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اخالق و اطالق آن در حكمت متعاليه صدرايی
محمد خیاط زنجانی 1
علی ابراهیمی2

چكيده :
گزاره های اخالقی نقشی کلیدی در تعیین خط مشی انسان در مسیر زندگی دارد .به همین دلیل الزم است به رابطه
ی اخالق و آموزه های اخالقی با سبک زندگی انسان پرداخته شود .بحث پیرامون نسبت یا اخالق ،یکی از
مهمترین مباحث فلسفه علم و اخالق است .در دوران اخیر ،مکاتب مختلف فلسفی ،مباحثی مفصل در باب نسبیت
و اطالق مطرح کرده اند .حکمت متعالیه،گرچه به صورت شخصی در این باب به طرح مساله نپرداخته است ،اما برای
مشخص شدن موضع این نحله فکری ،الزم است مبانی این مکتب بازخوانی شود.

هدف این نوشتار بررسی مبانی اندیشه صدر المتالهین شیرازی ،در باب داللت های نسبی یا اطالقی در مرز اخالق
است.

مقدمه :
توجه به مسأله سبک زندگی یکی از مهم ترین روش ها در کنترل و هدایت جریان های اجتماعی و فرهنگ های
مردمی است؛ به عبارت دیگر اگر فرهنگ را دارای دو نوع فرهنگ پیشرو و فرهنگ پیرو بدانیم
سبک زندگی در واقع سازنده فرهنگ پیرو خواهد بود؛ چراکه زمانی فرهنگ پیرو در جامعه ای شکل می گیرد که
رفتارهای مبتنی بر آن فرهنگ ،در سبک زندگی مردم آن دوره تجلی یابد.
سبک زندگی ترکیبی انضمامی است که در اصظالح بر شیوة زندگی یا سبک زیستن که منعکس کنندة گرایش
ها و ارزش های یک فرد یا گروه است،اطالق می شود .در واقع سبک زندگی برخاسته از عادات ،نگرش ها ،سلیقه
ها ،معیارهای اخالقی ،سطح اقتصادی و  ...است که با هم ،طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می سازد (.هاوس،

1دانشجوی دکتری حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
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 .)1۹87در کنار این تعریف ،برخی سبک زندگی را الگوهای کنش گری که تمیز دهنده افراد جامعه است ،تعریف
می کنند( چانیگ .)4: 1۹۹6،
آنچه مسلم است سبک زندگی در هر جامعه ای در ارتباط مستقیم با فرهنگ آن جامعه است؛ لذا باید گفت تغییر
در سبک زندگی افراد ،به معنای تغییر فرهنگ پیرو در جامعه است ،که رابطه ای دوسویه دارند؛ بدین معنا که از یک
سو  ،فرهنگ پیشرو ،ایجاد کننده ی سبک زندگی است و از سوی دیگر سبک زندگی تعیین کننده ی فرهنگ پیرو
خواهد بود .
اخالق از عناصر مهم تعیین کننده ی فرهنگ است .آن گونه که استاد جوادی آملی در تعریف فرهنگ اخالق را از
اجزاء این مفهوم دانسته و آنرا اساس سعادت و پایه پویایی جامعه بیان داشته اند (.جوادی آملی  ) 353: 138۹،لذا
تعیین سبک و راه زندگی در هر مکتبی منوط به نوع تلقی و نگرش به اخالق است و اخالق متعالیه یکی از عناصر
کلیدی در تعیین راه و سبک زندگی در حکمت متعالیه خواهد بود .

حكمت متعاليه
عبارت «الحکمه المتعالیه» از دو واژه «الحکمه» به معنای فلسفه الهی و«المتعالیه» به معنای برتر یا تعالی یافته تشکیل
شده است .اصطالح حکمت متعالیه در معنای مکتبی خاص ،نخست از حکمت سنتی مالصدرا عمومیت یافته است.
«حکمت متعالیه» به تمام معنی هم حکمت" "theosophyبه معنای ریشه ای این کلمه است و هم شهودی عقلی
از امری متعالی  itself Transcendentاست که به خود امر متعالی  transcendentرهنمون می شود.
این واژه پیش از مالصدرا در آثار فیلسوفان و حکمای پیشین همچون ابن سینا و خواجه نصیر نیز بیان شده است
(بوعلی  :1375 ،ج ،3ص 3۹۹و )401؛ آنچه حکمت متعالیه را از دیگر مکاتب فلسفی متمایز می کند ،تلفیق قرآن،
برهان و عرفان است .مالصدرا ،در خصوص آمیختگی این حقایق در ابتدای کتاب اسفار بیان می دارد که علوم الهی
را با فلسفه آمیخته و حقایق کشفی و اسرار ربانی را با بیانات منطقی توضیح داده است (مالصدرا 1۹81،م،ج.)8 : 1
وی فلسفه را چنین متعالی تعریف می نماید :
اعلم أن الفلسفة استکمال النفس اإلنسانیة بمعرفة حقائق الموجودات على ما هی علیها و الحکم بوجودها تحقیقا
بالبراهین ال أخذا بالظن و التقلید بقدر الوسع اإلنسانی (همان .)20 :
این تلقی از فلسفه م ی تواند نمایان گر مرتبه متعالی این مکتب فلسفی  ،نسبت به اسالف خود باشد  .در این نوشتار
نیز حکمت متعالیه ،به معنای آنچه امروز از مرحوم آخوند به صورت کتب و آثار وی بر جای مانده ،در نظر گرفته
شده است .
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اخالق و نسبی گرايی در آن :
اخالق در لغت به معنای ویژگی ذاتی ،حالت طبیعی ،خوی ،نهاد ،فطرت و سرشت است(.ابن منظور) 1995 ،
اخالق در اصطالح ،گاهی به معنای صفات پایدار ،ملکة باز دارنده رذایل و جهت دهنده فضایل اخالقی است و
گاهی به عنوان صفت فعل به کار می رود ،که آن را کار اخالقی تعبیر می کنند.
بحث «نسبیت» [ ]Relativismیا «اطالق» []Absolutismدر گزاره هاى اخالقى [ ]Moral Prepositionsیکى
از مباحث جذاب ،عمیق و پرچالش در بحث هاى فلسفه اخالق []Moral Philosophyمعاصر است .برخى
فیلسوفان اخالق ،براى گزاره ها ،پیام ها و ارزش هاى اخالقى ،نسبیت زمانى یا افرادى یا مکانى قایل شده اند .در
مقابل ،دسته اى از آنان ،گزاره هاى اخالقىِ اصیل و اساسى را فرازمانى و فرامکانى و فراشخصى دانسته اند ،قائل به
اطالقِ نُرم ها و ارزش ها و احکام اخالقى هستند.
در فرهنگ اصطالحات فلسفی می خوانیم  :اخالق نسبى عبارت است از مجموع قواعد رفتاریى که در زمان معینى
براى جامعه معینى تدوین شده باشد .مى گویند اخالق عرب ،اخالق ایرانى اخالق رومى و  ...پس هر ملتى اخالقى
دارد منطبق با شرایط وجودى خود .اگر اخالق ملتى را براى ملت دیگرى وضع کنند ،نظام زندگى آن ملت به
اضطراب و فساد کشیده مىشود(.فرهنگ فلسفی )121:
توجه به مساله نسبیت اخالق به دوران معاصر معطوف نمی گردد .در یونان باستان  ،سوفسطایی به نام پروتاگوراس ،
با ارائه نظر انسان محوری به نسبیت در اخالق قائل می گردد( اچ اکن  ،)18: 1378 ،که توسط ارسطو از طریق عقل
عملی با نقدی جدی مواجه می شود .البته برخی از فالسفه معاصر ،از جمله استاد مصباح  ،مساله نسبیت یا اطالق
اخالق را از مسائلی دانسته اند که اخیرا به فلسفه اخالق اضافه گردیده است ( مصباح یزدی  .)185 : 1367،شاید
بتوان چنین گفت که مقصود ایشان از این کالم بررسی مدون و مجزای این مساله در کتب اخالقی است .در مباحث
حسن و قبح و جدال دیرین در این موضوع  ،در میان معتزله و اشاعره  ،مساله نسبیت اخالق  ،در اندیشه های اسالمی
وارد می گردد ( اکبریان و همکاران )146 :13۹1،
مفهوم نسبیت گرایی اخالقی  ،مفهومی عام است که برای شناخت معنای دقیقی از آن الزم است انواع تلقی و قرائت
ا ز نسبی گرایی اخالقی مورد توجه قرار گیرد .استاد مصباح ،در کتاب فلسفه اخالق خود  ،قائل به سه نوع نسبیت
اخالقی شده اند که عبارتند از :
 -1توصیفی  :این دیدگاه معتقد است که احکام اخالقی اصلی افراد و جوامع متفاوت و متعارضند.
این بحث مربوط به حوزه فعالیت جامعه شناسان ،مردم شناسان و قوم شناسان است ( مصباح
.)143 :1381،

 / 6شماره اول

 -2فرا اخالقی  :معتقدین به این نظر بر این باورند که در مورد احکام اخالقی اصلی ،شیوه معقول و معتبر عینی ای برای
توجیه یکی در مقابل دیگری وجود ندارد در نتیجه ممکن است دو حکم اصلی متعارض  ،اعتبار یکسانی داشته
باشند ( همان .)145،
 -3هنجاری  :این نظر بر آن است ،آنچه برای شخص یا جامعه ای درست یا خوب است  ،حتی اگر شرایط مربوط هم
مشابه باشد ،برای شخص یا جامعه دیگر درست یا خوب نیست ( همان  .)147 ،از این میان ،نوع دوم را مربوط به
فلسفه اخالق می دانند ( همان  .)148،رابرت ال .هولمز ضمن تقسیم بندی مشابهی در انواع نسبی گرایی اخالق ،
در کتاب فلسفه اخالق گفته است « :آنچه از حیث اخالق به واقع درست یا نادرست است ممکن است در اساس
از شخصی به شخص دیگر یا ازفرهنگی به فرهنگ دیگر فرق کند» را مبین نسبی گرایی اخالق می داند (رابرت
ال  .) 336 :138۹ ،وی نسبی نگری و مطلق گرایی را از نظریه های فرا اخالقی خوانده است (همان  )367،و نسبی
گرایی را ضمن ارائه قطعه ای از دیوید هیوم  ،تمایز میان «است» و « باید» معرفی می کند ( همان .)358 ،

اعتقاد به نسبیت اخالق در تعارض با بسیاری از اندیشه ها ،آراء مکاتب و ادیان ،به ویژه ادیان آسمانی می باشد.
ایجاد اشکال در نظام جزا و پاداش اخروی  ،نفی وحدت رویه قضایی  ،سلب مسئولیت  ،انکار جاودانگی دین و...از
نتایج اعتقاد به نسبیت در اخالق است .
ديدگاه حكمت متعاليه در نسبيت يا اطالق اخالق:
مالصدرا ،به طور صریح به مساله نسبیت یا اطالق اخالق نمی پردازد ،اما از شواهد و دالیل متفاوتی که در اثار
اوست ،اعتقاد به اطالق اخالق استنباط می شود .اینکه چرا وی این مساله را به طور صریح به بحث نگذاشته است،
می توان به نظراتی از جمله  :عدم طرح و حساسیت موضوع در زمان وی ،بدیهی دانستن اطالق در اخالق  ،عدم
ورود وی در مباحث فلسفه اخالق و در حیطه مسائل علوم فقاهتی دانستن این مساله اشاره کرد.
وی بارها در کتب مختلف خود به حدیث نبوی «بعثت ألتمّم مکارم األخالق» ،اشاره نموده است و این مکارم اخالق
را محصور در معنای حقیقت جامعه انسانی می داند (مالصدرا .) 41: 1387،
مالصدرا در کتاب شرح الهدایة االثیریة قسمی از حکمه را علم اخالق می خواند و می نویسد :
األول :الحکمة التی بها تکون معیشته اإلنسان الدنیویة فاضلة و حیاته األخرویة کاملة ،و یسمى علم األخالق و التی ال
یختص بشخص واحد بل ال بد فیها من شرکة بها یتم االجتماع ،فذلک االجتماع إمّا أن یکون بحسب منزل أو بحسب
مدینة (.مالصدرا  ،ق.)7 : 1422
در این تلقی  ،مالصدرا  ،اخالق را ذیل عنوان حکمت و به عنوان امری عام می داند که می بایست در اجتماع محقق
گردد و امری شخص محور نمی باشد .این نوع بیان داللت بر آن دارد که وی مفاد علم اخالق را دارای گزاره هایی

شماره اول 7 /

می داند که امکان تحقق در اجتماع را دارد و به همین دلیل می توان آنرا امری مطلق دانست؛ چرا که در صورت
نسبی بودن گزاره های اخالقی و با توجه به تفاوت در شرایط افراد جامعه ،نمی توان این گزاره ها را به عنوان حکمی
ا جتماعی تلقی کرد .هرچند این بیان موید اطالق کامل اخالق و احکام آن نیز نمی باشد بلکه تنها قضیه موجبه کلیه
نسبیت اخالق را نفی می کند.
نکته ی حائز اهمیت دیگر در این مبحث ان است که مالصدرا اخالق را مبتنی بر عقل عملی می داند که در بیان این
مسأله توضیح مقدماتی الزم است .در حکمت متعالیه صدرایی ،نفس ناطقه انسان دارای دو قوه میباشد که با یکی به
ادراک امور کلّی و با دیگری به انجام اعمال فکری میپردازد .قوهای که نفس ناطقه با آن به درک کلیات میپردازد
را عقل نظری ،و قوه ای که سبب تحقق فعل است ،عقل عملی مینامند(.مالصدرا :1382 ،ص.)240
مالصدرا از قوّه عالمه و عامله ،علمیه و عملیه ،و علّامه و عمّاله،نیز یاد میکند (مالصدرا :1382 ،ص.)1۹۹
آنچه سبب ادراک اموری مانند صدق و کذب  ،واجب  ،ممکن و ممتنع میگردد عقل نظری و آنچه که خیر و شر
و حسن و قبح ر ا تشخیص میدهد عقل عملی است (مالصدرا:1382 ،ص .)240
وی در "شرح هدایه" نیزاز همین تعبیر استفاده کرده و آنچه را که به استکمال قوّه نظریه و عملیه منجر میشود،
حکمت نظریه و عملیه نامیده است ( ...مالصدرا:1360 ،ص .)6
وفاق تعابیر مذکور را نمیتوان دور از واقعیت دانست ،و می توان این گونه بیان کرد که عقل نظری به درک اموری
میپردازد که دانستنیاند؛ این عقل ،از واقعیاتی گزارش میدهد که منجر به عمل نمیشوند؛ واقعیاتی که از دسترس
تصرّف و اعمال قدرت انسان به دور هستند .اما ،عقل عملی مربوط به امور عملی است؛ به طوری که به جهت جزئی
بودن ،تحت تصرّف  ،تغییر  ،ایجاد و انعدام انسان قرار میگیرد.
مالصدرا ،معتقد است عقل عملی ،دو قوّه شوقیه و فاعلیه را هدایت کرده است و سبب فعل میگردد (مالصدرا،
 :1360ص.)434
ملّاصدرا عقل عملی را خدمتگزار عقل نظری پنداشته است (مالصدرا :1382 ،ص .)1۹۹عقل نظری که وظیفه
ادراکات کلی را بر عهده دارد به ارائه قضایای کلی جهان شمول اخالقی می پردازد این قواعد و قضایا توسط علم
عملی به افعال اخالقی تبدیل می گردد؛ به عبارت دیگر مالصدرا  ،عقل عملی را تحت اثر عقل نظری دانسته است (
مالصدرا ،136۹،ج  .)215 :1از آنجا که وی اخالق را مبتنی بر عقل عملی می داند (همان )224:و عقل عملی مبانی
نظری خود را از ادراکات کلی و جهان شمول عقل نظری دریافت می کند به همین خاطر حسن و قبح فعل اخالقی
نیز باید دارای گستره ای جهان شمول باشد  .ارسطو ،از همین روش مبتنی بر عقل عملی است در مفاهیم احالقی
استفاده کرده و به نظر می رسد که در تبیین دیدگاه مرحوم آخوند هم موضوع اطالق اخالق مفید باشد .
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قاعده زرین در اخالقِ مبتنی بر اندیشه های مالصدرای شیرازی ،می تواند به عنوان موید اطالق در اخالق به حساب
آید؛ به عبارت دیگر اگر فرض کنیم که موسس حکمت متعالیه  ،در اخالق و گزاره های آن بر نسبیت اعتقاد داشته
باشد ،آنگاه با توجه به قاعده عقلی زرین ،مبنی بر گزاره « آنچه برای خود ناپسند میدانی برای دیگران نیز ناپسند بدان
» و همچنین اعتقاد مالصدرا بر وجود انسان کامل به عنوان مظهر کامل اسما و صفات و کون جامع الهی ،می توان
مدعی بود که اگر قاعده زرین را درباره انسان کامل محقق بدانیم(علی پور : 13۹0 ،صص  )376- 34۹در نتیجه
گزاره های اخالقی ،اموری مطلق و غیر نسبی خواهند بود که قضیه از موجبه کلیه به موجبه جزئیه بدل می گردد.

مبانی حكمت متعاليه در اثبات اطالق اخالق :
مالصدرا به طور صریح ،در هیچ یک از آثار خود به بررسی نسبیت یا اطالق در اخالق نپرداخته است ،اما به نظر می
رسد بر اساس مبانی اندیشه وی ،بتوان براهین قابل توجهی در اثبات اطالق اخالق ارائه کرد .آنچه در ذیل بدان اشاره
می شود برداشت های نگارنده از این مبانی است .

 -1مساله خير و وحدت تشكيكی وجود :مالصدرا در کتب مختلف خود مسأله خیر را مورد توجه قرار داده است
 .وی در تعریف خیر بیان می دارد:
انالخیر ما یتشوقه کل شئ و یتوخاه و یتم به قسطه منالکمالالممکن فی حقه و یکون کل ذات مولیه وجدالقصد الی
شطره ...فالخیرالمطلق الذی یتشوقه کل االشیاء و یتم به او بما یفیض منه ذواتها و کماالت ذواتها هوالقیومالواجب
بالذات (جل ذکره) ...فکل ماسوا الیخلو من شوب نقص فلمیکن شئ معالمعلوالت خیراً محضاً من کل جهه بل فیه
شوب شرّیه بقدر نقصان درجته عن درجهالخیرالمطلق(مالصدرا ،1346 :ج .)58 ،7
از نظر مالصدرا خیر عبارت است از وجود و وجود ،خیر محض و سعادت است و شعور به وجود نیز خیر و سعادت
است.از آنجا که وجودها مراتب مختلف دارند ،خیرات و سعادات گوناگونند(سجادی .) 137۹:262،مالصدرا در
مقابل خیر ،شرور را امری عدمی دانسته و معتقد است که :
و للشر معنی آخر هوالمصطلح علیه هو فقد ذاتالشئ او فقد کمال منالکماالت التی یخصه من حیث هو ذلکالشئ
بعینه والشر علی کالالمعنیین امر عدمی (مالصدرا ،1346 ،ج .)58 : 7

براساس تعریف صدرا ،خیر چیزی است که هر کس بدان مشتاق و خواستار آن و قسمتی از کمالی است که میتواند
داشته باشد ،و توجه خود را بهسوی آن معطوف میکند .خیر مطلق که همه موجودات مشتاق آن هستند ،همان
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واجبال وجود بالذات است و شرّ ،فقدان و نبودن ذات یک چیز ،یا نداشتن کمالی از کماالت است که شئ از حیث
ان که بهعینه آن شئ است ،بدان اختصاص دارد.
خیر چیزی است که موجودات آنرا انتخاب میکنند .هر شئ سعی میکند از هستی و کماالت آن برخوردار باشد؛
لذا خیر در مقام تحلیل ی ا به اصل هستی (کان تامه) و یا به کمالی از کماالت هستی (کان ناقصه) باز می گردد.
رابطه میان خیر و اخالق را بر اساس نظریه غایت گرایی در حکمت صدرایی  ،می توان رابطه تساوق دانست؛ چرا
که مبدأ هردو ،نفس انسانی و غایت هردو سعادت انسان می باشد از سوی دیگر با توجه به تشکیک در مراتب خیر،
مراتب اخالق نیز مشکک خواهد بود .این تشکیک در اخالق به خاطر تشکیک در اسماء و صفات الهی است  .اسم
امری مشکک و مراتب اسماء آن متفاوت است؛ بنابراین بهتر است به نوعی از تشکسک قائل بود که ناشی از دو
مسأله است؛ مراتب اسماء و تفاوت در شئون اهلل که مصداق آیه ی «کل یوم هو فی
شأن» است (معارف  .)377 : 1380 ،از سوی دیگر مرحوم آخوند ،خیر اخالقی را در اتصاف به اسماءاهلل دانسته و
معتقد است که خیر اخالقی  ،تخلق به اخالق اهلل است (سیمکانی،13۹0 ،ش.) 8۹ :۹
حال باید گفت اگر انجام فعل اخالقی «آ» خیر محسوب گردد و انجام فعل«ب» نقیض فعل «آ» باشد آنگاه فعل «ب»
،عدم خیر ( شر) محسوب می شود.
همچنین اگر تحقق هردو فعل را تخلق به اخالق اهلل بدانیم ،آنگاه تناقض در واجب الوجود الزم می آید؛ لذا فرض
خلف ،باطل و قضیه نسبی بودن اخالق نقض می گردد .
در اینجا یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ذومراتب دانستن اخالق به معنای نسبیت در صدق افعال اخالقی و
نسبیت گزاره های اخالقی نمی باشد ،بلکه این تشکیک از نظر اثر فعل اخالقی در سیر استکمالی انسان است .

 -2مساوقت اخالق و وجود و مساله وحدت وجودي :
بر اساس قواعد فلسفى مکتب ملّاصدرا نظیر :حرکت جوهرى ،اصالت وجود ،همسنخ بودن وجود وعلم ،مبتنى بودن
اخالق بر عقالنیّت و ...مىتوان به این نتیجه رسید که در کارکرد وجودشناختى عقل ،وجود و اخالق مالزم
یکدیگرند
توضیح بیشتر آنکه صدرالمتالّهین ،مانند بسیارى از اندیشمندان ،نفس انسانى را داراى قوایى مىداند که از جمله آنها
قوّه عاقله است .عقل ،مبناى حکمت و علم است و علم مساوق وجود می باشد ،در سیر حرکت صعودى نفس ،هر
چه این قوّه بر دیگر قواى شهوانى و غضبانى غلبه یابد ،انسان از سعه وجودى بیشترى برخوردار خواهد شد .همچنین
در نتیجه گستردگىِ علم و تسلّط یافتن بر دیگر قواى نفسانى ،رفتارها و افعال انسان ،در سطح اخالقى بیشتر انجام
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می شود؛ به عبارتى سعه وجودى انسان ،وابسته به سعه عقالنى اوست و سعه عقالنى ،مالزم با سعه اخالقى او می
باشد.
بنابراین از نظر صدرا  ،عقل ،وجود و اخالق مالزم یکدیگرند؛ انسان به هراندازه که بتواند ،قوّه عقالنى را بر دیگر
قوا مسلّط کند ،به هماناندازه تعالی اخالقى و به هراندازه که بتواند ،عقل خود را تقویّت کند ،سعه وجودى بیشترى
خواهد یافت( .اینها بر اساس جسمانیّه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس ،حرکت جوهرى ،اصالت وجود و مراتب
تشکیکى وجود به خوبى قابل تصوّر است) .به عبارت ساده ،در نگرش هستىشناسانه صدرا ،انسان عاقل  ،انسان
اخالقى و انسان موجود ،در هر مرتبه از وجود ،مالزم با یکدیگرند .از اینروست که از یک طرف مىگوید" :کمال
عقل عملى اشراف یافتن بر سایر قواى حیوانى است" (مالصدرا ،1۹81 ،ج )130 :1و از طرف دیگر مىگوید:
"الغضب و الحرص و ...فمن نتایج اإلحتجاب و البعد من معدن الوجود و الصفات الکمالیه" ( .مالصدرا )460 :1363
یعنى عدم تحققاخالق به خاطر رقت وجودى می باشد.
از سوی دیگر مالصدرا  ،قائل به وحدت وجودی در نظام هستی است .اگر گزاره های اخالقی دارای مراتب باشند
آنگاه تناقضی وجود ندارد و تابع این تلقی خواهد بود ،اما اگر نسبیت اخالق ،به معنای تحقق گزاره های متناقض در
اخالق باشد آنگاه چگونه وحدت تشکیکی وجود مورد نظر مرحوم آخوند ،با انجام افعال اخالقی متناقض ،که نتیجه
گزاره های متناقض است ،حاصل می گردد.

 -3كمال انسانی :
کمال حقیقى هر موجود عبارت است از :صفت یا اوصافى که فعلیت اخیرش اقتضاى واجدشدن آنها را داشته باشد
و امور دیگر در حدّى که براى رسیدن به کمال حقیقىاش مفید باشند ،کمال مقدّمى خواهند بود( .مصباح
یزدی:1382،ص  .)36تکامل و حرکت استکمالى یک موجود عبارت است از ":تغییرات تدریجى که براى آن
موجود حاصل مىشود و بر اثر آنها استعدادى که براى رسیدن به یک صفت وجودی (کمال) دارد به فعلیت
مىرسد" (مصباح یزدی:1382،ص .)42
در اینباره مالصدرا معتقد است که خیر شیء ،چیزی است که هر موجودی به آن اشتیاق و کمال چیزی است که هر
شیء به سویش حرکت اشتدادی و تکاملی دارد و وجود عین تحقق و حصول است ؛ از این رو اشیاء به هر میزان که
از شدت وجود برخوردار باشند ،به همان درجه ،از خیر و کمال برتر برخوردارند (مالصدرا ،1۹81 ،ج  :1ص340
 /،همان ،ج  : 4ص/، 122همان ،ج :7ص .) 58
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بر اساس این تعریفِ مرحوم آخوند ،کمال ،در نتیجه ی حرکت انسان که تبدیل بالقویات و استعداد ها به بالفعلیات
است محقق می شود و این به فعلیت رسیدن ،نیازمند علتی است .حال اگر فعل اخالقی «آ» صادق بوده و علت فعلیت
و به تبع آن کمالی ،در انسان ( تخلق به اخالق اهلل ) باشد ،آنگاه فعل اخالقی «ب» نمی تواند صادق بوده و علت
همان فعلیت در انسان باشد؛ چرا که صدور فعل واحد از دو علت تامه ی غیر واحد محال است و یا سبب تحقق دو
امر متناقض در واجب تعالی میگردد .

 -4تجسم اعمال و اخالقيات :
در دیدگاه مالصدرای شیرازی ،نمایش اعمال و افکار انسان در رستاخیز و روز جزا از طریق تمثل و تجسم آنها تحقق
مییابد (مالصدرا ،1366 ،ج  : 7ص)225و این تجسم تنها برای اعمال انسان نیست بلکه اخالق و نیات انسانی نیز تمثل
می یابند و این صورتها ،حسی و عینی بوده (یعنی دارای وجود خارجیاند) نه آنکه وهمی محض باشند ،پس اگر
نیکوکار باشد ،برای او به صورت آنچه که مناسب خوهای نیک و ملکات زیبای اوست ،در میآید( .مالصدرا ،
:1388ص )817
اما اینکه چگونه اعمال و افکار آدمی تمثل و تجسم مییابد ،سؤالی است که مالصدرا با طرح تمثل و ایجاد بدن
مثالی ،درصدد پاسخ گویی به آن است .عمل و گفتار ،تا آن هنگام که حقیقتشان در اکوان (اعراض) ،حرکات و
صداها هستند ،بهره ای از بقا و پایداری ندارند ،ولی چون وجود کتابی یافتند ،آنها را مرتبه ای از بقا و ثبات حاصل
می آید و همچنین هر کس فعلی انجام داد و یا سخنی گفت ،از آن اثری در نفسش حاصل می گردد و زمانی باقی
خواهد ماند و چون افعال تکرار یافت و گفتار استوار شد  ،آثار آن در نفس ،محکم و آنچه پیش از این احوال بود،
ملکات می شوند .در نتیجه به سبب آنها افعال به آسانی و بدون فکر و نیاز به رنج و کسب جدید ،صادر میگردد .از
این روی است که منجر به آموختن صنایع و پیشه های علمی و عملی می شود(مالصدرا :1388 ،ص / 828مالصدرا،
 : 1363ص.)647
استاد جوادی آملی در این باره می فرماید  :اخالق در پیدایش ،پرورش و ساختار حقیقت انسان نقش دارد؛ یعنی
کاری را که انسان انجام میدهد در آغاز« ،حال» است ولی بعد «ملکه» میشود و سپس به حالت «صورت جوهری»
ظهور میکند و چون به صورت جوهر در می آید ،نفس برای آن به منزله «مادّه» و این صورت برای آن به منزله
«صورت» میشود و جمعاً یک واقعیّت را تشکیل میدهند.
در این جا توجه به این نکته مهمّ است که دیگران ،اخالق را از مرحله «حال» به مرحله «ملکه» ،منتقل کرده گفتهاند:
اخالقی را که انسان فراهم میکند «دیرزوال» و از ملکات نفسانی است؛ ولی حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری،
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تبیین و تثبیت کرده است که انسان هر کاری که میکند در واقع با آن کار ،حقیقت خود را میسازد و با همان هم
محشور میشود (جوادی آملی.)324 : 1387،
بر اساس این بیان ،آنگاه که فعل و یا گفتاری در نفس اثر کرده و به سبب تکرار ملکه میگردد؛ این صورت ملکه

شده در نفس با تمثل در سرای آخرت بروز و ظهور مییابد (مالصدرا: 1360 ،ص .)202
بر اساس آنچه پیش از این در تعریف اخالق بدان اشاره شد ،اخالق ،ملکات نفس انسان هستند و این ملکات ،حسب
نظر مرحوم آخوند  ،سبب تمثل و تجسم اعمال می شوند؛ حال اگر از یک فعل اخالقی دو تجسم و تمثل صورت
پذیرد  ،آنگاه در تکرار یک فعل اخالقی  ،الزم می آید که یا یک معلول (یک تمثل ) با یک ارزش گذاری ،
دارای دوعلت با ارزش های م تفاوت (یکی صادق و دیگری کاذب ) باشد یا کذب صادق و صدق کاذب حاصل
می شود که هردو محال است؛ لذا فرض باطل و نسبیت اخالق بر اساس مبانی اندیشه صدرایی مردود می گردد.

