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 سرمقاله 

 (1 هی)سوره قلم،ا «سطرونین و القلم و ما »

 

 نیکه معلم راست )ص(سالم به رسول اعظم او، حضرت محمد درود و خداوند و با ادینام و  با

حضرت حجت  ژهیبر حق او به و نانیو جانش «و یعلمهم الكتاب و الحكمة»کتاب و حکمت است 

 «عّلم بالقلم یالذ اقرأ و رّبک األکرم» یزالل وح ی ونوران اتیآ به جستن )عج( و با توسل و تبرک
و نهر  رها نموده یو فراموش انیکه معرفت را از اسارت نس ی( همان قلم3ـ 4 اتآی)سوره علق،

جاودانه را  یاتینمود و ح یجار یتشنه معارف اله یها دل دهیزالل دانش را بر جان خشک

 یمایپوشاند و نقاب از س یقامت بلند معان الفاظ را بر نیو لباس زر به ارمغان آورد تیبشر یبرا

قلم و کتابت  یدلگشا تیمنزلت و اهم نیبرگرفت و نظر به هم یانیو معارف وح یعلوم عقالن

ن و القلم و »فرموده است؛  ادیسوگند  سد،ینو یبه آنچه م میدر قرآن کر میاست که خداوند رح
به قلم  اوندافتخار بس که خد نیو اهل قلم هم سندگانینو ی( برا1 هآی)سوره قلم، «سطرونیما 

 کرده است. ادیآنان سوگند 

بشر شده  بینص نهیکه در هر زم ییها شرفتیها و علوم و پ تمام تمدن ه نقطه آغازینامروز 

 یشیپ« دماء شهدا»بر « علماء مداد» یراست ست و بها سندگاننوی غیدر یاست مرهون تالش ب

دانشمندان است،  یها و هم پشتوانه آن، مرکب قلم دیخون شه یربنایهم ز را،یگرفته است؛ ز

 دارد. یها بستگ در درجه نخست به قلم یشرو سرنوشت اجتماعات ب

بوده و ضمن  ینیعلوم د یمهد تکون، توسعه و بالندگ ربازیاز د یعیش ینید یها حوزه

 را به بار آورده است. اکنون که در یآثار ارزشمند ،یبزرگ به جامعه بشر شمندانیاند لیتحو

 شبهات گرید یو از سو میمقدس اسالم قرا ر دار نید هیبر پا ینید حکومت یایاح دوران

هدف قرار داده  آماج مسلمانان را مانیو ا نید یطانیمسموم و ش یها قلم به واسطه یاعتقاد

و  قیعنصر تحق» :ندیفرما یم که ی(دام ظله العال) یرهبر  معظم مقام اناتیبر ب یبا تأس

 .«ردیمورد توجه قرار بگ دیکارها با ۀاصل در مجموع کیپژوهش در همه جا به صورت 

دو چندان  یتر شده و ضرورت پرداختن به علوم اسالمر یخط ارزشمندنهاد  نیا تیمسؤول

به  یتوسعه آن، اهتمام جد و یعلوم اسالم یایاح یها از راه یکی دیترد یگشته است. ب

 یها آن منوط به عرضه پژوهش یتداوم و بالندگ زیاست. رونق پژوهش و ن نهیزم نیپژوهش در ا

کار در وهله نخست از طریق  نیاست و ا شگرانو پژوه شمندانیاند گریانجام گرفته به د

 .ردیپذ یانجام م یتخصص اتینشر



 ، استاد فرزانه و پدر مهربانیهارنمود با داد قیکه توف مییگو یمتعال را سپاس م خداوند

 یگلستان مهدو را در بارور کردن شیبا برکت خو اتیکه ح (یحفظه الله تعال یبناب ی)حاج آقا

 فاقشماره از مجله آ نیاول پرورش اهل قلم و پژوهش را داشتند، و همواره دغدغه صرف نمود

 .میتقدیم کن تیمعنو دانشوران عرصه علم وورزان و  شهیاند شگاهیرا به پ
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(ع)دیدگاهعالمهجعفریازخداوندبدیهیشناختدرموانعمعرفتیشناسیآسیب
 1جواد نظری

 چکیده

که تقسیم  شناخت مفهوم خدا با استناد به دالیل متقن مساوی با تاریخ بشریت است

ه در وجود و عدم خدا ک یسانکن وجود خدا و یرکمن، ن به وجود خدایانسان به سه گروه معتقد

بشر مفهوم  اتفاق به قریب اکثریته ک هست مسئلهتاریخی بر این  گواه، دندیو ترد کدر حال ش

در انکار و تردید در وجود خدا از سوی دو گروه اخیر عوامل اما ، نمایند افت مییخدا را در

و شناخت تحقیق در موانع معرفتی  و شناسی آسیببا  توان میشناخت بدیهی خداوند را 

معرفتی  مسائلتوجه به اهمیت و جایگاه این بحث در با  لذا، بدیهی خداوند به دست بیاوریم

به ( ع) عالمه جعفری و فیلسوفانهژرف نگرانه  های دیدگاه بر تکیهدر این مقاله سعی داریم با 

و پرداخته  و شناختموانع معرفتی وبیان  امکان شناخت از مفهوم و چیستی خداوندبررسی 

 وندخدا از که بتواند به شناخت بدیهی برای این انسانکه  رسیم میبه این نتیجه بحث در پایان 

ها شناخت بدیهی خدا  باید دو نوع حجاب را که علت عمده و منشأ سایر حجاب، دست یابد

 : هستند را از خویش برطرف کند

 ها تیور شدن در معص مانند غوطه، است یعملاز انحرافات  یهای که ناش حجاب 1

  .از جهان طبیعت یو معمول یعلم یها از برداشت یهای ناش حجاب 2

عوامل تردید ، شناسی معرفت های آسیب، شناخت بدیهی خدا، خدا مفهوم: ها کلیدواژه

 در شناخت خدا

                                                                    

 های علمیه. علوم قرآن حوزه )دکتری(مرکز آموزش تخصصی تفسیر و 4پژوه سطح  قرآن .1

 مقاله علمی
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مقدمه
ن یا .ممکن است، ترین موجود است قت و عالییترین حق ه کاملکاز خدا  یافت مفهومیدر

های مختلف در  ق مفهوم مزبور به هویتینون اگرچه با تطبکتا یخ بشریافت از آغاز تاریدر

فوق تأثیر و  قتیحق یاگر در درون انسانلکن ؛ شود ده مییها د اتفاق انسان به  قریب  اکثریت 

از ، قطع نظراگر ما  .ناپذیر بود امکان یافتین دریچن، وجود نداشت ینیتأثرات از جهان ع

افت را در خود ین دریا یو شرایطی مغز یروان یعوامل یه بر مبناک، ای مردم داشته باشیم عده

ل را یه دو دلین قضیاثبات ا یبرا .کنیم ها مشاهده می ت آن را در همه انسانیعموم، بینند نمی

 : توان در نظر گرفت می

  .در سرگذشت بشر یافکتتبع الزم و : میکل یدل

شهادت تاریخ گرایش انسان به خدا از قدیمیترین روزگاران موجود بوده و این موضوع در به 

  .گوناگون با وجود آداب و رسوم و عقاید و آراء مختلف وجود داشته استهای  بین ملت

علمی باستان شناسان بیشتر مورد تأیید قرار گرفته های  و کاوشها  این امر بر اثر حفاری

توان یافت که در میان  نمی عضی از دانشمندان معتقدند که هیچ قومی راتا جایی که ب، است

ی  خدا در اندیشه، (1373) ؛عبدالله، نصری) آنها گرایش به خدا و مذهب دیده نشده باشد

افت یه درکبینیم  ن تتبع مییبا ا .(چاپ اول، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران، بشر

 یافت و نمودهاین دریت و عمق ایفکیاگرچه  .وع داشته استیخدا در همه اقوام و ملل ش

شهید مطهری نیز توجه به مفهوم خداوند را بر  .ار گوناگون بوده استیکننده بر آن بس داللت

 اساس طبیعت عقالنی و منطقی بشر یا با تمایالت فطری و ذاتی او مربوط دانسته و در کتاب

 : کنند می اصول فلسفه و روش رئالیسم چنین بیان

وجود خدا را با ، دیده است می ایام نظامات حیرت آور جهان راترین  بشر از قدیمی»

همین کافی بوده است که این فکر را به ، کرده است می تشکیالت منظم و دقیق مشاهده

وجود آورد که این تشکیالت منظم و این حرکات مرتب همه از مبدأ مدبر و دانا و خودآگاهی 

کند نباید در  می یا نه؟ پس درباره این که بشر چرا از خدا بحث کرده و شود می ناشی

اصول ، مرتضی، مطهری) .«جستجوی عامل دیگری غیر از استعداد منطقی و عقالنی بود

  .(3940ص 5فلسفه و روش رئالیسم ج 



   11 )ع( یعالمه جعفر دگاهیخداوند از د یهیدر شناخت بد یموانع معرفت یشناس بیآس

 یبوده و مخصوص دوران و قوم خاص یافت خدا همگانیه درکنیاثبات ا یبرا: ل دومیدل 

گروه  .میم نماییتقس ین مفهوم واال بر سه گروه اساسیتوانیم بشر را در برابر ا می، نبوده است

ه در وجود و ک یسانکن وجود خدا و گروه سوم یرکگروه دوم من، ن به وجود خدایاول معتقد

  .دندیو ترد کعدم خدا در حال ش

چراکه  .گیرند ث قرار نمیموردبح، به مفهوم خدا ندارند یه اصاًل توجهکآن عده از مردم 

یا بسیار اندک است و یا اصاًل ، با اعتدال حواس و مغز و روان ین اشخاصیفرض وجود چن

  .نیست

را یز .رده باشندکافت ید مفهوم خدا را درین گروه بایه اکاست  یهیبد، در مورد گروه اول

ه وجود خدا را یق قضیه حق تصدکآن یپس برا .نمایند ق و اثبات مییوجود خدا را درواقع تصد

ه کن همان اصلی است یا .رده باشندکافت ید موضوع آن را دریطورقطع با به، داشته باشند

محمول  یعنی، زییچ یبرا یزیثبوت چ) ،«ء فرع لثبوت المثبت لهیء لشیثبوت ش»گوید  می

 یعنوان محمول برا ء بهیه شکاست  یزیفرع وجود آن چ، یموضوع یکبه  یزیقرار گرفتن چ

  .(شود محمول واقع می یعنین ثابت آ

مفهوم خدا را ، ن خدا هم که در اصطالح قهر کنندگان مکتبی نیز هستندیرکگروه من

ه شما ککنیم  می یرا نف( خدا) ه ما آن موضوعکنند کن ادعا یاگرچه چن .اند افت کردهیدر

 با ایز، ن میگوییدیمعتقد
ً
ه کا شما آن مفهوم خدا را یه آکن سؤال روبرو خواهند شد یرا آنان فورا

پس شما هم مانند ما آن ، اید کرده کا نه؟ اگر آن مفهوم را در یاید  کرده کدر ، کنیم ما اثبات می

 نمی، اید نکرده کو اگر در ، اید افت نمودهیرا در
ً
ه کپس ثابت شد  .نمایید یتوانید آن را نف منطقا

ت ببخشند و یدا وجود ندارد واقعه عبارت است از خکه خود را یبخواهند قض، نیرکاگر من

 با، ه را بسازندیبتوانند قض
ً
  .رده باشندکافت ید خدا را دریحتما

دانیم مفهوم خدا  گویند ما نمی زیرا آنان نمی؛ اند گروه سوم هم مفهوم خدا را دریافته

در وجود واقعی  کا نه؟ پس شیه خدا درواقع وجود دارد کم یدار کند شیگو یه مکبل .ستیچ

 ترجمه و، محمدتقی، جعفری) .پذیر نیست از خدا امکان یافت مفهومیه بدون درکخدا است 

  .(. 172تا  167ص ، 87خ ، 14ج ، البالغه نهج تفسیر
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اتفاق بشر مفهوم   به قریب  ه اکثریت کن است یبندی باکمال وضوح ا ن گروهیا یلکجه ینت

 فرمایند می المه در قسمت بحث از چیستی خداوندهمچنین ع نمایند افت مییخدا را در

به این صورت که ، شناسی از نفس باید تکیه کند انسان برای پاسخ گرفتن این مسئله به معرفت

مال کرا در حد  یین توانایا، کنیم مثال مفهوم علم و قدرت را در خود درک می عنوان ما به

؛ مطلق یخداوند توانا  مییگو یم و میده ینهایت است به خدا نسبت م بی ییه تواناک یینها

نهایت و معروض  قت محدود را بییحق یوجدان یها افتیو در یل عقلیسپس با مراجعه به دال 

خدا شناسان ، رانکاز متف یلذا برخالف توهم بعض مینیب یون و فساد مکون و فساد را مافوق ک

قت مثبت دارا باشند و به یحق یک ییعنوان شناسا خدا را به ییتوانند شناسا یافته میرشد 

تفسیر ، محمدتقی، جعفری) مفهومی از چیستی خدا با توجه به مرتبه معرفتی خویش برسند

  .(298 295صص ، 4ج ، و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی

خویش به نوعی از شناخت و های  بنابر این مقدمه همه بشریت با توجه به سطح ادراک

بشریت ، اما باید دنبال این پاسخ باشیم که چرا با وجود این قضیه، هره نیستندب بی مفهوم خدا

به عنوان و چه عواملی  معرفت انسانی نسبت به خداوند دست نیافتهحقیقی هنوز به جایگاه 

 ر وجود خدامعرفتی در شناخت بدیهی خدا هستندکه موجب تردید و حتی انکاها  حجاب

وتاه داریم به تفاوت استعدادهای انسانی در این زمینه که اشاره کدر ابتدا بحث  .شود می

  .بیانگر مراتب این شناخت بدیهی در معرفت شناسی هستند

تفاوتاستعدادهادرشناختومعرفتخدا
خداوند به دو دسته خدا خوان و خدایاب  و ارتباط بارا در گرایش ها  عالمه جعفری انسان

 تقسیم کرده و انگیزه و عوامل این دو دسته از گرایش بشری را مرهون سه علت اصلی

چهارده گانه متکی است که این نوع های  برپایه برهان دالیل و شواهد علمی که؛ دانند می

صعود به مدارج باال انسان را از علت گرایش در نظر ایشان درصورت همراه نبودن با ایمان 

عامل ایمان محض نیز ، دهد می ودر مرتبه خداخوانی جای دارد می باز و خدایابی خداشناسی

 به عنوان علت و عاملی دیگر که اکثریت مردم به واسطه همین عامل به خداوند گرایش پیدا

از  کنندکه اثر این عامل نیز هر چند در خداشناسی نسبت به علم محض بیشتر است ولی می

تحلیل و تفسیر در خداشناسی نا توان است اما کسانی که از دو عامل علم وایمان در کنار هم 
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ودر مرتبه خدا خوانی  در درجه باال برسند توانند به یک خدایابی می طور حتمبرند به  می بهره

با توجه به این بحث عالمه بیشتر  .(49 و 48ص، عرفان اسالمی، محمدتقی، جعفری) .نمانند

ق یحقافرمایند می دهند و می را در مرتبه شناخت به واسطه ایمان قلبی و فطری قرارها  انسان

ها را داشته  ش آنیت گنجایها ظرف ه انسانکباالتر از آن است  یلیخ یه الهیات عالیو واقع

ش از یتواند ب ینم، ندک یم یبردار وسته و از آن بهرهیپ یلکه به عقل ک یسکلذا ، باشند

تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ، محمدتقی، جعفری) .ندکق را بازگو یشنوندگان آن حقات یظرف

ات یاله یفرورفتن در مسائل عال ییاگر انسان توانا .(440ص ، 2ج ، جالل الدین محمد بلخی

مسلم ؛ ندکم قناعت یام فطرت سلکند و به احک ین مسائل خودداریباید از ورود به ا، را ندارد

هوش و استعداد و  یاز افراد دارا یم بعضینیب یم،  ها مختلف است ار انسانکه حدود افکاست 

 شه نیزیوشش در اندکاپو و کبا ارزش به ت یروهاین نیی ا اضافه باشند و به  یم ینبوغ عال

ه با ک یادیه گروه زک یدرصورت .رسند ین مقامات معرفت میتر یپردازند و در نتیجه به عال  می

ا ی،  روها نداشتهین نیاز ا یا بهره، دهند یل مکیت مطلق را تشیثرکا:  فتتوان گ ینان میاطم

به  یستینان نبایا، وشش ندارندکاپو و کت، مزبور هستند یروهایاز ن یبعض یاگر هم دارا

از سود آن ، دین راه خواهند دیه در اک ید ضرریرا بدون تردیگونه مسائل وارد شوند ز نیا

ه با کاست  ییها کات مانند به هم زدن خایالت الهکی مش دربارهر کتف، تر خواهد بود شیب

ی به دست آوردن طال  ه محاسبهک یسک یبرا، آمیخته است طال و آتش درهم یها زهیر

 یا جهیور ساختن آتش سوزان نت ر از شعلهین است غکن به هم زدن ممیا، ستیپذیر ن امکان

ج ، تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخیتفسیر و نقد و ، محمدتقی، جعفری) .نداشته باشد

  .(377ص ، 2

ده یامل دکوضوح  بنابراین اختالف درجات مردم در خداشناسی در همه دوران و جوامع به 

ل یک کند و خدا را در شیب یرا م؛ یه حضرت موسک یمثال از آن چوپان عنوان به .شود یم

بن  یسیبن عمران و ع یل و موسیم خلیابراه ینماید گرفته تا خداشناس ف مییانسان توص

و  یهمه در مسیر عشق ربوب( ع) طالب و ائمه اطهاریبن اب یم و محمد بن عبدالله و علیمر

، 83خ ، 13ج ، البالغه نهجترجمه وتفسیر ، محمدتقی، جعفری) .نندک یت مکن حر یمال برک

در مرتبه شناخت فطری قرار های  با توجه به این مطلب استعداد اکثریت انسان .(130ص 
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دارد و الزمه این شناخت نیز آلوده نکردن این منبع عظیم و نعمت واالی خداوند در جهت 

شناخت بدیهی خداوند است وهمین راه به صورت راه میان برو همگانی است که انسان را به 

این  الهیمرحوم عالمه در بحث شاخت و معرفت ، گرداند می مسیر کمال ومعرفت الهی نزدیک

موانع برخی از که در ادامه بحث به  .دانند می واسطه در خدایابی بی نوع شناخت را شناخت

منظر فیلسوف عارف عالمه جعفری  ازتردید در شناخت بدیهی خداوند  و عواملمعرفتی 

  .کنیم می اشاره

بررسیعللوموانعدرکوشناختخداوند
ها عمده  طورکلی در ابتدا به دو نوع از حجاب به، نیمبرای اینکه بحث را در این رابطه بیان ک

کنیم که سایر مطالب ما نیز در بحث موانع شناخت خدا به  در شناخت و معرفت خدا اشاره می

های مانع از ارتباط شناخت بدیهی  البته مقصود حجاب؛ گردد این دو حجاب و مانع برمی

برای همگان  یل عقلیدال  یز روه اک ینه اعتقاد و علم به وجود اقدس خداوند، است

 : رمی باشدیپذ انکام

ها و  تیورشان در معص مانند غوطه، است یاز انحرافات عمل یهای ناش حجاب میکنوع 

ال کها در اش ینفسانی و خودپرست یها و هوس یم شدن به هویها و تسل اب جرمکارت

را از شناخت بدیهی خدا و  یتنها آدم از انحرافات عملی نه  یهای ناش حجاب .گوناگونش

را هم  یل وجود خداوندین دال یتر ین و علمیتر بلکه حتی متقن، سازند ارتباط با او محروم می

آورند که  محتوا درمی بی یمیصورت الفاظ و مفاه ل را بهیند و آن دال ینما یم رنگ   مات و پریده

بسیار افرادی که با اقتدار چه  .آورند در عقل و قلب شخص منحرف به وجود نمی یکمترین اثر

ورند ولی از ارتباط  غوطه یدر اثبات وجود خداوند  ل کاماًل متقنیبا دال  یمت الهکدر ح یمغز

  .بهره هستند افت او بییباخدا و در

به ؛ از جهان طبیعت است یو معمول یعلم یها از برداشت یهای که ناش حجاب نوع دوم

وسیله حواس و علوم مختلف  ن جهان بهیه از اکرا  یلکاین صورت که هر مقوله و صورت و ش

عت یاز جهان طب یننده ابعادک ها را روشن ه آنکآن یبه جا، کنیم می کشناخت جهان در  یبرا

ها و صور  ا ناآگاهانه آن مقولهیآگاهانه ، ام نمائی  یهای خاص خود تلق گیری محسوس از موضع

از  یهای ناش ن حجابیبنابرا، کنیم می یتلق یال و روابط را فراگیر همه هستکو اش
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ه کهایی است  انسان یمستند به ضعف و عدم رشد فکری و روح یمعمول یعلم یها برداشت

عت را از عقل و روان یطب یال و نمودهاکر مقوالت و صور و اشیزنج یها ردن حلقهکقدرت باز 

 .(89 87صص ، 49خ ، ج دهم، البالغه نهجترجمه وتفسیر ، محمدتقی، جعفری) خود ندارند

فیزیکی برای درک  ینیشده از قلمرو جهان ع ه بخواهند از معلومات منعکسک یسانک یبرا

اما خداوند ؛ چ راهی نخواهند داشتیه یبست ذهن جز وصول به بن، نندکذات خدا استفاده 

روها و یها و ن جز از راه حواس و آزمایشگاه یما معرفت: ندیگو یه مکرا  یسانکمتعال بهانه 

ت مشخص یابتدا و انتها و محدود به هو ین پذیر و دارایه بر مواد خام توزک] یهای ذهن عالیتف

دریافت حقیقت عدل و  یرویردن نکت یبا عنا، میمستندند[ سراغ ندار یکیزیف ینیدر جهان ع

 یمنتف، باشند ش و پس میین و امتداد و اول و آخر و پیم فوق توزیه مفاهکها  به انسان زیبایی 

ن جهان یاول و آخر را از هم بی نهایت و ت بییواقع یکد یه قدرت تجرک یسانکا یآ .سازد یم

 ایافت نمایمزبور را در  گر با صفاتید یتیتوانند هو ینم، دارند یعیطب ینیع
ً
ن یند؟! قطعا

ت و اول و آخر یفوق محدود یمیمفاه، اتیقت عدل و زیبایی و امثال آن واقعیمردم هم در حق

 یه توانائکنیبدون ا، نندک یم کدر  یاجمال یعلم حضور یس و توزین را با نوعش و پیو پ

با صفایت  یت و موجودیتوانند هو ینان میهم ا .دریافت ذات عدل و زیبایی را داشته باشند

ه به جهت کالبته واضح است ؛ ندیافت نمایتر در یعال یاجمال یعلم حضور یمزبور را با نوع

مانع از ، ها است گیر انسان ه دامنکو روانی  یمغز یگر استعدادهایو شعور و د کت در یمحدود

نهایت  .طور فراوان گوشزد شده است ه در منابع اسالم بهکچنان، است یذات اقدس ربوب کدر 

ب یبه صفا و تهذ، ن موجود اقدسیو ا یت عالین هویافت ایدر یه چون براکامر این است 

آنان اثبات  ین امور هنوز ضرورت خود را برایو ااج دارند یاحت یت وجدانیو نوران یروح

ش و یاول و آخر و فوق هرگونه امتداد و پ یگانه و بیان دریافت حقیقتی کاند! لذا عدم ام ردهکن

م و از ینک ینم کرا در  یقتین حقیه ما چنکدارند  ین را به این ادعا مستند میت توزیپس و قابل

را « انکار های غیرقابل یل مثبت و اصول و ارزشبه دال  یاعتنائ یب«» مینک ینم کدر » نیا

 216صص ، 185خ ، 13ج ، البالغه نهجتفسیر  ترجمه و، محمدتقی، جعفری) رندیگ یم جه ینت

حال با توجه به این دو حجاب عمده در شناخت بدیهی خداوند به ذکر مصادیق در  .(217

  .پردازیم می ذیل این دو نوع حجاب
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بهبشرعاملعدمخداشناسیالعادهخدانزدیکیفوق
ت یبا نظر به موقع،  به آن مطلوب است یه آگاهکه شیء کح است ییک اصل صح این 

 افق، ردیگ یقرار م یمختلف یها انسان در افق
ً
 یها یآگاه یء برا ییش یستیه باک یمعموال

نع از دور ما یها ه افقک لذا چنان . است یعموم یافق متوسط به معنا، ردیما قرار بگ یرسم

ل یتحص، بوده باشد یکالعاده نزد ن اگر افق شیء فوقیچن هم،  و معرفت به شیء است یآگاه

  .گردد یناپذیر م ی آن دشوار و بلکه امکان معرفت درباره

 با، شود یبرنهاده م ییو شناسا کدر  یکه شیء برا وقتی:  هک نیح ایتوض
ً
ا ید ذهن یلزوما

ر از یمشرف شونده غ یستین بایبنابرا، مشرف گردد کء مورد در یننده به آن شک کدر  یروین

 یه ما تنها با علم حضورکبه همین جهت است ، موضوع مورد اشراف و نظاره بوده باشد

ت خود را یم ماهیتوان ینم، یکی هستند در آن ،  شونده کننده و در ک که در ک(  یابیحالت خود)

مقصود از بعد و  .وجود ندارد یا فاصله چیشونده ه کننده و در ک کان خود در یرا میز،  میابیدر

ه منظور قرار کبل،  ستین یبعد و فاصله هندس،  شونده ککننده و ادرا ی ادراک فاصله در مسئله

اج به یدن به هم احتیرس یه براکاست  یشونده در وضع کننده و در ک کقت در یگرفتن دو حق

قرار  ید در افقیبا یکننده آدم کر قوه د . نیاز بودن از آن است گر داشتن و بیید یزهایچ کدر 

رد یقرار بگ یتیدر موقع یستیشونده با که شیء در ک چنان، ندکجاد یا یه بتواند موجکرد یبگ

  .ننده به آن برسدک کموج قوه در  که 

فاصله  یست و با دوریپذیر ن کننده امکان کفوق تموج در  ینبودن فاصله به معنابا 

ه بشر هرگز کن اصل است یا یرو .رسد ینم کمورد در ء ییموج به آن ش ازحد طول بیش

را یز، ندک که هست در ک را بر خود چنان یی خداوند نخواهد توانست ذات و علم و احاطه

ی خداوند  ر ما دربارهیه توقع تصوکاست  یکقدری نزد کننده ما به کا قوه در یخداوند به من 

خواهد با آن  یه مکخود ذره  ییروشناچون  . است یر خود من در علم حضوریمانند توقع تصو

ه علم کلذا نخواهد توانست ، از آن است یا شعاعیاز خود آفتاب ، ندیآفتاب را بب ییروشنا

تفسیر و نقد و تحلیل ، محمدتقی، جعفری) .اوردیدست ب ی آن به  درباره یریو تصو یحصول

یز در کتاب عالمه مصباح ن .(257 255صص ، 13ج ، مثنوی جالل الدین محمد بلخی

 : فرمایند می خداشناسی خویش به مضمون همین مطلب اشاره کرده و
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 شناسدیخداخودش را م هک یادر مرتبه یبه ذات اله ید توجه داشت علم حضوریبا»

ز تنها درحّد یشان نیرا ایز؛ ستین نکز ممین خدا یایاول یبرا یحت، (ت وجودینهایب  مرتبة)

قت یپس حق؛ ابندیه بر آن ذات احاطه ک گونه نه آن؛ شناسندیرا م خدا خودشان ذات یوجود

  .شان ناشناخته استیا یز براین ینه ذات و صفات الهکو 

م ز یمستق یصورت خط از نور به ید عمودینکفرض ، شدن مطلب به ذهن یکنزد یبرا

ز با منبع یز اتصالش را نکمر ، ابدیتوانست خود را ب ین عمود نور میاگر ا .تابد یم ینوران یمنبع

ره یهرچند محدود و متناسب با دا  ییتوانست نما یم، ز اتصالکافت و از همان مر ی یم ینوران

، قت خودیبه حق یس با توجه درونکهر ، نیبنابرا .ندکمشاهده  یاز آن منبع نوران خود یوجود

 .«ندکخود مشاهده  یت وجودیمحدود از ذاتخداوند را متناسب با ظرف یا تواند جلوه یتنها م

 /147ص ) معارف قرآن یمجموعه کتب آموزش( یشناس خدا؛ یزدیمصباح  یمحمدتق)

امام  یو پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش: قم -، یررضا اشرفیام: یق و بازنگریتحق

  .(1389، (ره)ینیخم

گراییبشرمانعخداشناسیطبیعت
ت کاماًل معتبر یو روا هیست آیش از دویباخدا حدود ب یات انسانکی رابطه ادرا در مسئله

 یه بتوانند به مقام شامخ ربوبکند ک یم یرا عاجزتر از آن معرف یات بشرکه ادراکوجود دارد 

 یقوا:  هکن است یا،  از اصابت مزبور است یات بشرکل ناتوانی ادرایآنچه دل .ابندیب یراه

خود  یعیل طبیوساابزار و ، قرار بدهد کرا مورد توجه و در  یاگر بخواهد موضوع یآدم یذهن

وسیله ابزار و  اندازد و موضوع مفروض به یبه کار م ...ت و زمان و فضایفکیت و یمکرا مانند 

به همین  .دهد ینشان نم،  ه هستک چنان موضوع را آن،  ل مزبور وارد چارچوبه گشتهیوسا

س کرا هر یات مخصوص به خود اوست زیجهت نیز معقول تصور شده هرکسی ازلحاظ خصوص

 معقوالت به کارمی برد کدر  یر و برایتفس یطور مخصوص ل فوق را در ذهن خود بهیابزار و وسا

صص ، 8ج ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی، محمدتقی، جعفری)

خود ، زنند گرایی می عالوه بر اینکه آنان که دم از طبیعت جهان هستی و حس .(490- 488

 : اند رک کامل حقیقت جهان هستی نیز محرومبه جهت دو عامل از د
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م یخواه یه مک یآالت و وسایل شناخت ما درباره موضوعات یدخالت ضرور-میکعامل 

ن آالت و وسایل مربوط به ساختار وجودی خود ما باشد مانند یه اکم اعم از آنیها را بشناس آن

ا مربوط به یو ، کر ذلیتجرید غتشاف و کشه و تعقل و ایما مانند اند یدرون یروهایحواس و ن

  .میساز یها را م ق ساختن معلومات خود آنیگسترش و عم یه براکها و وسایلی  آزمایشگاه

 یهیگر و بنابراین اصل بدیدیکارگاه خلقت به ک یها دهیارتباط همه اجزاء و پد-عامل دوم

ه یدرباره بقعلم  یادعا، مجهول باشد، متصل یل مجموعک یکا چند جزء از ی یکه اگر ک

  .محال است، یل مجموعکاجزاء 

 یجهان هست، ات و مشاعر محدود خودکوسیله آالت و وسایل ادرا م بهیتوان یه ما نمکحال 

ه مافوق کذات خداوندی را ، میرا آن چنانکه هست با تمام سطوح و ابعاد و اعماقش بشناس

تابش نور آن  یکردن قلب براالبته آماده  .م شناختیاولی نخواه طریق به، است یجهان هست

خ ، 25ج ، البالغه نهجترجمه وتفسیر ، محمدتقی، جعفری) مسئله دیگری است، ذات اقدس

به آن اشاره فرموده  یمانیدر پاسخ ذعلب ( ع) یه امیرالمؤمنین علک .(14 11صص ، 152

 : است

ِبي َعْبِد اللَّ ) 
َ
ِه َرَفَعُه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُد ْبُن أ ِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ع َیْخُطُب َعَلى ِمْنَبِر اْلُكوَفِة : َقاَل ( ع) هِ ُمَحمَّ

َ
َبْيَنا أ

َك  -ِإْذ َقاَم ِإَلْيِه َرُجٌل ُیَقاُل َلهُ  ْیَت َربَّ
َ
ِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َهْل َرأ

َ
ِذْعِلٌب ُذو ِلَساٍن َبِليٍغ ِفي اْلُخَطِب ُشَجاُع اْلَقْلِب َفَقاَل َیا أ

ْیَلَك  ّبًا َلْم َقاَل َو ْعُبُد َر
َ
ْیَلَك َیا ِذْعِلُب َلْم َتَرُه اْلُعُيوُن   َیا ِذْعِلُب َما ُکْنُت أ ْیَتُه َقاَل َو

َ
ِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َکْيَف َرأ

َ
َرُه َفَقاَل َیا أ

َ
أ

یَمان ْتُه اْلُقُلوُب ِبَحَقاِئِق اْْلِ
َ
ْبَصاِر َو َلِكْن َرأ

َ
ه کان یدر آن م: فرمود( ع) امام صادق) ،(... ِبُمَشاَهَدِة اأْل

ه نامش ذعلب بود برخاست و او ک یفرمود مرد وفه بر منبر سخنرانی میکدر ( ع) امیرالمؤمنین

ای؟ امام  ا پروردگارترا دیدهیر مؤمنان آیپس گفت ای ام، وا سخن و قوی القلب بودیمردی ش

ر یکرد ای امعرض ؛ نمکام عبادت ن دهیه ندکذعلب من پروردگاری ای  وای بر تو: فرمود

، نندیدگان او را به نگاه چشم نبیذعلب دای وای بر تو: ای؟ فرمود دهیاو را چگونه د، مؤمنان

 ...دیباب جوامع التوح، 138، 1 ج، یافکال) .(...ابندیقی دریها او را باایمان حق ه دلکبل

  .(4ح ، 134:ص
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اوهاموتخیالتبشرعاملعدمدرکوشناختذاتخدا
با بیان بسیار دقیق که بر گرفته از معارف نقلی و عقلی است این بحث را به عالمه جعفری 

 را نیز در پایان بحث اشاره و عامل این نوع از تخیالت و توهمات بهترین بیان تحلیل و ریشه

  .کنند می

کنیم که اساس و لب مطلب را بیان  اشاره می( ع) در این رابطه به یک روایت از امام باقر

