
 
 
 

 

ورت و انسان نقصان ویکرد با الهی حجت ضر  نقلی و عقلی ر
 1اهلل صدری نبی

 2احمدشه گلی
 3محمدعلی محمدپور

 21/8/1433تاریخ پذیرش:     13/7/1433یافت: تاریخ در

 چکیده
 ارتبللاط کلله اسللت شللیعه خصللوص به و توحیللدی ادیللان مهللم عقایللد از الهللی حجللت و نیللاز بلله ضللرورت مسللنله
 و تبیلین بله شلیعه متکلملان و حکملا هرچنلد. دارد آن های محلدودیت و هلا ویژگی انسلان، موضلو  با دوسویه
 در تحقیق این اهمیت اما اند، پرداخته عقلی ادله نیز و نقلی های آموزه هب توجه با الهی حجت ضرورت اثبات
 روش. کنلد می ایجلاب را ضلرورت ایلن که هست بشری ها و نقصان محدودیت یعنی آن مقابل جنبه با ارتباط
سله حلوزه معرفتلی، اجتملاعی و  در بشلری های محلدودیت ابتلدا در و نقللی اسلت. عقللی مقالله این در تحقیق
معین شده و سصی در ذیل هر یک از این مفاهیم به اقسام نقصان وجودی انسان و ضلرورت حجلت  یهدایت

کلله از آن الهللی پرداختلله شللده اسللت و  و ها ضللرورت ایللن بللا بیللان اسللت الهللی حجلل  امتللداد در مهللدویت جللا 
 بلاتاث هم حاضر حال در الهی حجت به نیاز و مهدویت بشری، حیات طول در انسان دائمی های محدودیت
 .شده است

کلیدی:   .عقلی ادله ها، محدودیت انسان، الهی، حجتواژگان 

                                                        
 .(sadrifar@gmail.comاستادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور)نویسنده مسنول(). 1

  (.shahgoli@irip.ac.ir)ایران فلسفه و حکمت پژوهشی سسهؤم استادیار. 2

 (.m.a.mohammadpour65@gmail.com. سطح سه حوزه علمیه قم)٣
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 مقدمه
 فرماید: می باشد. خداوند در قرآن می فقر و نقد ساختار انسان ذاتاً 
  ای
َ
َُ  اَی أ ا ُُتُ  الَ ّ َئ

َ
ُفَقَ اُء  أ  ُ(11 ق)ِاطراَكِّ  ِإیَل  الئ

ار وجلودی انسلان اسلت. براسلاس براساس این آیه و دیگر آیات مشابه فقر و نقد جلزء سلاخت
همین فقر و نقد ذاتی انسان است و انسان در همه ابعاد به ذات غنی خداوند محتلاج اسلت. از 

باشللد. متکلمللان ضللرورت  مللی جمللله ابعللاد وجللودی فقللر انسللان، نیازمنللدی او بلله حجللت الهللی
ایلن موضلو  از  و تبیلینانلد  هالهی بر زمین را از زوایلای متعلددی ملورد بحلم قلرار دادهای  حجت

کالم شمرده  شود. می مسائل مهم علم 
اثبلات ایلن موضلو  در انلد  هبراساس آنچه متکلمان در تبیین ضرورت حجت الهی بیان نمود 

دو قلمرو قابل صورت پشیرفته است. قلمرو اول در اثبات ضرورت وجود حجت الهی؛ بلا اسلتمداد 
برای بقای زمین، وجود حجت الهی برای وجود حجت  ی همچون:نقل و ادلهی قرآنی ها آموزهاز 

در راسللتای اثبللات ایللن مطلللب  بیللان احکللام و شللریعت و حفللظ آن و نیللز اجللرای قللانون در جامعلله
 و قاعلده لطلف، قاعلده امکلان اشلرفمباحلم عقللی ماننلد:  بر  هیتکعالوه، با ه . باند نمودهتالش 

کمللک واسللطه فللیه الهللی  نچلله شللایان توجلله اسللت . آانللد گرفتهدر اثبللات ضللرورت حجللت الهللی 
 . اند از طریق خود حجت الهی پرداختهضرورت حجت این موارد به اثبات متکلمان در  که نیا

در فقللر، نقصللان و ضللعف انسللان جسللتجو  تللوان یمللدوم در ضللرورت حجللت الهللی را  قلمللروامللا 
اسلاس  . بر هملینشود یمدر نقصان ذاتی بشر در موارد متعددی نمایان  مطالعه بافقر  نیا نمود.

که چگونهؤس توان از طریق نقد انسان، به ضلرورت وجلود حجلت الهلی حکلم  می ال این است 
بله ها  تلوان از طریلق ایلن ضلعف می ذاتی انسان چیست و چگونههای  کرد؟ به بیان دیگر، نقد

 ضرورت وجود حجت الهی پی برد. 

ورت نیاز به حجت الهی و ابعاد نقصان انسان و ضر  قلمر
ایلن اسلت انلد  هختار انسان آنچه اندیشمندان در ابعلاد وجلود انسلان ذکلر نمودبا مطالعه در سا

کله وجودی انسان را گلاهی  بنلدی نملوده توان از زوایای متعلددی تقسلیم می که ساختار و شا انلد، 
گلاهی وجود انسان از بُ های  ساحت گرفتله اسلت.  عد مادی و فرامادی ملورد تحلیلل و بررسلی قلرار 

که در ز بُ ابعاد وجودی انسان ا گرفته است. رویکرد دیگری  عد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار 
تلری نسلبت بله سلاختار وجلودی  باشلد تحلیلل نلوعی انسلان و نگلاه جلامع ملی ابعاد ساختار انسان



ت اله
حج

ت 
ضرور

ن و 
نسا

ان ا
قص

ن
 ی

ا رو
ب

ی
  رد

 یعقل
 نقل

و
ی

 

               

 

 

10 
 
 

انسللان دارد در ایللن تحلیللل مللا انسللان را بلله مللا هللو انسللان مللورد مطالعلله قللرار داده و ابعللاد نللوعی 
کلللی نقصللان معرفتللی، نقصللان اجتمللاعی و نقصللان انسللان را تحللت سلله نقصللان رشللد و  عنللوان 

هدایت تقسیم نملوده و در ذیلل هلر یلک از ایلن ابعلاد بله تحلیلل نقصلان انسلان و ضلرورت وجلود 
 حجت الهی در جبران این نقصان خواهیم پرداخت:

 و ضرورت حجت الهی یمعرفتانسان در حوزه نقصان  .1
یکلی از جملله  «موجله صلادق بلاور»ه اسلت از جملله در بحم معرفت تعلاریف چنلدی ارائله شلد

(. با توجه به ایلن تعریلف ابعلاد نقصلان انسلان را حلوزه 42 :4837 فعالی،باشد) ها می این تعاریف
 دهیم: می معرفتی مورد بررسی قرار

 اشیا شناخت در بشری معرفت الف( نقصان
ایلد جسلتجو نملود. تردیللدی اوللین ملورد از ابعلاد نقصللان معرفتلی انسلان را در شلناخت اشللیاء ب

کلله علللم انسللان بلله اشللیاء و نیللز بلله خللودش نللاقد اسللت. شللناخت  علللوم از حاصلللهای  نیسللت 
 نقللش و بللوده برخللوردار خطاپللشیری ویژگللی از گیرنللد، مللی قللرار حصللولی علللم قلمللرو در کلله تجربللی،
 انیللب یجللیاله ( محقللق88: 4842 )احمللدی،.کنللد ایفللا توانللد مللی انسللانی علللوم تمللام در مهمللی

 م)شلللاهبازییابی ینمللل دسلللتهلللا آن قلللتیحق و ذات بللله اءیاشللل بللله عللللم هنگلللام در ملللا کللله کنلللد ملللی
یی ها نسلبت( درک انسان از ماهیت، خلواص و آثلار اشلیا و 54: 4843مالیوسفی،  محمودآبادی و

