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 مقدّمه

﴿فرمايد: خدايتعالى مي                  ﴾ /[13]محمد. 

 «است؟آيا تدبر در قرآن نميکنند يا بر دلها قفل زده شده»
اين آيه مبارکه در چهارده سال پيش مرا متنبه و آگااه نماود کاه باياد در کتااب خادا       

ودستور آسمانى تدبر کرد زيرا که فهم دين و عمل بشريعة سيدالمرسلين موکول است بر 

ق در کلمات سبحانى و قرآن کتاابى اسات ديناى و فلسافى و     تدبر در آيات قرآنى و تعم

و نبايد بصرف قرائت و خواندن ظاهر آن قناعت کرد بلکاه   ياجتماعى و اخالقى و حقوق

بايد انسان تمامى شئون زندگانى را از قرآن بياموزد و رستگارى دنيا وآخرت منوط بتعليم 

کن در زمان ما قرآن بهيچوچه محل ل .بنابراين تدبر در آن بر هر فردى واجبست ،قرآنست

است کاه  و بکلى مهجور و متروك است و همين سبب بدبختى مسلمانها شده هتوجه نبود

دين را از قرآن نميگيرند و تعمق در آيات آن نميکنند و هر يک عقايد و آرائى براى خود 

  است.اند و نفاق غريبى ميان مسلمانان پيدا شدهاز غير قرآن اتخاذ کرده

ين تدبر در قرآن مبتنى بر تحصيل مقدماتى اسات مانناد تحقياق در حااست رساول      ا

و واقف بودن بلغت عرب جاهلي و دانستن شأن نزول آياات ومللاب باودن بار      صاکرم

زحماات زياادى ايان     باا  –احوال عرب در عصر رسالت و مراجعه بتفسير سلف صاال   

ديدم ايان مقادمات    ،ت را يافتممقدمات را تحصيل کرده کتب مدوّنه راجب باين موضوعا

در فهم قرآن کافى نيست بلکه بايد خود را از هر تقليدى دور کرده وهرگوناه تعصابى را   

ياى باراى خاود اتخااذ     أر کنار بگذارم و قرآن را از مفسرين که هر يک ماذهبى دارناد و  

ک قرآن اند اخذ نکنم زيرا که مذاهب مختلف اسالم که بعد از قرن دوّم پيدا شد هر يکرده

گار بخاواهم فهام قارآن را از     ااند و را بر رأى و بر طبق مذهب و هواى خود تفسير کرده

يکى معتزلاى اسات و ديگارى اشاعرى و      ،تفاسير مختلفه اخذ کنم سر گردان خواهم شد
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مفسر ديگر باطنى و ديگرى غالى و مفسر ديگر جهمى و ديگرى ظاهرى و مفسار ديگار   

ى و مفسر ديگر صاوفى و  لديگر اخبارى و ديگرى اصوزيدى وديگرى اسمعيلى و مفسر 

اى اختالف در تفسير باندازه ،اينها ديگر فلسفى ومفسر ديگر قاديانى و ديگر مرجئى وغير

و فهم آياتست که اگر کسى بخواهد از اين تفاسير اتخاذ رآى وعقيده کند غير از بيچارگى 

اين سرگردانى منجر بالحاد و خروج از  اى نميبرد بلکه نعوذ باهلل گاهىيجهتو سر گردانى ن

 دين خواهد شد.

و ديگر آنکه جمود در تفاسير و تعبد باقوال مفسرين خود يک نحو تقليد است و 

﴿ فرمايد:بنص قرآن که مي                        ﴾ 
کارى مشکل لذا ، ام است و فرار از تقليد و ريختن تعصبات خودتقليد حر [.32]الزخرف: 

متوجه بمسبب اسسباب و مسهل اسمور الصعاب گرديده و بحمداهلل موفق بکشف مللبى 

شدم و راه فهم دين و تدبر در قرآن مبين بر من باز شد و آن اينستکه بايد دين را از 

بينم در صدر اول اسالم چه خبر  بعبارات واضحتر بايد من به ،سلف گرفت نه از خلف

فهميدند و پيش از پيدايش فلسفه است و مسلمين صدر اول قرآن را چگونه ميبوده

وتصوف و اشعريت و اعتزال اينها در اسالم مسلمين چه دينى داشتند؟ ولي اگر خداي 

نخواسته شخص متدبر در قرآن بخواهد دين را از خلف بگيرد و بهيچ و جه سلف صال  

حل عنايت قرار ندهد مسلماً گرفتار يکى از اين فرق خواهد شد وَ نَعُوذُ بِاهلل مِنَ را م

 .الضَالّلِ

پس از تفلن باين معنى و هدايت شدن براه راست و صاواب يکمرتباه بحاول و قاوه     

گران خرافات را  الهى زنجير تقاليد را پاره کرده پرده تعصّبات و موهومات را دريدم و بارِ

نداخته مشمول عنايت پروردگار گرديده و دين را از سلف صال  اخد کرده و دوش بر ا از

 هدايت بقرآن شدم:

﴿                        ﴾  :[.32]األعراف 

 و يکى از مؤيادات و معاّداتى کاه باراى مان در فهام ديان و آشانا شادن بشاريعت          



   

 00 مقدمه
 

سيدالمرسلين پيدا شد و مرا بحقايق قرآن آشنا کرد هجوم حاواد  گونااگون و جفاهااي    

)سعادت و خوشبختي نتيجه رنج و تعاب   اَلَسعاَدةُ بِْنُت اْلَمتاِعب ْ چرخ بوقلمون بود بمفاد 

محساود اقاران واقاب     که اوسً است( از ابناى زمان رنج فراوان کشيدم و سبب آن اين بود

ه مورد بعضى از نعمتهاى الهى بوده از علم حظى داشتم و از عمل صال  شدم بواسله اينک

يزيد و شمر زده ه از اينجهت همه قسم بآزارم کوشيدند و هر افتراء و توهين که ب ،نصيبى

بار قصد کشتن مرا کردند لکن خداوند مرا  حتى دو ،بمن مرتکب شدند هنشده بود بالنسب

ندانستند که قلبها  ،دهدست حساد ميدندگانش را بکردند خداوند بخيال مي ،حفظ فرمود

 بدست مقلّب القلوب و عزت و ذلت و حيات و مرگ بيد قدرت اوست:

﴿                                 

                  ﴾ /[14]آل عمران. 

وجهت ديگر دشمنى اقران و ابناء زمان اين بود که خداوند متعال مرا هدايت بشناختن 

است و بقارآن اباطيال و ماو هومااتى نسابت      ديدم در دين خرافاتى پيدا شده ،دين فرمود

ين اسالم از اديان باطلاه و خرافاات امام خالياه اصاولى      دهند و در جامعه ما بجاى دمي

هازار گوناه    ،است که امتياز ميان اسالم و خرافات داده نميشودواحکامى جاى گزين شده

شرك وبت پرستى باسم دين توحيد رونق پيدا کرده و هزار قسم بادعت و خرافات بناام    

د و امتياز ميان حقيقت است و اگر مسلمين بهمين طريق پيش برونسنت پيغمبر رايج شده

 صبنا برامر رسول اکرم ،اي در دين نميماندو مجاز داده نشود هيچ عاقل و درس خوانده

بر خود  ,«فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا إلا عالِِم أَن يُْظِهَر ِعْلَمهُ وَ إِذا ظََهَرِت اْلبَِدُع فِي الِديِن فَلِلْ » که فرمود:

ر دين بيان کنم و خرافاات را از قارآن دور گاردانم و    را د سزم دانستم که معلومات خود

و در اين کار جز رضاى حضرت رحمان و حفاظ    ،دين حقيقى را بمسلمانان معرفى کنم

قرآن و متابعت از سلف صال  وتأديه امانت اسالف با عقاب مقصد ديگاري نداشاتم و از   

 مالمت مالمت کننده نترسيدم.
مُ  حباً   أجُد المالمة في هواك لذيذةً   لذكِرَك فْليَلُْمنِي اللُّوا
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بهاناه   ،طرفداران خرافت و جهالت چون از راه دليال و برهاان نتوانساتند درآيناد     باز

مارا   ،از هيچگوناه افتاراء و تاوهين کوتااهى نکردناد      ،من شاوراندند  عوام را بر ،گرفتند

ت حتى سخن چيناى و ساعاي   ،بمذاهبي نسبت دادند و آراء باطلي براي من درست کردند

 هائى کردند که اگر خداوند حافظ نبود براى نابود کردن من و خانمانم کافي بود.

درتمامى اين شئون غير از خداوند مددى  ،خالصه آنچه مبخواستند بکنند کردند

 ﴿ نداشتم و ندارم          ﴾ /[.2]اللالق 

در  ،نافب اوفتاد و مرا بعياوبم آگااه نماود    مسلم است اين همه فشار وسختى براى من

 نتيجه دل از خلق کنده و بخدا پيوستم.

 خلق را باتو بد و بدخو کند تا تو را يکبار رو آنسو کند

کند آورد و خداوند مشکالت راحل ميو البته انقلاع از خلق روشنى براي نفس مي

 ﴿ :فرمايدوتمسک بعروة الوثقى توحيد راهنمائي براه راست مي         

      ﴾ /[.272]آل عمران 

 داند.نميدانم اقران من هم استفاده کردند؟ خدا مي ،پس من از اين آزارها استفاده کردم
 ياام  اا  قااو ن اال   اا  ح اا    ياا  

 

 فااااااف ح ااااااي فم  اااااا   لي ااااااف     اااااا   
 

 ى ياار ا کندم دل از اغيار بدادم بتو
 

 إلهي زانروى که قفل در دل را تو کليدى 
 

 إحسااامقي  ااا  ناااك   إق م اااي  ااا   اااك  
 

 غفلاقااااااي ياااااام   ااااااف   اااااام غ اااااال    اااااا  
 

 تو دوختى آن را که ببيهوده دريادم 
  

 درياادي دوختااه مااا تااو  هخااود بيهااود 
  

 همت تاو همات ماا را نگاذارد     با
 

 دادم بکاان آن را کااه مرياادي هماات بتااو 
 

روشن گرديد. هدايت بفهم قرآن شد و توحيد حقيقاي اساالم    منشرح شد وعقلم قلبم

را دريافتم و اخيراً کتابي در اين باب نوشتم باسم توحياد عباادت وهدياه باروح مقادس      

اکنون مشغول  –اجر از خداوند خواستم و از هانت مردم نترسيدم  ختمى مرتبت نمودم و

چون مدعيان باطل  ،ن استدادن طريق فهم قرآ نشانمن  ضاين کتاب شدم و غر بتحرير

ي وارد ايان  سا بواسله گناهان تاريخي راه فهام قارآن را بار ماردم بساته ونميگذارناد ک      
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من بحمداهلل راه را روشن کردم و بااز نماودم    ،سرچشمه عذب توحيد و بحر حقايق شود

 تا مسلمانان بتوانند باين سلسبيل توحيد و کوثر فضايل وارد شوند.

حق متعال افاضه فرموده ننويسم فراموش خواهد شد از اين  چون ديدم اگر آنچه را و

نظر اول  ،جهت با اين قلم شکسته و عدم براعتم در فارسي نويسي شروع در نوشتن کردم

اين بود که ملالب فراموش نشود و نظر ثاني اگر کسي واقف باين کتااب شاد وهادايت    

 پسينم باشد:ازآخرت و روز ب ةبقرآن گرديد ذخير

﴿                                 ﴾. 
 

 شريعت سنگلجي

 

 

*** 

 

 



 

 

 تحريف نشده است قرآن

 مطلب چن  امر است: براين وليل

﴿ :فرمايدخداوند مي -2                   ﴾ /[.2]الحجر 

ايان   .کنيمقرآن را ما فرستاديم و آنرا از کم و زياد شدن و از بين رفتن حفظ مي يعني

باشاد و در آن تصاوير زيااده و نقصاان     آيه نص صري  است که خداوند حافظ قرآن مي

 ممتنب است:

 را وعاده داد اللااف حاق    مصلفى
  

 ايااان سااابق گااار بمياااري تاااو نميااارد 
 

 کتاااب و معجاازت را حااافظم نماا
 

 والنقيصة بيش و کم کن را از قرآن رافضم 
 

 تااو را اناادر دو عااالم رافعاام  ماان
 

 طاغياااااان را از حاااااديثت دافعااااام   
 

 او اند بيش و کم کاردن در ونت کس

 فيااااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

 تااو بجااز ماان حااافظى ديگاار مجااو      
 

1- ﴿                         

﴾/[.31]فصلت 

از هيچ جهت باطلي متوجه بقرآن نشود و بوي راه نيابد و آن فرستاده خداوناد  » :يعني

 .«استداناى ستوده
شده و خود هماين دو آياه کاافي    ناين دو آيه تصري  است که کتاب خدا تحريف  در

 است بر ناقص نبودن آن.

بينيم بهيچوجه تحرياف در کتااب   تاريخ تدوين قرآن کنيم مي اگر توجه کاملي به -2

 ر نميشود.خدا تصوّ

شد رساول اکارم   اي که نازل ميجمب شده بود و هر آيه ص قرآن در عهد رسول خدا
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فرمود اين ساوره  اي نازل نميشد مگر اينکه ميفرمود در فالن موضب قرار دهيد وسورهمي

 صاهللرآن را چهار نفر در عهد رساول گويد قنَس ميرا در پهلوي فالن سوره بگذاريد و اَ

جز آنکاه قارآن باين     ،جمه کردند که ابي بن کعب و معاذ بن جبل و ابو زيد و زيد است

اي کاه ناازل   دفتين جمب نشده بود اما اصحاب ملزم بحفظ قرآن بودند و هر سوره و آياه 

ياز  نکردند قرآن را زبر ميشد جمعى آز آنان برسم عرب که انساب و تاريخ و شعر را امي

کاغاذ و کتاف و عساب     زنمودناد و جمعاى در مواضاب مختلاف ا    بهمين رويّه ازبر ماي 

رحلت فرمود و حفظه قرآن متفرق شادند اصاحاب    صنوشتند و زمانيکه رسول خدا مي

 ترسيدند که حافظين قرآن کشته شوند امر شد قرآن را بين الدفتين بنويسند.

قرآن در يمامه کشتار سختى  ةاست هنگاميکه ميان حمل روايتاز زيد بن ثابت  چنانکه

اسات و  وارد بر ابا بکر شادم گفات عمار نازد مان آماده       ،افتاد ابو بکر دنبال من فرستاد

ترسم که بعضي از قرآن تلف شاود و  گويد حمله قرآن در يمامه کشته شدند و من ميمي

تين قرار دهند گفتم چگونه بکااري  رأي من اينستکه امر کني قرآن را جمب کنند و ميان دفّ

در آن اقدام نفرموده عمر گفت واهلل اينکار خاوبي اسات و    صاقدام کنم که رسول خدا 

 ،اقدام باين امر منشرح کارد  اي در اينکار اصرار کرد تا اينکه خداوند قلب مرا برايباندازه

 .قرآن را جمب کن تتبب کرده وبرو  ،وديپس از آن ابا بکر مرا گفت چون تو کاتب وحي ب

ها و عسب )جريده خرما( و لخاف )سنگ سفيد( گويد رفتم و قرآن را از رقعهزيد مي

تا زمان خالفت ابابکر قرآن نزد او باود و   .و سينه مردمان جمب کردم و نزد ابابکر گذاردم

خالفات   دربعد از وفات او نزد عمر و بعد از وفات عمر نزد حفصه بود تا اينکه عثماان  

ش کسى نزد حفصه فرستاد و قرآن را از او گرفت و نزد زيد بن ثابت و عبد اهلل بان  خوي

زبير و سعيد بن عاص وعبد الرحمن بن حار  بن هشام فرستاد و امر کرد آنان را کاه از  

آن نسخه بردارند و عثمان گفت اگر در قرائتاي اخاتالف کردناد قارآن را بلساان قاريش       

اسات و هماين کاار کردناد و عثماان در هار       ازل شدهبنويسيد چون قرآن بلسان قريش ن

 شهري قرآني فرستاد.
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على  و .استگفتند عثمان کار خوبي کردهاصحاب پيغمبر را ديدم که مي :گويدمي زيد

 کردم.شدم همين کار را مياگر من والي مي :عليه السالم فرمود

د و از دريااي  اسالم در جزيرة العرب منتشار شاده باو    صدر حيات پيغمبر اکرم  -3

قلزم تا سواحل يمن و از درياي فارسي تا فرات و منقلب شام همگي در زير پرچم س الاه  

بحرين و عمان و  اس اهلل بودند و در جزيرة العرب شهرها و قريه هاى زياد بود مثل يمن و

و ربيعه و قضاعه و طايف و مکه و همه اهل اين شاهرها و   ضرنجد و جبلي طي و بالد م

اي نبود مگر اينکه در ها مسلمان بودند و مسجدها بنا کردند هيچ شهر و ده و قبيلهدهکده

آموختند پس در زمان پيغمبر در سر و باطفال و زنان و مردان مي خواندندنمازها قرآن مي

و عنايت تام در ضبط و حفظ آن داشتند و  دتا سر جزيرة العرب قرآن دردسترس مردم بو

اخالقي حقوقي و سياسي بود مراجعاات ماردم در شائون ديان و      چون قرآن کتابي ديني

 صر بقرآن بود.حاجتماع من

ابابکر دو سال و شش ماه خالفت کارد و باا فاارس و     صاز رحلت رسول خدا  پس

جنگ نمود و يمامه را فت  کرد و مسلمانان در قارآن بهايچ وجاه اخاتالف نداشاتند       مرو

در آن زمان قرآن را ميان دفتين جمب کردناد  مراجعاتشان منحصر بقرآن بود و جمعي هم 

و زيد و ابي زيد و ابان مساعود و سااير ماردم در      انمثل علي عليه السالم و عمر و عثم

 ن ميان آنها رايج بود.آپس نماند شهري مگر آنکه قر، شهرها

عمر خليفه گرديد و تمام شهرهاي فارس و شام و بين النهارين و   ،از فوت ابوبکر بعد

ت  کرد و شهري نماند مگر آنکه مسلمانان در آن مسجد ساخته و قرآن را نسخه مصر را ف

هاا باطفاال   کردند و ائمه قرآن را در نماز و غير نماز بر مردم قرائت نمودناد و در مکتاب  

قرائت کردند و ده سال وچند ماه خالفت عمر طول کشايد   دانآموختند و در مسجدها مر

 ار قرآن در اطراف عالم منتشر شده بود.و پس از فوت عمر بيشتر از صد هز

همچنين در خالفت عثمان که دوازده سال طول کشيد مسالمانان جهاان جاز قارآن      و

مجيد کتابي ديگر نداشتند و قانوني غير از قرآن نبود و تمامي احتياجات ديني و دنيوي را 
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 خواستند.از قرآن مي

و خدا را غير از تالوت قرآن و مسلمانان پس از ايمان بخدا واسله ميان خود  خالصه

باا ايان عنايات     دانستند اکنون بايد فکر کرد کاه عمل بدستور العمل آن چيز ديگري نمي

اي از شاود آياه  ر ميتا خالفت عثمان چگونه تصوّ ص مسلمانان بحفظ قرآن از عصر نبي

ست دقات  اگر در ؟!را از مسلمانان بتوان پنهان نمود رآنقرآن را بشود کم کرد و يا ثلث ق

 ي بتواند از قرآن سلري کم کند.سشود از ممتنعات بود که ک

يکي از دسئل واض  بر عدم نقصان و تحريف قرآن تقرير امام متقياان علاي علياه     -2

امير المؤمنين پنج سال و نه ماه خالفت کرد و از صفات آنحضرت اين باود  . السالم است

گردياد و  او را مانب نمي و تقوى هيچ چيزکه در امر بمعروف و نهي از منکر و اقامه عدل 

از کسي بيم نداشت و خشن در ذات اهلل بود حتى در رفاب   ىجز از خداوند تبارك و تعال

و اقامه عدل آني راضي نشد معاويه حکومت شام را داشته باشد اگر چه خالفات از   ظلم

و همچناين  هاي خونين کرد دست من بيرون رود و در عزل معاويه و برداشتن ظلم جنگ

عاقبت امر منجر بشهادت  ابراي نابود کردن ظلم چه شدايدي مبتال شد ت در جنگ نهروان

 گرديد.

بايد انصاف خواست از مردمي که قائلند امير المؤمنين قرآن صحي  را نزد خود  اکنون

را از هدايت قرآن صحي  محاروم  ست بدست تا به امام زمان رسيد و مردمدپهنان کرد و 

 فرمود.

تاوان  آيا ماي  ؟بينم آيا اين حرف توهين بمقام مقدس امير المؤمنين نيستبه واهمخيم

اين افترا را مرتکب شد کاه نعاوذ بااهلل آنحضارت قرياب شاش ساال خليفاه پيغمبار و          

بيند در مساجد و مکاتب مسلمانان سر و کارشان با قرآن فرمانفرماي عالم اسالم باشد و به

اهام کاه عمااد اساالم      از اين نيست که ايان امار   ستراناقص و محرف است و گمراهي ب

ها را اين کار را بگذارد و در عزل معاويه آن فداکاري باشد محل توجه حضرتش نباشدمي

کند. امير المؤمنين که آني بحکومت معاويه راضي نشد و خالفت خود را بخلر اناداخت  
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 .؟شود قرآن غلط در دست مسلمانان باشدآيا راضي مي

نين امام حسن شش ماه خالفت فرمود چرا ايشان قرآن صحي  را در دساترس  همچ و

بي عبد اهلل آن اول خدا پرست اول شجاع دنيا اول او همچنين حضرت  .مردم قرار ندادند

حساين کاه    .ديندار اول فداکار قرآن چرا روز عاشورا قرآن صحي  را بمردم ارائه نفرماود 

خدا گذشت و باس باود در افتضااح دشامنانش کاه       از خود و اوسد در راه کردنميتقيه 

بگويند ايمردم اينان قرآن را تغيير دادند و کتاب خدا را تحريف کردند و پادر و بارادر و   

 اوسد مرا کشتند اينک قصد کشتن مرا دارند.

کنم که آيا ايه مقاله عالوه بر من از مردميکه گوينده تحريف قرآنند سئوال مي اکنون

مقاله جزء کفار حساب  و عقلي و تاريخي است کفر نيست؟ قايل باينآنکه غلط علمي 

﴿ فرمايدنميشود؟ چون اوسً قرآن را منکر شده که مي                    

﴾ /[.2]الحجر 

است آيا ثانياً توهين بمقام مقدس امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم السالم کرده و

 موهن بقرآن و مفتري بائمه دين خارج از شريعت سيد المرسلين نيست؟

دانستند که قول بتحريف قرآن از مالحده و زنادقه و باطنيه مقاله مي گويندگان اين اگر

بند نميشادند اماا   مغز پاياست هيچ وقت به اين ترهات و کلمات بيمنتشر در اسالم شده

 چه بايد کرد؟!

﴿        ﴾. ﴿            ﴾. 
بزرگان اماميه و محققين فرقه جعفريه قايلند باينکه کتاب خدا بهيچوجاه تحرياف    -4

 :کنيمنشده و ما براي تأکيد مللب اقوال اينان را در اينجا ذکر مي

گويد اعتقاد ما اماميه اينست که مابين تقاداتش ميصدوق عليه الرحمه در کتاب اع -2

الدفتين تمام قرآني است که بر رسول اکرم نازل شده و زياادتر از ايان نيسات و هارکس     

 است. اينقول را بما نسبت دهد دروغگو
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گوياد جمااعتي از امامياه    شيخ مفيد در اواخر فصل الخلاب از کتاب مقاستش مي -1

گويند از قرآن اميار الماؤمنين   اي از آن کم نشده و آنچه ميآيهگويند که قرآن کلمه و مي

 است تفسير و شأن نزول آيات است.بوده و کم شده

گويد قرآن کم نشده و آنچه نسبت به بعضي از امامياه و حشاويه   سيد مرتضى مي -2

 است محل اعتناء نيست.دهند که قرآن کم شدهمي

در زيااده و نقصاان ظااهر اينسات کاه       گويد ساخن شيخ طوسي در اول تبيان مي -3

 تر بصحي  از مذهب ما است.مسلمين بر خالف اينقولند و اين سيق

 است.کند باينکه قرآن ناقص نشدهشيخ طبرسي در مجمب البيان تصري  مي -2

گوياد قارآن موجاود    در باب قرائت نماز ماي  تذكرة الفقهبا عالمه حلي در کتاب  -4

 نين است.ملابق با مصحف امير المؤم

گويد اماا نااقص باودن    شيخ جعفر کبير در کتاب کشف الغلاء در کتاب قرآن مي -2

قرآن شکي نيست که قرآن محفوظ است به حفظ ملک عالم از نقصان چنانکه دسلت دارد 

 بر آن صري  قرآن و اجماع علماء در هر زمان.

 کند بتماميّت قرآن.تصري  مي هفاضل جواد در شرح زبد -3

 ائل بعدم تحريف است.قي صال  مازندراني مول -2

گويد حرّ عاملي صاحب وسائل رساله مستقلي مي همحد  بحراني در کتاب لؤلؤ -27

 است.در عدم نقصان قرآن نوشته

گوياد آنچاه نسابت داده    ب ماي صا سيد قاضي ناور اهلل در کتااب مصاائب النوا    -22

اماميه نيست بلکه گفتار بمعناى  است بشيعه که قائلند بتحريف قرآن اين قول جمهور شده

 از مردميست که محل اعتناء نيستند.

کند بر آن گويد قرآن محفوظ است از زياده و نقصان و دسلت ميشيخ بهائي مي -21

﴿ :آيه قرآن                    ﴾ /[.2]الحجر 

گويد تقلي در کم نبودن قرآن تصنيف کرده و ميشيخ عبد العال کرکي رساله مس -22
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اخباريکه در نقص قرآن رسيده مخالف کتاب و سنت و اجماع است و باياد آنهاا را دور   

 انداخت.

گويد اتفاق علماي اسالمسات کاه   محقق بغدادي سيد محسن در شرح وافيه مي -23

صحاب اماميه بلکه ميان ا فاست کالم در کم شدن قرآنست معروقرآن بر آن افزوده نشده

است که قرآن ناقص نيست و مخاالف در ايان مسائله علاى بان      حکايت اجماع هم شده

و بعضاي از متاأخرين متابعات او را     هابراهيم است که در تفسيرش قائل به تحريف شاد 

اند و از مؤيدات در کم نبودن قرآنست که اجماع اماميه بر آنست بايد در نمااز ياک   کرده

قرائت کرد و اگر سوره را ناقص قرائت کرد نماز باطل است اکنون اگار  سوره از قرآن را 

باشد و صالى   طلها ناقص باشد تمامى نمازها بايد باقرآن ثلث آن کم شده باشد و سوره

 اهلل على سيدنا محمد و آله اللاهرين.

 

*** 



 

 

 قابل فهم است قرآن

عاجز باشند يافت نميشود اي که خاليق از فهم آن مسلمات است که در کتاب خدا آيه از

دليال   مللب اوسً آيات و اخبار و ثانيااً و تمامي آن قابل تدبر و فهم است و شاهد بر اين 

 عقل است.

 آيات

2- ﴿              ﴾ /[13]محمد 

 «است؟تدبر در قرآن نميکنند يا قفل بر دلهايش زده شده آيا»
اي غيار مفهاوم باود چگوناه امار      در اين آيه امر بتدبر فرمود اگر در قرآن آيه خداوند

 .؟نمودبتدبر مي

1- ﴿                           ﴾ 
 [.31]النساء/

و تدبر در معاني قرآن نميکنند تا آثار اعجااز بار ايشاان ظااهر     آيا منافقان تفکر  :يعني

شود؟ اگر اين قرآن از طرف غي خدا بود يعني از منشآت نفس نبي بود و وحي الهي نبود 

يا بشري پيغمبر را تعليم کرده و گفته مخلوقي بود چنانکه گمان کفار و منافقين است هار  

 يافتند.ري ميدر آن اختالف بسيا تدسلآينه اهل عقل و اس

کند و دليل بر وحاي  درست دقت شود اين آيه يکى از وجوه اعجاز قرآنرا بيان مي اگر

بهيچوجاه در آن   ،داردبار  بودن قرآن است با اينکه کتاب بازرگ و علاوم بساياري را در    

 اختالف نيست.

تقرير برهان اينستکه اختالف لفظي است مشترك مياان معااني گونااگون و ماراد از      و

تن اختالف اين نيست که مردم در آن اختالف نميکنند بلکاه نفاي اخاتالف در ذات    نداش

شود اين کتااب مختلاف اسات يعناي اول و آخارش شابيه در       قرآنست چنانکه گفته مي
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کناد و بعضاي از   آن دعوت بدين مي زفصاحت نيست يا مختلف المرام است که بعضي ا

 بر وزن شعر است و بعضي منزحف.آن دعوت بدنيا يا مختلف النظم است بعضي از آن 

کالم خداوند منزه از هر گوناه اخاتالف و تنااقس اسات اول و آخارش مناساب        اما

کند و آن دعوت بخداي واحد و اصاالح نفاس و تماامي    يکديگر و بيک مرام دعوت مي

 آياتش در اعلى درجه فصاحت است.

تاب علمااء و دواويان    کالم آدمي تمامي اين اختالفات را در بر دارد چنانکه اگر بک و

يابيم گااهي فصاي    شعرا و مترسلين بدقت نظر کنيم تمامي اقسام اختالفات را در آنها مي

يابي گاهي مذمت دنيا است و گاهي منزحف و همچنين اغراض مختلف در يک ديوان مي

شاعر خوش اسات خاوش باين بادنيا اسات وقتاي        ميکهکند گاهي مدح او را هنگارا مي

کناد و ناام او را   کند گاهي جبن را مدح ميک جنگ و جدال آغاز ميناخوش است با فل

گذارد و نوبتي شجاعت را مادح  کند و اسمش را ضعف مينامد گاهي مذمت ميحزم مي

 تگويد و کالم آدماي هيچوقا  کند و تهوّرش مينامد و گاهي ذم ميکند و صرامت ميمي

الف عقايد بشر اختالف احاوال و  نميشود از اختالف و تناقس خالي باشد چون منشأ اخت

 ،اعراض است و انسان هر روز حالى دارد و هر آن افکاري هميشه قلبش در تقلب اسات 

فرح و هم و غم و تغيير محيط و تبديل زندگاني و شدايد روزگار و حواد  زمان عاملي 

در هنگام فرح افکااري دارد کاه در وقات حازن نادارد و       انقويست در تغيير افکار. انس

بايياد  مي مچنين عوامل ديگر چنانکه اگر دواوين شعر را بخوانيد صحت اينمللب را دره

کنناد و نياز در کتاب مصانفه     که هر روز مردمي هستند و در هر قصيده طورى فکار ماي  

 شود..بيني در يک کتاب چقدر اختالف پيدا ميعلماى بزرگ مي

كتاباً في يومه إل قال فبي دبد   إني رأيت أنه ل يكت  إنسان  )): گويداصفهاني مي عماد

لو ُديِّر هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكبان يُستسسبنو ولبو قُبدِّم هبذا لكبان أف بُ ولبو تُبرك 
ُ  على استيال  النقص على جملة البشر  ((.هذا لكان أجمُو وهذا من أعظم الِعبَر وهو دلي

گويد اي آن روز مينويسد انسان در روزي مگر اينکه فردمن ديدم که کتابي نمي يعني

کردم نيکوتر بود و اگر اين دادم بهتر بود و اگر فالن مللب را زياد مياگر اين را تغيير مي
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نوشتم زيباتر بود و داشتم افضل بود و اگر فالن مللب را نميعبارت يا مللب را مقدم مي

س باياد  حاا  –عبرتها است و دليل بر استيالء نقص بر جميب بشار اسات    ناين از بزرگتري

مالحظه کرد اينکه شخص امي درس نخوانده در ظرف بيست و سه سال کلماتي بياورد و 

تمامي آن ضبط شود و در مقابل هم دشمنان قوي داشته باشد و نتوانند اختالف و تناقس 

چونکاه   ،کلمات از شخص نبي نباوده  يندر آيات آن بيابند خود دليل محکمي است که ا

کنايم کاه ايان    پس بضرس قاطب حکام ماي   ،ت گوناگون داردنبي بشر است و بشر حاس

 کلمات وحي و از طرف رب العالمين است جل جالله و عم نواله.

2- ﴿                              

        ﴾ /[222-221]الشعراء 

است تا قرآن فرستاده خداي جهانست که آنرا روح اسمين بر دل تو فرود آورده» :يعني

اگر قرآن مفهوم نبود منذر بودن رساول خادا    – «باشي از بيم دهندگان بزبان عربي هويدا

نباود گفاتن اينکاه    بقرآن معنى نداشت و قرآن نازل شد بزبان عربي واض  و اگر مفهاوم  

پس معلوم شد که قرآن  ،قرآن بعربي آشکارا نازل شده دروغ بوده نعوذ باهلل من غضب اهلل

 باشد و فهم آن بر بشر آسانست.در منتهي درجه وضوح مي

3- ﴿                             ﴾ 
 .[32]النحل/

باشد و هادايت و بخشاايش و   را بر تو که در بيان هر چيزي ميفرستاديم قرآن» :يعني

فرمايد در قرآن اگر قرآن غير مفهوم بود پس چرا خداوند مي. «اي براي مسلمانانستمژده

کناد در صاورتيکه بشاري نتواناد از آن     بيان هر چيزي هست و چگونه قرآن هدايت ماي 

 ؟!داستفاده کن

2- ﴿   ﴾ و همچنين ﴿                 ﴾  

د؛ و مايه هدايت آن کتاب با عظمتي است که شک در آن راه ندار» [2البقرة: ]
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 .«پرهيزکاران است
 ؟!کندچيزيکه فهميدني نيست چگونه هدايت مي

4- ﴿                ﴾ /[. 22]يونس 

چگونه قرآن شفاي دردها و راهنمائي مردمست در صورتيکه آن نسخه را کسي 

 ؟!فهمدنمي

2- ﴿           ﴾ /[.22]المائده 

 .«خداوند آمد شما مرد مرا نور و کتابي آشکار از طرف» :يعني

3- ﴿                               

    ﴾ /[.22]العنکبوت 

آيا کافي و بس نيست ايشانرا )حجتي هويدا و معجزه واض  و آشاکارا( اينکاه    :يعني

شاود و ايشاان افصا     بر ايشان خوانده ماي ن ان ايشابيم بر تو قرآن را پيوسته بر زفرستاد

مردمند و اسرار بالغت و فصاحت بر ايشان پوشيده نيست و تاو تحادي کارده و کوتااه     

کنند و ماال و جاان در   اي و ايشان لشکر ميطليبده يشاناي در برابر قرآن از اترين سوره

در اين کتاب رحمات   ،معجزي از اين روشنتر کجا باشد ،زندپردابازند و بمعارضه نميمي

 و پند است براي مؤمنين.

فهميدند و چون نتوانساتند معارضاه باا    که مشرکين قرآن را مي آيه صراحت دارد اين

فهميديد و مؤمنين از قرآن را مشرکين مي !ياللعجب .حروف کنند مبارزه با حروب کردند

 ند قرآن غير قابل فهم است بايد از خداوند شرم کنند.گويفهم آن عاجزند کسانيکه مي

2- ﴿                                    ﴾ 
 [.21]إبراهيم/

بيم کرده شوند بادان و تاا    بآن ود اين قرآن کفايتست مردمان را تا پند داده شون :يعني

چگونه قارآن   –بدانند که اوست خداي يکتا و بايد عقالء از اين کتاب آسماني پند گيرند 
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باشد با اينکه غير معلوم است و چگونه عقال را تذکر باشد و را بيم دهنده مي بالغ و مردم

 بفهمند. توانندنميحال آنکه عقالء 

27- ﴿                                  

                                   ﴾ 
 .[222 -223]النساء/

اي مردم براي شما از طرف حق تعالى برهاني آمد و بساوى شاما ناورى ظااهر      يعني

فرستاديم )يعني قرآن( کسانيکه بخدا ايمان آوردند و بقرآن چنگ زده و تمساک جساتند   

که خداوند آنان را داخل رحمت و فضال خاود گرداناد و بساوى خاود و راه       زود باشد

نور مبين است و بايد تمسک بدان کرد و از  راست هدايتشان فرمايد چگونه قرآن برهان و

 ؟!آن هدايت خواست و حال آنکه غير معلوم است

22- ﴿             ﴾ /[2]اإلسراء 

چگونه  –تر است تر و پايندهکند بلريقه و راهي که راستاين قرآن راهنمائي مي يعني

 ؟!فرمايد و حال اينکه براي کسي معلوم نيستده هدايت ميقرآن براه راست و پاين

21- ﴿            ﴾ /[22]القمر. 

اي و بتحقيق آسان کرديم قرآنرا براي پند گرفتن مردم پس آيا هايج پناد گيرناده    يعني

که قرآن فهماش آساان اسات چگوناه      هست؟ عجب است با تصري  خداوند در اين آيه

قمار ايان    ةتوان دعوي کرد که قرآن را نميشود فهميد و عجب تر آنکه در سوره مبارکمي

 .استآيه چهار مرتبه تکرار شده

باشد و از اين آيات در بود بعضي از آياتيکه دليل است بر اينکه قرآن قابل فهم مي ناي

 قدر کافي است. قرآن بسيار است اما براي شخص متدبر همين

 

 اما اخبار
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ْكتُْم بِِه لَْن تَِ لُّوا ِكتَاَب هللاِ َوُسناتي  :فرمايدمي صرسول اکرم  ))إِنِّي تََرْكُت فِيُكْم َما إِْن تََمسا

َُ بَْيتِي((  .أو َوِعْتَرتِي أَْه

من در ميان شما چيزي گذاردم که اگار تمساک باآن کنياد هايچ وقات گماراه         :يعني

 .ن کتاب خدا و سنت من است )بروايات ديگر و عترت من است(نخواهيد شد وآ

 .و چگونه ممکن است تمسک بکتاب کرد با اينکه غير مفهوم باشد

قبال  )): اسات نقل شاده  صاز رسول خدا  و از امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

ُُ لَببْيَ  علببيُكم بِِكتَبباِب هللا فِيببِه نَبَببَُ َمببا قَببْبلَُكْمو َوَخبَببُر َمببا بَْعببَدُكمْ  بب ْْ و َوُحْكببُم َمببا بَْيببنَُكْم  هُببَو الفَ

 ُُ َمهُ هللاو َوَمْن ابَتََغى الهَُدى فِبي َدْيبِرِ  أََلبلّهُ هللاو َوهُبَو َحْبب َْ بِاْلَهْزِلو َمْن تََرَكهُ ِمْن َجبّاٍر قَ

ببَراَُ الُمْسببتَقِيُمو هُببَو الّببِذ  لَ تَ  ّْ ِزيببُ  بِببِه اوَْهببَواُ و َولَ هللا الَمتِببيُنو َوهُببَو الببّذْكُر اْلَسِكببيُم َوال

تَْنقََ ي َعَجائِبُبهُو  تَْلتَبُِ  بِِه اوْلِسنَةُو َولَ تَْشبَُ  ِمْنهُ اْلعُلََماُ و َولَ يَْخلَُق َعلى َكْثَرِة الّرّدو َولَ 

َُ بِِه أُِجَرو َوَمْن َحَكَم بِِه َعَدَلو َوَمبن خاَصبَم ببه ف و َوَمبْن َدَعبا َمْن قاَل بِِه َصَدَقو َوَمْن َعِم ََ لَب
ٍَ ُمْستَقِيٍم    ((إِلَْيِه هُِدَ  إِلَى ِصَرا

فرمود: بکتاب خدا تمسک بجوئيد که در آن خبر گذشاتگان و   صيعني رسول اکرم  

آيندگان شما است. قرآن حاکم عادلي است در ميان شاما قارآن جادي وقلعاي و فصال      

ناد پشات او را خواهاد    کشي که آنارا تارك کناد خداو   است هزل و لغو نيست هر گردن

قارآن   .شکست و کسيکه هدايت را از غيار قارآن بخواهاد خداوناد او را گماراه ميکناد      

ريسمان محکم خداست و پند راست و درست و راه راست است و هواي ماردم آنارا از   

و  ،و بکثرت تکرار کهناه نميشاود   ،نميشوند و دانشمندان از آن سير ،حق منحرف نميکند

گوينده بقرآن راستگو است و حاکم باآن عاادل و کساي کاه      .ن نداردهاي آن پاياشگفتى

و کساي کاه دعاوت بساوي قارآن کناد        ،مخاصمه و احتجاج بقرآن کند پيروزمند ميشود

 است هدايت ميشود.براه

در ايان کاالم   ؟! چگونه چنين قرآني با اين همه اوصاف که ذکر شد قابل فهام نباشاد  

يت از غير قرآن بخواهد گمراه خواهد شد اگار  شريف تصري  است بر اينکه هر کس هدا

قرآن غير قابل فهم است مسلماً بايد از غير قرآن هدايت بخواهد و بنا براين گمراه خواهد 

شد و اين خود واض  است که گمراهي مسلمانان از اين است که هدايت را از غير قارآن  
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کردند تا روزگاار اساالم و   ها خواستند و آراء و افکار خود را مدخليت در دين و مجادله

مسلمين باينجا رسيد که هر فرقه آنديگر را تکفير ميکند و چهارصد ميليون مسلمان بهيچ 

اگر مسلمانان مرجب را قرآن قرار دهند و دين را از آن اتخاذ کنند ايان   ،وجه اتفاق ندارند

 بدبختي مبدل بسعادت و تفرق مبدل بوحدت خواهد شد.

﴿ :خداوند ميفرمايد                             

                    ﴾ /[272]آل عمران. 

 دليل عقل

فهميد خلاب بقرآن مانند آن بود که ياگر در قرآن آياتي و کلماتي بود که کسي نم -2

قارآن   .ترك زبان را بلغت فارسي دعوت و تبليغ کنناد و خاود ايان امار سافاهت اسات      

ر چلاور تصاوّ   ؟!چگونه بيان خواهد بود اگر کسي آنارا نفهماد   ،ميفرمايد هذا بيان للناس

 واقعااً گفاتن ايان کلماات     ؟ميشود که خداوند حکيم تکلم بکلماتي کند که کسي نفهماد 

کاشف از حمق گوينده يا کفر اوست که ميخواهد قرآنرا از دست مردم بگيرد و بجاى آن 

 اباطيل نشر دهد.

مقصود از تکلم فهماندن است اگر مفهوم نباشد مخاطبه عبث و سفه خواهد بود و  -1

 سيق شخص حکيم نيست.

وانيد قرآن را معجزه خود قرار داد و تحدي فرمود و گفت اگر ميت صرسول اکرم  -2

 اگر قرآن مفهوم نباشد تحدي غلط است. ،مثل او ياده آيه مثل قرآن بياوريد

 

 جمعي ميگويند قرآن غير قابل فهم است

 اند:جمعي ميگويند قرآن غير قابل فهم است و بوجوهي بر آن استدسل کرده

ميگويند قرآن آيات متشابهه دارد و متشابهات قرآن را کساي غيار از حاق تعاالى      -2

 همد.نميف
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متشابه قابل فهم است بلکه متشابهات قرآن باراي هادايت ناداناان و     :يميجواب ميگو

 عامه نازل شده چنانکه بعد تحقيق خواهد شد.

اند دو قسم است قسام اول افعاليسات   ميگويند اعمالي که ما را بدان تکليف کرده -1

واضب محس است و که نماز ت هکنيم مثل نماز و روزه و زکوکه ما مصلحت آنرا درك مي

قسام دو افعاالي کاه     .سعي در رفب حاجت بينوايان است هروزه امساك از شهوات و زکو

اسات و  هال حج که ما نميدانيم چه مصلحتي در رمي جمار عمصلحت آنرا نميدانيم مثل اف

و محققين اتفااق دارناد چنانکاه     ،استچه غايتي در سعي ميان صفا و مروه ملحوظ شده

تعال بندگانش را امر بقسم اول کند همچنين نيکو است امر بقسم ثاني است حق مپسنديده

او موجود نيست احتماال دارد عقال او را    بجهت اينکه قسم اول کمال انقياد و اطاعت در

وادار بعمل کند چون مصلحتش را دريافته اما در قسم دوم که مصال  آنرا نداند اطاعت و 

نهايت تسليم را دارد چون مصالحت را نيمداناد و    فرمان برداري دسلت بر کمال انقياد و

 اطاعت مي کند و در اين اعمال انقياد محس و اطاعت صرف است.

وقتي در افعال جايز شد که ما ندانيم و اطاعت کنيم چارا در اقاوال جاايز نباشاد کاه      

خداوند کالمي بگويد که بعضي از آنرا بفهميم و بعاس ديگار را درك ننماائيم و متوجاه     

 نشويم و غرض انقياد و اطاعت باشد. مقصود

فارق   جواب گوئيم: واقعاً قياس مب الفارق غريبي است از قياسش خنده آمد خلاق را. 

غايت در افعال عمل و اطاعت است و غايات در اقاوال فهام و     ،است ميان افعال و اقوال

 ،دنفهميده و کورکورانه اطاعات کار   تدبر است و چون مقصود از افعال عمل است ميشود

اما مقصود در اقوال تنوير عقل است تاا فهمياده نشاود اثاري بار آن مترتاب نميشاود و        

 ؟ر ميتوان کرد اثري بر آنها مترتب شودکلماتيرا که انسان نفهمد چگونه تصوّ

است که ميگويند اگر انسان واقف بمعنى قرآن شاد  اين وجه اعجب از همه وجوه -2

و قيمتي ندارد اما وقتيکه واقف بمقصود نشد باا  و احاطه بدقايقش پيدا کرد ديگر منزلت 

تکلياف   بّقلب باينکه متکلم احکم الحاکمين است هميشه متفکر و متذکر خواهد بود و لُ
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 اشتغال قلب است بذکر خدا.

است و زن مرده بآن ميخندد و فکر کاردن در  جواب ميگوئيم: اين دليل بسيار جاهالنه

غارض از فکار انتقاال از     ؟ونه فکر و ذکر اسات ميشود چگنکالمي که هيچ وقت فهميده 

سابحان اهلل   ،معلوم تصوري يا تصديقي بمجهول و روشن شدن عقل است بدرك حقاايق 

الحمادُ لِاالِهِ بال أکثارهم      –ت اسات  دسرگرداني چگونه کمال و بي فهمي چلاور ساعا  

 يعلمون. س

*** 

 شناسائي اسباب نزول است بر فهميدن قرآن مبتني

 مللب دو امر است: اين و دليل بر

بر معرفت مقتضيات احوال است در حاال خلااب    (1)اينکه مدار علم معاني و بيان -2

از جهت نفس خلاب و گوينده و مستمب زيرا فهم کالم واحد در حاست مختلف مختلف 

است و بحسب مستمب تغيير ميکند و جهات خارجيه و قراين حاليّه و مقاليّه در فهم کالم 

ارد مثال کلمه استفهام يک لفظ است و معاني مختلف پيدا ميکند از تقرير و مدخليت تام د

امر گاهي معنى اباحه و گاهي تهديد و تعجيز و اشياء آن را دارد و  توبيخ و غير آن و مثالً

و عماده آن مقتضايات    ،لفظ دسلت بر تمام مراد نميکند مگر بتوسط امور خاارج از لفاظ  

 ،اي در نفس کالم موجود نيسات و هر قرينه ،يشود نقل کردو هر حالي را نم ،احوال است

پاس معرفات    ،و تا زمانيکه قراين و حاست معلوم نباشد فهم کالم ممکان نخواهاد شاد   

است رفب اين مشکل را خواهد اسباب نزول و شأن تنزيل آيات که در چه مورد وارد شده

 کرد و اين از مويدات فهم کتاب خداست.

اندازد و نص ظااهر را مجمال   زول انسانرا در شبهه و اشکال ميندانستن اسباب ن -1

ميکند و اختالف در آن توليد ميشود و روايتي که ابو عبيده از ابراهيم تيماي نقال ميکناد    

                                           
 علم معاني و بيان عالوه بر اينکه کالم عرب از آن فهميده ميشود اعجاز قرآن بدان شناخته ميشود.( 1)
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 :مؤيد اين معنى است ميگويد

اخاتالف   صامّات پيغمبار    عمر روزي باخود حديث نفس ميکرد و ميگفت چگوناه 

 ،ابن عباس حضور داشت ؟!کي استي شان نيزيکي و قبله ميکنند و حال اينکه پيغمبرشان

گفت قرآن بر ما نازل شد و خوانديم و ياد گرفتيم و دانستيم که در چه مورد ناازل شاده   

اما بعد از ما مردمي که ميآيند نميدانند و همچنين درك نميکنند مقتضايات احاوال    ،است

دهناد و اخاتالف پيادا ميشاود     رأي خودشان را در فهم قرآن مدخليت مي ،چه بوده است

عمر وقتاي ايان کلماه را از ابان      ،وقتيکه اختالف شد بمقاتله و کشتن يکديگر ميپردازند

ابن عباس خارج شد عمر نظر کرد  ،عباس شنيد غضب کرد و از نزد خود خارجش نمود

است ابن عباس را خواست و گفت آنچه را گفتي تکارار کان   ديد ابن عباس صحي  گفته

عمر کالم ابن عباس را فهميد و عجب کرد و بر اين مللاب   ،اعاده مللب کرد ابن عباس

 از کتاب خدا شاهد بسيار است:

 اينها: لفظ قنوت است که معاني متعدد دارد از خشوع و عدم التفات و ذکر و غير -2

﴿ :خداوند ميفرمايد       ﴾ ودر اينجا قنوت بمعنى ،[123/ه]البقر 

))إن هذ  : ميفرمايد صرسول اکرم  .است بايکديگر سکوت و حرف نزدن نماز گزاران

در اين نماز چيزي ، الْالة ل يْح فيها شي  من كالم اآلدميين إنما هي قرآن وتسبيح((

پيش از نزول اين آيه  –است   چون نماز قرآن و تسبي ،از کالم آدميين صحي  نيست

را در هنگام اداء نماز نهي اين آيه تکلم بايکديگر  ،ميکردندنماز گزاران هنگام نماز تکلم 

 فرمود پس فهم قنوت در اين آيه مبتنى بر دانستن سبب نزول است.

جارود نزد عمر آمد و گفت قدامه  ،ون را والي بحرين کردعقدامه بن مظ ،عمر -1

 .جارود گفت ابو هريره ؟است عمر گفت شاهد قضيه کيستشراب خورده و مست شده

حد خدا را بر تو جاري ميکنم قدامه گفت چگونه مرا حد ميزني و  :بعد عمر بقدامه گفت

حال اينکه کتاب خدا ميان من و تو حاکم است؟ عمر گفت در کدام مورد از کتاب خدا 

 ﴿ است؟ قدامه گفت خدا ميفرمايد:حد از تو ساقط شده            
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     ﴾ (1)[22: ة]المائد . 

و احد و  ول خدا در بدرمن از مؤمنين بخدا و عاملين بشريعت مصلفى هستم با رس

عمر  .احسنوا ميباشند پس از کساني هستم که مصداق آيه اتقوا وآمنوا و ،خندق بودم

 ابن عباس گفت اين آيه مبارکه براي گذشتگان عذر است و بر .را بگوئيد گفت جوابش

تحريم شراب مالقات کردند و  زاعذر گذشتگان اينکه خدا را پيش  ،سايرين حجت

﴿ :حقتعالى ميفرمايد .که مرتب اين امر شنيب نشوند تحجت برديگرانس         

            

﴾(2) [27 :ةد]المائ. 

مسعود آمد و گفت مردي را در مسجد ديدم که قرآن را به رأي شخصي نزد ابن  -2

﴿ خود تفسير ميکرد و آيه مبارکه                 

                      ﴾ /[ را بدين 21-27]الدخان

قسم تفسير ميکرد که روز قيامت دودي خاليق را احاطه ميکند و همگي مبتال بزکام 

اين  خدا ميداند ،ابن مسعود گفت کسي که چيزيرا ميداند بگويد و نميداند نگويد ،ميشوند

                                           
حاال بارادران ماا کاه     ! يا رساول اهلل  :ضي از صحابه گفتندعکه چون آيه حرمت نازل شد ب اندآورده (1)

اند چون باشد؟ اين آيه نازل شد: بر آنانکه ايماان بخادا آورده و عمال    شراب خوردند و اکنون مرده

پايش از نهاي    اند و برايشان حرام نبوده و بر زندگان کاه شايسته کردند گناهي نيست از آنچه خورده

ند و ثبات ورزند برايمان و اعمال صالحه کنند پس پرهياز  نپرهيز کشراب خوردند گناهي نيست اگر 

از محرمات کنند و ايمان بياورند بتحريم آن پس ثابت و مستقر باشاند بار تقاوى و احساان کنناد و      

 ان را دوست دراد.ارخداوند نيکو ک

قداح پلياد اسات و   اي گروه مؤمنان شراب و قمار وبتها وسنگهائيکه بر آن قرباني ميکنند و تبرهاي ا (2)

 از عمل شيلان, دوري کنيد از اينها شايد رستگار شويد.
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 آية مبارکه در مورد خاصي نازل شد و آن اين بود که رسول اکرم قريش را نفرين کرد که

الء مبتاليشان کند و دعاي پيغمبر مستجاب شد و قريش مبتال بقحط و غخداوند بقحط و 

مشقت سختي شدند که استخوان ميخورند و از بدبختي و مصيبت زياد شخص وقتي نظر 

خود و آسمان دود تاريکي ميديد و اين آيه مبارکه خبريست که حق  نبآسمان ميکرد ميا

اي پيغمبر روزي که بياورد  عنى اين آيه: منتظر باشم –است تعالى به پيغمبرش داده

 :آن گويند ةبعد از مشاهد ،آسمان دود ظاهر و هويدا که فراگيرد و احاطه کند مردمرا

از ما عذاب را دور کن که ما گروندگانيم. وبعد از  ،اينست عذاب دردناك پروردگار ما

پيغمبر دعا  .ذاب ايمان ميآوريمابتالي بعذاب نزد پيغمبر سوگند خوردند که بعد از رفب ع

 کرد و عذاب رفب شد اما مشرکين بر شرك خود باقي ماندند.

 باشداحوال عرب در آن عصر مي فهم قرآن محتاج بشناختن

و چون ثابت شد که بايد متدبر در قرآن اسباب نزول را بداند سزم است کاه بار حااست    

باشد چون قرآن بزبان عرب نازل شده و عرب از گفتار و کردار و عادات آنان کامال مللب 

 ياز آنجائيکه بدون اطالع از حاست عرب فهام بعضا   ،قوم عرب را مخاطب ساخته است

از آيات مشکل است در شک و شبهه خواهد افتاد و ما چند شاهد از قرآن در اينجا ذکار  

 ميکنيم.

2- ﴿               ﴾ [134: ةر]البق. 

چون مردم تاازه مسالمان    ،از ابو يوسف منقولست که اين آيه در مورد شرك نازل شد

بودند و عادت بشرك داشتند هار وقات ميخواساتند اراده توحياد کنناد در شارك واقاب        

پس  ،در شدايد و تقلب احوال نسيان و خلا کرده و غير خدا را ندا مينمودند ميشدند مثالً

 ر اين آيه مورد شرك بخدا است.خلاء و نسيان مذکور د

معنى آيه: پروردگارا ما را بعقوبت مگير اگر فراموش کرديم يا خلاايم نماوديم و باي    

 قصد مرتکب گناه شديم.
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1- ﴿   ﴾ /و (1)[27]النحل ﴿        

     ﴾ /وشبيه اين آيات.، (2)[22]الملک 

چون مشرکين غير از خداي جهاان خاداياني در زماين قايال بودناد اگرچاه معتارف        

اين آيات اختصاص داد خدا را بفوق براي اينکاه آگااه کناد     ،بربوبيت حقتعالي هم بودند

يخواهاد باراي خداوناد اثباات     خدايان زمين خدا نيستند و لفظ فوق و من في الساماء نم 

 جهت فوق کند.

2- ﴿         ﴾ /شعري  ةيعني همانا او پروردگار ستار، [32]النجم

شعري  ةتعيين اين کوکب براي اين بودکه ابو کبشه قبيله خزاعه را بعبادت ستار .است

 ديگري نپرستيد. ةدعوت کرد و عرب غير از شعري ستار

 

*** 

                                           
 عني مالئکه از عذاب پروردگارشان که در فوق ايشانست ميترسند.ي (1)

د بر شما باادي يارياگ ريازه پاس زود     تدر آسمانست ايمن شديد که فرو فرسکه يآيا از کس يعني: (2)

 .بدانيد بيم کردن من چگونه بود



 

 

 قرآن آنچه را كه متعلق

 بدين و شريعت است در بر دارد

 و دليل بر اين مللب سه امر است:

﴿ نصوص قرآن شاهد بر مدعا است قول خدايتعالى: -2           

  ﴾ و همچنين، (1)[2/ه]المائد ﴿     ﴾ 
 وامثال آن از آيات ديگر. ،(2)[32]النحل/

 احاديث وارده از اهل بيت عصمت و طهارت. -1
[« الكافي»ُرِوَ  في  َعلَْيبِه السابالُم  - ]اإل مم الصمدق[بإسناد  عن أبي عبد هللا  ]للُكلَْ  ِف 

ُِّ َشيْ قال  ))إِنا هللاَ تَبَاَرَك َوتََعالَى أَْنزَ  - ٍ  َحتابى َوهللاِ َمبا تَبَرَك هللاُ َشبْي اً َل فِي القُْرآِن تِْبيَاَن ُك

هُ هللاُ يَْستَاُج إِلَْيِه الِعبَاُد َحتاى ل يَْستَِطيَ  َعْبد  يَقُوُل لَْو َكاَن َهَذا أُْنِزَل فِبي القُبْرآِن إِل َوقَبْد أَْنَزلَب

 .فِيِه((

د که فرمود خداوند تعالى قرآن را نازل فرماود  در کافي از حضرت صادق روايت ميکن

و در آن بيان هر چيزي هست و قسم بخدا که در قرآن حق متعال آنچه را که بشار بادان   

است بقسميکه هيچ بنده نميتواند بگويد کاش اين مللاب در  محتاج است فروگذار نکرده

 است.قرآن بود مگر اينکه خداوند آنرا بيان فرموده
ببالُم  -ُعَمببَر ْبببِن قَببْيٍ  َعببْن أَبِببي َجْعفَببٍر را مببام الببباقر   وبإسببناد  َعببنْ  قَبباَل   -َعلَْيببِه السا

بةُ إِل أَْنَزلَبهُ فِبي كِ  تَابِبِه ))َسِمْعتُهُ يَقُوُل  إِنا هللاَ تَبَباَرَك َوتََعبالَى لَبْم يَبَدْع َشبْي اً يَْستَباُج إِلَْيبِه اوُما

َُ لِ  ُِّ َشيْ َوبَيانَهُ لَِرُسولِِهو َوَجَع َُ َعلَى َمْن تََعداى َذلَِك ُك َُ َعلَْيِه َدلِيالً يَُدلُّ َعلَْيِه َوَجَع ٍ  َحّداً َوَجَع
 .اْلَسدا َحّداً((

است که فرمود آنچه امت بآن محتااج ميباشاد در کتاابش    از حضرت باقر روايت شده

و دليلاي دال   بيان کرده و براي پيغمبرش ذکر فرموده و هر چيزي برايش حدي قارار داده 

                                           
 .امروز کامل کردم براي شما دين شما را و تمام کردم نعمت خود را بر شما يعني (1)

 .قرآن را بر تو فرستاديم و در او بيان هر چيزي هست (2)
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 است.براو معين فرموده و براي کسيکه از اين حد تجاوز کند نيز حدي مقرر نموده
باٍد َعبْن أَبِبي َعْببِد هللاِ  ٍ  إِل قَباَل  ))َسبِمْعتُهُ يَقُبوُل َمبا ِمبْن َشبيْ  وبإسناد  َعْن َعبْن َحما

 َوفِيِه ِكتَاب  أَْو ُسناة (( 

اينکه کتاب خدا ياا سانت پيغمبار آنارا      حضرت صادق فرمود هيچ چيزي نيست مکر

 متعرض است.
ْثتُُكْم بِشـَيْ وبإسناد  َعْن أَبِي اْلَجاُروِد قَاَل قَاَل أَبُو َجْعفٍَر  ٍ  فَاْسََلُونِي ِمْن   ))إَِذا َحدا

ُِ َواْلقَالِ  َوفََساِد اْلَماِل َوَكْثَرِة  ِكتَاِب هللاِ ثُما قَاَل فِي بَْعِض َحِديثِِه إِنا َرُسوَل هللاِ نََهى َعِن اْلقِي

ُا يَقُوُل  َُ لَهُ  يَا اْبَن َرُسوِل هللاِ! أَْيَن َهَذا ِمْن ِكتَاِب هللاِ؟ قَاَل  إِنا هللاَ َعزا َوَج َؤاِل  فَقِي  السُّ

﴿                             ﴾  َوقَاَل 

﴿                  ﴾  َوقَاَل ﴿           

  ﴾. 
از من سئوال کنيد چاه مادرکي    ،وقتي شما را خبر دادم بچيزي :حضرت باقر ميفرمايد

که رسول اکرم از قيل و قال و فسااد   :و در بعضي از سخنانش فرمود ؟ز کتاب خدا داريا

 ؟دليل شما از کتاب خدا چيسات  ،اي پسر پيغمبر :گفته شد .مال و سئوال زياد نهي فرمود

ليل بر فاسد نکاردن اماوال وس تؤتاوا    ددليل بر نهي از قيل و قال آيه س خير الخ و  :فرمود

 ي از سئوال س تسئلوا الخ.الخ و دليل بر نه

اي محتااج بقارآن   تجربه شاهد بر مدعا است و آن اينکاه هايچ عاالمي در مسائله     -2

نميشود مگر آنکه اصل آنرا در قرآن مي يابد و کسااني کاه در شاريعت قيااس را معتبار      

 ،نميدانند مانند اماميه و ظاهريه در هيچ مسئله نميمانند و اصل آنرا از کتاب خدا مي يابند

ابن حزم ظاهري ميگويد بابي از ابواب فقه نيست مگر اينکه اصلي در کتاب خدا يا سنت 

 رسول دارد.