 ک: (ع) العابدین زین یعن الباقر محمد بن عل) .دان فرموده
ّ

أدّق  یف  مکبأوهام  زتموهیما م  ل

اه مقدر الموت یو اهب الح یتعال یو البار، میکمردود إل، مکه فهو مخلوق مصنوع مثلیمعان

ه
َّ
 النمل الصغار تتوّهم أّن لل

ّ
وتتوّهم أّن عدمهما نقصان ، مالهاک کن فإّن ذلییتعالی ُزبان ولعل

ه تعالی بهیما یقالء فو هکذا حال الع، ّتصف بهمایلَمن ال 
َّ
از حضرت باقر محمد بن ) ( صفون الل

ن یتر قیاالت خود در دقیرا که با اوهام و خ یزیهر چ:  وارد شده است( ع) العابدین زین یعل

شده شما است و   ده و ساختهیآفرز یآن چ، دینکز داده و تصور یعنوان خدا[ تم اش ]به معانی

د یات و مقدر کننده مرگ است و شایی ح خداوند متعال بخشاینده .گردد یبه خود شما برم

، رایز، دارد کوچکها دوشاخ  ه خدا هم مانند آنکنند ک ین توهم میناتوان چن یها مورچه

  .(. است یه شاخ ندارد نقصک یسک یه نداشتن شاخ براکنند ک یها گمان م آن

ت ین روایدر ا . ( 408ص، 1ج،  یالواف ، محمد محسن بن شاه مرتضی، اشانیکض یف) 

 یه دارا است و در زندگانکآنچه را  یه هر جاندارکن است یه وجود دارد اک یار جالبیمطلب بس

به  .ندک یال میاهش خکند و فقدان آن را نقص و یب یا ضرورت مطلق میمال کاو دخالت دارد 

ف ید دوشاخ ظریبدون ترد، ندکش توجه یی خو عنوان آفریننده را به یموجودن جهت اگر یهم

ه ک یسانکاز  یبعض یه حتک یطور به،  است یلکیک قانون  را هم به او نسبت خواهد داد و این

ال و یل خیخود را از قب یدرون یایمزا، اند را فراگرفته یشه هستند و معلوماتیقدرت اند یدارا

خدا با خود : ندیگو یمثاًل م؛ دهند علم بدون تصرف به خدا نسبت میشه و تعقل و یاند

رش یدستگ یزیده است چیه خدا آفرک ین مردمیا از اید! یجه رسین نتید و به ایشیاند

یابی این سخنان به دو عامل جهت دهنده  نخواهد شد! و امثال این سخنان که در ریشه

 : رسیم می
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هر موجود ؛ ردن انسان خود را باخداستکسه یقااست که عامل م یعلت فلسف عامل اول

ط اجازه دهد یاگر شرا، ه به جان خود داردک ییبا نظر به عالقه و محبت نها یجاندار

ن اصل در یا .قرار بدهد یبردار مطلوبش مورد بهره یرا در راه ابقاء زندگ یخواهد همه هست یم

ه انسان در راه به دست آوردن کاست  یافکن علت یرفع ا یبرا . ستیتردید ن مورد خود قابل 

ش را نه در یت خویت موقعیو محدود یو نادان یت بپردازد و ناتوانیبه فعال یمکت یرشد شخص

ن یاگر چن، اوردیمافوق در نظر ب یروهایر نیه در برابر ساکبل،  یی جهان هست مقابل آفریننده

  . شرمسار خواهد گشت د از آن خودبینی و خودخواهییانجام بدهد بدون ترد یتیفعال

 یطور یاد سازمان مغزیبن؛ ردن انسان خود را باخداستکسه یمقا یعلت روان عامل دوم

ه در مقابل کخورد  یم یاز جهان هست یتابکه تنها به درد خواندن سطور کشده است  تنظیم

رومند با ین یاز مغزها یبعض یه حتکن جهت است یلذا به هم . حواس ما گسترده شده است

 یادین و روابط آن تا حدود زیستم قوانیرده و از سکعت یدر جهان طب یاحتیر و سیه سک نیا

ی گمان و  بان خود را از پنجهیاند گر نتوانسته ییحال در مراحل نها بااین، اند اطالع پیداکرده

مقایسه با  ه قابلکرا  یجهان هست  ی همه، یوهکنظیر آن چوپان  .نجات بدهند کد و شیترد

 .کند م مییشگاه خدا تقدیر و ماست خود دانسته و به پیر و پنیو گوسفندها و روغن و شبزها 

البته هر چه ،  میبساز یی تابش شعاع اله لذا برای درمان این مسئله باید دل خود را آماده

، جعفری) . خواهد داشت یتر شیثمر و اثر ب، تر باشد شیما ب یها افت شدهیمعلومات و در

  .(319 -310صص ، 4ج ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی، محمدتقی

ترینموانعشناختبدیهیخداتفسیرنادرستازبرهانعلیتازمهم
آن منحصر  یتوجه و نگرش خود را به جهان و اجزا، واسطه قانون علیت طور که به  همان

ها و روابط و نمودها جهان را دیده و  تیفکی، حواس کیمکا ابزار یوسیله حواس   و به، کنیم می

ه درباره جهان که آنچه را ک، کنیم ها را تفسیر نموده و تصور می پیوند آن، واسطه قانون علیت به 

عنوان علت  ه خدا را بهکدرباره خدا نیز بدان جهت  .میا شناخته و به دست آورده، شناختیم می

عت و اجزاء آن به دست یاء را از متن خود طبیشعلل ا که  همین، میا ردهکموجودات وارد ذهن 

، میعت و اجزاء آن نداریعنوان علت در طب خدا به ین تصورمی کنیم که جایی برایچن، میآورد

در   العلل عنوان علت دگاه خود برکنار نموده و بهیعت و دیه او را از متن طبکپس بهتر این است 
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عت یم طبیعت خود طبیکننده مستق اداره: بگوییمم و یعت و اجزاء آن قرار بدهیسرسلسله طب

کننده مجموع  ن علت طبیعی یا ادارهیاول، العلل به وجود آورنده عنوان علت است و خدا به

  .عت استیطب

ن ید ایدر قرآن مج یخداوند ت یاما از مجموع مالحظات مربوط به مسئله خلقت و فاعل

م یآثار مستق، عت استیآنچه در پهنه طب آید که می  به دست یلکاصل  یکعنوان  حقیقت به

ش موجودات مستقل و یما نما یو ابتدائ یهای سطح ه از دیدگاهک، خداوندی است ت یفاعل

ها از عالم ماده  ه تاروپود آنک ین حجابیتر میاین است ضخ .وابسته به علل طبیعی خود دارند

آویزیم و از  در جلو دیدگانمان می بافیم و سپس ها را می ارگاه مغز آنکگیریم و در  عت مییو طب

م یه بفهمکم ینکدا ین قدرت مغزی را پیاگر ما ا .گردیم با خداوند محروم می یهیارتباط بد

ر از نگرش به فاعل و به یغ، نگرش به پهنه گسترده ماده و شناخت نظم و قانون جاری در آن

شناخت  یه براکم توانست یخواه یها در آن ماده است تا حدود تکوجود آورنده لحظات حر 

 : فرمایند می عرفه یدر دعا( ع) نیامام حس .مینکدا یتری را پ راه صحیح، بدیهی خدا

ه الحس یدعاء عرفة ألب یوف
َّ
 :تاب اإلقبالک ید ابن طاووس فیوقد نقله الس، (ع) نیعبدالل

، پروردگارا) (...یکإل یبخدمة توصلن یفاجمعن، ُبعد المزار  وجبیاآلثار  یف  یترّدد  یإله)

مرا  کدر  یروهایهمه ن، ندکیدار جمال و جاللت را از من دورمیاحت در آثار دیگشت و س

عة إلی حافظ یالذر) .(خود بسیج فرما یبه سو سته مقام توستیه شاک یوسیله خدمت به

 ...ء[ ی]باب إطالق القول بأنه ش، 312، 1 ج) النییج یافکشرح أصول ال( عةیالشر

  .(306:ص

اما اگر وسیله شناسایی ما ، دهد جهان هستی خود را آماده شناسایی ما نشان می یعنی

، پذیرند های جهان ماده می به دلیل تأثیری که از ناحیه پدیده، حواس درونی و برونی باشد

ترین مسافت  توانند ما را به حقیقت زیارت خدا برسانند لذا منحصرترین راه و نزدیک نمی

، جعفری) .ها و قصد حقیقی خداونداست کنار گذاشتن تمام راه سوی درک عظمت خدا به

عالمه  آثار نشر موسسه تدوین و، تهران، درصحرای عرفات؛ )ع(حسیننیایش امام ، محمدتقی

  .(118 -114صص ، 1390چاپ هفتم ، جعفری
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تشبیهیکیدیگرازموانعشناختومعرفتخداوند
تصور  تر از آن چیز قابل تر و باعظمت یعال یه حتک یزیبه هر چ یه مقام شامخ ربوبیتشب

ه شده یخواه آنچه خداوند به او تشب، افت آن مقام شامخ استینشان انحراف از در، نباشد

ار ین مطلب بسیل ایدل، اتیباشد و خواه از حقائق فوق ماد یو جسمان یاء مادیاست از اش

و تشابهی میان  یتیچ سنخیاینکه هننده توجه داشته باشد به که یرا اگر تشبیز، واضح است

در ، وجود ندارد، ه شده استیو آنچه به آن ذات و وجود اقدس تشب یذات و وجود اقدس ربوب

 یول، او مستقل بالذات است .منحرف است یافت الهیه از راه درکفهمد  یهمان لحظه توجه م

او  .باشند ید مطلق مازمنیاء نیهمه اش یول، نیاز مطلق است او بی، اند اء وابستهیهمه اش

او مافوق همه  .باشند یافته میاء امور محدود و تشخص یت مطلق است ولی همه اشینها یب

که همه اشیاء  درصورتی، هاست دارنده آن ننده و نگهیو آفر یقوانین حاکمه در عالم هست

عمل ن یتر حین و قبیتر اب پستکارت، هیتشب .باشند ین میبه آن قوان م محض و محکومیتسل

ه خداوند سبحان است به کن موجودات یتر املکترین و  ق باعظمتیو روحی در تطب یمغز

این عمل  یو زشت یاز دالیل پست یکی .ه مخلوقات استکازمند یو ن یاشیاء محدود و فان

ترین استعداد خود را که خداشناسی و  باعظمت، ن عملیبا ا یه آدمکاین است  یو روح یمغز

مال و ک یچنان انسان یبرا، ن عملییو پس از چن، اندازد یار مکو از پوچ ، خدایابی است

وصول به بارگاه جمال و جالل  یند و براکباز  یه بال و پرک، در عالم واقع وجود ندارد یعظمت

ج ، البالغه نهج تفسیر ترجمه و، محمدتقی، جعفری) مال و عظمت مطلق به پرواز درآیدکآن 

  .(17 -16صص ، 16

مانعشناختبدیهیخداحسگرایی
ن یچن یعنی .ها باشد تیواقع کتواند مال  وجه نمی هیچ  انسان به  یعیساختمان حواس طب

رد و کافت یدر یعید بتوان آن را با حواس طبیت داشته باشد بایه واقعک یزیه هر چکست ین

واقعیت از ، ت نشان دادیعنوان واقع ه حواس آن را بهکرا  یزیه هر چکست ین نیس چنکبالع

  .برخوردار بوده باشد

علم ما به هزاران ، ها با حواس اثبات شود تیه وجود واقعکست ین یه ضرورتکنیل ایاما دل

مانند رابطه ؛ ستیم نیها قابل ارتباط مستق یک از حواس و آزمایشگاه ه با هیچکت است یواقع



   23 )ع( یعالمه جعفر دگاهیخداوند از د یهیدر شناخت بد یموانع معرفت یشناس بیآس

یک از حواس و  با هیچ وجه و  هیچ  که به «  تیعل» ان علت و معلول در قانونیت میعل یضرور

، یاضیر یاین روابط اصول و قضایهمچن .دیدن و لمس کردن نیست ها قابل شگاهیآزما

قت یتوانیم حق حال ما نمی بااین، باشند می یذهن یدیا نیز امور تجریه اجزاء قضاکهرچند 

 یکعنوان  به یاس حتکنمود انع یکعنوان  رابطه ضربدر را ]نه عالمت آن را[ در ذهن خود به

ه حواس ما آن را کرا  یزیست هر چین نیه چنکنیاما ا؛ و لمس نماییم کدر ، لمس تأثر قابل

 با، ت نشان بدهدیعنوان واقع به
ً
ه ما به کدارد  یهای فراوان مثال، ت داشته باشدید واقعیحتما

 : کنیم یک مثال اشاره می

نمودت موج را هم از خود نشان  یه حتک، مینیب یم یزار را مانند آب ن شورهیزم، ابانیما در ب

ست را هم ین حواس نیپس ا .ین وجود دارد نه موجیدر آن زم یکه نه آب درصورتی .دهد می

  .دهد هست نشان می

عقلگراییمانعشناختبدیهیخدا
کارش را از   ه همواره مواد خامک، است یهمان عقل نظر، در این بحث  مقصود ما از عقول

ن عقل نیروی یا .به محسوسات است کیه متک، گیرد می یم ذهنییا از آن مفاهمحسوسات و 

 یدخالت آن را در مسائل عال، انات مختلفیه حکما و اهل عرفان با بک، است یفعال ذهن بشر

ه از ک یه معقوالتکمسلم است  .اند ص دادهیه مضر تشخکبل، جا یب ین عالم هستیادیو بن

ه مخصوص ک یگر مقوالتیها و د تیمکها و  از کیفیت یواعبا ان، شود محسوسات گرفته می

افت یدر یتوانند برا ن معقوالت نمییلذا ا، گردند مشخص می، ات استیعالم ماده و ماد

، محمدتقی، جعفری) د بوده باشندیات مفیمسائل مافوق ماده و ماد یم و اثبات و نفیمفاه

برای روشن شدن مطلب به عجز  .(82 -83صص، 49خ، ج دهم، البالغه نهجترجمه وتفسیر 

ن حقیقت برای افراد بشر یتر ترین و واضح نزدیک، عقول در درک نفس انسانی استنادمی کنیم

هرگز ، حال  خود او است و با این( تیا شخصیخود ، من، نفس) ذات، عتیدر عرصه طب

 از، نندک یه مکیمحسوس و ملموس ت یایم و قضایه بر مفاهکفات ما یتعریفات و توص

از ، یها و مختصات و استعدادهای نفس آدم اند؟ درباره فعالیت شناساندن ذات ما ناتوان

سند و ینو یند و مینما ینند و آزمایش مک یق میشند و تحقیاند ینون مکش تایهزاران سال پ

باز با این عجز در شناخت  .نشده است ه انسان هنوز شناختهکنند ک یاعتراف م، حال بااین
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، 25ج، همان) نه ادعای ورود به شناخت و معرفت در ذات اقدسش راداریمذات خویش چگو

اما این مطلب به معنای تعطیلی عقول و معرفت نیست بلکه به این معنی  .(248-249صص

ولی مسیر حرکت ؛ است که شناخت ذات اقدسش و ورود به کنه ذاتش ناممکن و محال است

 : دو موضوع است کدر ، ر استیپذ انکا امم یبرای کسب اوج معرفت باز بوده و آنچه برا

؛ مینیب یه در عرصه هستی مکاست  یصفات اله یمحصول و نمود وجود، میکموضوع 

  .کر ذلین جهان و غیوت اکها و مل مانند نظم و قانون و عظمت

و تخلق به  یروح  ه با تهذیبکاز خود آن صفات  یفروغ یشهود  افتیدر، موضوع دوم

  .(7ص، 16ج، همان) استر یپذ انکاخالق الله ام

بعد از اشاره به برخی از موانع شناخت بدیهی خداوند در این از بحث به عوامل تردید در 

  .کنیم می شناخت خداوند از منظر عالمه جعفری اشاره

عواملتردیددرشناختخداوند
صورت  بهخ بحث اعتقاد به خداوند چه یتار طول در یبشر راتکتف سرگذشت به نظر با

خواهیم برخی از  تصدیق یا انکار و تشکیک موردبحث بوده که ما در این قسمت از بحث می

صورت اختصار  است را به گشته یهیبد آن وجود ارکان ای دیترد ای توجهی بی باعث هک را عواملی

 : کنیم بیان 

 غیر از بهفکر به زندگی مادی وعدم اعتنا و توجه  ای مردم بی مشغول شدن عده میک عامل

خود و از بین بردن فطرت و وجدان خویش و تأویالت نابخردانه در اعتقاد به  یماد وزندگی خود

  .کنند خدا و در عین نداشتن دلیل در عدم اعتقاد به خدا به دالیل اثبات نیز توجهی نمی

از  برداشتن دست هک ای ساخته پیش اصول و میمفاه عده یک به مغز یگرفتار دوم عامل

  .دشوار اریبس ای و است ناپذیر امکان ای گرفتاران آن یبرا ها آن

 ذهن در قیحقا کننده همه ویران هک یبه خودخواه یروان و یمغز یگرفتار سوم عامل

  .کند است و همه حقایق را در راستای خود طبیعی خالصه می یبشر

 مردم از یبعض .است کارافتاده به یخداپرست جای به هک هایی مطلق پر ستی عامل چهارم

 یقیحق مطلق، کنند می اقناع قتیحق ترین درباره باعظمت را خود، یمعمول های اندیشه با هک

 معتقد است خودشان مغز ساخته هک یمطلق میمفاه به گذارند و می نارکخدا را  عنوان به
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 عتیطب، مطلق تیواقع، مطلق ماده، مطلق یهست، مطلق طور به انسان مانند؛ گردند می

 وسیله به خدا ارکان، قتیحق در مطلق میمفاه گونه این رشیدرنتیجه پذ، مطلق قانون و مطلق

  .گر استید انیخدا ای خدا

 ای عده ایدن در این .نامشروع ای مشروع های خواسته به وصول از تیمحروم پنجم عامل

 و دینما اجابت طیشرا هرگونه در را آنان های خواسته هک خواهند می را ییخدا، مردم فروان از

 شدن برآورده در ن نقصیمترک با لذا، نگرداند ب آنانینص هم یناگوار و یگرفتار گونه هیچ

  .مفهوم وجود ندارد ایدن نیا در آنان یبرا یقداست چیه ها آن

 آن امثال و فوق در عوامل مزبور هک دیایب شیپ یوضع یبشر جوامع انیم در اگر، نیبنابرا

 احساسات و بینانه واقع یمنطق شهیاند ها آن جای به و شود نارکبر  یبشر یمغزها از عوارض

 به اعتناء یب ای او وجود در مردد ای خدا رکمن یفرد چیه، گردد نیجانش یق وجدانیعم و ناب

، 27ج، البالغه نهجترجمه وتفسیر ، محمدتقی، جعفری) .گشت نخواهد دایپ اقدس وجود آن

  .(171 - 169صص 

معرفتبهخداهایشناختوراه
 یانسان در طول زندگان یک یحت  هکد یم دیقت را خواهین حقیا، مینکدقت  یاگر مقدار

 راه، ندک یه انتخاب مکرا  یهدف
ً
 .وصول به آن هدف وجود دارد یبرا یمختلف یها غالبا

 یعیط طبیه همواره از محک، ها است یل مربوط به تحوالت و دگرگونیها و وسا ن راهیاختالف ا

ه هدف او به دست آوردن کشاورز کفرد  یکمثاًل  . رامون او را فراگرفته استیپ یو اجتماع

، ابدی یدست م یگر به منبع آبیروز د، رویاند با آب باران زراعت خود را می یروز،  محصول است

 یاریآب یآورد و برا درمی یان انداخته و به شکل چشمه ساریلنگ آن منبع را به جرکل و یبا ب

ل یز با وساین یمعنو یها ب هدفین ترتیبد .ندک یم یبردار سار بهره راعتش از همان چشمهز 

طرق ، تر بوده باشد یتر و عال هدف وسیع یکت یل است و هر چه موجودیقابل تحص یگوناگون

  .تر خواهد بود تر و متنوع شیتواند ما را به آن هدف برساند ب یه مک یلیو وسا
ً
باکمی توجه واقعا

چنان  ات و روابط است و آنکاء و حر یط به همه اشیچنان مح ت خدا آنیه موجودکد یم دیخواه

پرنده ناچیز  یک ین صدایتر کوچکه کرده است کنفوذ  یمانند نور در تمام اجزاء جهان هست

  .آور سرسام یها شانکهکه کدهد  یهمان راه را نشان م
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ارزش ثابت  یک یما به هدف دارادن یل در رسانین طرق و وسایه اکم یمتوجه باش یول

گونه که درک محبت و مهر مادری درزمان کودکی نسبت به زمان جوانی تفاوت  همان، ستین

مال هر ک یسو ه انسان در عبورش بهکرد یگ ین قانون ازآنجا سرچشمه میا .بسیاری دارد

گذشته را پشت  یستیتر با یی عال دن به دورهیبا رس، ندک یم یرا از نظر معرفت سپر یا دوره

، 4ج ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی، محمدتقی، جعفری) سر بگذارد

  .(336 -333صص 

ها شناخت بدیهی خدا د اشاره  دو نمونه از راهبه  عنوان نمونه به جهت اختصار در ادامه به

  .کنیم می

قلبمومنمنبعشناختخدا
ش وجود خدا یه گنجاکدل انسان باایمان است ، است مراد ازایمان تصدیق وجدانی فعال

ها و کارزارهایش  شانکهکرات و کرانش با آن یکپهناور و ب ین و آسمان با آن فضایرا دارد این زم

ز یهمان مقدار ناچ یدر مقابل عظمت خداوند، نماید کننده می آور و خیره ه به نظر ما سرسامک

قت نا یسه هم در حقین مقایا . ینهایت بزرگ انسان یبال مگس در تصور ما باروح ب یکه کاست 

  . ستیتصور ن قابل یهرچه باشد در مقابل عظمت خداوند یزیرا باالخره روح انسان؛ جا است به

ه قلب ک نیبه آن عظمت را دارد؟ با ا یش خدایگنجا یاگر بگویند چگونه قلب انسان

 :  مییگو یم . است یالبد جسمانکن یدر درون هم یانسان

ش یرا در درون خو یزیانگ شگفت یما نمودها،  ا نهیقلب خواه همان عضو معروف باشد 

مثاًل ما ،  ستیت سازگار نیفکیت و یمکازنظر  یعیه با محاسبات منطق طبکم ینک یاحساس م

ت یها در فعال ن سلولیا کیود کاز دوران ، میارد سلول در مغز داریلیدر حدود هشتاد م

  .ندکارد واحد اطالع ثبت یلیمیلیون م تا حدود یک  یشود مغز انسان یچگونه م، باشند یم

م ینکقت را قبول ین حقیم ایتوان یم، ز مغز و قلبیانگ شگفت یها تیخالصه با نظر به فعال

م از آن یه نتوانکستند ین یخارج یعین طبیما وابسته به اصول و قوان یو قلب یعقالن یرویه نک

منظور ، مانند جزئی از آن است یه جهان خارجک یگریرا قلمرو دش یدرون خو، تجاوز نموده

نهایت  ه نور بیکآن را دارد  یستگینما شا کوچکار بزرگ ین قلب بسیابتدا آری ا . مینک
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تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل ، محمدتقی، جعفری) س بسازدکرا در خود منع یخداوند

  .(281-283ص، 2ج، الدین محمد بلخی

خداباغیرخداشناخت
که ، در پاسخ به سؤال عمران صابی( ع) الرضا بن موسی یدر قسمتی از فرمایشات امام عل

 : فرمایند چنین می( ع) خدا را چگونه و با چه چیزی شناخت امام

 ( 
َ
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َ
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وسیله آن  ه بهک یر ذات خداوندیم غیا ر ذات او شناختهیم؟ خداوند سبحان را با غیا شناخته

ت و اسم یله مشیبه وس: الرضا فرمود بن موسی یست؟ امام علیم چیا خدا را شناخته

ابن ) ،(ر استیو مورد تدب ه به آنست و همه آنها حادث و مخلوقیه شبکو آنچه  یخداوند وصفت

بن  یر مجلس الرضا علکباب ذ 65/  433ص، للصدوق) (دیالتوح، محمد بن علی، هیبابو

  .(ان و أصحاب المقاالتیمع أهل األد (ع)موسی 

ذات اقدس «شناسیم ر خدا مییخدا را با غ»ه کنیاز ا( ع) الرضا بن موسی یعلمقصود امام 

بشر همواره به  کرا تصور و در یز، ناپذیر است بشر امکان یآن برا که تصور و در کالهی است 

ت و کیفیت خاصی نمودار گردد و یمکه با کباشد  یتیهو یه داراکشود  متعلق می یموضوع

مافوق انواع  یبرنهاده شود و مسلم است که ذات اقدس ربوب یبتواند در برابر ذهن آدم

پس شناخت ما درباره خدا ، است یها و هرگونه اعراض و نمودهای جسمان تیفکیها و  تیمک

  .دیآ یر ذات اقدس به وجود میوسیله غ به

نتیجهگیری
یم شناخت مفهوم خدا با استناد به دالیل متقن مساوی با تاریخ بشریت است و با تقس

 گروه سوم .ن وجود خدایرکمن گروه دوم .ن به وجود خدایمعتقد میکگروه ؛ انسان به سه گروه

نوعی درگیر بحث  ها به همه انسان .دندیو ترد که در وجود و عدم خدا در حال شک یسانک

  .شناخت و دریافت مفهومی از خدا هستند
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هراندازه از رشد  یآدم، و برای درک چیستی و مفهوم خدا بهترین منبع نفس انسان هست

ه در مراحل ک، یابد تر از آنی می تر و خدا را بزرگ خود را کوچک، مال بیشتری برخوردار باشدکو 

ها  ه انسانک، باالتر از آن است یلیخ یه الهیات عالیلذا حقایق و واقع .رده بودکقبلی درک 

نبوغ و اندیشه خویش  ها را داشته باشند و هرکسی به نسبت استعداد و ش آنیت گنجایظرف

داشتن فطرت  باید در مسیر شناخت و معرفت خدا حرکت کند و با ابزار خدادادی و پاک نگه

شناسی حرکت  خویش و پرورش آن و کسب معرفت از منابع عقلی و وحی در مسیر معرفت

  .کند

ه باید دو نوع حجاب را ک، که انسان بتواند به شناخت بدیهی خدا دست یابد و برای این

که ، ها شناخت بدیهی خدا هستند را از خویش برطرف کند علت عمده و منشأ سایر حجاب

 : این دو حجاب عبارت انداز

اب کها و ارت تیور شدن در معص مانند غوطه، است یاز انحرافات عمل یهای که ناش حجاب

 .ال گوناگونشکها در اش ینفسانی و خودپرست یها و هوس یم شدن به هویها و تسل جرم

های  در کنار حجاب .از جهان طبیعت یومعمول یعلم یها از برداشت یهای ناش حجاب

از شناخت بدیهی خدا ، انسان را، عنوان عوامل تردید برخی موانع نیز به، شناخت بدیهی خدا

  .که باید این عوامل تردید را نیز از سر راه برداشت، دارند بازمی
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چکیده
یکی از مسائل  .است ع() رکن رکین فقه سیاسی در عصر غیبت معصومفقیه  مسئله والیت

با تقسیم انتصاب  .فقیه است انتخابی یا انتصابی بودن ولی، فقیه مهم و مبنایی در بحث والیت

 .فقیه نایل شد توان با ادله نقلی و عقلی به انتصاب وصفی ولی به دو قسم اسمی و وصفی می

بر اصل جامعیت و  حکومت اسالمی در عصر غیبت باتکیه بر ضرورت در دلیل عقلی باتکیه

بر ، اصل نیاز ضروری انسان به قانون الهی، ضرورت نظم در جامعه، جاودانگی احکام اسالم

 . فقیه استدالل شده است انتصاب وصفی والیت

ایات اطاعت و والیت و از میان روایات به رو ، اولویت، ادله نقلی از بین آیات به آیات اولواألمر

ها روایات دیگر از باب مؤید بودن بر  شریف و ده، مشهوره ابی خدیجه، مقبوله عمر بن حنظله

 . نفع انتصاب وصفی استدالل شده است

 . انتخاب، انتصاب، حکومت اسالمی، فقیه والیت: واژگان کلیدی
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 مقاله علمی
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طرحمسئله
سی اسالم با شکل اجتماعی و سیا، فقیه رکن رکین فقه سیاست دین است مسئله والیت

 . فقیه جلوه بیشتری به خود اختصاص داده است مسئله والیت

بعد از پیروزی انقالب اسالمی این مسئله در رأس امور واقع و موردتوجه اندیشمندان 

فقیه در عصر  های مختلفی از مسائل پیرامون والیت داخلی و خارجی واقع شده است و تبیین

 . تغیبت از طرف متفکرین ارائه شده اس

و از ( کتاب و سنت) الی متون دینی فقیه در البه مسئله انتخابی یا انتصابی بودن والیت

نوشتار حاضر در صدد است  .منظر ادبیات عقلی با تمام اهتمام مورد بررسی قرار گرفته است

فقیه را با  بررسی والیت، ادله عقلی و نقلی در باب انتصابی بودن والیتتا با ارائه و بازسازی 

 . بر عهده دارد( تلفیقی عقلی و نقلی) خوانی روش کتاب

 . بدیهی است قلمرو و گستره نوشتار را لسان ادله رقم خواهد زد

وتحلیل قرارداد و بداهت و روشنی  توان از مناظر مختلف مورد تجزیه فقیه را می نظریه والیت

مباحث کالمی و ، فقهیتوان آن را تحت عنوان مباحث  این امر به حدی است که گاه نیز می

  .عنوان نمود ...فلسفی و

 : مهم جهت دید و بینش ما را به جهات مختلف این موضوع رهنمون خواهد کرد این امر

فقیهیکمسئلهفقهیوالیت(الف
توان  می، فرایندی با جهت کشف احکام افعال مکلفین ترسیم شده است، که فقه ازآنجایی

 : فقیه نظر کرد ه والیتاز دو منظر به فقهی بودن مقول

فعلی با عنوان فعل تکلیفی مبنی بر پذیرش والیت وجود ، اینکه آیا بر خود فقیه -منظر اول

 . تواند یک نوع مسئله فقهی تلقی شود ؟ می... دارد یا نه

ضرورتی مبنی بر ( عنوان یک فعل فقهی) آیا بر سایر مکلفین»از این منظر که  -منظره دوم 

تواند تحت عنوان افعال مکلفین مسئله فقهی  می« ؟... وجه است یا خیرپذیرش والیت مت

 . تلقی شود
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فقیهیکمسئلهکالمیوالیت(ب
ناظر به ِعقاب و عدم عقاب اخروی و جزء ، بودن یک مسئله معرفتی، معیار کالمی بودن

کالمی فقیه را جزء مسائل  توان مسئله والیت با این بیان می .مسائل اعتقادی بودن است

فقیه اگر جزء ضروریات دین باشد و عدم اعتقاد به  عنوان کرد با این توضیح که اعتقاد به والیت

 . آن عقاب آور تلقی شود در اینجا تحت عنوان یک مسئله کالمی مطرح است

فقیهمسئلهفلسفیوهستیشناسیوالیت(ج
ه و تحت عنوان مباحث توان با عنوان یک مفهوم مصداقی و وجود تلقی کرد از والیت می

توان از والیت به عنوان  در کنار سایر مباحث وجود شناسی و فلسفی می .فلسفی عنوان نمود

 . بحث نمود ...اصل وجود مطرح و از مراتب و مقول به تشکیک بودن و اصالت آن و

فقیهبحثعرفانیوالیت(د
ی و ظهور اسم ولی خداوند مت والیت را می

ّ
عال تلقی کرده و جزء مباحث توان به عنوان تجل

 . عرفانی مطرح نمود

والیت تام خداوند متعال بر عالمیان است و حضور تام اسم والیه ، موضوع علم عرفان نظری

فقیه در عصر غیبت کبری  خداوند در سرتاسر عالم با نقش و قامتی که ظهور آن در قامت والیت

 . فقیه باشد والیتترین مباحث رابطه عرفان و  تواند از مهم می، است

فقیهیکمسئلهاجتماعیوالیت(ه
فقیه و ظهور آن در قامت  مسئله والیت، ترین مباحث زیرساخت فقه سیاسی یکی از مهم

ترین مسئله  توان اساسی با این بیان می؛ ایفای نقش سیاسی در مدیریت کشور است

 .قی نمودفقیه تل اجتماعی و سیاسی کشور در حاکمیت دینی را بحث والیت

پیشینهشناسی
از صدر اسالم داشته و از همان زمان ای  فقیه و اختیارات او پیشینه مباحث مرتبط با والیت

از جانب خود فقهایی را به عنوان نایب خاص برای اعمال والیت و ابالغ و  ع() ائمه معصومین

  .فرستادند اجرای احکام الهی به مناطق مختلف می
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و اعطای اختیارات فراوان  ع() الک اشتر به مصر از جانب امام علیارسال فقیهی همچون م

به عنوان نمونه از ( 56نامه ، البالغه نهج) های عمومی و امور سیاسی اجتماعی در عرصه

 . فقیه است تحقق عملی والیت

مشهور دراین زمینه اشاره کرد به های  توان نیز به برخی از کتاب در زمینه پیشنه علمی می

 : های کتاب

-عبدالله جوادی آملی /حکومت اسالمی از منظر ما-فقیه والیت فقاهت و عدالت  والیت

 .جعفر سبحانی

( رحمة الله علیه) امام خمینی-( ( حکومت اسالمی) فقیه والیت) موسوعة اإلمام الخمینی

  .حسینعلی منتظری، فقیه محمدتقی مصباح یزدی/ والیت، فقیه /نگاهی گذرا به نظریه والیت

پیشنهمسئلهازدیدگاهبرخیاندیشمنداناسالمی
کند که ریاست مدینه باید در دست با  های مدینه فاضله تصریح می در تبیین ویژگی، فارابی

  .(129ص، فارابی) فرد باشدترین  فضیلت

تواند امر خالفت  شیخ الرئیس در برخی آثار خود تاکید کرده است که کسی می، ابن سینا

عقل ، مین را بر عهده گیرد که از سوی اهل خبره و دارای استقالل سیاسیو ریاست مسل

 در علم به احکام شریعت نیز از همگان برتر است، پاکدامنی و تدبیر نیکو، شجاعت، اصیل

  .(502ص، ابن سینا)