کمتر از جهل او است.   که با یکدیگر دارند 
بنلابراین ؛ اخلتالف وجلود دارد عالوه، درک انسان از خود نیز اندک است و در همان حلد نیلزه ب

شللناخت انسللان از خللود و جهللان، نللاقد و قلیللل اسللت و در همللان حللد نیللز اخللتالف و خطللا وجللود 
تا  ردیگ یمتعلق  آنهادارد. همچنین، قلمرو درک انسان به اشیا حصولی بوده و به اعراف و لوازم 

 اخگلرء محلدودیت دارد)عقل انسان در شناخت اشیا دارندتصریح حکمای اسالمی  به ذات اشیا.
  را بشناسد. آنهاخواص و لوازم  تواند یم( و تنها 2: 4845 ،طاهریو 

حجم انبوه اطالعات بیش از هر زمان به ضعف علمی خود پی برده است.  باوجودامروزه بشر 
یی عللم بلرای هلدایت بشلر قلوت نگرفلت، خودکفلا، اندیشله خلام تنها نلهی جدید علم ها قلهفتح 

کرد. شتریبز انسان معاصر را بلکه ضعف، عج  آشکار 
که عقل نیز  کند،  یکس»آن است  دیمؤبراساس روایت  فسلاد و خرابلی که بدون شناخت عمل 

کردن است او بیش که علم جلامع بله اطلراف و 44، 4ج :4472کلینی، «)از درست  کسی   جوانلب( 
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کلاملی داشلته باشلد. هرچله تواند ینمی نداشته باشد، ا مسنله تصلرف بیشلتری  تصرف صحیح و 
و ملرتبط  وسلتهیپ  هلم  بلهزیلرا جهلان مجموعله ؛ کنلد یملانجام دهد، آثار مخلرب آن بیشلتر ظهلور 

 است. شده  دهیآفراست. تمام اجزا و ارکان این مجموعه در یک اندازه و صورت خاصی 
که هم بله لحلا  خلود و هلم  انسان عالوه بر ساختار عظیم وجودی خود نسبتی با جهان دارد

اسلت. انسلان  شلده خلقوجله ممکلن  نیتر کامللا  نسبت آن با سایر موجلودات جهلان در به لح
کامل خود و نیز به جهت شناخت ناقد از اشلیا و للوازم ، تصلرفات او آنهلا به جهت عدم شناخت 

در طبیعت ناقد خواهد بود، زیرا تصلرف تلام، فلر  بلر وجلود عللم تلام اسلت. عللم نلاقد سلبب 
اسلت. در دوره ملدرن بله  ادتریلزتصلرف بیشلتر باشلد، علوارف آن . هرچله شلود یملتصرف نلاقد 

کثرت تصرفات،  ی ناشی از آن نیلز بیشلتر شلده اسلت. از طلرف دیگلر وقتلی انسلان ها بحراندلیل 
که برای بشر دارد احاطه ندارد.  سازد یمصنعتی را  کثر بلکه به همه عوارف و نتایجی   به ا

ان و علدم احاطله بلر اشلیاء تصلرفات او نیلز نلاقد بنابراین با توجه به محدود بلودن عللم انسل
 کنلد یملو ابعاد و آثار آن اقتضا  ها برنامهی بشر و علم ناقد او به زیر برنامهخواهد بود. لشا نقد 

کنلد. زیلرا  هلا معرفتکه خداونلد حجلت خلود را بلرای فصلل الخطلاب قلرار دادن اخلتالف در  بیلان 
عمللل و دارای  مبللدأ ها شللهیاندو بسللیاری از ایللن  باطللل، برخللی متنللاقه هللا معرفتبرخللی از ایللن 

 قطعلی عقلل»تبعات اجتماعی است. لشا باید همه این نظرات در ذیل نظر نهایی ختم شلود زیلرا 
کاملل و 42 :4844 آملی، جوادى)«ندارد اشتباه و خطا هرگز ناب و ( و ایلن عقلل در وجلود انسلان 

که ضرورت وجود حجت الهی تجلی دارد. و از این  شود. می حجت الهی نمایان جاست 
  احکام دینقرآن و فهم نقصان معرفت بشری در  ب(

کلله زم ضللرورت حجللت الهللی را  سللاز نهیاز مطالللب بسللیار واضللح و مهللم در ضللعف عقللول بشللری 
کله هلم  اتیآ کند؛ ناتوانی فهم انسان در ثابت می کلریم و بسلیاری از احکلام شلریعت اسلت  قلرآن 

کللالم الهللی را ثابللت  کللرده و از طرفللی باعللم ضللرورت و اثبللات حجللت الهللی شللده تللا معجللزه بللودن 
کند و افراد جامعه انسلانی  بتواند این آیات و احکام را با توجه به دوران و مقتضیات زمانی تبیین 

کمال و سعادت برساند و از مشاهب، عقاید و ایدئولوهی کند. را به   های باطل حفظ 
ائل شریعت و نیز تصرفات انسان به عبلد های الهی در مس عقول بشری بدون بعثت و حجت 

تفتلازانی هلم در وجلوب نصلب املام بله ایللن  (425 :4835و ممللوک خداونلد نلاتوان اسلت.)حلی، 
وجوب طاعته و معرفته بالکتاب و السنة و هلو یقتضلی وجلوب حصلوله »کرده است:  مطلب اشاره
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کلله وقتللی انسللان در  می یخوب لللشا بلله «.و ذلللک نصللبه گرفللت  کتللاب تللوان نتیجلله  فهللم و تبیللین 
کامل و مؤثر های آن در زنلدگی خلود  از آموزه یآسمانی خویش ناتوان و معشور باشد و نتواند فهم 

بللا توجلله بلله مقتضللیات دوران خللویش داشللته باشللد، عمللاًل هللم انسللان در طللول حیللات خللود بلله 
اموشلی مرور بله فر هلای اسلالم بله رسلد و هلم دیلن و آموزه سعادت و پیشرفت مادی و معنوی نمی

گسلترش اسلت و از طرفلی   یتلدر زنلدگی بشلر به طرف  کی شود. چون از سصرده می روبله تکاملل و 
کرده است زیچ کتاب آسمانی خود همه لشا نیاز به  .افتد و از معجزه بودن نمی (34 نحل:)را بیان 

کند  .مبّین الهی دارد تا بتواند این آیات و احکام موجود را برای عقول ناقد بشری بازگو 
کتللاب آسللمانی بللرای انسللان نیللز به حیمالصللدرا در توضلل تناسللب درجللات قللرآن  فهللم انسللان از 

کلللالم خداونلللد بلللرای همللله 84 :4868درجلللاتی قائلللل اسلللت. )صلللدرالمتالهین،  (. او معتقلللد اسلللت 
ِک  فهم نیست اما به اعتبار فرقان بودن، به ها از جهت قرآن بودن قابل انسان تناسلب مرتبله ادرا
کلله از عللالم امرنللد، بللر  قابللل کننللده، ادراک گفتلله او حقیقللت قللرآن و فرقللان  فهم و درک اسللت. بلله 
کلملات و  قلب آنهلا بلکله جلای واقعلی نلدیآ یها بله نوشلته درنمل صفحه هلای عالملان اسلت و تنهلا 
کتللاب را به ها نقللش می در الللوا، و صللفحه آنهللا الفللا  قللدر درک خللود فهللم  شللوند. پللی هللرکی 

کالم را تنها  می  (22 :4867.)صدرالمتالهین، ابندی یپاک درم یها انسانکند اما 
کللافی  بنللابر دیللدگاه صللدرالمتالهین علللم ظللاهری نسللبت بلله قللرآن، بللرای فهللم حقیقللت قرآنللی 
نیسللت و تفسللیر بللاطنی یللا تأویللل امللری ضللروری در تفسللیر آن اسللت؛ زیللرا ورای معنللای ظللاهری 

