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« ييچرا»هاي و پرسش« ايچگونه»هاي رو بوده است: پرسشبشرر در طول تاريخ با دو نوع پرسرش اسراسي روبه   

هاي چرايي بشررر در سه چيز ترين پرسرش ترند. به لحاظ ديني، مهمهاي نوع دوم اسراسري  كه در اين ميان پرسرش 

اين هر سرره پرسررش در واقع، پرسررش از كم  «. اهد رفتاز كجا آمده، به كجا آمده و كجا خو»شررود: خالصرره مي

« يتاريخ و هويت انسرران»گر اين نکته مهم اسررت كه ميان وكيف حضررور انسرران در تاريخ اسررت و اين مسررأله بيان

 اي وثيق وجود دارد.رابطه

خطي نيست كه طرح آن تنها از يك طريق ممکن باشد، بلکه پرسش از نسبت انسان و تاريخ، پرسشي تك

و كيف پاسخ بدان مشاركت داشته  توانند هم در نحوه و زاويه طرح آن و هم در كمهاي مختلف علمي ميايگاهپ

باشند. به عنوان مثال؛ پرسش مذكور هم از پايگاه نقل )اعم از نقليات عرفي يعني علم تاريخ و نقليات ديني( و هم 

ي بدان، هاي عقلح است و البته واضح است كه پاسخاز پايگاه عقل )اعم از فلسفه تاريخ و علم كالم( قابل طر

 ترند.غيرموردي، قابل تعميم و اساسي

ود شود، بلکه هويت مذكور به نوبه خبخشي انسان ختم نميتوجه به حضور انسان در تاريخ، فقط به هويت

اريخ، مسبوق جه به تهاي انساني در توكند تا جايي كه شايد بتوان گفت يکي از دغدغهآفريني ميبراي وي قدرت

باشد. تاريخ حد ريشه و تبار افراد انساني جويي وي ميو معطوف به قدرت« تاريخ و قدرت»به درك وي از رابطه 

اريخ، تر باشد و اساساً يکي از داليل تحريف تتر، قدرت بيشباشد و طبيعي است كه ريشه هرچه طوالنيو اقوام مي

 باشد.هاي جديد قدرت ميخلق ظرفيتهاي كاذب به منظور همين تبارسازي

؛ پرسش كند. به عبارت ديگرسازي ميو قدرت، تاريخ براي حركت در آينده نيز ظرفيت عالوه بر مسأله هويت

كه باشد. ايناي براي ورود به آينده نيز ميباشد، بلکه مقدمهاز گذشته تنها براي حل مشکالت انسان در گذشته نمي

ت. بر هم نخواهد داش« آل»نداشته باشد، « تبار»آينده هست، بدين معني است كه هر كس گذشته كليد ورود به 

ركت همواره ح« غايت»داشته و « علت فاعلي»تقدم رتبي بر « علت غايي»اين اساس، حسب اين دو قاعده فلسفي كه 

 است.« گذشته»علت توجه به « آينده»توان گفت كه شود، ميآن اشراب مي« فرايند»در 

چند ميان گذشته و آينده نسبتي وثيق وجود دارد، اما گذار از گذشته به آينده به دو صورت متصور است: هر

م و حوالت دهي« تصادف»تصور كنيم و در اين صورت، حركت تاريخ را به « پروسه»كه آن را يك نخست، اين
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م بدانيم. واقعيت اين است كه نظم، را سهي« مهندسي»و « اراده»بدانيم و در آن « پروژه»كه آن را يك دوم، اين

امعه شود، عقالنيت اكثري جپيچيدگي، كارآمدي و بسياري ديگر از اوصافي كه در حركت تاريخ مشاهده مي

 بشري را به تصور دوم متقاعد كرده است. 

