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   فلسفياالهيات
•يا نگاه عقالني به دين

  

   ••آيت اهللا استاد جعفر سبحاني
  چكيده

 شريعت اسـالم را از منظـر عقالنـي          اًهي  مخصوص  اين مقاله بر آن است كه دين اال       
هاي شريعت اسالم كامالً تعبدي است و هر گونـه            سي قرار دهد كه آيا آموزه     رمورد بر 

هـا    آن بـه ني در باب شريعت اسالم ممنوع است و صـرفاً بايـد          خردورزي و تحليل عقال   
ايمان آورد يا اين كه بـين عقالنيـت و شـريعت اسـالم رابطـه تنگـاتنگي وجـود دارد و                 

  هاي آن قابل تفسير عقلي است؟ بسياري از آموزه
 االهـي مخـصوصاً آيـين       هـاي   تمؤلف عقيده دارد كه عقالنيت شعار تمامي شـريع        

 همـسويي دارد ودر قـرآن معـارف حتـي توحيـد             ، دين با دانـش    خاتم است و همچنين   
ما شاهد   ،  اسالمي نيز به تبع قرآن    در روايت   . همراه با دليل و عقالنيت مطرح شده است       

مؤلـف در ادامـه، تـاريخ تفكيـك         . باشـيم     هاي دين مي    اين همسويي عقالنيت با آموزه    
 اين تفكيك را عصر جاهليت دهد و خاستگاه عقالنيت از دين را مورد بررسي  قرار مي    

در پايان چنين نگرشي را     . داند  عباسيان و مسيحيت مي   و حكومت امويان و حتي حكومت       
  .داند هاي قرآني و روايي مي مخالف آموزه

عقالنيت، االهيـات فلـسفي، ديـن، شـريعت اسـالمي، تفكيـك            : واژگان كليدي 
  . عقل از دين، تعبد، قرآن، برهان و استدالل عقالني

                                           
 سبحاني است كه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـالمي ه بـه          أيت اهللا  اين مقاله در اصل سخنان حضرت      •

 .مناسبت روز جهاني فلسفه ايراد شده ؛ سپس به صورت مقاله در آمده است
  قم  استاد برجستة فقه، اصول، فلسفه و كالم  حوزة علمية ••

  21/9/84:         تأييد17/9/1384: تاريخ دريافت
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 فرو فرستاده شده اسـت و تمـام رسـوالن،           دينز نظر قرآن، از جانب خدا، فقط يك         ا   
اند؛ زيرا دين نوح، همان دين ابراهيم و دين او، دين پيامبران بعـدي،                مأمور به تبليغ آن شده    

  :فرمايد حتي دين خاتم پيامبران است؛ چنان كه مي
   الَمالْإِس اللّه ندينَ ع19: )3(نآل عمرا( إِنَّ الد. (  

  . ين در نزد خدا ، همان اسالم است د
و مقصود از اسالم، تسليم شدن و سر فرود آوردن در برابر خدا است؛ زيرا به حكم اين كه                   
جهان يك آفريدگار و يك كردگار بيش ندارد، و بشر آفريده اواست، بايد  به فرمان او سـر                   

ة مشتركي ميـان تمـام شـرايع سـماوي          و اين اصل، حلق   . بگذارد و تسليم مقام منيع او شود      
  .است كه از طرف آفريدگار، به وسيله پيامبران به مردم ابالغ شده است

   :فرمايد اميرمؤمنان علي عليه السالم در سخنان كوتاه خود مي
  ).2نهج البالغه، كلمات قصار، ش(النسٍبِن االسالم نسبة لم ينسبها احد من قبلي أال وانّ االسالم هو التسليم

در حالي كه از طرف خداوند، دين واحدي بر تمام  بشر عرضه شده،  تكـاليف بنـدگان                  
هاي گوناگون مختلف بوده است، و پيامبران با دين واحد ولي با شـرايع گونـاگون                  در زمان 

اند و قرآن در عين تأكيد بـر وحـدت ديـن، بـر تعـدّد شـرايع              براي هدايت مردم اعزام شده    
  :فرمايد  ميجا كه كند؛ آن تصريح مي

  ).48: )5(مائده(لكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرْعةً  ومنْهاجاً 
  .براي هر كدام از شما آيين و طريقي قرار داديم

. يابد  شود كه انسان از آن طريق، به آب دست مي           به راهي گفته مي   شرعه  در لغت عرب،    
اضي است كه همـه پيـامبران از        تو گويي آيين االهي نهر في     . نامند  مي شريعهگاهي نيز آن را     

اي كـه بـا شـرايط زمـان و مكـان و               شوند؛ ولي هر كدام از راهـي و طريقـه           مند مي   آن بهره 
  .شوند هاي خود مناسب است، وارد مي استعدادهاي امت

نگـاه  « در تعبيـر  »لفظ ديـن «شويم كه مقصود ما از        با توجه به اين پيشگفتار، ياد آور مي       
در ايـن    هي در قالب شريعت محمدي، يعني شريعت خـاتم اسـت،          دين اال  »عقالني به دين  

بحث و بررسي  دنبال اين هستيم كه رابطه دين محمدي را با عقالنيت كشف كنيم و يكـي                   
  :از دو احتمال را معين سازيم

ها، سراپا تعبدي است و بايـد بـه       آيا آيين خاتم در اصول و معارف، واحكام و ارزش         . 1
يد درباره آن فكر كرد و انديـشه و هـر نـوع خـردورزي و تحليـل                  آن ايمان آورد، و نبا    

  اصول و فروع از طريق خرد ممنوع است؟
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آيين خاتم با عقالنيت رابطه تنگاتنگي دارد، و اصـول و معـارف، و احكـام فـردي و           . 2
اجتماعي و اخالقي آن در بسياري از موارد، با برهان و دليل عقلي قابل تفـسير اسـت و                   

 با حكم عقل و خرد عجين شـد و در مـواردي كـه               »دين محمدي «وتاه،  در يك كلمه ك   
 .ترين تفكيكي ميان آن دو نيست  حق داوري دارد، كوچك خرد،