بللللللللل دسترسللللللللی کلللللللله بللللللللا تفسللللللللیر ظللللللللاهری قا ای وجللللللللود دارد معللللللللانی بللللللللاطنی پیچیللللللللده
(. مالصلدرا در ضلرورت انبیلاء و نیلاز بله 35 :4868 ؛465، 4ج :4864باشند)صلدرالمتالهین،  نمی

کمللال عقلللی ایشللان می مبللّین در فهللم و نیللز عامللل برتللری پیللامبران بللر تمللامی انسللان دانللد و  ها را 
 (.865 ،4ج :4866داند)صللدرالمتالهین،  برانگیختلله شللدن انبیللاء را تنهللا بللرای آمللوختن علللم می

گفلللت مالصلللدرا وجلللود حجلللت درونلللی را سلللبب رشلللد و تعقلللل و ملللانع تقلیلللد می می دانلللد.  تلللوان 
 فرماید: می ؟ع؟که امام علی چنان هم

شلده  هلای پنهان یکی از اهداف فرستادن انبیاء و وحی الهی، شوراندن عقول است: تا عقل
کار اندازد)نه   (.4البالغه، خطبه  را بیرون آورده به 

 شود؛ شر  عقلل را محلدود و آن را راهنملایی شر  نیست، بلکه از آن ت شیه می عقل معارف»
عقلللل در درون شلللریعت  یریکارگ البتللله ایلللن راهنملللایی بلللا بللله .(44 :4864آشلللتیانی، «)دکنللل ملللی

کاملل ریپلش امکان کله  گشاشلتن عقلل در املور دینلی  کنلار  مرتبله عقلول بشللری در  نیتر اسلت، نله بلا 
که بلا  دو را از هلم جلدا  تلوان ایلن شلر  مقلدس همسلان و متحلد اسلت؛ و نمیمعصومین قرار دارد 



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
31

ان 
مست

،  ز
143

3
 

 

 

14 
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 کرد:
کلرد، جلدایی وحلی از نقلل نیلز  چنان هم که باید از تقابل عقل و شر ، یا عقلل و وحلی پرهیلز 

شده و هرگز در مقابل شر   ضروری است؛ زیرا عقل مانند نقل، منبع معرفت شریعت شمرده
 .(88 :4836نیست)جوادی آملی، 

هلای دیلن مالصلدرا  ضرورت و نیلاز بله حجلت الهلی و محلدودیت انسلان در فهلم آموزه در باب
 گوید: می

والیلت و دریافلت انلوار  تیلب فهم رموز و اسرار قرآنی را بدون تهشیب نفلی و مراجعله بله اهل
 دانللللد حکمللللت از مشللللکات علللللوم نبللللوت و تنهللللا بللللا تفکللللر اسللللتدالل نظللللری نللللاممکن می

 (.524 :4832؛ 34 :4868)صدرالمتالهین، 
کله بلا تأویلل آیلات قلرآن علم راسلخان در علم ؟مهع؟زیرا ائمله  :4866دارند)صلدرالمتالهین،  انلد 

 .(524 :4832؛ 424، 4ج
 :دبیان نمودن اهلل جوادی آملی تو در جای دیگر آی

کله تنهلا در  مراد از نقل، ادراک و فهم معتبر و مضلبوط انسلان از وحلی اسلت، نله خلود وحلی 
 (.434 :4836کامل معصوم است)جوادی آملی،  یها دسترس انسان

کله انسللان علادی بللا دارا بللودن ضلعف و نقد می یخوب للشا بلله گرفللت  هللای خللود  تلوان نتیجلله 
کند.  ؛ و این ضرورت به معصومین را اثبات میستیهای دین ن قادر به درک و فهم وحی و آموزه

بت معصلومین را نلدارد و انسلان ولی این به معنای تعطیلی عقول بشری از فهم دین در زمان غی
که با اقوال معصومین در تضاد نباشد.ه باید تالش خویش را ب گیرد تا موقعی   کار 

 ج( نقصان معرفت بشری در شناخت منافع و مضار 
در جامعلله مسللنله سللود و  و حجللت الهللی ها و نیازهللای دینللی و مللادی بلله امللام یکللی از ضللرورت

کله حتلی اهللهای دنیوی و منافع و ضررهای آ زیان کتاب ن است  خلود بلدان  یهلا سلنت هلم در 
در وجللوب نصللب امللام جلللب منللافع و دفللع »کلله:  کننللد یجمللله تفتللازانی بیللان ملل انللد. از کرده  اشللاره

کلله قابل ، 2ج :4474)تفتللازانی، «و ایللن مسللنله اجمللاعی اسللت سللتیشللمارش ن ضللررهایی اسللت 
کاملل ( و در جللای دیگللر جزئیللات وظللایف امللام را به582 کلله شللامل تنفیللش  ل بیللان میصللورت  کنللد 

)تفتازانی، شلود یملغیر این موارد  حدود، سد ث ور و تجهیز جیوش و أخش صدقات و ۀاحکام، اقام
تللوان  کنللد و نمی طللور مطلللق اثبللات می  هرچنللد تفتللازانی در هللر دو مللورد امللام را بلله .(42 :4472

روشلن  یخوب شلرآ مواقلف بلهشلریف در  دیرسلیحجت الهی را از آن اثبات نملود وللی از برداشلت م
که این امر مهم جز از طریق حجت الهی محقق نمیوش می  .(846، 3ج :4852ایجی، ) شود د 



ت اله
حج

ت 
ضرور

ن و 
نسا

ان ا
قص

ن
 ی

ا رو
ب

ی
  رد

 یعقل
 نقل

و
ی

 

               

 

 

11 
 
 

کله ضلرورت احتیلاج بله حجلت الهلی را اثبلات  اما کجاست  محدوده شناخت منافع و ضررها تا 
یلان ها در اد صلورت مطللق و بررسلی سلبک زنلدگی انسلان کند؟ با نگاهی بله زنلدگی انسلانی به می

صلورت محسلوس و عینلی ایلن  مختلف حداقل در افعال و رفتارها و نحلوه خلوردن و آشلامیدن به
کله بلدون  امر اثبات می کمبودهلا و نقایصلی اسلت  که حتی انسان مدرن هم تا بله انن دچلار  شود 

 ؛اجلرا هنیزم در حتیهرچند بعد از شناخت هم  ،وجود امام و حجت معصوم قابل شناخت نیست
کلل هسللتحللاکمی الهللی  نیللاز بلله یللک و انسللان را بلله منللافع جللشب و از  ردتللا بتللوان در جامعلله عملللی 
که. نمودضررها منع  ها قابل شناخت باشلد  منافع و مضار هرچند برای عموم انسان به این دلیل 

صلورت عکلی  لکن وجود قدرت و فساد در جامعه موجود ممکن است این مقوله بلرای انسلان به
 قرآن بدان اشاره شده:که در  چنان اجرا شود.

