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---------------------------  
  ارپیش گفت

  
  گمشده امروز بشر

  
جنگ ھاي جھاني ویرانگر، افزایش روح خشونت در كشورھاي بھ اصطالح مترقى، بي پایھ در آمدن بسیاري 
ت و           ھ معنوی از فرضیھ ھا و تئوري ھا، بار دیگر بشر را بھ آغوش دین سوق داده و قرن آینده، قرن گرایش ب

ت         اخالق نامیده شده است، براي عالمان دینى، بھترین ف        د و واقعی ن بردارن رده از چھره دی ھ پ ت، ك رصت اس
د و از        باورھا را بھ صورت روشن و دور از ھرگونھ پیچیده گویي و پیرایھ، بھ تشنگان معنویت عرضھ بدارن

  .این فرصت طالیي بھره كافي ببرند
زند تا نسل الزم است در ضمن ترسیم واقعیت دین، عطا و بازده آن را در زندگي فردي و اجتماعي روشن سا       

  .حاضر از نتایج ارزنده دین داري آگاه شده و در نھایت با التھاب بیشتر بھ سوي دین بازگردد
ر چھره طبیعت              شر، ب ت و پیوستھ ب زایش اس درست است كھ رفاه مادي و تسخیر نیروھاي طبیعي در حال اف

، آمار جنایت در تمام زمینھ ھا چنگ انداختھ و آن را بھ سود زندگي دنیوي خویش رام مي سازد، ولي در مقابل
ھ      باال رفتھ، حتي نسل كشي و كشتار جمعي كھ در تمام دوره ھا محكوم انسان ھا بوده، با كمال تأسف امروز ب

  .صورت یك مسألھ عادي در آمده است
تقویت راه نجات انسان از این فجایع عظیم كھ خامھ و بیان از بازگویي آن ناتوانند جز، برافراشتن پرچم دین و 

  .مباني مذھبي و بارور كردن باورھاي دیني راه دیگري نیست
اعتقاد انسان بھ جھان غیب و تحت نظر بودن در تمام مراحل زندگي روح مسؤولیت را در انسان زنده كرده و 

  .او را در مقابل فزون طلبي و تجاوز بھ حقوق ھمگان خود نگھ دار مي كند
ھ       این كتاب، براي تبیین عقاید اسالمي    رد ب ل و خ و عق اك او و در پرت دان پ  كھ از طریق خاتم پیامبران و فرزن

  .دست ما رسیده است، نگارش یافتھ و مسائل اعتقادي را درصد و بیست درس عرضھ مي نماید
امید است این دروس كھ با بازنگري مجدد، تقدیم اساتید معارف و استادان عقاید مي شود، در تحقق بخشیدن بھ 

  .عنوي مؤثر باشدآرمان ھاي م
  

  )ع(قم، موسسھ امام صادق
  . اسفند3/1418 شوال 24

  .جعفر سبحاني
  

  .ضرورت معرفي مكتب
  

تفاده از   . عصري كھ ما در آن زندگي مي كنیم عصر برخورد اندیشھ ھاست   ا اس اندیشمندان و متفكران جھان ب
ا ر         ات      وسایل نشر، عقاید و آراي خود را در اختیار ھمگان قرار داده توده ھ اره نظری شھ در ب ھ تفكر و اندی ا ب

  .خود دعوت مي كنند
باید در چنین عصري مكتب خود را ...) ُادُع الي سبیل ربِّك بالِحكَمة و(جامعھ اسالمي بھ پیروي از دعوت الھي 

  .بھ نحو شایستھ اي در اختیار ھمگان قرار دھند و از این طریق، وظیفھ خود را در برابر آن ایفا كنند
رو مدت ھا پیش، نگارنده، یك دوره عقاید اسالمي بھ صورت استداللي و در سطح عالى، در شش جلد     از این   

دان        ھ من ت و چون گروھي از عالق دگان قرارگرف تقبال خوانن ورد اس دا م ف خ ھ لط ھ ب رد ك شر ك تنظیم و منت



این رو از دانشمند درخواست كردندكھ آن را بھ صورت خالصھ و فشرده نیز در اختیار ھمگان قرار دھیم، از 
معظم جناب آقاي رضا استادي كھ از مدرسان حوزه علمیھ قم و خدمتگزاران جامعھ روحانیت است درخواست 

ا را  . شد كھ زحمت تلخیص این كتاب ھا را بپذیرد      ایشان نیز این كار را بھ صورت شایستھ اي انجام داد و آنھ
  :.در شش بخش بھ ترتیب زیر تلخیص و تنظیم كرد

  .دا و نظام آفرینش؛خ. 1
  .خدا و صفات جمال و جالل؛. 2
  .خدا و پیامبران آسمانى؛. 3
  .خدا و پیامبر اسالم؛. 4
  .خدا و امامت؛. 5
  .خدا و معاد. 6

اپ و           . ھریك از این بخش ھا شامل بیست درس است     ستقل چ ھ طور م ا ب ن بخش ھ ك از ای ر ی ن، ھ پیش از ای
دان  .  ویرایش جدید منتشر مي شودمنتشر شده و اكنون ھمگي در یك جلد و با   امید است مورد استفاده عالقھ من

  .و پژوھشگران در عقاید اسالمي قرار گیرد
د                   ات عقای راي اثب ھ ب ت ك اب كوشش شده اس ن كت ھ در ای ن ك اگزیریم و آن ای ھ اي ن در این جا از یادآوري نكت

رین        اسالمي از روشن ترین براھین بھره گرفتھ شود و از ھر نوع برھان پ     ین آف راد، یق وع اف راي ن ھ ب ده ك یچی
ده گویي        . نیست پرھیز گردد  ز از پیچی سي و پرھی اده نوی ر س ت از نظ در عین حال در نگارش كتاب، كمال دق

گاھي دیده مي شودكھ . صورت گرفتھ، بھ طوري كھ معلمان دیني بھ راحتي مي توانند این كتاب را تدریس كنند
گویي را نشانھ عمق كتاب و ساده گویي را نشانھ سطحي بودن آن مي انگارند برخي از افراد غیر وارد پیچیده 

ھ از    . در حالي كھ طرز تفكر نویسنده برخالف آن است  ت ك استحكام واتقان محتواي اصلي كتاب درگروآن اس
ساده نویسي و یا پیچیده گویي مربوط بھ شكل ظاھري آن است و ھرگز . اصول عقلي ونقلي صحیح بھره بگیرد

  .مي تواند گویاي ارزش محتوایي آن باشدن
ب در شیوه          ل مطل نگارنده از نخستین روزي كھ قلم بھ دست گرفتھ، پیوستھ سعي نموده عالوه بر تفكر در اص

حال اگر برخي پیچیده سرایي را . عرضھ آن نیز بیندیشد و از آسان ترین راه، عمیق ترین برھان را بیان نماید
را     مي پسندند مطلب دیگري است    ست؛ زی رزنش نی اي س سي        ( و ج ي است و خوش بخت ك در ھر سري ذوق

  ).است كھ ذوقش را دریابد
  /.4/12قم، حوزه علمیھ 

  .جعفر سبحاني
  

  )1(خدا و نظام آفرینش 
---  

  .چرا درباره خدا بھ بحث و بررسي بپردازیم: 1درس 
  .آثار ارزنده ایمان بھ خدا: 2درس 
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---  
  اره خدا بھ بحث و بررسي بپردازیمچرا درب: 1درس 

  
  .استبشر در طول تاریخ بھ وجود صانعي براي جھان اعتقاد داشتھ و این عقیده از عقاید كھن و راسخ او بوده 

بسیاري از دانشمندان عالي قدر، فالسفھ گرانمایھ، محققان ، كاشفان و مخترعان بزرگ كھ در پي ریزي تمدن   
ھ         د ك د معتقدن ر      : ، پدید آوردن علوم و آراي بشري سھم بھ سزایي داشتھ و دارن رینش، اث ز آف ام حیرت انگی نظ

اھر      زیبایي طبیعت و رنگ . پروردگاري بزرگ و آفریننده اي تواناست   ار ظ ز و نقش و نگ آمیزي حیرت انگی
شیده و ھر            ستي بخ ان، ھ ھ جھ جھان، اثر نقاش چیره دستي است كھ از روي حكمت و دانش بي كران خود، ب

  .جزئي از اجزاي آن را روي نقشھ و اندازه گیري خاصي آفریده است
د را سفیران و پیامبران الھي  در طول تاریخ نیز، مرداني پاك و پیراستھ از ھر نوع آلودگي مي شناسیم كھ خو     

معرفي نموده اند و در انجام رسالت خود از ھر نوع فداكاري و جانبازي دریغ نكرده اند، تا آن جا كھ گروھي      
ھ      . از آنان جان و زندگي خویش را در راه ارشاد و ھدایت مردم از دست داده اند     داكاري ھم ھ ف ت ك دیھي اس ب

  .دق گفتار خود سرچشمھ مي گرفتھ استجانبھ آنان از اعتقاد راسخشان بھ ص
آیا اعتقاد چنین جمعیت ھاي انبوه كھ در میان آنھا متفكران بزرگ و پي افكنان علوم و مرداني : اینك مي پرسیم

  .صالح و پاك وجود دارند كافي نیست كھ ما را بھ صحت اعتقاد آنان معتقد سازد
اد و     م          اگر كسي بگوید نھ، از او سؤال مي كنیم آیا اتح ت ك شر در مورد وجود خدا، دس راد ب ت اف اق اكثری  اتف

ال را           ن احتم انعي باشد ای الق و ص ان، خ راي جھ باعث نمي شود كھ احتمال بدھیم عقیده آنان صحیح بوده و ب
ھرگز نمي توان انكار كرد و ھر منصف خردمندي با مراجعھ بھ وجدان خود بھ خوبي مي یابد كھ وجود چنین        

  .ند انكار كنداحتمالي را نمي توا
ار       اید گفت اگر كسي با وجود این احتمال، دنبال تحقیق و بررسي نرود ھمیشھ این نگراني و ترس را دارد كھ ش
ھ خدا        معتقدان بھ خدا راست باشد و بر اثر سھل انگارى، گرفتار عذاب ھاي دردناكي گردد كھ براي كافران ب

روي    بنابراین احتمال مي دھد كھ تحقیق ن   . مقرر شده است   م اخ رر مھ كردن در مورد اصول عقاید براي او ض
  .داشتھ باشد

الي باشد، و          رر، احتم ھر عاقل و خردمندي مي داند كھ از ھر نوع ضرر مھم اجتناب الزم است گرچھ آن ض
ك كودك و          ار ی اصوًال اجتناب از ضرر محتمل، براي بشر، امري فطري است، از این رو گاھي انسان بھ گفت

امبران و   . رتیب اثر مي دھد و بھ فكر تحقیق و جستجو مي افتدیك فرد عادي ت    ار پی پس چطور مي تواند بھ گفت
دانشمندان بزرگ كھ ضرر بي اعتنایي بھ آن قابل جبران نیست ترتیب اثر ندھد و حتي از مطالعھ و بررسي و  

  .تحقیق ھم خود داري كند
  آثار ارزنده ایمان بھ خدا: 2درس 

  
  .تعدیل غرایز. 1

ت                  انس ا استوار اس ر آنھ دگي او ب ھ زن ت ك ي اس ایالت درون ز و تم سلھ غرای ن   . ان، واجد یك سل اگر روزي ای
ب خوش              ز در صورتي موج ن غرای تمایالت از انسان گرفتھ شود اندیشھ زندگي از او سلب مي گردد، ولي ای

اي    بختي جامعھ انساني است كھ در بھ كار بردن آنھا از ھر نوع افراط و تفریط خود دار   ي گردد و خواستھ ھ
  .درونى، تعدیل و بھ طرز صحیحي رھبري شوند

رینش در           ) تمایالت جنسى (مثًال   ت آف ھ دس ي است ك زه درون ك غری ي ی وغ، تجل در پسر و دختر، در دوران بل
نھاد آنان پدید آورده است وبقاي نسل بشر در گرو اعمال این غریزه است، ولي اگر بشر در اشباع این غریزه      

  .رزي نشناسد، دچار ھرج و مرجي مي شود كھ مفاسد آن بر ھیچ كس مخفي نیستحد و م
ھ خود، از او         ) خویشتن خواھى (ھم چنین    سان ب ھ ان را اگر عالق اساس و استوانھ زندگي بھ شمار مي رود، زی

زد و                ي خی ر نم اع ب ھ دف ام خطر ب ستد و در ھنگ ي ای از م ات ب الیتي در راه استمرار حی لب گردد از ھر فع س
سرانجام چراغ زندگي او بھ خاموشي مي گراید، و از سوي دیگر اگر در اعمال این حس، زیاده روي نماید و        



دالتي نخواھد           ھمھ چیز را تنھا براي خود بخواھد در این صورت نتیجھ اي جز بدبختي و گسترش ستم و بي ع
  .داشت

شم( ضب و خ ع  ) غ ؤثري دارد و در مواق ش م ي نق دگي آدم اي زن ز در بق ام  نی ر، تم ا خط سان ب ارویي ان روی
حنھ               ن حس گردد در ص د ای سي فاق نیروھاي مادي و معنوي او را براي دفاع از خود بسیج مي سازد و اگر ك
ام                ي گردد و در ھنگ ھ دیگران م اوز طلبان ایالت تج اعي او دست خوش تم وق فردي و اجتم ھاي مبارزه، حق

دارد   اه         و اگر . بروز خطر، توان دفاع از جان خود را ن ز تب اده روي شود ثمره اي ج ن حس، زی ال ای  در ِاعم
  .و ھم چنین است غرایز دیگر. كردن اجتماع و افزایش فساد وجود ندارد

ھ اي          د نتیج ز سركش خود باش خالصھ اگر غرایز انسان تعدیل نشود و ھركس دیوانھ وار در فكر اشباع غرای
رج و مرج، آدم ك        ا، ھ سان ھ دگي ان اي زن رو ریختن بن ر    جز ف سده دیگ ا مف دالتي و ده ھ ي ع اف، ب شى، اجح

  .نخواھد داشت
بھترین راه براي تعدیل آنھا، احیاي حس مسؤولیت در درون اجتماع است، بھ طوري كھ افراد جامعھ خود را         
در برابر یك قدرت مطلق و برتر كھ در تمام لحظھ ھا، در آشكار و نھان، ناظر اعمال آنھاست مسؤول بدانند و 

ند كھ آن قدرت برتر از كارھاي درست و شایستھ آنان قدرداني مي كند و بھ كامل ترین وجھي پاداش معتقد باش
د                ریط مي پیماین راط و تف ز خود راه اف اي غرای ھ در ارض ساني را ك ز ك د و نی ي فرمای ا م جاودان بھ آنان عط

نا، حاضر، ناظر، بینا، شنوا این چنین حس مسؤولیتي جز در پرتو ایمان بھ خداي دانا، توا. سخت كیفر مي دھد
  .و آگاه از درون و برون تأمین نمي گردد

د         ي كنن ردم دراز نم ال م ھ م ت ب ھ    . افرادي را مي بینیم كھ در عین تنگ دستى، دس ھوت، ب دت ش در دوران ش
د    . ناموس مردم تجاوز نمي كنند     ین   . براي بھ دست آوردن مقام و منصب، كار نامشروع انجام نمي دھن ن چن ای

پس اعتقاد بھ خداست كھ در كنترل . پیشگى، دلیلي جز ایمان بھ خدا و امید بھ پاداش و بیم از كیفر او نداردپروا
  .تمایالت سركش، چنین نقش مؤثري دارد

  .پرورش فضایل اخالقي. 2
ر از     . تمایل بھ فضایل اخالقي و سجایاي انسانى، جزو سرشت ماست    ا و تنف ھ خوبي ھ بھ عبارت دیگر، میل ب

در جھان كسي . ھا در ما ریشھ فطري دارد و ھیچ فردي امین بودن را بد، و خائن بودن را خوب نمي داندبدي 
  .را نمي شناسیم كھ وفاي بھ پیمان را ناپاكي و پیمان شكني را پاكي و فضیلت شمارد

ؤثر          د؛  ادیان و مذاھب با پاداش ھا و كیفرھاي خود، در پرورش این نوع روحیات عالي انسانى، نقش م ي دارن
ا و               اداش ھ د پ ي دھد، و نوی ن صفات سوق م زیرا دین با برنامھ ھاي خود، جامعھ انساني را بھ رشد و نمو ای

  .تعیین كیفرھاي قطعى، مردم را بھ كارھاي نیك واداشتھ و از كارھاي بد برحذر مي دارد
د،      دانشمندان، مذھب را پشتوانھ اخالق مي دانند و اخالق غیر متكي بھ مذھب را غ        ي كنن ي م ول تلق ل قب یر قاب

داكارى، دستگیري از               ت، راستى، درستى، ف ت، امان د عف ي مانن ات اصول اخالق ھ مراع ت ك زیرا روشن اس
در بسیاري از مواقع با یك سلسلھ محرومیت ھاي مادي ھمراه است، و دلیلي ندارد كھ یك انسان، ... بینوایان و 

وى، آن م    ي و معن زه روح دون انگی ل و ب ي دلی ن      ب ھ ای د گردد ك ھ معتق ن ك ر ای د مگ ل كن ا را تحم ت ھ حرومی
محرومیت ھا در سراي دیگر با پاداش ھایي جبران خواھد شد و یا آلودگي بھ این لذت ھاي زودگذر نامشروع، 

  .كیفرھاي سختي بھ دنبال خواھد داشت
  .ضمانت اجراي قوانین و عامل گسترش عدالت. 3

ا و         حكومت ھاي بشري كھ بدون دین و ایما   دي ھ سلھ تع ك سل د از ی ي توانن ا م د، تنھ ن مي خواھند حكومت كنن
ان      امي آن خالف كاري ھاي آشكار جلوگیري كنند، ولي ھرگز از تعدي ھاي پنھاني كھ از دید دستگاه ھاي انتظ

د     وگیري نماین د جل ي توانن ت نم ھ دور اس س       . ب ان و ح ز ایم ا، ج كني ھ انون ش ا و ق الف ھ ل خ ن قبی اره ای درب
ھ        مسؤولی ت ك د اس ان نیرومن ت و ترس از كیفرھاي الھي چیزي دیگر مؤثر نیست، زیرا حكومت ایمان، آن چن

نھ تنھا انسان را از قانون شكني ھاي علني باز مي دارد، بلكھ او را از گناه ھاي دروني و پنھاني كھ ھیچ كس     
دیشھ گناه و تصمیم درباره یك عمل از آن آگاه و مطلع نیست جلوگیري مي كند از این فراتر آن كھ، او را از ان 

  .زشت نیز باز مي دارد
ھ                  انون ب د، ق شكیل دھ دا ت ان و ترس از خ ر ایم ي ب ضیلت مبتن آري دراجتماعي كھ زیر بناي آن را اخالق و ف
بھترین شكلي اجرا مي شود و چنان تحرك و نفوذ دارد كھ در دل تاریكي ھا، در خلوت خانھ ھا، در زیر زمین 

  .ق روح ھا و روان ھا، خود بھ خود و بدون پلیس و مأمور بھ اجرا در مي آیدھا و در اعما
اكنون كھ عقیده بھ خدا و مذھب ، چنین ثمرات بزرگي دارد و در سرنوشت اجتماع مي تواند تا این اندازه مؤثر 

ھ مزایا بھره باشد، چرا انسان درباره آن بھ بحث و بررسي نپردازد تا در صورت واقعیت داشتن آن، از این ھم
  .مند شود

اداش         ھیچ فردي پیش از تحقیق و بررسي نمي تواند ادعا كند كھ موضوعاتي ھمچون خداپرستى، رستاخیز، پ
ھ است         د، در دل خالف آن را پذیرفت ھ  . ھا و كیفرھا پنداري بیش نیست و اگر این حرف را بھ زبان بگوی وظیف



 و تحقیق بپردازد تا با كاوش و بررسي بھ خدا ایمان بیاورد ھر عاقل دانش پژوه است كھ در این باره بھ مطالعھ
  .و از مزایاي دنیوي و اخروي آن محروم نماند

  بحران ھاي روحي و نگراني ھا:3رس د
  

بشر در پرتو دانش بر بسیاري از مشكالت زندگي پیروز شده و بر بخشي از گرفتاري ھا و ناتواني ھاي خود        
ا شناخت      ثًال ب ت، م ھ كرده اس سیاري از      غلب ا آن، خود را از ب ارزه ب امرئي خود، میكروب و راه مب من ن ن دش

رفتن        ار گ ھ ك ي و ب ابع زیرزمین تخراج من ا اس ت و ب اختھ اس ا س ھ اي رھ ل مالحظ ھ صورت قاب ا ب اري ھ بیم
ھ نحو       نیروھاي مختلف طبیعت، بسیاري از موانع را از پیش پاي خود برداشتھ و وسایل استراحت خویش را ب

  .ري فراھم كرده استدل پذی
دگي           ك زن اي ی ر بن ھ زی ش روان ك ولي آدمي در برابر این پیروزي چشم گیر علمى، بھ اطمینان خاطر و آرام
سعادتمندانھ است نھ تنھا دست نیافتھ بلكھ بھ موازات پیشرفت ھاي مادي و افزایش وسایل استراحت جسمي بر 

یش مشكالت رواني ھم چنان بھ سیر صعودي خود ادامھ مشكالت رواني او روزبھ روز افزوده شده و این افزا   
وأم و ھمراه      . مي دھد  گویي نگراني ھاي روحي و دلھره ھاي رواني با توسعھ و ترقي مادي و تمدن ماشیني ت

  .بوده و بھ موازات ھم در حال پیشرفت ھستند
ي                   ت، ول وده اس ان ب ھ گریب شویش دست ب وعي اضطراب و ت ا ن ن     البتھ بشر در تمام قرون ب سان ای اه ب یچ گ  ھ

گواه آن آمارھایي است . عصر، دچار ترس، غم، اضطراب، دلھره، تشویق خاطر و پریشانِى روان نبوده است
د          اختھ ان شر س اره منت ن ب ي     . كھ مطبوعات صنعتي ترین كشورھاي جھان در ای ي علل ھ اضطراب و نگران البت

  :.دارد كھ اكنون بھ برخي از آنھا اشاره مي كنیم
  .ري بي حد و حسابمادیگ. 1

راي           د ب وي ھدف دیگري ندارن گروھي كھ معنویات را بھ دست فراموشي سپرده اند و جز مادیات زودگذر دنی
ك            ھ ی ال ب د و در عین ح خوب زیستن، ارضاي غرایز و اشباع خواستھ ھاي دروني خود پیوستھ تالش مي كنن

ي رسند        ا خواھي و تج    . دھم آن چھ مي خواھند نم ین دنی لب       نتیجھ چن شویش، اضطراب و س ل پرستي جز ت م
ست      سمي             . آرامش فكري چیزي نی اي ج ذت ھ ادي و ل دوزي و بھره گیري م ز ثروت ان دفي ج ھ ھ صي ك شخ

ھ         ا ك رده باشد، از آن ج ر ك ات پ ي و مادی ا طلب ضاي فكر، روح و روان او را دنی د و در حقیقت ف نداشتھ باش
ي     قسمت اعظم آن چھ را كھ در طلب آن است فراھم نمي گ    شویش و نگران اآرامي فكري و ت ردد ناچار دچار ن

ھ                 ار ب ن افك ن صورت، ای زوده شود، در ای ھ آن اف رواني شده پیوستھ رنج مي برد و اگر وسوسھ آینده تاریك ب
بنابراین، افزون طلبي و اشتھاي سیري ناپذیر در . خطرناك، اعصاب او را از بین مي برد) خوره(صورت یك 

  .عوامل مھم اضطراب استمورد مادیات، یكي از 
  .شداید و مصایب. 2

ت    داید اس صایب و ش ده از م اده آكن ان م ا،     . جھ ت ھ سلھ از محرومی ك سل ا ی دگي اش ب ردي در طول زن ر ف ھ
راي اضطراب،                     ي ب ل مھم ا عام دام از آنھ ي شود و ھر ك ھ رو م اگوار روب شكست ھا، سختي ھا و حوادث ن

د   ا           در ا. دلھره، غم و اندوه بھ شمار مي رون صادم ب رض ت واره در مع دگي ھم شتي زن ھ ك اني ك ان طوف ن جھ ی
  .امواج مشكالت گوناگون است ھیچ كس نمي تواند واكنش این عوامل را در روح خود انكار كند

  .اندیشھ فنا و مرگ. 3
ھ قیمت               ھ ب ھر فردي بھ طور قطع و یقین مي داند كھ رشتھ عمر وي پس از چندي قطع خواھد شد و از آن چ

ست      عمر خود  ر ھر          .  گرد آورده است، دست خواھد ش ھ صورت ھیوالي مخوفي در براب ھ ب شھ مرگ ك اندی
انساني مجسم مي شود براي كساني كھ مرگ را پایان زندگي دانستھ و بھ حیات اخروي و زندگي پس از مرگ 

ازد  قائل نیستند، بسیار جانكاه و ناراحت كننده است و زندگي آنان را بھ ویژه در ایام پیري كام      ي س و . ًال تلخ م
و گاھي در این مرحلھ، فشار رواني بھ حدي مي رسد كھ انسان . ھر نوع نشاط زندگي را از آنان سلب مي كند

ت و                رگ دروازه فناس ھ م اد ك ن اعتق ھ ای ر پای را بھ مرگ زود رس دچار مي سازد؛ زیرا وقتي انسان مرّفھ، ب
ره و    پس از مرگ خبري نیست خود را در آستانھ فنا و نیس        خت تی ق، روح او را س تي دید، یأس و نومیدي مطل

  .تار كرده و زندگي را در كام وي تلخ مي سازد
اكم          ر آن ح ادیگري ب ھ روح م بر اساس این عوامل و امور دیگري ھمانند آنھاست كھ زندگي در محیط ھایي ك

ھ رو                  ھ ب اھي است ك ادي در فكر پناھگ شر م ت و ب وأم اس ي ت شار روان ج و ف ا رن ات و   است ب زل او ثب ح متزل
او گاھي براي رھایي خود، بھ مواد مخدر و قمار پناه . آرامش بخشد و خود را از این اضطراب و دلھره برھاند

مي برد تا در سایھ این عوامل تباه كننده عقل و احساس، مدتي در جھان بي خبري بھ سر برد و بھ طور موقت، 
پارد و     ي س ھ دست فراموش راي       روح و روان خود را ب اھي ب د و گ ار بمان ر كن ل و ب ي غاف شارھاي روح  از ف

ستھجن و      ذل و م ن         ... كاستن از فشار رواني بھ فیلم ھا و آھنگ ھاي مبت ھ ای د ك ي كن صور م رد و ت ي ب اه م پن
امور با جلوه ھاي فرینبده خود مي تواند بھ روح لرزان و فكر مضطرب او ثبات و آرامش بخشد، زھي تصور 

  !.حالباطل، زھي خیال م



شار        اه ف د مي آورد و گ ولي پس از مدتي تمام این عوامل تخدیر كننده نیز نوعي دل زدگي و انزجار در او پدی
شي دست          ار و خود ك ھ انتح اد شده ب جانكاِه دلھره ھاي دروني بھ حدي مي رسد كھ حتي ممكن است شخص ی

  .بزند
  .تأثیر ایمان بھ خدا در كاھش بحران ھاي روحي: 4درس 

  
د بھ خداي حكیم وایمان بھ مباني مذھبي وتوجھ بھ جھان آخرت، تأثیرشگرفي درتخفیف این ناراحتي ھا و  اعتقا

را       . رنج ھاي روحي دارد    د؛ زی ي كن ن م ایمان بھ خدا اثرعوامل اضطراب آفرین را خنثي و یا آنھا را ریشھ ك
روت  ي وث اه طلب رص و آز وج ش خود، ح ات بخ الیم حی ي وتع امقررات اخالق ذھب ب ھ م سان را ك دوزي ان  ان

ع و          ت طب س ومناع زت نف ھ ع د، واورا ب ي كن دیل م حیحي تع ھ نحوص ستند ب ي ھ طراب روح ل اض ازعوام
خت، برحرص                 اي س اي بزرگ وكیفرھ اداش ھ اختن پ نیكوكاري وپرھیزكاري دعوت مي نماید و با مطرح س

 ثبات را ازانسان سلب مي كند وآز لجام مي زند و از تجمل پرستي وگرایش بي حد وحساب بھ دنیا كھ آرامش و
ي آورد            د م ش پدی ت در روان ساني اوس ام ان ور مق ھ درخ گرفي ك وي ش ول معن د، وتح ي نمای وگیري م جل

مخصوصًا آیین اسالم ازتوجھ شدید انسان بھ دنیا كاستھ و دنیا و ھمھ وسایل زندگي را وسیلھ زندگي ونھ ھدف .
امطلوب         آن معرفي كرده است و انسان را از این كھ دنیا     ر ن ن رو اث ت، از ای د بازداشتھ اس دف خود بدان را ھ

  .نخستین عامل اضطراب را كھ ھمان اھتمام حریصانھ و افراطي بھ دنیا و مادیات است از بین مي برد
انسان در سایھ اعتقاد بھ خداي حكیم و مھربان، خدایي كھ بھ مصالح و مفاسد بندگان از خود آنھا آشناتر است، 

ھ خدا        مي تواند از   ھ ب سي ك را ك د، زی وگیري كن اثرھاي نامطلوب مصایب و شداید و بالھا و رویدادھاي بد جل
ر      اي او ب ھ كارھ ایمان دارد مي داند آن چھ بر او مي گذرد تقدیر خداي حكیم و مھربان و دانا و تواناست و ھم

اري در        وع صبر و بردب ر ن ھ ھ صایب داراي   اساس مصلحت استوار است بھ ویژه اگر متوجھ باشد ك ر م براب
اي فاسد     . پاداش بزرگي است   البتھ اعتقاد بھ تقدیر خداوند بزرگ بھ این معنا نیست كھ در برابر فشار جامعھ ھ

ر    دیر (سكوت كنیم و انواع بیدادگري ھا را بھ عنوان صبر و شكیبایي در براب ھ منظور،     )تق اییم، بلك ل نم ، تحم
ارج است،       مصایب و شدایدي است كھ از قدرت انسان بیر      ت او خ ال و فعالی شھ و خی ون بوده و از قلمرو اندی

  .مانند زمین لرزه ھا، سیل ھا، مرگ عزیزان و دیگر حوادث ناراحت كننده اي كھ قابل پیش بیني نیست
د و                  وي باش ت و ق ار، ثاب كیبا، بردب خ، ش ر حوادث تل د در براب ده و مي توان ل ش شر ح شكل ب بنابراین دومین م

  . نیز در او اضطراب و تشویش خاطري بھ بار آوردنگذارد این عامل
داد داده و مرگ را           ھ دوران پس از مرگ امت دگي را ب دین در سایھ اعتقاد بھ معاد و روز رستاخیز، رشتھ زن
دگي را          شیده و زن اص بخ ي خ ق و طراوت شر رون دروازه ابدیت دانستھ است و از این طریق بھ زندگي مادي ب

ان         حتي در كام پیران و سالخ     دھاي جھ ر نوی وده و براث ت، شیرین نم ار و فعالی ستھ از ك وردگان و افراد بازنش
ي را از               ل اضطراب و نگران ن راه سومین عام ھ و از ای دیگر، غبار غم فنا و نیستي را از چھره آنان برگرفت

  .میان برداشتھ است
  .گفتار دانشمندان

كھ ) ویلیام جیمس. (وان كاوان بھ آن تصریح كرده اندآن چھ گفتھ شد حقیقتي است كھ بسیاري از دانشمندان و ر
  :.بھ او لقب پدر روان شناسي داده اند مي گوید

ي و         اي دایم شیب ھ راز و ن كسي كھ بھ حقایق بزرگ و معنوي متكي است از تغییرات و تطورات مختصر و ف
ذھبي باشد   جاري زندگى، دست خوش نگراني و تشویش نخواھد شد و از این رو شخصي كھ صاحب ایم         ان م

  .از ھر نوع اضطراب و تشویش مصون مي ماند
  :.مي نویسد) دیل كارنگى(

ي شود و      35در آمریكا بھ طور متوسط در ھر    ھ م ر دیوان ك نف  دقیقھ یك نفر خودكشي مي كند و ھر دو دقیقھ ی
 ھا و دیوانگي اگر مردم دنبال آرامشي كھ در مذھب و دعاھاي مذھبي پنھان است مي رفتند بیشتر این خودكشي

  .ھا منتفي مي شد
  :.مي نویسد) گلیورد ھاوزر(دكتر 

ا      ن ب ان  (ما در زندگي بھ ایمان و اعتدال احتیاج داریم و م صر حاضر ھم      ) ژوشوالوت لیم سوف بزرگ ع فیل
  .دین و مذھب در زندگى، بھ انسان، اطمینان و تكیھ گاه روحي مي بخشد: عقیده ھستم آن جا كھ مي گوید

  .رآنراھنمایي ق
ھ آرامش روح است         قرآن مجید ھم با صراحت ھر چھ تمام تر در یك جملھ كوتاه این حقیقت را كھ یاد خدا مای

  :.چنین بیان مي كند
  . آگاه باشید كھ با یاد خدا دل ھا آرام مي گیرد)1(َاال بذكر اذ تطمئنُّ القلوُب؛

  خداشناسي از راه فطرت: 5درس 
  

  :.ھان دو راه داردبشر براي درك و شناسایي خداي ج



  .راه دل و احساس فطرى؛. 1
  .راه عقل و استدالل. 2

ھ                 د، ب ي كن ري م ھ سوي خدا رھب ى، او را ب شش درون اطني و ك ھ شعور ب ن است ك صود از راه فطرت ای مق
ھ           اد او ب داخواھي در نھ ت و حس خ طوري كھ بدون ھیچ دلیل و استداللى، ناخودآگاه، خداخواه و خداجوي اس

سان را   صورت یك ام  سانى، ان ر غریزي و فطري بھ ودیعت گذارده شده است و این حس بسان غرایز دیگر ان
بھ مقصدي كھ ھدف آن است مي كشاند، چنان كھ مقصود از راه استدالل و عقل این است كھ انسان با دلیل ھاي 

  .علمي بھ وجود خدا پي مي برد و بر وجود او مانند سایر مسائل عقلي استدالل مي كند
بشر در شناختن خدا . اساس راه اول را حس دروني تشكیل مي دھد چنان كھ پایھ راه دوم، تعقل و استدالل است

س      داخواھي و ح زه خ و غری ھ در پرت دارد بلك از ن تداللي نی ان و اس وع برھ یچ ن ھ ھ رت ب ق دل و فط از طری
توجھ مي گردد، ولي راھنماي نامیده شده بھ سوي خدا م) فطرت(خداجویي كھ در اصطالح دانشمندان اسالمي 

  .او در راه دوم، برھان ، استدالل، تفكر و تعقل است
  .حس مذھبي یا بعد چھارم روح انسان

یكي از عناصر اولي و ثابت و طبیعي روح انسان است ) حس دینى(در انسان و این كھ ) حس مذھبى(با كشف 
  :. داردثابت گردید كھ در روح و روان و سرشت انسانى، چھار حس وجود

بھم و    . 1 سائل م حس كنجكاوى، ھمان حسي است كھ از روز نخست، فكر بشر را بھ بحث و بررسي درباره م
این ھمان حسي است كھ از روزگاران پیشین . مجھول وادار نموده و در پرتو آن، علوم و صنایع پدید آمده است
ند از رازھاي نھفتھ پرده بردارند و در این راه بھ كاشفان و مخترعان و پایھ گذاران علوم، نیرو بخشیده كھ بتوان

  .بھ سختي ھا و نامالیمات تن دھند
ان   . حس نیكى، پدید آورنده اخالق و تكیھ گاه فضایل و سجایاي انساني و صفات عالي روحي است      . 2 ن ھم ای

ھ  حسي است كھ انسان را بھ نوع دوستي و عدالت خواھي سوق مي دھد، و در انسان یك نوع گرایش فط        ري ب
  .فضایل و اخالق نیك و تنفر از زشتي ھا و صفات بد پدید مي آورد

  .حس زیبایى، پدید آورنده ھنر و سبب تجلي انواع ذوقیات است. 3
اوراي        . 4 ھ م حس مذھبى، ھر فردي از افراد انسان، فطرتًا خداخواه و خداجوي بوده و نوعي تمایل و كشش ب

در روح انسان اثبات مي كند كھ تمام تمایالت مذھبي در ) مذھبىحس (وجود . طبیعت در خود احساس مي كند
ھ               رد البت ي گی شمھ م سان سرچ رت ان ى، از فط اوراي طبیع سائل م دا و م ھ خ انسان، ریشھ ذاتي دارد و توجھ ب

  .تجلیات این فطرت، در دوران بلوغ نمایان تر و آشكارتر است
ر مورد بررسي قرار داده اند ھمگي معترفند كھ توجھ بھ كوتاه سخن این كھ كساني كھ انسان را با دیدي وسیع ت

  .خدا در انسان از یك حس عمیق مذھبي ریشھ گرفتھ و ھویت انسان با این حس عجین شده است
صات امور         اریم مشخ اینك براي روشن شدن این مطلب كھ این حس، ریشھ اي فطري در نھاد انسان دارد ناچ

  .ي از امور عادي تمیز داده شودفطري را بیان كنیم تا فطریات انسان
  .چگونھ امور فطري را از غیر فطري تمیز دھیم

  
د             ھ عواملي مانن ھ از ناحی ایى  (ھر نوع فكر و عملي ك اع جغرافی صادى (، )اوض ا  ) اقت ى (و ی سان   ) سیاس ر ان ب

رت                ھ فط ود ن د ب ده خواھ اد ش ل ی ان عوام شمھ آن، ھم  تحمیل گردد، فكر و عملي عادي تلقي مي شود و سرچ
مثًال ملت ھایي كھ در نقاط قطبي زندگي مي كنند ناچارند لباس ھاي ضخیم و گرم بپوشند، چنان كھ ملت . انسان

دام از     . ھایي كھ در نقاط استوایي سكونت دارند لباس ھاي سبك و نازك بر تن مي كنند      یچ ك ھ ھ ت ك واضح اس
  .یط زندگي آنان استاین دو كار ریشھ فطري ندارد و ھر دو، محصول عوامل جغرافیایي مح

؛ ...ھم چنین است كوتاھى، بلندى، رنگ و شكل لباس، آداب و رسوم ملت ھا در مراسم شادي یا سوگواري و   
ود، در    زیرا اگر شكل، مدل لباس و كیفیت مراسم شادي و یا سوگوارى، امري فطري و جزو سرشت انساني ب

  .ختالفي میان آنھا مشاھده نمي شدھمھ جا یك نواخت مي بود و با اختالف منطقھ و نژادھا ا
در مقابل، ھر نوع اندیشھ و عملي كھ از نھاد انسان سرچشمھ گیرد و عوامل بیرونى، آن را تحمیل نكرده باشد 
سان،               ور در ان ل ام ن قبی مار مي رود، ای ھ ش ري ب چنین عمل و اندیشھ اي جزو سرشت او بوده و از امور فط

  .ده مي شودنامی) غریزه(و در حیوان ) فطریات(
ذاري و          م گ لعى، تخ بنابراین تمام فعالیت ھاي زنبور عسل مانند مكیدن شیره گل ھا، ساختن النھ ھاي شش ض
ي          ل بیرون ك از عوام یچ ی پرورش نوزادان، ھمگي امري غریزي است، بھ گواه این كھ ھیچ كدام تحت تأثیر ھ

ن خود      نیست و جنبھ جھاني و عمومي دارد؛ یعني زنبور در ھر مكان و ز    ست و ای وده و ھ ین ب مان كارش ھم
  .نشان مي دھد كھ این عمل، خصیصھ ذاتي آن است و ھم چنین است بسیاري از فعالیت ھاي جان داران

ل                  ر او تحمی ارجي آن را ب ل خ ھ ھیچ عام ي وجود دارد ك ساسات درون ایالت و اح سلھ تم در انسان نیز یك سل
صوصي از عمر،   نكرده و در عین حال ھمگاني است و جنبھ جھان     ي دارد، مثًال تمام افراد انسان در سنین مخ



در خود عالقھ خاصي نسبت بھ موضوعات جنسى، زیبایى، ثروت، جاه و مقام مي یابند و نیز ھمھ انسان ھا بھ 
  .طور ناخودآگاه بھ سوي عدالت، عواطف و نوع دوستي كشیده مي شوند

) كولیس(ده اي كھ دارند بیش از مردم متمدن باشد چنان كھ شاید امانت و شرافت وحشیان ابتدایي در زندگي سا
  :.مي گوید) ھوتنتوت(درباره قبیلھ 

د در         ي كنن ت م ساد و خیان ان از راه ف قولي كھ مي دھند نزد آنان مقدس است و ھیچ یك از كارھایي كھ اروپایی
  .میان آنان دیده نمي شود

ر از  با توجھ بھ مثال ھایي كھ براي ھر دو نوع از افكار         و افعال بیان شد مي توان امور فطري را با عالیم زی
  :.امور عادي تمیز داد

  .ھر فكر و كاري كھ ریشھ فطري دارد جھاني بوده و ھیچ انساني فاقد آن نیست؛) الف
  .امور فطري با رھبرِى فطرت صورت مي گیرد و ھرگز بھ تعلیم و تعلم نیاز ندارد؛) ب
شھ     ) ج ھ ری ي ك ھ       ھر نوع فكر و عمل ھ گان ل س صادي و   ( فطري دارد از قلمرو حكومت عوام ایى، اقت جغرافی

  .بیرون است؛) سیاسى
د        ) د ي توان ي ھرگز نم تبلیغات پي گیر بر ضد فطرت، ممكن است از رشد آن بكاھد و آن را متوقف سازد، ول

  .آن را ریشھ كن كند
اكنون باید . ھ مقابل آنھا قرار گرفتھ اندامور عادي در مقایسھ با ویژگي ھاي چھارگانھ یاد شده، درست در نقط  

ھ               ي شود ك وم م ت معل صر دق دید كھ حس مذھبي و توجھ بھ خدا واجد این شرایط چھارگانھ ھست یا نھ با مخت
  :.ھمھ این مشخصات چھارگانھ در موضوع خداجویي و خداخواھي انسان وجود دارد

  .حس خداجویي جھاني است. 1
ھ شھادت            خداشناسي و تمایل بھ ماوراي ط      ھ ب دارد، بلك صاص ن ان اخت ي از جھ ان خاص ا مك ان ی ھ زم بیعت ب

تاریخ كھني كھ از اقوام مختلف اعم از متمدن و وحشي بھ دست آمده است اعتقاد بھ خدا و مبدأ جھان، در میان 
راي                شمندان باستان شناس ب ھ وسیلھ دان ھ ب ي ك اي علم تمام ملل وجود داشتھ است و در حفاري ھا و كاوش ھ

اي بزرگ،             ا ل ھ ر ت واره زی ت ھم ھ اس ام گرفت طالع از روش زندگى، پایھ تمدن و طرز تفكر اقوام گذشتھ انج
ادت مي                اكن عب ن ام شین در ای ل پی ھ مل معابد و عبادتگاه ھایي كشف شده است كھ ھمگي حاكي از آن است ك

  .را معبود خود قرار داده بودندكرده اند، گو این كھ عده اي از آنھا در تشخیص معبود اشتباه كرده و بت ھایي 
آرى، در فصول تاریخ بشر نمي توان فصلي یافت كھ در آن، تمایل انساني بھ ماوراي طبیعت مشاھده نگردد،     
بلكھ حس مذھبي در میان تمام اقوام و ملل، جزوالینفك زندگي تشخیص داده شده كھ ھمواره با آن بوده و ھست 

  :.درباره مذھب مي گوید) كلمبیا(انشگاه استاد د) جان ر ایورث(تا آن جا كھ 
ذھب                كلي از م ھ در آن فرھنگ و تمدن، ش ت مگر آن ك ھیچ فرھنگ و تمدني را نزد ھیچ قومي نمي توان یاف

شر نرسیده است          . وجود داشتھ است   ھ دسترس ب شده و ب ریشھ ھاي مذھب تا اعماق تاریكي از تاریخ كھ ثبت ن
  .كشیده شده است

راي خود   حس دینى، ھم اكنون د  ر میان ملل متمدن جھان یك حس طبیعي است كھ در ھر گوشھ اي از جھان ب
رین        تجلیاتي دارد و اگر از قاره ھاي مختلف جھان عبور كنیم آثار و جلوه ھاي این حس را ھم در میان غني ت

دگان خ        شاھده  و صنعتي ترین كشورھاي جھان، و ھم در میان فقیرترین و عقب مانده ترین ملل عالم با دی ود م
  .مي كنیم

  .آیا گسترش خداشناسي در تمام زمان ھاو قرن ھا و در میان تمام ملت ھاي جھان، نشانھ فطري بودن آن نیست
ھ         ي از گفت ى، حّت د دین ي ض گذشتھ از این، ھر فرد منصفي در صورتي كھ خود را از مسائل شعارگونھ و تلقین

ھ    ھاي خدا پرستان خالي سازد، ھنگام بیچارگي و سخت  ھ ب د ك ي و گرفتارى، در اعماق دل خود احساس مي كن
ي                ي شود و ب شیده م ازد ك دگي او را برطرف س دي و درمان د نیازمن سوي یك نیروي ازلي و ابدي كھ مي توان

  .اختیار از او استمداد مي كند
راھ          د نتیجھ ب ي آی د م سان پدی اق روح ان ار در اعم ي و  این چنین خداجویي و توجھ بھ خدا كھ بدون اختی ین عقل

ت و            شأ آن، سرش ھ من ست، بلك علمي و دالیل فلسفي نیست، ھم چنین محصول محیط درس و بحث و گفتگو نی
فطرت انسان است و دست آفرینش، نھاد انسان را از روز نخست با آن عجین كرده است، بھ طوري كھ انسان 

  .با تمام ذرات وجودي خود، در مواقع درماندگي بھ سوي او كشیده مي شود
ا را       آرى، ما بدون این كھ متوجھ باشیم كھ گم شده اي داریم و گم شده ما چیست و چگونھ مي تواند بیچارگي م
اھي      رین آگ رفع كند و بھ ما آرامش بخشد، ناخودآگاه بھ دنبال او مي رویم ھمان طور كھ نوزاد، بدون كوچك ت

  .در جستجوي مادر و بھ دنبال او مي رود
  . سوي خدا رھبري و ھدایت مي كندفطرت، انسان را بھ. 2

ان       حس خداجویي بسان سایر احساسات دروني انسان، بدون تعلیم و رھبري در درون انسان پیدا مي شود، ھم
ول         روت و پ ام و ث صب و مق د من ور مانن طور كھ افراد انسان در مواقع مخصوص از عمر بھ یك سلسلھ از ام

د؛ حس       متوجھ مي گردند و توجھ بھ این امور بھ طور    ي آی د م ا پدی اطن آنھ  ناخودآگاه و بدون تعلیم كسى، در ب



پیدایش میل . خداجویي نیز در عمق وجود انسان نھفتھ است، بدون این كھ نیاز بھ تعلیم و یاد گرفتن داشتھ باشد 
بھ مذھب و توجھ بھ خدا در انسان، بدون تعلیم و آموزش، نشانھ فطري بودن آن است و گویاي آن كھ این حس 

  .نیز بسان سایر احساسات انسان در شرایط خاصي بیدار مي شود
البتھ از این نكتھ نباید غافل بود كھ اگر مراقبت ھاي صحیحي از این قبیل احساس ھا بھ عمل نیاید ممكن است    
ماني و       امبران آس یلھ پی ھ وس ر ب ویي اگ دا ج س خ ذھبي و ح س م ین ح ثًال ھم ود، م دا ش ا پی اتي در آنھ انحراف

وق          دانشمند ھ پرستش مخل ت پرستي و گرایش ب ان الھي و فالسفھ بزرگ جھان، درست رھبري نشود سر از ب
  .در مي آورد بھ طوري كھ انسان، مخلوق را بھ جاي خالق و معبود مي گذارد

وین و           ھ در تك ت ك ن اس اگر ما مي گوییم كھ احساس طبیعي و فطرى، نیاز بھ تعلیم و آموزش ندارد مقصود ای
دایش آن،  ھ دور از        پی حیح و ب رداري ص ره ب ھ بھ ذیریم ك د بپ ال بای ین ح دارد، در ع ت ن م دخال ي و معل مرب

  .انحرافات و كج روي ھا بدون مراقبت مربیان آگاه صورت نمي گیرد
د      ي گوین شمندان م ھ دان اه، ستارگان،          : و از این روست ك د خورشید، م ماوي مانن ھ اجرام س شھ پرستش كلی ری

ري             موجودات خاكي مانند درخ    ر رھب ر اث ھ ب شر است ك داخواھي ب داجویي و خ ان حس خ ت، سنگ و بت ھم
ردم  . نشدن بھ این انحرافات و خرافات دچار شده است        اگر این حس از طریق عقل و خرد رھبري مي شد و م

اي           وق ھ ھ مخل ان ب دگار جھ بھ گفتار پیامبران الھي درست مي اندیشیدند، ھیچ گاه بھ جاي معبود واقعي و آفری
  .وان توجھ پیدا نمي كردندنات
  .حس مذھبي مولود عوامل جغرافیایي و یا اقتصادي و سیاسي نیست. 3

از این كھ مي بینیم حس خداجویي در تمام نقاط گیتي و در ھمھ دوران ھا و اعصار وجود داشتھ است و دارد،    
را اگ   دارد؛ زی رت ن ز فط ي ج ت و محرك اطني اس داي ب ك ن س ی ن ح ھ ای ریم ك ي گی ھ م رایط نتیج ود ش ر مول

ھ             سمت از مردم ك ك ق ان و در ی سمت از جھ ك ق د در ی جغرافیایي و یا عوامل دیگري جز فطرت بود، تنھا بای
ي و  صادى، سیاس ر اقت دي از نظ رایط واح س آن را   ... ش امًال عك ھ ك ورتي ك د در ص ود داشتھ باش د وج دارن

ن حس     مشاھده مي كنیم، یعني با این كھ شرایط جغرافیایي و سیاسي ملت         ري دارد، ای شم گی ھا با ھم تفاوت چ
  .در ھمھ ملت ھا وجود دارد

ا           سان ھ البتھ باید بھ این نكتھ توجھ داشت كھ الزمھ فطري بودن یك حس، این نیست كھ ھمواره مورد توجھ ان
 باشد، زیرا چھ بسا ممكن است عالقھ انسان بھ جاه و مقام و سرگرم شدن او بھ خوشي ھا و لذت ھاي زندگي او

ازد           ل س د غاف اطني دارن شمھ ب ي سرچ ھ ھمگ اصوًال امور   . را از بسیاري از فضایل اخالقي و امور فطري ك
فطري انسان منحصر بھ خداخواھي نیست، بلكھ غیر از آن، انسان داراي غرایز ذاتي و طبیعي دیگري است و 

  .باز مي داردواضح است كھ توجھ بیشتر بھ یك غریزه طبعًا انسان را از قوا و غرایز دیگر 
اوش        ق و ك مثًال كنجكاوي و كشف رازھاي نھفتھ طبیعت، یكي از امور فطري انسان است و ھر فردي بھ تحقی
علمي عالقھ فطري دارد، ولي بھ طور مسلم، این غریزه در ھر محیطي شكوفا نمي گردد و فعالیت آن در ھمھ 

ھ طور    یعني در محیط ھاي علمي و در شرایط م   . شرایط یك نواخت نیست    ناسب و با وجود دوستان ھم فكر، ب
ھ               د ك ي كن دا م ان ركود پی خود جوش و خالق بھ تكاپو مي افتد و رشد مي كند، ولي در شرایط نامناسب آن چن

ي شود           ي سپرده م ھ دست فراموش ق ب اوي و تحقی س كنجك ھ     . اگر این شرایط ادامھ یابد، ح ین گرایش ب م چن ھ
ایي        ھمسر و ازدواج و یا گرایش بھ كسب م  رایطي خودنم ا در ھر ش د؛ ام ري دارن شھ فط ال و مقام، ھمگي ری

ب         ز موج ي از غرای ھ یك اد ب ھ زی باع و توج ت اش ن اس ز ممك ویي نی د و از س و ندارن د و نم د و رش ي كنن نم
  .فراموشي بقیھ گردد

ھوات         . حس خداجویي نیز بسان این امور است     ي در ش ات و فرورفتگ ھ مادی ھ ب ا و توج سا سرگرمي ھ و چھ ب
لذایذ سبب گردد كھ انسان از این حس و نداي باطني غفلت كند؛ زیرا میان امور معنوي و توجھ بھ خداوند و بھ 

اگر كّفھ تمایالت نفساني . كار بستن اصول اخالقي و فرورفتگي در تمایالت نفساني نسبتي معكوس وجود دارد  
اي معنوي       بھ قدري سنگیني كند كھ ھمھ محیط روح و روان را فراگیرد دیگر       ساس ھ ور اح راي ظھ الي ب  مج

  .باقي نمي ماند
آري مصایب و شداید از عوامل تكان دھنده اي ھستند كھ انسان غفلت زده را از خواب سنگین مادیت بیدار مي 
اده          دا آم ھ خ ھ ب كنند و ھر نوع پرده غفلت را از صفحھ دل كنار زده و فضاي دل را براي تجلي فطرت و توج

ین رو افراد مستعد، بھ ھنگام گرفتاري و ھجوم شداید و فشارھا، خواه ناخواه بھ یاد خدا افتاده و از ا. مي سازند
  .و صمیمانھ متوجھ او مي گردند

انسان شیفتھ لذایذ و غافل از خدا، بسان كودكي است كھ بر اثر سرگرمي بھ بازى، از پدر و مادر مھربان خود 
؛ اما ھمین كھ حادثھ تلخي براي او رخ مي دھد، فورًا بھ یاد آنھا كھ در ھمھ وجود او جا دارند غفلت مي ورزد 

  .افتاده از ایشان استمداد و كمك مي جوید
وقتي كھ آدمي بھ زندگي مرفھي دست یافت اشتغاالت روزانھ، او را از توجھ بھ عالم دیگر و جھان معنوي باز 

ي او را قطع كند و خود را در برابر آن عاجز مي دارد، ولي ناگاه با بروز حادثھ اي كھ آھنگ یك نواخت زندگ
دازد، از         ي ان ر و برترم المي فرات ستجوي ع و ناتوان یابد واكنشي در روح او پدید مي آید كھ او را در صدد ج



ود                 دي از بھب أس و نومی ا لحظھ ی ا و ی ال سقوط ھواپیم ا، احتم ودن دری اني ب ال، طوف این رو، بھ ھنگام ھجوم ب
بشر اعم از الھي و مادي بھ یاد خدا افتاده و از آن مقام عظیم استمداد مي طلبند؛ گویي فشار بیمارى، تمام افراد 

  .رنج و بال، زنگار قلوب را پاك كرده و حس خداجویي یعني این نداي فطري را در دل آنھا بیدار مي كند
  .ن را ریشھ كن سازدتبلیغات پي گیر ممكن است از رشد و تقویت حس خداجویي بكاھد، ولي نمي تواند آ. 4

د،       در میان ملل و اقوام جھان افرادي پیدا مي شوند كھ براثر ریاضت ھایي مي توانند از نیروي یك حس بكاھن
ھ                  ا، ب ج ھ ل رن ا تحم د ب ان ھن ا و مرتاض ان دنی ي تارك مثًال تمایالت جنسى، یك نداي فطري و باطني است، ول

راد اگر در شرایط دیگر      قدري از قدرت این حس مي كاھند كھ كمتر بھ فكر   ین اف این مسائل مي افتند، اما ھم
  .قرار گیرند حس خفتھ آنان بیدار مي شود و شروع بھ فعالیت مي كند

بنابراین معناي فطري بودن چیزى، این نیست كھ در ھمھ شرایط، یك سان بوده و ھیچ عاملي از قبیل محیط و        
د      ھ بای د و نمو          تبلیغات در شدت و ضعف آن مؤثر نباشد، بلك د از رش ات مي توان د تبلیغ ھ عواملي مانن ت ك  گف

  .بسیاري از نداھاي دروني و فطري بكاھد، ولي نمي تواند ریشھ آن را بسوزاند
ب                 ران مكت ي كرد و رھب ان حكومت م ر جھ ًا ب ستي تقریب ار ماركسی یش افك دي پ ا چن ونى، ت اي كن ثًال در دنی م

ر       با وسایل تبلیغي مختلف و فریب    ) ماتریالیسم( ھ زنجی ھ ب ي ك وام و ملل ذھبي را در اق نده مي كوشیدند كھ حس م
ود و        اچیز ب ارزه ن ن مب ا در ای ت آنھ ود موفقی ن وج ا ای ازند ب ابود س د، ن ده بودن شیده ش ستي ك تعمار كمونی اس

  .نتوانستند قلوب توده ھا را از این حس خالي كنند
مھوري ھاي شوروي سابق، ھنوز حس مذھبى، از این رو با وجود ده ھا سال حكومت جابرانھ كمونیستي در ج

ا                  ن جمھوري ھ ردم ای سیاري از م وب ب اق قل درت خود را در اعم مذھب خواھي و توجھ بھ خدا و معنویت، ق
ھ مراسم                د ك ھ ان دودي آزادي یافت ا ح سلمانان، ت سیحیان و م ن اواخر م حفظ كرده است و بھ ھمین جھت در ای

  .مذھبي را تحت شرایطي برگزار كنند
  .نان دانشمندان درباره حس خداجویيسخ

  :.مي گوید) ژان ژاك روسو(
ن موضوع       ات ای راي اثب ت ب حس  . راه خداشناسي منحصر بھ عقل نیست، بلكھ شعور فطري بھترین راھي اس

ك از        یچ ی ھ ھ سمت آن ب رین ق لي ت ھ اص ت ك ساني اس ي روح ان ت و طبیع ھ و ثاب ر اولی ي از عناص ي یك دین
  .دیل نیسترویدادھاي دیگر قابل تب

  :.مي گوید) پاسكال(
  .مردم نتوانستھ اند دریابند كھ ادراك كننده خدا، دل است، نھ عقل

  :.مي گوید) الكسیس كارل(
ت        زه اصیل اس ك غری ت و ی ھ اس ان   . احساس عرفانى، جنبشي است كھ از اعماق ما سرچشمھ گرفت سان ھم ان

  .طور كھ بھ آب نیازمند است بھ خدا نیز محتاج است
  :.مي گوید) ورانتویل د(

  .ایمان، امري طبیعي است و مستقیمًا زاده نیازمندي ھاي غریزه و احساسات ماست
  :.مي گوید) پول كالرنس ابرسولھ(

د                 ر وجود خداون ل بزرگ ب د، دلی ي كن انع را درك م زوم وجود ص این كھ بشر در ماوراي فھم و ادراك خود ل
  .است

ام   مجموع این بیانات نشان مي دھد كھ در روح      ھ ن حس  ( انسان غیر از ابعاد سھ گانھ معروف، یك بعد دیگر ب
ضاي فطرت خود، خواه       ) مذھبى ھ مقت و حس خداخواھي و خداجویي و توجھ بھ خدا ھست و تمام افراد بشر ب

اد        . ناخواه، بھ سوي آن كشیده مي شوند      املي جز نھ ت، ع ر غریزي و فطري اس از آن جا كھ این توجھ یك ام
رت ا سان و فط ود   ان ت و مول ره آن اس وه و ثم ات، می ھ معنوی شش ب ھ و ك وع جذب ر ن دارد و ھ ساني ن یل ان ص

  .استدالل ھاي فلسفي نیست
  .خداشناسي از راه فطرت در قرآن و روایات

ایق               ي از حق د یك رده از آن برداشتھ ان م و دانش، پ ان عل شمندان و بزرگ این راز بزرگ سرشت انساني كھ دان
  .بیان شده است)ص(رده قرن پیش بھ وسیلھ پیامبر اكرمارزنده قرآن است كھ چھا

  :.قرآن كریم مي فرماید
اس                      ر الن ّن اكث یِّم ولك ّدین الق َك ال ِق اذ ذل دیَل ِلَخل ا ال تب اَس َعَلیھ َر الن ي َفَط َفَاقم َو جھَك للّدین حنیفًا فطرَت اذ الَّت

  .)2(الیعلموَن؛
ن    بھ آیین راست خدا رو آور؛ آییني كھ خدا آفرینش     ست و ای ذیر نی انسان را بر پایھ آن نھاد، خلقت خدا تغییر پ

  .است آیین استوار، ولي اكثر مردم نمي دانند
صود از  ف (مق ین حنی د و      ) آی ین توحی ان آی ت ھم ده اس توار ش ر روي آن اس سان ب رینش ان ھ آف ھ ك ن آی در ای

ا مخالف فطرت انساني دانستھ و خداپرستي است و این آیھ با صراحت كامل ھر نوع انحراف از جاده توحید ر
  .آن را غیر استوار و لرزان مي داند



  :.این آیھ را چنین تفسیر مي فرماید)ع(امام صادق 
  . خدا مردم را بر فطرت توحید خلق كرده است)3(فطرھم علي التوحید؛

د          )ع(مردي بھ محضر امام صادق      ایي كن ھ سوي خدا راھنم ھ او را ب ت نمود ك د و درخواس ام  .شرفیاب ش  ام
با طرح مثالي كھ در برخي از آیات قرآن مجید ھم بھ آن اشاره شده است او را متوجھ فطرت خود      )ع(صادق  

  :.نمود و فرمود
  .آیا تا كنون با كشتي مسافرت كرده اى

  . آرى-
  . آیا اتفاق افتاده كھ كشتي بشكند و در آن جا نھ كسي باشد كھ تو را نجات دھد و نھ شنا كردن بدانى-
  .رى آ-
  . آیا در آن ھنگام، بھ فكر تو رسیده است كھ قدرتي ھست كھ بتواند تو را از آن مھلكھ نجات بخشد-
ي در      -  آرى، او ھمان خداي تواناست كھ ھنگامي كھ تمام وسایل مادي از كار مي افتد و نجات بخش و دادرس

  .ردمیان نیست انسان، خواه ناخواه بھ او متوجھ مي گردد و دل بھ او مي سپا
  خداشناسي از راه استدالل: 6درس 

  
مقصود از خداشناسي از راه استدالل، این است كھ انسان در پرتو عقل و خرد، خداي جھان را بشناسد و مزیت 
د                 ھ توحی ن است ك ث شد ای اره آن بح این نوع خداشناسي بر خداشناسي از راه فطرت كھ در درس گذشتھ درب

ھ        فطري در عین شرافت و لطافت نمي تو    شش و جذب صًا ك د شخ ردي بای ھ ھر ف اند راھنماي دیگران باشد، بلك
ھ دیگران         فطري خود را بھ سوي خدا احساس كند، زیرا احساس دروني را نمي توان از طریق گفت و شنود ب

  .انتقال داد و درك آن جز از راه شھود و لمس باطني امكان پذیر نیست
د مي        اما توحید استداللي عالوه بر این كھ مي تو        ان باش داي جھ ھ سوي خ ده ب اند راھنماي شخص استدالل كنن

سفي             ل علمي و فل سلھ دالی ك سل تواند سرچشمھ تحولي در فكر دیگران نیز باشد؛ زیرا توحید استداللي نتیجھ ی
است كھ مي توان آنھا را بھ جھانیان عرضھ داشت و مردم را با استدالل ھاي مربوطھ و نتایج آن آشنا ساخت و 

  .سایر مسائل علمى، آنھا را بھ دیگران آموخت و انتقال دادبسان 
ست           ھ دیگران نی ال ب ل انتق . خالصھ، راه دل و فطرت، گرچھ یك راه كامل، لطیف و لذت بخش است، ولي قاب

ل            ایي عق ا راھنم ل و استدالل وارد شویم و ب پس براي گسترش توحید و ھمگاني ساختن آن ناچاریم از راه عق
  .یمبدان رھنمون شو

  ه ترین استدالل براي شناسایي خداساد
قرآن مجید و پیشوایان بزرگ اسالم . نظام جھان آفرینش، روشن ترین و ھمگاني ترین برھان خداشناسي است     

ھ سراسر صفحات و سطور آن        ابي ك با بیانات مؤكدى، مردم را بھ مطالعھ كتاب آفرینش دعوت نموده اند، كت
حتي بھ این . اسبھ و اندازه گیري و دخالت علم و حكمت در آفرینش آن استگواه روشني بر نظم و ترتیب، مح  

ھ روي            ي را ب ھ و بررس دعوت كلي اكتفا نكرده با بیان نمونھ ھایي از نظام حیرت انگیز این جھان، راه مطالع
  .عموم گشوده اند

ھر فردي بھ فراخور دانش علت عنایت و اھتمام كتاب آسماني و پاسداران وحي بھ پیمودن این راه این است كھ 
ھ در          م شگرفي ك د و از وجود نظ و بینش و استعداد خود مي تواند نمونھ ھاي بارزي از نظم جھان را درك كن
دازه             م، حكمت، محاسبھ و ان ھ از روي عل اظمي ك دل ھر ذره اي از ذرات بي شمار آن نھفتھ است بھ وجود ن

  .گیري بھ آن نظم بخشیده است پي ببرد
ھ را كھ یك گیاه شناس و زیست شناس یا یك فیزیك دان و شیمي دان و یا متخصص مسائل فضایي و البتھ آن چ

ھ              ادي از مطالعھ سطحي از آن ب رد ع ك ف ھ ی اجرام كیھاني از نظام این جھان درك مي كند ھرگز با آن چھ ك
د  دست مي آورد قابل مقایسھ نیست، ولي بھ ھر حال ھر دو دستھ، از مطالعھ خود نتیجھ و      ھر  . احدي مي گیرن

دو گروه بھ این نتیجھ مي رسند كھ نظام شگفت انگیز این جھان، بلكھ نظام ھر ذره اي از ذرات بي نھایت آن و 
ن       ... ساختمان ھر سلول از سلول ھاي جان داران و حركت منظم ھر پدیده كیھاني و         ھ ای ن است ك ر ای واه ب گ

درت بزرگ    موجودات از روي تدبیر و محاسبھ و اندازه گیري   ك ق  آفریده شده اند و محال است بدون مداخلھ ی
  .دانا و توانا، این نظم و ترتیب بھ وجود آمده باشد

شكیالت شگفت              ام و ت ن نظ ھ اي از ای ھ دارد روشنگر گوش اگوني ك در حقیقت، علوم طبیعي با رشتھ ھاي گون
سخی      ي و ت روزي       انگیز جھان آفرینش است و ھر چند بشر در گشودن رازھاي طبیع ھ پی م ب ازه عل اي ت ھ ھ ر قل

ز         ق و حیرت انگی ھاي بیشتر و شگرف تري رسیده است، بي شك گام ھاي بلندتري بھ سوي درك نظامات دقی
  .جھان بر مي دارد

ز             م شگفت انگی ق علمى، از نظ ایل دقی وم و وس با این كھ آن چھ دانشمندان عصر حاضر در پرتو پیشرفت عل
م كیھاني و عجایب دریاھا درك مي كنند با آن چھ گذشتگان از این موضوعات جھان گیاھان ، جانوران ، اجرا



ھ خوبي               ا ب راي م ب ب ي دو مطل اي طبیع ھ دانش ھ داز ھم درك مي كردند تفاوت بارزي دارد، ولي در چشم ان
  :.واضح و روشن مي گردد

ت و  یكي این كھ جھان آفرینش، براساس یك نقشھ علمى، محاسبھ و اندازه گیري خاص و دقی      قي آفریده شده اس
  .بر ھر ذره اي از ذرات و ھر گوشھ اي از گوشھ ھاي آن، یك سلسلھ قوانین تغییر ناپذیر حكومت مي كند

دیگر این كھ نظم و تدبیر جھان آفرینش گواه بر آن است كھ صانعي توانا، سازنده اي دانا و طراحي چیره دست 
  . آن وجود و ھستي بخشیده استبا محاسبات دقیق علمي آن را طرح كرده است و بھ

  .برھان نظم
  :ھ مطلب تشكیل مي دھداركان این برھان را س

م و         . 1 ھ جز نظ رده برداشتھ، ب در جھان ھستي تا آن جا كھ عقل و دانش بشر از روي پدیده ھا و اسرار آنھا پ
اف مي كنند كھ در دقت چیزي نیافتھ است و تمام دانشمندان جھان و مكتشفان بزرگ در بررسي ھاي خود اعتر

  .سراسر جھان جز محاسبھ و اندازه گیري و جز نظام و تشكیالت حیرت انگیز، چیزي ندیده اند
ایي را           ام ھ ھ نظ ت ك حتي تمام كوشش ھاي بشر در مراكز علمي و آزمایشگاه ھا و رصدخانھ ھا براي این اس

اي            دگان رازھ ازگو كنن رده      كھ براین جھان حكومت مي كند كشف كنند و ھدف ب ز پ ست، ج ت، چیزي نی طبیع
برداري از اسرار طبیعت و قوانین پیچیده و نظام ھایي كھ بر آن حكومت مي كند، و ھمھ علوم طبیعي با رشتھ 

  .ھاي گوناگون خود مبّین و روشنگر نظم شگرف جھان ھستي است
ده است  (ھر پدیده اي  . 2 ي دارد و    ) چیزي كھ قبًال داراي ھستي و وجود نبوده و بعدًا موجود ش راي خود علت ب

  .قانون علیت و معلولیت، یك قانون عمومي و ھمگاني است
  
پدیده اي كھ در آن نظم و تدبیر و سنجش و اندازه گیري بھ كار رود، نمي تواند دستاورد تصادف باشد، بلكھ . 3

  .معلول علتي است كھ آن را از روي اندیشھ و محاسبھ و دقت بھ وجود آورده است
شدن مطلب ناچاریم اندكي درباره ھریك از سھ اصل یاد شده كھ پایھ ھاي برھان نظم بھ شمار مي براي روشن 

  .روند بحث كنیم
  .سھ اصل برھان نظم: 7درس 

  
  .نظام شگفت انگیز جھان آفرینش. 1

ستھ است ب          ط توان شر فق ھ ب ت ك ھ اي اس ا رموز و نظام دقیق و پیچیده جھان آفرینش ھمانند اقیانوس ناپیدا كران
بشر فعًال با این معلومات شگرف و ترقیات شگفت آور خود، . دانش كنوني خود چند گام كوتاه از آن را بپیماید

ت و             د بھ ي نھ ھ پیش م ام ب تازه توانستھ است با الفباي علوم طبیعي آشنا شود و ھر چھ از نظر علم و دانش، گ
ودن ع            دود ب ھ مح ھ، ب زایش یافت ستي اف ان ھ رد      تحیر او در برابر جھ ي ب ي م شتر پ م خود بی ول یكي از    . ل ھ ق ب

ھر چھ من بیشتر تحصیل كردم و ھمھ چیز را از اتم تا كھكشان و از میكروب تا انسان از (متخصصان فیزیك 
  ).مجھول مانده است) برایم(نظر گذراندم متوجھ شدم كھ ھنوز خیلي چیزھا 

شم مي خورد ھمگي حاكي از آن است كھ بشر از این قبیل اعترافات كھ در میان سخنان دانشمندان فراوان بھ چ
نردبان علم چند پلھ اي بیش، فراتر نرفتھ است و از این رو ھنگامي كھ از آن دانشمند ریاضي معروف جھان،  

ان           ) انیشتین( ار نردب ھ در كن الي ك د، او در ح ان كن پرسیدند كھ نسبت معلومات خود را بھ مجھوالت خویش بی
  :.ود چنین پاسخ دادكتابخانھ خود ایستاده ب

یش از            م ب ان عل ن از نردب وز م ا و ھن نسبت این دو بھ ھم، نسبت این نردبان است بھ فضاي بي كران آسمان ھ
  .چند پلھ باالتر نرفتھ ام

د          ي آی ساب نم ھ ح ھ ھرگز ب . بنابراین نسبت معلومات بشر بھ نظام دقیق و وسیع جھان، آن چنان ناچیز است ك
یاردم معلومات فعلي بشر درباره عظمت كاخ استوار و بلند آفرینش، براي اثبات صانع ولي با این ھمھ، یك میل   

ك                 دون وجود ی ده اي ب ق و پیچی م دقی ین نظ ك چن حكیم و دانا و توانا كافي است و بھ روشني ثابت مي كند كھ ی
  .منبع قدرت و حكمت و علم، بھ ھیچ وجھ امكان پذیر نیست

  .ھر پدیده اي علتي دارد. 2
د و         شاید  از ضروري ترین اندیشھ ھاي بشر این باشد كھ ھر پدیده اي علتي دارد كھ وجود آن را ایجاب مي كن

بشر این قانون كلي را از كاوش كاملي . ھیچ پدیده اي بدون علتي كھ سرچشمھ وجود آن است بھ وجود نمي آید
ده كھ پدیده اي خود بھ خود و بدون كھ در طول زندگي انجام داده بھ دست آورده است، و تاكنون ھرگز دیده نش 

  .علت، گام بھ صحنھ ھستي بگذارد
بنابراین نظام ھاي شگفت انگیزي كھ در جھان خلقت بھ چشم مي خورد، باید علتي داشتھ باشد، زیرا ھیچ عقلي 

  .بدون دست نقاش زبردستي وجود پیدا كرده باشد) این ھمھ نقش عجب بر در و دیوار وجود(باور نمي كند كھ 
  .نظم در آفرینش ھر موجود دلیل بر وجود علم، حكمت و قدرت در پدید آورنده آن است. 3



اگر وجود اثر، حاكي از وجود مؤثر است، خصوصیات اثر نیز ما را بھ خصوصیات مؤثر راھنمایي مي كند، 
سازنده وي چنان كھ وجود اتومبیل گواھي مي دھد كھ سازنده اي دارد، خصوصیات آن نیز شھادت مي دھد كھ 

  .از دانش ھاي مربوط بھ صنعت اتومبیل سازي كامًال آگاه بوده است
ي ھاي آن        ین ویژگ اگر یك شاھكار ادبي مانند شاھنامھ فردوسي حاكي از آن است كھ سراینده اي دارد، ھم چن

 آگاھي حاكي از این است كھ سراینده آن كامًال از اصول داستان سرایى، فنون ادبي و خصوصیات زبان پارسي
ي اطالع از             ي و ب رد عاري از ذوق ادب ر یك ف ى، اث ھ ادب ن گنجین كامل داشتھ است و ھرگز نمي توان گفت ای

  .اصول داستان سرایي است و بھ طور تصادف بھ زبان و قلم او جاري شده است
ن است ساختماني كھ بر پایھ اصول فني و مطابق نیازمندي ھاي یك مؤسسھ بزرگ ساختھ مي شود، حاكي از آ

ا          وده و ب شھ ب ر و اندی ھ سازنده آن، داراي فك ر آن است ك ھ گواه ب ان ك ده اي دارد چن د آورن ازنده و پدی ھ س ك
ي اطالع از                ي ب ھ گروھ د ك ي دھ ال نم سي احتم ي ریزي كرده است و ھرگز ك بصیرت و بینایى، آن بنا را پ

اشند، چنان كھ كسي نیز احتمال نمي اصول و فنون معماري بھ عنوان سرگرمي و بازى، آجر روي آجر نھاده ب
  .دھد كھ این ساختمان از روي تصادف و بدون نقشھ و اعمال فكر بھ وجود آمده باشد

ف       م و كی ر ك ني ب واه روش ساني گ ر ان ل ھ نعتگرى، و عم ارگر و ص ده و ك سنده و گوین ر نوی ر ھ ك اث ي ش ب
 اتقان و استواري مصنوعات و نظم و معلومات و نحوه ملكات و روحیات اوست و نظام حكیمانھ جھان ھستى،   

ترتیب موجودات، گواه بر این است كھ بھ وجود آورنده آنھا دانا، توانا و حكیم بوده است و ھرگز نمي توان یك 
زرگ و      ام ب ھ نظ د ب ھ رس ا چ ست ت عور دان س و ش ي ح اق ب ر و اتف ور و ك صادف ك ول ت ك را معل م كوچ نظ

  :.محیرالعقول جھان آفرینش
  شعور اي پسرطبیعت ندارد 

  .محال است باشد بدیع األثر
---  
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  بیر انجام مي گیردي كھ از روي تدفرق تصادف با كارھای: 8درس 
  

راح             ك ط ت ی ود فعالی سلمًا مول د م ھ باش ار رفت ھ ك دازه گیري ب ب، محاسبھ و ان م، ترتی ھ در آن نظ ایي ك كارھ
ایي      ي كارھ زبردست و سازنده خردمند است كھ با محاسبھ دقیق، عمل و كار خود را بھ وجود آورده است، ول

ي       كھ از ھر گوشھ آن، ھرج و مرج و بي نظمي مشاھده شود        ي فكر و ب ل ب ك عام ده ی  نتیجھ تصادف و یا زایی
  .خرد و ناآگاه است

براي روشن شدن این مطلب، براي ھر دو نوع كار، چند مثال مي زنیم و قبًال روشن ترین مثالي را كھ برخي        
  :.از دانشمندان زده اند مي آوریم

شھ، ك      چ، چوب، شی وازم      فرض كنیم دو میلیون تن سنگ، آجر، آھن، سیمان، آھك، گ ایر ل وال و س ھ، ل د، لول لی
ار              ھ آن را از انب رد ك ي گی رار م ار مھندسي ق ن از آن در اختی ون ت ساختمان در انباري موجود است، یك میلی

د و      . خارج كرده و در زمین ھمواري بھ صورت یك ساختمان چند طبقھ در آورد   ي آی ي م د سیل مھیب چندي بع
ي آورد      یك میلیون تن باقیمانده را از انبار خارج      ي در م ھ صورت تل ین ھمواري ب د   .  كرده در زم ارت چن عم

  .طبقھ، مصنوع و محصول اراده مھندسي است و تل انباشتھ شده محصول عمل طبیعي سیل است
افراد عاقل ازھر ملت و در ھر عصري وقتي وارد عمارتي كھ مھندسي آن را ساختھ است مي شوند، مي بینند 

آجرھا در داخل پایھ ھا، سنگ ھاي مرمر روي بنا، . جاي خود قرار داردھمھ چیز روي محاسبھ صحیحي در   
ا        اختمان ب ھ است و س رار گرفت تیرآھن ھا بھ اندازه ھاي مختلف سقف ھا را نگاه داشتھ و درھا در جاي خود ق
 نقشھ دقیقي داراي لولھ كشي آب و گاز و سیم كشي برق و تلفن است و خالصھ نظم و حساب از در و دیوار آن

  .بھ چشم مي خورد
سنگ ھاي . اما وقتي كھ سراغ آن تل انباشتھ مي روند مي بینند تنھا چیزي كھ در آن نیست محاسبھ و نظم است

ھ              رھم الب م و ب دھا درھ ا و كلی اده، سیم ھ ھ اي افت ك در گوش مرمر زیرگل ھا مانده، تیر آھن ھا بي حساب ھری
ھ      ستھ و لول ھ          الي آجرھا رفتھ، درھا و شیشھ ھا شك رار گرفت ي ق ي افق ل و برخ ضي متمای ج و معوج، بع ا ك ھ

  .است، خالصھ چیزي كھ در آن دیده نمي شود نظم و حساب و اندازه گیري است
م نداشتھ                 ل، عل ازنده ت وده و س الم ب اختمان، ع ازنده س ھ س د ك ي آی بدون تردید براي بیننده این نتیجھ بھ دست م

رار داده     مھندس عمارت، با اراده و اختیار خود     . است اي خود ق  ھر چیزي را با محاسبھ و اندازه گیري در ج
ده            ھ جایي افكن ر چیزي را ب است؛ ولي سیل، اراده و اختیار نداشتھ بلكھ فشار آب بھ طور تصادفي و اتفاقي ھ

  .است
  اینك مثال ھاي دیگر

د و         . 1 ستھ ان ر نش شت ماشین تحری ر پ ھ دو نف د ك صیده    فرض كنید وارد اتاقي مي شوید مي بینی د ق  مي خواھن
ان ادب    ین است       ) سنایي غزنوى  (معروف شاعر ایراني و سخن پرداز جھ ستین آن چن ت نخ ع و بی ھ مطل را ك

  :.تایپ كنند
  ملكا ذكر تو گویم

  .كھ تو پاكي و خدایي
  نروم جز بھ ھمان ره

  .كھ توام راه نمایي
ي سواد و نابیناست، ولي مي تواند با ولي یكي از آنھا درس خوانده و آشنا بھ حروف و كلمات است و دیگري ب

  .انگشتان خود دگمھ ھاي حروف را فشار دھد و ماشین تحریر را بھ كار اندازد
شت خود را روي       ست انگ ھر دو نفر مشغول كار مي شوند؛ شخص عالم و درس خوانده و حروف شناس، نخ

ب روي  و پس از آن ب) ا(و بعد روي ) ك(از آن پس روي ) ل(و سپس روي ) م(حرف   ... و ) ك(و ) ذ(ھ ترتی
  .مي گذارد و چیزي نمي گذرد كھ تمام ابیات را صحیح و كامل ماشین مي كند

اما آن مرد نابینا و بي سواد كھ فقط مي تواند ماشین را بھ كار اندازد، وقتي مشغول كار مي شود از آن جا كھ        
ھ        حروف را نمي شناسد و جاي آنھا را نمي داند، پس از سیاه كردن         ي شود ك ا سطرھایي مالحظھ م صفحھ ی

دا           ایي پی ا معن راي آنھ وان ب ي ت حروف و كلمات بي معنایي را روي صفحھ نقش كرده است كھ بھ ھیچ وجھ نم
ھرگاه ھزاران نابیناي درس . اولي مصنوع یك انسان عالم و داناست، دومي مصنوع یك نابیناي بي سواد  . كرد

یاه ك  فحھ را س ا ص ون ھ ده، میلی د    ناخوان د، نخواھن صیده را ماشین كنن ن ق حیح از ای سخھ ص ك ن اید ی ا ش د ت نن
  .توانست؛ زیرا محاسبھ و اندازه گیري الزم در كار آنھا وجود ندارد

بنابر این ما در ھر نقطھ دنیا، بھ صفحھ كاغذي كھ قصیده این شاعر ایراني در آن بھ طور صحیح ماشین شده      
فحھ اثر شخصي است كھ بر پایھ آشنایي بھ اسلوب ماشین نویسى، این باشد روبھ رو شویم، خواھیم گفت این ص

شتان    : قصیده را ماشین كرده است و ھرگز بھ خود اجازه نخواھیم داد كھ بگوییم   ت انگ ر فعالی این صفحھ بر اث
  .شخصي نابینا و بي سواد یا براثر بازي كردن كودكي با حروف ماشین تحریر، پدید آمده است



 دستي مناظر زیبایي از طبیعت را بر صفحھ كاغذي ترسیم مي كند و منظره پرندگان و انسان     ھنرمند چیره . 2
احل        ر س ستند و برخي ب ھایي را كھ در لب دریا زندگي مي كنند و تعدادي از آنان در میان دریا مشغول شنا ھ

ره   صخره اي و شني بھ استراحت پرداختھ اند نشان مي دھد؛ حتي چین و شكن آب ھا، حركت ك   ا، جزی شتي ھ
  .ھاي درون دریا و مزارع و باغ ھاي با طراوت ساحل، در آن منعكس است

مطالعھ این تابلو، ھر بیننده اي را بر آن مي دارد كھ ازدستاورد ھنر او كھ توانستھ است دورنماي مناظري را        
اب انگیزي را          حنھ اعج اگون ص گ گون د رن دیر   در یك قطعھ كاغذ كوچك جاي دھد و با تركیب چن د تق بیافرین

  .كند
این اثر ھنري ھمان طور كھ حاكي از وجود پدید آورنده آن است ھم چنین حاكي از ھنر، فكر و شعور اوست       
م را            رگرمى، قل راي س شھ ب دون فكر و اندی ھ از امور ھنري ب و ھرگز كسي احتمال نمي دھد كھ یك فرد بیگان

ن ھیچ كس      . جالبي را كشیده باشدروي كاغذ كشیده و بھ طور تصادف چنین تابلو زیبا و     ھ ذھ الي ب چنین احتم
خطور نمي كند و اگر فردي چنین سخني را براي شوخي ھم بگوید با تخطئھ ھمگان رو بھ رو مي گردد؛ زیرا 

  .محال است چنین منظره اي بدون فكر و اندیشھ بھ وجود آید
ات    پیكر تراشى، از قطعھ سنگى، پیكر یك شخصیت علمي و یا نظامي ر  . 3 ن راه زحم د، وي در ای ا مي تراش

زار و آالت           داختن اب فراواني مي كشد و پس از ده ھا ساعت فكر و اندیشھ ھمراه فعالیت ھاي بدني و بھ كار ان
دف و     . فنى، تندیسي تحویل مراكز ھنري مي دھد   ي ھ ات ب ول حرك آیا مي توان وجود چنین مجسمھ اي را معل

صادفي آن دانست، یا باید گفت این مجسمھ در سایھ ذوق و اندیشھ و با نامنظم دست پیكر تراش و ضربھ ھاي ت
  .استفاده از ابزار و آالت پیكر سازي بھ وجود آمده است

ر                      ر اث ا سازیم ھرگز ب ي رھ ھ دره عمیق وه ب االي ك ھ سنگ را از ب ن قطع ار ای واضح است كھ اگر ھزاران ب
سان            ك ان سمھ ی اي دیگر، مج ا سنگ ھ خص          برخوردھاي نامنظم ب سمھ ش ھ مج د ب د، چھ رس ي آی ھ وجود نم ب

  .معّینى
م و                  اختن آن نظ ھ در س ده اي ك ھ ھرپدی ن ك رد و آن ای سّلم را استخراج ك انون م ك ق از این مثال ھا مي توان ی
ش         ھ داراي فكر، اراده و دان ود ك ترتیب و سنجش و اندازه گیري مشاھده شود قطعًا معلول سازنده اي خواھد ب

  .بوده است
نظم، طرح               اتوم. 4 اي م ایھ فكر و كوشش ھ ھ در س بیل زیر پاي شما مولود فكر گروھي از دانشمندان است ك

د   شھ و            . ساختمان این وسیلھ را ریختھ ان اي فوالد، شی رده ھ سازد و اگر خ د ماشین ب ي توان صادف نم ھرگز ت
  . درست نمي شودالستیك را درون بشكھ اي بزرگ بریزیم و آن را ھزاران بار بچرخانیم، ھرگز اتومبیلي

ھ                  . 5 د ب ي توان شھ م و فكر و اندی ا در پرت ز تنھ سیط نی اده و ب ك نظم س علم و تجربھ ثابت كرده است كھ حتي ی
وجود بیاید و از این رو ھنگامي كھ كتیبھ اي بھ خط میخي در موزه آثار باستاني مي بینیم، بي درنگ آن را بھ  

  .مي دھیم و ھرگز آن را معلول تصادف نمي دانیمنویسنده اي كھ عاقل و با شعور بوده است نسبت 
رد          . 6 ام گی شھ و اراده انج ھ از روي اندی ت ك . انتشار یك كتاب، نیازمند زمینھ ھا و مقدماتي فكري و عملي اس

اورد              م روي كاغذ بی ا قل ا را ب د و سپس آنھ اه  . نخست باید مؤلف، مطالب كتاب را در ذھن خود تنظیم كن آن گ
ي و    حروف چین چاپخانھ     حروف آن را مطابق نوشتھ مؤلف روي اسلوب فني تایپ كند، و پس از صفحھ آرای

انفجاري در چاپخانھ : ھرگز نمي توان گفت. تھیھ فیلم و زینگ و چاپ، در كارگاه صحافي تجلید و منتشر گردد
  .رخ داد و این كتاب چاپ گردید

تصادفي ذرات مركب و یا بھ ھم پیوستن حروف و آیا مي توان احتمال داد كھ وجود این كتاب معلول ھماھنگي 
  .در سایھ یك عامل تصادفي است ھرگز

ا  . وارد كالس مي شویم، یك فرمول ریاضي كھ بر تختھ سیاه نوشتھ شده توجھ ما را بھ خود جلب مي كند  . 7 آی
ول را      ن فرم ر روي آن  در این موقع فكري جز این در ذھن ما پدید مي آید كھ یك آشناي بھ مسائل ریاضي ای ب

ھ              یاه ب ھ س ر روي تخت چ ب تختھ نوشتھ است، آیا احتمال مي دھیم كھ آن فرمول در اثر اجتماع تصادفِى ذرات گ
  .وجود آمده باشد

صادف       . 8 ك ت آیا كسي مي تواند ادعا كند كھ یك قمر مصنوعي كھ در فضا و در مدار زمین مي گردد، طي ی
  . اي بھ كار رفتھ باشد و نھ سازنده دانایي داشتھ باشدبھ وجود آمده باشد و در این كار نھ اندیشھ

اي               . 9 اھد گوی د، ش ام مي دھن سابرس را انج د ح دھا كارمن ھ ص اي بزرگ، وظیف رایانھ ھایي كھ در مؤسسھ ھ
ا                ي آنھ ھ اجزاي داخل صور كرد ك ست و ت ماست، زیرا ھرگز نمي توان آن را مصنوع تصادف كور و كر دان

  .ش، خود بھ خود در جاي خود قرار گرفتھ استبدون مداخلھ یك طراح باھو
ما از این نمونھ ھا مي گذریم نظري بر محیط زندگي خود مي افكنیم و بھ اتاقي كھ در آن زندگي مي كنیم    . 10

و درآن چیزھایي از قبیل صندلى، بخارى، فرش، قفسھ و كتاب قرار دارد توجھ مي كنیم، آیا مي توان گفت كھ 
 تصادفًا بھ وجود آمده است، آیا كوچك ترین تردیدي داریم كھ ھر كدام ازآنھا سازنده اي این ھمھ وسایل زندگي
  .دانا و عاقل داشتھ اند



م و              ھ در وجودش نظ صنوعي ك ھ ھر م د ك ین داوري مي كن اگر عقل و خرد در این موارد بھ طور قطع و یق
ایي داشتھ         ده ھوشمند و دان د آرن ازنده و پدی ًا س رد       ترتیب دیده شود قطع ل و خ ان عق ن صورت ھم ت در ای  اس

درباره جھان آفرینش كھ پر از طرح ھاي بي شمار مستقل و در عین حال مربوط بھ ھم مي باشد و ھر كدام بھ 
ضانورد و مغز                فینھ ف ل و س ساب و اتومبی ا ماشین ح ر و ی ا ماشین تحری نوبھ خود صدھا بار از یك نوشتھ و ی

ر و حیرت انگیزت     د خواھد          الكترونیك پیچیده ت ا صداي بلن د كرد و ب ضاوت را خواھ ان داوري و ق ر است ھم
  ).جھان را خالقي باشد خدا نام: (گفت

  .جلوه ھاي نظم در جھان باال: 9درس 
داد اجرام                 دازه گیري شود و تع ومتر و فرسنگ ان ر، كیل ا مت ھ ب گستردگي جھان آفرینش، باالتر از آن است ك

وان آن ر   ھ بت ت ك یش از آن اس ان كرد  آسمان ب ولي بی ام معم ا ارق ین  . ا ب لھ ب ان فاص راي بی شر ب ن رو ب از ای
ومتر          صد ھزار كیل ستارگان بھ مقیاس دیگري پناه برده و آن سرعت سیر نور است كھ در ھر ثانیھ مسافت سی

  .را طي مي كند
تارگان ھنگامي تعجب ما بیشتر خواھد شد كھ دریابیم خورشید ما ستاره اي است در مجموعھ اي بزرگ از س     

  .كھ در این كھكشان، میلیون ھا ستاره وجود دارد) كھكشان(بھ نام 
ھ    تازه كھكشان ما با این منظومھ شمسي و میلیون ھا ستاره آن خود یك كھكشان از میلیون ھا كھكشاني است ك

ي شود  در جھان وجود دارد و ھیچ كس رقم آن را نمي داند، زیرا ھر گاه تلسكوپ نیرومند و تازه اي ساختھ م    
ال طول مي               ا س ون ھ ا میلی ور آنھ ھ ن كھكشان ھاي بیشتري كشف مي گردد و برخي از آنھا بھ قدري دورند ك

  .كشد تا بھ زمین برسد
  .، آن را در حدود دویست تا سیصد میلیون سال طي مي كند)نور(فاصلھ دو قطر كھكشان ما بھ قدري است كھ 

 تسخیر فضا مي نامیم، در برابر عظمت جھان باال، درست مانند بھ قول یكي از دانشمندان، آن چھ كھ ما امروز
این است كھ پروانھ ظریفي روي برگ درخت عظیمي نشستھ باشد كھ ھزاران شاخھ و میلیون ھا برگ دارد و        

رد از آن     . در میان جنگل انبوه و بي پایاني واقع شده كھ صدھا فرسنگ طول دارد         صمیم بگی ھ ت اه، پروان آن گ
ت و آن  ) ماه(و برگ دوم ) زمین ما( برگ دیگري كھ مجاور آن است پرواز كند، برگ اول،   برگ بھ روي   اس

ل،             ي از آن است و آن جنگ ا جزئ شاخھ ھمچون منظومھ شمسى، و آن درخت، كھكشان، كھ منظومھ شمسي م
تارگان، س. جھان ھستي است و در حقیقت دانشمندان نجوم مانند مسافراني ھستند كھ در جنگل گردش مي كنند    

ا               دود است ام ز مح ا نی داد ستاره ھ ل محدود است، تع این جنگل را تشكیل مي دھند و ھمان طور كھ ھر جنگ
شان          ارد ن ل میلی دود چھ تعداد آنھا چقدر است جدیدترین تخمین ھایي كھ زده شده است تعداد ستارگان را در ح

  .مي دھد
ھ از  بشر در برابر این اجرام عظیم و وسعت خارج از وصف و بی    ان ،چنان خود را متحیر و كوچك مي بیند ك

د    . فرط حقارت سر بھ زیر مي افكند      ھ بتوان بنابراین روشن است كھ صفحات یك كتاب ناتوان تر از آن است ك
در    : گوشھ اي از این نظام بھ ظاھر نامتناھي را بیان كند، ولي بھ مضمون      ھ ق م ب آب دریا را اگر نتوان كشید ھ

  .تشنگي باید چشید
م و    م ي توان گوشھ ھایي از نظام منظومھ شمسي را در آثار علمي منعكس كرد و از این رھگذر بھ عظمت عل

  .قدرت بي پایان آفریننده آن آگاه شد
  .خورشید ما در منظومھ

د       ھ برخي از    . این كره آتشین منبع اسرار آمیزي است كھ شگفتي ھاي آن در وھم و فكر انسان نمي گنج ك ب این
عل فروزان و عجایب آفرینش آن كھ ھمگي حاكي از قدرت علم و حكمت آفریننده آن است اشاره اسرار این مش

  :.مي كنیم
دازه          1193000حجم خورشید    ھ ان ین ب ي اگر زم ر از نظر حجم    1193000برابر حجم زمین است، یعن  براب

ت حجم خورشید براي بزرگ شود، تازه بھ اندازه خورشید خواھد شد و اگر با حجم كره زمین آشنا باشیم عظم       
حجم كره زمین، ھزار و ھشتاد و سھ میلیارد و سیصد و بیست میلیون كیلومتر مكعب   . ما روشن تر خواھد شد    

  .است
  .وزن خورشید

ھ وزن       د ك ت آورده ان دانشمندان بر پایھ اصول علمي توانستھ اند وزن خورشید را معین كنند و سرانجام بھ دس
  .ھزار برابر زمین است330آن ) جرم(ان، خورشید و بھ اصطالح فیزیك دان

برابر وزن ھزار 330 برابر حجم زمین است، ولي وزن آن 1193000و ھمان گونھ كھ گفتھ شد حجم خورشید 
د ي باش ین م ت از وزن    . زم از اس ت گ ھ حال ھ ب ید ك صوص خورش ھ وزن مخ ت ك ن اس تالف ای ن اخ ت ای عل

  .مخصوص زمین سبك تر مي باشد
  .درجھ حرارت خورشید



ون  ) فارنھایت(درجھ گرماي سطح خورشید تقریبًا یازده ھزار درجھ      است، ولي حرارت مركزي آن ھفتاد میلی
ھ  . تخمین زده مي شود  ) فارنھایت(درجھ   ون  240از این كانون حرارت، ھر ثانیھ چھار میلیون و ھر دقیق  میلی

  .تن، انرژي بھ صورت نور و حرارت بھ سوي فضا منتشر مي گردد
ظمت این كانون نور و حرارت، متحیر و مبھوت است و با این كھ میلیون ھا سال است كھ این كره     عقل در ع  

  .فروزان، در حال اشتعال و پخش نور و حرارت است، ھنوز قدرت و توانایي آن بھ قوت خود باقي است
 كند و در نتیجھ، بھ این كره فروزان، بسان كارخانھ اي است كھ در ھر ثانیھ، چھار میلیون تن انرژي تولید مي

ارد (كلیھ اعضاي منظومھ خود، از       ا   ) عط ھ ت ون (گرفت ا روشنایي و        )پلوت ار كوچك و بزرگ آنھ ام اقم ا تم ، ب
د و      ي دھ حرارت مي بخشد و بھ شش ھزار میلیون كیلومتر كھ شعاع فرمانروایي آن است، روشني و گرمي م

ت مي     زمین ما كھ از نظر فاصلھ، سومین سّیاره آن است، مقدار     د شده را دریاف  مختصري از این انرژي تولی
  .كند

  .سن خورشید
آخرین فرضیھ درباره عمر خورشید این است كھ عمر خورشید مانند برخي از ھمسایھ ھاي آن از چھار تا پنج 

  .ھزار میلیون سال تخمین زده مي شود
  .حركت خورشید

رشید مانند زمین بھ دور محور خود مي گردد و دانشمندان این رشتھ پس از كاوش ھاي بسیار پي بردند كھ خو   
ھ     .  روز طول مي كشد25ھر دور آن تقریبًا   ین ب ھ زم د ك خورشید بھ دور محور خود بھ ھمان سمتي مي چرخ

  .این حركت را حركت وضعي خورشید مي نامند. دور خورشید حركت مي كند
ھ شمسي ما با سیارات و اقمار آن بھ سوي خورشید حركت انتقالي نیز دارد و طبق تحقیقات دانشمندان، منظوم   

  . كیلومتر در ھر ثانیھ در حركت است5.19نقطھ شمال با سرعت 
  .خورشید حركت سومي ھم دارد و آن حركت بھ دور مركز كھكشان است

ستند و سرعت                  ال حركت ھ شان در ح رد كھك ر گ ي ب ھ ھمگ ا ستاره است ك ھر كھكشاني مركب از میلیون ھ
  .نیست، بلكھ نسبت بھ نزدیكي و دوریي كھ از مركز دارند سرعت آنھا تفاوت مي كندحركت آنھا یك سان 

ومتر   972خورشید ما جزو مجموعھ كھكشان ماست، و بسان سایر ستارگان این كھكشان با سرعت          ھزار كیل
 میلیون سال 220در ساعت گرد مركز كھكشان مي چرخد و مدار گردش خورشید بھ قدري وسیع است كھ در 

  . بار این مدار را طي مي كندیك
د     افي باش ن     . شاید ھمین مقدار درباره عظمت خورشید و فعالیت ھاي ثمر بخش آن ك اره سیارات ای ون درب اكن
  :.منظومھ بھ ترتیب فاصلھ اي كھ با خورشید دارند بھ طور اجمال سخن مي گوییم

  .عطارد. 1
ھ است     م58عطارد نزدیك ترین سیاره بھ خورشید است و در فاصلھ      رار گرفت از . یلیون كیلومتري خورشید ق

ھ      آن جا كھ سیارات در یك مدار بیضي شكل بھ دور خورشید حركت مي كنند فاصلھ ھر یك با خورشید در ھم
د؛                    داقل دارن ان است و حداكثر و ح ال نوس ھ خورشید در ح سبت ب ا ن اي آنھ لھ ھ ست و فاص اوقات یك سان نی

د متوسط آن    46اد میلیون كیلومتر و حداقل آن حداكثر فاصلھ عطارد از خورشید ھفت     ومتر و ح  58 میلیون كیل
  .میلیون كیلومتر است

یك سوي این سیاره ھمیشھ رو بھ آفتاب است و بھ ھمین دلیل، یك طرف آن مانند جھنم، گرم و سوزان و طرف 
ي خ       . دیگر مانند نواحي قطبى، سرد و منجمد است   شم م ھ چ ر ب ن سیاره كمت ھ    علت این كھ ای ت ك ن اس ورد ای

ا                 ي ب د ول شان مي دھ ر خود را ن طلوع و غروب آن با طلوع و غروب خورشید ھمراه است، از این نظر كمت
  .وجود این در برخي از روزھاي سال با چشم غیر مسلح در افق دیده مي شود

ا             88این سیاره در مدت      ارت دیگر عط ھ عب د و ب ي چرخ ھ دور خورشید م ھ دور محور خویش و ب رد  روز ب
  .درست ھمان مدت كھ بھ دور خورشید مي گردد، یك بار بھ دور خودش نیز مي چرخد

چون عطارد نزدیك ترین سیاره بھ خورشید است در مداري كوچك تر، اما سریع تر در حال گردش مي باشد و 
  . كیلومتر است5/47مسیر آن در ھر ثانیھ 

  .زھره یا ستاره سحرگاھي و شامگاھي. 2
نامیده مي  ) خواھر زمین(است كھ در اصطالح ستاره شناسان و دانشمندان علم نجوم و ھیئت  زھره سیاره اي    

ھ                       ي ك ار غلیظ ا غب ار ی ر بخ را براث ي شناسند، زی ت ھم دیگر را نم واھر درس ن دو خ ال ای شود و در عین ح
  .اطراف زھره را پوشانیده است، ھنوز خصوصیات آن درست روشن نیست

  .و عطارد بھ دور خورشید مي گرددزھره در مداري میان زمین 
زھره را با درخشندگي خاصي كھ دارد پس از غروب آفتاب در غرب آسمان و پیش از طلوع آفتاب در شرق       
صور مي            ا ت اني ھ آسمان مي بینیم و با توجھ بھ این كھ این ستاره در دو محل مشاھده مي شود، در گذشتھ یون

ھ آن، ستاره      كردند كھ دو ستاره است و آن را بھ دو نا    اھي ب ھ گ ت ك م مي نامیدند در صورتي كھ یك ستاره اس
  .شامگاھي و گاھي ستاره صبحگاھي مي گویند



م آن          ین و  97/0زھره را از این نظر خواھر زمین مي نامند كھ از جھاتي بھ زمین شباھت دارد، زیرا حج  زم
  . جاذبھ سطح زمین است9/0 آن و قوه جاذبھ آن بھ اندازه 82/0وزن آن 

  . دقیقھ یك بار بھ دور خورشید مي گردد48 روز و شانزده ساعت و 224زھره در مدت 
  .كره زمین یا میھن مسكوني. 3

اني             رین جھ ین بزرگ ت اطالعات بشر درباره كره زمین بیش از كرات دیگر است و در نظر خاكیان، كره زم
ن كر          سیار كوچك      است كھ بشر دیده بھ آن گشوده است، ولي در نظر دانشمندان، ای رات دیگر، ب ر ك ه در براب

  .است
ت           ال گردش اس ضا در ح ھ آزادي در ف رات دیگر ب د ك ھ مانن لھ    . زمین كره اي است ك ن كره در فاص  150ای

اعت و  365میلیون كیلومتري خورشید قرار دارد و در مدت         ا سرعت      48 روز و پنج س ھ ب ل ثانی ھ و چھ  دقیق
  .ي گردد كیلومتر در ثانیھ بھ دور خورشید م8/29

  . میلیون كیلومتر است147 میلیون كیلومتر و حداقل آن 152حداكثر فاصلھ زمین از خورشید 
اي                    ون سنگ ھ ست میلی ّر بی ین را از ش ى، زم سان زرھ ومتر ب صد كیل خامت ھشت جّو زمین با گازھایي بھ ض

ظ مي     آسماني كھ در شبانھ روز با سرعتي در حدود پنجاه كیلومتر در ثانیھ با جّو زمین بر      د، حف ي كنن خورد م
  .كند
  .مریخ. 4

سیاره اي كھ در این عصر بیش از پیش توجھ دانشمندان شرق و غرب را بھ خود متوجھ كرده و تالش ھاي پي 
ن است      . گیري براي كشف رموز و اسرار آن صورت مي گیرد، سیاره مریخ است   الش و توجھ ای ن ت علت ای

ّیاره     ات در س اكنون         كھ پس از كره زمین، شرایط حی ن رو، ت راھم است، از ای یش از سیارات دیگر ف  مریخ ب
ك امر               ھ صورت ی ره در آن ب ان و غی اتي و گیاھ ات نب عكس ھاي زیادي از این سیاره گرفتھ شده و وجود حی

  .قطعي در آمده است
نیھ  كیلومتر در ثا24 روز و با سرعت 677 میلیون كیلومتر با خورشید فاصلھ دارد و در مدت 228كره مریخ 

  .یك بار بھ دور خورشید مي گردد
دت    . مریخ بسیار بھ زمین شبیھ است   ي اختالف، در م اعت و  24شبانھ روز مریخ مانند زمین است و با كم  س

در مریخ مانند زمین چھار فصل وجود دارد، ولي مدت فصول آن .  دقیقھ یك بار بھ دور خودش مي چرخد  37
  .دو برابر فصل ھاي كره زمین است

نیمي از نور و حرارتي را كھ زمین از خورشید مي گیرد از آن اخذ مي كند، بر ھمین اساس ھواي این مریخ، 
ستان از   . سیاره از زمین سردتر است    د و در       27حداكثر حرارت آن در تاب ي كن اوز نم انتي گراد تج ھ س  درج

  . درجھ زیر صفر مي رسد58زمستان بھ 
  .مشتري. 5

شمسي است كھ در مداري تقریبًا بھ شكل دایره در خارج از مدار مریخ و  مشتري بزرگ ترین سیاره منظومھ      
لھ   رار دارد   741در فاص ومتري ق ون كیل ین و      148قطر آن  .  میلی ر قطر زم ازده براب ي ی ومتر، یعن زار كیل  ھ

  . برابر از زمین بزرگ تر است150سطح آن 
ومتر در ث 315مشتري در مدت یازده سال و   ي گردد و در        روز، با سرعت سیزده كیل رد خورشید م ھ گ ھ ب انی

  . ثانیھ حركت وضعي آن انجام مي گیرد41 دقیقھ و 55مدت نھ ساعت و 
  ).كیوان(زحل . 6
  

ل (اگر مسافرت خود را ادامھ دھیم، پس از مشتري بھ سیاره درخشان دیگري كھ   ي رسیم   ) زح ام دارد م ھ  . ن ب
د آن       نظر بابلي ھا و یوناني ھا زحل آخرین ستاره منظومھ شمس   ھ از خورشید دورترن ود، چون سیاراتي ك ي ب

ل آخرین            ھ زح د ك وم ش سكوپ معل راع تل ي پس از اخت قدر كم نورند كھ با چشم غیر مسلح دیده نمي شوند، ول
  .مرز اقلیم منظومھ شمسي نیست و قلمرو حكومت خورشید بیش از آن است كھ تصور مي كردند

رد و در نتیجھ، حجم آن ھفتصد برابر زمین است، ولي از آن جا زحل سیاره اي است كھ نھ برابر زمین قطر دا
  .كھ زحل از ماده كم وزني تشكیل شده است، وزن آن بیش از صد برابر كره زمین نیست

  .اورانوس. 7
ون  1428كشف گردید و قلمرو حكومت آفتاب را از ) ھرشل( میالدي بھ وسیلھ 1781این سیاره در سال      میلی

ست،     . لیون كیلومتر گسترش بخشید    می 2873كیلومتر تا    ل نی شتري و زح ر از م این سیاره از نظر بزرگي كمت
دت            ھ دور خورشید در م الي اورانوس ب د، حركت انتق وان آن را دی ال و  84حتي گاھي با چشم عادي مي ت  س

  . متر در ثانیھ و حركت وضعي آن در مدت ده ساعت و ھشت دقیقھ انجام مي گیرد6700ھفت روز بھ سرعت 
  .نپتون . 8

  .منجم رصد خانھ برلن كشف گردید) گالھ(فرانسوي و ) لووریھ(این سیاره بھ وسیلھ دو دانشمند 



 164و مدار عظیم انتقال خود را در مدت .  میلیون كیلومتر از خورشید قرار دارد4500این سیاره در فاصلھ    
ل مي كشد و در مدار وضعي خود    روز مي پیماید، یعني ھر یك از چھار فصل آن چھل سال طو    280سال و   

  .در مدت پانزده ساعت و چھل دقیقھ یك بار بھ دور خود مي گردد
  .پلوتون. 9

 میالدي بھ وسیلھ یك دانشمند 1930این سیاره آخرین سیاره كشف شده منظومھ شمسي ماست كھ در اوایل سال 
ر از  این سیاره نھمین سیاره منظومھ شمسي است و نسبت    . آمریكایي كشف گردید    بھ زمین در حدود چھل براب

نج                ھ پ ومتر ب ون كیل صد میلی ارد و پان ار میلی خورشید دورتر است و با كشف آن، قلمرو منظومھ شمسي از چھ
.  میلیون كیلومتر افزایش یافت؛ زیرا فاصلھ متوسط این سیاره از خورشید بھ ھمین اندازه است 920میلیارد و  

  . سال بھ گرد خورشید مي گردد250ت این سیاره در مداري بیضي شكل در مد
ھ               د ك ي دھن ال م شمندان احتم ھ دان سي است، بلك ھرگز نمي توان گفت كھ این سیاره آخرین سیاره منظومھ شم
مان             ھ تاریك آس ك و نیم اي تاری ھ ھ ھ، در گوش ن منظوم پلوتون یكي از چند سیاره اي باشد كھ ساكن سر حد ای

  .باشد
ى، ما را بھ یك نظم وسیع و گسترده، در خلقت كرات آسماني رھبري مي كند، منظومھ شمس: بنابراین باید گفت