و تحقيق در اين مسئله که در قرآن بيان همه چيز است مراد بيان آنچه متعلق بادين و  

چون انسان را دو عقل است عقل نظاري و عقال عملاي بعباارت      ،شريعت است ميباشد

قوه عالمه مبدأ آراء و عقايد انساني و قوه عامله مبدأ اعمال و افعال  ،هديگر قوه و قوه عامل
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است که آدميزاد را عقايدي و اعمالي ميباشاد و هايچ فاردي    اوست و بواسله اين دو قوه

آراء و عمل انساان اگار حاق و زيباا باشاد او را       ،عقيده و عمل زندگاني کندنميتواند بي

 و زشت باشد شقي دنيا و آخرتش ميگرداند.رساند و اگر باطل يبسعادت کبرى م

قرآن کتابي است آسماني که براي تصحي  عقايد و تعديل اعمال و افعال بر دل پاك 

رسول اکرم نازل گرديده و غرض از قرآن اين است که عقايد باطله و موهومات و 

ن خرافات را از دماغ بشر خارج کرده بجاي آن عقايد صحي  و آراء متقن را جاي گزي

کردارهاي بد را نهي ميکند و بکردار  ،فرمايد و همچنين عنايت کامل باصالح عمل دارد

پس تمام قرآن مشتمل است بر اصالح علم و  ،صحي  و عدل و انصاف امر ميفرمايد

﴿ خداوند ميفرمايد: ،عمل                   

                                  

                                 

                        ﴾ /[.222]األعراف 

اي را کاه پيغمباري اماي اسات     يعني: آنانيکه که از روي صدق پيروي ميکنند فرستاده

اين  ،و انجيل اهيعني نانويسنده و ناخواننده آن پيغمبري که مييايند اسم او را نوشته در تور

کيزه پيغمبر امي ايشان را بمعروف امر ميکند و از منکر نهي ميفرمايد برايشان ملعومات پا

گاران تکااليف ساخت را از     را حالل ميگرداند و خورشهاي پليد را حرام ميفرمايد و بار

دوشتان برميدارد و کم ميکند و زنجيرهاي موهومات و خرافات و بندگي غيار خادا را از   

آنکساني که باين پيغمبر گرويدند و تعظيم کردند و ياريش نمودناد و   ،گردنشان برميدارد

 آن گروه رستگارانند. ،فرستاديم )قرآن( پيروى کردندنوري را که با او 

خالصة کالم قرآن جامب مسائل دين و شريعتا ست پس اگر کفته شود قرآن در آن 

قرآن کتاب تعليم و تربيت  ،بيان هر چيزي ميباشد مراد آنجه متعلق بدين و شريعت است

﴿ ،است قرآن شفاي امراض روح است            ﴾ 
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قرآن براي تربيت نفس بشر و  ،وظيفه رسل بيان دين و تشريب قانون ميباشد[، 31]اإلسراء/

هنگامي که عقل قوي  ،کتاب طبيعي و رياضي و تاريخ نيست ،تقويت عقل انسان نازل شد

را تحصيل  گرديد و نفس متخلق باخالق فاضله شد بنابر احتياجاتش علوم و صنايب ديگر

مراد از هر  ،اينکه ميفرمايد قرآن در آن بيان هر چيزيست اشاره بهمين معنى است ،ميکند

چيزي اين نيست که خواص اشياء را بگويد يا جبر و مقابله بيان کند يا ميکروب شناسي 

بياموزد و يا ساختن توپ و اتومبيل و برق را تعليم فرمايد تحقيق در اين قسم علوم و 

غرض از قرآن  ،قرآن انسان درست ميکند ،نيست و مقامش دون رتبة قرآنست ظيفة رسل

وقتي رشيد شدند هر کاري کنند صحي  و هر  ،اين است که مردم را برشد حقيقي برساند

 ﴿ خداوند ميفرمايد: ،علمي بياموزند پسنديده است             

                                    ﴾ 
 [.1]الجمعه/

اوست خدائي که در ميان اميين رسولي مثل ايشان درس نخوانده برانگيخت تاا آياات   

ميکند و کتاب و حکمت ميآموزد و بتحقيق آنان خدا را برايشان تالوت کند و آنانرا تزکيه 

 پيش از بعثت در گمراهي آشکاري بودند.

اگار بقاراط    ،اي تا مللب خوب روشن گاردد در اينجا محتاجيم به بيان يک مثل ساده

همه چيز را بيان کردم واض  است کاه ماراد آنچاه     (1)ابو اللب بگويد در کتاب قرابادينم

شما اگر از کتاب بقراط فن تجاري يا فقاه و سياسات    ،دمتعلق بلب و عالج است ميباش

 ،اياد مدن را بخواهيد اين کاشف است که کالم بقراط را نفهميده ومقصد کتاب را ندانسته

 بقراط فقط آنچه متعلق بعالج است گفته.

همچنين قرآن که ميگويد همه چيز در اين کتابست بايد بفهمي آنچه متعلق بهادايت و  

                                           
کاه فرنگاي مبادل بتراپوتياک     ( ميباشد عني اين دوا براي که مفيد استيقرابادين معرب کرابايدين ) (1)

 ؟؟استشده
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اکنون اگر از قرآن ميکروب شناسي يا ستاره شناسي  ،است بيان فرمودهمصل  علم و عمل 

بلاي گااهي    –اي وظيفه رسل را در نيافتاه  ،ايغلط رفته يا فن تاريخي و غير آن بخواهي

باياد   ،قرآن از خلقت ستارگان و آفتاب و ماه و کوهها و گياهها و درياهاا ساخن ميراناد   

يرد و باين طريق اثبات صانب ميکند و بنظر در کون بداني که اينها را شاهد بر ربوبيت ميگ

بيعي يا انسان و خلقت بشر را متوجه بخالق جهان ميگرداند، نه اينکه مرادش بيان تاريخ ط

غايت بالذات دعوت خالياق بخاداي جهاان و پااك کاردن       ،شناسي و گياه شناسي باشد

ه کردن انسان از مرگ نفوس از ارجاس معاصي و دميدن روح انسانيت درکالبد بشر و زند

 خداوند ميفرمايد: ،جهل و اخالق رذيله است

﴿                           ...﴾ /[ 13]األنفال

 ﴿ نين ميفرمايد:چوهم                            

                ﴾ /[. 22]النحل 

 ت استمحتاج بسنّ و ياحكام شريعت در قرآن كلّ

کند که بيشتر احکام وارده در کتاب خدا کلي است و بايد اين استقراء معتبر ثابت مي

و آنچه مجمالت کتاب خدا را بيان کند و شارح کليات آن باشد  ،يّني باشدکليات را مب

﴿ خداوند ميفرمايد: ،همانا سنّت است و بدون سنت نبي نميشود و قرآن را فهميد   

      ﴾ /ار وجامعيت قرآن با اين اختص (1)[33]النحل

بجهت همين است که قرآن کليّات را در بر دارد و بتمام شدن قرآن شريعت و دين هم 

﴿ کامل شد:          ﴾ [.2: ة]المائد 

مي بينيد  مثالً ،و اين احتياج شديد بسنّت با توجه کوچکي قرآن واض  و هويدا ميشود

                                           
اينکه بياان کناي باراي ماردم آنجاه را کاه بساوي ايشاان فرساتاده           و فرستاديم بسوي تو قرآن را تا (1)

 است.  شده
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نظاير اينهاا و احکاام آن در قارآن بياان نشاده و      و  هکه تمام جزئيات نماز و روزه و زکو

همچنين است فروع عادّيات و سياسات مثل نکاح و عقود و قصاص و ديات و حادود و  

پس بنابراين مسلم است که بايد سنت جزئيات را بيان کند و بدون سنت پيغمبر  ،غير اينها

 عمل به کتاب خدا ممتنب است.

 اض  و هويدا است چنانکه خداوند ميفرمايد:و دليل بر حجيّت سنت از کتاب خدا و

﴿      ﴾ /پس استنباط از قرآن بدون نظر در شرح که  ،[2]الحشر

رسول اکرم  ،ناچار بايد در فهم قرآن مراجعه بسنت کرد ،سنت ميباشد جايز نيست

 تُْم بِِه لَْن تَِ لُّوا ِكتَاَب هللاِ َوُسناتي  أو َوِعْتَرتِي (())إِنِّي تََرْكُت فِيُكْم َما إِْن تََمساكْ  فرمايد:مي

من در ميان دو چيز سنگين يا نفيس قرار دادم کتاب خدا و سنت )يا عترت( خودم  :يعني

 را.

چوت عترت بيان سنت را ميکند و در واقاب   ،و مراد از عترت ائمه از اهل البيت است

ه علم قرآن نزد آل محمد ميباشد مراد اين است کاه  عين سنت است و آنچه مأثور است ک

 .بيان سنت پيغمبر نزد اهل بيت است

 ،محتاج بسنت هستيم در اينجا مللبي است و آن اين است که ما در شريعت و احکام

 اما در مسائل اعتقادي مثل اثبات صانب جهان و توحيد و نبوت و معاد چون قرآن کامالً

ئيات را بيان فرموده و براهين ساطعه بر آن اقامه نموده است و حتى جزمتعرض آن شده

احتياجي در اينجا بهيچوجه بسنّت نداريم و چون معلوم شد که مباحث قرآن کلي است و 

بدون مراجعه بسنت فهم آن ممتنب است پس بلالن قول مردمي که غرضشان تخريب 

واض  شد که  اسالم است و در آخرت نصيبي نداشته و خارج از جماعت مسلمينند

ميگويند در قرآن بيان هر چيزي هست و ما محتاج بسنت نيستيم و قرآن را تأويالت 

و مراد از سنت کردار و  –خنکي کرده هواي خود را مدخليت در فهم کتاب خدا ميدهند 

  ﴿ گفتار و اقرار يا تقرير نبي است            ﴾ [.12اب/]األحز 
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مراد از تقرير آنست که در محضر پيغمبر فعلي ياا قاولي    ،فعل و قول نبي واض  است

آن فعال و   ،از کسي صادر شود و نبي اکرم با علم و قدرت بر نهي از آن ممانعت نفرمايد

ٍد َوآلِِه الطااِهِرينَ قول جايز است  ُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما  .َوَصلاى هللاا



 

 

 بطني است و قرآن را ظهري

اند قرآن را باطن و ظاهري است و احاديثي هام در ايان موضاوع نقال     بعضي گمان کرده

))َمبا أنبزل هللاُ آيَبةً ست که فرمود: ا اند چنانکه در حديث مرسل از رسول خدا منقولکرده

))  ))إن للقبرآن ظهبراً و بطنباً و لبطنبهوهمچنين روايت ديگار کاه:    ،إِل َولََها ظَْهبر  َوبَْطبن 

که اين دو حديث براي قرآن بلن ثابت ميکند و تا هفتاد بلن هم  .بطن إلى سبعة أبطن((

 اند.گفته

اگر مراد از ظاهر مفهوم عربي و ماراد از بااطن فهام مقصاد حاق تعاالى از فرساتادن        

 ،دست آوردن و مقصد از خلاب را فهميدن باشاد بتر مراد متکلم را ببيان واض  ،کتابست

 و در غايت اتقانست. اين معنى پسنديده

و اگر مراد از باطن قرآن معنائيست زايد بر معنا و مقصدي که اصحاب پيغمبر فهميدند 

و تابعين تدبر در آن کردند اين دعوائيست محتاج بدليل و برهاان و ماا در اينجاا تحقياق     

 مللب را بلوري که رضاي خدا و رسول در آنست بنظر قارئين ميرسانيم:

اين باب وارد شده که قرآن هفت يا هفتاد بلن دارد ايان احادياث    احاديثي که در -2

 مرسل است و بهيچ وجه حديث صحي  در اين باب نداريم.

اسات کاه در تفاساير و کتاب     عيلي و از مجعوست فرقة باطنياه ااين احاديث اسم -1

اند ماى باطنيهلچنانکه در کتاب اخوان الصفاء که نويسندگانش از زع ،عيليه ذکر شدهااسم

مسلورا ست که کتب آسماني تنزيال ظااهري دارد کاه آن معااني الفااظ اسات و داراي       

تأويالتي مخفي است که آن معاني معقوله ميباشد و همچناين واضاعين شارايب احکاامي     

و در خلط مقريازي در دعاوت ششام از     –ظاهر و جلي دارند و اسراري باطني و خفي 

ه مدعو برتبه پنجم رسيد داعاي شاروع ميکناد در    گانه اسماعيليه ميگويد وقتيکدعوات نه

و حج و طهارت و غير اينها از واجبات  هو روزه و زکوتفسير معاني شرايب اسالم از نماز 

باموريکه مخالف ظاهر است و هنگاميکه زمان دعوت طول کشيد و مدعو معتقد شد کاه  
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و اينکه شرايب  وضب احکام شريعت بر سبيل رمز است و سياست عام در آن مالحظه شده

معنائي دارد غير از معنى ظاهر شخص داعي او را دعوت بکلماات افالطاون و ارسالو و    

 فيثاغور  ميکند.

تر از هر فرقة گمراهي غزالي در کتاب مفاض  الباطنيه ميگويد: مرتبة فرقة باطنيّه پست

ين اي نيست که مذهب را بخود مذهب نقس کند و دين را بنفس دچون هيچ فرقه ،است

باطل گرداند جز فرقه باطنيه که الفااظ ديان را از معنااي اصالي خاود تغييار ميدهناد و        

 و بايد دانست که مذهب اينان ابلال نظر و استدسل است. ،ميگويند اين کلمات رمز است

و نيز در آن کتاب ميگويد: کالم مختصر اين است که باطنيه چاون از منصارف کاردن    

ند بتأويلهائيکه روحش ابلال شرايب است تمسک جسته و مردم از قرآن و سنت عاجز شد

 کتاب خدا را بدلخواه خود معنى کردند.

باطنيه اين اعتقاد را که قرآن داراي ظهر و بلن است از فرقه يهود اتخاذ کردند چنانکه 

شهرستاني در ملل و نحل ميگويد يوذغانيه منسوبند به يوذغان که شخصي يهودي باود از  

ميگفت تورات باطني و ظاهري و تنزيلاي و تاأويلي دارد و    ،سمش يهوداشهر همدان و ا

و تأويالت کاشي نيزکه معروف بتفسير  .بتأويالتش در تورات مخالفت با جميب يهود نمود

محي الدين است تمامي قرآن را بر طريق باطنيه تأويل کرده بمعناهاائي کاه هايچ ياک از     

 ند.بر ندارخاصحاب پيغمبر و سلف صال  از آن 

و اگر درست دقت شود تأويالت خنکي که باطنيه اباداع کارده و بعضاي از متصاوفه     

اناد للماه   متابعت نموده و جماعتي از اخباريه اماميه فهميده يا نفهميده معتقاد باآن شاده   

بزرگي با سالم زد و سبب پيادايش مهاديها شاد و در نتيجاه اساالم را ضاعيف کارد و        

 مسلمانان را پرا کنده نمود.

جه کالم اينکه اگر مراد از باطن بيانيست که باطنيه کردند خاالف عقال و منلاق و    نتي

 حقيقت کفر و ضاللت است و اگر مراد از بااطن مقصاد و ماراد قرآنسات خاود معناائي       

 صحي  و پسنديده ميباشد.
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 از باطن فهم مراد و مقصد قرآنست مراد از ظاهر مفهوم عربي و مراد

ني و بيان که فهم قرآن مبتني بر آن ميباشد داخل در ظاهر هر معناي عربي از مسائل معا

اي از کتاب خدا واض  ميشود مانند فرق ميان ضيّق و قرآنست و اين مللب بذکر امثله

﴿ ضايق در قول خدايتعالى         ﴾ /و:[212]األنعام ، ﴿    

 ﴾ /وت و دوام ميکند و ضايق ثباست و دسلت بر فت مشبههکه ضيّق ص، [21]هود

 .اسم فاعل و دسلت بر تجدد و حدو  دارد و امريست عارضي

﴿ و فرق ميان        ﴾  وکه مدني است ﴿       ﴾  که مکّي

﴿ ، وميباشد     ﴾ و ﴿   ﴾ که هر دو مخاطب کافه ناس ميباشند . 

﴿ درسالم و فرق ميان رفب     ﴾ [، و نصب 42/]هود 

)او نيز( گفت: « سالم!»گفتند:(  ؛ما )فرشتگان( براي ابراهيم بشارت آوردند فرستادگان

 (42آورد. ) ؛سالم! سؤال و طولي نکشيد که گوساله برياني )براي آنها»

﴿ آن در      ﴾ و امثال اينها که نزد  [،42/]هود 

)او نيز( گفت: « سالم!»گفتند:(  ؛فرستادگان ما )فرشتگان( براي ابراهيم بشارت آوردند

 (42آورد. ) ؛سالم! سؤال و طولي نکشيد که گوساله برياني )براي آنها»

 و هنگاميکه قرآن بر ترتيب لسان عرب مفهوم شد مسلماً -علماي بيان مسلم است 

 ظاهر قرآن نيز دانسته ميشود.

و هر معنائي که از قرآن شخص را مؤدّب بآداب و متخلّق بااخالق فاضاله و متّصاف    

بصفات بندگي و اعتراف بربوبيت خالق جهان گرداند آن باطن قرآنسات چاون مقصاد و    

  ضا ه کردن خالياق جهانسات و اينمللاب وا   جمقصود قرآن دميدن روح انسانيت و متو

 اي چند:ثلهميشود بذکر ام

﴿ هنگاميکه اين آيه نازل شده                       
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 ﴾ بندگان در  يعنييعني کيست آنکه بخلوص نيت وام دهد خدايرا )، [132/ه]البقر

دن تعجيل کند و منت ننهد( مانده او را که وام خواهند( وام دادني نيکو )يعني در وام دا

 .خير آن قرض را براي او .پس خدايتعالى مضاعف گرداند و زياده بر زياده سازد

باطن و  ،خداوند کريم و بي نياز است و از ما قرض ميخواهد ابو الدحداح گفت

   ﴿ اما شخص يهودي گفت ،مقصد آيه را فهميد     ﴾ [232/عمران ]آل 

يعني خداوند فقير است و ما بينيازيم پس ابو الدحداح باطن قرآن را درك کرد و شخص 

يهودي از ظاهر قرآن تجاوز نکرده و استقراض خداوند بي نياز را بر استقراض بنده بينوا 

 حمل نمود.

و از اين قبيل ميباشد عباداتيکه شارع بدان امر کرده و منهيّاتي که از آن نهي فرموده 

خداوند متعال تمامي اينها را طلب نمود تا شکر نعمتهايش را بجاي آورند چنانکه  ،تاس

 ﴿ ميفرمايد:               ﴾ /يعني  [23]النحل

ه ديگر و در آي ،قرار داد براي شما گوش و چشمها و دلها را شايد شما شکر کنيد

﴿ ميفرمايد:      ﴾ /پس ايمان  ،و شکر ضد کفر است، [27]األعراف 

و انواع وسايل  ؛ما تسلط و مالکيت و حکومت بر زمين را براي شما قرار داديم

 کرديم...اما( کمک( شکست مي زندگي( را براي شما فراهم ساختگي

بار تکليف وارد شد پس اين  ر زيروقتيکه مکلف بقصد شک ،و فروعش شکر است

شخص مراد از خلاب فهميده لبّ نماز و باطن عبادات شکر نعمت رب و خشوع در 

مقابل خالق جهانست پس هر عبادتيکه خالي از خشوع و خضوع باشد از مقصد قرآن و 

 باطن آن دور است.

اصاالح   و انفااق ماال اوسً   هو مقصد شارع از تشريب زکو هو همچنين باطن آيات زکو

نفس شخص مال دار است تا ملکه سخاوت را در نفس آنشخص ايجاد کند و رذيله بخل 

و ثانياً ترفيه حال فقراء و تنگدسان واعانت به بيچارگان کاه پار از    ،را از او خارج فرمايد
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 نفب دو جهانست و فوايد ديگري دارد که محتاج بذکرش نيستيم.

پايش از گذشاتن ساال بازن ياا فرزنادش        اکنون اگر شخص حيله کند و مال خود را

فرار کند و آن را بمستحقين نرساند مسلّماً ايان عمال خاالف     هببخشد براي آنکه از زکو

 باطن و مقصد قرآنست.

يا کسيکه ارادة طالق دارد برزنش سخت گرفته او را در تحت شدت قرار دهد تاا زن  

يان عمال خاالف ديان و     بيچاره از مهر و حقوق زوجيت خود صرف نظر نمايد مسلماً ا

 مقصد سيّدالمرسلين است.

اء و گارفتن ماال ماردم ميکنناد و     يا و از اين قبيل است حيله هائي کاه در خاوردن ر  

. بدبختاناه ايان امار شانيب     تصورشان چنين است که باين وسايل رباء حالل خواهد شاد 

 مقصد قرآن و باطن دين در ميان مقدس نماها ببدترين صورتي شايب است. بخالف

همچنين خوارج باطن کتاب و مقصد دين را نفهميده امير المؤمنين علي بن ابي  و

علي خلق را در دين خدا تحکيم کرد و حال آنکه خداوند  طالب را تکفير کردند و گفتند

 ﴿ :ميفرمايد   ﴾ /و نيز گفتند علي خود را از امارت مؤمنين ، [22]األنعام

اگر خوارج تدبر در کتاب خدا کرده و  .ن هنگام امام کافرين استمعزول کرد پس در اي

ن تجويز مينمودند چنانکه خداوند يمقصد قرآن را ميفهميدند تحکيم خلق را در د

﴿ :ميفرمايد       ﴾ و همچنين، [22/ه]المائد ﴿           

      ﴾ /و ميفهميدند که، [22]النساء ﴿   ﴾  مخالف تحکيم نيست

ند و خود و عالم اسالم را ببدبختي کردنميو جسارت بمقام مقدس امير المؤمنين 

 نميکشانيدند.

و همچنين فرقه مجسّمه بجهت عدم تدبر در آيات و جمود بظاهر کتااب و نفهميادن   

آن آيات وارده در قرآن راجب بصفات خدا را حمل بظااهرش نمودناد و   باطن و مقصد قر

 ،از براي خداوند دست و چشم و گوش و وجه قايل شدند و ربّ را بخلق قياس نمودند
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در نتيجه گرفتار تجسيم شده متشابهات را گرفتند و بمحکم مراجعه نکردند کاه خداوناد   

 ميفرمايد: ليس کمثله شيء.

تر . عجباطن قرآن مقصد و مقصود اين کتاب مقدس استخالصه کالم مراد از ب

اطن را بصورت ديگري در آورنده و بهواي نفس و اغراض شخصي و آنکه مراد از ب

    ﴿ سياسي باطن قرآن تابب هوسهاي مرده کرديد مثل آنکه گفتند در آيه   

                 ﴾ و  !مراد از بعوضه علي امير المؤمنين است [14/ه]البقر

﴿ همچنين در آيه              ﴾ مراد از شتر را  [22/ه]الغاشي

ن ترهات و موهومات تحريف غريبي در دين کردند و هر منکر و ! بدينيز علي قرار دادند

 قبيحي را بقرآن چسپاندند. 

شرط ظاهر آنستكه موافق لغت عرب  استبراي هريك از ظاهر و باطن قرآن شرطي

 مخالف با شرع نباشد و باشد

چون از ضرورياتست که قرآن  ،اشکالي نيست براينکه مراد از ظاهر مفهوم عربي است

﴿ خداوند ميفرمايد: ،بزبان عربي آشکار نازل شده است       ﴾ 
 .[272]النحل/

است بااطن و  بنابر اين در فهم ظاهر عربي هيچکس اختالف ندارد و آنچه مختلف فيه

مقصد قرآنست و شرط فهم ظاهر قرآن اينستکه بر زبان عربي محس جاري شود پس هر 

 معنائيکه از قرآن بر غير زبان عربي استنباط شد آن معنى از قرآن نيست.

ي پيغمبري ميکرد و ميگفت شاهد من اينستکه خداوند مثل اينکه بيان بن سمعان دعو

﴿ اسم مرا در قرآن ذکر کرده که ميفرمايد      ...﴾ [223/]آل عمران. 

 ﴿ و همچنين فرقه منصوريه گفتند مراد از آيه              

    ﴾ /اي از آسمان را فرود آينده بر سربينند پاره)يعني اگر به [33]اللور 
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ايشان از فرط عناد و استکبار گويند که قلعه آسمان نيست بلکه ابريست درهم بسته و 

 .(.برهم چسپيده

و نيز عبيد اهلل شيعي مسمي  –ابي منصور است که منصوريه منسوب باو هستند 

شد و مستولي بر آن گرديد دو رفيق داشت از کُتّامه که بمهدي، هنگاميکه مالک افريقا 

ند يکي ناميده ميشد بنصر اهلل و ديگري بفت  باين دو رفيقش گفت ناصر و همراه او بود

 ﴿ اسم شما دو نفر در قرآنست آنجا که ميفرمايد       ﴾ /و . [2]النصر

﴿ ه کرد و آيه مبارکهتصرف قبيحي در اين آيه مبارک          ﴾  آل[

و همچنين بابيّه و بهائيّه و !! خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنِاسِ کتامة :را مبدل کرد به [227عمران/

 اشخاصي نمودند. ازليّه آيات قرآن را با تأويالت منکر و خنک منلبق بر

عرب گفتند قرآن نه زن عقدي را بر مرد تجويرز و بعضي از جاهلين بقواعد 

﴿ است و استدسل کردند بآيهکرده                     ﴾ 
 [2]النساء/

﴿ و بعضي رأي دادند که پيه خوك حاللست بجهت اينکه خداوند فرمود   

              ﴾ [. و در اين آيه غير از گوشت خوك چيزي از 2ه/]المائد

 اعضايش حرام نشده.

﴿ و همچنين بعضي تفسير کردند آيه مبارکه          ﴾ /را  [212]طه

ه شد و خيال کردند است يعني آدم از اکل شجره مبتال بتخمو گفتند مراد از غوى تُخَمَه

که مشتق از غَوي الفصيل يغوي اذا بشم من شرب اللبن است وندانستند اين اشتقاق فاسد 

بفت  عين  «لَعَفَ»است و در اينجا بر وزن  «فَعِلَ»است بجهت اينکه غوي الفصيل بر وزن 

 ميباشد.

﴿ و همچنين در آيه        ﴾ /[ را بمعنى فقير گرفتند 212]النساء
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 بفت  خاء که بمعنى مسکنت است. هاز خَلّ

اين جماعت چون کامالً واقف بلغت عرب و قواعد ادب نبودند بموهومات متمسّاک  

شده رأي خود را در کتاب خدا مدخليت داده و هواي نفس خود را اطاعت کرده و بلور 

اينان را بسوي تحريف کتاب خدا وقاحت اقدام باين عمل شنيب نمودند و اين عمل فاسد 

 کشانيد و آنرا بدلخواه خود تفسير کردند.

خالصه کالم بايد هر معنائي که براي الفاظ قرآن کرده ميشود موافاق قواعاد عارب و    

فهميدند باشد چنانکه اگر عرب لفظي را در معنى خاصي استعمال معنائي که مخاطبين مي

 استعمال شود. کرد جايز نيست بهواي نفس در معنى ديگر

يکي از مصيبتها اين است که مردم غير عرب وارد در قرآن شده ترجمه قرآن کردند و 

يا قرآن را باصلالحات فالسفه و متکلمين و فقهاء و صوفيه منزّل نمودناد و حاال اينکاه    

وضب اين اصلالحات بعد از دو قرن از بعثت رسول اکرم است و بهيچ وجاه مناساب باا    

 ،امت امي که مللقا از اصلالح عاري بودناد ناازل گردياد    ربي فصي  برقرآن که بزبان ع

 .نيست

شهادت شررع اسرت و ورالويفت فرقره      شرط فهم باطن قرآن موافقت با لغت عرب و

 باطنيه باطل ميباشد

 براي فهم باطن و مقصد قرآن کريم دو شرط است:

و بر طبق مقاصد  شرط اول آنکه معنى باطن بايد بر مقتضاي ظاهر مقرر در زبان عرب

اگار فهام قارآن طاوري      ،عربي جاري باشد و اين خود واض  است که قرآن عربي است

باشد که عرب آنرا نفهمد سزم ميآيد که قرآن عربي نباشد و هر معنائي که ظاهر لفظ قرآن 

 بر آن دسلت نکند آن معنى مجعول وساختگي است.

وجاه دسلات بار آن نداشاته باشاد      پس اگر معنائي براي قرآن شد که لفظ عربي بهيچ 

چاون   ،ميشود معاني ديگر تصوير کرد و ترجيحي ميان اين معنى و آن معنى نخواهد باود 

اين شد که ما بلفظ و استعمال آن در معنى خودش اعتناء نکنيم ميتوانيم هار   وقتي قرار بر
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لشّامْسِ پيغمبار   اند ماراد از وا معنائي که اراده کنيم بقرآن بچسپانيم مثل اينکه بعضي گفته

و در تفسير بعضي از اخباريه از اين قبيال تفساير    ،اکرم وَضُحيها على امير المؤمنين است

 .زياد است

بينيم آيا عرب از لغت شمس معناي رسول اکرم را ميفهماد؟ ياا در کتااب    اوسً بايد به

و ثانيااً   ،اند؟ البته چناين چيازي نيسات   لغتي ضحى را بمعنى امير المؤمنين استعمال کرده

و خود گناه بزرگي ميباشد که براي اينلور معنى لعب با قرآن و افتراي بر خداي جهانست 

 شيادان و مدعيان باطل باب دعاوي را باز ميکند.

شرط دوم آنکه بايد بر آن معناي باطن شاهدي از نص يا ظاهر قارآن در محال ديگار    

موافقات باا لغات عارب و     باشد و يا سنت رسول بر آن گواهي دهد و بااين دو شارط )  

پس معلوم شد معاني که  ،شاهدي از کتاب خدا و سنت رسول( باطن قرآن فهميده ميشود

مثال اينکاه گفتناد غسال      ،اند همه باطل و موهوم استفرقه باطنيه براي کتاب خدا کرده

تجديد عهد است و طهور بيزاري جستن از هر اعتقادي و تيمم اخذ از ماأذون تاا اينکاه    

باب علي و صفا نباي   ،مالقات کند و صيام امساك از کشف سر و کعبه نبي استداعي را 

طواف سبعاً طواف بمحمد و ائماه هفتگاناه و ناار     ،تلبيه اجابت داعي ،است و مروه علي

ابراهيم غضب نمرود است و ذب  اساحق گارفتن عهاد اسات و عصااي موساى باراهين        

در فرعونيان و بحر عالم اسات و  موسوي است و انفالق پرا کنده شدن علم موسى است 

تظليل غمام نصب موسى است امام را و منّ علم است که از آسمان نازل ميشود و سلوى 

داعي از دعات است و جُراد و قُمّل و ضفادع سئواست و الزامات موساى اسات بار ضاد     

فرعونيان و تسبي  جبال مردان محکم در دين و جن که در تحت قادرت ساليمان بودناد    

. اگر درسات دقات شاود    اند و غير اينها که ذکر شديه آن زمانست و شياطين ظاهريهباطن

 تمامي اين قسم از تأويل نعوذ باهلل استهزاء بکتاب خداوند است.

اين تأويالت بارد و خارج از لفظ و منلق و عقل و دين چنان در مسلمين شاايب شاد   

کاه اصاوسً و فروعااً باا باطنياه      که جلوگيري از آن کار مشکلي گرديد و اخبارياه امامياه   
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 مخالفند اين قبيل تأويالت را در کتب خود ذکر کردند.

)قاديانياه و بابياه و ازلياه و بهائياه و      ههاي گمراو همين تأويالت سبب پيدايش فرقه

 . اعاذنا اهلل و جميب المؤمنين من شرور انفسنا.مالحده صوفيه( گرديد

*** 



 

 

  تفسير برأي و تقسيم آن

 و ممنوعبجايز 

از مسلمات است اگر انسان رأي و عقايد خود را مدخليت در قرآن دهد در شرع مقادس  

مذموم و شخص صاحب رأي در آتش خواهد بود و در مذمت آن حديث صحي  شريف 

ْأ مقعبد ُ مبن النبار))نبوي کافي است که فرمود:  )هار کاه    ((.َمن فسار القرآن برأيه فليتببوا

 کند جايگاه او آتش خواهد بود(. قرآن را برأي خود تفسير

ر صحي  يا نص صري  جايز ثاه و از ائمه هادين مأثور است که تفسير کتاب خدا جز ب

 نيست.

و تحقيق در اين مبحث اين است که اگر تفسير جاري بر کالم عرب و موافق کتاب و 

 سنت باشد اين قسم تفسير را نميشود گفت ممنوع است بچند وجه:

امر حق تعالى بايد در کتاب خداوند تادبر کارد و مارادش را فهمياد و      اينکه بنابر -2

حکم از آن استنباط نمود و جميب تفسير قرآن از معصوم نرسيده و احتياجات و حاواد   

افزايش است يا بايد توقف کرد و تعليل در احکاام نماود و ايان امار غيار       روز بروز بر

 اد  و احتياجات را از قرآن يافت.ممکن است و يا بايد در قرآن اجتهاد کرد و حو

حارام باود    اگر تعلم و تدبر در کتاب خدا جايز نبود و اجتهاد و رأي در آن مللقاً -1

ميبايست رسول اکرم و ائمه طاهرين تمامي آيات را تفسير کنند تا ديگار محتااج باعماال    

ه ندارد بياان  ي که عقول بشر در آن راتنظر و فکر در آن نباشيم و آنچه مسلم است آن آيا

فرمودند و بسياري از آيات را واگذار بعقل و اجتهاد علماي امت مرحومه و راساخين در  

 ةپس بنابراين سزم نيست که تفسير تمام آيات و کلمات قرآن از رسول و ائم ،علم نمودند

 طاهرين مأثور باشد.

آن را اولى باحتياط بودند از غيرشاان و حاال اينکاه قار     ص اينکه اصحاب رسول -2
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 د بر آنچه که ميفهميدند و بيشتر تفسيرها از آنان بما رسيده است:نتفسير ميکرد

و اما رأي و اجتهاد در قرآن که جاري بر لغت عرب و ادله شارعيه از کتااب و سانت    

نباشد بدون شک آن رأي مذموم و آن اجتهاد غلاط اسات چاون افتاراي بخاداي جهاان       

. پس نهي از رأي در قرآن بر استع منب اکيد شدهميباشد و اين قسم از رأي از طرف شار

 دو وجه است:

روي هاواي نفاس و ميال خاود ياا اغاراض ديگار رأي و         : آنکه شخص ازوجه اول

اي براي خود اتخاذ مينمايد و قرآن را بر آن راي و عقيده خود تفسير ميکند که اگر عقيده

نمود و اين چند قسم فسير نمياين رأي و هوي در آن نبود بهيچ وجه قرآن را باين وجه ت

 است:

اين آيه بهيچ وجه دسلت بر مقصد او ندارد و لکن ميخواهد بر طرف  اول اينکه ميداند

اضالل مردم آياات بار طباق هاواي نفاس تفساير        مشتبه گرداند مانند فرق ضاله که براي

 ميکنند.

اعتقااداتي از  فهمد و حال آنکاه  دوم اينکه خود جاهل است و خيال ميکند قرآن را مي

است و قرآن را بار طباق عقاياد و    او پيدا شده روي هواي نفس و تعليم معلمين باطل در

 .کردنميآراء خود تفسير ميکند و اگر آن اعتقاد و رأي نبود هيچ وقت اينلور تفسير 

 ،تفسير مفسرين بر روي عقايد و آراء شخصي اسات  اگر درست دقت شود بسياري از

مثالً شخص معتزلي مذهب است و آرائاي در ديان    ،اب خدا نيستبهيچ وجه مربوط بکت

ياا   ،بلريقه اعتزال دارد پس قرآن را بر عقايد معتزله منازّل ميکناد مانناد تفساير کشااف     

اي بر آراء خود از غير کتااب خادا   شخص اشعري است و عقايد و آرائي پيدا کرده و ادله

سير ميکند مانند تفسير بيضااوي و فخار   اتخاذ نموده لذا قرآن را بر طبق عقايد اشعري تف

يا شخص فيلسوف است و آراء و عقايد فلسفي دارد باينجهت قارآن را بار عقاياد     ،رازي

فلسفي خود تفسير ميکند مثل صدر المتالهين که قارآن را بار طباق فلسافه خاود تفساير       

ن و يا شخص باطني است و عقايد و آراء خاود را از مصاادر ديگار غيار قارآ      ،استکرده
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گرفته و قرآن را بر آراء باطنيه تأويل ميکند مثل مال عبد الرزاق کاشي که قرآن را بر طباق  

و يا شخص صوفي است و آراء تصوف خود را از غير قرآن  ،استآراء باطنيه تفسير کرده

و همچنين مذاهب مختلفه ديگر  ،گرفته ميآيد قرآن را بر آراء و عقايد صوفي تفسير ميکند

اي قرآن را منلبق بار عقاياد خاود کردناد و کاار اساالم و       پيدا شد هر فرقه که در اسالم

مسلمانان باختالف و پراکندگي کشيد و چهارصد ميليون مسلمان دست خوش ملل ديگر 

 شد و شد آنجه شد.

سوم اينکه ميشود شخص اغراض صحيحي داشته باشد و براي آن دليل از قرآن 

ثل کسيکه دعوت بمجاهده با قلب سخت ميکند و ورد مآبخواهد و يا شاهدي از سنت بي

 ﴿ اين آيه مبارکه            ﴾ /[ را اشاره براي قلب قاسي قرار 13]طه

را ترغيب باستغفار ميدهد و ميگويد مراد از فرعون قلب سخت است، و يا کسيکه مردم 

استدسل ميکند بحديث شريف  ،ستدر وقت سحر ميکند و البته غرض او مشروع ا

ُروا فإن في السسور بركة)) وحال اينکه ميداند مراد از تسحّر غذا خوردن در سحر  ((تََسسا

و بعضي از وعاظ براي زيبائي کالم و ترغيب مردم بفضايل اخالق باين  ،است نه ذکر خدا

تفسير برأي قسم تأويالت و کلمات متوسل ميشوند و اگر درست دقت شود اين تعبيرات 

 است.ميباشد و در شرع مقدس از آن نهي صري  شده

اينکه قرآن را بصرف لغت عرب دانستن و بظاهر عربي آشنا بودن تفساير   –وجه ووم 

ميادن  کند بدون مراجعه بشأن نزول و تاريخ عرب جاهليت و آشنائي بسنت پيغمبار و فه 

 است. غرايب قرآن و آنچه متعلق بحذف و اضمار و تقديم و تأخير

و هرکس بصرف دانستن لغت و ظاهر قرآن بدون مراجعاه بسانّت و نقال و ساماع و     

راي کارده و پيغمبار   ه آنچه متعلق بقرآنست اقدام بتفسير کتاب خدا کند مسلماً تفساير با  

 آنارا  هتفسير را ذکر کرده را ةفرمود جاي او در آتش است پس مناسب اين است که طريق

 نشان دهيم:
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 خدا و فهم آنراه وفسير كتاب 

را بجوياد  که ميخواهد کتاب خداي را تفسير کند بايد اوسً از خاود قارآن تفسايرش   کسي

را در آيه ديگار طلاب    ي که مجمل بود بيانشاچون ان القرآن يفسر بعضه بعضا و هر آيه

اگار طلاب کارد و يافات      ،را در آيه ديگر جستجو کناد  کند و اگر مختصر بود تفصيلش

اما اگر در قرآن تفسير آيه مللوب خاود را نيافات    ،يگر معللي نداردبمقصود رسيده و د

و اگر در سنت نيافت رجوع باهل بيت پيغمبر و اقاوال   ،بايد رجوع بسنت پيغمبر )م( کند

اهال البيات ادرى   مراجعه باهل بيت راهي است بس پسنديده فان  –اصحاب رسول کند 

زيرا که اصحاب رسول واقف بودند  ،بما في البيت و مراجعه باصحاب راهي است صحي 

 بقرائن و احوال هنگام نزول قرآن.

و براي مراجعه بتفاسير بهترين تفسيرها تفسير کبير طبري و تفسير مجمب البيان اسات  

اللهام ارزقناا فهام     –و مفردات راغب که لغت قرآنست در فهم قرآن بسيار ممد ميباشاد  

 القرآن برحمتک يا ارحم الراحمين.



 

 

 محتويات آن رآن و بيانتقسيم ق

﴿ سرّ قرآن و مقصود اقصى آن دعوت خاليق است بخالق جهان         

    ﴾ /[. و غايت مللوب از قرآن ارتقاء عبد است از حضيس 24]الذاريات

و اين کتاب از ج کمال و عرفان و حرکت دادن مردم است بکعبه کمال و ايمان نقصان باو

چگونگى سفر بسوي خدا و مجاورت مقربين درگاه اله در طبقات بهشت و نجات از 

از اين جهت فصول و ابواب قرآن و سور آيات آن  ،بدبختي و درکات جحيم بحث ميکند

منحصر در شش مقصد است: سه مقصد آن ستون قرآن و اصول مهم آنست و سه مقصد 

 ديگرش فروع و متمم.

 مهم اما سه اصل

شناختن مبدء جهان بربوبيت و بيان صفات ربوبي و چگونگي پرستش رب جهاان   -2

است و بيان توحيد ذات و صافات و توحياد در الوهيات و عباادت و اناداختن اناداد و       

 ايم.اينمللب را کامالً در رساله توحيد عبادت )ملبوع در طهران( بيان کرده

 هي که آن راه انسان را بخدا ميرساند.است و طريقه خداشناسي و راشناختن راه -1

و اشرف اين اصول علم  هدر آن نشأ معرفت معاد و کيفيت آن و بيان حال بندگان -2

﴿ بخدا و روز بازپسين است:        ﴾ /آن شناختن [ و بعد از 22]النساء

﴿ راه راست که آن صراط مستقيم است        ﴾ /[ و مراد 4]الفاتحه

از صراط مستقيم شناختن چگونگي تزکيه نفس و تنوير و تخليص آن از شوايب طبيعت 

 باشد.و کثافت عالم ماده مي

 و اما سه اصل وابع و متمم

احوال مردمي که راه خدا را پيموند و بمنزل رسايدند از انبياا و رسال و اوليااء و      -2
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 مؤمنين.

احوال کسانيکه از راه خدا رو برگردانده راه مساتقيم انساانيت را نپيماوده گرفتاار      -1

غوسن شدند و در بيابان شرك و جهالت سارگردان ماندناد و در دنياا و آخارت هاالك      

 گرديدند مثل فرعون و قارون و اصحاب لوط و قوم نوح و امثال آنان.

 راه را تحصيل کرد.ة وشتعريف ساختمان راه و بيان اينکه چگونه بايد ت -2

اسات و بادن مرکاب    و بيان مختصرش اينستکه دنيا منزلي از مناازل ساايرين الاى اهلل   

انسانست و بايد غفلت از تدبير منزل و مرکب نکرد و اين سفر تمام نميشود مگر بحفاظ  

ره کناد و تماامي آياات    اپس انسان محتااج اسات بقاانوني کاه او را اد     ،بدن و بقاي نوع

 آن و ابواب فقه از طهارات و عبادات و معامالت و سياسات و نکاح و طالق واخالقي قر

 ار  و کتاب اطعمه و اشربه در بيان ساختمان راهست.

اسات و ماراد از بياان    و قرآن از مسقط نلفه انساني تا روز مرگش دساتور کامال داده  

ز بياان دقاايق   ساختمان راه همين است و چون بناي رساله بر اختصار است ما در اينجاا ا 

احکام دست نگااه داشاته و خواننادگان را بکتااب مفصالي کاه مؤلاف در سار تشاريب          

 و صلى اهلل على سيدنا محمد و آله اللاهرين. است مراجعه ميدهمنگاشته



 

 

 شريعت و احكام مقاصد قرآن در وضع

 اي و آن اينستکه وضب شارايب و قاوانين  پيش از شروع در مقصود محتاجيم بتقديم مقدمه

مبتنى بر مصلحت بندگان در دنيا و آخرت است و قرآن بآنچه مصلحت عبااد اسات امار    

فرموده و از آنچه در آن مفسده بندگانست نهي کرده و وظيفه رسل بيان مصال  و مفاساد  

 است و احتياج برسل از اينجهت ميباشد.

در  و شاهد براين مللب آيات وارده در کتاب خدا است که ذکر غاياات و مصاال  را  

 موارد متعدده ميفرمايد:

﴿ در بيان غايت و مصلحت بعث رسل که اصل تشريب است ميفرمايد:    

                ﴾ /[ و همچنين در خصوص 242]النساء

﴿ ميفرمايد: صبعث رسول اکرم             ﴾ /[.272]األنبياء 

﴿ در اصل خلقت ميفرمايد: -1                    

                  ﴾ /[ و همچنين2]هود ﴿     

      ﴾ /و همچنين [24]الذاريات ﴿                  

    ﴾ /[.1]المُلک 

و اما بيان غايات و مصال  در تفاصيل احکام در کتاب و سانّت بيشاتر از آنسات کاه      

 ضي از آنها قناعت ميشود:بشود احصا کرد و بذکر بع

﴿ آيه وضوء: -2                              

   ﴾ /[.4]المائده 

﴿ در روزه ميفرمايد: -1                       

   ﴾ /[232]البقره 
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 ﴿ نماز: -2           ﴾ /[.32]العنکبوت 

﴿ قبله: -3                  ﴾ /[.227]البقره 

 ﴿ جهاد: -2            ﴾ /[22]الحج 

  ﴿ قصاص: -4         ﴾ /[.222]البقره 

 ﴿ در تقرير توحيد: -2                            

      ﴾ /[.221]األعراف 

و هنگاميکه معلوم شد مقاصد قرآن در وضب شريعت و احکاام مصالحت بندگانسات    

 پس ميگوئيم بازگشت تکاليف وارده در شرع بحفظ سه اصل است.

 

*** 

 ضروريات و حاجات و وحسينات

بار حفاظ و    يا ناچارمراد از ضروريات اصول و احکاميست که انسان در مصال  دين و دن

عمل بآن است بحيثيتي که اگر فاقد يکي از آنهاا شاد دنياايش خاراب و آخارتش پار از       

شر ممتناب  ب هوا نباشد تنفس و زندگاني بر بدبختي و عقاب خواهد بود چنانکه اگر آب يا

 است همچنين اگر مراعات اين اصول نشود حيات دنيا و آخرت محال خواهد بود.

آن احکام و اصوليست که انسان از حيث توسعه و رفب ضيقيکه در و مراد از حاجيات 

غالب اوقات مودي بحرج و مشقت ميگردد محتاج بآنست به بيان واضحتر مراد از 

حاجيات احکاميست که در مورد حرج و مشقت وضب گرديده و در آن مالحظه ترفيه 

 خداوند ميفرمايد: .است مثل قصر نماز و روزه در سفر و اکل ميته در مخمصهعباد شده

﴿           ﴾ /[.23]الحج 

ات مکارم اخالق و محاسن عادات و آنچه عقول کامال از آن پرهياز   يو مراد از تحسين
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 دارند و اجتناب ميکنند است.

 :ضروريات پنج است
ت ميکنند دين حفظ دين چون نخستين چيزيکه انبياء و رسل بشر را بآن دعو -2

است و مراد از دين اعتقاد بمبدء و معاد و ربط دادن خاليق بخالق جهان ميباشد و غايت 

﴿ خلقت انسان پرستش خداي واحد است           ﴾ 
[ و اين عبادت و ربط خلق بحق جوهر حيات و لب معرفت و غايت 24]الذاريات/

تا مردم خداي را نشناسند واو را پرستش نکنند و بحضرتش  ،استي سير انسانقصوا

ترين اصلي را که در نظر پس قرآن مهم ،د بودزلفى و قربي حاصل ننمايند زنده نخواهن

بنابراين يک سلسله احکام شريعت براي  ،دارد حفظ دين و ربط خلق برب العالمين است

را بخداوند نزديک گرداند و روح اطاعت و  و بآنچه که انسان ،حفظ اين اصل است

 و صدقات و امثال آن. اتبندگي در او ايجاد کند امر فرمود چون نماز و روزه و زک

خداوند دور کند نهي فرمود چون شرك اکبر و اصغر و اطاعات  از و از آنچه انسان را 

و امثاال  غير خدا و حاجت خواستن از غير خدا و امن از مکر خدا و ياأس از روح خادا   

 آن.

انبيا و رسل  ،حفظ عقل است: غرض ديگر قرآن از وضب شريعت حفظ عقل است -1

بايد حافظ عقول مردم باشند و تا عقل مردم حفظ نشود و با عقل واراده کار نکنند ترقاي  

قرآن با عقالء سخت ميگويد پاس   ،و تکامل و تحصيل سعادت نشأتين ممتنب خواهد بود

 عقل انسان محفوظ بماند و بکعبه کمال متوجه شود. بايد احکامي وضب کند تا

و آنچه را که حافظ عقل است امر فرمود مثل تادبر در آياات و ملالعاه در خلقات و     

 تفکر و تعلم و امثال آن.

و از آنچه عقل را خراب ميکند نهي فرمود چون تقليد آباء و طاعت کبراء و رهبانان و 

 و امثال آن براي حفظ عقول است. مر و الکلخو حرمت  ،احبار و اتباع ظن
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آخرتست و انسان مساافر اسات تاا مرکاب محفاوظ       ةحفظ بدن: چون دنيا مزرع -2

 اين است که قرآن در حفظ نفوس دقت کامل فرمود. ،تواند برسدنباشد راکب بمنزل نمي

آنچه را که حافظ نفوس است امر فرموده و از آنچه مهلک نفوس اسات نهاي صاري     

 و ضرب و جور و جنايت و امثال آن.نمود چون قتل 
حفظ نسل: چون اشخاص انسان در دنيا بقاء ندارد و ديموماه انساان ببقااء نسال      -3

است و حفظ انواع بتناسل است قرآن آنچه را که حافظ نسل است امر و از آنچه مهلک و 
 قاطب آنست نهي فرمود چون زناء و لواط و امثال آن.

ل نداشته باشد نميتواند طي منازل زنادگاني کناد پاس    حفظ مال: چون انسان تا ما -2
قرآن بدانچه حافظ مال است امر و از آنچه متلف آن ميباشد نهي فرمود چاون اساراف و   

 سرقت و خيانت و ضرر زدن بيکديگر و امثال آن.
خالصه کالم غايت از تشريب حفظ اين اصول است و ما در اينجاا بلاور اشااره ذکار     

اله بر اختصار اسات  ل کتاب مفصلي خواهد شد و چون مبناي رسکرديم تفصيل اين مجم
ام اين ترتيب نوشته راض ميکنيم و خوانندگان را بکتاب مفصلي که فقه را براز بيان آن اع

 حواله ميدهم از حق متعال خواهانم که موفق باصالح و طبب آنکتاب شويم.
 

*** 



 

 

 ناسخ و منسوخ قرآن

چيزي و جااي آن چياز ديگار گذاشاتن اسات و در       نسخ در لغت عبارت از باطل کردن

اصالح محققين نفاد و تمام شدن مصلحت حکم اول است و در ساابق بياان کارديم کاه     

احکام شرايب و ديانات براي مصال  عباد وضب شده و هيچ حکمي از طرف شارع بادون  

شارع مقدس اول مصلحت را مالحظاه کارده بعاد از آن حکام را      ،مصلحت نخواهد بود

ب ميکند و چون مصال  عباد در ازمنه و امکنه مختلف اسات و همچناين نظاام اماور     وض

جمهور نسبت بازمنه مختلف ميشود از اينجهت در شرايب نسخ واقب گرديد. در اينجا بيک 

مثلي کشف مللب ميگردد و آن اينستکه اوامار و ناواهي شاارع بااوامر و ناواهي طبياب       

و طبيب ميگويد بايد مسهل تناول کني يا فالن دوا ميماند چنانکه مريس نزد طبيب ميرود 

را بخوري يا ميگويد بايد ترشي نخوري اين امار و نهاي طبياب در واقاب و نفاس اسمار       

محدود بزمان خاصي است و مريس تصور ميکند که اين امر و نهاي هميشاگي اسات و    

هنگاميکه  مسلماً در اين امر و نهي طبيب جلب منفعت و دفب مضرت را مالحظه نموده و

بمعناى   ،آن مصلحت احراز شد و آن مفسده بر طرف گرديد حکم را طبيب نساخ ميکناد  

پس نسخ  –اينکه ديگر مصلحت در خوردن آن دوا نيست و خوردن ترشي مفسده ندارد 

در احکام شرع هم بهمين معنى است که مصلحت حکم تمام شده نه اينکه حکم برداشته 

لوم شد فهميدن نسخ در قرآن و شاريعت ضامن دو   شده و چون معنى و حقيقت نسخ مع

 امر بيان ميشود:

 و سور مکاي يکي از مسلمات است که آنچه را قرآن در ابتداء بآن دعوت فرموده  -2

آن دعاوت فرماوده   بو اول چيزيکه خاليق را  ،متکفل ذکر آن شده همانا قواعد کلي است

شريب نماز فرماود و از شارك و   و بعد از آن ت ،ايمان بخدا و رسول و روز بازپسين است

و همچناين بمکاارم    ،کفر و توابب آن چون ذب  براي غير خدا و امثال آن نهي اکيد نماود 

اخالق مثل عدل و احسان و وفاي بعهد و اعراض از جاهل و دفاب باالتّي هاي احسان و     
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خوف از خدا و صبر و شکر امر فرمود و از اخالق رذيله و فحشاء و منکر و بغي و قاول  

غير علم و کم فروشي و فساد در ارض و زنا و قتل و فحش و دختر زنده بگور کاردن و  ب

پاس بناابراين آياات مکاي      –امثال آن از اموريکه در دين جاهلي جاري بود نهاي نماود   

 متکفل کليات است و بعد از هجرت در مدينه منوره آن قواعد تکميل گرديد:

عقلي قابل نسخ و تخصيص نيست مثالً  است که احکام کلييکي از بديهيات اوليه -1

قاعده عقلي النقيضان س يجتمعان و س يرتفعان و همچنين الکل اعظم من الجزء بهيچ وجه 

تصوير نسخ در آن نميشود که يک روزي بيايد و نقيضان جمب شود يا کل کوچکتر از 

در فصل سابق ذکر کرديم که قرآن حافظ ضروريات و حاجيات و  ،جزء باشد

نياتست و ضروريات حفظ دين و عقل و بدن و نسل و مال است و کليات شرايب تحسي

تمام شرايب آسماني براي حفظ اين  ،کليات عقليه ميباشد و قابل نسخ و تخصيص نيست

 ﴿ خداوند ميفرمايد: ،اصول آمدند                       

                                        

     ...﴾ /[.22]الشورى 

ت يعني بيان کرد و هويدا ساخت و برگزيد خدايتعالى براي شما از ديان آنچاه وصاي   

کرد بآن نوح و آنچه که وحي کرديم بسوي تو و آنچه وصيت کرده بوديم بدان ابراهيم و 

که بپاي دارياد و اقاماه کنياد ديان را و متفارق نشاويد در آن يعناي         ،موسى و عيسى را

گران و بزرگ اسات بار مشارکين آنچاه ميخاواهي ايشاان را        ،اختالف نکنيد در آن اصل

 .اصول فضايل اخالق و مکارم عادات دعوت کنيبسوي آن از توحيد و نفي شرك و 

در اين آيه مبارکه تصري  است که تمامي انبياء بيک اصول دعوت ميکردند ز اختالف 

 ﴿ خداوند ميفرمايد: ،در ميان رسل نيست       ﴾ /[ 132]البقره

و همچنين ناسخ  ،جزئيات استيب در و نسخ در شرا ،پس اختالف شرايب در امور جزئي

و منسوخ قرآن در کليات آن نيست زيرا که کليات عقلي ميباشد و قابل نسخ نيست: 
ٍد َحالل  أَبَداً إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َو َحَراُمهُ َحَرام  أَبَداً إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ ))  ((.َحالُل ُمَسما
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ر بعضي از احکام قرآن در امور جزئي خالصه کالم نسخ در ديانات و همچنين نسخ د

تر نسخ احکام در تشريفات شريعت و ديان اسات ناه در کلياات و     است بعبارات واض 

قواعد آن مثل تغيير قبله از بيت المقدس بکعبه يا اينکه طالق زن غير محدود بود محدود 

علاى   بسه طالق گرديد و ظهار طالق بود و بعد غير طاالق شاد و امثاال آن و صالى اهلل    

 سيدنا محمد وآله اللاهرين.