ایشان نیز در مباحث فلسفی خویش از ریاست علما سخن گفته و با ترسیم ، مالصدرا

  .(817ص، مالصدرا) ول را در رأس قرار دادهمدینه فاضله رئیس ا

فقیه به روشنی برمی آید والیت را ازآن فقها دانسته و  از نظریات احمد نراقی در بحث والیت

فقیه دارد و نه تنها  سعی در اثبات مدلل انتصابی بودن والیت، با استناد به احادیث گوناگون

بلکه تصدی والیت را بر فقیه جامع ، داند الزم میفقیه را  اطاعت و پیروی مردم و مقلدین از ولی

  .(176ص، 1ج، ینراق) شمارد الشرایط واجب می

بیش از همه بر مقبوله عمر بن حنظله ، فقیه را صاحب جواهر مسئله انتصابی بودن والیت

داند و  را نیازمند نصب مجدد امامان بعدی نمی ع() استناد جسته و نصب عام امام صادق

در روایت اسحاق بن یعقوب از امام زمان عجل الله ، ر همچنین نصبی الزم باشدمعتقدند اگ
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صفحه ، 21ج ، نجفی) محقق شده است -« ...و اما الحوادث الواقعه - تعالی فرجه الشریف

  .(5233ص ، 15ج - 397

، «...و اما الحوادث الواقعه»به ویژه حدیث معروف ، شیخ انصاری بعد از بیان روایات فراوان 

السالم به فقهای جامع  داند که در زمان غیبت از سوی امام علیه والیت را یک حق شرعی می

منصب والیت و حکومت برای ، به صورت نصب کلی، این نصب .الشرایط واگذار شده است

 واگذاری یک سری امور و تکالیف به فقیه، فقیه است
ً
  .(154و   49صص ، انصاری) .نه صرفا

از فقهای قرن چهاردهم در تقریرات فقهی اش والیت و حاکمیت محمدحسین نائینی 

  .(241 -232صص ، 2ج ، سیاسی را حق فقهاء شمرده است نائینی

مرحوم مال محمد کاظم خراسانی مشهور به آخوند خراسانی در این زمینه اعتقاد 

ر آنها شود مباشرت یا از نظ دارندفقیه قدر مطلق از میان کسانی است که احتمال داده می

معتبر در تصرفات باشد همچنانکه مومنین عادل در صورت نبود فقیه قدر مطلق از کسانی 

  .(96ص ، آخوندخراسانی) هستند که تصرف شان مشروعیت دارد

مفهومشناسی

 والیت

های درون دینی  واژهترین  از پراستعمال( بفتح الم) و َوالیت( بکسرالم) واژه ِوالیت 

امام ) نصرت و تدبیر آمده است، دوست، پشت سر هم آمدن، ه معنای قربدر لغت ب .باشند می

معتقد است اصل « َوِلَى »صاحب التحقیق با تأسیس اصلی در خصوص ماده  .(9ص، خمینی

قرار گرفتن دو شیء پشت سر هم هست البته به شرط وجود ، «َوِلَى »واحد در خصوص ماده 

یء اجنبی از هم گرچه پشت سر هم بیایند رابطه ُعلقه و رابطه خاص میان این دو و إال دو ش

  .(225ص، 3ج، مصطفوی) والیت بین آنها برقرار نیست

فقیه
فقیه این است که متصدی و ضعیف جامعه اسالمی که حق تصرف  فقیه مراد از والیت والیت

 ها و حکمرانی در چارچوب قوانین الهی دارد کسی است که قادر در جان و مال و آبروی انسان

  .(147ص ، شبان نیا) .است بر اساس منابع معتبر احکام الهی را استنباط کند
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انتصاب
در لغت به معنای به پا خواستن و اقامه نمودن یک شیء همراه با حالت حالت متعادل 

 . باشد می

معتقد است اصل واحد در « َنَصَب »صاحب التحقیق با تأسیس اصلی در خصوص ماده 

تثبیت نمودن یک شیء در محلی همراه با حالت قیام و مشخص بودن ، «َنَصَب »خصوص ماده 

  .(129ص، 12ج، مصطفوی) در ظاهر

انتخاب
و دال بر معنایی متضاد با معنای  .باشد گزینش و برگزیدن می، در لغت به معنای تعیین

 . باشد انتصاب می

فقیهمحضبرضرورتوالیت(برونمتنی)ادلهعقلی
شود که عقل بعد از دستیابی به حکم شرعی نقلی الزمه  گونه اثبات میفقیه گاهی این والیت

کند که این همانند دلیل  فقیه را اثبات می یابد و به وسیله آن والیت آن حکم شرعی را می

اما در دلیل عقلی  .در این مورد حکم عقل حکمی مستقل نیست .تلفیقی از عقل و نقل است

کند  اثبات می، هان عقلی بر ضرورت نبوت و امامت استفقیه که در فضای بر  محض بر والیت

اند در این مورد چون عقل به  که در عصر غیبت نایبان خاصی از سوی خداوند منصوب شده

شود از مستقالت عقلی البته  می، کند صورت مستقل و بدون نیاز به احکام نقلی کمک می

اند  فقها تصریح کرده .(359ص ، جوادی آملی) برای کسی که این حکم عقلی را تمام بداند

مؤّید )ع( فقیه دلیل عقلی است و سیره و بیانات معصومان ترین دلیل برای اثبات والیت که مهم

  .(214ص  ،مصباح یزدی) اند این دلیل

در این زمینه خواهیم ( برون دینی) برای رعایت اختصار تنها به چند نمونه از ادله عقلی 

 : پرداخت

 ریجیاصل تنزل تد .۱

کند که اگر در عصر غیبت حکومت فقیه جامع الشرایط نیز به  این اصل عقالیی حکم می

ترین مرحله به آن  هردلیل امکان پذیر نبود به هر حکومتی نباید تن داد بلکه باید سراغ نزدیک
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اند در صورت امکان پذیر نبودن حکومت فقیه جامع الشرایط  چنان که فقها تصویب کرده .رفت

  .(190-195صص ،همان) رسد ه اعمال والیت مومن عادل مینوبت ب

فلسفه تشکیل حکومت اسالمی تأمین مصالح مسلمین از طریق اجرای احکام الهی 

باید ، آل میسر نباشد اگر تامین یک مصلحت الزم و ضروری در حد مطلوب و ایده؛ است

امکان فرض باال وجود نداشته در اینجا هم اگر  .ترین مرتبه به حد مطلوب را تعیین کرد نزدیک

تر آن رضا داد و آن در جایی است که شخص  کند که باید به مرتبه پایین باشد عقل حکم می

در چنین موقعیتی باید به کسی مراجعه کرد که در شرایط ؛ معصوم در راس حکومت قرار گیرد

، و نیز کفایت و تدبیرعدالت و تقوا ، الزم برای اداره حکومت اسالمی یعنی علم به قوانین الهی

  .(471ص ، مکارم شیرازی) ترین فرد به معصوم باشد سرآمد دیگران و نزدیک

با انتصاب غیر معصوم به عنوان ولی و سرپرست جامعه سازگاری دارد نه با « اکتشاف»امر 

چرا که این فرد در شرایط الزمه قرب وصفی به معصوم را  .انتخابی بودن وی توسط افراد جامعه

 . شته و انتخاب و عدم انتخاب مردم در دارا بودن این اوصاف در وی هیچ تاثیری ندارددا

 جامعیت و جاودانگی احکام اسالم .۲

خداوند در عصر ؛ شوند احکام اسالم جامعیت داشته و شامل احکام اجتماعی نیز می

ها سپرده اجرای احکام اجتماعی و حکومت را به آن ع() و ائمه معصومین)ص(  حضور پیامبر

یا خداوند از اجرای ؛ در صورت دسترسی نداشتن به معصوم دو صورت متصور است؛ است

 .کشد یا همچنان بر اجرای این احکام تاکید دارد احکام اجتماعی دین خویش دست می

چرا که اسالم دین خاتم و جاویدان است و احکام ثابت آن چه فردی ؛ فرض اول باطل است

با توجه به تعطیل بردار نبودن ؛ در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست اجتماعی همیشگی است و

در عصر غیبت معصوم نیز باید اجرا شوند و خداوند اجرای آنها را یا به شخص ، احکام الهی

در مرحله اول نقض : چرا که؛ فرض دوم باطل است .سپارد یا به شخص غیر اصلح اصلح می

غرض و خالف حکمت خداوند است که با وجود شخص اصلح اجرای احکام الهی را به دست 

در مرحله ؛ ها را به سعادت و کمال سوق دهد تواند انسان نمی که همچون اوییکسی بسپارد 

چون ترجیح دادن مرجوح ، بعدی انتخاب غیر اصلح با وجود امکان دسترسی به اصلح

آنچه که بر افراد جامعه واجب است  .(45ص ، 3ج، تبریزی) عقاًل قبیح است ،بالمرجح است
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« مقبولیت»اکتشاف و انتخاب وی به عنوان ولی و رهبر جامعه است تا رکن دوم حکومت داری 

نیز محقق گردد و إال حتی با وجود معصومیت و والیت اسمی که در مورد امیرالمومنین 

 . کومت و رهبر امت امکان پذیر نخواهد بودمشهود بود امکان تشکیل ح ع()علی

 قدر متیقن مأذون در تصرف. 3

به ویژه که به نیازهای  اند. شیعه را در عصر غیبت به حال خود رها نکرده ع() تردید ائمه بی

به قطع و یقین ایشان فقهای شیعه را برای حل و فصل ؛ شیعه در عصر غیبت آگاه بوده اند

ه همچون قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی در عصر غیبت برخی مسائل مبتالبه جامع

؛ منصوب فرمودند و فقها اتفاق نظر دارند که به غیر فقیه چنین اذن تصرفی داده نشده است

ضرورت تشکیل حکومت تنها منحصر به عصر حضور نبوده و در عصر غیبت نیز به ضرورت 

 . آن زمان بوده و هم اکنون نیز هست زیرا تمام آنچه دلیل تشکیل حکومت در .خود باقی است

تواند  حال اگر در امور دیگر مربوط به اداره جامعه و حکومت تردید ایجاد شد که آیا فقها می

 در برخی امور منصوب از طرف اهل بیت که می، عهده داران امور شوند
ً
 ع() دانیم قطعا

 در هیچ یک از  میکه ، دار آن حکومت گردند توانند عهده هستند یا غیر فقهاء می
ً
دانیم قطعا

در این صورت چون یقین داریم که به غیر فقیه  .نیستند ع() بیت امور منصوب از طرف اهل

صص ، جوادی) اذن تصرفی در هیچ یک از امور عمومی مربوط به جامعه داده نشده است

مت نابراین غیر فقیه حق اعمال والیت و حکوب .(198 -195صص ، مصباح یزدی؛ 168 -167

و چون امر دایر مدار بین نصب نکردن و نصب فقیه عادل است اگر فرض ؛ نیز نخواهد داشت

 . شود نصب فقیه اثبات می، نصب نکردن باطل گردید

 تکامل انسان در گرو قانون الهی .4

حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی وی از یک سو نیازمند وجود قوانینی الهی 

و  .که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد، زندگی بشر استبرای تمامی ابعاد 

از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقق و اجرای آن قانون 

شخصی را قرار دهد ( معصوم) عصر غیبت انسان کامل بر خداوند متعال واجب است تا در؛ کامل

 . متعال بر عهده و بر اجرای صحیح قوانین الهی نظارت داشته باشدکه والیت را از سوی خداوند 
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 دلیل عقلی مرکب از چند مقدمه بدیهی و اجماعی. 5

نازل ( صلی الله علیه و آله و سلم) تمامی احکام و دستورات الهی که بر پیامبر اسالم

ام قیامت نیز باقی اند و در زمان حضور ائمه اطهار باقی بودند و در زمان غیبت بلکه تا قی شده

تشکیل حکومت جزء بافت اسالم بوده و نبود آن مساوی با به تعطیلی کشانده شدن ؛ هستند

و فتاوای فقهای )ع( با توجه به بیان آیات قرآن و روایات اهل بیت؛ باشد اکثر احکام الهی می

حر ) رجوع به حکام طاغوت برای احقاق حق و رفع مخاصمه ممنوع و حرام است، عظام

شرط فقاهت و عدالت از جمله شرایط مقرر شده برای حاکم در ؛ (1ح، 98ص ، 18ج ، العاملی

که معلوم نیست چه ای  خداوند امت اسالمی را در زمان غیبت؛ باشند حکومت اسالمی می

، همچنین بر اساس روایات؛ مدت به طول خواهد انجامید و به حال خود وا نگذاشته است

ترین واجبات شمرده شده است و این امر بدون  تهاجم اجانب از مهمحفظ بالد اسالمی از 

 . حکومت و نظم در جامعه امکان پذیر نیست

فقیه  حکم به ضرورت و بداهت وجود والیت؛ عقل با توجه به این امور بیان شده، در مجموع

شته کند که دارای اوصاف خاصی بوده و در این امر مهم نسبت به دیگر فقها اولویت دا می

  .(197ص ، طاهری) باشد و عالوه بر آن مورد تایید معصوم غایب نیز باشد

 ( ع) تنافی عدم انتصاب با عصمت معصوم .6

ها را به سوی کمال دنیوی و اخروی هدایت کند  خداوند متعال اراده کرده است که انسان

در عصر ؛ رده استامامان و پیامبرانی به صورت استمراری نازل ک، ها لذا برای این امر حجت

ها کماکان نیازمند ولی الهی هستند تا  با وجود غیبت معصوم( )ع(معصوم) غیبت انسان کامل

و چون یافتن این چنین شخصی به علت عدم علم به ؛ آنها را به سوی سعادت راهنمایی کند

 بر معصوم واجب است تا، بواطن افراد در چنین زمانی امری بس مشکل و قریب به محال است

 .قلوب را به سمت شخص اصلح و مورد نظر خویش متمایل کند پارک امت به مسیر اشتباه نرود

در عصر غیبت رهبری و والیت جامعه را به دست فردی ناالیق و  ع() در غیر اینصورت معصوم

غیر اصلح سپرده است که این امر مستلزم کوتاهی در وظایف داشته و منافات با عصمت 

 . ایشان دارد



 1401/ بهار  1/ ش 1آفاق/س 40

فقیهمحضبرضرورتوالیت(دروندینی)نقلیادله

 لسان آیات( الف

فقیه به طور خاص و تحت  در قرآن کریم همچون بسیاری از موضوعات دیگر موضوع والیت

توان به اشکال مختلف هرچند داللت الزم از برخی آیات  این عنوان مطرح نشده است اما می

 . قرآن کریم در این زمینه بهره جست

 : األمرآیه اولو

ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفى »
َ
وِلي اأْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا الَرّ

َ
َه َوأ ِطيُعوا الَلّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلّ ُیّ

َ
ِه َیا أ وُه ِإَلى الَلّ َشْىٍء َفُرُدّ

ِه َواْلَيْوِم اْلِْخرِ  ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالَلّ ْح  َوالَرّ
َ
ِویًل َذِلَك َخْيٌر َوأ

ْ
 ( 59: نساء) «َسُن َتأ

شامل سایر حاکمان )ع( را در این آیه نورانی عالوه بر ائمه معصوم« اولی األمر»برخی فقها 

 -141صص ، آذری قمی؛ 20ص ، )ره(موسوی خمینی) اند ها دانسته مشروع از جمله فقه

آیه شریفه را از توان این  می)ع( پذیرش این برداشت از آیه و عدم حصر در ائمه معصوم( 162

البته نظر اکثر فقها و  .فقیه و لزوم تبعیت از ایشان در عصر غیبت دانست جمله ادله والیت

 . است)ع( مفسران شیعه این است که تنها مصداق اولی االمر در این آیه شریفه ائمه معصوم

والیت  توان به بحث انتصابی بودن در بحث در سایر آیات شریفه نیز به داللت التزامی می

 : کنیم جهت اختصار در بحث به برخی از آیات اشاره می؛ فقیه اشاره کرد

 آیه والیت

َکاَة َوُهْم َر » ُیْؤُتوَن الَزّ َلَة َو ِذیَن ُیِقيُموَن الَصّ ِذیَن آَمُنوا اَلّ ُه َوَرُسوُلُه َواَلّ ُكُم الَلّ َما َوِلُيّ   .(55: مائده) «اِکُعوَن ِإَنّ

پس از پیامبر اکرم تفسیر  ع() یه برای اثبات والیت بالفصل علیکتاب تفسیری این آ 15در 

 . شده است

 آیه اولویت پیامبر

ْنُفِسِهْم »
َ
ْولى ِباْلُمْؤِمنيَن ِمْن أ

َ
ِبيُ أ  ( 6: احزاب) «النَّ

 : تقریب استدالل

گرفته شده « نبأ»است و از ( ص) استدالل این گونه است که نبی یکی از القاب پیغمبر اکرم

 .شود معنای گرفتن خبر است و اگر نبی مأموریت ابالغ هم داشته باشد رسول نامیده میو به 

نبی بودن است به همین دلیل احکامی در اسالم وجود دارد ( ص) یکی از شؤون رسول خدا
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آنها را به مردم اعالم نکرده است بلکه به امیر مؤمنان سپرده است و ( ص) که رسول خدا

احکامی بیان شده است که از ( ع) از خود از این رو در عصر صادقینحضرت نیز به امام بعد 

 شنیده نشده است و حتی شاید احکامی هم وجود داشته باشد که امام زمان( ص) رسول خدا

 . بیان فرموده باشد( عج)

 کند  سایر آیاتی که امر به اطاعت از خدا و رسول می

ُسوَل َفِإْن » .1 َه َو الرَّ طيُعوا اللَّ
َ
َه ال ُیِحبُّ اْلكاِفریَن ُقْل أ ْوا َفِإنَّ اللَّ   .(32: آل عمران) «َتَولَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن » .2 ُسوَل َلَعلَّ َه َو الرَّ طيُعوا اللَّ
َ
  .(132: آل عمران) «َو أ

ما َعلى » .3 نَّ
َ
ْيُتْم َفاْعَلُموا أ ُسوَل َو اْحَذُروا َفِإْن َتَولَّ طيُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طيُعوا اللَّ

َ
 «َرُسوِلَنا اْلَبلُغ اْلُمبيُن َو أ

  .(92: مائده)

َه َو َرُسوَلُه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنيَن » .4 طيُعوا اللَّ
َ
  .(8: انفال) «َو أ

 

 

 

 : تقریب استدالل

در آیاتی که امر  .اطاعت هر حکمی که خدا و رسول کردند بر مردم الزم شمرده شده است

نیز هیچ قیدی برای آن ذکر نشده است پس از این به اطاعت از پیامبر و اولواالمر شده است 

 . شود آیات اطالق در والیت ثابت می

از سوی دیگر حکومت در جامعه اسالمی از ضروریات است و اختصاص به زمان رسول الله 

توان اطالق والیت را برای حاکم اسالمی در هر  یا زمان حضور معصوم ندارد از این آیات می

توان تصویری  نابراین از مجموع آیاتی که در این موضوعات ذکر شد میب؛ ثابت کردای  دوره

در منطق قرآن حکومت و زمامداری تنها  .کلی از سیمای حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد

الزم برخودار های  علمی و اخالقی و توانمندیهای  کسانی است که از صالحیتی  شایسته

مان غیبت امام معصوم علیه السالم بر والیت مطلقه فقیه به دست آوردن این تصویر در ز .باشند

ْم یَحکم ِبَما »ون خداست از طرف دیگر حکومت اسالمی حکومت قان .کند تطبیق می
َّ
َمن ل
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کاِفُرون
ْ
ئک ُهُم ال

َ
ْول

ُ
أ
َ
ُه ف

َّ
 الل

َ
نَزل

َ
 «کافرند، کنند که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمیها  آن أ

 ( 44مائده/)

به احکام الهی بدون حاکمیت دین شناس و متخصص مستعد در اجرای  و حکم کردن

 . امکان پذیر نیست( فقیه عادل و جامع الشرایط) احکام الهی

لسانروایات(ب

  ع() مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق. ۱

هِ  اکما إلى عْن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى َدین او ميراث فتح( ع) قال سألت أبا عْبد الَلّ
 السلطان َو إلى القضاة أیحّل ذِلَک؟

ْو باِطٍل ، َمْن َتحاَکَم إَلْيِهْم : قال
َ
ما َتحاَکَم إَلى الّطاُغوِت َو ما ُیْحَكُم َلهُ ، فى َحٍقّ أ ُخُذُه ُسْحتًا و ، َفإَنّ

ْ
َفإّنما َیأ

َخَذُه ِبُحْكِم الّطاُغوِت َو ما ؛ إْن کاَن َحّقًا ثاِبتًا َلهُ 
َ
ّنُه أ

َ
ْن ُیْكَفَر ِبهِ أَل

َ
ُه أ َمَر الَلّ

َ
، 98ص، 18ج، حرعاملی) ...أ

  .(1ح

در زمان گذشته و در عصر ؛ گوید می( ره) مانند صاحب جواهر( هر ) مرحوم شیخ انصاری

یکی فصل خصومت و قضا و دیگری حکم والیی ؛ نزول و صدور این روایت کار حاکم دو چیز بود

هر دو سمت را در مقبوله مورد  ع() و امام معصوم در عصر عباسی چنین بوده است .و اجرایی

  .(31ص ، 2ج، انصاری) اند اند و فقیه جامع الشرایط را برای آن نصب فرموده عنایت قرار داده

 بنابراین نصب فقها برای زعامت و رهبری و تشکیل حکومت عادالنه از طرف امام صادق

تنها برای زمان محدود خود یا زمان دولت کاری لغو و عبثی نبوده است و به عالوه حضرت  ع()

گفتند بلکه مقصودشان سخن گفتن برای تمامی مسلمین عالم در  بنی عباس سخن نمی

های جور و  ها بوده است و هدف اصلی ایشان سرنگون نمودن حکومت تمامی اعصار و دوره

 . طاغوتی در تمام عالم بوده است

فائی»روایت . ۲
َ
ل

ُ
 «برای خلفاء ص() پیامبر اکرماز «اللهمَّ اْرَحْم خ

و َمن ، الله رسولیا: فقيل( ثلَث مّراٍت ) اللهمَّ اْرَحْم ُخَلفائى: (ص)قال َرسول الله( ع)قال اميرالمؤمنين

ُموَنها اْلّناَس ِمْن َبْعدی، اّلذیَن َیأُتوَن ِمْن َبْعدی: خلفائک؟ قاَل   . َیرُوَن َحِدیثى َو ُسنّتى َفُيعلِّ
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جانشینان مرا رحمت ، خدایا»: فرمود( ص) فرماید که رسول الله می( ع) امیرالمؤمنین

جانشینانت چه ، پیغمبر خداای  پرسیده شد که .این سخن را سه بار تکرار فرمود و« .کن

و آن ، کنند حدیث و سنت مرا نقل می، آیند کسانی که بعد از من می»: فرمود .کسانی هستند

  .«آموزند می را پس از من به مردم

 : مستفاد از این حدیث چند مطلب است

شرط جانشینی و خالفت حضرت رسول اکرم روایت همراه با ؛ رسول خدا جانشینانی دارند

باشد نه صرف نقل بدون  روایت معنای آن و نقل همراه با تعقل در مضمون حدیث سنت می

موم حدیث اطالق و ع؛ تعقل و تفکر و محض روایت بدون رویت معنا و درایت مقصود متکلم

مزبور شامل تمامی اعصار و امصار بوده وهیچ اختصاصی به عصر و مصر و نسل و دوده خاصی 

خالفت از جانب رسول الله همانند خالفت از جانب خداوند حقیقتی تشکیکی و طولی ؛ ندارد

است که در مرتبه نخست از آن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم از آن انسان متکامل 

حدیث ؛ های تالی تلو معصومین است به عبارت دیگر در رتبه دوم از آن انسان .صومغیر مع

 . مزبور یا مخصوص عالمان دین و فقهای اسالم شناس است

 ... روایت اذا مات المؤمن. 3

قال   ، عن علّى بِن ابى حمزةَ ، عن ابِن محبوٍب ، عن احمد بن محمد، یحيىمحمد بُن » 

ااْلَْرِض اّلتى    َبَكْت َعَلْيِه اْلمَلِئَكُة َو ِبقاعُ ، اذا ماَت اْلُمْؤِمُن : یقول، )ع( بَن جعفرابااْلحسن موسى    سمعت

، ُثْلَمًة الَیُسّدها َشْى ٌء     َو ُثِلَم فى ااْلسلِم ؛ و اْبواُب الّسماِء اّلتى کاَن یْصَعُد فيها ِباْعماِلهِ ، کاَن َیْعُبُد الله َ َعَلْيها
ّن اْلُم 

َ
ْسلِم کَ أل  «ِحْصِن ُسوِر اْلَمِدیَنِة َلهاْؤِمنيَن اْلُفَقهاَء ُحُصوُن ااْلِ

 : تقریب استدالل

ْسلِم »بخش  از روایت در حقیقت اشاره به وظیفه و ماموریت  «اْلُمْؤِمنيَن اْلُفَقهاَء ُحُصوُن ااْلِ

اتی و تعارفاتی به عقاید احکام و نظامات اسالمی دارد و از جنبه تشریفنسبت نگهبانی فقها 

 . باشد خالی می

امکان حفظ قوانین اسالمی و ( بدون تشکیل حکومت ودخالت در اداره آن) بر فقیه مومن

بر « حصن االسالم»نشر احکام در امور اجتماعی مسلمانان وجود نداشته و در نتیجه وصف 

 . کند وی صدق نمی
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فقیه جامع الشرایط در عصر در نتیجه تشکیل حکومت و اجرای قوانین جزایی و مدنی بر 

 . باشد غیبت تکلیف الزامی از جانب خداوند متعال می

َمناُء الّرُسل   .4
ُ
هاُء أ

َ
ق

ُ
 روایت الف

اُس »بنابر وضوح معنای آیه شریفه  ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم الَنّ
َ
َناِت َوأ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِيّ

َ
َلَقْد أ

اصلی از بعثت پیامبران تنها مسئله گویی و بیان احکام بدون هیچ گونه ضمانت « ِقْسِط ِبالْ 

اند تا با برقراری یک نظام عادالنه الهی به وسیله اجرای  اجرایی نیست بلکه انبیا موظف شده

بناور فرمایش امام امام صادق  .قوانین و احکام الهی به نشر تعالیم و عقاید وحیانی بپردازند

ها مستلزم تعطیل  السالم امین قرار دادن فقها تنها در بعد بیان احادیث بدون اجرای آن هعلی

ماندن یکی از وظایف اصلی انبیا خواهد شد و به علت محال بودن تعطیلی احکام در عصر 

غیبت و ضرورت اجرای قوانین الهی تا قیام قیامت بر فقها واجب است با تشکیل حکومت به 

 . هی بپردازنداجراب قوانین ال

 ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) توقیع شریف از حضرت حجت .5

َنا ُحجَّ »
َ
ِتي َعَلْيُكْم َو أ ُهْم ُحجَّ ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفيَها ِإَلى ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإنَّ مَّ

َ
ِه َعَلْيِهْم َو أ  «ُة اللَّ

، طوسی؛ 247ح، 291ص، حمد بن حسنابوجعفر م، طوسی؛ 484ص، 1ج، شیخ صدوق)

  .(33424ح، 140ص، 20ج، حر عاملی؛ 10ح، 181ص، 53ج، مجلسی؛ 284ص، 2ج

حجت من بر شمایند و ، آنان .به راویان حدیث ما رجوع کنید، اّما در رویدادهای زمانه»

 . «حّجت خدا بر آنانم، من

 : تقریب استدالل

 
ً
 چند حدیث حفظ ، فقیهان اندمراد از راویان حدیث در این جا  .اوال

ً
نه کسانی که صرفا

زیرا معقول نیست افرادی به صرف حفظ و نقل چند ؛ کنند اند و برای دیگران نقل می کرده

حدیث از ناحیه آن حضرت حجت بر مردم گردند به همان شکلی که آن حضرت به سبب شأن 

  اند. و جایگاه رفیع ایشان حجت خداوند بر کل جهان

 
ً
اد از حوادث واقعه فقط احکام شرعی و فتاوا نیستند زیرا این موضوع از واضحات مر  .ثانیا

مذهب شیعه است و نیازی به بازگویی ندارد چون شیوه رایج آن زمان نیز همین بود و مردم 



   45 هیفق تیانتخاب وال  ایدر مسئله انتصاب  ینیو برون د ینیادله درون د یبازخوان

 

کردند از این مسئله برای مردم آن زمان  ها را جمع می برای آگاهی از حکم شرعی به افق

هامی نداشته است تا امام رفع ابهام کنند به ویژه برای فقیه سوال مرسوم و روشن بوده و اب

کننده از امام روشن بوده که برای فراگرفتن مسائل شرعی باید به اهل خبره مراجعه کرد 

هایی است که برای  بنابراین منظور از حوادث واقعه همه پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری

  .(199ص ، ح یزدیمصبا) داده است مردم و مسلمین روی می

مرحوم شیخ انصاری نیز اختصاص دادن حوادث واقعه را به خصوص احکام شرعی و فتاوا 

که استظهار  .(555ص، 3ج، شیخ انصاری) بعید دانسته و در مکاسب استظهاری دارند

همین  .(81تا  80صص ، موسوی خمینی) فقیه درستی است و مرحوم امام در بحث والیت

فرماید که  کنند و می انصاری را با قدرت و استحکام بیشتری تمسک می استدالل مرحوم شیخ

گمان این است که سوال کلی بوده و خیلی بعید است که وقتی حوادث را شمرده حوادث را 

 . تطبیق به فرد بکنیم

نتیجهگیری
فقیه بر ضرورت داشتن حکومت اسالمی و  با توجه به ادله عقلی و نقلی در باب والیت

فقیه در عصر غیبت و در بستر حکومت  متولی الهی برای آن و با توجه به ادله نقلی والیتتعیین 

توان به جمع  فقیه می اسالمی در باب انتصاب و انتخاب فقیه جامع الشرایط تحت عنوان ولی

 : های زیر دست یازید بندی

صوم در متن با توجه به مقوله ضرورت ظهور اسم ولی در مظهری به نام انسان کامل مع .1

عالم هستی در بین مذهب شیعه اجماع بر انتخاب مقام امامت و امام معصوم در متن جامعه 

ال ) در فضای حضور است از آنجایی که در چنین عالم هستی هیچ تعطیلی در کار نیست

سازی دین بر  در عصر غیبت ظهور اسم ولی در مقام اجرای احکام و جریان( معطل فی الوجود

 . جامع الشرایط است عهده فقیه

توان انتصاب فقیه جان و شرایط را به عنوان مظهر اسم ولی در عصر غیبت  بدین منوال می

 . نتیجه گرفت( با حفظ مراتب والیت) کبرا

با توجه به زبان شناسی ادله عقلی و لسان جهان مبنی بر ضرورت قابلیت دوام و ذاتی  .2

 . عقل استاثبات ضرورت محمولی بر موضوعی بر عهده 
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فقیه و وجود ضرورت آن در غیبت کبرا بر عهده عقل بوده و آیات و  فلذا اثبات اصل والیت

روایات فقط در حد معید کاربرد دارند در نتیجه ضعف هدیه موجود در احادیث مربوط به 

 ...غیر مستند بودن و، مقیول بودن، مکاتبه بودن، توقیع، فقیه مانند ارسال حدیث والیت

 . ی با موید بودن ندارندمنافات

مثل تعبیر عنوان قاضی ، فقیه به زبانشناسی متفاوت ابتدالی احادیث مربوط به والیت .3 

در برخی از آنها و مثل و راوی حدیث بودن در بعض دیگر منافاتی با بحث والیت اجتماعی فقیه 

فضای حکم غذا  گره خوردن قضاوت به روایت شناسی و حضور روبات در .جامع الشرایط ندارد

تواند به عدم انحصار راهبرد اجتماعی فقیه در  در نظام زمان شناسی صدور این نوع روایات می

 . قضاوت و روایت باشد

آرامش و توسعه در مفهوم قضاوت روایت در لسان روایات و مفهوم اولی األمر در لسان آیه  .4

توان  ه تفسیر سازی به آیه شریفه میشریفه و رهایی آیه از قید جری و تطبیق و بستر سازی نگا

با حفظ مراتب مراتب مفهوم العمر و لوازم آن فقیه جامع الشرایط را یکی از مصادیق العمر معنا 

 . کرد و این منافاتی با تطبیق اولی األمر به ائمه اطهار ندارد

 ؛ در لسان روایات مربوطه تعابیری مانند .5

 منزله الفقیه فی -الفقهاء امناء الرسل-حصون االسالمالفقهاء -العلماء ورثة االنبیاء

فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله و -هذا الوقت کمنزلت االنبیاء فی بنی اسرائیل

قد جعلته علیکم حاکما-للعوام أن یقلدوه
ً
 فلیرضوا به حکما

نوعی ظهور در انتصاب وصفی دارند با توجه به تقسیم انتظام به اسمی و وصفی انتصاب 

در حدیث معروف جابر دلیل به انتصاب ص( ) مه اطهار بهنام مبارکشان به واسطه پیامبر اکرمائ

اسمی است ولی انتصاب فقیه جامع الشرایط به مختصات و عناوینی که در لسان روایات 

 . شود گذشت منحصر به فرد خاصی نیست و نوعی به نصب وصفی مربوط می

و محمل این اوصاف کاشفیت از این نصب  کار مجلس خبرگان در یافتن فردی مناسب

 . است
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توان لسان ادله عقلی را به همراه فهم زبان شناسانه و دقیقی از  در نتیجه گیری نهایی می

فقیه را انتصاب وصفی  توان به عنوان کلی به والیت روایات و تمرکز بر مفاهیم موجود در آنها می

