فصلنامه :علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال،28
شماره  ،109صفحه33 – 9 :

کارکردهای عقل و نقل در اعتقادات دینی
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چکیده
اعتقادات دینی ،از نظر ابزار و طریق معرفت ،سه دستهاند :دسدته او  ،اعتقدادات
پیشاوحیانی که اثبات نقل وحیانی متوقف بر آنها ،و طریق اثبات آنهدا منصردر
در عقل است .دسته دوم ،اعتقاداتی که شناخت آنهدا از دسدترع عقدل بیدرون
است ،و طریق معرفدت بده آنهدا در انصردار نقدل وحیدانی اسدت .دسدته سدوم،
اعتقادات دو وجهی یا عقلی -نقلی که هم عقدل تواندایی شدناخت آنهدا را دارد و
هم اثبات نقل وحیانی متوقف بر آنها نیست ،در نتیجه ،عقل و نقدل در شدناخت
آنها کارسازن :و هر یک از آن دو ،کارکردهای ویژهای دارن .:در نوشتار حاضدر ،بدا
بهرهگیری از روش تصلیلی عقلی و استنادات نقلی ،کارکردهدای متتلدف عقدل و
نقل وحیانی در اعتقادات دینی ،تبیین و تصقیق ش:ه است.
واژههای کلیدی :عقل ،نقل وحیانی ،اعتقادات دیندی ،اعتقدادات پیشداوحیدانی،
اعتقادات دو وجهی.

 .1استاد حوزه علمیه قم.

مقدمه
روششناسی علوم ،یکی از مباحث مهم در فلسفه علم بـه شـمار مـیرود .بررسـی
ابزار معرفت و طریق پژوهش در هر یک از علوم بشـر ،،موـور و مر ـز روششناسـی
علوم است .علم الم از نظر منبع و ابزار معرفت ،از منبـع علـو و نلـو -بـهویـژه نلـو
وحیانی -تغذیه می ند .در طول تاریخ علـم ـالم ،روشهـا ،المـی متفـاوتی پدیـد
آمده است ه میتوان آنها را در سه دسته :روش عللی ،روش نللـی و روش تر یبـی
(عللی – نللی) جا ،داد.
ملصود از روش تر یبی ،بهرهگیر ،از علو و نلـو در اعتلـاداد دو وجهـی اسـت
اعتلاداتی ه اثباد نلو وحیانی متوقف بر آنها نیست تا راه شناخت آنها منوصـر در
علو باشد ،و شناخت آنها از دسترس علو بیرون نیست ،تا طریـق معرفـت بـه آنهـا
منوصر در نلو وحیانی باشد .اثباد یگـانگی خداونـد در تاد ،صـفاد و افعـال ،اثبـاد
عصمت پیامبران الهی در غیر دریافت و ابالغ وحی ،اثباد امامت و بررسی صفاد امـام،
ضرورد و وقوع معاد ،نمونههایی از اعتلاداد دو وجهیاند.
اگرچه درباره روششناسی علم الم تولیلاد ارزشمند ،در قالب تاب یا ملالـه،
انجام شده است ،ولی تا آنجا ه نگارنده اطالع دارد ار ردها ،گوناگون علـو و نلـو
وحیانی در مسایو اعتلاد ،به صورد جامع االطراف در یک ملاله یا اثر تولیلی انجـام
نگرفته است .از این رو ،نوشتار حاضر ،با بهرهگیـر ،از تفکـر عللـی و تـدبر در آیـاد و
روایاد ،ار ردها ،گوناگون علو و نلو در مسایو اعتلاد ،را تبیین خواهد رد.
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علو ،در اعتلاداد دینی دارا ،ار ردهـا ،اثبـاتی ،اسـتنباطی ،تبیینـی و دفـاعی
است.
 .1-1کارکرد اثباتی

علو ،در آندسته از اعتلاداد دینی ه علو توانـایی اثبـاد آنهـا را دارد ،ـار رد
اثباتی دارد .این اعتلاداد دو گونهاند:
الف) اعتلاداتی ه اثباد نلو وحیانی متوقف و مبتنی بر آنهاسـت ،ـه مـیتـوان
ار رد اثباتی علو در آنها را «تأسیس» نیز نامید .اثباد وجود خداوند ،علـم ،قـدرد،
حیاد ،اراده و حکمت الهی و اثباد ضرورد نبود و عصـمت نبـی در دریافـت و ابـالغ

وحی (نبـود عامـه) و اثبـاد صـدع مـدعی نبـود از طریـق معجـزه (نبـود خاصـه)
اینگونهاند.
ب) اعتلاداتی ه نلو وحیانی متوقف و مبتنی بر آنها نیست ،و میتـوان از طریـق
نلو وحیانی آنها را اثباد رد ،ولی علو نیز بر اثباد آنها توانایی دارد ،ماننـد اعتلـاد
به یگانگی خداوند زیرا اثباد ضرورد نبود و وحی ،متوقـف بـر توحیـد نیسـت ،بلکـه
خواه آفریدگار جهان و انسان را یگانه بـدانیم یـا چنـد گانـه ،ملتضـا ،علـم ،قـدرد و
حکمت آفریدگار این است ه بشر را در راستا ،نیو به مال مطلوب هـدایت نـد ،و
چون علو در این باره افی نیست ،هدایت وحیانی الزم است ،ـه تولـق آن از سـو،
آفریدگار علیم ،قدیر و حکیم ،ضرور ،است.
گستره علم و قدرد خداوند ،قلمرو علم و عصمت پیامبران ،ضرورد معـاد ،وجـوب
امامت و صفاد امام نیز از جمله اعتلاداتی است ه اثباد آنهـا از طریـق نلـو وحیـانی
ممکن است ،و علو نیز بر اثباد آنها توانا میباشد.
 .1-2کارکرد استنباطی
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این ار رد علو در زمینه علاید دینی ،مربوط به اسـتنباط آنهـا از تـاب و سـنت
است و آن در جایی است ه اعتلاد دینی به صورد روشن در قـرآن ـریم یـا روایـاد
نیامده است ،ولی با بکارگیر ،قواعد و ضوابط اجتهاد دینی مـیتـوان آنهـا را از آیـاد و
روایاد استنباط رد .این مطلب را با ت ر چند نمونه توضیح میدهیم:
أ) وحدت حقّه :در یگانگی تاتی خداوند از دیـدگاه علـو و نلـو ،تردیـد ،نیسـت،
سخن در این است ه معنا ،توحید تاتی چیست؟ آیا وحدد عدد ،یا مفهومی مـراد
است یا وحدد حله؟ وحدد عدد ،،مربوط به یک فرد از یک نـوع اسـت ،ماننـد یـک
فرد از انسان .این گونه وحدد با ثرد سازگار است ،یعنی وجود یک فرد از انسـان ،بـا
وجود فرد دیگر ،از آن ،منافاد ندارد .وحدد مفهومی ،عبارد است از یک نوع از یـک
جنس ،مانند نوع انسان ه یکی از انواع مندرج در جنس حیوان اسـت .در اینجـا نیـز،
وجود نوع دیگر ،با وجود نوع انسان منافاد نـدارد .انسـان یـک نـوع از جـنس حیـوان
است ،خواه نوع دیگر ،از آن موجود باشد یا نباشد .اما وحدد حله آن است ه وجـود
همانند برا ،آن موال است .وحدد صرف و خالص از هر حلیلتی ،وحدد حله اسـت
زیرا فرض دو یا چند مصداع برا ،یک حلیلت ،بدون دخالت چیز ،در آن ،یا ضـمیمه
شدن چیز ،به آن ،با خالص و صرف بودن آن منافاد دارد .از باب مثـال :حلیلـت آب
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از حیث آب بودن ،یکی بیش نیست ،و فرض حلیلت دیگر ،ـه آب باشـد ،بـرا ،آن،
فرض موال است .ثرد پذیر ،آب در گرو آن است ـه چیـز دیگـر ،غیـر از آب در
آن داخو شود و یا چیز ،غیر از آب به آن ضمیمه شود ،مانند آب شـور و آب شـرین،
آب گرم و آب سرد ،آب م و آب زیاد ،آب چاه و آب باران و. ...
وحدد خداوند ،وحدد حله است زیرا خداوند وجود صرف است و هیچ گونه عـدم
یا ماهیت ه منشا ثرد می باشد ،در او راه نـدارد .بـر ایـن اسـاس اسـت ـه شـریک
البار ،،از مواالد تاتیه است یعنی فرض مثو و مانند برا ،خداوند ـه وجـود صـرف
است ،فرض چیز ،است ه موال (اجتمـاع نلیضـین) اسـت .ایـن مطلـب از آیـاتی از
قرآن ریم استنباط میشود ه از آن جمله است آیاتی ه پس از توصیف خداونـد بـه
وحدانیت ،وصف «قهاریت» را بیان رده است :هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار ُ( زمـر 4 :نیـز
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ر.ک :یوسف ،93 :رعد ،61 :ابراهیم ،44 :ص 16 :و غافر .)61 :قهار ،مبالغـه در قاهریـت
خداوند است و مفاد آن این است ه خدونـد ملهـور چیـز ،خـواه درونـی یـا بیرونـی
نیست ،و در نتیجه حد عدمی ندارد زیرا اگر مودود باشد ،ملهور حـد خـویش خواهـد
بود .بنابراین ،وجود خداوند صرف و نامتناهی است ،و فرض هرگونه تعدد یـا تر ـب در
مـورد تاد الهــی ،فــرض امـر موــال اســت ،و ایــن همـان وحــدد حلــه اســت (ر.ک:
طباطبایی.)36 -44 :1 ،6939 ،
وحدد حله تاد الهی از دو دسته دیگر از آیاد قرآنی نیز قابو استنباط اسـت ـه
برا ،رعایت اختصار از تبیین آن صرف نظر می نیم (همان).
ب) مالک عصمت پیامبران :از آیـاد قـرآن مـیتـوان اسـتنباط ـرد ـه عصـمت
پیامبران الهی از ملوله علم است علمی ویژه ه آنـان را از مخالفـت بـا اوامـر و نـواهی
الهی مصون میدارد .یکی از این آیاد عبارد است از:
وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ َحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طرئِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِالووََ وَ مار يُضِالوونَ إِالَّ
أَنْفُسَهُمْ وَ مر يَضُروونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتربَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مر لَامْ ََكُانْ

