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  23الف( تعرف دین و پیشینه آن در تاریخ  صفحه 

 تعرف دین

 دین در لغت به معنای فرمانبرداری ، خضوع ، پیروی ، اطاعت ، تسلیم و جزا 

د در اصطالح، مجموعه عقاید و قوانین و مقررات است که خداوند از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت انسان ها نازل فرموده و دارای ابعا

 احساسی و روانی و آرمانی است. حکومتی ، اقتصادی ، حقوقی و جزاِیی ، مختلفی نظیر بعد شناختی و آموزه ای ، اخالقی ، فردی ، عبادی ،

تعریف دین از دیدگاه قرآن :  دین در نزد خدا اسالم است ؛ یعنی تسلیم در برابر خدا بودن ؛ از این رو هرکس جز دین اسالم دین دیگری  

 .(19(:3ین عند اهلل االسالم وما...(( )آل عمران))) ان الد   ردد ، هرگز از وی پذیرفته نیست .را طلب کند و پیرو آن گ

 پیشینه دین در تاریخ

حضرت آدم و حوا می زیستند ، حضرت آدم پیامبر الهی بوده و پیامهای الهی بر وی نازل می شد. البته دین ایشان بسیار ساده و   هنگامی که

 دی ، د و زندگی و ابمشتمل بر کلیاتی چند بوده است ؛ از جمله یکتا پرستی ، باور به معا

 24صفحه     فطری بودن دین 

دین امری فطری است ؛ بدین معنا که دین مجموعه اعتقادات و اعمالی است که فطرت و ساختار وجودی آدمی آن را اقتضا می کند  ودر 

 وجودی آدمی است .پرورش استعداد های آدمی موثر است. بی شک توحید ، نبوت و معاد به عنوان عناصر اصلی دین ، اقتضای 

 مراتب دین 

شریعت ها و مذاهب ، در طول تاریخ ، دارای حقیقتی واحدی هستند که همان اسالم )تسلیم بودن در برابرخدا ( است . اختالف آنها نیز بر 

 حسب درجات کمال است قرآن می فرماید :

 راه روشنی قرار داده ایم . لکل جعلنا منکم شرعه و منها جا ؛ برای هر یک از شما ] امت ها [ شریعت و

همه این شریعت ها و روش ها ، راههایی برای رسیدن به اصول واهداف کلی هستند که فراخور استعداد های امت ها و مقام انبیا شکل گرفته 

 است. این راهها مکمل هم اند ، نه ناسزگار با هم 

 ( 25   صفحه)     ودیتهپیدایش و فرجام ی

. اسرائیل یکی از نام های یعقوب )ع( از نوادگان پیامبران بزرگ الهی ، است عنوان دین حضرت موسی )ع( ، از  : اسرائیلقوم یا  ودیتهی

خود را قوم اسرائیل یا بنی اسرائیل می خواند . حضرت یعقوب  لذا د ،ننیای بزرگ خود را ابراهیم )ع( می دانکه حضرت ابراهیم )ع( است . 

است. عبرانی از ماده)ع ب ر (به معنای گذر کردن  دین ، زبان عبری اینزبان ه همگی به بنی اسرائیل معروف شدند.. )ع( دوازده پسر داشتک

 از نهر میاید؛ بدین اعتبار که حضرت ابراهیم )ع( از رود فرات گذر کرد و وارد کنعان شد. 



مصر آمد. در این زمان، به گفته تورات، افراد خاندان  در دوران فرمانروایی حضرت یوسف)ع( ، حضرت یعقوب )ع( با فرزندان خود به

که در اصطالح ))اسباط(( نامیده شدند، قبیله بنی اسرائیل  اسرائیل هفتاد تن بودند. جمعیت بنی اسرائیل به سرعت رو به فزونی نهاد ودوازده

و از این رو آنان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در علوم و فنون پیشرفت کردند.این امر موجب وحشت فراعنه مصر )رامسیس دوم( گردید 

ابله همچنین کاهنان به آنها گفته بودند قدرت آنان توسط فردی که از بنی اسرائیل متولد خواهد شد، نابود میگردداز این رو ، فرعون مصر به ق

 د.دستور داد پسران را هنگام تولد بکشند ، ولی دختران را زنده نگه دارن اسرائیلی های 

اما مشیعت الهی به این تعلق گرفته بود که حضرت موسی )ع( در چنین اوضایی تولد شودودر دربار فرعون پرورش یابد تا هم قوم بنی 

 اسرائیل را نجات دهدو هم فرعون وپیروان اورا نابود سازد.  

بگریزد وبه سوی سرزمین مدین  حرکت کند. در روزی موسی از قصر فرعون بیرون آمدو برایش ماجراهایی پیش آمد که مجبور شد از مصر 

آنجا با یکی از دختران حضرت شعیب ازدواج نمود ؛مشروط بر آنکه هشت سال ودر صورت تمایل ده سال در خدمت حضرت شعیب )ع( 

 باشد.

نزد آتش آمد، از سمت او پس از ده سال اقامت در مدین تصمیم گرفت آنجا را به قصد مصر ترک گوید. در بین راه آتشی دید و وقتی  

« ای موسی! من پرودگار جهانیانم. من تو را به پیامبری برگزیدم و به آنچه وحی می شود، گوش فرا ده.»راست بیابان از درختی ندا داده شد: 

ت موسی )ع( بر آن خداوند دو معجزه اژدها شدن عصا و ید بیضا را در اختیار او نهاد تا به کمک آنها رسالت خود را به فرجام رساند. حضر

بود تا هم فرعون و پیروان او را به خداپرستی بخواند و هم بنی اسرائیل را از ستم فرعون برهاند و به سرزمین موعود ببرد. در این راه 

رش حضرت موسی )ع( از خدا خواست برادرش هارون را نیز با او همراه کند. خداوند نیز درخواست حضرت موسی )ع( از خدا خواست براد

 هارون را نیز با او همراه کند. خداوند نیز درخواست موسی )ع( را پذیرفت و هر دو را به پیامبری برگزید.

حضرت موسی و برادرش هارون، فرعون را به خداپرستی خواندند و برای اثبات صحت ادعای پیامبری خود به معجزه متوسل شدند، اما 

ین سحری آشکار است. او ساحران را برای خنثی کردن معجزه حضرت موسی )ع( گرد فرعون سخن آنان را نپذیرفت و مدعی شد که ا

آورد، اما آنها موفق نشدند و چون ضعف خود را در برابر معجزات او دریافتند، به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی 

 ایمان آوردیم.

آن شد تا موسی )ع( را به قتل رساند و پیروان او را شکنجه کند. خداوند نیز چندین بار هنگامی که فرعون از حیله های خود طرفی نسبت، بر 

قحطی و کم شدن میوه ها، طوفان، هجوم ملخ ها و تبدیل شدن آب ها به خون دچار کرد. اما هر بار  ریفرعونیان را به عذاب های مختلف نظ

را به خاطر آن عهدی که پیش تو دارد، بخوان و هر گاه بال را از ما برطرف کند، به که عذاب بر آنان فرود می آمد، می گفتند: ای موسی! خدا 

د تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را آزاد می سازیم، اما هرگز به قول خود عمل نکردند. پس از تصمیم فرعون، خدا به موسی )ع( دستور دا

کنند و دست فرعونیان از آنان کوتاه شود. موسی به همراه بنی اسرائیل حرکت  شبانه بنی اسرائیل را از مصر حرکت دهد تا از دریا عبور

امی که کردند و در طلوع آفتاب به ساحل دریا رسیدند. فرعون که از حرکت بنی اسرائیل آگاه شد، با تمام قدرت آنان را تعقیب کرد. هنگ

عصای خود را به دریا زند. حضرت موسی )ع( نیز چنین کرد و دریا  ی اسرائیل نزدیک شد، خداوند به موسی )ع( وحی کردبنسپاه فرعون به 

 شکافته شد و خشک گردید و بنی اسرائیل به آسانی از آن عبور کردند. هنگامی که فرعونیان خواستند از این راه بگذرند، امواج آب آنها را



یمان او سودی نبخشید و جسد بی جان او عبرتی برای فراگرفت و همگی غرق شدند. فرعون به هنگام غرق شدن اظهار ایمان کرد، ولی ا

 آیندگان گردید.

قوم بنی اسرائیل پس از سال ها محنت و سختی، استقالل و آزادی خود را به دست آورند و در سرزمین موعود سکنی گزیدند و خداوند نیز 

یبان آنان قرار داد و منّ و سلوی )مرغ بریان و ترنجبین( را آنان را مشمول رحمت و نعمت های فراوان خود قرار داد، تا جایی که ابرها را سا

برای آنها مهیا ساخت. در این هنگام، موسی )ع( از جانب خداوند مأموریت یافت سی شبانه روز از قوم خود جدا شود و در جایگاه خاصی به 

تمام سی شب دستور آمد که ده روز دیگر باید در میقات نام طور اقامت گزیند. از این روی، او برادرش را جانشین خود قرار داد. بعد از ا

 بمانی. سرانجام چهل شبانه روز در آنجا ماند و الواح )توارت( را دریافت کرد به سوی قوم خود بازگشت.*****

ز زر و زیور آنان گوساله از آنجا که غیبت موسی طوالنی شد، فردی به نام سامری با سوء استفاده از جهالت و پیشینه بت پرستی بنی اسرائیل، ا

ای زرین ساخت که صدایی نیز از آن خارج می شد و بدین ترتیب مردم را به پرستش و عبادت آن دعوت کرد. راهنمایی های هارون نیز 

ودگار او سودی نبخشید و بنی اسرائیل که در عقیده خود ضعیف بودند، به گوساله پرستی روی آورند. هنگامی که موسی در طور سینا بود، پر

طور، اندوهناک و خشمگین به سوی قوم خود  کوهرا از مکر سامری و سرگذشت قوم بنی اسرائیل آگاه ساخت. موسی پس از پایان اقامت در

ترسیدم که میان بنی اسرائیل تفرقه افتد. همچنین بنی اسرائیل در »وی ابتدا هارون را مورد مالمت قرار داد. هارون در پاسخ گفت:  بازگشت.

هنگامی که « غیاب تو مرا ناتوان کنند و نزدیک بود مرا بکشند. از این رو مرا رها کن و دشمنانم را شاد مکن و مرا در شمار ستمگران قرار مده

به خشم موسی )ع( فروخوابید، الواح را که مایه هدایت و رحمت بود، برداشت و متوجه قوم شد و آنان را مالمت نمود و به آنها گفت: آیا خدا 

ی اسرائیل توبه بنر خود عهدشکنی نکردیم. سرانجام شما وعده نیکو نداد؟ چرا صبر نکردید؟بنی اسرائیل در جواب گفتند که ما به اختیا

نمودند و از خدا طلب آمرزش کردند و خداوند نیز توبه آنان را پذیرفت. اما سامری که عامل این  انحراف بود، به عذاب اخروی وعده داده 

ر دنیا نیز گرفتار عذاب الهی گشت و به مریضی مبتال شد که از دیدار مردم وحشت می کرد. حضرت موسی )ع( گوساله او را سوزاند و شد و د

س باقیمانده آن را به دریا افکند. خداوند برای تکمیل نعمت و احسان خود بر بنی اسرائیل به موسی )ع( وحی کرد که آنان را به سرزمین مقد

کرده بودند، و ورود به آن سرزمین نیز با مشقت هایی همراه بود،  ائیل سال ها به زندگی ذلت بار خوطین ببرد. اما چون بنی اسرو موعود فلس

به موسی )ع( گفتند که در آن سرزمین قومی ظالم زندگی می کنند و ما هرگز به آن شهر نمی رویم، مگر آن که آنها این شهر را ترک گویند. 

 یب کردند تا به سرزمین مقدس بروند اما سودی نبخشید.رغایمان قوی تری داشتند، آنها را تبنی اسرائیل که حتی دو نفر از 

مقدس در آنجا هستند ما به شهر وارد نمی شویم. تو  تا هنگامی که ساکنان سرزمینای موسی »در نهایت به موسی )ع( با درشت گویی گفتند: 

خدایا بین ما و فاسقان حکم کن و ما را از » در این حال موسی نا امید شد و فرمود: « اینجا نشسته ایم.و پروردگارت بروید و بجنگید؛ ما در 

دعای حضرت موسی )ع( مستجاب شد و خطاب آمد که این جمعیت از ورود به این سرزمین که سرشار از مواهب مادی و « آنها جدا ساز.

ن سرگردان بمانند تا نسلی دیگر بتواند این سرزمین مقدس را فتح کند. در تورات نقل معنوی است محرومند و باید چهل سال در این بیابا



سالگی در مکانی به نام موآب، در حوالی دریای میت در گذشت و بنی اسرائیل سی وز برای او عزاداری  120شده است که موسی )ع( در سن 

 1ون بیت المقدس را فتح کرد.کردند. قبر او تا به امروز مخفی است. البته بعدها یوشع بن ن

 

  29پیدایش صهیونیسم و تأسیس دولت اسرائیل            صفحه  

الهی می دانند که تنها از آن نژاد بنی اسرائیل است. با این وصف، اگر کسی یهودی شود  ییهودیت تبلیغ ندارد؛ زیرا یهودیان دین خود را نعمت

نام تپه ای « صهیون»به صهیونیسم فرا می خوانند. البته برخی از یهودیان، با صهیونیسم مخالفند.  او را می پذیرند. یهودیان معموالً مردم را

است در اورشلیم که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر داوود و سلیمان مرکز نظامی بوده است. این نام همواره یادآور دوارن 

که طرفدار بازگشت یهودیان به فسلطین و ایجاد کشوری ویژه ی بنی اسرائیل در این  اقتدار آن قوم است. صهیونیسم عنوان جنبشی است

( است. در اواخر قرن نوزدهم 1904 -1860سرزمین است. بنیان گذار این نهضت در عصر جدید، فردی یهودی به نام تئودور هرتزل،)

ا ساکن شدند و عده ای نیز به فلسطین رفتند. با ایجاد نهضت گروهی بزرگی از یهودیان روسیه اخراج شدند. گروهی از آنان در غرب اروپ

موافقت خود را مبنی « بالفور»در اعالمیه ای معروف به  1917صهونیسم و تشویق یهودیان برای بازگشت به فلسطین، دولت انگلستان در سال 

به بهانه فشارهایی که نازی های  1947سال  کرد. پس از جنگ جهانی دوم در دی در منطقه فلسطین اعالمبر تأسیس حکومت مستقل یهو

کشور  1948د و در سال طین و ایجاد کشوری یهودی نشین داآلمان بر یهودیان وارد کردند، سازمان ملل متعهد رأی به تقسیم سرزمین فلس

به گرمی پذیرفته بودند، با قساوت مستقل اسرائیل اعالم موجودیت کرد. صهیونیسم ها بی توجه به مهمان نوازی مسلمانان فلسطین که آنها را 

آمیز ترین شیوه آن سرزمین را اشغال کردند و پس از چندی بخش هایی از کشورهای اسالمی همسایه را نیز غصب و ضمیمه کشور 

حد همسایه  از طمع ورزیدن به اموال و امالک همسایه بر حذر داشته و کسی که را صهونیستی نمودند. این در حالی است که تورات، یهودیان

 2خود را تغییر دهد ملعون دانسته است.

 

 30پیدایش و فرجام مسیحیت      صفحه 

حضرت عیسی )ع( از بزرگترین پیامبران الهی است که دارای کتاب آسمانی و شریعت و معجزات بسیاری بوده است. او از مادری پاک دامن 

و حنّه نیز پاک دامن و با فضیلت بودند. مادر مریم زنی نازا بود و همواره از خدا می  و با تقوا به نام مریم زاده شد. پدر و مادر مریم، عمران

خواست فرزندی به او عنایت کند، از این رو نذر کرده بود اگر خدا به او پسر عطا کند، او را خادم و خدمتگزار حرم بیت المقدس گرداند. 

دختری به او عطا کرد که او را مریم نام نهادند. به هنگام تولد مریم، پدرش عمران از  خداوند نیز دعای او را استجابت کرد، ولی به جای پسر،

دنیا رفته بود. مادر در این اندیشه بود که شاید دختر نتواند همانند پسر خدمتگزار حرم شود، اما سرانجام تصمیم گرفته شد که مریم 

                                                           
جزیه و تحلیل از زندگی یپامبران خدا از حضرت شعیب تا حضرت ؛ جعفر سبحانی، منشور جاوید )ت9-99(: 20؛ طه )1-43: 021-160(: 7بنگرید به: اعراف ) - 1

 ، عبدهللا جوادی عاملی، سیره پیامبران در قرآن.25-261، ص 12موسی(، ج 
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فرزند با هم اختالف داشتند؛ چرا که پدر مریم در بین خادمان، مقامی واال و خدمتگزار حرم گردد. متولیان حرم در تکفل و سرپرستی این 

ارجمند داشت و پیشوای آنان بود و هر یک ازخادمان می خواستند افتخار سرپرستی فرزند او نصیب آنان شود. سرانجام تصمیم گرفتند به 

وبی از مریم مراقبت می کرد، ولی هر گاه به محل عبادت مریم وارد می قرعه متوسل شوند و بدین ترتیب قرعه به نام زکریا افتاد. زکریا به خ

کجا می آید؟ مریم در پاسخ گفت:  از مریم پرسید: این غذاها ازشد، غذای او را آماده می دید. وی که از دیدن این منظره به شگفت آمده بود 

ترتیب مریم به تدریج بزرگ و جوان شد و خداوند دل او را با  از جانب خداست و خدا به هر کس که بخواهد، روزی فراوان می دهد. بدین

نور معرفت و تقوا نورانی ساخت. روزی طبق عادت معمول مریم به نماز و عبادت خدا مشغول بود که اضطراب و نگرانی بی سابقه ای را 

مشاهده مرد به خدا پناه برد. در این حال،  احساس کرد. در این حال فرشته ای آسمانی به صورت مردی پیش روی مریم ظاهر شد. مریم با

مرد ناشناس به مریم رو کرد و گفت: مترس! من فرستاده پروردگار تو هستم و مأموریت دارم پسر پاکیزه ای به تو بخشم. مریم از این خبر 

و من زن بدکرداری نبوده ام.  شگفت زده شد و گفت: چگونه ممکن است من فرزند پسری آورم در حالی که هرگز مردی با من تماس نداشته

خدایت چنین خواسته و این کار برای او آسان است. خدا می خواهد این حادثه، آیت و رحمتی باشد از جانب او برای مردم. تولد »فرشته گفت: 

به مکانی دور رفت.  پس از مدتی مریم احساس بارداری کرد، و برای دوری از اقوام خود« این فرزند مورد مشیت و قضای حتمی الهی است.

د؛ هنگامی که به آنجا رسید، درد زایمان او را فراگرفت. او به تنه درخت خرمای خشکیده ای تکیه کرد، در حالی که وحشت او را فرا گرفته بو

ون مباش که تا آنجا که آرزو کرد پیش از این حادثه مرده و فراموش شده بودم! بار دیگر رحمت خدا شامل حال او شد و خطاب آمد: محز

رحمت حق شامل حال توست. زیر پای خود بنگر، چشمه ای مشاهده می کنی و می توانی خود و نوزاد را با آب آن بشویی. درخت خشک 

دم خرما را نیز تکان بده تا خرمای تازه بر تو فرو ریزد. از آن میل کن و از آب نیز بنوش و چشمت به این نوزاد روشن باشد و در اعتراض مر

سکوت کن. این کودک می تواند در گهواره سخن بگوید. مریم با شنیدن این سخنان، آرامش یافت و به همراه کودک به سوی قوم خود  نذر

بازگشت. در چنین شرایطی، برخی او را مورد اعتراض قرار دادند و گفتند: این کار عجیب چیست؟! پدر تو مرد بدی نبود و مادرت نیز زن 

م در مقابل این اعتراض سکوت پیشه کرد و به آنها فهماند که اگر طالب حقیقت هستند، با این نوزاد سخن بگویید. آنها بدکرداری نبود. مری

بگوییم؟! ناگهان کودک به فرمان الهی به سخن  کودکی که در گهواره است، سخناین کار به نوعی تمسخر خود پنداشتند و گفتند: چگونه با 

منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است؛ و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته، و تا » گفت: درآمد و چنین گفت: ]کودک[ 

که زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است؛ و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است؛ و درود بر من، روزی 

 «رم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.زاده شدم وروزی که می می

مت پس از این سخنان، مردم دریافتند که این کودک با خواست خدا خلق شده و نسبت به دیگران امتیازات واالیی دارد و از این رو باید از مال

را به او ابالغ کرد و سپس از خداوند انجیل را   شسالگی رسید، فرشته رسالت 30و سرزنش مریم دست بشویند. هنگامی که عیسی )ع( به 

دریافت نمود، در حالی که تصدیق کنند تورات بود. شریعت او کامل کننده تورات تلقی شده است؛ به گونه ای که همه آنچه که در تورات 

عین حال او بشارت دهنده پیامبر بعد از تشریع گشته، پذیرفته است، جز برخی از مواردی که حرام بوده و انجیل آنها را حالل کرده است. در 

ن خود یعنی پیامبر گرامی اسالم نیز بوده است. عیسی )ع( کوشید یهودیان را از انحراف و گمراهی به راه راست هدایت کند؛ چرا که آنها آیی



هی های آنها را بر مال کرده بود، حضرت موسی )ع( را تحریف نموده بودند. رجال دینی یهود تصمیم گرفتند با عیسی )ع( که انحراف و گمرا

به شدت برخورد و او را تکذیب کنند، اما عیسی )ع( بی اعتنا به آنها به رسالت خویش ادامه می داد. مردم برای تأیید ادعای نبوت از او 

و  ده به اذن خدا جان می گرفت.رنمعجزه می خواستند تا به او ایمان آورند. او نیز پرنده ای از گل می ساخت و در آن می دمید و بالفاصله پ

ر بود. درنتیجه تعداد پیروان او رو به فزونی می نهاد. از این رو، یمی کرد و مردم را به آیین خود می خواند ودر این تبلیغ خستگی ناپذپرواز 

ان حتی خشم حکومت را علیه او خشم و غضب عالمان یهود برانگیخته شد و تصمیم گرفتند او را آزار واذیت کرده ، یا به قتل برسانند. آن

 برانگیختند و چنان وانمود کردند که دعوت عیسی کاخ سلطنت و رژیم حکومتی قیصر را نابود خواهد کرد. 

سرانجام اجتماع عالمان یهود در بیت المقدس تشکیل شد و در چگونگی برخورد با عیس به مذاکره نشستند و در نهایت تصمیم گرفتند او را 

می ر حالی که تصور د» ند . مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی )ع(  به صلیب کشیده شد، ولی خداوند در قرآن می فرماید: به دار آویز

دار زدند و گمان کردند که عیسی است. از آن جا ا ریاویختند و به عوض فردی شبیه او کردند عیسی را کشته اند، اما او را نکشتند و به دارش ن

ت او از چنگال یهود تعلق گرفته بود، او را نجات داد و به سوی خود برد و خداوند مقتدر و کرش همه از روی حکمت که مشیت خدا بر نجا

 «  است. 

 بدین ترتیب مأموریت و رسالت یکی از پیامبران اولی العزم که دارای شریعت و کتاب بود، به پایان رسید. 

 

  34مقایسه آن با قرآن        صفحه  ج( آشنایی با کتاب مقدم ) عهد عتیق و جدید(  و 

 مقدس و بخش های تشکیل دهنده آن  کتاب

« کتاب آسمانی »  یهودیان نیز بخشی از آن را  همه، و عنوان مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که مسیحیان«  کتاب مقدس»

و یا کلمه های هم خانواده آن است که « بابیل » های اروپایی  خود می دانند. عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلسیسی و بیشتر زبان

biبرگرفته از کلمه  bl i a  کتاب ها است.   به معنای 

نیز برای این کتاب به کار می رود که به اعتقاد مسیحیان ، به دو عهد و پیمانی که خدا با انسان «  عهدین » در زبان های فارسی و عربی، عنوان 

که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد. این عهد «  عهد قدیم » یکی  بسته، اشاره دارد:

 شد و سپس در زمان حضرت موسی تجدید و تحکیم گردید. ت ابراهیم بسته ابتدا با حضر

پیمان بر سر محبت «  عهد جدید» ر با انسان بست که این با ظهور حضرت عیسی دوران عهد و پیمان مزبور پایان یافت و خداوند عهدی دیگ

 خدا و عیسی مسیح است، بنابراین مسیحیان به دو دوره و عصر قائل اند: عهد قدیم و عهد جدید. 



و هر دو  آن ها متناظر با این تقسیم، کتاب های مربوط به دوره اول را عهد قدیم و کتاب های مربوط به دوره جدید را عهد جدید می خوانند

میالدی برای  80قسمت را مقدس و معتبر می شمارند. بنابراین این نام گزاری مربوط به مسیحت است و میلتوس، اسقف ساردس، در سال 

 میالدی برای نخستین بار واژه عهد جدید را برای این کتاب ها به کار بردند.  200نخستین بار واژه عهد قدیم، و ترتولیان در سال 

ان معتقدند خدا تنها یک پیمان با انسان بسته که همان پیمان شریعت است. بر این اساس، آنان تنها بخش عهد قدیم را قبول دارند. اما یهودی

 در این جا به اختصار درباره عهد قدیم و جدید خواهیم گفت. 

  35   عهد قدیم    صفحه  -1

سه چهارم کتاب مقدس را در بر می گیرد. این مجموعه که گفته می شود طی  عهد قدیم که تنها بخش مورد اعتقاد یهودیان است، نزدیک به

قرن ها و به دست نویسندگان گوناگون نگارش یافته، شامل مطالب متنوعی از قبیل تاریخ، شریعت، حکمت، مناجات ، شعر و پیش گویی 

 به زبان عبری و دیگری به زبان یونانی.  است. از این مجموعه ، از سده های قبل از میالد دو نسخه باقی مانده است: یکی

معروف است که این مجموعه در اصل به زبان عبری نگاشته شده و بعدها به زبان یونانی ترجمه گشته است. این ترجمه در قرن سوم پیش از 

ضافاتی دارد که این اضافات  یا به میالد صورت گرفته ست و چون مترجمان آن هفتاد نفر از عالمان یهود بوده اند، این کتاب به نسخه عبری ا

صورت کتاب های مستقلی است که در نسخه عبری وجود ندارد، یا به این صورت که برخی از کتاب های موجود در هر دو نسخه، در نسخه 

 سبعینه بخش هایی اضافه دارد. تفاوت دیگر این دو نسخه در ترتیب کتاب ها و تقسیم بندی آن ها است. 

هودیان نسخه عبری را قبول دارند، اضافات نسخه سبعینه را جزء کتاب مقدس خود نمی شمارند. اما مسیحیان در ابتدا نسخه از آن جا که ی

یونانی را به عنوان بخشی از کتاب مقدس خود پذیرفتند. بنابراین آنان اضافات نسخه یونانی را که اپوکریفا ) به معنای مخفی و پوشیده( 

های قانونی درجه دوم می دانند. بعدها پروتستان های مسیحی نسخه عبری را پذیرفته ، کتاب های اپوکریفایی را از خوانده می شوند، کتاب 

 کتاب مقدس خود حذف کردند. 

 کتاب مقدس یهود به سه بخش تقسیم می شود: 

شریعت موسی یا تورات که مشتمل بر پنج دفتر اول کتاب مقدس بوده و به اسفار خسمه معروف است. ) سفر پیدایش، سفر  -1

وفات  خروج، سفر الویان، سفر اعداد و سفر تثنیه(.  یهودیان بنابر سنت ، این کتاب را منسوب به موسی می دانند ، چرا که در پایان این کتاب،

بنی اسرائیل آمده است. این عقیده نه تنها به دلیل نقد ادبی، بلکه بدین روی که موسی نمی توانسته مرگ خود را از حضرت موسی و عزاداری 

 پیش ثبت کند، آشکارا باطل است. 



بخشی که به انبیاء شهرت دارد و در برگیرنده کتاب های یوشع، داوران، سموئیل ، پادشاهان، اشعیا، ارمیا، حزقیال و ده نبی کوچک  -2

 تر است. اعتقاد بر این است که این کتاب ها را انبیا و شخصیت های دیگر آورده و عزرا و کاتبان، پس از اسارت بابلی تنها آن ها را جمع

 آوری و حفظ کرده اند. 

یخ ایام است. مکتوبات که شامل مزامیر، ایوب، غزل غزل ها، سلیمان، روت، مراثی، جامعه سلیمان، استر، دانیال، عزرا، نحمیا و توار -3

 این مجموعه رسمی نوشتار مقدس، تا روزگار مسیح و پس از آن ، عینی تا نیمه اول قرن دوم میالدی، شکل نهایی خود ر بازنیافته بود. 

 

  36عهد جدید        صفحه  -2

بخش دوم کتاب مقدس عهد جدید است که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و یهودیان آن را معتبر نمی دانند. این بخش نیز مشتمل بر کتاب 

 ها، رسالت متنوع و نیز مطالب گوناگونی است. 

 سخن می گفتند.   -هجه ای زبان عبری ل –عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است در حالی که حضرت عیسی  و حواریان او به زبان آرامی 

از حواریان حضرت عیسی «  متی » زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی این بخش مشتمل بر چهار انجیل است که گفته می شود  -1

مرقس شاگرد خاص پطرس حواری، لوقا شاگرد پولس حواری که پس از حضرت عیسی ایمان آورد و یوحنا یکی از حوریان که در زمان 

ت عیسی طفل خردسالی بود، آن ها را نگاشته اند. در واقع این چهار کتاب سیره عملی و گفتاری حضرت عیسی است که افرادی آن را حضر

 روایت می کنند. 

سه انجیل نخست ، سبکی یکسان دارند و مطالب مندرج در آن ها هماهنگ است و با فرهنگ یهودی اختالف چندانی ندارد. در این سه انجیل، 

اوهیت حضرت عیسی سخنی نیست. انجیل چهارم از نظر مطالب به سه انجیل دیگر متفاوت است و با فرهنگ یهودی نیز سازگاری ندارد و  از

الوهیت حضرت عیسی در آن مطرح شده است. سه انجیل اول، اناجیل هم نوا یا هم دید نامید می شوند. اغلب محققان بر آن اند که قدیمی 

 ز سی سال بعد از حضرت عیسی نگاشته شده است. ترین اناجیل بیش ا

میالدی نوشته شده  70تا   65جان . بی. ناس در این باره می گوید: انجیل مرقس قبل از دو انجیل متی و لوقا موجود بود و در حدود 

 یسی مربوط می شود. است.انجیل یوحنا نیز از همه متأخر است و در آخر قرن اول نگاشته شد و بیشتر به کیفیت موت و حیات ع

 هم چنین او می گوید: بی گمان عیسی تعالیم خود را تحریر نکرد، بلکه به شاگردان خود اعتماد فرمود و به آن ها امر کرد. به اطراف جهان

ه باشد که به سهو و بروند و آن چه آموخته اند و در حافظه خود به یاد دارند، به دیگران تعلیم دهند. اما شاید برخی اقوال بر آن افزوده شد

 غلط آن ها را به عیسی نسبت داده اند. 



تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی: در این بخش تنها یک کتاب به نام اعمال رسوالن وجود دارد که اقدامات حواریان و  -2

 دیگر مسیحیان، به خصوص پولس را بیان می دارد. 

نامه از آن ها در مجموعه   21ل، نامه هایی به شهر ها و افراد گوناگون نگاشته اند که نامه ها: حواریان و رسوالن مسیحی صدر او -3

 عهد جدید و جود دارند. 

 رویا و مکاشفه : در این بخش نیز تنها یک کتاب وجود دارد که به یوحنا منسوب است و در پایان عهد جدید آمده است.  -4

 

  38یحی       صفحه   اعتبار کتاب مقدس از دیدگه متفکران یهودی و مس

در قرون وسطی نقد دیدگاه سنتی درباره تاریخ نگارش و نویسندگان کتاب مقدس، آغاز شد. به گونه ای که برخی دانشمندان  -1

یهودی برای نخستین بار این دیدگاه را زیر سوال بردند. یکی از معروف ترین کسانی که در گذشته دیدگاه سنتی را به ویژه در خصوص 

م(  است. او در کتاب تفسیر خود بر سفر تثنیه، به این موضوع پرداخته  1089- 1164، ابراهیم بن عزرا )اسفار پنج گانه تورات نقد کرد

 است. او که نمی توانست با صراحت در این باره سخن بگوید، مطالب خود را رمز آلود آورده است. 

نگر آن است که نویسنده واقعی اسفار پنج گانه حضرت موسی وی از درون اسفار پنج گانه تورات به موارد خاصی اشاره کرده که این موارد بیا

 نیست، بلکه این کتاب باید قرن ها پس از حضرت موسی به دست فرد دیگری نوشته شده باشد. 

همچنین در قرن نوزدهم به دنبال عصر روشنگری در خصوص مکتاب مقدس، جریانی در غرب ظهور کرد که امروزه به نقد  -2

روف است. تحقیقات نظری نشان می دهد حضرت موسی موارد و مطالب تورات را به صورت قطعی نهایی نکرده تاریخی کتاب مقدس مع

 است. 

هم چنین جریان نقادی کتاب مقدس نشان داد که تردیدهایی جدید در باب اعتبار کتاب مقدس وجود دارد، نویسنده ای مسیحی  -3

 در این باره می نویسد: 

رند که بر خالف نظر سنجی، نویسنده پنج کتاب اول کتاب مقدس، موسی نبوده است، بلکه نویسندگان آن الاقل نقادان به طور کلی عقیده دا

چهار شخص بوده اند. یکی از نتایج این عقیده این است که در کتاب پیدایش ، دو نوع مختلف شرح آفرینش وجود دارد . نقادان معتقد بودند 

درباره ی وقایع آینده پیش گویی هایی وجود دارد. بعد از انجام شدن آن وقایع نوشته شده اند.... آن که کتاب ها، قسمت هایی که در آن ها 

 چه مهم تر از همه این جزئیات می باشد، این موضوع است که درباره ی هر مطلبی که کتاب مقدس بیان می کند، شک و تردید به وجود آمد. 

ه ی نقادی کتاب مقدس می گوید: قرن نوزدهم در عین حال که این نهضت های نبینیان اسمارت، دین پژوه مغرب زمین دربار -4

متنوع احیا را به بار آورد، باعث شد مسیحیتت با بزگ ترین بحران نظری تاریخ خود رو به رو شود. هر چند کتاب مقدس همواره به عنوان 



حاظ نشده است، قرن ها متمادی کالمی وحی شده در نظر گرفته حقیقت لفظی مطلق )  بدین معنا که عین تعابیر کتاب مقدس ، وحی باشد( ل

شده بود . شاید مردم نسبت به مکانیسمی که به موجب آن نویسندگان متون مقدس وحی و الهام دریافت کرده اند، اختالف نظر داشته باشند، 

  ولی عموماً اتفاق نظر داشتند که مجموعه کتاب مقدس وحی خدا به تفضیل نشان می دهد.

اما بررسی نقادانه کتاب مقدس شماری از عقاید مورد احترام را زیر سوال بردو صحت برخی رویدادهای مضبوط در متون مقدس را مورد 

تردید قرار داد و جنبه معجزه آمیز تاریخ کتاب مقدس را کم اهمیت جلوه داد. این مطالعات روند طوالنی را که به موجب آن این نوشته ها 

آوری شده بود، تا حدودی روشن کرد. همچنین امکان ساخت تصویری صحیح از عیسای تاریخی را زیر سوال برد. محقق تألیف و گرد

(  توانست استدالل کند که عناصر ماورای طبیعی موجود در اناجیل به سبب اساطیری است 1801-1874برجسته ای چون دیود اشتراوس )

(  1792 – 1860که ف. س. بور )   -ز میالد به وجود آمده است. محققان پیرو مکتب توبینگن که در دوره بین مرگ عیسی و قرن دوم بعد ا

استدالل کردند که در سنت مسیحی حتی یک رشته پیوسته از حوادث و تحوالت  –(  آن را بنیان نهاد 1770- 1830تحت تأثیر افکار هکل ) 

 . بخش اعظم ترکیب دین متأخر به پولس نسبت داده می شود، نه به مسیح . وجود ندارد که در گذر تاریخ به شخصیت خود عیسی بازگردد

همو در جایی دیگر می گوید: نگرش های نقادانه به متون مقدس تنها در بخش پروتستان عالم مسیحیت به وجود نیامد، بلکه تأثیر تحقیقات 

(  به این باور  1857-1940ور ترین شخصت ، آلفرد لویزی )علمی جدید در مورد کتاب مقدس به مذهب کاتالیک تروم نیز راه یافت. مشه

 رسید که اگر چه مسیح شعایر را وضع نکرده است، ولی هنوز به عنوان بخشی از سنت کاتولیک ارزش محوری دارند. 

 از عهد قدیم بر می آید که در زمان هایی تورات ناپدید شده و بعدها کسانی مدعی یافتن آن شده اند.  -5

 شواهد بسیاری وجود دارد که کتاب مقدس را نمی توان وحی الهی و آموزه های حضرت موسی و عیسی دانست. بنابراین 

 

  41دیدگاه قرآن در باب کتاب مقدس          صفحه  

زیادی بر عدم قرآن کتاب آسمانی پیامبر گرامی اسالمن به همان صورتی اصلی که بر پیامبر وحی شده، در اختیار ما قرار گرفته است. دالیل 

 تحریف قرآن وجود دارد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. 

 از دیدگاه قرآن ، تورات و انجیل دو کتاب آسمانی بوده اند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران فرو فرستاده است. قرآن در

 این باره می فرماید: 

 مردم فرو فرستاد.  و تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود

 ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. 



 و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت ونوری است. 

 اما قرآن کریم در آیاتی دیگر بیان می دارد که در تورات و انجیل تحریفاتی راه یافته است: 

در برخی از آنان که یهودی اند، کلمات را از جاهای خود بر می گردانند، و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین ) اسالم ، با 

نت آمیختن عبری به عربی (  می گویند:] شنیدیم و نافرمانی  کردیم، و بشنو )که کاش ( ناشنوا گردی ... ولی خدا آنان را به علت کفرشان لع

 کرد، در نتیجه جز )گروهی (  اندک ایمان نمی آورند. 

از دیدگاه قران ، ظهور دین اسالم و نام مبارک حضرت محمد در تورات و انجیل بشارت داده شده است. قرآن به صراحت اعالم می دارد که 

 اما با این همه، حقیقت را کتمان کردند:  اهل کتاب به این موضوع آگاهی داشته و پیامبر اسالم را مانند فرزندان خود می شناخته اند،

و هنگامی که را عیسی پر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم ، توریات را که پیش از من بوده تصدیق می 

 روشن آورد، گفتند: کنمن و به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشار تگرم. پس وقتی برای آنان دالیل 

 « این سحری آشکار است.» 

 همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده ، که )نام ( او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته می یابند، پیروی می کنند. 