ت و             رینش آنھاس ت در آف م و حكم بھ طوري كھ ھر گوشھ اي از آن، گواه روشني بر دخالت اندیشھ، تدبیر، عل
د ھرگز عقل و خرد باور نمي كند كھ این نظام بدیع و شگفت انگیز، بدون دخالت علم و حكمت و قدرت بھ وجو

آمده باشد و ھیچ فرد با انصاف و خردمندي نمي تواند این نظام حكیمانھ و این محاسبات دقیق و خارج از مرز 
  .فكر بشر را مولود تصادف و اتفاق بداند

ھمگي مي دانیم كھ دانشمندان بر پایھ اطالعات وسیعي كھ از حركات انتقالي و وضعي اجرام كیھاني دارند، از 
انند تمام اوضاع نجومي را پیش بیني كنند و طلوع و غروب سیاره ھا و زمان خسوف و صدھا سال پیش مي تو

ر          اكم ب اھي از نظم ح و آگ كسوف ماه و خورشید را تعیین نمایند، آیا این گونھ پیش بیني ھاي دقیق، جز در پرت
  .اجرام آسماني است و جز نتیجھ حركات منظم و حساب شده آنھاست

شف            حركات این اجرام آن چنان   ب ك ك سیاره، موج ي در حركت ی شاھده اختالل سا م ھ ب ق است ك  منظم و دقی
  .وجود سیاره دیگري شده است

ت آن        )اورانوس(مثًال پس از كشف      دار حرك ي در م د و انحراف داري آن پرداختن ھ محاسبھ م ، ستاره شناسان ب
د       دتر یافتن د باشد كن ھ بای ھ آن      احساس كردند، یعني حركت سیاره را از آن اندازه ك د ك ب سبب ش ین مطل  و ھم

  :.دانشمند فرانسوي گزارشي بھ شرح زیر بھ محافل علمي ارائھ دھد و بگوید
بھ نظر من سیاره دیگر كھ ھنوز كشف نشده است آرامش اورانوس را بھ ھم زده و اختاللي در حركت آن پدید     

  .آورده است
) گالھ(پس از مدتي دانشمند آلماني دیگري بھ نام این دانشمند با محاسبھ علمى، مكان آن سیاره را معین كرد و 

امش          ) نپتون(ھمین سیاره را بھ نام     ھ ن ر ك شف كرد و سیاره دیگ ود ك ین كرده ب ون (در مكاني كھ او تعی ) پلوت
  .است نیز سرگذشت مشابھي دارد

ات  این چنین پیش بیني ھاي دقیق، علتي جز حركت حساب شده اجرام آسماني و محاسبات ظریفي كھ در     حرك
  .آنھا وجود دارد، ندارد

ھ    آیا با كشف اسرار حاكم بر نظم منظومھ شمسى، كاوش درباره نظم اجرام آسماني بھ پایان مي رسد، یا این ك
د                     ي كن شاھده م ر و عظیم تري م اي وسیع ت ان ھ تانھ جھ بشر پس از رسیدن بھ این دستاوردھا خود را در آس

ھ و س       ا منظوم ر آن        جھاني كھ مملو از میلیاردھ ا در براب سي م ام شم ضاست و نظ تاره فروزان و شناور در ف
  .بسان مرواریدي است در قعر اقیانوسي بي كرانھ

اگر بشر با بال ھاي علم و دانش قدري از منظومھ شمسي فراتر رود و بھ عظمت میلیاردھا ستاره، كھكشان و    
ده  سحابي خیره گردد و بر گوشھ اي از این نظام بدیع واقف و آگاه شو     د در برابر آفریننده این نظام و پدید آورن

دأ                     ردان مب ي خ ي از ب ھ برخ ھ گفت ھ ب اق را ك صادف و اتف ي آورد و موضوع ت رود م این اجرام، سر تعظیم ف
  .پیدایش نظام ھستي پنداشتھ شده، جز افسانھ كودكانھ و بچھ گانھ چیزي نخواھد پنداشت

  یل درخشنده توحید در وجود انساندال: 10درس 
  

رشتھ ھایي پایھ گذاري شده و از زاویھ این دانش ھا، بشر توانستھ است بھ گوشھ ھایي    ) انسان(براي شناسایي   
د     . از اسرار وجود خود آگاه گردد      ي توان ضاي آن م بدن انسان آن چنان اسرارآمیز است كھ ھر عضوي از اع

د   راھنماي ما بھ سوي جھان دیگر باشد، زیرا بھ راستي در ھر عضوي از اع        ضاي او، دنیایي از اسرار توحی
  .نھفتھ است

  :.این اسرار را مي توان در امور زیر جستجو كرد
  .ساختمان اسرار آمیز سلول ھاي بدن انسان كھ خود، اجزاي ساختمان بدن ھستند؛. 1
  .دستگاه گوارش كھ آبدارخانھ و آشپزخانھ بدن بھ شمار مي رود؛. 2



  .یع غذاي این ساختمان است؛دستگاه گردش خون كھ مسؤول پخش سر. 3
  .دستگاه تنفس كھ تصفیھ خانھ خون بدن است؛. 4
  .دستگاه مغز و اعصاب كھ ستاد كل فرماندھي بدن مي باشد؛. 5
  .كھ شبكھ خبر رساني و سازمان اطالعاتي مغز محسوب مي گردد؛... چشم، گوش، بیني و . 6
  .سایر اعضاي بدن انسان. 7

 شگفت آور، ما را بھ وجود آفریدگاري دانا، توانا و حكیم رھبري مي كند، و ما سازمان ھر یك از دستگاه ھاي
ر ذره              ھ ھ دن خویش، بلك ضاي ب نداي دل نشین توحید و آھنگ روح پرور خداشناسي را از ھر عضوي از اع
ایي                ھ شناس دیع ك ام ب ن نظ ھ ای د ك اي از ذرات آن بھ گوش جان مي شنویم و ھرگز عقل و وجدان باور نمي كن
صادفي      دقیق ھر قسمت از آن نیاز بھ مطالعھ اي عمیق و برخورداري از اطالعات تخصصي دارد، بھ طور ت

  .بھ وجود آمده باشد
چگونھ مي توان باور كرد مردمك چشم ما كھ از نھ ورقھ جداگانھ تشكیل یافتھ و قطر مجموع آنھا بیش از قطر 

  .و توانا جامھ وجود بھ خود پوشیده باشدیك ورقھ كاغذ نیست، خود بھ خود و بدون قدرتي دانا 
ازه اي      : آیا مي توان گفت    اي ت دستگاه ھاضمھ كھ تاكنون در اسرار آن صدھا كتاب نوشتھ اند و ھر سال چیزھ

ھ                  صادف ب د از روي ت ار مي كن ق ك شگاه دقی ك آزمای ھ صورت ی درباره آن كشف مي شود و در طول عمر ب
  .وجود آمده است

  :.دمي گوی) كرسي موریسن(
ر آن                ھ فك اه ب یچ گ زیم و ھ شگاه مي ری ن آزمای ام در ای واد خ ھ صورت م ما معموًال مقداري غذاي متنوع را ب
ھ          ھ معامل ام چ نیستیم كھ این دستگاه چگونھ مي چرخد و فعل و انفعال شیمیایي در جھاز ھاضمھ با این مواد خ

ا را با مقداري آب فرو مي بریم و گاھي ما مقداري گوشت، سبزى، حبوبات، نان مي خوریم و آنھ    . اي مي كند  
ھ         ن ھم ان ای ا از می نیز بھ عنوان دارو مواد گوگردي و عصاره ھاي نباتي را مصرف مي كنیم، آن گاه معده م
د كرده است                ھ خود تولی مواد غذایي آن چھ را كھ مفید مي داند انتخاب مي كند و آن را با مواد شیمیایي اي ك

ھ       خمیر و آسیاب مي كند، سپس     ھ را ب د و بقی ي نمای ع م د آن را دف روتئین ( مواد زای صرف     ) پ ھ م دیل كرده ب تب
  .سلول ھاي بدن مي رساند

  :.سپس این دانشمند مي گوید
شود و          معده، چربي و مواد ضروري دیگر را ذخیره مي كند تا انسان در زمان بي غذایى، از گرسنگي تلف ن

  .وجھي بھ آن داشتھ باشد یا درباره آن فكر كند انجام مي شودھمھ این اعمال بدون آن كھ انسان كوچك ترین ت
موادي كھ در این آزمایشگاه شیمیایي تجزیھ و تركیب و تھیھ مي شود، بیش از موادي است كھ آزمایشگاه ھاي 

از مواد و مصالحي كھ بھ این آزمایشگاه مي رسد متجاوز از یك میلیون . مصنوع دست بشر مي تواند تھیھ كند
  .رات مختلف تھیھ مي شودنوع ذ

دن است             اي ب رارآمیزترین دستگاه ھ م     . قلب یا مركز گردش خون یكي از اس ان دو دژ محك ن دستگاه در می ای
یاه   ) استخوان ھاي پشت و قفسھ سینھ   ( ا و س و در وسط دو ُشش، سمت چپ قرار دارد و بھ وسیلھ سرخ رگ ھ

ا وارد آن مي     رگ ھاي بزرگ آویزان است كھ با باز و بستھ شدن خود خ   ھ از سیاه رگ ھ ون ھاي كثیف را ك
  .گردد بھ وسیلھ اكسیژني كھ از شش ھا مي گیرد تصفیھ مي كند و سپس آن را بھ سراسر بدن مي فرستد

این تلمبھ خودكار تقریبًا گالبي شكل و حجم آن بھ اندازه یك مشت بستھ است ولي چنان قدرتمند و نیرومند است 
ار باز و بستھ مي شود، و در مدت سي سال بیش از یك میلیارد بار این عمل تكرار مي كھ در ھر دقیقھ ھفتاد ب    

  .گردد، در صورتي كھ اگر این عضو، آھن یا پوالد و سنگ بود ھرگز تاب چنین عمل سنگیني را نداشت
اختمان آن       ل س ر اص ب در براب ن   آیا بھ راستي پیوند قلب پیچیده تر است یا ساختمان خود قلب پیوند قل د ای مانن

است كھ المپي را از سرپیچي باز كنیم و بھ جاي دیگري بزنیم، چنین عملي نسبت بھ ساختن اصل المپ بسیار 
ي است    . ساده و بي ارزش است  از دارد، طبیع جایي كھ پیوند قلب بھ علم، دانش، عقل، ھوش، طرح و نقشھ نی

  .كھ ساختن خود قلب بھ سازنده اي دانا و توانا نیازمند است
ھ       لولھ كشي یك شھر یا یك مؤسسھ وحتي یك خانھ محقر و كوچك نیاز بھ نقشھ و ھندسھ دارد، سراسر بدن ما ب
ك                    ا ی شي شده و خون ب ھ ك ت لول ر اس ف ت ر و ظری ازك ت وسیلھ رگ ھا و مویرگ ھایي كھ بھ مراتب از مو ن

ون             یش از ده بیلی رد، ب ي گی سان را     گردش سراسري خود كھ در ھر دقیقھ دو بار انجام م دن ان لول ب ارد س میلی
شستشو مي دھد و خود در پیچ و خم ھاي تاریك اعضاي بدن حتي در البھ الي طبقات حساس مغز و پرده ھاي 

  .ظریف چشم جریان پیدا مي كند و غذاي الزم ھرعضوي را بھ آن مي رساند
 بشر بیرون است، آفریدگاري آیا مي توان گفت كھ چنین دستگاه ظریف و بدیعي كھ تصور آن از توانایي اندیشھ

  .عالم و توانا ندارد و مصنوع تصادف است
مغز از اسرارآمیزترین اعضاي بدن انسان است و اطالعات بشر از این كانون اسرار و نحوه فعالیت آن بسیار 

  .اندك است



سائل   از میان جانوران، تنھا انسان است كھ در پرتو رشد قواي دماغي مي تواند تعقل كند و از مسأل      ر م ھ اي ب
ي                    ت است، یعن ك نواخ عور آن ی ست و ش ین نی واني چن ھ شعور حی الي ك د، در ح بي شمار دیگر استدالل نمای

ھ سازي او از   . امروز، مورچھ ھمان كاري را انجام مي دھد كھ نسل دیرینھ او انجام مي داده است   اصول خان
ي  روز نخست تا كنون یك نواخت بوده و ھست و بھ قول برخى، شعور         حیواني بسان نوایي ساده است كھ از ن

سیار                الیتش ب ره فع ھ دای سان ك عور ان ر خالف ش ت، ب برمي خیزد و در عین لطافت و زیبایي بسیار محدود اس
  .وسیع و گسترده است

ر ارادي     ھنگامي بھ عظمت مغز پي مي بریم كھ بدانیم مغز، حس و حركت بدن انسان را حتي حركت ھاي غی
 را بھ عھده دارد و بارزترین اثر موجود زنده ھمان احساس و حركت است و مركز ھر دو، آن مانند ھضم غذا

  .مغز است
ي و                  ل داخل أثیر عوام ر ت ر اث ارج ب ھ از خ ي ك دن وجود دارد، ھر اطالع رشتھ ھاي اعصاب كھ در سراسر ب

  .خارجي دریافت مي كنند فورًا بھ مغز مخابره مي نمایند
ھ در            گذشتھ از این، حواس پنج گان    ھ اي ك د و ھر حادث مار مي رون ھ ش ات مغز ب اھي و اطالع أموران آگ ھ، م

ھ          ت ك اد اس دازه اي زی ھ ان محیط آنھا رخ دھد، فورًا بھ مغز خبر مي دھند، و قدرت اخذ و دریافت این مركز ب
م را ھمھ گزارش ھاي مختلف را یك جا دریافت مي كند و ھرگز دچار اشتباه نمي شود و بھ ھر یك، فرمان الز

ق شبكھ               دا را از طری د گوش ص ابره مي كن صادر مي كند؛ یعني در حالي كھ چشم، صور مناظر اشیا را مخ
  .گوشي گزارش مي دھد

ت          رینش اس ب آف اني مغز از عجای نظم در نقطھ        . قسمت حافظھ و بایگ ھ صورتي م سان ب مجموع خاطرات ان
شد    كوچكي بایگاني گردیده و با یك مراجعھ، پرونده مورد نظر را  ي ك رون م ده بی .  از البھ الي میلیون ھا پرون

  .چھ بسا در مغز یك دانشمند كتابخانھ اي بزرگ در نقطھ اي كوچك جاي گرفتھ است
  .مقایسھ اي میان مغز یك انسان و مغز الكترونیكي

دھا               وان از ص ي ت سھ م ك مؤس صب آن در ی ا ن را ب ي رود، زی ھ شمار م مغز الكترونیكي از عجایب صنعت ب
رین                  كارمن دون كوچك ت اني كنكور سراسري را ب ھ امتح ھ وسیلھ آن ھزاران برگ د حساب دار بي نیاز شد و ب

  .اشتباھي تصحیح كرد
ام                     اھي تم دت كوت د در م ن ماشین بدھن ھ ای سند و ب صوصي بنوی اي مخ ارت ھ ي را روي ك اگر نام كشتي معین

 و حتي نام ناخداي آن را ماشین كرده مشخصات آن را مانند مقدار ظرفیت كامل، مقدار سوخت، نوع ساختمان
اگر بھ این ماشین دستور دھند كھ نقشھ فالن جزیره را بكشد فورًا نقشھ اي زیبا، دقیق و صحیح . تحویل مي دھد

  .با بیان تمام مشخصات در چند نسخھ تھیھ و تقدیم مي كند
ھ صورت   این اعجوبھ صنعت، با این عظمت تنھا از عھده سؤالي بر مي آید كھ قبًال   مغز انساني پاسخ آن را ب

بًال     نواري تھیھ كرده و در آن قرار داده باشد و اگر خصوصیات كشتي را بازگو مي كند بھ این دلیل است كھ ق
ھنگامي كھ از او درخواست  . تمام خصوصیات آن در نواري درج گردیده و بھ حافظھ ماشین سپرده شده است  

ان       مي كنیم كھ خصوصیات كشتي را بیان كند    د و ھم ي كن ك م ي از حافظھ آن را تحری  این سؤال، نقطھ خاص
  .نوار بھ كار مي افتد، سپس خصوصیات كشتي را كھ قبًال بھ او سپرده شده بود در اختیار ما مي گذارد

بًال در           ھ ق د ك خ بگوی د پاس ماشیني با این عظمت و سرعت از خود ابتكار ندارد و تنھا پرسش ھایي را مي توان
واضح است .  گذارده اند؛ یعني تنھا مشكلي را مي تواند حل كند كھ قبًال در حافظھ آن جاي داده باشنداختیار او

ي باشد             اچیز م سیار ن ت ب ار اس انون ابتك در . كھ عظمت این مغز مصنوعي در برابر عظمت مغز انسان كھ ك
ك      عین حال ھمین مغز الكترونیكى، بزرگ ترین درس توحید و خداشناسي را بھ ما مي      ھ ی ایي ك را ج د؛ زی  دھ

اي        ھ مغزھ ت ك وان گف ي ت چنین مغز مصنوعي بھ مھندسان، طراحان و دانشمندان بي شماري نیاز دارد، آیا م
  !.بزرگ انسان ھا، بھ آفریدگاري دانا، توانا و حكیم نیاز ندارد

  .نشانھ ھاي توحید در سایر جان داران
ان دار         وع از ج ازمان وجودي ھر ن ز س ك        نظام شگفت انگی ا و ت ا، اسفنج ھ ان ھ ستان داران، مرج د پ ان مانن

د، و ھرگز            ي كن رینش رھبري م ان آف اوراي جھ درت در م م، اراده و ق سلولي ھا ما را بھ وجود جھاني از عل
انسان باور نمي كند كھ این نظام دقیق و دستگاه ھاي پیچیده تغذیھ، گوارش، ریھ، تنفس، اعصاب، مغز و ابزار 

ده اي    دفاعى، بدون خالق   ر موجود زن و سازنده اي دانا و توانا بھ وجود آمده باشد؛ خدایي كھ نیازمندي ھاي ھ
  .را در درون آن، فراھم نموده و یا بھ وسیلھ عوامل خارج تأمین كرده است

وم طبیعي         بیان مشروح و گسترده ھریك از نظام ھاي نھفتھ در بدن جان داران از توانایي ما بیرون است و عل
ردارد و       با پیشرف  رده ب ات پ ادي از حیوان واع زی ي ان ت ھاي حیرت انگیز خود ھنوز نتوانستھ از رازھاي درون

در حقیقت ھر . در كتاب ھاي علوم طبیعي اسرار و قوانین نظام ھاي شگرف آنھا بھ طور اجمال بیان شده است
 طب، گیاه شناسى، حتي یك از كتاب ھاي مربوط بھ علوم طبیعي مانند حیوان شناسى، زیست شناسى، تشریح،  

رار و              اره اس وم درب ن عل را در ای فیزیك و شیمي مي تواند بزرگ ترین راھنماي توحید و خداشناسي باشد، زی
و آگاھي ) نظام خلقت(قوانین آفرینش این موجودات بھ طور روشن بحث مي شود، و علم جز راه یابي بھ سوي 



نوني كھ كشف مي گردد روزنھ تازه تري بھ سوي مشاھده بر گوشھ اي از قوانین آفرینش چیزي نیست و ھر قا  
شیدن         ان و درخ وم، موجب استواري ایم علم و قدرت آفریدگار جھان گشوده مي شود و در حقیقت پیشرفت عل

  .مسألھ خداشناسي است
د سكھ، دو رو دارد          ره مانن ان دار و غی م از ج رینش ھر موجودى، اع وانین آف شمندان  . اسرار و ق از نظر دان

م و       ط ت، و اگر آن نظ بیعي یك سلسلھ نظام ھا و قوانیني وجود دارد كھ ھستي آن موجود مادى، در گرو آنھاس
ترتیب بھ ھم بخورد در ھستي آن اختالل ایجاد مي گردد، ولي از نظر دانشمندان الھي دریچھ اي است بھ سوي 

  . حكیم بوده استخدا، یعني بزرگ ترین گواه است بر این كھ آفریدگار آن دانا، توانا و
  :.كھ یكي از پایھ گذاران نجوم جدید است مي گوید) كپلر(

  .ھر چھ آگاھي ما بر خلقت و عظمت آسمان ھا بیشتر باشد دین داري ما عمیق تر مي گردد
  :.مي گوید) آلبرت وینچستر(و 

مي افزاید و وسوسھ ھر كشف تازه اي كھ در دنیاي علم بھ وقوع مي پیوندد صدھا مرتبھ بر استواري ایمان ما 
الي                    ار ع ھ افك اي آن را ب رد، و ج ي ب ین م ا وجود دارد از ب دات م اطن معتق یش در ب م و ب ھاي نھاني را كھ ك

  .خداشناسي و توحیدي مي بخشد
  دالیل توحید در جھان نباتات: 11 درس

  
ختصاص بھ اجرام برھان نظم كھ روشن ترین و ھمگاني ترین دلیل خداشناسي و استوارترین گواه توحید است ا

ما مي توانیم با تشریح نظام جھان نبات و گیاه و با محاسبھ  . كیھاني و یا وجود انسان و سایر جان داران ندارد    
ي                     ا پ ا و توان دگار دان ھ وجود آفری د ب ي كن ا حكومت م اختمان آنھ و اندازه گیري نظم و دقتي كھ در سراسر س

ا و        ببریم؛ زیرا ھمان طور كھ در گذشتھ بیان كردی      ده آن دان ھ آفرینن ي دھد ك شان م م نظام دقیق ھر موجودي ن
  .تواناست

تشكیالت مفصل و پیچ در پیچ یك سلول نباتي با نظم شگفت انگیز آن گواه بر وجود خالق تواناي آن است، چھ  
  .رسد بھ ساختمان نباتات كھ ھریك از سلول ھاي بي شماري تشكیل شده است

ق و         نظم طبقات گوناگون یك سلول آن    ان پس از تحقی شمندان جھ ھ دان ھ ھم ز است ك  چنان دقیق و شگفت انگی
شفیات          ار ك رده و در انتظ ي نب اختمان آن پ شي از س كاوش در راه شناسایي اسرار سلول، ھنوز بھ رازھاي بخ

  .تازه تري ھستند
ان،    لول در گیاھ سیمات س ل و تق د مث د و تولی وع رش ذریم، موض ھ بگ اتي ك اختماني نب شریح س اكي از از ت  ح

  .نظارت و مراقبت مقامي باالتر و برتر بر اوضاع آنھاست
ره           اھر و چی از م سمھ س ا مج ساقھ، برگ و گل در نباتات بھ گونھ اي زیبا و شگفت انگیز است كھ ھیچ نقاش ی

  .دستي نمي تواند تابلو یا مجسمھ اي بھ آن زیبایي ترسیم و یا تھیھ كند
رین گواه            تولید مثل و ازدیاد گیاھان نیز بسی        د بزرگ ت ي توان ین موضوع م ق است و ھم ده و دقی ساب ش ار ح

  :.این مطلب را با بیان ساختمان گل توضیح مي دھیم. بروجود آفریدگاري دانا و توانا باشد
  :.گل ھا معموًال از چھار قسمت كھ ھر كدام وظیفھ خاصي بر عھده دارند تشكیل مي شوند

  .چھ گل را مي پوشاند؛كاسھ گل، برگ ھاي سبزي است كھ غن. 1
زي         . 2 گ آمی رار گرفتن و رن جام گل، برگ ھاي گل است كھ عمل تنفس گیاه را انجام مي دھد و بھ راستي ق

  .مختلف آنھا از آیات الھي و نشانھ دخالت قدرتي بزرگ در پیدایش آنھاست؛
ھ آن نافھ گل مي گویند و نافھ گل، در میان گل میلھ ھایي بھ صورت پرچم ھاي ظریفي مشاھده مي شود كھ ب. 3

ان   ) بساك(در باالي این میلھ ھا برآمدگي كوچك و زرد رنگي است كھ آن را    د و در می ساك (مي نامن سھ  ) ب كی
سمت  ) نطفھ(در آن قرار دارد كھ بھ منزلھ ) گرده(بسیار كوچكي است كھ دانھ ھاي     است و براثر تلقیح آن با ق

  .ماده، تخم گل بھ وجود مي آید؛
ادگ. 4 ام    م ھ ن صوصي ب دگي مخ اني آن برآم ھ فوق رار دارد و در ناحی ل ق ھ روي محور گ ت ك شي اس ى، بخ
اه داري و          ) كاللھ( سبنده، نگ اده چ ن م ار ای وجود دارد كھ سطح آن را ماده لزج و چسبناكي پوشانیده است و ك

  .جذب دانھ ھاي نر و كمك بھ رویش آنھاست
اي  بادھا م: عمل لقاح بدین گونھ صورت مي گیرد  ا  ) گرده (ي وزند، میلھ ھاي ظریف و لطیفي كھ كیسھ ھ را ب

ر آن                ھ زی ل ك ق گ ر َطَب خود حمل مي كنند بھ رقص در مي آیند، كیسھ ھاي گرده گشوده مي شود، ذرات آن ب
دانھ ھاي گرده پس از عبور از طبق گل، در بن گل با نطفھ ماده آمیزش كرده و  . گسترده است پاشیده مي شود    

وز   . شكیل مي دھند  تخم گل را ت    ھ ھن آیا مي توان تصور كرد كھ این بزم باشكوه و این تشكیالت حیرت انگیز ك
  .بشر موفق بھ ساختن صورت ظاھري آن نشده خود بھ خود بھ وجود آمده باشد

اع مي         ي ارج اه شناس اي گی ما درباره نظام گل ھا بھ ھمین اندازه اكتفا مي كنیم و طالبان تفصیل را بھ كتاب ھ
  .م و بحث را با سخنان یك زیست شناس بھ پایان مي رسانیمدھی

  :.وي مي گوید



شر   . بوتھ شبدري را كھ در كنار جاده اي روییده، در نظر بگیرید   ھ ب آیا تاكنون این ھمھ ماشین آالت شگرفي ك
ز  ساختھ است مي تواند با این گیاه خودرو برابري كند این شبدر، خود ماشیني است شگفت آور و حیرت ان       گی

كھ پیوستھ رشد مي كند و ھر روز ھزاران نوع فعل و انفعال فیزیكي و شیمیایي انجام مي دھد و ھمھ آنھا تحت 
  .كھ تمام حیات طبیعي از آن تشكیل یافتھ قرار دارند) پروتوپالسمى(نظارت یك ماده 

 را با استعداد تولید مثل این ماشین زنده و عجیب، آفریده قدرت كیست آیا جز این است كھ خداوند، موجود زنده
آفریده است و این استعداد در تمام انواع با تمام خواص و مشخصات از نسلي بھ نسل دیگر منتقل مي شود، و      

  .را بشناسیم) شبدر(با این صفات و مشخصات است كھ ما ھمیشھ مي توانیم 
ازد؛    است كھ تجلیات قدرت خد ) زیست شناسى(بھ نظر من این شگفت انگیزترین قسمت       ان مي س ایي را نمای

ھستھ اصلي تخم شبدر كھ تولید مثل مي كند . زیرا ما در برابر دنیایي قرار گرفتھ ایم كھ بي نھایت كوچك است
د                ا كن د آن را تماش ي توان ا م كوپ ھ رین میكروس . حتي چندین مرتبھ كوچك تر از یك سلول است و تنھا قوي ت

ھ مي توانند در مواقع لزوم و البتھ بسیار نادر كیفیت اصلي خود را ولي این ذرات بسیار ریز استعدادي دارند ك
  .عوض كرده و نوعي تازه بھ وجود آورند كھ از نسل ھاي پیشین بھتر باشد

ر در       متفكران و روشن فكران جھان مي دانند كھ ایجاد قدرت تولید مثل در موجودات زنده و خلق استعداد تغیی
  .شیت الھي است كھ نشان مي دھد تمام موجودات زنده بھ سوي كمال مي روندآنھا خود نشانھ اي از حكمت و م

ان رسید و در بحث              ھ پای ي است ب ان خداشناس رین برھ اني ت ھ ھمگ م ك در این جا تشریح و توضیح برھان نظ
  .آینده، این برھان را از دیدگاه دیگري پي مي گیریم

  ان نظم از دیدگاه موازنھ و كنترلبررسي برھ: 12درس 
  

یم و آن                   رار دھ ي ق ز مورد بررس د دیگري نی م را از دی ان نظ ھ برھ اگزیریم ك تھ ن براي تكمیل بحث ھاي گذش
ھ   . در طبیعت است كھ بھ یك معنا از شعبھ ھاي برھان نظم بھ شمار مي رود ) موازنھ(وجود   صود از موازن مق

ن     این تعادل و مو. ھمان تعادل است كھ در جان داران و گیاھان دیده مي شود   ھ ای د ك ي كن ازنھ آشكار داللت م
جھان برپایھ حكمت بالغھ اي آفریده شده و آفریدگار، ھر موجودي را در جاي خویش نیكو قرار داده است و بھ 

  :.گفتھ معروف
  .جھان چون خد و خال و چشم و ابروست

  .كھ ھر چیزي بھ جاي خویش نیكوست
  :.نعكس مي كنیماینك براي اثبات این موازنھ، نمونھ ھایي از آن را م

  .موازنھ در آفرینش جان دار و گیاه
ل وجود دیگري            آفرینش این دو نوع از موجودات، آن چنان روي نقشھ و محاسبھ است كھ وجود ھر یكي مكم

ت       اره   . است، بھ گونھ اي كھ اگر یكي از آن دو نبود دیگري نیز در معرض زوال و فنا قرار مي گرف ن ب در ای
  :.مي گوید) كرسي موریسن(

از كربنیكي                 م گ دار ك ان مق ھ ھم ستھ ب ا واب دني ھ ات و رویی نمونھ اول، بھ طوري كھ ھمھ مي دانیم زندگي نبات
برگ نباتات در حكم ریھ انساني است كھ در زیر حرارت . است كھ در ھوا موجود است و با آن تنفس مي كنند

را در ھوا رھا مي سازد و ) اكسیژن( و تجزیھ مي كند) اكسیژن(و ) كربن(آفتاب، گازكربنیك را بھ دو عنصر 
ھ نمي      . در تنھ نباتات باقي مي ماند  ) كربن( نج دقیق ي پ دون آن حت نباتات، اكسیژني را كھ ما تنفس مي كنیم و ب

  .توانیم زیست نماییم بھ ما مي رسانند
.  كربن است  ھمھ نباتات، رستني ھاي جنگل ھا، بوتھ ھا و خزه ھا ساختمان اصلي وجودشان تركیبي از آب و 

د        ي مان حیوانات، كربن و نباتات، اكسیژن دفع مي كنند و از این رو اگر عمل یكي از این موجودات متوقف م
آن گاه یا حیوانات ھمھ اكسیژن ھا را مصرف مي كردند و یا نباتات كلیھ كربن ھا را و چون موازنھ بھ ھم مي 

  .ي رفتخورد نسل ھر دو طایفھ بھ سرعت رو بھ انقراض و زوال م
ھ كمي            ان ك ت، ھم چن واني اس ات حی اخیرًا كشف شده است كھ گازكربنیك بھ مقدار اندك جزو ضروریات حی

  .اكسیژن الزمھ زندگي نباتات است
نمونھ دوم، حشرات مانند انسان داراي ریھ نیستند و از مجراي لولھ ھایي كھ در بدن آنھا قرار داده شده، تنفس    

ي شود و در        وقتي حشره اي رشد   . مي كنند  زرگ نم ب ب ان تناس ھ ھم اي او ب مي كند و بزرگ مي شود لولھ ھ
زرگ در آورد      اختمان   . نتیجھ ھیچ حشره اي نمي تواند از چند سانتي متر بزرگ تر شود و بال ھاي ب ت س كیفی

و ھمین تعادل مانع از آن مي شود  . وجود حشرات و طریقھ تنفس آنھا ھرگز حشره بزرگي بھ وجود نمي آورد  
ت و            .  حشرات بر سطح زمین مسلط شوند    كھ ان نداش ا امك سان ھ راي ان دگي ب ود زن ار نب ادل در ك ن تع اگر ای

  .انسان بي دفاع ھرگز در برابر پشھ اي بھ بزرگي شیر یا عنكبوتي بھ اندازه پلنگ مقاومت نمي كرد
ار    نمونھ سوم، در گذشتھ دریانوردان در طول مسافرت ھاي متعدد بھ سبب خوردن غذاھاي ن      ھ دچ الم و كھن اس

سافرین در  . زخم ھاي شدید جلدي مي شدند، بعدھا معلوم شد كھ شیره لیمو و نارنج عالج این بیماري ھاست        م
عالج قطعي ) ماداگاسكار(پس از گذشت یك قرن شخصي در . آغاز از علت بروز این مرض اطالعي نداشتند



د آن را كشف كرد و این زماني بود كھ در این مدت، بسیاري     . از مھحان بھ سبب این بیماري از دنیا رفتھ بودن
بشر در این كره خاكي قرن ھا . جاي گفتگو نیست كھ بسیاري از بیماري ھا، مولود كمبود ویتامین در بدن است

زندگي كرده بود و ھرگز از این ویتامین كھ سرچشمھ حیاتي اوست اطالعي نداشت و نمي دانست كھ بھ زندگي 
  . مي بخشداو تعادل و توازن

  .اطالع نداشت) اندوكرین(انسان قرن ھا زندگي كرد و ھرگز از خواص غده ھاي 
ام مي           این غده ھا بھ منزلھ آزمایشگاه ھاي كوچكي ھستند كھ مھم ترین تركیبات شیمیایي را در بدن انسان انج

از دست بدھند انسان اگر این ترشحات عجیب تعادل خود را . دھند و سرمنشأ نشاط و فعالیت ھاي او مي شوند
  .دچار امراض سخت دماغي و بدني مي شود

ان        افظ و نگاھب ھ ح این موازنھ ھا و تعادل ھا در طبیعت گواھي راستین بر وجود آفریدگاري مدّبر و داناست ك
  .نظم را در خود موجودات جھان قرار داده است

ان     ما اگر بخواھیم در این موارد بھ شرح و بسط بپردازیم و موازنھ و    ات بی ات و حیوان ت را در نبات تعادل خلق
  .كنیم، این بحث بھ طول مي انجامد، از این رو با ذكر نمونھ دیگري بھ این بحث پایان مي دھیم

. نمونھ چھارم، وزن تمام اجسام در حال انجماد سنگین تر مي شود جز آب كھ در حال انجماد سبك تر مي گردد
خ  از این رو سبب زنده ماندن آبزیان و    تعادل حیات مي شود، اگر وزن آب در حال انجماد سنگین تر مي شد ی

وده اي             ھ صورت ت ا ب د در نتیجھ دری ي ش م انباشتھ م ھا در قعر دریاھا و رودخانھ ھا فرو مي رفت و روي ھ
جامد در مي آمد؛ ولي اكنون براثر توقف روي سطح آب، مانع از سرد شدن و یخ بستن طبقات زیرین آب مي      

ار        شود و    صل بھ ا در ف بدین وسیلھ حیوانات دریایي بھ سھولت مي توانند زیر آب زندگي كنند و نیز خود یخ ھ
  .بھ آساني آب شوند

  
  )3(خدا و نظام آفرینش 

---  
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  راه یابي طبیعي موجودات زنده: 13درس 
  

ھنگامي كھ موجود زنده چشم بھ جھان . ر نھاد ھر جان داري گذارده استرا د) راه یابى(دستگاه آفرینش حّس 
ھستي مي گشاید، در پرتو الھام گیري از یك قدرت مافوق بھ راه زندگي آشنا مي باشد و مي تواند بھ كمال خود 

م از یكي این برھاني است كھ بھ معنایي وسیع تر از این كھ ما گفتی. و ھدفي كھ براي آن آفریده شده است برسد
  .در برابر فرعون است استفاده مي شود)ع(از آیات قرآن مجید كھ متضمن گفتار حضرت موسي 



  :.خداي جھان را چنین معرفي نمود)ع(ھنگامي كھ فرعون از موسي درباره خداي جھان پرسید، موسي 
  )1(عطي كلَّ شي ء خلقھ ثمَّ ھدى؛ربُّنا الذي ا

را آفرید، سپس آنھا را بھ ھدفي كھ براي آن آفریده شده اند راھنمایي خداي ما خدایي است كھ موجودات جھان 
  .نمود

ین شعور       ) ھدایت تكویني موجودات   (و ) راه یابى(اساس این برھان را مسألھ     ي دھد و از وجود چن شكیل م ت
ام  (مرموزي كھ بھ اصطالح قرآن      ي از ا          ) وحي و الھ ریم، یعن ي ب ي م ده آن پ ام دھن ھ الھ ده مي شود ب ن  نامی ی

ا و                     ده دان ام دھن ھ الھ د، ب یم ببین ي تعل ھ در مكتب ن ك دون ای دگي ب ھ راه و رسم زن نیروي مرموز و این آشنایي ب
  .تواناي آن پي برده مي شود

ان داران وجود دارد از نظر شما مي                 ان ج ھ در جھ ي ك ام غیب ن ھدایت تكویني و الھ اینك مواردي چند از ای
  :.گذرد

  .مورچھ. 1
دن      اگر بھ مورچھ ھای    دگي و تم ي كھ در گوشھ و كنار خانھ شما زندگي مي كنند نگاھي بیفكنید، غوغایي از زن

ایي       . در میان النھ ھاي آنھا مشاھده خواھید نمود      دون راھنم ي آورد، ب ھ سر از تخم در م این حشره ھنگامي ك
ثًال    ھیچ مربي و معّلمي بھ كلیھ نیازمندي ھاي خود آشناست و راه برطرف كردن نیازھاي خود     د، م ي دان  را م

ز و       ي ری ات اھل ھ از حیوان ا و تغذی امًال  ... در النھ سازى، تخم گذارى، جمع كردن دانھ و بھ دو نیم كردن آنھ ك
  .مھارت دارد تا آن جا كھ گاه و بي گاه بھ تفریح پرداختھ و مجالس انس و سرگرمي براي خود تشكیل مي دھد

ھ بر         ن ك ا و ای ھ ھ صوصیات دان ھ خ د،          این حشره ب سمت كن ار ق ثًال چھ ي دیگر را م یم و برخ د دو ن ي را بای خ
ھ    آشناست و بدون كوچك ترین اخطار، كارھاي مربوط بھ زمستان را بھ خوبي انجام مي دھد، بھ ھمان گونھ ك

د            ي كنن ھ م ب تھی اي مناس ھ ھ ن     . انسان ھا مثًال در تابستان براي ایام زمستان سوخت و آذوق اي ای ھ ھ طول الن
ت    حشره نسبت    اوت اس سیار بزرگ و        . بھ منطقھ ھاي مختلف، متف د استرالیا ب اطق مانن ي از من اھي در برخ گ
د و در            . طوالني است  ي كن از م ا را ب ا درھ ع گرم ذارد و در مواق این حشره براي النھ خود در و پنجره مي گ

  .فصل سرما آنھا را مي بندد
  .موریانھ. 2

رین          این حشره ریز، با ھوش مخصوص خود براي النھ         وز بزرگ ت ھ ھن د ك ي كن ازي از سیماني استفاده م س
مھندسان زمین شناس بھ آن سیمان دست نیافتھ اند و اگر بشر روزي بھ این سیمان دست یابد خانھ ھاي محكم و 

  .نابود نمي گردد) دینامیت(نیرومند او جز با 
معماري و بھ طور كلي راه و رسم اكنون این سؤال پیش مي آید كھ این حشره ھا، علوم و دانش ھاي مربوط بھ 

اختھ          ن راه و رسم آشنا س ھ ای ان را ب زندگي را در كدام مكتب و دانشگاه فرا گرفتھ اند، چھ قدرت مرموزي آن
ست؛                  یش نی سانھ اي ب شھ اف ن اندی ان رسیده است، ای ھ آن است اگر تصور شود كھ این علوم از طریق وراثت ب

د  . یق وراثت بھ فرزندان منتقل نمي شودزیرا ھیچ كدام از علوم اكتسابي از طر      ھرگز دیده نشده است كھ فرزن
این جاست كھ بشر انگشت . معمار و مھندس بدون این كھ در این رشتھ ھا تحصیل كند، معمار و مھندس گردد 

ھا تعجب بھ دندان گرفتھ درباره الھام دھنده این علوم سر تعظیم فرود مي آورد و با خود مي گوید كھ این دانش 
  .و الھامات ھرگز بدون الھام دھنده اي دانا، توانا و حكیم تحقق نمي پذیرد

  .زنبور عسل. 3
ھ طرز                 ا را ب رواز نموده و شیره ھاي آنھ ا پ ل ھ ھ سوي گ ھ دارد ب این حشره شھد نوش، با ھوش مرموزي ك

ب خلق     . خاصي مي مكد تا براي بشر لذیذترین شھد را بسازد    شره از عجای ن ح ازي ای اھكارھاي  النھ س ت و ش
ھ           ي ب ھ دیگر حت ا گوش ھ ب آفرینش است، زیرا النھ خود را آن چنان مسّدس و شش گوش مي سازد كھ ھر گوش

  .اندازه یك ھزارم میلیمتر تفاوت ندارد
  .ي خود را بھ سھولت پیدا مي كند) كندو(زنبور عسل در بحبوحھ بادھاي تند و در ھواي تیره و تار و طوفاني 

ازند      آن گروه از زنبو  ي س اي مختلف م دازه ھ ھ ان . ران كھ كارگر كندوي عسل ھستند حجره ھا و دھلیزھا را ب
اي           ره ھ ر و حج اي ن صوص زنبورھ ر مخ زرگ ت اي ب ره ھ ارگران، حج صوص ك ك مخ اي كوچ ره ھ حج

ر مي      . اختصاصي مخصوص ملكھ ھاي احتمالى     وران ن صوص زنب ملكھ تخم ھاي عقیم خود را در حجره مخ
كارگران كھ ھمان .  تخم ھاي بار آور را در حجره ھاي مخصوص ماده و ملكھ ھا مي ریزدگذارد در حالي كھ

ذاي                  ستند و غ وران ھ د زنب سل جدی ار ظھور ن یش در انتظ ا پ دت ھ ستند از م ھ ھ زنبوران ماده تغییر شكل یافت
ھ ز        ین ك ا ھم د، ام ي جون ر و   نوزادان را كھ عبارت از موم عسل است تدارك مي بینند و براي آنھا م وران ن نب

ماده بھ تكامل خود مي رسند، عمل جویدن غذا را براي آنان متوقف مي كنند و عسل را بھ حال طبیعي بھ آنھا    
  .زنبوران ماده كھ بھ این كیفیت پرورش مي یابند بعدھا ھمان زنبوران كارگر مي شوند. مي خورانند

ین        براي زنبوران ماده كھ در حجره ملكھ ھستند، غذا را تا آخر ك        د و ھم ي دھن ا م ھ خورد آنھ د و ب ار مي جون
ل      . زنبورھا ھستند كھ تبدیل بھ ملكھ كندو مي شوند و تخم ھاي بار آور مي گذارند   د مث ل تولی ب عم ن ترتی بھ ای

اي              صوص الزم دارد و اثرھ اي مخ ھ حجره ھ ھ از جمل ي است ك زنبوران مستلزم سازمان مخصوص و مرتب



شخیص داشتھ باشند و     . استشگفت انگیز غذا نیز در آن مؤثر      ي و ت براي این كار زنبوران باید حس پیش بین
  .بتوانند اطالعات وسیعي را كھ درباره غذا و اثرات آن دارند بھ موقع، بھ اجرا بگذارند

  :.قرآن مجید در این زمینھ مي گوید
ھ گ               راي خود خان ع ب اط مرتف ا و نق ھ از كوه ھ ام كرد ك سل الھ ا    پروردگار تو بھ زنبور ع ھ ثمرھ د و از ھم زین

ا             اري ھ سیاري از بیم راي ب ھ ب اگون ك ا از شكم آن، شھدھاي گون بخورد و راه ھموار زندگي خود را بپیماید ت
  )2(.است) بر وجود خدا( نشانھ اي در این كار براي افراد متفكر. شفاست بیرون آید

  .زنبور قرمز. 4
مي اندازد و بھ نقطھ حساس آن نیش مي زند و آن را بي زنبور قرمز، ملخ را شكار مي كند و آن را در گودالي 

ذارد       ھوش مي كند و بھ جاي گوشت زنده، آن را نگاه مي دارد و سپس در نقطھ مناسبي از بدن ملخ تخم مي گ
ھ آن را              ك دفع ھ ی ن ك دون ای د ب ي كنن ھ م و ھمین كھ بچھ ھا از تخم بیرون آمدند كم كم از گوشت بدن ملخ تغذی

ا     . ر این صورت خود آنھا تلف خواھند شدبكشند، زیرا د   د و خود ب ي كن پس از آن زنبور سوراخي در زمین م
نھ خود زنبور و نھ بچھ ھاي آن از كاري كھ مي . نھایت خوش حالي وارد آن شده در ھمان جا جان مي سپارد    

 این ھدایت تكویني بي بھ طور مسلم. كنند سر در نمي آورند و نمي دانند بچھ ھاي آنھا پس از تولد چھ مي كنند    
  .علت نبوده و حتمًا بھ مبدئي دانا و توانا مرتبط مي باشد

  .مادري كھ ھرگز نوزاد خود را ندیده است. 5
شت او   ) اموفیل(حشره اي بھ نام      ھنگامي كھ احساس مرگ مي كند كرمي را شكار مي كند و بھ نقطھ اي از پ

رد و گوشتش      ان           نیش مي زند، نھ آن اندازه كھ كرم بمی ي حس شود و تك ھ ب دازه اي ك ھ ان ھ ب د گردد، بلك  فاس
ا          . نخورد ھ دنی وزادانش ب ھ ن ن ك ل از ای سپس در نقطھ مناسبي از بدن این كرم تخم گذاري مي كند و خودش قب

ا بزرگ شوند           . بیایند مي میرد   د ت ي كنن ھ م ن      . بچھ ھا پس از تولد از گوشت كرم تغذی ھ ای ن است ك ب ای عجی
ھ   فرزندان با این ك    ھ روي مادر را ھرگز ندیده اند و این عمل خارق العاده او را مشاھده نكرده اند پس از آن ك

بھ حد رشد رسیدند در موقع تخم گذاري ھمان عمل مادر را با كمال دقت و بدون اشتباه تكرار مي كنند و چون 
  .دن بھ ھیچ وجھ نمي رودھرگز نسل پیشین و نسل بعدي این حشره، یكدیگر را درك نمي كنند احتمال یاد دا

دا از          ي ج دگي را واقعیت ات و زن ت شما خواه حی این حشره این تعالیم و درس ھا را در كدام مكتب آموختھ اس
ري         د رھب وان نیازمن ن حی ا در ای ماده بدانید یا درباره آن عقیده دیگري داشتھ باشید، باألخره این نوع فعالیت ھ

پیش بیني نموده، لوازم و ابزار زندگي اش را در اختیار او بگذارد خاص است؛ رھبري كھ وضع زندگي او را 
  .و وي را بھ راه و رسم زندگي بھ وسیلھ الھام ھاي خاص آشنا سازد

ھ                  اختھ است، ب دگي آشنا س ھ راه و رسم زن ست ب ان روز نخ این چھ قدرتي است كھ ھمھ جان داران را از ھم
ا      طوري كھ ھمھ آنان بھ سوي ھدفي كھ براي آن آ  ادران آنھ دران و م ین پ فریده شده اند پیش مي روند و ھم چن

  .بدون آن كھ درسي را فرا بگیرند بھ نحوه پرورش فرزندان كامًال آگاھند
  
  .عشق بھ زادگاه یا حس جھت یابي. 6

چلچلھ اي كھ در رواق خانھ شما آشیانھ مي سازد در فصل زمستان بھ قشالق مي رود، اما ھمین كھ طلیعھ بھار 
در سرماي دي ماه، پرندگان بھ سمت جنوب و نواحي گرمسیر پرواز مي  . شكار شد بھ النھ خود بر مي گردد  آ

غالب آنھا صدھا فرسنگ فاصلھ را در زمین و بر فراز دریاھا مي پیمایند، اما ھرگز راه یا خانھ خود را . كنند
  .گم نمي كنند

سافتي      د و م ستھ اي بگذارن ھ سر ب وتري را در جعب ر كب وا     اگ شودند در ھ اي او را گ ھ پ ین ك د، ھم سیار ببرن  ب
  .چرخي مي زند و یك سره بھ سوي آشیانھ خویش بر مي گردد

ده برمي       ا آم بچھ ماھي آزاد چندین سال در دریا زندگي مي كند سرانجام روزي بھ آب شریني كھ در آن بھ دنی
د را با سرسختي بھ طرفي از رودخانھ مي  او خو! بھ یك ماھي آزاد كھ از رودخانھ باال مي رود بنگرید    . گردد

  .چھ چیز او را بھ این نقطھ متمایل مي سازد. كشاند كھ آب آن بھ محلي كھ در آن متولد شده است مي ریزد
اكنون      . كشف رمز زندگي مار ماھي ھا مشكل تر است  ھ ت ایي را ك ھ ھ ا و رودخان آنھا بھ محض بلوغ، بركھ ھ

سپس ھمگي از ھر مبدئي كھ باشند سفر درازي را بھ سوي محل عمیق . نددر آن زندگي مي كردند ترك مي كن
د   . پیش مي گیرند  ) برمود(دریایي در نواحي     ا بپیماین ومتر را در دری . براي رسیدن بھ آن محل باید ھزاران كیل

ھا كھ آن گاه بچھ ھاي آن. رسیدند مارماھي ھا تولید مثل نموده مي میرند) ساگارس(بھ محض این كھ بھ دریاي   
ر      تازه بھ دنیا آمده اند و ھنوز ھیچ چیز از محیطي كھ آنھا را فرا گرفتھ است نمي دانند بھ زادگاه پدر و مادر ب

و نھ تنھا خود را بھ ساحلي كھ پدران و . مي گردند و راھي را كھ پدران و مادرانشان پیموده اند پیش مي گیرند
د، بلكھ حتي بھ جویبار كوچكي كھ مسكن پیشینیان آنھا بوده سر مادران آنھا از آن جا حركت كرده اند مي رسانن

  .مي زنند
  .چھ كسي بھ این مارماھي ھا جنبشي كھ آنھا را ھدایت مي كند داده است



د در            شف كرده ان شمندان ك ھ دان ھ را ك شعور حیواني بھ قدري وسیع و گسترده است كھ ھرگز نمي توان آن چ
  .این جا آورد

ھ عن  ابي ب رًا كت م    اخی ھ قل ات ب اره حیوان ان درب دگان جھ شمندان و پژوھن ات دان ات و اطالع رین تحقیق وان آخ
ام         ) ویتوس دروشر  ( ھ ن ي آن ب ھ فارس ھ ترجم ات    (نوشتھ شده ك ز حیوان رار آمی ده است   ) حواس اس شر ش . منت

زد       ي انگی ر  بھ. مطالعھ این كتاب، اعجاب ھر فردي را از عظمت و وسعت حواس اسرار آمیز حیوانات بر م ت
  .است كھ براي دوري از اطالھ سخن، خوانندگان گرامي را بھ آن كتاب ارجاع دھیم

  .تجدید عضو مفقود. 7
سازند و           و ب ھ خود را از ن شگفت آور این كھ بسیاري از جان داران توانایي آن را دارند كھ پیكر از دست رفت

ا لح    ھ        سلول ھاي آنھا آن چنان بھ كار خود، ورزیده و آشنا ھستند كھ ت ل دارد ب ھ تكمی از ب ضو، نی ظھ اي كھ ع
فعالیت خود، ادامھ مي دھند، ولي ھنگامي كھ عضو بھ سر حد كمال رسید آنھا نیز از فعالیت خود دست برمي 

  .دارند
  :.یكي از دانشمندان معروف آمریكایي در كتاب خود چنین مي نویسد

ریده شود، سلول ھاي مربوط بھ آن عضو، بسیاري از حیوانات مثل خرچنگ ھر وقت پنجھ یا عضوي از آنھا ب
فورًا در صدد جبران بر مي آیند و آن گاه كھ عمل تجدید عضو خاتمھ یافت، سلول ھاي مولد از كار دست مي    

  .كشند و گویا خود مي فھمند كھ در چھ زماني كار آنھا پایان یافتھ است
  .دسر یك كرم قرمز خاكي را ببرید، سر دیگري براي خود درست مي كن

ھ           ت ك د یاف ق خواھ ن آرزو تحق ا ای ا آی دازد، ام ما وسایلي داریم كھ سلول ھا را براي معالجھ بدن بھ كار مي ان
  .جراحان، سلول ھا را وادارند تا دستي تازه با استخوان، ناخن و غیره در بدن انسان بھ وجود آورند

ھ     آیا این چنین تعالیم در حیوانات، بدون راھنمایي یك قدرت غیبي صو   ن موارد ك شاھده ای رت مي پذیرد، آیا م
حاكي از شعور حیوانات و یا بھ تعبیر دیگر راه یابي براي ادامھ زندگي است، ما را بھ آفریدگاري دانا، توانا و 

  .حكیم كھ این ھمھ آوازه ھا از اوست راھنمایي نمي كند
  .انتخاب وظیفھ و تطبیق با محیط . 8

، انتخاب وظیفھ و انطباق با محیط زیست است كھ بر سلول ھاي بي شمار از كارھاي شگفت انگیز جان داران 
در شگفت ) انتخاب وظیفھ و انطباق با محیط(راستي عقل و خرد در برابر این دو نوع كار . آنھا حكم فرماست

لول           ك س ا از ی ھ آنھ ھ ھم ھ  مي ماند، مثًال ھر موجود زنده اي از سلول ھاي زیادي تركیب یافتھ است با این ك  ب
وجود آمده اند، زیرا ھر موجود زنده اي روز نخست سلولي بیش نبوده است؛ با این حال سلول ھر عضوي از    

سلول ھا ناگزیرند شكل و  . قلب، مغز، استخوان، كبد و ریھ، غذایي را جذب مي كند كھ مناسب آن عضو باشد 
ي     ھیئت و حتي طبیعت اصلي خویش را بھ مقتضیات محیط و احتیاجاتي كھ با  د و خود جزئ ي كنن  آن زیست م

  .از آن ھستند تغییر دھند و خود را با آن ھماھنگ سازند
ھر سلولي كھ در بدن موجودات جان دار بھ وجود مي آید خود را آماده مي سازد كھ گاھي بھ صورت گوشت       

ورت بیني و گاھي بھ صورت پوست در آید، گاھي میناي دندان و گاھي اشك چشم را تشكیل دھد و گاھي بھ ص
  .و گاھي بھ قالب گوش جلوه كند

ساعد       ایف آن م در این حال ھرسلولي موظف است خود را بھ ھمان شكل و كیفیتي در آورد كھ براي انجام وظ
ا                   ھ سلول ھ ن است ك سلم ای در م ي ق د، ول است، البتھ نمي توان ھیچ سلولي را دست چپي یا دست راستي نامی

  . چپ بدن ھستندبعضي جزو دست راست و بعضي جزو دست
  .وسایل ایمني. 9

یك قسم از عنكبوت ھاي آبى، از تارھاي خود النھ گردي شبیھ بھ توپ مي سازد و آن را بھ جسمي بستھ و در        
سپس خود بر سطح آب آمده موھاي زیر شكم خود را پر از ھوا مي كند و بھ زیر النھ رفتھ . زیر آب مي اندازد

ا باد مي كند و آن قدر این عمل را تكرار مي كند تا النھ او مثل توپ بادكرده ھوا در آن مي دمد و در واقع آن ر
ا را از            . مي گردد  ن وسیلھ آنھ ھ ای د و ب اي خود را بزرگ مي كن ھ ھ آن وقت در این النھ تخم مي گذارد و بچ

رفتھ این عمل عنكبوت متضمن یك رشتھ اقدامات دقیق علمي از نساجي و مھندسي گ. خطرات محفوظ مي دارد
  .تا ساختمان و عملیات دریایي است

  .شب پره. 10
این . خصوصیتي دارد كھ مي تواند بھ راستي نشانھ توحید و آیت عظمت حق باشد) شب پره(در میان پرندگان، 

رواز در             ھ پ ا ب ب ھ ار است ش ور خورشید ناچ پرنده بھ حكم ضرورت طبیعت، یعني براثر ناتواني در برابر ن
ھ در ظلمت      . ب ظلماني و دیجور خالي از خطر نیست  از طرف دیگر ش   . آید وان ك ن حی چھ بسا ممكن است ای

شب براي بھ دست آوردن غذا بھ پرواز در مي آید بھ اجسام سخت از قبیل در و دیوار و درخت برخورد كند و 
ھ چیزي برخورد ك       . مجروح گردد  ھ ب ن ك ل از ای ھ قب د،  طراح آفرینش، او را با نیروي خاصي مجھز كرده ك ن

ي دھد          ھ م رواز خود ادام ھ پ . وجود آن چیز را درك نموده و راه خود را بھ سویي دیگر منحرف مي سازد و ب



ھ دست آوردن                ا و ب دایت ھواپیم راي ھ شمندان از آن ب ھ دان این نیروي مرموز شبیھ ھمان امواج رادار است ك
  .مسیر آنان استفاده مي كنند

  .ھي شده كھ دانشمندان جھان پس از قرن ھا بھ آن دست یافتھ اندآیا این پرنده چگونھ داراي چنین دستگا
ما با در نظر گرفتن این چند مثال و نمونھ كھ از جان داران ذكر شد یك سلسلھ مطالبي را درك مي كنیم كھ مي 

  .توان آنھا را بھ این شرح، جمع بندي كرد
  .حوه برطرف كردن آن آگاھند؛آنان بدون معلم و آموزگار بھ كلیھ نیازمندي ھاي خود و ن) الف

ھ طور            ) ب ي ب اي دستھ جمع این جان داران كامًال بھ اصول تقسیم كار و انتخاب وظیفھ و طرز اجراي كارھ
  .دقیق آشنا ھستند؛

ھ              ) پ ضو را ب اختمان آن ع ار، س ستم خودك ك سی ا ی دا شود ب دن ج ا از ب در صورتي كھ عضوي آسیب ببیند ی
  .ند؛طرز بدیع و جالبي تجدید مي كن

ي در           ) ت ي تغییرات ق نموده حت ا طبیعت تطبی امًال خود را ب در مواردي كھ محیط زندگي آنان دگرگون شود ك
  .وجود خود ایجاد مي كنند

این جان داران از عقل و شعور و علم و ادراك آن چنان : ما در برابر این نوع فعالیت ھاي غریزي شاید بگوییم
م          برخوردارند كھ ھنوز انسان بھ آن ھم      ان داراي فكر و فھ ھ آن د شویم ك ارت دیگر معتق ھ عب  نرسیده است و ب

  .ھستند و ھمھ این كارھا را از روي فكر و فھم خود انجام مي دھند
بھ طور مسلم این گفتار، گفتاري نیست كھ بتوانیم آن را بپذیریم، زیرا سلول نباتي و حیواني ھرگز عقل و فكر     

  .كالت زندگي را حل كنندندارند تا از روي فكر و تجربھ مش
ھ                     ایي ك درت و توان ع ق ان داران، از یك منب ز ج اي شگفت انگی ن كارھ ھ ای ي رسیم ك ھ م ن نتیج بنابراین بھ ای
ان داران احاطھ        ام ج رھبري آنان را بھ عھده دارد سرچشمھ مي گیرد، و طبعًا آن منبع قدرت و علم باید بھ تم

ام    ري را انج ن رھب ا ای د ت تھ باش املي داش ال و   ك د متع ز خداون ت ج ایي و حكم ش و توان ع دان ن منب د و ای دھ
  .آفریدگار جھان ھستي نیست

  :.قرآن مجید در این زمینھ مي گوید
  )3( َفسّوى، و اّلذي قدَّر فھدى؛الَّذي خلَق

خدایي كھ آفرینش موجودات را بر اساس صحت و استواري بنا نھاد و ھر موجودي را اندازه گیري كرد و آن        
  .زندگي و راه كمالش ھدایت نمودرا بھ 
  .راھنمایي قرآن و پیشوایان معصوم ه: 14درس 

در قرآن مجید آیات فراواني ھست كھ نحوه استدالل بر وجود خداي جھان را بھ ما مي آموزد، ما برخي از آنھا 
  :.را بھ عنوان نمونھ مي آوریم

 و الفلك اّلتي تجري في البحر بما ینفُع الناس و ما َانزَل إنَّ في خلق السَّموات و األرض َو اختالف اللَّیل و النھار
سخَِّر           سحاِب الم اح و ال صریف الری اذ مَن السَّماٍء من ماء َفَاحیا بِھ األرض بعد موتھا و َبثَّ فیھا من كلِّ دابٍَّة و ت

  )4(بین السماء و األرض آلیاٍت لقوٍم یعقلون؛
ت     ین و اخ ا و زم ردم         بھ راستي در آفرینش آسمان ھ ھ م ھ طوري ك ا ب شتي در دری ردش ك الف شب و روز و گ

د و       ده كن رده را زن بھره مند مي شوند و در باراني كھ خداوند از باال فرومي فرستد تا در پرتو آن زمین ھاي م
سخر نموده              ین م ان آسمان و زم ھ می ایي ك ا و ابرھ جنبندگاني كھ در روي زمین پخش ساختھ و در وزش بادھ

ھ   .  براي خردمندان آیات و نشانھ ھایي از خداوند است)در اینھا(است   ا ب از مشاھده اینھا و اسراري كھ در آنھ
  .كار رفتھ است مي توان بھ وجود آفریدگارشان استدالل كرد

سّمي      ٍل م اذ الذي رفع السموات بغیر عمٍد ترونھا ثّم استوي علي العرش و سخر الشمس و القمر كل یجري الج
  )5(فصُِّل اآلیات لعلَّكم ِبلقاِء َربُِّكم ُتوِقُنون؛ُیَدبُِّر االمر ُی

ي برافراشت           دون ستون مرئ ا را ب مان ھ اه را         . اوست كھ آس اب و م ت و آفت درت استیال یاف ر عرش ق سپس ب
ات خود را                د، خدا آی ي كن دبیر م رینش را ت مسخر نمود و ھر یك تا مدت معیني در حال گردش ھستند امور آف

  .ایمان بیاورید و باور كنید) عالم آخرت(ا بھ جھان دیگر بیان مي نماید تا شم
و ھو الذي مدَّ األرض و جعَل فیھا رواسي و انھارًا و من كلِّ الثمرات جعل فیھا زوجین اثنین ُیغشي اللیل النھار 

  )6( ذلك آلیات لقوٍم یتفكَّرُون؛انَّ في
 و از ھمھ میوه ھا زوج و جفت آفرید، شب را  اوست كھ زمین را گسترد و در آن، كوه ھا و نھرھایي قرار داد    

  .بھ روز مي پوشاند، در اینھا نشانھ ھایي روشن براي متفكران است
ھ دارد        ا آی ان              . قرآن مجید ده ھ ھ در موجودات جھ ز ك ب و اسرار شگفت انگی ھ نظم و ترتی ا ب ام آنھ ھ در تم ك

دا استدالل        مشاھده مي شود و نیز بھ ھدایت تكویني كھ در موجودات جھان بھ و        ر وجود خ ده، ب اده ش دیعت نھ
  .شده است كھ ما براي آن كھ كالم بھ طول نینجامد بھ ھمین سھ آیھ اكتفا كردیم

  :.است مي فرماید) توحید مفضل(در حدیث مفصلي كھ معروف بھ )ع(امام صادق 



ت       :ستارگان بر دو قسمند    د و س ي كن ر نم ر تغیی ھ از   ستارگان ثابت كھ وضع آنھا نسبت بھ یك دیگ ارگان سیار ك
برجي بھ برج دیگر حركت مي كنند و از خط سیري كھ دارند كمترین انحرافي پیدا نمي كنند و حركت آنھا دو      

یكي حركت عمومي كھ آن حركت شبانھ روزي و از مشرق بھ مغرب است؛ دیگر حركتي است كھ  : قسم است 
ورچھ اي كھ روي سنگ آسیاب بھ طرف مثل م. مخصوص بھ ھر كدام آنھاست و از مغرب بھ مشرق مي باشد

ھ از    : پس مورچھ دو حركت دارد . چپ حركت كند و آسیاب آن را بھ جانب راست حركت دھد   ا اراده ك ي ب یك
پیش روي خود حركت مي كند و یكي بھ اجبار كھ آسیاب آن را مي گرداند، آیا این ستارگان كھ بعضي ثابت و 

دبر           بعضي سیارند و با نظم مخصوص حركت مي كن   دبیر م ن است اگر ت یم ممك دي حك دبیر خداون ھ ت ند جز ب
ب           ن نظم و ترتی د، ای ھ داراي حركت بودن ھ ھم حكیمي نبود باید یا ھمھ متحرك باشند یا ساكن و در صورتي ك

  .صحیح از كجا در آنھا پیدا مي شد
یچ چشمي تاب تحمل حركت ستارگان آن قدر تند است كھ در فكر نمي گنجد و نور آنھا آن قدر قوي است كھ ھ   

ھ       . آن را ندارد   ان ب م نورش یم، ھ شان را درك كن خداوند فاصلھ آنھا را از ما این اندازه كرده است كھ ھم حركت
ا      . چشم ما آسیب وارد نیاورد  شم ھاي م ان چ دت نورش اگر با سرعتي كھ دارند بھ ما نزدیك بودند بھ واسطھ ش

  .نابینا مي شد
شند و        اه آب بك شي طوري         اگر با چرخي از چ ایل آب ك اه و وس اختمان و وضع آن چ د و س اغي را آب بدھن  ب

منظم و از روي قاعده باشد كھ بتواند مرتب و بھ قدر كافي آب بھ باغ برساند اگر كسي چنین چرخي را ببیند آیا 
دیھي است           ممكن است فكر كند كھ خود بھ خود بھ وجود آمده است و كسي آن را نساختھ و منظم نكرده است ب

كھ عقل سلیم از دیدن آن بي درنگ متوجھ مي شود كھ انسان ماھر و باھوشي آن چرخ را با آن ترتیب صحیح 
  .درست كرده است

  
ھ                  ي شود، چگون ازنده آن م ھ س سان متوج ورًا ان ك امر كوچكي است، ف وقتي از دیدن یك چرخ آب كشي كھ ی

ھ    ممكن است از دیدن این ھمھ ستارگان ثابت و سیار، گردش منظم  ال ك ھ س  شب و روز و فصل ھاي چھارگان
ي شود                دا نم ا پی ار آنھ ي در ك راف و درنگ رین انح د و كمت ي كن دا م ھ پی بدون ھیچ خلل و اشكالي ھمواره ادام

  .انسان بھ خالق حكیم و آفریدگار این ھمھ موجودات بزرگ و عجیب واقف نشود
  :.ید و گفترس)ع(خدمت امام صادق) ابوشاكر دیصانى(یكي از كفار بھ نام 

ود          . خدا را براي من اثبات كنید      ازي ب شغول ب ي م ا تخم مرغ ي ب م در آن نزدیك . مقارن این پرسش، كودكي ھ
  :.حضرت تخم مرغ را از دست آن كودك گرفت و بھ ابو شاكر رو كرد و فرمود

اي آن           ر دیوارھ ن دژ و زی ل ای ستھ؛ داخ م و در ب ت محك  پوستھ اي  این تخم مرغ را مي بینى دژ و قلعھ اي اس
ده   ) زرده(است بسیار نازك و در داخل آن، مقداري طالي آب شده     ره آب ش وجود دارد؛  ) سفیده (و مقداري نق

  .اما ھیچ كدام از این دو بھ یك دیگر مخلوط نمي گردد
ھیچ كس از داخل این تخم مرغ خبر ندارد كھ جوجھ اي كھ از آن تولید مي شود نر است یا ماده و ھنگامي كھ    

ال     جوجھ راي مث  سر از تخم در مي آورد مي بینیم كھ بھ رنگ ھاي گوناگون و جالبي رنگ آمیزي شده است ب
  .طاووس را در نظر بگیرید چھ قدرتي با چھ قلمي جوجھ را این طور رنگ آمیزي و نقاشي كرده است

و             ي ت ا م ي است، آی ابلوي نقاش ك ت گ آمیزي ی ھ   آیا رنگ آمیزي یك مرغ و یك طاووس كمتر از رن ت ك ان گف
  .تابلوھاي مصنوعى، نقاش و تابلوساز مي خواھد، اما این رنگ آمیزي ھاي طبیعي خود بھ خود پدید آمده اند

  :.سپس بھ ابوشاكر فرمود
آیا قبول نداري كھ تخم مرغ و جوجھ اي كھ از آن متولد مي شود با این ویژگي ھا باید آفریدگاري حكیم، دانا و 

  .مدبر داشتھ باشد
  :. اندكي فكر كرد گویا خواب بود و بیدار شد و بي درنگ گفتابوشاكر

، داراي تمام صفات كمال و گواھي مي دھم )اذ(آرى، گواھي مي دھم كھ جھان آفرینش آفریدگاري دارد بھ نام 
  .كھ محمْد بنده و پیامبر اوست و تو نیز جانشین پیامبر و حجت خدا ھستي كھ پیروي از تو واجب است

ر وجود خدا جمع       اگر كسي بخوا   ھد سخنان پیامبرگرامْى و دیگر پیشوایان ه را درباره خداشناسي و استدالل ب
ده   )ع(آوري كند باید كتابي بزرگ در چند جلد بنویسد؛ زیرا فقط حدیث مفضل كھ از امام صادق       ار مان بھ یادگ

  . .است خود كتابي است مستقل
  مشكاالت چگونھ بھ خدا ایمان آوریبا این ا: 15درس 

  
  .نیست) خدا(با كشف علل طبیعي نیازي بھ 

اعتقاد بھ خدا معلول جھل بشر بھ علل طبیعي بوده است؛ زیرا وي از یك سو از  : برخي از مادي ھا مي گویند  
سیاري از                ل ب ي و عل ى، خورشید گرفتگ اه گرفتگ ان، م ھ، طوف د زلزل ا مانن ده ھ علل بسیاري از حوادث و پدی

ار شد    از د . بیماري ھا آگاه نبود    یگرسو بھ حكم عقل و تجربھ براي ھر پدیده اي علتي قائل بود، از این رو ناچ
راي          ار شد ب كھ براي ھر یك از پدیده ھا علتي فرض كند، ولي چون بھ علل واقعي آنھا راه آشنایي نداشت ناچ



سیاري از     . ھمھ، علتي بھ نام خدا فرض كرده او را سرچشمھ ھمھ حوادث بداند    ل ب ھ عل ون ك آن حوادث و  اكن
پدیده ھا روشن گردیده است و بشر در مسیر كشف علل دیگر مجھوالت خود قرار گرفتھ است دیگر، براي این 

  .محلي باقي نمي ماند) كھ علت ھمھ چیز خداست(عقیده 
  .اشكال

روزھایي كھ بشر از سرچشمھ علم و دانش دور بود و روابط علل و معلوالت طبیعي را ھنوز كشف نكرده بود 
ھ          ب ي درنگ دست ب د ب ي گردی اجز م ا ھر موضوع پیچیده اي كھ رو بھ رو مي شد و از درك علل مادي آن ع

  .دامن علت ھاي غیر مادي مي زد و علت تمام آنھا را خدا مي نامید
مثًال مي دید كھ قطرات شفاف باران و دانھ ھاي شش گوشھ برف از آسمان مي بارد و یا صداي غرش رعد و     

 و چشم انسان را خستھ و خیره مي كند، ولي نمي دانست كھ علت باریدن باران و برف، تابش شعلھ برق، گوش
د و               ھ رع ن ك ا ای آفتاب بر سطح دریاھا و تبدیل شدن بخارھاي آن بھ قطرات باران و دانھ ھاي برف است و ی

سلھ علل غیر مادي براي برق، نتیجھ تبادل الكتریسیتھ ھاي مثبت و منفي بین دو توده ابر است از این رو یك سل
آن مي پذیرفت؛ ولي چیزي نگذشت كھ روابط موجودات جھان، یكي پس از دیگري كشف شد و جایي براي آن 

  .قواي غیبي و خدایان غیر مادي باقي نماند
  .پاسخ

د : اصوًال باید از گویندگان این كالم پرسید كھ شما بھ چھ دلیل مي گویید   ه كوشش براي بھ دست آوردن علل پدی
رینش             ان آف ستي و سراسر جھ ام ھ ت نظ اره عل اوي درب ا كنجك ھاي جزئى، منشأ توّجھ بشر بھ خدا گردیده، ام
شر                      را ب ت؛ زی ر اس ب ت ن فكر مناس دایش ای راي پی ي ب ھ دوم شده است، در صورتي ك منشأ پیدایش این فكر ن

دبیر  نخستین، با فھم و ادراك طبیعي خود مي دید كھ مجموع جھان ھستي با نظام خاصي     آفریده شده و علم و ت
دگار            الق و آفری ھ خ ستى، او را ب ام ھ ھ نظ ھ توجھ ب و اندازه گیري در آفرینش بھ كار رفتھ است، چطور شد ك
ى،      ي از حوادث جزئ مجموع جھان ھستي و پدید آورنده جھان خلقت رھبري ننموده و فقط جستجوي علل برخ

  .باعث پیدایش این فكر گردیده است
، تفسیري كھ مادي ھا براي خدا ذكر كرده اند یك تفسیر غلط و صد در صد باطل است و ھیچ یك گذشتھ از این

از خدا پرستان بھ چنین خدایي معتقد نیستند، چون معناي خدا پرستي این نیست كھ زمام برخي از حوادث را بھ 
ھ خ                  م ب شده ای ق ن ا موف ل آنھ شف عل ھ ك ھ ب ي دیگر را ك سپاریم و برخ یم؛ چون    دست علل مادي ب سبت دھ دا ن

ھ                   ست، بلك رد خدا نی رار گی ادي ق ل م ا در ردیف عل ھ آن و ی ھ ھم د ن ت برخي از حوادث باش موجودي كھ عل
  .مخلوقي است ھمانند مخلوقات دیگر

ھ         سبت او ب ھ و ن شمھ گرفت ستي از او سرچ مقصود خدا پرستان از خدا، ھمان حقیقتي است كھ سراسر جھان ھ
م جھان یك سان است و تمام جھان ھستي با ھمھ روابط طبیعي خود از آن اوست و در تمام علل و معالیل بھ تما

  .است نھ علت برخي از حوادث و پدیده ھا) علة العلل(حقیقت او 
وده اي از       اده را ت ان م د و جھ و بھ عبارت دیگر، خداپرستان با این كھ ھر پدیده مادي را معلول مادي مي دانن

د، و      ل و               علل و معالیل مي دانن دیع و تنظیم عل ام ب ن نظ دایش ای اده و پی ان م راي مجموع جھ ال ب ن ح ا ای ي ب ل
ام شگفت           ن نظ اص ای ي خ معلوالت طبیعى، علت باالتري قائل ھستند كھ از روي علم و ادراك با نظم و ترتیب

  .انگیز را پدید آورده است
شر             ل ب ا جھ دایش آن را ب د و پی ي نام دا م ادى، خ ھ م ھ را ك ابراین آن چ ست و       بن دا نی د ھرگز خ ي كن سیر م تف

دعاي      . خداپرستان او را خدا نمي دانند  ت م ھ حقیق وز ب ان ھن این گونھ سخنان مادي ھا، دلیل بر این است كھ آن
ضاوت                ي جھت داوري و ق وده است ب ن نب خدا پرستان پي نبرده اند و در موضوعي كھ برایشان درست روش

  .نمود ه اند
خداپرستان معتقدند كھ مجموع جھان :  فرضیھ بنامیم باید آن را این طور بیان كنیماگر بنا باشد عقیده بھ خدا را  

ي از     مادى، مجموعھ اي است از اسباب و مسببات و علل و معالیل مادي كھ ھمگي پرتوي از طبیعت و اجزائ
ارد كھ بھ این ماده بوده و در عرض یك دیگرند، ولي باالتر از ھمھ این جلوه ھا و علت ھا، علة العللي وجود د

ھ  . جھان ماده، ھستي بخشیده و نظام بدیع و شگفت آوري در آن پدید آورده است     اعتراف بھ چنین فرضیھ اي ن
تنھا مانع از اعتراف بھ علل بي شمار طبیعي نیست، بلكھ نظم شگفت انگیز و اندازه گیري دقیقي كھ در دستگاه 

د شعور و         ) لعلة العل (ھاي جھان ماده وجود دارد وجود یك چنین    اده فاق ھ م د وگرن ي نمای ت م یم و ثاب را تحك
  .ادراك ھرگز نمي تواند بھ خود نظم و ترتیب بخشد

كھ مدعاي خداپرستان است ارتباطي با آن چھ كھ مادي ھا بھ آنان نسبت مي دھند ) علة العلل(بنابراین موضوع 
قاد بھ خدا و مذھب دارند معلول نا آشنایي آنھا بسیاري از انتقادھا و اشكال ھایي كھ مادي ھا درباره اعت     . ندارد

گواه این مطلب كلماتي است كھ از آنان نقل شده است، مثًال یكي از مادي ھا این . بھ معتقدات خدا پرستان است
ت وجود           : (طور مي گوید   ستھ اس شي نتوان یچ آزمای د و ھ ھیچ دانشمندي در آزمایشگاه ھا اثري از خدا نمي بین

  ). ثابت كندچنین موجودي را



شریح خود       : (مي گوید) روح مجرد از ماده(و نیز ھمین شخص در مقام رد وجود    اقوي ت ر چ ي زی ھیچ جراح
  ).وجود چنین موجودي را مشاھده ننموده است

این نوع اعتراض ھاي خنده آور گواه بر ناآشنایي آنھا بھ منطق خداپرستان است، زیرا موجودي كھ آزمایشگاه 
آزمایشگاه با موجود مادي سروكار دارد و در اطراف موضوعات مادي حق نفي . د خدا نیستھا آن را ثابت كن

ده و      ایش كنن شگاه و آزم ت و آزمای ده آن اس د آورن اده و پدی ان م افوق جھ ھ م ودي ك ي موج ات دارد، ول و اثب
ن اوست ھرگز  آزمایش شونده و خود آزمایش با ھمھ شرایطي كھ دارند ھمھ و ھمھ اثر او و مصنوع او و از آ     

  .تحت آزمایش در نمي آید
رار مي         ) روح مجرد از ماده  (ھم چنین    اقو ق ر چ ھ زی ھ ك ا آن چ ن ب با صداي بلند داد مي زند كھ سنخ وجود م

ًا              ًا و اثبات ن نفی اره م د درب ي توان شریح نم زار ت این است و اب گیرد و روي میز تشریح ریختھ مي شود كامًال مب
  .داوري كند

لب روشن گردد الزم مي دانیم مقداري درباره نظریھ ھاي مادي ھا و خداپرستان توضیح بدھیم براي این كھ مط
  .تا نقاط اشتراك و امتیاز این دو مكتب براي خوانندگان گرامي واضح گردد

  .نقاط مشترك دو مكتب الھي و مادي
ت نمي     خداپرستان و مادي ھا ھر دو قانون علیت و معلولیت را كامًال قبول دارند و ھیچ     دون عل ده اي را ب  پدی

ان           . دانند ھ در دل خود جھ ستند ك ایي ھ ت ھ سلھ عل ھمگي معترفند كھ تمام پدیده ھاي جھان معلول ھاي یك سل
ھ        ت  (ماده نھفتھ است؛ مثًال ھمگي اعتراف دارند ك ب مال ھ خون است و ھرگز       ) ت ول ورود میكروب آن ب معل

ھ       اران نتیج رف و ب دارد و ب ھ          ربطي بھ جن و پري ن ھ ب ت ك انوس ھاس ا و اقی ار دریاھ اي بخ وده ھ برخاستن ت
  .صورت ابرھاي متراكم درآمده و در پرتو علل خاص جّوي بھ شكل دانھ ھاي برف و باران بھ زمین مي بارد

ین،             ودن محور زم ل ب ھ دور خورشید و مای ین ب مادي و خداپرست ھر دو اعتراف دارند كھ در اثر گردش زم
ذیرد  شبانھ روز و فصول چھار  ي پ ز از          .  گانھ تحقق م ّوه گری ھ عمومي و ق ھ جاذب د ك ول دارن ب قب ھر دو مكت

ھ ھم        ضباط ب ود نظم و ان مركز، زمین و كرات بسیار دیگر را در فضا معلق داشتھ است و اگر این دو نیرو نب
  .مي خورد

اده جدا     در انسان و حیوان از دو جزء ) سلول(پیروان ھر دو مكتب اعتقاد دارند كھ واحد حیات       ر و م ھ از ن ك
  .مي شوند تشكیل یافتھ، سلول مزبور در پرتو علل و عواملي بھ رشد و نمو خود ادامھ مي دھد

ذایي را          نباتات و گیاھان جھان در سایھ یك سلسلھ علل و عوامل داخلي و خارجي رشدونمو مي كنند و مواد غ
  .از زمین گرفتھ و آب و اكسیژن را دریافت مي نمایند

یح (شمندي اعم از مادي و خداپرست انكار نمي كند كھ بارور شدن یك درخت، براثر  ھیچ دان  صورت مي   ) تلق
  .گیرد و خود تلقیح و آمیزش تخم ھاي نر و ماده نیز بھ دنبال عواملي است كھ در ھمین جھان ماده وجود دارد

ت و          ادن نف دایش مع روز امواج در    وزش باد، پدید آمدن طوفان، زمین لرزه ھاي شدید و ضعیف، پی زات، ب  فل
، گرفتھ تا )اتم(سطح آب ھا، گرمي و سردي ھوا، خالصھ تمام جلوه ھاي طبیعت از كوچك ترین جزء جھان،        

ان وجود                 ن جھ ھ در ای ت ك ي اس ل طبیع ل و عل ول عوام ھ معل ھ و ھم ھ آن، ھم رین نقط بزرگ ترین و وسیع ت
  .دارند

صي    ھ شخ ت ك ن اس تان ای ھ خداپرس را ب رین افت زرگ ت ھ  ب د ك رض ورزي بگوی اداني و غ ل و ن از روي جھ
  .خداپرستان براي آن چھ در این جھان رخ مي دھد علت طبیعي معتقد نیستند

ان              ھ آن د ك د دی د خواھی اگر شما بھ كتاب ھاي دانشمندان یونان باستان و نگارش ھاي فالسفھ اسالم مراجعھ كنی
دوین     ھ          غالبًا فلسفھ الھي را با علوم طبیعي در یك جا ت اي خود را ب اب ھ شي از كت د و معموًال بخ ي كرده ان م

  .فلسفھ الھي و بخشي دیگر را بھ بیان اسرار طبیعي اختصاص مي داده اند
كتاب ھاي فلسفي و طبیعي شیخ الرئیس، فارابى، خواجھ نصیر و سایر دانشمندان اسالمي ھنوز در حوزه ھاي 

سیاري از م        ا در ب شتر آنھ صوصًا ارسطو و        علمیھ تدریس مي شود و بی ان باستان خ اي یون باحث از نوشتھ ھ
وم           شي در عل ت؛ بخ ا داراي دو بخش اس اب ھ ن كت ھ ای د و ھم تفاده نموده ان ان اس غ یون افالطون و دیگر نواب
ل خدا و             ت از قبی اوراي طبیع اره م شي درب ي است و بخ اي طبیع طبیعي كھ شامل بسیاري از علوم و رشتھ ھ

  .صفات خداست
  .ن دو مكتب از ھم جدا مي شوندنقطھ اي كھ ای

  :.اكنون كھ نقطھ اتحاد و اتفاق این دو مكتب روشن شد باید بھ نقطھ اختالف و جدایي این دو گروه آشنا گردیم
وني از            : مادي مي گوید   ان كن ھ جھ ي رسیم ك ن نتیجھ م ھ ای ف موجودات ب پس از تجزیھ ذرات و اجزاي مختل

ھ          جملھ منظومھ شمسي معلول انفجار بزرگي      ار ب ان پس از انفج ده است و جھ ن صورت در آم  است كھ بھ ای
ل و      صورت ذراتي بي شمار، در فضاي بي كران، متحرك و سرگردان بوده و پس از یك سلسلھ حركات و فع

  .انفعاالت بھ صورت كنوني در آمده است
د     ي گوین شكیل شده،             : خداپرستان م ي شمار ت اده از ذرات ب ان م ھ موجودات جھ ت است ك ات   درس ي حرك  ول

درت و                  م و ق ھ عل ي ك ھ نیروي عظیم دون مداخل ر، ب ار خودس ھ انفج نامنظم و فعل و انفعاالت پیاپي و ھر گون



حكمت فوق العاده اي داشتھ باشد نمي تواند یك جھان منظم و مرتبي را كھ از در و دیوار آن نظم و ترتیب مي    
  .بارد بھ وجود آورد

ھ    این نظریھ كھ جھان كنوني و نظم شگف    ت ك ن اس ت انگیز و حیرت آور آن، معلول یك انفجار است، ھمانند ای
ھ           : بگوییم ي ب نظم و مرتب زي م یك معدن فلز خود بھ خود انفجار یافت و براثر این انفجار، ماشین و حروف فل

ده    وجود آمد و نھ تنھا ماشین و حروف فلزي پیدا شده، بلكھ براثر این انفجار، حروف مذكور مرتب و منظم چی
شد و یك كتاب صد جلدي بدون این كھ كارگري عالم و با شعور حروف آن را بچیند یا صفحات آن را چاپ كند 

  .خود بھ خود بھ وجود آمد
شكیالت    واضح است كھ انفجار یك معدن، قطعات فلز را بھ این طرف و آن طرف پراكنده مي سازد و ھرگز ت

  .منظم بھ اجزاي آن معدن نمي دھد
ھ صورت واحد           :مادي مي گوید   ي ب د روزي ھمگ ي گردن ر دور خورشید م  كره زمین و سیارات دیگري كھ ب

ھ     متصلي بودند و این مركز با تمام پیوند ھاي خود بھ صورت كره آتشین در حال اشتعال بوده سپس سیارات ب
ذارده و ھ           اھش گ ھ ك ا رو ب ھ   شكل قطعھ ھایي از مركز جدا گردیده و با مرور زمان، گاز و شعلھ آنھ دام ب ر ك

  .صورت سیاره اي در آمده است
ھ داراي         : خداپرست مي گوید  دري ك ل مقت ت عام ي تادس داریم، ول الفتي ن ما با مطالب یاد شده ھر چھ باشد مخ

درت           دبیر و ق ا ت د و ب ان نباش ت در می اده اي اس وق الع ایي ف درت و توان عور و ق م و ش نش و عل ش و بی دان
روي    مخصوص خود سیاره ھا را از ھم جدا         د و دو نی رار ندھ نسازد و آنھا را محكوم دو نیروي جذب و دفع ق

ست         ن نی مزبور را آن چنان تنظیم نكند كھ سیاره را از جذب بھ سوي مركز و یا سقوط آن حفظ كند ھرگز ممك
  .كھ براثر تصادف كور و كر یك چنین نظام شگفت انگیزي در جھان آفرینش رخ دھد

د  ي گوین ھ م ساني ك ن: منطق ك ز   ای ا از مرك ر آنھ دایي خودس صادف و ج ول ت سى، معل ھ شم ِم در منظوم  نظ
ھ بگوییم       ن        : منظومھ شمسي است، ھمانند این است ك ھ ذوب آھ ا كارخان ادان و ی ل آب شگاه عریض و طوی پاالی

وده            زي ب ابع فل ھ داراي من ده ك ھ وجود آم اصفھان معلول و زمین لرزه اي است كھ در قسمت ھایي از زمین ب
 در اثر تكان و زمین لرزه ھاي پیاپي و بي شمار، قطعھ ھاي آھن و میلھ و ستون ھا و مخازن نفت و است و یا

ده           د آم دن پدی ام مع عموم ابزار و آالت و پیچ و مھره و انواع ماشین ھا و آزمایشگاه ھا خود بھ خود از ماده خ
  .ست اولي نیز مورد قبول استاگر این فرضیھ باور كردني ا! اند و كارخانھ عظیمي را تشكیل داده اند

ھ          : مادي مي گوید   د و نوظھوري است وگرن ك امر جدی وان است ی اه و حی این تنوع و اختالف كھ در جھان گی
وع    تمام جان داران بھ یك حیوان و گیاھان بھ یك گیاه بازگشت مي كنند و روز نخست یك نوع جان دار و یك ن

  .گیاه، بیش در جھان نبود
ھ شواھد و           :خداپرست مي گوید   ي است ك ك فرضیھ علم  آن چھ درباره اشتقاق و تكامل انواع بیان شده است ی

ن فرضیھ          ان ای دالیلي براي آن اقامھ شده، ولي ھنوز گام از دایره فرضیھ فراتر ننھاده است، حتي خود طراح
ادي       ال خداپرست و م ن   معترفند كھ این فرضیھ نقاط مبھم و مشكوك فراواني دارد، ولي در ھر ح ر ای در براب

نھ تحول و تنوع انواع، گواه بر مادیگري است و نھ ثبوت انواع از دالیل خداپرستان است،   . فرضیھ یك سانند  
ان      بلكھ چھ این فرضیھ درست باشد چھ نباشد نظام موجود در جھان ھستي موجب مي شود كھ انسان براي جھ

ا ھر دو دستھ از خداپرستان       آفریدگاري قائل باشد و از این رو، ھم پایھ گذاران این ف    رضیھ و ھم مخالفین آنھ
  .بوده و ھستند

م    : بنابراین باید گفت   ایمان بھ خدا در انسان ریشھ فطري دارد و عالوه بر فطري بودن اصل موضوع، آثار عل
دام             ا، ان وه ھ ان و می و قدرت در نظام حیرت آور جھان آفرینش، گردش منظم آفتاب و ماه، خلقت موزون گیاھ

راھنماي انسان بھ سوي خدا بوده است و بس و ھیچ گاه دانشمندان الھي منكر ... ف و اسرار آمیز انسان و ظری
  ).این درباره اصل نظریھ(علل طبیعي نبوده اند كھ تا جھل بھ آنھا موجب پیدایش ایمان بھ خدا گردد 

ا را از   نتیجھ اي كھ از این اصل گرفتھ اند از خود آن بي اساس تر است، زیرا ھرگز      ى، م  ایمان بھ علل طبیع
ادي              لول م ھ ھر س د ك ي كن ت نم ن را ثاب اعتقاد بھ خدا بي نیاز نمي سازد، چون اعتراف بھ علل طبیعي جز ای

ستان و        ار و تاب ... مولود یك علت مادي است و نزول برف و باران، گردش منظم ماه و خورشید و بازگشت بھ
  .معلول یك رشتھ علل طبیعي منظم ھستند

ده است              و ن صورت در آم ھ ای ار ب ر انفج ھ براث لي جان سخن این جاست كھ ماده فشرده و بھ ھم پیوستھ اي ك
ن             ده ای د آرن شید پس پدی گفتي بخ م ش ین نظ روز نخست فاقد نظم و نظام بود، چگونھ ماده بي شعور بھ خود چن

ھ در      نظام در روز نخست كي بوده است این جاست كھ مادي ھا انگشت حیرت بھ دندان    ن ك ا ای د و ب ي گیرن م
صادِف      . مولود تصادف كور و كر است    : ظاھر مي گویند   ھ ھرگز ت د ك ول دارن در باطن و اعماق دل و قلب قب

  .فاقد علم، ادراك و قدرت نمي تواند حتي بھ یك میلیاردم آن نظم بخشد
خترعان بھ وجود آمده جھان بسان كارخانھ بزرگي است كھ در پرتو یك نظام عظیمي كھ ب وسیلھ مھندسان و م

آیا اعتقاد بھ چنین نظامي ما را از اعتراف بھ وجود مھندسان و مخترعان . بھ كار و گردش خود ادامھ مي دھد
  .كھ پدید آورنده نظام این كارخانھ ھستند بي نیاز مي سازد 



  خدا را كھ آفریده است: 16درس 
ده  :  گوینداز دیر زمان یكي از دستاویزھاي مادي ھا این بوده كھ مي    اگر ھمھ چیز آفریده خداست پس خدا آفری

  .كیست
  :.پیش از این كھ بھ پاسخ این اشكال و سؤال بپردازیم الزم است یك نكتھ را تذكر دھیم و آن این كھ

پاسخ بھ این پرسش تنھا بھ عھده خداپرستان نیست، بلكھ مادي ھا نیز باید این اشكال را پاسخ دھند؛ زیرا وقتي  
ن    : ویندآنان مي گ  گ ای ي درن ھمھ جھان بھ ماده بر مي گردد و ماده آغاز ندارد و ھمواره بوده و خواھد بود، ب

پرسش پیش مي آید كھ شما كھ ماده را سرچشمھ جھان مي پندارید، خود این ماده از كجا آمده است و بھ عبارت 
د، یعني قبول دارید كھ ھر معلول، دیگر از مادي ھا پرسیده مي شود شما كھ قانون علت و معلول را قبول داری

  .علتي الزم دارد بگویید ماده اصلى، معلول كدام علت است
ھ       د، بلك راھم كنن خي ف از این رو این اشكال تنھا متوجھ خداپرستان نیست تا تنھا آنھا مجبور باشند براي آن پاس

ھ ا       ھ سؤالي ك ن صورت       مادي ھا ھم عین ھمین پرسش و اشكال را باید پاسخ گویند، البت ھ ای ي شود ب ا م ز آنھ
  .ھر چیز معلول ماده است، ماده معلول چیست: است كھ شما كھ مي گویید

ان            ھ فالسفھ جھ رود ھم یش ب ت پ از این رو با توجھ بھ این كھ سلسلھ علت ھا و معلول ھا نمي تواند تا بي نھای
آرى، مادي ھا مي .  ایمان دارنداعم از خداپرست و مادي بھ یك وجود ازلى، یعني وجودي كھ ھمیشھ بوده است

د  د         : گوین ي گوین تان م ي خداپرس ت؛ ول رژي اس اده و ان ین م شترك ب در م ا ق اده ی ان م ان، ھم ي جھ : وجود ازل
  .سرچشمھ اصلي و آن كھ وجود ازلي و ھمیشگي دارد خداست

ى، ھ         م عقل ل محك ھ فالسفھ را   نتیجھ این كھ وجود یك مبدأ ازلي و ھمیشگي سخني است كھ ھمھ برآنند و دالی م
  .براین داشتھ است كھ بھ یك مبدأ ازلي قائل گردند
  .پس اختالف میان مادي و خداپرست در كجاست

ستي را داراي       : بھ صراحت باید گفت    دأ ھ ستین و مب ت نخ تنھا نقطھ اختالف، این جاست كھ خداپرستان آن عل
درت مي     علم، اراده، قدرت و حكمت مي دانند و آن را خدا مي نامند؛ ولي ماد     م، اراده و ق د عل ي ھا آن را فاق

  .دانند و نام آن را ماده مي گذارند
) علت و معلول(از بیانات یاد شده این نتیجھ بھ دست مي آید كھ فالسفھ الھي براي اثبات خدا ھرگز بھ استدالل 

ارت دی        ھ عب ا ب ستین و ی ت نخ ك عل ي     اكتفا نكرده اند؛ زیرا این استدالل تنھا ما را بھ وجود ی گر یك وجود ازل
راھنمایي مي كند و این موضوع را مادي ھا ھم قبول دارند، بلكھ مسألھ مھم نزد فالسفھ الھي این است كھ بعد     
ام           ھ نظ ق مطالع ت كردن آن، از طری ھ ثاب د ك ان او بپردازن از اثبات علت نخستین بھ اثبات علم و دانش بي پای

ده     ساب ش وانین ح راي          ھستي و اسرار شگرف آفرینش و ق د ب ت مي كن ان خلقت حكوم ر سراسر جھ ھ ب  اي ك
  .خداپرستان كار آساني است چنان كھ در درس ھاي گذشتھ بیان شد

ي شد       ستھ م ر مي       . این نخستین سخني بود كھ مي بایست در پاسخ این ایراد یا سؤال دان سألھ ب ھ خود م ك ب این
  :.گردیم

اده   قبل از پاسخ، بھتر است بھ این چند سؤال توجھ شود، زی   لي آم را این سؤال ھا ذھن را براي درك پاسخ اص
  .تر مي سازد

  .رطوبت آب از چیست و از كجاست. رطوبت ھر چیز از آب است
  .چربي روغن از چھ و از كجاست. چربي ھمھ غذاھا از روغن است

  .شوري نمك از چیست. شوري ھمھ چیز از نمك است
  .مثالي روشن تر

مسكوني خود را روشن مي یابیم از خود مي پرسیم آیا این روشنایى، از خود   ھنگامي كھ ما اتاق كار یا منزل  
  .اتاق است

بي درنگ بھ خود پاسخ مي دھیم نھ، براي این كھ اگر روشني از خود اتاق بود ھیچ گاه نباید تاریك مي شد در   
  .پس روشني آن از جاي دیگر است. حالي كھ پاره اي از اوقات تاریك و گاھي روشن است

  . زودي بھ این نتیجھ مي رسیم كھ روشني اتاق و خانھ ما در اثر ذرات یا امواج نوري است كھ بھ آن تابیدهبھ
روشني ذرات نور از خود آن : آن گاه از خود سؤال مي كنیم روشني ذرات نور از كجاست در جواب مي گوییم

  .است
ت آب، چ             یم كھ رطوب ي دھ خ م یش پاس اي پ ھ سؤال ھ ب ب ین ترتی ز      و بھ ھم ن و شوري نمك از چی ي روغ رب

ًا      . آب ذاتًا مرطوب است. این خاصیت طبیعي و ذاتي آنھاست    . دیگري نیست  ت، نمك ذات ًا چرب اس روغن ذات
  .شور است و نور ذاتًا روشن است

  
د، ذرات          ن كن ا را روش ز دیگري آنھ د و چی در ھیچ نقطھ جھان نمي توانیم ذرات نوري پیدا كنیم كھ تاریك باش

ت       نور، ھر    ن است       . جا باشند روشنند و روشنایي جزو ذات آنھاس ست، ممك ور، عاریتي نی روشنایي ذرات ن
ك       ي تاری د  (ذرات نور از بین بروند، ولي ممكن نیست موجود باشند ول ت كنی د    ) دق سي بگوی ابراین اگر ك : و بن



ورًا م    ت ف ور از كجاس نایي خود ن س روش ت پ ور اس ول ن ان، معل ھ اي از جھ ر محوط نایي ھ وییمروش : ي گ
  .روشنایي نور جزو ذات آن است

ھستي : ھم چنین ھنگامي كھ سؤال شود ھستي ھر موجودي از خداست پس ھستي خدا از كیست پاسخ مي دھیم
  :.در پایان این بحث تذكر این مطلب الزم است كھ. خدا ذاتي او و از خود اوست و از جاي دیگر نیست

راي آب، شوري      ت ب ودن رطوب ي ب ور و     منظور از ذات راي ن ن، روشنایي ب راي روغ ي ب راي نمك، چرب ...  ب
ھ                      ت ك ن اس ھ منظور ای دارد، بلك دگاري ن ي آن است پس آفری ت آب چون ذات ثًال رطوب ھ م ست ك ھرگز این نی
آفریدگار جھان آب را طبعًا و ذاتًا مرطوب آفریده است بھ طوري كھ ھرگز نمي توان رطوبت آن را از آب جدا 

اقي         كرد و آب بودن آن را      ودن آن ب ور ب ھ ن الي ك ود در ح دا نم ور ج  حفظ كرد و یا روشني ذرات نور را از ن
  .بماند

ا و             ال ھ ن مث ین ای ھ ب ي شود وگرن ن آورده م ھ ذھ پس واضح است كھ این مثال ھا براي نزدیك كردن مطلب ب
داست و وجود وجود ھمھ چیز از خ: موضوع مورد بحث، تفاوت از زمین تا آسمان است؛ زیرا وقتي مي گوییم

  .خدا از اوست، یعني او آفریده كسي نیست و وجود و ھستى، ذاتي اوست
ست        : اما وقتي مي گوییم    ن نی ایش ای روشنایي ھمھ چیز از نور است و روشنایي خود نور از خود آن است معن

 كھ روشنایي كھ نور آفریدگاري ندارد، بلكھ معنایش این است كھ آفریدگار جھان، نور را این طور آفریده است
  .جزو ذات او باشد

  .پاسخ بھ بیاني دیگر
م         ا اشكالي مھ گاھي یك اشتباه یا مغالطھ لفظي سبب مي شود كھ مطلبي بسیار ساده بھ صورت سؤالي پیچیده ی

  .قلمداد شود
گار فالسفھ الھي و ھمھ خداپرستان معتقدند كھ ھر معلولي علت و ھر پدیده اي پدید آورنده و ھر آفریده اي آفرید

بھ خوبي روشن است كھ چیزي كھ معلول، پدیده و آفریده نباشد از این قانون خارج است و چون بھ . مي خواھد
  .معلول و آفریده و پدیده نیست ازاین قانون عمومي خارج است) خدا(عقیده خداپرستان 

ن ك      د مادي ھا لفظي را اشتباھي یا از راه مغالطھ كاري عوض كرده اند، یعني بھ جاي ای ولي   : ھ بگوین ھر معل
د      ) موجودى(ھر  : علت مي خواھد، گفتھ اند     ھ بگوین ن ك اي ای ھ ج ر  : علت مي خواھد و نیز ب ده   (ھ ده و پدی آفری

ھر : (آفریدگار و پدید آورنده مي خواھد، گفتھ اند) یعني چیزھایي كھ نبوده و پدید آمده و آفریده شده است       ) (اى
  . و نتیجھ گرفتھ اند كھ پس آفریدگار و پدید آورنده و علت خدا چیستآفریدگار و پدیدآورنده مي خواھد) چیزى

  :.پاسخ ایشان یك جملھ است و آن این كھ
ي از موجودات و                  م یك دا ھ د خ ا شما بگویی د ت ي خواھ دگار م زي آفری ودي و ھر چی ر موج ھ ھ ھیچ كس نگفت

 خواھد و روشن است كھ خدا آفریده چیزھاست پس آفریدگار او كیست بلكھ گفتھ اند ھر آفریده اي آفریدگار مي
  .نیست تا بھ حكم این قانون آفریدگار بخواھد

  .علل و معلوالت نامتناھي باطل است
ده و ھر             ھ وجود آم برخي تصور مي كنند كھ جھان آفرینش از یك رشتھ علت ھا و معلول ھاي بھ ھم پیوستھ ب

ول؛ و وجود او از      چھ این علل و معلوالت را تعقیب كنیم ھرگز بھ موجودي نمي ر     ھ معل ت باشد، ن سیم كھ عل
  .خود او باشد، نھ از جاي دیگر، و جھان آفرینش جز یك رشتھ علل و معلوالت نامتناھي چیزي نیست

ان        ن راه، ھم رینش از ای ان آف ل جھ ھ و تحلی ھ تجزی د ك د بدانن راد بای ن اف سل(ای ھ  ) تسل ت ك ول اس ت و معل عل
 ھاي فراواني ذكركرده اند كھ یكي از آنھا را از نظر شما مي گذرانیم و در دانشمندان الھي براي ابطال آن دلیل

  .خواست مي كنیم كھ در این بحث دقت بیشتري فرمایید
فرض كنید رشتھ اي از علت و معلول بھ صورت نامتناھي در برابر ما قرار گرفتھ است كھ ھر چھ چشم بھ آن 

زئي از اجزاي آن رشتھ در عین این كھ معلول علت پیشین مي نگرد جز معلول و علت چیزي نمي بیند و ھر ج
  .است، خود، علت جزء بعدي است

ھ         ھر یك از اجزاي این رشتھ بھ حكم معلول بودن، ذاتًا فاقد ھستي و وجود بوده و ھستي را از علت خود گرفت
ان   است و این حكم در ھر یك از اجزاي این رشتھ صادق و حكم فرماست و بر ھر كدام انگشت ب      ا زب گذاریم ب

  :.در این صورت براي حل مشكل دو راه داریم. من ھر چھ دارم از بركت علت خود دارم: تكویني مي گوید
رشتھ علل و معلوالت در نقطھ اي متوقف گردد؛ یعني بھ جایي برسیم كھ علت باشد نھ معلول و ھستي او از . 1

ار خداپر       ن صورت گفت اي دیگر، در ای ھ از ج د ن وق       خود او باش رینش مخل ان آف ھ جھ ي شود ك ت م ستان ثاب
صنوع،         ھ م خداست و او بھ حكم این كھ معلول نیست بي نیاز از علت خواھد بود و بھ بیان دیگر صانع است ن

  .آفریننده است نھ آفریده و وجود او از خود اوست نھ از جاي دیگر
ز   . 2 د و ھرگ یش برون اھي پ ورت نامتن ھ ص ا ب ول ھ تھ معل ھ رش یم ك رض كن اھي  ف تھ نامتن ن رش ان ای  در می

د       ي آی یش م ن  : موجودي نباشد كھ علت باشد نھ معلول، بي نیاز باشد نھ نیازمند، در این صورت این سؤال پ ای
سلسلھ نامتناھي كھ بھ حكم معلول بودن ھر یك از اجزا و افراد آن، محتاج و نیازمند بھ وجود دھنده است زیرا 

دام از اجزاي آن از خود وجو     یچ ك ود        ھ ستي داده ش ا وجود و ھ ھ آنھ د ب ر بای اي دیگ دارد و از ج ستي ن د و ھ



از،        ي نی اھي ب ھ گ دون تكی چگونھ ممكن است چنین رشتھ و سلسلھ اي كھ احتیاج بر سراسر آن حكم فرماست ب
  .جامھ ھستي بپوشد و سر از عدم بیرون آورد

ستي را از   ھست: شما ھر كدام را در نظر بگیرید با زبان تكویني خود مي گوید    ھ ھ ي من از خود من نیست، بلك
این پاسخ، اختصاصي بھ یكي از آنھا ندارد و ھرچھ پیش برویم و از ھر كدام سؤال بكنیم . جاي دیگر گرفتھ ام  

  .عین این پاسخ را مي شنویم و در حقیقت، این گفتار، زبان حال ھمھ افراد این سلسلھ است
نیازمند، از چھ مبدئي وجود و ھستي را دریافت كرده اند و بھ عبارت اكنون مي پرسیم این سلسلھ سراپا فقیر و 

دیگر، حقیقت این سلسلھ جز ھمان افراد، چیزي نیست و چون ھر فردي از افراد آن نیازمند بھ وجود دھنده مي 
د باشد پس ھمھ سلسلھ ھم ھمان حكم را خواھد داشت، یعني نیازمند بھ مبدئي است كھ وجود او از خود او باش     

ودن،            ول ب م معل ھ حك ھ اجزاي آن ب ھ ھم اھي ك نھ از جاي دیگر و اصوًال چگونھ مي توان گفت یك رشتھ نامتن
ھ     دئي ك ّذات  (فقیر و نیازمند است و باید از جاي دیگر كسب وجود كند بدون اتكا بھ مب ي بال و وجود او از  ) غن

 تشكیل مي گردد، و یا از اجتماع عوامل مگر از اجتماع بي نھایت صفر، عدد. خود باشد وجود پیدا كرده است
  .بي شمار مرگ، زندگي و حیات بھ وجود مي آید

ین    م چن ارمي و ھ ي را، سومي و سومي را چھ از دوم ى، و نی ستین را، دوم ول نخ از معل ت نی ت اس ... درس
ھ و اح           رون نرفت از بی ر و نی ره فق رود از دای یش ب ر   برطرف مي نماید؛ ولي سرانجام این رشتھ ھر چھ پ اج ب تی

سراسر اجزاي آن حكم فرماست و رشتھ اي كھ فقر و نیاز بر آن حكومت كند ھرگز بدون علتي كھ غني بالّذات 
  .و بي نیاز مطلق باشد وجود پیدا نمي كند

  :.خالصھ درباره سلسلھ نامتناھي دو فرض وجود دارد
از     كھ در نتیجھ از نامتناھي بودن خارج ) خدا(فرض اتكا بھ غني بالذات     . 1 ي نی انع ب مي گردد و بھ وجود ص

  .منتھي مي شود
فرض پیش روي سلسلھ بھ صورت نامتناھي بدون این كھ بھ موجودي برسد كھ علت باشد و معلول نباشد و . 2

چون این فرض بھ حكم باطل بودن تسلسل باطل گردید طبعًا فرض اول كھ مدعاي خداپرستان است محقق مي   
  .گردد

ھر معلولي علت مي (ردد كھ بي نیاز بودن خداوند ازعلت، تخصیص در قاعده عقلي از این بیان روشن مي گ     
ھ طور                 ) خواھد ي ب د، ول ول باش ھ معل ن ك ھ ای د، ن ت داشتھ باش ھ عل نیست، زیرا خداوند معلول نیست تا نیاز ب

  .استثنایي علت نخواستھ باشد
ا ن        ست ت ول نی ت آن       و بھ عبارت دیگر موجودي كھ وجود او از خود اوست معل ت داشتھ باشد و تح ھ عل از ب ی

  . .قاعده عقلي در آید و اصوًال چیزي كھ معلول نباشد نمي تواند نیازمند بھ علت باشد
---  
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رفتھ و عقایدي در ھر دوره اى، افراد انگشت شماري از مسیر خداشناسي و اعتقاد بھ ماوراي طبیعت فاصلھ گ
ل       )ص(را بر خالف این اندیشھ ابراز مي كردند و در زمان پیامبر اكرم  ن قبی رادي از ای ز اف ت نی د جاھلی و عھ

  :.وجود داشتند كھ قرآن مجید بھ عقیده آنان اشاره كرده و مي فرماید
  )1(؛... ما ُیھلُكنا ِاى الدَّھرو قالوا ما ھي اى حیاتنا الدُّنیا نموُت و نحیي و

ت و    و  ز طبیع ا را ج ست و م ویم نی ي ش ده م ریم و زن ي می ھ در آن م وي ك دگي دنی ز زن دگي ج ھ، زن د ك گفتن
  .روزگار از بین نمي برد

