  سقراط،  اخالق  مشخصۀ  دیگر  طرف  از 

حق  آنچه  به  چیست،  حق  می داند  که  عاقل  شخص  که  معنی  این  به  می شود،  مطرح 

ی قصد، مرتکب بدی  از رو است عمل نیز می کند. به عبارت دیگر، هیچ کس دانسته و 

فضیلت مندانه  زندگی  برای  کافی  و  الزم  شرط  کلی  یف  تعار به  معرفت  ی  آر نمی شود. 

است.

اخالقی  ضعف  برای  جایی  سقراط  نظریۀ  در  می شود،  متذکر  ارسطو  که  همان گونه 

یف،  تعار معرفت  از  بعد  انسان  که  این  احتمال  زیرا  ندارد؛  وجود  مسئولیت،  و  تعهد  و 

دیگر  سخن  به  ندارد.  وجود  ننماید،  عمل  معرفت  مقتضای  به  اخالقی  رذائل  جهت  به 

صفات و ملکات اخالقی جایی در فلسفۀ سقراط ندارد.

ی انسان  ی بین علم و عمل، حب ذاتی و ضرور حال قطع نظر از این که جهت ضرور

کمال  که  کرد  کمال باشد یا چیز دیگر، این نتیجه را از فلسفۀ سقراط می توان برداشت  به 

کلی است و مکانیزم هدایت، دیالکتیک می باشد. یف  و هدایت انسان، معرفت تعار

1- ارسطو، متافیزیک، ص 25و428.
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کلی الهیات سقراط اصول 

با توجه به مطالب فوق، خداشناسی سقراط در ضمن چند جمله قابل طرح است: 

که سقراط یک نظام فلسفی دربارۀ جهان ارائه نداده است، الهیات عقلی . 1 از آنجا 
ی مطرح نیست؛ نیز در فلسفه و

نظام . 2 یک  و  ساخت  معطوف  انسان  به  را  خویش  توجه  چیز،  هر  از  بیش  سقراط 
اخالقی برای انسان ارائه نمود؛

کمال انسان را در زندگی اخالقی و فضیلت مندانه می دانست و . 3 سقراط هدایت و 
ی است و فضیلت  کلی ضرور یف  که فضیلت بعد از شناخت تعار بدین جهت 

کلیات می باشد؛ کمال انسان شناخت  ی است،  با معرفت، به این معنی مساو

که . 4 معنی  بدین  است،  استقرائی  دیالکتیک  سقراط،  نزد  در  هدایت  مکانیزم 
که  ابهام هایی  و  نقض  با  و  می شود  آغاز  جزئی  یف  تعار از  محاوره  و  دیالکتیک 
عمل  مورد  در  کلی  تعریف  یک  سرانجام  می گردد،  مطرح  یف  تعار به  نسبت 

اخالقی بدست می آید؛

خود . 5 با  را  فضیلت  معرفت،  و  است  ی  مساو سقراط  نزد  در  فضیلت  با  معرفت 
ی از رذائل نفسانی  همراه دارد، لذا جایی برای تهذیب اخالقی و تالش برای دور
و  تعهد  و  اخالقی  ضعف  نمی ماند.  باقی  روحانی،  ملکات  به  شدن  متصف  و 
مسئولیت نیز فاقد معنی است و نوعی جبر عملی در فلسفۀ سقراط دیده می شود؛

گرفته نشده است و انسان در زندگی . 6 در فلسفۀ سقراط جایی برای خداوند در نظر 
باید زحمت  و فقط  ادیان نیست  و  الهی  انبیاء  و  سعادتمندانه، محتاج خداوند 

دیالکتیک را بر خود هموار سازد؛

که سقراط از خدایان سنتی یونان سخن می گفته است و همچنین . 7 منقول است 
می دانسته  جهانی«  »عقل  از  جزئی  را  انسان  عقل  سقراط  که  است  شده  نقل 

است.)))

یخ فلسفه، ج 1، ص 160. یک، تار کاپلستن، فردر  -1
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گر این سخنان از جانب سقراط بیان شده باشد، شاید بتوان نقشی برای خدایان یا  ا

تکوینی  به شکل  که خدایان  قائل شد، بدین گونه  عقل جهانی در فلسفۀ اخالق سقراط 

به سخنان دیگر سقراط،  توجه  با  و  را هدایت می کنند  انسان  ارسال رسل، عقل  ن  بدو و 

کلی در نفس  یف  کمک خدایان یا از طریق اعطاء عقل است و یا به وسیلۀ قرار دادن تعار

کلیات. ی  آدمی و یا حتی در یادآور

خارج  بحث  این  محدودۀ  از  الهی  ادیان  با  سقراط  اخالقی  نظام  تفاوت های  بیان 

که این نظام جایی برای ارسال رسل و مسئلۀ تشریع و قوانین الهی،  می باشد ولی از آنجا 

باقی نمی گذارد، با ادیان الهی در تقابلی آشکار واقع می شود. دربارۀ اصل وجود خداوند 

کلماتی  فقط  و  است  نشده  نقل  سقراط  از  ُمکفی  و  مستقل  بحث  عالم،  در  او  نقش  و 

ادیان  توحید  با  لذا  و  تعدد خدایان داللت می کند  بر  که  ی در دست است  از و کنده  پرا

منافات دارد. در مورد »عقل جهانی« نیز  توضیحی در دست نیست.

نیست؛  الهیات  و  جهان شناسی  نظام  صاحب  سقراط  گفت:  می توان  کلی  به طور 

و  داشت  اشتغال  اخالق  به  بیشتر  ی  و  - است  منقول  ارسطو  از  که  همان گونه   - بلکه 

ی نیز جایی برای ادیان الهی باقی نمی گذارد. اخالق و

پرسش برای پژوهش

یکرد سقراط چه بود؟. 1 محور اصلی رو

را . 2 اخالقی  تعهد  عمل  و  علم  رابطۀ  فضیلت،  معرفت،  باب  در  سقراط  دیدگاه   

کنید. تبیین 

سقراط در باب الهیات و نیاز انسان به خدا و پیامبران چه می گوید؟. 3

کنید.. 4 تأثیر دیدگاه های سقراط بر فالسفه پس از او را تبیین 
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چکیده 

که دنیا را بر مبنای ُمُثل ساخته است. او خیر مطلق  در نظر افالطون، دنیا یک صانع دارد 

کلیات و  کنار این خدا، قابل طرح می داند. افالطون، معرفت واقعی را شناخت  را نیز در 

کلی ترین صورت را خیر مطلق و واحد می شناسد. انسان برای شناخت  صور می داند، و 

خیر مطلق باید به ترتیب، علومی مانند علم اعداد )حساب(، علم هندسه، علم اصوات 

و موسیقی و سرانجام، دیالکتیک را بشناسد.

کودکی به مردم بیاموزند، چون این  که فالسفه باید تعلیمات خود را از  ی عقیده دارد  و

دورۀ آموزشی حدود چهل سال طول می کشد.

با  همگی  که  شده  بیان  افالطون  الهیات  کلی  اصول  از  اصل  هشت  فصل،  این  در 

خداشناسی پیامبران در تضاّد و تقابل قرار دارد.

فصل چهارم: خداشناسی افالطون

مسـئلۀ خـدا و خداشناسـی در فلسـفۀ افالطـون از مسـائل پیچیـده و مبهـم اسـت و پیرامـون 

صـورت  بـه  غالبـًا  نیـز  تفسـیرها  ایـن  کـه  گرفتـه  صـورت  یـادی  ز تفسـیرهای  و  بحث هـا  آن 

احتمالـی مطـرح شـده اسـت.

افالطون، خود در رسالۀ »طیمائوس« در این باره می گوید: 

با  است  محال  او،  یافتن  صورت  در  و  جهان  پدر  و  سازنده  یافتن  است  دشوار 
گفتن.))) همه کس دربارۀ او سخن 

یخ فلسفه، ج 1، ص 247.  یک، تار کاپلستن، فردر   -1
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و در رسالۀ »جمهور« می گوید: 

می توان  زحمت  به  آن را  و  دارد  جای  معقوالت  عالم  الیه  منتهی  در  خیر  اصل 
دید.)))

کوتاه به  قبل از این که مسئلۀ خدا در فلسفۀ افالطون بیان شود، مناسب است نظری 

در  محسوس  اشیاء  که  بود  معتقد  افالطون  گذشت،  که  همان گونه  بیافکنیم.  او  فلسفۀ 

که »باشند« و  حال »شدن« و صیرورتند در حالی که شناخت عقلی دربارۀ اشیائی است 

که عقل آنها را می شناسد در عالمی جدا از عالم محسوس و متغیر، موجود  کلیات ثابتی 

می باشند.

گرفته اند.  قرار  ُمُثل  عالم  در  خاصی،  ترتیب  با  و  منظمی  نحو  به  مثل  یا  کلیات  این 

کلی تری می رسیم.  یم، به مثال های شامل تر و  ی که هر قدر در سلسلۀ ُمُثل باالتر برو به طور

یکی  »واحد«  با  ارسطو،  گزارش  بنابر  که  گرفته است  قرار  »خیر مطلق«  این صور،  رأس  در 

است.

کیفیت  و  معقول  عالم  با  محسوس  عالم  ارتباط  توجیه  برای  افالطون  دیگر،  طرف  از 

ایجاد عالم محسوس، مسئلۀ »صانع« یا »دمیورژ« را مطرح می کند. 

این  اشیاء  صانع  یا  خدا،  که  می گوید   
ً

صریحا افالطون  طیمائوس،  رسالۀ  »در 
عالم را بر طبق الگوی صور ]ُمُثل[ می سازد«))) 

گویی  که  که افالطون در طیمائوس چنان سخن می گوید  کرد  انکار  توان  »نمی 
صانع )دمیورژ( یعنی علت فاعلی نظم در جهان، اشیاء این عالم را از روی صور 
صانع  از  جدا  کاماًل  ُمُثل  یا  صور  بنابراین  و  می سازد،  نمونه ای  علت  عنوان  به 
که صور نه فقط  گر صانع را خدا بنامیم، باید نتیجه بگیریم  هستند، به طوری که ا

خارج از اشیاء این عالم اند؛ بلکه خارج از خدا نیز هستند«.)))

1- افالطون، جمهور، ترجمۀ فؤاد روحانی، ص 401.

یخ فلسفه، ج 1، ص 234. یک، تار کاپلستن، فردر  -2

یخ فلسفه، ج 1،ص 238. یک، تار کاپلستن، فردر   -3
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که از ُمُثل و  که خداونِد افالطون همان صانع یا دمیورژ است  تا اینجا، به نظر می رسد 

ی الگوی ُمُثل می باشد. کارش ساختن عالم محسوس از رو خیر مطلق جداست و 

)چیستی(  علت  »واحد،  افالطون  نظر  در  که  می دهد  گزارش  ارسطو  دیگر  طرف  از 
صورت هاست«.)))

کتاب جمهور  می گوید:  افالطون، خود در 

معقوالت  عالم  الیه  منتهی  در  خیر  اصل  که  است  این  می کنم  تصور  من  آنچه 
کند به  گر شخص آن را مشاهده  جای دارد و آن را به زحمت می توان دید، اما ا
کل خوبی و زیبایی همان است و در جهان  که منشأ  ناچار اذعان خواهد نمود 
منبع  نیز  معقوالت  عالم  در  و  نیست  آن  نور جز  کانون  و  روشنائی  آفرینندۀ  مرئی 

حقیقت و عقل همان است.)))

نه  می شوند،  شناخته  که  هم  چیزهایی  که  کنی  تصدیق  باید  طریق  همین  »به 
آن  بر  عالوه  بلکه  می کنند؛  کسب  خیر  اصل  از  را  شدن  شناخته  خاصیت  فقط 
از  بلکه  نیست؛  وجود  عین  خیر  آنکه  با  است،  خیر  از  نیز  آنها  ماهیت  و  وجود 

حیث عظمت و قدرت به مراتب باالتر از آن است.)))

مطلق«.  »خیر  و  »صانع«  هستیم:  مواجه  خدا  دو  با  افالطون  فلسفۀ  در  ترتیب،  این  به 

از  ی  نامه و بر این مطلب صحه می گذارد. در آن  نیز در نامۀ ششم به دوستانش  افالطون 

کنونی و آینده است و به نام  که رهبر همۀ اشیاء  که »به نام خدایی  دوستانش می خواهد 
کنند.))) ی یاد  پدر آن رهبر و علت، سوگند وفادار

این خدا و پدرش بر دمیورژ )صانع( و خیر مطلق )واحد(، تطبیق شده اند. بنابراین، آن 

که دمیورژ و واحد را در فلسفۀ افالطون، یکی می داند دور از واقع به نظر می رسد. نظریه ای 

حال ببینیم از نظر افالطون مردم چگونه می توانند خدا را بشناسند.

1- ارسطو، متافیزیک، ص 26.

2- افالطون، جمهور، بخش هفتم، ص 401-400.

3-  افالطون، جمهور، بخش ششم، ص 384.

یخ فلسفه، ج 1، قسمت اّول، ص 247. یک، تار کاپلستن، فردر  -4
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کلی ترین صورت نیز  کلیات و صور است و  ی، معرفت واقعی همان شناخت  به نظر و

که خدای اعالی افالطون بوده و در رأس صور قرار دارد. باید  خیر مطلق و واحد می باشد 

کلیات چگونه حاصل می شود. که معرفت صور و  دید 

ی به تفصیل بیان  کتاب هفتم از جمهور افالطون طریقۀ رسیدن به معرفت صور را در 

و  می کند  مطرح  را  غار  معروف  تمثیل  سقراط،  زبان  از  کتاب  این  آغاز  در  ی  و می کند. 

روشنایی  به  و  رهانیده  غار  یکی  تار از  را  خود  که  فالسفه اند  تنها  که  می دارد  بیان  سپس 

خورشید و خیر مطلق نائل می شوند.

دیار  به  آمده  نائل  مطلق  خیر  دیدار  به  که  فیلسوفی  باید  می دهد:  ادامه  سپس  و 

به  مردم  و  شود  برپا  فاضله  مدینۀ  تا  گیرد  عهده  به  را  آنان  امور  زمام  و  آید  فرود  زندانیان 

و  و خیر مطلق  به مشاهده صور  و  فیلسوف شود  بخواهد  کسی  گر  ا ولی  برسند.  سعادت 

که سقراط))) پیشنهاد می کند  کند. اّولین علمی  خداوند بپردازد، باید قباًل مراحلی را طی 

ک  از محیط عالم فانی به مقام ادرا و حساب است، به وسیلۀ این علم، روح  علم اعداد 

که انسان می تواند نفس را به سوی جهان  حقیقت وجود ارتقاء پیدا می کند، از این حیث 

که نفس در این  باال سوق دهد و وادار به تفکر دربارۀ حقیقت اعداد نماید و اجازه ندهد 

تفکر، اعداد را نمایندۀ اشیاء مرئی و محسوس بداند.

که پیشنهاد می شود، هندسه است. چون موضوع هندسه، علم به وجود  دومین علمی 

الیزال و باقی است، لذا نفس را به سمت حقیقت سوق می دهد. آنگاه هندسۀ فضائی و 

نجوم مطرح می شود. در این دوره، مطالعه از هندسۀ مسطحه به هندسۀ فضایی منتهی 

مطالعۀ  از  پیشرفت  وسیلۀ  به  انتزاعی  صور  به  شدن  نزدیکتر  در  را  فیلسوف  تا  می شود 

کند. کمک  اشکال دو بعدی به مطالعۀ اشکال سه بعدی، 

بر  کید  تأ البته  است.  موسیقی  و  اصوات  علم  دیالکتیک،  مقدمات  از  مرحله  آخرین 

که: در حدود سال 411  کتاب »جمهور« به صورت نقل قول از سقراط تنظیم شده و فرض این است   -1

قبل از میالد شبی سقراط در منزل پیرمردی »سفالوس« نام با عده ای وارد مباحثه می شود و روز بعد 

گفتگو را برای دوستان خود نقل می کند. جریان 
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گذراندن موفقیت آمیز  از  بعد  آنهاست.  روابط میان  بر  بلکه  مطالعۀ خود اصوات نیست؛ 

را  عقلی(  جدال  مناظره،  )مباحثه،  دیالکتیک  در  شرکت  لیاقت  شخص  فوق  مقدمات 

ی معقوالت برسد. کاماًل رهایی یابد و به یادآور پیدا می کند تا بتواند از سایه های غار 

اراده،  داشتن  از:  عبارتند  که  باشد  داشته  باید  نیز  را  دیگری  شرائط  کننده  مناظره  اما 

دوست  خستگی ناپذیر،  همتی  حافظه،  بودن،  تیزفهم  طبیعی،  استعداد  یبایی!  ز شجاعت، 

کار و استعداد جسمی و روحی البته سالخوردگان نمی توانند این راه را طی  داشتن همه نوع 

کارهای سخت و سنگین را  کسب دانش است و  یدن، آسانتر از  کنند، زیرا برای پیران دو

گذاشت. باید به جوانان وا

که تا هجده  کودکی بیاموزند، به این معنی  بدین سان فالسفه تعلیمات فوق را باید از 

بیست  تا  بعد  کنند،  پیدا  یاضیات  ر و  موسیقی  ادبیات،  با  مقدماتی  آشنایی  سالگی 

سالگی تعلیمات بدنی و نظامی به آنها داده شود، آنگاه مدت ده سال به تحصیل علوم 

کنون  ا آموخته اند  متشتت  طرز  به  کودکی  دورۀ  در  که  را  علومی  و  شوند  مشغول  یاضی  ر

پنج  و  سی  تا  یعنی  سال  پنج  و  شده  برگزیده  نخبگان  وقت  آن  کنند،  تلفیق  یکدیگر  با 

پانزده سال وقت، صرف  باید  از آن  گمارند. پس  گرفتن علم مناظره همت  فرا  به  سالگی 

خیر  لقای  به  باالخره  برگزیده،  افراد  این  سالگی  پنجاه  تادر  شود  علمی  تجربیات  کسب 

مطلق نایل آیند.))) 

کلی الهیات افالطون اصول 

کرد:  خداشناسی افالطون را می توان در چند جمله خالصه 

گفتن با مردم دربارۀ خدا، محال . 1 برای افالطون یافتن خداوند دشوار است و سخن 

است؛

که احتمااًل هر دو خدا هستند و یا . 2 یم  در الهیات افالطون به دو موجود بر می خور

یچارد هنری، کلیات فلسفه، ص  1- افالطون، جمهور، بخش هفتم، ص 392-446، همچنین پاپکین، ر

.280-277



هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
م

86

که افالطون از این دو خدا به عنوان  یکی خدای اصلی و دیگری فرعی، همان گونه 

پدر و پسر یاد می کند؛

شهود . 3 این  و  است  معقوالت  و  صور  عقالنی)))  شهود  و  ی  یادآور فقط  معرفت، 

عقالنی به وسیلۀ جدال عقلی و مناظره میسر می شود؛

و . 4 از »واحد«  که عبارتست  از دو خدای افالطون در رأس معقوالت قرار دارد  یکی 

»خیر مطلق«؛

خدای دیگر افالطون یعنی صانع )دمیورژ( وقتی در فلسفۀ افالطون ظاهر می شود . 5

که رابطۀ دو عالم محسوس و معقول به نحو سؤال انگیزی مطرح می شود و افالطون 

برای رهایی از این اشکال و توجیه رابطۀ دو عالم، خدای دیگر خود را برای حل 

و  نمی گیرد  جای  ُمُثل  سلسلۀ  در  )صانع(  خدا  این  می سازد،  مطرح  مشکل  این 

جدای از واحد و خیر مطلق است؛

چارچوب . 6 در  فقط  یعنی  است،  فلسفی  الهیات  یک  به حق،  افالطون،  الهیات 

نظام فلسفی افالطون قابل تصور و درک می باشد؛

بنابراین . 7 است،  دشوارتر  آنها  شناخت  بشوند،  مجردتر  و  کلی تر  صور،  قدر  هر 

که در رأس صور معقول قرار دارد و یکی از دو خدای افالطون  شناخت خیر مطلق 

شمار  به  شناخت  آخرین  نیز  زمانی  نظر  از  و  است  شناخت  مشکل ترین  است، 

می رود؛

قبیل شهود  از  یا  نوع عرفانی است  از  این شهود  آیا  که  این سؤال مطرح است  افالطون،  1- دربارۀ شهود 

و  صور  شهود  برای  افالطون  روش  زیرا  است؛  عقالنی  و  ذهنی  شهود  یک  افالطون  شهود  عقالنی، 

بیشتر  یاضیات،  ر همچون  نیز  دیالکتیک  مقدمات  و  است  دیالکتیک  و  مناظره  روش  معقوالت، 

ذهن انسان را تقویت می کند تا این که یک حالت روحانی و خلسه انگیز به انسان ببخشد. مفسرین 

فقط  و  می شوند  درک  عقل  توسط  و  عقالنی اند  ُمُثل،  معقتند:  یتر«  »ر و  »استیس«  مثل  نیز  افالطون 

کرده است.  کالم افالطون در رسالۀ »مهمانی« را به یک سفر روحانی تفسیر  »تیلور« 

یخ فلسفه، ج1، قسمت اّول، ص 271 به بعد. یک، تار کاپلستن، فردر رک:   
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بـرای فالسـفه قابـل شـناخت . 8 هـر دو خـدای افالطـون، خصوصـًا خیرمطلـق، فقـط 

جسـمانی،  قابلیت هـای  دارای  کـه  هسـتند  معـدودی  افـراد  فالسـفه،  و  می باشـد 
یـاد در پنجـاه  گذرانـدن مراحـل ز کـه بعـد از  ظاهـری، روحـی، ذهنـی و ... هسـتند 
کثریـت  کننـد و بقیـۀ مـردم یعنـی ا سـالگی قـادر خواهنـد بـود، خیـر مطلـق را درک 
قریـب بـه اتفـاق مـردم از درک خداونـد محـروم خواهنـد شـد و سعادتشـان فقـط این 

کـم، باشـند. کـه در مدینـۀ فاضلـۀ افالطـون مطیـع فیلسـوف و حا اسـت 

مطالب فوق نتایج خداشناسی افالطون است. همۀ این نتایج با تلقی ادیان الهی از 
خداوند متعال و طریق معرفت او مخالفت دارد. 

تغایر  سپس  گرفته،  قرار  یابی  ارز مورد  تفصیل  به  دینی  خداشناسی  بعدی  بخش  در 
فاحش آن با نتایج فوق نشان داده خواهد شد.

نموده،  عرضه  را  فوق  موارد  خصوص  در  الهی  ادیان  نظرگاه  فهرست وار،  اینجا،  در 

توضیحات آن به بحث آینده موکول می شود.

معرفت خداوند عمومی است و مخصوص طبقۀ خاصی نیست؛. 1

نظام های . 2 قالب  در  خدا  شناخت  و  نیست  خداوند  شناخت  مقدمۀ  علمی  هیچ 
فلسفی، مطرح نمی شود؛

شناخت خداوند احتیاج به تأمل عقالنی و فلسفی ندارد بلکه شناساندن خدا به . 3
ی عقلی، در بر ندارد؛ عهدۀ خداست و لذا برای انسان دشوار

رکن اساسی خداشناسی دینی، توحید است؛. 4

ساحت . 5 نیست.  تصویر  و  توصیف  قابل  ذهنی  و  عقلی  صورت  هیچ  در  خداوند 
او  مورد  در  بشری  تصورات  تمام  مبراست.  و  ک  پا عقلی،  تصور  هر  از  او  مقدس 
که مخلوق و ساختۀ دستگاه ذهن انسانی است و قابلیت قبول در  توهمی است 

پیشگاه اقدس او را ندارد؛

قلب . 6 بلکه  نمی شود  میسر  دیالکتیک  و  جدل  وسیلۀ  به  خداوند  واقعی  معرفت 
به  را  سخن  این  نباید  البته  خداست،  تعریف  مخاطب  و  معرفت  کانون  انسان 
احتجاج  گرفت.  دینی  اعتقادات  حوزۀ  در  جدل  و  اندیشه  گونه  هر  نفی  معنای 
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که  است  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  دینی  معارف  مجموعۀ   در  احسن  جدال  و 
تبیین آن در بحث آتی خواهد آمد.

پرسش برای پژوهش 

ُمُثل در نظریه افالطون را توضیح دهید.. 1

رابطه ُمُثل، خیر مطلق و صانع در نظر افالطون چیست؟. 2

رابطه ُمُثل با معرفت در دیدگاه افالطون چگونه است؟. 3

به نظر افالطون، فیلسوفان چگونه می توانند مردم را به خیر مطلق برسانند؟. 4

که افالطون برای سعادت مردم پیشنهاد می کند، چیست؟. 5 علومی 

مقایسه . 6 الهی  ادیان  دیدگاه  با  و  دهید،  توضیح  را  افالطون  الهیات  کلی  اصول 

کنید.
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چکیده 

در این فصل، منطق ارسطویی به اختصار تبیین شده، به ویژه مفاهیم: انتزاع، تصدیقات، 

تصورات، علوم اجتماع نقیضین.

که به شناخت عقلی باید شناخته شود، و خود سه  تصور خدا نیز یکی از تصورات است 

که  ارسطو  فلسفه  از  مهمی  عناصر  و  مرحله،  سه  این  شدِن   طی  چگونگی  دارد.  مرحله 

اثبات خدا در دیدگاه  و  فرآیند، نقش دارند بیان شده است در باب تصور وجود  در این 

کلی الهیات ارسطو با اصول دینی  ارسطو نیز توضیح مختصر داده شده است آنگاه اصول 

که در نقطه مقابل آن قرار دارد، مقایسه می شود.

فصل پنجم: خداشناسی ارسطو

خاص  روش  با  و  کلیات  سرمایۀ  از  استفاده  با  ارسطو  منطق  که  شد  بیان  اّول  بخش  در 

کشف مجهوالت می باشد. حال همین مطلب از بعد دیگری توضیح داده  خود در صدد 

می شود تا به خداشناسی ارسطو برسیم. 

اصواًل منطق فالسفه یونان، از دو بخش عمده تشکیل می شود: 

کلیات؛. 1 کشف 

کلی دیگر یا از یک قضیه به قضیۀ دیگر با روش استنتاج. . 2 کلی به  انتقال از یک 
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کلی انجام می پذیرد. به این ترتیب،  کلیات با توجه به تلقی فیلسوف، از  کشف 

کلیات را در ضمیر آدمی می داند، به وسیلۀ روش دیالکتیک  که جایگاه  سقراط 
ن بکشد. کلی را از روح انسان بیرو یف  کلیات و تعار که  و محاوره سعی می کند 

کلیات می داند، سعی می کند با انتقال  که عالم مثل را جایگاه  افالطون از این جهت 
کلیات را عالم  کلی نائل آید و ارسطو چون جایگاه  از این عالم به عالم مثل به دیدار صور 

کلیات از جزئیات را مطرح می سازد. محسوس و جزئیات می داند، مسئلۀ انتزاع 

تمایز مهم  و وجه  کلیات دارد  از  ارسطو  تلقی  با  ارتباط عمیقی  انتزاع  بنابراین مسئلۀ 
که  کرد، نه در قسمت دوم منطق  ارسطو با افالطون و سقراط را در این ناحیه باید جستجو 

کلی دیگر مطرح می شود.))) کلی به  مسئلۀ استنتاج و عبور از یک 

از  می پذیرد،  تحقق  روش  کدامین  با  و  می یابد  انجام  چگونه  انتزاع  عمل  اینکه 
بخش های پیچیده و مهم جهان بینی ارسطو است. ارسطو، خود نیز به مشکالت  انتزاع 
گاهی از این که ما به هیچ وجه همیشه قادر به تحصیل تعریف ذاتی  گاه بود. »ارسطو با آ آ
یف  تعار نیستیم،  می شود[  انجام  فصل  و  جنس  ترکیب  و  انتزاع  وسیلۀ  به  ]که  واقعی  یا 

گمان نبود«.))) اسمی یا توصیفی را جایز می شمارد هر چند نسبت به آنها خیلی خوش 

البته بحث پیرامون مسئلۀ انتزاع، فرصت دیگری را می طلبد ولی به طور خالصه، باید 
انتزاع می شود، نقاط مشترک در میان  افتراق  و  ک  با توجه به نقاط اشترا که »کلی«  گفت 
صورت  به  مختلف  انواع  میان  در  مشترک  نقاط  و  »نوع«  صورت  به  طبقه  یک  اعضای 
تشکیل  را  »فصل«  انواع  میان  در  افتراق  نقاط  از  انتزاع  حاصل  می گردد.  انتزاع  »جنس« 

1- در اینجا دو نکته قابل دقت است: 
با  ارسطو  مثاًل  فیلسوف شکل می گیرد.  و مبنای معرفت شناسی  فلسفۀ منطق  به  توجه  با  1- منطق   
کلیات، به مسئلۀ انتزاع می رسد و با توجه به مسئلۀ انتزاع و  توجه به دیدگاه فلسفی خویش در مورد 

محصول آن، منطق استنتاج مجهوالت از امور انتزاع شده را مطرح می سازد؛

مقایسه  ارسطو  استنتاجی  منطق  با  را  افالطون  یا  سقراط  دیالکتیک  منطق  اشتباه،  به  برخی   -2  
برای  انتزاع، هر دو  و  زیرا دیالکتیک  قرار می گیرد،  انتزاع  می کنند، در حالی که دیالکتیک در مقابل 
افالطون  منطق  با  را  ارسطو  استنتاجی  منطق  بخواهیم  گر  ا و  می شوند.  گرفته  کار  به  کلیات  کشف 

کنیم. مقایسه نماییم، باید بخش تقسیم و ترکیب افالطون را در مقابل آن قرار داده و مقایسه 

یخ فلسفه، ج 1، قسمت دوم، ص 386-385. یک، تار کاپلستن، فردر  -2
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که در رأس طبقات  گونه ای  کلیات، از سافل تا عالی طبقه بندی می شوند به  می دهد. این 
مختلف، »مقوالت« قرار می گیرند.

از این پس وارد مرحلۀ دوم منطق می شویم  اینجا سرمایۀ منطق فراهم شده است،  تا 
یۀ معلوم به مراد مجهول و به عبارت دیگر: عمل استنتاج،  یعنی حرکت از مبادی تصور
نوع(  و  )ماهیت  مجهول  تصور  یک  به  فصل(  و  )جنس  معلوم  تصور  دو  ترکیب  از  مثاًل 

می رسیم و در نهایت، نوع را به وسیلۀ جنس و فصل تعریف می کنیم.

عنوان  و  می شود  لحاظ  ارسطو  منطق  تمام  عنوان  به  معمواًل  که  منطق  قسمت  این 
این منطق  یعنی  کاماًل مناسبت دارد.  اّول  با قسمت  نهاده می شود،  آن  بر  ی  منطق صور
کلی  برای سیر از مواد خاصی )مواد انتزاعی فراهم شده( به مجهوالت ویژه ای )مجهوالت 
که  است  صورت  و  محتوا  میان  تناسب  همین  دلیل  به  و  است  شده  طراحی  انتزاعی( 

می توان منطق ارسطو را منطق محتوا نیز دانست.)))

و اما در قسمت تصدیقات، ابتدا باید به تصدیقات معلومی برسیم، تصدیق معلوم، 
که  است  یافته  تشکیل  محمول  و  موضوع  نام  به  معلوم  تصور  دو  از  که  است  تصدیقی 

نسبت بین موضوع و محمول نیز بدیهی یا معلوم می باشد.

گر نسبت همۀ مجهوالت  بنابراین، اساس هر تصدیقی، تصور می باشد. از طرف دیگر ا
به موضوعات، مجهول و غیربدیهی باشد، هیچ معرفتی حاصل نخواهد شد و فیلسوف 

در مسیر تسلسل وار، راه به مقصد نخواهد برد.

برهان  اقامۀ  ن  بدو و  شهودی  به طور  که  هستند  معینی  تصدیقات  و  اصول  این رو  از 
لذا  و  می باشند.  مجهوالت  سمت  به  علمی  حرکت  و  سیر  مبنای  و  می شوند  شناخته 

بدیهیات اّولیه در فلسفۀ ارسطو از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ارسطو در مورد اصل عدم اجتماع نقیضین و اصل طرد ثالث می گوید: 

پا سعی فراوان شده تا هر چیز بیشتر رنگ محتوا را از این منطق زدوده  1- در عصر جدید به خصوص در ارو
ــ نمی توان قالب آن را از محتوا تهی  ــ بلکه در هیچ منطقی  کنند، ولی در این منطق  ی تر  و آن را صور
امر  این  بدهد.  را  مطلوب  نتیجۀ  و  گرفته  قرار  محتوایی  نوع  هر  بر  خاصی  قالب  که  به صورتی  نمود، 

گیرتر از قالب های موجود، فراهم آید. که قالب هایی شامل و فرا زمانی محقق خواهد شد 
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که چنان اصلی استواترین همۀ اصول است. اینک می گوییم  بنابراین، آشکار است 

که این اصل چیست: بودن و نبودن یک چیز - هر دو - در یک زمان و در همان چیز و از 
همان جهت ممکن نیست ... این استوارترین همۀ اصل هاست.)))

یک  دربارۀ  بلکه  ندارد  امکان  نقیض  دو  بین  در  »میانی«  هیچ چیز  وجود  واقع  در  اما 
کرد یا سلب.))) چیز، باید یک چیز را - هر چه باشد - یا ایجاب 

کبری در استدالل  البته این اصول بدیهی بیش از این که مستقیمًا به عنوان صغری و 

که در استدالل قیاسی  گرفته شوند، ضامن صحت استدالل هستند، زیرا همین  کار  به 

غیر  در  چون  یم،  ورز امتناع  نتیجه  قبول  از  نمی توانیم  دیگر  کردیم،  قبول  را  مقدمات 
که یک چیز در آن واحد، هم هست و هم نیست.))) این صورت قائل شده ایم 

اما چگونگی عبور از تصدیقات معلوم به تصدیقات مجهول را ارسطو به وسیلۀ قیاس، 

استقراء و تمثیل بیان می کند.

حال با توجه به مطالب فوق، ارسطو در مورد شناخت خداوند چگونه عمل می کند؟

کلیات نیز دو بخش اند:  کلیات است و  شناخت عقلی همان شناخت 

1- تصورات معلوم؛ 2- تصورات مجهول.

کلی معلوم از خداوند را فراهم آورد، و چون هدف نهایی  ابتدا باید ارسطو یک تصور 

ی اثبات وجود برای خداوند است، پس باید تصور معلومی از وجود فراهم شود. سپس  و

که هم موضوع و محمول و  نسبت بین این دو تصور رابه وسیلۀ قیاس و دو قضیۀ معلوم 

کند. هم نسبت در آنها معلوم است، اثبات 

بنابراین، برای اثبات خداوند، سه مرحله باید طی شود: 

تصور معلومی از خداوند؛. 1

1- ارسطو، متافیزیک، ص 97.

2-  ارسطو، متافیزیک،  ص 119.

ی، ص85و87. 3- رک: فولکیه، پل،مابعد الطبیعة، ترجمۀ یحیی مهدو
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تصور معلومی از موجود بودن؛. 2

کردن و معلوم ساختن نسبت بین دو تصور فوق به وسیلۀ دو قضیۀ معلوم . 3 اثبات 

به نسبت  )اذعان  را  و قضیۀ سوم  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  قیاس  به شکل  که 

بین خداوند و وجود( نتیجه دهند.

کنون باید دید این سه مرحله چگونه طی می شود. ا

الف( تصور خدا

اثبات  به  کار  پایان  در  و  می سازد  ذهنی  نظام  خویش  برای  ابتدا  که  فیلسوفی  هر  اصواًل 

و  توجه  مورد  خویش،  فلسفی  و  ذهنی  اصول  مالحظۀ  با  را  خداوند  می پردازد،  خداوند 

گذشت و در فلسفۀ افالطون نیز دیده شد.  اثبات قرار می دهد. توضیح این مطلب قباًل 

حال  می آورد.  فراهم  خویش  ذهن  در  را  خداوند  از  ی  تصور صورت  همین  به  نیز  ارسطو 

اشاره  که در شکل گیری تصور خداوند نقش داشته اند  ارسطو  فلسفۀ  از  به عناصر مهمی 

می شود: 

مطلب . 1 این  البته  باشد.  شده  آفریده  ازل  از  آنکه  ن  بدو بوده،  موجود  ازل  از  عالم 

غالبًا  آن  در  خداوند  توسط  عالم  خلق  مسئلۀ  که  است  یونان  فرهنگ  خصیصۀ 

مطرح نیست؛

حرکتی در عالم وجود دارد و این حرکت بالضروره ازلی است؛. 2

به طور . 3 جهان  بنابراین،  است،  بالفعل  مبدائی  مستلزم  وجود،  برخالف  حرکت 

که خود متحرک نیست و اال باز هم محتاج  کلی مستلزم یک »محرک اّول« است 

محرک بوده و به تسلسل خواهد انجامید؛

براند، . 4 را  عالم  مشیت،  و  قصد  با  و  فاعلی  علت  عنوان  به  نمی تواند  اّول  محرک 

وارد  محرک  بر  متحرک  از  عکس العملی  حرکت،  باب  در  ارسطو  نظریۀ  بنابر  زیرا 

اّول  محرک  همه  این  با  می شود.  حرکت  و  تغییر  متحمل  نیز  محرک  لذا  و  می آید 
کششی  از این رو خود موجودات عشق و  چون معشوق و غایت موجودات است 
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که باعث حرکت به سوی محرک اّول می شود. بنابراین  به طرف محرک اّول دارند 
محرک اّول به شکل علت غایی غیرارادی منشأ حرکت است؛

5 . 
ّ

اال و  نباشد  آن  در  قوه ای  هیچ  و  بوده  غیرمادی  و  محض  فعل  باید  اّول  محرک 
انفعال و تغییر و حرکت در آن نیز رخ خواهد داد؛

است . 6 غیرمادی  آنکه  حکم  به  اّول  محرک  دارد،  سنخیت  فاعل  با  فعل  چون 
نمی تواند هیچ فعل جسمانی انجام دهد بلکه فعالیت او باید روحانی و عقالنی 

کار محرک اّول فکر است؛ محض باشد، بنابراین تنها 

یا . 7 تغّیر  مستلزم  که  باشد  معرفتی  نمی تواند  داراست  آن را  اّول  محرک  که  معرفتی 
احساس یا تازگی باشد، بنابراین محرک اّول، فقط خود را می شناسد و لذا ارسطو 
محرک اّول را به عنوان عقل و فکِر فکر معرفی می کند و به تعبیر خود او: »اندیشیدن 

او، اندیشیدن به اندیشیدن است« ... و »اندیشه با اندیشنده یکی است«)))؛

رأس . 8 در  و  می دهد  قرار  طبقه  ده  در  را  کلیات  معمواًل  ارسطو  که  شد  اشاره  قباًل 
این  از  یکی  داشت.  خواهیم  مقوله  ده  مجموعًا  که  دارد  قرار  مقوله  یک  کدام  هر 
مقوالت جوهر است و ُنه مقولۀ دیگر اعراضند. ارسطو محرک اّول را تحت مقولۀ 

جوهر قرار می دهد و به عنوان جوهر غیرمتحرک از آن یاد می کند)))؛

که . 9 کثیری می اندیشیده است. از آنجا  احتمااًل ارسطو به محرک های غیر متحرک 
مختلف  انواع  دیگر  طرف  از  و  می رسد  خداوند  تصور  به  حرکت  طریق  از  ارسطو 
حرکت در جهان موجود است و هر نوع از این حرکات باید به یک محرک نامتحرک 

منتهی شوند، بنابراین قاعدتًا ارسطو باید به تعدد خدایان معتقد باشد. 

ی در این زمینه می گوید:  و

که می گوئیم جوهر نخستین  کل جهان  از حرکت مطلق  که می بینیم غیر  آنجا  از 
نامتحرک آن را به حرکت  می آورد، حرکت های مکانی دیگر هم موجوداند، مانند 

یخ فلسفه، ج 1، قسمت دوم، ص  یک، تار کاپلستن، فردر 1- ارسطو، متافیزیک، ص 409، همچنین رک: 

.434-428

2- برای نمونه رک: ارسطو، متافیزیک، ص 395-404، 405و406.



نى س�
نل ی �

اس
ن ش� ا�

ند � 
وݠم:

 د
ش �

ن ݠح
ݡٮب

95

این  از  یک  هر  پس  سیارات(  )یعنی  سرگردان  ستارگان  جاویدان  حرکت های 
حرکات مکانی نیز باید به وسیلۀ یک جوهر بذاته نامتحرک و جاویدان به حرکت 
)حرکات  تعداد  همان  به   

ً
ضرورتا جوهرها  که  است  آشکار  پس   ... شود  آورده 

پنج خواهد  پنجاه و  مکانی ستارگان( وجود دارند ... عدد مجهول سپهرها ... 
گفتیم، نیافزائیم،  که از آنها سخن  گر به ماه و خورشید آن حرکت هایی را  بود، اما ا
که شمار سپهرها این  آنگاه شمار سپهرها چهل و هفت خواهد بود پس بگذاریم 
 جوهرها و مبادی نامتحرک را نیز به همین 

ً
اندازه باشد، چنانکه می توان احتماال

گفتن را باید به اندیشمندان نیرومندتری  تعداد انگاشت. زیرا از ضرورت سخن 
گذاریم.))) وا

که ارسطو، تصور روشنی از تعداد خدایان، در ذهن نداشته است و لذا  به نظر می رسد 

خود  و  می سپارد  خویش  از  نیرومندتر  اندیشمندان  به  ی  ضرور و  یقینی  نظریۀ  تواضع!  با 

فقط به صورت احتمال نظریۀ خویش را مطرح می سازد.

کمک  انتظار  او  از  و  ید  ورز او محبت  به  و  کرد  نمی توان عبادت  را  ارسطو  10- خدای 

که به خدا  کسانی که فکر می کنند  کبیر صریحًا می گوید  داشت. »ارسطو در اخالق 

ید بر خطا هستند؛ زیرا خدا نمی تواند محبت ما را پاسخ دهد  می توان محبت ورز
یم«.))) که خدا را دوست می دار و ما در هیچ حال نمی توانیم بگوییم 

که ارسطو بر مبنای فلسفۀ  که خدا )یا خدایانی(  گرفته می شود  از مطالب فوق نتیجه 

ی  کار که هیچ اراده ای ندارد و  کرده است محرک اّول و معشوق عالم است  خویش تصور 

از او سر نمی زند و فقط مشغول تفکر دربارۀ خویش است.

کاملی از یک فیلسوف )مثل خود ارسطو( می باشد. به دیگر سخن خدای ارسطو نمونۀ 

1- رک: ارسطو، متافیزیک، ص 407-403.

