رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

 .1مقدمه
موضوع عقل و رابطة آن با وحی و یا عکس آن ،یکی از موضوعاتی
است که همیشه مطرح بحث مراکز علمی بوده است؛ چرا که انسان به حکم
طبیعت و فطرت خود همیشه به این دو موهبت الهی احتیاج و نیاز خود را
حس میکند و میداند که بدون پناه بردن به عقل نمیتواند زنده گی خ ود را
به صورت صحیح اداره کند ،و همچنین درک مینمای د که در صورت پناه
بردن به عقل باز هم برخی از زوایایی زنده گی او و نحوة تعامل وی با
پدیده های هستی در هاله ای از غموض و پیچیدهگی باقی میماند که باید به
چیزی باالتر و وسیعتر از عقل متمسک گردد.
باورمندان به اد یان آسمانی اعم از (مسلمانان ،یهودیان و مسیحیان) به
این باورند که رهنمایی هایی اهلل تبارک و تعالی که آن را در قالب وحی به
پیامبران خود می فرستد ،همان چیزی است که میتواند نارساییهای عقل را
جبران کند.
اما به نزاع کشاندن مقوالتی از قبیل عقل و وحی در حقیقت ریشه در
تعصباتی دارد که ما به شدت از آن نهی شده ایم و بنا به فرمودة رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم چیزی بدبو و زشت خوانده شده است.
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وه ا فَِإ نَّ َه ا مُنْتِنَة ».
« َد عُ َ
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(تعصب را بگذارید که چیزی بدبو است).
چنانچه میبینیم وقتی در جامعة اسالمی بعد از عصر پیامبر
صلیاهللعلیهوسلم و خلفای راشدین رضی اهلل عنهم اجمعین که اکثر مسلمانان
رسالت خود را آهسته آهسته به فراموشی سپردند و در میان ایشان فرقه ها و
گروه های مختلف و متعدد که بیشترشان نیز بر اساس تعصبات بنایافته بود
رشد کرد ،مقوالتی از قبیل عقل و رابطة آن با وحی مطرح گردیده و
عده ای خود را طرفداران عقلگرایی دانستند و برخی نیز خود را نصگرا
معرفی کردند .در حالی که در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم چنین
مسایلی اصالً مطرح بحث نب ود ،و صحابه رضی اهلل عنهم به وضاحت
میدانستند که اهلل تبارک و تعالی با فرستادن وحی آنان را از گمراهی نجات
بخشیده و به شاهراه هدایت رهنمون شده است؛ و این را نیز میدانستند که
عقل یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که باید در فهم و درک درست
رهنماییهای (قرآن کریم و احادیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم) از آن
استفاده شود؛ اما زمانی که دامنة تعصبات گروهی و حزبی در میان
مسلمانان گسترش یافت  ،جنگ و نزاع دامنه دار در میان ایشان بر سر رابطه
و پیوند عقل و وحی درگرفت؛ در میان مسلمانان کسانی پیدا شدند که
نمیخواستند از هوا های نفسانی خود در مقابل نصوص شرعی کوتاه بیایند و
این همت را نیز نداشتند که به صراحت اعالن کنند که از صف مسلمانان
خارج شده اند ،بنابراین سعی کردند با مطرح نمودن این مسأله که باید هر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 3ص.311
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امر دینی بعد از توجیه عقالنی پذیرفته شده و عملی گردد ،جار و جنجال
وسیعی را در جامعة اسالمی به راه انداختند .از جانب دیگر
تعصب پیشه گانی در جهان اسالم ظهور کردند که به ظاهر برخی از
نصوصی که مطابق میل و رأی شخصی و یا گروهی شان بود چسبیده هر
نوع عقلگرایی را به باد انتقاد گر فتند و هر کسی را که دَم از عقل میزد و یا
در مورد آیه و حدیثی برداشتی خالف رأی و نظر ایشان داشت ،او را کافر
و خارج از دین معرفی میکردند .ولی همیشه علمای ربانی در میان
مسلمانان حضور داشته و اعالن میکردند که هیچ نوع جنگ و نزاعی میان
عقل و وحی وجود ندارد ،چنان چه امام ابن تیمیه رحمةاهلل علیه میگفت:
« وبذلك يتبین أن األدلة الصحیحة ال تعارض بحال وأن المعقول الصريح مطابق
للمنقول الصحیح».
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( ادلة صحیح در هیچ حالتی با هم در ت عارض واقع نمیشوند و آنچه را
عقل صریح بپذیرد نقل صحیح نیز آن را تأیید میکند).
از علمای معاصر شیخ عبداهلل بن بیه میگوید « :وحی امر خداوند بوده و
عقل آفریده الهی است ،بناءً میان امر و خلق خداوند جل جالله تضادی
وجود ندارد .اهلل تبارک و تعالی میفرماید:
ْق َو ْاأل َْم ُر } [األعراف.»]45:
{أ ََال لَهُ الْ َخ ل ُ
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(آگاه باشید که تنها او میآفریند و تنها او فرمان میدهد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1درء تعارض العقل والنقل .ج 1ص.373
 -2فیس بوک عبداهلل ابن بیه.Friends of Binbayyah.Net :
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ه رچند اکنون در جهان اسالم گروه و جریان منسجمی وجود ندارد که
از این و یا آن گروه به صورت مشخص نماینده گی کند ،اما در میان
مسلمانان زیاداند انسانهای متعصبی که س عی میکنند به بهانة عقلگرایی و یا
مردود شمردن عقل ،به خواهشات نفسانی خود برسند.

 .1 .1مبرمیتهای تحقیق
در رابطه با اینکه چه چیز نگارنده را بر آن داشت تا رسالة موجود را
به رشتة تحریر درآورد ،میتوان گفت که دو علت و یا دو سبب اساسی
باعث این کار گردید:
سبب اول :اینکه در محیطهای اکادمیک مسألة شناخت که یکی از
ض رورتهای زنده گی انسان است بیشتر از اجتماعات عمومی به بحث گرفته
میشود؛ چون در این محیطها همیشه مباحث به شکل علمی مورد بررسی
قرار میگیرند ،به همین دلیل این سؤال مطرح میگردد که ما به چه وسیله ای
میتوانیم حقیق ت صحت و سقم گفته های مطرح شده در موضوعات مختلف
را بدانیم؛ یا با کدامین وسیله میتوانیم درست بودن و یا نادرست بودن
نظریات مطرح شده پیرامون قضایای متعدد را بشناسیم؟.
حاال اگر موضوع مطرح شده از مسایل تجربی بود ،مشخص است که
از طریق تجربه ،صحت و سقم قضیه را معلو م میکنیم؛ اما اگر موضوع به
علوم انسانی ارتباط میگرفت مسلم است که باید به وسیلة چیز دیگری غیر
از تجربه آن را بشناسیم .در این جا است که افکار انسانها در جستجوی آن
وسیله به تکاپو میافتن د و غالباً به دو نظر منتهی میگردند:
4
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عده ای از اهل نظر که به خدا و آخرت ایم ان دارند ،برای شناخت
مسایل به د و وسیله قایل میشوند (عقل و وحی)؛ اما آنان که به خدا و
آخرت ایمان ندارند تنها (عقل ) را معیار و مالک شناخت دانسته برای وحی
در این مورد وقعی نمیگذارند ،چون به آن باور ندارند.
سبب دوم :واقعیت این است که نگارنده به حیث کسی که بیش از ده
سال در پوهنتون هرات مضمون ثقافت اسالمی را تدریس میکنم و همیشه
به دلیل مواجه شدن با پرسشهایی که دلیل عقلی میخواهد در جستجوی
منبعی بوده ا م تا در مورد جایگاه عقل در دین مبین ا سالم و رابطة آن با
وحی به زبان ساده و عام فهم و به دور از مباحث پیچیدة فلسفی بحث
کرده باشد ،ولی در یافتن آن موفق نشده ام؛ به همین دلیل عنوان «رابطة
عقل و وحی از نظر اسالم» را به حیث عنوان رسالة خود به دیپارتمنت
ثقافت اسالمی پیشنهاد نمو دم که خوشبختانه بعد از طی مراحل قانونی
پذیرفته شد و بنده سعی کردم تا رسالة فشرده و جامعی را در این مورد
برای همزبانان خویش تقدیم نمایم که جای آن در میان منابع موجود به
زبان فارسی خالی بود ،چون کتابهای که در مورد عقل و وحی به زبان
فارسی نوشته شده و یا از زبانهای دیگر به این زبان ترجمه گردیده است
بیشتر این موضوع را در قالب مباحث پیچیدة فلسفی که فهم آن برای
خوانندة متوسط الحال فارسی زبان دشوار است ،مورد بررسی قرار داده اند.

 .2 .1اهداف انتخاب موضوع
از آن جایی که هر کار و فعالیت انسانی به خاطر به دست آوردن هدف و
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یا اهدافی اجرا و انجام میشود ،فعالیتهای علمی نیز داری اهداف ویژه و
خاص خوداند که اجراکننده گان به خاطر کسب همان اهداف به فعالیتهای
علمی میپردازند؛ طبعاً رسالة حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نگارندة
آن به خاطر رسیدن به اهداف مشخصی آن را به رشتة تحریر درآورده
است .در ادامه به صورت فشرده به برخی از اهداف انتخاب این تحقیق
اشاره میکنیم:
 - 1ارائة تفسیر واضح و روشن از وحی به حیث مطمئن ترین وسیلة
شناخت برای انسان.
 - 2ارائة تفسیر واضح از عقل به حیث یکی از بزرگترین نعمت های
الهی که در روشنی وحی میتواند انس ان را در امور دنیا و آخرت به
قله های موفقیت و کامیابی برساند.
 - 3بیان جایگاه و حی و عقل در فرهنگ اسالمی و رابطه میان آن دو.
 - 4اثبات نادرستی تصور کسانی که گمان میکنند ممکن است احیاناً در
میان عقل و وحی تضاد وجود داشته باشد.
 - 5تبیین مسألة تقدم وحی بر عقل و ابطال نظریة تقدم عقل بر وحی با
ارائة دالیل علمی و عقلی در رابطه با موضوع.
موارد یاد ش ده مهمترین اهدافی است که نگارندة رساله در صدد به
دست آوردن آنها بوده و به خاطر کسب آن رسالة تحقیقی حاضر را به
رشتة تحریر درآورده است.
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 .2پیشینه
عقل و وحی و رابطه میان آن دو ،ریشه در اعماق تاریخ بشر دارد،
حتی قبل از این که انسان زنده گی خود را در روی کرة زمین آغاز کند ،در
عالم باال این موضوع مطرح بوده است.
اهلل تبارک و تعالی در قرآن کریم داستان آدم علیه السالم را از بهشت
آغاز میکند و این که چگونه بعد از خلقت آدم علیه السالم ابلیس با اتکا به
برداشت عقلی خود در مقابل فرمان اهلل جل جالله (وحی) طغیان مینماید.
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت
یس قَ َ
ج ُد لِ َم ْن َخ لَ ْق َ
ال أَأ ْ
ْم ََل ئِ َك ة ْ
َس ُ
اس ُ
{وإِذْ قُلْنَا ل ل َ
َ
ج ُد وا ِل َد مَ فَ َ
س َج ُد وا إ ال إ بْل َ
ِط ینًا} [اإلسراء]11:
(زمانی [را یادآور شو] که ما به فرشتگان گفتیم :برای آدم سجده کنید.
فرشتگان جملهگی سجده کردند مگر ابلیس [که از جنّیان بود و در میان
فرشتگان قرار داشت ،او که نمونة کامل استکبار بود] گفت :آیا برای کسی
کرنش کنم که او را از گِل آفریدهای؟).
در این جا فرمان اهلل جل جالله وحی و یا نقل است ،اما استدالل ابلیس،
استداللی عقلی است که انگیزة آن تکبر و خودخواهی میباشد.
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ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس تَ ْك بَ َر َوَك ا َن ِم َن
یس أَبَى َو ْ
ْم ََل ئِ َك ة ْ
اس ُ
{وإِ ْذ قُلْنَا ل ل َ
َ
ج ُد وا ِل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إ ال إ بْل َ
ِ
ين } [البقرة]45:
الْ َك اف ِر َ
(و هنگامی [را یادآوری کن] که به فرشتگان گفتیم :برای آدم سجدة
[بزرگ داشت و خضوع ،نه عبادت و پرستش] ببرید .همه گی سجده بردند
جز ابلیس که سر باز زد و تکبّر ورزید ،و [به خ اطر نافرمانی و تکبّر] از
زمرة کافران شد).
بعد از آن هم زمانی که آدم علیه السالم به زمین فرود آمد و زنده گی
معمولی خود را در این کرة خاکی آغاز کرد ،همیشه عده ای از فرزندان آدم
با تأثر از وسوسه های شیطان و انگیزه های نفسانی در مقابل رهنماییهای اهلل
تعالی که به عنوان وحی و در قالب کتابها و صحیفه ها برای انبیاء
علیهم السالم فرس تاده میشد ،استدالل عقلی میکردند.
شکی نیست که عقلگرایی به مفهوم استفاده از عقل در شناخت اشیاء و
پدیده ها ،همزاد خلقت آدم و امری مطلوب بوده است و اهلل تعالی از همان
لحظة نخست آدم را به حیث موجودی عاقل مورد خطاب قرار داده است.
اولین خطابی که از طرف اهلل جل جالله متوجه آدم میشود جملة آتی است
که فقط متوجه یک موجود عاقل و با اختیار میشود.
َس َم ائِ ِه ْم } [البقرة]44:
{قَ َ
ال يَا َ
آد مُ أَنْبِئْ ُه ْم بِأ ْ
(فرمود :ای آدم ! آنان را از نامها [و خواصّ و اسرا ر این] پدیده ها آگاه
کن).
و سپس این عبارت:
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ث ِش ئْتُ َم ا َوَال تَ ْق َربَا
ْج نَّةَ َوُك ََل ِم نْ َه ا َرغَ ًد ا َح یْ ُ
ت َو َز ْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
{وقُ لْنَا يَا َ
آد مُ ْ
ك ال َ
َ
ِ
َّ ِ ِ
َه ِذ هِ َّ
ین } [البقرة]44:
الش َج َرةَ فَ تَ ُك ونَا م َن الظ ال م َ
(و گفتیم :ای آدم! تو با همسرت در بهش ت سکونت کن و از [نعمتهای
فراوان و گوارای] آن ،هرچه و هر کجا که میخواهید ،خوش و آسوده
بخورید و لیکن نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید .چه [اگر چنین
کنید] از ستمگران خواهید شد).
ولی بعدها در جریان تاریخ انسانهایی پیدا میشوند که در رابطه با عقل
راه افراط و تفریط را در پیش میگرند ،طوری که برخی در بزرگداشت عقل
افراط می کنند ،و عده ای در تعطیل عقل دچار تفریط میشوند؛ در حالی که
مطلوب همان حد تعادل است که انبیاء علیهم السالم آن را برای بنده گان
خدا نشان داده اند.
ما به خاطر وسیع بودن این مبحث سعی میکنیم به طور گذرا به بیان
پیشی نة این موضوع در تاریخ اسالم بسنده کنیم:
در تاریخ اسالم از زمان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم تا اوایل قرن دوم
هجری علی رغم اختالفات زیادی که در میان مسلمانان پیدا شده بود ،در
رابطه با عقلگرایی اختالفات مهمی که باعث پراکنده شدن امت اسالمی
شود ،به چشم نمیخورد ؛ اما بعد از پیدا شدن جریان معتزله در جهان اسالم
در اوایل قرن دوم هجری توسط واصل بن عطا 1این فرقه بحث عقلگرایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1وی یکی از شاگردان حسن بصری بود ،روزی در حالیکه واصل نیز حضور داشت
شخصی وارد مجلس حسن بصری گردیده و از وی در بارة گروههای مختلفی پرسید که
در مورد مرتکب گناه کبیره نظرات متفاوت داشتند ،حسن رحمةاهللعلیه کمی به فکر فرو
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را به این صورت مطرح کردند که تمام معارف انسانی قبل و بعد از
شریعت ،همه را عقلی دانستند.

1

اما جریان عقلگرایی در اواخر قرن دوم هجری یعنی زمان خالفت
مأمون الرشید و بعد از این که کتابهای ارسطو و افالطون به زبان عربی
ترجمه شد و مأمون از آراء معتزله که اینک با تأثر از نظرات عقلگرایانة
دانشمندان یونانی تمام قضایا را تفسیر عقالنی میکردند متأثر شده بود ،به
اوج خود رسید .از همان زمان بود که مسألة رابطة عقل و وحی به یکی از
مسایل جنجال برانگیز مجالس علمی تبدیل شد و معتزله اولین کسانی بودند
در میان مسلمانان که موضوع حسن و قبح عقلی و تقدم عقل بر وحی را
مطرح کردند.
طبیعی است که علمای ربانی در مقابل بدعت معتزله ساکت ننشستند،
بلکه مبارزة بی امانی را در ا ین میدان شروع کردند؛ اولین عالمی که در این
میدان پرچم مبارزه را برافراشت امام احمد بن حنبل رحمةاهلل علیه متوفی سال
241هـ ق بود .امام احمد بن حنبل در مقابل این رأی معتزله که قرآن
مخلوق است نه قدیم به شدت ایستاده گی و مبارزه نمود و در این راه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفت و قبل از اینکه پاسخ دهد واصل گفت« :أنا ال أقول إن صاحب الكبیرة مؤمن مطلقاً ،وال
كافر مطلقاً ،بل هو في منزلة بین المنزلتین ،ال مؤمن وال كافر»( .من نمیگویم که مرتکب گناه کبیره
به طور مطلق مؤمن است و یا به طور مطلق کافر است ،بلکه او در میان این دو قرار دارد،
نه مؤمن است و نه کافر) .سپس فورا از حلقة درس شیخ خود برخاست و به کنار ستونی
از ستونهای مسجد نشست و به توضیح گفتة خود برای تعدادی از شاگردان حسن بصری
پرداخت ،در این هنگام حسن رحمةاهللعلیه گفت« :اعتزل عنا واصل»( .واصل از ما گوشه
گرفت) .از آن پس او و پیروانش معتزله نام گرفتند.
 -1الدولة األموية عوامل اإلزدهار وتداعیات اإلنهیار .ج 2ص.212
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مشکالت زی ادی از قبیل زندان ،شکنجه و تبعید را به جان خرید تا باآلخره
آنان را شکست داد.
شخصیت معروف دیگری که در مقابل معتزله و دیگر بدعتگرایان قیام
نمود امام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة حرانی متوفی سال 727هـ ق بود؛
امام ابن تیمیه رحمةاهلل علیه با استفاده از استعداد س رشاری که اهلل تبارک و
تعالی به وی عطا کرده بود یک تنه در مقابل تمام اهل بدعت ایستاده گی
میکرد ،و با سخنان رسا ،نوشته های علمی و مبارزة بی امان خود تمام
دسیسه های آنان را خنثی مینمود  .امام ابن تیمیه د ر رابطه با عقل و نقل و
بیان این که در میان عقل و نقل هیچ ن وع تضاد و تعارضی مطرح نیست
کتاب ضخیمی را زیر عنوان (درء تعارض العقل والنقل) يا (موافقة صحیح المنقول
لصريح المعقول) به رشتة تحریر درآورد که نگارنده از آن در تهیة اثر حاضر
استفادة زیادی برده ام.
بعد از ابن تیمیه علمای زیادی در این راستا به تحقیق و تحریر
پردا ختند و در عصر حاضر نیز علمای زیادی در این مورد کتاب و مقاله
نوشتند و من از کتب زیادی که در این باره نوشته شده است استفاده
نموده ام از جمله کتاب (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین
وعباده المرسلین) اثر مصطفی صبری که در چهار جلد به چاپ رسیده
است.
همچنی ن مقاالت زیادی در این مورد از طرف علما و دانشمندان
مسلمان نوشته شده است ،که بنده از آنها در تهیة اثر تحقیقی ام استفاده
برده ام و عنوان و آدرس آنها در آخر کتاب درج میباشد.
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ممکن است در این جا سؤالی مطرح گردد که در صورت موجودیت
نوشته های قبلی ،ضرورت به تحقیق دیگر در این مورد چه ضرورتی
داشت؟ در پاسخ به این پرسش باید یادرآور شوم که اوالً :اغلب کتب و
نوشته های که نگارنده از آنها در ترتیب اثر تحقیقی ام استفاده نموده ام به
زبان عربی بوده که اکثر خواننده گان فارسی زبان از آنها استفاده برده
نمی توانند .ثانیاً بیشتر ا ین کتاب ها به صورت مستقل در مورد رابطة عقل و
وحی نوشته نشده است ،بلکه موضوع مورد نظر به صورت ضمنی در آنها
انعکاس یافته است .ثالثاً کتبی که در این مورد نوشته شده است بیشتر آنها
مسایل مطروحه پیرامون عقل و وحی را به صورت پیچیده و در قالب
عبارات و اصطالحات فلس فی که فهم و درک آنها برای خوانندة غیرمسلکی
دشوار است مطرح نموده اند .بنابراین محقق اثر حاضر برآن شد تا مسألة
عقل و وحی و رابطة آن دو را به صورت مختصر و در قالب عبارات ساده
نگاشته و آن را به دور از هر نوع پیچیده گی به خواننده گان محترم دری
زبان تقدیم نماید.
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 .3مواد و روش کار
از آن جایی که اثر حاضر یک بحث تحقیقی است که در مورد موضوع
خاصی از مسایل ثقافت اسالمی به تحقیق میپردازد ،نگارنده در آغاز کار
به تهیه و جمع آوری موادی پرداختم که برای این تحقیق ضروری بود؛ طبعاً
مواد مورد نیاز در این بحث چیزی جز کتب و مق االتی که پیرامون این
موضوع و یا موضوعات مرتبط به آن نوشته شده است نمیباشد.
البته روش تحقیق در این موضوع کتابخانه ای بوده و بنده از قرآن کریم،
کتب احادیث نبی کریم صلی اهلل علیه وسلم ،کتب عقاید ،سیرت ،تاریخ
اسالم ،کتب لغت و کتابهای که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به
موضوع زیر بحث ارتباط داشت استفادة زیادی برده ام.
از آن جایی که عادت بنده در تمام گفته ها و نوشته های علمی استدالل و
استناد به آیات قرآن کریم ،احادیث صحیح و روایات معتبری میباشد که در
صحیحترین منابع آمده است ،در این اثر تحقیقی نیز هرگز به احادیث
ضعیف و اقوال بی اساس استدالل نکرده ام.
نکتة دیگری که آن را قابل یادآوری میدانیم این است که در ترجمة
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آیات به کاررفته در این تحقیق از ترجمة تفسیر نور اثر دکتور مصطفی خرم
دل استفاده نموده ام ،ا لبته در بعضی جاها با اندکی تصرف.
همچنین روایاتی را که الزم بود م تن آن ذکر شود ،ترجمة فارسی آن را
در زیر متن نگاشته ام تا فارسی زبان محترمی که به زبان عربی آشنایی
ندارند در هنگام مطالعة از ترجمة فارسی استفاده نمایند.
در عصر حاضر که در عرصة فن آوری و تکنولوژی پیشرفتهای
چشمگیری صورت گرفته است ،کتابخانه های انترنتی کار ت حقیق را تا حد
زیادی آسان نموده است ،نگارنده نیز در جریان تحقیق اثر ،بیشترین استفاده
را از این کتابخانه ها نموده و توانسته ام به آراء و نظریات علمای سلف و
دانشمندان معاصر آشنای ی حاصل نموده و از ن ظرات بکر حد اکثر استفاده
را ببرم.
استفاده از آثار دیگران به ا ین صورت است که در مواردی که نیاز به
آوردن عین عبارات علما بوده عبارات شان آورده شده و در صورت عدم
نیاز ،به ذکر اجمالی و نشان دهی مرجع اصلی اکتفا شده است.
جهت نشان دهی منابع و مآخذ ،در آخر رساله فهرست مراجع به ترتیب
الفبا کُ دبندی شده و در انتهای نقل قولهایی که در متن آمده است به
صورت زیر آدرس مرجع مشخص گردیده است:
ابتداء کُ د کتاب ،سپس شمارة جلد  -اگر کتاب چند جلدی باشد  -و در
آخر آن شمارة صفحه  ،به این صورت )243/23 :12( :نمایش داده شده
است.
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و در صورتی که کتاب یک جلدی باشد ابتدا کُد کتاب ،سپس شمارة
صفحة آن درج گردیده است ،به این صورت.)375 :45( :
اما در مورد مطالبی که از انترنت اخذ شده است  ،آدرس سایت در
انتهای مطلب اخذه شده در داخل خود متن درج گردیده است تا در
صورت ضرورت خوانندة گرامی به سایت مذکور مراجعه نماید.
و در مورد آیات قرآن کریم که در این اثر به آنها ا ستدالل شده است،
ابتدا کُد قرآن کریم که در فهرست مطالب ( )1می باشد ،سپس نام سوره و
بعد از آن شمارة آیه در آخر هر آیه در متن رساله ذکر گردیده است به
طور مثال:
الد و ِّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَ ْع ِق لُو َن } [ :1األنفال]22،
{إِ َّن َش َّر َّ َ
اب ع نْ َد الل ه الصُّ مُّ الْبُ ْك مُ ال ذ َ
(بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه یزدان ،افراد کر و اللی هستند که
نمیفهمند).
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 .4تعریف و حقیقت وحی و عقل
 .1 .4تعریف وحی
 .1 .1 .4تعریف لغوی

وحی واژة عربی و در اصل مصدر فعل « وحی ـ یحی» از باب «وَعَدَ»
است .در معنای اصلی آن آمده است که « وحی عبارت است از  :هر آن چه
که کسی به دیگری القا کند تا وی بداند».

1

وحى در لغت به معانى مختلفی استعمال شده است که در مجموع به
مفهوم انتقال مطلب در ذهن مخاطب به طور سریع و مخفى میباشد
به گونه اى که از دیگران پوشیده بماند.
راغب اصفهانی در مورد معنای وحی میگوید« :اصل وحى همان
اشارات سریع و سرى است و براى در بر داشتن معنى سرعت در این واژه
گفته اند  -امرٌ وحى -و البته این مفهوم در سخن و کالم است به صورت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1معجم مقاییس اللغة .ج 3ص.33
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رمز و کنایه که گاهى به صداى مجرد و بدون ترکیب است و با اشاره به
بعضى از اعضاء و یا با نوشتن و کتابت .به این معنى است آیه ای که در
مورد زکریاى پیامبر علیه السّالم خداوند میفرماید:
ِِ ِ
ِ
ْم ْح ر ِ
ح وا بُ ْك َرةً َوعَ ِش یًّا}
اب فَأ َْو َح ى إِلَیْ ِه ْم أَ ْن َس بِّ ُ
{فَ َخ َر َ
ج عَلَى قَ ْوم ه م َن ال َ
[مريم]11:
(بعد [از این بشارت ،زکریّا] از محراب [عبادت] بیرون آمد و به پیش
قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان گفت  :بامدادان و شامگاهان [به
شکرانة این نعمت که در سرنوشت آیندة همة شما تأثیر به سزا دارد] به
تسبیح و تقدیس [خدا]

بپردازید) »1.

وقتی معناى لغوى وحى را در نظر میگیریم این شرط نیست که
وحی کننده چه کسى باشد ،بلکه میتواند خداوند ،فرشته ،انسان ،جن و
شیطان باشد؛ چنانچ ه اهلل تبارک و تعالی میفرماید:
ْج ِّن ي ِ
ِ
ِ
س وال ِ
ِ
ین ِْ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
ض
وح ي بَ ْع ُ
{وَك َذ لِ َ
ُ
اإل نْ ِ َ
ك َج عَلْنَا ل ُك لِّ نَب ٍّي عَ ُد ًّوا َش یَاط َ
َ
ِ
ورا} [األنعام]112:
ُز ْخ ُر َ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
(همان گونه [که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با تو دشمنی و
ستیزه میورزند] دشمنانی از انسانهای متمرّد و جنّیان سرکش را در برابر هر
پیغمبری عَلَم کرده ایم .گروهی از آنها سخنان فریبندة بی اساسی را نهانی به
گروه دیگری پیام میداده اند تا ایشان را [با یاوه سرای یهای رنگین و
وسوسه های دروغین] بفریبند).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1المفردات فی غریب القرآن .ج 1ص.757
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 .2 .1 .4تعریف اصطالحی

از آن جایی که وحی در اصطالح شرع به رابطة بین اهلل و پیامبران وی
اختصاص دارد ،تعریفهای که از وحی صورت گرفته است چیزی جز
برداشتهای نیست که برخی از علما آن را از وحی داشته اند؛ زیرا ارتباط
میان اهلل جل جالله و پیامبران علیهم السالم ارتباطی از قبیل روابط معروف
در جهان ما نیست.
از میان تعریفاتی که از وحی داده اند تعریف زرقانی تا اندازه ای
جامعتر به نظر میرسد؛ وی میگوید « :وحی عبارت از این است که اهلل تبارک
و تعالی کسی را که به پیامبری برگزیده است بر آن چه از هدایت و علم که
بخواهد مطلع گرداند ،و این اطالع دهی به صورت بسیار دقیق و سرّی و
غیر از روشهایی است که بشر با آن آشنایی دارند».