مي گفتند و این گروه ) دھرى(با اقتباس از این آیھ در اعصار نخستین اسالمي بھ كساني كھ منكر خدا بوده اند   
ھ   د ب وده ان ت ب ا در اقلی ام دوره ھ واره در تم شان  ھم صار درخ اني و اع دن یون ام دوران تم ھ در تم وري ك ط

  .اسالمي بھ زحمت مي توان چند تن از دانشمندان را نام برد كھ واقعًا منكر خدا بوده باشند
در فلسفھ اسالمي از برخي از دانشمندان یوناني نام مي برند كھ گویا در صف مقابل خداپرستان قرار داشتند و 

د و     از برخي از سخنان آنان       ان ملح ھ آن بوي انكار خدا استشمام مي شود، ولي عده اي از دانشمندان معتقدند ك
  .منكر خدا نبوده و ابھام و اجمال سخنانشان باعث این سوء تفاھم شده است

وع                  ك ن ادیگري ی وده و م ي ب د دین دیس عقای دا و تق ھ خ ان توجھ ب بنابراین مسیر اصلي بشر در تمام قرون، ھم
  .جھانى، بلكھ یك نوع انحراف از فطرت و سرشت انساني بھ شمار مي رفتھ استانحراف از افكار 

ره               صر كردن دای ي و منح ار عوالم روح ي و انك د دین ي عقای سألھ نف وزدھم، م دھم و ن ھ قرن ھیج آرى، از نیم
د قوت ھستي بھ ماده و پدیده ھاي مادي در میان گروھي از دانشمندان غربي بھ عللي كھ بعدًا تشریح خواھیم كر

گرفت، ولي با وجود این، در ھمان زمان نیز این طبقھ در برابر صفوف خداپرستان در اقلیت بودند و در قرن        
ھ          ي پای ھ ھمگ اي بزرگي ك صیت ھ بیستم مادیگري ارزشي را كھ كسب كرده بود از دست داد و ھم اكنون شخ

  .گذاران علوم طبیعي ھستند در صف خداپرستان قرار گرفتھ اند
ن مطلب كتابي است كھ اخیرًا درباره اثبات خدا بھ قلم چھل تن از دانشمندان بزرگ معاصر نوشتھ شده    گواه ای 

  .است
  :.بزرگ ترین دانشمند موشكي آمریكا ضمن مصاحبھ اي چنین گفت) فن براون(

ھ دا        ي ھرگز ب م، ول ي شناس شمندي  من با بسیاري از دانشمندان جھان آشنا شده ام و تعداد زیادي از آنان را م ن
برخورد نكرده ام كھ شایستگي عنوان دانشمند داشتھ باشد و بتواند طبیعت را توجیھ و تفسیر كند، بي آن كھ پاي 

  .خدا را بھ میان بكشد
دگار       ) آفریدگار(علم در جستجوي درك    دد درك آفری ھ در ص ن ك د جز ای است و ھیچ كس نمي تواند كاري بكن

  .باشد
ھ س     ادیگري          دانشمنداني را مي شناسیم ك ب م ي از مكت اعي و سیاس ل اجتم ك رشتھ عل اس ی ر اس الیاني دراز ب

اییده و          سكنت س شاني م زرگ پی د ب ترویج مي كردند، ولي پس از مدتي بر اثر عوامل فطري بھ پیش گاه خداون
  .زانوي اعتراف بھ زمین زدند

ل فطري و دالیل فكرى، راه یك ماتریالیست كامل عیار بود، ولي براثر عوام) رئینگ(فیلسوف مشھور آلماني   
) رومین انگلیسى(فیلسوف دیگري بھ نام . خداشناسي را در پیش گرفت و كتابي بھ نام دنیا مخلوق است نوشت 

شت و                ي بازگ دا شناس ھ خ و نیروي فطرت ب األخره در پرت ي ب رد، ول اع مي ك مدت ھا از فلسفھ ماتریالیسم دف
  :.گفت

ان        تمام مباني علمي و فلسفي من درباره پی     سانھ است و وجود جھ ل و اف دون شعور، باط دایش جھان از ماده ب
بدون صانعي حكیم و توانا كھ احساس دروني من بھ تحقق او گواھي مي دھد محال است و آفریدگار جھان حق 

  .است
ھ از او           ) میكائیل فارادى ( ي از دوستان خود ك خ یك فیلسوف انگلیسي در آخرین روزھاي بیماري خود در پاس

  :.د درباره چھ موضوعي مي اندیشى چنین پاسخ دادپرسی
رت و           ھ فط ا ب م، تنھ ي زن ین م ھ زم راف ب من بھ پیش گاه خداوند بزرگ پیشاني مسكنت مي سایم و زانوي اعت
شم و                  ستند مي اندی ر وجود او ھ ان گواه ب وانین جھ وم و ق ام عل ھ نظ ھ ھم سي ك احساس و شعور باطنم و آن ك

  . بیھوده گویي ھاي مرا خواھد بخشیداطمینان دارم كھ تقصیرات و
شمند              ت؛ دان راوان اس د ف ده ان از این نمونھ در میان فالسفھ مادي كھ بعدھا در جرگھ فیلسوفان خداشناس در آم

اده وجود            ) انیشتن(معاصر ما    ان م اوراي جھ ھ م اد ب معتقد است كھ در ھر دانشمندي روح خدا پرستي و اعتق
  :.دارد و مي گوید
  .وان در میان مغزھاي متفّكر جھان كسي را یافت كھ داراي یك نوع احساس مذھبي نباشدبھ سختي مي ت

اي            ال ھ اي دور از جنج ي در محیط ھ د، ول ي كنن اھر م برخي از دانشمندان گاھي روي عللي بھ مادیگري تظ
اق دل و سیاسي و غیره ناخودآگاه سخناني بھ زبان جاري مي سازند كھ حاكي از تسلط روح خداپرستي بر اعم

  .جان آنھاست



ھ  (این جا بھتر است كھ رشتھ سخن را كوتاه كرده بھ بیان علل گسترش گرایش بھ مادیگري در ادوار گذشتھ       ن
  .در میان ملل مغرب زمین بپردازیم) زیاد دور

  )اول و دوم(لل گرایش بھ مادیگري ع: 18درس 
  

م سازمان   حال كھ نظم جھان آفرینش و نظام شگرف موجودات جھان بر       : پرسش  وجود خدا كھ پدید آورنده نظ
ھستي است گواھي مي دھد، پس چرا برخي از دانشمندان طبیعي وجود خدا را انكار و یا مورد تردید قرار مي 

  !.دھند
فكر زنده در تمام ادوار زندگي بشر، بھ خصوص در میان علما و دانشمندان و پایھ گذاران علوم طبیعى، : پاسخ

ي و اعتقاد بھ ماوراي طبیعت بوده است و دالیل این موضوع با مراجعھ بھ تاریخ بشر و    ھمان مسألھ خداشناس  
ھ              د ب ان گردی دا بی ھ خ اد ب ودن اعتق اره فطري ب زندگي پایھ گذاران علوم و آن چھ كھ در درس ھاي گذشتھ درب

ھ تحوالت،           ھ ھم شر، پای دگي ب اي زن ام دوران ھ د   خوبي روشن مي شود، بلكھ مي توان گفت در تم ان عقای ھم
  .مذھبي و اعتقادات دیني بوده است

  .معرفي ھاي غلط از خدا. 1
ھ            ا و گ ط و نارس ي ھاي غل یكي از بزرگ ترین زیان ھایي كھ در طول تاریخ بھ دین و مذھب وارد شده معرف

ت گاه افسانھ وار از دین است و نباید از این موضوع بھ سادگي گذشت و از آن غفلت كرد؛ زیرا ھر نوع حقیق    
مسلمي كھ از دوران كودكي و جواني بھ صورت غلط و نارسا در ذھن انسان جاي گرفت، در روح و روان او 
ن              را ای ي گردد؛ زی اي علم صیت ھ شمندان و شخ در بزرگى، اثر منفي مي گذارد، بھ خصوص اگر او از اندی

ھ  افراد ھمواره بھ آن حقیقت از دریچھ ھمان معرفي ھاي غلط مي نگرند و ھمواره آ     ن حقایق مسلم براي آنھا ب
ھمان صورت افسانھ اي كھ در دوران كودكي و جواني آموختھ اند جلوه مي كند و چون گاھي آن چھ كھ در آن 

  .دوران ھا آموختھ اند با موازین علمي صحیح تطبیق نمي كند طبعًا كمر بھ انكار ھمھ باورھاي دیني مي بندند
ال مي     معرفي ھاي غلط بر افرادي اثر مي گذار  م و كم د كھ بھ تحصیالت ادامھ مي دھند و بھ درجھ اي از عل

رسند، ولي طبقھ عادي و عموم مردم كھ رشد فكري آنھا در ھمان سطح ساده باقي مي ماند نوعًا در برابر این   
از این نظر مي . حوادث مصونیت دارند؛ زیرا آنھا حالت گیرندگي و پذیرش دارند نھ نقادي و تحقیق و بررسى

ینیم كھ در دوران بحران مادیگري در مغرب زمین گرایش بھ مادیگري بیشتر در بین دانشمندان راه پیدا كرد        ب
و طبقھ عادي مردم از این جنجال بھ دور مانده نھ عبادت خود را تعطیل كردند و نھ از كلیسا رفتن خود داري    

  .نمودند
ساي غ        ذھبي كلی اي م اب ھ سائل       مقصر واقعى، معرفت ھاي نارساي كت اه غرب در م ھ گ را تكی رب است، زی

خدایي كھ این دو كتاب معرفي مي . ماوراي طبیعت، ھمان كتاب ھاي تحریف شده، یعني تورات و انجیل است
ي رود و                ان راه م ان خرام اغ خرام ار، در ب سیم بھ دن ن ام وزی د و در ھنگ ي خوان ھ آواز م كند، خدایي است ك

  .سازد كھ او را نبیند و آن گاه او براي پیدا كردن انسان بھ جستجو بپردازدانسان مي تواند خود را از او پنھان 
ار              ي گردد ناچ روز نم ر او پی خداي تورات، خدایي است كھ با یعقوب تا طلوع صبح كشتي مي گیرد و چون ب

ا      . كف ران او را لمس مي كند     ھ او را رھ ي ورزد ك در این موقع كف ران او فشرده مي شود سپس اصرار م
  !!.تا بركت ندھى، تو را رھا نخواھم كرد تا این كھ او را بركت مي دھد: د، او مي گویدكن

ي شود           ا خود داري م ل آنھ صار از نق راي اخت . تورات ُپر است از این معرفي ھاي نادرست و افسانھ اي كھ ب
صیل       ذارد و    ناگفتھ پیداست یك چنین اوھام و پندارھاي بي اساس، اثر بسیار نامطلوبي بر افراد تح ي گ  كرده م

چون خود آنان در مسائل دیني اھل تحقیق و بررسي نیستند، بلكھ رشتھ آنان ھمان علوم طبیعي است سرانجام        
  .كارشان بھ انكار خدا منجر مي گردد

د          ورات ندارن م از ت ت، دست ك اي نادرس ي ھ ز در معرف سان     . پدران روحاني كلیسا نی ب ان ان خدا را در قال آن
االي دار     . اي نجات بندگان گناھكار خود بھ زمین مي آورند   ریختھ، او را بر    ان ب سم، رقص كن سپس خداي مج

قرار مي گیرد و جان از بدن او بیرون مي رود، بدن او زیر خاك دفن مي شود سپس بار دیگر زنده گردیده بھ   
  .سوي خدا پرواز مي كند

ي كرده       بدبختانھ این معرفي ھاي غلط در محیط ھایي رواج داشت كھ در آن    ادي ترق اي م وم و دانش ھ  جا عل
اي       تگاه ھ ان دس یلھ اي جز ھم تان، وس حیح خداپرس د ص ي وعقای ارف الھ ایي مع راي شناس ل ب ود و در مقاب ب

  .روحاني مسیحي و كتاب ھاي تحریف شده آنھا چیز دیگري نبود
 بھ ھم آمیختھ است، ولي اما در میان برخي مردم مشرق زمین، اگرچھ عقاید مذھبي با پاره اي اوھام و خرافات

چون در میان آنھا فالسفھ و حكماي بزرگي كھ بتوانند پاسخ گوي مشكالت اھل تحقیق باشند زیاد وجود داشت، 
  .از این نظر این معرفي ھاي باطل چندان تأثیري بر دانشمندان مشرق زمین نگذاشت

ذھب مي شنیدند و پس از آن كھ خود در خالصھ این افراد در دوران كودكى، مطالبي در كلیسا درباره خدا و م
ا               ھ شده است ب ا گفت ھ آنھ رشتھ اي از علوم صاحب تحقیق مي شدند احساس مي كردند كھ آن چھ درباره خدا ب



ار          ھ ناچ ود ب سائل نب مقیاس ھاي علمي سازگار نیست و چون پناھگاھي صحیح و واقعي براي تحقیق در این م
  . افسانھ اي بیش نیستتصور مي كردند كھ موضوع خدا و مذھب،

  .فقدان یك مكتب فلسفي صحیح. 2
اي         یھ ھ سیاري از فرض ت و ب ھ اي دست یاف ل مالحظ اي قاب شرفت ھ ھ پی ي ب ر علم ھ غرب از نظ امي ك ھنگ
شكالت               سائل و م خ گوي م د پاس ھ بتوان امع ك سفي ج ب فل ریاضى، طبیعي و نجومي را زیر و رو كرد یك مكت

ضت علمي          دانشمندان در زمینھ خدا و مذھب   ال از نھ دھا س ن كھ ص ا ای ز ب ون نی باشد وجود نداشت و ھم اكن
غرب مي گذرد و جھان غرب گام ھاي بلندي در زمینھ علم برداشتھ، ولي ھنوز نتوانستھ است یك سیستم فلسفي 

صوص در  . ھمھ جانبھ اي را كھ پاسخ گوي شبھات و اشكاالت باشد عرضھ بدارد      فقدان یك چنین مكتب، بھ خ
 آنان را در زمینھ خداشناسي دچار یك سلسلھ سؤاالت و اشكاالت مي كرد، و چون پاسخي براي پرسش     گذشتھ

  .ھاي خود نمي یافتند، خدا و ماوراي طبیعت را بھ كلي انكار مي كردند
د        ھ ان ي گفت ا       : مثًال یكي از دستاویزھاي گروھي از مادي ھا این بوده كھ م یم و او را ب ي بین ا خدا را نم چون م

  .ت لمس نمي كنیم پس بھ وجود او ایمان نمي آوریمدس
ھ وجود                       ردن ب ي ب ھ وسیلھ شناخت و پ د ك ا بفھمان ھ آنھ ھ ب وده ك حیحي نب ب ص و در برابر این منطق، یك مكت
رین                  ي از بزرگ ت م یك ي ھ واي عقالن ست و حواس و ق واي ظاھري نی ایر ق ا س چیزھا تنھا منحصر بھ چشم ی

ت و اگر عقل و خرد وجود چیزي را تصدیق كرد، صحیح نیست بھ بھانھ این ابزار شناخت و درك واقعیات اس
  .كھ از وجود او در آزمایشگاه ھا اثري نیست آن را انكار كنیم

  )سوم و چھارم( گرایش بھ مادیگري علل: 19درس 
  
  .غوغاي داروینیسم. 3

ش برخي از دانشمندان طبیعي و فرضیھ داروین درباره تكامل گیاھان و جان داران، از عوامل مؤثر براي گرای
موضوعي نبود كھ فقط داروین بر ) تكامل انواع. (افراد غیر متخصص در مسائل الھي بھ مادیگري بوده است   

و قبل از این دو نفر نیز در فلسفھ یوناني بھ طور سر بستھ مورد ) المارك(آن دست یافتھ باشد، بلكھ پیش از او 
وده؛ نق      ھ ب رار گرفت ھ موضوع را در           بحث و گفتگو ق ود ك ن ب ن نظر و فرضیھ ای شر ای ن در ن ؤثر داروی ش م

اب            شر كت ا ن ود و ب ذیرش آن ب اده پ واع  (زماني مطرح كرد كھ جھان علمى، آم ل ان دایي    ) اص خود، سر و ص
ي               ود؛ ول ا آخرین لحظھ عمر خداپرست ب ھ او ت داخت، در صورتي ك عجیب در محافل علمي غرب بھ راه ان

  :.ھ او از دو جھت بر ضد دین و مذھب استفاده كردنددشمنان دین از نظری
دس               . 1 اب مق درجات كت ا من ى، ی ش و دفع ھ صورت جھ دریجي و خواه ب ھ طور ت نظریھ تكامل انواع، خواه ب

ده است      تورات كھ ھمھ انسان ھا را فرزند آدم مي داند و بھ طور صریح مي گوید كھ آدم نیز از خاك آفریده ش
  .منافات داشت

ان       روشن  . 2 الم ج ھ در ع ام استوار ك ن نظ ترین دالیل خداپرستان بر وجود صانع ھمان برھان نظم است و ای
داران و گیاھان بھ خوبي دیده مي شود ھنگامي دلیل بر وجود صانع حكیم مي شود بھ یك باره و آني وجود پیدا 

ام   بھ گمان مادي ھا اگر بھ طور تدریجي صورت گرفتھ باشد، یعني در ط . كرده باشد  ن نظ ي میلیون ھا سال ای
  .پیدا شده باشد دلیل بر این نخواھد بود كھ جھان خلقت با ھدف و اندازه گیري و تدبیر بھ وجود آمده است

  .پاسخ مطلب اول
اوًال، نظریھ تحول انواع، خواه بھ طور تدریجي و خواه بھ طور دفعى، یك نظریھ متزلزل و لرزاني بیش نیست 

ن     . ھ صورت ھاي مختلف بیان و مردود شناختھ شدكھ پس از عصر داروین ب  ھ داروی دریجي ك ل ت نظریھ تكام
  .بر آن زیاد تكیھ مي كرد بر چھار اصل استوار بود كھ اكنون ھمھ آن چھار اصل مردود شناختھ شده است

ن    گواه روشن بر متزلزل بودن این فرضیھ ھمان ظھور مكتب ھاي مختلف و گوناگوني است كھ پیش از داروی
دعي بطالن        و  بعد از او پدید آمده اند و براي ما روشن نیست كھ در آینده چھ مكتب ھاي دیگري كھ ھر كدام م

  .دیگري است پدید خواھد آمد
رار              ار ق ل انك ر قاب دیھي و غی سائل ب ھ در ردیف م د ك ت ش ثانیًا، اگر مسألھ تكامل و تحول انواع، آن چنان ثاب

اب مقدس را طوري توجیھ كرد كھ با این نظریھ منافات نداشتھ باشد؛ گرفت در این موقع مي توان مضامین كت     
  .زیرا صراحت كتاب مقدس در این باره آن چنان نیست كھ قابل تأویل و توجیھ نباشد

ار          ھ خدایي در ك ثالثًا، ثبوت نظریھ تكامل و بر فرض منافات داشتن آن با كتاب مقدس، ھرگز ثابت نمي كند ك
دس       نیست؛ زیرا ھرگاه وجود   اب مق ا كت ل ب ھ تكام  صانع با دالیل قطعي و روشن ثابت شد منافات داشتِن نظری

دس        نباید موجب سلب ایمان بھ خدا گردد، بلكھ در صورت قطعي بودن آن نظریھ و قابل توجیھ نبودن كتاب مق
  .این جمالت از كتاب مقدس قابل پذیرش نیست: باید بگوییم

  .پاسخ مطلب دوم
دریج در برخي از     ) پرده شناي الي انگشتان( تكامل ھا تدریجي است؛ مانند درست است كھ برخي از    ھ ت ھ ب ك

ا در صورتي           ي برخي از دستگاه ھ د؛ ول مرغ ھا پدیدار مي شود تا بتوانند در آب نیز مانند خشكي زندگي كنن



ده                ھ وجود آم ا ب ك ج ضاي آن ی ھ اع ھ ھم  باشد؛  براي جان دار مفید است و حوایج او را بر طرف مي سازد ك
مانند دستگاه عظیم چشم یا دستگاه سامعھ كھ ھر یك با تشكیالت پر پیچ و دقیقي كھ دارند یك كار انجام مي دھند 

  .و این خود حاكي از وجود ھدفي در آفرینش آنھا خواھد بود
ھ وج       د ب ود ھمھ تشكیالت عجیب از مردمك دیده گرفتھ تا مخروط ھا و اعصاب، باید با یك دیگر و در آن واح

ود       د ب ن خواھ ر ممك ي شود       . آمده باشد؛ زیرا اگر یكي از اینھا ناقص باشد، وجود چشم غی ا م ن وصف آی ا ای ب
تصور كرد كھ ھمھ این عوامل، خود بھ خود جمع و ھر یك از آنھا وضع جدیدي را تنظیم كرده است كھ بھ كار 

  .دیگري بخورد و حوایج آنھا را رفع كند
 توان از طریق تكامل تدریجى، تصادف ھا، انفجارھاي نامتناھي و جمع و جور   كوتاه سخن این كھ ھرگز نمي  

شدن شرایط پیدایش پدیده ھاي منظمي چون گوش، چشم، سایر حواس و اعضاي انسان و خالصھ جھان خلقت 
ار           ھ در كن ھ شود ك را توجیھ نمود، بلكھ بر فرض صحت نظریھ تكامل تدریجي چاره اي جز این نیست كھ گفت

  .نفجار، خالق دانا و توانایي حضور داشتھ و ھمھ كارھا بھ فرمان واراده او انجام گرفتھ استاین ا
رأي داروین یكي از نظریاتي است كھ ثابت مي كند عالم برضابطھ و نظام مقرري استوار ) فروغى(و بھ قول  

ا     است و این امر مھم ترین دلیل است بر این كھ عالم نظمي دارد و ھرج و مرج نیست و   ھ قول معروف، دنی  ب
  .صاحب دارد

  .فرو ریختن بسیاري از فرضیھ ھاي علمي. 4
ھ          ك ب ین نزدی ت آسمان و زم سیر كیفی وس، در تف ھ َبطَلمی ھ       1500نظری رد، ب ظ ك درت خود را حف ام ق  سال تم

وذ             شمندان نف وب دان ان در قل د و آن چن ي ش دریس م طوري كھ نظریھ او بسان كتاب مقدس در مراكز علمي ت
د را         كرد ه بود كھ برخي از مفسران بھ جھت ایمان بھ اصالت و استواري این نظریھ، قسمتي ازآیات قرآن مجی

ن             اس ای ا اس ضت علمي در اروپ از نھ ي از آغ د، ول ھ مي كردن كھ با این نظریھ تطبیق نمي كرد تأویل و توجی
  .نظریھ بھ وسیلھ چند دانشمند فرو ریخت

  .تكذیب كرد و اثبات نمود كھ مركز سیارات، خورشید استلھستاني مركزیت زمین را ) كپرنیك(
د و           ) كپلر( ي كن ي م ضي را ھم ط سیر بی آلماني ثابت نمود كھ ھر سیاره در گردش خود بھ دور خورشید یك م

  .سیاره ھر اندازه بھ آفتاب نزدیك باشد سرعت آن زیادتر است
د و     با اختراع دوربین، پرده از بعضي اسرار آسمان ھا ب    ) گالیلھ( امرئي را دی سیاري از ستارگان ن رداشت و ب

  .كھكشان را با ستارگان انبوه تفسیر كرد
شان در                 ) نیوتون( سي و كھك ھ شم ا منظوم ون ھ ھ میلی ت نمود ك با اثبات قانون جاذبھ و قوه گریز از مركز ثاب

  .ف گردیدكش) پلوتون(و ) نپتون(، )اورانوس(فضا بھ طور معلق وجود دارند و بعد سیاراتي بھ نام 
ا خود            ك كرد و ب سائل موروثي تحری ر م اره اكث این دگرگوني ھا حس بدبیني را در بسیاري از دانشمندان درب

ات ھم     : چنین اندیشیدند  ایر نظری ھ س اكنون كھ بي پایگي بسیاري از نظریات موروثي فاش شد از كجا معلوم ك
ھ از افق     این چنین نباشد ھنگامي كھ گذشتگان ما دور مسائل حسي تا این   سائلي ك اید در م  درجھ اشتباه كنند ش

اد و             د و الح م شك و تردی م ك ن راه ك حس و آزمایش دور و بیرون است بیشتر دچار خطا و اشتباه باشند، از ای
  .انكار نسبت بھ مسائل ماوراي طبیعت پیدا شد و مكتب مادیگري میان گروھي انتشار یافت

ھ آرا     سبت ب ھ           چیزي كھ این حس بدبیني را ن ود ك امي ب ي نابھنگ ان غرور علم شدید نمود ھم ھ ت ار دیرین  و افك
رار          . دامنگیر دانشمندان آن زمان گردید     ام اس ر تم ھ ب د ك ي كردن صور م سمتي از مجھوالت، ت آنان با كشف ق

  .جھان دست یافتھ و رازھاي نھفتھ را فاش كرده اند
یان دیده عقل و حقیقت كشیده مي شود و یك ناگفتھ پیداست كھ غرور، بزرگ ترین حجاب و پرده اي است كھ م

فرد واقع جو، ھر چھ ھم با بال ھاي علم در فضاي بي كران ھستي بھ سیر بپردازد باز باید مغز و اندیشھ خود  
ھ       ت یافت ان دس را در برابر این جھان باعظمت بھ مراتب كوچك تر از آن بداند كھ بپندارد بر تمام مشكالت جھ

  .است
شتري      این غرور علمى،   ھ مجھوالت بی شر ب ھ ب دیري نپایید و كشف اسرار قسمتي دیگر از طبیعت سبب شد ك

  .اعتراف بنماید و ھرچھ دانش او باال برود بر حیرت و سرگرداني او در توجیھ اسرار آفرینش افزوده شود
ت      رده اس اوت ك ي تف وزدھم خیل رن ن ادي ق اي م ا اروپ ستم ب رن بی اي ق ار  . اروپ ار و ابتك ر افتخ ا و دیگ علم

  .دانشمندان بر انكار حقایق ماوراي محسوس نیست، بلكھ این انكار و شك در محسوسات نیز گسترش یافتھ است
علم و صنعت و  : و از ھمھ مھم تر این كھ وعده ھا و مژده ھاي محققان و مخترعان ابتداي قرن كھ گفتھ بودند       

رد، و   سرمایھ داري و رژیم ھاي آزاد، معضالت و مشكالت زندگي و بی    چارگي ھاي بشریت را محو خواھد ك
ا و      بھ جایش دانایى، توانایي و آسایش برقرار خواھد ساخت پوچ در آمده است، بلكھ با نگراني ھا، گرفتاري ھ
یم را                     ا و حك ا، توان ھ وجود خداي دان داي فطرت خود ك ھ ن اخواه ب د و خواه ن ھ رو شده ان مسائل جدیدي رو ب

ه اند و ھر آن از او استمداد مي طلبند؛ یعني معتقدند كھ از راه ایمان بھ خداوند و تصدیق مي كند پاسخ مثبت داد
  . .مذھب باید بسیاري از مشكالت را حل كرد

  ).پنجم، ششم و ھفتم(علل گرایش بھ مادیگري : 20درس 



یق حس و پنجمین علت گرایش بھ مادیگري این بود كھ گرایش بھ فلسفھ حسي و این كھ ھمھ چیز را باید از طر
لمس كشف كرد بسیار اوج گرفتھ بود و كار بھ جایي رسیده بود كھ انتظار داشتند خدا و روح و سایر موجودات 
ھ و          رو تجرب ا در قلم غیر مادي را در آزمایشگاه و زیر چاقوي جراحي خود مشاھده نمایند و اگر اثري از آنھ

االتر  در صورتي كھ بسیار ! آزمایش ندیدند بھ انكار آن برخیزند  واضح است خدا كھ وجودي است غیر مادي ب
  .از آن است كھ در قلمرو آزمایش قرار گیرد

بھ نام دفاع از خدا و دین مرتكب شد و ) دیوان تفتیش عقاید(ششمین علت گرایش بھ مادیگري جنایاتي است كھ 
یجھ ھنگامي كھ آن محكمھ، این جنایات سالیان دراز ادامھ داشت و بذر عداوت و دشمني را دل ھا پاشید و در نت

رفتن،          ام گ راي انتق م ب قدرت خود را از دست داد طوفاني از انتقام در ذھن بیشتر مردم پدید آمد و دانشمندان ھ
  .احساسات تند مردم را بر ضد كلیسا و مذھب بسیج كردند و از این راه مردم را بھ سوي انكار خدا كشاندند

ا      ھ آب ھ ت ك رو         ولي خوش بختانھ چیزي نگذش ساسات ف ان اح د و طوف داھا خوابی اد و سر و ص  از آسیاب افت
ار دیگر             د و ب دا گردی نشست و حساب كلیسا و افكار منحط كشیشان از اعتقاد بھ خدا و جھان مافوق طبیعت ج

  .دانشمندان بھ سوي اعتقاد بھ خدا جذب شدند
ھ             شرفت غرب در صنعت و تھی ھ پی سترش     ھفتمین علت گرایش بھ مادیگري این بود ك دگي سبب گ ایل زن  وس

پیشرفت بشر در علوم مادي و اختراع ھمھ نوع وسیلھ لذت جویي و كام یابي و . فساد و انحطاط اخالقي گردید 
  .آزادي در شھوت راني ھا موجب شد كھ بشر از معنویات غافل گردد

ات دل خوش كرد        ا    واضح است در محیط ھایي كھ نوع مردم بھ شھوت راني و ھوس راني و مادی ھ تنھ د ن ه ان
افكار خداپرستي و خداجویي رشد نمي كند، بلكھ آلودگي ظاھري افراد كم كم در دل ھاي آنان نفوذ كرده و آنان 

  .را بھ عقاید و افكار دیني بي اعتنا مي سازد
---  
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  )1(خداوند یگانھ : 21درس 
  

انگي خدا               ھ یگ ھ ب ي ك ھ دالیل ن درس ب ك در ای در درس ھاي گذشتھ درباره وجود خدا مباحثي مطرح شد و این
  :.گواھي مي دھد مي پردازیم

  .عدم تركیب) ل اولدلی
ھرگاه فرض كنیم كھ براي خداي جھان ھمتا و نظیري وجود دارد الزمھ اش این است كھ خداي جھان و ھمتاي 
ا              اج ب ت و احتی اج اس از و احتی ستلزم نی زء م دن از دو ج ب ش ند و تركی ب باش زء، مرك ك از دو ج او ھری

  .خداوندگاري سازگار نیست
  .توضیح این برھان

ھ               اگر فرضًا دانش   د ب ك دیگرن ر ی ت شبیھ و نظی ان از ھر جھ ھ آن ا ھم  آموزان یك كالس را در نظر بگیریم آی
بلكھ حقیقت این است كھ این افراد از . آیا ھمھ آنھا از ھر نظر مغایر و مباین ھم ھستند باز ھم نھ. طور مسلم نھ

  .جھاتي شبیھ یك دیگرند و از جھاتي مغایر ھم
انند و از عقل و فكر بھره اي دارند شبیھ یك دیگرند و تحت عنواني بھ نام انسان مثًال از نظر این كھ ھمگي انس

. اما از نظر این كھ در شكل، قیافھ، رنگ و روحیات با ھم فرق دارند، از ھم متمایز مي باشند. قرار مي گیرند
د              ا ھم فرق دارن اتي ب از از جھ د ب ك دیگرن ادي شبیھ ی ات زی م    حتي دو برادر ھم زاد كھ از جھ ت ك را دس ؛ زی
  .مكاني را كھ یكي از آن دو اشغال كرده است با مكاني كھ دیگري در آن قرار دارد، فرق دارد

این : و اگر فرض كنیم كھ دو نفر از ھر نظر حتي از نظر مكان نیز عین ھم دیگرند، در این صورت باید گفت    
  .دو نفر، یك نفر است و دو بودن آنان افسانھ اي بیش نیست

شترك و در        با این    م م ا ھ اتي ب ا جھ ت ی ك جھ بیان ساده روشن شد كھ الزمھ تعدد و دو بودن این است كھ در ی
جھت یا جھات دیگر با ھم اختالف داشتھ باشند و بھ عبارت دیگر، اگر دوگانگي دو موجود درست باشد باید از 

 گانگي آن دو، بي حقیقت خواھد یك جھت یا جھاتي شبیھ ھم و از جھت یا جھاتي از ھم متمایز باشند وگرنھ دو
  .بود و یكي بیش نخواھد بود

بنابراین اگر جھان دو خدا داشتھ باشد ناچار باید ھر كدام داراي خصوصیتي باشد كھ دیگري آن را نداشتھ باشد 
تا این خصوصیت موجب امتیاز آنھا از یك دیگر گردد و در این صورت ھر كدام از آن دو خدا مركب از دو          

  .ھد بود؛ یك جزء مشترك كھ در ھر دو موجود است و یك جزء غیر مشتركجزء خوا
ھ ھر موجود                وم است ك د و معل د از دو جزء مركب گردن پس نتیجھ دوگانگي این است كھ ھریك از دو خداون

  :.توضیح این مطلب را در ضمن یك مثال بیان مي كنیم. مركبي بھ اجزاي خود نیازمند است
ات مختلف تركیب مي یابد بھ قطعات گوناگون نیاز دارد و بدون تركیب و ھماھنگي یك ماشین چاپ كھ از قطع

  .این قطعات، ھستي یك ماشین چاپ امكان پذیر نیست
ھمین طور اگر خداي جھان، مركب از دو جزء باشد بھ اجزاي خود نیازمند خواھد بود؛ یعني ھستي او بستگي 

  .دا از ھر گونھ نیاز و احتیاج منزه استبھ ھستي آن دو جزء خواھد داشت، در حالي كھ خ
  .ھماھنگي و پیوستگي اجزاي جھان) دلیل دوم

ك              رینش وجود دارد؛ این ان آف ھ در جھ دلیل دیگر براي اثبات یگانگي خداوند ھمان ھماھنگي و وحدتي است ك
  :.بیان این مطلب

ان       كتاب. از مطالعھ یك كتاب مي توان فھمید كھ نوشتھ یك نفر است یا چند نفر        ر نوشتھ است در می ك نف ھ ی ي ك
عبارات و جملھ بندي ھا و چگونگي ورود و خروج در مطالب كتاب و در تمام قسمت ھاي آن یك نوع وحدت        

  .و ھماھنگي بھ چشم مي خورد
ا        سندگان آنھ اما چنین ھماھنگي در كتابي كھ نوشتھ دو یا سھ نفر باشد وجود نخواھد داشت؛ زیرا ھرچھ ھم نوی

م سلیقھ باشند، باز آثار اختالف در بسیاري از قسمت ھا كھ بھ آنھا اشاره كردیم نمایان خواھد شد و ھم فكر و ھ
  .اگر اختالف و ناھماھنگي آن براي ھمھ آشكار نباشد دست كم براي ادبا و دانشمندان محسوس خواھد بود

اد         شر، ق راد ب ك از اف یچ ی ت و ھ وین اس مردن صفحات آن    جھان آفرینش كھ خود بزرگ ترین كتاب تك ھ ش ر ب
وع نظم             ك ن ام صفحات و سطور آن، ی ت در تم ھ كرده اس نیست تا امروز كھ بشر ورق ھایي از آن را مطالع

ت       شاھده كرده اس اص م م شناس،        . معین و پیوستگي و ھماھنگي خ ان از ستاره شناس، ات شمندان جھ ام دان تم
 ھماھنگي تمام اجزاي جھان را تصدیق كرده و فیزیك دان، شیمي دان، حیوان شناس و گیاه شناس، پیوستگي و

ا      ھمگي گفتھ اند كھ نظم واحد و تدبیر یگانھ اي براین جھان حكومت مي كند و نظامي كھ بر منظومھ شمسي م
شكیل مي          ھ اي را ت م بگذاریم، نقط ا از آن را روي ھ ون ھ حاكم است، بدون كم و زیاد، بر یك اتم كھ اگر میلی

  .دھد نیز حكم فرماست
وانین حاكم بر جھان آن چنان عمومي و كلي است كھ از آزمایش كوچكي در گوشھ اي از این جھان مي توان ق

ع در            انون جذب و دف ھ دست آورد؛ ق د ب ت مي كن یك قانون كلي و عمومي كھ بر سراسر جھان آفرینش حكوم



ي           ل م د مث یح تولی انون تلق ت ق ان داران تح ان و ج د سراسر جھان جاري است، تمام گیاھ ت   .  كنن شابھ در خلق ت
  .ھمھ حیوانات ریشھ واحدي دارند: حیوانات آن چنان زیاد است كھ گروھي را بر آن داشتھ است كھ بگویند

ان                   ھ در سرتاسر جھ د ك ي كنن د م ت را تأیی ن حقیق ھ، ای یم ھم ھ بنگریم و از ھركس سؤال كن خالصھ بھ ھر ك
  .دھستى، آثار وحدت، یگانگي و نظام واحد بھ چشم مي خور

ر از       رینش غی ان آف اگر مبدأ آفرینش، یگانھ و یكتا نبود و دو قدرت بر جھان حكومت مي كرد، طبعًا وضع جھ
ت، دو               اش زبردس د دو نق ھ ش ھ گفت این بود و از این ھمھ پیوستگي و ھماھنگي خبري نبود؛ زیرا ھمان طور ك

ا   نویسنده توانا و دو تابلوساز ھنرمند ھر چھ ھم از نظر ذوق و فكر بھ      ر آنھ  ھم نزدیك باشند، باز اثر ذوق و ھن
ابلو، از دو                     ن دو ت ن دو خط و ای ھ ای د ك ي یابن د در م ت كنن ر اگر دق ود و استادان خط و ھن یك سان نخواھد ب

  .خطاط و دو ھنرمند بوده است
  .در این زمینھ)ع(گفتار امام صادق 

  :.ي فرمایددر یكي از سخنان خود، بھ ھمین دلیل اشاره كرده م)ع(امام صادق 
دبیر و                   ر و الت حَُّة األم ر دلَّ ص شمس والقم ار و ال ل و النھ ًا و اختالف اّلی ك جاری فلّما رأینا الخلق ُمنتظمًا و الفل

  )1(ر علي َانَّ الُمدبِّر واحد ؛ائتالُف االم
ھ ای         ا را ب اه، م ن منظم بودن جھان آفرینش و پشت سر ھم قرار گرفتن شب و روز، حركت منظم خورشید و م

  .موضوع رھبري مي كند كھ مدبر جھان یكي است و یك قدرت و تدبیر براین جھان حكومت مي كند
  :.از آن حضرت براي یگانگي خدا دلیل مي خواھد آن حضرت مي فرماید) ھشام بن حكم(و نیز ھنگامي كھ 

  )2(اتِّصاُل التدبیر و تمام الُصنع؛
  .ش گواه بر یگانگي اوستبھ ھم پیوستگي و دوام نظام ھستي و تمامیت آفرین

  
  )2(خداوند یگانھ : 22درس 

  
  .حكومت دو خدا بر جھان مایھ تباھي است) دلیل سوم

ي گردد و در            رینش م محاسبات دقیق فلسفي اثبات مي كند كھ تعدد آفریدگار سبب فساد و اختالل در دستگاه آف
  :.اینك بیان آن. قرآن مجید نیز بھ این برھان اشاره شده است

  :. بر زمین و آسمان دو آفریننده حكومت كنند، دو صورت فرض مي شودھرگاه
  .دو خداي مماثل و ھمانند یك دیگر؛. 1
  .دو خداي متباین كھ با یك دیگر اختالف و تباین كلي داشتھ باشند. 2

دارد ھر گاه مماثل ھم باشند، مانند دو انسان كھ براثر شباھت كامل و جھت اشتراكي كھ در میان آن دو وجود      
مثل و ھمانند یك دیگر شمرده مي شوند، در این صورت ھمان طور كھ در دلیل نخست توضیح داده شد الزمھ    
شترك، و                ر م زء غی ك ج د و ی ھ ھر دو دارن شترك ك ك جزء م د، ی اش این است كھ خدا مركب از دو جزء باش

  .تركیب مالزم با احتیاج است و احتیاج با خدا بودن سازگار نیست
باید فرض دوم را، یعني دو خداي متباین كھ بین آن دو ھیچ وجھ اشتراك و شباھتي نباشد مورد بحث     بنابراین  

  .قرار دھیم
صور         را مت الف باشد؛ زی این و مخ ا مب ناگفتھ پیداست كھ آثار و افعال دو موجود مباین، باید مانند ذات خود آنھ

ي میان آنھا موجود نیست از نظر افعال و آثار نیست كھ دو موجود متباین كھ كوچك ترین نقطھ اشتراك و وحدت
این و              . یك سان و یك نواخت باشند      دام مب ر ك دبیر ھ د، ت رینش حكومت كنن ان آف ر جھ ین دو خدایي ب اه چن ھرگ

روز                 ط و ب سیختگي رواب م گ م خوردن نظم و از ھ ھ ھ دبیر مخالف، ب ھ دو ت ود و نتیج مخالف دیگري خواھد ب
  :. قرآن مجید ھم در این زمینھ مي فرماید.اختالف در دستگاه آفرینش است

  )3(؛... فیھما آلھة اى اذ لفسدتالو كان
  .اگر در زمین و آسمان خدایاني جز خداي واحد بود، زمین و آسمان تباه مي شد

  .اگر خداي دیگري بود آثار وجود او نمایان مي شد) دلیل چھارم
ان  برھان دیگري كھ دانشمندان براي یگانگي خدا بیان كرده  در )ع( اند برھاني است كھ اساس آن را امیرمؤمن

  .نوشتھ پي ریزي كرده است)ع(نامھ اي كھ بھ فرزند خود امام حسن 
  :.مي فرماید)ع(علي 

َتھ َولكنَُّھ ِالھ َو اعَلم یا ُبَنىَّ اّنُھ َلو كاَن ِلَربَِّك َشریك َلأ َتتَك ُرُسُلُھ و َلَرَایَت آثار ُملكِھ َوُسلطانھ و َلَعرفَت َافعاَلُھ و صفا
  )4(واحد كما َوَصَف َنفَسُھ الُیضادُُّه في ُملِكِھ َاحد و َانَُّھ خالق ُكلِّ شي ء؛

درت و     ار ق د و آث ي آمدن رف او م امبراني از ط ود پی ي ب ریكي م و ش ار ت راي پروردگ ر ب د، اگ دان اي فرزن ب
ھ خود را    سلطنت او را مي دیدي و افعال و صفات او را مي شناختى؛ ولي او خداي      یگانھ است ھمان طور ك

  .جھان از آن اوست و كسي معارض او نیست و او آفریننده ھمھ چیزھاست. توصیف كرده است
  :.بھ دو برھان عقلي درباره یگانگي خدا اشاره نموده است)ع(در این چند جملھ كوتاه، امیرمؤمنان



ان م        . 1 سلط او را در جھ درت و ت ار ق ود آث ال و صفات او آشنا مي       اگر براي خدا شریكي ب ا افع دیم و ب ي دی
ي كردیم و         شاھده م ان م شدیم؛ یعني اگر جھان، مصنوع دو مدبر بود بھ طور مسلم باید آثار دو خدا را در جھ
دبیر       ك ت در آن، دو نقشھ و تدبیر مي دیدیم در صورتي كھ ھمھ دانشمندان در پژوھش ھاي علمي خود جز از ی

  .ین برھان قبًال شرح داده شدو یك نقشھ گزارش نمي دھند، ا
اگر براي جھان، خداي دیگري مي بود قطعًا براي ھدایت بندگان خود پیامبراني اعزام مي كرد و آنان را از . 2

تكالیف و وظایفي كھ درباره آنان مقرر داشتھ بود آگاه مي ساخت، در صورتي كھ ھیچ پیامبري از طرف چنین 
بران آسماني خود را از سوي خداوند یگانھ مبعوث مي دانند و مي گویند كھ خدایي اعزام نشده است و تمام پیام

  .ھمھ وظایف و تكالیف از طرف خداي یگانھ است و در نتیجھ از خداي دوم اثري نیست
ت      )ع(استدالل امام    اري اس ن استدالل       . بر یگانگي خداوند بھ شرحي كھ بیان شد كامًال ابتك ا ای ھ ب ن ك راي ای ب

  :.م، قدري درباره آن توضیح مي دھیمبیشتر آشنا شوی
رد       صدیق ك جاي گفتگو نیست كھ تا خدا و برخي از صفات او ثابت نشود، ھرگز نمي توان نبوت پیامبري را ت
و گفتار او را درباره خدا پذیرفت، ولي ھرگاه وجود خدا و برخي از صفات او مانند عدل و حكیم بودن با دالیل 

دانیت   عقلي ثابت شد و سپس پیامبري      امبري از وح شخص معینى، از راه داشتن معجزه ثابت گردید و چنین پی
و یگانگي او خبر داد گفتار او نسبت بھ كسي كھ بھ راست گویي و نبوت او ایمان دارد، مفید و سودمند خواھد      

ات یگانگي خدا اگر ھمین پیامبر براي اثب. بود، اما نسبت بھ دیگران كھ بھ پیامبري او اعتقاد ندارند مفید نیست   
  .دلیل و برھان عقلي بیاورد براي ھمگان مفید خواھد بود

از بیاني كھ نقل شد این نیست كھ چون پیامبران )ع(اكنون كھ این مقدمھ روشن شد باید بگوییم كھ مقصود علي 
تار آنان را آسماني ھمگي از یگانگي خداوند خبر داده اند و ما آنان را راست گو مي دانیم، از این جھت باید گف

دف           ار ھ ن گفت ھ از ای حیح است بلك پیرامون یگانگي خداوند بپذیریم ھر چند اگر مقصود او ھمین ھم باشد، ص
  :.دیگري دارد و آن این كھ

ده             ت دی ز در خلق امبران و نی زام پی شریع و اع ھرگاه جھان آفرینش دو خدا داشت طبعًا آثار ھر دو در صحنھ ت
ھ     مي شد؛ یعني وجود خود را از     انون ب امبر و ق طریق دخالت در تكوین و نظام جھان، و تشریع و فرستادن پی

ري      . ما نشان مي داد    در صورتي كھ در تشریع و قانون گذاري و فرستادن پیامبر و كتاب از خداي دیگري خب
دبیر نیست بھ دلیل این كھ ھیچ پیامبري از طرف او نیامده است و ھم چنین در جھان آفرینش از وجود قدرت، ت

و نقشھ خداي دیگر، اثري بھ چشم نمي خورد؛ زیرا در این جھان، جز وحدت نظام و پیوستگي تمام اجزاي آن 
  .چیز دیگري مشاھده نمي شود

این چھار دلیل و برخي از دلیل ھاي دیگر كھ براي رعایت اختصار در این جا بیان نشد یك رشتھ دالیل عقلي    
ي مي دھد، كساني كھ با این نوع استدالل ھا مأنوس باشند بھ آساني مي و فلسفي است كھ بر یگانگي خدا گواھ    
  .توانند از آنھا بھ یگانگي خدا پي ببرند

ھ استدالل          اج ب ھ است و احتی و اینك بیان دیگري براي یگانگي خدا ذكر مي شود كھ با وجود ھر انساني آمیخت
  .عقلي و فلسفي ندارد

  .بر یكتایي خدا گواھي مي دھدفطرت و شعور دروني انسان ) دلیل پنجم
  :.ھمان طور كھ در اثبات اصل وجود خدا دو راه داشتیم

از طریق فطرت پي بھ وجود او مي بردیم و ھر انساني خود را در شرایط خاصي خداخواه و خداجوي مي   . 1
  .دید؛

  .و از طریق مشاھده دالیل وجود او، وجود او را تصدیق مي كردیم. 2
  :.گي خدا ھم ھمین دو راه را داریمدرباره وحدت و یگان

  .راه فطرت؛. 1
  .راه استدالل. 2

  :.چھار برھاني كھ قبًال بیان شد راه استدالل بود، و اكنون راه فطرت
ل             ادي و عل ام اسباب م ھ تم وقعي ك را در م سرشت ھر انساني بر وحدانیت و یگانگي خدا گواھي مي دھد؛ زی

 لب پرتگاه نابودي مي بیند بي اختیار بھ یك كانون قدرت كھ او را آگاه طبیعي از كار مي افتد و بشر خود را در
  .بر وضع خویش و قادر و توانا بر رفع گرفتاري خود مي داند، متوجھ مي شود

ي گردد و پیوستھ از او             ل نم درت وسیع متوس ك ق در این لحظات حساس ھر فردي جز بھ یك نقطھ و جز بھ ی
  .را برطرف سازداستمداد مي جوید كھ مشكالت او 

بنابراین تنھا علم و فلسفھ، یگانگي خدا را تصدیق نمي كند، بلكھ سرشت و فطرت و شعور دروني انسان ھم بھ 
  .این مطلب گواھي مي دھد

  مراتب توحید: 23درس 
  



ید توح. 1: دانشمندان اسالمى، درباره توحید بحث ھاي گسترده اي دارند و توحید را بھ چند نوع تقسیم كرده اند
  .توحید عبادت. 4توحید افعال؛ . 3توحید صفات؛ . 2ذات؛ 

  .توحید ذات. 1
د و                ھ ھمانن ت ك ایي اس د، موجود یكت ھ خداون در درس ھاي گذشتھ درباره توحید ذات بحث شد و ثابت گردید ك

ء عقلي او نھ تنھا یگانھ است، بلكھ براي ذات او جزء نیست و از چیزي تركیب نیافتھ است، نھ جز  . ھمتا ندارد 
ھ است      (دارد   سیط       ) یعني حتي در تحلیل عقلي ھم از دو جزء تركیب نیافت ارجى، و از ھر نظر ب ھ جزء خ و ن

  .است و تركیب در ذات او راه ندارد، البتھ درباره این كھ خدا مركب نیست در درس ھاي آینده بحث خواھد شد
  .توحید صفات. 2

خدا عالم است، بھ این :  ذات اوست، یعني اگر مي گوییممقصود از توحید صفات این است كھ صفات خدا عین
ت            م اس دا عین عل ھ خ ت ك ن اس ین طور   . معنا نیست كھ ذات خدا جدا، و علم او جداست، بلكھ معناي آن ای ھم

وقتي گفتھ مي شود خدا توانا و زنده است معنایش این نیست كھ توانایي و زنده بودن، زاید بر ذات اوست، بلكھ 
ھ خدا    منظور این ا   ست كھ ذات او، عین قدرت و حیات است؛ زیرا در غیر این صورت، نتیجھ این مي شود ك
ا    ) ذات و صفت(از دو جزء     از ب ت و نی مركب باشد و تركیب ھمان طور كھ گفتھ شد مستلزم احتیاج و نیاز اس

  .خدا بودن كھ باید از ھر جھت غني و بي نیاز باشد سازگار نیست
ي شود     ) صفت (و ) ذات(د از تركیب  ھرگاه بگوییم كھ خداون    ي م د مركب پدید آمده است در این صورت خداون

  .كھ بھ اجزاي خود احتیاج دارد، یعني اگر ھر یك ازاین دو جزء نباشد خدایي وجود نخواھد داشت
د     ي گوین سفي م درت ودیگر        : اینجاست كھ برپایھ برھان فل م، ق ان عل د عین صفات او و ذات او ھم ذات خداون

 ذاتي اوست و ھم چنان كھ ذات خدا عین صفات اوست، ھم چنین ھر یك از صفات او عین صفات دیگر صفات
قسمتي از ذات او را علم و قسمت دیگر را قدرت : است؛ یعني حقیقت علم او غیر از قدرت او نیست تا بگوییم

ي باشد و        ي او م ك     تشكیل مي دھد ، بلكھ سراسر ذات او علم، قدرت و دیگر صفات ذات ز صفات او عین ی نی
ب     ) مانند علم وقدرت(دیگرند؛ زیرا اگر چنین نباشد، باز موضوع تركیب ذات از دو جزء   د وتركی ي آی یش م پ

  .ھمان طور كھ گفتھ شد با خداوند بودن سازش ندارد
  .توحید افعال. 3

ود د            ستند وج ژه اي ھ ار وی ھ داراي آث ي ك ل طبیع تھ عل ك رش رینش، ی ان آف د در جھ دون تردی د  ب ارد؛ مانن
ش و   ت          .... درخشندگي خورشید، سوزندگي آت ار و عل دأ ھزاران ك سان خود مب ى، ان ان موجودات طبیع در می

  .حوادث زیادي است 
ایي      اكنون باید دید كھ این علل، این ھمھ آثار چشم گیر را از كجا آورده اندواضح است كھ آن خداي دانا و توان

ار             كھ آنھا را آفریده، این ھمھ آثار اعج     ن آث ھ ای صور كرد ك د ت شیده است و ھرگز نبای ا بخ ھ آنھ زرا ب اب انگی
زیبایي گل، تأثیر درماني گیاه، و حتي كارھایي كھ خود  . مربوط بھ خود آنھاست و آنھا از خود استقاللي دارند  

ن كالم   انسان ایجاد كننده آنھاست ھمگي از جانب خداست و ھیچ پدیده اي از خود چیزي ندارد، البتھ معناي ا      ی
ان      . این نیست كھ انسان در كارھاي خود مجبور است و اختیاري از خود ندارد   ھ بی سمت ب ن ق براي توضیح ای

  :.زیر توجھ كنید
  :.ما دو نوع علت داریم

  .فاعل مختار علت مختار؛) الف
  .فاعل مضطر علت مضطر) ب

ل مورد     منظور از علت و فاعل مختار این است كھ داراي شعور، ادراك، اراده و ا      ام عم وده و در انج ختیار ب
د               ي توان ر او وجود دارد، م اري دو راه در براب ر ك ھ در مورد ھ نظر خود، مختار و آزاد باشد؛ مانند انسان ك

  .انجام بدھد و مي تواند انجام ندھد و او با كمال آزادي و اختیار، یكي را بر دیگري برمي گزیند
ت        ضطر درس م و           و منظور از علت مضطر و فاعل م د عل ا اصًال فاق ي ی ت؛ یعن ار اس ل مخت ل فاع نقطھ مقاب

شعور است و یا اگر شعور دارد داراي اراده و اختیار نیست، مانند خورشید و آتش و یا افعال سایر موجودات   
  .غیر از انسان

ار ا   : این كھ مي گوییم    ھ از روي اختی ز او كارھا از خداست معنایش این است كھ كارھاي انسان در عین این ك
ھ          ن ك ستند ھمگي در عین ای ار ھ ي اختی سر مي زند و ھم چنین افعال سایر موجودات كھ در انجام آن كارھا ب
مربوط بھ خود آنھاست، مربوط بھ خداي جھان مي باشد و اگر ارتباط آنھا یك آْن از خداوند قطع گردد و لحظھ 

  .نخواھند بوداي از جانب او نیرویي بھ آنھا نرسد قادر بھ انجام ھیچ كاري 
  :.براي توضیح بھ مثال زیر توجھ كنید

ھ      اگر تعدادي المپ با ولتاژھاي مختلف را در حال نورافشاني ببینیم، ابتدا تصور مي كنیم كھ این روشني ھا ك
ن          ھ ای ابیم ك ي ی اھي درم ت كوت س از دق ي پ ت، ول پ ھاس ود الم ت از خ ھ اس یعي را در برگرفت ھ وس منطق

ك لحظھ    نورافشاني ھا مربوط بھ     خودآنھا نیست بلكھ مربوط بھ نیروگاه و دستگاه ھاي مولد برق است و اگر ی
ور   . ارتباط این المپ ھا با مركز برق قطع گردد، ھمگي خاموش مي شوند و نوري نخواھند داشت    ابراین، ن بن



ش         ا در نحوه درخ صوص آنھ اژ مخ ا و ولت ندگي المپ ھا از خودشان نیست، ولي در عین حال دستگاه المپ ھ
  .شان كامًال مؤثر است

گرمي خورشید و نورانیت ماه، فعالیت ھر موجودي از جان دار و گیاه و سرانجام اعمال و افعال ھر انسان در 
ھ شده            ا تعبی ك از آنھ عین این كھ بھ خود آنھا استناد دارد و دستگاه ھاي مختلفي كھ در ساختمان و وجود ھر ی

وبي    است ھمگي در صدور ھر نوع فعلي از      ام رب آنھا مؤثر است، ولي در عین حال ھمگي بدون استثنا از مق
راغ       ود چ ع ش ان قط دأ جھ ا مب ا ب ھ آنھ ك آْن رابط ر ی ستند و اگ از نی ي نی ھ اي از او ب د و لحظ ي گیرن رو م نی

  .وجودشان خاموش مي گردد
  .توحید عبادت. 4

ود یكي از دو مالك     عبادت و بندگي و پرستش از آن خداست و جز او كسي شایستھ پرستش نی        را معب ست؛ زی
  :.زیر را الزم دارد و ھیچ كدام از آن دو در غیر خدا وجود ندارد

  .معبود، از نظر كمال از ھر نقص و عیب پیراستھ باشد) الف
معبود پدید آرنده جھان ، انسان ، بخشنده جسم و جان و بخشنده نعمت و بركت باشد و اگر یك لحظھ رشتھ        ) ب

  .ردد اثري از ھستي باقي نماندفیض او گسستھ گ
ر او           ا شعوري در براب سان ب د ھر ان ي كن این دو خصوصیت كھ فقط در ذات باري تعالي وجود دارد ایجاب م

  .خضوع كند و او را بپرستد
ود است            اي معب ي انتھ ال ب ال و كم ان جم ر   . انگیزه پیامبران و امامان و اولیاي خدا در پرستش، ھم ان براث آن

ھ       معرفت برتر و     شناسایي عمیق تر و آشنایي بیشتري كھ با جھان غیب دارند خدا را از آن نظر مي پرستند ك
دا را از  . داراي كمال نامتناھي و جمال نامحدود بوده و از این نظر شایستھ پرستش و تعظیم است        و دیگران خ

 عبادت مي كنند كھ مزد بھ عبارت دیگر، او را. آن نظر پرستش مي كنند كھ كلید جھان ھستي در اختیار اوست
ار               . بگیرند ا در پروردگ ي تنھ ر، ھمگ اي دیگ ا مالك ھ ود باشد و ی ال معب ادت، كم ت عب در ھر حال، خواه عل

  .جھانیان وجود دارد، از این رو پرستش و ستایش مخصوص اوست
  :.نتیجھ بحث این كھ

  .خدا یگانھ است و شریك ندارد؛. 1
  .یچ معنا در ذات او راه ندارد؛صفات او عین ذات اوست و تعدد بھ ھ. 2
كارھاي ھر موجود و اثر ھر مخلوقي در عین این كھ منسوب بھ خود آن موجود و مخلوق مي باشد، مخلوق . 3

  .خداوند نیز ھست؛
  .جز ذات اقدس او، موجودي شایستھ پرستش نیست و عبادت فقط و فقط از آن خداوند است. 4

  تثلیث: 24درس 
  

سیحیت     اكنون كھ دالیل یگانگ    ي خدا را بیان كردیم، شایستھ است مقداري درباره تثلیث كھ اساس آیین كنوني م
یم       ث و گفتگو كن د بح ي دھ شكیل م اریكي و         . را ت ام، ت ار ابھ وني دچ سیحیت كن د م ان مانن ذھبي در جھ ر م كمت

یح تر نامعقول مي پیچیدگي است و كمتر مسألھ اي در این آیین، مانند تثلیث مبھم و نامفھوم و یا بھ تعبیري صح
  .باشد

ي از              ار گروھ ایي در افك وني ھ ذھبى، دگرگ ارواي م اي ن صب ھ اھش تع ري و ك ل فك ان، تكام رور زم م
ھ           ي ب لھ عمیق ان فاص ھ آن دات دیرین د و معتق ار جدی دانشمندان مسیحي پدید آورده و سبب شده است كھ میان افك

  .دوجود آید؛ فاصلھ اي كھ بھ ھیچ وجھ نمي توان آن را پر كر
  :.آنان در برابر این مطلب دو نوع فكر مي كنند و از این دو طریق خود را قانع مي سازند

  
گروھي مي كوشند با بھ ھم بافتن آسمان و ریسمان بھ معتقدات دیرینھ مسیحیت كھ منطق كنوني بشر آن را        . 1

ن           ھ ای ان ك د، چن سند در آورن ھ صورت روز پ ا را ب د و آنھ ث    رد مي كند رنگ منطقي دھن اره تثلی ار را درب  ك
  .انجام داده اند

سألھ       . 2 د و م گروھي دیگر خود را از چنگال یك رشتھ توجیھ و تأویل رھا ساختھ حرف نامعقول تري مي زنن
راه علم و دین از ھم جداست، و ممكن است دین، اصلي را بپذیرد : تضاد علم و دین را پیش كشیده و مي گویند

  .دكھ علم آن را با برھان رد كن
را                ي آورد؛ زی ار نم ھ ب زي ب ن چی اختن دی ل س ز باط این دستھ غافلند كھ پذیرفتن تضاد علم و دین، سرانجام ج
اعتقاد انسان بھ حقانیت ھر آیین، از استدالالت عقلي و علمي سرچشمھ مي گیرد؛ در این صورت چگونھ مي       

  . بعضي از عقاید، آن را مردود مي شماردتوان با اصول عقلى، حقانیت آییني را اثبات كرد كھ خوِد عقل و علِم
  .تثلیث و كتاب ھاي دیني مسیحیان



موضوع تثلیث در ادیان آسماني سابقھ نداشتھ و مسیحیان پس از رفتن مسیح، سھ گانھ پرستي را از افراد دیگر 
ي نبوده است گرفتھ اند كھ در درس ھشتادم بھ آن اشاره شده است و آن را با آیین پاك مسیح كھ جز یگانھ پرست

  :.درھم آمیختھ اند، قرآن در این باره مي فرماید
ن     ...  روا م ذین كف ول اّل ضاھُؤن ق افواھھم ُی ولھم ب ك ق ن اذ ذل سیح اب صاري الم ت الن ي  و قال اتلھم اذ اّن ل ق  قب

  )5(ُیؤفكون؛
د  . مسیح فرزند خداست  : مسیحیان گفتند  دار  (این سخني است كھ آن را بھ زبان مي گوین ت ن ن  .) دو واقعی در ای

شد                ان را بك د خدا آن ي كنن د م د تقلی ده ان ر ورزی ده كف ! گفتار،آنان از كساني كھ پیش از ایشان بھ وسیلھ این عقی
  .از راه حق منحرف مي شوند) با دیدن دالیل یگانگي خدا(چگونھ 

 این حقیقت قرآن مجید این حقیقت را چھارده قرن قبل بازگو نموده است و مرور زمان و بررسي ھاي محققان،
  .را آن چنان روشن كرده است كھ خود مسیحیان بھ آن اعتراف دارند

ان           روان آن ي از پی ان، گروھ تاریخ نشان مي دھد كھ پس از درگذشت پیامبران راستین و یا در دوران غیبت آن
امبر           ھ ھدف اساسي پی ھ پرستي را ك د و یگان ت پرستي روي آورده و توحی ان براثر اغواي ضاللت گران بھ ب

  .است ترك گفتھ اند
  .گرایش بني اسرائیل بھ گوسالھ پرستى، از نمونھ ھاي بارز این موضوع مي باشد

سیح      تن م ت         )ع(بنابراین تعجب نخواھیم كرد كھ پس از رف وعي از شرك و ب ھ ن ھ پرستى، ك ھ گان موضوع س
  .پرستي است، بھ محافل مسیحیان راه یافتھ است

  .ھم یكي است ھم سھ تا
 دید كھ مقصود از تثلیث چیست روشن ترین بیان براي حقیقت تثلیث ھمان است كھ در قاموس كتاب اكنون باید

  .مقدس آمده است
  :.مؤلف این كتاب مي نویسد

دس     ) 6(طبیعت خدایي از سھ اقنوم     داي روح الق سر و خ داي پ در، خ . متساوي الجوھر مي باشد؛ یعني خداي پ
و روح القدس پاك كننده است؛ ولكن باید ) 7(ھ پسر، و پسر، فادى خداي پدر خالق جمیع كائنات است بھ واسط  

  .دانست كھ این ھر سھ اقنوم را یك رتبھ و عمل است
آن چھ در توضیح این سخن تصور مي ! اكنون باید از پیروان این مذھب پرسید كھ مقصود از این حرف چیست
  .ام ربوبي نمي باشدشود دو صورت بیشتر نیست و ھیچ كدام از آن دو صورت مناسب مق

ایي مي               . 1 ي خود نم شخیص خاص ا وجود و ت دام ب د و ھر ك ھر كدام از خدایان سھ گانھ وجودي مستقل دارن
دام داراي                 د و ھر ك ستقل دارن راي خود وجود م ارج ب سان در خ راد ان ك از اف ھ ھر ی كنند؛ مثًال ھمان طور ك

بھ عبارت . براي خود اصلي و وجودي جداگانھ دارندھر یك از این سھ اقنوم : شخصیتي ھستند ھم چنین بگوییم
ان شرك              ا ھم ن معن ھ ای ث ب ت؛ تثلی دیگر، یك طبیعت است كھ سھ فرد دارد و ھر فردي خداي تام و مستقل اس

  .است كھ در میان مشركان بوده و در مسیحیت بھ صورت خدایان سھ گانھ جلوه كرده است
اصرار دارند یك چنین تثلیث را با توحید ھماھنگ كنند و بگویند خنده آور است كھ بدعت گذاران محافل كلیسا 

  .او در حالي كھ سھ تاست یكي است و در عین این كھ یكي است سھ تاست
دا  ) كوسھ و ریش پھن(آیا این توجیھ جز تناقض گویي و بھ اصطالح    چیز دیگري ھست آیا در جھان، فردي پی

  .مي شود كھ بگوید سھ مساوي با یك است
فسیر دیگري كھ براي تثلیث تصور مي شود این است كھ ھر كدام از این سھ اقنوم، استقالل نداشتھ باشند،   ت. 2

  .ولي براثر تركیب و بھ ھم پیوستگي خداي جھان را تشكیل دھند
اشكال این نوع تفسیر این است كھ بنابراین خدا مركب از سھ جزء خواھد شد و تركیب، مالزم با احتیاج است     

  .ج، در ذات خدا راه نداردو احتیا
ك خداست؛            ال ی دا وجود دارد و در عین ح وان گفت سھ خ نتیجھ این كھ عقیده بھ سھ خدا شرك است و نمي ت
زیرا این سخن تناقض است و نیز نمي توان گفت یك خداست مركب از سھ جزء، زیرا الزمھ آن مركب بودن، 

  .ردمحتاج بودن خداست و احتیاج، با خدا بودن سازش ندا
  .مغالطھ كاري

یش            ھ اي ب ھ مغالط د ك ایي مي آورن ال ھ دت، مث گاھي برخي از مبلغان مسیحي براي توجیھ تثلیث در عین وح
  .نیست و بدین وسیلھ مي خواھند تناقض گویي خود را صحیح و پا برجا جلوه دھند؛

حال یك خورشید بیشتر ھمان طور كھ جرم خورشید، حرارت و نور آن سھ چیز است، در عین : مثًال مي گویند
ي           ز است، ول ھ چی نیست و یا ھمان طور كھ روح انسان، فكر او و كالم او كھ از فكرش سرچشمھ مي گیرد س

  .سھ خدا موجود است، حال آن كھ یك خدا بیش نیست: در عین حال یكي است، چھ مانعي دارد كھ ما بگوییم
ھ و      این نوع مثال ھا براي اغفال افراد ساده لوح شاید خوب   شمندان، مغالط راي دان ي ب و نتیجھ بخش باشد، ول

سم           ید ج رم خورش اد دارد؛ ج اوت زی رارت آن تف ور و ح ا ن ید ب رم خورش را ج ست؛ زی یش نی سطھ اي ب سف
مخصوصي است مانند اجسام دیگر داراي ابعاد سھ گانھ، ولي نور و حرارت آن یك نوع انرژي است و در ھر 



ھ  . نور و حرارت تولید و بھ سوي فضا روانھ مي كند تن انرژي   4000000ثانیھ، خورشید    با این وضع چگون
و ھم چنین در مثال دوم روح انسان حقیقتي است كھ فكر، ! مي توان گفت جرم خورشید و انرژي ھا یكي است  

از تجلیات و آثار معنوي آن مي باشد، و سخن گفتن، فعالیِت جسماني بدن است كھ پس از تصمیم بھ ابراز فكر 
 آن استفاده مي كند، فكر در زوایاي روح النھ مي گیرد و سخن متكي بھ دھان و مخارج حروف است كھ از از

  !ان گفت روح و فكر و سخن یكي استپس چگونھ مي تو. طریق تموج بھ وجود مي آید
  

  خداوند توانا: 25درس 
  

ال     است و مقص) قادر(و نیز ازنام ھاي او ) قدرت(یكي از صفات آفریدگار جھان      داي متع ودن خ ادر ب ود از ق
  .این است كھ او بر ھر كاري كھ انجام آن ممكن بوده و محال ذاتي نباشد توانایي دارد

  .دلیل ھاي قدرت خداوند
روشن ترین راه، این است كھ در عجایب و . قدرت و توانایي خداوند جھان را از راه ھایي مي توان اثبات نمود

ده آن      شگفتي ھاي جھان خلقت مطالعھ و   ر وجود پدیدآورن ده اي ب ر پدی دقت كنیم، زیرا ھمان طور كھ وجود ھ
ت       ود اس ده آن موج د آورن ھ در پدی فاتي ك ھ ص ا را ب د م ي توان م م ده ھ صوصیات آن پدی د، خ ي دھ واھي م گ

بھ دو چیز مي توان ) فردوسى(شاھكار ادبي شاعِر معروف فارسي زبان  ) شاھنامھ(از بررسي   . راھنمایي كند 
  :.پي برد

  .این كھ این اشعار، اثر طبع یك انسان است؛. 1
این كھ گوینده این اشعار، از ذوق ادبي سرشار و قریحھ شعري نیرومندي برخوردار بوده است كھ در سایھ . 2

  .آن توانستھ است این شاھكار حماسي را بھ وجود آورد
  .دو نتیجھ را گرفتو ھم چنین از مطالعھ آثار سایر سخنوران و نویسندگان مي توان ھمین 

ي       ا یعن بنابراین ما از بررسي نظام شگفت انگیز ریزترین موجودات جھان آفرینش، یعني اتم تا عظیم ترین آنھ
  .كھكشان ھا مي فھمیم كھ پدیدآورنده آنھا قادر و توانا بوده و این موجودات نشانھ قدرت و توانایي او مي باشد

 خداوند جھان است و ھر رشتھ اي از علوم طبیعي كھ مربوط بھ گسترش روز افزون علوم، نشان دھنده قدرت   
شناسایي نوعي از موجودات جھان است، بسان سكھ اي دو روست كھ از یك رو ما را بھ خصوصیات و قوانین 
پیچیده آفرینش رھبري مي كند و از روي دیگر بھ ما مي فھماند كھ مبدأ و آفریدگار این جھان سرشار از قدرت 

اگر با تلسكوپي قوي و نیرومند، قدري در صحنھ نیلگون آسمان خیره شویم مي بینیم كھ جھان .  است و توانایي 
عظیم كھكشان ھا، ستارگان، خورشیدھا و ماه ھا ھمگي در این فضاي بي كران شناورند، اینھا ھمگي روشنگر 

  .قدرت عظیم آفریننده جھان است
لول مي      . ن، گواھي گویا بر قدرت الھي استساختمان پیچیده یك سلول و طبقات اسرار آمیز آ   ك س ھ ی ایي ك ج

ا و موجوداتي           تواند ما را بھ چنین حقیقتي رھنمون گردد پس بھ طور حتم سلول ھاي بدن یك انسان یا انسان ھ
  .كھ در طول تاریخ پا بھ دایره ھستي گذارده اند، مي تواند شاھد زنده و گویایي بر قدرت آفریدگار خود باشد

  .تراه فطر
راھنماي دیگر ما بھ قدرت خداوند متعال ھمان فطرت پاك انساني است؛ زیرا ھمان طور كھ فطرت، انسان را 

  .بھ وجود خدا رھبري مي كند ھم چنین او را بھ قدرت الھي ھدایت مي نماید
قطھ  انسان در مواقع سختي و شدت ھنگامي كھ دستش از علل طبیعي و ظاھري كوتاه مي شود، ناخودآگاه بھ ن  

  .اي متوجھ مي گردد كھ او را براي رفع گرفتاري و درماندگي قادر و توانا مي داند
  .گسترش قدرت

دن        ما خدا پرستان نھ تنھا خدا را بر بعضي از كارھا قادر و توانا مي دانیم، بلكھ او را بر انجام ھر كار و آفری
دانیم و براي قدرت او حد و مرزي قائل نیستیم، ھر چیز كھ قابلیت انجام و آفرینش داشتھ باشد قادر و توانا مي 

  .بلكھ اعتقاد داریم كھ قدرت و توانایي آفریدگار نامتناھي و بي پایان است
  :.در نھج البالغھ مي فرماید)ع(علي 

  ).8(وما الجلیل واللطیف والثقیل والخفیف و القوىُّ و الضعیف في خلقھ اى سواء؛
  . ناتوان از نظر آفرینش، در برابر خداي بزرگ یك سان استبزرگ و كوچك، سبك و سنگین، توانا و

ز را        یعني قدرت خداي جھان محدود بھ حدي نیست تا گفتھ شود فالن كار را نمي تواند انجام دھد و یا فالن چی
اگون و                      دن موجودات گون ایي دارد و آفری د، توان ي نباش ال ذات ھ مح ر ھر كاري ك ھ ب د، بلك ق كن د خل نمي توان

  . پیش گاه قدرت و توانایي او فرقي نداردمختلف در
  :.قرآن مجید مي گوید

  ).9(َاو لیس الذي خلق السموات و األرض بقادٍر علي َان یخلق مثلُھم بلي و ھو الخھُق العلیم؛
  .را بیافریند) انسان ھا(آیا خداوند كھ آسمان ھا و زمین را آفرید توانایي ندارد كھ مانند آنھا 

  .رسشپاسخ چند پ: 26درس 



اي دھد   : گاھي سؤال مي شود    آیا خدا مي تواند موجودي مانند خود بسازد، یا جھان ھستي را در تخم مرغي ج
بدون این كھ جھان را كوچك و یا تخم مرغ را بزرگ كند، و یا مي تواند موجودي را خلق كند كھ نتواند آن را        

  .نابود سازد
ھ  البتھ این پرسش ھا و مانند آنھا تازگي ند    : پاسخ ارد و از قدیم در میان مردم معروف بوده و حتي در این زمین

ھ     . از پیشوایان بزرگ اسالم و امامان پاك ه سؤال شده و آن بزرگواران پاسخ داده اند     اه ب اني كوت ا بی ما اینجا ب
  .پاسخ این سؤال ھا مي پردازیم

  :.كارھا بر چند قسم است
رایط كن     . 1 ا ش شر ب راي ب ام آن ب ھ انج ایي ك راي      كارھ ا ب ین و ھواپیم اختن ماش د س ت، مانن ن اس وني ممك

  .متخّصصان این رشتھ
راھم آوردن          . 2 ان و ف ت زم ا گذش كارھایي كھ با شرایط كنوني بشر، انجام آن امكان ندارد، ولي ممكن است ب

  .شرایطي مخصوص، انجام آنھا ممكن شود؛ مانند زندگي در كرات آسمانى
ذیر           كارھایي كھ با وسایل عادي و ط  . 3 ان پ ي امك اوراي طبیع ل م ا عل ي ب ست، ول ن نی ھ ممك بیعي بھ ھیچ وج

است؛ مانند گلستان شدن آتش و اژدھا شدن عصا، كھ انجام این كارھا براي بشرِ عادي و با علل طبیعي ممكن 
  .نیست، ولي براي پیامبران الھي و مردان خدا با اتكاي بھ نیروي غیبي قابل انجام است

ھیچ وجھ امكان وقوع ندارد، نھ با علل طبیعي و نھ با علل ماوراي طبیعى، مانند اجتماع دو كارھایي كھ بھ . 4
  . و امثال اینھا2 ش 2نقیض، بودن و نبودن یك چیز در یك زمان، پنج شدن حاصل ضرب 

ي باشد            ال م ادي مح ل ع رفتن عل ا در نظر گ قسم اول، دوم و سوم از این چھار قسم اگر چھ قسم دوم و سوم ب
ھ و             مم رد پس از مطالع ام شود و خ ت انج ن اس ھ ممك ایي است ك كن نامیده مي شود؛ یعني این سھ قسم، كارھ

بررسى، تحقق آنھا را ممكن مي داند و اگر بشر عادى، قدرت انجام آن را نداشتھ باشد پیامبران و كساني كھ با 
  .قدرت الھي ارتباط دارند مي توانند انجام دھند

  .ذاتي است و قابل انجام نیستاما قسم چھارم، محال 
  .اكنون كھ معناي ممكن و محال ذاتي روشن شد بھ پاسخ پرسش ھا مي پردازیم

ام آن                   ھ انج رد ك ق مي گی اري تعل ھ ك األخره ب د ب ان باش قدرت ھرچھ ھم زیاد باشد و یا مانند قدرت خدا بي پای
  .رممحال ذاتي نباشد؛ یعني از قسم اول، دوم و سوم باشد نھ از قسم چھا

د بزرگ    : این كھ مي گوییم    درت خداون قدرت بھ كارھاي محال ذاتي تعلق نمي گیرد، معناي آن این نیست كھ ق
دارد         دن ن ام ش ت انج ار قابلی ھ آن ك ایي در   (ناقص یا محدود است، بلكھ معناي آن این است ك صور و نارس و ق

  :.روشن شدن مطلب بھ این مثال توجھ كنید، براي )آفریننده و انجام دھنده نیست، بلكھ در قابلیت آن كار است
ھ       اگر پارچھ اي را در اختیار خیاط بگذاریم و از او پیراھني زیبا بخواھیم و نتواند خواستھ ما را انجام دھد گفت

این خیاط توانایي دوختن لباس زیبا را ندارد؛ اما اگر چند آجر و خشت را در اختیار او بگذاریم و از : مي شود
آجر و : اھیم و او بھ ما لباس تحویل ندھد، گفتھ نمي شود توانایي او ناقص است، بلكھ گفتھ مي شوداو لباس بخو

  .خشت قابلیت لباس شدن را ندارد؛ او خیاط ماھري است؛ اما خشت لباس نمي شود
ھ            : ھم چنین اگر گفتیم    ست ك ن نی اي آن ای رد معن ي گی اي نم جھان با این عظمت در تخم مرغ بھ آن كوچكي ج

ن         ق ھ آن ای را الزم ست؛ زی دني نی درت خداي متعال، محدود یا ناقص است، بلكھ این كار محال ذاتي است و ش
د ھم                   ان ھم بزرگ باش ك زم ت در ی ان خلق م بزرگ و جھ است كھ تخم مرغ در یك زمان ھم كوچك باشد و ھ

  .كوچك
باشد باید تخم مرغ ) گیردچیزي كھ در میان ظرف قرار مي (از این نظر كھ باید ظرف بزرگ تر از مظروف   

اي          ي ج م مرغ بھ اندازه این جھان و یا بزرگ تر از آن باشد و از طرفي چون فرض كرده ایم كھ جھان در تخ
  .گیرد و تخم مرغ بھ ھمان كوچكي باقي بماند پس باید بھ مراتب از جھان كوچك تر باشد

  .در یك آن مي باشد) ع نقیضیناجتما(چنین فرضي محال است؛ زیرا مستلزم : این است كھ مي گوییم
اقص  : و ھمین طور اگر گفتیم     خداوند موجودي ھمانند خود را نمي آفریند، معناي آن این نیست كھ قدرت خدا ن

است، بلكھ این كار محال ذاتي است؛ زیرا الزمھ اش این است كھ آن موجود، ھم مخلوق باشد و ھم نباشد؛ اگر 
  .نباشد در صورتي كھ اگر خدا او را خلق كند مخلوق خواھد بودبخواھد مانند خدا باشد باید مخلوق 

خداوند نمي تواند موجودي بسازد كھ ازنابود كردن آن عاجز باشد معناي : و ھرگاه در پاسخ سؤال سوم بگوییم   
آن این نیست كھ خدا عاجز است، بلكھ معنایش این است كھ این كار محال ذاتي است؛ زیرا الزمھ اش این است 

ت و    ) ممكن الوجود (ن موجود ھم    كھ آ  باشد ھم نباشد؛ چرا كھ از سویي مخلوق خداست، پس ممكن الوجود اس
خدا نتواند آن را نابود : معناي ممكن الوجود این است كھ قابل فنا و نیستي باشد و از سویي دیگر گفتھ مي شود  

  ). و اجتماع دو نقیض محال استباشد و نباشد اجتماع دو نقیض است(كند؛ یعني قابل فنا و نیستي نباشد 
  :.در پاسخ یكي از این پرسش ھا فرمود)ع(علي 

  )10(ِانَّ اذ تعالي الُینسُب الي العجز و الَّذي سَألتني الیُكون؛
  .خدا عاجز نیست و بھ عجز و ناتواني نسبت داده نمي شود؛ ولي آن چھ تو مي پرسي شدني نیست



ا            نقص از قدرت خدا نیست، بلكھ خدا قادر ع  ل كارھ ن قبی ا ای ت، ام ي حد اس ایي او ب ي االطالق است و توان ل
  .محال ذاتي است و قابل انجام نیست

  
  خداي عاِلم و دانا: 27درس 

  
ھ دو             ا ب ان آنھ ا از می دانشمندان و علماي عقاید و مذاھب، از راه ھاي گوناگوني علم خدا را ثابت كرده اند و م

  :.دلیل اشاره مي كنیم
ك  . 1 ده ی ت            آفرینن وان گف ي ت ا م ل دارد، آی اھي كام اي آن آگ اري ھ زه ك ام ری ًا از تم ك  :  دستگاه قطع ازنده ی س

ي           ات آن ب ارف از محتوی رة المع ك دائ سنده ی ا نوی ھواپیما از قسمت ھاي علمي و فني آن بي خبر بوده است، ی
  .اطالع مي باشد

الم     ھرگاه مصنوعي براساس نقشھ، اندازه گیرى، دقت، نظم و ترتیب ساختھ      ھ ع صوصیات ب ن خ شود ما از ای
وانین             شھ و ق ق نق شان طب ا كھك م ت ان از ات بودن سازنده آن پي مي بریم، بنابراین از این كھ تمام موجودات جھ

  .منظمي آفریده شده است بھ خوبي مي توانیم دریابیم كھ جھان ھستي از مبدأ دانا و عالمي سرچشمھ گرفتھ است
ن كت     ي از اوراق ای ر ورق ام ھ ام         نظ ده آن از تم ھ آفرینن د ك ي دھ واھي م ستي گ ان ھ ي جھ زرگ، یعن اب ب

  :.قرآن مجید ھمین دلیل را با لطافت خاصي بیان كرده است. خصوصیات وجودي آنھا آگاه بوده است
  .)11(َاال یعلُم من خلق و ُھَو اللَّطیف الخبیر؛

  . آگاه نیستآیا خداوندي كھ موجودات این جھان را آفریده است، از خصوصیات آنھا
اھي         . 2 ھ و نامتن ان احاط ان، ھم دادھاي جھ ھ موجودات و روی دلیل دوم بر علم گسترده خدا و آگاھي او از ھم

ھ اگر       ان طور ك بودن وجود اوست؛ زیرا وجودي كھ در ھمھ جا حاضر باشد طبعًا از ھمھ چیز آگاه است، ھم
بھ این مثال . ن و مكان آگاھي نخواھد داشتوجودي محدود بھ زمان خاص یا مكان خاصي باشد از غیر آن زما

  :.ھا توجھ كنید
ك نقش   . حشره ریزي با دیدگان كم فروغ خود روي قالي رنگارنگ راه مي رود   این حشره در ھر لحظھ فقط ی

ار آن     و یك رنگ را مشاھده مي كند و فقط از نقطھ خاصي از سطح آن فرش آگاه است، ولي انساني كھ در كن
.  دیدگان پر فروغ خود، ھمھ رنگ ھا و نقشھ سطح فرش را مي بیند و از ھمھ نقاط آن آگاه استقالي ایستاده با

ھ آن             سان ب ي ان دارد، ول ھ فرش ن ھ ھم فرق آن حشره و این انسان در مثال مذكور این است كھ حشره احاطھ ب
  .احاطھ دارد

ان     در اتاق كوچكي نشستھ ایم كھ فقط روزنھ كوچكي بھ بیرون دارد و از آن   ریم، ناگھ ارج مي نگ روزنھ بھ خ
ما از این روزنھ در ھر لحظھ یك ماشین بیشتر نمي بینیم، ولي كساني . ماشین ھایي از كنار این اتاق مي گذرد  

  .كھ روي پشت بام این اتاق ھستند تمام ماشین ھا را یك جا و در حال حركت مي بینند
ھ    وضع بشر نسبت بھ گذشتھ، آینده و نیز نسبت بھ بسیار      ھ از روزن ي از موجودات جھان، ھمانند كسي است ك

  .كوچكي ماشین ھا را مي نگرد و یا حشره كھ فقط از یك سانتیمتر این جھان خبر دارد
اما خداي بزرگ كھ آفریننده جھان ھستي است و ھیچ گونھ محدودیت زماني و مكاني و غیره در او فرض نمي 

  .نشستھ و ھمھ كاروان را مي بیندشود، مانند آن شخصي است كھ روي بام اتاق 
  :.قرآن مجید ھم با بیان ھاي مختلف، علم خدا و بي پایان بودن آن را بیان مي كند

  )12(ُھَو ِبُكلِّ َشى ٍء َعلیم ؛َخَلَق ُكلَّ َشى ٍء َو 
  .خدا ھمھ چیز را آفریده است و بھ ھمھ چیز عاِلم است

  )13(؛...ٍة َعنُھ ِمثقاُل َذرَّعاِلُم الَغیِب ال َیعُزُب
  .داناي بھ غیب است ھیچ چیز از او مخفي نیست

  .علم حصولي و حضوري
ھنگامي كھ بھ گل ھاي شكفتھ گلستان مي نگریم و در چشم انداز خود مرغاني را بر شاخساران مي بینیم كھ بھ 

ل مي   نغمھ سرایي مي پردازند تصویري از آن منظره بھ وسیلھ چشم بھ روح ما كھ منبع ادراكات ماست،       منتق
  .گردد

ا  ) گلستان، مرغ و شاخسار(در چنین ادراكى، نصیب ما از خارج    ھمان تصویري است كھ بھ منبع ادراكات م
ي ماست           در اصطالح  . منتقل مي شود و در حقیقت آن چھ از این منظره نزد ماست ھمان صورت و نقش ذھن

ي             ي انجام م ا       دانشمندان، چنین علمي كھ از راه تصویر و صورت ذھن زد م ارج ن ا صورتي از خ رد و تنھ گی
  .موجود است، علم حصولي نامیده مي شود

م    ) حضورى(علمي داریم كھ در اصطالح بھ آن علم   ) حصولى(در برابر علم     صود از عل گفتھ مي شود، و مق
  .با وجود خارجي خود بدون واسطھ نزد عالم بھ آن، حاضر باشد) معلوم(این است كھ خود ) حضورى(

م تصویر و عكس برداري در كار نیست، بلكھ ھمان طور كھ گفتھ شد ذاِت معلوم، پیش عاِلم حاضر      در این عل  
  .است



  :.بھ این دو مثال توجھ كنید
د، و     . 1 ي بین ھر فردي با اندكي دقت، خود را نزد خود حاضر مي بیند و میان خود و درك خود واسطھ اي نم

ھ      من عالم بھ خود ھستم، معنایش  : این كھ مي گوید    ن دارم، بلك سي از خود در ذھ  این نیست كھ صورت و عك
  .معناي آن این است كھ خودم نزد خودم حاضر ھستم و علم حضوري بھ خود دارم

وم          . 2 شوف و معل كلیھ احساسات، آالم روحي و عواطف رواني انسان، براي او بدون وساطت نقش ذھنى، مك
ا    انسان، شادي ھا و خرسندي ھا و آالم و عذ  . مي شود  ا را ب ھ آنھ اب ھاي روحي را احساس مي كند؛ یعني ھم

  .واقعیتي كھ دارند، نزد خود حاضر مي یابد نھ این كھ صورت و عكسي از آنھا در ذھن داشتھ باشد
ھ     ) حصولي و حضورى(اكنون كھ بھ این دو نوع علم   دانیم ك اه ب تا حدي آشنا شدیم الزم است با توضیحي كوت

ت           ضوري اس صوصیات            علم خداي بزرگ ح ام ذرات و خ ا تم رینش ب ان آف ھ جھ ا ك ن معن ھ ای صولى؛ ب ھ ح ن
صویري از               ھ ت ت ك ھ آن معناس ھ ب ضور ن ن ح ت؛ وای دا حاضر اس خارجي و اسرار آمیز و پیچیده خود نزد خ
جھان خلقت نزد خدا باشد، بلكھ ذرات جھان با ویژگي ھاي خارجي خود نزد او حاضرند و از او غایب نیستند؛ 

است كھ ھر موجودي در ھر لحظھ بھ فیض وجود نیاز دارد و خداي بزرگ ھر لحظھ بھ او وجود زیرا واضح 
از               ابراین ھر موجودى، از آغ د، بن ي كن دا م ھ پی مي بخشد و در حقیقت، خلقت ھر موجود لحظھ بھ لحظھ ادام

  .وجود خود تا پایان آن، لحظھ بھ لحظھ مخلوق خداست و براي ھمیشھ نزد او حاضر است
  .ر ایمان بھ آگاھي گسترده خداتأثی

كسي كھ خدا را عالم و آگاه مي داند، یعني عقیده دارد كھ خدا در ھمھ جا حاضر و از ھمھ كارھا و نیت ھا آگاه 
است ھیچ گاه پیرامون گناه نمي گردد و از آلودگي ھا پاك مي ماند و ھمیشھ بھ فكر اصالح خویش و بستگان و 

د و   جامعھ خود مي باشد و چون خدا   ي دھ  را ناظر اعمال خویش مي داند ستم نمي كند، بندگان خدا را آزار نم
چون خود را در برابر خدا مي بیند، مي كوشد . درحد توانایي خود با ظلم و ستم و مردم آزارھا مبارزه مي كند

 خود آگاه مي كھ كارھاي خیر انجام دھد و خدا را از خود راضي نماید و از آن جا كھ خدا را بر نیت و تصمیم
دگي       ... داند، فكر گناه و اعمال ناروا و بي عفتي و ھرزگي و      ھ در سراسر زن د، بلك ي پروران را ھم در سر نم

فقط این نیت را دارد كھ بھ اجتماع مسلمانان كمك كند و باري از دوش آنھا برداشتھ در راه بھبود وضع دیني و 
  .دنیوي آنان قدمي بردارد
جا حاضر بداند، مانند یوسف صدیق در حساس ترین شرایط گناه، از آن دوري مي كند كسي كھ خدا را در ھمھ 

ھ          اد دارد ك د، و اعتق و در جاھاي خلوت و مكان ھایي كھ از دید دیگران نیز دور است، در دام شیطان نمي افت
د   خدا از كار او آگاه است و براي خدا و بھ خاطر رضاي خدا از گناه مي گذرد و خود را بھ آن      ي كن وده نم . آل

  .این نیست مگر از اثرات ایمان و عقیده بھ خدا و علم خدا
  

البتھ خداي بزرگ ھم چنین اشخاصي را بھ پایھ ھاي بلندي از معنویات و روحیات مي رساند كھ در ھمین دنیا    
  .درك و احساس مي كنند كھ لذت در اطاعت خداست و ھیچ چیز را بر آن مقدم نمي دارند

---  
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  دهخداي حّى و زن: 28درس 

  
صود از              ساس و تحرك باشد، مق حیات و زندگي از دیدگاه یك دانشمند طبیعي این است كھ موجودي داراي اح
ایش             ات و آزم ان وجود دارد و تحقیق ي گیاھ ان داران و حت ام ج دن تم ھ در ب احساس ھمان درك جزئي است ك

ان    ھاي دانشمندان ثابت كرده است كھ نباتات و گیاھان براي خود یك نوع احساس       صود، ھم د و مق جزئي دارن
شمند           ك دان دگاه ی دگي از دی ات و زن نمو، رشد و حركات مكاني است كھ در حیوانات و گیاھان وجود دارد؛ حی
دانیم؛                ا ب ین معن ھ ھم صر ب ات را منح د حی طبیعي ھمین است و بس، ولي اگر دقت كنیم معلوم مي شود كھ نبای

ان      زیرا ھرگاه فرض كنیم موجودي بھ جاي حس، دار        الي در جھ دأ افع ت، مب اي حرك اي عقل و ادراك و بھ ج
  .شایستھ تر خواھد بود)زنده(خارج از ذات خود باشد قطعًا براي اطالق لفظ 

ت و نمو اوست         دني و حرك مثال روشن این مطلب، انسان است؛ زیرا اگر از حیات حیواني او كھ مبدأ حس ب
ي و         چشم بپوشیم و بھ نیروي عقلي و فكري او چشم بدوز  سألھ علم ھ وسیلھ آن صدھا م ھ ب ي ك ان نیروی یم، ھم

ا      ) زنده(فلسفي و پیچیده را حل مي كند قطعًا براي نام     ھ م ي ك ر زمین شرات زی شایستھ تر از حیواناتي مانند ح
  .آنھا را زنده مي نامیم خواھد بود

ھ حی              ن ك اي ای ھ ج ام گردد و ب ا ھم گ دني و    بنابر این دانشمند طبیعي الزم است قدري با م ساس ب ھ اح ات را ب
  :.حركت مكاني و نمو معنا كند این طور بگوید

حیات و زنده بودن یك نوع خصوصیتي است در موجود زنده كھ سبب مي گردد آن موجود، مبدأ ادراك و فعل    
ي شود          ین   . باشد، خواه بھ صورت احساس جزئي و بدني باشد یا بھ صورت كامل تر كھ ادراك نامیده م ھم چن

  .بھ صورت نمو و حركت مكاني باشد یا بھ صورت ابداع، ایجاد و آفرینش) علف(خواه 
خالصھ در حیات و زندگي الزم نیست احساس بدنى، فعالیت و حركت مكاني باشد، بلكھ این تنھا حیات حیواني 

االت                 اي ب دگي معن ات و زن االتر، حی ات ب ا در طبق دني و تحرك داشتھ باشد، ام ر و و نباتي است كھ باید حس ب
  .وسیع تري خواھد داشت

ز را درك مي   ) زنده وحّى(از این بیان روشن مي شود كھ خداوند     است؛ زیرا باعلمي وسیع و گسترده ھمھ چی
  .كند و نیز مبدأ میلیاردھا افعال شگفت انگیز است

  .علم و قدرت مالزم حیات است
ت مي شود؛        ھرگاه ثابت شد كھ خداوند موجودي است دانا و توانا، حیات و زنده ب   ھ خود ثاب ودن او ھم خود ب

ي        ال دلیل زیرا معناي زنده بودن جز این نیست كھ دانا و توانا باشد و بنابراین براي اثبات زنده بودن خداي متع
ات مي             م اثب ات او را ھ د، حی ي كن ت م جز دلیل علم و قدرت الزم نیست و دالیلي كھ علم و قدرت الھي را ثاب

مي نامیم و مي خوانیم از این نظر است كھ آثار حیات را كھ ھمان ادراك ) حّى( را بھ نام البتھ این كھ خدا. نماید
ھ ھیچ وجھ                 ا ب راي م د ب ام خداون ت آن در مق ات و كیفی ت حی ھ حقیق یم و گرن ي كن شاھده م و فعل است از او م

ھ ای    .روشن نیست  ات    اگر ما درباره حیات خداوند از معناي حیات در انسان مدد گرفتیم، نھ ب ھ حی ن معناست ك



ي خواستیم بگوییم                ت؛ یعن ن اس دن ذھ اده ش راي توضیح و آم ط ب راي  : الھي مانند حیات انسان است، بلكھ فق ب
  .حیات و زندگى، غیر از حیات حیواني و نباتى، معنایي كھ بسیار از آن معنا باالتر است وجود دارد

  :. او نیست توصیف مي كندقرآن مجید ھم خدا را بھ عنوان حّى و زنده اي كھ مرگ براي
  )1(َلي الَحّى الَّذي الَیُموت؛ َو َتَوكَّل َع

  .بر خداي زنده اي كھ مرگ براي او نیست و نمي میرد توكل و اعتماد كن
  

  .آفریدگار بصیر و سمیع: 29درس 
  

رده                 شم، روي پ ي چ یا از راه مردمك و عدس صویر اش ھ ت ست ك ن نی ) ھشبكی (بینایي در انسان و حیوان جز ای
منعكس مي گردد و اعصاب بینایي آن را بھ مغز مخابره و از آن جا بھ منبع ادراكات منتقل مي كند و شنوایي     
صوص است     در انسان و حیوان این است كھ امواج صوتي بھ گوش كھ داراي پرده و استخوان و اعصاب مخ

 اگر بینایي و شنوایي ھمین باشد و مي رسد و از آن جا بھ مغز مخابره و سپس بھ منبع ادراكات منتقل مي شود؛
را او      دارد، زی بس، بھ طور مسلم نمي توان خدا را با این دو صفت توصیف نمود؛ چون خداوند چشم و گوش ن
ماده نیست تا این دستگاه ھاي مادي را داشتھ باشد، اما اگر دقت كنیم، در مي یابیم در عین حال كھ خداي متعال 

  . ما ندارد، مي توان او را بینا و شنوا خواندچشم و گوشي مانند چشم و گوش
ت              د گف رد خواھی ي ب ھ اي م ھ نتیج شم و گوش چ اي چ ت ھ ھ فعالی ا و   : یك انسان بینا و شنوا از آن ھم دني ھ دی

ي گردد،                     اه م ضو آگ ن دو ع یلھ ای ھ وس ارج از وجود خود ب ان خ شنیدني ھا را مي بیند و مي شنود، و از جھ
كسي بدون این دو عضو از تمام دیدني ھا و شنیدني ھا آگاه باشد و بھ جاي این كھ بنابراین واضح است كھ اگر 

زد او حاضر           ارجِى خود، ن ت خ تصویر و عكس اشیا نزد او حاضر باشد، تمام دیدني ھا و شنیدني ھا با واقعی
  .توصیف كرد) شنوا بودن(و ) بینا بودن(باشند، چنین شخصي را بھ طور قطع مي توان بھ صفت 

قت شنوایي و بینایي در انسان ھمان آگاھي او از دیدني ھا و شنیدني ھاست و فعالیت ھاي چشم و گوش او       حقی
اگر انسان ھم مي توانست بدون این مقدمات از دیدني ھا و شنیدني ھا آگاه گردد، . ھمھ مقدمھ این آگاھي ھستند  

اه   خداي متع.باز بھ طور قطع مي توانستیم او را سمیع و بصیر بخوانیم    ا آگ ال نیز از ھمھ دیدني ھا و شنیدني ھ
د            ھ دارن اگوني ك اي گون است؛ زیرا ھمان طور كھ در بحث علم خدا گفتھ شد، تمام موجودات جھان با چھره ھ
ا و                  دني ھ ام دی اس تم ن اس ر ای د و ب ان باش ال پنھ ھ از خداي متع ست ك زي نی ان چی پیش او حاضرند و در جھ

و خداي جھان از آنھا آگاه است و بھ این مناسبت او را بصیر و سمیع مي شنیدني ھا پیش خداي متعال حاضر        
  .خوانیم و مي نامیم

البتھ واضح است كھ صفت بصیر و سمیع براي خدا دو شعبھ از علم وسیع و گسترده اوست، نھ این كھ این دو    
  .صفت در برابر علم خدا دو صفت استقاللي باشند

  :.اد نموده استقرآن مجید خدا را با این دو صفت ی
  )2(موا انَّ اذ بما تعملون بصیر؛و اتَّقوا اذ و اعل

  ).اعمال شما را مي بیند(از مخالفت با خدا بپرھیزید و بدانید كھ خداي جھان بھ كارھاي شما بیناست 
  )3( سمیع علیم؛نفسھم و َانَّ اذذلك بَانَّ اذ َلم َیُك ُمَغیِّرًا ِنعمًة َانَعَمھا علي قوٍم حّتي ُیغیُِّروا ما بَا

ان     ) نعمت را از آنان سلب نمي كند(خدا نعمتي را كھ بھ قومي عطا كرده است تغییر نمي دھد         ھ آن ن ك مگر ای
د          ر دھن ات خود را تغیی ت        (خود را و اعمال و نی ات خود آنھاس ار و نی ال و رفت لب نعمت، اعم ت س ھ  ) عل و ب

  .راستي خدا شنوا و بیناست
  :.مي فرماید)ع(امام صادق

  )4( سمیع بصیر؛ سمیع بغیر جارحٍة و بصیر بغیر آلة؛ھو
  .خدا شنوا و بیناست؛ شنواست بدون این كھ گوش داشتھ باشد و بیناست بدون این كھ چشم داشتھ باشد

  
  خداوند حكیم: 30درس 

  
  .معناي حكیم

حكیمانھ او در بررسي نظام جھان آفرینش، ھمان طور كھ ما را بھ وجود صانع جھان رھبري مي كند، بھ اراده 
د و         ام دھ آفرینش جھان نیز داللت مي كند؛ زیرا حكیم كسي است كھ كارھا را حساب شده، متقن و استوار انج

رار و     . اعمال و مصنوعات او براساس طرح ریزي صحیحي انجام گیرد   ت و اس ان خلق ھ در جھ ما ھنگامي ك
ستھ     رموز آن دقیق مي شویم بھ روشني در مي یابیم كھ این نظام بھ         ھ شای ھ نحوي ك بھترین صورت ممكن و ب

  .آفرینش بوده انجام گرفتھ است
ھر روز علم و دانش گام ھاي تازه تري در كشف رازھاي جھان بر مي دارد و سیر علم از تكامل باز نایستاده     

وده     ھ  و ھر روز بھ رموز تازه اي از اسرار خلقت دست مي یابد، تا كنون یافتھ بشر از جھان طبیعت ھمین ب  ك



ھ          جھان آفرینش با اتقان و استحكام خاصي آفریده شده و طراح این جھان آن چنان كاردان و حكیم بوده است ك
  . .ھرچیز را بھ جاي خویش بھ بھترین صورت ممكن قرار داده است

  .جھان چون چشم و خد و خال و ابروست
  .كھ ھر چیزي بھ جاي خویش نیكوست

  .ھر چیز كھ ھست آن چنان مي باید
  .ان چیز كھ آن چنان نمي باید نیستو

ستجوي   ! شما بھ عنوان نمونھ در نظام آفرینش خفاش دقت كنید    د در ج این پرنده چون در روز روشن نمي توان
روزي باشد ناچار است شب از النھ خود بیرون آمده بھ سراغ طعمھ برود، ولي در تاریكي شب خطر برخورد 

  .با اشیاي مختلف وجود دارد
مجھز ساختھ تا از ھرگونھ مانع، پیش از رسیدن بھ ) رادار(نش، ساختمان بدن او را با نیرویي شبیھ طراح آفری

  .آن باخبر گردد
  :.در یكي از سخنان خود زندگي اسرار آمیز این پرنده را نشان حكمت خدا دانستھ و مي فرماید)ع(امیرمؤمنان

  )5(؛...ِذِه الخفافیشمِض الِحكَمِة في ھو من لطائف صنعِتِھ و عجائب ِحكمِتِھ ما ارانا من َغوا
د          ي كن رینش ھدایت م ده آف وز پیچی ھ رم ا را ب ھ م د ك ز خداون اي شگفت انگی ت ھ ق و حكم صنوعات دقی از م

  ....چگونگي خلقت این شب پره ھاست
راي            د و ب ھ روشني ببین اگر خداي متعال بھ انسان چشم داده تا محیط زندگي وطبیعت زیباي اطراف خود را ب

فاظت از این چشم تدابیري اندیشیده است و آن را در جایي گود با حصارھایي استخواني قرار داده و بر روي ح
وگیري از ورود                   راي جل ین ب م چن د و ھ شاني در آن ممانعت كن ا از ورود عرق پی اده ت آن، سایبان و چتري نھ

گام باد و گرد و غبار و طوفاني بودن غبار و ذرات پراكنده در ھوا آن را با مژگاني مجھز كرده است كھ بھ ھن
ھوا مانند پرده كركره روي ھم بیفتد و در عین دخول نور بھ چشم، از ورود ذرات و غبار جلوگیري نماید، اگر 
ھ      ھ ك ھ اي ریخت رح حكیمان ره، ط ن ك دگي در ای تقرار زن راي اس رار داده و ب دگي ق د زن ین را مھ د، زم خداون

و اگر جان داران و گیاھان را متنوع آفریده و . بھترین صورت امكان پذیر باشدپیدایش و دوام زندگي در آن بھ 
بھ ھركدام اندام ھاي مخصوص و تجھیزات ویژه اي بخشیده است، اینھا ھمھ شاھد حكمت پروردگار و گواه بر 

  .اراده حكیمانھ اوست
آب و رطوبت دارند با ساختمان ساختمان گیاھان كوھي كھ در نقاط مرتفع پرورش پیدا مي كنند و سھم كمي از 

گیاھان كوھى، با كرك و پوست ضخیم آفریده شده اند كھ آب و رطوبت . گیاھان كنار آب ھا تفاوت زیادي دارد
ق                ف خل ازك و پوست لطی اي ن رگ ھ ا ب در آنھا حفظ شده كمتر تبخیر گردند در حالي كھ گیاھان كنار آب ھا ب

سازمان وجود گیاھان و جان داراني كھ در . گرمي خورشید بخار شودشده اند تا آب و رطوبت آن بھ آساني در 
نقاط سردسیر و یخ بندان زندگي مي كنند با آن دستھ از نباتات و جان داراني كھ در نقاط گرم سیر پدید مي آیند 

ھ       ت، خالص ق شده اس در كامًال متفاوت است و اندام و وسایل حیاتي ھر كدام، متناسب با محیط زیست آنھا خل
جھان آفرینش، ھر موجودي چھ كوچك چھ بزرگ بھ نحو احسن و صورت كامل آفریده شده و از ھرگوشھ اي      

  .از این جھان جلوه ھاي حكمت خداي متعال مشاھده مي شود
ھنگامي  . اصوًال ناموزوني و نقص ھر كار، نتیجھ جھل و ناداني و یا عجز و ناتواني انجام دھنده آن كار است  

ان احاطھ      كھ با دلیل ھا    ر سراسر جھ ي روشن پذیرفتیم كھ خداي متعال داراي علم و قدرت بي پایان است و ب
كامل دارد و از كمال و نقص ھر پدیده اي پیش از آفرینش و بعد از آن آگاه است و قدرت و توانایي او آن چنان 

این علم و قدرت، پدیده مورد  گسترده است كھ مي تواند بھ ھر ممكني لباس ھستي بپوشاند، دیگر معنا ندارد با     
  .نظر خود را ناقص و ناموزون پدید آورد

  .معناي دیگر حكیم
  :.در اصطالح دانشمندان، حكیم معناي دیگري نیز دارد و آن این كھ

حكیم كسي است كھ از كارھاي زشت و قبیح پیراستھ باشد و كار لغو و عبث و مخالف با اھداف واقعي خویش 
  .انجام ندھد

ت، لغو،           حكیم بھ   یح، زش اي قب ده كارھ د آورن ل پدی را عوام ال است؛ زی این معنا ھم یكي از صفات خداي متع
ت در       دادن آن اس ام ن عبث و مخالف با اھداف واقعي كھ جھل بھ زشتي عمل، و یا نیاز بھ آن و یا عجز از انج

  .خداي متعال وجود ندارد، و خداي بزرگ از این عوامل منزه و پاك است
شمندان در توضیح   حكمت بھ م   عناي مذكور لزوم اعزام پیامبران را از طرف خداي متعال ثابت مي كند، و دان

  :.آن مي گویند
سان      ست، و چون ان خداوند بشر را براي ھدفي آفریده است واین ھدف جز تكامل معنوي و روحي او چیزي نی

رف       اني از ط د مربی ار بای ھ آن       نمي تواند بھ خودي خود بھ این ھدف برسد ناچ ان را ب ا آن د ت ان بیاین داي جھ خ
را در               ردم بفرستد؛ زی راي م امبراني ب ھ پی د ك ي كن ھدف رھنمون گردند، بنابراین حكمت خداي حكیم ایجاب م

  .غیر این صورت ھدف آفرینش تأمین نمي شود



  :.قرآن مجید خداوند را بھ صفت حكمت توصیف كرده است و آیات زیر حاكي از حكیم بودن خداوند است
  )6(َو كاَن اذ َعزیزًا َحكیمًا ؛ُرُسًال ُمَبشِّریَن َو ُمنِذریَن لئھ َیُكوَن ِللّناِس َعَلي اذ ُحجَّة َبعَد الُرُسِل 

دا نباشد      ر خ پیامبراني نوید آور و بیم رسان تا براي مردم پس از برانگیختھ شدن پیامبران مستمسك و حجتي ب
  .ز و حكیم استو خدا عزی) و بر مردم اتمام حجت شده باشد(

  )7(عاِلُم الَغیِب َوالَشھاَدِة َو ُھَو الَحكیُم الَخبیر؛
  .داناي پنھان و آشكار است و اوست حكیم و آگاه

  )8(َأ َخلَق اِالنساِن ِمن طیٍن؛الَّذي َاحَسَن ُكلَّ َشى ٍء َخَلَقُھ َو َبَد
  .ان را از گل آغاز كردكرد و خلقت انس) خلق(است كھ ھر چیزي را كھ خلق كرد نیكو ) خدایى(او 

  )9(قاَل َربُّنا الَّذي َاعطي ُكلَّ َشى ٍء َخلَقُھ ُثمَّ َھدي ؛
یژ( ت) موس ت : گف زي خلق ھ ھرچی ھ ب ت ك ان اس ا ھم ار م تفاده از آن (آن را داد و او را ) الزم(پروردگ ھ اس ب

  .ھدایت كرد) خلقت
  .ربوط بھ كدام یك از دو معناي حكمت استشما پس از دقت درمفاد آیات یاد شده، خواھید یافت كھ كدام آیھ م