بر اسالم که تورات و انجیل به آن بنابراین اگر عالمان یهودی و مسیحی ، کتاب آسمانی را تحریف نمی کردند، باز هم باید از آیین پیام

 بشارت داده بودند.، تبعیت می کردند، اما آنان حق را با باطل در می آمیختند و حقیقت را پوشاندند. 

دلیل دیگر تحریف کتاب مقدس آن است که در آن صفات بسیار ناپسندی به انبیای الهی نسبت داده شده است که از نظر قرآن، ساحت آنان 

این صفات است. از آن جا که قرآن تحریف ناشده و همان وحی الهی است، عقاید ناسازگار با آن نمی تواند منتسب به خدا باشد، مبرا از 

بنابراین ناگریز باید گفت کتاب مقدس تحریف شده است. هم چنین دالیل قطعی عقلی ایجاب می کند پیامبران و آموزگاران الهی از هرگناه 

تباه پیراسته باشند ، زیرا هدف از برانگیختن پیامبران ، تربیت و راهنمایی انسان هاست و یکی از عوامل موثر در تربیت و آلودگی و سهو و اش

، اما آن است که مربی، آلوده به گناه نباشد و به گفته خود عمل نماید. قرآن پیامبران الهی را معصوم و عاری از گناه و صفات ناپسند می داند

تی نظیر شراب خواری ، مستی، دروغ گویی ، بی غیرتی، شهوت رانی، بی بند و باری و بی احترامی به پدر و مادر را به انبیای کتاب مقدس، صفا

 موجود الهی نسبت می دهد. مقایسه بین تصویر کتاب مقدس از انبیای الهی و تصویر قران از آنان، به خوبی داللت بر آن دارد که کتاب مقدس

 انبیا و وحی الهی باشد.  نمی تواند تعالیم

 



  43اسالم بر پیدایش تمدن اسالمی       صفحه   آموزه های  مسیحیت بر جامعه غربی در مقایسه با تأثیر آموزه های  د(  تأثیر

 43صفحه        تأثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غرب   -1

ه مردم را از دین که تبلو آن در مسیحیت تحریف شده بود، در قرون وسطی حاکمیت مسیحیت بر جامعه غربی به گونه ای رقم خورد ک

گریزان کرد. آموزه های غیر عقالنی مسیحیت و ناسازگار نشان دادن آن ها با دستاوردهای دانش تجربی و خشونت و تفتیش عقاید و نیز 

 بود.فساد مالی و اخالقی حاکمان کلیساء ، از جمله عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت 

هنگامی که ارباب کلیسا خود را خازنان بهشت معرفی و با اندیشه ی دنیا طلبی و مال اندوزی ، سند بهشت موعود در قبال دریافت پول پیش 

 فروش کنند، حیثیت دین و تعالیم دینی زیر سوال می رود و مفاهیم دینی ارزش واقعی خود را از دست می دهند. 

الگوگیری از این گروه در اندیشه دنیا طلبی و ثروت اندوزی فرو می روند و کم کمک از دین و ارزش های دینی افزودن بر این، مردم نیز با 

می گریزند . بدین ترتیب دین نقش هدایت گری و تربیتی خود را از دست می دهد و فروغ هدایت انسان رو به خاموشی می گراید. تامس 

 میالدی آثار سوء فروش آمرزش نامه ها را چنین باز می گوید:   1450گسکوین، رئیس دانشگاه آکسفورد در سال 

امروزه گناهکاران می گویند: من پروایی ندارم که در برابر خداوند چقدر گناه و کار زشت می کنم، زیرا با اعتراف و طلب آمرزش نزد 

 کشیش و خرید آمرزش نامه پاپ کال از تمامی معاصی و کفاره ها برائت حال می کنم. 

این عمل زشت ارباب کلیسا، در رویگردانی مردم از دین تأثیر بسزایی داشت. در بحث سکوالریسم، عوامل گریز مردم از دین مسیحیت را 

 بیشتر باز خواهیم گفت. 

  

 

 55صفحه      الف( ضرورت وحی و پیامبری

 مقدمه 

که خداوند حکیم انسان های واال و شایسته ای را برای هدایت و یکی از اصول اساسی دین اسالم نبوت است. نبوت باور به این حقیقت است 

سعادت انسان ها برانگیخته است تا برنامه های حیات بخش و دستورهای سعادت آفرین او را که از طریق وحی الهی دریافت کرده اند، به 

هستند. معموالً پیامبران برای اثبات « پیامبران الهی» نیز » نامیده می شود و حامالن آ« دین»آدمیان ابالغ نمایند. این برنامه ها و دستورها 

حقانیت پیام خود به معجره متوسل می شوند و معجره پیامبر اسالم )ص( خود پیام او، یعنی قرآن است. فیض الهی در قالب دین، از نخستین 

عصر پیامبر اسالم ، آخرین پیام آور الهی ادامه داشته  روزی که انسان شایستگی بهره گیری از آن را یافته، از جانب خدا نازل گردیده و تا

به  است. آیین و برنامه هر پیامبری نسبت به زمان و امت خود، کامل ترین آیین و برنامه بوده است و با استمرار این فیض الهی است که انسان

 کمال و سعادت واقعی خود می رسد. 



ند. بی گمان هر فردی، شایسته مقام پیامبری نیست و تنها کسانی الیق این مقام اند که در طول زندگی آلوده به گناه نشده و معصوم از گناه ا

پیامبران همچنین در ابالغ پیام الهی از هر نوع خطا و اشتباهی ایمن هستند و حتی از هر نوع بیماری و نقص عضوی که موجب تنفر و دوری 

 م از گرایش به آنها می شود، مبرایند. مرد

عناصر محوری نبوت از دو چیز تشکیل یافته: یکی وحی الهی و دیگری پیام آوران این وحی الهی که پیامبران هستند. مباحث نبوت در قالب 

گر مربوط به پیامبری خاص و ا« نبوت عامه»دو بخش نبوت عامه و خاصه مطرح می شود؛ بدین بیان که اگر این مباحث به طور کلی باشد، 

 نامیده می شود. « نبوت خاصه» مانند پیامبر اسالم )ص( باشد، 

 56صفحه     ضرورت نبوت 

اکنون پرسیدنی است آیا با وجود قوه عقل و حس و علوم بشری، به پیامبران الهی نیازی هست؟ آیا عقل و دانش بشری نمی تواند راه  

می بر پایه منابع دینی بر آن اند که انسان ها همواره به تعالیم پیامبران الهی نیازمند هستند و بر این نظر سعادت خود را بیابد؟ متکلمان اسال

 دالیلی نیز برشمرده اند. آنها سعادت اناسن را در گرو تعالیم پیامبران می دانند. 

 زیم. برای روشن شدن بحث، ابتدا مقدماتی را باز می گوییم و سپس به نتیجه گیری می پردا

 . آفریدگار همه هستی ) از جمله انسان( حکیم است و حکیم، کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد. 1

. هدف از آفرینش هر موجودی آن است که به کمال مطلوب خود برسد، از این رو حکمت خداوند اقتضا می کند که زمینه نیل به کمال را نیز 2

 فراهم نماید. 

زندگی دنیایی نیست، بلکه آدمیان پس از زندگی دنیوی وارد زندگی دیگری می شوند که جاودانه است و نوع  . زندگی انسان، محدود به3

، زندگی در آنجا نتیجه و بازتاب زندگی در این جهان می باشد. بنابراین از آنجا که هر عمل و تفکر انسانی در زندگی جاودانه اثرگذار است

 ت کافی یافت که از مهم ترین آنها شناخت در مورد خدا و زندگی اخروی است. باید در مورد آنها و تاثیرشان شناخ

. این آگاهی شایسته، از عهده منابع شناخت در آدمی، یعنی عقل و حس و علوم بشری برنمی آید. دیدگاه ها و نظریات مختلف و متعارض 4

نکه در باب خدا و معاد و مسائل اخالقی، اجتماعی، حقوقی و ... ؛ شاهدی بر نارسایی و ناکارآمدی عقل و دانش بشری است. در قرون اخیر با ای

علوم بشری تا اندازه ای پشیرفت کرده است، هر روز فرضیه ای جایگزین فرضیه علمی دیگری می گردد و نظریات جدیدی در  دانش و

عرصه علم شکل می گیرد. همچنین با وجود این پیشرفت، هنوز مجهوالت زیادی برای آدمی باقی است که به حقیقت آنها پی نبرده است. 

 نسبت معلومات بشر به مجهوالت او مانند نسبت نردبان کوچکی به فضای نامتناهی جهان است.  انیشتین فیزیکدان معروف می گفت:

در حوزه خداشناسی با اینکه عتقاد به خدا امری فطری است، در مورد مصداق آن، اختالف های بسیاری وجود دارد. برخی مانند کمونیست ها 

ند و پاره ای دیگر نیز به جای پرستش خدا، بت می پرستند و از این سو دیگرانی چون ماده را به جای آفریدگار حکیم و علیم جهان دانسته ا

 مسیحیان، به تثلیت اعتقاد دارند. در حوزه اخالق نیز برخی از عالمان اخالق مالک خوبی را لذت، پاره ای دیگر سودمندی مادی، برخی دیگر

اوامر خدا و عقل را مالک خوبی بر می شوند. بی گمان اختالف عقیده در همه قدرت و گروهی هم عرف جامعه می دانند و معتقدان به خدا، 

 حوزه های دانش وجود دارد. 

البته هدف از طرح این مطالب آن نیست که به طور کلی منکر شناخت صحیح عقلی گردیم. عقل چه بسا به شناخت های صحیحی نایل می 

ی قرار دهد. عقل بدی ظلم و خوبی عدالت را درک می کند، ولی هنگامی که می خواهد گردد، اما نمی تواند اطالعات کافی در اختیار آدم



مصادیق آن را تعیین کند، به جهت رابطه و تاثیر متقابل انسان با موجودات دیگر، دچار مشقت و سختی می شود. برای مثال، عقل آدمی درک 

ارث زن و مرد بسیار مشکل است. آیا عدالت در تساوی است، یا در اختالف و می کند که عدالت نیکوست، اما تعیین مصداق عدل مثالً درباره 

 در این صورت، میزان آن چگونه است؟ 

دیگری  عصومانهبنابرین حس و عقل و دانش انسانی به تنهایی نمی توان راه سعادت همه جانبه را بازشناسد، از این رو نیازمند شناخت م

 اند. هستیم که راه صحیح را به ما بنمای

ه زندگی ست، بلکخدای حکیم، انسان را آفرید تا با اختیار خود به کمال و سعادت برسد. زندگی انسان نیز محدود به زندگی این جهانی نی

تاب زندگی این جهانی است. پیمودن راه سعادت نیز مستلزم شناخت و آگاهی دقیق نسبت به نتیجه و باز -ستاکه جاودانه  -اخروی انسان

 اید راهثرگذار در سعادت آدمی است که بی شک این شناخت از عهده حسو عقل و دانش انسانی برنمی آید. درنتیجه خداوند بعوامل ا

اقعی خود وسعادت  شناخت دیگری را که همان تعالیم انبیای الهی است، قرار دهد تا انسان در پرتو شناخت عقل و تعالیم وحیانی به کمال و

 گیرد. نو قرار اف حکمت الهی است که انسان برای تکامل و سعادت خلق شود، اما راه و ابزار سعادت در اختیار نایل گردد، چرا که برخال

ر ؛ چنان که دازمندنددر قرآن و روایات نیز بر این مسئله تصریح شده که انسان ها برای یافتن راه و شناخت صحیح به تعالیم انبیای الهی نی

 آیه ی می خوانیم: 

؛ مردم، امّتی یگانه 3س امه واحده فبعث اهلل النبیین مبشرین و متذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلقوا فیهکان النا

هم  بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب ]خود[ را به حق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با

 الف داشتند داوری کند. اخت

ختالفی را اموضوع  واضح است که این اختالف نظر حاکی از نارسایی فکر و علوم بشری است. از این رو، پیامبران با تعالیم الهی، حقیقت هر

 روشن می سازند. 

 . 4آنها را نداشته است قرآن در آیاتی هدف ار ارسال رسوالن الهی را آموزاندن تعالیمی می داند که هرگز انسان توان شناخت

ت همچنین امام رضا )ع( فلسفه بعثت پیامبران را ضمن روایتی چنین بیان می نماید: از آنجا که قوای فکری بشر قادر به درک سود و زیان نیس

واسطه می شود تا امر و و خداوند نیز برتر از آن است که خود بر انسان تجلی نماید و با آنان سخن بگوید، ناگریز رسول خدا بین او و مردم 

توانند نهی و آداب او را به آنان انتقال دهد و آنان را به سود و زیان خود آگاه سازد؛ زیرا در خلقت آنان چیزی وجود نداشت تا به وسیله آن ب

 . 5نیازهای خود را بشناسند

هر  وی دیگرود و زیان انسان کافی نیست و از ساز این روایت به نیکی برمی آید که چون از یک سو فکر و اندیشه بشری برای تشخیص س

ه بطریق آنان  ی را ازفردی شایستگی دریافت وحی الهی را ندارد، خداوند پیامبران را برانگیخت، تا تعالیم موردنیاز برای سعادت و کمال آدم

 انسان ها ابالغ کند. 

 ز شناسد. وحی با یامبر نیاز دارد تا راه صحیح زندگی را به وسیلههمچنین الزمه این استدالل آن است که انسان از همان آغاز خلقت به پ
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 59صفحه        اهداف بعثت انبیا 

 به برخی از اند که انبیای الهی افزون بر نمایاندن راه صحیح برای تکامل و سعادت انسان ها، اهداف مهم فردی و اجتماعی دیگری نیز داشته

 آنها اشاره می کنیم: 

 . یادآوری فطریات 1

عادت مال و سبسیاری از چیزهایی که عقل آنها را درک می کند و  یا به صورت فطری در نهاد انسان هست تا هدایت گر انسان به سوی ک 

ادآوری ی. اما با ندع می شوباشد، بر اثر اهتمام به مادیات و غلبه گرایش حیوانی بر انسانی و یا بر اثر تبلیغات سوء، مورد غفلت و فراموشی واق

سان موثر دایت انهآن مطالب از سوی انبیای الهی و بیدار کردن فطرت خفته انسان ها، دیگر بار آنها مورد توجه قرار می گیرند و در جهت 

 واقع می شوند. از این روست که خداوند، قرآن و پیامبر را تذکر و ذکر و تذکر دهنده می خواند: 

 ذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای. ؛ پس ت6فذکر انما انت مذکر

 ؛ در حقیقت ]قرآن[ تذکاری برای پرهیزگاران است. 7و انه لتذکره للمتقین

 امام علی )ع( در این باره می فرمایدک پس خداوند رسوالنش را در میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را پی در پی به سوی آنان روانه ساخت

آنها بخواهند و نعمت های فراموش شده او را یادآور شوند و با ابالغ ] وحی الهی[ حجت را بر آنان تمام کنند و تا وفای به پیمان فطرت را از 

 . 8گنجینه های عقول را بر ایشان آشکار سازند

 . آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست 2

که مانع  -لطغنت های سین است. پیامبران الهی آمده اند تا با این یکی از اهداف انبیا آزادسازی انسان ها از سنت و ارزش های ناروا و دروغ

 ورانیت هدایتننسان را از چنگال اسارت طاغوت درون و بیرون برهانند و به تعبیری او را از ظلمات به بستیزند و ا -رشد و تعالی انسان اند

 کنند: 

 ید و بندهایی را که برایشان بوده است، برمی دارد. ؛ و از دوش آنان ق9ویضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت علیهم

 . دعوت به توحید 3

عملی  نظری و مهم ترین هدف انبیای الهی دعوت انسان به توحید و پرهیز از شرک است. آدمی با پذیرش توحید در تمامی ابعاد و مراتب 

ه رنج های این را ی پیوسته با شرک و مشرکان درگیر بوده و درآن است که می تواند به رستگاری دست یابد. از همین روست که پیامبران اله

 بسیار دیده اند. قرآن کریم از این هدف پیامبران این گونه سخن می گوید: 

 ؛ و در حقیقت، در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختیم ]تا بگوید:[ خدا را10و لقد بعثتنا فی کل امه رسوال أن اعبدواهلل و اجتنبوا الطاغوت

 بپرستید و از طاغوت ]فریبگر[ بپرهیزید. 
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 . برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری4

 قرآن در این باره می فرماید:  

؛ به راستی ]ما[ پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با 11لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

 آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. 

 یشتر عدالت،بهر چه  پیامبر خدا حضرت صالح نه تنها خود با اسراف و تبذیر و مسرفان مبارزه می کرد، بلکه افراد جامعه را نیز، برای تحقق

 بارزه با آنان فرا می خواند: به م

؛ از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید، و فرمان 12فاتقوا اهلل و اطیعون* و التطیعوا امر المسرفین* الذین یفسدون فی االرض و ال یصلحون

 افراطگران را پیروی مکنید؛ آنان که در زمین فساد می کنند و اصالح نمی کنند. 

 لیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان. اشنا کردن مردم با حکمت تعا5

 وند. شتاب و حکمت کراگیری انبیای الهی می باید مردم را با تعالیم و آیات الهی آشنا سازند و آنان را از رذایل اخالقی بپیرایند تا شایسته ف 

 

؛ اوست آن 13انوا من قبل لفی ضالل مبینهو الذی بعث فی المیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان ک

کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان 

 بیاموزد، و ]آنان[ قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

 . بشارت و انذار6

الهی  گر پیاکبرانرا که اد با بشارت و انذار حجت را بر مردم تمام کنند و راه را بر هر گونه بهانه و عذر ببندند؛ چانبیای الهی وظیفه دارن 

 یم: نمی شد مبعوث نمی شدند، ممکن بود برخی بگویند اگر خدا پیامبرانی می فرستاد و ما را تبشیر و تنذیر می کرد، ما هرگز گرماه

؛ پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا 14کون للناس علی اهلل حجه بعد الرسل و کان اهلل عزیزا حکیمارسال مبشرین و منذرین لئال ی

 برای مردم، پس از ]فرستادن[پیامبران، در مقابل خدا ]بهانه و [ حجتی نباشد، و خدا توانا و حکیم است. 

 . عالج امراض روحی7

 ه است. یاد شد یکی دیگر از اهداف پیامبران مداوا کردن بیماری های روحی انسان است. به همین سبب که از قرآن نیز به داروی شفابخش 

 امیرمومنان علی )ع( درباره مداوا کردن امراض روحی توسط پیامبر، می فرماید: 

ای بهبود مردم[ همواره گردش می کند و مرهم های شفابخش خعلوم و پیامبر، طبیبی است ]روحانی[ که به وسیله طب و معالجه خویش ] بر

 . 15معارفش[ را آماده کرده و ابزارها را سرخ کرده و تافته است. هرجا که الزم باشد، مرهم ها و ابزارهای داغ کرده را بر روی آن می نهد
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 . به کمال رساندن فضایل اخالقی8

این  ن را نیز درناسک دیرامت اخالقی بخوانند و آنها را در این جنبه ارتقا بخشند. می توان انجام مپیامبران می باید مردم را به فضایل و ک 

 راستا توجیه نمود. پیامبر اسالم می فرمایدک 

 ؛ من برای تکمیل کرامت های اخالقی مبعوث شدم. 16انما بعثت التمم مکارم االخالق

ز:  احسان به پدر و مادر، نکشتن بی گناهان، نکشتن فرزندان به دلیل بیم از تنگدستی، برخی دستورهای اخالقی پیامبر اسالم عبارت است ا

دوری جستن از کارهای زشت، حفظ اموال یتیمان، پرهیز ار کم کاری و کم فروشی ) وجدان کاری داشتن(، برپایی حق، عدالت و تقوا پاکی، 

 . 17یی و پرهیز از تهمتپرهیز از ظلم، وفای به عهد، شرک نورزیدن به خدا، راست گو

 شاید بتوان هدف بعثت انبیا را در این جمله خالصه نمودک انجام هر آنچه خوبی است و پرهیز از هر آنچه بدی است. 

 65صفحه     معنای وحی

گوینده  ین روست کهرا نیز وحی می گویند، از ا« به آهسته سخن گفتن» در لغت، هر نوع ادراک و تفهیم سرّی و پنهانی را وحی گویند. اگر  

ست که ایژه ای ومی خواهد به طور پنهانی و سری مخاطب را از مقصود خود آگاه سازد تا دیگری متوجه نگردد. اما وحی در اصطالح، آگاهی 

یکی  ور ما مجهول بوع وحی خداوند آن را در اختیار پیامبران نهاد تا ار طریق پیام ها و تعالیم خود را به انسان برساند. ماهیت و حقیقت این ن

 از مصادیق عالم غیب است که باید بدان ایمان آورد. 

، وحی 19، وحی به زنبور عسل18واژه وحی در قرآن افزون بر وحی به پیامبران در موارد دیگری نیز به کار رفته است؛ نظیر وحی به آسمان ها

) القائات و وسوسه های شیطانی(. درواقع همه این معانی، به ریشه  21د) الهام و القائات قلبی( و وحی شیطان ها به دوستان خو 20به مادر موسی

 واحدی که بیان گردید، باز می گردند. هرگاه وحی به صورت مطلق و بدون قرینه بیان شود، مقصود وحی به پیامبران الهی است. 

 انواع وحی

 وحی به پیامبران به صورت های گوناگونی است: 

مورد توجه خداوند نیز می باشد، حقایقی را در عالم رویا بسان فجر صادق می بیند و دستورهای الهی از این راه، به . گاه روح قوی پیامبر که 1

. بی گمان خواب پیامبران و 22او می رسد؛ چنان که حضرت ابراهیم ) ع( برای ذبح اسماعیل دستورهای خداوند را این گونه دریافت نمود

 قبت خدا و فرشتگان آسمانی اند، با خواب افراد معمولی که عصمتی ندارند، تفاوت دارد.اولیای الهی که همواره مورد مرا

 . گاهی دستورهای الیه به روح و قلب پیامبران الهی القا می گردد و روح واالی آنان مرکز نزول وحی آسمانی می شود. 2
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پیامبر خود سخن بگوید؛ همان گونه که به حضرت موسی )ع( با « ایجاد صوت» . زمانی ممکن است خدا که در حجاب غیبت است، از طریق 3

 وحی شد.  23در کوه طور

 ازل می گردد. ن -ه در برابر دیدگان پیامبر به صورت خاصی ظاهر می شودک -. گاه نیز وحی الهی توسط فرشته وحی4

 قرآن مجید در آیه ای به تمامی صورت های وحی اشاره می کند: 

؛ و هیچ بشری را نرسد که خدا با او 24اهلل اال وحیا  او من وراء حجاب او یرسل رسوال فیوحی باذنه ما یشا انه علی حکیمو ما کان لبشر ان یکلمه 

سخن گوید جز ] از راه[ وحی یا از فراسوی حجابی، یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آری، اوست بلندمرتبه 

 سنجیده کار. 

ننده، کهمه اینها وحی  به نوع چهارم اشارت دارند. در« یرسل رسوالً» به نوع سوم « من ورأ حجاب» به نوع اول و دوم، « وحیاً» ه، در این آی

آدمیان  اختیار خداوند و آنچه پیامبران از طریق وحی دریافت می دارند، عین سخنان و دستورهای خداست که بی هیچ تغییری توسط آنان در

 . قرار می گیرد

 تفسیرهای ناروا از وحی

 تفسیرهای نادرستی از وحی مطرح است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:  

ا در قالب رافکار خود  ا آرا و. برخی، پیامبران را از نوابغ دانسته و وحی را نیز محصول تفکر و آرای آنها پنداشته اند. اینان برآن اند که انبی1

 اند و چنین تعالیمی هرگز با جهان ماورای طبیعت ارتباطی ندارد. تعالیم وحیانی بازگفته 

ه می الم مادیکی از پیش فرض های این تفسیر، تفکر مادی گرایانه نسبت به جهان هستی است. چنین نگرشی که عالم هستی را محدود به ع

 اساسی ماده ژگی هایبه نام روح داریم که هیچ یک از وی داند. برخالف تفسیر واقع گرایانه از هستی می باشد. ما حتی در وجود خود، حقیقتی

نه ای مادی ا به گوررا دارا نیست. از این رو؛ این گونه نیست که هستی با ماده مساوی باشد تا بر اساس آن بخواهیم هر چیزی از جمله وحی 

ی ویند، جز وحگنچه می آن پیوسته اعالم می داشته اند که تفسیر کنیم. همچنین این نظریه با سخنان پیامبران الهی نیز سازگار نیست؛ زیرا آنا

را که چاوست؛  الهی و برای اثبات حقانیت سخنان خود به معجره متوسل می شده اند. البته حقانیت سخنان پیامبر اسالم )ص( در خود سخن

ام واالی ین با مقاافرادی دروغگو تلقی شوند که قرآن معجزه پیامبر می باشد. بر این اساس، الزمه تفسیر فوق آن است که پیامبران الهی، 

 آنان که تاریخ از آن خبر داده، در تنافی است. 

ه . برخی، وحی انبیا را از سنخ تجربه های عرفانی عارفان می دانند. این دیدگاه نیز صحیح نیست؛ چرا که وحی انبیای الهی کامالً با تجرب2

عرفانی، ممکن است حقایقی برای عارف کشف شود. چه بسا عارف دیگری همان حقایق را به گونه عرفانی عرفا تفاوت دارد. در سیر و سلوک 

ای دیگر و حتی مخالف با یافته های عارف اول کشف نماید. گاه حتی ممکن است عارفی، و همیات و حقایق نادرست را به جای حقایق عرفانی 

شهودهای صحیح را از ناصحیح بازشناسیم. بنابراین از یک سو تجربه های عرفانی  عارفان، نیازمند معیار و مالکی هستیم تا بر اساس آن،

نست؛ نیازمند معیارند و از دیگر سو اختالفات در ین شهودهای عارفان بسیار است. اما وحی انبیای الهی را نمی توان از سنخ تجربه عارفانی دا

لهی هیچ گاه در مورد وحی به خطا نمی روند و همچنین در مسائل اساسی اختالفی چرا که وحی انبیای الهی خود معیار حقیقت است و انبیای ا

 بین آنها نیست. 
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 همچنین وحی معموالً مالزم با معجزه است؛ یعنی همه انبیای الهی برای اثبات حقانیت وحی و دستورهای الهی به معجزه متوسل می شوند، حال

 چنین نمی کنند. آنکه عارفان برای صحت تجربه های عرفانی خود 

 68صفحه        ب( معجزه انبیا 

 معنای معجزه 

برگرفته از واژه عجز به معنای ضعف و ناتوانی است. معجزه اسم فاعل باب افعال و به معنای ناتوان کننده و به عجز درآورنده « معجزه» واژه 

 است. 

هی برای اثبات ادعای نبوت خویش انجام می دهند؛ به گونه ای که مردم را اما در اصطالح به عمل خارق العاده ای معجزه گویند که پیامبران ال

ی با به آوردن مثل یا مقابله با آن دعوت می کنند و از این سو مردم از انجام آن عاجز و ناتوان اند. در قرآن کریم از معجزات پیامبران اله

 یاد شده است. « آیات» واژه 

 نکاتی بپردازیم:  در توضیح این تعریف باید به توضیح

. اموری خارق العاده است که مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت نیست. مثالً بر حسب قوانین عادی، چوب به اژدها تبدیل نمی شود، اما 1

که  حضرت موسی )ع( به اذن خداوند چنین کرد. البته برخی انسان ها بر اثر ریاضت نفس ممکن است به امور خارق العاده ای دست زنند

انجام چنین اموری تنها بر اثر تعلیم و تربیت ممکن است. همچنین چه بسا فرد دیگری اثر چنین عمل خارق العادده ای را خنثی سازد، یا 

ممکن است چنین عملی مغلوب عمل دیگران واقع شود. اما امور خارق العاده ای که پیامبران الهی انجام می دهند، از یک سو قابل تعلیم و 

 نیست و از سویی دیگر کسی نمی تواند آنها را خنثی سازد. تعلم 

 . عملی معجزه است که همراه با ادعای نبوت و همچنین مطابق خواسته او باشد. 2

 که . معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد؛ یعنی باید مردم را دعوت کند که یا مثل آن را بیاورند، و اثر آن را خنثی سازند3

نمی شود باید مردم نیز از انجام آن عاجز و ناتوان باشند. بنابراین امور خارق العاده ای که همراه با دعوی نبوت و تحدی نباشد، معجزه نامیده 

 و در اصطالح به آن کرامت می گویند. 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مطالعه بیشتر

 معجزه و قوانین عقلی

آیا معجزات انبیای الهی با قوانین عقلی سازگار است؟ آیا معجزات علت خاصی دارند، یا بدون علت واقع می شوند و 

 آیا براساس قوانین عادی طبیعت هستند، یا برخالف آنها؟ 

 در پاسخ به این سواالت به اجمال می توان گفت معجزات انبیای الهی برخالف قوانین عقلی از جملهه قهانون علیهت

نیستند، هرچند ممکن است برخالف قانون عادی طبیعت باشند. برای مثال، یکی از معجزات حضرت موسی تبهدیل 

شدن عصا به مار و اژدها بود.جریان عادی طبیعت بدان گونه نیست که چوب به مارتبدیل شود وهنگامی که چنهین 

الف اصل علیت، یعنی بدون علت اسهت؛ زیهرا حادثه خارق العاده ای رخ دهد،شایدبرخی بپندارند که این حادثه برخ

 آنها هیچ گاه در طبیعت مشاهده نکرده اند که چوب به مار تبدیل شود. 



 

 

 

 

 

 

 

 71صفحه      ج( عصمت انبیا 

 یکی دیگر از شرایط نبوت، عصمت انبیای الهی است که در ادامه به آن می پردازیم: 

 معنای عصمت 

عصمت در لغت به معنای منع کردن و بازداشتن و نگهداری و مصونیت است و در اصطالح مصونیتی خاص یا ملکه ای نفسانی است که 

 پیامبران را از ارتکاب گناه و خطا و اشتباه بازمی دارد و یکی از شرایط نبوت است. 

 اقسام عصمت 

 عصمت انبیا در سه قلمرو قابل بررسی است: 

 قام دریافت، حفظ و ابالغ وحی؛. عصمت در م1

 . عصمت از معصیت و گناه؛2

 . عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی. 3

 پیامبران بر اساس حکمت الهی باید در هر سه قلمرو معصوم باشند. اینک به اجمال هر یک از این سه قلمرو را بررسی می کنیم: 

 الغ وحی. عصمت انبیا در مقام دریافت، حفظ و اب1

این نوع عصمت، از مقومات نبوت و نیز مورد اتفاق همه متکلمان اسالمی است چرا که بدون آن، هدف نبوت تحقق نمی یابد و ارسال رسوالن  

ا را با عبث خواهد بود. به دیگر بیان، اگر بر پیاکبری وحی شود و او نتواند بین وحی و القائات درونی خود و القائات دیگران تفاوت نهد و آنه

ال یکدیگر خلط کند و یا در مورد وحی به تردید افتد، چنین پیامبری قابل اعتماد نیست و نمی تواند وحی الهی را درست و صحیح به مردم انتق

ا کم و دهد. همچنین اگر پیامبری وحی را به درستی دریافت نمود، اما در مقام حفظ و ابالغ وحی دچار اشتباه و خطا شد، یعنی محتوای وحی ر

لی زیاد نمود و با مطالب دیگر درآمیخت، اعتماد به چنین پیامبری نیز روا نیست. برای اثبات این نوع از عصمت می توان به دالیل عقلی و نق

 تمسک نمود: 

  

رخی از پدیده ها، معلول تاثیر نفوس و ارواح قوی پیامبران باشد. امروزه ممکن است پیدایش ب. تاثیر نفوس و ارواح: 3

در برخی نقاط جهان، مرتاضانی هستند که بر اثر ریاضت نفس، کارهای عجیبی انجام می دهند که از حیطه توانایی 

 ه است. افراد عادی بیرون است. انجام این اعمال تنها از طریق تاثیر نیروی مرموز روح آنها قابل توجی

بنابراین آیا نمی توان گفت که پیامبران الهی بر اثر توجه و عنایت بی پایان قدرت الهی می توانند با نفوس قوی خود 

 به یک سلسله امور خارق العاده دست بزنند که از حیطه قدرت نوع بشر بیرون است؟ 

ماننهد فرشهتگان الههی باشهد؛ یعنهی ممکن است پیدایش پدیده ای، معلول علت های غیرمهادی  . علل غیرمادی: 4

فرشته های الهی از طرف خداوند مأمور به انجام عملی به شیوه ای غیرمتعارف شوند، یا پس از درخواست پیامبر، به 

 یاد کرده است. « فالمدبرات أمراً» امر خداوند چنین کارهایی را انجام دهند. قرآن از فرشته های الهی به 

در پرتو هر یک از این علل چهارگانه به وجود آید و هرگهز علهت یهک پدیهده طبیعهی،  یک پدیده طبیعی می تواند

منحصر به علل طبیعی عادی و شناخته شده نیست. از این رو، اگر در پیدایش یک پدیده، علهت عهادی را مشهاهده 

 نکردیم، نباید گمان کنیم که این پدیده بدون علت است. 

 الهی را به یکی از سه علل اخیر توجیه نمود: بنابراین می توان معجزات پیامبران 

 . ناشی از علل مادی ناشناخته هستند. 1

 . نفوس قوی و نیرومند پیامبران موجب پیدایش آنها می گردد. 2

 . به دنبال درخواست پیامبران، فرشتگان الهی و یا یک سلسله علل غیبی، معجزات را خلق می کنند. 3

 الهی علت دارند، اما ممکن است علت آن برای ما شناخته شده نباشد.  بنابراین تمام معجزات انبیای

 

 



 دلیل عقلی

ردم مه دست بپیامبران  دلیل این نوع عصمت آن است که چون خداوند، حکیم و عالم و قادر مطلق است، می باید وحی بی هیچ خطایی توسط 

ه طور شت تا وحی بواهد دارسد تا به کمال واقعی خود نایل گردند. البته ناگفته نماند علم و قدرت نامتناهی خداوند هر مانعی را از سر راه برخ

 صحیح به انسان ها برسد. بنابراین حکمت و علم و قدرت مطلق خداوند اقتضا می کند که این نوع عصمت تحقق یابد. 

 دلیل نقلی

 گرددک  ن ابالغقرآن در آیه ای یادآور می شود که خداوند پیامبران را تحت مراقبت کامل قرار می دهد تا وحی الهی به درستی به انسا 

هم و عالم الغیب فالیظهر علی غیبه احدا* اال من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدًا* لیعلم أن قد ابلغوا رساالت رب

؛ دانای نهان است، و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند؛ جز پیاکبری را که از او خشنود باشد، که ]در 25احاط بما لدیهم و احصی کل شی عدداً 

این صورت[ برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت؛ تا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده اند؛ و 

 و هر چیزی را به عدد شماره کرده است.  ]خدا[ بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد

که بر  ند بزرگاین آیه از دو نوع نگهبان برای صیانت از وحی سخن می گویدک فرشتگانی که پیاکبر را از هر سو احاطه کرده اند و خداو

 پیامبر و فرشتگن احاطه دارد. 

 ساندن صحیح وحی به انسان هاست، تحقق بخشد. هدف از این مراقبت کامل آن است که خداوند حکیم، غرض نبوت را که همان ر

 . عصمت از معصیت و گناه 2

رامی د هیچ عمل حر، نبایپیامبران الهی در عمل به احکام شریعت خود، باید از هر گونه گناه و نافرمانی و لغزش مصون باشند و یا به بیان دیگ 

 عقلی و نقلی استناد کرد.  را مرتکب شوند برای اثبات این نوع عصمت نیز می توان به دالیل

 دلیل عقلی

ه مردم دت را بتعالیم الهی در دو شکل گفتاری و کرداری صورت می پذیرد؛ یعنی همان گونه که گفتار پیامبران می تواند راه صحیح سعا 

 با عل،دعوت ن، یعنینشان دهد، اعمال آنها نیز به گونه ای شدیدتر چنین است. از این رو در روایات تصریح شده است که مردم را با غیر زبا

، رتکب آن شودملی خود وت کنید؛ چرا که تأثیری فزون تر دارد. بنابراین اگر پیامبر الهی در گفتار، مردم را از عمل حرامی نهی کند، به هدای

  هی است.مردم در تشخیص راه صحیح دچار اشتباه خواهند شد و درنتیجه غرض بعثت انبیای الهی تحقق نمی یابد و این خالف حکمت ال

و  لم مردم اندی هم معزون بر تعلیم دستورهای الهی، عهده دار تربیت و تزکیه مردم نیز هستند. به سخن دیگر، پیامبران الهپیامبران الهی اف

اری آن با ناسازگ هم مربی آنان. بدیهی است در حوزه تربیت، عمل مربی و سازگاری آن با گفتار او نقشی بسیار سازنده و اعمال ناشایست و

 منفی در تربیت انسان ها ایفا می کند. گفتار، نقشی بسیار 

ودگی بنابراین نقش ترتیبی پیامبران الهی و وظیفه به کمال رساندن فضایل و مکارم اخالقی انسان ها، مستلزم آن است که آنان از هر گناه و آل

چنانچه پیامبری خود اهل گناه و معصیت باشد،  پیراسته باشند تا به نیکی بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده، وظیفه خود را به انجام رسانند، و

 نه تنها نقش یک مربی الهی را از دست می دهد، بلکه عماًل مردم را به گناه و معصیت ترغیب می کند که این با حکمت الهی سازگار نیست. 
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 نقاط تاریک انند بران انبیای الهی می توهمین دلیل نیز اقتضا می کند که پیامبران از آغاز زندگی خود معصوم از گناه باشند، وگرنه منکر

ر نیز با این ام زندگی آنان دست نهاده، به مخدوش کردن شخصیت واالی آنان بپردازند و درنتیجه رسالت آنها را با شمکل مواجه سازند که

 حکمت الهی در تنافی است. 

ری های یر بیمایردار باشد؛ زیرا برخی بیماری های جسمی نظهمچنین نباید در پیامبران ویژگی ها و خصلت های ناپسند و بیماری های واگ

 های جسمی و از عیب واگیردار و یا خصلت های زشت روحی مانند تندخویی، مایه تنفر و انزجار مردم می شود. از این رو؛ پیامبران الهی باید

 روانی منزه باشند تا مردم از آنها منزجر نشوند. 

 دلیل نقلی

 گناه و معصیت در آیات گوناگونی مورد تأکید قرار گرفته که به برخی از آنها اشاره می کنیم: عصمت پیامبران از  

. 26. در قرآن کریم انبیای الهی کسانی معرفی شده اند که خداوندآنها را خالص گردانیده و از این رو شیطان هیچ تصرفی بر آنها ندارد1

 بنابراین آنها از هر گناه و معصیتی مصون اند. 