معنا خواهد بود؛ زيرا ميـان ايـن دو            بي »نگاه عقالني به دين   « بر فرض نخست، بحث درباره      
  .هاي االهي سخن گفت اي وجود ندارد؛ ولي بر فرض دوم بايد درباره عقالنيت آموزه رابطه

  عقالنيت دين شعار پيامبر است 

 اسـت، بـا توجـه بـه منـاظرات پيـامبران بـا               »محمدي« ما، هر چند آيين       موضوع سخن 
  :شود كه عقالنيت، شعار تمام آنان بوده است هاي خويش، روشن مي امت

 من معي وذكْرُ من قَبلي بـلْ أَكْثَـرُهم الَ يعلَمـونَ             أَمِ اتَّخَذُوا من دونه آلهةً قُلْ هاتُوا برْهانَكُم هذَا ذكْرُ         
  ) .24: )21(انبيا( الْحقَّ فَهم معرِضُونَ

ايـن، سـخن كـساني      . اند؟ بگو دليلتان را بياوريـد       ها خداياني جز خدا اتخاذ كرده       آيا آن 
 امـا بيـشتر      نـد؛  است كه پيش از مـن بود       »پيامبراني«است كه با من هستند و سخن كساني         

  .دانند و به همين دليل از آن روي گردانند  حق را نمي»بت پرستان«ها  آن

  همسويي دين با دانش 

پـس از   . شد  در گذشته، مسأله جدايي دين از عقل و خرد يا فلسفه و حكمت مطرح مي              
نهضت صنعتي در غرب، اين مسأله به صورت تفكيك دين از علم مطرح شد؛  در حالي كه                  

هاي خـود را      حتي در نقد عقيده مشركان كه بت      . كند  محمدي اين طرز تفكر را رد مي      آيين  
  :فرمايد شمردند، مي با خدا يكسان مي

  ).4: )46(احقاف( ائْتُوني بِكتَابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارةٍ منْ علْمٍ إِن كُنتُم صادقينَ
ل از قـرآن نـازل شـده يـا دانـشي از      اگر در ادعاي خود راستگو هـستيد، كتـابي را كـه قبـ             

  .اگر راستگو هستيد گذشتگان بياوريد كه بر گفتارتان گواهي دهد 
توان ميان دين و دانش جدايي افكند؛ در حالي كه قرآن در موارد بسياري بـر                   چگونه مي 
 بار و ماده عقل،     779كند، و كافي است بدانيم كه ماده علم با تمام مشتقاتش              دانش تكيه مي  

با اين وصف   . اند   بار در قرآن وارد شده     4 بار و نذير     16 بارو ماده لب     18 بار و ماده فكر    47
  .توان خردورزي و علم گرايي واپسين آيين االهي را انكار كرد چگونه مي



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل د

سا
 /

مست
ز

/ان
13

84
   

8 

  طرح معارف همراه با دليل 
 تـرين   ها، معارف االهي، با دقيق      گواه روشن بر پيوند دين با عقالنيت، آياتي است كه آن          

اكنون گذرا برخي از اين گونـه آيـات را          . و در عين حال استوارترين ادله مطرح شده است        
  :كنيم مطرح، و از تقرير براهين وارده خودداري مي

ــرِ شَــياَ. 1 ــنْ غَي قُــوا مخُل قُونَ مــال ــم الْخَ ه أَم نُــونَ*ءوقــل الَ يب ضــأَر ــوا الــسماوات والْ  أَم خَلَقُ
 ).36و35:)52(طور(

هـا آسـمان و زمـين را         شدند يا خود خالق خويشند يا آن         آيا آنان بدون آفريننده آفريده      
  .اند؟ آنان جوياي يقين نيستند آفريده

  ؛ء م خُلقُوا منْ غَيرِ شَي اَ:بدون خالق و آفريننده پديد آمدند .1
 ؛أَم هم الْخَالقُونَ :باشند خود، خالق خويش مي .2
 ) .نظريه قرآن: (پديد آورده استخالقي آنان را  .3

هـا      اگرمشركان از خود بگذرند، و درباره نظام جهان باال بينديشند، اين سـه حالـت در آن              
هـا و     مانها آسـ    آيا آن .رضم خَلَقُوا السماوات والْأ   أَ :فرمايد  هم حاكم و جاري است، چنان كه مي       

  ...  .                  اند و زمين را آفريده

  طرح توحيد در خالقيت و ربوبيت با برهان فلسفي 
محـور سـخن در مـورد نخـست،         .  جدا از توحيد در ربوبيت است      »خالقيت«توحيد در   

درباره آفريدگاري، و در دومي كردگاري است و به تعبير ديگر، در يگـانگي خـالق، محـور                  
 مدير و مـدبر،     سخن اين است كه جهان هستي، جز يك آفريننده بيش ندارد، و در يگانگي             

  .محور سخن اين است كه جهان يك گرداننده بيش ندارد
قرآن در دو آيه، هر دو را همراه برهان و دليل مطرح كرده و متكلمـان، برهـان تمـانع و                     

  .اند غيره را از اين دو استخراج كرده
  :فرمايد در مورد توحيد در خالقيت مي

 معه منْ إِله إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِله بِما خَلَقَ ولَعالَ بعضُهم علَى بعضٍ سبحانَ               ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ        
  ).91: )23(مومنون( اللَّه عما يصفُونَ

شد، هريك بـه      اگر چنين مي  . خدا هرگز فرزندي براي خود اتخاذ نكرد و خداي ديگر با او نيست            
منزه است خدا از آنچـه آنـان        . جستند  ، و بعضي بر بعضي برتري مي      پرداخت  اداره مخلوق خود مي   

  .كنند وصف مي
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كند كـه     آيه مباركه از وجود هماهنگي در جهان آفرينش بر وحدت آفريننده استدالل مي            
: 1378طباطبايي،  ( .مندان به تفسير الميزان فرمايند      عالقه. بحث ما گنجايش بيان آن را ندارد      

