
 

 

 در شکوفایي حیات عقالني تمدّن اسالمي قرآننقش 

 اهلل قرباني قدرت

 تهران ،دانشگاه خوارزمی استادیار

 (19/83/6869؛ تاریخ پذیرش: 89/61/6868)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی تمدّن اسـالمی انکارناپـذیر اسـت و نیـز نقـش یحکیمان مسلمان در شکوفانقش 

هـا و مسـائل  تـرین پرسـش گیری تفکّر عقالنی و فلسفی مسلمانان از مهم قرآن در شکل

شـمول بـرای  هـای جهـان آموزه ةت قرآن در ارائجامعیّكه رسد  پیش روست. به نظر می

های  در زمینه ،تا در این كتاب الهی  سعادت حقیقی بشر باعث گردیده بسترسازی تحقّ

شناسـی، اخـالق، سیاسـت و  شناسـی، انسـان حکمی و عقالنی چون خداشناسی، جهان

مان و از متکلّ متفکّران مسلمان، اعمّ ةاندیش ةدهند های الزم و جهت اجتماع برخی آموزه

ان چـون لین فیلسوفان مسلمنظام عقالنی اوّة فالسفه بیان شده باشد. از این رو، مالحظ

ثیرپـذیری نظـام فلسـفی آنـان را از قـرآن نشـان أسینا موارد گوناگونی از ت فارابی و ابن

شناسی وحیانی از  از معرفت شناسی توحیدی و تبیین خاصّ ت هستیدهد كه محوریّ می

ی قرآن و بـا ذكـر شود با توجّه به اوصاف كلّ تالش می ،ترین آنهاست. در این تحقی  مهم

ثیرپذیری فیلسوفان اسالمی چون أت ةکمی، عقالنی و فلسفی آن، نحوهای ح برخی آموزه

بیان شود تا  نشـان داده شـود كـه  ة خودسینا از آن در ابعاد گوناگون فلسف فارابی و ابن

رغم منابع غیراسالمی، تنها در پرتو تعالیم عقالنـی و فلسـفی قـرآن  اسالمی، علی ةفلسف

 .خود گرفته را ب «اسالمی»بود كه ویژگی 

 .شناسی، خداشناسی شناسی، انسان اسالمی، قرآن، جهان ةفلسف :یکلید واژگان

                                                           
 E-mail: qorbani48@gmail.com 
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 مهمقدّ

تـرین  ها عوامل و عناصر گوناگونی نقش دارند كـه از مهـم گیری و شکوفایی تمدّن در شکل

بینی دینی، انسان و علم یا معـارف بشـری اشـاره داشـت. از ایـن  توان به دین و جهان آنها می

؛ زیرا دین و داردبینی دینی و نیز علوم و معارف بشری اهمیّت خاصّی  جهان میان، نقش دین و

ظهور و تقویت علوم و معـارف بشـری  ،آن ةزایی دارند كه نتیج های آن هم نقش معرفت آموزه

سازی اسـت.  ها دارند كه از مبانی تمدّن بینی انسان دهی جهان ی در شکلاست و هم نقش مهمّ

ه توان به چنین رابطه و نسبتی میان علوم اسـالمی بـ مدّن اسالمی میت بابدر این زمینه، در 

و حـدیث در نحـوه و چگـونگی  قـرآنطـور خـاص توجّـه داشـت؛ زیـرا ه بـ قرآنی، و طور كلّ

گیری علوم اسالمی عقلی، نقلی و تجربی دارای نقشی انکارناپـذیر بودنـد كـه آن موجـب  شکل

(. ضـمن اینکـه 97 :6836نصـر، ر. ؛ ) گردیدگیری تمدّن اسالمی و عصر طالیی اسالم  شکل

و  وده اسـتعلوم اسالمی یکسـان نبـ ةن و گسترش همهای اسالمی در تکوّ و آموزه قرآننقش 

ثیرات أ، بلکـه تـنداشـتندت علوم اسالمی نیز نقش یکسان در شکوفایی تمدّن اسـالمی یّنیز كلّ

 عوامل دیگر بستگی داشته است.شان و ایآنها به شرایط تاریخی، جغرافیایی و ماهیّت معرفتی 

گیری و شکوفایی تمـدّن اسـالمی، نـه تنهـا  نقش حکمای اسالمی در شکل ،در این زمینه

غیرقابل انکار، بلکه برجسته است؛ زیرا ماهیّت مبنایی علوم عقلی چون فلسفه نسبت بـه علـوم 

ی شتر ابعاد مـادّعلوم دیگر از حکمت و فلسفه و گستردگی فلسفه در بی ةتغذی ،واقع دیگر و در

آن در  ةنقـش برجسـت ویژه هو معنوی زندگی انسان مسـلمان در قـرون گذشـته اسـالمی و بـ

سـاز بـود كـه باعـث گردیـد تـا حکمـا و  بینی و نگرش انسان مسلمان تمدّن گیری جهان شکل

سـیس و أس جریان تأسینا، سهروردی و خواجه نصیر در ر چون فارابی، ابنهماسالمی  ةفالسف

آگـاهی حکمـای مسـلمان از  ةوسعت دایـر دبای ،این امر تمدّن اسالمی بدرخشند. برشکوفایی 

های گوناگون معارف عقالنی، ریاضیاتی، پزشکی، هنری، سیاسی و اجتماعی را نیز افـزود  شاخه

فیلسوفان اسـالمی پذیرفتـه  ةسازد. حال اگر این امر دربار كه ارزش و قدر آنان را دوچندان می

اسـالمی از  ةآید كه با توجّه به اخذ برخی منابع حکمت و فلسـف به ذهن میگردد، این پرسش 

سـازی  هایی داشت كه توانست در امـر تمدّن یونانی و رومی، حکمت اسالمی چه ویژگی ةفلسف
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ثیرات و أاسالمی در قرون گذشته نقش بسزایی داشته باشد؟ و اینکه فیلسوفان اسالمی چـه تـ

نظـر  سازی اسالمی سهم چشمگیری در ن برای آنها در تمدّنای داشتند كه بتوا نقش برجسته

تـوان در  اینکه امروزه چگونه با بازاندیشی در فلسـفه و حکمـت اسـالمی میهمچنین، گرفت؟ 

 كار گرفت؟ه های آن را ب سازی نوین اسالمی، توانمندی تمدّن

حکمـت و گیری  منـابع شـکل ةی كـه دربـارهـای ها و برخی ابهام برای پاسخ به این پرسش

شود تا نشان داده شود كه اگرچـه فلسـفة  اسالمی وجود دارد، در این تحقی  تالش می ةفلسف

عد حیات عقالنی و فلسفی تمدّن اسـالمی، دارای منـابع یونـانی، ترین بُ عنوان مهمه اسالمی، ب

نـای ت آن را تشکیل داد و فلسفة اسالمی را به معا آنچه كه هویّرومی، مصری و ایرانی بود، امّ

و حـدیث بـود كـه آن را قـادر سـاخت تـا بـه  قرآنفراوان آن از  ةساخت تغذی اسالمیواقعی، 

ویـژه یونـانی و  ههای قبلـی، بـ متفاوت از فلسفه تركیب جدیدی از فلسفه دست یابد كه ماهیّتا 

ای  بخـش، دارای چنـان مجموعـه عنوان كتـاب رسـتگاریه ب قرآنبه عبارت دیگر،  ؛رومی بود

عالیم فلسفی، حکمی، عرفـانی، اخالقـی، عبـادی، سیاسـی و اجتمـاعی اسـت كـه منسجم از ت

استفاده از آنها این امکان را به فیلسـوفان اسـالمی داد تـا شـکل جدیـدی از تفکّـر عقالنـی و 

ارسـازی ابعـاد کهدف این تحقی  آش ،فلسفی را ایجاد كنند كه متفاوت از گذشته بود. بنابراین

سازی است كه این مهم نه تنهـا در قـرون  عد عقالنی و فلسفی تمدّندر بُ قرآنهای  آموزه مهمّ

و  قـرآنت وجود دارد تا مسلمانان عصر حاضر با بازگشت به   شده، بلکه این قابلیّگذشته محقّ

بینی عقلی و دینی منسجم و كارآمـد،  بازاندیشی تفکّر عقالنی خویش و شکل دادن یک جهان

و به بازتولیـد تمـدّن نـوین اسـالمی اقـدام  هندنوی نجات دماندگی علمی و مع خود را از عقب

 كنند.

 نآقري های کلّ ویژگيـ 1

اسـت كـه  )ص(شـده بـه قلـب پیـامبر گرامـی اسـالم  تنها كتـاب الهـی و وحـیقرآن كریم 

وحـی  ءاز منشـا اینکـه مسـتقیما  ةواسـطه د. این كتاب الهی بـدار یفرد ههای منحصرب ویژگی

در اختیـار  ،نـه تحریـب و امکـانِ وقـوع خطـا در دریافـت و ابـالغگو دریافت شده، بدون هیچ

جاویـد رسـول گرامـی  ةعنـوان معجـزه مسلمانان قرار گرفته است و نیز كتـابی اسـت كـه بـ
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هاسـت كـه  این ویژگی ةواسطه ت اسالمی است و بی و ضروری امّن نیازهای كلّمبیّ ،)ص(اسالم

تنهـا  قـرآندین اسالم موجب گردیده است. ت و كامل بودن را برای آن و صفاتی چون جامعیّ

ها برای نیل بـه سـعادت دنیـوی و اخـروی در آن  های الزم انسان ات آموزهیّكتابی است كه كلّ

وَنَزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لّکُ ّ ذیل گفته شده است:  ةكه در دو آی چنانبیان شده است، 

وَأَنزَلْنَـا  (؛ 36/حلنّال) بر تو نازل كردیم ،هر چیزى استو این كتاب را كه روشنگر  :شَيْءٍ

را به سوى تـو فـرود آوردیـم تـا بـراى  قرآنو این  :إِلَیْکَ الذّکْرَ لِتُبَیِنَ لِلنَاسِ مَا نُزّلَ إِلَیْهِمْ

 قرآنكنند كه  (. این دو آیه بیان می99/حلنّال) چه را به سوى ایشان نازل شده استمردم آن

ی و ها و راهکارهـای ضـروری حیـات و رسـتگاری مـادّ آموزهشامل  ،كتاب جامع الهی ةمثاب  به

ی چگونگی زندگی انسان در آن توضیح داده شده است. در معنوی بشر است، چراكه مسائل كلّ

  هـایی باشـد كـه بـرای تحقّـ آموزه ةدهنـد تواند نشان می تِبْیَانًا لّکُ ّ شَيْءٍ اینجا عبارتِ

ی در حیات بشر. ضمن اینکـه ئنه هر چیز جز ،ها الزم هستند دنیوی و آخرتی انسان رستگاری

ها  انسان ةهای آن برای هم مستلزم آن است كه آموزه قرآنت و جهانی بودن جاودانگی، جامعیّ

مخاطـب  ،نآقرشود كه در آیات  یی داشته باشد. لذا مشاهده میاها كار ها و مکان زمان ةدر هم

ن هسـتند و قیـود زمـانی یـا مکـانی وجـود امنؤم ةهم ،برخی موارد ها و در نانسا ةهم ،سخن

 ندارد.