1

به هر حال وحی در واقع ارتباطی است میان زمین و آسمان که انسان
در برقرار کردن آن هیچ نقشی ندارد ،بلکه اهلل تبارک و تعالی است که به
صورت یک جانبه اراده میکند تا با بنده ای از بنده گان خود که او را برای
این کار انتخاب و آماده کرده است ارتباط گرفته و وی را به انجام برخی از
امور که همان رهنمایی و هدایت بنده گانش به سوی خیر و صالح دنیا و
آخرت است مکلف گرداند .اهلل جل جالله در این مورد خطاب به محمد
صلی اهلل علیه وسلم میفرماید:
ت تَ رج و أَ ْن ي لْ َق ى إِلَی َ ِ
ك } [القصص]61:
اب إِ َّال َر ْح َم ةً ِم ْن َربِّ َ
ْ
ك الْك تَ ُ
ُ
{و َم ا ُك نْ َ ْ ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مناهل العرفان.ج 1ص.33
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(تو این امید را نداشتی که کتاب [بزرگ قرآن] برای تو فرستاده شود،
لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد).
و یا خطاب به موسی علیه السالم میفرماید:
ك فَ ِ ِ
وح ى} [طه]14:
{وأَنَا ا ْخ تَ ْرتُ َ ْ
اس تَم ْع ل َم ا يُ َ
َ
(من تو را [برای مقام رسالت] برگزیده ام ،پس گوش فرا ده بدانچه
وحی میشود).
قرآن کریم در این رابطه زنده گی حضرت موسی علیه السالم را برای ما
با شرح و بسط بیشتری به تصویر می کشده که چگونه خداوند اراده میکند
تا بنده ای از بنده گانش را به پ یامبری مبعوث نماید و چطور زمینه را برای
پیامبر نمودن وی از زمان والدت مساعد میسازد .در این جا خوب است
برای بیان حقیقت این امر داستان انتخاب و بعثت موسی علیه السالم را که
اهلل تبارک و تعالی در سورة قصص آورده است به تفصیل نقل کنیم:
{نَتْ لُو ع لَی َ ِ
ِ
ْح ِّق لِ َق ْوٍم يُ ْؤ ِم نُو َن  .إِ َّن فِ ْرعَ ْو َن عَ ََل فِي
َْ
وس ى َوف ْرعَ ْو َن بِال َ
ك م ْن نَبَِإ مُ َ
ِ
ف طَائِ َف ةً ِم نْ ُه م ي َذ بِّح أَبْ نَاء ُه م وي ِ ِ
ْاأل َْر ِ
س تَ ْ
ض عِ ُ
س اءَ ُه ْم إِنَّهُ
ْ ُ ُ َ ْ ََ ْ
ض َو َج عَلَ أ َْه لَ َه ا ش یَ عً ا يَ ْ
س تَ ْح ی ي ن َ
َّ ِ
َك ا َن ِم ن ال ِ ِ
ض عِ ُف وا فِي ْاأل َْر ِ
ض َونَ ْج عَلَ ُه ْم أَئِ َّم ةً
اس تُ ْ
ين ْ
َ ُ
ين َ .ونُ ِري ُد أَ ْن نَ ُم َّن عَلَى ال ذ َ
ْم ْف س د َ
ِ
ِ
ض ونُ ِر ِ
ِ
ام ا َن َو ُج نُودَ ُه َم ا م نْ ُه ْم َم ا
ي ف ْرعَ ْو َن َو َه َ
ین َ .ونُ َم ِّك َن لَ ُه ْم ف ي ْاأل َْر ِ َ َ
َونَ ْج عَلَ ُه مُ ال َْوا ِرث َ
َك انُوا ي ْح َذ رو َن  .وأَوح یْ نَا إِلَى أُمِّ م وس ى أَ ْن أَر ِ
ض عِیهِ فَِإ ذَا ِخ ْف ِ
ت عَلَیْهِ فَأَل ِْق یهِ فِي الْیَ ِّم َوَال
ْ
ُ َ
َ ُ َ َْ
ك وج ِ
اع لُوهُ ِم ن ال ِ
ِ
ِ
ِ
آل فِ ْرعَ ْو َن لِیَ ُك و َن
ین  .فَالْتَ َق طَهُ ُ
تَ َخ اف ي َوَال تَ ْح َزن ي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَیْ َ َ
َ ُ
ْم ْر َس ل َ
ِ
ِ
اط ئِین  .وقَالَ ِ
ت فِ ْرعَ ْو َن
ت ْام َرأَ ُ
ام ا َن َو ُج نُ َ
لَ ُه ْم عَ ُد ًّوا َو َح َزنًا إِ َّن ف ْرعَ ْو َن َو َه َ
ود ُه َم ا َك انُوا َخ َ َ
ك َال تَ ْق تُ لُوهُ عَس ى أَ ْن ي نْ َف ع نَا أَو نَت ِ
ش عُ ُرو َن .
َّخ َذ هُ َولَ ًد ا َو ُه ْم َال يَ ْ
ت عَیْ ٍن لِي َولَ َ
قُ َّر ُ
َ َ ْ
َ
ت لَتُبْ ِد ي بِهِ لَ ْوَال أَ ْن َربَطْنَا عَلَى قَ لْبِ َه ا لِتَ ُك و َن ِم َن
اد ْ
وس ى فَا ِرغًا إِ ْن َك َ
َوأ ْ
ح فُ َؤادُ أُمِّ مُ َ
َص بَ َ
ش ع رو َن  .وح َّرم نَا عَلَی هِ
ت ِألُ ْخ تِهِ قُ ِّ ِ
ال ِ ِ
ت بِهِ عَ ْن ُج نُ ٍ
ص َر ْ
ین َ .وقَالَ ْ
ْ
ََ ْ
ص یه فَ بَ ُ
ُ
ْم ْؤم ن َ
ب َو ُه ْم َال يَ ْ ُ ُ
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ِ
الْم ر ِ
ٍ
ح و َن .
اض َع ِم ْن قَ بْلُ فَ َق الَ ْ
ت َه ْل أَدُلُّ ُك ْم عَلَى أ َْه ِل بَیْ ت يَ ْك فُ لُونَهُ لَ ُك ْم َو ُه ْم لَهُ نَاص ُ
ََ
فَ َر َد ْد نَاهُ إِلَى أُمِّ هِ َك ي تَ َق َّر عَیْ نُ َه ا َوَال تَ ْح َز َن َولِتَ ْع لَ َم أ َّ
َن َو ْع َد اللَّهِ َح ٌّق َولَكِ َّن أَ ْك ثَ َر ُه ْم َال
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین .
ْم ا َوَك َذ ل َ
يَ ْع لَ ُم و َن َ .ولَ َّم ا بَلَ َغ أَ ُش َّد هُ َو ْ
ك نَ ْج ِزي ال ُ
اس تَ َوى آتَ یْ نَاهُ ُح ْك ًم ا َوع ل ً
ْم ْح س ن َ
و َد َخ ل الْم ِد ينَةَ عَلَى ِح ی ِن غَ ْف لَةٍ ِم ن أ َْه لِه ا فَ وج َد فِیه ا رج لَی ِن ي ْق تَتِ ََل ِن ه َذ ا ِم ن ِش یع تِهِ
َ
ْ َ
َ َُ ْ َ
ْ َ ََ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضى
وس ى فَ َق َ
َو َه َذ ا م ْن عَ ُد ِّوه فَ ْ
اس تَ غَاثَهُ الَّذ ي م ْن ش یعَت ه عَلَى الَّذ ي م ْن عَ ُد ِّوه فَ َوَك َزهُ مُ َ
الش یْ طَ ِ
ان إِنَّهُ عَ ُد ٌّو م ِ
ال َه َذ ا ِم ْن عَ َم ِل َّ
ت نَ ْف ِس ي
ض لٌّ مُبِین  .قَ َ
عَلَیْهِ قَ َ
ال َر ِّ
ب إِنِّي ظَلَ ْم ُ
ُ
فَاغْ ِف ر لِي فَ غَ َف ر لَه إِنَّه ه و الْغَفُ ور َّ ِ
ت عَلَ َّي فَ لَ ْن أَ ُك و َن ظَ ِه ًیرا
یم  .قَ َ
ال َر ِّ
ب بِ َم ا أَنْ عَ ْم َ
ْ
ُ
َ ُ ُ َُ
الرح ُ
لِل ِ
ِ
َص ب ح فِي ال ِ ِ ِ
ص َرهُ بِ ْاأل َْم ِ
ص ِر ُخ هُ
س تَ ْ
ب فَِإ ذَا الَّذ ي ْ
اس تَ نْ َ
س يَ ْ
ین  .فَأ ْ َ َ
َ
ُ
ْم د ينَة َخ ائ ًف ا يَتَ َرقَّ ُ
ْم ْج ِرم َ
ِ
ال يَا
ش بِالَّ ِذ ي ُه َو عَ ُد ٌّو لَ ُه َم ا قَ َ
قَ َ
ك لَغَ ِو ٌّ
وس ى إِنَّ َ
ي مُبِین  .فَ لَ َّم ا أَ ْن أ ََر َ
اد أَ ْن يَبْ ط َ
ال لَهُ مُ َ
س ا بِ ْاأل َْم ِ
ارا فِي
وس ى أَتُ ِري ُد أَ ْن تَ ْق تُ لَنِي َك َم ا قَ تَ ل َ
مُ َ
س إِ ْن تُ ِري ُد إِ َّال أَ ْن تَ ُك و َن َج بَّ ً
ْت نَ ْف ً
ض وم ا تُ ِري ُد أَ ْن تَ ُك و َن ِم ن الْم ص لِ ِح ین  .وج اء رج ل ِم ن أَقْص ى ال ِ ِ
ال يَا
س عَ ى قَ َ
ْاأل َْر ِ َ َ
ْم د ينَة يَ ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ
وك فَا ْخ رج إِنِّي لَ َ ِ
ِِ
ج ِم نْ َه ا
ك لِیَ ْق تُ لُ َ
ْم ََلَ يَأْتَ ِم ُرو َن بِ َ
ُْ
مُ َ
ین  .فَ َخ َر َ
وس ى إِ َّن ال َ
ك م َن النَّاص ح َ
ال ر ِّ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
سى
ین َ .ولَ َّم ا تَ َو َّج هَ تِلْ َق اءَ َم ْد يَ َن قَ َ
ب قَ َ َ
ب نَ ِّج ن ي م َن الْ َق ْوم الظ ال م َ
َخ ائ ًف ا يَتَ َرقَّ ُ
ال عَ َ
یل َ .ولَ َّم ا َو َر َد َم اءَ َم ْد يَ َن َو َج َد عَلَیْهِ أُمَّ ةً ِم َن الن ِ
الس بِ ِ
س ُق و َن
َربِّي أَ ْن يَ ْه ِد يَنِي َس َواءَ َّ
َّاس يَ ْ
ال م ا َخ طْب ُك م ا قَالَتَا َال نَ ِ
ووج َد ِم ن دُونِ ِه م ام رأَتَ یْ ِن تَ ُذ َ ِ
ص ِد َر ِّ
س ق ي َح تَّى يُ ْ
ود ان قَ َ َ
ََ َ ْ
ْ
ُ َ
الرعَاءُ
ُ َْ
ِ
ْت إِلَ َّي ِم ْن
س َق ى لَ ُه َم ا ثُمَّ تَ َولَّى إِلَى الظِّ ِّل فَ َق َ
ال َر ِّ
ب إِنِّي لِ َم ا أَنْ َزل َ
َوأَبُونَا َش یْخ َك ب یر  .فَ َ
خ ی ٍر فَ ِق یر  .فَج اء تْه إِح َد اه م ا تَم ِش ي ع لَى اس تِح ی ٍ
َج َر
ت إِ َّن أَبِي يَ ْد عُ َ
اء قَالَ ْ
وك لِیَ ْج ِزيَ َ
َ
َْ
كأْ
ْ َْ
َ َ ُ ْ َُ ْ
ف نَج و َ ِ
ت لَنَا فَ لَ َّم ا ج اء هُ وقَ َّ ِ
ِ َّ ِ ِ
ین .
ص قَ َ
َم ا َس َق یْ َ
ص عَلَیْه الْ َق َ
ال َال تَ َخ ْ َ ْ
ص َ
َ َ َ
ت م َن الْ َق ْوم الظ ال م َ
ت الْ َق ِو ُّ ِ
اس تَأ ِ
اه م ا ي ا أَب ِ
ال إِنِّي أُ ِري ُد
ین  .قَ َ
قَالَ ْ
ْج ْر َ
ْج ْرهُ إِ َّن َخ یْ َر َم ِن ْ
ت ْ
اس تَأ َ
ت إِ ْح َد ُ َ َ َ
ي ْاألَم ُ
ت عَ ْش ًرا فَ ِم ْن
أَ ْن أُنْكِ َح َ
ْج َرنِي ثَ َم انِ َي ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
ك إِ ْح َد ى ابْ نَتَ َّي َه اتَ یْ ِن عَلَى أَ ْن تَأ ُ
ك س تَ ِج ُد نِي إِ ْن َش اء اللَّهُ ِم ن َّ ِ ِ
ِ ِ
ك بَیْنِي
ین  .قَ َ
ال ذَلِ َ
ع نْد َك َو َم ا أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُش َّق عَلَیْ َ َ
الص ال ح َ
َ
َ
ضى
ت فَ ََل عُ ْد َوا َن عَلَ َّي َواللَّهُ عَلَى َم ا نَ ُق ُ
ول َوكِیل  .فَ لَ َّم ا قَ َ
َج لَیْ ِن قَ َ
َوبَیْ نَ َ
ض یْ ُ
ك أَيَّ َم ا ْاأل َ
ب الطُّو ِر نَارا قَ َ ِ ِ ِ
ار بِأ َْه لِهِ آنَس ِم ْن َج انِ ِ
ارا
س ُ
وس ى ْاأل َ
مُ َ
ال أل َْه ل ه ْام ُك ثُوا إِنِّي آنَ ْ
ت نَ ً
ً
َج َل َو َس َ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ي ِم ْن
ص طَلُو َن  .فَ لَ َّم ا أَتَ َ
لَعَلِّي آتِی ُك ْم م نْ َه ا بِ َخ بَ ٍر أ َْو َج ْذ َوة م َن النَّا ِر لَعَلَّ ُك ْم تَ ْ
اه ا نُود َ
اد ْاألَي م ِن فِي الْب ْق ع ةِ الْم ب ارَك ةِ ِم ن َّ ِ
َش ِ
اط ِئ الْو ِ
ب
وس ى إِنِّي أَنَا اللَّهُ َر ُّ
الش َج َرة أَ ْن يَا مُ َ
َْ
َ
َ
ُ َ َُ َ
ِ
ین } [القصص]43-4 :
الْعَالَم َ
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( ما راست و درست بر تو گوشهای از داستان واقعی موسی و فرعون را
میخوانیم ،برای [استفاده] کسانی که مؤمن اند [و می خواهند در میان انبوه
مشکالت ،راه خود ر ا به سوی هدف بگشایند] .فرعون در سرزمین [مصر،
شروع به] استکبار و سلطه گری کرد ،و مردمان آن جا را به گروهها و
دسته های مختلفی تبدیل نمود .گروهی از ایشان را ضعیف و ناتوان میکرد.
پسرانشان را سر می برید و دخترانشان را زنده نگاه میداشت .او مسلّماً از
زمرة تباهکاران بود .ما می خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضّل نمائیم و
ایشان را پیشوایان و وارثان [ حکومت و قدرت]) سازیم .و ایشان را در
سرزمین [مصر] مستقرّ گردانیم و سلطه و حکومتشان دهیم ،و بر دست
مستضعفان  ،به فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را ب نمایانیم که از آن
در هراس بودند .ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده و
هنگامی که بر او ترسیدی  ،وی را به دریا [ی نیل] بینداز ،و مترس و
غمگین مباش که ما او را به تو باز میگردانیم و از زمرة پیغمبرانش مینمائیم.
خاندان فرعون ،موسی را [از روی امواج نیل] بر گر فتند تا سرانجام دشمن
آنان و مایة اندوه شان گردد ! مسلّماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار
بودند .زن فرعون [ آسیه هنگامی که د ید آنان قصد کشتن کودک را دارند]
گفت :او را نکشید ،نور چشم من و تو است .شاید برای ما مفید باشد و یا
او را پسر خود کنیم .آنان نمیفهمیدند [که دست تقدیر در پس پردة غیب
چه بازی میکند] .دل مادر موسی تهی [ از صبر و قرار] شد ،و اگر دل او را
[ با اعطای صبر و شکیبایی] برجای و استوار نمیداشتیم تا از زمرة باورمندان
[به وعدة خدا] باشد ،نزدیک بود [ بر اثر ناراحتی و پریشانی ،راز] او را
آشکار سازد .و به خواهر موسی گف ت :او را پیجوی ی و پیگیری کن و او را
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از جانبی میدید بدون اینکه آنان بدانند .و ما دایگان را از او بازداشتیم [و
نگ ذاشتیم نوزاد پستان زنی را بمکد] پیش از آن [که مادرش را پیدا و به
دایگانی موسی ببرند ! مأموران در جستجوی دایگان میگشتند .خواهر موسی
خود را بدیشان رساند] و گفت :آیا شما را به ساکنان خانواده ای رهنمود
کنم که برایتان سرپرستی او را بر عهده گیرند و خیرخواه و دلسوز او
باشند؟ ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و
غمگین نگردد و بداند که وعدة خدا راست است ،اگر چه بیشتر مردم
نمیدانند .و زمانی که م وسی به نهایت قدرت و رشد خود رسید و خرد و
اندیشه اش کامل گردید  ،بدو فرزانگی و دانش دادیم ،و ما این گونه به
نیکوکاران پاداش میدهیم .موسی [از قصر فرعون ،رهسپا ر کوچه و بازار
پایتخت مملکت شد] و بدون اینکه اهالی شهر مطّلع شوند ،وارد آنجا
گردید  .در شهر دید که دو مرد میجنگند که یکی از قبیله او [ بنی اسرائیلیها]
و دیگری از دشمنان او [یعنی ا ز طائفه قبطیهای جانبدارِ فرعون] است.
فردی که از قبیله او بود ،علیه کسی که از دشمنانش بود ،از موسی کمک
خواست [ و موسی کمکش کرد] و مشتی بدو زد و او را کشت! موسی
گفت  :این ا ز عمل شیطان بود [ چرا که با وسوسه خود او را ب ر سر خشمم
آورد و غافلگیرم کرد]  .واقعاً او دشمن گمراه کنندة آشکاری است[ .موسی
از کردة خود پشی مان شد و رو به درگاه خدا کرد و] گفت  :پروردگارا! من
بر خویشتن ستم کردم ،پس مرا ببخش [ .خدا دعایش را اجابت کرد] و او را
بخشید ،چرا که خدا بس آمرزگار و مهربان است .گفت :پروردگارا! به پاس
نعمتهای ی که به من عطاء فرموده ای ،هرگز پشتیبان بدکاران و جنایتکاران
نخواهم شد .در شهر ،ترسان و نگران ،شب را به روز آورد  ،و ناگهان کسی
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که دیرو ز از موسی یاری و مدد خواسته بود  ،او را به فریاد خواند .موسی
بدو گفت :حقاً تو گمراه آشکاری .و همین که موسی خواست به سوی
کسی که دشمن آن دو بود دست بگشاید و حمله نماید ،گفت :آیا
می خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟ در زمین جز
این نمیخواهی که ستمگر زورگوی ی باشی ،و نمیخواهی که از اصالحگران
باشی .مردی از نقطة د وردست شهر شتابان آمد و گفت :ای موسی!
درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی نشستهاند ،پس بیرون برو.
مسلّماً من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم .موسی از شهر خارج شد،
در حالی که ترسان و چشم به راه بود [ که هر لحظه حادثهای رخ دهد و
فرعونیان او را دستگیر کنند .خدا را به فریاد خواند و] گفت :پروردگارا!
مرا از مردمان ستمگر رهایی بخش .و هنگامی که رو به جانب مدین کرده
گفت  :امید است که پروردگارم مرا به راستای راه رهنمود فرماید .و
هنگامی که به [چاه] آب مدین رسید ،مردمان زیادی را دید که بر آن گرد
آمده اند و چهارپ ایان خود را سیراب می کنند ،و آن طرفتر دو زن ی را دید
که گوسفندان خویش را میپایند .گفت  :شما دو نفر چه کار میکنید؟ گفتند:
پدر ما پیرمرد کهنسالی است و ما گوسفندانمان را آب نمی دهیم تا چوپانان
بر میگردانند [ و چاه آب خلوت میشود] [ .موسی دلش به حال آنان سوخت،
و] گ وسفندان ایشان را سیراب کرد  .سپس به زیر سایه رفت و عرضه
داشت :پروردگارا ! من نیازمند هر آن چیزی ه ستم که برایم حواله و روانه
فرمایی .یکی از آن دو [دختر] که با نهایت حیاء گام برمیداشت به پیش او
آمد و گفت :پدرم از تو دعوت میکند تا پاداش اینکه ما را آب دادهای ،به
تو بدهد  .هنگامی که موسی به پیش پدر او آمد و سرگذشت خود را برای
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وی بیان کرد ،گفت :نترس که از مردمان ستمگر رهای ی یافتهای .یکی از آن
دو [دختر] گفت :ای پدر من! او را استخدام کن  .چرا که بهترین کسی را
که باید استخدام کنی شخص ی است که نیرومند و درستکار باشد[ .شعیب -
پدر آن دو دختر -به موسی] گفت :من می خواهم یکی از این دو دخترم را
به ازدواج تو درآورم ،به این شرط که هشت سال برای من کار کنی .سپس
اگر هشت سال را به ده سال تمام برسانی ،محبّتی کردهای .من نمی خواهم بر
تو سختگیری کنم  .اگر خدا بخواهد مرا از زمرة نیکان خواهی یافت.
[موسی پذیرفت و] گفت :این قراردادی میان من و تو است .البتّه هر کدام
از این دو مدّت را برآوردم بر من ستم نمیگردد  .خدا هم بر آنچه ما
میگوی یم شاهد و گواه است .هنگامی که موسی مدّت را به پایان رسانید و
همراه خانوادهاش [ از مدین به سوی مصر] حرکت کرد ،در جانب کوه طور
آتشی را دید به خانواده اش گفت :بایستید .من آتشی میبینم .شاید از آنجا
خبری [از راه] یا شعله ای از آتش برای شما بی اورم تا خویشتن را بدان گرم
کنید .هنگامی که موسی به کنار آتش آمد ،از ناحیة سرزمین راست [خود]
در منطقة مبارکی از میان یک درخت ندا داده شد :ای موسی! من اهلل،
پروردگار جهانیان هستم).
بدین گونه حضرت موسی علیه السالم انتخاب میگردد ،حوادث زیادی
را پشت سر میگذارد ،بزرگ میشود و آمادة پذیرش وحی الهی میگردد و
آنگاه نزول وحی در کوه طور بر وی آغاز میشود.
و در جایی دیگر خطاب به حضرت موسی علیه السال م میفرماید:
َن اق ِ
ك م ا ي وح ى .أ ِ
ْذ فِیهِ فِي
{ولَ َق ْد َم نَ نَّا عَلَیْ َ
ك َم َّرةً أُ ْخ َرى .إِذْ أ َْو َح یْ نَا إِلَى أ ُِّم َ َ ُ َ
َ
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الس ِ
وت فَاق ِ
التَّاب ِ
ت
ْذ فِیهِ فِي الْیَ ِّم فَ لْیُ ل ِْق هِ الْیَمُّ بِ َّ
ْخ ْذ هُ عَ ُد ٌّو لِي َوعَ ُد ٌّو لَهُ َوأَلْ َق یْ ُ
اح ِل يَأ ُ
ُ
ِ
ِ
ول َه ْل أَدُلُّ ُك ْم عَلَى َم ْن
ك فَ تَ ُق ُ
ص نَ َع عَلَى عَیْنِي .إِذْ تَ ْم ِش ي أُ ْخ تُ َ
عَلَیْ َ
ك َم َح بَّةً م نِّي َول تُ ْ
اك ِم َن الْغَ ِّم
س ا فَ نَ َّج یْ نَ َ
يَ ْك ُف لُهُ فَ َر َج ْع نَ َ
اك إِلَى أ ُِّم َ
ك َك ْي تَ َق َّر عَیْ نُ َه ا َوَال تَ ْح َز َن َوقَ تَ ل َ
ْت نَ ْف ً
َّاك فُ تُونًا فَ لَبِثْ َ ِ ِ
ك
َوفَ تَ ن َ
اص طَنَ ْع تُ َ
ین فِي أ َْه ِل َم ْد يَ َن ثُ َّم ِج ئْ َ
وس ىَ .و ْ
ت عَلَى قَ َد ٍر يَا مُ َ
ت سن َ
لِنَ ْف ِس ي} [طه]51 - 43 :
( ما بار دیگری بر تو منّت نهادهایم .بدان گاه که آنچه را که الزم بود به
مادرت الهام کردیم .که او را در صندوقی بیفکن ،و آن صندوق را به دریا
بینداز ،تا دریا آن را به ساحل بیفکند [ ،و آن وقت فرعون] دشمن من و
دشمن او ،آن را [از آب] بگیرد .من محبّت خود را بر تو افکندم [بدان گونه
که هرکس تو را ببیند بی اختیار دوستت داشته باشد]  .هدف هم این بود که
تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش یابی .در آن هنگام
خواهرت [ در نزدیکی کاخ فرعون تو را میپائید و] راه میرفت [چون دید که
تو را از آب گرفتند و به دنبال زن شیردهی میگشتند ،بدیشان] گفت :آیا
کسی را به شما نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده گیرد .ما تو را به
سوی مادرت باز گرداندیم تا چشمش [از دیدن تو] روشن شود و غمگین
نشود [ .بعد از بزرگ شدن ،از میان فرعونیان ،اشتباهاً] کسی را کُشتی ،و ما
تو را از غم و اندوه رهانیدیم ،و [بعد از آن] تو را [در کوره های حوادث،
یکی پس از دیگری] بارها و بارها آزمودیم  .پس از آن سالها در میان مردم
مَدْیَن ماندگار شدی .سپس ای موسی! در موعدی که [ برای گرفتن فرمان
رسالت] مقدّر بود [ از مَدْیَن به مصر] بازگشتی .و تو را برای [وحی خود و
حمل رسالت] خویش برگزیدم).
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 .2 .4حقیقت وحی
طوری که قبالً یادآوری نمودیم ماهیت وحی را کسی جز اهلل جل جالله
نمیداند ،چون وحی از قبیل چیزهایی نیست که انسانها طبیعتاً در این دنیا با
آن سروکار دارند؛ اما از آن جایی که انسانها مأمور و مکلف به ایمان
آوردن به وحی میباشند ،شناخت اجمالی وحی از روی آثار و نشانه های آن
برایشان ممکن و مقدور است.
وحی به مهفوم شرعی آن فقط بر انبیا علیهم السالم نازل میگردید ،و
پیامبران بر اساس دریافتهای ی که از وحی داشتند مردم را به چیزهای امر و
از چیزهای نهی میکردند ،و هرگز در اموری که ادعا میکردند از جانب اهلل
جل جالله به آنان وحی شده است دچار اشتباه نمیشدند؛ در طول تاریخ
هیچگاه به اثبات نرسیده است که انبیا علیهم السالم در بیان مسألة علمی و
یا تجربی و یا هم خبردهی از آینده در مواردی که میگفتند از جانب اهلل
تعالی به ایشان وحی شده است ،به خطا رفته باشند؛ که این خود یکی از
دالیل بسیار محکم و قوی حقانیت پیامبران میباشد.
انبیا علیهم السالم همیشه از طریق وحی به پیچیده ترین سؤالهای ذهنی
انسانها پاسخ قاطع ارائه میکردند و آنان را به بهترین اخالق و برترین
روابط اجتماعی رهنمون میشدند؛ تعلیماتی را که پیامبران از طریق وحی
برای انسانها میدادند امکان کسب آن از طریق علوم تجربی و دستاوردهای
انسانی در روی زمین ممکن نبود؛ در حالی که همة انسانها در هر عصر و
زمانی خود را به آن تعلیمات محتاج میدیدند.
بنابراین گفته میتوانیم که حقیقت وحی عبارت از مجموع تعلیمات
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مورد نیاز انسانها است که منبع و سرچشمة آن در روی زمین و در دنیایی
که انسانها در آن زنده گی میکنند و با آن سروکار دارند وجود ندارد؛ و اهلل
تعالی که خالق و آفرینندة انسان و هستی است ،با برقرار کردن ارتباط با
کسی که او را به این منظور خلق نموده و پرورش داده است و نازل کردن
آن تعلیمات بر قلب وی و مأمور ساختن او به رساندن آنها برای مردم ،آنان
را از سردرگمی در نحوة زنده گی دنیویشان نجات میدهد.
 .1 .2 .4حقیقت وحی در فرهنگ اسالمی

هر چند وحی در قرآن کریم به پدیده های مختلفی اطالق شده است ،اما
وحی که به انبیا علیهم السالم نازل میشد نوعی ویژه و خاص است که هدف
آن ارشاد و رهنمایی انسانها به سوی راه راست و روش درست زنده گی
کردن در دنیا بوده است .در ادامه به انواع وحی در قرآن کریم و نقطة تمایز
وحی ویژة پیامبران از انواع دیگر آن میپردازیم:
 .1 .1 .2 .4انواع وحی در قرآنکریم

وحی در قرآن کریم عموما به سه معنا استعمال شده است:
الف  -اشارة پنهانی (الهام قلبی):
این نوع وحی را بعدها در اصطالح شرع به نام الهام یاد کردند و غالباً
بنده گان نیک اهلل جل جالله از آن بهره مند میشوند و علم حاصل ا ز این نوع
وحی قطعی و یقینی نیست و انسان پرهیزگاری که چیزی در قلب وی الهام
میگردد مکلف است که آن را با قرآن و حدیث مقابله کند ،تا اگر با این دو
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منبع الهی موافق بود خو شحال شده آن را به کار بندد و در غیر آن بداند
که دریافت قلبی وی ممکن است از القاءات نفس و یا وسوسه های شیطان
باشد .قرآن کریم در مورد چنین وحی میفرماید:
{وأَوح یْ نَا إِلَى أُمِّ م وس ى أَ ْن أَر ِ
ض عِیهِ فَِإ ذَا ِخ ْف ِ
ت عَلَیْهِ فَأَل ِْق یهِ فِي الْیَ ِّم َوَال تَ َخ افِي
ْ
ُ َ
َ َْ
ك وج ِ
اع لُوهُ ِم ن ال ِ
ِ
ِ
ین } [القصص]3:
َوَال تَ ْح َزن ي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَیْ َ َ
َ ُ
ْم ْر َس ل َ
(ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده ،و هنگامی که بر
او ترسیدی ،وی را به دریا بینداز ،و مترس و غمگین مباش که ما او را به
تو باز میگردانیم و از زمرة پیغمبرانش مینماییم).
ب  -رهنمایی فطری:
این وحی در واقع همان رهنماییهای طبیعی و غریزی است که اهلل
تبارک و تعالی آن را در وجود همة مخلوقات نهاده است به گونه ای که هر
مخلوق مطابق قانون و سنت الهی در هستی خود مسیری را میپیماید که اهلل
تبارک و تعالی برایش ترسیم کرده است .قرآن کریم در این مورد میفرماید:
َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذ ي ِم ن ال ِ
ْج بَ ِ
ال بُیُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّم ا
{وأ َْو َح ى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
يَ ْع ِر ُش و َن } [النحل]16:
(پروردگارت به زنبوران عسل [راه زنده گی و طرز معیشت را] الهام
کرد [و بدان گونه که تنها خود میداند به دلشان انداخت] که از کوهها و
درختها و د اربستهایی که مردمان میسازند ،خانه هایی برگزینید).
ج -وحی شرعی:
این نوع وحی همان چیزی است که رسالة حاضر در صدد بیان رابطة
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آن با عقل میباشد ،و این وحی خاص پیامبران بوده و علم دریافت شده از
طریق آن یقینی است که هم خود پیامبران مکلف به انجام و اجرای آن
میباشن د و هم تمام انسانها و جنیات مخاطب آن باید بدان ایمان آورده و
مطابق تعلیمات آن زنده گی کنند .خداوند جل جالله در مورد این وحی
آیات زیادی در قرآن کریم فرو فرستاده است ،از جمله:
وح والنَّبِیِّ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
یم
{إِنَّا أ َْو َح یْ نَا إِلَیْ َ
ك َك َم ا أ َْو َح یْ نَا إِلَى نُ ٍ َ
َ
ین م ْن بَ ْع د ه َوأ َْو َح یْ نَا إ لَى إ بْ َراه َ
اع یل وإِس ح ا َق وي ع ُق وب و ْاأل ِ ِ
ِ
ارو َن َو ُس لَیْ َم ا َن
َوإِ ْس َم َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
یس ى َوأَيُّ َ
س َو َه ُ
َس بَاط َوع َ
وب َويُونُ َ
ورا} [النساء]114:
او َ
ود َزبُ ً
َوآتَ یْ نَا َد ُ
(ما به تو [ای پیغمبر ،قرآن و شریعت را] وحی کردیم ،همان گونه که
پ یش از تو به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم ،و [همان گونه که] به
ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب ،نواده گان [او که برخی از آنان پیغمبران خدا
بودند] ،عیسی ،ایّوب ،یونس ،هارون و سلیمان وحی کردیم ،و به داود
زبور دادیم).
 .2 .1 .2 .4اقسام وحی شرعی در قرآنکریم

وحی ش رعی دارای اقسامی است که آیة  51سورة مبارکة شورا بدان
اشاره دارد .اهلل تعالی در این آیه میفرماید:
ش ٍر أَ ْن ي َك لِّم ه اللَّه إِ َّال وح ی ا أَو ِم ن ور ِ
اء ِح َج ٍ
وال
اب أ َْو يُ ْر ِس لَ َر ُس ً
{و َم ا َك ا َن لِبَ َ
ُ َُ ُ
َ ًْ ْ ْ ََ
َ
فَ ی ِ
ش اءُ} [الشورى]41:
وح َي بِِإ ْذ نِهِ َم ا يَ َ
ُ
(ه یچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید ،مگر از طریق وحی
[به قلب ،به گونه الهام در بیداری ،و یا خواب در غیربیداری] یا از پس
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پرده ای [از موانع طبیعی] و یا این که خداوند قاصدی را [به نام جبرئیل]
بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را که خدا میخواهد [به پیغمبران]
وحی کند).
از این آیه دانسته میشود که وحی دارای سه قسم است:
الف  -وحی قلبی:
به این صورت که اهلل تبارک و تعالی مطلبی را که اراده نموده است در
قلب پیامبر خود القا میکند و پیامبر آن را میداند و مطمئن است که از
جانب خدا برایش وحی آمده است .این نوع وحی ممکن است در بیداری
و یا خواب باشد .چنان چه حضرت ابراهیم علیه السالم خواب میبیند که باید
فرزندان خود را قربانی کند و هنگامی که این مطلب را برای پسرش
اسماعیل میگوید وی خطاب به پدر اعالن میدارد :کاری را که بدان امر
شده ای انجام بده.
ِ
ال ي ا أَب ِ
ت افْ عَ ْل َم ا تُ ْؤ َم ُر
ح َ
ْم نَا ِم أَنِّي أَ ْذ بَ ُ
ك فَانْظُ ْر َم اذَا تَ َرى قَ َ َ َ
{يَا بُنَ َّي إِنِّي أ ََرى ف ي ال َ
َس تَ ِج ُد نِي إِن َش اء اللَّهُ ِم ن َّ ِ
ين } [الصافات]132:
الص اب ِر َ
َ
(وقتی که [او متولّد شد و بزرگ گردید و] به سنّی رسید که بتواند با
او به تالش ایستد ،ابراهیم بدو گفت :فر زندم! من در خواب چنان میبینم که
باید تو را سر ببرم [و قربانیّت کنم] .بنگر نظرت چیست؟ گفت :ای پدر!
کاری که به تو دستور داده میشود بکن .به خواست خدا مرا از زمرة
شکیبایان خواهی یافت).
همة علمای امت اسالمی به این امر اتفاق نظر دارند که چنین وحی

31

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

خاص پیامبران بو ده و کسی دیگر از آن مستفید نمیگردد و هیچ کس جز
انبیاء علیهم السالم از طریق کشف و الهام و خواب دیدن مأمور و مکلف به
انجام کاری نمیشود ،مگر اینکه آن خواب و یا کشف وی کامالً مطابق
وحی الهی باشد.
شهید حسن البنا رحمةاهلل علیه در رسالة تعالیم ،ضمن شرح رکن فهم در
اصل سوم میگوید « :ایمان راستین ،عبادت صحیح و مجاهدت ،نور و
حالوتی دارد که خداوند در قلب هر کدام از بندگانش -که بخواهد  -قرار
میدهد؛ اما الهام ،خاطره ها ،کشف و رویا ،از جمله ادلة احکام شرعی به
حساب نمیآیند؛ و به یقین معتبر نیستند؛ مگر به شرط عدم تصادم با احکام
و نصوص دینی».