 

*** 



 

 

 محكم و متشابه قرآن

 و بيان حقيقت آن

هاواء  امتشابه قرآن از مشکالت فن علام قارآن اسات و در اينجاا آراء و     و مبحث محکم 

اناد گفتارشاان   متضاد حکمفرما ميباشد و چون مردم از راه راست وارد اين مبحث نشاده 

ا که مُخ مللب و لباب حقيقت اسات باا اساتمداد از    متشتّت ميباشد و ما در اينجا آنچه ر

 رب جهان بيان ميکنيم:

قرآن در يکجا دسلت دارد براينکه تمامي آن محکم است و در جاي ديگر نص صري  

است و در موضب ديگر بيان ميکند که بعضاي از آن محکام   دارد براينکه تمامي آن متشابه

 است و بعضي متشابه.

  ﴿ د براينکه تمامي قرآن محکم است آيه مبارکهاما آنجا که دسلت دار     

    ﴾ /[ و نيز آيه2]يونس ﴿         ﴾ /[ ميباشد.2]هود 

فرموده که تمام قرآن محکم است و مراد از محکم در ايان  در اين دو آيه خداوند بيان 

کتاب بمعنى کالم حق با الفاظ صحي  و معاني پسنديده و درست و از حيث  دو موضب از

تر و افضل است و در اين دو صفت که اتقان لفاظ  لفظ و معنى از هر قول و کالمي فصي 

 و احکام معنى است کسي را قدرت معارضه نيست.

   ﴿ تعالى است قول خدايو اما آنجا که ميفرمايد تمام قرآن متشابه

                                           

                               ﴾ /[ 12]الزمر

 ميباشد.

يعني خدايتعالى فرستاد نيکوتر سخنى را که آن کتابي است همانند يعني بعضاي شابيه   

بيکديگر در اعجاز يا در جودت لفظ و صحت معنى و در نيکوئي و زيباائي و هادايت و   
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 بالغت و بعس اين کتاب بعس ديگر آن را مصدق است و باين مللب اشاره فرموده:

﴿                   ﴾ /[31]النساء. 

منادرس و   و مراد از مثاني اين است که حواد  زمان قرآن را کهنه نميکنند و هر چيز

مضمحل ميشود جز قرآن و ممکن است مراد از مثاني اين باشد کاه هار روز فوايادي از    

که در سابق او را نيافته بود و قرآن با تکامال و ترقاي بشار     قرآن براي بشر معلوم ميشود

هرچه بشر ترقي کند احتياجاتش از قرآن منقلب نخواهد شاد و ايان قارآن     ،مساعد است

اند که دوبار و دوتا کرده يعني مشتمل اسات بار   و بعضي مثاني را معنى کرده ،خالد است

ب و بهشت و دوزخ و ماؤمن  مزدوجات چون امر و نهي و وعد و وعيد و رحمت و عذا

و ميلرزد از آن پوستهاي آنانکه ميترسند از پروردگار خود پس نرم ميشود و آرام  –و کافر 

ميگردد پوستها و دلهاي ايشان بذکر خدا و اين کتااب هادايت پروردگاار اسات هادايت      

ا که ميخواهد و هرکس را خداوند گماراه کناد باراي او راهنماائي     ميکند خدا بآن کسي ر

 خواهد بود.ن

و اما آنجا که دسلت دارد بعضي از آيات محکم است و بعضي متشابه و بحث ما در 

﴿ آن است اين آيه مبارك است خداوند ميفرمايد:               

                                        

                                    

                  ﴾ /[.2]آل عمران 

اين آيه مبارکه تصري  ميکند که قارآن محکام و متشاابه دارد و ماا در تفساير ايان و       

 تحقيق محکم و متشابه محتاجيم بذکر مباحثي چند:

عرب ميگويد حاکَمتُ و حَکمتُ و احکمتُ يعني رد و منب کردم و حاکم محكم:  -1

آن اسات کاه مناب کناد      اللجبام مةحكرا حاکم ميگويند چون ظالم را از ظلم منب ميکند و 

يعناي مناب کان     «أَْحِكِم اليتيَم كما تُْسِكبم َولَبدك»: يعو در حديث نخ ،اسب را از اضلراب
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يعناي مناب    أحكمبوا سبفها كمجرير ميگويد  ،يتيم را از فساد چنانکه طفلت را منب ميکني

ويناد چاون   را حکمه ميگ تو حکم ،و بناء محکم يعني وثيق ،کنيد سفيهان را از سفاهت

 انسانرا از آنچه سزاوار نيست منب ميکند.

 ،شبه و شَبه و شَبيه مماثل بودن دو چيز است در کيفيت مثل رنگ و طعممتشابه:  -1

تشابه  ،و شبهه آن است که ميان دو چيز بواسله شدت شباهت بيکدگر امتياز داده نشود

﴿ گاهي در عين است مثل        ﴾ ا بعس ديگر در بيعني بعضي  [12/هقر]الب

 ،استاند مراد تماثل در کمال و خوبيو بعضي گفته ،است نه در طعم و حقيقترنگ شبيه

و بعضي بر آنند که مراد از متشابهاً يعني در منظر متفقند و در طعم مختلف و تشابهت 

آن است که قلوبهم يعني در گمراهي و عدم رشد قلوبشان شبيه شد و متشابه از قرآن 

 تفسير آن بجهت شباهت بغير از حيث معنى يا از حيث لفظ مشکل باشد.

آنجه اصل براي وجود چيزي يا تربيت و اصالح آن يا مبدأ چيزي ام الكتا :  -4

﴿ ند ميفرمايد:وخدا ؛نامندمي"مأ»باشد آنرا        ﴾ /راد لوح [ که م3]الزخرف

منسوب بودن علوم باوست و مکه را ام القرى ميگويند و  اين براي محفوظ ميباشد و

 را ام النجوم مينامند. مجرّه

 ءتأويل رد شي ،است بمعنى رجوع باصل«لَوَّأ»راغب اصفهاني ميگويد از تأويل:  -1

﴿ بغايتي که مراد است از جهت علمي باشد مثل             

  ...﴾ /[ و غايت از جهت فعل باشد مثل قول شاعر:2]آل عمران 

 * وللنوى قبل يوم البين تأويلُ * 

   ﴿ و قول خدايتعالى:          ﴾ /[22]األعراف 

ماراد تفساير و بياان    و تأويل در اصلالح اهل تفسير و سلف از فقها و اهال حاديث   

قاول  "ميباشد و از اين قبيل است قول ابن جرير و غير او که در کتاب تفسيرشان ميگويند

صاوفيه و   ،متکلماين  ،جهمياه  ،و مراد معتزله .و بعد تفسير ميکنند"استدر تأويل اين آيه



   

 11 محكم و متشابه قرآن و بيان حقيقت آن
 

باطنيه از تأويل برگرداندن لفاظ اسات از ظااهر و ايان معناى در اصالالح متاأخرين از        

ين و فقهاء شايب است و از اينجهت ميگويند تأويل بر خالف اصل اسات و تأويال   اصولي

محتاج بدليل است و اين معنى که مراد از تأويال صارف لفاظ از ظااهرش باشاد سابب       

 ها و خرافات در اسالم شد.پيدايش بدعت

لُبَك تَْقتُ ))و از اقسام تأويل باطل تأويل اهل شام کالم پيغمبر راست که به عمّار فرماود  

اهل شام کاالم پيغمبار را تأويال     ،يعني اي عمار گروه ظالم تورا ميکشند ((اْلفِ َبةُ اْلبَاِديَبة

ولي اين  ،کشنده عمار کسي است که او را وارد جنگ کرد ،کرده گفتند ما عمار را نکشتيم

خالف حقيقت لفظ و ظاهر آنست بجهت اينکه قاتل عمار کسي است کاه مباشار   متأويل 

اگر اين تأويل صحي  بود باياد   ،استاو کرده نه آنکه طلب نصرت و ياري از قتل او شده

حمزه سيد الشهدا رسول اکرم باشد چون پيغمبر سبب شد که حمزه زيار شمشاير    ةکشند

 مشرکين شهيد شود.

ما براي رفب شبهه و ابلال کلمات متأخرين در بيان تأويل آياتي را کاه در قارآن لفاظ    

 شده ذکر ميکنيم تا فهميده شود که تأويل باين اصلالح درست نيست.تأويل در آنها وارد 

﴿ آيه مبارکه -2                            

                                  

 ﴾ /[.22]النساء 

اند مراد از تأويل در اينجا ثواب و جزاء است و سدّي و ابن زيد و مجاهد و قُتاده گفته

ى لکان معنا   ،ابن قتيبه و زجاج بر آنند که مراد عاقبت است و هر دو بمعنى ماآل ميباشاد  

زيرا بسا ميشود که تنازع در امور دنياوي واقاب    ،دوم اعم است و شامل حسن مآل در دنيا

ميشود و رجوع بکتاب خدا و رسول در زمان حيات و سنت او بعد از وفات مآلش وفاق 

و سالمت از بغضاء و دشمني است و بهيچوجه نميشود معنى تأويل در ايان آياه تفساير    

هر آن چون کالم در تنازع اسات و حسان عاقبات در رد    باشد يا صرف کالم از معنى ظا
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 ميباشد. صبخدا و رسول 

ايد فرمان بريد خدا و رساول و اولاى اسمار را    معنى اين آيه: اي کسانيکه ايمان آورده

پس اگر خالف در چيزي کرديد بازگردانيد آنرا بحکم خادا و رجاوع کنياد برساول )در     

اين مراجعه براي شما  ،ن بخدا و روز بازپسين داريدزمان حياتش( و به اولو اسمر اگر ايما

 تر است.بهتر و خوش عاقبت

1- ﴿                            

                                   

                                           

 ﴾ /[22-21]األعراف. 

ابن عباس ميگويد مراد از تأويل در اين آيه تصديق بوعد و وعيد اسات يعناي روزي   

 اهر ميشود:ظاست که صدق آنچه که خداوند از امر آخرت خبر داده

 ،سدّى ميگويد حقيقات  ،مجاهد ميگويد جزاء ،واب استثقتاده ميگويد مراد از تأويل 

ه مآل امر و آنچه بعد واقب ميشود که و همه اين معاني نزديک بيکديگر ميباشد و مراد آنچ

 است.قرآن از آن خبر داده

معنى آيه: و هر آينه آورديم براي گروه کفار کتابيکه معاني او را روشن ساختيم بدانش 

خود )يعني در حاليکه عالميم بوجه تبيين و تفصيل آن( و هدايت و رحمت اسات باراي   

منتظر نيستند( غير از عاقبت کتاب و حقيقت آنرا مؤمنين آيا کافران انتظار ميبرند )يعني آيا 

است در اين کتااب از  از وعد و وعيد؟ يعني منتظر باشند آنچه را خداي تعالى وعده کرده

روزيکه بيايد عاقبت کار يعني ظااهر شاود آثاار وعاد و وعياد و آن روز       ،ثواب و عقاب

در دنيا )يعني کافران کاه   قيامت است که آنانکه ترك و فراموش کردند قرآنرا پيش از اين

بقرآن نگرويدند( گويند بتحقيق آمدند فرستادگان پروردگار ماا براساتي و درساتي )و ماا     

آيا براي ما شفاعت کنندگاني هست تاا شافاعت    ،تکذيب کرديم و آن خلائي عظيم بود(
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کنند براي ما؟ يا ممکن است باز گردانيده شويم بادنيا تاا عمال بکنايم جاز آنکاه عمال        

نه تکذيب؟ بتحقيق ضرر کردند و گم شاد از ايشاان آنچاه     ديم؟ يعني تصديق کنيمميکر

 بتان شفيعان مايند نزديک خدا. افترا ميزدند که

يونس بعد از ذکر اينکه قرآن مصدق تورات و انجيل است و منزّه از افترا  ةدر سور -2

 قرآن ميفرمايد: آنان از آوردن مثل و ريب و دعاوي باطل مشرکين ميباشد و بعد از عجز

﴿                                       

         ﴾ /[.22]يونس 

اناد يعناي آنچاه خداوناد خبار      هاهل تفسير و خبر تأويل را در اينجا بمعنى مآل گرفت

است واقب ميشود و صدق قرآن ظاهر ميگردد و چنانکه عاقبت مکذبين رسل هالکات  داده

 است همچنين عاقبت مکذبين قرآن هالکت خواهد بود.

مراد آنساتکه   ،معنى آيه: بلکه آنچه نفهميدند و بآن احاطه علمي نداشتند تکذيب کرده

و هناوز   ،بر در آيات آن بتکذيب و انکار مشغول شادند بعد از استماع قرآن و پيش از تد

است مال آن چنانکه ذکر شد اينچنين تکذيب کردند انبياء سابق را چنانکه تورات را نيامده

 تکذيب کردند پس عاقبت ظالمين چگونه خواهد بود.

﴿ در سورة يوسف: -3                ﴾ 
ميکند از دو نفريکه با يوسف در محبس [. و قول خداوند و ندکه حکايت 4]يوسف/

﴿ بودند و گفتند      ﴾ /و قول  ،يعني آنچه را که خواب ديده بودند ،[24]يوسف

 ﴿ خدايتعالى                    ﴾ /[، و قول 22]يوسف

﴿ خدايتعالى            ﴾ /[. و قول حقتعالى حکايت 33]يوسف

   ﴿ از يوسف               ﴾ /[.272]يوسف 

امر وجودي است که در خارج واقب ميگردد نه قول  مرد از تأويل احاديث و خوابها آن
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﴿ :چنانکه در اين آيه صري  است که ميفرمايد ،و لفظ             ﴾ 
و  ،[، پس خبر دادن بتأويل آن خبر دادن از امريست که در آينده واقب ميشود22]يوسف/

﴿ همچنين قول خدايتعالى:         ﴾ /[، يعني آن امري که277]يوسف 

واقب شد از سجده پدر و مادر و يازده برادر يوسف آن امر واقعي ميباشد که مآل رويائي 

 است آنجا که ميفرمايد:است که در اول سوره ذکر شده

﴿                        ﴾ /[.3]يوسف 

﴿ در سوره اسراء: -2                       

 ﴾ /[. يعني و تمام پيمائيد کيل را و بسنجيد به ترازوي راست اين 22]اإلسراء

 باشد.تر ميل بهتر و خوش عاقبتعم

﴿ کهف: ةدر سور -4                ﴾ /[. و 23]الکهف

 ،بعد از آنکه خضر خبر داد موسى را بمآل اعماليکه موسى منکر آن بود ،قول خدايتعالى

 فرمود:

﴿             ﴾ /[.31]الکهف 

از اين آيه مبارکه و نص اهل لغت معلوم شد که تأويل بمعناى صارف لفاظ از ظااهر     

نيست چنانکه شايب در خلف است بلکه بمعنى مآل امر است اعام از وقاوع خاارجي ياا     

 .تصديق بآن

 وحقيق در بيان محكم و متشابه

ن ميشود اما تحقيق در آن محتاج بتقديم با تدبر در مباحث سابق فهم محکم و متشابه آسا

 است.دو مقدمه

يکي از مسلمات و ضروريات است کاه قارآن دعاوت عاوام وخاواص را       مق مه اول

چاون   ،دربردارد و نظر انبياء و رسل اوسً و بالذات متوجه توده و اصالح عوام بوده اسات 
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دا ميشاوند صاال    توده صال  شد رجال و علما و پادشاه و اشاراف کاه از ايان تاوده پيا     

تعليم  ،بر عکس فالسفه که در دعوت خود نظر باصالح شعب و توده ندارند ،خواهند بود

بينايم عمال   است و اگر درست دقت شود ماي و تربيت آنان منحصر بمردمان بافهم جامعه

اي ده يا صد نفر دانشمند و صااحب اخاالق   اينان نفعي براي اجتماع ندارد اگر در جامعه

د هيچ اثري در اجتماع ندارد بلکه ايان ماردم فاضال در جامعاه باداخالق و      فاضله گردن

مثل اجتماع کنوني ما کاه فضاالي    ،جاهل بدبخت خواهند بود و ملرود اجتماع ميگردند

 آن بواسله غلبه جهل و اخالق رذيله بيچاره ميباشند.

ين معنى خداوند در قرآن اشاره با ،و اين نکته که انبياء اول توجهشان بتوده است

﴿ ميفرمايد که قوم نوح بنوح گفتند               ﴾ /[، 222]الشعراء

يعني گفتند اصحاب نوح آيا ما ايمان بتو بيارويم وحال اينکه پيرو تو فرومايگان و مردمان 

 رذلند و همچنين ميفرمايد:

﴿                                 

        ﴾ /[.12]هود 

بينيم تابعين تو را پس گفتند اشراف کافر از قوم نوح که تو بشري مثل ما هستي و نمي

 در اول نظر مگر مردمان رذل.

ه نادان مردم سخن گفتن و اينان را آشنا بحقايق کاردن کاار بسايار مشاکلي     پس باتود

يعني پير کرد مرا سوره هود و مراد اين آياه   ((شيابَْتني هود))رسول اکرم ميفرمايد:  .است

 :مبارك است

﴿                            ﴾ 
 [. 221]هود/

از کفار   است و کساني هم کاه باا تاو هساتند و    يعني استقامت که چنانکه بتو امر شده

داري کنناد و طغياان نکنياد خداوناد باعماال شاما       يا اند بايد پابلاعت پروردگار برگشته
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 بيناست.

پس تربيت جهال و اراذل مردم کار بسيار مشاکل و صاعب و خاود رياضات مهماي      

 «.اَْلباَلُ  لِْلَول ِ »اند از اينجهت است که گفتهميباشد 

 سجاارم اغلااب بااال باار اوليااا اساات     
 

 ادن خاماااان بالساااتکاااه رياضااات د 
 

 امزياان سااتوران بااس لگاادها خااورده   
 

 امتاااا کاااه اينهاااا را ماااروض کااارده   
 

و چون ادراکات مردم عوام محدود و طبايعشان از فهم حقايق عاجز و بر اينان سللان 

رد و غير از محسوس موجود ديگري تصور نميکنند چگوناه انبيااءِ و رسال    حس غلبه دا

ميتوانند حقايق عالم غيب و دقايق نشأة آخرت و درجات ترقي و درکات تنازل نفاس را   

نسبن معاشبر اونبيبا  أُِمْرنبا أن )) :بلکه بمفاد حديث شاريف  ؟آنلوريکه هست بيان کنند

گروه پيغمبران باندازه عقل مردم باا ماردم ساخن    يعني ما  ((نكلَِّم الناس على قدر عقولهم

تر براي مردم اين است که حقايق مجرده و مساائل معقولاه در   پس بنابراين صال  ،ميرانيم

کاه عقاال    را کنناد  که توده جاهل از آن همان اساتفاده  تحت عبارات و کلماتي گفته شود

 ميکنند.

د که نه جسام اسات و ناه    مثالً وقتي شخص عامي شنيد که بايد متوجه بموجودي ش

اينشخص گمان  ،مکان دارد و نه گروبند زمانست و رنگ ندارد و قابل اشاره حسيه نيست

ميکند که آن معدوم است نه موجود زيرا چگونه ميشود موجود جسم نداشته باشد ياا در  

انبيااء ايان حقاايق را تشابيه      –زمان و مکان نباشد پس نفي چنين خادا را خواهاد باود    

ت ميکنند تا خلق منهمک در عالم حس حق را در تشبيه عبادت کنند زيارا کاه   بمحسوسا

 ،از اينجهت قرآن صفاتي براي ربّ بيان ميفرمايد مثال بصاير   ،نميتوانند بمقام تنزيه برسند

و از اين قبيل عبارات که حق تعالى را در لباس  ،وجه اهلل ،يد اهلل ،مستولي برعرش ،سميب

اي را کاه  فته در عالم حس معرفي ميکند و ايناان هماان اساتفاده   تشبيه بمردم نادان فرو ر

 عقالء از تنزيه ميکنند از تشبيه بدست ميآورند.

است اينستکه دار هستي و عالم و جود را عوالمي است اما اصول عوالم سه مق مه ووم
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له و عالم غيب و عالم شهادت و هر يک از عالم غيب و شهادت مشتمل بر عالمهاا  إعالم 

 ست.ا

 زماااين و آساااماني غيااار ازايااان نيسااات     ين نيستا تو پنداري جهاني غير از

 زمين و آسمان او همان است همان کرمي که در سيبي نهانست 

 ((.عالُِم اْلَغْيِ  َواْلّشهاَدةِ )) :خداوند ميفرمايد

 آسااااامان و آفتاااااابي ديگااااار اسااااات    غيب را ابري و آبي ديگر است

 باقياااان فاااي لااابس مااان خلاااق جدياااد     دانايد او اس که بر خاصان پدي

ت بعاالم اعلاى   ساب عالم ادنى ن ،و عوالم وجود متلابق و نشآت دار هستي متحاذيست

نسچت تور  بالول و  ول    مثل نسبت صافي بکدر و لب بقشر است و همچنين مثل 

 هر چه در دنياست ناچار باراي او  ،است بشخص و شخص بطچيعت و مثال بحقيقت

و خيال عاطل خواهد بود و هرچه در غيب و آخارت  اصلي است و گرنه سراب باطل 

ثمار و  است ناچار در دنيا براي آن مثالي است و گرنه مقدمه بدون نتيجه و درخت بي

جود خواهد بود و چون دنيا عالم شهادت و ملاک اسات و   معلول و جواد بيعلت بي

ا حالات  آخرت عالم غيب و ملکوت و براي هر انسان دنيا و آخرتيست و مراد از دنيا 

پيش از مرگ انسانست و مراد از آخرت حالت بعاد از مارگ او پاس دنياا و آخارت      

حالات و درجاه نزدياک را دنياا مينامناد و       ،انسان از جمله حاست و درجات اوست

 حالت متأخر و دور را آخرت ميگويند.

و تقدم دنيا بر آخرت بحسب واقب و نفس اسمر نيسات بلکاه اضاافي اسات چونکاه      

حدو  و پيدايش در عالم حس و شهادتست و بعد تدريجاً حرکت ميکناد تاا    انسان اول

 منتقل بعالم آخرت ميگردد خداوند ميفرمايد:

﴿                      ﴾ /[.4]اإلنشقاق 

آئيناه تاابب    پس نسبت بانسان دنيا اول اوست و آخارت اخار او چنانکاه صاورت در    

صورت ناظر است در مرتبه وجود اما در رؤيت اول است همچناين دنياا حکايات عاالم     



   

 كليد فهم قرآن   14
  

 غيب ميباشد.

اند از عاالم ملاک عباور کارده     اند يکدسته از آنان توانستهو مردم در اينمقام دو صنف

بملکوت برسند و همچنين از شهادت بغيب و اين عباور عبارت نامياده ميشاود چنانکاه      

 مايد:خداوند ميفر

﴿             ﴾ و همچنين ،[22ن/]آل عمرا ﴿    

      ﴾ /[.1]الحشر 

 ،و بر خي ديگر کورند و محبوس در سجن طبيعت و گروبند عالم حاس ومحساوس  

نيست و چنان حس و خيال بر آنان  تن و قريه بدن قريه و شهري ميگويند ما وراي آبادان

سللنت پيدا کرده و طبيعت و عالم ماده و زمان حکومت دارد که عالم مجرد را نميفهمند 

 نردبانشان حس است و مناسب بام حقيقت نيست. ،و بديار حقايق راه ندارند

و بيشتر قرآن شرح حقايق عالم ربوبي و آخرت و غيب است و براي اينان عالم غيب 

﴿ شود تقرير کرد مگر بمثال چنانکه خداوند ميفرمايد:را نمي            

           ﴾ /[.32]العنکبوت 

يابناد ثماره و فاياده    يعني اين مثلها را ميآوريم و بيان ميکنيم از براي مردمان و درنمي

مرد از عالم در اين آيه کساني هستند که از عالم حس و محساوس   که –آنرا مگر دانايان 

ماردم خياال    معقول رسيده باشند و چون در اين عالم بر بيشترعبور کرده و بعالم عقل و 

 حکومت دارد و همه بخيالي حرکت ميکنند:

 وز خيالي نامشان و ننگشان  از خيالي صلحشان و جنگشان

ميفرماياد:   )ع( نانکاه اميار الماؤمنين علاي    اسات چ پس مثلشان چون شخص خوابيده

يعني مردم خوابند هنگاميکه مردند آگاه ميشوند و آنچه  ((النااُس نِيَام  فَإَِذا َماتُوا اْنتَبَهُبوا))

 ،در بيداري واقب ميشود در خواب ظاهر نميشاود مگار بمثاالي کاه محتااج بتعبيار اسات       

لماني دنيا ظاهر نميشود مگار در  همچنين آنچه در بيداري آخرت ظاهر ميشود در شب ظ
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و علماي تعبير خواب از عالم مثل عبور کرده بعالم حقيقت ميرسند و در اينجا  .لباس مثل

براي توضي  مللب چند مثال از تعبيرات ابن سيرين ميگوئيم و العاقال يکفياه اسشااره و    

 الغبي س يغنيه الف عباره.

م که مُهري در دست دارم و دهاان  شخصي نزد ابن سيرين آمد و گفت در خواب ديد

و فرج مردم را مُهر ميکنم ابن سيرين گفت بايد تو مؤذن باشي و در ماه رمضاان پايش از   

 فجر اذان بگوئي.

 ،شخص ديگر نزد ابن سيرين رفت و گفت خواب ديدم که دُر در گردن خوك ميکانم 

ر شخصاي در  نااهل ميآموزي و همچنين اگه ابن سيرين گفت تو شخصي هستي که علم ب

است و يا در خاواب  اي بر او حمله کرد تعبيرش در بيداري دشمنبيند که درندهخواب به

 مياشامد تعبيرش در بيداري علم است و مثال آن. که شير ببيند

پس در عالم خواب ملک موکل بخواب حقايق را در تحات امثلاه و تشابيهات نشاان     

بيند و تعبيار خاواب از اول تاا    ل ميچون شخص خوابيده حقايق را با چشم خيا ،ميدهد

 آخرش مثاليست که طريقه مثل از آن فهميده شود.

تجسيم نشان ميدهند و راهي جزاين نادارد   و چنانکه در خواب حقايق را بلور مثل و

همچنين سلسله رسل نميتوانند براي مردم منهمک در حس و طبيعت شرح عالم غياب و  

اند بأندازه عقاول ماردم تکلام کنناد و     ل مکلفآخرت را بدهند مگر بمثل زدن چون رس

اند دنيا دار مناام اسات و زنادگان در آن مثال شاخص خوابياده حقاايق را        بزرگان گفته

اگار بصاورت    .يابدوقتي که مرد آگاه ميشود و تعبير خواب را درمي ،فهمد مگر بمثلنمي

 .پيدا ميکناد خواب نظر شود چيز ديگر است ولي وقتي بحقيقتش توجه شد معنى ديگري 

نده باو متوجه شد و ميخواهد او را بدرد وقتي بيدار رکه د بيندمثالً شخصي در خواب مي

فهماد ايان هماان    اما هنگاميکه دشمن متوجه او ميشاود ماي   بيند درنده نيستميشود مي

 است و خوابش بدين وسيله تعبير ميشود.است که در خواب ديدهدرنده
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*** 

 نتيجه

دانساته   مقدمه فهميده شد و در مباحث سابق هم دقت کامل بعمال آماد  وقتي که اين دو 

ميشود که مراد از متشابه قرآن آن است که حقايق معقوله در مبدأ عالم و دقايق محسوساه  

ماردم متوغال در عاالم حاس و خياال       از لذات و آسم در معاد و معاني و حقايقي را کاه 

ارات تنزل دهد و در لباس کنايات و استعارات نتوانند آنرا درك کنند در قوالب امثله و عب

و تشبيهات بنماياند تا اينکه فهمش بر مردم نادان آسان باشد و ايناان را بحقيقات و خادا    

 شناسي راهنمائي کند و باخالق فاضله متخلق گرداند.

است که کسي جز خداوند آنارا نداناد و حتاى    پس متشابهات بر پيغمبر نازل نگرديده

ان و نلياءِ و علما هم از درك آن عاجز باشند بلکه نزول متشابه براي هدايت ناداانبياءِ و او

 تودة مردم است.

و متشابهات قرآن منحصر است در بيان صفات خاالق جهاان مثال گاوش و چشام و      

دست و رو و استواء بر عرش و امثال آن و همچنين در کيفيات قيامات و معااد از آمادن     

ت از حور و قصور و اشجار و انهار و سندس و اساتبرق و  خدا و مالئکه و در کيفيت جن

 اکواب و اباريق و در کيفيت جهنم از آتش و غسلين و صديد و طبقات دوزخ و امثال آن.

و همچنين قصص قرآن است که غرض در آن بيان تاريخ صرف نيست بلکه تمامي آن 

 اولو اسلباب است. عبرت براي

لقات آدم و حاوا و خاروج از بهشات اسات کاه       و ديگر از متشابهات قرآن کيفيت خ

 تمامي اينها حقايقيست متجلي در عالم عبارات و کنايات که آنرا راسخون در علم ميدانند.

اما در آيات راجب بشريعت و تقنين قانون و حقوق و سياسات و اخالق و اجتماعيات 

بادء و معااد و   وجه متشابهى نيست و همچنين در اثباات م  هيچه و تدبير منزل و مدينه ب

 ست.انبوت تشابه راه ندارد و تمامي آيات آن محکم و ام الکتاب
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خالصه کالم قرآن مشتمل است بر آيات محکم کاه آن آياتيسات واضا  و روشان و     

 .اصل و ريشة کتاب و ام القرآن و مرجب و مآل آيات متشابه

بادون مراجعاه   و مردم در متشابهات دو قسمند: يکدسته آنان توقف در متشابه ميکنند 

 بام کتاب و محکمات و خود گمراهند و ديگرانرا هم گمراه ميکنند.

دسته ديگر راسخون در علمند و مراد از راسخ در علم کسي است که محکماات را از  

متشابهات تميز دهد و بداند محکم اصل و ام کتابست و بايد متشابهات را بآن بر گردانيد 

را بمحکم مراجعاه دهاد و ماآل متشاابه را در محکام      و تأويل متشابه اينست که متشابه 

 بيند.به

اي از قرآن در محکم و متشابه بيان ميکنيم و طريق تأويل متشاابه و  و ما در اينجا امثله

 بر گرداندن آنرا بمحکم ذکر ميکنيم تا تبصره خوانندگان کتاب و متدبرين در قرآن باشد.

*** 

 ابهو متشابه و طريق والويل متش محكمامثله 

از قبيل گوش و چشم و دست و وجه و استواي بر عرش و امثال  آيات لفات: -1

آن که موهم تجسم است و در واقب اين آيات صفات تشبيه حقيقت غيب مجرد است 

احاطه  ،صرف که موجودي مجردِ چون گفتيم عامه مردم نميتوانند تصور کنند ،بمحسوس

و همچنين  ،صرات داشته باشد بدون چشميا احاطه بمب ،بمسموعات پيدا کند بدون سمب

پس آيات صفات از احاطه علميه  ،مردم قدرت را نميتوانند در يابند مگر بتوسط دست

حق بمحسوسات تعبير بسميب و بصير ميفرمايد و در اين تشبيهات عامه را متوجه 

ته که حق متعال عالم بجزئي و کلي است اما بلوريکه عامه بفهمند و چون الب ميگرداند

و قادر بدون يد است اين تعبيرات براي  ،سميب بدون سمب ،خداوند بصير بدون بصر

 ،متوجه کردن مردم جاهل و غير مستعد ميباشد بعالم غيب و شناساندن حق بخلق نادان

پس مسلماً بايد محکمات کتاب اين آيات را که موهم تجسيم است تأويل کند و متشابه 
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آن اين تشبيهات را که براي هدايت توده جاهل است تأويل قر ،برگردانده شود بام الکتاب

﴿ ميکند بمحکماتي مانند آيه مبارکه                ﴾ 

 ﴿ نيست مانند او چيزي و اوست شنوندة بينا و آية[ يعني 22]الشورى/  

                  ﴾ /[ يعني درنيابد او را 272]األنعام

 بد چشمها را و اوست مهربان و آگاه.چشمها و او دريا

 ما و ديدن رويش هيچ اين ميسر نيست

 چشم ماست جسماني روي دوست روحاني

      ﴿ و سورة مبارکة               

   ﴾ /خداي يگانه خدائيکه [ يعني بگو اي محمد اوست 3-2]اإلخالص

را و زاده نشد از کسي و نيست براي نياز است از همه و اوست پناه نيازمندان نزاد کسبي

 ﴿ و آيه ،او همتا هيچکس              ﴾ /[ يعني و 122]البقره

))إنا هللاَ اْحتََجَ  ث شريف و حدي ،احاطه نميکنند بچيزي از دانش او مگر بآنچه خواهد

ني يع ((َعِن اْلعُقُوِل َكما اْحتََجَ  َعِن اوَْبْاِر َو إِنا اْلَمألَ اوَْعلَى يَْطلُبُونَهُ َكما تَْطلُبُونَهُ أَْنتُمْ 

خداوند محجوب گرديد از عقول چنانکه محجوب گرديد از چشمها و مالء اعلى طلب 

 است.که اين حديث شريف شارح آيات تنزيه ،ميکنند او را چنانکه شما طلب ميکنيد

پس محکم قرآن خدا را در منتهي مرتبه تنزيه معرفي ميکند و آيات صفات حاق را در  

تقرير مينمايد و شخص راسخ در علم حق را در  لباس تشبيه براي عامه اهل حس و خيال

 تنزيه صرف و تجريد بحت عبادت ميکند و آيات متشابه را بمحکم برميگرداند و ميگويد:

 عنقا شکار کس نشود دام بازگير

 کاينجا هميشه باد بدست است دامرا

﴿ و چون بمفاد آيه             ﴾ /[ )و 27]آل عمران

را  بيم ميدهد شما را خدا از خودش و خدا مهربانست به بندگان( طالبان تصور حقيقت
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لذا بايد راسخ در علم طريقه  ،اين آيه مبارکه بدور باش ميراند تا مللب محال نکنند

فَكاُروا في ذاِت هللاِو تَ  تَفَكاُروا فِي آلِ  هللاِ َول)): صحي  را بپيمايد که رسول اکرم ميفرمايد

 ((فَإِناُكْم لَْن تَْقِدُروا قَْدَر 
 جاي نلق تصور در او نميگنجد چه زبان بکام خموشي کشيم و دم نزنيم

آيات وارده در کيفيت اضالل شيلان: اهل زيغ متابعات ايان متشاابه را ميکنناد و      -1

نکه رحمان هادايت   بخيال غلط ميگويند شيلان موجوديست مستقل در مقابل رحمن چنا

ميکند و تمامي خيرات از اوست همچنين شيلان گمراه ميکناد و تماامي شارور ساببش     

اين همان عقيده ثنوي ميباشد که بدو اصل يعني يزدان و اهريمن قايل شادند کاه    ،اوست

سزمه اين عقيده آنستکه قرآن نعاوذ   ،يزدان اصل هر خيري و اهريمن مبدء هر شري است

بينيد جمود در متشابه بدون مراجعه بمحکام ملات اساالم را    به –ت کند باهلل دعوت بثنويّ

 ل فکر ثنوي گرديد.بثنويت کشيد و توحيد اسالم لگدما

است از جن و انس ميباشد چنانکاه  مراد قرآن از شيلان آنچه مبدء شر و اخالق رذيله

 در قرآن ميفرمايد:

﴿                              

              ﴾ /[.4-2]الناس 

از  ،معبود بني آدم ،پادشاه آدميان ،گار مردماندپناه ميبرم بپرور صيعني بگو اي محمد 

 هاي مردم از جن و انس.شونده که وسوسه ميکند در سينه شر وسوسه کننده نهان

﴿ و همچنين:                           

                         ﴾ /[.221]األنعام 

دشمنان هستند ما قرار داديام باراي هار پيغمباري      صيعني: و چنانکه ترا اي محمد 

وسوسه ميکنند بعضي از ايشان باراي برخاي ساخنان     ،کش از جن و انسدشمناني گردن

 ،دنا کردنميدروغ آراسته از براي فريب و اگر آفريدگار تو ميخواست با پيغمبران دشمني 
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 پس بگذار ايشان را در آن دروغها که ميبافند.

پس بنا بر نص اين آيات شيلان شخص متفرد نيست بلکه ناوع اسات و در تحات او    

افرادي وجود دارد از جن و انس و موجاود مساتقل در مقابال رب العاالمين نيسات کاه       

 خداوند اراده خير کند و شيلان معارضه با حق متعال نمايد.

﴿                ﴾ /[.22]مريم 

يعني هر که در آسمان و زمين ميباشد نيست مگر آينده در قيامات بساوي رحمان در    

 حالتيکه بنده باشد.

بينيم اين آيات متشابه که ميگويد شيلان گمراه پس بايد تدبر در کتاب کرد تا به

اش اينست که بشر مجبور در معصيت باشد محکمش در کجاي قرآن زمهاست وسکننده

است تا بر گردانده تأويل بمحکم شود و مسلمان بيچاره کارش بثنويت منجر نگردد و آن 

 ﴿ آيه محکم آيه مبارك                  ﴾ 
[. که در اين آيه محکم تصري  ميکند: نفس شرير انسان امر ببدي ميکند و 22]يوسف/

ان مؤثر مستقل پس شيل ،سبب ميشود که شيلان انس و جن او را در گمراهي مدد کنند

نيست بلکه مبدء شرور نفس اماره بسوء بشراست و شيلان مؤيد او ميباشد چنانکه 

 فرمايد:خداوند باين معنى تصري  مي

﴿                               

       ﴾ /[.112-112]الشعراء 

يعني: آيا خبر کنم شما را بر آنکه فرود ميآيند شياطين؟ فرود ميآيند بر هر دروغگاوي  

 فرا ميدارند گوش را بسخن شيلان و بيشتر ايشان دروغگويانند: ،بزهکاري

 و قرآن مرجب شرور در عالم انسانيت را خود انسان ميداند چنانکه ميفرمايد:

﴿                                

   ﴾ /[.32]الروم 
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يعني آشکارا شد تباهي در بيابان و دريا بسبب آنچه کسب کرد دستهاي مردمان يعناي  

شومي معاصي ايشان تا بچشاند ايشانرا بعضي از جزاي آنچه کردناد شاايد بچشايدن آن    

 بازگردند از شرك بتوحيد و از اعمال رذيله بفضايل اخالق.

   ﴿ :و همچنين                 ﴾ /[. يعني 22]الرعد

روه تغيير خداوند تغيير نميدهد آنچه براي قومي از همت و عافيت است تا اينکه آن گ

 يعني بدل کنند احوال جميله را با اخالق رذيله. ،دهند آنچه در نفسهاي ايشانست

است راسخ در علام آنارا تأويال بمحکام     ان که متشابهخالصه کالم آيات راجعه بشيل

ميکند که ام کتابست و از شيلان نميترسد ولي از خود و اخاالق رذيلاه خاود ميترساد و     

 گرفتار ثنويت نميشود.

آيات راجعه بکيفيت جنت از حور و قصور و نهر شير و عسل و شراب و سندس  -2

لذايذ آخرت و درجات معنوي  ،استهاي بهشت تمامي اينها متشابه و استبرق و ميوه

چنانکه قرآن  ،بهشت کاملتر و لذيذتر از شير و عسلي است که مردم تصوير ميکنند

تصري  باين معنى دارد که شراب آخرت سردرد ندارد و شير آخرت کهنه و متعفن 

نميشود پس اين آيات تشبيهاتي است از مراتب و درجات مؤمنين براي اهل حس و گرنه 

﴿ اينها است که بشر بتواند تصور کند و آيه محکم در اين باب آيه مبارکه مللب فوق  

                          ﴾ /[ ميباشد، يعني 22]السجده

اران از روشني چشمها است براي پرهيزکنميداند هيچ نفسي آنچه را که پنهان داشته شده

)يعني چيزهائيکه بر آن چشمها روشن گردد( که پاداش عملشان خواهد بود و مبين اين 

الِِسيَن َما ل َعْين  َرأَْت َول أُُذن  َسِمَعْت َول َخطََر ))آيه حديث شريف  ْا أَْعَدْدُت لِِعبَاِدَ  ال

صال  خود لذايذي که هيچ چشمي يعني مهيا کردم براي بندگان  ((َعلَى قَْلِ  بََشـر است

 است.نديده و هيچ گوشي نشنيده و بر قلب بشري خلور نکرده

ما نميخواهم نعوذ باهلل بگوئيم که اين نحو لذايذ حيه در بهشت نيست بلکه ميخواهيم 
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تر از لذايذ و بگوئيم که آن حس آخرتي باستر از اين حس و محسوسات آن عالم کامل

و همچنين آيات راجعه بجهنم از صديد و غسلين و آتش که  محسوسات اين نشاة است

هاي آخرت براي گناهکاران بلوري شديد و سخت است که اگر تمامي اسم و مصيبت

را تنزيل دهيم در اين عالم مار و عقرب و سگ و  ههاي آن نشأحقايق آسم و بدبختي

واقب آن آسم گرگ درنده و آتش و چرك و تاريکي و امثال آن خواهد بود و در 

سگ و گرگ و عقرب دنيا را ميشود  و مار ،از آنچه که ما تصور ميکنيم تراستسخت

اما مار و عقرب و آتش آخرت کشته و  ،آتش دنيا را ميتوان با آب خاموش کرد ،کشت

  ﴿ خداوند ميفرمايد ،خاموش نميشود مگر بعفو و رحمت الهي     

      ﴾ /[ يعني آتش آخرت آتشي است که از دل گناهکاران 42]الهمزه

 گرگ و سگ اخالق رذيله بهيچ سمي کشته نميشود: ،گرددشعله ور مي

 اي دريااااااده پوسااااااتين يوساااااافان

 گشااته گرگااان يااک بيااک خوهاااي تااو   
 

 خااون نخسااپد بعااد مرگاات از قصاااص  
 

 اياان قصاااص نقااد حيلاات بااازي اساات  
 

 اسااات دنياااا را خااادا   هملعباااه گفتااا  
 

 اسااتاياان جاازا تسااکين جنااگ و فتنااه  
 

 گااارگ بااار خيااازد از ايااان خاااواب گاااران      

 ميدراننااااااد از غضااااااب اعضاااااااي تااااااو
 

 تااااو مگااااو ماااان مياااارم و يااااابم خااااالص 
 

 اص ايااان باااازي اسااات پااايش نقاااد آن قصااا 
 

 کاااين جااازا لعاااب اسااات پااايش آن جااازا     
 

 اسااتآن چااو اخصاااء اساات و اياان چااون ختنااه  
 

 

 

 

 

 

 .ي أعوذ بك من خز  الدنيا وعذاب اآلخرةاللهم إن

و خروج آنان از بهشت است چنانکه جمعي  ،و از متشابهات قرآن قصه آدم و حوا -3

 :اند و تحقيق در اين مسئله مبتني بر ذکر ملالبي استاين رفته از محققين بر

 هاست بلکه مفهوم آيآنکه در قرآن نص صريحي نداريم براينکه آدم پيغمبر بوده -2

﴿                     ﴾ /ت دارد [ دسل242]النساء

براينکه نوح اول پيغمبريست که باو وحي شد و مبعو  برسالت گرديد و مؤيد اين آيه 
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 ﴿ مبارکه                     ﴾ /[ است 14]الحديد

ثل سوره هود و مريم و انبياء و شعراء برد مهائيکه اسم رسل را ميو نيز خداوند در سوره

 است.و صافات و قمر هيچ ذکرى از نبوت آدم نکرده

﴿ ةو امام رازي در تفسير آي       ...﴾ چرا خداوند ابتاداء باذکر ناوح     ميگويد که

جواب ميدهد چون نوح اول پيغمبري بود که مبعو  برساالت شاد و نيشاابوري و     ؟کرد

 اند.ابو السعود و خازن و جمعي ديگر از مفسرين در اينمللب متابعت فخر رازي را نموده

 مليون آدم را ابو البشر ميدانند و ميگويند خلقت آدم پيش از شش هزار سالست و -1

است که مدتي که ميان طوفان نوح و عيسى بود ساه هازار و   در کتب مسيحيّون ذکر شده

سيصد و هشت سال و مابين عيسى و آدم چهار هزار و چهار سال پس ماا باين ماا و آدم    

 زيادتر از پنجهزار و شانزده سال نخواهد بود.

ا بين اصاناف  اند ميگويند اين اختالف شديدي که مفالسفه اين حساب را تخلئه کرده

بشر است از قبيل اختالف لغات و دين و جسم شصت قرن کفايت نميکناد و قاديمترين   

اسات اخاتالف   آثار و نقوش مصري که قريب چهار هزار سال پيش از اين سااخته شاده  

اشکال ملل افريقا و سوريه و مصر را مثل اختالف امروزي نشاان ميدهاد اخاتالف ملال     

و اعضاي ديگر در آثار مذکور کامالً بيّن و هويدا است  مذکور در شکل و جمجمه و دماغ

و ممکن نيست که در ظرف دو هزار سال اينهمه اختالفات در مللاي کاه از پادر و ماادر     

 اند پيدا شود.واحد مشتق شده

تاريخ وجود انسان در زمين هموراه افکار دانشمندان و اهال بحاث را بخاود مشاغول     

 است.است ظني بودهگفته شده است اگر چه آنچه تا بحالداشته

پادشاه مصر بلليموس فيالدلف دانشمند زمان خود منتيون را که در قرن دوم پايش از  

نتيجه بحث و  ،ميالد بود مأمور کرد تا قديمترين عصر مصريان قديم را براي او تعيين کند

 تحقيق آن دانشمند قريب سي و پنجهزار سال شد.
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اول ميالدي قديمترين عصر مصريان را به بيست و سه و ديودور مورخ يوناني در قرن 

هزار و پانصد سال تحديد کرد و بيرور مورخ کلداني کاه در قارن ساوم پايش از مساي       

زندگاني ميکرد مدت اقوام کلداني را چهارصد و سي هزار سال تعيين نمود و مدت مياان  

 .طوفان نوح و سميراميس ملکه بابل را سي و پنجهزار سال حساب کرد

اما فالسفه قرون معاصر در تعيين تاريخ وجاود انساان اول هار زماين بعلام طبقاات       

اسرض اعتماد ميکنند و مدتي را که براي فاصله شدن طبقات زمين از کالبدهاي بشري که 

 ترين نقاط واقعند حساب ميکنند.در عميق

اسات  حساب تشکيل تدريجي طبقات زمين امروز براي دانشمندان خيلي سهل و ساده

اي که موجب قلب و يقين گردد نميرساد زيارا رساوبات زماين در     اگر چه در دقت بپايه

هرجا و همه جهات بدرجه معين و قاعده مخصوص تشکيل نميشود ولي با وجود اين از 

 بهترين ادله براي تعيين عمر انسان بر روي زمين محسوب ميشود.

انسان در روي زماين ماأمور   انجمن انگليسي مستر هورتو را براي حساب کردن عمر 

ساخت )در کشور مصر( شخص مزبور تاريخ بناي مِسلّه عين شمس را براي مبدء اختياار  

کرد و اين مِسلّه در سال دو هزار و سيصد پيش از ميالد بنا شده بود و چون خاکهاا را از  

اطراف ساق اين مِسلّه دور کردند معلوم شد که از مدت بنااي آن تاا حاال خااك قرياب      

است که در هر قرن سيصد و هيجده گاره ميشاود بعاد از آن    ازده قدم انگليسي باس آمدهي

است حساب کردند سي عميقترين نقاط زمين را که آثار و بقاياي انساني در آن باقي مانده

و نه قدم تا سل  زمين شد و از اينجا نتيجه گرفتند که عمر انسان قريب سي هازار ساال   

 ميگردد.

شد و دانشمند امريکائي بونيت دوناون   جمه قديمي در اعماق زمين پيدادر امريکا جم

است تا رسوبات حساب کرده گفت که س اقل يکصد و پنجاه و هشت هزار سال سزم شده

 است.متوالي را بآن اندازه از سل  زمين جدا کرده

ين اينست مقدار اختالفي که ميان مليون و فالسفه در تاريخ عمار انساان در روي زما   
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 فق روح اسالم حل کنيم.اموجود است و ما ناگزيريم که آن را مو

پس ميگوئيم قرآن و سانت صاحي  چيازي در بااب وجاود آدم در روي زماين ذکار        

اناد و در کتابهااي   اند از يهوديان گرفتاه است و آنچه مفسرين در اين باره ذکر کردهنکرده

يمت و سازگاري دارد ياا س اقال   اسالمي اقوالي يافت ميشود که با روح علوم جديده مال

 مردم عصر کنوني ميتوانند باور کنند که اسالم گنجايش اينگونه آراء تازه را دارد.

که تأليف آن در سال  مسالرة الوايُچنانکه عالء الدين علي البسنوسي در کتاب 

است چون آدم خلق است بيان ميکند که در خبر آمدهنهصد و هشتاد و هشت هجري شده

زمين با او گفت اي آدم وقتي بر روي من پاي نهادي که طراوت و شادابي و جواني  شد

ام و بعد ميگويد: در بعضي از تواريخ است و من کهنه و پوسيده شدهمن بسر آمده

 روي زمين بودند و گوشت و خون داشتند و براين راست که پيش از آدم مخلوقي دآمده

 ﴿ مللب قرآن هم شاهد است که           ﴾ /[ زيرا 27]البقره

يگويد در خبر است که پيش مالئکه اين سخنان را از روى معاينه سابقى ميگفتند و نيز م

از خلق آدم مردمي در روي زمين بودند و خدا پيغمبري بسوي ايشان فرستاد باسم 

 يوسف که او را گرفتند و کشتند.

از اماميه صدوق کتاب جامب اسخبار در فصل پانزدهم خبري طوسني نقال ميکناد و   و 

بر است که خدا پيش از خلق آدم سي آدم ديگر بيافريد کاه مياان هار آدم و آدم    خدر آن 

ديگر هزار سال فاصله بوده و پس از آنان دنيا قريب پنجاه هزار سال ويران بود و بعاد از  

 آباد شد بعد پدر ما آدم آفريده شد.آن دوباره پنجاه هزار سال 

کند که اماام  و ابن بابويه در کتاب توحيد از امام صادق )ع( در حديث طويلي نقل مي

است بلى بخدا کاه خداوناد   فرمود آيا تو گمان ميکني که خدا بشري غير از شما نيافريده

 قريب يک مليون آدم آفريده و شما از اوسد آدم آخرين هستيد.

خصايص ابن بابويه نيز حديثي است که اين تعادد از آن فهمياده ميشاود     و در کتاب

زيرا حضرت صادق عليه السالم در آن حديث ميفرمايد که خداي جهاان را دوازده هازار   
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عالم است و هر عالمي از هفت آسمان و هفت زمين بزرگتر است و هايچ عاالمي گماان    

 .کند خداي جهان عالمي ديگر داردنمي

لدين در فتوحات مکيّه در باب حدو  عالم ميگويد من کعبه را با قومي و شيخ محي ا

شناختم و آنان براي من دو بيت گفتند کاه مان يکاي را حفاظ     طواف کردم که آنانرا نمي

 کردم و ديگريرا فراموش نمودم و آن بيت محفوظ اين است
ا  نَْجمَ   لَقَْ  طُْفتُْك َكمم طُْف م ِس   م    ُ ونَ  ِهذا اْل َْ ِ  طُل 

بيکي از آنان گفتم شما کيستيد گفت ما از اجداد اوّل شما هستيم گفتم چناد مادت از   

اي گفتم کسي از آدمهاي نزديک را ايان  ما جلوتريد گفتند قريب چهل هزار سال و خرده

گوئي آيا آنکه از همه بتو نزديکتر است يا ديگاري را  است گفت کدام آدم را ميسن نبوده

دري تفکر کردم و مبهوت شدم و بياد آوردم حديثي را که از رساول اهلل  من در پاسخ او ق

 است.است که خدا پيش از آدم معلوم پيش ما صد هزار آدم ديگر خلق کردهروايت شده

کاه روزي در عاالم ارواح باا ادرياس يکجاا       و نيز شيخ در فتوحات مکيّه ذکر ميکند

اسات  کاه در ايان بااب وارد شاده    مجتمب شديم و از او از صحت اين مکاشفه و خبري 

پرسيدم ادريس گفت هم شهود و هم مکاشفه تو صحي  است و هم خبر صادق اسات و  

ما گروه پيغمبران بحدو  عالم ايمان آورديم ولاي علام ماا از مبادأ موجاودات و اعياان       

 منقلب شد.

شيخ ميگويد تاريخ بدايت عالم مجهول است و حادو  آنارا هماه انبيااء و علمااء و      

هدين قبول دارند و بعضي از فالسفه پيشينيان و متأخرين آنرا قبول ندارناد و در ايان   مجت

 باب اعتماد بر قول مورّخين نادان نشايد.

 نتيجه

چون اين مقدمات را دانستي بر تو واض  و هويدا ميشود که قصة آدم و حاوّاء و عصايان   

اره آن دو طريقاه اتخااذ   نمي باشد و مسالمين در با   آنان و هبوطشان بزمين ظاهر آن مراد

 :اندکرده
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غايت تنزيه معتقدند و امر را تفاويس   رسلف صال  است که باريتعالى را د ةطريق -2

باو ميکنند و آنچه از حقايق بر ماا مجهولسات علام آنارا بخداوناد عاالم تواناا واگاذار         

جااء باه   و در قضيه آدم ميگويند حقيقت آن بر ما مجهول است و ما ايمان بما  ،نمايندمي

ولاي در نقال ايان قصاه      ،النبي داريم و در اين مسئله علم او را بخداوند واگذار ميکنايم 

باشد و خداوند با بيان اين قصه هائي براي انسان در اخالق و اعمال و احوالش مياستفاده

 است.بعضي از حقايق و معاني را بعقول بشر نزديک نموده

ميگويند چون مبناي اساالم بار     ،يل ميباشدطريقه خلف است و آن عبارات از تأو -1

اسات پاس   روي منلق و عقل است و اسالم در هيچ جا قدم از جاده عقال فراتار ننهااده   

اسات  هرگاه عقل بچيزي جازم و قاطب شد و در نقل خالف آن ذکر شد عقل قرينه قلعيه

ل نمود و اين براينکه مراد از نقل ظاهر آن نميباشد بلکه بايد آنرا بر معنى موافق عقل حم

 فقط با تأويل درست ميشود.

و من انشاء اهلل بر طريقه سلف هستم و در آنچه که در باره خدا و صافات او و آنچاه   

متعلق بعالم غيب است تفويس امر بخود حقتعالى ميکنم ولي براي روشن ساختن مردم و 

 يادآوري دانشمندن سخني چند بر طريقه متأخرين ميگويم.

است مجال واساعى باراي تفصايل و تحقياق     ه در اين باب وارد شدهدر آيات قرآني ک

ميباشد زيرا متضمن يک عده مسائلي است که باحث در قارآن باياد از آن اطاالع داشاته     

 باشد.

است اينکه خدايتعالى با مالئکه خود در باب خلقت آدم بر روي زمين سخن رانده -2

 بفهمد. اين محاوره را ين بايد حقيقتاند و شخص باحث در دو مالئکه او را پاسخ داده

اينکه آدم همه اسماء را ياد گرفات معناى ايان اساماء و ماراد از ساجود مالئکاه         -1

 چيست.

در آسمان  ؟اينکه خداوند آدم و حوا را در بهشت جاي داد اين بهشت در کجا بود -2

و معناى آن   ؟و اينکه آنانرا از خوردن شجره منب فرمود آن شاجره چاه باود    ؟بود يا زمين
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 ؟نهي چه ميباشد

 ؟اينکه خداوند آنانرا از بهشت بيرون کرد مقصود چيست -3

 ؟اينکه آدم از خداي خود کلماتي تلقي نمود تلقي کردن کلمات چه بود -2

اي صورت که ميان خداوند و مالئکه محاوره اما امر اول ظاهر آيه دسلت دارد

اي را جايز نميداند چنانکه در حديث هاست و حقيقت دين اسالمي همچنين محاورگرفته

است خداوند از عقول پنهانست همانلوريکه از چشمها پنهانست و مالئکه اعلى خدا را 

است که طلب ميکنند همچنانيکه شما طلب ميکنيد و همچنين در قصه اسراء وارد شده

س جبرئيل در صعود خود با رسول خدا بحد محدودي رسيد وگفت اگر بقدر انگشتي با

 ﴿ تعالى روم ميسوزم پس پيغمبر او را گذاشت و خود حرکت کرد و چون خداي

    ﴾ /ز او چيزي نميباشد در عقل [ نظيرش نيست و بزرگتر ا22]الشورى

جايز نيست که جماعتي از مخلوقات او در امريکه حکمت و اراده او اقتضا کند بمخالفت 

﴿ ،برخيزند                   ﴾ /[37]النحل. 

پس بايد اين محاوره تمثيلي از حال مالئکه باشد که چون دانستند خداوند ميخواهد 

که براي فهم و قايب پيش از  مرا خلق کند )خواه اين دانستن از روي استعدادي باشددآ

بجهت ظهور مقدمات و مبادي آن باشد( و اين محاوره يک نوع حدو  آن دارند و خواه 

محاوره وجداني است که عبارت از حديث نفس باشد يعني اين مجادله و اعتراضات را 

﴿ خود ميکردند تا آنکه خداوند بآنان وحي فرمود که پيش          ﴾  و
 پس از آن تسليم امر الهي شدند.

اند که خداوند ما امر دوم که عبارت از تعليم اسماء باشد مفسرين در اين باب گفتهو ا

اسماء جميب محدثات و مخلوقات بجميب السنه و لغات بآدم تعليم کرد و بعد آدمارا امار   

 فرمود تا آنرا بمالئکه شرح دهد.

از  ري کاه در نظر ما اين امر را نبايد بهمان ظاهرش کفايت کرد بلکه تمثيلي است بتأثي
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را دارد در مالئکه پيدا شد و اين امر بار مالئکاه    تآخلق آدم که قابليت همة شرور و سي
گران آمد يعني مالئکه اگر چه تسليم امر را بباريتعالى کردند ولي باطناً اعتراض مزبور در 
خاطر آنها باقي بود تا آنکه آدم آفريده شد و خواص و حقيقت و مليت او آشکار گشات  

از براي ادراك کليات و رسيدن بکماست س يتناهي بر همه معلوم شد و امکان  يت اوو قابل
از عظمت خالق و تادبير صانب    وصول او بآخرين درجه ترقي و کمال هويدا گرديد آنگاه

او آگاه شدند و او را تنزيه و تقديس کردند و اين همان معنى سجده مالئکه بآدم ميباشاد  
 مالئکه و آدم را يکجا جمب کند و بعد آنانرا بساجده آدم وا نه سجده ظاهري که خداوند 

 .دارد
و در باب امر سوم برخي از مفسرين از آنجمله ابو القاسم بلخي و ابو مسلم اصافهاني  

است و در ايان صاورت معناى چناين     اند که اين بهشت در روي زمين بودهبر اين عقيده
ميوه بود خلق کارد تاا بتواناد از آن     است که خداوند آدمرا در زميني که داراي درخت و

اند گندم باود و  است بعضي گفتهاز نزديک شدن بآن نهي شده روزي خورد و درختي که
اند هيچ کدام نبود و شاايد درختاي   اند درخت انگور بود و گروهي گفتهبرخي ديگر گفته

 موحب ضرر و خسارت و مرض ميشد و باين سبب از آن ممنوع شدند و جمعاي  بود که

 از اهل تحقيق ميگويند مراد از شجره شجره هوي يا طبيعت بود.
امر چهارم مراد از اهباط از آسمان بزمين آوردن نيست بلکه مقصود اخراج از جنت و 

باشد بسبب معصيتي کرده بودند و بااين سابب پاس از آنکاه زنادگي راحتاي       بهشت مي
 يز همين است.مصراً ن اداشتند دچار نکبت شدند چنانکه مقصود از اهبلو

و مراد از کلماتيکه از خداي خود تلقي کرد دعائي بود که خداوند باو آموخت و آن 

﴿ اينست                                 ﴾ 
 [.12]األعراف/

دم نوعي ميباشد آقرآن آدم شخصي نيست بلکه حاصل مللب اينستکه مراد از آدم در 

که خداوند تبارك و تعالى نوع انسانرا خلق فرمود و او را قابل کماست غير متناهيه قرار 
داد و تمامي آيات وارده در اين باب حقايقي است که بصورت تمثيل و استعاره بيان 
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تاب رد کنيم که در آن است پس ما بايد جمود در اين متشابه نکنيم و آنرا بمحکم کشده

 ﴿ است که ميفرمايدمراد از آدم را نوع گرفته نه شخص و آن آيه محکم اين آيه

                      ...﴾ /[.22]األعراف 

ن متشابه بمحکم و طريقه تا اينجا تحقيق در محکم و متشابه و معنى تأويل و برگرداند
اينک آيه راجب باين مللب را تفسير ميکنايم تاا    ،اي از کتاب بودهراسخين در علم و امثله

 ديگر جاي اشکالي نباشد.