یخ فلسفه، ج 2، ص 432. یک، تار کاپلستن، فردر  -2
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ب( تصور وجود

ی  کلیـات اسـت))) و می توانـد بـر تمـام مقـوالت حمـل شـود و وجـود در نـزد ارسـطو کلی تریـن 

یـد:  می گو

معین  طبیعت  یک  به  راجع  اما  می رود  کار  به  بسیار  گونه های  به  موجود  واژۀ 
به  بلکه  نمی رود  کار  به  اسم(  ک  اشترا اسم  )به  همنام  گونه ای  به  نیز  و  است 
واژۀ  بدین سان   ... است  تندرستی  به  منسوب  تندرست  چیز  هر  که  همان گونه 
کار می رود، اما همۀ آن معناها به اصل )یا مبدئی(  موجود در معناهای بسیار به 

گونه ای بیانگر یک مفهوم واحدند.))) یگانه باز می گردند ... زیرا اینها نیز به 

معنوی  مشترک  می شود،  گرفته  کار  به  مختلف  معانی  در  وجود  که  آنجا  از  بنابراین 

می کنند،  پیدا  ارتباط  معینی  طبیعت  یک  با  وجود،  مختلف  معانی  چون  و  نیست، 

وجود  یعنی  است،  مشکک  مقوله  نوعی  وجود  بلکه  نیست؛  هم  صرف  لفظی  مشترک 
معنای واحد ندارد، ولی معانی مختلفش به وجهی به یک معنی ارتباط پیدا می کنند.)))

ج( اثبات خدا

باید  حال   می رسد.  بودن  موجود  و  خدا  از  روشنی  تصور  به  سابق،  مرحلۀ  دو  در  ارسطو، 

1-  ارسطو، متافیزیک، ص 76 سطر آخر.

2-  ارسطو، متافیزیک، ص 89-90، همچنین رک: ارسطو، متافیزیک، ص 145، 197، 207، 211 و 217.
متفاوت  به نحو  مصادیقش  بر  آن  حمل  ولی  است،  معنوی  مشترک  وجود،  متعالیه،  حکمت  در   -3
انجام می پذیرد و این تفاوت به جهت اختالف مصداق است نه مفهوم و معنی، لذا وجود، ضمن 
مقوالت  این  نامیدن  مشکک  علت  می باشد.  نیز  مشکک  مقولۀ  یک  است،  معنوی  مشترک  این که 
که از طرفی یک معنای واحد دارند، ولی از سوی دیگر به صورت های مختلف )اولیت،  این است 
که  را به شک می اندازد  بر مصادیق خویش حمل می شود و لذا انسان  اولویت، اقدمیت و اشدیت( 
ارسطو  نظریۀ  به  متعالیه  حکمت  دیدگاه  از  گر  ا دارد.  مختلفی  معانی  یا  است  معنی  یک  دارای  آیا 
ک معنوی وجود و حمل تشکیکی آن بر مصادیق  بنگریم، ارسطو یا مانند این حکمت قائل به اشترا
ک  اشترا بین  را  راهی  لذا  و  کرده است  اشتباه  نیز دچار  را  ارسطو  بودن وجود،  یا مشکک  و  می باشد 

ک لفظی پیموده است. معنوی و اشترا

ص   ،1 ج  األربعة،  العقلیة  األسفار  فی  المتعالیة  الحکمة  محمدبن ابراهیم،  ی،  شیراز صدرالدین  رک:   
.77-39
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نسبت بین این دو تصور را روشن و معلوم سازد و قضیۀ »خدا )محرک اول(، موجود است« 

ی از محرک اّول  که در مقام ثبوت، حرکت باعث ایجاد تصور گونه  را اثبات نماید. همان 

ی را می توان به  شد، در مقام اثبات نیز برهان اصلی ارسطو، برهان حرکت است. دلیل و

کرد: 1- عالم متحرک است؛ 2- هر متحرکی، محرکی دارد. نتیجه: عالم  این صورت بیان 

محرکی دارد.

گر آن محرک نیز محرک دیگری غیر از خود داشته باشد، تسلسل پیش می آید؛. 1 ا

در حالی که تسلسل باطل و محال است. نتیجه: محرک عالم خود محرکی ندارد . 2

یعنی به عنوان محرک اّول مطرح است.

با این دو قیاس حملی و استثنائی، ارسطو موفق می شود تا محرک اّول را اثبات نماید. 

را  عالم  حرکت  که  می رسد  نظر  به  باشند.  معلوم  قباًل  باید  فوق  قیاس  کبرای  و  صغری 

و  است  گرفته  نتیجه  می انگاشت،  بدیهی  که  عالم  موجودات  زوال  و  تغییر  از  ارسطو 

کرده است. کافی«،))) برداشت  احتیاج متحرک به محرک را از اصلی بدیهی »جهت 

کلی الهیات ارسطو اصول 

کنیم:  کلی خداشناسی ارسطو را در چند جمله خالصه  کنون مناسب است اصول  ا

مسئلۀ خدا در انتهای فلسفۀ ارسطو و بعد از طبیعیات و الهیات به معنای اعم، . 1

که قبل از مباحث طبیعیات و امور عامۀ فلسفه، نمی توان  قرار می گیرد بدین بیان 

کردن علوم  از سپری  نیز پس  اثبات خداوند  و  آورد  به میان  در مورد خدا سخنی 

مختلف از جمله فیزیک و فلسفۀ اعم، امکانپذیر است. بنابراین تصور خداوند 

در مقام ثبوت و نیز تصدیق آن در مقام اثبات براساس مطالب به ثبوت رسیده، 

و  جوهریت  اصل  غائیت،  اصل  علّیت،  اصل  مانند  دیگر  عقالنی  اصول  از  ی  بسیار منشأ  اصل  این   -1

تا  ولی  است،  مطرح  عقل  اصالت  مذهب  اصلی  مدار  عنوان  به  و  می رود  شمار  به  موجبیت  اصل 

کافی به این اصل معمول نبوده، مطابق این اصل هر موجودی جهتی ثابت  زمان »الیب نیتس« توجه 

و  به عنوان اصل معقولیت عام  این اصل  از  باشد.  از وجه عقلی  که خالی  و هیچ چیز نیست  دارد 

شامل نیز یاد می شود. )برای توضیح رک: فولکیه، پل، مابعدالطبیعة، ص 95-92(
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در علوم مقدماتی و نظام فلسفی، انجام می پذیرد؛

به عنوان . 2 نیز  این رو خداوند  از  و تصور عقل است،  کلی، موضوع شناخت  چون 

کلی جوهر قرار می دهد؛ کلی مطرح می شود ارسطو خداوند را در تحت مقولۀ  یک 

که قباًل طراحی شده است شکل می گیرد. . 3 تصور خداوند با توجه به نظام معقول 

کاماًل آشکار است؛ این مطلب در تلقی متفاوت افالطون و ارسطو از خداوند 

را . 4 عالم  بودن،  غایت  با  که  است  محرکی  خداوند  ارسطو  فلسفی  نظام  مبنای  بر 

او سر نمی زند؛ بلکه خداوند عقلی  از  اراده و فعلی  به حرکت در می آورد و هیچ 

عیار  تمام  فیلسوف  یک  یعنی  می دهد،  قرار  تعقل  مورد  در  را  خودش  که  است 

یونانی؛

ی به این عالم ندارد و لذا نه خودش را به انسان ها معرفی می کند و نه . 5 کار خداوند 

قادر است پیغمبر و دینی را برای هدایت مردم بفرستد و از طرف دیگر انسان ها 

کنند؛ نیز نمی توانند خداوند را دوست داشته و او را عبادت 

مورد . 6 و مقولۀ مشکک وجود(  )مقولۀ جوهر  کلی  به عنوان دو  و وجودش  خداوند 

تصور قرار می گیرد؛

خداوند . 7 شناخت  برای  دیگری  راه  )و  است  عقلی  اثبات  محتاج  خداوند  وجود 

وجود ندارد(؛

کند بلکه حرکت خاصی را . 8 که مسئلۀ شرک را رد  نظام عقالنی ارسطو قادر نیست 

که ارسطو تصویر می کند نه تنها وجود محرک اعلی را به عنوان جوهر غیرمتحرک 

تعدد  و  غیرمتحرک  جواهر  تعدد  حرکت،  نوع  تعدد  راه  از  بلکه  می کند؛  اثبات 

خدایان را نیز اثبات می نماید؛

مطرح . 9 مبهم  و  مشکل  مسئلۀ  یک  عنوان  به  شرک  و  توحید  مسئلۀ  ارسطو  برای 

وامی  خود  از  نیرومندتر  اندیشمندان  به  زمینه  این  در  را  قطعی  نظر  لذا  و  می شود 

گذارد و خود فقط به صورت احتمال مسئلۀ شرک را تأیید می کند؛
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قبلی  بخش  در  مطالب  این  از  برخی  است.  ارسطو  خداشناسی  نتایج  فوق،  مطالب 

خواهد  مقایسه  ادیان  دیدگاه  با  بعدی  بخش  در  نیز  مطالب  بقیۀ  و  شد  واقع  بحث  مورد 

شد.

است  مطرح  ارسطویی  اصول  مقابل  در  که  دینی  اصول  به  خالصه  به طور  اینجا  در 

اشاره می شود: 

شناخت خداوند محتاج هیچ نظام فلسفی نیست؛ بلکه تعریف توسط خداوند . 1

ی معرفت خداوند محتاج هیچ علمی نیست؛ انجام می شود و انسان در یادآور

تعریف و معرفت خداوند از نظر زمان مقدم بر این عالم و همۀ علوم بشری است؛. 2

رتبتًا نیز معرفت خداوند در ابتدای دین قرار دارد؛. 3

خداوند . 4 و  است  دور  به  ابهامی  نوع  هر  از  لذا  است،  خداوند  فعل  تعریف،  چون 

کرده است، لذا در خداشناسی دینی جایی برای  خود را متوحدًا به انسان معرفی 

شرک وجود ندارد؛

به جای مسئلۀ اثبات، مسئلۀ تذکر در دین مطرح است؛. 5

تصور خداوند به هیچ معنایی در دین مطرح نیست؛. 6

خدای ادیان، خدایی دوست داشتنی است که با نظر لطف و رحمت به مخلوقات . 7

که با خداوند دارد و  خویش می نگرد و انسانیت انسان نیز به میزان ارتباطی است 

این ارتباط به شکل عبادت، غایت خلقت محسوب می شود؛

به فطرت، . 8 لذا در مواقع متذکر شدن  و  ادیان، یک خدای شخصی است  خدای 

انسان به خالق خارجی خویش با اوصاف جمال و جاللش، توجه پیدا می کند و 

با تمام وجود او را می خواند.
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پرسش برای پژوهش

جنس، . 1 نوع،  مفاهیم  آن  اساس  بر  و  کنید.  تبیین  را  ارسطویی  فلسفه  کلی  محور 

فصل، و مقوالت را توضیح دهید؟

چگونه منطق ارسطو را منطق محتوا دانسته اند؟. 2

تصدیق و تصور در منطق ارسطو چگونه است؟. 3

اصل عدم اجتماع نقیضین را در منظومه فکری ارسطو توضیح دهید.. 4

مراحل اثبات خداوند از دیدگاه ارسطو چیست؟و چگونه طی می شود؟. 5

عناصر تصور خدا در نظر ارسطو چیست ؟. 6

کنید.. 7 کلی الهیات ارسطو را با ادیان الهی مقایسه  اصول 
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یف در خداشناسی دینی مرحلۀ اول: تعر

که در ادیان الهی، عرفان به ذات ربوبی، هیچگاه به صورت یک مسئلۀ مجهول  آوردیم 

که سّر  گفته شد  کشف و اثبات فلسفی باشد مطرح نشده است و  که محتاج  و مشکوک 

که در قلب انسان به ودیعت نهاده شده  آن نیز از دیدگاه منابع دین همان معرفتی است 

که حاصل فعل و صنع خدا و نتیجۀ تعریف اوست. است، معرفتی 

که این خداوند  که ارائه شد این نکته به روشنی بیان شده بود  کثیری  در مدارک و مآخذ 

کرم، نور معرفت خویش را بر قلب بندۀ خود تابانده، طعم  که از سر لطف و  متعال است 

سیراب  خویش  معرفت  زالل  از  را  او  و  نهاده  انسان  ک  پا جان  کام  در  را  معرفت  شیرین 

کرامتی دوباره  انعام اصل هستی به مخلوقات، به انسان  از  که پس  نموده است. اوست 

اوصاف  با همۀ  را  و خود  نموده  نزول معرفت خود  را ساحت  او  و فطرت  و قلب  بخشید 

و  که در حالت »بأساء و ضراء« در حال دعا  نمایاند. همان معرفتی  بدو  جمال و جالل 

بازگشته و در آن حال، بنده نه تنها  بر فطرت دل  آیات حق،  یت  یا هنگام رؤ و  مناجات 

ی و نجوا می نشیند؛  خالق و معبود خود را به حقیقت عرفان، وجدان می کند و با او به زار

کمال بهاء و عظمت و خود را حقیر  بلکه او را واحد و قادر و خود را مقهور قدرتش، او را در 

کریم و خود را محتاج  و پست، او را غفور و خود را غرق معصیت و باالخره او را رحیم و 

خوان نعمتش می یابد.

همانند  و  می رود  شمار  به  الهی  ادیان  اساس  نورانی،  هدایت  و  موهویی  معرفت  این 

عمود میانی خیمۀ دین، مجموعۀ معارف و احکام عملی و اخالقی بر آن استوار می گردد، 
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ن این تعریف، حتی  )بک عرفتک و أنت دللتنی علیک و لو ال أنت لم أدر ما أنت( بلکه بدو

)اللهم عرفنی نفسک فإنک أن  کسی نمی گشت  معرفت مقام رسالت و والیت نیز مقدور 

لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک ...(.

گر  که حتی ا ایـن معرفـت مفطـور در ادیـان الهـی تا بدانجا جنبـۀ زیربنایی و اصولی دارد 

که ایـن عبادات در  از برخـی عبـادات بـه عنـوان عمـود دیـن یاد می شـود، بدین دلیل اسـت 

ی آن معـروف فطـری و توجـه بـه خداونـد را ایجـاد  انسـان حالـت رجـوع بـه خویشـتن و یـادآور

گـر عرفـان نفـس، عرفـان خداسـت بـدان  کـه نمـاز ذکـر خـدا و معـراج مؤمـن اسـت و ا می کنـد 

کـه نفـس حامـل آن یـادگار الهـی اسـت و رجـوع بـه خویشـتن خویـش و خالـی  جهـت اسـت 

ک و سـادۀ اّولیـه، موجـب بازگشـت دوبـاره  یـا و وصـول بـه آن فطـرت پـا شـدن از هـر رنـگ و ر

بـه همـان معرفـت فطـری خواهد شـد.

دو  به  می توان  را  است  آمده  تعریف  مسئلۀ  پیرامون  سنت  و  کتاب  در  که  مباحثی 

در  فطری  معرفت  می دهد  نشان  که  است  مباحثی  اّول  بخش  کرد.  تقسیم  عمده  بخش 

چه موقف و جایگاهی به انسان عطا شده و از چه زمانی انسان امانتدار این ودیعۀ الهی 

گردیده است. و در بخش دوم از حاصل و نتیجۀ آن تعریف و حقیقت و خصوصیات آن 

معرفت سخن به میان می آید.
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چکیده 

آیه و دوازده حدیث بیان شده، در این  ی، ده  از بیان مقدمات ضرور در این فصل، پس 

عالم،  آن  در  که  نهاده  سر  پشت  را  عوالمی  دنیا،  این  به  ورود  از  قبل  انسان  که  موضوع 

خداوند متعال خود را به انسانها شناسانده و انسان خدای خود را به تعریف )شناساندِن( 

او شناخته است. همین شناخت، اساس فطرت و دین قّیم را در انسان شکل می دهد. 

آورده و نتیجه می گیرد  را  یست حدیث در همین زمینه  بر این احادیث، نشانی دو عالوه 

از  و  این حقیقت می بندد،  انکار  بر  را  راه  از سویی  این همه حدیث،  تواتر و صراحت  که 

سوی دیگر بر تأویل و توجیه آنها. از این عوالم، به عنوان »موطن تعریف« یاد می کند.

یف فصل اّول: موطن تعر

به  ورود  از  قبل  انسان  روح  که  است  این  می نماید  بدیهی  دینی  شواهد  و  ادله  از  آنچه 

را  را طی نموده، وقایع و مناظری  عالم دنیا و تعلق به بدن جسمانی، عالم بلکه عوالمی 

که این همه، نقشی  گردیده است  کرده و در هر مرحله متحمل معارف و حقائقی  مشاهده 

ی او دارد. اساسی در حیات دنیوی و حیات اخرو

)عالم  ارواح  عالم  مثل  بوده اند،  روح  دارای  فقط  انسان ها  مواقف،  این  از  برخی  در 

گردیده است،  قالب و جسدی خاص  آدمی دارای  برخی دیگر روح  و در  اشباح(  و  اظله 

که همۀ  چنان چه در عالم ذر و طینت. در همین عوالم پیش از عالم »حرث و نسل« بود 
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ن استثنا در یک فضای مقدس و نورانی، مورد تفضل و عنایت حضرت حق م انسان ها بدو

گرفته شد:  اقرار و میثاق  آنان  از  یافت عالی ترین معارف توحیدی  از در گرفته و پس  قرار 

و  منازل  این  دنیا، خصوصیات  به عالم  بشر  ورود  با  البته   )  ... َبلی  قالوا:  بربکم،  )ألسُت 

انسان  نزد  در  فطری  معارف  آن  اصل  اما  می شود،  واقع  فراموشی  و  نسیان  مورد  مراحل، 

َثبَتت  و  الموقف  )َنسوا  است  همراه  او  طبیعت  با  و  عجین  او  طینت  با  همیشه  و  حاضر 

المعرفة(.

شده  ی  پایه گذار انسان  وجود  در  محکم  ستونی  چونان  پایدار،  و  ثابت  معرفت  این 

گردد، »دین قیم« و مستحکمی  کنونی، بنای »دین حنیف« بر آن استوار  است تا در عالم 

که استحکام خویش را بیش از همه و پیش از همه مدیون عمود پوالدین فطرت است.

کثیر  و  متواتر  بدان سان  می شوند،  متعرض  را  پیشین  عوالم  تقدم  که  روایاتی  و  آیات 

مؤید  و  مسلم  آن قدر  مسئله  این  و  نیست  ممکن  به سادگی  آنها  همۀ  شمارش  که  است 

در  پیشین  عوالم  وجود  به  اعتقاد  مسلمان،  اندیشمندان  از  ی  بسیار نزد  در  که  است 

که مرحوم صدر  که  گرفته است،))) تا آنجا  یات دینی قرار  شمار یکی از مسلمات و ضرور

که خود مبتکر »حرکت جوهری« و قائل به نظریۀ »جسمانیة الحدوث و  ی  المتألهین شیراز

روحانیة البقاء« است، در برخورد با این روایات می نویسد: 

وایات یف هذا الباب  وم التناسخ، و الر كینونة سابقة عی البدن من غیر لز  للنفس االدمیه 

كانت من    كانا  االجساد  واح قبل  االر كینونة  أن  كثرة، حی  یق اصحابنا التیص  من طر

یات مذهب االمامیة رضوان اهلل علهیم)))؛ ور ضر

معتبرشان،  کتب  در  نیز  سنت  اهل  و  نیست  امامیه  مذهب  مختصات  از  پیشین  عوالم  مسئلۀ   -1

کتاب الدر المنثور فقط در ذیل آیه  یادی در این باره نقل نموده اند. برای  نمونه، سیوطی در  روایات ز

کرم؟ص؟ و  172اعراف، 51 روایت در اثبات تقدم عالم های پیشین نقل می کند. این روایات از پیامبر ا

ی و از طریق تابعین و علمای معروف و معتبر اهل سنت نقل شده است.  برخی اصحاب و

رک: جالل الدین سیوطی، الدرالمنثور، ج 3، ص 597 - 607.  

ی، محمدبن ابراهیم، کتاب العرشیة، ص 23، قاعدۀ 8 از المشرق الثانی. 2- صدرالدین شیراز
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این  الزمۀ  این که  بدون  است.  داشته  وجودی  بدن،  بر  سابق  انسان،  روح 
از  از طریق شیعه، نقل شده است،  که در این باره  تناسخ باشد و روایاتی  سخن 
گونه ای تقدم ارواح بر اجساد، همچون  کثرت، قابل شمارش نیست، به  جهِت 

ضروریات مذهب امامیه است.

که آنچه این پژوهش  قبل از توضیح بیشتر در این زمینه، الزم است، خاطرنشان شود 

در پی آن است و در مقام اثبات آن بر آمده است، تشریح فطرت توحیدی و اثبات معرفت 

از  بحث  بدین سان  است.  الهی  هدایت  زیربنای  و  خداشناسی  اساس  عنوان  به  فطری 

تا  ندارد،  دخلی  ما،  غرض  در  مستقیمًا  پیشین،  نشئات  خصوصیات  و  تعریف  موقف 

گرفته و  گر تمام ادله و شواهد مربوط به منازل پیشین مورد تردید و انکار قرار  که حتی ا آنجا 

کنایه و استعاره، حمل شوند، و موقف تعریف را همین  یا چنان چه مسلک برخی است بر 

عالم بدانیم، باز هم بر مدعای اصلی بحث خدشه ای وارد نمی شود.

بلکه  اساس خداشناسی  که  را  این مدعا  تمام،  با صراحت  آتیه،  ادلۀ  و  پیشین  ادلۀ 

بازگشت می کند،  به همان معنای سابق،  به معرفت فطری،  جوهرۀ تمامی معارف دینی 

و خصوصیات حقائق  پیشین  نشئات عالم  که  آنجا  از  اما  اثبات می رساند.  به  به خوبی 

گستردگی ویژه ای به بینش انسان  از آنها  آن از معارف بلند اسالم به شمار آمده و اطالع 

دربارۀ معارف الهی و مجموعه هستی و آغاز و انجامش می بخشد، لذا قصد آن داشتیم 

کثرت این گونه ادله، ابتدا،  یم، ولی از جهت  که دالئل وجود عوالم پیشین را در اینجا بیاور

یست روایت ذکر شده،))) آنگاه پاره ای از آیات و روایات به عنوان نمونه  مدارک و مآخذ دو

1- الف( بحاراالنوار، ج 3، باب 11 )... التعریف فی المیثاق(، ص 276، احادیث 7، 10، 11، 16، 17، 

20، مجموعًا 6 حدیث، البته احادیث دیگر این باب نیز با قرینه داللت دارند.

ب( بحاراالنوار، ج 5، باب 10، )الطینه و المیثاق(، ص 225، احادیث: 5، 7، 8، 9، 12، 14، 15،   

 ،56 ،55 ،53 ،52 ،51 ،49 ،48 ،47 ،44 ،43 ،42 ،41 ،39 ،35 ،34 ،33 ،32 ،27 ،26 ،25

57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67 مجموعًا 38 حدیث.

پ( بحاراالنوار، ج 15، باب 1، )بدء خلقه و ما یتعلق بذلک( از حدیث 3 تا 48، غیر از احادیث 30،   

31، 32، 33، 35، 37، 38 مجموعًا 39 حدیث.
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در متن آورده می شود. م

1 )خلقهم و طینتهم و ارواحهم )علیه الّسالم(( احادیث: 2، 3، 4، 5،  بحاراالنوار، ج 25، باب  ت(   

7، 9، 19، 27، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 مجموعًا 

24 حدیث البته احادیث دیگر نیز با قرائن بر مقصود داللت دارند.

ث( بحاراالنوار، ج 26، باب 7، )انهم؟مهع؟ یعرفون الناس( ص 117، احادیث: 1، 4، 5، 6، 7، 9، 38   

همچنین باب 5، ص 108 حذیث 13 و ص 320 حدیث 2، مجموعًا 9 حدیث.

ج( بحاراالنوار، ج 60، باب 41 )بدء خلق االنسان( ص 317 احادیث: 28، 30، 31 )ص 344(، 31   

)ص 346(، 40، 58، 81، 106 مجموعًا 8 حدیث.

چ( بحاراالنوار، ج 61، باب 43 )فی خلق االرواح قبل االجساد( ص 131 از حدیث 1 تا 19 همچنین   

ص 41 حدیث 12 و ص 79 حدیث 12، مجموعًا 21 حدیث.

ة استالمه( ص 216، احادیث 1، 2، 4، 5، 6، 9، 11، 
ّ
ح( بحاراالنوار، ج 99 باب 40 )فضل الحجر و عل  

19، 29، و به قرینه این روایات، احادیث 3، 7، 12، 22، 25، 28، مجموعًا 15 حدیث.

خ( بحاراالنوار، ج 6، ص 249و179.  

د( بحاراالنوار، ج 11، ص 172.  

ذ( بحاراالنوار، ج 14، ص 9.  

ر( بحاراالنوار، ج 23، ص 371، ح50، و ص 380، ح 68.  

ز( بحاراالنوار، ج 24، ص 2، ح4.  

ژ( بحاراالنوار، ج 25، ص 340، ح24.  

س( بحاراالنوار، ج 27، ص 2، ح2.  

ش( بحاراالنوار، ج 35، ص 34، ح32.  

ص( بحاراالنوار، ج 36، ص 301، ح140.  

ض( بحاراالنوار، ج 37، ص 62، ح30.  

ط( بحاراالنوار، ج 38، ص 226، ح30.  

ظ( بحاراالنوار، ج 39، ص 195، ح5 و ص 178 حدیث 21.  

ع( بحاراالنوار، ج 40، ص 77، 284، 285، 41، 222.  

غ( بحاراالنوار، ج 41، ص 290، ح14.  
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کافی، علل الشرائع  کافی، فروع  کتاب های روایی معتبر نظیر اصول  کثر  این مدارک در ا

کتاب  از  مراجعین محترم،  به جهت سهولت رجوع  ولی  روایی، موجود است،  تفاسیر  و 

شریف بحاراالنوار نقل می شود.

که وقتی مخزن اسرار الهی، امیرالمؤمنین؟ع؟ آنها را  ی است  ی اسرار این روایات حاو

ی خطاب می کرد:  به حارث همدانی تعلیم می فرمود به و

خبـرك سعـك، ث 
ُ
اهـد، و باحلـق ا یـا حـارث إّن احلـق أحسـُن احلدیـث و الصـادُع بـه حمج

سـد...)))؛ وح و احلج كانـت لـه حصانـٌه مـن اصحابـك، آدم بـ�ن الـر ـر بـه مـن  َخّبَ
آن می گرود، مجاهد  به  که  کسی  و  کالم است  زیباترین  ای حارث! همانا حق 
و  برگردان  به سمت من  را  گوش خود  بیان می کنم پس  را  و من حق  می باشد. 
که من  گاه باش  کن: آ سخن مرا بشنو، آنگاه برای اصحاب مطمئن خویش نقل 
تصدیق  آینه  هر  که  او  کنندۀ  تصدیق  اّولین  و  خدا  رسول  برادر  و  خدایم  بندۀ 

نمودم او را در حالی که آدم بین روح و جسد بود.

کدام  کدامین امانت را ادا می نمایند و به  که  ی، تا حاجیان در حین احرام بدانند  آر

میثاق وفا می کنند و ذات ربوبی و حجراالسود را بر آن شاهد می گیرند هنگامی که در مقابل 
این شاهد »ألست« می خوانند »امانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته، لتشهد لی بالموافات«.)))

ف( بحاراالنوار، ج 42، ص 196، ح14.  

ق( بحاراالنوار، ج 47، ص 223، ح10.  

ک( بحاراالنوار، ج 57، ص 95، ح80.  

گ( بحاراالنوار، ج 63، ص 208، ح43.  

ل( بحاراالنوار، ج 67، ص 116، ح24 و ص 102، ح19و 20، ص 111، ح22.  

م( بحاراالنوار، ج 94، ص 54، ح25.  

ن( بحاراالنوار، ج 98، ص 298، ح1. مجموعًا  در حدود 200 حدیث از 29 جلد بحاراالنوار.  

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 6، ص 179.

وسائل  تفصیل  محمدبن حسن،  حرعاملی،  201؛  ص  االسالم،  شرایع  جعفربن حسن،  حلی،  محقق   -2

الشیعة لتحصیل مسائل الشریعة، ج 9، باب 13-12.
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که احادیث مربوط به این باب )منازل پیشین م ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست 

کثر مباحث اعتقادی و همچون ابواب مختلف توحید، نبوت، امامت، معاد،  روح( در ا

را  از مباحث اعتقادی  کمتر بحثی  حج، دعا، روح، خلقت و غیره، به چشم می خورد و 

که در آن به نحوی بدین موضوع اشارتی نرفته باشد. گرفت  می توان سراغ 

گفته  اند: ادله و روایات مورد بحث ادلۀ متواتر در ابواب متواتر می باشد. و از این رو 

ولی از طرف دیگر این عوالم از سوی برخی متفکرین مسلمان و مفسرین معاصر مورد 

تشکیک و بعضًا انکار قرار گرفته است و با کمال تأسف اشکاالت و شبهاتی که در این باره 

به  از معتزلیان  که  مقابل دالئل قطعی می باشد  در  استبعاداتی  مطرح شده است، صرفًا 

ائمۀ  زمان  در  اشکاالت  این  از  برخی  که  اینجاست  جالب  و  است  شده  گرفته  یت  عار

بیان  نزد معصومین؟مهع؟  در  را  این اشکاالت  احادیث  یان  راو و  بوده  نیز مطرح  اطهار؟مهع؟ 

که  نموده اند و آنان نیز در هر مورد جواب مناسب را بیان فرموده اند و لذا می توان ادعا نمود 

که در جایی  کرد  یافت  کثر اشکاالت وارده بر عوالم پیشین را می توان از روایات در جواب ا

مستقل به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.

کمی از این روایات، به جهت  که تعداد  در مورد منابع روایات ذکر این نکته الزم است 

سند و رجال احادیث و یا ربط احادیث به چند باب مختلف، تکرار شده اند ولی از آنجا 

کتابی  که بررسی اسناد احادیث و بحث فنی پیرامون آن در این مجال میسر نیست، در 

خواهد  قرار  بررسی  مورد  تک تک  روایات  اسناد  و  شده  مالحظه  فوق  جنبه های  مستقل، 

است  متیقن  و  متعاضد  و  متصافر  روایات  که  مواردی  در  گاه اند  آ فن  اهل  گرچه  گرفت؛ 

احتیاجی به بررسی سند حدیث نیست.

جلب  نظر  مورد  روایات  و  آیات  از  نمونه ای  به  را  محترم  خوانندگان  توجه  اینک 

می نمائیم: 

ْس�تُ 
َ
ل

أَ
ِسِهْم ا �نُ �نْ

أَ
ی ا

َ
َهَدُهْم َعل ْ �ش

أَ
ُهْم َوا �تَ �ی ّرِ

ُهوِرِهْم دنُ َدَم ِم�نْ طنُ
آ
یی ا �نِ

َ َك ِم�نْ �ب  َر�بُّ
دنَ �نَ

أَ
1-﴿ إَِودنْ ا
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ا﴾)))؛ َ ِهْد�ن
َ ی �ش

َ
ل َ وا �ب

ُ
ال

َ ْم �ت
ُ
ك ِ

ّ َر�ب �بِ

گواه  پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان 
گواهی می دهیم. گفتند: آری،  گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ 

کریمۀ فوق وارد شده، و جالب این که در  ی از احادیث مورد بحث، در ذیل آیۀ  بسیار

که اخذ  مورد عوالم متعددی، به این آیه استدالل شده است. این مطلب نشان می دهد 

اّول روایتی دربارۀ عالم ذّر در  میثاق در عوالم متعددی به وقوع پیوسته است. در بخش 

ذیل این آیه ذکر شد، حال روایتی دربارۀ عالم ارواح آورده می شود.

مهنـا  تعـارف  فـا  نـده،  حمج جنـود  انـا  واح  الر یف  تقـول  مـا  قـال:  عبـداهلل؟ع؟  أیب  عـن 

كذلـك، إّن  كـر مهنـا إختلـف؟ قـال: فقلـت: انـا نقـول ذلـك، قـال فإنـه  ائتفـك و مـا تنا

وجل: »َو إذ  وجـل أخـذ ِمـن العبـاِد میثاَقهـم و هـم أظلـه قبـل املیـاد و هـو قولـه عز اهلل عز

أخـذ ربـك مـن بـی آدم ...)))؛
آنها سایه گون  بندگانش - در حالی که  از  فرمود: همانا خداوند  امام صادق؟ع؟ 
گرفته است و به همین مطلب  کنونی متولد نشده بودند، پیمان  بودند و در عالم 

آیۀ 172 از سورۀ اعراف، ناظر است.

�نِ  ْ َ�ی ا�ب َم َوُموَسی َوِع�ی َراِه�ی ْ وٍح إَِو�ب َك َوِم�نْ �نُ ُهْم َوِم�نْ ا�تَ َ �ش �نَ ِم�ی �ی �ی �بِ
ا ِم�نَ ال�نَّ َ �ن

دنْ �نَ
أَ
2-﴿ إَِودنْ ا

ا﴾)))؛ ً طن ِل�ی ا عنَ ً ا�ت َ �ش ُهْم ِم�ی ا ِم�نْ َ �ن
دنْ �نَ

أَ
َم َوا َمْر�ی

و  موسی  و  ابراهیم  و  نوح  از  و  تو  از  و  گرفتیم  پیمان  پیامبران  از  که  هنگام  آن 
گرفتیم. عیسی بن مریم و از همۀ آنها پیمانی سخت 

بالنبـوِة  ِلرسـوله  و  بوبیـة  بالر هلل  علهیـم   
ً
مأخـوذا املیثـاق  كان  الصـادق؟ع؟  فقـال   ...

و  نبیكـم  حممـد؟ص؟  و  بربكـم  ألسـُت  فقـال:  باإِلمامـة،  مئـة؟مهع؟  ال و  ِلمیراملؤمنـ�ن  و 

عـی؟ع؟ ِإمامكـم و امئـه اهلادیـن؟مهع؟ امئتكـم؟ قالـوا: بـی، فقـال اهلل: شـهدنا أن تقولـوا 

1- سورۀ اعراف )7(، آیۀ 172.

2- ابن بابویه، محمدبن علی،علل الشرائع، ص 39، باب 77.

3- سورۀ احزاب )33(، آیۀ 7.
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نی � ا �ب
كنـا عـن هـذا غافلـ�ن فـأول مـا أخـذ اهلل م یـوم القیامـة أی لئـا تقولـوا یـوم القیامـة إنـا 

)))؛ خذنـا مـن النبیـ�ن میثاقهـم ... 
َ
بوبیـة و هـو قولـه: و إذ أ نبیـاء لـه بالر املیثـاق عـی اال

ی از آیات، روایاتی نظیر روایت فوق وارد شده است و تکلیم خداوند با  در ذیل بسیار

گرفته  قرار  کید  تأ آمده مورد  اعراف  آیۀ 172 سورۀ  که در  به نحوی  و اخذ میثاق  انسان ها 

ی و استعاره ای، دور از واقع به نظر  است، بنابراین حمل تمام این روایات بر معنای مجاز

ی یافت نمی شود. می رسد در حالی که هیچ تأییدی در ادله بر معنای مجاز
ُه ...﴾))) �نَّ اللّٰ

ُ
ول �تُ �ی

َ
ْر�نَ ل

اأَ
ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّسَ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َ�ا �أِ

َ
3- ﴿َول

فخرجـوا  القیامـة،  یـوم  ِإیل  یتـه  ذر آدم  ظهـر  مـن  أخـرج  ]ابوجعفـر؟ع؟[:  قـال   ...

حـد ربـه و قـال: قـال رسـول اهلل؟ص؟ 
َ
راهـم نفسـه و لـوال ذلـك ل یعـرف أ

َ
كالذرفعرفهـم و أ

كذلـك قولـه: »   خالقـه، 
ّ

وجـل ن اهلل عّز
َ
بـأ الفطـرة، یعـی املعرفـة  كل مولـود یولـد عـی 

اهلُل.))) ـّنَ 
ُ
یُقول

َ
ل ْرَض 

َ ْ
َوال ـَماَواِت  الّسَ ـَق 

َ
َخل َمـْن  ْم  هَتُ

ْ
ل

َ
َسـأ ـِ�نْ 

َ
َول

ذکـر شـده،   5 آیـۀ شـمارۀ  ذیـل  در  کـه  روایتـی  از جملـه  روایـات دیگـر  و  روایـت  ایـن  در 

که  فطـرت بـه معرفـت خـدا و توحیـد تطبیـق شـده اسـت، بحـث ما نیز دربـارۀ همیـن فطرت 

اسـاس دیـن شـمرده شـده اسـت، می باشـد و معانـی دیگـر فطرت مثـل خلقـت، از محدودۀ 

ایـن بحـث خـارج اسـت.

گر معرفت فطری نمی بود، شناخت خداوند  که ا همچنین در این روایت تصریح شده 

علمی  »آن  که:  گفته  این  با  شود  مقایسه  مطلب  این  نمی گشت،  ممکن  انسان  برای 

آن  نتیجه اش  است،  غلط  تفسیرهای  قابل  است،  ضعیف  و  مبهم  که  فطری[  ]معرفت 

کنند«. که افرادی خدایانی را به ناحق و به دروغ، به جای خدای یگانه پرستش  است 

فوق  گفته  جواب  در  که  نکته ای  ولی  آمد،  خواهد  فطری،  معرفت  بودن  روشن  البته 

1- بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج3، ص294.

2- سورۀ لقمان)31(، آیۀ 25.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، ص13.  -3
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کفر نتیجه ضعف معرفت فطری نیست بلکه نتیجۀ  که شرک و  باید ذکر شود این است 

این  است.  غیرفطری  راه های  به  آوردن  رو  »تذکر«،  طریق  و  فطری  معرفت  از  یگردانی  رو

کردیم، آنجا  مطلب را به وضوح در خداشناسی افالطون و ارسطو در بخش قبلی مشاهده 

ی به خدای پدر و پسر نائل شد و ارسطو با تردید به چهل و  که افالطون با زحمت و دشوار

گشت. هفت خدا معتقد 

 ِ �ت
ْ
ل ِل�نَ َل  ِد�ی �بْ

�تَ ا 
َ
ل َها  �ی

َ
َعل اَس 

َ ال�نّ َطَر  �نَ یی  �تِ
َّ
ال ِه  اللّٰ ْطَر�تَ  �نِ ا  ً �ن �ی َح�نِ �نِ  �ی ِللّدِ َهَك  ْ َوحب ْم  �تِ

أَ
ا َ 4-﴿�ن

﴾)))؛ ُمو�ن
َ
ْعل ا �ی

َ
اِس ل

َ َر ال�نّ َ ْك�ش
أَ
ِك�نَّ ا

َ
ُم َول �ی

�تَ
ْ
�نُ ال �ی ِلَك الّدِ ِه دنَ اللّٰ

بیافریده  فطرت  بدان  را  همه  خدا  که  فطرتی  دین آور.  به  روی  یکتاپرستی  به 
ک و پایدار این است ولی بیشتر  است و در آفرینش خدا تغییری نیست. دین پا

مردم نمی دانند.

وجـل: »فطـرة اهلل الـی فطـر النـاس  یب عبـداهلل؟ع؟: قـال: سـألته عـن قـول اهلل عز
َ
عـن أ

عـی  میثاقهـم  خـذ 
َ
أ حـ�ن  اهلل  فطرهـم  اإلسـام،  هـی  قـال:  الفطـرة؟  تلـك  مـا  علهیـا« 

الكافـر)))؛ و  املؤمـن  فیـه  و  بربكـم«  ْسـُت 
َ
ل

َ
»أ قـال:  التوحیـد، 

 �ِ �ی
َ
ْرًها إَِول

َ
َوك َطْوًعا  ْر�نِ 

اأَ
ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ �نِیی  َم َم�نْ 

َ
ْ�ل

أَ
ا ُه 

َ
َول و�نَ  عنُ �بْ �ی ِه  اللّٰ �نِ  ِد�ی َر  �ی

عنَ �نَ
أَ
﴿ا  -5

﴾)))؛ ُعو�ن َ ْرحب �ی

ْسـت 
َ
ل

َ
أ الشـمال:  صحـاب 

َ
أ و  الیمـ�ن  اصحـاب  یف  نـادی  تعـایل  و  تبـارك  اهلل  ِإّن  ث 

، و  یـن طائعـ�ن یتـك و خلقـك مقر : بـی یـا ربنـا نـن بر صحـاب الیمـ�ن
َ
بربكـم؟ فقـال أ

، و ذلـك قول اهلل و له  كاره�ن یتـك و خلقك  قـال أصحـاب الشـمال: بـی یـا ربنـا نـن بر
 و ِإلیـه ترجعـون« قـال: توحیـد هـمِ هلل)))

ً
كرهـا  و 

ً
سـلم مـن یف السـموات و االرض طوعـا

َ
أ

1- سورۀ روم)30(، آیۀ 30.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، ص12.  -2

3- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 83.

تی، ج1، ص182. کتاب التفسیر، تصحیح سیدهاشم رسولی محال 4- عیاشی، محمدبن مسعود، 
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قرار م آزمایش  مورد  نیز  پیش  عوالم  در  آدمیان  که  می شود  برداشت  روایات،  این گونه  از 

مرتکب  خویش  اختیار  به  و  بوده اند  اختیار  دارای  آزمایش  مراحل  همۀ  در  و  گرفته اند 

خداوند  ذّر  عالم  در  که  است  آمده  فوق  روایت  صدر  در  مثال  برای  شده اند.  کارهایی 

و  کرده  مخالفت  ِشمال  اصحاب  پاسخ،  در  شوند،  آتش  داخل  تا  خواست  انسان ها  از 

اصحاب یمین، اطاعت نمودند. 

ِهْم  ا�نِ �ی
ُرُهْم �نِیی ُطعنْ

دنَ �تٍ َو�نَ َل َمّرَ ّوَ
أَ
ِ� ا وا �بِ ِم�نُ وأْ ْم �ی

َ
َ�اَرُهْم َكَما ل ْ �ب

أَ
َد�تَُهْم َوا �أِ

�نْ
أَ
�بُ ا ِ

ّ
ل �تَ 6-﴿َو�نُ

﴾)))؛ ْعَمُهو�نَ �ی

که اّولین بار به آن ایمان نیاوردند، این بار نیز در  دل ها و دیدگانشان  همچنان 
تصرف می کنیم. 

قال عی بن ایب طالب؟ع؟ ... »كما ل یؤمنوا به أول مرة« یعی یف الذر و املیثاق...)))؛
امام علی بن ابی طالب؟ع؟ دربارۀ آیه فوق فرمود: مراد از »اّولین بار« عالم ذّر و 

میثاق است.

و�بِ 
ُ
ل �تُ ی 

َ
َعل ُع  ْط�بَ �نَ ِلَك 

َكدنَ ُل  �بْ
�تَ ِم�نْ   �ِ �بِ وا  ُ �ب

َكدنَّ َما  �بِ وا  ِم�نُ وأْ ِل�ی وا  َكا�نُ َما  7-﴿�نَ

﴾)))؛ �نَ ِد�ی ُمْع�تَ
ْ
ال

فأرسـل  أظلـة  هـی  و  لـق  احلن خلـق  اهلل  إّن  قـاال:  عبـداهلل؟ع؟  أیب  و  جعفـر؟ع؟  أیب  عـن 

لـق اآلخـر فآمن  كذبـه، ث بعثـه یف احلن ؟ص؟ فهنـم مـن آمـن بـه و مهنـم مـن 
ً
رسـوله حممـدا

كانـوا لیؤمنوا  ظلـه و جحـده مـن جحـد بـه یومئـد، فقـال: »مـا  كان آمـن بـه یف ال بـه مـن 

كذبـوا بـه مـن قبل)))؛ مبـا 

َما  �نَ ا�تِ  َ �ن �ی �بَ
ْ
ال �بِ ُهْم 

ُ
ُرُ�ل اَء�تُْهْم  َ �ب ْد  �تَ

َ
َول َها  ا�أِ َ �ب

�نْ
أَ
ا ِم�نْ  َك  �ی

َ
َعل ّصُ  �تُ �نَ َرى  �تُ

ْ
ال َك 

ْ
ل �تِ  ﴿-8

1- سورۀ انعام )6(، آیۀ 110.

2- بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 549.

3- سورۀ  یونس )10(، آیۀ 74.

کتاب التفسیر، ج 1، ص 126.                                                                                                                                                            4- عیاشی، محمدبن مسعود، 
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﴾)))؛ �نَ ِر�ی ا�نِ
َ
ك

ْ
و�بِ ال

ُ
ل

ی �تُ
َ
ُه َعل ُع اللّٰ ْط�بَ ِلَك �ی

ُل َكدنَ �بْ
وا ِم�نْ �تَ ُ �ب

َما َكدنَّ وا �بِ ِم�نُ وأْ وا ِل�ی ا�نُ
َ
ك

بـوا مـن قبـل« یعی یف الذر الّول قـال قال: الیؤمنـون یف الدنیا 
َّ

كذ كانـوا ِلیؤمنـوا مبـا  »فـا 
نكر املیثـاق یف الذر الّول.)))

َ
كذبـوا یف الـذر و هـو رّد عـی من أ مبـا 

که عالم ذر،  که در ذیل آیۀ شمارۀ 9، خواهد آمد معلوم می شود  از این روایت و روایتی 

متعدد بوده است.

ی﴾)))؛
َ
ول

اأُ
ْ
ِر ال

دنُ
ٌر ِم�نَ ال�نُّ �ی دنِ ا �نَ

9-﴿َهدنَ

یل« )قال(:  سـألت أباعبـداهلل؟ع؟ عـن قـول اهلل تبـارك و تعـایل: »هذا نذیرمن النـذر الو

قرار ِبـاهلل یف الذر الّول)))؛ ؟ص؟ حیـث دعاهـم إیل اإل
ً
یعـی حممـدا

ِر  �ی
�تٍ َوعنَ �تَ

َّ
ل �تٍ ُم�نَ عنَ ّمَ ِم�نْ ُم�نْ

ُ �تٍ �ش �تَ
َ
ّمَ ِم�نْ َعل

ُ �تٍ �ش ْط�نَ ّمَ ِم�نْ �نُ
ُ َرا�بٍ �ش ْم ِم�نْ �تُ

ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل 10-﴿ ... �نَ

�تٍ  ....﴾)))؛ �تَ
َّ
ل ُم�نَ

گوشتی،  ک و سپس از نطفه، آنگاه از لختۀ خونی و سپس از پاره  ما، شما را از خا
گاه ناتمام، بیافریدیم. گاه تمام و 

قـة« فقـال: املخلقـة هـم 
ّ
ل قـة و  غیـر حمن

ّ
ل وجـل: »حمن سـألت أباجعفـر؟ع؟ عـن قـول اهلل عز

الـذر الذیـن خلقهـم اهلل یف صلـب آدم؟ع؟ أخـذ علهیـم املیثـاق ث أجراهـم یف أصـاب 

رجـون إیل الدنیـا حـی یسـألوا عـن املیثـاق، و  الرجـال و أرحـام النسـاء و هـم الذیـن ین

لقهـم اهلل یف صلـب آدم؟ع؟ حـ�ن خلـق  كل َنسـَمة ل ین قـة« فهـم 
ّ
ل أّمـا قولـه: »و  غیـر حمن

وح  ل و السـقط قبـل أن ینفـخ فیه الر الـذر و أخـذ علهیـم املیثـاق و هـم النطـف مـن العـز

1- سورۀ  اعراف )7(، آیۀ 101.

2- بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن،ج 2، ص 26.

3- سورۀ  نجم )53(، آیۀ 56.

تی، ج 5، ص 173. 4- حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تصحیح سیدهاشم محال

5- سورۀ حج )22(، آیۀ 5.
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و احلیـاة و البقـاء.)))م

گشته اند،  منتقل  آدمیان  نطفه های  به  ی  ذر اجسام  که  می شود  معلوم  روایت  این  از 

باقی   - می باشد  ذر  عالم  شبهات  مهم ترین  از  که   - »تناسخ«  شبهۀ  برای  جایی  بنابراین 

نمی ماند، زیرا روح انسان در دو قالب متفاوت وارد نمی شود؛ بلکه در عالم ذر، وارد بدن 

که به نطفه منتقل شده و  ی می گردد  ی می شود و در این جهان نیز وارد همان بدن ذر ذر

کول«  کل و مأ قابل رشد و نمو شده است. توجه به این نکته، در پاسخگویی به شبهۀ »آ
در معاد جسمانی نیز، بسیار سودمند و راهگشا خواهد بود.)))

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 6، ص 12.  -1

الصافی،  تفسیر  محمد بن شاه مرتضی،  کاشانی،  فیض   ،)81 آیۀ  آل عمران)3(،  )سورۀ  رک:  همچنین   -2

ج 5، ص  الثقلین،  نور  تفسیر  آیۀ 16(، حویزی، عبدعلی بن جمعه،  ج1، ص 351. )سورۀ ص)38(، 

249، )سورۀ  1، ص  التفسیر، ج  کتاب  75(، عیاشی، محمد بن مسعود،  آیۀ  173، )سورۀ حجر)15(، 

واقعه)56(، آیۀ 46(، طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19، ص 125، )سورۀ 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 426، )سورۀ مؤمنون)23(، آیۀ 12(،  تغابن)64(، آیۀ 2(، 

بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 111 و )سورۀ انسان)76(، آیۀ 1(.
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پرســش برای پژوهش 

کنید.. 1 رکــن اصلــی معرفــت توحیدی انســان در عوالم پیشــین را تبیین 

نظــر مــال صدرا در مورد روایات مربوطه چیســت ؟. 2

چــه . 3 آمــده،  معتبــر  کتابهــای  در  کــه  پیشــین  عوالــم  بــاب  در  روایــات  فراوانــی  از 

یــم؟ می گیر نتیجــه ای 

کرده اند؟. 4 گونه آیات و روایات چگونه بر خورد  دانشــوران مســلمان با این 

پنــج آیــه و پنــج حدیث در بارۀ عالــم ذر توضیح دهید.. 5

گرفتــن از مــردم در . 6 گرفتــن از پیامبــران و میثــاق  ــه میثــاق  ــوط ب ــات مرب ــات و روای آی

حــج را توضیــح دهیــد.

کــه در بــاب عوالــم پیشــین . 7 بــر اســاس ضمیمــه 2 )از بخــش ضمائــم( بــه ســه پرســش 

کنیــد:  مطــرح می شــود، پاســخ دهیــد و بحــث 

الف- شــباهت به عقیدۀ تناســخ 

ب- فراموشــی وقایع عوالم پیشــین 

گفته اند؟ ج-چگونه انســانها در آن عوالم ســخن 
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چکیده 

در این فصل، پنج ویژگی برای معرفت فطری بیان شــده اســت.

ــای . 1 ــر بن ی ــا و ز ــر آنه ــّدم ب ــه مق ــدا، بلک ــه خ ــش ب گرای ــه  ــت و ن ــده اس ــه عقی ــرت، ن فط

آنهاســت؛ 

معرفت فطری، تفصیلی و روشــن اســت نه اجمالی و مبهم؛ . 2

معرفت فطری، قبل از متذّکر شــدن، بســیط اســت نه مرکب؛ . 3

فطرت، صنع خداســت؛ . 4

کانــون معرفــت فطری، قلب اســت نه ذهن.. 5

این ویژگی ها بر اساس روایات با توضیحات مختصر تبیین شده است.

فصل دوم: خصائص فطرت

گذشـت، حاصـل تعریـف خداونـد، معرفتـی متعالـی و شـناختی  چنان کـه در بخـش اّول 

نـه  و  خداسـت  بـه  عقیـده  نـه  تعریـف  نتیجـۀ  اسـت،  الهـی  اقـدس  ذات  دربـارۀ  وجدانـی 

بـه  ی  نـه حتـی علـم حضـور و  نـه علـم حصولـی  قـدرت خداشناسـی،  و  تـوان  نـه  و  گرایـش 

معنـای مصطلـح؛ بلکـه معرفـت و شـناختی برتـر و واالتـر از علـوم عـادی بشـری اسـت و لـذا 

نمی گنجـد. بشـری  علـوم  از  معمـول  تقسـیمات  در 
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تمـام م ولـی  اسـت  و مسـلم  در جـای خـود صحیـح  فـوق  از مطالـب  برخـی  ایـن همـه،  بـا 

کـه هیـچ یـک از ایـن تعابیـر نمی توانـد بـه درسـتی بیانگـر مبنـای فطـرت  سـخن در ایـن اسـت 

الهـی باشـد. توحیـدی در ادیـان 

یت قلبی است و  در سراسر ادلۀ فطرت، سخن از معرفت، مشاهدۀ بالعیان، معاینه و رؤ

که  که تا چه حد میان این دو مبنا تفاوت اساسی و چشمگیری وجود دارد  پوشیده نیست 

غالبًا مورد توجه قرار نمی گیرد.

یم:  برای تبیین هر چه بیشتر موضوع، اجمااًل به بررسی تطبیقی این نظریات می پرداز

الف( فطرت، عقیده نیست

به  عقیدۀ  نه  می باشد،  شناخت  و  معرفت  توحیدی،  فطرت  از  مراد  گذشته  بیانات  بنابر 

گرچه انسان بعد از شناخت خداوند، غالبًا در مقابل حضرتش سر تسلیم فرود می آورد  خدا. 

که خداوند این عقیده و تصدیق و اقرار  و به او ایمان و عقیده نیز پیدا می کند، همان گونه 

کنونی، موطن  که دنیای  را در عوالم پیشین از همۀ انسان ها اخذ نموده است، ولی از آنجا 

دیگر  طرف  از  و  نمی باشد  کم  نیز  آدمیان  اهواء  و  خّناسان  شبهات  و  ابتالست  و  امتحان 

انسانی  هر  که  گفت  نمی توان  لذا  است،  اختیار  و  اراده  قدرت  و  استطاعت  حامل  انسان 

و تعالی است  تبارک  از خداوند  گرچه حامل معرفتی متعالی  ضرورتًا به خدا معتقد است 

که با تذکر مذکرین و تبلیغ مبلغین، متذکر می شود و غالبًا عقیده و ایمان نیز پیدا می کند.

انکار می کنند، جایی  را  برخی خداوند  که چرا  این سؤال  برای  از فطرت،  تفسیر  این  با 

گذار شده است،  باقی نمی ماند؛ زیرا فطرت، معرفت است و اقرار و انکار به اختیار انسان وا

و لذا به حسن و قبح مّتصف شده و ثواب یا عقاب بدان تعلق می گیرد.

از  حقیقت  نور  شده،  محجوب  خارجی  عوامل  به واسطۀ  فطرت،  همین  آنکه:  مضافًا 

.﴾ ُعو�نَ ْرحبِ ا �ی
َ
ُهْم ل ٌم ُعْمىی �نَ

ْ
ك ُ انسان پنهان می ماند ﴿ُصّمٌ �ب

در بحث »تسلیم و ایمان« این مسئله به صورت مبسوط تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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گرایش به خدا نیست ب( فطرت، 

و  کریم  با فطرت الهی خویش، خداوند رحمان و رحیم،  که انسان،  از آنجا  با وجود این، 

پیدا  گرایش  او  به  نسبت  لذا  می یابد،  وجود  تمام  با  را،  دوست داشتنی  و  زیبا  و  عطوف 

گرایش متأخر از فطرت است. کرده و به او محبت می ورزد. بنابراین 

و جمــال  اوصــاف جــالل  بــا  فطــرت  نــور  در  را  آن کس کــه خــدای خویــش  بدین ســان 

مشــاهده می کنــد، دل بــدو می ســپارد، و بــه چیــزی بــه غیــر او دل نمی بنــدد تــا عشــق را 

در آن بیابــد. و اصــواًل حــب راســتین را در محبــوب راســت می تــوان یافــت و هــر چــه در 

گرچــه بــا الفــاظ زیبــا بیــان شــود و  غیــر اوســت میــل و هــوا و هــوس و خودپرســتی اســت؛ 

َیُکــوُن ِلَغْیــِرَك 
َ
کــه »أ آن کس کــه مجــاز را قنطــرۀ حقیقــت می دانــد، از حقیقــت بــدور اســت 

ــَك ... َعِمَیــْت َعْیــٌن ال َتــراَك ... «.)))
َ
ْیــَس ل

َ
هــوِر مــا ل

ّ
ِمــَن الُظ

و سیاهی جایی  کرده  پر  را  و عناد، وجودش  و غرور  استکبار  و  اهواء  که  کسی  ی،  آر

که پس  از این رو این سؤال  نیز به خدا ندارد،  گرایشی  باقی نگذاشته،  نور در قلبش  برای 

کششی ندارند،  گرایش و  چرا فرعون و نمرود، ابوجهل و ابولهب، چنگیز و تیمور، به خدا 

محلی از اعراب نخواهد داشت. توضیح این مطلب در مرحلۀ »تسلیم« خواهد آمد.

ج( فطرت، توان خداشناسی نیست

و  نمی شناسد  را  خداوند  که  می شود  داده  انسان  به  هنگامی  خداشناسی  توان  اصواًل 

بشناسد،  را  خدا  آن  از  استفاده  با  تا  می شود  داده  او  به  شناخت  این  توان  و  قدرت  لذا 

انسان  به  روشن  و  تفصیلی  نحو  به  خداوند  معرفت  گذشت،  که  همان گونه  حالی که  در 

بخشیده شده است، بنابراین جایی برای توان و قدرت، باقی نمی ماند؛ زیرا نتیجۀ توان، 

درجۀ  عالی ترین  در  خداوند  معرفت  که  این جهت  از  بود،  خواهد  حاصل  امر  تحصیل 

گرچه به نحو بسیط و مکنون حاضر و حاصل است.  ممکن در نزد انسان 

از  بعد  و  آورد  بیاد  را  خداوند  معرفت  است  قادر  آدمی  که  باشد  این  منظور  گر  ا ی،  آر

1- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، دعای عرفۀ سید الشهداء؟ع؟.
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که برای اثبات همان معرفت فطری، م تذکِر مذکرین متذکر شود و یا این که انسان تواناست 

احتجاج و استدالل نماید، این مطلب درست است و انسان چنین توانایی هایی را دارد، 

که اساس دین است، ربطی ندارند و نباید در تفسیر و توجیه فطرت  ولی اینها به فطرتی 

گرفته شوند. کار  به 

2- معرفت فطری، معرفتی تفصیلی و روشن است نه اجمالی و مبهم

یت قلبی و معاینه و مشاهدۀ بالعیان،  از معرفت فطری، در بیانات قرآن و احادیث، به رؤ
تعبیر شده است.)))

در  آن  وضوح  شدت  و  خداوند  معرفت  بودن  روشن  از  بیان،  رساترین  به  الفاظ  این 

ابهام  و  ضعف  دلیل  به  که:  سخن  این  این رو  از  می کند.  حکایت  انسان ها،  دل  و  جان 

مفهومی  و  ذهنی  شناخت  سراغ  باید  شناخت،  عرصۀ  در  آن  نارسایی  و  فطری  معرفت 

جهان  این  در  باید  و  است  بالقوه  و  اجمالی  فطری،  معرفت  که:  گفته  این  یا  و  گرفت  را 

بر  قرآن  فطری  معرفت  تطبیق  واقع  در  بخشید،  تفصیل  آن را  استدالل  و  برهان  وسیلۀ  به 

مقابل  در  جدید  راسیونالیسم  عقاید  و  می باشد  نیتس«  »الیب  و  »دکارت«  فطری  معارف 

آمپریسم را به یاد می آورد.

کـه پایه هـای دیـن  ی شـدید اسـت  نورانیـت و قداسـت معرفـت فطـری پیشـین، به قـدر

یـت و معاینـه  ی ایـن معرفـت اسـت. تعبیـر بـه رؤ یش را مدیـون اسـتوار در نهـاد بشـر، اسـتوار

یـان را نیـز دچار  کـه حتـی برخـی راو گویاسـت  آن چنـان در وضـوح و صراحـت ایـن شـناخت 

کـه آیـا خداونـد را بـا چشـم سـر می تـوان دیـد یـا نـه؟ و  حیـرت سـاخت و لـذا سـؤال می کردنـد 

کـه مـراد از ایـن تعابیـر، مشـاهدۀ قلبـی اسـت نـه  معصومیـن؟مهع؟ نیـز در جـواب می فرمودنـد 

ک بـا توهمـات ذهنـی و قلبـی. )برخـی از ایـن ادلـه در  مشـاهدۀ بـا چشـم سـر و نـه حتـی ادرا

ذیـل شـمارۀ 5، خواهـد آمـد(.

محمدبن یعقوب،  کلینی،  همچنین  و   8 باب   ،107 ص  التوحید،  محمدبن علی،  ابن بابویه،  رک:   -1

الکافی، ج 2، ص 13 و مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 223و237.
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یادی شبهات موجود در زمینۀ معرفت فطری را  توجه به این نکته می تواند تا حدود ز

مورد  معاینت  این  شد،  دیده  اّول  بخش  روایات  برخی  در  که  همان طور  باشد:  پاسخگو 

نسیان و فراموشی انسان واقع شده است و فراموشانندۀ نیز خداوند متعال بوده است.

كان ذلك معاینة اهلل فأنسـاهم املعاینه.))) قـال ]أبوعبـداهلل؟ع؟[ 

یج و  که در هنگام تولد، آدمی معرفت مفطور را فراموش می کند و به تدر از این روست 

بعد از سپری شدن دورانی از حیات و خصوصًا بعد از تذکر مذکرین و انذار منذرین، دیگر 

بار یادآور همان معرفت خواهد شد.

روایات  پاره ای  در   (((.﴾... ُر  �ی دنِ
ال�نَّ ُم 

ُ
اَءك َ َو�ب َر 

َ
ّك

دنَ �تَ َم�نْ   �ِ �ی �نِ ُر 
َ

ّك
دنَ �تَ �ی َما  ْم 

ُ
ْرك َعّمِ �نُ ْم 

َ
َول

أَ
﴿ا

کثر سن متذکر شدن، هجده سال بیان شده است.))) بنابراین بیان فوق، استدالل  حدا

انکار فطرت،  در  ا﴾)))،  ً �أ �ی
َ �ش ُمو�نَ 

َ
ْعل �تَ ا 

َ
ل ْم 

ُ
ك َها�تِ ّمَ

أُ
ا  ِ ُطو�ن ُ �ب ِم�نْ  ْم 

ُ
ك َ َرحب حنْ

أَ
ا ُه  ﴿َواللّٰ آیۀ شریفۀ  به 

گونه  هر  فوق  آیۀ  که  است  شده  گفته  داشت.  نخواهد  وجهی  اعطایی  معرفت  نحو  به 

که با دقت در آیۀ شریفه  معرفت پیشین را مورد انکار قرار می دهد در حالی که همان گونه 

به  از آدمی نفی می کند و نسبت  تولد  را در هنگام  گاهی  آ و  آیه علم  این  معلوم می شود، 

که در حال تولد فراموشانده شده و بعد از مدتی به یاد انسان خواهد  گاهی های پیشین  آ

کید قرار  آمد، بیانی ندارد و این معرفت های پیشین در آیات و روایات دیگر مورد بیان و تأ

که این معرفت در هنگام تولد فراموشانده شده است. بنابراین  گفته اند و حتی بیان شده 

آیۀ فوق، وجود ندارد؛ بلکه  و  اثبات می کنند  را  که معرفت قبلی  آیاتی  هیچ منافاتی بین 

آیات، یکدیگر را تفصیل و تبیین می کنند.

که فطری بودن خداشناسی،  که از بیان فوق روشن می شود این است  مطلب دیگری 

دلیل استغنا از تذکر نیست؛ بلکه به عکس، مثبت آن است. یک بار دیگر بدین مطلب 

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 223.

2- سورۀ فاطر )35(، آیۀ 37.

3- رک: بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 366، ح3و4.

4- سورۀ نحل )16(، آیۀ 78.



124

هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
گشت.م در مبحث »تذکر« باز خواهیم 

و  هدایت  عرصۀ  در  تذکر  و  فطرت  طریق  که  است  این  فوق  مبحث  نتایج  دیگر  از 

می توان  بلکه  می شود؛  محسوب  مستقل  طریقی  و  محکم  دلیلی  تنهایی  به  بشر  اهتدای 

یافت  که از خود او در که معرفِت برتر و صحیح از خداوند همان معرفتی است  ادعا نمود 

مؤدی  فطری،  معرفت  همان  به  نهایت  در  باید  خداشناسی  دیگر  راه های  و  است  شده 

و  فطری  معرفت  از  بیگانه  معرفتی  فطرت،  از  بیگانه  راه های  حاصل  و  شوند  منتهی  و 

صحیح، می باشد.

بـاهلل، فـن ل  َمـن عرفـه  ـا عـرف اهلل 
ّ

إن و  بغیـره  أّنـه عرفـه  ... فكیـف یوّحـده مـن زعـم 

...)))؛ غیـره  یعـرف  إمن  یعرفـه،  فلیـس  بـه  یعرفـه 
گمان می کند خدا را از راه غیر او شناخته است، موّحد است  کسی که  پس چگونه 
را به درستی شناخته  با خدا شناخته است، خدا  را  که خدا  کسی  و همانا، فقط 

است و در غیر این صورت او، غیر خدا را شناخته است نه خدا را.

به این مطلب در بخش اّول پرداخته شد و در مبحث »تذکر« نیز خواهد آمد.

3- معرفت فطری قبل از متذکر شدن، معرفت بسیط است نه مرکب

که انسان بدان توجهی ندارد و از آن غافل است، و مراد از مرکب،  مراد از بسیط این است 

توجه به معرفت می باشد.

که آدمی در اثر مشغول شدن به زندگی روزمره  این نیز یکی از حکمت های خداست 

زندگی  چرخ  نبود،  چنین  گر  ا و  ندارد  او  به  توجهی  و  می نماید  غفلت  خداوند  از  غالبًا 

توجه  خویش  مادی  و  جسمی  ابعاد  به  آدمیان  و  نمی آمد  در  چرخش  به  انسان،  جسمی 

نمی نمودند. کافی 

گر  ا می شد.  تضعیف  نیز  کنونی  عالم  بودن  ابتالء  و  امتحان  جنبۀ  این که  از  گذشته 

که انسان را به  فریبندگی و شأن غفلت دنیا نمی بود، عبادت خدا آن اهمیت را نداشت 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 114.  -1
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مقام تقرب به خدا و خلیفة اللهی، سوق دهد.

با این همه، حجت بر انسان تمام خواهد شد و او متذکر شده و سپس طریق خویش را 

گزید: یا مسیر عبودیت و تنظیم زندگی مادی براساس آن و یا مسیر میل و هوس  بر خواهد 

و تنظیم همه امور بر محور آن.

4- فطرت، صنع خداست

که در بخش اّول بیان شد، »تعریف«، فعل و صنع خداست و آدمی در آن هیچ  همان گونه 

نقشی ندارد و حتی قدرت انانیت در مقام تعریف از انسان، سلب شده است، بنابراین 

که از آن تبعیت  کسب این معرفت وجود ندارد و تنها انسان مکلف است  تکلیفی برای 

گردد. نموده و تسلیم پروردگار خویش 

که معرفت فطری یکی از اقسام علوم بشری نیست؛  گرفته می شود  از بیان فوق نتیجه 

اّولیه،  بدیهیات  حصولی،  علم  بر  نباید  را  فطرت  بدین سان  و  خداست  فعل  فطرت  زیرا 

معنای  به  ی  حضور علم  همچنین  و  بدیهیات  به  قریب  نظریات  ثانویه،  بدیهیات 

گشت( مصطلح تطبیق نمود. )در ذیل شمارۀ 5، به این علوم بازخواهیم 

کانون معرفت فطری، قلب است نه ذهن  -5

وجـل، هـم یـراه املؤمنـون یـوم  ن عـن اهلل عز خبـر
َ
عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: قلـت لـه: ا

القیامـة؟ قـال: نعـم و قـد رأوه قبـل یـوم القیامـة، فقلـت: مـی؟ قـال: حـ�ن قـال هلـم: 

ونـه یف الدنیـا  إّن املؤمنـ�ن لیر »ألسـت بربكـم قالـوا بـی« ث سـكت سـاعة ث قـال: و 

یـة بالقلب  ؤ قبـل یـوم القیامـة، ألسـت تـراه یف وقتـك هذا؟ ]دقت شـود[ ... و لیسـت الر

یـة بالعـ�ن ...)))؛ ؤ كالر
مشاهده  را  خداوند  قیامت  روز  در  مؤمنان  آیا  شد:  سؤال  صادق؟ع؟  امام  از 
کرده اند.  کرد؟ امام؟ع؟ فرمود: بله و قبل از روز قیامت هم او را مشاهده  خواهند 
گفته شد: »الست  آنها  به  که  امام؟ع؟ فرمود: وقتی  زمانی؟  سؤال شد: در چه 

1- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 117.



کرده و فرمود: همانا مؤمنان در دنیا و قبل  بربکم، قالوا بلی« آنگاه مدتی سکوت 
از قیامت نیز خداوند را مشاهده می کنند، آیا اآلن، خدا را مشاهده نمی کنی؟ ... 

مشاهدۀ قلبی نظیر مشاهده با چشم نیست.

یت خدا یک مسئلۀ عمومی است و مختص به عده ای خاص نمی باشد،  بنابراین رؤ

یت متفاوت است. گرچه مراتب رؤ

كنـت أعبـد  یلـك، مـا  ... فقـال: یـا امیراملؤمنـ�ن هـل رأیـّت ربـك حـ�ن عبدتـه؟ فقـال: و

تدركـه العیـون یف مشـاهدة البصـار ولكـن  یلـك ال كیـف رأیتـه؟ قـال و  ل أره، قـال: و 
ً
ربـا

رأتـه القلـوب بقائـق االمیـان)))؛

العیـون  تـره  ل  قـال:  رأیتـه؟  قـال:  اهلل،  قـال:  تعبـد؟  یش  أّی  أباجعفـر  یـا  لـه:  فقـال   ...

)))؛  ... االمیـان  بقائـق  القلـوب  رأتـه  ولكـن  العیـان  مبشـاهدة 

بـم بجته ... )))؛ ... ]اهلل[ الظاهـر لقلو

... ]اهلل[ قـد احتـج علیكـم مبا قد عرفكم من نفسـه)))؛

المیـان، معرفـة بالقلـب و أقرار باللسـان و عمل بالركان.)))

قلبی  معرفت  دینی،  ایمان  اساس  و  پایه  که  می شود  معلوم  آن  نظایر  و  روایت  این  از 

که  نمی شود  دیده  فطرت  ادلۀ  از  یک  هیچ  در  می باشد.  فطری  معرفت  همان  که  است 

علوم  به  فطرت  تفسیر  بنابراین  باشد،  ی  تصور و  مفهومی  معرفت  نوع  از  فطری  معرفت 

حصولی، بدیهیات اّولیه و ثانویه، نظری قریب به بدیهی ... درست نیست.

نهج  محمدبن حسین،  یف الرضی،  شر رک:  همچنین   ،109 ص  التوحید،  محمدبن علی،  ابن بابویه،   -1

البالغة )صبحی صالح(، ص 258.
کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1،  2- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 108، همچنین رک: 

ص 97.

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، ص 155. 3- شر

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 86.  -4

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، ص 508. 5- شر
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پرســش برای پژوهش 

پنــج ویژگــی بــرای معرفت فطری را به اجمــال توضیح دهید.. 1

کنید.. 2 تفــاوت معرفــت فطــری با دانش بشــری را تبیین 

رابطــۀ ایمــان یــا انکار انســان با معرفت فطــری را توضیح دهید.. 3

غــرور و اســتکبار، با نــور فطرت چه می کند؟. 4

ــه از . 5 گون گــر معرفــت فطــری نورانــی و روشــن اســت، پــس چــرا انســانها در دنیــا ایــن  ا

آن غافلنــد؟ عامــل ایــن فراموشــی چیســت؟

ــه دیگــران« توضیــح . 6 ــه ب ــه خــدا شــناخت ن ــد ب کــه می فرمایــد: »خــدا را بای روایتــی را 

دهیــد.

گرفت؟. 7 یت خداوند به قلب، یعنی چه؟ و چه نتائجی از آن می توان  رؤ
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چکیده 

که هیچ  یونان است،  فلسفۀ  میراث  که»تصور خدا«  آن است  این فصل،  پیام  مهم ترین 

که ادیان الهی به جای تصویر و تصور  ن تصور ذهنی نمی پذیرد. در حالی  شناختی را بدو

الهی« در همین فضای معرفت قلبی  از معرفت قلبی سخن می گوید. »صفات  خداوند، 

که از آن به »تعبیر« یاد می شود نه »توصیف«.  که موهبت الهی است، معنا می یابد  فطری 

گونه الهیات تبیین شده؛ اثباتی، سلبی، فطری. الهیات اثباتی، روش  در پایان فصل، سه 

که غالبًا به شکل سلبی بیان می شود. نکته مهم  بشری است. فطری، مبنای الهی است 

دیگر در این فصل، اصل خروج از حّدین و نفی تعطیل و تشبیه در توحید الهی است .

فصل سوم: فطرت و تصور خدا

ی یکی از پایه ها و یا مراحل  که معرفت ذهنی و تصور اصواًل در ادلۀ دینی دیده نمی شود 

وسیلۀ  به  او  توصیف  حتی  و  خدا  ذات  تصور  امکان  بلکه  باشد؛  شده  ذکر  دینی  ایمان 

گرفته است. مفاهیم و تصورات مورد نفی قرار 

 مـن أن یـده البـاب البشـر 
ّ

نـه أجـل كهنـه هـو اجـس الحـام ال ـت یف إدراك 
ّ
و َقـد َضل

))؛ بالتفكیـر)

1- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 51.
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نـه اهلل الـذی ل یتنـاه یف العقول ...)))؛م ... ل

حمـرم ... عـی غوائـص سـابات الفطـر تصویـره ... ممتنـع ... عـن الذهـان أن متثلـه ... 

كه)))؛ قـد ضلـت العقـول یف أمواج تیـار إدرا
خوض  و  تعمق  خدا  تصور  در  ]کسانی که  غواص  شناوراِن  بر  خدا  کردن  تصویر 
کشیدن او به ذهن ها محال است ... عقل ها  می کنند[ حرام است ... به تصویر 

گشته اند. گمراه  کش،  در امواج پرتالطم ادرا

لبـاب و أذهانـا صفتـه  الفكـر و خطراهتـا و ال اال ... فـا تـدرك العقـول و أوهامهـا و ال

...)))؛ 

صفـة  بـه  تیـط  أو  الوهـام  تبلغـه   ... أن  مـن  أعظـم  و  أجـل  تعـایل  و  تبـارك  اهلل  إّن 

))؛ العقـول)

تقـع علیـه الوهام ... سـبحانه و تعایل  عن الصفات)))؛ تقـدره العقـول و ال ال
خداوند از توصیفات، منزه و متعالی است.

که در دو روایت اخیر و نظایر آن، مراد از صفت و صفات،  ی است  ذکر این نکته ضرور

ی آن است، نه معنای حاصل  توصیف و توصیفات است، یعنی صفت به معنای مصدر

گویای این معناست، معاجم لغوی  مصدر. عالوه بر آنکه مضمون خود روایات به تنهایی 

کید می ورزند. نیز به روشنی بر آن تأ

 وصفـه: حاه، واهلاء عوض من الواو))(؛
ً
وصـف: وصـف الـیء لـه و علیه وصفا

مع صفات)))؛ الصفـة مـن الوصـف مثل العدة مـن الوعد و احلج

1-  ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 54.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 70.

3- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 45.

4-  ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 75.

5-  ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 79.

6- ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج 15، ص 315.

7- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر،  ص 661.
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 وصفة.)))
ً
وصفـه وصفا

کـه برخـی مرتکـب آن شـده و »صفـة« و »صفـات« را  ایـن هـم یکـی از اشـتباهاتی اسـت 

کرده انـد، آنـگاه در معنـای روایـات بـه مشـکل  در همـه جـا بـه عنـوان حاصـل مصـدر، معنـا 

یـالت از حوصلۀ  یده انـد. بررسـی این تأو کـرده و بـرای حـل آن بـه تأویـل مبـادرت ورز برخـورد 

ایـن بحـث خارج اسـت.

أصف إهلی مبا وصف به نفسـه و أعرفه مبا عرف به نفسـه)))؛

لـو  عرفـوك  لـو  سـبحانك  وصفـوك،  ذلـك  أجـل  فـن  الوحـدك،  و  عرفـوك  مـا  سـبحانك 

نفسـك)))؛ بـه  وصفـت  مبـا   
ّ

إال أصـف  ال إهلـی   ... نفسـك  بـه  وصفـت  مبـا  صفـوك 
خدایا تو منزه از نقص هستی، تو را نشناختند و به توحید نرسیدند و لذا توصیف 
وصف  را  خودت  که  بیانی  همان  به  می شناختند،  را  تو  گر  ا سبحانک،  کردند، 
که  کردی، وصف می کردند ... معبودا، توصیف نمی کنم مگر به همان اوصافی 

گفته ای. خودت 

أصفـه مبـا وصف به نفسـه من غیر صورة)))؛
این که  بدون  می کنم،  توصیف  کرده  بیان  خود  که  اوصافی  همان  به  را  خدا 

تصویری از خدا ارائه دهم.

واسطۀ  ن  بدو و  او  خود  توسط  خداوند  توصیف  که  می شود  معلوم  روایات  این گونه  از 

که به وصف ذهنی  مفاهیم ساخته شده ذهن، انجام می پذیرد؛ بلکه او بزرگتر از آن است 
کبر من أن یوصف«.))) که: »اهلل ا گفته شده است  کبر«  بشری در آید و لذا در تفسیر »اهلل ا

که به عنوان نمونه نقل شد، دو مطلب برداشت می شود:  از احادیث فوق 

1- زمخشری، محمودبن عمر، اساس البالغة، ص 501.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 80.

3- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 114.

4- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 47.

5- ابن بابویه، محمدبن علی، معانی االخبار، ص 11، ح1و2.
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تصور ذات خداوند به  وسیلۀ اذهان و عقول و افکار محال است و لذا در آیات و . 1م

روایات از تفکر در ذات خداوند نهی شده است.)))

توصیف خداوند به وسیلۀ مفاهیم ذهنی ممکن نیست.. 2

توسط  خداوند  توصیف  خدا،  شناخت  و  توحید  ابواب  روایات  و  آیات  سراسر  در 

قرآن  از  تبعیت  به  امر  صفات،  و  اسماء  مسئلۀ  در  گرفته،  قرار  نهی  مورد  ذهنی،  مفاهیم 

که متکلمین از همان صدر اّول بحث توقیفی بودن  شده است و همین ادله موجب شده 

کالمی مطرح نمایند. اسماء و صفات را به عنوان یک اصل در مباحث 

که  است  این  شده  فوق  روایات  تأویل  موجب  و  است  مطرح  اینجا  در  که  سؤالی 

براساس  تصدیقی  هر  و  نیست  ممکن  ذهنی  مفاهیم  طریق  از  جز  آدمی  شناخت  اصواًل 

تصوراتی چند، تحقق می یابد و انسان فقط قادر به درک مفاهیم و اثبات وجود خارجی 

که »ما باید خدا را با یک  آن می باشد. در بحث شناخت خداوند نیز نتیجه گیری می شود 

کنیم« در غیر این صورت ادعیه و مناجات با خدا به لقلقۀ زبان مبدل  کلی تصور  مفهوم 

شده و نهایتًا به جانب تعطیل سوق داده خواهیم شد.

اساس و پایۀ این تفکر و طرح اصلی آن به 600 سال قبل از ظهور دین مسیح در یونان 

کردیم. که در مقابلۀ اّول مشاهده  بر می گردد 

در مقابل این تلقی از شناخت خدا و رو در رو با این مشرب فکری، ادیان الهی طریقی 

که طریق معرفت  بدیع و نوین در خداشناسی و شناخت اسماء و صفات را ارائه نمودند 

و  اسماء  با  را  خداوند  آدمیان،  طریق،  این  در  اوست.  صفات  و  اسماء  و  خداوند  فطری 

هر  واسطۀ  ن  بدو قلبی  مشاهدۀ  این  و  می نمایند  مشاهده  فطری  معرفت  نور  در  صفاتش 

گونه تصور مفهومی انجام می یابد. در این مبنا اسماء و صفات بر مفاهیم ماهوی و حتی 

به  تعالی  و  تبارک  خداوند  صفات  و  اسماء  بلکه  نمی شود  اطالق  وجودی  عامۀ  مفاهیم 

فی  التفکر  عن  )النهی   9 باب   ،257 ص   ،3 ج  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  رک:   -1

ذات اهلل تعالی( در این باب 32 حدیث نقل شده است.
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کار برده می شوند. عنوان »تعبیر« به 

مقدس  ذات  به  اشاره  معنای  به  فطری،  الهیات  مبنای  در  صفات  و  اسماء  ایقاع 

ن   که قبل از آن در نور فطرت مشاهده شده است. در مکتب تعبیر، بدو خداوند می باشد 

واسطه مفهوم ذهنی، اسم و صفت بر ذات مقدس اطالق می گردد و مصحح این اطالق، 

معرفت معروف بالفطره می باشد.

شباهت  و  می باشد  توحیدی  معارف  اصول  جامع  که  رضا؟ع؟  امام  مشهور  خطبۀ 

»اول عبادة اهلل تعالی،  با این جمالت آغاز می شود:  نهج البالغة دارد  اّول  با خطبۀ  یادی  ز

سپس   »... عنه  الصفات  نفی  تعالی،  اهلل  توحید  نظام  و  توحیده  اهلل  معرفة  واصل  معرفته، 

می فرمایند: 

فاسائـه تعبیر)))؛

... و مـن زعـم أنـه یعبـد املعـی بالصفـة ال بـاإلدراك فقـد أحـال عـی غائـب ... قیـل لـه: 

فكیـف سـبیل التوحیـد؟ قـال: بـاب البحـث ممكـن و طلـب املخـرج موجـود، إّن معرفـة 
عـ�ن الشـاهد قبـل صفتـه و معرفـة صفـة الغائـب قبـل عینـه ... .)))

در  است،  شده  بیان  »تعبیر«  و  »توصیف«  مکتب  دو  فرق  به تفصیل  حدیث  این  در 

طریق توصیف، خداوند توسط مفاهیم و تصورات معرفی می شود، و معرفت خدا متأخر 

از توصیف اوست، ولی در طریق معرفت فطری و تعبیر، خداوند قبل از توصیف، توسط 

مرتبۀ  از  متأخر  اسماء  ایقاع  مرتبۀ  و  است  شده  ک  ادرا فطری  معرفت  نور  در  و  او  خود 

که خداوند »شاهد« است نه »غائب« بنابراین  معرفت ذات اقدس الهی است. و از آنجا 

صرفًا  صفات  و  اسماء  اطالق  و  بوده  معروف  عارف،  نزد  صفات،  و  اسماء  ایقاع  از  قبل 

که قباًل شناخته شده است. تعبیر و اشاره به ذات مقدسی است 

ص  الجوردی،  حسینی  سیدمهدی  تصحیح  الرضا؟ع؟،  اخبار  عیون  محمدبن علی،  ابن بابویه،   -1

150و151.

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68، ص 276.
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اسـماء م معنـای  و  دارنـد  داللـت  خارجـی  ذات  بـر  صفـات  و  اسـماء  »تعبیـر«  طریـق  در 

نـه  او معـروف فطـرت می شـود،  بـه معرفـی خـود  کـه  اقـدس اهلل می باشـد  و صفـات، ذات 

ذهنـی. مفاهیـم  و  معانـی 

لوقـات و املعی با هو اهلل)))؛ سـاء و الصفـات، حمن و ال

سـألُت أباحلسـن الرضا؟ع؟ عن االسـم ما هو؟ فقال؟ع؟ ]فهو[ صفة ملوصوف.)))

بلکه  نمی شود؛  وضع  مفاهیم  برای  الفاظ  و  اسماء  سنت  و  کتاب  معارف  در  اصواًل 

و  صورت  نه  است  واقعی  موصوف  برای  اسم  و  ست  ا  خارجی  حقایق  مقابل  در  الفاظ 

داده  توضیح  خارجی  ذات  بر  اسم  داللت  چگونگی  بعدی  حدیث  در  موصوف.  مفهوم 

شده است.

بـذه  علیـه  یـدل  معـی  اهلل،   ... التوحیـد  فـذاك  اإلسـم  دون  معـی  عبـدال  َمـن  و   ...

...)))؛ وب  للمشـر إسـم  املـاء  و  كـول  للمأ إسـم  بـز  احلن هشـام،  یـا  غیـره،  هـا 
ّ
كل و  سـاء  اال

كفـر ... و مـن عبداملعـی بایقـاع  عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: َمـن عبـداهلل بالتوهـم فقـد 

بـه لسـانه یف  الـی وصـف هلـا نفسـه فعقـد علیـه قلبـه و نطـق  سـاء علیـه بصفاتـه  اال
(((.  ... ؟ع؟  أمیراملؤمنـ�ن أصحـاب  فاولئـك  عانیتـه  و  سـرائره 

مورد  خارجی  ذات  بلکه  نمی گیرد؛  قرار  عبادت  مورد  ذهنی  معنای  که  است  معلوم 

روایات،  این اساس، در  پایۀ  بر  بر همان اطالق می گردد.  نیز  و اسم  واقع می شود  پرستش 

و  می شود  سلب  خداوند  از  می شود  برده  کار  به  مخلوقات  مورد  در  که  مفاهیمی  کلیۀ 

ک لفظی به نحوی دقیق و عالی مورد تفسیر قرار می گیرد:  اشترا

لـق عنه منفیه)))؛ فعان احلن

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار،ج 4، ص 153.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، معانی االخبار، ص 2 و ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 192.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ص 114.  -3

4- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 220.

5- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید،  ص 79.
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و  العلـم  إسـم  املخلـوق  و  الـق  احلن جـع  فقـد   ،
ً
شـیئا هـل  الیج نـه  ِل  

ً
عاملـا اهلل  سـی  ـا 

َ
إن و 

البصیـر)))؛ هكـذا  و  املعـی  واختلـف  بالسـمیع  اإلسـم  جعنـا  فقـد   ... املعـی  إختلـف 

پس  نیست،  جاهل  چیزی  به  نسبت  او  چون   شده،  نامیده  »عالم«  خداوند، 
و  خالق  در  علم  معنای  ولی  مشترکند،  »علم«  اسم  در  مخلوق  و  خالق  همانا 

مخلوق مختلف است. در لفظ سمیع و بصیر، نیز مطلب از این قرار است.

 یقع علیه إسـم یشء من الشـیاء غیره.)))
ً
... ]اهلل[ و الشـیئا

که مطالب فوق فقط لمعه ای از لمعات قرآن و  ی است  در اینجا ذکر این نکته ضرور

که مستقیمًا موضوع این مقال نیست،  معارف خاندان عصمت می باشد و بدین جهت 

ی می شود تا شاید در فرصتی دیگر مشرب فطرت در اسماء و  از توضیح بیشتر آن خوددار

ک لفظی در اسماء خالق  صفات و شیوه اطالق و ایقاع بطر یق تعبیر و معنای دقیق اشترا

و مخلوق، به قدر توان، تبیین شود.