هاي انساني يابيم كه تاريخ بستر تجلي اراده الهي بوده و ارادهديني، به مدد كالم اسالمي درميبا نگاهي درون

جاست كه اراده الهي در تاريخ از كند. نکته مهم اما اينهمه در طول اراده او و در ذيل سقف مشيتش عمل مي

، شود و در اين ميانگاه اراده الهي ميگيرد؛ بدين معني كه اراده مؤمنان تجليمجراي اراده مؤمنان به او صورت مي

 باشد.ترين مجال و مجرا براي اراده الهي ميالن و حجج الهي هستند ر بيشترين مؤمنان ر كه همان رسواراده مؤمنين

ياب، در سراسر آورند كه در سيري تکاملهاي ايماني را به وجود مياي از ارادهاراده رسوالن الهي، شبکه

ي ايماني در هاهرسد. ارادگاه كه نوبت به آخرين رسول الهي و آخرين شبکه ايماني مييابند تا آنتاريخ بسط مي

ترين نياند. شريعت آخرين نيز پاياطول تاريخ از طريق تمسك به شرايع الهي قوت و تداوم خود را ضمانت بخشيده

آيد، با جا كه پس از پيامبر آخرين، رسولي ديگر به ميان نمينخ تسبيح جريان تاريخي ايمان خواهد بود. از آن

 كننده، متفاوت و بلکه متضاد جلوه كرده است.ياب رسول بيانگذشت زمان، تفسير از شريعت آخرين در غ

ه تفسير گشته و بر اين باور است ك« ختم حجت»و نه « ختم نبوت»در ميان دو فرقه بزرگ اسالم، تشيع قائل به 

گيرد چنان توسط امامان معصومي كه جانشينان بر حق پيامبر آخرين هستند، صورت ميناب از شريعت آخرين هم

 رف در تاريخ و تداوم جريان ايماني جز از طريق تمسك به اين تفسير از شريعت ممکن نخواهد بود.و تص

پژوهش حاضر تالش كرده تا فرايند تمسك تشيع به شريعت آخرين و در نتيجه، فرايند تصرف آن در تاريخ 

 عصر اسالمي را نشان دهد.

 

ان جريان نبوت، جريان امامت، جري»ريت ديني هسررتي به ترتيب، مذهبي شرريعيان، خط مديبر اسرراس اعتقاد درون

باشررد. به لحاظ تاريخي، سررير اين خط به هنگام گذار مي« جريان امامت»هم و نهايتاً در پايان تاريخ باز « مرجعيت

ر د رو شده و از آن پس، جريان امامتبا انحراف روبه« محفل سرياسري سرقيفه   »از نبوت به امامت از طريق برپايي 

ر ، محور مناسبات اجتماعي ر سياسي قرا«جريان خالفت»قرن خود به ظاهر به حاشيه رفته و  سراسر حيات دو و نيم

گرفته اسرت. جريان خالفت در تاريخ اسالم به مدت هفت قرن تنها دستگاه سياسي محوري جهان اسالم به شمار  
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ي از دستگاه خالفت و هم عمدتاً در ذيل آن دسرتگاهاي سرياسري سرلطنت، هم ناشر     رود )در اين مقطع، خردهمي

كرده اسرت(. با ورود سالطين موول به جهان اسالم، حاكميت مطلق دستگاه خالفت از بين رفته و از آن  عمل مي

به مدت هفت قرن و در عرض دستگاه خالفت و در اكثر   نيز« جريان سلطنت»پس ررر حداقل در تجربه ايراني ررر  

ز آن محور مناسربات اجتماعي رررر سرياسري قرار گرفته اسرت. با پيروزي انقالب اسالمي،     تر اموارد با قدرتي بيش

، جريان مديريت «جريان سياسي مرجعيت»دسرتگاه سرياسي سلطنت نيز از ايران رخت بربسته و با محوريت يافتن   

در تجربه ايراني  عديني در مجرايي قرار گرفته كه شريعيان بدان اعتقاد دارند. نکته اسراسي اين است كه گذار تشي  

ي در ساحت هايي جد لطنت، تصادفي صورت نگرفته، بلکه مسبوق به تالشاز دو دسرتگاه سرياسري خالفت و سر    