 ﴿ :خداوند ميفرمايد                       

                                        

                                     

   ﴾ /[.2]آل عمران 

يعني اوست خدائيکه فرستاد بر تو کتاب را که بعضي از آن آيات محکمات است کاه  
مردماي کاه دلهايشاان کجاي و تبااهي دارد       ،اصل کتاب و ام و مرجب متشابهات ميباشاد 

نمايند براي طلب فتنه و تأويل بر طبق هاواي خاود بادون مراجعاه     پيروي متشابهات مي

هات و برگرداندن آن بمحکماات را نميداناد مگار حاق متعاال و      و تأويل متشاب ،بمحکم
درحاليکه اينان ميگويند که ايمان بهمه کتاب داريم محکم آن و متشاابه   ،راسخين در علم

 .ماست و متذکر نميشوند مگر عقال آن وهمه آن از طرف پروردگار
ن کارديم کاه   اند آيات متشابه را غير خداوند کسي ديگر نميداند و ماا بياا  بعضي گفته

هام   صاگر قول اينان صحي  باشد سزم ميايد که رسول اکارم   ،راسخون در علم ميدانند
متشاابهاتش را نفهماد چگوناه     لقرآني که نفس مقدس رسو ،نداند و اين قول کفر است

ميتواند مردم را هدايت کند؟ وقتي که امر داير شد که رسول اکرم هم نفهماد ياا چنانکاه    
 ،ادان از متشابه آن استفاده کنند و راسخون در علم تأويل بمحکام کنناد  بيان کرديم عامه ن

البته معنى دوم مقلوع است و ما در سابق با ادله متقن از کتاب و سنت و دليل عقلي ثابت 
َوَصبلاى هللاُ َعلَبى َسبيِِّدنَا  ،کرديم که جميب قرآن قابل فهم است اما با شرايلي که ذکار شاد  
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ٍد َوآلِِه ال  .طااِهِرينَ ُمَسما

*** 



 

 

 سوگندهاي قرآن

خداوند متعال در قرآن مجيد بچيزهائي از مخلوقات خود سوگند ياد فرماود و سابب آن   

 دو امر است.

در اقامه برهاان تسالط    صکفار در بعضي از اوقات معترف بودند که رسول اکرم  -2

نچه ميگويد فاساد  تامي دارد اما ميگفتند که رسول اکرم مجادله ميکند و خود ميداند که آ

چنانکه ديده ميشود بعضي  ،است و غلبه حضرتش بر ما بقوه جدال است نه براستي مقال

از مردم هنگاميکه خصم اقامه دليل کرد و مستمب در مقابل خصم نتوانست قد علام کناد   

ميگويد اين عجز من از استدسل نه از براي اين است که من باطل ميگويم بلکه خصم من 

امل بر استدسل دارد و مجادلي قوي پنجه است حق مرا باطل ميکناد و بار   چون قدرت ک

با ايان تصاور بااطلي کاه      ،من غالب ميشود و خصم من ميداند که حق بجانب من است

هر چه برهان بياورد بازهم حمال   ،مستمب دارد ديگر مستدل راهي براي اقامه برهان ندارد

 ي آن.بر قدرت متکلم و مستدل ميکند نه بر حق گوئ

در اين صورت مستدل راهي ندارد جز توسل بقسم و سوگند و اينکه بگويد و اهلل من 

تا بتواند کالم خود را ماورد   ،بخدا من حق ميگويم ،غرضم مجادله نيست ،راست ميگويم

 تصديق مخاطب سازد.

يکي از معتقدات عرب اين بود که اگر کسي قسم دروغ ياد کناد موجاب خراباي     -1

بنابراين از سوگند  ،شخص سوگند ياد کننده ميشود و اين خود مشئوم استديار و هالك 

دروغ دوري ميجستند و پيغمبر اکرم بهر چيزي سوگند ياد کرد و هر روز هم بر رفعات و  

 عظمتش افزوده شد و خود اين يک برهان محکم بر ضد آنان بود.

 

*** 
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 استن سوگند ياد كردهآمقسم به يا آنچه خداوند ب

 :دو قول استبه ا در مقسم علماء ر

اينکه مراد از مقسم به در تمامي سوگندهاي قرآن خالق اين اشياء است نه  –قول اول 

عين آنها مثل و الشمس و ضحيها که مراد خالق آفتاب است و باراين مللاب بساه وجاه     

 اند:استدسل کرده

ر قارآن  از سوگند بغير خداوند نهاي فرماود پاس چگوناه خداوناد د      مپيغمبر اکر -2

 کريمش بغير خدا سوگند ياد ميکند.

سوگند ياد کردن بچيزي موجب تعظيم و تکريم آنچيز است و ايان تعظايم باراي     -1

 ر نيست.اموجودي جز حق متعال سيق و سزاو

ست قرآن در بعضي از آيات تاينکه گفتيم قسم در اين موارد بخالق موجودا -2

﴿ تصري  بآن ميکند مثل                      

﴾ /[ يعني قسم بآسمان و آنکه بنا کرد آنرا و قسم بزمين و آنکه پهن کرد 2-2]الشمس

 آنرا و قسم بنفس و آنکه راست کرد آنرا.

قول کسي است که ميگوياد قسام باعياان ايان اشاياء اسات و اساتدسل         – ق ل ووم

 است با:دهکر

اينکه ظاهر لفظ دسلت دارد که سوگند بعين اين اشياء است و عدول از آن خالف  -2

 اصل ميباشد.

﴿ دو وجه سوم که ميگويد در آية         ﴾ /[. سوگند بخاالق  2]الشمس

اگر  ،آن شد بجهت اينکه لفظ قسم را اول منزل بسماء کرده بعد ببانيسماء است غلط ميبا

مراد از قسم بسماء سوگند بباني آن بود در موضب واحد تکرار سزم ميامد و مسلماً جاايز  

 نيست.
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 اقسام سوگندهاي قرآن

سوگندهائي که حق متعال در قرآن کريم ياد فرموده هماه آنهاا بار اصاول ايمانسات کاه       

 معرفت آن بر خلق واجب ميباشد و آن چند قسم است.

﴿ توحيد مثل: سوگند براي اثبات -2               

           ﴾ /[.3-2]الصافات 

يعني قسم بفرشتگان صف کشيده در مقام عبوديت و طرد کنندگان شياطين از استراق 

اباي   –ه خدايتعالى هار آينکاه يکتاسات    سمب و خوانندگان وحي الهي بر انبياء بدرستيک

مسلم ميگويد: مراد از صافات صفاً سوگند بمؤمنين است که در صف جماعت بايساتند و  

مراد از زاجرات زجراً مؤمنين است که بلند ميکنند صوت خود را در وقت قرائات قارآن   

ز قرائت )چون زجر بمعنى صيحه است( و مراد از تاليات ذکرا نيز مؤمنين است که در نما

 ميکنند. قرآن

 وحيد است.تپس سوگند در اين آيه براي اثبات 

 ﴿ سوگند بر حقيقت قرآن مثل: -1                  

              ﴾ /[22- 22]الواقعه 

و بدرساتيکه آنچاه    ،بمواقب نجوم قرآني يعني اوقات نازول آن  يعني سوگند ياد ميکنم

بدرساتيکه آنچاه    ،خدايتعالى بدو سوگند ياد کرده سوگنديست اگر دانيد بازرگ و معتبار  

در اين  –آنحضرت بر شما ميخواند هر آينه قرآنيست بزرگوار و بسيار نافب )جواب قسم( 

 را نموده است. آيه خداوند سوگند ياد فرموده و در آن تعظيم قرآن

  ﴿ و مثل:                 ﴾ /يعني [. 22]الدخان

 ،قسم بکتاب آشکارا ما قرآن را در شب مبارکي فرستاديم

  ﴿ و مثل:                          ﴾ 
 يعني قسم بکتاب آشکارا ما قرآن را عربي قرار داديم.[. 2-2]الزخرف/
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  ﴿ سوگند بر حقيّت رسول اکرم مثل: -2             

        ﴾ /[3-2]يس . 

شک و بي بقرآن محکم يا حکم کننده بحق يا خداوند حکمت بدرستيکه تو يعني قسم

شبهه از فرستادگان بسوي خلق هستي از آن فرستادگاني که بر راه راست توحيد بودند يا 

 ي بلريقة استقامت که راهيست موصل بمقصود.اتو فرستاده شده

  ﴿ و مثل:                             

   ﴾ /[2-2]القلم 

يعني قسم بادوات و قلام و آنچاه مينويساند تاو بنعمات پروردگاار خاود ديواناه و          

 بدرستيکه مرتور است مزد غير منقلب.

  ﴿ و مثل:                      ﴾ 
 [ 2-2]النجم/

يعني سوگند بسوره و آيات قارآن   .مراد از نجم نجوم قرآنست و هوى بمعنى نزول آن

چون فرود آيد. گمراه نشد صاحب شما و خلا نکرد و معتقد بهيچ باطلي نشاد و ساخن   

 نميگويد از هواي نفس خود.

﴿ و مثل:                           ﴾ 
 .[37-23/ه]الحاق

اسات   صيعني پس نه چنانست که کافران ميگويند که قرآن يافتاه و سااخته محماد    

بينيد از مغيبات بدرساتيکه قارآن   بينيد از مشهودات و بآنچه نميسوگند ميخورم بآنچه مي

 .رسوليست بزرگوارقول 

 ميباشد. صو تمامي اين آيات سوگند بر حقيت رسول اکرم 

﴿ سوگند بر اثبات جزا و وعد و وعيد: مثل: -3              
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                            ﴾ 
 .[4-2]الذاريات/

يعني سوگند ببادهاي پراکنده کنندة ابرها و بابرهاي بردارندة بارگران باران بکشاتيهاي  

کارها که آنچه وعاده داده شاد هار آيناه راسات اسات و        ةروندة بآساني و بقسمت کنند

 و شبهه.شک بدرستيکه جزاء و حساب هر آينه واقب و بودنيست بي

﴿ و مثل:                              

                      ﴾ /[22]المرسالت. 

فرشتگان فرستاده شاده بنيکاوئي )يعناي باامر و نهاي( و ساوگند       يعني قسم بانبياء يا 

بمالئکه تند رونده در امتثال امر الهي و سوگند بنشر و ظاهر کننادگان شارايب و ساوگند    

بجدا کنندگان مرحق و باطل را از يکديگر و سوگند بفرشتگان که القاء کنندگان وحاي و  

که آنچه وعاده داده شاديد هار آيناه      ذکرند براي عذر متقيان يا بجهت بيم کردن مبلالن

 بودني است.

  ﴿ و مثل:                   

                       ﴾ /[3-2]اللور. 

يعني قسم بلور سينا و کتاب نوشته شده در صحيفه گشوده )ماراد قرآنسات( و قسام    

بخانه آباد )يعني کعبه( و سوگند بسقف بلند افراشته )يعناي آسامان( و ساوگند بادرياي     

هيچ جيز آن  ،بدرستيکه عذاب پروردگار تو هر آينه بودني و فرود آمدني است ،مملو و پر

 را دفب کننده نيست بلکه بهمه حال واقب خواهد بود. عذاب

خداوند متعال درسه آيه زير پيغمبرش را امر فرمود سوگند ياد کند بار اثباات معااد و    

 جزاء:

﴿ –آيه اول                                       

     ﴾ /[2]التغابن. 
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يعني: کفار گمان کردند که برانگيخته نخواهند شد بگو اي محمد برانگيختاه خواهناد   

شد و سوگند بپروردگار من که البته مبعو  خواهيد شد در قيامت پس خبار داده ميشاود   

 ر خداوند سهل و آسانست.و اين برانگيختن و جزاء دادن ب ،بآنچه کرديد در دنيا

﴿ –آيه دوم                              

                               

  ﴾ /[.2]سبأ 

بگو اي محمد بحق پروردگار من نه آن است کاه   ،آيديعني: کفار گفتند که قيامت نمي

هاسات و پوشايده   شما ميگوئيد هر آينه بيايد شما را قيامت و پروردگاار دانناده پوشايده   

مانها و نه در زمين و ناه  اي از ذرات هوا در آساي يا بوزن ذرهنگردد از او هموزن مورچه

 است در کتاب نوشته.ي و نه بزرگتر مگر آنکه نوشته شدهاخوردتر از مقدار ذره

 ﴿ –آيه سوم                             ﴾ 
 .[22]يونس/

پرسند که آيا حق اسات؟ بگاو اي محماد    نبوت مي يعني: از تو در باب قرآن و ادعاي

يعني بقادرت حاق متعاال     ،بحق پروردگار من آن حق است و شما عاجز کنندگان نيستيد

 عجز راه ندارد.

﴿ سوگند بر احوال انسان مثل: -2                     

          ﴾ /[3-2]الليل. 

يعني قسم بشب چون بپوشد عالم را بظلمت خويش و سوگند بروز چون روشن شود 

و ظلمت شب را زايل گرداند و سوگند بکسي که آفريده نر و ماده بدرستيکه جزاي سعي 

ثواب کرامت  بعضي را ،شما در کردارها پراکنده است و جزاء و پاداش مناسب عمل است

 ميفرمايد و جمعي را عقاب و مالمت ميکند.
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﴿ و مثل:                             

                 ﴾ /[4-2]العاديات 

يعني سوگند باسبان هجوم کننده که بوقت دويدن نفس زنند و بيرون آورندگان آتاش  

از سنگ بسمها و قسم بغارت کنندگان در وقت صب  و آن اسباني کاه يوقات سافيده دم    

که انسان بتحقيق  ،غباري در کنار آن قبيله برانگيختند و بميان گروهي از دشمنان در آمدند

 ر خود.ناسپاس است بر پروردگا

﴿ و مثل:                        

          ﴾. 
ترين عصرها اسات بدرساتيکه انساان در    که فاضل صيعني قسم بعصر تو اي محمد 

است و رمگر آنانکه گرويدند و اعمال پسنديده کردند و يکديگر را بعمل  زيانکاري است
 درست و بصبر و طاعت وصيت کردند.

 ﴿ و مثل:                     

                                 

     ﴾ /[4-2]التين. 
يعني قسم بکوه تينا و کوه زيتا )که هريک معبد انبيا بوده است( و سوگند بلاور ساينا   

مان دهنده )که مکاه معظماه و مولاد    ن شهر اي)که محل مناجات کليم است( و سوگند بد
بتحقيق آفريديم انسان را در بهترين تعديلي پس باز گردانيديم او را باه   ،سيد انبياء است(

 ،دناد اسفل سافلين )يعني عالم طبيعت( مگر آنانکه گرويدند و عمال شايساته بجااي آور   
َصلاى هللاُ َعلَى وَ تمامي اين آيات سوگند بر احوال انسانست،  –منت است ايشان را مزد بي

ٍد َوآلِِه الطااِهِرينَ   .َسيِِّدنَا ُمَسما

*** 



 

 

 فواتح سور قرآن

اي نيست که باراي بشار مفهاوم    در مبحث اول کتاب ثابت کرديم که در قرآن کلمه و آيه

نباشد ديگر محتاج به تکرار نيستيم و از اين بيان بلالن قول کسيکه ميگويد فاوات  ساور   

يست ظاهر ميگردد و در اينجا دو دليل در مفهوم بودن فوات  سور ذکار  براي بشر معلوم ن

 ميکنيم:

رسول اکرم در زمان بعثتش بخصوص در مکه معظمه گرفتار دشمنان سخت بود و  -2

همه باو افترا ميزدند از قبيل اينکه مجنون و شاعر و کاهن و متعلم از بشر است و غير آن 

پس با اين قسم دشمني چگونه  ،اکرم و قرآن بگيرند و هميشه منتظر بودند عيبي بر رسول

کهيعص يا حمعسق يا طاه و امثاال آنارا تاالوت فرماياد و       صتصوير ميشود که پيغمبر 

مشرکين بهيچوجه نفهمند و رسول اکرم را بقرائت اين حروف سرزنش نکنند که اين چه 

لماات غيار   و براي استهزاء و مسخره کاردن آن حضارت ذکار اينک    ،سخنانيست ميگوئي

فهميدناد و از آن مللباي   اگار ايان کلماات ماالوف آناان نباود و نماي        ،مفهوم کافي بود

يافتند مسلماً اعتقادشان بجنون و باطل گوئي او بيشتر ميشاد و سارزنش و تاوهين    نميدر

پس معلوم ميشود که مشرکين بااين حاروف و کلماات و     –بمقام رسالت بيشتر ميکردند 

 نانکه سيوطي در اتقان ميگويد:چ ،فهميدندآنها را مي

 طه بلغت حبشه و نبط بمعنى يا ايها الرجل است و يس بلغت حبشه يا ايها اسنسان و

  ﴿ ن در آيه مبارکه      ﴾ /[ بمعنى دوات ميباشد.2]القلم 

م قرآن چنين پسنديدند اشکال ميکردند و رساينکه مشرکين هر چه را از قرآن نمي -1

اگر اين کلمات غير مفهوم بود مسالماً مشارکين    ،است که اشکاست آنانرا نقل ورد ميکند

اشکال ميکردند و ميگفتند که قرآن ميگويد اکر ميتوانيد مثل آن ياده آيه نظير آن بياوريد ما 

ماا   فهميم چگونه معارضه کنيم؟ يا اينکه ميگفتند اين کلمات را برايکه اينکلمات را نمي



   

 كليد فهم قرآن   011
  

بينيم که خوشابختانه در قارآن بهيچوجاه    بيان کن که مرادت از اينها چيست؟ و چون مي

ذکرى از نفهميدن اين کلمات نيست و همچنين مخااطبين قارآن از مشارکين و اصاحاب     

اناد پاس بضارس قااطب حکام ميکنايم کاه        پيغمبر اظهار نفهميدن اين کلمات را نکارده 

اناد و ايان   قف بمراد و معااني ايان کلماات باوده    مخاطبين قرآن از مؤمنين و مشرکين وا

ندانستن ما سببش دوري عهد و بعد زمانست که مقصد و مراد را نميدانيم و ندانساتن ماا   

 دليل بر غير مفهوم بودن اين کلمات نيست.

اند و ما در اينجا مهمترين وجاوه  علماي اسالم وجوهي در معنى اين کلمات ذکر کرده

 نميتوانيم ميان اقوال ترجي  قايل شويم:را نقل ميکنيم اگر چه 

 

*** 

 اقوال علماء در معناي فواوح سور قرآن

هاي قرآن هقول أکثر متکلمين و خليل و سيبويه که ميگويند اين کلمات نام سور –اول 

قفّال که يکي از علماي معتزله است ميگويد: رسم عرب چنين بود که بحروف ناام   ،است

قد را عين و ابار  حارثه نامش سم بود و مس را صاد ميگفتند و ن ميگذاردند مثل اينکه پدر

 را غين و کوه را قاف و ماهي را نون ميناميدند.

 قول جمعي که ميگويند اين حروف اسماء اهلل است. –دوم 

 قول کلبي و سدي و قُتاده که ميگويند اين حروف اسماء قرآن مجيد است. –سوم 

ل ميگويد هر حرف از فوات  سور اشاره بمدت و اج قول ابو العاليه است که –چهارم 

ن عباس نقل ميکند که گفت ابو ياسر اخلب بر رسول خدا گذشت در باقوام است و از ا

  ﴿ را تالوت ميفرمود: ههنگاميکه آنحضرت اين آيه از سوره بقر       

           ﴾ [، بعد از قرائت حيي بن اخلب و کعب بن 1 -2/ هقر]الب

يا اين کلمه از آتو را بخدا  اشرف از رسول اکرم سؤال کردند از الم و گفتند قسم ميدهيم
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ي گفت اگر راستگو باشي من اجل يح ،آسمان بر تو نازل شده است؟ پيغمبر فرمود بلي

ي گفت چگونه داخل در يح پس از آن ،امت تو را دريافتم که چند سال دوام خواهد کرد

دين شخصي شوم و حال اينکه اين حروف بحساب جمل دسلت دارد که منتهي مدت 

ي گفت ايا غير از اين هم هست؟ يح ،رسول اکرم تبسم فرمود ،امتش هفتاد و يکسالست

ي گفت اين بيشتر از اولست و يکصد و شصت و يح ،رسول اکرم فرمود بلى المص

ي گفت اين بيشتر از يح ،ز اين هم هست؟ پيغمبر فرمود بلي الريا غير اآ ،يکسال ميشود

اول و دوم شد من شهادت ميدهم اگر راستگو باشي امتت دويست و سي و يکسال باقي 

ي گفت ما بتو ايمان يح ،آيا غير از اين هم هست؟ رسول اکرم فرمود بلى المر ،خواهد بود

پس از آن ابو ياسر گفت من شهادت  ،نميآوريم و نميدانيم بکدام قول تو اطمينان کنيم

اگر  ،اند که چند سالستاند اما بيان نکردهميدهم که پيغمبران ما از ملک اين امت خبر داده

محمد صادق است دوام ملک و دولتش تمامي مدتي خواهد بود که فوات  سور آنرا در 

 بردارد و گفتند بر ما مشتبه است کم بگيريم يا زياد.

احماد   ،اين حروف دسلت ميکند بر انقلاع کالم و استيناف کالم ديگرآنستکه  –پنجم 

ي ميگفتناد  اکه کالم اول تمام ميشد کلماه بن يحيى ميگويد: طريقه عرب اين بود که وقتي

 غير آن حرف که ميخواستند بگويند و اين تنبيهي بود براي مخاطبين.

نگاميکاه بخواهاد   امام فخري رازي در تفسير کبير ميگويد: شاخص حکايم ه   –ششم 

کسيرا که غافل يا مشغول شغلي است آگاه کند بر کالم مقصودش چيزي را مقدم ميادارد  

الميکه قصد دارد بگويد تا شنونده و مخاطب بسبب آن ملتفت شود و متوجاه  غير از آن ک

پس آنچه را که متکلم مقدم بر مقصود  ،بکالم متکلم گردد و بعد شروع در مقصود ميکند

منبهات( گاهي کالميست که معنايش مفهوم اسات مثال اينگاه بگوياد اسامب       ميدارد )از

)بشنو( و اجل بالک )قلبت متوجه بشود( و گاهي چيزي است در معنى کالم مفهوم مثال  

ازيد )يا زيد( و اس يازيد و گاهي مقدم بر مقصود صوتي است غير مفهاوم مثال آنکاه در    

ا متوجه کناد و گااهي کاف ميزناد تاا      عقب سرکسي صغير يا بانگي بزند تا آن شخص ر
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شخص متوجه شود و هر چه غفلت بيشتر و کالم مقصود مهمتر بايد آن چيزي که مقادم  

بر مقصود ميدارد بيشتر باشد و از اين جهت است که شخص نزديک را بهمزة استفهام ندا 

ل را اول زيد و گاهي شخص غافا  ايزيد و أ ايميکنند مثل ازيد و دور بياءِ ندا ميکنند مثل 

 س يا زيد.أآگاه ميکنند و بعد نداء ميشود مثل 

ر و ملتفت بود و غفلت در سپس ميگويد: اگر چه نفس مقدس رسول اکرم هميشه بيدا

کش راه نداشت و وجود مقدسش براي استماع کالم حق سراسر گاوش باود اماا    روان پا

سته و نيکوسات  پس از شخص حکيم چنين شاي ،ميشود گاهي بکاري اشتغال داشته باشد

که بر سخن مقصودش حروفي که مثل منبه است مقدم دارد و بهتر آنستکه ايان حاروف   

آگاه کننده که مقدم بر مقصود است غير مفهوم و فاقد معنى باشاد چاون در آگااه کاردن     

اي باشد باا معناى   تر است بجهت اينکه آن کالميکه آگاه کننده و منبه است اگر جملهتمام

ميشود مستمب تصور کند قصد متکلم از سخن همين جمله است کاه آنارا    مثل نظم يا نثر

اماا هنگاميکاه    ،منبه قرار داده و ديگر متوجه بکالم بعد که مقصد ماتکلم اسات نميشاود   

معنى متوجه ميشود و از کالم متکلم نظر برنميدارد تا حرف و سخن بعاد  صوتي شنيد بي

يست و مقصد چيز ديگر است که بعد متکلم را بشنود زيرا قلب دارد آنچه شنيده مقصود ن

 بيان ميکند. پس در تقديم حروف بر کالم مقصود حکمت کامل مالحظه شده است.

هاي قارآن اختصااص بااين    اگر گفته شود پس چه سبب دارد که فقط بعضي از سوره

 حروف دارد؟

ات ميگوئيم عقل بشر از ادراك جزئيات عاجز است و حق متعال عالم بکليات و جزئي

اي از آنرا اي که خداوند بما افاضه فرموده و توفيق داده ميتوانيم شمهندازهاميباشد و لکن ب

 بيان کنيم.

اي که ابتدا بحروف تهجي شده بعد از آن ذکر کتاب يا تنزيل يا پس ميگوئيم: هر سوره

 قرآنست:

    ﴿ مثل:             ﴾ [،2-2عمران/ ]آل 
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﴿        ﴾ /[،1-2]األعراف ﴿       ﴾ /2]يس-

1،] ﴿      ﴾ /[،2]ق ﴿     ﴾ [،1-2/ه]السجد 

﴿     ﴾ [.1 -2/ه]الجاثي 

﴿ مگر سه سوره: -2  ﴾ /1[. 2]مريم- ﴿      ﴾ 

﴿ -2[. 1 -2]الروم/     ﴾ /[.1-2]العنکبوت 

و حکمت در افتتاح سورهائي که در آن لفظ قرآن يا تنزيل يا کتابست بحروف مقلعه 

﴿ ت که قرآن بزرگ است و انزال آن ثقيل و سنگيناين اس            

﴾ /است بايد اين  اي که اول آن ذکر قرآن و کتاب و تنزيل[ و هر سوره2]المزمل

 حروف مقدم شود تا شنونده براي گوش دادن ثابت و حاضر باشد.

چاه فارق دارد کاه لفاظ      ،استماع قرآناگر گفته شود هر سوره قرآنست و استماع آن 

پس بنابراين واجب است که در اول هر سوره اين حاروف آگااه    ،قرآن ذکر شود يا نشود

 کننده باشد.

اي که در اول آن ذکر جواب ميگوئيم: شکي نيست که هر سوره از قرآنست لکن سوره

پس قول خدا که  ،قرآن يا کتاب است با اينکه از قرآنست اما تنبيه بر همه قرآن ميباشد

  ﴿ ميفرمايد             ﴾ /[ با اينکه بعس قرآنست اما 1-2]طه

ي از طرف اض  ميشود بمثالي: اگر کتاب و نوشتهدر آن ذکر جميب قرآن ميباشد و اين وا

اي بيايد و در شد يا نوشتهپادشاه براي وزيرش بيايد و يک امر جزئي را از آن خواسته با

مسلماً کتاب و  ،آن متعرض شود که بايد جميب اوامر و قوانين موضوعه مرا امتثال کني

 تر است بمراتب از نامه اول که امر بکار جزئي کرده است.نامه دوم سنگين

است که ذکر کتاب و انزال و قرآن ميباشد اما اگر بگوئي سورهائي در قرآن نازل شده

﴿ پيش از آن ذکر حروف تهجي نشده مثل: بهيچوجه             
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 ﴾ /[ و نيز2]الکهف ﴿     ﴾ ك الذي نزل الفرقان و و همچنين تبار

﴿ :همچنين            ﴾ /[.2]القدر 

ي تسبي  حق است و نفس مقادس  ذِالِ كَارَبَو تَ لِالِهِ، دُمْالحَ :خداجواب ميگوئيم قول 

و  ،پس بنابراين محتاج بمنبه نيست بخالف اوامر و نواهي ،نبي هيچوقت غافل از آن نبود

اما ذکر کتاب بعد از آن براي بيان وصف عظمت کسي است که بايد تسابي  او را کارد و   

﴿ آيه مبارکه     ﴾ اي کاه  اماا در ساوره   ،بعس قرآنست که ذکر انزال آنرا ميکند

﴿ و اماا قاول خادايتعالى    ،تار ميباشاد  ذکر جميب قرآنست آن اعظم در نفس و سنگين   

           ﴾ /[ اين سوره وارد و نازل بر شخص مشغول القلب نيست 2]القدر

﴿بجهت اينکه هاء      ﴾ .بمذکور سابق يا معلوم بر ميگردد و محتاج بمنبه نيست 

 :مثل گاهي هم تنبيه در قرآن بغير حروف مقلعه است

﴿                     ﴾ /[ ونيز:2]الحج ﴿    

    ﴾ [ ونيز:2حزاب/]األ ﴿         ﴾ /[.2]التحريم 

جهت آنستکه اين آيات اشاره بچيزهاي هايل بزرگ است و چون تقاوي امار مهام و    

ميباشد مقدم شد بر آن ندائي که براي بعياد اسات و باآن شاخص غافال را آگااه        گبزر

 ميکنند.

 ﴿ اما،                  ﴾ /[1]العنکبوت 

جهت  ،در اين آيه مبارکه افتتاح بحروف مقلعه شده و ابتدا بکتاب و قرآن نشده است

آن است که سنگيني قرآن بواسله محتوى بودن بر جميب تکاليف اسات و در ايان ساوره    

﴿ ذکر همه تکاليف شده چون ميفرمايد:        ﴾ /[ يعني آياا  1]العنکبوت

افي مردم گمان ميکنند و اگذار ميشوند؟ يعني و اگذار نميشوند و مجارد ايماان آوردن کا   

پس اين سوره در بردارد همان معنائي را که  ،تکاليف منخواهد بود بلکه امر ميشوند باقسا
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 نواهي است.لفظ قرآن و کتاب در بردارد که مشتمل بر اوامر و 

 ﴿ اگر بگوئي مثل اين کالم بهمين معنى در سورة توبه است که ميفرمايد:   

                ﴾ جواب  ،[ و حروف تهجي مقدم نشده24/ه]التوب

اين آيه و آن آيه اما ميگوئيم: اين مللب در غايت ظهور است و فرق ظاهري هست ميان 

﴿ آيه   ﴾  ابتداي کالم است و از اين جهت با همزه استفهام ذکر شده و همزه

 ﴿ ليکن آيه ،اول کالم ميباشداستفهام جايش  ﴾  در وسط کالم است بدليل اينکه

ت نه در حرف استفهام کلمه ام و جايش وسط ميباشد و هميشه تنبيه در اول کالم اس

 وسط کالم.

  ﴿ ،اما    ﴾ /[ که در اينجا حرف تهجي و تنبيه واقب شده 1-2]الروم

جهت آنستکه چون در اول سوره امر مهمي را بيان  ،اما ذکر کتاب و قرآن نگرديده است

ير پس حرف غ ،ميفرمايد که معجزه و اخبار از غيب باشد و آن غلبه روم بر فرس است

نونده براي شنيدن توجه تام پيدا کند و بعد از آن معجزه را مفهوم را مقدم داشت تا ش

 اين بود تحقيق فخر رازي –وارد قلب نمايد و گوشها را بشنواند 

چون مشرکين با هم  ،آنستکه اين حروف مقلعه براي ساکت کردن کفار است -هفتم 

 انکه قرآن تصري  باين مللب دارد:معاهده ميکردند که سخن پيغمبر را گوش ندهند چن

﴿                           ﴾ /[.14]فصلت 

اند که کفار قريش يکاديگر را وصايت ميکردناد کاه     در شأن نزول اين آيه چنين گفته

ميخواند بايد آنرا مشوش کرد تا آيات را غلط اداء کناد و از  هنگامي که رسول اکرم قرآن 

ي صافير  ادساته  ،و در وقت تالوت قرآن جمعي سخنان بيهوده ميگفتناد  ،سخن باز ايستد

 اين آيه نازل شد. ،برخي کف ميزدند و گروهي شعرهاي لغو ميخواندند ،ميزدند

و سخنان لغو و حشو در معنى آيه: کفار بيکديگر گفتند مشنويد و گوش ندهيد قرآنرا 

آن افکنيد يا فرياد کنيد در پيش او شايد باين وسيله بر پيغمبر غلبه کنيد تا نتواند تاالوت  
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 قرآن کند.

خداوند متعال براي جلوگيري از شرارت مشرکين حروف مقلعاه را ناازل فرماود تاا     

ميگويد امر غريبي خورد متعجب شوند که اين چه کلماتي است پيغمبر  نوقتيکه بگوششا

 و اين تعجب موجب سکوت آنان ميشد و بعد آز آن پيغمبر تالوت قرآن ميفرمود.

و اقوال ديگر در اين باب نقل شده و بو علي سينا هم رساله مستقلي در فوات  الساور  

اگر بخواهيم تمامي آنها را ذکر کنيم از سبک کتاب  ،تصنيف فرموده مسمى برساله نيروزيه

ٍد َوآلِِه الطااِهِرينَ خواهد شد  که بر اختصار است خارج  .َوَصلاى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما

 

*** 



 

 

 مفرق و منجم تدريج و حكمت نزول قرآن بطور

﴿ خداوند تبارك و تعالى ميفرمايد:                     

                 ﴾ /[.21]الفرقان 

مشرکين به پيغمبر اکرم گفتند گمان ميکني فرستاده خداوند هساتي؟ پاس چارا قارآن     

جمله واحد و يکمرتبه بر تو نازل نميگردد و بلور تدريج و پرا کناده بار ماا ميخاواني و     

ميگوياد از اول   جيکمرتبه نازل شده؟ )ابن جريحال اينکه تمامي تورات و انجيل و زبور 

خداوند متعاال در ايان آياه جاواب      ،نزول قرآن تا آخر آن بيست و سه سال طول کشيد(

 مشرکين را ميدهد.

معنى آيه: کفار گفتند چرا قرآن يکبار بر محمد نازل نميشود چنين فرساتاديم قارآن را   

فريق در آن در اوقات متعدده دل تو را و متفرق و پراکنده تا ثابت گردانيم و قوت دهيم بت

 بر تو خوانديم قرآن را بمهلت و تَأنّي در مدت متباعد.

 خداوند در اين آيه متضمن وجوه چنديست: بو جوا

 اينکه رسول اکرم امّي بود و آشنا بقرائت و کتابت نبود چنانکه خداوند ميفرمايد: -2

﴿                             ﴾ 
 [.33لعنکبوت/ا

يعني پيش از نازول قارآن خوانناده کتاابي نباودي و کتاابي را بدسات راسات خاود          

 ،افتادناد نوشتي و اگر خواننده و نويسنده بودي باطل گويان و تباهکاران در شک ماي نمي

نويسد پس قارآن را از کتاب پيشاينيان    خواند و ميد چون مييعني مشرکين عرب ميگفتن

 خواند.التقاط کرده و بر ما مي

و چون معلوم شد که پيغمبر اکرم امي بوده پس اگر تمام قرآن بر پيغمبر يکمرتبه نازل 

اما تورات کتاب بود و موسى هم  ،شدشد ضبط آن مشگل بود و احتمال نسيان داده ميمي
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 ت بود.اهل قرائت و کتاب

کند و در حفاظ آن ساهل   شود اعتماد بکتاب ميکسيکه کتاب نزد او باشد بسا مي -1

نمايد لکن خداوند کتابرا دفعه واحده نازل نفرمود بلکه پرا کنده و بلور تدريج انگاري مي

 تر باشد.نازل نمود تا حفظ و از بر کردن آن آسان

قرائت نبودند براي اينکه امت هم  و ديگر آنکه چون امت هم امي بوده و اهل کتابت و

 بتوانند ضبط کتاب کنند و آنرا از بر نمايند مناسب آن بود که بر امت بتدريج خوانده شود.

شد مسلماً چون مبتني بر بيان احکام اسات تماامي   اگر تمام قرآن يکدفعه نازل مي -2

عمال باآن   گرديد و حفظ و ضبط احکام بر خلق سنگين و مشکل باود و  احکام نازل مي

 اما هنگاميکه تدريجاً نازل شود حفظ و عمل بآن سهل و آسان خواهد بود. ،ترمشکل

مشاهده جبرئيل در حالهاي متعدد و زمانهاي مختلف سبب تقويت قلب نبي بود و  -3

گردياد و بار احتماال اذيات خلاق      تر ماي بعد از مشاهده او براداي آنچه حمل کرده قوي

 گرديد.تر ميکفار ثابت شد و بر جهاد باصابرتر مي

با وجود اينکه تدريجاً و ده آيه  ،بتدريج نازل شدن قرآن خود معجزه بزرگي است -2

شد باز هم مشرکين قادر نبودند در مقام معارضه در آيناده و  هاي کوچک نازل ميو سوره

لاوم  و عجز مشرکين در تدريجي بودن و نزول آن بيشتر مع ،بتوانند ده آيه مثل آن بياورند

 گرديد.

شد البته بايد داد نازل ميچون قرآن بحسب سؤال و وقايعيکه براي مردم روي مي -4

ٍد َوآلِِه الطااِهِرينَ  –پرا کنده و بلور تدريج باشد   .َوَصلاى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما

 

*** 

 



 

 

 امثال قرآن

﴿ :خداوند ميفرمايد                      ﴾ 
نيز  فهمند. و[. اين مثلها را براي مردم ميزنيم و جز دانشمندان آنرا نمي32]العنکبوت/

﴿ :ميفرمايد              ﴾ /[ يعني 12]إبراهيم

 يزند شايد که متذکر شوند.خداوند مثلها را براي مردم م

 لمعنى مَثَل و فرق آن با مِثْ

ل اسم نوعي از سخن است که عامه و خاصه بر آن تراضي ثَابو البقاء در کليات ميگويد مَ

کرده باشند براي تعريف کردن چيزي بغير الفاظ موضوعه براي او در هنگام شادي و 

ل بدو معنى اطالق ميشود يکي ثْتر از حکمت است و مِاندوه استعمال ميکنند و بليغ

اند با لفظ مثل گاهي از وصف بمعنى مثل چون شِبه و شَبه و نِقص و نَقص بعضي گفته

 ﴿ :شي تعبير ميشود چنانکه خداوند ميفرمايد           ﴾ /[ 22]الرعد

ه است و گاهي بمشابهت يعني صفت بهشتي که خداوند پر هيزکاران را وعده فرمود

 چيزي بچيز ديگر در معنى از معاني گفته ميشود.

لفظ مِثل دسلت دارد بر مشابهت اعم زيرا لفظ نِد بچيزي ميگويند که فقط در جوهر با 

چيز ديگر مشابه باشد و شِبه بمشابه در کيف ميگويند و مساوي بمشابه در کم ميگويند و 

ند اما مِثل اعم از همه اينها است و از اينجهت است شکل بمشابه در قدر و اندازه ميگوي

که خداوند در کتاب عزيزش هنگاميکه خواست از همه جهات نفي شبيه از خود بفرمايد 

 ﴿ با لفظ مِثل تعبير نمود چنانکه ميفرمايد     ﴾ /[ و جمب 22]الشورى

و اشاره باينستکه استعمال کاف و مثل ميان کاف و مثل در اين آيه براي تأکيد نفي ميباشد 

اند مثل بمعنى صفت ميباشد و هيچکدام صحي  نيست و بعضي در معنى اين آيه گفته

نيست مرادشان اينستکه اگر چه خداوند را در  معنى چنين است که صفتي مثل صفت او
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بسياري از صفات بصفت بشر متصف ميکنند ولي اين صفات در باريتعالى بنحويکه در 

﴿ :شر استعمال ميشود نيست و قول خداوند که ميفرمايدب            

         ﴾ [ يعني صفات زشت و مذموم براي منکرين آخرت 47حل/]الن

 است و صفات اعلى براي خدا است.

 :خود منب فرمود چنانکه ميفرمايد و خداوند بندگانرا از ضرب مثل براي ذات منيب

﴿      ﴾ /[ و بعد اشاره فرمود که خداوند خود بنفس خود مثل 23]النحل

  ﴿ :ما روا نيست که باو اقتدا کنيم و فرمودميزند بر          ﴾ 

 ﴿ فرمود: [ و بعد براي خود مَثل زد و23]النحل/           ﴾ 
[ و در اينجا اشاره باينستکه جايز نيست خدا را بصفتي از صفات بشر توصيف 22]النحل/

 مگر بآنچه که خداوند خود را وصف فرموده است. کرد

 ومثيل ةفايد

ت او است براي آنکه و هم مساخر عقال گاردد و از فرماان و اطاعا     تمثيل بهترين وسيله

پيچد و نزديکترين راهست براي فهماندن جاهل کند ذهن و فرونشاندن حارارت  سرباز نه

 .سرکشان

 ،تمثيل حجاب از روي معقوست خفي برميدارد و آنرا در معرض محسوسات ميگذارد

 .سازدميناشناس را معروف ميکند و وحشي را مألوف 

مقامات با امثال بيان  عادت پيغمبران براين جاري بود که حکم را در بعضي از

وردند زيرا بر بيشتر مردم آل عقلي را بلباس مثالهاي حسي ميکو حقايق مش ،نمودندمي

جهت حسي غلبه دارد و نميتوانند براهين عقلي را بفهمند و معاني را از لباس صورت 

کسانيکه ذهنشان صاف و عقلشان کامل است بسبب زيادي هوش خود از  ،تجريد کنند

﴿ :برند چنانکه خداوند ميفرمايدبحقايق مي امثال پي             
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         ﴾ /[.32]العنکبوت 

ابراهيم نظّام ميگويد چهار صفت در مثل موجود است کاه در کالمهااي ديگار يافات     

تنبيه و خوبي کنايه پس مثل آخرين مرتبه  نميشود: ايجاز در لفظ و رسيدن بمعنى و حسن

 بالغت است.

ابن مُقفّب ميگويد که هرگاه کالم را بصورت مثل آورند براي گفتاار واضاحتر و باراي    

اي موجود نيسات  تر ميگردد و براي امثال قاعدهگوش زيباتر و براي اقسام سخن پر دامنه

از حيث درجات متفاوت و مختلف زند بلکه اتا آنها را بر طبق آن قاعده منظم و مرتب س

 است.مورد مثل واقب شده صاست چنانکه در قرآن از پشه گرفته تا خود رسول اکرم 

 ،اعاراف  ،انعاام  ،آل عماران  ،است عبارتنداز: بقاره هائيکه خداوند در آن مثل زدهسوره

 ،روم ،عنکباوت  ،فرقاان  ،ناور  ،حاج  ،کهف ،بني اسرائيل ،نحل ،ابراهيم ،رعد ،هود ،يونس

 مدثر.و  ،تحريم ،جمعه ،حشر ،حديد ،فت  ،محمد ،زخرف ،زمر ،يس

 

*** 

 بر دو قسم است امثال قرآن

است قسم دوم ظاهر نيسات و بمثال   قسم اول ظاهر است و به مثل بودن آن تصري  شده

 .استبودن آن اشاره نشده

 :اما قسم اول در قرآن زياد است و ما بعضي از آن را گوشزد قارئين مينمائيم

 ﴿ :قول خداوند -2                        ﴾ 
[ يعني آنان در جهل بمضامين و حقايق تورات مانند اسغي ميباشند که 2]الجمعه/

 ست.اند جاهل ابکتابهائي که در پشتش بار کرده

﴿ :ميفرمايد قول خداوند که -1                 ...﴾ 
[ يعني اين شخص در مالزمت و پيروي از نفس مانند سگي است که در 224]األعراف/
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 هيچ حال لهث )در آوردن زبان از تشنگي( را ترك نميکند.

﴿ :استآنجا که فرموده -2            ﴾ /[ تشبيه 22]البقرة

است کسي را که خداوند اسباب هدايت و توفيق را براي او فراهم ساخته ولي آن فرموده

شخص از آن فرصت براي رسيدن بنعمت ابدي استفاده نکرده و فرصت را ضايب 

و چون آتش است بکسي که با زحمت فراوان در تاريکي آتش روشن کند نموده

ه شد و روشني داد آن را تباه و ضايب کند و دو باره در ظلمت و تاريکي فرو برافروخت

 رود.

 ﴿ :آنجا که ميفرمايد-3                      ﴾ 
ل بيان کرده و مقابله است و معنى را باجماهوسفند تشبيه فرمودگ[ مدعو را ب222/الچقرة]

شواي ايمثل پ :است نه در الفاظ و تفصيل کالم چنين استرا در معنى رعايت فرموده

کافران و خود کافران مثل چوپانيست که گوسفندان را صدا ميزند و مثل گوسفنداني است 

 شنوند.که جز صدا و دعوت چوپان چيزي نمي

 ﴿ آيه شريفه مثل -2                         

          ﴾ /[ و همچنين ساير امثال قرآن.142]البقرة 

 :استاما قسم دوم و آن امثال کامنه که بمثل بودن آن تصري  نشده

گفات از  ضارب بن ابراهيم شانيدم کاه ماي   ماوردي ميگويد: از ابو اسحق ابراهيم بن م

حسن بن فضل پرسيدم و گفتم تو امثال عرب و عجم را از قرآن استخراج ميکني آيا ايان  

 ؟مثل در قرآن هست

 ؟بهترين امور ميانه آنهاست"خير اوُمور أوسطها"

 :در چند موضب :گفت 

2- ﴿           ﴾ /ي نه پير از کار افتاده و نه [ يعن43]البقرة

 جوان نارسيده ميان آنچه مذکور شد از پير و جوان.
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1- ﴿                      ﴾ 
د و تنگ نگيرند و انفاق [ يعني: آنانکه چون انفاق کنند اسراف نکنن42]الفرقان/

 نان ميان اسراف و تقتير راست ايستادن است يعني طريقه اعتدال ميباشد.اي

2- ﴿                      ﴾ /[ يعني: و 227]اإلسراء

 فات راهي را.بلند مکن نماز خود را و نخوان آهسته و طلب کن ميان جهر و اخ

3- ﴿                         ﴾ 
[ يعني: مساز دست خود را بسته بگردنت و مگشاي دست خود را 12]اإلسراء/

 بلوري که اسراف شود پس از آن بنشيني مالمت کرده شده و درمانده.

هر که چيزيرا نداناد آنارا   " من جهُ شي اً عادا :"قرآن هست که آيا اين مثل در :گفتم

 ؟دشمن دارد

 :بلي در دوجا :گفت

2- ﴿               ﴾ /[ يعني بلکه تکذيب کردند بآنچه که 22]يونس

 علم نداشتند.

1- ﴿             ﴾ /[ يعني و چون 22]األحقاف

 است.هدايت بقرآن نشدند و نپذيرفتند پس زود گويند اين قرآن دروغ کهنه

بترس از شر آنکه باو "احذر شر من أحسبنت إليبه"آيا اين مثل در آن قرآن هست :گفتم

 نيکي کردي؟

﴿ گفت بلي:                               

                           ...﴾ /[ يعني و کينه 23]التوبة

 است کهنياز کرد ايشانرا خدا و رسول از فضلش. مراد اهل مدينهنداشتند مگر آنکه بي

بآنجا رسيد توانگر شدند  صمحتاج و تنگدست بودند چون قدم مبارك حضرت رسول 
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 و پس از آن باذيت رسول اکرم قيام نمودند.

 ديدن مانند شنيدن نيست؟ "لي  الخبر كالعيان" آيا اين مثل در قرآن هست که :گفتم

﴿ گفت: بلي                ﴾  نياوردي گفت يعني آيا ايمان

 بلى و لکن ميخواهم قلبم ملمئن شود.

 ؟رکت استدر جنبش ب "في السركات البركات" گفتم: آيا اين مثل در قرآن هست که

  ﴿ بلي :گفت                    ﴾ /[ و 277]النساء

ها و فراخي روزي ي که هجرت کند در راه خدا در زمين موضب بسيار يعني آرامگاهکس

 يابد.مي

﴿ گفت بلي "كما تدين تدان" گفتم آيا اين مثل در قرآن هست         ﴾ 
 [ هر کس بد کند جزا داده ميشود بآن.212]النساء/

ماؤمن از ياک    "غ المبؤمن مبن ُجْسبٍر مبّرتينل يُلبد" آيا اين مثل در قرآنست که :گفتم

 سوراخ دو مرتبه گزيده نميشود؟

﴿ گفت: بلي                     ﴾ /[ 43]يوسف

 يعني آيا امين دارم شما را بر او مگر چنانکه امين داشتم شما را برادر او پيش از اين.

هر کس ساتمگري را کماک    "من أعان ظالماً ُسلّط عليه" : آيا در قرآن هست کهگفتم

 کند خداوند آن ستمگر را بر او مسلط ميگرداند؟

﴿ گفت: بلي                            ﴾ /[ 3]الحج

ر کس او را دوست دارد گمراهش کند و هدايت کند او را است بر شيلان هنوشته شده

 بعذاب دوزخ.

 مار جز مار نزايد؟ گفت: بلي "ول تلد السية إل حيّة" آيا در قرآن هست که :گفتم

﴿          ﴾ /[.12]نوح 

﴿ بليديوار گوش دارد؟ گفت:  "للسيطان آذان" آيا در قرآن هست که: :گفتم  
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    ﴾ /[.32]التوبة 

. نادان توانگر است و "الجمق   لز ق  ال ملك  حل م" آيا در قرآن هست که :گفتم

  ﴿ دانشمند محروم؟ گفت: بلي             ﴾ /[.22]مريم 

حالل "؟ يَتيبك إل جزافباً  تيك إل قوتاًو والسرام لالسالل ل يَ" آيا در قرآن هست :گفتم

 ؟نميرسد مگر بمقدار قوت و حرام نميرسد مگر زايد از حد

 ﴿ بلي :گفت                        ﴾ 
وز شنبه در حالتيکه سر از آب [ يعني چون آمد ايشانرا ماهيشان در ر242]األعراف/

 آمدند ايشانرا.ير شنبه نميبيرون کردند و در روز غ

 

*** 



 

 

 را دربردارد ايمان قرآن براهين بر اصول

﴿                         ﴾ /[ يکي از 223]النساء

نا قول طوايفي از است هماعنايتيهائيکه بکتاب خدا شدهئيکه بقرآن وارد آمده و بيظلمها

متکلمين و متفلسفين است که گمان کردند قرآن در مسائل اعتقادي و اصول دين بهيچ 

است و دسلت قرآن بر امور اعتقادي از مبدء و معاد و وجه اقامه دليل و برهان ننموده

و شر و امثال آن از راه قبول قول مخبر صادق است باينمعني نبوت و قضاء و قدر و خير 

چون پيغمبر راستگو و از طرف خداي جهان مبعو  است آنچه ميگويد بايد تصديق کرد 

و در اين مبنى غلط بزرگ و گمراهي واضحي مرتکب شدند و ندانستند که قرآن اصول 

 است و دليل براينمللب:مودهدين و قواعد ايمانرا با براهين متقن و ادله محکم بيان فر

اي مردم از جانب پروردگار شاما برهااني    :نص صري  آيه فوق است که ميفرمايد -2

 آمد و نور واضحي بسوي شما فرستاديم.

اينکه چگونه تصور ميشود شخصي مردم را باصولي دعوت کند و براي آن اصاول   -1

طرف خداوند باراي شاما بياان    بهيچ وجه اقامه برهان نکند و بگويد من اين اصول را از 

 اش را تحصيل کنيد.ميکنم اما شما بايد برويد در کتب فالسفه و متکلمين ادله

 :قرآنيکه تقليد را حرام کرده و اطاعت بغير علم را نهي فرموده چنانکه ميفرمايد -2

﴿                            ﴾ 
چنين يهود را مخاطب ميسازد که اگر راستگو هستيد بر عقايدتان [، و هم24]اإلسراء/

 ﴿ :برهان اقامه کنيد چنانکه ميفرمايد            ﴾ 
ولي که خاليق را بآن دعوت ميفرمايد اقامه [ چگونه تصور ميشود بر اص222/ة]البقر

 برهان نکند.

ائمه دين و سلف صال  از اصحاب و تابعين پايش از دخاول فلسافه در اساالم و      -3



   

 001 قرآن براهين بر اصول ایمان در بر دارد
 

آنمردميکه بناابر دساتور قارآن     ؟پيدايش علم کالم در اثبات مباني دين چه طريقي داشتند

برهان و دليل معتقد باوده   اطاعت کورکورانه را ضاللت ميدانستند آيا تصوير ميشود بدون

 و دليلي بر آراء خود از کتاب خداوند نداشته باشد.

اطالعي بقرآن و عدم تدبر در آن ملت اسالم را بجائي خيلي جاي تأسف است که بي

 ،اجانب باشند حتى در اقامه برهان بر اصول ايمانه رسانيد که در همه شئون بايد محتاج ب

ست که بهيچ وجه نصيبي در آخرت ندارند و جزو جنود تر از اين قول مردمانيو عجيب

فهميم و هيچ وقت نخواهيم فهميد مگر اينکه امام زمان شيلانند ميگويند ما قرآن را نمي

اين عقيده کفري که قائلش اگر بفهمد چه ميگويد در زمره  !ظهور کند و آنرا تفسير فرمايد

جائي رسانيده که ديگر مردم بقرآن و کار را ب ،قرآن زد ةتيشه بريش ،کفار خواهد بود

اعتنائي ندارند و اعتقادات را از غير قرآن اخذ نمودند ظاهراً مسلمان ناميده ميشوند اما در 

اند و از اينانست که فرداي قيامت ختمي مرتبت درپاي ميزان عدل اعتقادات کافر محس

﴿ :چنانکه خداوند ميفرمايد، آلهي شکايت ميکند              

   ﴾ /ما در اينجا حمايتاً للقرآن و هدايتاً سهل اسيمان اول [ و 27]الفرقان

اند ذکر ميکنيم و پس از آن طريقه قرآن را در طريقي که عقال در کشف حقايق بر آن رفته

هين وارده در کتاب خدا را ذکر نموده و طريق سه گانه اقتناص حقايق بيان کرده و بعد برا

ةَ إِلا است گوشزد مينمائيم دعوت قرآن را که حکمت و موعظه و مجادله َول َحوَل َول قُوا

 .بِاهللِ الَعلِِّي الَعِظيم

 مقدمه

علوم بر دو قسم است اول ضروري و بديهي که بهيچ وجاه محتااج بکساب نيسات دوم     

دان محتاج بنظر و کسب اسات بشار از آنروزيکاه پااي در ايان خااك      نظري و کسبي که 

طبيعت گذارد و دنبال تفتيش حقايق و تعليل اشياء رفت و متوجاه بکاون و هساتي شاد     

نخست چيزي که نظرش را جلب نمود اين باود کاه حقيقات ايان کاون و عاالم وجاود        
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ايان تفلان    ؟الم چه بايد بکنمو ثالثاً در اين ع ؟کون چيسته ب نْو ثانياً نسبت مَ ؟چيست

 .انسانرا وادار بجستجو و تحقيق نمود و آراء و عقايد مختلفي پيدا شد

جمعي گفتند حقيقتي نيست و راهي بشر بحقيقت ندارد و اين جماعات بسفسالائيين   

 ناميده شدند.

برخي گفتند عالم منحصر بمحسوس است و عالمي غير از اين عالم نيست اين گاروه  

 نده شدند.بحسيون خوا

گروهي گفتند غير از اين عالم محسوس عوالمي بيشمار که به نردباان حاس نميشاود    

 اينگروه فالسفه الهيون ناميده شدند. .غيب منحصر ببرهانست مرفت و تحقيق در عوال

است و پااي اساتدسليان چاوبين    راه تحقيق حقايق منحصر بمکاشفه :و جماعتي گفتند

 .ه شدندبود اين جماعت بصوفيه ناميد

قرآن راه فهم حقايق را دليل و برهان ميداند با شرايلي که بعد از ذکار طارق مختلفاه    

 بيان خواهيم نمود.

 

*** 

 



 

 

 نآ رد طريقه سوفسطائيه و

اناد کاه کلماه سوفسالا     نصير الدين طوسي در نقد المحصل ميگويد اهال تحقياق گفتاه   

ايان کلماه بمعناى علام غلاط      يونانيست سوفا بمعنى علم است و اسلا بمعنى غلط پس 

چنانکه فيل بمعنى دوست و ساوف بمعناى حکمات اسات و فيلساوف بمعناى دوسات        

حکمت پس از آن اين دو کلمه معرّب شد و سفسله و فلسفه مشاتق گردياد و ميگوياد    

ممکن نيست در عالم قومي باشند که اين مذهب و طريقه را داشته باشند بلکه هار غلاط   

فسلائي مينامند و چون بسياري از مردم ماذهب صاحيحي   کاري را در موضب غللش سو

 .ندارند و متحيرند يک سلسله سؤاست و ايراداتي را مرتب کرده نسبت بسوفسلائيه دادند

تا اينجا کالم خواجه بود و از بيان بعد معلاوم ميشاود کاه در لغات سوفسالائي و فرقاه       

 است.سفسليون اشتباه بزرگي کرده

فهمي ميگويد که شيشرون در کتاابش بروتاوس حکايات    صاحب تاريخ فلسفه اسعد 

و ظلمه سيسيل چون آنان امالك اهاالي را بغصاب    طغاةميکند که بعد از سقوط سللنت 

در محکمه اقامه کردناد تاا اينکاه     طغاةتصرف نموده بودند اهالي دعاوي بسياري بر ضد 

ني پيدا شدند کاه از  اموال مغصوب را استرداد کنند مسلم است در اين اقامه دعاوي مردما

حقوق موکلين خود دفاع ميکردند و بواسله حضور در محاکم و اقاماه حجاج و باراهين    

نمودند کم کم مردمان فصي  و بليغي پيدا شادند و بزرگتار و   مبارات در بيان و خلابه مي

تر اين جمعيت )کوراکس و تسياس( بودند و اين دو اول کسي بودند که خلباه را در  مهم

ويه اين دو نفر دو شخص ديگر پيدا شد و پيروي اين دو را کردند ر نوشتند و برکاغذ مي

و آن )پروتوگراس و جورجياس( بود که در يک محل عماومي ماردم را صانعت خلاباه     

ميآموختند و در اين شغل از مردم مزد ميگرفتند و بلقب )سوفست( ملقاب شادند يعناي    

وط شخص )محامي( وکيل دادگستري ايان  انسان حکيم ماهر در هر علمي زيرا که از شر

بود که بايد علوم متعددي را واجد باشند و چون شغلي که سوفسلائيون براي خود اتخاذ 
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کرده بودند دفاع از هر دعوائي بود خواه حق باشد يا باطل و شخص محامي قادر بود کاه  

رت داشت که براهيني اقامه کند تا خصمش را مفحم گرداند و قانب سازد و پس از اين قد

ضد او را ببراهين ديگر ثابت کند از اين جهت لقب سوفست از معناى حقيقاي آن تغييار    

کرد و نام هر مغاللي يا منازع در حقي گرديد و از اين رويه شاک و رياب در دلهايشاان    

 پيدا شد و بهيچ حقيقتي معتقد نبودند.