روش صدرايی در حل شبهه نسبيت اخالق :
تقسیم بندی انواع حمل به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی یکی از ابتکارات مالصدرا است (مطهرى136۹،
 .) 3۹4:شاید نظریه ی انواع حمل مالصدرا را نتوان به عنوان دلیلی بر اطالق اخالق بیان کرد ،اما می توان در حل
تناقض حاصل از پذیرش نسبیت در اخالق ،بسیار حائز اهمیت دانست .در توضیح مطلب آن که اگر ما قائل به اطالق
در اخال ق باشیم ،آنگاه با تناقض های مصادیق مواجه خواهیم بود؛ از جمله ترجیح امر فاسد بر افسد که در مثال
تاریخی راستگویی یا حفظ جان پیامبر از خطر قابل طرح است که سبب تناقض در صدق کاذب یا کذب صادق می
گردد .حل این تناقض سبب می گردد تا اشکال قائلین بر نسبیت اخالق رفع شود.
حسب این تقسیم بندی در حمل ،توسط مرحوم آخوند  ،می توان چنین بیان کرد که با توجه به تفاوت در حمل،
تناقضی در مساله اطالق اخالق ایجاد نمی گردد؛ به عبارت دیگر اخالق به حمل اولی ذاتی  ،مطلق و به حمل شایع
صناعی ،نسبی است که به علت عدم وحدت در حمل ،تناقضی وجود نخواهد داشت .بیانی دیگر از این استدالل را
استاد مطهری ،درباره نسبیت اخالق و تفکیک میان فعل اخالقی و حکم اخالقی قائل شده است .وی معتقد است :
می توانیم بگوئیم که اخالق نسبی نیست .اخالق به آن معنی که ما بیان کردیم مطلق است ،ولی فعل اخالقی مانعی
ندارد که بگوئیم نسبی است ( مطهری :1378 ،ص.)610
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نتيجه گيري :
از مجموع آنچه در این نوشتار به نگارش آمد ،می توان گفت گرچه در فلسفه و حکمت مالصدرا در خصوص
اطالق یا نسبیت اخالق بیان روشنی ارائه نشده است ،اما بر مبنای این نگرش و تلقی حکمی  ،می توان ادعای اعتقاد
به اطالق در اخالق را بیان کرد .البته این اطالق  ،همراه با پذیرش تشکیک در مراتب افعال اخالقی است که می
تواند مبین کثرت در افعال اخالقی در وحدت ارزش گزاره آن باشد .
تفاوت در گزاره های اخالقی به معنای تناقض نیست ،بلکه اختالف در حمل  ،تناقض را رفع می کند .بر همین اساس،
می بایست اخالق را در حکمت متعالیه صدرایی ،امری مطلق دانست که این تلقی در فرهنگ حاکم در جامعه بسیار
موثر بوده و فرهنگ  ،تعیین کننده سبک زندگی و به تبع آن راه زندگی در جامعه و آحاد آن می باشد  .لذا بر اساس
اندیشه های حکمت متعالیه  ،می بایست خوانشی دوباره بر اخالق داشت.
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تحليل شبهه تعارض فقدان پيشواي معصوم با قاعده لطف

حجت االسالم و المسلمین روح اهلل شاه حسینی 1

چكيده
قاعده لطف ،از قواعد مشهور عقل عملی است که متکلمان برای اثبات مسائلی چون اصل نبوت عامه و اصل امامت
به آن استناد کردهاند .این سوال که «آیا امکان دارد علیرغم وجوب لطف بر خداوند متعال ،قوم ،نسل یا عصری از
اعصار بشر ،از وجود راهنمایی معصوم از جانب خداوند متعال بیبهره باشند؟» شبههایست که اعتبار قاعده لطف مورد
تردید قرار داده است.
در این پژوهش بیان می شود که هر چند نمی توان قاعده لطف را به عنوان یک اصل عقل عملی پذیرفت .لکن این
امر به معنای پذیرش ادعای مطرح در شبهه نیست .با دقت در مفاد قاعده میتوان اثبات نمود که شبهه مطرح شده ،نه
تنها نافی کبرای قاعده لطف نیست بلکه از جهت صغرا نیز تخصصاً خارج از مدعای قاعده لطف است .باید گفت
که جعل فطرت به عنوان رسول باطن ،از لطف واجب بر خداوند متعال کفایت میکند ،هر چند این لطف اطالق
دارد .ثمره لطف الهی در جعل فطرت ،حکم عقل عملی بر اصل احتیاط است به نحوی که با زنده بودن فطرت در
نهاد هر انسانی؛ لزوم عبودیت ،بالوجدان ادراک شده و او را ملزم به رعایت احتیاط نسبت به اوامر الهی و فحص از
طریق برای نیل به رضای پروردگار میکند.
واژگان كليدي :لطف ،وجوب ارسال نبی ،عقل عملی ،عقل نظری ،احتیاط
مقدمه
یکی از شبهات مطرح در فضای مباحث متاخر کالمی ،شبههای با تمرکز بر قاعده لطف ،از مستندات عقلی متکلمان
در اثبات اصل نبوت عامه و لزوم جعل امام به عنوان پیشوای جامعه است .این شبهه پس از طرح اشکالتی بر این دلیل
عقلی ،به رد فروعات و نتایج مترتب بر این اصل میپردازد .این شبهه در کتاب «تئوری امامت در ترازوی نقد» ـ که

1رئیس حوزه علمیه مشکات واحد کرمانشاه،ایران
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در دسترس عموم نیست و شاید بتوان در منابع ضد شیعی به آن دست یافت ـ به عنوان دلیلی بر رد اصل نبوت عامه و
امامت مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند این شبهه از دیرباز مورد توجه متکلمان بوده است و از این جهت بخشی از مقاله متعرض بحث از اقوال
متکلمان سلف شده است .لکن در مباحث متاخر کالمی ،بالخصوص مقاالت تخصصی مربوطه ،اثری که متکفل رفع
نواقص موجود در مباحث متقدم شده باشد ،مشاهده نشد .این در حالی است که میتوان با لحاظ دقایق مستفاد از
گنجینه حکمت متعالیه و همچنین نظر به ژرفاندیشی دو دانشمند فقید جامع االطراف حضرت آیت اهلل خویی و
آیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر عالوه بر تبیین دقیق قاعده لطف ،پاسخی علمی و مناسب برای شبهه مذکور ارائه
نمود.
این پژوهش ،با نگاهی مسئله محور ،ابتداءً مشکل مورد نظر شبهه را مطرح و سپس با تحلیل دقیق مطلب به تنقیح
مسئله پرداخته و از خالل مباحث معقول و اصولی به حل مسئله میپردازد .الزم به ذکر است که مشکل به صورت
عام قابل شناسایی است مانند تب بیمار ولی برای درمان نیازمند تبدیل مشکل به مسئله با ریشه یابی تخصصی ،بررسی
علل و عوامل آن هستیم.
فرضیه موجود در حل مسئله مبتنی بر خارج بودن شبهه مطرح از نطاق حقیقی قاعده لطف است و پاسخ به این شبهه
تنها بر اساس اصل احتیاط که یک اصل عقل عملی است ممکن خواهد بود .هر چند تمرکز این مقاله بر تحلیل تالزم
این امر با لطف الهی است ،لکن به نظر میرسد عموم مسائل مطرح شده ،در خالل بحثهای موجود پاسخی مناسب
خواهند یافت.
تحلیل و سعی در پاسخگویی به این شبهه با توجه به اهمیت موضوع بحث که همان رد ضرورت وجود امام معصوم
به عنوان پیشوای اجتماعی است ،از جهتی و با توجه به رویکرد عقلی اشکال و مستند مورد اشکال از جهت دیگر؛
حائز اهمیت بسیار است.
باید به این نکته توجه داشت که میتوان این مسئله را از ابعادی دیگر به صورت دقیقتر دنبال کرد ،برای مثال نسبت
سنجی لطف با نظام احسن میتواند برتحلیل کیفیت لطفی که بر اساس قاعده لطف اثبات میشود ،تاثیر بسزایی داشته
باشد.
بيان قاعده لطف
متکلمان ،از دیر باز برای اثبات مسائل اعتقادی گوناگون از قاعده لطف بهره بردهاند .این قاعدهی برون دینی ،به نظر
متکلمانی چون شیخ طوسی برهانی عقلی به شمار میرود (طوسی ،محمد :1384 ،ج ،1ص  .)30این اصل در میان
متکلمان مسیحی و غیر مسیحی نیز به نام نظام کالم «الهیات لطف» مشهور بوده است .همچنین در میان متکلمان
اسالمی بعد از قاعده حسن و قبح عقلی از بنیادیترین قواعد کالمی است.
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مدعاي قاعده لطف
قاعده لطف دال بر لزوم ایجاد موجبات نزدیکی عبد به طاعت و دوری او از گناه ،توسط خداوند متعال است .این
قاعده از این مطلب حکایت دارد که انجام هرآنچه موجب تقرب و نزدیک شدن بنده به طاعت و عبادت و دوری از
معصیت می گردد بر خداوند واجب است ولی نباید این لطف به حدی برسد که موجب اجبار گردد.
از مصادیق این لطف می توان به ارسال رسل ،انزال کتب ،جعل ثواب و عقاب و وعد و وعید ،در علم اصول برای
اثبات حجیت اجماع و در علم فقه مواردی مثل امر به معروف و نهی از منکر نام برد.
استناد به قاعده لطف در اثبات اصل نبوت و امامت
اکثر متکلمان امامیه در اثبات ضرورت نبوت و امامت از قاعده لطف بهره گرفتهاند.
سيد مرتضی:
ما ،امامت و رهبری را به دو شرط الزم میدانیم :یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد ،و دیگری این که
مکلفان معصوم نباشند .هرگاه هر دو شرط یا یکی از آن دو ،منتفی گردد امامت و رهبری الزم نخواهد بود .دلیل بر
وجوب امامت و رهبری ،با توجه به دو شرط یاد شده ،این است که هر انسان عاقلی که با غرض و سیره عقالنی بشر
آشنایی داشته باشد ،این مطلب را به روشنی تصدیق میکند که هرگاه در جامعهای رهبری باکفایت و مدبر باشد که
از ظلم و تعدی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند ،شرایط اجتماعی برای بسط فضایل و ارزشها فراهمتر
خواهد بود ،و مردم از ستمگری و پلیدی دوری میگزینند و یا در اجتناب از پلیدی و تبهکاری ،نسبت به وقتی که
چنین رهبری در بین نباشد ،وضعیت مناسبتری دارند .این چیزی جز لطف نیست؛ زیرا لطف چیزی است که با
تحقق آن ،مکلفان به طاعت و فضیلت روی میآورند و از پلیدی و تباهی دوری میگزینند و یا این که در شرایط
مناسبتری قرار میگیرند .پس امامت و رهبری ،در حق مکلفان لطف است؛ زیرا آنان را به انجام دادن واجبات عقلی
و ترک قبایح بر میانگیزد و مقتضای حکمت الهی ،این است که مکلفان را از آن محروم نسازد(.سیدمرتضی،
1411ه.ق )40۹ :
شيخ طوسی
شیخ طوسی نیز همین روش را انتخاب کرده و گفته است:
دلیل بر وجوب امامت و رهبری ،این است که امامت ،در حق واجبات عقلی ،لطف است زیرا ،این حقیقت ،بر همگان
معلوم است که انسان هایی که معصوم نیستند ،هرگاه رهبری با کفایت نداشته باشند که معاندان و ستمکاران را تنبیه
و تادیب کند و از ضعیفان و مظل ومان دفاع کند ،شر و فساد در میان آنان گسترش خواهد یافت ،ولی هرگاه رهبری
با این ویژگی ها داشته باشند ،وضعیت آنان برعکس خواهد بود و خیر و صالح ،در آن جامعه گسترش مییابد و شر
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و فساد محدود میگردد .علم به این مطلب ،از بدیهیات است که بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست و هر کس آن
را انکار کند ،شایستهی بحث و گفت و گوی علمی نخواهد بود (.طوسی ،محمد بن حسن1411 ،ه.ق :ص )4
ابوالصالح حلبی
ابوالصالح حلبی در تقریب المعارف آورده است:
وجود رهبر برای جامعه از مصادیق لطف است و این رهبری گاهی نبوت است و گاهی امامت.
سدیدالدین حمصی در المنقذ من التقلید و عالمهی حلی در کشف المراد و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین نیز
همینگونه استدالل کردهاند(.حلبی ،شیخ تقی الدین ابوالصالح1404 ،ه.ق :ص )۹5
ابن ميثم بحرانی
اما بعضی از علما ،وجوب لطف را با فرض وجود تکالیف شرعی اثبات کردهاند و مانند ابن میثم بحرانی چنین
گفتهاند:
نصب امام ،لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکالیف شرعی ،و انجام دادن هر لطفی با ویژگی
یاد شده ،به مقتضای حکمت الهی ،واجب است .پس نصب امام از جانب خداوند ،تا وقتی که تکلیف باقی است،
واجب است(.بحرانی ،علی بن میثم1406 ،ه.ق :ص )175
صورتبندي منطقی اثبات اصل نبوت و امامت بر اساس قاعده لطف:
 .1كبري :هر آنچه مقرّب عباد به عبودیت و مبعّد ایشان از عصیان است تا حدی که موجب الجاء و اجبار نشود ،از در
لطف بر خداوند متعال واجب است.
 .2صغري :ارسال رسل و جعل امام و وصی معصوم به عنوان پیشوای جامعه ،مقرب عباد به عبودیت و مبعد ایشان از
معصیت است.


نتيجه :ارسال رسل و جعل امام و وصی معصوم به عنوان پیشوای جامعه ،از در لطف بر خداوند متعال واجب است.
طرح شبهه
مفاد این شبهه که آقای نیکویی در کتاب «تئوری امامت در ترازوی نقد» به تبیین و طرح آن پرداخته ،بدین شرح
است.
استدالل موجود در اثبات ضرورت وجود پیشوایان معصوم به این شرح است که هدف خدا از آفرینش انسان حرکت
به سوی کمال بوده است و این مسیر بدون وجود راهنما که یک پیشوای معصوم است به سرانجام مطلوب نخواهد
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رسید .به همین دلیل خدایی که حکیم است از باب لطف این پیشوا را در میان مردم قرار میدهد تا نقض غرض از
جانب خداوند حاصل نشود.
درست است که خدای حکیم کار عبث انجام نمیدهد ولی اگر وجود رهبر و راهنما در هر برحه از زمان واجب و
ضروری است ،پس قبل از بعثت پیامبران انسانها چگونه با دالیل عقلی آن راه خاص کمال واجب االیمان و وظایف
خاص واجب العمل را پیدا میکردند؟ و اگر غرض خداوند و آن حقایق نامعلوم را مییافتند ،باز هم میتوان ضرورت
وجود نبی و امام را اثبات کرد؟
از این مفروضات و مقدمات نتیجه گرفته می شود که خداوند تنها از طریقی انسان را می تواند هدایت کند که شاید
آن راه هدایت باطنی باشد.
حال اگر ضرورت وجود نبی را هم ثابت کنیم ،الزمه منطقیاش این است که خدا در هر عصری از زمان ،پیامبری
مبعوث کند چون در قرآن آمده «امتی نبود مگر آنکه در میان آن امت نذیر و هشدار دهندهای فرستاده شد»(قرآن،
سوره فاطر )24
پس از آن ،مسائلی دیگر مانند عدم وجود نبی در عصرِ ما بین حضرت مسیح و پیامبر اسالم (ص) که دیگر ربطی به
سوء اختیار مردم یا مخالفت و کارشکنی مخالفان نداشت ،مطرح است.
و اگر لطف بر خدا واجب است ،چرا فقط لطف وجود نبی که تنها یکی از مصادیق لطف است را لطف واجب
میدانیم؟ آیا این تعیین تکلیف برای خدا نیست و با مقام بندگی منافات ندارد؟
در تعریف امامت نیز آورده اند که امام کارشناس دین و بیان کننده احکام الهی است که در روایات متعددی آمده
زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نیست .بعد از پیامبر باید امامی نصب شود تا جلوی نابودی دین را بگیرد ،سنت
پیامبر و قرآن نیاز به مصونیت و تفسیر درست دارد.
حال با وجود ناگفتههای بسیار از حقایق الهی ،خطر تحریف سنت پیامبر و ایجاد مسائل جدید در عرصههای مختلف
چرا فقط دوازده امام نصب شده اند؟ اگر این عوامل همیشگی است ،چرا وجود امام معصوم همیشگی نیست؟ و اگر
باشد حضور مستمر ایشان هم ضرورت دارد.
اما پاسخ هایی اینچنین ،که مقتضای حکمت ،این است که خدا راهی برای کمال انسانها میان خود و بندگان قرار
دهد ولی الزمه حکمت این نیست که حتما همه انسانها از این راه بهرهمند شوند ،یا گروهی به خاطر سوء اختیار
باعث محرومیت دیگران نیز میشوند ،قانع کننده نیست .چون در زمان پیامبر اسالم تکلیف مردم سایر قارهها و
نسلهای بسیاری از انسانها چه بود؟ دلیل آوردهاند که مخالفان پیامبر مانع ...شدهاند ،آیا این نقض غرض نیست
که گروهی مخالف ،مانع از گسترش این تعالیم برای سایرین شدهاند؟ آیا توفیق مخالفان در محدود و خنثی کردن
هدایت انبیاء نقض غرض هدایت الهی نیست؟
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رساندن پیام و تعالیم وحی توسط پیامبر الزمه اش این بود که ایشان به نقاط مختلف جهان سفر کنند و مدتی هم در
آنجا اقامت کنند تا تعالیم اسالم به گوش همگان برسد ،زیرا اگر اصحاب پیامبر به عنوان نماینده ایشان برای ابالغ
رسالت به آن مناطق میرفتند ،هم راهی برای اثبات حقانیت خود نداشتند و هم این کار با ضرورت وجود امام معصوم
تناقض داشت .به بیان دیگر الزمه تحقق هدف الهی از ارسال رسل ،وجوب تالش حداکثری این حضرات در ابالغ
هدایت الهی به عموم جامعه بشری به صورت مسستقیم بوده است.
آن چیزی که قابل اثبات است این که هر چند همه انسانها برای عبادت خدا آفریده شدهاند ولی این خداست که
تعیین میکند چه کسی از چه راهی هدایت شود( .نیکویی ،حجت اهلل ،ص )24- 10
در اینجا سعی میشود با تحلیل شبهه و قاعده لطف پاسخی مناسب برای شبهه مطرح شده تبیین شود.

تحليل ارتباط شبهه با قاعده لطف
شبهه اصلی در بخش مورد نظر از کتاب «تئوری امامت در ترازوی نقد» در برگیرنده این سوال است که به فرض
پذیرش ضرورت وجود نبی و پیشوای معصوم تکلیف دوران فترت بین رسل و یا نسل و عصرهای فاقد نبی و پیشوای
معصوم چیست؟
مولف کتاب ،دوران فترت رسل ،عصر غیبت و همچنین عدم ابالغ هدایت الهی توسط نبی مکرم اسالم به مناطق
دور دست و خارج از دسترس ایشان را در دوران ابالغ رسالت مبارکشان ،نمونههای نقض شمول لطف الهی بر عباد
در نظر گرفته و بر این اساس ،دست به صورتبندی برهان خلف در نقض اعتبار قاعده لطف میزند.
تبيين منطقی انطباق شبهه با قاعده لطف
تبیین منطقی انطباق شبهه با قاعده لطف متوقف بر تنظیم دقیق صورت استدالل مولف است .بدین منظور ،به شرح
مقدمات و نتایج حاصل از آن پرداخته میشود.
مولف با استفاده از برهان خلف سعی دارد ،به رد اعتبار قاعده لطف که مبنای استدالل به فروعات متعدد کالمی از
جمله اصل نبوت و امامت است ،بپردازد.
برهان خلف بر رد قاعده لطف
از قاعده لطف اینگونه استفاده می شود که ارسال رسول و پیشوای معصوم از جانب خداوند متعال از جهت «لطف»
در عموم اعصار و برای عموم اقوام بشر واجب است .لکن تجربه تاریخی بشر نشان میدهد که خیل عظیمی از ابناء
بشر بهرهای از این لطف واجب نداشتهاند ،مانند اقوام و نسلهایی که در دوران فترت بین رسل زیستند یا معاصر با
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ایشان بودند لکن در نقاطی دور از دسترس هدایت الهی ایشان میزیستند یا بشری که در عصر غیبت ،از درک و
بهرهمندی از هدایت پیشوای الهی محروم است.
از طرفی همانطور که معهود است ،قاعده لطف به عنوان یک اصل عقل عملی آبی از تخصیص بوده و صرف وجود
یک مثال نقض بر آن ،نافی اعتبار کلی این قاعده است .لذا با لحاظ موارد نقض متعدد که در تجربه تاریخی بشر
ثابت است ،نمی توان هیچ اعتباری برای این قاعده و همچنین فروعات و نتایج مترتب بر آن تصور نمود.
صورت بندي منطقی شبهه:
 .1ارسال پیشوای معصوم برای عموم اعصار و اقوام از جهت لطف بر خدا واجب است.
 .2در طول تاریخ خیل عظیمی از ابناء بشر از لطف هدایت پیشوای معصوم منصوب از جانب خدواند متعال محروم
بودند.
 .3قاعده لطف یک اصل عقل عملی و آبی از تخصیص است.


نتيجه :با توجه به موارد نقض متعدد ،مقدمه اول ،یعنی وجوب ارسال پیشوای معصوم بر خداوند متعال ،باطل
است و به ایت ترتیب استدالل به قاعده لطف در اثبات نبوت عامه و وجوب جعل امام و  ...تمام نیست.
پاسخ بزرگان به شبهاتی از اين دست
باید گفت شبهاتی شبیه به شبهه مطرح در این متن ،از دیر باز مورد توجه علماء و متکلمان شیعه بوده و عموم
بزرگان به نحوی سعی در پاسخ به شبهات کردند.
در اين مجال شيخ مفيد چنين میفرمايند:
«لطفی که در مورد امام بر خداوند واجب است ،عبارت است از نصب امام و مکلّف کردن او نسبت به امّت ،که
خداوند آن را انجام داده و نسبت به این واجب اخالل نکرده است .ولی این رعیت و مردم هستند که در واجب
خود اخالل میکنند .بر مردم واجب است که از او تبعیت کنند و فرمانبردار اوامر و نواهی او باشند و او را بر
خودشان حاکم گردانند .وقتیمردم این کارها را انجام ندهند ،در واقع ،به واجب خود اخالل کردهاند و خودشان
را به هالکت انداختهاند(.شیخ مفید1413 ،ه.ق :ص )45
شيخ طوسی هم در كتاب غيبت گفته است:
اول آنچه به خدا ارتباط دارد ،ایجاد آفرینش امام است .دوم آنچه به امام ارتباط دارد ،مسؤلیت رهبری و امامت
و به انجام رساندن آن است .سوم آنچه به ما مردم ارتباط دارد ،تصمیم به یاری و پشتیبانی امام و تسلیم بودن
برابر فرمان اوست( .طوسی ،همان :ص )41
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محقّق طوسی چنين میگويد:
وجود امام ،لطف است و تصّرف او ،لطفی دیگر و عدم آن ،از ما است(.طوسی ،محمّد بن محمّد (خواجه نصیرالدین)،
1407ه.ق :ص )204
عالمه حلی در توضيح چنين می فرمايد:
عالمه حلی در کتاب کشف المراد در اینباره آورده است:
«وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا» یعنی تصرف نکردن امام از ناحیه ماست؛ چون لطف از طرف
خداوند این است که امام را معین فرماید و بشناساند و لطفی که بر مکلفان واجب است ،آن است که هر یک او را
به دیگران بشناساند و ادله امامت او را بگوید و هیچ کس مانع تصرف و تعلیم و تبلیغ سخنان او نشود .عدم انجام این
مورد که بر مردم واجب بود ،موجب عدم تصرف امام شد(.عالمه حلی :1376 ،ص)50۹

عالمهِطباطبايی نيز چنين میفرمايد:
«امّا اینسخن که ،الزم است بیم دادن هر پیامبری فعلیت داشته باشد ،بهگونهای که به گوش تکتک افراد امّتاش
برسد و دعوتاش شامل همهِ افراد بشود» درست نیست؛ زیرا ،این دنیا ،جایگاه حکومتها و تزاحم علتها و سببها
است و این تزاحمها نمیگذارد آنغرض حاصل گردد .همانطور که حکومت و تزاحم علتها با سایر مقتضیات
فراگیر که صانع آنها را مقدر کرده است ،سازگار نیست .مثالً ،هر انسانی که به دنیا میآید ،اقتضای آن را دارد که
عمر طبیعی کند ،ولی حوادث ،بین بیشتر افراد و آن عمر طبیعی ،حائل میشود و نمیگذارد که عمر طبیعی کنند.
نیز هر انسانی که به دنیا میآید ،مجهّز به دستگاه تناسلی است تا زاد و ولد نماید و صاحب فرزند شود ،ولی بسیاری
از این انسانها ،قبل از بلوغ ،میمیرند و فرزند دار نمیشوند و...
پس اینکه ،نبوّت و انذار ،بایستی شامل هر امتّی شود ،مستلزم آن نیست که به صورت ضرورت و حتمی ،دعوت آن
پیامبر به گوش یکیک افراد برسد ،بلکه ممکن است که آن دعوت ،بیواسطه به گوشافراد امّت برسد و یا با واسطه.
حتّی ممکن است این دعوت ،بهگوش برخی از افراد نرسد و علل و اسبابی بین شخص و آن دعوت حائلشود .پس
هر کس که دعوت متوجّه او شد و به او رسید ،حجّت بر او تمام است و کسی که دعوت متوجّه او باشد ،ولی به
گوش او نرسد ،حجّت بر او تمام نیست و جزء مستضعفان است که امرشان به دست خداوند است(.طباطبایی ،سید
محمد حسین 1417 ،ه.ق :ج ،1۹ص )1۹5
قصور قاعده از اثبات فروعات
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مولف کتاب در این مورد که قاعده لطف در اثبات مدعایش از جانب کبرای قاعده قاصر است یا از جانب صغرای
قاعده ،بحث نکرده است و البته صرف بیان قصور قاعده برای ایشان جهت طرح شبهه خود کفایت میکردهاست.
لکن در مقام تحلیل این شبهه و ارتباط دقیق آن با قاعده لطف که به عنوان یک اصل عقل عملی در میان متکلمان
مشه ور است ،الزم است ابعاد صغروی و کبروی قاعده و ارتباط هر یک با شبهه مطرح شده مورد بررسی و مداقه
قرار گیرد .عالوه بر این قاعده لطف به عنوان یک اصل عقل عملی ،قابل تخصیص نیست و لذا در صورت صحت
مدعای مولف ،اگر موارد مذکور حقیقتاً مثال نقض لطف باشند ،جایی برای دفاع از اعتبار قاعده لطف باقی نمیماند.
بحث تحليلی انتقادي از قاعده لطف
شاید گفته شود بر اساس آنچه از پاسخ بزرگان بیان شد و همچنین بنابر صورتبندی منطقی شبهه و قاعده لطف،
روشن است که مولف در تطبیق نظر خود با قاعده لطف مرتکب اشتباه و مغالطه شده است .به این بیان که صور کلی
مورد ادعای مولف  -ارسال پیشوای معصوم برای عموم اعصار و اقوام  -در مفاد قاعده لطف وجود ندارد و لذا مورد
ادعای مولف اعم از مدعای قاعده و تخصصاً خارج از نطاق این قاعده است.
لکن باید توجه داشت که اگر ارسال رسل و پیشوای معصوم به هر تقدیر مصداقی از لطف واجب بر خداوند متعال
باشد ،از آن جهت که قاعده لطف به عنوان یک اصل عقلی در صدد اثبات این فرع است ،حکم عقلی ،اطالق را بر
این فرع مترتب می نماید و از این جهت ادعای مولف خواسته یا نا خواسته ،واجد دقت مناسبی است.
در اصل باید گفت که اگر قاعده لطف بتواند اصل نبوت و امامت را اثبات کند ،همواره این اصل را با لحاظ صور
کلی اثبات میکند و قابل تخصیص نخواهد بود .در این صورت با پذیرش قاعده لطف به عنوان یک اصل عقلی،
تنها در صورتی که بتوان خالف ادعای مولف در قسمت صغرای شبهه  -یعنی این گزاره را که در طول تاریخ خیل
عظیمی از ابناء بشر از لطف هدایت پیشوای معصوم منصوب از جانب خدواند متعال محروم بودند  -را ابطال نمود،
مجالی برای دفاع از قاعده لطف به عنوان دلیل بر اصل نبوت و امامت باقی خواهد ماند .مجالی که با اثبات ادنا مورد
و تجربه خالف ،دیگر اقتضای بقاء ندارد.
لذا در اینجا باید به نکات دیگری توجه نمود که صرفاً با موشکافی از مفاد قاعده لطف روشن میشود .نکاتی که
شاید موجب شکلگیری رویکردی جدید به قاعده لطف شود .بدین منظور به بررسی نظر دو تن از دانشمندان بزرگ
معاصر که قاعده لطف را به بوته نقد گذاشتهاند پرداخته میشود.
تحليل آيت اهلل خويی از اعتبار قاعده لطف
مرحوم آیت اهلل خویی نظری مخالف با اکثر متکلمان درباره اعتبار قاعده لطف دارند ،ایشان در بحث از دلیل عقلی
بر حجیت اجماع از مباحث علم اصول فقه ،نظر شیخ طوسی در این باب را از سه وجه مورد نقد قرار میدهد.
استدالل عقلی شيخ طوسی بر حجيت اجماع به تقرير آيت اهلل خويی
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آیت اهلل خویی در تبیین استدالل شیخ طوسی بر عقلی بودن دلیل حجیت اجماع مبتنی بر قاعده لطف چنین می
فرمایند که بعضی گفته اند مدرک حجیت اجماع ،مالزمه عقلی بین اجماع و قول معصوم است که به دو وجه قابل
تبیین است .وجه اول استناد شی خ طوسی به قاعده لطف است .به این بیان که لطف بر بندگان ،به واسطه ارشاد و
راهنمایی ایشان به آنچه از راه سعادت و صالح مقرّب عباد به خداوند متعال است و همچنین تحذیر عباد از پرتگاه-
های هالکت و فساد که موجب دوری از حق تعالی است ،بر خداوند متعال واجب است و از همین جهت ارسال
رسوالن الهی و انزال کتابهای آسمانی و نصب ائمه صورت گرفته است .لذا قاعده لطف اقتضاء دارد در هنگام
اتفاق امت بر حکمی خالف واقع ،امام منصوب از جانب خداوند متعال با القای اختالف بین امت ،از اجماع ایشان
بر خالف واقع ،مانع شود .لذا از عدم وجود اختالف در میان علماء چنین کشف میشود که رای و حکم ایشان موافق
با رای امام است(.خویى ،ابوالقاسم 1417 ،ق :ج ،1ص)13۹ :
اشكاالت آيت اهلل خويی به استدالل شيخ طوسی
ایشان پس از تبیین استدالل شیخ طوسی بر این مدعا بر اساس قاعده لطف ،به نقد استدالل شیخ پرداخته و با ایراد سه
مناقشه ،قاعده لطف را فاقد اعتبار دانسته و استناد به آن را خالی وجه میداند .مناقشات آیت اهلل خویی به اعتبار قاعده
لطف به این شرح است.
قاعده لطف فی نفسه قاعده ای صحیح و تمام نیست ،در واقع لطف بر خدواند متعال واجب نیست به این ترتیب که
ترک لطف از جانب او قبیح و چنین فعلی از او محال باشد بلکه هر آنچه از جانب او صادر میشود صرفاً جود و
رحمت بر عباد است.
از طرفی ،قاعده لطف به فرض صحت ،اقتضای چیزی غیر از تبلیغ احکام دین به شیوه متعارف و عقالئی را ندارد و
ائمه نیز این ابالغ و بیان احکام را به راویان معاصر خود تمام نمودهاند ،پس اگر این احکام به دلیل مانعی از جانب
خود مکلفین ،به دست طبقات بعد و نسل های آینده نرسد ،بر عهده امام نیست که این احکام را ولو از راههای غیر
عادی و غیر متعارف به ایشان برساند .زیرا قاعده لطف چنین اقتضایی ندارد و گرنه در شرایطی که تنها یک عالم در
جهان وجود داشته باشد ،قول همین یک فقیه هم کاشف از قول معصوم خواهد بود که این امر واضح البطالن است.
عالوه بر اینکه لطف تنها در حالتی که اظهار شود که القاء اختالف و بیان امر از جانب امام صورت گرفته است و
مجمعین نیز ملتفت این امر باشد ،تمام است .لکن فرض چنین حالتی قطعاً باطل است .در این صورت اگر مراد از
قاعده ،القاء اختالف بین مجمعین باشد در حالتی که القاء کننده اختالف که امام است ،مخفی است .در این حالت
هیچ فایدهای بر قاعده مترتب نیست زیرا اثر مطلوب از لطف که همان ارشاد است ،در این حالت حاصل نیست و
صرف القاء اختالف ،اقتضای ارشاد به مصالح حقیقیه را ندارد(.همان)
مناقشه آيت اهلل خويی ،ردّ كبراي قاعده
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آیت اهلل خویی ،مبنا و کبرای قاعده لطف ـ یعنی وجوب لطف بر خداوند متعال ـ را فاقد اعتبار میداند .هر چند نظر
ایشان در این موضوع بی شباهت به نظر اشاعره نیست لکن باید توجه توجه داشت نظر ایشان ریشه در هستی شناسی
دقیق و عمیق شیعی دارد که پیشتر به این امر پرداخته خواهد شد.
سپس ایشان میفرمایند که حتی در فرض پذیرش کبرای قاعده لطف به هر تقدیر آنچه مجزی از این قاعده است،
صرف ابالغ عقالئی و متعارف مسیر کمال و هدایت بوده و چنین نسیت که وجوب لطف ولو به حکم عقل ،مستلزم
اطالق در ناحیه فعل و اتیان باشد.
از طرفی نمی توان برگی از تاریخ بشر را ورق زد و نقش مؤثر انبیاء را در آن نادیده گرفت .لذا باید اذعان نمود که
همی ن امر شاهد و مؤیدی بر تحقق ابالغ رسالت انبیاء به بهترین نحو عقالئی ممکن است.
از این منظر هر آنچه مجزی از قاعده لطف بوده ،از جانب خداوند متعال فراهم شده است .به این ترتیب آیت اهلل
خویی عالوه بر مناقشه در کبرای قاعده لطف مبتنی بر دید فلسفی خود ،شمول و اطالق در صغرای قاعده لطف ـ
لزوم حضور پیشوای معصوم اعم از رسول و امام در تمام اعصار برای تمام اقوام و به صورت مطلق ـ را بیوجه دانسته
و صرف تحقق ابالغ مسیر کمال و هدایت به نحو عقالئی و عرفی را مجزی از قاعده لطف میداند .بر این اساس بی
وجه بودن صغرای شبهه ـ در طول تاریخ خیل عظیمی از ابناء بشر از لطف هدایت پیشوای معصوم منصوب از جانب
خدواند متعال محروم بودند ـ نیز روشن میشود.