بینی الهـی و كارآمـد  گیری جهـان در شکل نآقربه نقش اساسی  دبای ،عالوه بر موارد قبلی

های انسان نسبت بـه مقـوالت  نگرش ةبینی به مجموع برای انسان مسلمان توجّه داشت. جهان

خودش، خدا، جهـان، مـرگ،  ةیعنی دیدگاه هر انسانی دربار ؛شود گفته می ویاساسی زندگی 

به عبـارت دیگـر،  ؛دهد بینی او را شکل می آخرت، رستگاری، عدالت و موارد شبیه اینها، جهان

 ةنظری كه انسان نسبت به فلسفنیز ت تحلیل جهان و انسان و بینی عبارت است از كیفیّ جهان

هـای آنهـا را  یر و آن بینش، مشـکالت زنـدگی و راه حـلدارد و مطاب  آن تفس حیات ابراز می

بینش  ،واقع بینی، در (. چنین جهان861 :1 ، ج6876ری، مطهّر. ؛ كند ) تعیین و ترسیم می

 ،گیــرد و در نتیجــه بــر می ی و معنــوی انســان را درت حیــات مــادّیّــو نگرشــی اســت كــه كلّ

ونـاگون و رفتارهـای مربوطـه منـت  آدمی است كه از آن علـوم گ ةماهیّت اندیش ةكنند تعیین

 شوند. می
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تـرین منبـع فکـری انسـان مسـلمان در  بهتـرین و كامـل قرآنفوق،  های با نظر به تعریب

زیرا تمام یا اكثـر مفـاهیم و مقـوالت مـورد نظـر  ؛بینی الهی است دهی و بازسازی جهان شکل

هـای اساسـی  آموزه آنقـربیان شده اسـت. آیـات  قرآنبینی كارآمد در  انسان مربوط به جهان

ابعـاد  ،شـامل وجـود و صـفات خـدا ؛خداشناسی ـ6چون: مختلب دارد، هم یها موضوع ةدربار

ت، شـامل ضـرورت، نبـوّ ــ1 .های توحید ذاتی، صفاتی و افعـالی ویژگی ،توحید نظری و عملی

مل شـا ،آن معـاد و مسـائل مهـمّ ــ8 .تات انبیاء و خاتمیّفلسفه و فواید بعثت انبیاء، خصوصیّ

افعال خـدا  ةرابط ـ9 .مهای مرگ و رستاخیزی، ماهیّت بهشت و جهنّ اثبات وجود معاد، ویژگی

إِلَهَ إِالَ هُوَ الْحَيُ  اللّهُ الَ ةبرای مثال، آیـ ؛قضا و قدر است ،و انسان و مسائل مربوط به اختیار

 ده[ اســتجــز او نیســت و زنــده  پاینــ [ای شایســتهخداســت كــه هــیچ معبــود   :الْقَیُــومُ

 ةكیـد دارد. آیـأت خدا و اینکه تنها او دارای حیـات حقیقـی اسـت، ت(، بر وحدانی1ّعمران/ )آل

    ُهُوَ اللَهُ الَذِی لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُوسُ السَلَامُ الْمُـْْمِنُ الْمُهَـیْمِنُ الْعَزِیـزُ الْجَبَـار 

ا یُشْرِکُونَ؛ هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْـنَ   الْمُتَکَبِرُ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَ

خدای  كـه جـز او معبـودى   اوست: یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

كه[ نگهبان عزیـز  خود ةحقّ  همان فرمانرواى پا  سالمت بخش و[ مؤمن  به حقیقت ؛نیست

خـداى خـال    اوست .گردانند از آنچه  با او[ شریک م خدا   پا  است .ر  است[ار  و[ متکبّجبّ

هـا و زمـین اسـت  آنچـه در آسـمان .اوست ها  و صفات[ از آنِ نوساز صورتگر  كه[ بهترین نام

 ،خداونـد مهـمّصـفات  ،(19ــ18حشر/ال) گویند و او عزیز حکیم است او م   جمله[ تسبیح

ت ر بودن، خالقیّـت، عزیز بودن، متکبّاریّبخشی، جبّ ت، سالمتت حقیقی، حاكمیّچون مالکیّهم

آموزنـد كـه خداونـد الیـزال تنهـا  كند. این آیات به انسان مـی و موارد نظیر آنها را گوشزد می

ه بـاوست و انسان  ةموجود هستی است كه صفات جالل و جمال به معنای حقیقی فقط زیبند

آیات معـاد از  همچنیندر اندیشه و عمل خود به این حقیقت توجّه كند.  دعنوان مخلوق او بای

نَحْنُ قَدَرْنَا بَیْـنَکُمُ  برای مثال، آیات  ؛شوند ر میی را به انسان متذكّبینش مهمّ ،سوی دیگر

ایـم و بـر مـا سـبقت  دهر كـرماییم كه میان شما مـرگ را مقـدّ :تَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَالْمَوْ

 :مُشَویددَ ًٍَیْنَمَا تَکُونُواْ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِي بُـرُوٍ   أ(، 18واقعه/ال) نتوانید جست
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كیـد أ(، ت73ساء/نّال) هاى استوار باشید ند در برجچهر ،یابد درم شما را مرگ  ،هر كجا باشید

یعنـی  ؛دمی هیچ راه گریزی از حقیقت مرگ ندارددارند كه مرگ انسان در اختیار خداست و آ

 ثرا با توجّـه بـه ایـن واقعیّـخود ی حیات مادّ دبه سوی مرگ است كه بای انسان موجودی رو

 ةبلکـه آن را بـه مثابـ ،داننـد تنظیم نماید. آیات دیگری هست كه مرگ را نابودی انسان نمـی

ای در جهـان آخـرت  ن وارد حیات تـازهدانند كه انسان با وقوع آ ای از حیات دنیوی می مرحله

 همـان :لِیَبْلُوَکُمْ أَیُکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًـا  وَالْحَیَا َالَذِی خَلَقَ الْمَوْتَ آیات  ،برای مثال ؛شود می

قُ ْ (؛ 1ملک/ال) بیازماید كه كدامتان نیکوكارتریدكه مرگ و زندگ  را پدید آورد تا شما را 

بگو برخوردارى  از این[ دنیا اند  و بـراى كسـ   :خَیْرٌ لّمَنِ اتَقَ  وَاآلخِّرَ ُ ٌ مَتَاعُ الدَنْیَا قَلِی

وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِینَ قُتِلُواْ فِي سَـبِی ِ  (؛ 77ساء/نّال) آخرت بهتر است ،كه تقوا پیشه كرده

مـرده  ،اند كه در راه خدا كشته شده هرگز كسان  را :اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِندَ رَبِهِمْ یُرْزَقُونَ

بیانگر نـه  ،(616عمران/ )آل شوند د پروردگارشان روزى داده م اند و نز بلکه آنها زنده ،مپندار

كید دارند كه آنچه برای زندگی دنیـوی أبلکه ت ،تی و گذرا بودن زندگی دنیوی هستندتنها موقّ

است. آیات دیگری نیز وجود دارنـد  دستیابی به رستگاری اخروی در آخرت ،هدف نهایی است

وَإِذَا قَضَ  أَمْـرًا فَإِنَمَـا   آیات  ،برای مثال ؛كنند را با خدا بیان می او انسان و افعال ةكه رابط

پـس  فـورا  ،گوید  موجود[ بـاش فقط م  ،و چون به كارى اراده فرماید :یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ

هر كسـ  در گـرو دسـتاورد  :امْرِئ  بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ کُ ُ(؛ 667بقره/ال) شود( موجود[ م 

ما راه را به او نشـان  :إِنَا هَدَیْنَاهُ السَبِی َ إِمَا شَاکِرًا وَإِمَا کَفُورًا(؛ 16ور/طّال) خویش است

 وَمَا تَشَـاُُونَ إِلَـا أَن   و (8نسـان/إل)ا ناسپاس خواه ،خواه شاكر باشد و پذیرا گردد ؛دادیم

 شـما نیـز[ نخواهیـد  ،نخواهـد ـ هـا پروردگـار جهـانـ و تـا خـدا  :یَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَـالَمِینَ 

كیـد دارنـد كـه در أطولی افعال الهی و انسان هستند و ت ة( بیانگر رابط16کویر/تّال) خواست

ر و فاعل حقیقی جهان خداسـت و انسـان تنهـا بـالعرض و بـا اذن حـ  تعـالی ثّؤل ماوّ ةدرج

    نگیـرد، آن فعـل محقّـالهی بر چیزی تعلّ ةتواند دارای برخی افعال باشد و اینکه تا اراد می

مقابـل  انسـان در ،در عین حال ،الهی است ةهای بشری نیز در طول اراد نخواهد شد. پس اراده

 زیرا قدرت انجام یا تر  آن را دارد. ؛افعال خود مسئول است
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 نآقرعقالني های  و آموزه ها ع موضوعتنوّـ 9

خـود اسـت؛  ع خـاصّدارای تنـوّ ،ر اسـتثّأمت نآقرهای  ت عقالنی اسالمی كه از آموزهسنّ

شناسـی،  ات، جهانشناسـی، الهیّـ شناسـی، معرفت های مختلفـی چـون هسـتی یعنی در زمینه

یافت. برای  قرآنهای عقالنی و فلسفی از  توان آموزه سیاست می ةشناسی، اخالق و فلسف انسان

بـرای  قرآنل اینکه اوّ .ذكر شود مهمّ ةله، ابتدا الزم است تا دو نکتئمیّت بیشتر این مسفهم اه

كـار بـرده اسـت. ه حکمت را كه با فلسفه قرابت بیشتری دارد، به معنای خاصّی ب ةبار واژ لیناوّ

ت كند كه اهمیّـ دورزی و تفکّر میرَكید به تعقّل، خِأدوم اینکه این كتاب الهی انسان را دعوت 

دارای معنای  ،قرآندر زبان  «حکمت» ةدهد. واژ نشان می قرآنعقالنی و فلسفی را در  ةاندیش

ی از معرفـت و  ،شود خاصّی است و كسی كه واجد آن است و حکیم نامیده می به مراتب خاصـّ

كه  كند به هر بیان می ،خود خداوند را دارای صفت حکمت دانسته قرآنعمل نائل شده است. 