نئ  َوَكَس 
َ
َ ُهوا أ نئ  َوَكَس  َلُ  ئ     یَخ  َوُهَو  ًئایَش  َت ئ

َ
وا أ ُبّ الُ  ی َواَكُّ  َلُ  ئ  َش  ّ  َوُهَو  ًئایَش  ُُتِ َُ الُُتئ  ةئ َئ

َ
 َ   َوأ

ُموَن  َُ  ُ(616ق )دقرهَتةئ
 و ایلدن یواقعل سلعادت جهلت در کله است آن یواقع ریخ که است نیا فوق هیآ یمحتوا و امیپ

 ییزهایچ به ندارد، اطال  آنها قتیحق و کارها  ینتا و عواقب ازانسان  چون و باشد انسان آخرت
 و کمللال سللبب و دانسللته سللود و منفعللت یدارا خللود، یبللرا را آنهللا و بنللدد مللی دل ریللخ عنللوان بلله

 یرابل آن امدیپ و قتیحق به توجه با که داند یم خدا و ستین گونه نیا که شمارد می خود سعادت
 باعلم را آنهلا نسلانا کله اسلت ییزهلایچ هم آن عکی و باشد می شر بلکه ،ستین ریخ تنها نه ما

 بلا است ممکن گرچه آنها که یحال در شمارد می بد جهینت در و خود تیمحروم و مشقت و زحمت
 و یخوشلبخت سلبب تیلنها در یولل ،دباش همراه ییابتدا و مدت کوتاه تیمحروم و رن  و مشقت
 در آیه دیگری این چنین آمده است: .انسان است کمال و سعادت

ُع یَو  َساُن   ئ َئ ِ
رِّ  اْلئ َكاَءُه  ِبالَشّ ُِ  َ َساُن  ِر َوَ اَن یِبا ئ َئ ِ

 ُ(16ق )اسراءَكُجوً   اْلئ
 اند: ذیل آیه آورده عالمه طباطبایی

کله او وقتلی چیلا« انسان عجول است»که فرمود:  نیمقصود از ا ب زى را طللیلن خواهلد بلود 
شلد تلا در یاند دهلد، در جهلات صلال، و فسلاد خلود نملی کند صبر و حوصلله بله خلرج نملی می

کنلد بلکله بله یر برایکند راه خ آنچه طلب می گردد، و از آن راه به طلبش اقلدام  ش مشخد 
کردند و مطابق ملیش تعریزى را برایکه چ نیمحه ا د بلا عجلله و شلتابزدگی بله یللش دیف 

که مایآ گاهی آن امر، شرى از آب در میجه یرود و در نت ش مییسو ه خسلارت و زحملتش یلد 
گاهی هم خ می که از آن نفع مییشود، و   .(66 ،48 ج :4824ی، یبرد)طباطبا رى بوده 

کلرده  ک ف الجراددر  که اتصلال بله منبلع الهلی اسلت مشلروط  تحقق این امور را از طریق بعثت 
کله بلا اثبلات عجلز و نلاتوانی عقللل و عللوم  بشلری در شلناخت حسلن و قلبح افعلال و نیللز اسلت؛ چرا
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بلا عللم و  ؟مهع؟کند؛ و در ادامه ائمله شناخت منافع و ضررها نیاز بشری به حجت الهی را ثابت می
(. للشا بلا عجلز بشلر در 425 :4835دار ایلن وظلایف انبیلاء هسلتند)حلی،  معصومیت خویش عهلده

 خود ثابت خواهد شد.  خودبه طول دوران حیات خود به این امور؛ ضرورت به حجت الهی هم
 و ضرورت حجت الهی یاجتماعانسان در حوزه نقصان  .2

 هاسلت انسان از گروهلی معنلای به عرف در و است آوردن گرد معنای به و جمع ماده از اجتما 
 شلل ل دارای کلله گروهللی یللا واحدنللد؛ دیللن یللا مللشهب یللک دارای و کننللد می زنللدگی جللایی در کلله

در  .(54 :4824 یللزدی، مصللبا،)کننللد می زنللدگی زمللین روی کلله هللایی انسللان یللا دارنللد واحللدی
 تعریف دیگری آمده است:
 پیونلد یکلدیگر بله خلاص قوانین و آداب و سنن و نظامات با که انسانی افراد از ای مجموعه
 ،5ج :4847 مطهللری،)دهنللد می تشللکیل را جامعلله دارنللد، جمعللی دسللته زنللدگی و خللورده

884.) 
کلله بلله ضللرورت وجللود حجللت الهللی منجللرابعللاد مختلللف نقصللان ا  نسللان در حللوزه اجتمللاعی 

که برخی از مهم می  گیرد: می ترین آنها مورد تحلیل قرار شود زیادند 

 عدالت اجتماعیالف( نقصان در برقراری 
و اثرگللشارترین وظللایف انبیللاء و خلفللای الهللی در جامعلله برپللایی عللدالت  نیتللر از مهم شللک یبلل

که سبب رضایت جامعه از دیلن و حجلت 52 :ین مردم است)حدیداجتماعی و ایجاد قسط در ب  )
 :نظر شهید مطهری از الهی خواهد بود و باعم دوام و تروی  دین هست.

علللدالت در مفهلللوم وسلللیعش عبلللارت اسلللت از دادن حلللق صلللاحبان اسلللتحقاق بلللدون هلللیچ 
 (.247 ،5ج :4834)مطهری، آنها تبعیضی میان

 :به تعبیری دیگر
کّل ذی حّق حّقله)از عدالت عبارت است  یعنلی افلراد در ملتن خلقلت و طبیعلت، در  (اعطاء 

 .(355، 48ج :4834هایی دارند)مطهری،  مرحله مقدم بر قانون یک استحقاق
نیاز  بعد و در مرتبه بوده بیع یو ب نقد یاین امر مهم و حیاتی در وهله اول نیاز به قوانین ب

کله بتوانلد بل و حجت به یک مجری و رهبر ا توجله بله مقتضلیات زملان و مکلان و همچنلین الهی 
کنلد و آن را اجرایلی  . بلراین نمایلدروحیات متفاوت بین مردم جامعه و فساد موجود در آن مقابله 

کسل کله نیعبارت اسلت از ا ،اساس عدالت گلر  صلاحب  یحلق هلر صلاحب حقلی بله او عطلا شلود. ا
ر در حلق او ظللم شلده اسلت. و حقی باشد و حقش عطا نشود عدالت رعایت نشده و به تعبیر دیگ
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کامللل و ملکلله عللدالت در فللرد معصللوم محقللق نمی نیللا شللود و یللک انسللان  امللر جللز از طریللق علللم 
کلله دارد نمییها عللادی بشللری بللا توجلله بلله محللدودیت توانللد در عللین قللدرت و ثللروت و داشللتن  ی 

کند و در مرحلله بعلد خل علم ناقد عدالت را در جوامع انسانی به ود دچلار فسلاد طور مساوات اجرا 
در فلسفه قبول حکومت و توصیف و وظیفه امام به این موضو  مهم اشاره  ؟ع؟علیامام نشود. 

 .(484کنند)خطبه  می
کله هرچنلد دینلی در می یخوب با نگاه بله ایلن مقولله دینلی و اجتملاعی بله گرفلت   تلوان نتیجله 

کامل و جامع باشد و توسط یک رهبر دینی واله نهیزم شده باشلد وللی   ردم ابالیبه م یاول)دین( 
کمبود بوده و نتواند انتظارات آحاد ملردم را بلرآورده نمایلد بله مرور  در مسنله اجتما  دچار نقد و 

 _ هرچنلد ملشهبی_  ای جامعله چیهای نارضایتی مردم را در جامعه بله دنبلال دارد. چلون هل زمینه
کر یعدالت یطاقت ب تلوان پلی  ملی بر همین اسلاس د.و نارضایتی را ندارد و سر به شورش خواهند 

 به وجود ضرورت حجت الهی در اجرای عدالت اجتماعی پی برد.
 قانون و حفظ نوع انسانیب( نقصان در 

که نتیجه اش حفظ نو  انسانی و بقای اوست و نیز زمینه اعتدال و انسلجام بشلریت و  قانون 
شود؛ ممکن است در بادی املر  ها در جامعه را سبب می ها و خرابکاری جلوگیری از بسیاری آسیب

که به جلدایی دیلن  دهیلکه در جوامع غربلی باعق چنان شود هم انسان محقق می لهیوس گفته شود 
کللرده و بلله رخ جوامللع دینللی و مخصوصللًا  از جامعلله و سیاسللت زمینلله رشللد و تمللدن خللود را مهیللا 

