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چکیده
روش شناسی مباحث کالمی از شاخه های جوان علم کالم است که به مناسبت کاربرد آن در توسعهی دانش
های کالمی ،دانشی کاربردی به شمار میآید .مسألهی خداشناسی که اهم مسائل است در قرآن و روایات
معصومین علیهم السالم به تفصیل تبیین شده است.
بحث اثبات صانع به عقاید دینی مسلمانان ارتباط دارد و مهم ترین اعتقاد دینی ،و رکن دین اثبات صانع است
که مبدا تصدیقی مسائل دیگر است .نبوت ،امامت و معاد مبتنی بر اثبات صانع هستند.
غیر از کاربرد نظری ،تاثیر عملی هم دارد به وجهی میتواند موجب حصول یقین و باور صحیح بشود و این
باور میتواند در عمل فردی و اجتماعی تاثیر گذار باشد .در این پایان نامه سعی شد روش قرآن و احادیث اهل
بیت(علیهم السالم) در اثبات صانع بررسی شود و با روش متکلمان مقایسه گردد ،البته این بدین معنا نیست که
قرآن و حدیث مردم را به امری دعوت میکند و متکلمان به امری دیگر ،بلکه سخن در شیوهها و روشهای این
اثبات و دعوت است .روش کار در این تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلی با الگوی مقارنه است ،مهم ترین نتایج
تحقیق این است که اوال قرآن و حدیث و متکلمان در حجیت و کاشفیت عقل نظری اتفاق نظر دارند ،همان طور
که در کالم از حجیت عقل نظری بحث شده است ،در آیات و روایات هم خداوند متعال جامعهی انسانی را به
تعقل و تفکر ،فرا میخواند.
ثانیا همان طور که در کالم اصل علیت یک اصل مسلم و قطعی میباشد ،از ظاهر قرآن کریم بر میآید که
اصل قانون علیت را قبول کرده ،چون به هر موضوعی که متعرض شده از قبیل مرگ و زندگی آن را مستند به
علتی کرده است.
ثالثا قرآن کریم اصل وجود حق تعالی را بدیهی دانسته و عنایت قرآن به اثبات صفات ،علم و قدرت است.
ولی در آثار متکلمان بر وجود صانع استدالل شده است.
رابعا روش قرآن در اثبات صانع متفاوت از روش متکلمین میباشد ،هدف قرآن تنها دفع شبهه یا اقناع خصم
نیست .بلکه قرآن در پی بیدار کردن ،متنبه نمودن ،و وادارکردن به تفکر است.
واژگان کلیدی :روش ،منهج ،قرآن کریم ،سنت ،متکلمان ،عقل ،صانع.
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فصل اول :طرح نامه تحقیق
 .1تبیین موضوع
یکی از مطالعات مهم و راهبردی در موضوعات دینی ،شناخت روشها و اسلوب دین در طرح موضوعات دینی
است .این امر محققان را به الیه هایی از اغراض و مقاصد گزارههای دینی رهنمون میسازد که در غیر آن حاصل
نمیشود .تحقیق پیش رو در صدد بررسی روش خاص قرآن و همچنین احادیث اهل بیت علیهم السالم در اثبات
صانع است .رویکرد اصلی بحث ،توجه به کشف روش ،با عنایت به مقایسه تطبیقی آن با روش متکلمان شیعه
میباشد .اینکه مواضع وفاق و خالف قرآن و حدیث و روش متکلمان در شیوه طرح مسائل چیست؟ چه نقطه
اختالف و اتفاقی دارند؟ اینکه صانع در قرآن چطور اثبات میشود و مبادی آن در قرآن چه چیزی میباشد و یا
اینکه اثبات صانع در قرآن یک مسئله بدیهی است یا نظری؟ اگر نظری است با چه شیوهای مورد بحث قرار
میگیرد؟ نکته مهم این است که این بدین معنا نیست که قرآن و حدیث مردم را به امری دعوت میکند و متکلمین
به امری دیگر ،بلکه سخن در شیوهها و روشهای این اثبات و دعوت است.
پژوهش حاضر در صدد است با شناسایی مبانی ،قواعد ،روشها و اسلوبهای قرآنی و حدیثی در فرایندی تطبیقی
با روش متکلمان مقایسه نماید تا به روشی جامع و کاربردی نائل آید.