 . تلقی نمود
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 چکیده 

بدیهی ؛ باشد های مهم مقام معظم رهبری ایجاد تمدن اسالمی می امروزه یکی از دغدغه

است با تحقق تمدن اسالمی در سراسر هستی عدالت در بین جوامع حاکم خواهد شد در 

های  های طبیعی ملت غارت سرمایه هایی که با استعمار و فقر و همه بدبختی، نتیجه ظلم

خاطر همین پژوهش حاضر باهدف تبیین و  از بین خواهد رفت به، یافته مستضعف تحقق

مستندسازی نظریه تمدن اسالمی طبق دیدگاه مقام معظم رهبری با اولین منبع وحیانی 

 . گرفته خوانی انجام یعنی قرآن به روش کتاب

گیری تمدن اسالمی به  شود که برای شکل حاصل میبا تتبع در بیانات ایشان این مطلب 

علم و اخالق که این ، عقالنیت، دین جامع؛ چهار رکن اساسی نیاز است که عبارت است از

بعد  .ارکان در پژوهش حاضر طبق بیانات مقام معظم رهبری به قرآن استناد سازی شده است

 . یابد سالمی تحقق میکردن پنج مرحله تمدن ا با طی، از نهادینه شدن این ارکان

 . بیداری اسالمی، قرآن کریم، تمدن اسالمی، رهبری: واژگان کلیدی

  

                                                                    

 بناب. )عج(حوزه علمیه ولیعصر طلبه سطح یک مدرسه امام صادق  . 1

 مقاله علمی
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طرحمسئله
بدین  ...گردد های آن بر محور اسالم می تمدنی دینی است که همه مؤلفه، تمدن اسالمی

های قرآنی و متکی  های تمدن الهی در چهارچوب آموزه تمدن اسالمی از همه ویژگی، ترتیب

، قوانین، عدالت، علم، اخالق، دین، های آن ص( برخوردار است و مؤلفه) سنت پیامبر اکرمبر 

در زمینه بحث تمدن اسالمی ؛ های مطرح در دین است اصول دینی و دیگر مؤلفه، مقررات

های تمدن  ها و مبانی مختلفی بیان شده که از نظر اندیشمندان در باب شاخصه دیدگاه

به شرایط به وجود آمده در منطقه و  های مختلفی بیان شده باتوجه اسالمی تعاریف و شاخصه

گیری تمدن اسالمی بعد از  و شکل؛ های رویش تمدن اسالمی ها مادی و نشانه افول قدرت

از سوی دیگر بحث ؛ دهد خیزش بیداری اسالمی را در منطقه نوید می؛ پیدایش امت اسالمی

عنوان شخصیت شاخص  قام معظم رهبری بهپیدایش و تشکیل تمدن اسالمی از دیدگاه م

جهان اسالم و پرچمدار اتحاد امت اسالمی موردتوجه و تاکید ایشان قرار گرفته که در این 

ما را برتن داشت که به این سؤال که ، میان مبانی قرآنی و استنادهای ایشان بر آیات قرآن

دهیم بنابراین تحقق حاضر به  مستندات قرآنی مقام معظم رهبری را موردمطالعه و بررسی قرار

 . له چیست پرداخته پاسخ این سؤال که استنادهای قرآنی تمدن اسالمی در اندیشه معظم

پیشینهپژوهش
های آن  ها و شاخصه در مورد تمدن اسالمی در ابعاد مختلف آن مثل آثار آن یا مؤلفه 

  اما مقاله، هایی نوشته شده است ها و مقاله کتاب
ً
در مورد استناد سازی آن از ای که اساسا

خاطر همین در این مقاله استناد سازی آن به قرآن موردتوجه قرار  قرآن باشد یافت نشد به

 . گرفته است

واژهشناسیتمدن
مدینه( گرفته شده و به معنای اقامت در شهر و ) واژه تمدن در معنای لغوی از اصل عربی

در لغت فارسی نیز  .(56: ص، 11 ج، مصطفوی) کاررفته است خو گرفتن به اخالق مردم آن به

توحش و جهل به ، اخالق شهری پیداکردن و انتقال از حالت خشونت، به معنای شهرنشینی

تخلق به اخالق اهل شهر و شهرنشین شدن یعنی همکاری افراد یک جامعه ، تمدن .ظرافت
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در اصطالح تمدن  .(1139، 1ج، معین) سیاسی و غیره، دینی، اقتصادی، در امور اجتماعی

های  با تجربیات خوب زندگی و استفاده از پیشرفت، اسالمی یعنی زندگی توأم با نظم علمی

به همراه پیشرفت در زندگی مادی و معنوی و رفاه مشروع ، های مختلف زندگی در همه عرصه

  .(1307ص، 2ج، خسروپناه) ها است برای انسان

 : فرمایند ی را چنین بیان میمقام معظم رهبری در بیاناتی تمدن اسالم

تمّدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ ماّدی »

تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است  می

 ( 14/06/92، بیانات مقام معطم رهبری) «برسد

میگیریتمدناسالارکانشکل.1
گیری تمدن اسالمی نیاز به ارکانی داریم مثل این که شما فرض کنید  برای شکل

نیاز به ارکانی است ، بناء کنید در مرحله اول ساختای  خواهید یک ساختمان چند طبقه می

میلگرد و مصالح اصلی ، زمین، باشد مثل پذیر نمی ها اصاًل ساختن خانه امکان که بدون آن

گیری تمدن اسالمی هم نیاز به ارکانی داریم که با وجود  بنابراین برای شکل ...ساختمان و

 . گیرد تحقق و شکل می، ها تمدن آن

ارکان شکل گیری ترین  در این قسمت از مقاله باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری به مهم

 . کنیم تمدن اسالمی اشاره می

 دین جامع. ۱/۱

دن اسالمی نیاز است و یکی از مقومات تمدن است ترین رکنی که برای تشکیل تم مهم

عبارت است از دین اما این که ماهیت و تعریف دین چیست آراء مختلفی از علماء و داشمندان 

ها  از برنامهای  عالم وجود دارد ولی به طور کلی دین در یک تعریف عام عبارت است از مجموعه

ها به سعادت دنیوی و  کردن به آن رحله دوم با عملها با علم به آنها و در م و قوانینی که انسان

شوند دین همانند چراغی است که راه صحیح را از راه غیر صحیح جدا  اخروی نائل می

گیرد و درنهایت دین  دین مجموعه قوانینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را فرا می، کند می

 . کند منبع و مخزنی است که تمدن از آن تغذیه می
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 ( 2: جمعه) «ٍن یَضالٍل ُمب  یاُنوا ِمْن ق

ا در سه عبارت کوتاه خداوند در این آیه فوق پرده از هدف بعثت پیامبران برداشته و هدف ر 

تهذیب و تزکیه امت و تعلیم علم و حکمت بر امت ، اند از تالوت آیات خدا بیان کرده که عبارت

پیامبر اسالم است و نه از تجربیات ، بنابراین این دین است که نه از طرف اشرف مخلوقات

 . کند کالم خدا است است بلکه این دینی که ارزش را از ضد ارزش معرفی می

ترین مظاهر شرک در عصر  از بزرگ ترین مظاهر شرک از بزرگ، دا نمودن دین از سیاستج

 . و دین از سیاست است، و زندگی ماّدی از عبادت، تفکیک دنیا از آخرت، حاضر

لقد ارسلنا رسلنا بالبّينات و انزلنا معهم »؛ داند ی قسط را هدف از ارسال رسل می قرآن اقامه

کونوا قّوامين بالقسط »و در حالی که با خطاب ( 25: حدید) «الّناس بالقسط الكتاب والميزان ليقوم

ه و در ، کند ی قسط می ی مؤمنین را موظف به تالش برای اقامه همه، (8: مائده) «شهداء للَّ

سازد و به پیروان خود  اعتماد به ستمگران را ممنوع می، ی قرآن حالی که آیات کریمه

و گردن نهادن به ظلم ، (113: هود) «لى اّلذین ظلموا فتمّسكم الّنارو الترکنوا ا»: فرماید می

الم تر الى اّلذین یزعمون اّنهم امنوا بما انزل اليک و »: گوید شمرد و می طاغوت را منافی با ایمان می

و کفر به ( 60: نساء) ،«ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الّطاغوت و قد امروا ان یكفروا به

ه فقداستمسک »؛ دهد طاغوت را در کنار ایمان به خدا قرار می فمن یكفر بالّطاغوت و یؤمن باللَّ

ی  یعنی نفی همه، توحید، و در حالی که نخستین شعار اسالم( 256: بقره) «بالعروة الوثقى

و در حالی که اولین اقدام ، جان و باجان بود ی بتهای بی های ماّدی و سیاسی و همه قدرت

و یا دالیل و شواهد ، ی سیاسی جامعه بود تشکیل حکومت و اداره، ص( پس از هجرت) برپیام

 . کند فراوان دیگری که بر پیوند دین و سیاست حکم می

، ترین مظاهر شرک در عصر حاضر مقام معظم رهبری در مورد دین معتقد هستند از بزرگ

بیانات مقام معظم ) .سیاست استو دین از ، و زندگی ماّدی از عبادت، تفکیک دنیا از آخرت

 ( 14/04/1368، رهبری

، اند اسالم را نفهمیده، کنند نفی می، کنند کسانی که سیاست را از اسالم جدا می آن» 

چه آنچه مربوط به جهاد ، چه آنچه مربوط به حج است، آیات قرآن .اند آیات قرآن را نفهمیده
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چه آنچه مربوط به حاکمّیت ، جامعه استچه آنچه مربوط به ارتباطات مردم در یک ، است

ق به اسالم است اینها همه سیاست، حاکم اسالمی در جامعه است
ّ
 .هایی است که متعل

ْمُرُهْم ُشوری » .مّتَخذ از متن اسالم و متن قرآن است، ساالری اسالمی هم که ما گفتیم مردم
َ
َو أ

  .(25/04/97، بیانات مقام معظم رهبری) «َبْيَنُهم

معظم رهبری نگاه تک بعدی و سکوالریسم به مسئله دین را یک نگاه ناقص ودر مقام 

 : فرمایند مقابل قرآن و وحی الهی قلمداد کرده و می

، این .ی فردی دانستند و سیاست را از اسالم گرفتند ای اسالم را فقط مسأله یک عده»

مهاجِم مستکبِر  چیزی است که امروز در بسیاری از جوامع اسالمی و در معارف دنیای

در ؛ اسالم از سیاست جداست! سیاست را از اسالم گرفتند: شود که ترویج می، مستعمِر غربی

های مکه  در اولی که توانست خود را از دشواری، حالی که نبی مکرم اسالم در آغاز هجرت

تشکیل حکومت ، بنای جامعه اسالمی .سیاست بود، اولین کاری که کرد، نجات دهد

، ی به سیاستمداران بزرگ عالم نامه، تشکیل قشون اسالمی، تشکیل نظام اسالمی ،اسالمی

شود اسالم را از  چطور می .سیاست است، ی سیاسی عظیم بشری آن روز ورود در عرصه

، شود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست هدایت اسالم سیاست جدا کرد؟! چطور می

( بعضی قرآن را تکه پاره 91: حجر) «ن جعلوا القرآن عضيناّلذی»معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟! 

اما به ؛ آورند ( به عبادت قرآن ایمان می150: نساء) «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» .کنند می

و لقد أرسلنا رسلنا بالبّينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم »آورند!  سیاست قرآن ایمان نمی

 .قسط چیست؟ قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه .(27: حدید) «الّناس بالقسط

یک ، ی همراِه با عدالت و قسط تواند این کار را انجام دهد؟ تشکیِل یک جامعه چه کسی می

بلکه ، نه فقط پیغمبر ما .هدف انبیاست، این .کاِر مدیران یک کشور است؛ کار سیاسی است

هی برای سیاست و برای تشکیل نظام اسالمی ی پیغمبران ال عیسی و موسی و ابراهیم و همه

ما به سیاست : مآبی عبایشان را جمع کنند و بگویند ای از روی مقدس آن وقت یک عده .آمدند

آمیِز غربی هم دائم  کاری نداریم! مگر دین از سیاست جداست؟! آن وقت تبلیغات خباثت

اگر ما  .را از دولت جدا کنید دین؛ دین را از سیاست جدا کنید: که، دامن بزنند به این حرف
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 .نه مثل دو چیزی که به هم وصل شده باشند؛ دین و دولت به یکدیگر آمیخته است، مسلمانیم

  .(03/05/1385، بیانات مقام معظم رهبری) «دین و دولت یک چیز است

ها فقط  شود که دین طبق نظر برخی از سخنان مقام معظم رهبری این مطلب استفاده می

شود بلکه دین به عنوان یکی از  به عبادت و اخالق از حیث جنبه فردی محدود نمیمربوط 

گیرد  ارکان مهم تمدن اسالمی تمام شئونات اعم از فردی و اجتماعی زندگی هر فردی را در می

ها اسالم است و همچنین یکی از آثار سوء  گیری تمدن در گرو بکار بستن فرمان بنابراین شکل

شوند  بند نبودن به دین این است که ملت آن جامعه دچار هرج و مرج میعمل نکردن و پای

شوند مثل بعضی از  رود و دچار استعمار و استثمار کشورهای دیگر می امنیت از بین می

 . کشورهای مسلمان که در حال حاضر هم آرامش ندارند

 عقالنیت. ۲/۱

منسوب به عقل است و هم عقالنیت مصدر صناعی و مجعول از از صفت عقالنی به معنای 

مصدر صناعی از انسانی به معنای منسوب به انسان است و ، چنان که مفهوم انسانیت

 .تصور عقالنیت نیز متفرع بر شناخت عقل است، شناختش متوقف بر شناخت انسان است

اصول و ، اهداف، عقالنیت مجموعه منسجمی از اندیشه هاست که در چهارچوب مبانی

تواند مراتب مختلفی داشته باشد و هم  هم می، این انسجام اند. دیگر پیوند یافتهراهبردها با یک

های  شهودی و حتی خواسته، استداللی، تجربی، تواند از منابع معرفتی گوناگون دینی می

های وحیانی  ها گاه برآمده و همسو با معرفت دینی و داده عقالنیت .بشری بهره جسته باشد

های گوناگونی با دین  توانند نسبت النیت دینی را تولیدمی کنند و میعق، اندکه با مدد عقل

 . زنند های خودبنیاد را رقم می های بریده از وحی نیز عقالنیت چنان که معرفت؛ داشته باشند

در مقولۀ تمدن از دیرباز موردتوجه تحلیل گران تمدن و فرهنگ بوده است « عقل»موضوع 

در این قاره « اومانیسم»عظیم صنعتی در اروپا و رشد نهضت  این موضوع بویژه پس از تحوالت

در این میان کثیری از تحلیل گران خمیرمایه  .همواره دغدغه فکری روشنفکران بوده است

 . دانند می« عقالنیت»اصلی تمدن و تکنولوژی اروپا را 

، کتبی آنچه اینکه در بنای م، تمدن اسالمی با عقالنیت آمیختگی دارد، باید اضافه کرد

را بعنوان یکی از منابع و مصادر چهارگانه و در کنار کتاب و سنت به رسمیت شناخته « عقل»
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دین و  .مطرح است« موتور متحرکه»بدین جهت اجتهاد در میان این تمدن بعنوان  .است

در درون ، عقلمندی دو پدیده متناقض نیستند که آنگاه سخن از اتحاد یا افتراق آن الزم شود

 . عقلمندی وجود دارددین 

ن و عقل یان دیامام خمینی معمار کبیر انقالب در بحث عقالنیت معتقد بودند نباید م

 .نه سکوت کند و بالعکسین در آن زمید، تواند به آن برسد باشد که هر چه عقل میای  فاصله

از منظر ؛ ل حکومت بودهیتشک یربنایبه عنوان ز یامام بر امور عقالن یدهایها و تأک مالحظه

عقالنیت تحت تصرف و تربیت شرع است و صبغه الهی و ، امام بر خالف عقالنیت سکوالر

، عقلی هم که پشتیبانی شرع و تعالیم انبیای عظام و اولیای الهی را نپذیرد .رنگ قدسی دارد

  .(241ص ، 18ج ، امام ۀفیصح) شود بلکه تدبیر و شیطنت نامیده می، اسمش عقل نیست

انقالب برای عقالنیت مردم اهمیت بسزایی قائل هستند و یکی از ارکان خیلی رهبر معظم 

آورند به طوری که ایشان معتقد هستند اگر در کنار  مهم در تشکیل تمدن اسالمی بشمار می

مثاًل اگر در اجرای  .شوند ها هم به انحراف کشیده می عوامل دیگر هم عقالنیت نباشد آن

، بیانات مقام معظم رهبری) است عدالت به ضدش تبدیل شودعدالت عقالنیت نباشد ممکن 

02/06/87-16/06/88).  

 علم. 3/۱

ص( نازل گشته خود دلیلی روشن بر اهمیت علم ) که بر وجود مبارک پیامبرای  اولین سوره

: خواهد تا از او افزایش علم را طلب کند که خداوند از پیامبرش می در آیه دیگریآموزی دارد و 

( یا در روایتی از حضرت 114: طه) «َو ُقْل َربِّ ِزْدني ِعْلما» .پروردگارا علم مرا افزون کنو بگو 

حکمت ، البالغه نهج)  «اْمِرٍئ َما ُیْحِسُنه  ِقيَمُة ُکِل »: فرماید خوانیم که می السالم می علی علیه

هر کس به دانایی  یعنی ارزش، کنند به ما یعلمه ( که بعضی از علماء از ما یحسنه تعبیر می81

 . بنابراین علم یک فضیلت بسیاری است .و علم اوست

مقام معظم رهبری در بیانات خودبه جایگاه علم در تمدن اسالمی و تاثیرگذاری آن 

 : فرمایند به واسطه علم تمدن اسالمی پرداخته و میها  اروپاییبرپیشرفت 
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با استفاده ها دید که آنها  اروپایی بدیل علم در ایجاد تمدن اسالمی را میتوان در بی نقش»

ی مسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک  از دانش مسلمین و فلسفه

از قرن شانزدهم  .این تمّدن البّته تمّدن ماّدی بود .ریزی کنند تمّدنی را برای خودشان شالوده

و چون ماّدی بود از ، ک تمّدن جدیدریزی ی ها شروع کردند به شالوده و هفدهم میالدی اروپایی

به سمت ، [ به سمت استعمار رفتند ]از طرفی؛ محابا استفاده کردند ابزارهای گوناگون بی

تها رفتند
ّ
تها رفتند، مغلوب کردن مل

ّ
از یک طرف هم خودشان ؛ به سمت غارت کردن ثروت مل

تمّدن را بر عالم بشرّیت حاکم و این ، را در درون تقویت کردند با علم و با فّناوری و با تجربه

بیانات مقام ) .«ها در طول چهار پنج قرن انجام دادند این کاری بوده است که اروپایی .کردند

 ( 10/1394/ 08، معظم رهبری

( 140: آل عمران) ؛«َو ِتلَک ااَلّیاُم ُنداِوُلها َبيَن الّناس»ایشان با استناد به آیه شریفه

 : فرمایند می

، امروز نوبت مسلمین است که با هّمت خود .امروز نوبت اسالم است، ما استامروز نوبت »

روز از دانش مسلمین  ها آن که اروپایی همچنان .ریزی کنند تمّدن نوین اسالمی را شالوده

ما ، ی مسلمین استفاده کردند از فلسفه، ی مسلمین استفاده کردند از تجربه، استفاده کردند

کنیم برای  از ابزارهای موجود جهانی استفاده می، کنیم استفاده میهم امروز از دانش جهان 

ی امروز ما است  این وظیفه .منتها با روح اسالمی و با روح معنوّیت، برپا کردن تمّدن اسالمی

 خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است
ً
  .همان() «این عمدتا

چراغ راه ، علمی و شکستن مرزهای علممجاهده ، در اندیشه رهبر معظم انقالب، رو ازاین

فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن ، به اعتقاد ایشان .تمدن اسالمی است

آور است و جامعه صاحب علم را  علم از دیدگاه ایشان سلطه .مجاهده علمی است، اسالمی

اید فراگرفت و به تولید و کنند که علم را ب ایشان به میزان بسیاری تأکید می .سازد قدرتمند می

، شناسی تولید علم از دیدگاه ایشان روش .صدور آن پرداخت و به مصرف آن نباید بسنده کرد

یعنی استنباط از منابع دینی و رجوع به عقلی است که پشتوانه آن ، اجتهاد به معنای مصطلح

به  .اسالمی باشدتواند در مسیر رشد و اعتالی تمدن  در این صورت تولید علم می .وحی است

، کند و بنابراین اعتقاد ایشان دشمن از هیچ تالشی برای عدم تحقق این اصل فروگذار نمی
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شکستن ، نکته بسیار مهم در دیدگاه ایشان درباره علم .باید ترفندهای دشمن را شناخت

گرایی در خصوص  تحجر و جزم، به اعتقاد ایشان .مرزهای دانش به وسیله مسلمانان است

آفت اصلی تحقق رشد علمی است و ، های علمی گذشتگان یا متفکران غربی هیافت

  .(9/12/1379، بیانات مقام معظم رهبری) رفت از این آفت است آزاداندیشی راه برون

 اخالق. 4/۱

آخرین رکنی که تمدن اسالمی در ایجاد و تعالی و بقایش به آن محتاج است عبارت است 

نهادینه بودن اخالق در جامعه خیلی مهم است لذا پیامبر  از اخالق اسالمی بخاطر همین

 رسول الله صل الله : کند ص( هدف از بعثت خود را اتمام مکارم اخالق معرفی می) اکرم
َ

َقال
َ
ف

ْخَلِق »: علیه و آله
َ
َم َمَكاِرَم اأْل َتمِّ

ُ
َما ُبِعْثُت أِل ( در حدیثی دیگر از 420ص، 1اصول کافی ج) .«ِإنَّ

السالم که به طور خیلی واضح داللت دارد بر اینکه آبادانی  امام صادق علیه وجود نازنین

ِبي »: خوانیم ها و شهرها وزیادی عمرها در گرو بر ونیکوکاری و حسن خلق است می خانه
َ
َعْن أ

هِ   : ع( َقاَل ) َعْبِد اللَّ
َ
یَداِن ِفى اأْل َیاَر َو َیِز  ( 100ص 2اصول کافی ج) «ْعَماراْلِبرُّ َو ُحْسُن اْلُخُلِق َیْعُمَراِن الدِّ

مسئلة اصلی مورد تأکید پیامبران در دوران مختلف ، های دینی در قصص قرآنی و آموزه

این امر نشان  .رعایت اصول اخاقی است، های دینی برای ایجاد تمدن، تاریخ زندگی بشر

ارتباطات و دهندة این است که ً زیربنای یک تمدن توحیدی چیزی جز رعایت اوال اخاق در 

 تجمل ، مانند فساد اجتماعی، قیالبرخی از رذائل اخ؛ برخوردهای اجتماعی نیست
ً
ثانیا

خودبینی  ...و، زور و تزویر، دنیازدگی، و قساوت قلب رحمی بی ،خودکامگی و استبداد، گرایی

 .به طور مستقیم در فروپاشی تمدن نقش اساسی دارند

 : یندفرما رهبر معظم انقالب در این مورد می

همین اقتدار و عّزتی را ، اگر ما از لحاظ اقتصاد به باالترین مقام برسیم و از لحاظ سیاست»

در میان ؛ اخالقهای اسالمی نباشد، ولی اخالقهای مردم ما، چند برابر کنیم، که امروز داریم

اخالق ، اساس کار .اساس کار از بین خواهد رفت، بینی نباشد حلم و خوش، صبر، ما گذشت

بعثت التّمم مکارم االخالق بنابراین حکومت  -همه اینها مقّدمه اخالق حسنه است  .است

به ، اخالق آنها تعالی پیدا کند، ها در این فضا تربیت شوند اسالمی برای این است که انسان

 ( 02/02/1377، بیانات مقام معظم رهبری) .تر شوند و قصد قربت کنند خدا نزدیک
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مدناسالمیفرآیندپیدایشت.2
حال برای  .در بحث قبلی همانطور که بیان شد تمدن اسالمی بر چهار رکن بنا شده است

تحقق آن مراحلی وجود دارد که باید طی شود در این قسمت از مقاله به استنادات قرآنی در 

بحث مراحل شکل گیری تمدن اسالمی از منظر مقام معظم رهبری اشاره مختصر خواهیم 

 . داشت

 انقالب .۱/۲

برگشتگی و تبدیل و از نظر سیاسی به ، تحول، انقالب از نظر واژگانی به معنای تغییر

  .(24ص، عیوضی و هراتی) .برای براندازی و ایجاد حکومتی جدید استای  معنای اقدام عده

در آیات قرآنی به کار نرفته است و در تفاسیری که ، در قرآن انقالب به معنای مصطلح آن 

انواع مختلفی از انقالبات مطرح شده است که غالبا با ، انقالب اشاره و پرداخته شده استبه 

/ 1: 1360، طالقانی) نظیر انقالب نفسانی و روحی؛ معنای مصطلح انقالب هم معنا نمیباشد

/ 9: 1378، طیب) انقالب طبیعی، (139/ 5، 115/ 5: 1374، قرائتی: 364/ 5، 224

، (249/ 5، 205/ 2: 1374، قرائتی) انقالب فرهنگی4/37: 1376، ثقفی تهرانی: 543

، مکارم شیرازی) ( و انقالب ارزشی153/ 1: 1419، مدرسی) انقالب اجتماعی و علمی

بعضی مباحث ، اما تعدادی از مفسرین معاصر که غالبا شیعه نیز هستند .(114/  18: 1376

ح آن نموده اند که از آن جمله است مطرح شده در قرآن را تعبیر به انقالب در معنای مصطل

؛ 1346/  1412: 3، د قطبیس، 104اعراف / ) رویکرد حضرت موسی علت در برابر فرعون

، (430/ 3: 1419، مدرسی؛ 138اعراف / ؛ 202/10: 1419، فضل الله؛ 105اعراف / 

توبه / ) .( و ظهور حضرت مهدی364/ 6: 1419، مدرسی؛ 9کهف/) خروج اصحاب کهف

  .(384/7: 1376، مکارم شیرازی؛ 33

ی معاصر یاد  انقالب اسالمی رابه عنوان تجدید مضمون بعثت در دوره مقام معظم رهبری

 : فرمایند کنند در این رابطه ایشان چنین بیان می می

، بر ضّد استبداد بود و بر ضّد استکبار بود، انقالب به پیروی از بعثت نبوی بر ضّد ظلم بود»

دار  طرف -مظلومان به معنای حقیقی کلمه-از هر دینی ، مظلومان بود از هر آئینیدار  طرف

تی و با هر دین و مسلکی طرف، محرومان بود
ّ
و در همه حال هم ، دار مستضعفان بود از هر مل
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و حرکت اساسی انقالب این ، عموم بشرّیت را به صراط مستقیم اسالم دعوت کرد، این انقالب

  .(25/12/1399، معظم رهبری بیانات مقام) «است

اّتفاق افتاد را  57دانند وآنچه در اّول انقالب در سال  ایشان انقالب را دارای مراحلی می

کنندوآن را انفجار در مقابِل نظاِم غلِط باطِل طاغوت و ایجاد یک  ی اّول انقالب یاد می مرحله

قلمداد ؛ با مفاهیم نو، با تعابیر نو، های نو و با لغت نو ها و ارزش نظام جدید بر مبنای آرمان

 : دانند و هدف عالی و آرمان انقالب را رسیدن به حیات طیبه می؛ کنند می

البّته  .آرمانها را ترسیم میکند؛ ترسیم آرمانها است، کاری که انقالب در آغاز انجام میدهد»

تغییرپذیر است اّما آن  تحّوالت روزمّره، وسایل تغییرپذیر است؛ تغییرناپذیرند، آرمانهای عالی

، یعنی از اّول خلقت بشر تا امروز؛ تغییرناپذیر است، اصول که همان آرمانهای اساسی است

آزادی انسان یک ؛ وقت نیست که عدالت از آرمان بودن بیفتد هیچ؛ عدالت یک آرمان است

بعد ، یم میکندترس، آرمانها را انقالب تصویر میکند -جور چیزها آرمانها یعنی این-آرمان است 

حاال آرمان را ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم و  .وقت به سمت این آرمانها حرکت میکند آن

َبة: است که« حیات طّیبه»، یک تعبیر قرآنی برایش بیاوریم ُه َحیوًة َطِیّ ُنحِیَینَّ
َ
ل

َ
( 97: نحل) ؛ف

م  ِاسَتجیبوا للِه 
ُ
سوِل ِاذا َدعاُکم ِلما ُیحییک دعوت پیغمبر و  .( شما را زنده کند24: انفال) ؛َو ِللرَّ

 حیات طّیبه؛ ی پیغمبران به حیات است همه
ً
 . چه جور حیاتی؟ طبعا

برای ، زیستی خود ی این چیزهایی که بشر برای ِبه حیات طّیبه یعنی چه؟ یعنی همه، خب

ی جزو حیات طّیبه است .سعادت خود به آنها احتیاج دارد
ّ
ت ذل؛ مثاًل عّزت مل

ّ
، یلمل

وابسته نبودن به بیگانگان و به دیگران جزو حیات ، استقالل .حیات طّیبه ندارد، خور توسری

واقعّیات ؛ حیات طّیبه را فقط در عبادات و در کتابهای دعا که نباید جستجو کرد .طّیبه است

 ( 25/06/1394، بیانات مقام معظم رهبری) «زندگی اینها است

 نظام اسالمی .۲/۲

تشکیل نظام اسالمی است به معنای پذیرش و مقبولیت و به رسمیت شناختن مرحله دوم 

جامعه در چهارچوب نظام اسالمی از سوی مردم آن جامعه که این مرحله هم در سیزدهم 

فروردین سال پنجاه و هشت توسط مردم تحقق یافت و ملت ایران به نظام جمهوری اسالمی 

 . رای دادند
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؛ ی این حکومت عبارت است از استقرار ایمان عمدهاساس حکومت اسالمی و شاخص 

ایمان به تعالیم انبیا و سلوک در صراط مستقیمی که انبیا الهی در مقابل پای ، ایمان به خدا

 . مردم قرار دادند

 : دانند را الزمه تحقق اهداف بعثت انبیاء می، رهبر انقالب تشکیل نظام سیاسی

یعنی هدف این است که یک نظام ، آید ه وجود میپس با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی ب»

حاال اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار را بکند و کدام توفیق -سیاسی به وجود بیاید 

که  -لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید ، پیدا نکرد بحث دیگری است

اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحّقق  ها و مناسبات بتواند این اهداف را با تشکیل برنامه

شود و از آنچه خدای  آئین حکمرانی از کتاب خدا گرفته می، در این نظام سیاسی .ببخشد

بِ »: فرماید که می، کند متعال بر پیغمبر نازل می ُه النَّ
َّ
 الل

َ
َبَعث

َ
رِ ییف

 
 یَن َو ُمْنِذرِ یَن ُمَبش

َ
ْنَزل

َ
َن َو أ

َح 
ْ
ِکتاَب ِبال

ْ
ُفوا ِفیهکق  ِلَیْح َمَعُهُم ال

َ
اِس ِفیَما اْخَتل َم ( »213: بقره) ؛«َم َبْیَن النَّ

ُ
یعنی « ِلَیحک

َم کتاب»
ُ
و حاکم او است در ، این کتاب حکم کند بین مردم در آنچه باید انجام بدهند؛ «ِلَیحک

: فرماید ی مائده می در سوره، ی بقره است این در سوره .های اجتماعی ی تنظیم همه

 اللُه فیِه »
َ

نَزل
َ
 ااِلنجیِل ِبما ا

ُ
هل

َ
م ا

ُ
یعنی دستور حکمرانی از ؛ انجیل حاکم است؛ «َولَیحک

َو َمن »و همچنین در مورد پیغمبران دیگر که در آیات ؛ شود برای اهل انجیل انجیل گرفته می

ولئِ 
ُ
أ
َ
 اللُه ف

َ
نَزل

َ
م ِبما ا

ُ
م َیحک

َ
ولئِ »( و 44مائده ) «ُهُم الکافرون کل

ُ
أ

َ
اِلُمونُه  کف

َّ
( 45مائده ) «ُم الظ

ولئِ »و 
ُ
أ
َ
فاِسُقوَن  کف

ْ
ی اینها آن چیزی که منبع و منشأ  در همه، ( هست47مائده ) «ُهُم ال

عبارت است از ، شود های حکمرانی از آن گرفته می حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه

ی  و همه؛ کتاب استاین اصول و اساس در آن ؛ کتاب الهی که به پیغمبر نازل شده است

، بیانات مقام معظم رهبری) «های بشری در چهارچوِب این اصول بایستی گذاشته بشود برنامه

21/12/1399).  