  
  پاسخ چند سؤال: 31درس 

  
بشر تاكنون در پرتو حس كنجكاوي كھ یكي از امتیازات انسان است توانستھ بھ قسمتي از رموز واسرار جھان 

  .آفرینش پي ببرد و گوشھ ھایي از این نظام شگرف و نظم شگفت انگیز آن را درك كند
مجھز نبود از نظر علم و كمال در ھمان حالت بي خبري ابتدایي باقي مي ماند، ولي اگر بشر بھ حس كنجكاوي 

  .در سایھ این حس، پرده ھاي ضخیم جھل را دریده و با چھره حقیقت آشناتر گشتھ است
اي                 ھ ج و ب اي ن دن فرضیھ ھ اي گزین ش شر و ج ات ب دل معلوم ر تب حیح ت تكامل فرضیھ ھا و بھ اصطالح ص

ل          فرضیھ ھاي پیشین، ن   سیر تكام وز در م ل نرسیده و ھن ھ تكام ھ آخرین مرحل ساني ب شانھ آن است كھ علوم ان
  .خود گام برمي دارد

رزان و        این كھ غالبًا فرضیھ ھا و افكار علمي در محافل دانشمندان ثبات ندارد و بھ صورت یك رشتھ قواعد ل
شر و عج               دودیت فكر ب ر مح ي شود، خود گواه ب ي م ام   غیر استوار عرضھ و تلق اتواني او از ادراك تم ز و ن

  .اسرار جھان آفرینش است
ك رشتھ          ا ی ان آنھ را در می ت؛ زی البتھ نمي خواھیم بگوییم كھ تمام معلومات بشر، دست خوش تبدل و تغییر اس
قوانین علمي وجود دارد كھ صدھا سال است بشر نتایج مثبت آنھا را دیده و از طریق برھان عقلي و یا آزمایش 

  . بھ استواري آنھا پي برده استھاي علمي
ده          ت نادی اي طبیع شف مجھوالت و رازھ ھم چنین نمي خواھیم زحمات توان فرساي دانشمندان را در طریق ك
بگیریم و ارزش آنھا را بھ بھانھ این كھ فرضیھ ھایي لرزان ھستند انكار كنیم؛ زیرا ھمان طور كھ شك، مقدمھ    

  .ھ ھاي غیر ثابت ھم پایھ و اساس كشف رازھاي نھفتھ طبیعت استیقین و انتقاد، اساس اصالح است، فرضی
انسان نمي تواند ادعا كند كھ بر ھمھ اسرار آفرینش آگاه : آن چھ براي ما فعًال مطرح است این است كھ بگوییم   

د          شاید و بگوی راض بگ ھ اعت ب ب گ ل چرا  : است و از این جھت اگر بھ راز برخي از پدیده ھا پي نبرد بي درن
  !.وند حكیم این پدیده بي فایده را آفریده استخدا

  :.مي گوید) انیشتین(یكي از دانشمندان بزرگ معاصر بھ نام 
شر از                      ان است و ب ضاي وسیع جھ ھ ف سبت ب ھ ن د پل اني چن سان نردب ھ مجھوالت وي ب سبت ب شر ن معلومات ب

  .نردبان علم بھ جز چند پلھ باال نرفتھ است
ھ از      نزدیك ترین موجود بھ انسان خو      ن ك ا ای ت ی د انسان است، آیا او خود بھ طور كامل خویش را شناختھ اس

  .اقیانوس رازھاي وجود خود جز بھ مقداري اندك، دست نیافتھ است
  :.دانشمند فرانسوي در كتاب انسان موجود ناشناختھ مي نویسد) آلكسیس كارل(

نواحي وسیعي از دنیاي ... ھ سادگي درك كردانسان در واقع یك مجموعھ سراپا ابھام است كھ نمي توان او را ب
سان مطرح كرده         دگي ان دروني ما ھنوز ناشناختھ مانده و بیشتر پرسش ھایي كھ محققان و مطالعھ كنندگان زن

  .اند، بي پاسخ مانده است
  واقع بینان منصف

ده اند كھ بھ اسرار آن مردان بزرگ و اندیشمند ھرگاه در برابر مجھولي قرار گرفتھ اند و بھ پدیده ھایي برخور
  :.پي نبرده اند لب بھ اعتراض نگشوده و با تواضع گفتھ اند

ده              دفي آفری راي ھ حیح و ب شھ ص ما بھ طور اجمال مي دانیم كھ تمام پدیده ھاي جھان خلقت، روي حساب و نق
ار   شده است و اگر ما بھ راز و اسرار آنھا نتوانستیم پي ببریم این از كوتاھي عقل و درك ماست   ھ انتظ و باید ب

  .آن روز باشیم كھ با پیشرفت علم و تحقیق، راز آنھا براي ما كشف گردد
  .اشكال



اي          ستھ ھ ا و ندان اما در میان دانشمندان بھ گروھي كوتھ فكر برمي خوریم كھ عجوالنھ داوري كرده و نیافتھ ھ
  :.شایند و مي گویندخود را دلیل بر عدم وجود حكمت در آفرینش مي دانند و لب بھ اعتراض مي گ

  :.اگر آفرینش جھان زیر نظر یك مبدأ حكیم انجام گرفتھ پس چرا پدیده ھاي بي فایده را آفریده است، مانند
  .زایده آپاندیس كھ بھ صورت لولھ كوتاه بن بستي در انتھاي روده كوچك قرار دارد؛. 1
  .رد؛وجود دا) لوزتین(دو غده اي كھ در دو طرف گلوي انسان بھ نام . 2
  .پستان مرد؛. 3
  .اللھ گوش. 4

  :.در پاسخ این اعتراضات و امثال آنھا بھ نكات زیر توجھ كنید
ود و مي                   ) یك ا آشكار ب راي م امًال ب اط آن ك ام نق دیم و تم ي خوان ت م ھ دق رینش را ب اب آف ام اوراق كت اگر تم

ھ حكمت آفریدگار جھان اعتراض دانستیم كھ این پدیده ھا بھ راستي بي فایده است، در این صورت جا داشت ب     
كنیم، ولي در حالي كھ ما تازه با الفباي علوم آشنا شده ایم و مجھوالت ما بسیار بیشتر از معلومات ماست، این 

  .اعتراض بھ ھیچ وجھ جا ندارد و خود دلیل بر بي اطالعي و غرور است
اي گزین  ) ندارد(در حقیقت باید بگوییم كھ در این اعتراض ھا كلمھ     ھ  ج م  ( كلم ي دان ح    ) نم ت، و واض شده اس

  ).ندارد(دلیل بر آن نیست كھ آن چیز فایده اي ) ندانستیم(است كھ ھرگاه ما براي چیزي فایده اي 
اب    ) دو بر فرض پذیرفتیم كھ اطالعات بشر نسبت بھ اسرار خلقت بھ پایھ نھایي رسیده و بشر تمام صفحات كت

اره برخي از        قطور آفرینش را خوانده و فھمیده و براي  ي درب دا كرده، ول ده اي پی  ھر موجودي خاصیت و فای
د بگوییم          ن صورت بای ھ      : موجودات بھ فایده اي برخورد نكرده است، در ای اب قطوري ك شمندي كت اه دان ھرگ

ش، ھدف و حكمت              م، دان اكي از عل ام صفحات و سطور آن را ح د و تم ت بخوان میلیون ھا صفحھ دارد بھ دق
، ولي در آن میان بھ چند كلمھ یا چند سطري برخورد كند كھ از خواندن یا فھمیدن آن عاجز و  نویسنده آن بیابد  

د                    ھ بای دارد، بلك ا سطر بپن ھ ی ایي آن كلم ي معن ر ب ل ب ناتوان بماند نباید در این ھنگام، درك نكردن خود را دلی
ھ این چند كلمھ و سطر ھم معنایي حكمت، علم و دانشي كھ در بقیھ كتاب بھ كار رفتھ است دلیل بر این بگیرد ك

  .دارد كھ بھ درك آن نرسیده است
ھ                 ) سھ رار گرفت ھ مورد اعتراض ق ا ك ده ھ ین پدی ي از ھم ت برخ ده و راز خلق ھ فای اتفاقًا علم و دانش بشري ب

نقش مؤثري در ) لوزتین(است، پي برده و اعتراض را از ریشھ ویران ساختھ است، زیرا امروز ثابت شده كھ 
ن گلبول ھاي سفید دارد و میكروب ھایي كھ از راه دھان و یا بیني وارد گلو مي شوند در آن جا بھ وسیلھ ساخت

  .آن گلبول ھا از بین مي روند
راي         ) لوزتین: (عالوه بر این باید گفت     گ خطري ب اب آن زن ورم و التھ را ت د؛ زی قرنطینھ طبیعي بدن مي باش

ام مبارزه و معالجھ برآید، و ھمین طور در اللھ گوش ثابت شده است كھ انسان است كھ او را بیدار كند تا در مق
  .در تشخیص جھت صوت و صدا و انتقال امواج صوتي شنوایي تأثیر بھ سزایي دارد

این : بھ ھر حال اگر ما براي موجود و یا موجوداتي فایده اي نیافتیم، حق نداریم با عجلھ قضاوت كنیم و بگوییم
  .ي ندارد؛ زیرا ندانستن ما دلیل بر نبودن نمي شودموجود ھیچ فایده ا

  :.مي فرماید)ع(امام صادق 
  )10( و یُكفُّوا عّما الیعلمون ؛حقُّ اذ علي خلقھ َان یُقولوا ما یعلموَن

د و از      د بگوین ر و داوري    (حق خدا بر بندگان خود این است كھ ھرچھ را كھ بھ آن علم دارن ار نظ تن و اظھ گف
  . كھ نمي دانند، خودداري كنندچیزھایي) درباره

  
  خداي غني و بي نیاز: 32درس 

  
ھ               سان را ب ھ ان الي ك ال و جم وازد و ھركم در چشم انداز ھستي ھر منظره زیبا و شكوھمندي كھ چشم را مي ن
ود        ر، وج ارت دیگ ھ عب رد و ب ي گی شمھ م ت و از وجود او سرچ وه ذات خداس ي جل ي دارد ھمگ شگفتي وا م

ابراین او موجودي   خداوند مبدأ و منب  ع ھمھ نوع كمال است و ھیچ گونھ محدودیت و نقص در او معنا ندارد، بن
است غني و بي نیاز، زیرا نیازمند بھ كسي مي گویند كھ فاقد كمالي باشد كھ بھ آن نیاز دارد، اما كسي كھ ھمھ 

  .كماالت از وجود او سرچشمھ مي گیرد نیازمند بودن براي او معنا ندارد
از او را                  بھ بیان  ھ نی د داشت ك سي خواھ ھ ك اج ب ن فرض، احتی را در ای ست؛ زی د، خدا نی  دیگر، خداي نیازمن

ود و          د ب د او خدا خواھ ق باش از مطل برطرف سازد و كسي كھ نیاز او را بر طرف مي سازد اگر خودش بي نی
  :.مي فرمایدقرآن مجید .در غیر این صورت او ھم بھ شخص دیگري نیاز دارد تا نقص او را كامل كند

  )11(یا َایَُّھا الناُس َانُتُم الُفَقراُء ِاَلي اذ و اُذ ُھَو الغَنىُّ الحمید؛
  .و ستوده است) و از ھر نقص و عیبي منزه( بھ خدا نیازمندید و خداست كھ بي نیاز ) ھمگى(شما ! اي مردم



ھ          ست ك از دارد،     اگر خداوند بندگان خود را بھ عبادت و پرستش امر مي كند براي این نی ان نی ادت آن ھ عب  او ب
ت        د و در حقیق بلكھ چون عبادت مایھ تربیت و موجب كمال روحي انسان است كھ او را بشناسند و پرستش كنن

  .عبادت و بندگى، لطفي است كھ پروردگار بر بندگان خویش ارزاني داشتھ است: باید گفت
  :.قرآن مجید مي گوید

  )12( َمن في اَالرِض َجمیعًا َفِانَّ اذ َلغَنىُّ اْلَحمید؛قاَل ُموسي ِان َتكُفرُوا َانُتم َو
افر شوید    : موسي بھ قوم خود گفت     د و     (اگر شما و ھمھ مردم روي زمین ك دگي برداری ادت و بن ت از عب و دس

ت و  ) كفر و كفران نعمت را پیشھ خود سازید، بر دامن كبریایي اش گرد ننشیند؛ زیرا        خدا بي نیاز و ستوده اس
  . كس و ھیچ چیز نیاز نداردبھ ھیچ

  
  )1(صفات سلبي : 33درس 

  
  .خداوند جسم نیست و مكان ندارد

  
رار دارد            ین دو نقطھ ق ي      ) خط (آن چھ كھ یك بعد دارد و در فاصلھ ب د است، یعن د و آن چھ داراي دو بع گوین

 عرض و عمق گویند و ھر چیز كھ سھ بعد دارد، یعني داراي طول،) سطح(طول و عرض دارد و عمق ندارد 
  .گویند) جسم(است و بتوان آن را با حواس پنج گانھ ظاھر درك كرد 

از        ي نی جسم با تحقق خود خلئي را كھ مكان مي نامند پر مي كند، بنابراین ھیچ جسمي خالي از مكان نبوده و ب
  .از آن نیست

ھ در آن جاي گیرد، و بھ اگر فرض كنیم خدا جسم باشد، در این صورت وجود او ھمراه با مكاني خواھد بود ك     
  .این مكان نیاز خواھد داشت، و نیاز، با خدایى، سازگار نیست

سم    . و نیز ھر جسمي مركب از اجزاست و ھر مركبي بھ اجزاي خود نیازمند است     دا ج یم خ پس اگر فرض كن
ھ شد       ھ گفت الي ك دانیم در ح د ب ب و نیازمن د او را مرك د بای ودن و   : باش ا خدا ب اج ب از و احتی ھ  نی ودن ھم دارا ب

  .كماالت سازگار نیست
  .پیشوایان بزرگ اسالم با بیان ھایي محكم، جسم بودن را از خدا نفي كرده اند

  :.مي فرماید)ع(امام صادق
شي ء َو ال َو ال ُیحیط ِبِھ ... ُسبحاَن َمن ال َیعَلُم َكیَف ُھَو َلیَس َكِمثِلِھ َشى ء َو ُھَو السمیُع الَبصیُر ال ُیَحدُّ َو الُیَحسُّ 

  )13(ِجسم؛
ست و او شنوا و                     د او نی ز مانن ت، ھیچ چی ھ اس ھ ذات او چگون د ك ي دان سي جز او نم ھ ك دایي ك منزه است خ

  .و با حواس درك نمي شود جسم نیست... داناست، محدود و محسوس نیست، كماالت او حد و انتھا ندارد
  :.و یا در جاي دیگر مي فرماید

ناِه و الصُّوَرُة َمحُدوَدة ُمَتناھَیة َفِاذا احَتَمَل الَحدَّ احَتَمَل الّزیاَدَة َو النُّقصاَن و ِاذا احَتَمَل الّزیاَدَة ِانَّ الجسَم َمحُدود ُمت   
  )14(َو النُّقصاَن كاَن َمخلُوقًا؛ 

  :.امام ششم در این جملھ ھا با برھاني بسیار محكم جسم بودن را از خدا نفي مي كند، توضیح این كھ
ود؛    ) طول، عرض و عمق(جسام بھ حكم داشتن سھ بعد  تمام ا  د ب دود خواھن و محدود بودن ھركدام از آنھا، مح

ود، و               د ب وق خواھ دن باشد، مخل اد ش م و زی ل ك دود و قاب ھ مح یعني قابل كم و زیاد شدن ھستند و ھر چیزي ك
ر            ي شود؛ زی راي او فرض نم د و مرزي ب د و مرز داشتن    خالق و آفریدگار جھان محدود نیست و ھیچ ح ا ح

  .نشانھ مخلوق است
  .رفع اشتباه

د        اره    ) دست (این جا تذكر یك نكتھ الزم است و آن این كھ بھ كار رفتن برخي از الفاظ مانن د درب رآن مجی در ق
اني              شمندان ادب، مع صریح دان ل و ت م عق ھ حك ات ب ل كلم ن قبی را در ای ست؛ زی خدا دلیل بر جسم بودن خدا نی

، منظور ) دست خدا باالي دست آنھاست)15( َفوَق َایدیھم؛...َیُد ا(گفتھ مي شود مثًال وقتي كنایي منظور است؛   
  .ھمین معنا منظور است) دست باالي دست بسیار است(قدرت خداست ھمان طور كھ در مثل معروف فارسي 
  :.و ھمین طور در آیھ دیگر كھ خداي متعال مي فرماید

  )16(سُجَد ِلما َخَلقُت بَیَدىَّ؛قال یا ابلیُس ما َمَنَعَك َان َت
  .اي ابلیس چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقي كھ با دستان خود او را آفریدم سجده نكنى

  .منظور از دست ھمان قدرت است
  

  )2(صفات سلبي : 34درس 
  

  .خدا دیده نمي شود



وده و       رار      انسان با حواس پنج گانھ خود، با موجوداتي ارتباط دارد كھ در قلمرو حس ب ن حواس ق ر ای ر چت  زی
ى، زبرى، سردي و گرمي        دارند، با چشم دیدني ھا، با گوش شنیدني ھا، و با سھ قوه دیگر مزه ھا، بوھا، نرم
ات وي را          شتر معلوم وده و بی ھ ب نج گان ین حواس پ ًا وسیلھ درك وي ھم ھ غالب ا ك د و از آن ج ي كن را درك م

ان آن    چیزھاي محسوس تشكیل مي دھد یك نوع اعتیاد بھ     علوم حسي و تجربي پیدا كرده است و پیوستھ خواھ
  .است كھ ھمھ چیز را با حواس خود درك كند و گویا مایل نیست كھ وجود اشیاي غیر محسوس را تصدیق كند

ا                     از ب د، ب رار دھ سي ق سي و لم اي ح وم و دانش ھ ار عل ست در اختی م خود را درب سان ھر چھ ھ ین ان اما ھم
ھ   بررسي كوتاھي در مي یا    بد كھ دایره ھستي منحصر بھ محسوسات نیست و در جھان چیزھایي وجود دارد ك

  .از قلمرو حس و لمس و دیدن بیرون است
  :.چند مثال

یم سقوط سیب،               . 1 ي دان ي م د و ھمگ ت مي افت فرض كنید زیر درخت سیبي نشستھ ایم، ناگھان سیبي ازدرخ
ا        پدیده اي است كھ علت دارد و علت آن جز جاذبھ زمین چ    ایق است و ی زو حق ھ زمین ج ا جاذب یزي نیست، آی

جزو افسانھ ھا بھ طور مسلم جزو حقایق است، اما نھ از آن حقایقي كھ با چشم دیده شود و یا با یكي از حواس    
شم نمي       ا چ پنج گانھ درك شود، بلكھ حقیقتي است موجود كھ از اثر آن بھ وجود آن پي مي بریم گرچھ آن را ب

  .بینیم
: ي كھ نور خورشید بر یك ظرف بلوري بتابد در آن سوي بلور ھفت رنگ بھ قرار زیر دیده مي شود    ھنگام. 2

ا           ا آی ده نمي شود، ام گ دیگري دی قرمز، نارنجى، زرد، سبز، آبى، نیلي و بنفش و غیر از آن ھفت رنگ، رن
اي دیگ               گ ھ نفش، رن د از ب یش از قرمز و بع ھ پ ا آن ك ا    رنگ منحصر بھ ھمین ھفت تاست و ی ھ آنھ ھ ب ري ك

مادون قرمز و ماوراي بنفش گفتھ مي شود وجود دارد امروز از نظر علمي ثابت شده است كھ غیر از آن ھفت 
ي              ا پ ھ وجود آنھ وان ب ي ت ا م رنگ، رنگ ھاي دیگري موجود است كھ با چشم دیده نمي شود، ولي از اثر آنھ

اي مختلف     برد؛ مثًال اگر نورھاي ھفت گانھ را روي پرده اي منعكس كن     گ ھ رض رن یم و گرماسنج را در مع
ھ آن              اه گرماسنج ب ھ ھر گ قرار دھیم و اثر حرارت ھر یك از این رنگ ھا را اندازه گیري كنیم، خواھیم دید ك

  .سوي قرمز برسد تكان بیشتري مي خورد و حرارت بیشتري از خود نشان مي دھد
ا را  اصوات و صداھایي در جھان وجود دارد كھ براي بشر قا     . 3 بل شنیدن نیست، اما بسیاري از حیوانات آنھ

  .مي شنوند؛ زیرا امواج صوتي در حد مخصوصي براي ما قابل درك و شنیدن است
ستند، وجود            . 4 دن نی ل دی ا قاب ھ آنھ ذره غباري كھ در ھوا با چشم مي بینیم، از ھزارھا اتم تشكیل یافتھ است ك
ي از حقایقي است كھ با اصول عقلي و ریاضي ثابت شده است ھا ھمگ) پروتون(ھاي سیار بھ دور ) الكترون(

  .نھ دیدن و لمس كردن
قدري در حیات و زندگي خود بیندیشیم، حقیقت حیات چیست براي ما روشن نیست، بلكھ آن چھ ما درك مي . 5

 زنده است كنیم یك رشتھ آثاري است كھ از وجود حیات در جان دار حكایت مي كند؛ مثًال مي بینیم جان دار تا       
دارد         ار را ن ن آث ان خود را از دست داد، ای ابراین وجود   . حس، حركت و تولید مثل دارد، اما ھنگامي كھ ج بن

  .حیات و زندگي قابل انكار نیست در صورتي كھ با حواس پنج گانھ درك نمي شود و دیدني نیست
ات روح و     مھر و مح . عواطف ھر یك از ما بھ دوستان و بستگان قابل انكار نیست     . 6 رین تجلی الي ت ت از ع ب

نج         ا حواس پ روان مي باشد، آیا مي توان وجود آنھا را انكار كرد، یا نھ، آیا مي توان آنھا را با چشم دید و یا ب
  .گانھ درك كرد

صاف و         سیار دور از ان د ب آیا صحیح است كسي وجود اینھا را بھ بھانھ این كھ با چشم دیده نمي شوند انكار كن
د   :  كھ كسي ندیدن یا حس نكردن چیزي را دلیل بر نبودن آن بداند و یا بگوید  تحقیق است  ًا بای ھر موجودي حتم

  .با چشم دیده شود
البتھ این مثال ھا كھ ذكر شد برخي با چشم عادي و حواس عادي قابل درك نیستند، ولي با چشم مسلح و وسایل 

ھ آخرین      مناسب قابل دیدن یا درك شدن مي باشند، ولي برخي دیگر       م ب بھ ھیچ وجھ ھر چند حواس خود را ھ
ھ در                  ستند ك ان موجوداتي ھ سم دوم ھم ن ق ستند، ای دن نی دن و لمس ش ل دی از قاب یم ب وسایل، مجھز و مسلح كن

  .نامیده مي شوند) مجرد(اصطالح 
  .مادي و مجرد: زیرا موجودات این جھان بر دو قسمند

یا حواس مسلح قابل درك است، اما موجودات مجرد بھ ھیچ موجود مادي آن است كھ با چشم و حواس عادي و 
  .وجھ محسوس و دیدني نیستند و باید از آثار وجودي آنھا بھ وجود آنھا پي برد؛

كھ بھ ھیچ وجھ در قلمرو حس و ) مجرد(مثًال روح انسان، فكر و اندیشھ او، علم و آگاھي او موجوداتي ھستند 
  .درك ظاھري قرار نمي گیرند

وار و              بھ عبار  رد و در البرات ي ب ادي پ ت موجودات م ھ حقیق وان ب ایش مي ت ھ و آزم ق تجرب ت دیگر، از طری
آزمایشگاه، ھستي آنھا را اندازه گیري كرد در صورتي كھ موجود مجرد بھ ھیچ نحو در آزمایشگاه قابل اندازه 

  .گیري نیست



مادي نیست، بلكھ موجودات مجرد از ماده تا این جا بھ این نتیجھ رسیدیم كھ دایره ھستي منحصر بھ موجودات 
ل درك و لمس                 ادي قاب ھ ع نج گان ا حواس پ ادي ھم ب ھ موجودات م ز ھم ي شود و نی ھم در آن فراوان یافت م

  .نیستند
ده شود و                   ا دی ست ت سم نی اده و ج را خدا م ده نمي شود؛ زی دا دی ھ خ بنابراین ھیچ جاي تردید و اشكال نیست ك

 مي شوند كھ جسم و مادي باشند، اما وجودي كھ از ماده و مادیات مجرد است و واضح است كھ چیزھایي دیده
ست       دن نی ده ش ارت دیگر اگر بگوییم     .جسم نیست، بھ ھیچ وجھ و در ھیچ زمان قابل رؤیت و دی ھ عب خدا  : و ب

ا نیاز            ودن ب اده ب ودن و م سم ب ت و ج اده اس سم و م د ج د  دیده مي شود، در این صورت باید بگوییم كھ خداون من
ل    . بودن و مركب بودن مالزم است   ھ مث د، بلك نتیجھ این مي شود كھ ما آن چھ را خدا فرض كرده ایم خدا نباش

  .خود ما جسم، مركب، محتاج بھ اجزا و نیازمند بھ مكان باشد
  :.قرآن مجید مي گوید

  )17(ال ُتدِرُكُھ اَالبصاُر َو ُھَو ُیدِرُك اَالبصاَر و ُھَو اللَّطیُف الَخبیر؛
  .دیده ھا نمي توانند او را درك كنند؛ ولي او دیده ھا را درك مي كند و او لطیف و آگاه است

  :.در این باره مي فرماید)ع(علي 
  )18(.َالَحمُدذ الَّذي الُتدِرُكُھ الَشواِھُد َو ال َتحویِھ الَمشاِھُد َو الَتراُه الَنواِظر

  .چشم ھا او را نمي بیندو : این است) والتراه النواظر(كھ معناي جملھ سوم 
  :.مي پرسد)ع(از على) ذعلب(مردي بھ نام 

  .خداي خود را دیده اى
  . خدایي را كھ ندیده باشم پرستش نمي كنم-
  . چگونھ او را دیده اى-
  )19(. چشم ھاي ظاھري او را درك نمي كند، اما دل ھا بھ وسیلھ ایمان او را مي بیند-

داي           بنابراین اگر در برخي از آیات قرآ        ده شدن خ ودن و دی سم ب ا ج ھ ب دیم ك ي دی ات، تعبیرات ن مجید و یا روای
اي        متعال سازش داشت باید بھ كمك دلیل ھاي عقلى، قرآني و روایتى، آن تعبیرات را طوري معنا كنیم كھ معن

القات معناي دیدن خدا، دیدن رحمت اوست و منظور از م: جسم بودن و دیده شدن را نداشتھ باشد؛ مثًال بگوییم  
  .با خدا مالقات جزاي اعمال است و یا معناي صحیح دیگر

  
  خداوند عادل و دادگر: 35درس 

  
ستني دارد و از           . عدل، از صفات الھي است  د ناگس ودن او پیون یم ب ا بحث حك ي ب دل الھ سیاري از مباحث ع ب

ا       ك معن را ی ھ     ھمان راھي كھ حكیم بودن خدا ثابت شد عادل بودن او ھم ثابت مي شود؛ زی ت ك ن اس یم ای ي حك
زه       . كار زشت و قبیح انجام نمي دھد    اك و من ام آن پ دا از انج ھ خ ظلم ھم یكي از كارھاي قبیح و زشت است ك

  .است
جھل بھ ظلم بودن چیزي و یا جھل بھ زشت : اصوًال عواملي كھ باعث ارتكاب ظلم و ستم مي شود، عبارتند از

اره        بودن ظلم، احتیاج و نیاز بھ آن ظلم، مجبور     وان درب ي ت ل را نم ن عوام ك از ای یچ ی بودن در انجام آن و ھ
  .خداي عالم و بي نیاز و مختار تصور نمود

از سوي دیگر عدل یكي از صفات كمال وظلم یكي از نقایص بھ شمار مي رود و واضح است كھ خداي متعال 
  .منزه است) ظلم(سرچشمھ ھمھ كماالت و از این نقص 

  .و مذھب شمرده مي شودچرا عدل جزو اصول دین 
ھمان طور كھ بیان شد عدل مانند سایر صفات یكي از صفات خداست، علت این كھ این صفت جزو اصول دین 
ستقًال         وده و م دا نم و مذھب و در ردیف توحید و امامت قرار گرفتھ است و شیعھ آن را از صفات دیگر خدا ج

  :.آن را اصل قرار داده است دو مطلب است
كھ این مسألھ در حل بسیاري از بحث ھاي اعتقادي دارد؛ زیرا عدل و حكمت الھي پایھ بسیاري از  اھمیتي  . 1

  .را تشكیل مي دھد از این جھت شایستھ است كھ بھ صورت اصل مستقل عنوان گردد) عدلیھ(عقاید 
ي و زشتي     . 2 بح و نیك ال،  روزي كھ علم كالم تدوین گردید مسألھ صالحیت عقل براي تشخیص حسن و ق افع

  :.دانشمندان علم كالم را دو دستھ كرد
عقل نمي تواند خوبي ھا و بدي ھا را از ھم تشخیص دھد و براي تشخیص آن باید از شرع الھام : گروھي گفتند

بر این . گرفت و آن چھ را شرع نیك بداند نیك است و آن چھ را او زشت و قبیح بنامد زشت و قبیح خواھد بود   
: بھ تشخیص خوبي ھا و بدي ھا نیست نمي تواند درباره عدل و ظلم داوري كند و بگوید اساس چون عقل قادر     

عدل، نیك و َحسن است و ظلم زشت و قبیح، و اگر داوري كرد رأي او پذیرفتھ نمي شود و بنابراین دیگر دلیل 
 انجام داد ھمان شایستھ ندارد خدا را بھ عدل توصیف كنیم و او را از ظلم و ستم منزه بدانیم، بلكھ ھرچھ را خدا

  .مقام اوست خواه در نظر ما و بھ عقل ما با عدل و داد تطبیق كند یا نكند



قرار دارند كھ صالحیت عقل ) معتزلھ(در برابر این دستھ، دانشمندان شیعھ و گروھي از دانشمندان اھل تسنن  
دانستھ اند و چون در نظر عقل، ظلم و را براي تشخیص خوبي و بدي تأیید كرده و او را یگانھ داور این دادگاه 

  .باید خدا را از این صفت منزه بدانیم: تعدي از صفات زشت و ناپسندیده است، گفتھ اند
ھ        از این رو، این گروه عدل را شعار خود قرار داده و از این جھت حساب خود را از آن گروه جدا ساختھ و ب

ین      نامیده شده اند و صفت عدل خدا را     ) عدلیھ(نام   د ب ازي باش ا امتی د ت در ردیف سایر اصول دین قرار داده ان
  .نامیده مي شوند) اشاعره(آنان و گروه نخست از اھل تسنن كھ 

  .عدل تكویني و تشریعي
  :.عدل الھي بر دو قسم است. براي توضیح حقیقت عدل الھي الزم است درباره آن، قدري گسترده تر بحث كنیم

  .عدل تشریعي. 1
  :.شریعي را باید در دو مورد جستجو نمودحقیقت عدل ت

تكلیف ھاي الھي و دستورھاي آسماني كھ بھ وسیلھ پیامبران بر مردم فرو فرستاده شده است براساس عدل ) یك
دگان را در نظر          ات بن و داد استوار است و خداوند در تكالیف و دستورات خود، قدرت، توانایي و اندازه امكان

  .ظایفي براي آنان تعیین مي كندمي گیرد وبرھمان اساس و
در روز رستاخیز براساس عدل و داد میان افراد داوري مي كند و ھیچ گاه بھ افراد نیكوكار و بدكار بھ یك ) دو

چشم نگاه نمي كند و اگر در زمینھ ھاي مساعد و شرایط خاصي گنھكاري را عفو كند ھیچ گاه بھ افراد مؤمن و 
  .صالح، كیفر بد نمي دھد

  :. مجید مي گویدقرآن
  ).20(َوال ُنَكلُِّف نفسًا ِاى ُوسَعھا َوَلَدینا ِكتاب َینِطُق ِبالَحّق َو ُھم الُیظَلُموَن؛

كھ حق را بیان مي ) نامھ اعمال(براي ھیچ كس بیش از توانایي اش وظیفھ تعیین نمي كنیم و نزد ما كتابي است 
  ).كھ انجام داده مي بیندو ھركس پاداش عملي را (كند و بھ آنھا ظلم نمي شود 

  .عدل تكویني. 2
ھ محور              ست، بلك اداش روز جزا نی دگان و پ ر بن در این قسم از عدالت، سخن درباره وظایف و تكالیف الھي ب

  .بحث در این قسم، نظام آفرینش و این كھ این نظام براساس عدل و داد استوار است مي باشد
وده و     معناي عدل در آفرینش این است كھ در جھان،         ادل ب تعادل حكومت مي كند و سراپاي آن موزون و متع

  .در تركیب اجزاي آن، تناسب و تعادل كامًال رعایت شده است
ھ،          ت یافت ھ دس ا ك اثبات این نوع عدالت بر عھده بررسي نظم جھان است و بشر با بررسي ھاي علمي تا آن ج

  .یكوست، چیزي نیافتھ استغیر از نظم، حساب، تناسب و این كھ ھر چیزي بھ جاي خویش ن
َسمواُت َو اَالرُض؛ : (و این كھ در روایت آمده      دل استوار است       ) 21(ِبالَعدِل قاَمت ال ر ع ا ب مان ھ ین و آس ) زم

ام       ادلي انج ساب معین و متع مطلب بسیار متیني است؛ زیرا اگر فاصلھ كرات و وضع و حركت ھاي آنھا با ح
  .ل بودندنمي گرفت، ھر آْن محكوم بھ نیستي و زوا

---  
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  .62آیھ ) 23(مؤمنون. 20
  ).و وضع المیزان(تفسیر صافى، سوره الرحمن، ذیل آیھ . 21

  
  )3(ت جمال و جالل خدا و صفا

  
  )1(چھار پرسش و پاسخ آن : 36درس 

  
اگر خدا عادل است پس چرا گاه و بي گاه حوادثي رخ مي دھد كھ جز زیان و ضرر و كشتن گروھي و زیر . 1

و رو كردن خانھ ھا نتیجھ اي ندارد، اگر خدا عادل و حكیم است چرا كام شیرین انسان ھا را بھ انواع بالھا و        
  .لخ مي سازدمصیبت ھا ت

  .و اصوًال چرا باید عاقبت زندگي مرگ باشد و این ھیوالي مھیب ھمیشھ جلو چشم انسان ھا باشد. 2
رین             . 3 الي ت ھ ع اھي ب ي در مدت كوت ھ یك از اینھا گذشتھ چرا باید استعدادھاي انسان ھا با ھم متفاوت باشد ك

  .ھدف برسد و در مقابل، دیگري ھر چھ كوشش كند بھ جایي نرسد
و اشكال دیگر این كھ فقر و بدبختي و گرسنگي كھ ھمیشھ دامنگیر گروھي از انسان ھاست چھ خاصیت و    . 4

  .حكمتي دارد
  .پاسخ اجمالي

ھنگامي كھ با دلیل ھاي عقلي و : در پاسخ این سؤال ھا و اشكال ھا مي توان یك جواب اجمالي داد و آن این كھ
م و عادل است و ھیچ گاه كاري را بر خالف حكمت انجام نمي دھد و قانع كننده، ثابت شد كھ خداوند جھان حكی

اگر ما در زندگي خود بھ یك رشتھ حوادث و رویدادھایي برخورد كردیم كھ نتوانستیم حكمت و مصلحت آن را 
  .حتمًا آنھا داراي مصلحت و حكمتي است كھ ما بھ آن پي نبرده ایم: درك كنیم باید بگوییم
الي براي كساني كھ ایمان محكم و اعتقاد راسخ بھ خداي متعال و عدالت و حكمت او دارند البتھ این جواب اجم

  .كافي است، اما براي سایرین باید خوب توضیح داده شود تا اشكال از ذھن آنان بیرون برود
  .پاسخ سؤال اول

 و خرابي سود دیگري  داوري درباره بالھا و مصیبت ھا و این كھ این نوع پدیده ھا جز ضرر و زیان و تباھي 
ھ          یم ك د سپس داوري كن ن باش ندارند بستگي بھ این دارد كھ وضع عمومي جھان با تمام ابعاد آن براي ما روش
ان               اع عمومي جھ ر اوض ھ اي ب ین احاط ھ چن این پدیده جز بدي و ضرر نتیجھ دیگري ندارد و واضح است ك

  .براي ما ممكن نیست
ردم  یك فیلسوف ھر چھ ھم با دید مطلق و       آزاد رویداد مورد نظر خویش را بررسي كند فقط از نقطھ مصالح م

شخص             ان م د از زم ي توان د و ھرگز نم اره آن داوري كن د درب مرز و بوم خود و دریچھ زمان خویش مي توان
ھ آن دارد          از ب زندگي خود گامي فراتر نھد در حالي كھ داوري صحیح در این موارد، عالوه بر نظر وسیع، نی

  .لل و انگیزه ھا و ھم چنین نتایج و مقدمات آن پدیده از ازل تا ابد آ گاھي داشتھ باشدكھ از ع
ا در نظر                    ي ب د، ول وه كن ار جل ان ب ده و زی ي فای د كوچك ب ك بع داد از ی ده و روی چھ بسا ممكن است كھ یك پدی

  .گرفتن ابعاد دیگر، در گذشتھ و آینده مفید و سودمند باشد
رد و ھر           آیا در جھان، فیلسوفي پی  یش ب دیت پ ت و اب اق ازلی ا اعم داد را ت ده و روی ك پدی دا مي شود كھ شعاع ی

رار    حادثھ اي را در مجموع ابعاد زمان و مكان با تمام رگ و ریشھ ھا و شاخ و برگ ھاي آن مورد بررسي ق
ردد و             گروھي را  دھد و سپس داوري كند كھ مثًال سیل بنیان كني كھ بھ ویراني قسمتي از شھرھا منجر مي گ

  .مي كشد و عده اي را بي خانمان مي سازد سرتاسر زیان بار است
دایش آن             ل پی د، اگر در عل ي كن اي م د درخت را از ج د و چن طوفاني در شعاع چند كیلومتري بھ وجود مي آی

ھ دقت كنیم خواھیم دید كھ چھ بسا این طوفان معلول وزش باد مفید و سودمندي در ھزاران ھكتار زمین بوده ك  
انیده          اده اي رس اي آم قطعات ابر را از سواحل دریا با خود ھمراه داشتھ و بھ بیابان ھاي سوزان و سرزمین ھ

اگر كمي باالتر رویم خواھیم دید كھ این باد در نقطھ وسیع تري بھ صورت نسیم مالیمي بوده كھ بھ روح . است
  .و روان ساكنان آن جا فرح و شادي بخشیده است

ك    بشر در ارزیابي  ده از عین  پدیده ھاي آفرینش دچار یك نوع خود بیني خاص است و بھ ھمھ چیز و بھ ھر پدی
رد     د و             . سودجویانھ خویش مي نگ ھ وج گ ب ي درن ود ب ستگان و دوستان او ب ھ سود او و ب ھ اي ب اه حادث ھر گ

ر ا     ن صورت آن   شادي برمي خیزد و اگر فردي مؤمن باشد بھ شكرانھ آن، پیشاني بر خاك مي ساید و در غی ی
  .را بال، آفت، بدبختي و تیره روزي تلقي مي كند

ھ ھر گروه و دستھ اي آن را از          د ك یك چنین داوري بسان درگیري ابرقدرت ھا در نقطھ اي از جھان مي باش
  .دیده منافع خویش تفسیر مي كند، گروھي آن را نعمت و پیروزي و برخي آن را شكست سیاسي تلقي مي كنند

ودن                    از این بیان     ك بعدي ب ي نظر و ی ي جز تنگ ر و شر، علت ھ خی ا ب ده ھ سیم سطحي پدی ھ تق د ك روشن گردی
  .مطالعھ و داوري ندارد



اصوًال ھر پدیده اي را اعم از نیك و بد، زشت و زیبا باید با نظام جھان سنجید و آن را جزئي از مجموع جھان 
راي ب     سا ب ھ ب ود، چ اره آن داوري نم پس درب ست و س رینش دان ھ اي    آف اري در نقط رینش، انفج ام آف اي نظ ق

ادي        ابود و آب ي را ن ضرورت داشتھ باشد كھ از فروریختن نظام گیتي جلوگیري كند، این انفجار ھر چند گروھ
  .ھایي را ویران مي كند، اما در عین حال مطابق با حكمت و عدالت پروردگار است

  .آثار تربیتي بالھا
ھ      بالھا و مصایب در تربیت و پرورش ف      أثیر ب املي از نظر ت ر ع ضایل اخالقي انسان آن چنان مؤثرند كھ كمت

  :.پایھ آن مي رسد، اینك بھ برخي از آثار ارزنده آن اشاره مي كنیم
  .شكوفایي استعدادھاي نھفتھ. 1

ھ شرایطي             راي شكفتگي استعدادھاي نھفت ي ب انسان ھا با استعدادھاي گوناگون گام بھ پھنھ ھستي مي نھند، ول
ت و پرورش در آورد        الزم ھ تربی بش و ب و   .  است كھ این بذر را در وجود انسان بھ حركت و جن سان در پرت ان

ا و       مصایب، قواي دماغي خود را بھ كار مي اندازد و بھ قلھ ھاي مرتفع علم و آگاھي مي رسد و اگر سختي ھ
  .محرومیت ھا نبود ھرگز بشر از نردبان علم باال نمي رفت

دگي دور از        : بنابراین باید گفت   ت و اگر زن ي اس انون راحت ي و ك مصایب، مشكالت و بالھا، مادر خوش بخت
  .آالم و مصایب بود ھرگز بشر بھ راحتي ھاي موجود دست نمي یافت

  .استقامت و پایداري. 2
یكي دیگر از آثار تربیتي مصایب این است كھ در انسان روح مقاومت و پایداري را تقویت مي كند و او را در 

پدر . رابر حوادث صبور و بردبار، بار مي آورد و طوفان حوادث نمي تواند درخت وجود او را از جاي بكند     ب
ا در        و مادري كھ مراقبند فرزند آنان در كشمكش حوادث و مصایب قرار نگیرد سخت در اشتباھند، این بچھ ھ

د و             ادي مي لرزن ھ ھر ب ھ ب د ك ب جویبارن ر     طوفان حوادث بسان درخت بیدي بر ل سان پ اد حوادث ب  در گردب
اي                       ا و كوه ھ د سنگ ھ شیده، مانن ر ك ده و زج راد بالدی ي اف ي شوند، ول اب م ھ آن سو پرت ن سو ب كاھي از ای

  .استواري ھستند كھ در برابر بادھاي سھمگین و یا سیل زورآزماي از جاي نمي جنبند
ختي   ھمان طور كھ فوالد در پرتو آتش سخت تر مي شود و چاقو بھ وسیلھ سو   داید و س ھان تیزتر مي گردد، ش

  .ھا نیز انسان را مصم تر و برنده تر مي سازد
  .تا نبیند رنج و سختي مرد، كي گردد تمام

  .تا نیابد باد و باران، گل كجا بویا شود
  .پایداري و استقامت میخ

  .سزد ار عبرت بشر گردد
  .بر سرش ھر چھ بیشتر كوبي

  .پایداري ش بیشتر گردد)ص(
  .یدار باشزنگ ب. 3

زندگي . از آثار ثمر بخش مصایب، بیداري انسان و توجھ او بھ جھان غیب و وارستگي او از جھان ماده است  
ھ          رو رود ك ان ف ساني آن چن شیرین و لذیذ مایھ غفلت است و سبب مي شود كھ انسان در لذایذ ماده و عالیق نف

یچ       ھ ھ ا، ب دا       جز لذات جسماني و لذت بدني و خوشي چند روزه دنی ھ پی ساني توج ضیلت ان ي و ف صر اخالق  عن
  .نكند

ده             ت دری خیم غفل اي ض رده ھ د و پ وقتي نظام شیرین بھ ھم مي خورد و اسباب و مقدمات مادي از كار مي افت
ان                   ا جھ اط و پیوستگي خود را ب ت ارتب ن وق د، در ای ي بین ابودي م مي شود و انسان خود را در كام مرگ و ن

ایل      بش. غیب استوارتر مي سازد    ھ در آن وس ك وسیلھ سواري ك ر غرق در نعمت، مانند مسافري است كھ با ی
استراحت فراھم است، مسافرت مي كند؛ بھ طور مسلم مسافرت با چنین وسیلھ مجھزي آن ھم با سرعت زیاد، 
سافرت چیزي را درك     در جاده آسفالت، خواب و غفلت را بر انسان آن چنان مستولي مي سازد كھ در طول م

 كند، ولي ھنگامي كھ راننده پا روي ترمز مي گذارد، وضع زندگي دگرگون مي شود و از خواب و غفلت   نمي
بالھا و مصایب نیز كھ چرخ ھاي زندگي را از گردش باز مي دارند و زنگ توقف را بھ صدا . بیدار مي گردد

دار  در مي آورند، در حقیقت مانند ترمزي است كھ بشر را از خواب و غفلت كھ نتیجھ      زندگي شیرین است، بی
  :.قرآن مجید مي فرماید.مي كند

  )1(َو ما َارسلنا في َقرَیٍة ِمن َنبٍىّ  ِاى َاَخذنا َاھَلھا ِبالَبأساء َو الَضّراء َلَعلَُّھم َیضَّرَُّعون؛
ودیم ت          ار نم ختي دچ ا ھیچ پیامبري را در ھیچ دھكده و شھري نفرستادیم مگر آن كھ مردم آنھا را بھ شدت و س

  .بھ ما متوجھ شوند) متنبھ شده و(شاید 
  )2(َو َلَقد َاَخذنا آَل ِفرَعون ِبالِسنین َو نقٍص مَن الَثَمراِت َلَعلَُّھم َیذكَُّرون؛

  .قوم فرعون را بھ خشك سالي و كمي میوه دچار نمودیم تا شاید متذكر گردند
ق است كھ پس از انجام عمل جراحي  در حقیقت مصایب و بالھا مانند سیلي ھاي سخت و گران آن پزشك حاذ  

ن                ھ ممك ران ك خت از خواب گ اي س ربھ ھ ا ض وازد و او را ب بھ چھره بیمار كھ در بي ھوشي فرو رفتھ مي ن



است بھ قیمت جان او تمام شود، بیدار مي كند؛ و گویي بالھا و مصایب، نعمت ھایي است كھ بھ صورت قھر     
  .تجلي مي كند

راي او             ھر گاه انسان از این پیشامدھ  دھا ب یش آم ن پ دار گردد، ای ھ راستي بی رد و ب اگوار، بھره معنوي َب اي ن
ت           د گف ھ بای شود آن جاست ك دار ن خص   : لطف، احسان و نیكي خواھد بود، ولي اگر باز ھم از خواب بی ن ش ای

ي باز گرفتار مصیبت شده است، چھ مصیبتي از این باالتر كھ وسیلھ خوش بختي و بیداري انسان پیش بیاید، ول
  .او توجھ نكند و بھ خواب ادامھ دھد

  
  )2(چھار پرسش و پاسخ آن : 37درس 

  
  ).مرگ(پاسخ سؤال دوم 

چرا خداي بزرگ انسان را دركام مرگ فرو مي برد، آیا صحیح است كوزه گري سبویي را از خاك : مي گویند
  !.و گل بسازد و سپس آن را بشكند، آیا ساختن و خراب كردن كار صحیحي است

از سخنان ایراد كنندگان پیداست كھ آنان براي انسان یك حیات و زندگي بیشتر قائل نیستند و مرگ را پایان آن   
مي دانند و براي آفرینش انسان ھدفي جز این كھ چند روزي در این جھان بخورد و بپوشد، بزند و بتازد و یا با 

  .تنددرد و رنج فراوان ھم دم و دمساز گردد چیز دیگري قائل نیس
ار چوب               ام از چھ د و گ ي ش ھ م د روزه خالص ادِى چن دگي ع ین زن بھ راستي اگر حقیقت زندگي انسان در ھم
طبیعت باالتر نمي نھاد و چراغ ھستي او با مرگ وي براي ھمیشھ خاموش مي گشت، جا داشت كھ این سؤال   

  . او را خاموش مي كندمطرح شود كھ خداي متعال چرا انسان را مي آفریند و سپس چراغ پرفروغ زندگي
راي     اما ھرگاه مرگ سرآغاز زندگي نوین باشد و بشر با مرگ از منزلي بھ منزل كامل تر كوچ كند و نیستي ب

  .او نباشد این اشكال و سؤال بي مورد است
د             دگي چن دف از زن دیت و پیوستگي است و ھ ھ دروازه اب ست، بلك دگي نی براساس فلسفھ الھى، مرگ پایان زن

  .این نیست كھ انسان خود را براي یك زندگي كامل تر آماده سازدروزه جز 
ان       ن جھ ا در ای دگي م واضح است كھ كیفیت زندگي جاوداني در آن سرا، مربوط بھ نحوه كردار و رفتار و زن

م در سراي دیگر درو خواھیم كرد         اني     . مي باشد و آن چھ در این جھان كاشتھ ای د آن بازرگ شر مانن دگي ب زن
خشي از عمر خود را صرف تجارت و بازرگاني مي كند سپس از كار و كوشش دست مي كشد و از است كھ ب

  .سود فعالیت ھاي گذشتھ خود بھ زندگي ادامھ مي دھد
  .دلیل جاوداني بودن انسان

سان     ھ ان دانشمندان دالیل جاوداني بودن انسان را با بیان ھاي گوناگون ثابت نموده اند، یكي از آنھا این است ك
ا    ھمیشھ توجھ بھ آینده دارد و یكي از آرزوھاي او جاویدان ماندن است؛ میل بھ جاودان ماندن در تمام انسان ھ

ات و                . موجود است  ظ حی ھ حف ل ب ي می د و ھمگ ي گریزن د م ي كن د م ا را تھدی جان داران از خطي كھ جان آنھ
ام     زندگي موجود خود دارند و در انسان عالوه بر اینھا آرزوي خلود و ابد        ھ در نظ ا ك ست و از آن ج یت نیز ھ

ست        ارت   . طبیعت ھیچ میلي گزاف و بیھوده نیست، مي توان آن را گواه بر بقاي انسان پس از مرگ دان ھ عب ب
االتري             ال ب ر وجود كم واه ب د، خود گ دیگر، ھر میل و احساسي كھ در انسان بھ صورت اصیل خود نمایي كن

ر    است كھ این حس آن را تعقیب مي كند؛ مثالً    حس كنجكاوي كھ پدید آورنده علوم و صنایع است، خود گواه ب
ر وجود            ل ب ا دوستي دلی ا خواھي و زیب وجود علومي است كھ بھ آن حس، علیت و تحرك مي بخشد؛ حس زیب
شنگي            ود ت ر آب نب ت، اگ ر وجود آب اس زیبایي ھاست كھ این حس آنھا را تعقیب مي كند؛ حس تشنگي گواه ب

رار داده            وجود نداشت و ھمی    اد او ق ھ آن در نھ ل ب ود، می سان نب راي ان دیت ب ن طور اگر جاودانگى، خلود و اب
  .نمي شد

قرآن مجید ھم ھدف از آفرینش انسان را بازگشت بھ سوي خدا كھ نشانھ خلود و جاوداني بودن اوست، بیان مي 
  :.كند

  )3(ُعون؛َاَفحسبُتم َانَّما َخَلقناُكم َعَبثًا َو َانَُّكم ِالینا الُترَج
  .آیا تصور مي كنید كھ شما را بیھوده آفریده ایم و شما بھ سوي ما باز نخواھید گشت

زل دیگر        ا      (و نیز در روایات وارد شده است كھ مرگ كوچ كردن از منزلي است بھ من ستي و فن ھ نی ن ك ھ ای ن
  ).باشد

  .پاسخ سؤال سوم
  .اختالف استعدادھا چرا

ي    ل اساس ك اص دگان، از ی راد كنن اي    ای ھ بق ھ اختالف در ذوق، ھوش و درك مای ن ك د و آن ای رده ان ت ك غفل
اعي         دگي اجتم زندگي اجتماعي انسان است و اگر ھمھ افراد از نظر ذوق و استعداد یك نواخت بودند رشتھ زن
ھ داراي             د ك ردي در آین ھ صورت ف ھ ب راد جامع ھ اف از ھم مي گسست؛ زیرا اختالف ذوق ھا سبب مي شود ك

  .ف بوده و ھر عضوي از او رافع قسمتي از نیازھاي او باشداعضاي مختل



ھ    : روان شناسان مي گویند    ت ك ن اس تمام افراد بشر با استعدادھاي ویژه اي آفریده شده اند، آن چھ مھم است ای
ن صورت      شخص ذوق خود را دریابد و بداند كھ عقربھ استعداد خود را باید بھ چھ سمتي متوجھ سازد و در ای

  .رین افراد مي توانند در كاري كھ شروع مي كنند پیروزي كامل بھ دست آورندمأیوس ت
اعي از دست      در جھان فردي را پیدا نمي كنیم كھ براي ھیچ كاري شایستگي نداشتھ باشد و ھیچ نوع كار اجتم

ت    ي اھمی وه  او بر نیاید، چیزي كھ ھست این ما ھستیم كھ برخي از كارھا را پر اھمیت و بعضي دیگر را ب  جل
. مي دھیم و سرانجام گروھي را كھ بھ آن كارھاي بھ اصطالح غیر مھم دست مي زنند بھ روز سیاه مي نشانیم

اي       بھ عبارت دیگر در نظام اجتماع، وجود استعدادھاي مختلف الزم و ضروري است و براي گردش چرخ ھ
اگون برخورد       اي گون ھ      اجتماع الزم است افراد جامعھ از استعدادھا و ذوق ھ دگان ھم د دارن ي بای ار باشند، ول

مشاغل زندگي آبرومندي داشتھ باشند و اگر خود انسان ھا شرایطي پیش آوردند كھ زندگي بر عده اي سخت و 
  .ناگوار شد، نباید بھ حساب عدل الھي گذاشت

دیر ك         . البتھ نباید مصالح اجتماعي را فداي مصالح فردي كرد         یس، م د رئ ي خواھن ھ م ھ ھم ل، درست است ك
مھندس و پزشك باشند، ولي آیا با این خواستھ زندگي اجتماعي انسان امكان پذیر است، و در صورت امكان بھ 

  .سود بشر است بھ طور مسلم پاسخ منفي است
  :.بھ این حقیقت اشاره مي كند و مي فرماید)ع(امیر مؤمنان 

  )4(ا؛ال َیزاُل الناُس ِبَخیٍر ما َتفاَوُتوا َفِاذا اسَتَووا َھَلُكو
ام               ان باشند نظ ك س ر ی ر نظ د از ھ ھ بخواھن امي ك ي ھنگ ستند، ول اه ھ تا مردم با ھم تفاوت دارند در خیر و رف

  .زندگي آنھا از ھم مي پاشد
  .پاسخ سؤال چھارم

  .فقر و بدبختي و گرسنگي
ده و سفره اي معناي رازق بودن خدا این است كھ خداوند بشر را با نیروي خالق اندیشھ و قواي فعال بدني آفری

د                 ي توان ردازد، م ار و كوشش بپ ھ ك صیل روزي ب راي تح بھ نام طبیعت در برابر او گسترده است كھ ھرگاه ب
در تمام مراحل زندگى، كار و كوشش شرط اساسي دست یافتن بھ روزي است، . روزي خود را بھ دست آورد    

فعالیت كودك شیرخوار جز این نیست . چیزي كھ ھست نوع فعالیت ھا نسبت بھ مراحل عمر بشر فرق مي كند
ردد          دي گ ھ جوان نیرومن ا روزي ك در . كھ پستان مادر را بمكد و ھرچھ گام باالتر نھد، تكلیف او بیشتر شود ت

ھ دست              ت ك ب الھي اس ار و كوشش و بھره گیري از مواھ این موقع شرط تحصیل روزى، ھمان فعالیت و ك
 با استعداد از نیروي فكر و اندیشھ و با بھ كار بستن نیروي بدني آفرینش در جھان پدید آورده است و ھر فردي

  .مي تواند از این سفره گسترده الھي بھره مند گردد
شاندند و              یاه ن ھ روز س ي دیگر را ب اعي گروھ ط اجتم ام غل ك نظ د آوردن ی ا پدی بنابراین اگر گروھي ستمگر ب

ھرگز نباید گرسنگي ھاي .  آن را بھ حساب خدا گذاردروز بھ روز دامنھ اختالف طبقاتي را گسترش دادند نباید
گرسنگي آنھا بھ خواست خدا و در دست : را بھ حساب خدا و عدل الھي بگذاریم و بگوییم... قاره آفریقا، ھند و 

خداست؛ زیرا بھ خوبي پیداست كھ این جنایات فجیع، ساختھ افكار شیطاني غول ھاي اقتصادي غرب است كھ 
د     اموال و ذخایر    اختھ ان ھ خود محروم س . ملت ھا را بھ عناوین گوناگون غارت نموده و مردم را از حقوق حق

صادي              ا وضع اقت ازند ت ي س ف م ذایي را تل چھ بسا آنان براي حفظ قدرت اقتصادي خود میلیون ھا تن مواد غ
  .جان مي سپارندآنان ثابت بماند، در حالي كھ مي دانند میلیون ھا بشر در گوشھ و كنار جھان از گرسنگي 

ان سپردند و در     مثًال در آمارھاي مربوط بھ سال ھاي پیش مي خوانیم كھ در ھند ده میلیون نفر از گرسنگي ج
 میلیون تن نان در انبارھاي آمریكا از بین رفت و ھمین رقم كافي بود كھ یك 120میالدي 1960مقابل در سال 

خالصھ فقر و گرسنگي در اثر ظلم و ستم خود   . ا سیر كندسال تمام، میلیون ھا نفر از جمعیت گرسنھ جھان ر  
مردم پیدا مي شود و اگر عدالت و نوع دوستي جاي گزین ظلم و ستم بشود، ھمھ ملل از سفره عام الھي استفاده 

  .خواھند كرد
  

  صفات ثبوتیھ و سلبیھ: 38درس 
  

  .صفات ذات و فعل
ت و     صفاتي كھ خداوند داراي آنھاست صفات ثبوتیھ یا جمال      ات، حكم م، حی درت، عل یھ نامیده مي شود؛ مانند ق

  .عدالت، و بھ طور كلي ھر صفتي كھ گفتھ مي شود خداوند آن را دارد از صفات ثبوتیھ و جمالیھ است
ھ مي      در مقابل صفاتي كھ خداوند متعال از آنھا منزه است، صفات سلبیھ یا جاللیھ نامیده مي شود، مانند این ك

ل،      خدا شریك ن : گوییم ست، عجز، جھ د نی ست، نیازمن دارد، جسم نیست، مكان ندارد، دیده نمي شود، مركب نی
ات           ھ اثب زه است و ھر صفتي ك اك و من ا پ مرگ و ظلم در او راه ندارد و اصوًال خداي متعال از ھمھ نقص ھ

ده   نقص كند، از خداي متعال سلب و نفي مي شود، و بھ ھمین مناسبت این صفات، صفات سلبیھ یا جال    ھ نامی لی
  .شده است



  .صفات ذات و فعل
صور ذات در             داریم و ت از ن ز دیگري نی ھ چی صفات ذات، یعني صفاتي كھ در توصیف ذات بھ آنھا جز ذات ب

اینھا صفاتي است  . توصیف او بھ آنھا كافي است، مانند صفت قدرت، علم، سمیع بودن و بصیر بودن و حیات    
بھ بودن چیز دیگر یا فعل ندارد؛ خدا عالم است چھ وجود دیگري باشد  كھ اتصاف خداي متعال بھ آنھا احتیاج      

چھ نباشد، خدا قادر است چھ كاري انجام بدھد چھ ندھد، خدا زنده است خواه موجود دیگري وجود داشتھ باشد    
  .یا نداشتھ باشد

ل او ھم    در مقابل، صفات فعل بھ صفاتي گفتھ مي شود كھ اتصاف خداي متعال بھ آنھا نیاز بھ این     ھ فع دارد ك
در نظر گرفتھ شود، مانند عدالت، حكمت، خالق بودن و رازق بودن، كھ اگر خداوند كاري انجام ندھد، حقیقت  

  .این صفات تحقق نمي پذیرد
ا                  ھ آنھ د و ب اتي داشتھ باش دا مخلوق ھ خ حیح است ك امي ص دگي ھنگ ودن و روزي دھن ھ رازق ب اتصاف خدا ب

  .صفات فعلروزي بدھد و ھمین طور سایر 
  

  توضیح یك شعر : 39 درس
  

  :.درگذشتھ براي این كھ دانش پژوھان صفات الھي را بھتر حفظ كنند این شعر را بھ آنھا مي آموختند
  .عالم و قادر و حّى است و مرید و مدرك

  .ھم قدیم و ازلى، ھم متكلم صادق
  .نھ مركب بود و جسم، نھ مرئي نھ محل

  .دان خالقبي شریك است و معانى، تو غني 
ست،             سم نی ھ مركب و ج ن ك اره ای در بحث ھاي گذشتھ درباره این كھ خدا عالم و قادر و حّى است، و نیز درب

  .مرئي و دیده شدني نیست و نیز شریك ندارد و غني و بي نیاز است توضیح داده شد
ل     ( و )صادق(، )متكلم(، )قدیم و ازلى(،)مدرك(، )مرید(براي تكمیل بحث، الزم است درباره   دا مح ھ خ ن ك ای

  .توضیح داده شود) حوادث قرار نمي گیرد و بي معاني است، یعني صفات او عین ذات اوست
  .خدا مرید است

د، در              ي دھ شخیص م ھ سود خود ت رد و آن را ب ي گی ھنگامي كھ انسان كاري مانند نوشتن كتاب را در نظر م
ھ ان        صمیم ب د و ت سان اراده مي        خود حالت اشتیاق بھ انجام آن را مي یاب ت را در ان ن حال رد؛ ای ي گی ام آن م ج

  .نامند
  .بدانیم) مرید(اراده بھ این معنا ھرگز درباره خدا صحیح نیست و نمي توانیم او را بھ این معنا 

  :.اراده خدا و مرید بودن او یكي از این دو معنا را مي تواند داشتھ باشد
دا         . 1 م خ ن صورت اراده و عل ھ در ای د داشت، و      علم داشتن؛ ك ا خواھ ك معن ال ی د (ي متع ودن صفت   ) مری ب

  .جداگانھ اي نخواھد بود
خدا اراده كرد كھ انساني را خلق كند، یعني او را خلق كرد و : ایجاد و پدید آوردن اشیا؛ و این كھ مي گوییم. 2

ھ اراده           ام دھد، بلك رد و سپس انج صمیم بگی بًال ت رینش   بھ عبارت دیگر، خداوند مثل ما نیست كھ ق ان آف او ھم
ل                      ھ او مح ن است ك ھ اش ای یم، الزم صمیم فرض كن ان اشتیاق و ت ل خودم دا مث راي خ اوست؛ زیرا ھر گاه ب

  :.حوادث قرار گیرد، در حالي كھ خدا محل حوادث نیست و اینك توضیح آن
  .خدا محل حوادث نیست

ھو و نسیان، با غم و اندوه، با خشم دگرگوني ما بر اثر نوسان ھاي حاالت ما بر كسي پوشیده نیست؛ گاھي با س
ا رو مي         ... و غضب، و     ھ م ي ب دست بھ گریبانیم و گاھي در مقابل، موجي از سرور و شادى، خوبي و خوش

  .آورد و زندگي را بھ كام ما شیرین مي سازد
ھ ھ                    ا ب ي خورد و ب ر ورق م ن دفت ي از ای الي برگ د س دارد و در ھر چن م دفترچھ عمر انساني سھ برگ بیش ن

  .خوردن ھر ورق، فصلي از عمر سپري مي گردد و این سھ فصل، كودكى، جواني و پیري است
اّما ذات خداي متعال، مانند انسان ھا در معرض چنین حوادثي قرار نمي گیرد؛ زیرا این حاالت یك نوع انفعال 

د   ھایي است كھ براي موجوداتي رخ مي دھد كھ عواملي از خارج در ذات آنھا تأثیر مي ك   اره خداون ند، نھ درب
  .كھ ھرگز محكوم ھیچ عاملي نمي گردد

ود : پرسید)ع(ھشام بن حكم از امام صادق     ن  : آیا خداي بزرگ خشنودي و خشم دارد آن حضرت فرم آرى، لك
خشنودي وي عبارت است از پاداش نیك او و خشم او عبارت است از كیفر و . نھ مانند خشنودي و خشم بندگان

د، و حالش دگرگون شود،        عذاب او، بدون ا   یج نمای ا تھی ك ی ین كھ حالتي بر ذاتش عارض شود كھ او را تحری
 متعال از این صفات زیرا خشم و غصب و خشنودي بھ این معنا از صفات مخلوق عاجز نیازمند است و خداي

  )5(.منزه است
  .خدا مدرك است



ایر د     د و س ي ببین د    یعني شنیدني ھا را مي شنود، و دیدني ھا را م ي كن ا را درك م دني ھ اي   . رك ش ث ھ در بح
گذشتھ گفتھ شد معناي شنیدن و دیدن خدا ھمان علم اوست بھ شنیدني ھا و دیدني ھا، و معناي مدرك بودن او ھم 

  .ھمان علم اوست بھ درك شدني ھا
  .خدا قدیم و ازلي است

  
ده اي الزم دارد،   چیزي كھ نبوده و بعدًا پدید آمده است، حادث خوانده مي شود و ھر موجود    حادث، وجود دھن

. در مقابِل حادث، قدیم است كھ بھ چیزي گفتھ مي شود كھ سابقھ نیستي نداشتھ و وجود دھنده الزم نداشتھ باشد     
  .قدیم بھ این معنا از صفات خداي متعال است و قدیم و ازلي دو كلمھ اند كھ داراي معناي واحدي ھستند

  .خدا متكّلم است
 و تكلم در انسان این است كھ زبان با اصطكاك خود بھ مخارج حروف در دھان موجي پدید    حقیقت سخن گفتن  

دارد؛                  ا ن ال است و معن دا مح اره خ ا درب ن معن ھ ای آورد و صدایي بھ نام كلمھ و كالم شنیده شود؛ سخن گفتن ب
خن از  زیرا خدا جسم نیست تا دھان ، زبان و مخارج حروف داشتھ باشد، ولي در عین حال، صدور    كالم و س

سمي               ات را در ج ال حروف و كلم داي متع ھ خ ن ك د و آن ای خداي متعال مي تواند معناي صحیحي داشتھ باش
بیافریند، مثل این كھ در درختي یا سنگي و كوھي بھ فرمان الھي حروف و كلماتي آفریده شود تا شخص پیامبر 

  .یا دیگران آن را بشنوند
  .عل الھي است كھ تكلم، یكي از كارھاي اوست، مانند خالق و رازق بودنبنابراین متكلم بودن، از صفات ف

ین مناسبت            ھ ھم ھ ب ده است ك وان ش البتھ درباره كالم و متكلم بودن خدا بحث ھاي زیادي بین شیعھ و سني عن
از عنوان علم كالم پیدا شده و بھ نام علم كالم نامیده شده است، ولي در این جا بھ خاطر مفید نبودن آن بحث ھا 

  .كردن آنھا خود داري شد
  .خدا صادق است

یعني كالم الھي و آن چھ در كتاب ھاي آسماني و بھ وسیلھ پیامبران خود خبر داده و فرموده ھمھ مطابق با واقع 
  .و راست است، و ذات مقدس پروردگار از دروغ و غیر واقع گویي منزه و پاك است

  
  صفات خدا عین ذات اوست: 40درس 

  
ھ،                 از ز  د ك ھ ان ا گفت وق ھ ھ مخل ودن ب دا از نقص و از شبیھ ب ھ خ راي تنزی د ب شمندان عقای ھ دان مان ھاي دیرین

ر         ست و صفات خدا ب صفات خدا عین ذات اوست و بھ عبارت دیگر، میان ذات و صفات خدا حد و مرزي نی
) بي شریك است و معانى(: ذات او عارض نشده است و سابقھ نیستي نداشتھ است و این كھ در آن شعر گفتھ اند

منظور از معاني ھمین است كھ صفات او زاید بر ذاتش نیست، و خداي قادر، عالم و حي یك معنا دارد نھ چند 
  .معنا

  :.در این باره مي فرماید)ع(علي 
ّل مَ    ِصَفِة     َكماُل االخالِص َنفُى الصفاِت َعنُھ ِلَشھاَدِة ُكّل صَفٍة َانَّھا َغیُر الموُصوف َو َشھاَدِة ُك ُر ال ُھ َغی وُصوٍف َانَّ

توحید خالص آن )6(َفَمن وَصَف اذ سبحانھ َفَقد َقَرَنُھ َو َمن َقَرَنُھ َفَقد َثّناُه َو من َثّناُه َفَقد َجزَّأُه ومن جزَّأه َفَقد َجِھلھ؛ 
ھ ب           د ك ي دھ ر صفتي گواھي م را ھ ا است كھ صفات زاید بر ذات كھ در مخلوق ھا ھست از او سلب كنیم؛ زی
ایرت دارد          ا وجود آن مغ ھ وجود صفت ب د ك ي دھ . موصوف خود مغایرت دارد و ھر موصوفي نیز گواھي م

ز دیگري                     ا چی دانیم او را ب ر ذاتش ب د ب یم و صفات او را زای اي او توصیف كن وق ھ د مخل دا را مانن ھرگاه خ
انگي او     ھ دوگ دا را       ھمراه ساختھ و در نتیجھ خدا را از یكتایي در آورده و اعتقاد ب ر كس خ م و ھ دا كرده ای پی

ده است و او   : یكتا نداند و او را دوگانھ فرض كند و بگوید  ذات او غیر از صفات اوست، براي او جزء قائل ش
  .را مركب از اجزاء دانستھ است و كسي كھ خدا را داراي جزء بداند خدا را نشناختھ است

است كھ صفات خدا عین ذات اوست و نمي تواند زاید و در این بیان بھ عالي ترین برھان ثابت كرده ) ع(علي 
عارض بر ذات او باشد، زیرا الزمھ جدا بودن ذات از صفات، این است كھ خدا را مركب از اجزائي بدانیم و      

خواھند بود و سرانجام، این عقیده سر از ) واجب الوجود(ھر كدام از این صفات بھ حكم داشتن صفت وجوب، 
  .در مي آوردتعدد واجب الوجود 

  .تعدد صفات خدا
درت،        ط ق اي خود فق خداي متعال داراي ھمھ صفات كمال و منزه از ھمھ نقص ھاست و این كھ ما در بحث ھ
دیم و                    د، مدرك، ق ا در آن شعر صفت مری م و ی ودن، عدالت و حكمت را آوردی صیر ب میع و ب ات، س علم، حی

  .ت كھ صفات خدا در ھمین چند تا منحصر استازلى، متكلم و صادق را اضافھ كردیم معنایش این نیس
و ھمین طور در صفات سلبیھ این كھ در بحث ھاي ما نفي جسم بودن، تركیب، دیده شدن، نیاز داشتن، شریك       
ایش            د، معن افھ ش داشتن و مكان داشتن عنوان شد و سپس محل حوادث نبودن و زاید نبودن صفات بر ذات اض

ھ   این نیست كھ صفات سلبیھ خدا منح   ال ھم صر در ھمین ھاست بلكھ ھمان طور كھ در باال گفتھ شد خداي متع



د              ا مانن ضي از دعاھ یم در بع ي بین ھ م ت ك ن اس صفات كمال را داراست و از ھر نقصي منزه و پاك است، ای
دعاي جوشن كبیر ھزار اسم از اسامي خداي متعال كھ ھمھ آنھا حاكي از صفات جمال و جالل اوست ذكر شده 

  .است
 اسم است كھ خواندن آنھا ثواب دارد و آن اسم ھا بھ این 99 نیز در روایتي آمده است كھ خداي متعال داراي و

  :.قرار است
اذ، االلھ، االحد، االعلى، اآلخر، األكرم، األّول، البارى، الباسط، الباطن، الباعث، الباقى، البدیع، البر، البصیر، 

سیب، الح  واد، الح ار، الج واب، الجب ر،    الت الق، الخبی ى، الخ د، الح یم، الحمی یم، الحل ق، الحك یظ، الح ى، الحف ف
سالم،             سبوح، ال رؤوف، ال ب، ال خیرالناصرین، الدیان، الذارى، الرائى، الرازق، الرّب، الرحمن، الرحیم، الرقی

ز،       اھر، العدل، العزی  العظیم،  السمیع، السید، الشافى، الشكور، الشھید، الصادق، الصانع، الصمد، الطاھر، الظ
اھر،           ات، الق ابض، قاضي الحاج رد، الق العفو، العلیم، العلى، الغفور، الغنى، الغیاث، الفاطر، الفالق، الفتاح، الف
ر،          ین، المتكب ف، المب ریم، اللطی ر، الك افى، الكبی ف، الك وم، الكاش وى، القی ب، الق دوس، القری دیم، الق دیر، الق الق

وارث،  المجید، المحیط، المصور، المقیت، الملك     ، المنان، المولى، المؤمن، المھیمن، الناصر، النور، الواحد، ال
  .الواسع، الوتر، الودود، الوفى، الوكیل، الوھاب، الھادى

ا توضیح و شرح داده            م ھ ن اس شیخ صدوق در كتاب توحید، این روایت را نقل كرده و سپس درباره ھر یك ای
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ا          ال آن داي متع ھ خ د ك أمور   پیامبران انسان ھایي شایستھ، پاك، درست كار و بزرگواري بودن ن را مبعوث و م

ردم                  ھ م د ب ي مي گرفتن ھ وسیلھ وح ھ ب ا و دستورھاي وي را ك ام ھ فیر باشند و پی ردم س فرمود تا میان او و م
  .برسانند

صون         تباه م ا و اش پیامبران بھ وسیلھ وحي الھي كھ از ھر جھت درست و مطابق واقع است و از ھر گونھ خط
  .رھبري كردند) دنیا و آخرت(ن است جامعھ را بھ خیر و رستگاري ھر دو جھا

  .بحث درباره پیامبران آسماني در دو قسمت انجام مي گیرد
درباره مطلق پیامبران آسماني و بدون آن كھ نبوت شخص معینى، مانند حضرت موسي یا حضرت مسیح و . 1

  .مي نامند؛) نبوت عامھ(مورد بحث قرار گیرد، در این صورت آن را بحث )ص(حضرت محمد
ْد              درب. 2 ضرت محم د ح ا، مانن ي از انبی رد معین ات نبوت ف ل و اثب اره نبوت شخصي خاص كھ ھدف بیان دالی

  .مي نامند) نبوت خاصھ(باشد كھ آن را بحث 
ن         ) نبوت عمومى (در این درس ھا بحث ما درباره         ا در ای ث م ت و اصول بح امبران اس الت عمومي پی و رس

  :.زمینھ در مسائل زیر خالصھ مي گردد
  .م بعثت پیامبران؛لزو. 1
  .راه شناسایي پیامبران واقعي از مدعیان دروغین؛. 2
  .حقیقت وحي كھ وسیلھ ارتباط پیامبران با جھان دیگر است چیست. 3
  .شرایط روحي و جسمي پیامبران الھى. 4

بھ كمالي توضیح این كھ پیش از ھر چیز باید ثابت شود كھ بشر بھ پاي خود و تنھا بھ راھنمایي عقل نمي تواند 
ن،               ال ممك ھ كم ایي او ب راي راھنم ھ ب د، بلك ت برس ده اس ده ش راي آن آفری ت و او ب رینش اس دف آف ھ ھ ك
ل او را            دمات تكام د و مق ن راه كمك كنن آموزگاراني الزم است كھ از سوي خداوند اعزام گردند و او را در ای

ل     (بحث ) نبوت عامھ(از این جھت نخستین بخش از مباحث . فراھم سازند  دگاه عق امبران از دی ت پی زوم بعث ) ل
  .است

مورد طمع گروھي از شیادان و تبھكاران قرار گرفتھ ) نبوت(و از آن جا كھ در طول تاریخ ھمواره مقام شامخ 
ایي      راي شناس شمندان ب و آنان با تزویر و دروغ، تظاھر بھ پیامبري نموده و خود را سفیران الھي نامیده اند دان

ا، مي           مدعیان دروغ گو از    ھ از آن راه ھ د ك ي كرده ان ایي را معّرف  پیامبران واقعي و راستین، طرق و راه ھ
دروغ گو شناخت و ما در آینده درباره این طرق بھ طور مشروح بحث خواھیم  ) متنّبى(توان نبّى واقعي را از    

صر  (كرد و خواھیم گفت كھ، یكي از آنھا       ق منح امبران است     ) و نھ طری ت   اعجاز و معجزه پی اره حقیق و درب
دومین بحث ما را تشكیل ) راه شناسایي پیامبران (اعجاز بھ طور گسترده سخن خواھیم گفت و این بخش، یعني 

  .مي دھد
بخشي ) عقاید(و ارتباط با جھان غیب تشكیل مي دھد در كتاب ھاي ) وحى(و چون زیربناي تعالیم پیامبران را 

نظرھا و آرایي درباره واقعیت این ادراك و شعور مرموز بیان شده مطرح گردیده و ) وحي و حقیقت آن(بھ نام 
  .است

ي         ان و برخ رب زدگ اي غ اب ھ ھ در كت م ك ھ ای ھ اي پرداخت اد از نظری ھ انتق شتر ب سمت، بی ن ق ا در ای م
خاورشناسان مكّرر بھ چشم مي خورد و آن این كھ تعالیم پیامبران را مولود نبوغ فكري و عظمت درك روحي 

درت           ! داد كرده اند آنان قلم  ده ق امبران را زایی ررات پی ھ دستورھا و مق ساني ك ت ك ما در این بخش خواھیم گف
ستقیم        (فكري آنان مي دانند،      ر م ھ و غی ل ناآگاھان ستقیم الاق ھ و م ھ آگاھان ل   ) اگر ن وت و سفارت   (منكر اص نب

 گیرندگي خاص و مرموزي  ھستند و حقیقت وحي چیز دیگري است كھ واقعیت آن بر ما پوشیده است و  ) الھى
  .بنابراین، بحث درباره وحى، سومین بحث ما را تشكیل مي دھد. مي خواھد كھ تنھا در اختیار پیامبران است

از سویي دیگر، ھر فردى، الیق و شایستھ مقام پیامبري نیست و افرادي لیاقت منصب پیامبري را دارند كھ یك 
  .سلسلھ شرایط را دارا باشند

وده           نخست آن كھ ب   اه آل ھ گن ن خود را ب شتھ و دام اه نگ دگي گرد گن ھ زن اید معصوم از گناه باشند، یعني در ھم
ام و     نكرده باشند و نھ تنھا باید در برابر گناه و ھر نوع نافرمانى، معصوم و بیمھ باشند، بلكھ باید در ابالغ احك

ز  ند و نی وظ باش صون و محف ا م تباه و خط وع اش ر ن ز از ھ ي نی ررات الھ وع مق ر ن ارى( از ھ ص (و ) بیم نق
زه و پیراستھ باشند               ) عضوى ي شود، من ا م ھ آنھ ر و دوري مردم از گرایش ب ب تنف ھ موج سمت، از   . ك ن ق ای

م   ) نبوت(مباحث مھم مسألھ    دوین عل ذاھب  (است كھ از نخستین روزھاي ت د و م م كالم  ) (عقای ا   ) عل راي علم ب
با طرح این موضوع، بحث ھاي چھارگانھ .  زمینھ نوشتھ اندمطرح بوده و آنان كتاب ھا و رسالھ ھایي در این     

  .نبوت عامھ بھ پایان مي رسد
  

  لزوم بعثت از نظر وضع قوانین: 42درس 
  



را از سوي خدا از طرق گوناگون مورد بررسي قرار داده و با دالیل مختلفي ) لزوم بعثت پیامبران(دانشمندان 
  :.آن را ثابت نموده اند

  .ریق قوانین آسمانيتكامل انسان از ط
  :.ھر یك از این امور را بھ طور فشرده توضیح مي دھیم. پایھ ھاي این برھان را امور زیر تشكیل مي دھد

  .انسان خواھان زندگي دستھ جمعي است. 1
دگي         سترش زن ا، و گ ا و شكاف كوه ھ برچیده شدن زندگي فردي انسان ھا در بیابان ھا و بیغولھ ھا و جنگل ھ

ر      دستھ جمعي    د ب اري بتوان ت و ھمك و معاون حاكي از آن است كھ بشر خواھان زندگي گروھي است تا در پرت
ان                   ت از می ھ اس رار گرفت دگي سعادتمند او ق ر سر راه زن ھ ب وانعي را ك بسیاري از مشكالت پیروز گردد و م

  .بردارد
  .انسان یك موجود مرزنشناس است. 2

است و در این راه ھیچ حد و مرزي را نمي شناسد و )  خواھىخویشتن(و ) حب ذات(ھر انساني داراي غریزه 
نگین     ررات س ر مق د و در براب ي دھ ن م اري ت ھ ھمك ر ب د و اگ ي دان ود و از آِن خود م راي خ ز را ب ھ چی ھم
اجتماعي تسلیم مي شود از این جھت است كھ نیل بھ سعادت و خوش بختي را بدون آن ممكن نمي بیند، و چون 

ن در برابر اراده او، بدون قید و شرط تسلیم نمي شوند گاه ناچار مي گردد كھ حقوق دیگران مي داند كھ دیگرا
  .را محترم شمارد و بھ نوع دوستي تظاھر نماید

  .براي اداره یك جامعھ سالم قانون ضرورت دارد. 3
 خودكامگي انسان و بھ منظور پایان بخشیدن بھ) خود خواھى(و غریزه ) حب ذات(براي تعدیل و رھبري حس 

  :.ھاي او قوانیني الزم است كھ دو مزیت زیر را دارا باشد
دود    ) الف وظایف افراد را در اجتماع روشن سازد، زیرا یك فرد ھرچھ ھم پاك و دادگر باشد تا روش كار و ح

 وظایف او معلوم نگردد نمي تواند وظایف خود را بھ طور صحیح انجام دھد و یا از تصادم قھري و برخورد با
انوادگي و             اي خ ت ھ ر تربی رادي براث سا اف را ب از دارد، زی ت خود را ب حقوق دیگران كھ الزمھ ھم زیستي اس
فرھنگي حاضرند از مرز دادگري گام فراتر ننھند، ولي براثر عدم آشنایي بھ وظایف و حقوق خود بھ این كار        

زاع،                   ھ ن ھ منجر ب د ك ي آی د م ایي پدی صادم ھ ي و      موفق نمي شوند و در نتیجھ ت ك رشتھ مفاسد اخالق ل و ی  قت
  .اجتماعي مي گردد و از تكامل كھ ھدف آفرینش است باز مي مانند

ھ حقوق         ) ب اوز ب قانون باید با تعیین كیفرھا و پاداش ھا غریزه خود خواھي انسان را تعدیل نماید و اندیشھ تج
  .دیگران را از ذھن او بیرون سازد

  .بناي یك اجتماع انساني است باید بھ دست چھ كسي تنظیم و ارائھ گردداكنون باید دید كھ چنین طرحي كھ زیر
  .شرایط قانون گذار چیست. 4

ھ             ھ خاصي ب ا تنظیم برنام ا را ب از آنجا كھ قانون گذار با دستگاه آفرینش ھمكاري نموده و مي خواھد انسان ھ
  :.سوي كمال رھبري نماید باید شرایط زیر را دارا باشد

رار         چون ھدف ق  ) الف   ھ رموز و اس د از ھم ت، بای سان اس ي ان انون گذار تأمین نیازمندي ھاي جسمي و روان
جسمي و روحي او بھ طور دقیق مطلع و آگاه باشد؛ زیرا نسخھ پزشك ھر چھ ھم دقیق و كامل تنظیم گردد، در 

د و            اه باش امال آگ ار ك سمي بیم ي و ج سخھ را  صورتي مفید و سودمند واقع مي شود كھ پزشك از وضع روح  ن
ع        ودمند واق ن صورت س ر ای د و در غی یم كن سم و روان او تنظ ي ج رایط واقع ار و ش زاج بیم ع م ابق وض مط

  .نخواھد شد
ھ  ) جامعھ شناس(و ) انسان شناس(و بھ عبارت دیگر، قانون گذار باید   بوده و از غرایز، عواطف انساني و ھم

امًال آگاه باشد و دقیقًا نیازھاي آنان و درست ترین راه ویژگي ھا و ابعاد وجودي انسان ھا در شرایط گوناگون ك
  .پاسخ بھ نیازھا را بداند و مصالح فردي و اجتماعي را بھ خوبي درك كند

زه          ) ب حب  (قانون گذار باید كوچك ترین نفعي در تدوین و تنظیم قانون نداشتھ باشد تا حس سود جویي و غری
اتوان       حجاب ضخیمي در برابر دیدگان عقل وي   ) ذات وع ن صالح ن افع و م شخیص من اورد و او را از ت پدید نی

  .نسازد
د و          ) ج ھ در اصالح عقای د، بلك قانون گذار نباید تنھا بھ اصالح ظاھر و برون و اعمال و افعال جامعھ اكتفا كن

  .افكار جامعھ نیز كھ سرچشمھ ھر نوع اصالح مي باشد بكوشد
لي كھ براي آن آفریده شده است در صورتي عملي مي گردد كھ بھ عبارت دیگر، سوق دادن جامعھ بھ سوي كما

  .نظارت و مراقبت قانون گذار از چھارچوب افعال بگذرد و مراقب افكار و اخالق جامعھ نیز باشد
  :.اكنون ببینیم این شرایط در چھ كسي و در چھ مقامي بھ طور كامل وجود دارد

ده   كامل ب) انسان شناس(اگر بناست شخص قانون گذار     ازنده و آفرینن اشد، انسان شناسي كامل تر از خدا كھ س
  .اوست نداریم و ھیچ كس بھ اسرار مصنوع، از سازنده آن آگاه تر نیست

خدایي كھ سازنده ذرات وجود انسان و پدید آورنده سلول ھا و تركیب دھنده قطعات مختلف وجود اوست از ھر 
ر است و        اه ت سان آگ دازه        كس دیگري بر اسرار وجود ان د و ان صالح و مفاس كار، م ان و آش اي نھ دي ھ نیازمن



در . از این رو، این شرط بھ صورت كامل در خدا وجود دارد. احساسات و غرایز آفریده خود را بھتر مي داند
ھ          شرط دوم نیز تنھا خداست كھ نفعي در اجتماع ما ندارد و از ھر نوع غرایز خود خواھي پیراستھ است و ھم

و بیش بھ حس خود خواھي كھ آفت قانون گذاري صحیح است، گرفتارند و ھر چھ ھم سعي كنند   افراد بشر كم    
  .كھ خود را از چنگال این غریزه برھانند، بیشتر گرفتار مي شوند

وانین           و ق ا در پرت ا ھم تنھ ھ ھ در شرط سوم، نظارت بر اعمال دروني و مراقبت افكار و غرایز در خلوت خان
وانین           آسماني امكان پذیر است    را ق ت؛ زی ر استوار اس اداش و كیف دا، روز رستاخیز و پ  كھ بر پایھ ایمان بھ خ

دارد و اگر           ار ن شھ و افك شي در اصالح اندی بشري فقط بر اعمال نظارت دارد نھ بر افكار و عقاید و ھرگز نق
ان           ق ق ا را از طری یم   تصمیم بگیریم كھ براي اصالح باطن انسان، قوانیني وضع كنیم و باطن آنھ ون اصالح كن

متأسفانھ بي نتیجھ است؛ زیرا ضامن اجرا نخواھد داشت در صورتي كھ ھمھ كارھاي انسان زاییده طرز تفكر    
  .و احساسات دروني اوست و ھر نوع اصالحي منھاي اصالح باطن، نقش بر آب است

ي                  ت مي شود و سفیران الھ امًال رعای ن شرط ك اران  اما در روش ھاي دیني و اصالحات مذھبي ای  و آموزگ
آسماني با پدید آوردن دگرگوني ھایي عمیق در افكار و عقاید مردم و ایجاد ایمان بھ خدا و روز جزا، پایھ ھاي 
نظارت و مراقبت افكار و اعمال دروني را پي ریزي و انسان را چنان تربیت مي كنند كھ خود پلیس خود شود 

  .و مراقب تمام شؤون درون و برون خود باشد
ال است               این ج  ھ سوي كم ساني ب ھ ان ھ اساس سوق جامع است كھ لزوم بعثت پیامبران از نظر قانون گذاري ك

روشن مي گردد، زیرا چیزي كھ انسان را از نظام جنگل و محیط درندگان جدا مي سازد، رعایت حقوق انسان 
د      سان باش نگر راه ان ھ روش ت ك وانیني اس ود ق وق، وج ت حق ھ رعای ت و پای راد اس ا و اف وانین در ھ ن ق و ای

یلھ                 ھ وس ھ ب ي ك وانین الھ ن شرایط جز در ق د و ای ھ را دارا باش صورتي مفید واقع مي شود كھ شرایط سھ گان
شرفت               ل و پی ان تكام ھ خواھ د ك ن رو خداون دارد، از ای پیامبران الھي ابالغ مي گردند، در جاي دیگر وجود ن

دارد و در   انسان است باید براي ابالغ فرمان ھا و دستورھاي خود    ، انسان ھایي را بھ عنوان پیامبران اعزام ب
  .غیر این صورت انسان از رسیدن بھ كمال مطلوب باز مي ماند

  
   لزوم بعثت از نظر تعلیم و تربیت:43درس 

  
دف             ي ھ ستى، ب ھ ھ د ك اور كن د ب ھیچ فرد منصفي ھر چھ ھم با نظر سطحي بھ جھان آفرینش بنگرد، نمي توان

دگار ب      ان           بوده و آفری د جھ را خداون ت؛ زی د آورده اس دون ھدف پدی رینش را ب ان آف یم (زرگ، جھ ت و  ) حك اس
  .شخص حكیم ھرگز كار لغو و عبث انجام نمي دھد

شخص و            دف م ك ھ اكي از ی ك دیگر، ح ا ی نظام و پیوستگي جھان آفرینش و ھماھنگي ھمھ موجودات جھان ب
اه و       غرض: معین در اصل آفرینش است و بي تردید مي توان گفت        ده اي از گی ھ ھر پدی ن است ك  از خلقت ای
  .جان دار و خصوصًا انسان بھ كمال شایستھ خود برسد

م و                   وع معل ر ن ي از ھ ري درون ك رھب و ی اه در پرت ات و گی ست نب ل چی ن تكام ھ ای اكنون باید دید راه وصول ب
ب     زه (آموزگاري بي نیازند و حیوان ھا رموز زندگي را در مكت ھ در تك ) غری ام مي     آموخت ل خود از آن الھ ام

ي شود          ارجي م ھ    . گیرند و در حقیقت غرایز دروني جاي گزین عقل و خرد و ھر نوع ھدایت خ واني ب ھر حی
چگونگي باردارى، زایمان و پرورش اوالد آگاه است و راه درمان بیمارى، دفاع از دشمن و گردآوري غذا را 

از     مي داند و ھمھ اینھا را از طریق غریزه آموختھ است  ي نی ایي ب ر راھنم  و ھمین ھدایت دروني آنان را از ھ
  .ساختھ است

ولي نیازمندي ھاي انسان بھ اندازه اي زیاد است كھ غرایز دروني نمي تواند یك صدم آنھا را برطرف سازد و 
  .زمام امور زندگي را بھ دست گیرد

را در یك محدوده خاصي براي چراغ عقل و خرد ھر چند بخشي از نواقص را برطرف مي كند و افق زندگي  
سان مي        ز متوجھ ان ود غرای بشر روشن مي سازد، ولي ھرگز نمي تواند تمام كسري ھایي را كھ از ناحیھ كمب

  .گردد جبران كند
  .چرا: خواھید گفت

ار            امرئي دچ ي و ن سیاري از موضوعات مرئ ست و در ب ا نی صون از خط زیرا بشر در افكار و عقاید خود، م
زین فرضیھ         اشتباه و خطا     اي گ وم، فرضیھ اي ج ھ عل مي گردد و ھر روز در مسائل زندگي و امور مربوط ب

دیگر شده افكار تازه تري بھ محافل علمي عرضھ مي شود، از این نظر معلومات و دانش بشري در مسائلي كھ 
  .پایھ سعادت و اساس تكامل روحي او را تشكیل مي دھند مورد اعتماد نیست

را              ولي وحي آسماني ك    ت، زی ذیر اس م خطاناپ ي رود یك عل مار م ھ ش امبران ب وم پی ع عل صدر و منب ھ م ھ یگان
ھ طور            ین ادراك استوار گردد، ب اس چن ادراكي مرموز و پیراستھ از ھر نوع اشتباه است و تعلیماتي كھ براس

  .مسلم مورد وثوق و اعتماد بوده و راھنماي واقعي بشر بھ سوي سعادت خواھد بود
  .بخشودنيلغزش ھاي نا



ن         ن فرض ممك ت در ای اگر خطا و اشتباه بشر، منحصر بھ مسائلي بود كھ چندان ارتباطي با سعادت وي نداش
صر             تباه وي مربوط و منح بود كھ كسي درباره لزوم بعثت پیامبران شك و تردید بھ خود راه دھد، مثًال اگر اش

ا،     بھ مسائل فلكي و فواصل ستارگان، حركت و سكون زمین، مقدار س     شان ھ ا و كھك حابي ھ یر نور، شماره س
بود و در مسائل مربوط بھ سعادت، مصون از خطا بود جا داشت لزوم بعثت را انكار كنیم؛  ... تعداد عناصر و  

زیرا در این صورت بشر با پاي خود و با بال ھاي اندیشھ و پرھاي دانش، بھ ھدفي كھ براي آن آفریده شده بود 
ي           مي رسید، زیرا فرض این ا      دارد، ول اط ن ا سعادت وي ارتب ھ ب سائلي است ك ھ م ست كھ اشتباه او منحصر ب

اط دارد     . متأسفانھ بشر در مسائلي اشتباه مي كند كھ با سعادت واقعي حتي زندگي مادي او بھ طور مستقیم ارتب
و را بھ او در مسألھ خداشناسي كھ اساس ھر نوع سعادت است دچار لغزش مي گردد كھ نھ تنھا حیات معنوي ا

  .خطر مي افكند، بلكھ بر اثر انحراف از جاده توحید تیشھ بھ ریشھ حیات مادي او نیز مي زند
ھ         اي ب ھ گاوھ الي ك ت، در ح ان اس ھ گریب ت ب ي دس ا گرسنگي و قحط ا ب ت ھ ي ایال د در برخ ت ھن روز مل ام

جرأت ندارد كھ درباره اصطالح مقدس ھر جا كھ بخواھند آزادانھ مي گردند و براثر افكار عمومي غلط، كسي 
ر در     . آنھا سخن بگوید   ھ ھزاران نف افكار غلط درباره گاوھاي مقدس آن چنان آنان را بیچاره و زبون ساختھ ك

ا      طول سال در این كشور پھناور از گرسنگي جان مي سپارند، ولي ھیچ كس جرأت نمي كند كھ از گوشت آنھ
  .نماید) عالى (را فداي) دانى(سد جوع نماید و بھ اصطالح موجود 

دار ضرورت            ھ مق او ب ا از گوشت گ سان ھ روزي كھ دولت ھند اعالم كرد كھ در آن كشور براي حفظ جان ان
ر      ت ب استفاده شود، ھیجان بي سابقھ اي سراسر ھند را فراگرفت و نزدیك بود كابینھ سقوط كند، از این رو دول

  .اثر فشار افكار عمومي سخن خود را پس گرفت
ز  ) نژاد(مدن یا بھ تعبیر صحیح تر جامعھ ماشینى، مشكل    ھنوز بشر مت   ز   (را كھ الفباي ت سالمت آمی دگي م ) زن

اري         ن موضوع ج ر ای ر س است بھ طور صحیح حل نكرده و ھر روز در گوشھ و كنار دنیا سیالبي از خون ب
  .مي گردد و اعتصاب ھاي دامنھ داري بھ وجود مي آید

اجرام آسماني و گاوان مقدس را مي پرستند تا آن جا ) موزه مذاھب(د ھنوز صدھا میلیون بشر در سرزمین ھن    
كھ اگر گاوي بر سر راه قطار بخوابد، ھیچ مقامي حق ندارد بھ مقام رفیع گاو اھانت كرده آن را از جاي خود       
ان خط                 ت و آزادي از می ل و رغب ال می ا كم سافران ب ود م ھ معب د ك در صبر كن ار آن ق د قط ھ بای د، بلك د كن  بلن

  .برخیزد
اكي از صورت           ھ ح ایي را ك شند و پیكرھ ي اندی دایي م دادي خ ر روی راي ھ ن، ب نعتي ژاپ شور ص وز در ك ھن
صوص      اي مخ خیالي آن خدایان دروغین است مي پرستند، تا آنجا كھ دختران دم بخت براي شوھریابى، بت ھ

  .درا پرستش مي كنند و تصور مي كنند كھ آن بت ھا خداي شوھر رسان آنھا ھستن
این است وضع خداشناسي و معارف الھي در عصر فضا و قرن اتم، آن ھم پس از بعثت ھزاران رھبر آسماني 
و بي تردید اگر پیامبراني برانگیختھ نمي شدند و پیكار پي جویانھ اي را در راه مبارزه با بت پرستي آغاز نمي 

  . مي شدبھ كجا منتھي) خداشناسى(كردند معلوم نبود وضع مردم در موضوع 
جاي گفتگو نیست كھ اگر مجاھدات سربازان مكتب توحید و آموزگاران آسماني در سوق دادن مردم بھ معارف 

  .الھي نبود، مشعل توحید در ھیچ نقطھ اي از نقاط جھان روشن نمي گشت
دا راه پ ... ھرگاه برخي از نوابغ جھان مانند سقراط، افالطون، ارسطو و      دا كرده   از طریق فكر و نظر، بھ خ ی

سألھ               ضاوت و داوري در م اس ق د مقی ي توان د نم اند و بدون الھام از مكتب پیامبران بھ شاھراه توحید رسیده ان
تثنایى          راد اس ھ اف ستند ن ھ      . لزوم بعثت باشد، زیرا مالك در این مسألھ نوع مردم ھ غ ب ن، خرد نواب گذشتھ از ای

د از آن  اصل وجود خدا پي مي برد و اما در مورد صفات خدا و       آن چھ كھ شایستھ ذات اوست و آن چھ كھ بای
ماني         امبران آس دایت پی روغ ھ ین ف م چن د و ھ ت یابن ھ آن دس ل ب ورت كام ھ ص د ب ي توانن ردد، نم تھ گ پیراس
ل و              اده و داراي عق ام نھ شر در روي زمین گ ھ ب ھ از روزي ك مخصوص بھ زمان و مكان خاصي نیست، بلك

ال        شعور شده و قابلیت تكلیف و كسب   ي و رج اران وح رده است، آموزگ دا ك فیض از مقام سفیران الھي را پی
آسماني براي ھدایت و راھنمایي او گماشتھ شده اند و از این جھت ھیچ بعید نیست كھ حتي ایمان و خداشناسي      

دا       كرده  این گروه از نوابغ، در پرتو تعالیم پیامبران پیشین بوده است كھ شعاع آن تا سرزمین یونان گسترش پی
  .و فروغش آن جا را نیز در بر گرفتھ است

  
   انساني در زمینھ اقتصاد و اخالقنارسایي ھاي علوم: 44درس 

  
شر در دیگر                صور شود ب ا ت ست، ت اد و خدا و صفات او نی دأ و مع سائل مب نارسایي دانش بشر، منحصر بھ م

امنھ جھل و بي اطالعي وي بسیاري از قسمت ھاي زندگي از ارشاد و راھنمایي پیامبران بي نیاز است، بلكھ د
ت و             ده اس شیده ش د ك شكیل مي دھن عادت دنیوي او را ت اي س ھ ھ مسائل اخالقي و اجتماعي و اقتصادي كھ پای
افكار متضاد مكتب ھاي گوناگون روشنگر نیاز وي بھ علومي است كھ مولود عقل انساني نبوده و از افق فكر   

  :. نمونھ ھایي را یاد آور مي شویمبراي روشن شدن مطلب. او بیرون باشد



جاي گفتگو نیست كھ اساس زندگي مادى، استقرار یك سیستم اقتصادي در اجتماع است كھ ضامن سعادت         . 1
اي آن،                   شخیص الفب ات شگرف صنعتي در ت ن ترقی ا ای شر ب وز ب ي ھن جامعھ و حافظ حقوق افراد آن باشد، ول

وني        اع كن ھ اجتم صاد         چنان حیران و سرگردان است ك اس دو اقت ر اس وك شرق و غرب، آن ھم ب ھ دو بل را ب
این    ضاد و مب سم (مت سم (و ) كمونی شمنداني       ) كاپیتالی ان ھر دو گروه دان ھ می ت، در صورتي ك سیم نموده اس تق

ر دو             د و ھ ي دانن صاد م ب اقت رین مكت ب خود را بھت صادي و مكت ر اقت وجود دارد كھ خود را عالي ترین رھب
ت   ات اس راي اثب ز (واري گروه ب ان      ) ت ھ جھانی الھ ب اب و رس یلھ ھزاران كت ھ وس ا را ب د و آنھ ي دارن خود دالیل

و كالف ) معماي الینحل(عرضھ داشتھ اند، با این وصف ھنوز تشخیص اقتصاد صحیح براي بشر بھ صورت 
  .سردرگمي در آمده است

ھ ھدفي             د او را ب ي توان شر، م ل و دانش ب ده است      آیا با این وضع مي توان گفت كھ عق ده ش راي آن آفری ھ ب ك
مي نامیم الھام گرفتھ نقص ) ھدایت تشریعى(رھبري كند، یا باید در پیمودن این راه از ھدایت دیگري كھ آن را 

  .و كمبود خود را از این طریق جبران نماید
س             . 2 ال ان ھ نوع كم د ھم ت، فاق د اخالق اس اني ارزش ھاي اخالقى، اساس زندگي انساني است و ملتي كھ فاق

ھ           حیح اخالق باشد ب است، ولي ھنوز بشر عصر ماشین نتوانستھ یك مكتب اخالقي منظم كھ بیانگر اصول ص
جھان عرضھ كند، بلكھ در تشخیص اصول و الفباي آن، چنان دچار اختالف و آشفتگي است كھ گروھي كھ تا        

ن طرز تف               ون معظم ای ھ اكن د و البت ي كردن ت م ان حكوم رو پاشیده است      ھفتاد سال بر یك سوم جھ م ف كراز ھ
  :.اخالق انساني را چنین تفسیر مي كردند

  !).ھرچھ بھ ھدف كمك كند ھمان اخالق است(
ایى (طبق این تفسیر ھر قتل، جنایت و خراب كاري كھ بھ انقالب     ھ       ) پرولتاری ھ جامع د و سبب شود ك كمك كن

سم (ھاي سرمایھ داري بھ سوي    ل     ) كمونی ي و عم ضیلت اخالق شیده شوند ف ي شود اگرچھ      ك ساني شمرده م  ان
ر         دگي ھزاران رنجب أمین زن یلھ ت ھ وس موجب قتل میلیون ھا انسان بي گناه و انھدام و نابودي صدھا مؤسسھ ك

  !.است باشد
  

ھر نقشھ و حیلھ اي كھ بھ انقالب : (شاید شما از شنیدن این مطلب تعجب كنید كھ گروھي در جھان معتقد بودند  
ائل   ( كند عین اخالق است و بھ اصطالح  كارگري و ھدف حزبى، كمك   رر الوس ات تب دف،    ) الغای ھ ھ وصول ب

استعمال ھر نوع وسیلھ را مباح مي سازد، و امروزه كھ چنین نظامي از ظلم فرو پاشیده ممكن است با شگفتي 
ضیلتي وجود د     : بھ خود بگویید  ا ف ي ب ب اخالق اشتھ  آیا بھ راستي میان ملل متمدن و درس خوانده یك چنین مكت

  .است، و یا ھم اكنون نیز در بعضي جاھا وجود دارد
  :.براي رفع تعجب شما جملھ ھاي زیر را از یكي از پایھ گذاران این حزب نقل مي كنیم

  :.مي گوید) لنین(
یك كمونیست باید براي ھر گونھ فداكاري آماده باشد و در مورد لزوم حتي بھ انواع نقشھ ھا و حیلھ ھاي جنگي 

اني راه           متوسل شود  اي بازرگ ھ ھ ا در اتحادی ازد ت ان س ت را پنھ رد و حقیق  و روش ھاي نامشروع را بھ كار ب
  .یابد

ي وجود             ب اصیل اخالق ت، مكت اي دیگر اس یش از جاھ اما در كشورھاي سرمایھ داري كھ تظاھر بھ اخالق ب
ب   . نیستندارد و آن چھ را كھ اخالق مي نامند چیزي جز تجلي روح استثمار در لباس اخالق       در سراسر مكت

اخالقي آنان سخني از این نیست كھ چھ كنیم كھ خدا را راضي و خشنود سازیم یا چھ عملي را انجام دھیم كھ بھ 
یم    وظیفھ انساني خود عمل كرده باشیم، بلكھ ھمھ بحث ھا و گفتگوھا و پیشنھادھا بر این دور مي زند كھ چھ كن

 با مردم سخن بگوییم تا آنھا را بھ خود جلب كنیم و باألخره شالوده جامعھ را بھ خود خوش بین سازیم وچگونھ  
  .زندگي مادي خود را روي چھ اساسي قرار دھیم كھ استفاده بیشتري برده و بھ لذت بیشتري نایل آییم

جایاي                  ضایل وس ده ف ده كنن د زن ي توان ت و ھرگز نم ادیگري اس یك چنین اخالقي انعكاس روح نفع پرستي و م
  . جامعھ گرددانساني در

ده     ھ زن آیا با یك چنین افكار آشفتھ درباره اخالق، بشر مي تواند بدون اتكا بھ مكتب وحى، بھ اصولي راه یابد ك
  !.كننده فضیلت و شرافت انساني و ضامن معنویت و حاكم بر قلوب باشد 

ي      راي خوِد    اگر ھنوز در پاره اي از نقاط جھان حقایقي از ارزش ھاي اخالقي وجود دارد وگروھ اخالق را ب
ي         ضایل اخالق ك رشتھ ف اخالق، و معنویت را براي خوِد آن مي خواھند و ھدفي جز آراستن روح و روان با ی

شناخت عوامل سعادت و شقاوت و بھ . 3.ندارند ھمگي نتیجھ مجاھدات و تبلیغات پي گیر رھبران آسماني است
تي انسان رابطھ مستقیم دارد یكي از پایھ ھاي وصول عبارت دیگر آشنایي بھ اموري كھ با خوش بختي و بدبخ   

سمتي از          بھ كمالي است كھ بشر براي آن آفریده شده است و بسیاري از ملل جھان در پرتو تعالیم پیامبران با ق
رات  (و ) محرمات(اجتماعي و یا ) فرایض(این عوامل آشنا شده اند و اموري را بھ عنوان    د و   )منك شناختھ ان

بھ روي بشر گشوده نمي شد و پیامبراني براي ابالغ مصالح و مفاسد مبعوث نشده بودند چقدر  ) ىوح(اگر راه   



طول مي كشید كھ بشر با فكر خود بر آنھا دست یابد پاسخ بھ این سؤال و تعیین مدت آن بسیار مشكل و پیچیده   
  .است

ا         م ت ا دست ك ھ ی اره      ھیچ بعید نیست كھ اگر بعثت انبیا نبود، بشر تا این لحظ ت خود درب دي در جھال دت مدی  م
ھ           شر ب ل و ھوش ب مصالح و مفاسد اخالقي و اجتماعي باقي مي ماند؛ زیرا مثًال مشاھده مي شود با این كھ عق
اي                    داز نوشابھ ھ ان بران ار سوء و خانم ھ آث ق ب ات دقی ا و مطالع ایش ھ اندازه كافي تكامل یافتھ و در پرتو آزم

ن    ... ت و خون و خطرات سھمگین رباخواري والكلي و مضرات گوشت خوك و حشرا  وز ای ت ھن پي برده اس
وم  ! نوشابھ ھا و غذاھاي پلید در آمریكا و اروپا رایج است  چھ رسد بھ جھان عقب افتاده دیروز كھ با الفباي عل

د امروز آشنایي نداشتند و آب و شراب در نظر آنھا یك سان بود و گوشت گوسفند و خوك و داد و ستد و ربا نز 
  .آنھا با ھم فرقي نداشت

ھ دست خود او       آیا با این نارسایي عقل انسان، صحیح بود كھ خداوند بشر را خلق كند و عنان زندگي وي را ب
  .بسپارد و از او بخواھد كھ بھ سوي ھدفي كھ براي آن آفریده شده است گام بردارد و بھ آن برسد

  .نظر قرآن و احادیث درباره بعثت پیامبران
ان موضوع          از این  ان، ھم ت آن ل بعث ر دیگر، از عل  بیان روشن گردید كھ یكي از اھداف پیامبران و یا بھ تعبی

تعلیم بشر و تكمیل عقل و دانش ناقص اوست و این حقیقت بھ عبارت ھاي مختلف در قرآن و احادیث وارد شده 
  :.اند و مي فرمایداست؛ مثًال قرآن كریم علت بعثت پیامبران را رفع اختالف در میان بشر مي د

  )1(؛...َفَبَعَث اذ النَّبّییَن ُمَبشِّریَن َو ُمنذریَن َو َانَزَل َمَعُھُم الكتاَب ِبالحِقّ  ِلَیحكَم بیَن الناِس فیما اخَتُلفوا فیھ
ردم     خداوند پیغمبران را كھ بشارت دھنده و بیم دھنده ھستند بر انگیخت و با آنان كتاب نازل نمود تا در میان م

  .باره مسائلي كھ در آن اختالف دارند داوري كنددر
ناگفتھ پیداست اختالف نظر، حاكي از نارسایي فكر و كوتاھي دانش است و پیامبران در پرتو وحى، حقیقت ھر 