  ) .67-64، ص1ج
جـا كـه    د توحيـد در ربوبيـت و تـدبير جهـان، قـرآن برهـاني شـبيه برهـان پـيش دارد؛ آن                     در مور 

  :فرمايد مي
  ).22: )21(انبيا (لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ عما يصفُونَ  

منـزه اسـت    . گسـست   هـستي از هـم مـي      بگو اگر خداياني در آسمان و زمين بودند، نظـام           
  . كنند خداوند صاحب عرش از آنچه وصف مي

اند كه همگي دور از واقع بيني          اقوال متعددي را مطرح كرده     »اله«مفسران در تفسير لفظ     
  :كنيم اكنون اين قول را  نقد و بررسي مي. است
  .به معناي عبادت و پرستش است الوهيت اله مشتق از .1
2.    ْلْه به معني تحير است    اله مشتق از اَلاين نسبت اسـت      گويند، به   اگر به خدا اله مي    . و 

 .كه خرد در درك كنه وجود او سرگردان است
3.    ِبه معناي فزع، واله به معناي كسي است كه انسان            اله مشتق از اَل ها در مشكالت به      ِه

 ).19، ص1 ج:طبرسي( برند او پناه مي
ه معناي واقعـي الـه نيـست؛ بلكـه از لـوازم معنـاي               شويم كه اين مفاهيم ثالث      ياد آور مي  

تفـاوت آن بـا اهللا در       . رود و حق اين است كه اله به معناي خدا  اسـت              واقعي آن بشمار مي   
هـاي    مشركان عصر رسالت در عين اعتقاد به اهللا بت        . كلي بودن اله و علم بودن دومي است       

  .خواندند خود را آلهه مي
امكانپذير است كه آله را به معناي خدا بگيريم؛    صورتي  تفسير درست اين آيات فقط در       

يعني موجود با كمال و با علم و قدرت كه توان خالقيـت و تـدبير و سرنوشـت انـسان در                      
دست او است و اله به معناي مورد نظر موحدان، يـك مـصداق بـيش نـدارد كـه آن را اهللا                       

لف دارد، و آلهه مشركان در عين       نامند؛ ولي در نظر مشركان، مصاديق متعدد يا زمان مخت           مي
اين كه مخلوق اهللا هستند، توان و تدبير و كردكاري دارند، و دست كم در سرنوشت انسان،                 

  .تأثير بسزايي دارند
اگر الهه را در آيات ياد شده كه متضمن برهان بر توحيد در خالقيت و ربوبيـت اسـت،                   

گانـه و     و اگر بـه يكـي از معـاني سـه          ها روشن خواهد بود،       به معناي خدا بگيريم، مفاد آيه     
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ويژه معبود بگيريم، دچار مشكل خواهيم شد، زيرا آيات اصرار دارند كه وجود الهه مايـه                  به
فساد در نظام خلقت است و اين در صورتي متصور است كه آلهه به معناي خدايان توانا بر                  

اه مايه فساد نبوده و زمين گ  آفرينش و كردگار باشد نه به معناي معبود؛ زيرا تعدد معبود هيچ           
ها بوده و هم اكنون شرق آسيا موزه چنين معبودها است، و اصال فسادي در                 مكه مملو از آن   

  .نظام خلقت پديد نيامده است

  دعوت بر خردورزي در روايات

كنـد؛ بلكـه روايـات        اين يگانه كتاب آسماني نيست كه انسان را به انديشيدن دعوت مي           
  :عصوم نيز در اين قلمرو با قرآن همسو استمأثور از پيشوايان م

  :فرمايد مي» السالم عليه«امام باقر .1
كلينـي،   (نياانما يداق اهللا العباد في الحساب يوم القيامه علي قدر مـا آتـاهم مـن العقـول فـي الـد                     

  ).11، ص1ج: ق1397
خيز در مورد بندگان در حد خردي اسـت كـه بـه آنـان داده                رسي خدا در روز رستا      حساب

  .تر است وليت او بزرگ؛ يعني هر كس كه خرد او بيشتر، مسؤتاس
  :فرمايد مي) ع(امام صادق .2

بالتعقل عرون رف العبادر لهم و انّهم المدب29ص :همان ( خالقهم و انّهم مخلوقون انه المدب.(  
 اند كه آنان مخلوق خداينـد و او مـدبر           ، و دانسته    مردم با انديشيدن آفريننده خود را شناخته      

  .ها تحت تدبير او هستند جهان است و آن
( مرحوم كليني : اين دو حديث را براي نمونه ياد آور شديم؛ زيرا كافي است توجه كنيم             

در كتاب كافي، باب مفصلي در مورد عقل باز كرده و احاديثي را گردآورده              ) ق329متوفاي  
  .كه همگي حاكي از عقالنيت آيين محمدي است

و كتاب توحيد صدوق، همگي حـاكي از همـاهنگي عقـل و ديـن               االهيات نهج البالغه    
توحيد كتاب  شود كه آن را  كنار         است، و ارزش كتاب توحيد صدوق در صورتي روشن مي         

بگذاريم و توحيد صدوق نماينده مكتب تنزيه خـدا از تـشبيه و             ) ق311متوفاي (ابن خزيمه 
تأسـف دارد كـه در زمـان    تجسيم، و ديگري نماينده مكتب تجسيم و جبر است؛ ولي جاي          

شود، تا احاديث     ما، ايام حج، كتاب توحيد ابن خزيمه به صورت رايگان به زائران هديه مي             
  .اسرائيلي و مسيحي و مجوسي را به واپسين نقطه جهان منتقل كنند



 

  
    

  
    

 
    

   
    

ين
ه د

ي ب
الن
 عق

گاه
يا ن

ي 
سف

ت فل
هيا
اال

  

11  

تـرين گـواه بـر     الـسالم، روشـن   مطالعه كتاب احتجاج و مناظرات امامـان معـصوم عليـه     
  .استبيت  عقالنيت روش اهل

عقالنيت آيين محمدي، به قلمرو معارف و اصول عقايد منحـصر نيـست؛ بلكـه اسـاس              
  .ها در آيات  قرآن تصريح شده است دهد كه به برخي از آن فروع آن را نيز تشكيل مي