تحليل آيت اهلل شهيد صدر از اعتبار قاعده لطف
آیت اهلل سید محمد باقر صدر نیز در مبحث حجیت اجماع به نقد و بررسی نظر شیخ طوسی در این موضوع پرداخته
است .ایشان پس از تبیین استدالل شیخ طوسی بر عقلی بودن دلیل حجیت اجماع مبتنی بر قاعده لطف ،مناقشه خود
را بر اعتبار این قاعده در سه وجه بیان می کند.
استدالل عقلی شيخ طوسی بر حجيت اجماع به تقرير آيت اهلل شهيد صدر
شهید صدر در تبیین استدالل شیخ طوسی بر عقلی بودن دلیل حجیت اجماع مبتنی بر قاعده لطف چنین بیان می کنند
که شیخ طوسی فرمودند وقتی علماء اتفاق نظر بر یک حکم معینی داشته باشند ،این نکته کاشف از موافقت معصوم
با این حکم است .چراکه در غیر این صورت از جهت لطف بر او الزم است که مانع تحقق اجماع و اتفاق نظر فقها
شود و از آن جهت که حکم به وجوب لطف بر اساس عقل است میتوان نکته حجیت اجماع را در این استدالل بر
اساس حکم عقل دانست .در اینجا مقصود از لطف هر فعلی است که مکلف را به طاعت و عبودیت نزدیک کند و
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او را از معصیت دور گرداند و شکی در این نیست که اگر معصوم مانع از تحقق اتفاق و اجماع علماء بر حکم باطل
شود چنین غایتی حاصل میشود(.صدر ،سید محمد باقر ،تقریر هاشمی شاهرودی1416 ،ه.ق :ج  ،4ص)306
علمایی همچون شیخ طوسی از قاعده لطف به عنوان قاعدهای عقلی که یکی از فروعات عدل الهی است ،بهره
گرفتهاند .البته کابرد اصلی این قاعده در اثبات نبوت عامه است ولی گروهی از علماء از این قاعده برای اثبات حجیت
اجماع استفاده کردهاند .ایشان در اثبات حجیت اجماع اینگونه استدالل کردهاند که از جهت لطف بر خداوند واجب
است مانع از تضییع مصالح حقیقیه در احکام شرعی شود .در ضمن بعضی از اقوال نیز آمده است که بر خداوند
واجب است که از این مصالح محافظت نماید .پس اگر عموم علماء بر یک قول اجماع داشتند ،این اجماع کاشف
از صحت و حق بودن این قول است .زیرا در غیر این صورت مستلزم پوشیده ماندن حقیقت بصورت کلی شده و این
بر خالف لطف است(.همان)
اشكاالت شهيد صدر بر استدالل شيخ طوسی
از نظر شهید آیت اهلل سید محمد باقر صدر استدالل علمایی چون شیخ طوسی به قاعده لطف جهت اثبات عقلی
حجیت اجماع از سه وجه محل مناقشه و اشکال است.
وجه اول در رد استدالل به قاعده لطف:
اگر در این استدالل منظور از مصالح حقیقی ،مالکات ثابت تکوینی فارغ از نظر به احکام شارع و شریعت باشد،
واضح است که حفاظت از چنین مالکاتی بر عهده خداوند متعال نیست و عادتاً هم شارع دخالت مستقیم در حفظ
آنها ندارد بلکه این کار به ذکاوت و آگاهی بشر در خالل تالش او برای تکامل موکول شده است و شاید رها کردن
بشر در این زم ینه حکمتی داشته است مبنی بر اینکه او در این مسیر تکامل یافته ،استوار شده و ابواب قدرت و امکانات
برای او به صورت تجربی ،گشوده شود.
بر این اساس امکان استدالل به قاعده لطف یا از جهت عدم وجود مقتضای چنین تطبیقی و یا به جهت تزاحم با
مالکات تکوینی ،وجود ندارد و به همین جهت است که بر خداوند ارسال اطباء بر خالف وجوب ارسال رسل،
واجب نیست.
و اما اگر مراد ،تطبیق لطف بر مصالح و مالکات مرتبه بعدی ،یعنی مالکات تشریعی به عنوان مالکات طاعت و
عبودیت خداوند متعال و تکامل معنوی باشد ،باز هم استدالل تمام نیست هر چند که منحصراً حافظ این مالکات
خود خداوند است از آن جهت که او شارع و واضع عقاب و ثواب است.
لذا هر چند تطبیق کبرای قاعده لطف بر این مالکات خالی از وجه نیست ،آنچنان که از این قاعده برای اثبات اصل
نبوت عامه استفاده شده است ،لکن صغرای قاعده بر این مالکات قابل تطبیق نیست چراکه هیچ فرقی در حفظ
مالکات طولی ،بین احکام ظاهری و واقعی وجود ندارد( .همان)
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وجه دوّم در رد استدالل به قاعده لطف:
از طرفی اگر بپذیریم که لطف به معنای مورد نظر شیخ بر خداوند متعال واجب باشد و بر خداوند سبحان الزم است
که چنین لطفی را نسبت به عباد داشته باشد و به نفسه حافظ مالکات و مصالح حقیقیه باشد ،آیا باید چنین لطفی را یا
نسبت به عموم و کل مسلمین ابراز کند و یا اگر فقط بعض مسلمین را مورد چنین لطفی قرار دهد و به عنوان مثال اگر
پنج نفر از علما را به طریقی به حقیقت ارشاد کند ،همین از لطف ثابت بر اساس این قاعده عقل عملی کفایت می
کند.
حالت دوم که بعض مسلمین مورد لطف باشند بسیار غریب است ،از این جهت که کبرای قاعده لطف قابل تطبیق بر
آن نیست .زیرا مالک لزوم لطف ،عبودیت و احتیاج عباد به لطف است که این مالک نسبت به کل مسلمانان از عالم
و جاهل و  ...به یک اندازه قابل انطباق است ،پس چگونه امکان دارد صغرای قاعده بر بعض از افراد منطبق شود و
همین موجب کفایت از قاعده و سد حاجت عموم به لطف شود؟
و اما در حالت اول هم باید چنین فرض کرد که راه رسیدن به حقیقت برای همگان مفتوح و باز است به نحوی که
هر آنچه از حقیقت که عالمان به آن دست مییابند برای غیر عالم نیز میسر است .با این تفاوت که علماء برای دست
یافتن به این حقایق نیازمند تالش و اجتهاد و بذل کوشش بیشتری هستند( .همان)
لذا ادعای بطالن این حالت نیز گزاف به نظر نمیرسد هر چند در بسیاری از موضوعات میدانیم که هر چه جهد و
تالش اجتهادی صورت گیرد تغییری در نتیجه حاصل نمیشود و آنچه مقتضای قاعده یا اصل است تغییر نمیکند.
هر چند شهید صدر در اینجا متناسب با موضوع مورد نظرشان که همان بحث از حجیت اجماع است ،فرض شمول
لطف بر عموم را ناظر به عموم مسلمین دانسته است .لکن باید توجه داشت که شمول لطف بر عموم ،ناظر بر عموم
بشر است نه صرف مسلمین .البته بیان این نکته صرفاً تکملهای به بیان شهید محسوب می شود و خدشهای به روند
استدالل ایشان وارد نمیکند.
وجه سوّم در رد استدالل به قاعده لطف:
با فرض چشم پوشی از دو اشکال قبل و پذیرش این مسئله که لطف مردد بین بعض از مجمعین از آن اصل عقل عملی
کفایت می کند ،بر مولی سبحان الزم است که لطف را به واسطه نصب ولی تمام کند و راه حصول مصالح حقیقیه
فراهم نماید ،نه اینکه صرفاً با ایجاد اختالف میان مجمعین ،مانع از اجتماع امت بر خطا و به این ترتیب سبب رفع مانع
از راه وصول به حقیقت شود.
و از طرف دیگر می دانیم که نصب به این معنی ،امری است که خداوند متعال با تعیین امام معصوم و وجود با برکت
حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه شریف محقق نموده و اما غیبت ایشان از جهت مانع و عصیان عباد است .فلذا
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هیچ قصوری از جانب خداوند سبحان وجود ندارد .پس دست یافتن به این حقایق متوقف بر فعل و عصیان عباد است.
(همان)
تعميم بحث اصولی از قاعده لطف به بحث كالمی
شاید گفته شود ،صحت استناد به مباحثی که از این دو عالم بزرگوار ـ آیت اهلل خویی و آیت اهلل شهید صدر ـ پیرامون
قاعده لطف و فروعات کالمی آن مطرح شد ،متوقف است بر تبیین ارتباط ماهوی این مباحث با بحث اصولی اثبات
عقلی حجیت اجماع که این دو عالم جلیل القدر در ضمن آن به بحث از قاعده لطف پرداختهاند.
لکن باید به این امر توجه داشت که آیت اهلل خویی و شهید صدر دو دانشمند صاحب مکتب و اثر در عموم وجوه
علوم اسالمی اعم از کالم و اصول و فقه بودهاند و همین امر ،جهت تعمیم استفاده از مباحث اصولی این بزرگواران
در مباحث کالمی خالی از وجه نیست .زیرا میتوان با استناد به متون و قرائن ادعا نمود که ایشان در اموری که صغرویاً
یا کبرویاً نقطه مشترک و تالقی علوم بوده است با لحاظ اطراف بحث به تبیین وجوه عمومی و تخصصی مطلب
پرداختهاند .شاید بتوان بخشی از متن حاضر را نمونه و ثمرهای از نگاه ژرف و جامع ایشان دانست .باید اذعان نمود
که تحلیل و بررسی این نقاط تالقی و اشتراک بین علوم در ضمن مباحث تخصصی این دو فقیه بزرگوار میتواند
محل تولید مسائل متعدد پژوهشی و در بردارنده ثمرات بسیار علمی و عملی باشد که مجالی وسیع میطلبد .به هر
تقدیر بیان وجوه مشترک این دو مبحث علمی برای اثبات امکان تعمیم بحث اصولی از قاعده لطف به بحث کالمی
از این قاعده ،جهت تدقیق مطلب ضرورتی انکار ناپذیر است.
وجوه اشتراک كه سبب تعميم بحث می شود
وجوه مشترک بحث از استناد به قاعده لطف به عنوان «دلیل عقلی بر حجیت اجماع» و «دلیل عقلی بر وجوب اصل
نبوت و امامت» به این شرح است.
اوالً آیت اهلل خویی ،مبنا و کبرای قاعده لطف ـ وجوب لطف بر خداوند متعال ـ را فاقد اعتبار میداند .این یک بحث
کبروی در مورد قاعده لطف است و لذا چون ناظر به مناط قاعده است در عموم مباحث مرتبط با قاعده لطف قابل
استفاده است.
از طرفی آیت اهلل خویی ،آنچه مجزی از این قاعده است را صرف ابالغ عقالئی و متعارف مسیر کمال و هدایت
میداند و اثبات میکند که چنین نسیت که وجوب لطف ولو به حکم عقل ،مستلزم اطالق در ناحیه فعل و اتیان باشد.
این مطلب نیز ناظر به عمومات قاعده لطف است.
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عالوه بر این وجه اول اشکال شهید صدر ،بیان میدارد که حفظ مصالح حقیقیه توسط خداوند از جهت لطف ،با
مالک ابتالء بشر به مالکات حقیقی جهت تکامل ،در تعارض است و نمیتوان موضوع قاعده لطف را بدون لحاظ
نکات دقیق عقلی و عقالئی بر هر امری که لطف به نظر میرسد تطبیق داد.
وجه دوم و سوم اشکال شهید نیز ناظر به این مطلب است که اگر مصداق لطف واجب را نصب راهنمایی که سبب
خروج از ضاللت شود بدانیم ،نصب به این معنی ،امری است که خداوند متعال با تعیین امام معصوم و وجود با
برکت حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه شریف محقق نموده است و این امر نمیتواند محل اشکال باشد.
در مجموع می توان گفت نکته اصلی در نقد شهید صدر ،اسقاط سندیت قاعده لطف در اثبات هرگونه مدعایی
مشتمل بر عموم فروعات مترتب بر قاعده لطف ،است.
بازخوانی دقيق قاعده لطف
پس از مداقه در قاعده لطف و لحاظ تعابیر مختلف از آن ،روشن میشود که نظرات در تبیین این قاعده واحد نیست
و حتی میتوان گفت که اختالف در غایت امکان است .شاید تعدد آراء و اختالف در تحلیل قاعده لطف و فروعات
آن ،ریشه در اختالف در لحاظ مبادی این قاعده دارد .مشهور متکلمان ،این قاعده را به عنوان یک اصل عقل عملی
میشناسند و بر این باورند که این اصل از فروعات مترتب بر حسن و قبح عقلی است .در این رویکر نوعاً مبداء عقلی
این قاعده چنین بیان می شود.
تحليل قاعده لطف به عنوان حكم عقل

عملی][1

همانطور که بیان شد ،عموم متکمان به قاعده لطف از منظر یک قاعده و اصلی که حکم عقل عملی است نگریستهاند.
به این معنا که ریشه وجوب لطف بر خدواند متعال را در حسن و قبح عقلی یافتند .در اصل چنین تعبیر می کنند که
اگر خداوند انسان را در مسیر تکامل خود از الطاف خود محروم سازد ،چنین فعلی ظلم به انسان است و عقل بنابر
حکم به قبح ظلم که کنه و درونمایهی حسن و قبح عقلی است ،این فعل را شایسته مقام ربوبی نمیداند .اما در تحلیل
دقیق این حکم و اصل باید توجه نمود که این ثبوت حکم نیازمند لحاظ چند پیش فرض است .اول اینکه خالق انسان
معبود انسان است ،دوم اینکه انسان ذاتاً عبد و آگاه به این ویژگی ذاتی بوده و به این امر اذعان دارد و سوم اینکه تنها
مسیر تکامل انسان ،رسم عبودیت است.
با توجه به این مفروضات ،اگر خداوند متعال پس از خلق انسان آنچه مقرّب عبد به عبودیت و مبعّد او از عصیان است
را فراهم نکند ،به او ظلم کرده است .از طرفی بر اساس حکم عقل عملی به قبح ظلم ،ظلم از وجود مبارک حق
سر نمی زند .لذا مبتنی بر همین اصل عقلی خداوند هر آنچه که مقرب انسان به عبودیت و مبعد او از عصیان است را
برای او فراهم میکند .و باید گفت که متکلمان از جهت رعایت ادب ،عنوان قاعده لطف را بر این اصل اطالق
کردهاند.
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لکن چگونه میتوان علیرغم وجود مثالهای نقض متعدد ،اعم از مواردی که در شبهه مطرح در کتاب «تئوری
امامت در ترازوی نقد» بر این نوع از لطف وارد شدهاست ،این قاعده را به عنوان یک حکم عقل عملی که آبی از
هرگونه تخصیص است دانست؟ حتی اگر ادعا شود که عموم موارد نقض تخصصاً ارتباطی با قاعده لطف ندارند ،باز
هم کوچکترین مصداق و مورد نقض ،اعتبار این قاعده را ساقط میکند .لذا به نظر میرسد تعبیر از قاعده لطف به
عنوان یک اصل عقل عملی ،خالی از اشکال نیست.
تبيين قاعده لطف به عنوان حكم عقل

نظري][2

با توجه به سست بودن پایههای قاعده لطف به عنوان اصل عقل عملی ،شایسته است به بررسی امکان تحلیل قاعده
لطف بر اساس مبنایی دیگر بپردازیم .این مسئله از دیرباز مورد توجه بعض از متکلمان بوده است.
بر طبق نظر برخی محققین لطف واقعی بر خدا واجب است ،یعنی لطفی مربوط با مقام ثبوت ،نه اثبات .آنچه را که
ما لطف میپنداریم لطف واقعی نیست ،چون به مصالح و مفاسد امور اشراف نداریم .تنها خداست که میداند چه
حکمی ضروری است .پس قاعده لطف در مقام ثبوت واجب است(.مظفر ،محمدرضا :1428 ،ص)327
طبق نظر برخی محققان ،وجوب لطف به حسب نظام کلی ـ قبل دنیا ،دنیا و بعد از دنیا ـ تعریف شده است و نمیتوان
در یکی از این اجزاء به تنهایی در مورد قاعده لطف سخن گفت و نتیجهاش را نیز در همان جزء مورد نظر دید .با
این وجود و به دلیل عدم اشراف ما به این نظام کلی ،نمیتوان ثمرهای برای این قاعده در نظر گرفت(.جوادی آملی،
 :13۹1ص)416
شيخ مفيد در اين مورد میفرمايند:
وجوبی که قائالن به لطف در حق خدای تعالی بدان معتقدند ،وجوب از باب جود و کرم است .نه از جهت عدل که
آنان گمان کرده اند اگر او لطف نکند ،ظالم خواهد بود .این عبارت صالحیت شرح کلمات متکلمان شیعه را دارد
که مقصود آنان از وجوب لطف و منشأ وجوب لطف همان جواد و کریم بودن خداوند است که از صفات ذات الهی
است( .شیخ مفید1414 ،ه.ق :ص )5۹
همچنين مرحوم مظفر در بيان اين نوع از وجوب میفرمايند:
لطف به بندگان از کمال مطلق خداست و او نسبت به بندگانش لطیف و جواد و کریم است .هرگاه محل ،قابلیت و
استعداد فیض و جود و لطف را داشته باشد ،بر خدا الزم است که فیض کند .زیرا در رحمت او بخلی نیست و جود
و لطف او را نقصی نمی باشد .وجوب در اینجا بدان معنا نیست که شخصی او را به این امر فرمان دهد .پس بر او
اطاعت واجب گردد ـ خداوند از این متعالی و بلند مرتبه تر است ،بلکه معنای وجوب در اینجا مانند وجوب در
«واجب الوجود» است (.مظفر ،محمدرضا :1428 ،ص )51
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آيت اهلل خرازي هم با بيان نظرات متكلمان به اين مطلب اشاره كردهاند:

مقتضای کمال مبدأ متعال از جهت اسماء و صفات ،احسان و لطف نسبت به محتاج است ،نه بخل و منع و در غیر این
صورت ،کمال لطف از او منتفی میشود .پس همه نیازهای خلق به ویژه انسان ،به لطف الهی که الزمه صفات اوست،
از او صادر می شود ،بدون اینکه به حکم عقالء به وجوب عدل و قبح ظلم ،نیاز داشته باشد( .جهرمى شریعتمدارى،
ص )13
تبيين نسبيت در لطف واجب عن اهلل
در این رویکرد لطف چیزی جز فیض ساری از مبداء هستی ،همان واجب الوجود و کمال مطلق الهی نیست .فیضی
که بر اساس استعداد و قابلیت مخلوقات بر ایشان افاضه میشود .با توجه به این نکته این لطف دارای وجهی از نسبیت
است .از جانب فاعل لطف که همان وجود بارئ است مطلق و تمام است لکن از جهت قابل و مفعول لطف ،متناسب
با قابلیت و استعداد او مقید و نسبی است .در اصل ریشه لطف را باید در حکمت متعالیه و در مبحث صفات فعلی
واجب تعالی و در عبارت «فهو تعالی بحیث یقوم به کل کمال ممکن فی موطنه»(طباطبایی ،سید محمد حسین ،
1384ه.ش :ص  )28۹جستجو نمود.
اعتبار قاعده لطف در بازخوانی دقيق آن
قاعده لطف مبتنی بر حکمت متعالیه ،ناشی از کمال مطلق خداست .کمالی که سبب میشود جود و فضل او متناسب
با استعداد انسان ها به ایشان افاضه شود .این لطف از آن خداست بدون اینکه به وجوب آن حکم دهیم یا نبود آن را
ظلم بدانیم .بر این اساس لطف خداوند حقیقتی است که درک آن متوقف بر تصور کمال ذاتی خدواند متعال و
اذعان به استحاله جمع بخل با اطالق کمالی اوست و به این ترتیب باید گفت که قاعده لطف ریشه در احکام عقل
نظری دارد.
پاسخ به شبهه با اتكاء به پيام فطرت
خواسته های فطری انسان در نگاه استاد مطهری شامل بر پنج مقوله می شود .فطرت حقیقت جویی ،فضیلت خواهی،
زیبایی طلبی ،خالقیت و نوآوری ،عشق ورزی و پرستش(.مطهری ،مرتضی ،136۹،فطرت )64
فطرت انسان مانند هر استعداد دیگری در او قابل رشد است و میتواند با رشد فطرت ،گرایشهای متعالی و مقدس
در وجودش بروز پیدا کند.
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فطریات و خواستههای طبیعی انسان حتی اگر ضعیف شوند باز هم وجود انسان را ترک نمیکنند و آثار آنها به
اشکال مختلفی بروز میکند ،یکی از مهمترین آثار فطرت ،اثبات فطری بودن دین است ،دین از درون انسان می-
جوشد(.همان )22
حال این دین که در وجود انسان فطری است ،سبب میشود که نتواند بدون پرستش و عبادت زندگی کند .یعنی از
ابتدای تاریخ انسانها به دنبال پرستش بودند .واقعیتهایی در وجود او هست که سبب میشود با میل واقعی و فطری
خود به سمت آن واقعیات حرکت کند و در نتیجه به تکامل نزدیک شود(.همان)105،
لزوم احتياط بر اساس حكم عقل عملی بر وجوب دفع ضرر محتمل
هر گاه انسان خود را مکلف بداند ،لکن تکلیف برای او متیقن و مقطوع نباشد .به بیان دیگر اگر مکلف در «مکلف
به» شک کند ،عقل برای این که انسان را از گرفتار شدن به ضرر اخروی محتمل دور کند ،حکم به احتیاط میکند.
این اصل در مقابل اصل احتیاط شرعی قرار دارد و دلیلش قاعده دفع ضرر محتمل است .این احتیاط عقلی مبتنی بر
حجیت علم اجمالی به ثبوت تکلیف است .یعنی در مواردی که فرد در عین علم اجمالی به تکلیف در «مکلف به»
شک دارد ،با رعایت احتیاط ،تکلیفی که بر اساس این علم بر او منجز شده را اتیان کرده و در مقابل موال معذر
است.
هر انسانی به حکم فطرت اگر خود را عبد خالق هستی نداند ،قدر متیقن خود را مخلوق او میداند ،مخلوقی که حق
طاعت خالق و لزوم شکرگزاری نسبت به او را بالوجدان مییابد .بر این اساس قطع به تکلیفی نسبت به خالق خود
دارد که میداند در صورت مخالفت با این تکلیف مستحق عقوبت است و حتی با لحاظ رحمت او ،احتمال عقوبت
بر این تکلیف خالی از وجه نیست.
بر این اساس عقل طبق قاعده دفع ضرر محتمل که یک حکم عقل عملی است ،جهت دوری از عقوبت محتمل حکم
به احتیاط میکند.
در تطبیق این قاعده با بحث مورد نظر ،وقتی که فطرت بالوجدان حس عبودیت و نیاز به پرستش معبود را احساس
میکند ،در اصل ندای رسول باطن را درک کرده است .بر این اساس برای او علم اجمالی بر وجوب عبودیت شکل
میگیرد که این علم اجمالی صرفاً از جهت کیفیت عبودیت مجمل است در حالی که از جهت حکم بر لزوم عبودیت
قطعی و خالی از هرگونه اجمال است.
ثمرات علم اجمالی به عبد بودن را می توان از طرفی به جهت دریافت بالوجدان حس عبودیت و از طرف دیگر به
جهت منجز بودن این علم لحاظ کرد .به این معنا که انسان پس از دریافت علم ،در صورت مخالفت با اوامر مولی
مستحق عقوبت است .این نکته سبب میشود که انسان پس از دریافت علم اجمالی و درک منجز بودن آن ،بر اساس
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حکم عقل به دفع ضرر محتمل ،راه احتیاط را برگزیده و برای پیشگیری از هرگونه عقوبت از جانب مولی تمام سعی
خود را جهت فحص از مراد مولی که تعبیر عمومی از آن همان شریعت است مبذول دارد.
نتيجه گيري
لطف از جانب خداوند را میتو ان در وجود رسول باطن و ارسال شریعت دید .انسان از طرفی با فعلیت بخشیدن به
همان رسول باطن که وجه مشترک تمام جوامع بشری است و از طرف دیگر باز بودن راه فحص و جستجو و دستیابی
به شریعت میتواند راه کمال را طی کند .خداوند متعال این مسیر را از طریق ارسال رسل و انزال کتب به بهترین نحو
تمام کرده و بستری برای رشد بشر قرار داده است ،لذا لطف از جانب خداوند متعال تمام است .لکن پاسخ شبهه
مطرح شده ارتباطی با قاعده لطف ندارد و پاسخ آن با اصل احتیاط عقلی داده میشود.