در طلول تلاریخ بله  آنهلا های رشلد های غربلی و زمینله کشند؛ اما با موشلکافی تملدن مسلمانان می
گسترش در جوامع عللل و عواملل زیلادی داشلته و ربطلی  این نتیجه مهم می که این رشد و  رسیم 

 به دین و احکام آن ندارد و درواقع به اجرای دین و احکام آن وابسته است.
کامللل باشللد ولللی چللون در رأس آن زمینلله اجرایللی و   لللشا ممکللن اسللت یللک دیللن هرچنللد هللم 

طور ناقد و حتی با ت ییر  ، بسیاری از احکام آن در جامعه اجرا نشود و یا بهمدیریتی قوی نباشد
کامللل و همه اجللرا شللود. لللشا در آخللر بلله ایللن موضللو  می گللر یللک دیللن  جانبلله ماننللد اسللالم  رسللیم ا

کوچک که حتی در  گفته بالطبع اقتضا نیتر موجود باشد  که یلک  می ءجزئیات بشری سخن  کند 
کتللاب آسللمانی قللرآن را اسللتخراج رهبللر و امللام معصللوم هللم با شللد تللا بتوانللد ایللن قللوانین موجللود در 

کنلد.  کرده و در جامعه اسالمی پیاده نماید تا بتواند زمینه حفلظ جواملع بشلری و انسلان را فلراهم 
کله فلردی  طرف  کی پی از کامل داریم و از طلرف دیگلر نیلاز بله مجلری  نیاز به یک دین جامع و 
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گشاشتن در هریک باعلم عمللی نشلدن ایلن هلدف تواند باش جز حجت الهی نمی کنار  د و نقد و 
 (.428 :4835شود)حلی،  مهم در جامعه می

 آزادی  ج( نقصان در تبیین حدود
های باطللل و ظلللم  رسللیدن انسللان بلله آزادی و رسللتگاری یعنللی رهللا شللدن از خرافللات و اندیشلله

که هم در قلمرو فکر و اندیشه بشری است  و هلم قلملرو اجتملاعی و ایلن ستمگران در طول تاریخ 
. نشلانه ایلن نیلاز، در سلتین ریپلش جز بلاوجود حجلت الهلی و احاطله بله عللم و قلدرت الهلی امکان

که تا انن هم با پیشرفت بشری هنوز یک مشکل الینحل اسلت. شلهید  مشاهدات تاریخی است 
 کنند: مطهری آزادی را چنین تعریف می

او  یهلا تیکه جلو رشلد و تکاملل و فعال ییدوبندهایقکه انسان رها باشد از  آزادی یعنی این
 .(463، 52ج :4847گیرد)مطهری،  کمال را می یسو به

تلوانم  آزادی یعنی نبودن مانع، نبودن جبر، نبلودن هلیچ قیلدی در سلر راه؛ پلی آزادم و می
کنم کمال خودم را طی   .(843، 58ج :4834)مطهری،  راه 
علدالت جملله  هلا از بین ارزش یشناس منظر مبانی انسان در جهان اسالم، فیلسوفان اسالمی از

 بینند. و آزادی تعارضی نمی
کامل با یکدیگر قلرار دارنلد؛ بد از مثالً  کله  صلورت نینظر مالصدرا عدالت و آزادی در هماهنگی 

کنلد. تحقلق علدالت  با محقق شدن عدالت در نفی انسان، انسلان بله آزادی نیلز دسلت پیلدا می
 است: شده  لیقق آزادی نفی از سه قوه تشکدر نفی، همان تح
نظلر ایشلان شلهویه، غضلبیه و وهمیله. هلر یلک از ایلن  هست. از برای فرد« قوه عملی»قوه 

قوا دارای سه حالت افراط، تفریط و حد وسط هستند. افراط قوه شلهویه، فجلور، تفلریط آن 
و حلد وسلط آن  خمول و حد وسط آن عفت است. افراط قوه غضبیه، تهور، تفریط آن ترس

شجاعت است. افراط قوه وهمیه، جربزگی، تفریط آن بالهت و حد وسط آن حکمت است. 
کله  یریکارگ عدل در قوه عملیه چیزی نیست جلز بله ایلن سله قلوه بله نحلو متوسلط. زملانی 

گرفته شوند عدالت در قوه عملی یا در عقل عملی محقلق  کار  این سه قوه به نحو توسط به 
 .(564 :4864 شود )مالصدرا، می
کله رهلایی از اسلارت می بر ایلن اسلاس گرفلت  های درونلی و بیرونلی جلز از طریلق  تلوان نتیجله 

ن بللرای تحقللق ارهنمودهللای قللرآن و معصللومین امکللان نللدارد؛ و هللدف از ارسللال انبیللاء و معصللوم
کله انسلان کننلد و بل ایلن املر اسلت  ه ها بتواننلد خلود را از غلل و زنجیرهلای شلیطانی و انسلانی رهلا 

 سعادت برسند. 
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کللریم در توضللیح ایللن مطلللب بلله فرمایللد:  میدر قللرآن اشللاره نمللوده اسللت خداونللد  یخوب قللرآن 
کارهللای زشللت و ناپسللند و همچنللین  دوبنللدهایپیللروی از حجللت الهللی یعنللی آزادی انسللان از ق و 

کلله سللبب منفعللت و در آخللر رسللتگاری انسللان خواهللد  کیزه و حللالل  شللناخت و علللم بلله غللشاهای پللا
کتلاب آسلمانی ایلن  ؟ص؟و در جای دیگر آمده است: هدف از فرستادن پیلامبر (422 :رافشد)اع و 

که بتوان به  .(4: این دو انسان را از تاریکی به روشنایی و رستگاری رساند)ابراهیم لهیوس است 
های زنلدگی خلویش بله دیلن  آیا انسان با توجه به محدودیت خلویش بایلد در تملام عرصلهاما 

کند تا ب کسی این مسنله پیش آید همین رجو  انسلان رجو   ه سعادت برسد؟ ممکن است برای 
کلردن انسلان اسلت. طور مشلخد انسلان در چله  بله به دیلن هلم یلک نلو  محلدودیت و زنلدانی 

کله در اموری آزاد و مجاز است و درجه اموری ممنو ؟ شهید مطهری شلش ملورد را بیلان می  کنلد 
کنللد و نبایلد نظللر دیگللری بلله او تحمیللل شللود ایللن مللوارد فللرد آزاد اسللت طبللق نظللر خللود عمللل  آنهلا

که اساسًا قابل اجبار نیسلتند؛  اند از: مسائل شخصی و سلیقه عبارت ای؛ فضائل اخالقی؛ مواردی 
  (.24، 4ج :الف4834ملزومات رشد اجتماعی؛ اعتقادات ظنی؛ تفکرات منطقی)مطهری، 

که حجت کلردن و نجلات های الهی در طول تاریخ  نتیجه عقلی آن است  در ابتلدا وظیفله رهلا 
نوبلله خللود سللبب رسللتگاری  دارنللد و ایللن به انسللان از انللوا  رذایللل، اعمللال، رفتللار، رسللوم اشللتباه را

کلله در هللر دوره بلله  یا انسللان را در پللی خواهللد داشللت؛ و ایللن بلله دلیللل نقللد عقللول بشللری اسللت 
صلورت رسلوم و حتلی قلوانینی  سبب پیروی از آداب و رسومات غلط از جامعه و افراد قبل خلود بله

که انسان قدرت تشخید درست از نادرست را ندارد و به این امور پلای  در جامعه ایجاد می شود 
جللا جللز بللاوجود حجللت الهللی  دهللد. در ایللن بنللد شللده و نیللز بلله افللراد مابعللد خللویش هللم انتقللال می

که در درون انسان نهاد انسان نمی  یابد. نجات شده نهیتواند از قید این فرهنگی 
 انسان در حوزه رشد و هدایت معنوی انسان و ضرورت حجت الهینقصان  .3

کله از آن تللوان بله وجللود و ضللرورت  مللی نقصلان انسللان در حلوزه رشللد و هللدایت معنلوی انسللان 
کله عبارتنلد از هلدایت،  ملی حجت الهلی دسلت یافلت در ذیلل سله عنلوان ملورد بررسلی قلرار گیلرد. 