1

ب  -سخن مستقیم اهلل با پیامبرش:
در این قسم از وحی پیامبر سخن اهلل را میشنود بدون اینکه او را ببیند
و دیگرانی که احیاناً در نزدیکی پیامبر قرار دارند آن سخن را نمیشنوند؛
چنانچه موسی علیه السالم هنگامی که برای ا ولین بار به کوه طور رفت از
آنجا صدای شنید که میفرمود:
ِ
ك } [طه]12 -11:
وس ى .إِنِّي أَنَا َربُّ َ
{فَ لَ َّم ا أَتَ َ
ي يَا مُ َ
اه ا نُود َ
(هنگامی که به کنار آتش رسید ،ندا داده شد :ای موسی! بدون شکّ
من پروردگار تو میباشم).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مجموعة رسائل اإلمام البنا .ص.233
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پیامبر ما صلی اهلل علیه وسلم نیز در شب معراج سخن اهلل تبارک و تعالی
را به صورت م ستقیم شنیدند چنان چه در صحیح مسلم ضمن حدیث
طوالنی که در مورد سفر آسمانی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسم آمده به این
موضوع اشاره شده است:
ِ
ص َلَةً.»...
«فَأ َْو َح ى اللَّهُ إِلَ َّى َم ا أ َْو َح ى فَ َف َر َ
ین َ
ض عَلَ َّى َخ ْم س َ

1

(اهلل تعالی در ضمن وحی که به من فرستاد [ابتدا] پنجاه نماز را بر من
فرض نمود).
ج -توسط فرشتة وحی (جبرئیل علیه السالم):
احیاناً وحی برای پیامبر توسط جبرئیل امین آورده میشد که این خود
نیز دارای انواع مختلف بود :بعضی اوقات فرشته به صورت انسانی آمده و
وحی الهی را برای وی میرساند و در این حالت م ردم دیگر نیز مَلَک را
میدیدند و فکر میکردند انسانی است که به خاطر حاجتی نزد پیامبر آمده
است  ،چنانچه حدیث معروف به نام حدیث جبرئیل بیانگر این نوع وحی
میباشد و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم وقتی او رفت خطاب به یارانشان
فرمودند:
ِ
ِ ِّ
َّاس ِد ينَ ُه ْم ».
« َه َذ ا ج بْ ِريلُ َج اءَ ل یُ عَل َم الن َ

2

(این جبرئیل بود آمد تا دین مردم را به آنان تعلیم دهد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح مسلم .ج 1ص.33
 -2صحیح البخاری .ج 3ص.275
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و احیاناً مَلَک به همان صورت واقعی خود نزد پیامبر حاضر میشد
چنانچه این حالت دو مرتبه برای رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم اتفاق افتاد.
پیامبر خدا در این مورد میفرمایند:
«أَح ی انًا ي أْتِینِي ِم ثْل ص ل ِ
ْج َر ِ
ص مُ عَنِّي َوقَ ْد َوعَیْ ُ
ت عَنْهُ
س َو ُه َو أَ َش ُّد هُ عَلَ َّي فَ یُ ْف َ
َ َ َ
ْص لَة ال َ
َْ َ
1
ك رج ًَل فَ ی َك لِّم نِي فَأ ِ
ِ
ول ».
َع ي َم ا يَ ُق ُ
َم ا قَ َ
ال َوأ ْ
ْم لَ ُ َ ُ ُ ُ
َح یَانًا يَتَ َم ثَّلُ ل ي ال َ
(بعضی اوقات وحی همانند آواز ناقوس به گوشم میرسد ،و آن
سختترین حالتی است که من وحی را دریافت مینمایم ،سپس آن حالت از
من دور میشود و متوجه میشوم که آنچه را برایم گفته است فهمیده ام؛ و
احیاناً ملک همانند مردی نزد من آمده و با من سخن میزند و من کالمش را
میفهمم).
بعضی از علما وحی را به گونه ای دیگری نیز تقسیم بندی نموده اند؛
چنانچه ابن عبدالبر وحی را به دو دستة ذیل تقسیم مینماید:
اول  -وحی که تالوت میگردد (قرآن)
دوم  -وحی که تالوت نمیشود (حدیث)

2

البته در این مورد نظر همة علمای امت اسالمی این است که احادیث
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم وحی الهی است زیرا در این رابطه ا هلل تبارک و
تعالی میفرماید:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 1ص.13
 -2علوم القران عند ابن عبدالبر .ج 1ص.144
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ِ
وح ى} [النجم]5-4:
{و َم ا يَنْط ُق عَ ِن ال َْه َوى .إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ي يُ َ
َ
( و از روی هوا و هوس سخن نمیگوید .آن [ چیزی که با خود آورده
است و با شما در میان نهاده است] جز وحی و پیامی نیست که [از سوی
خدا بدو] وحی و پیام میگردد).
 .3 .1 .2 .4فرق وحی خاص پیامبران با انواع دیگر وحی

طوری که از مطالب فوق به وضاحت دانسته میشود وحی که به انبیا
علیهم السالم نازل میشد جنبة تشریعی و قانونی داشت ،و پیامبران مکلف
بودند تا به آن ایمان آورده و بر اساس مفاد آن عمل نمایند و آن را برای
مردم تعلیم ده ند و آنان را به ایمان و عمل بدان فراخوانند .این نوع وحی
به مجرد نازل شدن ،انسانها را بر سر انتخاب یکی از دو راه خیر و شر قرار
میدهد ،چنانچه ما حقیقت این امر را در زمان نزول آخرین وحی آسمانی
بر حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم مشاهده میکنیم که چگونه مردمی که
قب ل از بعثت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بر فطرت قرار داشتند و اگر پیش
از پیامبر شدن آن حضرت وفات میکردند ،اهل نجات بودند ،اما زمانی که
بعد از بعثت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ایمان نیاوردند ،کافر از دنیا رفتند؛
چنانچه پیامبر صلی اهلل علیه وسلم در مورد امیه بن ابی الصلت که شخصی
شاعر و موحد بود فرمودند:
ِ
ِ
س لِ َم ».
« َوَك َ
اد أ َُم یَّةُ بْ ُن أَب ي الصَّ لْت أَ ْن يُ ْ

1

(نزدیک بود که امیه بن ابی الصلت مسلمان شود).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 3ص.52
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ولی امیه مسلمان نشد چون به پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم ایمان
نیاورد.
اما انواع دیگر وحی (الهام قلبی و رهن مایی فطری) به گونه ای است که
از نوع اول (الهام قلبی) صاحبان آن مستفید میشوند و این نوع وحی از
جملة بزرگترین نعمتهای الهی در حق بنده گان مؤمن وی میباشد ،ولی به
هیچ صورت انسان را از رهنماییهای وحی شرعی بی نیاز نمیکند و شخصی
که از آن برخوردار است باید هر چیزی را که فکر میکند برایش الهام شده
است با معیار قرآن و حدیث بسنجد .و نوع دوم ( رهنمایی فطری) فقط و
فقط ایمان به آن واجب است و انسان مسلمان باید به این باور و اعتقاد
باشد که همة موجودات هستی توسط اهلل متعال خلق شده و مطابق هدایات
و رهنماییهای او انجام وظیفه م یکنند و از همین حالت اهلل تبارک و تعالی
در قرآن کریم به وحی تعبیر نموده است؛ چنانچه در جای از قرآن کریم
میخوانیم:
{وأَوح ى فِي ُك لِّ س م ٍ
اء أ َْم َر َه ا} [فصلت]12:
َ َْ
ََ
(و در هر آسمانی فرمان الزمه اش را صادر [و نظام و تدبیر خاصّی
مقرّر] فرمود).
و یا در مورد زنب ور عسل آمده است:
َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذ ي ِم ن ال ِ
ْج بَ ِ
ال بُیُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّم ا يَ ْع ِر ُش و َن
{وأ َْو َح ى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
َ
َ
ات فَ ِ
( )16ثُ َّم ُك لِي ِم ن ُك لِّ الثَّم ر ِ
ِ
ج ِم ْن بُطُونِ َه ا َش َراب
ْ
ْ
اس لُك ي ُس بُلَ َربِّك ذُلُ ًَل يَ ْخ ُر ُ
ََ
ٍ
مُ ْخ تَلِف أَل َْوانُهُ فِیهِ ِش َف اء لِلن ِ
ك َِل يَةً لِ َق ْوم يَتَ َف َّك ُرو َن } [النحل]16 ،16 :
َّاس إِ َّن فِي ذَلِ َ
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( پروردگارت به زنبوران عسل [راه زنده گی و طرز معیشت را] الهام
کرد [ و بدان گونه که تنها خود میداند به دلشان انداخت] که از کوهها و
درختها و داربستهای ی که مردمان می سازند ،خانههایی برگزینید .سپس [ما به
آنها الهام کردیم که] از همه میوه ها بخورید و راههایی را بپیمای ید که خدا
برای شما تعیین کرده است و کامالً در اختیارا ند .از درون زنبور عسل،
مایعی بیرون میتراود که رنگهای مختلفی دارد .در این [ مایع رنگارنگ]
بهبودی مردمان نهفته است .بیگمان در این نشانة روشنی [از عظمت و
قدرت پروردگار] است برای کسانی که [دربارة پدیدهها] میاندیشند).

 .3 .4تعریف عقل
قابل تذکر است که ما در این جا با عبوری سریع از تعریف و
تقسیم بندی عقل از دیدگاه فلسفه اکتفا میکنیم و نمیخواهیم بحث خود را
مطابق ت عریفات پیچیدة فلسفی که از عقل داده میشود و غالباً باعث
جدلهای بیمورد گردیده و هیچ اثر مثبتی از آن در زنده گی انسانها بهجا
نمیماند ،ادامه دهیم.
محمد رستم آبادی در مورد عقل از دیدگاه فلسفه میگوید« :خالصة
دیدگاه فلسفی این است که عقل در یک تقسیم بندی چهارگانه (عقل
هیوالیی ،بالملکه ،بالفعل و مستفاد) در واقع چهار مرتبه به خود میپذیرد:
در مرتبة اول ،عقل جوهرى است که در شؤون و کماالت حیوانى به
مقام تمام رسیده و جهات و قواى حیوانى در او بالفعل است ،ولى براى
کمال انسانى و ادراک عقالنى ،فعلیت نیافته و مستعد براى پذیرش صور
36

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

علمیه است.
در مرتبة دوم ،عقل جوهرى است که مقدارى از قواى ادراکى در او به
تدریج به فعلیت رسیده و از مرتبة هیوالیى خارج گشته است؛ به این معنى
که نفس قضایاى ک لی بدیهی را به نحو عقالنى درک میکند.
اما در مرتبة سوم( ،عقل بالفعل) داراى نیروى تفکر و استخراج است و
می تواند با ضم مقدمات و تشکیل برهان و استدالل منطقى دقیق ،مجهوالت
علمى را از مبادى بدیهى واضح استخراج کند.
اما عقل در مرتبة عقل مستفاد ،از غبارى که گاهى فضاى عالم اندیشه
را می گرفت و غفلت رخ می داد ،منزه است و چنان در ادراک معقوالت
محض قوی و شدید است که معقوالت خود را همیشه مشاهده میکند.
تعریف و تقسیم بندى یاد شده از عقل سابقة یونانى و اسکندرانى داشته
سپس وارد حوزة فرهنگی اسالم شده است».

1

طوری که مشاهده مینمایید تمام این حرفها که با پیشینة غیراسالمی در
مورد عقل مطرح میگردد ،تبصره های بی اساسی است که جز ضیاع وقت و
عمر انسان هیچ نتیجه ای بر آن مرتب نمیگردد و ما نمیخواهیم با مباحثی
اینچنانی که متأسفانه کتابهای زیادی را به خود اختصاص داده است وقت
خود و دیگران تلف کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت ویستا؛ درنگی در مفهوم دینی و فلسفی عقلhttp://vista.ir/article :
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 .1 .3 .4تعریف لغوی

دکتور علی الضویحی میگوید :عقل در لغت به معانی مختلفی آمده
است از جمله( :زکاوت  ،جمع ،حبس ،مطمئن شدن در کاری ،تمَیُّز ،فهم،
نگهداری ،پناه گاه.)...

1

جرجانی میگوید « :عقل از عقال « زانوبند شتر» گرفته شده است؛ و عقل
را بدان جهت به این نام مسما کرده اند که صاحب خود را از انحراف از
راه صحیح باز می دارد 2.و «عقال» شتر را به این جهت عقال گفتهاند که با
بستن پاى شتر ،مانع حرکت آن میشود ،یعنى کار آن طنابِ مخصوصِ
«پابند» یا « زانوبند»  ،جلوگیرى از جابه جایى شتر ،در دشت و صحرا است
تا صاحب آن بتواند وقتى به آن نیاز دارد ،از دسترسش دور نشده باشد و با
«عقال»  ،آن حیوان را مهار کند و در سیطر ه و تحت سلطة خود نگه دارد».

3

حارث بن اسد بن عبد اهلل محاسبی در مورد عقل میگوید:
«والعرب إنما سمت الفهم عقَلً ألن ما فهمته فقد قیدته بعقلك وضبطته كما
5
البعیر قد عقل أي أنك قد قیدت ساقه إلى فخذيه».
(عرب فهم را عقل مینامند ،زیرا آنچه را شما میفهمید در واقع آن را
توسط عقل خود قید نموده و بسته اید ،همان طور که زانوی شتر را با رانش
توسط عقال میبندید).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1العقل عند األصولیین .ص.1
 -2التعریفات .ص.152
 -3سایت شهر نورانی قرآنhttp://www.shahrequran.ir/thread :
 -4ماهیة العقل ومعناه واختالف الناس فیه .ص.203
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ابن ابی الدنیا نیز از عقل تعریفی شاعرانه ارائه میدهد که آوردن آن در
این جا خالی از فایده نیست ،او میگوید:
الذ َك ِ
ض الْح َك م ِ
ِ ِ
ِ
ان أَح ُد ُه م ا ِ
ح ةُ ال ِْف ْك ِر فِي َّ
اء
اء َ :م ا الْعَ ْق لُ؟ قَ َ
ص َّ
ال « :أ َْم َر َ َ
« َوق یلَ ل بَ ْع ِ ُ َ
ِ 1
ِ ِ
َّم یِی ِز َوَك ثْ َرةُ ِْ
ص ابَة ».
اإل َ
س ُن الت ْ
َوالْف طْنَة َ ،و ْاِل َخ ُر ُح ْ
( برخی از حکما را گفته شد :عق ل چیست؟ وی گفت :دو چیز ،یکی
این که فکر انسان در میدان ذکا وت و زیرکی صحیح باشد؛ دیگری اینکه
تشخیص انسان ا ز قضایا دقیق بوده و در نظر و عمل خود بیشتر اوقات حق
به جانب باشد [خطا و اشتباهاتش کم باشد]).
 .2 .3 .4تعریف اصطالحی

شیخ االسالم ابن تیمیه رحمةاهلل علیه در تعریف عقل می گوید:
(عقل در لغت عرب شامل علم و عمل به علم ،هر دو میشود؛ و عده ای
از اهل کالم آن را نام ی برای نوع خاصی از علم گردانیده اند ،و میگویند
عقل عبارت از نوعی از علوم ضروری است ،برخی نیز عمل کردن به علم
را عقل میگویند ،چنانچه ابوالبرکات آن را نقل کرده است؛ و یا منظور از
عقل نیروی غریزی در وجود انسان است که به وسیلة آن برایش علم و
عمل به علم حاصل می آید ،به همین خاطر در سخن بعضی از بزرگان سلف
مانند احمد بن حنبل و حارث محاسبی و دیگران اسم عقل به همین غریزه
اطالق شده است».

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1العقل وفضله .ج 1ص.32
 -2انترنت .الصفدية .ج 2ص.257
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به نظر نگارن ده این تعریف میتواند تعریفی جامع از عقل به حساب آید؛
چرا که نویسنده در آن تقریباً تمام گفته های که در تعریف عقل از
دانش مندان ارائه شده را جای داده است.

 .4 .4حقیقت عقل
صرف نظر از تعاریف پیچیده و مغلقی که در نوشته های فلسفی از عقل
داده میشود ،عقل در حقیقت همان نیرو و توانایی ویژه ای است که اهلل
تبارک و تعالی آن را برای انسان عطا فرموده تا وی بتواند با استفاده از آن
نقش اساس ی خود را در زنده گی دنیا که همان عبادت اهلل جل جالله است به
نحو احسن ادا کند .انسان در واقع با داشتن همین نیرو است که از سایر
زنده جانها متمایز میگردد و مکلف میشود؛ و از همین رو است که تکالیف
شرعی و دینی از انسانهایی که از نعمت عقل برخوردار نیستند و اطفالی که
هنوز عقلشان به درجه ای از پختگی نرسیده است که بتوا ند آنان را به سوی
آنچه خیر و صالحشان است رهنمایی کند ،برداشته شده است.
عقل بعد از نعمت ایمان بزرگترین نعمتی است که اهلل تبارک و تعالی
آن را برای انسان عطا فرموده است و در موجودیت همین نعمت است که
انسان قادر میشود از نعمتهای بزرگ دیگر همانند ،ایمان ،علم ،معرفت،
تقوا ،حکمت و دیگر فضایل برخوردار گردد.
عقل طوری که از معنای لغوی آن دانسته میشود نیروی بازدارنده و
کنترول کنندة انسان است که او را نم یگذارد همانند حیوانات هر طرف که
شهوتها او را سوق دهند برود و هر چه را نفس وی به او القا کند ،انجام
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دهد؛ بلکه در هر امری ابتدا میا ندیشد و میان مصالح و مفاسد امور مقایسه
میکند و در صورت ترجیح مصالح بر مفساد به انجام کاری مبادرت میورزد
و سعی میکند از مفاسد اندک آن آهسته آهسته خود را برهاند؛ اما در
صورتی که فهمید مفاسد یک عمل از مصالح آن بیشتر است ،از انجام آن
خودداری کرده از منافع و یا مصالح اندک آن صرف نظر مینماید .البته این
ویژه گی خاص گروه و دسته ای از انسانها نیست بلکه همة انسانهای عاقل
چنین میکنند؛ ولی اکثر انسانها در تقدیر و اندازه گیری مصالح و مفاسد
دچار اشتباه و خط ا میشوند .اهلل تبارک و تعالی بسیار زیبا از حقیقت این
امر پرده بر میدارد آنجا که خطاب به آخرین پیامبر خود میفرماید:
ِ
ِ
ضي ِ
وك عَ ْن َس بِ ِ
یل اللَّهِ إِ ْن يَتَّبِعُو َن إِ َّال الظَّ َّن َوإِ ْن
ض لُّ َ
{وإِ ْن تُط ْع أَ ْك ثَ َر َم ْن ف ي ْاأل َْر ِ ُ
َ
ص و َن } [األنعام]111:
ُه ْم إِ َّال يَ ْخ ُر ُ
(اگر از بیشتر مردم [که کافران و منافقانند] پیروی کنی ،تو را از راه
خدا دور میسازند .چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پیروی نمیکنند و آنان
جز به دروغ و گزاف سخن نمیگویند).
بله ،اکثر انسانها با وجود اینکه از نعمت عقل برخوردار هستند اما به
تبعیت از هواها و شهوات نفسانی خود دنبال گمانها و تخمینات خود
روان اند نه بر مقتضای عقل و منطق.
یکی از انحرافات بزرگی که از قرنها به این طرف دامن جامعة اسالمی
را گرفته است نسبت والیت الهی به کسانی است که از نعمت عقل
محروم اند .بلی ،بسیار دیده میشود که عامة مسلمانان در وقت گرفتاریها به
دیوانه گان مراجعه کرده و در حالی که آنان را اولیاء خدا میخوانند از آنان
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طلب کمک و یاری میکنند .در حالی که اهلل تبارک و تعالی به صراحت در
قرآن کریم میفرماید:
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
آم نُوا َوَك انُوا يَتَّ ُق و َن }
ين َ
{أ ََال إ َّن أ َْول یَاءَ الل ه َال َخ ْوف عَلَیْ ِه ْم َوَال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن  .ال ذ َ
[يونس]14 ،12:
( هان! بیگمان دوستان خداوند ترسی بر آنان نیست و غمگین نمیگردند.
[ دوستان خداوند] کسانی ا ند که ایمان آورده اند و تقوا پیشه کردهاند).
 .1 .4 .4عقل در قرآنکریم و احادیث نبوی

از عقل و مشتقات آن در قرآن کری م بسیار یاد شده است ،اما اسم عقل
حتی یک مرتبه هم در قرآن کریم به کار نرفته است؛ ولی مشتقات آن از
قبیل:
 عقلوه :یک مرتبه.
 تعقلون 24 :مرتبه.
 نعقل :یک مرتبه.
 یعقلها :یک مرتبه.
 یعقلون 22 :مرتبه ذکر شده است.
ِ
ِ
ِ
یروا فِي ْاأل َْر ِ
س َم عُو َن بِ َه ا
ض فَ تَ ُك و َن لَ ُه ْم قُ لُوب يَ ْع ق لُو َن ب َه ا أ َْو آذَان يَ ْ
{أَفَ لَ ْم يَس ُ
ِ
الص ُد و ِر } [الحج]51:
وب الَّتِي فِي ُّ
ار َولَك ْن تَ ْع َم ى الْ ُق لُ ُ
فَِإ نَّ َه ا َال تَ ْع َم ى ْاألَبْ َ
صُ
(آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته اند تا [از دیدن آثار گذشته گان و
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مشاهدة ویرانه های کاخهای ستمگران] دل هایی به هم رسانند که بدانها
[وظیفة خود را در قبال دعوت حق درک و] فهم کنند ،و گوشهایی داشته
باشند که بدانها [اخبار جبّاران ،و ندای وجدان ،و فرمان اهلل را] بشنوند؟
چرا که این چشمها نیستند که کور میگردند ،و بلکه این دلهای درون
سینه ها هستند که نابینا میشوند).
بعضی از کلمات مرادف عقل نیز در قرآن کریم ذکر شده است از قبیل
(لب) و (حلم) .به طور مثال:
َح ََل مُ ُه ْم بِ َه َذ ا أ َْم ُه ْم قَ ْوم طَاغُو َن } [الطور]42:
{أ َْم تَأْمُ ُر ُه ْم أ ْ
( آیا خردهایشان ایشان را به این [ سخنان متناقض] دستور میدهد؟ یا
این که اصالً مردمان طغیانگ ر و سرکشی هستند [ و سرپیچی از فرمان حق،
سرشت و خصیصة آنان شده است؟]).
ت ال ِ
{ي ْؤتِي ال ِ
ْح ْك َم ةَ فَ َق ْد أُوتِ َي َخ یْ ًرا َك ثِ ًیرا َو َم ا يَ َّذ َّك ُر إِ َّال
ْح ْك َم ةَ َم ْن يَ َ
ش اءُ َو َم ْن يُ ْؤ َ
ُ
أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب } [البقرة]216:
(فرزانه گی را به هرکس که بخواهد [و شا یسته بیند] میدهد ،و به
هرکس که فرزانه گی داده شود ،بیگمان خیر فراوانی بدو داده شده است ،و
جز خردمندان [این حقای ق را درک نمیکنند و] متذکّر نمیگردند).
در حدیثی که ابوداود آن را روایت کرده آمده است:
ٍ
ِ
ِ
الص بِ ِّى َح تَّى يَ ْح تَلِ َم َوعَ ِن
ظ َوعَ ِن َّ
س تَ یْ ِق َ
« ُرف َع الْ َق لَمُ عَ ْن ثََلَثَة عَ ِن النَّائ ِم َح تَّى يَ ْ
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الْم ْج نُ ِ
ون َح تَّى يَ ْع ِق لَ ».
َ

1

(قلم از سه کس برداشته شده است [سه کس مورد بازپرس از اعمال
خود قرار نمیگیرند] کسی که در خواب است تا زمانی که بیدار شود ،طفل
تا زمانی که بالغ گردد ،و دیوانه تا زمانی که عاقل شود).
عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه میگوید رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
وقتی به نماز میایستادند میفرمودند:
ِِ ِ
َّ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ».
َح َلَِم َوالن َ
«ل یَل نِى م نْ ُك ْم أُولُو األ ْ
ُّه ى ثُمَّ ال ذ َ

2

(کسانی که دارای عقل و زیرکی اند به من نزدیک بایستند ،سپس
دیگران به همین ترتیب).

 .5 .4فضیلت عقل
در

رابطه

با

فضیلت

عقل

در

قرآن کریم،

احادیث

پیامبر

صلی اهلل علیه وسلم و سخن بزرگان تاریخ روایات زیادی نقل شده است که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
شاید جامعترین آیات قرآن کریم در مورد فضیلت عقل دو آیة ذیل
باشد:
ش اء وم ن ي ْؤ َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
یرا َو َم ا يَ َّذ َّك ُر إِ َّال
{يُ ْؤت ي الْح ْك َم ةَ َم ْن يَ َ ُ َ َ ْ ُ
ت الْح ْك َم ةَ فَ َق ْد أُوت َي َخ یْ ًرا َك ث ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سنن أبى داود .ج 4ص .333شیخ آلبانی حدیث مذکور را صحیح گفته است.
 -2صحیح مسلم .ج 2ص.30
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أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب } [البقرة]216:
(فرزانه گی را به هرکس که بخواهد [و شایسته بیند] میدهد ،و به
هرکس که فرزانه گی داده شود ،بیگمان خیر فراوانی بدو داده شده است ،و
جز خردمندان [این حقایق را درک نمیکنند و] متذکّر نمیگردند).
{ه و الَّ ِذ ي أَنْ ز َل عَلَی َ ِ
اب ِم نْهُ آيَات مُ ْح َك َم ات ُه َّن أُمُّ الْكِتَ ِ
ُخ ُر
اب َوأ َ
ْ
َ
ك الْك تَ َ
َُ
ش ابِه ات فَأَمَّ ا الَّ ِذ ين فِي قُ لُوبِ ِه م زي غ فَ ی تَّبِع و َن م ا تَ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
مُتَ َ َ
ْ َْ َ ُ َ
ش ابَهَ م نْهُ ابْت غَاءَ الْف تْ نَة َوابْت غَاءَ
َ
الر ِ
اس ُ ِ ِ
آم نَّا بِهِ ُك لٌّ ِم ْن ِع نْ ِد َربِّنَا
تَأْ ِويلِهِ َو َم ا يَ ْع لَمُ تَأْ ِويلَهُ إِ َّال اللَّهُ َو َّ
خ و َن ف ي الْع لْ ِم يَ ُق ولُو َن َ
َو َم ا يَ َّذ َّك ر إِ َّال أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب } [آل عمران]3:
ُ
(او است که کتاب [ قرآن] را بر تو نازل کرده است .بخشی از آن،
آیه های «مُحْکَمَات» است [ و معانی مشخّص و اهداف روشنی دارد و] آنها
اصل و اساس این کتاب هستند ،و بخشی از آن آیههای «مُتَشَابِهَات» است،
[ و معانی دقیقی دار ند و احتماالت مختلفی در آنها میرود] .و امّا کسانی که
در دلها یشان کجی است [و گریز از حق ز وایای وجودشان را فرا گرفته
است] برای فتنه انگیزی و تأویل [نادرست ] به دنبال متشابهات میافتند .در
حالی که تأویل [درست] آنها را جز خدا و کسانی نمی دانند که راسخان [و
ثابتقدمان ] در دانش هستند[ .این چنین وارستگان و فرزانگانی] میگویند:
ما به همه آنها ایمان داریم [و در پرتو دانش میدانیم که محکمات و
متشابهات] همه از سوی خدای ما است .و [این را] جز صاحبان عقل
[سلیمی که از هوا و هوس فرمان نمیبرند ،نمیدانند و] متذکّر نمیشوند).
اهلل تبارک و تعالی در آیة اول «حکمت» را خیر کثیر خوانده است و
حکم ت زادة عقل است و هرگز انسان نادان و کم عقل حکیم شده نمیتواند؛
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اهلل جل جالله در هیچ جایی از قرآن کریم چیز دیگری جز حکمت را خیر
زیاد نگفته است.
و در آیة دوم پندگرفتن از تعلیمات قرآن کریم را منوط به برخورداری
از «لُب» معرفی منماید که عبارت از قوت عقلی است که تعدادی از
بنده گان اهلل جل جالله از آن مستفید میگردند.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم خطاب به اشج عبد القیس فرمودند:
یك َخ ص لَتَ ی ِن ي ِح بُّ ه م ا اللَّهُ ال ِ
ِ
ْح لْمُ َواألَنَاةُ».
«إِ َّن ف َ ْ ْ ُ ُ َ

1

(در تو دو خصلت است که اهلل تعالی آنها را دوست دارد ،عقل و
آرامش).
سخنان برخی از اندیشمندان در مورد فضیلت عقل:
« شخصیت انسان عقل او است؛ و کسی که عقل نداشت  ،دین ندارد».

2

(ابن جریج).
« فکر ،پایه عقل است» ( .علی اکبر دهخدا).
« عقل نیرویی است که دنیا را اداره میکند» ( .امرسون).
« عقل چراغی است که در ظلمت دنیا ما را رهبری کرده از راه تاریک
زنده گی که در مراحل آن هزاران خطر نهفته است ،عبور داده بر منزل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح مسلم .ج 1ص.33
 -2العقل وفضله .ج 1ص.31
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شرافت و افتخار میرساند» ( .لرد آویبوری).
« عقل از تندرستی باالتر است ،زیرا با عقل غالباً میتوان تندرستی را به
دست آورد ،اما بدون عقل ،تندرستی از دست میرود» ( .حجازی).
« عقل است که بزرگترین مخ ترعین توسط آن به کرات راه یافته اند».
(برناردشاور).
« ناچارم ورزش کنم وگرنه عقل من فاسد میشود( .تولستوی)».

1

 .6 .4موقعیت عقل در بدن انسان
در مورد مکان و موقعیت عقل در بدن انسان نظرات مختلفی توسط
علما ارائه شده است:
اکثر علما به این نظراند که جایگاه عقل قلب انسان است.
عده ای به این نظراند که جای آن سر انسان است.
برخی دماغ انسان را مکان عقل میدانند.

2

اما نظر نگارن ده این است که عقل یکی از حاالت روحی انسان است
که جایگاه آن در بدن انسان با حواس پنج گانه قابل ادرا ک نیست ،چرا که
نحوة ارتباط روح با جسد توسط علم و مع لومات انسانها در این جهان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت راسخونhttp://www.rasekhoon.net/sms/show/ :
 -2نقض أصول العقالنیین .ج 1ص.3
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دانسته نمیشود و اهلل تعالی علم آن را به کسی نداده است  ،چنانچه در این
مورد میفرماید:
یَل }
الر ِ
وح ِم ْن أ َْم ِر َربِّي َو َم ا أُوتِیتُ ْم ِم َن الْعِلْ ِم إِ َّال قَلِ ً
وح قُ ِل ُّ
ك عَ ِن ُّ
{ويَ ْس أَلُونَ َ
الر ُ
َ
[اإلسراء]64:
(از تو [ای محمّد!] د ربارة روح میپرسند [که چیست] .بگو :روح چیزی
است که تنها پروردگارم از آن آگاه است .چرا که جز دانش اندکی به شما
داده نشده است).
وقتی انسانها روح را نشناسند ،علم شان به چیزهای دیگری که مربوط
به روح است نیز دقیق نمیباشد ،به همین دلیل تمام چیزهایی که در مورد
جای گاه عقل در بدن انسان گفته میشود ،حدسها و گمانهایی است که توسط
صاحبنظران ارائه شده است و هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات آنها وجود
ندارد.

 .7 .4محدوده و چهارچوب کاربرد عقل
بله ،عقل مخلوقی از مخلوقات اهلل است که خداوند آن را برای هدف و
مقصدی بزرگ آفریده است و طبیعی است که همانند تمام آفریده های اهلل
جل جالله دارای محدودة مشخص و معی ن خود باشد و فراتر از آن نرود.
در این مبحث ما بیشتر سعی میکنیم به گفته های علما و دانشمندان
بزرگ امت اسالمی در مورد م حدودة کاربرد عقل استدالل نماییم؛ زیرا
آنچه را که دیگران به عبارات زیبا و رسا گفته ا ند نیازی نیست ما دوباره آن
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را به جمالت و کلمات خود بیان کنیم.
سید قطب رحمةاهلل علیه در این رابطه سخنان زیبایی دارد ،او در تفسیر
آیات مبارکة سورة جن میگوید « :عقل بشری جوالنگاه معیّن و محدودی در
گشت و گذار کرانه های ناشناخته ها دارد .اسالم ا نسان را به سوی همین
جوالنگاه معیّن و محدود برمیا نگیزد و به تالش و کوشش میا ندازد .امّا عقل
بشری در فراسوی این جوالنگاه معیّن و محدود ،قدرت آمد و شد ندارد.
زیرا نیازی ندارد در فراسوی دائرة گشت و گذار معیّن و محدود خود بیاید
و برود و بیندیشد و بگوید .چیزی که انسان در کار خالفت و جانشینی در
زمین بدان نیاز ندارد ،مجال دسترسی بدان را نیز ندارد ،و هیچ حکمت و
فلسفه ای هم در کمک کردنش برای دستیابی بدان نیست .زیرا این کار او و
وظیفة او نبوده ،و در محدودة ویژگیهایش قرار ندارد .آن اندازه که برای
انسان ضرورت دارد تا در پرتو آن جایگاه خود را در جهان با توجّه به
چیزها و ب ه کسان پیرامون خود بشناسد ،اهلل سبحان آن را برای انسان بیان
فرموده است ،بدان اندازه که تاب و توان آن را دارد  .از جمله این چیزها
این غیب ویژة مربوط به فر شتگان و شیاطین و روح و سرآغاز و سرانجام
است....
و امّا ک سانی که در پرتو هدایت خدا راهیاب شده اند ،در بارة این گونه
امور و شؤون در کنار چیزی میایستند و با چیزی بس میکنند که خدا آن را
در کتاب خود معلوم فرموده است و بر زبان پیغمبران جاری نموده است.
از آن  ،عظمت آفریدگار ،حکمت و فلسفة خدا در آفرینش جهان ،و
شناخت جایگاه انسان ساکن زمین در برابر این جهانها و روحها را استفاده
میکنند .نیروهای خ رد خود را در پرده برداری از حقایق  ،و علم و اطّالع از
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چیزهای ی صرف میکنند که برای عقل ممکن است ،و عقل می تواند در
محدودة این زمین و اجرام پیرامون آن به اندازة الزم برای آدمیزادگان راجع
بدانها به تالش بایستد و به تکاپو بپردازد .بهره برداری میکنند از چیزهایی
که دانستهاند در راه کار و تولید و آبادانی این زمین  ،و برخاستن به کار
خالفت و وظیفة جانشینی در زم ین در پرتو هدایت و رهنمون یزدان .در
این راستا هم رو به خدا میکنند و میروند ،و بلند و بلند میشوند و اوج
میگیرند و صعو د میکنند تا بدانجا که اهلل سبحان اجازه فرموده است که
به سوی آن اوج بگیرند و صعود بکنند».

1

موالنا ی بلخ نیز در این مورد میگوید:
گر به فضلش پی ببردی هر فضول
کی فرستادی خدا چنـدین رسـول
عقـل رنجور آردش سـوی طبـیب
لیـک نبود در دوا عقلش مصـیب

2

دکتور یوسف قرضاوی در مورد محدودة کاربرد عقل مینویسد« :امور
زنده گی انسانی بر سه شیوه استوار است:
اول  -آن چه که عقل در آن میدان مشخص و حکم قطعی دارد و همان
اصولی است که دیدگاه ها در آن متفاوت نمیشود و دو کس هرگز در آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فی ظالل سورة مبارکة الجن .ج 3ص.575
 -2مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.377
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اختالف نمیورزند ،مانند این که راستگویی مفید ،خوب است ،و
دروغ پردازی مضر ،بد است؛ پاسخ بدی را با نیکی دادن مروت و
جوانمردی است و نیکی را بابدی پاسخ گفتن فرومایه گی است ،و حکم
شریعت در این میدان تأکیدی بر حکم عقل و فطرت است.
دوم  -اموری است که در آن برای عقل سهم اندک و نور کمی داده
شده است و اوهام بر آن سایه افگنده که همان محل شبهات عقلی است
مانند شراب ،ربا و راستگویی مضر و دروغگویی مفید و ادامه دادن زنده گی
همراه با عذاب و یأس ،و قربانی دادن برایش در راه ادای مسؤولیت همرا
با قدرت بر حفظش ...پس در این جا است که شریعت به یاری نور عقل
میشتابد ،با ترجیح جانب حکمت و رشد دادن آن و تصحیح خطاهای که
اوهام آن را در هم پیچیده است.
سوم -اموری است که به طور مطلق برای عقل هیچ مجالی داده نشده
است ،مانند تفصیل و کفیت انواع عبادتها و مقدار آنها ...و این عرصه به
طور مکمل از آن وحی است و درک آن برای عق ل مقدور نمیباشد .این
گونه برای یک عقلگرا ،که جز از قانون عقل پیروی نمیکند ،یک نور و
برای پیروان شریعتهای آسمانی دو نور است (نور عقل و نور وحی)
چنانچه اهلل متعال میفرماید:
{نُور عَلَى نُو ٍر } [النور]44:
(نوری است بر فراز نوری!)».

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1در جستجوی حق .ص.31-30
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وقتی ما عقل را نیرویی در هستی انسان بدانیم که واقعاً نیز چنین
است ،در آن صورت باید این را هم بپذیریم که این نیرو همانند تمام
حواس و تواناییهای انسان ،محدود به دایرة مشخص است.
اهلل تبارک و تعالی به انسان نیروی بینایی بخشیده است؛ همة ما مشاهده
میکنیم که چشم انسان اشیاء را تا فاصله های مشخص و معین دیده میتواند،
آن هم به شرطی که میان چشم و آن شیء چیزی حایل نگردد .چشم انسان
هرگز نمیتواند بدون استفاده از وسایل ماوراء حجابها و اشیائی را که از
وی در فاصله های دور قرار دارند ببیند.
به همین صورت انسان که از قوة شنوایی برخوردار است ،فقط
صدا های قابل شنیدن را می شنود ،آن هم در فاصلة معین و به مقدار
مشخصی که اهلل جل جالله الزم دیده است  ،وقتی فاصله از حد مشخص آن
بیشتر شد ،گوش انسان دیگر توانایی شنیدن صدا را ندارد.
همچنین است حس المسه ،شامه و ذایقة انسان که اشیاء را در حد
معین و مشخص آن درک میکنند.
قوه و نیروی عقالنی انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست .انسانی که
اهلل تعالی او را از نیروی عقل برخوردار نموده است ،اوالً این نیرو بی حد و
مرز نیست که انسان به وسیلة آن همه چیز را بداند .ثانیاً چیزهایی را که
میداند در یک حد مشخص و معین درک میکند نه بی شتر از آن .بنابر همین
حقیقت است که اهلل تعالی وحی را میفرستد تا به کمک انسان آماده و او را
در مورادی که عقلش قدرت رهنمایی وی را ندارد ،او را رهنمایی کرده و
از گمراهی و سردرگمی نجات دهد.
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 .5جایگاه و منزلت وحی در ادیان آسمانی
علت طرح این موضوع زیر عنوان فوق بدان خاطر است که فقط ادیان
آسمانی به موجودیت وحی قایل اند ،و اکنون نام ادیان آسمانی به سه دین
موجود در جهان حاضر اطالق می گردد( :اسالم ،یهودیت و مسیحیت).
در ادامه میبینیم که اهل ادیان آسمانی به وحی چگونه مینگرند و تعامل
هر یک از ادیان سه گانة با وحی چه قسم است .البته قبل از داخل شدن به
موضوع ،در این باره در نظرداشت سه نکته ضروری است:
اول  -منظور از وحی در اینجا همان وحی شرعی یا اصطالحی است.
دوم  -منظور از تعامل ادیان آسمانی با وحی در حال حاضر ،این است
که ادیان سه گانة موجود (اسالم ،یهودیت و مسیحیت) از نظر تئوری و
عملی با وحی آسمانی چه نوع تعاملی دارند.
سوم -منظور از (یهودیت و مسیحیت) همین مکاتب موجود در زمانة
ما میباشند نه اصل ادیان مذکور ،زیرا اصل این ادیان در زمان (موسی و
عیسی علیهماالسالم) اسالم بوده و تعامل اهل این دو دین در زمان
پیامبران شان همان تعاملی است که اهل اسالم هم اکنون با دین خود دارد.