خطای این شبهه ناشی از این است که در این موارد افراد لطف ،سعی کرده است لطف را از نظر خود تعریف کرده
و آنچه که خود مصداق لطف تصور کردهاست را به این قاعده تحمیل نمایند ،حال آنکه لطف خداوند بر اساس
قاعده عقل نظری اثبات می شود و عبارت آن لطفی است که از جانب خداوند به عنوان علت العلل هستی همواره
ثابت و جاری است.
در واقع می توان هدایت خدا از طریق رسوالن ظاهر و بعث نبوت و امامت را فضل و جودی ورای این لطف عام
لحاظ کرد ،همانطور که حضرت آیت اهلل خویی به این نکته به صورت موجز اشاره فرمودهاند.
افرادی که این شبهه را به قاعده لطف تحمیل کردند باید به ندای فطرت خود پاسخ مثبت داده و به فحص و جستجوی
مسیر کمال بپردازند ،مسیری که برای تمام ابناء بشر محیا و گسترده بوده است.
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 .13خویی ،سید ابوالقاسم موسوی ،مصباح االصول ،مکتبه الداوری 1422 ،ه.ق
 .14طباطبایی ،سید محمد حسین ،نهایه الحکمه 1384 ،ه.ش
 .15مطهری ،مرتضی ،فطرت 1368 ،ه.ش
 .16جوادی آملی ،عبداهلل ،پیرامون وحی و رهبری 1368 ،ه.ق
 .17صدر ،سید محمد باقر ،تقریر هاشمی شاهرودی ،بحوث فی علم اصول  1416 ،ه.ق
 .18جهرمى شریعتمدارى ،سیّد عبدالرسول .کلمة موجزة فی األرواح و األشباح و المیثاق و الذرّ .سلسله مقاالت کنگره شیخ مفید،
شماره .35
 .1۹نیکویی ،حجت اهلل ،تئوری امامت در ترازوی نقد ،سایت /https://mamnoe.wordpress.com/2015/01/01
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[ ]1مراد از این احکام ،ادراکات عقلی مربوط به حوزه عمل – بایدها و نبایدها – است .یعنی عقل شایسته بودن یا
ناشایسته بودن بعض از امور کلی مربوط به حوزه عمل را درک می کند .برای مثال می توان به حکم عقل به حسن
عدل و قبح ظلم اشاره نمود(.فرهنگ نامه اصول فقه«،13۹0 ،احکام عقل عملی»)

[ ]2مراد از این احکام ،ادراکات عقلی مربوط به شناخت حقایق – هست ها و نیست ها – است به این معنا که شامل
ادراک امور کلی از نوع شناختن و دانستن است و ربطی به مقام عمل و فعل ندارد .به عبارت دیگر ،به ادراک واقع
و هستی ،همانگون ه که هست ،حکم عقل نظری گفته می شود .انواع قواعد منطقی ،ریاضی ،فلسفی و کالمی از این
نوع و دانستنی و باور کردنی هستند مانند اصل استحاله دور و تسلسل.
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گزارشی از مفاهيم روان شناختی لذت و خوشبختی در فلسفه مالصدرا

زهرا مهاجر
نبی بستان

1

2

مقدمه :
خوشبختی یا سعادت مساله اصلی بسیاری از تامالت روانشناختی ست به عبارت دیگر شاید بتوان مدعی شد
که نفس وجود علومی همچون روانشناسی نیل انسان به خوشبختی و رفع نگون بختی در انسان است که در فحوای
مفاهیمی چون خوشخالی  ،حزن ،آرامش و  ...مورد توجه قریب به اتفاق روانشناسان بوده است برای درک معنای
خوشبختی  ،لذت و ادراک آن ارتباطی وثیق دارد دکتر جان شیندلر در اینباره معتقد است که
 :خوشبختی کیفیتی از ذهن است که اندیشه از زمان لذت می برد.
لذت در روانشناسی بیشتر زاده ی «اصل تحول» نفسانی است تا نوعی فعالیت روانی .می توان آن را به طور دقیق تری
حاکی از «اصل لذت /درد» دانست ،یعنی فرایندی که موجب اجتناب از افزایش تحریکات نفسانی می شود ،چه در
نظر روانشناسی چون فروید افزایش تحریکات نتیجه ای جز درد و الَم ندارد و لذت چیزی جز کاهش تحریکات
(درد)نیست.
مطابق اصلِ لذت ف عالیت های نفسانی چیزی جز کوشش در پرهیز از درد نیستند ،چرا که درد از افزایش میزان
محرکات حاصل می آید بر این مبنا خوشبخت کسی ست که زندگی لذتمندی داشته و در آن از الم و درد کمتری
برخوردار باشد .
این قبیل مفاهیم در فلسفه نیز مورد توجه بوده و در این میان فلسفه اسالمی نیز به بیان تعاریف و براهینی در این
خصوص پرداخته است  .حکمت متعالیه مالصدرا به عنوان صورت تکامل یافته فلسفه اسالمی توجهات ویژه ای در
مقوله لذت و خوشبختی داشته است که با توجه به اهمیتشان بدان ها پرداخته ایم .
سعادت و معناي آن

1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،کرمانشاه،ایران
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز کرمانشاه،ایران
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سعادت در لغت از ریشهی «سعد» نقیض «نحس» بوده و به معنای خوشبختی و ضد شقاوت است( دهحدا)؛ و در
اصطالح عبــارت است از یاری کــردن در کارهای الهی برای رسیدن به خیر و نیکی که نقطهی مقابلش شقاوت
بوده و نیز «سعد» و «سعادت» به معنای نیکبختی است ،چنانکه شقاوت به معنای بدبختی است.
حضرت امام (ره) در شرح بیان مالصدرا در تعریف اصطالحی سعادت چنین میفرماید:
«سعادت ،همان لذت دریافتن است ،در جایى که قوه ادراکیه شیء لذیذ و آنچه را که مالیم با طبعش هست بیابد».
مثالً سعادت قوه ذائقه این است که آنچه مالیم قوه ذوق است بیابد ،اگر قوه ذائقهاى باشد که همیشه مالیم با طبع را
ادراک کرده و از غذاهای لذیذ و مناسب با طبع از حیث بو و طعم و مزه استفاده کرده است ،این چنین قوه ذائقهاى
که همیشه چنین بوده ،همیشه سعادت داشته است؛ وُلد سعیداً و عاش سعیداً و مات سعیداً ،قوه سامعه و قوه باصره و
المسه نیز همین طور است.
لذا مال صدرا با نگاه عمیق بر اساس تفکر وجود شناختی ،تحلیلی عقلی از سعادت ارائه میدهد و میگوید اصل
وجود خیر و سعادت است و ادراک آن ،خیر و سعادت دیگر .وی لذت و سعادت را مساوق هم میدانند و در تعریف
لذت و الم بیان میکند که لذت از کیفیات نفسانی و ادراک مالیم با طبع است (ر.ک،شیرازی757 : 1363 ،
)صدرالمتالهین نیز بر همین اساس قویم در کتاب گرانسنگ اسفار اربعه لذت را ادراک به حقیقت و وجود کمال
تعریف نموده است ( .شیرازی ،1۹81،ج )3۹ ،2
لذت را دارای مراتبی مبتنی بر ادراک ،مدرک و مدرک دانستهاند .به همین خاطر برخی لذات را به چهار لذت
عشقی ،عقلی ،خیالی (مثالی) و حسی تقسیم نمودهاند
گرچه مالصدرا صراحتاً این کثرت در انواع لذات را بیان ننموده است اما با توجه به بیان مطالبی از قبیل پاداشهای
خیالی اخروی متوسطین در سعادت میتوان مدعی شد که وی به لذتهای مثالی نیز قائل میباشد اما در کتاب مفاتیح
الغیب لذات را به دو قسم حسی و عقلی تقسیم میکند .در لذت حسی ادراک محسوسی الزم است که بالطبع
مخصوص آن است و هیچ کس در این شک و گفت و گویی ندارد که لذت هر قوه نفسانی و خیر آن در ادراک
آن چیزی است که سازگار و مالیم طبع آن ق وه نفسانی است و درد و شر آن در برخورد با آن چیزی است که ضد
آن است ،پس لذت هر حسی در ادراک آن محسوسی است که مخصوص آن میباشد ،لذت غضب در انتقام و
کینه توزی است و لذت وهم در امید است و لذت حفظ یادآوری میباشد و درد هر یک از آنها هم در ادراک ضد
آنهاست( .شیرازی)586 : 1363 ،
به نظر می آید در این تقسیم بندی ثنایی ،لذت حسی اعم از لذت خیالی و حسی در نظر گرفته شده است همانطور
که وی معتقد است که حس اخروی غیر از دیده خیال نیست (شیرازی 1۹81 ،م ،ج ) 204 : 8
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گاهی عواملی سبب میگردد تا امر مالیم با طبع ناپسند حس قرار گیرد .صدرا معتقد است که چه بسا کمال و امر
مالیم طبعی برای قوه ادراک کننده حاضر باشد ،ولی در آنجا یا مانعی است که او را از آن ادراک باز میدارد ،لذا
آن را ناپسند داشته و ضد آن را برمی گزیند ،مانند اینکه برخی از بیماران مزه شیرین را ناخوش میدانند و درخواست
ضد آن را دارند ،و یا آنکه جستجو نموده است که کمال آن قوه در ضد آن است لذا تا هنگامی که این گونه است
آن غیر مالیم را حس نمینماید( .شیرازی)586 : 1363 ،
اما لذات عقلی که مرتبه اعالی لذتند همان لذایذ حقیقیاند که اکثر مردم از آن بی نصیبند اکثر مردم در اثر اینکه
در لذات حسّى غرق شدهاند از لذات عقلى و سعادت و شقاوت واقعى غافلند .نفوس انسانها موقعى به سعادت واقعى
و لذات حقیقى مىرسند که خود را از
قید تعلقات ماده برهانند و زنگار کدورات را از نفس خود بزدایند و مجرّد شوند تا لذات واقعى عقلى را دریابند و
در این صورت است که در مىیابند که لذات حسّى چیزی جز رنج نیست.
در مقابل لذت الم قرار دارد الم در لغت به معنای درد و رنج است اما در اصطالح حکما عبارت است از ادراک منافر
با طبع از آن جهت که منافر است زیرا هر امر منافرى ،ممکن است از جهتى یا در زمانى مالیم باشد .مالصدرا معتقد
است لذت والم دو امر ثابت و دائمى نیستند و تجربه نیز همین معنى را تأیید و تقویت مىکند زیرا مشاهده مىکنیم
که هر امرى در مراحل اولیه و بدو حدوث نهایت لذت را دارد و کم کم از لذت آن کاسته مىشود و همینطور
است در طرف آالم که امور مومله در بدو حدوث نهایت الم و رنج را دارند و لکن بعد از مدتى عادى شده و دیگر
درد آور نمىباشند.
بعضى از چیزها و حاالت براى بعضى از اشخاص در مواقع خاص مولمند و همانها براى اشخاص دیگر ملذند.
مراتب سعادت
بر همین اساس صدر المتالهین شیرازی اقل مرتبه سعادت دنیوی را علم به خداوند و اوصاف و صفات اودر این عالم
میداند و معتقد است اقل مرتبه سعادت عقلیه برای نفوس آن است که در این عالم علم به اول تعالی را اکتساب نماید
و نحو وجود و عنایت و علم و قدرت و اراده و سایر صفات او را بشناسد و عقول فعاله را که مالئکه اهلل و وسائط
فیض وجود ویاند نیز بشناسد ،و بر نظام عالم از اول تا آخر مطلع گردد ،یعنی مراتب تنزالت را از باری تا به مواد و
اجسام و مراتب ترقیات را از مواد [تا به نبات و حیوان و انسان] تا به عقل مستفاد بشناسد ،و هر که به این معارف فایز
گردید فوز عظیم را درک نموده است ،و سعادت عقلیه و نعمت نهایی را در یافته است و از نقیصه ای که از فقدان
معارف به ازاء این سعادت میباشد خالصی جسته است( .شیرازی 1422 ،ه ق )367:
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لذا از نظر مالصدرا ،اکثر مردم که غرق در لذات دنیویاند و زمانی به سعادت واقعى و لذات حقیقى مىرسند که
خود را از قید تعلقات ماده برهانند و زنگار کدورات را از نفس خود بزدایند و مجرّد شوند تا لذات واقعى عقلى را
دریابند و در این صورت است که در مىیابند که لذات حسّى جز رنج چیزى دیگرى نمىباشد.
انواع سعادت :

-1سعادت عقلی و حیوانی:سعادت عقلی مبتنی بر ادراک عقلی محقق شده و سعادت حیوانی کمالی است که نتیجه
ادراکات حسی میباشد مالصدرا سعادت عقلی را برتر از حیوانی میداند .زیرا که عقلی ،هم کیفیتش قویتر است
و هم کمیتش بیشتر میباشد( .مالصدرا ،ج )300 :136۹ ،4
-2مادی و معنوی:انسان موجودی است که با ملکیان ،ملکی است با ملکوتیان ،ملکوتی و با جبروتیان جبروتی است.
این همه به دلیل آن است که انسان در مسیر کسب کمال حرکت کرده است .مالصدرا در باره این مسئله مینویسد :
بر اساس همین دو بعدی بودن وجود انسان سعادت به دو بخش مادی و معنوی تقسیم میشود .سعادت مادی عهده
دار تأمین نیازهای مادی انسان و سعادت معنوی عهده دار تأمین نیازهای معنوی و سیاستهای معنوی انسان است.
مالصدرا در آثارش به بحث سعادت دنیوی توجه کرده و محورهایی مثل صحت و سالمتی ،شهامت ،حسن و جمال،
فراهم بودن لوازم زندگی و تأمین مصالح مادی را نام برده است.
در حکمت متعالیه ،اعتقاد بر این است که بدن ،مرکب روح است.لذا سعادت روحانی انسان در گروی سعادت جسم
است از این سالمت و کمال جسم به سعادت دنیایی یاد می کنند.بر همین مبنا ست که مالصدرا ورزش و تندرستی
و ...نمونه هایی از سعادت می داند.
نفس کمال بدن طبیعی است( .شیرازی  ،ج  )11 :137۹ ،4لذا سعادت مادی رسیدن به نفس است .این نفس که محل
کمال انسانی میباشد در تطورات خود ،به مرتبه فعلیت نزدیک میشود؛ و چون حدوث نفس در بدن برای همین
مسئله کمال و کمال یابی است لذا بر مبنای حکمت متعالیه نفس پس از رسیدن به کمال از بدن جدا میگردد به
عبارت دیگر مالصدرا بر خالف نظر عامه که مرگ را ناشی از نقصان تن و بدن میداند آن را در برخی از موارد
محصول نیل به کمال در نفس انسان بر میشمرد وی معتقد است نفس بدین جهت به جسم تعلق یافت که بتواند مسیر
کسب کمال خویش را در سایه جریان حرکت جوهریه طی نماید (ر.ک اسفار اربعه ،سفر چهارم ،باب هفتم در
چگونگی تعلق نفس به بدن( ،شیرازی  ،ج  1۹81 ، 8م ) 325 :و پس از گذران دوران کسب کمال مفارق از بدن
خاکی میگردد .به تعبیر مالصدرا (شیرازی ،ج  1۹81 ،۹م )48 :نفس حامل بدن است نه بدن حامل آن به همین خاطر
نفس پس از رفع نیاز خویش حمل خویش را رها کرده و عازم عالم مجردات میگردد.
در مقابل شقاوت در لغت به معنای خواری و بد بختی و پریشانی است .همانطور که بیان شد گروهی از مردمان که
به درک حقیقی لذت و لذت حقیقی نمیرسند اهل شقاوت خواهند بود .اینان همان کسانی هستند که جاهالنه زندگی
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کرده و جاهالنه مردهاند .هر کس که نفسش به جهان پست فرود آمد و درجهاش به درجه طبیعت و حواس پایین
آمد ،به واسطه آرام گرفتن و سکونش به عالم طبیعت از اهل شقاوت اخروی و از سمت چپیها و عذاب است.
(شیرازی /58 :1363شیرازی  ،1۹81ج ) 60 : 7

مالصدرا دو نوع شقاوت را بیان میدارد  -1حقیقی  -2غیر حقیقی
وی در بیان شقاوتى که در مقابل سعادت حقیقى قرار میگیرد معتقد است شقاوت حقیقى در اثر علل متفاوتی حاصل
میگردد :
 .1به علت نقصان و قصور غریزه و فطرت شخص از ادراک مراتب عالیه وجود است.
 .2به علت طغیان و غلبه اوصاف و احوال متعلق به بدن از نوع معاصى و نافرمانىهاى صادر از ناحیه حواس ظاهرى
است ،مانند فسق و فجور و ارتکاب مظالم؛
 .3به علت انکار حق و حقیقت به وسیله آرا و عقاید باطل و نادرست و انکار حکم عقلى به واسطه داشتن عقاید سفسطى
و جدلى و ترجیح دادن بعضى از مذاهب بر بعضى دیگر به وسیله جدل و تقلید ،براى کسب شهرت و ریاست بر عوام
و کسب افتخار به
آنچه که در نظر عموم است مورد قبول و براى شوق و عالقه به تحصیل کمال موهوم از طریق حفظ خبرى منقول
(خواه درست و یا نادرست) است.
شقاوت در قسم اول (که ناشى از نقصان غریزه است) امرى است عدمی ،نظیر موت براى بدن و یا زمینگیرى و فلج
در اعضا بدون شعور و احساس درد (و این شقاوت چون امر عدمى و ناشى از نقصان غریزه و استعداد درک علوم و
معارف است موجب استحقاق عذاب و عقاب در حد تبهکاران نیست).
و اما شقاوت در قسم دوم ،توأم با ادراک امرى دردناک است نظیر عضوى که در وى درد شدیدى است .زیرا
اوصاف و ملکاتى که در نتیجه مقهور گشتن نفس تحت امیال و کششهاى بدن و قواى حیوانى پدید آمده است،
موجب رنج و الم جوهر نفس و منافی با حقیقت اولیه اویند.
زیرا حقیقت نفس خواهان این است که همواره هیأت و حالت و استیال و قهر و غلبه بر بدن و قواى شهویه و غضبیه
وى داشته باشد و هنگامى که مغلوب و مقهور امیال و خواهشهاى قواى شهویه و غضبیه و کششهاى بدن قرار
گرفت و مطیع و منقاد آنها گردید و در تحصیل امثال و انجام مقاصد و خواستههاى پست و نابهکارشان ،آنان را
یارى نمود و به استخدام آنان درآمد این حالت موجب شقاوت وى و تألّم و حسرت و ندامت او خواهد شد؛ و اقبال
و توجه او به بدن و شواغل بدن او را از عاقبت امر غافل مىسازد.
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پس این شقاوت و آن سعادتى که به ازاى او است همان شقاوت و سعادت عقلى است که در
نزد فالسفه معروف و شناخته شده است( .سید جعفر سجادی)264 : 137۹ ،
مالصدرا در تقسیم بندی دیگری دو نوع شقاوت را قائل است شقاوت حسی و شقاوت عقلی شقاوتی که به ازاء
سعادت حقیقه عقلیه یا به حسب هیأت بدنیه است از معاصی حسیه شهویه و غضبیه و یا به حسب انکار علوم حقه
حکمیه است.
اما بیان شقاوت در قسم اول آن است که انفعاالت بدنیه ،نفس را از وصول به سعادت در آخرت باز میدارد؛ و نوعی
از سختی را ایجاد میکند ،زیرا که مألوفات عادیه معدوم میشود و ملکه رغبت به آنها باقی است ،و چیزی که نفس
را از التفات به آنها باز دارد ،موجود نیست؛ و این به جهت آن است که این هیئآت فی نفسها قبیح و مولم جوهر نفس
و مضاد حقیقت آن اند ،و لیکن تا نفس در دنیا است اقبال به بدن آن را از احساس به قبح و فضیحت و ضدیت آنها
با جوهر ذاتش باز میدارد .چنانکه حق تعالی میفرماید« :فَکَشَفنا عَنکَ غِطاءکَ فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدید» .پس به آن
هیئآت ردیه متأذی میگردد .چنانکه کسی که مرضی داشته باشد و به اعتبار گرفتاری به شغلی از آن غافل باشد و
چون از آن شغل فارغ گردد آن را احساس کند.
و اما قسم دوم از شقاوت عقلیه ،نقص ذاتی است برای کسی که شاعر به علوم و کمال عقلی در دار دنیا شده باشد،
و شوق به آنها را کسب نموده باشد ،و در اکتساب عقل بالفعل کوشش ننموده باشد ،و قوه هیوالنیه از او ضایع مانده
باشد ،و فعلیت اعوجاج و صور باطله مخالف واقع یا گفتار عصبیت و انکار او را حاصل شده باشد.
و این الم حاصل از این قسم شقاوت در مقابل لذتی است که از مقابل آن حاصل میگردد و آن لذت بزرگتر است
از هر احساس به مالئمی ،همچنین این الم شدیدتر است از هر احساس به منافی؛ و عدم درک این الم در این عالم به
سبب عدم وجدان لذتی است که مقابل آن الم میباشد؛ و چنانکه کودکان احساس به لذات و آالم کامالن نمیکنند،
و به ایشان استهزاء میکنند ،و از چیزی ملتذ میگردند که بالغین کراهت دارند ،همچنین کودکان در عقل ،یعنی اهل
دنیا ،شاعر به آنچه عقول خالص از ماده و عالیق آن درک میکنند ،نیستند( .شیرازی 423 :1362 ،و /422شیرازی،
 1422ه ق)367 :
نتيجه گيري
 :مساله خوشبختی و سعادت در نفس شناسی حکمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالصدرا با تکیه بر مفاهیم
حکمت خود تالش نموده است تا با تعریف خوشبختی در معنای دنیایی و اخروی آن به هر دو بعد انسان توجه داشته
و در سایه نظریات فلسفی خویش سعادت و خوشبختی عقلی را در اعال مراتب لذت معرفی نماید وی لذت را غایت
سیر استکمالی انسان می داند و لذت را تطابق با طبع دانسته است  .این مفاهیم در روانشناسی نیز مورد توجه بوده و
یکی از مفاهیم نزدیک به خوشبختی می باشد و مورد توجه روانشناسان است .در این میان مالصدرا ،از لذت  ،معنای

شماره اول 43 /

دوگانه جسمانی و روحانی ارایه نموده حال آنکه برخی از روانشناسان لذایذ را با معنای جسمانی آن بیان داشته اند.
لذا سعادت از منظر حکما ،مرتبه اکمل از خوشبختی روانشناختی است که محور این سعادت ،معرفت خوانده شده
است .
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وحدت اديان در ديدگاه عالمه طباطبايی

رضاکریمی

1

چكيده:
نوشتار حاضر بر آن است تا بررسی نظریات عالمه طباطبایی به پایه وحدت حقیقی ادیان بر اساس آموزه های قرآنی
دست یابد .چرا که در دیدگاههای ایشان برخی شواهد مبنی بر قبول نوعی از وحدت ادیان دیده می شود  .ضمن
بررسی آرای تفسیری ایشان می توان به شاخص های ذیل که در وحدت حقیقی ادیان راهگشا هستند اشاره نمود.
اوال وی به بی اثری ایمان ظاهری و لزوم ایمان دوباره همه (حتی مسلمانان) به سوی اسالم معتقد است ،ثانیاً بر اساس
تفسیر فطری و باطنی از اسالم ،این دین را به عنوان پایه ادیان معرفی می نماید ،ثالثاً به تصدیق حداقلی برخی مفاهیم
کتب آسمانی توسط قرآن اذعان می کند رابعاً نظریه شهادت عمودی امت بر مردم که می تواند پایه ای برای تحقق
وحدت حقیقی ادیان باشد را تبیین می نماید خامساً در بیان تفسیری خود امکان گسترش دایره مصادیق اهل کتاب
را مطرح می نماید.
ترکیب این عوامل و شاخص ها در کنار نقد برخی نظریات عالمه که بر اساس دیگر دیدگاه های ایشان قابل تکمیل
هستند می تواند پایه وحدت حقیقی ادیان را پایه گذاری نماید.
کلمات کلیدی:
عالمه طباطبایی ،وحدت  ،ادیان ،اسالم

بيان مسئله
مسئله وحدت ادیان در قرآن در روزگار معاصر اهمیتی دوچندان پیدا کرده است و علت آن طرح نظریات تازه ای
است که تحت تأثیر اندیشه مدرنیته یا در واکنش به مسائل به وجود آمده در دنیای مدرن مطرح شده اند .اکنون
الهیات به شاخه ای رسیده است که می توان

 1دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم،قم،ایران
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آن را «الهیات ناظر به همه ادیان» 1نامگذاری کرد  ،چنانچه کتابی با عنوان «به سوی الهیات ناظر به همه ادیان» تألیف
و ترجمه شده است.2
با تأملی در دیدگاه عالمه طباطبایی می توان دریافت که وی به مسئله مناسبات میان ادیان توجه نشان داده است به
طوری که از نظریات تفسیری عالمه طباطبایی در خصوص وحدت ادیان پاسخ ویژه ای می توان به دست آورد .که
در واقع به نوعی وحدت ذیل اسالم را برای ادیان به اثبات می رساند.
به طور کلی مسئله کثرت ادیان مسئله ای جدید است که کمتر مورد توجه مفسران قرار گرفته است و در این پژوهش
تالش شده است تا پاسخ از الیه های زیرین نظرات تفسیری استنطاق شود .در این میان مفسر معاصر استاد جوادی
آملی برخالف دیگران به طور ویژه ای مسئله پلورالیزم را مورد بررسی قرار داده است .3از آنجا که استاد جوادی
آملی ادامه دهنده سنت تفسیری عالمه طباطبایی است می توان با نیم نگاهی به آرای تفسیری این شاگرد برجسته
عالمه طباطبایی هم اکنون قابلیتهای موجود در تفسیر المیزان را برای پاسخگویی به مسئله وحدت و کثرت ادیان
مشاهده نمود.

نظريات ويژه عالمه طباطبايی در مورد وحدت اديان
.1بی اثر بودن ايمان ظاهري
یکی از مهمترین آیاتی که مورد استناد پلورالیست ها و نیز سنت گرایان ( برای اثبات وحدت متعالی ادیان) قرار
گرفته است آیه  62سوره بقره است .علی رغم طرح دیدگاههای متفاوت در این زمینه ،به نظر می رسد اعتقاد عالمه
در باب بی اثر بودن ایمان ظاهری بهترین توضیح از این آیه باشد که در ادامه می تواند مبنایی برای تلقی ویژه ای از
وحدت ادیان قرار گیرد.
1 Theology of Relegions

(2رچاردز ،الهیات ناظر به همه ادیان .)1380 ،این کتاب بررسی علمی در حوزه کثرت گرایی دینی است .ریچاردز Richardsدر
این کتاب ،امكانهای مختلف برای دستیابی به معیار مستقل حقیقت بحث می کند و پاسخ های نوارتدوکسی ،نسبی گرایانه ،شمول
گرایانه،

گوهرگرایانه ،کاتولیكی ،سنخ شناسی پویا و مبتنی بر گفت وگو و مسیح مدارانه به کثرت گرایی دینی را به بحث می گذارد.