. ظلم معنای وسیعی دارد که ظلم به خود، ظلم به حقوق 27. در قرآن از امامت به عهدی الهی یاد شده است که به افراد ظالم نمی رسد2

شامل می شود و به تعبیری ظلم مترادف با عصیان و گنهکاری است. بنابراین  -که شرک از بارزترین آنهاست -دیگران و ظلم به خداوند را

امری مسلم است و چون برخی پیامبران مقام امامت نیز داشته اند و از سویی نبوت نیز عهدی الهی است، پیامبران نیز باید عصمت در امامان 

 از هر گناه و معصیتی مصون باشند. 

یچ کس قادر و کسی را که خداوند هدایت کند، ه28. قرآن کریم پیامبران را کسانی می داند که خدا آنها را برگزیده و هدایت نموده است 3

. از این رو پیامبران الهی هیچ گاه در معرض گمراهی قرار نمی گیرند و از آنجا که انجام گناه، خود از نمونه های 29به گمراه ساختن او نیست

 روشن گمراهی است، پیامبران الهی هرگز به گناه و معصیت آلوده نمی گردند و در این حوزه نیز معصوم اند. 

 دی و اجتماعی. عصمت در امور فر3

خطا در  ته اشتباه وهد. البپیامبران در امور عادی خود نیز باید از خطا و اشتباه و سهو نسیان مصون باشند؛ چرا که اینها از اعتماد مردم می کا

ادی ی در امور عشد، ولاامور روزانه و عادی، مالزم با اشتباه در بیان احکام الهی نیست و چه بسا ممکن است پیامبری در بیان تعالیم معصوم ب

ان با . ای بسا آنئل شوندخطاکار، و عالمان بتوانند بین آنها تمایز قائل شوند. اما عموم مردم به سختی می توانند بین این دو موضوع تفاوت قا

ند و ایت دهصمت سردیدن خطا و اشتباهی در امور جزئی و عادی پیامبران، این خطار را به تمامی تعالیم آنان و نیز قلمروهای دیگر ع

 درنتیجه دیگر به آنان اعتماد نکنند که این نیز با هدف بعثت پیامبران سازگار نیست. 

 عامل و منشأ عصمت 

 متکلمان اسالمی در این باره به دو عامل اشاره نموده اند:  

                                                           
 (83و  82(: 38ص )« ) قال فبعزتک الغوینهم اجمعین* اال عبادک منهم المخلصین.. »  26
 .(124(: 2بقره )«)الینال عهدی الظالمین.و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امامًا قال و من ذریتی قال . »  27
 .(87(: 6انعام )« ) واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم.. »  28
 .(37(: 39)زمر )« و من یهداهلل فما له من مضل.. » 29



د شنودی خداونخرضا و  ار دارند و هیچ چیز را بر. پیامبران و اولیای خاص الهی از نظر آگاهی و شناخت خداوند، در مرتبه ای بسیار رفیع قر1

 ا توجه کنندغیر خد و عشق به او، ترجیح نمی دهند. به تعبیر دیگر، شناخت آنان از عظمت و جمال و جالل خداوند، مانع از آن می شود که به

در  ند و اصوالًمی دان ا ناظر اعمال و کردار خودو یا عشق بورزند و اندیشه ای جز رضای خدا را در سر بپرورانند. چنین افرادی همواره خدا ر

ه دلیل بتایند، محضر چنین خدایی، فکر گناه و معصیت به ذهن آنها خطور نمی کند، تا چه رسد به انجام آن. اینان اگر خدا را نیز می س

 د. قام الهی عبادت می کننشایستگی و اهلیت و عظمت مقام الهی است و نه چیز دیگر. به تعبیری دیگر، آنان از سر عشق به م

از  ان عاقل اگرمان انسگ. پیامبران و اولیای خاص الهی از نتایج نیکوی اطاعت خدا و پیامدهای ناگوار معصیت و گناه، آگاهی کامل دارند. بی 2

، زند می میردق دست ببه سیم برنتایج ناگوار عمل خود آگاهی یابد، طبعاً از آن عمل روی می گرداند. برای مثال، فرد عاقلی که می داند اگر 

 تایج  بسیارنیان از هرگز چنین کاری نمی کند. بنابراین او نسبت به این عمل، نوعی مصونیت دارد. حال اگر افرادی مانند پیامبران و پارسا

ناه عی از گطبعًا به نو -ار باشنده گونه ای که جهنم و عذاب را با چشم ببینند و از اراده نیرومندی نیز برخوردب -ناگوار گناهان آگاه کردند

 تایج ناگوارننها از مصونیت می یابند. بنابراین منشأ عصمت پیامبران الهی، علم آنان نسبت به عظمت و جمال و جالل خداوند و آگاهی کامل آ

بی خداوند دهای غینایات و امداگناهان است. این آگاهی همچنین سبب می شود اراده بر انجام و یا ترک عمل نیز نیرومند تر گردد. البته ع

 نیز شامل حال آنان می شود، ولی به گونه ای نیست که اختیارشان را سلب کند. 

یات و عنا» دلیل  و از سویی به« مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها»، «شایستگی ذاتی» بنا به آنچه بیان شد عصمت پیامبران الهی به سبب 

وند در های خدا مسئولیت بیشتری برای آنان به ارمغان می آورد. البته تأثیر امدادهای غیبی و عنایت است؛ عنایاتی که« توجهات خداوند

 عصمت نوع اول بیشتر است. 

 عصمت و اختیار

اختیار  وآزادی  رابطه عصمت و اختیار، با توجه به بحث های مربوط به منشأ عصمت به خوبی روشن می گردد. عصمت به گونه ای نیست که با 

د به د، می تواننبخواهن فرد معصوم در تنافی باشد. پیامبران به دالیلی که پیش تر گفتیم و به خطا نمی روند و دارای ملکه عصمت اند، اما اگر

ام ندادن شک انج انجام آن کارها مبادرت ورزند؛ درست مانند فرد عاقلی که گرچه می تواند به سیم برق دست بزند، ولی چنین نمی کند. بی

نجام این کاری را گاه چن نین کاری به معنای نداشتن قدرت بر انجام آن عمل نیست، بنابراین پیامبران با اینکه می توانند گناه کنند، ولی هیچچ

 نمی دهند. قرآن نیز در آیاتی بدین نکته اشاره می کند: 

پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابالغ  ؛ ای30یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

 کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای. 

مود اوند نمی فراشت، خداین آیه آشکارا بر توانایی پیامبر برای عصیان و نافرمانی خدا داللت می کند. اگر فرد معصوم بر انجام گناه قدرت ند

 ان وبر عصی ه پیامبرانکبنابراین آیه آشکارا تصریح می کند « ای پیامبر! اگر چنین کاری را انجام ندهی، رسالت خدا را ابالغ نکرده ای.» که 

 نافرمانی خدا توانایی دارند، هرچند که معصوم اند، و هیچ گناهی از آنان سرنمی زند. 

 د( نقش دین در زندگی دنیایی
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ادت و ر آن سعامروزه پرسش هایی درباب گستره تاثیر دین مطرح است: آیا دین تنها برای سعادت اخروی انسان ها نزل شده، یا افزون ب 

گشت می میان نیز انماعی آدها نیز نظر دارد؟ آیا دین تنها بر جنبه فردی انسان ها تأکید دارد؛ یا اینکه بر جنبه اجت تدبیر زندگی دنیوی انسان

 نهد؟ 

ی مه دیگر در پاسخ به این پرسش ها یک دیدگاه بر آن است که دین جنبه فردی دارد و ناظر به سعادت اخروی انسان هاست؛ اما دیدگا

نسان در امندانه ی سعادت دنیا و آخرت انسان ها نازل فرموده و سعادت اخروی انسان تابع و بازتاب زندگی سعادتگوید خداوند دین را برا

سان نقش ندگی اندنیاست که تنها از طریق عمل به تعالیم دین میسر است. اهداف پیامبران الهی بیانگر آن است که دین در تمامی ارکان ز

 ا در قالب چند بحث پی می گیریم. بسزایی دارد. نقش دین در زندگی ر

 . جامعیت و کمال دین 1

سان ابعاد عمال انادین اسالم، آخرین آیینی است که خداوند از طریق پیامبر خاتم برای هدایت، تکامل و سعادت انسان ها نازل کرده است.  

ماع تخدا و یا اج ر و عمل انسان گاهی متوجه خود او،مختلفی مانند فردی و اجتماعی، جسمی و روحانی و دنیوی و اخروی دارد. همچنین رفتا

یز دارای نجتماعی است. رفتار انسان در برابر اجتماع، گاه مربوط به زندگی خانوادگی و گاهی نیز مربوط به زندگی اجتماعی است. زندگی ا

 ابعاد مختلفی نظیر؛ اخالقی، حقوقی، اقتصادی، بین المللی و حکومتی است. 

 و خاصی وضع نین عامین معناست که دین اسالم به همه این ابعاد نظر دارد و برای تمامی آنها متناسب با نیازهای انسان، قواجامعیت دین بد

ست و در کامل ا نموده است؛ به گونه که آدمی با عمل به آنها می تواند به سعادت همه جانبه دست یابد. درواقع می توان گفت دین اسالم

 ان هیچ نقصی ندارد. پاسخ به نیازهای انس

 قرآن در این باره می فرمایدک 

 ؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم. 31الیوم اکملت لکم دینکم

؛ و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر  32و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء  

 تو نازل کردیم. 

 یست. البته منظور از هر چیز، یعنی هر آنچه به هدایت، تکامل و سعادت انسان ها مربوط است؛ چرا که هدف پیامبران جز این ن

 امام علی )ع( در این باره می فرماید: 

کامی که ندن احرسا پس قرآن فرمانده است و بازدارنده ...]خدا[ دین خود را به کمال رساند و جان پیامبر خویش را هنگامی ستاند که از

 موجب رستگاری آفریدگان است، فارغ ماند. 

م آنچه حالل و حرام و احکام و تما وفرو فرستاد  -که بیان کننده هر چیزی است –همچنین در روایات دیگری آمده است که خداوند قرآن را 

 مردم بدان نیاز دارند در قرآن و سنت بیان نمود. 
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بیان کرده است. اینکه  -جودی و رفتاری انسان توجه نموده و حکم الهی را در آن مورد هرچند به گونه ای کلیبنابراین قرآن به همه ابعاد و

 به برخی از شبهات در این باره می پردازیم. 

 79صفحه     شبهات 

ه عقل و خرد آنها وانهاده گروهی به خطا پنداشتنه اند که دین برای سعادت اخروی انسان ها نازل گردیده و تدبیر زندگی دنیوی مردم ب .1

شده است. این گونه نگرش، نوعی تفکر سکوالریستی است که با روح تعالیم اسالمی ناسازگار است؛ چرا که در قرآن آیاتی هست که بخشی 

مردم به کارهای  از اهداف پیامبران را تنظیم روابط اجتمعای براساس عدالت، مبارزه با مفاسد اجتماعی و سنت های ناپسند مستکبران، تشویق

نیکو و رشد و تربیت صحیح می داند. بی گمان بدون تشکیل حکومت تحقق چنین اهدافی میسر نیست و حاکم اسالمی نیز وظیفه دارد بستر 

 اجرای احکام الهی را در جامعه مهیا نماید تا جامعه بر اساس عمل به آن احکام الهی به سعادت رسد. 
برخی به آن اند که چون دین اسالم و اصول و احکام آن جاودانه و برای همه عصرهاست، طبعاً باید اصول آن ثابت باشد، در حالی که  .2

کیفیت زندگی انسان متغیر است. اگر بگوییم دین افزون بر سعادت اخروی انسان، سعادت دنیوی وی را نیز مورد توجه قرار داده، چگونه 

ند با زندگی متغیر انسان ها سازگار باشد؟ بنابراین به ناگریز باید گفت دین برای سعادت اخروی انسان ها آمده است، نه اصول ثابت می توا

 تدبیر زندگی دنیوی آنها. 

 در پاسخ به این شبهه باید گفت: اول اینکه زندگی اخروی انسان از زندگی دنیوی او جدا نیست. به سخن دیگر، دنیا مزرعه آخرت است و

زندگی در آخرت، تابع و بازتابی از زندگی این جهانی است. دوم اینکه تحقق بسیاری از احکام و قوانین الهی، مبتنی بر تشکیل حکومت و 

 تدبیر زندگی دنیوی توسط متولیان دین است. بنابراین چگونه می توان به قرآن اعتقاد داشت و بسیاری از احکام را بی فایده و عبث دانست؟

 ع اعتقاد به احکام مالزم با تدبیر زندگی این جهانی است. در واق

همچنین قرآن و روایات در بسیاری از موارد حکم کلی ثابت را بیان می دارند که می توان حکم هر مسئله جزئی را با توجه به آن کلیات 

می توان با توجه به آن اصول ثابت حل کرد. نیز  ثابت، آشکار نمود؛ درست مانند علوم ریاضی که اصول آن ثابت است؛ ولی هر مسئله ای را

 می توان گفت برخی از نیازهای آدمی نیز ثابت است، اما شکل و مصداق آن تغییر می کند. برای نمونه، قرآن می فرماید: توان دفاعی خود را

متفاوت می باشد: در یک زمان مصداق توان  در برابر دشمنان باال ببرید. این حکم و قاعده ثابت است، ولی مصادیق آن در زمان های مختلف

 دفاعی، اسب و شمشیر بود، اما اکنون هواپیما و موشک و تانک و جز اینهاست. بنابراین تدبیر زندگی دنیوی انسان با اصول ثابت و جاودانه

 اسالم منافاتی ندارد. 

ی زندگی را نیز به عهدۀ عقل نهاده است و حتی عقل، یکی از قرآن با تعقل و خردورزی مخالف نیست و در برخی موارد، تدبیر و برنامه ریز

 منابع فقه اسالمی به شمار می رود. بنابراین وحی الهی به کمک عقل می تواند سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین نماید. 

 

 

 

 

 



...................... 

 81صفحه      33سکوالریسم

ان به این د. معتقددارد که می کوشد بدون استعانت از دین به ساماندهی زندگی دنیوی انسان ها بپردازامروزه در جوامع غربی، تفکری وجود 

  ان محدود کرده اند. نگرش، تأثیر دین را تنها در جنبه شخصی و خصوصی زندگی انس

 تعریف سکوالریسم 

 ری، دین گریزی و دین جدایی است. معنای دنیامداری، دنیا محوبه  مفهومی غربی است  از نظر لغوی : سکوالریسم  

سکوالریسم یک ایدئولوژی است که مدافعان آن آگاهانه همه امور و مفاهیم ماورای طبیعی و وسایط و کارکردهای مربوط  : اصطالحیاز نظر 

 . 34کنند به آن را نفی می نمایند و از اصول غیردینی یا ضددینی به عنوان مبنای اخالق شخصی و سازمان اجتماعی دفاع می

به تعبیری دیگر، قائالن به سکوالریسم می کوشند زندگی انسان را از طریق ابزارهای مادی صرف، یعنی عقل ابزاری و علوم تجربی و بدون 

 به گونه ای که آموزه های وحیانی و ماورای طبیعی را کامالً نادیده  ن بخشند.استعانت از وحی، توسعه و ساما

سیاست را از تأثیراموزه های دینی دورنگاه دارد.درحوزه تعالیم وتربیت  قرارمیدهد. به لحاظ سیاسی نیزمی کوشدمی گیرد، یامورد انتقاد 

 . 35نیزسعی میکندتا تعالیم دینی را ازبرنامه آموزشی کنار نهد

 عوامل پیدایش سکوالریسم زمینه ها و

 متون مقدس ومنابع اولیه دینی:   1

الریسم مسیحیان واندیشه های تحریف شده ای که در این کتاب راه یافته بودراه را برای ظهورسکوتفسیرهای ناروا از کتاب مقدس 

 هموارساخت که برخی از آنها بدین قراراست:

 جدایی دین از سیاست . 2

درکتاب مقدس مسیحیان آمده است که حضرت عیسی علیه السالم در پاسخ به این پرسش فریسیان که آیا جزیه دادن به 

 36«مال قیصر رابه قیصر ادا کنید ومال خدارابه خدا.»رواست،گفت:قیصر

مقام ر،شأن واین عبارت بدین معناست که جزیه دادن که کاری دنیوی است،شأن ومقام قیصر است وبه خداارتباطی ندارد،یا به تعبییردیگ

موزه ای دین وامورخدایی ازسیاست وحکومت،آحکومت ازشئون بشری ودنیوی است ونه از شئون الهی ودینی.براساس چنین تفسیری،جدایی 

 دینی است.

 درتعبیری دیگر،حضرت عیسی علیه السالم در پاسخ به سوال پیالطس که پرسید:ایا توپادشاه یهود هستی ؟فرمود:

 .37نیستاگرپادشاهی من ازاین جهان می بود،خدام من جنگ می کردند تا به یهود تسلیم نشوم،لکن اکنون پادشاهی من از این جهان 

دارند، در ننسبتی  از این تعبیر نیز به خوبی برمی آید که پادشاهی این جهان، مربوط به عیسی و حواریون او نیست و کسان دیگری که با او

 این جهان پادشاهی کنند. این آموزه در واقع جدایی دین از سیاست را اعالم می دارد. 
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 نبود قوانین اجتماعی و حکومتی.  3

 در آیین مسیحیت، قوانین اجتماعی و حکومتی یا به تعبیری شریعت وجود ندارد  

 رفت. گلی مدد طبیعی هنگامی که در مسیحیت برای تدبیر و ساماندهی زندگی اجتماعی قوانین دینی نباشد، به ناگریز باید از قوانین عق

 بیناسازگاری آموزه های کالمی و فلسفی مسیحیت با عقل و علوم تجر.  4

در کتاب مقدس تحریف یافته مسیحیان، آموزه هایی وجود داشت که با عقل و دانش تجربی سازگار بنود و این خود عامل و زمینه ای بود  

برای روشنفکران، دانشمندان و فیلسوفان که نسبت به مسیحیت بی اعتنا و بی رغبت شوند و موضعی سکوالریستی اتخاذ کنند و چون در 

حیت کامل ترین دین تلقی می شد، مسیحیت گریزی درواقع دین گریزی لحاظ شد. برای مثال می توان به آموزه های گناه دنیای غرب، مسی

 عقل است. ، الوهیت و تجسد مسیح، تثلیث و عشای ربانی اشاره نمود که مخالف 38ذاتی انسان، مرگ فدیه وار عیسی مسیح

در عالم  دس و ...نظر گالیله و کوپرنیک در نجوم و تحقیقات انتقادی مربوط به کتاب مقهمچنین جنجالی که بر سر تئوری تکاملی داروین و 

 رند. ا یکدیگبمسیحیت به پا شد، بسیاری از روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم را به این فکر انداخت که دین و علم ضرورتاً در تعارض 

 . رفتار و برخورد نادرست متولین کلیسا  5 

اعتنایی  ه کلیسابرد ناشایست متولیان کلیسا، مردم را از دین گریزان کرد و سبب شد آنان در سازماندهی زندگی خود، دیگر رفتار و برخو 

ها برخی از آن د که بهنکنند. فساد مالی و اخالقی، فروش آمرزش نامه ها و دادگاه های تفتیش عقاید از جمله این رفتارهای پلید و نادرست بو

 می نماییم:  به اختصار اشاره

 فساد اخالقی. 6

 الیم اسالمیه در تعکاصوالً یکی از عوامل دین گریزی آن است که رفتار متولیان و متصدیان دین با گفتار آنها متفاوت باشد. از این روست  

فس خود و تأدیب نتأکید شده است کسانی که به ترتیب دینی مردم همت می گمارند، پیش از پرداختن به تربیت آنها باید به تربیت 

 بپردازند. تفاوت در گفتار و رفتار حاکمان کلیسا و اخالق ناپسند آنها، خود یکی از عوامل دین گریزی بوده است. 

 ویل دورانت، مورخ بزرگ مغرب زمین، می نویسدک 

بی بندوبار روحانیان ایتالیا موضوعی  زمینه اخالق در میان روحانیان به قدری سست بود که می شد هزاران شاهد برای اثبات آن آورد. زندگی

 . 39است که به کرات در ادبیات ایتالیا نمودار شده است

اهبان، چنان ردرباره راهبان چنین می گوید: بی انضباطی در دیرها فرانسه و زندگی نامتعادل و ناسنجیده  1516پاپ لئوی دهم در سال 

 رای آنها ارزش و احترامی قائل نیست. ب -نه مردمه حاکم و ننه پادشاه،  -فزونی یافته است که هیچ کس

 . 40ویل دورانت در همین باره می نویسد: نفرت مردم از روحانیان فاسد در این ارتداد و از دین برگشتگی بزرگ، عامل کوچکی نبود
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 برخوردهای خشن با دانشمندان.  7

ری نداشت. ر سازگادینی که باید حامی علم و تفکر و تعقل باشد، به گونه ای جلوه کرد که هیچ گاه با پیشرفت و طرح نظریات جدید علمی س 

ی. نظریات علم ت و طرحبنابراین میان روشنفکران و متفکران، این اعتقاد پدید آمد که باید از میان آن دو یکی را برگزینند: دین و یا پیشرف

 د. فکران و اندیشمندان به جای اینکه با دین تحریف شده و روحانیان فاسد مبارزه کنند، به خطا اصل دین را کنار نهادنمت

هزار و  96تن سوخته و  800، هزار و 1488تا  1480ویل دورانت آمار قربانیان این برخورد خشن را بدین سان گزارش می دهدک از سال 

 . 41تن محکوم شدند 450هزار و  291تن سوخته و  912هزار و  31، 1808تا  1480وم شدند و از سال تن به کیفرهای مختلف محک 494

رد. کن اعمال می ی خواهابر این اساس کلیسا بدترین نوع خشونت را با استناد به دین و به نام دفاع از اعتقادات دینی، علیه دانشمندان و آزاد

 داد.  ین قراردو متفکران، علم ستیز و خردسوز جلوه داد و درنتیجه آنان را در صف مخالفان  این رفتارها دین را در اذهان دانشمندان

 رداخت. واهیم پتاکنون به برخی از عوامل و زمینه های مهم پیدایش سکوالریسم برشمردیم. اکنون اجماالً به مبانی و اصول سکوالریسم خ

 مبانی سکوالریسم 

 یک. علم گرایی

Sciعلم گرایی برگردان فارسی واژه   ent i sm ون زندگی. است، به معنای اعتقاد به لزوم محوریت علوم تجربی و روش تجربی در همه شئ

ی چشمگیر تاوردهامتفکر سکوالر اعتقاد دارد که بر اساس علم تجربی می توان به تدبیر جامعه پرداخت. با رشد و تکامل و موفقیت ها و دس

ان ه می تور فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیست شناسی و نجوم در عرصه های مختلف، این اعتقاد در ذهن برخی شکل گرفت کعلوم تجربی نظی

 و دیگر نیازی به فرض عالم ماورای طبیعت نیست.  نی طراحی کرد. به روش مشابه، نظامی فکری در باب زندگی این جها

ر نوان امومعرفت باید به حوزه دانش تجربی محدود گردد و علوم غیرتجربی به عدرنتیجه، سکوالر کردن دانش بدین معنا شد که حوزه 

اهده و ت آن مشنامعقول و غیرعقالنی باید از حوزه علم جدا شود. به سخن دیگر، علم گرایی در حوزه شناخت، تجربه گرا شد که روش شناخ

 آزمایش و تجربه است. 

ده و عالم ما مادی گرایی است که قلمرو هستی را به عالم ماده محدود می کند و ماورایمی توان گفت پشتوانه تفکر سکوالریستی، نوعی 

ته، بهشت، دا، فرشتأثیرات عالم ماوراء الطبیعی در عالم ماده را قابل شناخت نمی داند. درنتیجه مفاهیم و آموزه های کتاب مقدس نظیر خ

لم و ز حوزه عاآزمون ناپذیر تجربی اند و در مقیاس تجربه نمی گنجند، باید جهنم، وحی، امدادهای غیبی، دعا و معجزات که از مفاهیم 

 معرفت بیرون روند. بدین ترتیب دین و مفاهیم بنیادی آن از تدبیر و تبیین گری امور دنیوی کنار نهاده شد. 

 دو. عقل گرایی

نه احساسات یا عقاید دینی. البته تصور سکوالریسم از عقل، آن ، این باور است که همه رفتارها و عقاید باید مبتنی بر عقل باشد، 42عقل گرایی

 عقلی است که از مبانی دینی بهره نمی گیرد. این تعریف و کارکرد عقل، صحیح نیست؛ زیرا چه بسا فیلسوفان عقل گرایی که با تکیه بر عقل،

که بر اساس آن عقل نباید از  -براین چنین معنایی از عقل گراییخدا و عقاید دینی را اثبات نموده اند و در زمره متدینان زندگی می کنند. بنا

 درواقع ایجاد نوعی محدودیت بی دلیل برای عقل است.  -اصول دینی بهره گیرد

ی به ای زندگهدر هر حال اندیشمندان دوره رنسانس با توجه به توانایی عقل در حوزه علم تجربی گمان کردند که می توان در همه عرصه 

 ن بر عقل تکیه کرد و بر اساس آن، زندگی این جهانی را سامان بخشید. جای دی
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حی به وامت از حال پرسیدنی است چه عواملی باعث شد برخی از متفکران مغرب زمین به این باور برسند که باید با عقل صرف و بدون استق

 ه برخی از آنها اشاره می کنیم: تدبیر زندگی این جهان بپردازند؟ عوامل متعددی در این باره موثر بود که ب

قل ه و با عبسیاری از آموزه های مسیحیت نظیر تثلیث، گناه ذاتی انسان، الوهیت و تجسد عیسی مسیح رازوار بودآموزه های مسیحیت: 

ا دین ا برگزید، یرتفکر  ل وهماهنگی ندارد و نمی توان آنها را با عقل فهم کرد. از همین رو، این فکر در اذهان برخی پدید آمد که یا باید تعق

 و اعتقادات دینی را. 

 این متفکران تعابیری دارند که بر اعتقاد آنان به ناسازگاری عقل و دین داللت می کند: تعابیر متفکران بزرگ مسیحی: 

کار؟ روشن است که آتن و ( از پدران کلیسای اولیه می گفت: آتن را با اورشلیم چه کار؟ آکادمی را با کلیسا چه 220-160)  43ترتولیان

 آکادمی نماد تعقل، فلسفه و علم، و اورشلیم نماد دین و کلیساست. 

. در این تعبیر، فلسفه که نماد عقل گرایی است، 44پولس، حواری عیسی مسیح نوشت که باخبر باشید کسی شما را به فلسفه و مکر باطل نرباید

 در کنار مکر باطل قرار گرفته است. 

صله ه از دین فاکرسیدند  عالمان و فیلسوفان بر اثر برخورد متولیان کلیسا با آنان به این باورت کلیسا با متفکران و فیلسوفان: برخورد نادرس

 گیرند و تنها با عقل به تدبیر زندگی بپردازند. 

 نقد و بررسی

 نقد علم گرایی:  

مادی و  ه عالمبهرچند اسالم برای علم ارزش بسیاری قائل است، این نکته را نیز باید یادآور شد که حوزه فعالیت علوم تجربی، محدود  .1

بی در وضع علم تجردازد. مآزمایش و تجربه است و در بیرون از این حوزه، یعنی عالم ماورای طبیعی نمی تواند نفیاً  و اثباتاً به اظهارنظر بپر

ی انسان دگی مادزه ماورای عالم ماده، الادری گری یا ندانم گویی است. بنابراین اگر سکوالریسم بر آن است که از علوم تجربی در زنحو

 وقی و معنوی عد اخالبهره گیرد، کامالً امری پسندیده است، اما اگر با یافته های علوم تجربی می خواهم همه ابعاد وجودی انسان از جمله ب

یش ه و آزماعالم ماورای طبیعی و عالم آخرت را توجیه نماید، بی شک چنین تفکری نادرست است؛ زیرا ابزار علم تجربی مشاهدهمچنین 

 است و چنین ابزاری در این حوزه ها کارایی الزم را ندارد. 
توان  یحال چگونه م ضیه پیشین می نشیند.یافته ها و نتایج علمی از قطعیت الزم برخوردار نیست؛ چه آنکه پیوسته فرضیه ای نو به جای فر  .2

ا رندگی انسان مود و زبا این یافته های لرزان و تغییرپذیر، به اظهارنظر قطعی درباب عالم پرداخت و عالم ماورای طبیعت و آخرت را انکار ن

 به عالم مادی محدود کرد. 
ده گرفتن یی نادیاعتقاد به خدا و عالم آخرت، در ساماندهی زندگی انسان نقش تعیین کننده ای دارد، اما الزمه علم گرایی و مادی گرا  .3

ه طلب جاودان وچنین اعتقاداتی و درواقع نادیده انگاشتن بخش مهمی از نیازهای اساسی انسان است؛ چرا که انسان به لحاظ فطری خداجو 

خرت، آبیعت و طن علم گرایی، قلمرو هستی را به عالم ماده محدود کرده است و از قلمروهای دیگر هستی نظیر عالم ماورای است. بنابرای

ی و د عرفانغفلت ورزیده. همچنین از میان شیوه های مختلف کسب آگاهی، به شیوه مشاهده و آزمایش بسنده کرده و از روش عقلی و شهو

زرگ بای بس  ه است. چنین غفلتی، محرم کردن انسان از دستیابی به حوزه های دیگر معرفت است که ضایعهتعالیم وحیانی، صرف نظر نمود

 برای انسان به شمار می رود. 
 نقد عقل گرایی

ز آن نمی در بحث نیاز انسان به تعالیم انبیای الهی یادآور شدیم که عقل حجت درونی انسان و مورد تکریم اسالم است، اما تنها با استفاده ا 

توان به سعادت دنیا و آخرت نائل گردید. عقل انسان برای تدبیر زندگی دچار اختالف و تناقضات بسیار است. هرکس براساس عقل ادعا می 
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 کند که شیوه او برای ساماندهی زندگی اجتماعی، اقتصادی و اخالقی صحیح تر است، از این رو اتفاق نظر افراد بر سر یک شیوه واحد، بسیار

دشوار است. حال چگونه می توان بر پایه عقل، به شیوه ای واحد برای ساماندهی جامعه دست یافت؟ چنین آرمانی، هیچ گاه برای آدمی 

 حاصل نمی شود،؛ از همین روی تنها راه چاره، متوسل شدن به دین و قوانین آن برای اداره جامعه است. 

ها ) نظیر خوبی عدالت و بدی ظلم( را به طور کلی درک می کند، ولی در تشخیص مصادیق آن همچنین عقل انسان بسیاری از خوبی ها و بدی 

 . 45با مشکل رو به روست. بنابراین عقل به تنهایی نمی تواند راهگشای انسان باشد

 دیدگاه اسالم در باب سکوالریسم 
ت ضایل و کرامفمایند و ظلمت برهانند و عدالت را در جامعه برپا ناز دیدگاه اسالم پیامبران الهی برای این مبعوث شده اند که انسان را از  

 . ه گیرنداخالقی را نیز به اوج رسانند. بی گمان الزمه اجرای این اهداف آن است که پیامبران، سرپرستی جامعه انسانی را برعهد

رصه عدین در  کرده اند و بر این باورند که اگرپاره ای از مسلمانان طرفدار سکوالریسم که دین را تنها در عرصه مسائل فردی خالصه 

دنیوی  ور دینی سیاست دخالت کند از قداست آن کاسته می شود، از آموزه های اسالمی فاصله گرفته اند. چرا که پیامبر اسالم هدایت امو

یان می کند بصراحت  . قرآن در آیه ای بهمردم را توأمان بر عهده داشت و پس از او نیز امامان معصوم این هدایت عام را عهده دار شده اند

 که دین با فرمانروایی و تدبیر سیاسی جامعه سازگاری دارد: 

 .46ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم

زندان د به فرت سیاسی که خداوندر این آیه منظور از کتاب و حکمت، مرجعیت علمی و دینی است و مقصود از فرمانروایی بزرگ نیز مرجعی

 حضرت ابراهیم )ع( عطا کرده است. 

اجرای احکام اسالمی نیز نیازمند تشکیل حکومت است. اعتقاد به حکومت جهانی حضرت ولی عرص )عج( نیز بیانگر آن است که دخالت دین 

دگی دنیایی مردم هم سمت و سو است و سکوالریسم است. بنابراین دین با تدبیر زن 47در عرصه مسائل اجتماعی و حکومتی، آموزه ای دینی

 نیز با تعالیم قرآن ناسازگار است. 
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 92صفحه     . لیبرالیسم 3
 شده است به معنای آزادی خواهی و آزادمنشی است که از واژه لیبرال به معنای آزادی خواه برگرفتهاز نظر لغوی :  لیبرالیسم مع

  . فردی است که به آزادی و اختیار و قدرت انتخاب انسان ها اعتقاد دارد   از نظر اصطالحی: لیبرال

سپانیا طه در ااین اصطالح در اصل اسپانیولی است و از نام حزبی سیاسی برآمده است که در اوایل قرن نوزدهم از استقرار حکومت مشرو 

ی به اا عقیده اروپایی دیگر نیز رایج شد و برای نامگذاری حکومت، حزب، سیاست، یطرفداری می کرد. بعدها اصطالح لیبرال در کشورهای 

ول ثابت و ر با اصکار رفت که طرفدار آزادی و مخالف دیکتاتوری و خودکامگی بود. لیبرالیسم در مقام نظام فلسفی، به نظامی بسته از تفک

 تغییرناپذیر تبدیل نمی شود . 

 

 سم زمینه های شکل گیری لیبرالی

م قرون م( متکل 1079-1142ز آن رو که به آزادی تحقیق و بیان اعتقاد داشت و همچنین پیتر آبالرد )اق.م( را  470-399برخی سقراط ) 

 ان باستان وسته دوروسطی را که از پذیرفتن بی چون و چرای آمریت آبای کلیسا سرباز زد و بر عقل تأکید بسیار می کرد، از لیبرال های برج

 ی می دانند. اما چنان که گفتیم، لیبرالیسم زاییده تمدن بعد از رنسانس غرب است. قرون وسط

(، 1465-1536شماری از پیشگامان لیبرالیسم در طلوع عصر جدید به صحنه آمدند که برجسته ترین آنها دزیدریوس اراسموس هلندی ) 

 ( می باشند. 1724-1804و ایمانوئل کانت آلمانی )  (1608-1674( و جان میلتون انگلیسی ) 1596-1650رنه دکارت فرانسوی ) 

بود که آرمان های انسان گرایی، این امکان را دارند که در درون ایمان  داراسموس، انسان گرای مسیحی و برجسته دوره رنسانس معتق

مدعی حاکمیت عقل در امور انسانی شد.  مسیحی جایی بیابند. دکارت در کتاب گفتار در روش، با بیانی ساده و روشن و در عین حال جسورانه

و کانت برای انسان به عنوان یک فرد ارزشی ذاتی قائل  48از نظر دکارت، عقل یگانه روش کشف حقیقت است. میلتون نیز منادی آزادی بود

 . 49شد

د م نقش داشتنیبرالیسز در شکل گیری لافکار این متفکران درواقع زمینه ظهور لیبرالیسم در غرب را فراهم نمود. البته اندیشمندان دیگری نی

 که برای نمونه می توان به جان الک انگلیسی، جان استورات میل و ژان ژاک روسو اشاره نمود. 

 

  مبانی و ارزش های لیبرالیسم 

 یک . فردگرایی

اساس آن باید هر فرد همچون غایتی فی یکی از مبانی لیبرالیسم، فردگرایی و یا برتری فرد بر هر گروه اجتماعی یا هئیت جمعی است که بر  

ویت نفسه رفتار شود، نه همچون وسیله ای برای پیشبرد اغراض و منافع دیگران. جامعه باید به گونه ای ساخته شود که از منافع و استقالل و ه

ری در عصر فردگرایی در مقابل تفک فرد حمایت کند. از این رو، برتری فرد بر جامعه یکی از ویژگی های اساسی ایدئولوژی لیبرالیسم است.

 . 50. بنابراین زندگی و هویت افراد اساساً بر مبنای وضعیت گروه های اجتماعی تعیین می شد

 دو. آزادی

ادی از دیدگاه لیبرالیسم، اعتقاد به شدن واالی فرد، به تعهدی در برابر آزادی او می انجامد. لیبرال ها به شدت معتقدند که زندگی بدون آز

اند فرد را از تضییقات و اجبارهای ناعادالنه و بازدارنده ای که حکومت ها،  از همین روست که آنان همواره خوستهارزش زیستن ندارد و 

 دها و سنت ها به او تحمیل می کند رها سازند. فرد خودمختار باید آزاد باشد تا شغلش را برگزیند؛ عقایدش را اظهار کند و حتی ملیت خودنها
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 . اما با این حال لیبرال ها هرگز بر این باور نیستند که فرد حق بهره مندی مطلق از آزادی را دارد. اگر آزادی نامحدود باشد،51را تغییر دهد

 . 52به صورت مجوز یا یک حق برای آسیب رساندن به دیگران در می آید

 سه. عقل گرایی

افع خود دفاع لیبرالیسم از آزادی، با اعتقاد به عقل گرایی پیوندی تنگاتنگ دارد. از دیدگاه لیبرالیسم، انسان با عقل خود می تواند بهترین من

خود شود و سرنوشت خویش را بسازد. از این رو لیبرال ها، عقل را راهنما و هدایت گر  را بشناسد و پی گیرد و به تعبیری عهده دار زندگی

 .53خود می دانند و نه وحی را

 لیبرال ها به جهت عقل گرایی، همان گونه که مدافع آزادی بی دینی و بی اعتقادی هستند، از آزادی اعتقاد و دین نیز دفاع می کنند. بدین

ی خصوصی می دانند که باید آن را همانند همه نهادهای دیگر پذیرفت. از نظر لیبرال ها، رسیدن به آزادی کامل دینی بیان، آنان کلیسا را نهاد

مستلزم دنیوی یا غیردینی ساختن زندگی عمومی است. به طور کلی لیبرال ها در همه جا از جدایی کلیسا از دولت، آموزش همگانی و 

. به تعبیری دیگر؛ آنان به نوعی سکوالریسم اعتقاد دارند که در آن نهاد 54زه دهنده طالق دفاع کرده اندغیردینی، ازدواج مدنی و قوانین اجا

 دین باید از نهاد دولت و حکومت جدا باشد و دین تنها به حوزه خصوصی افراد مربوط است. 

 چهار. عدالت و برابری حقوق انسان ها 

بری و عدالت است که بر طبق آن همه افراد از حقوق و احترام یکسان برخوردارند و در برابر یکی دیگر از اصول بنیادین تفکر لیبرال، برا 

قانون دارای حقوق برابرند و حق دارند از آزادی مدنی برخوردار باشند. هیچ قانونی نباید به برخی، امتیازات خاصی بدهد و به برخی نیز 

. لیبرال ها 55ه و حمایت کننده و خواه مجازات کننده باید برای همه یکسان باشدتبعیض های خاصی تحمیل کند. قانون، خواه یاری دهند

کسب ثروت را نشانه شایستگی افراد می دانند. آنها معتقدند افراد از طریق پشتکار و به کارگیری قابلیت های فردی دارای و ثروت را کسب 

 نموده اند. 