  ).14،)20(طه (وأَقمِ الصالَةَ لذكْرِي
  .نماز را براي ياد من به پا دار

 الَةَ إِنَّ الصمِ الصأَقرُوأَكْب  كْرُ اللَّهلَذنكَرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى ع45،)29(عنكبوت( الَةَ تَنْه.(  
  .دارد و ياد خدا بزرگ است نماز از زشتي ها و گناه باز مي. نماز را به پا دار

خَمرِ والْميسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه      إِنَّما يرِيد الشَّيطَانُ أَنْ يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاء في الْ         
  ).91،)5(المائده( وعنِ الصالَةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهونَ

ما را از ياد اهد با شراب و قمار، ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند و شوخ همانا شيطان مي
   داريد؟  پس آيا شما دست بر ميو از نماز باز دارد؛

  ر تاريخ تفكيك خرد از دينسيري د

بررسي پيشين به روشني ثابت كرد كه خردورزي زيـر بنـاي شـرايع آسـماني بـه ويـژه                    
هـاي    دهد؛ ولي گروهي از مسلمانان صـدر اسـالم كـه انديـشه              شريعت خاتم را تشكيل مي    

 بودند، بحث و جدل در معارف و عقايد را نوعي مخالفـت              خرافي را از پدران به ارث برده      
آمد؛ بـراي مثـال    كردند و كم كم مسأله تفكيك خرد از شريعت پديد مي  عت تلقي مي  با شري 

دهـد، و اگـر انـسان را          حريت و آزادي انسان در رفتار، اساس شرايع آسماني را تشكيل مي           
آزادي انـسان  . مجبور و فاقد آزادي بينديشيم، اعزام پيامبران و رنج مصلحان لغو خواهد بود          

ن را انكار كرد، و آيات قرآن را درباره آن ناديده گرفت؛ چنـان كـه                چيزي نيست كه بتوان آ    
  :فرمايد مي

  ).29،)18(كهف (فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيكُفُرْ 
  هركس خواست ايمان بياورد، و هركس خواست،برآنان كفر ورزد؛     

 همين عقيده پـرورش     دانست و با    ولي عرب جاهلي، انسان را در انديشه و عمل مجبور مي          
يافته بود پس از تشرف به اسالم، مسأله جبر از محيط فكر آنان بيرون نرفت و با اعتقـاد بـه        

  .كردند آزاد بودن بشر در انديشه و رفتار، مخالفت مي
  : گويد كند كه مي نقل ميعمول مواقدي از زني به نام 
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به او گفتم اين چه     . گريزد  ميدان مي  و از    شتهادر نبرد حنين ديدم عمر بن خطاب، پا به فرار گذ          
  ).904، ص2ج: ش1376واقدي، ( تقدير االهي است : كاري است؟ گفت

. فقط خليفه دوم نبود كه اين عقيده را داشت؛ بلكه ابوبكر نيز داراي همـين عقيـده بـود                  
د؟ گير  آيا زنا به تقدير االهي صورت مي      :  و گفت  مردي پيش ابوبكر آمد   : گويد  عبداهللا بن عمر مي   
 خداوند بر من عملـي را       :ن گفت اتو چگونه مي : پرسيدگاه آن شخص       آري، آن  :وي در پاسخ گفت   

بـه خـدا    ! چنين است اي فرزند زن بـد بـو        : ابوبكر در پاسخ گفت   ! دهد؟  گاه مرا كيفر مي     تقدير كرده، آن  
  .    )95ص :ش1382 سيوطي،! (گفتم با مشت، بر بيني تو بكوبد اگر كسي پيش من بود، به او مي! سوگند

وگو، حاكي از آن است كه فرد پرسشگر، با فطرت پاك خود، اين دو عقيده را                  اين گفت 
دانست، و چون خليفه از تصحيح اين دو عقيده فروماند، با بـد گـويي، او را                   قابل جمع نمي  

  .به كتك تهديد كرد

  بهره گيري حكومت اموي از اعتقاد به قدر

كرد تا بتواند وضع حاكم  ا بيش از هر چيز ترويج مي   حكومت اموي، مسألة قضا و قدر ر      
بر اجتماع را معلول آن قلمداد كند، و از اين طريق، مردم را در بـارة هرنـوع نابـساماني بـه                      

  : گويد ابو هاللي عسكري مي. سكوت وا دارد
 مفيـد، ( گيـرد     تمام كارهاي بندگان، با ارادة خدا انجام مـي        : معاويه نخستين كسي بود كه گفت     

  ).125، ص2ج:ق1371
از معاويه باز خواست كرد كه چرا بيعت فرزند خـود را            ) ص(شه، همسر پيامبر  يوقتي عا 

  : بر مردم تحميل كردي در پاسخ گفت
ابـن  (بندگان دربارة آن از خود اختيـار و آزادي نداشـتند            . خالفت يزيد قضا و قدر االهي است      

  ).167،ص1ج:تا قتيبه، بي
  :اعتراض كرد، وي در پاسخ گفت مين گونه به معاويهوقتي عبداهللا بن عمر، ه

. دارم  من تو را از اين كه وحدت مسلمانان را به هم بزني و خونريزي ميان آنان به راه بينـدازي، بـاز مـي                        
  ).   171همان، ص( خالفت فرزندم يزيد، قضاي االهي است و بندگان، در آن اختياري ندارند 

موي به ديگران نيز سرايت كرد و افـراد گنهكـار، وجـدان     كم، اين مسأله، از دودمان ا       كم
گاه كه عبيداهللا ابن مطيـع عـدوي، بـه     ساختند؛ براي مثال، آن خود را از اين طريق راضي مي      

فرزند سعد وقاص اعتراض كرد كه چرا حكومت همدان و ري را بر قتـل حـسين تـرجيح                   
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ي مقدر بود و من نيز پسر عموي خود را متوجـه            ها كارهايي است كه در علم االه        اين: دادي، در پاسخ گفت   
  ). 148، ص5ج: ق1380محمد بن سعد، (اين مسأله ساختم؛ ولي او جز كشته شدن چيزي را بر نگزيد 