.2سواالت تحقیق
-1روش قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السالم و روش متکلمان در اثبات صانع چگونه است؟
-2مواضع وفاق روش قرآن و حدیث با روش متکلمان در اثبات صانع چیست؟
 -3مواضع خالف روش قرآن و حدیث با روش متکلمان در اثبات صانع چیست؟
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.3فرضیه ها
 .1روش قرآن در آیات مختلف از روشهای عقلی ،تجربی ،جدلی ،فطرت و روش نقلی در اثبات خداوند
استفاده شده است و در ضمن بیان هر روش نمونه هایی از آیات مرتبط با آن آورده میشود.
آنچه اهل بیت (علیهم السالم) در باب اثبات صانع مطرح میکنند ،هیچ منافاتی با عقالنی بودن آنها ندارد .به
طور کلی همه ادله نقلی چه قرآن و چه حدیث ناظر به یک بحث عقلی هستند و برای انسان عاقل جنبه راهنمایی
و ارشاد به حکم عقل دارند .امامان معصوم علیهم السالم در راس همه عقالی عالم به نکات بسیار ظریف در
استدالل به وجود صانع اشاره کردهاند که برای تک تک این نکات رد پای عقلی وجود دارد.
روش متکلمان در برخورد با مسائل و شبهات گوناگون متعدد است در رابطه با اثبات صانع نیز از روشهای
مختلف ممکن است استفاده شود ،اما میتوان گفت روش غالب از سوی متکلمین روش عقلی است.
.2روش قرآن و حدیث و روش متکلمان در اثبات صانع هم دارای وجه مشترک هستند که به نوعی از قیاسات
منطقی در هر سه روش به کار گرفته شده ،و در روش هم اختالف دارند .بعضی از استداللها در کالم است که
در قرآن و حدیث نیست.
. 3قرآن و حدیث با شیوه متکلمان در اثبات صانع در مبادی یا در اثبات و یا در نتایج معرفتی دارای مواضع
خالف و وفاق است.

.4سابقه تحقیق
تحقیق درباره این موضوع به صورت پراکنده و تحت عناوین مختلف اما غیر منسجم صورت گرفته است که فقط
در مقام مقایسه روش قرآن و حدیث بوده است .یا به روش قرآن در اثبات صانع پرداخته اند ،یا نهایتا روش سنت
را ضمیمه کرده اند و یک مقایسه محدود نسبت به سنت انجام گرفته است و این مقایسه با سنت هم بخاطر شباهتی
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است که بین قرآن و سنت وجود دارد ،چون سنت تقریبا جدای از قرآن نیست ،یعنی بر همان روش و منهج قرآن،
اهل بیت مباحث را مطرح کردهاند اما به یک شیوه دیگری.
اما در این تحقیق به سه روش متفاوت (قرآن ،سنت ،متکلمین )در یک اثر به صورت منسجم آورده شده و به
روش هر کدام پرداخته شده و مقایسه بین آنها صورت گرفته است.
این کاری است که در این تحقیق ما به آن پرداختیم که در سایر اثرها چنین کاری صورت نگرفته است.
در زمینه موضوع این تحقیق ،کتاب و پایان نامه مستقلی نگاشته نشده است اما به صورت پراکنده و در ضمن
موضوعات دیگر به این بحث اشاراتی شده است که به موارد زیر اشاره میگردد:
«تبیین براهین اثبات خدا»؛ حضرت آیت اهلل جوادی آملی.
«خدا از دیدگاه قرآن»؛ آیت اهلل محمدحسین بهشتی.
«تنبهات حول المبدأ و المعاد»؛ آیت اهلل میرزا حسنعلی مروارید.
«عقائد اسالم»؛ عالمه سید مرتضی عسگری.
«تجرید االعتقاد»؛ محقق طوسی.
«مبانی توحید از نظر قرآن»؛ آیت اهلل سبحانی.

.5ضرورت تحقیق
ضرورت های این موضوع این است که بحث اثبات صانع به عقاید دینی مسلمانان ارتباط دارد و مهم ترین اعتقاد
دینی و رکن دین اثبات صانع است و مبدأ تصدیقی مسائل دیگر است .نبوت ،امامت و معاد مبتنی بر اثبات صانع
هستند.
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.6روش تحقیق
روش کار در این تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلی با الگوی مقارنه است که از طریق مطالعه منابع قرآنی ،روایی،
فیش برداری ،استفاده از نرم افزارهای کالمی ،تفسیری ،علوم قرآن و حدیث و بانک های اطالعاتی صورت گرفته
است.