بزرگااني پيادا شادند     و چون سوفسلائيه مردمي قوي در اقامه دليل بودند مقابل اينان

مانند )سقراط و افالطون و ارسلو( و مورخين قرن پنجم پيش از ميالد را تشابيه نمودناد   

 انتهى. .بقرن هيجدهم و سفسلائيين را به انسکلوبيديين

هاا  بينم مذهب شک در اعصار مختلف جلاوه هنگاميکه بتاريخ فلسفه مراجعه کنيم مي

است ميگويد ما در وجود اشاياء  ماي سوفسلائيهنمود چنانکه )جورجياس( که يکي از زع

 هم باشد راه بمعرفت آن نداريم. شک داريم و اگر موجود

هيوم( است ميگويد مساائلي را کاه    و در اعصار جديد از زعماي مذهب شک )داويد

پيمائيم تمامي آن وهم و عقل بشر بآن اعتماد ميکند و ميگويد بتوسط آنها بحقيقت راه مي

ل علت و معلول و سبب و مسبب و جوهر و عرض امثال آن پس بناابراين  خيال است مث

 بهيچ وجه راه بحقيقت ممکن نيست.

و اشهر سوفسلائيين در اعصار اولي )پيرو( است که قفلاي در تااريخ الحکمااء آنارا     

فورون نام نهاده و در سال سيصد و شصت پيش از ميالد متولد شده و در حمله اساکندر  

 او بود و کتابي هم تأليف نکرده که ما آرائش را بدانيم. بهندوستان همراه

اما شاگردش )تيمون( عقايد و آراء اوستادش را نوشته و ايناک آراء اوسات کاه ذکار     

 ميشود.

 پرسد اين سه است:ميگويد بهترين رأي که شخص حکيم از خود مي

 ؟استبينيم چيست و چگونه پيدا شدهاين اشيائيکه ما مي -2

 ؟ا باين اشياء چيستعالقه م -1
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 ؟در مقابل اشياء عالم چه بايد کرد -2

سؤال اول را جواب ميدهد که ما ظواهر اشاياء را ميادانيم اماا حقيقات و بااطن آنارا       

بينيم ياک چياز بالنسابه باشاخاص مختلاف      جاهليم و راه بحقايق اشياء نداريم چون مي

يکند مخاالف شاخص   هاي گوناگون دراد و هر شخص آن شي را طوري مشاهده مجلوه

ديگر و چون ثابت شد اينکه آن شي واحد بمظاهر گوناگون بالنسابه باشاخاص مختلاف    

 جلوه مختلف دراد پس محالست که ما حق و باطل اشياء را در يابيم.

و از واض  ادله براين مللب اينستکه آراء و عقالء مثل آراء عامه مختلف است و هار  

ايکه نزد شخصي حق است اقامه ميکنند پس عقيده يک از عقالء براي مقصد خود برهاني

ن برهاان هام اقاماه    آ ن برهان اقامه نمود براي شخص ديگر ضد آن حق است و برآ و بر

ي نقايس آن  تاي نزد شخصي حق و برهانيسات پاس از ماد   ميکند و گاهي ميشود عقيده

اناد حقيقتاي   ردهعقيده براي او برهاني ميشود بنابراين از اينکه عقالء براي خود اتخااذ کا  

دانايم و هماين جاواب    طريق بياندازيم که نمي ظر خود را باشياء بايننندارد پس ما بايد 

 پاسخ سؤال دوم است.

اي اتخاذ نکنيم و اما از سؤال سوم که چه بايد بکنيم اوس بايد توقف کنيم و هيچ عقيده

اء صادر نميکنناد و  از اين جهت است که اتبارع )پيرو( هيچ وقت حکم قلعي نسبت باشي

نميگويند حق در مللب فالنست يا بهمان لکن ميگويند ظاهر فالنست يا فالن يا ميگويند 

 محتمل است چنين باشد و نحو آن.

و چنانکه در اشياء مادي حکم بتّي ندارند همچنين در مسائل اخالق و قاانون و اماور   

ند و هيچ چيز را بد يا خوب دانايرا حق نميمعنوي حکم قلعي صادر نميکنند هيچ عقيده

نميگويند چون ميشود چيزي در نظر شخصي خوب باشد و در نظار ديگاري باد ياا بار      

حسب قانون خوب و بد باشد ميگويند هنگاميکه شخص عاقل باين مرتبه رسيد چيزي را 

بر چيزي ترجي  نميدهد و نتيجه آن جمود تام و بکاري اقدام نکردن است بادليل اينکاه   

يجه تفضيل و ترجي  باشد وقتيکه براي اشياء مرجحاي نباشاد عمال از مياان     هر عملي نت
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است و عقيده هنگامي خواهاد باود   ميرود و چون عمل نتيجه تفضيل و آن مبتني بر عقيده

 که جازم بحق باشد و جزم هم نميشود تحصيل کرد و )پيرو( منکرانست.

گاني را باا عقال ملمائن و    و نيز ميگويند بايد لذايذ و هوسها را دور اناداخت و زناد  

 .بدون هوس انجام داد و خود را از هر و همي خالي کارد تاا ساعادتمندي حاصال شاود     

هنگامي که شخص عاقل از لذايذ اعراض کرد و بهوساها و موهوماات پشات پااي زد از     

بدبختي نجات خواهد يافت و عاقل بايد نزد او شيء و نقيس آن يکساان باشاد صاحت    

فقر نزد خردمند يکسانست اما زماني که راغب بلرفي نباشد و موت غني و  اتمرض حي

چون انسان در دنيا مجبور بعمل است بايد خاضب عرف و قانون باشد نه اينکه آنها را حق 

 و ميزان بداند.

اکاديمي افالطون رؤسائي داشت که همگي بر رويه افالطون بودند هنگامي که رياست 

ه شد و مدرسه را در اين وقت )اکاديمي جدياد(  به )ارسيسيلوس( رسيد شک وارد مدرس

نام نهادند و از مميزات اينمدرسه معارضه شديد با رواقيون بود ميگفتناد رواقياون بادون    

 اينکه بر مللبي اقامه برهان شود تصديق ميکنند و مردمان خوشباروي هستند.

حقاايق  )ارسيسيلوس( نظريات رواقيين را در اساس معرفت رد نمود و گفت شناختن 

اساس محکمي ندارند و مقياسي هم از راه حواس و عقل در مياان نيسات کاه آنهاا باآن      

 دانم.دانم که نميبسنجيم و از کلمات اوست که ميگفت نميدانم و تحقيقاً هم نمي

اما اکاديمي جديد مثل )پيرو( مبالغه در شک نمودند و گفتند انسان مجبور بعمل است 

ت راه پيادا کارد باياد باحتماال و ظان عمال نماود و        و لکن چون بحقيقت ممکن نيسا 

محااتمالت و مظنونااات را مااورد عماال قاارار داد و مشااهورترين علماااي مدرسااه شااک 

 )کارنيادس( است و او آرائي داد.

ميگويد اقامه برهان بر هر چيزي ممتنب است بجهات اينکاه نتيجاه باياد بتوساط       -2

ت و همچنين آن برهان محتاج ببرهان مقدمات برهاني نمود و مقدمات هم محتاج ببرهانس

 ديگر است و تسلسل خواهد شد.
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ممکن نيست رأي و عقيده خودمان را در چيزي بفهميم حق يا باطل اسات چاون    -1

قدرت مقايسه ميان رأي خود و حقيقت آن نداريم و نميتوانيم مقارنت و مناسبتي بيابيم و 

بينيم و محاال اسات کاه    خود را ميمعلومات از عقل ما خارج است پس ما از اشياء رأي 

يابيم و از آن صورت و نقش شي با حقيقت آن يکي باشد ما صورت و نقش حقايق را مي

دهيم و مسلماً صورت و نقش شي غير از حقيقات و مصاداق او اسات خالصاه     خبر مي

سلسله مفاهيم چيز ديگر نيست و عقايد و آراء ما بر روي  آنچه در ذهن در ميايد جز يک

 پس تمامي عقايد و آراء موهوماتست. ،هيم است و مفاهيم با حقايق دو چيز استمفا

و از زعماي مذهب شک )انيسيديموس( معاصر )سيسارون( و ماتعلم بتعااليم )پيارو(     

است و شهرت آن بواسله و ضب مبادي ده گانه است و در اين مباادي ثابات نماوده کاه     

انه مرجعش بدو يا سه اصل اسات کاه   معرفت اشياء محال است و تمامي اين اصول ده گ

 :باشکال فلسفي جلوه داده و آن اينست

 اينکه شعور احياء و مراتب ادراك حسي اشياء مختلف است. -2

اند و بهمين جهت اشياء در نظر آنان بمظهر همردم طبيعتاً و عقالً مختلف خلق شد -1

 مختلفي جلوه ميکند.

 از اشياء است. اختالف حواس بواسله اختالف تأثر آنها -2

 ادراك ما حقايق اشياء را بسته بحاست عقلي و طبيعي هنگام ادراك آنها است. -3

 اشياء بمظاهر مختلف در اوضاع و مسافتهاي مختلف جلوه ميکند. -2

است چنانکه مشاهده ادراك حسي ما اشياء را بدون واسله نيست بلکه مب الواسله -4

 است.ا واسلهميشود که ميان حواس ما و اشياء هو

جلوه اشيا بواسله اختالف در مقدار و رنگ و حرکت و درجاه حارارت مختلاف     -2

 است.

 تأثر ما از اشياء بمقدار الفت و انس بآنها مختلف ميشود. -3

آنچه از معلومات ما گمان ميکنيم جز محموستي بر موضاوعات نيسات و تماامي     -2
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يگر يا عالقه ميان نفس و اشياء است هائيست ميان بعس اشياء و بعس دمحموست عالقه

 و تمامي اينها حقايق اشياء نيست.

آراء و عقايد مردم بر حسب اختالف بالد مختلف است از ايان مباادى ده گاناه     -27

نتيجه ميگريد که علم بکنه اشياء ممتنب است و اين وسائلي را که بشر در دست دارد ما را 

 بحقايق اشيا نميرساند.

 اند:ن بيانات اينستکه سوفسلائيه متشعب بسه گرودهخالصه تمامي اي

 س ادريه که ميگويند ما شک داريم و در اينکه شاك هستيم شک داريم. -2

اي بديهي يا نظري نيست مگر اينکه باراي آن معارضاي   عناديه ميگويند هيچ قضيه -1

قضايا تعاند  است مثالً قضيه عالم حاد  است با براهينش ميانهست و ميان قضايا معانده

 است مانمي توانيم ميان قضايا ترجيحي قايل شويم و حکم کنيم.

 عنديه ميگويند عقيده هر قومي قياس بآن قوم حقست و قياس بخصومشان باطل. -2

*** 

 ابطال سخنان سوفسطائيه

اينکه سوفسلائيه ميگويند ما چون بکشف حقايق راه نداريم پس باياد متوقاف شاويم و    

ت نرويم و فارغ البال زندگاني کنيم و کردار خود را بار طباق عارف و    دنبال تحري حقيق

 عادت مردم قرار دهيم.

اين قول مثل سخن کسي است که رتبه پادشاه را مالحظه کند و عظمت او را در نظار  

بيندکه پادشاه ملاع و متبب و اوامرش جاري و احکامش بر برايا ساري اسات و  بگيرد و به

قص و کوچکي خود را ببيند و بخود بگويد کاه محاال و ممتناب    يک نظري بخود کند و ن

است من برتبه پادشاهي برسم اگرچاه ميتاوانيم باوزارت ياا شاغل ديگار کاه دون رتباه         

است موفق شوم اما چون بسللنت نميرسم شغلهاي ديگر را هم نميخواهم و در او پادشاه

ه شاغل پادري خاود کاه     اين فکر محقق شود چون برتبه عالي نميرسم بهتر اينست که با 
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کناسي است قناعت کنم و کناس هم عاجز از تحصيل يک لقمه نان که ساد رماق کناد و    

است اي که از سرما و گرما حفظ کند نخواهد بود و سيره آباء هم محفوظ ماندهيک جامه

 و بگويد:

ُْ لِبُغيَتِها »  .«اْلكاِسي َواْقعُْد فَإِناَك أَْنَت الّطاِعم –َدِع الَمكاِرَم ل تَْرَح

ه نظر اگر فکر و تأمل کند بايد بفهمد که ميان تاين شخص پست همت دون فلرت کو

تواند بادرجات عاالي برساد    درجه کناس و پادشاهي منزلها است و نبايد هرکس که نمي

که هنگاميکه همت گماشت که از مرتبه پستي حرکات کناد   لقناعت بدرکات سفلي کند ب

امي که دارد رياست و عزت است همچنين درجات سعادات هرچه باستر رود نسبت بآنمق

علميه و عمليه متفاوت است هرکس منزلتي در علم دارد نبايد بگويد مان چاون بجمياب    

ما ل يُْدَرك كله ل يُْتَرك »حقايق راه ندارم بايد دنبال آن نروم و قناعت بجهل و ناداني کنم 

 «.كله

حقايق را بخود بسته  اند و درِردهکزرگي خالصه کالم سوفسلائيه در اين سخن خبط ب

نَعُوُذ بِاهللِ ِمَن  .ت و ردائت جهل قانب شدند و مثل شخص کناس در کناسي ماندندو بخسَّ

 .اْلَ اللِ 

 و بايد دانست که قول سفسلائيين بنفي حقايق مکابره با عقل و حس است.

اء حقيقتي ندارناد آياا   و در رد قول اينان کفايت ميکند که گفته شود شما ميگوئيد اشي

اگر گفتند حقست پس حقيقتي ثابت شد و اگار   ؟اين کالمي که ميگوئيد حقست يا باطل

و بشکاك از اين فرقه ميگوئيم اين  .گفتند حق نيست پس ببلالن قول خود اعتراف کردند

شکي که شما داريد يا موجود و صحي  است ياا موجاود و صاحي  نيسات اگار گفتناد       

ت پس حقيقتي را قائل شدند و اگر گفتند موجود و صاحي  نيسات   موجود و صحي  اس

 پس بنابراين ابلال و نفي شک را نمودند و مسلماً در ابلال شک اثبات حقايق است.

اي نزد کسي که آنرا حق ميداند حقسات و نازد   اما قول جمعيتي که ميگويند هر قضيه

آنارا حاق    ،د حقيت در چيزيآنکسي که آنرا باطل ميداند باطل است جواب ميدهيم اعتقا

حق آنموجود  ،و همچنين اعتقاد ببلالن آن آنرا لباس باطل نخواهد پوشانيد ،نخواهد نمود
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ثابت در متن واقب و نفس اسمر است اعتقاد در آن بهيچوجه مدخليتي ندارد و بسابب آن  

وجود اگر اين حرف صحي  باشد سزم ميآيد يکچيز در آن واحد هم م ،واقب تغيير نميکند

 باشد و هم معدوم و اين اجتماع نقيضين خواهد شد و بلالن آن از بديهياتست.

 

*** 

 



 

 

 طريقه حسيون و تجربيون و ابطال آن

که جز جسم و جسماني چيز ديگار وجاود نادارد و ميگويناد موجاود       طايفه بر آنند اين

منحصر به محسوس است و هر محسوسي يا جسم است يا جسماني پس آنچاه جسام و   

 .تن و قريه بدن مملکتي ديگر قائل نيستند ماني نباشد موجود نيست و ما وراي آبادانجس

است و ممکن است بشر بآن راه پيادا کناد منحصار باه      و ميگويند آنچه موضوع معرفت

محسوساتست و علم را در حدود محسوساتي کاه در تحات اختياار و تجرباه در ميآياد      

آنارا ممتناب ميدانناد و هار علميکاه بار        محصور ميدانند و آنچه محسوس نيسات تعقال  

 پندارند.شمارند بلکه وهم و تخمين ميمعقوست دور ميزند آنرا علم نمي

و موضوع علومشان محسوساتست و قاوة شناساائي اشاياء را قاوه مشااعر و حاواس       

پندارند و طريقه تحقيقشان طريقاه  ميدانند و حواس را جز ترتيب اعصاب چيز ديگر نمي

است و هر چه باين دو درآيد آنرا علم ميدانند و بنا براين طريقاه مباحاث   تجربه و حس 

الهيات و نبوات و خودشناسي و اخالق را علم نميدانند چون مباحث متعلاق باينهاا غيار    

َسبالم  َعلَبى محسوس است و در تحت تجرباه و حاس در نميآياد و خاتماه سخنانشاان      

 .ينِ اْلَوْحِي َوالدِّ 

سد پيشواي اين مذهب )کنت( علوم را برياضي و طبيعي و فلک و و بنابر اين مبادي فا

 است.شيمي و علم الحيوة و علم اسجتماع تقسيم نموده

 :و دليل بر فساد قول اينان اينست که

اند پس ايان حقيقات   ميدانيم افراد انسان در حقيقت انسانيت مشترك هما بالضرور -2

اگر اينقدر مشترك شکل و حيّاز معاين    .داردمشترك يا شکل و قدر و حيّز معين دارد يا ن

 ،داشته باشد سزم ميآيد که مشترك نباشد چون هر تشخصي مخالف تشخص ديگر اسات 

و اگر آن حقيقت مشترك قدر و وضب و شکل معين نداشته باشاد و متعاين بهايچ تعيناي     

مسلماً محسوس نخواهد بود و معقول خواهاد شاد پاس     دنباشد و با هر تعيني جمب شو
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فته ايشان که هرچه محسوس نيست معقول نخواهد بود باطل شد و بحث و تفتايش در  گ

 محسوس ما را بغير محسوس رسانيد و آن مفهوم انسان کلي است.

چون اگر حس  تکسي که اعتراف بمحسوس نمود بايد اعتراف کند که حسي هس -1

 هتراف بنباشد محسوس نخواهد بود و حس محسوس نيست بلکه معقول است پس از اع

 محسوس اعتراف بغير محسوس بوجود آمد.

هر عاقلي نميتواند منکر تعقل خودش شود با اينکه عقال ناه متاوهم اسات و ناه       -2

 محسوس.

براي محسوسات عالقهائي پيدا ميشود که نه محساوس اسات و ناه متاوهم و آن      -3

 ،ل آناست مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و جبن و امثاادراك طبايب کليه

چون کلي اينها را عقل مدرك است اما اشخاص و جزئياات اينهاا مثال عشاق بفاالن ياا       

شاود اماا باوهم ادراك خواهاد شاد و      غضب بر بهمان يا ترس از فالن بحس ادراك نمي

اند هنگاميکه ثابت گردي دکه در عالم هستي موجوداتيست که بالذات از اين مراتب خارج

م غيب پس آنهاا اولاى هساتند کاه معقاول باشاند ناه        چون ذات ربوبي و موجودات عال

 محسوس.

وظيفاه عضويسات مثال جمياب      اما توهميکه حسيون نمودند باينکه فکار در حقيقات  

وظايف بدن چنانکه وظيفه معده و امعاء هضم غذا و کبد افراز صفراء و غدد فکيه و آنچه 

سله تأثرات از اماور  زير زبانست افراز لعاب ميباشد همچنين وظيفه مخ فکر است که بوا

 ميگردد. راو صاد وارده بر آن کار استدسل و استنتاج از

اين توهم در منتهي مرتبه فساد و بلالن است و دليل براين اينست که هضام و افاراز   

صفرا و لعاب از نوع فکر نيست چون هضم و امثال آن عمل ماادي محاس اسات شابيه     

معنوي است و آن احاطه بکون محسوس  راعمال طبيعت مثل انبات و تبخير لکن عمل فک

 و معقول ميباشد و مناسبتي با عمل مادي صرف چون هضم و امثال آن ندارد.

و ديگر آنکه مخ تحقيقاً مدرك نيست بلکه آن آلت براي ادراك اسات چنانکاه چشام    
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 آلت ديدنست.

اگر گفته شود ادراك در انسان بواسله بزرگي و کوچکي مخ قوي و ضعيف ميگردد و 

 کمال شکل و ترکيب کيمياوي آن تأثير کامل در ادراك دارد.

در جواب ميگوئيم اين کالم مثل اينست که بگوئي ابصاار در انساان بنسابت صاحت     

چشم و سالمت اجزاء آن از عوارض و کمال و شکل و ترکيب کيمياوي آن قوي ميگردد 

دقات کامال    و همچنين گوش بواسله کمال اجزاء و دقت ترکب قوي ميگردد لکان اگار  

بينيم که حقيقه مبصر چشم نيست و همچنين شنونده گوش نيست چاون گااهي   شود مي

ميشود چشم در منتهي مرتبه صحت و سالمت است و لکن چون نفس اشتغال بامر مهمي 

دارد مثل وحشت سخت يا درد شديد با اينکه چشم باز و سالم است پيش پااي خاود را   

حي  است بواسله اشتغال نفس بامر مهمي اگر فرياد بيند و همچنين گوش با آنکه صنمي

 هم زده شود گوش نخواهد شنيد.

ممکن است در اينجا گفته شود چون مخ متأثر از الم و فزع شاديد گردياد انساانرا از    

تميز مبصرات و محسوسات منصرف ميکند و ايان نديادن و نشانيدن بواساله انصاراف      

 است.

کاه از شاغلي بشاغل ديگار      انش اين باشاد اين ايراديست بسيار سست موجوديکه ش

متوجه شود و نزد امري دون امري توقف کند نميشود گفت آن موجود مادي محس است 

يابيم از کاري بکار ديگر منصرف نميشوند مگر آنکاه  ما آست ماديه را که دقت ميکنيم مي

ر حايل مادي پيدا شود مثل آيينه که منصرف و متوجه شخصي دون شخصي نميشود مگا 

وقتيکه ميان يکي از آنها و آئينه حجابي پيدا شود پس اگر چنانکه مخ مادي محس باشاد  

مثل آست ساعت يا آست بخاري ديگر جنون است بگوئيم بواسله الام و فازع منصارف    

 است از خواص ماده و حرکت نيست.ميگردد چون تالم و فزع از امور معنويه و وهميه

خواص آن معلوم است چگونه تصاوير ميشاود از    خالصه مخ ترکيب و مواد داخلي و

ي باراي تصاوراتش نيسات و نهاايتي باراي      ايکاه حادّ  مواد جامد غير مدرك جوهر زنده
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ٍد َوآلِِه الطااِهِرينَ  مدرکاتش نميباشد پيدا شود،  .َوَصلاى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما



 

 

 طريقه كشف و شهود صوفيه

جيم به بيان مختصري در تساميه صاوفي و پيادايش    پيش از تحقيق در مسئله کشف محتا

 اينفرقه.

 اديست.يدر وجه تسميه صوفي آراء ز

است و آن اسام شخصاي باود کاه در بيات      اند صوفي مشتق از صوفهبعضي گفته -2

ر ناميده ميشد از اينجهت صاوفيه را  مالحرام معتکف و اشتغال بعبادت داشت و غو  بن 

جوهري در  .ع از خلق و اتصال بخدا شبيه صوفه هستنددر انقلا نمنتسب بآن نمودند چو

کتاب صحاح و فيروزآبادي در قاموس و ابن جوزي در تلبيس ابليس ميگويند صوفه پدر 

اي از مضر بود و غو  بن مر ناميده ميشد و اين قبيله در جاهليت خادم کعبه بودناد  قبيله

که مادر غو  را اوسد  ين بودن بود و سبب تسميه غو  بصوفه ااو اجازه حجاج هم با آن

او را خادم  بندد ونميشد نذر کرد که اگر خداوند باو پسري دهد بر سرش پارچه پشمي به

 کعبه قرار دهد.

ايکاه  است و آن بمعنى چيز دور افتااده اند صوفي مشتق از کلمه صوفهبعضي گفته -1

يه شعارشاان  کسي را بآن رغبت نباشد مثل کوفي که از کوفاه مشاتق اسات چاون صاوف     

 اند.افتاده رانکسار و تخفي و تواري از خلق است گويا مثل خرقه و کهنه دو

ابن خلدون و نلدکه آلماني و نيکلسون و جمعي ديگر ميگويناد صاوفي مشاتق از     -2

صوف است چون سلف صوفيه غالباً پشمينه پوش بودند و لباس پشمينه بتواضاب و زهاد   

 نزديکتر است.

پشم چون اقرب بتواضب و خشوع ميباشد متقادمين صاوفيه آنارا    يافعي ميگويد لباس 

پوشيدند و ديگر پشم لباس انبياء است و در حديث وارد شده که رسول اکرم بار خار   مي

گويد هفتاد بدري را ديدم که همگاي  پوشيد حسن بصري ميسوار ميشد و لباس پشم مي

 پشمينه پوش بودند.
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يه لباس پشم را اختيار کردند چون زينت سهروردي در عوارف المعارف ميگويد صوف

دنيا را ترك کرده و قناعت بسد جوع و ستر عورت نمودند و مستغرق در امر آخرت بوده 

و اعتناء بلذايذ و راحات نفوس نداشتند اما ايان قاول درسات نيسات و انتسااب لبااس       

 .پشمينه برسول اکرم و سلف صال  مبناي صحي  ندارد بلکه اخبار بر خالف آنست

د نپوشيدبعضي از صوفيه لباس پشم مي :ميگويد «ابليس تلبيس»ن جوزي در بچنانکه ا

پوشيد و حال اينکاه رساول اکارم هماه     و دليل مياورند باينکه پيغمبر اکرم لباس پشم مي

بلکه بعضي از اوقات ملبس باين لباس بود و پوشيدن لباس  کردنميوقت لباس پشم دربر 

آنچه را در فضليت لبااس پشام روايات ميکنناد موضاوع و       پشم معمول به عرب نبود و

اصل است و در اين موضوع سند صحيحي در دست نيست و شاخص پشامينه پاوش    بي

خالي از اين نيست يا عادت بلباس پشم و البسه غليظ دارد يا ندارد اگار دارد ايان عمال    

مه بخود است و صد نيست بپوشد چون اضرار ربراي او فضيلتي نيست و اگر ندارد سزاوا

و مسلماً مشروع نخواهد بود و ديگر آنکه در پوشيدن لباس پشم جمب ميان لباس شهرت 

 و اظهار زهد نموده و هر دو مذموم است.

:    ل س الصوف ل  لفه ال مس كمن حقام   لاهللا هللا  ا  ص   نقس  مل  مل  سول هللا 

   ج  نن يكسوه ثو م     جل  حتهللا نتسم ط  ل  ه.

روايت ميکند که فرمود هرکس لبااس پشامينه بپوشاد باراي      صاکرم  انس از رسول

اي از جارب بپوشااند تاا    اينکه مردم او را بشناسند بر خداوند حق است اينکه او را جامه

 رگهاي او از تنش بريزد.

ّ  إلاهللا    هام  ا  الاذي  يل ساون  :ص   ا     امس  امل  امل  ساول هللا  إن األ ض لات 

 الصوف  يمء.

اد ميزناد بساوي   يا روايت ميکناد کاه فرماود زماين فر     صاز رسول اکرم ابن عباس  

 خدايش از کسانيکه جامة پشمينه براي رياء ميپوشند.

ابو جعفر بن جرير طبري ميگويد کسي که لباس پشم را بر لباس پنبه و کتاان تارجي    

 است.دهد خلا کرده
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الي و ناه خيلاي   پوشيدند نه بسايار عا  طريقه سلف صال  اين بود که لباس متوسط مي

اباو   .پست و بهترين لباس را در روز جمعه و عيدين و مالقاات دوساتان دربار ميکردناد    

مسلمين در زيارت يکديگر تجمل ميکردناد و مهااجرين و انصاار لبااس      :العاليه ميگويد

تميم داري لباسي خريد به هزار  .پوشيدند و بهترين علرها را استعمال ميکردندخوب مي

لباس نافله شب را بجا ميآورد و ابن مسعود بهتارين لبااس را ميپوشايد و    درهم و در آن 

 بهترين علر را استعمال ميکرد.

غالب لباس رسول اکرم و اصحابش  :ميگويد"زاد المعاد»ابي عبد اهلل ابن قيم در کتاب 

 پنبه بود و بسا لباس پشم و کتان ميپوشيدند.

ايوب روايت ميکند کاه صالت بان    شيخ ابو اسحق اصفهاني بسند صحي  از جابر بن 

راشد بر محمد بن سيرين وارد شد در حالي که جبّه و ازار و عمامه پشمينه پوشايده باود   

پوشند و ميگويند اين لبااس  ابن سيرين مشمئز شد و گفت گمان ميکنم که قومي پشم مي

ول عيسى بن مريم است و به تحقيق مرا خبر داد کسي که او را متهم نميادانم اينکاه رسا   

ميکرد و سنت پيغمبر خودمان احق  اکرم گاهي لباس کتان و گاهي پشم و گاهي پنبه دربر

 به اتباع است.

مقصود ابن سيرين اينست که مردمي خيال ميکنند که دائماً لباس پشم پوشيدن افضال  

پوشند و همچناين در لبااس زي و   است و ميروند آنرا طلب ميکنند و لباس غير پشم نمي

مخصوص براي خود درست کرده و مقيد بدان باشند و طريق حق و افضل وضب و هيئت 

است و آن اينساتکه  ن داشتهآ در لباس طريقيست که رسول اکرم بر آن بوده و مداومت بر

پوشيد و مقيد بازي و لبااس خاصاي    ا فصل بود ميبآنچه از لباس ميسر ميشد و مناسب 

يماني و برد سبز وجبه و قبا  پنبه و برد پوشيد و زماني کتان و هنگامينبود گاهي پشم مي

و ردا دربر مينمود و گاهي خف و گاهي نعل و گاهي عمامه مبارکش با تحت الحنک بود 

براي  :عايشه ميگويد. گاهي رنگ عمامه سفيد بود گاهي سياه ،و گاهي بدون تحت الحنک

وي پشم نمود رسول اکرم لباس پشمينه تهيه کردم پوشيد چون بدنش عرق کرد استشمام ب
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خدا را ديادم باا نيکاوترين     رسول :ابن عباس ميگويد .لباس را از تن کند و دور انداخت

بارد اخضار دربرداشات و آن     وديادم کاه د   که رساول خادا را   :گويدابي رمثه مي .لباس

 اي بود که خلوط سبز داشت.جامه

از کفاران  و بايد دانستکه لباسي که نشان فقر و زهد باشد مذموم است چاون کاشاف   

کند که وارد بر رسول خدا احوص از پدرش نقل مي .ي سبس استکنعمت و سبب کوچ

آيا تو از مال  :بمن فرمود صداشتم رسول اکرم  شدم در حاليکه لباس کهنه و کثيف دربر

عارض کاردم شاتر و اساب و      ؟از چه سانخ اسات   :فرمود .بلي :گفتم ؟دنيا چيزي داري

 بيند.است بايد آن مال را بر تو بهخداوند مالي که بتو داده :فرمود .گوسفند و غالم و کنيز

وارد منزل من شد مردي را ديد کاه ماويش پريشانسات     صرسول اکرم  :جابر گفت

از ايان بياناات    ؟شانه نداشتي که سرت را شاانه کناي   تو :بآن مرد فرمود صرسول اکرم 

و سلف صال  است واضا    گويند لباس پشمينه شعار رسول اکرمبلالن قول کسانيکه مي

 گرديد.

لکن آنچه مسلم است اينستکه پوشيدن پشم از تقاليد نصرانيت است کاه آن در اصال   

 تصوف و روحانيت بود.

فرمود پوشيد و پيغمبر ما لباس کتان دربر ميعيسي لباس پشم مي :گويدابن سيرين مي

 .و سنت پيغمبر خودمان سزاوارتر بمتابعت است

يد مسوح که جامه رهبانانست پوشيدنش در جاهليت ممدوح بود گوصاحب اغاني مي

لباس پشمينه از زي رهبان بود و زهاد مسلمين پوشيدن آنرا  .و اميه بن سعد مسوح پوشيد

دانستند سفيان ثوري بکسي که لباس صوف پوشيده بود گفت اين لباس بدعت بدعت مي

 است.

پوشايدند و در  لباس پشام ماي   گويد نصاري هنگام عبادتجاحظ در کتاب حيوان مي

گويد راهبي در حاليکه لباس پشم پوشايده  جزو دوم اخوان الصفا رساله طير و حيوان مي

و  ،لباس پشم از اصل شعار نصراني است :گويدو از مستشرقين )نلدکه( مي .بود وارد شد
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 گردد باصل نصرانيّت.نذر صمت و حلقه ذکر بر مي :گويد)نيکلسون( مي

اسات و آن سابزي کاوچکي اسات کاه در      صوفي مشتق از صوفانه :فتندبعضي گ -3

کنند اين وجه هم رود و جهت نسبت اينستکه صوفيه به نبات صحرا قناعت ميصحرا مي

 ه باشد بايد گفت صوفاني.نصحي  نيست چون اگر منتسب بصوفا

 صوفي مشتق از صوفة القفاء است و آن مويهائي است که در ماوخر  :بعضي گفتند -2

 شود و جهت تسميه چون صوفي منقلب از خلق و متوجه بحق است.قفاء روئيده مي

    ي   هللا  م نفمع جمعي در جهت تسميه گفتند چون اين جمعيت در صف اول  -4

 قمو هك   إ  ملهك  لهللا هللا  قلو هك.

است منساوب بصافا )واو( را بجهات    گويد در اصل صفوي بودهقول کسي که مي -2

 قدم داشتند صوفي شد.ثقل کالم م

صاحب کتاب رشحات گفته لفظ صوفي مشتق از صفوة المال است يعني برگزيده و 

 ﴿ منتخب چنانکه آدم را صفي ناميدند چون برگزيده شده از ساير موجودات است که

       ﴾ /ون ياءِ نسبت بر صفو الحاق نمودند صفوي[. و چ22]آل عمران 

د و چون لفظ کثير اسستعمال بود و بر زبانها و صاد را بمناسبت واو ضمه دادند صوفي ش

 شد.

اي باود مساقف   است و ماراد از آن صافه  گويند اشتقاق صوفي از صفهجمعي مي -3

بجريده خرما که در مسجد رسول اکرم براي فقراي مهااجرين تهياه شاده باود و جهات      

ند چون اهل صفه بصفت صوفيه متصف بودناد در  گوياشتقاق صوفي را از صفه چنين مي

 مالزمت فقر و مسکنت و انقلاع از غير حق.

وساني و   تشاود مثال سان   اين اشتقاق نيز صحي  نيست چون نسبت بصفه صفي مي

ديگر آنکه جماعت اهل صفه فقرائي بودند که بر رسول خدا وارد شادند اهال و عياال و    

در مسجد براي آنان تهيه کردند و بواسله تنگي اي مسکن نداشتند پيغمبر امر فرمود صفه

معيشت و نبودن مکان و ضيق بيت المال از روي ناچااري و ضارورت در صافه مساجد     
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نمودناد هنگاميکاه مسالمانان    سکني کرده بودند و از صدقات و خيرات امرار معاش ماي 

د و کردند و در زندگانيشان وسعت پيدا شد اين جمعيت از صفه خارج شادن  قدرت پيدا

 وارد شغل و کار و مرفه الحال گرديدند.

 وحقيق

شود که اشتقاق صحيحي باراي لغات صاوفي در دسات     از اين پراکندگي اقوال معلوم مي

شود که لغت عربي اسصل نيسات چنانکاه قشايري کاه از قلااب      ندارند و نيز کشف مي

اق مبن جهبة ول يشبهد لهبذا السبم اشبتق)) :گوياد است در رساله قشيريه ميبزرگ صوفيه

و والظاهر أنه لق    اللغة العربية ول  ((.قياس 

يعني اشتقاق صوفي از اصل لغت عربي شاهدي بر آن نيسات و قياساي هام در مياان     

 نيست و ظاهر اينستکه اين کلمه لقب است.

گويد که اين اسم براي قاوم  چنانکه محققين تصري  دارند و ابن جوزي در تلبيس مي

ي معين شد چون در زمان رسول اکرم جز لفاظ مسالم و ماؤمن    صوفيه در قرن دوم هجر

ديگري معمول نبود پس از آن اسم زاهاد و عاباد پيادا شاد و ماردم زاهاد رابلاه         ةکلم

پاس از آن اسام    ،صحيحي ميانشان نبود و عمل زهاد و عباد بر طباق سانت پيغمبار باود    

ظاهري و امثاال آن  صوفي پيدا شد مثل اسماء ديگر از قبيل معتزلي جبري قدري اشعري 

که اگر درست توجه شود پيدايش همين اسماء مختلف و احزاب گوناگون سبب انحلاط 

کاه تماامي ايان اساماء      شاود روزي بياياد  آيا مي .مسلمانان و بدبختي عالم اسالم گرديد

گوناگون از مسلمانان برداشته بهمان اسم صحيحي که خداوند آنانرا نام نهاد و آن مسلمان 

 ده شوند؟است نامي

خالصه در زمان رسول و صحابه و تابعين تا قرن دوم اسالمي اسامي از صاوفي نباود    

هنگامي که مسلمين در بيشتر معموره عالم فات  شدند و ملل مختلف وارد اسالم گردياد  

 هائي در اسالم پيدا شدند از آن جمله صوفي است.فرقه

د و ايان لغات يونااني اسات     فهميم که کلمه صوفي نبايد عرباي باشا  پس بنابراين مي
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شود چنانکه ابو ريحان بيروني در کتاب ما للهند تصري  باآن  )سوفي( و با سين نوشته مي

دارد و فاضل معاصر صاحب طرايق الحقايق و از مستشرقين )فون هاامر( و عباد العزياز    

اناد و کلماه ساوف بمعناي     اسالمبولي و استاد محمد للفي جمعه اين قول را ترجي  داده

 مت است.حک

و از نويسندگان عرب اول کسيکه اين لغت را استعمال کرده جااحظ اسات در کتااب    

و اول کسايکه بار او ايان    "و أسما  الْوفية مبن النّسباك» :گويدبيان و تبيين چنانکه مي

 اسم اطالق شد ابو هاشم کوفي است.

 

*** 

 وقرير كشف و شهود

ات مستعد تجلاي حقاايق اشاياء در    قلب و نفس انساني بالذ :ارباب کشف و شهود گفتند

باشاد حجابهاائي اسات هنگاميکاه حجابهاا      اوست و آنچه حايل ميان قلب و حقايق ماي 

 برداشته شد حقايق اشياء در قلب جلوه کامل خواهد نمود.

بحقايق و معقوست مثل آئينه بمتلوناتسات پاس همچنانکاه     همثل قلب بالنسب :و گفتند

گاردد همچناين باراي هار     صورت در آئينه منلباب ماي  باشد و مثال آن متلون صورت مي

معلومي حقيقتي است و براي آن حقيقت صورتيست منلبب در آئينه قلب که در آن واض  

موجاودات   مچنانکه آئينه موجوديست مستقل و صور اشاخاص ها  و  ،گرددو روشن مي

چياز  مستقل اند و مثال صور در آئينه موجودي ديگر است همچنين در کشف حقايق سه 

 ،است اول قلب و نفس انساني دوم حقايق اشياء سوم نقش حقايق و حضور آنها در قلب

پس شخص عالم عبارت از شخصي است که مثال حقايق اشياء در قلب آن حلول کناد و  

 است.معلوم عبارت از حقايق اشياء است و علم عبارت از حصول مثال در آئينه

در او پنج چياز اسات اول نقصاان صاورت      و چنانکه در آئينه مانب کشف صور اشياء
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دوم بواسله زنگ و کدورتي کاه در   ،آئينه مثل جوهر آهن پيش از آنکه صيقلي داده شود

سوم بواسله محاذي نبودن صورت با آئينه چنانچه صورت در پشات آئيناه واقاب     ،آنست

سمت پنجم بواسله جهل ب ،ايکه ميان صورت و آئينه حايل استشود چهارم بواسله پرده

مللوب که متعذر است آئينه را بمحاذات او قرار دهد و تمامي اينها که ذکر شاد ماانب از   

 است.انتقاش صورت در آئينه

همچنين قلب انساني آئينه ايست مستعد براي جلوه حقايق در آن و سبب خالي باودن  

 قلوب از حقايق اين پنج سبب است.

نقصاان ذات و جاوهر و عادم    نقصان ذات و جوهر مثل قلب صبي کاه بواساله    -2

 قابليت آن حقايق در او جلوه نخواهد نمود.

اسات ماانب ادراك حقاايق و    کدورت معاصي و خبثي که متراکم برروي قلب شده -1

مبن )) :فرماياد باشد چنانکه رسول اکرم ميصفاء و جالي قلب و ظهور حقيقت در آن مي

ُ  ل  ((.يعود إليه أبداً  قارف ذنباً فارقه عق
نستکه معدول از جهت حقيقت باشد مثل قلب شخص مليب صال  اگر چه صاف آ -2

است اما حق و حقيقت در آن جلاوه نخواهاد نماود چاون طالاب آن نيسات و قلاب را        

دهد بلکه هميشه قلب را مشغول طاعاات و عباادات   بمحاذات حقيقت مللوب قرار نمي

هايچ وقات فکارش را بکاار     قرار داده و متوجه حقايق نيست تا آنها در قلب جلوه کناد  

 اندازد تا علوم در آن پيدا شود.نمي

علاوم در آن کشاف نخواهاد شاد      ،اينستکه بواسله حجاب ميان قلاب و حقاايق   -3

بينيم شخصيکه مليب حق است و شهوات خود را مقهاور نماوده و فکارش را    چنانکه مي

ساتگه از عقاياد   هم متوجه ادراك حقايق کرده باز هم با حقايق آشنائي نادارد جهاتش آن  

فاسده و عادات خبيثه حجابهائي دارد که از طفوليت راسخ در نفس آن شده و قلاب پيادا   

تواند موهومات و عقايد را از خود دور کند بحقيقات برساد و ايان خاود ياک      کرده نمي

 بيشتر مردم گرفتارند.که حجاب بزرگي است 
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تواند بتوسط مقدمات نمي داند واينستکه جهل بجهت مللوب دارد راه علم را نمي -2

 به نتيجه برسد.

خالصه کالم قلب براي تجلي حقايق هميشه مستعد است و آنچه که حايل ميان قلاب  

ايست حايل ميان ائيناه  و ادراك حقايق است اين پنج حجابست که ذکر شد که گويا پرده

 قلب و لوح محفوظيکه در آن تمام اشياء منتقش است.

آئينه لوح محفوظ در آئيناه قلاب شابيه انلبااع صاورت از       و تجلي حقايق و علوم از

ايست و چنانکه حجابيکه ميان آئينه و اشياء است گااهي بدسات برداشاته    اي به آئينهآئينه

شود و بعضاي از حقاايق   کشف حجاب از ديده دل مي ،باد للف شِزِوَشود و گاهي بِمي

يناد و هنگاام مارگ تماامي     بل را ماي بکند و گاهي بتوسط خاواب مساتق  در آن جلوه مي

 گردد.شود و گاهي در بيداري کشف حجابها ميحجابها برداشته مي

پيمايناد و  هنگاميکه اين مللب دانسته شد صوفيه در اکتناه حقاايق راه کشاف را ماي   

 باستدسل عنايتي ندارند.

 پاي چوبين سخت بي تمکين بود  پاي استدسليان چوبين بود

گويناد راه  ماي  ،کنناد حصيل آن در نزد اوستاد ظاهري نميو اعتنائي بکتب مصنفه و ت

صفات مذمومه و قلب جميب عالياق و اقباال    اقتناص حقايق مجاهده با نفس اماره و محوِ

بکنه همت بخداي تعالي است و هنگاميکه اينها حاصل گرديد خداوند متولي قلب عبد و 

متاولي قلاب گردياد بار او      متکفل تنوير اوست بانوار معرفت و علم و زمانيکه خداوناد 

شود و قلب نوراني و صدر منشرح و سار ملکاوت باراي آن منکشاف     رحمت افاضه مي

 .گاردد شود و حقايق امور الهيه آن متالسء ميگردد و از روي قلب حجابها برداشته ميمي

يه و بوارق ربوبيه کند بتصفيه اهلاپس آنچه بر عبد سزم است بايد خود را مستعد نفحات 

طن و احضار همت با اراده صادق و تشنگي تام تا حقايق ملک و ملکاوت در آن جلاوه   با

 :کند

 تا بجوشد آبت از باس و پست آب کم جو تشنگي آور بدست
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و گفتند راه کشف اول بکلي قلب عاليق دنيوي نمودن و همت از زن و فرزند و ماال  

تگاه گذشاتن اسات و   و وطن و علم و معرفت برداشتن و از رياست و جاه و شهرت دس

بايد سالک بجائي برسد که بود و نبود همه چيز نزد او مساوي باشاد پاس از آن خلاوت    

اي بافراغت بال بنشيند و جمب همت کند حتي قرائت قرآن نکناد و  زاويه اختيار کند و در

نمايد و حديثي هم ننويسد بلکه کوشش کند که جز خداوند متعاال در  نتأمل در تفسيري 

 ودي ديگر خلور نکند.قلبش موج

 جز الف قامتش در دل دوريش نيست

 خانه تنگ است دل جاي يکي بيش نيست    

و در هنگام جلوس در خلوت دائماً با حضور قلب اهلل اهلل بگويد تا برسد بمقاامي کاه   

صورت لفظ و حروف و هيئت کلمه از ذهنش محو شود و قتيکه با ايان شارايط و آداب   

و  .شود که خداوند بر او افاضه حقايق کند چنانکه بر انبيااء نماود  مشغول شد بايد منتظر 

اش صادق و همتش صاف و مواظبتش کامال گردياد ديگار    در اين صورت و قتيکه اراده

مجذوب شهوات نخواهد شد وعاليق دنيا او را منصرف از حقاايق نخواهاد نماود پاس     

او عبور کارده و بعاد کام کام      کند و ابتدا مثل برقي برلوامب حق در قلبش لمعان پيدا مي

 .گرددثابت مي

پاس از   ،خالصه کالم طريقه کشف مرجعش تلهير محس و تصفيه و جالء عبداست

 باشد.آن استعداد و انتظار مي

 

*** 

 اشكال بر طريقه كشف و شهود

طريقه مکاشفه و شهود اگر چه طريقه انبياء و رسل است و آنان بمکاشفه و وحاي ادراك  

در اقتنااص حقاايق پياروي رسال      کنند و دعوي صوفيه هم اينست که مايحقايق اشياء م
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 کنيم.کرام مي

اما بايد دانست که فرق واضحي است ميان وحي رسل و کشف اهل عرفان و آن 

ايست رباني و مکانتيست رحماني و اختياريست آسماني و اينستکه نبوت حظوه

 ﴿ :نخواهد شدکسي باين مقام بکسب و کوشش نايل  .علائيست سبحاني    

       ﴾ /اينکه هر محلي را که بخواهد راست بر [. خداوند دانات213]األنعام

﴿ فرمايد:رسالت را در آنجا قرار دهد، و همچنين مي                  

          ﴾ /[. يعني وهمچنانکه وحي کرديم به 21]الشورى

پيغمبران پيش از تو وحي کرديم بسوي تو قرآن را بفرمان ما، نبودي تو که بداني کتاب و 

 ايمان چيست.

و لکن از لوازم آن کوشش و کسب و مهيا نمودن نفس براي قبول آثار وحي بعبااداتي  

 خالص از شرك و رياء است.که مشفوع بفکر و معامالتي که 

اي مخلب باين مقاام گاردد و   پس بنابر اين نبوت صدفه و جزاف نيست که هر جنبنده

 همچنين بکسب و طلب نيست تا هرکس فکر کند و رياضت بکشد باين مقام برسد.

براي نوع فرس و ملکيت براي نوع ملک  تبراي نوع انسان و فرسي تچنانکه انساني

نوع نيست بلکه بوهب الهي و بخشش حضرت ربوبي است اما کسبي براي اشخاص آن 

همچنين نبوت براي نوع انبياء از براي ، عمل بموجب نوعيت براي اعداد و استعداد است

﴿ استاشخاص اين نوع بکسب و مشقت نيست بلکه بوهب و افاضه             

﴾ /ادات و مکارم اخالق و عادات و ما عمل بموجب نبوت از عب[ ا42]الکهف

 ﴿ است تا مهبط وحي و تنزيل گردداکتساب خيرات و اختيار مثوبات معد براي افاضه

              ﴾ /اند [. در شأن نزول اين آيه چنين گفته1-2]طه

اي پيغمبر : نمود اين آيه نازل شدمبارکش ورم رسول اکرم بقدري عبادت کرد تا دو قدم 
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أفال أكون » :رسول اکرم فرمود .قرآن را تا خود را بمشقت بياندازي فرو نفرستاديم بتو

و آن حضرت پيش از نزول وحي در کوه حرا، مشغول بتحنث و عبادت "عبداً شكوراً؟

 بود و ميل بخلوت و عزلت داشت.

از دنيا و قلب عالياق و عواياق    پس وحي در انبياء سببش رياضت و عزلت و گذشتن

اناد  نيست بلکه انبياء نوع خاصي هستند که باراي وحاي و نازول جبرئيال سااخته شاده      

منتهايش اعمال صالحه براي ايشان ممد و معداست و ديگار آنکاه وحاي غيار از کشاف      

است و ما ان شاء اهلل حقيقت وحي را در مبحث نباوت ايان کتااب ذکار خاواهيم      صوفيه

 نمود.

باشد چاون وحاي مصاون از خلاا     کاشفه غير رسل هيچ وقت با وحي شبيه نمياما م

 شود است اما کشف صوفيه در آن خلاها و اغاليلي ديده مي
 ُُ و وأما الواصلون قلي  خليليا قُطااع الفيافي إلى السمى كثير 

کنند باين طريقيکه در سابق بيان شد اشکاستي بار آن  ايکه صوفيه دعوي ميو مکاشفه

 است.وجهمت

گويناد متعاذر ياا    اينکه محو عاليق از زن و فرزند و مال و وطن باين حديکه مي -2

ممتنب است و چنين شخصيکه باراده و همت تمامي مراتب حاب و بغاس و عواطاف و    

ک لَا کيت نزديک يا محققاً مَلَشود گفت از انسانيت بدور و بمَميول را زير پاي بگذارد مي

 انست که تمامي اين عواطف و ميول را واجد باشد.است و انسان هنگامي انس

و بر فرض محال اينکه تمامي عاليق را از خود دور کرد باقي ماندن بر اين حال بسيار 

هسات از دياک در حاال     باًقلب انسان اشد تقلُّ :فرمايدمي صرسول اکرم  ،مشکل است

 جوشيدن آن.

يني مازاج ساالک منحارف    بيشتر اوقات در اثناء مجاهده و رياضت و خلوت نشا  -1

شود تا منجر بضاعف عقال و جناون خواهاد     گردد و بدن مريس و مبتال بفقر الدم ميمي

 گرديد نعوذ باهلل من الجنون پس بنابر اين خلر در اين راه زياد است.
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گويند بايد حب و بغس را ريخت و عاليق را برداشت تا بتوان کشف حقاايق  مي -2

تقاليد و حب و بغس و عاليق دنيوي را ريخت ممکن اسات  البته اگر کسي تمامي  ،نمود

و بغاس ياا عالياق     بمگر ح ؟حقايق در قلبش جلوه کند اما بايد دانستکه چگونه بريزد

اينها تمام با نفس انساني عجين شده و در عقل باطن  ؟دنيوي لباس است که از بدن بکند

تواند انسان بااين  ونه مياست چگو س شعوري آن جايگزين گرديده و متحد با نفس شده

رزوها و امثال آنارا  آمال و دوستيها و دشمنيها و هوسها و آمقام برسد که تمامي عاليق و 

اگر مکاشفه مسبوق ببرهان نباشد و نفس رياضت بعلوم نظريه نکشايده   ؟از خود دور کند

 شاود خياالي  باشد و با حقايق علوم آشنا نباشد و از آن طرف هم عامي صرف باشاد ماي  

فاسد بر او حکومت کند و سالها در آن خيال متوقف شود و اين سخن از اين قبيل اسات  

که کسي فقه و رياضي نخوانده و عامي صرف است برود رياضت بکشد و گمان کند کاه  

بالهام فقيه يا رياضي دان خواهد شد وهرکس اين کار را کند مثل کسي اسات کاه دنباال    

 نجي خواهد رسيد.کسب و فالحت نرود باميد اينکه بک

گويند ما بلرياق مکاشافه بحقاايق    کنند و ميکشف و شهوديکه صوفيه دعوي مي -3

بينيم مکاشفاتشاان بار   شويم بر اين دعوي بهيچ وجه دليلي ندارند بلکه مياشياء مللب مي

هر صوفي مسلک خاصي دارد بر طبق مسلک خود مکاشافه نماوده و    ،ضد يکديگر است

داند و اين خود يک برهان قوي است بر عادم حجيات کشاف    کشف ديگري را باطل مي

چون در مکاشفه بايد همه حقيقت را بيک نحو مکاشفه کنند طريق اساتدسل نيسات کاه    

شاود اهال نظار و    اشتباه در مقدماتش پيدا شود و اختالف توليد کناد چنانکاه دياده ماي    

 کنند.م ادله اقامه ميا يکديگر اختالف دارند و بر طلب خود هباستدسل در اکثر ملالب 

اما مکاشفه شهود واقب است در مشاهده نباياد اخاتالف باشاد و حاال اينکاه هماين       

اختالفي که ميان اهل استدسل و برهانست بلور اشد در ميان اهل کشف و شاهود وجاود   

بيناد  دارد يک صوفي سني اشعري است در مکاشفه ابا بکر و عمر را بااستر از علاي ماي   

بيند بلکه شيخين را بصورت منکار  ي است در مکاشفه علي را افضل ميصوفي ديگر شيع
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 ،بيناد يک صوفي ناصبي است در مکاشفه علي را بصاورت باد ماي    ،کندو بد مشاهده مي

بيناد و امثاال آن از   ديگري نقشبندي است در مکاشفه طريقه خود و مرشدش را حق ماي 

بينناد و  و مرشد خود را حق ميقادري و مولوي و نعمت اللهي و همچنين هر يک طريقه 

 کنند.ديگري را تکفير مي
ٌُّ يّدعي وصالً بِلَْيلَى  َولَْيلَى ل تُقِرُّ لهم بَِذاَكا  وك

کنناد و در مکاشافه نباياد مياان اهال      و حال اينکه همه دعوى مشاهده حقيقت را مي

خبر دادن  متأسفانه همان اختالفيکه ميان اهل استدسلست که کارشان .کشف اختالف باشد

گويند ماا واقاب   بينم بعينه بلکه اشد ميان اهل کشف و شهود است که مياز واقب است مي

 بينيم.را مي

بينيم چاه بسايار   نيم ميکو ديگر آنکه ما وقتي که مکاشفات اهل عرفان را مشاهده مي

شود اطمينان کامل بکشف پيدا کارد  بنابر اين مقدمات نمي ،استمخالف حقيقت و تجربه

 و نبايد اين طريق پر از خلر را پيمود.

گرچه اي در اينجا است که نبايد از آن غفلت ورزيد و آن اينست که )عيب مينکته

خواهيم بگوئيم اکابر اهل عرفان و مشايخ از اهل ايقان بگفتي هنرش نيز بگو( ما نمي

که از هرچه گفتند حقيقتي ندارد بلکه در کلمات اينان ملالب شامخ و مهمي است 

حوصله بيشتر مردم خارج است و در دقايق اخالق و منازل نفس و بيان درجات سعادت 

و درکات شقاوت سخناني دارند که نظير ندارد و ما چون متعلم در مکتب قرآن هستيم 

سنجيم چنانکه خداوند ببنيم خاضعيم و بميزان متقن قرآن اشياء را ميحق را به هرجا

﴿ :فرمايدمي                               

        ﴾ /ده بده بندگان مرا آنانکه ژ[. يعني م23 -22]الزمر

د نيکوتر آن گفتار نيکو را، آنانند که کننشنوند گفتار نيکو و حق را پس متابعت ميمي

ٍد َوآلِِه خداوند هدايت نمود ايشان را و آنانند عقالء.  َوَصلاى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما

 .الطااِهِرينَ 
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اکنون که معلوم شد بلالن طرق سه گانه از سفسليون و حسايون و کشافيون شاروع    

 و اقتناص حقايق موجود است. کنيم به بيان طريقه قرآن در اکتناه اشياءمي



 

 

 ءقرآن در اقتناص حقايق اشيا ةطريق

قرآن عامل مهم و علت منحصر در ترقي و تکامل مسلمانان بود نه از جهت فصاحت و 

آسماني و دستور  ببالغت و اسلوب که در منتهي مرتبه اعجاز است بلکه چون اين کتا

بود  اق تفکر و تدبر است و از اينجرباني بلور اکمل مشتمل بر اصول علم و فلسفه و طري

امتي که در منتهي مرتبه انحلاط فکري و مرگ اجتماعي بودند در تحت تربيت قرآن 

باوج علم و تفکر و ذروه اخالق و تمدن نايل شدند و اين ترقي بلوري سريب و مدهش 

الهي در امت عرب  تمعشود هنگاميکه اين نبود که يکي از معجزات تاريخ شمرده مي

﴿ لند شد اسرافيل وار روح بکالبد مردگان جهل و اخالق دميدب           

                  ...﴾ /[ يعني: اي کسانيکه ايمان 13]األنفال

که زنده گرداند  ايد اجابت کنيد خدا و رسول را چون بخواند رسول شما را بچيزيآورده

 شما را.

  ﴿ :فرمايدقرآن خاليق را دعوت بتفکر نمود چنانکه مي          

                       ...﴾ /[. يعني بگو اي 34]سبأ

يک کلمه اينکه براي خدا قيام کنيد دو نفر و يکي يکي پس کنم شما را بپيغمبر موعظه مي

﴿ آن فکر کنيد صاحب شما يعني پيغمبر اکرم ديوانه نيست و همچنين از   

        ﴾ /فرمايد:[ و نيز مي224]األعراف ﴿            

                                   

                                        

                      ﴾ /[. 13]يونس

يعني جز اين نيست که مثل زندگاني دنيا در سرعت انقضاء و ادبار آن پس از اقبال مانند 
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زمين از آنچه که بارانيست که از آسمان فرستاديم پس بياميخت بآن آب گياه رسته از 

راسته شد به آ رايه خود را وخورند تا وقتي که فراگرفت زمين پيآدميان و چهارپايان مي

بر  هاي رنگارنک و گمان بردند اهل زمين آنکه ايشان قادرندمحصوست گوناگون و ميوه

ناگاه برآمد بر آن زمين عذاب ما يعني فرمان ما  ،هاي آندرويدن گياه و چيدن ميوه

بي آن در رسيد در شب يا روز پس گردانيديم آن کشت و زرع را شبيه بآنچه درويده بخرا

باشند يا از اصل برکنده گويا که ديروز هيچ نبوده همچنين تفصيل داديم آيات خود را 

 براي قومي که متفکراند.