براساس مطالب فوق می توان به یک تقسیم بندی در الهیات دست یافت: 

اثباتی )مفهومی(؛. 1 الهیات 

الهیات سلبی )تنزیهی(؛. 2

الهیات فطری )قلبی(.. 3

1- الهیات اثباتی )مفهومی(

اّولین بار در یونان مورد  که الهیات بشری نیز می توان نامید - ظاهرًا  این نحوۀ الهیات - 

گردید. در این طریق  کشف و تدوین منطق آن  گرفت و ارسطو موفق به  بررسی و تبیین قرار 

بر قوای ذهنی و فکری به عنوان منبع و مأخذ شناخت تکیه می شود و در حقیقت  تنها 

دیگر  طرف  از  می دهد.  تشکیل  را  ی  و معرفت  قوۀ  تنها  که  است  آدمی  ذهن  و  عقل  این 

کلیات عقلی است. عقل فقط قادر به درک مفاهیم ذهنی و 

1- ابن بابویه، محمدبن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تصحیح سیدمهدی حسینی الجوردی، ص 147.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 172.
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کـه م ی دربـارۀ هـر چیـز بـا ابـزار مفاهیـم، انجـام می پذیـرد  در ایـن مبنـا، شـناخت و داور

بـرای  ایـن رو  از  نیسـت،  کلـی مسـتثنی  قاعـدۀ  ایـن  از  نیـز  اثبـات خداونـد  طبعـًا شـناخت 

شـناخت خداونـد و اوصـاف او، ابتـدا بـه مالحظـۀ مفاهیـم و صـور ذهنـی پرداختـه و سـپس 

ایـن مفاهیـم را واسـطۀ در شـناخت خداونـد قرار می دهیم و بدیـن طریق خداوند و اوصاف 

کـه بـا  کات و صـور ذهنـی اسـت  او مـورد تصـور قـرار می گیـرد. در مراحـل پسـین تر همیـن ادرا

ادلـۀ فلسـفی بـه منصـۀ اثبـات و تصدیـق می رسـد.

کلی دربارۀ خداست. این مشرب فکری  مؤدی این نوع سلوک، یک سلسله تصورات 

از  که  کلی  این روش، مفاهیم  در  که  بدان جهت  نهادیم  نام  اثباتی  و  الهیات مفهومی  را 

طریق سیر و سلوک ذهنی بدست می آید، به خدا نسبت داده می شود و در مورد خداوند به 

گرفت. اثبات می رسد. این نحوۀ الهیات در بخش های قبلی به تفصیل مورد بررسی قرار 

2- الهیات سلبی )تنزیهی(

که در طریق اّول به خداوند نسبت داده می شود، مورد سلب  در این طریق تمام مفاهیمی 

رسمی  و  وصف  هر  از  منزه  و  مقدس  تعالی،  و  تبارک  اهلل،  که  جهت  بدان  می گیرد،  قرار 

مفاهیم  و  نداشته  را  قدسش  مقام  به  راهیابی  توان  بشری  محدود  ذهن  می شود.  تلقی 

از  مقدسش  ذات  این رو  از  نیست.  صفاتش  و  ذات  حریم  به  دستیابی  یارای  را  بشری 

این گونه مفاهیم، تنزیه و تقدیس می شود.

)افلوطین(  این شیوه، به طور مشخص، در انتهای فرهنگ یونان، توسط »پلوتینوس« 

گرفت. یوس«، مورد بحث و بررسی قرار  ن وسطی، توسط »دیونوز بیان شد و سپس در قرو

ی توسط فالسفه و خصوصًا ارسطو، بیان  که قبل از و افلوطین تمام مفاهیم و اوصافی 

کرد او را نسبت به آنها منزه دانست:  شده بود از خداوند سلب 

هر  و  فکر  هر  رأی  و  است،  )احد(  واحد  او  است،  متعالی   
ً

مطلقا خداوند، 
گفتنی(  که درباره اش سخنی نیست )نا وجودی، توصیف ناپذیر و غیرقابل درک 
گفته می شود در فراسوی جوهر  که درباره اش دانشی نیست )نادانستنی(، آن که 
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کرد،  حمل  واحد  دربارۀ  نمی توان  را  حیات  نه  و  وجود  نه  و  ماهیت  نه  است، 
از  برتر  این که  دلیل  به  بلکه  این چیزهاست؛  از  هر یک  از  کمتر  او  این که  نه  البته 

همه است.)))

که برخی از متکلمین مسلمان نیز خداشناسی و شناخت اوصاف را در  گفته نماند  نا

که ما دربارۀ خداوند و اوصافش  شکل سلبی و عدمی آن مطرح می کنند. اینان معتقدند 

فقط دارای معرفت سلبی هستیم و حتی اوصاف ثبوتی خدا را به اوصاف سلبی تحویل 

می کنند.

از مسلمات آیات و باألخص روایات اهل بیت؟مهع؟ در مبحث صفات و اسماء همین 

بیان سلبی و تکیه بر جنبۀ عدمی صفات است.

بیــان ســلبی صفــات  برخــورد می کنیــم،  آن  بــا  روایــات  و  آیــات  کــه در سراســر  آنچــه 

کــه ایــن تنهــا بخشــی از حقیقــت اســت و بــه  خداونــد اســت.))) امــا بایــد توجــه داشــت 

یــه را بــه معــارف دینــی نســبت داد، تکیــه بــر ایــن جنبــه و  هیــچ وجــه نمی تــوان ایــن نظر

کتــاب و ســنت پیرامــون معرفــت وجدانــی و فطــری خداونــد متعــال  عــدم توجــه بــه آنچــه در 

کــه فرســنگ ها  مطــرح اســت، می توانــد یــک برداشــت نادرســت از نظــرگاه دیــن ارائــه دهــد 

از واقعیــت آن بــدور خواهــد بــود.

3- الهیات فطری )قلبی(

این مطلب یکی از خصائص ویژۀ ادیان الهی و از معجزات علمی مکتب وحی و رسالت 

این  و  بدیع  این شیوۀ  از  اثری  از مکتب های بشری،  و ال حقًا در هیچ یک  و سابقًا  است 

حقیقت منبع یافت نمی شود. در این طریق، خداوند همۀ انسان ها را مورد تفضل عمومی 

گونی  گونا قرار داده و معرفت خویش را با اوصافش به انسان ها عطا فرموده است و راه های 

ی این معارف الهی، وضع نموده است، بنابراین آدمیان دربارۀ  برای متذکر شدن و یادآور

یخ فلسفه، ج 1، ص 645. یک، تار کاپلستن، فردر  -1

 223 الی   185 ص  از  تعالی،  اهلل  اسماء  باب  التوحید،  محمدبن علی،  ابن بابویه،  رک:  نمونه  برای   -2

همچنین ص 76، 65، 70، 98، 99... .
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و غیرمفهومی می باشند و طریق خداشناسی، م او دارای معرفتی قلبی  و اوصاف  خداوند 

ی این معارف و تشدید آن به وسیلۀ عبادت می باشد. یادآور

یکی از تفاوت های اساسی میان این مشرب و طریقۀ اثباتی در الهیات در این است 

ی شخص است  ک و معیار شناخت خدا، قوۀ ذهنی و قدرت مفهوم ساز که در آنجا مال

انتزاعش قوی تر باشد، خداوند را بهتر می شناسد. ولی در این  که قوۀ تجرید و  کس  و هر 

کسانی که  خداست،  طرف  از  آن  تشدید  و  ی  یادآور و  معرفت  اصل  که  آنجا  از  طریق، 

گام نهند، نور معرفت  رضایت خداوند را بیشتر بدست آورند و در طریق عبادت وا خالق 

و  اسماء  و  خداوند  به  نسبت  معرفتشان  و  گرفته  تابیدن  قلبشان  بر  قوی تر  و  بیشتر  فطری 

ن تر می شود.  صفات او، فزو

و  الفـاظ  ظـرف  در  کـه  آنجـا  از  ولـی  قلبی انـد،  و  ثبوتـی  حقایقـی  فطـری،  معـارف  ایـن 

از طـرف دیگـر  و  ایـن معانـی نیسـت،  تـاب تحمـل  را  قالـب حـروف  و  کلمـات نمی گنجـد 

کـه تنها راه برای  ذهـن مترصـد یافتـن راهـی در فهـم ایـن حقایـق و معانی اسـت، اینجاسـت 

توضیـح معرفـت فطـری بـا زبـان عقلـی، بیـان سـلبی صفات و اسـماء اسـت و بدین سـان در 

مقـام تبییـن عقلـی معرفـت فطـری و بیـان تمایـز آن بـا مفاهیـم ذهنـی، الهیـات سـلبی نقـش 

اساسـی را بـر عهـده دارد و بـه عنـوان مکمـل الهیـات فطـری، مطـرح می شـود و بدیـن ترتیـب 
تسـبیح و تنزیـه جایـگاه ویـژه ای در مجموعـه معـارف دینـی می یابـد.)))

توسط  و صفات خداوند  اسماء  توضیح  در  بیانات سلبی  بکارگیری  بیان، سّر  این  با 

معصومین؟مهع؟ نیز آشکار می گردد.

است،)))  متنوع  بیان  نظر  از  و  متعدد  هستند،  موضوع  این  بیان  متکفل  که  ی  اخبار

1- در شرح باب حادی عشر آمده است: »و یف احلقیقة املعقول لنا من صفاته لیس اال السلوب و االضافات 

كنه ذاته و صفاته، فحجوب عن نظر العقول و الیعلم ما هو االه هو«  و اما

فاضل مقداد، مقداد بن عبداهلل، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، تحقیق مهدی محقق،   

ص 18.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 65-99 و صص 223-185.
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حد  و  تعطیل  )حد  حدین«  از  »خروج  عنوان  با  بلند  معانی  این  از  روایات  این  از  برخی 
تشبیه( پرده برداشته اند.)))

که باید از اهلل تبارک و تعالی نفی نمود  حد تعطیل و حد تشبیه، جامع مفاهیمی است 

کنیم، بیانی  را در قالب لفظ اظهار  بر قلب  گر خواسته باشیم آن معرفت ظاهر  ا و به واقع 

بهتر از تعبیر به »خروج از حّدین« نمی یابیم.

که  کلید حل این معضل اعتقادی در این نکتۀ اساسی نهفته است  مطلب اصلی و 

در  تنها  سلبی  معرفت  و  حدین  از  خروج  مسئلۀ  اهل بیت؟مهع؟  و  قرآن  معارف  دیدگاه  از 

کید  رتبۀ ذهن و در مقام شناخت نظری مطرح شده است و این درست در پی اصرار و تأ

شدید انبیاء الهی بر رجوع به فطرت و وجدان، خدایی واقعی را با صفات جمیل و اسماء 

ی سخن می گوید و راز دل و درد  جمالش، با تمام وجود در می یابد و او را می خواند، با و

سینه را با او نجوا می کند.

را  بلکه خدایی  و مفهوم؛  با خدای متصور  نه  و  و مشکوک  با خدای مجهول  نه  البته 

که  گردن به او نزدیکتر و از خود او بدو مأنوس تر است، خدایی را می یابد  که از رگ  می یابد 

کریم، نه این که این اوصاف  رفیق است و شفیق،))) مونس است و انیس، رحیم است و 

چنین  هنگامی که  می یابد،  خود  حبیب  و  طبیب  را  او  وجود  تمام  با  که  می کند  تصور  را 

معبود خویش را به اشد معرفت و اعلی مرتبه - البته با اختالف مراتب ظرفیت - وجدان 

او  واله می شود،  و  ندارد، متحیر  و تصدیقی در ذهن  از معروف خود هیچ تصور  می کند، 

را شبیه به هیچ چیز نمی پندارد، تسبیح می گوید )سبوح قدوس( ذات مقدسش را تنزیه 

پس  نیست،  مفهوم  و  موهوم  گر  ا که  می کند  وسوسه  انسانی،  ذهن  تشبیه(  )نفی  می کند 

که او  ن توجه به چگونگی نشان می دهد  چگونه است، فطرت پا در میان می گذارد و بدو
هست و از هر پیدایی، پیداتر است )متی غبت ... متی بعدت(.)))

التوحید، ص  ابن بابویه، محمدبن علی،  و  الکافی، ص 85، 84، 82  کلینی، محمدبن یعقوب،  1- رک: 

.107 ،104 ،102 ،101 ،81

2- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، دعای مشلول.

3- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، دعای عرفه سیدالشهداء.
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گر چشم مفاهیم تنگ است، تو را حق استنکاف م که ا فطرت، ذهن را هشدار می دهد 

نیست، ذهن نیز با تبعیت از وجدان به وجود او تصدیق می کند )نفی تعطیل( با این بیان 

کسانی که معرفت سلبی و تنزیهی به معنای فوق را به  اجمالی و سربسته روشن می گردد: 

کسانی که  ی،  عنوان »تعطیل« یاد می کنند، تا چه حد از جادۀ حقیقت بدور افتاده اند. آر

را  کرده اند  غفلت  فطرت  واالی  معرفت  از  و  نموده اند  توجه  ذهن  سلبی  جنبۀ  به  فقط 

می توان به تعطیل نسبت داد. 

که ذهن  کتاب و سنت راهی است  خروج از حدین و معرفت سلبی از دیدگاه معارف 

برای  را  فطرت  آمادگی  و  قلبی  سلوک  برای  را  راه  برترین،  حقایق  به  نسبت  عجز  اعالم  با 

که »العلم نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء«. مقام تفضل الهی باز می گذارد 

پرسش برای پژوهش 

قلبی . 1 موهبتی  فطری  معرفت  مبنای  بر  توحید  با  را  خدا  تصور  مبنای  بر  توحید 

کنید. مقایسه 

امامان معصوم ؟مهع؟ اسماء و صفات الهی را چگونه توضیح داده اند؟. 2

تفاوت تعبیر و توصیف در مورد اسماء و صفات الهی را توضیح دهید.. 3

کنید.. 4 گونه الهیات و ویژگی های آنها را بیان  سه 

کنید .. 5 رابطه بین الهیات سلبی و قلبی چیست ؟ تبیین 

از اصل خروج از حدین )حّد تعطیل و تشبیه( چه نکاتی در باب جایگاه توحید . 6

در زندگی عملی انسانها فهمیده می شود؟
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مرحلۀ دومݠ: تذکر و احتجاج در خداشناسی دینی

و  روشن  معرفتی  حامل  آدمیان  گذشت،  )تعریف(  اّول  مرحلۀ  در  که  مطالبی  اساس  بر 

که  کرده اند  یافت  ی تعالی در برتر، از خداوند متعال می باشند و این معرفت را از ذات بار

که آدمی  تنها معرفت صحیح و مورد قبول در درگاه احدیت، همان می باشد. ولی از آنجا 

فراموشی  و  نسیان  بوتۀ  در  آن را  و  نموده  غفلت  فطری  معرفت  از  مادی،  عالم  به  ورود  با 

الهی،  فطرت  همان  به  تذکر  و  ی  یادآور برای  را  معصومین  و  پیامبران  خداوند  می سپارد، 

گردد. گشوده  کمال و هدایت در مقابلش  مبعوث می سازد تا حجت بر او تمام شده و راه 

کرده و دالیل  ی انسان ها ارائه  ذات اقدس الهی، راه های مختلفی را برای تذکر و یادآور

که شاید بتوان این راه ها را در  و براهین مختلفی را در اختیار انبیا و اوصیا قرار داده است 

کرد و نشان داد. سه محور عمدۀ »انقطاع« و »آیات« و »عبادات« خالصه 
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چکیده 

این  می بخشد.  آنها  به  را  معرفت  نور  ماّدی،  تعلقات  از  خود  بندگان  انقطاع  با  خداوند 

ی  اختیار گاهی  و  می آید.  پیش  ی ها،  گرفتار در  غالبا  که  است  ی  اضطرار گاهی  انقطاع 

هدایت  و  عاّمه  هدایت  از  قرآن  می شود.  داده  بشر  به  مجاهدت  و  عبادت  با  که  است 

گروه های مختلف انسانها مطرح می گردد. نمونه ای از این  که برای  خاّصه سخن می گوید 

انقطاع در یکی از دعا های مأثور نیز بیان شده است .

فصل اّول: انقطاع

تحقق  انسان  اختیار  ن  بدو گاهی  می پیوندد،  وقوع  به  مختلف  گونه های  به  مسئله  این 

براساس  و  می رسد  ظهور  منصۀ  به  مجاهده  و  تالش  و  اختیار  با  گاهی  نیز  و  می پذیرد 

مراتب انقطاع، معرفت های اعطایی نیز متفاوت است.

فطری  معرفت  از  انسان  غفلت  وسیلۀ  مهم ترین  قات، 
ّ
تعل که  است  آن  انقطاع  دلیل 

که با رفع آن، موانع و حجاب های مادی فطرت زدوده می گردد و نور معرفت فطری  است 

تعبیر  با  قرآن  در  که  است  معرفت  اعطای  همان  تابش  این  و  می کند  تابیدن  به  شروع 

ن  بدو که  انقطاع  موارد  از  یکی  آیات54-53(  نحل،  )سورۀ  است.  شده  بیان  »آتیناهم« 

کید شده است، حالت  یادی بر آن تأ اختیار انسان محقق می شود و در آیات و روایات ز

شده  بیان  ضّراء«  و  »بأسا  تعبیر  با  روایات  و  قرآن  در  که  دنیاست  از  امید  قطع  و  اضطرار 

است.



144

هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
حقیقی م یادآور  و  اوست  خود  او،  اوصاف  و  خداوند  کنندۀ  معرفی  نیز  حاالت  این  در 

توضیح،  و  اثبات  مقام  در  معصومین؟مهع؟  ولی  می باشد،  کریم  خداوند  ثبوت  مقام  در 

ی  یادآور و  تذکر  برای  می شدند،  مواجه  معرفت،  و  هدایت  حقیقی  طالبان  با  که  آنگاه 

و  می شدند  یادآور  را  قلوب  بر  خداوند  معرفت  تجلیات  و  حاالت  همین  مفطور،  معرفت 

کرده اند را به  یافت  که در آن لحظات در ی همان حاالت، معارفی  اشخاص نیز با یادآور

یاد می آوردند.

حاصل این نحوۀ تذکر در مقام ثبوت و اثبات، هدایت عامه می باشد.

هدایت عامه و هدایت خاصه

که  است  مرحله ای  می کنیم،  یاد  آن  از  عامه  هدایت  عنوان  با  که  هدایت  از  مرتبه  اّولین 

انکار  به  قادر  قلبًا  انسان  که  به نحوی  انسان ها داده می شود،  به عموم  از خداوند  معرفتی 

کمال متوقف  کفران )سورۀ اسراء، آیۀ67( آدمی در طریق  آن نیست. در صورت اعراض و 

گردد، ولی در  ابتدایی نیز محروم  ی همان معرفت  از یادآور می شود و حتی ممکن است 

صورت تسلیم در پیشگاه خداوند، به میزان تسلیم و مجاهده )سورۀ عنکبوت، آیۀ69(، 

جلوه های بیشتری از معرفت فطری و پیشین، بر قلبش تابش می کند و معرفت اهلل شدت 

عنوان  به  می باشد،  بی شمار  مراحل  دارای  که  شدت  این  می یابد.  بیشتری  نورانیت  و 

مختص  بلکه  نمی دهد؛  رخ  بشر  افراد  عموم  برای  زیرا  می گردد؛  مطرح  خاصه  هدایت 

ایمان آورندگان است.

از  بعضی  زمینۀ  در  که  اعتقادی  سؤاالت  از  برخی  پاسخگوی  مطلب،  این  به  توجه 

آیات قرآن مطرح است می باشد))).

با  که  دنیوی  مظاهر  از  اختیاری«  »انقطاع  از  است  عبارت  انقطاع،  موارد  از  دیگر  یکی 

مجاهده و تالش خستگی ناپذیر همراه است، ولی حاصل آن معارفی برتر و تذکری بیشتر 

و شدیدتر نسبت به معارف فطری و الهی می باشد و به مراحل عالی تری از هدایت خاصه 

1- برای نمونه رک: )سورۀ تغابن)64(، آیۀ11( و )سورۀ بقره)2(، آیات1-2(.
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منجر می شود.

ق  ر بصـار قلوبنـا بضیـاء نظرها الیـك حی تن
َ
ِنـْر أ

َ
نقطـاع إلیـك و أ كمـال اال إهلـی هـب یل 

واحنـا معلقـة بعـّز   ر
َ
بصـار القلـوب حجـب النـور فتصـل ِإیل معـدن العظمـة و تصیـرأ

َ
أ

قدسك.)))

تنگاتنگ  ارتباط  و  می شود  روشن  آن  اهمیت  و  اخالق  علم  وظیفۀ  که  اینجاست 

با بنیادی ترین مسائل اعتقادی در مکتب وحی به خوبی واضح  اخالق و عرفان حقیقی 

به  بلکه  دستورالعمل ها؛  از  مجموعه ای  عنوان  به  نه  اخالق،  دیدگاه،  این  از  می گردد. 

که انسان را با اصل معرفت و اساس هدایت آشنا نموده، راه را برای وصول  عنوان مسیری 

کمال هموار می نماید، می باشد. و عروج به قله های بندگی و 

گرچه تفصیل آن  گشت؛  در ضمِن بحث از مرحلۀ »تسلیم« به این موضوع باز خواهیم 

از حوصلۀ این مباحث خارج است.

1- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.
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پرســش برای پژوهشم

ــور . 1 ــد، ن کــه خداون ــگاه توضیــح دهیــد  کنیــد آن ــات 56و54ســوره نحــل رجــوع  ــه آی ب

معرفــت را بــه افــراد، عطــا می فرمایــد.

متــن آیــات اســراء، 67و عنکبــوت، 69 را بنویســید و بــر اســاس آنهــا، هدایــت عاّمــه . 2

کنیــد. و خاّصــه را مقایســه 

کنید.. 3 متــن آیــات تغابــن، 11و بقــره، 1-2را بنویســد. و درباره رابطه بین آنهــا بحث 

ی غالبــا در چه زمان هایی به دســت می آید؟. 4 انقطــاع اضطــرار

ی چگونــه تحقق می یابد؟. 5 انقطــاع اختیار

کنید.. 6 رابطــه توحیــد با اخالق را بر اســاس این فصــل تبیین 

کمال االنقطاع...(را توضیح دهید.. 7 جمله مناجات شعبانیه )الهی هب لی 
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چکیده 

خداوند، خود را به آیاتش )یعنی مخلوقات( معرفی می کند. در این فصل، همین مطلب 

که خداوند، هدایت را منحصرًا فعل  در قالب پنج نکته تبیین شده است؛ از جمله این 

و  تصورات  نه  داده  قرار  خود  نشانۀ  را  آفریدگان  خداوند،  پس  دیگری.  نه  می داند  خود 

تصدیقات بشری را.  بر همین مبنا، جایگاه تعقل و تفکر در نظام توحیدی با نظام یونانی 

برای  هم  و  است  خداوند  به  فرد  تذکر  برای  هم  تکوینی،  آیات  می یابد.  اساسی  تفاوت 

ی می کنند. که از ایمان به خداوند، خود دار مجادله با معاندان 

فصل دوم: آیات

که  که خداوند خود را معرفی می کند، از طریق مخلوقات خویش است  از راه هایی  یکی 

این که  یاد می شود))) علت  و مذکرات  آیات، نشانه ها  به عنوان  آنها  از  قرآنی  در اصطالح 

وجود  نشانۀ  همگی  مخلوقات  این  که  است  این  می شوند،  یاد  آیه  عنوان  با  مخلوقات 

1- رک: سورۀ بقره)2(، آیۀ164، سورۀ یونس)10(، آیۀ6، سورۀ رعد)13(، آیۀ4و3، سورۀ نحل)16(، 11،12، 

سورۀ  آیۀ32،  انبیاء)21(،  سورۀ  آیۀ54،  طه)20(،  سورۀ   ،66 اسراء)17(،  سورۀ   ،79-65  ،16  ،13

شعراء)26(، آیۀ8، سورۀ روم)30(، آیۀ 20-26و46، سورۀ لقمان)31(، آیۀ31، سورۀ مؤمن)40(، آیۀ81، 

یات)51(،  ذار سورۀ  آیۀ62،  فرقان)25(،  سورۀ  آیۀ12،  مؤمن)40(،  سورۀ  آیۀ53،  سجده)32(،  سورۀ 

آیۀ49و55، سورۀ واقعه)56(، آیۀ73، سورۀ یونس)10(، آیۀ3، سورۀ غاشیه)88(، آیات 17-21، سورۀ 

اعلی)87(، آیات 1-10.
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که تدبر و تفکر  در آنها م یند و جهت یادآور بودن آنها این است  خداوند و عالمت اوصاف او

موجب متذکر شدن به معرفت فطری خداوند می شود.

ی است:  بیان نکاتی چند در توضیح این قسمت بحث ضرور

گذشت در آیات فراوانی، خداوند هدایت را از افعال منحصر به  که  نکتۀ اّول: همان گونه 

که احدی در آن  از معرفت خداوند به عنوان صنع خدا  نیز  خویش ذکر می کند و در روایات 
شریک نیست، یاد شده است.)))

که خداوند نه تنها موجودات جهان را خلق نموده  گفت  با توجه به این مطلب می توان 

است،  کرده  ابداع  خویش،  اوصاف  و  وجود  بر  نشانه  و  آیه  صورت  به  را  آنها  بلکه  است 

با  از جانب خداوند است و خداوند  آنها، هر دو،  بودن  و نشانه  بنابراین وجود مخلوقات 

از آیات  که در برخی  از اینجاست  مصنوعاتش خود و اوصاف خویش را معرفی می کند. 

قرآن خداوند خود را نشان دهندۀ آیات معرفی می کند: 

﴾)))؛ َ��تُّ
ْ
ُ� ال

�نَّ
أَ
ُهْم ا

َ
�نَ ل �ی �بَ

�تَ ِسِهْم َح�تَّی �ی �نُ �نْ
أَ
ِ َو�نِیی ا ا�ت َ �ن اآ

ْ
ا �نِیی ال

َ �ن ا�تِ �ی
آ
ِهْم ا ِر�ی ﴿َ��نُ

که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم  زودا 
که او حق است. داد تا برایشان آشکار شود 

﴾)))؛ ِكُرو�نَ �نْ ِه �تُ ا�تِ اللّٰ �ی
آ
�ی ا

أَ
ا َ ِ� �ن ا�تِ �ی

آ
ْم ا

ُ
ك ِر�ی ﴿َو�ی

کدامیک از آیات خدا را انکار می کنید؟ آیات خویش را به شما می نمایاند. پس 

ا�تٍ  �ی
اآ

َ
ِلَك ل  �نِیی دنَ

�نَّ ِ� اإِ ا�تِ �ی
آ
ْم ِم�نْ ا

ُ
ك ِر�ی ِه ِل�ی ِ اللّٰ ْعَم�ت ِ �ن ݠْحِر �بِ �بَ

ْ
ِر�ی �نِیی ال ْ �ب

َك �تَ
ْ
ل �نُ

ْ
�نَّ ال

أَ
َر ا ْم �تَ

َ
ل

أَ
﴿ ا

وٍر﴾)))؛
ُ
ك َ اٍر �ش َ ِلكُّلِ َص�بّ

از  پاره ای  خدا  تا  می شود  روان  دریا  در  خدا  نعمت  به  کشتی  که  ندیده ای  آیا 
سپاسگزار  شکیباِی  مردم  برای  این،  در  بنمایاند؟  شما  به  را  خود  قدرت  آیات 

1- رک: بخش اول.

2- سورۀ فصلت )41(، آیۀ 53.

3- سورۀ غافر )40(، آیۀ 81.

4- سورۀ لقمان )31(، آیۀ 31.
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عبرتهاست.

را  و تصدیقات ساختۀ خویش، خدا  به وسیلۀ تصورات  آدمی  اصواًل در منطق دین، 
ساخته  ظاهر  را  خود  تکوینی،  آیات  وسیلۀ  به  یا  مستقیمًا  خداوند  بلکه  نمی کند؛  کشف 
کرده و به یاد خدا می افتد و سپس همین ظهور را در  است و آدمی فقط این ظهور را درک 
و احتجاج می پردازد.  به استدالل  آن  با  و احیانًا  بیان می کند  آن را  و  یخته  الفاظ ر قالب 
نیز  می شود  یافت  انفس  و  آفاق  در  سیر  وسیلۀ  به  که  خدا  از  معرفت هایی  اساس  این  بر 
کنه آن معارف نیز عاجز است و  اعطای خداست،))) نه مخلوق انسان و لذا آدمی در بیان 
که خداوند حکیم و دانا، قادر و توانا و رئوف و رحیم را خارج از حّدین  فقط اذعان می کند 
ن هرگونه تشبیه به مخلوقات ــ در ذات و صفات ــ در می یابد. )حد تعطیل و تشبیه( و بدو

که  نکتۀ دوم: آیات و روایات فراوانی معرفت صحیح خداوند را همان معرفتی می دانند 
در عوالم پیشین به انسان ها داده شده و آدمیان بالعیان و با دیدۀ دل به مشاهده خداوند 

ی آن معارف می باشند.))) کنونی نیز قادر به یادآور گشته اند و در جهان  و اوصافش نائل 

نمی تواند  خداشناسی،  صحیح  راه های  حاصل  که  می شود  استفاده  نکته  این  از 
و  آیات  بدین سان  شود.  منجر  معرفت  همان  به  باید  بلکه  باشد؛  فطری  معرفت  مخالف 
ی معرفت فطری می باشند و لذا آیات قرآن بعد از  عالمات همگی در نهایت باعث یادآور

ی می دانند:  بیان عجائب خلقت، نتیجۀ توجه و تفکر را تذکر و یادآور

﴾)))؛  ُرو�نَ
َ

ّك
دنَ ْم �تَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
�نِ ل �ی َ ْوحب ا رنَ َ �ن �تْ

َ
ل ٍء �نَ یی

َ  ﴿ َوِم�نْ ُكّلِ سش

﴾)))؛  ُرو�نَ
َ

ّك
دنَّ ْوٍم �ی �تً ِل�تَ �ی

اآ
َ
ِلَك ل  �نِیی دنَ

�نَّ ُ� اإِ
َوا�نُ

ْ
ل

أَ
ا ا ً ِل�ن �تَ ْر�نِ ُمݠحنْ

اأَ
ْ
ْم �نِیی ال

ُ
ك

َ
 ل

أَ
َرا ﴿َوَما دنَ

العلم  ا ردت  فان  ان هیدیه،  تعایل  و  تبارك  اهلل  ید  یر یقع یف قلب من  نور  انا هو  بالتعلم،  العلم  لیس   ...«  -1

1، ص  بحاراالنوار،ج  )مجلسی، محمدباقربن محمدتقی،  العبودیه ...«.  اّواًل یف نفسك حقیقة  فاطلب 

و  اولیت  نحو  به  هدایت  که  همان گونه  می باشد،  اهلل«  »معرفة  حدیث  این  بارز  مصادیق  از   )225

مقدم  می خورد،  چشم  به  حدیث  این  در  که  دیگری  نکته  می کند.  صدق  خدا  معرفت  بر  اولویت، 

گرفت. که در »طریق سوم« این مسئله مورد بحث قرار خواهد  بودن عبودیت برای علم و هدایت است 

2- رک: بخش اّول و دوم.

یات )51(، آیۀ 49. 3- سورۀ ذار

4- سورۀ نحل )16(، آیۀ 13.
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گون آفرید، در این، عبرتی است برای مردمی م گونا در زمین چیزهایی با رنگ های 

که پند می گیرند.

ِكَر�تً ...﴾)))؛
دنْ اَها �تَ َ �ن

ْ
َعل َ ْ��نُ حب

﴿�نَ
ما آنها ]مخلوقات[ را وسیله یادآوری قرار دادیم.)))

یاد  که  است  این  دارد،  وجود  مخلوقات  به  ذکر  مورد  در  که  مهمی  مسئلۀ  سوم:  نکتۀ 

خدا در این طریق، از راه تفکر، تدبر و تعقل ممکن است و این مسئله، فرق اساسی طریق 

اّوِل تذکر )انقطاع( و طریق دوِم تذکر )مخلوقات( می باشد.

بر قلب انسان متجلی  انقطاع، معرفت فطری  اّول با حصول  اینکه: در طریق  توضیح 

ن اختیار و حتی علی رغم میل باطنی  گونه تفکری و بعضًا بدو ن هر  می شود و آدمی بدو

خویش، متوجه خداوند و اوصافش می شود، ولی در طریق دوم، متذکر شدن بعد از دقت 

و تفکر در مخلوقات و نظم آنها رخ می دهد، نه در ذات خداوند.

از  یکی  و  می دهد  نشان  خداشناسی  امر  در  را  تعقل  و  تفکر  مهم  جایگاه  مسئله  این 

و  می باشد  مسئله  همین  است،  شده  کید  تأ الهی  ادیان  در  تعقل  و  تفکر  بر  که  جهاتی 

را  دیگری  مجال  آنها  پیرامون  بحث  که  دارد  نیز  دیگری  اهمیت  با  نقش های  عقل  البته 
می  طلبد.)))

1- سورۀ واقعه )56(، آیۀ 73.

2- همچنین رک: سورۀ غافر )40(، آیۀ 13 و سورۀ غاشیه )88(، آیات 21-17 و سورۀ اعلی )87(، آیات 

.10-1

که بتوان آن را انکار نمود، اما  3- نقش تفکر و تعقل و اهمیت آن در مجموعه معارف دینی، چیزی نیست 

ن استمداد از وحی توان رسیدن  که عقل در تمام مسائل مستقاًل و بدو این سخن بدان معنی نیست 

به حقایق را دارد. اصواًل عقل قدرت دستیابی به محدودۀ غیب را ندارد و هر آنچه در این محدوده 

افعال  و  اوصاف  و  از جمله غیوب، تصور ذات  نیست.  بیش  گمان هایی  و  بیان شود صرفًا حدس 

یم  بگذر که  معارف  از  دسته  این  از  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اّول  مرحلۀ  در  که  می باشد  تعالی  حق 

اصل  اثبات  کند.  طی  را  معرفت  و  شناخت  از  مراحلی  می تواند  وحی  دستگیری  با  تفکر  و  اندیشه 

وجود خدا، توحید، نبوت، امامت و ... از این جمله اند. چنان چه عقل را به هیچ وجه توان دسترسی 
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که روش تفکر و تعقل در  ی می نماید این است  که توضیح آن در اینجا ضرور مطلبی 
که در فلسفۀ یونان مطرح است، متفاوت می باشد زیرا:  این مقام با روشی 

کشف امر ذهنی مجهول انجام می گیرد، ولی در این مقام از  اّواًل، تعقل در یونان برای 
که انسان حامل معرفت فطری است و خداوند نیز مخلوقات را نشانۀ خویش و طریق  آنجا 
توجه و یادآور معرفت فطری، قرار داده است، لذا تفکر و تعقل برای رفع غفلت و توجه به 

کشف مجهول. امر معلوم مغفول می باشد، نه برای 

که در بخش اّول بیان شد، روش تعقل در فلسفۀ یونان، فقط متوجه  ثانیًا، همان گونه 
لذا  می باشد،  ذهنی  کلیات  درک  به  قادر  تنها  عقل  که  آنجا  از  و  است  ذهنی  کلیات 
کند و به ترکیب آنها بپردازد، تا مسئلۀ مجهولی  کلیاتی برای خود بسازد و یا انتزاع  می تواند 
کند. در مسئلۀ خداشناسی نیز  روش تعقل یونانی، ابتدا، خدا را با توجه به نظام  را حل 
فلسفی از پیش طراحی شده، تصور می کند و سپس با تصورات و تصدیقاتی، تصور خدا 
دینی،  تعقل  روش  در  حالی که  در  می پردازد؛  تصور  همان  اثبات  به  و  می سازد  معلوم  را 
مسئلۀ تصور خداوند به هیچ وجه مطرح نیست و آدمی با تعقل در مخلوقات به معرفت 

که حاصل فعل خداست، متذکر و متوجه می گردد. قلبی 

البته فرق های مهم و دقیق دیگری نیز بین شیوۀ تعقل فلسفی در یونان با شیوۀ تعقل 
که بیان آنها محتاج نوشته ای مستقل می باشد. دینی وجود دارد 

این  دارد،  وجود  )آیات(  دوم  و  )انقطاع(  اّول  طریق  بین  که  دیگری  فرق  چهارم:  نکتۀ 
كَاُد  که مخاطب در طریق اّول، برای هدایت یافتن آماده تر است و به تعبیر قرآن، ﴿�ی است 

وٍر﴾))) ی �نُ
َ
وٌر َعل اٌر �نُ َ ْمَسْسُ� �ن ْم �تَ

َ
ْو ل

َ
ُء َول یی �نِ َها �ی �تُ �ی رنَ

است،  بوده  بدور  اخالقی  رذائل  از  و  پرداخته  نفس  تزکیۀ  به  که  کسی  بدین ترتیب 

ی  یادآور و  تذکر  با  لذا  و  است  آماده تر  خدا،  مقابل  در  تسلیم  و  نور  پذیرش  برای  قلبش 

برهان  این  مقابل  در  و  می شود  فطری  معرفت  متوجه  انقطاع،  و  ضراء«  و  »بأساء  حاالت 

راه های  در  جستجو  مهم تر  آن  از  و  شارع  مراد  کشف  طریق  در  ولی  نیست  آن  مناطات  و  احکام  به 

اجرای احکام، تفکر )البته با ویژگی های خاص آن( از نقش ویژه ای برخوردار است.

1- سورۀ نور )24(، آیۀ 35.
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که خداوند را با تمام وجود م قلبی و استدالل فطری، سر تسلیم فرود می آورد و اظهار می کند 

دیده است.

برخوردار  اّول  به مخاطب طریق  کمتری نسبت  آمادگی  از  اما مخاطب در طریق دوم 

است و لذا تذکر دهنده باید از طریق دعوت به تفکر و تعقل در آیات تکوینی و نظم آنها 

موانع  دارای  که  هم  کسانی  البته  و  سازد  آماده  تذکر  برای  را  شخص  عقلی،  استدالل  و 

هدایت هستند و یا اصاًل طالب هدایت نیستند، در زمرۀ مخاطبین طریق دوم می باشند، 

ولی استدالل به آیات برای آنها به عنوان تذکر مطرح نمی شود؛ بلکه به عنوان احتجاج و 

جدال احسن می باشد.

که مخلوقات و آیات تکوینی  نکتۀ پنجم: از نکتۀ پیش نیز چنین نتیجه گیری می شود 

وسیله ای  هستند،  فطری  معرفت  و  خداوند  ی  یادآور و  تذکر  برای  طریقی  این که  بر  عالوه 

طریق  در  تی  مشکال دارای  کسانی که  و  معاندین  و  مخالفین  با  جدل  و  محاجه  برای 

هدایت اند و یا طالب استدالل و بیان عقلی دربارۀ خداوند هستند، نیز می باشد.

آمادگی  و  تفاوت ظرفیت  به جهت  آنها،  به  و استدالل  آیات تکوینی  به دیگر سخن، 

طالب  مخاطب،  صورتی که  در  است:  متفاوتی  نتایج  و  آثار  دارای  مخاطبین،  و  افراد 

آیات تکوینی،  و تدبر در  با تفکر  را داشته باشد،  آمادگی پذیرش حقیقت  و  بوده  هدایت 

و  حجاب  رفع  باعث  مخلوقات  در  تفکر  واقع،  در  و  شده  خداوند  فطری  معرفت  متذکر 

بر وجود خداوند  گر مخاطب خواهان دلیل عقلی  ا و  به معرفت مفطور خواهد شد  توجه 

و  نمود  اقرار خواهد  به وجود خداوند  آنها،  و نظم  به موجودات  به وسیلۀ استدالل  باشد، 

موانع  این  استدالل می توان  نحوۀ  این  به  باشد،  در طریق هدایت  موانع فکری  دارای  گر  ا

نوع  این  با  کند،  دنبال  را  دیگری  اهداف  و  بوده  معاند  مخاطب  گر  ا ولی  کرد.  برطرف  را 

نمود.  حق  مقابل  در  سکوت  و  تسلیم  به  وادار  و  ساخته  محکوم  را  او  می توان  احتجاج، 

البته استدالل به آیات برای سه فرد اخیر به عنوان احتجاج مطرح می شود.

در اینجا الزم است در مورد احتجاج و جدال اشاره ای بشود.
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پرســش برای پژوهش 

کنید: . 1 گروه از آیــات قرآن، رجوع  بــه چنــد 

الف – نحل، 65تا 79 

ب- روم، 20 تا 26

ج- غاشیه، 17 تا 21

د-اعلی، 1 تا 10

که خداوند، خودش را از طریق  کنید  گروه از آیات، در این مورد بحث  بر اساس هر 

مخلوقاتش به بشر می شناساند.

ــده، بلکــه . 2 ــه تنهــا آفری ــدگان خــود را ن ــد، آفری ــه را توضیــح دهیــد: »خداون ایــن جمل

کمــک  نشــانه ای بــرای خــود قــرار داده اســت«؛ از آیــات قــرآن در توضیــح جملــه 

یــد. بگیر

»راه شــناخت خداونــد از طریــق آفریــدگان« را بــا »شــناخت خــدا از طریــق تصــور و . 3

کنیــد. تصدیــق« مقایســه 

راه »معرفــت بــه آیــات« بــا »معرفت فطری « چــه ارتباطی باهم دارند؟. 4

کاربردی دارد؟. 5 حیطــۀ تفکــر و تعقــل تــا کجاســت؟ و در توحید چه 

تفــاوت تفکــر و تعقــل در نظــام توحیدی با نظام یونانی چیســت ؟. 6

آیــا از تذکــر بــه آیــات، می توان با مخالفان توحید ســخن گفت ؟. 7

پیشــین . 8 مقــدس  کتــب  از  شــواهدی  ضمائــم(  بخــش  3)از  ضمیمــه  اســاس  بــر 

ــه انســان  ــه اینکــه او خــود را ب کــه راه معرفــت خــدا، منحصــر اســت ب نشــان دهیــد 

بشناســاند.
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چکیده 

این فصل، در مورد احتجاج خاّص سخن می گوید. تفاوت تفکر در آیات تکوینی به 

که  این  از جمله  با شناخت ذهنی در نظام فلسفی توضیح می دهد،  را  معنای دینی 

که فرآیند ذهنی  احتجاج به آیات به راحتی و برای همگان قابل فهم است، در حالی 

یاد و صرف زمان بسیار نیاز دارد همچنین حیطۀ تعقل و تفکر تبیین  فلسفی به علوم ز

آفریدگار.  ذات  مورد  در  نه  شده  توصیه  خداوند  مخلوقات  مورد  در  کار  این  که  شده 

می گوییم،  سخن  الحّدین«  عن  »خروج  شیوۀ  به  ما  متعال،  خداوند  مورد  در  بلکه 

که  کسانی هستند  یعنی: نفی تعطیل و تشبیه. این معرفت فطری است و منکران آن، 

گشوده اند. گناهان را بر خود  کار، باب تمام  بر فطرت خود سرپوش نهاده اند و با این 

فصل سوم: احتجاج)1(: احتجاج خاّص

احتجاج به معنای اقامۀ حجت به جهت اثبات مطلوب می باشد و مراد از  حجت، 
دلیل و برهان است.)))