 یَشَـاء  مَـن  الْحِکْمَوةًَ یُْتِي...كند كه آن همراه با خیر كثیر اسـت:  مت عطا میحک ،بخواهد

 و) بخواهـد كـس هر به را حکمت و دانش( خدا) ...:کَثِیرًا خَیْرًا أُوتِيَ فَقَدْ الْحِکْمَةَ یُْْتَ وَمَن

 ...اسـت شـده داده فراوانـ  خیـر شـود، داده دانـش كـس هـر به و دهد م  ،(بداند شایسته

چون لقمان، حکمـت را عطـا همخود،  اینکه به برخی از بندگان خاصّ . همچنین(116بقره/ال)

(. در 61)لقمان/ راست  لقمان را حکمت دادیم و به: الْحِکْمَةَوَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ كرده است: 

 مِیثَـاقَ  اللّهُ أَخَذَ وَإِذْحکمت و كتاب اشاره گردیده اسـت:  ،برخی آیات نیز به جدال احسن

كـن[ هنگـام  را كـه خداونـد از پیـامبران  و  یـاد ...:وَحِکْمَةٍ کِتَاب  مِن آتَیْتُکُم لَمَا النَبِیِیْنَ

توانـد  ( كـه می36عمـران/ )آل ...هرگـاه بـه شـما كتـاب و حکمتـ  دادم پیمان گرفـت كـه

قابل فهم اسـت عقل بشری  باكند،  آن باشد كه حکمت و معرفتی كه خدا عطا می ةدهند نشان

همـان  «حکمـت» ،نآقـررسـد در زبـان  (. به نظر مـی18و  96ـ99 :6 ، ج6836نصر، ر. ؛ )

معرفت و بصیرت همراه با عمل صالح است كه سعادت و خیر حقیقی را به همراه دارد و با نظر 

ایـن اسـاس اسـت كـه  كنند، با آن ارتباط دارد. بر اسالمی از فلسفه می ةبه تعاریفی كه فالسف

الت فلسـفی مّأصدرا حاصـل تـسینا، سهروردی و مالّ اسالمی چون فارابی، ابن ةرخی از فالسفب
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چـون همی های نامکتب فلسفی آنها با عنو كه چنان ،كنند خود را بیشتر با لفظ حکمت بیان می

 ةدهنـد ه معروف شده اسـت كـه ایـن امـر نشـاناء، حکمت اشراق و حکمت متعالیّحکمت مشّ

 است. قرآنی ةتفکّر فلسفی آنها از نگرش حکیمان ةثیرپذیری فزایندأت

 ءاست كـه منشـا قرآنهای بارز  دعوت به تعقّل و تفکّر عقالنی نیز از ویژگی ،از سوی دیگر

تا آنجاسـت كـه در آیـات  قرآنگردیده است. اهمیّت این امر در  تفکّر فلسفی و عقالنی اسالمی

مـا بـا  ،برای نمونـه ؛گیرند ح  تعالی قرار می دلیل عدم تعقّل مورد عتابه ها ب دی انسانمتعدّ

و نظـایر آنهـا  یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن َفَالَأ ،ونکّرُفَتَتَ أَفَال ،َونلُعقتَ أَفَالَ تعابیری نظیـر

ــده/ ال ؛ .مواجــه هســتیم )ر ــراف/أل؛ ا689مائ ــاء/أل؛ ا13ع ــّ ال؛ 98نبی ــان/79عراء/ش  و 16؛ لقم

اصـلی خـود سـاخته،  ةد را پیشـرَكند كه خِ هایی یاد می انساناز  قرآن همچنین(. 11زخرف/ال

شـوند، لـذا  لبـاب شـناخته میألااكنند كه به اولو همواره از حکمت و جدال احسن استفاده می

 األلْبَـابِ  لّأُوْلِي آلیَاتٍ وَالنَهَارِ اللَیْ ِ وَاخْتِالَفِ وَاألَرْضِ السَمَاوَاتِ خَلْقِ فِي إِنَگویـد:  می

 السَـمَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  وَیَتَفَکَـرُونَ  جُنُوبِهِمْ وَعَلَ َ وَقُعُودًا قِیَامًا اللّهَ یَذْکُرُونَ الَذِینَ *

 هـاى نشـانه روز، و شـب آمـدورفتنیـز  و زمـین و هـا آسـمان آفـرینش در ما مسلّ...: وَاألَرْضِ

 بر كه آنگاه و نشسته، و هایستاد حال در را خدا كه ها همان ؛ *است خردمندان براى( روشن )

:( گوینـد م  و) اندیشند؛ م  زمین و ها آسمان آفرینش اسرار در و كنند م  یاد اند، خوابیده پهلو

ــار ــا ب ــا! اله ــوده را اینه ــده بیه ــ منزّ! اى نیافری ــو ه ــا! ت ــذاب از را م ــش ع ــاه آت  !دار نگ

و حکمـت و اعطـای  بـه تعقّـل، تفکّـر قـرآن(. با این وصب، یعنی دعوت 666ـ668عمران/ )آل

آمیـز  عنوان كتاب حکمـته ب قرآنآن هستند، طبیعی است كه  ةحکمت به كسانی كه شایست

 ةضرورت سعادت حقیقی بشـر ارائـه داده باشـد؛ یعنـی ایـن نیـز نشـان مطالبی حکمی در حدّ

 ةفلسفی و حکیمانـ ،حکیمانه بودن و اتقان این كتاب الهی است كه خطوط اصلی تفکّر عقالنی

 و انسان را به برخی از ابعاد حکمت الهی آشنا ساخته است. است الهی را ترسیم كرده حکمای

 قرآنخداشناسي در ( 1ـ9

 ةفلسـفی و كالمـی دربـار ،عقالنـی بسـیار مهـمّ های طری موضوع قرآنهای بارز  از ویژگی

خـدا بـا  ةت خدا، رابطـخداست. این مباحث شامل مواردی چون وجود خدا، صفات او، وحدانیّ
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طـری اسـتقاللی و  ها گردد. اهمیّـت ایـن موضـوع انسان و دیگر مسائل مربوط به او می ،جهان

بینی فلسفی و  های جدید به انسان مسلمان برای بازاندیشی در جهان بینش ةعقالنی آنها و ارائ

توانـد ابعـاد  س و محور آنهاست. اشاره به گروهی از این آیـات میأدینی اوست كه توحید در ر

 جـز معبـودى :الْقَیُـومُ  الْحَيُ هُوَ إِالَ إِلَهَ ال اللّهُرا بیشتر آشکار سازد. در آیاتی چون له ئمس

  بگـو اوسـت: قُ ْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ(؛ 1عمران/ )آل نیست نگهدارنده و پایدار ،زنده ةیگان خداوند

 خداى شـما خـدای  یگانـه اسـتكه : أَنَمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ(؛ 6خالص/إل)ا خداى یگانه

 «اللّـه» جـز زمـین، و آسـمان در اگـر ...:لَفَسَـدَتَا  اللَهُ إِلَا آلِهَوةًٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ (؛1لت/)فصّ

یگـانگی و  ةلئمسـ به طرق گوناگون قرآن .(11نبیاء/األ) ...شدند م  فاسد بود، دیگرى خدایان

اخیر با اسـتفاده از اسـتدالل فلسـفی برهـان  ةر آید ویژه هكند و ب ت خداوند را بیان میوحدانیّ

بـر  مؤكّدكید أسازد. اهمیّت چنین آیاتی ت خلب، امکان وجود دو خدا در كنار هم را منتفی می

ت حقیقـی خداسـت كـه ت عددی، بلکه وحدانیّتوحید به معنای عمی  و واقعی آن، نه وحدانیّ

شـود،  تـرین ابعـاد آن مشـاهده می اسـالمی بعـدی در عمیـ  ةفالسـف یبسط این در تمام آرا

ی از توحیـد بـا ی مسیحی چنین تلقّـحتّیا ، در حکمت یونانی و قرآنكه پیش از نزول  درحالی

این وضوی و عم  وجود نداشت. گروه دوم آیاتی هستند كه صفات خدا را از جهـات گونـاگون 

گـردد.  لـی میهـم ذاتـی و فع و دهند كه هم شامل صفات ثبوتی و سـلبی مورد بحث قرار می

 إِلَـا  إِلَهَ لَا الَذِی اللَهُ هُوَ مثال : ؛گیرند آیات مورد اشاره قرار میبعضی برخی از این صفات در 

 عَمَـا  اللَـهِ  سُـبْحَانَ  الْمُتَکَبِرُ الْجَبَارُ الْعَزِیزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُْْمِنُ السَلَامُ الْقُدُوسُ الْمَلِکُ هُوَ

 فِـي  مَـا  لَـهُ  یُسَـبِحُ  الْحُسْـنَ   الْأَسْـمَاء  لَهُ الْمُصَوِرُ الْبَارِئُ الْخَالِقُ اللَهُ هُوَ*  یُشْرِکُونَ

 و حـاكم نیسـت، او جـز معبودى كه است خدای  و :الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ

 مراقـب اسـت، بخش یّـتامن كند، نم  تمس كس  به است، منزّه عیب هر از اوست، اصل  مالک

 و كنـد، مـ  اصـالی را امرى هر خود نافذ ةاراد با كه ناپذیر شکست قدرتمندى است، چیز همه

 خداونـدى او*  !دهنـد قرارم  او براى شریک آنچه از است منزّه خداوند است؛ عظمت ةشایست

 در آنچـه .سـتا نیک هاى نام او براى ؛(نظیر ب ) صورتگرى و سابقه، ب  اى آفریننده خال ، است

مَـا  (؛ 19ـ18حشر/ال) !است حکیم و عزیز او و گویند م  او تسبیح ،است زمین و ها آسمان
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 آفریند و خدا بر هـر چیـزى تواناسـت م  ،هر چه بخواهد: یَشَاءُ وَاللّهُ عَلَ  کُ ّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

لسَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَنَ اللّهَ بِکُـ ّ  ذَلِکَ لِتَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ یَعْلَمُ مَا فِي ا(؛ 67مائده/ال)

ند و خداست كـه بـر هـر دا م  ،ها و زمین است بدانید كه خدا آنچه را در آسمان: شَيْءٍ عَلِیمٌ

و برتـر اسـت از آنچـه  او پا : سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  عَمَا یَصِفُونَ(؛ 67مائده/ال) چیزى داناست

خـدا نخواهـد  شـما[  و تـا :وَمَا تَشَاُُونَ إِلَا أَن یَشَاءَ اللَهُ(؛ 688ام/نعـأل)ا كنند وصب م 

األَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ األَبْصَـارَ وَهُـوَ اللَطِیـفُ     تُدْرِکُهُ الَ(؛ 88نسان/إل)ا نخواهید خواست

 آگـاه اسـت یابـد و او لطیـب را درمـ یابند و اوست كه دیدگان  ها او را درنم  چشم :الْخَبِیرُ

وَلَمْ تَکُن لَهُ صَـاحِبَةٌ وَخَلَـقَ    بَدِیعُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنَ  یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ(؛ 688نعام/أل)ا

چگونـه او را فرزنـدى  .هـا و زمـین اسـت آسمان ةپدیدآورند :کُ َ شَيْءٍ وهُوَ بِکُ ّ شَيْءٍ عَلِیمٌ

و اوسـت كـه بـه هـر است و هر چیزى را آفریده یست در صورت  كه براى او همسرى ن ،باشد

الْبَـرّ   وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَ یَعْلَمُهَا إِالَ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي(؛ 686نعام/أل)ا چیزى داناست

رَطْب  وَالَ یَابِس  إِالَ  فِي ظُلُمَاتِ األَرْضِ وَالَ حَبدةٍإِالَ یَعْلَمُهَا وَالَ  وَََقَةٍوَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن 

دانـد و آنچـه در  جـز او  كسـ [ آن را نمـ  ،كلیدهاى غیب تنها نزد اوست :فِي کِتَاب  مُبِینِ

اى  داند و هیچ دانه مگر  اینکه[ آن را م  ،افتد داند و هیچ برگ  فرو نم  خشک  و دریاست م 