  .موضوعي را كھ مردم درباره آن اختالف دارند روشن مي سازند
ثت، تكمیل عقول بشر است و از این جھت پیامبر عالي قدر اسالم ضمن روایتي تصریح مي كند كھ ھدف از بع

  :.است كھ باید عقل و دانش ھر پیامبري از عقل و دانش امت وي باالتر و برتر باشد چنان كھ مي فرماید
  )2(َو ال َبَعَث اذ َنبّیًا َو ال َرُسوًال َحّتي َیستكِمَل الَعْقُل َو َیُكوُن َعقُلُھ َاَفضَل ِمن ُعُقوِل ُامَِّتھ؛

ول امت وي      خداوند ھیچ  االتر از عق ل او ب وده و عق  پیامبر و رسولي را برنینگیختھ جز این كھ خرد او كامل ب
  .بوده است

  
  
  
  با حقیقت اعجاز آشنا شویم: 45رس د
  

حیح         ) گواه خواھى(و  ) كنجكاوى(سرشت انساني با حس      ساني ص یچ ان راي ھ ده است و ب ھ ش دعي آمیخت از م
رد و یا در برابر فردي بي آن كھ عظمت و شایستگي او را دریابد سر تسلیم نیست كھ ادعایي را بدون دلیل بپذی

  .فرود آورد
ذیرد، وي فطرت اصیل و      : مي گوید) شیخ الرئیس(از این جھت    ان بپ دون برھ ھرگاه كسي مدعاي فردي را ب

د           ي گوی اب شفا م ده است و در كت ت داده و سرشتش دست خوش انحراف گردی ساني خود را از دس الم ان : س
ا را از مدعیان        سفیران الھي باید داراي امتیازات و نشانھ ھایي باشند تا بھ وسیلھ آن شناختھ شوند و مردم آنھ

  )3(.تقلبي و متنّبیان دروغ گو تمیز دھند
ردم            ھ م ي خود، ب مدعیان مقاماتي مانند سفارت، فرمان داري و استان داري تا سند زنده اي در حوزه حكمران

زیر بار آنھا نمي رود تا چھ رسد بھ مدعیان مقام رسالت و نمایندگي از جانب خداوند بزرگ نشان ندھند احدي 
  .كھ ھرگز قابل قیاس با مقامات مادي نیست

ھ              ستم و ھم ین ھ دا در روي زم ده خ ن سفیر الھي و نماین چھ مقام و منصبي باالتر از این كھ فردي ادعا كند م
  .كنندمردم باید بدون چون و چرا از من پیروي 

اي           راي ھوس ھ ب ب اه طل گذشتھ از این، صفحات تاریخ گواھي مي دھد كھ در ادوار گذشتھ یك مشت مردم ج
سلھ               ا یك سل اھي ب د و گ ب داده ان اده دالن را فری ي از س الت و نبوت شده و گروھ ادى، مدعي رس ذر م زودگ

اختھ   دسیسھ بازي و صحنھ سازي محیط كوچكي را تحت نفوذ خود درآورده و گاه منطق  ھ اي را متوجھ خود س
  .اند

كھ فطرت ھیچ انساني اجازه نمي دھد ادعایي را بدون دلیل بپذیرد پیامبران تقلبي در طول (روي این دو جھت 
  .باید ادعاي مدعي نبوت با دلیل قاطعي ھمراه باشد) تاریخ وجود داشتھ اند

ھ ھایي معین كرده اند كھ ھر كدام از آنھا مي از این نظر دانشمندان عقاید براي شناسایي پیامبران، طرق و نشان
  )4(.تواند سند زنده اي براي حقانیت مدعي نبوت باشد



یكي از دالیل ارتباط پیامبران با جھان غیب و این كھ آنان برانگیختگان خدا و مأموران الھي مي باشند، معجزه 
ت خود      پیامبران، ھمواره در طول تاریخ بھ معجزه ھاي خود ا    . ھاي آنان است   ستھ و آن را سند حقانی تناد ج س

مي دانستند و مردم جھان آنھا را روشن ترین گواه بر صدق گفتار و ارتباط آنان با مقام ربوبي تلقي مي نمودند 
ن دو،          ) امام(و ) پیامبر(تا آن جا كھ گاھي انسان از شنیدن لفظ       ان ای ا می د، گوی ان مي افت اي آن اد اعجازھ ھ ی ب

در این . از شنیدن نام یكي بھ دیگري منتقل مي شود) تداعي معانى(ارد كھ انسان بھ حكم نوعي مالزمھ وجود د
جا براي این كھ حقیقت اعجاز بھ صورت صحیح روشن گردد، قبًال آن را بھ صورت فشرده تعریف مي كنیم،    

  .سپس درباره حقیقت آن بحث مي نماییم
  ؟معجزه چیست

ام  : ین تعریف مي كننددانشمندان عقاید و مذاھب، اعجاز را چن      اعجاز، كار خارق العاده اي است كھ مدعي مق
ھ و معارضھ         راي مقابل ان را ب نبوت آن را براي اثبات ارتباط خود با خداي جھان، انجام مي دھد و ھمھ جھانی

  .دعوت مي كند و ھیچ كس نمي تواند مانند آن را انجام دھد
شریح  در این تعریف براي اعجاز قیود و مشخصاتي در ن   ظر گرفتھ شده است كھ ھر كدام در خور توضیح و ت

  :.است و آن قیود عبارتند از 
  .اعجاز یك امر خارق العاده است؛. 1
  .آورنده معجزه باید مدعي منصب نبوت باشد؛. 2
  .جھانیان در مقابلھ با آن عاجز و ناتوان باشند. 3

  :.اینك توضیح ھریك از این قیود
  . استاعجاز یك كار خارق العاده

ده              ل پدی ھ عل دریج ب ھ ت جاي گفتگو نیست كھ ھیچ پدیده اي بدون علت، جامھ وجود بھ خود نمي پوشد، و بشر ب
ده واقعي              ك پدی ھ خود ی ھاي طبیعي از طریق عادي و یا مجراي علمي دست مي یابد، ولي معجزه در حالي ك

ھ بتوان علل پیدایش آن را از طریق عادي است و طبعًا داراي علتي مي باشد، لكن مانند سایر پدیده ھا نیست ك
م و    و یا از راه كاوش ھاي علمي بھ دست آورد و ھرگز نمي توان پیدایش آن را با علل عادي و یا عللي كھ عل
ر                 ھ ب ن است ك ادت ای صود از خرق ع ود و مق دانش براي این نوع حوادث تعیین مي نماید، تفسیر و توجیھ نم

اده          خالف آن روشي است كھ ما در ن   ل س ر از عل ل آن، غی م و عل ادت كرده ای ھ آن ع ا ب ظایر این نوع پدیده ھ
  .پدیده ھایي است كھ در این موارد بھ آنھا انس و الفت گرفتھ ایم

آن چھ ما در طول زندگي بھ آن انس گرفتھ ایم این است كھ مثًال رشد و نمو بچھ مار بھ آھستگي صورت گیرد 
ین      و در اثر مرور زمان بزرگ شود و     ر روي زم ات ب ر قن ا حف سرانجام افعي گردد و یا آب ھاي زیرزمیني ب

ق عادي و       ھ از طری جاري شود و بیماران از طریق دارو و مراقبت ھاي پزشكي بھبود پیدا كنند، ولي ھرگز ن
نھ از طریق علمي ندیده ایم یك چوب خشك در یك لحظھ افعي گردد، یا با زدن عصا بر سنگ، چشمھ ھایي از 

د        آن ج  ر مي گوین ن نظ گ خوب شود، از ای ك  ) معجزه : (اري شود، و یا با كشیدن دست بر مریضي بي درن ی
  .است) خرق عادت(نوع 

  :.از این بیان دو نتیجھ مي گیریم
ن صورت كوچك         ) الف ھر گاه علت وجود پدیده اي بھ طور عادي معین گردد معجزه نخواھد بود؛ زیرا در ای

ي انجام نگرفتھ است و چنین پدیده اي یا علت عادي دارد كھ ھمھ مردم از آن ترین كاري بر خالف جریان عاد
ھ          د، بلك د آن را بیاورن د مانن ي توانن ستند و م آگاھند و یا سبب علمي دارد كھ دانشمندان آن رشتھ از آن مطلع ھ

  .ھمھ مردم نیز پس از تحصیل در آن رشتھ قادر بھ انجام آن خواھند بود؛
د           معجزه اگر چھ با   ) ب ل و خرد بای ي از نظر عق د، ول ال باش ید ازنظر جریان عادي یك امر غیر ممكن و مح

  .امري ممكن شمرده شود و در شمار محاالت ذاتي و عقلي قرار نگیرد
یعني باید مورد درخواست ما از نظر عقل یك كار ممكن و بالمانع باشد، از این نظر از آنان نمي توان خواست 

اران      كھ در یك لحظھ و در یك  م ب ان، ھ ك مك ان و در ی  مكان ھوا را ھم روشن و ھم تاریك سازند یا در یك زم
  .ببارد و ھم نبارد، زیرا این چنین امور، محال ذاتي ھستند و قدرت بر آنھا تعلق نمي گیرد

  :.اینك بھ مثال ھاي زیر توجھ فرمایید
كن و جزء محاالت نیست، ولي اسباب بردن جسم سنگین و بزرگي از نقطھ اي بھ نقطھ دیگر امري است مم. 1

رد و ھرگز               ي گی ام م ار انج ن ك عادي آن این است كھ با وسیلھ باربري و یا جرثقیل و یا وسایل نقلیھ دیگر، ای
ر                ار ب ن ك ردد و ای ل گ ھ نقطھ دیگر منتق اه از نقطھ اي ب ك نگ دیده نشده است كھ جسم سنگین با یك دعا و یا ی

ین نموده    خالف جریان عادي است و از حد    ا تعی ود نظام علل و معلوالتي كھ علم و عادت براي این نوع كارھ
ر عادي               ا وسیلھ اي غی اري ب ین ك ال چن بیرون است و بھ اصطالح عادتًا محال شمرده مي شود و در عین ح
عقًال و ذاتًا محال نیست، زیرا در صورت دوم ، ھمان كار انجام مي گیرد كھ در صورت نخست انجام مي شد، 

د و در              چ ي كن ادي و معمولي استفاده م ام آن، از اسباب ع راي انج یزي كھ ھست عامل، در صورت نخست ب



د در           ود بای الي ب ار مح صورت دوم از اسباب غیر عادي و خارج از متعارف مدد مي گیرد و اگر نفس كار، ك
  .ھر دو صورت محال باشد

شوده  علت این كھ ما از دیدن و شنیدن كار دوم در شگفت مي مانی     م این است كھ از روزي كھ چشم بھ جھان گ
ق           اري را از طری ین ك ام چن ایم حركت اجسام را در پرتو عوامل و اسباب ظاھري دیده ایم و بس و ھرگز انج

م         شاھده نكرده ای ي م ادت       . اسباب غیر عادى، یعني بھ اتكاي نیروي الھي و غیب ر خالف ع اري ب ین ك س چن پ
  .ق عادت خواھد بود، نھ خرق قوانین عقلخواھد بود نھ بر خالف عقل، خر

ن    ) سل(روزي بود كھ معالجھ نابینایان مادرزاد و یا مبتالیان بیماري    . 2 ا ای ود، ب از حیطھ قدرت بشر خارج ب
ھ آن       كھ رفع و عالج چنین نقص و یا بیماري امكان داشت، دست بشر بر اثر قصور و كوتاھي قدرت علمى، ب

اي  نمي رسید ولي پس از قرون مت    مادى، بشر در راه علم و تمدن گام ھاي بلندي برداشت و این نوع بیماري ھ
  .سركش را تا حدي مھار نمود

یكي این كھ از طریق عوامل متعارف و اسباب عادي وارد : پیروزي بر چنین بیماري ھا از دو راه ممكن است
ار را ت    یم و بیم رار      شویم؛ مثًال بر روي پرده ھاي چشم عمل جراحي انجام دھ كي ق رل پزش ت و كنت ت مراقب ح

  .داده و با دارو و غذاھاي مقوى، بیماري را ریشھ كن سازیم
راه دیگر این كھ بھ اتكاي قدرت الھي و استمداد از نیروي بي پایان او كھ ھر كار ممكن را در ھر لحظھ با ھر 

ارا       ان و بیم س و       شرایطي مي تواند انجام دھد، بر این مشكل پیروز شویم، و نابینای ك لم ا ی ا و ی ك دع ا ی ن را ب
شیدن و   شیم  ... دست ك فا بخ ل              . ش ي عم د، ول ي باش ن م ار ممك ك ك ام ی ت و آن انج ي اس ار یك ر دو ك ت ھ ماھی

دود       ھ از ح ت ك امرئي اس ل ن باب و عوام صول اس ل دوم مح ا عم ادي دارد، ام اھري و ع باب ظ ستین اس نخ
  .اطالعات بشر، خارج و بیرون است

د  تسخیر فضا و فرود   . 3 اع وجود و عدم   (آمدن بشر در ماه طبعًا امري است ممكن و در نظر عقل مانن ) اجتم
شرفت      ر پی محال ذاتي نیست و از این رو بشر قرن ھا انتظار مي كشید كھ بھ آرزوي خود برسد تا آن كھ بر اث

شر توانست ب... صنعت و تكنیك و در پرتو كوشش ھاي ھزاران نفر ریاضي دان، فیزیسین، تكنیسین، كارگر و 
ش و                  م و دان ق عل ن از طری ین امر ممك ك چن ر ی ذارد، و ب براي اولین بار بھ وسیلھ آپولوي یازده گام در ماه گ

  .كوشش ھاي دست جمعى، جامھ عمل بپوشاند
ان را                  ت جھ ا جمعی ون ھ ست اگرچھ تعجب میلی از نی د، اعج بھ طور مسلم یك چنین كار ھر چھ باعظمت باش

ھ      برانگیزد، زیرا این كار  ام گرفت ت، انج شمندان اس ار دان  از مجراي اسباب ظاھري و ابزار علمي كھ در اختی
  .است و ھر كس از این راه وارد شود و در این رشتھ تخصص داشتھ باشد ھمان نتیجھ را مي گیرد

اده    ولي ھرگاه بشري توانست بدون این ابزار، و بدون كوچك ترین كوشش علمي و فكرى، بھ وسیلھ یك امر س
ن                      فض د، در ای رواز نمای ا پ مان ھ ھ سوي آس ھ خود ب صمیم، از خان ك اراده و ت و ی ا در پرت د و ی ا را تسخیر كن

  .صورت این كار معجزه شمرده خواھد شد
ي در یكي از     حقیقت ھر دو كار یكي است و در ھردو، فضا تسخیر گردیده و یا گام در ماه نھاده شده است، ول

اھي       ابزار عادي و علمي استفاده شده    ي از آن آگ ھ جز مردان الھ امرئي ك و در دیگري از یك سلسلھ عوامل ن
  .ندارند استمداد بھ عمل آمده است

  
  .آورنده معجزه باید مدعي نبوت باشد: 46درس 

  
دومین امتیاز معجزه این است كھ آورنده آن باید مدعي مقام شامخ پیامبري و رھبري مردم از جانب خدا باشد و 

یك سند زنده براي اثبات مقامي كھ ادعا مي كند بیاورد و در غیر این صورت ھر چھ ھم خارق آن را بھ عنوان 
  .مي گویند) كرامت(العاده باشد معجزه نخواھد بود، بلكھ در اصطالح بھ آن 

بنابراین، امورخارق العاده اي كھ گاه از اولیاي دین و عارفان و سالكان حقیقي كھ براثر صفاي روح و روان و 
ده نمي شود؛                قرب زه نامی د، معج ي كنن صرف م ستي ت  بھ درگاه الھي دیده مي شود و بھ اذن الھي در جھان ھ

زیرا آنان نھ مقامي را ادعا مي كنند، و نھ آن را بھ عنوان یك سند زنده براي اثبات مقامي كھ دارا ھستند انجام 
  .مي دھند

  :.ت خاصي یاد مي كند و مي فرماید سوره آل عمران، حضرت مریم را با كرام37خداوند در آیھ 
ي شد            ر او وارد م ھمواره مریم، روزِى خود را در محراب عبادت حاضر و آماده مي دید و ھر موقع زكریا ب
روزِى او را در كنار محراب او آماده مشاھده مي كرد، و از روي تعجب مي پرسید كھ این غذا از كجا رسیده   

دارد      تو در خانھ من ھستي و من كفیل (است   ن وجود ن ھ م ذایي در خان ین غ و مریم  )  زندگي تو ھستم و یك چن
ساب      : پاسخ مي داد   دون ح ھ ھركس بخواھد روزِى ب این غذا از سوي خدا و از غیب رسیده است، اوست كھ ب

  )5(.مي دھد



م و در میان امت ھاي پیشین و امت اسالمي شخصیت ھایي بودند و ھستند كھ با یك خواست، كارھایي را انجا   
مي دھند كھ ھرگز با موازین عادى، قابل توجیھ و تفسیر نیست، ولي چون مدعي مقامي نیستند بھ آنان صاحبان 

  .كرامت مي گویند
  .جھانیان در مقابلھ با آن ناتوان باشند

  :.این سومین امتیاز معجزه است و این امتیاز دو قید را در بر دارد
  .ت كند؛آورنده معجزه مردم را بھ مقابلھ دعو) الف

  .ھمھ مردم را در مقام معارضھ ناتوان و بیچاره سازد و كسي نتواند با او مبارزه نماید) ب
ام        ر فرض دعوت در مق در این صورت ھرگاه انجام دھنده معجزه، اصًال مردم را دعوت بھ مقابلھ نكند و یا ب

  .ت از حد اعجاز بیرون خواھد بودمقابلھ مغلوب گردد و دیگران مشابھ كار او را نیز انجام دھند در این صور
بھ عبارت دیگر، معجزه آن كار خارق العاده اي است كھ نوع بشر حتي دانشمندان و متخصصان و نوابغ جھان 
ان الھي     از انجام مانند آن عاجز و ناتوان باشند و در این صورت روشن مي شود كھ تكیھ گاه او نیروي بي پای

  .ي باشداست كھ از حیطھ بشر عادي بیرون م
ز             گفت انگی ور ش شفان، ام ان و مكت شافات مخترع ات و اكت كان، اختراع ي پزش اي علم ن اعجازھ ابر ای بن
م       ھ ك مرتاضان، عیاران، ساحران و شعبده بازان، از حدود اعجاز بیرون است؛ زیرا عمل برخي از آنھا گرچ

شر از مبارزه و مقابلھ با آن عاجز نظیر و برخي دیگر بھ راستي مانند امور خارق العاده مي باشد، ولي نوع ب     
  .و ناتوان نیست و ھمكار ھر یك مي تواند، مشابھ كار ھمكار خود را انجام دھد

ان    ) بارنارد(نخستین روزي كھ عمل پیوند قلب در آفریقاي جنوبي بھ وسیلھ دكتر       ات جھ انجام گرفت، مطبوع
د، و     ي و پزشكي خواندن شورھاي       از روي مبالغھ آن را یك نوع اعجاز علم شابھ آن در ك ھ م د ك ري نپایی ي دی ل

  .دیگر بھ وسیلھ جراحان قلب نیز انجام گرفت
  .عمل وي مطابق ادعاي او باشد

رد      ي گی رار م برخي شرط دیگري بر شرایط اعجاز افزوده اند كھ خرق عادت در صورتي در ردیف اعجاز ق
شیدن  مثًال ھرگاه مدعي مقام نبوت، معجز. كھ ادعاي مدعي را تصدیق كند   ه خود را شفاي بیماران از طریق ك

دست بر سر و صورت آنھا معرفي كند، ولي ھنگام عمل نتیجھ معكوس بگیرد، یعني ھنگام لمس، وضع بیمار     
بدتر شود، در این موقع یك چنین امر خارق العاده اي را معجزه نمي گویند؛ زیرا این كار نھ تنھا نشانھ ارتباط   

  .گواه بر كذب و افترا بھ مقام ربوبي استبا مقام ربوبي نیست، بلكھ 
ام         ) مسیلمھ(علت افزودن این قید این است كھ در زندگاني     ھ وي در مق ده ك ل ش ت، نق وت اس دعیان نب ھ از م ك

وان          ھ عن ست، و دست خود را ب رو نش اه ف اعجاز، آب دھان خود را بھ چاه افكند كھ آب زیاد شود، ولي آب چ
كشید، ناگھان گروھي از آنھا دچار كچلي شدند و  ) بني حنیفھ(دكان قبیلھ بركت بر سر و صورت برخي از كو     

  )6(.برخي عیب دیگري پیدا كردند
  
  

  معجزه پدیده بدون علت نیست: 47س در
  

ت و              انون علی ي آورد، و ق ھ وجود م ھ آن را ب ي است ك ده اي داراي علت ھ ھر پدی جاي بحث و گفتگو نیست ك
ر عقل است كھ ابدًا قابل استثنا نیست، بنابراین، معجزه پیامبران كھ خود پدیده معلولیت از قوانین محكم و استوا

مار رود   ھ ش ود آن ب شمھ وج ھ سرچ د ك ي باش د داراي علت ي شود، بای سوب م زه . اي مح د معج د دی ون بای اكن
  .پیامبران در سایھ چھ علتي پدید مي آید

  :.بردبراي معجزه پیامبران یكي از سھ علت زیر را مي توان نام 
  .علل طبیعي ناشناختھ؛. 1
  .تأثیر نفوس و ارواح پیامبران؛. 2
  .علل مجرد از ماده، مانند فرشتھ. 3
  .علل طبیعي ناشناختھ. 1

د و        ده باش ممكن است براي پیدایش یك پدیده دو راه وجود داشتھ باشد، یكي از آن دو راه، معروف و شناختھ ش
اھي        دیگري مجھول و ناشناختھ باشد، ولي از آن   م نامتن شمھ عل ا سرچ امبران ب ھ پی ا ك د،   ) خدا ( ج اط دارن ارتب

  .ممكن است از راه وحي بھ این قسم از علل آشنا شوند و پدیده اي را بھ وجود آورند
در اجتماع ما نیز شبیھ و مانند آن وجود دارد، مثًال یك مھندس كشاورزي براثر آگاھي از عوامل رشد و نمو و 

ع از     موانع آن، نھال درختي    ر مطل ادي و غی ان ع  را ظرف سھ سال بھ ثمر مي رساند در صورتي كھ یك باغب
  .اصول گیاه شناسى،این راه را در مدت ده سال طي مي كند

كاري را كھ معلمان تازه كار در ظرف شش سال انجام ) كاركشتھ(آموزگاران مجرب و آزموده و بھ اصطالح 
ند، از این نظر ھیچ مانع ندارد كھ پیامبران بر اثر ارتباط با جھان مي دھند، آنھا در مدت دو سال انجام مي دھ     



ي مجھول و ناشناختھ      ) وحى(و در پرتو داشتن حس و شعور مرموزي بھ نام        ) غیب( ل طبیع سلھ عل از یك سل
ده ھاي مورد         اد پدی آگاھي داشتھ باشند كھ نوع انسان ھا از آن غافل و بي اطالع باشند و از این طریق در ایج

  .ظر، كمك بگیرندن
  .تأثیر نفوس و ارواح پیامبران. 2

ا                       را م د، زی ا باش د آنھ ستقیم ارواح نیرومن ر م امبران و اث وس پی أثیر نف ول ت ا معل ده ھ ي از پدی ممكن است برخ
اي            ام كارھ ھ انج ادر ب ھ ق مرتاضاني را مشاھده مي كنیم كھ در پرتو ریاضت و مجاھدت بھ مقامي مي رسند ك

بھ كارھایي دست مي زنند كھ . زي مي گردند كھ از حیطھ توانایي افراد عادي بیرون استعجیب و حیرت انگی
  .جز این كھ آنھا را معلول اراده نیرومند و نیروي مرموز نفوس آنان بدانیم تفسیر دیگري ندارد

ات  درباره این گروه، كتاب ھا، رسالھ ھا و مقاالت فراوان نوشتھ شده و عكس و شرح كارھاي آنھا در م  طبوع
جھان منعكس است بھ طوري كھ براي كسي جاي انكار اصل موضوع را باقي نگذارده، اگرچھ نمي توان تمام 
خصوصیات و جزئیات آن چھ را كھ در مطبوعات منعكس شده پذیرفت، اما اصل كلي مطلب را نیز نمي توان 

  .انكار نمود
ھ و عنایت بي پایان خداوند بھ انجام كارھایي قادر مي نفوس پیامبران بر اثر توج: بنابراین چھ مانع دارد بگوییم

  .گردند كھ از حیطھ قدرت بشر بیرون است
  

ان         ھ آن و انگیزه آنان براي انجام این كار، كسب شھرت و یا قدرت نمایي و سایر اھداف پست مادي نیست، بلك
ت مي      براي اثبات ارتباط خود با جھان غیب و این كھ نماینده خداوند در روي زمین         ا دس ن كارھ ھ ای ھستند، ب

ھ فالسفھ   . زنند و خداوند نیز نفوس آنھا را بھ انجام چنین اعمالي قادر و توانا مي نماید     این ھمان راھي است ك
  :.اسالم در تفسیر صدور معجزات و یا كرامات از اولیاي خدا پیموده اند، آنان در این باره چنین مي گویند

ك اراده و            روح و روان انسان از نظر قدرت     ا ی د ب ي توان ھ م ایي مي رسد، ك ھ ج ت، ب ان طبیع  و تأثیر در جھ
خواست، بادھاي شدید و طوفان ھاي مھلك و كشنده بھ وجود آورد، بیماران را شفا بخشد و درندگان را فرمانبر 

تسخیر نكتھ آن این است كھ ھمان طور كھ روح انسان بر بدن او تسلط كامل دارد و تمام بدن تحت . خود سازد 
اوست، گاھي در پرتو عظمت و وسعت قدرت روح، جھان مادي براي او حكم بدن را پیدا كرده و مطیع او مي 
گردد و در پرتو اراده و خواست خود در جھان ماده تصرف مي كند و ماده عالم را بھ ھر صورتي كھ صالح      

  .بداند در مي آورد
اده و        مؤید این نظر، ھمان كارھاي خارق العاده مرتاضان    دگي از م ت اراده و بری ر تقوی ر اث ھ ب جھان است ك

اب ھر           ھ اعج د ك ي زنن لذایذ جھان، نیروي مرموزي در آنان پدید مي آید و بھ كارھاي شگفت انگیزي دست م
ي جھت         . بیننده اي را برمي انگیزد     دبیني ب وع وسوسھ و ب ك ن ا ی و شك و تردید در صحت این نوع گزارش ھ
رب         است كھ در برخي از افر      رق و غ ھ ش د و ب دم رنجھ بفرماین اد دیده مي شود و براي این افراد الزم است ق

  .جھان سفري بنمایند تا با دیدگان خود این نوع ھنرنمایي ھا را مشاھده كنند
سرچشمھ تمام كارھاي آنان ھمان نیروھاي مرموزي است كھ در روح آنان بھ وجود مي آید و اینھا ھمھ بر اثر 

روري و میل بھ مادیات حاصل مي شود، تو گویي میان بروز این نوع نیروھاي روحي و توجھ  انقطاع از تن پ   
بھ لذایذ زندگى، تقابلي وجود دارد و ھر چھ بشر توجھ خود را بھ مسائل مادي كمتر كند، قواي مرموز روحى، 

دگي   براي ظھور و بروز خود مجال گسترده تري پیدا مي كند، ھم چنان كھ اگر بشر بھ امور م        ذ زن ادي و لذای
دا نمي             ایي پی راي خودنم الي ب ده، مج ان گردی اي روح پنھ ي در زوای بیشتر توجھ نماید، نیروھاي مرموز روح

  .كنند
  .علل مجرد از ماده، مانند فرشتھ. 3

د             ي فرشتھ از طرف خداون د، یعن د فرشتھ مؤثر باش ممكن است در پیدایش پدیده اي عوامل مجرد از ماده مانن
را              مأمور گرد  ازد، زی اھر س ھ دست او معجزه ظ امبر، ب ت پی ا پس از خواس د و ی ران كن ده اي را وی د كھ دھك

فرشتگان مظاھر قدرت الھي و مأموران تدبیر و سپاه حق در جھان خلقت مي باشند و از این نظر قرآن از آنان 
  . استتعبیر كرده)  تدبیر كنندگان امور خلقت و آفرینش )7(فالمدّبرات امرًا؛(بھ لفظ 

اس وجود            ز لب خالصھ یك پدیده طبیعي عالوه بر علت عادى، مي تواند در پرتو یكي از این عوامل سھ گانھ نی
از   . بر تن كند   ھرگز علت یك پدیده، منحصر بھ ھمان عامل طبیعي عادي و شناختھ شده نیست كھ منكران اعج

ده اي را          ده اي       تصور كرده اند، بلكھ ھر یك از این عوامل مي تواند پدی دایش پدی اورد و اگر در پی ھ وجود بی ب
  .علت عادي را ندیدیم نباید فورًا تصور كنیم كھ این پدیده بدون علت بھ وجود آمده است

ل   : و معجزات پیامبران را باید بھ یكي از سھ راه اخیر توجیھ و تفسیر نمود و گفت    ا از عل آنان در این موارد ی
ھ      مادي ناشناختھ استفاده مي نمایند و    رو یافت درت و نی  یا نفوس نیرومند آنان كھ بر اثر بندگي و اطاعت خدا، ق

ھ             ھ ب د ك ي باش ل غیب سلھ عل ك سل ول ی ي معل است قادر بر انجام چنین كارھایي مي گردد و یا امكان دارد ھمگ
در ھر  فرمان حق و بھ وسیلھ مدبران جھان آفرینش و جنود الھي و كارپردازان دایره وجود انجام مي پذیرد و   

  . .حال ھیچ معجزه اي معلول بالعلت نیست، بلكھ فاقد علت عادي مي باشد نھ علت واقعي و حقیقى



  
  ؟واه بر راست گویي مدعي نبوت است چگونھ معجزه گ: 48درس 

  
ي را از        از راه ھاي شناختن راست گویي مدعي نبوت، ھمان معجزه اوست كھ بھ وسیلھ آن مي توان نبّى واقع

  :.گو تشخیص داد، در این جا سؤالي مطرح است و آن این كھمتنّبي دروغ 
ھ          ایي ھم ھ از توان اده ك ارق الع ار خ چگونھ اعجاز مدعي نبوت، گواه بر راست گویي اوست و چگونھ انجام ك

دعا           ان م د می را بای ردد زی ده آن گ ار آورن وت (افراد بشر خارج است مي تواند گواه بر صدق گفت ل و  ) نب و دلی
  .رابطھ اي وجود داشتھ باشد) اعجاز(برھان 

ر              ي دكت د قلب ل پیون ھ عم ت ك ن اس سان ای د ب ي دانن كساني كھ معجزه را گواه بر راست گویي گفتار پیامبران م
اصوًال چگونھ، مار و افعي  ! را گواه بر راست گویي نظریھ ھاي او در مسائل فضایي و فلكي بدانند ) بارنارد(

وط  ... ران و گشتن چوب خشك و شفا پیدا كردن بیما      مي تواند گواه بر صدق گفتار مدعي نبوت در مسائل مرب
  .بھ مبدأ و معاد گردد

  :.حل این اشكال بستگي دارد بھ این كھ دو اصل زیر را قبًال بپذیریم: پاسخ
  .جھان خدایي دادگر و حكیم دارد كھ ھرگز برخالف ھدف خود، كاري را انجام نمي دھد؛. 1
ت و ھرگز خواھان ضاللت و         خداوند خواھان سعادت    . 2 ین حق اس اد و آی دأ و مع و ھدایت مردم بھ سوي مب

  .گمراھي مردم نیست
ھ      درت   : با پذیرفتن این دو اصل، پاسخ اشكال روشن مي شود ك ین ق ارق      (دادن چن اي خ ام كارھ ر انج درت ب ق

ا    بھ فرد دروغ گو، موجب گمراھي مردم است) العاده كھ مقابلھ با آن در امكان كسي نیست  ي مردم ب  و گمراھ
  .ھدف خداي حكیم ناسازگار است

د دو            ل واج ھ الاق ت ك وت اوس توضیح این كھ وجود معجزه در دست یك شخص در صورتي سند زنده براي نب
  :.شرط زیر باشد

  .در طول زندگي از ھر نوع عیب اجتماعي و آلودگي اخالقي پیراستھ باشد؛. 1
  . مي كند، مطابق فطرت و سرشت و مطابق عقل و خرد باشدشریعت و آییني كھ مردم را بر آن دعوت. 2

انع     . و علت لزوم این دو شرط روشن است   ین سوابقي م اگر مدعي نبوت سوابق ننگیني داشتھ باشد، وجود چن
راي          از گرایش مردم بھ وي مي باشد و خداوند حكیم چنین فردي را كھ موجبات گریز مردم در او جمع است ب

  .تد، زیرا چنین فردي نمي تواند ھدف الھي را تأمین نمایدھدایت مردم نمي فرس
ھم چنین اگر آیین او بر خالف عقل و خرد باشد، در این صورت عقل و خرد رسالت او را محكوم نموده و بھ        

  .رسمیت نخواھد شناخت و دیگر نوبت بھ معجزه خواھي نمي رسد
سألھ را      ولي ھرگاه در مدعي نبوت و آورنده اعجاز، این دو شرط جم        ن صورت ھر دو شكل م ع گردد، در ای
اگر راست گوست و معتقدیم كھ چنین شرایط جز . بررسي مي كنیم یا او در این ادعا راست گوست یا دروغ گو

ن         ا ای براي پیامبر راست گو پیش نمي آید، در این صورت مدعاي ما ثابت شده است و اگر فرض كنیم كھ او ب
 این سؤال پیش مي آید كھ چرا خداوند حكیم یك چنین قدرتي را در اختیار شرایط دروغ گوست در این صورت

  .شیادي نھاده است كھ گروه انبوھي را بفریبد
ین             ھ وسیلھ ھم خص ب ن ش د و ای دعي مي افزای خدایي كھ آگاه است و مي داند كھ اعجاز، بر عظمت معنوي م

 از مردم جدا مي سازد و مردم خواه ناخواه اعجاز، موقعیت خود را در جامعھ تحكیم مي كند و حساب خود را 
اطیس دل       ده و مغن بھ سوي وي كشیده مي شوند و مطیع او مي گردند، با این وصف چطور یك چنین حربھ برن
ھا را در اختیار او نھاده است، مگر او حكیم نیست، مگر او بھ ھدایت مردم عالقھ ندارد و خدایي كھ واجد این 

  .ھ ضربھ اي بر ھدف او وارد سازدصفات است كاري نمي كند ك
ھ           ست ك از این نظر شق دوم كھ معجزه در اختیار مدعیان دروغ گو قرار بگیرد باطل بوده و قھرًا صورت نخ
این قدرت بھ مقتضاي حكمت فقط در اختیار افراد صالح و راست گو قرار مي گیرد ثابت مي شود و معجزه،    

  .ي گرددسند زنده بر صدق گفتار مدعي نبوت تلقي م
  .راھنمایي قرآن در این باره

كتاب آسماني ما قرآن كھ با دالیل روشن و علمي و خردپسند، جامعھ بشري را بھ اصول و معارف حقھ ھدایت 
  :.مي نماید درباره پیامبر اسالم چنین مي فرماید

  )8(ا ِمنُھ الَوتیَن َفما ِمنُكم من َاَحٍد َعنُھ حاِجزین ؛َوَلو َتَقوََّل َعَلینا َبعَض اَالقاویِل َالَخذنا ِمنُھ ِبالَیمین ُثمَّ َلَقَطعن
مي گرفتیم سپس رگ قلبش ) ھرچھ تمام تر(نسبت ھاي بي اساس بھ ما مي داد او را با قدرت ) محمْد(ھرگاه او 

  .او مانع شود) مجازات(را قطع مي كردیم و ھیچ كس از شما نمي توانست از 
دن             صریح آیھ این است كھ ھر گاه پیامب      ن ش راي روش د ب ھ خدا بدھد، خداون ي ب ي اساس اي ب سبت ھ ر اسالم ن

ا      . بطالن ادعاي او بي درنگ نعمت حیات را از او سلب مي كند  ْد است ی ضرت محم صوص ح آیا این آیھ مخ
  .شامل ھر فردي است كھ بخواھد نسبت دروغ بھ خدا بدھد و دین و آییني از خود بسازد



ھ         شر          ھیچ كس نمي تواند بگوید كھ آی دگي ب اریخ زن ازان ت ین س ان و آی ام دروغ گوی امل تم ت دارد و ش  عمومی
است؛ زیرا در طول تاریخ زندگي انسان، كساني آمده اند و آیین ھاي دروغیني ساختھ اند و ھرگز قھر خداوند     
خني                 امبر س ا خود پی ي آسماني و ی ال است وح رده است و مح شامل حال آنھا نشده و شاھرگ آنھا را قطع نك

  .گوید كھ بداھت بر خالف آن گواھي دھدب
  .پس ناچار این آیھ، ناظر بھ حضرت محمد و كساني كھ از جھاتي مانند او بوده اند، مي باشد

ارف و اصول و دستوھاي         پیامبر اسالم سالیاني دراز با پاكي ھر چھ تمام تر در میان مردم زندگي كرد، و مع
رآن (ه بزرگي بھ نام او مطابق خرد بود، باالتر از ھمھ با معجز     ان        ) ق ان و بزرگ غ جھ ام نواب ھ تم ود ك مجھز ب

  .عالم و پي افكنان علوم و سخنوران گیتي از مبارزه با آن اظھار عجز و ناتواني كرده اند
وذ در       در این صورت اگر او در ادعایش دروغ گو باشد قرار دادن چنین قدرتي در دست او كھ ھمھ شرایط نف

 و برتري برنامھ ھا در او جمع است مخالف ھدف حكیمانھ الھي است كھ ھدایت بندگان مردم از پاكي و قداست
ات را از او             دگان، نعمت حی صالح بن خود را مي خواھد، بلكھ باید خداوند براي حفظ غرض و ھدف خود و م

  .م از بین ببردسلب كند تا بندگان او را نفریبد و یا این كھ قدرت را از او گرفتھ و شرایط نفوذ او را در مرد
د و        غ گردی ولي اگر دیدیم او با آن شرایط و با این معجزه مافوق قدرت بشرى، ادامھ حیات یافت و مشغول تبلی
ده           ھ او برگزی صدیق خواھیم كرد ك زم ت گزندي از ناحیھ خدا بھ وي نرسید، در این صورت بھ طور قطع و ج

ات مي        خدا و پیامبر و سفیر واقعي اوست و اگر چنین نبود خدا      لب حی ا از او س ت خود ی ضاي حكم وند بھ مقت
  . .كرد و یا این معجزه را در اختیار او نمي گذاشت

---  
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  .11اصول كافى، باب عقل و جھل، حدیث . 2
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  )2(ا و پیامبران خد
---  

  .چگونھ معجزه را از غیر آن تمیز دھیم: 49درس 
  .دو راه دیگر براي شناسایي پیامبران: 50درس 

  .تصریح پیامبر پیشین. 1
  .گردآوري قراین. 2

  !.وحي یا شعور مرموز: 51درس 
  .وحي و دانشمندان مادي

  .چرا وحي حس ھمگاني نیست: 52درس 
  .قرآنوحي از نظر لغت و : 53درس 
  .آیا وحي زاییده نبوغ است: 54درس 

  .نارسایي این تفسیر
  .این نظر با گفتار خود آنان نیز مخالف است

  .چگونھ ممكن است یك فرد در برابر گناه معصوم باشد: 55درس 
  .چگونھ ممكن است یك فرد در برابر گناه معصوم باشد

  .چرا باید پیامبران معصوم باشند: 56درس 
  .ول بر عصمت پیشوایان الھي از گناهگواه ا: 57درس 

  .تربیت در سایھ عمل
  .گواه دوم بر عصمت پیشوایان آسماني: 58درس 



  .جلب اعتماد
  .مصونیت از خطا و اشتباه: 59درس 

  .راھنمایي پیشوایان
  .اطالعات وسیع، علم و دانش سرشار: 60درس 

  .پیراستگي از عیوب و نقایص
---  

  ر آن تمیز دھیمنھ معجزه را از غیچگو: 49درس 
  

ھ از                  ت ك اده اي اس ارق الع ر خ وع ام ك ن ھ معجزه ی ھر گاه سخن از اعجاز بھ میان مي آید و گفتھ مي شود ك
  :.حدود توانایي دیگران بیرون است، بي درنگ سؤالي بھ شرح زیر مطرح مي گردد

اي شگفت انگیزي    چگونھ معجزه را از دیگر خارق عادت ھا تمیز دھیم، زیرا مرتاضان و ساحران نیز كا    رھ
احران       كھ از حدود قوانین عادي بیرون است و اعجاب و شگفتي دیگران را بر مي انگیزد انجام مي دھند و س
وه      و جادوگران با تصرف در مشاعر عقلي اشخاص، اموري را كھ حقیقت ندارد بھ صورت یك امر واقعي جل

مي كنند؛ در این صورت ما چگونھ اعجاز را از مي دھند و حقھ بازان با تردستي خاصي معركھ ھایي را برپا 
  .سحر، جادو، ریاضت و تردستي تمیز دھیم و بھ راستي این قسمت، از نقاط حساس بحث اعجاز است

براي تمیز و شناسایي معجزه از دیگر خوارق عادات، نشانھ ھایي وجود دارد كھ در پرتو آنھا مي توان حق را 
  :. داد اینك بیان این طرقاز باطل و معجزه را از سحر، تمیز

نیروي مرموزي كھ مرتاضان و جادوگران و حقھ بازان بھ آن مجھزند، نتیجھ مستقیم آموزش ھا و پرورش . 1
ھایي است كھ زیر نظر استادان فن انجام مي دھند، و ھمھ آنھا استاد دیده و مكتب رفتھ اند، آنان سالیان درازي 

  .ھ اند بھ این ویژگي برسندبھ تعلیم و تمرین پرداختھ تا توانست
كنند، روز           ي ش ینھ او م د و سنگ ھاي بزرگ را روي س ز مي خواب اي تی یخ ھ ھ روي م دي ك اض ھن آن مرت
ھ                دا كرده و ب دي پی وي و نیرومن اد، روح ق اي زی ت و تمرین ھ و ریاض وده و در پرت ولي ب نخست یك فرد معم

ن      اصطالح امروز، واجد نیروي مرموزي گردیده است كھ بدن خو      ي دارد و ای از م ل ب ن عوام د را از تأثیر ای
  .عوامل روي بدن او اثر نمي گذارد

ھ                اي خاصي ب د و پس از تمرین ھ ي آموزن حر درس م ب استادان س ادي در مكت دت متم ساحران و عیاران م
د ھنرنمایي مي پردازند، تعلیم و تمرین اساس ریاضت و جادوگري است، ولي اعجاز پیامبران جنبھ ابداعي دار

  .و كوچك ترین سابقھ تعلیم و تمریني در كارھاي آنھا نیست و تاریخچھ زندگي آنھا بھترین گواه این ادعاست
اعمال شگفت انگیز مرتاضان و ساحران، قابل معارضھ و مقابلھ است، زیرا از آن جا كھ مبادي آن، تعلیم و . 2

ام ھم         ر انج درت ب ز ق احران نی اي      تمرین مي باشد، دیگر مرتاضان و س ي از كارھ د؛ مثًال یك ل را دارن ان عم
مرتاضان این است كھ یك ماه با خوردن یك بادام، زنده بمانند و یا مدت ھا در یك جعبھ در بستھ و بدون ھوا بھ 
ق وارد            ان طری د از ھم ي توانن ز م سر ببرند و چون ھمھ این كارھا از مجراي تعلیم و تمرین است، دیگران نی

  .مایي كنندشده و مانند آنان ھنرن
ھ       . 3 ھ اصطالح در برنام د و ب رده ان ھ دعوت نك ھ و معارض ھ مقابل ردم را ب ادوگران ھرگز م مرتاضان و ج

ي شوند و در محیط        ) تحدى(زندگي آنھا    نیست، زیرا مي دانند اگر تحدي كنند بي درنگ منكوب و سركوب م
  .ریاضت و سحر نمونھ كار آنان فراوان پیدا مي شود

ھ              از آن جا كھ در   د ك ز در محیط ھن ون نی وده و ھم اكن رد نب ك ف ھ ی صر ب ادوگر منح احر و ج ھیچ دوره اي س
ن       ستند، از ای راوان ھ ریاضت و سحر رونق خود را از دست نداده است بازیگران این صحنھ ھا بي شمار و ف

ھمواره مردم نظر مرتاضان و جادوگران دعوي تحدي و مقابلھ طلبي ندارند، ولي پیامبران و دارندگان اعجاز 
را بھ تحدي و مقابلھ دعوت مي نمایند و از روز نخست اعالم مي دارند كھ شما توانایي مقابلھ با آن را ندارید و 

  :.قرآن كھ معجزه باقي پیامبر اسالم است بھ طور آشكار دعوت بھ تحدي مي نماید و مي فرماید
  )1(ِمثِل ھذا الُقرآِن ال َیأتوَن ِبِمْثِلِھ َو َلو كاَن َبعُضُھم ِلبعٍض َظھیرًا؛ُقل َلئن اجَتَمَعت اِالنُس َو الجنُّ َعلي َان یأُتوا ِب

دیگر را         : بگو د یك ر چن د آورد، ھ د آن را نخواھن د ھمانن رآن را بیاورن اگر انس و جن اتفاق كنند كھ مانند این ق
  .كمك كنند) در این كار(

ا       و اگر روزي گروھي از روي عناد و لجاج بھ تحدي بپرداز     ورًا ب د ف ھ نماین ا معجزات معارض ند و بخواھند ب
  .شكست فاحشي روبھ رو شده عقب نشیني مي نمایند

موسي بن عمران با معجزات خود وارد میدان مبارزه شد و فرعون خیره سر، بھ گمان این كھ آیات موسي از        
خشش داد، ولي موسي قبًال قماش سحر ساحران است، جادوگران را دور خود گرد آورد و بھ آنان وعده بذل و ب

  :.بھ آنان اخطار كرد كھ
  )2(ما ِجئُتم ِبِھ الِسحَر ِانَّ اذ َسُیبِطُلھ؛

  .آن چھ شما بھ میدان مبارزه آوردید ھمگي از نوع سحر است و خداوند ھمھ را باطل مي سازد



او ایمان آوردند، چیزي نگذشت كھ نخستین كساني كھ در صف مقدم مبارزه بودند، نخستین كساني شدند كھ بھ    
زیرا از آن جا كھ آنان اھل فن و استاد سحر بودند دانستند كھ آیات موسي از قماش سحر نیست، بلكھ آیات الھي 
ن است،         است كھ بھ وي اعطا شده است و علت این كھ جادوگران در صحنھ مبارزه شكست مي خوردند روش

از این نظر جادوگران ھرچھ . ساني چیز دیگري نبودزیرا تكیھ گاه مرتاضان و جادوگران جز نیروي محدود ان
كنند كارھاي آنھا از چھارچوب نیروي انساني تجاوز نمي كند، ولي پیامبران بھ قدرت نامحدود الھي تكیھ دارند 

  .و از آن قدرت بي پایان بھره مند مي شوند
امن    پیامبران ھمواره داراي اھداف عالي انساني اند و مردم را بھ فضایل انس       . 4 ھ ض ي ك اني و سجایاي اخالق

سعادت و نیك فرجامي آنان است دعوت مي كنند و اساس مكتب آنھا را خداپرستي و اعتقاد بھ روز رستاخیز و 
ات حقوق، ادب و اخالق و            ت، عدالت و مراع ... دعوت بھ صداقت و شرافت، نیكي و جوانمردى، تقوا و عف

آنان فقط براي جلب . اراي چنین اھدافي نبوده و نخواھند بودتشكیل مي دھد، ولي ھرگز مرتاضان و ساحران د
ك عمر             ھ ی م ك قلوب مردم و بھ دست آوردن پول و شھرت، دست بھ چنین كارھایي مي زنند؛ برخي را دیده ای
رنج مي برند و جان خود را در چھارچوب ریاضت حبس مي كنند تا از این طریق شھره آفاق شوند و در میان 

ا گردند، و تا كنون در طول حیات بشر، دیده نشده كھ جادوگر و یا مرتاضي یك مكتب اخالقي   مردم انگشت نم  
الي را     اھیم ع و یا اجتماعي از خود بھ یادگار بگذارد، بلكھ ھمواره از این معاني بھ كلي بي خبر بوده و این مف

  .باور نكرده اند
دایت  راز این مطلب كامًال روشن است، زیرا پیامبران انسان ھاي      برگزیده اي ھستند كھ از طرف خدا براي ھ

ي      دي باشند، ول ب ارجمن الي و مكت داف ع ین اھ د داراي چن د و بای ده ان ت مبعوث ش ق و حقیق ھ راه ح مردم ب
ادي            وچ م دیگران رابطھ خود را از خدا گسستھ و طوق بندگي نفس، بھ گردن نھاده اند و تشنھ نیل بھ مقاصد پ

  .ي توان چنین انتظاري داشتاند و از یك چنین جمعیت نم
پیامبران از نظر روحیھ و اخالق و ملكات با مرتاضان و ساحران در دو قطب مخالف قرار دارند، پیامبران . 5

ده اي           ك و زنن ا نقطھ تاری دگي آنھ اریخ زن د و در طول ت آسماني داراي صفات حمیده و ملكات عالي انساني ان
ا       وجود ندارد؛ ولي گروه مقابل نوعًا افر        سھ ب د جل سي چن ر ك ستند و اگ ادي ال ابالي و دور از فضایل انساني ھ

ان         ال و گفتارش ت مي      آنھا معاشرت كند بھ درون تاریك آنان پي مي برد و از خالل افع ھ دس ا را ب ھ آنھ  روحی
  .آورد

  
   راه دیگر براي شناسایي پیامبراندو: 50درس 

  
از و      ھ اعج صر ب راي          آیا راه شناختن پیامبران واقعى، منح ز ب اي دیگري نی ا راه ھ ت، ی اده اس ارق الع ار خ  ك

  .شناسایي آنھا وجود دارد
  :.پاسخ این پرسش مثبت است و دو راه دیگر براي شناسایي پیامبران وجود دارد كھ بیان مي گردد

  .تصریح پیامبر پیشین. 1
 مشخصات، تعیین مي نماید، كسي كھ نبوت او از روي دالیل قطعي ثابت شده است پیامبر آینده را با ذكر نام و

د آن            شین، بای ي پی صدیق نب ال ت صر مختلف و در ھر ح خواه این دو نفر در یك عصر زندگي كنند یا در دو ع
چنان صریح و روشن و آشكار و دور از ھر نوع ابھام و تردید باشد كھ براي افراد حقیقت جو، موجب اطمینان 

  :. فرماییداز باب نمونھ بھ آیھ زیر توجھ. و یقین گردد
َو ِاذ قاَل عیسَى بُن َمرَیَم یا َبني ِاسرائیَل ِاّني َرُسوُل اذ ِاَلیُكم ُمَصّدقًا ِلما َبیَن َیَدىَّ ِمَن الَتوراِة َو ُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َیْاتي 

  )3(؛...ِمن َبعدي اسُمُھ َاحَمد
مبر و فرستاده خدا بھ سوي شما ھستم و من پیا! اي بني اسرائیل: وقتي را كھ عیسي بن مریم گفت) بھ یاد آر(و 

ام او                   د و ن ن مي آی ھ پس از م امبري ك ھ پی ده ام ب شارت دھن رار دارد و ب رم ق ھ در براب تصدیق كننده توراتم ك
  .است) احمد(

عیسي در این گفتار خود، با بیان ھر چھ كامل تر، بھ نبوت شخصي كھ پس از وي مي آید و نام او احمد است، 
  .از اذھان حقیقت جویان زدوده است) احمد( شك و تردید را درباره نبوت تصریح نموده و

ھ                  ھ اي ك ت گردد و جمل ن ثاب ي و روش ل قطع ا دالی د ب وت و امامت بای د نب دي مانن امخ و بلن اصوًال مقامات ش
  .بیانگر نبوت آینده است باید آن چنان روشن باشد كھ براي آیندگان سند قطعي شمرده شود

ر و   حضرت موسي با ك    مال صراحت از خداوند خواست كھ برادر او را در كار تبلیغ دخالت دھد و او را وزی
  :.یاور موسي قرار دھد و این حقیقت را با جملھ زیر بیان نمود

  )4(َو اجَعل لي َوزیرًا ِمن َاھلي ِھرُوَن َاخي ُاْشُدد ِبِھ َاْزري و َاشِركُھ في َامرى؛
ا و او را در       از كسانم براي من وزیر و پشتیبان    م نم ھ سبب او محك شت مرا ب قرار ده، ھارون برادرم را، و پ

  .كار تبلیغ شریكم فرما
  :.خداوند نیز با صراحت ھر چھ كامل تر بھ نداي او پاسخ مثبت گفتھ مي فرماید



  )5(َقد اوتیَت ُسوَلَك یا موسي ؛
  .ما درخواست تو را اجابت نمودیم

  :.موده مي فرمایددر جاي دیگر بھ نبوت ھارون تصریح ن
  )6(َو َوھبنا َلُھ ِمن َرحَمِتنا َاخاُه ِھرُوَن َنبّیًا؛

  .برادرش ھارون را كھ پیامبر است بخشیدیم) بھ موسي براي یاري و كمك(از رحمت خود 
بھره برداري از این راه براي اثبات نبوت پیامبر اسالم بستگي بھ این دارد كھ از مجموع بشارات وارد شده در 

دید و قدیم، نبوت حضرت محمد بھ طور صریح و روشن استفاده شود و علما و دانشمندان بزرگ اسالم عھد ج 
ا        بشارات زیادي را كھ در كتاب عھد جدید و قدیم درباره نبوت حضرت محمد آمده گرد آورده اند و درباره آنھ

ن           ن اسالم ای ت دی راي حقانی ستردگي ھر چھ      كتاب ھا و رسالھ ھا تألیف كرده اند و الزم است ب ا گ ات ب  تحقیق
  .بیشتر ادامھ یابد

  .گردآوري قراین. 2
ي           راه دیگر جھت شناسایي پیامبران گردآوري قراین و شواھد است تا انسان از مجموع این قراین و شواھد نب

  .را از متنّبي تمیز دھد
ت   امروزه یكي از طرق قضاوت و داوري در محاكم رسمى، گردآوري قراین و شواھدي است ك       د حقیق ھ بتوان

كار     . را كشف كند   راي آش ھ ب د ك با مراجعھ اي كوتاه بھ پرونده ھاي محاكم قضایي این مطلب بھ اثبات مي رس
  .شدن حقیقت و شناخت مدعي راست گو از دروغ گو از این طریق استفاده مي كنند

  :.این قراین درباره پیامبران مي تواند امور زیر باشد
ف ي) ال صوصیات روح ي خ ان  بررس دگي او در می اه و سوابق زن ال و ج ھ م ھ او ب دعي و عالق ي م  و اخالق

  .مردم؛
محیطي كھ از آن جا برخاستھ است؛ مثًال با دقت ھر چھ بیشتر باید دید كھ آیا محیط وي بعثت چنین مدعي  ) ب

زد  اي را ایجاب مي كرده یا نھ بھ طور مسلم ھر گاه از میان یك ملت درس نخوانده و نیمھ وحشي مرد  ي برخی
كھ با نداشتن تحصیالت عادى، مردم را بھ پاكي و نیكي و نظام صحیح زندگي دعوت كند بي تردید چنین بعثتي 

  .گواه برانگیختگي وي از طرف مقام ربوبي است؛
رد     : محتویات آیین او از نظر معارف و احكام    ) ج ل و خ ا موازین عق ھرگاه سخنان او در باب معارف علمي ب

ر شناسایي معارف از قبیل صفات خدا و آن چھ مربوط بھ مبدأ و معاد است از صحیح ترین راه تطبیق كند و د
وارد شود و در بیان نظام اخالقي و اجتماعى، اجتماع را بھ عالي ترین نظام رھبري بنماید و با طریقي دور از 

و آنان را از سوق بھ ناپاكي افراط و تفریط فضایل انساني و سجایاي اخالقي را میان پیروان خود پرورش دھد 
  .ھا و صفات پست باز دارد خود این محتویات مي تواند گواه بر ارتباط او با مقام باال باشد؛

ثبات او در راه دعوت؛ ثبات او در طریق دعوت خود یكي دیگر از قرایني است كھ مي تواند گواه بر صدق ) د
ام آن      . گفتار او باشد   ھ تم ا آخر            ھرگاه او در طول زندگي ب د و ت ل نمای د عم ي كن د و دعوت م ي گوی ھ م  چھ ك

  .زندگي در این راه استقامت ورزد و از دعوت خود باز نگردد خود این عمل گواه بر صدق اوست؛
وسایلي كھ از آن براي پیشرفت آیین خود استفاده مي كند؛ ھرگاه مدعي نبوت براي پیشرفت اھداف خود از     ) ه

ل و خرد آن     ھ عق راي          وسایل صحیح ك ازي ب حنھ س د و از دروغ و ستم و ص تفاده نمای د اس ي كن صدیق م  را ت
وع      ) (الغایة تبرر الوسیلھ(پیشبرد مقاصد خود اجتناب ورزد، و از منطق غلط     ردن ھر ن ار ب ھ ك ھدف مجوز ب

ل        ) وسیلھ است  ردي در اص ین ف ھ چن بیزار باشد، خود این كار نشانھ سالمت روح و فكر اوست و بعید است ك
  . خود دروغ بگوید؛دعوت

وضع پیروان وى؛ وضع روحى، فكري و اخالقي افرادي كھ دور مدعي نبوت را مي گیرند روشنگر وضع ) و
پیشواي ایشان است، ھرگاه بیشتر نزدیكان و بستگان وي كھ كامًال از وضع داخلي او آگاھند بھ وي ایمان آورند 

 در خرد و دقت و پاكي در میان مردم نمونھ باشند در  و یا غالب كساني كھ بھ وي مي گروند گروھي باشند كھ   
  .این صورت انسان بھ صدق دعوت مدعى، اطمینان پیدا مي كند

  
  !وحي یا شعور مرموز: 51درس 

  
ھ،         ى (سومین بخش ازبحث ھاي ما درباره نبوت عام ت ) وح ارف       . اس وم و مع شمھ عل ماني كھ سرچ وحي آس

  . پیچیده اي است كھ شایان تحقیق و بررسي عمیق استپیامبران الھي است، یكي از مسائل دقیق و
پیامبران دستورھا و برنامھ ھاي خود را از طریق وحي مي گیرند و بھ نام پیام ھاي غیبي در اختیار مردم مي     
ا     گذارند، ولي حقیقت این ادراك چیست، و آنان در پرتو چھ حس مرموزي این مطالب را دریافت مي كنند اینھ

  . است كھ دقت بیشتر و بررسي فوق العاده اي الزم دارداز جملھ اموري
ادراك منتھي بھ وحى، از سنخ ادراك ھاي بشري و معمولي نیست، بلكھ ادراكي است : بھ طور اجمال باید گفت

  .غیر عادي و بھ وسیلھ حس مخصوصي كھ ویژه پیامبران آسماني است انجام مي گیرد



 از جھان ماده بھ وسیلھ یكي از حواس ظاھري دریافت مي كند و آنھا بشر معموًال بسیاري از معلومات خود را
  .تدوین نموده منتشر مي سازد... را بھ صورت علوم طبیعى، تاریخ،جغرافیا و

ت             ي اوس اي فكري و ثمره استدالل ھاي عقل ھ ریاضت ھ شر، نتیج و   . قسمت دیگر از معلومات ب شر در پرت ب
ف مي     نیروي عقل و خرد بھ سلسلھ اي از حقایق    دارد واق ارجي ن  فلسفي و ریاضي كھ ھرگز وجود مادي و خ

ا آن   ) الھیات(گردد، مثًال آن چھ را كھ فیلسوف در       د و ی درباره وجود خداوند و صفات و افعال او بحث مي كن
بھ نام اصول كلي مورد بررسي قرار مي گیرد و بر وجود یك سلسلھ قوانین فلسفي استدالل  ) فلسفھ(چھ كھ در    

ي شو  ر و         م ز فك دركي ج ى، م اي علم ده ھ ن پدی ت و ای سفي اس ر فل ل و طرز تفك ر و تعق ده فك ي زایی د، ھمگ
  .استدالل ندارد و ھم چنین است بسیاري از فرمول ھاي ریاضى

ل   . قسمت سوم از ادراكات بشر، پرتوي از غرایز نفساني و فطرت انساني اوست   شنگى، می درك گرسنگي و ت
ساني و         بھ امور جنسى، عالقھ بھ مقا   جایاي ان ي و س ضایل اخالق ھ ف صب و ثروت، گرایش ب ھمگي  ... م و من

  .ریشھ فطري دارند و پرتوي از تجلي فطرت و غرایز اوست
ا              ا ب یم و ی ابقھ تعل دون س برخي از آثار ادبي و ھنري انسان اثر مستقیم ذوق و استعداد خدایي اوست، گروھي ب

ي   تعلیم و تربیت بسیار مختصر، پدید آرنده عا      اي ادب لي ترین اثر ھنري و ادبي مي باشند و لطیف ترین نكتھ ھ
  .و روح نوازترین مناظر طبیعي و شیرین ترین عواطف انساني را در قالب داستان و شعر مي ریزند

  .ھمھ این علوم و ادراكات ھر چھ باشند از راه طبیعي و بشري است
ري و پدیده ھاي طبیعي است كھ بھ وسایل گوناگون كوتاه سخن این كھ، ھمھ ادراكات، یك سلسلھ درك ھاي بش    

ن      ك از ای یچ ی بیھ ھ ى، ش ق وح امبران از طری ات پی ي معلوم ود، ول ي ش سان وارد م ر ان یط فك ادي در مح ع
د،            ھ دارن صوصي ك ادراكات با اختالفاتي كھ دارند نیست، بلكھ ادراكي است غیر عادي كھ بھ وسیلھ حس مخ

  .انجام مي گیرد
دون         پیامبران آسمان  ھ ب ستند ك اص و مرموزي ھ د، داراي حس خ ي ھم چنان كھ خود آنان نیز تصریح كرده ان

ابزار و اسباب ظاھرى، با جھان غیب ارتباط دارند و پیام ھاي الھي را بدون كم و زیاد بھ صورت دستورات          
  .او در اختیار مردم مي گذارند و كوچك ترین تصرفي در آن نمي كنند

ستند و        گواه روشن بر این ارت     ت گو ھ ھ صادق و راس باط و بر وجود چنین حسي عالوه بر ادعاي خود آنان ك
معجزات آنھا گواه بر راست گویي آنان مي باشد ھمان آثار و معارف فوق العاده وسیع و دور از اندیشھ انسان   

  .رار گیردق) شخص پیامبر(ھاست كھ ھرگز بدون ارتباط با مبدأ جھان ،ممكن نیست در اختیار بشري محدود 
نھضت ھاي عمیق و دامنھ دار آنان كھ بشر مانند آن را در ھیچ یك از جنبش ھاي فردي و اجتماعي ندیده است 
و فداكاري ھاي زاید الوصفي كھ در راه تحقق بخشیدن بھ پیام ھاي الھى، از خود نشان مي دادند نشانھ ارتباط        

  .ر بر داردآنھا با جھان باالست كھ یك چنین بركات و آثاري را د
  .وحي و دانشمندان مادي

زي               ھ چی اي آن ب ده ھ اده و پدی د و جز م ي دان اده م ان م ھ جھ صر ب براي یك فرد مادي كھ دایره ھستي را منح
اعتقاد ندارد درك این نوع مسائل بسیار مشكل است و تا دگرگوني عمیقي در طرز تفكر یك فرد مادي بھ وجود 

  .معتقد نگردد ھرگز قادر بھ درك این سنخ مسائل نخواھد بودنیاید و بھ جھاني باالتر از ماده 
كساني كھ ابزار تحقیق آنھا البراتوار و یا چاقوي تشریح و میكروسكوپ است و اصرار دارند كھ بھ ھر حادثھ    
سیار وسیع                    د وي ب ق دی ھ اف ي ك رد الھ ك ف ا ی ھ ب ست ك و رویدادي رنگ پدیده مادي بدھند، ھرگز نخواھند توان

اوراي طبیعت      است و جھ   ا مجردات و م ان ھستي را منحصر بھ چھارچوب ماده نمي داند و شعاع وجود را ت
  .گسترده مي داند در این مباحث ھم گام و ھم فكر شوند

ھ مي      علت این كھ یك فرد مادي بھ مسائلي مانند وحي و فرشتھ و مانند آنھا نمي تواند معتقد گردد، این است ك
د، در صورتي      خواھد ھمھ چیز را با ابزا  ا داوري نمای اره آنھ ر ناقص مادي خود اندازه گیري كند و سپس درب

ود و    كھ با این ابزار با ھمھ نقصي كھ دارند فقط مي توان درباره وجود و عدم قسمتي از امور مادي داوري نم
رار گرف           زار ق ن اب د و تحت    امور معنوي و مجرد از ماده از نظر درجھ بندي وجود در مرتبھ باالتر از ای ھ ان ت

  .حكومت آنھا واقع نمي شوند؛
ود و      مثًال ھرگز نمي توان روح مجرد را با چاقوي تشریح و یا میكروسكوپ و یا سایر وسایل مادي مشاھده نم

  .از این طریق درباره آن بھ نفي و اثبات پرداخت
و ادراكي بھ نام ) روح(ام ما در بررسي ھا و آزمایش ھاي خود بھ موجودي بھ ن: آن دانشمند مادي كھ مي گوید

ادي       : برخورد نمي كنیم، باید در پاسخ آنان گفت ) وحى( اره امور م ز درب د ج ي توانی شما با این ابزار مادي نم
قضاوت كنید و موضوعاتي كھ از نظر سنخ وجود باالتر از ماده است با این ابزار تحت تجزیھ و آزمایش قرار 

ي         نمي گیرند، بلكھ این نوع مسائل براي   ال ب ا كم ر ب ھ اگ د ك صوصي دارن ل مخ خود راه اثبات جداگانھ و دالی
  .طرفي از راه ویژه آن وارد شوید بھ وجود چنین جھاني اعتراف خواھید نمود



سائل ثمري نخواھد             ن نوع م ا او در ای بنابراین یك فرد مادي تا بھ وجود ماوراي طبیعت معتقد نگردد، بحث ب
اد       ن ج ام         داشت، بلكھ قبًال باید ای ھ ن اخت سپس در وجود ادراكي ب راي او ھموار س ى (ه را ب ھ از سنخ   ) وح ك

  .ادراك ھاي معمولي نیست با او گفتگو نمود
  

  ؟چرا وحي حس ھمگاني نیست: 52درس 
  

اعتراف بھ وحي كھ اساس تصدیق نبوت پیامبران است ما را بر آن مي دارد كھ امكان وجود چنین ادراكي را    
  .ارزیابي كنیم

ھ       : ت گفتھ شودممكن اس  ستند ك ده مرموزي ھ ماني داراي دستگاه گیرن نتیجھ بحِث پیش این شد كھ پیامبران آس
ارتباط بر قرار كنند و بھ عبارت روشن تر، ) فرشتگان(مي توانند بھ وسیلھ آن با مبدأ آفرینش و یا سفیران وي 

ار دارند بدون ابزار مادي از جھان یك نوع ادراك و حس علمي است كھ با آن مي توانند در ھر نقطھ اي كھ قر
  .غیب گزارش دھند و اخبار و پیام ھاي آن جا را دریافت نمایند

اي                سان ھ ان دارد چرا در ان ر امك ان دارد، و اگ سي امك در این صورت این سؤال پیش مي آید كھ آیا چنین ح
  .دیگر از چنین حسي خبري نیست

م و فل          ا         پاسخ در امكان چنین حسي كافي است كھ عل سان ھ ھ ان را ھم ي چ ت، ول شمرده اس سفھ آن را مردود ن
دا      . داراي چنین ادراك مرموزي نیستند، چندان سؤال موجھي نیست    ردي پی سي در ف ر ح دارد اگ زیرا لزومي ن

  .شد در ھمھ افراد نیز وجود داشتھ باشد
ك یا دو و یا چند حس حواس پنج گانھ از عمومي ترین حواس انسان است، ولي افرادي پیدا مي شوند كھ فاقد ی    

آیا این افراد حق دارند، دارندگان حواس پنج گانھ را بھ باد انتقاد بگیرند و حسي را كھ خود فاقد آن      . مي باشند 
  .ھستند رد و نفي كنند

ھ خود حق           نوابغ جھان داراي شعور و ادراك خاصي در حل مسائل و مشكالت مي باشند، آیا افراد معمولي ب
  .نین ادراك و شعوري را در آنان انكار نمایندمي دھند كھ وجود چ

ا،     القوه (تمایالت جنسي كمالي است كھ در نھاد ھمھ انسان ھ د و نمو آن دوران      ) ب صل رش ي ف وجود دارد، ول
د               ي گردن شھ از آن محروم م راي ھمی اگوار ب ل ن سلھ عوام ك سل ین   . بلوغ است و گاھي افرادي بر اثر ی ا چن آی

  . چنین احساسي برخیزندافرادي حق دارند بھ انكار
ھ           : روان شناسان قدیم و جدید مي گویند        ھ اي ب ھ اگر روزن ھ اي وجود دارد ك سان، مرتب رده وجود ان در پس پ

شوف            راي او مك اني ب سیاري از اسرار پنھ د، ب سوي آن باز شود چنان كھ گاھي در اھل ریاضت اتفاق مي افت
  .مي گردد

سیار  بنابراین، انتظار این كھ اگر حسي در فر   دي یا افراد خاصي پیدا شد باید در ھمھ افراد وجود داشتھ باشد ب
  .انتظار بي جایي است، حتي در حیوانات نیز یك چنین تفاوتي بھ چشم مي خورد

  
شب پره، داراي حس خاصي است با این كھ چشم درستي ندارد پیش از برخورد بھ مانع، وجود آن را با دقت و 

این پرنده بھ اندازه اي نیرومند است ) مانع شناسى(حس . ه خود را كج مي نمایدمھارت زیاد حس مي كند و را
  .كھ از پرپیچ ترین راه ھا مي گذرد، اما ھرگز بھ مانعي برنمي خورد

  
اف است         ھ ھوا ص ن ك بسیاري از حیوانات پیش از ریزش برف و باران، نزول آن را احساس مي كنند و با ای

  .مي برند كھ باران گیر نباشدموقع خواب، بھ نقطھ اي پناه 
شند و                 ي ك اي جگرخراشي م ھ نعره ھ وع حادث ل از وق ي كرده قب یش بین بسیاري از جانوران وقوع زلزلھ راپ

دت سرماي       . را شكستھ بھ بیابان ھا مي دوند  ) طویلھ(گاھي درھاي    ستان از ش صل تاب ي جان داران در ف برخ
 براي حفاظت خویش و فراھم ساختن توشھ زمستان، افزایش زمستان سال آگاه مي گردند و فعالیت ھاي خود را

  :.چنین مي نویسد) اكسیكلوپ(استاد دانشگاه سربن درباره حشره اي بھ نام ) میلین ادوارد(استاد . مي دھند
رد           ي می ذاري م م گ لھ پس از تخ ھ دوران تخم      . این حشره، تنھا زندگي مي كند و بالفاص ساس كرد ك ي اح وقت

ا و برگ        . سراغ قطعھ چوبي مي رود و آن را سوراخ مي كند   گذاري اش رسیده     ل ھ كوفھ گ ال ش ھ دنب سپس ب
ھ صورت             ذارد، سپس تراشھ اي را ب م مي گ ھاي شكري رفتھ، اطراف سوراخ را با آنھا مي پوشاند و یك تخ
ور مي                 اي مزب ا برگ ھ ذارد و آن را ب ي گ م م ر روي آن تخ ھ صورت سقف ب ي آورد و آن را ب خمیري درم

ام شود و در                  . اندپوش ذاري تم م گ ا تخ د ت ي دھ ھ م ار را ادام ن ك باز روي آن، تخم گذارده و بھ ھمان ترتیب ای
  .ھمان وقت نیز جان مي سپارد

ا          د و ت اع از خود ندارن درت دف ھنگامي كھ نوزادان سر از تخم درآوردند، بھ صورت كرم بي بالي ھستند كھ ق
ھیھ كنند، این وضع ایجاب مي كند كھ نوزادان این حشره، در نقطھ مدت یك سال نمي توانند براي خود غذایي ت

  .اي آرام و محكم یك سال تمام زندگي كنند



این عمل حاكي است كھ مادر آنھا بسیاري از مسائل زندگي نوزادان خود را مي داند و آن را درك مي كند، در 
  )7(. صورتي كھ این حس در ھمھ جانوران و حیوانات وجود ندارد

  .ریانھ از وجود سیماني محكم و استوار آ گاھي دارد، كھ بشر ھنوز بھ آن دست نیافتھ استمو
وان از نظر                 ا حی سان و ی راد ان ام اف ھ تم ار داشتھ باشیم ك د انتظ تمام این مثال ھا براي این است كھ ھرگز نبای

شابھ آن   احساس و ادراك یك سان باشند و اگر فردي یا افرادي داراي شعور خاصي گردیدند ا      ز م فراد دیگر نی
  . .را داشتھ باشند

  .وحي از نظر لغت و قرآن: 53درس 
مي گویند، ) وحى(مي گویند و اگر بھ آھستھ سخن گفتن ) وحى(ھر نوع ادراك سري و پنھاني را از نظر لغت 

ازد و دیگري متوجھ           اه س صد خود آگ د مخاطب را از مق ي خواھ  از این نظر است كھ گوینده بھ طور سري م
  .نگردد

ان            ھ بی دي ك شھ واح ھ ری اني ب ن مع ھ ای ي ھم در قرآن مجید این لفظ در معاني گوناگوني بھ كار رفتھ است، ول
  :.اینك برخي از این معانى. گردید برمي گردند

  :.آشنا ساختن موجودات بھ وظایف خود بھ طوري كھ ھر موجودي بھ وظیفھ تكویني خود عمل كند؛ مانند. 1
  )8( َسمواٍت في َیوَمیِن َو َاوحي في ُكّل َسماٍء َامَرھا ؛َفَقضاُھنَّ َسبَع

اد           ده آن نھ ھ ھر آسماني را برعھ رار داد و وظیف ن  . آنھا را در ظرف دو روز بھ صورت ھفت آسمان ق واز ای
  .طریق ھر آسماني بھ وظایف خود آشنا گردید

  :.درك غریزى؛ مانند. 2
  ).9(ذي ِمَن الجباِل ُبُیوتًا؛ َو َاوحي َربَُّك ِالي الَنحِل َاِن اتَِّخ

  .نمود كھ از كوه ھا براي خود النھ گیرد) وحى(خداي تو، بھ زنبور 
رورش             ان، پ بنابراین كلیھ فعالیت ھاي این حشره و حشرات دیگر از قبیل النھ سازي و گردآوري شیره درخت

ق رھبري فط      ... نوزادان و  ان داران از طری ن ج ھ ای ایف    یك نوع وحي فكري است و ھم ھ وظ زه ب رت و غری
  .مي گویند) وحي تكوینى(این قسم از وحي را در اصطالح دانشمندان . خود آشنا مي شوند

  :.الھام قلبى؛ مانند. 3
  )10(َو َاوَحینا ِالي اّم ُموسي َان َارضعیِھ؛ 

  .مادر موسي الھام نمودیم كھ نوزاد خود را شیرده) قلب(بھ 
  :.؛ مانندالقاي كالم بھ طور سري و پنھانى. 4

  )11(َو ِانَّ الَشیاطیَن َلُیوُحوَن ِالي َاوِلیاِئِھم؛ 
  .شیاطین بھ دوستان خود مطالبي مخفیانھ القا مي كنند

ھ مورد         . 5 ي است ك ارتباط پیامبران با جھان باال و دریافت حقایق و دستورھایي از آن جھان و این ھمان وح
  .گفتگوي ماست

 گویند از این نظر است كھ آنان مطالبي را از جھان دیگر گزارش مي دھند و مي) نبى(اگر بھ پیامبران آسماني 
بر اثر ارتباطي كھ با خداوند دارند، دستورھاي او را در اختیار بندگان وي مي گذارند و این ارتباط بھ صورت 

  :.ھاي گوناگوني تجلي مي كند
 رؤیا مي بیند و راز الھي و احكام وي از این گاھي روح قوي و نیرومند و مؤید پیامبر حقایقي را در عالم) الف

ت       ت یاف ق مأموری ن طری سلم خواب     . راه بھ او مي رسد، چنان كھ ابراھیم براي ذبح اسماعیل از ای ھ طور م ب
یچ       اولیاي الھي كھ ھمواره مورد مراقبت خداوند متعال و فرشتگان آسماني ھستند با خواب افراد معمولي كھ ھ

  . دارد؛نوع مصونیت ندارند فرق
ماني   ) ب گاھي دستورھاي الھي بھ روح و قلب پاك آنھا القا مي گردد و روح بزرگ آنان مركز نزول وحي آس

  .مي شود؛
امبر         ) ج ا پی اد صوتي ب گاھي ممكن است كھ خالق جھان در عین حالي كھ در حجاب غیب است از طریق ایج

  .خود سخن بگوید؛
و فرشتھ حامل آن انجام مي گیرد و فرشتھ آسماني در برابر دیدگان معموًال وحي آسماني بھ وسیلھ پیك وحي ) د

  .پیامبر بھ صورت خاصي تمثل مي جوید
  :.قرآن مجید بھ مراحل چھارگانھ وحي در آیھ زیر اشاره كرده مي فرماید

ُوًال َفیُ      َل َرس اٍب َاو ُیرِس ن َوراِء حج ًا َاو ِم ُھ اذ ِاى َوحی َشٍر َان ُیَكّلَم اَن ِلَب ا ك ي   َو م ُھ َعل شاُء ِانَّ ا َی ِھ م وِحَى ِبِاذِن
  ).12(حكیم؛

و شایستھ ھیچ انساني نیست كھ خدا با او سخن گوید مگر از راه وحي یا از پشت حجاب یا رسولي مي فرستد و 
  .بھ فرمان او آن چھ را بخواھد وحي مي كند، چرا كھ او بلند مقام و حكیم است

  .خستین وحیي كھ ھمان ادراك در رؤیا و القا در قلب است اشاره مي كند؛ این جملھ بھ دو قسم ن)ِاى َوحیًا) (1



؛ مقصود از آن این است كھ گوینده در پشت حجابي باشد و شخص او دیده نشود، ولي )َاو ِمن َوراِء ِحجاب) (2
مانند آن كھ حضرت موسى، صداي وحي . سخن او شنیده گردد و این ھمان وحي بھ وسیلھ امواج صوتي است

  .ھي را از كوه یا درخت شنید، گویي خدا از پشت حجاب سخن مي گویدال
؛ و مقصود از آن پیك وحي است كھ حامل دستورھاي الھي است و بھ صورتي در برابر )َاو ُیرِسَل َرُسوًال) (3

  .پیامبر خدا جلوه گر مي شود
ات و     در بسیاري از آیات، خداوند بزرگ، خود را وحي كننده و فرستنده وحي معرفي       ام آی ت و از تم كرده اس

روایاتي كھ در این زمینھ وارد شده استفاده مي شود كھ آن چھ را پیامبر از طریق وحي اخذ مي كند سخن خدا        
  . ر یا نبوغ او و سایر امور نیستو دستور پاك و دست نخورده اوست و ھرگز زاییده فكر پیامب

  
  ؟آیا وحي زاییده نبوغ است: 54درس 

  
ك      بحث ھاي پیشی   ا در ی ن بھ خوبي ثابت كرد كھ وحي یك ادراك خاص و یك نوع شعور مرموزي است كھ تنھ

دون     دستھ از افراد بشر بھ نام پیامبران وجود دارد و آنان در پرتو این حس، تعالیم الھي را بدون كم و زیاد و ب
  .كوچك ترین خطا و لغزش از جھان دیگر گرفتھ، در اختیار مردم مي گذارند

ھ است از       و این ك   ماني چگون ھ حقیقت این حس چیست، و حاالت رواني پیامبران در زمان فراگرفتن وحي آس
مانند ذات (جملھ مسائلي است كھ فھم و درك كنھ آن براي ما ممكن نیست و باید بسان بسیاري از مسائل غیبي 

 كوچك خود واقعیت آن را بھ آن ایمان بیاوریم، ھر چند با خرد) و صفات خدا و حقیقت برزخ و روز رستاخیز 
  .لمس نمي كنیم

د از ارزش آن     تھ ان ق خواس ن طری ستھ و از ای امبران دان وغ پی ود نب ي رامول ي وح ر، گروھ ن نظ ر ای در براب
آنھا میان پیامبران و دیگر نوابغ جھان تفاوتي قائل نیستند و افكار ھر دودستھ را محصول فكر انسان و . بكاھند

  .ندزاییده نبوغ آنان مي دان
د    ن خویش         : دارندگان این نظریھ چنین مي گوین شریت را در دام ان ب ھ و خیرخواھ راد نابغ رینش، اف دستگاه آف

پرورش مي دھد و آنھا روي نبوغ ذاتي و افكار عالي خود، جامعھ را بھ اخالق نیك و اعمال شایستھ و رعایت 
د و آن چھ را   دعوت نموده از این رھگذر گام ھاي مؤثري برا... عدالت اجتماعي و   ي سعادت بشر برمي دارن

ست و     كھ بھ عنوان دستور و قانون بھ مردم عرضھ مي دارند جز نتیجھ نبوغ و مولود فكر عالي آنان چیزي نی
  .ھرگز ارتباطي با جھان دیگر ندارد

شر، در  : و مي گویند   وحي منبعي جز عقل انساني و ادراكي جز ادراك معمولي نیست و در طول تاریخ عمر ب
دماتي              سانیت خ ان ان ھ جھ ھ پاخاستھ و ب د، ب ساني را دارا بودن ھر قرني نوابغي كھ عالي ترین تجلیات افكار ان

  .ارائھ داده اند
ي              ات روان سلھ حوادث و اتفاق ك سل ول ی اده وجود نبوغ را معل ر نھ ا را فرات ھ پ ن نظری دگان ای برخي از دارن

  .ارى، این علل را در زندگي پیامبران نیز پیدا كننددانستھ و كوشیده اند كھ با بررسي ھاي وھمي و پند
  :.عواملي كھ موجب باال رفتن استعداد و پیدایش نبوغ مي گردد در نظر آنان بھ قرار زیر است

شش و              . 1 ت و ك شق، محب را ع ھ وجود مي آورد، زی ار را ب عشق، این عامل قوي ترین و پرانرژي ترین افك
ا شخصي یا ھدفي مي باشد و چنین كشش و توجھ شدید در ھركس پدید آید توجھ شدید وخارق العاده بھ چیزي ی

شقش               ا ع شھ او در مناسبت ب ھ فكر و اندی موجب بسیج و انگیزش قواي جسمي و روحي او مي شود و از جمل
  .نیرومند و پویا و پر انرژي مي گردد؛

تم بھ كار اندازد و دقیقھ اي آرام ستم كشي طوالنى، سبب مي شود كھ فرد ستم دیده فكر خود را براي رفع س. 2
  .ننشیند؛

در اقلیت و شرایط نامساعد اجتماعي بودن از عوامل تشیید این افكار است، زیرا یك اقلیت براي پر كردن       . 3
  .فاصلھ اي كھ با اجتماع دارد ناچار است بھ فكر بپردازد و سر انجام آن چھ را مي خواھد بھ دست آورد؛

ن     . 4 ھ             كودكى، چون در ای امالیم ب شامدھاي ن ر پی دارد در براب ادگي ن شكالت آم ا م ارزه ب راي مب ن كودك ب س
  .درون گرایي مي پردازد، در این صورت افكار كودك تشیید پیدا مي كند؛

تنھایي و زندان، بھ افكار انسان شدت مي بخشد، زیرا ھنگامي كھ با افراد دیگر ھستیم مجبوریم الاقل براي . 5
  . مغزو افكار خود را در اختیار دیگران بگذاریم؛مدت كم ھم كھ باشد

د و                . 6 ان یاب ھ جری ر ارادي آزادان ار غی د و افك ت كن ر فعالی ھ اراده كمت ي گردد ك سكوت و بي كارى، سبب م
  .استواري پیدا كند؛

  .پرورش نخستین، در پیدایش نبوغ نقش بزرگي دارد. 7
ضافھ وجود یك اجتماع فاسد و بي قانون سبب مي شود كھ سپس از این بیانات نتیجھ مي گیرند كھ این علل بھ ا

  )13(. افكار پیامبران درباره مسائل اجتماعي استوار شود و راه ھاي تازه براي زندگي بھ مردم نشان دھند
  .نارسایي این تفسیر



ل آن    د،   دارندگان این نظریھ بسان كساني ھستند كھ قبًال مدعاي خود را ساختھ اند و سپس بھ دنبال دلی ي رون  م
د،          ي دانن شر م آنان چون در جھان ھستي بھ اصالت چیزي جز ماده معتقد نیستند و جھان غیب را زاییده وھم ب

  .ناچار ھمھ مطالب مربوط بھ جھان دیگر را از این طریق و امثال آن توجیھ مي كنند
ادی          اي م ھ    از خصایص فكر مادي این است كھ مي خواھد با دانش كوتاه خود و اصول نارس سیر ھم ھ تف گري ب

حقایق موفق گردد، از این جھت دارندگان چنین طرز تفكري درصددند كھ مسألھ وحي و نبوت را از راھي كھ 
بیان شد حل كنند، غافل از آن كھ یك چنین توجیھي براي مسألھ وحي كھ مظھر تجلي عالي ترین حقایق علمي و 

ساني است؛ ما      ھ بگوییم     فلسفي و قوانین سعادت بخش و استوار ان ن است ك د ای الن نقطھ     : نن ھ شدید در ف زلزل
ك چوبي در        ك اتاق ود فروریختن ی جھان معلول تیري بوده است كھ براي شكار حیواني شلیك شده بود و یا مول

  .روستاھاي اطراف آن جا بود
اني ا         د و استعداد نھ شدید كن كار  انكار نمي كنیم عوامل مزبور ممكن است افكار غیر ارادي انسان را ت و را آش

ار        ام افك ان تم سازد، ولي ھرگز نمي تواند آفریننده پیامبري باشد كھ كتاب آسماني او پس از چھارده قرن درمی
نوابغ انسانى، مانند مشعل فروزاني بدرخشد و تمدني را بھ وجود آورد كھ ھنوز تاریخ تمدن انسان مانند آن را        

سفى، ق      ضایل        نشان نداده است و درباره معارف عقلى، فل دگي و ف ت و اصول زن ان طبیع ھ جھ وانین مربوط ب
اگون حفظ       اي گون اخالقى، مطالبي را بھ جھان عرضھ بدارد كھ ھمیشھ صحت و استحكام خود را در زمینھ ھ

  .كند
  .این نظر با گفتار خود آنان نیز مخالف است

نین، معارف و علوم خود را ھر گاه منطق وحي مربوط بھ نبوغ این نوع افراد است، چرا پیامبران اصول، قوا 
د و مي             ح خود داري مي كنن بھ عالم دیگر نسبت مي دھند و از این كھ مربوط بھ خود آنھا باشد بھ طور واض

  :.گویند
  )14(ِان َاتَِّبُع ِاى ما ُیوحي ِاَلىَّ ؛

  .من فقط از آن چھ كھ بھ من وحي مي شود پیروي مي كنم
  :.یا این كھ مي گویند

  )15(ي ُیوحى؛ِان ُھَو ِاى َوح
  .آن چھ مي گوید چیزي جز وحي كھ بر او نازل شده نیست

  :.داریم) مصلح(اصوًال ما در جھان دو گروه 
  .گروھي كھ تمام طرح ھا و نقشھ ھا را معلول فكر خود و یا حزبي كھ بھ وجود آورده اند مي دانند

و مردم را بھ سوي خدا فرا مي خوانند و گروه دیگري كھ طرح ھا و نقشھ ھاي خود را از عالم غیب گرفتھ اند 
د         ي نماین را م ود را طرح و اج ھ اصالحي خ اي او، برنام یم از كیفرھ اداش و ب ھ پ اد شوق ب ا ایج ن . و ب در ای

ي        وغ معرف ده نب ھ را زایی دانیم و ھم صورت دلیلي ندارد كھ با این تفاوت ھر دو گروه را از شاخھ یك درخت ب
  .كنیم

ي          براي گروه نخست ھدف و مق   ضایل اخالق ن گروه داراي ف ت و اگر ای خص اس ھ اول، خود ش صد در مرحل
ن و ھم        باشند، ھدف و مقصد آن توسعھ یافتھ و برنامھ ھاي اصالحي آنان بھ نزدیكان خانواده یا قبیلھ و ھم وط

ه بھ كو . این گروه ھمھ چیز جھان را براي خود و كسان و كشور و ھم نوع خود مي خواھند. نوع نیز مي رسد  
د            د بنماین ي توانن ا م ھ از آنھ و دریا و زمین و آسمان و حتي بھ علم و اخالق نیز از نظر احتیاج و استفاده اي ك

ام مي      . نظر مي كنند   ایي خود انج حتي توجھ بھ خدا و دعا را براي بھبود حال و توفیق در آمال و عواطف دنی
  .مادي خویش استخدام نماینددھند و در حقیقت مي خواھند امور معنوي را در جھت تمنیات 

د      د و در       . ولي گروه دوم كھ پیامبران باشند مكتبي بھ عكس این گروه دارن ي دانن دا م صد را خ دف و مق ا ھ اینھ
د      شري         . سایھ این عقیده بھ اصالح جامعھ مي پردازن ال ب ار و آم الم افك امبران در ع ھ پی دگرگوني و تحولي ك

 كھ كپرنیك در ھیئت بطلمیوس ایجاد كرد، و نظام نظریات دانشمندان را ایجاد كردند خیلي شبیھ بھ انقالبي است
تا قبل از كپرنیك ھمھ دانشمندان، زمین را مركز جھان . در مورد وضع نسبي زمین و خورشید دگرگون ساخت

درست عكس این است، ما مركز : و خورشید و تمام دنیا را در حركت بھ دور آن مي دانستند؛ اما كپرنیك گفت
ر و          . الم نیستیم، بلكھ زمین بھ دور خورشید مي گردد        ع ن فك امي و خودخواه، چھ روش ا چھ ع ر انبی راي غی ب

ت                 سان اس وع ان ا ن سان ی ا نفس ان ا و كاوش ھ د در    . غیرخواه، مركز و مقصد و اساس كوشش ھ ز بای ھ چی ھم
دارك   و در سایھ. استخدام و استفاده او باشد، اما براي پیامبران مركز و مقصد خداست  اد و ت  خداپرستي و اعتق

   )16(.آخرت است كھ جامعھ باید اصالح و آباد شود
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سلھ        ك سل آیا مقام و منصبي خطیرتر و پر مسؤولیت تر از مقام رھبري جامعھ ھست، آیا یك فرد بدون داشتن ی
ا     امتیازات روحي و جسمى، مي توان  رد ت ده بگی ھ عھ د رھبري جامعھ را حتي در یك قسمت از شؤون زندگي ب

  .چھ رسد رھبري مردم، آن ھم در تمام شؤون مادي و معنوي كھ از آِن رھبران آسماني است
ام            ھ زم صادي ك سائل اقت صان م رھبران سیاسي كھ فقط مسائل سیاسي مملكت را رھبري مي كنند و یا متخص

ري       اقتصاد و درآمد كشور را       وق و برت ھ تف ستھ ك دردست دارند، بدون داشتن یك سلسلھ شرایط و صفات برج
  .آنان را بر دیگران ثابت كند ھرگز نمي توانند بر مسند رھبري سیاسي و اقتصادي مملكت تكیھ زنند

سلھ صفات               ك سل د از ی ستند بای دگي ھ ھ شؤون زن ھ در كلی ران واقعي جامع بنابراین، پیامبران آسماني كھ رھب
ن        عا ر داشتن ای لي و برجستھ كھ موقعیت و مقام رھبري آنان را تحكیم كند، برخوردار باشند و در حقیقت براث

  .امتیازات است كھ این منصب خطیر بھ آنان واگذار مي گردد
  :.شما مي توانید امتیازات الزم را تحت عناوین زیر خالصھ كنید

  .مصونیت از گناه و نافرماني خدا؛. 1
  . خطا و اشتباه در فراگرفتن احكام از خدا و تبلیغ آنھا در میان مردم؛مصونیت از. 2
  .اطالعات كافي و وسیع درباره مسائلي كھ تبلیغ آنھا بھ عھده آنان واگذار شده است؛. 3
  .پیراستگي از روحیات بد و عیوب جسماني كھ موجب تنفر مردم و عقیم شدن اثر تبلیغ آنان مي شود. 4

  . ھر یك از این چھار مطلب مورد بحث قرار گیردبنابراین الزم است
  .چگونھ ممكن است یك فرد در برابر گناه معصوم باشد

اه         عصمت، یك صفت نفساني و نیروي دروني است كھ دارنده را از فكر و خیال انجام گناه تا چھ رسد خود گن
خص را در ب          اطني است كھ ش ر و     باز مي دارد و بھ عبارت دیگر، یك حالت خداترسي ب ي فك اه و حت ر گن راب

  .تصمیم بر انجام گناه بیمھ مي كند
در این جا این سؤال پیش مي آید كھ چگونھ مي شود یك شخص در برابر تمام گناھان مصونیت پیدا كند، چنان 

ھ     . كھ نھ تنھا معصیتي از او سر نزند، بلكھ حتي بھ فكر گناه و نافرماني نیز نباشد        ت ك ن اس پاسخ این سؤال ای
ن                   عصمت ھ ای ھ ب ب، ن ن مطل ھ ای ت، البت اه اس د گن ھ مفاس م ب وازم عل  و مصونیت در برابر گناه، از شؤون و ل

ھ               م ب ایي عل ع نم د واق ھ بای ت، بلك صمت اس صونیت و ع ده م د آورن اه، پدی معناست كھ ھر نوع علم بھ لوازم گن
سان  اندازه اي قوي و نیرومند باشد كھ لوازم و آثار گناه را آن چنان در نظر انس        ان مجسم و روشن سازد كھ ان

د       ق ببین ده دل، موجود و محق ا دی اي خود را ب وازم كارھ ك     . ل ھ صورت ی اه از وى، ب دور گن ع ص ن موق در ای
  :.براي تقریب ذھن بھ مطلب زیر توجھ فرمایید. در مي آید) محال عادى(

وع عصمت و مصونیت داریم و ھر یك از ما در برابر بعضي از اعمال كھ بھ قیمت جان ما تمام مي شود، یك ن
این نوع مصونیت، زاییده علم ما بھ لوازم این گونھ اعمال است؛ مثًال ھر فرد عاقل و خردمندي كھ بھ حیات و 
ا           ي شود و ی ام م سان تم زندگي خود عالقھ مند است در برابر ھر سم كشنده اي كھ نوشیدن آن بھ قیمت جان ان

 خشك و سیاه مي سازد و یا باقیمانده غذاي بیماري كھ مبتال بھ مرض  سیم لخت برق كھ تماس با آن، انسان را     
ذام « رص(و ) ج صونیت و   ) ب وع م ك ن ردد، ی ي گ ور م اي مزب اري ھ رایت بیم ب س وردن آن موج ت و خ اس

عصمت دارد، یعني انسان ھرگز و بھ ھیچ قیمت این اعمال را انجام نمي دھد و صدور این اعمال از وي محال 
ان در نظر وي               عادي است و علت    ار چن ن آث ال است و ای ن اعم ار ای ار مرگ ب سم آث ان تج  این مصونیت ھم

مجسم و محقق و از نظر دیده عقل آن چنان مسلم و موجود است كھ در پرتو آن فكر اقدام بھ چنین كارھا را در 
  .ذھن خود نمي پروراند تا چھ رسد كھ عمًال بھ این كار اقدام نماید

ل،   ما مالحظھ مي كنیم ك     ي در مقاب ھ برخي از افراد از خوردن مال یتیم بي نوا كوچك ترین پروایي ندارند، ول
گروھي از خوردن لقمھ اي حرام امتناع مي ورزند، چرا اولي با كمال بي پروایي مال بینوایان را حیف و میل 

س     ًا   مي كند، ولي دومي از كوچك ترین تصرف خودداري مي نماید علت آن این است كھ شخِص نخ ا اساس ت ی
ذر              ذ زودگ ادي داشتھ باشد، لذای معتقد بھ لوازم و تبعات این نوع نافرماني نیست و یا اگر ھم نیمھ ایمان و اعتق
جھان آن چنان حجاب غلیظي میان دیده دل و عواقب شوم عمل، بھ وجود آورده است كھ از این آثار جز شبحي 

یم    احساس نمي كند، ولي دومي آن چنان علم قوي و نیرو        ال یت ھ اي از م مند بھ لوازم این گناه دارد كھ ھر قطع
در نظر او با قطعھ اي از آتش برابر است و در نتیجھ بھ اتالف و حیف و میل آن اقدام نمي كند، زیرا او با دیده 
ن      ر ای ن رو در براب علم و بصیرت مي بیند كھ چگونھ این اموال بھ آتش ھاي سوزنده مبدل گردیده است، از ای

  .ل مصونیت پیدا مي كندعم
ھ           صرف ظالمان ر نوع ت ي از ھ د دوم ھرگاه براي شخص نخست، چنین علم و بینشي رخ دھد قطعًا او نیز مانن

  .خود داري مي كند
قرآن كریم درباره كساني كھ طال و نقره را كنز كرده و حقوق واجب آن را در راه خدا نمي پردازند چنین مي         

  :.فرماید
دگان را داغ مي            این فلزھا در روز ر    شت كنزكنن و و پ شانى، پھل ا پی ا آنھ ده و ب ش در آم ھ صورت آت ستاخیز ب

  )17(.نھند



ر            ھ كیف ا ب اگر برخي از كنزكنندگان، این منظره را با دیدگان خود مشاھده كنند و ببینند كھ چگونھ ھمكاران آنھ
ین سرنوشت   اعمال خود رسیدند، سپس اخطار شود كھ اگر شما نیز ثروت خود را كنز سازی    د، سرانجام بھ ھم
  .دچار مي شوید، آنان فورًا تمام ثروت ھاي كنز شده نامشروع را آزاد مي سازد

دا مي         ان پی ھ ایم گاھي برخي از افراد در ھمین جھان، بدون مشاھده منظره كیفر الھى، آن چنان بھ مفاد این آی
دگان    كنند كھ اثر آن ایمان، كمتر از شھود اثر آن گناه نیست، تا آن  ر دی ان از براب  جا كھ اگر پرده ھاي این جھ

آنھا برداشتھ شود كوچك ترین تفاوتي در ایمان آنان بھ وجود نمي آید، در چنین صورت این افراد در برابر این 
ز نمي        ) كنز كردن طال و نقره  (گناه   ره را كن ي ھرگز طال و نق د؛ یعن یك نوع مصونیت و عصمت پیدا مي كنن
  .كنند

ن و            حاال اگر ف   ا روش ر آنھ ان ب ي آن چن ر الھ د و كیف رد یا گروھي بھ كیفر تمامي معاصي چنین حالتي پیدا كنن
ان    یقیني شود كھ ارتفاع حجاب و از بین رفتن فواصل زماني و مكانى، كوچك ترین اثري در ایمان و اعتقاد آن

صونی         ك نوع م صمت صددرصد   نگذارد در چنین صورت این فرد یا آن گروه در برابر ھمھ معاصي ی ت و ع
  .پیدا مي كنند و نھ تنھا گناه از آنان سر نمي زند بلكھ بھ فكر گناه نیز نمي افتند

بنابراین، عصمت در مورد افراد معصوم، اثر مستقیم ایمان شدید و علم قاطع بھ كیفر اعمال است و ھر فردي   
وارد دارد   امبران    . براي خود یك نوع عصمت در برخي از م ست پی ھ ھ ر      چیزي ك ھ كیف ي ب ر احاطھ علم  براث

اعمال و آگاھي كامل از عظمت خداوند درباره تمام گناھان، عصمت جامع و كامل دارند و براساس ھمین علم، 
تمام دواعي گناه و غرایز سركش انساني در آنھا مھار شده و لحظھ اي از خطوطي كھ خداوند تعیین كرده است 

  .تجاوز نمي كنند
  

 نكتھ اي ناگزیزیم و آن این كھ درست است كھ پیامبران در برابر گناه و ھر نوع نافرماني در پایان از یاد آوري
اه           ام گن مصونیت دارند و ھمگي نسبت بھ آن بیمھ ھستند، ولي آن چنان نیستند كھ دیگر توانایي و قدرت بر انج

ایر مر            سان س ز ب ان نی ھ آن ور باشند، بلك ت و آزادي در  نداشتھ و در پیروي از فرمان ھاي خدا مجب دم از حری
م وسیع و             ھ نتیجھ عل اطن ك شم ب عمل برخوردارند و بر اطاعت و عصیان قادر و توانا ھستند، ولي چون با چ
ا       ھ آنھ رع ب سان ش گسترده آنان بھ جھان ھستي است، لوازم اعمال را مي بینند و بھ حقایق اعمال خود كھ در ل

  .ز این جھت از ھر نوع گناه و نافرماني خود داري مي كنندپاداش و كیفر گفتھ مي شود، واقف و آگاھند، ا
جاي گفتگو نیست كھ خداوند بر انجام ھر نوع كار زشت و قبیح قادر . از باب مثال بھ مطلب زیر توجھ فرمایید

و تواناست، اما ھیچ گاه كارھاي قبیح و ناشایست كھ بر خالف عدل اوست انجام نمي دھد، ولي انجام ندادن این 
  . كارھا گواه بر عدم قدرت او نیستنوع

آنان در عین قدرت و توانایي بر گناه، گرد معصیت نمي . افراد معصوم در برابر گناه نیز ھمین حالت را دارند
  .گردند
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اي   (صمت اینك، پس از آگاھي از حقیقت عصمت و علل آن، الزم است درباره مراحل سھ گانھ ع        ھ ھ در زمین
  .توضیح داده شود) گناه و نافرمانى

  .مراتب عصمت در این زمینھ ھا بھ قرار زیر است
  .عصمت از نظر ایمان و عقیده بھ مبدأ و معاد و دیگر اصول مسلم دین؛. 1
ان                . 2 امبر در بی د پی ي نبای ت، یعن ا شده اس الغ آنھ ھ اب أمور ب د م  عصمت در بیان احكامي كھ از طرف خداون

  .دستورھاي الھي دروغ بگوید و یا آنھا را تحریف كند؛
ار لغزش و           . 3 ي باشد و دچ ین الھ ابق آی امبر مط عصمت از نظر اعمال و افعال، یعني باید گفتار و كردار پی

  .نافرماني نگردد
ند عصمت در مرحلھ نخست از مراحل سھ گانھ فوق، مورد اتفاق تمام دانشمندان عقاید است، یعني ھمگي معتقد

كھ، پیامبران آسماني باید در تمام ادوار زندگي از اشكال و خلل در اعتقاد مصون بوده و مؤمن و موّحد باشند         
زه         را و من ست مب د و پیوستھ او را از صفات ناشای و لحظھ اي بھ خدا كفر نورزند و براي او شریك قرار ندھن

ل برخوردار       دانند و بھ روز رستاخیز و سزاي اعمال معتقد گردند، خالصھ    ھ طور كام حیح ب ده ص از یك عقی
  .باشند

ت     ي دریاف منظور از عصمت در مرحلھ تبلیغ، این است كھ پیامبران آسماني باید آن چھ را كھ از آموزگار وح
د و دستورھاي او را تحریف                 ھ خدا دروغ نبندن د و ھرگز ب ار مردم بگذارن اد در اختی مي دارند بدون كم و زی



د       نكنند و رسالت خود ر     ام دھن دا دستور داده است انج ھ خ اي اسالم      . ا آن چنان ك سي از علم ھ ك ن مرحل در ای
  .مخالفت نكرده و ھمگي بھ طور اتفاق، پیامبران را از دروغ بستن بھ خدا و شریعت وي منزه مي دانند

ھ مردم را             ت ك ن اس امبران ای ال پی ھ  و گواه عصمت در این مرحلھ بسیار روشن است؛ زیرا منظور از ارس  ب
دارد        روا ن ف پ ھ از دروغ و تحری ار ك دستورھاي سعادت آفرین الھي رھبري كنند و انتخاب فردي براي این ك

  .نقض غرض است و ھیچ فرد عالقھ مند بھ ھدف خود، بھ چنین كاري اقدام نمي كند
 و تبلیغ و اما عصمت در مرحلھ سوم، یعني عصمت پیامبران در اعمال و افعال خارجي خود كھ ربطي بھ بیان

دارد ام ن ده    . احك ي عقی ت، ول ث و گفتگوس ورد بح د م اي عقای شمندان و علم ان دان صمت می ھ از ع ن مرحل ای
ار و          زش در رفت ودگي و لغ دانشمندان شیعھ این است كھ باید پیامبر گرامي در تمام مراحل زندگي از گناه و آل

در درس ھاي آینده بھ توضیح برخي از آنھا مي گفتار پیراستھ باشد و براي این مطلب دالیل استواري دارند كھ 
  .پردازیم

  
  ل بر عصمت پیشوایان الھي از گناهگواه او: 57درس 

  
  .تربیت در سایھ عمل

ات                 ھ موجب ت ك ن اس ت ای ؤثر تربی ل م ھدف از بعثت پیامبران، تربیت و راھنمایي انسانھاست و یكي از عوام
ي استوار     گرویدن مردم بھ مربي در او جمع باشد، مثًال اگ      صیح ومنطق خني ف ر مربي داراي گفتار شیرین و س

باشد، ولي در وجود و صفحات زندگي او عوامل تنفرانگیزي وجود داشتھ باشد كھ موجب تفرق و دوري مردم 
ده               ھ در آین اس است ك ین اس ر ھم د، ب ي آی گردد، در این صورت ھدِف بعثت تأمین نشده و مقصود بھ دست نم

ان مي             كھ پیامب : خواھیم گفت  ر مردم از آن ھ باعث تنف ي ك سمي و روان ران آسماني باید از یك سلسلھ عیوب ج
  .گردد، منزه و مبرا باشند تا ھدف اساسي بعثت تأمین گردد

بزرگ ترین عامل تنفر مردم از یك رھبر، این است كھ قول و فعل او را متضاد و متناقض یك دیگر ببینند، در 
زل مي         این صورت نھ تنھا راھنمایي ھاي   ز متزل وت او نی اس نب ھ اس د، بلك  او ارزش خود را از دست مي دھ

  .گردد
یعھ مرحوم     زرگ ش شمند ب ضى (دان د    ) سید مرت ي كن ر م ین تقری ل را چن ن دلی ال   : ای اره او احتم ھ درب سي ك ك

گوش جان آلودگي مي دھیم و اطمینان نداریم كھ خود را بھ گناه آلوده نمي كنند ھرگز با قلبي آرام بھ گفتھ ھایش 
  .فرا نمي دھیم و سخن او مانند سخن كسي نیست كھ مي دانیم صددرصد بھ گفتار خود عمل مي كند

ھ                   ان طوري ك ست، ھم ي نی ي مرب ي پردگ ایي و ب م حی ي و ك اثر ارتكاب گناه در انظار مردم، كمتر از كم عقل
ان  صفات مزبور، مردم را از گرایش بھ مربي باز مي دارد ھم چنین ارتكاب گناه و       تناقض گفتار با كردار ھم

  .اثر را دارد
ار             ا خود در انظ د، ام شان دھ یلم مؤثري را ن ا ف سد ی ابي بنوی اگر طبیبي درباره مضرات نوشابھ ھاي الكلي كت

فرض .مردم شراب بنوشد، در این صورت تمام گفتھ ھا و زحمات او بي اثر و عقیم مي ماند و نتیجھ نمي بخشد
خن        كنید رھبر گروھي ھر روز    ساوات س دالت و م ا ع شر ی وق ب اره حق بر كرسي خطابھ قرار مي گیرد و درب

شر               دگان حقوق ب ال كنن ارتگران و پایم ر غ ا در براب رد و ی راني مي كند، اما عمًال اموال مردم را بھ غارت َب
  .سكوت كند در این صورت عمل او اثر گفتھ او را از بین برده و بي نتیجھ مي سازد

ھ در          خداوند براي تأم   شتن داري بدھد ك ان و خوی م و ایم ان عل ین ھمین منظور، باید بھ فرستادگان خود آن چن
  .برابر تمام گناھان بیمھ گردند

یش از               ا پ دگي آنھ د صفحات زن ھ بای د، بلك ان نگردن بر این اساس پیامبران نھ تنھا باید پس از بعثت، گرد گناھ
ر خود را در   بعثت نیز درخشان و از ھر نوع نقطھ ضعف و لكھ سی  اه خالي باشد، زیرا مردي كھ پاسي از عم

وذ معنوي              د، نف عف داشتھ باش معصیت و گناه صرف كند، و در میان مردم پرونده اي سیاه و مملو از نقاط ض
این شخص در قلوب مردم نسبت بھ كسي كھ سوابق درخشاني در میان مردم داشتھ باشد بھ مراتب كمتر خواھد 

  .بود
ھ وجود آورد و او را از ھر     حكمت بالغھ خدا  وند ایجاب مي كند كھ عوامل نفوذ را در پیامبر و فرستاده خود ب

درت           . نوع عامل نفرت خیز دور بدارد   وذ و ق سان از نف ال ننگین گذشتھ ان د و اعم ھ سوابق ب ناگفتھ پیداست ك
 این فجایع بود چطور شد كھ خود او كھ تا دیروز آلوده بھ: تأثیر او در روح و روان مردم مي كاھد و مي گویند

  .امروز مردم را از این كارھا باز مي دارد
  . س از آن، بھ خوبي ثابت مي گرددبا دقت در این دلیل، عصمت پیامبران در ھر دو دوره، پیش از بعثت و پ
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  .جلب اعتماد