 دولت اسالمی . 3/۲

رسالت سنگینی در ، عنوان مرحله سوم از فرایند تمدن نوین اسالمی دولت اسالمی به

اهمیت و جایگاه دولت اسالمی در این  به باتوجه .راستای ایجاد جامعه اسالمی بر عهده دارد

ضرورت توجه به این مقوله آن ، های پس از انقالب امر و عدم تحقق آن به صورت کامل در سال
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، اهمیت تشکیل دولت اسالمی .را دو چندان کرده استای  هم در دیدگاه آیت الله خامنه

در دیدگاه  .فرآیند ترّتب داردرو است که این گام هدف میانی است و بر مراحل دیگر این  ازاین

نهادها و مجموعه ، ها دولت اسالمی فراتر از قوه مجریه و شامل همه دستگاهای  آیت الله خامنه

  .باشد کارگزاران می

 جامعه اسالمی  .4/۲

ها برای رفع نیازهای خود ناگزیر هستند از تشکیل یک جامعه تا بتوانند  بدون تردید انسان

بنابراین هیچ مکتب و فلسفه  .مشکالت مادی و معنوی خود را جبران کنند در آن و در کنار هم

در اصطالح »به مطالب گفته شده جامعه  باتوجه .توجه باشد بی تواند بدان نمیای  سیاسی

ها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک  از انسانای  علمی عبارت است از مجموعه

 «.هستندور  کدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطهها در ی ها و آرمان سلسله عقیده
  .(327ص، 1ج، عبدالحسين، خسروپناه)

هم باید یک ، یک نفر مسلمانشهید مطهری نیز در تحقق جامعه اسالمی بر این باورند که 

رابطه دائم و ثابت میان او و خدای خودش برقرار باشد و هم باید یک رابطه ثابت و دائم میان او 

نماز و ، حضور قلب، مناجات با حق، ذکر و یاد خدا، جامعه خودش برقرار باشد بدون عبادتو 

ماند و همچنین بدون  ساخت و حتی خود انسان سالم نمی جامعه اسالمی شود یک روزه نمی

بدون رسیدگی و ، بدون امر به معروف و نهی از منکر، یک اجتماع صالح و یک محیط سالم

  .(80ص، آزادی معنوی، مطهری) شود عابد خوبی بود افراد مسلمان نمیتعاطف و تراحم میان 

 : اما تعریف جامعه اسالمی در بیان مقام معظم رهبری

ی  ی افکار و خصوصیات و رفتارها و ُخلقّیات اسالمی در جامعه اینکه همهعبارت است از »

بیانات مقام ) «کند میاسالمی نهادینه شود که در این صورت جامعه اسالمی تحقق پیدا 

  .(12/12/1380، معظم رهبری

ایشان حرکت به سوی جامعه اسالمی و تمدن اسالمی را به عنوان نصرت الهی ویک وعده 

 : کنند قطعی در قرآن گوشزد می
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یعنی به سمت تمّدن ، اگر شما نصرت کردید خدا را؛ (7: محمد) ِان َتنُصُروا اللَه َینُصرُکم»

بیانات ) «کند خدا شما را یاری می، سالمی و تحّقق دین خدا پیش رفتیدی ا اسالم و جامعه

  .(01/03/1398، مقام معظم رهبری

 تمدن اسالمی. 5/۲

های مهم و اساسی مقام معظم رهبری عبارت است از بحث  ها و دغدغه یکی از خواسته

ن کرده اند و پیشرفت و تمدن اسالمی که ایشان در بیانات مختلف خود تمدن اسالمی را تبیی

بنابراین ما  .های اجتماع و جامعه ظهور پیدا کند فرمایند تمدن اسالمی باید در همه عرصه می

متمدن باشد نه فقط در صنعت و توانیم متمدن بنامیم که در همه ابعاد  را میای  جامعه

کنیم و به ها باید رشد  بلکه در مسائل معنوی و دیگر علوم و رشته، تکنولوژی و مسائل دنیوی

وقت زمینه برای ایجاد تمّدن  آن، ی انقالبی و اسالمی درست شد بعد که جامعه اوج برسیم

آن وقت است که فرهنگ اسالمی فضای عمومی بنابراین .آید انقالبی و اسالمی به وجود می

 . بشریت رافراخواهد گرفت

ز دیدگاه مقام معظم ا .قرآن و قوانین آن در تمدن اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است

الهام ، ع() ص( و ائمه اطهار) بازگشت حقیقی به قرآن و اقتدا به سنت رسول الله، رهبری

چرا که شرایط و ؛ بخش بیداری اسالمی و شرط بنیادین احیای تمدن اسالمی است

، بیانات مقام معظم رهبری) های تمدن باید از قرآن و سنت الهام بگیرند مؤلفه

مبانی »شکل گیری تمدن نوین اسالمی باید با توجه به ، به اعتقاد ایشان .(20/12/1396

ترین  بدیهی است که اولین و عالی .و نه ایران شیعی باشد« مذاهب اسالمیی  مشترک همه

ایشان همچنین عامل اصلی  .قرآن عظیم است، فرق اسالمیی  منبع مشترک بین همه

یعنی محوریت قوانین الهی بر گرفته شده ؛ ضوعدشمنی معاندان با ایران اسالمی را همین مو

  .(12/06/1390، بیانات مقام معظم رهبری) داند از قرآن می

نتیجهگیری
از منظر مقام معظم رهبری مبانی و ارکان شکل گیری تمدن اسالمی براساس مبانی قرآن 

 . دی هستبه عنوان اساس اندیشه ناب اسالمی هست که مبتنی بر نگاه خداباورانه و توحی
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دانند که احکام اسالم مخصوص یک نسل و  ایشان جهان شمولی قرآن را بیانگر این می 

عرب و فارس و ترک و ، یک نژاد و زبان نیست و کرامت به تقواست و در منظومه تمدنی قرآن

ها در ایجاد  به این علت همه ملیت .اضالع هندسی آن هستند ...اروپایی و آفریقایی و، کرد

  اند. اسالمی سهیم بودهتمدن 
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شناسیتطبیقیسورهقدربامحوریتضرورتوجودانسانکاملدرعالمهستیزبان
 1رسول محمدیان صبحی 

چکیده
که قرآن آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاویدان پیامبر خاتم است پس فهم آیات  ازآنجایی

 . ردار خواهد بودشناسی از اهمیت بسیاری برخو آن نیز در فضای زبان

لذا با تطبیق دو قرائت شیعی و سنی متوجه وجود برخی اشتراکات و برخی اختالفات در این 

دو قرائت خواهیم شد که این اختالفات در نوع تفسیر و نوع برداشت از آیه منجر به اختالفاتی در 

توان به بحث نزول  میبرای مثال در مورد اشتراکات این دو فرقه  .ها نیز خواهد شد سایر زمینه

تکرر شب قدر با تکرر ، های ماه رمضان قرارگرفتن شب قدر در یکی از شب، دفعی قرآن در شب قدر

اما از جمله اختالفاتی که در بین این دو فرقه وجود داشت تفسیر کلمه  .سنوات و غیره اشاره نمود

یک مخلوقی « روح»سیر شیعی سنت آن را جبرئیل معنا کرده بودند ولی در تفا بود که اهل« روح»

غیر از مالئکه و جبرئیل معنا شده بود که با مراجعه به برخی روایات مصداق آن مخلوق هم حضرت 

 اهل سنت از روایات مندی مفسرین اهل همین مسئله عدم بهره .شد س( معرفی می) فاطمه

در عالم  ()عباعث شده که در مورد موضوع مهمی همچون ضرورت وجود امام معصوم )ع(بیت

 . هستی ساکت بمانند و نظر ندهند

  .سنت تفاسیر اهل، تفاسیر شیعی، شب قدر، سوره قدر، شناسی زبان :کلیدواژه

                                                                    

 بناب. حوزه علمیه ولیعصر طلبه سطح یک مدرسه امام صادق  . 1

 مقاله علمی
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طرحمسئله
شناسی آن هم به صورت تطبیقی بین دو قرائت  مساله فهم آیات قرآن کریم در فضای زبان

ه آیات در عصر اخیر مورد این نوع نگاه ب .رسد شیعی وسنی بسیار مهم و اساسی به نظر می

توجه بسیاری از دین پژوهان عرصه تفسیر و متون مقدس با محوریت کتاب و سنت قرار گرفته 

شناسی و به صورت تطبیقی بین تفاسیر  نوشتار حاضر در صدد است تا با نگاه زبان .است

بدیهی شیعی و سنی با محوریت سوره قدر با روش تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار دهد 

 . ترین تفاسیر شیعی و سنی رقم خواهد زد است قلمرو نوشتار حاضر را نگاه مهم

شناسیقرآنکریماهمیتوضرورتزبان
قرآن کریم تنها معجزة جاودان اسالم و یگانه سند دست نخورده حقانیت این آیین حنیف 

متناسب ، عصری ازآنجایی که تاثیر گذاری و مقبولیت عمومی معجزه در هر .ابراهیمی است

 معجزه پیامبر اکرم، باشد بدین جهت بودن آن کار خارق العاده با حرفه افراد همان عصر می

ص( سخنی سرشار از معارف در اوج فصاحت و بالغت بود که برتری پیامبری او را ثابت )

بلکه چون پیامبر ؛ فقط مختص اهل آن روزگار نبود، از سوی دیگر این معجزه الهی .کرد می

بایست جاویدان و برای همه اعصار قابل درک  معجزه ایشان نیز می، ص( خاتم االنبیا بود) اکرم

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكِلّ َشْىٍء »: بدین جهت خداوند متعال در قران کریم فرموده اند؛ باشد َوَنَزّ

بار معنایی ، از آنجایی هم که مفاهیم معنا دار ( و89: نحل) «َوُهًدی َوَرْحَمًة َوُبْشَری ِلْلُمْسِلِميَن 

شود که برای تاویل و ترجیح  می که همین امر سبب، سازد می متمرکزها  خود را بر الفاظ و واژه

دادن یک معنا و مفهوم بر معنا و مفهوم دیگر از ابزار یا به زبان دیگر از علمی استفاده شود که 

توان فهمید که برای  می از این مطالب .تن قرآنی شودسرانجام منجر به درک مفهوم و مراد م

شناسی قرآن داریم که در این پژوهش قصد  رمز گشایی و فهم مطالب قرآنی نیاز مبرم به زبان

 . قرآن به فهم مفاهیم آن دست یابیمهای  شناسی یکی از سوره داریم با زبان

 پیشینه
 .های فراوانی صورت گرفته است وهشپژ ، در مورد قرآن و فهم مفاهیم آن در ابواب مختلف

هایی صورت گرفته است که برخی از آنها را ذکر  در رابطه با موضوع پژوهش ما نیز پژوهش
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شناسی سوره قدر با محوریت  در رابطه با زبانای  های ما مقاله خواهیم کرد ولی بر اساس یافته

شناسی و با تکیه بر  دگاه زبانع( نوشته نشده است لذا مقاله پیش رو با دی) وجود امام معصوم

 . ع( نوشته شده است) اثبات وجود امام معصوم

 : برخی از مقاالتی که ارتباط با مقاله ما دارد به شرح زیر است

 نوشته مرکز فرهنگ و معارف قرآن« والیت در سوره قدر»مقاله 

 علی مویدینوشته « اثبات ضرورت امام معصوم در هر زمان بر اساس آیه صادقین»مقاله 

نوشته دکتر حسین شمس آبادی و اصغر « شناسی مفهوم متن در قرآن کریم زبان»مقاله 

 مولوی نافچی

 نوشته مرتضی ساز جینی و عباس یوسفی تازه کندی« سبک شناسی سوره جمعه»مقاله 

مرتضی ساز جینی و ، نوشته عباس یوسفی تازه کند« سبک شناسی سوره حجرات»مقاله 

 سید محمد موسوی

نوشته « شناسی شناختی در فهم قرآن و دستاوردهای آن ضرورت کاربست زبان»مقاله 

 علیرضا قائمی نیا

نوشته دکتر آذرتاش آذرنوش و مریم قاسم « بررسی زبان شناختی واژه قرآنی "کفر"»مقاله 

 احمد

زبانشناسی()شناسیمفهوم
تقلی از آن پدید آمد و با های مس شناسی دانشی به نسبت نوپاست که به تدریج شاخه زبان

شناسی و  زبان .سرعت فراوان گسترش و در علوم مختلف انسانی کاربردهای فراوانی یافت

آواشناسی : از جمله، های آن کاربردهای متنوع و فراوانی در حوزه مطالعات قرآنی دارد شاخه

ناسی در ش ریشه، شناسی تاریخی در بالغت زبان، کاربردشناسی در متشابهات، در تجوید

، 1ج ، قرآن و علم، رضایی اصفهانی) .واژگان دخیل قرآن و معنا شناسی در تفسیر موضوعی

شناسی و اقسام آنها در قواعد تفسیری و  ( مباحثی همچون هرمنوتیک و زبان161ص

های جدیدی را برای نگاهی نو به آیات قرآن  تواند زمینه های تطبیقی در این باره می بررسی

بیت  توان از روایات اهل قواعدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم می .وردکریم فراهم آ
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های بایسته جهت تالش علمی فراگیر و جمعی در این  السالم برداشت نمود نیز از عرصه علیهم

 . (93ص ، 17همان ج ) آید حوزه به شمار می

 : دو مطلب کلیدی در روش تطبیق وجود دارد: روش تطبیق یا مقایسه

 . اند اول شناخت دو یا چند پدیدار یا دیدگاه که هدف مطالعه تطبیقیمطلب 

، ای در واقع باید گفت بررسی مقایسه .ها مطلب دوم فهم و تبیین مواضع خالف و وفاق آن

چیزی جز توصیف و تبیین مواضع خالف و وفاق واقعی بین امور مقایسه شده نیست و مطلب 

، رضایی اصفهانی) باشد عی یک پدیده و دیدگاه میدوم در واقع روش رسیدن به شناخت واق

 . (22ص ، 8ج ، قرآن پژوهی خاور شناسان

فضیلتسورهقدر
 : ص( نقل است که فرمود) در فضیلت تالوت این سوره همین بس که از پیغمبر اکرم

تفسیر ، عروسی حویزی) «من قرأها اعطى من االجر کمن صام رمضان و احيا ليلة القدر»

هر کس آن را تالوت کند مانند کسی است که ماه رمضان را . (4ح ، 612ص ، 5ج ، نورالثقلین

 : خوانیم ع( می) در حدیث دیگری از امام باقر .و شب قدر را احیا داشته است، روزه گرفته

ه»  و من قرأها سرا کان کالمتشحط بدمه فى، من قرأ انا انزلناه بجهر کان کشاهر سيفه فى سبيل اللَّ

ه کسی که سوره انا انزلناه را بلند و آشکار بخواند مانند کسی است که . (1ح، همان) «سبيل اللَّ

و کسی که بطور پنهان بخواند مانند کسی است ، کند در راه خدا شمشیر کشیده و جهاد می

  .که در راه خدا به خون آغشته است

د و حقیقتش را درک خوان واضح است این همه فضیلت از آن کسی نیست که آن را می

فهمد و به محتوایش جامه عمل  خواند و می بلکه از آن کسی است که می، کند نمی

تفسیر ، مکارم شیرازی) کند شمرد و آیاتش را در زندگی پیاده می قرآن را بزرگ می، پوشاند می

 . (178ص ، 27ج ، نمونه
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شناسیسورهقدرازدیدگاهبرخیازمفسرینشیعهزبان

 «أنَزلنا»سی واژه شنا زبان

در باره معنای لغوی این کلمه گفته شده است که نزل به معنای سرازیر شدن یک چیزی از 

 . باال به پایین است

سید محمد ، طباطبایی، 87ص ، 12ج ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی) 

« انزال»لفظ آنچه که در این سوره بکار برده شده است . (15ص ، 2ج ، المیزان، حسین

و « انزال»فرق میان لفظ  اند. هایی کرده باشد که مفسرین نیز از همین کلمه استفاده می

یعنی اینکه این فعل از ، شود جهت صدور فعل مالحظه می« انزال»این است که در « تنزیل»

باشد یعنی اینکه این  جهت وقوع فعل مد نظر می« تنزیل»اما در  .کدام فاعل صادر شده است

توان گفت که خداوند با  با این بیان می .(88ص، همان) .عل به چه دلیل صادر شده استف

جلب کرده و با نسبت دادن نزول قرآن به ، ها را به فاعل این عمل توجه« انزال»استفاده از لفظ 

ج ، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی) اشاره به عظمت این کتاب آسمانی بزرگ کرده است، خود

های این دو ماده  از دیگر فرق .های دو ماده مذکور بود این یکی از فرق .(178ص ، 27

داللت بر یکباره بودن و « انزال»ماده  .بودن و تدریجی بودن فعل اشاره کردای  توان به دفعه می

بر تدریجی بودن این فعل اشاره دارد « تنزیل»حال آنکه ماده ، کند بودن فعل نزول میای  دفعه

استفاده شده و ضمیر مفعولی موجود در کلمه « انزال»در این سوره از ماده  و از آنجایی که

توان گفت که آیه اشاره دارد که قرآن به صورت یکجا در شب  می، گردد به قرآن بر می« انزلناه»

، طباطبایی) قدر نازل شده است نه اینکه فقط برخی از آیات آن در این شب نازل شده باشد

 . (330ص ، 20ج ، قرآنالمیزان فی تفسیر ال

 «لیله القدر»شناسی واژه  زبان

 .است« لیله القدر»که برای تفسیر این آیه مورد توجه مفسرین بوده است ای  دومین کلمه

در کتاب  .در منابع لغوی قدر به معنای اندازه گیری ذکر شده است« قدر»معنای لغوی کلمه 

مجمع البحرین ج ، طریحی) «.النسان رزقه قدراً یقال َقَدَر على ا»: مجمع البحرین بیان شده که

القدر کون الشىء على »: همچنین شیخ طوسی در معنای این کلمه بیان کرده اند. (448ص ، 3
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 .(385ص ، 10ج ، التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی) «.مساواه غيره من غير زیاده و نقصان

اوصاف انسان و یا کل حیوان است را به معنای قدرت که یکی از « قدر»برخی از لغت دانان 

المفردات فی غریب ، راغب اصفهانی) .معنا کرده اند که نفی آن موجب عجز خواهد بود

در فضای سوره « قدر»ولی آنچه که مطابق تحقیق ماست و در فهم مفهوم . (657ص ، القرآن

ندازه قدر مورد استفاده خواهد بود معنای جناب شیخ طوسی و مرحوم طریحی به معنای ا

 . گیری است نه به معنای قدرت

نامند در این سوره مطلبی بیان نشده  در رابطه با شب قدر و اینکه کدام شب را قدر می

ْنِزَل »: فرماید سوره بقره که خداوند متعال می 185است ولی با استفاده از آیه 
ُ
ِذي أ َشْهُر َرَمضاَن الَّ

باشد ولی  های ماه رمضان می که شب قدر یکی از شب توان فهمید ( می185: بقره) «ِفيِه اْلُقْرآن

 منظور از شب قدرای  در این آیه مذکور هم اشاره
ً
های ماه  کدام شب از شب، نشده که دقیقا

توان استفاده کرد که شب  در این باره فقط از برخی اخبار و اسناد روایی می .باشد رمضان می

المیزان ، طباطبایی) .باشد یا بیست و سوم میهای نوزدهم یا بیست و یکم و  قدر یکی از شب

روی العياشى بإسناده عن زرارة »مانند روایت عیاشی از زراره . (331ص ، 20ج ، فی تفسیر القرآن
ع( عن ليلة القدر قال فى ليلتين ليلة ثلث و ) عن عبد الواحد بن المختار األنصاری قال سألت أبا جعفر

 .(787ص ، 10ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،طبرسی« ).عشرین و إحدی و عشرین

ع( در مورد شب قدر ) عیاشی از زراره نقل کرده است که عبدالواحد بن مختار از امام صادق

 . باشد سوال پرسید و حضرت در پاسخ فرمودند که شب بیست و یکم و بیست سوم می

خواسته که مردم در علت مخفی بودن این شب نیز از نظر مفسرین این است که خداوند 

عبادت خدا کوشش کنند و به امید و طمع درک شب قدر هر سه شب را به احیا بپردازند 

همانطوری که خداوند نماز وسطی را در بین نمازهای پنج گانه قرار داده بدون اینکه آن را 

 . همان() مشخص سازد

 وجه نامگذاری به شب قدر

نامیده اند چرا که این شب دارای قدر و شرافت گفته اند که این شب را قدر ای  عده

بیان داشته اند که چون قرآن با تمام ای  عده .عظیمی است و قرآن در آن شب نازل شده است

و به وسیله فرشته صاحب قدر نازل گردید به این شب قدر ، قدر و منزلتش بر رسول واال قدر
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ترین سخنی که در این  ولی مناسب. (188ص ، 27ج ، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی) اند. گفته

توان بیان کرد این است که خدای متعال در آن شب حوادث و اتفاقات یک سال بعد را  باب می

شقاوت و چیزهای دیگر ، سعادت، رزق، مرگ، ها زندگی کند یعنی برای انسان تقدیر می

سوره دخان نیز  4وان از آیه ت در رابطه با تایید این بیان نیز می .سازد را مقدر میها  همچون این

ا  فى»: فرماید استفاده کرد که خداوند در این آیه می ا ُکنَّ ْمرًا ِمْن ِعْنِدنا ِإنَّ
َ
ْمٍر َحِكيٍم أ

َ
ها ُیْفَرُق ُکلُّ أ

ك به معنای جدا سازی و تمییز دادن « فرق»از آنجایی که لفظ  .(4: دخان) «ُمْرِسِليَن َرْحَمًة ِمْن َربِّ

که ای  هم این است که آن واقعهای  فرق و جدا سازی هر امر و واقعه، یگر استدو چیز از یکد

 . باید رخ دهد را با تقدیر و اندازه گیری مشخص سازد

ن ألف شهر»شناسی عبارت  زبان یٌر م 
َ

در خ
َ

 «لیله الق

: ذکر شده است عبارت است از« خیر»معنایی که برای کلمه ، با توجه به منابع لغوی

انتخاب کردن و برگزیدن یک چیزی از بین امور « و اصطفاؤه و تفضيله على غيره انتخاب شىء»

توان گفت که خداوند  با به این معنای مذکور می .متعدد و فضیلت و برتری دادن به آن شی

اما این برتری دادن از ، شب قدر را برای مؤمنین انتخاب کرده و آن را بر هزار ماه برتری داده

ق تفسیری که مفسرین شیعه داشته اند باید بگوییم که بهتر و برتر بودن چه جهتی است؟ طب

چون ، و مناسب با غرض قرآن هم همین معنا است، شب قدر از حیث فضیلت عبادت است

و ، و به وسیله عبادت زنده کند، همه عنایت قرآن در این است که مردم را به سوی خدا نزدیک

 . از عبادت هزار ماه استداری و عبادت آن شب بهتر است  زنده

درمورد فضیلت و برتری شب قدر روایاتی نیز وارد شده است که مطابق با تفسیر مفسرین 

ع( پرسیدم منظور از اینکه شب ) کند که از امام صادق شیعی است مانند روایت حمران نقل می

ها من الصله  فىالعمل الصالح »: قدر بهتر است از هزار ماه چیست و حضرت اینگونه پاسخ دادند
و لو ال ما یضاعف الله تبارک و ، ها ليلة القدر خير من العمل فى ألف شهر ليس فى، و الزکاه و أنواع الخير

عمل . (16ح ، 711ص ، 5ج ، بحرانی) «و لكن الله یضاعف لهم الحسنات، ما بلغوا، تعالى للمؤمنين

از همان اعمال در هزار ماهی که در صالح از نماز و زکات و انواع خیرات در آن شب بهتر است 

مؤمنین ، کرد و اگر خدای تعالی جزای اعمال خیر مؤمنین را مضاعف نمی، آن شب قدر نباشد

 . کند ولی خدا پاداش حسنات ایشان را مضاعف می، رسیدند بجایی نمی
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شب  رسیم که می با اندکی تامل در مفهوم این روایات در بیان این آیه مبارکه به این نتیجه

رحمت و استغفار باز است و رحمانیت خداوند شامل همه بندگان های  قدر شبی است که در

شوند و به همین دلیل  شوند و گناهان بخشوده می ها چندین برابر حساب می عبادت .شود می

 . است که فضیلت شب قدر بهتر و باالتر از هزار ماه است

و ، اند برای تکثر است بعضی گفته« تکثر»ت یا اس« تعدد»در اینکه عدد هزار در اینجا برای 

ولی روایاتی که در باال نقل کردیم نشان ، باشد ارزش شب قدر از هزاران ماه نیز برتر می

 عدد همیشه برای تعداد است مگر اینکه ، دهد که عدد مزبور برای تعداد است می
ً
و اصوال

 . (183ص ، 27ج ، نمونهتفسیر ، مکارم شیرازی) قرینه روشنی بر تکثیر باشد

ُلالمالئکهَوُروحفی»شناسیزبان ِهمِمنُکلأمرَتَنزَّ «هاِبإذِنَربِّ
خداوند  .باشد هایی از شب قدر می دو آیه انتهایی این سوره نوعی تفسیر و بیان ویژگی

ُل الملئكه َو ُروح فى»: فرماید متعال در آیه چهارم می ِهم مِ  َتَنزَّ  . «ن ُکل أمرها ِبإذِن َربِّ

اولی را ناظر به فرایند دفعی نزول ، در فرق بین انزال و تنزیل ره() مرحوم عالمه طباطبایی 

الفرق بين االنزال و التنزیل ان االنزال »: فرماید و دومی را ناظر به نزول تدریجی معنا کرده و می

استفاده دیگری . (15ص ، 2المیزان فی تفسیر القرآن ج ، طباطبایی) «دفعى و تنزیل تدریجى

در ابتدا تتنزل بود( ) توان کرد این است که چون این کلمه مضارع است که از این کلمه می

و شب قدر نیز شبی مستمر بوده و هرساله تکرار ، پس نزول فرشتگان مستمر و ادامه دار است

ل»بنابراین با توجه به این که صیغه مضارع  .شود می توان به  ر دارد میداللت بر استمرا« َتَتنزَّ

 . این نتیجه رسید که شب قدر فقط آن شبی نبود که قرآن بر پیامبر نازل شد

 در آیه« روح»مراد از واژه 

معنای لغوی که برای روح بیان شده است عبارت است از اینکه اصل در ماده روح جریان 

ت عبارت است یافتن و ظاهر شدن یک امر لطیف و مصادیقی که برای این معنا ذکر شده اس

جریان افتن وحی و نزول ، ظهور مقام نبوت، جریان رحمت و ظهور آن، تجیلی فیض»: از

 «.تجلی یافتن نور حق و جریان یافتن آن، ظهور مظاهر حق و حکمت، کتاب و احکام

ماده روح از ریح مشتق شده . (257ص ، 4ج ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی)
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روح هم قبل از تعلق به بدن و اشتغال به  .و رهایی از قید و قیود است و به معنای آزادی

به « روح». (455ص ، 2ج ، لسان العرب، ابن مکرم، ابن منظور) .مدیریت آن رها و آزاد است

 استراحت و حیات دائمی بیان شده و به ضم آن رحمت معنا شده است، فتح اولش راحت

 . (353ص ، 2ج ، مجمع البحرین، طریحی)

برخی  .چیست اقوال مختلفی وجود دارد« روح»در مورد اینکه در آیه مورد بحث مراد از 

ْوَحْينا ِإَلْيَك ُروحًا ِمْن »گویند که طبق آیه  برخی می، گویند که روح همان جبرئیل است می
َ
َکذِلَك أ

ْمِرنا
َ
: شود میباشد که در این صورت معنا این گونه  روح به معنای وحی می .(52: شوری) «أ

 «شوند فرشتگان در آن شب با وحی الهی نازل می»

توان داشت است که بگوییم روح نه جبرئیل است و  اما بهترین تفسیری که از این کلمه می

ع( ) نه وحی الهی بلکه مخلوق عظیمی است که ما فوق فرشتگان است که فرمایش امام صادق

: د روح سوال شده بود حضرت فرمودندع( در مور ) از امام صادق .نیز مؤید همین معناست

ه عز و جل یقول، و الروح اعظم من الملئكة، جبرئيل من الملئكة» « تنزل الملئكة و الروح: ا ليس ان اللَّ

مالئکه و : فرماید مگر خداوند متعال نمی، و روح اعظم از مالئکه است، جبرئیل از مالئکه است

فهمیم که روح چیزی است غیر از مالئکه در  قابله مییعنی بوسیله قرینه م .شوند روح نازل می

مکارم ) .توان روح را همان جبرئیل معنا کرد حالی که جبرئیل از مالئکه است پس نمی

 . (184ص ، 27ج ، تفسیر نمونه، شیرازی

 «رّب »شناسی واژه  زبان

موضوعات همه این موارد را به اقتضای « رّب »عالمه مصطفوی با تاسیس اصلی در ماده 

 .متنوع و مرتبط معنا کرده و این موارد را از جمله مصادیق و مالزمات اصل قرار داده است

سوق دادن هر چیزی به « رّب »اصل در ماده ؛ معتقدند« رّب »ایشان در رابطه با معنای بنیادین 

همانطور که از . (20ص ، 4جلد ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی) .کمال اوست

در این آیه تکیه بر مسئله ربوبیت و تدبیر « رّبهم»شود تعبیر به  استفاده می« رّب »معنای لغوی 

این جهان داردیعنی اینکه فرستادن فرشتگان و روح از باب مدیریت نظام هستی و سوق دادن 

 . این جهان به سمت کمال آن است
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ن ُکل أمر»شناسی واژه  زبان  «م 

بر این ای  عده .اختالف وجود دارد« ِمن»سر معنای کلمه  در این مسئله بین مفسرین بر

تواند به معنای سببیت هم بیاید و آیه را  عقیده اند که همان معنای اصلی خود را دارد ولی می

مالئکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امری الهی »: کنند چنین معنی می

به معنای تعلیل گرفته و اینگونه ای  عده .گیرند ی باء میدیگر به معناای  عده« شوند نازل می

برای خاطر ، شوند مالئکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل می»: کنند که معنا می

اگر آن امر الهی باشد که ، حق مطلب این است که مراد از امر .«اینکه هر امری را تدبیر کنند

رادَ »آیه 
َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ ْن َیُقوَل َلُه ُکْن َفَيُكوُن  ِإنَّ

َ
برای « من»حرف ، تفسیرش کرده .(82: یس) «َشْيئًا أ

مالئکه »: دهد و به آیه چنین معنا می، رساند و در عین حال سببیت را هم می، ابتدا خواهد بود

کنند و  در حالی که نزولشان را ابتدا می، شوند و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل می

 «.نمایند امر الهی را صادر می هر

در این صورت ، ای باشد که باید واقع گردد و اگر منظور از امر مذکور هر امر کونی و حادثه

مالئکه و روح در آن »: دهد و آیه را چنین معنا می، به معنای الم تعلیل خواهد بود« من»حرف 

، طباطبایی) «.از امور عالمشوند برای خاطر تدبیر امری  شب به اذن پروردگارشان نازل می

 . (332ص ، 20ج ، المیزان فی تفسیر القرآن

برخی گفته اند که مالئکه نازل  اند. مراد از امر را شنیدن عبادات و اذکار مؤمنان معنا کرده

قول دیگری هم امر را  .شوند تا اینکه سالم کنند بر مسلمین باذن خدا یعنی بامر پروردگار می

شوند تا تمام امور را به آسمان دنیا برسانند و اهل دنیا  که مالئکه نازل می اینگونه معنا کرده

مجمع البیان فی ، طبرسی) این امور و مطالب را بدانند تا لطفی باشد در حق اهل آسمان

، کرده اند« أمر»اما تفسیری که آیت الله مکارم در مورد کلمه . (790ص ، 10ج، تفسیر القرآن

ایشان گفته اند که فرشتگان  .ترین تفسیر از بین اقوال مذکور باشد مناسبرسد  به نظر می

و هدف از ، شوند ها و آوردن هر خیر و برکتی در آن شب نازل می برای تقدیر و تعیین سرنوشت

تناسب و هم خوانی که این تفسیر با تدبیر و ربوبیتی که از کلمه  .نزول آنها انجام این امور است

تفسیر ، مکارم شیرازی) .تاییدی قوی بر این تفسیر است، فاده قرار گرفتمورد است« رّب »

 . (185ص ، 27ج ، نمونه
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این مطلب ، کرد های شب قدر را بیان می بنابر این از آیه چهارم سوره قدر که یکی از ویژگی

کند تا  استفاده شد که خداوند در این شب با رضایت خود فرشتگان را بر زمین نازل می

 . سال آینده بندگان را معین و خیر و برکت بر آنان بیاورند مقدرات

جر»شناسی عبارت  زبان
َ

ع الف
َ
ی حّتی َمطل  «سالٌم ه 

کند و  دومین توضیح و دومین ویژگی شب قدر بیان می، خداوند در آخرین آیه از این سوره

 . «سلٌم ِهى حّتى َمطَلع الَفجر»: فرماید می

و معناه السلم و ، فهو مصدر کالكلم»: گفته اند« سالم»نای کلمه عالمه مصطفوی در رابطه با مع

 «خلف فى الظاهر و الباطنای  و هو التوافق الكامل و رفع، بزیادة فى مفهومه لزیادة فى لفظه و مبناه، السلم

 . (191ص ، 5ج ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی)

شب قدر باید آکنده از هر گونه بدی و شرارت باشد با توجه به معنای مذکور باید بگوییم که 

های  چرا که در این شب در .و همه چیز بر وفق مراد مومنین باشد که این گونه هم هست

شود و این مراد و خواسته  پذیرفته میای  رحمت الهی بر همه بندگان باز است و توبه هر بنده

 . هر مومنی است

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در  .آید دست می از تفاسیر شیعی نیز همین مطالب به

اشاره است به اینکه عنایت الهی تعلق « سالم هی»رابطه با تفسیر این آیه فرموده اند که جمله 

و نیز ، آورند گرفته است به اینکه رحمتش شامل همه آن بندگانی بشود که به سوی او روی می

به این معنا که عذابی جدید ، ابش بسته باشدبه اینکه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذ

 در آن شب کید شیطان .نفرستد
ً
هم ، ها هم مؤثر واقع نشود و الزمه این معنا آن است که طبعا

المیزان فی تفسیر ، طباطبایی) چنان که در بعضی از روایات هم به این معنا اشاره شده است

 . (333ص ، 20ج ، القرآن

فرماید که نزول  زمانی را بیان می، «مطلع الفجر»عبارت باشد از آخرین قید از این آیه که 

در ، در تفسیر این قید از آیه پنجم .رحمت و عنایات الهی و سالمتی تا آن زمان ادامه دارد

بیان شده بود که منظور  ،تفاسیر شیعی از جمله تفسیر نمونه و تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن

ع( ) ع( از امام صادق) در روایتی امام جواد .باشد جر آن شب میتا طلوع ف« مطلع الفجر»از 
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ى َمْطَلِع اْلَفْجِر یقول»: کند که حضرت فرموده اند نقل می تسلم عليک یا محمد ملئكتى : َسلٌم ِهَى َحتَّ

ص ، 5ج ، البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی) «.و روحى بسلمى من أول ما یهبطون إلى مطلع الفجر

 .آورند فرشتگان و روح از آغاز فرود آمدنشان تا طلوع صبح سالم مرا برای تو می. (5 ح، 705

َفْجرِ »این حدیث کاماًل با تفسیری که درمورد قید 
ْ
ِع ال

َ
 . بیان شد مطابقت دارد« َمْطل

ع( درمورد ) اما روایتی که چندین بار از حمران نقل کرده ایم و در آن روایت امام صادق 

رسند به  وقتی به آیه آخر و قید مورد بحث از آیه می، در مطالبی بیان داشته اندتفسیر سوره ق

کنند که بیان آن در این پژوهش  یک معنای متفاوت و قابل توجهی از قید مورد بحث اشاره می

ى َمْطَلِع اْلَفْجِر یعنى حتى یقوم القائم»: فرمایند حضرت این گونه می .خالی از لطف نیست  «ع() َحتَّ