 كتـاب  روشـن  ثبـت[ اسـتر اینکه در مگ ،هاى زمین و هیچ تر و خشک  نیست در تاریکی

وَالَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَـمَاوَاتِ   سِنَةٌالْحَيُ الْقَیُومُ الَ تَأْخُذُهُ  اللّهُ الَ إِلَـهَ إِالَ هُوَ(؛ 96نعام/أل)ا

مَـا خَلْفَهُـمْ وَالَ   أَیْدِیهِمْ وَ فِي األَرْضِ مَن ذَا الَذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ وَمَا

 شَاء وَسِعَ کُرْسِیُهُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ واَلَیَُْودُهُ حِفْظُهُمَا یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَ بِمَا

زنده و برپادارنده است نه خواب  سبک  .خداست كه معبودى جز او نیست :وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِیمُ

كیسـت آن  .اوسـت از آنِ ،ها و زمین است آنچه در آسمان .و نه خواب  گران گیرد را فرو م  او

  آنچه در پیش روى آنان و آنچـه در پشـت ؟!كس كه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت كند

كرسـ  او  .یابنـد احاطـه نمـ  ،داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد م  ،سرشان است

 فته و نگهدارى آنها بر او دشـوار نیسـت و اوسـت واالى بـزرگها و زمین را در بر گر آسمان

ه و بـری بـودن حـ  تعـالی از صـفات كید بر تنـزّأمهم در این آیات ابتدا ت ةنکت .(199بقره/ال)



 11   اهلل قربانی قدرت/  النی تمدّن اسالمیدر شکوفایی حیات عق قرآننقش 

 

اشاره بـه داشـتن صـفاتی كـه نامتنـاهی بـودن ذاتـی  ،عین حال تی بشری و درمتناهی و موقّ

تـوان بـه علـم،  می ،توجّه فیلسوفان اسالمی استاین صفات كه بیشتر مورد  ةآنهاست. از جمل

بیـان آنهـا دیـدگاه  ةت اشاره داشت كه نحـوقدرت، حیات، اراده، خال  بودن و حکمت و فاعلیّ

ی چون علم خدا به جهان، قبل و بعد آفرینش آن، علم خدا به های اسالمی را در موضوع ةفالسف

خـدا و  ةاراد ةاعمال اختیاری انسان، رابط ی نسبت بهحتّ ،قدرت خدا ةات، گستریّات و كلّجزئیّ

پـردازی  ت الهی و نظایر آنها راهنمای قابل توجّهی در فلسفهانسان، نوع حیات خدا، فاعلیّ ةاراد

طـولی ة دارای رابطـ ع و بعضـا هـای متنـوّ اسالمی دیدگاه ةاین اساس است كه فالسف باشد. بر

ضـا و ، بالرّةبالعنایة هـایی چـون  تو به فاعلیّـ اند ت الهی ارائه دادهبحث علم و فاعلیّ در ،تکاملی

 اند. جلی استدالل كردهبالتّ

 قرآنشناسي در  انسان( 9ـ9

انسان است كه فیلسوفان  ةهای اساسی دربار آموزه ةارائ ،قرآن ةهای بسیار برجست از ویژگی

. در های شایانی كـرده اسـت شناسی دینی، فلسفی و عرفانی كمک سیس انسانأاسالمی را در ت

فلسفی، علمی، اخالقی، عبـادی و مـواردی نظیـر آنهـا  های شناسی موضوع باب انسان در قرآن

كـه ایـن  ویژه هكنـد، بـ كه ما را در شناخت ابعاد گوناگون هستی او یـاری میاست طری شده 

هسـتند كـه  قـرآنهای پیشـین و الهـی  بشری مبتنی نیستند، بلکه از آموزه ةها بر تجرب آموزه

ی چـون آفـرینش، ابعـاد های هتوان بـه مقولـ در آنها ممتنع است. در این زمینه، می امکان خطا

هـا و قـوانین  تسـنّ ،عقـل و دل انسـانطبیعت و سرشت، آزادی و اختیار،  وجودی و معرفتی،

 شمول حاكم بر زندگی او توجّه داشت. الهی جهان

ت گونـاگونی از آفـرینش ل آیاتی هستند كه در آنها خداوند متعال ضمن بیان حاالگروه اوّ

ی دارد. اهمیّـت ایـن نـوع خلقـت در نـزد انسان، بر دمیدن روی خود، در كالبد او تأكید خاصـّ 

دهد تا بر انسان سجده كنند كـه  ب خود دستور میپروردگار تا آنجاست كه او به فرشتگان مقرّ

هـی اللّةخلیفة یـز او نسبت بـه مخلوقـات و ن بودن این امر بر برتری انسان نسبت به آنها، اشرف

وَلَقَـدْ خَلَقْنَـاکُمْ    ؛ نظیرِآیات به این حقیقت اشاره شده استبرخی در  و انسان داللت دارد
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سـپس بـه  ،شما را خل  كـردیم  ،و در حقیقت :اسْجُدُواْ آلدَمَ لِلْمَآلئِکَةِثُمَ صَوَرْنَاکُمْ ثُمَ قُلْنَا 

 لَکُـمُ  وَجَعَـ َ  رُوحِـهِ  مِن فِیهِ وَنَفَخَ سَوَاهُ ثُمَ(؛ 66عـراف/أل)ا صورتگرى شما پرداختیم(

 روی از و سـاخت مـوزون را او( انـدام) سـپس :تَشْـکُرُونَ  مَا قَلِیالً وَالْأَفْئِدَ َ وَالْأَبْصَارَ السَمْعَ

 او هـاى نعمـت شکر كمتر امّا ،داد قرار ها دل و ها چشم ،گوش شما براى و دمید وى در خویش

 ةدهند توانـد نشـان گونـه از خلقـت انسـان می  این هاییتعبیر .(6جده/سّال) !ریدآو م  جا هب را

های خلقت انسـان،  زیرا خداوند در ذكر ویژگی ؛او نسبت به موجودات دیگر باشد صفات خاصّ

شده از خـا  تأكیـد دارد.  فرشتگان بر انسان آفریده ةهم بر دمیدن از روی خود و هم بر سجد

زیرا در وجود او، روی خدا  ؛ای از صفات الهی دارد ا موجودی است كه بهرهدر نتیجه، انسان تنه

 نشانی از خداست و اینکه آدمی بزرگترین نشانه و مُهر خدا را بر خود دارد.

انسان را مورد تأییـد قـرار  ةگوناگون عقل و اندیش هایگروه دوم آیاتی هستند كه با تعبیر

قُـ ْ هَـ ْ    ةدر آیـمـثال   ؛انـد برای او لحاظ كـرده و تعقّل انسان را صفتی اساسی است داده

ر آیـا تفکّـ ؟بگـو آیـا نابینـا و بینـا یکسـان اسـت :یَسْتَوِی األَعْمَ  وَالْبَصِیرُ أَفَالَ تَتَفَکَـرُونَ 

موهبت عقل، امکان شناسایی هستی و دست یافتن انسان بـه  ةنتیج ،(98نعام/أل)ا كنید نم 

زه انسان از دیگر موجودات اسـت ه ادراكی و صفت ممیّ، قوّحکمت و علم اعلی است. پس عقل

الَذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُـوبُهُم بِـذِکْرِ اللّـهِ أَالَ     ةآی ؛كه ناشی از وجود روی الهی در اوست

انـد و دلهایشـان بـه یـاد خـدا آرام  همان كسان  كـه ایمـان آورده :بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ

( نشانگر آن است كه بین دل 13عد/رّال) یابد گیرد آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش م   م

 ،ادراكی روی انسـان و دل یـا قلـب ةیعنی عقل جنب ؛ای نزدیک وجود دارد و عقل انسان رابطه

عاطفی و ایمانی آن است كه با عمل انسان نیز در ارتباط است. پس دل و قلب نیز عالوه  ةجنب

هـا  بخشی به انسان هستند و در میان انسان اطمینان ویژه هسازی و ب ت آگاهقل، دارای قابلیّبر ع

های باتقوا یا  ل شد و از انسانئتوان تفاوت و تمایز قا اساس یقین و معرفت قلبی است كه می بر

 (.686ـ7 :6876نصری، ر. ؛ ) فاسد سخن گفت
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ه و خودِ حیوانی انسـان تأكیـد لیّعت اوّگروه سوم آیاتی هستند كه بر اهمیّت فطرت و طبی

فَأَقِمْ وَجْهَـکَ لِلـدِینِ   شود كه  زیر بیان می ةشود. در آی اهلل تعبیر میةفطردارند و از آن به 

(. گـروه چهـارم 88وم/رّالـ) اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِی َ لِخَلْقِ اللَـهِ  فِطّْرَ َحَنِیفًا 

وَقُـ ِ  كید دارند. در آیات أبر واقعیّت آزادی و اختیار انسان در تعیین سرنوشت او ت آیاتی كه

و بگـو حـ  از پروردگارتـان  رسـیده[ : الْحَقُ مِن رَبِکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُْْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ

امْرِئ  بِمَـا   کُ ُ(؛ 16کهـب/ال) انکار كند ،بگرود و هر كه بخواهد ،پس هر كه بخواهد .است

 هر كس  در گرو دستاورد خـویش اسـت ،كاهیم چیزى از كار ها[شان را نم : کَسَبَ رَهِینٌ

خدا حال قـوم   ، در حقیقت: إِنَ اللّهَ الَ یُغَیِرُ مَا بِقَوْم  حَتَ  یُغَیِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ(؛ 16)طور/

 ةلئظهـور و تأثیرگـذاری مسـ ،(66عد/رّال) هنددهد تا آنان حال خود را تغییر د را تغییر نم 

آزادی و اختیار در تمام شئون زندگی نظری و عملی، فردی و اجتماعی، اخالقـی و سیاسـی و 

 خورد. دینی انسان با سرنوشت او پیوند می

هـای الهـی  تهـا و سـنّ وجود دارند كـه قانونمنـدی قرآندی در آیات متعدّ ،عالوه بر اینها

مبـانی  ،ها در واقـع تكنند كه این سنّ غیر زندگی انسان را به او گوشزد می شمول والیت جهان

چـون سیاسـت، اخـالق، علـوم  هـایی آموزهبینی فلسفی و دینی انسـان را در  ها و جهان نگرش

توان به مواردی زیر اشـاره  ها می تهای این سنّ كنند. از نمونه شناسی بیان می اجتماعی و روان

من و كافر در زنـدگی ؤت امداد به مسنّ ،(81حل/نّالالن و هدایت مردم )ت هدایت رسوكرد: سنّ

ت اجـل سـنّ ،(76سـاء/نّال) او های انسان به خـود ت برگشت بدیسنّ ،(18ـ63سراء/إلدنیوی )ا

هـا و  ت ابتالی مردم به انواع آزمونسنّ ،(16حل/نّو ال 9حجر/الها ) ها و تمدّن تن داشتن امّمعیّ

ت سـنّ ،(11بقـره/ال و 86نعـام/أل؛ ا98ت هدایت و اضالل الهی )طـه/سنّ ،(698عمران/ بالها )آل

 منـان )ابـراهیم/ؤم بـرایت وراثـت زمـین سـنّ ،(36سـراء/إلا و 96/أپیروزی ح  بر باطل )سب

( و 631عراف/ألت استدراج )اسنّ ،(99ح /و ال 66نبیاء/أل؛ ا67سراء/إلت مجازات )اسنّ ،(69ـ68

ــنّ ــافران وس ــه ك ــت دادن ب ــاران ) ت مهل ــب/الگناهک ــ93که ــع (. در96ـ ــین  ،واق ــود چن وج

سینا،  ات فلسفی فیلسوفان اسالمی، چون فارابی، ابنبود كه ذهنیّ قرآنهای الهی در  قانونمندی

اجتمـاعی و نیـز تصـویر  ـ سیاسـی ةفلسـف ةمسکویه و خواجه نصیر را در ارائـ خلدون، ابن ابن
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آماده كرد تا آنها ابعاد گونـاگون آن را تبیـین  اسالمی ةالهی و مدین ةهای كنونی و فاضل جامعه

 كنند.