ھ          شرط مھم و اساسي تربیت و تعلیم كھ عالي ت   ت، ب ورد تربی خِص م ت كھ ش ن اس امبران است ای رین ھدف پی
صدق گفتار مربي خود مؤمن باشد، زیرا كشش و تمایل انسان بستگي بھ مقدار ایمان و اعتقاد او بھ صحت آن  

ا               . دارد ت ب رار گرف الي و علمي ق ك شوراي ع د ی ي مورد تأیی اعي و بھداشتي وقت صادى، اجتم یك برنامھ اقت
م است       استقبال پرشور م   سیار ك . ردم رو بھ رو مي شود، زیرا احتمال خطا در نظریھ دستھ جمعي دانشمندان ب

حاال اگر ما درباره رھبران مذھبي احتمال ارتكاب گناه بدھیم، قطعًا احتمال تحریف حقیقت و دروغ نیز خواھیم 
ل  داد و با چنین احتمال، اطمینان بھ گفتھ ھاي آنان از ما سلب مي گردد و از بعثت         پیامبران اثر مطلوب حاص

  .نمي شود
ا               د ت اِه دروغ نگردن رد گن ا گ د و تنھ ان دروغ نگوین ھ آن ممكن است گفتھ شود براي جلب اطمینان كافي است ك
صونیت        صونیت و عدم م را م د، زی مورد اعتماد مردم قرار گیرند و الزم نیست از گناھان دیگر اجتناب ورزن

  . اعتماد و اطمینان نداردنسبت بھ معاصي دیگر، ربطي بھ مسألھ
پاسخ این پرسش روشن است، زیرا چگونھ ممكن است یك نفر بھ ھیچ قیمتي حاضر بھ دروغ گفتن نباشد، ولي 

راي  . از ارتكاب گناھان دیگر مانند خیانت و اعمال منافي عفت پروایي نداشتھ باشد   شخصي كھ حاضر است ب
زد  لذایذ زودگذر ھمھ گونھ خالف را انجام دھد، چگو  ا از دروغ بپرھی د   . نھ مي شود براي نیل بھ آنھ اصوًال بای

توجھ كرد كھ بازدارنده انسان از ھر گناه یك نیروي باطني و حالت خداترسي و تملك نفساني است كھ انسان را 
ي     . در برابر گناھان بیمھ مي سازد    شتن دار باشد، ول در این صورت چگونھ ممكن است در مورد دروغ، خوی

  .ناھان دیگر كھ از نظر وجھھ عمومي و فشار وجدان شدیدتر از دروغ ھستند، خویشتن دار نباشددر مورد گ
را         ود؛ زی د ب ار اشكال خواھ تازه اگر چنین تفكیكي را از نظر ثبوت بپذیریم، از نظر اثبات و پذیرفتن مردم دچ

  .ھرگز نوع مردم نمي توانند چنین تفكیكي را بپذیرند
ك س        دور ی اد و              از این گذشتھ ص لب اعتم ي شود، موجب س ر مردم م ھ باعث تنف ان طور ك ي ھم سلھ معاص ل

ك دستھ    .)18()ُانُظر الي ما قاَل َو ال َتنُظر ِالي َمن قال(اطمینان بھ گوینده نیز مي گردد، و منطق   اره ی فقط درب
ھ  از مردم مؤثر است كھ مي توانند میان شخصیت گوینده و سخن او فرق بگذارند، ولي درباره نوع      مردم كھ ب

  .ارزش سخن از دریچھ شخصیت گوینده و پاكي و طھارت و قداست او مي نگرند این منطق مؤثر نیست
ر وجوب         ین حاكم ب م چن این بیان ھمان طور كھ حاكم بر لزوم عصمت پس از رسیدن بھ مقام پیامبري است ھ

 و ال ابالي گري و در جنایت و عصمت قبل از آن نیز مي باشد؛ زیرا شخصي كھ مدت ھا عمر خود را در گناه
خیانت بگذراند، مردي كھ مدتھا منادي ستم و فحشا باشد، بعدھا ھر چھ ھم توبھ كند و انقالبي روحي و معنوي      
در او پدید آید، سپس منادي عفت و تقوا و احسان و نیكي گردد، از آن جا كھ خاطرات سوء و تلِخ اعمال او در 

ا            دل ھا محفوظ مي باشد نوع مردم   ا راه ری ن ادع ھ او در ای د ك ي كنن صور م وده ت دبین ب ھ دعوت او ب  نسبت ب
د            ھ تردی اي او از دریچ ھ ھ ھ گفت كاري پیش گرفتھ و از این طریق قصد فریب مردم را دارد و سرانجام مردم ب

ل و تجر             دي دارد و عق ھ تعب ھ جنب سائلي ك ژه در م ھ وی و باشد، ب ھ  مي نگرند و باور نمي كنند كھ او راست گ ب
  .راھي براي ثبوت آن ندارد

سخن كوتاه این كھ قبول یك شریعت در عقاید و احكام، ھمگي براساس استدالل و تجربھ نیست تا شخص پیامبر 
مانند یك فیلسوف و یا یك معلم از آن راه وارد گردد، و در پرتو استدالل، سخنان خود را بھ كرسي بنشاند، بلكھ 

اني است كھ بشر در طول قرون بھ اسرار و فلسفھ و علل آن پي مي برد و شریعت براساس وحي و تعالیم آسم  
ھ را مي           ھ آن چ ت ك روان اوس د در دل پی شرط رھبري در این مسائل بھ وجود آمدن یك نوع اعتماد صددرص
شان و           دگي وي درخ ھ صفحات زن شنوند وحي الھي و عین واقع بدانند و این حالت در مردم درباره رھبري ك

  )19(.د ھرگز بھ وجود نمي آیدروشن نباش
  

  مصونیت از خطا و اشتباه: 59درس 
  

و               د در پرت ھ بای صون باشند، بلك اه م ر گن د در براب ا بای ھ تنھ امبران ن ھدف این بحث آن است كھ روشن شود پی
ھ م     . تأییدات خداوندى، از ھر نوع اشتباه دیگر نیز پیراستھ باشند      ن س امبران در ای اره پی ورد سھو و اشتباه درب

  :.امكان پذیر است كھ بھ طور اجمال بررسي مي شود
  .اشتباه در تبلیغ آیین خدا و بیان احكام الھى؛. 1
خطا در انجام وظایف مذھبي اعم از فردى، مانند اشتباه در ركعات نماز و یا اجتماعى، مانند كشتن فرد بي . 2

  .گناه؛
  .اشتباه در امور روزانھ زندگى. 3

امر تبلیغ بھ دالیلي كھ درباره عصمت آنان از گناه بیان كردیم، ممنوع است و امكان اشتباه   اشتباه پیامبران در    
ھ            ھ گفت اد ب در این قسمت، اعتماد عمومي را درباره تعالیم آنان از بین مي برد؛ زیرا نخستین پایھ تربیت، اعتم

باه بدھد ھرگز در خود، كششي اگر كسي در قسمتي از تعالیم یك مربي اخالقى، احتمال خطا و اشت. مربي است



ھ             د ك اق نظر دارن ن موضوع، اتف براي عمل بھ تعالیم او احساس نمي كند و بھ ھمین جھت علماي عقاید در ای
  .پیامبران الھي در تبلیغ فرمان ھا و دستورھاي آسماني از اشتباه و خطا مصون و محفوظند

الیم و دستورھا             ا در یكي از تع اه م ر، ھرگ ن ت ایر       بھ بیان روش دھیم، در س تباه ب ا و اش ال خط امبري احتم ي پی
برنامھ ھا و فرمان ھاي او نیز این احتمال خطا را مي دھیم و در این صورت ھرگز بر خود الزم نمي بینیم كھ 

  .از گفتار وي پیروي كنیم
  :.درباره مورد دوم، یعني اشتباه در عمل بھ وظایف مذھبى، دو نظر وجود دارد

شمن     ان دان صون و                معروف می ز م سمت نی ن ق تباه در ای ا و اش امبران از خط ھ پی ت ك ن اس زرگ اسالم ای دان ب
اع است      معصومند و گواه آن نیز روشن است، زیرا موضوع جلب اعتماد مردم كھ پایھ تربیت و اصالح اجتم

سمت كم كم ایجاب مي كند كھ پیامبر در عمل بھ وظایف مذھبي نیز از اشتباه مصون باشد؛ زیرا اشتباه در این ق
د          ي كنن ین فكر م سبب مي شود كھ مردم بھ تعالیم و گفتھ ھاي وي بھ دیده تردید و شك بنگرند، زیرا با خود چن
كھ وقتي پیامبر در مقام عمل بھ وظایف شخصى، خطا مي كند از كجا معلوم كھ در بیان احكام و وظایف مردم 

  .اشتباه نكند
پیامبر در كارھاي عادي خود نیز دچار اشتباه نمي شود؛ زیرا درست : بھ ھمین دلیل در مورد سوم ھم باید گفت

است كھ اشتباه در امور روزانھ و عادي مالزم با اشتباه در بیان احكام الھي نیست، چھ بسا ممكن است كسي از 
 در جانب خداوند در بیان احكام و معارف كامًال مصونیت داشتھ باشد، ولي در امور عادي و روزانھ كھ اشتباه 

ا       آنھا بھ جایي ضرر نمي زند خطا كار گردد و تفكیك میان این دو قسمت براي دانشمندان امكان پذیر است، ام
ا و اشتباھي در امور       . نوع مردم بھ زحمت مي توانند میان این دو موضوع فرق بگذارند      دن خط ا دی سا ب چھ ب

اد و  جزئي و عادى، بھ كلیھ تعالیم وي بدگمان شده و در تمام گفتھ ھا  ي او احتمال اشتباه دھند، و سرانجام اعتم
  .اطمینان بھ گفتھ او كھ پایھ تربیت است از میان برود

  .راھنمایي پیشوایان
در سخنان پیشوایان بزرگ ما مسألھ سھو و اشتباه معصوم مطرح گردیده و صریحًا نفي شده است، مخصوصًا 

 پیامبران است در نظر بگیریم در این صورت احتمال را كھ ھمواره مؤید و كمك و راھنماي) روح القدس(اگر 
  :.بھ مفضل فرمود)ع(امام صادق . سھو و خطا منتفي خواھد بود

  )20(ُروُح الُقُدس َتحِمُل النُُّبوَّة و رُوُح الُقُدِس الَیناُم َو الَیغُفُل َو الَیلُھو َوالَیسُھو؛
، آنان در پرتو كمك ھاي او حامل نبوت مي گردند پیامبران گرامي پیوستھ بھ وسیلھ روح القدس كمك مي شوند

  .و پیامبران در سایھ نگھباني این قوه معنوى، از چیزي غافل نمي شوند و سھو بر آنھا عارض نمي گردد
  :.امام ھشتم در توصیف امام مي فرماید

  )21(؛ثارَفُھَو َمعُصوم ُمؤیَّد ُمَوفُّق ُمَسدَّد َقد َاِمَن ِمَن الَخطا َو الَزَلِل َو الِع
  ).22(.امام از گناه، معصوم و فردي مؤّید و موفق و از خطا و لغزش مصون است

  
  
  
  

  .اطالعات وسیع، علم و دانش سرشار: 60درس 
  

ھ    یكي دیگر از امتیازات پیامبران، داشتن اطالعات وسیع و گسترده نسبت بھ ھدفي است كھ براي آن برانگیخت
ت         در درس چھل وسوم گفتھ شد   . شده اند  یم مردم اس ت و تعل ان تربی امبران ھم ت پی دف از بعث ھ ھ ابراین  . ك بن

  .الزم است پیامبران عالي قدر ھر نوع علم و دانشي را كھ در مسیر این دو ھدف قرار گیرد، دارا باشند
اني است     . پیامبر اسالم عالوه بر این دو مقام، حافظ حقوق و مجري حدود و پایھ گذار عالي ترین حكومت جھ

  .ین صورت ھر نوع علم و دانش نیز كھ در تأمین این ھدف الزم باشد باید داشتھ باشددر ا
  .پیراستگي از عیوب و نقایص

ك             د از ی ت است بای یكي دیگر از امتیازات پیامبران این است كھ براي تأمین ھدف بعثت كھ ھمان تعلیم و تربی
شونت و    سلسلھ عیوب جسمي و روحي كھ موجب دوري و تنفر مردم از آنان        ثًال خ  مي گردد پیراستھ باشند؛ م

ا عواملي      را اینھ تندخویى، دنائت و پستى، امراض و بیماري ھاي مسري و بدنامي خانوادگي نداشتھ باشند؛ زی
ام                   د تم ن رو بای ازند، از ای ي س یم م ت را عق د و ھدف بعث ردم مي گردن ر م ھ تنف ھستند كھ موجب دوري و مای

  .زندگي از این عیوب مادي و معنوي پاك و پیراستھ باشندرھبران آسماني در ھمھ ادوار 
ست،          در كتاب ھاي كالم براي پیشوایان آسمانى، امتیازات دیگري نیز شمرده اند كھ لزوم آنھا چندان روشن نی

  .اگر چھ ھمھ آنھا در پیشوایان ما جمع بوده است
---  
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اِرجَھنََّم    . َو اّلذین یكنزوَن الّذھَب َو الفضَة َوالُینفقونھا في سبیل اذ فبشرھم بعذاب الیم     . 17 ي ن ا ف َیوَم ُیحمي َعلیھ

  .ا ما ُكنُتم َتكِنُزوَن ؛َفُتكوي ِبھا جباُھُھْم َو ُجُنوُبُھم َو ُظُھوُرُھم ھذا ماَكنزُتم َالنُفِسُكم َفُذوُقو
ھ        ره را گنجین ان  (و كساني كھ طال و نق ره و پنھ ازات         ) و ذخی ھ مج د ب ي كنن اق نم دا انف ي سازند و در راه خ م

ا و               ! دردناكي بشارت ده   ا وپھلوھ ا آن صورت ھ رم و سوزان كرده و ب ھ آن را در آتش جھنم گ در آن روز ك
ھ  (این ھمان چیزي است كھ براي خود اندوختید :) گویندو بھ آنھا مي (پشت ھاي شان را داغ مي كنند      و گنجین

  ).35آیھ ) 9(توبھ (پس بچشید چیزي را كھ براي خود مي اندوختید ) ساختید
  .یعني بھ حقیقت گفتار گوینده توجھ كن و شخصیت او را در تشخیص حق و باطل در نظر مگیر. 18
 حاالت و ادوار زندگى، خواه پیش از بعثت و خواه پس از  الزمھ جلب اعتماد این است كھ پیامبر در تمام   . 19

آن از گناه و آلودگي پیراستھ باشد، زیرا یك اعتماد صددر صد و بدون دغدغھ در صورتي امكان پذیر است كھ 
اشخاصي كھ پاسي از عمر خود را در گناه صرف مي كنند، سپس راه توبھ . از شخص مطلقًا گناھي دیده نشود

ادى،      را پیش مي گیر    ین اعتم ك چن ي ی د، ول ند، اگر چھ مي توانند تا حدودي اعتماد مردم را بھ خود جلب نماین
د ھم از               امبران بای ھ پی ت ك وان نتیجھ گرف ي ت ان م صد درصد و بدون تردید خاطر نخواھد بود، بلكھ از این بی

 كند و گناه سھوي اگر چھ گناھان عمدي و ھم ازگناھان سھوي پیراستھ باشند، زیرا گناه عمدي سلب اعتماد مي
گناه سھوي اگرچھ . موجب سلب اعتماد نمي گردد، ولي لطمھ جبران ناپذیري بر موقعیت انسان وارد مي سازد

كیفر ندارد و انسان در پیش گاه خرد معذور است، ولي در افكار عمومي اثر بدي از خود مي گذارد و موجب       
  .قبیل قتل نفس و مانند آن باشددوري مردم مي گردد، خصوصًا گناه سھوي كھ از 

  .134بصائر الدرجات، ص . 20
  .108، ص 17بحاراالنوار، ج . 21
افى، ج   . 22 ول ك ي در اص وم كلین یعھ مرح زرگ ش دث ب ادیثي از  273، ص 1مح ھ در آن اح ابي دارد ك ، ب

ر از    پیشوایان معصوم ه را نقل مي كند كھ ھمراه پیامبر گرامي و دیگر پیشوایان، فرشتھ اي است   ت ت ا عظم ب
ي دارد       صون م ار       . جبرئیل و میكائیل كھ آنان را از خطا و اشتباه م تباه ك اخواه و اش سان خط ت ان گویي سرش

ین روح  . است، اّما چنین نیروي مرموز و پاسدار الھى، آنان را از لغزش خطا صیانت مي كند   حاال حقیقت چن
  .با پیامبر و امام ھمراه است، مورد بحث ما نیستالقدس و فرشتھ با عظمت تر از جبرئیل چیست، كھ پیوستھ 
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  د و آییني نودعوتي جدی: 61س در
  

چھارده قرن پیش ھنگامي كھ تیرگي ھاي شرك و بت پرستي و حكومت خدایان مصنوعي سراسر گیتي را فرا 
د و                    ده بودن ھ ستوه آم زرگ ب ارواي دو امپراتوري ب اي ن الم تبعیض ھ ران از مظ گرفتھ بود و جامعھ روم و ای

ھ  ابرھاي شوم یأس و نومیدي آسمان ملت ھاي جھان         را تیره و تار ساختھ بود و رجال اصالح طلب از ھرگون
ھ         ) رفرم( و انقالب اصالحي مأیوس و نومید بودند و ملل جھان در انتظار انقالب و انفجاري عمیق و اساسي ب

سر مي بردند در این اوضاع و شرایط در سرزمیني خشك و سوزان و بي آب و گیاه، از نقطھ اي دور از تمدن 
ان،   و از میان مل    اي جھ تي بھ تمام معنا عقب افتاده از خانداني شریف، مردي برخاست و خود را رھبر ملت ھ

پاره كننده زنجیرھاي اسارت، سركوب كننده ھر نوع بت و بت پرستي و تبعیض ھاي ناروا، حامي مظلومان و 
الب و د   ... افتادگان، خواستار عدل و داد، طرف دار علم و دانش و      اس انق د، و اس ان    خوان عوت خود را فرم

  .ھاي الھي و وحي آسماني معرفي كرد و خود را خاتم پیامبران و آیین خود را خاتم آیین ھا دانست
را           رب را ف رق و غ ھ انقالب وي ش او در انقالب ھمھ جانبھ خود، چنان پیروز گردید كھ در مدت كوتاھي دامن

دني ا        ین خود درآورد و تم ر پوشش آی ھ      گرفت و جھان متمدن را زی ھ در آن ھم شھ دار، ك سانى، اصیل و ری ن
ساني را از         ھ ان شریت و جامع جنبھ ھاي مادي و معنوي بشر رعایت شده بود، بھ وجود آورد و از این طریق ب

شید      ال    . سقوط و پاشیدگي نجات بخ ستین         610او در س د و در نخ ھ ش ا برانگیخت سان ھ ات ان راي نج یالدي ب  م
  :. فرمان زیر خطاب نمود و فرموداو را با) خداي جھان(وحي آسمانى، 

  )1(ِاقَرأ ِباسِم َرّبَك الذي َخَلق َخَلَق اِالنساَن ِمن َعَلق ِاقرأ َو َربَُّك اَالكَرُم اّلذي َعلَّم ِبالَقَلِم َعلََّم اِالنساَن ما َلم َیعَلم؛
رد، بخو  ) كھ جھان را  (بخوان بھ نام پروردگارت      ارت   آفرید، انسان را از خون بستھ اي خلق ك ھ پروردگ ان ك

  .بزرگواتر است، ھمان كسي كھ بھ وسیلھ قلم آموخت و بھ انسان آن چھ را نمي دانست یاد داد
ران و        احي رھب اي افتت سان نطق ھ این آیات كھ طلیعھ وحي و نخستین آیاتي است كھ بر قلب او نازل گردید، ب

ھ در  زمام داران جھان است كھ در آن خطوط كلي سیاست آنھا مشخص مي گرد  د، از این رو مي توان گفت ك
ده و آشكارا             شخص گردی این آیات اھداف كلي اسالم و مقصدي كھ پیامبر گرامي براي آن مبعوث شده است م
ماني              دا از مجراي وحي آس ھ سوي خ ان ب ایي آن مي رساند كھ ھدف نھایي از بعثت او تعلیم انسان ھا و راھنم

  .است و بس
امب  سان پی ري وي ب ابراین رھب سان   بن ذیرفت و ب د پ ورت خواھ ماني ص تورھاي آس راي دس تھ از مج ران گذش

  .داراي كتابي خواھد بود كھ اساس و اصول و كلیات دین در آن منعكس است) اولوالعزم(پیامبران 
  .مشخصات آیین اسالم و دیگر ادیان

ت سایر پیامبران الھي تفاوتي كھ میان پیامبر اسالم و دیگر شخصیت ھاي آسماني وجود دارد این است كھ رسال
جھاني و جاوداني نبوده؛ مثًال آنان براي امت و گروه محدودي مبعوث و برانگیختھ شده بودند و اگر ھم رسالت 
دعي             ان م ود و ھرگز آن ت ب دود و موق امًال مح ا ك الت آنھ ان رس آنان از این نظر محدود نبود، ولي مدت و زم

  .رسالت جاوداني و نبوت ابدي نبودند



ھ            گذشتھ   ام بخش دستورھاي خدا ب ع الھ از این، معجزه آنان كتاب آسماني آنھا نبوده و كتاب ھاي آنان فقط منب
شر و در        ھ ب راي ھم شمار مي رفت، اما پیامبر خاتم نھ تنھا آیین خود را جاوداني و رسالت خود را جھاني و ب

ماني خود ر    درك       تمام زمان ھا نافذ و الزم االتباع مي دانست، بلكھ كتاب آس رین سند نبوت و م ز بزرگ ت ا نی
  .رسالت جاوداني خود بھ شمار مي آورد

ات         شر را از جھ تفاوت دیگري كھ میان او و دیگر رھبران آسماني وجود دارد این است كھ دین وى، زندگي ب
وع           مادي و معنوي مورد توجھ قرار داده و بشر را از طریق كتاب آسماني و فرمان ھاي الھي خویش از ھر ن

ول      ت صاد، اص الق، اقت ت، اخ اي سیاس ھ ھ ا در زمین ي و ی سمي و روح اي ج ھ نیازھ ین، در زمین شریع و تقن
ان دیگر    . اجتماعي و قضایي بي نیاز كرده است    در صورتي كھ چنین جامعیتي از نظر مادي و معنوي در ادی

  .مشھود نیست
ن اسالم یكي از     از نظر نفوذ و گسترش نیز، دین وي در میان جوامع مختلف بھ ھمین اند   ھ دی ازه كافي است ك

بزرگ ترین ادیان روي زمین است و حدود یك میلیارد پیرو دارد و ھم اكنون متجاوز از چھل دولت بھ نام این 
  .دین تشكیل شده و بر بخش بزرگي از جھان حكومت مي كنند

 آورنده آن تحقیق كند تا آیا در این صورت، وظیفھ یك فرد حقیقت جوي منصف این نیست كھ درباره این دین و
شھ                    ست در اندی رو آن نی گ گردد و اگر پی وأم و ھماھن ل و منطق ت ا دلی اگر پیرو این آیین است، پیروي وي ب

  .ھایش تجدید نظر كند و از نو بھ طور دقیق و عمیق درباره این دین بھ مطالعھ و تحقیق بپردازد
ال    ھ دنب اي خود ب ث ھ ا در بح ھ م ت ك ي اس ان مطلب ن ھم اي  ای ري از راه ھ ي گی ي و پ ا بررس ستیم و ب آن ھ

  .گوناگون در این باره بھ بحث و تحقیق مي پردازیم، با این كھ ما مسلمانیم و افتخار پیروي این آیین را داریم
  .راه شناسایي پیامبران

اده             . 1 ارق الع از و امور خ ان اعج دعیان دروغ گو ھم ي از م امبران واقع ایي پی ان  نخستین راه براي شناس آن
ھ     . است اده ك اعجاز از این جھت گواه بر صدق ادعاي مدعي است كھ دادن قدرت بر انجام كارھاي خارق الع

ردم            ي م د موجب گمراھ ي كن وت م ھ دروغ ادعاي سفارت و نب از توانایي نوع بشر بیرون است بھ كسي كھ ب
 در این صورت وجود چنین است و با ھدف خداوند جھان كھ ھمان ھدایت و سعادت مردم است سازگار نیست،

خن   . قدرت خارق العاده گواه بر راست گویي پیامبر خواھد بود  صیل س در این باره در درس چھل وھشتم بھ تف
  .گفتھ شد؛

راه دیگر این است كھ پیامبر پیشین كھ نبوت او با دالیل قطعي ثابت شده است بر نبوت پیامبر بعدي تصریح . 2
ت جو       كند و تصریح پیامبر قبلي باید     راد حقیق راي اف ھ ب د ك  از نظر سند و داللت آن چنان قطعي و صریح باش

  .موجب یقین گردد؛
گرد آوري قراین و شواھد؛ امروزه یكي از دالیل قطعي در محاكم رسمى، گرد آوري قراین و شواھد است  . 3

یز استفاده نمود و قراین و كھ مي تواند حقیقت را كشف كند و درباره استواري آیین اسالم مي توان از این راه ن
شواھدي در زندگي پیامبر و محتویات دعوت و محیط زیست و پرورش یافتگان او بھ دست آورد و از این راه      

ن نمود      ت و روش ذرا         . صدق دعوت او را قطعي و ثاب ھ و گ ھ طور خالص اھم ب ز در درس پنج اره نی ن ب در ای
  .سخن گفتیم

اي دیگر      ما در این درس ھا نبوت او را از نخست   اب ھ ھ كت ین راه تعقیب مي كنیم و بحث در دو راه دیگر را ب
  .موكول مي نماییم

  
  قرآن معجزه جاویدان پیامبر: 62س در
  

ھ          اي شگفت انگیزي ك پیامبر اسالم عالوه بر قرآن، معجزات دیگري نیز داشت و بسان پیامبران گذشتھ كارھ
  . كرد، انجام مي دادنمي توان آنھا را با موازین و قوانین طبیعي توجیھ

و این موضوع بر خالف اندیشھ برخي از مسیحیان و گروھي از غرب زدگان جامعھ اسالمي است كھ اصالت 
د      د و مي گوین امبر اسالم    : و استقالل فكري خود را برابر مكتب ھاي نوظھور غربي از دست داده ان از پی اعج

  .منحصر در قرآن است و آن حضرت معجزه دیگري نداشتھ است
وان         ي ت ز م د از دو راه نی موضوع معجزات پیامبر اسالم را عالوه بر این كھ برخي از آیات قرآن تأیید مي كن

  :.ثابت نمود
احادیثي كھ محدثان بزرگ اسالم در تمام اعصار و قرون آنھا را نقل كرده اند و در كتاب ھاي حدیثي ضبط . 1

ستند رد كرد،         شده اند و تعداد و شماره این احادیث آن چنان نیس     ي نی ھ قطع ن ك ھ ای ھ بھان ا را ب ت كھ بتوان آنھ
این گروه در عصر پیامبر گرامي و پس از آن : زیرا شماره راویان حدیث بھ اندازه اي است كھ نمي توان گفت

  .براي جعل این احادیث توطئھ كرده اند و بھ ساحت پیامبر اسالم دروغ بستھ اند؛
ا             پیامبر گرامي اسالم براي پیا    . 2 ت، آی اد نموده اس ا ی رآن از آنھ ات نموده و در ق ي اثب مبران گذشتھ، معجزات

اتم       شتن را خ ت و خوی امبران اس راي دیگر پی ي ب ضیلت بزرگ ین ف ود معترف چن ھ خ امبري ك ت پی ن اس ممك



اتواني             ار عجز و ن ان، اظھ پیامبران و برترین آنان مي داند در مقام درخواست اعجازي ھمانند معجزه ھاي آن
  !.من جز قرآن معجزه اي ندارم: د و بگویدكن

د،      ي دان پزشكي كھ خود را سرآمد پزشكان عصر مي داند و خود را در یك رشتھ و یا رشتھ ھایي متخصص م
ھ             د، در صورتي ك اتواني كن ار ن ت اظھ آیا ممكن است در معالجھ بیماراني كھ مربوط بھ رشتھ تخصصي اوس

  .ایھ او نمي رسند قادر بھ معالجھ آن باشنددیگر پزشكاني كھ در دانش و بینش بھ پ
اریخ           : از این روست كھ باید گفت      دیث و ت ھ ح وده ك زات دیگري ب رآن، داراي معج ر ق ي عالوه ب پیامبر گرام

  .قسمتي از آنھا را ضبط نموده است
  افسانھ بھ جاي معجزه

ي كنن  ) معجزه(جاي گفتگو نیست كھ امروزه برخي از مردم از شنیدن لفظ         ان    وحشت م د و معجزه در نظر آن
ا           ث م ا بح ھ ب ا را ك ھ یكي از آنھ در ردیف افسانھ ھا و پندارھا قرار گرفتھ است، البتھ این مطلب عللي دارد ك

  :.ارتباط مستقیم دارد یادآور مي شویم
اطالعات دیني گروھي از مردم منحصر بھ چیزھایي است كھ از پدران و مادران و یا درویش ھاي معركھ گیر 

ھ         .  داستان سرایان بي اطالع شنیده اند    و یا  شوایان، ب اره پی ي درب ات دین وع اطالع ناگفتھ پیداست كھ اگر ھر ن
ود     . چنین افراد غیر وارد منتھي گردد، جز یك مشت اساطیر كھن و افسانھ ھاي رؤیایي چیز دیگري نخواھد ب

ق نم       ي و شرعي تطبی ن نتیجھ نخواھد      پخش چنین افسانھ ھاي دروغین كھ ھرگز با موازین عقل د جز ای ي كنن
ست   . داشت كھ معجزات صحیح و حقیقي اولیاي دین فدا و قرباني این نوع خیال بافي ھا گردد    د نی در این جا ب

  .كھ نمونھ اي از آن را یاد آور شویم
د و از          ) شق القمر ( ل مي كن ي آن را نق از معجزات راستین پیامبر اسالم است و قرآن مجید با صراحت خاص

علوم امروز كوچك ترین اشكالي ندارد، ولي گروھي براي آن پیرایھ اي بستھ اند كھ چھره واقعي آن را با نظر 
یم آن از         : آن جا كھ مي گویند. این پیرایھ باطل، پوشانیده اند  د و ھر دو ن رود آم ین ف یم شد و روي زم اه دو ن م

  .آن جا بھ ھم پیوستندآستین ھاي پیامبر در آمد و بار دیگر بھ سوي آسمان رفتند و در 
ي             اده و ب ردم س ي از م ن برخ د، در ذھ میمھ گردی ت راستین ض ھ آن حقیق ھنگامي كھ یك چنین اندیشھ باطلي ب
ر سوئي خواھد                ست، چھ اث ام نی اطالع كھ اصل پذیرفتن معجزه ھاي راستین براي آنان خالي از اشكال و ابھ

  !.گذارد
شوایان بزرگ اسالم راه      این نمونھ را براي این یاد آور شدیم كھ از        امبران و پی زات پی  این بھ بعد در نقل معج

زرگ             شمندان ب حت آن را از دان ا ص یم و ی حیح نبین ا موضوعي را در مدارك ص ریم ت یش بگی اط را در پ احتی
ان را در            صیت آن ام و شخ ب مق وع مطال ن ن ازگویي ای نشنویم از نقل آنھا خود داري نماییم و تصور نكنیم كھ ب

ردم وارد      اجتماع   ان در نظر م باال مي برد، بلكھ زیان این نوع افسانھ ھا و لطمھ اي كھ بر مقام و شخصیت آن
  .مي كند بیش از منافع زودگذر آنھاست

  ؟نمود) تحدى(یامبر اسالم با قرآن چرا پ
 در اثبات با این كھ پیامبر اسالم بھ جز قرآن معجزه ھاي دیگري نیز داشت، اما بیشتر بھ قرآن تكیھ مي كرد و   

نبوت خویش بھ آن استناد مي جست و پیوستھ مخالفان را بھ معارضھ با آن دعوت مي نمود و ھم اكنون معجزه 
ارك      ر ت روزان، ب جاویدان اسالم ھمان قرآن است كھ مرزھاي زمان و مكان را درھم شكستھ و بسان مشعلي ف

ین       اعصار مي درخشد و در ھر عصر و زماني سندي زنده و آیتي درخشا      ودن آی ر آسماني ب ا ب ي گوی ن و دلیل
  .اسالم بھ شمار مي رود

زه در               ن معج ي كرد و چرا ای ھ م رآن تكی ھ ق ممكن است سؤال شود چرا پیامبر اكرم در میان معجزات خود ب
ا در         امبر و ی ان پی صوصیتي در زم میان معجزات دیگر او درخشندگي خاصي دارد و بھ عبارت دیگر، چھ خ

 كھ نخستین روزي كھ برانگیختھ گردید، خدا او را با این معجزه مجھز ساخت این سؤالي آیین وي وجود داشت
  .است كھ باید بھ آن پاسخ قاطع و روشن داد
  .معجزه باید ھماھنگ با فن رایج زمان باشد

را شرایط محیط      پاسخ این سؤال را باید در اوضاع و شرایط پیامبران و آورندگان معجزه ھا جستجو نمود، زی
صوصي                ھ ھ مخ ا حرب ارزه، ب حنھ مب ي مجھز گردد و در ص ر پیامبري ایجاب مي كرد كھ او بھ معجزه خاص

  .وارد كار شود
كساني مي توانند معجزه پیامبران را بشناسند كھ خود در آن رشتھ و فن تخصص داشتھ باشند؛ : توضیح این كھ

 احاطھ كامل و آشنایي دقیق دارند و بر زیرا دانشمندان ھر فن، بھ خصوصیات و رموز و ریزه كاري ھاي آن،
د     . اثر این تشخیص، بھتر از دیگران بھ معجزه و یا غیر معجزه بودن آن پي مي برند     اي شك و تردی ي درھ ول

آنان مادامي كھ بھ اصول فني اي كھ معجزه بھ آن شباھت دارد مسلط . پیوستھ بھ روي افراد كم اطالع باز است
ادو و صنعت را از معجزه      نباشند، ھرگز نمي توانند ب  حر و ج از را از س ھ طور مستقیم حق را از باطل، اعج

  .تشخیص دھند



بھ اوج خود رسیده بود و جادوگران در سرزمین مصر فراوان بودند، از ) جادوگرى(در زمان حضرت موسي 
دود     ھ ح ھ ب ادوگران ك ا ج اخت ت راه س ضا ھم د بی صا و ی ا ع ي را ب ضرت موس وت ح د نب ت خداون ن جھ  و ای

خصوصیات جادو و تفاوت آن با معجزه بیش از دیگران آگاھي داشتند، در این باره بیندیشند و داوري كنند كھ        
معجزات نھ گانھ موسي از حدود جادو بیرون بوده و در پایھ اي است كھ از مرز قدرت و نیروي بشري خارج 

ا آن   است و اگر تمام متخصصان فن جادو دانش و بینش خود را گرد آورند،       نمي توانند بھ مقابلھ و معارضھ ب
ادوگران           ن جھت ج برخیزند؛ بنابراین برھان نبوت موسي از سنخ جادو نیست و حقیقتي جز جادو دارد، از ای

  .بدون این كھ از خشم و تھدید فرعون بترسند ایمان خود را بھ رسالت موسي اعالم داشتند
ت و پزشك         اني رواج داش سیح، طب یون ستعمرات آن،     در زمان حضرت م ان و م شور یون ان وى، در ك ان زم

از این جھت اراده حكیمانھ خدا بر این تعلق . مانند سوریھ و فلسطین طبابت ھاي شگفت انگیزي انجام مي دادند
د و          صر باش ج آن ع گرفت كھ برھان رسالت حضرت مسیح را چیزي قرار دھد كھ از نظر ظاھر شبیھ فن رای

اران صعب العالج ھمراه       براي ھمین جھت رسالت و دعوت  د شفاي بیم  او را با كارھاي شگفت انگیزي مانن
شر         ایي ب اي او از حدود توان ھ كارھ د ك ساخت كھ دانشمندان و متخصصان فن پزشكي آن عصر، قضاوت كنن

  .بیرون است و ارتباطي با فن پزشكي ندارد، بلكھ او در این كار از نیروي مافوق طبیعت مدد مي گیرد
  . شبھ جزیره عربستانفن رایج در

غ و سرودن اشعار نغز و شیرین                   صیح و بلی اي ف ھ ھ شاي خطب عرب جاھلي در فن فصاحت و بالغت، در ان
ھ      . برملل دیگر برتري داشت    در فنون ادب بھ عالي ترین درجھ رسیده بود و براي مسابقھ در فن شعر و خطاب

ان       دگان و شعراي آن عر       محافلي ترتیب مي داد و در ھر سال گوین خن و ش راد س راي ای ي ب اي معین در بازارھ
رار مي               شویق ق دیر و ت ورد تق فصیح و بلیغ دور ھم گرد مي آمدند و برندگان مسابقھ از طرف جامعھ عرب م

  .گرفت
عنایت آنان بھ موضوع شعر فصیح و بلیغ بھ حدي رسیده بود كھ از میان اشعار دوران جاھلیت ھفت قصیده را 

ھ           از بھترین اشعار عرب ان    ھ آویخت وار كعب ھ دی اني نوشتھ و ب ا آب طال روي پارچھ كت ا را ب تخاب كرده و آنھ
  .بودند

بود كھ ) نابغھ ذبیانى(یكي از این مسابقات در مراسم حج در بازار عكاظ انجام مي گرفت و یگانھ داور مسابقھ 
ان در آن نقطھ گرد مي براي او خیمھ سرخ رنگي از چرم بنا مي كردند و شعراي عرب از نقاط مختلف عربست

  .آمدند و اشعاري را كھ در طول سال سروده بودند در حضور او و گروھي از مردم مي خواندند
از این رو مشّیت حكیمانھ الھي بر این تعلق گرفت كھ پیامبر خود را با سالحي مجھز سازد كھ آنان خود را در 

شش       آن موضوع سر آمد روزگار مي دانستند تا بدین وسیلھ بیشت   ھ و ك ان و جذب رآن، شیریني بی ر در بالغت ق
ان                  رون است و امك شر بی ایي ب تن از حدود توان خن گف آیات خدا تفكر كنند و سپس اذعان نمایند كھ این نوع س

  .چنین سخن گفتن جز با استمداد از نیروي غیبي براي كسي میّسر نیست
ادى      ام       است )ع(پاسخي كھ در این جا آورده شد مشروح گفتار امام ھ ھ ن ستھ اي ب شمند برج خ سؤال دان  در پاس

  )2(.كھ پیشواي لغت و ادب عربي در عصر خویش بود) ابن سكیت(
  
  

  .سؤال و جواب
د   : مي پرسد )ع(ابن سكیت از امام ھادى     ضا (چرا خداوند، موسي بن عمران را با عصا و ی ھ   ) بی ایي ك و كارھ

س        ضرت م ت و ح ود برانگیخ ضرت      شبیھ اعمال خارق العاده ساحران ب اران و ح ت و شفاي بیم ا طباب یح را ب
  .محمد را با كالم و سخن خارق العاده بھ سوي مردم فرستاد

  :.امام در پاسخ او فرمود
ود    )ع(ھنگامي كھ خداوند حضرت موسي    حر ب صر او س ج در ع ھ  . را بھ رسالت برانگیخت فن رای او از ناحی

آن در آن دوران براي كسي ممكن نبود و از این طریق خدا معجزاتي شبیھ فن رایج آن زمان آورد كھ مقابلھ با 
  .با معجزات خود سحرھاي ساحران را باطل ساخت و حجت را بر آنان تمام نمود

. وقتي حضرت عیسي براي ھدایت مردم از جانب خدا مبعوث گردید، طبابت و پزشكي رونق بھ سزایي داشت
او . ود، برانگیختھ شد و كسي را مقابلھ با آن ممكن نبوداو از ناحیھ خداوند با معجزات مشابھ فن رایج زمان خ

  .حجت را بر ملت آن زمان تمام نمود) برص(با زنده كردن مردگان و شفا بخشیدن نابینایان و بیماران مبتال بھ 
صر او         ج ع ن رای غ، ف صیح و بلی وقتي حضرت محمد از طرف خدا مبعوث گردید القاي خطبھ و انشاي كالم ف

انب خدا براي آنان قرآن را آورد كھ مقابلھ با آن در امكان مردم آن زمان نبود و حجت را بھ وسیلھ او از ج. بود
  )3(.برتري و عدم امكان معارضھ، بر آنان تمام نمود و قول آنان را باطل ساخت

  
  امتیازات دیگر قرآن: 63درس 

  



  .امتیاز اول
ده آن است،     از امتیازات دیگر قرآن این است كھ این كتاب آسماني گذ   ویِى آورن شتھ از این كھ برھان راست گ

ت در        ن مزی ده دارد و ای ھ عھ ساني ب ال ان ھ كم رین درج ا آخ ود را ت روان خ ایي پی ت و راھنم دایت و تربی ھ
م       معجزات پیامبران گذشتھ موجود نیست؛ مثًال عصاي موسي و شفا بخشیدن حضرت مسیح، فقط برھاني محك

ود و دی      ان ب ویي آن راي راست گ ل و             ب د عق ارف بلن ي و مع ضایل اخالق ھ سوي ف ا امت را ب ن معجزه ھ گر ای
ر راست            ھ گواه ب ن ك ر ای امبر اسالم عالوه ب واجبات و فرایض الھي ھدایت نمي كرد، ولي معجزه جاودان پی

  .گویي اوست، بزرگ ترین راھنماي امت بھ معارف، اخالق و احكام است
نبھ جسماني داشت؛ مثًال اعجاز آنان مرده را زنده مي كرد، بیماران بھ عبارت دیگر، معجزه پیامبران پیشین، ج

را شفا مي بخشید و مائده اي از آسمان فرو مي آورد، اما دیگر، این اعجازھا با دل و جان پیروان خود، سرو        
ا       ول آنھ را كاري نداشت، روح و روان آنان را با كلمات حكیمانھ و معاني بزرگ صیقل نمي داد و افكار و عق

الي  .براي اندیشھ و فكر، براي عبادت و پرستش و براي خضوع و كوچكي در برابر خدا برنمي انگیخت      در ح
ارف                    د و مع اني بلن ا مع ستقیم دارد و ب اط م اك، ارتب ساني و ارواح پ اي متفكر ان شھ ھ كھ قرآن با مغزھا و اندی

  . مي دھداعجاب انگیز و فرمان ھاي اخالقي خود، جامعھ را بھ تكامل ممكن سوق
دالت     قرآن ھمان مربي و راھنماي بزرگي است كھ عرب سركش و آلوده بھ صفات زشت را بھ سوي تقوا و ع

م و    . و پاكي رھبري كرد   صیل عل اي تح قرآن در مدت كوتاھي از این ملت بت پرست و جاھل كھ پیوستھ بھ ج
د، م       ارف و      دانش و تھذیب روح بھ نبردھاي داخلي و تفاخرھاي جاھلي مي پرداختن ر مع ھ از نظ اخت ك ي س لت

  .فرھنگ و اخالق اجتماعي و فردي داراي عظمتي خاص شدند
ا    مطالعھ تاریخ اسالم و جانبازي و فداكاري تربیت یافتگان مكتب قرآن در راه پیشبرد اھداف عالي این دین، م

  .را از اقامھ ھر نوع دلیل و برھان بي نیاز مي سازد
  .امتیاز دوم

قرآن مجید این است كھ در ھر زمان معّرف خویشتن است و ھرگز الزم نیست كھ آورنده آن و از امتیاز دیگر 
این كتاب در ھر عصر، مردم را بھ رسالت پیامبر گرامي دعوت و بر حقانیت آن استدالل مي  . ھمراه آن باشد  

دان م    ارج    كند و ھمھ جھانیان را براي تحدي و مقابلھ با خود دعوت مي نماید و سرانجام از می روز خ ارزه پی ب
مي شود، در صورتي كھ معجزات پیامبران پیشین داراي چنین امتیازي نبود و بزرگ ترین امتیاز آن معجزات 

  .این بود كھ مكمل گفتار پیامبران و آورندگان خود بودند
  .امتیاز سوم

یل      ھ وس ست و   امتیاز سوم قرآن این است كھ از بسیط ترین و ساده ترین موضوع استفاده كرد و ب دي ج ھ آن تح
با حربھ اي وارد میدان شد كھ در اختیار ھمھ مردم جھان قرار داشت، مگر نھ این است كھ تمام آیات قرآن از  
الفاظي تشكیل یافتھ است كھ خمیر مایھ آن، ھمان حروف الفباست كھ در اختیار ھمھ قرار دارد، و مگر نھ این   

دم جھان، ھمان سخن و انشاي كالم است و شاید براي بشر است كھ آسان ترین و ساده ترین موضوع براي مر
  .چیزي آسان تر از تكلم نباشد

رب و              ان ع اي كالم آفرین ل ھ با این ھمھ، قرآن از ھمین حروف الفبا و از ھمین كلمات و الفاظ، انشا شد و عق
قابلھ و تحدي آن افكار سخن سازان جھان را مبھوت و متحیر ساخت و تا كنون كھ چھارده قرن از دعوت بھ م  

اي      مي گذرد، محافل علمي بشر، خطیبان و سخن پردازان جھان نتوانستھ اند سوره اي ھمانند یكي از سوره ھ
  .كوتاه قرآن بیاورند

بھ عبارت دیگر این نوع اعجاز، مانند معجزات موسي و مسیح نیست كھ نیاز بھ اطالعات و معلومات خاصي 
اختن كالم از امور         داشتھ باشد تا آورنده آن را بھ دا    تن و س خن گف را س ازند؛ زی تھم س شتن معلومات خاصي م

ا   . فطري ھمھ مردم است  د ب اگر سخنان و شیوه گفتار او در حدود توانایي بشر بود باید الاقل بیشتر مردم بتوانن
الم از این آن مبارزه كنند؛ زیرا سخنان او نھ داراي مواد خاصي بود كھ در اختیار ھمگان نباشد و نھ ساختن ك

  .مواد كار مشكلي بود كھ از عھده انسان ھا خارج باشد
  

  معجزه و شرایط آن: 64درس 
  

ارزه و            راي مب حقیقت اعجاز جز این نیست كھ مدعي نبوت عمل خارق العاده اي را انجام دھد و دیگران را ب
  .مقابلھ با آن دعوت كند و آنان از مقابلھ با آن عاجز و ناتوان باشند

  :.تعریف كوتاه براي اعجاز، حدود و قیودي گفتھ شده كھ ھمگي درباره قرآن صدق مي كنددر این 
  .ادعاي نبوت. 1
  

آیات زیادي از قرآن گواھي مي دھد كھ پیامبر اسالم خود را پیامبر آسماني خوانده و نیز خود را خاتم پیامبران 
  .معرفي كرده است



  :. مورد خطاب قرار داده استوي بھ فرمان خداوند، جھانیان را با جملھ زیر
  )4(ُقل یا َایَُّھا الناُس ِاّني َرُسوُل اذ ِالیُكم َجمیعًا؛

  .بگو اي مردم من فرستاده خدا بھ سوي ھمگي شما ھستم
وده و       ق ب امبر محق اره پی بنابراین نخستین شرط اعجاز كھ ھمان ادعاي رسالت و سفارت از سوي خداست درب

  .جاي ھیچ تردیدي نیست
  .ت بھ مقابلھدعو. 2

ھ            ي كرد، ھم ماني معرف اب آس وت خود را كت او از نخستین روزي كھ نبوت خویش را آشكار ساخت و سند نب
راي  . جھانیان را براي مقابلھ و معارضھ با آن دعوت نمود      نھ تنھا آنان را دعوت بھ مقابلھ كرد، بلكھ آنان را ب

ارزه     ) حدىت(مبارزه تشویق و تحریك نمود و در دعوت بھ مقابلھ و     ي و مب ھ روح حماس رد ك رموزي بھ كار ب
وق          ن كالم، مخل جویي آنان تحریك شود تا بھ فكر معارضھ بیفتند و پس از عجز و ناتواني مطمئن گردند كھ ای

  .اندیشھ بشر و آفریده قواي محدود انساني نیست
  .قرآن مجید از طرق گوناگوني آنان را براي معارضھ تشویق و تحریك كرد

ت در آن           براي ن  خن و بالغ ود و استادان س عر و ادب ب خن،خطابھ، ش ز س ھ مرك خستین بار در محیط حجاز ك
  :.بسیار بودند، اعالم كرد

  )5(ُقْل َلِئن اْجَتَمَعِت اِالْنُس واْلِجنُّ َعلي أْن َیأتوا ِبِمثِل ھذا القرآن الیأتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْوكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض ظھیرًا؛
د آورد    ) جن و انس( انسان ھا و پریان   اگر: بگو د آن را نخواھن د ھمانن اتفاق كنند كھ ھمانند این قرآن را بیاورن

  .یاري كنند) در این كار(ھر چند یك دیگر را 
ز و                       ارزه كرد و از عج ھ مب صر رسالت را دعوت ب ا عرب ع ھ تنھ ھ ن ت ك ن اس ھ ای ده در آی ك كنن نكتھ تحری

اتواني       ناتواني آنان گزارش داد، بلكھ  د و از عجز و ن ارزه طلبی رد و مب ھ نب  ھمھ جھانیان را تا روز رستاخیز ب
  .ھمھ جھانیان تا جھان باقي است خبر داد

ت            ام و موقعی ظ مق راي حف ان ب زد و آن بھ طور مسلم چنین تعبیري در میان عرب و ملل جھان شور برمي انگی
  . او بیاورندخود ناچار مي شوند كھ بھ پا خیزند و كتابي ھمانند كتاب

) تحدى (او در مرتبھ دوم براي تحریك استادان سخن و پي افكنان فصاحت و بالغت بھ مقابلھ و مبارزه، شیوه        
و مبارزه جویي را تغییر داد كھ نھ تنھا شما نمي توانید كتابي مانند قرآن بیاورید، بلكھ ھمھ شماھا ناتوان تر از      

  . بیاوریدآن ھستید كھ ده سوره مانند سوره ھاي قرآن
  )6(َام َیُقولوَن افَتراُه ُقل َفاُتوا ِبَعشِر ُسَوٍر ِمْثِلھ ُمفتریاٍت َو ادُعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن ُدوِن اذ ِان ُكنُتم صاِدقین؛

د     : بگو ) ساختگي است(نسبت داده و ) بھ خدا(را ) قرآن(او بھ دروغ این     : آنھا مي گویند   ي گویی ت م اگر راس
ار  (گي ھمانند این قرآن بیاورید و تمام كساني را كھ مي توانید غیر از خدا شما ھم ده سوره ساخت  ن ك ) براي ای

  .دعوت كنید
ھ          و چھ تحریك و تشویقي باالتر از این كھ در مرتبھ سوم شرایط مبارزه را بھ حدي كاھش داد كھ حاضر شد ك

مام جھانیان براي ساختن چنین سوره آنان تنھا یك سوره از سوره ھاي صدوچھارده گانھ قرآن را بیاورند و از ت
ست       اي كمك بگیرند، سپس ھشدار داد كھ ھمگي بدانند ھرچھ ھم دانش و بینش خود را گرد آورند نخواھند توان

  .حتي با سوره اي از سوره ھاي قرآن مقابلھ كنند
  )7(ادُعوا ُشَھداَءُكم ِمن دُوِن اذ ِان ُكنُتم صادقیَن؛َو ِان ُكنُتم في َریٍب ِمّما َنزَّلنا َعلي َعبِدنا َفأُتوا ِبُسوَرٍة ِمن ِمثِلھ َو

ده خود         ر بن ھ ب اره آن چ امبر (و اگر درب د آن            ) پی ك سوره ھمانن م ی ت ك د دس د داری م شك و تردی ازل كرده ای ن
  .بیاورید و گواھان خود را غیر از خدا براي این كار فرا خوانید اگر راست مي گویید

  .ناتواني مردم از مقابلھ. 3
سومین شرط اعجاز این است كھ مردم جھان از مقابلھ با آن ناتوان گردند و این شرط نیز بھ طور روشن محقق 
ین      است، زیرا چھارده قرن است كھ این نداھاي محكم و استوار، آن ھم آمیختھ با تعجیز، در گوش جھانیان طن

 و اگر ھم كسي روي اغراض و عللي انداز است و تاكنون كسي نتوانستھ است گامي در صحنھ مبارزه بگذارد
  .بھ فكر مقابلھ افتاده است جز افتضاح و رسوایي نتیجھ دیگري نداشتھ است

ان        اگر معارضھ با قرآن در امكان ملت عرب بود الزم بود بھ پشتیباني نوابغ فصاحت كھ وجود آنھا در آن زم
  .كم نبود بھ نداي او پاسخ دھند و حجت و برھان او را بشكنند

ك                آرى ا آوردن ی د ب ي ش ساب م ا ح ن آنھ ال و ف ارزترین كم ت، ب صاحت و بالغ ھ ف ، شایستھ بود آن مردمي ك
ھ            ان ب ا آن ھ در موضوعي ب دعي را ك ان م سوره بلیغ ھمانند سوره ھاي قرآن با او بھ معارضھ برخیزند و برھ

راي         اریخ ب ن وسیلھ در صفحات ت ام     مقابلھ و مسابقھ برخاستھ از كار بیندازند و با ای ن و ن  خود پیروزي روش
ده ، صرف        اي كوبن جاوید و مرتبھ بلند ثبت كنند و با این حربھ ساده و در عین حال برنده، خود را از جنگ ھ

  .مال، ترك وطن، تحمل شداید و حوادث ناگوار برھانند
ي ك                      رآن فكر م ت ق شد چون او در بالغ ي دردسر وارد ن اده و ب ن راه س رب از ای د چرا ع رد و ولي مي دانی

اعجاز آن را باور داشت و مي دانست كھ اگر بخواھد با آن بھ مبارزه برخیزد جز شكست چیزي عاید او نمي         



رود               رآن سر تعظیم ف ر دعوت ق ت داده و در براب خ مثب امبر پاس داي پی ھ ن گردد، از این نظر گروھي از آنھا ب
  .آوردند و بھ آیین اسالم مشرف شدند

د و     ولي گروھي راه عناد و لجاج         رجیح دادن را پیش گرفتند و مقابلھ با شمشیر را بر مقابلھ با حروف و كالم ت
مبارزه با نیزه را بر معارضھ با بیان برگزیدند، ولي این عجز و ناتواني و مقاومت سرسختانھ در برابر دعوت 

  .قرآن، بزرگ ترین برھان و گواه است كھ قرآن وحي الھي است
  :.ھ آنان را بھ آوردن ده سوره ھمانند قرآن فرامي خواند مي فرمایدچنان كھ خود قرآن پس از آن ك

  )8(َفِان َلم َیسَتجیُبوا لُكم َفاعَلمُوا َانَّما ُانزَل ِبعِلِم اذ َو َان ال ِالَھ ِاى ُھَو َفَھل َانُتم ُمسِلموَن ؛
آیا با . تنھا با علم الھي نازل شده و ھیچ معبودي جز او نیست) قرآن(و اگر آنان دعوت شما را نپذیرفتند بدانید    

  .این حال تسلیم مي شوید
  

  )1(اعجاز قرآن : 65درس 
  

  .اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بالغت
  .زیبایي الفاظ و عظمت معاني دو امتیاز بزرگ قرآن

و نبوت پیامبر گرامي اسالم را تشكیل مي  ) نبوت خاصھ(قرآن مباحث مھم بخش بررسي علل و وجوه اعجاز   
شمندان بزرگ                  . دھد ستقلي است و دان اب م اي دیگر در خور كت اب ھ ر كت رآن ب از ق ري و امتی ل برت ان عل بی

بھ قرآن از جھات گوناگوني معجزه است و تاكنون بشر نتوانستھ است . اسالمي درباره آن كتاب ھایي نوشتھ اند
  .مقابلھ و معارضھ با آن بپردازد

ازات                    ان امتی وده است و از می ھ ب رآن چ زول ق ا ن رب معاصر ب رآن در نظر ع از ق ت اعج د عل د دی اكنون بای
  .متعددي كھ قرآن دارد كدام یك نظر آنان را جلب كرده بود

ر بگوییم    ن ت صاحت       : روش د ف د، مانن ي دانن زه م ي معج ات مختلف رآن را از جھ شمندان، ق ارق  دان  و بالغت خ
ن   ... العاده، قوانین محكم و استوار، گزارش ھاي غیبى، باورھا و عقاید مذھبي و   ت ای آن چھ ھم اكنون مھم اس

ھ       رآن ك است كھ روشن شود كدام یك از این جھات نظر عرب دوران رسالت را جلب نمود و آنان از خطاب ق
ا ده سوره و    : (مي گوید  د     مثل و مانند قرآن را بیاورید و ی رآن بیاوری د ق ا سوره اي را ھمانن د، و   )  ی چھ فھمیدن

  .را در خطاب یاد شده چگونھ تفسیر نمودند) مثل و مانند(
  .زیبایي الفاظ. 1

و و كالمي        خني ن ا س جاي شك نیست ھنگامي كھ اعراب جاھلى، آیات الھي را از زبان پیامبر شنیدند ناگھان ب
یباتر از شعر و بیاني رساتر از نثر داشت روبھ رو شدند كھ ھرگز تازه كھ نھ شعر بود و نھ نثر، ولي آھنگي ز  

نھ تنھا شیوه كالم از ھر نظر نو بود، بلكھ شنیدنش نیز براي آنان آن چنان لذت . كالمي بھ مانند آن نشنیده بودند
  .بخش و اعجاب انگیز و حیرت آور بود كھ ھیچ كالمي از شعر و نثر با آن قابل قیاس نبود

ھ       الفاظ و ل   غات آن طوري منتخب و گلچین شده و بجا و بھ مورد بھ كار برده شده بود كھ اعجاب و شگفتي ھم
از خود           اي ظریف و سبك ممت دي ھ ھ بن ذاب و جمل آنان را برانگیخت و ھمھ را در برابر آھنگ ھاي بكر و ج

  .مبھوت ساخت
ر آزاد   آنان با ذوق طبیعي و قریحھ فطري خود دریافتند كھ قرآن شعر نیست كھ پ   د و نث اي بند وزن و قافیھ باش

سندگان     ھ نوی نیست؛ زیرا آزادي بي قید و شرط نثر را ندارد و در عین حال در بند سجع نیست و از قیدھایي ك
اھى، داراي       )9(براي نثر مسجع گفتھ اند آزاد است          ستگى، درازي و كوت رآن در پیوستگى، گس ات ق ي آی ، ول

  .بیھ و نظیر آن دیده نشده استسبك خاصي است كھ در ھیچ كالمي ش
رب      ھ ع ود ك ي ب اي آن مطلب ھ ھ ات و جمل شش كلم ھ و ك اني و جذب ق مع اظ و عم ایي الف ان و زیب یریني بی ش
ود، آن را درك مي       صحرایي كھ در آغوش طبیعت بزرگ شده و قریحھ عربي او بھ ھیچ وجھ دست نخورده ب

 از زیبایي و حالوت قرآن درك مي كند بیان نماید، اما كرد و بھ اصطالح مي چشید، اگرچھ قادر نبود آن چھ را
اورد،            ر آن را بی ھ نظی ست ك ادر نی شنیده و ھرگز ق شش ن در دل احساس مي كرد چنین سخني با این جذبھ و ك
زیرا درك زیبایي كالم و شیریني بیان و رسایي تعبیر و جذبھ و كشش سخن از امور چشیدني است نھ گفتني و     

ان       مع) مالحت(مانند   شوقھ است كھ عاشق دل داده آن را با چشم دل مي بیند، ولي نمي تواند آن را بھ رشتھ بی
  .در آورد

ھ از   . در زبان فارسي نیز ھمین مطلب حكم فرماست    انسان در بررسي دیوان شعرا بھ اشعاري برمي خورد ك
ان ت         ر دیگر اشعارش ھ ب رار دارد ك وق آشكار دارد ھر    نظر حالوت و شیریني و جذبھ و كشش، در سطحي ق ف

چند انسان نتواند نكتھ برتري آن را درك كند، اما با ذوق خدادادي مي تواند بھ برتري آن واقف گردد، اینك یك    
  :.نمونھ

  :.خواجھ ابوالقاسم فردوسي درباره اھمیت علم و دانش، شعر معروفي دارد كھ ھمگي آن را حفظ داریم
  توانا بود ھر كھ دانا بود



  . برنا بودزدانش دل پیر،
روده            ران زمین س اكنون شما این شعر را با دو بیت دیگر شاھنامھ كھ درباره قدرت نمایي یكي از قھرمانان ای

  :.است مقایسھ كنید كھ زیبایى، شیرینى، جذبھ و كشش از آِن كدام است آن جا كھ مي گوید
  بھ روز نبرد آن یل ارجمند

  .بھ تیغ و بھ تیر و بھ گرز و كمند
  رید و شكست و ببستبرید و د

  .یالن را سر و سینھ و پا و دست
ان                  ت در می ن دو بی ھ ای ت ك دي اس ھ ح اھنامھ ب عار حماسي ش ام اش برتري این دو شعر بر آن بیت، بلكھ بر تم
ن             اوارد در ف راد ن ن اف ا وجود ای شد، ب شصت ھزار بیت شاھنامھ، مانند مشعل فروزان یا دّر شاھوار مي درخ

رت            بالغت نمي توانند عل    ا ذوق و فط د، اگرچھ آن را ب ل كنن ھ و تحلی ت را تجزی ن دو بی ري ای ل بالغت و برت
  .خود در مي یابند

درست است كھ علماي ادب براي فن بالغت موازین و معیارھایي برشمرده اند و علل بالغت و برتري كالمي 
ھ    ان ھم ار و     را بر كالم دیگر در قالب قواعد و قوانیني ریختھ اند، اما عرب آن زم ا ذوق سرش ات را ب ن نك  ای

ا آن چھ          ھ ب فطرت دست نخورده خود درمي یافت و احساس مي كرد كھ شیوه سخن گفتن قرآن طوري است ك
  .تاكنون شنیده و گفتھ، تفاوت بسیار دارد و زیبایي ظاھر و شیریني بیان آن را ھیچ كالمي ندارد

  .عظمت معاني. 2
یچ كالمي از نظر زیبایي بھ پایھ قرآن و شیوه آن نمي رسد، ھم  ھمان طور كھ عرب جاھلي درك مي كردكھ ھ    

اس           ل قی ون شنیده قاب ا كن چنین درك مي كرد كھ معاني قرآن و اھداف عالي آن در پایھ اي است كھ با آن چھ ت
  .نیست

خن      ي زد، محور س ذل دور م سیار مبت ب ب اره مطال ًا درب ان غالب خنوران آن خنان س اھلي و س اشعار دوران ج
  .ان عرب و گویندگان بلیغ چشم، ابرو، لب، چھره معشوق، آثار دیار، خیمھ و خرگاه او بودفصیح

شعراي حماسي آنان درباره جنگ و غارتگري و كشتار خود و قبیلھ خویش سخن مي گفتند و گروھي از خود      
اِد سخن مي راضي كھ بھ مال و ثروت خود افتخار مي كردند، در بذل و بخشش خود و یا رئیس قبیلھ خویش د     

  .دادند
عالي ترین آثار ادبي و فكري كھ از ادبیات دوران جاھلیت بھ یادگار مانده است ھمان قصاید ھفت گانھ است كھ 
ت و در آن         ار ماس صاید در اختی ن ق ام ای آنھا را با آب طال نوشتھ و بر دیوار كعبھ آویختھ بودند و ھم اكنون تم

اھلي   .عي وجود نداردحتي یك نكتھ اخالقي و یا یك فكر اجتما      اما دالیل و جھت ھایي كھ سبب مي شد عرب ج
  :.درباره قرآن انگشت تعجب بھ دندان گیرد و در حیرت عمیق فرو رود عبارتند از

ابقھ                  ) الف ي س امًال ب ات ك اھنگي آی لوب و ھم ظ و شیوایي اس ایي لف ھ زیب او با ذوق سرشار خود دریافتھ بود ك
ھ مانن      اھري آن ن ن در آن تخیالت          است و سیماي ظ ر ای ھ است، گذشتھ ب د وزن و قافی را فاق د شعر است، زی

ل                 سجام و فواص ھ داراي ان الي و دور باشد، بلك د خ وع قی ر ن ھ از ھ ت ك ر اس شعري وجود ندارد و نھ مانند نث
  .خاصي است كھ آن را از دایره نثر بیرون برده است؛

د و خطبھ ھاي عرب وجود نداشتھ است و ھرگز بھ قرآن مطالبي را عرضھ مي دارد كھ ھیچ گاه در قصای ) ب
ات       دنبال توصیف خرابھ و خانھ معشوق و شوق دیدار دوستان و بیان خصوصیات شتر و اسب نیست و محتوی
وش و     یش و ن اره ع ت و درب خاص پیراستھ اس صایب اش ان م ا و بی ا رث راد و ی دح اف رایي و م آن از غزل س

  .ي گوید و ھرگز ھمانند شاعران در محدوده خاصي بحث نمي كندكوچیدن كاروان و باده و ساغر سخن نم
ان،                 ر طغی ر اث ھ ب شین ك اي پی ت ھ دگي ام شر و زن دا و صفات او و سرآغاز و سرانجام ب این كتاب درباره خ

  .سخن مي گوید؛... گرفتار خشم الھي گردیده اند و 
 خود را بدون این كھ لفظ را فداي معنا و یا الفاظ قرآن زیبا و با معاني كامًال متناسب است و سخن و منظور) ج

  .معنا را فداي لفظ نماید با سبكي كامًال ممتاز و زیبا بیان مي كند؛
ین           ) د رار از ب ر تك ر اث ایي كالم، ب ھرگاه شاعر و یا نویسنده اي عبارتي یا داستاني را تكرار كند، لطف و زیب

شرده و موجز و           اراتي ف ا عب اھي ب ا از       مي رود، ولي قرآن گ امبر ی ت پی سترده، از سرگذش سوط و گ اھي مب گ
ایي آن وارد          ت و زیب ر لطاف صفات مبدأ و خصوصیات معاد بھ طور مكرر سخن مي گوید و ھرگز لطمھ اي ب

  .نگردیده است؛
ایي مي      ) ه در میان خطابھ خطیبان و قصاید شعرا گاھي جملھ ھا و ابیاتي درخشندگي خاصي پیدا كرده خودنم

د بیت و جملھ، ارزش ھنري و شعري دارد و باقي مانده آنھا بي ارزش و پیش پا افتاده است، اما كند و ھمین چن
  .آیات و سوره ھاي قرآن با آن ھمھ گستردگي و توسعھ، ھمگي خارق العاده و در سطحي عالي است
یم و  و كافي است كھ در این باره بھ داستان یوسف كھ در سوره اي بھ طور مبسوط بیان شده است نظر      ي بیفكن

  .ببینیم كھ تمام آیات آن در درجھ اعالي فصاحت و بالغت قرار دارد؛



این كتاب معاني بسیار بزرگي را در قالب الفاظي كوتاه ریختھ و آنھا را بھ شیوه اي بدیع بیان كرده است و   ) و
ھ در آن                 یم ك ھ كن د را مالحظ ازین سوره حدی ات آغ ة الكرسي و آی ایق    كافي است در این باره آی ان حق ك جھ  ی

  .فلسفي و معارف عقلي بیان شده است و بدین سبب اعجاب افراد را برانگیختھ است؛
ساني و حالل و           ) ز ل نف ي و رذای ضایل اخالق ي و ف ان و اسرار گیت رینش جھ این كتاب مي كوشد بشر را با آف

  .حرام آشنا سازد و پیوستھ مي خواھد او را معتقد سازد كھ مرگ پایان زندگي نیست
خطیبان و بلیغان عرب كھ معاصر با رسول خدا بودند تحت تأثیر برتري اسلوب، زیبایي ظاھر، شیریني بیان، 
رسایي تعبیر، بداعت و ابتكار معاني و عظمت مفاھیم آن قرار گرفتھ بودند و حیرت و بھت خاصي بر افكار و 

  .ك مي كردنداندیشھ ھاي آنان سایھ افكنده بود و اعجاز قرآن را از این حیث در
  

  )2(اعجاز قرآن : 66درس 
  

  .اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بالغت
  .گواھي ھاي تاریخي بر ناتواني عرب از مقابلھ با قرآن

اظ،             ایي الف صاحت، بالغت، زیب ھ ف صر ب رآن منح از ق ھ اعج بررسي ھاي آینده بھ روشني ثابت خواھد كرد ك
ت، بلكھ قرآن از جھات مختلف و دیدھاي گوناگون معجزه عمق معنا، بداعت و ابتكاري بودن مضامین آن نیس       

راي                    ل عرب را ب رآن، مل ي شد و اگر ق رآن خالصھ م اھر ق ط در ظ ان فق رآن در آن زم ي تحّدي ق است، ول
  .مبارزه و مقابلھ مي طلبید، منظور معارضھ در ھمین جھت بود و بس

ط یكي را   بھ عبارت روشن تر، قرآن از جھات مختلف معجزه است، اما عرب د    وران جاھلي از این جھات فق
درك مي كرد و آن زیبایي الفاظ و بداعت و تازگي معانى، دل ربایي تعبیر، رسایي عبارات، شیوایي و شیریني 
بیان و علو مضامین و كشش و جذبھ اسلوب آن بود و جھات دیگر اعجاز قرآن بھ مرور زمان بر اثر گسترش 

  .بشر روشن گردیدبینش ھا و عمیق گشتن دیدھا براي 
آنان چنان تحت تأثیر این امور قرار مي گرفتند كھ پس از شنیدن چند آیھ دربرابر عظمت آن مات و متحیر مي 

  .شدند و نمي دانستند كھ درباره آن چھ بگویند و تحدي آن و عجز و ناتواني خویش را چگونھ توجیھ كنند
 درباره قرآن بسنده مي كنیم و ھدف از انعكاس آن دو اكنون بھ نقل چند گواه تاریخي از داوري فصیحان عرب

  :.مطلب است
  .اعتراف استوانھ ھاي بالغت و استادان سخن بھ عجز و ناتواني خویش در برابر قرآن؛. 1
  .این كھ محور تحدي قرآن در نظر آنان موضوع فصاحت، بالغت، جذبھ و كشش خارق العاده قرآن بود. 2

  .نداوري ولید درباره قرآ) الف
ھ او        ھ ب رآن ك ھ (قضاوت و داوري یكي از بلیغان و حكیمان عرب درباره ق یم عرب  (و ) ریحان د   ) حك ي گفتن م

  .روشنگر موضوع ماست و سخنان او گواه روشن بر نحوه برداشت عرب از تحدي و اعجاز قرآن است
ره    (ش بھ گروھي از قریش براي حل مشكل نفوذ روزافزون اسالم در میان جوانان و افراد آزادمن   ن مغی د ب ولی

د      ) مخزومى ت     . مراجعھ كردند و از او خواستند كھ نظر خود را درباره قرآن بیان كن ان مھل اي عرب از آن دان
ِر         ت و در ِحْج خواست تا پس از استماع آیات قرآن نظر خود را اظھار نماید، از این روي وي از جاي برخاس

آن چھ من مي خوانم : پیامبر فرمود! اي از اشعارت را بخوانپاره : اسماعیل، كنار پیامبر نشست و بھ او گفت   
از سوره   . شعر نیست، بلكھ سخن خداست كھ براي ھدایت شما فرستاده شده است        سپس پیامبر سیزده آیھ از آغ

  :.را تالوت كرد و ھنگامي كھ بھ این آیھ رسید) فصلت(
  )10( عاد َو َثُمود؛َفِان َاعَرُضوا َفُقل َانَذرُتُكم صاِعَقًة ِمثَل صاِعَقِة

ذر مي   : ھرگاه از دعوت تو روي برگردانند بگو     من شما را از صاعقھ اي ھمانند صاعقھ قوم عاد و ثمود برح
  .دارم

را        ولید سخت بھ خود لرزید و موھاي او بر بدنش راست شد و در حالي كھ سراپاي وجود او را بھت و تحّیر ف
د      ھ او          گرفتھ بود راه خانھ را در پیش گرفت و چن ریش ب ي از ق ھ برخ ا ك ا آن ج د ت رون نیام ھ بی  روزي از خان

  )11(.ولید راه نیاكان خود را ترك گفتھ و راه محمد را پیش گرفتھ است: بدبین شده و گفتند
شش                 ھ و ك ان جذب دا كرد و آن ھم ھ پی رآن توج از ق ات اعج ھ از جھ ك جنب ھ ی ط ب ھ فق او با شنیدن این سیزده آی

ر       اسلوب قرآن و آسماني   رزه ب ھ ل رار داد ك أثیر ق بودن معاني آن بود و شنیدن این آیات آن چنان او را تحت ت
  .اندامش افتاد و مو بر بدن او راست گردید

بر پیامبر نازل گردید پیامبر با صداي دل نشیني آن را تالوت مي  ) غافر(روزي كھ سوره   : مفسران مي گویند  
  :. بود و بي اختیار آن را مي شنیدنزدیك پیامبر نشستھ) ولید بن مغیره(كرد و 

حم َتنزیُل الِكتاِب ِمَن اِذ العزیِز الَعلیِم غافر الَذنب َو قابل الَتوب َشدیِد العقاب ذي الطول ال اِلَھ ِاى ُھَو ِالیھ الَمصیر 
  )12(ما ُیجاِدُل في آیاِت اذ ِاى اَلذیَن َكَفُروا َفال َیغُرْرَك َتَقلُُّبھم ِفي الِبالد؛



دایي   حم، ای  ن كتاب از خداي قادر و دانا فرو فرستاده شده است، خدایي كھ بخشنده گناه و پذیرنده توبھ است، خ
كھ مجازات او سنگین و نعمت ھاي او فراوان است، جز او خدایي نیست، سرانجام ھر چیزي بھ سوي اوست، 

ت و ز         د، فعالی ي كن ھ نم و را     درباره آیات الھي جز كساني كھ كفر ورزند كسي مجادل ان در شھرھا ت دگاني آن ن
  .نفریبد

دور او را گرفتند و ) بني مخزوم(این آیات و آیات بعدى، آن چنان حكیم عرب را تحت تأثیر قرار داد كھ وقتي 
  :.از وي درباره قرآن داوري خواستند گفت

الم الجّن َو اذ َاّن َلُھ َلَحالَوًة َو ِانَّ َعَلیِھ َلَطالَوًة َواذ َلَقد َسِمعُت ِمن ُمَحمٍَّد آنفًا َكالمًا ما ُھَو ِمن َكالم اإلنس َو ال ِمن َك
  )13(َو ِاّن َاْعالُه َلُمثِمر َو ِانَّ َاسَفَلُھ َلُمغِدق َو ِانَُّھ َیعلُو َوالُیعلي َعَلیھ ؛

من از محمد سخني شنیدم كھ ھرگز شبیھ كالم انس و جن نیست، سخن او شیریني خاص و زیبایي مخصوصي 
اخسار آن پرمیوه و ریشھ ھاي آن پر بركت است، سخني است برجستھ و ھیچ سخني از آن برجستھ تر دارد، ش

  ).و ھرگز قابل معارضھ و مبارزه نمي باشد(نیست 
  .او این جملھ ھا را گفت و راه خود را در پیش گرفت و قریش تصور كردند كھ وي بھ آیین محمد گرویده است

 این جملھ نخستین تقریظي است كھ از سوي استادي از استادان بالغت )14(بھ قول یكي از دانشمندان بزرگ،    
درباره قرآن گفتھ شده است و تدبر در مضامین جملھ ھاي او نحوه برداشت عرب را از اعجاز قرآن در عصر 

  :.رسول خدا روشن مي سازد و معلوم مي شود كھ
  .ن است؛اوًال، قرآن كالمي است كھ مبارزه با آن از قدرت بشر بیرو

ماني              اري و آس اظ، ابتك شش، حالوت و شیریني الف ھ، ك ھ جذب ا ب از، تنھ ثانیًا، آنان از میان جھات مختلف اعج
  .بودن معاني آن توجھ داشتند و ھرگز نظیر چنین سخني نشنیده بودند

ایستھ براي این كھ بھ عظمت و فصاحت و بالغت قرآن از دیده استاد فن بالغت عصر نزول قرآن، پي ببریم ش
  .است كھ سخنان وي را توضیح دھیم

  :.حكیم و بلیغ جامعھ عرب نظریھ خود را ضمن شش جملھ كوتاه و پرمحتوا تشریح كرده مي گوید
  .ال َیشَبُھ كالَم اِالنِس َوالِجّن. 1

شبیھ سخنان انسان نیست؛ زیرا سخنان معمولي . از محمد سخني شنیدم كھ ھرگز بھ كالم انس و جن شبیھ نیست
را                 ا ست؛ زی ن نی خنان ج شیده نمي شود و شبیھ س ھ ك جع و قافی ر س ھ زنجی ھ ب ت ك ولي اس نسان ھمان نثر معم

اظ ظریف          ژه و الف سخنان جن ھمان ھا بودند كھ از زبان كاھنان مي شنیدند كھ داراي مقاطع خاص و سجع وی
ن        ت و ای ي رف ھ شمار م صوصیات، آن را از  بودند و پیچیدگي معاني و تجانس حروف از ویژگي ھاي آن ب خ

ھ           . سخنان معمولي ممتاز مي ساخت    صر ك اه و مخت ایي كوت ھ ھ ا جمل تن ب خن گف ام س ھ در مق آنان مقید بودند ك
د           خن بگوین ا مردم س ود ب اني و      . داراي مقاطع خاص و سجع ویژه اي ب أنوس، دشواري مع ب و نام اظ غری الف

  .تجانس حروف از خصوصیات سخنان آنھا بود
  . َلَحالَوةَو ِانَّ فیِھ. 2

  .آن داراي شیریني خاصي است كھ عقول و نفوس را بھ سوي خود مي كشد و انسان از شنیدن آن لذت مي برد
  .َو ِانَّ فیِھ َلَطالَوة. 3

  .زیبایي خاصي دارد، زیبایي الفاظ و جملھ ھاي آن بر محسنات قرآن افزوده و شكوه خاصي بھ آن بخشیده است
  .ِمرَو ِانَّ َاعالُه َلُمث. 4

  .قرآن درخت عظیمي است كھ شاخسارھاي آن پر بار و پرثمر است
  .َو ِانَّ َاسَفَلُھ َلُمغِدق. 5

در معناي بركت بھ كار مي رود چنان كھ قرآن ) غدق(ماده . قسمت زیر و پایین آن ریشھ دار و پربركت است     
  :.مي فرماید

  
  )15(دقًا؛َو َان لَِّو استقاُموا َعلي الطریَقِة السقیناُھم ماًء َغ

  .اگر در راه حق استقامت ورزند با آب پر بركتي آنھا را سیراب مي كنیم
مقصود ولید این است كھ قرآن درختي با ریشھ ھاي فراوان است كھ در نقاط مختلف روح و روان رسوخ مي      

  .كند و ھم چنین ممكن است اشاره بھ معاني گوناگوني باشد كھ گاھي از یك آیھ استفاده مي شود
  .َو ِانَّھ َیعُلو َو ال ُیعلي َعَلیھ. 6

  .قرآن داراي بالغت فوق العاده اي است كھ نمي توان با آن معارضھ نمود
د،          ت، ولی ن بالغ تاد ف رآن است و اس اره ق رب آن روز درب ر ع ز روشنگر نظ ر مغ اه و پ اي كوت ھ ھ ن جمل ای

  .یستصریحًا اعالم مي كند كھ معارضھ و مقابلھ با قرآن در خور انسان ن
  .داوري عتبة بن ربیعھ) ب



مان         ) عتبة بن ربیعھ  ( ھ اسالم، آس امبر ب رایش حمزه عموي پی از سران و مشاھیر قریش بھ شمار مي رفت، گ
بھ تدریج ھمھ جا را فرا گیرد و ) محمدْ (زندگي قریش را تیره و تار ساختھ بود، زیرا بیم آن مي رفت كھ نفوذ 

  .ذب شونددیگر شخصیت ھا نیز بھ سوي اسالم ج
من اكنون پیش محمد مي روم و بھ او چند چیز پیشنھاد مي كنم، : یك روز عتبھ رو بھ دوستان خود كرد و گفت

ھ در   . دوستان وي با فكر او موافقت كردند. شاید او یكي از آنھا را بپذیرد   دا ك او برخاست و بھ سوي رسول خ
رد و     وقتي او. مسجد نشستھ بود رفت و بھ وي چند پیشنھاد كرد     ھ او ك امبر رو ب شت پی  از سخنان خود فارغ گ

پاسخ پیشنھادھاي شما : (پیامبر فرمود. آرى: گفت) افرغت یا اباولید؛ آیا سخنان خود را بھ آخر رسانیدى: (گفت
ت و     ) فصلت( آیھ از سوره 37پیامبر . در ھمین آیاتي است كھ اكنون مي خوانم    جده رف ھ س د و ب براي او خوان

  ).پیام خدا را شنیدى! اباولید: ( و گفتسپس سر برداشت
مجذوب آیات قرآن شده بود و در حالي كھ بر دست ھاي خود تكیھ كرده بود مدتي خیره خیره بھ چھره         ) عتبھ(

وي پس از لحظاتي بدون این . گویي جذبھ و كشش قرآن توانایي سخن را از او سلب كرده بود. پیامبر نگریست
دیدگان ھم فكران . گوید، از جاي خویش برخاست و بھ سوي دوستان خود بازگشتكھ كلمھ اي با پیامبر سخن ب

زود  : ھمگي از او پرسیدند  . دوختھ شد ) عتبھ(او بھ صورت     : نتیجھ چھ شد او بھ شرح واقعھ پرداخت، سپس اف
ع        (من از محمد كالمي شنیدم       ھ ش خنان او ن ة؛ س ِسحِر َو ال ِبالكھان شعِر َو ال ِبال َو ِبال ھ شبیھ    واذ ما ُھ ت و ن ر اس

ھ او       ) گفتار ساحران و كاھنان مي باشد      ي از ناحی شتند ھمگ ازیم، اگر او را ك چھ بھتر او را میان قبایل رھا س
ت و             ل ماس ن صورت او از فامی راحت مي شویم و اگر در میان آنان نفوذ پیدا كرد و حكومتي برپا نمود در ای

  )16(.براي ما بھره اي خواھد داشت
ز              ما از سخنان    د دو چی ن بالغت بودن شواي عرب در ف خن و پی دام استوانھ س ھ ھر ك ر ك ن دو نف و اعجاب ای

  :.استفاده مي كنیم
ود       . 1 رآن ب اده ق ارق الع آن چھ مایھ اعجاب و شگفتي آنان بود ھمان شیرینى، زیبایي و بھ اصطالح بالغت خ

  .كھ قرآن را از دیگر سخنان جدا مي كرد
ا صراحت گف      ره ب ن مغی د ب الم  ولی ھ، ك د (ت ك ایي      ) محم ست و داراي شیریني و زیب ن نی س و ج شبیھ كالم ان

قرآن شعر نیست و ھرگز ارتباطي با سخنان ساحران و كاھنان ندارد و ھرگز این دو : عتبھ گفت. خاصي است
 نفر بھ جھات دیگر اعجاز قرآن اشاره اي نكردند، زیرا جھات دیگر اعجاز قرآن بھ مرور زمان و با كنجكاوي

  .دانشمندان بھ فكرھا راه یافت و در كتاب ھا نوشتھ شد؛
استادان بالغت در عصر پیامبر با صراحت كامل اعتراف كردند كھ، مبارزه با قرآن امكان ندارد و ھرگز    . 2

  .شیوه سخن گفتن قرآن، شبیھ سخنان انسان ھا نیست
  .قضاوت طفیل درباره قرآن) ج

ت وارد         كھ شاعري شیرین  ) طفیل بن عمرو  (روزي   ھ داش وذ كلم ھ خود نف ان قبیل ود و در می  زبان و خردمند ب
ریش و     ) طفیل(اسالم آوردن مردي مانند     . مكھ گردید  ن رو سران ق براي قریش بسیارگران و سنگین بود از ای

ین     ) كعبھ(این مردي كھ كنار : بازیگران صحنھ سیاست دور او را گرفتند و گفتند      ا آوردن آی ي گزارد ب نماز م
ھ در  . ، اتحاد و اتفاق ما را بھ ھم زده و با سحر بیان خود سنگ تفرقھ میان ما افكنده است   جدید ما مي ترسیم ك

  !.چھ بھتر كھ اصًال با این مرد سخني نگویى. میان قبیلھ شما نیز دودستگي بیفكند
صمیم گر            : مي گوید ) طفیل( ان او ت حر بی أثیر س ھ از ترس ت رد ك خن   سخنان آنھا چنان مرا متأثر ك ا او س فتم ب

ھ در گوش ھاي خود          داري پنب نگویم و سخن او را نشنوم و براي جلوگیري از نفوذ سحر او، ھنگام طواف مق
  .قرار دادم كھ مبادا زمزمھ قرآن و نماز او بھ گوش من برسد

خني از ا                ودم س ل نب یچ مای دم و ھ سجد ش ودم وارد م رده ب اي خود ك و بامدادان در حالي كھ پنبھ را در گوش ھ
یش از حد            ھ گوشم رسید و ب ایي ب سیار شیرین و زیب خن ب بشنوم، ولي نمي دانم چطور شد یك مرتبھ كالم و س

خن   . مادرت عزادار شود تو مردي سخن پرداز و خردمندى: با خودم گفتم. احساس لذت كردم   انع دارد س چھ م
شنوى    ن مرد را ب ى      . ای د آن را رد كن ر زشت باش ذیري و اگ د بپ ك باش اه نی ا آن     . ھرگ ار آشكارا ب ن ك راي ای ب

ن      . حضرت تماس نگرفتم   ھ شد و م ت و وارد خان یش گرف مقداري صبر كردم تا رسول خدا راه خانھ خود را پ
تم    . نیز اجازه گرفتم و وارد خانھ شدم      ردم و گف ازگو ك ان ب ین و     : واقعھ را از آغاز تا پای اره شما چن ریش درب ق

و       چنان مي گویند و من در آغاز كار تصمیم   ھ سوي ت ما مرا ب رآن ش  نداشتم با شما مالقات كنم، ولي حالوت ق
ت  شیده اس ن         . ك راي م رآن ب داري ق ي و مق شریح كن ن ت راي م ود را ب ین خ ت آی واھم حقیق ي خ ون م اكن

ل . (رسول خدا آیین خود را بر او عرضھ داشت و مقداري قرآن خواند  .بخوانى د  ) طفی ي گوی دا سوگند    : م ھ خ ب
ضرتش عرض كرد    ) طفیل(سپس . )17( نشنیده و آییني معتدل تر از آن ندیده بودم  كالمي زیباتر از آن    ھ ح : ب

  )18(.من در میان قبیلھ خود یك فرد نافذالقول ھستم، براي نشر آیین شما فعالیت خواھم كرد
تھ و تا این جا بھ خوبي روشن گردید كھ فصیحان عرب و بلیغان قوم در برابر قرآن كمال ناتواني را ابراز داش

  .جز تسلیم و اظھار عجز چاره اي نداشتند
---  
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كیت . (2 ن س اب     ) اب ف كت ي و مؤل ل عباس صر متوك اي ادب در ع توانھ ھ یعي و از اس اي ش الح (از ادب اص
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  )3(اعجاز قرآن : 67درس 

  
  .اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بالغت

  .قرآن و بلیغان عرب
ر  گاھي تصور مي شود كھ در آغاز اسالم، فصیحان و بلیغان عرب با قرآن بھ مبارزه برخاستھ اند، ولي ب   ر اث

وگیري كرده        مرور زمان براي ما مخفي مانده و حكومت ھاي نیرومند اسالم از ابراز و اظھار آن بھ شدت جل
یم،         ي دان از م ي نی ھ آن ب اند، ولي این اندیشھ آن چنان باطل و بي اساس است كھ ما خود را از ھر نوع پاسخ ب

اي  زیرا اگر عرب بھ معارضھ با قرآن موفق شده بود قطعًا آن را       در محافل ادبى، اجتماعات بزرگ، موسم ھ
ت                   ر مل ي كرد و آن را ب د اعالن م ي آوردن ا روي م ھ آن ج ستان ب حج و بازارھاي بازرگاني كھ از نقاط عرب
عرب مي خواند و دشمنان اسالم آن را مانند سرود در ھمھ محفل ھا و مجلس ھا با صداي رسایي مي خواندند  

ي كردند و نسل بھ نسل بھ یك دیگر تلقین و منتقل مي نمودند و بسان مدعي كھ و در ھر مناسبتي آن را تكرار م
  .در حفظ گواه خود مي كوشد در حفظ و بقاي آن كوشش مي كردند

ر كرده است،                ي را پ اریخ و جوامع ادب اي ت اب ھ ھ كت اھلي ك عار دوران ج اریخ و اش زیرا این آیات بیش از ت
ي آورد و بھ محافل و انجمن ھاي ادبي آنھا نشاط خاصي مي بخشید، با موجبات روشني دیدگان آنان را فراھم م

  .وجود این ما از چنین معارضھ، كوچك ترین اثري نمي بینیم و نمي شنویم
شر و          ام ب ھ تم رده است، بلك گذشتھ از این، قرآن، نھ تنھا عرب عصر رسالت را بھ معارضھ با خود دعوت ك

قرار داده و ھمگي را بھ مبارزه با قرآن دعوت كرد و دعوت خود را  باالتر، ھمھ انس و جن را مورد خطاب        
  :.بھ گروه معیني محصور نساختھ است و با یك نداي جھاني پیامي بھ شرح زیر فرستاده است

بگو اگر انس و جن اتفاق كنند تا ھمانند این قرآن را بیاورند ھمانند آن را نخواھند آورد ھر چند برخى، برخي     
  )1(.كننددیگر را كمك 

این آیھ قرن ھاست كھ در گوش بشر و انسان ھا طنین انداز است و تاكنون ھیچ كس نتوانستھ است بھ معارضھ 
  .با قرآن برخیزد

دگویي            ھ منظور ب ایین آوردن عظمت و شرافت اسالم و ب راي پ ما مسیحیان و دشمنان اسالم را مي بینیم كھ ب
د درباره پیامبر اكرم و انتقاد از كتاب مقدس    ان    .  او، ھر سال و ھر ماه اموال گزافي خرج مي كنن راي آن اگر ب

ا آن     معارضھ با قرآن و یا معارضھ با سوره اي از سوره ھاي قرآن امكان داشت، قطعًا از این راه وارد شده ب
  .بھ معارضھ برمي خاستند

راوان آسوده    زیرا معارضھ با قرآن عالوه بر این كھ آنان را از صرف ھزینھ ھاي زیاد و تحمل م   اي ف شقت ھ
ھ         یدن ب راي رس یلھ ب رین وس ي شود و نزدیك ت سوب م ا مح راي آنھ ان ب واه و برھ رین گ زرگ ت ازد، ب ي س م

  .در صورتي كھ خردمندان آنان ھرگز بھ فكر معارضھ با قرآن نیفتاده اند. آرزوي آنھاست
ر آن را      اصوًال اگر انسان با كالمى، انس بیشتر بگیرد چیزي نمي گذرد كھ احساس م    د نظی ي توان ھ م د ك ي كن

ین        بیاورد، ولي این مطلب در قرآن بھ كلي بر عكس است، ممارست بیشتر با قرآن و تالوت سوره ھاي آن چن
زي         اتواني چی قدرتي را بھ انسان نمي بخشد و ھر چھ ھم ساعاتي در این فكر فرو رود، سرانجام جز عجز و ن

  .در خود احساس نمي كند
  .ر این است كھ اسلوب قرآن كامًال از حدود تعلیم و تعلم و اندیشھ بشري خارج استو این خود گواه ب

خالصھ پیامبر اسالم بھ وسیلھ قرآن ضربھ شكننده اي بر جامعھ بت پرستي و سازمان زندگي آنان وارد ساخت 
امو     ن   تا آن جا كھ میان پدر و پسر، برادر و برادر و زن و شوھر جدایي افكند و سران شرك در خ ش كردن ای

ضرت      امبر، ح وي پی ھ عم ل ب كنجھ وتوس تھزا، از آزار و ش ار و اس د، از انك گ زدن ز چن ھ چی ھ ھم شعل ب م
د و           دند و نتیجھ اي نگرفتن د، از ھر دري وارد ش ابوطالب تا نبردھاي خونیني كھ بھ صورت برادركشي در آم

ت و یا اگر سوره اي مانند سوره ھاي قرآن اگر امكان مبارزه با قرآن كھ برنده ترین حربھ اسالم بود وجود داش
ي     ھ م ھ محاكم الس خود ب ل و مج امبر را در محاف خص پی رده و ش تفاده ك ھ از آن اس یش از ھم د ب آورده بودن

قرایح ادبي و ذوق شعري آنان در درجھ بسیار عالي بود و . كشیدند و در سرتاسر شبھ جزیره اعالم مي نمودند
  . در اختیار داشتندمواد قرآن و حروف آن را كامًال

پس از درگذشت پیامبر، انبوه بي شماري از یھود و نصارا در یمن و سوریھ و عراق زندگي مي كردند و ھمھ     
آنان یا عرب بودند كھ بھ یكي از دو آیین گرایش داشتند و یا با زبان عربي كامًال آشنا بودند، ولي در طول این    

  .ندادند و اقدام بھ آوردن سوره اي مانند سوره ھاي قرآن نكردندمدت كوچك ترین مبارزه اي از خود نشان 
آنان در تمام لحظات در كمین اسالم نشستھ و از ھر راھي   . عداوت منافقان ھم در مدینھ كمتر از دیگران نبود   

. شدندبر ضد اسالم استفاده مي كردند، ولي راه مبارزه با قرآن را بھ روي خود بستھ دیدند و از این راه وارد ن     



الت     با این بیان مي توان یقین پیدا كرد كھ ھرگز عرب معاصر با نزول قرآن و یا كساني كھ پس از دوران رس
  .زندگي كرده اند نظیر قرآن و یا نظیر سوره ھاي آن را نیاورده اند

  .سرگذشت چھار دانشمند عھد عباسي
ھ        ھ ب ي را ك امي دوران عباس سندگان ن ق آوردن      اكنون سرگذشت چھارتن از نوی ا اسالم از طری ارزه ب فكر مب

  :.قرآني مانند قرآن محمد افتاده بودند، نقل مي كنیم
نقل مي كند كھ چھار تن از )ع(وي از امام صادق . است)ع(ھشام بن حكم از یاران دانشمند امام جعفر صادق  

صر         دالملك ب ع و عب ن مقف داذ ب رد    سران الحاد بھ نام ھاي ابن ابي العوجاء، ابوشاكر، عب سجد الحرام گ ي در م
آمدند تا در باره مبارزه با قرآن تصمیمي بگیرند و با خود چنین گفتند كھ، اساس آیین اسالم، قرآن است و یگانھ 

ا     : برھان مسلمانان ھمین كتاب آنھاست كھ مي گویند      ر م د و اگ ر آن را بیاورن انس و جن نمي توانند كتابي نظی
صر        سندگان ع د نوی ھ           چھار نفر كھ سر آم دام ب ر ك اوریم و ھ م گرد بی نش خود را روي ھ ش و بی  حاضریم دان

  .اندازه قرآن سخن بسازیم در این صورت برھان مسلمانان را از بین برده ایم
سپس ھر چھار نفر تصمیم گرفتند كھ ھر كدام در نقطھ اي بھ تنظیم یك چھارم كتابي ھمانند قرآن ھمت گمارد و 

  . مالقات كنندسال آینده در ھمین نقطھ با ھم
  :.سال بھ پایان رسید و ھمگي در مسجد الحرام گرد آمدند و ھر یك نتیجھ كار خود را چنین بیان كرد

  :.ابن ابي العوجاء اعتذار جست كھ بالغت این آیھ مرا در این مدت بھ خود مشغول كرده است
  )2(ُقل َلو كاَن فیِھما آِلَھة ِاى اذ َلَفَسدتا؛

  .زمین خدایاني جز اذ بود فساد و تباھي سراسر ھستي را فرا مي گرفتھرگاه در آسمان ھا و 
  :.این آیھ مرا شیفتھ خود ساخت و از فكر مبارزه با قرآن باز داشت: دومي گفت

وا            ًا َو َلواجَتَمُع وا ُذباب ن َیخُلُق سُلْبُھُم   یا َایَُّھا الناُس ُضرَب َمَثل َفاسَتِمُعوا َلُھ ِانَّ الذیَن َتدُعوَن ِمن دُون اذ َل ُھ َو ِان َی  َل
  )3(الُذباُب َشیئًا الَیسَتنِقُذوُه ِمنُھ َضُعَف الطاِلُب َو الَمطلُوب؛

مثلي زده شده و بھ مفاد آن گوش فرا دھید، خدایاني كھ جز خدا مي خوانید بھ اندازه اي ناتوانند ! اي مردم! ھان
ا        سي چیزي از آنھ شگر و      كھ نمي توانند مگسي را بیافرینند و اگر مگ تانند ستای د آن را بازس ي توانن رد نم بگی

  .ستایش شده چقدر ناتوانند
  :.من وقتي این آیھ را خواندم شیریني و شیوایي تعبیر آن مرا از كار بازداشت: سومي گفت

لَ             ودِى َو قی ي الُج َتَوت َعل ُر َو اس ِضَى اَالم اُء َوُق ي َو غیَض الم ماُء َاقلع ا َس وِم   یا َارُض ابَلعي ماَءِك َو ی دًا لِلَق  ُبع
  )4(الظاِلمین؛

شتي     ! بھ زمین گفتند كھ، آب خود را فرو بر و اي آسمان   ت و ك ام گرف بازگیر، آب كاستھ شد و فرمان خدا انج
  .نشست و گفتھ شد گروه ستمگر دور باد) جودى(بر كوه 

  :.بالغت و شیریني بیان این آیھ مرا از تفكر در آیات باز داشت: چھارمي گفت
  )5( اسَتیَاُسوا ِمْنھ َخَلُصوا َنجّیًا؛َفَلّما

  .وقتي آنان نومید شدند براي نجوا و رازگویي بھ گوشھ اي رفتند
  :.در این لحظھ امام صادق از كنار آنان گذشت و این آیھ را خواند

  )6( َو َلو كاَن َبعُضُھم ِلَبعٍض َظھیرًا؛ُقل َلِئن اجَتَمَعِت االنُس َو الجنُّ َعلي َان َیاُتوا ِبمثِل ھذا الُقرآِن ال َیاتُوَن ِبِمْثلِھ
شتیباني          ھرگاه انس و جن اتفاق كنند تا مانند قرآن را بیاورند ھمانند آن را نخواھند آورد ھر چند ھم دیگر را پ

  )7(.كنند
  

  )4(اعجاز قرآن : 68درس 
  

  .ھماھنگي در اسلوب و بیان
دى، غم و رنج و كام یابي و ناكامي در شیوه سخن ھمگي مي دانیم كھ حاالت دروني انسان از نظر نشاط و شا

واي فكري و         . گفتن او كامًال مؤثر است     د ق ت مي دھ سان دس ھ ان ھنگامي كھ احساسات شیرین و یا تند وحاد ب
مشاعر انسان تحریك مي شود و انسان احساسات دروني خود را در بھترین قالب از نظر لفظ و معنا مي ریزد 

ع            و دیگران را از غوغایي    خص در مواق ھ ھمین ش الي ك ازد در ح اه مي س م فرماست آگ ھ در درون او حك  ك
  .عادي نمي تواند بھ چنین شیوه اي سخن بگوید و یا بنویسد

ت        امًال مؤثر اس سان ك ات     . امن و آرامش و یا جنگ و ستیزدر شیوه سخن گفتن ان ھ در لحظ اظي ك ار و الف افك
اوت         فراغ، از دل و دماغ تراوش مي كند با آن چھ   امًال متف راود ك ي ت سان م ن ان اري از ذھ ان گرفت  كھ در زم

  .است
نھ تنھا حاالت دروني در شیوه بیان انسان مؤثر است، بلكھ فصول مختلف زندگي از جواني تا پیري كھ عقل و 

  .فكر انسان در این فاصلھ ھا تكمیل و پختھ مي شود، در طرز تفكر و نحوه سخن گفتن كامًال مؤثر است



 اساس است كھ نویسندگان و سرایندگان زبردست ھنگام نشر آثار علمي و فكري و ادبي كوشش مي كنند بر این
ار                    شر آث ام ن را ھنگ د، زی ھ دور اندازن ا را ب شم پوشیده آنھ ار خود چ سمتي از آث د و از ق ا را گلچین كنن كھ آنھ

ا      ي خود متناسب      خویش، از نظر تكامل فكري بھ پایھ اي مي رسند كھ آثار دیرینھ خود را ب ام و شؤون فعل  مق
  .نمي بینند

ن                    ي خورد و ای شم م ھ چ اھمگوني ب وع اختالف و ن ك ن ان ی اي جھ صیت ھ ي شخ ي و ادب معموًال در آثار علم
ناھماھنگي بھ این جھت است كھ آثار و تألیفات آنھا در فصول گوناگون زندگي آنان تدوین و تألیف شده است،    

  .ت و ھماھنگ باشنداز این جھت نمي توانند یك نواخ
  :. درگذشتھ است مي گوید597نویسنده بزرگ اسالمي عماد الدین ابوعبداذ محمد بن حامد اصفھاني كھ در سال 

اگر این قسمت : انساني را ندیدم كھ امروز چیزي بنویسد مگر این كھ فرداي آن روز تغییر عقیده داده مي گوید
 مي گردد و یا این فصل را از آغاز كتاب بردارم و در جاي دیگر را عوض كنم و یا این را اضافھ نمایم زیباتر
  .قرار دھم یا بھ كلي حذف كنم بھتر مي شود

  .این نوع تمناھا گواه بر این است كھ نقص و بیچارگي بر انسان استیال دارد و او پیوستھ رو بھ تكامل مي رود
ا       سخنان یك فرد عادى، ھر چند در شیریني گفتار و زیبایي كالم         ھ تنھ د ن ار باش انى، سرآمد روزگ و انشاي مع

ت    د داش املي وجود خواھ ان ك خنان او نوس ار و س ھ در گفت د، بلك ت باش ك نواخ ات ی ام اوق د در تم ي توان . نم
ھ           د باشند، ھم سرایندگان سخن پرداز و گویندگان فصیح و بلیغ، ھر اندازه در فن شعر و خطابھ قوي و نیرومن

از و        . ا، شیرین، فصیح و بلیغ نیستسروده ھا و سخنان آنان زیب    ان ممت اي آن ھ ھ سمتي از اشعار و خطب اگر ق
  .عالي باشد برخي دیگر مبتذل و در درجھ نازل و پایین قراردارد

قرآن در عین این كھ برخي از آیات آن بر برخي برتري دارد، ھمگي  . اسلوب و روش قرآن برخالف آنھاست     
ھ آنھ    ت ك دي اس لوب و روش واح ز      داراي اس ت و ھرگ انیده اس ھ رس افوق معارض از و م ھ اعج ھ پای ا را ب

رد       اختالفات و نوسان در اسلوب كھ برخي بھ پایھ اعجاز برسد و برخي دیگر در ردیف سخنان عادي قرار گی
  .در آن وجود ندارد

دام   23قرآن با این كھ در ظرف      د و ھر ك  از  سال در حاالت مختلف و اوضاع گوناگوني بر پیامبر نازل گردی
اي آن داراي       ھ سوره ھ ن ھم آن حاالت در ایجاد اختالف در سبك و بالغت كالم نقش مؤثري دارند با وجود ای

ین سوره اي     ان اول دي است و می لوب و روش واح ق(اس رین سوره اي    ) عل ا آخ د ب ازل گردی امبر ن ر پی ھ ب ك
وره كھ در مكھ نازل گردید و با  س85 سوره و یا 83كھ فروفرستاده شد اختالفي وجود ندارد و اسلوب ) نصر(

اظ              ازل شد از لح ھ ن ھ در مدین ضعف اسالم و مسلمانان و رنج و مصایب توأم بود با روش سوره ھاي دیگر ك
ي      استحكام بیان و كمال بالغت و جھت اعجاز یكي است و اگر قرآن سخن بشر بود باید اوضاع و احوال داخل

  .در اسلوب بالغت آن اثر مي گذاشت
درز               وانگھي   د و ان م پن ا قل اري ب ھ نگ م نام ژه دارد، قل شایي وی ھر موضوعي از موضوعات، قلمي خاص و ان

طرز . روش وقایع نگاري و بیان اوضاع ملت ھاي دیرینھ با روش تألیف كتاب علمي متفاوت است   . فرق دارد 
قلمي كھ در مدح . داردنویسندگي قوانین و احكام طوري است كھ با سبك لغزسرایي و معما نویسي كامًال تفاوت 

ست               ان نی ك س شا ی ا ان م ھجو و مذمت و ی ا قل ي رود ب ي در  . و ستایش و تھنیت و یا تبریك افراد بھ كار م برخ
ا ترسیم      . غزل سرایي استادند، اما در مراحل دیگر توانایي كامل ندارند    ي ی اظر طبیع ردن من برخي در تابلو ك

ا       ان و گفت ي بی اھر و زبردستند حت گ م اع جن ر آن       اوض ا در غی ي گردد، ام یلم م صویر و ف شین ت ان، جان ر آن
موضوع عاجز و ناتوانند و علت آن این است كھ ھر موضوعي براي خود قریحھ و ذوقي خاص و تخصص و 
ي روان و    ام موضوعات، داراي قلم ر در تم ك نف ھ ی شده ك ده ن اكنون دی ز ت ژه اي الزم دارد و ھرگ رین وی تم

  . بھ خود باشدانشاي صحیح و اسلوبي مخصوص
اتوان     از این نظر نویسندگان و شعراي ھر ملتي ھر كدام در موضوعي مھارت داشتھ و در قسمت ھاي دیگر ن

  :.بوده اند، بھ ھمین جھت ھنگامي كھ از امیر مؤمنان سؤال شد بھترین شعرا كیست وي در پاسخ فرمود
  )8(َیَة ِعنَد َقصبِتھا؛َالناُس َلم َیجَروا في َحلَبٍة واِحَدٍة َحّتي َتعِرَف الغا

  .شعراي دوران جاھلیت در یك میدان بھ مسابقھ نپرداختند تا سرآمد آنان معلوم گردد
در میان شعراي فارسي زبان نیز غزل حافظ، حماسھ فردوسي و نثر و نصیحت سعدي معروفند و ھر كدام در 

ا حدي از دست      بخشي از سخن سرایي برتري دارند و اگر از آن خارج شوند لطافت و زیب   ایي كالم خود را ت
  .خواھند داد

ولي قرآن مجید با وضع حیرت آوري در موضوعات گوناگوني مانند تاریخ ملت ھاي گذشتھ، اصول و عقاید و 
دني و                وانین م شریع ق ق ت ا از طری صیحت و ی درز و ن ق ان ردم، از طری معارف عقلي الھى، ارشاد و ھدایت م

 و در تمام آنھا شیوایي تعبیر و گیرایي بیان و بالغت اعجاز رعایت شده جزایي و موضوعات دیگر سخن گفتھ
  .است و ھیچ گونھ تفاوتي در این زمینھ ھا در انشا و تعبیرات دیده نمي شود

این گواه بر آن است كھ قرآن گفتھ بشر نیست، و شاید این آیھ نیز ناظر بھ این جھت از جھات اعجاز قرآن باشد 
  :.كھ مي فرماید



  )9(َلو كاَن ِمن عنِد َغیِراذ َلَوَجُدوا فیِھ اخِتالفًا َكثیرًا؛َو 
  .اگر این قرآن از جانب غیر از پروردگار بود در آن اختالف زیادي مي یافتند

  
  )5(اعجاز قرآن : 69درس 

  
  .ھماھنگي در مضمون

ت را برانگی         ل نظر و دق ي    ھماھنگي آیات قرآن از نظر اسلوب و شیوه سخن ھر چند اعجاب اھ ھ است، ول خت
  .ھماھنگي مجموع آیات قرآن در مضمون و محتوا و در معاني و اھداف، باالتر از وحدت اسلوب است

ت و در ھر                    شده اس ھ شمارش آن ن ق ب سي موف اكنون ك ھ ت ھ است ك خن گفت اگوني س قرآن در موضوعات گون
اد و    موضوعي بھ طور مكرر آن ھم در فاصلھ ھاي مختلف و شرایط متضادي بحث كرده در       ھ در مف الي ك  ح

  .مضامین آیات ھر موضوع، كوچك ترین اختالفي وجود ندارد
ا              د و ب ر در آی ھ رشتھ تحری اھي ب اگر كتابي پیرامون یك یا دو موضوع سخن بگوید و مطالب آن در مدت كوت

 ولي وجود این در محتویات آن تناقض و اختالف وجود نداشتھ باشد چندان اعجاب اھل نظر را برنمي انگیزد،
 سال تنظیم گردد و درباره موضوعات بسیار متنوعي بحث و گفتگو كند و نظر دھد و 23ھرگاه كتابي در مدت 

نخستین نظر او درباره ھر موضوعي با آخرین نظرش درباره ھمان موضوع یك سان و یك نواخت باشد، قطعًا 
 آن ھم درس نخوانده در زمینھ ھاي زیادي باید چنین كتابي را زاییده فكر بشر ندانست، زیرا امكان ندارد فردي

  .در حاالت متضاد كرارًا سخن بگوید، و ھیچ گاه دچار اختالف و تضاد نگردد
افراد بشر در طول زندگي خود، دچار افكار مختلف و متضاد مي گردند و ھر فكري پس از مدتي جاي خود را 

را مي رسد و مغز        ستد     بھ دیگري مي دھد تا دوران پیري و فرتوتي ف ي ای از م ل ب شروي و تكام اه  .  از پی ھرگ
ھ در طول                 د ك د دی د خواھ ت كن اد داش اره ھر موضوعي ی الھ خود را درب ست س ثًال بی انساني مجموع افكار م