ََعْلَمُ وَ كرنَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيمرً( نساء :)669 :اگر فضو و رحمت خداوند نسبت بـه
تو نبود ،طائفها ،از خیانت اران ( ه در آیاد قبو از آنان سخن به میان آمـده اسـت)،
بر گمراه ردن تو اهتمام میورزیدند ،ولی آنان فلط خود را گمراه مـی ننـد ،و بـه تـو
زیانی نمیرسانند .در حالی ه خدا تاب و حکمت را بر تو نازل رده و تـو را از آنهـه
نمیتوانستی بدانی ،آگاه نموده است ،و فضو خدا بر تو بزرگ است.

ـه از جـنس
در این آیه شریفه ،انزال الهی تاب و حکمت بر پیـامبر ا ـرم
تعلیم است ،و نیز تعلیم امور ،به گونه ا ،دیگر غیر از انزال و وحی (الهام و ماننـد آن)،
بیان شده است .بدون شک ،این علم بـا علـوم
سبب و مالک عصمت پیامبر ا رم
متعارف بشر ،تفاود دارد زیرا علوم عاد ،،صیانت بخش از خطا و گمراهـی نیسـتند.
در روایاد نیز آمده است ه روحی از جانب خدا با پیامبر و امام همراه است ه آنـان را
تسدید می ند ،و از خطا و گنـاه مصـون مـیدارد ،و آن همـان اسـت ـه در آیـه وَ
كَذلِكَ أَوْحَيْنر إِلَيْكَ ُوحرً مِنْ أَمْرِنر مر كُنْتَ ََدْ ي مَر الْكِتربُ وَ الَ الْإيمرنُ وَ لكِنْ جَعَلْنرهُ نُو اً

نَهْدي بِهِ مَنْ نَشرءُ مِنْ عِبردِنر( شور ،)65 :،بیان شده است (بورانی ،بـیتـا– 695 :4 ،
 .699نیز ر.ک :طباطبایی.)48 – 84 :6 ،6939 ،
ج) عصمت اولی االمر :ير أَيُّهَر الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِاي الْامَمْرِ

مِنْكُم( نساء :)63 :ا ،مومنان ،خدا را اطاعت نید ،و رسـول و متولیـان امـور خـود را
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[نیز] اطاعت نید .در این آیه شریفه ،پس از امر بـه اطاعـت از خداونـد ،بـه اطاعـت از
و سانی ه عهده دار امر رهبـر ،مومنـان مـیباشـند ،فرمـان داده
رسول خدا
شده است .مالک اطاعت خداوند ،خاللیت و مالکیت تکـوینی و حلیلـی او نسـبت بـه
همانـا رسـول خـدا بـودن او
انسان و جهان است ،و مالک اطاعت از رسول خـدا
مستلزم عصمت او از خطا و گنـاه اسـت زیـرا
است .اطاعت مطلق از رسول خدا
اگر در گفتار و رفتار او احتمال خطا و گناه وجود داشته باشد ،وجوب اطاعـت مطلـق از
او چه بسا سبب گمراهی انسان میشود ه با غرض از نبود و رسالت ه هـدایت بشـر
به صراط مستلیم الهی است ،منافاد دارد .و از طرفی نمیتوان گفت اطاعـت از پیـامبر
به عدم خطا و گناه ملید میگردد ،چرا ه شناخت صواب و طاعت الهی به طور امـو
و همه جانبه جز از طریق گفتار و رفتار پیامبر قابو تشخیص نیست.
از این ه لمه «اولی االمر» بدون تکرار فعو «اطیعـوا» بـر «رسـول» عطـف شـده
است ،به دست میآید ه مالک اطاعت از اولی االمـر همـان مـالک اطاعـت از رسـول
است و آن  -چنان ه بیان شد -دو چیـز اسـت :یکـی هـاد ،الهـی بـودن ،و دیگـر،
عصمت یعنی اولی االمر ،هادیان الهی و معصـوم انـد (ر.ک :ربـانی گلپایگـانی،6941 ،
.)586- 569
اعتلاداد اجتهاد ،و استنباطی از آیاد قرآن و روایاد بسیار اسـت ـه ایـن ملـال
گنجایش ت ر آنها را ندارد .به ت ر نمونه ها ،یاد شده بسنده می نیم.
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 .1-3کارکرد تبیینی