 قرآنشناسي در  جهان( 3ـ9

مطالـب ارزشـمند حکمـی، فلسـفی و  ةارائـ ،قرآنهای  ترین آموزه بدون تردید یکی از مهم

توان از آن به  ی است كه میی و غیرمادّاز جهان مادّ اهلل، اعمّ جهان، یعنی ماسوی ةعلمی دربار

شناختی ما، بلکه  نه تنها گسترش اف  جهان قرآنیشناسی  برد. اهمیّت جهانشناسی نام  جهان

الع از خلقـت، ی و نیز اطّـی و غیرمادّاز مادّ آشنایی با ساختارهای گوناگون جهان هستی، اعمّ

 ،اساسی فلسفه نیز هسـتند. در ایـن زمینـه های جریان بقا و غایت آن است كه اینها از موضوع

هـای  طری گردید كه جهت جدیـدی بـه تـالش قرآنی از سوی یار مهمّو مسائل بس ها موضوع

تـوان بـه  می ها، ترین ایـن موضـوع شناختی آنها داد. از مهم الت جهانمّأفیلسوفان اسالمی در ت

م عـالم، مراحـل و دَحـدوث و قِـ ةلئخلقـت، مسـ ةلئتقسیم جهان به عالم غیب و شهادت، مس

ا در خلقت و بقا، ضرورت و واقعیّت جهان دیگـر، چگونگی خلقت جهان، وابستگی جهان به خد

مـورد  قـرآند ت الهی در جهان و غایتمندی آفرینش جهان اشاره كرد كه در آیات متعـدّفاعلیّ

شناسی دینی و فلسفی جدیدی در  ظهور جهان ،طری آنها ةاند و نتیج كید قرار گرفتهأاشاره و ت

 گیرد. ر مورد بررسی قرار میاختصه امیان اندیشمندان مسلمان بود. برخی از آیات ب

خداسـت. ایـن از سـوی هستی  لّخلقت كُ ةلئبه مس قرآنیترین اشارات  لین و شاید مهماوّ

بَدِیعُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنَ  یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُـن  چـون همدی واقعیّت در آیات متعدّ

چگونه  .ها و زمین است آسمان ةپدیدآورند :بِکُ ّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَخَلَقَ کُ َ شَيْءٍ وهُوَ صَاحِبَةٌلَهُ 

و اوسـت  است و هر چیزى را آفریده یستدر صورت  كه براى او همسرى ن ،او را فرزندى باشد

و او : وَهُوَ الَذِی خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقّ (؛686نعـام/أل)ا كه به هر چیزى داناست

وَهُوَ الَذِی خَلَق السَمَاوَاتِ (؛ 78نعـام/أل)ا ح  آفرید ها و زمین را به آسمان كس  است كه

ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عـرش او  و اوست كس  كه آسمان :أَیَام  سِّتَةِوَاألَرْضَ فِي 

بـر كیـد أاشارات چنـین آیـاتی ت مهمّ ةكید قرار گرفته است. نکتأ( مورد ت7)هود/ بر آب بود



 19   اهلل قربانی قدرت/  النی تمدّن اسالمیدر شکوفایی حیات عق قرآننقش 

 

خـدایی علـیم و  از سـویخداست و اینکه این خلقـت  از سویاهلل  هستی و ماسوی خلقت كلّ

قادر صورت گرفته است. همچنین برخی آیاتی هستند كه عمل خلقت الهی را آفرینش از عدم 

چون به  :یَکُونُإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَ ةنمایند؛ برای مثال آی فی میمعرّ

 شـود درنـگ[ موجـود مـ  پـس  بـ  !باش :گوید كارش این بس كه م  ،چیزى اراده فرماید

تواند از عدم باشد كـه در مقابـل  كه وجود نمی حالی در ،داللت بر خل  از عدم دارد ،(31)یس/

عَ سَمَاوَاتٍ فَقَضَاهُنَ سَبْ و نیز آیاتِ مذكورموجود قبلی است. آیات  ةدیدگاه آفرینش از مادّ

فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَ  فِي کُ ّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَیَنَا السَمَاء الدُنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تَقْدِیرُ 

ر داشت و در هر آسمان  پس آنها را  به صورت[ هفت آسمان در دو هنگام مقرّ :الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ

هـا آذیـن كـردیم و  آن را  فرمود و آسمان  این[ دنیا را بـه چـراغ كار  مربوط به[ آن را وح 

وَالسَمَاء بَنَیْنَاهَـا   ،(61لت/)فصـّ  گیرى آن نیرومند دانا است اندازهاین  .نیک[ نگاه داشتیم

 گسـتریم( گمان مـا آسـمان برافراشتیم و ب  و آسمان را به قدرت خود :بِأَیْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ

خدا  همان[ كسـ  اسـت كـه  :اللّهُ الَذِی رَفَعَ السَمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ،(97ات/اریّذّال)

بنـدی  ی مرحلـهع( بـر نـو1عد/رّال) های  كه آنها را ببینید برافراشت ها را بدون ستون آسمان

داللـت ی و نیز تفاوت حـدوث ذاتـی و زمـانی ویژه جهان مادّ هخاصّی در امر آفرینش جهان، ب

در تـوان عقـل و علـوم  توان تعبیر كرد كه قطعا  های خلقت می دارند كه از آن به روزها یا دوره

طـری  ،ا اهمیّـت ایـن آیـاتدست آورنـد. امّـه بشری صرف نیست تا از راز آنها آگاهی كاملی ب

 گیری ی است كه با شـکلی و غیرمادّجهان مادّ ةعقالنی حدوث و قدم دربار بسیار مهمّ ةلئمس

های بنیـادی پـیش روی  ترین پرسش ن كالم اسالمی، از مهمم بر آن تکوّفلسفة اسالمی و مقدّ

ی وجـود دارد و از سـوی اقل عالم مادّداللت بر آفرینش زمانی، حدّ ،زیرا در این آیات ؛آنان بود

صورت ازلی و قـدیم ه   فیض الهی ببه وجود متعلّ دبخشی الهی بای با نظر به صفت فیض ،دیگر

از عـالم  هستی، اعـمّ و اشارات فراوان خداوند بر خلقت كلّ هاكیدأت ،این جّه داشت. عالوه برتو

 از هـر ی و نیز انسـان و اینکـه خـدا در عمـل خلـ  و ابقـای خـویش مسـتقلّی و غیرمادّمادّ

هُـوَ الْغَنِـيُ    یَا أَیُهَا النَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَ  اللَهِ وَاللَـهُ موجودی است كه در آیاتی چـون 

( بیـان 69)فاطر/ نیاز ستوده است ید و خداست كه ب شما به خدا نیازمند !اى مردم: الْحَمِیدُ

گردیـد كـه آن   و اصول فلسفی در فلسفة اسالمی ها هترین نظریّ یکی از مهم ءشده است، منشا
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یژه تقسیم موجـودات و هب ،ات و بالغیرهستی به واجب و ممکن و تقسیم آنها به بالذّ تقسیم كلّ

ایی آن را در تقسیم واقعیّت به ماهیّت و وجـود در و نیازمند است كه فیلسوفان مشّ به مستقلّ

صدرا در امکان وجودی یا فقری بسط دادند. قالب امکان ماهوی، و فیلسوفان وجودی چون مالّ

 ةادار الهـی در امـر آفـرینش و ةقـكید بـر قـدرت مطلّأچنین آیاتی همچنین ضمن ت ةمجموع

خدایی كه در برخی تفکّرات فلسفی وجود  هحلول خدا در جهان یا هم ةجهان هستی، از اندیش

مخلوق و نیازمند مطل  به حـ  تعـالی  ةگزیند، بلکه جهان و انسان را به مثاب داشت، دوری می

 اند. به او وابسته خودكند كه در تمام هستی  فی میمعرّ

، طری واقعیّت عالم غیب و شهادت، در آیاتی چـون آنقرشناختی  جهان از دیگر آیات مهمّ

 ِالْعَزِیزُ الْحَکِـیمُ  وَالشَهَادَ ِعَالِمُ الْغَیْب (63غـابن/تّال) و    ِالَـذِینَ یُْْمِنُـونَ بِالْغَیْـب 

طری ضرورت و  و آنگاه جهان ترین ابعاد هستی كلّ و اینکه جهان غیب از مهماست ( 8بقره/ال)

كـه باشـد  میهای آن كه نوعی عالم غیب است، با تفصیل بیشـتر  ت و ویژگیواقعیّت عالم آخر

های دینی و فلسـفی  به عبارت دیگر، از برجستگی ؛رف قادر به كشب آنها نیستعقل بشری صِ

 هـای كـلّ ی است كه نگرش ما را نسبت به افـ شناختی غیرمادّ فی آیات جهانمعرّ ،قرآن مهمّ

از  و دهد و ضرورت شناخت فلسفی عـوالم هسـتی رش میزندگی خودمان گست ةهستی و آیند

طـری  ،قـرآن های دیگر ترین آموزه از مهم ،سازد. در همین زمینه جمله غیب را بر ما آشکار می

ویـژه بـرای انسـان، ضـرورت،  هواقعیّت مرگ هم برای انسان و هم دیگر موجودات است كـه بـ

نَحْنُ قَـدَرْنَا بَیْـنَکُمُ   همچون آیات خی بردهد. در  اهمیّت و كاركرد عالم آخرت را نشان می

ایـم و بـر مـا سـبقت  ر كـردهماییم كه میان شما مـرگ را مقـدّ :الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ

 مُشَویددَ ًٍأَیْنَمَا تَکُونُواْ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِي بُـرُوٍ   (؛ 18واقعـه/ال) نتوانید جست

آیا پنداشتید كه شـما : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ(؛ 73/ساءنّال)

(؛ 669منـون/ؤمال) ؟!شـوید ایم و اینکه شما بـه سـوى مـا بازگردانیـده نمـ  را بیهوده آفریده

 ِمِـنْ   حَبدوةًٍتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِن کَـانَ مِثْقَـالَ    فَلَا الْقِیَامَةِوَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْم

پـس هـیچ  .نهیم و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز م  :خَرْدَل  أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَ  بِنَا حَاسِبِینَ