 .1 .5جایگاه وحی در اسالم
اسالم به حیث آخرین مکتب آسمانی وحی را بزرگترین موهبت الهی
میداند که بدون آن پیداکردن راه راست و روش درست زنده گی برای
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انسان غیر ممکن است؛ و انسانها از نظر معنوی در نبود وحی مجبوراند در
تاریکیهای مطلق جهل و سردرگمی زنده گی کنند؛ مسلمانان یگانه
مردمی اند که به وحی به دیدة قدر مینگرند و آن را موهبت الهی میدانند و
به این باورند که وحی الهی بدون تغییر و تبدیل در دسترسشان قرار دارد و
فقط در قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم ت بلور یافته
است .عقیدة مسلمانان نسبت به تورات و انجیل این است که اصل تورات
در زمان حضرت موسی علیه السالم و اصل انجیل در زمان حضرت عیسی
علیه السالم وحی الهی بوده اما بعد از رفتن آن دو بزرگوار ،به مرور زمان
که مدت و تاریخ آن برای ما معلوم نیست ،مردم کتابهای آ نان را تحریف
کرده اند به گونه ای که بعد از مدتی معلوم نبوده کدام سخن نوشته شده در
این کتابها وحی الهی و کدام آن آرا و نظری ات دانشمندان یهودی و مسیحی
است که در این کتابها داخل شده است.
به همین دلیل رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم خطاب به اصحاب خود
چهارده قرن پ یش میفرمودند:
ص ِّد قُوا أ َْه ل الْكِتَ ِ
آم نَّا بِاللَّهِ َو َم ا أُنْ ِز َل
اب َوَال تُ َك ِّذ بُ ُ
« َال تُ َ
وه ْم َو {قُولُوا َ
َ

إِلَیْ نَا }»1.

(اهل کتاب را نه تصدیق کنید نه تکذیب ،بلکه بگویید :ایمان آوردیم
به اهلل و آنچه برای ما نازل فرموده است).
و از نظر عملی نیز تنها مسلمانان اند که به احکام وارده در قرآن کریم و
احادیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم پایبندی نموده و عمل بدان را مایة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 2ص.233
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سعادت و نیکبختی خود میدانند و یقین دارند که پایبندی به احکام دینی
سبب کامیابی آنان در د نیا و آخرت میگردد؛ همان گونه که یقین دارند
تخطی از احکام دین مبین اسالم باعث خواری و ذلتشان در دنیا و آخرت
میگردد  .در عالم واقع نیز امروزه ما تنها مسلمانان را میبینیم که به احکام
دین خود با پایبندی و به قصد کسب رضای اهلل تعالی به شکل جمعی و
گروهی عمل میکنند ،در حالی که پیروان تورات و انجیل چنین حالتی
ندارند و اگر احیاناً مشاهده میشود که در جای کسی به انجیل و یا تورات
عمل میکند ،این یک استثنا و به شکل فردی است و اگر از آن شخص
سؤال شود ،نمی تواند جوابی قانع کننده ارائه دهد؛ و اگر میبینیم که برخی از
دولتها و یا گروه ها احیاناً شعارهای دینی را بلند میکنند ،این کار از روی
اخالص و باورمندی نیست ،بلکه شعارهای دینی را به خاطر جمع کردن
مردم و دادن انگیزه برای آنان به قصد رسیدن به اهداف دنیوی خود بلند
میکنند.
ما در قرآن کریم آیات زیادی داریم که وحی آسمانی را برای ما
روشنی و رحمت الهی معرفی میکند و مسلمانان به این حقیقت با ور و یقین
کامل دراند.
اهلل تبارک و تعالی میفرماید:
ت تَ رج و أَ ْن ي لْ َق ى إِلَی َ ِ
ك } [القصص]61:
اب إِ َّال َر ْح َم ةً ِم ْن َربِّ َ
ْ
ك الْك تَ ُ
ُ
{و َم ا ُك نْ َ ْ ُ
َ
(تو این امید را نداشتی که کتاب [بزرگ قرآن] برای تو فرستاده شود،
لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد).
اب قَ ْد َج اء ُك ْم َر ُس ولُنَا يُبَ یِّ ُن لَ ُك ْم َك ثِیرا ِم َّم ا ُك نْتُ ْم تُ ْخ ُف و َن ِم َن الْكِتَ ِ
{يَا أَ ْه ل الْكِتَ ِ
اب
ً
َ
َ
56

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

َويَ ْع ُف و عَ ْن َك ثِی ٍر قَ ْد َج اءَ ُك ْم
الس ََل ِم َويُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِم َن
ُس بُلَ َّ
[المائدة]11-14:

ِم ن اللَّهِ نُور وكِتَاب م بِین  .ي ْه ِد ي بِهِ
َ
ُ
َ
َ
الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّو ِر بِِإ ْذ نِهِ َويَ ْه ِد ي ِه ْم
َ

اللَّهُ َم ِن اتَّ بَ َع ِر ْ
ض َوانَهُ
ِ ٍ
س تَ ِق ی ٍم }
إِلَى ص َراط مُ ْ

(ای اهل کتاب! پیغمبر ما [محمّد] به سوی شما آمده است .بسیاری از
چیزهایی را برایتان روشن میسازد که از کتاب [تورات و انجیل] پنهان
نموده اید ،و از بس یاری از چیزها [و مطالبی که پنهان ساخته اید و فعالً مورد
نیاز نیست] صرف نظر مینماید .از سوی خدا نوری [که پیغمبر است و
بینشها را روشنی میبخشد] و کتاب روشنگری [که قرآن است و
هدایت بخش مردمان است] به پیش شما آمده است .خداوند با آن [کتاب]
کسانی را به راه های ام ن و امان [از ترس و هراس دنیا و آخرت] هدایت
میکند که جویای خوشنودی او باشند ،و با مشیّت و فرمان خود ،آنان را از
تاریکیهای [کفر و جهل] بیرون میآورد و به سوی نور [ایمان و علم] میبرد ،و
ایشا ن را به راه راست رهنمود میشود).
ك لِت ْخ رِج الن ِ
صر ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ُّ ِ ِ
اط
{ك تَاب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَیْ َ ُ َ
َ
َّاس م َن الظ لُ َم ات إ لَى النُّو ِر ب إ ْذ ن َربِّ ِه ْم إ لَى َ
الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
ید } [إبراهیم]1:
َ
َ
([این قرآن] کتابی است که آن را برای تو فرستاده ایم تا اینکه مردمان
را [در پرتو تعلیمات آن] با توفیق و تفضّل پروردگارشان ،از تاریکیها [و
گمرا هیهای کفر و نادانی] به سوی نور [و روشنایی ایمان و دانایی] بیرون
بیاوری[ ،یعنی که] به راه خدای چیرة ستوده [درآوری).
ِ
ات لِی ْخ ِرج ُك م ِم ن الظُّلُم ِ
ات ب یِّ نَ ٍ
ِِ ٍ
ات إِلَى النُّو ِر َوإِ َّن
ُ
{ه َو الَّذ ي يُنَ ِّز ُل عَلَى عَبْد ه آيَ َ
َ
ُ َ ْ َ
اللَّهَ بِ ُك ْم لَ َرءُوف َر ِح یم } [الحديد]6:
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(خدا است که آیه های واضح و روشن را بر بندة خود نازل میگرداند تا
شما را از تاریکیهای [جهالت و ضاللت برهاند ،و] به نور [ایمان و هدایت]
برساند .چرا که خدا نسبت به شما بسیار بامحبت و دارای مهر فراوان
است).
البته قرآن کریم اعالن میدارد که وحی ن ازل شده بر تمام انبیاء از این
ویژه گی برخوردار بوده است؛ چنانچه میفرماید:
ك ِم ن الظُّلُم ِ
ِ
ات إِلَى النُّو ِر }
وس ى بِآيَات نَا أَ ْن أَ ْخ ر ْ
{ولَ َق ْد أ َْر َس لْنَا مُ َ
َ
َ
ِج قَ ْو َم َ َ
[إبراهیم]4:
(موسی را همراه با آیات [و مؤیّد به معجزات] خود فرستادیم [و بدو
دستور داد یم] که قوم خویش را از تاریکیهای [کفر و جهل] بیرون بیاور [و]
به سوی نور [ایمان و دانش رهنمود گردان]).
ِ ِِ
ص ِّد قًا
یس ى ابْ ِن َم ْريَ َم مُ َ
َ
{وقَ َّف یْ نَا عَلَى آثَا ِره ْم ب ع َ
ِْ ِ ِ ِ
ص ِّد قًا لِ َم ا بَیْ َن يَ َد يْهِ ِم َن
اإل نْج یلَ ف یه ُه ًد ى َونُور َومُ َ
[المائدة]51:

ِ ِ
ِ
َّو َراةِ َوآتَ یْ نَاهُ
ل َم ا بَیْ َن يَ َد يْه م َن الت ْ
التَّوراةِ وه ًد ى وم و ِع ظَةً لِل ِ
ین }
َْ َُ
ََْ
ُ
ْم تَّق َ

(و به دنبال آنان [یعنی پیغمبران پیشین] ،عیسی پسر مریم را بر راه و
روش ایشان فرستادیم که تصدیق کنندة توراتی بود که پیش از او فرستاده
شده بود ،و برای او انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی [به سوی حق] و
نوری [زدایندة تاریکیهای جهل و نادانی ،و پرتوانداز بر احکام الهی] بود،
و تورات را تصدیق میکرد که پیش از آن نازل شده بود ،و برای
پرهیزگاران راهنما و پنددهنده بود).
اما اکنون که در دنیا اثر صحیحی از وحی جز قرآن و سنت وجود
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ندارد ،و وحی نازل شده بر موسی و عیسی علیهماالسالم دچار تحریف و
تغییر شده است  ،و توراتها و انجیلهای موجود در جها ن مورد اعتماد هیچ
انسان عاقلی نمیباشن د ،در چنین شرایط و با در نظرداشت این واقعیت فقط
و فقط اسالم است که وحی را به حیث یگانه منبع راهنمای مع صوم از خطا
و اشتباه و پاک از تحریف و تغییر برای انسانها میداند.
حقیقت این مسأله زمانی برای ما روشن تر میگردد که ما فلسفة وجودی
دین آسمانی (اسالم) و حکمت تعدد شرایع آسمانی را بدانیم؛ در ادامه به
طور خالصه و فشرده به این دو مطلب میپردازیم:
الف  -فلسفة وجودی دین آسمانی:
ادیان آسمانی به آن دسته از تعلیمات و راهنماییهای اطالق میگردد که
اهلل تبارک و تعالی آنها را جهت ارشاد و رهنمایی انسانها فرستاده است؛
خداوند متعال از این حقیقت در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره نموده
است ،از جمله زمانی که آدم علیه السالم را به زمین فرومیفرستد ،خطاب به
وی میفرماید:
اه بِطَا ِم نْ َه ا َج ِم یعًا بَ ْع ضُ ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض عَ ُد ٌّو فَِإ َّم ا يَأْتِیَ نَّ ُك ْم ِم نِّي ُه ًد ى فَ َم ِن اتَّ بَ َع
{قَ َ
ال ْ
ُه َد اي فَ ََل ي ِ
ش ُرهُ يَ ْو َم
ض لُّ َوَال يَ ْ
ض نْ ًك ا َونَ ْح ُ
ض عَ ْن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم عِی َ
ش ةً َ
ش َق ىَ .و َم ْن أَ ْع َر َ
َ
َ
ال ر ِّ ِ
ال ِْق ی ِ
ش رتَنِي أَ ْع م ى وقَ ْد ُك نْ ُ ِ
ك آيَاتُنَا
یرا .قَ َ
ك أَتَ تْ َ
ال َك َذ لِ َ
ََ
ب ل َم َح َ ْ
َ َ
ام ة أَ ْع َم ى .قَ َ َ
ت بَص ً
ِ
ِ ِ
اب
َس َر َ
س ىَ .وَك َذ لِ َ
فَ نَ ِس یتَ َه ا َوَك َذ لِ َ
ك نَ ْج ِزي َم ْن أ ْ
ف َولَ ْم يُ ْؤم ْن بِآيَات َربِّه َولَعَ َذ ُ
ك الْیَ ْو َم تُنْ َ
ْاِل ِخ َرةِ أَ َش ُّد َوأَبْ َق ى} [طه]123-124:
( خدا دستور داد  :هر دو گروه شما با هم [ ای آدم و حوّاء و ابلیس!] از
بهشت فروآیید [ و در زمین ساکن شوید ،و در آنجا] برخی [ از فرزندانتان]
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دشمن برخی دیگر خواهند شد ،و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما
آمد ،هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی کند  ،گمراه و بدبخت نخواهد شد.
و هرکه از یاد من روی بگرداند [و از احکام کتابهای آسمانی دوری
گزیند] ،زندگی تنگ [ و سخت و گرفتهای] خواهد داشت؛ [چون نه به
قس مت و نصیب خدادادی قانع خواهد شد ،و نه تسلیم قضا و قدر الهی
خواهد گشت] و روز رستاخیز او را نابینا [به عرصة قیامت گسیل و با
دیگران در آنجا] گرد میآوریم .خواهد گفت :پروردگارا! چرا مرا نابینا
[برانگیخته ای و به عرصة قیامت گسیل داشته و در آنجا] جمع آوردهای؟
من که قبالً [در دنیا] بینا بودهام[ .اهلل تعالی] می گوید :همین است [که هست
و بچش نتیجه نافر مانی را] .آیات [ کتابها ی آسمانی ،و دالیل هدایتِ
جهانیِ] من به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان گ ونه هم تو امروز
نادیده گرفته میشوی .ما این گونه سزا می دهیم کسی را که افراط [در
عصیان] و تفریط [در پرستش و عبادت] پیش میگیر د و به آیات
پروردگارش ایمان نمیآ ورد .مسلّماً عذاب آخرت بسیار سختتر و
ماندگارتر [از عذاب این جهان] است ).
از مفهوم آیات فوق این مسأله به وضاحت دانسته میشود که فلسفة
نزول ادیان آسمانی برمیگ ردد به طبیعت و حقیقت هستی انسان و حکمت
خلقت وی .خداوند انسان را موجودی محدود ،ضعیف ،وابسته به غیر و
محتاج آفریده است؛ انسان هرگز نمیتواند بدون همکاری و کمک اشخاص،
اشیاء و پدیده های دیگر به زنده گی خود ادامه دهد؛ انسان در زنده گی
روزمرة خود نیاز به نور و حرارت دارد که آنها را از خورشید میگیرد ،نیاز
به اکسیجن ،آب ،غذا ،پوشاک و غیره دارد که اهلل تعالی همة اینها را در
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روی زمین برایش میسر نموده است؛ به همین صورت در بُعد قانونگذاری
که یکی از نیازهای زنده گی فردی و اجتماعی انسان است نیز محتاج
قانونی است که تمام ابعاد زنده گی او را دربر گرفته باشد .اهلل تبارک و
تعالی به صراحت اعالن نموده و تجربة طوالنی تاریخ ب شر نشان داده است
که انسان بدون رهنمایی خداوند هرگز نمیتواند برای ادارة امور زنده گی
خود قانونی همه جانبه وضع کند ،هرچند اکثر انسانها از این حقیقت
غافل اند و به همین خاطر حتی عدة زیادی از پیروان ادیان آسمانی که در
ظاهر به تعلیمات فرستاده شده از جانب اهلل تع الی ایمان دارند ،در میدان
عمل سعی میکنند از زیربار عمل به تعالیم آسمانی شانه خالی کنند و همین
چیز یکی از علتهای اساسی تحریف ادیان آسمانی قبل از اسالم بوده است.
بیشتر انسانها در اثر فریب شیطان و پیروی از خواسته های نفسانی خود
گمان میکنند که خود میتوانند بدو ن کمک و رهنمایی اهلل جل جالله مسیر
زنده گی خود را مشخص نموده و راه فالح و رستگاری واقعی خود را
بیابند؛ ولی تاریخ بهترین گواه است که تا به حال هیچ انسانی نتوانسته
است بدون پیروی از خط انبیاء علیهم السالم به کامیابی و رستگاری واقعی
در زنده گی دنیوی خود نایل آید و اما سرنوشت اخروی انسان بی ایمان به
تعلیمات آسمانی مشخص است که همان دوزخ و عذاب ابدی است.
بنابراین فلسفه و حکمت نزول ادیان آسمانی ،رهنمایی انسان در بُعد
قانونگذاری است تا وی بتواند با استفاده از رهنمودهای آن رنده گی فردی
و اجتماعی خود را به گونه ای ت نظیم کند که باعث کامیابی وی در دنیا و
آخرت شود.
ب  -حکمت تعدد شرایع آسمانی:
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و اما حکمت تعدد شریعتهایی که بر انبیاء علیهم السالم نازل میگردید،
چیزی جز رعایت تدرج نبود  .انسان هم در بُعد فردی و هم در بُعد
اجتماعی موجودی متکامل است که زنده گی خود را از یک حالت ابتدایی
و ساده آغاز نموده و به مرور زمان پیشرفت و ترقی میکند .به همین دلیل
اهلل تبارک و تعالی هم در فرستادن رهنمودهایی ضروری برای یک پیامبر
این حقیقت را در نظر گرفته است چنانچه در پاسخ به اعتراض کسانی که
میگفتند چرا قرآن کریم به یکبارگی بر پیامبر نازل نمیش ود فرموده است:
ال الَّ ِذ ين َك َف روا لَوَال نُ ِّز َل ع لَی هِ الْقُ رآ ُن ج م لَةً و ِ
اد َك
{وقَ َ
اح َد ةً َك َذ لِ َ
ك لِنُثَبِّ َ
ت بِهِ فُ َؤ َ
َْ
َ ُ ْ
ْ ُْ َ
َ
ِ
یَل } [الفرقان]42:
َو َرتَّلْنَاهُ تَ ْرت ً
( کافران میگویند :چرا قرآن بر او یکجا نازل نمیشود؟ همین گونه [ما
قرآن را به صورت آی ات جداگانه و بخش بخش میفرستیم] تا دل تو را [با
اُنس بدان و حفظ آن] پابرجا و استوار بداریم ،و آن را قسمت به قسمت و
آرام آرام [ توسّط جبریل ،بر تو] فرو میخوانیم [ تا آن را با دقّت بیاموزی و
کم کم به خاطر سپاری].
ام المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها در حدیثی که امام بخاری آن را نقل
نموده است به صورت بسیار زیبا از این حقیقت پرده برداشته و حکمت
نزول تدریجی تعلیمات و رهنمودهای آسمانی بر پیامبر اسالم
صلی اهلل علیه وسلم را در جمالت کوتاه شرح میدهد:
«إِنَّم ا نَ ز َل أ ََّو َل م ا نَز َل ِم نْه س ِ
ص ِل فِ ِ
ْج نَّةِ َوالنَّا ِر َح تَّى إِذَا
ْم َف َّ
َ
َ َ
َ َ
یه ا ذ ْك ُر ال َ
ورة م ْن ال ُ
ُ ُ َ
َّاس إِلَى ِْ
ش َربُوا الْ َخ ْم َر
ْح َرامُ َولَ ْو نَ َز َل أ ََّو َل َش ْي ٍء َال تَ ْ
ثَ َ
ْح ََل ُل َوال َ
اإل ْس ََل ِم نَ َز َل ال َ
اب الن ُ
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الزنَا أَبَ ًد ا».
لَ َق الُوا َال نَ َدعُ الْ َخ ْم َر أَبَ ًد ا َولَ ْو نَ َز َل َال تَ ْزنُوا لَ َق الُوا َال نَ َدعُ ِّ

1

(بیگمان اولین چیزی که از قرآن کریم نازل شد سوره ای از سوره های
کوتاه و یا متوسط بود که در آن از بهشت و دوزخ یاد شده بود ،تا اینکه
آهسته آهسته مردم به اسالم روی آوردند ،آنگاه رهنمودهایی در مورد
حالل و حرام نازل گردید .و اگر در آغاز نزول وحی گف ته میشد که شراب
ننوشید ،میگفتند هرگز شراب را ترک نمی کنیم و اگر نازل میشد که زنا
نکنید ،میگفتند هرگز از زنا دست نمیکشیم).
همان طور که زنده گی یک انسان سیر تدریجی دارد و همان گونه که
مردمان موجود در یک عصر و زمان مراحل مختلفی را در زنده گی
اجتماعی خود سپری میکنند ،به همین صورت حیات بشریت در روی زمین
نیز از یک حالت بسیط و ابتدایی آغاز یافته و به مرور زمان تکامل یافته و
پیشرفت نموده است و اهلل تبارک و تعالی که خالق انسان و بانی زنده گی و
حیات بشر بر روی کرة زمین است ،شرایع آسمانی را یکی بعد دیگری
مطابق حالت تک املی انسانها به صورت تدریجی فرو فرستاده است تا اینکه
باآلخره نوبت به آخرین آیین آسمانی (اسالم) رسیده است.
البته در اینجا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ادیان آسمانی
هر گز در مسایل عقیدتی و اخالقی متعدد نبوده بلکه آن دسته از تعلیمات
ادیان آسمانی که ب ه این مسایل مربوط اند به طور کامل یک قسم بوده و
تعدد تنها در بخش شرایع و نحوة انجام عبادات است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 3ص.340

63

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

حاال وقتی با درنظرداشت مقدمات فوق به جایگاه وحی در اسالم نگاه
کنیم به این نتیجه میرسیم که اسالم وحی آسمانی را به عنوان یک حقیقت
ریشه دار در تاریخ بشر دانسته و و حی نازل شده بر حضرت محمد مصطفی
صلی اهلل علیه وسلم را حالت تکامل یافتة وحی میداند که بر انبیاء گذشته
نازل شده است ،البته با در نظرداشت این واقعیت که وحی نازل شده بر
پیامبران پیش در جریان تاریخ دچار تحریف و تغییر شده است.

 .2 .5جایگاه وحی در یهودیت
یهودیا ن امروزی نیز ادعای پیروی از وحی را دارند ،و حتی ادعایشان
باالتر از این حر فها و تا جایی است که به استناد کتاب « عهد عتیق» ،خود
را برتر از همة انسانها میدانند.
«کتاب مقدس یهود شامل شصت و شش کتاب جداگانه است که بیش
از سی نفر ،به سه زبان مختلف عبری ،آرامی و یون انی و در مدت حدود
 1300سال آن را نوشتهاند.
این کتاب به دو بخش عمدة « عهد عتیق» و « عهد جدید» تقسیم میشود
و یهود فقط بخش عهد عتیق را که مشتمل بر  33کتاب است ،کتاب مقدس
خود میدانند .در اینکه مؤلف کتابهای عهد عتیق چه کسانی هستند و آیا
این کتابها وحی الهیاند ،یا منشأ انسانی دارند ،سه رویکرد کلی وجود
دارد:
اول :یهودیان و بیشتر مسیحیان معتقدند« ،تورات» که عهد عتیق با آن
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آغاز میشود ،منشأ وحیانی دارد و وحی الهی در آن مکتوب است .و حتی
گاهی پا را فراتر نهاده و کل عهد عتیق را وحی الهی میدانند.
دوم :گروهی از دانشمندان غربی معتقداند که تورات نوشتة حضرت
موسی ن یست و سایر کتابهای عهد عتیق نیز تألیف افرادی که به آنها نسبت
داده میشوند ،نیستند و ممکن نیست وحی و کالم الهی باشند .همة آنها یک
سلسله سنتهای شفاهی قوم یهودند که بعدها برخی افراد ناشناس آن را
گردآوری و مکتوب کردند .قبل از آغاز دورة رنسانس یکی از علمای یهود
به نام ابن عزرا (1134 - 1073م) وحیانی بودن کتاب مقدس را مورد تردید
قرار داده بود ،ولی با آغاز رنسانس ،اولین نقد رسمی را اسپینوزا ( 1332ـ
 1377م) مطرح ساخت و اعالم داشت که «نویسنده گانِ کتابهای عهد عتیق
افرادی نیستند ک ه در دید سنتی به آنها منسوباند ».و به همین خاطر از
سوی بزرگان یهود تکفیر و از جامعة یهود اخراج شد .محققین بعدی کار
اسپینوزا را ادامه دادند و به این نتیجه رسیدند که تورات منشأ و منبع
واحدی ندارد و از « چهار منبع که آنها را «یهوهای»« ،الوهیمی»« ،تثنیهای»
و «کاهنی» مینام ند ،پس از اسارت بابلی و در دورة کاهنان (یعنی  500سال
قبل از میالد) تألیف شده است».
سوم :از دیدگاه اسالم ،هر دو رویکرد فوق که در میان یهودیان کنونی
رایج اند ،راه افراط و تفریط را پیموده اند .این دیدگاه نه همانند رویکرد اول
تمام عهد عتیق موجود را وحی الهی و نه همانند رویکرد دوم آن را به طور
کلی جدا از وحی میشمرد و به انکار وحی بر انبیای بنی اسراییل میپردازد؛
بلکه نظریة جداگانه ای را مطرح میکند که واقعیتها و اسن اد تاریخی نیز آن
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را اثبات میکنند».

1

اما داستانها ی عجیب و غریبی که در این کتابها نقل شده است جایی
هیچ شک و شبهه ای را باقی نمیکذارد که کتابها ی مذکور قابل اعتماد
نیستند؛ البته مسلما نان تکلیف خود را در برابر این کتابها میدانند ،چون بر
اساس این قاعده که :آنچه را موافق قرآن و سنت یافتند تأیید کرده و آنچه
را مخالف قرآن و سنت بیابند مردود میشمارند و هیچگاه خود را محتاج
رجوع به تعلیمات تورات نمیدانند.
در ادامه به عنوان شاهد به برخی از خرافات مطرح شده در توراتهای
موجود نظری گذرا میاندازیم:
« تلمود در بارة عیسی علیهم السالم میگوید :یسوع ناصری در موجهای
دوزخ میان آتش و قیر قرار دارد ،و مادرش مریم وی را از سپاهی « باندارا»
به طریق نا مشروع به دست آورد ،کلیساهای نصرانی به منزلة پلیدیها بوده
و وعظ کننده گان در آنها مانند سگهای عوعو کنندهاند.
عهد قدیم از حادثة ننگینی حکایت میکند که در خانة داود علیه السالم
واقع شده است و میگوید :برای ابشالوم بن داود خواهر اصلی زیبایی بود
به نام ثامار و او را دوست داشت ،دختر برادری داشت از پدر به نام امنون،
امنون قصد ثامار را داشت ،و چنین شد که امنون از پدر خود خواست تا
ثامار را حاضر سازد که برایش طعامی آماده نماید ،وقتی خواهرش ثامار
حاضر شد امنون مکان را خلوت نموده با وی بدون ر ضایت و به اکراه زنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت ادیان نیوز؛ با تلخیصhttp://www.adyannews.com :
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نمود ،ثامار گریه کنان و فریاد کنان بیرون شد ،وقتی ثامار به برادر حقیقی
خود ابشالوم قضیه را خبر داد ابشالوم به خاطر انتقام گیری از امنون نزد
خود پالنی طرح نمود ،بنابراین امنون و برادرانش را به سوی طعامی دعوت
کرد و به برده های خود توصیه ن مود که طعام و شراب امنون را ثقیل سازند
تا آنکه نشه شود ،بعد از آن وی را به قتل برسانند.
آنان میگویند :یعقوب علیه السالم با پروردگار کُ شتی گرفت؛ و لوط
علیه السالم بعد از نجات یافتن و رفتنش به کوه صوغر شراب نوشید و با
هر دو دخترش زنا کرد ،و داود علیه السالم در نظر پروردگار قبیح و ناپسند
بود»( 1.أعاذنا اهلل من هذه األکاذیب).
در بایبل (صفر پیدایش  -تورات) به ادامه قصة خوردن درخت ممنوعه
توسط آدم وحوا ،میگوید « :خدا آدم را ندا داد ،ای آدم ،چرا خود را پنهان
میکنی؟ آدم جواب داد :صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم ،زیرا برهنه
بودم ،پس خود را پنهان کردم .خدا فرمود :چه کسی به تو گفت که
برهنه ای؟ آیا از میوة آن درختی خوردی که به توگفته بودم از آن نخوری؟
آدم جواب داد :این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم
خوردم».

2

در این جا هر انسان عاقل و خردمند به این حقیقت پی میبرد که یهود به
گفتة قرآن کریم قدر اهلل تبارک و تعالی را ندانسته و او را به انسان شبیه
نموده اند؛ انسانی که خبر نمیشود آدم چیزی را خورده است یا نه و زمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1شناخت ادیان و مذاهب معاصر .ص.555
 -2انجمن کلیمیان تهرانhttp://www.iranjewish.com/Torah/F :
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که وارد بهشت میشود آدم را نمیبیند و صدا میکند.
خداوند متعال در رابطه با چنین انسانهای نادان میفرماید:
ي عَ ِزيز } [الحج]35:
{م ا قَ َد ُروا اللَّهَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن اللَّهَ لَ َق ِو ٌّ
َ
( آنان خدای را آن گونه که باید بشناسند نشناخته اند به حقیقت خدا
توانا و چیره است).
به هر حال وحی که چنین حالتی داشته باشد هرگز نمیتواند مورد
اعتماد انسانی عاقل قرار گیرد و قطعاً ممکن نیست که انسان هوشیاری
بتواند ب ه دستور وحی که این گونه است خود را به زحمت اندازد؛ و
حقیقت حال پیروان کتاب مقدس نیز حکایت از این دارد که آنان به کتاب
خود باور و اعتقاد ندارند و آن را وحی الهی نمیدانند.

 .3 .5جایگاه وحی در مسیحیت
به گفتة عالمه مفتی محمد تقی عثمانی « :ایمان مسیحیان به صدق،
صحت ،قداست ،اعتبار و الهی بودن عهد عتیق و عهد جدید عیناً مانند
ایمان مسلمانان به صدق ،صحت ،قداست ،اعتبار و الهی بودن قرآن کریم
است ،و هیچ فرق و تفاوتی در این اعتقاد یافت نمیشود».

1

اما باوجود این از آنجایی که مسی حیان همانند مسلمانان برای کتابهای
مقدس خود سند تاریخی ندارند ،و کتابهای موجود ترجمة کتابهای اصلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1از حضرت مسیح تا مسیحیت .ص.27
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است ،و در می ان مسایل مطرح شده در این کتابها تناقضات فراوانی دیده
میشود ،و در این کتابها مسایل منافی اخالق و عفت و مردانه گی به چشم
میخورد  ،مسیحیان هرگز نمیتوان ند به اعتقاد و با وری که به این کتابها دارند
ثابت قدم و استوار باقی بمانند ،به همین دلیل اعتقاد و باورشان به حدی
قدرت ندارد که بتواند آنان را به عمل به این کتابها و پایبندی به احکام آن
وا دارد؛ در حالی که ایمان و باور مسلمانان به قرآن کریم آنان را وادار به
عمل و پایبندی بر احکام آن مینماید.
مسلمانان به وحی آسمانی که بر حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم نازل
شده است ایمانی زنده و متحرک دارند ،در حالی که ایمان مسیحیان به
وحی که میگویند بر حضرت عیسی علیه السالم نازل شده است ،ایمانی
مرده و تخدیرشده است.
علت زنده بود ن ایمان مسلمانان به قرآن کریم ،دالیل و شواهد تاریخی
محفوظ ماندن قرآن از دستبرد بشر ،معجزات موجود در این کتاب ،پاک
بودن آن از تناقضات و رهنماییهای ناب آن در مسایل اخالقی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و غیره است.
در حالی که وحی به جامانده از بزرگان مسیحی که آ ن را به خداوند
نسبت میدهند اوالً تاریخ ندارد ،ثانیاً از اعتقاد گرفته تا به مسایل اخالقی و
اجتماعی با هزاران خرافه تنیده شده است و هیچ رهنمایی گره گشایی در
آن به چشم نمیخورد.
اینک به طور نمونه به برخی از مشکالت موجود در کتب مقدس
مسیحیان اشاره میکنیم:
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موال نان مفتی محمد تقی مینویسند « :این را همه میدانند که در مسیحیت
«خدا» از اقانیم ( )personsسه گانه  - 1پدر؛  - 2پسر؛  - 3روح القدس؛
مرکب است .این عقیده را تثلیث (  ) Trinitarian Doctrineمیگویند .اما
در تشریح عقی دة تثلیث توضیحات علمای مسیحی به قدری مختلف و
متضاد اس ت که رسیدن به مطلب خاصی ،به صورت قطعی مشکل است.
اقانیم سه گانه ای که به نظر مسیحیان از مجموعة آنها «خدا» تشکیل
میشود کدام اند؟ حتی در تعیین آنها اختالف وجود دارد ،بعضی میگویند:
مجموعة پدر ،پسر و روح القدس خدا نامیده میشود.
برخی دیگر بر این باوراند که :پدر ،پسر و مریم بتول ،سه اقنومی اند
که مجموعة آنها خدا را تشکیل میدهند.
اما جایگاه انفرادی هر یک از اقانیم سه گانه چگونه است؟ و با مجموع
«خدا» (ثالوث) ( ) Trinitiچه رابطه ای دارد؟ در پاسخ به این سؤال نیز بین
مسیحیان اختالف شدیدی بروز کرده است.»...

1

دینی که در آن اعتقاد به خدا چنین حالتی دارد ،وحی که از طریق این
خدا ناز ل شده است چه جایگاهی خواهد داشت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1از حضرت مسیح تا مسیحیت .ص.42
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 .6جایگاه و منزلت عقل در ادیان آسمانی و مکاتب بشری
عقل بر خالف وحی چیزی است که هم ادیان آسمانی به آن
پرداخته اند و هم در مکاتب بشری مورد توجه بوده است ،به همین دلیل در
این بخش بحث ما کمی گسترده تر از بخش قبلی خواهد بود؛ یعنی عقل را
هم از دیدگاه مکاتب آسمانی (اسالم ،یهودیت و مسیحیت) مورد بررسی
قرار میدهیم و هم از دیدگاه مکاتبی که از ابتدا ساخته و پر داختة انسانها
است.