جوهـری،  ص661؛  الکبیـر،  الشـرح  غریـب  فـی  المنیـر  المصبـاح  احمد بن محمـد،  فیومـی،   -1

ابن منظـور،  304؛  ص  ج1،  العربیـة،  صحـاح  و  اللغـة  تـاج  الصحـاح:  اسـماعیل بن حماد، 

ص54. ج3،  العـرب،  لسـان  محمدبن مکـرم، 
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در معجم مقاییس اللغة آمده است: م

که  گفته شده  معنای اصلی حج، قصد می باشد و بدین جهت به دلیل، حجت 
را غلبه پیدا  به وسیلۀ دلیل، حقیقت مطلوب، قصد می شود و سپس احتجاج 

کردن به وسیلۀ دلیل، معنا می کند.)))

بنابراین، احتجاج، همان استدالل لغوی است، یعنی اقامۀ مطلق دلیل برای اثبات 
ی یک  که در نهایت با پذیرش و تسلیم مخاطب همراه است، و یا به غلبه و پیروز مدعا 

طرف و اسکات مخاطب منجر می شود.

در  دارد.  مختلفی  انواع  نیز  احتجاج  لذا  متفاوت اند،  احتجاج  مخاطبین  که  آنجا  از 
گفت: مخاطب یا دارای موانع ذهنی و روحی و اخالقی نیست  کلی، می توان  یک تقسیم 
از موانع مذکور  یا دارای یکی  و  مطرح می شود،  »احتجاج خاص«  با عنوان  او  با  که بحث 
بررسی  آینده  فصل  در  که  می کنیم  یاد  آن  از  »جدال«  عنوان  با  صورت  این  در  که  است 

خواهد شد.

و  حقیقی  معرفت  به  راهیابی  و  تذکر  برای  کامل  آمادگی  مخاطب  خاص،  احتجاج  در   
در  می باشد،  خداوند  مورد  در  عقلی  دلیل  طالب  خود  دیگر،  طرف  از  و  ندارد  را  فطری 
خداوند  این  واقع  در  و  می شود  استدالل  خالق  وجود  بر  مخلوقات  وسیلۀ  به  این صورت 
که آیات تکوینی را وسیلۀ داللت بر وجود خویش قرار داده و شخص آن را به صورت  است 

دلیلی عقلی بیان می کند و مخاطب با تفکر در آن به وجود خالق اقرار می نماید.

که الزمۀ به دست آوردن آن یک جزم و یقین ذهنی است و  گرچه این نحوۀ احتجاج 
گرفته است، لیکن باید توجه  کید قرار  در سنت ادیان و سیرۀ انبیای الهی مورد تأیید و تأ
که این استدالل با آنچه در مشرب عقلی و فلسفی یونان مطرح شده تفاوت هایی  داشت 

ی است:  که توجه بدانها ضرور دارد 

هیچ وجه  به  بدین معنی،  احتجاج،  شد:  بیان  گذشته  مباحث  در  چنان چه   -1

که از این طریق حاصل  تکیه گاه اصلی دین در هدایت انسان ها نیست؛ بلکه شناختی 

ابن منظور،  رک:  همچنین  3؛  ص   ،2 ح  اللغة،  مقاییس  معجم  احمد بن فارس،  ابن فارس،   -1

لسان العرب، ج 3، ص 54. محمدبن مکرم، 
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می شود قابل سنجش با معرفت حقیقی فطری نمی باشد.

و  اوست،  صفات  و  اسماء  و  متعال  خداوند  وجدانی  و  قلبی  یت  رؤ فطری،  معرفت 

دینی  خداشناسی  اساس  دارد،  قرار  انسان ها  همۀ  نهاد  در  آن  پایگاه  که  معرفت  همین 

بوده و علم و معرفت، در حقیقت  تنها به همین رتبه از شناخت اطالق می شود و حجت 

اصلی بین خالق و مخلوق همو است.

آن  به  انتقال  برای  پلی  حقیقت  طالبان  برای  نیز  تکوینی  آیات  در  توجه  و  تدبر  اصواًل 

معرفت واقعی است. حال آنکه د رمکاتب فلسفی یونان، شناخت ذهنی تنها راه وصول 

ماند.  باقی خواهد  و حیرت  ن سلوک فلسفی، در جهل  بدو به حقیقت است و شخص 

قلۀ معرفت وغایت این سلوک نیز چیزی نیست جز یک یقین و جزم ذهنی و معلوم است 

که این اختالف و آثار آن تا چه اندازه این دو مشرب را از یکدیگر جدا نموده و به دو سوی 

می کشاند. مختلف 

ی طالب حق  روش فلسفی یونان از همان ابتدا راه سلوک عقلی و فلسفی را پیش رو

می گذارد و برای وصول به حقیقت جز این راهی نمی شناسد، حال آن که ادیان الهی تنها 

یا شخص دچار شبهۀ ذهنی  که  باز می نمایند  را  زمانی باب استدالل و احتجاج عقلی 

است و یا به دلیل انحراف فطرت آمادگی الزم برای هدایت حقیقی را ندارد و طالب بیان 

عقلی دربارۀ خداوند است.

بر  عقلی،  دلیل  اقامۀ  و  ذهنی  شبهات  رفع  جهت  به  الهی  رسوالن  که  اینجاست  در 

اثبات خدا به استدالل تمسک می جویند.

صادق؟ع؟  امام  به  نامه ای  وسیلۀ  به  مفضل  است:  آمده  اهلیلجه  مشهور  حدیث  در 

مناظره  و  بحث  به  این باره  در  و  می کنند  انکار  را  خداوند  عده ای  که  می دهد  گزارش 

امام؟ع؟  فرمایند.  مرقوم  برای احتجاج  را  که مطالبی  امام؟ع؟ می خواهد  از  و  می پردازند 

برای همه مطرح  بالغه  به عنوان حجت  را  ابتدای پاسخنامه، معرفت فطری و میثاق  در 

می کنند و سپس استدالل به آیات تکوینی را به مفضل می آموزند: 
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اّصة و م عـِم السـاِبغة و احُلَجـِج البالغـِة و البـاء املحمود عنـد احلن و نـن نمـد اهلل عـی الّنِ

بوبیته،  بـم بر یره قلو سـام الی أنعم بـا تقر ِئـه احلج العاّمـة فـكان ِمـن ِنَعِمـه العظـام و آال
و أخـذه میثاقهـم مبعرفته ... .)))

به  آن  پیرامون  تأملی  اندک  و  است  فهم  و  درک  قابل  به راحتی  آیات  به  احتجاج   -2

به راحتی  عرفی  و  فطری  عقل  دیگر  سخنی  به  شد.  خواهد  منتهی  خالق  وجود  تصدیق 

قادر است از اثر پی به مؤثر و از مخلوق پی به خالق ببرد. البته هر چه در اثر و مخلوق تأمل 

روایات  و  آیات  سراسر  در  نکته  این  شد.  خواهد  آشکارتر  خالق  بر  داللت  شود،  بیشتری 

در مورد مخلوقات  و عالمت  آیت  کلماتی از قبیل  مربوطه مشهود است. اصواًل استعمال 

کید بر بّین و مبّین بودن آنها حکایت از همین مطلب می کند.  کریم و خصوصًا تأ در قرآن 

﴾)))؛ َ��تُّ
ْ
ُ� ال

�نَّ
أَ
ُهْم ا

َ
�نَ ل �ی �بَ

�تَ ِسِهْم َح�تَّی �ی �نُ �نْ
أَ
ِ َو�نِیی ا ا�ت َ �ن اآ

ْ
ا �نِیی ال

َ �ن ا�تِ �ی
آ
ِهْم ا ِر�ی ﴿َ��نُ

ی نیز این معنی به صراحت بیان شده است:  در روایات متعدد و مشهور

هـل یكـون بنـاٌء ِمن غیر بـاٍن أو جنایة ِمن غیر جان؟)))؛
کننده، وجود دارد؟ آیا خانه ای بدون سازنده یا جنایتی بدون جنایت 

املسـیر  عـی   
ّ

تـدل القـدم  آثـار  و  احلمیـر  عـی   
ّ

تـدل وثـة  الّرَ و  البعیـر،  عـی   
ّ

تـدل الّبعـَرة 

ن عـی اللطیف 
ّ

كیـف ال یـدال  علـوّیٌ بـذه الطافـة و مركـٌز سـفٌی بـذه الكثافـة 
ٌ

فهیـكل
بیـر؟.))) احلن

3- این نحوۀ احتجاج، محتاج علوم مقدماتی و پیچیده نیست و از قید هر نوع نظام 

فلسفی  روش  و  مکتب  یک  به  توجه  با  دیگر  عبارت  به  رهاست.  مقدماتش،  و  فلسفی 

خاص، شکل نگرفته است و لذا برای همه قابل درک و فهم می باشد.

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 152.

2- سورۀ فصلت )41(، آیۀ 53.

3- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 26.

4-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 55.
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بلکه  ندارد؛  راهی  خالق  و  خداوند  ذات  در  تعقل  استدالل،  از  شیوه  این  در   -4

در  لذا  و  است  خالق  به  تصدیق  و  اقرار  به  راهیابی  اساس  مخلوق  در  تعقل  به عکس، 

گرفته، ولی تفکر در  روایات، تفکر و تعقل در ذات خداوند نهی شده و مورد سرزنش قرار 

ی به آن دعوت شده است  مخلوقات مورد تحسین واقع شده و در آیات و روایات بسیار

که برای نمونه دو روایت ذکر می شود: 

ُكم و التفكر یف اهلل)))؛ قـال أبوعبـداهلل؟ع؟ قـال: أّیا
بر حذر باشید از تفکر در خداوند.

فیمـا دون  مـوا 
َّ
تكل و  فامسـكوا،  اهلل  أیل  الـكام  انهتـی  أذا  قـال:  أیب عبـداهلل؟ع؟  عـن 

العـرش)))؛ فـوق  فیمـا  تكلمـوا  ال و  العـرش 
سخن  عرش  مادون  دربارۀ  و  نموده  توقف  رسید،  خدا  به  سخن  هنگامی که 

بگویید و نه مافوق آن.

منتهی  او  توصیف  و  خدا  از  ی  تصور به  مفاهیم  ترکیب  و  ی  مفهوم ساز با  شیوه،  این 

نمی شود؛ بلکه با دقت در مخلوق و اثر، به وجود مؤثر و خالق می رسد و با آنچه در مکاتب 

تفاوت اصولی  و وجود اوست،  و توصیف خداوند  که تصور  یونانی مشاهده شد  فلسفی 

دارد.

که  که منتهی می شود این است  اساسًا عقل با تأمل در مخلوقات به نهایت شناختی 

خالقی هست، و این شناخت عقلی قابل مقایسه با معرفت فطری خداوند نیست، زیرا 

در آن خداونِد شخصی و خارجی وجدان می شود و این وجدان در واقع اعطای معرفت 

قرار  همین  از  مطلب  نیز  خداوند  اوصاف  مورد  در  می باشد.  انسان  قلب  بر  خدا  طرف  از 

است.

روایات متعددی این مطلب را به وضوح بیان می دارد: 

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 259.

2-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 259.
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قـرار و الیعرفـه مبا یوجب لـه اإلحاطة م الـَق مـن جهـة توجـب علیـه اإل إّن العقـل یعـرف احلن

بصفته)))؛
که موجب اقرار به وجود او  به درستی که عقل خداوند را از این جهت می شناسد 

می شود، نه از جهت احاطه به توصیف او.

]بعـد از ذکـر 4 نـوع شـناخت عقلـی می فرمایـد[  »... فلیـس مـن هـذه الوجـوه یَشٌء 

الـق حـق معرفتـه غیـر أنـه موجـود فقـط)))؛ میكـن املخلـوق أْن یعرفـه مـن احلن
که:  شناخت حقیقی خداوند از راه های مذکور ممکن نیست، مگر همین اندازه 

او موجود است.

)))؛ ُ
و هـو خاف ما ُیعَقل

که مورد تعقل واقع شود. خدواند غیر از آن است 

در حدیثی آمده است: 

او  که  می دانیم  ما  این رو  از  احاطه،  نه  نمود  اقرار  می توان  خداوند  صفات  به 
حکیم است، اما ذات حکمت خدا بر ما مجهول است.)))

استدالل  این  است،  آمده  مکرر  بیت؟مهع؟  اهل  بیانات  در  چنان چه  دیگر  عبارت  به 

را ملزم  ادله ما  این  را به شناختی در محدودۀ دو حد تعطیل و تشبیه می رساند.  تنها ما 

گونه تصور و توصیفی از آن  کنیم، ولی هیچ  که به وجود خالق و راهب هستی اقرار  می دارد 

عرضه نمی دارد. معرفت عقلی از خداوند متعال به صورت خروج از حدین مطرح است، 

مثل  نه  است،  شیء  خداوند  دیگر،  موجودات  مثل  نه  ولی  است،  موجود  خداوند  یعنی 
اشیاء دیگر، خداوند داناست، نه مثل دانایان دیگر... .)))

1-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 147.

2-مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3،  ص 148.

3-مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3،  ص 266.

4-مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 147.

کتاب،  سوم  بخش  و   9 باب   ،257 ص   ،3 ج  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  رک:   -5
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و  استدالل  نوع  این که  آن  و  می سازد  رهنمون  کلی  اصل  یک  به  را  ما  تفاوت ها  این 

سنخ آن در مکتب انبیای الهی با آنچه در مکاتب بشری می بینیم می تواند تفاوت داشته 

از  و  بر داشته باشد  را در  که تمام ویژگی های مذکور  به گونه ای باشد  باید  باشد. احتجاج 

همه مهم تر منجر به هیچ گونه تصویر و توصیفی از ذات الهی و اوصاف و اسماء او نگردد.

بنابر  شود،  منتهی  خداوند  تصویر  و  توصیف  به  به گونه ای  نهایت  در  که  استداللی 

از  که بهره گیری  باید توجه داشت  تأیید شریعت نیست. لذا  ادلۀ فوق به هیچ وجه مورد 

که ذهن را به توهمات ذهنی  مفاهیم و مقوالت ذهنی در استدالل تا بدانجا مقبول است 

و حتی قلبی نکشاند و به راهی بیگانه از فطرت الهی منتهی نگردد.

گر اشخاصی  یافت و فهم است، ا که این نحوۀ احتجاج به راحتی قابل در 6- از آنجا 

از این طریق به وجود خالق اقرار نکنند، یا به جهت عدم تدبر و تأمل پیرامون دلیل است 

ی قلب. گناهان و بیمار و یا به جهت ارتکاب 

الت الواضحات و العامات  ون الدال بم و أنم لیر هـال مـن ِقَبـل ر ی مـا أیت احلج و لعمـر

البینـات یف خلقهـم ... و لكهنـم قـوم فتحـوا عـی أنفسـم أبـواب املعـایص و سـهلوا هلـا 
بم.))) سـبیل الشـهوات، فغلـب االهـواء عـی قلو

یق  وا یف عظـم القـدرة و جسـم النعمـة لرجعـوا إیل الطر ـر
ّ

؟ع؟: و لـو فك عـن أمیراملؤمنـ�ن
یـق و لكـّن القلـوب علیلـة و البصـار مدخولة ... .))) و خافـوا عـذاب احلر

توضیح بیشتر این مسئله در بحث »موانع هدایت و تسلیم« خواهد آمد.

مرحلۀ اول.

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 152.

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 26.
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پرســش برای پژوهشم

یونانی . 1 منطق  در  ذهنی  شناخت  با  را  الهی  ادیان  فرهنگ  در  خاّص  احتجاج 

کنید. مقایسه 

در روایات، در مورد احتجاج به آیات چه مطلبی آمده است؟. 2

اطمینان . 3 خداوند  وجود  به  چگونه  ندارد،  راهی  خداوند  ذات  مورد  در  تعقل  گر  ا

یابیم؟

روایات در مورد جایگاه عقل در شناخت خداوند چه مطلبی می گویند؟. 4

گر به کمک آیات می توان به خداوند پی برد، چرا عده ای به این نتیجه نمی رسند؟. 5 ا

شواهدی از تورات و مزامیر بر این مطالب را بر اساس ضمیمه 3 )از بخش ضمائم( . 6

ید. بیاور



نی � د�ی
ی 

اس
ن ش� ا�

ند � 
وݠم:

� 
ش �

ن ݠح
ݡٮب

163

چکیده 

می گوید.  باز  را  احسن  جدال  شروط  می پردازد،  آن  آداب  و  هدف  و  جدال  به  فصل  این 

تفاوت میان جدال احسن با دیالکتیک فلسفی را بر اساس آیات و روایات روشن می سازد. 

بر اساس این نصوص، مبانی  و اهداف جدال باید بر اساس معارف الهی باشد. نوع بیان 

گونه بود. توانایی فرد بر جدال، رعایت زمان  حضرت ابراهیم ؟ع؟ در برابر قوم خود همین 

که برای جدال  و مکان و مخاطب برای جدال و ترک مراء در جدال، نیز از شروطی است 

ن این شروط، از مجادله نهی شده است. احسن الزم است. بدو

فصل چهارم: احتجاج)2(: جدال

جدال بر وزن ِفعال یکی از مصادر باب مفاعله می باشد و در معنای آن معارضه و بحث 

که معمواًل یکی حق و دیگری باطل است لحاظ شده است. بین دو طرف 

در  صرفًا  و  دارد  گفتن  برای  حرفی  و  نبوده  الذهن  خالی  جدال  مخاطب  بنابراین 

و جدال می پردازد، دارای   به بحث  با مؤمنین  که  کسی  این رو  از  یادگیری نیست.  صدد 

که مانع پذیرش هدایت از جانب او می شود. این موانع فکری، یا به شکل  ی است  افکار

که بدان  که بر عقائد دینی وارد می سازد و یا به شکل اوهام باطلی است  نقض هایی است 

گشته و مانع پذیرش حقایق می گردد. معتقد 

مورد  را  او  نقض  واقع  در  و  دهد  جواب  او  نقض  به  باید  محق  مجادِل  اّول،  مورد  در 
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در م و  دهد  نشان  اشکال  و  خدشه  از  ی  عار را  حق  مطلب  نهایت،  در  و  دهد  قرار  خدشه 

در هر دو  نماید.  ابطال  و  داده  قرار  مورد خدشه  را  باطل مخاطب  افکار  باید  صورت دوم 

گشوده  که قباًل بیان شد  صورت مانع هدایت، از بین می رود و راه هدایت یابی از راه هایی 

می گردد.

که معصومین؟مهع؟ با مخالفین  انجام داده اند، استدالل به آیات  در سراسر مجادالتی 

این مناظرات  از  انکارناپذیر آن، به چشم می خورد. لذا در برخی  و دقایق  و نظم  تکوینی 

طریق  از  مخاطبین  نهایت  در  می شد،  واقع  نقض  مورد  مخاطب،  مطالب  این که  ضمن 

همین آیات تکوینی، متذکر خداوند نیز می شدند.

اما  باشد،  حقیقت  یافتن  صدد  در  که  می کند  صدق  شخصی  مورد  در  فوق  مطالب 

به  را  و مباحثه  نماید  ی  پذیرش حق خوددار از  نیز  اتمام حجت  از  و پس  بوده  گر معاند  ا

به  او  با  اینجا، مجادله  انجام دهد، در  جهاتی دیگر مثل تضعیف عقاید دینی مسلمین 

و  می پذیرد  انجام  دینی  معارف  قوت  دادن  نشان  و  مسلمین  عقاید  حوزۀ  از  دفاع  منظور 

خود مخاطب مورد عنایت نیست. 

می گوید:  ابن ابی العوجا 

که  برشمرد  نفسم  را در  نشانه های قدرت خداوند  آن قدر  ]امام صادق؟ع؟[  او 
گشت.))) گمان نمودم هم اینک خداوند بین من و او ظاهر خوهد 

گشتند، ولی او حاضر به  ی به خدا ایمان آورده و مسلمان  با وجود این که اصحاب و

که امام صادق؟ع؟ دربارۀ  تسلیم در برابر خداوند نشد؛ زیرا بینا نبود. این جمله ای است 

کتاب های آسمانی دیگر))) نیز به چشم می خورد. گفت و در قرآن))) و  ی  و

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 76. 1- رک: 

سورۀ  66و81،  آیۀ  نمل)27(،  سورۀ   ،64 آیۀ  اعراف)7(،  سورۀ  18و171،  آیات  بقره)2(،  سورۀ  رک:   -2

روم)30(، آیۀ53، سورۀ فصلت)41(، آیۀ 17، سورۀ محمد؟ص؟)47(، آیۀ 23.

او  به  پرداخت  رومیان  معاند  لشکریان  با  مجادله  به  اورشلیم  در  عیسی؟ع؟  حضرت  هنگامی که   -3

گر شما چشم می داشتید  گفتند: »به ما خدای خود را بنما تا یهودی شویم. پس یسوع آن وقت فرمود ا
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جدال احسن و شرایط آن

در آیات ور وایات فراوانی جدال و مباحثه پیرامون عقاید دینی، مورد نهی و سرزنش قرار 

و  است  شده  شمرده  جائز  جدال  روایات،  و  آیات  برخی  در  دیگر  طرف  از  است.  گرفته 

حتی در پاره ای موارد بر آن امر شده و برخی از مجادلین مورد تحسین معصومین؟ع؟ قرار 

نهی  و  امر  موارد  که  روشن می سازد  را  این مطلب  این دالیل،  پیرامون  تأمل  اما  گرفته اند. 

که برخی از آنها مذموم و برخی دیگر مقبول و  گونی دارد  گونا متفاوت بوده و جدال اقسام 

پسندیده و حتی واجب می باشد.

کـه از آیـۀ 124 سـورۀ نحـل اسـتفاده می شـود جـدال بـر دو قسـم اسـت: جـدال  همان گونـه 

کـه بـه اختصـار  احسـن و جـدال غیراحسـن. جـدال احسـن دارای شـرایط و مـواردی اسـت 

بیـان می شـود.

شرط اول

در  بحث  و  جدال  توسط  و  است  یافته  را  حق  معارف  و  مطالب  جدال،  از  قبل  مجادل 

وارد  حق  مطالب  بر  که  است  نقض هایی  کردن  رد  و  مطالب  آن  تبیین  و  اثبات  صدد  

و  قرآن  علوم  براساس  که  شده  واقع  تأیید  مورد  جدلی  تنها  روایات،  در  لذا  و  است  شده 

کشف مجهوالت ذهنی. عترت؟مهع؟ باشد نه وسیله ای برای 

که بین مجادله و دیالکتیک در نزد سقراط  این نکته یکی از تفاوت های مهمی است 

و افالطون و مجادله در ادیان الهی وجود دارد.

و  دیالکتیک  سقراط  شد،  گفته  افالطون  و  سقراط  الهیات  بیان  در  که  همان گونه 

کلی می دانست و افالطون، شهود  یف  محاوره را وسیله ای برای رسیدن به حقایق و تعار

حالی که  در  می دانست.  ممکن  مناظره  و  عقلی  جدال  توسط  را  معقوالت  صور  عقالنی 

کشف معارف  در ادیان الهی، مجادله شیوه ای برای دفاع از حقیقت می باشد، نه روش 

بنمایانم«  را به شما  او  که  ید من قادر نیستم  کور را؛ ولیکن چون شما  او  آینه به شما می نمایاندم  هر 

)انجیل برنابا، فصل 152، ص 310.(
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الهی و لذا تکیه گاه معارف دینی جدال نیست؛ بلکه به عکس اعتماد به جدال، وسیلۀ م

گمراهی محسوب می شود: 

َدل)))؛ َ  أو ثقوا احلج
ّ

 قوٌم إال
َّ

مـا َضـل
طریق  آن را  ]و  کرد  اطمینان  جدل  به  هنگامی که  مگر  نشد؛  گمراه  قومی  هیچ 

کشف حقایق قرار داد[.

کافی نقل می کند:  کتاب شریف  مرحوم کلینی در 
کالم می دانست برای مناظره به خدمت  که خود را صاحب  یکی از اهالی شام 
کرم؟ص؟  کالم تو از سخن پیامبر ا امام صادق؟ع؟ رسید وحضرت از وی پرسید: 
گفت: از هر دو. امام؟ع؟ او را مورد سرزنش قرار داد  است یا از خودت؟ متکلم 
کرده باشد. سپس  کالمش را از پیامبر؟ص؟ دریافت  که متکلم باید  کرد  و به او القا 
کردنت خوب  گر مباحثه  ا که در مجلس حاضر بود فرمود:  به یونس بن یعقوب 
کرد: شما تکلم در مسائل دینی  بود با این شخص سخن می گفتی. یونس عرض 
که مطالب ما را رها  را مورد نهی قرار داده اید. امام؟ع؟ فرمود: وای بر متکلمانی 

کنند و از مطالب خود، در مناظره استفاده نمایند ... ))).

در  تکلم  و  بحث  از  قبل  متکلم  که  می شود  استفاده  بعدی  حدیث  و  حدیث  این  از 
موضوعی باید معارف و عقاید معصومین؟مهع؟ را در آن موضوع بداند و براساس آنها و برای 

نشان دادن حقانیت آن به مجادله بپردازد.

نـا 
َ
فأ حجوكـم  فـِإن  بكامـی  النـاس  حاّجـوا  صحابنـا: 

َ
أ لبعـض  بوعبـداهلل؟ع؟ 

َ
أ قـال 

))؛ املحجـوج)
امام صادق؟ع؟ به برخی از یارانش فرمود: با سخنان من با مردم احتجاج نمایید 

کرده اند. گر با شما به بحث پرداختند، در واقع با من بحث  که در این صورت ا

نمت علیه ... )))؛
َ
ُنوا  ِللناس اُلدی الذی أ صحابه: َبّیِ

َ
بوعبداهلل؟ع؟ ِلطائفٍة من أ

َ
قال أ

1- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 2، ص 52.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج1، ص171.  -2

3- مفید، محمدبن محمد، تصحیح االعتقاد بصواب االنتقاد، ص56.

4-  مفید، محمدبن محمد، تصحیح االعتقاد بصواب االنتقاد، ص56.
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که بر آن هستید، برای مردم تبیین نمایید. ... هدایتی را 

ـم النـاس و بـّ�ن هلـم احلـق الـذی 
ّ
كل قـال أبواحلسـن مویس بن جعفـر؟ع؟ ملحمد بن حكـم: 

أنـت علیـه ... .)))

و  هدایت  تبیین  جهت  به  مجادله  و  تکلم  که  می شود  استفاده  اخیر  روایت  دو  از 

کشف آن. امام صادق؟ع؟ فرمود:  حقیقت است، نه 

گاهی  که به مجادله می پردازند در حالی که در موضوع بحث، علم و آ کسانی را 
کن.))) ندارند، رها 

شرط دوم

در  او  طریق  باشد،  الهی  معارف  براساس  باید  مجادل  اهداف  و  مبانی  این که  از  گذشته 

از مطالب صحیح  و  باشد  الهی  باید طریق  نیز  باطل  یا نقض مطلب  اثبات مطلب حق 

در اثبات مدعای خود بهره جوید.

شرط فوق همراه با حکمت آن در حدیثی به تفصیل بیان شده است، در انتهای این 
حدیث مطالبی در تأیید شرط اّول نیز وجود دارد.)))

1-  مفید، محمدبن محمد، تصحیح االعتقاد بصواب االنتقاد، ص 55.

ص   ،2 ج  بحاراالنوار،  رک:  همچنین   129 ص   ،2 ج  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،   -2

.139

دال یف  3-  مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 2، ص 125. »... ذكر عند الصادق؟ع؟ الج

 
ً
؟مهع؟ قد هنوا عنه، فقال الصادق؟ع؟: مل َیْنَه عنه مطلقا مئة املعصومین الدین و أّن رسول اهلل؟ص؟ و اال

دال بالیت هی أحسن؟ قیل   یف الج
ّ

دال بغیر الیت هی أحسن ... و هل یؤیت بالبرهان اال لكّنه هنی عن الج

دال بغیر الیت هی أحسن  دال بالیت هی أحسن و الیت لیست بأحسن؟ قال أّما الج هلل مفا الج یا ابن رسوال

 
ً
حد حقا حد قوله، او تج  فال ترّده حبجة قد نصهبا اهلل تعالی ولكن تج

ً
 فیورد علیك باطال

ً
ادل ُمْبِطال أن تج

تدری  افة أن یكون له علیك فیه حجة ِلّنك ال ه فتجحد ذلك الق من
َ
ید ذلك املبطل أْن یعین به باطل یر

كیف املخلص منه، فذلك حرام عیل شیعتنا أْن یصیروا فتنة عیل ضعفاء إخواهنم و عیل املبطلین ... ]در 

کرده و سپس  ادامۀ روایت ضمن توضیح مطلب فوق، یکی از مجادالت قرآن در زمینۀ معاد را تبیین 

ین و إزالة شهبهم...«.  دال بالیت هی أحسن لّن فیه قطع عذرالكافر می فرماید: [ فهذا الج
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باید مطالب م نیز  گر در طریق جدال  ا که  اینجا مطرح می شود این است  که در  سؤالی 

ابراهیم؟ع؟ در جدال خویش در مورد ماه، ستارگان و  حق، اخذ شود، پس چرا حضرت 

بی«. خورشید فرمود: »هذا ر

ایـن سـؤال را مأمـون از امـام رضـا؟ع؟ پرسـید و امـام؟ع؟ در جـواب فرمـود: ایـن سـخن 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـر طریـق انـکار و اسـتخبار می باشـد نـه بـه صـورت اقـرار و  اخبـار))) 

کـرد و سـپس بـه نقـض آن پرداخـت و  کفـار را بیـان  یعنـی حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ابتـدا سـخن 

کفـار می پرسـید:  کـه از  کفـار، آن را نپذیرفتـه بـود؛ بلکـه ماننـد ایـن بـود  کالم  در هنـگام بیـان 

ی بـود، نه به صورت  »آیـا ایـن خـدای مـن اسـت؟« و این اسـتفهام به صورت اسـتفهام انکار

خبـر دادن از اعتقـاد خویـش.

شرط سوم

گاه  مجادل باید توانایی و قدرت مناظره را داشته و بر طریقۀ ورود به بحث و خروج از آن آ

کرده اند و فقط  کثر موارد از جدال نهی  و بلکه مسلط باشد، از این رو ائمه اطهار؟مهع؟ در ا

که به مباحثه و مناظره با مخالفین بپردازند و در مواردی  به افراد معدودی اجازه داده اند 

طریقۀ جدال احسن را به این افراد تعلیم داده اند و آنها را آزمایش نموده و نقاط ضعفشان 

گذشت،  که در شرط اّول  یونس بن یعقوب  کرده اند. این مطلب در ادامۀ روایت  گوشزد  را 
بیان شده است، روایات دیگری نیز در این باره وارد شده است.)))

شرط چهارم

جدال اّواًل باید سودمند باشد و ثانیًا شرایط زمانی و مکانی و وضعیت مجادل و مخاطب 
برای مناظره مناسب باشد.)))

1- ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، ص 74.

2- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 2، ص 136.

3- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 2، ص 130.
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شرط پنجم

از جدال و مراء و خصومت  یادی  برای مجادله وجود داشته باشد. در روایات ز ضرورتی 

مراء  و  جدال  ترک  دین،  کمال  و  ورع  و  تقوا  ئم  عال از  یکی  و  شده  نهی  دینی  مباحث  در 

مراء،  ترک  برای  مقابل،  در  و  کرده اند  نهی  آن  از  نیز  را  و حتی مجادل محق  گردیده  بیان 

یادی نقل شده است.))) در این روایات همچنین، شک، نفاق و فساد قلب از  ثواب های ز

کثرت احادیث جدال و مراء و شرط اختصار  آثار جدال و مراء ذکر شده است. به جهت 
کرد.))) مقال فقط مدارک را نقل خواهیم 

گرفته است.))) در آیاتی از قرآن نیز مجادله در مسائل دینی مورد نکوهش قرار 

که جدال به عنوان یک اصل اّولیه  یخی استفاده می شود  از آیات و روایات و شواهد تار

در محافل اسالمی  زمانی مجادله  نیز  یخی  تار نظر  از  و  الهی مطرح نشده است  ادیان  در 

گسترش تفکرات باطل، ضرورت برخورد از ناحیۀ  که به دلیل نفوذ افکار بیگانه و  وارد شد 

مسلمین  احساس شد.))) علت این امر نیز با دقت در مباحث قبلی روشن می شود.

بجای  است  متعالی  معارف  یافت  در و  رهیابی  جای  که  آنجا  سنت  و  کتاب  معارف  در  اصواًل   -1

بر   ... و  کره، تذکر  به اصطالحاتی چون ذکر، مذا و مباحثه و مجادله،  مفاهیمی چون درس و بحث 

انبیاء در ایصال به مطلوب حقیقی است. )رک: مجلسی،  که نشان دهنده شیوه خاص  یم  می خور

کرة العلم، احادیث 6، 8، 11،  محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 1، ص 198 الی 206 باب مذا

کر  تذا باب   ،188-186 2، ص  الکافی، ج  کلینی، محمدبن یعقوب،  و   37  ،36  ،26  ،21  ،18  ،17

االخوان(.

باره  این  در  روایت   61  ،124 17، ص  باب   ،2 بحاراالنوار، ج  2- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 

نقل شده است از جمله احادیث 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 22، 23، 

.61 ،59 ،58 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،32 ،31 ،30 ،27 ،24

کالم و منزلت آن در میان علوم«، نشریۀ معارف، دورۀ پنجم،  3- رک: جهانگیری، محسن، »پیدایش علم 

و  شده  ذکر  مورد  این  در  آیاتی  تحقیقی،  مقالۀ  این  در   .81-80 ص   ،1367 اسفند  و  آذر   3 شمارۀ 

گردیده است. یخی اقامه  شواهد تار

کالم و منزلت آن در میان علوم«، نشریۀ معارف، دورۀ پنجم،  4-  رک: جهانگیری، محسن، »پیدایش علم 

شمارۀ 3 آذر و اسفند 1367، ص 81-80.
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پرسش برای پژوهشم

احتجاج با فرد معاند با چه هدفی صورت می گیرد؟. 1

که حق را می یابند ولی بدان ایمان . 2 کسانی  از آیات 66 و 81 سوره نحل، در مورد 

نمی آورند، چه نتیجه ای می گیریم؟

کنید .. 3 گزارشی از مناظره ابن ابی العوجاء با امام صادق ؟ع؟ را بیان 

آیه 124سوره نحل در مورد جدال احسن چه نکته ای دارد؟. 4

تفاوت مجادله در نظام دینی با دیالکتیک در نظام سقراطی چیست؟. 5

که تکلم بر مبنای رضایت ائمه؟مهع؟ را هدف قرار داده، به چه مقدماتی نیاز . 6 کسی 

دارد؟

تبیین . 7 چگونه  را  احسن  جدال  و  شده  نهی  جداِل  بین  تفاوت  ؟ع؟  صادق  امام 

می کنند؟ بر اساس بحاراالنوار ج 2،ص 125 توضیح دهید.

از آیات مربوط به حضرت ابراهیم؟ع؟ چه نکاتی در مورد جدال می فهمیم؟ متن . 8

کنید . آیات را نقل 

مراء یعنی چه؟ و چرا از آن نهی شده است؟. 9



نی � د�ی
ی 

اس
ن ش� ا�

ند � 
وݠم:

� 
ش �

ن ݠح
ݡٮب

171

چکیده 

عبادت انسان هدف نهایی خلقت اوست. خداوند، این آیین را سبب تذکر قرار داده، نه 

ی از خداوند. این نکته، از توصیف عبادت و آثار آن نیز بر می آید.  یاضت یا تصور ساز ر

که انسان را در مراحل باالی سلوک،  کالم عرفا  عبادت، نیاز همیشگی انسان است. لذا 

معرفتی  ُبعد  بر  که  دیدگاه  این  همچنین  نیست.  صحیح  می دانند،  عبادت  از  نیاز  بی 

نیز  می گیرد،  نادیده  را  دین  تکلیفی  و  عملی  جنبه  ولی  می کند،  کید  تا دین  اعتقادی  و 

که باید به تمام اجزای آن  درست نیست. بلکه دین، یک مجموعه به هم پیوسته است 

کرد. ایمان آورد و به تمام ارکان آن عمل 

فصل پنجم: عبادت

ــه  کــه شــامل اطاعــت خــدا و عمــل ب ــه معنــای عــام آن مقصــود اســت  در اینجــا عبــادت ب

کلــی همــۀ وجــوه  احــکام و شــرایع، ذکــر خــدا، دعــا و اســتغفار، تفکــر و اخــالص و به طــور 

اطاعــت خــدا می باشــد: 

مـا العبـادة؟ قـال ]ابوعبـداهلل؟ع؟[: ُحسـن النیـة بالطاعـة ِمـن الوجـوه الـی ُیطـاع اهلل 
مهنـا ... .)))

که به عنوان غایت خلقت مطرح شده است:  در اهمیت عبادت همین بس 
(((﴾ ِ ُدو�ن ْع�بُ ا ِل�ی

َّ
ل َ� اإِ

�نْ اإِ
ْ
�نَّ َوال �بِ

ْ
�تُ ال �تْ

َ
ل ﴿ َوَما �نَ

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 83.  -1

یات )51(، آیۀ 56. 2- سورۀ ذار
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که معنای  عبادت و ابعاد م نقش بنیادین عبادت آنگاه به درستی آشکار خواهد شد 

گردد.  گونش به خوبی روشن  گونا مختلف و آثار 

ر بودن عبادات می باشد.
َ

آنچه در این مقام بدان اشارتی خواهد رفت، جنبۀ مذّک

که بیان شد، آمادگی رهیابی به هدایت  یافت هدایت عامه، از راه هایی  آدمی بعد از در
خاصه و سیر الی اهلل را پیدا می کند، یعنی یادآوری بیشتر نسبت به معرفت فطری و توجه به 
که در عوالم پیشین به انسان ها داده شده است. درجات عالی تری از معرفت های اعطایی 

به  و  چگونه  فطری،  معرفت  تشدید  و  ی  یادآور این  که  است  این  در  سخن  حال 
با  یا  است؟  ممکن  خدا  از  بیشتر  تصورات  ایجاد  با  آیا  می یابد؟  تحقق  وسیله ای  چه 

گوشه نشینی محقق می شود؟ ی از مردم و  یاضت های مختلف و دور ر

که  در این مقام، ادیان الهی طریق ذکر از راه عبادت را مطرح ساخته و بیان نموده اند 
تنها راه سیر الی اهلل و تقرب به او و دستیابی به معارفی عالی تر از خداوند و هدایت برتر، 

طریق عبادت و اطاعت می باشد: 
ُدوا﴾))) ْه�تَ ُعوُ� �تَ ِط�ی ﴿ إَِو�نْ �تُ

»صراط  »ذکر«،)))  عنوان  به  عبادت  از  معصومین؟مهع؟،  روایات  و  قرآن  آیات  در 
به  وصول  »طریق  انبیاء«،)))  »راه  محبین«،)))  »لذت  قلب«،)))  جالء  و  »نور  مستقیم«،))) 

بوبیت او«))) یاد شده است. خدا«))) و »اقرار به ر

1- سورۀ نور)24(، آیۀ 54.

2- سورۀ طه)20(، آیۀ 14، سورۀ جمعه)62(، آیۀ 9، سورۀ مائده)5(، آیۀ91، سورۀ اعلی)87(، آیات 14-

.15

3- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 51، سورۀ زخرف)43(، آیۀ 64 و سورۀ یس)36(، آیۀ 61.

ر  در و  غررالحکم  تصنیف  عبدالواحدبن محمد،  آمدی،  کمیل؛  دعای  الجنان،  مفاتیح  عباس،  قمی،   -4

الکلم، ج 2، ص 479.
5- آمدی، عبدالواحدبن محمد، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ج 1، ص 25.

6- ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، تصحیح سیداحمد فهری، ص 621.

7- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 84، ص 134.

8- ابن بابویه، محمدبن علی،علل الشرائع، ص 114.
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فراموش نکردن  و  یادت در دین  »ز نور معرفت«،)))  و  »ایمان  »هدایت«،)))  آن،  آثار  از  و 

»رضایت  و  »تقرب«)))  »رستگاری«،)))  قلبی«،)))  غنای  و  خدا  از  »خوف  خدا«،))) 

خداوند«))) بیان شده است.

محبوب«)))  »همنشین  و  اهلل«)))  »اهل  عناوین  با  ذکر،  و  عبودیت  طریق  سالکین  از  و 

سخن، به میان آمده است.

به طور  و  او  یاد  و  نور معرفت خدا  یافت  در و  قلب  روشنی  بدین سان، عبادت، طریق 

کریم است. کلی، راه هدایت خاصه و شناخت عالی تر از خداوند 

همچنین نماز و دیگر عبادات دینی، تنها راه وصول به خداوند می باشد. این مطلب 

که: »هنگام انکشاف باطن و معلوم بودن آن و مخالفت با ظاهر  مقایسه شود با این نظریه 

شریعت، تکلیف ساقط می شود؛ زیرا برای مجذوبین تکلیفی نیست«)1)) تفاوت این دو 

1- سورۀ نور)24(، آیۀ 54؛ ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، ص 621.

2- ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، ص 621.

3- ابن بابویه، محمدبن علی،علل الشرائع، ص 114.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 83.  -4

5- سورۀ اعلی)87(، آیات14-15، سورۀ جمعه)62(، آیۀ 10.

کمیل. 6- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، دعای 

7- ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، ص 621.

8- آمدی، عبدالواحدبن محمد، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ج 1، ص 54.