( 3رک :جوادی آملی ،تسنیم ،1391 ،ج،5صص77 ، 31تا ،81 ،79ج6صص211 ،203تا ،245 ،215ج 7صص 151و  ،301ج،3
ص ، 70ج14ص 735و)736
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إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ النَّصَرَى وَ الصَّابئِینَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الیَومِ االَخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم
وَ لَا خَوفٌ عَلَیهم وَ لَا هُم یحَزَنُونَ
مشابه این آیه با تفاوت مختصری در سوره «مائده» نیز آمده است إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ الصَّابِئونَ وَ النَّصَارَى
مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الیَومِ االَخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لَا هُم یحَزَنُون (مائده.)6۹/
یکی از مهمترین آیاتی که می توان با استناد به آن کثرت گرایی را اثبات نمود آیه فوق است« .سیدحسین نصر» نیز
به عنوان نماینده سنت گرایی به این آیه استناد کرده است (نصر ،ص .)60با تمسک به این آیه می توان گفت :قرآن،
یهودیت و مسیحیت و صابئیت را حق ،و پیروی از آن را موجب رسیدن به پاداش الهی و نجات و رستگاری میداند:
«و برخی آیه فوق را دستاویزى براى افکار نادرستى از قبیل صلح کل و اینکه پیروان هر مذهبى باید به مذهب خود
عمل کنند قرار دادهاند ،آنها مىگویند بنا بر این آیه الزم نیست یهود و نصارى و پیروان ادیان دیگر اسالم را پذیرا
شوند ،همین قدر که به خدا و آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند کافى است»(مکارم شیرازی،
ج،1ص .)283آیات قرآن پر است از دعوت یهود و نصارى و پیروان سایر ادیان به سوى این آئین جدید اگر تفسیر
فوق صحیح باشد با بخش عظیمى از آیات قرآن تضاد صریح دارد ،بنا بر این باید به دنبال معنى واقعى آیه رفت(همو).
بر اساس نگرش کثرت گرایانه می توان گفت :در این آیه ،مالک نجات ،ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح است؛
با هر دینی که باشد .پس ،همگان در انتخاب دین آزادند؛ چون در هر دینی ،هم حقیقت یافت میشود و هم راه
سعادت و نجات انسان در آن برنامهریزی شده است .پس مهم ،تأمین عوامل نجات و سعادت ،یعنی ایمان به خدا و
قیامت و عمل صالح است ،و پلورالیزم نیز همین است که انسان با پیروی از هر دین ،اهل نجات و سعادت باشد.
در مقابل ،در نگرش انحصارگرایانه باید گفت آیه مورد استناد تکثرگرایان ،داللت ندارد که انتخاب هر دینی آزاد
است؛ بلکه آیه میفرماید :مؤمنان ،یهودیان ،نصارا و صابئان ،هر کس که به خدا و قیامت معتقد شود و عمل صالح
انجام دهد ،اجر او نزد خدا محفوظ ،و از خوف و حزن مصون است و فقط اعتقاد به اصول اسالم و عمل به احکام
آن ،موجب نجات است .آیه در مقام بیان این اصل کلی است که «نجات انسان در قیامت ،در گرو اعتقاد به اصول
دین خاتم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) یعنی اسالم و عمل به احکام آن است»(جوادی آملی،138۹ ،ص .)223
مفسرین و محققین ،در مقام نقد برداشت کثرت گرایانه از این آیه ،برداشت های تفسیری مختلفی مطرح می کنند:
 .1از تحلیل بعضی اینگونه بر می آید که که مقصود آیه  62از سوره «بقره» ،این است که مؤمنان و یهودیان و مسیحیان
و صابئان هر عصری در ظرف زمانی خودش ،اگر این سه عامل مذکور را فراهم کرده باشند ،اهل نجات هستند؛
چنانکه در حال حاضر مسلمانان این چنین هستند( .قدردان قراملکی ،138۹ ،ص .)171بنابر شأن نزول ،این آیه ناظر
به سؤالى است که براى بسیارى از مسلمانان در آغاز اسالم مطرح بوده ،آنها در فکر بودند که اگر راه حق و نجات
تنها اسالم است ،پس تکلیف نیاکان و پدران ما چه مىشود؟ در اینجا آیه فوق نازل گردید و اعالم داشت هر کسى
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که در عصر خود به پیامبر بر حق و کتاب آسمانى زمان خویش ایمان آورده و عمل صالح کرده است اهل نجات
است (مکارم شیرازی ،ج.)285 ،1
شکی نیست که این سخن بر حق است که هر کس بر طبق دین و حجت عصر خود عمل کند ،اهل نجات است ،اما
آیا آیه درصدد بیان این مطلب است؟ در اینجا می توان گفت« :جمله خبریه مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الیَومِ االَخِرِ نیز به داعی
انشا القا شده است»(جوادی آملی،138۹ ،ص .)226؛ و در انشاء سخن از آینده است نه گذشته و مخاطب دعوت
گذشتگان نیستند.
 .2می شود احتمال داد که مراد آیه این است که مسیحی یا یهودی یا صابئی واقعی که به حقانیت دین موسی و عیسی
و یحیی (علیهمالسالم) باور داشته باشد ،چون درکتابهای آنان به آمدن پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
بشارت داده است ،به پیامبر اسالم به عنوان خاتم انبیا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) ایمان آورده و مسلمان خواهد شد.
به عبارت دیگر ،اگر یهود و نصارى و مانند آنها به محتواى کتب خود عمل کنند مسلما به پیامبر اسالم ص ایمان
مىآورند چرا که بشارت ظهور او با ذکر صفات و عالئم مختلف در این کتب آسمانى آمده است .آیا می توان
پذیرفت که اگر یهود و نصارى و مانند آنها به محتواى کتب خود عمل کنند مسلما به پیامبر اسالم ایمان مىآورند؟
آیا ایمان در اینجا ایمان به پیامبر معنی می دهد؟
این سخن نیز مانند احتمال گذشته حق است اما بازهم پرسش این است که آیا این تحلیل با پیام رسمی این آیه
سازگار است؟ زیرا در این آیه فقط خطاب به یهود و نصاری و صابئین نیست بلکه اهل ایمان هم مخاطب آن هستند.
لذا گفتن اینکه اگر یهود و نصارى و مانند آنها به محتواى کتب خود عمل کنند مسلما به پیامبر اسالم ایمان مىآورند
به منزله حذف بخشی از مخاطب آیه است.
 .3بعضی احتمال دادهاند که شاید مراد آیه مورد بحث ،یهودیان و مسیحیان و صابئانی باشند که جاهلِ قاصرند؛ یعنی
کسانی که بر اثر جهل قصوری و نه تقصیری ،مسلمان نشدهاند ( ،رک :قرائتى ،1383 ،ج .)128 ،1ولی این احتمال
نیز صحیح نیست؛ زیرا «جاهل قاصر ،معذور است ،نه مأجور»(.جوادی آملی،138۹ ،ص )227؛
مشاهده می شود که در تفسیر مفاد افراد مورد اشاره در آیه بین علما اختالف زیادی وجود دارد.
برخی دیگر اساساً این آیه را نشان از بی ایمانی اهل کتاب می دانند  :ال هم امنوا باهلل و الیوم االخر علی الوجه الذی
کان علیه سلفهم الصالح(رشیدرضا ،ج ،6ص )477گویی آیه در مقام ذم اهل کتاب است یعنی اگر اهل کتاب ایمان
می آوردند ماجور بودند ولی (جز برای اقلی از آنها) چنین اتفاقی نیفتاده است .این معنی تمام معنای آیه نیست ونمی
تواند پاسخ همه سو االت مطرح شده را بدهد عالوه بر این که باید متوجه بود هدف اصلی آیه بیان راه نجات برای
همه ادیان است.
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در اینجا نظر صاحب تفسیر المیزان در «بی اثری ایمان ظاهری» بهترین پاسخی است که می توان از بین توجیهات
مختلف برای آیه برگزید .وی معتقد است سعادت و کرامت هر کسى دائر مدار و وابسته به عبودیت است ،نه به
نامگذارى ،پس هیچ یک از این نامها سودى براى صاحبش ندارد« .کسانى هستند که ایمان ظاهرى دارند ،و به این
نام و به این سمت شناخته شدهاند ،بنا بر این معناى آیه این میشود« :این
نامها و نامگذاریها که دارید ،از قبیل مؤمنین ،یهودیان ،مسیحیان ،صابئیان ،اینها نزد خدا هیچ ارزشى ندارد ،نه شما را
مستحق پاداشى مىکند ،و نه از عذاب او ایمن می سازد»( .طباطبایی ،1374ج)2۹3 ،1
نکته ظریفی که طباطبایی اشاره می کند و در تأیید نظر خود می آورد این است که « :در آیه شریفه نفرمود :من آمن
منهم ،هر کس از ایشان ایمان بیاورد ،یعنى ضمیرى به موصول (الذین) بر نگرداند ،با اینکه در صله برگرداندن ضمیر
به موصول الزم بود ،تا آن فائده موهومى را که این طوائف براى نامگذاریهاى خود خیال مىکردند ،تقریر نکرده
باشد ،چون اگر ضمیر بر مىگرداند ،نظم کالم ،این تقریر و امضاء را مىرسانید(.همو) .استاد جوادی آملی هم معتقد
است این آیه در صدد بیان بی اعتباری اسامى مکتب ها و القاب و عناوین مکتبى است(.جوادی آملی ،13۹0ج،1
ص .)2۹وی این آیه را شبیه به آیه 123سوره نساء لَیسَ بِأَمانِیِّکُم وَ ال أَمانِیِّ أَهلِ الکِتاب می داند با این تفاوت که
«آیه سوره نساء به بعد سلبى قضیه اشاره مى کند( .هر کس بدى کرد کیفر مى بیند ،مسلمان باشد یا غیرمسلمان ) و
آیه مورد بحث به بعد اثباتى مساله نظر دارد (هر کس خوبى کند پاداش مى بیند ،مسلمان باشد یا غیرمسلمان» (همو،
ص63و.)64
در جمع بندی مباحث ،این آیه را می توان واکنشی به ظاهرگرایی دیگران دانست؛ هم چنان که یهود و نصارى بنابر
حکایت قرآن مىگفتهاند :لَن یَدخُلَ الجَنَّةَ ،إِلَّا مَن کانَ هُوداً أَو نَصارى (بقره ،)111/داخل بهشت نمیشود ،مگر کسى
که (به خیال ما یهودیان) یهودى باشد ،و یا کسى که (بزعم ما مسیحیان) ،نصارى باشد).
با این طرز تلقی مشهورترین آیه ای که می تواند مستند کثرت گرایی قرار گیرد تبدیل به آیه ای می شود که به جای
تصدیق ایمان فعلی ادیان ،به ایمان حقیقی دعوت می کند .این ایمان حقیقی ،همانطور که از سیاق آیه بر می آید:
بین همه ادیان مشترک است :همه بدون استثناء  ،مومنین ،یهود ،نصاری و صابئین باید ایمان بیاورند .مؤمنین هم از
این قاعده استثنا نیستند آنها هم باید ایمان بیاورند!
.2تصدیق نسخ معاصر تورات و انجیل
به طور کلی تصدیق قرآن به کتب پیشین عقال باید نشانه وجود صحت در آنها باشد .در ضمن می بایست تصدیق
نسخه معاصر قرآن مدنظر بوده و بلکه نسخه موجود فعلی را شامل شود .چون در غیر این صورت نقل قول از تورات
و انجیل برای مخاطب قرآن عبث می شود.
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قرآن ،تورات -کتاب مقدس یهودیان و حضرت موسى (ع) -را بسیار مهم مىشمرد و فراوان از اوصاف آن مىگوید
که بعضى از آنها را قبال نقل کردیم .در سوره بقره آیه  53مىفرماید« :وَ إِذ آتَینا مُوسَى الکِتابَ وَالفُرقانَ لَعَلَّکُم
تَهتَدُونَ» و در سوره مائده آیه  44مىگوید« :إِنَّا أَنزَلنَا التَّوراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ» .در سوره انعام ( )6آیه  154تعبیر
جالبترى به کار گرفته شده و آمده« :ثُمَّ آتَینا مُوسَى الکِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِی أَحسَنَ وَ تَفصِیلًا لِکُلِّ شَیءٍ وَ هُدىً وَ
رَحمَةً» و در آخر در سوره اعراف آیه  145مىخوانیم« :وَ کَتَبنا لَهُ فِی الأَلواحِ مِن کُلِّ شَیءٍ مَوعِظَةً وَ تَفصِیلًا لِکُلِّ
شَیءٍ» .در سوره احقاف آیه  12نیز کتاب موسى (ع) را «إِماماً وَ رَحمَةً» مىخواند .
درخواست «آوردن تورات» نشانه سالمت و صحت آن از تحریف (حداقل در موضوع مورد درخواست) است :کُل
الطَّعامِ کانَ حِالًّ لِبَنی إِسرائیلَ إِالَّ ما حَرَّمَ إِسرائیلُ عَلى نَفسِهِ مِن قَبلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوراةُ قُل فَأتُوا بِالتَّوراةِ فَاتلُوها إِن کُنتُم
صادِقینَ (آل عمران)۹3/
وقتی قرآن مىگوید فَأتُوا بِالتَّوراةِ فَاتلُوها  ،یعنى چرا خود تورات را نمىآورید ،بخوانید .این نشان مىدهد که تورات
قابل استناد است و طلب تورات می تواند صداقت یهود را محک زد.
عالمه طباطبایی ذیل آیه وَ کَیفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِندَهُمُ التَّوراةُ فیها حُکمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّونَ مِن بَعدِ ذلِکَ وَ ما أُولئِکَ
بِالمُؤمِنینَ (مائده )43/معتقد است در این آیه حکم تورات که در آن ایام در دست یهودیان بوده تصدیق شده و آن
توراتى بوده که بعد از فتح بابل ،عزراء با اذن کورش پادشاه ایران جمع کرده و بنى اسرائیل را از اسارت بابلىها
نجات داده و اجازه داد که از بابل به فلسطین برگردند و هیکل معبد یهود -را -که به دست بابلیها ویران شده بود-
تعمیر کنند و همین تورات در زمان رسول خدا (ص) و تا به امروز در دست یهود است ،لذا وی تصدیق را شامل
نسخه فعلی می داند و می گوید:
«پس قرآن تصدیق مىکند که در تورات موجود ،حکم خدا وجود دارد هم چنان که مىفرماید که در این تورات
تحریف و تغییر هست .از همه اینها نتیجه مىگیریم که در تورات موجود ،و دائر در بین یهود امروز ،مقدارى از
تورات اصلى که بر موسى (ع) نازل شده وجود دارد و مقدارى هم از مطالب تحریفى وجود دارد ( »...طباطبایی،
 ،1374ج ،5ص )560
وی در جایی دیگر هم بر این مطلب تأکید نموده است که «قرآن کریم تمامى مطالب تورات موجود در عصر رسول
خدا (ص) را رد ننموده و آن را بطور کلى مخالف تورات اصلى ندانسته ،هر چند که به داللت خود قرآن کریم از
تحریف هم به دور نمانده»(همو ،ج،3ص.)310
در تصدیق دیدگاه عالمه می توان شواهد فراوانی یافت :قران از تورات و انجیل مطالبی را در خصوص پیروان حقیقی
پیامبران نقل می کند :سِیمَاهُم فىِ وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السجُودِ ذَالِکَ مَثَلُهُم فىِ التَّورَئةِ وَ مَثَلُهُم فىِ الانجِیلِ کَزَرعٍ أَخرَجَ
شَطَئهُ فَازَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوَى عَلىَ سُوقِهِ یُعجِبُ الزرَّاعَ لِیَغِیظَ بهِمُ الکُفَّارَ (...فتح.)2۹/
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از طرف دیگر هر چند عیسی علیه السالم مبشر احمد (ص) بودُ :مبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأتی مِن بَعدِی اسمُهُ أَحمَدُ (صف.)6/
اما درست این است که بگوییم قران مصدق کتب پیشین است نه بالعکس.
آیاتی که نشان از تصدیق کتب ادیان در قرآن دارند متعدد هستند:
 وَ لَمَّا جاءَهُم کِتابٌ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُم (بقره)8۹/
 وَ لَمَّا جاءَهُم رَسُولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُم (بقره)101/
 وَ آمِنُوا بِما أَنزَلتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُم(بقره)41/
 وَ إِذا قیلَ لَهُم آمِنُوا بِما أَنزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤمِنُ بِما أُنزِلَ عَلَینا وَ یَکفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الحَق مُصَدِّقاً لِما مَعَهُم
(بقره)۹1/
 وَ إِذ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیتُکُم مِن کِتابٍ وَ حِکمَةٍ ثُمَّ جاءَکُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُم (آل عمران)81/
لذا با استناد به دیدگاه عالمه و در پاسخ به اینکه تصدیق قرآن از کتب ادیان شامل کدام صادیق می شود می توان
گفت :همین نسخ مشهور را هم بپذیریم .با تأمل در واژه «بین یدیه» و تناظر آن با آیات تصدیق که از عبارت «لما
معکم» استفاده کرده اند ،می توانیم بگوییم  :تفاوت « تَصدِیقَ الَّذِی نَزَّلَ مِن قَبل» با « تَصدِیقَ الَّذِی بَینَ یَدَیهِ» در این
است که تعبیر دوم نشان از تصدیق کتب موجود فعلی است نه تورات و انجیل گذشته و قرآن همین که در دست
یهود و نصاری است را هم دارای نور می داند.
لذا با وجود اینکه آیات قرآن بر این حقیقت گواهی میدهد که برخی از اهل کتاب ،به ویژه دانشمندان یهود ،تورات
و انجیل را به گونة لفظی و معنوی تحریف کردهاند ،اما این تحریف منافی تصدیق بخشهایی از آن نیست  ،به ویژه
اینکه بدانیم اکثر مفسران برجستة قرآن و پژوهشگران کتاب مقدس ،این آیات را ناظر به تورات و انجیل کنونی و
تحریف را اعم از تحریف لفظی و معنوی دانستهاند؛ هرچند برخی تحریف لفظی را منکر شده و عدهای تحریف
کتاب مقدس کنونی را منحصر در تحریف معنوی دانستهاند(فتحی ،1388ص.)167
اکنون به این پرسش راحت تر می توان پاسخ داد :تصدیق قرآن نسبت به کتب پیشین شامل کتب اصلی و تحریف
نشده است یا کتب موجود (یا حداقل کتب معاصر نزول قرآن) را هم در برمی گیرد؟ از مباحث پیشین ،نظر عالمه
طباطبایی و استناد به آیات قرآن می توان اینگونه پاسخ داد که تصدیق شامل کتب معاصر قرآن نیز می شود .شاهد
مهم این ادعا تعبیر قرآن است :که قرآن آنچه نزد آنهاست(لما معکم) را تصدیق کرده است نه کتب قدیمی تحریف
نشده  :مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُم (بقره ،)8۹/مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُم (بقره ،)101/مُصَدِّقاً لِما مَعَکُم(بقره ،)41/مُصَدِّقاً لِما مَعَهُم
(بقره ،)۹1/مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُم (آل عمران ...)81/تعبیر «نزد آنها» تصریح به کتب موجود دارد نه کتب گذشته.
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با وجود بحث غلبه دین بر دیگر ادیان که در قرآن مطرح شده است مسئله کثرت ادیان با چالش جدی مواجه می
شود.
مفهوم غلبه دین برکل دین سه بار در قرآن تکرار شده است :لِیُظهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ (توبه( ،)33/فتح( ،)28/صف.)۹/
عالمه طباطبایی دین حق را دینى که با فطرت و حقیقت آفرینش منطبق است معنی کرده است (طباطبایی،1374 ،
ج،۹ص )32۹اما نهایتاً این آیات اعالم می کنند که هدف ارسال رسول غلبه دین بر همه ادیان است .وی معتقد است
کلمه«اظهار» وقتى در مورد چیزى علیه چیز دیگر استعمال مىشود ،معناى غلبه را مىدهد ،وقتى مىگوییم دین اسالم
را بر سایر ادیان اظهار داد ،معنایش این است که آن را بر سایر ادیان غلبه داد (همو ،ج،1۹ص.)431
عالمه طباطبایی معتقد است که با وجود اسالم دیگر هیچ حجتى در امر دین وجود ندارد:
«دین خدا یکى است ،و آنهم اسالم است و کتابهایى که خدا نازل کرده در آن هیچ اختالفى ندارد ،و هیچ عقل
سلیمى در این شک نمىکند ،و نتیجه این وحدت دین ،اینست که هیچ حجتى علیه تو در مسلمانیت وجود ندارد"،
فَإِن حَاجوکَ" ،حال اگر با تو احتجاج کردند "،فَقُل أَسلَمتُ وَجهِیَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ  . "...و این است همان دین واحد،
و بعد از خود دین ،دیگر هیچ حجتى در امر دین نیست»( .طباطبایی ،1374ج ،3ص.)1۹1
از طرفی برخی دیگر معتقدند « :به اعتقاد برخی از مفسران ـ مانند عالمه طباطبایی ـ اسالم در عرف قرآن ،همان اسالم
واقعی و حقیقی است ،نه آنچه پس از ظهور اسالم به عنوان اسالم محمدی 1شناخته شد( ».بهرامی ،1381،ص.)13۹
بیان تمایز میان اسالم حقیقی و اسالم محمدی مطلبی مهم است که در بحث وحدت یا کثرت ادیان بسیار اساسی
اساسی است.
در برخی پژوهش ها مباحث لغوی و قرآنی مرتبط با واژه «اسالم» بررسی شده و رابطه آن با بحث «پلورالیزم دینی»
مورد کنکاش قرار داده شده است (نجفی و محمدی« .)13۹1 ،اسالم» در لغت از «سلم» گرفته شده و به معنای انقیاد
و اظهار خضوع و تسلیم است ،زیرا از سرکشی و امتناع که نوعی آفت و فساد محسوب می شود ،خالی است« .اسالم»
در عرف آیات قرآن به معنای تسلیم بودن در برابر خدا و اوامر اوست؛ اوامری که از سوی پیام آوران خدا به مردم
ابالغ شده است ،بنابر آیات مرتبط با رسالت پیامبر اسالم (ص) ،یکی از مهمترین لوازم تسلیم ،اعتقاد به رسالت آن
حضرت است .این معنا با پلورالیزم دینی به مفهوم تاکید بر حقانیت دین اسالم همراه با منحصر ندانستن نجات در آن
و زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر سازگار است ،ولی با تعریف دیگر آن که مدعی تکثر و تساوی آنان

 1عبارت اسالم محمدی در دو معنا می تواندبه کار رود :یكی در مقابل اسالم باطنی که منشأ وحدت ادیان می گردد ،دیگری
اسالمی که در بحثهای پس از انقالب اسالمی ایران در مقابل اسالم آمریكایی مطرح شد .در این نقل قول معنای اول مدنظر است.
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در برخورداری از حقیقت باشد ،سازگاری ندارد .قرآن که تنها دین مقبول را اسالم می داند چه معنایی از این دین
بیان کرده است؟ تلقی ظاهری بودن الفاظ اسالم و ایمان می تواند نظریه وحدت ادیان را باطل اعالم کند.
نکته مهم این است که بپرسیم :معنای اسالم در اینجا ظاهری است یا باطنی؟ روایتی ذیل آیه وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ الإِسالمِ
دِیناً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ ِمنَ الخاسِرِینَ (آل عمران )85/از امام صادق (ع) در معنای اسالم نقل شده است
که :هُوَ الإِسلَامُ الَّذِی فِیهِ الإِیمَانُ( .کلینی ،1403؛ ج 65؛ ص .)2۹1این روایت نشان می دهد که اسالم دراینجا اسالم
ایمانی و قلبی است.
برای تحقیق در معنای حقیقی اسالم در قرآن می توان به آیات ذیل استناد کرد ،در همه این آیات اسالم و مسلم از
زبان انبیاء گذشته بیان می شود که این نشان از یک تلقی توحیدی و غیرظاهری از لفظ اسالم دارد:


وَ وَصَّى بِها إِبراهیمُ بَنیهِ وَ یَعقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصطَفى لَکُمُ الدِّینَ فَال تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَنتُم مُسلِمُونَ (بقره)132/



دعای ابراهیم ع :رَبَّنا وَ اجعَلنا مُسلِمَینِ لَکَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسلِمَةً لَک(بقره)128/



إِذ حَضَرَ یَعقُوبَ المَوتُ إِذ قالَ لِبَنیهِ ما تَعبُدُونَ مِن بَعدی قالُوا نَعبُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ إِبراهیمَ وَ إِسماعیلَ
وَ إِسحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ (بقره)133/



از همه مهمتر این آیه است که اسالم را در سایه وحدت انبیاء معنا می کند .قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنزِلَ إِلَینا
وَ ما أُنزِلَ إِلى إِبراهیمَ وَ إِسماعیلَ وَ إِسحاقَ وَ یَعقُوبَ وَ الأَسباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى وَ عیسى وَ ما أُوتِیَ
النَّبِیونَ مِن رَبِّهِم ال نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ (بقره)136/

اسالم دین همه انبیاست ،هیچ فرقهای حق ندارد ابراهیم را به دین و آیین خود نسبت دهد؛ زیرا آن حضرت نه یهودی
بود و نه مسیحی ،بلکه حقگرای مسلمان بود؛  ...ازاینرو همگان باید در اصول مشترک و جامع بر آیین ابراهیم باشند
و جز سفیهان و افراد سبک مغز ،از آیین ابراهیم روبرنمیتابند؛(جوادی آملی ،13۹1 ،ج ،6ص)217
مبنای چنین دیدگاهی پذیرش مراتب معنایی واژه اسالم است .مراتب اسالم در بیان عالمه طباطبایی به خوبی توضیح
داده شده است .وی معتقد است اکتفاء نمودن بر عمل به ظواهر دین ،و رعایت نکردن روح آن ،باطل کردن مصالح
تشریع ،و از بین بردن غرض دین است و می گوید :اسالم دین عمل است ،نه دین حرف ،و شریعت کوشش است نه
فرض ،و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط اخالقى و فرهنگى نرسیدند مگر به خاطر همین که به انجام
تشریفات ظاهرى اکتفاء نموده و از روح دین و باطن امر آن بىخبر ماندند(طباطبایی ،1374،ج،2ص.)353
با سابقه چنین نگاهی است که می بینیم وی مراتب چهارگانه ای برای اسالم و ایمان بیان می کند(همو ،ج ،1ص457
 ) 454که در شناخت مقام ابراهیم ع و در نتیجه موضوع وحدت ادیان بسیار مهم است:.1اسالم ظاهری .2تسلیم و انقیاد عملی  .3تسلیم بدون مخالفت قلبی  .4تسلیم مطلق
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همه این مراتب به ترتیب به دست امده و هر یک الزمه مرحله قبل از خود هستند و هر یک از این مراتب از اسالم
در مقابل یک مرتبه از ایمان قرار دارند (همو) و البته اى بسا بعضى از مفسرین ،که این دو مرتبه را یعنى دوم و سوم
را یک مرتبه شمردهاند(.همو ،ص)456
مرتبه اول از اسالم پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهى خدا است ،به اینکه با زبان ،شهادتین را بگوید ،چه اینکه موافق با
قلبش هم باشد ،و چه نباشد ،که در این باره خداى تعالى فرموده :قالَتِ الأَعرابُ :آمَنَّا ،قُل :لَم تُؤمِنُوا ،وَ لکِن قُولُوا:
أَسلَمنا ،وَ لَمَّا یَدخُلِ الإِیمانُ فِی قُلُوبِکُم(.حجرات ،)14/اعراب گفتند:ما ایمان آوردیم بگو :هنوز ایمان نیاوردهاید ،و
لکن بگوئید :اسالم آوردیم ،چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشده است .در مقابل اسالم باین معنا اولین مراتب
ایمان قرار دارد ،و آن عبارتست از اذعان و باور قلبى بمضمون اجمالى شهادتین ،که الزمهاش عمل به غالب فروع
است(.همو ،ص)454
مرتبه دوم از اسالم منافاتى با ارتکاب بعضى گناهان ندارد ،و خداى تعالى در باره این مرحله از اسالم مىفرماید:
(الَّذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا ،وَ کانُوا مُسلِمِینَ ،آنان که به آیات ما ایمان آوردند ،و مسلمان بودند) « زخرف آیه  »6۹و نیز
مىفرماید( :یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ،ادخُلُوا فِی السِّلمِ کَافَّةً ،اى کسانى که ایمان آوردید ،همگى داخل در سلم شوید)« .
بقره آیه ( .»208همو ،ص)455
در مرتبه سوم دیگر در باطن و سر خود هیچ نیروى سرکشى که مطیع امر و نهى خدا نباشد ،و یا از قضا و قدر خدا
بخشم آید ،نمىبیند ،و سراپاى وجودش تسلیم خدا مىشود .در باره این اسالم است که خداى تعالى مىفرماید( :فَال
وَ رَبِّکَ ال یُؤمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَینَهُم ،ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ ،وَ یُسَلِّمُوا تَسلِیماً ،نه به
پروردگارت سوگند ایمان نمىآورند( :یعنى ایمانشان کامل نمىشود) مگر وقتى که هم در اختالفاتى که بینشان پدید
مىآید تو را حکم کنند ،و هم وقتى حکمى راندى در دل هیچگونه ناراحتى از حکم تو احساس نکنند ،و به تمام
معنا تسلیم شوند)« نساء آیه ( .»65همو 455 ،و)456
در مرتبه چهارم از اسالم سخن از درخواست ابراهیم علیه السالم به میان می آید:
در حالى که در مرتبه سابق از اسالم و تسلیم هست ،اى بسا که عنایت ربانى شامل حالش گشته ،این معنا برایش
مشهود شود که ملک تنها براى خداست ،و غیر خدا هیچ چیزى نه مالک خویش است ،و نه مالک چیز دیگر ،مگر
آنکه خدا تملیکش کرده باشد ،پس ربى هم سواى او ندارد ،و این معنایى است موهبتى ،و افاضهاى است الهى ،که
دیگر خواست انسان در بدست آوردنش دخالتى ندارد ،و اى بسا که جمله (رَبَّنا وَ اجعَلنا مُسلِمَینِ لَکَ ،وَ مِن ذُرِّیَّتِنا
أُمَّةً مُسلِمَةً لَکَ ،وَ أَرِنا مَناسِکَنا) اشاره به همین مرتبه از اسالم باشد،
عالمه دلیل این معنا از اسالم در آیه یادشده را مقایسه آن با آیه قبل و دقت در زمان درخواست ابراهیم برای اسالم
بیان می کند:
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چون ظهور جمله( :إِذ قالَ لَهُ رَبهُ :أَسلِم قالَ :أَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمِینَ) الخ ظاهر در این است که امر (اسلم) امر تشریفى
باشد ،نه تکوینى ،و ابراهیم (ع) دعوت پروردگار خود را اجابت نمود ،تا باختیار خود تسلیم خدا شده باشد و این هم
مسلم است که امر نامبرده از اوامرى بوده که در ابتداء کار ابراهیم متوجه او شده پس اینکه در اواخر عمرش از خداى
تعالى براى خودش و فرزندش اسماعیل تقاضاى اسالم و دستورات عبادت میکند چیزى را تقاضا کرده که دیگر
باختیار خود او نبوده و کسى نمىتواند با اختیار خود آن قسم اسالم را تحصیل کند .و یا درخواست ثبات بر امرى
بوده که باز ثابت بودنش باختیار خودش نبوده پس اسالمى که در این آیه درخواست کرده ،اسالم مرتبه چهارم بوده،
و در برابر این مرتبه از اسالم ،مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد ،و آن عبارت از این است که این حالت ،تمامى وجود
آدمى را فرا بگیرد ،که خداى تعالى در باره این مرتبه از ایمان مىفرماید( :أَال إِنَّ أَولِیاءَ اللَّهِ ال خَوفٌ عَلَیهِم ،وَ ال هُم
یَحزَنُونَ ،الَّذِینَ آمَنُوا ،وَ کانُوا یَتَّقُونَ ،آگاه باش ،که اولیاء خدا نه خوفى بر آنان هست ،و نه اندوهناک میشوند،
کسانى که ایمان آوردند ،و از پیش همواره مالزم با تقوى بودند)( .همو ،ص)457
می بینیم که مطابق نظر عالمه ،اسالم ابراهیمی باالترین مرتبه اسالم است و می توانیم بگوییم همین اسالم است که
محور وحدت ادیان قرار می گیرد.
.4امت وسط عامل وحدت اديان (نظريه شهادت عمودي امت بر مردم)
دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد معنای وسط در آیه وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ
الرَّسُولُ عَلَیکُم شَهیدا(بقره )143/برای درک معنای مناسبات ادیان سازگار است.
صفت وسط برای امت را برخی به معنی راه میانه تعبیر کرده اند .مثال صاحب تفسیر المنار گفته است:
برخی مفسران بدون عنایت به نکته یاد شده مراد از «وسط» را در این آیه ،بین افراط و تفریط دانسته و گفتهاند :امت
وسط ،امتی است که هم از آسیب افراط محفوظ و هم از گزند تفریط مصون باشد .امتهای پیشین یا گرفتار افراط ،یا
مبتالی به تفریط بودهاند .در طرف افراط ،مشرکان و یهودیان بودند که به مظاهر طبیعی و لذتهای مادی گرایش
محض داشتند و در جانب تفریط ،رهبانانِ مسیحی بودند که به لحاظ گرایش به معنویت ،به تقویت روح پرداخته و
از مظاهر مادی و طبیعی پرهیز میکردند .این دو گروه از حدّ وسط فاصله گرفتند ،ازاین رو از امت اسالمی به دلیل
تنزه از خصوصیات این دو گروه و نیز استمداد از ماورای طبیعت و مظاهر طبیعت در تقویت هر دو بُعد مادی و معنوی
خود ،به عنوان «امت وسط» یاد شده است(.رشیدرضا(بی تا) ،ج ،2ص 4ـ )5
اما صاحب تفسیر تسنیم به تأسی از استاد خود ،عالمه طباطبایی که از میانه رسول و مردم سخن گفت(طباطبایی،
 ،1374ج،1ص ،)487وسط بودن را به معنی واسطه فیض دانسته است:
خدای سبحان همانگونه که مسلمانان را به صراط مستقیم هدایت کرد و قبلهای ویژه و مستقل به نام کعبه برای آنان
قرار داد ،آنها را به این فضیلت نیز امتیاز داد که بین پیامبر گرامی(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) و سایر مردم قرار گیرند،
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تا همانگونه که رسول اکرم(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) واسطه فیض و هدایت الهی برای مؤمنان است و بر اعمال
آنان اِشراف دارد ،مؤمنان نیز واسطه هدایت مردم و مشرف بر اعمال و رفتار آنان باشند؛ یعنی فیض را از حضرت
رسول اکرم(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) دریافت کرده به مردم برسانند .آنان بدینگونه مبیّن سنّت رسول اکرم(صلّی
اهلل علیه وآله وسلّم) بوده و بر اثر ارتباط با آن حضرت از راه تعلیم و تزکیه ،تعالی یافته و شاهد بر اعمال دیگران
خواهند بود :وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُم شَهیدا .این ویژگی از
برجستهترین نعمتهایی است که خداوند به امت اسالم عطا کرد(.جوادی آملی ،13۹1 ،ج  ،7ص)323
و در ادامه در تعبیری دقیق وسط بودن را عمودی می داند نه افقی:
«بنابراین ،مراد از «وسط» در جمله جعلناکم أُمّة وسطاً ،بین باال و پایین در امتداد عمودی است؛ نه بین راست و چپ
در سطح افقی .دو طرف این وسط ،پیامبر و مردم عادیاند .چنانچه پس از جمله وکذلک جعلناکم أُمّة وسطاً اشارهای
به طرفین این وسط نشده بود ،ممکن بود وجوهی برای آن ذکر شود(.جوادی آملی ،13۹1 ،ج ،7ص)325
یکی از مهم ترین نتایج تفاوت تلقی عمودی از وسط بودن (المیزان و تسنیم) با تلقی افقی از آن (المنار و دیگران)
در بحث وحدت دین است .در تلقی افقی زمینه تمایز و جدایی از دیگران فراهم میشود اما با شهادت امت وسط –
به معنی واسطه بین خدا و رسول با مردم -زمینه وحدت و رفع اختالف میان مردم فراهم می شود.
.5امكان گسترش دايره مصاديق اهل كتاب
نکته مهمی که قابل بیان است تحلیلی است که عالمه طباطبایی در بیان تفاوت بین دو تعبیر اهل الکتاب و أُوتُوا
الکِتابَ ذکر کرده اند ،اوالً او تعبیر اهل کتاب را لزوماً منحصر در یهود و نصاری نمی داند و معتقد است این لفظ
«در عرف قرآن تنها شامل یهود و نصارى و صابئان و مجوسیان ،و یا تنها یهود و نصارى مىشود(طباطبایی،1374 ،
ج ،20ص .)574در ادامه بیان می کند که تعبیر دوم یعنى« آنان که کتاب برایشان نازل شده» ،شامل مشرکین هم
مىشود .لذا در جمع بندی وی معتقد است تعبیر «الَّذِینَ أُوتُوا الکِتابَ» اعم از اهل کتاب است .دلیل این معنا نزد
عالمه طباطبایی این است که وی به آیه  213سوره بقره (کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ
أَنزَلَ مَعَهُمُ الکِتابَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اختَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اختَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّناتُ
بَغیاً بَینَهُم) استناد می کند و معتقد است عموم بشر مشمول کتب آسمانى بوده لذا می گوید « :کتاب خدا براى عموم
بشر نازل شده ،و در قرآن کریم تصریح فرموده به اینکه خداى تعالى در اولین روز تشکیل اجتماع بشرى ،و بروز
اختالفهاى حیوانى در بینشان کتاب براى آنان نازل کرد ،یعنى شریعت و قانونى بر ایشان تشریع کرد تا در اختالفهایى
که در امور زندگى و حیوانیشان رخ مىدهد حکومت کند ،ولى بشر بعد از آمدن شریعت هم آن اختالفهاى قبلى را
در شریعت خدا سرایت دادند ،با اینکه حق برایشان روشن شده و حجت بر آنان تمام گشته بود» (همو).
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چنین تلقی ای امکان گسترش دایره مصادیق اهل کتاب را به وجود می آورد .در این صورت تمام آیاتی که از لفظ
اهل کتاب استفاده شده است را می توان در غیر مسیحیت و یهود هم به کار برد و و دایره وحدت ادیان را گسترش
داد.