راد     . زندگى، درباره یك موضوع چند جور فكر كرده و نظر داده است     ل اف شانھ تكام ست و ن این كار عجیب نی
  .عادي است

ار     ھرگاه ھمین فرد نھ تنھ   ت ب ده و رق ان دھن ادر موضوعاتي نظر دھد و فكر ارائھ كند، بلكھ درباره حوادث تك
ایي در           ت مناسبت ھ ھ جھ سیاري از حوادث را ب د و ب خن بگوی امم گذشتھ بدون مراجعھ بھ كسي و یا كتابي س

ھ          ت آن چ د گف ًا بای ضاد نگردد قطع د از   فاصلھ ھاي مختلفي تكرار كند، اما ھیچ گاه دچار اختالف و ت ي گوی م
  .جھان وحي گرفتھ است

ھرگاه انسان حادثھ اي را از كتابي بھ طور مكرر نقل كند و در نقل خود دچار اختالف نگردد نمي توان آن را      
ولي ھرگاه یك فرد درس نخوانده و در محیط دور از علم و دانش، بدون مراجعھ . یك كار غیر عادي تلقي كرد   

را در فاصلھ ھاي مختلفي بھ طور مكرر بازگو كند و كوچك ترین اختالفي بھ كسي و كتابى، سرگذشت امت ھا 
د                ھ مي گوی ن ك ست و او را در ای ت گو دان رد راس د او را یك ف ب   : در میان سخنان او دیده نشود بای ن مطال ای

ا دروغ گو                  ن ادع اه وي در ای ر گ را ھ صدیق كرد؛ زی ت ت و زاییده فكر او نیست، بلكھ از جھاِن باال گرفتھ اس
مطالب وي ساختھ فكر او باشد بھ حكم این كھ فرد دروغ گو نمي تواند حافظھ داشتھ باشد باید در میان سخنان و 

  .بیانات او اختالف و تضاد حكومت كند
  :.تا این جا توانستیم اعجازقرآن را از سھ جھت زیر، مورد بررسي قرار دھیم

  .اعجاز قرآن از نظر زیبایي الفاظ و عمق معانى؛. 1
  .اعجازقرآن از نظر نبودن اختالف در اسلوب و روش سخن گفتن؛. 2
  .اعجاز قرآن از نظر عدم اختالف در مضمون و محتوا. 3

  )6(اعجاز قرآن : 70درس 
  

  .اعجاز قرآن از دیدگاه احكام و قوانین
ین     ر آی ا در دیگ ك از آنھ یچ ی ھ ھ ود ك ي برخوردار ب اي خاص ي ھ ستین روز، از ویژگ الم ازنخ ین اس اي آی  ھ

  .آسماني دیده نمي شد
اسالم ازروز نخست بھ صورت یك آیین جھاني نھ منطقھ اي براي بشر عرضھ شد و براي نفوذ خود ھیچ حد و 

  .مرز جغرافیایي و نژادي نشناخت
س ازآن          ھ پ د ك ي دان امبران م اسالم در میان تمام آیین ھاي آسمانى، خود را خاتم ادیان و آورنده آن را خاتم پی

  . پیامبري دیگر نخواھد آمدآیین و
ي               شك و ب شت اوراد خ ك م الت آن را ی ھ مجموع رس ست ك ا و استغاثھ نی اسالم، تنھا آیین رازو نیازو دیِن دع
شم                 شر چ دگي ب ب زن اط و جوان ام نق ھ تم رار داده و ب اع ق تن اجتم روح تشكیل دھد، بلكھ رسالت خود را در م

  .ده است و ھیچ موضوعي ازدید تشریع آن بیرون نرفتھ استانداختھ و درباره تمام شؤون زندگي او نظردا



اط                 شش ستاره اسالم، انحط دانیم در روز درخ ھ ب د ك ي كن وه م ھ خوبي جل عظمت قوانین اسالم در صورتي ب
ر     ود و ب فرھنگي و اخالقى، سایھ شوم خود را بر سر ملل جھان مخصوصًا ملت شبھ جزیره عربستان افكنده ب

ھ     . و قوانین جنگل چیز دیگري حكومت نمي كرد این ملت، جز وحشیگري      ھ ب اي توّج ھ ج قلوب و افكار آنان ب
ل             ان از ھیچ عم د و آن كسب و كار بھ یغماگري متوجھ بود و بھ بھانھ اي آتش جنگ میان آنان شعلھ ور مي ش

  .زشتي روي نمي گرداندند و با كمال بي رحمي دختران خود را زنده بھ گور مي كردند
ي نازل گردید كھ در آن جا نھ قاضي و داوري بود و نھ محكمھ و دادگاھي وجود داشت و گره       قرآن در محیط  

ي شد          ھ دور از        . خصومت ھا تنھا بھ وسیلھ زور سرنیزه گشوده م اھن ك د ك ھ حجاز، جز چن در سراسر منطق
تمگر زورمندي اجتماع مي زیستند و گاھي نزاع را با افكار كاھنانھ خود مي گشودند كس دیگري نبود و اگر س

ك گواه                 ھ ی ك ب تاند، این از س ھ حق او را ب ود ك ت ھیچ مرجع صالحیت داري نب دست رنج ناتواني را مي گرف
  :.روشن توجھ فرمایید

ھ               د، و آن را ب ھ گردی صري وارد مك االي مخت ا ك امبرگرامى، مردي ب ن   (شانزده سال پیش ازبعثت پی اص ب ع
ام        . ن خود داري كرد  فروخت، ولي خریدار از پرداخت بھاي آ    ) وائل یچ مق ھ ھ ب، در محیط مك رد غری ن م ای

چاره اي جز این ندید كھ در موقع طلوع خورشید  . صالحیت داري را پیدا نكرد كھ بھ اتكاي آن دادخواھي كند       
ع خود كمك         كھ قریش دور كعبھ جلسھ ھایي تشكیل مي دادند باالي كوه ابوقبیس برود و از افكار عمومي بھ نف

ین جھت باالي كوه رفت و با صداي بلند با انشاي سھ بیت شعر استمداد طلبید كھ ترجمھ آن اشعار    بگیرد، از ا  
  :.چنین است

بھ داد ستمدیده اي برسید كھ سرمایھ خود را داخل مكھ دور از وطن واقوام خویش از دست )! فھر(اي فرزندان 
ت  بھ داد مظلوم محرومي برسید كھ چھره او غبار آلود است و ھ       ! داد ھ اس اي ! نوز از احرام عمره بیرون نرفت

اد برسید           ھ فری س حالل و حرام مي     ! مرداِن خانھ اي كھ در آن حجر اسماعیل و َحَجر اسود قرار دارد ب آن ك
  .فھمد كھ داراي عزت نفس باشد و براي فاجر حلیھ گر، حرام مفھومي ندارد

در این موقع گروھي در . وانان مكھ پدید آورداشعار جان گداز این مرد، شور و ھیجاني در قلوب گروھي از ج
دور ھم گرد آمدند و پیمان بستند كھ اگر ستمدیده اي را در مكھ دیدند بھ كمك او بشتابند ) عبداذ بن جدعان(خانھ 

  .و حق او را از ظالم بستانند
 گذشت از افرادي  بھار ازعمر گرامي اش مي24پیامبر عالي قدر اسالم در حالي كھ آن روز : تاریخ مي نویسد

ن    : بود كھ در پیمان شركت كرد و پس از اسالم پیوستھ نیزاز آن یاد مي كرد و مي فرمود  داذ ب ھ عب من در خان
ن شتران سرخ           ھ م ر آن ب جدعان در پیماني شركت كردم كھ ھرگز حاضر بھ نقض آن نیستم، ھر چند در براب

  . بھ پا مي خیزمبدھند و ھم اكنون اگر براي آن خوانده شوم، براي اجابت
  .مشخصات قوانین اسالمي

مشخصات قوانین اسالم  . براي آگاھي از اھمیت قوانین اسالم الزم است از مشخصات آن بھ خوبي آگاه گردیم  
  :.را مي توان در شش جھت خالصھ كرد

ھ  قوانین اسالم با تمام چھره ھاي تمدن انساني سازگار است و این خود یكي از نقاط برجستھ قوانی . 1 ن اسالم ب
  .شمار مي رود؛

  
اي      . 2 تمام دستورھاي آن متكي بھ مقتضیات فطرت و نھاد انساني است و قرآن در تمام قوانین خود خواستھ ھ

وانین             اي ق م بق دارد و رمز مھ سان ن نھاد انساني را از نظر دور نداشتھ و كوچك ترین تضادي با سنن خلقت ان
  .اسالم ھمین است؛

رف نگري خاصي وضع شده است و چیزي كھ با سعادت انسان ناسازگار باشد تحریم شده قوانین اسالم با ژ. 3
و آن چھ كھ بھ حال او مفید و سودمند است حالل معرفي گردیده است و ھرگز در تحلیل و تحریم از افكار ملت 

  .ھا پیروي نكرده است، بلكھ مالك تشریع را مصالح و مفاسد واقعي امور قرار داده است؛
از       ا. 4 سماني نی ذ ج اده و لذای نسان موجودي است مركب از جسم و جان، ماده و معنا، ھمان طور كھ وي بھ م

از این رو در تمام قوانین قرآن ھر دو جانب رعایت . دارد بھ امور روحي و معنوي نیز بسان غذا نیازمند است
ده اس   د آم ا پدی اده و معن ان م ادلي می وانین آن تع ت ق و رعای ده و در پرت ي و ش اي اخالق اي ارزش ھ ت و احی

سجایاي انساني و پاك سازي جامعھ از كارھاي زشت، او را از توجھ بھ بھزیستي جسمي و بھره گیري از لذایذ 
تھ              از نداش ت ب ي اس اي معنوي و روح ي و ارزش ھ اي اخالق ھ ویرانگر بنیادھ شروع ك ال نام ھ استثناي اعم ب

  .است؛
ادى، ضمانت    . ي برخوردار استقوانین قرآن از ضمانت اجرایي كاف  . 5 ات م عالوه بر قواي انتظامي و نظام

اني         وانین جھ اجرایي خاصي از قبیل اعتقاد بھ كیفرھا و پاداش ھا دارد و یك چنین ضمانت اجرایي در دیگر ق
  .بھ روشني بھ چشم نمي خورد؛

ي   . قوانین اسالم از جامعیت و گسترش خاصي برخوردار است       . 6 ان كل یچ     قوانین آن، چن ھ ھ ت ك و وسیع اس
ر       م ھ وان حك ي ت ي آن، م وانین كل وع ق ست و از مجم ارج نی رو آن خ روز از قلم تھ و ام وعي در گذش موض



ھ بزرگ              ا ك ا آن ج د ت موضوعي را استنباط كرد و ھرگز نیاز ندارد كھ بھ سوي قوانین دیگران دست دراز كن
اب            ي در كت ھ حل شتم اسالمي مرحوم عالم ر (ترین فقیھ قرن ھ رآن و     40000 )تحری ات ق م از مجموع آی  حك

ت         رد آورده اس رده و گ تخراج ك تین او اس شینان راس ي و جان امبر گرام ث پی ن   . احادی و در ای ث و گفتگ بح
ن     مشخصات بھ بحث ھاي طوالني و گسترده اي نیاز دارد و با مراجعھ بھ كتاب ھاي بزرگان اسالم واقعیت ای

اي آین       ا در درس ھ ي گردد و م ن م صات روش ث و       مشخ صات بح ن مشخ صر پیرامون ای ھ اي مخت ھ گون ده ب
  .گفتگو مي كنیم
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  .اعجاز قرآن از دیدگاه احكام و قواین

  .امتیازھاي قوانین قرآن
  .قوانین اسالم با ھر تمدن صحیح انساني سازگار است. 1

ي رسیده است    قوانین قرآن و مجموع آن چھ از پیامبر گرامي و پیشوایان راس     ) الف تین او بھ عنوان احكام الھ
دارد        ان آن دو وجود ن ضاد می ت و ت ین    . ھمگي با تمام چھره ھاي تمدن انسان موافق و سازگار اس ر چن گواه ب

ھ روي          د ب اي اصیل بودن ھ خود، داراي تمدن ھ ھماھنگي این است كھ وقتي درھاي كشورھاي ایران و روم ك
ازگو كننده قوانین قرآن و اسالم بود ھمراه مسلمانان بھ این دو منطقھ راه اسالم گشوده شد و تمدن اسالمي كھ ب  

وع        ھ ن یافت نھ تنھا قوانین اسالم را كھ منبع مھم آن قوانین قرآن بود با تمدن خویش مخالف و مباین ندیدند، بلك
توسعھ و گسترش تمدن افراد بھ استقبال آن شتافتند و آن چنان ابراز عالقھ كردند كھ خود، مروج آن شدند و بھ 

  .اسالمي كھ شالوده آن بھ وسیلھ پیامبر ریختھ شده بود پرداختند
ضایا         اھر ق علت سازگاري قوانین اسالم با تمام چھره ھاي تمدن انساني این است كھ اسالم ھرگز بھ شكل و ظ

ا معطوف داشتھ است          ھ طرح مقاصد و ا    . نپرداختھ و توجھ بیشتر خود را بھ روح و معن رآن ب ھداف اصیل   ق
دف،               ھ ھ راي رسیدن ب ذارد و ھرگز ب ي گ صیل آن آزاد م روان خود را در نحوه تح ردازد و پی ي پ اسالمي م
ساني و      د ان ایل ض تھ وس ك رش اھي از ی ھ گ ن ك ز ای مارد، ج ي ش دس نم رده و مق ین نك ي را تعی یلھ خاص وس

  .نامشروع جلوگیري مي كند
رآن    اسالم با داشتن چنین دید وسیع، قوانین خود را    ثًال ق ي دارد، م از ھر نوع تصادم با چھره ھاي تمدن باز م

  :.در آیات بي شماري مردم را بھ تحصیل دانش دعوت مي كند، آن جا كھ مي فرماید
  )10(َھل َیسَتوِى اَلذیَن َیعَلُموَن َواَلذیَن الَیعَلُموِن ِانَّما َیَتَذكَُّر ُاوُلواااللباب؛

  .احبان خرد متذكر مي شوندآیا دانا و نادان یكي است، فقط ص
م و            صیل عل ولي در نحوه آموزش علم، وسیلھ خاصي را مقدس نمي شمارد، زیرا آن چھ ھدف اسالم است تح

حاال وسیلھ آموزش ھرچھ باشد دست پیروان خود را درباره آن . دانش است و براي آن وسیلھ اي مطرح نیست
یاه و         بازگذارده است و از این رو ھر نوع وسیلھ اي كھ ما    ھ س چ و تخت ذ و گ م و كاغ اند از قل دف برس ھ ھ  را ب

  .ھمھ مورد پذیرش اسالم است... مجموع وسایل ارتباط جمعي و 
ھ         ) ب رآن ب ات ق از نظر قرآن عفت و پوشش براي زن در خارج خانھ و محیط كار یك مسألھ حیاتي است و آی

ز اسالم او را در مسألھ پوشش بھ شكل طور مكرر زن را بھ عفت، پاكي و پوشش دعوت كرده است، ولي ھرگ
ت و       ذارده اس خاصي مقید نكرده است و دست او را در انتخاب نحوه پوشش كھ تأمینگر ھدف اسالم باشد بازگ
ھ                 وني ك ّدد كن اھر تج ا مظ ا ب ي و ی اگر در این مورد او را بھ لباس خاصي مقید مي ساخت با پوشش ھاي محل

  .وني است تصادم پیدا مي كردپیوستھ شیوه و مد پوشش در حال دگرگ
ن            ) ج ازند و ای د س وي و نیرومن ر دشمنان، پیوستھ ق قرآن از مسلمانان مي خواھد كھ صفوف خود را در براب

  :.اصل اسالمي را چنین بیان مي كند
  )11(َوَاعدُّوا َلُھم ما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّة؛

  .ید و نیرومند باشیدتا آن جا كھ ممكن و مقدور است در برابر دشمن نیرو تھیھ كن
آن چھ اسالم مي خواھد قدرت و نیرومندي صفوف مسلمانان در برابر دشمنان است و ھرگز آنان را بھ سالح      
دي           ر نیرومن شین مظھ شیر در قرون پی زه و شم و نیروي خاص مقید نكرده است و اگر داشتن تیر و كمان و نی

، موشك و غیره تأمین مي گردد و ھر دو شكل مورد    بود امروز این ھدف با توپ و تانگ، زره پوش، ھواپیما   
  .رضایت اسالم است و مصداق روشن آیھ پیش مي باشد

این بود كھ مسلمانان در فنون اسب  ) نیرومند شدن در برابر دشمنان(در زمان ھاي گذشتھ شكل اجرایي اصل        
اده  سواري و تیراندازي كامل گردند و در حقیقت این كار، جزو فنون نظامي آن عصر       و بھترین شكل براي پی

درت و            صیل ق سألھ تح الت دارد، م ھ اص ھ آن چ ود در صورتي ك كردن قانون نیرومند شدن در برابر دشمن ب
وني       گ و دگرگ عھ فرھن ا توس انون و ب ن ق ر ت ت ب ي اس دازي لباس ي و تیران ب دوان ارت در اس نیروست و مھ



انید، از    وسایل نظامي و تكامل فنون جنگي باید این جامھ را از تن     ھ آن پوش ھ روز ب  این قانون در آورد و جام
  .این روست كھ قوانین قرآن با توسعھ فرھنگ ھا و دانش ھا تصادم پیدا نمي كند

راد و              ال اف ھ ح د ب اي الزم و مفی اھي ھ سب آگ ان ك در مسألھ تحصیل دانش آن چھ ھدف اصلي اسالم است ھم
جز علم دین كھ آن ھم الزمھ معیشت و زندگي یك انسان جامعھ اسالمي است و ھرگز اسالم علم خاصي را بھ 

لي       دف اص است معرفي نكرده و نحوه اجراي این اصل را بھ خود مسلمانان واگذار كرده است، زیرا آن چھ ھ
د و شكل                      سلمانان باش زت و استقالل و سربلندي م ھ ع ھ مای د است ك اي الزم و مفی سب دانش ھ است ھمان ك

  .ن بھ نحو خاصي استاجرایي این اصل در ھر زما
ممكن است علمي در قرن و عصري پایھ ترقي و مایھ عزت و استقالل نباشد ولي در عصر دیگر تحصیل این 

  .ھدف جز با تحصیل این علوم ممكن نگردد
ك        ود و ی سلمانان الزم نب راي م در گذشتھ براثر دوري جامعھ ھاي جھان از یك دیگر تحصیل برخي از علوم ب

ا سیاست مدار با ھمان تجارب محلي خود مي توانست اقتصاد كشور را اداره كند در صورتي فرد بازرگان و ی
ا          كھ امروزه كسب عزت و استقالل و پیشرفت در مسائل سیاسي و اقتصادي و حفظ ثغور و حدود اسالم جز ب

سب     . آشنایي كامل با این علوم امكان پذیر نیست  د و ك صیل دانش مفی  استقالل و  آن چھ مقدس و الزم است تح
ن                 د در ای ست و بای راي اسالم مطرح نی اند ب ي رس دف م ھ آن ھ عزت است، ولي طرق و راه ھایي كھ ما را ب

  .شرایط بھ مقتضیات زمان رفتار كرد
  .قوانین قرآن با مقتضیات فطرت ھماھنگ است. 2

او مي خواھد در . استانگیزه اصلي براي پیدایش قوانین و مقررات، ھمان احتیاجات اجتماعي و انساني انسان 
ي            ازد، ول عادتمند و خوش بخت س رده خود را س رف ك پوشش قانون، نیازھاي فردي و اجتماعي خود را برط

  .نیازمندي ھاي بشر، یك سان و یك نواخت نیست و در حال تحول و دگرگوني است
اي        سیاري از سنت ھ ر ب ھ   تحوالت صنعتي و پیشرفت ھاي چشم گیر تكنیكى، ضربت شكننده اي ب ادي دیرین  م

د خود را        د پیون بشر فرود آورد و او را بھ صورت یك موجود نوخواه و نوجو در آورد بھ طوري كھ مي خواھ
  .از عادات و رسوم قدیم و دیرینھ قطع كند و با مفاھیم نو و سنت ھاي نوبنیاد پیوند بزند

دار            ت و پای اي ثاب ك رشتھ اصول و سنت ھ ھ ی سان را ب ذیر    از طرف دیگر مذھب، ان ر ناپ اي تغیی  و ارزش ھ
سان مذھبي   . دعوت مي كند و او را از ھر نوع تجدید نظر در مقررات و رسوم دیرینھ مذھبى، باز مي دارد    ان

میان این دو كشمكش، متحیر و سرگردان است، نمي داند چھ كند نتیجھ پیروي از مذھب، ھمان حفظ نظام قدیم  
د و  و دیرینھ است در حالي كھ اثر پیروي از نو  خواھي ھمان تحرك و جستجوي مفاھیم نو و نظام نوین مي باش

  .براي یك انسان مذھبى، جمع میان این دو اصل بسیار مشكل است
ن واژه،    ) مقتضیات زمان(گروھي براي آسوده ساختن خود از این كشمكش بھ دژ     ش ای د و در پوش پناه برده ان
ھ اخال         اي دیرین ذھبي و ارزش ھ ھ          پیوند خود را با سنن م ان ب ضیات زم ر مقت ھ اگ د در صورتي ك ده ان ي بری ق

  .صورت صحیح تفسیر گردد، ھرگز چنین نتیجھ اي نخواھد داد
اي                     ھ ھ ام زمین یم و در تم دیم وداع كن ام ق ھ و نظ ام اصول دیرین ا تم ھ ب اگر معناي مقتضیات زمان این است ك

رین   زندگي با اصول نو و نظام جدید پیوند بزنیم، باید گفت كھ مقتضیات     ده ت  زمان خطرناك ترین حربھ و كوبن
ا سنن مذھبي و                 ان را ب د و جوان ي كن د م ساني را تھدی اي معنوي و ان عاملي است كھ تمام ذخایر و اندوختھ ھ

  .ارزش ھاي اخالقي بیگانھ مي سازد
ین                    یِن اسالم، آی را آی د، زی د مي كن ن اسالم را تھدی ھ دی یش ازھم ا ب ن معن ھ ای ان ب دي و  مسألھ مقتضیات زم اب

ھ مرور             ست ك ي نی ھ اخالق د برنام ا چن جاوداني است و برنامھ ھاي آن منحصر بھ یك مشت ورد و عبادت و ی
ھ       شر را در زمین اي ب د ي ھ زمان تحولي در آن ایجاد نكند، بلكھ یك سیستم جامع اجتماعي است كھ تمام نیازمن

ین            ك چن اي ی ات و بق ت و ثب ھ اس ي در برگرفت ین الملل دني و ب اي م ر تحوال صنعتي و      ھ سترده در براب ین گ آی
  .اجتماعي ظاھرًا مشكل مي نماید

  .حل اشكال
  :.در حل این اشكال باید دو مطلب را در نظر گرفت

ى،         ) الف وانین و آداب و رسوم دین ي مجموع ق ھرگاه اسالم و یا اصوًالمذھب را یك پدیده اجتماعي بدانیم، یعن
اع ب          اع، دست           ساختھ و پرداختھ افراد متفكر اجتم سان خود شكل و صورت اجتم د ب ن صورت بای اشند در ای

  .خوش تحول و تبدیل شوند
و بھ عبارت دیگر، از آن جا كھ جامعھ انساني رو بھ تكامل است و ھر روز، گامي بھ پیش مي نھد دلیل ندارد     

 در بر مي گیرد، چرا  اگر تحول و تكامل، تمام پدیده ھاي مادي را. كھ قوانین و آداب آن یك نواخت باقي بماند    
ماني        نباید پدیده دین را كھ در این فرض زاییده مغزھاي نوابغ است در برنگیرد ولي اگر دین را یك دستور آس
اه        ن آگ ھ طور روش و فرمان خدا بدانیم خدایي كھ از تمام خصوصیات زندگي انسان ھا و نیازمندي ھاي آنان ب

ت و   است و از تمام اسرار، رموز و ریزه كاري ھاي        ع اس  جسم، جان، عواطف و غرایز دروني او كامًال مطل
از آن چھ مایھ خوش بختي و بدبختي اوست آگاه است در این صورت دستورھاي او، از نقطھ نظر امكان اشتباه 



و احتمال خطا نمي تواند دست خوش تحول و تغییر گردد؛ زیرا فرض این است كھ چنین قانون گذارى، از ھر 
آگاه تر است و اما از نقطھ نظر دیگر و آن این ) بشر(صون بوده و بھ خصوصیات ساختھ خود اشتباه و خطا م

ن سؤال را در            خ ای ر گردد، پاس ز دست خوش تغیی كھ تحوالت زندگي ایجاب مي كند كھ قوانین و مقررات نی
  .قسمت دوم بحث خواھیم گفت؛

ان      اگر درتشریح قوانین، انسان طبیعي مورد نظر قرار گرفتھ و   ) ب شترك می در م انون گردد و ق  مالك جعِل ق
ن          رین دگرگوني در ای د كوچك ت ي توان صر نم انسان ھا در نظر گرفتھ شود، دیگر تحول زمان و مقتضیات ع
رات و     ام تغیی قوانین پدید آورد، زیرا در این جھت میان انسان عصر حجر و عصر فضا فرقي نیست؛ زیرا تم

انیده شده     زم) مقتضیات(تبّدالت و بھ اصطالح      سانیت پوش ان، مربوط بھ عادات و رسومي است كھ بر اندام ان
راف           ھ آن اعت ز ب شمندان نی ھ دان ي است ك است و ھرگز در ذات انسان تغییر و تبّدلي رخ نمي دھد و این مطلب

  :.دارند و مي گویند
وم و   بدن را پوشانیده) الیتغیر(مقررات و عادات بھ منزلھ لباس ھایي است كھ عنصر حقیقت     است و در ھر ق

ملت و جمعیتي این لباس بھ شكل و بھ رنگي است، ولي حقیقت طبیعت انسان یكي است و تابع اصول ثابت مي 
  .باشد

  .انسان داراي اصول ثابتي است
روان . اساسًا ھر علمي كھ مربوط بھ ذات انسان باشد درباره اصولي بحث و گفتگو مي كند كھ غیر متغیر باشد

د      شناسي دربار  اره اصولي      . ه روحیات ثابت و نفسیات الیتغیر انسان بحث مي كن وژي درب ا فیزیول كي و ی پزش
بحث مي كند كھ آفرینش ھمھ انسان ھا براساس آن استوار است و این اصول بر تمام انسان ھاي جھان بھ طور 

  .یك نواخت حكومت مي كند و مرور زمان در آنھا اثر چشم گیري نمي گذارد
ر فطرت و نھاد انساني و ساختمان وجودي بشر كھ در ھمھ افراد و ھمھ زمان ھا یك نواخت است،    بنابراین اگ 

  .محور جعل قانون باشد، ھرگز مقتضیات زمان و تحوالت صنعتي مایھ دگرگوني چنین قوانیني نمي گردد
ار در نظر گرفتھ اسالم، قوانین خود را براساس فطرت بنا كرده و قدر مشترك انسان را در تمام قرون و اعص

  .و قانون گذاري نموده است و رمز ثبات و پایداري قوانین اسالم و ابدیت و جاودانگي آن ھمین است
  :.قرآن این حقیقت را در آیھ زیر بیان كرده است

ّیمُ          ّدین الق ك ال ِق اذ ذل دیَل ِلخل ا التب اَس َعَلیھ َر الن ي َفَط َرَت اذ الَّت ًا فط ّدین َحنیف َك لل َاقم َوجھ اِس  َف َر الن ّن َاكث  َولك
  )12(الیعَلُمون؛

ازگرد    ( بھ سوي دین خدا روكن     ھ سوي حق ب ر آن         ) و از باطل ب ھ مردم را ب دایي است ك ھ فطرت خ ي ك دین
  .آفریده است و خلقت خدا تغییر ناپذیر است ولي اكثر مردم ناآگاھند

طبعي كھ قدر مشترك تمام انسان ھاست (ھرگاه در تشریع قوانین، طبع تغییر ناپذیر انسان در نظر گرفتھ شود، 
  .بشر باید از یك رشتھ اصول ثابت پیروي كند) و در ھمھ ادوار و در تمام شرایط موجود است

ایش را، در           درن آس ایل م رین وس ت و آخ درست است كھ تحوالت تكنیكى، قیافھ زندگي را دگرگون ساختھ اس
ز پرتحرك او   اختیار بشر نھاده است، ولي ھرگز دست تحول بھ ذات ا   نسان و خواستھ ھاي دروني وي و غرای

راه نیافتھ است و آن چھ كھ انسان كنوني مي خواھد و بھ آن نیاز دارد ھمان است كھ انسان عصر حجر نیز آن 
اع و احوال،      را مي خواست و بھ عبارت روشن تر، درست است كھ وسایل پیشرفت زندگي و دگرگوني اوض

ازه    جامعھ ھا را با نیازھاي جد   وانین ت ید و تازه اي روبھ رو مي سازد و براي رفع نیاز ناچار است بھ وضع ق
سان             ھ و ان اي دیرین سان ھ ان ان ت می شتركي اس اي دست بزند، ولي با این اعتراف،اصل انسانیت را كھ قدر م

دگي دگ     رگون  ھاي امروزه، نبایدبھ دست فراموشي سپرد، زیرا اگرچھ اوضاع و احوال جامعھ ھا و شرایط زن
د و                   ي كن دا نم اد آن راه پی ھ نھ ر ب وده و دست تغیی ام احوال و شرایط محفوظ ب مي گردند، ولي انسانیت در تم
ت و           اقي اس ھرگز انسانیت از میان نرفتھ و قدر مشترك ھاي میان انسان قطبي و انسان ھاي استوایي پیوستھ ب

شت و     از این رو ھیچ جامعھ و یا انساني را نمي توان از تغذیھ بي ن        سي را در او ك ایالت جن ا تم یازدانست و ی
  .در برابر چنین درخواستي و ھم چنین دیگر درخواست ھاي فطري و نھادي او بي اعتنا بود

اي وجودي و               ایي نیازھ و شناس ا در پرت ت ت سان اس رینش ان ھ آف بنابراین بھترین راه براي وضع قانون، مطالع
 وضع كند كھ با انسانیت و درخواست فطري او تضادي پیدا نكند شناسایي مصالح و مفاسد طبیعت وى، قوانیني

  .  زندگى، خللي بر آن وارد نسازدو دگرگوني تمدن و اختالف اوضاع
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  .ینناعجاز قرآن از دیدگاه احكام و قوا
  .امتیازھاي قوانین قرآن
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 بشر، باالترین ھدفي است كھ اسالم در قانون گذاري خود آن را تعقیب مي كند و ھر حفظ سالمت جسم و جان  
ھ        ن جا ب چیزي را كھ با سالمت جسمي و سعادت روحي او ناسازگار باشد بھ شدت ممنوع كرده است و در ای

ھ          د و ب ي كنن زاق م خنان  ھوس ھاي افراد و داد و فریاد گروھي كھ از طریق محّرمات زیان بار كسب و ارت س
از طریق بستن مالیات بر شراب، قمار و فحشا عواید سرشاري بھ صندوق دولت سرازیر : كساني كھ مي گویند

مي گردد، گوش فرا نداده و پشیزي احترام نگذارده است و بھ عبارت دیگر احكام الھي پیرو مصالح و مفاسدي 
  .ي را حرام و ممنوع معرفي كرده استاست كھ بھ خاطر ھمان ھا اشیایي را حالل و مباح شمرده و چیزھای

توضیح این كھ وجود و ھستي در ھر مرحلھ اي با یك رشتھ آثار و خواص توأم و ھمراه است و ھر موجودي        
ر    ي دارد و ھ اھنگي خاص ان ھم زاي جھ وع اج ا مجم ھ ب ت ك رینش اس ام آف ي از نظ ود، جزئ ژه خ ار وی ا آث ب

اگون  موجودي بھ جاي خود، خوب و زیبا، و یا الزم و   ضروري است و جھان با تمام موجودات مختلف و گون
  .خود، نمونھ نظام احسن است

ھر موجودي بھ جاي خویش نكو و زیباست و مجموع جھان چھره روشني از نظام كامل است : و اگر مي گوییم
  .نھ بھ این معناست كھ ھیچ تصادم و تزاحمي میان دو جزء از اجزاي جھان وجود ندارد

ین و تشریع با ژرف نگري خود، عوامل مضر و ناسازگاري سعادت بشر را بھ دقت بررسي كرده قرآن در تقن
  .و آنھا را یك یك شناختھ و از نزدیكي بھ آنھا بھ شدت جلوگیري نموده است

مثًال خوك جزئي از جھان آفرینش و جان داري است بسان جان داران دیگر، آفرینش این موجود، بدون جھت    
اما یك نوع ناسازگاري میان . ھر چند اسرار خلقت بسیاري از موجودات براي ما روشن نیستو مالك نیست، 

این جان دار و انسان است كھ اسالم خوردن گوشت آن جان دار را بھ شدت تحریم كرده است و قسمتي از این 
  .ناسازگاري مربوط بھ جسم انسان و قسمت دیگر مربوط بھ روح و روان اوست

اند و از نظر             خوردن گوشت خو  ي رس ان م سان زی سم ان ھ ج ھ ب د ك ي كن د م ده تولی ك كرم ھایي در روده و مع
سمي و                ر، سالمت ج ن دو اث د و ای ي كن ا م ي اعتن روحي نیز انسان را بي غیرت و نسبت بھ مسائل ناموسي ب

  .روحي انسان را تھدید مي كند
ف و  خون در میان عروق انسان، مایھ حیات و وسیلھ بقاي انسان است،       ولي خوردن خون ھر چند تمیز و نظی

اه       استرلیزه شده باشد قساوت و سنگ دلي خاصي در روح انسان پدید مي آورد كھ از ریختن خون افراد بي گن
  .نھ تنھا رنج نمي برد، بلكھ گاه لذت مي برد

 وارد مي  الكل و شراب، سالمت روحي و جسمي انسان را تھدید مي كند و ضربت شكننده اي بر دستگاه تفكر   
  .سازد

قمار، بذر عداوت و دشمني را میان افراد انسان مي پاشد و جامعھ را از ھر نوع خالقیت و پیشرفت در طریق 
  ....علم و دانش، تقوا و پرھیزگاري و دیگر فضایل انساني باز مي دارد و 

ي مفاسد روشن و دروغ و تھمت، نمامي و سخن چینى، غیبت و بدگویي پشت سر مردم و دیگر محرمات اخالق
  .غیر قابل انكاري دارند و این آثار پیوستھ با این موضوعات توأم و ھمراه است

و سرچشمھ بسیاري از گناھان است و تشریعي كھ بر ) ام الخبایث(او در ھر حال. الكل، كھنھ و نو نمي شناسد     
  .اھد بودشناسایي آثار و خواص این نوع موضوعات صورت بگیرد، قطعًا جاوید و پیوستھ خو

ار       ان ب با مراجعھ بھ آیات قرآن روشن مي گردد كھ چگونھ اسالم با ژرف نگرى، موضوعات ضررآور و زی
ار مي             اره شراب و قم ھ درب ان ك ت چن را تحریم كرده و در تحریم خود بھ آثار و خواص آنھا اشاره نموده اس

  :.فرماید
  )13(َة َو الَبغضاَء في الَخِمرَو المیِسِر َفَھل َانتُم ُمْنَتُھون؛ِانَّما ُیریُد الَشیطاُن َان ُیوقَع َبیَنُكُم العداَو

  .شیطان از طریق شراب و قمار مي خواھد میان شما بذر عداوت پخش كند آیا از آنھا دوري نمي جویید
مدت ھا بود بشر بھ علل و مفاسد بسیاري از محرمات پي نبرده بود و گاھي درباره برخي از محرمات انگشت 

ات و              تعجب سیاري از محرم شر، از روي ب ز امروز ب ي شگفت انگی ي تحوالت علم ت، ول ي گرف دان م  بھ دن
  .مكروھات پرده برداشت و حقایق را روشن كرد

آیا مالحظھ این نحوه تشریع و تقنین آن ھم از یك فرد درس نخوانده خود گواه بر اعجاز قرآن نیست بال اندیشھ 
ي حقوق بین المللي و مدني صرف مي كنند بھ قلھ چنین تشریعي نمي رسد متفكران كھ عمر خود را در شناسای

  .تا چھ رسد بھ فكر یك فرد درس نخوانده آن ھم در محیط دور از تمدن
  .میانھ روي در تشریع. 4

ده است        ل ش سان توجھ كام ي است از     .در قوانین اسالم بھ نیازمندي ھاي مادي و معنوي ان سان تركیب وجود ان
  .نیاز او بھ امور مادي و لذایذ جسماني كمتر از نیاز او بھ امور معنوي نیستجسم و روح و 

نیازھاي او را برطرف سازد و بھره گیري از ) غذا(انسان یك واحد صنعتي نیست كھ تنھا تأمین بنزین بدن او   
ھ               ست ك ھ او فرشتھ نی ان ك م چن د، ھ راي   لذایذ جسماني براي او یك زندگي سعادتمندانھ اي پي ریزي كن ا ب تنھ

الي      ھ كم ت او را ب عبادت و پرستش ساختھ شده باشد و غرق شدن در معنویات و روي گرداني ازمظاھر طبیع



ادي و معنوي او   . كھ براي آن آفریده شده است، برساند  از این جھت اسالم در تشریع قوانین خود، جنبھ ھاي م
  . استرا در نظر گرفتھ و بھ جھت خاصي ازماده یا معنا توجھ ننموده

ا و            دگي در دیرھ ت و زن ھ و رھبانی یش گرفت راط را در پ ھ امور معنوي راه اف سیح در دعوت ب وني م ین كن آی
ور    ھ در ام ا را از مداخل سان ھ ت و ان رار داده اس ین خود ق تن آی اع را م اط دور از اجتم ا و نق وه ھ كاف ك ش

بر ظلم و ستم مھر خاموشي بر لب زنند اجتماعي و سیاسي بازداشتھ است و بھ افراد دستور مي دھد كھ در برا
  ).14.(و اگربر چھره كسي سیلي زدند آن سوي صورت را نیز در اختیار ظالم بگذارد تا سیلي دیگري بزند

ي خورد و در سراسر          و از این رو در مجموع اناجیل چھارگانھ حتي یك قانون سیاسي و اجتماعي بھ چشم نم
  .یك سلسلھ برنامھ ھاي اخالقي چیز دیگري پیدا نمي شوداین كتاب ھا جز شرح حال حضرت مسیح و 

اد       ھ مع آیین كنوني یھود درست در نقطھ مقابل آیین مسیح قرار گرفتھ و در سراسر تورات حتي یك اشاره ھم ب
ر               ھ اث ت ك ھ اس یش گرفت راط را در پ ان راه اف ادي آن چن ور م ھ ام ھ ب دارد، و در توج و روز رستاخیز وجود ن

اه را مرگ و از         وضعي اطاعت و ف  صیت و گن عي مع ر وض ر مردم، و اث سلط ب رمانبرداري را ثروتمندي و ت
  )15(.دست دادن مال و قدرت مي داند

  
ك طرف           اسالم با واقع بیني خاصي انسان را آن چنان كھ ھست مورد بررسي قرار داده و در تشریع خود بھ ی

ا    توجھ نكرده است، زیرا بھ خوبي تشخیص داده است كھ انسان،    سان ھ ان ان  موجودي یك بعدي نیست و در می
ن             ردد، از ای ي متوجھ گ سمي و روان ھ ج ھ ھر دو جنب ھ رو باشد و ب آن فردي سعادتمند است كھ مقتصد و میان

  :.جھت امت اسالمي را امت وسط معرفي كرده مي گوید
  )16(َوَكذلَك َجَعلناُكم ُامًَّة َوَسطًا؛

  )17(.ادیمما ھم چنان شما را امت میانھ قرار د
دستورات اسالم در رھبري تمایالت مادي و بھره برداري از مظاھر زندگي بیش از آن است كھ حتي بتوانیم بھ 

  .گوشھ اي از آن اشاره كنیم
ار و كوشش،           شما مي توانید با مالحظھ آیات و روایاتي كھ پیرامون موضوعاتي از قبیل قضاوت و داورى، ك

ق  كشاورزي و دام دارى، رعایت پیو      ند خویشاوندى، ضیافت و مھمان نوازى، مجالست و ھم نشینى، حسن خل
ا               اران، ھمدردي ب دار بیم ادت و دی ت و حقوق مردم، عی ھ امان رام ب و خوش رویى، رعایت عھد و پیمان، احت
ھ                 رام ب ا دشمن، احت رد ب اد در نب انگردى، جھ سافرت و جھ مصیبت زدگان، مشاوره و تبادل نظر در كارھا، م

وارد شده است از بسیاري از قوانین اجتماعي آگاه گردید و در نتیجھ معلوم ...  حمایت از حیوانات و گذشتگان،
گردد كھ اسالم در عین دعوت بھ معنویت و روحانیت از تشریع قانون براي اداره امور زندگاني بندگان غفلت      

راسم بي روح نیایش كھ بر معابد نورزیده است و قوانین و تشریعات اسالم منحصر بھ برخي آداب اخالقي و م 
و كلیساھا حكم فرماست نیست، بلكھ آیین اسالم در قلب اجتماع قرار گرفتھ و از تدبیر امور زندگي بندگان، از 

  .سیاست و كشورداري و دیگر امور چشم نپوشیده است
دگان   اسالم در مبارزه با عفریت جھل و نادانى، گسترش نظارت عمومى، تعلیم فرزندان، خدمت ب          ق و بن ھ خل

خدا، یاري مظلومان و ستم دیدگان، نحوه روابط مسلمانان با ملت ھاي اجانب و بیگانگان، نحوه رفتار با خدمت 
اق و         و و اغماض، دوري ازنف شش در راه خدا، عف اي اسالمى، بخ ات ھ الي و مالی وق م ت حق اران، پرداخ ك

وا دارد كھ منعكس كننده روح اعتدال و میانھ روي بیاناتي بس شی... دورویى، حسن ظن و اعتماد بھ دیگران و     
  .اسالم در امور زندگي و بھره برداري از لذایذ دنیاست

امي و درس               رد ع ك ف ھ ی د ب ا چھ رس ت ت ارج اس وقي خ زرگ حق ھ ب ك لجن ده ی وانین از عھ ھ ق ن ھم شریع ای ت
  .نخوانده

---  
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  )9(اعجاز قرآن : 73درس 

  
  .اعجاز قرآن از دیدگاه احكام و قوانین

  .امتیازھاي قوانین قرآن
  .قوانین اسالم از ضمانت اجرایي كامل برخوردار است. 5

ھرگز این ھدف از وجود ذھني قانون و یا وجود كتبي و . ھدف از جعل قانون، رفع نیازمندي ھاي جامعھ است
قانون در صورتي مي تواند نیازمندي ھاي جامعھ را برطرف كند كھ در مورد خود . لفظي آن تأمین نمي گردد  

ن و     ) وجود عینى(صطالح اجرا گردد و بھ ا   صویري در ذھ پیدا كند و در غیر این صورت موجي در ھوا و ت
  .روي صفحھ بیش نخواھد بود

ى،                    ق ضمانت اجرای ا از طری د ت اده ان وانین افت ي ق ھ فكر ضمانت اجرای قانون گذاران براي تأمین این ھدف ب
  .قوانین درباره تمام طبقات اجرا گردد



  :.ي بشر از دو عامل تركیب یافتھ استضمانت اجرایي در نظام كنون
  .نیروي بازدارنده از گناه یا قواي انتظامي كھ نمي گذارند خالف در اجتماع پدید آید؛) الف

انون در           ) ب د ق ون بای مجازات و كیفر دادن متخلفان كھ مربوط بھ كساني است كھ مرتكب گناه مي شوند و اكن
  .حق آنان بھ وسیلھ قّوه مجریھ اجرا گردد

ل            ا ك نوع عام ز ی ین دو نوع عامل ھر چند تأثیر مشتركي دارند، زیرا اجراي قانون درباره گنھكاران، خود نی
د         مار مي آین ھ ش أثیرمختلف ب ل      . بازدارنده است، ولي در عین حال، دو نوع ت شرده پیرامون عام ي ف اینك بحث

  :.نخست
  .نیروي بازدارنده ازگناه یا نیروي انتظامي

را برخي        وجود نیروي انتظام   ت؛ زی اه اس اب گن ي در معابر و مراكز، خود نیروي بازدارنده اجتماعي از ارتك
ت مي           ن فرص ھ در ای شند ك از مردم در غیاب دیدگان پلیس، آماده قانون شكني ھستند، و با خود چنین مي اندی

ل   توانند بھ مقصد برسند و در چنگال قانون گرفتار نشوند، براي چنین گروھي نیروھاي انتظام     رین عام ى، بھت
  .بازدارنده از گناه و خالف است

د         ي توان ان نم ھیچ حكومتي حتي حكومت اسالمي از چنین قوایي بي نیاز نیست و اصوًال ھیچ حكومتي در جھ
  .بدون چنین نیرویي پایدار باشد

ام           صوصي ن ارت خ د آن را نظ ھ بای  قواي انتظامي در حكومت اسالمي جزئي از گروه امر بھ معروف است ك
  :.نھاد و قرآن آن را با جملھ زیر بیان كرده است آن جا كھ مي فرماید

  )1(َولَتُكن ِمنُكم ُامَّة َیدُعوَن ِاَلي الَخیِر َو َیأُمُروَن ِبالَمعُروِف و َینَھوَن َعن المنَكر؛
  .باید از شما گروھي باشند كھ نیكي ھا را در میان مردم اشاعھ دھند و از بدي ھا بازدارند

أمور و             بھ طور  راي خود، م ھ اي ب اگوني است و ھر مرتب ف و گون ب مختل ھ معروف داراي مرات  مسلم امر ب
مسؤول مشخصي دارد و مجریان تمام قوانین درتمام مراحل حتي مراقبان مواد غذایي جزو آمران بھ معروفند  

  .كھ ستوني ازحكومت اسالمي را تشكیل مي دھند
ارت     اسالم براي تأمین این ھدف و بازداري    ا تأسیس نظ مردم از گناه، از دو راه دیگر نیز وارد شده است و ب

عمومي و پرورش ایمان و اعتقاد بھ خدا و روز رستاخیز توانستھ است قوانین خود را در سطوح مختلف اجرا 
  .سازد

  :.اینك بیان این دو قسمت
ھ    نظارت عمومى؛ نظارت عمومي این است كھ تمام افراد مي توانند بر اجر       ) الف د، البت ارت كنن اي قوانین نظ

این نوع نظارت از حدود نصیحت و اندرز و یا آگاه ساختن مراجع صالحیت دار از جرم ھا و مجرم ھا خارج 
ھ دوري از رحمت            اه و مای ھ تخلف از آن گن ت ك نیست و یك چنین نظارت بھ عنوان یك وظیفھ مھم مذھبي اس

  .حق است
وانین        یك چنین نظارت عمومي كھ ھمھ جامعھ ر    د در اجراي ق ي كن شم م ا نسبت بھ یك دیگر سراپا گوش و چ

چھ بسا در پرتو نظارت عمومى، گناه و جرم در ھمین مراحل خنثي گردد و نوبت بھ مراحل . نقش مھمي دارد 
ھدف آیاتي كھ ھمھ افراد جامعھ را موظف مي سازد كھ باید امر بھ معروف كنند، نظارت عمومي . دیگر نرسد

  .ھ این گروه از وظیفھ قّوه مجریھ كھ ما آن را نظارت خصوصي مي نامیم كامًال جداست؛است و وظیف
كار وجود دارد و       ) ب ان و آش ا و در نھ ایمان بھ خدا و اعتقاد بھ سراي دیگر؛ این نوع ضامن اجرا در ھمھ ج

رو              صوصي و عمومي بی أموران نظارت خ رل م ھ از كنت د ك ت كن د فعالی ي توان اطقي م شتر در من د و  بی ن باش
تأثیر ایمان بھ خدا و كیفرھاي الھي در بازداري انسان از . اجراي قوانین براي آنان در آن مراحل ممكن نیست 

  .گناه، آن چنان روشن است كھ ما خود را از ھر نوع توضیحي بي نیازمي دانیم
  .مجازات متخلفان

اعي و       ت نمي      مجازات و كیفرھاي دنیوي دومین ركن تأمین كننده عدالت اجتم ت و در حقیق وانین اس اجراي ق
ل        شین، عام ل پی میمھ عام ھ ض ازات ب ھ مج مرد، بلك ھ اي ش ن جداگان ان را رك ازات متخلف د موضوع مج توان
ا             ازات و كیفرھ سألھ مج واحدي است كھ مي تواند اجراي قوانین را در سطوحي تضمین كند، ولي اسالم در م

  .ین را بھ صورت كامل تري در آوردراه خاصي دارد كھ مي تواند مسألھ اجراي قوان
  .كیفرھا

د نكرده                دني تھدی اي ب ھ ھ د و تنبی دان، تبعی ل، زن د قت اسالم متخلفان و متمردان را تنھا بھ كیفرھاي دنیوى، مانن
  :.است بلكھ براي مجرم دو نوع كیفر قائل شده است

ل  كیفرھاي دنیوى؛ كھ باید بھ وسیلھ قوه قضائیھ اجرا گردد، از قبیل بر     . 1 یدن انگشتان دست دزد، قصاص قات
  .و شالق زدن؛

اه،          . 2 راي گن ا نكرده و ب كیفرھاي اخروى؛ امتیاز قوانین الھي در ھمین نقطھ است كھ بھ كیفرھاي دنیوي اكتف
ت        ال        . كیفر اخروي كھ چاره و فراري از آن نیست قائل شده اس د از چنگ اویني بتوان ھ عن رم ب ن است مج ممك

ست  كیفرھاي دنیوي خود را     برھاند، اما كیفرھاي اخروي آن چنان در كمین گنھكار است كھ چاره اي از آن نی



ھ               اه در روز رستاخیز ب ھ گن ا ك ن معن ھ ای چھ برخي از این كیفرھا، الزمھ عمل و صورت واقعي گناه است، ب
  .آتشي تبدیل مي گردد

  :.راستي اگر فردي بھ مفاد آیھ زیر مؤمن باشد، ممكن نیست دور گناه بگردد
  )2(ھذا ِكتاُبناَینِطُق َعَلیُكم ِبالَحِقّ  ِاّنا ُكّنا َنسَتنِسُخ ما كنتم َتعَمُلون؛

  .ما آن چھ را عمل مي كردید مي نوشتیم. این نوشتھ ھاي ماست كھ بھ حق سخن مي گوید
  )3(ما َیلِفُظ ِمن َقوٍل ِاى َلَدیِھ َرقیب َعتید؛

  . آماده استسخن نمي گوید مگر این كھ مراقبي براي ضبط آن
  .پاداش ھا

دیري                 ایان تق وانین كمك ش راي ق ھ موضوع اج و آن ب ھ كرده و در پرت ز توج اسالم عالوه بر كیفر بھ پاداش نی
انون       . نموده است  را ق شده است، زی ھ ن در قوانین امروزبراي كسي كھ بھ قانون عمل كند پاداشي در نظر گرفت

ھ        گذار تصور مي كند كھ عمل بھ قانون، وظیفھ اي       ت ك اعي اس دالت اجتم أمین ع راي ت اعي و ب انسانى، اجتم
و این مطلب منطقي است، ولي آیا تمام افراد این منطق را درك مي كنند، آیا توده . سود آن عاید عامل مي گردد

ھمان طور كھ متخلف،  : مردم كھ اكثر قوانین متوجھ آنھاست خالف آن را انتظار ندارند آنان با خود مي گویند  
  .ي بیند باید عامل بھ قانون نیز پاداشي داشتھ باشدكیفر م

ان               ار از گناھ ھ طور خودك ان ب ا آن د ت ر كن اسالم با تعیین پاداش ھا توانستھ است این خأل در ذھن توده ھا را پ
  .دوري جویند و بھ اطاعت و پیروي از قوانین بگرایند

راد، روح آزادگ  ھ در اف ھ چگون د ك ت فرمایی ر دق ھ زی ضمون آی ر در م ال را در براب ان و م ت از ج ي و گذش
  :.گسترش آیین خدا پرورش مي دھد

  )4(ِانَّ اذ اشَتري ِمَن الُمؤمنیَن َانُفَسُھم َو َامواَلُھم ِبَانَّ َلُھم الَجنََّة ُیقاِتُلوَن في َسبیِل اذ َفَیقُتُلوَن َو ُیقَتُلون؛
 نموده است، آنان در راه خدا جھاد مي كنند، مي خداوند جان و مال افراد با ایمان را در برابر بھشت خریداري

  .كشند و كشتھ مي شوند
ان را       انگیزه بسیاري از افراد با ایمان، براي رعایت قوانین اعم از فرایض و نوافل، ھمین پاداش ھاست كھ آن

  .بھ سوي ھدف اعزام مي كند و ھرگز نباید از یك چنین عامل مؤثر غفلت نمود
ھ            اسالم براي نفوذ قانون    ھ ب ھ است، بلك ان نگرفت ك س ع ی اداش مطی ا پ  در دل اجتماع، ھرگز كیفر متخلف را ب

ي مي         ر معرف ك را ده براب خاطر رعایت عدالت، كیفر را معادل جرم قرار داده در حالي كھ پاداش بر عمل نی
  :.كند و چنان كھ مي فرماید

  )5(لَسِیَئِة َفال ُیجزي ِاى ِمثلھا؛َمن جاَء ِبالَحَسَنِة َفَلُھ َعشُر َامثاِلھا َو َمن جاَء ِبا
  .ھركس كار نیك انجام دھد ده برابر پاداش دارد و ھر كس گناھي انجام دھد بھ مقدار تخلف، كیفر مي بیند

  .گسترش قوانین اسالم
ا                    ي و ی امبر گرام ث پی ھ از احادی امي ك وانین و احك ي چون ق رآن است، ول از ق اره اعج ا درب د بحث م ھر چن

ص شینان مع ام       جان ھ تم أموریم ك ا م رآن، م م ق ھ حك ست و ب دا نی رآن ج ود از ق ي ش تفاده م س از وي اس وم پ
رآن    امبر، ق ا یك    دستورھاي پیامبر را اجرا كنیم و بھ دستور خود پی ت متالزم ب د  و عترت او، دو حج  )6(دیگرن

  .فشار بحث را بھ جاي قوانین قرآن روي قوانین اسالم مي آوریم) روي این جھات(
یك بخش از آیات قرآن را، احكام و قوانین تشكیل مي دھد و . نبع براي قوانین اسالم، قرآن مجید استنخستین م

ھ                وط ب ات مرب رآن دارد، آی ات ق ن بخش از آی ھ ای شم گیري ك ت چ محققان و مفسران اسالمى، بھ خاطر عظم
اي متعددى، تح           اب ھ رار داده، و كت ث ق ھ مورد بح ام    احكام و قوانین را بھ طور جداگان ات االحك وان آی ت عن

  .نوشتھ اند
اختھ             از س ي نی ین ب وع تقن ھ اسالمي را از ھر ن ھ جامع ت ك منبع دوم براي احكام اسالمى، احادیث اسالمي اس

 حدیث وارد شده است كھ 36000در كتاب وسائل الشیعھ كھ یكي از جوامع حدیثي شیعھ است متجاوز از . است
  .احكام باشندمي توانند الھام بخش ھزاران قانون و 

ر        727عالمھ حلي متوفاي سال      ام تحری ھ ن ي خود ب  با كمك آیات و احادیث اسالمي در یكي از كتاب ھاي فقھ
  .االحكام توانستھ است چھل ھزار قانون استخراج نماید

د و                د دی ھ غرب نیازمن وم و صنایع ب سیاري از عل ین خود را در ب شرق زم رق، م ر ش در ھجوم اخیر غرب ب
را در                 دست نیاز ب   از نكرد، زی ساس نی شریع، در خود اح وانین و ت اه در ق یچ گ ي ھ رد، ول ان دراز ك ھ سوي آن

  .متون كتاب ھاي فقھي بھ اندازه اي قانون وجود داشت كھ خود را از ھر نوع اقتباس بي نیازاحساس كرد
  

  )10(اعجاز قرآن : 74درس 
  

  .اعجاز قرآن ازنظر خبرھاي غیبي



ر   دریچھ دیگر براي شناسایي  ده خب  اعجاز قرآن ھمان خبرھاي غیبي آن است كھ بھ طور قاطع از گذشتھ و آین
  .این خبرھا در عین صحت و استوارى، نشانھ ارتباط آورنده آن با خداي آگاه و جھان آفرین است. مي دھد

كھ در لغت عرب بھ معناي مستور و پنھان در مقابل محسوس و مشھود بھ كار مي رود و بھ ھر چیزي ) غیب(
حیح  . مي گویند)غیب(از قلمرو حواس ما بیرون باشد         بنابراین غیب در قرآن تنھا منحصر بھ گزارش ھاي ص

  :.از گذشتھ و آینده نیست، بلكھ داراي اقسامي است كھ در ذیل بھ آنھا اشاره مي شود
  .جھان ماوراي طبیعت. 1

ست جھان ماده و حوادثي كھ در دل عالم طبیعت رخ مي دھد بھ طور اجما        شر در  . ل از قلمرو حس بیرون نی ب
ال او، ھم      شرایط خاصي مي تواند آنھا را درك كند، اما جھان ماوراي طبیعت مانند خدا و صفات جالل و جم
امًال          ادي ك شر م ھ ب سبت ب چنین روح و روان، ملك، فرشتھ، حوادث پس ازمرگ، اوضاع برزخ و رستاخیز ن

ارج      و ازقلمرو حواس او مخفي و پنھان ا     ) غیب( رو حس خ ھ از قلم ن ك ست اما ھرگز نباید آنھا را بھ بھانھ ای
است رد كرد، بلكھ باید آنھا را پذیرفت، تا آن جا كھ یكي از نشانھ ھاي تقوا این است كھ باید بھ آنھا با این كھ از 

  )7(.قلمرو حس بیرون است ایمان آورد
رد بحث از         بنابراین تمام بحث ھاي قرآن درباره این گونھ موضوعات كھ     ي گی رار نم ق حس ق اه در اف یچ گ ھ

امور غیبي است و چیزي كھ بر گزارش ھاي قرآن درباره این نوع از مسائل صّحھ مي گذارد ھمان براھین و   
  .اصول عقلي فلسفي است كھ در ھمھ جا دوشادوش قرآن پیش مي روند

  .اسرار آفرینش. 2
ھ از قلمرو      بحث ھاي قرآن درباره جھان آفرینش گزارش از یك رشت  ھ حقایقي غیبي و پوشیده از حس است ك

زار               اھي ھاي الزم و اب سب آگ دون ك ایق را ب حس بیرون است، زیرا ھرگز براي بشر ممكن نیست كھ این حق
  .علمي لمس كند و حواس غیر مسلح بشر نمي تواند بر آنھا دست یابد

رار گرف          سائل ملموس ق ف م روز در ردی شر ام راي ب سائل ب ن م ر ای د     و اگ ي مانن زار علم و اب ھ است در پرت ت
ن     ) تلسكوپ(و  ) میكروسكوپ( ر درك ای و آزمایشگاه ھا و آگاھي ھاي خاصي است كھ جامعھ ھاي علمي را ب

امور قادر و توانا ساختھ است، درحالي كھ براي بشر غیر مسلح بھ سالح علمي روز، این نوع از حقایق علمي 
ت و         خن خواھیم          در ردیف امور غیبي و مخفي از حس اس شرده س ھ طور ف ا ب اره آنھ ده درب  در درس ھاي آین

  .گفت
  .تشریح اوضاع ملل گذشتھ. 3

اي علمى،             اس ھ اریخي و مقی اي ت اب ھ ھ كت ھ ب گزارش ھاي صحیح و متین اززندگي ملل گذشتھ بدون مراجع
ت داشتن             دون دردس ھ را ب وام دیرین دگي اق را زن رین   نشانھ ارتباط گزارشگر بھ جھان غیب است، زی كوچك ت

ھ              اي ب اب ھ ر كت ا دیگ رآن ب سھ ق الت در بحث مقای ان رس مدركي در اختیار بشر مي گذارد و ما در كتاب برھ
  .اصطالح آسماني درباره این نوع گزارش ھاي غیبي سخن گفتھ ایم

  .گزارش از حوادث آینده. 4
ن          ھ ای ده است ك اي آین ھ     ھدف ما از گشودن این بخش، بحث درباره آن رشتھ از خبرھ ا ب اب آسماني از آنھ  كت

  .طور صحیح و قطعي خبر داده است
ده     تشریح خبرھاي غیبي قرآن، خود بھ تألیف كتاب مستقلي نیاز دارد كھ تمام گزارش ھاي قرآن از حوادث آین

  :. ولي در این بخش نمونھ ھایي از این نوع گزارش ھا را منعكس مي كنیم)8(.در آن كتاب گرد آیند
  . از معارضھ با قرآنناتواني بشر) الف

پیامبر گرامي با برنامھ خاصي براي ھدایت مردم مبعوث گردید و براي اثبات نبوت خود قرآني آورد و مدعي   
از این جھت ھمھ جھانیان را بھ . شد كھ این كتاب از جانب خداست و ھیچ بشري نمي تواند نظیر آن را بیاورد 

ا          معارضھ و مبارزه با آن دعوت كرد و با كمال ص  د ت ن دور ھم گرد آین س و ج ر ان ھ اگ راحت گزارش داد ك
  :.كتابي مانند قرآن بیاورند نخواھند توانست، آن جا كھ فرمود

  )9(ُقل َلئن اجَتَمَعِت االنُس َو الجنُّ َعلي َان َیأُتوا ِبِمثِل ھذا الُقرآِن الَیأُتوَن ِبِمثِلِھ َو َلو كاَن َبعُضُھم ِلَبعٍض َظھیرًا؛
س و جن اتفاق كنند كھ مانند قرآن را بیاورند مانند آن را نخواھند آورد ھر چند برخى، برخي دیگر اگر ان: بگو

  .را كمك كنند
اكنون چھارده قرن از این خبر مي گذرد و ھنوز بشر نتوانستھ است مانند سوره ھاي قرآن بیاورد و این معجزه 

  .جاودان ھمانند مشعل فروزان بر تارك اعصار مي درخشد
  .روم مغلوب، پس از اندي پیروز مي گردد) ب

ان              ھ پیم د ك ار ش اختند و سرانجام وي ناچ دبین س وري روم ب آشوبگران و فتنھ جویان، انوشیروان را بھ امپرات
د و          ) صلح جاوید ( رف شعلھ ور گردی ان دو ط را نادیده بگیرد و بھ رومیان حملھ كند و باألخره آتش جنگ می

د  سربازان ایران در مدت كوتاھي     سوریھ را فتح كردند و انطاكیھ را آتش زدند و آسیاي صغیر را تاراج نمودن
د و         ستھ ش و پس ازبیست سال جنگ، طرفین قدرت و امكانات خود را از دست دادند و بار دیگر پیمان صلح ب

  .سربازان ھر دو امپراتوري بھ مرزھاي پیشین خود بازگشتند



شت   انوشیروان دیده از جھان بربست و پس از و     ت گ ھ دس سروپرویز   . ي تخت و تاج ایران دست ب سرانجام خ
 میالدي بھانھ ھایي بھ دست آورد و مجددًا بھ رومیان تاخت و 614وي در سال . زمام امور را بھ دست گرفت    

ھ      سیح را ب در حملھ نخست، شام، فلسطین و آفریقا را فتح و اورشلیم را غارت كرد و كلیساي قیامت و مزار م
در چنین زماني كھ جھان متمدن آن . شھرھا را ویران ساخت و جنگ بھ نفع ایرانیان پایان پذیرفتآتش كشید و 

ال       ست        610روز در آتش جنگ مي سوخت پیامبر اسالم در س شار شك د، انت الت مبعوث گردی ھ رس یالدي ب  م
نیك گرفتند كھ رومیان خداپرست بھ دست ملت آتش پرست، مایھ سرور بت پرستان مكھ گردید و آن را بھ فال     

أثر    ما نیز بر محمد و پیروان او پیروز خواھیم گشت و در برابر آن، مسلمانان خداپرست از شنیدن این خبر مت
ران             . گردیدند ت ای ت آتش پرس ر مل ان خداپرست ب در این اثنا پیك وحي نازل گردید و از پیروزي مجدد رومی

ود زارش داد و فرم از ش : گ ك حج رزمیني نزدی ان در س روز   رومی ي پی دت كم ان در م ي آن د ول ست خوردن ك
  .خواھند گردید

ذیرفت و     625پیش گویي قرآن درباره رومیان در سال       ق پ ال دوم ھجري تحق ل ( میالدي برابر س ك   ) ِھرق ا ی ب
حملھ نینوا را فتح كرد و صلیب مسیح را كھ ایرانیان بھ غارت برده بودند باز پس گرفت و این پیروزي زماني 

د         رخ داد كھ مسل    ان برداشتھ بودن اد را از می . مانان نیز در جنگ بدر پیروز گشتھ برخي از سران شرك و الح
  :.اینك بررسي آیاتي كھ از چنین پیروزي گزارش داده است

  ).10(الم، ُغِلَبت الُروُم في َادَني اَالرِض َو ُھم ِمن َبعِد َغَلِبِھم َسیغِلُبون؛
دند   ان مغلوب ش م، رومی ست . (ال ن شك ھ زودي    د) و ای ست ب س از شك ان پ ا آن ي رخ داد، ام ر سرزمین نزدیك

  .پیروز مي گردند
ُز        َو الَعزی شاُء َو ُھ ن َی ُصُر َم صراذ َین ون ِبَن َرُح الُمؤمُن ٍذ َیف ُد َو َیوَمئ ن َبع ُل َو م ن َقب ُر ِم نیَن ذ اَالم ضِع ِس ي ِب ف

  )11(الرحیم؛
زمام امور در گذشتھ و آینده ). مي نامند) بضع (از سھ تا نھ سال در لغت عرب این فاصلھ را(ظرف چند سال 

. افراد با ایمان بھ نصرت خدا خوش حال مي گردند) روز پیروزي رومیان(در دست خداست، در چنین روزي 
  .خداوند ھر كس را بخواھد یاري مي كند و او عزیز و رحیم است

  )12(َوعَداذ الُیخِلُف اذ َوعَده ولكنَّ اذ الّناس الیعلموَن؛
  .ده خداست، خدا ھرگز از وعده خویش تخلف نمي كند، ولي بیشتر مردم نمي دانندوع

یش گویي را             ن پ ھ ای وط ب اي مرب ھ ھ عظمت این پیش گویي زماني درست ارزیابي مي گردد كھ كلمات و جمل
  :.دقیقًا مورد بررسي قرار دھیم

ا وجود       اوًال، ھیچ قرینھ اي گواھي نمي داد كھ بار دیگر ورق برگردد و ملت م    روز شود ب ھ پی وب، دو مرتب غل
  :.این، قرآن با تعبیري قاطع از پیروزي ملت مغلوب گزارش داده و فرمود

  .َوُھم ِمن بعِد َغَلِبھم َسیغلُبون؛
  .آنان پس از شكست بار دیگر پیروز مي گردند

این كھ این پیروزي محقق نھ سال نمي گذرد مگر ) في ِبْضِع ِسنیَن: (ثانیًا، مدت پیروزي را تعیین كرد و فرمود
  .مي گردد

د        ي گردن روز م ثالثًا، در ھمان روزھا كھ رومیان بر آتش پرستان پیروز مي گردند مسلمانان نیز بر دشمنان پی
  :.چنان كھ مي فرماید

  .َیوَمئذ َیفَرُح المؤِمُنوَن بَنصراذ؛
  .نددر چنین روزي افراد با ایمان با نصرت و كمك ھاي خداوند خوش حال مي گرد

اي خدا                 ھ كمك ھ ز ب ان نی ا ایم راد ب ظاھر این جملھ این است كھ ھمان روزي كھ رومیان پیروز مي گردند، اف
  .خوش حال مي شوند و مقصود از این خوش حالي كمك بھ مسلمانان است

در بسیاري از مفسران خوشحالي افراد با ایمان را مربوط بھ این مي دانند كھ آنان نیز بر دشمنان مشرك خود    
ال           ذیرفت و س ق پ ود، تحق ده ب ي ش یش بین ھ پ ان طور ك ان ھم ًا جری د و اتفاق ي گردن روز م از پی سرزمین حج

  .پیروزي روم، مقارن با پیروزي مسلمانان بر سران قریش بود
رابعًا، قرآن مجید این پیش گویي را با قاطعیت عجیبي بیان مي كند و آن را وعده تخلف ناپذیر خدا مي داند آن 

  :. مي فرمایدجا كھ
  .َوعداذ الُیخلُف اذ َوعَده؛

  .این وعده قطعي خدا است و خداوند از وعده ھاي خود تخلف نمي كند
ر پارسیان و   (اكنون باید دید پیامبر گرامي چنین گزارشي را آن ھم گزارش پیروزي نزدیك     پیروزي رومیان ب

  .ا تحصیل كرده استبا قاطعیت تزلزل ناپذیر از كج) پیروزي مسلمانان بر سران قریش
آیا خرد و انصاف اجازه مي دھد كھ آن را در ردیف پیش گویي كاھنان و ساحران و سیاست مداران و مفسران 
ین        ر چن راین و شواھد ب ھ ق سیاسي در آوریم و یا این كھ باید چنین گزارش ھاي دقیق را آن ھم در زمینھ اي ك



ا        اط وي ب ھ ارتب خص          پیش گویي گواھي نمي داد، مربوط ب ین ش ك چن دانیم و ی م وسیع خدا ب ب و عل ان غی  جھ
  .مرتبط با جھان غیب، مسلمًا در ادعاي نبوت خود صادق و راست گو خواھد بود

  .خدا حافظ و نگھبان توست) ج
اخت،     كار س ردم آش ان م ھ وي دعوت خود را در می ھ از روزي ك ت ك اكي اس امبرگرامي ح دگي پی اریخ زن ت

شیدند    دشمنان مشرك وي پیوستھ در ك   ل او را مي ك ت و قت ان در    . مین بودند و نقشھ آزار و اذی شھ آن آخرین نق
ھ       د و او را قطع ھ او بریزن مكھ این بود كھ تصمیم گرفتند نیمھ شب چھل تن شمشیر زن از قبایل مختلف بھ خان

 آگاه ساخت قطعھ كنند تا خون او در میان قبایل گوناگون پخش گردد، ولي خداي بزرگ او را از توطئھ دشمنان
در خوابگاه خود، مكھ را بھ عزم مدینھ ترك گفت و از تیر رس مّكیان خارج ) ع(و او با قرار دادن امیرمؤمنان

 جنگ شركت كرد و در لحظات حساس، او 27پیامبر گرامي در مدت اقامت ده سالھ خود در مدینھ در . گردید
  . مي كرد، بلكھ از جان یاران خود نیز دفاع مي نمودنزدیك ترین فرد بھ دشمن بود و نھ تنھا از جان خود دفاع

  .امیر مؤمنان شجاعت و پیش قدم بودن پیامبر را در صحنھ ھاي نبرد چنین توصیف مي كند
  )13(ُكّنا اذا احَمرَّ الَبأس اتَّقینا ِبَرسوِل اذ َفَلم َیُكن َاَحد مّنا َاقَرُب ِالي الَعُدِو منھ؛

صون و محفوظ مي     ھر گاه عرصھ بر ما در صحنھ نب  من م رد تنگ مي شد بھ وسیلھ پیامبر گرامي از شر دش
  .ماندیم، در آن لحظات ھیچ كس بھ دشمن نزدیك تر از آن حضرت نبود

ا آن جا    ) احد(در تاریخ غزوات اسالمي مي خوانیم كھ در جنگ       ود ت پیامبر بیش از دیگران بھ دشمن نزدیك ب
 تا او را بكشد و بھ زندگي وي خاتمھ دھد، با این كھ دشمن، ھجوم كھ دشمن قصد جان او را كرد و ھجوم آورد

سرسختانھ اي كرده بود و افرادي كھ از جان پیامبر دفاع مي كردند در اقلیت بودند، ولي نتوانست بر او دست    
  .پیدا كند و او بھ سالمت ماند

ا    پیراھن خود را. پیامبر قدري از لشگرگاه فاصلھ گرفت) ذي االمر (در غزوه    د ت ي افكن  درآورد و روي درخت
ر نظر        امبر را زی ت پی زیر سایھ آن بھ استراحت بپردازد در این ھنگام یكي از دشمنان كھ از باالي كوه، حرك

بي درنگ فرصت . گرفتھ بود، فھمید كھ پیامبر در نقطھ اي دور از چشم یاران خود بھ استراحت پرداختھ است
د و     ایین آم ت        را مغتنم شمرده از كوه پ شني گف داي خ ا ص ستاد و ب امبر ای االي سر پی و از    :  ب دار ت افظ و نگھ ح

  .شمشیر برھنھ من كیست
  

ت و       ) خدا خدا(اذ اذ : پیامبر گرامي با صداي بلند فرمود      را گرف اجم را ف رز، مھ خ، ترس و ل با شنیدن این پاس
ت و ھ   . شمشیر از دست او افتاد   شیر را برداش ھ     پیامبر گرامي از جاي برخاست و شم ھ وي ب خني را ك ان س م

ت  . پیامبر گفتھ بود پیامبر بھ او گفت  سي   : وي در پاسخ پیامبر بھ بیچارگي و زبوني خود اقرار كرد و گف ن ك م
ست و محمدفرستاده خداست              ھ نی داي یگان ز خ دایي ج ھ خ نم ك . را ندارم كھ مرا یاري كند، ولي اعتراف مي ك

 جوان مردي كرد و شمشیر او را بھ خودش پس داد، ولي او پیامبر. دیگر ھیچ كسي را بر ضد تو نمي شورانم 
  )14(.تو بھ این شمشیر شایستھ تر و سزاوارتر ھستى:شمشیر خود را بھ پیامبر بخشید و گفت

عبور مي كردند، ناگھان مورد حملھ مردان جنگ   ) حنین(در جنگ حنین مسلمانان در تاریكي ھوا از گذرگاه      
ه بودند قرار گرفتند، و تیر بسان رگبار بر سر و صورت آنان فرو ریخت و جو كھ در پشت سنگ ھا كمین كرد

رار             ھ ف ا ب اق پ ھ اتف ب ب ت قری سیخت و اكثری ترس عجیبي بر مسلمانان حكم فرما گردید و نظام ارتش از ھم گ
یز خداي این بار ن. در این میان برخي از منافقان تصمیم گرفتند كھ نور حیات پیامبر را خاموش سازند. گذاردند

  )15(.مھربان وجود او را بر اثر پایداري گروھي از یاران فداكار حفظ كرد
ع             ھ موق ود ك ن ب ان ای د و ھدف آن شیده بودن ل او را ك ھنگام بازگشت از جنگ تبوك گروھي از منافقان نقشھ قت

د و   . عبور از گردنھ، شتر رسول خدا را رم دھند    ي ران ار آن را مي   پیامبر در حالي كھ حذیفھ شتر او را م مھ
ھنوز پیامبر خدا از گردنھ باال نرفتھ بود كھ بھ پشت سر خود نگاه كرد و سواراني را . كشید از گردنھ باال رفت

ستھ                      اي خود را پوشانیده و آھ شوند چھره ھ ھ شناختھ ن ن ك راي ای د و ب ي كنن ت م دید كھ از پشت سر او حرك
ا ز    . آھستھ سخن مي گویند    ھ آنھ ختي ب ا را         پیامبر نھیب س صاي خود شتران آنھ ا ع ھ ب ھ دستور داد ك د و حذیف

آنان فھمیدند كھ رسول خدا از نقشھ آنھا آگاه شده است، از این رو بي درنگ،از راھي كھ آمده بودند . برگرداند
  )16(.بازگشتند و بھ سایر سپاھیان پیوستند

ود     با این حوادث و رویدادھاي روزافزون، خداوند از روز نخست از طریق وحي      ان داده ب ھ وي اطمین رآن ب  ق
  .كھ وجود او را از شر دشمنان مشرك و توطئھ ھا حفظ و صیانت خواھد نمود

ازد،               كار س ین اسالم آش ھ آی شان ب ا دعوت خوی سال سوم بعثت ھنگامي كھ پیامبر مأمور شد رسالت خود را ب
  :.ست خطاب كرد و فرمودخداوند جھان او را با آیات زیر كھ حاكي از حفاظت او در طول رسالت وي ا

  )17(َفاصَدع ِبما ُتؤَمر َو َاعِرض َعِن الُمشِركیَن ِاّنا َكَفیناَك الُمسَتھزئیَن؛
تھزا         و را از آزار اس ا ت ا، م ت اعراض بنم ت پرس روه ب از و از گ ده اي آشكار س ر ش ھ آن ام ھ ب آن چھ را ك

  .كنندگان حفظ مي كنیم



ان     این آیات در سال سوم بعثت نازل شد و از   ت زم منان گزارش داد و گذش مصونیت قطعي پیامبر از شر دش
  .راستي و درستي آن را بھ روشني ثابت كرد

ي          راین        )ع(روز غدیر كھ پیامبر از سوي خداوند مأمور شد عل د و ق صب كن ت ن ت و امام صب خالف ر من را ب
اي تحكیم عزم پیامبر روشني گواھي مي داد كھ این كار غضب و خشم گروھي را برخواھد انگیخت خداوند بر

  .گرامي بھ وي نوید داد كھ تو را از شر دشمنان حفظ خواھیم كرد
اِس ِانَّ اذ الَیھدي              َن الن ِصُمَك ِم اَلَتُھ َواذ َیع َت ِرس ا َبلَّغ یا َایَُّھا الَرُسوُل َبّلغ ما ُانزَل ِاَلیَك ِمن َرّبَك َو ِان َلم َتفَعل َفم

  )18(الَقوَم الكاِفرین؛
امبر   ىاي پی ن     ! گرام ر ای ن و در غی الغ ك ردم اب ھ م ت ب ده اس ازل گردی و ن ر ت دایت ب رف خ ھ از ط ھ ك آن چ

د        ) بھ نحو كامل (صورت رسالت خویش را      ي كن ظ م و را از آزار مردم حف د ت داده اى، خداون ام ن د  . انج خداون
  .گروه كافران را ھدایت نمي كند

وع      آیا یك چنین خبرھاي غیبي كھ مرور زمان، صحت و استواري     یچ ن زارش ھ رد و در روز گ ت ك  آن را ثاب
ھ         ست ك ر آن نی د، گواه ب د مان قرینھ اي در دست نبود كھ وي در طول رسالت خود از شر دشمن مصون خواھ

  .وي این گزارش ھا را از آفریننده دانا و توانا گرفتھ است
  

  )11(اعجاز قرآن : 75درس 
  

  .اعجاز قرآن از نظرخبرھاي غیبي
  . خود باز مي گرديتو بھ زادگاه) د

د      ا چیدن ھ ھ ھ     . قریش براي خاموش كردن مشعل فروزان ھدایت، نقشھ كشیده و توطئ د ب صمیم گرفتن رانجام ت س
  .وسیلھ چھل تروریست خون پیامبر را در خانھ او بریزند

مبر پیامبر گرامي بھ فرمان خدا مكھ را بھ عزم مدینھ ترك گفت، ھنگامي كھ تروریست ھاي قریش، بھ خانھ پیا
امبر   ) ع(ریختند جز على   كھ در بستر او خوابیده بود كسي را ندیدند و مكھ و حومھ آن را زیر پا نھادند تا بر پی

دست یابند، ولي او را نیافتند، پیامبر در پرتو عنایات خداوند راه مدینھ را در پیش گرفت و در میسر خویش بھ  
در این ھنگام این . یگر بھ وطن خویش باز خواھد گشت یا نھمدینھ درباره زادگاه خود فكر مي كرد كھ آیا بار د

  :.آیھ نازل گردید
  )19(ِانَّ الذي َفَرض َعَلیَك الُقرآَن َلرادَُّك ِالي َمعاٍد؛

  .خدایي كھ تالوت و تبلیغ قرآن را بر تو واجب كرد تو را بھ زادگاه خویش باز خواھد گردانید
اد ( است از این نظر بھ وطن )بازگشتگاه(در لغت عرب بھ معناي    ) معاد( سافر ھر       ) مع رد م ھ، ف د ك ي گوین م

  .كجا برود باز بھ ھمان جا بازمي گردد
پیش بیني بازگشت پیامبر بھ وطن، در لحظھ اي كھ ھیچ نوع قرینھ اي بر آن گواھي نمي داد جز یك وحي الھي 

  .كھ از گذشتھ و آینده آگاه است چیز دیگري نمي تواند باشد
  .وارد مسجد الحرام مي شوندمسلمانان ) ه

ت و سرھاي خود را         ده اس سجد الحرام ش پیامبر گرامي در مدینھ در عالم رؤیا دید كھ وي با مسلمانان وارد م
زود   . براي خروج از احرام تراشیده اند      ت و اف ام در    : پیامبر خواب خود را بھ یاران خود گف ین زودي گ ھ ھم ب

ھ گردد،         چیزي نگذشت پیام. مسجد الحرام مي نھیم   سپار مك اران خود رھ ي از ی ا گروھ ھ ب بر تصمیم گرفت ك
رم     رزمین ح ھ س سلمانان ب ول م ریش از دخ ي ق ھ (ول ھ حدیبی سلھ   ) در نقط ك سل س از ی د و پ وگیري كردن جل

بود با پیامبر بھ توافق رسیدند و قراردادي ) سھیل بن عمرو(مذاكرات، ھیئت نمایندگي قریش كھ در رأس آنان  
از            براساس متاركھ  ھ ب ھ مدین ان نقطھ ب سلمانان از ھم ھ م ن ك  جنگ بھ مدت ده سال امضا كردند مشروط بر ای

سان دیگر طوایف عرب مي                 د ب اي بع ال ھ د و در س ول نماین ال دیگر موك گردند و زیارت خانھ خدا را بھ س
ز        سافر   توانند خانھ خدا را زیارت كنند مشروط بر این كھ بیش از سھ روز در مكھ نمانند و سالحي ج  سالح م

  .نداشتھ باشند
  

شوده و       . پیامبرصلحنامھ را امضا كرد و از ھمان راه بھ مدینھ بازگشت  راض گ ھ اعت ب ب ان ل ي از منافق گروھ
ما بھ مسجدالحرام وارد نشدیم، سرھا را نتراشیدیم و در این ھنگام آیھ زیر كھ متضمن نوید ورود قطعي  : گفتند

  .ردیدمسلمانان بھ مسجدالحرام بود نازل گ
اُفوَن         ّصریَن الَتَخ ُكم َو ُمَق َلَقد َصَدَق اذ َرُسوَلُھ الُرءیا بالَحّق َلَتدُخلنَّ الَمسِجَد الَحراَم ِان شاَء اذ آمنیَن ُمَحّلقیَن ُرؤَس

  )20(َفَعِلَم ما َلم َتعَلُموا َفَجَعَل ِمن دوِن َذلَك َفتحًا َقریبًا؛
ا        خداوند آن چھ را بھ پیامبرش در عالم خواب ن     دا ب ت خ ھ خواس ما ب ھ ش شان داد راست كرد؛ بھ طور قطع ھم

ایمني بھ مسجد الحرام وارد مي شوید در حالي كھ سرھاي خود را تراشیده اید یا كوتاه كرده اید و از ھیچ كس        
  .نمي ترسید، ولي خدا مي دانست آن چھ را كھ شما نمي دانستید پس قبل از آن، فتح نزدیك قرار داده است



  :.دو حادثھ بزرگ را پیش بیني كرده استاین آیھ 
  :.ورود مسلمانان بھ مسجدالحرام، آن ھم با كمال امنیت و آرامش گزارش داده شده چنان كھ مي فرماید. 1
ین     ( ال دیگر       ...). َلَتدُخَلنَّ الَمسجَد الحرام ان شاَء اذ آمن سلمانان س ھ م رت   (چیزي نگذشت ك تم ھج ال ھف ھ  ) س ب

از آن جا كھ سال گذشتھ موفق بھ انجام عمره  . نھادند) عمرة القضاء(دند و نام آن را زیارت خانھ خدا موفق ش    
  .نشده بودند تو گویي عمل خود را در آن وقت بھ عنوان قضاي سال گذشتھ انجام دادند؛

سلمانان   ) حدیبیھ(دو سال از امضاي صلح . مسلمانان بھ ھمین زودي مكھ را فتح مي كنند . 2 ھ م نگذشتھ بود ك
د         بر ھ دادن .  اثر پیمان شكني مشركان، مكھ را بدون خون ریزي فتح كردند و بھ بت پرستي در محیط مكھ خاتم

عالوه بر این پیروزي نزدیك، فتح ) َفَجَعل ِمن ُدوِن ذلَك َفتحًا َقریبًا(خداوند این نوید را با این جملھ بیان مي كند 
  .و پیروزي دیگري براي شما مقدر كرده است

  .ھ آیین اسالم روي مي آورندمردم ب) و
قرآن مجید نھ تنھا از فتح مكھ و پیروزي مسلمانان بر اھل شرك گزارش داده است، بلكھ از گرایش وسیع مردم 
بھ آیین اسالم و این كھ مردم پس از فتح مكھ فوج فوج بھ آیین توحید مي گروند نیز گزارش داده است، آن جا     

  :.كھ مي فرماید
  ).21(َو الَفتُح َو َرأیَت الناَس َیدُخُلوَن في دیِن اذ َافواجًا َفَسبِّح ِبَحمِد َربِّك و استغفره ِانَّھ كاَن َتّوابًا؛اذا جاَء َنصُراذ 

دا را               ي شوند، خ ن خدا وارد م ھ دی ي مردم دستھ دستھ ب ھنگامي كھ كمك و فتح و پیروزي فرا رسد و مي بین
  .سیار توبھ پذیر استتسبیح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كھ او ب

ا             رآن ب ده ق ھ آورن ن است ك این رشتھ از گزارش ھاي غیبي آن ھم بدون این كھ قرایني بر آنھا باشد گواه بر ای
ا را از            ن گزارش ھ خداي بزرگ جھان كھ از آینده و گذشتھ جھان آگاھي دقیق دارد كامًال در ارتباط بوده و ای

  .آن جا مي گرفتھ است
  

  )12(ن اعجاز قرآ: 76درس 
  

  .اعجاز قرآن از نظر خبرھاي غیبي
  .در این نبرد گروھي كشتھ مي شوند و گروھي فرار مي كنند) ز

روت             ھ ث ا ك ھ از آن ج د بلك لب كرده بودن سلمانان س ن را از م ان و آزادي دی ا آزادي بی ھ تنھ ریش ن شركان ق م
ھ     مسلمانان مھاجر، در چنگال قریش و مورد مصادره آنان بود، براي مقابلھ         ود ك ستھ ب با چنین ستمكاریي شای

كاالھاي بازرگاني قریش كھ از طریق مدینھ بھ شام صادر مي شد، از طرف ارتش جوان اسالم مورد مصادره 
  :.قرار گیرد، پیامبر در این فكر بود كھ گزارشي بھ شرح زیر بھ او رسید

د و ارزش             ي كن ل م زار     كاروان بازرگاني قریش كھ ھزار شتر كاالھاي آن را حم اه ھ دود پنج اي آن ح كاالھ
ت        ام اس سپار ش ر رھ شویق      . دینار است بھ سرپرستي ابوسفیان و معاونت چھل نف اران خود را ت امبر اكرم ی پی

ران            ر جب الوه ب ریش ع ارتي ق اي تج صادره كاالھ امبر از م دف پی د، ھ اروان بپردازن ب ك ھ تعقی ھ ب رد ك ك
بود، جلب توجھ سران قریش بھ این مسألھ بود كھ خطوط ضررھایي كھ از ناحیھ قریش بر مسلمانان وارد شده 

ھ            سبت ب صمانھ خود ن ھ روش خ ان ب ھ است و اگر آن بازرگاني آنان در قلمرو حكومت اسالم جوان قرار گرفت
ھ ھیچ وجھ                 د ب ھ بع ن ب اد و از ای د افت اطره خواھ ھ مخ ان ب مسلمانان در مكھ ادامھ دھند كلیھ خطوط تجارتي آن

  . سال كاالھاي خود را بھ شام صادر كنندنخواھند توانست ھر
ت از          ت نیاف ر آن دس ي ب پیامبر گرامي از حركت كاروان قریش بھ شام آگاه گردید و بھ تعقیب آن پرداخت، ول

  .این جھت تصمیم گرفت كھ ھنگام بازگشت كاروان، راه را بھ روي آن ببندد
جھت براي حفاظت كاروان از قریش كمك خواست و ابوسفیان ھنگام رفتن، از تصمیم پیامبر آگاه گردید از این 

ات             راي نج د و ب ر سالح رون دان زی ا دن ریش ت ان ق گ جوی ران و جن ھ دلی د ك فیان سبب ش كمك خواھي ابوس
  .كاروان و نبرد با پیامبر گرامي از سرزمین مكھ حركت كنند

 پاییز بھ سوي حجاز باز مي پیامبر گرامي از وقت بازگشت كاروان آگاه بود و مي دانست كھ كاروان در آغاز
سیار  313گردد، از این جھت با        سرباز كھ در میان آنان دوسوار و چند شتر بیش وجود نداشت و سالح آنان ب

  .موضع گرفت) بدر(ناچیز بود، ازمدینھ خارج گردید و در نزدیكي ھاي سرزمین 
كنون بھ شرح آنھا خواھیم پرداخت، آگاه در این ھنگام وحي آسماني فرود آمد و پیامبر را از چند مطلب كھ ھم ا

  .ساخت
َو ِاذ َیعُدُكُم اذ ِاحَدي الّطائَفَتین َانَّھا َلُكم َو َتَودُّوَن َانَّ َغیَر ذاِت الشَّوَكِة َتُكوُن َلُكم َو ُیرُید اذ َان ُیِحقَّ الحقَّ ِبَكِلماِتِھ َو 

  )22(اِطَل َو َلوَكِرَه الُمجِرُموَن؛َیقَطع داِبَر الكاِفرین ِلُیِحقَّ الَحَق َو ُیبِطَل الب
ا آن                   ھ ب ي شما مي خواستید ك ھ شما وعده مي داد، ول بھ یاد آرید ھنگامي را كھ خداوند یكي از دو گروه را ب

ھ حق    ) دفاع(روبھ رو شوید كھ شوكت و قدرت  ) كاروان بازرگانى (گروه   از خود را ندارد، خدا مي خواھد ك



روه    . و ریشھ كافران را قطع كندرا با آیات خود پایدار سازد    د گ تا حق را ظاھر كند و باطل را بمیراند ھر چن
  .مجرم از آن ناراحت شوند

این آیھ حاكي است كھ خداوند پیامبر را قبل از نزول این آیھ از چھار موضوع آگاه ساختھ و از یك رشتھ امور 
  :.غیبي گزارش داده بود، اینك ھر چھار موضوع

  .؛)َیِعُدُكُم اذ ِاحَدي الطائَفَتین(رو بھ رو مي شوید ) كاروان تجارتي و یا گروه امدادى(گروه با یكي از دو . 1
از ضمیر و نّیت برخي از مسلمانان خبر داده كھ آنان مي خواھند با كاروان تجارتي رو بھ رو شوند و بدون . 2

  .جنگ غنایمي را بھ چنگ آورند؛
  .؛)َو ُیریُد اذ َان ُیِحقَّ الَحقَّ( خواھد كرد در این تصادم، خداوند حق را آشكار. 3
  ).َو َیقَطَع دابَر الكافرین(ریشھ كفر كھ ھمان سران آنھا باشد قطع خواھد شد . 4

د          ھ خداون ود ك ھ ب ود و گفت اختھ ب اه س مضمون آیھ حاكي است كھ پیامبر گرامى، مسلمانان را از این مطالب آگ
  .چنین و چنان خواھد كرد

بھ خاطر بیاورید كھ )ِاذ َیِعُدُكُم اذ: (ث ذھن مسلمانان را بھ ھمان گفتار معطوف داشتھ و مي فرماید آیھ مورد بح  
ت آن،  . خداوند مطالب زیر را بھ شما نوید مي داد  معلوم مي شود كھ پیامبر پیش از نزول آیھ و یا پیش از قرائ

  ).ِاذ َیِعُدُكُم اذ: ( بود، صحیح نبود بفرمایدمسلمانان را از این چھار مطلب، آگاه ساختھ بود، اگر نوید نداده
ریش  : مفسران مي گویند   ھنگامي كھ پیامبر گرامي شوراي نظامي تشكیل داد و نظر بر این شد كھ بھ استقبال ق

د شد             : بروند فرمود  ھ رو خواھی اروان روب ي از دو ك ا یك ھ ب ت ك ده داده اس ن وع ھ م دایم ب د خ ن  . حركت كنی م
  )23(.را مي بینم... ھل، عتبھ، شیبھ و اكنون كشتارگاه ابوج

ھ مي                  ان ك ت چن ر گزارش داده اس ن ت رار قریش روش ولي قرآن در آیھ دیگر، در ھمین زمینھ از شكست و ف
  :.فرماید

  )24(َام َیُقوُلوَن َنحُن َجمیع ُمنَتِصر َسُیھَزُم الَجمُع َو ُیَولُّوَن الُدُبر؛
دان مي      یا مي گویند كھ ما با این اجتماع پیروز م     ھ می شت ب د و پ ي شویم بھ زودي این گروه شكست مي خورن

  .كنند
ن  : روز بدر پیش از آن كھ آتش جنگ میان طرفین روشن گردد ابوجھل گام بھ پیش نھاد و گفت    ما امروز با ای

ي شویم      ن    . ساز و برگ نظامى، با این سربازان و جنگاوران، بر محمد و یاران او پیروز م ھ ای ان لحظ در ھم
  :.آیھ كھ یكي حاكي از گفتار ابوجھل و دیگري از شكست قطعي و فرار آنھاست نازل گردید و فرموددو 

  .َسُیھَزُم الَجمُع َو ُیَولُّوَن الُدُبر؛
  .این گروه شكست مي خورند

ا       : عمر مي گوید   روز بدر پیش از آن كھ آتش جنگ شعلھ ور گردد رسول خدا را دیدم كھ زره بر تن كرده و ب
  :.صي این آیھ را مي خواندنشاط خا

  .َسُیھَزُم الَجمُع َو ُیَولُّوَن الُدُبر
ا                  سلح و ب دان م ا دن ود و ت ربازان اسالم ب ر س ا سھ براب ھ شماره آنھ پیش بیني شكست قریش و فرار گروھي ك
شاور نظامي            یچ م آخرین ساز و برگ نظامي مجھز بودند، جز یك وحي الھي نمي تواند چیز دیگري باشد و ھ

  .تواند یك چنین شكستي را پیش بیني كندنمي 
  .این مرد با حالت كفر مي میرد) ح

قرآن در گزارش ھاي غیبي خود از یك رشتھ رویدادھاي شخصي و عاقبت زندگي افراد خاصي خبر مي دھد      
پیامبر با الھام از جھان غیب . و این نوع خبرگزاري جز ازطریق كمك از جھان غیب، براي كسي ممكن نیست

با من جاوداني است و او تا ) ابولھب(عداوت و دشمني عموي من ! اي مردم: جتماع بزرگ خویش فرمود  در ا 
  :.دم مرگ ھرگز بھ من ایمان نمي آورد و در سراي دیگر طعمھ آتش مي گردد، چنان كھ مي فرماید

ِدھا    َتبَّت َیدا َابي َلَھب َو تّب ما َاغني َعنُھ ماُلُھ َو ما َكَسَب َسیصلي نارًا ذاتَ  ي جی ِب ف  َلَھب َو امرأُتُھ َحماَلَة الَحَط
  )25(َحبل ِمن َمسد؛

شید   . بریده باد دو دست ابولھب و نابود باد      ھرگز مال و ثروتش و آن چھ را بھ دست آورد بھ حالش سودي نبخ
ت و در گردن او              زم كش اس ھ ھی الي ك ي گردد و زن او در ح شد وارد م ي ك و بھ زودي در آتشي كھ زبانھ م

  .یسماني از لیف خرماستر
د             خت رسول خدا بودن منان سرس ھ ازدش فیان    (گزارش قرآن درباره این مرد و زن ك زن ابولھب خواھر ابوس

  .پس از اندي محقق گشت) بود
ان ھفت روز            جاعان آن ر از سران و ش اد نف دن ھفت شتھ ش در و ك ابولھب پس ازشنیدن شكست قریش در نبرد ب

  .بیمار شد و درگذشت
  .نیز با حالت كفر در مي گذردولید ) ط

اره         ھ درب ره  (قرآن نھ تنھا درباره ابولھب و ھمسر وي چنین گزارش داده است، بلك دبن مغی ھ    ) ولی د ك در خال پ
وده است             ي نم یش بین زچنین پ ود نی ان ب خن سرایي و       . حكیم قریش و داور آن ان در س ھ آن یم عرب و ریحان حك



ت .  درباره قرآن نظر خواھي كردقریش از وي. انشاي خطبھ سرآمد روزگار بود   ِان : (وي پس ازتفكر زیاد گف
او براي رضایت خاطر قریش و حسادت و .) ھذا اى سحر ُیؤثر؛ قرآن سحري است كھ از ساحران رسیده است

رشكي كھ بر پیامبر مي برد، پا روي وجدان خود نھاد و قرآن را سحر دانست كھ از ساحران نقل شده است با      
  .قعي او را درباره قرآن در درس شصت و ششم خواندیماین كھ نظر وا

داوت خود         قرآن مجید بالفاصلھ از سرانجام دردناك وي گزارش داد كھ وي نیز ھمانند ابولھب در دشمني و ع
  :.باقي مي ماند و وارد آتش مي شود چنان كھ مي فرماید

  ).26(ة لِلَبَشر؛َسُاصلیِھ َسَقر و ما َادریَك ما َسَقر الُتبقي َو الَتَذر لّواَح
ز را      . و تو چھ مي داني كھ دوزخ چیست. بھ زودي او را بھ دوزخ مي افكنیم  ھ چی ھ ھم علھ ور ك ت ش آتشي اس

  .چھره و پوست را سیاه مي كند. مي سوزاند و چیزي را باقي نمي گذارد
  .قرآن را از تحریف حفظ مي كنیم) ى

دناك دشمنان سر سخت اسالم گزارش داده است، در آیات اگر قرآن مجید در این دو مورد از سرانجام بد و در   
دیگر از صیانت و حفاظت قرآن از دستبرد حوادث، گزارش داده و از این طریق حفظ كتاب آسماني را از ھر 

  .نوع تحریف و كم و زیاد گشتن ضمانت كرده است
  ).27(ِاّنا َنحُن َنزَّلنا الّذكَر َو ِاّنا لُھ َلحاِفُظون؛

  .صیانت خواھیم كرد) از ھر حادثھ بد(نازل نمودیم و ما آن را ما قرآن را 
شده               م ن ھ اي از آن ك ده و كلم صون مان وع دستبرد و تحریف م ارده قرن از ھر ن ن چھ قرآن مجید در طول ای

  .عنایت مسلمانان در آغاز اسالم بھ آموزش و نوشتن و حفظ قرآن خارج از حد توصیف و بیان است. است
بر عنایت آنان بھ قرآن، ھمان پایھ گذاري رشتھ ھاي علوم اسالمي است كھ ھمگي بھ عنوان بزرگ ترین گواه 

ار        رآن ك اره ق كلید فھم مضامین قرآن تأسیس گردیدند و در ھر عصري صدھا متخصص در فنون مختلف درب
ان گذارده كرده و افكار و زحمات خود را بھ صورت عالي ترین گنجینھ ھاي علمي و تفسیري در اختیار آیندگ       

  .اند
د                 رب بودن اي ع ره ھ رین تی حیح ت ریش كھ ص ت لھجھ ق وگیري از اختالف و تثبی راي جل ھنگامي كھ عثمان ب

اره          تد، درب ار اسالمي بفرس ھ قطري از اقط ي را ب ا ھر یك رآن را داد ت ار ق ذیَن ) (واو(دستور نوشتن چھ َوال
اد      . اختالف پدید آمد) ي بن كعبُاب(و ) عثمان( میان  )28()َیكنزُوَن الَذَھَب َو الِفضَّة    ھ ی ھ آی ود ك دعي ب عثمان م

ان طور شنیده است        ) واو(شده بدون حرف     دا ھم ھ از رسول خ ا    . است، ولي ُابي مدعي بود ك ي ب سرانجام ُاب
  .در محل خود نوشتھ شود) واو(را ننویسند خوني راه مي اندازد باعث شد كھ ) واو(تھدید فراوان كھ اگر 

ن      جایي كھ براي یك  صل بخوان از ای دیث مف  حرف قرآن این اندازه گفتگو و جنجال بر پا مي گردد تو خود ح
اق و        ي اسالم و اتف مجمل پس ادعاي گروھي دور از اطالع نسبت بھ تحریف قرآن، با نص الھي و تاریخ قطع

  .اجماع مسلمانان مردود و بي اساس است
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  )13(اعجاز قرآن : 77درس 

  
  .اعجاز قرآن از دیدگاه دانش ھاي امروز

ر نبوت اوست           ن ب ان گواه روش ھ در ھر زم از و  . قرآن مجید یگانھ معجزه جاوداني پیامبر اسالم است ك اعج
ده و  خارق العاده بودن آن بھ زمان پیامبر ا        كرم و یا جامعھ عرب اختصاص ندارد، بلكھ پیوستھ مانند سندي زن

شد         ي درخ صار و قرون م ارك اع ت     .گواھي روشن و برھاني استوار بر ت رآن حال صایص ق ي ازخ ت  (یك نھای
صص                 . آن است ) ناپذیرى دھا متخ صري ص ر ع ي گذرد و در ھ زول آن م اریخ ن رن از ت ارده ق ھ چھ با این ك

ا              درباره آیات و مفاھیم    د، ب ر آن نوشتھ ان اگون ب اي گون ھ صورت ھ سیرھایي ب د و تف  و معاني آن كار كرده ان
ى، روان               وم طبیع اي عل ھ ھ ایقي را در زمین رآن، حق ات ق شمندان معاصر از بررسي آی وجود این، امروز دان

ن حا     ... شناسى، جامعھ شناسي و   ت و ای وده اس ان ب ي و پنھ ت،  كشف مي كنند كھ بر متخصصان گذشتھ مخف ل
  .ازخصایص قرآن است كھ در دیگر كتاب ھاي آسماني و نوشتھ ھاي بشري وجود ندارد) نھایت ناپذیرى(یعني 

ر گردد و ھر چھ                 ا عمیق ت ده ھ ر، و دی گویي قرآن، نسخھ دوم جھان طبیعت است كھ ھر چھ بینش ھا وسیع ت
شتر تجلي مي كند و حقایق تازه تري درباره آن تحقیقات و مطالعات زیادتري انجام گیرد، رموز و اسرار آن بی

  .از آن كشف مي گردد
از كتابي كھ از جانب خداي نامتناھى، براي ھدایت بشر فرستاده شده است جز این انتظار نیست، كتاب او باید      

و خصیصھ مقام ربوبي را دارا باشد و در نمایاندن انتساب خود بھ مبدأ جھان بھ دلیل ) نامتناھى(ھمانند خود او 
ن              و  د و محیط خود را روش شان دھ وده و خود را ن ل خویش ب د خورشید، دلی ان نیازنداشتھ باشد و ھمانن برھ

  .سازد
  :.قرآن اشاره مي كند و مي فرماید) نھایت ناپذیرى(پیامبرعالي قدر در سخنان خود، بھ خصیصھ 

  )1(ظاِھُرُه َانیق َو باِطُنُھ عمیق الُتحصي َعجائُبُھ َوالُتبلي َغرائبھ؛
  .رآن ظاھري زیبا و باطني عمیق دارد، شگفتي ھاي آن پایان نمي پذیرد و تازه ھاي آن كھنھ نمي شودق

  :.امیر مؤمنان نیزدر یكي ازخطبھ ھا بھ این خصوصیت اشاره مي كند و مي فرماید
  )2(ِسراجًا الَتخُبو َتَوقُُّده َو َبحرًا الُیدَرُك َقعُره؛



ھ     قرآن مشعل فروزاني است كھ فروغ و ت        شر ب ھ فكر ب ابش آن بھ خاموشي نمي گراید و دریاي عمیقي است ك
  .ژرفاي آن نمي رسد

شف مي         و این حقیقت، امروزه براي دانشمندان كامًال ملموس است و ھر روز از قرآن، حقایق تازه تري را ك
ھ فراخور          ان ب شمندان جھ صري دان ش و  كنند و یكي از علل جاوداني بودن قرآن، ھمین است كھ در ھر ع  دان

  .اطالعات خود، ازآن بھره مند مي شوند
ا    ي الرض ن موس ي ب شتم عل ام ھ صي ازام ید)ع(شخ س و   : پرس ازگي دارد و ان تھ طراوت و ت رآن پیوس چرا ق

  .ممارست با قرآن و تالوت و خواندن آن سبب كھنگي آن نمي گردد
  :.امام در پاسخ فرمود

ي     ِانَّ اذ َتعالي َلم َیجَعلُھ ِلزماٍن دوَن َزما      ض ِال وٍم غ ّل َق ٍن َو ال لِلناِس دوَن ناٍس، َفُھَو في ُكّل َزماٍن َجدید َو عنَد ُك
  )3(َیوِم القیاَمة؛

خدا قرآن را براي زمان مخصوص و محدودي و یا گروه معیني نفرستاده است از این جھت قرآن در ھر زمان 
  .و نزد تمام اقوام تا روزرستاخیز تازه است

  . نیستقرآن كتاب علوم طبیعي
ا             ھ آنھ د ب ر مي توان روي تفك ھ نی شر ب ھ ب قرآن كتاب علوم طبیعي نیست و براي تدریس علوم و فنون زندگي ك
ا دیگر               ا شیمي و ی ك و ی وم فیزی ھ عل ده ك ن مبعوث نگردی دست یابد نیامده است و ھرگز پیامبر اسالم براي ای

  .مسائل ریاضي و نجومي و فلكي بھ ما بیاموزد
و تربیت است،و ھدف از نزول آن رھبري بشر ) ھدایت(ھ خود را معرفي كرده است كتاب   قرآن ھمان طور ك   

ت         ھ روش        . بھ سوي خدا و فضایل اخالقي و سجایاي انساني اس ت ك ار داش د انتظ اب نبای ن كت ن رو از ای از ای
ي و معادالت خیاطي و معماري بھ ما بیاموزد و درباره انواع بیماري ھا و داروھاي آن و یا فرمول ھاي ریاض

جبري سخن بگوید، زیرا ھمھ اینھا از ھدف یك كتاب تربیتي بیرون است، ولي با اعتراف بھ این مطلب، گاھي 
رده برداشتھ         سائلي پ قرآن در ضمن رھبري بشر بھ مبدأ و معاد، یا در میان سخن از قدرت بي پایان خدا، ازم

ود           اه نب رینش را در خود       است كھ قبل از تحول اخیر علمي ھیچ كس از آن آگ ان آف اب اسراري از جھ ن كت  ای
منعكس كرده است كھ نمي توان آن را معلول تصادف و یا نتیجھ اطالعات زمان نزول قرآن دانست، زیرا نمي 
زار       و آالت و اب صر حاضر در پرت توان یك چنین اطالعات وسیع و گسترده از عالم خلقت را كھ دانشمندان ع

رآن              علمي بر آنھا دست یافتھ ان    ده ق ان گوین ر زب ار ب ي اختی ب ب ن مطال ھ ای ت ك ست و گف صادف دان ول ت د معل
جاري شده است، ھم چنان كھ نمي توان آن را اثر اطالعات آن زمان دانست، زیرا در زمان نزول قرآن از این 

ا در آن بھ آفریننده جھان، این اطالعات ر: علوم و اطالعات اثري نبود، بلكھ چاره اي جز این نیست كھ بگوییم
  .كار برده است و از این طریق برگي زرین بر برگ ھاي پر افتخار قرآن و تاریخ پیامبر اكرم افزوده است

ابق             امًال مط اي روز ك ر و دانش ھ شافات اخی ا اكت ھ ب رآن ك ي ق ما در دو درس آینده بھ برخي ازمعجزات علم
ص           ر مق ت ب ر دالل ھ از نظ د و     است اشاره و آیاتي را مطرح مي كنیم ك ت استحكام و استواري باش ود، در نھای

ات               ق آی ھ شمار رود و از تطبی شھور ب سائل ملموس و م روزي و از م وم ام ات عل ھ نیزازقطعی مورد تطبیق آی
  .الھي بر فرضیھ ھاي متزلزل و لرزان پرھیز مي كنیم، زیرا مفاسد یك چنین تطبیقي بر كسي پوشیده نیست

  
  )14(اعجاز قرآن : 78درس 

  
  . جاذبھ عموميقرآن و

ھ نحوي       صفحھ نیلگون آسمان ما با ستارگان درخشنده خود پیوستھ مورد توجھ انسان بوده و در ھر دوره اي ب
ت          ده اس راز گردی اره آن اب اگوني درب ت   . مورد تفسیر واقع شده و نظرھاي گون اري ھیئ راطیس (روزگ و ) ذیمق

ت   .  مشغول ساختافكار دانشمندان جھان را بھ خود    ) فیثاغورث(دوراني ھیئت    یالدي ھیئ سپس در قرن دوم م
 پدید آمد و قریب پانزده قرن بر جوامع علمي جھان ازشرق و غرب حكومت كرد و در نھضت )4()بطلمیوس(

سیرھا و              ھ تف ھ آن ھم وم شد ك د و معل زل گردی اخیر علمي غرب، اساس آن بھ وسیلھ چھار دانشمندغربي متزل
  .نداري بیش نبوده استدقت ھا درباره آسمان ھا و زمین، پ

  .پایھ گذاران ھیئت جدید
ان     رده ازروي رازي از جھ ستند پ ارتن توان ن چھ ك ازای ر ی د و ھ ذاري كردن ھ گ د را پای ت جدی ن ھیئ ار ت چھ