این ار رد علو در اعتلاداد دینی ،مربوط به آن دسته از اعتلـاداتی اسـت ـه در
قرآن ریم یا روایاد مطرح شده ،اما تفسیر و تبیین نشده است.
 .1-3-1نمونه اول :علم ذاتی خداوند به موجودات
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علم جامع و امو تاتی خداوند به موجـوداد (علـم قبـو از ایجـاد) از ایـن مـوارد
است .در روایاد تصریح شده است .خداوند قبو از آن ه موجوداد را بیافریند ،به آنهـا
عالم بوده و پس از ایجاد موجوداد چیز ،بر علم الهی افـزوده نمـیشـود .منصـور بـن
حازم میگوید :به امام صادع گفتم« :أرأیت ما کان و ما هو کائن الی یدوم القیامد ،
ألیس فی علم اهلل» :آیا آنهه واقع شده و آنهه تا قیامت واقع خواهد شد ،در علـم الهـی
بوده است؟ امام فرمود« :بلی ،قبو أن یخلق السـمواد و االرض» :آر ،،قبـو از آن
ه آسمان ها و زمین را بیافریند (شیخ صدوع ،696 ،6934 ،باب العلم ،روایت .)6
در روایت دیگر ،آمده است ه منصور بن حازم از امام صـادع پرسـید« :هـو
یکون الیوم شئ لم یکن فی علم اهلل عزوجوّ؟» :آیا امـروز چیـز ،تولـق یافتـه ـه در
علم خدا نبوده باشد؟ امام فرمود« :ال ،بو ان فی علمه قبو أن ینشئ السـمواد و
االرض» :خیر ،بلکه قبو از آن ه آسمان هـا و زمـین را بیافرینـد در علـم خـدا وجـود
داشته است (همان ،روایت .)1
عبداهلل بن مسکان از امام صادع پرسید :آیـا خداونـد قبـو از آن ـه مکـان را
بیافریند ،از آن آگاه بود ،یا آن ه هنگام خلق مکان و پس از خلق آن ،از آن آگاه شـده
است؟ امام فرمود :خداوند از ازل قبو از آن ه مکان را بیافریند ،همان گونه بـه آن
آگاه بود ،ه پس از آفرینش آن ،و علم او به همه اشیاء ،همانند علم او بـه مکـان اسـت
(همان ،698 ،روایت .)3
چگونگی علم پیشین خداوند به موجوداد در روایاد بیان نشـده اسـت .فالسـفه و
متکلمان اسالمی به تبیین آن پرداخته و دیدگاه ها ،مختلفی را ارائه رده اند:
أ .علم پیشین خداوند به موجوداد ،علم حضـور ،اجمـالی اسـت ،و علـم پسـینی
(پــس از ایجــاد) ،علــم حضــور ،تفصــیلی اســت .یعنــی تاد خداونــد ،علــت ایجــاد،
موجوداد است و به تاد خود علم حضور ،دارد و از طرفی ،علـم بـه علـت ،مسـتلزم
علم به معلول است .بنابراین ،خداوند از طریق علـم بـه تاد خـود ،بـه موجـوداد آگـاه
است ،هر چند این علم ،اجمالی است ،و پس از آفرینش آن ها ،تفصـیلی خواهـد شـد.
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یعنی واقعیت آنها نزد خداوند حاضر است و خداونـد بـه آنهـا بـه نوـو تفصـیلی ،علـم
حضور ،دارد .شیخ اشراع و پیروان او ،علم خداوند به موجـوداد را ایـن گونـه تبیـین
رده اند.
این دیدگاه صویح نیست زیرا مطابق آن ،علم پیشین خداونـد بـه اشـیاء جـامع و
امو نیست.
ب .علم پیشین خداوند به موجوداد ،علم تفصیلی و از طریـق صـور تهنیـه (علـم
حصولی و مفهومی) است ،همان گونه ه انسانی ه چیز ،را میسازد ،قبو از سـاختن
آن ،از طریق صورد تهنی به آن علم دارد ،و آن را مطابق همان علم پیشین میسـازد.
ابن سینا و پیروان او و بسیار ،از متکلمان اسالمی ،علم پیشین خداونـد بـه موجـوداد
را این گونه تفسیر رده اند.
بر این تفسیر اشکاالتی وارد شده است ه از آن جمله این اشـکال اسـت ـه علـم
پیشین از طریق صورد ها ،تهنی ،به موجود ،مانند نفس انسان اختصاصی دارد ـه
مجرد تام نیست ،بلکه تعلق به ماده دارد ،و فرض صورد ها ،تهنی عـارض بـر تاد او
ممکن میباشد ،ولی در خداوند ه مجرد تام است و هیچ گونه تعللی بـه مـاده نـدارد،
چنین فرضی صویح نیست.
اشکال دیگر آن این است ه فرض مزبور با عینیـت صـفاد تاتـی خداونـد بـا تاد
( ه علم تاتی از آن جمله است) منافاد دارد .و همهنین این اشکال را دارد ـه طبـق
آن تاد خداوند در ایجاد موجوداد به صورد ها ،تهنی مفروض نیـاز دارد ،و فاعلیـت
تاد الهی تام نخواهد بود ،چنان ه انسان مصـنوعاد خـود را از طریـق صـورد هـا،
تهنی آنها میسازد ،و تاد او در سـاختن آنهـا ـافی نیسـت (ر.ک :ربـانی گلپایگـانی،
.)66 -44 ،6935
ج  .صدرالمتالهین شیراز ،،در این بـاره تبیـین دیگـر ،ارائـه ـرده اسـت .او علـم
خداوند به موجوداد را  -خواه علـم پیشـینی و تاتـی یـا علـم پسـینی و فعلـی -علـم
حضور ،دانسته و در این باره با شیخ اشراع هماهنـ اسـت .از نظـر او ،تبیـین شـیخ
اشراع در باره علم فعلی (علم خداود در ملام فعو = علم پسینی) اسـتوار و بـی اشـکال
است .اما تبیین او از علم پیشینی خداوند (علم در ملـام تاد) ـه آن را علـم اجمـالی
دانسته ،صویح نیست .البته صدار با اجمالی بودن علـم پیشـین بـه معنـا ،بسـاطت و
وحدد در ملابو تر ب و ثـرد ،موافـق اسـت ،ولـی بـا اجمـالی بـودن آن در ملابـو
تفصیلی در ملام اشفیت و حکایت گر ،،موافق نیست .به اعتلاد او ،علم تاتی خداونـد
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در عین این ه اجمالی (واحد و بسیط) اسـت ،از نظـر اشـفیت و حکایـت از معلـوم،
تفصیلی است ،و با ایجاد معلوم ،در علم الهی هیچ گونه تغییر ،رخ نمیدهد ،و چیـز،
بر آن افزوده نمیشود ،هر چند در نووه وجود معلوم ،تغییر رخ میدهـد ،یعنـی وجـود
وحدانی آن لباس ثرد میپوشد.
مثال :تبیین مزبور را میتوان با این مثال توضـیح داد ـه سـی ـه در رشـتها،
علمی ،همه یا بخش عظیمی از مسایو آن را به صورد تخصصی و عمیق میداند ،ایـن
مسایو مختلف در صلع نفس او به صورد بسیط و وحدانی موجودند ،امـا آن گـاه ـه
آنها را با قلم یا زبان بیان می نـد ،و رو ،اغـذ یـا در اتهـان دیگـران تولـق و تبلـور
مییابند ،وجودها ،متکثر پیدا می نند ،اما در علم او هیچ گونـه تغییـر ،رخ نـداده ،و
بر علمش افزوده نشده است ،هر چنـد معلومـاد او ـه دارا ،وجـود وحـدانی بودنـد،
ا نون وجود متکثر یافته اند.
برتـرین پیـامبران الهـی بـوده اسـت ،و علـوم همـه
مثال دیگر :پیامبر ا رم
پیامبران و سایر ماالد وجود ،آنها را دارا بوده است ،یعنی علـم و مـاالد پیـامبران
الهی دارا ،دو نووه وجود بوده است :یکی وجود وحدانی در وجود نفس قدسی پیـامبر
و دیگر ،وجود متکثر در نفوس نبو ،و قدسـی آنـان .تفـاود علـم پیـامبر
ا رم
با علوم دیگر پیامبران در اشفیت ه خاصیت تاتی علم است نیست ،بلکـه
ا رم
در چگونگی وجود عینی آن است ه به دو گونه وحدانی و متکثر تولق و تبلـور یافتـه
است (شیراز 613 -615 :5 ،6455 ،،همو.)634 -636 :6 ،6946 ،
 .1-3-2نمونه دوم :تبیین فلسفه شرور
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تبیین فلسفه شرور طبیعی و اخالقی و ناسازگار نبودن آن با توحیـد در خاللیـت و
عدل و حکمت الهی ،از دیگر ار ردها ،تبیینی علو در زمینه اعتلاداد دینـی اسـت.
تبیین عللی شرور در باب توحید بر پایه عدمی بودن شر  -ه مشرب افالطـونی اسـت
 یا مجعول بالتبع بودن آن -ه مشرب ارسطویی است  -استوار است زیرا بـر مبنـا،نخست ،آنهه به علت و خالق نیاز دارد ،وجود است نه عدم ،و بر مبنـا ،دوم ،آنهـه بـه
جاعو مستلو و جداگانه نیاز دارد ،مجعول باالصاله است نه مجعول بالتبع ـه از لـوازم
الینفک مجعول باالصاله است .و در هر دو صورد ،برا ،توجیه عللی شـرور ،بـه خـالق
جداگانها ،غیر از خالق خیراد نیاز ،نیست.

 .1-4کارکرد دفاعی

ار رد دفاعی علو در علاید دینی ،مربوط به پاسخ گویی به شبهاتی اسـت ـه از
سو ،ملودان یا مخالفان و منکران در زمینه اعتلاداد دینی مطرح میشود .این ـار از
مهمترین رسالت ها ،علم الم است .پاسخگویی عللی بـه شـبهاد اعتلـاد ،بـا روش
ها ،گوناگون انجام میشود ه با نوع شبهاد و شبهه افکنان یا مخالفـان تناسـب دارد.
هرگاه شبهه مربوط به اعتلاداد پیشا وحیانی باشد ،یا شبهه گر به نلو وحیـانی ایمـان
نداشته باشد ،الجرم پاسخ شبهه باید عللـ ی صـرف باشـد ،امـا اگـر شـبهه مربـوط بـه
اعتلاداد پسا وحیانی باشد و شبهه ننده به نلو وحیانی ایمان داشته باشد ،مـیتـوان
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تبیین عللی شرور در باب عدل و حکمت الهی بـر پایـه چنـد اصـو عللـی اسـتوار
است:
 .6انفکاک ناپذیر ،شرور از خیراد در عالم طبیعیت
 .5اندک بودن شرور نسبت به خیراد و این ه دفع شر قلیو با تـرک خیـر ثیـر،
خود مصداع شر ثیر و غالب است ه با عدل و حکمت خداوند سازگار ،ندارد
 .9تفکیک میان تفاود و تبعیض تفـاود ،ملتصـا ،عـدل و حکمـت اسـت ،ولـی
تبعیض با عدل و حکمت سازگار ،ندارد .آنهـه در عـالم طبیعـت در ارتبـاط بـا فعـو
خداوند وجود دارد ،تفاود است نه تبعیض
 .4توجه به اصو اختیار در انسان در ارتباط با شرور ،به ویژه شرور اخالقی ،و نلـش
او در شرور خصوصا شرور اخالقی
 .6توجه به آثار مثبت و سازنده نامالیماد (شرور)
 . 1منوصر نکردن زندگی انسانی بـه حیـاد دنیـو ،،و توجـه بـه حیـاد جاودانـه
اخرو ،ه ظرفیت آن را دارد ه عدل الهی به صورد امو تولق یابد
 .8در نظر گرفتن عدل تشریعی خداوند ه هم در تکلیف مبتالیـان بـه نامالیمـاد
جسمانی و طبیعی تخفیف قائو شده ،و هم دیگـران را در رفـع نیازهـا ،آنـان تکلیـف
رده است ،مضافا بر این ه در سرا ،دیگر با اعواض بسـیار ایـن گونـه آالم را جبـران
می ند.
علو ،با توجه به اصول یاد شـده ،و دقـایق و ظرایـف دیگـر ،ـه در تـاب هـا،
فلسفی و المی بیان شده ،عدل و حکمـت الهـی را در قلمـرو تکـوین ،تشـریع و جـزا
تبیین می ند (ر.ک :مطهر[ 6964 ،،ب] ربانی گلپایگانی ،6938 ،جلد اول).
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در پاسخ به شبهه از نلو وحیانی و سخن معصوم نیز بهره گرفت .هرگاه آنهـه در مـتن
وحیانی و الم معصوم آمده است ،صـریح و روشـن باشـد ،بـه اسـتنباط نیـاز نخواهـد
داشت ،ولی هر گاه غیر صریح و ناآشکار باشد ،نیازمند استنباط میباشد.
بنابراین ،ار رد دفاعی علو ،اگر چه ار ویژها ،است ،ولی از نظـر روش و اسـلوب
به ار ردها ،اثباتی ،استنباطی و تبیینی باز میگردد .این نکتـه را نیـز بایـد در نظـر
داشت ه در دفاع ،روش الزام و جدال احسن بر روش برهان و خطابه برتر ،دارد.
 .2کارکردهای نقل وحیانی در اعتقادات دینی