يين در صدد تبررر به منظور يافتن راهبردي جهت حركت به سوي آينده ررر  نظر و عمل بوده است كه اين پژوهش 

 ست.باشد كه اين گذار را ميس ر ساخته ااي مينظري هايتالش

 

 

از حاشرريه به هسررته قدرت سررياسرري در تجربه ايراني در چه      گذارهاي نظري شرريعه براي  گام

 هايي و چگونه صورت گرفته است؟حوزه

 

1)  

 پردازي سررياسرري به بسررط خود در قلمرو طريق تئوريالف( به لحاظ تاريخي، تشرريع چگونه از 

 ؟ده استدد رسانمقدرت سياسي 

ب( تحوالت تکاملي در حوزه انديشرره فقهي، چگونه باعش شررده تا نمودار حركت تشرريع در    

 جهت صعودي داشته باشد؟قدرت سياسي  قلمرو 

تصرف  هايزمينه هاي صوفيانه تسننو انديشهتشريع  هاي عرفاني چگونه تعامل ميان انديشره ج( 

 شيعي در تصوف تسنن را فراهم آورده است؟

به  هاي اسالمي ررررهاي مختلف تسنن، چه تبلوري در جنبشهتصرفات تاريخي تشيع در حوزد( 



)۷( 

 

 ترين تحوالت اجتماعي قرون اخير جهان اسالم ر داشته است؟مثابه مهم

 

1)  

يع تش ،باعش شده تا در هر دوره تاريخيفقه و عرفان سياست،  هاي نظري شريعه در حوزه تالش

هايي را در نيل به قدرت سررياسرري بردارد. بت به غيريت هويت ديني رررر اجتماعي خود، گامنسرر

سرياسرت به حذف قائمه خالفت در نظام سياسي   در حوزه كه تشريع  رررر عملي هاي نظري تالش

ان عرفحوزه در نهايتاً تصرف در آن، و فقه اهل سنت و سيطره فقه به گذار از تسرنن، در حوزه  

ا براي ر گذار تكاملي، در مجموع نوعي انجاميدهشيعي عرفان سنّي به تصروف  تبديل به گذار از 

 تشيع در بستر تاريخ ايجاد كرده است.

 

1)  

 



)۸( 

 

ق كه از طريرو مهم اسررت كه رررر جداي از اينتبيين مسرأله گذار تشرريع از حاشريه به هسررته قدرت سرياسرري از اين   

نجر كند كه به نوبه خود مايجاد ميآن  ، نوعي پيوند ميان امروز و ديروزتشيعسازي خط حركت تاريخي شرفاف 

تر بينانهواقع تر وتر، دقيقريزي براي حركت در آينده را سهلشود ر برنامهبه تقويت و تشديد هويت تاريخي ما مي

ها و ذخايرمان را كه نگاه ما به داشرررتهايم، ضرررمن اينجا آمدهبه اين« چگونه»و « از كجا»كه بدانيم كنرد. اين مي

م نشود كه نظيگرايانه تمان به سوي آينده چنان غيرواقعي و آرمانكند تا راهبرد حركتمي كند، كمكواقعي مي

مان، به كند تا در غفلت از پتانسيل تاريخيچنان كه كمك ميباشد، هم نتيجه آن گسرسرت ميان آينده و گذشرته   

كه تشريع اينك در ايران حاكميت سرياسري را در اختيار داشته و    نظر به اين .راهبردي ضرعيف و نحيف تن ندهيم 

، ضرورت چنين پژوهشي رررر به مثابه پشتوانه اين صدور ر هاي اسالمي را داردداعيه صردور آن به ديگر سررزمين  

ايدي كه باشد و همه فوسياسي تشيع مينظري پژوهش حاضر مربوط به تاريخ به عبارت ديگر؛  شود.مضاعف مي

 كه:تواند بر آن مترتب باشد. از جمله اينشود ميهاي سياسي مترتب ميبر تاريخ
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=