9- آمدی، عبدالواحدبن محمد، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ج 1،ص 15.
10- رک: قیصری، داودبن محمود، رسائل قیصری. رسالة التوحید و النبوة و الوالیة، مقصد ثانی، فصل اّول، 

ص24، - محقق الهیجی در جمع بندی مطالب عرفا می گوید: 

گر  ا و  نماند  او  بر  شرعیه  تکالیف   
ً

مطلقا است  فناء  و  سکر  صاحب  مطلق  مجذوب  گر  ا
ارشاِد  جهت  از  هرچند  رفت،  ایشان  ذکر  سیم  قسم  در  که  کامالنست  از  چنان چه 
غیرمأمور و مکلف به احکام شرعیه اند و امر و نهی از ایشان ساقط نمی گردد، فاما چون 
رعایت  به  تکمیل نفس خود محتاج  از جهت  کمال خود رسیده اند  نهایت  و  به غایت 

نیستند.  وسایل 
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سخن، تفاوتی است بین طریق دینی وصول به خدا و طریق بشری.م

از مباحث فوق نقش احکام و شرایع، به عنوان طریق هدایت خاصه و تشدید معرفت 

و  احکام  ن  بدو دین  که  می گردد  معلوم  و  می شود  مشخص  دین  مجموعۀ  در  فطری، 

که می توان  گون آن است  گونا کامل نیست. با پی گیری این بحث و تبیین زوایای  شرایع، 

از پیوند وثیق بین ُبعد معرفتی و اعتقادی و ُبعد عملی و تکلیفی دین پرده برداشت و در 

که تعالیم انبیا و ائمه؟مهع؟ مجموعه ای منسجم و مرتبط  تحلیل نهایی بدین نقطه رسید 

ی از  که جدایی بین عناصر آن و بی اعتقادی به پاره ای نتیجه ای جز دور با یکدیگر است 

گمراهی را به دنبال نخواهد داشت. مکتب وحی و قدم زدن در طریق 

اصواًل در مقابل تهاجم فرهنگ و اطالعات بیگانه باید به مقابله پرداخت و سؤاالت 

تی است باید با اجتهاد در منابع  گر جامعۀ مسلمین دارای مشکال گفت و ا آنان را پاسخ 

که به  کوشید، و این شیوه  گرفتن شرایط زمانی و مکانی در رفع مشکالت  دینی و با در نظر 

کردن  عنوان عکس العمل به تهاجم فرهنگی غرب و پدیدۀ انفجار اطالعات، به خالصه 

کم اهمیت جلوه دادن  کردن شریعت یا  دین در اخالق یا اعتقادات و حذف یا محدود 
که خود به تضعیف آن پرداخته ایم.))) یم، نه تنها خدمتی به دین نکرده ایم  آن بپرداز

گوهر دین محسوب می شوند؛ بلکه  که احکام عبادی و شرایع،  سخن در این نیست 

گوهر معرفت می باشد.  که شریعت و عبادت تنها راه رسیدن به  کالم در این است  تمام 

َكا�تَ  وا الرنَّ �تُ وأْ ا�تَ َو�ی
َ
ل ُموا الّ�َ �ی �تِ اَء َو�ی َ �ن �نَ ُح�نَ �ی ُه الّدِ

َ
�نَ ل ِلِ��ی َه ُم�نْ

َ
ُدوا الّل ْع�بُ ا ِل�ی

َّ
ل وا اإِ ِمُر

أُ
﴿ َوَما ا

﴾)))؛ َم�تِ �ی
�تَ
ْ
�نُ ال ِلَك ِد�ی َودنَ

گلشن راز، ص304 در توضیح این شعر:  رک: الهیجی، محمدبن یحیی، شرح   

گشت مغز و پوست بشکست چو عارف با یقین خویش پیوست            رسیده   

توضیح  در  پنجم،  دفتر  دیباچۀ  مولوی،  جالل الدین محمدبن محمد،  مثنوی  مولوی،  رک:  همچنین   
این جملۀ معروف »لو ظهرت الحقایق بطللت الشرایع«.

1- رک: نامۀ فرهنگ، سال اّول، شمارۀ 3، میزگرد »جایگاه دین در دورنمای فرهنگی جهان«.

2- سورۀ بّینه)98(، آیۀ 5.
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که خدا را بپرستند، در حالی که در دین او اخالص  آنان را جز این فرمان ندادند 
ورزند ونمازگزارند و زکات دهند. این است دین درست و راست.

پرســش برای پژوهش

در آیات و روایات، عبادت با چه عباراتی توصیف شده است؟ متن آیات و روایات . 1

کنید. مربوط را نقل 

کنید.. 2 ی دارد؟ متن آیات و روایات را نقل  بر اساس آیات و روایات، عبادت چه آثار

ی از خداوند را توضیح دهید.. 3 یاضت و تصور ساز تفاوت عبادت با ر

کنید.. 4 دیدگاه دین و عرفان در مورد میزان نیاز انسان به عبادت را مقایسه 

جایگاه بین دو بعد دین )بعد معرفتی و بعد تکلیفی( را توضیح دهید.. 5
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مرحلۀ سومݠ: تسلیمݠ در  خداشناسی دینی

چکیده 

خداوند انسان را یله و رها نمی گذارد؛ بلکه او را هدایت می کند. اما قبول این هدایت را 

نمی سازد  مجبور  هرگز  و  آفریده  مختار  را  آنها  مرحله  این  در  و  می گذارد  انسانها  عهده  بر 

نهد.  گردن  و  شود  تسلیم  باید  عقل،  حکم  به  الهی،  هدایت  و  تعریف  برابر  در  انسان   .

از ویژگی های خاّص ادیان  این دو رکن، مبنای عبودیت در نظام دینی است. این نکته 

تنها شاخص  فلسفی،  نظام  در  زیرا  نیست؛  یونانی هرگز مطرح  فلسفۀ  در  که  الهی است 

انسانیت انسان، اندیشۀ اوست نه معرفت قلبی و ایمان عملی او.

فصل اول: جایگاه تسلیم

موهبتِی  و  اعطایی  معرفت  »تذکر«،  و  »تعریف«  مرحلۀ  دو  از  عبور  با  انسان،  که  آنگاه 

راه  دو  مقابِل  در  را  خود  یافت،  در آن را  جان  حقیقت  با  و  دید  فطرت  نور  در  را  خداوند 

کفر«:  می یابد: یکی »تسلیم و شکر« و دیگری »انکار و 
وًرا﴾))) ا َك�نُ اِكًرا إَِوّمَ َ ا �ش ّمَ َل اإِ �ی �بِ

اُ� الّسَ َ �ن ا َهَد�ی
َ �نّ ﴿ اإِ

که نقش اساسی و تعیین کنندۀ اختیار انسان در هدایت  در همین موقف خطیر است 

از  کریم  قرآن  کنیم.  دنبال  سؤال  یک  طرح  با  را  مسئله  نیست  بد  می شود.  روشن  خویش 

1- سورۀ انسان )76(، آیۀ 3.
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انسان و شکل م از دیگر سو، اختیار  و  را به خداوند متعال نسبت می دهد  یکسو، هدایت 

کید قرار می دهد.))) موضع گیری او را در سعادت خویش، شدیدًا مورد تأ

از دستۀ اّول می توان به آیات زیر اشاره نمود: 

ُهَدى﴾)))؛
ْ
ل

َ
ا ل َ �ن �ی

َ
�نَّ َعل ﴿  اإِ

همانا، راهنمایی و هدایت بر عهدۀ ماست.

اُء﴾)))؛ َ سش ْهِد�ی َم�نْ �ی َه �ی
َ
ِك�نَّ الّل

َ
َك ُهَداُهْم َول �ی

َ
َ� َعل �ی

َ
﴿ ل

ِه﴾)))؛ ُهَدى ُهَدى اللّٰ
ْ
�نَّ ال ﴿ اإِ

هدایت، هدایِت خدایی است.

ُهَدى﴾)))؛
ْ
ِه ُهَو ال �نَّ ُهَدى اللّٰ ﴿ اإِ

که از سوی خدا باشد، هدایت واقعی است. هدایتی 

و به عنوان نمونه آیات زیر بیانگر مطلب دوم است: 

﴾)))؛ ا�نُ
َ
ل �بَ

ْ
َك ال �ی

َ
َما َعل

�نَّ اإِ
َ ْوا �ن

َّ
َول َدْوا إَِو�نْ �تَ ِد اْه�تَ �تَ ُموا �نَ

َ
ْ�ل

أَ
�نْ ا اإِ

َ ﴿ �ن
تبلیغ  تو  بر  شده اند،  رویگردان  گر  ا و  یافته اند  هدایت  پس  شده اند،  تسلیم  گر  ا

1- همیـن سـؤال و عـدم پاسـخگویی درسـت بـه آن یکـی از اسـباب پیدایـش دو نظریـۀ افراط و تفریـط یعنی 

میـان  کهـن در  اختیـار، سـابقه ای  و  البتـه جبـر  کالمـی مسـلمانان می باشـد.  تفویـض در حـوزۀ  و  جبـر 

معـارف بشـری داشـته و از روزگاران قدیـم، اندیشـۀ بشـر را بـه خود معطوف سـاخته اسـت، امـا دوگانگی 

ظاهـر برخـی آیـات قـرآن، خصوصـًا در مسـئلۀ هدایـت، از یـک سـو، و ارائـه نشـدن طرحـی جامـع در این 

زمینـه و عـدم تفکیـک میـاِن »هدایـت الهـی« و »اهتـداء« از سـوی دیگـر، در شـکل گیری و تشـدید دو 

مکتـِب »قـدری« و »جبـری« بی تأثیـر نبـوده اسـت.

2- سورۀ لیل)92(، آیۀ 12.

3- سورۀ بقره)2(، آیۀ 272.

4- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 73.

5- سورۀ انعام)6(، آیۀ 71.

6- سورۀ آل عمران)3(، آیۀ 20.
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است و بس.
َكَرُ�﴾))) اَء دنَ َ َم�نْ �ش ِكَر�تٌ * �نَ

دنْ ُ� �تَ
�نَّ ا اإِ

َّ
﴿ َكل

کرد تا هماهنگ با یکدیگر بوده، با دیگر آیات، بیانگر  این آیات را چگونه باید معنی 

که: رهیابی  موضع قرآن در این مسئله باشد؟ با تأمل و تدبر در آیات، معلوم خواهد شد 

دو  شامِل  هدایت،  و  است  »تسلیم«  و  »تعریف«  مرحلۀ  دو  رهیافت  هدایت،  یافت  در و 

تسلیم  و  پذیرش  دیگری  و  خدا  دستگیری  و  عنایت  یکی  است:  تفکیک ناپذیر  بخش 

انسان.

﴾)))؛ �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
ِ ال

ْسِلَم ِلَر�بّ ا ِل�نُ َ ِمْر�ن
أُ
ُهَدى َوا

ْ
ِه ُهَو ال �نَّ ُهَدى اللّٰ ْل اإِ

﴿ �تُ
لـِق إذا عرفهـم أْن  َفُهـم و هلِل عـی احلن َخلـق عـی اهلل أن ُیَعّرِ

ْ
عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: ِلل

َیقبلـوا)))؛
بر خداست تعریف خویش به انسان ها و بر آنان است پذیرش او پس از تعریف.

بدین سان، شناساندن خود، و نشان دادن طریق صالح و سداد و رهنمون به راه حق 

ُکرنش  از ناحیۀ خداوند متعال است و در مقابل، حقیقت جویی و حق طلبی، پذیرش و 

کمال، وظیفۀ آدمی است. در مقابل معبود و پیمودن راه بندگی و 
َدْوا﴾))) ِد اْه�تَ �تَ ُموا �نَ

َ
ْ�ل

أَ
�نْ ا اإِ

َ ﴿ �ن
منطق  ارکان  از  رکن  دو  واقع  در  »تسلیم«  طریق  از  اهتداء  و  »تعریف«  راه  از  هدایت 

دینی  الهیات  ارکان  شود،  توأم  »تذکر«  با  گر  ا که  است  الهی  انبیاء  مکتب  و  خداشناسی 

»تذکر«  و  »تعریف«  دربارۀ  می رسد.  تمام  به  بندگی  و  عبودیت  اسباب  و  گشته  تکمیل 

گفتیم و موضوع این مرحله مقولۀ »تسلیم« است. پیشتر سخن 

1- سورۀ مدثر)74(، آیۀ 54و55.

2- سورۀ انعام)6(، آیۀ 71.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 164.  -3

4- سورۀ آل عمران)6(، آیۀ 20.
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از م تذکر،  و  تعریف  مبحث  همچون  تسلیم،  از  بحث  که  می کنیم  کید  تأ همین جا 

گرایِی« یونان،  خصایص ادیان الهی و از ویژگی های مکتب وحی است. در منطق »اثبات 

اساسًا سخن از ایمان و اعتقاد یا عصیان و انکار در برابر معرفت و یقین، مطرح نیست. در 

آن منطق اّواًل معیار و مناط، »معرفت ذهنی« است، ثانیًا در مقابل و در طول این معرفت 

گریز از معرفت، تصور نمی شود. چیزی به نام عقد قلبی و ایمان یا 

فلسفۀ یونان ارزش واقعی و فصل حقیقی انسان را قوۀ ناطقه، یعنی قوۀ مفکره می داند 

که  اختیار  و  اراده  از  و  است  کفر  و  ایمان  جایگاه  که  فؤاد  و  قلب  از  انسان شناسی  در  و 

یج  مبنای این دو است، سخنی به میان نمی آورد. این مطالب، در همین نوشتار، به تدر

گیریم.  اشاره خواهد شد، پس بهتر است به اصل سخن بازگشته و مبحث »تسلیم« را پی 

این بحث در دو فصل مطرح می شود: یکی زمینه های اقرار و انکار و فصل دوم، نتیجه و 

حاصِل طریِق تسلیم.

معرفت  و  روشن  راه  مقابل  در  انسان  چگونه  که  است  موضوع  این  بیانگر  اّول  بخش 

ی برتافته  کنش نشان می دهد و اساسًا بشر چرا و چگونه از معرفت و حقیقت، رو مفطور، وا

و عناد و عصیان پیشه می کند.

پرسش برای پژوهش 

گرایش . 1 تفویض  به جبریا  از مسلمانان  که بعضی  یا عواملی سبب شد  چه عامل 

یابند؟

کرده و نه . 2 که خداوند، انسان را نه رها  بر اساس آیه 3 سوره انسان، توضیح دهید 

مجبور.

ید و توضیح دهید.. 3 پنج آیه در مورد هدایت خداوند بیاور

آیا هدایت خداوند، برای انسان اجبار می آورد؟ بر اساس آیات و روایات، توضیح . 4

دهید.

کنید.. 5 بر اساس محور تسلیم، فرهنگ دینی را با فلسفه یونانی مقایسه 
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چکیده 

کید می کند: یکی اراده  این فصل، به دواعی تسلیم می پردازد.و بر دو عامل بطور خاّص تأ

دو  این  مورد  در  یونان  فالسفه  با  الهی  ادیان  تفاوت  آنگاه  اراده.  و  اخالق  دوم  سائقه،  و 

در  ارسطو(  و  سقراط  )مانند  یونان  فالسفه  ن  درو تفاوت  بعالوه  می شود.  بررسی  موضوع 

مبنای  فاقد  را  فلسفی  وحدت  به  دستیابی  برای  تالش  و  شده  بحث  نیز  مطالب  همین 

به  را  آن  بلکه  ندارد،  جایگاه  ارسطو،  دیدگاه  در  اراده  حال،  هر  به  است.  دانسته  علمی 

که اراده انسان،  تصور و تصدیق و شوق)یا احساس، تعقل و میل( بر می گرداند.در حالی 

یکی از ارکان ادیان الهی است .

سبب  جهت،  این  از  اسالمی،  عقاید  با  ارسطو  دیدگاه  آمیختگِی  که  این  مهم  نکته 

که این هجوم را باید در آسیب پذیری  هجوم خاورشناسان به دانشمندان مسلمان شده 

که این حربه  گرفت. پیرایش اندیشه آنها ضرورتی است  عقاید دانشمندان مسلمان سراغ 

را از خاورشناسان می گیرد.

فصل اّول: دواعی تسلیم: اراده، اخالق

یاد سخن رفته شرایط و دواعی متعددی برای آن،  در آیات و روایات، از موانع هدایت، ز

و ملکات  به رذائل اخالقی  کتاب های آسمانی،  و  قرآن  برشمرده شده است. در سرتاسر 

کفر و ایمان، پرداخته شده است. نفسانی، به عنواِن زمینۀ 

کمتــر مشــاهده می شــود تأثیــر این گونــه مطالــب در  در مقابــل، آنچــه در معــارف بشــری، 
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یشــۀ ایــن دو دیــدگاه را بایــد در م گونــه معرفــت و شــناختی اســت. ر خداشناســی و اصــواًل هــر 

کــرد، تفاوت هــای  کــرد. پــس از ایــن ســعی خواهیــم  منطــق خداشناســی هــر یــک جســتجو 

کنیــم و بــه تناســب مقــال و انــدازۀ تــوان  جوهــری ایــن دو دیــدگاه را به طــور خالصــه مطــرح 

یــم. بــه توضیــح آن بپرداز

1- اراده و سائقه)))

یک  هر  برگزیدن  توانایی  لذا  است  انتخاب  قدرت  و  استطاعت  حامل  آدمی  که  آنجا  از 
رفتار  که  مواردی  در  اختیار،  و  اراده  دارد.  را  می گردد  گشوده  مقابلش  در  که  راه هایی  از 
گردد، دارای نقش ویژه  انسان به ُحسن و قبح مّتصف شده و ثواب وعقاب بر آن مترتب 
تأثیر  انسان  رفتار  در  نیز  بیرونی  و  درونی  گرچه، عوامِل مختلف  تعیین کننده ای است.  و 
بر دیگر عوامل و شرایط، حکومت  دارد، لیکن اختیار انسان، به دلیل ویژگی خاص آن، 

داشته و نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند.

زمینه های  و  »سائقه ها«  الهی  ادیان  دیدگاه  از  که  اساسی همین است  و  اصلی  نکتۀ 
روابط  و  همنشینی  معیشتی،  و  محیطی  شرایط  روحی،  حالت های  نظیر  مختلف، 
ی می کنند. این مشّوقین،  کار اجتماعی، صرفًا آدمی را تشویق و دعوت به انجام یا ترک 
که خود انسان از طریِق اختیار، یکی از آنها  تنها زمانی در صدور فعل تأثیر خواهند داشت 

ی از آن فرمان دهد. را برگزیده و به پیرو

راه های  گونه گونش،  با شرایط  انسان  و محیط  باطنی  انگیزش های متعارض  واقع،  به 
گشوده و او را به پیمودن آنها، دعوت می کنند. اما انتخاب،  متفاوتی را در مقابل انسان 
بر  و  برگزیند  را  راه ها  از  اراده، یکی  که انسان به مدد قدرت  هنگامی تحقق خواهد یافت 

این  می دهد.  سوق  خاص،  عملی  و  مقصد  سوی  به  را  انسان  که  است  چیزی  هر  »سائقه«  از  مراد   -1

کلمه  نیز این  ی وجود ندارد. در روایات 
ّ
که در آن، معنای جبر عل کردیم  از آن جهت انتخاب  را  واژه 

« ظلم و تعدی انسان را  ؟ع؟: البغی، سائق ایل احل�ن کار رفته است: »قال امیراملؤمن�ن بدین صورت به 

کت  سوق می دهد.  به سوی هال

محدث  تصحیح  علی بن ابی طالب؟ع؟،  المیرالمؤمنین  کلمة  المئة  علی  شرح  میثم بن علی،  ابن میثم،   

ارموی، ص 129.
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انگیزش ها واقع  و  اراده در رأس اسباب  توان  گردد؛ به عبارت دقیق تر،  اجرای آن مصمم 

می شود و بر آنها حکومت دارد نه آنکه معلول و محکوم شرایط بیرونی یا به تعبیر بعضی، 

عین همان شرایط و امیال باشد. )در ادامه، اشارۀ دیگری به بحث اراده و اختیار خواهیم 

داشت(.

2- ارتباط اخالق و اراده با اعتقاد و عمل

همچنین  و  عمل  و  ایمان  در  اخالقی  فضائل  و  رذائل  نقش  شد،  اشاره  که  همان گونه 

ایمان و عمل، از نکات برجسته  انسانی بر حوزۀ  کمیت ارادۀ  اختیار وحا کید بر مسئلۀ  تأ

کّرات در آیات و روایات بدان  که به  و شاخصه های معارف دینی است. یکی از مطالبی 

که از محکمات وحی و از مسلمات مذهب است، همین  گفت  پرداخته شده و می توان 

دو مسئله است. و اتفاقًا این موضوع یکی از محورهای اختالف بین منطق اثبات گرایی 

آن  دربارۀ  باید  موضوع  شدن  روشن  برای  می شود.  محسوب  ادیان،  فطری  منطق  و  یونان 

یم. کمی به بحث بپرداز

و  »تعریف«  مرحلۀ  دو  از  انسان  که  می شود  واقع  مرتبه ای  و  موقف  در  انکار  یا  تسلیم 

کامل  کرده، خداوند را در نور فطرت مشاهده نموده و حجت الهی به ظهور  »تذکر« عبور 

ظهور،  قّوت  و  وضوح  شّدت  جهت  از  فطری  معرفت  گذشت،  که  چنان  باشد.  رسیده 

و  قلبی«  »رؤیت  همچون  تعابیری  و  عناوین  با  آن  از  روایات  و  قرآن  در  که  است  چنان 

کریم، تذکرات و براهین فطری را »آیات بّینات« و  »معاینه«، یاد شده است. همچنین قرآن 

نشانه های روشنگر و تردیدناپذیر می داند. بنابراین از دیدگاه معارف اسالمی، انسان پس 

کرد، روح و جانش از زنگار  گشت و حقیقت حق سبحانه و تعالی را وجدان  از آنکه متذکر 

کمال و جمالش، چنان که خود  شک و تردید زدوده می شود و خالق خویش را با صفات 
کرده، در می یابد.))) معرفی 

1- رک: سورۀ بقره)2(، آیات 89، 146، 213، 253، 256 و سورۀ آل عمران)3(، آیات 19، 70، 71، 75، 

. ...
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کفر مشخص م که نقش انسان در ایمان و  اینک وظیفۀ انسان آغاز می شود و اینجاست 

کافران چیست؟ کفر  که علِت  می گردد و این سؤال مطرح می شود 

گرچه اراده و اختیار، علِت اصلی و عامل اساسی در جهت گیری  گفت:  در پاسخ باید 

اختیـار  زمینـۀ  و  ایـن میـان مدخلیـت دارنـد  و مرّجحاتـی در  لیکـن عوامـل  انسـان اسـت، 

سـوء و یـا اختیـار ُحسـن را تـدارک می کننـد در عیـن این کـه اختیـار را سـلب نمی کننـد. ایـن 

مرجحات چیسـت؟

یک،  کدورت قلبی است؛ زیرا قلب تار این سائقه ها از دیدگاه قرآن، ضعف اخالقی و 

پذیرای نور نبوده و از آن بیزار است.

کافران و شرک مشرکان و عدم اهتداء آنان را مسائلی از قبیل »کبر  کفر  آیات قرآن، علِت 

و استکبار«، »ظلم و حسادت«، »بغی و قساوت«، »هوی و برتری جوئی« و »فسق و جحود« 

می داند. )این آیات در ادامه خواهد آمد(

که در سراسر قرآن به چشم می خورد، از یک طرف نشانگر این  این گونه واژه ها و مفاهیم 

انتخاب  و قدرت  اراده  دارای  اعمال خویش  در  انسان  قرآن،  از دیدگاه  که  مطلب است 

است و مهم ترین زمینه برای انتخابی ناشایست، ضعف اخالقی و رذائل روحی می باشد 

معنی  این  نمایانگر  دیگر  سوی  از  و  است  گرفته  نشأت  پیشین  سوء  انتخاب های  از  که 

حفظ  و  طینت  نگه داشتن  ک  پا دینی،  ایمان  و  هدایت  مسیر  به  رهیابی  شرط  که  است 

گراست. صفای دل و روح حقیقت 

و  در دیدگاه دینی حکایت می کند  اعتقاد  و  اخالق  وثیق حوزۀ  ارتباط  از  این مطلب 

که فلسفۀ یونان قادر به تفسیر آن نبود و حتی صریحًا آن را  این ارتباط همان چیزی است 

انکار می کرد.

نظر  بنابر  است،  سقراطی  اخالِق  مشخصۀ  فضیلت،  و  معرفت  میان  رابطۀ 
که می داند  سقراط، معرفت و فضیلت یکی است، به این معنی که شخص عاقل 
هیچ کس  دیگر،  عبارت  به  می کند،  نیز  عمل  است  حق  آنچه  به  چیست،  حق 
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دانسته و از روی قصد مرتکب بدی نمی شود.)))

تحلیل ارسطو از نظریۀ اخالقی سقراط نیز همین نکته را نشان می دهد: 

شگفت آمیز  و  نیست  ممکن  دارد،  علم  کسی  که  وقتی  بعضی ها،  نظر  به  بنا 
گیرد و مانند برده ای به دنبال آن به هر سویی  که تحت قدرِت دیگری قرار  است 

کشیده شود، این است نظر سقراط.)))

سپس ارسطو بر این نظریه، سخت تاخته و می گوید: 
اّما این نظر سقراطی بالعیان با واقعیات ناهماهنگ))) است.)))

افالطون نیز این نظر را عینًا از استاد خویش برگرفت: 
گرفتن سقراطِی فضیلت با معرفت را پذیرفت.))) افالطون یکی 

است،  آموختنی  فضیلت  این که  و  است  معرفت  فضیلت،  که  اندیشه  این  »به  ی  و

نمی شود،  بدی  مرتکب  اراده  ی  رو از  و  دانسته  هیچ کس  که  اندیشه  این  به  که  همچنان 
وفادار مانده است«.)))

یخ فلسفه،ج1، ص155. یک، تار کاپلستن، فردر  -1

2- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ترجمۀ سیدابوالقاسم پورحسینی، ج2، ص49.
بر قدما  گر این طریقه  ا آراء فالسفه یونان می باشند.  3- ناهماهنگ تر این که برخی، هنوز در صدد جمع 
ی رونق داشت، اینک  که روزگار ایراد نباشد، بر متأخرین نابخشودنی است. نظریه »وحدت فلسفی« 
زبان های  به  ارسطو  و  افالطون  آثار  امروزه  ندارد.  جاذبه ای  هیچگونه  فلسفه  یخ  تار کاوشگران  برای 
آشکار  و  روشن  همگان  بر  آنان  توجیه ناپذیر  اختالفاِت  و  تعارضات  و  است  شده  ترجمه  مختلف 
بر عقاید  با صراحت و شهامت  گردیده است. ارسطو، خود در »متافیزیک« و »اخالق نیکو ماخس«، 
یادی را متوجه نظریاِت  پیشینیان از جمله استادش افالطون و سقراط به شّدت تاخته و انتقادات ز
کسانی که به دالیل مختلف به توجیه و جمع  که یکی از این موارد، جملۀ فوق می باشد.  آنان می کند 
و  نظریاِت خود  فیلسوفان  که  القا می کنند  را  این مطلب  ناخواسته،  یونان می پردازند،  آراء حکمای 

دیگران را نفهمیده اند و لذا بر یکدیگر انتقاد می کنند.

4- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج2، ص49.

یخ فلسفه، ج1، ص298. یک، تار کاپلستن، فردر  -5

یخ فلسفه، ج1، ص299. یک، تار کاپلستن، فردر  -6
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ی م براساس نظریۀ اخالقی سقراط و افالطون، میاِن معرفت و عمل، ارتباط تولید و ضرور

گاهی و علم اوست. برقرار است و تنها سبب و سائقۀ رفتار آدمی، آ

و  روحی  انگیزه های  برای  و  پنداشته  علم  را  عمل  شک گیری  عامل  فیلسوف،  دو  این 

مشتهیات و شهوات باطنی، در عرِض علم و معرفت، نقشی قائل نیستند، ضمن این که 

اراده و آزادی تکوینی انسان را نیز مالحظه نمی کنند و اصواًل اراده به معنای حقیقی آن در 

فلسفۀ یونان نامفهوم و تصویر ناپذیر است )در ادامه توضیح بیشتری در این زمینه خواهد 

آمد(.

که اخالق سقراطی، نقشی برای »میل«، »شهوت« و »غضب«، در  ارسطو، از این جهت 

کرده و آن را با واقعیات ناهماهنگ می داند.  رفتار آدمی قائل نیست، به شّدت از آن انتقاد 

و  می دهد  تشخیص  انسانی،  کردار  و  رفتار  مکانیزم  در  را  »میل«  و  »تعقل«  عامل  دو  ی  و

مجموع این دو را »انتخاب« می نامد: 
بدین ترتیب، اصِل عمل اخالقی، انتخاب آزاد و اصِل انتخاب، میل و قاعده ای 

که متوجه به غایت است.))) است 

یا میل  و  به میل  تعقل متکی  انتخاب مرجح،   که  بگوییم  بدین ترتیب، می توانیم 
مبتنی بر عقل است.)))

ی  بنابر آنچه نقل شد، ارسطو نسبت به پیشینیان خود، یک قدم به پیش می گذارد. و

عالوه بر شناخت و تعقل، به تمایل و شوق، به عنواِن عاملی مؤثر در عمل اخالقی اشاره 

را  نفسانی  اهواء  و  اخالقی  ضعف  نقش  که  ساخت  قادر  را  ارسطو  نکته،  همین  می کند. 

کند. با این همه او نیز همچون پیشینیان خود نتوانست اراده، آزادی تکوینی،  بازشناسی 

استطاعت و توانایی انسان بر فعل و ترک را تصور و تبیین نماید.

گسترده ای را به منظور تفسیر اراده و انتخاب، در فلسفۀ  ارسطو علی رغم این که تالش 

کتاب اخالق خویش به بحث پیرامون آن  کرده است و در فصول متعددی از  یونان، آغاز 

1- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج2، ص5.

2- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج2، ص5.
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و غضب(  از میل )شهوت  ناشی  را  ارادی«  »فعل  نهایی،  در تحلیل  می پردازد)))، مع هذا 
دانسته)))، و »انتخاب« را به عنواِن »میل مبتنی بر عقل« معرفی می کند.)))

بدین سـان، ارسـطو بـرای اراده، هویـت مسـتقلی، غیـر از تصـور، تصدیـق و شـوق، قائـل 

بـه  نسـبت  خویـش،  باطنـی  میـل  علی رغـم  می سـازد،  قـادر  را  آدمـی  کـه  هویتـی  نیسـت. 

یـده و میـل و شـناخت  کار مبـادرت ورز عملـی خـاص و علـم بـه اصلـح بودنـش، بـه تـرک آن 

کـه  قدرتـی  چونـان  را  اراده  یونـان،  فیلسـوفان  دیگـر،  بیانـی  بـه  انـگارد.  نادیـده  را  خویـش 

جهت گیـری  آن  براسـاس  و  گردیـده  خویـش  معرفـت  و  میـل  بـر  انسـان  کمیـت  حا باعـث 

نمایـد، تصویـر نکرده انـد بلکـه ارادۀ آدمـی را محکـوم علـم خویـش )در اخـالِق سـقراطی(، یا 

می داننـد. ارسـطویی(،  اخـالق  )در  معقـول  میـِل  محکـوم 

یشه در »علم  یونان، ر نزد فالسفۀ  و اختیار در  اراده  که تصویرناپذیری  به نظر می رسد 

یونانی  عالی ترین اندیشۀ  که نمایندۀ  آنان داشته است. ارسطو  »انسان شناسی«  النفس« و 

است، برای نفس سه قّوۀ متمایز معتقد است: 

آنها  مبنای عمل،  و هم  مبّین حقیقت اند  که هم  متمایزاست  را سه قوۀ  »نفس 
عبارتند از: احساس، تعقل و میل«.)))

انسانی  خصلتهای  و  قوا  دیگر  باشد،  قوه  سه  این  در  منحصر  نفسانی  قوای  که  وقتی 

گردد. بدین گونه، اراده به عنواِن یکی از  که به این سه قوه باز  گونه ای توصیف می شود  به 

رفتار،  تحلیل  در  که  اینجاست  از  و  نمی شود،  نفس مطرح  اّولیۀ  اوصاف  و  خصوصیات 

نفس، یعنی تعقل و میل، بازگردانده  اراده و انتخاب به همان خصوصیات ذاتی و اّولیۀ 

می شود.

»اوصاِف  از  یکی  را  »اراده«  خویش  »انسان  شناسی«  در  که  فلسفه ای  هر  بی گمان، 

1- برای نمونه رک: ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج2، ص80-60.

2- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج1، ص63.

3-  ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج1،ج2، ص5 و ج1، ص67.

4- ارسطو، اخالق نیکو ماخس، ج 2، ص 4.
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قوا م در عرض دیگر  و  نداند  انسان«، مأخوذ  »تعریِف  در  آن  و  نیاورده  به شمار  اّولیۀ نفس« 

کم بر آنان ننشاند، قادر به توصیف مشخصی از اراده خواهد بود و الجرم جبر و  بلکه حا

که چنین فلسفه ای به تمام لوازم  اضطرار، لباس آزادی و اختیار می پوشد و طبیعی است 

گرفتار خواهد شد. و آثار جبر و الزام 

عنواِن  به  گاهی،  آ و  علم  تأیید  ضمن  الهی،  ادیاِن  یونان،  فلسفی  مکاتب  مقابِل  در 

معرفی  نفسانی  امیال  و  اهواء  را،  حقیقت  از  بشر  یگردانی  رو عامِل  مهم ترین  مؤثر،  عاملی 

خویش،  سرنوشت  در  او  بودن  مختار  و  استطاعت  انسان،  تکوینی  آزادی  بر  و  می کنند 

به  »تذکر«،  و  »تعریف«  مرحلۀ  دو  از  از عبور  آدمی پس  ادیان،  دیدگاه  از  کید می ورزند.  تأ

یافت وجدانی و شناخت متعالی از خداوند مّنان، نائل می شود، از این رو، تنها علِت  در

تسلیم نشدن در مقابِل خداوند، همانا اختیار سوء و تبعیت از هوی و هوس با بهره گیری 

از توان ارادی و تکوینی است.

و  ی،  تصور و  ذهنی  صورت  نه  است،  قلبی  معرفتی  خدا،  شناخت  دیگر،  بیانی  به 

ی،  یادآور با  حقیقی  معرفِت  انسان، همچنین  کشِف  نه  خداست  معرفت، بخشِش  این 

کفر  کرده و حّجت تمام می شود، نه با اثبات و تصدیِق فلسفی، بنابراین علِت  ظهور پیدا 

کافران، اخالق سوء و سوء اختیار آنان است، نه اشتباه در تصور و خطا در طریق تصدیق.

کیدات پیاپی قرآن در خصوص رذائل و فضائل اخالقی و نقش آن  بی گمان اصرار و تأ

کفر، جز از این دیدگاه قابل فهم و توجیه نیست. در ایمان و 

که با منطق قر آن در مسائل اعتقادی آشنایی  پاره ای شرق شناسان و برخی محققان 

موعظه ای  و  اخالقی  صرفًا  تصویری  دین،  از  روایات،  و  آیات  این  با  برخورد  در  ندارند، 

اخالق  خداشناسی،  مسئلۀ  در  توحیدی،  ادیان  روش  و  منطق  بنابر  داده اند.  دست  به 

یافت  در و  راهیابی  مهم  ارکان  از  یکی  بلکه  نصیحت؛  و  موعظه  معنای  به  صرفًا،  نه 

حقایق است. از نظرگاه قرآن و سنت، رذیله های اخالقی و ظلمِت حاصل از آن، یکی از 

حجاب های شناخت محسوب می شود، و زمینه سوء اختیار انسان را فراهم می سازد. و 
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نزول معرفت الهی و شایستۀ  در مقابل، فضائل اخالقی، بستر روح و نفس انسان را آمادۀ 

نور هدایت می نماید.

گرفته  قرار  تحلیل  و  تدقیق  مورد  منظر  این  از  کمتر  دینی  مدارک  و  منابع  متأسفانه 

بیگانه در  با عناصر  که منطق خداشناسی وحی  این بی توجهی، آن است  نتیجۀ  است. 

ی از حقایق قرآن در پس پردۀ ابهام مستور مانده است. باید دانست  هم آمیخته و بسیار

ی از ا شکاالت غربیان و منحرفان بر دین در واقع ایراد بر همین عناصر غیردینی  که بسیار

که در طول زمان به طرز ناسازگار و ناهمگونی با معارف وحی در هم آمیخته است.  است 

پیرایش دین از عناصر غیردینی )چه آن عناصر صحیح باشد یا نادرست( یکی از وظایف 

مبرم حوزه های علمیه در عرصۀ تحقیقات اسالمی است و روند اصالح طلبی در اندیشۀ 

کرد.   اسالمی را در این ناحیه باید جستجو 

یم. کریم می پرداز اینک خالصه وار به حجاب ها و موانع تسلیم از دیدگاه قرآن 
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پرسش برای پژوهش م

مختصرًا . 1 چیست؟  یونان  فالسفه  دیدگاه  با  انبیاء  دیدگاه  اساسی  تفاوت  دو 

توضیح دهید.

مراد از »سائقه« چیست؟ و چه ارتباطی با تسلیم  دارد؟. 2

و . 3 ایمان   با  ارتباطی  با تسلیم دارند؟ ب- چه  ارتباطی  اراده؛ الف- چه  و  اخالق 

کفر دارند؟

کنید؟. 4 دیدگاه سقراط و دیدگاه ارسطو از جهت نظریه اخالقی باهم مقایسه 

آیا نظریه وحدت فلسفی مبنای علمی دارد؟. 5

کنید.. 6 جایگاه اراده و عمل انسان را از نظر ادیان الهی با دیدگاه ارسطو مقایسه 

دینداران . 7 تفکر  جهت  از  آن  منشأ  کرده اند؟  حمله  دین  به  خاورشناسان  چرا 

چیست؟
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چکیده 

اخالقی، ب.  رذایل  الف.  بررسی می کند:  در چهار بخش  را  تسلیم  موانع  این فصل،  در 

ن هر عنوان، نمونه هایی  ارتکاب معاصی، ج. شیاطین جن، د. شیاطین انس. آنگاه در درو

ینی مانند: هوای نفس، ظلم،  از آنها بر می شمرد. مثال زیر مجموعه رذایل اخالقی را عنا و

کردار زشت، بخل، برتری جویی می داند، تحت عنوان ارتکاب معاصی، از: ظلم،  فسق، 

کردار زشت و دروغ سخن می گوید. در هر عنوان، آیات و احادیث مربوط به آن را  فسق، 

بیان می دارد.  سرانجام، به تأثیر این عوامل بر تسلیم نشدن انسان در برابر خداوند متعال 

اشاره می کند.

فصل سوم: موانع تسلیم

کلی موانع تسلیم در قرآن، به دو عامِل درونی و بیرونی بازگشت می کنند و هر یک  به طور 

که عبارتند از:  از این دو نیز شامِل دو دسته عوامل می شوند 

رذائل اخالقی و تعلقات نفسانی؛. 1

فسق و ارتکاب معاصی؛. 2

شیاطین جن؛. 3

شیاطین انس.. 4

که به برخی از آنها اشاره  هر یک از عناوین فوق، به نوبۀ خود، مصادیق متعددی دارد 

می شود و در هر مورد معمواًل به یک آیه بسنده می شود و مدارک بعضی دیگر در انتها می آید.
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الف( رذائل اخالقیم

که این رذائل با اختیار انسان  ی شود آن است  که دربارۀ رذائل اخالقی باید یادآور نکته ای 

کتساب انسان می باشد. شکل می گیرد و مورد ا

1- هوای نفس و حّب اعمی

ی 
َ
َعَل َعل َ ِ� َوحب �بِ

ْ
ل ی َ�ْمِعِ� َو�تَ

َ
َم َعل �تَ ٍم َوحنَ

ْ
ی ِعل

َ
ُه َعل ُه اللّٰ

َّ
ل صنَ

أَ
َهُ� َهَواُ� َوا

َ
ل  اإِ

دنَ �نَ
�ی�تَ َم�نِ ا�تَّ

أَ
َرا �نَ

أَ
﴿ا

(((﴾ ُرو�نَ
َ

ّك
دنَ ا �تَ

َ
ل �نَ

أَ
ِه ا ْعِد اللّٰ َ ِ� ِم�نْ �ب ْهِد�ی َم�نْ �ی اَو�تً �نَ َ سش َ�ِرِ� عنِ َ �ب

گوش و چشم و محروم ماندن از هدایت،  کریمۀ فوق، ضاللت و ُمهر شدن قلب،  بنابر 

از آثار اختیار سوء انسان و انتخاب هوای نفس به عنوان معبود می باشد.
ُهَدى﴾)))

ْ
ی ال

َ
َعَمى َعل

ْ
وا ال ݠَح�بُّ اْ��تَ َ اُهْم �ن َ �ن َهَد�ی ُموُد �نَ

َ ا �ش ّمَ
أَ
﴿َوا

2- قساوت قلب

اَر�تِ  ِ��بَ
ْ
ِهیی َكال ِلَك �نَ ْعِد دنَ َ ْم ِم�نْ �ب

ُ
ك ُ و�ب

ُ
ل َس�تْ �تُ ّمَ �تَ

ُ و�نَ * �ش
ُ
ل ْع�تِ ْم �تَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِ� ل ا�تِ �ی

آ
ْم ا

ُ
ك ِر�ی ﴿َو�ی

(3(﴾ ْسَو�تً  �تَ
ُ

ّد َ �ش
أَ
ْو ا

أَ
ا

همراه   - شد  مطرح  دوم  مرحلۀ  در  آن  بحث  که   - تکوینی  آیات  شریفه  آیۀ  این  طبق 

انسان  سنگدلی  و  قلب  قساوت  لیکن  می گشاید  باز  انسان  هدایت  برای  را  راه  تعقل،  با 

که تعداد آنها هم  سبب می شود تا عقل انسان ره به جایی نبرد. در این گونه آیات و روایات 

که عقل از دیدگاه  کم نیست، تعقل و عقل، قریِن قلب و دل مطرح شده است، باید دید 

وحی و مأثور، چه معنایی دارد؟

بسیار  سخن  انسان،  سخت دلی  و  قلب  قساوت  از  نیز  دیگر  آسمانی  کتاب های  در 

یگردانی از حق و مقابله با خداوند  گفته شده است و سخت شدن قلب به عنواِن عامل رو

سورۀ   ،3 آیۀ  قمر)54(،  سورۀ   ،50 آیۀ  قصص)28(،  سورۀ  رک:  همچنین   ،23 آیۀ   ،)45( جاثیه  سورۀ   -1

محمد؟ص؟)47(، آیۀ 14، سورۀ بقره)2(، آیۀ 87.

2- سورۀ فصلت )41(، آیۀ 17.

3- سورۀ بقره )2(، آیات 74-73.
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گشته است. برای نمونه در سفر خروج از تورات آمده است:  و دین او مطرح 

گفتند، یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید، قوم  موسی و هارون آمده به فرعون 
که  کیست  گفت یهوه  کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند. فرعون  مرا رها 
قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم یهوه را نمی شناسم و اسرائیل را نیز رها 

کرد.))) نخواهم 

که هر بار فرعون به  آنگاه حضرت موسی؟ع؟ معجزات فراوانی بر فرعون ظاهر ساخت 

جهت سخت دلی تسلیم نشد. مضمون جملۀ »دِل فرعون، سخت شد« بیش از ده بار در 
سفر خروج تکرار شده است.)))

3- کبر و استکبار
ٌر﴾))) ا ِك�بْ

َّ
ل  �نِیی ُصُدوِرِهْم اإِ

�نْ اُهْم اإِ َ �ت
أَ
ٍ ا َطا�ن

ْ
ِر ُ�ل �ی

عنَ ِه �بِ
ا�تِ اللّٰ �ی

آ
 �نِیی ا

و�نَ
ُ
اِدل َ �ب �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
�نَّ ال ﴿اإِ

کفایت می کند، لیکن عده ای به جدال و منازعه در آن  پس آیات الهی برای هدایت 

کبر و غرور بود. پرداختند و این مجادله نه از باب جهل نسبت به واقع؛ بلکه به دلیل 

ْوًما  �تَ ْم  �تُ �نْ
ُ
َوك ْم  ْر�تُ �بَ

ْ
ك اْ��تَ َ �ن ْم 

ُ
ك �ی

َ
َعل ی 

َ
ل �تْ �تُ ِیی 

ا�ت �ی
آ
ا �نْ 

ُ
ك �تَ ْم 

َ
ل �نَ

أَ
ا وا  ُر َك�نَ �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال ا  ّمَ

أَ
﴿َوا  

(((﴾ �نَ ِرِم�ی ْ ُمݠحب

4- بخل
ِهْم﴾))) و�بِ

ُ
ل ا �نِیی �تُ

ً ا�ت َ �ن ُهْم �نِ �بَ
ْع�تَ

أَ
ا َ و�نَ �ن ْوا َوُهْم ُمْعِرصنُ

َّ
َول ِ� َو�تَ وا �بِ

ُ
ل �نِ َ ِلِه �ب �نْ اُهْم ِم�نْ �نَ َ �ت

آ
ا ا ّمَ

َ
ل ﴿ �نَ

یدن می باشد. یگردانی از دین و نفاق از آثار بخل ورز رو

1- عهد عتیق )تورات(، لندن، 1895، سفر خروج، باب پنجم، ص 89.