یعنی برکات و عنایات الهی ادامه خواهد داشت تا زمانی که قائم آل . (27ح ، 714ص ، همان)

تفسیر به زمان قیام امام زمان ارواحنا « مطلع فجر»در این روایت قید  .ص( قیام کند) محمد

دارد و جای تأمل است که سوره قدر چه ارتباطی به امام عصر عّجل الله تعالی فرجه  فداه

 . داردالشریف 

شناسیسورهقدرازدیدگاهبرخیازمفسریناهلسنتزبان

 شناسی سوره قدر از دیدگاه جناب فخررازی زبان

أجمع »گردد  به قرآن بر می« أنزلناه»فخررازی ادعای اجماع دارند مبنی بر اینکه ضمیر در 

متعال به قرآن و جایگزینی  عدم تصریح خدای« المفسرون على أن المراد إنا أنزلنا القرآن فى ليله القدر

ضمیر به جای آن را نوعی داللت بر عظمت خود قرآن و زمانی که قرآن در آن وقت نازل شده است 

إنا أنزلنا( داللت بر عظمت ) ایشان معتقدند در وجه تعبیر به ضمیر متکلم مع الغیر .کند تفسیر می

یند نزول وحی و به معنای جمع بودن در کند نه داللت بر معنای استمداد از دیگران در فرا قرآن می

 . «محمول على التعظيم ال على الجمع« إّنا»فَعِلمنا أن قوله »انجام این فرایند 

 : در نزول تدریجی قرآن دو مبنا را مطرح کرده اند

ص( در ماه ) الف( به نقل از شعبی که معتقد بود از آن جایی که مبعوث شدن پیامبر

نوعی سنخیت آن با نزول دفعی قرآن که در شب قدر اتفاق افتاده  رمضان اتفاق افتاده بود

 . شود برقرار می
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نزول قرآن به آسمان اول ، ب( به نقل از ابن عباس که معتقد است منظور از نزول دفعی

إ بتدأ إنزاله : أحدهما قال الشعبى»است و منظور از نزول تدریجی از آسمان اول به اهل زمین است 
ن البعث کان فى رمضان و الثانى قال ابن عباس أنزل الى سماء الدنيا جمله ليله القدر ثُّم الى ليله القدر أل

 . «األرض نجوما

َدَرت»در فضای فخررازی « قدر»مفهوم 
َ
 ، أقَدَر ، ق

ً
هست و منظور از آن اموری است که « قدرا

َرت أقَدَر َقدرًا و المراد به لقدر مصدر َقَد ا» .های خاصی تقدیر نموده است ها را در اندازه خداوند آن

 . «ما یمضيه الله من االمور

فخررازی در استمرار شب قدر در کل عالم ادعای اجماع کرده که جمهور مفسرین 

 .ص( نبوده و در تمام عصرها وجود دارد) مختص به عصر پیامبر« لیله القدر»معتقدند 

بقا و استمرار مختص به ماه رمضان و همین جمهور معتقدند این « والجمهور على أنها باقية»

است و اینگونه نیست که در یک سال در ماه رمضان باشد و در سال دیگر در ماه دیگری مانند 

 . «و الجمهور على أنها مخَتصٌّ برمضان» .ذی القعده یا ذی الحجه

فخررازی مانند هم مسلکان « لیله القدر»در بحث عدم درایت پیامبر نسبت به فضیلت 

ص( متوجه نهایت فضیلت و منتهای علّو و قیمت شب قدر ) معتقد است که فهم پیامبرخویش 

 . «ها و منتهى قدرها یعنى و لم تبلغ درایتک غایًه فضل» .نبود

معادل هشتاد سال « ليلة القدر خير من الف الشهر»فخررازی ارزش زمانی هزار ماه در ذیل آیه 

ایشان در « فكأّنما َعَبَد الله تعالى َنيفا و ثمانين سنه« ليلة القدر»و أعلم أن َمن أحياها »داند  و اندی می

المالئکه( معتقد است همه مالئکه ) «ال»ذیل تنزل المالئکه با توجه به ظهور جمع محلی به 

گر چه این مسئله در بین مفسرین معرکه اختالف است  .شوند در شب قدر بر زمین نازل می

 . «ة یقتضى ظاهره نزل کل الملئكةأن قوله تعالى تنزل الملئك»

کند و در  نسبت به روح هشت قول بیان می« تنزل الملئكة و الروح فيها»فخررازی در ذیل آیه 

نهایت خود ایشان معتقد است این روح همان جبرئیل است و علت ذکر مستقل در کنار سایر 

ل و تخصيصه بالذکر لزیاده شرفه و األصح أن الروح هاهنا جبرئي»مالئکه به خاطر زیادت شرف اوست 

ة ة و الروح فى َکفَّ  . «کأنه تعالى یقول الملئكه فى َکفَّ
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دارد و از جمله آنها  فوائد متنوع برای نزول مأذون از خدا بیان می« بإذن َرّبهم»در ذیل آیه 

هم أن هذا هذا بإذن »کند  نوعی اشتیاق فرشتگان را برای میل به انسان و عالم زمین بیان می ربِّ

ل على أنهم مشتاقين إلينا با نسبت دادن به اکثر مفسرین معتقد است « ِمن ُکل أمرٍ »ذیل آیه « یدُّ

 أمر»منظور از 
ّ

در رابطه با تقدیراتی است که در سال جاری که عبارت است از خیر و « کل

ست شراند و تمام آنچه که خیر دنیا و آخرت دارند و مصلحت مکلفین در آن گنجانده شده ا

  .کنند نازل می

 : دارد مطالب متنوعی را بیان می« سالم هی حّتی مطلع الفجر»در ذیل آیه 

معتقدند در لیله القدر از اول تا طلوع فجر نوعی سالم رساندن « سالم»الف( در باب 

گیرند و منظور از  را صفت خود شب قدر می« سالم»مالئکه به اطاعت کنندگان است و گاهی 

ب( در مورد  .دانند ن سوم را به معنای عدم زیان رسانی شیطان در آن شب میدر بیا« سالم»

، فخر الدین رازی) .منظورش استمرار سالم فرشتگان تا طلوع فجر است« مطلع الفجر»

 . (228ص ، 32ج ، تفسیر کبیر() مفاتیح الغیب

 شناسی سوره قدر از دیدگاه مرحوم قرطبی زبان

سنت جناب قرطبی در فرایند نزول دفعی یا تدریجی قرآن  بر خالف غالب تفاسیر اهل 

قائل به نوعی « إّنا أنزلناه فی لیله القدر»ص( در شب قدر در ذیل آیه ) کریم به قلب پیامبر

السالم جملًة واحدًة فی لیله القدر من  َنَزل به جبرئیل علیه»واسطه گری امالء جبرئیل است 

م کان ) حفوظ إلی السماء الدنیا و أمأله جبرئیل علی الَسَفرهاللوح الم
ُّ
فرشتگان ابرار( ث

لیله »به معنای « لیله الحکم»را « لیله القدر»ایشان « جبرئیل ینزله علی الّنبی نجوما نجوما

ایشان در توجیه ارزش زمانی لیله « قال لیلة الحکم و المعنی لیلة التقدیر»نامند  می «التقدیر

و فضیلت الزمان انما تکون »در قالب هزار ماه معتقدند به کثرت وجود فضائل در آن ماه  القدر

داند و در  را جبرئیل می« روح»ایشان با صراحت تمام معنای «بکثره ما یقع فیه من الفضائل

 »و «السالم أی جبرئیل علیه»نویسد  می« ها بإذن رّبهم تنزل المالئکه الروح فی»ذیل 
 

ِمن ُکل

لیله القدر را به نفع از نافع شب « سالم»کندو در ذیل تعبیر  را همه تقدیرات الهی معنا می «أمر

مطلع »ترین شر در آن شب جمع شده و  نامد و معتقد است کل خیر بدون کوچک سالمتی می

داند و به نقل از ضحاک معتقد است خدا جز سالمتی در شب قدر  را طلوع فجر می« الفجر
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ها ال شرٌّ فیای  وی ذالک النافع و غیرهر »تقدیری ندارد 
ُّ
ها حّتی  لیلة القدر سالمٌه و خیٌر کل

 السالمةای  مطلع الفجر
ّ

 «إلی طلوع الفجر قال الضحاک الیقدر الله فی تلک اللیله إال

 . (130ص ، 21ج ، الجامع إلحکام قرآن، قرطبی)

 شناسی سوره قدر از دیدگاه مرحوم آلوسی زبان

گردد و طبق فهم آلوسی اعتمادی بر قول  طبق اجماع به قرآن بر می« ناهإّنا أنزل»ضمیر 

ع( را دارند نیست و وجه غایب آوردن ضمیر به ) کسانی که معتقد به رجوع ضمیر به جبرئیل

  .همراه صیغه متکلم مع الغیر داللت بر عظمت قرآن دارد

دال بر علّو لیله القدر و خارج از را « ما أدراک»وجه تعبیر « و ما أدراک ما ليلة القدر»در ذیل 

م الغیوب  دایره فهم خلق می
ّ

داند و معتقد است که علم به عظمت لیله القدر فقط مال عال

 «لما فيه من الدالله على أن علّوها خارٌج على دایرة درایة الخلق و الیعلم به إاّل عّلم الغيوب»است 

فسر انزال دفعی از لوح محفوظ به آسمان و منظور از انزال قرآن در شب قدر در نگاه این م

 «ها إنزاله کله جملًة واحدًة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والمراد به إنزاله فى»دنیاست 

جناب آلوسی مثل سایر مفسرین  .در مورد شب قدر اختالفات فراوانی وجود دارد

شب بیست و ، سومشب بیست و ، شب بیست و یکم، شب هفدهم، سنت شب اول رمضان اهل

  .داند هفتم را جزو احتماالت می

منظور از روح « ها تنزل الملئكة و الروح فى»مصداق خارجی آن در ذیل آیه « روح»در معنای 

کند فقط با این  در بیان آلوسی مطابق بیان جناب فخررازی بوده و اقوال مختلف را بیان می

خررازی قول أصح بود ولی نزد آلوسی ادعای تفاوت که معرفی جبرئیل به عنوان روح در نزد ف

و الروح عند »جبرئیل به عنوان مصداق روح تلقی شده است ، اجماع و نسبت به جمهور

 «الجمهور هو جبرئيل

در توجیه اذن خواستن فرشتگان از « بإذن رّبهم»ایشان هم مثل فخررازی در ذیل فقره 

ورد توجه قرار داده و گناه و آلودگی بندگان پروردگار جهت نزول به سوی زمین اشتیاق آنها را م

جهت رفع اشکال وجود « وفيه نوع ترغيب فى اْلجتهاد فى الطاعة»داند  را مانع این قصه نمی

ها عدم اطالع مالئکه را نسبت به تفاصیل معصیت بندگان عنوان  معصیت در بین انسان

جيب بأّنهم غير واقفين على تفاصيل»کند  می
ُ
 «عتبروها مانعًة من ذالکها أو لم ی و أ
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همه آنچه که در طول سال برای صالح بندگا مطرح است دراین « ِمن کل أمر»منظور از 

من أجل کل أمٍر ای  من کلِّ أمرٍ »شود  شب تقدیر شده و توسط فرشتگان به اهل زمین اعالم می

سالمتی و در امان ماندنی یعنی « سالم»منظور از تعبیر « تعّلق به التقدیر فى تلک السنه إلى قابٍل 

معتقد « حّتى مطلع الفجر»ذیل «هى سلٌم من کّل أمٍر مخوف»گیرد  که هر امر مخوف را در بر می

روح المعانی فی تفسیر ، آلوسی) باشد است غایت عمومیت سالم در هر شب طلوع فجر می

 . (412ص ، 15ج ، القرآن

 شناسی سوره قدر از دیدگاه طنطاوی زبان

داند و در  را ابتدای نزول دفعی قرآن می« لیله القدر»، ذیل تفسیر سوره قدر طنطاوی در

در نظر ایشان شب شرف « لیله القدر»معنای « ها أی إبتدأنا نزوله فی»نویسد  ذیل آیه اول می

و معنی لیله القدر لیله الشرف لشرفها علی سائر » .ها شرافت دارد است چرا که بر سایر شب

معنای زیق است برای اینکه شب قدر شبی است بخاطر نزول مالئکه زمین بر و یا به « الیالی

ایشان در « ها ألّنها هی اللیله التی بزیق األرض بالمالئکه النازلین فی»شود  اهالی اش زیق می

معتقد « وما أدراک ما لیله القدر»باب عدم درایت پیامبر نسبت به عظمت لیله القدر در ذیل آیه 

أی لم تبلغ »بلوغ درایت پیامبر نسبت به درجه و فضیلت لیله القدر است  است منظور عدم

ایشان در توجیه ارزش زمانی لیله القدر که معادل با هزار ماه است « ها درایتک درجتها و فضل

و ذالک لتنزل المالئکه و » .معتقدند این ارزش به خاطر نزول مالئکه و روح در این شب است

ه با فرق گذاشتن بین مالئکه و روح معتقدند روح یا به معنای رحمت در ادام« ها الروح فی

الرحمه أو خلق من المالئکه أو ای  و الروح»است یا بخشی از مالئکه است یا جبرئیل است 

 . (243ص ، 25ج ، تفسیر الجواهر فی تفسیر القرآن، طنطاوی) .«جبرئیل

  



   83 یضرورت وجود انسان کامل در عالم هست تیسوره قدر با محور یقیتطب یشناس زبان

 

جمعبندیونتیجهگیری
 : یری به بیان سه مطلب خواهیم پرداختدر بخش جمع بندی و نتیجه گ

در نوع قرائت و برداشت فریقین از سوره قدر برخی اشتراکات و ، های ما الف( طبق یافته

از جمله اشتراکتی که در تفاسیر شیعه و  .پردازیم اخالفاتی وجود دارد که به بیان آنها می

 : سنت وجود داشت عبارت است از اهل

 . رآن در شب قدراشاره به نزول دفعی ق .1

 . علت مخفی بودن شب قدر در هردو تفسیر بیان شده بود .2

 . شب قدر فقط آن شبی نبود که قرآن در آن نازل بلکه این شب هر ساله استمرار دارد .3

 . ص( نسبت به عظمت و شرافت شب قدر) عدم درایت پیامبر اکرم .4

 . باشد آیه سوم از سوره تفسیر عظمت شب قدر می .5

درمورد فضیلت و برتری ان شب بر هزار ماه در هر دو فریق اقوال زیادی مطرح است که  .6

 . در نهایت بر سر برتر بودن این شب از حیث فضیلت عبادت اشتراک دارند

ها هم از حیث  را آوردن هر خیر و برکتی و تقدیر و تعیین سرنوشت« أمر»مراد از ماده  .7

 . نددان مادی و هم از حیث معنوی می

اقوال مختلف است ولی منشا و خالصه مطلب این است که در « سالم»در مورد ماده  .8

 . شود شود و باب نقمت الهی نیز بسته می کران الهی همه را شامل می بی این شب رحمت

را طلوع فجر بیان کرده اند و در مورد روایتی که این فقره را « مطلع الفجر»هر دو فرقه  .9

  اند. معنا کرده بود سخنی به میان نیاورده «یقوم القائم»

شود عبارت است  سنت مشاهده می اختالفاتی هم در تفسیر سوره قدر بین شیعه و اهل

 : از

اشاره به ، در تفاسیر شیعی بیان شده که خداوند با نسبت دادن نزول قرآن به خود .1

ای  به این مطلب اشارهعظمت این کتاب آسمانی داشته در حالی که در تفاسیر سنی اصاًل 

 . نشده است
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، سنت از ضمیر متکلم مع الغیری که در آیه اول این سوره آمده است تفاسیر اهل .2

عظمت و بزرگی قرآن را مورد استفاده قرار داده اند در حالی که تفاسیر شیعی به این مطلب 

  اند. نداشتهای  اشاره

د نزول دفعی قرآن در شب قدر به سنت جناب قرطبی در فرآین از بین مفسرین اهل .3

نوعی واسطه گری امالء جبرئیل معتقدند که هیچ یک از مفسرین شیعه در این باره سخنی 

  اند. نگفته

تفاسیر شیعی معنای قدر را تقدیرات و تعیین سرنوشت معنا کرده اند ولی در تفاسیر  .4

 . ره بیان شده استشب تقدیرات و غی، سنی قدر به معنای زیق و به معنای شب شرافت

های نوزده یا بیست و یک یا بیست و سوم  از نظر تفاسیر شیعی شب قدر یکی از شب .5

سنت اختالفات فراوانی وجود دارد و بیشتر بر  باشد ولی در بین مفسرین اهل ماه رمضان می

 . روی شب بست و هفتم تاکیید دارند

بر تعدد دارد و لی از نظر مفسرین  از نظر مفسرین شیعی عدد هزار در آیه سوم داللت .6

 . سنت داللت بر تکّثر دارد اهل

باشد  از نظر مفسرین شیعه یک مخلوق عظیمی است که غیر مالئکه می« روح»مراد از  .7

  اند. را به معنای جبرئیل گرفته« روح»سنت همچون فخررازی  ولی بزرگان مفسرین اهل

باشد ولی در  قدر هم معادل با شب قدر میسنت بیان کرده اند که روز  مفسرین اهل .8

 . تفاسیر شیعی در رابطه با این موضوع مطلبی پیدا نکردیم

سنت بیان داشت این است که  توان برای مفسرین اهل ب( از جمله عمده اشکالتی که می

بهره بوده اند و  بی بیت علیهم اسالم در تفسیر سور قرآنی از روایات و سخنان گهر بار اهل

های  مطلب باعث شده است که در فهم برخی مطالب از این سوره و حتی سایر سوره همین

سنت از  مندی مفسرین اهل آنچه که در این سوره بخاطر عدم بهره .قرآن کریم ابتر بمانند

به فهم آن نائل نشده اند مسئله ضرورت وجود انسان کامل در ، السالم روایات معصومین علیهم

ف مفسرین شیعه که با رجوع به روایات و احادیث نقل شده از امامان برخال، عالم هستی است

السالم ضرورت وجود امام معصوم در عالم هستی را از سوره قدر کشف کرده و  معصوم علیهم
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قائل به این هستند که هم اکنون در عالم هستی امام ، طبق مفاهیم برگرفته از این سوره

 . معصومی حاضر است

های تکراری علمای شیعه و  کنم به این که با توجه به برداشت خاطر نشان میج( در نهایت 

  .سّنی و فقدان مطالب متنوع به این مقدار از مراجعه به تفاسیر فریقین اکتفا نمودیم
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چکیده
های عقل ورزی در قالب علم منطق و صنعت  ترین صنعت مغالطه شناسی یکی از اساسی

اعوجاج و انحرافات معرفتی و رفتاری در طول تاریخ  بسا مغالطاتی که منشاء چه .مغالطه است

 . بشریت شده است

نوشتار حاضر درصدد بررسی مغالطات موجود در مقاله ذاتی و عرضی ادیان دکتر 

 . عبدالکریم سروش بوده

بندی کلی به مغالطات لفظی و معنوی تقسیم  مغالطات را در یک تقسیم، علمای منطق

، الفاظ، هیئت ذاتی و عرضی، اند از اشتراک لفظی لفظی عبارت برخی از مغالطات؛ اند نموده

مصادره ، سوء تألیف، سوء اعتبار، اند از ایهام انعکاس ممارات و برخی مغالطات معنوی عبارت

زند ولی به  گرچه در مقاله دکتر سروش مغالطات لفظی و معنوی بیشتری موج می .به مطلوب

سوء تألیف و مصادره به مطلوب اکتفاء ، اشتراک لفظی چند مورد از باب نمونه به چندمغالطه

 . ایم کرده

 . سروش، ادیان، مغالطه شناسی، عرضی، ذاتی: واژگان کلیدی
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طرحمسئله
آن چه همواره در اعصار مختلف برای اندیشمندان اسالمی و پژوهشگران حوزه دین 

 در قرون اخیر حائز اهمیت بوده است مسئله پاسخگویی و 
ً
انطباق دین در شرایط خصوصا

پویایی حال حاضر دین مبین اسالم عالوه بر این که  .باشد زمانی و سایر متغییرات می، مکانی

باشد نشانگر این است که علمای  پذیری برخاسته از ذات آخرین دین الهی می بیانگر انعطاف

انی و مکانی اند که از جمود و انحصار دین در مقاطع زم دین همواره دغدغه این را داشته

خاص اجتناب نموده و در حد اقتضای شرایط آن را هادی بشریت در تمام تنگناها و روشنایی 

اما در  .اند کما این که خود دین مبارک اسالم نیز چنین است ها قرار داده راه در تمام ظلمت

ه شان در نسبیت واقعیت و اندیش های فکری غربی که عمده های اخیر و با هجمه نظام دهه

ای از اندیشمندان مسلمان خواسته یا ناخواسته از این تفکر مسموم  نظر دارند عده اتفاق

اند که گویا دین با تغییر  افراط زده چنان در مسئله پویایی دین دست به اند و گاه آن برحذر نبوده

 یکی از این اندیشمندان جناب دکتر عبدالکریم .دهد مقتضیات ماهیت خویش را نیز تغییر می

در این و  .باشد باشد که تأثر ایشان از مبانی متفکران غربی روشن و واضح می سروش می

پژوهش بر آن هستیم که به حول الله تعالی و قوته با استفاده از صنعت مغالطه که در حیات 

هایی که در مقاله  توجهی نیز یافته است از کژفهمی اندک خود در منطق اسالمی رشد قابل

 . ر ادیان دکتر عبدالکریم سروش وجود دارد پرده بگشاییمذاتی و عرضی د

پیشینهموضوع
 و 

ً
در مورد پیشینه موضوع یاد شده برای نوشته پیشرو باید ذکر نمود که موضوع مدنظر عینا

 دارای پیشینه تحقیقی نمی
ً
وجوی در مجامع تحقیقات عاید  باشد و آن چه از جست لفظا

  شود عبارت است از مقاالتی با می
ً
قرابت مفهومی و موضوعی به این نوشته که متعاقبا

 : فهرستی از این مقاالت برای اطالع خواننده ذکر خواهد گردید

: منبع) نوشتة محمدجواد رضایی، تحلیل انتقادی نظریه ذاتی و عرضی در ادیان -1

 . ((18پیاپی ) 2شماره  1398جستارهای فلسفه دین سال هشتم پاییز و زمستان 

بهار ، نشریه قبسات: منبع) نوشته ابوالفضل ساجدی، ی در دینذاتی و عرض -2

 . (116تا صفحه  87از صفحه ، 67شماره ، 18دوره ، 1392
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، فصلنامه معرفت کالمی: منبع) نوشتة محمد عرب صالحی، ذاتی و عرضی در دین -3

 . (1390تابستان ، (6پیاپی ) 2شماره ، سال دوم

کالم اسالمی : منبع) علی ربانی گلپایگانینوشته ، نقد تئوری ذاتی و عرضی در دین -4

 . (68شماره  1387

اهمیتوضرورتبحثحاضر
امروزه و با گسترش تمدن پر زرق و برق غرب و به تبع آن سردرگمی بشر در هزارتوی 

بیش ، های مادی و نیاز وی به یک حقیقت قابل اتکاء برای رسیدن به سعادت حقیقی اندیشه

که قرائتی از اسالم ناب نبوی به جهان بشریت ارائه شود که عالوه بر  از پیش نیاز به این است

بلکه سعادتی ابدی نیز برای ، این که بشر را در این دنیا به سر منزل مقصود پروردگار برساند

 . اشرف مخلوقات رقم بزند

های بسیاری گفته شده است لکن در  در باب پویایی دین و انطباق آن بر متغیرات حرف

باشند خواسته یا  یان برخی از اندیشمندان مسلمان که متاثر از متفکران جهان غرب میاین م

پویایی حقیقی دین را به چالش کشیده اند و یا آن را به ورطه جمود کشاند و یا باب ، ناخواسته

نسبیت را به حوزه دین گشوده اند آن چه در این نوشته بیان خواهد شد عبارت است از نقد 

 .باشد مقاله ذاتی و عرضی در ادیان که اثر دکتر عبدالکریم سروش میی  سانهمغالطه شنا

نگارنده این اثر سعی کرده است در این مقاله پای کثرت گرایی در مسیر حق یا پلورالیزم دینی 

را در دین مبین اسالم بگشاید که در این نوشته با روشی مغالطه شناسانه به نقد آرای وی 

 . خواهیم پرداخت

چنین انتخاب روش منطقی صنعت بدین قصد است که آن چه با عنوان علوم مرسوم در هم

از کنج مدرس بیرون آمده و به رفع معزالت ، گیرد های علمیه مورد مباحثه قرار می حوزه

 . معرفتی مورد نیاز جامعه بپردازد
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واژهشناسی

 ادیان

شاف اصطالحات العلوم و باشد و "تهانوی" در "ک واژه ادیان جمع مکسر واژه دین می

، قضا، قهر، حساب، سیره، دین با کسر دال و سکون یاء در لغت بر عادت: فنون" آورده است

، محمد علی بن علی، تهانوی) .گردد سیاست و رأی اطالق می، جزا، حال، فرمانبرداری، حکم

 . (814ص ، 1ج 

نیز تنها به دین اسالم گردد لکن گاهی  واژه دین بر آیین هر یک از پیغمبران اطالق می

ْسلمُ " یابد مانند آیه مبارکه اختصاص می ِه اْْلِ یَن ِعْنَد اللَّ   ."ِإنَّ الدِّ

 ذاتی

باشد که از آن  مشترک لفظی بین معانی متعددی می، ذاتی با یاء نسبت در نزد منطقیین

 : باشد جمله معانی زیز می

را از غیرش متمایز  شود مختص آن چیز است و آن ذاتی به هر چیزی گفته می -1

 . گرداند می

 . شود نفس شیء و عین شیء است و شامل عرض نمی، گفته شده است ذات شیء -2

باب ایساغوجی( بر جزء ) در کتاب ایساغوجی منطق آمده است که ذاتی در این مقام

شود و منحصر  گردد و مقصود از آن جزء مفردی است که بر ماهیت حمل می ماهیت اطالق می

بسا بر آن چه خارج از ماهیت نیست نیز اطالق شود که این  فصل است و البته چه در جنس و

بسا ذاتی بر مطلق جزء اطالق شود چه بر  چه .معنا اعم از معنای اول در باب ایساغوجی است

 . (818ص، همان) .ماهیت حمل شود و چه نشود

 عرضی

در هر یک از معانی ذاتی و  .باشد عرضی نیز مانند ذاتی نزد منطقیین مشترک معنوی می

 . (1179ص ، 2ج ، همان) .در مقابل آن قرار دارد
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 مغالطه

قیاسی است فاسد یا از جهت صورت یا از جهت ماده و یا از هر دو ، مغالطه نزد منطقیون

اگر در  .آورنده آن غالط است نسبت به خودش و مغالط است نسبت به مخاطبش .جهت

گیرد و مراد از قصور عدم  صناعتی برای مغالط شکل نمیمغالطه قصور وجود نداشته باشد 

صناعتی کاذب است که تنها برای ، باشد لذا مغالطه تمییز بین ما هو هو و ما هو غیره می

رساند لذا غرض صحیح از آن احتراز از خطا و افتادن در  رسیدن به اغراض خاص منفعت می

 . (1602ص ، 2ج ، همان) .باشد مغالطه می

غالطهجایگاهم
 از این دو طریق دچار خطای در تفکر 

ً
انسان برای رسیدن به علم دو راه دارد که عمدتا

 . این دو طریق عبارت اند از معرف و حجت: گردد می

  .باشد معرف مفید تصور صحیح و حجت مفید تصدیق صحیح می

قیون تمثیل و قیاس و آن چه توجه منط، استقراء: آید حجت خود از سه طریق به دست می

 . آید ها از طریق قیاس به دست می را به خود جلب نموده است قیاس است زیرا عمده حجت

اند و این پنج گونگی قیاسات مربوط است به  قیاسات از نظر اثر و فایده پنج گونه مختلف

های  آورند هدف کنند و استدالل قیاسی می ها که قیاس می انسان .ماده نه به صور آنها

 . مختلفی دارند

یا به زانو در آوردن طرف و ، های خود یا کشف حقیقت است پس هدف انسان از استدالل

 بازی کردن با ، یا اقناع ذهن اوست برای انجام یا ترک کاری، بستن راه است بر فکر او
ً
یا صرفا

را و یا زیبایی ، خیال و احساسات طرف است که نازیبایی را در خیال او زیبا و یا زیبایی را نازیبا

منطق ، مرتضی، مطهری) .اشتباهکاری است، و یا هدف؛ و یا نازیبایی را نازیباتر سازد، زیباتر

 . (117ص ، فلسفه –

 تعریف مغالطه

هر : مرحوم مظفر در کتاب المنطق خویش در بیان تعریف مغالطه این گونه آورده است که

غلبه ) نطقیون تبکیتقیاسی که نتیجه اش نقض یک وضع و رای و نظری باشد در اصطالح م
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شود به این اعتبار که این قیاس نوعی غلبه و ضربه وارد کردن بر  ضربه زدن( نامیده می، کردن

 . (476ص ، المنطق، محمدرضا، مظفر) باشد صاحب نظر می

 اقسام مغالطه

طبقه بندی رایج مغالطات چنین است که ابتدا به دو قسم ، های منطق سنتی در کتاب

مواردی ، شودو مراد از قسم دوم می و مغالطه در امور خارج از قیاس اشاره مغالطه در قیاس

 ...قطع نمودن کالم او و، مسخره کردن، ناسزا گفتن، است هم چون شرمنده کردن مخاطب

اما مغالطه در قیاس بر دو قسم لفظی و معنوی است که مغالطات لفظی یا بسیط هستند یا 

کیب است یا در ترکیب مفصل و یا در تفصیل مرکب و مغالطات مرکب یا در نفس تر  .مرکب

چه هیات ذاتی لفظ و ، مغالطات بسیط یا در نفس ذات الفاظ است یا در هیات و احوال الفاظ

دهد که شامل مغالطات  اما مغالطات معنوی یا در یک قضیه رخ می .چه حاالت عرضی آن

باشد و یا در قضایای مرکبه  حمل میاخذ غیر ذاتی به جای ذاتی و سوء اعتبار ، ایهام انعکاس

غیر علت را علت شمردن و ، مصادره به مطلوب، سوء تالیف: که مشتمل است بر چهار مغالطه

سیزده نوع مغالطه بیان شده به وسیله ارسطو ، به این ترتیب .جمع چند مسئله در یک مسئله

 به شکل یک حصر عقلی فهرست
ً
 . (24ص ، طاتمغا، علی اصغر، خندان) شود می تقریبا

های موجود در مقاله  هایی را که قباًل ذکر گردید در مغالطه برای این که بتوانیم اقسام مغالطه

ها و نقدهایی که متخصصین امر بر این  ذاتی و عرضی در ادیان تطبیق نماییم در ابتدا برخی از فهم

 . ردمقاله داشته اند را بیان کرده و سپس مغالطه موجود را بیان خواهیم ک

 بیانمدعایذاتیوعرضیدرادیان
به دو بخش ذاتی و عرضی ، از جمله اسالم، دکتر سروش معتقد است تمام احکام هر دینی

گوهر و مقاصد اصل یک دین هستند و ، روح، ذاتیات دین که مضمون .شود تقسیم می

و نمای بیرونی  ها جلوه ظواهر و غبار آن ذاتیات اند که بدان، جامه، پوسته، صورت، ها عرضی

 ها برخالف ذاتی، توانند به گونۀ دیگری باشند توانستند و می ها می عرضی .دهند می

، شرایط تاریخی، زبان، عرضیات اسالم را فرهنگ .(34، 31، 29: ب 1378، سروش)

ها ظرف  این عرضی .کنند که اسالم در آنجا ظهور کرده است اجتماعی و جغرافیایی تعیین می
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های دین ستردنی  همۀ عرضی .اند بوده اند و برنمود و ظهور اسالم تأثیر داشتهتحقق اسالم 

تواند قبض و بسطی متناسب با  ( و با تغییر آنها دین می81 83، 34، 29: همان) .هستند

ها  این جا سخن ازقبض و بسطی که به تبع پرسش» .های زمانه پیدا کند ها و معرفت ارزش

بلکه سخن از قبض و بسطی ، نیست، افتد نی به ناگزیر میزمان در معرفت دیهای  ودانش

 «.افتد به ناگزیر می، درجوهر و حقیقت دینی، است که به تبع عوارض وعرضیات دوران

 . (64: همان)

 معنای ذاتی و عرضی 

برخالف  .برای فهم این نظریه الزم است ابتدا معنای ذاتی و عرضی را در این نظریه بدانیم

معنا و ، عرضی و ذاتِی مورد نظر، در ابتدای مقاله، مقالۀ سروش اظهار شدهآنچه در اشارة 

در سنت فلسفی ما با بیش از هفت ، عرض و عرضی، ذات و ذاتی و به تبع .تعریف نشده است

را به معنای متعارف به کار ای  نویسنده اگر واژه، در یک نوشتۀ علمی اند. معنا به کار رفته

باید معنای مورد نظر خود ، برد ح کند و اگر به معنای جدیدی به کار میباید بدان تصری، برد می

سروش در پانوشت به بیان این نکته بسنده کرده است که  .را به درستی توضیح دهد

های  درزبان accidentalو  substantialدرعربی( معادل خوبی برای ) های ذاتی و عرضی کلمه»

و لذا کلمۀ ، مصدر است به معنی ایستادن و تقّرر stareیعنی فرع و زیر و  Sub اند. التینی

substance زیر انداز( ) .نشیند آن که در زیر می: به معنی این است، بر روی همAccident  از

مصدر است به معنی  cidentو « بر»به معنی  Ad؛ شود تشکیل می ac+ cidentدو کلمۀ 

سپس با  .«روانداز() افتد آنکه بر رو می»ی بر روی هم به معن accidentو لذا کلمۀ ، «افتادن»

زغال سنگ »یعنی ، های انگلیسی و عربی آن و معادل« زیره به کرمان بردن»بیان ضرب المثل 