 پنج. تساهل

طلوب منند که کو اصلی اجتماعی است که به مردم اجاره می دهد که به طریقی سخن بگویند و عمل  تساهل به معنای مدارا، آرمانی اخالقی

ار کرده اند که من از آنچه تو می گویی بیزارم، اما تا پای مرگ از حق ( را تکر1694-1778نباشد. لیبرال ها اغلب این جمله معروف ولتر ) 

 تو برای گفتن آن دفاع می کنم. 

  مذهب، جملگی ضامن تساهل اند. آزادی های مدنی نظیر آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن ها و آزادی دین و 

( و جان الک برای دفاع از آزادی 1608-1676دفاع لیبرالیسم از تساهل ابتدا در قرن هفدهم در تالش نویسندگانی همچون جان میلتون ) 

نامه ای درباره تساهل استدالل کرد که چون وظیفه حقیقی حکومت همانا صیانت از حیات،  گزینش دین و مذهب، ظهور کرد. جان الک در

 . 56ندارد« مراقبت از روح انسان ها »در  هاد است، هیچ گونه حقی برای مداخلآزادی و مالکیت افر

 بنابراین لیبرالیسم درواقع مشوق نسبیت گرایی اخالقی و فرهنگی است. 

 

 نقد و بررسی
برالیسم های لی چنان که گفتیم، لیبرالیسم ساخته غرب صنعتی است که با توجه به شرایط حاکم در غرب رشد و تکامل یافت. مبانی و ارزش 

سالم نیز ا ست. االم تا حدی در عناوین کلی آن نظیر احترام به فرد، عدالت، پیروی از عقل و همزیستی مسالمت آمیز، مورد قبول عقل و اس

 از آنها اراده می کند.  عناوین را قبول دارد، ولی معنای خاصی این گونه
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معناست که  اد، بدیندآزادی و عقل گرایی را می توان مالزم هم دانست. اگر باید در برابر هر گروه اجتماعی برتری را به فرد . فردگرایی، 1

 باشد.  ه عقل گرایی که عنصر محوری آن آزادی است میباید آزادی او محترم شمرده شود. دفاع از آزادی فرد، مالزم با اعتقاد ب

 ه قربانی میاین را آزادی مفهوم بسیار دلنشینی است که همه انسان ها بدان عشق می ورزند و برای آن مبارزه می کنند و حتی جان خود را در

 ز؟ کنند. اما هنگام سخن درباره آزادی، باید از خود پرسید آزادی از چه چیز و برای چه چی

رها شدن فرد به حال خود است تا فارغ از مداخله دیگران به دلخواه خویش عمل کند. این معنای  ی لیبرال ها بر این باورند که آزادی به معنا

د که از آزادی جنبه منفی دارد؛ زیرا مبتنی بر نبود محدودیت ها و الزامات خارجی برای فرد است. اما سوال مهم تر، آزادی برای چه چیزی بو

لیبرال های جدید و متأخر، هوادار و مجذوب آن شدند و آن را آزادی مثبت نامیدند که بر اساس آن انسان آزاد است تا استعدادهای خود را 

 . 57شکوفا سازد

ت یالتما در بحث آزادی پرسش اساسی این است که آدمی باید آزاد باشد تا چه کاری انجام دهد؟ روشن است که انسان دارای دو دسته

 ومترقی  است: یکی خواست هایی که برخاسته از تمایالت نفسانی و حیوانی اوست که با حیوانات مشترک است و دیگری خواست هایی که

 عالی است و مربوط به جنبه های انسانی اوست. 

هوترانی بی بازی، شکه میگساری، قمار چه بسیار انسان هایی که اگر به حال خود رها شوند، پیرو هوای نفس و تمایالت نفسانی خود می گردند

زادی فرد آاهر با حد، خودکشی، همجنس بازی، اعتیاد به مواد مخدر، ثروت اندوزی و استعمارگری و برده برداری نوین، به گونه ای که در ظ

را بر  چنین اعمالی -کم نیسته شمار آنها هم ک -منافاتی ندارد، در زمره این تمایالت است. افرادی که مرتکب این اعمال زشت می گردند

 اساس عنصر آزادی و احترام به فرد و عقالنیت، توجیه می کنند. 

صایص عالی خند یا رضا می ک ا انسان لیبرال از قید و بندهای خارجی آزاد شده است تا چه انجام دهد؟ او تمایالت حیوانی و نفسانی خود را

ت های ارت قدریزی و جز اینها را؟ درست است که انسان لیبرال به ظاهر خود را از اسانسانی، یعنی حقیقت طلبی، عدالت خواهی، ظلم ست

نان که امیرموم ت؛ چنانبیرونی فارغ نموده است، اما برده و اسیر تمایالت نفسانی خود شده که این نوع بردگی ذلیالنه تر از بردگی بیرونی اس

 علی )ع( می فرماید: 

 مالک و ارباب ذلیل تر است.  بنده شهوت از بندهعبد الشهوه اذل من عبدالرق: 

غر که جهاد اص سان استپیامبر گرامی اسالم می فرماید: مبارزه با تمایالت نفسانی، جهاداکبر است که مهم تر از مبارزه با دشمنان بیرونی ان

و  انسانی رشد صه صفاتبپرورانند که بتواند در عر می باشد. یکی از اهداف پیامبران الهی نیز آن است که انسان را تزکیه کنند و به گونه ای

 . جیه اندتعالی یابد و به تعبیری اسیر و بنده شهوت نگردد. بسیاری از مناسک دین نظیر نماز و روزه نیز در این راستا قابل تو

 نسانی باشد،قی و او تعالی صفات اخال بنابراین تعلیم و تربیت و شرایط زندگی در جامعه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت رشد

. این در هت یابدجنه اینکه تعلیم و تربیت و برنامه آموزشی خنثی باشد و حتی برنامه ها به سوی رشد ویژگی های حیوانی و رذایل اخالقی 

 حالی است که از نظر لیبرال ها، دولت هیچ گونه حقی برای مداخله در مراقبت از روح انسان ها ندارد. 

وای نفس بنده ه ونابراین اشکال عمده لیبرالیسم این است که کوشیده انسان را به ظاهر از الزامات بیرونی برهاند، ولی او را گرفتار ب

یروی است، پ گردانیده است. انسان ها برای رهایی از بندگی برون و درون ناگریزند از دین حقیقی و تحریف ناشده که همان دین اسالم

 دت دنیا و آخرت خود را تأمین کنند. نمایند تا سعا

 وا که جامعه ورد؛ چرآهمچنین اعتقاد به فردگرایی نباید مانع از آن باشد که جامعه نیز بستر و زمینه رشد و تعالی معنوی در فرد را فراهم 

یسم موزه لیبرالرخالف آلت دهیم که این بفرد تاثیری متقابل بر هم دارند؛ یعنی همان گونه که به فرد اصالت می دهیم، باید به جامعه نیز اصا

 است. 

برابر وحی  ن عقل درکه لیبرال ها عقل را راهنما و هدایت گرد خود می دانند، نه وحی را. شکل گیری چنین اعتقادی که در آ :. عقل گرایی 2

، مرگ یت عیسیین دین نظیر تثلیث، الوهو دین قرار می گیرد، ناشی از آموزه های دینی مسیحیت است؛ بدین بیان که آموزه های اساسی ا

به  وا کنار نهد ل خود رفدیه وار عیسی، گناه ذاتی انسان و عشای ربانی با عقل همخوانی ندارد و انسان برای اعتقاد به این آموزه ها باید عق

نابراین ا از عقل. بت کند، ییا باید از دین تبعیآنها ایمان آورد. لیبرال ها با توجه به این نوع نگرش به دین، این باور را پذیرفتند که انسان 

 عقل گرایی بدین معناست که انسان از عقل پیروی کند، نه از دین و وحی. 
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عقل و خرد  صاحبان این پندار لیبرال ها از رابطه عقل و دین به هیچ رو صحیح نیست. در اسالم بر این نکته تصریح شده است که خردمندان و

ین افرادی دخالفان من را می پذیرند و خوبی و بدی را باز می شناسند و به بهشت رهنمون می گردند و در مقابل کافران و هستند که خدا و دی

لهی( است. سوالن اراند که از تعقل و خردورزی بی بهره اند. عقل در دین اسالم حجت باطنی نام گرفته که همسنگ با حجت بیرونی ) انبیا و 

را  د جامعه خودن می کنعین حال که می توانند عقل را راهنما و هدایت گر خود بدانند، همین عقل آنها را به دین رهنمو بنابراین انسان ها در

 براساس آموزه های دین تدبیر نمایند؛ چه آنکه دین، رشد و تعالی صفات اخالقی و انسانی را در پی دارد. 

 

 نهاد دین باید از نهاد حکومت جدا باشد.  .4

 در این باره می گوید:  « وودیاندرو ه» 

یکی از ویژگی های مهم فرهنگ لیبرالیستی را تمایز میان قلمرو عمومی و خصوصی زندگی تشکیل می دهد. بر مبنای این تمایز، یک جدایی 

اقتدار سیاسی  کامل میان قلمرو عمومی و خصوصی زندگی وجود دارد: قلمرو عمومی زندگی توسط قواعد اجتماعی به وجو.د می آید و تابع

است. در قلمرو خصوصی زندگی، مردم از این آزادی بهره مند هستند که به میل خود رفتار کنند. مزیت بزرگ این تمایز از منظر یک لیبرال 

این است که با محدود کردن قدرت دولت به لحاظ دخالت در امور شخصی یا خصوصی، آزادی فرد را تضمین می نماید. اما ضمناً آثار و 

عوارض مهمی برای دین دارد؛ زیرا آن را به زندگی خصوصی محدود می کند و اجازه می دهد که زندگی اجتماعی بر یک مبنای دقیقاً 
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 ماید. بنابراین قائالن به لیبرالیسمن اعتقا دارند که دین امری شخصی است و نباید در حوزه اجتماعی و تدبیر زندگی دخالت ن

لت نکن. ای دخا اشکال این دیدگاه آن است که ما از پیش برای دین تعیین تکلیف کرده ایم که تو در چه حوزه ای دخالت کن و در چه حوزه

م باوران به اسال حال اگر با بررسی دین به ویژ[ اسالم آشکار شد که بسیاری از آموزه های ان مربوط به حوزه اجتماعی است، آیا می توان

تخاب دین زادی انآما متدین به دین اسالم باشید، ولی بسیاری از آموزه های آن را ناصحیح بدانید؟ این تناقض است که انسان ها گفت که ش

اشد؛ چه بست روا ارا داشته باشند، اما نتوانند به آموزه های آن دین جامه عمل بپوشانند. البته خصوصی سازی دین در مورد مسیحیت ممکن 

 رنامه ریزی مشخصی برای زندگی اجتماعی انسان ها ندارد، ولی این امر در مورد اسالم صحیح نیست. آنکه تدبیر و ب

    عدالت و برابری انسان ها در برابر قانون است.5

مثال،  ود. برایی شحدود نماینکه همه انسان ها در برابر قانون، حقوق برابر داشته باشند، امری بسیار نیکوست. اما عدالت، تنها به این جنبه م 

به یکسان  صالحان وعدالت در ساختار حاکمیت و دولت به چه معناست؟ آیا حاکمان باید دارای صفات اخالقی نیکو باشند، یا اینکه تبهکاران 

ی آن را یشکوفا وحق حاکمیت دارند؟ آیا عدالت اقتضا می کند که حاکمان فقط به جنبه های مادی و حیوانی انسان توجه کنند و زمینه رشد 

است که  الت اینمهیا سازند، یا اینکه باید به صفات و فضایل اخالقی انسان نیز بنگرند و بستر رشد آن را فراهم کنند؟ آیا اقتضای عد

 دان، مادریت فرزنحکومت، کانون خانواده را حفظ کند، یا زمینه متالشی شدن آن را فراهم سازد؟ آیا عدالت اقتضا می کند که نسبت به ترب

 عهده دار آن شود یا پدر و یا هر دو؟ در حوزه قانون گذاری عدالت به چه معناست؟ 

نیم که بنابراین عدالت ابعاد وسیعی دارد. ما هنگامی می توانیم در مورد انسان ها و زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها قوانین عادالنه ای وضع ک

است که از عهده آدمی برنمی آید. بی شک تنها خداوئند حکیم که خالق انسان هاست می کامالً ابعاد وجودی انسان را بشناسیم و این کاری 

های تواند با علم و حکمت نامتناهی اش قوانین عادالنه ای برای انسان ها و اداره زندگی شان وضع نماید که البته این قوانین در قالب دستور

؛ بدین معنا که باید روابط و مناسبات 59یا را اقامه قسط و عدل در جامعه می دانددینی جلوه گر شده است. خداوند یکی از اهداف بعثت انب

 . 60اجتماعی بر اساس عدالت تنظیم شود. حتی پیامبر اسالمی می فرماید: من مأمور هستم که در میان شما عدالت ورزم

ت در تمامی اید عدالبسیار حاکی از آن است که اگر می باز این رو، یکی از اهداف پیامبران اجرای عدالت در تمام ارکان زندگی است. شواهد 

 ابعاد در جامعه اجرا شود، این وظیفه از عهده پیامبیران الهی بهتر برمی آید تا افراد  لیبرال. 
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ای ش هارز واصول در پایان باید گفت که لیبرالیسم در عمل به گونه ای دچار ضعف و تزلزل گردیده است که تاریخ شاهد شکست مبانی و 

 ناشی از آن است

 

 

 

 101صفحه       گوهر مشترک دین و راز تعدد شریعت ها 

 گوهر مشترک دین 

ی ین، یعندگوهر و حقیقت مشترک همه شریعت های الهی، اسالم است که همان تسلیم بودن در برابر خداست. بی شک همه ادیان در اصول 

 توحید، نبوت و معاد و در اصول اخالقی و کلیات احکام فردی و اجتماعی مشترک اند. 

 

 102صفحه         راز تعدد شرایع

، تبعًا غیر استضا دارد که برخی احکام جزئی و فرعی با هم متفاوت باشند. از آنجا که چنین شرایطی متشرایط زندگی در طول تاریخ اقت 

 ید: احکام متناسب با آنها نیز متغیر می باشد و راز تعدد و نسخ شریعت ها نیز همین است. از این روست که خداوند می فرما

 لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا؛ برای هر یک از شما ]امت ها[ شریعت و راه روشنی قرار داده ایم. 

صول اایع در بنابراین شریعت های گوناگون، متناسب با استعداد و شرایط زندگی انسان ها و مقام انبیای الهی شکل می گیرند. همۀ شر

در آن  یشین راخی احکام به مقتضای زمان با هم تفاوت دارند و شریعت بعدی، شریعت پمشترک هستند و با هم اختالفی ندارند، اما در بر

مبر یعت پیامورد نسخ می کند. آخرین شریعت که پیام های آن تا روز رستاخیز اعتبار خاصی دارد و شریعتی پس از آن نخواهد آمد، شر

 خاتم است. 

 102صفحه         راز جاودانگی و حقانیت شریعت اسالم 

انه بودن یز جاودناز آنجا که دین اسالم آخرین و کامل ترین شریعت است، قوانین اساسی آن نی جاودانه می باشد. قرآن و روایات اسالمی  

 ارد. همچنینراه ند احکام و قوانین اسالمی اسالم را به صراحت بیان می دارند. خداوند در قرآن کریم اعالم می کند که هیچ باطلی به قرآن

 امبر در حدیثی می فرماید: پی

 ؛ حالل محمد تا روز قیامت حالل است، و حرام وی تا روز قیامت. 61حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه

ت رو فط دیاکنون جای این پرسش است که راز جاودانگی شریعت اسالم در چیست؟ در پاسخ باید گفت، قوانین اسالم براساس ساختار وجو

نین اسالم قای قواانسان وضع شده اند و چون این گوهر وجودی در طی اعصار و قرون ثابت است، قوانین اسالم نیز ثابت و پابرجاست و رمز ب

 نیز همین است. 

ه که امور هرچند رشد صنعت و فن آوری، شکل زندگی را دگرگون ساخته است، اما نتوانسته با ماهیت انسان چنین کند. بی شک یک سلسل

حیوانات و  ع و حتیبرخاسته از فطرت آدمی است، در طی اعصار و قرون ثابت مانده است؛ عالقه به علم آموزی و رشد و تکامل، عالقه به همنو

شق به محیط زیست، تمایل به تجارت و مالیکت خصوصی و روابط اجتماعی و خانوادگی، نیاز به همسر، مسکن و پوشش، صیانت نفس، ع

لم، دروغ و اب از ظو همچنین یک سلسله مسائل اخالقی نظیر گرایش به عدالت، وظیفه شناسی، کمک به همنوع، ایثار و فداکاری و اجتن زیبایی

 خیانت از این دست امور هستند. 
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حقیقت  یز اینن نآسان همچنان ثابت و پابرجاست. قربنابراین هر چند شکل زندگی امروزه با گذشته تفاوت یافته است، اما امور فطری ان

 تاکید می کند: 

؛ پس روی خود را با 62فاقم وجهلک للدین حنیفاً فطرت اهلل فطرالناس علیها التبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم و لکن اکثرالناس الیعلمون

یرپذیر نیست. این است گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغی

 همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. 

 طابق بامبراساس این آیه، گرایش انسان به دین، مقتضای فطرت آدمی است و این فطرت نیز تغییرپذیر نیست و همچنین خود دین نیز 

 فطرت اوست. 

ه رو می ازه رو بتپیشرفت و گسترش است و انسان ها همواره با مسائل ممکن است پرسیده شود از آنجا که جامعه انسانی روز به روز در حال 

 گردند و با توجه به محدودیت و ثبات قوانین اسالمی چگونه می توان حکم همه این مسائل را تعیین نمود؟ 

د؛ درست تعیین نمو به این منابعمی توان با توجه  را  مسئلهدر پاسخ باید گفت منابع احکام اسالمی آن چنان غنی و گسترده است که حکم هر 

 همانند مسائل ریاضی که ریاضی دانان می توانند هر مسئله را با توجه به اصول اساسی ریاضیات حل کنند. 

 ار کم هر مسئلهحز آنها عالمان اسالم افزون بر منابع غنی و سرشار دینی، ابزارهای دیگری نیز در اختیار دارند که می توانند با بهره گیری ا

 مشخص نمایند؛

  . حجت و حکم عقل:1

ز با ل هم طرااسالم با اعتباربخشی به احکام صحیح عقلی توانسته است حکم برخی از مسائل را تعیین کند. در روایات اسالمی، حجت عق 

سائل را ی از مپاره ا حجیت قرآن و روایات قرار گرفته است. از این رو، عقل یکی از منابع فقه اسالمی است که به مدد آن می توان حکم

 تعیین نمود. 

   . قاعده اهم و مهم:2

ی در برخی ن اسالماز آنجا که احکام اسالمی، تابع مصالح و مفاسد است و از سویی مصلحت و مفسده چیزها نیز یکسان و مساوی نیست، عالما 

ست که به و مهم ا مهم تر نمایند. این همان قاعده اهمموارد باید مصالح و مفاسد را با هم بسنجند و مصلحت کم اهمیت تر را فدای مصلحت 

ی لم پزشککمک آن بسیاری از مشکالت فراوری عالمان اسالمی حل می شود. مثالً از یک سو، در روزگار ما تشریح جسد برای پیشرفت ع

حت امر مصل است. بنابراین هر دوضروری شناخته شده است و از سوی دیگر در اسالم جسد و بدن میت مسلمان از احترام خاصی برخوردار 

 است یا است، ولی باید دید کدام مصلحت مهم تر است. آیا پیشرفت و تحقیقات پزشکی که موجب سالمتی هزاران فرد می شود، مهم تر

 احترام به بدن میت؟ 

  . گشوده بودن باب اجتهاد:3

ین با د. عالمان ل موثر در جاودانگی شریعت اسالم به شمار می روداین مورد که از افتخارات و امتیازات مذهب تشیع است، خود از عوام  

  ی کنند.استفاده از قرآن، روایات، اجماع و عقل، در پرتو اجتهاد زنده، پویا و مستمر، حکم مسائل و حوادث جدید را استنباط م

  . پیروی از قواعد حاکمه فقهی:4

وجود دارد که عالمان اسالمی بسیاری از گره ها را با به کارگیری  64«نفی ضرر» و  63«نفی حرج» در شریعت اسالم یک سلسله قواعدی نظیر  

نامیده اند؛ یعنی قواعدی که بر تمامی احکام و مقرات اسالمی چیره اند و بر همه آنها « قواعد حاکمه» آنها می گشایند. فقها این قواعد را 

اسالمی که مستلزم حرج و مشقت و ضرر و زیان باشد، برداشته می شود. البته حکومت می کنند. برپایه این قواعد، هر حکمی از احکام 
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بر عهده عالمان دین است. بر این اساس می توان گفت پیوان مکتبی که از این قاعده ها بهره می گیرد هیچ گاه در » ن تشخیص مصادیق آ

 زندگی به بن بست نمی رسند. 

 شد. از آنچه بیان شد به خوبی برمی اید که شریعت اسالم جاودانه است و تا ابد می تواند پاسخگوی نیازهای دینی آدمیان با

 

 

 105صفحه         کثرت گرایی دینی 

ند؟ به مذاهب و شریعت های مختلف از حقانیت و نجات بخشی یکسانی برخوردار ادیان ، در این باره پرسش اساسی این است که آیا 

ز آمیزه ای ا و بقیه تعبیری دیگر، آیا همه آنها حق و عمل بدانها موجب رستگاری و دستیابی به بهشت جاودان است، یا اینکه یکی از آنها حق

رایطی ته به شحق و باطل اند و یا آنکه عمل به تعالیم یکی از ادیان موجب رستگاری در آخرت می شود و رستگاری پیروان دیگر ایان بس

 است؟ 

 

  دیدگاه ها

 

 . حقانیت و نجات بخشی مطلق یک دین ) انحصار گرایی( 1

یستند و نق مطلق حبر اساس این دیدگاه تنها یک دین حقانیت کامل دارد و بقیه مذاهب هر چند ممکن است از حقانیت بهره ای داشته باشند، 

 پیروان واقعی آن دین حقیقی نیز به طور مطلق اهل نجات اند، اما پیروان سایر مذاهب چنین فرجامی ندارند. 

 نقد و  بررسی

کند و  تایید می نجات بخش مطلق می داند، اما همه مذاهب پیش از خود نیزو واپسین دین الهی، خود را حق و ل ترین اسالم در جایگاه کام

 اعالم می دارد که ادیان دیگر تحریف شده اند، و پیروان آنها با شرایطی اهل نجات خواهند بود. 

د و اعالم می دارد که اگر کسی در حقانیت آن تردید دارد، سوره ای اسالم برای اثبات حقانیت خود، قرآن را معجزه جاویدان معرفی می کن

 . قرآن در تأیید نجات بخشی مطلق خود می فرماید: 65مانند آن بیاورد

 پس اگر آنان ]هم[ به آنچه شما بدان ایمان آورده اید، ایمان آورند، قطعاً هدایت شده اند.  ؛66وادَهتَد اِقَفَ هِم بِنتُما آمَ ثلِمِا بِوُنَن آمَاِفَ

ند طلق باشمحال باید دید وظیفه مردم در شرایطی که مذاهب گوناگون نظیر اسالم، یهود و مسیحیت، هر یک مدعی حقانیت و نجات بخشی 

ر و اصواًل ن پیامببرخوردار باشند؛ چرا که مسیحیت به تثلیث اعتقاد دارد و آخری چیست؟ بی گمان همه ادیان نمی توانند از حقانیت یکسان

تعالیم  ا آخرینروحی را حضرت عیسی می داند، در حالی که اسالم به خدای واحد معتقد است و پیامبر اسالم را آخرین پیامبر و خود  خودِ

تلف را با ذاهب مخمی یکسان داشته باشند. اما وظیفه مردم آن است که دالیل الهی می داند. به هر روی، همه این عقاید نمی توانند حقانیت

باره می  در این توجه به معیارهایی که در اختیار دارند، ارزیابی کنند و هر کدام را که قوت و استحکام بیشتری داشت، برگزینند. قرآن

 فرماید: 

پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را  .؛67فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه..

 پیروی می کنند...

                                                           
 .(23(: 2)بقره )« و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدا کم من دون اهلل ان کنتم صادقین.. »  65
 . 137(: 2. بقره ) 66
 . 18و  17(:39. زمر )  67



 همچنین در آیه ای دیگر آمده است: 

 «اگر راست می گویید، برهان خویش را بیاورید.» ؛ بگو: 68قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین

ند و جات باشور مطلق حق و نجات بخش باشد و فقط پیروان خاص این دین اهل نبرخی از متفکران مغرب زمین معتقدند اینکه یک دین به ط

نه که چگو پیروان مذاهب دیگر در آخرت گرفتار عذاب شوند، با رحمت واسعه خداوند منافات دارد. آنان این پرسش را مطرح کرده اند

 ممکن است خدای رحمان و رحیم تنها اندکی از انسان ها را به بهشت برد؟ 

د است؛ آن یز معتقپاسخ به این اشکال می توان گفت اسالم در کنار اعتقاد به حقانیت و نجات بخشی مطلق خود، به رحمت واسعه خداوند ن در

ذاهب دیگر یروان مگونه که می گوید: رحمت خدا همه چیز را فراگرفته است. از همین رو، اسالم معتقد نیست که بیشتر انسان ها هرچند از پ

 رفتار عذاب می شوند؛ زیرا آنها به دو گروه تقسیم می شوند: باشند، گ

 ای دین نجاتپیام ه . گروهی که بر اثر عوامل محیطی و تبلیغاتی نتوانسته اند به حقانیت اسالم پی برند و عوامل بیرونی مانع از دریافت1

 د. بخش توسط آنان شده است. به جهت استضعاف فکری محکوم به عذاب الهی نخواهند بو

 نموده و به رد تقصی. گروهی که به آخرین شریعت الهی دسترسی داشته و می توانسته اند آیین حق را از غیر آن بازشناسند، اما در این مور2

 عللی بر پیروی از آیین نیاکان خود اصرار ورزیده اند که بی شک اینان اهل عذاب الهی خواهند بود. 

 

 108صفحه       . شمول گرایی 2

شمول گرایی بر آن است که یک دین خاص، حق مطلق است و پیروان آن نجات می یابند، اما پیروان مذاهب دیگر نیز به اندازه انطباق با دین 

حق می توانند اهل نجات شوند. خاستگاه این نگرش، جهان مسیحیت است. مدافعان این دیدگاه معتقدند با اینکه دین مسیحیت از حقانیت و 

، متکلم برجسته کارل رانرمطلق برخوردار است، کسانی هم که مسیحی نیستند، می توانند به سعادت جاودانه برسند و به تعبیر  نجات بخشی

کاتولیک، غیرمسیحیان می توانند حتی بدون آگاهی خود، مسیحیان گمنام نامیده شوند. امروزه شمول گرایی گسترده ترین دیدگاه پذیرفته 

 . 69مسیحی و رهبران کلیساستشده در میان متکلمان 

 108صفحه          نقد و بررسی

 د؟خواهد افتا اتفاقی باید دید اگر پیروان هر دینی، دین خود را حق و معیار و پیروان سایر مذاهب را پیروان گمراه آن دین معرفی کنند، چه

معتقد  ه تثلیثارض و ناسازگار است. مثال دین مسحیت بهر دینی دارای آموزه های شناختی است که گاه این آموزه های شناختی با هم متع

برو خواهیم ا هم روباست و اسالم به خدای واحد. حال اگر پیروان هر دینی اظهار دارند که دین آنها حق است، عمال با آموزه های ناسازگار 

ا رو درست  از میان شریعت ها، شریعت حقیقیبود. وظیفه هر انسانی آن است که با تامل سعی کند به آموزه های صحیح دست یابد و یا 

ما اویدان است، عجزه جامبرگزیند. حال اگر افرادی به اثر تعقل به این نتیجه رسیدند که خدا یگانه، تعالیم اسالم همگی وحی الهی و قرآن نیز 

 ؟    ر داشتند، آیا باز اهل نجات اندبر مخالفت با این آموزه ها اصرا

ل گرایی د به شمومذهب و آیین، پیروان مذاهب دیگر را با شرایطی اهل نجات نداند، آیا پیروان آن دین باز می تواناگر منابع دینی یک  

 اعتقاد پیدا کند؟ از این رو، شمول گرایی نمی تواند مبنای صحیح برای تبیین تکثر مذاهب مختلف باشد.

 . کثرت گرایی3

                                                           
 . 64(: 27. نمل ) 68
 . 45ک، پلورالیسم دینی و اسالم، ص . جان هی 69



گاه  ووناگون بر اساس دیدگاه کثرت گرایی همه مذاهب هم زمان از حقانیت و نجات بخشی یکسان بر خوردارند. این دیدگاه، آموزه های گ

یست. نف قائل متناقض همه مذاهب را به طور یکسان صحیح و همچنین پیروان همه مذاهب را، اهل نجات می داند و تفاوتی بین مذاهب مختل

 به عنوان یکی از صاحب نظران در قلمرو فلسفه دین، مدافع و مروج این دیدگاه است. جان هیکغرب،  امروزه در جهان

معتقد است که یک واقعیت متعالی یا مطلق در خارج وجود دارد که وقتی انسان ها با آن روبرو می شوند، تفسیرهای مختلفی از آن به  وی

است، مواجهه با این واقیت متعالی است، نه تفسیر های مختلف از آن. بر اساس این دست می دهند که همه آنها صحیح است و آنچه مهم 

نظر دیدگاه، پیروان هیچ دینی نباید تفسیرهای خود را از این واقعیت متعالی، مطابق واقع بدانند، بلکه تنها باید بگویند برای ما چنین به 

 70رسید.

 نقد بررسی

هیچ دینی نباید تفسیرهای خود را از این واقعیت متعالی، مطابق واقع بدانند، بلکه تنها باید بگویند برای پیروان » جان هیک از کجا فهمید که 

 آیا خود این جمله یک واقعیت است ؟«  71ما چنین به نظر رسید.

ده و تفسیر و عقی اید مفهومجان هیک از نظر فلسفی اعتقاد دارد که یک واقعیت متعالی یا حقیقت مطلق در خارج وجود دارد که هیچ مذهبی نب

راه  اگر ست؟وی از کجا و به چه روشی به این اعتقاد رسیده که یک واقیت متعالی در خارج ه خود را بدان نسبت دهد. حال باید پرسید

نیم و به کشف کا روشی برای رسیدن به این اعتقار وجود دارد، ما می توانیم با همان روش، صفات و ویژگی های دیگر این واقعیت متعالی ر

 واقعیت عالم خارج نسبت دهیم و در نتیجه یک تفسیر از خدا صحیح می شود، نه همه تفسیرها. اما اگر هیچ روشی برای شناخت صحیح

، ا انکار کندتعالی رمتعالی وجود ندارد، از چه راهی می توان آن را کشف کرد؟ بنابراین جان هیک با بن بستی روبروست که یا باید واقعیت م

 یا اینکه برخی تفسیرها از واقعیت متعالی را صحیح بداند. او به هر یک از این دو اعتقاد یابد، با مشکل مواجه است.
اند حیح می دچنین دیدگاهی بر خالف اعتقادات مذاهب مختلف است. هر مذهبی تفسیر خاص خود از خدا و واقعیت متعالی در خارج را ص 01

ز یراننده و جهنده، مدبرای مثال، اسالم اعتقاد دارد که خداوند حقیقت واحد، خالق، رحیم، رحمان، رزاق، حیات  و دیگر تفسیر ها را نادرست.

خداوند به  د را ازاینهاست و هر تفسیری را که مخالف آن باشد، نادرست می شمارد. ازاین رو، اگر به مسلمانان گفته شود که شما تفسیر خو

 هند.تن در د دیدگاهی را نخواهند پذیرفت. بنابراین کثرت گرایی، تبیینی نیست که پیروان مذاهب به آنخارج نسبت ندهید، آنها چنین 

ن دعوت د و در ایقرآن که وحی الهی است، پیامبر اسالم را پیام آور همه جهانیان و خود را نیز کتاب آسمانی همه مردم معرفی می کن  02

 دیگری را استثنا نکرده است:عمومی هیچ قوم و قبیله و پیروان مذهب 

 بشارتگر و هشدار دهنده برای تمام مردم، نفرستادیم. ]به سمت[و ما تو را جز ؛72وما ارسلناک اال کافه للناس بشیرا و نذیرا
 وتو را جز رحمتی برای جهانیان نفرسادیم. 73و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین

 

ب آسمانی را کتا می بود، قرآن نمی بایست پیامبر اسالم را پیامبر همه جهانیان و قرآن اگر تفسیرهای دیگری از خدا و سایر مذاهب صحیح

 همه مردم معرفی کند. این در حالی است که قرآن حتی اهل کتاب را مذمت می کند که چرا از اسالم پیروی نمی کنند:

                                                           
 همان-1- 70
 همان-1- 71
 28(:34سبا)-2 72
 (21انبیاء) 73:107



طل در می آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید، با اینکه خود می ؛ ای هال کتاب، چرا حق را به با74یا اهل کتاب لم تلبسون الحق و انتم تعلمون

 دانید؟

 در آیه دیگری نیز می فرماید:

 75اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند، هدایت یافته اند.

 آن حضرت در نامه ای به حاکم مسیحی قبط مصر و هرقل پادشاه روم می فرماید:

 76سالم دعوت می کنم و در صورت عدم پذیرش، مسئول گناه تمامی مردم قبط و روم خواهید بود.من تو را به ا

 ) باید مطالب خودت هم بیاوری (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 71(:3آل عمران) 74
 )فان امنوا بمثل ما انتم به فقد اهتدوا( 75
 .105و  97همان،ص  76



 

 

 

 112صفحه          رابطه علم و دین 

 تعریف علم:

 نهاست و گاه به معنای عام اراده می شود که اعم از علوم عقلی، نقلی، تجربی،اخالقی، عرفانی، هنری، ادبی و جز ای عام : علم 

مل روان گاه نیز معنای خاص آن اراده می شود که همان علوم تجربی است؛ علومی که روش آن مشاهده و آزمایش است و شا علم خاص :

لوم عین بحث، او علوم طبیعی نظیر نجوم، فیزیک، زیست شناسی، و شیمی می باشد. منظور از علم در سی، باستان شناسی اشناسی، جامعه شن

 تجربی و بیشتر علوم طبیعی است.

 تعریف دین:

یامبران پاسطه ی واما در این بحث منظور ادیان ابراهیمی است، یعنی یهودیت، مسحیت واسالم، و به تعبیری دیگر، تعالیمی که خداوند به  

زه اخالق، ط به حورای هدایت بشر نازل کرده است. این تعالیم، دارای ابعاد مختلفی است که بخشی مربوط به عالم ماورا وغیب، بخشی مربوب

 است. بخشی مربوط به تکالیف فردی و اجتماعی و بخشی نیز مربوط به نظریاتی در باب جهان و انسان و برخی حوادث خارجی و ...

 ربیویژگی های علوم تج 

ادی آن امور م علوم تجربی، علومی است که از طریق روش تجربی، یعنی مشاهده و آزمایش به دست می آید و به تعبیری قلمرو فعالیت -1

 ربی، مشاهدهغیر تج است و در امور غیرمادی وغیر تجربی نمی تواند به فعالیت و اظهار نظر بپردازد؛ چراکه در قلمرو امور ماورای طبیعی و

 وآزمایش کارساز نیست.
مفاهیم و قوانین علمی، بازنمود جهان عینی اند و به تعبیری دانشمندان در کار علمی خویش معتقد به رئالیسم )واقع گرایی( هستند.  -2

 77ی می کنند.اخترشناسان، زمین شناسان، زیست شناسان و شیمی دانان تقریبا همواره نظریه های علمی را بیانگر رویدادهای جهان خارج تلق
شتر یا ، توافق بیدر قلمروعلوم تجربی، صحت هیچ نظریه ای را نمی توان اثبات کرد و حداکثر چیزی که درباره یک نظریه می توان گفت -3

این  ینده باآبهتری با معلومات موجود دارد و در حال حاضر از نظریه های بدیل، جامع تر است.چه بسا نظریه های دیگری باشند که در 

 ی است.معیارها موافق یا موافق تر درآیند. بنابراین در این قلمرو هر ضابطه سازی و تدوینی )قانون( موقتی و دستخوش بازبین
شیمیدان به خاطر نظریه تجزیه الکترولیتی خود جایزه نوبل دریافت  78آرنیوسبنابراین در حوزه علوم تجربی هرگز یقین به دست نمی آید. 

که نارسایی های نظریه آرنیوس را نشان داده بود، تعلق گرفت. همچنین  79دبایهمان جایزه به شیمیدان دیگری به نام کرد، اما چندی بعد 

 متزلزل شد. 1956)تقارن چرخش( که دیرگاهی به عنوان اصلی اساسی در ساختمان هسته پذیرفته شده بود، در سال  80مفهوم جفت نمایی
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-1953) رایشنباخ هانس( فیلسوف پوزیتیویست و منطق دان آلمانی و 1970-1891) ف کارناپرودلاز این رو، برخی فیلسوفان نظیر 

 بر شمرد.فدار محاسبه میزانی از احتمال بودند که بر طبق آن می توان یک نظریه را معتآمریکایی، طر-( فیلسوف پوزیتیویست اتریشی1891

علمی تبعیت می کند و نظریات مخالف با سنت یا خالف عرف علم را رد  امروزه حتی مطرح می شود که جامعه اهل علم، از یک سنت خاص

 81، یا آنها را نادیده می گیرد، همانند ادراک فراحسی، و یا با آن کجدار و مریز رفتار می کند، همانند طب سوزنی.هیپنوتیزممی کند، همانند 

ی به خود انقالب علمی را مطرح می سازد که بر اساس آن با تحولی در سرمشق های علمی، همه نظریات، معانی جدید کوهن، سوماتحتی 

 دراین باره می گوید: ایان باربورمی گیرند. 

ن وقتی قوانین ثور( انجام می گیرد که تعیین می کند چه نوع تبیینی را باید جستجو کرد )بدین ساأنت متالش علمی غالبا در چهارچوب یک)سُ

به صورت )سرمشق( درآمد، از آن به پس تبیین ها بر وفق نیروها و حرکات ذره ای انجام گرفت(. سنت بر مفاهیمی که دانشمندان از  نیوتون

که وقوع  بر آن استکوهن خالل آنها جهان را می نگرند و انتظاراتی که حاکم بر کار آنهاست و زبانی که به کار می برند، تاثیر می گذارد. 