 :فرمايدقرآن اصولي براي تفکر وضب نمود و مردم را راه تفکر آموخت چنانکه مي

﴿                 ﴾ /عني بدرستي که ما راهنمائي [. ي2]اإلنسان

 .کرديم انسان را براه راست يا شکر کننده و يا ناسپاس است

﴿ اول اصليکه قرآن انسان را بآن دعوت نمود کلمه           ﴾ 
 [. يعني داده نشديد از دانش مگر اندکي.32راء/]اإلس

د نمود و اول درجه فلسفه اينست که باين اصل انسان را واقف بجهل و نقص خو

رود چنانکه وقتي ناداني خود آگاه گرديد دنبال تحقيق مي هداند هنگاميکه ببداند که نمي

دد و هنگامي که گرافتد و موفق بشفاء ميفکر عالج ميبه مريس واقف بمرض خود شد 

﴿ انسان را واقف بنقص کرد به اصل دوم دعوت فرمود         ﴾  
 [. يعني بگو خدايا علم مرا زياد گردان. 223]طه/

باين اصل هر مسلماني طالب علم گرديد و متوجه بکعبه کمال شد اما متحيرماند چه 

ه علم گردد و حال آنکه بسياري از علوم علمي تحصيل کند و به چه اسلوبي وارد مدرس

ثالثي را وضب فرمود  جز ظنون و اوهام و خياست و خرافات چيز ديگر نيست قرآن اصل

﴿ که         ﴾ /[. يعني بعد از حق و حقيقت جز گمراهي و 21]يونس

رض از علم و غايت مللوب ضاللت چيز ديگر نيست. باين اصل هر مسلماني يافت که غ
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از معرفت وصول بحق و حقيقت است، ولکن حق اين نيست که مردم بسوي آن رفته و 

اند لذا اصل چهارم را گذارد که نبايد بظن و گمان موهومات و مظنوناتي براي خود ساخته

اعتناء کرد و بهيچ وجه نبايد پيروي ظن را نمود و ظن را مورد مذمت قرار داد چنانکه 

﴿ فرمايدمي                       ﴾ /[. يعني 24]يونس

کند از حق چيزيرا. و نيز کنند مگر گمان را و گمان بينياز نميبيشتر ايشان متابعت نمي

﴿ فرمايد:مي                      

       ﴾ /خوانند و کنند آنانکه ميچه چيز متابعت مي و :. يعني[44]يونس

کنند مگر گمان را و نيستند مگر اينکه دروغ پرستند بجز خداي شريکان را پيروي نميمي

و قرآن باين اصل بر . دو آيه از آيات ديگر و امثال اين. گويند در نسبت آن شرکتمي

پس از آن باصل پنجم طريق حق را بيان فرمود . مسلم حرام کرد متابعت ظن و گمان را

  ﴿ :فرمايدچنانکه مي                         

    ﴾ /[. يعني: و از پي مرو و متابعت مکن آنچه را که باو علم 24]اإلسراء

و دل هر يک از اينها باشد از نفس خود پرسيده شده نداري بدرستي که گوش و چشم 

يا از سمب سؤال کرده يعني از ايشان خواهند پرسيد که صاحب شما با شما چه معامله 

چشم را گويند که چه ديدي و چرا ديدي و از دل کنند که چه شنيدي و چرا شنيدي و 

 .پرسند که چه دانستي و چرا دانستي

و پس از  .باين اصل مقرر فرمود که بچيزي که علم نداري نبايد متابعت و پيروي کني

کون و تفکر در آنست دعوت  آنکه دعوت بعلم يقيني فرمود باصل ششم که ملالعه در

 ﴿ نمود و فرمود:          ...﴾ /[. يعني بگو 272]يونس

 ﴿ :دفرمايبنگريد چه چيز است در آسمانها و زمين و نيز مي       
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   ﴾ /[. يعني بدرستيکه در خلقت آسمانها و زمين و 222 -227]آل عمران

کنند خدا را ايستاده و نشسته و براي عقالء آنانکه ياد مي اختالف شب و روز آياتي است

را نيافريدي اينرا بيهوده کنند در خلقت آسمانها و زمين پروردگابر پهلوهايشان و تفکر مي

 منزهي تو پس نگاه دار ما را از عذاب آتش.

باين اصل مسلمان واقف شد بر اينکه کون و عالم وجود مستقر علم و مستودع 

پس از توجه بکون و ديدن عظمت آن وحشت بر او مستولي شد وگفت  حکمت است

من کجا و ادراك کون کجا اين من ضعيف کوچک چگونه بر اين کون غير محدد پر از 

﴿ :اسرار ونواميس و علل وغايات بر احاطه کون قرار داد و بيان فرمود       

                              ﴾ 
 :در آسمان و زمين است و نيز فرمود[. يعني خلق کرد براي شما آنچه که 12]البقرة/

﴿                                 

                       ﴾ /[. 23 - 21]إبراهيم

خواهد و يعني و رام ساخت شما کشتي را تا روان سازد بدريا بفرمان او هرجا که مي

که خر کرد براي شما آفتاب و ماه را در حالتي مسخر کرد براي شما جويهاي آب را و مس

مستمرند در سير خود و مسخر کرد براي شما شب و روز را و داد بشما از هرچه که 

خواستيد و اگر شمارش کنيد نعمت خدا را نتوانيد احصاء کرد بدرستيکه انسان ستمکار و 

 ناسپاس است.

کون را مسخر تو قرار دادم و باين اصل شناساند و اعالن نمود عالم انسانيت را که 

پايت را بر فرق فرقدان فلک نهادم اما متحير شد که به چه طريق مسلط بر کون بايد شد 

﴿ :اصل هشتم را مقرر نمود که ؟و به چه راه اسرار وجود را خواهد دانست   
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            ﴾ /ه جد و جهد کنند در ما راه [. يعني کسانيک42]العنکبوت

 يم داد و هدايت بمنزل مقصود خواهيم نمود.بآنان نشان خواه

باين اصل مسلمان يافت که باياد مجاهاده کناد و بجاد و جهاد و تفکار و اساتدسل        

 تواند واقف بر اسرار کون شود.مي

طريقه قرآن تفکر و استدسل است و چون راهنماي بشر عقل اسات اماا    ،خالصه کالم

صورتيکه مسل  باسلحه برهان باشد و آنچه که مانب تعقل بشر است حجابهائي اسات   در

باشاد و تماامي اختالفاتيکاه عقاالي جهاان در      که او را مانب از وصول بکعبه حقيقت مي

اند قارآن عاالوه بار    مسائل نظريه دارند بواسله اينستکه در طريق تعقل رفب موانب ننموده

ر را کامالً بيان فرموده و ما در اينجا مواناب تعقال را بلوريکاه    بيان راه استدسل موانب تفک

 کنيم.است ذکر ميقرآن بيان کرده

*** 

 



 

 

 تقليد از موانع تعقل است

﴿ فرمايدخدا مي                         ﴾ /[. 12]الزخرف

و نيز  ،کنيمران خود را بر طريقه و ديني و ما اقتداء بآثار ايشان مييعني ما يافتيم پد

﴿ :فرمايدمي                                  

              ﴾ /[. يعني و هنگاميکه گفته شود 227]البقرة

کنيم به آنچيزي که کنيد آنچه خدايا تعالي فرستاد گفتند بلکه پيروي مي بايشان که پيروي

کنند اگر چه پدرانشان چيزي تعقل پدران خود را بر آن يافتيم آيا متابعت پدران مي

کنند مذمت سانيرا که تقليد کورکورانه ميکنند و هدايت نشدند در اين دو آيه قرآن کنمي

 فرمود.

و تحقيق در اين مللب اينستکه تقليد اقتباس است که پساران و اخاالف از پادران و    

گويناد يکاي از امتيااز انساان بار سااير حيواناات        کنند و علماي اجتمااع ماي  اسالف مي

هرچاه تقالياد   و  .اختصاص اوست باقتباس تقليدي يعني انتقاال تقالياد از جيلاي بجيلاي    

شود چون انسان هر عملاي را  تر خواهد بود ورها کردنش مشکل ميتر شود ثابتطوسني

کند ديگري هم اينکار را انجام دهد بخصوص هنگاميکاه  مکرر کرد و نيکو شمرد ميل مي

و پادران و   .کند کاه اقتاداء کناد   ميوادار مسلماً او را  ،ديگري محبوبش باشد مثل فرزند

و زمانيکاه   ،گذارندعقايد و عادات خود را براي اخالف و پسران بار  مياسالف تمامي 

عادات و عقايد از پدران به پسران و از سلف بخلف منتقل شد تمامي آنها در آناان ثابات   

 .شودمي

ست که هرچه بيشتر آنراه رفته شود مهياتر براي يخالصه کالم تقاليد و عادات مثل راه

شود کاه ماردم را از ايان راه منصارف     ز آن بسيار مشکل ميپس ا ،گرددبور و مرور ميع

نمود و زندگاني بشر در هر زماني اين طور بود که انصراف آنان از تقالياد و عاادات کاار    
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 امد.يمشکل بشمار م

تقاليد و عادات در جوامب بشر هميشه مقدس بود و مردم معتقدند که مخالفت تقاليد و 

بود جهت هم معلوم است چون اعمال و عقايادي  عادات موجب ضرر و بدبختي خواهد 

کناد  هم داشته باشد عادات او را تدارك مي رسد اگر ضرريکه از جيلي بجيلي بار  مي

ترسند که عادات سابق اما اعمال و عقايد تازه مخالف با تقاليد چون امتحان نشده مردم مي

کناد  اللبب فرار از الم ميو ديگر آنکه ترك عادت چون مولم است و انسان ب .را رها کنند

دهد و و واهمه بشر صورت تقدس بآن مي ،ورزداز اينجهت از مخالفت تقاليد اجتناب مي

غيبي آنان را در مخالفت تقاليد عقااب خواهاد کارد و اگار در دنياا       ةکند که قوتوهم مي

 عقاب نشوند مسلماً در آخرت معذب خواهند بود.

 

*** 

 ستكه مساعد با وقاليد اعواملي

شاود عقاياد را از او   اول شيخوخت شخص پير در تقاليد و عادات متعصب است و نماي 

 گرفت و سبب آن دو چيز است.

و ظايف اسعضائي و آن اينست که جهاز عصبي دمااغ شاخص پيار تصالب پيادا       -2

شود در آن کند ديگر قابل تغيير نيست بخالف جوان که بواسله نرمي اعصاب زود ميمي

 تأثير کرد.

عقلي و آن اينستکه چون انسان عقايد و عاداتي دارد که در مدت مدياد زنادگاني    -1

شود و در ايان مادت   تحصيل کرده و رأي و عملش بر آن قرار گرفته راضي بمناقشه نمي

اي براي خود تهيه کرده اگرچه ضعيف است اما نزد او بواسله عادات و بعد مدت هم ادله

 اش بياورند مفحم نخواهد شد.بر خالف عقيده قوت پيدا کرده هرچه ادله يقيني

دوم از عوامل مساعد با تقاليد عزلت مکانيست جماعتيکه ساکني دارناد در مکااني از    
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زمين که محدود بحدوديست و بهيچ وجه معاشرت با اقوام ديگر ندارند هميشه بتقاليد و 

در فکر و روياه ايناان   افتد که تغييري عادات خود باقي خواهند ماند و بسيار کم اتفاق مي

پيدا شود بنابر اين شهرهائيکه از داياره عماران دور و ياا در راه حرکاات عمراناي واقاب       

 اند بر تقاليد قديمه خود متعصب و پايدار خواهند بود.نشده

مانب از تغيير عادات و تقاليد است چاون لغات   ت سوم تکلم بلغات مختلف در يک ام

تا تفاهم حاصل شود پس بناابر ايان بار تقاليدشاان      انشان نيستيجامب و تکلم مشترك م

 باقي خواهند ماند.

 

*** 

 قرآن مرض وقليد را ةمعالج

ده هميشاه  نا چون عالج حتمي تقاليد دانش و حکمت است و شخص اماي و درس نخوا 

کند و پياران هام آنچاه از پادران     اقتصار بشنيدن اساطير و قصص و خرافات از پيران مي

علمي مؤيد خرافاات  و جهل رفيق تقاليد و بي تگويند بنابر اين اميشنيده براي پسران مي

است بعکس دشمن تقاليد علم و دانش و غذاي روح معرفت و بينش است چنانکه جسم 

شود گردد همچنين روح بنظريات علميه نيرومند ميکند و قوي ميبغذاهاي مادي نمو مي

ند زنجير خرافات را پاره کارده  رسد شخص دانشمو عقل بمعلومات بکماست سيقش مي

 شود.کند و تابب هر ناعقي نميو با هر بادي حرکت نمي داندازيو بار تقاليد را از دوش م

از اين جهت است که خوار کنندگان انساانيت و بناده کننادگان آزادگاان بشاريت از      

 کاهنان و ارباب کنيسه علم را بر بشر حرام کردناد و باه رجاس و پلياد باودن آن حکام      

گوياد کاه ايناان گفتناد علام شاجره       نمودند چنانکاه )سروس( در داياره المعاارف ماي    

مغاز و  باشد و اين عقيده ضار و گفتاار باي  است که ميوهاي آن کشنده بني آدم ميملعونه

«. العلم حجاب اهلل األکبر!»اعتبار را در عالم اسالمي بعضي از متصوفه رواج دادند و گفتند 
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يومي و محقق رومي با آن شرح صدر و گفتارهاي بي نظيار کاه   و عجب است از عارف ق

 :گويددارد اين مللب را بيان فرموده چنانکه مي

 زيرکي ظن است و حيراني نظر  زيرکي بفروش و حيراني بخر

 کم رهد غرق است او پايان کار  باحت در بحاراي آمد سازيرک

 ن درستابلهي شو تا بماند دي زيرکي چون باد کبر انگيز تو است

 گويد:و نيز مي

 جز دل اسفيد همچون برف نيست دفتر صوفي سواد و حرف نيست

بينايم  گويد که ميابن فهد حلي مي .البته خلاي بزرگان هم مثل خودشان بزرگ است

کنند اين براي اينست که بايد بدانناد کاه بشار محتااج     هاي بزرگ ميعلماي بزرگ اشتباه

و گرنه مالي رومي افتخار عالم وعلام و عرفانسات و   کند بمعصوم است که او خلا نمي

 مسلماً معصوم نبوده و کسي هم قائل بعصمت او نيست.

اطالع مردم را از تعلم علوم نظاري و فلسافي و طبيعاي    و همچنين متفقهه جامد و بي

منب کردند و جز فقه و علم خالف و تعلم چند حاديث سااير علاوم را حارام و بادعت      

مانان را باينجا رسانيدند که از علوم کون بيخبر و از قافله ترقي ماندناد  دانستند و کار مسل

 و به مردمان همجي ملحق شدند نعوذ باهلل من الضالل و من حُمْق األراذل والجُهَّال.

قرآن چون براي شفاي امراض اخالقي و اجتماعي از جانب پروردگار بر رسول اکرم 

﴿ :فرمايدنازل شد چنانکه مي                 ...﴾ 
 ق را دعوت بعلم نمود و در فضيلت علم وعلماء آياتي نازل فرمود.[. خالي31]اإلسراء/

﴿ :فرمايدخداوند مي -2                 ﴾ /[. يعني ترس از 13]فاطر

 لي هيچ کس را نيست جز دانشمندان: خدايتعا

 انما يخشي تو در قرآن بخوان  اهلل را نشان علم دان  تخشي

 ﴿ فرمايد:و در آيه ديگر مي                  ﴾  تا
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﴿ آنجا که فرمود         ﴾ /يعني بهشت کسي راست که در دل [3]البينة .

﴿ وي ترس خدا باشد و جاي ديگر فرمود           ﴾ 
[. از آيه اول معلوم شد که جز عالم را ترس خداي نباشد و از آيه دوم معلوم 34]الرحمن/

لماء را بهشت شد که جز ترسندگان را بهشت نبود پس از هر دو آيه سزم آمد که جز ع

 نبود.

روايت است  صاست چنانکه از ختمي مرتبت و باين مضمون در اخبار هم وارد شده

تي وجاللي ل أجمُ  على عبد  خوفين )) :کند که فرمودکه او از رب العزه روايت مي وعزا

آَمْنتُبهُ و ل أجمُ  له أمنين؛ إذا أمنني في الدنيا أخفتُهُ يوم القيامبةو و إذا خبافني فبي البدنيا 

کنم و همچنين دو ک بنده جمب نميي يعني بعزت و جاللم که دو ترس بر ((.يبوم القيامبة

ترسانم و اگر از من ترسان باشاد در  اگر ايمن باشد از من در دنيا او را در قيامت مي ،امن

 کنم.دنيا او را در قيامت ايمن مي

1- ﴿                                    

                ﴾ /ايست که [. اين آيه مبارکه اول آيه2-2]العلق

 بر رسول اکرم نازل شد يعني بخوان بنام آن کس که از خون بسته انسان را آفريد و

پروردگار تو آنست که آدمي را عالم و دانا نمود. در ذکر اين دو صفت دقيقه شريفي 

باشد و آخر کار تر مياست و از همه چيزها پستآدمي علقه است و آن آنستکه اول حال

 باشد.آدمي علم است و اين حالت از همه چيز در جهان شريفتر مي

لکن هيچ فضلي را عظيم نشمرد مگر  فضل حق متعال در حق سيد انبياء بسيار بود -2

﴿ :در صفت علم که فرمود                      ﴾ 
دانستي و فضل خداوند بر تو [. يعني آموخت ترا خداي آنچه را که نمي222]النساء/

﴿ است و در صفت خوي خوش او هم فرمود: گبزر          ﴾ 
 تر از اين دو نيست اول علم دوم خلق.[. پس معلوم شد که هيچ صفت کامل3]القلم/
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 ﴿ :فرمايداست چنانکه ميحق متعال دنيا را اندك خوانده -3        ﴾ 
دنيا کم است اما  [. و معلوم است که نصيب يک آدم از همه دنيا نسبت بهمه22]النساء/

 ﴿ علم وحکمت را به بسياري وصف فرمود:            ﴾ 
 [. پس معلوم شد بسيار دنيا اندك است و اندك علم و حکمت بسيار است.142بقرة/]ال

2- ﴿                 ﴾ /فرمايد:[. و جاي ديگر مي2]الزمر 

﴿        ﴾ /خبيث  [. پس چنانکه هيچ نسبت ميان27]األنعام

اعمي و بصير و ظلمات و نور و ظل و حرور نيست همچنين نسبتي و  ،و طيب

 ميان عالم وجاهل نيست:

4- ﴿                ﴾ /[. يعني بلند 22]المجادلة

ان کسانيکه علم رآنها مرتبه گردانيد خداوند آنچنان کسانيکه ايمان آوردند و آنچن

 ي.تداده شد درجا

 اخبار وارده در فضيلت علم

ُُ اْلَعالِِم َعلَى اْلَعابِِد َسْبِعيَن رَسْبعُونَ ))فرمود:  صرسول أکرم  -2 ُِّ فَْ    َدَرَجبةً بَبْيَن ُكب

بـُرَها اْلَعبا ِْ ْيطَاَن يََدُع اْلبِْدَعةَ لِلنااِس فَيُْب لُِم َدَرَجتَْيِن ُحْ ُر اْلفََرِس َسْبِعيَن َعاماً َوَذلَِك أَنا الشا

ُ  َعلَى ِعبَاَدتِه هُ لََها َول يَْعِرفَُها ل  فَيَْنَهى َعْنَهاو َواْلَعابُِد ُمْقبِ يعني فضال عاالم بار     .((يَتََوجا

عابد به هفتاد درجه است، و هر درجه هفتاد سال راه اسب دونده ميباشد، زيرا که شايلان  

بيند و ازاله ميکند و مارد عاباد مشاغول    نهد و شخص عالم آنرا ميبدعت را در مردم مي

 عبادت است و خلق را از وي منفعت نبود.

ْن يَْنظَُر إِلَى ُعتَقَاِ  هللاِ ِمَن النااِر فَْليَْنظُبْر إِلَبى َمْن أََح ا أَ ))ميفرمايد:  صرسول أکرم  -1

ُِّ قَبَدٍم اْلُمتََعلِِّميَن فََو الاِذ  نَْفِسي بِيَِدِ  َما ِمْن ُمتََعلٍِّم يَْختَلُِف إِلَى بَاِب اْلَعالِِم إِلا َكتَبَ  هللاُ لَب هُ بُِكب

ُِّ قَببَدٍم  َمِدينَببةً فِببي الَجناببِة َويَْمِشببي َعلَببى اوَْرِت َوِهببَي تَْسببتَْغفُِر لَببهُ ِعبَبباَدةَ َسببنٍَة َوبَنَببى هللاُ بُِكبب

بُِح َمْغفُوراً لَهُ َوَشِهَدِت الَمالئَِكبةُ أَناهُبْم ُعتَقَباُ  هللاِ ِمبَن النابارِ  ْْ يعناي هارکس    ((.َويُْمِسي َويُ

که نفاس محماد   بيند نظر در علماء و متعلمين کند، قسم بآن خدائيان را ميخواهد بهگآزاد
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ر اينکه حق متعاال  گمتعلمي نيست که در خانه عالمي برود م چدر قبضه قدرت اوست هي

بهر يک قدم او عبادت يکساله نويسد و بهر قدمي از براي او در بهشت شهري بنا کناد و  

بر زمين که راه ميرود زمين براي او طلاب آمارزش ميکناد وباماداد آمرزياده برخيازد و       

 اند.ان از آتشگند که اينان آزادواهي دهگان گفرشت

يَا َعلِيُّ ل تُقَاتِلَنا ))ون علي عليه السالم را به يمن فرستاد فرمود: چ صيعمبر اکر پ -2

ببا ََلََعببْت َعلَْيببِه  أََحببداً َحتاببى تَببْدُعَو ُو وَ  أْيببُم هللاِ وَْن يَْهببِدَ  هللاُ َعلَببى يَببَدْيَك َرُجببالً َخْيببر  لَببَك ِمما

ر خدايتعالى مرديرا بتوسط تو هدايت کند باراي تاو   گيعني اي علي ا ((.َدَربَت الشاْمُ  وَ 

 ه آفتاب بر او طلوع و غروب کند.چبهتر است از آن

َمْن ََلََ  الِعْلَم لِيَُسدَِّث بِبِه النباَس ابتغباَ  َوْجبِه هللاِ أْعطَبا ُ ))فرمود:  صرسول أکرم  -3

ني هرکس طلب علم کند تاا باراي رضااي خادا بخلاق رسااند       يع ((.هللاُ أَْجَر َسْبِعيَن نَبِيّاً 

 يغمبر باو مرحمت ميکند.پخداوند ثواب هفتاد 

بَهَداِ  فَيَبْرَجُح ))فرمود:  صرسول أکرم  -2 يُوَزُن يوم القيامة ِمَداُد اْلعُلََمباِ  وِدَمباُ  الشُّ

يدا پس رجحان پيدان يعني وزن ميشود روز قيامت مداد علماء و خون شه ((.ِمَداُد اْلعُلََما ِ 

 ميکند مداد علماء.

يقول هللاُ للعلمبا  إنبي لبم ألب  علمبي فبيكم وأنبا أريبد ))ميفرمايد:  صرسول أکرم  -4

خداوند ميفرمايد: من علم را در دل شما ننهادم تاا   ((.عذابكم ادخلوا الجنة فقد دفرت لكم

 ناهان شما را آمرزيدم.گشما را عذاب کنم، داخل بهشت شويد، 

وئيم اسالم براي علم نهايتي قرار گفضيلت علم بآيات و اخبار ثابت شد اکنون مي ونچ

من قال ))ميفرمايد:  صنداد و مقيد بقيدي ننمود و محدود بحدي نفرمود، رسول أکرم 

﴿ إن للعلم دايةً فقد بخسه حقاه و ولعه في دير منزلته التي ولعه هللا حيث يقول  

         ﴾ /ويد از براي علم غايتي گ[((. يعني: هرکس 32]اإلسراء

نانکه چاست حق علم را ضايب کرده و در غير منزلتيکه خداوند قرار داده وضب نموده 

 ر اندکي.گميفرمايد از دانش داده نشديد م
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المش اسالم از لسان حکيم عليم در قرآن کريم تصري  نمود حکمت خالق را که در ک

﴿ نانکه ميفرمايد:چر بنور علم گيابد ماست نميبر صفوه انبياء نازل شده     

                ﴾ /[32]العنکبوت. 

قرآن کسانيرا که در طلب علم تکاسل ميورزند و تحصيل نميکنند بسوء منقلب و طبب 

﴿ نانکه ميفرمايد:چوب که عاقبتش سوء عذاب است انذار فرمود بر قل        

                            

    ﴾ /براي منکران و  صتو محمد ر بياوري گ. يعني: و ا[22-23]الروم

ر گيغمبر و مؤمنان( مپويند نيستند شما )گاي هرآينه کفار ميمعاندان به آيه و معجزه

 نهد خداوند بر کساني که عالم نيستند.نان مهر ميچويان، همگکاران و دروغتباه

يزيکه ميشاود  چتر گبمثل اين آيات ابواب علوم حقيقيه را بر عقول بشر باز نمود و بزر

أف بُ ))ميفرماياد:   صرستش نمود علم را مقرر فرمود، رسول اکرم پخالق جهان را بآن 

نظبر الرجبُ ))يعني: باسترين عبادات طلب علم است، و نياز فرماود:    ((العبادة َل  العلبم

يعني: نظر مرد در علم ياک سااعت بهتار     ((في العلم ساعة خير له من عبادة ستين سبنة

م علم را منحصر بشهري دون شهري باا شخصاي دون   است از عبادت شصت سال. اسال

بين))فرمود:  صشخصي قرار نداد، رسول اکرم  ِّْ َْلُبُبوا اْلِعْلبَم َولَبْو بِال علام را طلاب    ((.ا

 ((اْلِسْكَمبةُ َلبالاةُ الُمبْؤِمِن يََُْخبُذَها أنابى َوَجبَدها))ين باشاد. ونياز فرماود:    چه در چرگکنيد ا

او را بيابد اخذ ميکند. مسلمان نبايد تارك تعلام کناد    مشدة مؤمن است هر جا گحکمت 

ُخبِذ اْلِسْكَمبةَ ))ميفرماياد:   صبراي آنکه معلم آن مخالف با اوست در عقيده، رسول اکرم 

َك ِمْن أ ِّ وعاٍ  كانبت حکمت را بياموز از هر ظرفي خارج شود تاو را ضارر    ((.َول يُ ـرُّ

 زند.نمي

انذار شديد فرمود  درت حق تدبر نميکنند انذارقرآن کسانيرا که در کون و آثار ق

   ﴿ نانکه ميفرمايد:چ               ﴾ 
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س او در پشمش بحقائق باز نيست چ. يعني: هرکس در اين دنيا کوراست و [21]اإلسراء/

 تر است.مراهگآخرت کور و 

 غالب آنست که فرداش نباشد ديدار  بيند اثر قدرت اواستامروز نههرکه 

 

*** 

 سير در ارض عفج مرض وقليد است

فتيم از مؤيّدات بقاي تقاليد ماندن در يک مکان و معاشرت ننمودن با اقاوام  گون سابق چ

 ر است، از اينجهت عالجش را قرآن بيان فرموده.گو امم دي

 ﴿ فرمايد:نانکه ميچمود قرآن امر بحج بيت اهلل ن -2         

       ﴾ /که بر هر شخص مستليب مسافرت بمکه را واجب [22]آل عمران .

ار و فوايد گروردپفرمود در اين مسافرت شخص حاج عالوه بر اصالح نفس و عبادت 

ران آشنا گکند و بر آراء و عقايد دييدا ميپ معنوي بيشمار آن با امم مختلف اصلکاك

ردد و بر عادات و تقاليد و خرافات مردمان گشود و بر صنايب و علوم سايرين مللب ميمي

ر درست دقت شود تمامي اين گبيند که ار را ميگشود و انحلاط و ترقي امم دياه ميگآ

حق و خير ساخته شده و ون انسان بالفلره براي چمشاهدات مکتبي است براي انسان و 

خواهد جلب خير کند و دفب شر از خود رود و هميشه ميبالجبله دنبال تفتيش حقايق مي

نانکه قرآن شريف چدهد نمايد مسلماً در اين مسافرت منافعي را براي خود تشخيص مي

 ﴿ فرمايد:نانکه ميچيکي از حکمتهاي حج را تشخيص منافب مقرر فرمود،     

                             

                                       

     ﴾ /اي ابراهيم در ميان مردمان و بخوان . يعني: و ندا ده [13 -12]الحج
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ان و سواران بر هر شتر سغري که گيادپايشان را بحج خانه خدا تا بيايند مردمان بر تو 

ايند تا ياده بحج بيپآيند از هر راهي دور يعني تو دعوت کن که سواره و بجد تمام مي

ببينند منفعتهائي که مر ايشانر است و نام خدا را ذکر کنند در روزهاي معلوم که ده روز 

است ايشانرا از بسته زبان انعام يعني شتر و ه روزي دادهچاول ذي الحجه است بر ذب  آن

کردند ون کفار بنام بتان قرباني ميچوسفند مراد اينست که قرباني را بنام خدا کنند گاو گ

وشت آن قرباني را و بخورانيد از آن قرباني در مانده محنت کشيده و گس بخوريد پ

 دست را. گمحتاج تن

 ﴿ فرمايد:نانکه ميچامر بمللق سير در ارض فرمود،  -1          

                ﴾ /ذشت گ. يعني: بتحقيق [222]آل عمران

يش از شما سنتها از حواد  جهان وامتهائي بودند که بواسله نافرماني امر خدا هالك پ

بينيد بالد عاد و ثمود و بيابان لوط و امثال آنرا س برويد سير کنيد در زمين و بهپشدند 

 ،انگار تذکيب کننداست آخر کونه بودهچگريد بنظر عبرت که بسبب نافرماني گس بنپ

 ﴿ فرمايد:ونيز مي                 ﴾ 
فرمايد که بايد از مکان و محيط خود خارج . که در اين دو آيه تصري  مي[22]األنعام/

تحت دقت و نظر آورد که ر را در گان را ملالعه کرد و وقايب امم ديگذشتگشد وحال 

ونه عاقبت کارشان منجرّ چگاينان بواسله تکذيب رسل و بقاي بر خرافات و تقاليد باطله 

 رديد.گبهالکت 

 

 كبرا و بزرگان و پيروي احبار و رهبانست دوم از موانع وفكر اطاعت

﴿ فرمايد:خداوند مي               ﴾ /[. يعني 22]التوبه

گرفتند يهودان و نصرانيان غير خدا را از دانشمندان و زاهدهاشان خداياني. و نيز 

﴿ فرمايد:مي                            ﴾ /[.42]األحزاب 
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گويند پروردگارا ما سادات و بزرگان خود را اطاعت ييعني: اهل جهنم فرداي قيامت م

اي کاه خاوار کننادگان ناوع بشار باراي       نموديم آنان ما را گمراه کردند، بزرگترين وسيله

روم و از سيلره و رياست خود انتخااب نمودناد و بشار را از حقاوق طبيعاي خاود محا       

را تحت تصرف  خصايص فلريه و کماست انسانيه برهنه کردند و اين حقوق و خصايص

خود قرار دادند که بهر طرف بخواهناد و هار شاکل اراده کنناد بشار را موافاق هاوي و        

باود يعناي کورکوراناه باياد     "اعتقبد وأنبت أعمبى»کبريائيت خود قرار دهند، همانا کلمة: 

گفات و سابب   زد و کلمه چرا را ميمعتقد بشوي و هنگاميکه برق تفکر بر دماغ کسي مي

چرا بايد اين مسأله چنين باشد يا چنان فاوراً حکام بخاروج از ديان      چيزيرا ميپرسيد که

رستان و جباران در ارض پطعمة آتش ميکردند، اين هوى دادند و آن بيچاره فهميده را مي

 حر  و نسل روحانيين از کاهنان و احبار و رهبان بودند.ومفسدين 

ن قايل شدند حتي بشر براي خود حق وسيت بر نوع انساکنندة اين غوسن گمراه 

گرفتند و ملابق آراء و موهومات خود تربيت موکول باراده و مرتبط اطفال مردم را مي

 ﴿ فرمايد:بمشيت ايشانست تا بجائي رسيد که خود را شفعاي خلق ناميدند، خدا مي

                ﴾ /[. يعني: اگر 22]المؤمنون

حق متابعت هواهاي اينانرا بکند هر آينه آسمانها و زمين و هرکه در ميان آنهاست تباه 

 خواهد شد.

و چنان مردم را تربيت کردند و بآنان تزرياق نمودناد و گفتناد شاما روح و وجادان      

ليل بياموزيد و ايان  نداريد مگر اينکه اطاعت کورکورانه کنيد و از ما دين را تعبداً و بال د

سنت سيئه چنان در اعماق نفوس نفوذ کرد که مردم بزرگاان و روحاانيون را کورکوراناه    

اي نداشتند و مردم بر طبق قالبي کاه  تقليد کرده و اطاعت نمودند و از خود رأي و انديشه

اين غوسن راه انسانيت آنانرا ريختند ساخته شدند و چنان منغمار در پرساتش کاهناان و    

خواست جوسن بزند و امري را تحقياق کناد در   ن گرديدند که هر زمان فکرشان ميايادش
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گفت اي متفکر تو حق تفکر نداري وجادان ناداري   داد و ميدل اينان گويا هاتفي ندا مي

 که تميز حق از باطل دهي حق تو اينستکه بال دليل اطاعت کني.

ريت مدارکي که مربي ملکاات  از اين جهت حريت نفس و آنچه مبتني بر آنست، از ح

بينيد همين دعوت را اماروز علمااي ساوء بلاوري شاديدتر      است، مرد چنانکه ميفاضله

گويند دين تعبد است و باياد تقلياد کورکوراناه کناي! و جهلاه از متصاوفه       کنند و ميمي

گويناد مرياد در مقابال شايخ باياد      کنناد و ماي  بلريق اکمل در نفوس مريدان تزريق مي

است و تا مرياد فاقاد اراده    «مقام المريد عدم ا رادة»باشد و "بين يد  الغساال كالميت»

 نشود و مرشد را در ذکر و عبادت نگيرد و پرستش کورکورانه نکند بکمال نخواهد رسيد.

اين تعاليم زشت سبب شد که حريت نفس را از انسان گرفات و بشار را خاضاب هار     

 و تفتيش حقايق بازداشت. شيادي نمود و عقل را از تفکر و تجسس

 قرآن و حريت نفس 

در اين هنگاميکه بشر حريت نفس را از دست داده و خاضب هر شيادي گشته بود، قرآن 

به بشر حريت نفس علاء فرموده و انسانرا از قيد رقيت و بندگي غير خدا خارج نمود 

﴿ فرمايد:خداوند مي ،اساس مساوات را در ميان بشر برقرار فرمود             

                            ﴾ 
[. يعني: اي مردم ما آفريديم شما را از مرد وزن و چون همه از يک پدر و 22]الحجرات/

طعن زدن هيچ وجهي ندارد و گردانيديم و در نسبي فخر کردن  پس در نسبي مادر باشيد

ها، تا بشناسيد يکديگر را ها يعني جماعتهاي عظيم منسوب بيک اصل و قبيلهشما را شعبه

و ممتاز گرديد بعضي از بعضي يعني دو کس که بنام متحد باشند بقبيله متميز شوند 

 شما است. ترين شما نزد خدا پرهيزکارترينبدرستي که گرامي

إِنا هللاَ تَبَباَرَك َوتََعبالَى قَبْد أَْذَهبَ  بِاِ ْسبالِم نَْخبَوةَ اْلَجاِهلِيابِة ))فرمايد: مي صرسول اکرم 

يعناي:   ((َوتَفَاُخَرَها بِآبَائَِها أَل إِنا النااَس ِمبْن آَدَم َوآَدَم ِمبْن تُبَراٍب َوأَْكبَرَمهُْم ِعْنبَد هللاِ أَْتقَباهُمْ 
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دم اسات  آوسط اسالم تکبر جاهليت و فخر به پدران را برداشت چون انسان از خداوند بت

 ترين مردم نزد خداوند پرهيزکارترين آنانست.دم از خاك است و گراميآو 

باء و امتياز را منحصر آباين اصل مهم هر امتيازي را برداشت، از قبيل امتياز بمال بجاه ب

 بدو چيز فرمود:

 ﴿ فرمايد:مي بعلم، چنانکه خداوند -2                ﴾ 

﴿ [. وجاي ديگر فرمود:2]الزمر/                   ﴾ 
 [.22]المجادلة/

 ﴿ فرمايد:تقوي، چنانکه مي -1       ﴾ /[.و مقرر 22]الحجرات

فرمود که تقوي از اموري نيست که بمجرد نظر در افعال مرد در طاعت و اصناف عبادات 

شود تمامي اعمال بواسله عقيده سخيفي که در شخص راسخ بشود حکم کرد، چه بسا مي

﴿ فرمايد:شده هباءً منثورا شود خداوند مي                    

                      ﴾ /[. يعني: ايگروه 22]الحجرات

مسخره مؤمنان؛ مسخره و استهزاء نکند قومي از شما قوم ديگر را، شايد آن قوم از قوم 

دگان بهتر باشد، و همچنين زناني زنان ديگر را استهزاء نکنند شايد استهزاء شدگان از کنن

 استهزاء کنندگان بهتر باشند.

اسالم مقرر فرمود که قبول اعمال صال  از خصايص ربوبي اسات کساي حاق نادارد     

 بيند حکم بقبول يا رد آنرا کند بلکه بايد حکام آنارا بخاالق جهاان    عملي را که از غير مي

 صساد، رساول اکارم    رواگذار کند، اگر چه شخص در عمل بغايه قصوي پرهيزکااري ب 

ُ  للمتَلِّين من أمتي الذين يقولون  هذا للجنةو وهذا للنبا))فرمايد: مي يعني: واي بر   ((وي

گويند اين شخص اهل بهشت اسات و ايان شاخص    کنند و ميکسانيکه حکم بر خدا مي

 اهل جهنم است.

ي از مسلمين را در تحت امتيااز خاصاي باراي امار خاصاي معاين       اسالم طايفه خاص



   

 كليد فهم قرآن   014
  

رحمت را بر همه بااز فرماود    اسالم درِ .نفرمود و همه را در مقابل قانون يکسان قرار داد

خواهد وارد شود بهيچ وجه احتياج بمرشدي جز کتاب خدا و سنت رسول که هرکس مي

ز اطاعت مردمانيکه دعاوي خاصاي   ندارد و اکفتا باين نفرمود بلکه تحذير کرد ا صاکرم 

يعناي:   ((مبن قبال أنبا عبالم فهبو جاهبُ)) :فرماياد مي صداشته باشند چنانکه رسول اکرم 

أخبوف مبا أخباف علبى ))فرماياد:  هرکس بگويد من عالم هستم پس او نادانست و نيز مي

ُ  يبرى أنبه أحبق بهبذا اومبر مبن  ل القبرآن ي بعه فبي ديبر موالبعه ورجب أمتي رجبُ يتبَوا

در  و او را کند قرآن راترسم مرديستکه تأويل مييعني: بيشتر چيزيکه بر امتم مي ((.ر ديب

 .دهد و مرديکه دعوي کند و بگويد من سزاوارتر باين امرمغير موضعش قرار مي

اسالم تأکيد فرمود باينکه نجات انسان فرداي قيامت منحصر باعمال صال  است 

  ﴿ فرمايد:چنانکه مي                 ﴾ 
کند و بدرستيکه [. يعني: و اينکه نيست مر انسان را مگر آنچه سعي مي37 -22]النجم/

مؤثّر در سعادت  گبيند و بهيچ وجه انتساب بشخص بزرسعي خود را زود باشد که به

اجدين عرض شد که چرا تو اين قدر بخود يد السانسان نخواهد بود چنانکه خدمت س

دهي و حال اينکه جدت رسول خدا و جد ديگرت علي مرتضي و پدرت سيد مشقت مي

﴿ الشهداء است فرمود:         ﴾ /يعني: [؟؟.272]المؤمنون

رسول اکرم  .شوداشته ميهنگاميکه در صور دميده شد و قيامت بپاشد نسب برد

َمةُ بِْنَت مسمد! إنِّي لَسُت أُْدنِي َعْنُكْم ))فرمايد: مي َِ يَا عبااُس ويَا َصفِياةُ َعماي النبيِّ َويَا فَا

يعني: اي عباس و اي صفيه دو عم  ((.ِمْن هللاِ َشْي اً اْشتَِريَا إن لي َعَملي َولَُكْم َعَملُُكمْ 

توانم شما را فرداي قيامت نجات دهم عمل ن نمي: مصپيغمبر و اي فاطمه دختر محمد 

 من مال من است و عمل شما براي شما است.

بجميب از کوچک و بزرگ و وضايب و شاريف    هاسالم مقرر نمود که اوامر الهيّه بالنسب

کوچکترين مسلمانان و بزرگترين آنان يک نحو تکلياف دارناد چنانگاه     ،علي السوا است

يعني: همه شما سرپرسات هساتيد و    ((.اٍع َو ُكلُُّكْم َمْس ُول  َعْن َرِعياتِهُكلُُّكْم رَ : ))فرمايدمي
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 .هرسرپرستي مسئول از رعيتش است

با اين قواعد مقتن و احکام مستحکم بشر را از ذلت اسارت نفس بشري ديگر نجاات  

داد و سعادت و شقاوت را گروبند اعمال شخص مقرر نمود و روابط اخاوت را مؤکّاد و   

مساوات را سايد فرمود و سواد اعظم مسلمانان را دستخوش عده قليلي قرار نداد که روح 

 ،هر قسم بخواهند آنان را تسخير نمايند و بر طبق هواي خود هرجا بخواهند سوق دهناد 
 .والَسْمُد لِـلاِه الاِذ  َهَدانَا لَِهَذا َوَما ُكناا لِنَْهتَِدَ  لَْول أَْن َهَدانَا هللاُ 

 

*** 

 رآن و حريت عقلق

قيد راهزنان و شيادان آزادي مرحمت فرمود، همچناين عقال   از قرآن چنانکه نفس بشر را 

انسانرا است همانا قوة را آزادي مللق اعلاء نمود چون بزرگترين خصيصه ومهمتر اثريکه 

بمدنيت روشن رسانيده و هماين ساالح عقال    تعقّل ميباشد که بشر را از همجيّت تاريک 

سانرا در تنازع بقاء موجودات سرآمد جهان گردانيده و از تخوم ارضين تا نجوم است که ان

انداخت اين طور مدارج تکامل اگر انسان عقل را بکار نمي .سموات را مسخر انسان نمود

 توانست بپيمايد.و ترقي را نمي

 بشريت ديدند اگر اين سالح انسان که عقل ةغوسن راه انسانيت و خوارکنندگان جامع

است با علم منضم شود و اين شمشير برنده از غالف خارج گردد ديگر لشگر خرافات و 

تواند مقاومت کند و مسلم است که گمراه کنندگان جنود اباطيل و اوهام در مقابل آن نمي

رياست و عزت و استفادات ديگرشان موکول بر جهل جامعه و عدم رشد ماردم اسات از   

اي مختلاف و موهوماات گونااگون از تعقال و تفکار      اين جهت آمدناد ماردم را براهها   

بازداشتند تا خود بتوانند بآساني بمقاصد زشت و آرزوهاي پست خاود برساند، تصاري     

گويند تأمل کند و اگار تعقال و تفکار    کردند که عقل حق ندارد در آنچه اين پيشوايان مي
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گفتند دين تعباد  نمودند و ميشد، حکم بالحاد و خروج از دين ميبراي کسي حاصل مي

 است و با تعقل مناسبتي ندارد. 

َُ لَبه))فرمود:  صرسول اکرم  ُُ َول ِديَن لَِمْن ل َعْقب ْيُن هَُو الَعْق يعني ديان هماان    ((الدِّ

يا أيها الناس! اعقلوا عبن ))عقل است و کسي که عقل ندارد دين هم ندارد و نيز فرمود: 

ْم بِببِه ومببا نُِهيببتُْم عنببهو واعلمببوا أنببه ينجببدكم عنببد ربكببم وتواصببوا بالعقببُ تعرفببوا مببا أُِمببْرتُ 

يعني: اين مردم تعقل کنيد و وصيت بعقل کنيد تا بشناسيد آنچه را خداوند بشاما   ((.ربكم

که عقل فرداي قيامت نزد پروردگارتان شما د امر کرده و آنچه را از او نهي فرموده و بداني

 دهد.را ياري مي

را از بندهاي اوهام و اطاعت کورکورانه مرشدان و کاهناان   قرآن باين قواعد الهيه عقل

اساالم بعباادات    .نشاين آناان قارار داد   نجات داد و مرشد حقيقي را که عقل است جااي 

جوارحي تنها قناعت نکرد بلکه عبادات منضم بعقل را مورد قبول قرار داد چنانکه رسول 

ٍُ حتاى))فرمايد: مي صاکرم  يعني: بشگفت  ((.تَْعلَُموا ما ُعْقَدةُ عقله ل يعجبناكم إسالم رج

 است.بينيد عقد قلبش بر چهورد شما را اسالم مردي تا اينکه بهآني

ي انسان مفياد نيسات ماداميکاه بواساله     اعبادات بدنيه و طاعات عضليه بهيچ وجه بر

ضعف عقل دستخوش هر نوع افراط و تفريط باشد و امور را در غير موضعش قرار دهاد  

کنيم بساياري از ماردم صاال  و متقاي     شياء را بغير ميزان وزن کند چنانکه مشاهده ميو ا

 صشاوند، در محضار ختماي مرتبات     بواسله نداشتن عقل گرفتار بدبختيها و نکبتها مي

فرماود: عقال ايان     صجمعي مدح شخصي را نمودند و در آن مبالغه کردند رسول اکرم 

در عبادت و اقسام خيريکه از او صادر  شخص چگونه است؟ عرض شد که ما از کوشش

إن ))فرماياد؟ رساول اکارم فرماود:     کنيم و شما از عقلش سائوال ماي  شود عرض ميمي

اوحمق يْي  بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفب  العبباد دبداً فبي البدرجات الزلفبى 

فااجر   رجويعني: مصيبت احمق بسبب ناداني او بيشتر از ف ((.من ربهم على قبدر عقبولهم

است و رفعت مرتبه عباد فرداي قيامت در درجات قرب باندازه عقول آنانسات و نسابت   

شاود مگار   کند و زياد نماي علم بعقل مثل نسبت غذا بجسم است چنانکه جسم نمو نمي
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 شود مگر بنظريات علميه و علوم حقيقيه.قوي و نيرومند نمي ،بواسله غذا همچنين عقل

 

*** 

 پيروي هوي است سوم از موانع وعقل

و وجاه تساميه آن بهاوي اينساتکه صااحب آن در دنياا        .ن ميل نفس بشهواتستآ :هوي

 شود.افتد و در آخرت بهاويه پرت ميببدبختي مي

کند و شخص هوي پرست دارد و با عقل ضديت ميهوي انسانرا از خير باز مي

سازد و پرده آنرا ظاهر مي نمايد و از افعال فضاي قباي  آنرا انتخاب مي ،هميشه از اخالق

گرداند، هوي خداي معبود در ارض است کند و راه شرور را باز ميمردانگي را پاره مي

﴿ فرمايد:خداوند مي            ...﴾ /[. و در قرآن مجيد موارد 12]الجاثية

 ﴿ فرمايد:کند چنانکه ميهوا را مذمت مي            ...﴾ 

  ﴿ نيز فرمايد:[ و 12]النجم/     ﴾ /[ و امثال آن از رسول اکرم 24]األنعام

طاعت شهوت درد است و  ((.َاعة الشهوة دا   وعْيانها دوا   ))ماثور است که فرمود: 

 نافرماني آن دواء.

با  إِناَما أََخاُف َعلَبْيُكُم اْثنَتَبْينِ ))فرمايد: علي عليه السالم مي ُِ أَما اتِّبَباَع الَهبَوى َوَُبوَل اوََمب

ُِ فَيُْنِسي اآلِخبَرة( ا َُوُل اوََم دُّ َعِن الَسقِّ َوأَما ُْ يعني: بر شما دو چياز  ( اتِّبَاُع الَهَوى فَإِناهُ يَ

کناد از حاق و   هوي ساد ماي   ترسم متابعت هوي و طول آرزو پس بتحقيق متابعترا مي

 کند.طول آرزو آخرت را از ياد بيرون مي

رسد که شهوات بر انسان غالب گردد تابجائي ميو بايد دانستکه سللان هوي قوي مي

رساد، باا اينکاه قاب      شود براي عقل قوه مقاومت نميماند و بمنتهي مرتبه ضعف ماي مي

تباه از هاوي در جواناان بواساله     شهوات نزد عقل مقهور واض  و هويدا است و اين مر

 قوت شهوت و کثرت دواعي بيشتر و غالب است.
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دهد بلوريکه قبي  را هوي در انسان پنهانست و افعال خود را در مقابل عقل جلوه مي

آن چياز  با پندارد و جهتش آنستکه نفاس متمايال   حسن و ضار را نافب و باطل را حق مي

گاردد تاا   بلالن آن شيء بر عقل پوشيده ميزشتي و  است و بواسله شدت ميلي که دارد

بمُّ ))دارد، نا پبجائي که باطل را حق صرف و قبي  را حسن مي ِْ (( ُحبُّبَك الّشبـَْيَ  يُْعِمبي َويُ

فرماياد:  علاي )ع( ماي  . کند و از شنيدن موعظه کار يعني: حب تو چيزيرا از رشد کور مي
 ((.الهوى َعًمى))

ترين اماور  احت طلبي هميشه متمايل است سهلو ديگر آنکه انسان بواسلة تنبلي و ر

باشاد هنگاميکاه اراده کااري کارد آن روح     را مرتکب شود از اين جهت طالب آسانتر مي

دهد اگرچه قبي  و ضار باشد و فرار از کار ساخت  راحت طلبي آسانتر را نزد او جلوه مي

ُُ راقبد  الهبو))اناد:  چنانکه بزرگان گفته ،کند اگرچه نيکو و پرنفب باشدمي ى يقظبان  والعقب

و  .کندهوي بيدار است و عقل خواب از اين جهت هوي بر عقل غلبه مي ((،فمن ثما دل َ 

فرق ميان هوي و شهوت اينستکه هوي مختص بآراء و عقايد است وشهوت مختص بنيل 

 باشد پس شهوت از نتايج هوي و اخص از آنست.لذات مي

 

*** 



 

 

 ادله قرآن بر اثبات خالق جهان

 -2است: هار طريق فرمودهچشود که اثبات صانب عالم باز استقراي کتاب مجيد معلوم مي

اناه  گدليل فلرت، و ما هر يک را جدا -3دليل اختراع  -2دليل اختالف  -1دليل عنايت 

 رسانيم: بسمب اهل تحقيق مي

 دليل عنايت

اسات،  او آفريده شده اين دليل از راه عنايت و توجه بر اسنان واينکه همه موجودات براي

و مبناي اين دليل بر دو اصل است: يکي آنکه همه موجودات عالم با وجود انسان موافاق  

زير بايد از طرف فاعل قاصد مريد عليمي باشد گار است، دوم آنکه اين موافقت ناگو ساز

 اري ممکن نيست از راه تصادف و اتفاق بعمل آيد.گزيرا اين موافقت و ساز

شاود باا تفکار دراينکاه شاب و روز و آفتااب ومااه وفصاول         ثابت مي اما اصل اولي

ناين بيشاتر   چار و ماليام اسات، و هم  گي با وجود انسان سااز گانه و کرة زمين همگهارچ

هاا  ها و دريار از قبيل باران و وردخانهگحيوانات و نباتات و جمادات و اغلب جزئيات دي

باشاند و همينلاور باا تامال و دقات      يم ميو آب و هوا و آتش بالتمام با آن موافلق و مال

درعضاي بدن انسان و حويان که همه با حيات و وجود انسان توافاق دارناد ايان مللاب     

ردد و خالصه هرکه بخواهد بيشتر خدا را بشناسد و اساس توحيد او گواض  و روشن مي

 ردد بايد منافب بيشمار يک يک فحص و تحقيق نمايد.گمحکم و کامل 

ردد زيارا ممکان نيسات کاه اينهماه      گا اصل دوم نيز ثابات و مبارهن ماي    و از اينجا

موجودات براي منفعت وجود انسان اجتماع کند و اين اجتماع بدون ارادة فاعال و از راه  

اناد  ذاشهگي به بيند که آنرا طوري کار گر کسي سنگيرد، مثالً اگتصادف و اتفاق صورت 

کند کاه آن بقصاد و ارادة فااعلي انجاام     که براي شستن مناسب و موافق است، شکي نمي

است و رفتهگاست و وقوع و قرار يافتن آن بآن صفت از راه اتفاق و تصادف صورت نيافه
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وياد آن  گتواند بي را ببيند که هيئت و وضب آن براي جلوس مناسب نباشد ميگاه سنگهر

د و ر کساي بجهاان نظار اناداز    گا است، همينلور اهيئت بدون قصد قاصدي حاصل شده

انه بوجاود  گهارچونه از حرکت آنها فصول چگانرا ببيند و بفهمد که گآفتاب و ماه و ستار

شود و سبب نزول باران و حرکت باد را مالحظاه  ونه روز و شب درست ميچگآيد و مي

کند و در اجزاء زمين و حيوان و نبات دقت نمايد و در موافقت آب با ماهيان و حيوانات 

بوجاود صاانعي عاالِم و     گوا باا مرغاان تامال نماياد، بادون درنا      اري هگدريائي و ساز

اري حي و مريد اعتراف خواهد کرد و از عنايتي که در موافقت و ماليمت اجازاء  گروردپ

ي خواهد برد که اينهماه از راه تصاادف و   پو موجودات عالم با وجود انسان در ميانست 

اميکاه ايان   گاسات. هن کار باوده است وقصد قاصد و ارادة مريدي دررفتهگاتفاق صورت ن

دليل قرآني بر اثبات خالق جهان واض  شد، اينک آيات وارده از قرآنرا در بيان اين دليال  

 کنيم:ذکر مي

*** 

 آيات واروه ور قرآن بر وليل عنايت

2- ﴿                               

                      ﴾ /[.11]البقره 

سترده وآسمان را سقفي برافراشته قارار داد و از  گيعني: آنکه زمين را براي شما بساط 

هاا بيارون آورد کاه روزي    ين ميوهس بآن باران از زمپرنفب فرستاد، پآسمان آبي مبارك و 

دانيد معبودهاي شما قادر س براي خداوند شريک قرار ندهيد و حال اينکه ميپشما است 

 يزي نيتسند.چبرآفرينش 

1- ﴿                               
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                       ﴾ 
 [.243]البقره/

يعني: بدرستيکه در خلقت آسمانها و زمين و اختالف شب و روز و کشتيهائيکه جاري 

ه که خداوند از آسمان فرستاد از بارف  چبرند، و آنه که مردم انتفاع ميچدر دريا است، بآن

و اي راکنده کرد در زماين از جنبناده  پي و گس زنده کرد زمين را بآن بعد از مردپو باران 

ردانيد بادها را از هر جهتي و ابرهاي مسخر ميان زماين وآسامان را آياتيسات باراي     گدر 

 مردمان عاقل.

2- ﴿                                  

                                    

                                   

                              

                                   

         ﴾ /[.3-1]الرعد 

س از آن پا بينياد  يعني: خدايتعالى خدائيست که بلند کرد آسمانها را بدون ستونيکه به

مستولي بر عرش شد و رام کرد آفتاب و ماه را جهت مصال  عباد، هر يک از اينها ميارود  

د را به اتماام رسااند، و ياا    کند تا وقت نامبرده يعني مدتي معين که دور خوو حرکت مي

ردد و آن روز قيامت اسات، و خداوناد مادبر امار     گجريان دارد تا زمانيکه سِيْر او منقلب 

دهد آيات را شايد شاما  است از ايجاد و اعدام و اذسل و اعزاز و احياء واماته، تفصيل مي

و عرض تاا   ار خود يقين کنيد. و اوست خدائيکه زمين را بسيط کرد بلولگروردپبديدار 

اي برجائيکه مايخ زماين اسات و    پهاي محکم منقلب حيوانات باشد و بيافريد در آن کوه

وشاند شب را باروز و در ايان   پها بيافريد در زمين جفت، ميجويهاي آب، و از همه ميوه
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آيات آثار قدرت که ذکر شد، نشانه هاي روشن براي متفکرين است، و در زمين قلعاه و  

هااي  ر و خود اين يکي از دسئل قدرت است که با اينکه قلعهگسته بيکدييوپهائيست ارهپ

ساتان  گاي رياست بعضي شايسته زراعت و برخي شوره زار و قلعهيوستهپر گزمين بيکدي

ند شااخ آن  چور و کشتها و خرمائيکه گر زمين بوستانها است از انگستان و ديگاره سنپو 

ک شاخه از يک بيخ رسته و همه آنها بيک آب از يک اصل رسته و غير صنوان يعني هر ي

ه ذکر چشود، و تفضيل و برتري داديم بعس آنها را بر بعضي درخوردن و در آنآبداده مي

 شد دسلت واض  است براي مردمان عاقل.

3- ﴿                            

                                      

                                

                  ﴾ /[.23- 21]إبراهيم 

س بيرون آورد بآن پيعني: خدائيکه بيافريد آسمانها و زمين را و فرستاد ازآسمان آب،  

را تا بفرمان خدا جاري در  ها روزي براي شما، و مسخر کرد براي شما کشتيآب از ميوه

دريا شود، و براي شما نهرها را مسخر کرد وبراي شما آفتااب و مااه را مساخر نماود در     

ه چا حالتي که مستمر در سِيْرَنْد، و شاب و روز را باراي شاما مساخر نماود، وبشاما هر      

ر نعمتهااي خداوناد را بشاماريد احصااء نخواهياد نماود،       گخواستيد مرحمت فرمود و ا

 اس است. په انسان ستمکار و ناسبدرستيک

2- ﴿                                 

                                   

                                    ﴾ 
 [.11-22/]الحجر

کنااديم کوههاااي يعنااي: زمااين را بسااط کاارديم و کشاايديم بلااول و عاارض و در اف
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يازي ماوزون، يعناي مقادار     چاي بر جا در زمين و در زمين رويانياديم از هر پسرافراخته 

بمقدار معين بر وجهي که مقتضاي مشيت و حکمت است، و براي شما در زمين اساباب  

ه قوام عيش شما بوي است، از ملاعم و مالبس و کسيرا که چمعيشت قرار داديم، يعني آن

يزي نيست که آدماي باه وي محتااج    چتيد از زن و فرزند و خادم، و روزي دهنده او نيس

ر بآندازه معلوم: و بادهاي گفرستيم مر اينکه خزينه هاي او نزد ما است، وآنرا نميگباشد م

س از آسمان آب فرستاديم و شما را از آن سيراب کرديم، پآبستن کنندة درختان فرستاديم 

 شمه بلکه ما حافظ آنيم.چاه و غدير و چ اه دارنده نيستيد درگو شما آب را ن

ناد آياه را باراي    چو از اين قبيل آيات که دسلت بر دليل عنايت ميکند بسيار و ما اين 

 نمونه ذکر کرديم.