 .1 .6جایگاه عقل در اسالم
شاید گویاترین عبارتی که در اسالم آمده و بیانگر جایگاه رفیع عقل
در این دین مبین است ،این آیة قرآن کریم باشد که وقتی از اهل دوزخ
سؤال میشود که چرا شما در اینجا آورده شده اید ،میگویند:
ِ
ِ
َص َح ِ
الس عِی ِر } [الملك]13:
اب َّ
س َم ُع أ َْو نَ ْع ق لُ َم ا ُك نَّا ف ي أ ْ
{وقَالُوا لَ ْو ُك نَّا نَ ْ
َ
(و میگویند :اگر ما گوش شنوا میداشتیم ،و یا عقل خود را به کار
میگرفتیم ،هرگز از زمرة دوزخیان نمیگشتیم).
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یعنی عدم به کارگیری عقل سبب داخل شدن انسانها به دوزخ میشود و
آنها میگویند که اگر ما به سخنان انبیاء و دعوتگران گوش میدادیم و از
عقل خود استفاده میکردیم ،هرگز کار ما به اینجا کشیده نمیشد .در اینجا
نکتة ظریفی است که اشاره به رابطة عقل و نقل دارد و آن اینکه انسان پس
از گوش دادن به پیام وحی (کالم خدا و پیامبر) و بعد از آن به کارگیری
عقل در استنباط احکام وحی ،میتواند خودش راه درست و صراط مستقیم
را پیدا کند.
شهید سید قطب رحمةاهلل علیه در تفسیر آیة مبارکة:
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
یرا}
{أَفَ ََل يَتَ َد بَّ ُرو َن الْقُ ْرآ َن َولَ ْو َك ا َن م ْن ع نْد غَیْ ِر الل ه لَ َو َج ُدوا ف یه ا ْخ ت ََل فًا َك ث ً
[النساء]62:
(آی ا [این منافقان] دربارة قرآن نمی ندیشند و اگر از سوی غیرخدا آمده
بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانی پیدا میکردند).
سخن زیبایی دارد؛ وی میگوید:
« این شیوه ،واالترین کرامتی است که برنامة ربّانی به انسان و عقل وی
عطا میکند ،و باالترین احترامی است که برای آدمی و فهم و درک او قایل
میگردد ،فهم و درکی که آفریدگار منّان خودش آن را به انسان بخشیده
است .داوری در مورد قرآن را به درک و عقل بشری پیشنهاد میکند».

1

دکتور یوسف قرضاوی حفظه اهلل در کتاب (الناس والحق) که به زبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فی ظالل القرآن .ج 1ص.133
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فارسی ترجمه شده و نام آن (در جستجوی حق) میباشد در رابطه با جایگاه
عقل در اسالم به صورت مفصل بحث نموده و نحوة کاربرد عقل در
عرصه ها ی مختلف را به اثبات رسانده است ،که ما در ادامه قسمتهایی از
گفته های وی را با اختصار نقل کرده و به آن اکتفا میکنیم:
« همانا وحی آسمانی امورات زیادی را در عرصه های مختلف برای
عقل گذاشته که عبارت اند:
الف  -آن چه در میدان عقیده برای عقل گذاشته است رهیاب شدن به
سوی دو حقیقت بزرگ در هستی است:
حقیقت اول:
ایمان به وجود و وحدانیت اهلل است ،که هرچند فطرت سلیم انسانی
بدان رهنمون می سازد؛ اما از خواستگاه های درک درست آن ،اندیشه و نظر
سالم و عقل صایب و رصین است .و از همین رهگذر است که قرآن کریم
به تقدیم دالیلی از هستی و ن فس انسانی بر وجود اهلل پاک و بلند مرتبه
پرداخته است:
ض وا ْخ تِ ََل ِ
ف اللَّیْ ِل والنَّه ا ِر َِل ي ٍ
الس م ِ
ات ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
{إِ َّن فِي َخ ل ِ
اب }
َ َ
َ
اوات َو ْاأل َْر ِ َ
ْق َّ َ َ
[آل عمران]163:
(مسلّماً در آفرینش آسمان ها و زمین ،و آمد و رفت شب و روز،
نشانه ها و دالیلی [ آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال و دانش و قدرت
او] برای خردمندان است).
ٍ
ِ ِ
ِ
الس م ِ
ض بَ ْل َال
اوات َو ْاأل َْر َ
{أ َْم ُخ ل ُق وا م ْن غَیْ ِر َش ْي ء أ َْم ُه مُ الْ َخ ال ُق و َن  .أ َْم َخ لَ ُق وا َّ َ َ
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يُوقِنُو َن } [الطور]41-44:
(آیا ایشان بدون هیچ گونه خالقی آفریده شده اند؟ و یا این که
خودشان خویشتن را آفریده اند؟ یا این که آنان آسمانها و زمین را
آفریده اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند).
در جای دیگر میفرماید:
َّ ِ
ٍ
ِ ٍِِ
ب ُك لُّ إِلَهٍ بِ َم ا َخ لَ َق َولَعَ ََل
َ
{م ا اتَّ َخ َذ الل هُ م ْن َولَد َو َم ا َك ا َن َم عَهُ م ْن إ لَه إ ذًا لَ َذ َه َ
ض س بْح ا َن اللَّهِ عَ َّم ا ي ِ
ص ُف و َن } [المؤمنون]61:
بَ ْع ضُ ُه ْم عَلَى بَ ْع ٍ ُ َ
َ
(خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدایی با او بوده
است ،چرا که اگر خدایی با او می بود ،هر خدایی به آفریده گان خود
میپرداخت و هر یک از خدایان [برای توسعة قلمرو حکومت خود] بر
دیگر ی برتری و چیره گی میجست [جهان هستی به تباهی میکشید] خدا
واالتر و باالتر از آن چیزهایی است که ایشان میگویند).
حقیقت دوم:
اثبات وحی و رسالت و نبوت است .و عقل است که امکان وقوع آن
را بالفعل به اثبات می رساند و تصدیق میکند که همان شخص معین،
پیام آوری از جانب خ داست .و عقل ،اولین و آخرین داور در این قضیه
میباشد و برای نصوص وحی در این زمینه مدخلی ب رای استدالل نیست .و
چگونه به آن چه که هنوز اثبات نشده میتوان استدالل کرد؟ و از همین
رهگذر است که علمای اسالمی گفته اند :همانا عقل اساس نقل است ،زیرا
عقل بعد از قناعت و با ور به وجود اهلل متعال و کمال او ،درک میکند که از
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نشانه های کمال حکمت و رحمت پروردگار حکیم این است که بندهگان
خود را در میان امواج جهالت ،نادانی و گمراهی رها نمیکند ،و او بر این
که بندهگ انش را هدایت کند و از تاریکی به سوی نور رهنمون گرداند ،توانا
است.
هنگ امی که عقل به این درک دست مییابد ،تسلیم هرکسی که ادعای
نبوت و پیامبری کند نمی شود ،بلکه از او میطلبد که برای اثبات ادعای خود
و این که او فقط ارادة پروردگارش را تمثیل می کند ،دلیل عرضه کند .و
همین عقل است که از او میخواهد تا معجزه ای را بیاورد که کسی غیر از
ا هلل بلند مرتبه ،توان آوردنش را ندارد.
همانا عقل است که می تواند معجزات حقیقی را که بر دستان پیامبران
برحق الهی ،رخ می نماید از مظاهر خفت آ ور و حقه بازیها و نیرنگ پردازیهای
که توسط دجالها و جادوپیشگان تَردستی میشود ،تشخیص داده و آنهارا از
هم متمایز گرداند.
عق ل است که

می تواند وجوه داللت معجزات شگفت انگیز را بر

صداقت کسی که معجزه بر دستانش رخ داده است شناسایی کند که دلیلی
از ج انب خداوند بر صدق مدعای آن است.
ب  -در عرصه قانون گذاری و تشریع نیز عقل را میدان داده تا در مسیر
فهم دقیق نصوص ره پوید و از اصول ،فروع را بر گیرد و در فروعات به
قیاس پردازد و احکام را استنباط کند و کیفیت وقایع و اتفاقات را
ریشه یابی نماید و برای جلب منافع و ر فع و دفع مفاسد و برداشتن
دشواری ها ،قواعد را رعایت نموده آسانی در انجام فرمایشات شریعت را
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متحقق سازد .و نیز ضروریات زنده گی را سنجش و اندازه گیری کند ،و
عرف جامعه و شرایط زمانی و مکانی را در نظر بگیرد.
ج -در عرصة اخالق نیز به عقل میدان داده است تا نظر و حکم خود
را در برابر بسیاری از اعمالی که خیر و شر در هم آمیخته و مرز حالل و
حرام گم شده است ،صادر نماید؛ در عین حال از وحی آسمانی به عنوان
مصدر اصلی التزام به ادب و اخالق و معیار سنجش احکام اخالقی ،غافل
نشده است.
د  -وحی آسمانی به عقل مجال داده است تا پیرامون این هستی به
جستجو بپردازد و تا سرحد توان ،نیروهای آن را کشف و تسخیر نماید که
این همه را اهلل تبارک و تعالی ،جهت منفعت انسان فراهم ساخته است:
ات وم ا فِي ْاألَر ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك َِل ي ٍ
الس م ِ
ات
ْ
ض َج م یعً ا م نْهُ إِ َّن ف ي ذَل َ َ
او َ َ
َّر لَ ُك ْم َم ا ف ي َّ َ َ
َ
{و َس خ َ
لِ َق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن } [الجاثیة]14:
(و آنچه در آسمانها و آن چه در زمین است همه را از ناحیة خود،
مسخّر شما ساخته است .قطعاً در این نشانه های مهمّی اس ت برای کسانی
که میاندیشند).
هـ  -برای عقل مجال داده است تا در امور دنیا و فراهم آوری وسایل
زنده گی با رعایت حق و عدالت تا توان دارد به ابتکار و اختراع بپردازد:
{وَال تَ نْ س نَ ِ
ك ِم َن ُّ
الد نْ یَا} [القصص]33:
ص یبَ َ
َ
َ
(و بهرة خود را از دنیا فراموش مکن)
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و  -همچنان به عقل فرصت بخشیده تا از تجارب دیگران و میراث
گذشته گان استفاده برده و از معرفت انسانهای هم دوران بهره مند گردد:
ِ
ص ا ِر } [الحشر]2:
{فَا ْع تَبِ ُروا يَا أُول ي ْاألَبْ َ
(ای خردمندان! درس عبرت بگیرید).
ِ
ِ
ِ
یروا فِي ْاأل َْر ِ
س َم عُو َن بِ َه ا
ض فَ تَ ُك و َن لَ ُه ْم قُلُوب يَ ْع ق لُو َن ب َه ا أ َْو آذَان يَ ْ
{أَفَ لَ ْم يَس ُ
ِ
الص ُد و ِر } [الحج]51:
وب الَّتِي فِي ُّ
ار َولَك ْن تَ ْع َم ى الْقُ لُ ُ
فَِإ نَّ َه ا َال تَ ْع َم ى ْاألَبْ َ
صُ
(آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته اند تا دلهایی داشته باشند که
بدان ها فهم کنند ،و گوشهایی داشته باشند که بدانها بشنوند؟ چرا که این
چشم ها نیستند که کور می گردند ،بلکه این دل های درون سینه ها هستند که
نابینا میشوند)».

1

 .2 .6جایگاه عقل در یهودیت
در اینجا نیز باید بگوییم که در اصل دین یهود عقل همان جایگاهی را
داشت که در دین مبین اسالم دارد ،زیرا منبع و سرچشمة دین حضرت
موسی علیه السالم همان سرچشمة دین محمد صلی اهلل علیه وسلم است ،اما
دینی که امروز به نام یهودیت معروف و مشهور است و از خود پیروانی
دارد ،در واقع دین انسانی است که به مرور زمان بعد از تحریف و تغییر
دین حضرت موسی علیه السالم شکل گرفته است و در این دین هیچ
جایگاه تعریف شده ای برای عقل وجود ندارد ،همان گونه که جایگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1در جستجوی حق .ص.37-23
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تعریف شدة مورد اعتمادی برای وحی نیست.
 .3 .6جایگاه عقل در مسیحیت
اما در مورد جایگاه عقل در مسیحیت بحث خود را با این عبارت
مرتضی مطهری آغاز میکنیم؛ وی میگوید « :مسیحیت در قلم رو ایمان برای
عقل ،حق مداخله قایل نیست .میگوید آنجای ی که انسان باید به چیزی
ایمان بیاورد حق ندارد فکر کند ،فکر ما عقل است و عقل در این نوع
مسای ل حق مداخله ندارد .آنچه را که باید به آن ایمان داشت ،نباید دربارة
آن فکر کرد و نباید اجازة فکر کرد ن و چون و چرا کردن به عقل داد.
وظیفه یک مؤمن ،مخصوصاً وظیفه یک کشیش و حافظان ایمان مردم ،این
است که جلو هجوم فکر و استدالل و عقل را به حوزة ایمان بگیرند .اصالً
تعلیمات مسیحی بر همین اساس است .در اسالم قضیه درست بر عکس
است .در اصول دین اسالم ،جز عقل هیچ چیز دیگری حق مداخله ندارد،
یعنی اگر از شما بپرسند که یکی از اصول دین شما چیست ،میگوبید
«توحید» وجود خدای یگانه ،اگر دوباره بپرسند به چه دلیل به خدا ایمان
آورده اید شما باید دلیل عقلی بیاورید اسالم جز از راه عقل از شما قبول
نمیکند .اصول ایمان مسیحیت ،منطقهای ممنوع برای ورود عقل است و
وظیفه یک مؤ من مسیحی حفظ این منطقه از هجوم قوای عقلی و فکری
است ولی اصول ایمان در اسالم منطقه ای است که در قُرُ ق عقل است و
غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه را ندارد».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت پاسخ به سؤاالت دینیhttp://www.askquran.ir/thread :
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واقعیت این است که سبب اصلی عقب مانده گی اروپا ا ز کاروان تمدن
بشری در طی قرون وسطی چیزی جز بی اعتنایی مسیحیت تحریف شده به
عقل و اندیشه نبوده است؛ و همین امر نیز سبب شد که علما و اندیشمندان
غربی به فکر انقال ب علیه دین تحریف شدة مسیحی افتاده ،دست آن را از
مداخله به امور دنیوی کوتاه کنند که باآلخره در قرن پانزدهم به این کار
موفق شدند و توانستند دین را از ساحة زنده گی اجتماعی انسان اروپایی
بیرون نموده آن را در حد مداخله به زنده گی فردی و در داخل کلیسا
محدود و محصور سازند .استاد یزید حمزاوی که تحقیقات زیادی در مورد
دین مسیحی داشته و با بزرگان مسیحی در این مو رد مباحث زیادی را
پشت سر نهاده است میگوید « :وقتی یک فرد بخواهد مسیحی خوبی به
شمار آید و از جملة اهل نجات گردد باید به کلیسا مراجعه کرده به
صورت حرفی امور آتی را بپذیرد:
 عقلت را کنار گذاشته و فرض کن که تو با پیوستن به کلیسا
وسایل فهم و درک را در اختیار گرفته ای.
 به تمام آن چه کشیش کلیسا تو را امر میکند ایمان بیاور.
 مناقشه ،جدال ،اعتراض و جستجو نکن.
 از کسی جز کشیش چیزی پرسان نکن ،و از غیر او جواب خود
را نگیر.
 هر چه را نفهمیدی و درک نکردی و عقلت به آن نرسید ،سِرّی
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از اسرار الهی و یکی از معماهای مقدس کلیسا است».

1

چنان چه میبینیم حتی در قرن  ،21کلیسا عقلگرایی را مانع تقرب به
خدا میداند و از نظر یک مسیحی متعهد ،انسانی که بخواهد در امور دین از
عقل خود استفاده کند ،هرگز به فالح و رستگاری نمیرسد؛ و همین تصور
باعث شده است که مسیحیان به جداسازی دین از دنیا مجبور شوند و به
دین اجازه ندهند در امور روزمرة شان مداخله کند.
استاد مصطفی صبری در این مورد مینویسد « :انسان مسیحی در یک
درگیر ی پیوسته میان دین و عقل خویش به سر میبرد ،و هر یک از آن دو از
قوت و نیروی دیگری میکاهند و در نتیجه قلب وی میشکند ،در حالی که
هر دو نیروی دین و عقل در قلب انسان مسلمان سالم و مددگار
یکدیگراند».

2

 .4 .6جایگاه عقل در مکاتب بشری
طبیعی است که عقل در تمام مکاتب بشری مورد توجه علما و
اندیشمندان قرار داشته و دارد ،چون همه میدانند و تجربه میکنند که انسان
در وجود خود نیروی دارد که در زنده جانهای دیگر نیست؛ به همین سبب
دانشمندان و فالسفة هر عصر و زمان با عبارات و سخنان زیبا و دلنشین
خود از این نعمت الهی تعریف و تمجید نموده اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1النصرانیة وإلغاء العقل .ص.4
 -2موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین .ج 1ص.14

81

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

اما از خالل مطالعة مباحثی که در مکاتب بشری در رابطه با عقل
مطرح شده است ،انسان به این نتیجه میرسد که اکثر این مکاتب همانند
مکتب اسالم عقل را محدود و محتاج میدانند  ،ولی در شناخت ضعفها،
نیازمندیها و نحوة جبران کاستیهای عقل دچار سردرگمی و اضطراب
میشوند و در نتیجه راه به جایی نمیبرند .به طور مثال فون هایک در رابطه
با عقل به این نظر است که:
« عقل و ذهن فعال انسان محصول فرهنگ و سنت است نه منشأ آن و
اگر بشر توانسته است با مهار غرایز خود و ایجاد قواعد رفتاری مغایر با
آنها ،جوامع هرچه گسترده تر و متمدن تری به وجود آورد ،این پیشرفت در
درجة اول در سایة برخی سنتهای مناسب امکان پذیر شده است».

1

طوری که از این سخن هایک معلوم میشود وی به سنتهای اجتماعی
جایگاه و منزلتی را قایل میشود که اهل ادیان آسمانی آن را به وحی
قایل اند.
به همین صورت دانشمندان زیادی در طول تاریخ بشر قبل و بعد از
فون هایک بوده اند که در کنار پذیرش عقل به عنوان یکی از برترین
ویژه گیهای انسان ،آن را به عنوان یگانه و یا او لین وسیلة شناخت انسان
نمیپذیرند ،بلکه پدیده های دیگری را عنوان میکنند که عقل بشری به کمک
و یاری آنها قادر میشود تا انسان را در شناخت بهتر و دقیقتر اشیا کمک
کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت همشهریhttp://www.hamshahrionline.ir/details/ :
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ولی ما به این عقیده ایم که در دنیا جز وحی الهی چیز دیگری وجود
ندارد که بتواند کاستیها و کمبودیهای عقل را ج بران نماید و عقل در
روشنی آن بتواند بهترین ویژه گی انسان تلقی گردد .اهلل تبارک و تعالی در
مورد انسانهایی که در این دنیا از نعمت عقل برخوردار بوده ا ند اما در اثر
بی توجهی به وحی نتوانستند راه درست زنده گی کردن را بیابند و در نتیجه
از فالح و رستگاری دنیا و آ خرت محروم مانده ا ند میفرماید:
{ولَ َق ْد ذَرأْنَا لِج َه نَّم َك ثِیرا ِم ن ال ِ
ْج ِّن َو ِْ
اإل نْ ِ
س لَ ُه ْم قُلُوب َال يَ ْف َق ُه و َن بِ َه ا َولَ ُه ْم أَ ْعیُن
َ
َ َ َ ً َ
ِ
ِ
ك ُه ُم
َض لُّ أُولَئِ َ
س َم عُو َن بِ َه ا أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْ عَ ا ِم بَ ْل ُه ْم أ َ
َال يُبْص ُرو َن ب َه ا َولَ ُه ْم آذَان َال يَ ْ
الْغَافِلُو َن } [األعراف]136:
( ما بسیاری از جنّیان و آدمیان را آفریده و [در جهان] پراکنده کردهایم
که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است [ .این بدان خاطر است که]
آنان دلهای ی دارند که بدانها [ آیات رهنمون به کماالت را] نمیفهمند ،و
چشمهایی دارند که بدانها [نشانه های خداشناسی و یکتاپرستی را] نمیبینند،
و گوشهای ی دارند که بدانها [ مواعظ و اندرزهای زنده گیساز را] نمیشنوند.
اینان [ چون از این اعضاء چنان که باید سود نمیجویند و منافع و مضارّ خود
را از هم تشخیص نمیدهند] همسان چهارپایانند و بلکه سرگشتهترند [چرا
که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمیگذارند ،ولی اینان راه افراط و
تفریط میپویند]  .اینان واقعاً بیخبر [ از صالح دنیا و آخرت خود] هستند).
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 .7موقف امت اسالمی در بهکارگیری عقل
واقعیت این است که امت اسالمی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوسلم
در تفسیر قضایای دینی دچار اختالفات گوناگونی شدند که در نتیجة آن
مذاهب و فرقه های متعددی به میان آمد.
اختالفاتی را که بعد از دوران پیامبر اکرم و صحابة بزرگوارشان
دامنگیر امت اسالمی شد عموماً میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
الف  -اختالفاتی که ریشه در عقل و ادراک ان سانی دارد.
ب  -اختالفاتی که ریشه در تعصبات قومی ،مذهبی و حزبی دارد.
اختالفات نوع اول غالباً باعث تفرق و ضعف امت اسالمی نمیشود و
حتی ما در زمان حیات رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم شاهد بروز چنین
اختالفاتی در میان اصحاب گرامی آن حضرت هستیم و اینکه پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم آنها را نکوهش نکرده بلکه مجاز دانسته اند؛ چنانچه در
هنگام جنگ بنی قریظه «پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دستور دادند به همه مردم
اعالم کنند که هر کس این ندا را میشنود و فرمانبردار است ،نماز عصر را
در بنى قریظه ادا کند .در راه ،وقت نماز عصر فرا رسید .برخى گفتند :برابر
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دستور ،تا به قریظه نرسیم ،نماز ادا نخواهیم کرد و نماز عصر را پس از
عشا خواندند [و مورد مالمت هم واقع نشدند؛ چون از اجتهاد خود و
دستور پیشین ،الهام گرفتند .اللّه اعلم ].برخى دیگر گفتند :هدف از این
فرمان ،سرعت و شتاب ورزیدن است .و در راه ن ماز عصر را ادا نمودند و
هیچ یک از دو گروه ،مورد نکوهش قرار نگرفتند».

1

حتی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در این رابطه امت خویش را امر به
مراجه به فهم و ادراک شخصی نمودند و لو اینکه درک و فهم یکی از
ایشان با نظریات و آراء دیگران همخوانی نداشته باشد:
ث م َّر ٍ
كو ْ ِ
« ْ ِ
ت إِلَیْهِ النَّ ْف س َو ِْ
اإل ثْ ُم
ات الْبِ ُّر َم ا اط َْم أَنَّ ْ
س َ
ك ثَ ََل َ َ
اس تَ ْف ت قَ لْبَ َ َ
اس تَ ْف ت نَ ْف َ
ُ
2
اك فِي النَّ ْف ِ
َّاس َوأَفْ تَ ْو َك ».
َّد فِي الصَّ ْد ِر َوإِ ْن أَفْ تَ َ
َم ا َح َ
س َوتَ َرد َ
اك الن ُ
(از قلبت بپرس و از نفست سؤال کن ،برّ و خوبى ،چیزى است که
قلب به آن آرامش یابد و نفس بدان آرام گیرد و اثم و گناه آن عملى است
که در دل اضطراب و نگرانى ایجاد کند ،هر چند مردم به درستى آن حکم
دهند).
اما اختالفات نوع دوم یکی از بزرگترین انحرافات از دین مبین اسالم
به شمار میرود و غالباً باعث تفرقه و پارچه پارچه شدن امت اسالمی
میگردد .و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در مورد آن فرمودند:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1رحیق المختوم .ص .450با تصرف و تلخیص.
 -2مسند امام احمد .ج 23ص.532
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وه ا فَِإ نَّ َه ا مُنْتِنَة ».
« َد عُ َ

1

(تعصب را بگذارید که چیزی بدبو است).
از نظر اسالم انسان زمانی مکلف به انجام تکالیف شرعی میشود که از
نعمت عقل برخوردار بوده و عقل وی به پختگی الزم رسیده باشد (شخص
بالغ شده باشد)؛ و در این هنگام اگر از عقل خود استفاده نکند به بدترین
صفات مورد نکوهش و مزمت قرار میگیرد؛ چنانچه اهلل تعالی میفرماید:
الد و ِّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَ ْع ِق لُو َن } [األنفال]22:
{إِ َّن َش َّر َّ َ
اب ع نْ َد الل ه الصُّ مُّ الْبُ ْك مُ ال ذ َ
(بیگمان بدترین انسانها در پیشگاه اهلل  ،افراد کر و اللی هستند که
نمیفهمند).
اما اگر انسان مسلمان برای شناخت حکمی از احکام اسالم عقل خود
را به دور از تمام تعصبات به کار بست و در شناخت مسأله ای دچار خطا و
اشتباه شد ،نه تنها که مستحق نگوهش نیست ،بلکه مستحق اجر و پاداش
نیز م یباشد ،چنانچه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرمایند:
«إِذَا ح َك م الْح اكِم فَاج تَ ه َد ثُ َّم أَص اب فَ لَهُ أ ِ
اج تَ َه َد ثُ َّم أَ ْخ طَأَ
َج َران َوإِذَا َح َك َم فَ ْ
ْ
َ َ َ ُ ْ َ
َ َ
َج ر »2.
فَ لَهُ أ ْ
(وقتی یک حاکم در مورد مسأله ای بعد از به کارگیری نهایت سعی و
تالش خود حکمی را صادر نمود ،اگر حکم وی درست بود مستحق دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 3ص.311
 -2صحیح البخاری .ج 4ص.372

85

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

پاداش میباشد ،و اگر اشتباه کرد مستحق یک پاداش میگردد).
اینکه در حدیث مذکور لفظ حاکم به کار رفته است ،حکم حدیث را
مختص به یک صنف خاص از مسلمانان نمیکند بلکه ،مف هوم آن شامل تمام
مسلمانان عاقل و بالغ میباشد ،چرا که ح کم کردن در مورد قضایا ،مربوط
یک طیف و طبقة خاص نیست .اهلل تبارک و تعالی در جای از قرآن کریم
خطاب به عموم مسلمانان میفرماید:
{ي ا أَيُّه ا الَّ ِذ ين آم نُوا ُك ونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
س ِط ُش َه َد اءَ لِلَّهِ َولَ ْو عَلَى أَنْ فُ ِس ُك ْم أَ ِو
َ َ
َ َ
ین ب الْق ْ
َ
ِ
ِ
الْوالِ َد يْ ِن َو ْاألَقْربِ ِ
یرا فَاللَّهُ أ َْولَى بِ ِه َم ا فَ ََل تَ تَّبِعُوا ال َْه َوى أَ ْن تَ ْع ِد لُوا
َ َ
َ
ین إ ْن يَ ُك ْن غَن یًّا أ َْو فَق ً
ِ
ِ
َوإِ ْن تَ لْووا أ َْو تُ ْع ِر ُ ِ َّ
یرا} [النساء]144:
ُ
ض وا فَإ َّن الل هَ َك ا َن ب َم ا تَ ْع َم لُو َن َخ ب ً
(ای کسانی که ایمان آورده اید! دادگری پیشه سا زید و در اقامة عدل و
داد بکوشید ،و به خاطر خدا شهادت دهید [و از این سو و آن سو
جانبداری نکنید] هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و
خویشاوندان بوده باشد .اگر کسی که به زیان او شهادت داده میشود دارا یا
ندار باشد[ ،رغبت به دارا ،یا شفقت به ندار ،شما را از ادای شهادت حق
منصرف نکند] چرا که [رضای] خداوند از [رضای] هردوی آنان بهتر است
[و خدا به مصلحت آن دو آگاه تر از شما است] پس از هوا و هوس پیروی
نکنید که [اگر چنین کنید از حق] منحرف میگردید [و به باطل میافتید) .و
اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید ی ا از آن روی بگردانید ،خداوند از
آنچه میکنید آگاه است [و پاداش اعمال نیک و جزای اعمال بدتان را
میدهد]).
این آیة متبرکه هر اهل ایمان را مورد خطاب قرار داده و از وی
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خواسته است تا در هنگام قض اوت ،عدل و انصاف را رعایت کند و اسباب
دیگر از قبیل روابط خویشاوندی و غیره باعث عدول وی از جادة انصاف
نگردد.
مسلم است که جای رعایت عدل و انصاف تنها محاکم نیست ،بلکه هر
انسان مسلمان ممکن است روزانه با چندین مورد از قضایا روبه رو شود که
نیاز است در مورد آنها قضاوت کند ؛ طور مثال اگر میبیند که پدر و یا
برادر وی با کسی بر سر چیزی دعوا میکنن د و او خبر دارد که در این دعوا
حق به جانب طرف مقابل پدر و یا برادر او است ،باید صدای خود را بلند
کرده حقیقت امر را بگوید ؛ و فکر نکند که اگر مثالً با این قضاوت چیزی
از ملکیت پدرش خارج میشود ،وی نادر و فقیر خواهد شد .این مثال
بهترین نمونه برای تو جیه عقل توسط وحی نیز میباشد ،چون واقعیت این
است که اگر انسان با عقل مجرد در چنین موقعیتی قضاوت کند ،از اظهار
حقیقت خودداری خواهد نمود ،اما وحی به کمک وی شتافته او را
رهنمایی میکند ،تا به چنین گمان خامی دچار نشده بداند که رازق و
بی نیازکنندة حقیقی خداوند است.
بنابراین میتوان گفت مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه وسلم در تعامل با عقل تا به امروز به گروه های مختلفی تقسیم
شده اند ،از جمله:
 عموم مسلمانان
 فالسفه
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 معتزله
 اهل تصوف

 .1 .7موقف عموم مسلمانان
منظور از عموم مسلمانان تمام کسانی اند که به وحی (قرآن و سنت) به
عنوان یگانه منبع قابل اعتماد و عاری از خطا و نسیان در شناخت قضایا
ایمان و باور قطعی دا شته و در این مورد از اصول و ضوابط علمی و
منطقی پیروی میکنند .موقف این گروه در مورد عقل این است که آن یکی
از بهترین و مهمترین نعمتهای الهی است که فقط به وسیلة آن انسان میتواند
وحدانیت اهلل ،حقانیت وحی و صداقت انبیا را بشناسد  ،و به وسیلة همین
عقل است که انسان میتواند سرنوشت خود را به قضاوت وحی تسلیم کند؛
اما این عقل در ذات خود محدود ،وابسته و خطاپذیر است.
 محدود به دایرة آنچه انسان میبیند و میشنود.
 وابسته ب ه چیزهای که انسان آنها را تجربه نموده است.
 خطا در مورد چیزهای که انسان آنها را تجربه نکرده و یا بعد از
تجربه از ذهنش غایب گشته اند ( .بله؛ عقل انسان ممکن است در
سه مورد دچار خطا و اشتباه شود - 1( :مواجه شدن برای اولین
بار با مسأله ای که هیچ آشنایی قبلی با آن نداشته است-2 .
چیزی را یک مرتبه تجربه نموده ،اما بعد از مدت ی آن را فراموش
نموده است -3 .عقل وی از برخی خواسته های نفس متأثر شده
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است).
به همین دلیل عموم مسلمانان ب ه این باورند که انسان بعد از
ایمان آوردن باید زمام امور خود را به وحی الهی تسلیم نموده ،عقل خود
را در فهم منظور وحی و پیداکردن مصداقهای عملی رهنماییهای آن به کار
بندد .طور مثال وقتی وحی برای ما میگوید:
الص َد قَ ِ
ات } [البقرة]231:
الربَا َويُ ْربِي َّ
{يَ ْم َح ُق اللَّهُ ِّ
(خداوند [برکت] ربا را [و اموالی را که ربا با آن بیامیزد] نابود میکند و
[ثواب] صدقات را [و اموالی را که از آن بذل و بخشش شود] فزونی
میبخشد).
ما باید اجازه ندهیم که عقل ما با تأثر از چشم ما که میبیند با دادن
صدقه مقداری از اموال ما کاسته میشود و یا با گرفتن سود مقداری به مال
ما افزوده میگردد ،ع جوالنه تصمیم بگیرد؛ بلکه باید اندکی پیرامون قضیه به
تفحص پرداخته ،حقیقت این تناقض ظاهری را پیدا کند؛ چون در اینجا به
ظاهر دو نوع قضاوت متضاد وجود دارد؛ ما به چشم خود میبینیم که وقتی
از صد افغانی دونیم فیصد آن را زکات بدهیم ،برای ما نود و هفت و نیم
افغانی دیگر باقی میماند ،اما وحی میگوید این صد افغان ی شما با دادن
دونیم افغانی به نیت زکات اضافه میگردد .شاید توضیح حقیقت این امر در
اینجا وقت زیادی را بطلبد ،ولی ما سعی میکنیم به طور خالصه همین یک
مورد را شرح دهیم:
الف  -وحی ابتدا ما را به دو نوع زنده گی در دو جهان جداگانه معتقد
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میساز د ،و زنده گی در جهان حاضر را محدود و مختصر معرفی مینماید:
{و ْاِل ِخ َرةُ َخ یْ ر َوأَبْ َق ى} [األعلى]13:
َ
(در حالی که آخرت [از دنیا] بهتر و پاینده تر است [عاقل چرا باید فانی
و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟).
بنابراین اگر انسان در این جهان چیزی را از دست بدهد و در جهان
دیگر بیش از آن را به دست آورد ،نه اینکه چیزی را از دست نداده است
بلکه چیزهایی زیادی را به دست آورده است .در این مورد از پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه وسلم حدیثی روایت شده است که این قضیه را به صورت
بسیار زیبا روشن میکند؛ عایشه رضی اهلل عنها میگوید :آنها گوسفندی را ذبح
کردند ،رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پرسیدند:
« ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إال كتفها قال بقي كلها غیر كتفها».