ی به بار می آورد که می توان آنرا انقالب علمی نام نهاد.از گی عالی آرمانی چنان آثار درازآهننادر یک تحول عظیم در سرمشق ها یا نمونه ها

است. به عرصه آمدن یک سرمشق  انیشتین و نسبیت الوازیهکشف اکسیژن  نیوتنی،، فیزیک کوپرنیکیجمله مثال های او اختر شناسی 

نوس به أافزوده شود، بلکه به داده های م د مستلزم از میدان خارج شدن سرمشق کهنه است، نه اینکه فقط چیزی بر نظریه های پیشینجدی

 82شیوه ای کامال نو نگریسته می شود و اصطالحات قدیم تحول معنایی می یابند.

 دیدگاه اسالم درباره علوم تجربی

بسیاری نموده است؛ آن گونه که حتی در آیه ای مطرح می کند از آنچه بدان علم ندارید، تبعیت خداوند در قرآن بر تعقل و تفکر تاکید 

همچنین به انسان ها سفارش می کند که به خلقت حیوانات و آسمان ها و زمین و جز اینها بنگرند تا به عظمت و حکمت خداوند پی  83نکنید.

 84ببرند.

قرآن همچنین دوزخیان را  85خداوند کسانی هستند که کر و الل اند و به هیچ رو تعقل نمی کنند.از دیدگاه قرآن، بدترین جانداران نزد 

  86افرادی معرفی می کند که به دستور عقل رفتار نکرده اند.

 در روایتی می فرماید: امام کاظم )ع(

ان، حجت آشکارند و عقول مردم نیز حجت خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و ظاهری و حجت باطنی. رسوالن و انبیا و امام

 87باطنی.

با هم  سازگاریبنابر این از دیدگاه اسالم، عقل و تفکر حجتی خاص دارد و همسان با سخنان پیامبران الهی است وهیچ گاه این دو سر نا

 ندارند.

 به کشف که با روش مشاهده و آزمایش مطالبی که بیان شد در باب حجیت عقل است و یکی از حوزه های فعالیت عقل، علوم تجربی است

 ت.و پیروی اس ل اعتناقوانین و اسرار طبیعی می پردازد. بنابراین اگر عقل و یا علم به نتیجه ای قطعی و یقینی رسید، از دیدگاه اسالم قاب

است. ایشان  تجربی و غیر تجربی علم علومکه در این روایت معنای  88طلب علم را بر هر مسلمانی واجب می شمارد پیامبر اسالمدر روایتی 

بی شک علمی که در چین آن زمان بوده، علم دینی نبوده است؛ چه  89در روایتی دیگر می فرماید: علم را طلب کنید، هر چند در چین باشد.
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و بی گمان منظور ایشان آنکه مرکز یادگیری علم دینی، مکه و مدینه و دیگر نقاطی بود که پیروان شرایع پیشین در آن می زیستند. از این ر

علوم تجربی بوده است. بنابراین اسالم بر خردورزی و فراگیری علوم تجربی تاکیدی بسزا دارد. در حالی که اگر علوم تجربی متعارض و 

وزه های دینی ناسازگار با دین باشد، چنین تاکیدی صحیح نیست. از این رو می توان نتیجه گرفت که یافته های علوم تجربی نمی تواند با آم

 در تنافی باشد.حتی می توان گفت یکی از ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز علمی آن است که در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد.

، آموزه هایی وجود دارد که با عقل و نتایج علمی سازگاری ندارد. شاید یکی از دالیل این ناسازگاری تحریف کتاب مقدس مسیحیانالبته در 

کتاب مقدس مسیحیان باشد که قرآن و تحقیقات تاریخی نیز این تحریف را تایید می کند. حتی به اذعان برخی متفکران مسیحی،  شده بودن

ه انجیل های چهارگانه پنجاه سال پس از مسیح)ع( تالیف یافته اند. بر اساس تحقیقات تاریخی، پنج کتاب اول عهد عتیق نیز که سنتا منسوب ب

پاره ای از اندیشمندان مسیحی نیز چنان  90نشانه هایی از چند مولفی بودن دارد که مربوط به زمان های مختلف است. خود موسی)ع( است،

قی می فلسفه ارسطو و از جمله کیهان شناسی او را با الهیات درآمیختند که هر گونه انتقادی به کیهان شناسی ارسطو، در واقع مخالفت با دین تل

 91شد.

 و دین انواع رابطه علم

 علم و دین، دو شیوه بیان یک واقعیت -1
ن که اگر میا ی گوینداین دیدگاه بر آن است که گزاره های علمی و دینی، حقایق مشترکی را درباره جهان، اما به دو بیان و شوه مختلف باز م

 در توافق با یکدیگر هستند.این گزاره ها اختالفی هم باشد، سطحی است که اگر به درستی تحلیل گردند، روشن می شود که 

ر دون گاهواره ن نیز چبرای مثال، قرآن به صورتی زیبا و لطیف با اشاره به حرکات زمین، آن را به گاهواره تشبیه می کند؛ از این رو که زمی

می  اشاره رکت زمینر نیز به شیوه خاص خود و از طریق روش تجربی به حلحرکت است. دانشمندان علم نجوم مانند کپرنیک، گالیله و کپ

 کنند.

به تعبیر دیگر آیات کتاب مقدس و آیات طبیعت، هر دو  92گالیله طبیعت و متن مقدس را دو راه هم طراز و رهنمون به خداوند می داند.

زضی بین علم و بنابراین علم و دین، حقیقت واحدی را به دو شیوه مختلف بیان می دارند. بر اساس این دیدگاه، هیچ تعا 93کلمه اهلل هستند.

 دین وجود ندارد.

.........................29/8/93  

 علم، تایید کننده دین -2
کشف کند،  ا بیشتربر پایه این دیدگاه، نظریات علمی پشتیبان آموزه های دینی هستند. به بیان دیگر هر چه علم، اسرار و قوانین طبیعت ر

 گردد. یشتر پی می برد و بهتر می تواند به خداوند حکیم و دانا و توانا آگاهانسان به ظرافت ها و پیچیدگی های نظام هستی ب

همچنین برخی از آموزه هایی که در دین وجود داردبا پیشرفت علوم تجربی، اسرار آن بیشتر کشف می شود. برای نمونه، خداوند در قرآن 

بدین ترتیب قرآن مسئله زوجیت عمومی از  95و گیاهان را نیز به صورت نر و ماده قرار دادیم.  94می فرماید: ما ار هر چیزی جفت آفریدیم

جمله زوجیت در گیاهان را چهارده قرن پیش به گونه ای لطیف و زیبا مطرح نموده است.شاید در عصر نزول این آیات، مردم به حقیقت آن 

 وئدی به نام شارل لینه مسئله زوجیت عمومی را کشف کرد.آگاه نبودند. اما در قرن هجدهم میالدی گیاه شناسی س
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( بود که آن را در 1642-1728)نیوتناما این  96قرآن در آیه ای دیگری به گونه ای بسیار ظریف به قانون جاذبه عمومی اشاره می کند،

اثر پیشرفت علم، اسرار آن کشف می شود. قلمرو فیزیک کشف کرد. به همین سان، بسیاری از احکام و آموزه های دینی وجود دارند که بر 

 بنابر این علم تایید کننده دین است. می توان از جهاتی، این دیدگاه و دیدگاه پیشین را به هم شبیه دانست.

 علم ودین، مکمل یکدیگر -3
خت کامل د و شناا بررسی می کننمطابق این دیدگاه، علم و دین را باید مکمل یکدیگر دانست؛ بدین بیان که هر یک جنبه خاصی از حقیقت ر

ی الزم ی اخالقحقیقت مستلزم آن است که هر دو نگرش را گرد آوریم. مثال برای ارزیابی کامل یک شخص، هم ارزیابی جسمانی و هم ارزیاب

آن شناخت  طبیعی ختاراست و این دو ارزیابی ما را در شناخت بهتر او یاری می رسانند. همچنین در مورد جهان طبیعت، هم باید نسبت به سا

ی که ب عواملداشت و هم نسبت به هدف و مبدا آن. به تعبیر دیگر، علم به پرسش هایی مانند )چه چیزهایی و چگونه رخ می دهند(، برحس

 .ار داردقابل مشاهده تجربی اند، پاسخ می دهد و دین نیز با سواالتی نظیر ) چرا رخ می دهند و هدف  و غایت آنها چیست(، سروک

کشف  و دانشمند انگلیسی، رابطه علم و الهیات را رابطه میان دو امر مکمل می داند که علم در پی ( فیلسوف1922-1987) دونالد مک کی

ندهای ول فرای)علل( وقایع است و هدف الهیات نیز کشف )معنای( وقایع. مک کی معتقد است میان این دو مدعا که )پیدایش این عالم محص

 )عالم مخلوق خداوند است.( تعارضی و جود ندارد. طبیعی است.( و

 ایمان نیمی وی سازد بر این اعتقاد است که علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند، نه متضاد با هم. علم نیمی از ما را م استاد مرتضی مطهری

ان کهنه علم، جه و هم به شناخت دینی. از نظردیگر را. ایشان همچنین معتقد است که در شناخت کامل جهان، هم به شناخت علمی نیازمندیم 

اید آغاز و ان می بکتابی است که اول و آخر آن افتاده است به عبارت دیگر نه اولش معلوم است و نه آخرش. از این رو برای شناخت بهتر جه

 فرجام آن نیز مشخص گردد. ایشان رابطه علم و ایمان را چنین ترسیم می کند:

و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی. علم ابزار می سازد و ایمان مقصد. علم سرعت می دهد و ایمان جهت. علم به ما روشنایی 

علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد. علم انقالب برون اسن و 

ا جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد. علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می ایمان انقالب درون. علم جهان ر

ی دهد و ایمان به شکل عمودی باال می برد. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. هم علو به انسان نیرو می دهد هم ایمان، اما علم نیرو

لم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل. ع

 اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان. علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی. علم در

فان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، تنهایی ها، احساس بی پنایی ها، پوچ انگاری مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها و طو

 97ها. علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش.

رسش پ حال جای این می دهد. البته گاهی دین افزون بر معنای وقایع، به علل وقایع نیز می پردازد. بنابر این گاه دین وظیفه علم را انجام

 علمی در مورد علل وقایع تعارض واقع شد، چه باید کرد؟ دینی و تبیین است که اگر بین تبیین

ن دینی یگر متوراه حل این تعارض روشن است؛ چرا که از یک سو نظریات علمی، قطعی و یقینی نیستند و با تردید آمیخته اند و از سوی د

می قطعی ظریه علو یا اینکه ن تاویل دارند. اگر تعارض بین علم و دین واقع شود، یا تفسیر از دین صحیح نیست نیز تا حدی مجال تفسیر و

 می از قطعیتظریه علننمی باشد، ولی به مثابه نظریه قطعی تلقی شده است. بنا براین اگر تفسیر از دین قطعی و یقینی بود، به احتمال زیاد 

می لاگر نظریه ع ر آینده نظریه علمی دیگری جایگزین این نظریه علمی گردد که با تفسیر دین سازگار باشد.الزم برخوردار نیست و شاید د

 ی می بریم که تفسیر ما از دین صحیح نبوده و در مقدمات آن باید تجدید نظر کنیم.پدر آن صورت  -که بسیار بعید است –قطعی بود 
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 ناسازگاری علم و دین -4
ر برخی موارد با هم ناسازگارند و نمی توان هر دو را پذیرفت.برای مثال، نظریه زمین مرکزی و سکون آن، نظریه ای دین و علم دست کم د

دینی )بر اساس دیدگاه مسیحیت( و نظریه خورشید مرکزی و حرکت زمین، نظریه ای علمی و نظریه تکامل انسان از حیوانات پست تر نظریه 

همین شکلی که االن وجود دارد، نظریه ای دینی است که قبول یکی از نظریات به منزله رد نظریه دیگر ای علمی و نظریه خلقت انسان به 

 است.

 جدایی کامل حوزه علم از دین -5
رضی باهم ندارند؛ زیرا تعارض بین دو چیز در صورتی پیش می آید ابرطبق این دیدگاه، حوزه علم از حوزه دین کامال جداست و هیچ گونه تع

موضوع واحدی داشته باشند و احکام ناسازگاری در مورد آن موضوع به دست دهند. اما در جایی که موضوع و روش  و غایت آن دو چیز که 

 متفاوت است، بین آنها تعارضی به وجود نمی آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137صفحه          شناخت اسالم:      بخش سوم

 

 تعریف اسالم

 98تسلیم شدن انسان در برابر احکام الهی است. است. واژه اسالم در لغت به معنای تسلیم شدن و گردن نهادن 

نین چنین ست. قوان و کامل ترین شریعتی است که خداوند برای هدایت همه انسان ها تا به ابد، نازل فرموده ایاما در اصطالح، اسالم آخر

ت یا و آخرعادت دنکمال معنوی و مادی و س وو اجتماعی و هدایتی آیینی، مطابق فطرت و عقل آدمی و نیز پاسخگوی همه نیازهای فردی 

 انسان است 

        قرآن
 نابعاد اعجاز قرآ

 یک. فصاحت و بالغت 

 خداوند برای ابالغ پیام خود، شیواترین و زیباترین الفاظ و جذاب ترین ترکیب را به کار گرفته است)فصاحت(؛  فصاحت :

 به گونه ای که به بهترین شیوه، معانی خود را به مخاطبان می رساند)بالغت(. بالغت :

شدند  ه نثر روبروبود و ن آیات الهی را از زبان پیامبر شنیدند، ناگهان با سخنی نو که نه شعرهنگامی که اعراب و ادیبان و عالمان زمان عربی، 

 که آهنگی زیباتر از شعر  وبیانی رساتر از نثر داشت.

 دو. اعجاز قرآن از نظر معارف الهی

ان بوده ی متفکرنی بخش افکار واندیشه هاقرآن دارای معارف و علومی است که از جهت گستردگی و ژرفا، همواره از آغاز نزول تاکنون روش

 است.

سک عبادی، رین مناقرآن دارای ژرف ترین معارف و علوم، عادالنه ترین قوانین حقوقی و جزایی، بهترین قوانین فردی و اجتماعی، حکیمانه ت

ر چه ایی که ههای تربیتی است؛ تا جارزشمندترین دستورها و مواعظ و اندرزهای اخالقی، متقن ترین نکات تاریخی و کارآمدترین  شیوه 

ه از ن است کعلوم بشری پیشرفت می کند حقانیت و اسرار این معارف بیشتر جلوه گر می گردد. وجود این معارف بلند در قرآن، گویای آ

 و درس نخوانده بیان شده است.  امی  منشا وحی صادر شده اند؛ به ویژه آنکه همه این معارف از زبان فردی

 ]راست[و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و با دست   99نت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون؛و ما ک
 نمی نوشتی، وگرنه باطل اندیشان قطعا به شک می افتادند.]کتابی[خود

 سه. اعجاز قرآن از نظر هماهنگی و عدم اختالف در سبک و محتوا

یچ گاه در هسال و در حاالت و شرایط گوناگون بر زبان جاری شده است، اما این گونه گونی حاالت  23قرآن مجموعه آیاتی است که طی 

 شیوه و سبک بیان و محتوای مطالب قرآن تاثیری ننهاده است. 
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حتوی به گی در مف در سبک و تناقض و نا هماهنوحی مطرح می نمود، طبعا اختال ارا از جانب خود و بدون ارتباط ب اگرپیامبر مطالب قرآن

 چشم می خورد؛ چرا که:

ردد. ار می گعلوم و مهارت انسان و یا آثار فکری انسانی به مرور زمان کامل تر می شود و طبعا چنین تکاملی در سخنان فرد آشک یک.

 د.شچشم گیری در سبک بیان او نمودار می  سال مطالب قرآنی را از پیش خود می گفت، بی شک اختالف 23حاالگر پیامبر در طی 

ز این جنبه ا ه ای بهحاالت درونی انسان مانند نشاط و شادی، غم و رنج، هیجان و آرامش، در شیوه سخن گفتن او تاثیر می نهدقرآن در آی دو.

 اعجاز خود اشاره نموده است:

قرآن نمی اندیشید؟ اگر از جانب غیر خدا بود  ]معانی[آیا در  100یرا؛افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر لو جدوا فیه اختالفا کث

 قطعا در آن اختالف بسیاری می یافتند.

 چهار، اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش

ه جز از ا خواندنقرآن در آیات متعددی از اسرار قوانین هستی و طبیعت و اجرام آسمانی پرده برمی دارد. کشف این اسرار برای فردی درس 

باز می  بیعت راططریق وحی امکان پذیر نیست. البته قرآن کتابی علمی نیست که در آن قوانین علمی آمده باشد، بلکه اگر برخی از اسرار 

 دلیل جنبه ای تربیتی، اخالقی و خداشناسانه است؛ چراکه قرآن کتاب هدایت و تربیت انسان هاست.  گوید، به

 حرکت زمین

ورشید به جمله خ در عصر نزول قرآن، نظریه حاکم بر جامعه علمی، نظریه زمین مرکزی بود؛ بدین معنا که زمین ثابت، ولی سیارات دیگر از

 ه شیوه ای لطیف و زیبا به حرکت زمین اشاره می کند که بر خالف آن نظریه است.دور زمین در گردش اند. اما قرآن ب

 همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت. 101الذی جعل لکم االرض مهدا؛

ود. ر اب میقرآن در توصیف زمین، از لفظ مهد )=گاهواره( استفاده کرد که حرکتش چنان مالیم است که کودک درون آن به آرامی به خو

 حرکت وضعی و انتقالی کره زمین، که برای سکونت انسان آفریده شده، نیز همانند حرکت گاهواره نرم و آرام است.

 قرآن در آیه ای درباره حرکت کوه ها می فرماید:

آنکه آنها ابرآسا در  می پنداری که آنها بی حرکتند و حال ]و[و کوه ها را می بینی 102و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر الحساب؛

 حرکتند.

کت ن در حراز این آیه نیک بر می آیدکه حرکت کوه ها بدون حرکت زمین امکان ندارد. چرا که حرکت کوه ها بدین معناست که کره زمی

رکت عد به حباست و همچنین حرکت زمین همانند حرکت ابرها بی سر و صداست. این در حالی است که گالیله و کوپرنیک تقریبا هزار سال 

 زمین اشاره نمودند.
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قرآن در آیه ای دیگر به حرکت منظومه شمسی نیز اشاره می کند که خورشید و ماه هر کدام در مسیر خود شناورند و حتی خورشید به سوی 

 103قرارگاهش در حرکت است.

ی زول، یعننبر خالف نظریه حاکم در عصر بنابراین قرآن، هم به حرکت زمین و هم به حرکت خورشید و ماه اشاره دارد که این دیدگاه 

 نظریه بطلمیوس بوده است. قرآن در آیاتی به کروی بودن زمین نیز اشاراتی دارد.

 تلقیح نباتات به وسیله باد

 از دیگر اسرار شگت انگیزی که در قرآن بیان شده، نیازمندی برخی گیاهان به تلقیح یا گرده افشانی از طریق باد است:

 و بادها را باردار کننده فرستادیم. 104؛واقحلو ارسلنا الریاح 

 دارد. یز وجودنهمچنین قرآن در آیاتی می گوید که ما از هر چیزی جفت آفریدیم و این نر و مادگی نه تنها در حیوانات، که در گیاهان 

 آفریدیم، امید که شما عبرت گیرید. ]یعنی نر و ماده[و از هر چیزی دو گونه 105و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون؛

از   ]نیز[کا از آنچه زمین می رویاند و  ]خدایی[پاک  106سبحان الذی خلق االزواج کلها مما تنبت االرض و من انفسهم و مما ال یعلمون؛

 خودشان و از آنچه نمی دانند، همه را نر و ماده کردانیده است.

ه ر و مادنه شناس سوئدی در قرن هجدهم میالدی کشف کرد، هر چند در گذشته اعتقاد به مسئله زوجیت عمومی در دنیای گیاهان را گیا

 بودن برخی گیاهان از جمله درخت خرما وجود داشت.

 جاذبه عمومی

بر  جسامای، همه اهمیت قانون جاذبه عمومی به اندازه ای است که برخی قرن هفدهم را قرن نیوتن نامیده اند. بر اساس قانون جاذبه عموم

 نیروی جاذبه یکدیگر نیرو وارد می کنند و نیروی جاذبه با فاصله دو جسم نسبت عکس دارد. یعنی هر چه فاصله بین دو جسم کمتر باشد،

نگامی که هدارد.  بین آنها بیشتر و هر چه فاصله بیشتر، نیروی جاذبه کمتر است. البته در اجسام دورانی، نیروی گریز از مرکز نیز وجود

و  ز سیاالتاجاذبه با نیروی گریز از مرکز مساوی باشد، جسم در مدار ثابت به دور جسم دیگر در حرکت باقی می ماند. بسیاری نیروی 

 قمرها در پرتو این دو نیرو به دور یکدیگر در گردش اند.

 قرآن در چهارده قرن پیش چنین می گوید:

 کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید، برافراشت. ]همان [خدا 107؛اهلل الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها

ر اساس ان ها بدر آسمان، سیارات و ستاره های بسیاری هست که در مداری ثابت در حال حرکت اند. قرآن اشاره می کند که برافراشتن آسم

ه و ای جاذبظ می کنند. این ستون های نامرئی همان نیروهستون های نامرئی است که همانند ستونهای یک ساختمان، سقف را از سقوط حف

 دافعه ای است که نگاه دارنده اجرام آسمانی است.
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 پنج، اعجاز قرآن از نظر خبر های غیبی

استی به وقوع ی مربوط به آینده بوده، خبر داده که بعد ها به همان سان و بی هیچ کم و کمخ9قرآن در آیاتی، از حوادث مهمی که جملگ

ر اثر برخی ب یوسته است. این خبر های غیبی به همراه دعوی نبوت داللت بر آن دارد که آنها از جهان وحی گرفته شده اند. ممکن استپ

د. ت نیز ندارنعوی نبوریاضیت های نفسانی، برخی از حوادث آینده را پیش بینی کنند، اما نه به طور قطع و با جزئیات کامل؛ ضمن آنکه آنها د

 برخی از خبرهای غیبی قرآن می پردازیم. اینک به

 خبرهای غیبی قرآن

 ناتوانی انسان ها از معارضه با قرآن  -1

بگو )اگر انس و جن گرد  108قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛

 باشند.( ]دیگر[آیند تا نظیر این قران را بیاورندف مانند آن را نخواهند آورد، هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی 

 اکنون چهارده قرن از این خبر غیبی می گذرد و هنوز آدمی نتوانسته است سوره و حتی آیه ای همانند قرآن بیاورد. 

 از مدتی کوتاه پیروزی رومیان پس  -2

 ا غارت نمودرشلیم رهنگامی که سپاه ایران در دوران حکومت خسروپرویز به قلمرو رومیان حمله برد، شام، فلسطین و آفریقا را فتح کرد و او

که آنها  دنداشتنو امپراتور روم شرقی را سخت شکست داد. مشرکان مکه و دشمنان اسالم با شنیدن این خبر، آن را به فال نیک گرفتند و پ

. کست می دهندشران را نیز بر سپاه محمد پیروز خواهند شد. اما قرآن در آیه ای اعالم داشت که کمتر از ده سال دیگر، این رومیان اند که ای

در جنگ ، پیروزی هنوز ده سال نگذشته بود که در سال دوم هجری سپاه روم بر ایران پیروز گشت و این پیش بینی تحقق یافت. مقارن با این

 بدر، مسلملنان نیز بر سران قریش غالب آمدند که قرآن آن را نیز خبر می دهد:

کار  ]فرجام[بعد از شکستشان، در ظرف چند سالی، به زودی پیروز خواهند گردید؛  ]لی[رومیان شکست خوردند؛ در نزدیکترین سرزمین، و 

 109از یاری خدا شاد می گردند.در گذشته و آینده از آن خداست، و در آن روز است که مومنان 

 پیروزی پیامبر بر مشرکان -3

 قرآن در آیه ای به پیامبر اعالم می دارد:

ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد؛ همانان که با خدا  ]شر[پس آنچه را بدان ماموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب؛ که ما

 110خواهند دانست. ]ت راحقیق[مبعودی دیگر قرار می دهند. پس به زودی 

این آیه از آیات مکی است که در سال سوم بعثت نازل گردیده است. محدثان درباره شان نزول این آیه می گویند گروهی از مردم مکه 

فرشته وحی  هرگاه پیامبر را در کوچه و بازار می دیدند، به طعن و بد گویی می پرداختند و می گفتند: )این مرد، مدعی است که من پیامبرم و

بر من نازل می گردد.( این آیه برای پاسخ دادن به بدگویی آنان نازل شد و بدین ترتیب از پیروزی و گسترش آیین او و کمک های خداوند 
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 بدو و ذلتی که نصیب دشمنان او خواهد شد، پرده برداشت. هنگامی که این خبر را اعالم شد، کسی باور نمی کرد روزی فرابرسد که شوکت و

 قدرت قریش شکسته شود و پیامبر بر آنها پیروز گردد و مکه را فتح نماید.

 خبر بازگشت پیامبر به مکه -4

ر دازمی گردد. ه مکه بآن هنگام که پیامبر به دستور خداوند مکه را به قصد مدینه ترک گفت، در بین راه با خود می اندیشید که آیا دوباره ب

 این هنگام آیه ای نازل گشت:

در حقیقت، همان کسی که این آیه را بر تو فرض کرد، یقینا تو را به سوی وعده گاه  111الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد؛ان 

 بازمی گرداند.

 از می گردد.ان جا بمعاد در لغت به معنای بازگشت گاه است. از این نظر به وطن معاد می گویند که فرد مسافر هر کجا برود، دو باره به هم

بر ین آیه پیاماخبر می دهد که چند سال پس از نزول  –در زمانی که هیچ شاهدی بر آن گواهی نمی داد  –رآن از بازگشت پیامبر به مکه ق

 پیروزمندانه به مکه بازگشت.

 مصونیت قرآن از تحریف -5

 .ر تورات و انجیل تحریف شده اند بی گمان کتاب های آسمانی پیامبران پیشین نظی

 قرآن بر خالف کتاب های آسمانی پیشین، از هر گونه تحریفی در امان مانده استبی تردید 

 151صفحه     برخی از دالیل تحریف ناپذیری قرآن

 جنگ، شمار تاریخ گواه آن است که مسلمانان به آموزش و حفظ و کتابت قرآن عنایت ویژه ای داشته اند؛ آن سان که تنها در یک -1

ات و سوره یات و کلمآوحتی تعداد  –دند، به هفتاد نفر رسید. حال با توجه به اهتمام بسیار مسلمانان در حفظ قرآن شهدایی که حافظ قرآن بو

 گرفت، در چگونه می توان گفت چنین کتابی با این همه قاری و حافظ و عالقه مند، تحریف شده باشد؟ اگر تحریفی صورت می –های آن 

لمانان بر جماع مسادر برابر آن واکنش تندی نشان می دادند و از آن مانع می شدند. به تعبیری دیگر،  تاریخ ثبت می شد و بی شک مسلمانان

 عدم تحریف قرآن، خود دلیلی بر تحریف ناپذیری آن است.
 خداوند خود در آیه ای، حفظ و صیانت قرآن را بر عهده گرفته است: -2

 بی تردید، ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم، و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. 112؛انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون
ن را اهبانی از آرآن و نگآمده، خداوند با تاکید بسیار، نزول ق )ان(، )نحن(، )الم تاکید( و )جمله اسمیه(در این آیه که با نشانه های تاکید 

 به خود نسبت داده است.

 : در آیه ای دیگر آمده است

نامه [از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید؛ وحی  113ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید؛

 . ]صفات[ای است از حکیمی ستوده ]
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 .42(:41فصلت) 113



جب وهن رآن موقدن الفاظ منظور از باطل که به هیچ رو در قرآن راهی ندارد، هر باطلی است که مایه وهن قرآن گردد و چون کم و زیاد کر

 آن می شود و خود از مصادیق باطل است، بر این اساس هیچ گونه فزونی و کاهشی در قرآن راه نمی یابد.

امام علی و سایر امامان معصوم )ع( هیچ گاه در مورد تحریف قرآن سخنی نگفته اند بلکه به عکس، آنان همواره مردم را به تدبیر و عمل  -3

در حالی که اگر تحریفی در قرآن صورت می پذیرفت، امامان معصوم هرگز سکوت نمی کردند که این خود گواهی  114ندند،به قرآن می خوا

است بر تحریف ناپذیری قرآن. البته ممکن است روایاتی نیز باشند که بتوان از آنها تحریف قرآن را استنباط نمود. اما عالمان و محققان 

 ارند که این گونه روایات ضعیف هستند و نمی توان به آنها اعتنا کرد.بزرگ شیعه و سنی جملگی تصرح د

 

 ( 152صفحه  )          سنت

الهی  زئیات احکامتمام ج پیامبر اسالم افزون بر مقام دریافت و ابالغ وحی الهی، مقام تبیین و توضیح آیات الهی را نیز بر عهده داشت؛ چرا که

ز ااست. برخی  ان نشدهاقیموا الصاله( بارها در قرآن آمده، اما در هیچ جای آن تعداد رکعت های نماز بی در قرآن نیامده است. مثال تعبیر )

ه بهای مربوط  سیر آیهآیات قرآن نیز نیازمند تفسیر صحیح است. از این رو، پیامبر با گفتار خود به تبیین جزئیات آیات و تفسیر آیه های تف

 تبیین جزئیات نماز فرمود:احکام می پرداخت. مثال در مقام 

 115نماز را به جا آورید، همان گونه که می بینید من نماز می گذارم.

 پس از پیامبر، وظیفه تبیین و توضیح آیات الهی بر عهده امامان معصوم است.

 تعریف سنت

 سنت در لغت به معنای روش و طریقه است لغوی :

 116تمام گفتار ها و کردارها و تقریرهای معصومان سنت نامیده می شود. :  اصطالح 

یز توضیح اینکه، به مطالبی که پیامبر و امام معصوم در تبیین آیات الهی بیان می کنند، در اصالح )گفتار( می گویند. کردار و فعل معصوم ن

جام ندادن عملی از سوی آنان دست کم بر واجب نبودن آن عمل دست کم بر مباح بودن و مشروعیت آن عمل داللت دارد؛ همان گونه که ان

گواهی می دهد. اگر شخص یا گروهی در حضور معصوم عملی انجام دهند یا سخنی بگویند که امام در برابر آن هیچ موضع مخالفی اعالم نکند 

آن عمل و سخن مشروعیت نداشته باشد، بر معصوم زیرا اگر  117و سکوت را برگزیند، چنین عملی را تقریر، امضا و تایید معصوم می نامند؛

 واجب است نامشروع بودن آن را از باب امر به معروف ونهی از منکر و یا ارشاد جاهل ابراز نماید.

مار می ه شه شیعه بنابع فقبنابر این، به آنچه پیامبر و امام معصوم در تبیین آیات الهی گفته یا انجام داده اند، )سنت( می گویند که یکی از م

 رود.

 156صفحه       عقل و جایگاه آن در شناخت دین

 ه از بیراههکند افسار در لغت به معنای منع و بازداشتن است و گاه به وسایلی که به نوعی بازدارندگی دارد، عقل اطالق می گردد؛ مان : لغوی

 باز می دارد، عقل می گویند. رفتن حیوان جلوگیری می کند. از این رو به قوه ای که انسان را از بیراهه

قوه ای است در انسان که او را از سایر حیوانات متمایز می سازد و انسان به واسطه آن به تفکر و استدالل می پردازد و امور خوب   : اصطالح 

 و بد و حق و باطل را از یکدیگر باز می شناسد. این قوه کم و بیش در همه انسان ها وجود دارد.
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 لتقسیمات عق

 )عقل نظری( و )عقل عملی(.

 (، بهتماع تناقض)محال بودن اجاگر عقل اموری را درک کند که مستقیما و بی واسطه مقتضی تاثیر در مقام عمل نباشد، نظیر  عقل نظری : 

ایی باشد ل، چیزهآن عقل نظری می گویند. به تعبیر دیگر اگر عقل با حوزه )هست ها( و )بودها( سروکار داشته باشد و یا موضع کارکرد عق

 که شایسته دانستن است، آن را عقل نظری می خوانند، مانند اینکه ) انسان موجودی وابسته( یا )جهان متغیر( است،

ی می عقل عمل ری را درک کند که مستقیما مقتضی تاثیر در مقام عمل است، نظیر )قبیح بودن ظلم(، به آناما اگر عقل امو  عقل عملی :

ته اشد که شایسباموری  باشد و یا اگر متعلق عقل از خوبی ها( و )بدی ها( و )بایدها( و )نبایدها(گویند. به بیان دیگر، چنانچه متعلق عقل )

 بی عدالت و بدی ظلم، عقل عملی نام می گیرد.انجام یا عدم انجام است، مانند خو

 حجیت عقل

ی و های برهان البته این حجیت ذاتی، مخصوص احکام بدیهی یا استدالل ی، ذاتی است و لزومی ندارد نظری و عملعقل  حجیت احکام یقینیِ 

قل است که عواسطه  ا و اشتباه باشد. اصوال بهیقینی عقل است، وگرنه برخی احکام غیر بدیهی و یا استدالل های غیریقینی عقل ممکن است خط

ی محال حجت های دیگر را درک می کنیم. الزمه عدم حجیت احکام و استدالل های یقینی عقل، شکاکیت محض است. بدین بیان، اگر کس

ی، و به تعبیر هد کردا انکار خوابودن اجتماع تناقض، نیازمندی معلول به علت و نیکویی عدالت و زشتی ظلم را انکار کند، سرانجام همه چیز ر

 فرجام کارش شکاکیت خواهد بود.

ت د خوبی عدالال ماننعالمان اصولی و متکلمان امامیه بر آن اند که عقل، جدای از حکم دین و شریعت، می تواند حسن و قبح و پاره ای از افع

اینان می  ه قبیح.ی خود نه زیباست و نه زشت، نه حسن است و نو زشتی ظلم را درک کند. در مقابل، اشاعره اعتقاد دارند هیچ فعلی به خود

زشت و قبیح  هی کند،گویند حسن و قبح منشا دیگری جز امر و نهی شارع ندارد؛ بدین بیان که اگر خدا فعلی را امر کند، نیکو و حسن و اگر ن

 است.

شیا ذاتی نباشد، شرع و دین هم اثبات نمی شود؛ زیرا اگر دروغ دلیل متکلمان شیعه بر حسن و قبح ذاتی اشیا این است که اگر حسن و قبح ا

گفتن قبیح نباشد، چنانچه پیامبری هم که نبوت او اثبات شده، خبر دهد که دروغ قبیح است، از او نمی توان پذیرفت، چرا که ممکن است 

دا قبیح نیست و تصدیق دروغگو نیز قبیح نمی باشد و حکمت بر خ نیز اثبات نمی شود؛ چه آنکه خالفدروغ گفته باشد. از سویی پیامبری او 

بعید نیست کسی به دروغ ادعای نبوت کند و خدا معجزات را به دست او جاری سازد و او را تصدیق نماید و او نیز بسیاری چیزها را که خدا 

 118منع نکرده و یا امر نفرموده، برای مردم حرام و واجب گرداند.

 ی حکم کنیم؛ی هیچ فعلشود، ما نمی توانیم به خوبی و بدمعلوم افعال، تنها از طریق شرع و اخبار پیامبران الهی  بنابر این اگر خوبی و بدی

 چراکه در گزارش های آنها احتمال دروغ وجود دارد و فرض این است که قبح دورغ هنوز ثابت نشده است.

 برای نمونه، در آیه ای می خوانیم: قرآن و روایات نیز به روشنی بر حسن و قبح عقلی گواهی می دهند.

                                                           
 .424؛ ابوالحسن شعرانی، ترجمه و شرح کشف المراد شرح تجرید االعتقاد، ص  88جعفر سبحانی، حسن و قبح عقلی، ص  118



در حقیقت، خدا به  119ان اهلل یامر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی و یهنی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون؛

 دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می دهد، باشد که پند

 گیرید.

 امام صادق )ع( در روایتی می فرماید:

ا با عقل، خدای خویش را شناختند و به واسطه آن، کار پس بندگان خد 120فبالعقل عرف العباد خالقهم... و عرفوا به الحسن من القبیح؛

 پسندیده و زیبا را از ناپسند و زشت تشخیص دادند.

 در این روایت نیز به صراحت این نکته بیان گردیده است که عقل توانایی بازشناسی افعال پسندیده از ناپسند را دارد.

، ی از روایاتدر پاره ا یکی از منابع دین دانسته شده و حتی  و از اعمال پی می برد. بنابر این عقل، جدای از حکم شرع، به خوبی و بدی برخی 

 حجت باطنی نام گرفته است.

 ر حوزه خاص خود همانند احکام صریح قرآن دارای اعتبارند.د -اعم از نظری و عملی –بر اساس احکام قطعی عقل 

 

  159صفحه         رابطه عقل و دین

نها به دو ینه ما تیکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی است. دیدگاه های مختلفی در این باره وجود دارد که در این زمرابطه عقل و دین 

 دیدگاه اصلی می پردازیم: ایمان گرایی و عقل گرایی.

ی گویند میدگاه دان به این ددیدگاهی است که ساحت دین را قلمرویی می داند که فعالیت عقالنی در آن کارآمد نیست. معتق : ایمان گرایی

 متدینان نباید بر اساس عقل، باورهای دینی را بپذیرند، بلکه باید به آنها ایمان آورند. در مقابل این دیدگاه،

 121اعتقادات دینی را قابل ارزیابی با معیارهای عقالنی می داند و به نوعی سازگاری بین دین و عقل معتقد است. :  عقل گرایی 

 ی کنیم.ما بررسی ریک از این دیدگاه ها انواعی دارد که به آنها نمی پردازیم، بلکه بیشتر رابطه عقل و دین از دیدگاه اسالم البته هر 

ه برساند، نه  دانه میاز دیدگاه اسالم، عقل و دین دو موهبت الهی است که خداوند به بشر ارزانی داشته است و توامان آدمی را به سعادت جاو

ل د اصوال نزورآن مجیل، دین را و دین نیز عقل را تایید می کند. برای نمونه به برخی آیات و روایات در باب عقل می پردازیم: قتنهایی. عق

 قرآن را برای تعقل می داند؛ تا جایی که بدترین جنبندگان را کسانی می داند که تعقل نمی ورزند:

 قرآنی عربی نازل کردیم، باشد که بیاندیشید.ما آن را 122انا انزلنا القرآنا عربیا لعلکم تعقلون؛

 قعطا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنی اند که نمی اندیشند. 123؛ان شر الدواب عند اهلل الصم البکم الذین الیعقلون
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 امام کاظم )ع( در روایتی عقل را حجت درونی و باطنی می خواند. امام صادق )ع( نیز می فرماید:

 124است، دین دارد و کسی که دین دارد، به بهشت می رود.هر کس عاقل 

ر گونه دیث که هرو و حیطه کارکرد عقل است. حتی اهل حانکار نکرده و اختالف فقط در قلمهیچ فرقه اسالمی تعقل و خرد ورزی را به کلی 

حریم دین  که وارد پذیرفته اند. اینان هنگامیبحث و چون و چرا و استدالل عقلی در مسائل دینی را حرام می شمردند، با عقل خود، دین را 

 می شوند، به کارگیری عقل را در کشف احکام و معارف الهی انکار می کنند.