*** 

 دليل اختراع بر اثبات خالق جهان

 و اين نيز هم بر روي دو اصل استوار ميباشد که فلرت بشر بر آن حاکم است:

اند و اين خود در حيوان ونبات معلوم و معين ي اختراع شدهگهماول اينکه موجودات 

 ﴿ نانکه خداوند ميفرمايد:چاست،                  

     ...﴾ /سي گز نميتوانند مگ. کسانيرا که جز خدا ميخوانيد هر[22]الحج

س پبينيم و ون ما نخست اجسام جمادي را ميچردانيد، وگي بر آن گهم هچرگبيافرينند ا

س قلب پکنيم والبته جماد مبدء حيات نيست، از آن وجود حيات را در آنها مالحظه مي

 کنيم که اين جنبش و حيات بايد از مبدء حي قادري باشد و آن خداي جهانست.مي

ردد گز اجتماع اين دو اصل معلوم ميدوم اينکه هر اختراعي را مخترعي سزم است، و ا

خواهد خدا را بشناسد و اين که همه موجودات را فاعل ومخترعي است و هرکه مي

اهي داشته گشناسائي را بدرجه کمال برساند بايد از جواهر اشياء و حقايق موجودات آ

باشد تا آنکه اختراع حقيقي را بفهمد زيرا هرکه حقيقت شيء را نشناسد از حقيقت 
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 ﴿ است:ختراع بيخبر خواهد ماند وخداوند بهمين معني اشاره فرمودها   

               ...﴾ /آيا در ملکوت آسمانها  [232]األعراف

جا بعضي از آيات کنيد؟ و ما در ايناه نميگاست نه خداوند از اشياء آفريدهچو زمين، و ان

 کنيم:وارده بر دليل اختراع را ذکر مي

 آيات واروه ور قرآن بر وليل اخترا 

2- ﴿                                 

         ﴾ /يعني: آيا کفار نديدند و ندانستند آنکه  [27]األنبياء

س جدا کرديم پآسمانها و زمين بسته ومجتمب بودند، مراد آنستکه حقيقت واحد بودند، 

س پاي را خلق کرديم، آيا بتنويب و تمييز، و از آب هر حي و زنده گرايشان را از يکدي

 روند؟گنمي

1- ﴿               ﴾ /يعني: اوست  [22]المؤمنون

 خدائي که شما را در زمين خلق کرد وبسوي او محشور خواهيد شد.

2- ﴿                 ﴾ /يعني:  [17]الروم

س از آن بشري منتشر در زمين پي است که شما را از خاك خلق کرد و از آيات ربوب

 رديديد.گ

3- ﴿                       ﴾ /يعني: آيا  [22]يس

 س او دشمن ظاهري شد؟پبيند انسان اينکه ما او را از نلفه خلق کرديم نمي

2- ﴿                 ﴾ /بايد انسان نظر  [4-2]اللارق

 است.است، از آب جهنده خلق شدهه خلق شدهچکند از 

 دليل اختفف بر اثبات خالق جهان
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بينيم که موجاودات بعضاي از   اميکه مشاهده کنيم عالم موجودات را ميگو آن آنستکه هن

وصورت نوعيه آتش  تاسشود، مثل آتش که کارش سوزاندنيک فعل از او صادر مي آنها

ر موجاودي را دياديم افعاال    گا مبدء يک فعل است و صاحب شاعور واراده نيسات، و ا  

اي از شاعور را واجاد اسات    يابيم که آن موجاود مرتباه  شود ميون از آن صادر ميگوناگ

د از جذب غذا و مسک وهضام آن و دفاب   شونانکه نبات افعال مختلف از آن صادر ميچ

نين تغذيه وتنميه وتوليد مثل، البته موجودي که افعال مختلف از آن صادر چفضوست وهم

س از آن عالم پشود، شود اکمل واشرف است از موجودي که يک فعل از آن صادر ميمي

ادر بينايم حيواناات حرکاات مختلاف از آنهاا صا      حيوان را تحت ملالعه در ميآوريم ماي 

ر شعور واراده نبود افعال مختلف از آنهاا  گفهميم که صاحب اراده و شعورند اشود ميمي

 شد.صادر نمي

ه در ياک  چا ون در برداشته باشد و هر گوناگو معني کمال در موجود آنست که قواي 

موجود قوا بيشتر باشد کمال در آن بيشتر است، مثالً مدينه کامل آنست که واجاد شائون   

يز شخصي که عالم بفنون کثيره باشد کامل تر از کسي اسات کاه يکرشاته ياا     مختلف و ن

 ند رشته را واجد باشد.چ

ر مبدء عالم طبيعت بيشعور بود باياد ياک روياه بايش     گيريم، اگاز اين بيان نتيجه مي

بينيم سر تا سار عاالم اخاتالف وغيريات     کنيم مياميکه بعالم نظر ميگنداشته باشد اما هن

ون در ايان عاالم وجاود    گوناگر نيست موجودات مختلف وگشبيه يکدي است دو موجود

دارد از اين اختالف با شعور ومختار و مريدي باشد يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد و اراده 

کناد  ي جهان ما را راهنمائي ميگس آشفتپو علم وحکمت در اين نظام مدخليت تام دارد 

 مختار يست. رده خداي مريد وپشت اين پبغيب عالم و در 

شود و هر نين تغييراتيکه در عالم واقب ميچخالصه تمامي اين کثرات واختالفات وهم

اي دارد که سابق نداشت، دليل واض  و برهان قاطب است بر اينکه مبدء با روز عالم رويه

 ﴿ شتشان بخداي جهانستگاي مصدر امور وهمه بازاختيار واراده      
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﴾ /و اراده سنيه حضرت حق مدبر ومدير عالم است.[22]الشورى ، 

 آيات واروه ور قرآن بر وليل اختالف

2- ﴿                  ﴾ /[ يعني: اوست 37]المؤمنون

 و روز.ميراند و مر او راست اختالف شب کند و ميخدائيکه زنده مي

1- ﴿                   ﴾ /[ 11]الروم

 هاي شما.گيعني: و از آيات خداونديست آفرينش آسمانها و زمين و اختالف زبانها ورن

2- ﴿                             

﴾ /ه خداوند در آسمانها و زمين خلق چ[ يعني: در اختالف شب و روز و آن4]يونس

 رهيزکاران.پروه گبراي  تاساست نشانه هائيکرده

3- ﴿                              ﴾ /[ 12]فاطر

هاي گهائيکه رنس بآن آب ميوهپبيني اينکه خداوند آب را از آسمان فرستاد يعني: آيا نمي

 مختلف دارد بيرون آورديم.

2- ﴿                     ﴾ [ و 12طر/]فا

هاي آنها و راههاي گبيرون آورديم از کوهها راههاي سفيد و سرخ که مختلف است رن

 بسيار سياه.

4- ﴿                              

    ﴾ /هاي آنها مختلف است گايان که رنپهارچان و گو جنبند[ و از مردمان 13]فاطر

 ترسند.ان عالِم از خداوند ميگنين بندچهم

2- ﴿                 ...﴾ /ه را که براي شما در چ[ آن22]النحل

 هاي آن مختلف است.گزمين آفريد که رن



   

 011 ادله قرآن بر اثبات خالق جهان
 

3- ﴿                                    

                   ﴾ /بيني که خداوند [ يعني: آيا نمي12]الزمر

س بآن آب پئيکه در زمين است درآورد هاشمهچس آنرا در پآبي را از آسمان فرستاد 

بيني س ميپس آن کشت را خشک کرد پهاي آن مختلف است گکشتها بيرون آورد که رن

 س آنرا ريز ريز نمود؟پاو را زرد 

 دليل فطرت بر اثبات خالق جهان

﴿ :فرمايدخداوند مي                       ﴾ /[ 27]الروم

َدانِِه َو ))فرمايد: مي صحضرت رسول اکرم  ُُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِةو ثُما أَبََوا ُ يَُهوِّ ُك

َسانِهِ  ـَِرانِِه َو يَُمجِّ ّْ شود يعني: هر کسي بر فلرت توحيد و اسالم از مادر متولد مي ((يُنَ

 هودي و نصراني و مجوس بار بياورند.در و مادر او را يپر اينکه گم

دليل بر اين مللب اينستکه: همواره مردم از مردي طبب و غريزه و بادون اراده متوجاه   

طلبناد، و  انه را بياري ماي گشوند، و در شدايد وباليا و سختيها خداي يبه خالق جهان مي

مشاکالت و   بينند، و حلجز ذات مقدس او مسبب اسسباب و مسهل اسمور الصعاب نمي

و  گدانند، و در اقدام بکارهاي بزرقضاي حاجات و رفب کربات را در دست قدرت او مي

کنناد، و موفقيات و کامياابي را موکاول بااراده وللاف او       مبادرت بعمليات مهم باار ماي  

 است:واهگنانکه قول خداي تعالي بر اين معني چدانند، مي

﴿                                

                         ﴾ /[32-37]األنعام 

ر حين نزول عذاب ورسيدن روز وئيد دگر شما راست ميگواي محمد: خبر دهيد مرا اگب

طلبيد و طلبيد؟ ولي شما فقط خدا را مير را بياري ميگقيامت جز خداي عالم کسان دي

رداند و گر اراده فرمود عذاب را از شما بر ميگاه خداوند اگخوانيد آناو را بياري مي
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رار داده ام شما آنهائيرا که براي خدا شريک قگاورد و در اين هنحاجات شما را بر مي

 کند.بوديد فراموش مي

رستي سؤال کرد در جاواب فرماود: اي بناده    پشخصي از حضرت صادق در بارة خدا 

است در حالتيکه نه کشتي نجات ده موجود باود و  ز کشتي شما در دريا شکستهگخدا هر 

فت بلي، بعد امام فرمود آيا در اين موقب دل تو اميدوار باود کاه   گدانستي؟ نه شناوري مي

ري تو را نجات دهد و از شر غرق شدن و هالکت خالصي بخشاد؟  گقدرت و نيروي دي

باشد که بر نجات و خالصي تاو در  فت بلي، امام فرمود همين قدرت خداوند متعال ميگ

نااه دادن و فريادرساي تاو در    پاي نيسات قاادر اسات بار     جائيکه منجي و خالص دهنده

 نا بود.ناه دهنده و فريادرسي نبود، تواپجائيکه 

داند و و از اين جهت است که دين مبين اسالم مجرد اقرار بوجود باري را کافي مي

است و اين را مردم را بغور در ذات الهي وتعمق در صفات خداوندي مکلف نکرده

است زيرا مردم خود باشند نمودهاي که طالب زيادتي تبصر و معرفت ميمخصوص دسته

باشد و استدسست جبلت آنان بر اين معني کافي مي بفلرت توحيد سرشته و غريزه و

علمي و براهين فلسفي براي رَدّ بر اهل ضالل وکسانيکه از جاي فلرت سليمه خارج 

کترين تنبهي در چه اصل معرفت باري فلريست و کوچر گاست ااند وضب شدهشده

تعدد سلوك جاده معرفت کافيست، اما معرفت خود داراي درجات مختلف و مراتب م

باشد و در شدت و ضعف و بلوء و سرعت و قلت و کثرت و کشف و شهود متفاوت مي

است وعقول و افهام مردم در ادراك آن باندازه مراتب مختلفي که دارند مختلف است، هر 

يش است هدايت و وصول بمعرفت الهي و پکسي را براي وصول باين مقصود راهي در 

فته اند: اللرق گنانکه بعضي چنفوس خاليق است سيراب شدن از سلسبيل توحيد بعدد 

﴿ فرمايد:الي اهلل بعدد انفاس الخاليق خداوند مي      ﴾ /[ 242]آل عمران

﴿ فرمايد:آنان نزد خدا مراتبي دارند ونيز مي                 
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 ﴾ /[.22]المجادلة 

از اين بيانات معلوم شاد کاه ظااهرترين و آشاکارترين موجاودات ذات بااري جال        

بايست که شاناختن و معرفات آن اول معاارف بشاري و مبادء      ار ميچس ناپاست جالله

ردد و فهم آن براي عقول و اذهاان آساانترين مفااهيم باشاد ولاي ماا       گمعلومات انساني 

 ار اينرا سببي است.چس ناپاست بينيم که امر بر عکس مي

شاود:  کي معلاوم ماي  چفتيم خداوند اجلي و اظهر موجوداتست، باا مثاال کاو   گاينکه 

بينيد که مشغول نوشتن کتاب يا دوختن لباس اسات، ظااهرترين وجليتارين    شخصيرا مي

صفات آنمرد حيات و علم و قدرت اوست، اما صفات باطني او از قبيل غضب و شهوت 

و صحت او بر ماا معلاوم نيسات صافات ظااهري او را نياز در مرحلاه        و خلق و مرض 

کنيم، ر از صفات ظاهري او شک و ترديد ميگدهيم و در بعضي دينخستين تشخيص نمي

وناه  چگردد و هيگاما صفاتيکه اظهر تمام صفات است در مرحله اول ذهن متوجه آن نمي

ماان وجاود حياات و علام و     يابد هشک و ترديدي راجب بآن صفات در فکر ما راه نمي

بشره و طول و عرض بحواس  گر از قبيل رنگتوانائي اوست اين صفات مانند صفات دي

س از ديدن حرکت دسات و نوشاتن ياا    پشود بلکه بال فاصله خمسه ظاهري ادراك نمي

 بريم.ي به اراده و علم و حيات او ميپدوختن او 

اناه  گنجپه را کاه باا حاواس    چم و آنر نظري بجهان و ما سوي اهلل بياندازيگنين اچهم

خود از دريا و خشکي و کاوه و بياباان و نباات و جمااد و حياوان و کارات آساماني و        

ان ثوابت و سيارات و ماه و خورشيد مشاهده کنيم و تحت ملالعه درآريام از ايان   گستار

جنبش و حرکت دائمي و از ايان موجاودات و مصانوعات مختلاف و از ايان تلاورات       

تحوست عديده که در نفوس خود و همنوع و همجنس خود و در کليه ذرات  ون وگوناگ

بينيم بوجود صانعي که داراي حياات و علام و تواناائي اسات اقارار و اعتاراف       عالم مي

يش از آنکه جهانرا در تحت ملالعه و مشاهده درآوريم از علم بنفس خاود  پکنيم بلکه مي

ا و پا شاهده اعضااي بادن و سار و دسات و     و حرکات و اطوار که ناشي از آنست و از م



   

 كليد فهم قرآن   081
  

باشايم  رداخته يک صانب توانا و عالم و حي ميپفهيم که ساخته و ردن و مغز و قلب ميگ

ون مشاهده و علم بنفس اسبق علوم نتيجه اين مشاهده که اقرار بوجاود صاانب حاي    چو 

 مدرك باشد اظهر و اسبق و اجالي جميب معارف خواهد بود.

ونه چگنويسنده و خياط، بدانش وحيات و توانائي او دسلت کند و در صورتيکه دست 

اين همه موجودات از بشر و حيوان و نبات و جماد و اختالف اناواع و انفاس و ترکياب    

وسات و اساتخوان و اعصااب و خالصاه هماه ذرات يکاياک بار        پوشات و  گاعضاء و 

عقاول را خياره   واهي صادق نباشند و مشاهده اين معناي  گموجوديت او شاهدي ناطق و 

ايست که کند زيرا کدام ديدهمي گها را در وادي حيرت لنساخته و کميت افکار و انديشه

ردد و از ملالعة جماال و جاالل س يتنااهي مبهاوت و متحيار      گاز مشاهدة عظمت خيره ن

 نباشد.



 

 

 صعوبت فهم توحيد

بواساله   آيد ناشي از دو سبب اسات يکاي  يش ميپصعوبت و اشکالي که در فهم حقايق 

ري شدت وضوح و ظهاوري  گي که در خود مللب است و ديگيدچيپغموض و دقت و 

که در بعضي از اشياء شدت اشراق آفتاب و نور خياره کنناده آن و ضاعف باصاره خاود      

هاره خاود را از   چروزها از رؤيت اشياء عاجز و ناتوان است و همينکه آفتااب جهانتااب   

کشد شب مجال يافته وشنائي خود را از عالم فرا ميسازد و دامن نور و رجهانيان نهان مي

 رود.و بيرون ميايد و دنبال صيد و شکار خود مي

عقول و افکار ما نيز ضعيف است و جمال حضرت الهيه در نهايت اشراق و ظهور و 

نانکه در ملکوت چباشد در غايت اناره و روشنائي و در اقصي مراتب احاطه و شمول مي

﴿ اي از حيله اقتدار او بيرون نيستآسمان و زمين ذره            

      ﴾ /ترين مظاهر گکترين تقسيمات عالم و بزرچو کو [2]الحديد

روردة دست تواناي اوست از اين سبب معرفت و شناسائي او خالي از اشکال و پطبيعت 

است و عظمت شتهگاك و منزه خدائيکه روشني و ظهور او موجب خفاي او پنيست ابهام 

فتي و گرديده و نبايد از اين معني ابراز شگس يتناهيش علت احتجاب او از عيون و ابصار 

 شوند.ي باضداد و مباينات خود شناخته ميگر همگتعجب نمود زيرا موجودات دي

 نه مانند ونه نداستولي حق را   ظهور جملة اشياء بضد است

يارد  گحقيقتي که وجود او عام و بر اشياء احاطه تام داشته باشد و فيس او هماه را فرا 

ي مختلف اند گون اشياء همچفهم و شناختن او خالي از صعوبت و اشکال نخواهد بود و

ر همه در دسلت عاام و مشاترك   گباشد و ااز خواص هر يک شناختن اضداد آن آسان مي

ر آفتاب دائماً در وسط السماء ميدرخشيد گنانکه اچآنها خالي از صعوبت نبود بودند فهم 

شاد  موجودي ماانب از عباور ناور آفتااب نماي      چو حرکتي براي زمين در ميان نبود و هي
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فهميدن و شناختن اينکه نوري در عالم هست از جمله مشکالت بود وهمه مردم الاوان و  

ر گا نداشاتند و ا پماي  گحقيقت اجسام را همان رنا دانستند و ها را از خود اجسام ميگرن

ر آن گا شادند و ا راناد منکار ماي   شخص دانشمندي از نور و فوايد آن بر آنان سخن ماي 

بينياد در اثار موجاودي    ون که ماي گوناگهاي گفت اينهمه الوان مختلف و رنگشخص مي

ماند و سياه و  ولوني باقي نخواهد گر آن از ميان برود رنگشود و ااست که نور ناميده مي

آيد وغالاب ماردم از   سفيدي ديده نخواهد شد فهم اين مللب بر آنان سخت و دشوار مي

 کردند.خواستند و او را مسخره مينادانان و بيخردان بتکذيبش برمي

ار چا کناد و ماردم د  ون زمين در حرکت است و آفتاب هار شاب غاروب ماي    چولي 

دانند که رؤيت از هم تشخيص نميدهند مي ها و الوان راگشوند و رنتاريکي و ظلمت مي

ونه عموميت و شمول و ظهور دائمي و چگس به بينيد که پاجسام تنها از برکت نور است 

 ردد:گي آفتاب موجب عسرت و صعوبت فهم نور ميگتجلي هميش

 يستچدوند در آفتاب وغافل از اين کافتاب ندين هزار ذره سراسيمه ميچ

ان ضعيف گس عام حق موجب اختفاي آن از ديدهمين طور رحمت واسعه وفي

اي از جهان منصرف ر اين فيس شامل لحظهگردد، و اگوعقول نارسا و افکار کوتاه مي

ور شد موجودات در درياي فناء غوطهرديد و اين رحمت واسعه آني منقلب ميگمي

رديد گم مياه وجود اين مشيت ازليه معلوگشدند آنشتند و در بيابان عدم مفقود ميگمي

 ﴿ «ر نازي کند از هم فرو ريزيد قالبهاگا»      ﴾ /[، وکساني 122]البقره

که از عقل توانا و فکر روشن نصيبي دارند و در جميب موجودات تجليات الهي را 

ر بينند بلکه از اين جهت که صنب الهي هستند و آثاکنند و مؤثري جز او نميمشاهده مي

بيند ر کسي کتابي يا شعري بهگه اگنانچباشند ار ميگروردپهستند و آثار اراده و مشيّت 

کيده و خالصه چکند بلکه از اين جهت که اه نميگآنرا از جهت مرکب و مداد کاغذ ن

ين موحد حقيقي آنستکه مؤثري چباشد هميفکر نويسنده و يا اثر طبب و قريحه شاعر مي

 هان فاعلي جز ذات حق نداند.جز خدا نشناسد و در ج
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س تمامي اين اموري که نزد دانشمندان خبير وعلمااي بصاير معلاوم ومعاين اسات      پ

رساد کاه   ردد بسبب ضعف افهام و نقص عقول مردم تا بجاائي ماي  گمشکل و دشوار مي

علماء و دانشمندان نيز از بيان و روشن سااختن آن باا عباارات صاري  و آشاکار عااجز       

ران ساودي  گاند که بيان وفهمانادن بادي  مان بردهگرداخته و پآنان بخود شوند و اغلب مي

 ندارد: اين بود علت وسبب آنکه اذهان مردم از معرفت حق متعال قاصر است.

ر آنکه اين همه مدرکات و محسوسات و شواهد را که بوجود صانب دسلت گوسبب دي

اريسات کاه   گو کاودکي روز  بيند و اياام صاباوت  دارند انسان از زمان کودکي بتدريج مي

است و طفل مستغرق در شهوات قواي عاقله انسان هنوز رشد نکرده و بحد کمال نرسيده

رم بمحسوساتست از اين جهت طول انس به محسوسات اهميات آن را  گو مشغول و سر

 برد.از ميان مي

هاني حيواني غريب مشاهده کناد ياا موجاودي کاه خاالف      گر همين انسان بلور ناگا

ور شده زبان و طبيعت و فلرت او بمعرفت الهي فتي غوطهگبيند در درياي شست بهعادت

فت: سبحان اهلل! در صورتي که همين انسان در طاول  گاختيار خواهد باز خواهد شد و بي

وش و دماغ خود و ساير حيوانات را که با گشم و چهار ساعت اعضاي بدن و چبيست و 

تار اسات و باا ايان هماه      تر و دقيقه خلقت آنها عجيببيند در حاليکرفته ميگآنها انس 

واهي آن را بوجود باري حاس  گآورد و شهادت و کند و نام خدا بر زبان نميتعجب نمي

اسات.  ر بسبب طول انس و اُلفتي که از زمان کودکي با آنها داشتهگکند و اين نيست منمي

انش گد رسيد يک مرتبه ديدس از آنکه به سنّ بلوغ و رشپر فرض شود کور مادرزادي گا

وههاا را مشااهده کناد عقلاش خياره      گان و گبيند و ستارباز شود و آسمانها و زمين را به

واهي همه آنها بصانب حي گخواهد شد و بذکر باري تعالي و عظمت خلقت و شهادت و 

نين فرو رفتن مردم در ماديات و غلّو چرديد. و همگو مدرك و عليم رطب اللسان خواهد 

 ي آنان را از توجه باين معني باز ميدارد.گشهوات و احتياجات زنددر 
 ااِل َ لف اَْكَمه  ال يَْ ِلُف القََملا لَقَْ  ظَهَْلَت فاَل نَْخفِف َ لف اََح   
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 َ َكْ َف يَْ ِلُف َ ْ   ِملُ لِف اْستَتَلا لِكْ   َطَْ َ   ِمم اَْظهَْلَت ْ ُحتَِج م  

ن علي عليه السالم در دعاي عرفه نيز اين مللب وارد و در کالم سيد الشهداء حسين ب

))َكْيَف يُْستََدلُّ َعلَْيَك بَِما هَُو فِي ُوُجوِدِ  ُمْفتَقِبر  إِلَْيبَك؟ أَيَُكبوُن لَِغْيبِرَك ِمبَن الظُّهُبوِر است شده

ٍُ يَُدلُّ َعلَْيَك؟ َوَمتَبى َما لَْيَ  لََك َحتاى يَُكوَن هَُو اْلُمْظِهَر لََك؟؟ َمتَى ِدْبَت َحتاى تَْستَاَج إِ  لَى َدلِي

ُُ إِلَْيَك؟ َعِميَْت َعبْين  ل تَبَراَك َو ل تَبَزاُل َعلَْيَهبا َرقِيبباً  بَعُْدَت َحتاى تَُكوَن اآلثَاُر ِهَي الاتِي تُوِص

يباً(( ِْ ُْ لَهُ ِمْن ُحبَِّك نَ ر وجاود  يازي کاه د  چونه باا  چگيعني  َوَخِسَرْت َصْفقَةُ َعْبٍد لَْم تَْجَع

ران در ظهور و آشکاري از تو باسترند تا آنکه گکنند آيا ديمحتاج تو است بتو استدسل مي

شمي که تو را نبيند چنهان شدي تا از آثار بتو برسند؟ پتو را ظاهر و آشکار کنند؟ تو کِيْ 

 ايکه از دوستي تو نصيبي ندارد در زيان و خسارت است.کور است و بنده

 

*** 

 



 

 

 آنتوحيد قر

دانند و آن عبارتست از اينکه اقرار نمايناد باينکاه   مردم از توحيد جز توحيد ربوبيت نمي

ه گا نانچرستان نيز معترفند پخدا آفرينندة همه اشياء است و اين توحيد را مشرکين و بت 

 فرمايد:در قرآن مجيد مي

﴿                 ﴾ /رسي پر از آنان بگ[ ا12]لقمان

 فرمايد:فت خدا است. ونيز ميگکيست آنکه آسمانها و زمين را بيافريد؟ هر آينه خواهند 

﴿               ﴾ /[ بيشتر آنان بخدا ايمان 274]يوسف

 ر آنکه مشرك هستند.گاند منياورده

باشاد کاه   ان خود را بآن امر فرمود توحيد الوهيت ماي گتوحيدي که خداوند بندو اما 

رساتند وشاريکي   پمتضمن توحيد ربوبيت نيز هست و آن عبارت از اينستکه تنها خدايرا ب

براي او قرار ندهند تا اينکه دين تنها براي خدا باشد و از کسي جز او نترسند و کساي را  

ان و دشمني آنان گيزها براي بنده باشد و دوستي بندچن تريجز او نخوانند و خدا محبوب

ون عباادت  چبراي رضاي خدا باشد، عبادت تنها براي خدا کنند و توکل بر خدا نمايند و 

ترين حبهاا و  رستش خدا کاملپباشد بايستي کي نسبت بمعبود ميچجمب ميان حب و کو

ردانناد و شاريک باراي او    گو برنان روي از اگها را دربرداشته باشد بايد بناد منتهاي تذلل

 قرار ندهند و کسي را جز او وليّ و شفيب نشناسند.

اسات و قلاب وحاي قرآنسات و ماا      و اين توحيد در بيشتر مواضب از قرآن ذکر شده

ايم، قاارئين را باآن کتااب    وشزد نمودهگايم و مراتب شرك را اي در اين باب نوشتهرساله

 کنيم.خواهيم و در اينجا بلور اشاره ذکر مياجر مي کنيم و از خداوند متعالحواله مي

فتار و توحياد در اراده  گو اين توحيد در الوهيت و عبادت متضمن توحيد در دانش و 

 باشد.و کردار مي
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 فرمايد:است خداوند ميرديدهگفتار در سوره مبارکه اخالص بيان گتوحيد در دانش و 

﴿                         ﴾ 
است خداوندي است منزه که قصد و توجه همه انهگو او خداي يگ. ب[3-2]اإلخالص/

 است. و کسي با او همتا نيست.بسوي وست. نزائيده و زائيده نشده

 ﴿ رکه ذکر شده است:توحيد در عبادت واراده و کردار در اين سوره مبا     

                               

                 ﴾ /يغمبر اي پو گب [4-2]الکافرون

رستيد و من پرستم نميپه را که ميچرستم و شما هم آنپرستيد نميپه را که ميچکافران آن

رستيديد دين شما پرستم نپه را که ميچرستيدم و شما هم آنپرستيديد نه په را که چآن

 براي شما و دين من براي من است.

شاد و ايان معناي باا اثباات      باتوحيد نخستين شامل اثبات صفات کمال براي خدا مي

 باشد.شود و دومي متضمن اخالص دين براي رب العالمين مياسماء حسني تمام مي

﴿: فرمايده خداوند ميگنانچ                ﴾ يعني:  [2/ه]البين

 ردانند.گن را بهر او خالص رستش کنند و ديپر از بهر آنکه خدايرا گمأمور نشد م

 توحيد نخستين برائت و دوري جستن از تعليل است و دومي دوري از شرك.

تعليل نظير اينکه ابراهيم در بارة خداي عالم با قوم خود اساتدسل کارد و اماا شارك     

داراي امثله فراواني است و وجود آن در ميان ملل بسيار است و مشرکين دشامن جمياب   

معلّله  صو در ميان دشمنان شيخ اسنبياء حضرت ابراهيم و ختمي مرتبت  باشندانبياء مي

و مشرك هر دو بودند ولي معلّلة محس خيلي کم بودند و آنان کساني هستند که تعليل 

دانناد عادة زياادي    در ذات خدا را قايلند، اما کسانيکه تعليل را در صفات کمال الهي مي

 باشد.در ذات مي هستند و تعليل در صفات مستلزم تعليل

وار نزديکتر باشد بکمال توحيد گو هر کس برسول خدا و ائمه هدي و اصحاب آن بزر
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و ايمان و عقل و معرفت نزديکتر خواهد بود و هر کس از آنان دورتار باشاد از صافات    

 مذکور دورتر است.

و مردم را در اثبات توحيد در الهيت و فاعليت مسالک مختلف است و در کتاب قاوم   

ون مبناي رساله بر بيان ادله قرآنست ما چاست و فالسفه و متکلمين مشروحاً ذکر شده از

کنيم و قارئين را حواله بکتب مدونه در اين در اينجا از ادله فالسفه و متکلمين اعراض مي

 کنيم.نمائيم و صرفاً دليل قرآن بر توحيد در فاعليت خالق جهانرا ذکر ميباب مي

 

*** 

 ووحيد فاعليت دليل قرآن بر

   ﴿ مسلک قرآن در اثبات اين توحيد عبارت از شناختن و معرفت ﴾ 
است و در اين کلمه نفيي است که بر ايجاب آن زايد است و نفي الوهيت  [242/ه]البقر

 است.از ما سوي اهلل در سه آيه از کتاب مجيد اثبات شده

2- ﴿                            ﴾ 
ر در آسمان و زمين خداياني بود غير از خداي بحق که تدبير امور گيعني: ا [11]األنبياء/

ر خدايان در گه اچکنند هر آينه آسمان و زمين تباه شدي و نظام کارها در هم شکستي 

ر در کاري مخالفت گردد و اگندين قدرت بر يکمقدور طاري چمرادي موافق باشند 

است س منزهپس مدبر عالم يکي است و جز اهلل نشايد پنمايند آن کار ناساخته بماند 

 کند.ه وصف ميچخدائيکه رب عرش است از آن

دسلت اين آيه مبارکه بر معني توحيد واض  و آشکار اسات زيارا هماه کاس بااللبب      

ادشاه در حوزه اقتدار خود بخواهند يک عمل انجاام دهناد آن عمال    پو ر دگداند که امي

يرناد زيارا از   گادشاه نخواهد توانست تدبير کشوري را بعهده پفاسد خواهد شد و آن دو 

س يا بايد امور آن پزند دو تن فاعل که از فاعل که از نوع واحد باشند فعل واحد سر نمي
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ي از آن دو از کار بار کناار باشاد و ايان هار دو      کشور ضايب و مهمل بماند و يا آنکه يک

 صورت با مقام الوهيت منافات دارد.

1- ﴿                            

                ﴾ /يعني: خداوند فرزند  [22]المؤمنون

ر او را شريک باشد در گه اچخدائي در الوهيت شريک نيست  چرفت و يا او هيگن

ام بايد هر گس شريک او بايد مخلوقي داشته باشد آن هنپخدائي و خدا بايد آفريننده بود 

ائي خدائي مخلوق خود را با خود ببرد و مستقل در مخلوق خود باشد و مخلوق هر خد

بينيم که ميان مخلوقات اين قسم ر باشد اما وقتيکه ميگبايد ممتاز از مخلوق خداي دي

شود که خداي جهان يکي است س ثابت ميپجدائي نيست و عالم موجود واحدي است 

ري بودي و مخلوق خود را جدا کردي و ملک آن از گر با او خداي ديگر آنکه اگو دي

نانکه از حال چديد آمدي پ گيان خدايان نزاع و جنري ممتاز شدي هر آينه مگملک دي

ملوك دنيا معلوم است و بر تري جستندي و برخي از آلهه بر برخي غلبه خواستندي و 

س او را شريک نبود پاميکه مشاهده شد اين طور نيست و عالم موجود واحد است گهن

 کنند.ه وصف ميچاك خدايا تعالي از آنپ

2- ﴿                                     

             ﴾ /باشد يعني و اين آيه مثل آيه اول مي [32-31]اإلسراء

 برهان بر امتناع دو خدا است که يک فعل داشته باشند.

ر در زمين و آسمان خدايان قادر بر ايجاد عالم وخلق آن غير از خداي گيه: امعني آ

بحق باشند و نسبت آن خدايان بعالم همان نسبت خداي بحق باشد هر آينه واجبست با 

آيد دو موجود متماثل به محل واحد يک نسبت داشته س سزم ميپخدا بر عرش باشند 

متماثل بيک محل يک نسبت داشته باشند  باشند و اين خود ممتنب است که دو موجود

شود در بجهت اين که وقتي نسبت متحد شد منسوب متحد خواهد بود يعني جمب نمي
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کند ولي امر در نانکه دو موجود در محل واحد حلول نميچنسبت به محل واحد هم

نسبت خدا بعرش بعکس است يعني عرش قايم بخدا است نه اينکه خدا قايم بعرش 

﴿: فرمايدکه خداوند مينانچباشد                  ﴾ 
يريم مبدء عالم گو زماني که ممتنب شد عالم قائم بدو موجود باشد نتيجه مي [122/ه]البقر

 يکي است.

اند و تنباط کردهاين بود ادله قرآني بر امتناع دو خدا و دليلي که متکلمين از آيه دوم اس

اند نه دليل طبيعي است و نه شرعي اما اينکه دليل طبيعي نيست ذاردهگنام آنرا دليل تمانب 

باشد و اما از ادله شرعي نيست جهتش آنستکه عامه بفهام آن  زيرا که از مقولة برهان نمي

اه گا هر نين است کاه چکنند ردند و دليلي که ذکر ميگه رسد بآنکه قانب چقادر نيستند تا 

ون اختالف کردند بايد يکي از سه صورت چدو خدا باشد جايز است که اختالف کنند و 

کدام چردد و يا مراد هيگممکن نيست: يا مقصود هر دو حاصل هارمي چرا داشته باشد و 

يوندد، و يا مقصود يکي از آن دو حاصل شود، در صورت نخستين باياد عاالم   پبحصول ن

آيد که عاالم  وم و آن از محاستست، در صورت دومي سزم ميردد و هم معدگهم موجود 

ردد و نه معدوم و ايان نياز از جملاه ممتنعاتسات، در صاورت ساوم آنکاه        گنه موجود 

ري را از خادائي نصايبي نيسات زيارا آن عااجز      گمقصودش حاصل شده خدا است و دي

 تواند خدا باشد.است و عاجز نمي

نانکه اختالف آنها جاايز اسات اتفااق و    چهم وجه ضعف و نادرستي اين برهان آنکه

 باشد و بايستي بلالن اين صورت را نيز ذکر کنند.موافقتشان نيز جايز مي

ر اين دو خدا در کليه اعماال باا   گوئيم اگاست که ميو فساد صورت توافق از اين راه

هام   ر که سر ساختن شيء واحدي باا گهم تعاون و ياري داشته باشند مانند دو نفر صنعت

يک از آنان مرتبه الوهيت را دارا نباشند زيرا تعااون  چآيد که هيکنند سزم ميمساعدت مي

باشد و ياري ناشي از احتياج و نيازمندي است و احتياج و نيازمندي سيق مقام ربوبي نمي

شود که قادر بر آفريدن قسمتهاي ر هر کدام قسمتي از عالم را آفريده باشند معلوم ميگو ا
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اند و اين معني در حق هر يک باشند ولي هر يک بآفريدن قسمتي اکتفاء کردهنيز مي رگدي

س بايستي هر کدام پباشد ردد و نقص سزاوار خداي جهان نميگاز آنان موجب نقص مي

شود که خداي ون عالم واحد است معلوم ميچر بسازند و گو جهاني دي هعالمي علي حد

 باشد.عالم نيز واحد مي

ه از معني آيه شريفه استنباط کرديم غير از معنائي است چبيان معلوم شد که آن از اين

﴿ اند و از قول باري تعاليفتهگکه متکلمين         ﴾ /نه  [22]المؤمنون

ردد گشود بلکه بلالن صورت موافقت هم معلوم ميتنها فساد جهت مخالفت معلوم مي

کند که است در صورتي که آيه مبارکه بيان دليلي را ميشرطيه منفصلهزيرا برهان آنان 

 باشد.بصورت شرطيه متصله مي

ومحاستي که مرجب دليل متکلمين است عبارت از اينساتکه عاالم ياا باياد موجاود و      

معدوم باشد و يا نه موجود و نه معلوم و يا آنکه خداوند عاجز و مغلوب باشد و اين همه 

 که امتناع آن دائمي ومقيد بوقتي نيست.محاستي است 

باشد و آن عبارت از فساد عاالم در  اما محالي که مبناي دليل کتاب خداست موقت مي

 حين وجود است.

*** 



 

 

 دليل قرآن بر اثبات نبوت

 استدسل قرآن بر نبوت مبتني بر دو اصل است:

ند موسوم به انبياء يدا شدپاينکه از متواترات و مسلماتست که صنفي از بشر  الل اول

و رسل و اين صنف بکمک وحي الهي بودند نه بتعلم بشري و براي مردم شرايب و اديانرا 

وياد  گتواند بوضب کردند و انکار اين سنخ از مردم انکار بديهياتست مثل اينکه کسي نمي

 فالسفه و مخترعين و اطباء و قائدين سياسي در بشر نيامدند.

ه و قاطبه مردم )جز عده کمي که قابل اعتناء نباوده و جازو   ان و فالسفگزيرا همه بزر

ذشته اشخاصاي بودناد کاه از    گار گشوند( اتفاق دارند بر اينکه در روزدهريه منسوب مي

شد و از روي سعادت همين وحي مردم را بجانب علام  جانب خدا بر آنان وحي نازل مي

موطنين آنانست دعاوت   و دانش و کارهاي نيکو که موجب سعادت نشأتين و خوشبختي

ر واضا  اسات   پفرمودند و کردند و آنانرا از اعتقادات فاسده و کارهاي زشت منب ميمي

که اين سنخ اعمال و اقوال منحصر بانبياء عظام و رسل کرام است و دليل بر اين اصال از  

 کتاب خدا:

 ﴿ آيه مبارکه -2                             

                                 

                                   

                              

     ﴾ /فرستاديم بسوي تو  يعني: ما وحي [242-242]النساء

ون هود و صال  و شعيب، چيغمبران بعد از او، پهمانلوريکه وحي کرديم بسوي نوح و 

و وحي کرديم بسوي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و عيسي و ايوب و يونس و 

يغمبراني که براي تو نام پر فرستاديم گهرون و سليمان و داديم به داود زبور را، و دي
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يغمبرانيکه حکايت و ذکر آنانرا براي پيش از اين و پايشانرا خوانديم بر تو  برديم و قصه

يغمبران را مزده پفتني و فرستاديم گفت خدا با موسي سخن گتو نکرديم، و سخن 

س از فرستادن رسوسن بر پان کافران تا مردمان را گان اهل ايمان و بيم کنندگدهند

يغمبري نبود که بايمان دعوت کند و از پا ويند که ما رگخداوند حجتي نباشد يعني ن

ه که تدبير چه از فرستادن رسل خواست غالب است و آنچشرك باز دارد و خداوند در آن

 در امر نبوت کرد محکم کار است.

1- ﴿                                    

      ﴾ /من نو درآمده از  و بمشرکينگب صيغمبر پيعني: اي  [2]األحقاف

يش از په چيغمبري مبعو  شده باشم پيغمبران نيستم يعني من اول کسي نيستم که به پ

ه چشما دانم بمن و بشويد؟ و نميرا منکر نبوت من ميچس پيغمبراني بودند پمن 

ر بيم گشود بمن ومن نيستم ميزيکه وحي کرده ميچر آنگکنم ميروي نميپخواهند کرد، 

 کننده آشکار.

شاود  يغمبر ناميده ميپاينکه هر کس بوحي الهي وضب شريعت نمود نبي و  الل ووم

نانکه طاب شافا   چدانند همباشد زيرا همه کس ميو اين اصل نيز قابل ترديد و شبهه نمي

شود نبوت نيز وضب اخوشيها است و آنکه متصدي اين امر باشد طبيب ناميده ميدادن از ن

شود و شاهد شرايب بوحي الهي است و آنکه متکفل اين کار باشد نبي و رسول خوانده مي

 بر اين اصل از کتاب خدا:

2- ﴿               ﴾ /اي مردم از طرف يعني  [223]النساء

 خداوند براي شما برهاني آمد.

1- ﴿                                  

                  ﴾ يعني اي مردم آمد شما  [227ساء/]الن

ر کفر ورزيد گرويد بهتر است براي شما و اگس بپارتان گروردپرا رسول بحقي از طرف 
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ه در آسمانها و زمين است و خداوند عليم و حکيم چس بدرستيکه براي خداوند آنپ

 است.

2- ﴿                                     

﴾ /ه چکند بآندهد وتبيين نبوت تو را ميواهي ميگيعني لکن خدايتعالي  [244]النساء

است بتو که آن قرآنست معجزة روشن فرو فرستاد قرآن را بعلم خاص فرو فرستاده

 ند.دهان نيز بنبوت تو شهادت ميگخودش و فرشت

3- ﴿                            ﴾ 
ه چآورند بآنيعني لکن راسخون در علم از بني اسرائيل و مؤمنين ايمان مي [241]النساء/

فته شود ميزان شناختن اصل نخستين گ رگيش از تو از کتب آسماني فرستاده شد اپ

اي بشناسيم و نيز ه وسيلهچيغمبران را از کجا و بپيست و ما چيغمبران و رسل( پ)وجود 

 باشد؟ما از کجا بفهميم که ملالب و آيات قرآني وحي الهي مي

شود بانذار و بيماي کاه   وئيم: ميزان معرفت انبياء و رسل اول دانسته ميگاسخ ميپدر 

ر بمقااست و  گا ه را اناذار کردناد واقاب شاد و دي    چالنسبة بامور آينده و ديديم آنکردند ب

ناين  چشود از مسائل عقليه که عقول بشر بدان راه نادارد و هم کلماتيکه از انبياء صادر مي

وقت موفق بآن افعال و قادر بر حفظ اعتدال در خود نيسات   چسنديده که بشر هيپبافعال 

ين سلسله جليله و کلمات و مقاست اين قوم کاشف از اينساتکه  که تمامي اقوال و افعال ا

 است. مبعو  از جانب حق و خارق عادت و معجزه

اين قسم خارق عادت در وضب شريعت و بيان معارف حقيقيه وحل مشاکالت کونيّاه   

شاوند و او را  که دسترس عقالء و فالسفه نيست و انبياء و رسل باوحي الهاي آشانا ماي    

تر است تا خارق عادت حسي از قبيل اژدها نامند دسلتش بر نبوت واض يمعجزه عقليه م

شدن عصا يا انفالق بحر و امثال آن که اين خارق حس دسلت ضروري بر نباوت نادارد،   

س معجزه رسال اوسً  پامي دسلت بر نبوت دارد که منضم بخارق علمي شود گاين امور هن
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است و معجزه علماي  ؤيد معجزات عقليهو بالذات علم و عمل است و معجزات حسيه م

 باشد.دسلتش بر نبوت قلعي است اما معجزات حسيه شاهد بر معجز عقلي مي

اند و معلوم شوند موجود بودهس معلوم شد که اين صنف از مردم که انبياء ناميده ميپ

جاود  نانکاه و چيدا کردند تا اينکه بتواتر بما رسايد  پونه بوجود آنان علم چگشد که مردم 

 فالسفه و دانشمندان و فاتحين از راه تواتر بر ما معلوم شد.

 يغمبر اخر الزمانپ داللت قرآن بر نبوت

يسات  چه راه قرآن دسلت بر نبوت دارد و وجه اعجاز آن چه مناسبت و از چوئي بگر بگا

دده وئيم: قرآن از طرق متعا گاسخ ميپيغمبر استدسل کنيم؟ در پتا بتوانيم از آن راه بنبوت 

اسات  معجز و خارق عادت است و ما در اينجا دو وجه از آنرا که کتاب خدا اشاره نموده

 کنم.ذکر مي

 اول
است يعني طريقي که فصحاء و از حيث نظم قرآن زيرا نظم آن بتفکر و رويه درست نشده

ران کاه از روي  گا شوند خواه خود اعاراب ياا دي  بلغاء در نظم کالم خود بدان متوسل مي

يرند و اعجاز قرآن از جهت فصااحت و بالغات و   گو صناعت زبان عرب را ياد ميتعلم 

اي مسلم بود که فصحاي جاهليت مقاتله باا حاروب را مقادم داشاتند بار      اسلوب باندازه

است و معارضه با حروف و در اعجاز قرآن از جهت فصاحت و بالغت کتابها تدوين شده

نجايش ذکار آنارا   گاج بذکرش نيستيم و اين رساله اند که ما محتان ادب بياناتي کردهگبزر

 کنيم.ندارد و ما قارئين را بکتب مصنفه در اين باب حواله مي

 موو
از حيث وضب شرايب واحکام و بيان حقايقي که بشر بآن راه ندارد وحل مشاکالت کاون   

آن جز که فالسفه و دانشمندان از راه تعليم و تعلم نتوانند بحل او موفق شوند و اکتساب 
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 است.از راه وحي ممکن نيست و عمده در معجزه قرآن نزد عقالي جهان اين وجه

وئي ما از کجا بفهميم شرايب و احکام قرآني و ملالب علمي و عرفاني آن فقاط  گر بگا

شود نتيجة فکر و تعلم بشري دانست و بدين سبب مستحق اسام  از راه وحي است و نمي

 است؟کالم اهلل بر آن شده

ر بعاد از معرفات خادا و    گا وئيم: اينکه وضب شرايب ممکان نيسات م  گاب ميدر جو

شود آشنائي بمسعدات و مشقيات انساني و علم بمسعدات و مشقيات انساني حاصل نمي

يست و آياا در آخارت باراي او ساعادت و     چر بشناختن نفس و باين که جوهر نفس گم

ه مقاداري  چا يست و نيز چر هست مقدار اين سعادت و شقاوت گشقائي هست يا نه و ا

نانکه غاذا و دواء و تاأثير آن در صاحت مازاج محتااج      چحسنات سبب سعادت است و 

باينست که مقدار و زمان صرف آن کيفيت استعمال بدقت معلوم شود همين طور حسنات 

باشد و تمامي اينها در احکام و شارايب  و سيئات هم محتاج بعلم و معرفت بمواقب آن مي

است و مسلم است علم باين امور از شناختن جوهر نفس و مساعد و  شده بحد کمال بيان

 مشقي آن جز بوحي آسماني و تعليم رباني ممتنب است براي کسي حاصل شود.

س از آنکه دانستيم همه اين امور از ترقيه عقل و تربيت نفس و بيان درجات و پ

نجانيده گدر قرآن درکات آن آخرت و طريق وصول بکمال و حل مشکالت مبدء و معاد 

است، کنيم که قرآن از راه وحي بر رسول اکرم نازل شدهاست بضرس قاطب حکم ميشده

 ﴿ فرمايد:و از اين جهت است که خدايتعالي مي               

                        ﴾ /يعني  [33]اإلسراء

ر جن وانس جمب شوند بر اينکه مانند اين قرآن بياورند نتوانند مثلش را گيغمبر اپو اي گب

 شتيبان باشند.پر را گه بعضي ايشان بعضي ديچر گبياورند ا

م بشري درس نخوانده وجه نزد معل چس از آنکه بدانيم رسول خدا امي بود و بهيپو 

است اين شده گاند بزراي از علوم و معارف نداشتهکترين بهرهچو در ميان ملتي که کو
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ردد زيرا اعراب از ممارست در علوم و فحص و بحث در گمعني بيشتر واض  وهويدا مي

اند و بهمين مللب است خبري نداشتهاشياء و موجودات بلريقي که معمول يونانيان بوده

﴿ فرمايد:نانکه ميچاست رآن اشاره شدهدر ق                   

           ﴾ /يعني و نبودي تو که کتابي را  [33]العنکبوت

واننده و ه خچنانچر گنويسي بدست راستت که ايش از نزول قرآن و نميپبخواني 

نويسد و يغمبر ميپون چفتند گکاران در شک افتادندي و ميام تباهگنويسنده بودي آن هن

 يشينيان التقاط کردهپس قرآن را از کتب پخواند مي

 کتب خانه هفت ملت بشست يتيمي که ناخواند ابجد درست 

﴿ فرمايدونيز مي          ﴾ /و نيز  [222]األعراف

﴿ ميفرمايد:             ﴾ در اين دو آيه وصف  [1 ه/]الجمع

 يغمبرش را بامّيّت و مراد از امي کسي است که ننويسد و نخواند.پفرمود 

 سل کرد. توان استدر هم ميگو بر اين مللب از راه مقايسه شريعت اسالم با شرايب دي

ر فقاط از راه وضاب شارايب و احکاام ثابات      گا يغمباران دي پر نبوت و رسالت گزيرا ا

ر کساي  گنانکه اچيوست پيغمبر اسالم بلريق اولي بثبوت خواهد پاست مسلماً نبوت شده

ر را ملالعه کند و بعد احکام و عقايد اساالمي را تحقياق نماياد    گشرايب و اديان انبياء دي

يب اسالم از حيث شمول بر احکام سودمندي که متضمن خير داريان  خواهد يافت که شرا

 ر برتري دارد.گباشد بر تمام شرايب و اديان ديو سعادت نشأتين مي

ر بخواهيم در اين قسمت وارد شويم ويکايک احکام را سنجيده و فضل و برتري گو ا

محتااج بتادوين   ري بيان کنيم و مزايا و منافب شريعت اسالم را شرح دهايم  گيکي را بدي

 و مجلدات ضخيم خواهيم بود. گکتابهاي بزر

و از اين جهت است اين دين آخرين اديان و اين شريعت آخر شرايب است: خداوند 

  ﴿ فرمايد:مي                    ﴾ 
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لو أدركني موسى ما وسعه إل ))سبت که رسول اکرم فرمود و بدين منا [37]األحزاب/

 يروي من نداشت.پاره جز چيافت ر موسي در ميگا ((اتّباعي

است، دين ون احکام اسالمي عموميت دارد يعني براي عموم بشر مفيد و شايستهچو 

﴿ فرمايد:نانکه خداوند ميچاست اسالم براي کافه انام آمده             

     ﴾ /يعني اي مردم از جانب خداوند بسوي همه شما فرستاده  [223]األعراف

﴿ فرمايد:ام، و نيز ميشده           ﴾ /ص. رسول اکرم [13]سبأ 

 ه و سرخ مبعو  شدم.بسيا ))بُِعْثُت إِلَى اوَْحَمِر َواوَْسَوِد((فرمايد: مي

نانکاه  چخورناد دارد زيارا هم  اي که مردم ميو امر نبوت مناسبت و مشابهتي با اغذيه

ار گر سازگباشد وآن غذا بمزاج مردمان دياي از مردم ميبعضي از غذاها مخصوص طايفه

کنناد،  نيست ولي بعضي از اغذيه با مزاج عموم مردم سازش داشته و همه از آن تناول مي

اي ماليم بوده و باا روحياات ملال    از شرايب و احکام نيز با مزاج و روحيات دسته بعضي

يغمبر اسالم با پاست ولي شريعت ر ماليمت ندارد، شرايب انبياء سابق همين طور بودهگدي

اري دارد و از اين جهت هماه ماردم   گمزاج و روحيات جميب ملل و اقوام ماليمت و ساز

ه که مايه چيغمبر ما در شريعت و احکام و آنپون چاند و بانجام و اطاعت آن مکلف شده

بهماين   صس خود افضل انبياء، و خود رسول اکرم پران برتري دارد گنبوت است بر دي

  َمبا ص))قبال رسبول هللا فرماياد:  است اشاره ماي معنى که خداوند او را مخصوص کرده

اآليَاِت َما ِمْثلُهُ آَمَن َعلَْيِه اْلبََشـُرو َوإِناَما َكاَن الابِذ  أُوتِيتُبهُ ِمْن نَبِيٍّ ِمَن اوَْنبِيَاِ  إِلا أُْوتَِي ِمَن 

يغمباري از  پ چيعني هي َوْحيًا أَْوَحا ُ هللاُ إِلَىا فََنا أَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكثََرهُْم تَابًِعا يَْوَم اْلقِيَاَمبِة((

اسات و مردماان بسابب آن    اده شدهاي از معجزات باو در اينکه معجزهگيغمبران نيست مپ

باشد که بمن وحاي شاد و بااين سابب     اند و معجزه من وحي ميمعجزه باو ايمان آورده

 يروان من در روز قيامت از همه آنان بيشتر باشد.پاميدوارم 

ويد که قرآن في نفساه هام وحاي اسات وهام      گابن خلدون در شرح اين حديث مي

ر از قبيل ساير گخودش است و محتاج بدليل ديس شاهد آن عين پخارق عادت و معجز 
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بار نباوت اوضا  دسست اسات زيارا دال و       باشد و بهمين سبب دسلت آنمعجزات نمي

ويد اين حديث شريف اشاره باين است که هر وقات  گباشند و ميمدلول با هم متحد مي

ان گروندگرديد گاي رسيد که عين وحي ايهپاي در کثرت وضوح و قوت استدسل بمعجزه

 ردند. انتهي.گان بيشتر ميگو تصديق کنند

يغمبر اسالم از قبيل دسلت مار شدن پاز اين بيانات معلوم شد که دسلت قرآن بر نبوت 

باشاد زيارا   عصا بر نبوت موسي وشفا يافتن کور مادرزاد و ابرص به نباوت عيساي نماي   

ردناد ولاي   گدم بآن قاانب ماي  باشد و جمهور مره اين افعال از قبيل افعال عاديه نميچرگا

دسلت قلب بر نبوت ندارد زيرا اين افعال در حال انفراد موجب اطالق نبوت بر فاعال آن  

يغمبر اسالم از قبيال دسلات معالجاه مرضاي بلبياب      پردد اما دسلت قرآن بر نبوت گنمي

وي آب و ر دو نفر ادعاي طبابت کنند و دليل يکي از آنان راه رفتن بررگنانکه اچباشد مي

ر شفاء دادن بيماران باشد دليل اولي از قبيل اقناع و دليل دوماي از بااب برهاان    گدليل دي

رديد دسلت افعال خارق عاادات بار   گخواهد خواهد بود و موجب تصديق و قلب جزمي 

 باشد.يغمبر اسالم از قبيل دومي ميپيغبمران از قبيل اولي و دسلت قرآن بر نبوت پنبوت 

ر بيماران را بلريق احسان معالجاه کارد    گفه طبيب معالجه بيمارانست و انانکه وظيچ

ر شريعت گنين وظيفه نبي وضب شرايب است و اچطبابت او محرز و مسلم خواهد شد هم

وناه شاک و ترديادي    چگردياد در نباوت او هي  گاو کاملترين شرايب و شااملترين ادياان   

غير وظيفه و شغل خود متوسل شاود  ر طبيب براي اثبات طبابت خود بگنخواهد بود، اما ا

ردد ولي في الحقيقه دسلتي بار  گمثالً بر روي آب راه رود ممکن است موجب اقناع عامه 

شود نين افعال خارق عادت سبب قانب شدن جمهور ميچصفت طبابت نخواهد داشت هم

 باشاد برند تنها شريعت و احکام ميي بنبوت ميپاما طريقي که علماء و دانشمندان از آن 
ٍد َوآلِِه الطااِهِريَن   َوَصلاى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما

 

*** 



 

 

  وحي و نزول جبرائيل

 و اقوال علماء در آن و تحقيق حق در مسأله

رستي مخالف بود وغالباً پيش از بعثت با بتپيغمبر اکرم پمؤرخين و سيره نويسان متفقند 

ذرانياد وباراي عباادت بغاار حارا      گر ماي برد و وقت خويش را بتفکا در خلوت بسر مي

ي در عجايب کاينات و راز خلقات و رساتاخيز و   گرفت و در آنجا دور از غوغاي زندمي

کرد وهمينکه توشه او تماام ميشاد بساوي خديجاه     روز شمار و بهشت و جهنم تفکر مي

دم يده پشت. در آغاز کار وحي بصورت رؤياي صادق بر او نازل شد و رؤيا مانند سگبرمي

ي گهال ساال  چبسانّ   صذشات و محماد   گند ماه چشت، بدين طريق گبر او آشکار مي

شت، جبرئيل بار او ظااهر شاد و    گرسيد، شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وحي باو نازل 

ه چا نانچدانم، جبرئيال او را بساختي فشاار داد    فت بخوان، جواب داد من خواندن نميگ

ر او را گا دانم، بار ديداد من خواندن نمي فت بخوان، باز جوابگس پبزحمت اوفتاد و س

 فت:گفشار داد ورها کرد و 

﴿                                      

                 ﴾ [2-2ق/]العل. 

 گار تو بازر گروردپارت که انسانرا از علق بيافريد، بخوان و گروردپيعني: بخوان بنام 

نج آياه  پا دانست بياموخت ا و اين  ه را نميچاست آنکه بوسيله قلم تعليم داد و بانسان آن

 رديد.گنازل  صيغمبر پاولين آياتي است که 

مبعاو  شاده وباياد حقيقات     يدا کرد که از جانب حق متعاال برساالت   پيغمبر يقين پ

اناه نيسات کاه    گجاوداني را بجهانيان ابالغ کند و بآنها بفهماند که خدائي جز خداوناد ي 

اداش پا ، نيکان و بدان را هرکادام بانادازه کارشاان    گس از مرپمراقب اعمال انسانيت و 

فت مارا  گشت و بسختي ميلرزيد و ميگبسوي خديجه بر صيغمبر پس از آن پدهد، مي
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ه را ديده بود براي چوشاندند تا اضلرابش تخفيف يافت و آنپليمي بگيد، وي را با وشانپب

فت باك مدار خدا تارا  گفت بر خود بيمناکم، خديجه او را دل داد و گخديجه نقل کرد و

يري محتارم  پسر عموي خود ورقه بن نوفل برد که پيش پس او را پخوار نخواهد کرد، س

ه چا آن صويد، محمد گه ميچ صفت ببين محمد گقه و انجيل خوانده بود، خديجه بور

يغمبار ناازل شاد،    پفت اين همان ناموسي است که بموساي  گرا ديده بود نقل کرد، ورقه 

کنند امي که کسانت تو را از شهر خود بيرون ميگفت ايکاش من جوان بودم و هنگس پس

فات  گکنند؟ ورقه فرمود آيا مرا از شهر خود بيرون مي صخواستم، محمد بياريت بر مي

ر مان در آن  گا ر اينکه قومش بدشمني او کمر بساتند، ا گکس برسالت مبعو  نشد مچهي

ذشات کاه ورقاه رخات از جهاان      گيازي ن چروز زنده باشم ترا ياري خواهم کرد، ولاي  

 بربست.

رفت، يکروز صدائي از آسمان شنيد سر برداشات  يغمبر مدتي بغار حرا ميپبعد از آن 

ولين دفعه بسوي او آمده بود در ميان آسمان و زمين مشااهده کارد، از   اي را که او فرشته

 شت:گس از آن اين آيات نازل پوشانيد، پشت و فرمود مر بگآنجا بخانه خود بر

﴿                          ﴾ 
 .[2-2]المدثر/

يعني اي جامه بر سر کشيده بر خيز ومردم را از عذاب خدا بترسان و خاداي خاود را   

 ناه دوري کن.گا کيزه ساز و از پوي و جامه خويش را گتکبير 

ون جبرئيل فشار داد حضرت بخانه آمد و چاست که و در بعضي از روايات وارد شده

يزي بر روري آن حضرت کشيدند تا چس پمّلوني بدن مبارکش ميلرزيد، فرمود زمّلوني ز

 اينکه اين سوره نازل شد:

﴿             ﴾ /[1-2]المزمل . 