آوریم و كاف   آن را م  ،بیند و اگر  عمل[ هموزن دانه خردل  باشد كس  در[ چیزى ستم نم 
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نه تنها ضرورت مرگ برای سفر به جهان آخرت را (، 97نبیاء/أل)ا ابرس باشیماست كه ما حس

كنـد.  كیـد میأنیـز ت اسـتآدمی نوع ناپذیر  اجتناب سرانجاماینکه مرگ بر كند، بلکه  بازگو می

دو  همچنین واقعیّت وجود عوالم شهادت و غیب و اینکه ضرورت زندگی تدریجی انسان در هر

هدفمندی و غایتمندی افعال الهی است كه این آمـوزه از  ةدهند ت نشانو بقای او در عالم آخر

راهنمای فیلسوفان اسالمی بوده و هست. این آیـات نیز های كالمی و فلسفی و  ترین آموزه مهم

و آسـمان را برافراشـت و تـرازو را : وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ مانند قرآنو آیات دیگر 

هُوَ اللَهُ الَذِی لَا إِلَهَ إِلَا هُـوَ الْمَلِـکُ الْقُـدُوسُ السَـلَامُ الْمُـْْمِنُ      (؛ 7حمن/رّ)ال گذاشت

هُـوَ اللَـهُ الْخَـالِقُ الْبَـارِئُ      * الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَارُ الْمُتَکَبِرُ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا یُشْرِکُونَ

 الْحُسْنَ  یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیـزُ الْحَکِـیمُ  الْمُصَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاء 

ترین روش صـفات ثبـوتی و  خدا را با جهان و انسان، با دقی  ةهمچنین رابط ،(19ـ18حشر/ال)

 ت،ت، عالمیّـت، خالقیّـزیرا با بیان صفات فعلی خدا، یعنـی فاعلیّـ ؛كنند فی میسلبی خدا معرّ

 دهنـد كـه كـلّ ه انسان نشـان میلجم جهان و از ت الهی بر كلّمطل  و حاكمیّ دةت، ارارازقیّ

حـ  تعـالی  ةمطل  الهی است و اراد ةجهان نه تنها مخلوق، بلکه وابسته به خدا و تحت سیطر

ت الهـی را در جهـان و اعمـال فاعلیّـ ةه كائنات جاری و ساری است كه این امر نظریّذرّ هدر ذرّ

 كند. فی میعنوان اصلی كالمی و فلسفی معرّه ب ،نانسا

  كماالت معنوی و سـعادت سازی تحقّ آیات الهی در راستای زمینه ةخالصه اینکه مجموع

مفـاهیم،  ةكتاب الهی هدایت راستین آدمـی اسـت كـه بـا ارائـ قرآنزیرا  ؛حقیقی انسان است

ن مسلمان اامکان را برای متفکّر ها و اصول عقالنی، حکمی، دینی و فلسفی این مضامین، آموزه

به تفکّر عقالنی و فلسفی بپردازنـد  ،قرآنبینی دینی و فلسفی ملهم از  فراهم ساخت تا با جهان

جدید فلسفی كه در حکمت یونانی  های هنظریّ ةارائ ـ6ی یافت: آن، در موارد زیر تجلّ ةكه نتیج

از یونان بـا حفـظ  مأخوذئل فلسفی و مسا ها تغییر محتوای برخی موضوع ـ1 .ای نداشت سابقه

 ةفلسفی یونانی و اصالی كامل برخی از آنهـا كـه نتیجـ های هبرخی نظریّ ردّ ـ8 .ی آنشکل كلّ

له ئمسـ 188های اسالمی و افـزایش مسـائل فلسـفی از  بازتولید فلسفه در پرتو آموزه این امر،

 دراست.صله در عصر مالّئمس 388هنگام ورود آن به جهان اسالم تا حدود 
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 در حیات عقالني اسالمي قرآنهای  فرایند بسط تاریخي آموزهـ 3

گیری تفکّـر عقالنـی و فلسـفی اسـالمی،  بر روند شکل قرآنیهای  ثیرگذاری آموزهأفرایند ت

سال بر قلـب  18 طیّ قرآنها با نزول  این آموزه ةلیّطری اوّ ،واقع حدود دو قرن طول كشید. در

لین تفسـیرهای حکمـی گردد كه این آغاز نزول وحی با اوّ آغاز می مبار  پیامبر گرامی اسالم

رسـول گرامـی  ،به عبارت دیگر ؛قرین است )ع(ب او چون امام علیپیامبر اسالم و نزدیکان مقرّ

لین حکمای اسالمی به معنای حقیقی بودند كه آیات فلسفی و از اوّ )ع(اسالم و نیز حضرت علی

هـای فلسـفی كـه اعـراب تـازه  كردند كه این امر با پرسـش حکمی وحی را تفسیر و تبیین می

، كه تفسیری البالغه نه تناسب داشت. در این زمینه است كه كتاب گرانقدر  ،مسلمان داشتند

كالمـی و حکمـی  ةگیری اندیشـ است، در شکل قرآنعالی از مضامین عرفانی، فلسفی و دینی 

فلسـفی و عقالنـی مسـلمانان،  ةاندیش گیری مسلمین نقش بسزایی داشت. در تدوام روند شکل

یونـانی توجّـه  ةم بر ورود فلسفل، مقدّهای كالمی در قرن اوّ ثیر ظهور گرایشأبر نقش و ت دبای

 شود. خاص داشت كه بررسی بیشتر آن در ادامه طری می

 م در تفکّر عقالني اسالميهای کالمي متقدّ و نقش گرایش قرآنيریشه های ( 1ـ3

هـای  تـرین نمـود علـوم عقالنـی اسـت كـه از آموزه كالم اسالمی مهـم رسد كه به نظر می

تـدری  در كـالم ه ی كـه بـهای موضـوع ةزیرا مجموعـ ؛مند گردید بهره قرآنحکیمانه و عقالنی 

علـم كـالم مسـتلزم  ،واقـع ند. درداشـت قرآنـیهـای  ها یا زمینه ریشه ،وجود آمدنده اسالمی ب

 مطری شده بـود. بـر قرآنبود كه بسترهای الزم آن در  عقالنی ایمان اسالمی ةبررسی و مطالع

  د كالمی طری شـدهمتعدّ های به طرق مختلب موضوع قرآنشود كه در  اساس مالحظه میاین 

خلقت، قضا و قدر، صـفات خـدا، ماهیّـت ایمـان و كفـر،  ةلئتوان مس آنها می ةكه از جمل است

ای از  و مسائل بسیار دیگر تنها نمونه چگونگی قیامت و زندگی پس از مرگ، عاقبت گناهکاران

ه گیری كالم اسـالمی بـ شکل ءاسالمی منشا ةلیّقرون اوّ آنها هستند كه بسط تاریخی آنها طیّ

ای  لهئ(. مس88 :6696البیاضی، ر. ؛ تفکّر عقالنی مسلمانان گردید ) ةصترین مشخّ عنوان مهم

گیری كـالم  در شـکل قـرآنذاری ثیرگـأد در بسـط تكه در اینجا مهم است نقش عوامل متعدّ

طـری مبنـایی اكثـر  ـ6توان به موارد زیر اشاره كرد:  ترین این عوامل می اسالمی است. از مهم
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ادیـان دیگـر  ةدربار قرآنها در  وجود برخی دیدگاه ـ1 .قرآنعقالنی در  ةمسائل كالمی به شیو

بـه تفکّـر و  قـرآنوت دعـ ــ8 .ساخت تر می ت كه بحث كالمی را مهمت و مسیحیّچون یهودیّ

هـای دینـی مخـالب را آسـان  منطقی با نگرش ةتفکّر عقالنی و مواجه ةجدال احسن كه زمین

آنهـا كـه  ةهـای مختلـب دربـار متشابهات و طری دیدگاه ،وجود آیات محکمات ـ9 .ساخت می

 (.696 :6 ، ج6836عبدالحلیم، ر. ؛ ) داد های عقالنی را فراهم ساخته و بسط می بحث ةزمین

ها و مسائل عقالنی در قالب مسائل كالمی  ه پرسشلیّشود كه طری اوّ مالحظه می ،بنابراین

آغاز گردید كه موارد زیادی از آن در كتـب تـاریخی كالمـی طـری  قرآناز همان ابتدای نزول 

بودند كه یهودیان و مسیحیان مدینه در مخالفـت  هایی پرسشاین مسائل  ةشده است. از جمل

دینـی و كالمـی كـه  ةلئترین مس كردند. با رحلت رسول گرامی اسالم، مهم ری میبا پیامبر مط

جانشینی پیامبر بود و پاسخی كه شیعه در قالب امامت و  ةلئمس ،مسلمانان با آن مواجه شدند

سیاسـی بـود كـه  ةتـرین پرسـش فلسـف پاسخ به مهـم ،ت در قالب خالفت ارائه دادنداهل سنّ

خلفای چهارگانه  ةحکومتی چیست؟ در دور ةو بهترین شیو حکومت شایسته چه كسانی است

گیرد و با توجّه به نبود یـک  خود میه های كالمی مسلمین گسترش زیادی ب ه پرسشامیّ و بنی

دی ق كالمی متعدّرَگیری فِ ما با ظهور و شکل ،ت دینی و فکری برای پاسخگویی به آنهامرجعیّ

ه و ه، اشـعریّه، معتزله، اباضـیّه، امامیّمرجئه، اسماعیلیّ ه،ه، قدریّمواجه هستیم كه خوارج، زیدیّ

 خـود را دارنـد و بـر های دینی و عقالنی خـاصّ هایی از آنها هستند كه پرسش ه نمونهماتریدیّ

سـازند. از  آورند، گرایش دینی خود را از دیگری متمـایز می اساس نوع پاسخی كه به دست می

الهی و  ةوان به قضا و قدر الهی، حکم مرتکبان كبائر، ارادت می ،این دوران های ترین موضوع مهم

ذات و صفات الهی، حقیقت ایمـان و  ة، ماهیّت صفات خدا، رابطقرآنم دَافعال ناروا، حدوث و قِ

و  یابنـد میدند و ابعاد گوناگونی ش ی اشاره داشت كه در آن فضای كالمی طری میمسائل مهمّ

(. اهمیّـت 683ــ 619 :6873گلپایگـانی، ر. ؛ شـوند ) یفلسفی تبدیل م های به موضوع آنگاه

الت مّأم بر ظهور نهضت فلسفی در قرن سوم هجری، جایگـاه تـاست كه مقدّ آن ها این موضوع

ن اممتکلّ ،ریاهلل مطهّ آیت ةدهند. به گفت مان را نشان میهای استداللی متکلّ عقالنی و كوشش

هـاى تعقّلـ  و اسـتدالل   ه یک سلسله بحـثب ،اسالم  قبل از آنکه كتب فلسف  ترجمه شود

اسـالمی بودنـد و ایـن امـر حیـات  ةزیرا كه آنها نزدیکترین گروه فکری بـه فالسـف ؛پرداختند
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دارد  قرآنـی ءدهـد كـه منشـا یونانی نشـان می ةم بر ورود فلسفطوالنی عقلی مسلمین را مقدّ