 بلكـه  ؛كرد كه اعمال زشت خود را از اين طريق توجيه مي وقاص نبود،   سعد  فرزند فقط
  : به مردم گفتروزي عايشه . زد  گاهي به همين ريسمان چنگ ميشه نيزيعا

امت من به دو دسته تقسيم    :  شنيدم كه فرمود   من از پيامبر  . چيزي مانع از ابراز حق نيست     
هاي آنـان     لباس. زنند  تراشند و شارب ها را مي       گروهي از آنان سرهاي خود را مي      : شوند  مي

حبـوب  م. كند  اما قرآن از حنجره آنان تجاوز نمي      . دسخوانن  قرآن مي . تا نيمة ساق آنان است    
  .كشد  نزد خدا و من، آنان را مي ترين مردم،

اگر تو چنين فضيلتي دربارة علي آگاه بودي، چرا : در اين هنگام، ابو قتاده برخاست و گفت      
و براي قضا و قـدر      ! كار من تقدير االهي بود    : با او از در جنگ وارد شدي؟ در پاسخ گفت         

  ). 160، ص1ج: تا خطيب بغدادي، بي(اسبابي هست 
ن رويدادها كه از گوشه و كنار تاريخ گرد آوري شده، حاكي از آن است كه هـر نـوع                    اي

وگو باز بود، فرهيختگـان       بحث و بررسي در معارف ممنوع بوده، و اگر باب مناظره و گفت            
كردند كه اعتقاد به  و فرزانگان كه در مكتب اهل بيت تربيت يافته بودند، به روشني ثابت مي      

وگـوي امـام      در اين باره بـه گفـت      . نافاتي با حرّيت و آزادي انسان ندارد      قضا و قدر، هيچ م    
نهـج البالغـه، كلمـات      ( با يكي از يارانش هنگام بازگشت از صفين مراجعه بفرماييد          علي
  ).78ش: قصار

  شوند خردورزان اعدام مي

شود كـه نافيـان قـضا و قـدر جبرآفـرين              قدريه بر خالف قواعد عربي، بر گروهي اطالق مي        
  .شدند بودند و به سبب حريت و آزادي انسان درانديشه و رفتار و گفتار، محاكمه و اعدام مي

اي در ايـن      گري بود و رسـاله گـسترده        عمر بن عبدالعزيز، از طرفداران سرسخت جبري      
سـبحاني،  (  آورديـم    بحوث في الملل و النحل    كه ما متن آن را در كتاب        . مورد نوشته است  

   ) .271 و 270، ص 1ج: ق1416
گاه كـه اشـعت       معبد جهني، طرفدار حريت وآزادي انسان در انديشه و گفتار بوده، و آن            

ضد حجاج اموي قيام كرد، به عضويت سپاه اشعت در آمد، و در راه اين عقيده كـشته شـد                    
  ).141، ص4ج: تا ابو عبداهللا، بي(
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را دستگير كرد   حكومت اموي او    . پس از وي، غيالن دمشقي منادي حريت و آزادي بود         
شهرسـتاني،  (اي فرمايشي، وي را در دروازه كيسان دمشق به دار آويخـت               و پس از محاكمه   

  ). 47، ص1ج: ق1402
پايـه    گيـري جبـر از آن، كـامال بـي           قضا و قدر از اصول مسلّم اسالمي است؛ ولي نتيجه         

جبـر فاصـله   متأسفانه در همان دوران، احاديثي از لسان پيامبر نقل شد كـه مـويي بـا        . است
ناقالن اين احاديث، با احاديث، تجارت و از اين طريق پايه حكومت اموي را محكم               . ندارد
  :كردند؛ به طور نمونه مي

  يـك ذراع   فقـط دهد، تا آنجا كه ميـان او و بهـشت             كار بهشتيان را انجام مي    برخي از شما،    
دهد، و  زخيان را انجام ميگيرد، و او كار دو      ناگهان سرنوشت بر او پيشي مي       .ماند   مي فاصله

جـا كـه ميـان او و          دهد، تـا آن     رود، و برخي از شما كار دوزخيان را انجام مي           به جهنم مي  
گيـرد و او كـار         در اين هنگام، سرنوشت بر او پيشي مي        .ماند  دوزخ جز يك ذراع باقي نمي     

  ).45 ، ص8ج: ق1407القشيري، (رود  دهد و به بهشت مي بهشتيان را انجام مي
رساند كه هدايت و ضاللت و رستگاري و بد فرجامي، دردسـت انـسان                اين حديث مي  

تواند خود را بهشتي و دوزخي سازد؛ بلكه زمام كـار، در دسـت                نيست و هرگز انساني نمي    
  .كشد مي) بخواهد يا نخواهد(او را به يك سو، ! ها است خط پيشاني و سرنوشت انسان

  :كند از پيامبر نقل ميبن اسيد، ة فحذي
شود و    اي وارد رحم مي      و پنج روز گذشت، فرشته      گاه كه از استقرار نطفه، در رحم چهل         آن
پـسر  : پرسـد   باز مـي  . شود  گاه نوشته مي    اين جنين، شقي است يا سعيد؟ آن      ! خدايا: گويد  مي

شود؛ سپس كارهاي او، اجل او، و روزي او نوشته شده و نامة               است يا دختر؟ باز نوشته مي     
  ).همان(شود  نه چيزي بر آن افزوده و نه چيزي از آن كاسته مي. شود پيچيده ميعمل او 

تواند سرنوشت خود را دگرگون سازد و كتاب قـدر، بـر همـه         رساند كه انسان نمي      اين حديث مي  
  . در حالي كه كتاب و سنت، پر از دگرگوني سرنوشت، با اعمال پاك و ناپاك است چيز حاكم است؛

دانـد، صـد      با نصوص محكم قرآن كه انسان را مسئوول اعمال خود مي          اين نوع روايت    
تحركي و افكنـدن گناهـان        قيدي و بي    ها جز بي    در صد در تعارض بوده و اعتقاد به مفاد آن         