1

(چه چیزی از آن باقی مانده است؟ عایشه گفت چیزی جز شانه اش
باقی نمانده است ،رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند :تمام آن باقی مانده
است غیر از شانة آن).
یعنی آنچه را باقی م انده است ما میخوریم و فنا میشود ،ولی آنچه را
صدقه داده ایم و در ظاهر از دست ما بیرون شده است ،اهلل تعالی آن را
برای ما ذخیره نموده و در آخرت چند برابر آن به ما عوض میدهد.
اهلل تبارک و تعالی در این رابطه میفرماید:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سنن الترمذی .ج 4ص .254آلبانی حدیث مذکور را صحیح گفته است.
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{م ثَلُ الَّ ِذ ي َن يُنْ ِف ُق و َن أ َْم َوالَ ُه ْم فِي َس بِ ِ
ت َس بْ َع َس نَابِلَ فِي ُك ِّل
یل اللَّهِ َك َم ثَ ِل َح بَّةٍ أَنْ بَتَ ْ
َ
ض ِ
اع ُ ِ
ش اء واللَّهُ و ِ
اس ع عَلِیم } [البقرة]211:
ُس نْبُ لَةٍ ِم ائَةُ َح بَّةٍ َواللَّهُ يُ َ
ف ل َم ْن يَ َ ُ َ َ
( مثل کسانی که دارای ی خود را در راه خدا صرف میکنند ،همانند
دانه ای است که هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد ،و
خداوند برای هرکه ب خواهد آن را چندین برابر میگرداند ،و خدا [قدرت و
نعمتش] فراخ [ و از همه چیز] آگاه است).
در اسالم ایمان به دو جهان اساس و بنیاد قضاوت در همه امور را
تشکیل میدهد که یکی جهان ف انی و دیگری جهان باقی است .و انسان
مؤمن به حکم شرع و عقل مکلفت که در هنگان تناقض میان مصالح دو
جهان ،مصلحت جهان باقی را بر مصالح جهان فانی ترجیح دهد.
اهلل تبارک و تعالی در این رابطه میفرماید:
ِ
ْح یَاةَ ُّ
الد نْ یَاَ .و ْاِل ِخ َرةُ َخ یْ ر َوأَبْ َق ى} [األعلى]13 ،11:
{بَ ْل تُ ْؤث ُرو َن ال َ
( بلکه [ بنا به سرشت انسانی] زنده گی دنیا را [ که محسوس و نقد است،
بر زنده گی آخرت که نامحسوس و نسیه است] ترجیح میدهید و برمیگزینید.
در حالی که آخرت [از دنیا] بهتر و پایندهتر است [ عاقل چرا باید فانی و
گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟).
ب  -وحی قبل از مأمور کردن ما به پرداخت زکات رأی و نظر ما را
در مورد زنده گی دنیا تصحیح میکند و به اند یشة ما توانایی میبخشید تا
محدودة محسوسات دور و پیش خود را درنوردیده به دوردست ترین
حقایق زنده گی چشم بدوزیم .بلی  ،وحی به ما میگوید که این مال و متاع
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موجو د در جیب و خزانة شما مال خدا است که به صورت مجازی و برای
مدتی محدود در دسترس شما قرار گرفته است ،و شما با این اموال امتحان
میشوید:
ِ
ْح یَاةِ ُّ
الد نْ یَا
س ْم نَا بَیْ نَ ُه ْم َم عِی َ
ت َربِّ َ
َه ْم يَ ْق ِس ُم و َن َر ْح َم َ
{أ ُ
ش تَ ُه ْم ف ي ال َ
ك نَ ْح ُن قَ َ
ات لِی ت ِ
ض َد رج ٍ
ك َخ یْ ر
ت َربِّ َ
ض ُه ْم بَ ْع ً
َّخ َذ بَ ْع ُ
َو َرفَ ْع نَا بَ ْع َ
ض ا ُس ْخ ِريًّا َو َر ْح َم ُ
َ
ض ُه ْم فَ ْو َق بَ ْع ٍ َ َ
ِم َّم ا يَ ْج َم عُو َن } [الزخرف]42:
(آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم میکنند [و کلید رسالت را به
هر کس که بخواهند میسپارند؟] .این ماییم که معیشت آنان را در زنده گی
دنیا میانشان تقسیم کرده ایم .و برخی را بر برخی دیگر برتریهایی داده ایم،
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند [و به یکدیگر خدمت کنند].
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری میکنند بهتر است).
وحی انسان مسلمان را قادر میسازد تا وقتی پولی به دست میآورد،
اندکی باندیشد که وی از فقیری که مستحق گرفتن زکات است چه برتری
دا شته که این همه مال و ثروت را به دست آورده است ،و او را به این
نتیجه میرسان د که هیچ دلیلی جز رحمت الهی نیست که شامل حال وی
شده و او را در برابر امتحانی سخت قرار داده است؛ و میداند که اگر
خدا وند بخواهد میتواند در یک لحظه تمام هست و بودش را از بین ببرد.
قرآن کریم در چند جا به ما داستان انسانهایی را نقل میکند که در
همین دنیا به خاطر بی توجهی به حقیقت دنیا و آخرت و فریفته شدن به مال
و ثروت دچار عذاب الهی شده اند از جمله:
{إِنَّا ب لَونَاه م َك م ا ب لَونَا أَص ح اب الْج نَّةِ إِذْ أَقْس م وا لَی ص ِرم نَّه ا م ِ ِ
ین َ .وَال
َُ َ ْ ُ َ ُ ْ
َْ َ َ
َ ْ ُْ َ َ ْ
صبح َ
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اد ْوا
س تَثْ نُو َن  .فَطَ َ
َص بَ َح ْ
اف عَلَیْ َه ا طَائِف ِم ْن َربِّ َ
ت َك الصَّ ِري ِم  .فَ تَ نَ َ
ك َو ُه ْم نَائِ ُم و َن  .فَأ ْ
يَ ْ
ِ
ِ
م ِِ
ِ
ین  .فَانْطَلَ ُق وا َو ُه ْم يَتَ َخ افَ تُو َن  .أَ ْن َال
ُ ْ
ین  .أَن اغْ ُدوا عَلَى َح ْرث ُك ْم إِ ْن ُك نْتُ ْم َ
ص ا ِرم َ
صبح َ
ٍ ِ
ي ْد ُخ لَنَّه ا الْی وم عَلَی ُك م ِم ِ
ين  .فَ لَ َّم ا َرأ َْو َه ا قَالُوا إِنَّا
َ
َ ََْ ْ ْ ْ
س ك ین َ .وغَ َد ْوا عَلَى َح ْرد قَاد ِر َ
ح و َن  .قَالُوا ُس بْ َح ا َن
ض الُّو َن  .بَ ْل نَ ْح ُن َم ْح ُرومُو َن  .قَ َ
لَ َ
س بِّ ُ
ال أ َْو َس طُ ُه ْم أَلَ ْم أَقُ ْل لَ ُك ْم لَ ْوَال تُ َ
ِِ
ِ
ض ُه ْم عَلَى بَ ْع ٍ
ض يَتَ ََل َومُ و َن  .قَالُوا يَا َويْ لَنَا إِنَّا ُك نَّا
ین  .فَأَقْبَلَ بَ ْع ُ
َربِّنَا إ نَّا ُك نَّا ظَال م َ
اغ ین  .ع س ى ربُّن ا أَ ْن ي ب ِد لَن ا َخ ی را ِم نْ ه ا إِنَّا إِلَى ربِّن ا ر ِ
ِ
اب
اغ بُو َن َ .ك َذ لِ َ
طَ َ َ َ َ َ
ُْ َ ْ ً َ
اب َولَعَ َذ ُ
ك الْعَ َذ ُ
ََ َ
ْاِل ِخ َرةِ أَ ْك بَ ُر لَ ْو َك انُوا يَ ْع لَ ُم و َن } [القلم]44-13:
( ما آنان را آزمودهایم ،هم ان گونه که صاحبان باغ را آزمودهایم.
هن گامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را بامدادان [دور از انظار
مردم] بچینند .و هیچ چیز از آن ب ر جای نگذارند .شب هنگام که آنان در
خواب بودند  ،بالی بزرگ و فراگیری از جانب پروردگارت سراسر باغ را
در بر گرفت و باغ [ سوخت و] همچون شب [ تاریک و سیاه] گردید!
سحرگاهان همدیگر را ندا در دادند .اگر میخواهید میوه های خود را بچینید،
صبح زود حرکت کنید و خویشتن را به کشتزار خود برسانید .آ نان پچ پچ
کنان به راه افتادند [ تا فقراء سخن ایشا ن را نشنوند و متوجّه آنان نشوند].
نباید امروز بینوای ی در باغ پیش شما بیاید .بامدادان بدین قصد که میتوانند
[ از ورود بینوایان به باغ] جلوگیری کنند و [ایشان را] باز دارند [به سوی
باغ] روان شدند .ه نگامی که باغ را دیدند ،گفتند :ما راه را گم کردهایم!
[ این باغ ما نیست] [ .بعد از ا ندکی تأمّل ،گفتند :ما درست آمده ایم و راه را
گم نکردهایم] بلکه ما محروم هستیم .نیکمردترین ایشان گفت :مگر من به
شما نگفتم :چرا نبای د به تسبیح و تقدیس خدا بپردازید؟! گفتند:
پرور دگارمان پاک و منزّه است [ از این که به کسی ستم کند] .قطعاً ما [با
ان جام گناهان و ترک عبادات و خیرات ،به خود] ستم کردهایم .پس به
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همدیگر رو کردن د و زبان به سرزنش یکدیگر گشودند .گفتند :وای بر ما! ما
مردمان نافرمان و سرکشی بودهایم [ و زیر بار قانون خدا نرفتهایم ،و به
وظای ف انسانی خود عمل نکردهایم!] .امیدواریم پروردگارمان [باغی] بهتر
از این باغ را به ما ارزانی دارد .ما [ در کارهای خود تجدید نظر نمودهایم و
از اعمال بد خویش دست کشیدهایم و] رو به سوی پروردگارمان کردهایم.
عذاب [دنیوی خدا] این گونه است ،و قطعاً عذاب آخرت سختتر و
بزرگتر [ از این عذابهای دنیوی] است ،اگر مردم متوجّه بوده و بدانند.
و در سورة کهف در مورد کسی که به مال و ثروت خود غره شده و
حقیقت زنده گی دنیا را به فراموشی سپرده بود چنین آمده است:
ِ
َح ِد ِه َم ا َج نَّتَ یْ ِن ِم ْن أَ ْع نَ ٍ
اه َم ا بِنَ ْخ ٍل
{وا ْ
اب َو َح َف ْف نَ ُ
ض ِر ْ
ب لَ ُه ْم َم ثَ ًَل َر ُج لَیْ ِن َج عَلْنَا أل َ
َ
ِ
ج ْرنَا ِخ ََل لَ ُه َم ا
ت أُ ُك لَ َه ا َولَ ْم تَظْلِ ْم ِم نْهُ َش یْئًا َوفَ َّ
ْج نَّتَ یْ ِن آتَ ْ
َو َج عَلْنَا بَیْ نَ ُه َم ا َز ْرعً ا .ك لْتَا ال َ
ال لِص ِ
اح بِهِ َو ُه َو يُ َح ا ِو ُرهُ أَنَا أَ ْك ثَ ُر ِم نْ َ
نَ َه ًراَ .وَك ا َن لَهُ ثَ َم ر فَ َق َ َ
ك َم ًاال َوأَعَ ُّز نَ َف ًراَ .
{و َد َخ لَ
الس اعَةَ قَائِ َم ةً َولَئِ ْن
َج نَّتَهُ َو ُه َو ظَالِم لِنَ ْف ِس هِ قَ َ
ال َم ا أَظُ ُّن أَ ْن تَبِی َد َه ِذ هِ أَبَ ًد اَ .و َم ا أَظُ ُّن َّ
ال لَه ص ِ
ِ
ِ
ت بِالَّ ِذي
اح بُهُ َو ُه َو يُ َح ا ِو ُرهُ أَ َك َف ْر َ
ُر ِد ْد ُ
ت إِلَى َربِّي َألَج َد َّن َخ یْ ًرا م نْ َه ا مُنْ َق لَبًا .قَ َ ُ َ
ِ
ك ِم ْن تُر ٍ
َح ًد ا.
اب ثُمَّ ِم ْن نُطْ َف ةٍ ثُمَّ َس َّو َ
َخ لَ َق َ
اك َر ُج ًَل  .لَك نَّا ُه َو اللَّهُ َربِّي َوَال أُ ْش ِر ُك بِ َربِّي أ َ
َ
ك َم ًاال
ْت َم ا َش اءَ اللَّهُ َال قُ َّوةَ إِ َّال بِاللَّهِ إِ ْن تَ َر ِن أَنَا أَقَلَّ ِم نْ َ
ْت َج نَّتَ َ
ك قُل َ
َولَ ْوَال إِ ْذ َد َخ ل َ
الس م ِ
ِ
ِ
اء
س ى َربِّي أَ ْن يُ ْؤتِیَ ِن َخ یْ ًرا ِم ْن َج نَّتِ َ
ك َويُ ْرس لَ عَلَیْ َه ا ُح ْ
س بَانًا م َن َّ َ
َو َولَ ًد ا .فَ عَ َ
ِ
ط بِثَم ِرهِ
فَ ت ص بِح ص عِی ًد ا َزلَ ًق ا .أَو ي ص بِح م ا ُؤه ا غَورا فَ لَن تَ ِ
ُ ْ َ َ
س تَط َ
ْ ْ
یع لَهُ طَلَبًاَ .وأُح ی َ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ًْ
فَأَص ب ح ي َق لِّب َك َّف ی هِ عَلَى م ا أَنْ َف َق فِیه ا و ِه ي َخ ا ِوي ة عَلَى عُر ِ
ول يَا لَیْتَنِي لَ ْم
وش َه ا َويَ ُق ُ
َْ َ ُ ُ ْ
َ
َ
ُ
َ َ َ
أُ ْش ِر ْك بِربِّي أَح ًد ا .ولَم تَ ُك ن لَهُ فِئَة ي نْص رونَهُ ِم ن دُ ِ
ون اللَّهِ وم ا َك ا َن م نْتَ ِ
ك
ص ًراُ .ه نَالِ َ
ُ
ََ
ْ
َ َ ْ ْ
َ ُُ
َ
ِ
ِ
ْح ِّق ُه َو َخ یْ ر ثَ َوابًا َو َخ یْ ر عُ ْق بًا} [الكهف]55-42:
ال َْوَال يَةُ ل لَّه ال َ
([ای پیغمبر!] برای آنان مثالی بیان کن  ،مَثَل دو مرد را که [در
ر وزگاران گذشته اتّفاق افتاده است ،و] ما به یکی از آنان دو باغ انگور داده
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بودیم  .گرداگرد باغها را با نخل ستانها احاطه کرده بودیم ،و در میان باغها
[زمینهای] زراعتی قرار داده بودیم .هر دو باغ [از نظر فرآوردههای
کشاورزی کامل بودند و درختان] به ثمر نشسته بودند ]و کشتزارهای داخل
آن خوشه بسته بودند] و هر دو باغ در میوه و ثمره چ یزی فروگذار نکرده
بودند ،و ما در میان آنها رودبار بزرگی [از زمین] برجوشانده بودیم.
[ صاحب این دو باغ عالوه از آنها] دارایی دیگری نیز داشت .پس در
گفتگوی ی به دوست خود [ مغرورانه و پرخاشگرانه] گفت  :من ثروت بیشتری
از تو دارم و از لحاظ نفرات [ خانواده و خویش و رفیق] مقتدرتر از تو و
فزونترم .در حالی که [ به سبب عدم ایمان به خدا] بر خویشتن ستمگر بود،
[ همراه دوست خود ،سرمستِ غرور] به باغش گام نهاد و گفت :من باور
نمیکنم هرگز این [ باغ سرسبز] نابود شود و به فنا رود .و باور ندارم که
قیامت برپا شود .اگر هم [ به فرض قیامتی در کار باشد و] من به سوی
پروردگارم برگر دانده شوم مسلّماً سرانجام بهتری و جایگاه خوبتری از این
[ باغ و زندهگی] خواهم یافت .دوست او ،در حالی که با وی گفتگو داشت،
بدو گفت :آیا منکر کسی شدهای که ت و را از خاک ناچیزی و سپس از نقطة
بی ارزشی آفریده است ،و بعد از آن تو را مرد کاملی کرده است؟! ولی من
[میگویم ]:او [ک ه مرا و همه جهان را آفریده است] خدا است و پروردگار
من است ،و من کسی را انباز پروردگارم نمیسازم .کاش! و قتی که وارد باغ
شدی میگفتی :ماشاءَاهللُ! هیچ قوّت و قدرتی جز از ناحیة خدا نیست .اگر
می بینی که ا ز نظر اموال و اوالد از تو کمترم  ،چه بسا پروردگارم بهتر از باغ
تو را به من بدهد ،و خدا از آسمان بالی مقدّری برای باغ تو فرو بفرستد و
این باغ به سرزمین لخت و هموار ی تبدیل شود .یا اینکه آب این باغ [در
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اعماق زمین] فرو رود ،به گونه ای که هرگز نتوانی آن را پیجویی کنی.
[سرانجام پیش بینی فرد مؤمن تحقّق پذیرفت و بالی ن اگهانی در رسید و همه
محصوالت و] میوههای او را در آغوش کشید [ و باغ سرسبز و آبادان ،به
زمین لخت و ویران تبدیل گردید]  .در حالی که باغ بر دار بستها و چوب
بندها فرو تپیده بود ،صاحب باغ بر هزینههای ی که صرف آن کرده بود،
دست تحسّر به هم می مالید و میگفت :ک اشکی کسی را انباز پروردگارم
نمیکردم ! و دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را یاری دهند ،و خود
نیز نتوانست خویشتن را کمک کند .در آن مقام و در آن حال یاری و
کمک ،ویژة معبود راستین است .او بهترین پاداش را دارد ،و بهترین
سرانجام را [برای آنان] فراهم میسازد).
ج -وحی به ما میآموزد تا قبل از باور عجوالنه به اینکه با پرداخت
زکات دونیم فیصد از سرمایة ما کم میشود ،اندکی تأمل کنیم که اهلل تعالی
مال و ثروت را برای چه آفریده است؛ مگر غیر از این است که ما
میخواهیم با دست یابی به مال وضعیت زنده گی خود را از نظر مادی و
معن وی بهتر کنیم؟ اگر چنین است آیا مطلق سرما یه میتواند حالت زنده گی
ما را به سوی خیر و خوبی تغییر دهد ،یا اینکه مال وسیلة کسب چیزهایی
دیگری است که انسان با داشتن آنها احساس راحتی و آرامش میکند؟
وحی به ما میگوید اگر خدا نخواهد که شما آسایش و آرامش داشته باشید،
و لو همة دنیا در دست شما باشد ،زره ای راحتی و آرامش به زنده گی شما
راه پیدا نمیکند:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وب }
آم نُوا َوتَط َْم ئ ُّن قُ لُوبُ ُه ْم بِذ ْك ِر اللَّه أ ََال بِذ ْك ِر اللَّه تَط َْم ئ ُّن الْقُ لُ ُ
ين َ
{ال ذ َ
[الرعد]26:
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آن کسانی که ایمان میآورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش
پیدا میکند .هان! دلها با یاد خدا آرام میگیرند [و از تذکّر عظمت و قدرت
خدا و انجام عبادت و کسب رضای پروردگار اطمینان پیدا میکنند).
بنابراین وقتی اهلل تعالی میگوید مال انسان مسلمان با پرداخت زکات
زیاد میشود ،منظور این است که خداوند در مال مسلمانی که زکات آن را
میپردازد  ،برکت میگذارد به گونه ای که وی از مال اندک خود بیش از مال
زیاد کسانی که زکات نمیدهند و یا با کسب مال از راه های حرام از جمله
خوردن سود مال خود را زیاد میکنند  ،بهره میبرد؛ و همچنین اهلل تعالی
مسلمانی را که سعی میکند از راه حالل کسب روز ی کند و در صورت
مالدارشدن زکات مالش را میپردازد ،توفیق میدهد تا زنده گی خود را
به گونه ای عیار سازد که مالش حبطه نشود ،و در راه های بی فایده و پُردرد
سر به مصرف نرسد .بله ،چه سود از مال و ثروت زیادی که صاحبش
نتواند از ترس دزد و اختطافگر شب را آرام بخوابد ،و یا بیشتر آن را
صرف دارو و داکتر نماید ،و یا زن و فرزندان وی آ ن را در عیاشی و گناه
صرف کنند؟!

 .2 .7موقف فالسفه
قبل از اینکه موقف خاص و ویژة فالسفه را در این مورد به بررسی
بگیریم خوب است به موضوعی ضروری در این را بطه اشاره کنیم و آن
اینکه انسانها عموماً در رابطه با استفاده از وسایل معروف شناخت (حس،
عقل و نقل) به سه گرایش متمایل میباشند :برخی فقط به حس باور داشته
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و تنها چیزی را میپذیرند که آن را حس کنند ،اهل این گرایش که به دهری
و (بی دین) مشهورند ،نه آنچه را معقول است میپذیرند و نه به آنچه منقول
است استدالل مینمایند ؛ گروهی فقط محسوسات و معقوالت را میپذیرند،
اما خبر را قبول نمیکنند و این ویژه گی فالسفه است چون ایشان نبوت را
ثابت نمیدانند؛ اما گروه سوم هم حس را قبول دارند ،هم عقل و نظر را و
هم آنچه را به دالیل و شواهد اخبار شده است میپذیرند .امام ابن تیمیه
می گوید این رأی و نظر جماعت مسلمین و علمای ما میباشد و ما نیز آن را
تأیید میکنیم.

1

از مجموع آراء و نظریات فالسفه و سخنان ی که در مورد آنان گفته
میشود به این نتیجه میرسیم که آراء ایشان در قبال عقل از یک پهلو که
تقدیس بیش از حد عقل است اتفاقی است؛ اما در تعریف ع قل و جزئیات
عقلی نظرات شان به حدی پراکنده و مختلف میشود که محقق به این نتیجه
میرسد که شاید هر گز دو تن از آنان در رابطه با یک مسألة عقلی با هم
اتفاق نکنند.
امام ابن تیمیه در این مورد میگوید « :هر کس از شریعت الهی دورتر
باشد ،پریشانی وی در مسایل عقیدتی نیز ب یشتر خواهد بود؛ مانند فالسفه
که اختالفات شان  -حتی در منطق ،هیأت و مسایل طبیعی  -به حدی است
که کسی حساب آن را گرفته نمیتواند .آنان بسیار کم در مورد الهیات سخن
میزنند و علم شان نسبت به آن ضعیف است ،و مسایل مربوط به الهیات را
بسیار ساده میانگارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1درء تعارض العقل والنقل 7 .ص.333
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سرکرده های آ نان اعتراف میکنند که ایشان راهی را در پیش نگرفته اند
که آنان را به یقین برساند.
جنس آنچه را آنان مسایل عقلی میگویند ،به اتفاق همة مردم و ضرورتاً
در آن اختالفات زیادی وجود دارد به گونه ای که ممکن نیست جنس آنها
را به حیث مسایل عقلی پذیرفت چه رسد به اینکه به وسیلة آن با دالیل
دیگران معارضه کرد؛ اگر جنس همة آنچه را ایشان مسایل عقلی میگویند
پذیرفته شود خدا میداند از آن چقدر جمع بین نقیضین الزم آید».

1

فالسفة مسلمان با تأثر از سفسطه های فیلسوفان غیرمسلمان در مورد
عقل چیزهای عجیب و غریبی را سرهم میبافند که با هیچ منطقی قابل اثبات
نیست؛ به طور مثال « ابن سینا در مورد اله چنین نظر دارد که او عقل
محض است ،ذات خود را با عقل درک میکند ،و اولین فعل وی این است
که نظام خیر را در این هستی و اینکه باید چگونه باشد با عقل میآفریند،
این عقل طوری نیست که از قوه به فعل در آمده باشد ،و نه هم عقلی است
که از یک معقول به معقول دیگر منتق ل شده باشد ،بلکه همه یک عقل
است؛ وقتی تعقل علت وجود باشد ،ضرورتا از عاقالنه بودن ذات اله
معلول اول که آن نیز عقل است صادر میشود ،و این عقل اول برای اله
واجب و به ذات خود ممکن است؛ و آن عقل نیز ذات اله را حس عقالنی
مینماید و ذات خویش را نیز عاقالنه درک میکند ،وقتی اله را عا قالنه حس
نمود ،از آن الزم میآید تا موجودیت یک عقل دیگر را نیز که از آن در
مرتبة پایینتر قرار دارد نیز حس عقالنی کند ،و زمانی که ذات خود را تعقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1درء تعارض العقل والنقل .ج 7ص.42
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نمود ،از آن تعقل وجود صورت فلک پایین و کما ل آن که عبارت از نفس
و وجود فزیکی فلک پایین است صادر میشود ،پس نفس محصول تعقل
ذات خود میباشد که با مطرح شدن اله واجب الوجود است ،و جسم از
طبیعت امکان وجود تدریجی که از طریق تعقل ذات خود هستی مییابد
صادر میشود؛ بنابراین از عقل اول سه چیز تراوش مییابد ،عقل دوم ،پیکر
فلک پایین و صورت آن که همان نفس است ،و در زیر هر عقل سه چیز در
عالم وجود قرار میگیرد ،و عقولی که از عقل اول به ترتیب جدا میشوند
بسیار زیاد اند ،اما همة آنها با هم از طریق اله موجود نمیشوند ،بلکه واجب
است که بلندترین آنها عقل اول باشد ،بعد از آن ع قل دو و سوم پیدا شود،
و به همین ترتیب هر تعقل عقل ها و نفسها و افالک دیگری را به طور مستمر
نتیجه میدهد تا اینکه نشأت عقلها جدید در نزد عقل دهم متوقف میگردد،
و آن عبارت از عقل فعالی است که عالم هستی و فساد را سربه راه میکند.
بنابراین هر یک از امور آسمانی سلسله ای را بنا میکنند که هر حلقة آن
سه چیز را در بر میگیرد :عقل ،نفس و فلک.
اله جز عقل اول چیز دیگری را هست نمیکند ،و از همین عقل اول سه
چیز الزم میآید عقل دوم ،فلک پایین ،و خودش .و از عقل دوم نیز سه چیز
الزم میگردد :عقل سوم ،فلک ستاره ها ثابت و صورت خودش ک ه همان
نفس است ،و همین گونه ادامه مییابد تا باآلخره فیض به فلک مهتاب و
جسم هوای احاطه کننده به زمین رسیده و در آن جا خاتمه مییابد».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نقض أصول العقالنیین .ج 1ص.23
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اگر انسان شب و روز در میان آثار فالسفه بگردد و آراء آنان را در
مورد مسایل مطالعه کند چیزی جز سفسطه و تناقض گویی عایدش نمیگردد
و در نتیجه راه به جای نمیبرد ،همان گونه که در طول تاریخ بشر یک
فیلسوف نتوانسته است از این طریق کوچکترین دستاوردی برای خود
داشته باشد چه رسد به اینکه درد و المی از دردهای جامعه را مداوا نموده
باشد.

 .3 .7موقف معتزله
در اوایل قرن سوم هجری قمری وقتی مأمون الرشید خلیفة مسلمانان
شد و محبت معقوالت بر وی غالب گردید و دانشمندان را امر کرد تا
کتابهای یونان را به عربی ترجمه کنند ،فرقة معتزله سر برآورد که بر اساس
تقدیم عقل بر نصوص شرعی که گمان میکرد مخالف عقل است از دیگر
گروه های اسالمی متمایز گشت .سلیمان بن صالح ا لخراشی در کتاب «نقض
أصول العقالنیین» علل پیدایش معتزله را در سه نقطه خالصه میکند:
«اول -متأثرشدن شان از فلسفة یونان که در زمان مأمون خلیفة عباسی
به عربی ترجمه شده بود و فالسفة یونان به علت عدم دسترسی به وحی
آسمانی در تمام امور قضاوت را به عقل سپرده بودند ،و معتزله و دیگر
فیلسوفان اسالمی از آنان در این مسیر پیروی کردند.
دوم  -علت دیگری که باعث روی آوردن معتزله به مکتب عقلی شد،
ضعفی بود که در میدان روایت حدیث داشتند و نمیخواستند وقتی در مورد
چیزی از آنان سؤال میشود بگویند نمیدانیم به همین دلیل سعی کردند با
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تمسک به عقلگرایی این خأل را پر کنند .از عمر رضی اهلل عنه روایت است
که در مورد چنین کسانی میفرماید:
« إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعیتهم األحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم
يعوها واستحیوا حین سئلوا أن يقولوا ال علم لنا فعارضوا السنة برأيهم».
(اهل رأی دشمنان سنت اند ،حفظ احادیث آنان را خسته نموده و
احادیث از نزدشان فرار میکند و نمیتوانند آن را نگهداری کنند ،وقتی از
آنان سؤال میشود خجالت میکشند از اینکه بگویند نمیدان یم ،بنابراین با رأی
و نظر خود به مقابله سنت برمیخیزند).
قابل یادآوری است که در آن زمان وضع (ساختن) حدیث در میان
امت شایع شده بود و تمییز احادیث صحیح از احادیث ضعیف کاری
دشوار و طاقت فرسا بود و علمای ربانی این کار دشوار را انجام میدادند،
ولی معتزله که از پرداختن به این کار عاجز بودند و میدیدند که برخی از
احادیث جعلی با عقلشان در تضاد است به جای اینکه مسی ر علمای ربانی
را در پیش گیرند ،پرچم عقلگرایی و تقد م عقل بر وحی را بلند نمودند.
سوم -یکی دیگر از عواملی که باعث روی آوردن معتزله به عقلگرایی
ش د حب ظهور و زبانزد شدن آنان بود؛ آنان دوست داشتند با ویژه گی
خاصی از عموم علما متمایز گردند؛ البته این ویژه گی خاص معتزله نبوده و
همیشه اهل بدعت یکی از اسباب چنگ زدنشان به بدعت همین خصوصیت
است.
امام ابوالقاسم اصفهانی میگوید :من به این قضیه بسیار فکر کردم و به
این نتیجه رسیدم که مهمترین سبب آن این است که شیطان با حیلة بسیار
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دقیق کسی را که فکر میکند دارای ذکاوت و هوشیاری است به این توهم
میاندازد که اگر او به روش معمولی خود ادامه دهد و به ظاهر سنت بسنده
کند و بیانات واضح سنت را برای مردم بگوید ،الگو مردمان عادی به شمار
رفته و در قطار علمای معمولی قرار میگیرد؛ از همین جا او را انگیزه
میدهد تا با ابراز نظرات بکر و مخالفت با سنت از عموم علما برتری یافته
و به عنوان شخصی صاحب فهم و ذکاوت مشهور گردد؛ شیطان با این
مقدمه آنان را میفریبد تا این که از پیروی دالیل واضح و روشن به دست و
پازدن در شبهات و سفسطه های بی بنیاد سقوط کنند ،و در آن جا نیز آرامش
نفس و یقین را به دست نمیآورند ،و ا گر ببینند که کتاب اهلل جل جالله بر
خالف طریقه و روش آنان سخن میگوید ،و بر بطالن آنچه اعتقاد نموده اند
شهادت میدهد ،بعضی از آیات قرآن را با برخی دیگر به جنگ انداخته و
در مجموع آیات را مطابق فهم عقول خود تأویل میکنند».

1

به هر صورت موقف معتزله در قبال عقل چنین است ،آنان عقل را
مالک حسن و قبح میدانند ،یعنی هرچیزی را که عقل خوب بداند خوب
است و لو اینکه وحی آن را بد گفته باشد ،و آنچه را عقل بد بداند بد
است و لو اینکه وحی آن را خوب گفته باشد .در حالی که مالک حسن و
قبح در نزد اهل سنت و جماعت وحی است نه عقل.

2

امام ابن تیمیه که به حق یکی از قویترین شخصیتهای تاریخ اسالم در
مبارزة حق علیه باطل بود و به گونة وصف ناشدنی در مقابل همة انواع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نقض أصول العقالنیین .ج 2ص.33
 -2شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللکائی .جزء 50ص.17
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بدعتها و خرافات به مبارزه برخواسته و بینی همه را به خاک مالیده بود از
حقیقت امر معتزله پرده برداشته و میگوید:
« چنین مردمی ابتدا به رأ ی و نظری اعتقاد پیدا میکنند ،سپس الفاظ
قرآن کریم را مطابق رأی خود توجیه مینمایند ،آنان در هیچ یک از نظریات
و تفاسیر خود پیشوای از صحابه و تابعین نیکوکار و ایمة مسلمین ندارند،
و تمام تفاسیر باطلی را که از قرآن کریم ارائه میدهند به گونه ای است که
خود باطل بودنش را از وجوه زیادی آشکار میسازد».

1

هر چند امروزه در جهان اسالم مکتبی به نام اعتزال وجود ندارد ،اما
در میان مسلمانان  -به ویژه در میان اهل فرهنگ و دانش از ایشان  -انسان
با افراد زیادی روبه رو میشود که برداشت و تفسیر شان از دین به گونه ای
است که از برداشت و تفسیر معتزله هیچ فرقی نمیکند .امروز هم در میان
مسلمانان کسانی یافت میشوند که خود را به نام روشنفکر ،اسالم شناس،
پروهشگر مسایل اسالمی ،آگاه مسایل اسالمی و غیره مشهور نموده و در
مورد اسالم چیزهایی میگویند که برخالف آیات قرآن کریم و احایث پیامبر
اکرم صلی اهلل علیه وسلم میباشد  ،اما وقتی به آنان گفته شود که این رأی و
نظر شما مخالف فالن آیه و یا فالن حدیث است ،هر کدام شان آیه و
حدیث را مطابق هوای نفس خود تفسیر نموده و ادعا میکنند که این یک
تفسیر عقلی است.
استاد محمد احمد الراشد ضمن بررسی تاریخ پیدایش معتزله به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مجموة الفتاوى .ج 13ص.132
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نکات جالبی اشاره دارد از جمله اینکه آنان با وجود تأثر از آراء فالسفة
یونان  ،به کتابهای سقراط تمایلی نشان نمیدهند؛ وی میگوید یک محقق
ابتدا از این امر متعجب میشود اما وقتی میبیند که او نسبت به ارسطو و
افالطون و فالسفة یونان تمایل بیشتری به توحید دارد تعجبش بر طرف
میشود.

1

استاد راشد در این جا به نکتة بسیار مهمی اشاره دارد ؛ وی میخواهد
بگوید که معتزله حتی از سخن در مورد توحید خوش شان نمیآمد ،و این
حقیقتی است که ما آن را امروز به وضاحت در تعامل روشنفکران عصر
خویش نسبت به مسایل دینی حتی توحید پروردگار نیز مشاهده میکنیم؛
حاال هم مجالس روشنفکرنماهای ما پُر است از قضایای جدلی و مناقشات
بی ربط به واقعیت زنده گی مسلمانان ،و هرگاه کسی در این مجالس سخن
واقعی بر زبان آورد و یا گفتة یکی از علمای ربانی را مطرح کند و یا در
مورد توحید پروردگار بحثی را آغاز نماید ،از جانب ای شان مورد تمسخر و
تحقیر قرار میگیرد.

 .4 .7موقف اهل تصوف
عموماً علمای معتمد ،اهل تصوف را به دو دسته تقسیم میکنند:
 کسانی که باورمند پایبندی به احکام شریعت میباشند.
 ک سانی که به پایبندی به احکام شرع باور ندارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1العوائق .ص.304
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گروه اول جزء عموم مسلمانان بوده و در همان تقسیم بندی اول جای
میگیرند و عقل را بهترین نعمت الهی میدانند.
اما گروه دوم کسانی اند که در میان اهل سنت و جماعت به صوفیان
غالی شهرت یافته اند و آنان در حقیقیت نه به وحی اعتنایی میکنند و نه به
عقل میدان بروز و ظهور میدهند ،بلکه آراء و نظرات سخیف خود را که بر
هیچ منطق مقبولی استوار نیست هم بر وح ی مقدم میدارند و هم بر عقل.
این گروه در مورد اهلل ،پیامبران ،آخرت ،کتابهای آسمانی و تمام مسایل
دینی چیزهایی را سر هم میبافند که با ه یچ دلیل و منطقی قابل اثبات
نیست .آنها برای قرآن ظهر و بطنی قایل اند که هرگاه گفته شود این سخن
شما با فالن آیه و یا فالن حدیث در تعارض است ،میگویند شما ظاهر آیه
و حدیث را میبینید اما شیخ فالنی از باطن قرآن و حدیث این برداشت را
نموده است .در این جا به عنوان مثال به برخی از آراء صوفیان غالی در
مورد آیات قرآن کریم اشاره میکنیم که چگونه در مورد کتاب الهی
چیزهایی را میبافند که با هیچ عقل و منطقی برابر نمیآید:
« وقتی فرعون گفت:
{أَنَا َربُّ ُك ْم األَ ْع لَى} [النازعات]25:
(من پروردگار بزرگ شما هستم).
این سخن بیانگر کمال ایمان او است؛ اما موسی مقصود وی را نفهمید
و به این دلیل وی را سرزنش کرد ،و اال وقتی او گفت( :من پروردگار
بزرگ شما هستم) سخن درستی را گفته بود ،چرا که اهلل تعالی در هر
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مکانی جای میگیرد ،و هر فعلی را که در دنیا انجام میشود دوست دارد
حتی سجده برای بتان را».