 گیرد: می به مورد بررسی قرار تعلیم و تکمیل نفوس. در ادامه
کمال  الف( نقصان در هدایت انسان به سوی 

گمراهلی اختصلاص بله یلک دیلن خاصلی نلدارد بلکله یلک مقولله  هدایت انسلان ها و نجلات از 
کلله هللر دیللن و مللشهبی سللعی   کلله پیللروان خللود را بلله مقصللد و سللعادت مللدعی اسللتمهمللی اسللت 



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
31

ان 
مست

،  ز
143

3
 

 

 

11 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

گمراهی و هالکت رساند می چله دیلن و ملشهبی در  املانیلا و آخلرت نجلات دهلد؛ در ایلن د آنهلا و از 
بللا مقایسلله ادیللان توحیللدی و مطالعلله  گو اسللت؟ و در ادعللای خللویش راسللت  ایللن امللر مهللم موفللق
کتب انبیاء کاملل این موضو  را می آنها شریعت و  که دینی  کرد  کله رهبلران و  توان اثبات  تر اسلت 

کامللل آنهللا الهللی یهللا حجت هللای  تللر باشللند؛ و نیللز دسللتورات و آموزه ازلحللا  دینللی و علمللی و... 
کامل آنها دینی و علمی تر باشد؛ و بتواند انسان را بله سلعادت و  تمام شنون زندگی را در برگرفته و 

 هدایت برساند.
کرم اسالم بهمبین با نگاهی به دین  بعلد از  ؟مهع؟و ائمه ؟ص؟عنوان آخرین دین آسمانی و نبی ا

کلله چله انللدازه دسلتورات و آموزه میهللای الهلی  عنوان حجت ایشلان بله هللای ایلن دیللن  تللوان دیلد 
کامل تر از دیگر بقیه ادیان در همه جوانب زندگی ملادی و اخلروی بشلر اسلت؛  تر و جامع توحیدی 

گمراهلی و هالکلت بله که نتیجله آن نجلات انسلان کلردن از دیلن  ها از  طور مطللق اسلت؛ و پیلروی 
کله ایلن و نقطه پایانی آن تا حجت آخر را شلامل می ؟ص؟پیامبر لهیوس اسالم در نقطه آغاز به  شلود 

 .باشند دو اصاًل از هم قابل انفکاک نمی
 را گمراه نشدن انسلان (544، 4ج :4472کلینی، )جمله حدیم ثقلین از روایات در که چنان هم

کتللاب آسلمانی و حجت در حللدیم  .دانسلته شللده اسلتهللای الهلی  مشلروط بله عللدم جلدایی بلین 
کلله ؛ (688: ق4444 طوسللی،)سلفینه کشللتی اشللاره شلده اسللت  َمَثلل اهللل بیللت ملن در میللان شللما 

کشتی داخل شود نجات می  شلود؛ و یابد و هر کی جا بماند، غرق می نو، است، هر کی به این 
که امامی نداشته باشد، ملرگش، ملرگ همچنین در روایات وارد شده  که بمیرد در حالی  هر فردی 

کفللر اسللت؟ مللکلله  ه ایللنو معصللوم در پاسللخ بللجللاهلی اسللت  : نللدیفرما یآیللا مقصللود مللردن در حالللت 
گمراهی است.  مردن در حالت 
 :سدینو یمامام تفتازانی در وجوب نصب 

مث ا مجاع كىل أن نصب ا مام واجب و امنا ا ةف یف أنه هل جیالب كالىل اك تةالایل أو كالىل 
مالن مالات و ق »ع ا لقوهلالا ُق، د لیل سةی أو كقىل  و املنهبق أنه جیب كالىل ا ُالق سةال

و ألن األمالال  قالال  جةُالالوا أهالال  املهعالالات دةالال  وِالالا  « مل یةالالرف امالالام همانالاله، مالالات میتالال  جاهُیالال 
نصب ا مام، حیت ق موه كىل ال ِن؛ و  نا دة  موت  ل امالام؛ و ألن  ییالرا مالن  ؟ص؟النیب

 ُ(93ق ق1143 تفتاهاىن،)الواج ات الشركی  یتوقف كُیه
کله به با توجله بله الفلا  هلدایت لشا گمراهلی  تلوان  صلورت مطللق در حلدیم آملده اسلت؛ می و 

که نیاز و ضرورت به حجلت الهلی املر جلدا گرفت  انسلان در طلول حیلات بشلری  ریناپلش یینتیجه 
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که نتیجه گمراه شدن انسان در تمام مقوالت مادی و معنوی حیلات  است  اش سبب جلوگیری از 
کلله ایللن هلل و نیللز زمینلله هللدایت وی را شللامل می را در  یا جانبلله دایت اثرگللشاری مهللم و همهشللود؛ 

کثریلت 446: که در قرآن)انعام زندگی بشر به همراه دارد. چنان کلردن از ا ( خداونلد متعلال پیلروی 
گمللان پیللروی  یرو مللردم در گمراهللی از مسللیر الهللی؛ چللون مللردم از ظللن و  زمللین مسللاوی اسللت بللا 

گمراهلی را  کله پیلروی است این تأمل قابلآنچه از این آیه کنند.  می کلردن هلر دو مسلیر هلدایت و 
کمیللت و تعللداد زیللاد  ؛ وردیللگ یبرمللدر  مللالک حقانیللت باشللد و ممکللن اسللت  توانللد ینمللهمچنللین 

 حقانیت در یک فرد منحصر باشد.
کلله می نتیجله کثریللت بشلر در مسللیر و هللدایت  ای  کلله ا گرفللت ایللن اسلت  تلوان از ایللن آیلله قلرآن 

گمراهللی میالهللی دارای ایللن نقللد هسللتند و در ایللن  کلله راه راه دچللار  حللل آن رجللو  بلله  شللوند؛ 
کامل و عاری از هر نقد و محدودیت است.  حجت الهی و پیروی از انسان 

 ب( نقصان انسان در تعلیم و تربیت
ها و عواملل بله فعلیلت رسلاندن یلا شلکوفا  تعلیم و تربیت، عبارت است از فراهم آوردن زمینه»

مطلللوب و بللر اسللاس  یها هللدف یسللو یللاری او بهسللاختن شللخد در جهللت رشللد و تکامللل اخت
ازنظر جان دیوئی تعلیم و تربیت عبلارت  .(844، 4ج :4824ندایی، «)های سنجیده شده برنامه

ایللن جریللان موجبللات رشللد  کلله یطور بلله آنهللا در تجربیللات و تشللکیل مجللدد دنظریللتجد»اسللت از 
توان دیلد  اریف تعلیم و تربیت میبا توجه به تع .(55 :4827شریعتمداری، «)بیشتر را فراهم آورد

 و فرهنلا انسلان. یزنلدگ هایی چون رشد و پیشرفت و تکامل در جواملع و که توأم است با ویژگی
گسلترش تعللیم و تربیلت در جواملع و انسلان نقلش دارد؟ آیلا انسلان بله و  ییتنها آیا دین در رشد و 

هللللا و  ر تکامللللل بللللا نقدتوانللللد بلللله تعلللللیم و تربیللللت برسللللد؟ و در ایللللن مسللللی جللللدای از دیللللن می
تعلیم و تربیلت یکلی از بنیادهلای زنلدگی اجتملاعی انسلان اسلت و  هایی همراه است؟ محدودیت