نلو وحیانی در مسایو اعتلاد ،فراعللی بـه عنـوان طریلـی ـه همـه انسـان هـا
بتوانند از آن بهره مند شوند ،ار رد انوصار ،دارد .عالوه بر این ،در زمینـه اعتلـاداتی
ه اثباد آنها در انوصار تفکر عللی است (اعتلاداد پیشا وحیـانی) یـا مشـترک میـان
علو و نلو است ،نیز دارا ،ار ردها ،مؤثر و سازندها ،است ه عبارتند از:
 .2-1دعوت و ترغیب به تفکر و استدالل عقلی

در آیاد بسیار ،از قرآن ریم ،عموم انسان ها و در موارد ،ملودان و شکا ان بـه
تفکر و استدالل عللی فراخوانده شده و از پیرو ،ور ورانـه از نیا ـان و تعصـب ورز،
نابخردانه ،برحذر داشته شده اند .این آیاد بیان گر اهتمـام و اعتنـا ،وحـی و شـریعت
الهی به تفکر و استدالل عللی است ،یعنی علو را حجت الهی بر بشر میداند ـه اگـر
انسان آن را راهنما ،خود قرار دهد ،و از آسیب ها و موانـع آن بپرهیـزد ،و ادب و آداب
خرد ورز ،را رعایت ند ،او را به صراط حلیلت ،رهنمون میگردد.
 .2-2استدالل عقلی در اعتقادات پیشا وحیانی
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اگر چه اثباد ضرورد و تولق وحی و متن وحیـانی ،بـر اعتلـاداد پیشـا وحیـانی
مبتنی است ،و منطلا این اعتلاداد بر اعتلاد به متن وحیـانی ملـدم اسـت ،ولـی ایـن
مطلب با مطرح شدن استدالل عللی در متن وحیانی دربـاره اعتلـاداد مزبـور منافـاد
ندارد زیرا اعتبار استدالل عللی با معیار عللی ارزیابی مـیشـود نـه بـا تعبـد بـه نلـو
وحیانی خواه در متن وحیانی آمده باشد ،یـا در غیـر آن .بنـابراین ،طـرح آن از طریـق
وحی و در نلو وحیانی ،جنبه ارشاد ،و تنبیهی دارد و بیان گر عنایـت ویـژه شـریعت
الهی به علو و تفکر عللی است .آیاد أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخرلِقُونَ .أَمْ خَلَقُاوا

السَّمرواتِ وَ الْمَ ْضَ بَلْ ال يُوقِنُونَ( طور ،)91 -96 :نـاظر بـه برهـان عللـی بـر وجـود

آفریدگار انسان و جهان است .در این آیاد نخسـت دربـاره خللـت انسـان دو پرسـش
مطرح شده است :پرسش اول این ه آیا انسان بدون علت و خالق اسـت؟ بطـالن ایـن
مساله بدیهی است .سوال دوم این ه آیا آنان خـود ،علـت و آفریننـده خـود هسـتند؟
نادرستی آن مساله نیز بدیهی است .نتیجه این دو ملدمه عللی و بدیهی آن اسـت ـه
انسان آفریده آفریدگار ،برتر است.
در مورد آفرینش جهان (آسمان ها و زمین) نیز همان دو پرسش مطـرح مـیشـود
ه به دلیو روشن بودنش ،ت ر نشده است ،یعنی جهان نیـز آفریـدگار ،دارد ـه نـه
انسان است و نه غیر انسان.
آیه شریفه أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فرطِرِ السَّامرواتِ وَ الْامَ ْض( ابـراهیم )68 :منبّـه ایـن
حلیلت است ه اگر انسان در آسـمان هـا و زمـین بیندیشـد ،بـه روشـنی بـه وجـود
آفریدگار جهان پی خواهد برد.
آفرینش همه تنبیه خــــداوند دل اسـت
دل ندارد ه ندارد به خـــــداوند اقـرار
این همه نلش عجب بر در و دیوار وجـود
درباره داللـت حـدوع عـالم بـر وجـود خداونـد فرمـوده اسـت:
امیرالمومنین
«الومدهلل ...الدّال علی قدمه بودوع خللـه ،و بوـدوع خللـه علـی وجـوده» (شـریف
رضی ،513 ،6464 ،خطبه  .)646و پس از اشاره به شواهد بسیار ،ه خـرد انسـان را
به وجود خداوند رهنمون میگردد ،فرموده است« :فالویـو لمـن أنکـر الملـدّر و حجـد
المدبّر ،زعموا أنهم النباد ما لهم مـن زارع ،و ال الخـتالف صـورهم مـن صـانع ،و لـم
یلجئوا الی حجّة فیما ادّعوا و ال تولیـق لمـا اوعـو ،و هـو یکـون بنـاء مـن غیـر بـان»
(همان) :وا ،بر سی ه ملدر و مدبر عالم را انکار ند آنان میپندارند ه چون گیـاه
خود رویی هستند ه زارعی ندارند ،و صورد ها ،مختلف آنان را صورتگر و سـازندها،
نیست .آنان در این گمان خود هیچ حجت و سخن موللانها ،ندارند .آیـا هـیچ بنـایی
بدون سازنده ،بنا شده است؟
استدالل بر وجود خداوند و علم ،قدرد و حکمت آفریدگار عالم ،از طریـق تفکـر در
پدیده ها ،جهان ،در روایاد بسیار ،بیان شده است.
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 .2-3استدالل عقلی بر اعتقادات دو وجهی

ملصود از اعتلاداد دو وجهی ،اعتلاداتی است ه اثباد آنهـا از دو طریـق عللـی و
نلو وحیانی ،منطلی و صویح است ،مانند توحید و اثباد معاد .اسـتدالل هـا ،عللـی
در زمینه این گونه اعتلـاداد ،در مـتن وحیـانی ،جنبـه اسـتلاللی دارد ،و ارشـاد ،یـا
تنبیهی نیست .حکمت ت ر آنها از طریق نلو وحیانی نیز دو چیز است:
الف) تلویت اعتلاداد دینی
ب) اهتمام به تفکر عللی و باال بردن ارزش و اعتبار آن.
قرآن ریم در اثباد توحید فرموده اسـت :لَوْ كرنَ فيهِمار آلِهَاةٌ إِالَّ اللَّاهُ لَفَسَادََر
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(انبیاء :)55 :اگر در آسمان ها و زمین غیر از اهلل ،خدایانی میبود ،هر آینـه آن دو تبـاه
میشدند.
استدالل بیان شده در این آیه را دو گونه میتوان تلریر رد :اگر فساد را به هـرج و
مرج و بی نظمی تفسیر نیم ،مفاد آیه این خواهـد بـود ـه تعـدد خـدایان و مـدبّران
عالم ،موجب بر هم خوردن نظم جهان خواهد شد (توحید در ربوبیت) ،و اگر فساد ،بـه
نیستی تفسیر شود ،معنـا ،آیـه ایـن خواهـد بـود ـه اگـر خـدایان متعـدد ،وجـود
میداشت ،جهان آفریده نمیشد (توحید در خاللیت) .توضیح این ه پدیـد آمـدن هـر
چیز ،را فرض نیم ،با دو آفریدگار مفروض نسبت یکسان دارد اگر هـر دو ،آنهـا آن
را بیافرینند ،آن شی در عین یکی بودن ،دو موجود خواهد بود ،ه موال اسـت .فـرض
آفرینش یکی از آن دو بدون دیگر ،نیز ترجیح بدون مرجح و موال است .فـرض ایـن
ه هیچ دام آن را ایجاد نکنند نیز مستلزم عدم آن است ،در نتیجـه هـیچ موجـود،،
تولق نخواهد یافت ،و این بر خالف واقع و باطو است .پس وجود دو آفریدگار مسـتلو
برا ،جهان ،باطو است.
این تلریر بر این ه فساد را به بی نظمی تفسـیر ـرده و آیـه شـریفه را دلیـو بـر
توحید در ربوبیت بدانیم برتر است زیرا هرج و مرج و بی نظمـی ناشـی از اخـتالف در
تدبیر است ه ناشی از اختالف در علم ،حکمت و اراده دو مدبر است ،در حـالی ـه دو
مدبر مفروض از نظر علم ،قدرد ،حکمت و اراده همانند یکدیگرند ،لذا در تـدبیر جهـان
اختالفــی نخواهن ـد داشــت (ر.ک :تفتــازانی 98 -91 :4 ،6483 ،مطهــر:6 ،6968 ،،
.)661 -664

در قرآن ریم برا ،اثباد ضرورد معاد به طرع مختلفی استدالل شده اسـت ،ـه
حکمت و عدل از آن جمله است .درباره برهان حکمت فرموده است :أَ فَحَسِابْتُمْ أَنَّمار

خَلَقْنركُمْ عَبَثرً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنر ال َُرْجَعُون( مؤمنون :)666 :آیا پنداشته اید ه شما را عبـث
آفریده ایم و به سو ،ما بازگردانده نخواهید شد؟! در این آیـه شـریفه ،آفـرینش انسـان
بدون معاد ،عبث به شمار آمده ه با حکمت الهی ناسازگار است.
و در باره برهان عدالت فرموده است :أَمْ نَجْعَلُ الَّاذينَ آمَنُاوا وَ عَمِلُاوا اللَّارلِحرتِ