نقد و تكميل برخی ديدگاه هاي عالمه طباطبايی
در ادامه برخی از موارد مهم در مقوله مناسبات میان ادیان مطرح می گردد که در نظریات عالمه طباطبایی مورد توجه
قرار گرفته ولی به نظر می رسد برای طرح یک نظریه مناسب در پاسخ به کثرت و وحدت ادیان نیاز به تکمیل و نقد
و بررسی داشته باشد.
 .1جدال احسن
واقعیت این است که قرآن کثرت شرایع ،احزاب و مناهج و قبله ها را پذیرفته است و عالوه بر این تأکید می کند که
در برخورد با دیگران این واقعیت را مدنظر داشته باشیم.
هرکس قبله ای دارد و پیرو دیگری نمی شود :ما أَنتَ بِتابِعٍ قِبلَتَهُم وَ ما بَعضُهُم بِتابِعٍ قِبلَةَ بَعض(بقره.)145/
هر گروهی به آنچه نزدش است خوش است :کُل حِزبٍ بِما لَدَیهِم فَرِحُونَ (مومنون 53/و روم)32/
وَ لِکُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاستَبِقُوا الخَیراتِ أَینَ ما تَکُونُوا یَأتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً (بقره)148/
راه برخورد با شرایع و مناهج را قرآن مشخص کرده است و آن «جدال احسن» است .در برخورد با دیگران و در کنار
دعوت به خدا می بایست جدال احسن نمود :ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ
أَحسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ (نحل .)125/این دستور در رابطه با اهل کتاب
صریحتر آمده است :وَ ال تُجادِلُوا أَهلَ الکِتابِ إِالَّ بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ إِالَّ الَّذینَ ظَلَمُوا مِنهُم وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی أُنزِلَ إِلَینا
وَ أُنزِلَ إِلَیکُم وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُم واحِدٌ وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ (عنکبوت .)46/با تأمل در همین آیه می بینیم که جدال احسن
یعنی ایمان به مشترکات که همان «اسالم» است .البته این معنی از جدال احسن در نزد مفسرین تصریح نشده است
بلکه تلقی آنها بیان اخالقی و نرم و نیکو در مجادله است.
مجادله وقتى نیکو به شمار مىرود ،که با درشتخویى و طعنه و اهانت همراه نباشد ،پس یکى از خوبیهاى مجادله این
است که :با نرمى و سازش همراه باشد ،و خصم را متأذى نکند که در این صورت مجادله داراى حسن و نیکى است،
یکى دیگر اینکه شخص مجادله کننده از نظر فکر با طرفش نزدیک باشد ،به این معنا که هر دو عالقهمند به روشن
شدن حق باشند ،و در نتیجه هر دو با کمک یکدیگر حق را روشن سازند ،و لجاجت و عناد به خرج ندهند ،پس
وقتى این شرط با شرط اول جمع شد ،حسن و نیکویى مجادله دو برابر مىشود ،آن وقت است که مىتوان گفت این
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مجادله بهترین مجادلهها است ...به همین جهت است که دنبال کالم مساله نزدیک شدن با ایشان را بیان کرد ،که
چطور با اهل کتاب نزدیک شوید ،که هم شما و هم ایشان در روشن کردن حق هم آهنگ شوید ،و طرف بحث
شما نیز مانند خود شما عالقهمند به روشن شدن حق شود ،و آن این است که نخست به ایشان بگویید :وَ قُولُوا آمَنَّا
بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَینا وَ أُنزِلَ إِلَیکُم وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُم واحِدٌ وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ (طباطبایی ،1374 ،ج،16ص)205
اما این معنی گرچه در همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و شرایع و مناهج بسیار موثر است اما در معنی ناتمام است.
شاید هم به نوعی با این تعبیر بین موعظه حسنه و جدال احسن خلط صورت گیرد .در آیه ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ
وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ (...نحل )125/وقتی «جدال احسن» را ذیل وحدت متعالی دین معنا کنیم
معنایی عمیق تر هم می توان داشته باشد که البته با معنای پیش گفته تضادی ندارد .یعنی جدا از خوب سخن گفتن و
تکریم طرف مقابل ،اساساً لزوم جدال احسن را تبیین کنیم و آن اینکه قرار نیست کسی تابع دیگری شود چون
خداوند همه را متفاوت آفریده و هرکسی به سوی جهت خویش است .این معنی اجماالً در جایی دیگر توسط استاد
جوادی آملی مورد اشاره قرار گرفته است .جدال احسن با تصدیق طرف مقابل مالزم است و حتی می توان جدال
احسن را جدال تصدیقی معنی کرد« :جمله مُصَدِّقاً لِما مَ َعکُم ،سخن گفتن با اهل کتاب براساس «جدال اَحسن» است؛
یعنی همان کتابِ نزد شما را تصدیق میکنم و سخن جدیدی نیاوردهام ،مگر در قلمرو شرعه و منهاج» (جوادی
آملی ،13۹1 ،ج  - 14ص)345
بر این اساس می توان گفت که توصیه قرآن در ابتداء مبارزه برای ترک عقاید دیگران نیست! بلکه تصدیق می کند
تا دیگران بر اساس آنچه پیش رو دارند به سمت خیر بشتابند و تعالی پیدا کنند و اینگونه از وضع فعلی خود هجرت
کنند .اینجاست که قرآن دعوت به سبقت بر خیر می کند :فَاستَبِقُوا الخَیراتِ.
وَ لِکُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاستَبِقُوا الخَیراتِ أَینَ ما تَکُونُوا یَأتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً (بقره)148/
قرآن علت وجود شرایع و مناهج و اینکه خداوند می توانست همه را امت واحده قرار دهد ولی این کار را نکرد این
دلیل مهم بیان کرده است :تا شما در آنچه به شما دادیم بیازماییم .وَ أَنزَلنا إِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ
مِنَ الکِتابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِما
أَنزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِع أَهواءَهُم عَمَّا جاءَکَ مِنَ الحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَةً وَ مِنهاجاً وَ لَو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أُمَّةً واحِدَةً وَ
لکِن لِیَبلُوَکُم فی ما آتاکُم فَاستَبِقُوا الخَیراتِ إِلَى اللَّهِ مَرجِعُکُم جَمیعاً فَیُ َنبِّئُکُم بِما کُنتُم فیهِ تَختَلِفُونَ (مائده.)48/
«ابتال در ما اتاکم» در این آیه نهایتا منجر به آگاهی از اختالفات می شود .و مسیر رسیدن به این آگاهی استبقاء در
خیرات است یعنی در ما اتاکم خیراتی هست که باید برایش سبقت گرفت .یکی از مصادیق مهم ما اتاکم در نزد
ادیان ،کتابهای آسمانی است .فایده این نوع معنا از «جدال احسن» این است که مقصود از دستور به اقامه تورات و
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انجیل را مشخص می کند .خداوند می خواهد از راه خودشان به اسالم برسند و از مسلمانان می خواهد همین گونه
باشند.
در مورد علت اختالف شرایع مفسران اعتقاد دارند اختالف استعدادهای بشری به این کثرت منتهی شده است
(رشیدرضا ،ج ،6ص 418و طباطبایی ،1374ج ،5ص )57۹اما پرسش مورد نیاز ما این است که هدف از اختالف
شرایع چیست؟ برخی هدف از اعطای شرایع و مناهج را آشکارشدن تمییز میان انسان و دیگر مخلوقات می دانند:
اعطاکم من الشرایع و المناهج ،فتظهر حکمته فی تمییزکم علی غیرکم ،من انواع الخلق (رشیدرضا ،ج ،6ص.)41۹
اما این نظربی توجه به متن آیه است .چرا که بین جمله فَاستَبِقُوا الخَیراتِ و لِکُلٍّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَةً وَ مِنهاجاً ارتباط
معنایی مهمی برقرار است که می تواند غایت اختالف شرایع را بیان کند .جمله این جمله به داللت اینکه حرف"
فاء" در اولش آمده ،فرع و نتیجهاى است که بر الزمه معناى جمله :لِکُلٍّ جَعَلنا مِنکُم شِرعَةً وَ مِنهاجاً متفرع شده (
طباطبایی ،1374 ،ج،5ص )57۹اما از بیان عالمه طباطبایی چنین برمی آید که وی سبقت درخیرات را فقط مخصوص
شریعت مهیمن می داند نه همه شرایع و معتقد است فَاستَبِقُوا الخَیراتِ چنین معنا مىدهد« :ما این شریعت حقه را که
مهیمن بر سایر شرایع است ،شریعت شما قرار دادیم و قهرا خیر و صالح شما در آن است ،پس سبقت در خیرات
کنید ،خیراتى که عبارت است از همان احکام و تکالیف شریعت و به جاى سبقت گرفتن در عمل به این احکام خود
را مشغول به اختالفاتى که بین شما و دیگران هست نکنید که مرجع و برگشت همه شما و آنان به سوى پروردگارتان
است و پروردگارتان شما را به آنچه که در بارهاش اختالف مىکردید خبر مىدهد و بین شما و آنان حکمى قاطع و
قضاوتى عادالنه خواهد کرد (».طباطبایی ،1374 ،ج،5ص)57۹
این تفسیر بر این اساس استوار است که مرجع ضمیر جمالت متوالی در منکم و لَجَعَلَکُم ،لِیَبلُوَکُم ،فَاستَبِقُوا وحتی در
عبارت آخر فَیُنَبِّئُکُم بِما کُنتُم فیهِ تَختَلِفُونَ یکی نباشد .و همه جمالت خطاب به پیروان همه شرایع و مناهج باشد به
جز جمله سوم که بنابر نظر عالمه خطاب به پیروان شریعت مهیمن است .اما تفسیر بهتری که می توان ارائه نمود مبتنی
بر وحدت سیاق است .به این معنی که خیرات منحصر به یک شریعت و منهاج نیست و هرکس بر اساس مااتاکم می
بایست بر خیرات سبقت بگیرد (هرچند که این سبقت نهایتا به حق میهمن یعنی اسالم منتهی می شود).
این معنای جدال احسن مرز بین پلورالیزم عملی و پلورالیزم نظری را از میان برمی دارد .توضیح اینکه برخی در نقد
و رد پلورالیزم دینی آن را به صورتهای مختلفی تقسیم می کنند و پلورالیزم به معنای تأیید حقانیت ادیان را رد کرده
ولی در عمل همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان را می پذیرند(برای نمونه بنگرید به :مصباح یزدی،1376
ص .)334این تقسیم بندی ها گرچه در جای خود روشنگر هستند اما در شرایطی بیان می شوند که جدال احسن را
به مواجهه اخالقی با دیگران تقلیل دهیم در حالی که جدال احسن به معنای پذیرش «کَلِمَةٍ سَواءٍ » ،قدری از وحدت
نظری و عقیدتی را هم در بر دارد و پیگیری نتایج چنین تفسیری ،می تواند اساسا مسیر بحث وحدت یا کثرت ادیان
را به نقطه متفاوتی ببرد؛ چنانچه که در این پژوهش مطرح شده است.
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.2بررسی مهیمن بودن قرآن بر دیگر کتب
قبالً اشاره شد برخی معتقدند که مفسران ،پنج معنی برای مهیمن می آورند؛ امین ،مؤتمن ،شاهد ،حفیظ ،رقیب...
بنابراین مهیمن به معنای سلطه در هیچ یک از تفاسیر و متون لغت نیامده است (بهرامی ،1381ص( )130برای تحقیق
بیشتر :ابن منظور  ،1414ج،13ص 436و طریحی ،1375ج،6ص .)32۹در واقع مهمین بودن قرآن دلیلی بر
انحصارگرایی قرآن نیست .در پاسخ به این اشکال گفته شده که معنای رقیب و مراقبت ،یعنی :اینکه قرآن مراقب
کارهای پیشین است و کاستی ها و تحریف های آنها را نشان می دهد ،خود هیمنه قرآن را ثابت می کند .پس معنای
سلطه و حاکمیت ،الزمه مراقبت است (قدردان قراملکی ،1382 ،ص .)143اما برخی مانند عالمه معتقدند کلمه"
مهیمن" از ماده" هیمنه" گرفته شده و به طورى که از موارد استعمال آن بر مىآید معناى هیمنه چیزى بر چیز دیگر
این است که آن شىء مهیمن بر آن شىء دیگر تسلط داشته باشد ،البته هر تسلطى را هیمنه نمىگویند ،بلکه هیمنه
تسلط در حفظ و مراقبت آن شىء و تسلط در انواع تصرف در آن است طباطبایی ،1374 ،ج ،5ص  .)571با مشاهده
اشکال یادشده که مبتنی بر نقل قول از کتابهای لغت و مفردات قرآنی است و پاسخ ان که مبتنی بر نظر تفسیری برخی
مفسرین است می فهمیم که اصل لغت مهیمن به معنی مسلط نیست بلکه حداکثر به استناد نظر مفسرین برجسته الزمه
شاهد یا رقیب بودن سلطه و سیطره داشتن است.
باید گفت دو معنا از میهمن وجود دارد :یکی معنای لغوی که به معنی شاهد و مراقب است و دیگری معنای مسلط.
البته شاهد و مراقب نحوی سلطه را هم دارد اما مسئله مهم این است که در معنای اول شهادت غلبه دارد و در معنای
دوم سلطه غلبه دارد .و تفاوت این دو نگرش در مسئله وحدت ادیان راهگشاست .به ویژه اینکه متوجه باشیم عالمه
قائل بر شهادت عمودی امت بر دیگر مردمان (اسالم بر دیگر ادیان) است و درمعنای اول است که ما می توانیم نظریه
عمودی بودن شهادت را بهتر درک کنیم.

عالمه طباطبايی و سنت گرايی
در پایان الزم است به این نکته اشاره شود که آرای عالمه در خصوص تفسیر باطنی اسالم می تواند منجربه تلقی
نزدیکی وی به اندیشه سنت گرایان شود .برخی در بررسی دیدگاه های عالمه طباطبائی و استاد مطهری ضمن اذعان
به اینکه هر دو به نحوی به تکثر ادیان قائل هستند بیان نموده اند که «تفاوت هایی نیز به چشم می خورد :در نگرش
طباطبائی رستگاری و نجات اتباع ادیان الهی مرتبط با حقانیت
دینی است اما شهید مطهری با تفکیک کامل دو مقوله حقانیت و عدم عقاب منکر هرگونه تالزم بین این دو مقوله
است» (حسینی ،1382 ،ص .)75چنین دیدگاهی تالش می کند تا نزدیکی فکری عالمه طباطبایی به اندیشه سنت
گرایی و وحدت متعالی ادیان را نشان دهد .در اینجا مجال نقد و بررسی این ادعا نیست اما اجماال می توان گفت با
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تفسیر عالمه از هیمنه قرآن بر دیگر کتب و نیز با نظریه شهادت امت بر مردم ،چنین دیدگاهی قابل پذیرش نباشد .در
اندیشه سنت گرایان سخنی از شهادت عمودی و سلسله مراتبی امت بر دیگران نیست و اساساً پذیرش هیمنه قرآن بر
دیگر کتب نظریه وحدت ادیان را با چالش هایی روبرو می کند که در جای مناسب قابلیت تفصیل این چالشها وجود
دارد .اساساً پیشنهاد این نوشتار جایگزینی تقریری تازه از وحدت ادیان است که شاخصه های پیش گفته را دارد.

نتيجه گيري
در آراء تفسیری عالمه طباطبائی شواهدی مبتنی بر قبول دیدگاه وحدت ادیان دیده می شود .از نظر صاحب تفسیر
المیزان از یک سو ایمان ظاهری (به جز آثار حداقلیِ مترتب بر آن در ترقی وجودی آدمی و در سیر در مراتب قرب
الهی) بی اثر است و از سوی دیگر قرآن کریم سعادت و کرامت هر کسی را دائرمدار اسالم(عبودیت تام آدمی) می
داند و برای عناوین یهودیت و مسیحیت و مانند آن اثری در رستگاری قائل نیست و نیز آیات دال بر تصدیق کتب
تورات و انجیل در عصر رسول خدا به نظر عالمه خود گواه آن است که به همان مقدار که کتاب های مقدس تحت
همینه قرآن کریم (به واسطه فیض الهی و حلقه واسط غیب و شهود) منطبق باشد به حقانیت نزدیک است .بر این
اساس به نظر عالمه قرآن کریم با دعوت به تعالی دین و هجرت از وضع فعلی به وضعیت مطلوب و ترقی از مرتبه
نازل به مراتب عالی اساس بحث وحدت ادیان را پایه گذاری می نماید و از آن جا که کثرت موجود در ادیان با
عناوین به ظاهر متفاوتش بر اساس حکمت و مشیت مطلقه الهی چیزی جز آزمون خداوندی نیست که با عبور از مرتبه
نفس و نفسانیت و شکستن بت خودیت و اتکاء بر آرائ افکار شخصی حاصل نمی شود (این نفسانیت همه حتی
مسلمین را هم تهدید می کند لذا خطاب قرآن عمومی است و مومنین هم باید دوباره ایمان بیاورند) لذا مرحوم عالمه
قدم به قدم طالب معرفت را بر اساس شواهد قرآنی جلو می برد تا او را به مرتبه حقانیت تام (آخرین مرتبه اسالم)
برساند و پایه وحدت را در ریزش عناوین و توجه به حقایق قرار می دهد و طالب هدایت را به توحید محض الهی در
آخرین مکتب وحیانی برساند.
به طور خالصه شاخص های ذیل که در وحدت حقیقی ادیان راهگشا هستند را می توان از طریق تفسیر المیزان
مشاهده نمود:
 .1بی اثری ایمان ظاهری و لزوم ایمان دوباره همه (حتی مسلمانان) به سوی اسالم
 .2تفسیر فطری و باطنی از اسالم به عنوان پایه ادیان،
 .3اذعان به تصدیق حداقلی برخی مفاهیم کتب آسمانی
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 .4نظریه شهادت عمودی امت بر مردم که می تواند پایه ای برای تحقق وحدت حقیقی ادیان باشد
 .5امکان گسترش دایره مصادیق اهل کتاب
ترکیب این عوامل و شاخص ها در کنار نقد برخی نظریات عالمه که بر اساس دیگر دیدگاه های ایشان قابل تکمیل
هستند می تواند پایه وحدت حقیقی ادیان را پایه گذاری نماید.

شماره اول 63 /

منابع:

 .1قرآن کریم
 .2جوادی آملی ،عبداهلل ،138۹،دین شناسی ،قم ،اسراء ،چاپ ششم
 .3جوادی آملی ،عبداهلل ،13۹0 ،تفسیرموضوعی قرآن ،قم ،اسراء18 ،جلد
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 .5راغب اصفهانی ،1375تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،ترجمه خسروى حسینى سید غالمرضا ،تهران ،انتشارات
مرتضوى
 .6رشیدرضا  ،محمد (،بی تا) ،المنار ،بیروت ،دارالفکر
 .7ریچاردز ،گلین ،1380 ،به سوی الهیات ناظر به همه ادیان ،ترجمه گندمی نصرآبادی ،رضا ،مفتاح،
احمدرضا ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،چاپ اول
 .8طباطبایی،محمدحسین ،1374،تفسیرالمیزان ،ترجمه سیدمحمدباقرموسوی همدانی،تهران،بنیادعالمه طباطبایی 23،ج
 .۹طبرسى  ،فضل بن حسن ، 1360 ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ترجمه گروهی ،تهران ،انتشارات فراهانى
 .10طریحى ،فخر الدین  ،1375 ،مجمع البحرین ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى
 .11قدردان قراملکی  ،محمد حسن ،138۹ ،قرآن و پلورالیزم ،تهران ،کانون اندیشه جوان
 .12قرائتى  ،محسن ،1383 ،تفسیر نور ،تهران  ،مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن
 .13مکارم شیرازى ،ناصر ،1374،تفسیر نمونه ،تهران ، ،دار الکتب اإلسالمیة
 .14نصر ،سید حسین ،1383 ،قلب اسالم ،ترجمه شهرآیینی ،سیدمصطفی ،تهران ،حقیقت
مقاله
 .15بهرامی ،محمد ،1381 ،نقدی بر قران و پلورالیزم ،مجله پژوهش های قرآنی ،شماره  ،32ص124تا151
 .16بهرامی ،محمد ،1382 ،نقدی بر قران و پلورالیزم ،مجله پژوهش های قرآنی ،شماره  ،33ص14۹تا16۹
 .17حسینی ،سید حسن ،1382 ،بررسی تطبیقی مبانی تکثر گرایی دینی در قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهری ،مجله
مقاالت و بررسی ها  ،شماره  ،74صص 75تا ۹5
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 .18فتحی ،علی ،1388 ،قرآن کریم و موضوع تحریفگری اهل کتاب به ویژه یهود ،مجله قران شناخت ،سال دوم،
شماره دوم،ص 167ـ 212
 .1۹قدردان قراملکی ،محمدحسین ،1382 ،نقدی بر قرآن و پلورالیزم ،مجله پژوهش های قرآنی ،شماره ،33
ص138تا157
 .20نجفی ،محمدجواد ،محمدی ،جواد ،13۹1 ،معناشناسی واژه «اسالم» در قرآن ،با تاکید بر بررسی رابطه آن با
پلورالیزم دینی ،مجله الهیات تطبیقی  ،سال سوم ،شماره 8
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معماري اسالمی ،رويكردها ،مؤلفه ها و چالش هاي پيش روي آن بر مبناي نگرش هاي حكمی

معین آقایی مهر 1
سید مهدی محبی2

چكيده
پیشینه به کارگیری اصطالح «معماری اسالمی» در ایران به چند قرن اخیر و توسط محققین غربی برای دسته بندی و
تحلیل آثار معماری کشورهای اسالمی برمی گردد .اما آیا علت این نامگذاری تنها به مسلمان بودن سازندگان و یا
کاربران آثار معماری و شهرسازی این دوران برمی گردد؟ به نظر می رسد که مساله به این نکته محدود نمی گردد و
بین شیوه معماری و شهرسازی ،و مبانی و ارزش های اسالمی ارتباطی تنگاتنگ برقرار است و علت مطرح نشدن این
ارتباط از سوی سازندگان و کاربران بنا این بوده که معماران ایرانی بیش از آنکه به دنبال ارائه سبک معماری و نام و
نشان خود و آثار خود باشند ،درصدد کمال و بالندگی معماری این سرزمین بوده اند.
با این فرضیه چگونه می توان اسالمی بودن آثار معماری و هنر ایران را مورد تحلیل قرارداد؟ و چالش های پیش روی
این تحلیل ها چه بوده است؟ و در نهایت چه چالش هایی در تداوم سیر تاریخی ارائه آثار اسالمی در دروه های
معاصر ایران وجود دارد؟ بدین منظور در این پژوهش پس از مرور و دسته بندی رویکردهای تعریف معماری اسالمی
و انتخاب رویکرد پژوهش ،با استفاده از روش استدالل منطقی سعی بر تعریف مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری معماری
اسالمی شده است و در نهایت چالش های پیش روی سنجش و شکل گیری معماری اسالمی برای تحقق آن در دوره
معاصر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در جداولی گردآوری می گردد .امید است که این دسته بندی در انسجام
بیشتر پژوهش های از این دست و تحلیل آثار دوره اسالمی و طراحی آثار آتی و تربیت معماران معاصر مثمر ثمر
باشد.
واژگان كليدي :معماری اسالمی ،ارزش های اسالمی ،رویکردهای تعریف معماری اسالمی ،چالش های پیش
روی معماری اسالمی