  :گويد چه نيكو مي. به گردن قضا و قدر، نتيجه ديگري ندارد
   گفتن اين قضا استاز مام سرنگون شدن و           است قصه تقدير و بخت نيستديوانگي

  در كشور وجود هنر بهترين غنا است           سمان علم، عمل بهترين سپر استدر آ
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در آغـاز   . هـا آمـد     ها با تعبد گرايي آكنده از جهل سپري شد و عصر عباسي             دوران اموي 
اكنـون توضـيح ايـن      . ها پس از يك فترت، بار ديگر خردورزي ممنوع شد           حكومت عباسي 

  :بخش

  ها در دوران عباسيعقالنيت 

مكتب اعتزال در اوايل قرن دوم به صورت مكتب كالمي پي ريزي شده و بـه تـدريج رو بـه                     
  :اميه، فقط دو نفر با آن مخالفت نكردند و آن دو عبارتند از تكامل نهاد و در زمان خلفاي بني

) 132م(مـروان بـن محمـد بـن مـروان         . 2) 126م(يزيد بن وليد بن عبـد الملـك          .1
ها برچيده شـد و خلفـاي عباسـي         وقتي بساط خالفت اموي   . ليفة اموي واپسين خ 

سـتارة  ) 158-136(روي كار آمدند، در دوران خالفت ابو جعفر منصور دوانيقـي         
بـا خليفـة وقـت      ) مرد شمارة دو معتزلـه    (اقبال معتزله درخشيد و عمرو بن عبيد        

  .رابطة گرمي داشت
در دوران خالفت او . هدي عباسي افتادپس از درگذشت ابو جعفر، زمام امور به دست م       

تحركي براي معتزله مشاهده نشد و گويا بـه اهـل حـديث تمايـل داشـت و بـا معتزلـه                      
كند كـه مهـدي بـر اصـحاب           ي، رجالي معروف اماميه از هشام نقل مي       كشّ. مخالف بود 

هاي اسالمي بـراي او نوشـت و    گرفت و ابن مفضل شرحي دربارة فرقه    أهواء سخت مي  
تـا،    كـشي، بـي   (ور داد كه آن را براي مردم در نقاط مختلف شـهر قرائـت كننـد                 او دست 
داد كه متفكري ، بـر خـالف نظـر او سـخني بگويـد و       ؛ يعني هرگز اجازه نمي  )172ص

  .چيزي بينديشد
  هـا،   هاي مخالف با اهل حديث اسـت كـه شـاخص آن             مقصود او از اصحاب أهواءگروه    
بودند و شايد اين كتاب كـه رجـال كـشّي از او             ) ارجخو(معتزله و شيعه و مرجئه و محكمه        

  .هاي اسالمي وملل و نحل نوشته شده است كند، نخستين كتابي باشد كه دربارة فرقه ياد مي
  . النهرين پيرواني داشت  و در آن زمان در بين پيروان بوذاسف به تناسخ بوده است،. 1

ز مانند برادرش مهدي، از بحث      او ني . پس از مهدي عباسي، هارون عباسي روي كار آمد        
كرد و گروهي از اهل كالم را روانة زندان كرد و از روي ناچاري            و مناظره جلوگيري مي   
  . يك نفر از معتزله را برگزيد ها، براي مناظره با سمنيه
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، اهـل  )233-227(و واثـق    ) 227-218(و عـصر معتـصم      ) 218-195(در دوران مأمون    
 ولـي پـس از روي       ؛اسالمي در صحنه حضور كامل داشتند     حديث منزوي شدند و متكلمان      

كار آمدن متوكل و خلفاي پسين، بارديگر طرفداران عقالنيت منزوي شده و هر نوع بحـث                
 406 حتـي در سـال        د،شـ كردند ممنوع     و انديشه جز در حدود احاديثي كه محدثان نقل مي         

د ودر آن،   كـر  تـأليف    لبيان القـادري   ا كي از خلفاي عباسي، كتابي به نام      ي القادر باهللا،     ،قمري
ل عمر بـن عبـدالعزيزرا     ي سپس فضا  ؛ترتيبي كه اهل حديث قائلند آورد      فضايل صحابه را به   

ها در جلسات اهـل حـديث         اين كتاب در تمام جمعه    . نقل كرد و به تكفير معتزله پرداخت        
  .شد در مسجد المهدي بر مردم قرائت مي

 صادر كرد و آنـان را واداشـت تـا بـه              را ام معتزله او در همين سال دستور دستگيري تم      
 و دست خطي از همه گرفت و افزود كه اگـر كـسي از                صراحتٍ از مكتب اعتزال بازگردند،    

  .شد اين به بعد، دست از پا خطا كند و غير راه اهل حديث برود به شدت مجازات خواهد 
 كشتار معتزله و شـيعه و اسـماعيليه و          محمود غزنوي، فرمانرواي خراسان به    . در ساية فرمان القادر   

حـديث دسـتور داد    قرامطه پرداخت و آنان را به دار آويخت و گروهي را زنداني كرد و به اصـحاب              
ي، رابـن اثيرالجـز   ؛  38 و   37، ص   4 همـان، ج    يـب بغـدادي،   خط(ها را لعن كنند        آن  باالي منبر، 

  ).همان(تزال را سوزانيد هاي مربوط به فلسفه و نجوم و اع و تمام كتاب) 7تا، ج بي
، از مظـالم اهـل      477 و   465،  460،  456هـاي     ابن كثير در تاريخ خود در حوادث سـال        

ابـن  (كنـيم   هـا خـود داري مـي    حديث به معتزله سخن گفته كه به دليل اختصار، از درج آن     
  ).  91، ص12ج: ق1402كثير، 

  اشعري نزد بر بهاري 

درس ) عقل گرايي افراطـي   ( مكتب اعتزال    چهل سال در  ) 324-260(شعري  اابوالحسن  
 سرانجام در چهل سـالگي پيونـد خـود را بـا ايـن مكتـب بريـد و بـه خيـل يـاران                        . خواند