كَرلْمُفْسِدينَ فِي الْمَ ْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَرلْفُجَّر ( ص :)54 :آیا مومنان و صالوان را بـا
مفسدان در زمین ،و پرهیزگاران را با تبهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟! در این آیه بـر
این اساس ه رفتار یکسان با مؤمنان و پرهیزگاران و مفسـدان و تبهکـاران بـر خـالف
عدل الهی است ،بر ضرورد معاد استدالل شده اسـت زیـرا زنـدگی دنیـا بـه گونـها،
نیست ه عدل جزایی خداوند در بـاره ایـن دو گـروه بـه صـورد امـو تولـق یابـد،
بنابراین باید سرا ،دیگر ،باشد ه قابلیت تولق چنین عدالتی را دارا باشد.
 .2-4ژرفا بخشیدن به تفکر عقلی

 .2-4-1نمونه اول :درک عمیق توحید

علو فلسفی ،در پرتو وحی میتواند از توحیـد درک عمیـقتـر ،بدسـت آورد و از
«وحدد عددیه» به «وحدد حلّه» نایو آید .عالمه طباطبایی در اینبـاره گفتـه اسـت:
«اگر چه فطرد انسانی ه او را به توحید دعود می ند ،و ،را به خدایی نامتنـاهی در
تاد و صفاد فرا میخواند ،لکن انس و الفت انسان در زنـدگی بـا واحـدها ،عـدد ،از
یک سو ،و گفت و گوها ،موحدان با بتپرستان و دوگانه پرستان برا ،اثبـاد یگـانگی
خداوند از سو ،دیگر ،وحدد عددیه را در اتهان مسجّو رده و حکـم فطـرد در ایـن
باره مورد غفلت قرار گرفته است .بدین جهت ،آنهه در لمـاد فالسـفه مصـر قـدیم و
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یکی از آثار سازنده نلو وحیانی بر تفکر عللی در الهیاد ،ژرفـا بخشـدن وحـی بـه
تفکر عللی است ،یعنی تفکر عللی الیههایی از معارف اعتلاد ،را شـف مـی نـد ـه
علو بدون الهام گیر ،از وحی توان درک آنها را ندارد .لذا تفاود این دسـته از مسـایو
با مسایو اعتلاد ،فراعللی ،مانند تفاصیو برزخ و قیامت ،ایـن اسـت ـه علـو از فهـم
آنها به لی ناتوان است ،ولی در اینجا با الهام گیـر ،از وحـی ،آنهـا را فهـم مـی نـد.
برا ،روشن شدن مطلب دو نمونه را بیان می نیم:
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یونان و اسکندریه و پیروان آنان یافت میشود وحدد عددیه است ،تـا آنجـا ـه شـیخ
الرئیس ابوعلی سینا در تاب شفاء به آن تصریح رده است ،6و فالسفه پـس از او نیـز
تا حدود هزار سال پـس از هجـرد نبـو ،،هماننـد او اندیشـدهانـد و در احتجـاجهـا،
متکلمان درباره توحید نیز بیش از وحدد عددیه نیامده است.
بنابراین ،آنچه قرآن ریم در باب توحید بیان رده است ،نخسـتین گـامی اسـت
ه در تعلیم این حلیلت برداشته شده است ،ولی مفسران قرآن ،از صـوابه و تـابعین و
دیگران ،در درک آن اهمال ورزیدهاند ،و تنها سی ـه نخسـتین بـار از ایـن حلیلـت
قرآنی پرده برداشت ،امیرالمؤمنین بـود و پـس از آن در لمـاد فالسـفه اسـالمی
پس از هزاره هجر ،راه یافت و آنـان تصـریح ـردهانـد ـه آن را از لمـاد امـام
آموختهاند» (طباطبایی 684 :1 ،6939 ،نیز ر.ک :مطهر[ 6964 ،،الف].)19 ،
 .2-4-2نمونه دوم :اثبات توحید و صفات خداوند

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و نه
11

نمونه دیگر ،از این دست ،روش اثباد توحیـد و صـفاد خداونـد در آثـار فالسـفه
اسالمی است زیرا در مکتب ها ،فلسـفی صـرف ،ـه از تعـالیم وحیـانی در ایـن بـاره
استفاده نشده است ،نخست خداوند به عنوان واجب الوجود بالذاد اثباد شده و سـپس
بر اساس وجوب بالذاد ،توحید و دیگر صفاد الهی اثباد گردیـده اسـت ،ولـی مـالک
وجوب بالذاد بیان نشده است ،اما در حکمت متعالیه صدرایی ه در ایـن خصـوص از
تعالیم وحیانی بهره گرفته است ،مالک وجوب بالذاد تبیین شده است ،یعنـی نخسـت
خداوند به عنوان موجود ،ه بسیط الولیله و صرف الوجود است ،اثباد شده ،آنگـاه
وجوب بالذاد و توحید و دیگر صفاد مال الهی از آن نتیجهگیر ،شده اسـت .اسـتاد
مطهر ،،در این باره چنین گفته است:
درباره تاد و صـفاد و اسـما ،حـق ،در شـرع و غـرب از طـرف فالسـفه ،عرفـا و
متکلمین ،بوثها ،استداللی فراوان با سبکها ،گوناگون شده است ،ولـی در متـون
اسالمی یک سبک امالً ابتکار ،و بیسابله است ،مسائلی ه در باال برشمردیم 5غالبـاً
 .1واجب الوجود واحد بالعدد و لیس کأشخاص تحت نوع ،بل معنی شرح اسمه له فقط (ابن س ینا ،ب یت ا .)74 ،برخ ی از
محققان در توجیه کالم ابن سینا گفته است :این تعبیر شیخ رئیس از باب تشبیه معقول به محس و اس ت ،و گرن ه وا ب ا
صراحت ،ماهیت را از خدا سلب کرده است ،بنابراین ،کم منفصل بر خدا صدق نمیکن د ،و واح د بالع دد نخواه د ب ود
(جوادا آملی.)102 :1 ،2831 ،
 .2مانند :اطالق والحدا و احاطه ذاتی و قیومی خداوند و این که او هس تی ملل و و نامح دود اس ت ،ییس تی (ماهی ت)
ندارد و قید و حد را به هیچ وجه در او راه نیست ،هیچ مکان و زمانی از او خالی نیست ،هم ب ر زم ان تق دم دارد و ه م ب ر

از این مسایو است و روش استدالل با آنهه پیش از اسالم بوده متفاود اسـت .در دوره
اسالم نیز سبک امثال فارابی و بوعلی و ابـن رشـد و خواجـه نصـیرالدین ـه بـیشتـر
یونانی است با سبک و روش صدرالمتألهین ه سرشار از الهاماد قرآن و نهج البالغـه و
لماد ائمه اطهار :است ،متفاود است موور استداللهـا ،امثـال فـارابی و بـوعلی در
مباحث مربوط به تاد و صفاد و شؤون حق ،از وحدد و بساطت و غنا ،تاتـی و علـم
و قدرد و مشیت و« ...وجوب وجود» است ،یعنی همه چیز از وجـوب وجـود اسـتنتاج
میشود و خود «وجوب وجود» از یک طریق غیر مستلیم ،یعنی از یک نوع برهان انّـی
اثباد میگردد ،از این راه ه بدون فرض واجـب الوجـود ،وجـود ممکنـاد غیـر قابـو
توجیه است .در این راه تهن ،هرگز به مالک «وجوب الوجود» دست نمییابد ،ولـی در
متون اسالمی ،بر چیز دیگر ،غیر از «وجـوب وجـود» تکیـه شـده اسـت و آن همـان
چیز ،است ه مالک «وجوب وجود» است ،یعنی اطالع والحـد ،و بـی مـرز ،تاد
حق» (مطهر 66 -64 :6 ،6968 ،،همو[ 6964 ،الف].)84 -85 ،
 .2-5گشودن افق های جدید به سوی عقل

به اعتقاد شهی :مطهری ،برهان ه:ایت بر اثبات وجود خ:ا با برهدان نظدم کده در
آثار متکلمان مسیصی و اسالمی مطر گردی:ه ،متفاوت است ،و این روشدی اسدت کده

مکان و هم بر عدد ،وحدت او وحدت عددا نیست ،زمان و مکان و ع دد در مرتب ه مت أخر از او یعن ی در مرتب ه فع ل او
است ،وجودش مساوا وحدت است و دلیل وجود واجب ،عین دلیل وحدت او است ،با همه ییز است و در ه یچ یی ز
نیست ،او بسیط است و هیچگونه جزء براا او فرض نمیشود ،صفاتش عین ذات ش اس ت ،ه م اول اس ت و ه م آخ ر و
هم ظاهر است و هم باطن ،هیچ شأنی او را از شأن دیگرا باز نمیدارد ،کالم او عین فعل و ابداع او است. ...
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وحی الهی ،عالوه بر ژرفا بتشی:ن به تفکر عقلدی ،افدق هدای ج:ید:ی را نیدز بده
سوی آن میگشای .:قرآن کریم درباره ضرورت معاد ،عالوه بر اسدت:ل هدای عقلدیای
چون برهان ع:الت ،حکمت و وفای به وع:ه که در آثار متکلمان پیشین مطدر شد:ه،
ارائه نموده ،است:ل هایی نیز بیان کرده که در آثار کالمی گذشدتاان ندام و نشدانی از
آنها نیست ،ولی در آثار کالمی معاصر و نیز در تفاسیر موضوعی مورد توجه واقد شد:ه
که همای از قرآن کریم الهام گرفته ان .:ایدن برهدانهدا عبارتند :از «برهدان توحید،»:
«برهان حکمت و ه:ف:اری»« ،برهان رحمت»« ،برهان تجرد یا بقدای رو » و «برهدان
فطرت» (ر.ک سبصانی ،4141 ،ج2؛ جوادی آملی ،4832 ،ج ،1بتد پدنجم؛ مکدارم
شیرازی ،4831 ،ج5؛ سبصانی ،4831 ،ج.)9
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قرآن کریم مب:ع آن است .از نظدر وی ،در قدرآن کدریم از سده راه «خلقدت»« ،اتقدان
صن » و «ه:ایت» بر وجود خ:ا است:ل ش:ه است ،چنان که فرمدوده اسدت الَّاذِي
خَلَقَ فَسَوَّى* وَالَّذِي قَدَّ َ فَهَدَى( اعلی  .)8 -2نیز فرموده اسدت رَبُّنَر الَّذِي أَعْطَى كُلَّ

شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى( طه  .)51ایشان درباره تفداوت ایدن راه خ:اشناسدی بدا راه نظدم
گفته است
«از جمله آثار و عالئمى که در خلقدت موجدودات مشداه:ه مدىشدود و دلیدل بدر
دخالت نوعى قر :و عم :و ت:بیر است «راه یابى» اشیاء است .هر موجدود عدالوه بدر
ارگانیزم و سازمان منظم داخلى ،از یک نیرو مرموز برخوردار است که بده موجدآ آن
نیرو ،راه خود را به سو آین:ه مىشناس . ...:این دلیل غیر از دلیل نظدم اسدت .دلیدل
نظم به تشکیالت و سازمان ماد و جسمانى و بده عبدارت دیادر ،بده ارگدانیزم اشدیاء
مربوط است ...راه یابى اشیاء بر دو نوع است یک نوع آن لزمه جبر سدازمان داخلدى
است؛ یعنى ممکن است سازمان و تشکیالت داخلى یک دستااه ،آنچنان مدنظم باشد:
که به طور خودکار راهى را که بای :برود و کار که بای :بکن :انجام ده .:یدک دسدتااه
ساعت ،آنچنان دقیق ساخته مىشود کده کدار خدود را بد:ون یدک ذره تتلدف انجدام
مىده .:یک سفینه فضایى ،آنچنان دقیق و منظم ساخته مىشود کده مسدیر خدود را
ب:ون انصراف طى مىکن :و کارهایى که بای :انجام ده :از قبیل عکسبردار و متدابره
دقیقا انجام مىده.:
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این نوع از راه یابى ،از گذشته و علیت فاعلى سرچشمه مىگیرد ،یعنى از مجمدوع
امور که دارا یک سلسله خواص فیزیکى و شیمیایى مىباشن ،:سدازمانى بده وجدود
آم:ه و اجزاء مجموعه به یک:یار مربوط ش:هان :و لزمه قهدر و نتیجده جبدر مدواد
جم ش:ه ،بعالوه خاصیتهایى که هر ک:ام دارن ،:و بعالوه نظم و ارتبداطى کده میدان
آنها برقرار ش:ه و آنها را به صورت یک دستااه در آورده ،کار معین و راه پیمایى مدنظم
است.
نوع دیار از راه یابى که در اشیاء مشاه:ه مىشود آن چیز اسدت کده گذشدته و
علیت فاعلى ،یعنى نظم ماد  ،برا چنین راه یابى کافى نیست .آن نوع از راه یدابى ،از
رابطه مرموز میان شئ و آین:هاش و از علیت غائیه یعنى از یک نوع عالقه و توجه بده
غایت و ه:ف حکایت میکن.:
قرآن کریم ،ظاهراً او کتابى است که میان نظم داخلى اشیاء و ه:ایت و راه یدابى

آنها تفکیک کرده و آنها را به صورت دو دلیل ذکر کرده است ،یعنى تلویصا ثابت کدرده
است که راه یابى موجودات تنها معلو نظم و ساختمان ماد و داخلى آنها نیست.
راه اثبات آن« ،اب:اع و ابتکار» است .هر جا که نوعى ابتکار دی:ه مىشود ،دلیل بدر
وجود ه:ایت نوع دوم است .لزمه جبر ساختمان منظم مداد اشدیاء« ،کدار مدنظم
پی بینى ش:ه» است ،ولى اب:اع و ابتکار نمىتوان :مصرو سازمان مداد و حرکدات
پی بینى ش:ه باش .:اب:اع و ابتکار نشانه وابستاى به آین:ه و ع:م وابستاى کامدل بده
گذشته است.

 .2-6معیار ارزیابی و داوری

برخی از مسایل اعتقادی به گونهای است که عقل بشری از درک همده زوایدای آن
ناتوان است ،ب:ین جهت آراء و تفسیرهای متتلفی از آنها ارائه میشدود ،در حدالی کده
در متون وحیانی ،روشدناری هدای ارزند:ه و راهاشدایی در ایدن بداره وجدود دارد کده
میتوان :فرل التطاب به شمار آی .:در اینجا چن :نمونه را بازگو میکنیم
 .1-1-0نمونه اول :تفسیر قضا و قدر الهی

متکلمان عقلگرا (امامیه و معتزله) ،برای قضا و ق:ر سده معندا ذکدر کدردهاند.4 :
خلق فعل .2 ،الزام و ایجاب .8 ،اعالم و اخبار .آنان ،قضا و ق:ر به معندای او را بده ایدن
دلیل که مستلزم مصدا (جبدر در افعدا انسدان و اسدتناد قبدایح بده خ:اوند ):اسدت،
نپذیرفته ،معنای دوم را متروص واجبات دانسته ،ومعندای سدوم را پذیرفتدهاند:؛ زیدرا
خ:اون :همه امور را در لو مصفوظ مقرر داشته و وقوع آنها را بده فرشدتاان خبدر داده
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اثبات و نفى چنین ه:ایتى در جمادات ان:کى دشوار است؛ اما در نباتات و حیدوان
و انسان ،یعنی آنجا که پای حیات به معنای مرطلح در میان است ،دشدوار نیسدت .در
مورد جان:اران ،در کار سلو های حیاتی ،چن :ندوع کدار ابتکداری دید:ه مدیشدود کده
ساختمان ماشینی آنها برای توجیده آن کدافی نیسدت .یدا باید :معتقد :شدویم کده آن
سلو ها دارای آن ق:ر عقل و علم و شعور و ادراکان :که خود انسان به هدی وجده بده
پای آنها نرسی:ه و نتواه :رسدی ،:و یدا باید :معتقد :شدویم کده یدک نیدروی مرمدوز،
مستقیماً آنها را در کارشان به شکل دیاری غیر از طریق عقل و ادراک ،رهبدری کدرده
است .با توجه به نادرستی فرض او  ،فرض دوم متعین خواه :بود» (مطهدری،4851 ،
51 -13 5؛ نیز ر.ک همدو[ 4838 ،ب]481 -414 ،؛ همدو[ 4838 ،الدف]-919 6 ،
.)951
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است ،و از طرفی ،وجوب رضا به قضا و ق:ر الهی نیز با همین معنا سازگار است (عالمده
حلّی ،بیتا.)185 -182 ،
این تفسیر ،پذیرفته نیست؛ زیرا قضا و ق:ر الهی را به قضدا و قد:ر علمدی منصردر
کرده است ،در حالی که قضا و ق:ر ،آن گونه که در آیات و روایات مطدر شد:ه اسدت،
هم علمی است و هم عینی ،و هم تکوینی است و هم تشریعی.
فیلسوفان مشائی ،قضاء را به قضاء علمی( ،علدم فعلدی و نده علدم ذاتدی خ:اوند):
تفسیر کردهان ،:از نظر آنان قضاء عبارت است از علم به موجودات امکانی با نظم خداص
آنها نزد عقو مفارقه .و ق:ر عبارت است از وجود عینی موجودات در مواد خارجی آنهدا
(طوسی.)843 8 ،4118 ،
ص:ر المتألهین ،تفسیر مزبوررا نپذیرفته و گفته است «قضاء ،عبارت اسدت ازصدور
علمیه موجودات که از لوازم ذات الهی میباشن :و در آنها جعل و تأثیر و تأثر راه ند:ارد
و اجزاء عالم نیستن:؛ زیرا در آنها حیثیت ع:می و امکانی راه ن:ارد .و ق:ر ،عبارت اسدت
از وجود صور موجودات در عالم نفسی سماوی به صورت جزئی که بدا نظدام موجدودات
در عالم مادی مطابقت دارد (شیرازی ،بیتا.)298 -292 6 ،
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حکیم سبزواری ،برای قضاء الهی دو مرتبه اجمدالی و تفردیلی قائدل شد:ه اسدت،
قضای اجمالی ،صورتهای علمی اشیاء است که قدائم بده عقدل او مدیباشد :و قضداء
تفریلی ،صور علمی موجودات و قائم به عقو عرضیه اسدت .وی ،قد:ر را بده علمدی و
عینی تقسیم کرده و ق:ر علمی را صور جزئیه موجودات کده بده نفدوع جزئیده فلکیده
قائم است ،و ق:ر عینی را به تصقق آنها در مواد خارجی تفسیر کرده اسدت (سدبزواری،
.)434 -431 ،4863
این تفسیرها نیز فرضهایی بی نیستن :و اگر درست هم باشن ،:تنها بدر بتشدی
از حقیقت قضا و ق:ر الهی ،آنگونه که در آیات و روایات مطر ش:ه ،منطبق است.
عالمه طباطبایی و تبیین قضا و قدر الهی تبیینی کده عالمده طباطبدایی از قضدا و
ق:ر ارائه کرده است ،در عین اینکه جنبه عقلی و فلسفی دارد ،به آیدات و روایدات نیدز
توجه کرده و از آنها الهام گرفته و در نتیجه هم با معنی لغوی قضا و ق:ر و هم بدا آیدات
و روایات سازگار است .قضا ،در لغت به معنای حتمیت ،احکام و تنفیدذ اسدت .قضدا در
آیده فَقَضَرهُنَّ سَبْعَ سَمَروَاتٍ فِي ياوْمَينِ( فردلت  )42بده معندی احکدام و حتمیدت
آفرین