 

 .ايران اسالمي  (1

 از سقيفه تا انقالب اسالمي.  (1

 .هاي نظري شيعي معطوف به قدرت سياسي: تالشيقلمرو موضوع (7

 

( هايي است كه توسط شيعه در سه حوزه سياست، فقه و عرفان )تصوفتحقيق حاضرر متکفل بررسي تطبيقي گام 

ه هسته ها، شيعه از حاشيه بدر عصرر حاكميت دو دسرتگاه سرياسري خالفت و سلطنت برداشته شده و در نتيجه آن    

شيع يا تاريخ تطور تش مثالً عرفان يا فقه خاص خود ها در حوزهقدرت سرياسري راه يافته است. برخي از اين گام  

ها با اند، اما به دليل عدم توجه و عدم دغدغه نويسرررندگان به ضررررورت ارتباط اين گاممورد بررسررري قرار گرفته

ها به توان از دل آنهاي علوم اسررالمي و معطوف به همين هدف برداشررته شررده، نميهايي كه در ديگر حوزهگام

يعه از حاشيه به هسته قدرت سياسي دست يازيد. به عبارت ديگر؛ دغدغه پژوهش حاضر كه تبيين جريان گذار ش

ها هاي گذار شريعه از حاشريه به هسته قدرت سياسي است، با تبيين موردي برخي از اين گام  معطوف به تبيين گام

د ريد و منحصر به فررسد، تحقيق حاضر به لحاظ موضوع مورد پژوهش، فرو، به نظر ميشرود. از اين حاصرل نمي 

رغم اين، هب كه تاكنون در اين موضروع و با اين عنوان، هي  مقاله يا كتابي نگارش نشررده است. ويژه ايناسرت؛ به 

 ها به عنوان منابعتوان از آنميهاي اين پژوهش را تأمين كرده و هايي از دغدغهبخشهايي وجود دارند كه كتاب

 ها عبارتند از:ي از آناصلي اين پژوهش ياد كرد كه برخ

1) : 

تاريخ »و كتاب « تاريخ تشرريع در ايران»ويژه كتاب هاي اسررتاد رسررول جعفريان، به كتابالف( 

وده تاريخي تشيع ب« تطور»ناظر به اوال ً هاي مذكور واقعيت اين است كه كتاب«: ايران اسرالمي 

ي، و از اين رو باشدتاريخي تشيع مي« تصرف»به و اين در حالي اسرت كه پژوهش حاضر ناظر  

 با رويکردي عمدتاً تاريخيثانياً ؛ باشدها، خاص ميبه لحاظ موضروعي در مقايسره با اين كتاب  



)۰۰( 

 

ر اند. اين دهاي تاريخي در موضررروع تشررريع پرداخته آوري دادهتر به جمعنگارش يافته و بيش

 هايي فراتر از مباحشعات تطبيقي، دغدغهاتخاذ رويکرد مطالحالي اسررت كه پژوهش حاضررر با 

 كند.هاي فقهي، عرفاني، سياسي و... را دنبال ميصرفاً تاريخي از جمله در حوزه

نقش شررريعه در فرهن  و تمدن اسرررالم و »ويژه كتاب اكبر واليتي، بههاي دكتر عليكتابب( 

ه مثل ككور، عالوه بر اينهاي مذكتاب :«پويايي فرهن  و تمدن اسالم و ايران»و كتاب  «ايران

از  و از اين حيش متفاوت ي كامالً تاريخي نگارش يافتههاي اسرررتاد جعفريان با رويکردكتراب 

ند. اين اباشرند، با رويکردي كامالً ايجابي به موضروع تشيع پرداخته  هاي اين پژوهش ميدغدغه

 خود مورد مطالعه تشيع از حيش تصرف در غيريت تسنندر حالي است كه در پژوهش حاضر، 

عالوه بر رويکرد ايجابي و اثباتي، رويکرد انتقادي و سررلبي نيز در آن قرار گرفته و بدين علت، 

 موضوعيت دارد.