1

این است سخن صوفیان غالی در مورد کالم خدا ،و پیامبر او موسی و
دشمن وی فرعون که با هیچ د لیل و منطقی نمیتوان آن را اثبات کرد.
امام ابن تیمیه رحمةاهلل علیه در مورد ایشان میگوید « :اینها اعمال را فاسد
نموده قوان ین ادیان را منهدم میسازند ،این گروه تنبلی ،مجالس لذتبخش،
شنیدن آوازهایی که روند زنده گی و طاعتها را مشوش میکند دوست
دارند ...ما در زنده گ ی سلف صالح اعمالی را سراغ نداریم که به شود از
روی آن کارهای صوفیانة ایشان را توجیه کرد  ،بلکه اعمال پیشینیان صالح
ما تمسک به جدیت و دوری از هزل و شوخی بوده است».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1شرح المیة ابن تیمیة .ج 17ص.11
 -2درء تعارض العقل والنقل 7.ص.35
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 .8رابطة عقل و وحی
وقتی ما عقل را نعمت و هدیة الهی میدانیم و به این باوریم که اهلل
تبارک و تعالی با فرستادن وحی ،انسان عاقل را هدایت و رهنمایی میکند،
به صور ت طبیعی این سؤال در ذهن انسان خط ور میکند که چه رابطه ای
میان آن دو وجود دارد ،آیا عقل قویتر است یا وحی ،و آیا امکان اینکه بر
سر شناخت یک چیز میان عقل و وحی تناقضی پیدا شود و جود دارد یا نه،
و در صورت پیدا شدن تعارض وحی مقدم میگردد یا عقل و ...نگارنده
سعی میکند تا  -ان شاء اهلل  -به صورت مختصر و مفید در مباحث آتی به
سؤاالت فوق پاسخ علمی و قناعت بخش ارائه دهد.
در مورد رابطة عقل و وحی بهترین گفته سخنی است که به امام محمد
غزالی رحمةاهلل علیه منسوب است؛ وی با یک تشبیه جالب را بطة عقل و وحی
را روشن نموده است؛ وی میگوید :وحی در دنیای معنوی انسانها همانند
خورشید در عالم ظاهر ،و عقل به منزله چشم انسان در دنیای ظاهری است؛
همان گونه که در نبود خورشید چشم انسان و لو اینکه سالمت و باز هم
باشد ،اشیاء پیرامون خود را نمیبیند ،و اگر خورشید در آسمان موجود باشد
اما چشم انسان معیوب و یا بسته باشد باز هم اشیاء دور و بر خود را دیده
نمیتواند؛ به همین شکل در صورتی که وحی نباشد و لو اینکه عقل انسان
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سالم هم باشد ،در شناخت پدیده ها دچار خطا و اشتباه میشود ،و اگر وحی
باشد ا ما شخص عقل نداشته باشد و یا عقل داشته باشد ولی از آن در
شناخت پدیده ها استفاده نکند ،باز هم دچار خطا و اشتباه میگردد.
بنابراین رابطة عقل و وحی یک رابطة دوجانبه بوده و انسان مکلف
است تا در شناخت پدیده های مربوط به زنده گی خود عقل خویش را در
روشنی وحی الهی به کار انداخته و راه خود را ادامه دهد.
اوگوستین دربارة رابطة عقل و ایمان معتقد است که « :علم بدون ایمان
رو به سوی انحراف دارد و باعث گمراهی انسانها میگردد ،پس انسان باید
ابتدا ایمان بیاورد و در پرتو این ایمان است که میتواند از عقل استفاده کند
چرا که در غیر ا ین صورت به گمراهی کشیده

میشود »1.

همچنین دکتور یوسف قرضاوی حفظه اهلل در مورد رابطة عقل و وحی
میگوید « :اهلل متعال ،محبت حق و توجه به سوی حق و حق خواهی را در
فطرت بشریت به ودیعت گذاشته ،همان گونه که بذرهای معرفت حق را نیز
در عقول انسان قرار داده است و سپس آن را با کتابها و رسالتهای آسمانی
تکمیل کرده است ،تا وحی آسمانی چراغ راهی برای عقل باشد و عقل
دچار فریفتگی نشده به بیراهه نرود و نیز فطرت را از آسیب در امان قرار
داده و آنگاه است که مردم بر یک سخن گرد هم آمده و به سوی آفتاب
هدایت رهنمون خواهند شد».

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت گفتگوی دینیhttp://www.askdin.com/thread :
 -2در جستجوی حق .ص.17
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 .1 .8آیا ممکن است در میان عقل و وحی تعارضی واقع گردد
طوری که در باال اشاره شد رابطة میان عقل و نقل یک رابطة دوستانه
است که بر اساس همکاری و تأیید یکدیگر بنا یافته است؛ بنابراین هیچ
نوع تضاد و تناقض واقعی در میان آن دو رونما نمیگردد .در این رابطه
وحی میآید تا عقل انسان را کمک کند تا در روشنی آن خیر و شر را از هم
تفکیک نموده راه های کسب خیر و دوری از شر را بداند؛ و عقل انسانی
روشنی وحی را غنیمت شمرده میکوشد با استفاده از آن حداکثر استفاده را
ببرد.
بنابراین هرگز در میان آن دو تعارض و دشمنی وجود ندارد و به قول
امام ابن تیمیه رحمةاهلل علیه « ادلة صحیح در هیچ حالتی با هم در تعارض
واقع نمیشوند و آنچه را عقل صریح بپذیرد نقل صحیح نیز آن را تأیید
میکند».

1

امام ابن تیمیه رحمةاهلل علیه در جای دیگر از کتاب خود نقل صحیح و
عقل صریح را به این عبارات تعریف میکند:
« فالسمع الصحیح ه و القول الصادق من المعصوم ،الذي ال يجوز أن يكون في
خبره كذب ال عمداً وال خطأً.والمعقول الصحیح هو ما كان ثابتاً أو منتفیاً في نفس
2
األمر ،ال بحسب إدراك شخص معین».
(خبر صحیح ،گفتة سخنگوی صادق معصوم است (پیامبر) ،و جایز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1درء تعارض العقل والنقل .ج 1ص.373
 -2درء تعارض العقل والنقل .ج 7ص.40
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نیست کسی در گفتة وی به قصد و یا خطا درو غی راه پیدا کرده باشد .و
معقول صحیح آن است که به ذات خود ثابت و یا منتفی باشد ،نه این که
یک شخص معین آن را درک نماید).
دکتور زاهر بن عواض المعی میگوید:
« فانک التجد آية تصادم حقیقة علمیة ظهرت فی هذا الوجود».

1

(شما نمیتوانید یک آیه پیدا کنید که با یک حقیقت علمی که در این
هستی ظاهر شده باشد تصادم پیدا کند).
« هگل فیلسوف معروف آلمانی میگوید « :آنچه واقعی است عقلی است،
و آنچه عقلی است واقعی به شمار میآید».

2

بله؛ مادامی که وحی از جانب آفریدگار جهان است واقعی است ،و
زمانی که واقعی است با عقل که آن نیز آفریدة اهلل تعالی است همنوا
میباشد.

 .2 .8تفاوت میان وحی و عقل به حیث دو وسیلة شناخت
وقتی ما عقل و وحی را به عنوان دو وسیلة برای شناخت اشیاء و
پدیده های مربوط به زنده گی انسان در این دنیا پذیرفتیم ،این سؤال مطرح
میگردد که میان این دو چه تفاوت هایی وجود دارد که ان شاء اهلل در ادامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم .ص.51
 -2ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم .جلد  3ص.250
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به طور مختصر به آنها اشاره میکنیم:
وحی هرگز در شناخت اشیاء و پدیده ها دچار اشتباه و خطا نمیشود و
مواردی را که بعضیها به آن اشاره میکنند از دو حالت خالی نیست:
الف  -آنچه را وحی میگویند ثابت نیست ،مانند اخباری که در کتب
اهل کتاب (توراتهای و انجیل های موجود در میان یهودیان و مسیحیان) ذکر
شده است .و یا احادیث ضعیف و موضوع و اخباری که د ر کتب تفسیر
مسلمانان بدون سند معتبر نقل شده است.
ب  -اما آنچه را در مورد آیات قرآن کریم و احادیث صحیح و ثابت
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم میگویند به اثبات رسانده نمیت وانند و صرف
ادعاهای است که از جانب برخی از انسانهای مغرض و یا ناآگاه مطرح
میشود ،چنانچه دکتور سروش میگوید « :از دیدگاه سنتی ،در وحی خطا راه
ندارد .اما امروز ه ،مفسران بیشتر و بیشتری فکر می کنند وحی در مسایل
صرفاً دینی مانند صفات خداوند ،حیات پس از مرگ و قواعد عبادت
خطاپذیر نیست .آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسایلی که به این جهان
و جامعة انسانی مربوط میشوند ،اشتباه کند .آن چه قرآن دربارة وقایع
تاریخی ،سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی میگوید ،لزوماً نمیتواند
درست باشد».

1

جناب سروش به این ادعای بزرگ خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده
است ،و حتی نمیتواند نام یک مفسر را بگیرد ،در حالی که میگوید مفسرین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت جنبش آزدهگان ایرانhttp://khaschayarrochssani.blogspot.com/ :
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بیشتر و بیشتری .اهلل تبارک و تعالی در مورد افرادی که چنین ادعاهای
بزرگی دارند ،میفرماید:
ِِ ِ ِ
ت َك لِم ةً تَ ْخ رج ِم ن أَفْ و ِ
ِ ِ
اه ِه ْم إِ ْن يَ ُق ولُو َن إِ َّال
َ
{م ا لَ ُه ْم ب ه م ْن ع لْ ٍم َوَال ِل بَائ ِه ْم َك بُ َر ْ َ
ُُ ْ َ
َك ِذ بًا} [الكهف]4:
(نه ایشان و نه پدرانشان [چنین چیزی را از روی دانش نمیگویند و] از
آن هیچ گونه آگهی ندارند .چه سخن [وحشتناک و] بزرگی از دهانهایشان
بیرون میآید!! آنان جز دروغ و افتراء نمیگویند).
اما عقل چه بسا که با تأثر از عواطف و احساسات و یا قرار گرفتن در
زیر فشار هواها و خواهشات نفسانی دچار خطا و اشتباه شود ،چنانچه وزیر
عباسی ابن هبیره دوری میگوید:
« احذروا مصارع العقول ،عند التهاب الشهوات».

1

(از فروافتادن عقلها در هنگام جوش و خروش شهوات برحذر باشید).
استاد محمد احمد الراشد بر این گفتة ابن هبیره تعلیق زیبایی دارد او
میگوید « :ابن هبیره این حالت را مصرع عقل گفته است ،تا ما را متوجه این
امر سازد که منظورش تنها سقوط بدن به زنا و گناهان دیگر نیست ،بلکه
منظورش این است که باخبر باشید که در وقت حب ریاست و تسلط
هواهای نفس  ،عقل انسان از مسیر فطرت خود که عبارت از پیداکردن
مصلحتها و مبارزه علیه مفاسد است خارج میشود».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ذیل طبقات الحنابلة .ص.275
 -2العوائق .ص.272
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موالنان جالل الدین بلخی در این مورد سروده های جالبی دارد که ما
در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
عقل جزوی عقل استخراج نیست
جـز پذیرای فن و محتـاج نیست
قابل تعلیم و فهم است این خـرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دهد

1

بیمحـک پیـدا نگردد وهم عقل
هر دو را سوی محک کن زود نقل
این محـــک قرآن و حـال انبیا
چون محک مر قلب را گوید بیا

2

زیرکــی بفروش و حیرانی بخر
زیرکــی ظنست و حیرانی نظر
عقل قربان کن به پیش مصطفی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.533
 -2مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.335
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حسبــی اهلل گو که اهلل ام کفی

1

عقل را قربان کن اندر عش دوست
عقلها باری از آن سویست کوست

2

عقل تو دستور و مغلوب هواست
در وجـودت رهزن راه خداسـت

4

عقل ایمانی چو شحنة عادلست
پاسبـان و حاکم شهر دلـست

5

بزرگترین دلیل در مورد اینکه عقل دچار اشتباه میشود این است که
اگر شما یک مسألة عقلی را به صد دانشمند بدهید تا در مورد آن نظر خود
را بگویند ،ممکن است به چندین نظر متفاوت برسند.

 .3 .8نظرات مطروحه پیرامون تقدم وحی بر عقل و عکس آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.537
 -2مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.537
 -3مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.531
 -4مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.321
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این بحث را با سخن زیبایی از امام شهید حسن البنا شروع میکنیم وی
در این مورد میگوید:
« وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما ال يدخل في دائرة اِلخر،
ولكنهما لن يختلفا في القطعي ،فلن تصطدم حقیقة علمیة صحیحة بقاعدة شرعیة ثابتة،
ويؤول الظني منهما لیتفق مع القطعي ،فإن كانا ظنیین فالنظر الشرعي أولى باإلتباع حتى
يثبت العقلي أو ينهار».

1

( هر یک از نظریات و آراء شرعی و عقلی اموری را در بر میگیرند که
در دایرة دیگری داخل نمیشود؛ اما در امور قطعی هرگز با یکدیگر تصادف
پیدا نمیکنند؛ زیرا حقیقت صحیح علمی با قواعد ثابت شرعی در تضاد
نیست .هر کدام که مبنای آن بر گمان باشد تأویل میشود تا با امر قطعی
توافق پیدا کند ،اما اگر هر دو بر گمان بنا بودند ،نظریة شرعی برای پیروی
کردن اولویت دارد تا آن که نظریة عقلی به اثبات برسد یا ابطال آن روشن
شود).
بله؛ مسأله تقدم وحی بر عقل و یا تقدم عقل بر وحی زمانی مطرح
میگردد که ما قبل از آن موضوع تعارض آن دو را پذیرفته باشیم ،در
حالی که چن ین فرضی وجود ندارد؛ و هرگز نص شرعی ثابت در قرآن و
سنت با نظر عقلی ثابت در تعارض و تصادم واقع نمیشود ،چرا که هر دو
از جانب اهلل متعال است .فرض تعارض زمانی مطرح میگردد که دالیل هر
دو و یا یکی از دو طرف غیرثابت باشد ،که در این صورت ما مکلفیم برای
پیدا کردن طر ف ثابت تالش نموده و به آن چنگ زنیم؛ اما در صورتی که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مجموعة رسائل اإلمام البنا .ص.271
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طرف ثابت مشخص نگردد و ما در شک باقی بمانیم ،در چنین حالتی آیا
نظر شرعی اس توارتر است یا نظر عقلی مطرح شده؟ در این حالت بهترین
گفته همان چیزی است که ا مام حسن البنا آن را گفته است که ما باید به
دلیل شرعی که بر نصی ظنی استوار است پایبند بمانیم نه اینکه نص را
گذاشته نظر عقلی ظنی را مالک عمل خود قرار دهیم ،چرا که در این
صورت اگر ما نظر عقلی را کنار بگذاریم و در نفس األمر آن نظر صحیح
باشد ،هیچ مالمتی متوجه ما نمشود و حتی ما در نزد اهلل جل جالله مستحق
پاداش میباشی م ،اما اگر نص شرعی را که به دلیل ظنی ثابت است به خاطر
یک دلیل ظنی و غیرثابت عقلی کنار بگذاریم و در حقیقت آن نص صحیح
باشد ،در آن صورت هیچ عذری به پیشگاه اهلل تعالی نداریم.
تنها در همین صورت است که مسألة تقدم وحی بر عقل و عکس آن
مطرح میگردد ،و در این حالت مس لمان مکلف است که وحی را بر عقل
مقدم بدارد .و مسلک اهل سنت و جماعت در طول تاریخ اسالم چنین بوده
است ،برخالف اهل بدعت که بیشترشان حتی در صورت موجودیت نص
قطعی ،عقل را بر وحی مقدم میدارند چنان چه در مباحث گذشته روی آن
بحث نمودیم.
در میان گروه های منتسب به اسال م معتزله علمبرداران نظریة تقدم عقل
بر وحی میباشند و آنان اند که برای اولین بار این مسأله را در میان امت
اسالمی شایع ساختند ،تا جایی که دلیل عقلی را اصل و دلیل شرعی را
فرع آن میدانند.

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1اإلتجاه العقلی فی التفسیر .ص.53
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واقعیت این است که آنانی که بر تقدم عقل بر وحی پا میفشارند و یا
عمالً عقل را بر نقل مقدم میدارند ،این کارشان از قبیل مجادله ای است که
اهلل تبارک و تعالی در مورد آن میفرماید:
{إِ َّن الَّ ِذ ين ي ج ِ
ات اللَّهِ بِغَیْ ِر س لْ طَ ٍ
اد لُو َن فِي آي ِ
اه ْم إِ ْن فِي صُ ُد و ِر ِه ْم إِ َّال كِبْ ر َم ا
ان أَتَ ُ
َ َُ
ُ
َ
ِِ ِ
ِ
اس تَعِ ْذ بِاللَّهِ إِنَّهُ ُه و َّ ِ
یر } [غافر]41:
ُه ْم بِبَال غ یه فَ ْ
الس م ُ
َ
یع الْبَص ُ
( کسانی که بدون دلیلی که [از سوی خدا] در دست داشته باشند،
دربارة آیات الهی به ستیزه گری و کشمکش میپردازند ،در سینه هایشان جز
برتری جوی ی نیست و هرگز هم به برتری نمیرسند .پس [از شرّ این گونه
افراد خودخواه و برتر ی طلب] خود را در پناه خدا دار که او [سخنان
بی اساس ایشان را] میشنود و [توطئه های ناجوانمردانة آنان را] میبیند).
به راستی اگر پای کبر ،برتری جویی و خودخواهی درمیان نباشد ،به
چه دلیل انسانی که خود را مؤمن به خدا و وحی آسمانی میداند ،عقل را
بر وحی مقدم میشمارد.
 .1 .3 .8نفی نظریة تقدم عقل بر وحی

در بحث گذشته گفتیم که هیچگاه وحی قطعی با عقل قطعی در
تعارض واقع نمیشود؛ بنابراین بحث خود را در آن مورد ادامه نمیدهیم
چون هیچ فایده ای بر آن مرتب نمیگردد ،اما اینکه در صورت متعارض
واقع شدن نص ظنی (آیة ظنی الدالله و یا خ بر واحد) چرا باید عقل را
مقدم نکنیم دالیل آتی قابل غور است:
الف  -ما به حیث بنده و آفریدة اهلل تعالی مکلفیم تا در حد توان و
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استطاعت خود به دستورات وی که آن را به صورت مستقیم (قرآن) و یا
غیر مستقیم (حدیث) برای ما فرستاده است عمل نماییم .دستورات اهلل
تبارک و تعالی در دین مبین اسالم به حدی وسیع و گسترده است که تمام
لحظات زنده گی انسان را پوشش میدهد ،بنابراین بندة مسلمان مکلف است
تا در وقت انجام هر عمل ،ابتدا به وحی الهی که در قالب قرآن و سنت در
دسترس وی قرار دارد مراجعه نموده سپس عمل مورد نظر خود را طبق
دستور و حی انجام دهد ،طبعی است که بعد از مراجعه به وحی برایش
روشن میشود که این عمل فرض است یا نفل ،مباح است و یا حرام و...
حاال در صورتی که در رابطه با یک عمل نصی ظنی وجود داشته باشد
و مثالً آن نص ما را از انجام آن عمل باز دارد ،اما عقل ما بگوید این عمل
خوب است و باید انجام شود ،ما باید ابتدا ببینیم که آیا درست بودن این
فرمان عقل به مرتبة یقین میرسد یا خیر ،اگر به مرتبة یقین رسید ما باید در
قدم اول نص را چنان تأویل کنیم که با مقتضای عقل همخوانی پیدا کند،
اما اگر چنین کاری ممکن نبود ،هیچ اشکالی ندارد که ما نص ظنی را کنار
گذاشته مطابق عقل خود که دقیق بودن آن به یقین ثابت شده است عمل
نمایی؛ ولی در صورتی که قضاوت عقل به درجة یقین نرسد ،چون ما
مأمور و مکلف به عم ل مطابق فرمان خداوند هستیم نه برداشتهای عقلی
خود ،در این حال باید به وحی که هنوز گمان غالب در صحیح بودن آن
است عمل کنیم؛ و طبیعی است که در همین جا نیز عقل ما نقش بارز خود
را دارد ،چون رسیدن به گمان غالب از دستاوردهای عقل است .و اینکه
چرا در این صورت ما به قضاوت عقل خود عمل نمیکنیم به این خاطر
است که ما با هیچ دلیلی ثابت کرده نمیتوانیم که این تصور ،قضاوت عقل
119

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

ما است نه خواستة هوای نفس.
موالنان جالل الدین بلخی در این مورد میگوید:
عقــل ضـد شهوتست ای پهـلوان
آنک شــهوت میتند عقلش مــخوان
وهم خوانش آنک شهوت را گداست
وهــم قلـب نقــد زر عقلــهاست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مثنوی معنوی ،دفتر چهارم .ص.335
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 .9نتایج تحقیق
طبیعی است که هر انسان محقق وقتی قصد پرداختن به یک موضوع را
دارد ،در مورد آن به تحقیق و مطالعه میپردازد و در جریان تحقیق به یک
سلسله نتایج دست میا بد که چه بسا نتایج به دست آمدة وی با نتایج
محققان دیگر در مورد آن موضوع مختلف و متفاوت باشد ،به خصوص اگر
موضوع زیر تحقیق از مسایل مربوط به علوم انسانی و آن هم در جانبی
باشد که پیرامون آن مباحث اختالفی زیاد مطرح است.
بنده نیز بعد از تحقیق روی موضوع رابطة عقل و وحی از نظر اسالم
که مسلماً یکی از مسایل پیچیده و بحث برانگیز علوم انسانی به حساب
میآید به نتایجی دست یافتم که در این جا آنها را به صورت لیست وار
مطرح مینمایم:
 - 1وحی یکی از نعمت های گرانبهای الهی و رحمتی است که اهلل
تبارک و تعالی با فروفرستادن آن بر بنده گان ش منت نهاده و به وسیلة آن
ایشان را از سردرگمی رهایی بخشیده است چنانچه در قرآن کریم بار بار به
این مسأله اشاره شده است ،از جمله:
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خطاب به پیامبر خویش میفرماید:
ت تَ رج و أَ ْن ي لْ َق ى إِلَی َ ِ
ك } [القصص]61:
اب إِ َّال َر ْح َم ةً ِم ْن َربِّ َ
ْ
ك الْك تَ ُ
ُ
{ َو َم ا ُك نْ َ ْ ُ
(تو این امید را نداشتی که کتاب [بزرگ قرآن] برای تو فرستاده شود،
لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد) .
ض ًّاال فَ َه َد ى} [الضحى]3:
{و َو َج َد َك َ
َ
(و تو را سرگشته و حی ران [در میان شرکِ بت پرستان و یهودیان و
مسیحیان ،کفر کافران ،فسق و فجور فاسقان و فاجران ،ظلم و زور قلدران،
کشت و کشتار قبایل به فرمان جاهالن ،و خرافه پرستی اینان و آنان] نیافت
و [در پرتوِ وحی آسمانی به یکتاپرستی الهی] رهنمودت کرد؟).
ش ى} [طه]4-2:
ك الْقُ ْرآ َن لِتَ ْ
ش َق ى .إِ َّال تَذْكِ َرةً لِ َم ْن يَ ْخ َ
{م ا أَنْ َزلْنَا عَلَیْ َ
َ
([ای پیغمبر!] ما قرآن را برای تو نفرستاده ایم تا [از غم ایمان نیاوردن
کافران ،و نپذیرفتن شریعت الهی] خویشتن را خسته و رنجور کنی .لیکن
آن را برای پند و اندرز کسانی فرستاده ایم که از خدا میت رسند [و از او
اطاعت میکنند]).
 - 2عقل نیز نعمت ارزشمندی است که اهلل جل جالله آن را برای انسان
عطا فرموده و بر اساس آن وی را برتری بخشیده و مکلفیت انس ان را به آن
وابسته نموده است به گونه ای که اگر انسانی از نعمت عقل برخوردار نباشد
مخاطب اوامر اهلل تعالی قرار نمیگیرد و بر اعمال وی ثواب و عقابی مرتب
نمیگردد .اما کسی که از این نعمت واال برخوردار باشد و قدر آن را بداند
و تکلیف خود را در برابر آن ادا نماید ،به ارزشمندترین فضیلت دست
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یافته است .رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در مورد رفع تکلیف از کسی که
عقل ندارد میفرمایند:
ٍ
ِ
ِ
الص بِ ِّى َح تَّى يَ ْح تَلِ َم َوعَ ِن
ظ َوعَ ِن َّ
س تَ یْ ِق َ
« ُرف َع الْ َق لَمُ عَ ْن ثََلَثَة عَ ِن النَّائ ِم َح تَّى يَ ْ
1
الْم ْج نُ ِ
ون َح تَّى يَ ْع ِق لَ ».
َ
(قلم از سه کس برداشته شده است [سه کس مورد بازپرس از اعمال
خود قرار نمیگیرند] کسی که در خواب است تا زمانی ک ه بیدار شود ،طفل
تا زمانی که بالغ گردد ،و دیوانه تا زمانی که عاقل شود).
اهلل تبارک و تعالی در مورد فضیلت این نعمت بزرگ میفرماید:
ف اللَّی ِل والنَّه ا ِر وم ا أَنْ ز َل اللَّه ِم ن َّ ِ ِ
{وا ْخ تِ ََل ِ
ِ
ض بَ ْع َد
َح یَا بِه ْاأل َْر َ
الس َم اء م ْن ِر ْز ٍق فَأ ْ
ْ َ َ ََ َ
َ
ُ َ
ٍ
ص ِر ِ
اح آيَات لِ َق ْوم يَ ْع ِق لُو َن } [الجاثیة]4:
الريَ ِ
يف ِّ
َم ْوتِ َه ا َوتَ ْ
(همچنین در دگرگونی شب و روز [از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی و
درازی و فعل و انفعاالتی که در هر یک انجام میپذیرد] و در چیزهایی که
خدا از آسمان فرو میفرستد و [سبب] رزق و روزی هستند [همچون باران و
نور و اشعّه های گوناگون] و خدا به وسیلة آنها زمین را بعد از مرگش
حیات میبخشد ،و نیز در وزش بادها [و بالطبع دگرگونی هوا] نشانه های
بزرگی و دالیل سترگی است [بر وجود خدا و خالق یکتا] برای آنان که به
تعقّل میپردازند و اهل عقل و درایت هستند).
 - 3عقل وسیله ای است که اهلل تعالی آن را برای انسان بخشیده است
تا از آن در فهم مراد اهلل جل جالله و خواست وی از انسان در زنده گی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سنن أبى داود .ج 4ص .333شیخ آلبانی حدیث مذکور را صحیح گفته است.
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دنیا ،استفاده کند؛ و وحی را فرستاده تا عقل انسان به کمک رهنماییها و
ارشادات آن از اشتباه و خطا در امان بماند.
{إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْرآنًا عَ َربِیًّا لَعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِق لُو َن } [يوسف]2:
(ما آن را [به صورت] کتاب خواندنی [و به زبان] عربی فرو فرستادیم
تا این که شما [آن را] بفهمید [و آنچه را در آن است به دیگران برسانید]).
ِ
ك ي ب یِّن اللَّهُ لَ ُك م ْاِل ي ِ
ات لَعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِق لُو َن } [النور]11:
ُ َ
{ َك َذ ل َ ُ َ ُ
( این گونه [کافی و وافی و واضح] خداوند آیه های [احکام محکمه و
شرایع مبرمة خود] را برایتان توضیح میدهد و تبیین میکند تا اینکه
[بیندیشید و در پرتو خرد ،احکام و مواعظ مندرج در آیات را] بفهمید [و
بدانها عمل کنید]).
 - 4باورمندان به مکاتب آسمانی اعم از (مسلمانان ،یهودیان و
مسیحیان) همه به وحی باور دارند ،اما در زمانة فعلی اعتقاد اهل کتاب
(یهود و نصارا) در حدی نیست که بتواند آنان را به پایبندی به وحی که
ادعا میکنند به آن ایمان دارند مجبور سازد؛ و علت این امر نیز در
بی باوریشان نسبت به سالمت ماندن کتبی است که به نام تورات و انجیل
هم اکنون در دستشان قرار دارد .به همین دلیل آنان نمیتوانند در میدان
عمل ،مفاد تورات و انجیل را بر یافته های عقولشان ترجیح دهند.
 - 5دانشمندان امت اسالمی همگی به وحی به عنوان رهنماییهای اهلل
تبارک و تعالی عقیده دارند ،اما در قسمت عمل به وحی و تقدیم آن بر
عقل و یا عکس آن میانشان اختالفات عمیقی وجود دارد؛ نظر عموم
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مسلمانان این است که عقل و وحی دو نعمت الهی اند که میانشان هیچ نوع
تعارض و تضادی وجود ندارد ،و جایی که گمان میشود تعارضی در میان
آن دو موجود است ،یا در فهم وحی دچار مشکل شده ایم و یا عقل ما با
تأثر از هواهای نفسانی دستخوش اضطراب گردیده است.
 - 3هرگز در میان وحی صحیح و عقل صریح تعارضی وجود ندارد؛ و
در صورتی که یکی از آن دو قطعی و دیگری ظنی باشد ،به آنی که قطعی
است عمل گرد یده و آن دیگری که ظنی است یا به گونه ای تأویل میشود
که با قطعی همنوا گردد و یا ترک میشود .اما در صورتی که هر دو (نظریة
متکی به وحی و رأی متکی به عقل) ظنی باشند  ،تا زمانی که یکی از آنها
به اثبات قطعی برسد ،به مفاد وحی عمل شده ،رأی و نظر متکی به عقل
ترک میگردد.
 - 7در میان عقل و وحی یک رابطة دوجانبه وجود دارد که در صورت
بی توجهی انسان به یکی از آنها ،شناخت انسان از اشیاء و پدیده های
پیرامونش مختل میگردد؛ بناءً باید انسان مسلمان از هر دو وسیله استفاده
نموده ،به بهانة چسبیدن به یکی دیگری را معطل قرار ندهد چون نتیجة این
کار چیزی جز گمراهی و دور شدن از جادة صواب نیست.
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 .11بحث و مناقشه
در مورد آراء مطروحه پیرامون رابطة عقل و وحی
بعد از طرح آراء گوناگونی که در مباحث گذشته پیرامون هر یک از
وحی و عقل و رابطة آن دو با یکدیگر از طرف علما و دانشمندان مکاتب
متعدد ارائه گردید ،اکنون نوبت آن میرسد که ما آراء مطرح شده پیرامون
این موضوعات را مطرح نموده و آنها را مناقشه کنیم تا در نتیجة آن
حقیقت امر برای کسی که مطالب این رساله را مطالعه میکند روشن گردد؛
البته نگارندة این سطور هرگز نمیتواند ادعا کند که نظرات وی در مورد
مسایل مطرح شده فصل الخطاب میباشد ،بلکه آراء بنده نیز همانند آراء و
نظریات تم ام اهل تحقیق در معرض نقد و تصحیح اهل علم و معرفت قرار
دارد تا هر صاحب بصیرتی در آن چیز های ی افزوده و یا از آن چیزهایی را
بکاهد.