.7اهداف تحقیق
.1شناسایی روش و مبانی کارآمد در اثبات صانع.
.2اثبات روشمندی قرآن و حدیث به ویژه در صانع بودن.
.3فراهم آوردن زمینه دستیابی به طرحی جامع ،برای شناخت مبانی و روشهای قرآن و اهل بیت علیهم السالم
در زمینه اثبات صانع با روش متکلمان.
.4رسیدن به معرفت یقینی از طریق بررسی شیوههای قرآن و حدیث و متکلمان با هدف نهایی حصول معرفت
یقینی به اثبات صانع.

.8ساختار تحقیق
بخش اول :شناسه تحقیق
بخش دوم :مبادی و پیش فرض ها
فصل اول :مفاهیم اساسی تحقیق
فصل دوم :مذاهب کالمی
فصل سوم :مبادی تصدیقی اثبات صانع
بخش سوم :روش قرآن در اثبات صانع
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بخش چهارم :روش معصومان در اثبات صانع
بخش پنجم :روش متکلمان در اثبات صانع
بخش ششم :وجوه اشتراک و اختالف قرآن و حدیث و متکلمان در اثبات صانع
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بخش دوم
مبادی و پیش فرض ها
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فصل اول :مفاهیم اساسی تحقیق
قبل از ورود به بحث باید مفاهیم اساسی که در روند تحقیق نقش بسزایی دارند ،از حیث لغوی و اصطالحی تعریف
گردند.

گفتار اول :واژه شناسی
 -1-1مفهوم مقایسه
الف :معنای مقایسه
در لغت مقایسه به معنای تقدیر و مساوات میباشد «قست االرض بالقصبه» یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر
کردم .بنابراین مقایسه به معنای اندازه نمودن میان دو چیز و دو کار ،برابری و نبرد با کسی در اندازه گرفتن و
سنجش آمده است.

1

 -1-2مفهوم روش
الف :معنای لغوی
واژهی «روش» معادل لغت (متد) )Method( ،بوده 2که از واژهی یونانی «متا» به معنای «در طول» و «اودوس»
یعنی «راه» ،گرفته شده است و به معنی در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی
خاص میباشد3.

.1طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،ج ،3ص.575
 .2حکمت نیا ،محمود ،فلسفه حقوق خانواده ،ج  ،1ص .04
 . 3کاظمی ،علی اصغر ،روش و بینش در سیاست ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،ج  ،1ص  22ـ .22
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واژه روش ،هم متضمن معنای راه رسیدن به هدف و هم قواعد و ابزارهای رسیدن به آن میباشد .با دید کلی نگر،
میتوان روش را به هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود اطالق کرد .این امکان نیز وجود دارد که روش
را به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهوالت هدایت مینماید ،یا مجموعه قواعد و قوانینی که در روند
تحقیق و پژوهش به کار میروند و یا مجموعه ابزار و فنونی که فرد را از مجهوالت به سوی معلومات سوق دهد،
نیز اطالق شود.

4

واژه (شناسی) ( )logyواژه شناسی از لحاظ معنایی مفهوم علم و دانش را در ذهن تداعی میکند و در این معنا به
کار رفته است و در اکثر موارد به عنوان پسوند مورد استفاده قرار میگیرد .مانند معرفت شناسی ،زمین شناسی و...
در این جا نیز به عنوان پسوند برای روش قرار گرفته و کلمه روش شناسی راتشکیل داده است .در ادبیات فارسی
به این علم ،روش شناسی و در عربی علم المنهج و در انگلیسی متدولوژی گفته میشود.

5

ب:معنای اصطالحی
اصطالحاً روش شناسی دارای کاربردهای مختلفی میباشد .از این رو صاحب نظران در مورد تعریف آن نظریات
مختلفی را ابراز داشتهاند .بنابراین مناسب است که به برخی از این تعاریف در اینجا اشاره نماییم:
-1روش شناسی به معنای نظریهای میباشد که نحوه اجرای عملیات پژوهش را تعیین میکند.