نقـل  ( محدث مشهور اهل سنت پيوست ودر رد معتزله و احياي عقايد حنابله     حنبل  احمدبن
ورد پذيرش  ها تأليف كرده،با اين وصف، چون سابقه اعتزالي داشت، م           كتاب) گرايي افراطي 

  .اهل حديث قرار نگرفت
  : بر بهاري گفت وقتي اشعري از بصره به بغداد آمد، به شيخ اهل حديث،

  . ام بائي و فرزندش ابوهاشم اعتراض و عقايد يهود و نصارا و محبوس را نيز نقد كردهمن بر ج
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  :بر بهاري كه به جز حديث به چيز ديگري اعتقاد نداشت، گفت
  .پذيرم  من فقط سخنان احمد بن حنبل را مي. آورم  ردهاي تو سر درنميها و من از اين نقد

 پيوند خود را با مكتب اهل بيـت          گيريم كه محدثان اعصار نخست،      از اين بيان نتيجه مي    
هـا    ها بريده و سرگرم مذاكره دربارة احـاديثي بودنـد كـه بخـش معـارف در آن                   و روش آن  

ريشه در عهدين داشت، و كعب األخبار و وهـب بـن            تعطيل بود و اگر معرفتي در بين بود،         
ها را ميان مسلمانان اشاعه داده بودند و زورمـداران            منبه، و تميم داري، با زيركي خاصي آن       

 منافع خود را در ترويج مذهب اهل حديث دانسته، عقالنيت و  ها، ها و عباسي وقت از اموي
هـايي    هايي كه ريخته شد و چه انسان        كردند، و در اين راه چه خون        خردورزي را ممنوع مي   

  .كه جان خود را از دست دادند

  تفكيك خرد از دين در غرب 

هـا مطـرح      ها و عباسـي     اگر مسأله تفكيك دين از خرد در شرق اسالمي در دوران اموي           
 پس از نهضت علمـي اخيـر مطـرح           شد، آن هم به انگيزه خاصي، ولي اين مسأله در غرب،          

  .يار متفاوتشد اما با انگيزه بس
عقالنيت براي حكومت امويان و عباسيان، خطر داشت و به سـبب يـك رشـته مـسائل                  

 ولـي انگيـزة      سياسي رو به تعبد آورده و در مسائل معرفتي از عقل و خرد گريـزان بودنـد؛                
 زيرا بسياري از     تفكيك عقل از دين در غرب صيانت كتاب مقدس انجيل از نقد علمي بود؛             

توحيـد و يگـانگي     .  و غيره با علم و خرد، در تعارضـند          قدس در توحيد،  هاي كتاب م    آموزه
  ،» راه دين از عقل جدا است      «خدا با تثليث قابل جمع نيست؛ بدين سبب خواستند با طرح          

اي حل كنند ولي سوكمندانه پس        هاي عقلي را با كتاب مقدس به گونه         مسأله تعارض آموزه  
رسـد آن     خي از نويسندگان، آهنگ تفكيك به گوش مـي        از انقالب اسالمي گاه و بيگاه از بر       

  :خوانيم  چنين ميخدا در فلسفهدر كتاب ! هم نه به صورت شرقي، بلكه به صورت غربي
 به وجود خدا استدالل و بـراي اثبـات          - يعني در كتب آسماني    –بايد ديد حال كه در اديان       

ورزي    دينداري با عقل و عقـل      آن احتياج نشده است ونگاه و زبان ديني نيز استقالل دارد و           
 در طـي بـيش از        هاي فلسفي وكالمـي شـرق و غـرب،          ندارد، پس چرا در حوزه    رابطة مستقيم   

هايي بـراي اثبـات وجـود خداونـد تـأليف شـده اسـت                 بيست قرن تاريخ فلسفه و كالم، برهان      
     ). 3ص: 1370خرّمشاهي، (
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  :شويم در اين پاسخ به صورت موجز يادآور مي
ايي كه در كتاب آسماني براي اثبات وجود خـدا اسـتدالل و احتجـاج نـشده،                 چنين ادع 

آيا نويسنده بر تورات و انجيل و قرآن آن چنان احاطـه دارد كـه               . ادعاي بسيار بزرگي است   
كند؟ ما از عهـدين قـديم و جديـد صـرف نظـر                چنين اصلي را به صورت مسلٌم مطرح مي       

درست اسـت كـه در عـصر ظهـور          . افكنيم  نظر مي كنيم و تنها به آيات معدودي از قرآن           مي
هاي آيات، در سرتاسر جهـان مـشركاني بودنـد كـه        قرآن، وجود خدا مسلّم بوده و مخاطب      

توحيد را به دوگانه پرستي آلوده كرده بودند، اين از يك طرف و از طرف ديگر وجود خدا                  
تـوان بـه منـشأ آن         يچنان  روشن و بارز است كه با اندك توجهي به نظام حاكم بر جهان م               

 به سبب اين دو جهت، عنايت به اثبات صانع به مراتـب كمتـر از عنايـت بـه اثبـات         .برد  پي
الي آيـات، برهـاني بـر     صفات او بوده است؛ ولي در عين حال، آن چنان نيست كه در البـه         

  .اثبات آن اقامه نشود
يرات تكـان دهنـدة     براهين وارد در قرآن هر چند به صورت صغرا و كبرا نيست، در تعب             

ايـن كتـاب   . شـود  آن مبدأ برهان گنجانيده شده كه به اين امر با تدبر در آيات آن روشن مي          
  :فرمايد كند و مي نياز استدالل مي گاهي به فقر و نياز انسان به يك وجود غني و بي

   .  )15 ،)35(فاطر (  غَني الْحميديا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْ     
  . نياز و ستوده است  و خدا بي  شما نيازمندان به سوي خدا هستيد،!اي مردم

هـا دليـل      ها و زمين را بـر وجـود فـاطر و خـالق آن                خلقت و آفرينش آسمان     ،و احياناً   
  :فرمايد گيرد و مي مي

  ).10) : 14(ابراهيم (   )أَرضِأَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْ( 
  . شك است كه آفريننده آسمان و زمين است خداآيا در وجود