آسمانها است ،و قاضی را به این جهت قاضی نامی:هان :که درباره ندزاع ،حکدم

قطعی صادر کرده و فرل خرومت میکن ،:مرگ را نیز این جهت که امری حتمدی در
زن:گی انسان است ،قضاء نامی:هان .:ق:ر در لغت به معنی ان:ازه و مقد:ار چیدزی اسدت
(ابن فارع 68 5 ،4143 ،و 99؛ راغآ اصفهانی ،بیتدا 895 ،و  .)116همدین دو معندا،
در روایات نیز آم:ه است القضاء هو اإلبرام و اقامة العین ،و القدر هی الهندسة ،و وضع الحدود
من البقاء و الفناء (کلینی ،453 4 ،4833 ،ح:یث.)1

عالمه آیات ذیل را ناظر به قضاء تکوینی الهی دانسته است
 .6إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّمر يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( بلره)688 :
 .5فَقَضرهُنَّ سَبْعَ سَمرواتٍ في يَوْمَيْن( فصلت)65 :
 .9وَ قَضَيْنر إِلى بَني إِسْرائيلَ فِي الْكِتربِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْمَ ْضِ مَرَََّيْن( اسراء)4 :
 .4قُضِيَ الْمَمْرُ الَّذي فيهِ ََسْتَفْتِيرن( یوسف.)46 :
قضاء تکوینی الهی ،دارای دو گونه عام و خاص است قضداء تکدوینی عدام ،عبدارت
است از ضرورت و حتمیت موجودات با تصقق علت تامه آنها ،و قضداء تکدوینی خداص،
عبدارت اسددت از ضددرورت و حتمیددت وجددود هددر موجددودی بددا تصقددق علددت تامدده آن
(طباطبایی .)31 48 ،4898 ،ق:ر تکوینی الهی ،نیز دو گونه است قد:ر تکدوینی عدام،
که عبارت اسدت از حد :وجدود موجدودات ،یعندی امکدان و نیازمند:ی آنهدا کده همده
موجودات امکانی را شامل میشود .و ق:ر تکوینی خداص ،بده موجدودات عدالم مداده و
طبیعت اختراص دارد و عبارت اسدت از تص:ید :وجدود اشدیاء از حیدث وجدود و آثدار
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أ) قضا و قدر تکوینی :عالمه طباطبدایی ،در تفسدیر «المیدزان» ،قضداء تکدوینی را
صفت فعل دانسته و آن را به حتمیت وقدوع شدئ کده ناشدی از علدت تامده آن اسدت،
تفسیر کرده است .این معنا بر افعا اختیاری انسان نیز صداد اسدت؛ زیدرا پدس از آن
که انسان انجام فعلی را اراده کن ،:وقدوع حتمدی خواهد :شد .:از آن جدا کده نظدام
اسباب و مسببات تداب اراده و مشدیت خ:اوند :اسدت ،قطعیدت وجدود اشدیاء و افعدا
مستن :به اراده و مشیت خ:اون :میباش ،:و این حتمیت همان قضداء تکدوینی خ:اوند:
است (طباطبایی .)31 48 ،4898 ،اما در «نهای الصکمد » ،قضداء الهدی را بده ذاتدی و
فعلی تقسیم کرده ،و قضاء فعلی را همان که بیان ش :دانسته ،و قضاء ذاتدی خ:اوند :را
علم ذاتی او به حتمیت وجود موجودات که ناشی از علت تامه آنها است ،دانسدته اسدت
(طباطبایی ،بیتا.)853 ،
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وجودی و خروصیات آنها که ناشی از اختالف اسباب و علل و شدرای آنهدا مدیباشد:
(طباطبایی.)411 42 ،94 49 ،4898 ،
آنچه بیان ش :مربوط به ق:ر عینی است؛ ق:ر علمی خ:اون :عبارت است از حد :و
خروصیات اشیاء در مرحله علم الهی و قبل از وقوع عینی آن هدا ،چندان کده فرمدوده
است وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنر خَزائِنُهُ وَ مر نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَ ٍ مَعْلُوم( حجر  .)24و فرمدوده
است وَ كُلو شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدا ( رع .)3 :بنابراین ،قد:ر هدر چیدزی از حیدث علدم و
مشیت بر آن تق:م دارد ،اگر چه از حیث وجود عینی ،مقارن بدا آن اسدت (طباطبدایی،
.)411 42 ،4898
ب) قضا و قدر تشریعی :عالمه طباطبایی ،از ق:ر تشریعی ستن بده میدان نیداورده
است ،ولی قضاء تشریعی را به حکدم قطعدی خ:اوند :دربداره آنچده مربدوط بده افعدا
اختیاری انسان است ،تفسیر کرده و در این باره به آیه وَ قَضى َبُّكَ أَالَّ ََعْبُدُوا إِالَّ إِيَّرهُ
وَ بِرلْوالِدَيْنِ إِحْسرنرً( اسراء  )22و آیه إِنَّ َبَّكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيرمَةِ فيمر كارنُوا فياهِ

يَخْتَلِفُون( جاثیه  )43و آیه وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِرلْحَقِّ وَ قيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ َبِّ الْعرلَمين( زمر
 )35استشهاد کرده است (طباطبایی.)38 48 ،4898 ،
ایشان ،در تفسیر دو آیه اخیر گفته است «هدذا القضداء بمعندی فردل التردوم ،
تشریعی بوجه و تکوینی بآخر» این قضا که به معنای فرل خردومت اسدت ،بده یدک
وجه ،تشریعی و به وجهی دیار ،تکوینی است (همان) .از این جهت که از مقولده حکدم
و داوری است ،قضاء تشریعی است ،و از آن جهت که بده مکلفدان پداداش و کیفدر داده
میشود ،قضاء تکوینی است.
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ج) نسبت میان قضا و قدر :ق:ر به معنای عام آن ،مالزم با قضاء است؛ زیدرا امکدان
و نیازمن:ی ،که ق:ر و حد :عمدومی موجدودات امکدانی اسدت ،امدری اسدت حتمدی و
انفکاک ناپذیر ،ولی ق:ر به معنای خاص آن ،با قضاء مالزمده ند:ارد؛ زیدرا قد:ر خداص،
ناشی از علل و اسباب معلو است ،هرگاه علت تامه معلو تصقق یابد ،:قد:ر مدالزم بدا
قضاء میباش ،:و هرگاه علت ناقره معلو تصقق یاب ،:ق:ر مالزم بدا قضدا نتواهد :بدود.
بنابراین ،قضاء تتلف ناپذیر است ،ولی ق:ر تتلدف پدذیر مدیباشد .:در روایتدی (شدیخ
ص:و  )869 ،4893 ،آم:ه است که علی از پای دیدواری کدک کده در شدرف فدرو
افتادن بود ،به پای دیوار دیاری رفت .به ایشدان گفتده شد :آیدا از قضدای الهدی فدرار

میکنی:؟ حضرت پاسخ داد از قضای الهی به ق:ر او میگریزم «أفرر مرن قضراء ال الری

قدر ال عزوجل» (طباطبایی.)92 -94 49 ،4898 ،
 .2-6-2نمونه دوم :اراده الهی و افعال انسان

درباره تعلق اراده خ:اون :به افعا انسان ،در میدان متکلمدان اسدالمی دو دید:گاه
مطر ش:ه است دی:گاه متکلمان ع:لیه این است که اراده خ:اون :تنها به افعا نیدک
و طاعات تعلق گرفته است ،خواه انسان آنها را انجام ده :یا نده ،و دید:گاه اشداعره ایدن
است که اراده خ:اون :به آنچه از انسان صادر میشود تعلدق گرفتده اسدت ،خدواه نیدک
باش :یا ب ،:طاعت باش :یا معریت .گروه او  ،به این که اراده کارهای ناروا قبدیح اسدت
و خ:اون :از قبایح مندزه اسدت ،و گدروه دوم ،بده اصدل توحید :در خالقیدت ،اسدت:ل
کردهان( :عالمه حلّی ،بیتا.)128 -122 ،

نمیگیرد (زمر  ،)3ولی اراده تکوینی خ:اون ،:عمومیدت دارد وَمَر ََشَرءُونَ إِلَّر أَنْ يشَارءَ