 خوانااد مزّمّاال نبااي را زياان ساابب    

 وشپاالاايم و رو مگساارمکش اناادر  

 لااايم اي باااوالهرب گکاااه بااارون آ از   

  ردان توهاوش گکه جهاان جسميسات سار   



   

  210وحی و نزول جبرائيل 
 

 مااادعي گنهاااان زنناااپهاااين مشاااو 

 هااين قاام اللياال کااه شاامعي اي همااام

 يبان در ايااان بحااار صااافاباااي کشااات

 ر کااااااروان ره زدهگاااااخياااااز و بن

 وقاات خلااوت نيساات اناادر جمااب آي

 باادر باار صاادر فلااک شااد شااب روان

 ان باار باادر تااوگون سااچااطاعنااان هم

 

 کاااه تاااو داري ناااور وحاااي شعشاااعي  

 شااامب دائااام شاااب باااود انااادر قياااام 

 لفيکاااه تاااو ناااوح ثااااني اي مصااا    

 غاااول کشااااتيبان ايااان بحاااار آمااااده  

 ون کااوه قاااف و تااو همااايچاااي هاادي 

 انگساااا گذارد از بانااااگااااسااااير را ن

 دارناااد ساااوي صااادر تاااوباناااک ماااي

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 حقيقت وحي

ي حي و ناطق و متحرك باسراده گويند مالئکه اشخاص نورانيند و همگمي جمه ر مليين

کند وحاي اسات وجبرئيال در    م و عليم و عباراتي که نازل ميو جبرئيل ملکي است کري

بيند و آنرا ميخواند وأمار ميشاود   شنود يا ميآسمان عنصري يا در لوح آسمان کلماتي مي

س جبريل بر نبي نزول کرده و آن عبارت پيغمبران نازل کند پبجبرئيل که آن عبارت را بر 

 ارد.خواند و ظاهر شرع دسلت بر اين معني درا مي

است: قوه ادراك و قوه تحريک و ادراك بار ساه   ويند که انسان را دو قوهگمي تالسفه

است ادراك عقلي، تخيلي و حسي، و کمال قوه ادراك عقلي آنستکه هار تعقلاي کاه    ونهگ

تارين زماان بقاوه    ري را بتعلم و نظر در مدت طوسني ممکن شود، پيغمبر را در کوتاهگدي

حاصل باشد و کمال قوه ادراك جزئي بخصوص قوه متخيلاه  حدس و بدون تعلم بشري 

آنستکه با آنکه بغايت قوي است مرقوه عقلي را در نهايت انقياد و اطاعت باشد بحيثيتاي  

ام انتقاش و ارتسام نفس بصور معقوست و اتصاال وي بعقال فعاال کاه بااذن اهلل      گکه هن

خيلاه بساوي قاوه عقلياه     مفيس علوم و کماستست و جبرئيل عبارت از اوسات، قاوه مت  
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منجذب شود بحديکه هر صورتي که در ذرات نفس بعنوان تجرد و کليات مرتسام شاود    

س متخيلاه  پا ردد، گا مثالي و شبحي از او در قوه متخيله بعنوان تمثل و جزئيات مرتسام   

ر ذوات مجرده باشد بصورت شخصي از اشاخاص  گمدرکات قوه عقليه را حکايت کند، ا

ر معااني  گا اسات در کماال حسان و بهااء، و ا    محسوسات جوهريهانسان که افضل انواع 

اسات در  مجرده و احکام کليه باشد بصور الفاظ مقروءه محفوظه که قوالب معاني مجارده 

ون تلبب و ارتسام متخيله بصور مذکوره در کماال قاوت و   چکمال بالغت و فصاحت، و 

ت ذوات مادرك بحاس   اداء کند بحيثيتي که صور (1)ظهور بود آن صور را بحس مشترك

نان مشااهده شاود کاه شخصاي در     چردد و گبصر شود و صور الفاظ مدرك بحس سمب 

س شاخص مرئاي ملکاي باشاد     پکند، کمال حسن در برابر ايستاده و کالمي را افاضه مي

نانکه در ماديات اول شخص مادي چفرستادة خدا، و الفاظ مسموعه کالمي باشد از خدا، 

ردد، در مجاردات  گا عد از آن متخيل شود و بعد از آن معقاول  شود و بدر خارج ديده مي

                                           
 :اندحکماء حواس باطنه را پنج دانسته (1)

ه وّقا حس مشترك که بيونانى آثرا بنلاسيا مي گويند و ترجماه آن بعرباي  لاوح الانفس اسات و آن       -2

اك کناد و حاس   گانه را بتوسط چشم و گاوش و ذوق و شام ولماس ادر   ايست که محسوسات پنج

وزير ملک و حواس پنجگاناه را بجاسوساانيکه اخباار ناواحي را باوزير رساانند تشابيه        بمشترك را 

و گاهى آنرا بحوضي که از پنج نهر آب بدان جارى شود و چاون ادراك هماه محسوساات     .اندکرده

 کند آنرا حس مشترك گويند.

را درك نمايد خاواه از خاارج بتوساط     خيال و آن قوه ايست حافظ صورتهائى که حس مُشترك آنها -1

 مشاعر ظاهره و خواه از داخل.

 وهم و آن قوه ايست که معانى جزئى را ادراك کند مثل ادراك محبت زيد و عداوت عمرو. -2

حافظه که آن خزانه واهمه است که هرچه وهم از معانى درك کند بآن سپارد ونسبت آن بوهم چاون   -3

 نسبت خيال بحس مشترك است.

قوه متصرفه و آن قوه ايست که کارش ترکيب و تفصيل در صور و معانى باشد و اين قوه متصرفه را  -2

 اگر وهم استعمال کند متخيله گويند و چون عقل استعمال کند مفکره نامند.
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نانکاه  چذات مجرد اول معقول شود بعاد از آن متخيال و بعاد از آن محساوس شاود، و      

موجود مادي بعد از معقول شدن صورت معقوله قائم بذات خود نتواناد باود بلکاه قاائم     

خود نيست بلکه  نين ذات مجرد بعد از محسوس شدن قائم بذاتچبنفس عاقل است، هم

س جبرئيل که عبارت از عقل فعالست اول بار نفاس ناطقاه    پباشد قائم بحس مشترك مي

نين کالم الهاي را  چنبي نازل شود و بعد از آن بخيالش و بعد از آن بحس او درآيد، و هم

ردد، و کاالم  گا اول قلب نبي شنود بعد بخيال درآيد و بعاد از آن مساموع سامب ظااهر     

وش شنود بعد از آن الفاظ مسموعه بخيال در آيد و بعد معاني بتوسط گمخلوقات را اول 

 قلب فهميده شود.

 وحقيق

تر از عقل و انبياء و رسل را حسي است غير حس عقل و قوه ايست بمراتب باستر و قوي

 ايست.اين حس در غير رسل نخواهد بود و بيان اين مللب مبتني بر ذکر مقدمه

 اند: احساس و تخيل و تعقل:سه دانستهفالسفه اصول ادراکات را 

شاود و شارط   ماي ادراکي است که بتوسط حواس ظاهره براي نفس حاصال   احساس

ك )بکسار  ك )بفت  راءِ( موجود مادي باشد و حاضر نزد مدرِدرَادراك حسي آنست که مُ

 راء( باشد تا ادراك حاصل شود.

کناد و  را درك ماي ادراکي است که بتوسط خيال بر نفس حاصل شده صاوري   تخيل

 شرط آن در وقت ادراك حضور ماده نيست.

ادراکي است که بتوسط قوه عاقله از معاني مجرده و حقاايق کلياه باراي نفاس      تعقل

 شود.حاصل مي

دانند که بآن قوه عقل نبي چنانکه ذکر شد فالسفه حقيقت وحي را کمال قوه عقلي مي

نمايد و کمال قاوه خياال   بعقل فعال مي درك حقايق و معاني را در اسرع اوقات يا اتصال

گرداناد و بلاور الفااظ مساموعه جلاوه      نبي آن صورت مجرد عقلي را موجود حسي مي
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که عقل فعالست نفس نبي آن را بسبب قوه خياال شخصاي   دهد و آن حقيقت جبرئيل مي

و شانيدن  رفتناد و رؤيات جبريال    گس وحي را از شئون قوة عقلي پنوراني جلوه ميدهد 

 را از تصرفات خيال و مخترعات آن دانستند. کلمات

اين تحقيق پسندپده نيست زيرا سزمه حرف فالسفه اين است که قرآن کلماات ربااني   

ه و نزول جبرئيل هم حقيقتي نداشته باشد يعني نفس نبي بتوسط قاوه خياال اختاراع    دنبو

 د.باشاست و شخص جبرئيل شبحي از مخترعات خيال او ميالفاظ مسموعه کرده

 هرکه گويد حق نگفته کافر است گرچه قرآن از لب پيغمبر است

خواهيم بيان کنيم که وحي بر رسل بتوسط ادراك چهارم و قوه عقل ما در اينجا مي

اي که انبياء و رسل بوسيله آن کشف باشد وحس و قوهوحي فوق تعقل مي است و

ؤاد گويند، چنانکه قرآن گردند آنرا فکنند و مهبط وحي و نزول جبرئيل ميحقايق مي

﴿ :فرمايدبدين معني تصري  دارد و مي         ﴾ /[، انبياء و 22]النجم

 ﴿ رسل اگر چه در ظاهر بمصداق آية          ﴾ /[ و امثال آن، 227]الکهف

ميرند و باسخره تمام احکام خوابند و ميميروند، آشامند، راه ميخورند، ميبشرند، مي

بشريت بر آنها جاريست، ولي از حيث روح و نفس و قواي باطنه و ادراك و اراده و 

که مشاهده مشاهده حقايق و مراوده با عالم غيب صنف خاص ممتازي هستند، چنان

اي از نيم اصناف انسان اگرچه در حقيقت حيوانيت و ناطقيت شريکند اما باندازهکمي

اي عاقل و باشد، صنف ديگر باندازهتر مييکديگر ممتازند که گويا از حيوانات هم پست

زيرك است که بهيچوجه شباهت بصنف اول ندارد مثل فالسفه و مخترعين، و صنفي 

اي پاك باشد، و صنفي باندازهتر ميدرندگان درنده است که گويا ازاي پليد و درندهباندازه

توانيد بگوئيد ادراکات فالسفه يا از مالئکه برتر و باستر است، شما نميو سالم که گو

ا فالسفه و بتوان گفت بين اغبياء و احمقان بشر باشد بلکه ميهمان ادراکات ابلهان مي

مخترعين تضاد هست، همين اختالف شديد ميان اصناف بشر سبب شد که بعضي از 

 بشر را داراي انواع مختلف بداند.ميل نيست که فالسفه مثل ابي البرکات بي
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يابيم که در هيکل انساانيت شاريکند   کالم اگر اصناف بشر را استقراء کنيم مي ةخالص

 باشند.اما در جوهر نفس و ادراکات و اخالق مختلف مي

است واهمه ادراکات صنف بيخردان منحصر بمحسوسات حواس ظاهر و خيال و ةداير

مختارعين از دايارة عقال خاارج نيساتند و       ، فالسافه و کناد و از اين دايره تجااوز نماي  

ادراکاتشان عقلي است امّا انبياء و رسل دايره ادراکشان فوق عقل اسات و اگرچاه قاواي    

اي که آنها را بحقايق آشانا  ظاهر و باطن ايشان در منتهي مرتبه شدت و کمالست لکن قوه

هم در آن عالم راه ندارد، و کرده قوة ديگر و حس ديگر است و بهيچوجه عقل و خيال و

د است، بين انبياء و فالسفه امتياز جوهري است: آلت ادراك فالسفه ؤامشاهدات آنان با ف

اند انسالخ از عالم بشريتبر باشد، سلسله رسل مفلور عقل و آلت مشاهده انبياء فؤاد مي

نسالخ تام و مجبول بر تخليه تمامي قوا، روح پاك رسل در هنگام نزول وحي و جبرئيل ا

فاؤاد مشااهده عاالم غياب      ةکناد و بقاو  و تخليه حقيقي از قواي ظاهره و باطنه پيدا ماي 

شاود، ايان انساالخ    و اين انسالخ و تخليه در طرفة العين براي آنان حاصل مي ،نمايندمي

اعلى و ناموس مقدس علم که جبرئيل باشد حالت وانقلاع از عالم بشريت و اتصال بمالء 

بشر از حيوان به نلق و درك کلياات اسات امتيااز    امتياز نانکه چس پيشود وحي ناميده م

فؤاد و سرعت انسالخ و مشاهده ساکان ماالء اعلاي و شانيدن     ميان رسل و فالسفه بقوة 

 باشد.خلاب رباني و کلمات سبحاني مي

کيت و تلقي کالم از لَچون معلوم شد که حالت وحي مفارقت از عالم بشريت بعالم مَ

باشد، چنانکه خداوند ترين حاست ميلمين است پس حالت وحي از سخترب العا

﴿ :فرمايدمي            ﴾ /[ پيغمبر در حالت وحي و نزول 2]المزمل

داد حتي رزوهاي بسيار کرد و براي او حالت بيهوشي وغش دست ميجبرئيل ناله مي

اي آن حالت شديد بود که گويا گرديد و باندازهري ميسرد عرق از پيشاني مبارکش جا

شد، اگر اين حالت وحي چنانکه فالسفه مرد و زنده ميوحي و نزول جبرئيل مي در وقت

بود غش کردن معنائي نداشت، حتي رسول اکرم بعد از حالت اند تعقل و تخيل ميگفته
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 بست.ود حنا بسر ميگرديد و از براي رفب سردرد خوحي بسردرد شديدي مبتال مي

شود چون عقل ووهم و خيال در از اين بيان معلوم افتاد که در وحي خلاء تصوير نمي

بيناد و کلماات حاق را    آن مدخليتي ندارند، آن حس مقدس حقايق را چنانکه هست ماي 

شنود، و شاهد برين تحقيق نص کتاب خدا و آياات ساوره   وهم مي بدون تصرف خيال و

 ت:مبارکه و النجم اس

﴿    ﴾ [ يعني قسم بستاره چون فرودآيد. مراد از نجم نجوم 2م/]النج

قرآنست که خدايا تعالي نجم از پس نجم و آيه از پس آيه و سوره از پس سوره فرستاد و 

 ﴿ مراد از هوي نزول قرآنست و شاهد بر اين آيه مبارکه            

                      ﴾ /[ يعني قسم 22- 22]الواقعه

خورم بنجوم قرآن، براي آن نجوم خوانده شد که قرآن را منجم و مفرق فرستاد و از مي

ك.اين قبيل است   قجوم ال َّْي    َدْيٌ  ُ  َجَّ

﴿          ﴾ /گمراه نگشت و  ص[: صاحب شما محمد 1]النجم

 خلاء نکرد و معتقد بهيچ باطلي نشد.

﴿         ﴾ /[: و رسول اکرم از هواي نفس خود سخن 2]النجم

 کند.گويد و يا بآرزوي طبب خود و بباطل تکلم نمينمي

﴿        ﴾ /کند نيست مگر وحي [: آنچه پيغمبر بآن تکلم مي3]النجم

 الهي.

﴿       ﴾ /را وحي  صيغمبر پاي نيرومند )جبرئيل( [: فرشته2]النجم

 آموخت.

﴿        ﴾ /مراد از ذو مره صاحب قوت است و شاهد بر اين [4]النجم :

ُُّ »باشد حديث شريف نبوي است که فرمود معني قوت و نيرو ميب"مِرَّه»که  ل تَِس
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ٍة َسِو ٍّ  َدقَةُ لَِغنِيٍّ َول لِِذ  ِمرا ْا يعني صدقه بر شخص بي نياز و تندرست قوي حالل  «ال

 نيست.

معني آيه: جبرئيل صاحب قوت بود پس راست ايستاد بر آنچه مأمور بود، يا بصاورت  

 مايان شد.اصلي خود بر پيغمبر ن

﴿      ﴾ /تر از آسمان بود، يعني اي بلند[: و جبرئيل بکناره2]النجم

نزديک مللب آفتاب تا پيغمبر او را ديد ا و هيچکس او را بصورت حقيقي که مَلَکيت 

نديد جز ختمي مرتبت که او را دو نوبت ديد نوبت اول او را بصورت اصلي خود  است

بيهوش شد و چون بهوش آمد جبرئيل را نزديک خود نشسته يافت که دستي بر  بديد

 دهد:سينه مبارك وي و دستي بر کتفش نهاده بود و حق متعال از اين قضيه خبر مي

﴿       ﴾ /نزديک شد، جبرئيل بپغمبر بعد از آنکه او را ديده [: پس 3]النجم

 وي سر فرود آورد. خن گفتن باو بيهوش شده بود، پس براي س

﴿         ﴾ /[: پس مسافت ميان محمد و جبرئيل باندازه 2]النجم

 دو قوس بود.

رم  و قيد رم  يعني قدر و  قاب قوسين و قيب قوس و قادوبينه گويد بيني عرب مي

قرب و تقرير حب بواسله تقريب اندازه قوس و مقدار رم  و اين عبارت کنايت از تأکيد 

بافهام است که در صورت تمثيل اداء شده، چه عادت بزرگان عرب آن بود که چون تأکيد 

نشود هر ياک از متعاهادان    سخواستند که هيچگاه آن عقد نقعهد و توثيق عقدي را مي

فته کردند و هر دو بيکبار قبضتين آنرا گرکمان خود را حاضر ساخته با يکديگر منضم مي

ختند و اين عمل اشارت باين معني بود که موافقات  ندااکشيدند و باتفاق يک تير ميو مي

کلي بين ما محقق شد و مصادقت اصلي ممهد گرديد و بعاد از آن رضاا و ساخط يکاي     

گردياد پاس در ايان آياه اشااره بشادت ارتبااط نفاس         موجب رضا و سخط ديگري مي

 است.همحمدي با حقيقت ناموس علم و جبرئيل شد
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﴿         ﴾ /[: يعني بعد از شدت قرب نبي با جبرئيل، 27]النجم

 آنچه خداوند باو وحي کرد.[ صجبرئيل وحي کرد بسوي بنده خدا ]محمد 

﴿       ﴾ [: دل پيغمبر آنچه را ديد باو دروغ نگفت 22جم/]الن

اند، يعني رسول اکرم آنچه را بچشم ديد بدل درست ديد( و بعضي کذّب بتشديد خوانده)

 تکذيب نکرد بلکه تصديق کرد و ايمان آورد.

﴿          ﴾ /کنيد با محمد بر آنچه ديد؟[: آيا مجادله مي21]النجم 

﴿        ﴾ [: و بتحقيق جبرئيل را يکبار ديگر در صورت 22لنجم/]ا

 اصلي خود ديد.

﴿             ﴾ /[: نزديک سدرة 22-23]النجم

 باشد.المنتهي که نزديک آن بهشت است که آرامگاه پرهيزکاران مي

تبة حيرت است، چنانکه راغب اصفهاني در مفاردات  منتها مر"ِسْدَرةُ الُمْنتََهبي»مراد از 

يعني سدر حيراناي  . گويد السدر تحير البصر و السادر المتحيرتصري  باين معني دارد: مي

 گويد:چشم و سادر بمعني شخص متحير است و امام رازي در تفسير کبير مي
اك  عندما سدرة المنتهى هي السيرة القْوى من السدرةو والسدرة كالركبة من الر))

 .((.وما داب ورأى ما رأى  صيسار العقُ حيرةً ل حيرةَ فوقَهاو ما حار النبي 

، مراد اين است رکچةمثل  س رةيعني منتهاي حيرت از  سبدرة المنتهبىترجمة عبارت: 

شاد  ميکه نفس مقدس نبي رسيد بمشاهده و مقاميکه در آن مقام و مشاهده عقال حياران   

شد، لکن براي نبي اکارم حيارت پيادا نشاد و     يتي تصور نمچنان حيرتي که فوق آن حير

 مقدسش پوشيده نگرديد و ديد آنچه بايد ببيند و شنيد آنچه بايد بشنود. دحقيقت از شهو

شود يکمرتبه حيرت و سرگرداني او هنگاام  زيرا که براي بشر دو قسم حيرت پيدا مي

ان کاه ايان حيارت و    پشت کردنش بحقايق است مثل سرگرداني و حيرت جهال و نادانا 

ديگر هنگامي  ةمرتب .باشدسرگرداني شقاوت و غفلت و بيچارگي است و بسيار مذموم مي

رساند کاه   باشد چنانکه عقال و فالسفه بمقامي ماي است که عقل متوجه کشف حقايق مي
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شوند و آن حيرت ممدوح است چونکه در حرکت بکعباه حقيقات   ان و سرگردان ميرحي

حيرت جهال پشت براه و اعراض از سر منزل حقيقت است و هايچ  اميد وصال هست اما 

روزنه اميدي در اين حيرت وجود ندارد ا اما شخص نباي چاون بتوساط ادراك چهاارم      

 کند حيراني و سرگرداني فالسفه برايش نيست.کشف حقايق مي

﴿          ﴾ /را آنچه  س رةبود [: آن هنگام که پوشيده 24]النجم

حيرت حالت  پوشيده بود ا در اينجا مراد غشيان حالتي بر حالتي است يعني بر حالت

آنچه را که عقل در آن حيران است ديد و بر آن  صو محمد رويت و يقين وارد شد 

 حالت حيراني عقل حالت مشاهده تام و مکاشفه يقيني حاصل شد.

﴿        ﴾ /يعني بچپ و  ص[: ميل نکرد چشم محمد 22]النجم

در اين آيه ستايش آن . نگريست: ونگريستن وي از حدي که بود درنگذشتنراست 

اي از حضرت بحس ادب و علو همت اوست که در آن شب پرتو التفات بر هيچ ذره

 ذرات کائنات نيفکند و ديده دل جز بمشاهده جمال الهي نگشود.

﴿        ﴾ /[. و بتحقيق آيات بزرگ ربِّش را ديد.23]النجم 

*** 

 



 

 

 قرآن و بعث

اعتقاد به بعث و روز رستخيز را تمام شارايب آساماني و حکمااي ربااني اتفااق دارناد و       

 اند اما در کيفيت بعث اخاتالف اسات جمعاي روحااني    فالسفه بر آن اقامه براهين نموده

دارند و گروه بسياري از محققين باه بعاث   نپدانند و برخي جسماني محس ميصرف مي

 جسماني و روحاني قائلند.

ما آنچه را که همگي بر او اتفاق دارند اينستکه انسان را دو سعادت و شقاوت اخروي 

 و دنيوي است و پايه اين مسأله بر روي اصوليست که همگي بآن اعتراف دارند.

 ﴿ فرمايدموجودات است چنانکه خداوند ميبسياري از انسان اشرف از اينستکه  -2

                                

       ﴾ /ني و بتحقيق گرامي کرديم فرزندان آدم را و [. يع27]اإلسراء

حمل نموديم آنانرا در خشکي و دريا و از طيبات روزي داديم آنانرا و برتري داديم ايشان 

 را بر بسياري از مخلوقات برتري دادني.

است و براي فعل مللوبي از او که غايت خلق نشدهاينکه هيچ موجودي عبث وبي -1

باشد که راي است پس انسان که اشرف است سزاوارتر ميهثمره وجود اوست ايجاد شد

غايتي مخصوص بخود خلق شده باشد و خداوند در کتاب کريمش بر وجود ثمره و 

﴿ فرمايدغايت براي موجودات تصري  فرمود چنانکه مي             

                        ﴾ /[. يعني ما 12]ص

مان مردمان کافر است پس آسمان و زمين و آنچه ميان آندواست باطل خلق نکرديم اين گ

واي مر آنانيرا که کافر شدند از آتش و در جاي ديگر علماء را بواسله اعتراف بغايت 

  ﴿ فرمايددهد چنانکه ميکون مورد مدح خود قرار مي مللوب عالم و فهم فلسفه
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       ﴾ /ستيکه در آفرينش [. يعني بدر222-227]آل عمران

آسمانها و زمين و اختالف شب و روز هر آينه آيتها است مر صاحبان خرد را آنانکه ياد 

کنند در آفرينش آسمانها و ه و بر پهلوهايشان و تفکر ميکنند خدا را ايستاده و نشستمي

پاکي ترا است از آنکه چيزي را بباطل بيافريني  ،پروردگارا نيافريدي اينرا بيهوده ،زمين

 دار ما را بللف خود از عذاب آتش.پس نگاه

و وجود غايت در انسان اظهر از سائر موجودات است و خداوند در موارد متعدد از 

﴿ :فرمايدکند چنانکه مير ميقرآن ذک                       

﴾ /پنداريد شما اينکه ببازي شما را آفريديم و گمان مي ا[ يعني آي222]المؤمنون

﴿ :فرمايدو جاي ديگر مي ؟کنيدکرديد که بازگشت بما نمي          

﴾ /فرمايد:پندارد انسان اينکه فروگذاشته شود مهمل؟ و نيز مي[ آيا مي24]القيامة 

﴿           ﴾ /[. و هنگاميکه معلوم شد اينکه 24]الذاريات

ت بايد دانستکه براي افعال و غايت اسانسان براي افعال مقصوده و غايت مهمي خلق شده

است چون ساير موجودات هر يک براي غايت خاصي ايجاد خاص بخود خلق شده

ونکه چو  ،استناطقهاند که در ديگري نيست و افعال مختص بانسان افعال نفس شده

بکمال ري عملي واجب است انسان را که گنفس ناطقه را دو جزء است يکي علمي و دي

و  ،و قوه واصل گردد و آن رسيدن بفضايل اخالقي و معارف حقه نظريستاعالي اين د

هر قول و عمليکه نفس را ممد باشد بوصول بکمال سيقش آنرا خيرات و حسنات 

نامند و قرآن نامند و هر قول و عملي که مانب وصول بکمال باشد شرور و سيئات ميمي

مراتب درجات و درکات نفس و  کند و نيزبقاي نفس بعد از خراب بدن را اثبات مي
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فرمايد ونفسي که اعمال اقسام لذايذ و آسم حسيه و معنويه آنرا بلور اکمل بيان مي

شود و در دار آخرت جز حسرت برآنچه شايسته نداشته باشد پس از فراق بدن متأذي مي

 :دفرمايکه از تزکيه نفس و تحليه بفضايل از او فوت شده چيز ديگر ندارد چنانکه مي

﴿                         ﴾ 
است و [. قرآن اين حال را در آخرت بسعادت و شقاوت اخير تعبير نموده24]الزمر/

 ترين عبارات بيان فرموده.به روشندرجات مؤمنين و درکات کافرين را 

اينجا اول برهان بقاي نفس را از قرآن ذکر و پس از آن ادله بر معاد را گوشزد  و ما در

ةَ إِلا بِاهللِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيمِ کنيم مي  .ولَ َحْوَل َولَ قُوا

 

*** 

 دليل قرآن بر بقاي نفس بعد از خراب بدن

 ﴿ :فرمايدخداوند مي                             

                                ﴾ 
 [. 31]الزمر/

ر خاواب  ن نفساي کاه د  آکند مردم را هنگام مرگشاان و  خداوند قبس روح مي :يعني

 فرستد ودارد نفوسي را که محکوم بمرگ بقضاء ازلي بودند و مياست پس نگاه مينمرده

بتحقياق  . کند نفوسي را که بايد در دنيا زندگاني کنند تا اجل معين و نام برده شدهرها مي

ابدان هار آيناه آيااتي اسات باراي مردميکاه       ه داشتن و فرستادن بدر توفّي نفوس و نگاه

  .متفکراند

وجه استدسل در اين آيه اينستکه خداوند ميان خواب و مرگ را در تعليل فعل نفاس  

تسويه فرموده پس اگر در مرگ تعليل فعل نفس براي فساد خود نفس باشاد ناه بتغييار    

آست نفس بايد در خواب هم تعليل فعل نفس از جهت فساد آن باشد نه از جهت فسااد  
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شدن بهيئت اولاي خاود برنگاردد و     بايد وقت بيدارو اگر در خواب اين طور بود  ،آست

فهمايم  از اينجا ماي  ،کندم بعد از بيدار شدن برگشت بحال اول خود مييبينحال اينکه مي

اسات و از  که اين تعليل عارض ذات نفس نشده بلکه تعليال در آست آن حاصال شاده   

عليل اسات پاس   مسلّماتست که تعليل آلت تعليل در ذات نفس نيست و موت مسلّماً ت

پس  ،مثل خواب ،اينکه ذات نفس نيست شده باشد نهواجب آمد که آست آن معلل شده 

رود از تفکر در اين آيه معلوم شد که نفس غير بدن است و بخراب بدن نفس از بين نمي

يعناي   ((َداٍر إِلَبى َدارٍ  ُخلِْقتُْم لِْلبَقَاِ  ل لِْلفَنَاِ  َوإِناَما تَْنـتَبـقِلُوَن ِمبنْ ))فرمايد و رسول اکرم مي

اي بخاناه  ايمردم براي بقاء خلق شديد نه براي نيساتي و حقيقات مارگ انتقاال از خاناه     

 ايست.

*** 

 ن بر بعثآقر ةادل

خداوند کريم در کتاب حکيم خبر داد بوقوع بعث و حشر و بر اين مللب استدسل فرمود 

دليل بر بعاث قارار داده   را قرآن آن  و دليل آن را امکان مقرر نمود و مقصود از امکاني که

گويند آنساتکه  اند چون امکانيکه متکلمين ميغير از امکانيست که متکلمين تمسک جسته

ما از کجا بادانيم از   ،از فرض وقوع شي محالي سزم نيايد و اين امکان ذهني صرف است

يره باشد و شود لغشود محال لذاته و ميچون مي ؟آيدفرض وجود چيزي محال سزم نمي

شود محال لذاته سزم نيايد و اما محال لغياره تحقاق پيادا کناد و     از فرض وجود شي مي

امکان ذهني در حقيقت علم بعدم امتناع است و اين مستلزم امکاان خاارجي نيسات اماا     

است و امکان خارجي گااهي معلاوم   کند آن امکان خارجيامکانيکه قرآن بآن استدسل مي

هنگاميکاه شاي وجاود     ،ر خارج چون وقاوع اخاص از امکانسات   شود بوجود شي دمي

است که واقب شده چون ممتنعات هيچ وقت در خارج خارجي پيدا کرد مسلماً ممکن بوده

کند بواسله پيدايش نظير او و گاهي علم بامکان خارجي تحقق پيدا مي ،شوندموجود نمي
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کنايم  موجود شاد حکام ماي   يا اکمل از او در خارج چون وقتي ديديم اکمل در خارج  و

انقص بلريق اولي وجود خواهد داشت وهنگاميکه براي ما معلوم شد که شاي در خاارج   

ممکن است موجود شود بواسله مشاهده نظير آن يا اکمل از آن سباد و ناچااريم قادرت    

کناد  نضم کنيم چون در تحقق شي صرف امکان خارجي کفايت نميمخداوند قدير را باو 

ظهور برسااند و خداوناد تباارك    بعرصة  قادر ازلي گردد تا آن شي پاي بايد ضم بقدرت

 وتعالي استدسل بر بعث نمود بلريق امکان بر چند وجه:

﴿ :فرمايدعود و بعث را قياس بر ابتداء نمود چنانکه مي اول        ﴾ 

﴿ فرمايد:[ و نيز مي12]األعراف/         ﴾ /[ که مراد از 273]األنبياء

اين دو آيه اينستکه چنانکه شما را از عدم بوجود آورديم دو مرتبه شما را در قيامت اعاده 

﴿ :فرمايداست و نيز ميخواهيم نمود که قياس عود را بر بدأ نموده          

          ﴾ /[ يعني آيا درمانده شديم بآفرينش اول؟ بلکه 22]ق

 اند از آفرينش تازه. و از اين قبيل آيات بسيار است.ايشان در شک

 ﴿ :فرمايداولي چنانکه ميبلريق بعث را قياس بر خلق سموات و ارض نمود  ووم

                         ﴾ /[ يعني 22]اإلسراء

ينکه مثل باشد قادر است بر ابينند اينکه خدائيکه قادر بر خلق آسمانها و زمين ميآيا نمي

﴿ :فرمايدو نيز مي؟ آنانرا بيافريند                    

                            ﴾ /[. آيا 22]األحقاف

ديکه آسمانها و زمين را خلق کرد و در آفرين آنها مانده نشد توانا است نديدند که خداون

 خداوند بر همه چيز توانا است. آري ؟بر آنکه مردگانرا زنده کند

اعاده و بعث را قياس نمود بزنده شدن و روئيدن گياه از زمين بباران بعد از اينکه  س م

 ﴿ :فرمايدمرده بود چنانکه مي                          
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                ﴾ /[. يعني و خدائيکه بادها را فرستاد پس 2]فاطر

ش اي رانديم و پس از آن زمين را بعد از مرگابر را بر انگيزاند پس او را بسوي شهر مرده

زنده کرديم و چنين است نشر مردگان، باين سه وجه که ذکر شد از روي قاعده امکان 

 ستدسل نمود.خداوند ا

*** 

 از ادله خاص قرآن بر بعث

﴿ آيه مبارکه                               

                                      

   ﴾ /[. يعني: و سوگند خوردند بخدا شديدترين سوگندها و 22-23]النحل

واهد کرد ايشان را گفتند: خداوند کسي را که مرد مبعو  نخواهد نمود بلي مبعو  خ

و اين برانگيختن براي . داننداست خدا وعده حق و ليکن بيشتر مردمان نميوعده کرده

کنند و تا کافرين بدانند اينستکه ظاهر کند براي ايشان آن چيزي را که اختالف در او مي

 اينکه دروغگو بودند.

و تمامي مردم  ،باشدحق و باطلي مي :ست که در عالمتتقرير برهان از بديهيات و اوليا

بينيم در طريق و مي ،بيابندکنند تا آنرا در طلب حق و جستجوي حقيقت جانفشانيها مي

و اينهم مسلم است که اختالف در حق  ،وصول بحق و در ذات آن اختالف شديديست

باشد و اختالف مردم در آن ماهيّتش را عوض الم در آن نمينثسبب انقالب آن و ا

کند حق را دريافته و حقيقت را منتهاي مللب هرکس بخيال خويش گمان مي ،کندنمي

بينند و چونکه مسلم خالصه کالم حق يکي است و مردم آنرا مختلف مي .استفهميده

تواند بآن دسترس بينيم بشر در اين حيات دنيوي نميشد حقيقتي در عالم ثابت است ومي

پيدا کند چه اگر بشر واقف بحق گردد اختالف از ميان برداشته خواهد شد و موجب 

 :فرمايدخداوند مي .ر فلرت بشر استشود و اين اختالف مرکوز داتحاد و ائتالف مي
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﴿                   ﴾ /[. 222-223]هود

اين جبلّت و انتقال آن از اين شود مگر به از بين رفتن واختالف از ميان برداشته نمي

عالم هست و ما در اين عالم بواسله  بصورت ديگر و هنگامکيه ثابت شد حق ثابتي در

توانيم در اين دنيا بحق و حجابهائيکه داريم از طبيعت و وهم و خيال وغير آن نمي

حقيقت برسيم پس بالّضروره براي ما سزم است حيات ديگري باشد غير از اين حيات که 

در آنجا کشف حقايق شود واختالف برداشته شود و آن عالم آخرت است چنانکه 

   ﴿ فرمايدداوند ميخ                    

﴾ /[. يعني هر آينه بودي در غفلت از اين امر پس پرده غفلت را از تو برداشتيم11]ق 

شد و روز حقيقتي بروز تيزبين و تند است و اگر نعوذ باهلل معادي نبا پس چشم تو امروز

نتيجه خلق شده ايد حق وحقيقت قيمتي نداشته باشد و انسان و عالم بينکند سزم مي

خداوند روز  را زگردد آنروباشند و آن روزيکه انسان بدرك حق وحقيقت نايل مي

﴿ :فرمايدحقيقت نام نهاد چنانکه مي           ﴾ /و در حالت  [،1-2]الحاقه

﴿ فرمايد:اند ميکسانيکه در آن دار بحقيقت واصل شده          

                                       

        ﴾ /[. يعني و بيرون کنيم آنچه در سينه بهشتيان از 32]األعراف

شود از زير مساکن آنان جويها، و کينه وحسد و آنچه اسباب عداوت باشد و جاري مي

ند گويند حمد و ثناء براي خدائي که بفضل اهل بهشت چون مقامات خود را مشاهده کن

ا را بدين مقام و نبوديم که بخودي خود هدايت شويم اگر راهنمائي خود هدايت نمود م

نمود ما را خدا و ديگر ميگويند رسوسن و پيغمبران ما آمدند بحق وراستي و ما نمي

 بتوسط اينان بحق و حقيقت رسيديم.

 

*** 
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ود و هر لحظه حکماتش  و غايتي خلق و ابداع نم تخداوند تبارك وتعالي جهان را حکم

کند و هر وقت حکمتش تعلاق  اقتضا نمود بر اعدام همه عالم و احدا  بدلي براي او مي

گرفت به تغيير صورت عالم باين معني که اين صورت را بگيرد و صورت ديگر بآن بدهد 

 و عالم را نيست نکند قادر و توانا است.

باشد نه اعادام و  و تغير صورت ميقيامت و معاد از قبيل دوم است و آن تبديل  ةمسأل

اند وقرآن و سانت دسلات صاري  دارد اينساتکه در     ايجاد و آنچه رسل در اين باب گفته

شود نه اينستکه عاالم نيسات   کند و در او تبديل و تحويل داده مييير ميغقيامت و معاد ت

بار   شود و بالکلي لباس هستي از آن کناده و باه نيساتي ازلاي    محس و معدوم صرف مي

 شود.س از آن دو مرتبه ايجاد ميپو  ميگردد

﴿ فرمايد:چنانکه مي آياتي قرآني جز تبديل صورت چيز ديگري مقرر نموده است  

                    ﴾ /يعني  [.33]إبراهيم

ن بزمين ديگر و آسمانها مبدل کردند بآسماني ديگر و مردم از روزيکه بدل شود زمي

 گورهاي خود ظاهر شوند براي محاسبه خداي يگانه قهر کننده.

اين معاديست کاه قارآن باآن نااطق اسات و جااي شابهه باراي مالحاده و فالسافه           

ي است، اعتراض و شبهه آنان بر قول متکلمين وارد است که کلمات انبياء را بار را نگذاره

کند عاالم  خود تاويل کرده و گفتند که معاد و قيامت آنست که خداوند اعدام و نيست مي

 پوشاند.کند و بر عالم لباس هستي ميرا و در روز قيامت از نو ايجاد مي

فهميدند، اين ساخن  کردند و عيب سخن خود را ميايکاش متکلمين در قرآن تدبر مي

مله بقرآن و ما جاء به النباي کنناد و اعتراضاات    مغز سبب شد که فالسفه و مالحده حبي

شديدي کردند از قبيل امتناع اعاده معدوم و شبهة آکل و ماکول و امثاال آن، و متکلماين   
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 مغز و باطل خود مجبور شدند که جوابهاي خنک بفالسفه بدهند.هم براي حرف بي

تواند بار او  نمي گويد از اعتراضات فالسفه مصون و هيچ عاقلياما معادي که قرآن مي

 گاعتراض کند حتي معروض يک شبهه هم نخواهد شد چون قيامت تبديل اسات و مار  

باشد، يکي انتقال از نشأه بنشأه ديگر و بعث خروج از اين عالم و دخول در عالم ديگر مي

از بديختيهاي مسالمانان اينساتکه نصاوص قارآن را متوجاه نيساتند و حاق آنارار درك         

دادناد بيشاتر   شد و آراء خاود را در آن دخالات نماي   خدا فهميده مي کنند، اگر کتابنمي

شد. يالالسف بواسله حجابهائيکه دارند نصوص قرآن بر آنان پوشيده و نزاعها برداشته مي

 پنهانست.

خالصه کالم، انفب براي مردم استماع کالم خدا است و پس از آن تعقل در معناي آن 

﴿ تا مصداق اين آيه واقب نشوند:                       ﴾ 
 [.27]الملک/

 

*** 

 اقسام قيامت و ساعت

 در اصلالح شرع و قرآن قيامت بر سه گونه است.

قيامت کبري و آن انقراض عالم وتبديل آن بعالم آخرت اسات و در قارآن آياات     -2

 شده است. بسياري راجب بآن نازل

قيامت وسلي و آن مرگ تمام اهل يک قرن است چنانکه روايت است زماني نظر  -1

ُْ ُعْمبُر هبذا الغبالِم فلبْن يَُمبْت َحتابى رسول اکرم بر عبد اهلل بن انيس اوفتاد و فرمود  ))إن يَطُ

د، و يعني اگر عمر اين غالم طوسني شود نميرد تا اينکه قيامت بر پاا شاو   تَقُوَم السباَعةُ((

گويند عبد اهلل بن انيس آخر کسي بود که از اصحاب رحلت فرمود پس معلاوم شاد کاه    

 ساعت و قيامت در اين حديث بمعني انقراض اهل قرن است.
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قيامت و ساعت و صغري و آن موت هر انسانيست پس قيامت هر فرد انسان روز  -2

  ﴿ فرمايد:اوست خداوند مي گمر                     

                                       ﴾ 
نموده زبان کردند تا اينکه  يعني بتحقيق کسانيکه تکذيب ديدار خدا را [22]األنعام/

آمدايشان را قيامت ناگاه گويند اي ندامت ما را بر آنچه ما تقصير کرديم در آن و ايشان 

کشند و معلوم دارند بارگناهان را بر پشتهايشان آگاه باشيد که بد باريست که ميبر مي

 ﴿ فرمايد:شود و نيز مياست که اين حسرت نزد موت انسانرا حاصل مي    

                         ﴾ /يعني  [.37]األنعام

بگو خبر دهيد مرا اگر بيايد شما را عذاب خدا يا بيايد شما را قيامت آيا جز خدا را 

آيد رنگ رسول اکرم است وقتيکه باد شديدي ميخوانيد اگر راستگوئيد و در حديث مي

))ما أمدُّ َرفي فرمايد: فرمود ميترسم قيامت را، و نيز رسول اکرم ميشد و ميمتغير مي

ها إل وأظنُّ أن الساعة قد قامت(( بندم آنرا مگر اندازم و نمييعني چشم نمي .ول أد ُّ

ٍد َوآلِِه الطااِهِريَن َوَصلاى هللاُ کنم قيامت برپا شده است اينکه گمان مي   َعلَى َسيِِّدنَا ُمَسما

 

*** 

 



 

 

 پايان كتاب ـ تبصره

را  حجت الوداعچون مؤلّف فقيد رحمه اهلل تعالي عليه در آخرين منبر خود خلبة مبارکة 

که حضرت ختمي مرتبت صلوات اهلل وسالمه عليه در روز جمعة عرفة سال دهم هجري 

دند تالوت کردند و پس از آن مسجد و منبر را بحکم اجابت نداي القاء و ايراد فرموده بو

﴿ حق:                     ﴾ /تا  [13-12]الفجر

خلبة ابد وداع گفتند و در اوائل بيماري و أواخر ايّام حيات مکرر وصيّت فرمودند که آن 

شود طبب نمايند بنابر اين بي مانند را در آخر کتاب کليد فهم قرآن که تجديد چاپ مي

 يکي از ارادتمندان آن مرحوم خلبة شريفه را از کتب معتبر استخراج و ترجمه نموده.

اينک براي امتثال امر فقيد سعيد رضوان اهلل تعالي عليه واستفادة خوانندگان گراماي در  

 گردد تا مشمول اين آية مبارکه شود:مي خاتمة کتاب درج

﴿                    ﴾ /[.14]الملففين 



 

 

 خطبة حجة الوداع

أَْنفُِسبنَا َوِمبْن  الَسْمُد لِـلاِه نَْسَمُد ُ َونَْسبتَِعينُهُ َونَْسبتَْغفُِر ُ َونَتُبوُب إِلَْيبِه َونَعُبوُذ بِباهللِ ِمبْن ُشبُرورِ 

ُْ فَبال هباِدَ  لَبهُ َوأَْشبَهُد أَْن ل َسيِّ َاِت أَْعَمالِنَا َمنْ  ُا لَهُ َوَمبْن يُْ بلِ إِلَبهَ إِلا هللاُ  يَْهِد هللاُ فاَل ُمِ 

داً َعْبُد ُ َوَرُسبولُهُ  أُوِصبيُكْم ِعبَباَد هللاِ بِ  تَْقبَوى هللاِ َوأَُحبثُُّكْم َوْحَد ُ ل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنا ُمَسما

ُِ بِطَاَعتِِه َوأَْستَْفتُِح هللاَ بِالاِذ  هَُو َخْير    َعلَى اْلَعَم

ا بَْعُدو أَيَُّها النااُس! اْسَمعُوا ِمنِّي أُبَيِّْن لَُكْم؛ فَإِنِّي ل أَْدِر  لََعلِّي ل أَْلقَاُكْم بَْعَد َعاِمي َهَذا  أَما

يَُّهبا الناباُس! إِنا ِدَمباَ ُكْم َوأَْمبَوالَُكْم َوأَْعَراَلبُكْم َعلَبْيُكْم َحبَرام  إِلَبى أَْن تَْلقَبْوا فِي َمْوقِفِي َهبَذا  أَ 

ُْ بَلاْغُت؟ اللاهُما فَاْشَهْد!   َرباُكْم َكُسْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا فِي َشْهِرُكْم َهَذا فِي بَلَِدُكْم َهَذا  أَل َه

َهبا إِلَبى َمبِن اْئتََمنَبهُ َعلَْيَهبا َوإِنا ِربَبا الَجاِهلِيابِة َمْوُلبوع  َوإِنا فََمْن َكانَْت ِعْنَد ُ  أََمانَة  فَْليَُؤدِّ

َل ِربًا أَْبَدأُ بِِه ِربَبا اْلَعباباِس ْببِن َعْببِد الُمطالِبِ و َوإِنا ِدَمباَ  الَجاِهلِيابِة َمْوُلبوَعة  َوإِنا أَوا  َل َدٍم أَوا

ُم َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ ْبِن الَساِرِث ْبِن َعْبِد الُمطالِِ   َوإِنا َمآثَِر الَجاِهلِياِة َمْوُلوَعة  َدْيبَر أَْبَدأُ بِِه دَ 

با َوالَسَجبِر َوفِيبِه ِمائَبةُ بَِعيبٍر فَ  َْ َُ بِاْلَع قَايَِة  َواْلَعْمُد قََود  َوِشْبهُ اْلَعْمِد َمبا قُتِب َدانَِة َوالسِّ َمبْن السِّ

 َو ِمَن الَجاِهلِياِة َزاَد فَهُ 

ْيطَاَن قَْد أَيَِ  أَْن يُْعبََد بََِْرِلُكْم َهِذِ  َولَِكناهُ قَْد َرِلَي بِبََْن يُطَباَع فِ  يَمبا أَيَُّها النااُس! إِنا الشا

ُُّ بِبِه  ُ  ِزيباَدة  ِسَوى َذلَِك فِيَما تَُسقُِّروَن ِمْن أَْعَمالُِكْم  أَيَُّها النااُس! إِناَما الناِسبي فِبي اْلُكْفبِر يَُ ب

َماَن قَِد اسْ  َم هللاُ َوإِنا الزا ُؤا ِعداةَ ما َحرا َِ ُمونَهُ عاماً لِيُوا تََداَر الاِذيَن َكفَُروا يُِسلُّونَهُ عاماً َويَُسرِّ

بهُوِر ِعْنبَد هللاِ  َماَواِت َواوَْرَت َوإِنا ِعبداةَ الشُّ  اْثنبا َعَشبـَر َشبْهراً فِبي َكَهْي َتِِه يَْوَم َخلََق هللاُ السا

ببماواِت َواوَْرَت ِمْنهببا أَْربََعببة  ُحببُرم  ثاََلثَببة  ُمتََوالِيَببة  َوَواِحببد  فَببْرد   ُذو  ِكتبباِب هللاِ يَببْوَم َخلَببَق السا

ُْ بَلاْغُت؟ اللا  ُم َوَرَج   بَْيَن ُجَماَدى َوَشْعبَاَن  أَل َه ِة َوالُمَسرا  هُما فَاْشَهْد!اْلقَْعَدِة َوُذو اْلِسجا

ْ َن فُُرَشُكْم  أَيَُّها النااُس إِنا لِنَِسائُِكْم َعلَْيُكْم َحقّاً َولَُكْم َعلَْيِهنا َحقّاً  َحقُُّكْم َعلَْيِهنا أَْن ل  َِ يُو

فَإِْن فََعْلبَن فَبإِنا هللاَ قَبْد أَِذَن  َول يُْدِخْلَن أََحداً تَْكَرهُونَهُ بُيُوتَُكْم إِلا بِإِْذنُِكْم َوأَْن ل يََْتِيَن بِفَاِحَشةٍ 

َوتَْ بـِربُوهُنا َلبْرباً َدْيبَر ُمْببِرٍفو فَبإَِذا اْنتََهبْيَن  لَُكْم أَْن تَْعُ لُوهُنا َوتَْهُجُروهُنا فِي اْلَمَ اِج ِ 

بَََِمانَِة هللاِ َواْسبتَْسلَْلتُْم فُبُروَجهُنا َوأَََْعنَُكْم فََعلَْيُكْم ِرْزقُهُنا َوِكْسَوتُهُنا بِالَمْعُروِفو أََخْذتُُموهُنا 

ُْ بَلاْغُت؟ اللاهُما فَاْشَهْد! ِِ هللاِ فَاتاقُوا هللاَ فِي النَِّساِ  َواْستَْوُصوا بِِهنا َخْيراً  أَل َه  بَِكلَِمِة

ُُّ لُِمْؤِمٍن َماُل أَ  يبِ  نَْفبٍ  ِمْنبهُ  أَل أَيَُّها النااُس! إِناَما الُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  َول يَِس َِ ِخيِه إِلا ِمْن 

ُْ بَلاْغُت؟ اللاهُما فَاْشَهْد! فاَل تَْرِجعُنا بَْعِد  ُكفااراً يَْ ِرُب بَْعُ ُكْم ِرقَاَب بَْعٍض فَإِنِّي قَْد تَرَ  ْكُت َه

َب هللاِ )وفبي روايبٍة  و ُسبناةَ فِيُكْم َما إِْن أََخبْذتُْم بِبِه لَبْن تَِ بلُّوا )وفبي روايبٍة لَبْم تَِ بلُّوا( ِكتَبا

ُْ بَلاْغُت؟ اللاهُما فَاْشَهْد! َُ بَْيتِي(و أَل َه  نبيِّهو وفي روايٍة  َوِعْتَرتِي أَْه

  ِعْنبدَ أَيَُّها النااُس! إِنا َرباُكْم َواِحد  َوإِنا أَبَاُكْم َواِحد و ُكلُُّكبْم آلَدَم َوآَدُم ِمبْن تُبَراٍب إِنا أَْكبَرَمُكمْ 

ُْ بَلاْغببُت؟ قَببالُوا  نََعببْم  قَببالَ  ُ  إِلا بِببالتاْقَوى  أَل َهبب   هللاِ أَْتقَبباُكْم َولَببْيَ  لَِعَربِببيٍّ َعلَببى َعَجِمببيٍّ فَْ بب

 فَْليُبَلِِّغ الشااِهُد اْلَغائَِ !

بيبَهُ ِمبَن اْلِميبَراِث َول ِْ ُِّ َواِرٍث نَ يَُجبوُز لُِمبوِرٍث َوِصبياةُ  أَيَُّها الناباُس! إِنا هللاَ قَبْد قََسبَم لُِكب

ْيبَر أَْكثََر ِمَن الثُّلُِث  َواْلَولَُد لِْلفَِراِش َولِْلَعاِهِر الَسَجُرو َمِن اداَعبى إِلَبى َدْيبِر أَبِيبِه َوَمبْن تَبَولاى دَ 
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ُُ هللاُ مِ  َعْدلً  َوالساالُم  ْنهُ َصْرفاً َولَمَوالِيِه فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللاِ َوالَمالئَِكِة َوالنااِس أَْجَمِعيَنو ل يَْقبَ

 َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ 

 حجة الوداعورجمه خطبة 

خواهيم و جوئيم و از او آمرزش ميستائيم و از او ياري ميستايش خداي راست او را مي

بريم از بديهاي نفوس خويش و از زشتيهاي کارهاي بسوي او برمي گرديم و بدو پناه مي

که خدا او را هدايت کند هيچکس او را نتواند گمراه کند و کسايکه خادا او را   خود. کسي

دهام کاه هايچ معباود و     گمراه کند هيچکس هادي و راهنماي او نتواند شد و گواهي مي

دهم کاه  سزاوار پرستشي جز خدا نيست خدائي است يگانه که شريک ندارد و گواهي مي

 محمّد بندة او وفرستادة اوست.

کنم شما بندگان خدا را بترس و تقواي خدا و شما را بر طاعات  فارش ميوصيّت و س

طلبم يا بچيزيکاه بهتار اسات ساخن     نمايم و بآنچه بهتر است گشايش مياو تحريس مي

 کنم.خود را آغاز مي

دانام شاايد شاما را    امّا بعد اي مردم از من بشنويد تا براي شما بيان کنم زيرا من نمي

 ا مالقات نکنم.پس از امسال در اينج

اي مردم همانا خونهاي شما و اموال شما بر شما حرام است تا اينکه مرگ را در يافتاه  

به پروردگار خود برسيد مانند حرام بودن چنين روزي در چنين ماهي در چناين شاهري.   

آيا تبليغ کردم و امر الهي را بشما رسانيدم؟ خدايا پس تو گواه باش. پس هرکه در نزد او 

ي باشد آنرا بکسيکه او را بر آن امانت امين شمرده است بازگرداند. همانا ربا و ساود  امانت

است اکنون لغو و باطل است و نخستين ربائي که من آنارا  پولي که در زمان جاهليّت بوده

باشاد و هماناا خونهاا و    نماايم ربااي عاّم مان عبااس پسار عباد المللّاب ماي         لغو ماي 

باشاد و نخساتين   است اکنون باطل و نادرست ميت بودههائي در زمان جاهليّخونخواهي

نمايم خون عامر پسر ربيعه پسار حاار    خوني که من بآن آغاز کرده آنرا باطل و لغو مي

پسر عبد المللّب است. و همانا مفاخر و آثار زمان جاهليّت هماه باطال اسات و باياد از     
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 ميان برود بجز خدمت کعبه و آبدادن حُجّاج کعبه. 

عمدي قصاص دارد و شبيه بقتل عمدي آنست که بوسايلة عصاا و سانگ قتال      وقتل

باشد پس کسيکه بر اين چيزي بيفزايد واقب شود ديه و خونبهاي اين نوع قتل صد شتر مي

 او از اهل جاهليّت است.

اسات  اي مردم شيلان از اينکه در زمين شما پرستش و عبادت شود ديگر نوميد شاده 

ي است که در مواردي جز اين و آنچه شما از کارهاي خود حقير ولي باين خشنود و راض

 پنداريد اطاعت کرده شود.و غير مهم مي

شوند اي مردم تغيير و تبديل ماهها افزوني در کفر است که کافران بسبب آن گمراه مي

کنند تا در شمارة ماههائي که خدا آنرا حارام  يکسال آنرا حالل و سال ديگر آنرا حرام مي

است موافقت و سازش داشته باشند و همانا زمان مانند روزيکه خدا آسمانها و زمين هکرد

اسات در کتااب خادا    است و همانا شمارة ماهها در نزد خادا دوازده مااه  را آفريد گرديده

روزيکه خدا آسمانها و زمين را آفريد که چهار ماه از آن حرام است سه ماه پي در پاي و  

لعقده و ذو الحجّه و محّرم و ماه رجب که در ميان جمادي و شعبان يکماه تنها و جدا ذو ا

 باشد آيا بشما ابالغ کردم؟ خدايا پس تو گواه باش. مي

اي مردم همانا براي زنان شما بر شما حقّي و براي شما بار ايشاان حقّاي و آن اينکاه     

ياد جاز باا    کسي را بجز شما بر رختخوابهاي شما راه ندهند و کسي را که شما ميال ندار 

اجازة شما بخانة شما نياورند و کار زشت )زنا( ايشانرا در خانه نگاهداشته و از ايشان در 

قسمت همخوابگي دوري گزينيد وايشانرا بزنيد ولي نه قسميکه ايشانرا ماولم و دردنااك   

باشد، آنگاه اگر از کار خود دست کشيده شما را اطاعت کنند بر شما نيز واجب است کاه  

وراك و پوشاك ايشانرا بنيکي و عرف بدهيد و همانا زنان در نزد شما اسيراني روزي و خ

توانند کرد شما ايشان را بلريق امانت از خدا هستند که چيزي از خود ندارند و کاري نمي

اياد پسار در   در يافت داشته و عورات ايشان را بکلمة خدا )عقد( براي خود حالل کارده 

براي ايشان سفارش خير کنيد آيا بشما رسانيدم؟ خدايا پس تو بارة زنان از خدا بترسيد و 
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 گواه باش.

اي مردم! همانا مسلمانان برادرند پس هيچکس مال برادرش حالل و روا نيسات جاز   

بليب ورضاي او. آيا بشما ابالغ کردم؟ خدايا پس تو گواه باش. پس بعد از من از اساالم  

زده بجان خود بيفتيد، همانا من در ميان شما برنگشته و کافر مشويد که گردن يکديگر را 

مراه نخواهيد شد و گز گس از آن هرپر دست بدامن آن زنيد گام که اذاشتهگيزي بجاي چ

يغمبر و در روايتاي  پاست که سنّت وروش آن کتاب خدا )قرآن( است )و در روايتي آمده

 واه باش.گس خدايا تو پر و اهل بيت من( آيا بشما رسانيدم؟ گدي

در شما يکي اسات شاما هماه از آدم    پار شما يکي است و گرودپاي مردم! بدرستيکه 

ارتر و گرهيز پترين شما در نزد خدا آن کسي است که راميگهستيد و آدم از خاك است 

رهيزکاري. آيا پعربي را بر غير عرب فضل و برتري نيست جز به  چتر باشد، هيخدا ترس

 سيکه از شما حاضر است بايد بغائب برساند. س کپفتند آري. فرمود گرسانيدم؟ 

درستيکه خدا براي هر وارثي بهره و نصيب او را از ميرا  مقسوم و معلوم پاي مردم! 

است و براي صاحب ميرا  و صيّت در بيشتر از سه ياک جاائز نيسات و فرزناد     فرموده

ه نامشروع چ رگآيد براي رختخواب است )يعني فرزنديکه از زن در خانة شوهر بدنيا مي

است )يعني بايد رجم شود( کسيکه خود  گباشد( و براي زناکار سنباشد از آن شوهر مي

اي( خود را بغير ماولي و آزاد کننادة خاود    در خود نسبت دهد يا )عبد آزاد شدهپرا بغير 

امريکه عاذاب   چان و همة مردم باد و خدا از او هيگمنسوب کند بر او لعنت خدا و فرشت

اي از او قباول  عمل مستحّب و فريضاه  چه هيگذيرد )يا اينپفدائي ن چردّ کند و هيرا از او 

 نکنند( و سالم خدا ورحمت او و برکات او بر شما باد.

 بديب الزمان کردستاني
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