 نـشانه، بـه      برهاني كه از آيـت و       ؛گيرد  ميدر بيشتر اوقات، قرآن از برهاني آيتي بهره            
 . فراوان است  ند، اين نوع از آيات در قرآن      ك وجود ده ذي االيه و صاحب نشانه استدالل مي        

 بر صفات و توحيد و علـم    بلكه با تسليم ذات،؛مربوط نيست ها به اثبات ذات    ز آن قسمتي ا 
كند؛ ولي برخـي از آيـات، بـا اسـتناد بـه وجـود يـك مجموعـة منـسجم و                 و قدرت استدالل مي   

كند و نبايد ايـن نـوع آيـات را در              استدالل مي   هدفدار، براصل وجود صانع به ضميمة صفات او،       
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محـصور كـرد و اگـر برخـي از مفـسران، در ايـن چهـارچوب تفـسير                   چهارچوب اثبات صفات    
  :نيازي ذات از برهان بوده است؛ مانند اند، به سبب انديشة بي كرده

     نْفَـعـا يرِ بِمحي الْبرِى في تَجالَّت الْفُلْكارِ والنَّهاللَّيلِ و الَفاخْتضِ والْأَرو ماواتي خَلْقِ السإِنَّ ف
س وما أَنْزَلَ اللّه منَ السماء من ماء  فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتهـا وبـثَّ فيهـا مـن كُـلِّ دابـةٍ                         النَّا

  .  وتَصرِيف الرِّياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بينَ السماء والْأَرضِ لĤَيات لقَومٍ يعقلُونَ
هايي كـه در دريـا بـه سـود             و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتي           ها  در آفرينش آسمان  

مردم در حركتند و آبي كه خداوند از آسمان نازل كرده و زمين را به وسيلة آن پس از مرگ 
كند و انواع جانداران را در آن گسترده و همچنين در تغيير مسير بادهـا و ابرهـايي كـه                      زنده مي 

  .    براي مردمي كه تعقل كنند– بر يگانگي او – هايي است ه نشانميان زمين و آسمان مسخرند
عقالنيت . هاي معرفتي و عقيدتي منحصر به اثبات صانع نيست               گذشته از اين، بحث   

 نوعي خلع سـالح       خداحافظي از عقالنيت،    .دهد  زيربناي تمام مسائل عقيدتي را تشكيل مي      
ليل و برهان بيان كـرد، چگونـه قابـل عرضـه            آييني كه نتوان آن را با د      . عقايد اسالمي است  

  .شود ها زنداني مي است؟ چنين آييني پيوسته در سينه
اي دربـارة تفكيـك خـرد از شـرع             بحث گـسترده   موسوعة المتكلمين،  در مقدمة كتاب      ما،

مندند از عقايد ظاهر نگران دور از عقالنيت آگاه شـوند، بـه                افرادي كه عالقه  . ايم  انجام داده 
  .جلد نخست مراجعه فرمايندمقدمة 

  :شويم در پايان دو چيز را يادآور مي
هـا بـه      طرفداري از عقالنيت و خردورزي به معناي دادن زمام فكـر در همـه عرصـه               . 1

و  توانـد تجـاوز كنـد،       دست خرد نيست؛ بلكه خرد قلمرو خاصـي دارد كـه از آن نمـي              
  .نياز دارد اي مرزبندي ميان عقل و شرع به بحث جداگانه

هاي قطعي آن، با شـرع، يعنـي آنچـه در           گاه داوري    هيچ  با در نظر گرفتن قلمرو عقل،     . 2
اگر احياناً  .  تعارضي وجود ندارد    كتاب آسماني و سنت متواتر و متضافر وارد شده باشد،         

 : تعارضي به نظر رسد، از يكي از دو حال خارج نيست در بدو نظر،
  .رخ داده كه حكم عقل را دچار اشتباه كرده استدر مقدمات برهان، مغالطه و اشكالي . 1
اي در فهـم مـا        ما از كتاب و سنّت، برداشـت صـحيحي نبـوده و بـه گونـه                 برداشت  . 2

  .اشتباهي رخ داده است
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شـود    ي از تعارض عقل و دين يا علم و دين مطرح مي           يها     در برخي از محافل، نمونه    
هاي لرزانـي از علـوم     ياد شده فرضيهموارد. كه اغلب فاقد يكي از اين دو شرط هستند    

هـا    شود كه پيوسته در حال دگرگوني و تكامل هـستند و طراحـان آن               طبيعي شمرده مي  
 هنگامي كه فرضية تكامل انـواع        هستند ها فاقد قطعيت    نيز اعتراف دارند كه اين فرضيه     

 هاي علميه و مراكز ديني روانه شـد         در مجالت شرقي مطرح شد، سير پرسش به حوزه        
هـايي    داند، بـا كتـاب      كه اين فرضيه كه پيدايي نوع انسان را مولد اصل تكامل انواع مي            

  يابد؟ ها چگونه تطابق مي آسماني و نظرية خلقت انسان در آن
   در آن زمان گروهي به فكر تأويل آيات قرآني افتادند؛ ولي مرور زمان ثابت كرد كـه                 

يسم جاي خود را بـه نئوداروينيـسم و آن          اين فرضية لرزان، خيالي بيش نبوده و داروين       
ها پيوسته يكي پس      اين فرضيه . اسيون داد ود را به فرضية ديگري به نام موت       هم جاي خ  

شوند و هيچ گاه اصالت وحي را         هاي روي آب ظاهر و نابود مي        از ديگري مانند حباب   
  .     سازند متزلزل نمي

    منابع و ماخذ       

  .7تا، ج ، بيروت، دارالكتاب العربي، بيالكامل في تاريخ بن محمد، ابن االثير الجزري، محمد . 1
  .71، و 1تا، ج  مصر، مصطفي محمد، بي ،السياسه واالمامة  ابن قتيبة، عبداهللا ابن مسلم الدينوري، . 2
  .12 ج ق،1402، بيروت، دارالفكر، ، البداية و النهايهابن كثير، الحافظ ابوالقداء .3
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