1)  : 

اهلل يتاثر آ« موسرروعه طبقات الفقها » هايبكتاهاي ناظر به تاريخ عمومي فقه مثل بكتاالف( 

« قه و فقهاادوار ف»اهلل محمدابراهيم جناتي، اثر آيت« فيت بيان آنادوار فقه و كي»سبحاني، جعفر 

كه به تطور فقه شررريعه به صرررورت  رغم اينهرا بره  باين كترا قراسرررم گرجي و...:  اثر دكتر ابوال

توانند تأمين كنند ررررر از هاي اين پژوهش را ميدغدغهپردازند ررررر و از اين حيش حداكثري مي

ي براي نهاي توانند پاسررخباشرند، نمي أله نسربت فقه و سرياسررت نمي  جا كه اسراسراً ناظر به مسرر  آن

 باشند.« تأثير تأمالت فقهي بر قدرت سياسي تشيع»پرسش 

« جبل عامل بين الشهيدين» هايكتاب هاي ناظر به برخي مکاتب خاص فقهي از جملهكتابب( 

کتب گيري متا پايمکاتب فقه امامي ايران پس از شرريخ طوسرري »اثر اسررتاد شرريخ جعفر مهاجر، 

ها اباين كتو...:  اثر محمود محمد صررباح« يالکبر هالحل ينهمد»، اثر دكتر احمد پاكتچي« حله

كه دغدغه ، عالوه بر اينهسررتندهاي موضرروع اين پژوهش نيز هرچند ناظر به بخشرري از دغدغه

تاريخ فقه  يو ناظر به بخشاند، بسريار جزئي  تبيين نسربت فقه و قدرت سرياسري تشريع را نداشرته     

 باشند.مي

مصطفي امل كاثر دكتر « تشيع و تصوف»هايي كه مثل كتاب ويژه كتاببه (7

واقعيت اين است كه هرچند كتاب مذكور  اند.مسأله تصوف و تشيع را مورد بررسي قرار دادهشيبي 



)۱۱( 

 

نويسنده، دغدغه تصرفات  سنّي بودنكتاب مهم و ارزشمند است، اما به دليل در موضوع خود يك 

 باشد ر در آن دنبال نشده است.تشيع در تسنن ر كه دغدغه اصلي اين پژوهش مي

 

ها و مقاالتي كه درباره تاريخ سياسي تشيع نگاشته شده ناظر به عمل سياسي تشيع بوده تر كتاببيش (1

يخ عملي در تار آني شيع و تأثير سياس هو جنبه نوآوري اين پژوهش در اين است كه به تاريخ نظري

 پردازد.مي آنسياسي 

مضرابي اند، تكهايي كه به ظرفيت علوم اسالمي براي حوزه قدرت سياسي پرداختهتر كتاببيش (1

 مهايي كه در موضوع فقه سياسي، عرفان سياسي، كالتوان به كتابباشند. به عنوان مثال؛ ميمي

ه شده اشاره كرد. اين در حالي است كه منبعي كه به صورت و فلسفه سياسي در اسالم نوشتسياسي 

ها براي حوزه قدرت سياسي را ر مثل پژوهش حاضر ر مورد هاي آنتطبيقي علوم موجود و ظرفيت

 بررسي قرار داده باشد، وجود ندارد.

د نه به اناند، به مسايل علوم مذكور پرداختههايي كه درباره علوم اسرالمي نگاشرته شده  تر كتاببيش (7

شناسي درجه هاي اخير اسرت كه برخي از علوم اسرالمي با رويکرد معرفت  ها. تنها در سرال خود آن

هاي نوع اخير نيز رويکرد تطبيقي تا حد قابل انرد كره در همين كتاب  دوم مورد مطرالعره قرار گرفتره   

 توأمانتوجهي مورد غفلت قرار گرفته اسرت. اين در حالي اسرت كه در پژوهش حاضرر به صورت    

شررناسرري درجه دوم و هم به رويکرد تطبيقي ميان علوم اسررالمي توجه شررده   هم به رويکرد معرفت

 است.