اللَّهُ َبُّ الْعَرلَمِينَ( تکویر .)29
امیرالمؤمنین  ،افعا را به فرائض ،فضائل و معاصی تقسیم کرده و یادآور شد:ه
است که فرائض مسبو به امر (ایجدابی) ،رضدای الهدی ،قضدا و قد:ر ،و مشدیت و علدم
الهیان :و فضایل به جز امر (ایجابی) ،مسبو به امور یداد شد:هاند ،:ولدی معاصدی ،نده
مسبو به امرن :و نه مسبو به رضای خ:اون ،:اما مسبو به قضا ،ق:ر ،مشدیت و علدم
خ:اون :میباشن( :شیخ ص:و  ،831 -869 ،4893 ،ح:یث.)9
امام رضا  ،در پاسخ این اشکا که چاونه کار عیسی در سداختن پرند:ه از
گل ،برای اثبات نبوت خدود ،و کدار سدامری در سداختن گوسداله ،بدرای ابطدا نبدوت
موسی  ،به مشیت خ:اون :بوده است؟ فرمود خ:اون ،:دو گونه مشدیت و اراده دارد
اراده حتمی و اراده عزمی [تکوینی و تشریعی] او از چیزی نهی مدیکند ،:ولدی تصقدق
آن را میخواه( :از نظر تشریعی اراده نکرده است ،اما هرکسی با سوء اختیدار خدود آن
را انجام ده ،:فعل او به اراده تکوینی خ:اون :صدورت گرفتده اسدت) و بده چیدزی امدر
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در حقیقت ،هر دو دی:گاه درست است ،با این توضدیح کده میدان اراده تکدوینی و
تشریعی خ:اون :فر گذاشته شود ،چنانکه در روایات اهل بیت فدر نهداده شد:ه
است .اراده تکوینی خ:اون ،:عمومیت دارد (دی:گاه اشاعره) ولی اراده تشریعی خ:اوند،:
تنها به طاعات و کارهای پسن:ی:ه تعلق دارد (دید:گاه ع:لیده) .اراده تشدریعیه ،همدان
رضای خ:اون :است ،و قرآن کریم ترریح کرده است که به کفر (و قبدایح دیادر) تعلدق
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میکن :و آن را نمیخواه( :به اراده تشریعی میخواهد ،:ولدی هرگداه فدردی بده سدوء
اختیار آن را انجام ن:ه ،:اراده تکوینی خ:اون :نیدز در آن مدورد تصقدق نیافتده اسدت)
(شیخ ص:و  ،61 -68 ،4893 ،ح:یث .)43
 .2-6-3نمونه سوم :تفسیر اراده الهی

در تفسیر اراده الهی ،از سوی متکلمان و فالسدفه اسدالمی ،تفسدیرهای متتلفدی
ارائه ش:ه است .مشهورترین تفسیر این است که اراده خ:اون :از صفات ذاتی است و بده
علم باز میگردد؛ علم به اصلح بودن فعل (فالسفه) (شیرازی ،بیتا843 6 ،؛ سدبزواری،
 ،4863فری:ه دوم ،مبصث اراده) یا علم به مرلصت داشتن فعدل (متکلمدان) (طوسدی،
53 ،4893؛ عالمه حلّی ،بیتا ،)128 -122 ،برخدی نیدز آن را صدفت ذاتدی مسدتقلی
دانستهان ،:ولی هی گونه توضیصی دربداره حقیقدت آن ند:ادهاند( :اشداعره) (جرجدانی،
 .)33 -34 3 ،4142ع:های دیار آن را صفت سلبی دانسته و به مُکرَه نبودن خ:اوند:
تفسیر کردهان( :تفتازانی .)429 1 ،4119 ،برخی نیز اراده را بده ابتهداج و رضدا ارجداع
داده و آن را به ذاتی و فعلی تقسیم کردهان( :غروی اصفهانی ،بیتا.)446 4 ،
در این میان ،شیخ مفی ،:اراده خ:اون :را از صفات فعل دانسته و آن را به دو قسدم
تقسیم کرده است الف) اراده خ:اون:نسدبت بده افعدا خدود (اراده تکدوینی) ،ب) اراده
خ:اون :نسبت به افعا بشر (اراده تشریعی) ،اراده تکدوینی را بده ایجداد افعدا توسد
خ:اون ،:و اراده تشریعی را به امر خ:اون :بده افعدا بشدر تفسدیر کدرده اسدت (مفید،:
.)53 ،4148
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عالمه طباطبایی ،نیز معتق :است اراده از صدفات فعلیده خ:اوند :اسدت و از مقدام
فعل و به لصاظ علت تامه آن انتدزاع مدیشدود (طباطبدایی .)291 44 ،4898 ،وی ،بدا
تأمل در آیات قرآن (بقره 443؛ نصل 11؛ یس  )32در این بداره گفتده اسدت «قدرآن
کریم ،ایجاد الهی را امر ،قو و کلمه الهی نامی:ه اسدت ،چندانکده از قدرآن بده دسدت
میآی ،:اراده و قضاء الهی یک چیز است و به لصاظ اعتبدار بدر قدو و امدر الهدی تقد:م
دارد ،یعنی نتست وجود چیزی مورد اراده و قضاء خ:اون :قرار میگیرد ،آناداه متعلدق
قو و امر الهی واق میشود (ایجاد میگردد) (طباطبایی.)291 42 ،4898 ،
ایشان ،نظریه معروف فالسفه ،که اراده را از صفات ذاتیه دانسته و به علم الهدی بده
اصلح بودن فعل تفسیر کردهان :را ،رد کرده و گفته است «مفهوم اراده ،همان گونه کده
با مفاهیم ق:رت ،حیات و صفات دیار تفاوت دارد ،با مفهوم علم نیدز متفداوت اسدت ،و

ارجاع یک مفهوم به مفهوم دیاری ،در حقیقت انکار آن است ،آنچده در مدورد خ:اوند:
مبرهن است ،وح:ت مر:اقی صفات ذاتیه خ:اون :است ،نده وحد:ت مفهدومی آنهدا ،و
معیار در صفات ثبوتیه خ:اوند :ایدن اسدت کده مدا نتسدت مفداهیم صدفات ثبوتیده و
کمالیهای را که در خود میشناسدیم از ندواقت تجرید :مدیکندیم و معندای مجدرد از
نواقت را برای خ:اون :اثبات میکنیم ،امدا اگدر ندواقت اراده در انسدان را از آن تجرید:
کنیم ،معنای دیاری باقی نمیمان :که آن را به عندوان اراده ذاتیده بده خ:اوند :نسدبت
دهیم» (طباطبایی ،بیتا268 ،؛ شیرازی ،بیتا.)843 -846 6 ،
نیز بر این که اراده از صفات فعلیه خ:اوند :اسدت ،تأکید:
در روایات اهل بیت
ش:ه و ارجاع و تفسیر اراده الهی به علم خ:اون :آشکارا ابطا ش:ه است
« .4فَإِ َادَةُ اللََّهِ هِيَ الْفِعْلُ لَر غَيْارُ» (شدیخ صد:و  ،413 ،4893 ،حد:یث  )43اراده
خ:ا همان فعل است نه غیر آن.
« .2إِنََّ اَلْمُرِيدَ الَ يَكُونُ إِالََّ لِمُرَادٍ مَعَهُ بَلْ لَمْ يَزَلْ عَرلِمرً قَاردِ اً ثُامََّ أَ َادَ» (همدان،416 ،
ح:یث  )45مری ،:موجود نیست مار اینکه مراد با او است ،خ:اون :از از عالم و قدادر
بود ،سپس اراده کرد.
افعا است.
« .1أَنََّ الْإِبْدَاعَ وَ الْمَشِيََّةَ وَ الْإِ َادَةَ مَعْنَرهَر وَاحِدٌ وَ أَسْمَرؤُهَر ثَلَرثَةٌ» (همان )185 ،ابد:اع،
مشیت و اراده ،نامهای سهگانهای برای یک معنا میباشن.:
و احادیث دیار.
با توجه به آیات و روایات ،درباره اراده خ:اون ،:میتوان درباره اقدوا و آراء فالسدفه
و متکلمان به درستی داوری کرد .نمونههای دیاری نیز میتدوان ارائده کدرد کده نقدل
آنها موجآ گستردگی مقا خواه :ش ،:ب:ین جهت به همین مق:ار بسن:ه میکنیم.

نتیجه
هریک از عقل و نقل وحیانی ،در زمینه اعتقادات دیندی کارکردهدای ویدژهای دارد
که در نهایت ،مؤی :و مکمل یک:یار بوده و مایده تصکدیم و پویدایی اعتقدادات دیندی و
تقویت و تکامل باورهای دینی مؤمنان مدیباشدن .:اثبدات ،اسدتنباط ،تبیدین و دفداع از
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 « .8الْمَشِيََّةَ وَ الْإِ َادَةَ من صفرت األفعرل» (همدان )883 ،مشدیت و اراده از صدفات
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عقای :دینی کارکردهای ویدژه عقدل ،و دعدوت و ترغیدآ بده تفکدر و اسدت:ل عقلدی،
است:ل عقلی در اعتقادات پیشاوحیانی ،است:ل عقلی بدر اعتقدادات عقلدی – نقلدی،
ژرفابتشی:ن به تفکر عقلی ،گشودن افقهای ج:ید :فدراروی عقدل و معیدار ارزیدابی و
داوری در زمینه برخی از اعتقادات دینی ،کارکردهای ویدژه نقدل وحیدانی در ایدنبداره
میباش.:
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