6

روش شناسی طبق این تعریف به منزله نقشه کار ،راهنمای عمل و طرح آن میباشد .آنچه را که محقق در پژوهش
خود مبنای عملش قرار میدهد ،تعبیر به روش شناسی شده است.

 .0ساروخانی ،باقر ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ج  ،1ص .20
 .5کاظمی ،علی اصغر ،روش و بینش در سیاست ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،ج اول ،ص  22ـ .22
 .6پامال آبوت ،جامعه شناسی زنان ،ترجمه نجم عراقی ،ص .272
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-2روش شناسی بخشی از منطق بوده که از آن مبادی و شیوههای حاکم بر بحث و استقصا در یک حوزه معرفتی
معین ،مورد بررسی قرار میگیرد.

7

در این تعریف روش شناسی ،بخشی از منطق یعنی فنّ درست اندیشیدن میباشد.
 -3روش شناسی به معنای شناخت ابزار ،فنون و طرق تحصیل معرفت دریک حوزه معین میباشد .در اینجا میتوان
روش را به حوزه معین معرفتی نسبت داد؛ مثل روش تاریخ ،که اشاره به همین معنا دارد.

8

سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان تأثیرگذاری هر منبع در حوزهی دین پژوهی اهمیت بسزایی دارد .بررسی
مبانی حجّیّت قرآن ،سنّت ،عقل و تعامل آن با یکدیگر پیش از بهره گیری از این سه منبع ،اساسی و الزم است.
شاید بتوان ادعّا کرد مراجعه کم رنگ به قرآن جهت استنباط و پی بردن به معارف ،تا حدودی به دلیل عدم
پردازش این مبانی میباشد .این پژوهش درپی آن است تا در این مجال به بررسی های منبع شناسی پرداخته و
گامی در این راه بردارد.

-1-1روش و روش شناسى
روش شناسى با خود روش فرق دارد و این دو به یک معنا نمیباشند ،بلکه روش به مسیرى که دانشمند و مجتهد
در سلوک علمى خود طى مىکند اطالق میشود ،ولی روش شناسى دانش دیگرى بوده که به شناخت آن مسیر
مىپردازد .روش همواره در متن حرکت فکرى و تالشهاى علمى یک دانشمند قرار دارد ولی دانش روش شناسى
از نگاه بیرونی به آن شکل مىگیرد ،و به همین دلیل روش شناسى یک دانش و علم درجه دوم است.

.7حکمت نیا ،محمود ،فلسفه حقوق خانواده ،ج  ،1ص .01
 .2همو ،روش شناسی و پژوهش ،فصلنامه پژوهه ،شماره  ،2مهر و آبان .1322
 . 2ابوالحسنی ،علی محمد ،روش شناسی ،ص.7
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9

-1-2موضوع روش شناسى
روش شناسى به شناخت شیوههاى اندیشه و راههاى تولید علم و دانش در عرصه معرفت بشرى اطالق میشود و
موضوع این دانش ،روش علم و کسب معرفت است .روش در ارتباط مستقیم با عواملى نظیر موضوع معرفت،
هدف معرفت و هستىشناسى و معرفتشناسىاى که معرفت بر اساس آن شکل مىگیرد ،میباشد .اگرمعرفت
کاربردى باشد ،در روش خود از نظریهاى که مبتنى بر آن است نیز تأثیر میپذیرد.

10

علم روش شناسی با توجه به کارکرد آن فوائد زیادی دارد .بحث های روش شناسی سبب هدف مند کردن
موضوع تحقیق و قرار گرفتن تحقیق در مسیر اصلی است.

 -1-3مفهوم عقل
الف :معنای لغوی
عقل در لغت به معنای حفظ و نگه داری است11و از «عقال البعیر» یعنی ریسمانی که با آن پاهای شتر را می بندند،
گرفته شده است .قلعه را نیز معقل گویند 12.زیرا پناهگاهی است که انسان را حفظ میکند .به هر چیز ارزشمندی
که بر حفظ و نگه داری آن اهتمام میشود ،عقلیه گویند.
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 14پارسانیا ،حمید ،روش شناسی و اندیشهی سیاسی ،فصلنامهی علوم سیاسی ،شماره  ،22ص .14
 .11راغب اصفهانی ،حسن بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،ص .302
 .12همان
 .13همان
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