هاي علوم رررر كه حل هرچه باشرد. با افزايش مسأله كارويژه علوم، ترسريم درسرت و دقيق جهان مي   (1

د ررر به دهها شکاف نسبت ميان معلومات و مجهوالت بشر را به نفع مجهوالت افزايش ميتر آنبيش

هاي موجود و استفاده هاي ديسيپلينرسرد، راه دقيق و درست ترسيم جهان، فراروي از روش نظر مي

اي اسررت. هرچند پژوهش حاضررر در اسررتفاده از رويکرد مطالعات   رشررتهاز رويکرد مطالعات ميان

ت ژوهشي اسباشد، اما در هر حال، پهاي خود منحصر به فرد نمياي براي پاسخ به پرسشرشرته ميان

 كه بر اساس يکي از متأخرترين رويکردهاي مطالعاتي صورت گرفته است.
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از سره معناي تشريع لووي )پيرو امام علي(، اصطالحي )اعتقاد به خالفت بالفصل امام علي پس از    (1

ر برخي تر به تشيع تاريخي و دپيامبر اسرالم( و تاريخي )تشريع در عرصره تاريخ(، در تحقيق حاضرر بيش    

 يع،نسبت ميان اين سه نوع تشقرينه مشخص شده ر تشيع اصطالحي مطمح نظر بوده است.  موارد رر كه با 

  باشد.مي عموم و خصوص من وجه

هايي كه انديشه و مناسك اهل سنت غلبه دارد به هاي شريعي در عرصه فعال كردن ظرفيت (1

 .هاي سنّي تقليل يابدفيتهاي حضور ظرهاي شيعي، امکاناي كه به ميزان فعال شدن ظرفيتگونه

و انديشررره صرررورت هايي كه به منظور حل مسرررايل عيني جامعه در سررراحت نظر تالش (7

د به توانهاي عيني متأثر و هم ميتواند به صررورت پيشرريني از عرصرره هاي مذكور هم ميگيرد. تالشمي

 هاي مذكور مؤثر باشد.صورت پسيني در عرصه

حاشرريه وضررعيتي تاريخي اسررت كه به فرد و جريان، امکان تأثيرگذاري  (1

و هسته وضعيتي تاريخي است كه امکان  دهدميگيري و تداوم انديشه و نظام سياسي حداقلي در شرکل 
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  شود.به صورت حداكثري در آن فعال ميمذكور 
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هرچند  باشند، ها از اين روش، آگاهي داشته باشند و چه نداشتهباشد؛ چه آن تواند فاقد روشها نميزندگي انسان

بسته به  ها و مباني هستند؛ها تابع فلسفهشك، روشباشد. بيحيات پويا الجرم مسبوق به آگاهي از روش خود مي

اسي ررر چه شنشناسي و انسانشناسي، معرفتيعني: مباحش هستي هاي معرفت و دانش رررترين اليهكه در عميقاين

 يابند.هاي حيات فردي و اجتماعي نيز تويير ميمبنايي اتخاذ شده باشد، روش

و جامع به  بخشوحدتغرب در حوزه معرفت، در انديشه اسالمي تنها با نگاه  گرايتفكيکبرخالف رويکرد 

ساز براي حيات انساني دست يافت. از توان به مبنايي روشريخ ميهستي، معرفت، انسان، جامعه، جهان و تا

واهد داشت، شناسي خكه پيوندي وثيق با معرفترو، در اين انديشه، به عنوان مثال؛ توصيف هستي ضمن اينهمين

بايد توجه  زكه به عکس قضيه نيجامعه، جهان و تاريخ نيز خواهد بود. چه اين زمان، متضمن تبيين جايگاه انسان،هم

جامعه، جهان و تاريخ نيز بدون فهم ارتباط آن با هستي ممکن  داشت كه فهم و درك هر مسأله در حوزه انسان،

 نخواهد بود.