 -1دانشجوی دکتری معماری ،گرایش معماری اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
 -2پژوهشگر مرکز پژوهش های فرهنگی و مطالعات اسالمی بنیان مرصوص ،کرمانشاه ،ایران
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 -1بيان مساله و فرضيات پژوهش
تفکیک معماری ایران به معماری اسالمی و غیراسالمی و در واقع به کارگیری اصطالح «معماری اسالمی» برای
معماری ایران به سده های اخیر برمی گردد و واژه ای است که باستان شاسان و محققین غربی در مطالعه آثار معماری
ایران به کار گرفته اند.
اما چرا پیشینه به کارگیری اصطالح «معماری اسالمی» در ایران به مسلمانان این مرزوبوم ،خصوصا سازندگان آثار
باشکوه این سرزمین برنمی گردد؟ در یک برداشت سطحی و در نگاه اول ممکن است احساس شود که شاید در بین
مسلمانان سازنده یا کاربران معماری ایران اعتقادی به اسالم و معماری اسالمی نبوده است و یا لزومی بر ایجاد ارتباط
بین معماری ساختمان ها و شهرها و معارف دین اسالم ندیده اند و بعدها مستشرقین غربی به علت مسلمان بود مردم
و یا سازندگان بناها و یا اسالم بودن دین رسمی کشور این نام را بر آثار این دوران ایران نهاده اند و مسلمانان از طریق
منابع نوشتاری غربی با معماری اسالمی به معنای تمام کلمه آشنا شده اند (نصیری انصاری : 1350 ،ت) .در ادامه نیز
برای توجیه علل به کارگیری این اصطالح ،محققین ایرانی به تبیین آثار معماری ایران بر اساس مبانی و معارف
اسالمی و نسبت دادن اجزای آنها به مفاهیم و ارکان دین اسالم پرداخته اند .هیلن براند ( )53 : 1377کم بودن مدارک
تاریخی درباره معماری اسالمی در مکتوبات کشورهای اسالمی را نشان بی توجهی آنها به معماری دانسته است.
در نگاه دیگر ،بین شیوه معماری و شهرسازی ،و مبانی و ارزش های اسالمی ارتباطی تنگاتنگ برقرار است .که البته
می توان ب یان داشت که این معارف گاهی به صورت مستقیم و گاهی غیرمستقیم آثار معماری و شهرسازی ایران را
تحت الشعاع قرار داده اند .و علت مطرح نشدن این ارتباط از سوی سازندگان و کاربران بنا این بوده که معماران
ایرانی بیش از آنکه به دنبال ارائه سبک معماری و نام و نشان خود و آثار خود باشند ،درصدد کمال و بالندگی
معماری این سرزمین بوده اند و همت خود را بر برپایی بناهای باشکوه و پایدار در این سرزمین گمارده اند.
این مساله (نگاه دوم) از مهم ترین دالیل شبهه ها و تردیدهایی است که درباره اسالمی بودن آثار دوره اسالمی
ممالک اسالمی مطرح می گردد .در حالی که بازخوانی آثار این دوران آنها را به عنوان پدیده هایی متاثر از بنیان
های فکری اسالمی غیرقابل انکار مطرح می کند ،که در پژوهش های مختلف صورت گرفته است .در عین حال به
علت رویکرد تفسیری و عدم استناد به منابع و اسناد تاریخی در تحلیل و بازشناسی آثار ،تحلیل این پژوهش ها عمدتا
متکی به دالیلی مستند نیست و اغلب تحلیل ها ،تنها استنباط شخصی مفسران و تأویل گران آثار است .به نظر می
رسد این رویکردها تنها به تبیین آثار معماری و هنر ایران بر اساس مبانی و ارزش های اسالمی پرداخته اند و به علت
عدم دسترسی به مستندات تاریخی ،راه تبیین و مطالعه تطبیقی آثار و معارف اسالمی را به جای رویکــرد اثباتی
برگزیده اند.
 -2سواالت و روش تحقيق
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با این فرضیه چگونه می توان اسالمی بودن آثار معماری و هنر ایران را مورد تحلیل قرارداد (مؤلفه های مؤثر بر شکل
گیری آثار اسالمی چه بوده است)؟ و چه چالش هایی در تداوم سیر تاریخی ارائه آثار اسالمی در دروه های معاصر
ایران وجود دارد؟
بسیاری از آموزههای اسالم در قالب مفاهیم انتزاعی هستند و به دلیل غیرمادی بودن (تنها تصوّری از آنها در ذهن
پدیدار میشود) ،امکان همفکری و توافق کمتری در ادراک مفاهیم مشترک آن وجود دارد .این گونه مفاهیم را
نمیتوان بهصورت مستقیم ،بیواسطه و انضمامی درک کرد ،بلکه در اثر مشاهده و ادراکِ وضعیتّی عینی ،معنی
میشوند (میرسندسی .)138۹ ،در این پژوهش پس از مرور و دستهبندی رویکردهای تعریف معماری اسالمی ،با
استفاده از روش استدالل منطقی سعی بر دستهبندی مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری معماری اسالمی
شده است .در ادامه چالشهای پیشروی شکلگیری معماری اسالمی برای تحقق آن در دوره معاصر مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد و در جداولی گردآوری میگردد .در ادامه با استخراج مولفههای موثر بر شکلگیری آثار
اسالمی و دستهبندی چالش های پیش روی آن ،ارتباط بین چالش ها و مولفه ها را مورد بررسی قرار می گیرد .این
دسته بندی می تواند به ریشهیابی چالشهای مطرح در حوزه معماری و هنر اسالمی کمک شایانی داشته باشد .امید
است که این دسته بندی در انسجام بیشتر پژوهش های از این دست و تحلیل آثار دوره اسالمی و طراحی آثار آتی و
تربیت معماران معاصر مثمر ثمر باشد و مطالعه و طراحی آثار اسالمی ساختارمندتر شده و چاره یابی چالش ها بر
اساس ریشه های آن صورت گیرد.
 -3مروري بر رويكردهاي تعريف معماري اسالمی
در مط العه ،دسته بندی و تحلیل آثار معماری و هنر اسالمی رویکردهای گوناگونی به کار گرفته شده است:
 -1-3معماري مسلمانان
دین سازنده بنا اسالم بوده است .دیمر (مهدوی نژاد )1381 ،و آرنولد ( 1۹24و  )1۹2۹و کونل ( )1۹66از این منظر
آثار معماری اسالمی و دیگر آثار معماری را دسته بندی کرده اند .بر این اساس معماری اسالمی به دینی باز می گردد
که معمار به آن گرایش داشته و در مقام عمل ،معماری اسالمی مستقل از قواعد اسالمی و تابع قوانین فیزیکی،
خصوصیات اقلیمی و آداب و رسوم و کارکردهای فیزیکی بناهای مربوط به آن است ( .)Kuhnel, 1966 : 6در
این رویکرد آنچه اسالمی خوانده می شود ،اساسا ارتباطی با اسالم ندارد و فرم های بصری و خصوصیات مشترک
ساختمان ها به عنوان سلیقه مشترک افراد مورد بررسی قرار می گیرد (مهدوی نژاد )60 : 1383 ،و برای شناسایی
اسالمی بودن و یا نبودن اثر به دین سازندگان آن مراجعه می گردد.
 -2-3معماري كشورهاي اسالمی
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معماری برگرفته از خصوصیات سرزمینی و کهن الگوهای بومی کشورهای اسالمی در دوره حکمرانان مسلمان
( .)Wilber, 1955: 9کریستین پرایس و گرابار از این منظر آثار معماری اسالمی را مورد نقد و بررسی قرار داده
اند .گرابار ( )Grabar, 1993 : 1هیچ ارتباطی میان معماری اسالمی و معارف اسالمی نمی بیند و پرایس (1364
 ) ۹ :بسیاری از صنعتگران و معماران سازنده در سرزمین های اسالمی را غیرمسلمانان زیر فرمان اسالم می خواند .بر
این اساس (مهدوی نژاد )26 : 1381 ،هنر و معماری اسالمی هنری التقاطی و غیراصولی به وجود آمده از تکنیک ها
و الگوهای کشورهای تحت تسخیر اسالم است.
 -3-3معماري برگرفته از مفاهيم معنوي و معارف اسالمی
در این نگرش معماری و هنر اسالمی انتقال دهنده مضامین الهی و معارف اسالمی است (حجت)13۹4 ،؛ چه شیوه
رمز و نماد و تمثیل (جوادی آملی )138۹ ،را در پیش داشته و چه بازنمود طبیعت و واقعیات عالم طبیعت باشد .در
اینجا کار هنرمند و معمار« ،نمودن زیبایی» و «جلوه گر کردن حقایق الهی» و «سرشار از پیام های ایزدی» است .آنچه
هایدگر ( )Heidegger, 2000در رساله معروف خود با عنوان «سرآغاز کار هنری» به دنبال تبیین آن است و به
تعبیر شاگرد توانمند او فون هرمان دست نیافتنی و رؤیایی است ،در شاهکارهای معماری اسالمی تحقق یافته
(مهدوینژاد )63 : 1383 ،و تبلور عشق بازی معنوی معمار هنرمند عارف در کالبد فضا تجسد یافته است.
عیسی حجت این حقایق را سنت های الهی می نامد که معمار هنرمند ایرانی با دستان کیمیاگر خود در کالبد معماری
نهاده است .بر این اساس معماری سنتی ایران گنجینه ای است از معرفت ،عدالت ،رعایت ،قناعت و سایر ارزش هایی
که از باور معمار در اثر معماری نهادینه شده است .و ظهور پندهایی است که با یا بی واسطه از سنت الهی بر رفتار و
کردار معمار و به واسطة معمار در اثر معماری متبلور شده است (حجت .)14 : 13۹4 ،معمار ایرانی ،واسطه ای است
میان سنت مقدس الهی و سنت مجرب انسانی .او ارزش های آسمانی را در ساخته های انسانی به ودیعه می گذارد.
جدول  -1رویکردهای تعریف معماری اسالمی ،منبع :نگارندگان
رويكرد

رويكردهاي تعريف معماري اسالمی

چارچوب تعريف معماري و هنر اسالمی

نظريه پردازان

معماري مسلمانان

دین سازنده بنا اسالم بوده است

دیمر ،آرنولد ،کونل

معماري كشورهاي اسالمی

معماری برگرفته از خصوصیات سرزمینی و کهن الگوهای

گرابار ،پرایس ،ویلبر

بومی کشورهای اسالمی در دوره حکمرانان مسلمان
معماري برگرفته از مفاهيم

معماری اسالمی انتقال دهنده مضامین الهی و معارف اسالمی

کوماراسوامی ،شووان ،اتی

معنوي و معارف اسالمی

است

نهاوزن ،گربا ،بورکهارت،
کریشلو ،هانری کربن  ،عیسی
حجت ،نصر ،نادر اردالن
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 -4ادبيات مساله ،ديدگاه حكمی در روش بررسی آثار معماري اسالمی
در بررسی و پژوهش پیرامون آثار معماری اسالمی ،شکل عمده و اساسی عدم اتکای این بررسی ها به مستندات
تاریخی است .این شکل در اغلب آثار معماریِ دوره اسالمی به چشم می خورد ،خصوصاً در آثار مقدم تر .یعنی هر
چه به گذشته می رویم این ضعف بیشتر خود را نشان می دهد .دلیل این امر ،آن گونه که قبال ذکر شد ،توجه به
بالندگی معماری از سوی معماران اسالمی به جای ارائه ی سبک و نام و نشان خود می باشد .یعنی معمار ،بیش از
آنکه به دنبال ارائه ی سبک معماری خود باشد و بخواهد از این راه به شهرت ومعروفیت برسند ،به دنبال تعالی
معماری بوده است .عالوه براین معماراسالمی قبل از هر چیز عارف و فیلسوف بوده و هنر خود را صرف نمایش
هستی شناسی خاص عرفانی و فلسفی اسالمی خود کرده است .قاعدتاً در چنین نگرشی ،هر چه هست نشان از عظمت
خداوند خواهد داش ت .در این تلقی ،اثر معماری تقدسی پیدا می کند که معمار با ارائه ی نام و نشان خود هرگز از
قداست اثر نمی کاهد .به عالوه ،ارائه ی نام ونشان خود ،دیگران را از تفکر در اثر باز می دارد و اثر را امری تصنعی
و نمایشی نشان می دهد .حال با وجود چنین توضیحاتی نمی توان و نباید توقع بررسی تاریخی و سندی آثار معماری
اسالمی را داشت .چنانچه قبالً هم اجماال ًگفته شد ،تنها روش مناسب برای بررسی این دسته از آثار روش تاویل
گرایانه یا به تعبیر فلسفی تر روش هرمنوتیکی است ،اما نه هرمنـــــوتیک متعارف که به هرمنوتیک فلسفی موسوم
است؛ بلکه منظور نحوی تلقی تاویل گرانه است که منجر به پاسخ سواالت پژوهش گر می شود .چرا که در رویکرد
هرمنوتیک فلسفیِ مد نظر گادامر و پیروانش ،نسبی گرایی به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش قرار گرفته و پایه
ی تفکرات شناخته می شود .عالوه بر اینکه از اثر واحد ،به تعداد مخاطبان آن ،فهم های متکثر و گاهی متناقص
برداشت می شود .در صورتی که هیچ یک از دو مورد یاد شده ( نسبی گرایی وتعدد در فهم ) از اصول پذیرفته شده
در تفکر دینی نمی باشد و با این تلقی و رویکرد ،هرگز به حق و حقیقت راه پیدا نخواهند شد .در رویکرد هرمنوتیکی
و یا تاویگرانه ی مورد نظر ما ،نسبی گرایی راه نخواهد داشت .چرا که با پذیرش تلقی معرفت شناسانه از واقعیت که
همان مطابقت عین و ذهن می باشد ،راهی برای نسبی گرایی باقی نخواند ماند؛ عالوه براینکه در معرفت شناسی خاص
تفکر اسالمی ،همواره معیاری برای شناخت حق از باطل وجود خواهد داشت .در رویکرد دینی ما ،نسبت به فهم اثر،
مراتب طولی و بطون متعدد ،فهم های متعدد را می طلبد ،که این امر هرگز به معنای نسبی انگاری نمی باشد .چرا که
در نسبی انگاری هر کسی معیار فهم خود بحساب می آید و هم چنین تناقض در فهم ها پذیرفته شده است؛ این
درحال ی است که معیار فهم ،شخص نیست؛ بلکه مطابقت با نفس االمر بوده و همچنین در مراتب طولی فهم ،همواره
فهم برتر ،فهم کمتر را شامل می باشد .هنگامی که گفته می شود اثر دارای بطون متعدد است یا بعبارتی ذوبطون
است ،این امر به معنای مراتب طولی است؛ یعنی تفاوت این بطنها و این مراتب شدت و ضعف و کمال و نقص است.
امری که در فلسفه ی اسالمی به آن تشکیک گفته می شود.پس با این تلقی فهم ،امری مشکک است  .1و هر کسی

 1البته چون علم ساوق با وجود بوده و از تشکیک در وجود به تشکیک در علم پی میبریم و فهم نیز تابع علم است
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متناسب با فهمش ،بطنی از اثر را درک می کند .حال با این توضیحات باید گفت که دراین روش مخاطب در
برخورد با اثر ،سواالت و انتظاراتی دارد که در نحوی دیالکتیک ،این سواالت را براثر عرضه کرده و از آنجایی که
اثر صامت نبوده و ناطق می باشد ،پاسخهایی را به مخاطب ،متناسب با پرسش ها می دهد .این سیر دیالکتیکی باعث
می شود تا اثر ،پرسش های مخاطب یا پژوهشگر را اصالح کند ،به آنها پاسخ دهد و مخاطب در این سیر از بطنی به
بطن دیگر نفوذ کند تا آنجا که انتظارات وخواسته هایش از اثر پایان پذیرد .اینجا نقطه ی نهایی فهم پژوهشگر یا
مخاطب اثر معماری اسالمی است .اگر پژوهشگر با آگاهی بیشتری نسبت به تفکر اسالمی با اثر برخورد کند ،فهم
بیشتری از اثر حاصلش می شود .همانگونه که گفته شد ،این روش کامالً در تعارض با نسبی انگاری است که پیروان
هرمنوتیک فلسفی می پندارند ،اما اگر بعضا تناقض یا تعارضی در فهم عده ای نسبت به آثار معماری اسالمی پدید
آید ،این تعارضات به ضعفهای ایشان برمیگردد .گاهاً در پرسشهایشان ضعفی وجود داشته و یا در پیش دانسته هایشان
وحتی ممکن است در انتظاراتشان نسبت به فهم اثر نقضی وجود داشته باشد
.برخی نیز به دلیل قضاوت های پیش از موعد و زود هنگام دچار چنین تعارضاتی در فهم می گردند .که هیچ کدام
از این ها به نسبی بودن فهم اثر اسالمی باز نمی گردد .برای مثال؛ وحدت وجود که در اکثر آثار معماری ایرانی در
حوزه تمدن اسالمی وجود دارد ،برای کسانی قابل فهم و پذیرش بوده که از قبل با این مفهوم و مفاهیمی این چنینی
در حوزه ی تفکراسالمی ،آشنایی کامل را داشته باشند ،اما اگر کسی با این مفهوم آشنایی نداشته باشد ،قاعدتاً مراد
معمار را نخواهد فهمید؛ پس اگر کسی غیر از مفهوم وحدت وجود ،امر دیگری را برداشت کند ،مثالً بجای آن ،رب
النوعهای اساطیری یونان یا پلورالیزم دینی را برداشت کند ،این نه به معنای پذیرش نسبی بودن فهم آن اثر بلکه به
معنای ضعف و نقص مخاطب در ادارک آثار می باشد .درنتیجه ،چون نمی توان با روش های مشاهده ی مستقیم و
بررسی تاریخی اسناد به مطالعه و بررسی پیرامون آثار معماری اسالمی پرداخت ،مناسب ترین روشی که در این راه
توصیه می شود ،روش تاویل گرایانه بر پایه ی فهم صحیح از مسیر تفکر و هنر در حوزه تمدن اسالمی است.
 -5ابتداي معماري اسالمی هنري اصيل
در بررسی آثار هنری در حوزه تمدن اسالمی و خصوصاً معماری اسالمی ،غالباً نکاتی به عمد یا سهواً مورد غفلت
واقع می شود ،که غفلت از این نکات می تواند شأن هنر و معماری اسالمی را تا حد زیادی تقلیل دهد .نکته ی اساسی
که پژوهشگران غیر مسلمان آثار معماری اسالمی بر آن پای فشاری می کنند و جدیداً برخی پژوهشگران مسلمان به
صرف تقلید از ایشان آن را تکرار می کنند ،مسئله ی اصیل نبودن هنر و معماری اسالمی است .به عبارت دیگر؛ ایشان
معماری اسالمی را امری کامآلً تقلیدی می دانند که هیچ گونه اصالت و هویت ویژه ای در آن وجود ندارد .عمده
ترین دلیل شان را وجود شباهت های فراوان با دیگر آثار معماری در تمدن ها و اقوام پیش از اسالم می دانند .چنانکه
قبال اشاره شد؛ اینان وجه تسمیه این نوع معماری را به اسالم ،صرفاً وجود فرمانروایان مسلمان در آن مناطق می دانند،
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چون عمده سفارش دهندگان و متقاضیان معماران برجسته در این دوران امرای مسلمان می باشند .بنابراین ،بسیاری،
این آثار را از ترس این امرا و یا برای باالبردن تمدن اسالم ،اسالمی می خوانند .این دسته ،مهم ترین دالیل اسالمی
نامیدن چنین آثاری را دالیل سیاسی میدانند و عجب آنجاست که دیگران و خصوصاً مسلمانان را به سیاست زدگی
متهم می کنند .چنانچه پیشتر گفته شد؛ وجود کهن الگوهای تمدنی و اقوام پیشین در آثار معماری اسالمی ،اینان را
به فکر واداشته تا این آثار را تماماً تقلیدی و غیر اصیل بنامند .بعضاً ارفاق نموده و معماران این آثار را هم مسلمان می
دانند اما به دالیل پیش گفته ،آثار معماری این دوران را که به معماری اسالمی موسوم است ،فاقد تعالیم و نگرش
های اسالمی می دانند .نکته ی حائز اهمیت این است که با وجود چنین سخت گیری هایی در مورد هنر و معماری
اسالمی ،این رای را در مورد دیگر تمدن ها و آثار معماری دیگر ادوار و مناطق ،صحیح نمی دانند؛ این در حالی
ا ست که هر گاه هنری (خصوصاً در حیطه معماری) سربرآورد  ،کهن الگوهای اقوام پیشین در آن به وفور یافت می
شوند و این اختصاصی به هنر قوم خاصی ندارد .
ازشرق دور ،یعنی چین و مغول تا روم و یونان و حتی تا مصر و مناطق غرب آفریقا این ویژگی وجود دارد اما فقط
در تمدن اسالمی است که مسأله ساز می شود .هیچ یک از آثار هنری خود به خود به وجود نمی آید و این قاعده
ای ساری و جاری در تمام شئون زندگی اجتماعی آدمی است .اجتماعی بودن انسان مستلزم تدریج و تکامل در
زندگی اوست .
آثار هنری اسالمی توسط ه نرمندان مسلمان آفریده شده؛ اما این به معنای بریدگی صد در صدی از هنر بومی نمی
باشد .به عبارت دیگر؛ در کشورهایی که تحت تسلط حکومت اسالمی قرار گرفته اند ،هنرمندان مسلمان با استفاده
از هنر بومی آن کشور ها ،دست به آفرینش آثار هنری خاص اسالمی زده اند .این اندیشه ،اندیشه ی غلطی است که
ما هنری را متصف به صفت اسالمی یا مسیحی ( ویا هر صفت دیگر ) بدانیم که صفرتا صد آن اسالمی یا مسیحی
باشد و هیچ وابستگی یا شباهتی به هنر ما قبل یا درعرض خود نداشته باشد .این نگرش عیناً همان نگرش خلق اساعه
ی افالطون می باشد (یا پیدایش خ ودبخودی) ،مطمئناً اگر با چنین نگرشی و پیش فرضی به سراغ آثار هنری برویم
باید اکثر قریب به اتفاق آثار هنری تاریخ را از جنبه ی هنری بودن ،مورد نقض قرار دهیم .
چرا که آثار هنری دائماً در تقابل با دیگر آثار به وجود می آیند .باید اذعان کرد که اساساً آثار هنری ،بزرگترین منبع
الهام هنرمند به شمار می آیند که هنرمند مسلمان نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد .با توجه به سیر حکمی تاریخ
(در حکمت تاریخ) ،آثار هنری خصوصاً در حوزه هنر اسالمی روی به سوی کمال و تعالی دارند و قاعدتاً از الگویی
خاص برای تکامل پیروی می کنند  .البته این (تکامل و تعالی) ،مسئله ای است که در نگاه فلسفه ی تاریخ اومانیستی
که همه چیز را درذیل سه عنصر سود ،شهرت و قدرت معنا می کنند کمتر و یا شاید هرگز قابل فهم نیست .تاریخ در
عالم مدرن ،با معنای آن پیش از عالم مدرن ،تفاوت ماهوی دارد .در تاریخ جدید ،هر آنچه که نتوان تفسیر اومانیستی
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(واغلب از رهگذر روش های تجربی (پوزیتویستی)) کرد ،تاریخ به حساب نمی آید .به عبارت دیگر؛ فیلسوفان
تاریخ ،در عالم غرب مدرن همواره به دنبال مکانیزمی بشری (اومانیستی) ،برای پدیده های تاریخی می گردند و آنچه
که نتوان در ذیل مفاهیم اصلی اومانیستی ،یعنی سود ،لذت و قدرت تفسیر کرد ،تاریخ به حساب نمی آورند .بر همین
اساس؛ معماری اسالمی ،اگر بخواهد تاریخمند بودن خود را حفظ کند ،باید به چنین نگرشی از تاریخ تفسیر شود و
پژوهشگر آثار تاریخی چاره ای ندارد ،جز آنکه آثار هنری و معماری اسالمی را به این سمت و سو تأویل برد و
تکامل و تعالی آثار را با مفاهیم اومانیستی معنا کند .این وضع در هنر جدید نیز دیده می شود و فلسفه ی هنر جدید،
وضعی بهتر از فلسفه ی تاریخ ندارد .اساساً چیزی تحت عنوان امر متعالی در فلسفه ی هنر جدید که آن هم صبغه
اومانیستی و مدرن دارد ،مدنظر هنرمند جدید نبوده و در آثار هنریِ موسوم به پست مدرن ،نه تنها امر متعالی به معنای
اصیل آن یافت نمی شود؛ بلکه بر عکس ،هر چه هست میل به فساد ،ابتذال و آنارشی گری دارد؛ گویی هنرمند
دوران جدید ،درونیات و باطن خویش را بر بوم نقاشی می کشد یا به صورت مجسمه تجسم می بخشد و یا به صورت
کلمات و آثار ادبی می نویسد و یا نهایتاً به شکل اثر معماری می آفریند .این همان جنبه دیونوسوسی هنر است که
نیچه از آن دم می زند .درروزگاری که جنبه ی آپولونی هنر ،مغلوب و مقهور جنبه دیونوسوسی آن شده ،چه جایی
برای تکامل و تعالی باقی می ماند و قاعدتاً پژوهشگر آثار هنری که در چنین اتمسفری تنفس می کند  ،فهم اثر هنری
به معنای پیش گفته برایش امکان ناپذیر است .مشکل دیگر چنین پژوهشگرانی در مواجهه با آثار هنری تاریخی،
خصوصاً اسالمی ،عینکی است از جنس فلسفه ی تاریخ اومانیستی که تاریخ را می خواهند پس آن نظاره کنند .حال
اگر براین دو امر ،جنبه دینی بودن اثر را هم اضافه کنیم ،یقیناً قضاوت چنین پزوهشگرانی ارزش حقیقی نخواهد
داشت  .اثر هنری اسالمی را حکیم آفریده و آن را حکیم می فهمد .هر کس به قدر بهره مندی اش از حکمت از
آن بهره می گیرد.
معمار اسالمی چون خود را خالق اثر می داند به یاد خالقیت خداوند متعال می افتد و خالقیت خود را در طول خالقیت
او می داند ،چرا که حکیم ،همه ی صفات را بذات به خداوند نسبت داده و اگر خود یا دیگری را به صفتی متصف
می بیند از باب مجاز و بالعرض است .بنابراین ،او چون خود را در برابر خداوند عبد و ذلیل می یابد خود را ملزم می
دارد تا در خلق اثرش نشانی از خالقیت خداوند وجود داشته باشد ،به گونه ای که اثر تماماً خالقیت خداوند را به یاد
مخاطب آورد ،نه نام و نشانی از معمار آن اثر را  .شاید یکی از دالیل گمنام بودن اکثر معماران اسالمی که آثار شان
هم چنان باقی است ،همین امر باشد .دلیلی که مواجهه با آثار معماری را در حوزه تمدن اسالمی از راه تاریخ و اسناد
تاریخ تا حدود زیادی غیرممکن کرده و جز راه تاویل ،راه دیگری در برابر مخاطب این آثار باقی نمی گذارد .
 -6مؤلفه هاي موثر بر شكل گيري معماري اسالمی
در معماری اسالمی ،درون مایه فکر اصلی و مفاهیم بنیادی ،نسبتاً انتزاعی است و به کمک این درون مایه ها ،مفاهیم
معماری برای تمامی انگاره های بصری ،شکل گرفته و برای استفاده در طراحی بنا ،کنار یکدیگر قرار می گیرند .این
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قرارگیری بسته به درون مایه و مفاهیم می توان آگاهانه و مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم و القای رنگ و بوی
مفاهیم در کالبد فضا تحقق یابد .عوامل موثر بر قوت و ضعف آثار معماری اسالمی را در موارد زیر میتوان برشمرد:
 -1-6مبانی و مفاهيم متعالی فرهنگ اسالمی
 -1-1-6ترويج و زمينه سازي تحقق ارزش هاي اسالمی
معماری و هنر دینی آن است که بتواند آرمان ها و ارزش هایی را که ادیان به نشر آن در بین انسان ها همت گماشته
اند را در بر داشته باشد و منتقل کند .این آرمان ها همان چیزهایی است که سعادت انسان ،حقوق معنوی انسان،
اعتالی انس ان ،تقوا و پرهیزگاری انسان و عدالت جامعه انسانی را تامین می کند( .خامنه ای )۹2 : 1386 ،از این نظر
نباید تصور شود که معماری اسالمی آن است که حتما یک داستان دینی را به تصویر بکشد یا از یک مقوله اسالمی
صحبت کند یا حتی برای اجرای عمل دینی یا عبادتی ساخته شده باشد .ای بسا بنایی که در حیطه آثار اسالمی قرار
گیرد ،اما در آن از فرم های عرفی و غیردینی استفاده شده باشد.
به عنوان مثال ارزشهایی که آثار مسکونی می توانند دنبال کنند حفظ حریمهای خصوصی و عمومی ،مردمواری،
حفظ کرامت انسانی ،تامین آرامش و آسایش انسانها ،عدم اشراف به همسایگان و احترام به حقوق ساکنین و
دیگران ،زمینه سازی تحقق عدالت اجتماعی و  ...را شامل می شود .یا در بنای یک مسجد ،طراح ،کلماتی کلیدی
همچون توحید ،نور ،ذکر ،عبادت و طهارت را گلچین کرده و با پیوستگی معانی ،مجموعه ای از کلمات کلیدی را
به صورت های گوناگون بسط داده و در مسجد بازتاب میدهد.
 -2-1-6تجلی گري معانی عوالم هستی (عالم عقل ،عالم مثال و عالم طبيعت) به شيوه رمز و نماد
و تمثيل
دسته دوم که هم از نظر نیاز به هنرمند -معمار -عارف و هم مخاطب خود حالت خاص و ویژهای از معماری اسالمی
را شامل می شود ،شامل خلق فرمهایی است که تصویرگر معانی عالم عقل و مبانی حکمت و فلسفه اسالمی باشند
(جوادی آملی 138۹ ،و بینای مطلق 13۹0 ،و خادمی و مسعودیان .)13۹3 ،این رویکرد در معماری اسالمی میتواند
در جای خود پاسخی برای سبکهای مدرن و پسامدرن مانند دیسکانستراکشن ،فولدینک و پرش کیهانی و  ...باشد
که سعی در بازنمود هستی و ویژگیهای آن در آثار هنری و معماریاند .میتوان گفت مهمترین اصول و مبــــانی
اسالمی ،اصل وحدت وجود ،کثرتدروحدت و وحدتدرکثرت است که اصول گوناگون دیگر در معماری و
شهرسازی اسالمی پدید آوردهاند .استنتاج این اصول در آثار تاریخی ،با توجه به عدم اشاره مستقیم سازندگان و
معاصران آثار ،نیاز به تبیین دارد و رویکرد تفسیری-تاریخی آن ،احتمال اثبات قطعی این مساله را دشوار میکند.
پژوهشهای این حوزه عموما در حال تبیین و تاویل آثار دورههای اسالمی با معانی و مبانی حکمت و فلسفه
اسالمیاند.
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 -2-6خصال معنوي و مهارت حرفه اي معمار و سازنده بنا
هنر یاد بهشت است و نوحه انسان در فراق .هنر زبان غربت بنی آدم است در فرقت دارالقرار و از همین روی همه با
آن انس دارند ...هنر زبان بی زبانی است و زبان هم زبانی ...مایه اصلی هنر این درد غربت است .غربت آدمی که با
خطاب اهبطوا از دریای جوار بدین کرانه تشنه فرو افتاده است تا تشنگی عشق را دریابد( .شهید آوینی)URL01 ،
اولین کسی که در خلق اثر معماری از آن بهره می گیرد معمار است .او در خلق اثر ،خود را به عالم معنا پیوند می
دهد و از بند عالم ماده رها می گرداند .او می آفریند چون نمی تواند به غیر آن مشغول باشد .چنانچه میکالنژ خود
صریحا معترف می شود که «هنرمند چون ناگزیر از هنرمند شدن است ،هنرمند می شود».
در نتیجه می توان بیان داشت که در پیدایش هنر و اصالت آن ،ادراک معمار از حقایق و مفاهیم اسالمی ،که روح
اثر را شکل خواهد داد ،سرمایه اولیه سیر او در آن ساحت و موتور اولیه خلق آثار او خواهد بود .که رسیدن به آن
مقام نیاز به تعلیم و تزکیه دارد .در مرحله بعد ،قوه تخیل طراح است که حقایق و ارزش های اسالمی را در صور
خیالی خود مجسم می کند ،و در نهایت میزان اشراف او در به کارگیری تکنیک و ابزار هنر معماری تامین کننده
قدرت اثر او در ثبت و زمینه سازی تحقق ارزش ها و مفاهیم اسالمی در قالب اثر معماری و نهایتا قدرت اشارت و
هدایت به سوی آن ارزش ها و مفاهیم است .این مرتبه که مالصدرا آن را «حکمت» می خواند ،مقامی است که در
آن انسان شایسته خلق معماری یا هر اثر هنری دیگر می شود .این دیدگاه هنر را حکمت تجسم یافته می داند.
پس اگر معمار هنرمند ،درک صحیحی از حقایق و ارزش های اسالمی نداشته باشد ،یا قوه خیال او قدرت تخیل
ن داشته باشد و یا با ابزار خلق اثر و هنر طراحی و ساخت بنا آشنایی کافی نداشته باشد ،نمی تواند اثری مثمر و ارزشمند
اسالمی بیافریند .به عالوه در جایی که به شیوه رمز و نمادپردازی به دنبال خلق آثار اسالمی اند ،مساله ادراک و انتقال
معانی بسیار دشوارتر می نماید.
 -3-6نيازهاي مادي و معنوي انسان مسلمان
نیازهای انسان شامل نیازهای مادی و معنوی می شود و اثر معماری باید زمینه ساز رفع هر دو دسته برای تعالی انسان
باشد .یک اثر معماری در ابتدا باید تناسب کافی برای شکل گیری رفتار صحیح انسان مخاطب موضوع فضای معماری
را داشته باشد .و در نهایت قدرت تحقق و زمینه سازی تعالی انسان را در فضا فراهم کند.
از این نظر می توان به این چالش اشاره داشت که اگر مخاطب فضا درک صحیحی از حقایق و مفاهیم اسالمی نداشته
باشد دچار چالش شده و فضای معماری نمی تواند نقش خود را به درستی ایفا نماید .مانند آنکه قرآن را بر انسانی
که به آن اعتقادی ندارد و یا قدرت درک مفاهیم نهفته در آن را ندارد قرائت کنیم و انتظار داشته باشیم مخاطب از
شنیدن قرآن به تعالی برسد .در اینجا باید اشاره داشت که اثر معماری تنها می تواند زمینه تعالی را فراهم آورد و
پرورش دهد و یا برعکس امک ان تعالی را محدود کند و مانعی بر آن باشد .خصوصا در زمانی که معمار بخواهد از
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شیوه رمز و نمادپردازی در خلق اثر خود بهره گیرد ،با توجه به حاکم نبودن زبان یکسان و همه گیر ،انتقال معانی به
مخاطبان او بسیار دشوارتر می نماید ،که در انتها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 -4-6قالب و موضوع اثر معماري
حقیقت پس از نزول ،در هر قالبی نمی گنجد .تنها قالب هایی ظرف تجلی حقیقت اند که ارزش و شایستگی ظرف
معنویات شدن را داشته باشند( .نقی زاده )۹8: 1384 ،در بیان (نمایاندن و شناساندن) معنا توسط قرآن ،عالم ،و معماری
و هنر اسالمی دارای قانونی مشابه است .مراتبی که بین حقیقت الهی و قرآن (کالم الهی) و کالم معصومین و کالم
علمای دین و عامه مسلمانان برقرار است ،بین خلقت الهی و معصومین و خلق هنری هنرمندان مسلمان ،بسته به مرتبه
ادراک آنها از هستی و مرتبه وجودیشان هنگام خلق اثر هنری و معماری برقرار است و بدین ترتیب همان طور که
قرآن دارای بطون گوناگون است ،آثار هنری و معماری نیز دارای بطون و الیه های مختلف در رسیدن به معانی نهفته
در کالبد خودند
از این منظر ،معماری به عنوان هنر جامع که بسیاری از هنرهای دیگر را می تواند در خود جلوه گر باشد ،هنری
کاربردی است .و معموال هنرهای کاربردی نسبت به هنرهای انتزاعی ظرفیت محدودتری را برای گنجایش معانی
انتزاعی دارند ،چرا که محدود به چارچوب های کاربردی هستند که برای آن خلق شده اند و نمی توانند به هر فرم
و صورتی طراحی و ساخته شوند .ضمن اینکه نوع طراحی در هنر معماری می تواند هزینه های نامتعارفی را در پی
داشته باشد که همین مساله می تواند اثر معماری را از یکی از اصول اسالمی که سادگی و پرهیز از اسراف و تجمل
است ،دور کند .به عالوه اگر انتزاعی شدن آثار را به سویی ببرد که در کاربرد خود ضعیف شوند ،عمال به واسطه
کاهش تناسب با نیازهای انسان از ارزش و رتبه آنها کاسته می گردد .مانند یک صندلی که به خاطر فرم خود از
استاندارهای فیزیکی انسان خارج شده باشد.
از سوی دیگر در خلق اثر معماری ،موضوع طرح در ظرفیت آن برای گنجایش ارزش ها و مفاهیم اسالمی بسیار
تاثیرگذار است .به عنوان مثال طراحی فضاهای عملکردی مانند درمانگاه و اداره و مرکز تحقیقاتی علمی و مشابه آن
از ظرفیت کمتری نسبت به طراحی خانه مسکونی و به مراتب ظرفیتی کمتر از طراحی یک مسجد و مجموعه
فرهنگی -اسالمی دارد.
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جدول  -2مؤلفه های موثر بر شکل گیری معماری اسالمی ،منبع :نگارندگان