گیرد که روح یا ذات این سه ضرب  نتیجه می، «خرما به بصره بردن»و « به نیوکاسل بردن

درونمایۀ ذاتی این ضرب آن روح  .المثل یکی است که سه جامۀ مختلف بر تن کرده است

، سروش در ادامه .(30: ب 1378، سروش) .ها برون مایۀ عرضی آن هستند المثل و آن جامه

 :احکام ساده و در عین حال مهمی را برمی شمرد، به تعبیر خود

نه برون ، قوام وهویت آن ضرب المثل به درون مایۀ ثابت ومدلول واپسین آن است .1

  .اولین آنهای متغیر و معنای  مایه
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های  و اندامها  درچهره، پذیرد های عرضی از عوامل و شرایط بسیار فرمان می برون مایه .2

شوند و عقاًل حد و حصری برای نحوة تجلی و ظهورشان متصور  بسیار مختلف ظاهر می

  .نیست

از ای  ها و چهره از جامهای  ها همواره خود را در جامه ذات؛ روح یا ذات برهنه نداریم .3

  .کنند ها عرضه می چهره

 « .میتوانستبهگونۀ دیگری باشد»ضابطۀ امر عرضی این است که  .4

برآمیختن احکامشان موجب مغالطۀ ، ها جدا نیست گرچه عماًل هیچ گاه ذات از عرضی .5

  .ها یک فریضۀ قطعی علمی است بسیارمی شود و لذا تفکیک نظری آن

کاری ترجمه آسا باید انجام ، ی به فرهنگ دیگر ببریمخواهیم ذاتی را از فرهنگ وقتی می .6

یعنی باید جامۀ فرهنگ نوین را بر اندام آن ذات بپوشانیم وگرنه به نقض غرض و تضییع ، دهیم

 . ذات خواهد انجامید

( 31:همان) نه اصالت جهانی و تاریخی، دارندای  ها اصالت محلی و دوره عرضی .7

آن است که ، مقصود از عَرضی چنان که آمد»: کند میسروش در جای دیگری اظهار 

های آن  از گونهای  گرچه دین هیچ گاه از گونه، تواند به گونۀ دیگری باشد توانست و می می

به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و ، ذاتی دین ..تهی و عاری نیست

ن است که اسالم بدون آن اسالم نیست و ذاتی اسالم آ .تغییرش به نفی دین خواهد انجامید

رسد از این  به نظر می .(34: همان) «.به پیدایی دین دیگری خواهد انجامید، دگرگونی اش

توان به معنای ذاتی و عرضِی مورد نظر سروش پی برد و آن  مطالب و احکام تا حدودی می

دیگر همان شیء نباشد و  شیء تغییر کند و، اینکه ذاتی عبارت است از هر آنچه با تغییر آن

شود و بدون آن نیز شیء همان  عرضی آن چیزی است که تغییر آن موجب تغییر شیء نمی

خود را ، دهد که او در کاربرد این واژه اما عبارات دیگری از سروش نشان می .شیء است

به آن که  بی ،دانسته و برای این واژه معنای دیگری هم جعل نموده است محدود و مقید نمی

ذاتی و ماهیتی ، دین» کند که او در همین مقاله اظهار می .تفاوت معنایی آن اشاره کند

 (80: همان) «این مقاصد همان ذاتیات دینند( .بلکه شارع مقاصدی دارد، ارسطویی ندارد
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 مغالطه در معنای ذاتی و عرضی 

است  دکتر سروش با مشخص ننمودن معنای دقیق استعمالی عرضی و ذاتی باعث شده

 احکام مختلف و چه
ً
 و یا سهوا

ً
 در حوزه دین بار نماید با  بسا متناقضی را بر آن عمدا

ً
ها خصوصا

این بیان خود و مخاطب خویش را به مغالطه اشتراک اسم از اقسام مغالطه لفظی دچار ساخته 

علت وقوع در این نوع مغالطه اشتراک لفظی موجود در الفاظ عرضی و ذاتی در  .است

 . علوم و ابواب علمی متفاوت است، حاتاصطال

در این رابطه به برخی از مغالطات موجود از مقاله تحلیل انتقادی نظریه ذاتی و عرضی در 

 : کنیم می اشاره از دکتر محمد جواد رضایی؛ ادیان

( و عرضی را 81، 57، 53، 51، 38: همان) سروش در این مقاله یک بار ذاتی را گوهر»

 «غبار»( و بار دیگر ذاتی را گوهر و عرضی را 81، 57، 38: همان) خواند میقشر و پوست 

ها  بر ناپسند بودن آن، روشن است که تعبیرهای غبار و زنگار .(: همان) «زنگار»و(  81: همان)

کند و گوهر شیء بهتر است که از زنگار و غبار پیراسته شود! درحالی که در تعبیر  داللت می

 اظهار داشته؛ نین کراهتی نهفته نیستچ« پوست»و « قشر»
ً
توان  می، اند حتی چنان که عرفا

عارفان گرچه شریعت را قشر و طریقت را لب و حقیقت را لب  .ضرورت آن را نیز استنباط کرد

، اللب گفته اند اما این قشر را حافظ آن لب دانسته و معتقدند اگر شریعت و قشر برجای بماند

همین نسبت بین شریعت و طریقت با حقیقت  .ماند الم و در امان میطریقت و باطن از آفات س

 .(353: 1384، آملی؛ 116: 1381، کاشانی؛ 559: 1383، هجویری) نیز برقرار است

 . (89ص ، تحلیل انتقادی نظریه ذاتی و عرضی در ادیان، محمد جواد، رضایی ره)

 1378، سروش) داند می های ضروری برای ذاتیات دین یک بار عرضی را جامه و پوست

 . (81، 62: همان) خواند! ( و بار دیگر آن را زدودنی و پیراستنی می31: ب

داند و عرضی را غبار و زنگار و در موضعی دیگر  در مواضعی ذاتی را گوهر دین می، سروش

بلکه ، افتد کند که در این جا سخن از قبض و بسطی نیست که در معرفت دینی می بیان می

، در جوهر و حقیقت دینی، قبض و بسطی است که به تبع عوارض وعرضیات دوران سخن از»

خواهد به  با این تفکیک می .این دو بیان کاماًل ناسازگارند .(64: همان) «افتد به ناگزیر می

بر ثبات ذاتیات آن تأکید کند تا به رغم تغییر همۀ احکام ، های دین رغم فتوا به تغییر عرضی
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اما اینک با این سخن همه ، گوهر و حقیقت دین باقی بماند، و حتی اعتقادیفقهی و تاریخی 

 . سپارد را به سیل تغییر و فنا می

: همان) سروش در تعریفی دیگر اظهار کرده است که ذاتیات دین همان مقاصد شارعند

( درحالی که این دو نه در اصطالح سایر متفکران مترادفند و نه خود سروش در همین 80

 . (97: 1375، ابن سینا) ته به این ترادف ملتزم مانده استنوش

مدعایسروشدرذاتیوعرضیدین
( 150نساء:) با برخی آیات قرآن، افزون بر این؛ مدعای سروش در این نظریه بدیهی نیست

، طباطبائی؛ 147 1/148: 1429، کلینی) ع() ص( و اهل بیت او) و سخن و سیره پیامبر

الزم ، از این رو .فهم جمهور عالمان دینی از آن آیات و روایات نیز تعارض دارد( و 3/82: 1417

 در  بی گویی آن را، با این وصف .است بر درستی آن برهان بیاورد
ً
نیاز از برهان دانسته و صرفا

، داند هایی می صدد برمی آید که آن را به مدد دو نمونه از اموری که آنها را واجد ذاتی و عرضی

و کتاِب مثنوی « زیره به کرمان بردن»اند از ضرب المثل آن دو نمونه عبارت .دهد توضیح

اگر او بیان این دو مثال را دلیلی بر صدق نظریه خود  .(30 54: ب 1378، سروش) معنوی

 : توان دلیل او را چنین صورت بندی کرد می، دانسته است می

 . «دن استزیره به کرمان بر »الف( دین اسالم شبیه ضرب المثل 

  .ذاتی دارد و عرضیاتی« زیره به کرمان بردن»ب( ضرب المثل 

  .نتیجه( دین اسالم ذاتیاتی دارد و عرضیاتی

یعنی مثنوی معنوی ، به نمونۀ دوم، سروش برای تثبیت مدعای خود و محکم کاری بیشتر

 : کند پردازد و بر همین سبک و سیاق استدالل می هم می

  .ی معنوی استیمثنوالف( دین اسالم شبیه 

  .ی معنوی ذاتیاتی دارد و عرضیاتییب( مثنو

 . نتیجه( دین اسالم ذاتیاتی دارد و عرضیاتی

کند که مثنوی با نبود  شمارد و اظهار می های مثنوی را بر می و در ادامه به تفصیل عرضی

نه به ، تهمچنان مثنوی است و مثنوی به ذاتیاتش مثنوی اس، های بدیل ها و بودن عرضی آن

 . ها آن عرضی
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 سروش در ذاتی و عرضی دینمغالطه شناسی مدعای 

سروش در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان دچار مغالطه تمثیل یا به عبارتی قیاس مع الفارق 

استفاده از تمثیل در قیاسی که منتهی به برهان است همان طور که در باب  .شده است

گردد لذا با این با  موجب رسیدن به نتیجه صحیح نمیباشد و  مربوط بیان شده است باطل می

توان به این نتیجه رسید که سروش در این مسئله دچار مغالطه سوء تالیف از  این بیان می

شود فرد دچار مغالطه سوء تالیف شده  زیرا وقتی گفته می .اقسام مغالطات معنوی شده است

ه رو باشد که در این مسئله عدم استفاده از است که با فقدان یکی از شرایط برهان یا جدل رو ب

 . تمثیل که جزء آن شرایط است رعایت نشده است

 : معیارها یا ابزارهای بازشناسی ذاتی از عرضی

نظر به تکون »: کند معیارهای مورد نظر خویش را چنین معرفی می، سروش در ادامۀ بحث

شرحه کردن ساختمان استخوانی و شکستن و شرحه ، تدریجی و تاریخی دین و متون دینی

و طرح شرطیات کاذبۀ المقدم و خالف واقع واستقراء مقاصد شارع و استنباط علل ، شدة آن

و تنقیح و تدوین ، و کشف وسائط و وسائل دوران تکون دین وحوادث دخیل در آن، الشرائع

، زاء شریعتو آزمودن جانشین پذیری وجانشین ناپذیری عناصر و اج، انتظارات خویش از دین

(سروش در این 54: همان) «.ها و راهکارهای عمدة تمیز ذاتیات دین از عرضیات آنند شیوه

هشت معیار یا راهکار عمدة تمییز ذاتیات از عرضیات دین را معرفی کرده است ولی هیچ ، بند

ده غیر از مصادره به مطلوب نبر ای  از برخی از آنها هیچ بهره؛ یک وافی به مقصود او نیستند

  اند. فایده بی است و برخی دیگر نیز به روشنی باطل و برای این مقصود

خواهد بگیرد این  که سروش با استفاده از ادعای ذاتی و عرضی در ادیان میای  نتیجه

است که اجزای شریعت قابل تغییر و تبدیل هستند حال با مطرح کرد معیار آزمودن جانشین 

خواهد نتیجه بگیرد که اجزاء شریعت جانشین پذیر یا  اجزاء میپذیری و جانشین ناپذیری این 

لذا دچار مغالطه مصادره به مطلوب از اقسام مغالطه معنوی شده  .غیر جانشین پذیر هستند

زیرا در بیان همین قسم از مغالطه بیان شد که اگر نتیجه عین یکی از مقدمات باشد  .است

 . ب شده استقیاس کننده دچار مغالطه مصادره به مطلو
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نتیجهگیری
دکتر عبدالکریم سروش در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان به تشخیص متخصص امر یعنی 

استاد محمد جواد رضایی ره دچار خطاهای فراوانی شده است که از آن جا مقاله معرفتی وی 

ورت با در هرص .باشد انحراف عملی بسیاری را نیز در پی دارد دارای امتداد عملی فراوانی می

های به کار رفته در  توجه به قواعد منطقی مغالطه ما در نوشته پیشرو به سه مورد از مغالطه

مغالطه ، مقاله ذاتی و عرضی در ادیان را ذکر کردیم که عبارت بودند از مغالطه اشتراک اسم

 . سوء تالیف و مغالطه مصادره مطلوب
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چکیده
، استرا از آغاز خلقت به خود مشغول کردهرین مسائلی که ذهن بشری تیکی از اساسی

جایی که دین باید پاسخگوی تمام أبعاد زندگی و از آن .مسئله مرگ و زندگی پس از مرگ است

اسالم و  .استهر دین حقی به مسئله مرگ و زندگی پس از مرگ پرداخته، سواالت بشری باشد

وند از این قاعده مشتثنی شمسیحیت نیز که هر دو به عنوان دین ابراهیمی شناخته می

های  ما اعتقاد داریم که ادیان الهی هیچ تنافی باهم ندارند و آموزه، از طرف دیگر .اندنبوده

همچنین کتب آسمانی ادیان الهی گذشته نیز در صورتی که غیر  .ها در یک راستا قرار دارندآن

که از آن با نام عهدجدید یاد دانیم که اناجیل کنونی اما می .محّرف باشند مورد قبول ما است

کنیم محّرف است هر چند مواردی از انجیل آسمانی نیز در آن وجود دارد لهذا برخی می

در این نوشته به  .اندهای موجود در عهدجدید با قرآن کریم متفاوت و برخی منطبقآموزه

-رگ میهای قرآن کریم و عهدجدید در مورد مرگ و زندگی پس از مبررسی تطبیق آموزه

ایم و در هر فصل این مقاله را طبق مراحل مرگ تا زندگی نهایی فصل بندی کرده .پردازیم

خواهیم دید که  .کنیمهای مرتبط قرآن کریم و عهدجدید را ذکر کرده و مقایسه میآموزه

های قرآن کریم و عهدجدید در مسئله مرگ و زندگی پس از مرگ در أصول و مسائل آموزه

طبیق داشته و در برخی جزئیات باهم متفاوت هستند هرچند شاید بتوان با اساسی باهم ت

  .تفسیر و نگرشی جدید این جزئیات را هم منطبق دانست

 . بهشت و جهنم، برزخ، مرگ، قرآن کریم، عهدجدید، معاد: کلید واژه

 

                                                                    

 بناب. (عج)حوزه علمیه ولیعصر طلبه سطح یک مدرسه امام صادق  . 1

 مقاله علمی
 



 1401/ بهار  1/ ش 1آفاق/س 104

طرحمسئله
اصولی که  از جمله .شونداسالم و مسیحیت هر دو به عنوان دین ابراهیمی شناخته می

درهمه ادیان ابراهیمی بعد توحید و نبوت بحث میشود بررسی مسئله مرگ و زندگی پس از 

ما به عنوان یک مسلمان بین پیامبران الهی فرق نگذاشته و اعتقاد داریم که  .مرگ است

های لکن بنابر نقل و عقل اعتقاد به تحریف آموزه .های همه آنان در یک راستا قرار دارندآموزه

شود که در کنار هم نهادن این دو گزاره اخیر این سوال پدیدار می .پیامبران پیشین داریم

از  .«های منسوب به پیامبران پیشین حقیقی و الهی و کدامیک بدعت استکدامیک از آموزه»

های در این نوشتار به قسمتی از آن که مربوط به آموزه، آنجا که این سوال دامنه وسیعی دارد

توان چنین گفته که به عبارت دیگر می، ایمر منابع مسیحیت یعنی عهدجدید پرداختهمعاد د

های عهدجدید در مورد کدامیک از آموزه»در این نوشتار به دنبال جواب به سوال هستیم که 

اما چون شاخص و معیار این سنجش باید خود معصوم و  .«معاد الهی و کدامیک بدعت است

در نتیجه جواب به سوال مذکور  .ن شاخص الجرم قرآن کریم استمصون از تحریف باشد ای

-گزاره، به همین جهت .باشدمی« بررسی تطبیقی معاد در قرآن کریم و عهد جدید»نیازمند 

دسته بندی کرده و در این مقاله ، های مربوط به معاد را در قرآن کریم و عهد جدید جمع آوری

  .پردازیمها میبه ارائه و تطبیق این گزاره

مفهومشناسیعهدجدید
بخش دوم کتاب  گیردقرار می، تورات، که در مقابل عهدقدیم در نزد میسحیان عهدجدید

عهدجدید پس از حضرت عیسی و توسط شاگردان و پیروان ایشان  .دهدمقدس را تشکیل می

ای مسامحهاست پس اینکه عهدجدید را یک کتاب آسمانی و وحیانی بنامیم جمع آوری شده

فلذا عهدجدید غیر از انجیل  .باشدانجیل می، بیش نیست بلکه کتاب آسمانی حضرت عیسی

 »: عمرانبنابر آیه سوم از سوره آل، است و هر چند در عهدجدید آسمانی و غیروحیانی
َ

ل نَزَّ

 
َ
  یکَعل

 
ا ِلَما بَ کال

ً
ق َحقِّ ُمَصدِّ

 
بر تواتر اجمالی الجرم و نیز بنا .(3: آل عمران) «ِه یدَ یَن یَتاَب ِبال

موّید این گزاره که عهدجدید غیر از انجیل آسمانی است  .مواردی از انجیل آسمانی وجود دارد
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همواره با لفظ   2و در لسان معصومین 1این مطلب است که واژه انجیل در لسان قرآن کریم

د جدید وضع مفرد به کار رفته است حال آنکه انجیل نزد مسیحیان به چهار کتاب نخست عه

 3 .کنندشده فلذا آنان تعبیر به اناجیل چهارگانه می

مفهومشناسیمرگ
زیرا ؛ فوت() وفات( است نه) و به معنای) (29ج ، لغت نامه دهخدا) مرگ اسم از مردن

به معنای أخذ تمام و ، ی(وف) فوت به معنای زوال و نابودی است در حالی که وفات از ریشه

سی حّق ینو ا مقالهیرد کالم را ادا کاگر سخنرانی حّق »کامل حقیقت یک چیز است برای مثال 

ار گرفت کسی حّق خودش را از بدهکاگر ؛ ردکان یند مستوفا بیگو رد میکمطلب را ادا 

   «عنی تمامش را گرفتیرد کن یفای ِد یند استیگو می

 مراد از مرگ در عهدجدید 

مسیح و راه ، مرگ روحانی به معنای جدایی از خداوند، گاهی مراد از مرگ، عهد جدیددر 

مقصود  .4مرگ جسمانی به معنای فرارسیدن أجل فرد است، هدایت است و گاهی مراد از آن

حیات انسان بعد از مرگ جسمانی امری مسلم  .مرگ جسمانی است، ما از مرگ در این مقاله

جا که حضرت دجدید نیز بدان اشاره شده است برای مثال آننزد مسیحیت بوده و در عه

                                                                    

و « الذي َبیَن َیَدیه»، «ما َبیَن َیدیه»با صراحت و در مواردی نیز با تعابیری همچون  . واژه انجیل در قرآن کریم دوازده بار1

؛ سوره نساء آیات 65و  65، 64 ،48، 3؛ سوره آل عمران آیات 146رجوع شود به: سوره بقره آیه آمده است. « الکتاب»

؛ سوره فتح آیه 111؛ سوره توبه آیه 157سوره اعراف آیه ، 110، 68، 66، 47، 46، 5 ؛ سوره مائده آیه171، 47و  13

 .27؛ و سوره حدید آیه29

]ر: ی در کتب اله )ص(خاتم امبریاسماء پ ثحدی چونهم یمتعدد ثیددر احا لیواژه انج زین  نیدر کالم معصوم .2

الکافي، ]ر:  ضیجفر أب ثیو حد [576، ص 2الکافي، ج]ر:  )ع(دعاء هنگام حفظ قرآن از امام صادق، [177، ص 4ج هیالفق

 .استهآمد [240، ص 1ج

س، لوقا و یوحّنی ـ محدود الزم به ذکر است که اناجیل فقط به اناجیل چهارگانه عهد جدید ـ یعنی  .3
ُ
اناجیل مّتی، َمرق

ـ « اپوکریفا»شوند بلکه کنار اناجیل عهد جدید، اناجیل متعددی نیز وجود دارند که از سوی کلیسا تأیید نشده و به نمی

 شودند.های مشکوک و غیر معتبر ـ شناخته میمعنای نوشتهبه

 . 5و  4آیات  12، و انجیل لوقا فصل 22و  21آیات  8و فصل  28آیه  10. رجوع کنید به: انجیل متی فصل 4
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را به سبب عدم اعتقادشان به  گروهی از یهودیان که منکر قیامت بودند صدوقیان عیسی

 : دهدزندگی پس از مرگ مورد سرزنش قرار می

اید چگونه خدا  در کتاب موسی در ذکر بوته نخوانده، خیزند می اما در فصل مردگان که بر »

و او خدای  .گفت که منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، را خطاب کرده او

انجیل مرقس فصل ) «اید پس شما بسیار گمراه شده .مردگان نیست بلکه خدای زندگان است

قرآن کریم نیز این معنای از مرگ جسمانی را قبول دارد و در آیاتی به  .(27و  26آیات  12

ای روح اشاره کر 
ّ
  .ها اشاره خواهد شدده است که به زودی بدانتوف

 عامل پیدایش مرگ ، أبوالبشر، گناه آدم

آنان بر این باورند که نژاد  .اعتقاد به گناه نخستین است، ترین اعتقادات میسحیتاز مهم

در تعالیم کلیسای کاتولیک به  .آیندآدم بوده و گناهکار به دنیا می، انسانی وارث گناه پدرشان

« درمقابل»، به تعبیری، آموزه گناه نخستین»: به جایگاه این اعتقاد اشاره شده است وضوح

اند و این نجات از برکت همه نیازمند نجات، هاستاین مژده است که عیسی منجی همه انسان

توانیم داند که ما نمیبه خوبی می، کلیسا که قکر مسیح را دارد .شودمسیح به همه داده می

تعالیم ) .«آنکه راز مسیح را تضعیف کنیمگناه نخستین را دستکاری کنیم بیآشکار شدن 

عقوبتی که برای این نافرمانی ، های مسیحیتبرپایه آموزه .(389تعلیم ، کلیسای کاتولیک

لهذا »: خوانیمدر عهد جدید چنین می .پیدایش مرگ است، برای نسل بشری عارض گشت

و به اینگونه موت بر ؛ ل جهان گردید و به گناه موتهمچنان که بوساطت یک آدم گناه داخ

، مفسرین .(12آیه  5رساله رومیان فصل ) «از آنجا که همه گناه کردند، همه مردم طاری گشت

 . اندمراد از موت را هم مرگ جسمانی و هم مرگ روحانی تفسیر کرده

 حضرت آدم، اما در اسالم
ً
م عصمت دارد و هرگز به عنوان یکی از پیامبران الهی مقا اساسا

یک امر ارشادی بوده ، گناه نکرده است بلکه امر خداوند بر عدم نزدیکی به آن درخت ممنوعه

البته شاید بتوان از عهد جدید نیز چنین نظری را استخراج  .و جنبه توصیه و راهنمایی داشت

ت تجاوز هم زیرا جایی که شریعت نیس، زیرا که شریعت باعث غضب است»: جا که گویدکرد آن

گناه در جهان ، زیرا قبل از شریعت»: جا که گویدو نیز آن. (15آیه4فصل، همان) «نیست

و  .(13آیه5فصل، همان) «شود در جایی که شریعت نیست لکن گناه محسوب نمی، بود می
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بلکه »: دانندپیدایش شریعت و احتساب گناه را زمان حضرت موسی می، حال آنکه مسیحیان

داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده  موسی موت تسلط میاز آدم تا 

در زمان ، در نتیجه أصاًل طبق نظر خود میسحیان، (14آیه، همان) 1«گناه نکرده بودند، است

پس عمل ایشان گناه ، شده استچون شریعتی نبوده گناهی هم نوشته نمی آدم أبوالبشر

  .نسبی به معنای ترک اولی بوده است]مطلق[ نبوده بلکه گناه 

و اگر اشکال شود که چنین برداشتی منافی با اعتقاد مسیحیان مبنی بر گناه ذاتی بشر 

است جواب دهیم که ما معتقدیم که آن اعتقاد محل اشکال است بلکه ابتداًء چنین اعتقادی 

ت مسیحیت شده وارد اعتقادا« پولوس»در مذهب مسیحیت نبوده است و این اعتقاد توسط 

و به ادعای خودش ، ای اشرافی و از مخالفان سرسخت مسیحیت بود او که یهودی زاده .است

  .به مسیحیت ایمان آورد، ای که در آن حضرت مسیح را دیده بود در اثر مکاشفه

های اسالم نزدیک کفاره گناه انسان است شاید بتوان این امر را به آموزه، اما این که مرگ

تواند  می ین بیان که اصل مرگ کفاره گناه انسان نبوده ولی نوع مرگ و شدائد آنکرد به ا

  .2کفاره گناه باشد

ی کننده روح 
ّ
 توف

ی روح را به خود نسبت داده است، در قرآن کریم
ّ
ُه »: خداوند گاهی توف

ََّ
ن ُفَس یالل

َ  
ی اْل

ََّ
َتَوف

ِتَهایِح  ی را به ملک الموت نسبت  3«َن َمو 
ّ
 »: داده استو گاهی توف

 
ل

ُ
ایق

ََّ
 کَتَوف

َ
ِت  کم  َمل َمو 

 
ال

ذِ 
ََّ
 بِ کُو  یال

َ
ی به مالئکه 4« م  کل

ّ
َحدَ »: نسبت داده شده است، و گاهی نیز توف

َ
ُم کحَتَّی ِإَذا َجاَء أ

 
َ

َنا َوُهم  َل
ُ
ُه ُرُسل ت 

ََّ
ُت تََوف َمو 

 
ُطوَن یال ذِ »، 5«َفِرَّ

َّ
َمالئِ یال

 
اُهُم ال

َّ
ن ُفِس  یُة ظاِلِم کَن تََتَوف

َ
َم ما أ

َ
ل َقُوا السَّ

 
ل
َ
أ
َ
ِهم  ف

                                                                    

  «.تفسیر کاربردی عهد جدید»و نیز « تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران»این آیه، « ترجمه تفسیری». مراجعه کنید به  1

  .معاني األخبار، معنی الموت رجوع شود به:. 2

 . 42سوره زمر آیه ؛ «کند، خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می». 3

؛ «د.گردانن گیرد؛ سپس شما را بسوی پروردگارتان بازمی بگو: فرشته مرگ که بر شما مأمور شده، )روح( شما را می». 4

 . 11سوره سجده آیه 

گیرند؛ و آنها )در نگاهداری  تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد؛ )در این موقع،( فرستادگان ما جان او را می». 5

 . 61سوره انعام آیه ؛ «کنند ساب عمر و اعمال بندگان،( کوتاهی نمیح
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َه َعلِ ک
َّ
 ِمن  ُسوٍء َبلی ِإنَّ الل

ُ
َمل ا نَع  وَن کٌم ِبما ینَّ

ُ
َمل ُتم  تَع  ذِ »، 1«ن 

َّ
َمالئِ یال

 
اُهُم ال

َّ
َن یبِ یُة طَ کَن تََتَوف

 ی
َ
وَن َسالٌم َعل

ُ
َة ِبما یکُقول َجنَّ

 
وا ال

ُ
ُخل وَن کم  اد 

ُ
َمل ُتم  تَع    .2«ن 

رسیم که هیچ تناقضی وجود ندارد زیرا که به این مطلب می، فوق با کمی تأّمل در آیات

ن فرمان است و او را یمجری ا« ملک الموت»همه أفعال از آن خداست و سپس در عالم اسباب 

احتمال دیگری  البته از کلمات عالمه طباطبائی .کنندفرشتگانی در این امر کمک و یاری می

بیر به این جهت است که افراد عادی را فرشتگان توفی که اختالف در تعظاهر است و آن این

ای الهی را خود خداوند یالموت توفی کرده و سرانجام اول کو افراد برجسته را مل، کنندمی

ی می
ّ
 3 .کندتوف

توان گفت اما می، در عهد جدید در کیفیت خروج روح از بدن مطالب زیادی نیامده است

ی توسط فرشتگان اشاره 
ّ
باری آن فقیر بمرد و »: گویدجا که میشده است آنکه به توف

 انجیل لوقا) «او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند، فرشتگان

برای بسیاری این »: نویسدمک دونالد در تفسیر خود ذیل این آیه چنین می .(22آیه  16فصل 

انتقال روح ایمانداران به آسمان شرکت  موضوع جای سئوال است که آیا فرشتگان در

فرشتگان بر  .هیچ دلیلی برای شک کردن به این عبارات وجود ندارد، با این حال .کنند می

و دلیلی هم ندارد که پس از مرگ نیز به او خدمت ، کنند روی زمین به ایمانداران خدمت می

  .(22آیه  16فصل ، تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران) «نکنند

 

 

                                                                    

گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! در این موقع آنها تسلیم  همانها که فرشتگان )مرگ( روحشان را می». 1

سوره ؛ « د عالم استدادی دادیم! آری، خداوند به آنچه انجام می گویند:( ما کار بدی انجام نمی شوند )و بدروغ می می

 .28نحل آیه 

گویند: سالم بر شما! وارد  اند؛ به آنها می گیرند در حالی که پاك و پاکیزه همانها که فرشتگان )مرگ( روحشان را می» .2

 .32سوره نحل آیه ؛ «دادید! بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می
  .76صفحه  ا،ین بعد از دنانسان از آغاز تا فرجام، رساله انسارجوع شود به:  .3
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 مؤمنان واقعی از مرگ عدم ترس

پس خاطر جمع »: مسیحیان اعتقاد دارند که برای مؤمنان واقعی ترسی از مرگ نیست

 «پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم هستیم و این را بیشتر می

جا که آن ،این امر در سخنان پولس به وضوح مشهود است .(8آیه  5رساله دوم قرنتیان فصل)

همان ثمر ، و لیکن اگر زیستن در جسم .زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع»: گوید

، زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم .دانم کدام را اختیار کنم پس نمی، کار من است

لیکن در جسم  .زیرا این بسیار بهتر است، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم

 . (24تا  21آیات  1فیلیپیان فصل ) .«تر است دن برای شما َلزممان

ذ»: فرمایدقرآن کریم نیز در این مورد می  اُهُم اْلَملئِ یالَّ ْم اْدُخُلوا يكُقوُلوَن َسلٌم َعلَ ی  َن يبيُة َط كَن َتَتَوفَّ

َة ِبما  الخوف علیهم و الهم »بارها با عبارتی هم چون  چنینهم .(32: نحل) «ْنُتْم َتْعَمُلوَن کاْلَجنَّ

 . به این امر که برای مؤمنان واقعی ترسی نیست تأکید کرده است« یحزنون

برزخ
در قسمت بحث از مرگ به این نتیجه رسیدیم که هم در قرآن و هم در عهد جدید به 

اشاره ، آن حتمیت مرگ جسمانی و بقاء نفس و روح و زندگی پس از مرگ و مسائل مربوط به

 .تفاوت وجود دارد، هرچند در کیفیت و کمیت بیان این اعتقادات در این دو کتاب، شده است

شناخته  عالم برزخکه با نام ، پردازیمدر این فصل به بررسی عالم بین مرگ تا رستاخیز می

 4العین ج) شودترجمه می« حائل بین دو چیز»برزخ در لغت أغلب به معنای  1. شودمی

ص  2مجمع البحرین ج، 118مفردات ألفاظ القرآن ص ، 419ص  1ج الصحاح، 338ص

اما عالمه مصطفوی در  .2استشده بنابراین عالم بین مرگ تا رستاخیز برزخ نامیده. (429

داند که بر شیء عارض ای میکلمات القرآن برزخ را حالت جدید و ثانویه یکتاب التحقیق ف

                                                                    

، «اقلیم ثامن»، «ارض حقیقت»، «خیال مطلق»، «خیال منفصل»، «عالم مثال». هرچند از آن با نام هایی همچون، 1

 ←تر است. )اند، ولی این نام شناخته شدهیاد کرده« خیال عالم»و « اشباح مجّرد»، «ملکوت أسفل»، «عالم برازخ»

 (18رجوع کنید به: کتاب سرنوشت أرواح در برزخ، ص 

  .68ص  15المیزان في تفسیر القرآن ج ،1060ص  3رجوع شود به: علم الیقین ج .2
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همچنین مشهور  .(252ص ، 1کلمات القرآن ج یالتحقیق ف) اردشده و با حالت سابق فرق د

ی معنای مبالغه خ( برای إفاده) باشد فلذا حرفرز( میب) است که این کلمه عربی و از ریشه

هرچند که برخی کلمه برزخ را معّرب کلمه  .(333ص 1مقاییس اللغة ج) زائد گشته است

 . (118ردات ألفاظ القرآن ص مف؛ 104ص  5الطراز األول ج) داندمی« برزه»

 بزرخ در قرآن کریم 

ى »: فرمایدجا که میآن، به صراحت به وجود عالم برزخ اشاره شده است، در قرآن کریم َحَتّ
َحَدُهُم  َجاَء  ِإَذا

َ
ْعَمُل  ىَلَعلِّ  اْرِجُعوِن  َرِبّ  َقاَل  اْلَمْوُت  أ

َ
َها کُت کَما َتَر يَصاِلًحا فِ  أ َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِهْم ِلَمٌة ُهَو کَلّ ِإَنّ

شود که مقصود استفاده می« إلی یوم یبعثون»عبارت  از. (100: مؤمنون) .«ْبَعُثوَن ی ْوِم ی َبْرَزٌخ ِإَلى

  .در آیه همان مرحله میانی مرگ و رستاخیز است« برزخ»از 

عالم وجود  نشود اما آیا اینکه حیات نیز در آفقط وجود عالم برزخ استفاده می، از آیه فوق

ْح يَسبِ  ىْقَتُل فِ یَواَل َتُقوُلوا ِلَمْن »: شوددارد یا خیر از آیات دیگری استفاده می
َ
ْمَواٌتَبْل أ

َ
ِه أ  ْن كاٌء َوليِل الَلّ

ذِ »، 1«َتْشُعُروَن  اَل  ْح يَسبِ  ىَن ُقِتُلوا فِ یَواَل َتْحَسَبنَّ الَّ
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِه أ ِهْم يِل اللَّ َنا »، 2«ْرَزُقوَن یاٌء ِعنَد َربِّ َمتَّ

َ
َنا أ َقاُلوا َربَّ

ْح ياْثَنتَ 
َ
  4 .3«ٍل يْن َسبِ مِ  ُخُروٍج ِن َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى يَتَنا اْثَنتَ ييِن َوأ

 

 

 در عهدجدید بزرخ

در ابتدای این بحث باید مطلبی ذکر شود و آن اینکه مسئله وجود برزخ از جمله موارد 

برزخ را قبول نداشته و آن ، پروتستان .مذهب کاتولیک و مذهب پروتستان استاختالفی بین 

                                                                    

 .154سوره بقره آیه ؛ «دیفهم یشما نم یاند، ول ! بلکه آنان زندهدییمرده نگو شوند، یها که در راه خدا کشته مو به آن». 1

 یاند، و نزد پروردگارشان روز که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده یز گمان مبر کسان!( هرگامبریپ ی)ا». 2

  .169آیه  سوره آل عمران؛ .«شوند یداده م

 یبرا یراه ایآ م؛یاکنون به گناهان خود معترف ؛یو دو بار زنده کرد یراندی: پروردگارا! ما را دو بار مندیگو یها مآن». 3

  .11سوره غافر آیه ؛ «خارج شدن )از دوزخ( وجود دارد؟

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار :  )ع(برای یافتن آیات بیشتر در این مورد رجوع کنید به: حدیث نعمانی از امیرالمومنین .4

. 245، ص 6السالم ، ج همیاألئمة األطهار عل
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برزخ را به معنای ، آنان .دانند که از ابداعات قرون وسطایی کلیسا کاتولیک استرا بدعتی می

را ویا گاهی آن، داننددر آمرزش گناهان انسان می 1«)ع(انکار کفایت فداکاری مسیح»

های دینی ناسازگار با آموزه، حال آنکه فرصت دوباره بعد از مرگنامیده و « فرصت دوباره»

در آیاتی که دال بر وجود برزخ ، کنندجا که پروتستان وجود برزخ را انکار میو از آن .است

  .اندمناقشه کرده، اندشمرده شده

چنین باید دانست که معنای مورد نظر کلیسای کاتولیک با معنای برزخ در اسالم هم

برزخ یک مکان یا عالمی ، های کلیسای کاتولیکبنابر تعلیمات و آموزه .گیر داردوت چشمتفا

اند ولی گناهان قابل اغماض و است برای مجازات موقتی کسانی که هرچند مؤمن از دنیا رفته

با این بیان آشکار گشت که بر خالف  .ای دارند که باید از آن گناهان تطهیر شوندصغیره

ب اندیشمندان[ مسلمان که برای برزخ عمومیت قائل هستند کلیسای کاتولیک ]دیدگاه غال

  .داندبرزخ را مخصوص مؤمنان گناهکار می

و هر که بر خالف »: جا است که عیسی مسیح فرموداز جمله آیات دال بر جود برزخ آن

عالم و  در این، القدس گوید آمرزیده شود اما کسی که بر خالف روح، پسر انسان سخنی گوید

ثابت ، این عبارت .(32آیه  12انجیل متی فصل ) «هرگز آمرزیده نخواهد شد، در عالم آینده

 حضرت می
ً
 اعتقاد بر آمرزش برخی گناهان در عالم آینده وجود داشته است و ثانیا

ً
کند که اوال

ینده کند پس برخی گناهان وجود دارند که در عالم آعیسی نیز این اعتقاد را بالکل نفی نمی

توانند از مجازات برخی می که مؤمنان گناهکار هستند شوند به بیانی دیگر برخیآمرزیده می

و چیزی »: گناهانشان آزاد و رها شوند و به بهشت بروند که شرط ورود به بهشت پاکی است

مگر آنانی که ، هرگز داخل آن نخواهد شد، ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود

 . (27آیه  21مکاشفه یوحنا فصل ) «حیات بره مکتوبند در دفتر

و اگر عمل »: دهد چنین استکه کلیسا کاتولیک برای برزخ ارائه می 2ایترین آیهصریح

 «هرچند خود نجات یابد اما چنانکه از میان آتش، زیان بدو وارد آید، کسی سوخته شود

                                                                    

1 .a denial of the sufficiency of Christ's sacrifice  
برای وجود  19 هیآ 3نامه اول پطرس فصل ، 26و  25 اتیآ 5فصل  یمت لیانجچنین کلیسای کاتولیک به آیات و هم .2

 .اندبرزخ استدالل کرده
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ین است که این مجازات و داوری استدالل به این آیه چن .(15آیه  3اول قرنطیان فصل )

-تواند منوط به جهنم باشد زیرا که نجاتی از آن نبوده یعنی کسی از آن بیرون نمیاعمال نمی

تواند باشد زیرا که در آن هیچ عذابی و ضرری نیست پس عالمی آید و منوط به بهشت نیز نمی

پروتستان نیز هرچند  .ودشقبل رستاخیز وجود دارد که فرد در آن از گناهان خود تطهیر می

-دانند ولی استدالل مبنی بر داللت این آیه بر برزخ را قبول نمیاین آیه را مربوط به داوری می

 1کنند! 