 ام دینی نیزنباط احکهمان گونه که برای پذیرش دین به عقل نیازمندیم و اصول دین را با کمک عقل اثبات می کنیم، برای است : دیدگاه شیعه 

ابع احکام کی از منیگیریم تا احکام دینی را از احکام غیر آن تمییز دهیم. از همین روست که احکام قعطی عقل به عنوان باید از عقل بهره 

 الهی مطرح است.

 و عشای در جهان مسیحیت به علت غیر عقالنی بودن اصول اساسی مسیحیت نظیر تثلیث، الوهیت و تجسد عیسی مسیح، گناه ذاتی انسان

ز ایمان اورید. برخی یمان بیامسیحی چاره ای نداشته اند جز آنکه بگویند ایمان بیاورید تا بفهمید، نه اینکه ابتدا بفهمید، سپس اربانی، متکلمان 

 ل.گرایان اعتقاد دارند ایمان، ضد عقل است، اما پاره ای دیگر می گویند ایمان دینی، فراتر از عقل آدمی است، نه ضد عق

فلسفه و خرد ورزی را هم  پولس 125نویسد: ) با خبر باشید که کسی شما را به فلسفه و مکر باطل نرباید.( ، حواری عیسی مسیح میپولس

از مسیحیان صدر اول می گوید: )آتن را با  ترتولیانردیف با مکر  و باطل می داند و به مردم توصیه می کند که از آن پرهیز کنند. همچنین 

فلسفه و خرد ورزی، و از اورشلیم کلیسای مسیحی است، پاسخ او به این پرسش این بود که هیچ؛ ایمان و اورشلیم چه کار؟( مقصود او از آتن، 

فیلسوف و متفکر دینی دانمارکی و پایه  (127برخی دیگر مانند کی یر کگارد 126فلسفه هیچ وجه مشترکی ندارند و بلکه کامال ضد یکدیگرند.

 که ایمان دینی اصیل هنگامی ظهور می نماید که عقل به پایان خود برسد. ( بر آن انداگزیستانسیالیسم الهیگذار فلسفه 

ل البته در مسیحیت، دیدگاه عقل گرایانه در باب دین نیز وجود دارد، ولی همان عقل گرایان نیز در برخی موارد ناگزیر به ایمان گرایی توس

مسیحی که کوشید فلسفه ارسطو را با آموزه های مسیحیت  ( متکلم عقل گرای1224 -1274) توماس آکویناسمی جویند. برای مثال، 

 بلکه باید بدان ایمان آورد.  128همسو کند، معتقد است برخی اصول اساسی مسیحیت نظیر تثلیث را نمی توان از طریق عقل فهمید،

تحریف  وواقعی  ریف شده است و دیندر پایان می توان نتیجه گرفت همان گونه که قرآن تصریح می کند، دینی که با عقل سازگار نباشد، تح

 ناشده با عقل همخوانی دارد، چنان که دین اسالم چنین است.

 

 

 

                                                           
 .11، ص 1محمد بن یعقوب کلینی، ج  124
 .2/8رساله پولس به کولیسان،  125
126.Pojman, philosophy of Religion, P .397; Peterson, … Reason and Religious Belief, p.33  
127Kier kegaard  
 .57اتین ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، ص  128



 

 161صفحه        خاتمیت 

 خاتمیت در قرآن 

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم  129ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن  رسول اهلل و خاتم النبیین؛

 پیامبران است.

 سد:. خاتم از ماده )ختم( به معنای )پایان دادن به چیزی( است. ابن فارس، از علمای بزرگ لغت در قرن چهارم هجری می نوی

است؛  مین بابهزدن بر چیزی را نیز ختم می گویند، از  ختم، یک معنای اصلی بیشتر ندارد و آن رسیدن به پایان چیزی است و اینکه مهر

 زیرا بعد از پایان دادن چیزی بر آن مهر می نهند.

م اید گفت خاتب. اما نهاآمعنا کرده اند، از این رو خاتم انبیا به معنای زینت تمام پیامبران است، نه پایان دهنده )زینت( گاه برخی خاتم را 

ن را ختم و آی مانند بلکه به معنای انگشتر نیز آمده است؛ از این رو که به وسیله آن، نامه ها و چیزهای است،هرگز به معنای زینت نیامده 

 مهر می کنند.

 اید: پیامبرمی فرم برخی ممکن است بگویند از مطالب گذشته بر می آید که )خاتم( به معنای پایان دهنده است، اما اشکال اینجا است که آیه

 .یاست، نه خاتم رسوالن. بنابر این پس از پیامبر بی شک نبی دیگری نمی آید، ولی ممکن است رسولی بیایداسالم خاتم انب

به کسی گفته می شود که از طرف خدا به او وحی شود و در نتیجه  نبی 130به دو معنای متفاوت است: نبی و رسولدر پاسخ باید گفت واژه 

باشد که آنچه به او وحی شده، به مردم یا گروهی از مردم تبلیغ کند یا نکند و خواه کتاب  می تواند از جهان غیب خبر دهد، خواه مامور

فقط به آن دسته از انبیا گفته می  رسولآسمانی و شریعت جداگانه داشته باشد و یا پیرو شریعت و کتاب آسمانی پیامبر دیگری باشد. اما 

 دست کم یکی از این سه امتیاز را داشته باشد: شود که افزون بر اخذ وحی و خبر داشتن از جهان غیب،

 مامور باشد که آنچه به او وحی شده، به مردم یا گروهی از آنان تبلیغ کند؛ -1
 دارای شریعت جداگانه ای باشد؛ -2
 دارای کتاب آسمانی باشد. -3

بوت نین ختم ی هر نبی، رسول نسیت. بنابر ااز این رو نبی، عام تر از رسول است. به بیان دیگر، هر کسی رسول است، نبی هم هست، ول

 به معنای ختم رسالت نیز هست.

  رمود: فر پاسخ ددر روایتی از پیامبر اسالم )ص( نقل شده است: ابوذر از رسول گرامی )ص( پرسید تعداد انبیای الهی چندتاست؟ آن حضرت 

 131سیصد و سیزده نفر.هزار نفر . سپس عرض کرد رسوالن آنها چند نفر هستند ؟آن حضرت در پاسخ فرمود :   124

ابر ز هستند. بنسالت نیچنان که پیداست، در این روایت سیصد و سیزده نفر از انبیای الهی رسول اند؛ یعنی افزون بر مقام نبوت، دارای مقام ر

 پیامبر اسالم خاتم انبیاست، بر خاتم رسوالن نیز داللت دارد.این هنگامی که آیه می فرماید 
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وآنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است  132؛واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک المبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا

 بخوان. کلمات او را تغییر دهنده ای نیست، و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت.

د. ی وجود ندارپناگاه یه، )لن تجد( برای نفی ابد و تاکیدی بر تغییر ناپذیری کلمات وحی است؛ یعنی هیچ گاه غیر از خدا و کتاب اودر این آ

از می کتاب ربک( ب)اته به در واقع این تعبیر، وجود پناهگاهی غیر از قرآن را تا ابد نفی می کند. همچنین در تعبیر )المبدل لکلماته( ضمیر کلم

 دد؛ بدین معنا که هیچ امری نمی تواند کلمات قرآن را تغییر دهد.گر

 این آیه دلیلی بر خاتمیت آیین اسالم است. این آیه و آیه پیشین، خاتمیت پیامبران صاحب شریعت را نیز اثبات می کند.

 ده برای تمام مردم، نفرستادیم.بشارتگر و هشدار دهن ]به سمت[و ما تو را جز  133؛و ما ارسلناک اال کافه للناس بشیرا و نذیرا

 بگو ای مردم! من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. 134قل یا ایها الناس انی رسول اهلل الیکم جمیعا؛

ایان جهان یز تا پنمطابق این آیات، رسالت پیامبر اسالم جهانی و همگانی است و عموم انسان ها شامل می شود. در نتیجه انسان های آینده 

 ین آیه اند. از این رو این آیات، هم بر جاودانگی قرآن داللت دارد و هم بر خاتمیت پیامبر اسالم.مشمول ا

 خاتمیت در روایات اسالمی

 هنگامی که پیامبر عازم جنگ تبوک بود، علی)ع( رابرای اداره امور به جای خود در مدینه گمارد و فرمود:

آیا راضی نیست که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی  135اال انه النبی بعدی؛اما ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی 

 که بعد از من پیامبری نیست. ]با این تفاوت[باشی؟

 ه صراحت می گوید پس از پیامبر، نبی دیگر نخواهد آمد.ب -که به حدیث منزلت مشهور است –این حدیث 

 در روایتی از پیامبر اسالم آمده است:

در میان شما مانند مردی است که خانه ای بنا کرده و آن را کامل و زیبا ساخته، جز اینکه جای یک آجر آن خالی است و هر کس مثل من 

وارد خانه می شود و به آن نگاه می کند، می گوید: )چه زیباست! جز اینکه جای این آجر خالی می باشد.( سپس فرمود: من جای آن آجر خالی 

 136وسیله من ختم شده اند.ام و پیامبران به 

 دو حدیث از قلم افتاده است    166صفحه      بر اساس این روایت نیز پیامبر اسالم )ص( آخرین پیامبر است.

 

  167شبهات درباره خاتمیت     صفحه 

 .خاتمیت پایان حاکمیت دوره غریزه1

ه می زه اداروار چنین است : زندگی در گذشته بر اساس غری اقبال الهوری توجه وتفسیری از فلسفه ختم نبوت به دست می دهد که خالصه

یزه یا وران غردشده که وحی مربوط به دوره غریزه است ولی با پیشرفت انسان تعقل وتفکر جای غریزه را گرفته است. خاتمیت یعنی پایان 

 هدایت بر اساس وحی وظهور دوره هدایت عقل.

 نقد وبررسی
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انسان ها نه تنها به وحی وپیامبری جدید نیاز ندارند بلکه از راهنمایی وحی نیزمطلقا بی نیازند چرا که هدایت الزمه تقریر اقبال آن است که 

عقل تجربی جانشین هدایت وحی شده است این سخن اگرهم درست باشد به معنای ختم دیانت است نه ختم نبوت وگفته او مستلزم آن 

 است که علم را به جای ایمان بنشانیم.

 قد گفتار او می توان گفت اوالعقل تجربی هیچ گاه نمی تواند جانشین وحی شود زیرا قرآن می فرماید :ن رد

 ترین انسانها هستی { ما به تو چیزهایی تعلیم دادیم که تو هرگز نمی توانستی بدانی .ر}ای پیامبر ! تو که ب

حقایق وحیانی دست یابند. سخن امام کاظم)ع( در باب عقل گویای این بنابراین وحی از آن روی به انسان ها نازل شد که نمی توانستند به 

مدعاست : ))خداوند دو حجت برای آدمیان قرا داده است : یکی حجت آشکار که رسوالن و انبیا وامامان معصوم هستند ودیگر حجت باطنی 

ینند. از همین و این سخن اقبال که هدایت عقل تجربی که عقول مردم اند(( بنا بر این هیچ یک از این دو نمی توانند به جای دیگری بنش

 جانشین وحی شده خطاست .

عقلی سرآمدند  دیگر اینکه مومنان ومتدینان بر اساس عقل خودبه دین مراجعه کرده اند. چه بسیار عاقالن ومتفکران برجسته ای که از لحاظ

قرآن نزول خود را برای تعقل میداند وبدترین جنبندگان را کسانی می دانند ولی باز هدایت وحیانی را پذیرفته اند. پیش تر گفتیم که اصوال 

 که نمی اندیشند.

:  روایات اسالمی نیز متدینان را کسانی می خواند که بر اثر عقل خود به هدایت وحیانی دست یافته اند. برای نمونه امام صادق)ع( میفرماید

 ))عقل راهنمای مومن است.((  

ی که قرآن را به عنوان کتاب زندگی خود برگزیده اند بر اساس راهنمایی عقل چنین کرده اند. از دیگر سو آموزه های بنابراین مومنان

جملگی عقالنی اند.بنابراین  نمی توان عقل را جای گزین وحی نمود و دیدگاه اقبال در باب خاتمیت  –مستقیم  رچه مستقسم وچه غی -وحیانی

 به هیچ رو صحیح نیست.

 .خاتمیت پایان دوران والیت شخصی 2

باب خاتمیت رابه گونه ای تبیین کرده اند که به گمان خود قابل دفاع باشد.از نگاه آنها خاتمیت یعنی پایان دوران والیت ر د ها برخی نظریه

ست و از این جهت با زبان شخصی. پیامبر والیت شخصی داشت بدین بیان که سخن او نوعا آمرانه از موضع باال واغلب بدون استدالل ا

وچگونگی بیان تفاوت آشکار دارد. اگر به قرآن بنگریم به ندرت درآن استدالل می یابیم به تعبیر دیگر سخن نبی آن بود که من خود قانون 

 حجتم خهتمی ت به این معناست که دیگ سخن بدون اسندالل پذیرفته نمی شود.

 نقد وبرسی 

ود خطابات است وسخنان ایشان در قالب وحی به گونه ای است که خود حجت واستدالل است. قرآن استالل خطابات پبامبر)ص( در خ

 خطابات وحیانی پیامبر را برهان ونور می داند که خود روشن است وهم روشنی بخش : 

از جانب پروردگارتان برهانی آمده  ای مردم در حقیقت برای شما )  یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا (   

 است وما به سوی شما نوی تابناک فرو فرستادیم.

افزون بر این قرآن مردم را به تفکر وتعقل فرا می خواند ونیز سفارش می کند که از علم وحجت تبعیت کنید و از آچه بدان علم ندارید 

 ه معرفی کزد؟پیروی نکنید حال چگونه ممکن است خود را بدون استداللو آمران

 قرآن در آیه ای دیگر برای تشخیص ادعای پیامبر مردم را با صراحت به تعمق در خود قرآن دعوت می کند :

آیا در معانی قرآن نمی ادیشید ؟ اگر از جانب غیر خدا بود  )افال یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا (  

 سیاری می یافتند.قطعا در آن اختالف ب



قرآن در بیش از سیصد آیه مردم را به تفکر وتعقل وتدبر دعوت نموده واستدالل هایی رانیز از زبان پیامبران و اولیای الهی نقل می 

اثبات احکام کند.خداوند در هیچ آیه ای به بندگان خود امر نکرده است که جاهالنه به قرآن یا هر مسئله ای دیگری ایمان بیاورند بلکه برای 

 ومسایل استدالل نموده است.

البته استالل های قرآنی به صورت براهین فلسفی و کالمیمتعارف نیست بلکه به گونه ای خاصی است و با فطرت آدمی تنایب دارد. گزاه های 

به اثبات  –که معصومانه است –ر قرآنی نیز یا هماهنگ با عقل ویا مبتنی برعقل هستند یعنی چون از طریق استدالل عقلی حجتیت قول پیامب

 رسیده اگر عقل نتواند مستقیماحکمی از احکام قرآنی را درک کند بازهم پذیرفتنی است زیرا پشتوانه و تکیه گاه آن حکم عقلی است. از این

ن استدالل میباشد سخنی عقالنی است واینکه سخن پیامبران اغلب بدو -مستقیم یا غیر مستقیم –رو می توان ادعا کرد تمام خطابات الهی 

 است بس گزاف.

 . ناسازگاری خاتمیت با مرجعیت علمی امامان معصوم 3

از عصمت وحجتیت برخوردار است جمع پذیر نمی دانند چرا که  معصوم شیعه که سخن آنان جعیت علمی امامانبرخی دیگر خاتمیت را با مر

 ت که این با خاتمیت ناسازگار است .اگر سخنان ائمه)ع( معصومانه باشد در رتبه وحی خواهد نشس

 نقد وبررسی

 همه مسلمانان به مرجعیت و وثاقت قرآن وسنت قطعی پیامبر اعتقاد دارند چنان که قرآن می فرماید :

 این قران را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه ا به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی.        

 می فرماید : –که در کتاب های حدیثی معتبر شیعه وسنی ذکر شده است  –ثقلین یکی ازاحادیث متواتر اسالمی  همچنین پیامبر در حدیث

وم .مادامی که به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد واین دو از رمن در میان شما دو چیز گرانبها رابه امانت می گذارم و می      

 ت کنار حوض نزد من آیند. یکدیگر جدا نمی شوند تا در قیام

در این روایت اهل بیت)ع( هم طراز با قرآن اند یعنی همان گونه که قرآن از هر نوع تحریفی مصون است اهل بیت نیز از هر گونه خطای 

د واز قرآن نیز فکری وعملی مبرایند به بیانی دیگر کسانی که تمسک به آنها مایه هدایت است و مسلمانان رااز ضاللت وگمراهی باز میدارن

 هرگز جدا نمی شوند از هر گونه خطا و گناهی مصون اند. 

همچنین پیشتر گفتیم که پیامبر اهل بیت خود رابه کشتی نوح مانند کرده که هر کس بر آن سوار شود از امواج رهایی می یابد وهر از آن 

 تخلف نماید به هالکت می رسد. 

ارد که خداوند رجس را نیز از اهل بیت برداشته است. مقصود از رجس هر نوع پلیدی فکری و قرآن در آیه تطهیر به صراحت اظهار می د

روحی و رفتاری است که گناه وخطا از مصادیق بارز آن است. از این رو گفتار وکردار ائمه معصومین)ع( همانند قرآن حجیت دارد. بنابراین 

اساس آیات و روایات قطعی پیامبرهمین گونه  رمی داند سخنان ائمه )ع( را نیز ب کسانی که سخن پیامبر را بر اساس آموزه های قرآن حجت

 طلقی می کنند. در واقع ممکن نیست کسی به سنت پیامبر باور داشته باشد ولی حجیت ووثاقت تعالیم ائمه)ع( را انکار کند.

 بنابراین بین خاتمیت ومرجعیت علمی امامان معصوم هیچ گونه نا سازگاری نیست.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 171صفحه روش فهم دین         

 را برای پند آموزی آسان کردیم پس آیا پند گیرنده ای هست ؟ و قطعا قرآن  ولقد یسرناالقرآن للذکر فهل من مدکر    

 همچنین امام باقر)ع( دروایتی می فرماید :

 هر کسی گمان کند که قرآن کتابی مبهمی است خود را نابود کرده وبا نظریه خویش دیگران را نیز به هالکت می رساند .   

ه البته فهم پذیر بودن قرآن بدین معنا نیست که همه افراد به یکسان از معارف قرآن بهره مند میگردندبلکه قران دریای بی کرانه ای است ک

یت خود می تواند از آن سود جوید. همچنین مراتب فهم قرآن در طول یکدیگرند وهیچ گاه با ظاهر قرآن ناساگار هر کس به اندازه ظرف

 نیستند.

 بودن فهم دین دنمروش

هر چند دین فهم پذیر است اما این فهم پذیری روشمند است یعنی بدان گونه نیست که هر کس به آیه یا روایتی مراجعه کند وبی آنکه 

فهم قرآن را رعایت نماید حکم اسالمی رااستنباط کند یا اینکه با پیش فرض خاصی به سراغ قرآن رود وبا تحمیل دیدگاه خود بر  منطق الزم

 قرآن آن راحکم اسالمی بداند. بناباین برای تفسیر قرآن باید روش صحیحی بر اساس رعایت امور زیل داشت :

ای فهم قرآن آگاهی از قواعد زبان عربی است تا فاعل از مفعول ظرف از مظروف معطوف نخستین پایه بر .آگاهی از قواعد زبان عربی :1

 از معطوف علیه و...به خوبی تشخیص داده شود.

یکی دیگر از پایه های اساسی فهم وتفسیر قرآن آگاهی از معانی الفاظ ومفردات قرآن است. بای فهم این .آگاهی از معانی الفاظ قرآن : 2

ه معانی رایج این زمان ویا معانی ارتکازی در ذهن مراجعه نمود زیرا چه بسا معانی الفاظ به مرور زمان دگرگون شده و نسبت به معانی نباید ب

معانی ایج در عصر رسالت به نوعی تغییر کرده اباشد. بنابراین باید به طریقی معانی رایج در عص رسالت ا پی جویی کرد که در این راه 

 ی وجود دارد.کتابهی لغت منهسب

قرآن که خود رابیانگر همه چیز معرفی می کند بی شک بیانگ خود نیز هست. بنابراین برای فهم یک آیه می تفسیر قرآن به قرآن :  .3

باره می توان به آیات دیگر نیز مراجعه نمود واگر در آیه ای ابهامی به نظر رسید باید با توجه به آیات دیگر ابهام رازدود. امام علی)ع(دراین 

 فرماید: 

 آن با برخی دیگر به سخن در آمده معنای خود را می فهماند وبعضی از آن به بعضی دیگر گواهی میدهد.برخی از آیات قر    

همچنین برای فهم یک آیه باید از یک سو تمامی آیات مناسب آن موضوع را در نظ گرفت وآیه ا در پرتو آیات دیگر معنا کرد واز سوی 

قرار دارد. در واقع منشا پیدایش مذاهب و فرقه های مخطلف آنجاست که هر یک به آیه ای  دیگر سیاق یا قبل وبعد آن آیه را نیز مورد توجه

 مراجعه نموده واز آیات دیگر غفلت ورزیده اند.

فهم برخی از ؛آیات بدون مراجعه به احادیث صحیح اسالمی امکان پذیر نیست زیرا اغلب این آیات مطلق ث صحیح : مراجعه به احادی .4

قیود آنها در احادیث پیامبر وامامان معصوم آمده است. برای مثال قران درباره وجوب نماز روزه زکات خمس وحج سخن گفته هایی اند که 



نهچهریم برای فهم آنها به احادیث پیامبر وامامان معصوم  –به حکم قرآن –اما جزئیات آنها را بیان نکرده است. از همین رو در این موارد 

 ابراین برای فهم قرآن آشنایی با احادیث پیامبرو امامان معصوم امری ضروی است.)ع( مراجعه کنیم. بن

سال ود پی یک سلسله پرسش ها ویا رویدادهایی نازل شده است. آگاهی از شان نزول ها به  23قآن در مدت  . توجه به شان نزول آیات :5

نظر گرفتن شان نزول نمی توان به معنای آیه آگاهی یافت وآن را تفسی مفهوم آیه روشنی می بخشد. البته این بدان معنا نیست که بدون در 

 نمود بلکه با توجه به آن معنای آیه روشن تر خواهد شد.

قرآن در محیطی نازل شده که مردم آنجا زندگی خاصی داشته اند وآیات قرآن نیز به مناسبت هاییبه شیوه . آگاهی از تاریخ نزول قرآن : 6

وم آنها اشاره  نموده وسپس به نقد آنها پرداخته است. آگاهی از وضع زندگی عربقبل از اسالم ومعاصر آن به معنای زندگی وآداب و رس

اهی برخی آیات کمک می کند. برای مثال قرآن به مسائلی از قبیل ))ازالم(( و بت هایی مانند ))ود(( ))سواع(( و))نسر(( اشاره می نمایدکه آگ

 هتر آیات موثر است.از تاریخ آنها در فهم ب

آیاااتی کااه پاایش از هجاارت پیااامبر در مکااه نااازل شااده مکاای وآیاااتی کااه پااس از هجاارت  یننات مکننی ومنندنی :.شننناخت آ7

پیاااامبر د مدیناااه ناااازل گدیاااده مااادنی نامیاااده مااای شاااود. شاااناخت دقیاااق آیاااات مکااای ومااادنی برخااای از معاااانی قااارآن را روشااان 

 اسالمس می پردازدو آیات مدنی بیشتر به طرح احکام. می سازد. ایات مکی بیشتر به طرح عقاید و معارف

مفسر برای برای فهم آیات قرآن باید بدون هیچ گونه پیش داوری وتحمیل عقیده به قرآن بنگرد تا به . پر هیز از هر نوع پیش داوری : 8

ربه رای روایات بسیاری وارد شده مقاصد آن دست یابد. به تعبیردیگر در محضرقرآن باید علم آموخت وشاگردی کرد. در مذمت تفسی

 است.

که از  –امروزه آفت تفسیربه رای دامن گیرجامعه اسالمی شده و برخی تحت تاثیر پیشرفت های علوم تجربی و افکار و عقاید مغرب زمینان 

ت نیز باید به گونه ای باشد که با آیات قرآن و روایات معصومان راتفسیر می کنند.فهم آیات قرآن و روایا –اتقان الزم نیز برخوردار نیستند 

آن عقل ناسازگار نباشد. برای مثال دیدگاه گروه هایی مانند جبریه و مجسمه ومشتبهه که فهم آنها از قرآن با عقل و همچنین با دیگرآیات قر

 در تنافی می باشد مقبول نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  179فصل چهارم :   امامت و والیت       صفحه 

 

 الف(معنای امامت و والیت

دم با قصد وتوجه خاص به رمعنای پیشوا و رهبر از ریشه ))ام((به معنای قصد کردن و توجه نمودن است چرا که م به امام از نظر لغوی :

 سراغ امام می روند. در قرآن واژه امام اعم از پیشوای صالح و نا صالح است:    

 د کن روزی راکه گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. }یا یوم ندعوا کل اناس بامامهم      

اصطالح متکلمان شیعه کسی است که در مقام جانشین رسول خدا نسبت به همه امور دینی ودنیوی جامعه اسالمی  امام از نظر اصطالحی :

 الهی عام وفراگیر است. ریاست

 بوت را داراست. از این رو امام باید دارای ویژگی هایی باشد:این تعریف امام همه منصب ها وشئون پیامبری به جز ن بر اساس

 از جانب خدا نصب گردد .1

دارای مقام عصمت )پیراستگی از گناه وخطا( باشد زیرا بدون داشتن عصمت نمی تواند اعتماد مردم راجلب کند وبرای مردم الگو باشد ودر  .2

 بدین حهت باید از تمام لفزشها وخطاها بری باشد تا مردم را به گژی رهنمون نکند. قلب ها و اندیشه های آنان راه یابد. بنابراین امام

نسبت به همه امور دینی علم لدنی و وسیع وگسترده داشته باشد تا در تبیین این امور ورفع مشکالت علمی ودینی جامعه اسالمی نیازمند  .3

 ی راکه از عدم حضو پیامبر در جامعه اسالمی پدید آمده است پر کند. ئیک چنین علم وسیعی نمی تواند خألدیگران نباشد. امام بدون 

با این تعریف متکلمان شیعه مخالفند. اینان امامت را منصبی عادی و غیر الهی می دانند که با انتخاب مردم به ویژه :   متکلمان اهل سنت

ی از متفکران اهل سنت نیز بر آن اند که حتی امام می تواند با زور و مهاجر وانصارویا علمای اهل حل و عقد به فردی واگذار می شود. پاره ا

 قدرت سرپستی جامعه را به عهده گیرد واگر چه فاسق وشراب خوار باشد این آلودگی ها موجب عزل وبر کناری آن نمی گردد.

 ر باب امامت به اجمال بیان نماید:از علمای اهل سنت توانسته است در مقدمه خود حقیقت دو دیدگاه تشیع وتسنن راد ابن خلدون

ا امامت در نظر اهل تسنن از مصالح همگانی است که به خود امت بستگی دارد : آنها هر کسی را تعیین کردند او پیشوا وامام خواهد بود . ام  

واگذار کند بلکه باید امام راتعیین کند د یا به امت رجایز نیست آن را نادیده بگی  ر)ص(امامت از نظ شیعه ستون وپایه دین است و بر پیامب

 و}امام{ نیز ازگناهان کبیره وصغیره مصون باشد.

وید بر پایه این دیدگاه امامت از نظر شیعه ادامه رسالت است وپیامبر می باید امام بعد از خود را تعیین نماید و چون پیامبر جز وحی نمی گ

شد. البته امام شرط دیگری نیز دارد ب از طرف خدا ودارای مقام عصمت باامام باید منصوچنین تعیینی تعیین خداوند است. به عبارت دیگر 

 وآن علم خدادادی است تا بتواند تبیین درستی از جزئیات احکام به دست دهد. 

ت پیامبر)ص( در احادیث و روایات و تاریخ اسالم حاکی از آن است اختالف درباره مسئله امامت وجانشینی رسول خدا هر چند پس از رحل

سقیفه به اوج خود رسید وسپس میان عالمان ودانشمندان ومردم مورد توجه گسترده قرار گرفت ولی در زمان خود پیامبر نیز مطرح بوده 

 ویقاخنس ابن شامامت امور مسلمانان پس از رحلت زمزمه ها وگفتگوها داشته اند و حتی برخی مانند  پیامبر درباره ا است. گروهی در زمان



موضوع امامت وخالفت پس از رسول خدا )ص( به آنان واگذار گردد و چون از   فرمانروای یمامه پذیرش اسالم رامنوط به این امر کردند که

 جانب پبامبر پاسخ منفی شنیدند ازپذیرش اسالم سرباز زدند.

برای خود تعیین می نمود. تکرار این عمل دردوران همچنین هر گاه پیامبر مدینه را به عزم سفر ویا دفاع وجنگ ترک می کرد جانشینی 

 حیات پیامبرحس کنجکاوی مسلمانان را تحریک می کرد تا در مسئله امامت وجانشینی فکر کنند ونظر دهند.

شان نیز بنابراین بر اساس دیدگاه شیعه نمی توان آغاز توجه به مسئله حیاتی امامت پس از رحلت پیامبر بوده است بلکه در زمان حیات ای

 مسلمانان کم وبیش به این موضوع می اندیشیده اند.

همچنین متفکران شیعه بر اساس دالیل قطعی بر آن اند که امامت وجانشینی امیرالمومنین علی)ع( در زمان خود پیامبر مطرح بوده وآن 

 حضرت بارها بر این مسئله تاکید نموده است.

 

 دست آوردهای بحث در باب امامت 

ی تاریخی بوده که زمان آن سپری شده است واز لحاظ اب امامت و جانشینی پیامبر مسئله اتالف در بالمان اهل سنت معتقدند اخخی از عبر

 علمی بحث درباره آن دیگر سودی ندارد.

امت یک مسئله این باور از دیدگاه شیعه صحیح نیست زیرا امامت دارای ابعاد مختلف تاریخی علمی اجتماعی ودینی است. بحث در باب ام

یکی از ضروری ترین مباحث روزگار ماست. از  اسالمی است که تاریخی نیست که زمان آن سپری شده باشد بلکه بحث درباره شیوه حکومت

امام وپیشوای جامعه اسالمی نیز جاودانه است. با  آنجا که دین واحکام اسالمی ابدی است بحث درباره ویژگی های مجری این احکام یعنی

اع وشورای امت. اگر بپذیریم که مقام اجمه به اهمیت جایگاه امامت باید حاکم و مجری احکام اسالمی بر اساس نصب الهی تعیین گردد نه توج

امامت مقامی انتصابی است در آن صورت اجرای احکام شریعت را باید به دست افرادی سپرد که از جانب خدا مسئولیت رهبری امت به آنها 

 ت.سپرده شده اس

این پرسش رخ می نمایدکه طرح اسالم وامامان برای اجرای احکام جاودانه دین در این دوران چیست؟ آیا در دوران  :  در دوران غیبت  سؤال

ن بیاغیبت نیز حاکم اسالمی باید از سوی پیامبر وامامان منصوب شود یا اینکه مردم می توانند هر فردی را به عنوان امام بر گزینند؟ از این 

 می توان نتیجه گرفت که بحث درباره امامت بحث از شیوه حکومت اسالمی در همه دورانهاست. 

یکی دیگر از ابعاد امامت با هماهنگی و وحدت جامعه اسالمی نیز منافاتی ندارد چرا که در این بحث ها بیشتر به مشترکات توجه می شود و 

ر از تعصب وپیش داوری مطرح می گردد که پرداختن به بحث های علمی وشنیدن سخنان مسائل اختالفی نیز در ساحتی علمی ودوستانه به دو

 مختلف وپیروی از بهترین آنها مورد سفارش قرآن است.

هدف از تقریب بین مذاهب اسالمی به هم نزدیک شدن اندیشه ها تحمل یکدیگر تاکید بر نقاط مشترک و وحدت و انسجام اسالمی در برابر 

رسما پیروی از مذهب شیعه برای برادران اهل  شیخ االزهر شیخ محمود شلتوتستیزان است. بر اساس این نگرش بود که  مستکبران ودین

 سنت را جایز دانست. ایشان در تعبیری می گویند :

مذهب جعفری مشهور به مذهب شیعه امامیه اثنا عشری از جمله مذاهبی است که مانند سایر مذاهب اهل سنت شرعا می توان از آن       

 کرد.تقلید 

 

 185صفحه        نیاز به وجود امام

 را بر عهده داشت : سه وظیفهپیامبر اسالم )ص( 



 . زمامداری جامعه اسالمی -3       تبیین وحی –2       دریافت وابالغ وحی الهی -1

به سر آمد ازاین رو آغازین وظیفه او پایان یافت اما دو جایگه دیگر برای هدایت جامعه اسالمی  پس از رحلت پیامبر )ص( دوران وحی

 ر.ضروری می نمود تشکیل حکومت برای اجرا وتحقق قوانین قضایی اقتصادی واجتمایی اسالم وهمچنین تبیین وحی بعد از پیامب

از دیدگاه شیعه پس از پیامبر خداوند امامان معصوم)ع( را با علم خدادادی نصب کرده تا بتوانند تبیین گر وحی الهی وبه تعبیری مرجع 

 وحافظ دین و تدبیر کننده جامعه اسالمی باشند.

 

 دالیل نصب امام  : 

حکام الهی را بیان نماید چرا که از یک سو اصوال بسیاری از سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاصیل و جزئیات ا 23پیامبر)ص( در طول  .1

نیز مطرح نشد از سوی دیگر در مدت سیزده سال نبوت پیامبر)ص( در  سشیمسائل و احکام در زمان پیامبر موضوعیت نیافت و از این رو  پر

پیش آمد وبه همین رو شرایط مهیا نشد تا ایشان  کی ایمان آوردند ودر ده سال آخر عمر حضرت در مدینه نیز جنگ های زیادینها اندمکه ت

 به تفصیل احکام الهی بپردازند. بنابراین پس از پیامبر )ص( جامعه اسالمی به آگاهانی بری از خطا نیاز داشت تا بدین امر روی آورند.

مدند که هر یک عقاید خود را به قرآن به وجود آ اشاعره وشیعه –مرجئه  –خوارج  –معتزله پس از پیامبر)ص( فرقه های مختلفی نظیر  .2

ند می کردند وآیات الهی را مطابق با باور خود تفسیر می نمودند که بی شک از میان این تفاسیر تنها یکی صحیح بود. از این رو باید تمس

تا در آینده گروندگان به اسالم راه ا به جامعه اسالمی معرفی کنند رکسانی باشند که تا بتوانند تفسیر صحیح را از نا صحیح باز شناسند وآن 

با اینکه پیامبر روزانه چند بار در حضور مردم وضو می گرفت و همه می دیدند که چگونه دست   وضو  درست را برگزینند. مثال درباره کیفیت

آن به دو صورت وضو می گیرند که در ها و صورت خود را می شوید و سر وپای خود را مسح می کند اما اهل سنت وتشیع با توجه به آیات قر

 واقع یکی از آنها مطابق با وضوی پیامبر است. 

عرش وکرسی -لوح وقلم   –صفات خدا ورد معارف واحکام اسالمی نظیر بنابراین وجود امام معصوم برای به دست دادن تفسیر صحیح در م

 امری ضروری است. شفاعت بهشت ودوزخ–جبر واختیار  –قضا وقدرت  –

خی رپس از رحلت پیامبر بازار جعل احادیث مستند به پیامبر داغ شد و جاعالن حدیث با انگیزه های گوناگون وارد این میدان شدند. ب .3

را به تایخ  مسیحیات و اسرائیلیاتبه خاطر عداوتی که  با اسالم داشتند   وهب بن منبهیا  کعب االحباریهودیان ومسیحیان مسلمان نما مانند 

وارد کردند و گروهی از مسلمانان سست ایمان نیز به تحریک خلفا وامرای وقت یا به انگیزه مقام خواهی و یا به دالیلی دیگر به جعل  اسالم

ّّّّّّ احساس می گردد تا مردم با مراجعه به وی  رحدیث پرداختند. د این مسئله نیز وجود امام معصوم وپیراسته از گناه واشتباه کامالّّّّّ

از باطل بازشناسند. البته افزون براین امام می باید ریشه این نوع احادیث مجعول ومنقوالت باطل وافکار بی پایه رابسوزاند و حدیث حق را 

 جامعه را از چنگ این دروغ پردازان برهاند. برای نمونه به یکی از این جاعالن اشاه می کنیم :

بلیغاتی معاویه بود. او با گرفتن چهارصد هزار درهم شان نزول دو آیه را دگرگون به نام صحابی پیامبر گرداننده دستگاه ت سمرهّ بن جندب

یل قاتل ساخت. وی آیه ای را که درباره جانبازی علی )ع( در لیلّه المبیت )شبی که امیرمومنان در خوابگاه پیامبر خوابید( نازل شده بود از فضا

گردیده است. همچنین از این سو آیه ای که در مذمت منافقان وارد شده بود درباره  ایشان ابن ملجم خواند و گفت این آیه در حق وی نازل

 علی )ع( دانست. 

این دروغ پردازی ها در حضورهزاران تازه مسلمان شامی که از منزلت علی)ع( در پیشگاه پیامبر آگاهی نداشتند سبب عداوت شدید آنان 

 ها هزار کشته بر جای گذاشت.نسبت به حضرت وشیعیان وی وبرپایی جنگی شدکه صد

 ماید :رامیرال مؤمنین )ع( درباره منافقانی که در لباس صحابی پیامبر جعل حدیث می کردند می ف



اگر مردم یک چنین افرادی را می شناختند که آنان منافق و دوغگو هستند هرگز آنها را تصدیق نکرده و سخن آنها را قبول نمی نمودند     

اینان پیامبر خدا را دیده اند و  حقایقی از او شنیده واخذ کرده اند وهرگز  وبا خود می گویند که ولی مردم فریب صحابی بودن آنها را خورده

 خنی بر خالف حقیقت نمی گویند؛ در صورتی که از وضع وحال این دسته آگاهی ندارند.س

از جاعالن حدیث را بیان می  هفتصد نفردر کتاب الغدیربا مراجعه به کتاب های رجالی اهل سنت نام او و ویژگی های  مرحوم عالمه امینی

 کند.