2- عهد عتیق )تورات(، لندن، 1895، سفر خروج، باب پنجم، ص 92 - 95، 97 - 100، 104.

3- سورۀ غافر )40(، آیۀ 56.

4- سورۀ جاثیه )45(، آیۀ 31؛ همچنین رک: سورۀ بقره)2(، آیۀ 17، سورۀ اعراف)7(، آیۀ 36، 40، 76، 

سورۀ احقاف)46(، آیۀ 10 و سورۀ منافقون)63(، آیۀ 5.

5- سورۀ توبه)9(، آیۀ 76.
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5- علّو و برتری جوییم

�تُ  �بَ َعا�تِ َكا�نَ  �نَ  َك�ی ْر  طنُ ا�نْ َ �ن ا  ّوً
ُ
َوُعل ًما 

ْ
ل طنُ ُسُهْم  �نُ �نْ

أَ
ا َها  �تْ �نَ �تَ �ی

َواْ��تَ َها  �بِ َ�ُدوا  َ َوحب  ﴿
﴾)))؛ �نَ ِسِد�ی ُم�نْ

ْ
ال

کردند  پیشه  و طغیان  انکار  عیِن حال  در  راه حق داشتند،  به  یقین  در حالی که 
عاقبت  است  این  آری  آنان،  برتری جوئی  و  ستم  واسطۀ  به  مگر  نبود  این  و 

تبهکاران.

ب( ارتکاب معاصی

1- ظلم
(((﴾ اِلُمو�نَ

َ ا الطنّ
َّ
ل ا اإِ

َ �ن ا�تِ �ی
آ
ا َ�ُد �بِ ْ �ب ﴿ َوَما �ی

(((﴾ �نَ اِلِم�ی
َ ْوَم الطنّ �تَ

ْ
ْهِد�ی ال ا �ی

َ
َه ل

َ
�نَّ الّل ﴿ اإ

در انجیل آمده است: 

که او طائفۀ ما  کرد  پس این که او ]خداوند[ دل فرعون را سخت نمود از این رو 
کند.))) که بر آنان ظلم  را عقاب نمود و خواست 

2- فسق
(((﴾ و�نَ اِ��تُ َ �ن

ْ
ا ال

َّ
ل َها اإِ ُر �بِ �نُ

ْ
ك ا�تٍ َوَما �ی َ �ن �ی َ ا�تٍ �ب �ی

آ
َك ا �ی

َ
ل ا اإِ

َ �ن
ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ْد ا �تَ

َ
﴿ َول

 (((﴾ �نَ �ی اِ��تِ َ �ن
ْ
ْوَم ال �تَ

ْ
ْهِد�ی ال ا �ی

َ
َه ل

َ
�نَّ الّل ﴿ اإِ

گسترۀ  امر،  این  علت  شاید  است.  شده  فسق  به  منحصر  کفر،  سبب  فوق  آیات  در 

1- سورۀ نمل)27(، آیۀ 14.

2- سورۀ عنکبوت)29(، آیۀ 49.

3- سورۀ انعام)6(، آیۀ 144؛ همچنین رک: سورۀ توبه)9(، آیۀ 109، سورۀ بقره)2(، آیۀ 86 و 258، سورۀ 

صف)61(، آیۀ 7، سورۀ قصص)28(، آیۀ 50، سورۀ احقاف)46(، آیۀ 10 و سورۀ نمل)27(، آیۀ 14.

کابلی، فصل 166، ص 332. 4- انجیل برنابا، ترجمۀ سردار 

5- سورۀ بقره)2(، آیۀ 99.

سورۀ   ،5 آیۀ  صف)61(،  سورۀ   ،26 آیۀ  بقره)2(،  سورۀ  رک:  همچنین  6؛  آیۀ  منافقون)63(،  سورۀ   -6

توبه)9(، آیۀ 80.
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که هر نوع عمل زشتی را در بر می گیرد. مفهومی فسق باشد 

3- کردار زشت
ِه﴾))) ا�تِ اللّٰ �ی

آ
ا وا �بِ ُ �ب

�نْ َكدنَّ
أَ
ى ا

أَ
وا َ�اُءوا الّسُ

أَ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
�تَ ال �بَ ّمَ َكا�نَ َعا�تِ

ُ ﴿ �ش
باقی  خود  محدوده  در  صرفًا  گناه  که  است  سنگین  و  شدید  بسیار  قرآن  هشدار  این 

زشت  کردار  انسانی،  روح  و  قلب  با  رفتار  متقابل  پیوند  و  ارتباط  بدلیل  بلکه  نمی ماند 

در  تکذیب  از  سر  و  می گذارد  تأثیر  دین  مقابل  در  انسان  قلبی  موضع گیری  بر  مستقیمًا 

می آورد.

4- کذب و دروغگویی
اٌر﴾)))

َ �بٌ َك�نّ ْهِد�ی َم�نْ ُهَو َكادنِ ا �ی
َ
َه ل

َ
�نَّ الّل ﴿اإِ

ج و د - شیاطین جن و انس

﴾)))؛ ِ
�نّ �بِ

ْ
ِ� َوال

�نْ اإِ
ْ
�نَ ال اِط�ی �ی

َ ا �ش یی َعُدّوً �بِ
ا ِلكُّلِ �نَ َ �ن

ْ
َعل َ ِلَك حب

دنَ
َ
﴿َوك

ْر﴾)))؛ �نُ
ْ
َسا�نِ اك

�نْ اإِ
ْ
اَل ِلل َ دنْ �ت ِ اإِ َطا�ن �ی

َّ ِل السش َ َم�ش
َ
﴿ك

ُهْم 
َ
ل َل  َ�ّوَ َطا�نُ  �ی

َّ السش ُهَدى 
ْ
ال ُهُم 

َ
ل �نَ  َّ �ی �بَ

�تَ َما  ْعِد  َ �ب ِم�نْ  اِرِهْم  َ ْد�ب
أَ
ا ی 

َ
َعل وا 

ُ
ّد اْر�تَ �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال �نَّ  ﴿اإِ

ُهْم﴾)))؛
َ
ی ل

َ
ْمل

أَ
َوا

ًدا﴾))) ِع�ی َ الًا �ب
َ
ل ُهْم صنَ

َّ
ل �نِ �نْ �ی

أَ
َطا�نُ ا �ی

َّ ُد السش ِر�ی ﴿َو�ی
در انجیل آمده است: 

1- سورۀ روم)30(، آیۀ 10.

2- سورۀ زمر)39(، آیۀ 3.

3- سورۀ انعام)6(، آیۀ112.

4- سورۀ حشر)59(، آیۀ16.

5- سورۀ محمد)47(، آیۀ 25.

سورۀ  آیۀ27،  اعراف)7(،  سورۀ  آیۀ43و121،  انعام)6(،  سورۀ  رک:  همچنین   ،60 آیۀ  نساء)4(،  سورۀ   -6

حج آیه3، نمل)27(، آیۀ24 و سورۀ عنکبوت)30(، آیۀ38.
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کلمۀ اوست ... لیکن ]شیطان[ م که بنیاد آن خدا و  ایمان هرگز خطا نمی کند؛ زیرا 

که ایمان را باطل نماید.))) به سعی تمام در صدد این است 

که به جهت اختصار، به چند  ی نیز در موضوع بحث نقل شده است  احادیث بسیار

حدیث اشاره می شود: 

ثة: احلرص و االسـتكبار و احلسـد)))؛ قال ابوعبداهلل؟ع؟ أصول الكفر ثا

قـال النـی؟ص؟: اركان الكفـر اربعـة: الَرْغبة و الَرْهبة و السـخط و الغضب)))؛
کفر چهار چیز است: حرص در متاع دنیا، ترس  کرم؟ص؟ فرمود: پایه های  پیامبر ا

از زوال آن و خشم و غضب.

و  الشـك  و  الغلـّو  و  الفسـق  دعـامئ:  ربـع 
َ
أ الكفـر عـی  ُبـَی  قـال:  ؟ع؟  میراملؤمنـ�ن

َ
أ عـن 

الشـهه.)))

جمع بندی

سوء و ُحسن اختیار و رذائل و فضائل اخالقی، آثار فراوانی در زندگی انسان دارد. همان گونه 

گذشت، از جمله آثار آن، تسلیم شدن یا نشدن در مقابل  که در فصل اّول مرحلۀ »تسلیم« 

آن،  عدم  و  تسلیم  این  نتیجۀ  آمد،  خواهد  دوم  فصل  در  چنان که  و  می باشد  پروردگار 

بود.  خواهد  عصیان  یا  عبادت  نتیجه  در  و  آن  از  محرومیت  یا  ایمان«  »روح  از  بهره مندی 

یافِت  ـ در بدان اشارتی رفت  که در مرحلۀ »تذکر«  ـ همان طور  نیز  و عبادت  حاصل تسلیم 

»هدایت خاصه«، تشدید معرفت فطری و شناخت عالی تر از خداوند متعال می باشد.

یافِت  در نحوۀ  شده،  پرداخته  کمتر  بدان  که  اخالقی  ظرفیِت  و  اختیار  آثار  جمله  از 

1- انجیل برنابا، ص212-211.

2-کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، ص289، حدیث1.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، ص289، حدیث2.  -3

مجلسی،  رک:  همچنین  حدیث15  ص116،  ج72،  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،   -4

 ،123 تا  ص104  از  ارکانه(  و  الکفر  باب99)اصول  ج72،  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی، 

احادیث 1، 2، 16، 17، 19 و ج70، ص53، ح15 و ص55، حدیث24.
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می باشد.  عامه(  هدایت)هدایت  از  مرتبه  اّولین  در  آن،  به  شدن  متذکر  و  فطری  معرفت 

تمام  انسان ها  همۀ  بر  الهی  حجت  و  گشته  ظاهر  همگان  بر  خدا،  معرفت  اصِل  البته 

نحوۀ  در  شخص  روحی  حالِت  اّما  گذشت(  »تعریف«  مرحلۀ  در  )چنان که  شد  خواهد 

نظیر:  قرآن  تعابیر  برخی  شاید  نیست.  بی تأثیر  آن  به  شدن  متذکر  و  فطری  معرفت  ظهور 

َس�تْ 
�تَ ّمَ 

ُ �ش  ﴿  ،﴾ �نَ �ی اِ��تِ َ �ن
ْ
ال ْوَم  �تَ

ْ
ال ْهِد�ی  �ی ا 

َ
ل َه 

َ
الّل  

�نَّ اإِ  ﴿  ،﴾ �نَ اِلِم�ی
َ الطنّ ْوَم  �تَ

ْ
ال ْهِد�ی  �ی ا 

َ
ل َه 

َ
الّل  

�نَّ اإ  ﴿
﴾ و ...، غیر از »هدایت خاصه«، شامل  ْسَو�تً  �تَ

ُ
ّد َ �ش

أَ
ْو ا

أَ
اَر�تِ ا ِ��بَ

ْ
ِهیی َكال ِلَك �نَ ْعِد دنَ َ ْم ِم�نْ �ب

ُ
ك ُ و�ب

ُ
ل �تُ

یافِت اّولین مرتبه از هدایت نیز بوده باشد. بدین سان،  و ناظر بر »هدایت عامه« و نحوۀ در

اختیار و اخالق، در شناخت، اعتقاد، عمل و در واقع همۀ شئون حیاِت انسان، نقشی 

اساسی و بنیادین خواهد داشت.
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پرسش برای پژوهشم

که مانع تسلیم انسان می شوند، با مستندات قرآنی . 1 پنج نمونه از رذایل اخالقی را 

و روایی آن توضیح دهید.

چهار . 2 می داند؟  خدا  برابر  در  انسان  تسلیم  مانع  را  معاصی  ارتکاب  چگونه  قرآن 

کنید. نمونه را با ذکر مستندات آن تبیین 

شیاطین انس و جن چه نقشی در عدم تسلیم انسان دارند؟. 3

احادیث در مورد عدم تسلیم انسان چه بیانی دارند؟. 4

با وجود روشن بودن و فطری بودن معرفت خدا برای انسانها، چرا بعضی از مردم،از . 5

ی می کنند؟ پذیرش آن خوددار

)از بخش . 6 کتاب   3 بر اساس ضمیمۀ  این مورد،  مزامیر در  و  تورات  از  مستنداتی 

کنید. ضمائم( ارائه 
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چکیده 

که »روح ایمان« صنع خدا است، اما ایمان مؤمن  فعل  در این فصل، ابتداء روشن می شود 

ی انسان است . اختیار

مانند  گروه هایی  که  تبیین شده، همان معانی  روایات  و  آیات  اساس  بر  ایمان  آنگاه 

با  مادی  روانشناسان  تفاوت  به  مختصر  ای  اشاره  ننهادند.  گردن  آن  به  خوارج  و  مرجئه 

دیدگاه الهی در انسان شناسی بیان می شود. 

عمل  جایگاه  سپس  می گردد.  تبیین  روایات،  اساس  بر  قلب  در  ایمان  جایگاه  آنگاه 

در ایمان بررسی شده و در پایان یکی از تفاوت های خدا شناسی دینی و فلسفی روشن 

در  که  و تصدیق خدا، ختم می شود، درحالی  به تصور  یونانی،  فلسفی  نظام  که  می شود 

تفاوت  است.  ایمان  ناپذیر  جدایی  جزء  نیز  عملی  و  قلبی  تسلیم  دینی،  شناسی  خدا 

درجات ایمان در انسان بر همین مبنا قابل تبیین است.

فصل چهارم: حاصل تسلیم  
آخرین مرحله از طریق هدایت، تسلیم در برابر خداوند رحمان است و انسان با برداشتن 

این مرحله،  ره آورد  الهی می رسد.  به هدایت عامۀ  راهیابی  و  »اهتداء«  به مقام  گام،  این 

نیز همانند معرفت فطری،  ایمان  از پروردگار بخشنده می باشد. روح  ایمان  یافِت روح  در

فطری  معرفِت  اصِل  که  تفاوت  این  با  رحیم؛  خداوند  جانب  از  است  عطّیه ای  و  هدّیه 

در  دارد.  آورندگان  ایمان  و  شدگان  تسلیم  به  اختصاص  ایمان  روح  اما  است،  عمومی 

ادامه، ضمن بیان خصوصیاِت ایمان، به توضیح و تبیین مطلب فوق خواهیم پرداخت.
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است. م شده  پرداخته  آن  پیرامون  موضوعات  و  ایمان  به  مختلفی  زوایای  از  دین،  آثار  در 

که  مؤمن«  »ایمان  ُبعد  دو  از  آنگاه  نموده،  بیان  را  ایمان  مختلف  معانی  ابتدا  اینجا،  در 

فعل انسان است و »روح ایمان« که ُصنع خداست، به ایمان دینی نگریسته و ضمن بیاِن 

یونان  فیلسوفان  دیدگاه های  با  آن  اجمالی  تفکیک  و  تطبیق  به  آن،  ویژگی های  از  برخی 

یم. می پرداز

1- معانی ایمان

از  است  گشته  اطالق  متعددی  معانی  بر  »ایمان«  واژۀ  شریف،  احادیِث  و  کریم  قرآن  در 

»عمل به فریضه و ترک  «)))، »فرائض دینی«)))،  جمله: »اقرار به زبان «،))) »تصدیق به قلب 

گناه «))) و »انجام واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه  کبیره «)))، »انجام واجب و ترک مطلق 

و حتی مباح«))) از جمله معانی ایمان می باشد.

کید شده و معنای اصلی ایمان دینی نیز همین است، »اعتقاد  آنچه بیش از همه بر آن تأ

که در مقابل »اسالم« -  قلبی همراه با اقرار زبانی و عمل جوارحی« می باشد و همین معناست 

1و2 - برای نمونه: »یا ایها الذین آَمنوا آِمنوا باهلل و رسوله« )سورۀ نساء)4(، آیۀ136( ایماِن اّول به معنای اقرار، 

کسانی که به حقانیت دین  و ایمان دوم به معنای تصدیق قلبی است و معنای آیه چنین است: ای 

خدا اقرار نموده اید، قلبًا نیز آن را تصدیق نمایید. همچنین رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 

بحاراالنوار، ج 68، ص 273 در آن حدیث، آیات دیگری نیز در این باره بیان شده است.  . -2

کان اهلل لیضیع ایمانکم« )سورۀ بقره)2(، آیۀ143(. پس از تعویض قبله، مسلمانان از  3- برای نمونه: »ما 
که آیا نمازهای ما به سمت بیت المقدس باطل شده است؟ در جواب  کرم؟ص؟ سؤال نمودند  پیامبر ا

بحاراالنوار، ج2، ص274 و ج69، ص  آیۀ مذکور نازل شد. رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 
77و78.

4- برای نمونه رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج68، ص262، سطر آخر و ص 270، 

حدیث26 و ص 277و299، ح27 و ج69، ص73.

5- برای نمونه: رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج68، ص 256،259،296 و ج69، 

ص63، ح7، ص 73، حدیث28

کـه در مـورد صفـات مؤمنین بیان شـده اسـت از جمله مجلسـی، محمدباقربن محمدتقی،  6- رک: روایاتـی 

بحاراالنوار، ج68، باب 19، صفات الشـیعة.
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کار رفته است.))) به معنای تسلیم ظاهری- به 

گشته است. این معنا از سوی ائمه اطهار؟مهع؟ در مقابل دو نظریۀ رایج مطرح 

»خوارج«،  کافی می پنداشتند و  اقرار ظاهری اهل قبله را برای اسالم و ایمان  »ُمرجئه« 
میان،  این  در  می انگاشتند.  ی  ضرور ایمان  و  اسالم  در  را  کبائر  ترک  و  واجبات  به  عمل 
کریم با استناد به قرآن و سنت پیامبر؟ص؟،  وارثیِن بر حِق دیِن خدا و مفسرین حقیقی قرآن 
کافی است، ولی برای ایمان فقط  که اقرار ظاهری برای اسالم  این حقیقت را ابراز نمودند 
کافی آن، اقرار ظاهری و باور قلبی همراه با عمل دینی می باشد.  شرط الزم است و شرط 
مرادف  و عملی،  زبانی  تسلیم  یعنی  آن  لوازم  و  قلبی  تسلیم  با  فوق  به معنای  ایمان  پس 

خواهد شد.
در منابع اسالمی ایمان به معنای فوق با مسئلۀ دیگری به نام »روح ایمان« قرین شده 
که به تناسب ایماِن مؤمن، خداوند قلب او را مورد عنایت و امداد قرار  است. بدین بیان 
داده و نورانیت و انشراح، سکینه و تقوا و روشنی و یقین را بر قلب و جانش می تاباند و مؤمن 
این بخش  در  بهره مند می گرداند.  ایمان«  »روح  به  روحانی موسوم  و  نورانی  از حقیقتی  را 
کید خواهیم  از سخن بیش از هر چیز بر این دو موضوع یعنی ایماِن مؤمن و روح ایمان، تأ
وضعیت  براساس  یکی  خداست.  صنع  دیگری  و  آدمی  فعل  دو،  این  از  یکی  داشت. 

روحی انسان و اختیار او شکل می گیرد و دیگری از ناحیۀ خداوند افاضه می گردد.

2- روح ایمان، صنع خداست

در روایت آمده است: 

كتـب  ﴾،))) هـل هلـم فیمـا  َما�نَ �ی اإِ
ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل �بَ �نِیی �تُ َك َك�تَ �أِ

َ
ول

أُ
قلـت ِلیب عبـداهلل؟ع؟ ﴿ ا

بـم ُصْنـٌع؟ قال: ال )))؛ یف قلو

1- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68، باب 26، الفرق بین االیمان و االسالم. در 

این باب غیر از آیات قرآن 56 حدیث نقل شده است و بحاراالنوار، ج 69، باب 30، ِاّن العمل جزء 

کثر این احادیث شاهِد معنای مذکور می باشد. االیمان، غیر از آیات، 30 روایت نقل شده است. ا

2- سورۀ مجادله )58(، آیۀ 42.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 15.  -3



202

هی
 ال

ن ا�
اد�ی

 و 
ن ا�

ن و�
ۀ �ی �

ن س�
نل ر �

ی د
اس

ن ش� ا�
ند � 

نی � ا �ب
از امام صادق؟ع؟ پیرامون این آیه: »خداوند در قلب های آنان ایمان را نگاشته م

دارند؟  نقشی  ایمان  شدن  نگاشته  در  مؤمنین  خود  که  نمودم  سؤال  است« 
امام؟ع؟ فرمود: خیر.

روح ایمان، تأیید و حمایت خداوند از بندۀ مؤمن خویش است: 

ُ�﴾)))؛ وٍح ِم�نْ ُر َدُهْم �بِ �ی
أَ
َما�نَ َوا �ی اإِ

ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل �بَ �نِیی �تُ َك َك�تَ �أِ

َ
ول

أُ
﴿ ا

که از ناحیۀ خداوند بر قلب مؤمن نازل می شود. روح ایمان، آرامش و تسکینی است 

﴾)))؛ �نَ �ی ِم�نِ ُموأْ
ْ
و�بِ ال

ُ
ل  �نِیی �تُ

�تَ �نَ ِك�ی َل الّسَ رنَ �نْ
أَ
�ی ا ِ دن

َّ
﴿ُهَو ال

که با مؤمن مالزم و همراه است. روح ایمان، همان تقوای الهی است 

َوى﴾)))؛ �تْ
َمُهْم َكِلَم�تَ ال�تَّ رنَ

ْ
ل

أَ
�نَ َوا �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ی ال

َ
ی َرُ�وِلِه َوَعل

َ
ُ� َعل �تَ �نَ ُه َ�ِك�ی َل اللّٰ رنَ �نْ

أَ
ا َ ﴿�ن

کند و تمرد نماید، روح  که مؤمن از پایه و اساس ایمان )تسلیم(، بازگشت  و در مواقعی 

ایمان از او سلب می گردد.

إذا زنـی الرجـل أخرج اهلل منه روَح االیمان)))؛
از  معصوم  فارِق  چنان که  است.)))  ایمان  روح  غیرمؤمن  از  مؤمن  فاصل  و  فارق 

و  حدیث1و5  ص15،  ج2،  الکافی،  محمدبن یعقوب،  کلینی،  رک:   ،22 آیۀ  مجادله)58(،  سورۀ   -1

مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج69، ص190، ح5، ص 194، 200 و ج68، ص274.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، ص15، حدیث1، 5-3. 2- سورۀ فتح)48(، آیۀ 4، رک: 

3- سورۀ فتح)48(، آیۀ 26، رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج2، ص15، حدیث1، 

.5-3

و  ح4و5،   ،19 ص  رک:  همچنین   ،178 ص   ،69 ج  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،   -4

همچنین ص 198، ح16.

که انسان عبارت است  5- فالسفه و روانشناسان مادی در انسان شناسی خویش به این نظریه رسیده اند 

که اندیشه و باور مادی، اساسًا قدرت  از حیواِن متکامل و پیچیده. البته باید به آنان حق داد، چرا 

تشخیص و توصیف حقایق و معارف عالیه را ندارد. آنان به واقع، تعبیر وجوِد خویش می نمایند. اما 

مؤّید  خداوند،  ناحیۀ  از  مؤمن  زیرا  بدانیم؛  الهی  موجودی  را  انسان  که  ما حق دهند  به  باید  نیز  آنها 

انسان ها تعریف مشخصی  برای همۀ  از دیدگاه دینی نمی توان   
ً
اصوال او در حرکت است.  و به سوی 
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غیرمعصوم روح القدس می باشد.)))

3- ایمان و قلب

با  انسان  ایماِن  از  دینی  آثار  در  و  قلبی  امریست  ایمان(  روح  و  مؤمن  )ایماِن  دینی  ایمان 

بالقلب«،)))  و  القلب  فی  »عقٌد  قلبی«،)))  »تسلیم  القلب«،)))  فی  »شیٌء  نظیر:  تعابیری 

بالقلب  »ایمان  القلب«،)))  »ما خلص فی  القلب«،)))  »ما استقّر فی  بالقلب«،)))  »تصدیق 

ینی همچون:  با عناو »لمظة فی القلب«))) یاد شده است و روح ایمان  و  و فی القلب«))) 

گردیده است. »جعل فی القلوب«،)1)) »تأیید قلبی«)))) و »کتابت در قلوب«)))) یاد 

4- ایمان و عمل

بعد از آن که انسان در مقابل خداوند متعال تسلیم گشت و قلبًا او را تصدیق نمود، متناسب 

که الزمه اش رفتار دینی و عبادت خداست. با این ایمان، نورانیتی به انسان افاضه می شود 

ئکه« در نوسان و حرکت می باشد. بیان نمود؛ زیرا انسان بین دو حّد »اضلّ از حیوان« و »افضل از مال

محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  253؛  آیۀ  بقره)2(،  سورۀ   ،22 آیۀ  مجادله)58(،  رک:  سورۀ   -1

بحاراالنوار، ج 69، ص 179، ح3 و ص 191.
2- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68، ص 282.

3- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68،ص 265.

ص   ،69 ج  همچنین  291؛  256و  ص   ،،68 ج  بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  رک:   -4

65و69.

5- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 68، ص 273 و ج 69، ص 68، ح21.

6- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 68، ص 251.

7- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 69، ص 72.

8- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 68، ص 265 و ج 70، ص 178و180، ح49.

9- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 69، ص 196.

10- رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 68، ص 273و274.

11-رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ، ج 68، ص 273و274.

12- سورۀ مجادله)58(، آیۀ22؛ مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 69، ص 200، ح22.
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از مختّصاِت مذهب تشّیع، نظریۀ »ایمان« و »اسالم« می باشد. شیعه در مقابِل خوارج م

و ُمرجیان، عمل دینی را در ایمان دخیل دانسته و آن را شرط ایمان می داند، در حالی که 

عبادت و عمل را در اسالم ظاهری دخیل نمی داند.
گشته است.))) این نظریه )نظریۀ شیعه( براساس قرآن و روایات، ترسیم 

و  نمی شود  گناه  مرتکب  مؤمن  شخِص  که  دارند  کید  تأ مطلب  ین  برا  یادی  ز روایات 

که  که از مؤمنی، سرکشی و عصیان شکل می گیرد، باید اذعان داشت  گر دیده می شود  ا

از  از او سلب می کند و تنها  را  از آن روح ایمان  خداوند در هنگام انجام معصیت و قبل 

کی پیشین بدو بازگردانده خواهد شد. که روشنایی و پا طریق انابه و توبه است 

بیان  بدین  فلسفی است.  و  دینی  تفاوت های خداشناسی  از  دیگر  یکی  فوق  مطلب 

که نتیجۀ تصور خدا و اثباِت آن، در نهایت، تصدیقی ذهنی به وجود خداوند می باشد. 

چند  هر  بی معناست،  خاص«  »عملی  و  ذهنی«  »تصدیق  میان  ی  ضرور رابطۀ  بی گمان، 

فلسفی  از دیدگاه  با عملی خاص است. اصواًل  که معمواًل هر تصدیِق ذهنی، متناسب 

هیچ گونه ارتباط تولیدی و منطقی بین تصدیق ذهنی و عمِل متناظر با آن، وجود ندارد و 

لذا هنگام ترک آن عمل، به تصدق ذهنی آسیبی وارد نخواهد شد و از همین جا تفکیک 

بین علم و عمل، به صورت نظریه ای موّجه، رخ می نمایاند.

ایمان  روح  یافت  در نهایت  در  و  قلبی  عقد  دینی،  خداشناسی  مراحِل  حاصِل  اما 

ایمان  میاِن  یعنی  داشت،  خواهد  دنبال  به  را  ایمان  با  متناسب  رفتار  که  می باشد 

مراحل  همۀ  در  اختیار  این،  وجود  با  است.  برقرار  ی  ضرور و  تولیدی  رابطۀ  عبادت،  و 

کمیت خود را از دست نخواهد داد. سّر این سخن در مقدمات ایمان، نهفته است. حا

می شود،  بهره مند  ایمان  روح  از  آن  شدت  میزاِن  به  و  تسلیم  از  پس  آدمی  که  آنجا  از 

و  کید  تأ با  همراه  است،  گرفته  شکل  اختیار  براساس  که  تسلیم  همان  نیز  ایمان  از  بعد 

1- برای نمونه رک: سورۀ حجرات)49(، آیۀ 14، سورۀ نساء)4(، آیۀ 136؛ مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 

بحاراالنوار، ج 68، باب 24، الفرق بین االیمان و االسالم، ص 225-309، ج 69، باب 30، ان العمل 
جزء االیمان و اّن االیمان مبثوث علی الجوارح، ص 18تا149.
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تأیید الهی در عمل ظهور نموده و جلوه گر می شود. در هنگام نافرمانی و  عصیان نیز، در 

می شوید  دست  خویش  اختیار  به  است،  تسلیم  همان  که  ایمان  بنیاد  از  شخص  واقع، 

ظهور  منصۀ  به  را  ناشایست  و  ناروا  عمل  و  می گردد  سلب  او  از  الهی  تأیید  نتیجه  در  و 

می رساند.

گناه به واسطۀ از بین بردن اساس ایمان به اصل آن آسیب خواهد رسانید  بدین ترتیب 

این  در  گذشت  پیشتر  که  همان طور  و  است  موجود  ی  بسیار احادیث  زمینه  این  در  که 

که در هنگام تمّرد و عصیان، روح ایمان از انسان معصیت کار سلب  احادیث آمده است 
می گردد.)))

5- ایمان و درجات

تسلیِم اشخاص در برابر خداوند متعال به یک اندازه نیست؛ زیرا افراد به تناسب ظرفیت 

روحی و اختیار خویش، با درجات خاصی، تسلیِم خداوند می شوند. از این رو ایمان افراد، 

میزاِن خاصی  به  نیز  ایمان  روح  و  الهی  تأیید  از  و  بوده  گونی  گونا منازل  و  دارای درجات 

که تعّبد مؤمنان و رفتار دینی آنان، متفاوت است. بهره مند می گردند، و از همین جاست 

که معانی متعددی برای ایمان بیان نموده اند، نه تنها تعارضی با  بر این اساس روایاتی 

هم ندارند؛ بلکه بیانگر مراتِب مختلف ایمان می باشند.

که افراد همواره در درجۀ  ی است، آن است  که در این میان توجه بدان ضرور نکته ای 

این  راز  هستند.  نوسان  در  مختلف  درجاِت  در  بلکه  نمی مانند؛  ثابت  ایمان  از  معّینی 

تکوینی  آزادی  و  اراده  پایۀ  بر  انسان  تقوا، تسلیم  روح  و  ایمان  که اساس  آن است  مطلب 

از  می تواند  شخص  و  است  باقی  خود  قّوت  به  نیز  تسلیم  از  پس  آزادی  این  و  می باشد 

کند و به درجۀ باالتری از ایمان صعود نماید. تسلیم خویش برگردد، یا آن را تقویت 

وح بالطاعة هلل و العمل له)))؛ ... ث قـال ]ایب احلسـن؟ع؟[: نـن نؤّیـد الـر

1- برای نمونه رک: مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 69، ص 19، 178 و 198.

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 69، ص 194.
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کردن خدا، تأیید می کنیم.م ما روح  ایمان را با اطاعت 

وارد  یادی  ز روایات  و  آیات  آن،  علل  و  چگونگی  ایمان،  مراتب  دربارۀ  که  گفت  باید 
کتفا می کنیم.))) که به جهت اختصار تنها به ذکر مدارک پاره ای از آنها ا شده است 

پرسش برای پژوهش 

شش معنی ایمان را همراه با مستندات قرآنی و روایی آن توضیح دهید.. 1

مرجئه و خوارج چه عقیده ای در باب ایمان داشتند؟. 2

کنید.. 3 گر بگوییم »ایمان، صنع خداست«،به جبر معتقد شده ایم؟ بحث  آیا ا

بیان . 4 را  انسان شناسی  در  مادی  روانشناسان  دیدگاه  با  الهی  دیدگاه  تفاوت  یک 

کنید.

ارائه . 5 را  مستندات  گفته اند؟  سخن  چگونه  قلب،  در  ایمان  جایگاه  از  روایات، 

کنید.

کنید.. 6 آیا عمل در ایمان دخالت دارد یا نه؟ دو دیدگاه را در این مورد مقایسه 

تفاوت خداشناسی دینی با الهیات یونانی را از جنبۀ ایمان، توضیح دهید.. 7

تفاوت درجات ایمان را بر اساس تسلیم قلبی و عملی افراد توضیح دهید.. 8

1- رک: سورۀ  انفال)8(، آیۀ 3، سورۀ فتح)48(، آیۀ 5، سورۀ توبه)9(، آیات 124-125، سورۀ مجادله)58(، 

سورۀ   ،173 آیۀ  آل عمران)3(،  سورۀ   ،261 آیۀ  بقره)2(،  سورۀ   ،22 آیۀ  احزاب)33(،  سورۀ   ،12 آیۀ 

بحاراالنوار،  محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  31؛  آیۀ  مدثر)74(،  سورۀ  و   10-8 آیات  واقعه)56(، 

یادته  ج 69، باب 32، درجات االیمان و حقائقه، ص 154 و باب 33، السکینة و روح اال یمان و ز

و نقصانه، ص 175.
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متفاوتی  نتایج  و  مبانی  دارای  »الهیات«  و  یونان«  فلسفی  »خداشناسی 

آثار  و  مبانی  این  به  مکتب،  دو  این  مقایسه  ضمن  کتاب،  این  در  است. 

به  اینجا  در  گردید.  ارائه  کافی  مورد، دالیل  در هر  و  پرداخته شد  مختلف 

برخی مبانی اساسی این دو مکتب اشاره می شود: 
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الف- مبانی خداشناسی فلسفی یونان

تصور خدا و اثبات آن در قالب یک نظام و سیستم فلسفی، شکل می گیرد و قاعدتًا . 1

و  جهان  پیرامون  فلسفی،  تفکرات  که  می یابد  تکوین  هنگامی  الهیات  نوع  این 

کرده و مکتب های فلسفی در شرف نشو و نما باشد  کافی رشد  هستی شناسی به حّد 

با  لذا تصور خدا، متناسب  قابل تفسیر فلسفی نیست،  ن خداوند  و چون عالم بدو

نظام فلسفی، جای خویش را در این گونه مکاتب پیدا می کند؛

با . 2 یونان  در  و  است  بشری  تمدن  و  فرهنگ  در  حادثی  مسئلۀ  الهیات،  این گونه 

ناقصی  شکل  به  گوراس،  کسا آنا سپس  و  کلیتس  هرا و  کسنوفانس  کسیمنس،  آنا

کامل می گردد؛ آغاز می شود و در افالطون و ارسطو، 

الهیات . 3 و  هستی شناسی  براساِس  زیرا  است؛  متأخر  دیگر  علوم  از  خدا،  تصور 

بالمعنی االعم، شکل می گیرد؛

بر . 4 تصور،  جهِت  از  زیرا  است؛  مشکلی  و  پیچیده  مسئلۀ  الهیات،  این گونه  فهم 

که فیلسوف  علوم ماقبل خویش متکی است و از لحاظ تصدیق بر منطق خاصی 

که هر چه بیشتر به سمِت تجّرد،  از آنجا  از سوی دیگر  ارائه می دهد توقف دارد. 

یم از حس دور شده و شناخت مشکل تر می شود، لذا شناخِت خداوند  پیش برو

این  بر  ارسطو  و  افالطون  شناخت هاست.  مشکل تریِن  است،  محض  مجرد  که 

کرده اند؛ مطلب تصریح 
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که شرایط الزم را دارا باشند، . 5 این نحوۀ خداشناسی، مختص افراد خاصی است 

این شرایط از سوی افالطون بیان شده است؛

از خداوند . 6 ی  با ذهن خویش، تصور و آدمی  انسان است  شناخت خداوند، فعل 

را فراهم می آورد؛

ی . 7
ّ
کل ی ذهنی از خداست و این تصور و مفهوم نیز،  اساس شناخت خدا، تصور

کلیات چیز دیگری را به طور دقیق و درست نمی شناسد و  است؛ زیرا عقل غیر از 

لذا برای اثباِت توحید، محتاج دلیِل دیگری خواهیم بود؛

کلِی فراهم شده، با روش فلسفی . 8 که تصوِر  کامل می شود  شناخت خدا هنگامی 

گردد؛ به اثبات برسد یعنی رابطۀ خدا با وجود خارجی اثبات 

ارتباطی بین اخالق و شناخِت خدا نیست و رذائل و فضائل اخالقی، تأثیری در . 9

شناخت خداوند ندارد. ضمن این که اختیار انسان و تأثیرش بر شناخت خدا و 

ی، قابل توجیه و تبیین نیست؛ اصواًل بر هر نوع شناخت و رفتار

الزمۀ شناخت خدا، عملی خاص نیست و ارتباطی میان تصدیِق ذهنی و رفتار . 10

وجود ندارد.
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ب- مبانی خداشناسی دینی

گونه نظام و سیستم فلسفی محقق می شود؛. 1 شناخت خداوند، خارج از هر 

شناخت خداوند، قدیم است و معرفت ذات مقدسش از زمان تولد بلکه قبل از . 2

آن، با روح آدمی همراه بوده است؛

شناخت خداوند، بر علوم مختلف و مقدماتی توقف ندارد؛. 3

شناخت خداوند، مسئلۀ پیچیدۀ ذهنی نیست و لذا مختص افراد خاصی نبوده . 4

و شامِل عموم انسان ها می شود؛

واسطۀ . 5 ن  بدو و  جانش  و  روح  با  انسان  و  است  آدمی  قلِب  خدا،  معرفت  کانون 

مفاهیم ذهنی، خداوند را در می یابد؛

از . 6 معرفت  و  تعریف  این  و  اوست  تعریف  و  خدا  صنع  و  فعل  خدا،  معرفت 

تقسیماِت علوِم بشری خارج است؛

خدای . 7 نه  می شود  شخصی  و  خارجی  خداونِد  متوجه  انسان  الهی،  تعریف  در 

ی و لذا توحید خدا از معرفت او جدا نیست؛
ّ
کل

ی، مطرح می شود؛. 8 به جای »اثبات«، »تذکر« و یادآور

میان اختیار انسان و اخالق از یک سو و معرفت خدا و ایمان به او از سوی دیگر، . 9

ارتباطی عمیق حکمفرماست؛

میان . 10 وثیق  ارتباطی  و  است  خاصی  عمل  دینی،  ایمان  و  خدا  شناخت  الزمۀ 

ایمان و عمل برقرار است.
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ضمیمۀ 1: معیار صّحت و حقانّیت فطرت

که: به چه دلیل معرفت  که پیرامون فطرت مطرح شده است این است  مهم ترین سؤالی 

خداست؟ و اصواًل معیار صحت فطرت،  کنندۀ  فطری، معرفتی مطابق با واقع یا اثبات 

عقل است یا نقل؟

براساس  که  می شود  مطرح  قوی  اشکال  و  شبهه  یک  صورت  به  هنگامی  سؤال  این 

ۀ اثبات 
ّ
ی عقلی پرداخته می شود و برهان فطرت به عنوان یکی از ادل فطرت به برهان ساز

کانت، در جریان  خدا مطرح می گردد؛ چنان که در غرب از حدود قرن 18 و پس از هیوم و 

بهره  دینی  تجارب  از  خدا،  اثبات  برای  درونی  شواهد  یافتن  و  درون«  به  بیرون  از  »گذار 

گرفته شد و برهان »تجربۀ دینی« یکی از براهین اثبات وجود خدا در غرب به شمار رفت. 

کنیم.  کلی بحث  معیار صّحت به طور  از بیان پاسخ، الزم است مقداری دربارۀ  قبل 

گرفت. در این گونه  یا نقلی بهره  از استدالل عقلی  اثبات یک مطلب می توان  اصواًل برای 

موارد معیار صّحت عقل یا نقل است. مسائل عقلی نیز به نوبۀ خود یا بدیهی و بی نیاز از 

کثرت و  استدالل است و یا نظری و نیازمند استدالل. همچنین مطالب نقلی، یا به جهت 

صراحت نصوص، روشن و بدیهی ا ست، و یا محتاج اجتهاد و بررسی پیرامون منقوالت.

که به طور بی واسطه توسط  گذشته از موارد فوق، یک سلسله وجدانّیات نیز وجود دارد 

ی انسان به خود و حاالت نفسانی خود. این گونه  ک می شود، مانند علم حضور نفس ادرا
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موارد نیز همچون بدیهّیات عقلی، محتاج استدالل نیست؛ بلکه استدالل در این موارد 

ممکن نیست و در مقام اثبات تنها با تذّکر و تنبیه می توان انسان را متوّجه علم وجدانی 

کدام نوع از معارف مذکور است.  خویش نمود. حال باید دید معرفت فطری از 

همان گونه که در متن کتاب به تفصیل بیان شد، معرفت فطری از معارف بشری نیست 

و  خداست  صنع  و  فعل  شناخت،  نوع  این  زیرا  نمی گنجد؛  رایج  علوم  تقسیمات  در  و 

در  معرفی،  آن  از  اثری  و  شناسانده  انسان ها  قلوب  بر  کنونی  عالم  از  قبل  را  خود  خداوند 

قلب و روح انسان بر جای مانده است. اما در مقام اثبات، مانند علوم وجدانی انسان، از 

گرچه اصل یاد آوردن  ی می توان آن معرفت فراموش شده را به یاد آورد؛  طریق تذکر و یادآور

و  خدا  مقابل  در  انسان  اّولیۀ  تسلیم  از  پس  و  خداست  صنع  نیز  فطری  معرفت  ترکیب  و 

انسان  بر قلب  را  آن معرفت  از  تزکیه، خداوند درجات عالی تری  و  و عبادت  او  به  ایمان 

تعابیری  با  و  انسان شده  نوع معرفت  و قطعی ترین  که شدیدترین  تا جایی  نازل می کند، 

یت و معاینۀ قلبی از آن یاد می شود. چون رؤ

بدین سـان معرفـت فطـری در مقـام ثبـوت، امـری وجدانـی اسـت و بـا عنایـت خداونـد 

را  تمـام وجـود خدایـش  بـا  و  قلبـًا  انسـان  و در حیـن وجـدان  ایـن وجـدان محقـق می شـود 

کـه شـدیدترین دالیـل اسـت بـه منصـۀ  می شناسـد و حّقانیـت او را می یابـد و حّجـت قلبـی 

غـان دینـی از طریـق تذکـر و 
ّ
ظهـور می رسـد، و در مقـام اثبـات، انبیـاء و اولیـای الهـی و مبل

گرچـه اصـل وجـدان و  ی، مخاطـب خویـش را بـه حالـت وجـدان نزدیـک می کننـد،  یـادآور

ظهـور معرفـت، صنـع خداسـت.