در خصوص چگونگي و كيفيت حضور انسان در تاريخ و نحوه گذار آن از هر مرحله به مرحله بعدي تاكنون 

ترين رسد، متقني عرفي ارائه شده است كه از آن ميان، به نظر ميهاهاي مختلفي از جانب اديان و پايگاهنظريه

تبيين متعلق به انديشه اسالمي است كه بر پايه آن، نوعي حركت تکاملي ويژه در نظام مخلوقات و از جمله انسان 

 گيرد، ازشود. حركت مذكور كه تحت مديريت رسوالن الهي صورت ميكه قرب الهي را نشانه گرفته ثابت مي

بيين، عبارت است باشد. شرح مختصر اين تهاي معرفتي مختلفي از جمله پايگاه فلسفه تاريخ قابل تبيين ميپايگاه

 از:

 

ه و به هم بوددر طول تاريخ همواره براي بشر جد ي بوده؛ چون خود بشر براي خودش م چيستي هستيپرسش از 

جا كه هم همين دليل همواره به دنبال پاسررخي درخور براي پرسررش از جايگاه خود در هسررتي بوده اسررت. از آن 
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راي بشر هاي ممکن بترين پرسشپرسش از جايگاه انسان در هستي و هم پرسش از چيستي هستي، از زمره اساسي

ظهور يك مکتب فکري ويژه شرررده اسرررت. در ميان ها مبناي يك نوع حيات و نهايتاً هسرررتند، هر پاسرررخي بدان

رد: اند، وجود داها، دو نوع پاسرخ كلي كه ناشي از دو نوع رويکرد به هستي هاي ارايه شرده به اين پرسرش  پاسرخ 

يکي پاسخي توحيدي كه ناشي از رويکردي ديني به هستي بوده و ديگري پاسخي الحادي كه ناشي از رويکردي 

 باشد.مادي به آن مي

ه ذات، فريد، شود و قائم بعالم هستي به دو بخش قائم به ذات و قائم به غير تقسيم مي پاسخ توحيدي،اساس  بر

 هايها قائم به او و بلکه مخلوق او هستند. هستِ هسترو، هستِ مطلق است و ديگرِ هستاحد و واحد و از همين

هاي ده هستِ مطلق است. نه هست و نه عدم اين هستقائم به غير از عدم صورت گرفته و دوام آن نيز دايرمدار ارا

 اند.دار و نه از روي عبش خلق شدهها هدفقائم به غير، فارغ از دليل، مصلحت و غايت نبوده، آن

انسان قادر به درك خلقت زماني عالم هستي نيست و به لحاظ نظري بايد يا به وجود پاسخ الحادي، بر اساس 

د تصادفي و اتفاقي آن معتقد شد و بر اساس هر كدام از اين دو تفسير، راهي براي ازلي و سرمدي و يا به وجو

ماند و منطقاً پرسش از جايگاه انسان در هستي نيز بايد به جبر و قهرْ درك متأمالنه و منطقي عالم هستي باقي نمي

اند، به كر شدهالذسير فوقحوالت داده شود، هرچند به شکل غيرمنطقي برخي از كساني كه قائل به يکي از دو تف

 دهد.اند كه وجود او در عالم را در پرتو اختيارش توضيح مياي از انسان سخن راندهگونه

اند نيز، خود تلقي البته، قابل توجه است كه كساني كه با رويکرد ديني، پاسخ توحيدي به چيستي هستي داده

 هاي مذكور عبارتند از:ند. برخي از تلقييکساني از نسبت انسان و هستي و نيز ماهيت هستي ندار

له هاي غيرقائم بالذات )عالم مخلوقات(، تنها به مرحبر اساس اين تلقي، ارتباط خدا با عالم هستتلقي نخست: 

آن. از  «علت مُبقيه»عالم بوده و نه « علت مُحدثه»شود؛ بدين معني كه خداوند، تنها ها منحصر ميابتداي خلقت آن