گسلترش فرهنلا و  همواره در زندگی بشر مؤثر بلوده اسلت. رابطله بلین آملوزش وپرورش بلا رشلد و 
که م االتلری از گفت به هر نسبت جامعله بله پایله و توان یتکامل جوامع انسانی تا بدان حد است 

کانلت  برتلر اسلت. از یا هیلپلرورش آن نیلز در پا و  فرهنا و تکامل برسد، نقش آملوزش هنلر »نظلر 
ملاهروزاده، «)در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر اسلت یدار تعلیم و تربیت و حکومت

4838: 46.)  
بشلری، بلا مفهلوم در تعلیم و تربیت، انسان، مدنظر است و ایلن مفهلوم در همله دوران تلاریخ 
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مسللنله تعلللیم و تربیللت و پیشللرفت فرهنللا در جوامللع انسللانی یکللی از  انسللان مقللارن بللوده اسللت
کله نیلازی بله دیلن و بله گفتله شلود  که ممکن است بلا اشلکاالتی مطلرآ و  تبع آن انبیلاء و  مباحثی 

کارایی آموزه انمعصوم که حداقل  گسترش جوامعی است  ی را های دینل نداریم؛ و دلیل آن رشد و 
کار می گسترش تعالیم آموزشی و فرهنگی خود به  گیرند و ممکن است بله پیشلرفتی هلم نائلل  در 

کمتللرین امکانللات آموزشللی در تعلللیم و تربیللت بهللره هسللتند و جوامللع دینللی  بشللوند؛ و در مقابللل از 
 یریگ جلهیکننلد. و للشا دسلت بله نت حتی از تجربیات آن جوامع در امر تعلیم و تربیت اسلتفاده می

کلله دیللن و قواعللد تربیتللی؛ اخالقللی و علمللی آن نمی انسللان  تبیللتوانللد جوابگللوی تعلللیم و تر زده 
 متمدن امروزی باشد.

کللرده اسللت) کللریم بلله زیبللایی ایللن عقیللده را باطللل   هرچنللد بللا .(424: بقللره ؛5 :جمعهامللا قللرآن 
وم و های مختللف علل مطالعه و مشاهدات تاریخی بشر و پیشلرفت چشلمگیر مسللمانان در عرصله

تلوان نقلش  می یخوب هلای دینلی اسلالم و احادیلم معصلومین بله تعلیم و تربیت با توجه به آموزه
کرد. یخوب تنگاتنا دین و انسان را به  اثبات 

گمراهلی و  که بسیاری از امت از طرفی این گششلته در همله یلا برخلی مسلائل زنلدگی دچلار  هلای 
گلاهی نداشلتن د، شلکی نیسلت و بلا مراجعله بله ادیلان جهل بودند و یا حتی به جهل خویش هلم آ

ها و  برای نجلات انسلان آنها های انبیاء و معجزات توحیدی مهم در تاریخ بشریت و دستورالعمل
کللردن بشللر ایللن موضللو  مهللم قابل کلله تعلللیم و تربیللت  حکمللت و تعلللیم و تربیللت  اثبللات اسللت 

گمراهللی و نقلد و نیللاز انسلان ها را بلله حجللت  انسللان ها توسللط انبیللاء نقطلله مقابلل یعنللی جهللل و 
 الهی ثابت خواهد بود.

کلله امللروزه بلله آن رسللیده و از طللرف دیگللر ایللن پیشللرفت جوامللع بلله اند یللا خللالی از  ظاهر متمللدن 
اسلتفاده  آنهلا تعلالیم یلا خلود از مسللمانان و یا شلرفتهیکه در بسیاری از پ اخالقیات است؛ و یا این

گللر جوامللع دینللی بلله پیشللرفتی در ت کرده کم علللیم و تربیللت نرسللیدهانللد. و ا و  یکللار اند بلله خللاطر 
 های دینی قرآن و معصومین بوده است. استفاده از آموزه

 یا تواند تا انن هم ادامه داشته باشلد؟ پاسلخ بله ایلن موضلو  باتجربله آیا این ضرورت می اما
کله هرچنلد که بشر در طول تلاریخ حیلات خلویش داشلته اسلت می  تلوان جلواب داد. بله ایلن معنلا 

گمراهلی وی هلم  کرده است ولی همان اندازه این جهل و  انسان ازلحا  مادی و علمی پیشرفت 
کله وقتلی ملا  یها تر و ادامه تر خواهد بود و این جهل را سال بزرگ بعد به آن علم خواهد برد. چرا

کنیم ممکللن اسللت پللی بلله جهللل و نللادانی خللویش حللداقل در علللوم و  در حللال حاضللر زنللدگی مللی
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کشللف  بللار انیتللوان اثللرات مخللرب و ز نبللریم و باتجربلله و زنللدگی متمللادی میتربیللت بشللری  آن را 
املر تعللیم و تربیلت خلویش را  یهلا انیکرد. لشا انسلان نیلاز بله تجربله دارد تلا بتوانلد مشلکالت و ز

که نشان های به خاطر علم نامحدودیت خلود  دهنده نقد بشری است؛ اما حجت اصال، نماید 
 ا هستند. از این مشکالت و مبر
 وستکمیل نفج( نقصان انسان در 

های  تکمیل نفوس بشری و رسیدن انسان بله سلعادت اخلروی مخلتد ادیلان الهلی و انسلان
که با پشیرفتن فرمان گیرد؛ للشا افلرادی در  ها دینی و حجت الهی صورت می مؤمن در دین هست 

که ممکن است نظر ب کامل اسالم(  ه همین زندگی دنیوی ادیان توحیدی وجود دارند)حتی دین 
کلردن نفلوس بشلری اصلاًل نشلنیده باشلند و بلرای کامل   داشته باشند و دستورات معصومین را در 

در دوران غیبللت آیللا ضللرورت بلله حجللت الهللی و رسللیدن انسللان بلله ایللن امللا هللم مهللم نباشللد؛  آنهللا
کاملل بله ؟ص؟حضلرت محملد اسلت؟ ریپلش هدف مهم امکان  ،انسلان و نفلوس بشلری نیتر عنوان 

دسللتور و هللدف در ارسللال  نیتللر اند و از طرفلی ایللن مقوللله مهم خلود بلله ایللن مقللام و منزلللت رسللیده
کتب است تا نفلوس انسلانی در ایلن دنیلای ملادی بله سلعادت و مقلام اولیله خلویش  رسل و انزال 
کرده باشلد و معصلوم  که خود این مراحل را طی  برسند و این امر جز با یک حجت الهی و معصوم 

گنا عنوان راهنملا  لشا وجود حجت الهی در تمام دوران به؛ شود ه و خطایی باشد محقق نمیاز هر 
( 62و  8: کللله در قرآن)مائلللده شلللود. چنلللان ها بللله ایلللن هلللدف مهلللم ثابلللت می و وصلللول انسلللان

کرم به    شده است.  ، نیز اشاره؟ص؟ضرورت حجت الهی باوجود اتمام نبوت نبی ا
که ثابت می نتیجه که ای  کاملل شلده تلا بتوانلد نقلش و  شود این است  دین الهی باوجود امام 

کملال و سلعادت  تلر از رسلیدن انسلان ای مهم و چله وظیفله .را ادامه دهد ؟ص؟وظیفه پیامبر ها بله 
کتللاب . اخللروی هللم بلله بیللان ایللن مقوللله و هللدف انبیللاء در تکمیللل نفللوس بشللری  ک ببف الجببراددر 

کملاالت و تحصلیل معلارف دارای  دنیکه نفوس انسانی دررسل جا آن است؛ از شده انیب بله ادراک 
حللی، )راه عاجزند نیاز به انبیاء از مهملات اسلت نیهم در ا یا استعدادات متفاوتی هستند وعده

4835: 428). 