تا در طـری مسـائل جدیـد (. همین قرابت فکری باعث گردید 16 :9 ، ج6839ری، مطهّر. ؛ )

گیری ایـن مسـائل در  شـکل ةلیّـكه منبـع اوّ در حالی ،ری ایفا كنندثّؤن نقش ممافلسفی متکلّ

مباحـث عقلـی  ،ریمطهّـ اسـتاد ةت بود. به گفتبعدی سنّ ةو در مرحل قرآنن نیز املّذهن متک

ات كـرد كـه ل الهیّئاسالم  در مسا ةن كمک فراوان  به حکماء و فالسفاممتکلّ از سویطری م

هـاى  یعنـی فلسـفة اسـالمی كـه سـرزمین ؛معن  اخص بـوده ات بل الهیّئیک  از آنها در مسا

 ةلیّـهای اوّ یونان  و اسکندران  زیاد شد، برخی از بنمایه ةاش با فلسف جدیدى فتح كرد و فاصله

 بـر آن اسـت كـهری مطهّـاستاد (. 16ـ66 :6817، ر. ؛ همانخود را از كالم اسالمی گرفت )

ایـن اسـت  هـاثیرأند. یک  از آن تا گذاشتهثیر أاسالم  و كالم اسالم  در یکدیگر زیاد ت ةفلسف

 ةدایـركـه مطری ساخت و فلسفه نیـز موجـب شـد  ل جدیدى جبرا ئكه كالم براى فلسفه مسا

ل فلسف  در قلمـرو كـالم الزم ئیابد؛ به این معنا كه ضرورت طری بسیارى از مسا  كالم وسعت

العمـل نشـان دادن  این باور است كه عکـس (. او بر16 :8 ، ج6839، ر. ؛ همان)شناخته شد 

هاى قـدیم یونـان   ل جدیدى را به میان آورد كه در فلسفهئمسا ،به كالم اسالم  نسبت  ةفلسف

 (.188 :68 ، جر. ؛ همانو اسکندران  سابقه نداشت )

هـای كالمـی چـون معتزلـه،  ایشگرایی در نزد گـر به اهمیّت عقل دبای، این موارد عالوه بر

هـای كالمـی،  دگرایـی ایـن گـروهرَه توجّه خاص داشت؛ زیرا خِاز اسماعیلی و امامیّ شیعه، اعمّ

گردیـد كـه در  قرآنهای حکمی  مندی وسیع و آزادانه از آموزه ه، باعث بهرهامامیّ ةویژه شیع هب

اشت و زمینه را برای جـذب، فلسفی نقش بسزایی د های های عقلی آنها در موضوع دیدگاه ةارائ

تـر  از یونانی، مصری و ایرانـی فـراهم های جدید عقالنی و فلسفی، اعمّ هضم و بازتعریب اندیشه

 ساخت.

 لین حکمای مسلمانهای اوّ اندیشه قرآنيمنابع ( 9ـ3

آثـار  ةپس از ترجم ،مند ترین نوع تفکّر عقالنی نظام عنوان مهمه فلسفه و حکمت اسالمی ب

انی از قرن سوم هجری با ظهور فیلسوفانی چون الکنـدی، فـارابی، زكریـای رازی و حکمای یون

م بـر ایـن امـر، كه گفته شـد، دو قـرن مقـدّ چنانا امّ ،سینا شکل كامل خود را بدست آورد ابن
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، ضمن ندبود دادهبسط آن را ن امو متکلّ بود طری شده قرآن درفلسفی  لی از مسائبخش مهمّ

فلسـفة اسـالمی بـا میـراث  ،. بنابراینداشتطوالنی  ای هسالمی نیز تجرباینکه حیات عقالنی ا

ت و كالم اسالمی از یک سو و آثار حکمای یونانی از دیگـر سـو، شـکل سنّ ،قرآناسالمی  غنیّ

ای  چنین فلسـفه مین موادّأهای آن نه تنها در ت و آموزه قرآنكه  حالی رسمی خود را گرفت، در

ثیرگـذار أبلکه در تعیین ماهیّت صـورت و محتـوای آن هـم ت ،تندعهده داش ی را برنقش مهمّ

تـرین  گیری رسـمی فلسـفة اسـالمی مهـم است كه از همان زمان شـکل ،این اساس ند. بردبو

مراتـب جهـان  ی و تمام درجات سلسـلهواحد یا هستی مطل ، وجود كلّ ةآن دربار های موضوع

الت فلسـفی مّأاین گونه ت ةجهان بود كه همو بازگشت نهایی  او انسان و كمال ةهستی و دربار

بـه عبـارت  و (16 :6 ، ج6836نصـر، ر. ؛ توانست امکان و معنـا یابـد ) می قرآنتنها در پرتو 

شناسی كه از همان ابتدای نض  فلسفة اسالمی شکل  شناسی و انسان دیگر، خداشناسی، جهان

تـرین  لـین بـا برخـی از مهـمای اوّبود. همچنین فیلسوفان اسالمی بر قرآنر از آن ثّأمت ،گرفت

د، علم م جهان، وجود مطل  و مقیّدَچون ماهیّت وحی، خلقت، حدوث و قِ قرآنیطری ممسائل 

ذات و صـفات خـدا، اختیـار انسـان،  ةات، معادشناسی، صفات الهی، رابطات و جزئیّیّخدا به كلّ

ولی منطب  با محتـوای  ،فیالهی و نظایر آنها مواجه شدند و تالش كردند تا تفسیری فلس ةاراد

تـوان بـر  را می قـرآنثیرگـذاری أتـرین ت (. در اینجا مهم16ـ99 ر. ؛ همان:ارائه دهند ) قرآن

و اكبریـان،  18ر. ؛ همـان: فیلسـوف مسـلمان دانسـت ) ةشناسی در اندیشـ ت هستیمحوریّ

ردنـد. از میـان ماهیّتی یونانی را تفسیر وجـودی ك ةثیر، آنها فلسفأ( كه بر اثر این ت87 :6831

 ةمعرفت یا فلسف معرفت و سخن از عنوان یکی از منابع مهمّه ی وحی بطری، تلقّم های موضوع

این، برخـی  است. عالوه بر قرآنثیر أفرد فلسفة اسالمی تحت ته های منحصر ب نبوی از ویژگی

سـینا و  تـالش كردنـد كـه ابن قـرآناسالمی همچنین بـر نوشـتن تفسـیرهایی بـر  ةاز فالسف

آنـان را بـه  ة( كـه ایـن احاطـ16 :6 ، ج6836نصر، ر. ؛ آن است ) های مهمّ سهروردی نمونه

را در  قـرآنهـای  ثیرگـذاری آموزهأطـور مختصـر ته دهـد. در اینجـا بـ نشـان می قرآنمعارف 

سـینا بررسـی  لین فیلسوفان مسلمان و بزرگ، چون فارابی و ابنهای فلسفی برخی از اوّ اندیشه

 كنیم. می
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 ةهـای او دربـار تـوان در دیـدگاه فـارابی می ةرا در فلسـف قرآنـیهای  ثیر آموزهأرین تت مهم

ت ذات با صفات، بساطت و یکتایی، علم خدا، خلقـت، حـدوث عـالم، توحید، صفات خدا، عینیّ

شـاه دانسـت. او در  فیلسـوف ةنظریّ نیز ت وانبیاء و فیلسوفان، تحلیل فلسفی وحی و نبوّ ةرابط

بـرد كـه بسـاطت و  ل نام میل و موجود اوّچون سبب اوّ ییهادا را با تعبیرخداشناسی خود خ

ت ذات و اسـت و بـرای او بـه عینیّـگونه تركیب و نقص مبرّ اوست و از هر ةیکتایی تنها زیبند

 ةاو را عـالم بـه همـ ،دانـد موجـودات می ةالعلل همـ تصفات قائل است و از آنجا كه خدا را علّ

 و 97 .:م6666فـارابی، ر. ؛ ) شـود حاصـل می خـود لـم او بـه ذاتهستی دانسته كه آن از ع

صـدور افلـوطینی و  ةتركیبی از نظریّخود آفرینش  ة(. فارابی در نظری99ّ .، الب:م6668، انهم

 دهد كه مطاب  آن، خدا در امر آفرینش هیچ غایتی برای خـود را ارائه می قرآنخلقت در زبان 

 ةفیضان وجـود حـ  تعـالی و الزمـ ةبلکه آفرینش جهان نتیج ،تات اسبالذّ  زیرا او غنیّ ندارد؛

م زمـانی دَم عالم نظـر داشـته و قِـدَناپذیر وجود اوست. او همچنین به بحث حدوث و قِ جدایی

داند كه این امر به توجّه فارابی به تقسیم موجودات به نیازمنـد  نیازی آن نمی عالم را مال  بی

تحلیـل فلسـفی فـارابی از  ،اط دارد. از مباحث مرتبط دیگـر اونیاز، یا ممکن و واجب ارتب و بی

دهـد. او  یـا انجـام میؤو ارتباط دادن آن با فیلسوف است كه فارابی آن را با تحلیل ر مقام نبیّ

وحـی بـا ، شمارد و باور دارد كـه از یـک سـو سنخ اخبار غیبی پیامبران می یای صادق را همؤر

گوید كه  لذا می .لهمتخیّ ةبا كمال قوّ ،ود و از سوی دیگرش دستیابی به عقل مستفاد حاصل می

انسان چنان قوی و كامل گردد كه در بیداری نیز بتواند از چنگ قوای دیگر  ةلمتخیّ ةهرگاه قوّ

ر. ؛ شـود ) دریافت وحـی فـراهم می ةخود، یعنی محاكات بپردازد، زمین ةبگریزد و به كار ویژ

هـای بشـری را بـه  سیاسـی خـود مدینـه ةه فارابی در فلسـفاینک (. نهایتا 91 ق.:6983، همان

 هـایا بـا تعبیرامّ ،افالطونی دارد ةكند كه اگرچه ریش های فاضله و غیرفاضله تقسیم می مدینه

ل مدینـه، یـا فاضـله بـر نقـش رئـیس اوّ ةنیز ارتباط زیادی دارد و در تعیین اركان مدین قرآن

سـازد. بـه  های انبیاء را بـه ذهـن متبـادر می ویژگی كید خاصّی دارد كه عمدتا أفیلسوف شاه ت

و بـا دسـتیابی  است فاضله كسی است كه عقل و معقول بالفعل گردیده ةرئیس مدین ،او ةگفت

 :، بق.6668، ر. ؛ همـان) به عقل مستفاد، برای دریافت وحی الهی شایسـتگی یافتـه اسـت

 (.11ـ19
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ت خــاص بــه محوریّــ ه صــورتن بــتــوا ســینا می هــای ابن اندیشــه قرآنــی ءمنشــا بــابدر 

ی او از ویژه تمییز وجود از ماهیّت، تقسیم موجودات به واجب و ممکـن، تلقّـ هشناسی، ب هستی

الوجود، تبیـین او از  وجود و صفات واجب ةمعاد روحانی و جسمانی، ثواب و عقاب اخروی، نحو

 یقین اشاره كرد.برهان امکان و وجوب معروف به برهان صدّ

گفتنی است كه او بود كه آن را محور و قلب فلسفة اسالمی  ،سینا شناسی ابنوجود بابدر 

ثیر وحی توحیـدی أت ةواسطه كه این امر در حکمت یونانی سابقه نداشت و ب در حالی ،قرار داد