نورانی اسالم باید امامان معصوم وآگاهی باشند تا معیار حق وباطل شوند. در  بنابراین برای حفظ اسالم و جلوگیری از زشت نمایی سیمای

 روایات اسالمی به وجود این حجت پس از رحلت پیامبر)ص( اشاره شده است. برای مثال امام صادق در روایتی می فرماید :

 افزودند, آن را رد کند و اگر کم کردند, تکمیل نماید.زمین خالی از پیشوا]معصوم[ نمی باشد تا اگر افراد با ایمان مطلبی را در دین    

 ا در غیر این صورت, حق از باطل شناخته نمی شود.را از حجت خالی نمی گذارد؛ زیرخداوند زمین    

او در , متکلم بزرگ وشاگرد برجسته امام صادق)ع( نیز در دو مناظره, وجود امام راپس از رحلت پیامبر ضروری می داند. هشام ابن حکم

 مناظره مفصلی با دانشمندی درباره مسئله رهبری چنین استدالل می کند : 

 آیا خداوند پس از درگذشت پیامبر برای رفع هر نوع اختالف در میان مسلمانان, دلیل وحجتی فرا راه آنها قرار داده است یا نه ؟ -   

 آری قرآن واحادیث پیامبر برای رفع اختالف کافی است. -   

عضو یک درختیم حالی که هر دو شاخه یک تنه وراگر قرآن واحادیث برای رفع اختالف کافی است, چرا من وشما با هم اختالف داریم,د -   

 را انتخاب نموده ایم که بر خالف مسیر دیگری است ؟ ؟چرا هر کدام مسیری

ه,به فایده معنوی وجود امام به گونه ای دلپذیر اشاره , پیشوای معتزله د بصرعمروبن عبیددر بحث گسترده ای با  هشام ابن حکمهمچنین 

 می کند :

 هشام : آیا چشم داری ؟                       عمرو : بلی.             

 رنگ ها را می بینم.  -با آن چه می کنی ؟                            -

 آری.  -گوش داری ؟                                   -

 با آن صداها را می شنوم. -می کنی ؟                           با آن چه  -

وی سپس از وجود دیگر مانند بویایی,ذائقه والمسه و اعضایی از قبیل دست وپا و نقش آنها در وجود انسان پرسید و از عمرو نیز پاسخ های 

ش عقل در انسان چیست؟ وی گفت :به وسیله عقل آنچه هم داری؟ وی در پاسخ گفت : آری,هشام گفت : نق عقلصحیح شنید. سپس افزود : 

بر اعضای بدنم می گذرد,تمیز می دهم. هشام افزود : نقش دیگر آن در بدن چیست؟ عمرو گفت : هر گاه یکی از حواس در ادراک خود خطا 

 یا تردید نماید, به عقل رجوع می کند و تردید او را از بین می برد.

رفت خداوندی که برای رفع تردید حواس واعضای من چنین پناهگاهی آفریده, آیا ممکن است جامعه انسانی را در این هنگام هشام نتیجه گ

 به حال خود وابگذارد و پیشوایی برای آنان  تعیین نکند تا تردید وحیرت و خطای آنها را برطرف نماید؟

هان د زمان رحلت پیامبر اکرم)ص( به روشنی لزوم تنصیصی بودن مراجعه به تاریخ صدر اسالم و در نظر گرفتن شرایط موجود منظقه و ج .4

 منصب امام را اثبات می کند :

امپراتوری , سوی دیگر آن امپراتوری رومآیین اسالم را تهدید می کرد که یک سوی آن  خطری سه گانهبه هنگام درگذشت آن حضرت, 

 تشکیل می دادند.  منافقان داخلیو سوی آخر آن را  ایران

که دشمن از هر سو در کمین آن  -ک پرسیدنی است که آیا با وجود چنین خطرهایی شایسته است پیامبر)ص( امت اسالمی و آیین اسالم رااین

 بون رهبر به حال خود وانهد؟ –نشسته 
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 آیه انذار  -1

؛و خویشان وَأنذر عشیرتک االقربین /واخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین/ فان عصوک فقل انی بریءََََُمما تعملون   

من از » نزدیکت را هشدار ده, و برای آنن مومنانی که تو را پیروی کرده اند, بال خود را فرو گستر؛و اگر تو را نافرمانی کردند, بگو : 

 «آچه می کنید بیزام 

بر به مدت سه سال, از دعوت عمومی پرهیز نمود سرانجام پس از گذشت سه سال فرمان الهی رسید که پیامبر )ص( دعوت همگانی خود پیام

 «بستگان نزدیک خود را از عذاب الهی بیم ده »را با دعوت خویشاوندان وبستگان آغز نماید: 

بزرگ بنی هاشم را برای ضیافت ناهار دعوت کند. مهمانان همگی این  نفر از شخصیت های 45بدین جهت, پیامبر به علی )ع( دستور داد 

دعوت را اجابت کردند اما پس از صرف غذا ابولهب عموی پیامبر, با سخنان سبک خود, آمادگی مجلس را برای شنیدن سخنان پیامبر بر هم 

 زد و مجلس بی هیچ نتیجه ای پایان یافت و مهمانان خانه رسول خدا ا ترک گفتند.

رتیب دهد وهمه را جز ابولهب به خانه خود دعوت کند. دیگر بار پیامبر پس از صرف ت ,پیامبر تصمیم گرفت ضیافت دیگری فردای آن روز

غذا در جمع بزرگی از شخصیت های بنی هاشم که در آنجا گرد آمده بودند, بای دعوت آنان به آیین توحیدی ورسالت خویش به پا خاست 

 وچنین نمود:

به راستی هیچ گاه راهنمای مردم به آنان دروغ نمی گوید. به خدایی که جز او خدایی نیست, من فرستاده او به سوی شما وعموم جهانیان   

هستم. هان, آگاه باشید, همان گونه که می خوابید, می میرید    همچنان که بیدار می شوید]روز رستاخیز[ زنده خواهید شد, نیکوکاران به 

 عمال و بدکاران به کیفر کردار خود می رسند وبهشت جاویدان بای نیکوکاران ودوزخ همیشگی برای بدکاران آماده است.پاداش ا

هیچ کس از مردم برای کسان خود,چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام, نیاورده است: من خیر دنیا وآخرت برای شما آورده ام.   

را به توحید ویگانگی وی ورسالت خویش دعوت کنم. چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر  خدایم به من فرمان داده که شما

 و وصی ونماینده من در میان شما باشد؟

حضرت اندکی درنگ نمود تا ببیند کدام یک از آنان به ندای او پاسخ مثبت می گویند. در این هنگام, سکوتی آمیخته با یهت وتحیر بر مجلس 

 حاکم بود و همگی سر به زیر افکنده و در فکر فرو رفته بودند.

و « ای پیامبر خدا, من تو را در این راه یاری می کنم.»تجاوز نمی کرد, بر خاست وگفت: شانزده سالکه سن او در آن روز از  علی)ع(ناگهان 

ی بفشارد. در این هنگام پیامبر دستو داد که علی)ع( بنشیند. دست خود را به سوی پیامبر دراز کرد تا دست پیامبر را به عنوان پیمان فداکا

ند. حضرت بار دیگر گفتار خود را تکرار نمود. باز علی)ع( برخاست وآمادگی خود را اعالم کرد. این بار نیز پیامبر به وی دستور داد که بنشی



که پشتیبانی خود را از پیامبر اعالم داشت. آن گاه پیامبر دست در مرتبه سوم بسان دو مرتبه پیشین جز علی)ع( کسی بر نخاست و تنها او بود 

 یخی خود ا بر زبان راند:رخود را در دست علی)ع( گذاشت وجمله تا

 هان ای خویشاوندان وبستگان من, بدانید که علی برادر و وصی و خلیفه ای من در میان شماست.                  

 آیه والیت  -2

نت وشیعه براساس احادیث متعدد معتقدند آیه والیت درباره علی)ع( که در حال نماز.., انگشتر خویش را به مستمند محدثان ومفسران اهل س

 بخشید, نازل شده است:

 ولی شما, تنها خدا وپیامبر اوست و کسانی  انما ولیکم اهلل و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالهَ ویوتون الزکاهَ و هم راکعون:      

 رکوع زکات می دهند.  که نماز بر پا می دارند و در حالکه ایمان آورده اند: همان کسانی 

 داللت آیه برامامت علی)ع( 

بسیاری از مفسران و محدثان درباره شأن نزول این آیه گفته اند: سائلی وارد مسجد شد و درخواست کمک کرد, اما کسی به او چیزی  -الف 

ر رکوع بود, با انگشت کوچک خود که انگشتری در آن بود, به فقیر اشاره کرد تا انگشت را از دست او در آورد. فقیر نداد. امام در حالی که د

 نیز انگشتری را از دست امام د آود و رفت.

ن نمودی, همان طور که برای موسی)ع( از خاندان خودش وزیری معی»هنگامی که این خبر به پیامبر رسید, از خدا چنین درخواست نمود: 

 در این لحظه فرشته وحی فرود آمد و آیه یاد شده را برای پیامبر خواند.« پروردگارا بای من نیز از اهل بیتم وزیری معین بفرما.

 در آیه مورد بحث, علی بن ابی طالب)ع( است.« الذین آمنوا الذین یقیمون الصالَه...»بنابر آنچه بیان شد مقصود از 

آیه به معنای سرپرست, حاکم وصاحب اختیار است که خداوند اصالتاّ و پیامبر وجانشین وی نیز در پرتو موهبت الهی در این « ولی»تعبیر -ب

 -به معنای تنها( بر می آید«)انما»که از تعبیر -عهده دار آن هستند, چرا که اگ ولی به معنای دوست, ناصر ویاور باشد, انحصار آن به سه نفر

 آکه مطابق آیات, مومنان جملگی دوست ویاور یکدیگرند.بی معنا خواهد بود؛ چه 

 ماید:رشاهد این مدعا, آیه بعدی است که می ف      

وهر کس خدا وپیامبر او و کسانی را که ایمان آورده ان, ولی خود  و من یتول اهلل و رسوله والذین آمنوا فإن حزب اهلل هم الغالبون؛        

 زب خدا همان پیروزمندان اند.بدانند,]پیروز است؛ چرا که[ ح

وغلبه بر دشمنان, مربوط به  «حزب اهلل»این آیه, قرینه دیگری است بر اینکه ولی به معنای سرپرست, حاکم وصاحب اختیار است؛ زیا تعبیر 

ه. از سوی تشکیل حکومت اسالمی است که از نوعی تشکیل و همبستگی اجتماعی برای هدفی مشترک حکایت می کند, نه یک دوستی ساد

کافی بود وهرگز ضرورتی نداشت و موضوع نماز وزکات مطرح گردد؛ « والذین آمنوا»به معنای دوست و یاور بود, تعبیر« ولی»دیگر, اگر 

چرا که مومنان همه با هم دوست بوده وناصر یکدیگرند. ممکن است گفته شود علت بازگویی نماز و زکات, اهمیت این امر است که یکی نظام 

عبادی ودیگری مالی است. در پاسخ می توان گفت اگر هم ذکر نماز و زکات به جهت اهمیت آن باشد, اما در آیه به نکته دیگری اشاره شده 

 وآن  اعطای زکات در حال رکوع نماز است. این حالت چه خصوصیتی دارد که در آیه آمده است؟



چرا که اگر مقصود همه مومنان بودند, دلیلی نداشت که این قید در آیه بیاید و اگر آیه  فرد خاصی اراده شده «الذین آمنوا»بناباین از تعبیر  

 دوست ویا یاور است.«, ولی»به فرد خاصی نظر داشته است, دیگر نمی توان گفت مقصود از

هر انفاقی که برای خدا انجام نظر است. قرآن به  یست, بلکه معنای عام قرآنی آن مدآن ن اصطالح فقهیمنظور از زکات در این آیه,  -ج 

است. قرآن این واژه را در آیات مکی به کار برده است در حالی که زکات  )انفاق(گیرد, زکات می گویند که اعم از زکات واجب ومستحب

 اصطالحی بعد از هجرت واجب شده. بر این اساس, این اشکال که بخشش انگشتر زکات نمی گویند بر طرف می گردد.

به « هم راکعون»و«یوتون«, »الذین یقیمون«, »الذین امنوا»چرا الفاظمی گویند اگر مقصود آیه, امیرالمومنین)ع( است ,  خیر.ب - د

 صورت جمع آمده است؟

)=زن های ما( « نساءنا»پاسخ این است که, در قرآن به کرات الفاظ جمع در مورد فرد به کار رفته است. بای مثال, در آیه مباهله کلمه

)=جان های ما( فاطمه زهرا)س( و مراد از جان های ما, علی)ع( است. همچنین در موارد بسیار, هنگامی که خدا از خود سخن می  «سناوانف»

 گوید, با اینکه ذات خدا یگانه ویکتاست, ضمیر جمع به کار می برد.

وحاکمیت بر مومنان وحق تصرف درامور آنان را دارند و هر بنابراین از آیه به نیکی بر می آید که خدا وپیامبر)ص( و امیرالمومنین)ع( والیت 

 والیتی که بر محور آنها ویا به اجازت آنها نباشد, نامشروع است.

 آیه تبلیغ  -3

ای پیامبر, آنچه از جانب  یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناس؛          

 نرسانده ای. و خدا تو ا از ]گزند[ مردم نگاه می دارد.  بالغ کن؛ و اگر نکنی پیامش راپرودگارت به سوی تو نازل شده, ا

  مراسم حجۀالوداعدر آخرین سال عمر پیامبردرآنند که این آیه  ربسیاری از مفسران ومحدثان اهل سنت وتمامی مفسران ومحدثان شیعه ب

 در هجدهم ماه ذیحجه در سرزمینی به نام غدیر خم در مورد امامت علی)ع( و داستان غدیر نازل شده است.

در آینده ی نزدیک دعوت حق ا لبیک خواهم گفت. شما درباره ی من چه می گویید؟ در پاسخ گفتند:گواهی می دهیم تو آیین خدا   پیامبر :

 در راه هدایت ما تالش بسیا کردی. خدا به تو جزای خیر بدهد.را به ما ابالغ کردی وخیرخواهی نمودی و 

 آنگاه فرمود: آیا بر وحدانیت خدا, رسالت من و واقعیت روز رستاخیز گواهی می دهید؟ همگی پاسخ مثبت دادند.

ید؟ شخصی پرسید: مقصود سپس فرمود: من قبل از شما بر حوض کوثر وارد می شوم. بنگرید با دو جانشین گرانبهای من چگونه رفتار می کن

 از دو جانشین گرانبها چیست؟ 

پیامبر پاسخ داد: یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است وخدای لطیف وخبیر به من خبر داده که این دو از یکدیگر جدا نمی شوند,تا آنکه 

ها نیز فاصله نگیرید که هالک می گدید. آنگاه در روز قیامت در کنار حوض به من درآیند. بر آن دو پیشی نگیرید که نابود می شوید واز آن

 دست علی)ع( را گرفت و باال برد و فرمود:

 ای مردم چه کسی بر مؤمنان از خود آنان سزاوارتر ]=صاحب اختیارت[ است؟ ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنینمن أنفسهم؟؛             



مبر)ص( فرمود: خداوند موالی من, ومن نیز موالی مؤمنانم وبرآنان از خودشان صاحب در پاسخ گفتند: خدا وپیامبر او بهتر می دانند. پیا

 آن کس که من موالی او هستم, علی موالی اوست. فمن کنت مواله فعلی مواله؛    اختیارترم. سپس سه با فرمود:

کس را که با علی دشمن است ومهربان باش با هر پروردگارا, دوست بدار آن کس که علی را دوست می دارد ودشمن بدار آن     آنگاه فرمود:

کس که نسبت به علی مهربان است و خشم آور بر کسی که بر علی خشم آورد ویاری کن آن کس را که علی یاری کند و خوار ساز آن کس 

 راکه علی را خوار سازد و حق را با او ودر مدار او قرار ده. حاضران این مطلب را به غایبان ابالغ کنند.

از  -نفر از علما و محدثان اسالمی 350نفر از تابعین و 89نفر از صحابه, 110 -حدیث غدیر از احادیث متواتر است وراویان حدیث

 آغاز تا کنون به تواتر آن را نقل کرده اند, از این رو در اصالت واعتبار این حدیث جای هیچ تردیدی نیست.

 

 بر)ص( وعلی)ع( چیست؟اینک باید دانست مقصود از مولی بودن پیام

 ت قراین بسیاری گواهی می دهند که مراد از این تعبیر, زعامت و رهبری اس

 ابوبکر وعمر نیز وارد خیمه شده, رو به امام کردند وگفتند:

سزاوارترین فرد نسبت به هر بن ابی طالب أصبحت موالی وموال کل مؤمن و مؤمنۀ؛ گوارا باد بر تو ای علی, امروز  هنیئا لک یا علی                  

 زن ومرد مؤمن شده ای.

ت که اما پیامبر با تعیین جانشین با کفایت, امید مخالفان ا به یأس مبدل ساخت. با تعیین چنین رهبری نعمت اسالم به کمال رسید. از این روس

 فرود آمد:                 «اکمال دین»پس از نصب علی)ع( در روز غدیر, آیه ی 

امروز کسانی که کافر شده اند,از]کارشکنی در[ در دین شما نا امید گردیده اند. پس, از ایشان مترسید واز من بترسید. امروز دین شما            

 را برایتان کامل ونعمت خود را بر شما تمام گردانیدیم,   و اسالم را برای شما]به عنوان[ آیینی برگزیدیم.

 

  199صفحه     دالیل روایی  

 یک. حدیث منزلت

پیامبر اسالم )ص( در موارد مختلف, منزلت و مقام علی)ع( نسبت به خود را,همان منزلت ومقام هارون نسبت به موسی دانسته وتنها یکی از 

 را از علی)ع( سلب کرده است. -یعنی نبوت -مقامات هارون

آیا راضی نمی شوی   ی بعدی, انه ال ینبغی ان اذهب االوانت خلیفتی؛اما ترضی ان تکون منی به منزلة هارون من موسی اال انه ال نب       

که نسبت به من بسان هارون نسبت به موسی باشی, جز آنکه پس از من پیامبری نیست. هرگز شایسته نیست که من بروم, مگر اینکه تو 

 خلیفه ونماینده من باشی.



نبوت داراست. به نص قرآن کریم, هارون مقام نبوت, وزارت و جانشینی  بر اساس حدیث منزلت, علی)ع( تمام مقام های هارون را خز

وخالفت حضرت موسی)ع( را داشت. بنابراین یکی از مقام های هارون جانشینی حضرت موسی)ع( بود و به همین روی بعد از موسی)ع( 

 از پیامبر از علی)ع( پیروی نمیند.اطاعت از او بر بنی اسرائیل واجب بود. بر این اساس, بر مسلمانان نیز الزم است پس 

 دو. حدیث سفینه

 پیامبر اسالم)ص( در روایتی اهل بیت خود را به کشتی نوح مانند کرده است:

آگاه باشید که اهل بیت من در   اال ان مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح فی قومی من رکبها نجی ونحن و من تخلف عنها غرق؛         

 کشتی نوح است که هر کس بر آن نشست, نجات یافت وهر کس به آن پناه نبرد, غق شد. میان امتم, مانند

 سه.   امامان دوازده گانه

 پیامبر)ص( تنها به نصب علی)ع( به امامت بسنده نکرد, بلکه به آمدن امامان دوازده گانه ای پس از خود خبر داد که عزت دین به مدد آنها

 روایتی می فرمایند :تحقق خواهد پذیرفت. ایشان در 

 ؛ همواره اسالم به دوازده خلیفه عزیز خواهد بود. الی اثنی عشر خلیفه ال یزال االسالم عزیزا         

 همواره این دین, قدرتمند وشکست ناپذیر خواهد بود تا دوازده خلیفه بر آن حکومت کنند.   در حدیث دیگری نیز چنین می فرماید :

بودند وحاکمان  چهار نفر؛ زیرا خلفای نخستین تنها امامان شیعه اند  -که مایه عزت اسالم اند -وجانشین پیامبر فهدوازده خلیبی گمان این 

بنی عباس که همه آنها به جز عمربن عبدالعزیز مرتکب ظلم وستم های آشکاری شدند و از سویی شمار حاکمان  بنی امیه نیز چهارده نفر

بود که آنها نیز مایه سرافکندگی اسالم بودند بنابراین معنای حدیث کامالَ آشکار است, اما عجیب آنکه این حدیث از نگاه  سی وهفت نفر

 مذاهب دیگر, به صورت یک معما در آمده است.

 202صفحه       عصمت امامان 

منصب ها وشئون پیامبری به جز نبوت را داراست, از  یکی دیگر از ویژگی های امامان, عصمت یا مصونیت از گناه وخطا می باشد چا که همه

یست این رو همان دالیلی که اقتضا می کرد انبیا از خطا و گناه مصون باشند, در مورد امامان نیز صادق است. بنابراین عصمت مساوی با نبوت ن

 ولی پیامبر نیستند.  – مانند حضرت مریم)ع( وحضرت فاطمه زهرا)س( -و چه بسا افرادی که مقام عصمت دارا هستند

 دالیل عصمت

براین اساس است که امامت یک منصب الهی است خداوند اطاعت مطلق از امام را الزم شمرده وآن را همسنگ با اطاعت خود وپیامبر   یک.

ی است و عهد الهی به دانسته است. بنابراین امر به اطاعت مطلق از آنان, به معنای ضمانت عصمت است. به تعبیر دیگر, امامت عهدی اله

رو  ظالمان نمی رسد. هنگامی که ابراهیم)ع( مقام امامت را برای برخی از ذریه و فرزندان خود تقاضا کرد, با اجابت مشروط از جانب خدا روبه

 پیمان من به بیدادگران نمی رسد.ال ینال عهدی الظالمین؛         شد:

خود ودیگران است, به گونه ای که شرکت و هر گونه اعتقاد باطل وگناه را دربر می گیرد. از سوی دیگر, ظلم به معنای عام شامل ظلم به 

 بنابراین اگر امامت عهد ومنصب الهی است, در آن صورت مالزم با عصمت است.



پاکی و طهارت اهل بیت عصمت اهل بیت)ع( را می توان به آیه تطهیر نیز اثبات نمود. بر اساس این آیه, اراده قطعی وحتمی  خداوند بر   دو.

  إنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛   از رجس وهر گونه پلیدی که گناه مصداق بارز آن است قرار گرفته:

 خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان] پیامبر[ بزداید وشما را پاک و پاکیزه گرداند.

در آیه, هر نوع  «رجس»با مقام عصمت در تالزم است؛ زیرا مقصود از تعلق دارد  که  به افراد خاصی که  است مطلق تکوینی :  اراده تطهیر

پلیدی فکری و روحی و رفتاری است که گناه از مصادیق بارز آن است و چون این اراده به افراد خاصی, یعنی اهل بیت اختصاص دارد نه به 

 ان  تفاوت خواهد داشت. توضیح اینکه, همه افراد, بی شک با اراده تطهیر همگ

 است و چه بسا بر اثر نافرمانی وگناه و معصیت تحقق نپذیرد,  تشریعی ی و همگانتشریعی :  اراده تطهیر 

ام ولی اراده مورد بحث تکوینی, و وقوع آن حتمی است. بر اساس روایات متواتر, مقصود از اهل بیت در این آیه, علی)ع( فاطمه زهرا)س( و ام

 حسن وامام حسین)ع( هستند.

شاین ذکر است اراده تکوینی خدا بر عصمت اهل بیت, مایه سلب اختیار و آزادی از آنان نیست؛ چه آنکه عصمت آنان از علم وآگاهی بسیار و 

یمان آنان به خطری ویا ایمانی سترگ مایه گرفته که هم جنبه اکتسابی  وهم جنبه موهبتی دارد. انسان های عاقل نیز هر چه علم وآگاهی وا

چیزی فزونی یابد, به همان نسبت در مورد آن معصوم اند. مثال چون انسان عاقل از خطر سم کشنده آگاه است, از مصرف آن می پرهیزد, با 

میق دارند, هرگز خود ا به اینکه اختیار وتوانایی مصرف آن را دارد. انبیا و امامان)ع( چون از نتایج گناه آگاه اند و به خدا و روز قیامت باور ع

 آن نمی آالیند.

بر اساس حدیث ثقلین, اهل بیت وعترت پیامبر همسنگ با قرآن اند؛ یعنی همان گونه که قرآن از هر نوع خطا واشتباهی مصون است,   سه.

بها لن تضلوا ابدا... وانهما لن یفتقا  انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتیما  ان تمسکتم  اهل بیت)ع( نیز از هر گونه کژی مبرا هستند: 

من دو چیز گران بها برای شما باقی می گذارم: کتاب خدا وعترتم را. مادامی که به این دو تمسک جویند, هیچ گاه   حتی یردا علی الحوض؛

 گمراه نمی شوید...و این دو از هم جدا نمی شوند, تا اینکه بر حوضی بر من وارد شوند.

که تمسک به آن مایه هدایت است و از گمراهی باز می دارد وهرگز از قرآن جدا نمی شود, باید از هر گونه خطا وکناه روشن است چیزی 

 مصون باشد.

پیامبر در حدیثی اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه می کند که هر کس بر آن در آید, از هالکت و امواج طوفان رهایی می یابد وه  چهار.

ردان شود, غرق خواهد شد. بدین سان, همان گونه که کشتی نوح, یگانه راه نجات است,  تمسک به اهل بیت واطاعت و کس از آن روی گ

 د.پیروی از آنها نیز تنها راه نجات و رستگاری است. بر این اساس کسانی که مایه رستگاری امت اند, طبعا از خطا واشتباه به دور خواهد بو

 محبت به اهل بیت

 اهل بیت پیامبر)ص( که در قرآن و روایات بر آن تأکید شده, از ضروریات دین است. قرآن دراین باره می فرماید:محبت به 

به ازای آن]رسالت[ پاداشی از شما خواستار نیستم, مگر دوستی درباره »بگو: قل ال أسئلکم علیه أجراَاال المودة فی القربی؛       

 ابن عباس روایت کرده اند که وقتی آیه مودت نازل شد, اصحاب گفتند: محدثان اهل سنت از   «خویشاوندانم.



ای رسول خدا, نزدیکان و خویشان تو که مودت آنها بر ما واجب شده است, چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: علی وفاطمه        

 وپسرانش.

آنها را دوست بدارد, خدا را دوست داشته وهر کس که آنها  در احادیث متواتر از پیامبر)ص( در باب دوستی اهل بیت روایت شده که هر کس

 را دشمن بدارد, خدا را دشمن داشته است.

یلت, خود نردبان صعود به سوی نسان با کمال وپر فضاما در پاسخ این پرسش که محبت به اهل بیت چه سودی دارد, باید گفت محبت به ا

ت داشته باشد .   می کوشد خود را با او همگون سازد وآنچه مایه خرسندی اوست, انجام جان دوس ال است. آدمی هرگاه فردی را از اعماقکم

دهد وآنچه او را می آزارد, ترک نماید. یکی از بازتاب های محبت به اهل بیت)ع(, پیوی عملی از آنان است. کسانی که تنها اظهار عالقه 

ت واقعی به دورند. اهل بیت پیامبر, همان هایی هستند که خدا آنها را از هر ظاهری کرده, ولی در عمل با محبوب خود مخالف اند, از محب

پلیدی فکری و روحی تطهیر نموده وآنان را اصل و اساس هر خوبی ونیکی قرار داده است. بنابراین دوستی با اهل بیت در واقع دوستی با 

 خوبی ها نیکی ها و پیروی از آنهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  206صفحه ج( مهدویت    

که ایشان به اذن  از دیدگاه شیعه, امامان معصوم دوازده نفرند که نخستین آنها علی بن ابی طالب)ع( وآخرینش حضرت ولی عصر)عج( است

و خدا در پس پرده غیبت است, اما روزی که جهان پر از ظلم وستم شده باشد, به اذن خدا با ظهور خود, جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد 

 اسالم را در سراسر عالم خواهد پراکند. بی شک تحقق این امر, هدف نهایی پیامبران الهی به ویژه پیامبر خاتم)ص( است.

چشم به جهان گشود. نام و کنیه آن حضرت  هجری در شهر سامرا 255پانزده شعبان سال امام دوازدهم فرزند امام حسن عسکری)ع( در 

 اشارهنمود. حجت, مهدی, قائم و ولی عصرست و از لقب های ایشان می توان به همانند نام و کنیه پیامبر)ص( ا

هجری,یعنی با شهادت امام یازدهم آغاز شد.  260حضرت ولی عصر)عج( دو غیبت داشت: غیبت صغری وغیبت کبری. غیبت صغری از سال 

بودند, برخی آغاز غیبت را هنگام والدت ایشان یعنه  البته از آنجا که حضرت در دوران کودکی و پیش از امامت نیز از دیده ها پنهان

 هجری است. 329هجری می دانند که پایان آن نیز سال 255سال

که از اصحاب امام هادی وامام  عثمان بن سعیدبا حضرت ارتباط داشتند:  چهار نایب خاصدر دوران غیبت صغری, شیعیان از طریق 

ن , از عالماحسین بن نوح نوبختیهجری به طول انجامید؛ 305اول که نیابتش تا سال  , فرزند نایبمحمد بن عثمانعسکری)ع( بود؛ 

هجری بود. چند روز پیش از مرگ  329که نیابت وی تا سال  علی بن محمد سمرینیابت داشته و سرانجام  326برجسته شیعه که تا سال 

ی را اعالم نمود که این دوره از غیبت تا کنون نیز رغیبت کب نایب چهارم, حضرت ولی عصر)عج( ضمن قدردانی از نایبان خاص خود آغاز

ادامه دارد. در دوران غیبت کبری, شیعیان برای امور شرعی وحکومتی خود باید به نایبان عام حضرت, یعنی فقیهان آگاه وعادل مراجعه 

 نمایند.

 پیامبر فرمود:

اگر   ت ظلما و وجورا؛ئَلِها عدال وقسطا کما مُأُملَلدی فیَک الیوم حتی یخرج رجل من وُذال اهللُ لَوَّطَلَ واحدٌ من الدنیا اال یومٌ بقَلو لم یَ

و قسط از عمر جهان جز یک روز باقی نمانده باشد, خداوند آن را به قدری طوالنی می کند تا مردی از فرزندان من قیام نماید و دنیا را از عدل 

 ست.پر سازد, همان گونه که از جور وستم پر شده ا

یا امام بنابراین قیام وظهور مردی از خاندان پیامبر در آخرالزمان, باور تمامی مسلمانان, اعم از شیعه وسنی است, اما اختالف در این است که آ

اند که آن مهدی)عج( از مادر متولد شده و هم اینکه زنده است, یا اینکه در آینده به دنیا خواهد آمد؟ عالمان شیعه و محققان اهل سنت برآن 

گروهی از اهل سنت نیز معتقدند که ایشان در آینده هجری از مادر متولد شده و اکنون در پس پده غیبت است,  255حضرت در سال 

 متولد خواهد شد. 

 قرآن وغیبت

غایب که از نظرها پنهان است و مردم وی را نمی  ظاهر که مردم او را می شناسند و ولیّ لیّواولیای الهی برد دو دسته هستند: از دیدگاه قرآن, 

 شناسند,هر چند او در میان آنهاست و از حال ایشان باخبر است.



قرآن در دو آیه ای به هر دو دسته اشاره می کند:یکی حضرت موسی)ع( و دیگری حضرت خضر که در سفر دریایی و زمینی همراه بودند. 

موسی)ع( او را نمی شناخت و تنها با راهنمایی و اشاره خدا بود که او را شناخت واز عملش بهره حضرت خضر به گونه ای بود که حتی حضرت 

 برد:

او گفت:  از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم ؛ موسی به تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی به او عطا کرده و      

 «پیروی کنم؟ -ی که آموخته شده ای به من یاد دهیبینش به شرط اینکه از -آیا تو را»

 قرآن سپس به کارهای سودمند آن ولی الهی اشاره کرد که مردم او را نمی شناختند, ولی از آثار وبرکات وجود او بهره مند بودند.

از این رو, غیبت حضرت به معنای  حضرت ولی عصر)عج( نیز به همان سان, ولی ناشناخته ای است که مایه برکات بسیار برای امت است.

گرمی جدایی او از جامعه نیست, بلکه وی بر پایه روایات, همانند خورشید در پس ابر است که دیدگان آن را نمی بینند, اما به اهل زمین نور و 

 می بخشد.

به حضور وی را داشته اند, به  افزون بر این, در طول غیبت حضرت ولی عصر)عج( بسیاری از پاکدالن وپارسایان که شایستگی تشرف

 محضرش رسیده و از او بهره برده اند و دیرگان نیز به واسطه آنها از برکات وجودی آن حضرت بهره مند شده اند.

 راز غیبت 

هی از غیبت حضرت ولی عصر)عج( یکی از رازهای الهی است که شاید ما نتوانیم به کنه وحقیقت آن پی ببریم. غیبت های موقت رهبران ال 

و در میقات به سر برد.  موسی بن عمران)ع( چهل روز از امت خود غایب شدمیان مردم, در امت های گذشته نیز سابقه داشته است: 

نیز  حضرت یونس)ع(,به گونه ای که دشمنان قادر به کشتن او نگشتند. حضرت مسیح به مشیت الهی از دیدگاه امت خویش پنهان گردید

 ب شد.مدتی از قوم خود غای

یعنی عدل فراگیر وبه اهتراز در آوردن پرچم توحید در سراسر  -خداوند امام زمان)عج( را آخرین حجت معصوم برای تحقق آرمانی بزرگ

در نظر گرفته است. بی گمان تحقق این مهم, نیازمند آمادگی روحی و شکوفایی عقل ودانش بشری است تا مردم, استعداد پذیرش  -جهان

را یابند. اگر آن حضرت پیش از فراهم شدن مقدمات و بستر مناسب ظهور کند, چونان دیگر حجت های الهی, پیش از انجام آن رهبر الهی 

 وظیفه خود دیده از جهان بر خواهد بست.

علت آن را می فرماید: برای حضرت قائم غیبتی است قبل از ظهور. راوی  امام باقر)ع(در روایات نیز به این حکمت اشاره است؛ چنان که 

 جویا شد. امام)ع( فرمود: برای جلو گیری از گشته شدن.

افزون براین, در برخی از روایات, مسئله آزمون الهی نیز مطرح شده است؛ بدین معنا که مردم در عصر غیبت آزموده می شوند تا مراتب 

 استواری آنان در ایمان و اعتقاد سنجیده شود.

 طول عمر حضت مهدی)عج( 

هجری دیده به جهان گشوده است از عمر شریف ایشان بیش از یازده قرن می گذرد. اصوال عمر  255از آنجا که حضرت مهدی)عج( در سال 

طوالنی با توجه به قدرت گسترده ونامتناهی خداوند, امر پیچیده ای نیست؛ یعنی خدایی که وجود و بقای همه مخلوقات به اراده اوست,می 



د را بسیار طوالنی گرداند, چنان که در عمت های پیشین نیز عمر برخی را طوالنی نموده است. برای نمونه قرآن رسالت توان عمر حجت خو

 می فرماید: حضرت یونسمی داندو درباره  حضرت نوح را نهصد وپنجاه سال

و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود, قطعا تا روزی که برانگیخته می   ؛ونَثُبعَیُ ومِإلی یَ هِطنِفی بَ ثَبِ,  لَلَحینَبِّسَالمُ نَمِ کانَ  هُ وال أنَّلَفَ       

 شوند, در شکم آن]ماهی[ می ماند.

 بر اساس این آیه, عمر وحیات انسان تا روز قیامت, امری ممکن است. از سوی دیگر, دانشمندان معتقدند که اگر انسان از برخی عوامل مانند

 وروانی وجز اینها دوری کند, عمری بسیار طوالنی تر از عمر معمول خواهد داشت. سوء تغذیه, اضطراب های روحی

 بنابراین با توجه به آنچه بیان شد, عمر طوالنی حضت مهدی)عج( از نظر قرآن وعلم کامال پذیرفتنی است.

 هنگام ظهور حضرت مهدی)عج(

دا به آن عالم است و بس. بنابراین نمی توان ادعای افرادی که می گویند این امر از رازهایی است که مانند زمان برپایی روز رستاخیز, فقط خ

فقط ظهور حضرت را می دانند پذیرفت. البته در روایات, نشانه های کلی برای ظهور حضرت بیان شده که به دو دسته نشانه های حتمی وغیر 

 حتمی تقسیم می شوند.

 معنای انتظار

 فه مسلمانان در دوران غیبت چیست؟اکنون جای طرح این پرسش است که وظی

بر اساس روایاتی که از حضرت مهدی)عج( نقل شده است در زمان غیبت, مردم برای امور دینی ودنیایی خود باید به مجتهدان آگاه و عادل 

دهند. همچنین  مراجعه کنند و دستورهای آنان که چیزی جز عمل به قرآن وسنت پیامبر وامامان معصوم نیست سرلوحه کار خویش قرار

 وظیفه دارند در انتظار ظهور حضرت باشند واز خدا بخواهند فرج ایشان را نزدیک گرداند.

و در اصطالح چشم به ظهور حضرت مهدی داشتن است. در انتظار نوعی « چشم به راه بودن»انتظا در لغت به معنای اما معنای انتظار چیست؟

عمل وکوشش وجود دارد: شخص منتظر در عین حال که چشم به راه است, می کوشد تا زمینه و محیط را به گونه ای مناسب برای فرد مورد 

 بود, به فرزندان خود نیز فرمود: حضرت یوسفدر انتظار فرزندش  با آنکه حضرت یعقوبانتظار فراهم آورد. 

ای پسران من, بروید از یوسف وبرادرش جستجو کنید و از رحمت  یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف وأخیه وال تیأسوا من روح اهلل؛        

 خدا نومید مباشید.

برترین اعمال امت من, انتظار فرج از ناحیه   ر الفرج من اهلل عزوجل؛افضل اعمال امتی انتظا   از پیامبر)ص( نیز روایت شده است:

 خداست.