  گیری نتیجه
اهمیللت موضللو  اضللطرار و نیللاز بلله حجللت الهللی در دیللن، جللدا از یللک دیللن خللاص بللودن و یللا 

کله همله  مسنله اعتقادی، مربوط به تمامیک صرف  ادیلان جهلان و موضلو  فلرا اعتقلادی اسلت 
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کله  مسنله زمانی اثلرش مهم نیا کند. جوانب زندگی بشری را درگیر می  ابلتلر و ملؤثرتر خواهلد شلد 
در طلول  کله رسلیم بررسی نقاید و خصوصیات انسان در ابعاد مختلف زندگی به این نتیجه می

کرده ااو را  هایی و ویژگی ها تییکسری محدود حیات بشری عقلل نلاقد و محلدود  که بلاحاطه 
کملال و سلعادت یلاو امور واشلیاء درکفهم وتوان از یک طرف خویش  خلود و بله طلور  رسلیدن بله 

از اعملللال و  بلللودندور  از طلللرف دیگلللروکللللی هرچیلللز خیلللر را در زنلللدگی فلللردی و اجتملللاعی نلللدارد؛ 
ن از امللور شللر در ابعللاد یللا تللوان محفللو  مانللد ...، اجتمللاعی واعتقللادی ،رفتارهللای نادرسللت دینللی

داشلتن عللم  معصلومین بلا؛ و از ایلن بحلران جلز از طریلق خواهلد داشلتن نیلز رافردی و اجتملاعی 
نیلاز بله حجلت الهلی بلرای تملام  این چیلزی نیسلت جلز ضلرورت و فت. وتوان رهایی یا نمی الهی

 ها. انسان
نقصان معرفتلی انسلان بندی ابعاد نقصان وجودی انسان در سه حوزه  در این مقاله با تقسیم

کله انسلان در همله ایلن  و نقصان اجتماعی انسان و نقصان رشد و هدایت انسان نشلان داده شلد 
کله بلدون وجلود حجلت ابعاد ضعف داشته و با برشمردن اجزاء هر یک از این سه بُ  عد روشلن شلد 

الهللی  توانللد هللیچ یللک از ایللن ابعللاد را تکمیللل نمایللد و در نتیجلله وجللود حجللت الهللی انسللان نمللی
 باشد. می ضروری

 منابع
 کریم قرآن

 نه  البالغه

های  توانمنللدی نقصللان و حصللولی عللم خطاپللشیری از تحلیلللی» ،(4477)احملدی، محمدرضللا .4
 عیببار م لببه ،«شللناختی روانهللای  واقعیت کشللف مشللکل از رفللت بللرون راه و انسللان؛ شللناختی

 . 88 ،(5)4 ،ااةاای علو  در پژوهب

 و بللاال مراتللب شللناخت در محللدودیت» ،(4845)صللدرالدین دسللی طللاهری، ؛محّمللدعلی اخگللر، .5
سللال اول،  ،صببدرایی تکجببس پژوه ببی علجببی   اامببه دوفصببل ،«مالصللدرا دیللدگاه از وجللود پللایین
 .5شماره

 .، افستقم ،شرل الجواقف (،4852میر سیدشریف)، ایجی .8
، ن اادی بهکیدبا، «پیرامون تفکر عقللی و فلسلفی در اسلالم»(، 4864)نیالد آشتیانی، سید جالل .4

 سال اول، شماره اول.
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 .نا ، بیقاهره، شرل ال قائد النةفیة (،ق4472)تفتازانی، سعدالدین .2
 .، افستقم ،شرل الجقاصد ق(،4474)تفتازانی، سعدالدین .6
 مرکز نشر اسراء. ،، قممنالس عقل در هندسه م رفس دینی(، 4836جوادی آملی، عبداهلل) .2
، اسلراء، جلا بی، سکوالریةبم اظریبه اقبد و دایبا: بررسبی و دین اة س (،4844)جوادی آملی، عبداهلل .3

 .هشتم

تعلیقلله  ،ک ببف الجببراد فببی شببرل ت ریببد االعتقبباد قةببم االلدیببات(، 4835)ی، حسللن بللن یوسللفحللل .4
 .دومنا،  بیسبحانی، قم،  جعفر اهلل آیت

 از خببارجی اشببیا  بببه ااةببان علببم (،4843مجیللد) ،مالیوسللفی زهللرا؛ محمودآبللادی، شللاهبازی .47
 فلسفه.جا، انجمن حکمت و  ، بیالهی ی محقا و ال  جان دیدگاه

 .امیرکبیر ،تهران ،تربلس جام ه و ت لیم و(، 4827شریعتمداری، علی) .44
نصلراهلل پورجلوادی، تهلران، مرکلز  :، ترجملهتاریخ فلةفه در اس  (، 4862)شریف، میرمحّمد .45

 .نشر دانشگاهی
 ه.دارالثقاف قم، ،االمالی ق(،4444حسن) محمدبن طوسی، .48

محمللللد  :، مقدملللله و تصللللحیحاسببببرار ا یببببات(، 4867صللللدرالمتالهین، محمللللدبن ابللللراهیم) .44
 انجمن حکمت و فلسفه. ،خواجوی، تهران

محمللللد  :، مقدملللله و تصللللحیحمفبببباتیغ الغیبببب (، 4868صللللدرالمتالهین، محمللللدبن ابللللراهیم) .42
 سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ؤخواجوی، تهران: م

محملد خواجلوی،  :، تصلحیحتفةبیر القبر ن الکبریم(، 4864صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم) .46
 انتشارات بیدار. ،قم

محملد خواجلوی،  :، تصلحیحشبرل اصبول الکبافی(، 4866صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم) .42
 اول.، سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤتهران: م

ئل سبببه رسبببائل فلةفیرمت بببابدات القبببر ن، الجةبببا(، 4832صلللدرالمتالهین، محملللدبن ابلللراهیم) .43
دفتللر  ،الللدین آشللتیانی، قللم سللید جللالل :، مقدملله، تصللحیح و تعلیللقالقدسببیه، اجوبببه الجةببائل(

 تبلی ات اسالمی.
 .پنجم اسالمی، انتشارات دفترقم،  ،الجیاان تفةیر ترججه (،4824ن)یمحمدحس ی،یطباطبا .44

 کوثر. زالل ،قم ،دینی شناسی م رفس (،4837محمدتقی) فعالی، .57

 .، قم، دارالحدیمالکافی ،(4454کلینی، محمدبن یعقوب) .54
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کبلللر  علی، محقلللق: الکبببافی(، 4472کلینلللی، محملللدبن یعقلللوب) .55 آخونلللدی،  و محملللد غفلللاریا
 دارالکتب االسالمیه، چهارم.تهران، 

 سوم. ،، تهران، سروشفلةفه تربلتی کااس (،4838ماهروزاده، طیبه) .58
 نشلر و چلا  مرکلز ،تهران ،قر ن دیدگاه از تاریخ و جام ه ،(ش4824)محمدتقی یزدی، مصبا، .54

 .چهارم اسالمی، تبلی ات سازمان

کلامصیوتری  ،، قلمهای شبدید مطدبری یادداشس ،الف(4834مطهری، مرتضی) .52 مرکلز تحقیقلات 
 .علوم اسالمی

کامصیوتری علوم اسالمی. ،، قمم جوعه  ثار ،(ب4834مطهری، مرتضی) .56  مرکز تحقیقات 
 .ششم، اانتشارات صدر ،، قمم جوعه  ثار ،(4834مطهری، مرتضی) .52
 .پنجم، انتشارات صدرا ،، قمم جوعه  ثار ،(4847مطهری، مرتضی) .53
 ، تهران: انتشارات مولی.ال رشیة ،(4864صدرا ) مال .54

 .(سمت)تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،فلةفه ت لیم و تربلس ،(4824ندائی، هاشم) .87