 .1 .11طرح و مناقشة آراء یهود و نصارا
طوری که در مباحث گذشته مشاهده نمودیم نظریات اهل کتاب در
مورد تمام پدیده های مربوط به زنده گی و حیات فردی و اجتماعی انسان
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دچار اختالل و اضطراب شده است و علت این امر نیز بر میگردد به ایمانی
که آنان به کتب تحریف شده خود دارند؛ آنان از یکطرف نمیخواهند
تحریف شدن کتابهای موجود خود را پذیرفته به حقانیت قرآن کریم که
آخرین مصداق وحی الهی و یگانه منبع صحیح آن میباشد ایمان آورند؛ و
از جانبی نمیتوانند روی یافته های عقلی و دستاوردهای علمی خود که غالباً
مخالف کتابهای دست داشتةشان است سرپوش گذارند ،به همین دلیل نه از
چشمه سار زالل وحی پاک الهی (قرآن کریم) مستفید میشوند و نه از
رهنماییهای عقل آزادی که به دور ا ز فشار هواهای نفسان ی آنان را در یافتن
راه راست یار و مددگار شود .بنابراین آنان با وجود دستاوردهای علمی
فراوانی که در این عصر نصیب شان گردیده فاصلةشان روز به روز از
معنویات بیشتر گردیده و بر سرگردانی و حیرت شان افزوده میگردد.
یهود و نصارا توراتها و اناجیل مو جود را وحی الهی میدانند در حالی
که هیچ دلیلی برای ثبوت این ادعای خود ندارند ،و با کوچکترین تحقیقی
برایشان ثابت می شود که این کتابها در طول تاریخ بارها دچار تغییر و
تبدیل گردیده است.
همچنان این دو گروه با اصرار بر آسمانی بودن توراتها و انجیلهای
تحریف شده ،دس ت و پای عقل خود را بسته اند و نمیگذارند عقلهایشان با
آزادی کامل در پیدا کردن راه راست و مسیر درست جوالن کند.
 .1 .1 .11مناقشة آراء یهود پیرامون وحی

طوری که در مباحث پیشین به تفصیل بحث نمودیم آنچه را یهود

127

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

وحی آسمانی میدانند چیزی جز مجموعه کتابهای به جامانده از اسالف شان
نیست که سالها و حتی قرنها بعد از رحلت حضرت موسی علیه السالم
نوشته شده و بعد از آن نیز در طول تاریخ بارها دچار تغییر و تحریف
گردیده است .یهودیان امروزی این حقیقت را به خوبی میدانند و به خاطر
درک همین حقیقت است که عمالً به تعالیم تورات پایبند ن یستند .اما اینکه
چرا یهودیان خود را پیرو تورات میدانند و ادعا میکنند که این کتاب از
حضرت موسی علیه السالم به آنان به ارث مانده است و آنان به این کتاب
ایمان دارند ،همه و همه به خاطر رسیدن به اغراضی است که فکر میکنند
استفاده از نام تورات بهترین وسیله ای است که آنان را در رسیدن به آن
کمک میکند .انسانی که به خدا و آخرت ایمان نداشته باشد طبیعی است
که در اثر وسوسه و فریب شیطان و خواسته های نفسانی همیشه در فکر
جمع آوری مال و ثروت و توسعة دایرة نفوذ و قدرت خود میباشد و در این
دنیا هیچ هدف دیگری جز دست یابی به خواسته های نفسانی خود را تعقیب
نمیکند .یهودیان نیز که مردمانی پراکنده در کشورهای مختلف و منفور عام
و خاص بودند ،در طول تاریخ همیشه سعی کرده اند از نام تورات و ایمان
به موسی علیه السالم به حیث آله و محوری جهت اجتماع و همآهنگی قوم
خود استفاده کرده و از این طریق زور و قدرتی را فراهم آورده ،اسباب
ارضاع نفس خود را تهیه کنند .حقیقت این امر در زمانة ما نسبت به هر
زمان دیگر مشهودتر است که چگونه سردمداران یهود موفق شدند با سوء
استفاده از نام دین یهودیان پراکنده در اطراف و اکناف عالم را در سرزمین
فلسطین جمع کرده و در آنجا خبیث ترین و ظالم ترین دولت را بنا نهند.
بله ،یهود از این ترفند همانند تمام اهل باطل که از نامهای مقدس و
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واژه های زیبا در جهت رسیدن به اغراض فاسده خود استفاده میکنند ،بهره
برده اند؛ اما باوجود این ایمان چیزی است که باید بر باور و اعتقاد قلبی
استوار باشد و اعتقاد قلبی زمانی حاصل میشود که انسان یک چیز را با
دلیل و مدرک پذیرفته باشد ،و یهود نسبت به حقانیت وحی که ادعای
ایمان به آن را دارند ،هیچ دلیل و مدرک علمی ارائه کرده نمیتوانند.
 .2 .1 .11مناقشة آراء یهود پیرامون عقل

طوری که در مباحث قبلی اشاره شد یهودی ان دین تعریف شده ای را
پیروی نمکنند که بر اساس آن بتوان نظرات آنان پیرامون وحی را شناخته و
ارزیابی کرد ،آن طور که میشود آراء مسلمانان را در این مورد به بررسی و
مناقشه گرفت؛ زیرا مسلمانان به دینی ایمان دارند و از تعالیم آن پیروی
میکنند که نسبت به ثبوت آن از جانب اهلل جل جالله هیچ نوع شک و گمانی
وجود ندارد.
{ذَلِ َ ِ
ب فِیهِ } [البقرة]2:
ك الْك تَ ُ
اب َال َريْ َ
( این کتاب هیچ شک وشبهه ای در آن نیست).
و در جایی دیگر در قرآن کریم اهلل تبارک و تعالی در این مورد دلیل
استوار و محکم را ارائه میدهد که اگر کسی در کتاب اهلل ب ودن قرآن شک
دارد ،ببیند آیا در میان مضامین این کتاب که مسایلی از هر قبیل را مطرح
نموده اختالف و تضادی را مشاهده میکند.
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
یرا}
{أَفَ ََل يَتَ َد بَّ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َك ا َن م ْن ع نْد غَیْ ِر الل ه لَ َو َج ُدوا ف یه ا ْخ ت ََل فًا َك ث ً
[النساء]62:
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( آیا دربارة قرآن نمیاندیشند [ و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی
نمیکنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروی امر پیامبر پی ببرند و بدانند که
این کتاب به سبب ائتالف معانی و احکامی که در بر دارد و این که بخشی
از آن مؤیّد بخش دیگری است ،از سوی خدا نازل شده است؟] و اگر از
سوی غ یرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانی پیدا میکردند).
بله ،قرآن کریم طوری که در مباحث پیشین گفته شد در مورد عقل و
جایگاه آن اظهارات روشنی دارد که هیچ گاه یک مسلمان در این عرصه
دچار اضطراب و سردرگمی نشده و از کتاب خدا مأیوس نمیگردد تا برای
فهمیدن ا ین مطلب به آدرس دیگری مراجعه کند .اما توراتهایی که یهود
آنها را در دست دارند ،عالوه بر اینکه معتمد نیستند ،رهنمودی واضح در
مورد تعریف عقل هم ندارند تا بشود از روی آن رأی و نظری مشخص را
برای یهودیان فرض نموده و بر اساس آن آراء ایشان را به مناقشه گرفت،
بلکه هر گروه و هر فرقه از یهود و حتی هر فرد یهودی در هنگام روبه رو
شدن با سؤالتی در مورد عقل رأی و نظر شخصی خود را که نشأت یافته
از هوای نفس وی میباشد ارائه خواهد کرد.
 .3 .1 .11مناقشة آراء نصارا پیرامون وحی

در کلیت قضیه و در رابطه با موضوعی که ما در صدد آن هستیم
تفاوت زیادی میان وحی به ارث رسیده برای یهود و نصارا وجود ندارد،
زیرا شواهد تاریخی و مطالب مطرح شده در تمام کتابهای موجود در میان
یهود و نصارا داللت بر تحریف و دستکاری شدن این کتابها دارد؛ بنابراین
تمام مسایلی که در مورد آراء یهود در مورد وحی مطرح گردید در این
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مبحث نیز صادق است .اما اینکه این دو گروه در مورد کتابهای خود
اختالف دارند و در برداشتها و ادعاهای خود از یکدیگر متفاوت اند اصل
قضیه را که عبارت باشد از قضاوت ما در مورد توراتها و انجیلهای موجود
در عصر حاضر متأثر نمیکند.
قرآن کریم برای ما از اختالفا ت زیادی که یهود و نصارا با یکدیگر
دارند و یکی دیگری نمیپذیرد و قبول ندارد سخن میگوید:
ت النَّص ارى لَیْس ِ
ت النَّص ارى عَلَى َش ي ٍء وقَالَ ِ
ت الْی ُه ودُ لَیْس ِ
{وقَالَ ِ
ت الْیَ ُه ودُ عَلَى
َ
ََ
ْ َ
ََ
َ
َ
َ
ٍ
ك قَ َ َّ ِ
ِ
ين َال يَ ْع لَ ُم و َن ِم ثْلَ قَ ْولِ ِه ْم فَاللَّهُ يَ ْح ُك ُم
اب َك َذ لِ َ
َش ْي ء َو ُه ْم يَتْ لُو َن الْك تَ َ
ال ال ذ َ
ب ی نَ ه م ي وم ال ِْق ی ِ ِ
یم ا َك انُوا فِیهِ يَ ْخ تَلِ ُف و َن } [البقرة]114:
َْ ُ ْ َْ َ َ َ
ام ة ف َ
( و یهودیان میگویند :مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی
بند نیستند ،و مسیحیان نیز میگویند :یهودیان دارای حق و حقیقتی نبوده و
بر چیزی بند نیستند .در حالی که هر دو دسته کتاب میخوانند [ و به گمان
خود به کتابهای آسمانی خویش استدالل میجویند!])  .و افراد نادان
[مشرکان ی که از تورات و انجیل بیخبرند] نیز سخنی همانند سخن آنان را
میگویند .پس خدا در روز قیامت میانشان دربارة آنچه با یکدیگر اختالف
دارند داوری خواهد کرد).
طوری که در این آیه مشاهده مینماییم اهلل تبارک و تعالی یهود و نصارا
را که ادعای پیروی از کتاب آسمانی را داشتند و مشرکان عرب که به هیچ
کتاب آسمانی ایمان نداشتند ،در یک ردیف قرار داده و ادعای همگی مبنی
بر برتری بر یکدیگر را بی اساس و بی دلیل میداند.
اما وقتی به جزئیات بیاییم از یکطرف میان ادعاهای یهود و نصارا و از
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طرف دیگر در احکام اسالمی که راجع به اهل کتاب و غیراهل کتاب
میشود تفاوتهای وجود دارد .به طور مثال یهود خود را «شعب اهلل المختار»
بنده گان برگزیده و انتخاب شدة خدا دانسته و این ویژه گی را خاص نژاد
یهود میپندارند و به همین دلیل کسی را به دین خود راه نمیدهند؛ اما نصارا
چنین اندیشه ای ندارند .و در احکام اسالمی میبینیم که مسلمان میتواند از
گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل کتاب (یهود و نصارا) بخورد ،اما
برایش خوردن گوشت حوان ذبح شده توسط مشرکان غیراهل کتاب جایز
نیست .همچنین مردم مسلمان اجازه دارد که با زن یهودی و مسیحی
ازدواج کند ،ولی با زن مشرک ازدواج کرده نمیتواند و این مطلب به
صراحت در قرآن کریم آمده است.
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ت ِم َن
ص نَا ُ
ْم ْح َ
ين أُوتُوا الْك تَ َ
اب ح لٌّ لَ ُك ْم َوطَعَ امُ ُك ْم ح لٌّ لَ ُه ْم َوال ُ
َ
{وطَعَامُ ال ذ َ
ِ
ات والْم ح ص نَا ُ ِ َّ ِ
ال ِ ِ
اب ِم ْن قَ بْلِ ُك ْم } [المائدة]4:
ين أُوتُوا الْك تَ َ
ْم ْؤم نَ َ ُ ْ َ
ُ
ت م َن ال ذ َ
(و [ذبایح و] خوراک اهل کتاب برای شما حالل است و خوراک شما
برای آنان حالل است ،و [ازدواج با] زنان پاکدامن مؤمن ،و زنان پاکدامن
اهل کتاب پیش از شما ،حالل است).
 .4 .1 .11مناقشة آراء نصارا پیرامون عقل

و اما در مورد عقل شاید بهترین مدرک روایت مشهور و معروفی باشد
که مسیحیان آن به حضرت عیسی علیه السالم نسبت داده و میگویند که آن
حضرت پیروان خود را پند داده و به آنان توصیه کرد که اگر کسی به گونة
راست شما سیلی زد ،گونة دیگر خود را برگردانید تا یک سیلی دیگر به آن
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هم بکوبد.
مسیحیان این سخن را به حضرت عیسی نسبت میدهند و آن را نشانة
بزرگی بر سعة صدر و بردباری عیسی علیه السالم و خوبی دین خود
میدانند ،در حالی که از منظر اسالمی چنین تعاملی بی غیرتی محسوب شده
و خالف یکی از تعالیم بلند اسالم یعنی « امر به معروف و نهی از منکر»
میباشد و بازگذاشتن دست ظالم و جرأت دادن به وی که هرچه دلش
میخواهد انجام دهد ،خود نوعی جنایت و شراکت در جرم است.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در این خصوص میفرمایند:
اك ظَالِ ًم ا
َخ َ
«انْصُ ْر أ َ
ت إِذَا َك ا َن ظَالِ ًم ا
أَفَ َرأَيْ َ
1
ص ُرهُ».
نَ ْ

ال رج ل ي ا رس َ ِ
وم ا
ول اللَّه أَنْ ُ
ص ُرهُ إِذَا َك ا َن َم ظْلُ ً
وم ا فَ َق َ َ ُ َ َ ُ
أ َْو َم ظْلُ ً
ك
ص ُرهُ قَ َ
َك یْ َ
ج ُزهُ أ َْو تَ ْم نَ عُهُ ِم ْن الظُّلْ ِم فَِإ َّن ذَلِ َ
ف أَنْ ُ
ال تَ ْح ُ

(برادرت را یاری کن چه ظالم باشد چه مظلو م .شخصی گفت ای
پیامبر خدا در صورتی که مظلوم باشد او را یاری میکنم ،برایم خبر بده که
وقتی ظالم باشد چگونه او را یاری کنم؟ پیامبر فرمودند :او را بازدار و یا
از ظلم کردن منعش کن همین کار یاری دادن وی میباشد).

 .2 .11طرح و مناقشة آراء فالسفه
فالسفة مسل مان نیز با تأثر از آثار ترجمه شده از یونانی به عربی که
تهی از آموزه های وحیانی بوده است ،از یکطرف در تمجید و ستایش عقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیح البخاری .ج 5ص.277
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و عقلگرایی دچار افراط شدند و از جانب دیگر به مصیبت بی توجهی به
وحی پاک الهی گرفتار آمدند ،به حدی که برخی از آنان خدا را عقل
محض گفته اند.
واقعی ت این است که فیلسوفان مسلمان به تبعیت از فالسفة غرب خود
را دچار این مشکالت نمودند ،در حالی که فیلسوفان غرب وقتی این جهان
پر رمز و راز و مظاهر آفرین ش اهلل عزوجل را مشاهده میکردند و به وجود
پروردگار متعال هم ایمان نداشتند مجبور بودند برای شناخت جهان و
پدیده های موجود در آن به افکار و اوهام خود مراجعه کنند ،و از همین جا
به این توهم دچار شدند که این کائنات را عقلها اداره میکنند؛ بعد هم
مردمان دیگری به پیروی از آنان به تقدیس و پرستش عقل پرداختند.

1

بله ،فیلسوفان بی دین مجبوراند تا زمانی که به وحی پاک آسمانی
(قرآن کریم) ایمان نیاورده اند چیز دیگری را معیار و مالک ارزیابیهای خود
قرار دهند که در این دنیا بعد از وحی چیزی جز عقل و خرد برایشان باقی
نمیماند .ما در تاریخ بشر مثالهای زیادی داریم که وقتی یک شخصیت
عاقل یهودی و یا مسیحی در پیروی از تعلیمات تورات و یا انجیل خود را
دچار حرج دیده است ،شکی که پیرامون ثبوت کتابش وجود دارد قوت
گرفته و او را از پیروی آن باز داشته است .در زمانة ما یکی از فیلسوفان
بزرگ مسیحی که مرجع فیلسوفنمایان مسلمان عصر میباشد ،جان
هاروودهیک متولد  20ژانویة 1322م در اسکاربورو است 2.جان هیک برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1االتجاهات العقَلنیة المعاصرة أصولها ومناهجها .جزء 1ص.2
 -2پلورالیسم دینی راههای آسمان ،عدنان اصالن ،ترجمة انشاء اهلل رحمتی ،ص.22
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ما حادثه ای را نقل میکند که به وضاحت بیانگر سستی عقیدة اهل کتاب در
وحی بودن کتابهای شان و به تبع آن فرار از زیر بار رهنمودهای آن و
چنگ زدن به عقل به عنوان بهترین بدیل میباشد .وی میگوید« :در جنگ
دوم جهانی ،من بر طبق مبانی مسیحی ،از خدمت سربازی فراری بودم.
برایم سؤ ال بسیار دشواری بود که آیا من باید مشی مطلق گرایانه ای در
پیش بگیرم و از هر گونه خدمت جایگزین سر باز بزنم یا اینکه برای
خدمت در قالب امدادگران ارتش و یا سازمانهایی مانند امدادگران واحد
آمبوالنس داوطب شوم .در آغاز سخت به موضع مطلق گرایانه تمایل داشتم،
ول ی در عین حال در تردیدی عمیق به سر میبردم و به مدت چندین هفته از
خداوند طلب هدایت کردم .یک روز صبح که از خواب برخاستم
تردیدهایم به کلی برطرف شده بود و یقین کامل داشتم که باید یک مسیر
جایگزین را در پیش بگیرم .برایم کامالً روشن بود که نمیتوانم از جنگ
برکنار ب مانم ،هر چند که نباید در خشونت و ویرانگری آن وارد میشدم و
بدین ترتیب به امدادگران واحد آمبوالنس پیوستم و در طی مدت جنگ در
آن خدمت کردم .هدایتی که دریافت داشتم برایم چندان روشن و به لحاظ
اخالقی چندان الزام آور بود که گو یی ندایی را از آسمان شنیده بودم».

1

عقی ده هیک بر محور این حادثه میچرخد ،او به باوری که در جریان
این حادثه رسیده است پا میفشارد ،و آن را یقین و شبیه به آنچه از آسمان
آمده است می داند؛ هیک نسبت به انجیل موجود چنین اعتقادی ندارد و
نمیتواند یقین داشته باشد که این کتاب از آسمان آمده است ،به همین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1پلورالیسم دینی راههای آسمان ،عدنان اصالن ،ترجمة انشاء اهلل رحمتی ،ص.53
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خاط ر تجربة شخصی خود را بر آن ترجیح میدهد؛ یا در واقع به عقل خود
مراجعه کرده و نتیجة به دست آمده از آن را هدایتی میداند که گویا از
آسمان برایش آمده است  .اما عقیده مسلمان نسبت به قرآن سست و متزلزل
نیست که مجبور باشد برای پیدا کردن یقین به سراغ چیزی دیگر برود؛
مسلمان یقین خود را ا ز جای می گیرد که قابل نقض نیست؛ مسلمان عاقل
به خود حق نمی دهد که بگوید خواب دیدم که چنین است ،فکر میکنم که
چنان باشد ،از فالن تجربه دانستم که باید چنین و چنا ن باشد.
فیلسوفان مسلمان هم در طول تاریخ با غفلت از وحی پاک آسمانی که
خداوند امت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وسلم را به آن سرفراز نموده
است ،قرآن را کنار گذاشته دریافتهای عقالنی خود را م الک قضاوتهای
شان قرار میدهند که در نتیجه غیر از ضیاع وقت خود و مصروف کردن
عده ای از انسانهای ساده لوح هیچ دستاورد دیگری برای خود و جامعة
انسانی ندارند.
شهید سید قطب در مورد رد نظریات عقالنی فالسفه سخن دلنشینی دارد ،وی
میگوید« :گروهی پیوسته با عقلها و خردهای محدود خود به تالش و تکاپو
میپردازند برای درک و فهم چیزهایی که نامحدودند و خداوند بزرگوار آنها را برای
انسانها محدود و مشخّص نکرده است و در دایرة خردهایشان قرار نداده است ،و
در کتابهای آسمانی ایشان را با آن حقایق غیبی آشنا ننموده است .از جمله چنین
کسانی فیلسوفان هستند که کوشیدهاند این هستی و ارتباطها و پیوندهای آن را
تفسیر و تعبیر کنند .در این راستا لغزیدهاند و سیلی خوردهاند ،همسان کودکانی که
میخواهند از کوه بلندی باال بروند که قله آن نهایت نداشته باشد .یا کودکانی که
تالش میکنند معمّای هستی را حل بکنند در حالی که هنوز تلفظ حروف الفبا را
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نمیدانند! این چنین فیلسوفانی جهان بینیها و اندیشههای خندهآوری داشتهاند  -در
حالیکه بزرگترین فیلسوفان بودهاند -واقعاً جهان بینیها و اندیشههای خندهآوری
داشتهاند وقتی که انسان تصوّرات و نظریّات ایشان را مقایسه میکند با جهان بینی و
اندیشة روشن راست و درست و زیبا و دلربایی که قرآن آن را پدید میآورد .این
جهان بینیها و اندیشهها خندهآور هستند از لحاظ اشتباهها و لغزشها ،دوگانهگیها و
تضادّها ،سستیها و تزلزلها ،زشتیها و پلشتیها ،و پستیها و خواریهایی که در آنها
است ،زمانی که با عظمت جهان هستی مقایسه میگردند ،جهان هستی که آن را با
همچون چیزهایی تفسیر و تعبیر میکنند و از آن سخن میگو یند! از این سخن
فیلسوفان بزرگ یونانی را نیز مستثنی و جدا نمیکنم ،و فیلسوفان مسلمانی را نیز
مستثی و جدا نمیسازم که از فیلسوفان بزرگ یونان در برنامة اندیشه تقلید کردهاند
و به دنبال ایشان رفتهاند .فیلسوفان معاصر را نیز از آنان مستثنی و جدا نمیگردانم،
وقتی که جهان بینی و اندیشة ایشان با جهان بینی و اندیشة اسالمی دربارة هستی
مقایسه میشود».

1

 .3 .11طرح و مناقشة آراء معتزله
معتزله نیز با تأثر از آراء فالسفه و عوامل دیگر از جمله توجیه تنبلی و
کم حوصله گی خود در فراگرفتن علوم دینی از خالل منابع اصیل آن (قرآن
و سنت) دست به دامن عقلگرایی زده و در این راه به حدی پیش رفتند که
فرض تعارض عقل با نقل را مطرح نموده و در آن صورت نیز عقل را بر
نقل مقدم شمردند که نتیجة آن چیزی جز تعطیل وحی نبود؛ هرچند معتزله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فی ظالل القرآن .ج 3ص.575
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وحی را از دالیل معتبر شرعی میدانستند اما تعامل شان با وحی به گونه ای
بود که آیه و حدیثی را که با افکار و نظریات آنان در تعارض واقع میشد
به گونه ای توجیه و تأویل میکردند که با نظر یاتشان تطابق پیدا کند ،و تنها
به آیات و احادیثی استدالل میکردند که ظاهر آن با آراء شان همخوانی
داشت.
به هر حال اعتقاد نگارنده در این مورد بر اساس دالیل زیادی که قبالً
ارائه نمودم این است که به هیچ صورت در میان عقل و وحی تعارضی پیدا
نمیشود و مواردی که تصور میشود میان عقل و وحی تعارض و تصادمی
وجود دارد ،حقیقت امر آن یکی از امور آتی میباشد:
الف  -نقلی که به آن استدال میشود صحیح و ثابت نیست؛ به دلیل
اینکه معتزله و تمام معتقدان به مکتب عقلگرایی وقت ی فرض تعارض عقل و
نقل را مطرح میکنند بیشتر به روایات ضعیف و موضوع استدالل میکنند و
یا برداشتهای شاذ علما از آیات قرآن کریم را پیش میکشند .ایشان در این
راه دقیقاً مسیر علمای غرب را میپیمایند و چون علمای غرب وحی
تحریف شدة خود را مخالف عقل مییابند ،ایشان نیز با استناد به روایات
موضوع مسألة تصادم عقل با وحی را مطرح میکنند .و هیچ گاه ثابت کرده
نمیتوانند که آیتی صریح و یا حدیثی صحیح با عقل سلیم در تعارض باشد.
ب  -نظراتی را که به عنوان دالیل عقلی مطرح میکنند ،توهماتی بیش
نیست؛ به این دلیل که اگر مسألة زیر بحث را به ده نفر تقدیم کنید هر یک
نظر جدا از آراء دیگران ارائه میکند و نامش را استنباط عقلی میگذارد.
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 .4 .11طرح و مناقشة آراء اهل تصوف
صوفیانی که پایبند احکام شریعت آسمانی نیستند ،دقیقاً در جهت
معاکس فالسفه و معتزله قرار دارند؛ این گروه کشف و خواطر 1را به جای
عقل نشانده و هیچ وقت حاضر نیستند در مورد مسأله ای بحث عقلی کنند؛
البته ایش ان از این جهت که فقط به آیات و احادیثی استدالل میکنند که با
آراء و نظراتشان که ادعا میکنند از طریق مکاشفه بدانها دست یافته اند
همخوانی داشته باشد و آیات و احادیثی را که با آراء شان همخوانی
نداشته باشد تأویل و توجیه میکنند ،با معتزله مشابه اند.
نگارنده به این نظر است که چنین مکتبی را نه عقل تأیید میکند ،نه
شرع و نه هم علم و تجربه ،و نه منبع دیگری در این دنیا وجود دارد که
بشود با آن ادعاهای اهل این مکتب را تأیید کرد.
صوفیان غالی با این تص ورات غیرمستقیم خود ضربات کوبنده ای را بر
پیکر اندیشة اسالمی وارد نموده اند؛ آنان از یکطرف با مطرح کردن کشف
و الهام به جای وحی و هم عقل چوکات تعیین شدة الهی را در هم
شکسته ،زمینه را برای ورود هر نوع خرافه و بدعتی به داخل دایرة معصوم
و مصؤون تعلیمات اسالمی ف راهم نمودند و هم با دادن رنگ عصمت به
آنچه ادعا میشد که کشف و الهام است ،دست و پای عقل را بسته و
نگذ اشتند در مورد خرفات آنان که آنها را نتیجة کشف و کرامات بزرگان
خود میدانستند ،ابراز رأی و نظر کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نقض أصول العقالنیین .ص.21
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جریانهای تصوفی با شکستن هنجارهای مورد اتفاق همة علما و
اندی شمندان مکتب اسالم از عصر صحابه تا به امروز ،زمینه ساز نابسامانیهای
زیادی در میان مسلمانان شده و امت اسالمی را پارچه پارچه نمودند به
گونه ای که امروز ما ده ها و حتی صدها جریان تصوفی در عالم اسالم
داریم که هر کدام آنان هزاران جوان پُر انرژی و توانمند را به انواع بدعتها
و خرافات مصروف نموده و آنان را از ادای نقش اساسی که به این امت
واگذار شده است جدا کرده اند .هم اکنون در کشورهای مختلف اسالمی
گروه های از اهل تصوف را میبینیم که تعداد زیادی از جوانان را به انزوا و
گوشه نشینی کشانده و از آنان انسانهای عاطل و باطلی ساخته اند که به
جای برداشتن قسمتی از بار امت اسالمی ،خود بار دوش جامعه شده اند.
گروه های را مشاهده میکنیم که تعداد کثیری از جوانان را به رقص و
پایکوبی تشویق کرده و این کار را برای شان به حیث عبادت اهلل جل جالله
معرفی نموده اند .این در حالی است که امت اسال می به شدت نیاز به
وحدت ،یکپارچگی ،چنگ زدن به قرآن و سنت و ایستادگی در برابر
توطئه های خارجی در قالب صفی واحد دارد و ایات قرآن کریم در این
خصوص بسیار زیاد است از جمله:
ِِ
ِ
{إِ َّن اللَّهَ ي ِح ُّ َّ ِ
ِ
ص وص }
ص ًّف ا َك أَنَّ ُه ْم بُنْ یَان َم ْر ُ
ين يُ َق ات لُو َن ف ي َس بِیل ه َ
ُ
ب ال ذ َ
[الصف]5:
( خداوند کسانی را دوست میدارد که در راه او متحد و یکپارچه در
خط و صف واحدی میرزمند ،انگار دیوار سربی بزرگی هستند).
َّ ِ
ض إِ َّال تَ ْف عَلُوهُ تَ ُك ْن فِتْ نَة فِي ْاأل َْر ِ
ض ُه ْم أ َْولِیَاءُ بَ ْع ٍ
س اد
ين َك َف ُروا بَ ْع ُ
َ
{وال ذ َ
ض َوفَ َ
َك بِیر } [األنفال]34:
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( و کسانی که کافرند ،برخی یاران برخی دیگرند که اگر شما چنین
نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی میدهد).

 .5 .11طرح و مناقشة آراء برخی از دانشمندان عقلگرای معاصر
در این زمانه نیز عده ای از اهل علم و دانش نظراتی د ر مورد عقل و
وحی دارند که شباهته ای زیادی با آراء اسالفشان از اهل فلسفه و اعتزال
دارد  ،حتی برخی از آنان خود را «نومعتزلی» 1میدانند.
عقلگرایان معاصر در این مسلک خود دقیقاً متأثر از همان عواملی
میباشند که معتزلة قدیم با تأثر از آنها به مکتب اعتزال روی آورده بودند؛
یعنی مطالعة آثار فالسفه و متکلمان غرب ،حب ظهور و مطرح شدن از
طریق اظهار نظر در مسایل بزرگ و نرفتن در زیر بار تحقیق پیرامون منابع
علوم اسالمی (قرآن و حدیث).
ای ن مردم با وجود بضاعت ناچیزی که از تفسیر قرآن کریم و احادیث
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دارند ،در مورد وحی سخنان بزرگی میگویند و
احیاناً دروغهای شاخداری از آنان منتشر میشود؛ به عنوان مثال چندی پیش
دکتور عبدالکریم سروش مقاله ای را تحت عنوان «ک الم محمد» به نشر
رساند که در آن گفته بود:
« از دیدگاه سنتی ،در وحی خطا راه ندارد .اما امروز ه ،مفسران بیشتر و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1پایگاه اطالع رسانی اصالح .گفتگو با دکتور عبدالکریم سروش .سه شنبه:
.1377/2/1
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بیشتری فکر می کنند وحی در مسایل ص رفاً دینی مانند صفات خداوند،
حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذیر نیست .آنها میپذیرند که وحی
میتواند در مسایلی که به این جهان و جامعة انسانی مربوط میشوند ،اشتباه
کند .آن چه قرآن دربارة وقایع تاریخی ،سایر ادیان و سایر موضوعات عملی
زمینی میگوید ،لزوماً نمیتواند درست باشد».

1

دکتور عبدالکریم سروش در این مقاله مینویسد « مفسران بیشتر و
بیشتری» ولی نمیتواند حتی نام یکی از مفسران را بگیرد .کجا است آن
مفسر قرآن که چنین نظری دارد؟ و کجا است در قرآن کریم آن موردی که
مفسران آقای سروش خطای آن را دریافته اند؟ اینها همه خزعبالتی است
که دامنگیر تمام کسانی میشود که سعی میکنند خواهشات نفسانی خود را
بر وحی و عقل هر دو حاکم سازند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1سایت جنبش آزدهگان ایرانhttp://khaschayarrochssani.blogspot.com/ :
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 .12نتیجهگیری
بعد از طرح و مناقشة آراء و نظریات مختلفی که در مورد عقل و نقل
و رابطة میان آن دو مطرح گردید ،بحث خود را با نتیجه گیری مختصری
پایان میبخشیم:
 - 1در این مورد اختالفات عمیق و نظریات متباینی در میان باورمندان
به مکاتب مختلف وجود دارد ،که برخی از نظریات مطرح شده نه تنها
شخص را در جهان دیگر خوار و ذلیل مینماید ،حتی در این دنیا نیز وی را
در گمراهی و سردرگمی مطلق قرار میدهد.
 - 2کسانی را که به مکتب عقلگرایی منسوب اند عموماً میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
الف  -کسانی که هدف و مقصدشان از مطرح کردن عقل و نقل و
فرض نمودن تعارض میان آن دو کسب جاه و مقام و یا شهرت است و
متعصبانه با تمام نظریات مخالف باورهای خود به مقابله بر میخیزیند.
ب  -کسانی که بدون بر خورداری از پایة قوی علوم شرعی ،به مطالعة
آثار فالسفه روی آورده اند ،اما فطرتاً انسانهای بی غرض و پاکی میباشند.
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گروه اول امکان هدایتشان بسیار دشوار است ،اما گروه دوم در صورتی
که حقیقت برایشان روشن گردد ،احتمال برگشتشان به راه راست و صراط
مستقیم وجود دارد.
 - 3در این عرصه کسانی نیز وجود دارند که عقل و وحی هر دو را به
بهانة کشف و الهام پشت سر میندازند ،آنها گروهی از صوفیان غالی
میباشند که هدفشان از عنوان کردن این قضایا چیزی جز رسیدن به جاه و
مقام و ثروت و شهرت نیست .اما امکان دارد که سردمداران این نظریة
برخی ا ز افراد مخلص را فریب داده و در این راه پشت سر خود روان
کرده باشند؛ و به همین دلیل بر اهل علم و دعوت واجب است که به خاطر
حفظ جوانان مخلص و عبادتگذار تمام هم و غم خود را در راه جلوگیری
از منحرفان و اظهار حقیقت به کار بندند.
 - 4طوری که در مناقشه گذشت در عصر حاضر نیز عده ای از اهل قلم
و بیان که ظاهر پُر زرق و برق فرهنگ غربی آنان را مدهوش نموده است
سعی میکنند با بلندکردن پرچم عقلگرای مفاهیم شرعی و دینی را طوری
تأویل کنند که با آراء و نظریات مطروحه از جانب دانشمندان غربی تطابق
پیدا کند و ایشان از این طریق به نان و آبی دست پیدا کنند و یا به جاه و
مقامی برسند؛ در حالی که با گذشت زمان هر روز بخشی از اشتباهات آراء
مطروحه از سوی دانشمندان غربی در عرصة علوم انسانی آشکار میگردد؛ و
تفسیر مادی آنان از مفاهیمی چون حقوق بشر ،حقوق زن ،آزادی و غیره رو
به ابتذال میرود تا جای ی که آزادی به همجنسگرایی منتهی میشود و رعایت
حقوق زن از شخصیت وی بازیچه ای میسازد که کارخانه ها از بدن لخت
وی برای فروش صابون و دیگر اشیاء استفاده میکنند.
144

رابطة عقل و وحی از نظر اسالم

 .12پیشنهادات
طبیعی است که وقتی یک پژوهشگر در مسألة بحث برانگیز مانند عقل و
وحی به تحقیق میپردازد ،در جریان تحقیق خود با چالشهایی روبه رو
میگردد و مشکالتی را پشت سر میگذارد ،و این نیز امری مسلم است که
مواجه محقق با چالشها و معضالت ،و دست و پنجه نرم کردن وی با
مشکالت برای او نظراتی خلق میکند که نمیخواهد آنها را در ذهن خود
نگهدارد؛ بنده نیز بعد از تحقیق این اثر در مورد موضوع عنوان شده
پیشنهاداتی دارم که آنها را در اینجا مطرح مینمایم:
 - 1اینجانب برای اهل علم و دانش به خصوص کسانی که در
محیط های اکادمیک مصروف خدمت هستند به ویژه استادان پوهنتون
پیشنهاد میکنم که در مورد قضایای سرنوشت ساز همانند این مسأله به
صور ت مستمر مطالعه نموده ،لب و لباب یافته های خود را در خدمت
محصالن عزیز قرار دهند ،و ان شاء اهلل این عملشان مادامی که به نیت
خدمت باشد ،عبادت به حساب خواهد آمد.
 - 2واقعیت این است که کشور عزیز ما بعد از بیش از سه دهه جنگ و
ناامنی از کاروان علم و فرهنگ بسیار عق ب مانده و از دستاورهای
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تکنولوجی جدید هنوز هم بهرة کافی ن دارد و یک پژوهشگر در جریان
تحقیق ،به کمبودهای زیادی از جمله کتاب مواجه میگردد .درست است که
حاال کتابخانه های کمپوتری تا حد زیادی مشکل را حل میکن ند ،اما واقعیت
این است که در عصر حاضر باید هر پوهنتون از یک کتابخانة غنی
برخوردار باشد که محققان بتوانند با اطمینان خاطر به آن مراجعه کرده و
تمام منابع مورد نیاز خود را از آن به دست آورند ،که متأسفانه ما در این
راستا کمبودهای فراوانی داریم؛ بنده برای مسؤولین امر پیشنهاد میکنم که
با استفاده از فرصت طالیی که به ع نوان کمکهای جامعة جهانی ،بانک
جهانی و غیره و غیره به دست آمده است کتابخانه های مراکز علمی را غنی
سازند.
 - 3هر چند به تبع جنگها و ناامنیهای ناشی از آن فرهنگ محاوره و
گفتگو در این کشور جای خود را به مجادله و درگیری داده است ،ولی باز
هم علما و دانشمندان میتو انند با رایج ساختن فرهنگ بحث و مناقشة آرام
و بی سر و صدا و مطرح کردن مسای ل علمی در مراکز تعلیمی و تحصیلی
آهسته آهسته فرهنگ گفتگو و مباحثه را در این جامعة جنگ زده و
آسیب دیده نهادینه کنند .به نظر بنده این کار خدمت بسیار بزرگی به ملت
مظلوم افغانستان به خصوص نسلهای آیندة این کشور خواهد بود.
 - 4پیشنهاد ویژة من برای دوستان و همکارانم در پوهنحیهای شرعیات،
به خصوص استادان محترم دیپارتمنتهای ثقافت اسالمی این است که سعی
کنند همیشه و به طور مستمر در ابعاد معلومات خود از علوم شرعی افزوده
و آنها را با کمک دالیل عقلی پُ ربارتر سازند تا در هنگام روبه رو شدن با
سؤاالت متعددی که امروزه در اذهان جوانان مطرح است ،به خوبی از پس
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پاسخ منطقی و علمی به آنها برآیند.
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