در این روایت, انتظار از سنخ عمل شناخته شده, نه خمودگی و انفعال. از این رو در پاسخ این پرسش که در عصر غیبت وظیفه مسلمانان 

مونه, یعنی با عمل به آموزه های دینی و تبلیغ عملی و گفتاری, زمینه چیست, باید گفت: آنان باید با خود سازی و دگرسازی بنای جامعه ای ن

 -وبه طور دفعی -ظهور حضرت ولی عصر)عج( را فراهم نمایند؛ زیرا سنت الهی بر این تعلق نگرفته است که سنوشت آدمیان از طریق اعجاز

 تغییر نخواهد یافت. در قرآن می خوانیم: تغییر کند, بلکه تا اندیشه و روان و فطرت آنها آماده نگردد, سرنوشت آنان 



 در حقیقت, خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود ا تغییر دهند.إن اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم؛       

 برای خودسازی بی شک باید پرهزکار بود و اخالق نکو داشت. امام صادق)ع( در این باره می فرماید:

 هر کس خوشحال است که از اصحاب امام قائم باشد, باید منتظر باشد و در حالی که منتظر است, به ورع واخالق نیکو متصف باشد.    
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 219صفحه   ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت 

 مقدمه

زندگی اجتماعی الزمه رشد و تکامل حیات عقلی الهی است و رشد و تکامل عقلی انسان نیز در گرو زندگی اجتماعی اوست. طبعا دین اسالم که 

یز دارای برنامه است. اسالم دالیلی لزوم دین خاتم است و برای تمام نیازهای اساسی انسان دستور و برنامه دارد, برای تشکیل حکومت ن

 حکومت دارد, که به اختصار به آنها می پدازیم:  وضرورت تشکیل

با ورود به مدینه بی درنگ حکومت اسالمی تشکیل داد و برای حفظ کشور اسالمی سپاهی را  -که الگوی همه مسلمانان است -پیامبر اسالم .1

با برخی از گروه ها معاهده بست, برنامه های اجتماعی و اقتصادی تنظیم و قوانین قضایی اسالم را  بنیان نهاد,فرمان جنگ وصلح صادر کرد,

 اجرا نمود و برای مناطق دیگر حاکمانی تعیین کرد.          

 تشکیل حکومت در متن دستورات و تعالیم اسالمی است که در ادامه به برخی از این تعالیم اشاره می کنیم: .2

مسلمانان بدون حکومت امکان پذیر نیست: اسالم دین وحدت است. خداوند از مسلمانان می خواهد از قرآن پیروی کنند و به  وحدت  یک.

ریسمان الهی چنگ زنند و پراکنده نشوند. برای اینکه همه مردم از قرآن پیروی کنند, بی شک باید حکومتی تشکیل شود که احکام قرآن در 



؛ چراکه قرآن تنها محدود به جنبه های فردی نیست و برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی برنامه دارد. از این رو بدون تمام نظام آن جریان یابد

 حکومت که عامل وحدت بخش است, هر گروهی به راهی می رود و در نتیجه مسلمانان پراکنده می گردند که این مورد نهی قرآن است.  

قوانین اسالم برای ابعاد و نظام های اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, کیل حکومت است: اجرای قوانین اسالم مستلزم تش  دو.

وضع شده است؛ قوانینی که بی گمان عمل به آنها بدون تشکیل حکومت, امکان پذیر نیست. مثال اسالم از مسلمانان می خواهد در  قضایی و...

و احکام قضایی اسالم را اجرا نمایندو در حد توان آمادگی  و با ظلم مبارزه کنندار دهد جامعه, عدالت را در ابعاد مختلف سرلوحه کار خود قر

 نیروهای مسلح بپردازد.

بدیهی است ضرورت اجرای احکام و قوانین اسالمی, محدود به زمان پیامبر و امامان معصوم نیست,بلکه این ضرورت تا ابد باقی است. 

می در زمان غیبت حضرت ولی عصر)عج(  نیز ساری است و از همین رو باید حکومت را بنیان نهاد. بنابراین حکمت های تشکیل حکومت اسال

 بی شک عدم اجرای احکام اسالمی با خاتمیت دین اسالم ناسازگار است.  

  221صفحه    معنای والیت فقیه

 ین دو واژه را توضیح داد:است که برای روشنی آن باید ا« فقیه »  و « والیت»  والیت فقیه مرکب از دو واژه 

  به معنای حکومت کردن, تصرف کردن ودست یافتن است. : در زبان فارسی« والیت»

بر گرفته شده و به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر, بی آن که فاصله ای میان « ولی»واژه است که از کلمه : زبان عربیدر  والیت

آن دو به یکدیگر است. از همین رو, این واژه با شکل های مختلف به معنای دوستی, نصرت و یاری,  آن دو باشد. الزمه چنین ترتبی, نزدیکی

 متابعت, پیروی, سرپرستی, تصرف در امور و رهبری به کار رفته که وجه مشترک همه آنها همان قرب و پیوند معنوی است.

 است: آمده سرپرستیست. این واژه در قرآن و روایات نیز به معنای والیت فقیه به معنای سرپرستی و حاکمیت ا    والیت در اصطالح : 

خداست که دوستی راستین است, و اوست که مردگان را زنده می کند, و   فااهلل هوالولی وهویحی الموتی وهوعلی کل شی ئقدیر؛    

 هموست که بر هر چیز تواناست.

ولی شما,تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ن الصالة ویوتون الزکاة وهم راکعون؛  إنما ولیکم اهلل و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمو   

 ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

 .امام علی)ع( در روایتی می فر ماید:3

 بود ونه به حکومت حاجتی.خدا, که مرا نه به خالفت رغبتی  به  ربَهٌ ؛واهللِ ما کانَت لی فِی الخاِلفَةِ رَغبَهٌ وال فِی الوِالیة اَ    

 بنابراین والیت در باب والیت فقیه به معنای سرپرستی و حاکمیت است.

البته صرف در لغت به معنای عالم و متخصص در فقه است و یا به تعبیر دیگر کسی که آگاه به احکام حالل و حرام دین است . «فقیه»اما 

 آگاهی نیست ، بلکه عالمی است که می تواند احکام شرعیه را از منابع دینی به دست آورد . 



توانا و در امر  و قوا و کاردان, مدیرن اسالم, عادل, باتفقه در بحث والیت فقیه نیز به معنای مجتهد جامع الشرایطی استکه آگاه به قوانی

 رهبری جامعه اسالمی است.

والیت فقیه به معنای حامیت زمامداری مجتهد جامع الشرایطی است که در زمان غیبت در عمل به قوانین اسالمی, ادامه دهنده راه  از این رو,

 امامان معصوم)ع( باشد.

 222صفحه      پیشینه تاریخی والیت فقیه

والیت فقیه در عصر غیبت مسئله نو ظهوری نیست که اخیرا فقها مطرح کرده باشند,بلکه از یک سو احادیث پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 

ریشه دارد؛ بدین بیان که در این احادیث,از فقها و مجتهدان به عنوان نواب عام امام معصوم یاد شده است. از سوی دیگر, پس از غیبت 

محقق (, ق 648-726)عالمه حلی(, ق 543-598)ابن ادریس, شیخ طوسی)عج( نیز فقها و مجتهدان بزرگی چون حضرت ولی عصر

( به این ق1214 -1281)شیخ مرتضی انصاریو ( ق1193-1266)صاحب جواهر(, ق1185-1245)مال احمد نراقی(, ق940 )کرکی

 موضوع تصریح کرده اند. 

 تعابیر اشاره می کنیم:در ادامه به اختصار به پاره ای از این 

در روزگار ما عمالَََّّ نظریه والیت فقیه را جامعه عمل پوشاند وحکومتی بر اساس والیت فقیه بنیان نهاد. ایشان در تعبیری می .امام خمینی 1

 فرماید:

ت... در هر حال, این مسئله تازگی مو ضوع والیت فقیه, چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده اس »  

ندارد وما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم وشعب حکومت را ذکر کرده و در دست آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد... 

 « فهمیده اند. نهایواال مطلب همان است که بسیاری از فق

ت او معتقداست والیت فقیه, والیت کسی است که عادل وعالم به قوانین اسالم است و همچنین ایشان در باب ویژگی های ولی فقیه و اختیارا

همان اختیاراتی را دارد که پیامبر و امامان معصوم در اراره حکومت داشتند؛ یعنی فقیه هنگامی که حکومت تشکیل داد و خواست حدود 

آنچه معصومین)ع( می کردند, تفاوتی ندارد. البته نباید پنداشت که مقام  اسالمی را اجرا کند و مثال خمس وزکات بگیرد, کیفیت وکمیت آن با

فقها وپیامبر و امامان معصوم یکی است, بلکه حکومت وظیفه است یکسان بر دوش آنها. همچنین والیت در صورت عدم امکان,از عهده فقیه 

ته حکومت فقیه در محدوده قانون اسالم است و نباید از آن سرپیچی ساقط نمی شود و هر آنچه می تواند, باید این مسئولیت را انجام دهد. الب

 کد؛ زیرا حکومت اسالم, حکومت قانون الهی است.

 ( از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم در این باره می گوید:313-413).شیخ مفید2

شود وآنان, همان امامان هدایت از آل محمد)ص(  اما مسئله اجرای حدود, مربوط به سلطان وحاکم اسالمی است  که از سوی خدا نصب می  » 

یرو خود هستند و کسانی که امامان, آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب می کنند و امامان, اجرا واقامه حدود ا به فرض امکان, به فقهای شیعه پ

  واگذار کرده اند.

د فقهای عادل, اهل حق, صاحب نظر, خردمند وبا فظیلت, والیت آنچه را اگر برای والیت در آنچه ذکر کردم, سلطان عادل وجود نداشت, بای  

 «  که به عهده سلطان عادل است, بر عهده بگیرند.



از کالم اول شیخ مفید به خوبی بر می آید که اجرای حدود به ترتیب, حق امامان معصوم)ع( وسپس کسانی است که از طرف آنان منصوب 

 است. حق فقهای شیعهمکان تشکیل حکومت, خاص اند و پس از آن در صورت ا

همان گونه که  -. اگر والیت امام معصوم وجود نداشتسلطان عادل, کسی جز امامان معصوم نیستنیز روشن است که منظور شیخ مفید از 

این والیت به فقهای عادل و با فظیلت می رسد. بنابراین به نظر شیخ مفید, سرپرستی جامعه اسالمی و اجرای  –در عصر غیبت چنین است 

 احکام الهی در عصر غیبت, بر عهده فقهای با صالحیت است. 

 ( از فقهای قرن سیزدهم در این باره می گوید:1185-1245) . مال احمد نراقی3

به والیت دارند, فقیه نیز والیت دارد, مگر مواردی که  -طین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسالم اندکه سال -بر آنچه پیامبر وامام »   

 «  ه والیت فقیه خارج شوند.اجماع و نص و... از حوز

 نیز در این باره چنین می نویسد: صاحب جواهر( معروف به 1193-1266) .شیخ محمد حسن نجفی4

ابواب فقه, عمومیت والیت فقیه استفاده می شود, بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمالت یا ضرویات و  از عمل و فتوای اصحاب در » 

 « بدیهیات باشد.

دله حکومت فقیه به ویژه روایت واجب کرده است و دلیل آن اطالق ا نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان اولی االمر برما » 

 « ب االمر)عج( می باشد.نصب از صاح

ارد برای فقیه جامع ...در هر حال, بر پا شدن حدود و اجرای آن در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم)ع( در بسیاری از مو» 

ن امام )ع( و فقیه نیست... می باشد. فقیه در امور اجتماعی, همان جایگاهی را دارد که امام معصوم دارد. از این جهت, فرقی بیالشرایط ثابت 

یز اگر فقیهان از امام معصوم)ع( نیابت عامه نداشته باشند, تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می ماند. از این رو, کسی که سخنان وسوسه انگ

صه, مسئله والیت عامه فقیه درباره والیت عامه فقیه میگوید, گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخنان معصومان را نفهمیده است... خال

 « به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.

 از مجموع این بیانات بر می آید که مسئله والیت و زمامداری  فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت, پیشینه ای بس دراز دارد.

 225صفحه     اهداف و وظایف حکومت ولی فقیه

الهی است که برای سعادت مادی و معنوی انسان ها وضع شده است. حاکمان اسالمی, حکومت را  در اسالم هدف حکومت, عمل به دستورات

نه برای بر خورداری از مواهب مادی, بلکه وسیله ای می دانند برای احقاق حق و ابطال باطل  و بی شک حکومت وظیفه و امانت خطیری است 

امام علی نفسه نزذ آنان ارزشی ندارد؛ چنان که ابن عباس)پسر عموی پیامبر( از  که خداوند برعهده آنان نهاده است. بنابراین حکومت فی

 نقل می کند: )ع(

نزد امیر المؤمنین)ع( رفتم و او کفش های خود را پینه می زد. پرسید: بهای این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد.  «ذی قار»در سرزمین  

 دوست دارم, مگر آنکه حقی را برپا سازم, یا باطلی را بر اندازم. به خدا این را از حکومت شما بیشترفرمود: 

 , چنین می نویسد:ماندار آذربایجانربه اشعث بن قیس, فدر نامه ای  علی)ع(همچنین 



 فرمانداری برای تو آب و نان نبوده, بلکه امانتی بر گردن تواست.      

 برخی از اهداف حکومت ولی فقیه عبارتند از:

به تعالیم اسالمی و ساختن جامعه ای نمونه, زمینه تشکیل حکومت جهانی حضرت ولی عصر)عج( را فراهم آورد؛ چرا که اسالم دین  با عمل  .1

 جهانی است.

 عدالت را در تمام ارکان حکومت وجامعه برپا سازد؛ زیرا اسالم به قدری به عدالت ارج هناده که مأموریت پیامبر را اجرای آن می داند. .2

برادری و برابری را در جامعهمحقق سازد؛ از آن رو که در آموزه های ما, مؤمن برادر مؤمن است و مسلمان باید رنج وشادی دیگران را  .3

 رنج و شادی خود بداند. همچنین ولی فقیه می باید در برابر قانون, مساوات را حکمفرما سازد.

 امام صادق)ع( در روایتی می فرماید:

در مسلمان است. حق مسلمان بر گردن برادر مسلمان خود این است که خود را سیر نکند, در حالی که او گرسنه است و از آب مسلمان برا    

سیراب نشود, در حالی که برادر وی تشنه است؛ لباس نپوشد, در حالی که برادر دینی او برهنه است. راستی چقدر حق مسلمان بر گردن 

 برادر دینی بزرگ است.

معنویات و فضایل اخالقی جامعه را اعتال بخشید؛ یکی دیگر از اهداف حکومت ولب فقیه آن است که از یک سو خود متصف به  سطح .4

 فضایل اخالقی گردد و از سوی دیگر این فضایل را در جامعه نیز ترویج نماید.

 ر عهدنامه مالک اشتر در باب آبادانی چنین می فرماید: ارتقای سطح زندگی مادی وعمران و آبادی جامعه اسالمی؛ امیرالمؤمنین علی)ع( د .5

 تو باید در ایجاد عمران و آبادی, بیش از اخذ مالیات کوشش نمایی.       

 رواج تعلیم و تربیت و فرهنگ اسالمی در جامعه؛ امام علی)ع( درباره مسئولیت حاکم اسالمی در امر تعلیم و تربیت می فرماید: .6

 ام است که حدود اسالم و ایمان را به مردم تعلیم دهد.این وظیفه ام     

 ولی فقیه 

 اداره وتدوین جوامع انسانی به دو عامل مهم نیاز داردکه از هم جدایی ناپذیراند: یکی قوانین ومقررات و دیگری حکومت برای اجرای آنها.

وملزوم هم دانسته است؛. اصوال قوانین و نظامات اجتماعی, نیازمند پیامبر اسالم)ص( در احادیث معتبر ومتواتر, قرآن وعترت خود را الزم 

 مجری است.

  زیرا :در روایتی در پاسخ به این سؤال که چرا خدای حکیم, اولی االمر قرار داده ومردم را به اطاعت آنان امر کرده است,  امام رضا)ع(

یگران باید دری مردم در محدوده قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق ری عهده دار قوانین الهی است. خداوند برای نگاهداحاکم ومج .1

 ا بر مردم بگمارد تا عهده دار اجرای قوانین باشد. ر شخص امینی



تداوم زندگی اجتماعی نیازمند حاکم و مجری است. حضرت می فرماید: ما هیچ ملت و جمعیتی را نمی یابیم که بدون سرپرست و زمامدار  .2

 زندگی اجتماعی خود ادامه دهد.بتواند به 

حیات و موجودیت ملت, به حاکم ومجری بستگی دارد تا در پرتو رهبری او مردم بتوانند با دشمنان بجنگند؛ اموال عمومی را عادالنه  .3

 کوتاه نمایند. تقسیم کنند؛ عبادات اجتماعی چون نماز جمعه وجماعت را برپا دارند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان

و اگر خداوند اولی االمر را در جامعه تعیین نکند, دین از بین می رود و سنت ها واحکام الهی تغییر می کند و بدعت گذاران زیاد می شوند  .4

 دین به گونه ای دیگر برای مردم جلوه می کند.

مبر)ص( و امامان معصوم)ع( مجری قوانین الهی خود آنان بودند, بنابراین در هر جامعه ای عالوه بر قانون مجری نیز الزم است, در عصر پیا

 ولی در زمان غیبت, وظیفه اجرای احکام الهی بر عهده ولی فقیه است.

 

 

 

 

 

  228صفحه      ویژگی های ولی فقیه

 .آگاهی از قانون اسالم1

نده این قانون است, باید به آن آگاهی داشته باشد. البته از آنجا که حکومت اسالمی, حکومت قانون الهی است, طبعا حاکم اسالمی که اجرا کن

آگاهی از قانون برای همه متصدیان و مجریان حکومت اسالمی الزم است, ولی این آگاهی مراتبی دارد. بی گمان کسی که در رأس حکومت 

 فرماید:است, می باید از قوانین الهی آگاخی بیشتری داشته باشد. امام خمینی)ره( در این باره می 

چون حکومت اسالم, حکومت قانون است, برای زمامدار علم به قوانین الزم می باشد؛ چنان که در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار,      

فضلیت چنین علمی ضرورت دارد, منتها حاکم]به ذلیل بزرگی مسئولیت[ باید ا -هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند -بلکه برای همه افراد

 علمی داشته باشد.

 البته الزم نیست فقیه یا حاکم اسالمی خود شخصا تمام امور اجرایی را به عهده گیرد, بلکه می توان این مسئولیت را به شخص دیگری مانند

 در خطبه ای می فرماید:  امیرالمؤمنینرئیس جمهو واگذار کند. 

 ی است که از همه تواناتر و آگاه تر به اوامر الهی باشد.ای مردم, سزاوارترین مردم به امر حکومت, کس        

 اسالم.ایمان  به تعالیم 2



ن را حاکم اسالمی باید به تعالیم قرآن و سنت پیامبر ایمان داشته باشد. بی شک کسی که به تعالیم قرآن ایمان قلبی ندارد, هرگز نمی تواند آ

است هر ملتی که بخواهد بر اساس آیین و عقیده خاصی زندگی کند, حاکم آنان باید به آن با تمام وجود به کار بندد. از نظر عقل نیز مسلم 

 آیین وعقیده, باور داشته باشد. قرآن براین مطلب اینگونه گواهی می دهد:

 ار نداده است.و خداوند هرگز بر]زیان[ مؤمنان, برای کافران راه]تسلطی[ قر لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال؛          

 است که خداوند از آن نهی کرده است. حال اگر کافران بر مؤمنان والیت وحاکمیت بیابند, در واقع اهی برای تسلط بر مؤمنان

 .کاردانی3

ایات, غقل حاکم اسالمی باید توانایی مدیریت جامعه اسالمی را دارا باشد تا بر مشکالت داخلی و خارجی فایق آید. افزون بر آیات قرآن و رو 

 نیز بر این امر گواهی می دهد.

 بر اهمیت این ویژگی چنین اشاره می نماید: پیامبر اسالم)ص(

. بردباری وحلمی که 2. تقوایی که او را از نا فرمانی خدا باز دارد؛1فردی لیاقت و شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصلت باشد:   

 بر زیردستان, به گونه ای که برای آنان همانند پدری مهربان باشد.. نیک حکومت کردن 3غضبش را کنترل کند؛

دیگر عنصر کاردانی وشایستگی, بینش سیاسی حاکم اسالمی است؛ بدین بیان که او باید از جریان های سیاسی, اقتصادی, و اجتماعی روزگار 

 در این باره می فرماید:     در ضمن حدیثی . امام صادق)ع(خود آگاه باشد تا بتواند توطئه ها را خنثی کند

 کسی که به اوضاع زمان خویش آگاه باشد, مورد هجوم ناگهانی وپیش بینی نشده واقع نمی شود.        

 .عدالت4

عدالت یعنی هر چیز در جایگاه و موضع خود قرار دادنو حقوق همه افراد را مراعات کردن. صفت عدالت آنچنان اهمیت داردکه پیامبر)ص( 

لت خود را اجرای آن می داند. قرآن و روایات وعقل گواهی می دهند که نباید امر رهبری جامعه را به افراد ظالم سپرد؛ چنان که در هدف رسا

 آیه ای آمده است:

 و به کسی که ستم کرده اند متمایل مشوید که آتش]دوزخ[ به شما می رسد.  ؛کم النارُسَّمَََوال ترکنوا إالی الذین ظلموا فتَ     

 در روایتی یکی از نشانه های عدالت را اینگونه بیان می کند: امام علی)ع(

آنچه برای خود نمی پسندی, برای دیگران مپسند و آنچه برای خود دوست داری, برای برادرت نیز دوست بدار که دراین صورت در داوری   

ا دوست خواهند داشت و محبت تو در دل اهل زمین جای خواهد عدالت خواهی داشت و در اجرای عدالت موفق خواهی بود و اهل آسمان تو ر

 گرفت.

 .آراستگی به فضایل اخالقی و آلوده نبودن به خصلت های ناپسند5

انا من اگر حاکم اسالمی از کماالت و فضایل اخالقی برخور دار باشد, آنها در جامعه نیز ترویج می نمایند؛ همان گونه که پیامبر می فرمایند:هم

 برانگیخته شدم  تا مکارم اخالق را در جامعه به کمال رسانم.



 در روایتی می فرماید: علی)ع(حاکم اسالمی باید از صفات ناپسند نیز مبرا باشد. 

تار و هر که خود را امام و پیشوای مردم سازد, باید بیش از دیگران به تعلیم خود بپردازدکه پیش از آنکه به گفتار تأدیب نماید, به رف     

 کردار ادب نماید.

 همچنین پیامبر اسالم)ص( فردی را شایسته امامت و رهبری می داندکه از تقوایی بازدارنده از گناه, برخوردار باشد.

 ادله والیت ولی فقیه

نت معصومان)ع(, دالیل اثبات والیت فقیه به دو دسته عقلی ونقلی تقسیم می شود. برای اثبات حکم شرعی می توان به چهار منبع کتاب, س

 می توان به احکام شریعت دست یافت و آن را اثبات نمود.  -همانند دیگر منابع -اجماع عقل استناد کرد. بنابراین با استناد عقل

 دلیل عقلی

 آگاهی فرد به آن مسئولیت و چگونگی انجام آن؛ .1

 چنین مسئولیتی,؛ توانایی او بر انجام .2

 به گونه ای که در کارش خیانت نکند. امانت داری وی در انجام آن مسئولیت .3

 حال جامعه اسالمی را در نظر بگیرید که می خواهد قوانین اسالمی, عدالت, فضایل اخالقی و تعلیم وتربیت اسالمی را در آن جامعه حکمفرما

باید آگاه به مسائل دینی,کاردان سازد و در پی آن است که با تعیین حاکمی,این امور را محقق سازد. طبعا عقل حکم می کند که چنین حاکمی 

 در امر مدیریت, عادل و برخودار از کماالت اخالقی باشد. بی گمان مصداق چنین شخصی فقیهان و مجتهدان جامع الشرایط هستند.

 در این باره می فرماید: امام خمینی)ره(

والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاجی ندارند؛به این معنی که هر کس عقاید  »    

دریافته باشد, چون به والیت فقیه برسدو آن را به تصور در آورد, بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را  -حتی اجماال -واحکام اسالم را

 « اهد شناخت.ضروری و بدیهی خو

 دالیل نقلی

شریف حضرت ولی عصر)عج( در پاسخ به نامه محمدبن  یکی از روایاتی که والیت فقیه و نیابت او در امر حکومت را اثبات می کند, توقیع .1

 عثمان است. ایشان می نویسند:

در رویدادها وحوادثی که پیش می آید,   حجةاهلل علیهم؛ اان نا فانهم حجتی علیکم واة حدیثِوّوا فیها الی رُعُ فارجِعةُالواقِ اما الحوادثُ      

 من بر شما هستند و من حجت خدا برآنانم. به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت

نیز حکم امام این روایت, کسانی را که راوی احادیث امامان و آگاه به احکام خدا هستند, نایبان امام)ع( معرفی کرده و حکم و داوری آنان را 

زمان)عج( دانسته است.اما منظور از حجت در این روایت آن است که همان گونه که امام زمان)عج( مرجع تمام کارهای مردم است,راویان 

از جمله حوادث اجتماعی و  -یعنی فقیهان نیزاز طرف ایشان حجت بر مردم اند تا در زمان غیبت به هنگام حوادث و پیش آمدهای روزگار



به آنان مراجعه کنند. به بیان دیگر, آنان مرجع تمام کارهای مردم اند. از این رو اگر مردم با وجود حجت به فرد دیگری مراجعه  -سیسیا

 شتافتید. -که حجت من نیستند -کنند, خداوند آنها را مؤاخذه خواهد کرد که چرا با وجود آنان به سوی حکام جور وظالم

 ز پیامبر اسالم نقل می کند: در روایتی ا .امیرالمؤمنین2

حدیثی و  ونَوُرَ یَ , ن بعدیون مِک؟قال: الذین یأتُن خلفائُاهلل و مَ ( قیل: یا سولَراتٍمَ فائی)ثالثَلَقال رسول اهلل)ص(:اللهم ارحم خُ   

رسول اهلل)ص( فرمود:خدایا, جانشینان مرا رحمت کن]و این سخن را سه بار تکرار فرمود[. پرسیده شد:  ن بعدی؛مِ ها الناسَونَمُلِّعَسنتی فیُ

ای پیامبر خدا, جانشینانت چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند؛ حدیث وسنت مرا نقل می کنند و آن را پس از من به 

 مردم می آموزند.

اوند می خواهد رحمتش را شامل حال جانشینان او کند. حال باید پرسید پیامبر چه وظایفی داشت که باید جانشینان پیامبر در این روایت از خد

 او نیز آنها را بر عهده گیرند تا مشمول رحمت خدا گردند؟ 

 مهم ترین وظایف پیامبر سه چیز است:

 هبری وتصدی حکومت.ر -3     ردم؛قضاوت و حل و فصل اختالفات م   -2     تبلیغ و بیان احکام الهی؛ -1

تمام از آنجا که تعبیر خلیفه وجانشینی در معنای عام به کار رفته است, تمام این وظایف به جانشینان او سپرده شده و به تعبیری,جانشینی در  

شئون نبوت است. برخی گفته اند منظور از خلفا و جانشینان, امامان معصوم)ع( هستند. در پاسخ می توان گفت ذیل روایت به صورت عام 

 مقید به امامان معصوم نیست؛ زیرا پس از امامان نیز این علما  و فقیهان اند که سنت پیامبر را وایت می کنند. است و

همچنین مراد از راوی در این روایت, صرف روایت کننده نیست, بلکه منظور کسانی اند که در روایات و سنت پیامبر متفقه هستند؛ چرا که 

پیامبر نسبت داده شود. از همین روی, روایت کننده باید بتواند بر اساس معیارهای علمی,حدیث صحیح را از ممکن است روایاتی به ناروا به 

ناصحیح بازشناسد. از سوی دیگر, آن روایات نباید با قرآن نیز در تعارض باشد, از این رو آشنایی با قرآن نیز الزمه آن تشخیص است. 

 قیهان و مجتهدان آگاه و تواناست.بنابراین مقصود از راوی در این حدیث, ف

 در روایتی می فرماید:.امام حسین)ع( 3

جریان کارها واحکام الهی به دست علمای دین است که   علی حالله وحرامه؛ مناءُالُ, اَ اهللِبِ ی العلماءُیدِعلی أَ حکامِواالَ ورِمُی االُجارِمَ     

 امین حالل و حرام خداوند می باشند.

 235صفحه      ت والیت فقیهمبنای مشروعی 

 منشأ مشروعیت

 از دیدگاه اسالمی, حق حاکمیت اصالتا از آن خداست و هیچ فرد یا گروهی چنین حقی ندارد, مگر آنکه خداوند به دلیلی چنین حقی را به کسی

 واگذار کرده باشد.



با بیان ویژگی های  -}با نام ومشخصات خاص{ و در زمان غیبتبر پایه دالیل معتبر, خداوند این حق را به پیامبر و دوازده امام معصوم)ع( 

یده شده اند و دلیل و ز طرف خدا به پیامبری و امامت بگزبه ولی فقیه واگذار کرده است. به تعبیر دیگر, پیامبر وامامان معصوم)ع( ا -آن

 مالک این مشروعیت, همین برگزیدگی از سوی خداست.

 حق حکومت دارد؟  به چه دلیل در عصر غیبت, فقیه 

در پاسخ باید گفت که بر اساس عقل و احادیث معتبر در زمان غیبت, فرد شایسته برای حکومت, مجتهد جامع الشرایط است که آگاه به  

 احکام اسالم, کاردان ومتصف به فضایل اخالقی باشد.

 اما نقش مردم در این حاکمیت چیست؟ 

ل پوشانند و آن را مستقر سازند؛ زیرا بدون پذیرش مردم, والیت, عینیت خارجی نمی یابد. بی شک مردم باید به این حاکمیت جامه عم 

 بنابراین نقش مردم در این حاکمیت فقط در استقرار و سپس استمرار آن است, نه اصل ثبوت آن.

 . یرش مردمیدر واقع تحقق چنین حاکمیتی بر دو پایه استوار است: یکی دینی و مکتبی و دیگری آرای عمومی و پذ

ت حال به پرسش آغازین که حاکمیت ولی فقیه چه توجیه یا دلیل قابل قبولی دارد, این گونه باید پاسخ داد که چنین حاکمیتی اوال مورد رضای

را محقق خداست, زیرا عقلی است و در آیات و احادیث معتبر یشه دارد و دوم اینکه مردم بدان راضی اند؛ چرا که اگر رضایتی نداشتند, آن 

نمی کردند. بی شک این دو دلیل برای تحقق چنین حاکمیتی قابل قبول است, اما هر کدام از سویی: یکی از جهت ثبوت و دیگری از جهت 

 تحقق و استقرار.

 نقش و جایگاه مردم در نظام والیت فقیه

تعقل و اختیار خود حاکمیت دینی و والیت فقیه را بپذیرد و یا  از دیدگاه اسالم, خداوند انسان را آزاد آفریده است, از این رو می تواند در پرتو

 از آن سر باز زند؛ چنان که پذیرش اصل دین نیز از سر اختیار و آگاهی است:

حق از پروردگارتان ]رسیده[ است . پس هر که بخواهد بگرود و هر که »؛  و بگو:و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر      

 خواهد انکار کند.ب

 ما راه را بدو نمودیم, یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار.  إنا هدیناه السبیل إما شاکرا و إما کفورا؛      

 و هیچ کس ) اِنَّ الناسَ مُسَلَّطُونَ علی اَموالِهم (ه هر فردی بر مال خود تسلط دارد از سوی دیگر, یکی از مسلمات فقه اسالمی این است ک

. نمی تواند این تسلط ا از آنها بگیرد. صاحب مال اختیار دارد تا هنگامی که زنده است, اموال خویش را هرگونه که خواست, به مصرف برساند

بنابراین هنگامی که پذیرفتیم هر فردی بر مال خود تسلط دارد وتصرف در مال دیگران بدون اجازه آنان جایز نیست, بر اساس اولویت باید 

. این در حالی است که خداوند به هیچ کس زیرا سلطه برجان, بر سلطه بر مال مقدم استفت که هرکس برجان خود نیز تسلط دارد؛ پذیر

حکومت از هر نوعی که باشد, مستلزم اجازه نداده است این حق و سلطه بر مال وجان مردم را محدود و یا از آنها بازستاند. از سوی دیگر, 

 .ومال مردم است؛ مانند اخذ مالیات, شرکت در جنگ و یا اجرای حدودنوعی سلطه بر جان 



که از یک سو مردم بر جان و مال خود تسلط دارند و از سوی دیگر آنان نیاز به حکومت   ؟ این دو مطلب چگونه با هم جمع پذیر است 

 ند؟ دارندو حکومت نیز سلطه مردم بر جان و مال را محدود می کند و یا از آنها می ستا

می گوییم کسانی می توانند بر جان ومال مردم مسلط شوند که با اجازه آنها باشد. بنابراین مردم این حق را دارند که حاکمیتی را  در پاسخ

 واگذارند,یا آن را نپذیرند.ن  بپذیرند؛ یعنی با اختیار خود اجازه تصرف در مال و جان خود را به دیگرا

  نوع حاکم و حاکمیتی را که مردم پذیرفتند, از نظر شرع نیز معتبر است؟حال پرسش این است که آیا هر 

 انتخاب حاکمیت توسط مردم به دو صورت قابل تصور است: 

 انتخاب حاکمیت مطابق معیارها وصفاتی که در قرآن و احادیث پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( ذکر شده است. .1

 .این نوع حاکمیت,مورد رضایت خداستبرخوردار است. به تعبیری  این نوع حاکمیت از اعتبار شرعی و دینی هم

دارد. و مطابق  چنین حاکمیتی تنها اعتبار مردمیانتخاب حاکمیت, بر خالف معیارهایی که در قرآن واحادیث آمده است. در این صورت,  .2

ر خالف این آموزه قرآنی عمل کرده اند که امانات را به ب  -که در زمره ظالمان و فاسقان و کافران اند -معیارهای اسالمی نیست. این مردم

 اهلش بسپارند؛ زیرا بی شک حکومت, امانتی الهی است.

باشدو این گونه نیست که بگوییم مردم ساالری به طور مطلق  اسالمی وغیر اسالمیبنابراین آرای مردم و به تعبیری مردم ساالری می تواند 

 اسالمی است.
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او حاکمیت ولی فقیه انتصابی است یا انتخابی؟ به بیان دیگر, آیا ولی فقیه از طرف خدا و معصومین به این مقام منصوب شده, یا اینکه مردم  

 رابگزیده اند؟

 نصب خاص و نصب عام.اینکه در حاکمیت انتصابی, نصب به دو معنا به کار می رود:  پاسخ

ه خداوند فردی با اسم ومشخصات معین به رهبری جامعه اسالمی بگمراد؛ چنان که در مورد پیامبر و امامان معصوم ک : نصب خاص آن است

 صورت گرفت.

که خدا ومعصومین)ع( فرد خاصی را با اسم و مشخصات به رهبری جامعه اسالمی معین نکرده اند, بلکه صفات و  نصب عام آن است :  

,  ولی فقیه با نصب عامد که در هر فردی یافت شود, او صالحیت رهبری را دارد. بدین ترتیب در عصر غیبت, ویژگی هایی را بیان نموده ان

حق حاکمیت می یابد؛ زیرا ویژگی های مطرح شده در آیات و روایات برای رهبری در او یافت می شود. از این رو, حکومت او مورد قبول و 

ه دارند این حق حاکمیت را که واقعا در خارج وجود دارد, کشف و شناسایی کنند و چنین رضای خدا و معصومین است. مردم نیز وظیف

 حاکمیتی را بپذیرند.



بنابراین حاکمیت ولی فقیه از یک سو انتصابی است؛ یعنی صفاتی را که قرآن و معصومین برای رهبری جامعه اسالمی برشمرده اند در ولی 

 .منصوب عام از جانب خداستحاکمیتی است. از این رو چنین رهبری, فقیه وجود دارد و رضایت خدا در چنین 

است؛ به این معنا که مردم باید با انتخاب و رأی خود چنین حاکمیتی را بپذیرند تا تحقق و  انتخابیاما از سوی دیگر, حاکمیت ولی فقیه 

 گونه که روش پیامبر و امامان معصوم نیز چنین بود. به زور متوسل نمی شود؛ همان ،  استقرار یابد. ولی فقیه در اصل تشکیل حکومت

 در نتیجه حاکمیت ولی فقیه, هم انتصابی است)در اصل ثبوت( و هم انتخابی)در تحقق وانتخاب آن(. 

 والیت یا وکالت

 یکی از پرسش های مهم در باب حاکمیت ولی فقیه آن است که آیا این حاکمیت از باب والیت است یا وکالت؟

حاکم)یا وکیل( نایب و جانشین  که حاکم مقام وسمت خود را از مردم دریافت کند. طبعا در این حاکمیت,  وکالتی آن است :حاکمیت 

. به تعبیری معیار تصمیم حاکم, تشخیص مردم)یا موکالن( است. در هر چند بر خالف شریعت باشددر تأمین خواسته هایشان است,   مردم

از این رو مردم می توانند هر فردی را به عنوان وکیل خود  انتخاب مردم, برای حکومت مشروعیتی ندارد, حاکم پیش ازاین نوع حاکمیت, 

 انتخاب کنند. در واقع این نوع حاکمیت تنها برر پایه نظر وتصمیم مردم استوار است.

 . دا و معصومین دریافت نمایددر مقام ثبوت از خکه حاکم اسالمی, مقام و سمت خود را دست کم  حاکمیتی والیتی آن است : 

 در این حاکمیت, معیار تصمیم گیری حاکم, قوانین دینی وتشخیص خود حاکم است که آن هم بر اساس ضوابط دینی است.

ین از دیگر سو, مردم نمی توانند هر فردی را نیز به عنوان حاکم بر گزینند, بلکه ولی فقیه دارای شرایطی است که در آیات و احادیث معصوم 

آمده است. بنابراین امامت و رهبری جامعه اسالمی, عهدی الهی است که به هر کسی نمی رسد. خداوند در پاسخ حضرت اباهیم)ع( که درباره 

 امامت فرزندان خود پرسیده بود, می فرمایند:

 پیمان من به بیدادگران نمی رسد.  ال ینال عهدی الظالمین ؛             

ولی فقیه به نصب عام, از جانب خدا حق دارد حکومت کند, اما مردم باید چنین حاکمیتی را بپذیرند. به تعبیری در این نوع حاکمیت, 

 این نوع حاکمیت بر خالف حاکمیت وکالتی بر دو پایه دین و مکتب و پذیرش مردمی استوار است.
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بر دیدگاه انسان مدارانه استوار است؛ بدین بیان که حکومت و والیت حق مردم است و طبعا تمام حقانیت آن به مردم باز  :حاکمیت وکالتی 

می گردد. این نوع حاکمیت بر خالف آموزه های دینی است؛ زیرا حق حاکمیت و اطاعت, تنها ازآن خدا و کسانی است که از جانب خدا اجازه 

توجه به دالیل عقلی و نقلی والیت فقیه, چنین والیتی از یک سو منصبی الهی است که از سوی خدا و  همچنین باحاکمیت دارند. 

معصومین)ع( به ولی فقیه داده شده و از سوی دیگر استقرار چنین حاکمیتی بر پذیرش مردم مبتنی است. از این رو, چنین حاکمیتی 

لی که د حاکمیت وکالتی, حاکم که وکیل مردم است, تمام حقانیت خود را از نمی تواند تمام حقانیت خود را از مردم بگیرد؛ در حا

 مردم می گیرد. بنابراین براساس آموزه های دینی نمی توانیم والیت فقیه را از باب وکالت بدانیم.   



 240پایان کتاب   صفحه      

 