مؤلفه های موثر بر شکل گیری معماری اسالمی

 -1مبانی و مفاهیم متعالی فرهنگ اسالمی
•ترویج و زمینه سازی تحقق ارزش های اسالمی
•تجلی گری معانی عوالم هستی (عالم عقل ،عالم مثال و عالم طبیعت) به شیوه رمز و نماد و تمثیل

 -2خصال معنوی و مهارت حرفه ای معمار و سازنده بنا
•خصال معنوی و ادراک معمار از حقایق و مفاهیم اسالمی
•میزان اشراف او در به کارگیری تكنیک و ابزار هنر معماری

 -3نیازهای انسان مسلمان
•نیاز های مادی و ابعاد فیزیكی انسان (کاربر فضا)
• نیازهای معنوی و زمینه های تعالی انسان مسلمان

 -4قالب و موضوع اثر معماری
• چارچوب های کارکردی و فیزیكی اثر خصوصا در موضوعات کاربردی
•چارچوب های سازه ای و فنی

 -7چالش هاي پيش روي تحقق و تعالی معماري اسالمی
بسیاری از پژوهش ها برای ورود به فرآیند تحلیلی مطالعه آثار به شاخص سازی هنر و معماری اسالمی روی آورده
اند .و برخی (قربانی )13۹1 ،شاخص 1را در حوزه معماری و شهرسازی تعریف کرده و شاخص سازی پژوهشگران
را به چالش کشیده اند .قربانی (همان ،همانجا) مفاهیمی که در پژوهش های پیشین به عنوان شاخص مورد بررسی
قرار گرفته اند 2را شاخص هایی کلی و کیفی غیرقابل سنجش کمی و معرّف های ذکر شده را فاقد جامعیّت الزم،
ذهنی و غیرانحصاری می داند .هر کدام از این موارد مانع جمع بندی ،استنتاج نهایی و کاربرد شاخص در سنجش
هنر و معماری اسالمی می گردد .در اینجا باید اشاره داشت که از آنجایی که شاخص های اسالمی به انسان برمی
گردد ،دارای ابعاد گوناگون است .و اینکه برای ارزیابی یا طراحی معماری اسالمی به مولفه هایی جامع و مانع برسیم
به دور از انتظار است .اما می توان با دسته بندی مولفه ها ،چالش ها و ریشه یابی آنها ،در رسیدن به مولفه های جامع
تر گام موثرتری برداشت .در این راستا به عوامل متعددی به عنوان چالش های پیش روی آثار معماری و هنر اسالمی
می توان اشاره داشت:
 -1-7كاستی در ادراكات معمار از ارزش ها و مفاهيم اسالمی
کاستی در ادراکات هنرمند از ارزش ها و مفاهیم اسالمی بسته به شدت و ضعفش ،نتایج گوناگونی در پی دارد که
موارد زیر را در این خصوص می توان برشمرد:
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 -1-1-7هنر سطحی
همان گونه که پیش تر گفته شد ،معمار در معماری اسالمی قبل از اینکه یک معمار در معنای متعارف و امروزین آن
باشد ،یک فیلسوف  ،عارف  ،فقیه و مفسر بزرگ است که در مقام جمع این معارف می توان او را حکیم نامید .مهم
ترین ویژگی یک حکیم که او را به حکمت متصف می کند ،دوری و جدایی او از کار بیهوده و عبث است .پس
معمار اسالمی به عنوان حکیم ،کاربیهوده انجام نمی دهد و اگر اثری را می آفریند حکمتی در کار او نهفته است که
جز آشنایان با حکمت اسالمی آنرا در نمی یابند.
هنرمندی که از ادراکات متعالی به حد کافی بهره ای ندارد و شناخت او از مبانی و مفاهیم اسالمی با کاستی همراه
است ،هنرش نیز سرشار از این نوع کاستی هاست و در ایجاد نظم هنری به جای فعالیت ادراک باطنی ،از حواس
ظاهری کمک می گیرد ،که در این صورت به علت محدودیت دایره فعالیت شعور ظاهری و مداخله معقوالت حتی
غرایز در ابداع هنری ،اثر معماری حاصله محدودتر ،کم ارزش ،محقر و حتی مبتذل خواهد بود .حتی این خالء
بزرگ روحی در او می تواند منجر به انحطاط معماری گردد ،روشن است که نتیجه این طراحی ،اثری سطحی و فاقد
ارزش های متعالی خواهد بود.
 -2-1-7هنر تقليدي
اینکه گفته می شود ،هنر اسالمی و مخصوصاً معماری اسالمی تقلیدی بوده و از کهن الگوهای تمدن های پیشین بهره
مند شده است و لذا اصالت ندارد ،نوعی بی انصافی است که برخی براین آثار و در کل بر تمدن اسالمی روا داشته
اند که با توجه به توضیحات پیشین بطالن آن معلوم است.
در خصوص هنراسالمی باید نکته ای مهم را تذکر داد تا مانع از کج فهمی ها و سوء برداشتها دراین مورد گردد و
آن این است که هنراسالمی ،خصوصاً در وادی معماری اگر چه از دیگر آثار و حتی تکنیک ها استفاده می کند؛
اما خود نیز دارای ویژگی و امتیاز خاصی است که به آن اصالت می بخشد  .امری که موجب اصالت یافتن آثار هنری
در عین استفاده از آثار گذشتگان است ،روح هنر اسالمی است که به تعبیری می توان آن را صورت این هنر نامید و
معماری اسالمی ،صورت خود را برماده معماری پیشین بار می کند و از دل معماری گذشته ،معماری جدیدی با
اصالت اسالمی سر بر می آورد .به عبارت دیگر؛ معاری گذشتگان در حکم ماده ای برای معماری اسالمی است تا
صورت خاص خود را بر آن بار کند .می دانیم که قوام و فعلیت هستی یک چیز به صورت آن است نه ماده ی آن.
این مسئله را نه تنها در مورد معماری اسالمی ،بلکه در مورد معماری های دیگر نیز می توان شاهد کرد .معماری
مسیحی قرون وسطا  ،کامالً جدا و منفک از معماری پیشین آن ،یعنی معماری یونانی – رومی (هلنیسم) نبوده ،بلکه
از آن بهره ها گرفته است  .معماری هلنیسم ،در حکم ماده ایست که معماری مسیحی صورت خود را بر آن قرار داده
و در کل به صورت معماری مسیحی خاص قرون وسطی درآمده است .معماری اسالمی نیز از این قاعده مستثنی
نبوده و هر کجا معمار مسلمان بنایی را آفریده  ،از معماری گذشته و کهن الگوهای آن ناحیه به عنـــوان ماده ی اثر
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خویش بهره جسته و صورت خاص معماری اسالمی را بر آن قرار داده است .این گونه است که معماری اسالمی در
عین بهره مندی از معماری گذشته مناطق مختلف دارای اصالت خاص خود به خود بوده و از دیگر انواع معماری
متمایز و ممتاز می باشد .آنچه که به عنوان روح معماری اسالمی می شناسیم ،مجموعه ای از نمادها و تمثیل ها و
تکنیک های خاص طراحی اثر و مجموعه ای از روابط بین اجزای بنا یا ساختمان است که هویتی مستقل تحت عنوان
معماری اسالمی به این معماری می بخشد.
همه معماران از خالقیت کافی برای ارائه طراحی مبتنی بر مفاهیم اسالمی یا ادراک و توان کافی در شناخت مفاهیم
را ندارند .و در نتیجه این کاستی به الگوبرداری و تقلید می انجامد و در شناخت و ادراکات معمار به گونه هنر تقلیدی
ظهور می کند .در اینجا تقلید به معنای تکرار یا به عبارتی نمونه برداری از کاری دیگر است که طراح در نتیجه عدم
توانایی خلق اثر معماری ،به آن روی می آورد .البته برای تقلید ،می توان وجوهی «مثبت» و «منفی» قائل شد:
در وجه مثبت ،طراح و سازنده به دنبال تکرار آگاهانه و عالمانه آثار سنتی و اساتیدی که مورد وثوق و احترام بوده
و در عین حال در پی تکمیل و تعالی روشها و آثار آنها میباشد و به تکرار صرف بسنده نمینماید .و تاسی او به
آثار پیشین ،برای ارتقای کار خودش است.
وجه منفی الگوبرداری فرمی و کالبدی سطحی از آثار گذشته است ،بدون درک مفاهیم و ارزش های نهفته در پس
آنها و بدون اینکه با شرایط زندگی امروزه ،معاصرسازی شود .مثال در بسیاری از موارد تقلید قوس های جناغی و ...
به صورت تزئینی در نمای ساختمان تکرار می شود؛ مانند بهره گیری برخی معماران پست مدرن غرب از معماری
کالسیک غرب در طرح آثارشان.
به نوع دیگری از تقلید هم می توان اشاره داشت که از همان ابتدا از حیطه آثار اسالمی خارج می شود و آن تقلید از
اندیشه غیراسالمی است؛ هنر مند در اینجا شیفته اندیشه یا آثاری می شود که نه ریشه ای در فرهنگ و تمدنی دارد
که او به آن وابسته است و نه برمبنای سنت های دینی و الهی است .این نوع تقلید ناشی از شیفتگی یا احساس حقارت
و کوچکی در مقابل اندیشه های عیردینی و حتی ضد دینی رایج در جامعه جهانی است؛ 3یا همان از خودبیگانگی
فرهنگی که مرحوم پیرنیا به دوره معماری پس از قاجار ایران اطالق می کند و می تواند آگاهانه یا ناآگانه اثری
غیردینی یا حتی ضد دینی پدید آورد.
 -3-1-7خودمحوري و ميل به خودنمايی معمار
میل به خودنمایی و خودستایی باعث می شود معمار ،اثرش را به گونه ای خلق کند که بتواند افکار عمومی را به خود
جلب کند و صرفا محض رضای خاطر دیگران به خلق اثر هنری بپردازد .این حجاب ،مانع درک حقیقت میشود و
گاهی برای معماری که مبتال به خودبینی و خودپرستی است ،این اشتباه را پدید میآورد که آنچه که او حس میکند
عین حقیقت است؛ در حالی که روح ناپاک او حجاب راه گشته و اجازه دیدن حقایق را از او سلب کرده است.
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حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز

خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود (حافظ)13۹4 ،

 -2-7انحطاط محيط و جامعه
محیط و جامعه عامل دیگری است که می تواند با عدم ادراک اثر هنرمند و معمار ،او را از خلق اثر خود دلسرد نماید
و در انزوا فرو برد .حتی ممکن است روح معمار را با درگیر کردن با حجابهای متعدد از تعالی باز دارد .معمار در
یک جامعه نامطلوب و بیمار آزاد نیست و نمیتواند هنری را که نشأت گرفته از ادراک روحانی و متعالی خود است
متجلی کند( .صبور اردوبادی )1387 ،او درگیر نیازها و تمایالت و خواستههای افراد جامعه میشود لذا او از حقایقی
که درک نموده است به ناچار عقب مینشیند ،چرا که این حقایق و مفاهیم عالی ،از سوی جامعه با بیمهری مواجه
میشود و مورد استقبال قرار نمیگیرد و هنرمند مجبور خواهد شد طبق دستور یا درخواست مردم یا کارفرمای خود
عمل کند و هنری باب میل و خواسته مردم خلق کند .در این صورت معمار در چنگال حجابهای جامعه محصور
میشود و از خلق آثار واجد ارزشهای متعالی باز میماند.
متذکر شویم که این دیدگاه درست است که هنر و معماری اسالمی و متعالی باید قابل فهم برای مردم باشد؛ ولی در
اینجا صحبت از جامعه ای است که درگیر مدپرستی ها و تنوع طلبی ها و مبتال به بیماری از خودبیگانگی است و
حرکت به سوی حقیقت را فراموش کرده است.
این وظیفه هنرمند است که هنری خلق کند که همچون وسیله ای ،راهنمای سیر «الی اهلل» باشد و در جهت برپایی
حکومت الهی تالش کند .اما جامعه ای که دغدغه ای جز امور دنیوی و زیبایی ظاهری ندارد چگونه می تواند هنرمند
متعهد را درک نماید .در اینجاست که معمار ،ممکن است رسالت خود را در هدایت مردم به فراموشی بسپارد و خود
به ساز مردم کوک شود.
 -3-7كالبد معماري و فرم گرايی
در هنر و معماری اسالمی ،فرم ،بالذات تقدسی ندارد و اگر از تقدس سخنی گفته میشود به واسطه سنتهای الهی
و ارزشهای مقدسی است که در باطن خود پنهان دارد .محدود دانستن معماری اسالمی به قالب ها و نقش مایه های
هندسی خاص ،جامعیت و مانعیت تعریف معماری اسالمی را مخدوش می کند .البته در فرهنگ اسالمی ،ابزار و
ادوات هنری همان شأنی را می یابند که در خور مرتبت هنر اسالمی است و هنرمند مؤمن اجزای عالم را همچون
اجزای وجود خود پنداشته و دلسوزانه همراهی و همیاری آنان را در جهت مقاصد خویش محترم می شمارد (یاسینی،
 ،) 31 : 13۹4اما این احترام نباید به بت شدن و غیرقابل تغییر شمردن فرم و نقش منتهی شود.
در واقع عبادتگاه نیست که به فضا قداست می بخشد ،چرا که فضای عبادتگاه ،تنها امکان و ابزاری برای عبادت بوده
و نمی تواند به عمل ،قداست بخشد .بلکه بایستی مفهومی قدسی وجود داشته باشد که در کنار و میان دیگر مفاهیم،
واقع شده باشد .این که قدسی است به دلیل این نیست که هر آن چه در اطــــرافش هست نیز قداست دارد ،بلکه به
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جهت مفهوم مستتر در آن ،قداست دارد نه به علت عوامل پیرامونی ،ابزار و روش بیانیش .چنان چه تجلّی قداست در
خانة کعبه که فضایی قدسی است ،به معنای حضور حقیقتی متعال در آن مکان است (رهبرنیا و رهنورد: 1385 ،
 .)105به عبارتی در آن فضا ،قداستی به ظهور رسیده که در عین حال با فضای کیهانی پیرامونش متفاوت است،
چرا که اجزایی مثل صخره ها ،کوه ها و برج های رفیعی که خانه کعبه را محصور کرده ،در تضادی مشهود با
یکدیگر و نیز با کلّیت آن فضای قدسی ،قرار دارد.
 -1-3-7پرداختن به كالبد و تكنيک هاي معماري
هر آنچه که در این جهان وجود دارد همه نشانی از جلوه گری قدرت خداوند است و انسان با مشاهده آنها و اندکی
تامل پی به وجود الیزال الهی می برد .اما گاهی هنرمند چنان مشغول قالب مادی و فرم اثر می شود که هدف از خلق
اثر را که همان تعالی و به تصویر کشیدن حقایق و مغاهیم اسالمی است ،فراموش می کند .صور هنری باید در عین
زیبایی ،ساده نیز باشند .مثال در ساخت مساجد باید تالش بر این باشد که هنگام نماز در انسان جاذبه ای به اطراف
ایجاد نشود و در او زمینه ای برای تفکر ،اندیشه فراهم آورد.
هنر باید زمینه را برای ایجاد سیر انفسی در انسان فراهم آورد .هنری که انسان را در ظواهر ،سبک ها و زیبایی های
صوری نگه دارد و مانع کمال انسان گردد هنری است که از مسیر تعالی خارج شده است.
البته شکل گیری فضا ،مکان ،انسان و هنر ،بیارتباط با تکنولوژی نبوده و لذا همنشینی هنر با تکنولوژی را نمی توان
به طور کلی مخرّب روح تقدس هنر دانست .در نتیجه تکنولوژی وسیله ای است که معمار از آن برای رسیدن به
مقصود بهره می گیرد .عالمه محمدتقی جعفری ( )1380تصویر خود را از تکنیک یا تکنولوژی این گونه بیان می
کند:
«قطعی است که در ماهیت هیچ وسیله و ابزار و کاالی صنعتی ،دینی بودن و غیر دینی بودن تضمین نشده است ،بلکه
در آن هنگام که نیازهای اساسی آدمی ،موجب می شود که دست به ابداع و ابتکار صنعتی بزند تا آن نیازها را بتواند
از خود مرتفع نماید...؛ آن صنعت به انگیزگی دین به وجود آمده است».
 -2-3-7بت گونه شدن كالبد معماري و تقدس فرم و نقش
گاهی معمار در مورد کالبد آثار هنری خاصی تا حد بت شدن کالبد آنان را مورد تقدس و ستایش قرار می دهد .در
حالی که کالبد تقدسی ندارد بلکه تقدس به واسطه معنا و حقیقت مقدس ورای اوست.معماران نئوکالسیک معتقدند
که «نظم های کالسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند ».پس تغییر دادن آنها صحیح نیست و هر تغییری در آن
باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود .آنها دلیل جاودانگی معماری کالسیک را در همین می دانند( .قبادیان،
وحید )130: 1383 ،برخی سنت گرایان در شرق و ایران نیز همانند تفکرات هنرمندان نئوکالسیک ،قائل به صورتی
ثابت و جاودانه برای فرم های سنتی هستند و آنها را حد نهایت کمال هنر می دانند و تغییر و دخل و تصرف در آنها

شماره اول 81 /

را نادرست می پندارند .در صورتی که اصالت با تقدس حقایق است ،نه فرم .و کالبد ها تنها نمادهایی در اشاره به
سوی آن حقایق هستند و می توانند در کالبد های متفاوتی نمود پیدا کنند.
در هنرهای کاربردی مانند معماری محدودیت های بیشتری در نمود دادن به حقایق داریم و حتی ممکن است ادیان
گوناگون و حتی جوامع غیردینی برای طرح مساله ای انسانی در فضا که از ارزش های پذیرفته شده در ادیان الهی
نیز هستند و یا برای اشاره به معنایی مشترک از فرم هایی مشترک بهره گیرند.
در این راستا با توسعه تکنولوژی آزادی بیشتری در به تصویر کشیدن حقایق در قالب فرم های معماری پیدا می کنیم.
این مسئله باید منجر به تکامل فرم ها شود و باعث شود که بتوان نمود های متکامل تر و با ظرفیت عالی تری در
گنجایش حقایق متعالی ابداع کرد ،نه اینکه بر تکرار فرم های گذشته اصرار ورزید و نه مسحور تکنولوژی شده و
ارزش های متعالی را از یاد برد.
 -3-3-7نداشتن توافق جمعی بر استفاده از زبان (فرم) مشترک در معماري اسالمی
آثار معماری اسالمی به دو صورت می تواند با مخاطب خود و کاربران فضا ارتباط برقرار کند .اول اینکه با رنگ و
بوی اسالمی خود که ارزشهای اسالمی در طراح و نقش آن در نظر گرفته شده ،بر رفتار و حال و هوای کابران فضا
تاثیر بگذارد .و دوم اینکه با نمادپردازی و زبان رمز و تمثیل و استعاره حاوی نشانه های الهی و پیام های ایزدی باشد.
مانند اشعار عرفانی که در ادبیات چنین رویکردی در پیش دارند 4.خصوصا آثاری که با زبان رمز و نماد و تمثیل
سخن می گویند ،مخاطبان عام کمتری دارند و نیاز به مخاطبانی خاص دارند که با زبانشان آشنایی داشته باشند و اهل
درک کنایه و استعارههای نهفته در آثار باشند .آن چنان که در ادبیات فارسی نیز همهکس نمیتواند معنای اشعار
حافظ و مولوی و  ...را دریابد( .هرکسی از ظن خود شد یار من )5ادبیات و شعر فارسی و آرایههای ادبی در مدارس
و دانشگاهها به صورت آکادمیک تدریس میگردد؛ اما در معماری اسالمی هنوز توافق جمعی برای ارائه زبان
مشترک برای فرم ها و آرایههای معماری وجود ندارد .تدوین این رمز و نشانهها در معماری اسالمی چنانچه در
ادبیات اتفاق افتاده میتواند راهگشایی برای درک بهتر این آثار باشد.
 -8جمعبندي
با توجه به مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری معماری اسالمی ،چالشهای پیش روی تحقق و تعالی معماری اسالمی را
میتوان ریشهیابی و برای آن راهکارهایی ارائه داد .این دستهبندی اگرچه میتواند در بعد نظری به شناسایی علل و
ارائه راهکار موثر باشد اما اجرای راهکارهای عملی آن نیاز به توافق جمعی در خصوص شناخت و ارائه ارزشها و
برنامهریزی وسیع بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت دارد .و تحقق ارزشهای متعالی نیاز به جامعهای متعالی دارد و
با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و اختالفات فکری صاحب نظران عرصه معماری ،رسیدن به توافق جمعی در این
راه ،کاری در عمل بسیار دشوار مینماید.
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انحطاط محیط و جامعه
کالبد معماری و فرم گرایی

کالبد و فرم معماری

خودنمایی معمار
تکرار آگاهانه آثار سنتی و اساتید
مورد وثوق
تقلید فرمی و کالبدی سطحی آثار
هنر تقلیدی

سنتی
تقلید از اندیشه غیراسالمی (گاهی ضد
اسالمی)

نیازهای غیرمتعالی جامعه ،تنزل معمار در سطح نیازهای غیرمتعالی
حجاب هنرمند معمار

جامعه
عدم درک ارزش های متعالی طرح

عدم استقبال جامعه از هنر معمار
معمار

انزوای هنرمند

پرداختن به کالبد و

ها ،تکنیک ها و زیبایی های صوری

تکنیک های معماری

اسراف در کالبد
تقدس فرم و فراموشی ارزش های

بت گونه شدن کالبد

مقدس و متعالی

معماری

اسراف در کالبد

نداشتن توافق جمعی بر

پراکندگی فرم و نقش های آثار

استفاده از زبان (فرم)

معماری اسالمی

مشترک در معماری

عدم درک عمومی ارزش های نهفته

اسالمی

در طرح معمار

تدوین و آموزش مبانی و ارزش های اسالمی

توقف هنر معماری در سطح ظواهر ،سبک

تدوین نمادها و نشانه های معماری اسالمی

چالش هاي پيش روي تحقق و تعالی معماري اسالمی و راه كار هاي آنها

کاستی در ادراکات معمار از ارزش ها و مفاهیم اسالمی

مخاطب اثر (جامعه)

خودمحوری و میل به

هنرمند ،حجاب تعالی اثر

تامین نیازهای اولیه جامعه

هنر سطحی

کاستی هنر  -ابتذال هنر

تربیت معماران هنرمند اسالمی  -ارزش ها و مبانی اسالمی

نمودهای معماری

ارتقای فرهنگی -هنری جامعه

نتیجه رخداد چالش

راه کار عملی

اموزش معماران در حوزه فن و هنر معماری

چالش

عامل

معمار و سازنده بنا

جدول -1چالش های پیش روی تحقق و تعالی معماری اسالمی ،ریشه ها و راه کارهای آنها ،منبع :نویسندگان
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 -8پانوشتها
 -1در حوزة معماری و شهرسازی اسالمی ،شاخص عبارت است از ابزار عینی یا مفهومی انتزاعی که برای اندازه گیری و
ارزیابی وضع موجود معماری بناها و شهر ،محاسبه و مقایسة موقعیتها و مکانهای مختلف شهر و بناهای آن و نیز به عنوان محکی
برای پیش بینی آیندة شهر و محاسبة فاصلة میان وضعیتّ موجود تا وضعیتّ مطلوب اسالمی به کار می رود( .قربانی)13۹1 ،
شاخص ها باید علمی ،مفید ،جامع ،معتبر ،روایی و باثبات ،پویا ،بی نیاز از تحلیل و قابل گردآوری و در دسترس باشند (Li .
 200۹ ،et alو سعدوندی و مهوش)13۹4 ،
 -2مثال در برخی پژوهش های پیشین ،مفاهیم اسالمی مانند قناعت (سعدوندی ،)1388 ،تعادل موجد آرامش در زندگی (بمانیان
و امینی ،)13۹0 ،عدالت (قاسمی ،)13۹2 ،امنیّت ،بنای صدق و طیّب ،شرافت جغرافیایی ،جهت گرایی ،زیبایی و استحکام ،و
ذکر ،تقوی ،وحدت ،طاعت ،عبرت ،برابری ،اصل سودمندی فردی -اجتماعی ،طهارت (وثیق و پشتونی زاده،)138۹ ،
خیرخواهی (هاشم پور و کی نژاد ،)13۹1 ،حقیقت جویی و کمال گرایی ،جمال و فضیلت ،خالقیت و ابداع و گرایش به عشق
و پرستش( ،جهان بخش و دل زنده )13۹3 ،و  ...مورد بررسی قرار گرفته اند.
 -3گاهی اغوای شیطانی به معنای حضور تفکر شیطانی در تجلی هنر می شود که این حضور می تواند به صورت آگاهانه یا
ناآگاهانه اتفاق افتد .هنر مبتذل و هنر ضد دینی و شیطان پرستی ،هنری که در ترویج بی نظمی جهان ،خشونت ،قدرت طلبی،
شهوت پرستی ،بی خدایی و بی هدفی (نیست انگاری :نیهیلیسم) حرکت می کند ،حاصل آفرینش های این دسته است.
-4
اگر بیـنی دراین دیوان اشعار

خـرابات و خراباتی و خمــار

بت و زنار و تسبیح و چلیـپا

مغ و ترسا و گبر و دیر و میـنا

شراب وشاهدوشمع وشبستان

خـروش بربط و آواز مســتان

می و میخانه و رند خـرابات

حریف ساقی و مرد منــاجات

نـــوای ارغنــون و نالـه نی

صبوح و مجلس و جام پیـاپی

خط و خال و قدوباال و ابرو

عذار وعارض ورخسار وگیسو

مشو زنهار ازآن گفتار درتاب

برو مقصود از آن گفتار دریاب

مپیـچ اندر سرو پای عبـارت

اگـر بیـنی ز ارباب اشـــارت

نظر را نغـز کن تا نغز بیــنی

گذر از پوست کن تا مغز بینی
دیوان شمس مغربی

من به هر جمعیتی ناالن شـــــدم

جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم

هــرکسی از ظن خـود شد یار من

از درون من نجســت اســـرار من

سـر من از ناله ی من دور نیــــست

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دید جان دستـور نیست

موالنا جالل الدین بلخی ( ،)13۹0مثنوی معنوی ،سرآغاز
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