رستاخیز
م( وق) قیامت از ماده؛ کند که به مرحله قیامت برسدانسان مراحل مختلفی را طی می

و به ؛ ه( تشکیل شده است) حرفقیام( همراه ) قیامت از ترکیب واژه .مشتق شده است

ردن کام یق، شود زیرا که یکی از معانی قیاممعنای حالت و قیامی است که ناگهانی حاصل می

 و به، و برخاستن با جسم و بدن
ً
ه( نیز برای تنبه و آگاهی بر وقوع ) باشد و حرفناچار میقهرا

در  .راغب اصفهانی(؛ و قیامتمفردات ألفاظ قرآن واژه قیام ) آن حالت به طور ناگهانی است

استفاده شده است که از خود از « رستاخیز»زبان فارسی نیز برای رساندن این مفهوم از واژه 

لغت نامه ) خیز( به معنای برخاستن ترکیب شده است) رسته( به معنای مرده و) دو کلمه

 . ( کلمه رستاخیز، 13ج ، دهخدا

 مشخص نبودن زمان وقوع رستاخیز

ای عظیم است پس بسیار طبیعی از طرفی هم امر و واقعه .ضروی و قطعی استرستاخیز 

-می )ص(سؤالی که مردمان عصر رسول الله، است که سؤال از زمان وقوع آن مطرح شود

 ی»: دانددادند که زمان آن را فقط خداوند میپرسیدند و حضرت جواب می
ُ
ل
َ
أ اُس َعِن  کس  الَنَّ

                                                                    

و « Is Purgatory in the Bible»مقاله ، «Purgatory»مقاله  رجوع شود به : عنوان اینمطالب برای اطالع بیشتر در  .1

 . «What is Purgatory»مقاله نیز 
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 ِإنَََّما 
 

ل
ُ
اَعِة ق ِه الَسَّ

ََّ
َد الل ُمَها ِعن 

 
ونَ ی» ،1«ِعل

ُ
ل
َ
أ   کس 

َ
اَعِة أ َد َرِبَّ یَعِن الَسَّ ُمَها ِعن 

 
 ِإنَََّما ِعل

 
ل

ُ
َساَها ق  یاَن ُمر 

 
َ

 یَل
ِّ
 ُهویَجل

َّ
ِتها ِإَل

 
  .2«َها ِلَوق

از  .رستاخیز با رجعت مسیح و پایان جهان همراه خواهد بود، مطابق نظر عهد جدید

ولی از آن »: داندان دارد که ساعت رجعت خود را نمیخود حضرت عیسی اذع، طرفی دیگر

الع ندارد انجیل ) «نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطَّ

پس این آیه اشاره به این نکته دارد که زمان وقوع قیامت را فقط  .(32آیه  13مرقس فصل 

 داندخداوند می

 های رستاخیزنشانه 

های مشهود بیان شد که جز خداوند کسی از زمان وقوع قیامت علم ندارد نشانههرچند که 

و غیر مشهودی در قرآن و عهدجدید بیان شده است که در پیش از قیامت و یا در آستانه ظهور 

، ها در اصطالحبه این نشانه، دهندقیامت واقع شده و از نزدیک شدن قیامت خبر می

  .شودنامیده می «های قیامتنشانه»

ها نشانه، هایی که هم در قرآن و هم در عهد جدید بدان اشاره شده استنشانه از جمله

و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد »: در عهد جدید چنین آمده است .کیهانی است

ت ها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و  بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امَّ

: در قرآن کریم نیزمورد مشابهی وجود دارد .3 (25آیه  21انجیل لوقا فصل ) «امواجش

َقَمُرَوِإن  »
 
اَعُة َوان َشَقَّ ال َتَرَبِت الَسَّ

 
ا آیاق ِرُضوا َو یًة یَرو  َتِمٌرَّ یع  ٌر ُمس  وا ِسح 

ُ
  (1و2: قمر) «ُقول

                                                                    

 . 63سوره احزاب آیه ؛ «کنند، بگو: علم آن تنها نزد خداست! مردم از تو درباره )زمان قیام( قیامت سؤال می». 1

رسد؟! بگو: علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هیچ کس جز او  کنند، کی فرامی درباره قیامت از تو سؤال می». 2

 .187سوره اعراف آیه ؛ «ازدتواند( وقت آن را آشکار س )نمی

؛  29آیه  24انجیل متی فصل  ،25و 24آیات  13و نیز رجوع شود به: انجیل مرقس فصل  .25آیه  21. انجیل لوقا فصل 3

مربوط است نه حوادث خود قیامت، زیرا بعد از این آیات به  های قیامتنشانهشک آنچه که در اینجا اشاره شده به بی

اشد چه نزول حضرت بکند، و چه مراد پسر انسان چه حضرت مهدی قائم آل محمد اره میبازگشت پسر انسان اش

  مسیح، قبل از قیامت واقع خواهد شد.
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 .آغاز حوادث قیامت با رجعت حضرت عیسی همراه خواهد بود، مطابق عقیده مسیحیان

و تختها دیدم و بر »: آنان اعتقاد دارند که ایشان بعد از رجعت هزار سال حکومت خواهند کرد

آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که بجهت شهادت عیسی و 

کالم خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر 

و سایر  ۵ .ست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردندپیشانی و د

خوشحال و مقدس  .این است قیامت اول .مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید

بر اینها موت ثانی تسلط ندارد بلکه کاهنان خدا و  .است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد

 20شفه یوحنا فصل فصل مکا) «سال با او سلطنت خواهند کردمسیح خواهند بود و هزار 

  1 .(6-4آیات 

در  .های قیامت شمرده شده استبنابر اعتقاد مسلمین نیز نزول حضرت عیسی از نشانه

اَعةِ »برخی منابع و تفسیری قرآن کریم در تفسیر آیه  لسَّ
ِّ
ٌم ل

 
ِعل

َ
مرجع  (61: زخرف) « َو ِإنَُّه ل

که معنای آیه این هنگام چنین ، عیسی عودت داشته استنزول حضرت إنَّه( به ) ضمیر در

 . «ای برای رستاخیز استهمانا نزول عیسی نشانه»: شودمی

در عهد  .باشددیگر نشانه مشترک در قرآن کریم و عهد جدید خروج یأجوج و مأجوج می

خالصی خواهد شیطان از زندان خود ، و چون هزار سال به انجام رسد»: جدید آمده است

یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ، هایی را که در چهار زاویه جهانند تا بیرون رود و اّمت یافت

مکاشفه یوحنا فصل ) «ایشان را بجهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست

هایی ملت، چنین آمده است که یأجوج و مأجوج، در تفاسیر عهد جدید، (8و  7آیات  20

  .کنند ولی ایشان قباًل آنان را هالک نکرده استستند که با عیسی مسیح دشمنی میه

وا »: در قرآن کریم نیز به ماجرای ذوالقرنین با یأجوج و مأجوج اشاره شده است
ُ
ال

َ
ا یق

َ
ا ذ

َقْرنَ 
ْ
ُجوَج ُمْفِسُدوَن فِ یِن ِإَنّ یال

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
  یأ

َ
 ل

ُ
 َنْجَعل

ْ
َهل

َ
ْرِض ف

َ ْ
 بَ َخْرًجا َع  کاأل

َ
ْن َتْجَعل

َ
ی أ

َ
َنَنا یل

ایَوبَ  پس ذوالقرنین سدی ساخت که استحکام آن مانع از نفوذ یأجوج و مأجوج  .2«َنُهْم َسًدّ

                                                                    

 .24-22آیات  15اول قرنتیان فصل ، 27و  26آیات  13انجیل مرقس فصل و نیز رجوع شود به:  .1

ای  کنند؛ آیا ممکن است ما هزینه آن گروه به او( گفتند: ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می»). 2

 .94سوره کهف آیه ؛ «برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سّدی ایجاد کنی؟
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آنان در محیط ، شد به این ترتیبشده و ارتفاع آن مانع از باال رفتن یأجوج و مأجوج از آن می

 »: بعد از اتمام کار ذوالقرنین چنین گفت .خود زندانی شدند
َ
ا َرْحَمٌة ِمْن َربِّ ق

َ
 هذ

َ
ا َجاَء  یال

َ
ِإذ

َ
ف

ُه دَ  یَوْعُد َربِّ 
َ
ا یاَن َوْعُد َربِّ کاَء وَ کَجَعل زمان ، این آیه به این امر اشاره دارد که این سد .1« َحًقّ

رد و هنگام خارج کامت ظهور یهای ق هر وقت نشانه»: آمدن وعده الهی شکسته خواهد شد

ه کن بعد از آنی است یسازد و ا سان مییکن ین سد را با زمیا خداوند، دیشان فرا رسیشدن ا

این سد ، خالصه اینکه .(128ص  15ترجمه تفسیر مجمع البیان ج) «شدکسی دجال را بیع

 . نزدیکی قیامت شکسته شده و در نتیجه یأجوج و مأجوج آزاد شده و خروج خواهند کرد

 نفخ در صور 

به دمیدن باد در ، در لغت عرب .عالم قیامت استحلقه اتصال عالم دنیا با ، نفخ صور

و صور نیز واژه کثیر . (62ص  3لسان العرب ج، 277ص 4العین ج) گویندمی« نفخ»چیزی 

شده المعنایی است که یکی از آنان شیپور است که در زمان قدیم از شاخ حیوان ساخته می

هی است که خداوند با آن ای الطبق بیان عالمه طباطبائی کلمه، اما حقیقت صور .2است

وِر  یَونُِفَخ فِ »: تعدد نفخ صور حتمی است، در قرآن کریم 3. سازدمیراند و زنده میمی الُصَّ

َصِعَق َمن  فِ 
َ
َماَواِت َوَمن  فِ  یف َمَّ نُِفَخ فِ  یالَسَّ

ُ
ُه ث

ََّ
 َمن  َشاَء الل

ََّ
ِض ِإَل ر 

َ  
ِإَذا ُهم  قِ یاْل

َ
َری ف خ 

ُ
اٌم یِه أ

ُروَن ی
ُ

ظ  .س این آیه دوبار در صور دمیده خواهد شد که هرکدام نام خاص خود را داردبراسا .4«ن 

در قرآن کریم در  .میرندهمه خالیق می، باشد که با دمیده شدن آنمی« نفخه مرگ»صور اول 

َصِعَق َمن  فِ  یَونُِفَخ فِ »: دو موضع به این نفخه اشاره شده است
َ
وِر ف َماَواِت َوَمن  فِ  یالُصَّ  یالَسَّ

                                                                    

کوبد؛ و وعده  را در هم می گفت: این از رحمت پروردگار من است! اّما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد، آن». 1

  .98سوره کهف آیه ؛ «پروردگارم حق است!

، مفردات ألفاظ 437ص  4، لسان العرب ج180ص  8، المحیط في اللغه ج745ص  2. رجوع کنید به: جمهرة اللغة ج2

 قرآن واژه نفخ.

 .99و  98ص  ا،یانسان از آغاز تا فرجام، رساله انسان بعد از دنرجوع کنید به:  .3

میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس  شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می دمیده می« صور»و در ». 4

سوره زمر ؛ «خیزند و در انتظار )حساب و جزا( هستند شود، ناگهان همگی به پا می دمیده می« صور»بار دیگر در 

 .68آیه
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هُ 
ََّ
 َمن  َشاَء الل

ََّ
ِض ِإَل ر 

َ  
َم یَو »، 1«اْل َفُخ فِ یو  َفِزَع َمن  فِ  ین 

َ
وِر ف َماَواِت َوَمن  فِ  یالُصَّ  َمن   یالَسَّ

ََّ
ِض ِإَل ر 

َ  
اْل

ُه َو 
ََّ
ُه َداِخِر کَشاَء الل تَو 

َ
 أ

ٌَّ
آیات متعددی داللت دارند بر این که بعد از این صور نظام هستی  .2«َن یل

مطلبی مطابق با نفحه أول به معنای این که همه ، ما در عهد جدیدا .3برچیده خواهد شد

  .موجودات بمیرند نیافتیم

به این تراخی زمانی  .است که بعد از مدتی از صور اول خواهد بود« نفخه حیات»صور دوم 

سور دوم نیز از پی ، همانند صور اول .کندسوره زمر داللت می 68در آیه « ثّم »حرف عطف 

نظم جدیدی در جهان ، از جمله اینکه به سبب این صور .آوردرا به وجود می خود حوادثی

ُض غَ ی»: فرمایدشود چنانچه در قرآن میحاکم می ر 
َ  
 اْل

ُ
ل َم تَُبَدَّ ِه یو 

ََّ
َماَواُت َوَبَرُزوا ِلل ِض َوالَسَّ ر 

َ  
َر اْل

ارِ  َقَهَّ
 
َواِحِد ال

 
موجودات در روز قیامت به سبب این نظم جدید است که عرصه و محل حشر  .4«ال

دهد زنده شدن همه خالیق و بعث و حشر رخ می، حادثه دیگری که با نفخ دوم .شودآماده می

ُه »باشد آنان در درگاه خداوندی می
َّ
ِل الل

ُ
مَّ ییکح  یق

ُ
مَّ کتُ یِم یم  ث

ُ
َمعُ یم  ث ی کج 

َ
قِ یم  ِإل

 
ِم ال  یو 

َ
اَمِة َل

 یَب فِ یَر 
َ
 کِه َول

َ
 کنَّ أ

َ
اِس َل ُموَن ی َثَر النَّ

َ
ل   .5«ع 

، ای در لحظه»: فرمایدجا که میدر عهد جدید به این معنا از نفخ صور اشاره شده است آن

فساد  بی ،و مردگان، زیرا کرنا صدا خواهد داد، به مجرد نواختن صور اخیر، در طرفة العینی

، جدیددر عهد . (52آیه 15اول قرنتیان فصل ) «خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد

و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی »: نفخ صور دوم به حضرت مسیح نسبت داده شده است

                                                                    

 همان.. 1

شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو  دمیده می« صور»و )به خاطر آورید( روزی را که در ». 2

  .87سوره نمل آیه ؛ «شوند روند، جز کسانی که خدا خواسته؛ و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می می

ـ  8مرسالت آیات سوره ، 10ـ  7سوره قیامت آیات ، 6ـ1سوره تکویر آیات ، 15-13 اتیسوره الحاقه آرجوع شود به:  3.

 .7و  6سوره نازعات آیات و  10

شود، و آنان در پیشگاه خداوند واحد  در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها )به آسمانهای دیگری( مبدل می» .4

 . 48سوره إبراهیم آیه ؛ «گردند! قهار ظاهر می

کند؛  میراند، بار دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گردآوری می کند، سپس می بگو: خداوند شما را زنده می» .5

سوره بقره ، 40وم آیه ر سوره ، 66وره حج آیه و نیز رجوع شود به: س .26سوره جاثیه آیه ؛ «دانند. ولی بیشتر مردم نمی

 . 68سوره زمر آیه ، 56آیه 
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و بیرون خواهند ، آواز او را خواهند شنید، باشند آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می می

 «بجهت قیامت داوری، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد، هر که اعمال نیکو کرد؛ آمد

 . (28و 27آیات  5فصل  متی)

 معاد جسمانی

 روح انسان همواره با نوعی از جسم همراه است
ً
حال در این مبحث به  .گذشت که اساسا

قرآن کریم به  .پردازیمبیان جسمانی بودن معاد از بیان قرآن کریم و عهد جدید می

به منکران  برای مثال در پاسخگویی .گوناگون از معاد جسمانی سخن گفته استهای  مناسبت

 َونَِس »: فرمایدچنین می
ً

َنا َمَثال
َ
 َمن   یَضَرَب ل

َ
ال

َ
َقُه ق

 
اَم َوهِ  ییح  یَخل

َ
ِعظ

 
 یَرمِ  یال

 
ل

ُ
َها ییح  یٌم ق

ذِ 
َّ
ٍة َوُهَو بِ  یال  َمرَّ

َ
ل وَّ

َ
َها أ

َ
ن َشأ

َ
ٍق َعلِ کأ

 
 َخل

ِّ
به « یحییها»نکته قابل توجه این است که ضمیر  .1«ٌم یل

ی حیات شود و بار دیگر اعادهلذا همان استخوان پوسیده احیا می، گرددبرمی« عظام»همان 

  .بنابراین سخنی از معاد جسمانی و استخوان و احیای آن است .پذیردبه این انسان صورت می

دهد که در قیامت مردگان در روز قیامت با بدن زنده عهد جدید به صراحت تعلیم می

و اگر روح »: شودود دارد که به چند مورد اشاره میدر این مورد آیات بسیاری وج .خواهند شد

، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد

رومیان ) «بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است

از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح اما وطن ما در آسمان است که » .(11آیه  8فصل 

که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد ، کشیم خداوند را انتظار می

 «بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند، مجید او مصور شود

ه شد و زمین که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پار »، (21و  20آیات  3فیلیپیان فصل )

و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرامیده ، متزلزل و سنگها شکافته گردید

                                                                    

کند در حالی که  مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوانها را زنده میو برای ما » .1

سوره ؛ «کند که نخستین بار آن را آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست! پوسیده است؟! بگو: همان کسی آن را زنده می

 .79و  78یس آیات 
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به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ، از قبور برآمده، و بعد از برخاستن وی، بودند برخاستند

  .(53-51آیات  27متی فصل ) «ظاهر شدند

رسینهاییداوریوحساب
ترین کار در روز قیامت حسابرسی اساسی، شودر حسابرسی آغاز میبه محش بعد از ورود

است که پیامبران وظیفه إبالغ دارند و خداوند خود است و در آیات بسیاری تصریح شده

 »: حسابرس روز قیامت خواهد
َ
ِإنَََّما َعل

َ
  یکف

َ
ُغ َوَعل

َ
َبال

 
ِحَساُب یال

 
البته از مطالب گفته  .1«َنا ال

أبی »کند زیرا که بگیریم که خداوند از اسباب و وسائط استفاده نمی شده نباید چنین نتیجه

ِر  باٍب  یاللُه أن  َیج   ِبأس 
َّ

یاَء إَل   .«2اْلش 

: خداوند داوری نهایی بر نوع بشر را به عیسی مسیح واگذار کرده است، بنابرعهدجدید

یوحنا ) «است کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی»

دانید که  یا نمی»: در این داوری نهایی مقدسان نیز به او کمک خواهند کرد. (21آیه  5فصل 

آیا قابل مقدمات کمتر ، و اگر دنیا از شما حکم یابد؛ دنیا را داوری خواهند کرد، مقدسان

ز اشاره در جایی دیگر به داوری حواریون به صراحت نی .(2آیه 6اول قرنتیان فصل ) «نیستید؟

تو را متابعت ، اینک ما همه چیزها را ترک کرده: آنگاه پطرس در جواب گفت»: شده است

گویم شما که مرا  هرآینه به شما می: پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی ایشان را گفت .کنیم می

شما نیز به دوازده ، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جالل خود نشیند، اید متابعت نموده

 . (28و  27آیات  19متی فصل ) «بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود، کرسی نشسته

 جداسازی

-برای مثال می، استیاد شده« یوم الفصل»در چندین مورد با نام ، از قیامت در قرآن کریم

ذِ »: فرماید
َّ
ذِ یِإَنّ ال

َّ
اِبئِ یَن آَمُنوا َوال َصاَری یَن َهاُدوا َوالَصّ ذِ َن َوالَنّ

َّ
َمُجوَس َوال

ْ
رَ یَوال

ْ
ش

َ
َه کَن أ

َّ
وا ِإَنّ الل

                                                                    

 .40سوره رعد آیه  ؛«ب )آنها( بر ماستدر هر حال تو فقط مأمور ابالغ هستی؛ و حسا. »1

 (.183ص 1ج ←. رجوع شود به: الکافي، کتاب الحجة، باب معرفة اإلمام و الرد إلیه )2
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 بَ ی
ُ

ِق یَنُهْم یْفِصل
ْ
ی یْوَم ال

َ
َه َعل

َّ
 کاَمِة ِإَنّ الل

َ
 ش

ّ
ِه یِل

َ
  به معنی  وصل  مقابل  فصل .1«ٌد یٍء ش

-جدا می  هم   از و بد   خوب  که اند نامیده  «وم الفصلی»از آن جهت   را   امتیو روز ق  است   ییجدا

 »: دیفرمامی  چنانچه؛ شوند
ْ
 یَو اْمتاُزوا ال

َ
ُمْجِرُموَن یْوَم أ

ْ
  .2«َها ال

اما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع »: استدر عهد جدید نیز به این أمر اشاره شده

ها در حضور  و جمیع اّمت، آنگاه بر کرسی جالل خود خواهد نشست، مالئکه مقدس خویش آید

 .کند به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می، کند همدیگر جدا میاو جمع شوند و آنها را از 

آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست  .و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد

برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده ای  بیایید: گوید

از من دور شوید در آتش ، ملعونانای  : پس اصحاب طرف چپ را گوید ...به میراث گیرید، است

 .(41و آیه  34-31آیات  25متی فصل ) «جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است

جداسازی افراد با نام اصحاب طرف راست و اصحاب طرف چپ ، مطلب قابل توجه در این مقام

  .باشدمی« أصحاب الشمال و أصحاب اليمين»باشد که همانند عبارت قرآنی می

 بهشت و دوزخ در قرآن کریم و عهدجدید

ثواب به منای  .رسنداهل ایمان و عمل صالح طبق وعده الهی به ثواب می، بعد از جدایی

اعطای نعم بهشتی به مؤمنان در مقابل عمل و ، پاداش و اجر است و مقصود از آن در این مقام

َمْن »: دهدچندبرابر خود عمل پاداش می، خداوند در اعطای ثواب عمل .های آنان استتالش

ْمَثاِلَها
َ
کند که اگر کسی کار نیکی کند چند عهد جدید نیز تأکید می .3«َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر أ

کسی نیست که خانه یا والدین ، گویم هرآینه به شما می: به ایشان گفت»: گیردبرابر پاداش می

جز اینکه در این عالم چند برابر بیابد و ، زن یا برادران یا اوالد را بجهت ملکوت خدا ترک کندیا 

 . (30و  29آیات  18لوقا فصل ) «در عالم آینده حیات جاودانی را

                                                                    

 کسانی که ایمان آورده». 1
ً
ما

ّ
[ و نصاری و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان  پرستان اند، و یهود و صابئان ]ستاره مسل

سوره ؛ « سازد؛( خداوند بر هر چیز گواه )و از همه چیز آگاه( است حق را از باطل جدا میکند؛ )و  روز قیامت داوری می

 .17حج آیه 

 .59سوره یس آیه ؛ « گویند:( جدا شوید امروز ای گنهکاران و به آنها می») .2

 .160سوره أنعام آیه ؛ «هر کس کار نیکی بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد». 3
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« جنة»متعددی یاد شده است که أکثر االستعمال آن واژه های  از بهشت با نام، در قرآن کریم

از چند کلمه استفاده ، بهشت، برای بیان عالم آینده برای نیکوکاران در عهدجدید نیز .باشدمی

  .«آسمان و زمین جدید، ملکوت خدا، آسمان سوم، آسمان، فردوس»: است مانندشده

بهشت نیز مکان مشخص و محدودی است و بهشتیان به ، گذشت که معاد جسمانی است

م جسمانی است و هم نعم نعم بهشتی نیز هم نع .صورت جسمانی در آن حضور دارند

ْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفيَها َوَمَساِکَن َطيِّ »: روحانی
َ
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْل ُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجَنّ َبًة ِفي َوَعَد الَلّ

ْکَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
َ
ِه أ اِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن الَلّ آموزد که خداوند برای عهدجدید به ما می .1«َجَنّ

: بلکه چنانکه مکتوب است»: استهای فراوانی آماده کردهایمانداران در بهشت نعمت

یعنی آنچه خدا ، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد

ای مسیحیت نیز عده در. (9آیه  2اول قرنتیان فصل ) «برای دوستداران خود مهیا کرده است

-نعم بهشتی را فقط نعم معنوی دانسته و منکر نعم مادی نظیر خوردن و آشامیدن و نکاح شده

لقاء الله است به ویژه اینکه آنان اعتقاد دارند ، بنابر اعتقاد مسیحیان سرآمد نعم بهشتی .اند

 . پرده خواهند دیدخدا را مستقیم و بی

های  در قرآن کریم از دورخ نیز با نام .ان دوزخ استاما آخرین ایستگاه زندگی بدکار 

« ِجهنام»جهنم معرب واژه فارسی  .است« جهنم»، متعددی یاد شده است که مشهورترین آن

در عهدجدید  .استهرچند در معنای لغوی آن اختالف شده، به معنای گودال عمیق است

َبدون، اچه آتشدری، جهنم»: برای دوزخ نیز از چند کلمه استفاده کرده است
َ
، «هاویه، ا

 . اندهرچند در برخی آیات مناقشه شده و مراد از این کلمات و آیات را عذاب برزخی دانسته

َم خاِلِدیَن ِفيها »: جهنم نیز جسمانی بوده در محدوده مشخص قرار دارد ْبواَب َجَهَنّ
َ
ِقيَل اْدُخُلوا أ

یَن  ِر های آن نیز صرف روحانی نیست به عبارت دیگر ذابع چنینهم .2«َفِبْئَس َمْثَوی اْلُمَتَكِبّ

                                                                    

ان و زنان باایمان، باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خداوند به مرد». 1

ای در بهشتهای جاودان )نصیب آنها ساخته(؛ و )خشنودی و( رضای خدا، )از همه  های پاکیزه خواهند ماند؛ و مسکن

 .72سوره توبه آیه ؛ « اینها( برتر است؛ و پیروزی بزرگ، همین است

؛ «از درهای جهّنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید؛ چه بد جایگاهی است جایگاه متکّبران!»شود:  به آنان گفته می». 2

 .72سوره زمر آیه 
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 .این امر به وضوح از آیات قرآنی مستفاد است؛ جنبه جسمی نیز دارد، عالوه بر جنبه روحانی

توان به رسوایی جهنمیان و نیز حسرتی که در وجود جهنمیان های روحانی میاز جمله عذاب

َك َمن تُ »: کشد اشاره کردشعله می َنا ِإَنّ نَصارٍ َربَّ
َ
اِلِميَن ِمْن أ ْیَتُه َوَما ِللَظّ ْخَز

َ
اَر َفَقْد أ ما »، 1«ْدِخِل الَنّ ُکَلّ

یِق  ِعيُدوا ِفيها َو ُذوُقوا َعذاَب اْلَحِر
ُ
ْن َیْخُرُجوا ِمْنها ِمْن َغٍمّ أ

َ
راُدوا أ

َ
اما چنان که گفتیم وجود عذاب  .2«أ

که به عذاب جسمانی اشاره از جمله آیاتی ، روحانی به معنای نفی عذاب جسمانی نیست

 ِمْن َیْحُموٍم ال َباِرٍد َوال َکِریٍم »: توان اشاره کردکند به این آیات میمی
ٍّ

 ...ِفی َسُموٍم َوَحِمیٍم َوِظل

 کآل 
َ
اِرُبوَن َعل

َ
ش

َ
ُبُطوَن ف

ْ
َماِلُئوَن ِمْنَها ال

َ
وٍم ف

ُّ
َجٍر ِمْن َزق

َ
وَن ِمْن ش

ُ
َحِم یل

ْ
ْر یِه ِمَن ال

ُ
اِرُبوَن ش

َ
ش

َ
َب ِم ف

ِه 
ْ
  .3«ِم یال

البته آیا اینکه دوزخ ابدی  .جهنم گودالی آتشین در زیرزمین است، بنابر عقیده مسیحیان

-است و کسی که در آن افکنده شود در آن تا ابد خواهد ماند ویا خیر مسیحیان اختالف کرده

ید مطلبی کاتولیک ابدی بودن آن را قبول دارند ولی پروتستان اعتقاد دارند که در عهدجد، اند

چنین برخی از متکلمان ارتدوکس نیز آن را منافی با عدل هم .دال بر ابدی بودن آن نیست

 . دانندالهی می

نتیجهگیری
توان گفت که به اصل وجود مسئله مرگ و زندگی پس از مرگ هم در قرآن و به طور کلی می

های بسیار آموزهاین دو در کثیری أصول منطبق ویا  .هم در عهدجدید تصریح شده است

خورد ویا در  هایی به چشم می نزدیکی به هم دارند هرچند در برخی از فروع و جزئیات تفاوت

 . برخی موارد عهدجدید مسکوت است

                                                                    

ای! و برای افراد ستمگر، هیچ یاوری  پروردگارا! هر که را تو )بخاطر اعمالش،( به آتش افکنی، او را خوار و رسوا ساخته» .1

 .192آل عمران آیه  سوره؛ « نیست

شود:( بچشید  گردانند؛ و )به آنان گفته می های دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازمی هر گاه بخواهند از غم و اندوه». 2

 .22سوره حج آیه؛ «عذاب سوزان را!

که نه خنك است و نه  ای آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند، و در سایه دودهای متراکم و آتشزا! سایه.»3

وم می آرامبخش
ّ
 از درخت زق

ً
نوشید، و  کنید، و روی آن از آب سوزان می خورید، و شکمها را از آن پر می ! ... قطعا

 . 55 – 52و آیات  44 – 42سوره واقعه آیات ؛ «آشامید! همچون شتران مبتال به بیماری عطش، از آن می
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