ياد شده است؛ خدايي كه هستي را بسان يك « سازخداي ساعت»هاي كالمي به در كتاب چنين خدايي

طور خودكار و بدون نياز به ساز، يك بار ساخته و در آن قواعدي به وديعه گذاشته كه قادر است بهساعت

 اش ادامه حيات دهد.سازنده

ها وقات، هرچند منحصر به ابتداي خلقت آنبر اساس اين تلقي، ارتباط خداوند تعالي با عالم مخل تلقي دوم:

ادر به اي كه قگونهشان جاري و ساري است، اما حضور او، حضوري خنثي بوده، بهنبوده و بلکه در سراسر حيات

هاي كالمي از چنين در كتاب شود.اش نيز در ذيل اراده بشري تعريف ميتصرف در عالم و آدم نبوده و اراده

اي از خداوند متعال، ريشه در برخي از آيات تورات چنين تلقي ياد شده است.« ي ساكتخدا»خدايي با عنوان 
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ها خداوند با يعقوب )به نمايندگي از نوع انسان( كشتي گرفته و نهايتاً مولوب و انجيل دارد؛ آياتي كه بر اساس آن

تلقي پس از رنسانس در ن اياو گشته و از اين پس، اين انسان بوده كه بر خداي مولوب، حکم رانده است. 

ه بر تري دنبال شده است كالمعارف به شکل جد يويژه اصحاب دايرهگري بههاي فيلسوفان عصر روشنانديشه

اساس آن ر برخالف تلقي اسالمي كه در آن، خداوند آمر و ناهي بشر است ر انسان در مقام تعيين حد  و حدود 

ها، كليسا را به خداوند واگذار كرده و بقيه شنبه و از ميان همه مکانيك ها،الهي قرار گرفته و از ميان همه زمان

 ها را از قلمرو خدايي خارج كرده است.ها و مکانزمان

اي ونهباشد ر ارتباط خداوند تعالي با عالم مخلوقات به گبر اساس اين تلقي ر كه تلقي مختار نيز مي تلقي سوم:

خداي »ساز و نه ساكت، بلکه باشد. چنين خدايي، نه ساعتها ميت مبقيه آناست كه او، هم علت محدثه و هم عل

است. خداي فاعل، نه تنها خنثي نبوده، بلکه خالق، قادر، قاهر، آمر، ناهي، متصرف، صانع، حکيم و... « فاعل

ظه به لحظه به او عالم بوده و تمام مخلوقات، هستي خود را لح« الظاهر و الباطن»و « االول و اآلخر»باشد. او مي

 باشند.مديون مي

 

باشرررد؛ بدين معني كه او ها نيز ميآن« رب»كه خالق و صرررانع عالم مخلوقات اسرررت، خداي فاعل، عالوه بر اين

، شررر نيستطور مسررتقيم و مباكند. البته تربيت الهي بهچه را سراخته و خلق كرده، لحظه به لحظه تربيت هم مي آن

گيرد. در خصوص ربوبيت الهي بر جهان هستي، توجه به بلکه از طريق علل و اسباب عادي و ظاهري صورت مي

 نکات ذيل حايز اهميت است:

بر اساس كالم شيعي، صفات الهي عين ذات الهي است؛ پس ربوبيت الهي عين رحمت الهي است و  (1

ر در بوده و گاه اگ« ثباتي و ايجابيا»تماماً  ،«ربوبيت فيضييي»به همين علت، از جنس فيض اسرررت. 

                                              

لي و... هاي متفاوتي چون: فاعليت بالطبع، بالقسر، بالجبر، بالقصد، بالتسخير، بالعنايه، بالرضا، بالتج. اعمال فاعليت الهي در تاريخ گونه

 ها نسبتي با فاعليت انسان در تاريخ نيز دارد.دارد كه همه اين فاعليت

.116ر  117(، صص 1781، 1چ  )قم: معارف، ،فلسفه آفرينشعبداهلل نصري،   