که سه عامل زیر دست به دست  به طور معمول معرفت مفطور وقتی محقق می شود 

هم دهند: 

که خود نسبت به آن معرفت، غافل نیست؛. 1 تذّکر دهنده ای باشد 

انسان در وضعیت روحی و اخالقی مطلوب و مثبتی بوده و موانع اخالقی در میان . 2

نباشد؛
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موانع ذهنی و فکری نیز سّد راه نشود.. 3

روشن  خداشناسی  در  احتجاج  و  اخالق  انبیاء،  نقش  فوق،  عامل  سه  به  توجه  با 

اّول  عامل  تأمین  انبیا  اصلی  نقش  گذشت،  کتاب  متن  در  که  همان گونه  شد.  خواهد 

و  احتجاج  و  است،  قلبی  و  روحی  تعالی  ایجاد  اخالق  غایت  است،  دادن  تذّکر  یعنی 

و  براهین  نظیر  فطرت  اساس،  این  بر  برمی دارد.  میان  از  را  فکری  موانع  نیز  احسن  جدال 

نیز  فطرت  از  می رود،  انتظار  عقلی  دلیل  یک  از  آنچه  نباید  و  نیست  عقلی  احتجاجات 

مورد توّقع باشد، زیرا فطرت نه ثبوتًا یک مفهوم عقلی است تا مورد تجزیه و تحلیل عقلی 

قرار  نقد  مورد  ی  صور منطق  محک  با  آن را  تا  است  عقلی  دلیل  یک  اثباتًا  نه  و  گیرد  قرار 

به نحوی شدیدتر  و  از شناخت های عقلی و شناخت های بشری است  فراتر  دهیم؛ بلکه 

فطری  معرفت  اصواًل  می سازد.  مکشوف  انسان  بر  را  حقیقت  و  گرفته  قرار  وجدان  مورد 

و  می کند  تمام  انسان  بر  قلب  مرحلۀ  در  را  حّجت  و  دارد  خود  ن  درو در  را  خود  حّجتی 

یخ در اینجا  ی آشکار می گرداند. رمز ایمان مؤمنان و موّحدان را در طول تار حقیقت را بر و

یافت. کرده و در باید جستجو 

کند  با این همه، دست انسان در قبول معرفت باز است و هنوز می تواند به ظاهر انکار 

و  انسان است  و اختیار  حرّیت  توانایی الزمۀ  این  و  بپردازد  به وسوسه  ذهن  مرتبۀ  یا در  و 

کنونی محّل امتحان و آزمایش الهی است. که دنیای  اختیار نیز به نوبۀ خود از آن روست 

که آن موقف،  که در موطن اّولیه تعریف، به این جهت  از آیات و روایات بدست می آید 

انسان ها  به  به گونه ای  خدا  معرفت  بود  انسان ها  همۀ  با  میثاق  بستن  و  اقرار  اخذ  موقف 

که احدی را یارای مخالفت نبود و لذا در پاسخ به سؤال »ألسُت برّبکم« همه  عرضه شد 

ی معرفت مفطور شّدت  یادآور و  ترکیب  در مرحلۀ  کنونی،  دنیای  در  ما  »بلی«)))  گفتند: 

معرفت به آن حد نیست مگر برای اولیای خاّص خدا.

******* 

1- سورۀ اعراف)7(، آیۀ 172.
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ۀ نقلی و آیات و 
ّ
که: تمّسک به ادل که در اینجا مطرح می شود این است  سؤال دیگری 

روایات در بحث فطرت به چه معناست؟

که  گفت: استناد به نقل، دالیل متعّددی دارد. مهم ترین دلیل آن است  در پاسخ باید 

ی 
ّ
تجل آمادۀ  را  انسان  قلب  شیوه،  بهترین  با  و  هستند  مذّکرات  مهم ترین  روایات  و  آیات 

معرفت خدا می سازند و یکی از وجوه اعجاز قرآن نیز همین است.

قرآن می فرماید:  امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارۀ 

ِكتاِبه)))؛ ْم یف  ُ َفَتّجـی لَ
کرده است. خداوند متعال در قرآن بر بندگانش تجلی 

یارت جامعه دربارۀ معصومین؟مهع؟ می خوانیم:  و در ز

ون.)))
ُّ
یِه َتُدل

َ
ِ معرفِة اهلل ... إیل اهلِل َتْدعـوَن َو َعل

ّ
الّسـاُم عـی حمـال

از  برگرفته  شده  گفته  مطالب  دهیم  نشان  که  است  این  نقل  به  استناد  دیگر  دلیل 

اسالم بوده و بیانگر روش خداشناسی دینی و شیوۀ انبیای الهی در دعوت مردم به سوی 

دین  به  بخواهد  گر  ا وجدانی  و  نقلی  و  عقلی  از  اعم  بحث،  گونه  هر  اساسًا  خداست. 

ن تحمیل و تأویل، به نصوص و ظواهر دینی مستند شود. در  نسبت داده شود، باید بدو

کرد و آنها را به محکمات بازگردانید. مورد متشابهات نیز باید سکوت 

مباحث  برخی  که  است  آن  کتاب  این  در  روایات  و  آیات  از  استفاده  دیگر  دلیل 

از این گونه  نظیر وجود عوالم پیشین، در محدودۀ »غیوب« است و دست عقل و وجدان 

غیوب جای دارند، تعّبدی هستند و  که در محدودۀ  مباحثی  کوتاه است. همۀ  مباحث 

معیار صّحت آنها نقل است.

می توان  محور  سه  در  را  نقل  به  استناد  که  است  این  سابق الذکر  مطالب  خالصۀ 

یف الرضی، محمدبن حسین، نهج البالغة )صبحی صالح(، خطبۀ 147، ص 204. 1- شر

ص   ،2 ج  الجوردی  حسینی  سیدمهدی  تصحیح  الرضا؟ع؟،  اخبار  عیون  محمدبن علی،  ابن بابویه،   -2

.274-273



أݠم ما�
ن ص

219

کرد:  دسته بندی 

در مقام تبیین، موضع هر دین و مکتب باید مستند به ادلۀ درونی باشد؛ . 1

از . 2 تذّکری دارند، اعم  و روایات جنبۀ  آیات  بنیادین، معمواًل  و  در معارف اصولی 

انجام  را  کار  این  نتوان  یا  کرد  اقامه  نیز  را  بتوان دالیل عقلی  موارد  این  در  این که 

داد؛

گر در محدودۀ غیوب . 3 در معارف تفصیلی، معمواًل نقل جنبۀ تعّبدی دارد. البته ا

کرد.  می توان دلیل عقلی نیز  ارائه 
ّ

ی است و اال باشیم، تعّبد به نقل راه انحصار

******* 

که: طرح اشکاالت عقلی و پاسخگویی به آنها  که مطرح شده این است  سؤال دیگری 

و احتجاج و استدالل در زمینۀ فطرت چه معنایی می تواند داشته باشد؟

گفت: این گونه مباحث نیز دالیل متعّددی دارد. یکی از دالئل آن است  در پاسخ باید 

که به هر نوع اشکال، باید با زبان همان اشکال پاسخ مناسب را فراهم نمود. ممکن است 

گیرد و غیر ممکن بودن  مطلبی فی نفسه عقلی نباشد، اما در معرض اشکاالت عقلی قرار 

آن اثبات شود. در این موارد، الزم است با احتجاج عقلی ممکن بودن آن مطلب را نشان 

ی از امور دینی از این قبیل است و شأن اصلی  داد و موانع ذهنی را برطرف نمود. بسیار
م دینی نیز دفاع عقالنی از امور دینی است.)))

ّ
متکل

»استنباط«،  کرد:  بیان  و  تقسیم  مرحله  شش  در  را  دینی  عقاید  از  دفاع  در  مان 
ّ
متکل کارهای  می توان   -1

»توضیح«، »تنظیم«، »اثبات«، »رّد شبهات وارد شده بر دین« و »رّد عقاید و نظریات ضد دینی«.

مقام  در  می شود.  استخراج  عقل،  و  احادیث  قرآن،  آن:  منابع  از  دینی  عقاید  »استنباط«،  مرحلۀ  در   

و  »شفاعت«  خدا«،  »وحدانیت  خدا«،  »رؤیت  مانند  اعتقادی  مفاهیم  ایضاح  به  م 
ّ
متکل »توضیح«، 

وارد  رایج است  که در علوم بشری  بعد، مطالب دینی در قالب هایی  »غیبت« می پردازد. در مرحلۀ 

که در احتجاج و دفاع از دین احساس  م در این مرحله و مرحلۀ قبل به دلیل ضرورتی 
ّ
می شود. متکل

می کند، معارف دینی را تنّزل داده، با زبان و نظم بشری توضیح می دهد. در قسمت »اثبات« مسائلی 

گر فراتر از اثبات و فهم عقل باشند،  که قابل اثبات عقلی هستند به شیوۀ عقلی به اثبات می رسند و ا
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عقلی  مسئله،  اصل  موارد،  برخی  در  که  است  آن  عقلی  مباحث  طرح  دیگر  جهت 

زبان  با  می توان  و  است  عقل  و  ذهن  رتبۀ  به  ارجاع  و  تحویل  قابل  حّدی  تا  اما  نیست، 

این  از  نیز  فطری  معرفت  گذشت،  که  همان گونه  نمود.  ارائه  و  تهیه  آن  از  گزارشی  عقلی 

تشبیه(  و  حّدین«)تعطیل  از  »خروج  بحث  با  آن را  می توان  پایین تر  رتبۀ  در  و  است  قبیل 

گزارش عقل از یافت فطری است نه بحث استداللی. کرد. البته این مورد،  بیان 

»رّد شبهات«  کار معمواًل به وسیلۀ  معقولیت و مخالف نبودن آنها با عقل، نشان داده می شود. این 

که نسبت به عقاید دینی طرح شده، انجام می پذیرد. مرحلۀ آخر یعنی »رّد عقاید ضّد دینی«  عقلی 

اثبات  یا  و  دینی  عقاید  معقولیت  دادن  نشان  برای  مقّدمه ای  عنوان  به  غالبًا  قبل  مرحلۀ  مانند  نیز 

آنها، انجام می پذیرد.

مان در مرحلۀ »اثبات« با دو دسته مردم مواجه بودند: دستۀ اّول غیرمسلمین 
ّ
الزم به ذکر است که متکل  

که در  که در مواجهه با آنها عمدتًا از دالیل عقلی استفاده می شد و دستۀ دوم مسلمانان بودند  بودند 

که »کالم عقلی« و »کالم نقلی«  کار می رفت. براساس مالحظات باال بود  ۀ نقلی به 
ّ
کثرًا ادل مورد آنها، ا

گشت. متولد 
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ضمیمۀ 2: نقد و بررسی شبهات عقلی پیرامون عوالم پیشین

ی در  راز توسـط معتزلـه طـرح شـده اسـت. فخـر  این گونـه اشـکاالت احتمـااًل نخسـتین بار 

کـه آنهـا را  کـرده اسـت)))  تفسـیر خویـش، در ذیـل آیـۀ میثـاق، دوازده اشـکال معتزلـه را نقـل 

کـرد. امـا قبـل از ورود  کلـی طـرح و بررسـی خواهیـم  بـه طـور فشـرده و در قالـب چنـد اشـکال 

کـه این گونه شـبهات در زمان ائمـۀ اطهار؟مهع؟  بـه بحـث، توجـه بـه ایـن نکته سـودمند اسـت 

کرده انـد و ضمـن  یـان احادیـث، آنهـا را نـزد معصومیـن؟مهع؟ بیـان  نیـز مطـرح بـوده اسـت و راو

یافـت پاسـخ مناسـب، آنهـا را نقـل نموده انـد. در

1- شبهۀ تناسخ

پذیرش عوالم سابق  که: الزمۀ  که مهم ترین اشکاالت است، آن است  حاصل این شبهه 

در  گرفتن  قرار  و  فعلی  د 
ّ
تول از  قبل  انسان  روح  نظریه،  این  طبق  زیرا  است،  تناسخ  نوعی 

گشته و در این عالم  کنونی، در عالم دیگری وارد بدن دیگر شده و سپس از آن خارج  بدن 

که در اسالم مردود شمرده شده  وارد بدن ماّدی شده است؛ و این همان تناسخی است 

و وارد شدن در بدن دیگر. در  از بدنی  انسان  است. چون تناسخ یعنی خارج شدن روح 

گفت:  پاسخ باید 

قرار  ی  ذّر بدن  در  انسان ها  ارواح  که  می شود  ذّر  عالم  متوجه  تنها  شکال  ا  این  اّواًل، 

که روح انسان در هیچ بدنی قرار نگرفته بود، اشکال مورد  گرفته اند. اما در مورد عالم ارواح 

ی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، ج 15، ص 53-50. 1- رک: فخر راز
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ندارد. 

 ثانیًا، حتی در مورد عالم »ذّر« نیز اشکال وارد نیست. پاسخ این اشکال را می توان از 

کریم آمده است:  کرد. در قرآن  یافت  آیات قران و و روایات معصومین؟مهع؟ در

ِر  �ی
َوعنَ �تٍ  �تَ

َّ
ل ُم�نَ �تٍ  عنَ ُم�نْ ِم�نْ  ّمَ 

ُ �ش �تٍ  �تَ
َ
َعل ِم�نْ  ّمَ 

ُ �ش �تٍ  ْط�نَ �نُ ِم�نْ  ّمَ 
ُ �ش َرا�بٍ  �تُ ِم�نْ  ْم 

ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل �نَ  ﴿

﴾)))؛ �تٍ
�تَ
َّ
ل ُم�نَ

گوشتی،  ک و سپس از نطفه، آنگاه از لختۀ خونی و سپس از پارۀ  ما، شما را از خا
گاه ناتمام، بیافریدیم. گاه تمام و 

باقر؟ع؟ چنین  امام  از  ناتمام«  گاه  و  یعنی »گاه تمام  قة« 
َّ
و  غیر مخل قة 

ّّ
»ُمخل در تفسیر 

روایت شده است: 

َّ أجراُهم  ُ
هِیـُم املیثاَق، ث

َ
 َعل

َ
َقُهـُم اهلل یِف ُصلـب آدم؟ع؟، أَخذ

َ
ّرُ الذیـَن َخل

َّ
قـة ُهـُم الـذ

َّ
املَخل

وا َعـِن 
ُ
نیـا حـّی ُیسـأل

ُ
ُرُجـون إیل الّد سـاء و ُهـُم الذیـَن ین جـاِل و أرحـاِم الّنِ یف أصـاِب الّرِ

املیثاق.

ُقُهـُم اهلُل یِف ُصلـِب آدم؟ع؟ ِحـ�نَ 
ُ
ل  َیحن

َ
 َنسـَمٍة ل

ُّ
ُكل َفُهـم  َقـَة« 

َّ
ل حُمنَ َغیـِر  أّمـا قولـه: »َو  و 

 أن ُیْنَفـَخ 
َ

ـْقِط َقْبـل ِل و الّسِ َطـُف ِمـن الَعـْز هِیـم امِلیثـاَق. و ُهـم الّنُ
َ
 َعل

َ
ّرَ و أَخـذ

َّ
ـَق الـذ

َ
َخل

الَبقـاء.))) وُح و احَلیـاُة و  الـّرُ ِفیـِه 

که:  در این روایت بیان شده است 

خلق  آدم  صلب  در  را  آنها  خداوند  که  است  ی  ذّر بدن های  همان  َقة« 
َّ
»ُمَخل از  مراد 

قرار  زنان  ارحام  و  مردان  و سپس در صلب های  گرفته است  میثاق  آنان  از  و  کرده است 

دربارۀ  تا  می شوند  وارد  کنونی  دنیای  به  که  هستند  ی  ذّر بدن های  همین  و  است  داده 

میثاق از آنها سؤال و بازخواست شود.

ی و اخذ  که در زمان خلق شدن بدن های ذّر »غیر مخلقة« چیزی است  از  اما مراد  و 

1- سورۀ حج )22( ، آیۀ 5.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 6، ص 12.  -2
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که یا با ممانعت  میثاق، در صلب آدم خلق نشده بود و این چیزها همان نطفه هایی است 

گر وارد رحم شوند، قبل از این که روح در آنها دمیده  مردان وارد رحم زنان نمی شوند، و یا ا

شود، سقط می شوند.

گشته اند  منتقل  آدمیان  نطفه های  به  ی  ذّر اجسام  که  می شود  معلوم  روایت  این  از 

وارد  متفاوت  قالب  دو  در  انسان  روح  زیرا  نمی ماند؛  باقی  تناسخ  شبهۀ  برای  جایی  و 

بدن  همان  وارد  نیز  جهان  این  در  و  می شود  ی  ذّر بدن  وارد  ذّر  عالم  در  بلکه  نمی شوند؛ 

که به نطفه منتقل شده و قابل رشد و نمو شده است. ی می گردد  ذّر

کرد. این شبهه، مهم ترین  کول« را نیز حل  کل و مأ با توجه به این نکته، می توان شبهۀ »آ

روز  در  انسان  بدن  گر  ا که  است  این  اشکال  می باشد.  جسمانی  معاد  بر  عقلی  اشکال 

یا  گیاه  سپس  و  ک  خا به  تبدیل  مرگ  از  پس  کسی  بدن  گر  ا پس  می شود،  احیا  قیامت 

در  گردد،  بدنش  گوشت  و  پوست  جزء  و  شود  دیگر  انسان  بدن  وارد  سپس  و  شود  میوه 

این صورت این قسمت از بدن مادی هم جزء بدن انسان اّول بوده و هم جزء بدن انسان 

کدام انسان خواهد بود؟ دیگری؛ پس در روز قیامت جزء بدن 

شده  ارائه  مختلفی  پاسخ های  و  شده  مطرح  یادی  ز بحث های  اشکال  این  دربارۀ 

گفت: بدن اصلی هر  تناسخ داده شد، می توان  که به شبهۀ  براساس پاسخی  اما  است. 

که در روز قیامت عینًا زنده خواهد شد و مابقی اجزاء قابل  ی است  انسانی همان بدن ذّر

یک  هر  و  شده اند  خلق  ذّر  عالم  در   هم  عرض  در  ی  ذّر بدن های  است.  تحّول  و  تغییر 

گر پس  ی داشته اند و در این دنیا هم هوّیت مستقلی پیدا می کنند و حتی ا
ّ
هوّیت مستقل

ی انسانی جزء بدن دیگری شود، در روز قیامت از آن بدن جدا خواهد شد  از مرگ، بدن ذّر

و سپس به صورت بدن انسان در خواهد آمد.

می گوید:  ی  و است.  داده  تناسخ  اشکال  به  دیگری  جواب  ی؟هر؟  شیراز صدرالدین 

کنونی از بدن جدا شود و وارد بدن  که روح در یک عالم مثاًل عالم  »تناسخ مردود آن است 

دیگر شود. اما روح در یک موطن وجودی دارای بدنی باشد و در عالم دیگر وارد بدن دیگر 



شود، این فرض اشکالی ندارد و تناسخ باطل بر آن منطبق نمی گردد: 

ـوز أن تكـون موجـودة قبـل هـذه اال بـدان یف عـال آخـر متعلقة بأبدان آخـر غیر االصباد  یج

كانـت أو فلكیة - فاّن اسـتحالة التناسـخ انـا یقام علهیا البرهان  یـة  الطبیعیـة - عنصر
واح یف هـذه العـال من بدن مادی آخر ... .))) كان  عبـارة عـن تـردد النفـوس و االر اذا 

2- شبهۀ فراموشی

گر انسان ها در چنین عوالمی موجود بوده اند،  ا که:  بر عوالم سابق آن است  اشکال دیگر 

پس چرا وقایع آن به یاد ما نمی آید؟ پاسخ این اشکال نیز در احادیث بیان شده است. از 

این روایات دو حدیث برای نمونه نقل می شود: 

ـك ِمـن بـی آدم ...«  ّبُ رارة قـال: سـألُت أباعبـداهلل؟ع؟ َعـن َقـول اهلل: »و إذ أخـذ َر َعـن ُز

 َیْدِر 
َ

. و لـو ال ذلـك، ل
ً
وَنُه َیْومـا ُكُر

ْ
ـم َو َنُسـو امَلوِقـَف. و َسـَیذ ِبِ و

ُ
قـال: َثَبَتـِت املْعِرَفـُة یف ُقل

أَحـٌد َمـن خالُقـُه و ال َمـن راِزُقه)))؛
از امام صادق؟ع؟ در مورد آیۀ میثاق سؤال شد، امام؟ع؟ فرمود: شناخت خدا 
کردند و روزی به یادشان  آنها موقف میثاق را فراموش  در قلب ها ثابت ماند و 
که آفریننده و روزی رسانش  کسی نمی فهمید  گر این مسئله نبود،  خواهد آمد و ا

کیست.

كان ذلـك  ـك ِمـن بـی آدم ...« قـال:  ّبُ ر  
َ

َعـن أیب عبـداهلل؟ع؟ یف قـول اهلل: »و إذ أَخـذ

قـراَر یف ُصُدِرِهـم. َو لـو ال ذلـك مـا َعـَرَف أَحـٌد  ُمعاَیَنـَة اهلل. َفأنسـاُهُم املعاَیَنـَة و أثَبـَت اإل
ـّنَ اهلل«.)))

ُ
َیُقول

َ
َقُهـم ل

َ
م َمـن َخل ـِ�ن َسـَئلهُتُ

َ
خالَقـُه و الراِزَقـُة. و هـو قـول اهلل: »و ل

که در روایت اّول آمده است انسان ها موقف معرفت و خصوصّیات عوالم  همان گونه 

العقلیة األربعة، ج 9، ص 341- المتعالیة فی األسفار  ی، محمدبن ابراهیم،الحکمة  1- صدرالدین شیراز

.342

2- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 3، ص 280.

3- مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 223.
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مانده  باقی  ایشان  قلب های  در  الهی  معرفت  اصل  گرچه  کرده اند،  فراموش  را  پیشین 

است.

و  فراموشانده  را  بالعیاِن عوالم پیشین  که خداوند مشاهدۀ  آمده است  روایت دوم  در 

که به حکمت  اصل اقرار را در قلب های انسان ها قرار داده است. پس این خداوند است 

بالغۀ خویش، فراموشانندۀ اصلی بوده است.

این  و  هستند  مواجه  آن  با  دائمًا  انسان ها  که  است  عادی  مسئله ای  فراموشی  اصواًل 

ی از مسائل در همین دنیا - خصوصًا خاطرات  نیز نشانۀ عجز و نقص آدمی است. بسیار

که  است  چگونه  پس  می شود؛  واقع  انسان  فراموشی  مورد  عمر  آخر  تا   - کودکی  دوران 

کنونی ما فاصله داشته، حتمًا  که شاید هزاران سال با دنیای  خصوصّیات عوالم پیشین 

از این که خداوند قدرت  گذشته  انسان ها محفوظ مانده باشد.  باید در حافظۀ  و ضرورتًا 

کند و این قدرت در مورد بحث ما نیز اعمال  ک  که مسئله ای را از حافظۀ ما پا آن را دارد 

که در روایت فوق مشاهده می کنیم برخی  شده است یعنی خداوند به دالیلی؛ همان گونه 

گرفته است و این مسئله، اشکال عقلی ندارد. خصوصیات آن عوالم را از ما 

کـه مـا  گفته انـد: همان گونـه  کرده انـد و  برخـی ایـن اشـکال را بـه صـورت دیگـری مطـرح 

یـم، پـس بایـد حـوادث پیشـین را هـم به  کنونـی را در روز قیامـت بـه یـاد می آور حـوادث عالـم 

یاد داشـته باشـیم.

که  دارد  اشکالی  چه  است.  الفارق«  مع  »قیاسی  اشکال  این  می بینیم  که  همان گونه 

ید، ولی حوادث عوالم پیشین  خداوند حوادث این عالم را در روز قیامت به یاد ما بیاور

کمه و جزاست، پس باید  محا گذشته از این که چون قیامت صحنۀ  را به یاد ما نیاورد؟! 

مورد  را  او  و سپس  بیاورند  او  به خاطر  و  کنند  بیان  را  کمه می شود جرمش  که محا کسی 

کمه قرار دهند اما به یاد آوردن خصوصیات مواقف پیشین ضرورتی ندارد. محا

تعریف در عوالم پیشین  این گونه است، پس حکمت  گر  ا ممکن است اشکال شود: 

گرچه خصوصیات  آمده،  روایات  که در  گفت همان گونه  باید  بوده است؟ در پاسخ  چه 
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آن موقف مورد فراموشی واقع شده است، اما اصل معرفت و اقرار در قلوب انسان ها باقی 

گر آن  ی همان معرفت مبعوث شده اند و ا مانده است و انبیاء نیز به جهت تذکر و یادآور

کسی خالق و رازق خویش را نمی شناخت.  معرفت نمی بود، 

ُه  ﴿َواللّٰ شریفۀ  آیۀ  گفته اند:  و  کرده اند  تمّسک  قرآن  به  رّد عالم پیشین  در  برخی مفّسرین 

قرار  انکار  مورد  را  پیشین  معرفت  گونه  هر  ا﴾)))  ً �أ �ی
َ �ش ُمو�نَ 

َ
ْعل �تَ ا 

َ
ل ْم 

ُ
ك َها�تِ ّمَ

أُ
ا  ِ ُطو�ن ُ �ب ِم�نْ  ْم 

ُ
ك َ َرحب حنْ

أَ
ا

می دهد.

گفت: این  گذشته روشن است. در توضیح باید  پاسخ این اشکال با توجه به مباحث 

گاهی های  گاهی را در هنگام تولد از آدمی نفی می کند، ولی نسبت به آ آیۀ شریفه علم و آ

از مدتی به یاد انسان خواهد آمد، بیانی  که در حال تولد فراموشانده شده و بعد  پیشین 

گرفته اند  کید قرار  ندارد. و این معرفت های پیشین در آیات و روایات دیگر مورد بیان و تأ

هیچ  بنابراین  است.  شده  فراموشانده  تولد  هنگام  در  معرفت  این  که  شده  بیان  حتی  و 

آیات  بلکه  ندارد؛  فوق وجود  آیۀ  و  اثبات می کنند  را  قبلی  که معرفت  آیاتی  بین  منافاتی 

یکدیگر را شرح و تبیین می کنند.

گذشت معرفِت معاینه ای مورد نسیان و فراموشی انسان واقع شده است  که  همان طور 

از  الُمعایَنَة«.  ُمعاَیَنَة اهلل. فأنساُهُم  نیز خداوند متعال بوده است. »کاَن ذلک  و فراموشانده 

یج و بعد از  که در هنگام تولد، آدمی معرفت مفطور را فراموش می کند و به تدر این روست 

سپری شدن دورانی از حیات و خصوصًا بعد از تذّکر متذّکرین و انذار منذرین، دیگر بار 

یادآور همان معرفت خواهد شد: 
ُر﴾))) �ی دنِ

ُم ال�نَّ
ُ
اَءك َ َر َو�ب

َ
ّك

دنَ ِ� َم�نْ �تَ �ی ُر �نِ
َ

ّك
دنَ �تَ ْم َما �ی

ُ
ْرك َعّمِ ْم �نُ

َ
َول

أَ
﴿ ا

کثر سن متذکر شدن، هجده سال بیان شده است.))) در پاره ای روایات حدا

1- سورۀ نحل )16(، آیۀ 78.

2- سورۀ فاطر)35(، آیۀ 37.

3- رک: بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 366، ح3و4.
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م
ّ
3- شبهۀ تکل

که: در عالم ارواح و ذّر، انسان ها دارای زبان و دهان نبوده اند، پس  اشکال دیگر این است 

گفته اند: »َبلی«؟ کم«  چگون در پاسخ به سؤال خداوند »ألسُت برّبِ

حضور  در  سؤال  صورت  به  اشکال  همین  متعّددی  روایات  در  گفت:  باید  جواب  در 

که خداوند چیزی برای  ائمه اطهار؟مهع؟ مطرح شده است و آنان در پاسخ بیان فرموده اند 

آیا  که  می شود  سؤال  دیگر  روایت  در  دهند.  جواب  بتوانند  آنها  تا  بود  داده  قرار  انسان ها 

انسان ها با زبان و لسان پاسخ داده اند؟ امام؟ع؟ در جواب می فرمایند: هم با لسان و هم 

با قلب پاسخ داده اند: 

ّر؟
َ

كیَف أجاُبوُه و ُهم ذ َعـن أیب بصیـر قـال: ُقلُت ِلیب عبـداهلل؟ع؟ 

ْم أجاُبـوُه. یعی یِف املیثاق)))؛ ُ قـال: جعـل فهیم ما إذا سـألَ

قالـوا  بـی«:  قالـوا  بربكـم  »ألسـت  اهلل:  قـول  یف  عبـداهلل؟ع؟  أیب  عـن  بصیـر  أیب  عـن 
بـم.))) و

ُ
بُقل ـوا 

ُ
قال و  نعـم،  قـال:  م؟  ِبألِسـَنهِتِ

ی  با توجه به این دو روایت، می توان دربارۀ تفسیر مخالفیِن عالم ذّر از آیۀ میثاق، داور

کثر آنها مورد  که در باال ا نمود. معتزله و برخی مفّسرین دیگر، پس از طرح برخی اشکاالت 

که  است  این  فطرت  پیمان  از  منظور  می گویند:  میثاق  آیۀ  تفسیر  در  گرفت،  قرار  بررسی 

انسان  تکوینًا  و  دارند  را  خداشناسی  استعداد  که  کرده  خلق  ی  طور را  انسان ها  خداوند 

که خداوند در عوالمی خود را  را داراست. و در واقع این گونه نیست  قدرت خداشناسی 

بسته شده  انسان  و  میان خداوند  میثاقی  و  پیمان  و  باشد  کرده  انسان ها معرفی  به همۀ 

کنایه از نوع خلقت انسان می باشد. باشد؛ بلکه عبارات آیۀ شریفه، 

محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  ؛   37 ص   ،2 ج  التفسیر،  کتاب  محمد بن مسعود،  عیاشی،   -1

بحاراالنوار، ج 5، ص 257.
محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  و   40 ص   ،2 ج  التفسیر،  کتاب  محمد بن مسعود،  عیاشی،   -2

بحاراالنوار، ج 5، ص 258. همچنین رک: عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، ج 2، ص 42، 
ح117 و مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، بحاراالنوار، ج 5، ص 258، ح63.
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را در جایی جمع  انسان ها  که خداوند  این است  آیه  اّواًل، ظاهر  گفت:  باید  در پاسخ 

کنند و انسان ها هم  که بر ربوبیت خداوند اقرار  کرد و با آنها تکلم نمود و از آنها خواست 

یم و دالیل رّد ظهور  کردن این ظهور به دلیل معتبر احتیاج دار کردند و برای رد  کار را  این 

که قباًل مورد نقد و بررسی قرار رفت. آیه همان ها بود 

ثانیًا، در روایات فراوانی بر این تکلم و اخذ میثاق تصریح شده و تفسیر فوق صریحًا رد 

که در دو روایت فوق دیدیم، امام؟ع؟ وقتی در مقابل این سؤال قرار  شده است. همان گونه 

م 
ّ
»خداوند وسیلۀ تکل کردند؟« می فرمایند:  که »چگونه انسان ها با خداوند تکلم  می گیرد 

را در آسمان ها قرار داده بود«.

خدمت  به  بود  علی؟ع؟  امام  مخالفین  و  خوارج  از  که  ا بن کّواء  دیگری  روایت  در 

کرده  م 
ّ
از حضرت موسی؟ع؟ تکل انسانی قبل  با  آیا خداوند  امام؟ع؟ می رسد و می گوید: 

م 
ّ
تکل انسان ها  همۀ  با  موسی؟ع؟  حضرت  از  قبل  خداوند  می فرمایند:  امام؟ع؟  است؟ 

سنگین  کّواء  ابن  بر  پاسخ  این  تحمل  بودند.  داده  جواب  خداوند  به  نیز  آنها  و  بود  کرده 

می فرمایند:  پاسخ  در  امام؟ع؟  است؟  ممکن  چگونه  مسئله  این  می پرسد:  لذا  و  می آید 

کالم خدا را  کرده و می فرمایند: مردم  »مگر قرآن نخوانده ای؟« و سپس آیۀ میثاق را قرائت 
شنیدند و جواب دادند: َبلی.)))

راضی  قلبًا  گفتند  »َبلی«  هنگامی که  انسان ها  برخی  که  است  آمده  دیگر  روایت  در 
کرده بودند: أَسّرَ بعُضُهن ِخاَف ما أظَهر.))) نبودند و خالف آنچه اظهار داشتند پنهان 

بـا  کراهـت پاسـخ دادنـد و برخـی  بـا  در روایـت دیگـر آمـده اسـت هنـگام پاسـخ برخـی 
رضایـت.)))

محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  و   41 ص   ،2 ج  التفسیر،  کتاب  محمد بن مسعود،  عیاشی،   -1

بحاراالنوار، ج 5، ص 258.
محمدباقربن محمدتقی،  مجلسی،  42؛  ص   ،2 ج  التفسیر،  کتاب  محمد بن مسعود،  عیاشی،   -2

بحاراالنوار، ج 5، ص 259-258.
3- رک: عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، ج 1، ص 182.
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گذشـته  انسـان ها  بـر  پیشـین  عوالـم  در  کـه  امتحاناتـی  و  آزمایـش  از  روایـات  برخـی  و 
می دهـد.))) خبـر  اسـت، 

گرفته  قرار  کید  تأ مورد  روایت  صد  از  بیش  در  که  را  تصریحات  این  همۀ  می توان  آیا 

کرد؟ کنایه  است، حمل بر مجاز و 

نتیجه  و  پرداخته  میثاق  آیات  تفسیر  به  فطرت،  مسئلۀ  طرح  از  پس  بهشتی  دکتر 

می گیرد: 

که در آن آدمیزادها  گفتگویی میان خدا و همۀ انسان ها یاد می کند  این آیه ها از 
به  آنها  همۀ  گفتگو  این  در  و  بوده اند  گفتگو  در  او  با  و  گرفته  قرار  خدا  برابر  در 
شهادت  و  کرده  اعتراف  است  هستی  کارگردان  او  این که  و  خدا  خداوندگاری 
گاه  آ عذر  بهانه،  و  عذر  نوع  هر  جلوی  رستاخیز  روز  در  که  شهادتی  داده اند، 

گرفتن را می گیرد.  گذشتگان قرار  نبودن و خبر نداشتن و تحت تأثیر 

که پیمان فوق در آن بسته شده است  این مطالب، به صحنه ای  بیان  از  ایشان پس 

برخی  و  معتزله  و  بصری  حسن  یعنی  ــ  ذّر  عالم  منکرین  نظریۀ  نقل  از  پس  و  می پردازد 

که به تعبیر ایشان آهنگ تأویل دارد ــ خود وجود عالم ذّر را پذیرفته، می نویسد:  تفاسیر 

یک  از   
ً

اجماال آن  در  که  است  این  گفت  می توان  آیه  این  مفاد  دربارۀ  آنچه 
اعتراف  خدا  خداوندگاری  به  آن  در  که  می شود  یاد  انسان ها  هستی  از  مرحله 

داشته اند.)))

1-رک: عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، ج 1، ص 182.

2- حسینی بهشتی، سیدمحمد، خدا از دیدگاه قرآن، ص 53-47.
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ضمیمۀ 3: برخی شواهد از کتب عهد عتیق

کتاب به اندازه ای  که در  که تذّکر داده شد این بود  کتاب، یکی از مواردی  پس از انتشار 

کتاب های مقّدس یهودّیت و مسیحّیت عرضه نشده است؛ خصوصًا  کافی شواهدی از 

کتاب نظیر مرحلۀ تسلیم و موانع معرفت فطری. در فصل های اخیر 

با  کتابی  در  بتوان  که  است  آن  از  بیش  جدید  و  عتیق  عهد  کتب  شواهد  گفت  باید 

مخاطبین  که  می کرد  احساس  نگارنده  که  به خصوص  کرد؛  نقل  را  آنها  همۀ  کم  حجم 

تعدادی  ضمیمه  این  در  حال  هر  به  گردد.  ارائه  اسالم  دین  از  شواهدی  مایلند  بیشتر 

کتاب  کتاب آمده است نقل می گردد و به توضیح متن  شواهد دیگر به جز آنچه در متن 

کتفا می شود. دربارۀ آنها ا

الف- راه معرفت خدا

خداوند خود را شناسانیده است. )مزامیر 9، آیۀ16(. 1

اطمینان . 2 در  خداوند  ای  فقط  تو   ... برافزار  ما  بر  را  خویش  چهرۀ  نوِر  خداوند  ای 

ی. )مزامیر 4، آیۀ 8، 6( کن می ساز سا

 مرا از حضور خود مینداز. )مزامیر50، آیۀ11(. 3

گر سخنان مرا قبول می نمودی، و اوامر مرا نزد خود نگاه می داشتی، . 4 ای پسر من! ا

گر فهم را دعوت  گردانی. ا گیری  و دل خود را بفطانت مایل  گوش به حکمت فرا تا 
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گر آن را مثل نقره می طلبیدی و  می کردی و آواز خود را بفطانت بلند می نمودی. ا

و  را می فهمیدی  آنگاه ترس خداوند  مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، 

دهان  از  و  می بخشد  را  حکمت  خداوند  زیرا  می نمودی  حاصل  را  خدا  معرفت 

کامل را ذخیره  ی معرفت و فطانت صادر می شود به جهت مستقیمان حکمت  و

می کند؛ زیرا حکمت به دل تو داخل می شد و معرفت نزد جان تو عزیز می گشت. 

)امثال سلیمان، 1/2 به بعد(

مرا جستجو خواهند نمود، اما مرا نخواهند یافت چون که معرفت را مکروه داشتند . 5

را اختیار ننمودند و نصیحت مرا پسند نکردند. )امثال سلیمان  و ترس خداوند 

1، آیۀ28(

ی او را خواهند دید. )مزامیر 11، آیۀ7(. 6 راستان رو

سخن . 7 خود  دوست  با  که  شخصی  مثل  می گفت  سخن  روبرو  موسی  با  خداوند 

بیاموز  من  به  را  خود  طریق  شده ام  تو  نظر  منظور  الحقیقة  فی  گر  ا االن  می گوید. 

تو  قوم  طایفه،  این  که  بفرما  مالحظه  و  یابم  فیض  تو  حضور  در  و  بشناسم  را  تو  تا 

آرامی خواهم بخشید. )سفر خروج  را  تو  و  ی من خواهد آمد  گفت: رو می باشند. 

33، آیۀ11 به بعد(

ب- شرایط و موانع معرفت خدا

ی او را خواهند دید.)مزامیر  11، آیۀ7(. 1 راستان رو

که نصیب من باشد مرا بپرور. مبادا سیر شده تو را انکار نمایم و بگویم . 2 کی  به خورا

کیست. )امثال سلیمان 30، آیۀ9( خداوند 

عصیان . 3 من  بر  ایشان  اما  برافراشتم،  و  پروردم  پسران  می گوید:  سخن  خداوند 

یدند. ورز

اسرائیل . 4 اما  می شناسد،  را  خود  صاحب  آخور  االغ،  و  را  خویش  مالک  گاو، 

گناه  بار  زیر  که  قومی  و  کار  خطا امت  بر  وای  ندارند.  فهم  من  قوم  و  نمی شناسد 
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کرده و قدوس  اسرائیل  یت شریران و پسران مفسد، خداوند را ترک  می باشد و بر ذر

را اهانت نمودند. به سوی عقب منحرف شدند. )اشعیاء 1، آیۀ 5-2(

کرده اند . 5 که خدایی نیست. فاسد شدۀ شرارت مکروه  احمق در دل خود می گوید 

و  فهیم  که  ببیند  تا  انداخت  نظر  بنی آدم  بر  آسمان  از  خدا  نیست.  ی  نیکوکار و 

گردیده اند. )مزامیر 53،  طالب خدائی هست. همۀ ایشان مرتّد شده با هم فاسد 

آیۀ 1-3 و همچنین رک: مزامیر 14، آیۀ1(

ک است و چشم را روشن می گرداند ... احکام خداوند حق و تمامًا . 6 امر خداوند پا

عدل است. بندۀ تو نیز از آنها متنبه می شود. )مزامیر 19، آیۀ 8و10(

این است . 7 او  فکرهای  کرد. همۀ  بازخواست نخواهد  شریر در غرور خود می گوید 

که خدائی نیست. )مزامیر 10، آیۀ4(

که معرفت طریق تو را نمی خواهم. . 8 شریران ... به خدا می گویند از ما دور شو؛ زیرا 

او  از  که  فایده ای  چه  را  ما  و  نمی نمائیم.  عبادت  را  او  که  کیست  مطلق  قادر 

استدعا نمائیم. )ایوب، 21/ 15، 16(

مرا بجّد و جهد . 9 که  ... هر  مرا دوست می دارند  که  را  آنهایی  من دوست می دارم 

بطلبد مرا خواهد یافت. )امثال سلیمان 8، آیۀ17(

کنند و در حضور خدا به وجد آیند. )مزامیر 68، آیۀ3(. 10 اما صالحان شادی 

کتاب مقدس، جمله »خدایی وجود ندارد  توسط ناوال Naval ادا شده است . 11 در 

و او شخص فاسد االخالقی است.« )گنجینه ای از تلمود، ص 29(

ج- احتجاج به آیات و اثبات صانع 

می دهد. . 1 خبر  دستهایش  عمل  از  فلک  و  می کند  بیان  را  خدا  جالل  آسمان، 

)مزامیر 19، آیۀ1(

نما. چونکه در اعمال خداوند و صنعت دست . 2 رد  ایشان  به خود  را  ایشان  رفتار 

ی تفکر نمی کنند. )مزامیر 28، آیۀ 524( و
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»آن که . 3 عادی تر  همه  از  که  است  شده  معمول  خداوند  برای  گون  گونا تسمیه های 

گفت و جهان به وجود آمد« و »آفریدگار« است و این اسامی و عناوین خود  سخن 

گاهی از هستی  که ایمان به وجود خداوند نتیجۀ مسلم آ مبین این حقیقت است 

ن خالق و آفریدگار، پدید نیامده است و به عبارت  که بدو کائنات است  جهان و 

دیگر هستی جهان، نتیجۀ قهری وجود خداست. )گنجینه ای تلمود، ص 27(

که من . 4 کیست تا  ن پرسید: »خدای شما  هنگامی که سلطان مصر از موسی و هارو

خدای  جبروت  و  اقتدار  از  کنده  آ »جهان  دادند:  پاسخ  چنین  بشنوم«  را  او  کالم 

نیز وجود  پایان جهان  از  و پس  کائنات وجود داشت  از خلقت  او پیش  ماست، 

کالبد تو روح حیات دمیده است، او آسمان ها  خواهد داشت، او تو را آفریده و در 

گیاهان  گسترانیده و زمین را پی افکنده است ... او باران و شبنم را می فرستد و  را 

یاند. او جنین را در شکم مادر شکل می دهد و او را به صورت موجود زنده  را می رو

به دنیا می آورد.«)گنجینه ای از تلمود، 22و 27و28(

حدیثی . 5 در  حقیقت  این  خداست.  وجود  نشانۀ  و  گواه  بهترین  خود  طبیعت، 

از  گزیر  نا موجودات  جمیع  است[:  ]آمده  می کند  استدالل  ابراهیم  آن  ضمن  که 

داشتن خالق و صانعی هستند. )گنجینه ای از تلمود، ص 28(.
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