 ةاو مطالعـ .پیروی نمود خود سینا در آن زندگی كرد و از اصول و عقاید یعنی اسالم بود كه ابن

ترین علمی فرض كرد كه از زمان ارسطو به عنوان متافیزیک  برآن  فه، یعنیمحور فلسوجود را 

(. همچنین تقسیم هستی به موجـود واجـب و ممکـن كـه 688 :همانر. ؛ ) معروف شده بود

در افکـار ی مهمّـ هایثیرأت ،ی غرباسطی در قرون وُبعدی داشت و حتّ ةی در فلسفنقش مهمّ

رف از نی بر تمایز بنیـادین بـین وجـود غنـی و صـّ گذاشت، مبت سكسانی چون توماس آكوینا

اهلل همگــی  الوجــود و ماســوی خــدا تنهــا واجــب ،وجــود نیازمنــد و ممکــن اســت كــه در آن

الوجود و دارای ماهیّت و نیازمند هستند كه این امر به تمایز وجود از ماهیّت موجـودات  ممکن

كیـد أبـدون ماهیّـت بـودنش ت وجود بودن او، یعنـی  گردد و در مورد خدا به صرف منتهی می

است و متفـاوت از  قرآنخوذ از أمبتنی بر تفکّر توحیدی سینوی و م گردد كه این امر كامال  می

(. اهمیّت ایـن تمـایز 689 :همانر. ؛ باشد ) ل می  اوّدر  ارسطویی از وجود، جوهر و محرّ

زیرا او متوجّه وجود  ؛ارسطویی مطری نبود ةسینایی در آن است كه چنین امری برای فلسف ابن

اتی را سینا ماهیّ كه ابن اتی بود كه وجود خارجی دارند، درحالیتر جوهر، ماهیّ و به تعبیر درست

آورنـد كـه در زبـان  دسـت مـی  هخلقت ب ةمطری كرد كه موجود نیستند و وجود را طب  نظریّ

اسی مبتنی بر فقر شود. ضمن اینکه تمایز نقش وجودشن تعبیر می «ن فیکونكُ»از آن به  قرآن

اهلل نسبت به ح  تعالی وجـود رابـط و  ماسوی ةو نیازمندی را در فلسفه بنا نهاد كه در آن، هم

صـدرا منتهـی گردیـد مالّ ة  محض هستند كه تداوم این دیدگاه به اصالت وجود در فلسـفتعلّ

طـری موطین افلـ از سـویفیضان الهی كه ابتدا  ةنظریّ ،(. عالوه بر این691ـ696 :همانر. ؛ )

یابـد كـه  الحقیقه بـودن او ارتبـاط مـی سینا با وحدت وجود خدا و بسیط ابن زا سویشده بود، 

زمـان از او  ازلی و بی ه صورتات ح  تعالی هستند و بیّمظاهر و تجلّ اهلل تمام ماسوی ،طب  آن
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بـه طـری یابند. همین امر امکان تبیین قدم زمانی عالم و حدوث ذاتی آن را بـا نظـر  صدور می

ی از فاعلیّـ سازد. در اینجا ابن فراهم می قرآنخلقت در  ةنظریّ ت حـ  تعـالی سینا تبیین خاصـّ

واقـع،  (. در883ـ136 :6871سینا،  ابنر. ؛ ) دارد كه از آن به فاعل بالعنایه تعبیر كرده است

را ، خـدا قـرآنهـای  سـازد تـا مبتنـی بـر آموزه سـینا او را قـادر می وجودشناسی توحیدی ابن

هسـتی، عـالم، قـادر،  ءت، مبداات، وجود صرف، بسیط، بدون شریک در الوهیّالوجود بالذّ واجب

نظر گیـرد  در ،ندهستعین هم  او ات كه در ذات او هیچ كثرتی نیست و ذات و صفاتبالذّ حیّ

 :6817، همـانر. ؛ یقین را بـر وجـود او اقامـه كنـد )و برهان مشهور امکان و وجوب یا صـدّ

تـرین  تـرین و اساسـی ، مهـموندصفات خدا ة(. در میان هم178ـ117 :6836، انهم و 99ـ96

فیلسـوفان  ةهمـ ةبلکه در فلسـف ،سینا ابن ةآن، وحدت و یگانگی خداست كه نه تنها در اندیش

فس و الـنّ ات فلسـفی اسـالمی اسـت. در علـمترین فکر فلسفی و مبنای الهیّـ اسالمی، محوری

ا ت فلسـفی ارسـطویی پیـروی كـرده اسـت، امّـتا حدودی از سنّسینا  مباحث عقل، اگرچه ابن

هـای آن دارد. او ایـن  و آموزه قـرآننشـان از توجّـه او بـه  ،عقل قدسی ةاو دربار دیدگاه خاصّ

صـورت را در كمترین زمان ممکن بـه  ها مطلوب ةداند كه بتوانند هم مرتبه را برای كسانی می

تواننـد دارای  الهی می یادرا  كنند و اینکه تنها انبیا طوس غیرتقلیدی، یعنی با التفات به حدّ

عقـل بشـری برخـوردار و نفـس او از عـالم  ةنبی از برترین مرتب ،نی باشند. از دید اوأچنین ش

ر وَال بـه قـدری شـدید اسـت كـه صـُ به عقل فعّـ او صالی و بدن منعزل است و توجّه و اتّمادّ

 ،سـینا اساس نظر ابن شود. بر خیر دریافت میأكمترین ت یا با و دفعتا  ال فورا موجود در عقل فعّ

ال، حقای  مربـوط بـه عقـل صال به عقل فعّو اتّ ،ی و بدننفس نبی به دلیل انعزال از عالم مادّ

 ةقـوّ ةهمچنـین بـه دلیـل توانـایی و غلبـ .یابـد درمی وسط آنها فورا  نظری را با التفات به حدّ

صل اسـت و حقـای  نـاظر بـه عقـل و به عالم ملکوت متّو محسوسات فارغ  متفکّره، از حواسّ

 (.79ـ13 :6898، همانر. ؛ یابد ) عملی را درمی

توجّـه نیـز معاد روحـانی و جسـمانی  ةسینا دربار به دیدگاه ابن دبای ،عالوه بر موارد مذكور

ارات داند و بـا توجّـه بـه اشـ زیرا او خود را تنها قادر به تبیین فلسفی معاد روحانی می ؛داشت

ایمان به آن و ثـواب و عقـاب اخـروی را الزم و  ،قرآناساس  به معاد جسمانی، بر قرآند متعدّ

اینکه او در باب حکمت عملـی  (. نهایتا 979ـ 918 :6871، همانر. ؛ ) داند ورای استدالل می



 19   اهلل قربانی قدرت/  النی تمدّن اسالمیدر شکوفایی حیات عق قرآننقش 

 

و تقسیم آن به چهار بخش اخالق، تدبیر منزل، سیاست و علم قوانین حاكم بـر فـرد، منـزل و 

 ءگویـد كـه مبـدا دانـد و می ت ممکن میسم اخیر را تنها از طری  نبوّقِ .گذاری ینه یا قانونمد

آن تبیـین  ةشریعت الهی اخذ و كماالت حدود آنها نیز به وسـیل ةاقسام حکمت عملی از ناحی

زنـدگی و تکامـل  ةت و وحی الهی كـه الزمـبر اهمیّت و ضرورت نبوّ ، اوشود. در این بخش می

 قـرآنآیات نبوی و سیاسی  ةنقش فزایند ةدهند گوید كه نشان سخن می ،سان استاجتماعی ان

 (.836 :6868اشکوری، ر. ؛ فنایی است ) نسی گیری نظام فکری ابن شکل ةدر نحو

 گیری نتیجه

ویـژه  ههسـتی، بـ لّهـای شـناخت كُـ در حـوزه قـرآنتعـالیم حکمـی و عقالنـی  ةمجموع

، این امکان را برای متفکّران مسلمان ایجاد كـرد تـا شناسی شناسی و انسان خداشناسی، جهان

دست آورند كـه آن آنهـا را ه هستی ب كلّ ةبینی فلسفی و عقالنی جدیدی دربار نگرش و جهان

سیس یک نظام فلسـفی جدیـد أهای فکری گوناگون و ت پردازی و جذب و هضم نظام در فلسفه

در جهان اسـالم رخ داد،  قرآنترش تعالیم با ظهور اسالم و گس توانا ساخت. این واقعیّت دقیقا 

ی پـیش از اسـالم نیـز در حتّـ ،های یونانی بـه ملـل خاورمیانـه كه نهضت ورود اندیشه درحالی

 ،واقـع گیری نظام فلسـفی جدیـدی نگردیـد. در ولی تا ظهور اسالم منجر به شکل ،جریان بود

و هـم تفسـیر هسـتی را در نگـاه بـه هسـتی  ة، هم نحـوقرآنتعالیم عقالنی و فلسفی ملهم از 

شـود كـه آنهـا وجودشناسـی توحیـدی را در  ورزی مسلمانان تغییر داد، لذا مشاهده می فلسفه

ــن فلســفأفلســفة اســالمی ت ــانی ســابقه نداشــت. در ای ــد كــه در حکمــت یون  ةســیس كردن

های اساسی، چون تقسیم موجود به واجب و ممکن و تقسیم  و ویژگی ها وجودشناسانه، تقسیم

تقسـیم وجـود بـه رابـط و  نیـز تقسیم واقعیّت به وجود و ماهیّت و ،ات و بالغیربه بالذّ یک هر

شناسـی وحـی،  سـابقه و بـدیع بـود. همچنـین معرفت مستقل و نظایر آنها ارائـه شـد كـه بـی

خاص بر علم حضوری و شـهودی، طـری عقـل قدسـی، تفکیـک معـاد جسـمانی و  هایكیدأت

جدیـد فلسـفی  ةو زمانی عالم و بسیاری از مسائل مطروحخلقت، حدوث ذاتی  ةروحانی، نظریّ

بندی و سـازماندهی جدیـدی از  ، این امکان را به فیلسوفان مسلمان داد تا صورتقرآنملهم از 

یابد. پـس  معنا می قرآنیبینی  در چهارچوب جهان محتوا و مسائل فلسفی ارائه دهند كه دقیقا 
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یونـانی بـه ایـن نیسـت كـه در  ةآن از فلسـف ةرغـم تغذیـ اسالمی بودن فلسفة اسالمی، علـی

مسـلمین  از سـویسیس شده، بلکه در این است كـه أمتفکّران مسلمان ت از سویخاورمیانه و 

توانـد  شکل گرفت و به بار نشست. اگر این امر پذیرفته گردد، می قرآنهای الهی  در پرتو آموزه

رو هسـتیم،  هجوامع اسالمی روبـ ماندگی فکری نشان دهد كه در عصر حاضر كه با بحران عقب

ن بـه بازسـازی عناصـر معرفتـی تمـدّن اناد جمعی مسلمرَو خِ قرآنتوان با رجوع دوباره به  می

 اسالمی اقدام كرد كه فلسفة اسالمی یکی از آنهاست و نقش مبنایی دارد.
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