  :.آنان عبارتند از. آفرینش بردارند
  .لھستاني كھ مركزیت زمین را تكذیب كرد؛) كپرنیك. (1
ره اي در گردش خود بھ دور خورشید یك مدار بیضي شكل را طي مي آلماني كھ ثابت نمود ھر سیا     ) كپلر. (2

  .كند؛
  .ایتالیایي كھ با اختراع دوربین، ستارگان نامرئي بسیاري را كشف كرد؛) گالیلھ. (3



رد   (انگلیسي كھ با كشف قانون جاذبھ عمومى، ثابت كرد  ) نیوتن. (4 ي ك برخالف پندار بطلمیوس كھ تصور م
ا و    ) فلك( پیكر جسمي بي رنگ ستارگان مانند میخ بر    شان ھ سي و كھك كوبیده شده اند، میلیون ھا منظومھ شم

رینش،         ان آف ھ در سراسر جھ سحابي ھا در فضا معلقند و در پرتو قانون جاذبھ و قانون نیروي گریزازمركز ك
ت   اچیزحكم فرماس ك و ن سیار كوچ ان دو ذره ب ي می ا و حت شان ھ ب، كھك یارات، كواك رات، س ام ك ، از در تم

  .سقوط و اصطكاك مصون و محفوظ مانده اند
یچ             د و ھ ي كنن ك دیگر را جذب م خالصھ در پرتو این دو قانون است كھ تمام اجسام داراي حالتي ھستند كھ ی

نیروي جاذبھ با فاصلھ دو جسم، نسبت معكوس دارد؛ . موجودي ازجان داران و غیره ازاین قانون مستثنا نیست
ي گردد و ھر چھ                یعني ھر چھ اجسام بھ ھ      شتر م ا بی ھ آنھ روي جاذب د، نی ر باش ا كمت لھ آنھ ر و فاص م نزدیك ت

ان حكومت           ر جھ ھ ب فاصلھ اجسام بیشتر باشد، نیروي جاذبھ آنھا كمتر مي شود، در نتیجھ اگر تنھا قانون جاذب
رو . مي كرد، اجرام و اجسام بھ ھم مي پیوستند و انتظام از بین مي رفت   ز از مركز   و اگر تنھا قانون نی ي گری

  .وجود داشت، نظام كنوني از میان مي رفت و ھر سیاره اي بھ گوشھ اي سقوط مي كرد
قوه گریز از مركز در ھمھ اجسامي كھ حركت دوراني دارند وجود دارد؛ مثًال ھنگامي كھ آتش گردان را مي          

  .ستچرخانیم احساس مي كنیم كھ دست ما را مي كشد این ھمان نیروي گریز از مركز ا
در سایھ این دو قانون، میلیون ھا موجود در فضا معلق و بدون ستون است و بدون سقوط بھ حركت خود ادامھ 

  .مي دھند
ھ             شد و ھم ي ك ھ سوي خود م سام را ب ھ اج ھ ھم شكي نیست كھ نیروي مرموزي در درون زمین وجود دارد ك

رینش      پیش از نیوتن آن را احساس مي كردند، اما این كھ این قانون بھ         ان آف ر سرتا سر جھ صورت عمومي ب
رن                ار در ق ستین ب راي نخ ھ ب ود ك ا اوب ت و تنھ اھي نداش وتن ظاھرًا از آن آگ حكومت مي كند كسي پیش از نی

  .ھفدھم میالدي با الھام گرفتن از سقوط یك سیب بھ زمین، پرده از روي این قانون بزرگ برداشت
صور  ) ھوپ( و ساختگي بدانید آن چنان كھ مي خواھید شما ھم مسألھ سقوط سیب را افسانھ     دانشمند معروف ت

كرده است یا براي آن واقعیت قائل باشید در ھر دو صورت این را نمي توان انكار كرد كھ كاشف قانون جاذبھ 
  .عمومي نیوتن است

اي طو  . اھمیت این قانون بھ قدري است كھ بعضي قرن ھفدھم را قرن نیوتن نامیده اند      الني در نیوتن ساعت ھ
  .سكوت و اندیشھ فرو رفت تا توانست این قانون پیچیده را كشف كند

  :.قرآن مجید متجاوز ازده قرن قبل از نیوتن بھ این حقیقت علمي در دو جاي قرآن تصریح كرده مي فرماید
  )5(اذ الذي َرَفَع الَسمواِت ِبَغیِر َعَمٍد َتَروَنھا؛

  .مرئي برافراشتخداوندي كھ آسمان ھا را بدون ستون ھایي 
  )6(َخَلق الّسِمواِت بغیر َعَمٍد َتَروَنھا؛

  .آسمان ھا را بدون ستون ھایي كھ آن را ببینید آفرید) او(
د و ضمیر در     ) عمود (كھ جمع ) عمد(صفت لفظ ) ترونھا(با توجھ بھ این كھ جملھ      ي باش ا (است م ھ  ) ترونھ ب

در . مان ھا را برافراشت بدون ستوني كھ آن را ببینیدخداوندي كھ آس: عمد برمي گردد، معناي جملھ چنین است
  .حقیقت، آیھ ستون مرئي را نفي مي كند نھ اصل ستون را

د        ار كرده ان اس اختی ن عب ھ اب ا رسیده      ).7(این نظر را بسیاري از مفسران از جمل شوایان م ھ ازپی ادیثي ك و اح
  .كامًال آن را تأیید مي كند

  :.نقل مي كند كھ آن حضرت فرمود)ع( موسي الرضاحسین بن خالد ازامام ھشتم علي بن
  )8(َثمَّ َعَمد لِكن الَتَروَنھا؛: َاَلیَس اذ َیُقوُل ِبَغیِر َعَمٍد َتَرونھا َفُقلُت َبلي قاَل

در آن جا ستون ھایي وجود دارد، : آیا خداوند نمي فرماید كھ بدون ستون ھایي كھ آن را ببینید گفتم آرى، فرمود
  .وندولي دیده نمي ش

  :.نقل شده كھ فرمود)ع(مؤید این نظر روایتي است كھ از امام امیر مؤمنان 
  )9(ھذِه الُنُجوُم التي في الَسماء َمداِئُن ِمثُل الَمداِئِن التي في اَالرِض َمرُبوَطة ُكلُّ َمدیَنٍة ِالي َعُموٍد ِمن ُنور؛

وط       این ستارگان شھرھایي ھستند مانند شھرھاي روي زمین و ھر شھري   ور مرب ا ستوني از ن ھر دیگر ب با ش
  .است

ان   : بر این اساس باید گفت     د، ھم منظور ازستون ھاي نامرئي كھ ستارگان را ازسقوط و اصطكاك حفظ مي كن
اتر  ) جاذبھ عمومى(نیروي مرموز ناپیدایي است كھ نیوتن و دانشمندان دیگر نام آن را         نھاده اند و عبارتي رس

  .نمي توان پیدا كرد) رئىستون نام(و ھمگاني تر از 
قرآن در رسانیدن این حقیقت علمي تعبیري را انتخاب نموده كھ در تمام ادوار براي بشر قابل درك و فھم باشد، 
حتي در آن دوراني كھ بشر بھ واقعیت این ستون نامرئي پي نبرده بود، ازاین عبارت مي فھمید كھ این كاِخ بھ     

ظ مي        ظاھر بي ستون، ستون ھایي نامرئي         اخ برافراشتھ را حف ن ك ا، ای ارت ھ دارد كھ ھمانند ستون ھاي عم
  )10(.كند

  :.قرآن مجید در آیات دیگر نیز بھ بي ستون بودن آسمان ھا و زمین اشاره كرده، آن جا كھ مي فرماید



  )11(؛...ِانَّ اذ َیْمِسُك الَسِمواِت َو االرَض َان َتزوال
  . از محل خود بیرون بروند نگاه مي داردخداوند آسمان ھا و زمین را از این كھ

  :.در برخي از خطبھ ھا بھ این حقیقت علمي درباره زمین تصریح كرده مي فرماید)ع(امام امیر مؤمنان
  )12(َارِساھا َعلي َغیر َقراٍر، َو َاقاَمھا ِبَغیِر ِقواٍم، و َرَفعھا ِبَغیِر َدعائم؛

  .بدون پایھ بھ پا داشت و بدون ستون ھا برافراشتزمین را بدون تكیھ گاه استوار ساخت و آن را 
  

  )15(اعجاز قرآن : 79درس 
  

  .اعجاز قرآن از دیدگاه دانش ھاي امروزي
  .زوجیت در گیاھان و موجودات جھان

یكي از مسائل قابل توجھ كھ در قرن اخیر مورد بحث قرار گرفتھ است، موضوع زوج بودن گیاھان، بلكھ تمام 
ود و          موجودات جھان طبیعت   ین موضوعي اصًال مطرح نب الت چن صر رس  است، در صورتي كھ نزد بشر ع

درباره آن كوچك ترین آگاھي نداشت، ولي قرآن مجید با اصرار كم نظیري درباره زوج بودن نباتات، بلكھ ھمھ 
ز مورد                  ي نی سألھ را از راه علم ھ م سلمانان ك اد توجھ در م راي ایج ھ و ب خن گفت رینش، س  موجودات جھان آف

  .بررسي قرار دھند چنین اصراري ورزیده است
مفسران پیشین نھ تنھا در این آیات دقت شایستھ را انجام نداده اند، بلكھ آیات مربوط بھ زوج بودن نباتات و كلیھ 

  .موجودات آفرینش را طوري تفسیر كرده اند كھ فقط با علوم و آگاھي ھاي محدود آن زمان تطبیق مي كند
  :. زوجیت گیاھان با بیان قاطع و روشن چنین مي فرمایدقرآن مجید درباره

  )13(َاَوَلم َیَروا ِالي اَالرِض َكم َانَبتنا فیھا ِمن ُكِلّ  َزوٍج َكریم؛
  .آیا بھ زمین نمي نگرند كھ در آن جا از ھر جفت زیبا و ارزنده اي رویانده ایم

  :.یددرباره زوج بودن تمام موجودات جھان آفرینش با صراحت مي فرما
  )14(َو ِمن ُكِلّ  َشى ٍء َخلقنا َزوَجیِن َلَعلَُّكم َتَذكَّرُون؛

  .متذكر گردید) بھ عظمت جھان آفرینش و قدرت آفرینش آن پي برده و(و از ھر چیزي جفت آفریدیم شاید شما 
اي   و یكي از نش)15(قرآن با این كھ بھ خردمندان دستور مي دھد كھ در آفرینش جھان تفكر بیشتري كنند  انھ ھ

ن،    )16(بندگان خدا را این مي داند كھ در آیات خلقت، دقت بیشتري كرده و آنھا را سطحي نگیرند  ا وجود ای  ب
از طرف مسلمانان در این حقیقت قرآني كھ خود یكي از معجزات علمي قرآن است و پژوھشگران اخیر جھان 

  .علم بر این راز دست یافتھ اند، دقت كافي بھ عمل نیامده است
ا                 ودن ھر چیزي از جوھر و عرض و ی ب ب ق مرك ات را از طری ام كائن ت تم ھ زوجی وط ب ات مرب ي آی گروھ

ن     ) صورت(و  ) ماده( ھ ای شر ب ھ دادن ب تفسیر كرده اند و افزوده اند كھ ھدف از یادآوري زوج بودن اشیا، توج
  )17(.مطلق كھ ھیچ نوع تركیبي در آن نیست فقط خداست) فرد(است كھ 

ظ زوج و         برخي گفتھ    ت لف واع مختلف است و در حقیق اند كھ مقصود از زوج بودن گیاھان ھمان اصناف و ان
  )18(.ازواج در این موارد بھ معناي اصناف و انواع است

در صورتي كھ معناي حقیقي زوج، جفت بودن است و اگر بھ دو صنف و یا دو نوع مختلف زوج گفتھ شود در 
  .یت اصناف مختلف یا انواع گوناگون بھ معناي واقعي وجود نداردواقع جنبھ مجازي دارد و گرنھ زوج

ھ             ت ك سفي اس سیر فل ك تف ھم چنین تفسیر زوجیت بھ تركیب موجودات ازجوھر و عرض یا ماده و صورت، ی
تنھا مورد توجھ فالسفھ جھان است در حالي كھ خطاب قرآن بھ نوع افراد و انسان ھایي است كھ خبر از مسائل 

  .دفلسفي ندارن
  .بررسي لفظ زوج از نظر لغت

ك از زن و       لفظ زوج از نظر لغت در زبان عربي بھ چیزي گفتھ مي شود كھ معادل و لنگھ دارد؛ مثًال بھ ھر ی
  :.چنان كھ قرآن در مقام خطاب بھ آدم چنین مي فرماید. مي گویند) زوج(مرد 

  )19(ُاسُكن َانَت َو َزوُجَك الَجنَّة؛
  .ر بھشت سكني گزینخود د) ھمسر(تو با زوج 

ھ شوھر                 ثًال ب ي شود، م ھ م ز گفت ك از دو لنگھ نی ھ ھر ی ظ زوج در لغت عرب ب سر   ) زوج(گاھي لف ھ ھم و ب
ھ( ظ زوج را    ) زوج ان لف ودات جھ ت موج ان زوجی ام بی رآن ھنگ ن رو، ق د، از ای ي گوین ھ(م ي ) تثنی آورده م

  :.فرماید
  )20(ِمن ُكِلّ  َشى ٍء َخَلقنا َزوَجین؛

  .ز دو زوج و جفت آفریدیمازھمھ چی
د         ت زوج مي گوین ن  . و نكتھ آن ھمان است كھ گفتھ شد كھ در این زبان بھ ھر یك از دو چیز كھ جفت اس از ای

  :.رو، در بیان ریشھ انسان كھ نر و ماده است باز این لفظ را تثنیھ آورده و مي فرماید
  )21(َو َانَُّھ َخَلَق الَزوَجیِن الَذَكَر َو اُالنثى؛



  .و است كھ دو زوج نرو ماده را آفریدا
  .تاریخ پیدایش نظریھ زوجیت در گیاھان

سألھ        ن م ز ای ا خی از دیر زمان بشر بھ وجود جنس نر و ماده در میان درختان پي برده بود، حتي در نقاط خرم
ھ                 ستند ك ي دان ز نم ي ھرگ د، ول ل ثمر نمي دھ د نخ اده نریزن ن  روشن بود كھ اگر گرده نر را روي قسمت م  ای

قانون یك قانون عمومي است و ھمھ گیاھان، نر و ماده دارند و تلقیح و گرده افشاني آنھا با باد یا حشرات و گاه 
  )22(.بھ طور مصنوعي انجام مي گیرد

وئدي     روف س شمند مع رد دان شریح ك ح ت ھ طور واض ي را ب ت علم ن حقیق ھ ای سي ك ستین ك ھ(نخ ارل لین ) ش
روزي یكي از نوشتھ ھاي گیاه شناس فرانسوي . نباتات را دوست مي داشتوي ھمواره . بود) 1787 -1707(
ار نوعي             ) سبابستن وایان ( ین ب راي اول د و ب ت كن ات دق اره اسرار نبات ھ درب د ك بھ دستش افتاد و عالقھ مند ش

شگاه تقسیم بندي براساس آلت نر و مادگي را طرح ریزي كرد و از آن فایده بزرگي برد، زیرا بالفاصلھ در دان
  )23(.مقامي براي او معین كردند)اویسال(

ن              ات آن روش ھ و جزئی رار گرفت ّسي ق سائل ح وم و در درجھ م ان عل سّلمات جھ ي ازم ت امروزه یك ن حقیق ای
  .شما نیزمي توانید با بررسي ساختمان یك گل بھ حقیقت آن پي ببرید. گردیده است

  .زوج بودن ھمھ موجودات جھان
ره ماده جھان، بھ این جا منتھي شده بود كھ ماده نخستین جھان، موجود ریزو نشكني تحقیقات عمومي بشر دربا

رده     ) اتم(بھ نام   م پ دن ات ستھ ش است وھمھ جھان جز تركیبات گوناگون این ذرات چیزدیگري نیست،ولي با شك
ت و       ھر اتمي   از روي راز نھفتھ اي برداشتھ شد و ثابت شد كھ ھر یك ازذرات، خود داراي اجزاي ریزي اس

ام          رون (مركب ازدو جزء مي باشد، یكي بھ ن ري        ) الكت د و دیگ ي دارن ار منف ھ ب م ك ده ات ون (ذرات گردن ) پروت
ھ اصطالح          ف و ب ار مختل ن دو ب ر داشتن ای ام (ھستھ مركزي كھ بار مثبت دارد و بر اث ھ   ) ناھمن شش و جاذب ك

  . جنسي میان دو جنس مخالف نیستعجیبي میان این دو جنس مخالف حكم فرماست كھ بي شباھت بھ جاذبھ
بعید نیست كھ ھدف قرآن از حكومت زوجیت بر سرتاسر جھان خلقت ھمین باشد و در روز نزول قرآن امكان 
نداشت این حقیقت علمي را جز با بیاني كھ در قرآن وارد شده است ذكر نمود و ممكن است كھ مقصود اززوج 

  .علم در آینده از آن پرده بر خواھد داشتبودن تمام موجودات، معناي دیگري باشد كھ 
  

  )16(اعجاز قرآن : 80درس 
  

  .اعجاز قرآن از دیدگاه معارف عقلي
د بحث   ) ایدئولوژى(معارف عقلي قرآن سلسلھ بحث ھایي مربوط بھ      مذھبي و زیربناي مسائل دیني است، مانن

سان، ز              ت ان ان و سرنوش ت جھ ال، خلق ایي     از دالیل وجود خدا، صفات ذات و افع س از مرگ، شناس دگي پ ن
  ....پیامبران الھي و جانشینان آنان، شرایط و صفات ھر یك و مباحث مربوط بھ ھدایت و ضاللت و

اھمیت و عظمت معارف عقلي در صورتي معلوم مي شود كھ بدانیم معارف عقلي یكي ازاھداف سھ گانھ قرآن 
ده          ازل ش ي ن ارف دین د       است و آیاتي كھ درباره اصول كلي و مع ي دھن شكیل م رآن را ت ك سوم ق ًا ی از  . تقریب ب

) تطبیقى(و روش ) مقایسھ(عظمت این بخش در صورتي روشن مي گردد كھ درتحلیل آیات مربوط بھ آن، راه 
را پیش گیریم، یعني عقاید و مذاھب ملل مختلف جھان و باألخص عقاید محیط ظھورقرآن را كنار اصول كلي   

ي و      پس. و معارف علمي آن قراردھیم  اره اصول كل صب درب ي و دورازتع  ازمقایسھ و تطبیق باكمال بي طرف
  .معارف قرآن داوري كنیم

ھ ھر         بھترین راه درباره ارزیابي معارف قرآن بررسي عقاید یونانى، بودایى، زرتشتي و عرب جاھلي است ك
ار گرو      د خالصھ افك ن عقای ان    یك بر قسمتي از جھان آن روز حكومت مي كرد وبسیاري از ای ي افكن ي از پ ھ

فلسفھ و استادان علوم الھي بود كھ قرن ھا در محافل علمي جھان شھرت بھ سزایي داشت و ھم اكنون قدرت و 
  .عظمت خود را در قلوب گروھي از ملل دور افتاده جھان حفظ كرده است

ي     ارف، ھمگ د و مع ھ عقای وط ب ات مرب ھ آی د ك ي كن دا م ان پی رض اذع ي غ رد ب ابي ف ن ارزی رحد در ای درس
اعجازاست و محال است یك بشر درس نخوانده و تحصیل نكرده و پرورش یافتھ محیط جھل و بربریت قادر بھ 
ھ است      ھ او گفت طرح اصول و معارفي باشد كھ نوابغ و فالسفھ جھان پس ازقرن ھا بھ درك قسمتي ازآن چھ ك

  :.موفق گردیده اند؛ اینك دو نمونھ
  .خداشناسي و مسألھ فطرت. 1

رآ د       ق ي ھمانن شرباحس خداشناس رینش ب ویي آف د، گ ي دان ادي م ي و نھ ر درون ك ام تي را ی د، خداپرس ن مجی
  .احساسات و غرایز دیگر انسانى، عجین شده است و ھر انساني ناخودآگاه تحت تأثیر آن قرار مي گیرد

ھ    قرآن در حالي كھ براي اثبات وجود خدا براھین و دالیلي علمي و فلسفي یاد آور مي شود    ت ك د اس ، اما معتق
ھر فردي فطرتًا خداخواه و خداجوست ھر چند این حس، بیشتر خود را در مواقع گرفتاري نشان مي دھد چنان 

  :.كھ مي فرماید



ا    َر الن نَّ َاكَث یِّم َولك دین الَق َك ال ِق اذَذِل دیَل ِلَخل ا الَتب اَس َعلیھ ر الن ي َفَط رَت اذ اَلت ًا فط ّدین َحنیف َك لل َاِقم َوجَھ ِس ف
  ).24(الَیعَلُمون؛

ر آن       ! پس روي خود را متوجھ آیین حنیف و خالص پروردگار كن   ا را ب سان ھ د ان ھ خداون این فطرتي است ك
  .آفریده، دگرگوني در آفرینش الھي نیست، این است آیین استوار، ولي بیشتر مردم نمي دانند

. ست ھمان آیین خداخواھي و خداپرستي استدر آیھ كھ آفرینش انسان بر آن بنا شده ا ) حنیف(مقصود از آیین    
ن         د و ای ي دان این آیھ با صراحت ھر چھ تمام تر مادیگري و انحراف ازخداشناسي را مخالف فطرت انساني م
سان مي         ارم روح ان رازبزرگ كھ دانشمندان پس از چھارده قرن بر آن دست یافتھ اند و امروزآن را حس چھ

  . است كھ قرآن، در چھارده قرن پیش آن را بھ ما آموختھ استیكي ازحقایق ارزنده اي) 25(دانند
  .ابطال تثلیث در قرآن. 2

شت و      ھ پرستي زرت براي شناسایي عظمت معارف قرآن، كافي است كھ نظرقرآن را در ابطال ثنویت و دوگان
اي پیشین، موضوع و یا تثلیث مسیحیت كھ پیروان آن بھ تقلید از آیین ھ) 26(تثلیث و سھ گانھ پرستي آیین ھندو

  .سھ گانھ پرستي را در این دین پاك الھي وارد ساختھ اند بررسي كنند
  

  :.خداي ازلي و ابدي در سھ مظھر و سھ خدا تجلي كرده است بھ نام ھاى) بودا(در آیین ھندو 
  .؛)پدیدآرنده(برھما . 1
  .؛)نگھدارنده(ویشتو. 2
  ).كشنده(سیفا . 3

  :.و در آیین مسیح بھ نام ھاى
  .خداي پدر؛. 1
  .خداي پسر؛. 2
  .خداي روح القدس. 3
  

در حالي كھ زیر بناي این آیین ھا را تثلیث و سھ گانھ پرستي تشكیل مي دھد، خود موضوع تثلیث آن چنان مھم 
تثلیث، رمزي است : و پیچیده است كھ دانشمندان آنان در تفسیر و تحلیل آن كامًال ناتوانند و در نھایت مي گویند

  .د بھ آن اعتقاد جست ھر چند بھ حقیقت آن واقف نشویمكھ بای
ر     آنھا در تحلیل این عقیده رمزى، در برابر دو فرضیھ كھ یكي از دیگري ابھام آمیزتر و نارساتر و پراشكال ت
دانیم          است قرار دارند، زیرا ھرگاه ھر یك از خدایان سھ گانھ را خداي كامًال مستقل و مالك تمام مقام الوھیت ب

ان، منحرف                 در   انع جھ دد ص ھ تع اد ب ھ سوي شرك و اعتق ھ و ب رون رفت این صورت از جاده مستقیم توحید بی
سمتي      گردیده ایم كھ براھین توحید، آن را كامًال مردود شناختھ است و یا این كھ ھر یك جزئي از خدا و مالك ق

ھ است و         شكیل       از مقام الوھیت بوده و خداي كامل، از تركیب سھ جزء انجام گرفت ا ت ر ب ت ھر سھ نف در حقیق
دود و               دا از اجزاي مح ب خ ان فرضیھ تركی ن ھم د، ای ي رسیده ان ام بزرگ شركت سھامي الوھیت، بھ چنین مق

ي سازد      ل م الي از        . نامحدود است كھ ادلھ بسیط بودن خدا آن را باط صور شود خ ھ ھر صورتي ت سرانجام ب
ت       ي خود را راح ن رو گروھ ود، از ای د  اشكال نخواھد ب ي گوین شر    : كرده و م ث از قلمرو فكر ب ت تثلی حقیق

راه علم و دین از ھم جداست : گروه دیگر گام فراتر نھاده و مي گویند. بیرون است و باید بھ طور تعبد پذیرفت
  .میان علم و دین تضاد است: و بھ صراحت گفتھ اند

د و       قرآن مجید با صراحت ھرچھ تمام تر اندیشھ سھ گانھ پرستي را یك نوع       ي دان ت م ر حقیق شي ب ر و پوش كف
  :.مي فرماید

  .)27(َلَقد َكَفَر الذیَن قالُوا ِاّن اذ ثاِلُث َثالَثة؛
  .خداوند یكي از آن سھ نفر است، كفر ورزیده اند: كساني كھ مي گویند

  :.و در آیھ دیگر مي فرماید
  )28(ف آِمُنوا ِباذ َو ُرُسِلِھ َو الَتُقوُلوا َثالَثة؛

  .خداوند سھ تاست: ھ و پیامبر او ایمان بیاورید و نگوییدبھ خداي یگان
را یك نوع تقلید كوركورانھ از ملت ھاي كافر مي داند كھ پیش ) مسیح(و ) ُعَزیر(قرآن اندیشھ فرزند خدا بودن 

  :.آن جا كھ مي فرماید). 29(از این داراي چنین عقیده اي بوده اند
ِت الَنصاري الَمسیُح ابُن اذ ذِلَك َقوُلُھم ِبَاَفواِھِھم ُیضاِھُؤون َقوَل اَلذیَن َكَفرُوا ِمن َقبل قاَلت الَیُھوُد ُعَزیر ابُن اذ َو قاَل

  )30(قاَتَلُھُم اُذ َاّني ُیؤَفُكون؛
مسیح پسر خداست و این سخني است كھ با زبان خود مي گویند : عزیر پسر خداست و نصارا گفتند: یھود گفتند

  .پیشین است، خدا آنان را بكشد چگونھ از حق انحراف مي یابندكھ ھمانند گفتار كافران 
قرآن مجید براي تنزیھ دو سفیر گرامي خود حضرت موسي و حضرت مسیح از ھر نوع دعوت بھ شرك و بت 

  :.پرستي مي فرماید



  )31(؛َو ما َارَسلنا ِمن َقِبلَك ِمن َرُسوٍل ِاى ُنوحي ِاَلیِھ َانَُّھ ال ِالَھ ِاى َانا َفاعُبدُون
ست   ) كھ بھ مردم ابالغ كند(ھیچ پیامبري را قبل از تو نفرستادیم مگر این كھ بھ او گفتیم   دایي نی كھ، جز من خ

  .و مرا بپرستید
شد و او را                    ي ك م بطالن م دا قل دد خ شھ شرك و تع وع اندی ر ھر ن اھي ب ا فرستادن سوره كوت رآن ب سرانجام ق

  .خداوند یگانھ و بسیط معرفي مي كند
  )32(َواذ َاَحد اذالَصَمُد َلم َیِلد َوَلم ُیوَلد َوَلم َیُكن َلُھ ُكُفوًا َاَحد؛ُقل ُھ
نزاد و زاده نشد و ) ھرگز. (خداوند یكتا و یگانھ است، خداوندي است كھ ھمھ نیازمندان قصد او مي كنند     : بگو

  .براي او ھیچ گاه شبیھ و مانندي نبوده است
ان مي      در حقیقت این سوره بدون این كھ نامي     اد از آن ھ انتق  از مسیحیت ببرد عقاید آنان را مستقیمًا مطرح و ب

  .پردازد و مسلمانان با خواندن این سوره در نمازھاي پنج گانھ از عقیده مسیحیت بیزاري مي جویند
ل و            ھ در محیط جھ ده باشد ك آیا یك چنین اندیشھ بلند و معارف ژرف مي تواند زاییده فكر یك فرد درس نخوان

  . .ریكي بزرگ شده و بھ جھت تحصیل علم و دانش در برابر كسي زانو نزده استتا
---  
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  امامت و تشیع: 81درس 
  

ب،  وظایف. امامت در مكتب تشیع، جزءاصول دین و در ردیف توحید و نبوت و معاد است     امامت در این مكت
ام        امتداد وظایف رسالت پیامبر است و امام بھ ھمان وظایفي كھ بر عھده پیامبر بوده قیام مي كند و ھمھ را انج

  .مي دھد
درست است كھ با درگذشت پیامبرگرامي اسالم باب نبوت و نزول وحي بستھ شد و بعد ازوي پیامبري نمي آید 

ان اصول    و بر احدي وحي نازل نمي شود، ولي   ضرت ازبی  این بھ آن معنا نیست كھ امت اسالمي پس ازآن ح
ده      ین ش دا تعی رف خ ھ ازط صي ك ت شخ ت و حاكمی ام و حكوم روع و احك شریح ف ھ ت د و ب ي نیازباش د ب عقای
نپردازد، بلكھ نیازآنان بھ فردي كھ این وظایف را انجام دھد، پیوستھ باقي است و این كارھا ھمان وظایف مقام 

م وسیع و       رسالت ا  دون عل ایفى، ب ین وظ ھ چن ست كھ پس ازدرگذشت پیامبْر،امام آنھا را بر عھده دارد و قیام ب
ق          ردي جز ازطری ین ف ست و نیزشناخت چن گسترده و بدون عصمت و مصونیت از گناه و خطا،امكان پذیر نی

  .وحي براي مردم امكان ندارد
  .است كھ امام باید از جانب خدا، منصوب و معین گرددشیعھ، مقام امامت را یك منصب الھي مي داند و معتقد 

ھ                 ي ك ان علل ت و ھم دا یكي اس ام ازطرف خ در مكتب تشیع، فلسفھ بعثت پیامبران، با فلسفھ نصب و تعیین ام
ده دار                     ھ عھ امي ك امبر، ام ھ پس از پی د ك ي كن اب م ز ایج ان نی د رسولي را بفرستد، ھم ایجاب مي كند خداون

  .زطرف خدا منصوب گرددوظایف رسالت باشد، ا
ردي       ین ف ایي چن علم وسیع و گسترده و عصمت و مصونیت ازگناه و خطا از شرایط اساسي امام است و شناس

  .جز از راه وحي امكان پذیرنیست
ممكن است شما چنین بیندیشید كھ بحث درباره خالفت و امامت و این كھ پس از پیامبر گرامى، چھ كسي الزم     

ھ دست بگیرد یك بحث تاریخي است كھ زمان آن سپري گردیده است و چون چرخ زمان بھ بود زمام امور را ب
ادآوري شود            عقب برنمي گردد بحث در این امور جز ازجھت تاریخى، نتیجھ دیگري ندارد، ولي الزم است ی

ز بحث ھاي كھ امامت، ابعاد گوناگوني دارد كھ اگر زمان یك بعد آن سپري شده باشد ابعاد دیگر آن ھنوز ھم ا    
  :.مفید و سازنده است و از میان این ابعاد بھ دو بعد اشاره مي كنیم



صر             . 1 ا ع امبر ت ت پی بحث درباره امامت، بحث در ماھیت حكومت اسالم و شیوه فرمانروایي پس از درگذش
  .ماست و چنین بحثي ازبحث ھاي مفید و سازنده است كھ با سرنوشت ما كامًال ارتباط دارد؛

ردم    پس از   . 2 د م درگذشت پیامبر، مرجع اخذ احكام و پناھگاه امت در مشكالت فكري و عقیدتي كیست، و بای
ا       در این مسائل بھ كدام مقام مراجعھ كنند، آیا امت باید اصول و فروع دین خود را از ھر صحابي و تابعي و ی

ھ خ              ن ك ا ای رد ی ل بگی ن حنب د ب وارد     پیشوایاني مانند ابوحنیفھ، شافعى، مالك و احم ن م ي در ای امبر گرام ود پی
  .پناھگاھي براي امت تعیین كرده است در این درس ھا، ھر دو موضوع مورد بررسي قرار خواھد گرفت

  
  لزوم بحث درباره امامت و خالفت: 82درس 

  
ر            م ت ستگي را محك ھر نوع بررسي كھ از بینش صحیح اسالمي و از وجدان و منطق الھام گیرد، اتحاد و ھم ب

  .زدمي سا
ا        د ت ان مردم باش ري در می دانشمندان عقاید و مذاھب اتفاق نظر دارند كھ پس از پیامبر گرامي باید امام و رھب
ا                ین شود و ی دا تعی ب خ د از جان شوا بای ام و پی ن ام ھ ای امور دیني و دنیوي آنان را رھبري كند، ولي در این ك

  .ازطرف امت انتخاب گردد، اختالف نظر دارند
ھ         آیا باید خ   سلمانان ب ا خود م ي گردد ی دا چنین فردي را برگزیند و ازطریق وحي بھ پیامبراكرم بھ مردم معرف

  .انتخاب امام و رھبر خویش بپردازند و او را انتخاب نمایند
ھ صورت دو      ن دو نظر، ب دا ای ت پیامبِرخ ب(پس از درگذش ز (و دو ) مكت وركرد و  ) ت سلمانان ظھ ان م در می

ز ( مسلمانان پدید آورد و با مرور زمان طرف داران ھر دو انشعابي بزرگ در میان   سترده اي   ) ت اي گ گفتگوھ
  .خویش دفاع كردند) تز(انجام داده و ھر كدام بھ گونھ اي متناسب با زمان و عصر خود، از

ام      . را تشكیل مي دھند) سنى(و ) شیعھ(پیروان این دو مكتب، دو گروه   د از ام ھ بای ت ك د اس گروه نخست معتق
ن نظر   )ع(ي بن ابي طالب     عل و دیگر پیشوایاني كھ ھمگي از طرف پیامبر معرفي شده اند پیروي كرد و از ای

گروه دوم مدعي است كھ از سنت پیامبر گرامي پیروي مي كند و از این جھت . مي گویند)ع(بھ آنان شیعھ على
  .مشھور گردیده اند) سنى(آنان بھ عنوان 

 و اصول دین و فروع احكام، مشتركات بسیار فراواني وجود دارد كھ مي تواند میان این دو گروه از نظر عقاید
ان را در     ري آن آنان را در امور اخالقى، فرھنگى، سیاسي و اقتصادي در مسیر واحدي قرار دھد و موضع گی
دت،                گ وح ھ رن ھ ھم ات، ب ك رشتھ اختالف ا وجود ی د و ب كشمكش ھاي بین المللي و جھاني كامًال ھماھنگ كن

  .اتحاد و اتفاق بخشد
ھ شدیدي           سلمانان عالق ھ م ق ب اي متعل گروھي از مسلمانان كھ بھ تشكیل حكومت واحد اسالمي در سرزمین ھ
ب            امي در راه عق شتت و گ ھ اختالف و ت رده و آن را مای ي را تحریم ك سائل اختالف دارند، بحث و گفتگو در م

  .ایراني مي شمارندگرد بھ دوران جنگ ھاي خونین خلفاي عثماني و سالطین 
ا فرق مي               ث ھ را بح د، زی باید بھ این گروه یادآور شد كھ مسألھ بھ این تندي و تیزي نیست كھ آنان مي انگارن
كند؛ ھر نوع بحثي كھ با واقع بینى، دور از تعصب ھاي كور و كر و متكي بر مدارك اصیل اسالمي كھ مورد   

  .مي را روشن سازد، نھایت آرمان اسالم استاتفاق طرفین است انجام گیرد و عقاید اصیل اسال
داز و                   ل اختالف ان سائل را عوام ن م سندگان ای د و نوی ي را تحریم مي كنن سائل اختالف ھ بحث در م گروھي ك

ز (شكاف آفرین قلمداد مي نمایند، باید متوجھ گردند كھ پیروي ازچنین       ات       )ت سمتي ازآی ھ ق ي شود ك ي سبب م
ھ  قرآن و احادیث پیامبر و بخش ا  عظم تاریخ اسالم بھ دست فراموشي سپرده شود، نھ كسي آنھارا تفسیر كند، ن

  .درباره آن بررسي بھ عمل آورد و نھ در بسیاري ازحوادث مبھم، پرده ھا باال برود
ھ         ریم و ب ت بگی ھ دس د ب الح و پن ھ اص شھ، حرب ر و اندی رور فك ریم و ت ھ تح اي حرب ھ ج ھ ب ت ك ر آن اس بھت

ھ در                 نویسندگان اسالمي سفا   ي آن ك صب كور، ب دون تع ي ب ي طرف ال ب ا كم سألھ اي را ب وع م یم ھر ن رش كن
ا       تجزیھ و تحلیل مسألھ، عواطف گروه دیگر را جریحھ دار سازند، مورد بررسي قراردھند و بدانند قضاوت ھ

  .و داوري ھا و نوشتھ ھاي آنان، در روزرستاخیز جزو پرونده اعمال آنھا خواھد بود
  :. باید مسائل عقیدتي كھ بنیاد فكري ھر مذھبي را تشكیل مي دھد، مطرح گردندخالصھ از دو نظر

دون        . 1 ھ ب اي كوركوران دت ھ ت و وح تالف اس وارد اخ ا و م شترك ھ ایي قدرم رع شناس دت، ف اد و وح اتح
  .شناسایي چنین موارد، یك اتحاد سطحي و ناپایدار است؛

ده مندیم، فرزندان ما باید با خصوصیات این مكتب آشنا از آن جا كھ ما بھ صحت و استواري مكتب خود عقی. 2
د       د بپرھیزن د در عقای ن       . گردند و آن را با دلیل و منطق فرا گیرند و ازتقلی را گرفتن ای راي ف ن صورت ب در ای

شینان             ھ اخالف و جان ب خود را ب یم و مكت ي كن افراد ھم كھ باشد باید، مسائل مورد اختالف را طرح و بررس
  .م وگرنھ مكتب بھ دست فراموشي سپرده مي شود و جزنامي ازآن باقي نمي ماندخود بیاموزی

  .گامي درراه تقریب



دت                     امي در راه وح ھ گ ود، بلك د ب رین نخواھ ان بخش و اختالف آف ا زی ھ تنھ ده، ن اد ش ھ ی ھر نوع بحث بھ گون
 مسائل اختالفي را دور ھرگاه اندیشمندان ھر گروه،. اسالمي و یكپارچگي جامعھ مسلمانان محسوب خواھد شد

از ھر نوع مجاملھ و عوام فریبي تشریح كنند، بسیاري ازتھمت ھا و دروغ ھا، سوء ظن ھا و بدگماني ھا، فرو 
در    تن ده ھاق ا داش ھ شیعھ ب ردد ك ي گ ن م د و روش ي دھ شان م ني خود را ن ھ روش ت ب یماي حقیق ھ و س ریخت

ین دو گروه ھر چند دربرخي از مسائل عقیدتى، اختالف مشترك، در كنار برادران مسلمان خود قرار دارد و ا       
نظر دارند، ولي اختالف این دو گروه در بسیاري ازمسائل اصولي و فقھي باالتر از اختالف اشعري با معتزلي 

چطور این اختالف ھا مایھ نزاع و جنگ بین اھل تسنن نمي گردد و پیروان ھر دو . و یا حنفي با شافعي نیست 
ھ اختالف         مذھب، برادرا  ین گون نھ در كنار یك دیگر زندگي مي كنند و در یك دانشگاه درس مي خوانند، بھ ھم

  .گردد... شیعھ و سني نباید مایھ جنگ و نزاع و 
  .تقریب است نھ تذویب

 ھجري شمسي در راه تقریب و وحدت اسالمي برداشتھ شد، 1327از گام ھاي مؤثر و مثبتي كھ در حدود سال 
لیم و     . بود) ریب بین المذاھب االسالمیة دارالتق(تأسیس   د س ھ شیخ عبدالمجی در عظمت این مؤسسھ ھمین بس ك

د،از                     صر خود بودن ر ع ام اكب ب شیخ ازھر و ام ھ ترتی دام ب ھ ھر ك دني ك د م شیخ محمود شلتوت و شیخ محم
  .فتنداعضاي مؤثر و نویسندگان پر شور مجلھ رسالة االسالم ارگان رسمي دارالتقریب، بھ شمار مي ر

نش              ر داشتن بی ر اث ان طوایف اسالمي برداشت و ب ب می این مؤسسھ و این مجلھ گام ھاي مؤثري در راه تقری
ب      د و دارالتقری صحیح، توانست عواطف دیني مرجع بزرگ شیعھ مرحوم آیة اذ بروجردي را بھ خود جلب كن

رد و بدل مي شد، ) عبدالمجید(یخ ازھر مورد تأیید ایشان قرار گیرد تا آن جا كھ نامھ ھایي كھ میان ایشان و ش 
  .در صفحات این مجلھ منعكس مي گردید

ي در                 ذویب و آب كردن یك ھ ت ود ن ك دیگر ب ھ ی ھدف این جمعیت، تقریب و نزدیك كردن فرقھ ھاي اسالمي ب
شتر      . دیگرى در م ك ھرگز نمي خواستند شیعھ را سني كنند و یا سني را شیعھ، بلكھ مدعي بودند كھ با داشتن ق

ھاي فراوان، نقاط اختالف دو گروه نباید موجب قتل و جنگ و خون ریزي گردد و حوادث عصر سلطان سلیم 
آنان با داشتن چنین ھدف بلند ھرگز نمي گفتند كھ مسائل مورد اختالف مورد بحث . و شاه اسماعیل تجدید شود   

ان      ھ رسالة االسالم، ارگ ا     و بررسي صحیح قرار نگیرد، بلكھ در صفحات مجل ي ب سائل اختالف ب، م  دارالتقری
ھ،                    شار مجل ھ در مدت انت ود ك ارش طوري ب ت و شیوه بحث و نگ ي گرف رار م ي ق ورد بررس بینش صحیح م

  .جامعھ شیعھ در بیان قسمتي از حقایق موفقیت ھاي چشم گیري داشت
  

  .خصوصیات دو مكتب شیعھ و سني: 83درس 
  

  .آشنایي با خصوصیات دو مكتب
نش      درست است كھ دانش    ا بی د،ولي اگر ب مندان براي این دو مكتب، مشخصات و ممیزات مختلفي بیان كرده ان

ھ     صحیح در ماھیت این دو مكتب، دقیق شویم، خواھیم دید كھ ریشھ اختالف یك چیز بیش نیست كھ ھم اكنون ب
  :.بیان آن مي پردازیم

 میان تمام ملل جھان وجود دارد، یعني از نظر دانشمندان اھل تسنن، مقام امامت یك مقام اجتماعي است كھ در
اعي          اعي است و در ھر اجتم اص اجتم ك موقعیت خ ھمان طور كھ مقام ریاست جمھوري و نخست وزیري ی
ت پس از          ام امام ین، مق د، ھم چن مردم بھ شكل خاصي رئیس جمھور و نخست وزیر كشور را انتخاب مي كنن

ھ امور مردم در دست       درگذشت پیامبر گرامى، یك منصب عادي و غیر الھي    ساني ك ا ك است كھ توده مردم ی
  .ھستند، مدیر و مسؤول این مقام را انتخاب مي كنند) عقد(و ) حل(آنھاست و بھ اصطالح، اھل 

  .مقام امامت در مكتب تشیع
ت           سنن اس ل ت ن  . مقام امامت در مكتب شیعھ بھ گونھ دیگر و بھ شكلي كامًال مغایر با امامت در مكتب اھ در ای

  .تب، مقام امامت یك مقام و منصب الھي است كھ باید متصدي و مسؤول آن را خداوند مشخص سازدمك
ین         د تعی امبر را خداون ي و پی د نب بھ عبارت دیگر ھمان طور كھ مقام نبوت، یك مقام و منصب الھي است و بای

م چن         ام نبوت برسد، ھ ام     نماید، و ھرگز امكان ندارد فردي از طریق گزینش مردم بھ مق ام امامت یك مق ین مق
  .الھي است كھ ھرگز فردي از طریق انتخاب مردم و یا انتخاب اھل حل و عقد و شورا بھ مقام امامت نمي رسد

ا                 د و ی اب كنن امبري انتخ راي پی ردي را ب ھ ف د ك ھ اي ندارن ك، برنام اي دموكراتی ھرگز مردم بسان حكومت ھ
ت     انتخاب نكنند، بلكھ در این مورد بحث از انتخا        ي معناس ت ب اق آرا و اكثری سألھ    . ب، شورا، اتف ا م ن ج در ای

  .شناخت و عدم شناخت، ایمان و انكار، تصدیق و تكذیب مطرح است
امًال آزاد      ات ك ذاب  (اگر ھمھ مردم جھان در یك انتخاب سیلمھ ك ھ        ) م د و ب وت برگزینن راي نب ر ب اق نظ ا اتف را ب

رین ر        د، دموكرات ت ین           پیامبر اسالم یك رأي ھم ندھن راي چن د ب رال اگر مؤمن واقعي باشد نبای ن فكر لیب وش
  .گزینش و رّدى، پشیزي ارزش قائل شود



ت در        . عین این مطلب در امام نیز حكم فرماست  ي اس ھ نبوت حقیقت ان ك ام، ھم چن امامت واقعیتي است در ام
امبر  ام را شناخت      . پی ي و ام د نب ن جھت بای ایي موضوعي را    . از ای اھي مردم راه شناس د و  گ ار دارن  در اختی

الماس را از سنگ ھاي قیمتي مي شناسند و آن را از شیشھ و الماس تقلبي و بلور و الماس مصنوعي تشخیص 
  .مي دھند، ولي گاھي در مردم چنین تشخیصي وجود ندارد و چنین وسیلھ تشخیصي در اختیار ندارند

ان انج          امبر، ھم شوایي پس از پی ر، امامت و پی ن ت ام       بھ عبارت روش ام، تم ام رسالت است و ام ایف مق ام وظ
ھ      . وظایفي را كھ بھ رسول و پیامبر واگذار شده، بر عھده دارد   ت ك ن اس د ای ام دارن تنھا تفاوتي كھ رسول و ام

امبر است،      پیامبر پایھ گذار دین و طرف وحي الھي و داراي كتاب است، و امام منھاي این جھت نسخھ دوم پی
ب    یعني مبّین و بیانگر اصو     ل و فروع، حافظ و نگھبان دین از تحریف، مرجع كلیھ امور دیني و دنیوي و تعقی

  .كننده تمام وظایف مقام نبوت بھ عنوان جانشین پیامبر است
ماني           زول وحي آس اي ن امبر منھ سخھ دوم پی ام ن ت و ام در این نظر و دید كھ وظایف امامت، ادامھ رسالت اس

  :. دارا باشداست، باید این دو شرط را نیز حتمًا
ي و معنوي             . 1 اي علم ھ نیازھ ده كلی روع اسالم و برطرف كنن اعلم امت و آگاه ترین فرد نسبت بھ اصول و ف

  .امت گردد و امت با وجود او بھ كسي و مقامي نیازمند نشود
راي             ام اسالم، ب بھ عبارت دیگر، داشتن اطالع و آگاھي وسیع تر نسبت بھ كلیھ معارف، اصول، فروع و احك
د         ھ اسالمي پدی امام الزم است، زیرا بدون یك چنین علم وسیع، نمي تواند خلئي را كھ از رفتن پیامبر در جامع

  .مي آید پر كند
ار و                . 2 ھ گفت اد مردم را ب د اعتم ي توان صمت نم دون داشتن ع را ب مصونیت از گناه و پیراستگي از خطا، زی

 چنان كھ بدون مقام عصمت نمي تواند در قلوب و ارواح رفتار خود جلب كند و نمونھ اي براي مردم باشد، ھم
د از         . نفوذ كند  ا بای شھ ھ ار و اندی وذ در افك از این رو امام بھ خاطر این دو جھت، یعني جلب اعتماد مردم و نف

  .تمام لغزش ھاي عمدي و سھوي مصون و محفوظ باشد
ا    سترش اسالم و دیگر      بنابراین وظیفھ امام در این مكتب، عالوه بر تأمین عدالت اجتم ت و گ یم امنی عي و تحك

  :.امور متشابھ، دو موضوع زیر است
  .بیان اصول و فروع اسالم و رفع ھر نوع نیازمندي ھاي علمى، فكري و سیاسي جامعھ اسالمى؛. 1
ھ دست مردم برسد و از               . 2 ھ صورت دست نخورده ب ن ب حفظ دین از ھر نوع تحریف تا معارف و احكام دی

ازي     اسالف بھ اخ   ن ب ایق دی ا حق الف منتقل گردد و سوداگران و بازرگانان حدیث و تاریخ و دشمنان خارجي ب
  .نكنند

  
   بھترین راه براي رسیدن بھ حقیقت:84درس 

  
ریم و        سألھ را در نظر بگی بھترین راه براي درك حقیقت این گونھ مسائل این است كھ زمینھ ھاي مساعد این م

یم  اره آن داوري كن پس درب ي     ب. س اعي و اخالق ى، اجتم ى، فرھنگ رایط سیاس ا ش د آی د دی ر بای ارت دیگ ھ عب
  .مسلمانان آن روز، كدام یك از این روش ھا را ایجاب مي كرد

آیا مصلحت دین و دنیاي مردم در این بود كھ از جانب خداوند، فردي مشخص گردد كھ مرجع فكرى، علمى،         
صلحت در    سیاسي و اجتماعي مسلمانان شود و سرنوشت مردم ر        ن كھ م ا از جانب خدا بھ دست بگیرد و یا ای

  .نقطھ مقابل آن بود، آیا لیاقت و شایستگي مردم بھ حدي رسیده بود كھ بتوانند زمام دار خود را خود تعیین كنند
ي غرس                  : روشن تر بگوییم   امبر گرام ت پی ھ دست باكفای ھ ب الي ك ستھ و نھ ر رسیدن ھ ھ ثم اي اسالم و ب آیا بق

  .سایھ كدام یك از دو روش عملي بودگردید، در 
اگوني             ات گون وان آن را از جھ ي ت د و م ي كن دا م ي پی این جاست كھ مسألھ رھبري پس از پیامبر، ابعاد مختلف

  .مورد مطالعھ قرار داد
  :.زمینھ ھاي مساعد این مسألھ عبارتند از

ه بود كھ بتواند بزرگ ترین میراث آیا رشد عقلى، فكري و فرھنگي جامعھ اسالمي آن روز بھ پایھ اي رسید. 1
ل و             اي باط ب ھ ر مكت صون دارد و آن را در براب ان م د حوادث و از تحریف خائن ن را ازگزن ي دی ى، یعن الھ
متضاد كھ ھر كدام براي خود دلیل قرآني و حدیثي ادعا مي كردند حفظ كند، یا این كھ براي حفظ دین، نگھبان 

  .معارف و عقاید آن را از تحریف و تأویل حفاظت نمایدو مراقبي الزم بود كھ اصول، فروع، 
بھ عبارت دیگر، آیا درك و شعور دیني مردم بھ پایھ اي رسیده بود كھ از بروز مكتب ھاي متضاد و متناقض،     
از پیدایش اختالف در اصول و فروع اسالم و ساختن حدیث ھاي دروغ جلوگیري كند، یا این كھ رشد فكري و 

  .د نبود، بلكھ براي جلوگیري از این حوادث، مراقب و نگھباني الزم بودفرھنگي در این ح
ین         . 2 ان مردم مع آیا سیاست خارجي اسالم، ایجاب مي كرد كھ پیامبر گرامي جانشین و نماینده خود را در می

  .كند، یا ایجاب مي كرد كھ سرنوشت مردم را بھ دست خود آنان بسپارد



ھ   آیا اطالعات و آگاھي امت از   . 3 كتاب، سنت، فروع، اصول و كلیھ نیازمندي ھاي انسان تا روز رستاخیز ب
حدي بود كھ آنان را از وجود امام معصوم و مطلع كھ علم و عصمت او ھمانند علم و اطالع و عصمت پیامبر 

  .باشد بي نیاز سازد، یا پس از درگذشت پیامبر اكرم نیاز شدیدي بھ چنین امام آگاه معصوم داشتند
ھ       آی. 4 د و ب اع كنن ا رشد فكري و قدرت دفاع منطقي امت از حریم عقاید بھ آن حدي بود كھ از حریم اسالم دف

  .سؤاالت و مناقشات یھود و نصارا پاسخ بگویند
برداشت پیامبر گرامي و یاران پاك او از مسألھ امامت چگونھ بود، آیا آن را یك مقام انتصابي و الھي تلقي     . 5

  .یگر مقام ھاي اجتماعى، مربوط بھ خود مردم مي دانستندمي كردند، ھمانند د
  .آیا تكامل امت در سایھ نصب امام معصوم است، یا انتخاب امام غیر معصوم. 6

ل           ان تكام ھ خواھ د ك ن است خداون ھرگاه تكامل امت در سایھ نصب امام معصوم انجام مي گیرد، چگونھ ممك
ان   انسان است، ھمھ نوع ابزار تكامل مادي را در        ھ ھم  اختیار او بگذارد، ولي او را از وسیلھ تكامل معنوي ك

  .نصب امام معصوم است محروم سازد
وضع امامت در امت ھاي گذشتھ چگونھ بوده است، آیا آنان نتیجھ زحمات خود را بھ دست افراد كامل مي     . 7

  .مودندسپردند و تربیت دیگران را بھ او واگذار مي كردند، یا در این باره سكوت مي ن
ن      ا ای بھ عبارت دیگر آیا جانشینان و اوصیاي پیامبران پیشین بھ وسیلھ پیامبران براي مردم معرفي مي شدند ی
ر و                  وده است، تغیی ام ب صب ام اس ن اي گذشتھ براس د اگر وضع در امت ھ كھ مردم آنان را انتخاب مي كردن

این امت را از آن سیره مستمره باز دارد و در دگرگوني در امت اسالم نیاز بھ دلیل محكم و بیان رسا دارد كھ 
  .غیر این صورت مردم باید بھ دنبال سیره امت ھاي گذشتھ بروند

  .آیا حكومت حقھ الھیھ بدون سرپرستي یك امام معصوم و آگاه از حدود و مقررات اسالم، امكان پذیر است . 8
ا            شین پی ھ و جان وان خلیف سترده و       بھ عبارت دیگر كسي كھ مي خواھد بھ عن م گ دون عل ا ب د، آی مبر حكومت كن

دان       ھ از فق عصمت مي تواند حكومت پیامبر را ادامھ دھد و حكومت وي ھمانند حكومت پیامبر باشد و خلئي ك
  .وجود پیامبر بھ وجود آمده است پر كند

وم مخت            دا كرده و در عل اگوني پی اد گون ل، ابع ھ و تحلی سألھ امامت از نظر تجزی د   در این جاست كھ م ي مانن لف
ي خود مي            ابق رشتھ علم د و ھر فردي مط تاریخ، سیاست، جامعھ شناسى، تفسیر و حدیث، ریشھ پیدا مي كن

  .تواند در این مسألھ قضاوت و داوري كند
اریخى،              ات ت ك رشتھ اطالع ھ ی از ب ھ نی شت گان ن موضوعات ھ ھمان طور كھ مالحظھ مي كنید داوري در ای

د     سیاسى، جامعھ شناسى، قرآني و   ات را ادا كن ن نك د حق ای ا  . حدیثي دارد از این جھت كمتر فردي مي توان م
راي       اندیشمندان بزرگ را دعوت مي كنیم كھ این نكات حساس را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھند، تا حق را ب

  .آنان كھ آماده پذیرفتن حق ھستند روشن سازند
دام از          نتایج این زمینھ ھاي ھشت گانھ تقریبًا یكي است و ھم  ي ھر ك د، ول ي كنن ب م دي را تعقی دف واح ي ھ گ

  :.طریق خاصي بھ آن ھدف مي رسد
سلمانان، از      ) الف برخي بھ روشني ثابت مي كنند كھ مصالح اسالم و امت ایجاب مي كرد كھ امام و پیشواي م

  .طریق خدا و پیامبر تعیین گردد و ھرگز مصلحت نبود كھ گزینش امام در اختیار امت باشد؛
برخي ثابت مي كنند كھ باید پس از درگذشت پیامبر، امام معصوم با علم گسترده اي در میان امت باشد كھ ) ب

  .نیازھاي مردم را برطرف سازد و شناسایي چنین فردي از عھده امت خارج است و باید خدا او را معرفي كند
ام           ھ مق ن ك د و آن ای ي كن ك ھدف رھبري م ھ ی ا را ب ق م ي   سرانجام ھر دو طری امبر گرام س از پی ت، پ امام

ده مي       اي آین ا در درس ھ انتصابي است، نھ انتخابي و شما با مطالعھ و دقت در محتویات ھر یك از بررسي ھ
  .توانید تشخیص دھید كھ كدام بررسي مربوط بھ كدام یك از دو طریق است

  
  
  
  

  .امام حافظ اصول و فروع اسالم: 85درس 
  

ھ    ) انتخابى(و ) انتصابى(كھ بھترین راه براي ارزیابي دو طریقھ در درس ھاي پیش، یادآور شدیم      ت ك ن اس ای
یم در   . شرایط و زمینھ ھاي موجود در عصر رسالت را مورد بررسي قرار دھیم   ارع حك بھ طور مسلم نظر ش

  .شیوه حكومت و رھبري مطابق نیازمندي ھاي امت و شرایط الزم و مساعد زمان خواھد بود
 اسالم و مسلمانان ایجاب مي كرده كھ خداوند فردي را براي امامت و پیشوایي بر جامعھ اگر شرایط و مصالح

  .اسالمي تعیین كند، طبعًا این كار را انجام داده و مسألھ رھبري بھ خود امت واگذار نشده است
مین بوده و اگر مصالح عالي ایجاب مي كرده كھ سرنوشت امت را بھ خود آنان واگذار كند، قطعًا روش الھي ھ

  .است و از آن عدول نكرده است



  .بنابراین، مسألھ مھم، شناسایي زمینھ ھا و شرایط آن روز است
ان در حفظ        ستگي آن یكي از جھاتي كھ باید بھ دقت مورد مطالعھ و بررسي قرار گیرد، مسألھ پایھ لیاقت و شای

یاد               سدان و ش ازداري مف ت از اصول و فروع اسالم، ب دیث و وارد كردن    دین و شریعت، مراقب ل ح ان از جع
  .اباطیل ملل سلف در اسالم است

  :.اینك در سھ موضوع زیر دقت فرمایید
اگر بھ راستي رشد عقلى، فكري و دیني مردم بھ حدي بود كھ لیاقت و شایستگي آن را داشتھ باشند كھ حافظ . 1

  .اصول، مباني فكري و عقیدتي اسالم باشند؛
آن چنان روشن و آشكار بود و یا اطالع و آگاھي مردم در این مسائل بھ حدي بود اگر فروع و احكام اسالم . 2

  .كھ مي توانستند حق را از باطل تشخیص دھند؛
حیح را از                  . 3 دیث ص د ح ھ آن بتوانن ھ ب ا مراجع ھ ب ود ك ان ب ار آن اگر احادیث پیامبر یك جا و دربست در اختی

  .بازشناسندمجعول و افكار اسرائیلي و مسیحي را از اسالمي 
در این صورت، ازیك جھت تا جھات دیگر را مورد بررسي قرار دھیم امت از وجود امام معصوم بي نیاز مي 
خن در          ان س ي ج شد، زیرا فرض این است كھ خود امت مي توانست بر مشكالت خود فایق و پیروز گردد، ول

ده  كھ) اگر(اینك قدري درباره این سھ . و امثال آنھاست) اگر(ھمین سھ    بیانگر شرایط و زمینھ ھاي ایجاب كنن
  :.است، بحث مي كنیم

  .رشد فكري آنان در حفظ اصول اسالم) الف
ھ  . اسالم با یك سلسلھ معارف و اصول و با یك رشتھ مباني فكري و عقلي بھ جھان عرضھ شد   ھمھ مي دانیم ك

دف ا     ردم      اسالم فقط در مسائل اجتماعى، اقتصادي و سیاسي خالصھ نمي گردد و ھ اي م أمین دنی ا ت سالم، تنھ
سائل                سیاري از م اي ب ر بن ھ زی دتي ك ي و عقی ارف عقل دئولوژي اسالمي را مع ي از ای ھ بخش مھم نیست، بلك

  .اسالمي است، تشكیل مي دھد
ان           ل بی ى، متكف ات مك در آیات قرآن و احادیث پیامبر، بخش مھمي از معارف اسالم وارد شده و بسیاري از آی

  .ف استاین بخش از معار
سائل آن       ت و رؤوس م ھ فھرس فعًال مجال آن نیست كھ درباره معارف اصیل اسالمي بحث و گفتگو كنیم و یا ب

  :.اشاره كنیم، ولي مي توان گفت كھ بحث در مسائل زیر، جزو معارف اسالمي است
دا، سرنوشت،                 در، ب ضا و ق ى، ق م، عرش، كرس وح، قل ال او، ل ات ذات خدا، صفات و افع دف از  مسألھ اثب ھ

راف و          ان، اع آفرینش جھان و انسان، حریت و آزادي او در افعال، بعثت پیامبران، صفات آنان، سرانجاِم جھ
برزخ، حشر و نشر، میزان و صراط، توبھ و شفاعت، بھشت و دوزخ، خلود در دوزخ و بھشت، تجسم اعمال، 

ت كھ در قرآن مجید و سخنان پیامبر گرامي اینھا و مانند اینھا یك رشتھ معارف عقلي الھي اس... حقیقت جزا و 
ھ و اختالف         ار تفرق ان دچ وارد شده است،ولي متأسفانھ مسلمانان در تفسیر، تجزیھ و تحلیل این معارف آن چن
ازى، رأي            ذھب س ازى، م ھ ب ھ روي آن فرق دا كرد ك شدند كھ در میان آنان كمتر مسألھ عقیدتي را مي توان پی

ي را مي توان در جامعھ اسالمي پیدا كرد كھ علماي كالم و اندیشمندان آنان روي كمتر اصل. تراشي نشده باشد
  .آن اتحاد نظر داشتھ باشند

ا       ار م شما مي توانید با مراجعھ بھ كتاب ھاي كالمي و فلسفي و بھ خصوص كتاب ھاي ملل و نحل، صدق گفت
  .را دریابید

وع افراد جز نوابغ و بلند پایگان علم و دانش نمي   ن. انسان از مطالعھ این نوع كتاب ھا دچار وحشت مي شود       
د    د،         . توانند سیماي حقیقت را از میان این ھمھ اندیشھ ھا مشاھده كنن ل بزنی ل و نح اي مل اب ھ ھ كت ما سري ب ش

  .بھ چند دستھ و گروه مختلف تقسیم شده اند... ببینید كھ گروه معتزلھ، اشاعره، خوارج، مرجئھ و
جدان زنده و دل ھاي بیدار ھستند سؤال مي كنیم آیا ھمھ این گروه ھا بر حق و صراط ما ازافرادي كھ داراي و

ي     . حق با یكي است و گروه ھاي دیگر بر باطلند . مستقیم ھستند بھ طور مسلم، نھ      د فكري و عقل ًا رش اگر واقع
ھ ب        ود ك دي ب ھ ح ارف   ملت اسالم، بھ حدي بود كھ حافظ اصول، معارف كتاب و سنت خود باشند یا ب د مع توانن

واقعى، اصول و ایدئولوژي اسالمي را ازكتاب و سنت استخراج نمایند، چرا در شھرھاي اسالمي و در مھد و 
  .كانون این دین، مكتب ھا و مذھب ھا درست شد

ط     آن فرد ساده و پاك دلي كھ مي خواھد اسالم راستین را بجوید و ازآن پیروي كند، در برابر آن ھمھ افكار غل
ل          و پندا  ھ حق را از باط رد و چگون اه بب ا پن ھ كج د و ب رھاي بي اساس و مكتب ھاي متضاد و متناقض، چھ كن

  .تشخیص دھد
این جاست كھ لزوم وجود امام معصوم و آگاه از اصول و معارف اسالم، بھ روشني جلوه مي كند كھ در مقابل 

  .اھب را برمال سازداین مذھب سازي ھا و مكتب تراشي ھا،قد علم كند و بي پایگي این مذ
ود         د ب اروا خواھ اي ن ھ ھ ایي نظری ھ شناس ل و مای ق و باط زان ح ن صورت، می ام در ای ا   . ام د ب ي توان ت م ام

شد و چھره           مراجعھ بھ چنین فرد معصوم، بھ اختالف و كشمكش ھاي خود در معارف و اصول دین خاتمھ بخ
  .معارف اسالم را با افكار لرزان خود مستورنسازد



  .گاه امتقرآن پناھ
ي است،        در این جا ممكن است گفتھ شود كھ اگر قرآن پناھگاه امت و مرجع قطعي مسلمانان در مسائل اختالف

  .چرا امت در مواقع اختالف بھ جاي رجوع بھ امام، بھ كتاب آسماني مراجعھ نكند و از این ثقل اكبر بھره نبرد
ي    پاسخ آن روشن است، زیرا كسي منكر داوري قرآن و قاطعیت     ست، ول ي نی  حكم و بیان او در مسائل اختالف

امبر     قرآن مجید با تمام گویایي كھ دارد و با تمام قاطعیتي كھ در طرح مطالب از خود نشان مي دھد، پس از پی
  .پیوستھ مستمسك ھمھ فرقھ ھاي اسالمي بوده و ھر ملتي با ظواھر قرآن بر معتقدات خود استدالل كرده است

رار                 گروه اشاعره بر معت    ان ق ل آن ھ مقاب ھ در نقط ھ ك ھ معتزل ان ك م چن رد ھ ي ك رآن استدالل م ا ق ود ب قدات خ
ي   . داشت، نظرھاي خود را با آیات قرآن توجیھ مي نمود      سألھ، یعن گروه خوارج، بدیھي ترین و فطري ترین م

ھ       ھ آی ده خود ب ُم ِاى ذ (لزوم حاكمیت در میان ملت را منكر مي شد و بر عقی ام    استد ) ِان الُحك ي كرد، تم الل م
  .فرقھ ھاي اسالمي بر قرآن تكیھ مي كردند و عقاید خود را موافق قرآن معرفي مي نمودند

قرآن براي گروھي مي تواند حجت قاطع و رأي فاصل باشد كھ با ذھن خالي و بدون آراي پیشین و بدون پیش        
رآن، در براب      روه      داوري ھاي غلط، رو بھ قرآن آورند و بھ جاي استادي بر ق راي گ ا ب د، ام اگردي كنن ر آن ش

ھایي كھ با صدھا پیش داوري مجھز و آماده شده اند و عواملي آنان را در عقاید خویش پا برجا كرده است نمي 
  .تواند قاضي و داور، ھادي و راھنما و روشنگرباشد

ج   قرآن مجید، حجت صامت و ساكت است، یعني نمي تواند در برابر گروه ھاي لجوج و عنود و        دفكران و ك  ب
اندیشان و خودخواھان و پیش داوران، برخیزد و از خود دفاع كند و سوء استفاده آنھا را روشن و آشكار سازد 

  .و مشت آنھا را باز كند
صمت و              سترده و ع م وسیع و گ و عل ھ در پرت ت ك ي اس ام ح ا و ام ت گوی اطق، حج رآن ن ده ق ر عھ ار ب ن ك ای

د و دس       اع كن رآن دف ي ازق صونیت الھ اروا و         م اي ن ل ھ ایگي و تأوی ي پ ازد و ب اه س ت سوداگران را ازآن كوت
  .تفسیرھاي غلط را روشن سازد

  .امام، حافظ احكام اسالم است) ب
تا این جا لزوم وجود امام معصوم و آگاه براي حفظ اصول و معارف اسالم و حفظ جامعھ ازمكتب تراشي ھا و 

  .م امام در حفظ شریعت و احكام اسالم گفتگو مي كنیماكنون درباره لزو. مذھب سازي ھا روشن گردید
اگر اختالف و دو دستگي امت اسالمي در تفسیر معارف و عقاید اسالم، واضح و آشكار است، اختالف و چند    

كیفیت برگزاري ) واجبات، مستحبات، محرمات، مكروھات و مباحات(دستگي فقھاي اسالم در فروع و احكام    
ار     . وضو، نماز، روزه، زكات و حج، چشم گیرتر است: فرایض اسالمى، مانند   سائل دچ ن م ا در ای آنان نھ تنھ

دار           ث، مق سیم مواری ات، نحوه تق ح حیوان كار و ذب ھ ش وط ب سائل مرب ھ در م ستند، بلك اختالف و دو دستگي ھ
اق ن       . اختالف شدیدي دارند  ... كیفرھا و  سألھ اي اتف ر م سنن در كمت ل ت ھ اھ د پیشوایان مذاھب چھارگان . ظردارن

راي             رآن ب اھر ق ا ظ ھ اي ب مسلمانان درموضوع وضو كھ كار روزمره آنھاست، اختالف نظر دارند و ھر فرق
  .بنابراین وجود امام براي حل این اختالفات و حفظ احكام واقعي اسالم الزم است. نظر خود استدالل مي كند

  .امام، حافظ سنت پیامبراست) ج
 ازاختالفات دراصول و فروع مفید وضروري است، بلكھ وجود وي در مرحلھ وجود امام، نھ تنھا در جلوگیري

را یكي         د؛ زی ي كن ي م دیگر كھ خطرناك تر ازاختالف دراصول و فروع است، بھ صورت ضروري تري تجل
ل                  ازار جع ي ب ھ رو شد، موضوع داغ ا آن رو ب ھ اسالمي پس ازدرگذشت پیامبْرب ھ جامع ازبالھاي بزرگي ك

برخي ازیھودیان و مسیحیان . ن حدیث و تاریخ، با انگیزه ھاي گوناگون وارد این میدان شدندجاعال. حدیث بود
روي عداوتي كھ با اسالم داشتند، یك رشتھ اسرائیلیات و ) وھب بن منبھ(و یا ) كعب االحبار(مسلمان نما مانند 

حریك خلفا و امراي وقت و یا مسیحیات را وارد تاریخ اسالم كردند و گروھي ازمسلمانان ضعیف االیمان،بھ ت     
  :.اینك مشروح این قسمت.بھ خاطرشھرت و مقام خواھي یا انگیزه ھاي دیگردست بھ جعل حدیث زدند

روي          سیح پی ین یھود و م گروه منافق، چھ آنھایي كھ مشرك بودند و بھ ظاھر مسلمان شدند و یا آنھایي كھ از آی
اھر نمودن    الم تظ ھ اس ي ب ھ علل پس ب د، و س ي كردن الم وارد  م ارف اس وم و مع ر عل نگیني ب اي س ربھ ھ د، ض

آنان با وارد كردن خرافات اسرائیلي و مسیحي در بین احادیث اسالمي و یا جعل حدیث از زبان پیامبر . آوردند
گرامى، چھره فرھنگ اسالم را دگرگون كرده و آن چھ را كھ تعالیم اسالم از آن بیزار است، در فرھنگ اسالم 

و بھ خورد جامعھ عوام و ساده لوح مسلمان دادند و مردم بر اثر خوش بیني بھ بیان شیرین و قیافھ وارد ساختند 
  .جذاب و ظاھر الصالح آنان، تصور كردند كھ آن چھ از آنان مي شنوند، ھمگي حق و حقیقت است
ستقیم اسال                  راط م ر ص ھ ب تباه ك اه و اش صوم و پیراستھ از گن ام مع زوم وجود ام ھ ل امًال   این جاست ك د ك م باش

ھ                 از بازشناسند، و ن ت را از مج ل و حقیق ھ وى، حق را از باط ھ ب و مراجع ردم در پرت ا م ردد ت احساس مي گ
تنھادر مواقع مراجعھ مردم، حقایق را بازگو كند، بلكھ ھمانند صاعقھ آسمانى، ریشھ این نوع احادیث مجعول و 

ا از دست این نوع جاعالن حدیث و دروغ پردازان تاریخ منقوالت باطل و افكار بي پایھ را بسوزاند و جامعھ ر
  .برھاند

  



  سیاست داخلي و خارجي اسالم: 86س در
  

درگذشتھ یاد آور شدیم كھ آگاھي از صحت و استواري یكي ازدو مكتب، در گرو محاسبات زمینھ ھاي موجود        
ھ      در زمان پیامبر گرامي است، از این رو، فرد واقع بین، باید شرایط و امكان       الت را ب صر رس ر ع اكم ب ات ح

دقت مورد بحث و بررسي قرار دھد، زیرا حكم الھى، قطعًا مطابق امكانات و عوامل ایجابي و سلبي آن زمان  
صلحت اسالم و          ز م خواھد بود و ھرگز معنا ندارد كھ شرایط محیط، انتصاب از جانب خدا را ایجاب كند و نی

 این مصالح، موضوع رھبري را بھ صورت یك مسألھ انتخابي بھ امت در آن باشد، ولي خداوند حكیم برخالف
د،       اب كنن مردم واگذار كند و یا بر عكس، مثًال عوامل ایجاب كند كھ مردم بتوانند خود، پیشواي خویش را انتخ

رایط و     . ولي وحي آسماني خالف آن را تصویب كند  اره ش ي درب از این رو، بھترین راه تحقیق، بحث و بررس
ي كرد از        . ستزمینھ ھا  ا ایجاب م آیا شرایط و مصالح ایجاب مي كرد كھ امام از جانب خدا معرفي گردد و ی

  .جانب مردم انتخاب شود
  .سیاست خارجي و داخلي اسالم

الت است         صر رس ي اسالم در ع ارجي و داخل ا  . از عوامل تعیین كننده و سرنوشت ساز، بررسي سیاست خ آی
 كرد كھ امام از سوي خدا معرفي گردد، بھ طوري كھ اگر معرفي نمي شد سیاست ھمھ جانبھ اسالم، ایجاب مي

ھ            ت جوان و جامع ل متوجھ حكوم ارج و داخ و دست مردم را در انتخاب آن باز مي گذارد، لطمھ شدید، از خ
  .نوبنیاد اسالم مي گردید، و یا این كھ سیاست مثبت وقت، خالف آن را ایجاب مي كرد

حكومت نوبنیاد جامعھ اسالمى، پیوستھ از جانب دشمنان نیرومند خارجي مانند ایران، با در نظر گرفتن این كھ 
ھ را پس از        ر جامع روم و منافقان داخلي تھدید مي شد، الزم بود كھ پیامبر گرامي در دوران حیات خود، رھب

رار دھد و خویش معرفي كند و با تعیین رھبر سیاسى، ھمھ امت را در برابر دشمن خارجي در صف واحدي ق
ساسي        سألھ ح زمینھ نفوذ دشمن و تسلط او را كھ مولود اختالفات دروني است از بین ببرد، زیرا اختالف در م
راي انحالل            املي ب یچ ع ت و ھ مانند رھبرى، مایھ ضعف قواي داخلي و برتري دشمن و تسلط او بر داخل اس

ھ در صورت دودستگى، از     جامعھ اي و یا تسلط دشمن خارجي بر آن، بدتر از اختالف داخلي        ست و جامع  نی
  .درون مي پوسد و فرو مي ریزد

در سال ھاي آخر عمر پیامبْر، دشمنان سھ گانھ از خارج و داخل، موجودیت حكومت جوان اسالم را تھدید مي 
ت ھم               ھ دس ت ب ث، دس ك مثل د اضالع مختلف ی كردند و بیم آن مي رفت كھ قدرت ھاي بزرگ و كوچك ھمانن

  .محیط اسالمي بتازنددھند و بر 
  :.اینك مشروح این قسمت

ستقر             ره، م مال جزی ھ در ش درت بزرگ ك ن ق ضلع اوِل این مثلث خطر را، امپراتوري روم تشكیل مي داد، ای
  .شده بود، فكر پیامبر را بھ خود مشغول مي داشت

س        شتم ھجري در سرزمین فل ال ھ سیحي روم در س ود نخستین برخورد نظامي مسلمانان با ارتش م ن  . طین ب ای
ار (برخورد بھ قتل سھ فرمانده ارتش اسالم،    ھ   (، )جعفر طی ن حارث د ب داذ رواحھ  (و ) زی اگوار   ) عب ست ن و شك

  .منجر گردید) خالدبن ولید(ارتش اسالم و بازگشت آنان بھ مدینھ بھ رھبري 
 مي رفت كھ مركز عقب نشیني سپاه اسالم در برابر سپاه كفر، سبب جرأت ارتش قیصر بود و ھر لحظھ بیم آن

ش گران    . اسالم جوان را مورد تاخت و تاز خود قرار دھد   ا ارت از این جھت پیامبر اكرم در سال نھم ھجري ب
ا               ل ب ا الاق د و ی ري كن امي را خود رھب وع برخورد نظ ا ھر ن وسنگیني بھ سوي كرانھ ھاي شام حركت كرد ت

ین مسافرت كھ سراسر رنج و زحمت بود رسول خدا در ا. برخي از قبایل پیمان عدم تعرض و یا ھمكاري ببندد
ات    ت و حی ھ خود را بازیاف ت دیرین دودي حیثی ا ح الم ت ش اس شت و ارت ھ بازگ ھ مدین امي ب دون برخورد نظ ب

  .سیاسي خود را تجدید كرد
این نوع از پیروزى، پیامبر را قانع نساخت و از فكر جبران شكست بیرون نرفت، از این رو چند روز پیش از 

یش  ) اسامة بن زید(فات خود، بھ اصحاب خود دستور داد كھ بھ فرماندھي  و رھسپار كرانھ ھاي شام گردند و پ
این جریان حاكي است كھ پیامبر تا آخرین لحظات .از آن كھ دشمن، آنان را غافلگیر كند آماده نبرد و دفاع شوند

ن است         ھ ممك ي كرد ك ي م یش بین ود و پ مال نگران ب ب ش دگى، از جان صر،   زن شاندگان قی ت ن  از طرف دس
  .حمالت سنگیني متوجھ اسالم گردد

ضلع دوم این دشمن، امپراتوري ایران بود، تا آن جا كھ خسروپرویز ازشدت ناراحتى، نامھ پیامبر را پاره كرد 
و سفیر رسول خدا را كشت و بھ فرمان دار خود در یمن نوشت كھ پیامبر نوظھور را بكشد، و سر او را براي 

  . بفرستدوي
سرزمین حجاز و یمن مدت ھا مستعمره دولت ایران بود، ولي در پرتو آیین اسالم، نھ تنھا بھ استقالل رسید و    
بر سرنوشت خود حاكم گشت، بلكھ بیم آن مي رفت كھ ورق برگردد و ملت محروم و زجر كشیده حجاز و یمن 

  .بر سراسر ایران مسلط گردند



 خدا درگذشت، اما موضوع استقالل ناحیھ یمن و حجاز و كرانھ ھاي این خسروپرویز، اگرچھ در زمان رسول
ا            راد آن، ب ھ اف درت سنگیني ك ین ق ود و وجود چن دو سرزمین از چشم انداز فكر سیاست مداران ایران دور نب

  .قدرت ایمان و اخالص و فداكاري مجھز بودند، براي آنان قابل تحمل نبود
ت جوان خود،     آیا با وجود چنین دشمنان نیرومن      د و كمین گیر، صالح است كھ پیامبر اكرم درگذرد و براي مل

  .جانشین و رھبر فكري و سیاسي تعیین نكند
عقل، وجدان و محاسبات اجتماعي اجازه نمي دھد كھ چنین مسامحھ اي را بھ ساحت پیامبر گرامي نسبت دھیم 

د آو    : و بگوییم  دون پدی ت و ب ده گرف سائل را نادی ن م ھ ای یلھ    او ھم ھ وس م و استوار ب اعي محك ك خط دف ردن ی
  .زعامت فردي الیق، دیده ازجھان فرو بست

ضلع سوم این خطر، خطر داخلي حزب منافق بود كھ كرارًا قصد جان پیامبر را كرده بودند و در بازگشت از      
د و بھ زندگي جنگ تبوك، با نقشھ خاصي كھ كامًال در تاریخ منعكس است، مي خواستند شتر پیامبر را رم دھن   

  .وي خاتمھ بخشند
ان              شھ آن ا نق د ت دابیري اخذ كن ھ ت ت ك ر آن داش چیزي كھ ھست، آگاھي پیامبر از سوء نیت آنان، حضرت را ب

  )1.(خودداري كرد) حذیفھ(نقش بر آب شود و براي مصالح عمومي اسالم، از معرفي آنھا بھ جز بھ 
  

   پایھ آگاھي امت از احكام و فروع:87درس 
  

ام           آیا ر  اره اصول و فروع اسالم، از ام ھ درب ود ك شد علمي و فرھنگي مسلمانان آن روز، بھ پایھ اي رسیده ب
ا (معصوم كھ علم و عصمت او مانند علم و عصمت پیامبر است بي نیاز و بھ اصطالح    ن    ) خودكف ا ای باشند، ی

ب از دو ج         وداین مطل اقي ب رار      كھ نیاز آنان بھ ادامھ فیض الھي در اصول و فروع ب ھ ق د مورد مطالع ھت بای
  :.گیرد
خ گوي        ) الف ھ پاس ود ك آیا نصوص كتاب و سنت كھ در اختیار امت بود در بیان فروع و احكام بھ اندازه اي ب

ان،                  اي روزافزون آن ھ نیازھ ا توجھ ب ع، ب ن دو منب صوص ای ھ ن ن ك ا ای د، ی تمام احتیاجات جامعھ اسالمي باش
ا      جواب گوي نیازھاي فقھي آنان نبود و     از آنھ ر از نی ب كمت ھ مرات  احكام فقھي كھ در قرآن و سنت وارد شده ب

ع                 ن منب ا در ای م آنھ ھ ھرگز حك ھ رو شدند ك ا حوادث نوظھوري روب امبر ب ت پی بود زیرا آنان پس از درگذش
  .عظیم اسالمي بیان نگردیده است

ر منكران و     آیا قدرت فكري و استداللي مسلمانان بھ پایھ اي بود كھ بتوانند ازاصو  ) ب د خود در براب ل و عقای
روي اسالم را                ت و آب د و حیثی خ بگوین ان پاس اي آن ا و پرسش ھ یھودیان و مسیحیان دفاع كنند و یا بھ سؤال ھ

  .حفظ نمایند و ضعیفان را در برابر تبلیغات دیگران از خروج از دین باز دارند
قیقت كمك كرده صحت یكي از دو نظریھ مربوط بررسي این دو زمینھ ازنظر نفي و اثبات، ما را در شناخت ح

  .بھ امامت را كامًال روشن و محقق مي سازد
دون رھبري و           ھ ب د ك بھ عبارت روشن تر، اگر مسلمانان از نظر علوم و فرھنگ اسالمي بھ حدي رسیده بودن

دا       د و در می اظره از   الھام ازاو مي توانستند تمام احكام و فروع را ازمنابع اسالمي استخراج نماین ن بحث و من
د       سي بگوی ھ وجود     : عقاید اسالمي دفاع كنند و بھ پرسش ھاي آنان پاسخ بگویند، امكان داشت ك ازي ب دیگر نی

  .امام معصوم نداشتند
 بھ گواه این )2(ولي اگر ثابت شد كھ این دو منبع اسالمي پاسخ گوي نیازھاي آنان در زمان پس از پیامبر نبود،

ذشت پیامبر، پس از اختالط با امت ھاي روم و ایران و پس از آمیزش با جمعیت ھایي كھ مسلمانان پس ازدرگ
كھ سرزمین آنان را در شرق، غرب و شمال فتح مي كردند، با مسائل نوظھوري روبھ رو مي شدند كھ ھرگز    

ھ آرا و                   ن موارد ب ھ در ای ي شدند ك ار م د و ناچ ي كردن دا نم امبر پی اب و سنت پی ا را در كت اي  حكم آنھ  نظرھ
نارساي بشري عمل كنند در این صورت مصلحت اسالم و مسلمانان ایجاب مي كرد كھ پس از پیامبر گرامى، 
ات              ھ آرا و نظری ل ب ازد و امت را از عم ا را برطرف س ھ نیازھ ن گون امام معصوم، عالم و آگاھي باشد كھ ای

كردند، بي نیازسازد و ازاین راه نعمت انسان ھاي خطاكار كھ از دایره ظن، تخمین، گمان و حدس تجاوز نمي 
  .و لطف خدا درباره امت، تكمیل گردد

اي        ) خودكفایى(عین این سخن در   ود و علم ار یھ ھ پرسش احب خ گویي ب آنان درباره دفاع از حریم عقاید و پاس
  .مسیحي حكم فرماست

الي    در این جا نظر خوانندگان را بھ بیان مقدمھ اي كھ روشنگر مقدار موفقیت امت در        امبر ع ام از پی  اخذ احك
  :.این مقدمھ داراي فرازھایي است كھ بھ ترتیب عبارت است از. قدر اسالم است جلب مي كنیم

امبر اسالم،از    . 1 ري پی الت و رھب یش      23دوران رس ھ پ وط ب ي از آن مرب سمت مھم ھ ق اوز نكرده ك ال تج  س
غ     پیامبر سیزده سال . ازھجرت، یعني دوران اقامت وي در مكھ است     اي خود را در راه تبلی تمام، عمر گرانبھ

د      ھ آن گذران وب         . توحید و دعوت مشركان مكھ و حوم ت آورد و قل ھ دس ایي ب ت ھ دت، اگرچھ موفقی ن م در ای
ھ (گروھي را متوجھ آیین خود ساخت، اما براثر لجاجت ھاي قریش و سرسختي بت پرستان محیط          نتیجھ  ) مك



و نقشھ قتل وي را كشیدند، از این رو ناچار شد بھ فرمان خداوند مكھ چشم گیري نگرفت تا آن جا كھ دشمنان ا 
  .رحل اقامت افكند) مدینھ(را بھ قصد مدینھ ترك گوید و در 

دتي و                سائل عقی ي اسالم و م ارف كل ین مع ھ، در جھت تبی الھ در مك اساس تبلیغ وي در مدت اقامت سیزده س
ھ  مبارزه شدید با بت پرستي و دعوت مردم بھ توحید       و اعتقاد بھ معاد بود و شرایط و اوضاع اجازه نمي داد ك

ادات،         ل عب ي اسالم، از قبی ام فرع جز در موارد خاصي درباره مسائل اجتماعى، اخالقى، قوانین مدني و احك
ت                   ر ب وز در براب ھ ھن ود ك ھ، گروھي ب خن وي در مك را طرف س د؛ زی خن بگوی سیاسات، عقود و ایقاعات س

  .آنھا حاجت مي طلبیدند و مرگ را پایان زندگي مي دانستندسجده مي كردند و از 
ي    از این جھت مي بینیم آیاتي كھ در محیط مكھ نازل شده است غالبًا بر محور توحید، معاد، تشریح معارف كل
شخیص          ز و ت دني تمی ي را از م ات مك و عقیدتي اسالم دور مي زند، حتي بسیاري از دانشمندان، از این راه آی

  .مي دھند
سائل            ایر م ان س ھ بی ھ ب ت داد ك ھ وي فرص امبر اكرم ب استقبال مردم مدینھ از آیین اسالم و پشتیباني آنان از پی
ایف مردم را از            اده و وظ حساس اسالمي بپردازد و یك قسمت ازدستورھا و احكام اسالم را در محیط خود پی

  .نظرحالل و حرام بیان كند
 در این محیط، نیز دور از غوغا و مزاحمت نبود، زیرا تمركز مسلمانان با این ھمھ، زندگي پیامبر و مسلمانان

ود      ده ب دن     . در محیط مدینھ، رعب عجیبي در دل مشركان شبھ جزیره عربستان افكن راي درھم كوبی شركان ب م
اه وارد ساختن                   ات سنگین و گ ا دادن تلف د و ب ي كردن ھ وضع شدیدي محاصره م ھ را ب ھ، كرارًا مدین این نقط

ھ از ھر           خسارت امبر ك اي پی ز و گرانبھ ت عزی ا گرفتن وق  ھاي مالي و جاني بر مسلمانان و باالتر از ھمھ، ب
شیني مي           ب ن ي استفاده شود عق لحظھ اي از آن باید در تربیت و رھبري مردم و بیان احكام و دستورھاي الھ

  .كردند و مسلمانان را براي مدت كوتاھي بھ حال خود وامي گذاشتند
ھ          مزاحمت و    سا ب ھ ب ود، چ ن نب ھ ای صر ب ن منح سائل دی اشغال وقت پیامبر و بازداشتن مسلمانان از آموزش م

پیامبر گزارش ھایي مي رسید كھ توطئھ خطرناكي بر ضد اسالم در میان افراد قبیلھ اي در شرف انعقاد است    
دن        راي كوبی ھ     و آنان در فكر جمع پول و سالح و تنظیم سپاه ھستند تا در روز معیني ب  حكومت جوان اسالم ب

د ھ كنن ھ حمل یش از   . مدین ھ ب امبر در مدین الھ پی ت ده س اریخ اقام ا در ت داد آنھ فانھ تع ھ متأس ا ك زارش ھ ن گ ای
ا                      ھ شورش شود و ی سپار منطق ان رھ دن آن راي كوبی صًا ب ا شخ ھ ی ي داشت ك حدعادي بود، پیامبر را بر آن م

  .گروھي را بھ آن جا اعزام بدارد
ا منافق     ھ              نھ تنھ ت برخاستند، بلك ھ مخالف سلمانان ب ا اسالم و م دي داشتند و ب راي خود حزب نیرومن ھ ب ان مدین

یھودیان لجوج مدینھ و خیبر و مسیحیان نجران نیز سّد بزرگي بر سر راه اسالم بودند و ھمگي از طریق ایجاد 
 را مي گرفتند و آنان را توطئھ، جنگ ھاي خونین، مشاجرات و مجادالت بي جا وقت عزیز پیامبر و مسلمانان

  .از آموزش احكام، فروع اسالم و مسائل دیگر اسالمي باز مي داشتند
شید، شركت   27پیامبر در مدت اقامت ده سالھ خود در مدینھ در       نبرد كھ برخي از آنھا بیش از یك ماه طول ك

دود            اي ضد اسالمى، در ح ھ ھ ب دا )3()سریھ  (55كرد و براي درھم كوبیدن توطئ ك از     ترتی ام ھر ی د و انج
  .امور نظامى، مراقبت اوضاع مسلمانان و مرزھاي اسالمي بھ قیمت وقت عزیز او تمام مي شد

  
چنین زندگاني پرغوغا، مسلمانان را بر آن مي داشت كھ وقت خود را بھ جاي آموزش معارف و احكام اسالم، 

اه     د و ھر گ سلمانان       بھ دفاع از حریم اسالم و وجود پیامبر گرامي صرف كنن د و م ي آم یش م وقتي پ  آرامش م
پروانھ وار بھ گرد شمع وجود پیامبر جمع مي شدند تا احكام، فرایض و معارف بلند اسالم را فراگیرند، ناگھان 

  .حوادث ناگوار و گزارش ھاي مھم و حساس، سبب مي شد كھ براي نبرد با دشمن و رفع تجاوز، آماده گردند
ان      امكانات مسلمانان نیزبھ حدي    سلمانان در ھم ھ م شجو بلك ي دان  نرسیده بود كھ گروھي نظامي شوند و گروھ

ھنگامي كھ بھ كار كشاورزي و باغ داري و مانند اینھا مشغول بودند بھ تعلیم و آموزش نیز مي پرداختند و در      
ن غالبًا تمام بنابرای. ھمان ھنگام اگرنبردي پیش مي آمد ھمگي لباس رزم بر تن مي كردند و بھ جھاد مي رفتند    

  .افراد، ھم نظامي بودند، ھم كارگر و ھم دانشجو
ھ از            . 2 ایي ك ش ھ امبر و پرس را حوادث دوران پی ت، زی ي كرده اس شریعت اسالمي بھ تدریج راه خود را ط

حضرتش مي شد، سبب مي گردید كھ احكام آنھا از مجراي وحي بیان گردد و از این راه، شریعت اسالم تكامل 
ك روز باشد،        خود را طي ك    ضیات ی ند و اصوًال ھیچ تشریع و تقنیني نمي تواند مخلوق شرایط یك لحظھ و مقت

  .بلكھ ھمواره تجدید حوادث و طرح یك سلسلھ سؤال ھا موجب توسعھ وضع قانون گذاري مي گردد
الم در محیط بعثت پیامبر اكرم، عالوه بر این موضوع خصوصیت دیگري وجود داشت و آن این كھ پیامبر اس 

ل     ارترین مل در میان مردمي بھ نبوت رسید كھ فاقد ھر نوع قانون اخالقي و اجتماعي بودند و یكي ازبي بندو ب
اعي و        . جھان بھ شمارمي رفتند    ى، اجتم وانین، رموز اخالق ھ ق م،   ... آشنا ساختن چنین ملتي بھ كلی دت ك در م

یم   امكان عادي نداشت، حتي اگر پیامبر عالي قدر اسالم و پیروان       او گرفتاري ھاي یاد شده را ھم نداشتند، تعل



م،              دت ك ن م سلمانان در ای ود و م ارج ب دودامكان خ ین گروه، ازح ك چن ھ ی این ھمھ حقوق و فرایض اسالمي ب
  .ظرفیت و استعداد فرا گرفتن ھمھ آنھا را نداشتند

ھ  توسعھ و گسترش زندگاني مسلمانان بر اثر فتوحات اسالمى، آنان را با مسائل       . 3  تازه و حوادث جدیدي روب
رومي كرد كھ در دوران بعثت پیامبراكرم، نمونھ آنھا وجود نداشت و طرح و بیان احكام این سلسلھ ازحوادث، 
دردوران حیات رسول خدا، براي گروھي كھ با این موضوعات آشنایي نداشتند، امكان پذیر نبود و یا دست كم    

  .الزم نبود
ھ      ازسویي دیگر، پیامبراسال  . 4 ام آن چھ راك د تم م، خاتم پیامبران و آیین او آخرین شریعت آسماني است و بای

ین            شري و تقن انون ب ذارد و او را از ھر ق بشر ممكن است تا روزقیامت بھ آن نیازداشتھ باشد، در اختیاراو بگ
  .آسماني بي نیازسازد

راي حفظ       : مالحظھ این امور، ما را بر آن مي دارد كھ بھ طور قطع و یقین بگوییم       در اسالم، ب الي ق امبر ع پی
مصالح اسالم و تحقق ھدف بعثت، این قسمت ازمعارف و احكام را كھ بھ جھت علل یاد شده موفق نشد بھ امت 
ھ وي              ن حوادث ب ام ای بیاموزد پیش فردي از مسلمانان بھ ودیعت نھاده كھ مسلمانان پس از درگذشت او در تم

  .و مذھبي خود را با پیروي از افعال و گفتار او برطرف سازندمراجعھ كنند و ھمھ نیازھاي دیني 
ارف،        وم، مع چنین فردي نمي تواند یك فرد عادي و معمولي باشد؛ زیرا در این صورت نمي تواند این ھمھ عل
ر         سترده و دربراب ي گ امبر داراي علم د پی احكام و فرایض را در مدت كم ازپیامبر فرا گیرد، بلكھ باید او ھمانن

  .نوع خطا و اشتباه كھ موجب سلب اعتماد مردم مي گردد مصون و بیمھ باشدھر 
شناسایي چنین فردي كھ ازتمام احكام الھي و قوانین آسماني كھ ممكن است بشر تا روزبازپسین بھ آن نیازداشتھ 

  .باشد، آگاھي دارد جزبراي خدا و پیامبراو براي كسي مقدورنیست
م و این كھ چھ كسي درمقابل ھر نوع احتمال اشتباه و لغزش ھاي عمدي آرى، شناسایي معصوم ازغیر معصو  

  .و سھوي مصون و بیمھ است، جزازطریق وحي و تعیین پیامبر ممكن نیست
اختن امت ازھر            ي نیازس ان و ب ل جھ ان مل ازاین نظر، تكمیل ھدف بعثت و گسترش صحیح آیین اسالم در می

ین شرایطي داشتھ باشد از           نوع آرا و نظریات خطاي بشري و غیر وحي ال   ھ چن د فردي ك ي كن اب م ى، ایج ھ
  .طرف خدا بھ عنوان جانشین تعیین گردد و ھرگز امت از طریق انتخاب، نمي تواند بھ چنین فردي دست یابد

---  
  . مطالعھ فرمایید771-799، ص 2مشروح سرگذشت سفر تبوك را در كتاب فروغ ابدیت ج . 1
ت      بھ طور مسلم كتاب و سنت جو     . 2 روع و اصول اس ھ ف سبت ب ر مي   . اب گوي تمام نیازمندي ھاي امت ن اگ

ھ          : گوییم رار گرفت ردم ق ار م ھ در اختی این دو منبع نسبت بھ نیازمندي ھا كفایت نمي كند، مقصود سنتي است ك
ول       سمِت منق بود و اگر مجموع سنت ھاي پیامبر كھ بھ عقیده شیعھ نزد پیشوایان معصوم، موجود است بھ آن ق

  .ز پیامبر ضمیمھ گردند، قطعًا سنت براي تمام نیازمندي ھا كافي خواھد بودا
نبردي كھ پیامبر شخصًا در آن شركت نمي كرد و فقط گروھي را براي كوبیدن نقطھ تجمع شورشیان اعزام . 3
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---  



  ...پایھ رشد فكري مردم: 88درس 
  

ھ ب                ود ك دي رسیده ب ھ ح د، ب سلمانان از حریم عقای ي م اع علم د    آیا رشد فكري و قدرت دف د از حریم عقای توانن
  .اسالمي دفاع كنند و بھ مناقشات یھود و نصارا پاسخ بگویند

شات،          ھ مناق خ گویي ب آگاھي از اصول و فروع اسالم، مطلبي است و دفاع منطقي از حریم عقاید اسالم و پاس
ا  ھمان طور كھ باید در میان امت، فر. مطلبي دیگر، و حساب این دو را نباید با ھم مخلوط كرد  د آگاھي باشد ت

ان                 ز عالم اع نی د در سنگر دف ازد، بای نیازھاي مردم را درباره خود اسالم، اعم از اصول و فروع برطرف س
د و               خ بگوین ذھب پاس ن م راد خارج از ای ھ سؤاالت اف چیره دستي باشند كھ از حریم عقاید اسالم دفاع كنند و ب

ت ا     ق ام ن طری د و       اعتراضات آنھا را برطرف سازند و از ای ر دشمن برھانن د در براب سالم را از شك و تردی
  .آبروي اسالم و مسلمانان را حفظ كنند

ایي وارد             ت ھ صارا، در رأس ھیئ شمندان بزرگ یھود و ن ت او، دان ي و پس از درگذش امبر گرام ان پی در زم
ان پیوستھ سؤاالت پیچ      ي مطرح    مدینھ مي شدند تا درباره آیین مقدس اسالم، اطالعاتي كسب كنند و آن ده علم ی

مي كردند كھ جز فرد آگاه از تورات و انجیل كسي نمي توانست بھ پرسش ھاي آنان پاسخ بگوید و مدعي بودند 
كھ طبق نص كتاب ھاي خودشان تنھا پیامبران آسماني و نمایندگان آنان، از محتویات این كتاب ھا آگاھند و مي 

  .توانند بھ سؤاالت آنھا پاسخ صحیح دھند
امي   ورود پي   درپي آنان بھ مدینھ توجھ مسلمانان و دستگاه خالفت را بھ خود جلب كرد و جز شخصیت واالمق

  .كھ ھمھ اصحاب بھ علم و دانش گسترده او معترف بودند، كسي قدرت بحث با آنان را نداشت
روي اسالم را ح      د آب ین    آیا بھ جھت حفظ اصالت اسالم، نباید در میان مسلمانان فردي باشد كھ بتوان د چن ظ كن ف

فردي باید بھ علم وسیع و عصمت الھي مجھز باشد تا بتواند این سنگر را حفظ كند؛ زیرا افراد عادي خصوصًا 
  .مسلمانان آن روز كھ با منطق یھود و نصارا آشنا نبودند نمي توانستند دفاع از این سنگر را بھ عھده بگیرند

  .توضیح
 بتواند ابعاد زمان را درھم شكند و بھ صورت مكتبي زنده و جاوید جاودانگي یك مكتب و نفوذ آن در دل ھا كھ 

ھ از نظر                    ستھ اي ك اي برج صیت ھ ى، از طرف شخ اي فكري و علم ت ھ دون مراقب در اجتماع باقي بماند، ب
صالحیت ھمانند پایھ گذار آن مكتب باشند امكان پذیر نیست و قدرت ھاي نظامي و نیروھاي مادي بدون اتكا بھ 

ا،        نیروھاي   ر اینھ ھ عالوه ب د، بلك فكري و علمي نمي توانند بقا و درخشندگي آن را در طول زمان تضمین كنن
  .شخصیت ھاي علمي برجستھ اي الزم دارد كھ نیازھاي معنوي مردم را پس از پیامبر، برطرف سازند

ھ از   آیین اسالم، پس از درگذشت پیامبر، بھ پیشوایي عالم و معصوم نیاز داشت، تا از اصول و       عقاید اسالم ك
ھ          ان جامع ان در می زل ایم طرف ھواداران سایر مذاھب جھان، مورد ھجوم و تھدید واقع مي شد و موجب تزل

  .اسالمي مي گردید، دفاع كند
ت    . اسالم، در آغاز ظھور، نبرد فكري و عقیدتي خود را بر ضد بت پرستي شروع كرد    ن جمعی ر ای پیروزي ب

ت نظامي نیازداشت؛ زیرا بت پرستان، از یك منطق و یا مكتب صحیحي پیروي عالوه بر منطق محكم، بھ قدر
ذاكره            ا م ان، ب رِض آن ي غ اك و ب نمي كردند تا در برابر منطق نیرومند اسالم مقاومت كنند، از این رو افراد پ

 نظامي كوتاھى، روش نیاكان خود را ترك مي كردند، ولي افراد لجوج و بداندیش آنھا، جزدر سایھ قدرت ھاي
امبر اسالم          یش از درگذشت پی رك، پ حاضر بھ ترك بت پرستي نبودند، از این رو ھمھ مظاھر بت پرستي و ش
از شبھ جزیره برچیده شد و اثري از آنھا باقي نماند، ولي دشمنان تازه نفسي از یھود و نصارا پیدا شدند كھ در 

  .اسالم ادامھ مي دھندعداوت و دشمني خود باقي ماندند و ھنوزھم بھ نبرد خود با 
مار مي       ) مدینھ(و ) نجران(وقتي نسیم اسالم، در سرزمین   ھ ش ن دو مذھب ب روان ای كھ دو مركز مھم براي پی

ین      دن آی م كوبی رفت وزیدن گرفت، رعب و وحشت عجیبي در دل علماي یھود و نصارا پدید آمد، و براي درھ
زل ساختن     اسالم نھ تنھا جنگ ھاي خونیني بھ راه انداختند، بل        راي متزل كھ جنگ سرد و نبرد تبلیغي خود را ب

اي نظامي       . مباني ایمان و اسالم مردم آغاز كردند   شتر ازھجوم ھ ب بی ھ مرات تأثیر نامطلوب این نوع مبارزه ب
وت    . بود صوص نب آنان با طرح سؤاالت پیچیده و از طریق ایجاد شك و تردید در اصول و معارف اسالم بھ خ

 بھ تعالیم اسالم حملھ مي كردند و مراتب ایمان و عالقھ جامعھ اسالمي را بھ اصالت و صحت و رسالت پیامبر،
  .آیین توحید متزلزل مي ساختند

ارزه         ي مب گ فكري و علم تا روزي كھ پیامبر در قید حیات بود، خود وي شخصًا در پرتو وحي با ھر نوع جن
  .مي كرد و بھ سؤاالت دانشمندان آنان پاسخ مي داد

اي              پس   ت ھ اب و ھیئ ل كت اي اھ اس علم ت، تم سترش یاف از درگذشت پیامبر كھ اسالم در شعاع وسیع تري گ
شمندان         ستھ اي از دان صیت ھاي برج ي شخ علمي مذاھب بزرگ جھان با مركز اسالم بیشتر گردید و پي در پ

سلمانا   ھ مي   ملت ھاي گوناگون، براي تحقیق و بررسي و یا ایجاد شك و تردید و تضعیف عقاید م ن، وارد مدین
در نخستین برخورد، تفوق علمي این ھیئت ھا آشكار . شدند و سؤاالت بغرنج و پیچیده اي را مطرح مي كردند  

راد، دستگاه        بود و آثار عجز و ناتواني از چھره پاسخ گویان نمایان مي گشت، زیرا غالبًا طرف مذاكره این اف



د آنھا اطالعات وسیعي در این زمینھ نداشتند، اما ھنگامي خالفت بود كھ بھ تصدیق موافق و مخالف، حتي خو    
ي    ا عل ان ب ھ آن ره      )ع(ك اتواني از چھ ز و ن رد عج ا گ ھ تنھ دند ن ي ش ھ رو م المي روب صیت بزرگ اس آن شخ

ھ        د ب مسلمانان زدوده مي شد، بلكھ قلوب گروھي از علماي یھود و كشیشان بھ سوي آیین اسالم جذب مي گردی
  .اعتراف مي كردند)ع( صراحت بھ رسالت پیامبر و امامت علىگونھ اي كھ آنھا بھ

تاریخ اسالم، شاھد بسیاري از مناظرات علمى، در زمان خالفت خلفا و پس از آن بود و پیوستھ شخصیت ھاي 
اقر        ام ب ضرت ام ان و ح ر مؤمن ا  )ع(بزرگ اسالم، مانند امی ضرت رض ھ      )ع(و ح ان خود یگان دام در زم ھر ك

  .قرآن بودندمدافع حریم اسالم و 
  .نتیجھ این بحث

ھ پس از درگذشت                 ت ك ن اسالم است الزم اس د و دی ین توحی ھ آی دگان ب بر خداوند حكیم كھ خواھان گرایش بن
دگان خود           پیامبر اسالم، فردي عالم و معصوم را جانشین پیامبر خود سازد تا از این طریق، مقدمات ھدایت بن

ھر نوع تحقیر علمي باز دارد و شناسایي و معرفي چنین فردي جز از را فراھم سازد و اسالم و مسلمانان را از
  .ناحیھ تعیین و تنصیص الھي ممكن نیست

ان و                 سترش اسالم در اطراف جھ د اسالمى،با گ د آرا و عقای د، رد و نق اد شك و تردی مسألھ ھجوم فكرى، ایج
ا   اي روم و یون ت ھ ا مل سلمانان ب زش م ي و آمی سفى، علم اي فل اب ھ ھ كت ت و ترجم سترش یاف عھ و گ ن، توس

ھ صف      عناصر ضد اسالمي كھ رسمًا از الحاد و انكار مقدسات، طرف داري مي كردند، در برابر مسلمانان ب
د    ان مانن ي از آن ام برخ د و ن ي پرداختن اء (آرای ي العوج ن اب دالكریم ب صانى(، )عب اكر دی دالملك (و ) ابوش عب

ا     ) بصرى اب ھاي كالم و من ھ          در صفحات تاریخ و كت ت ك وان گف ي ت ا م ابراین آی ده است، بن ظره ضبط گردی
پیامبر اسالم، با توجھ بھ چنین دشمنان نیرومندي كھ نمونھ ھاي آن را در دوران حیات خود دیده بود براي حفظ 
اسالم از خطر نفوذ افكار بیگانگان فكري نكرده و این خأل را با تعیین جانشین پر نكرده است جانشیني كھ علم 

  .نند علم خود او از علم بي پایان خداوند سرچشمھ بگیرد و ازگناه و اشتباه مصون و معصوم باشدوي ھما
  .برداشت پیامبر گرامي و یاران او از مسألھ رھبري: 89درس 

امبر و              ابي پی د، موضوع ارزی ي كن ب كمك م ي از دو مكت دن یك زمینھ دیگري كھ ما را بھ نظر دادن و برگزی
  .بري استیاران او از مسألھ رھ

  .آیا برداشت این گروه، از موضوع امامت، برداشت انتصابي از جانب خدا بود، یا انتخابي از جانب امت
ت در اسالم             ل شده روشنگر چگونگي حكوم سخناني كھ در این مورد بھ طور كلى، از پیامبر و صحابھ او نق

ق   شما در مجموع سخناني كھ از پیامبر گرامي و یاران او نقل شده    . است ھ از طری  است،اثري از انتخاب خلیف
  .شورا و گزینش امام بھ وسیلھ اھل حل و عقد و مانند آنھا نخواھید دید

این نوع اصطالحات، بسان علل بعد از وقوع است كھ بھ مرور زمان پیدا شده و ھدف، توجیھ خالفت گروھي   
  .است كھ بھ عقیده برخى، از این طریق برگزیده شده اند

صار   (،  )انتخاب از طریق شورا     (الفاظي مانند  اجر و ان د   (، )مھ ل و عق ل ح ا     ... و) اھ ام ب اظره ام ان من در زم
معاویھ پیدا شده است و امام مي خواست با منطق دشمن، او را محكوم سازد وگرنھ موضوع رھبري در عصر 

  .پیامبرتنھا بھ صورت انتصاب از جانب خدا بود
، قیافھ انتصابي از سوي خدا داشتھ و  )ص(ري در زمان پیامبر اكرمدالیل نقلي گواھي مي دھند كھ مسألھ رھب    

ھ خداست     : پیامبر عالي قدر، بھ طور مكرر بھ مردم مي گفت        شین مربوط ب ین جان اب    . تعی او ھر كس را انتخ
  .كند، ھمان رھبر خواھد بود و اختیار این موضوع در دست من و در دست امت نیست

  .دو گواه تاریخي
م، در موسم حج، كھ قبایل عرب، براي زیارت خانھ خدا بھ مكھ مي آمدند، آیین خود را بر آنان      پیامبر اسال . 1

تماس گرفت، ) بني عامر(عرضھ مي كرد و ھدف خود را از بعثت تشریح مي نمود، ھنگامي كھ با سران قبیلھ 
بر مخالفان پیروزساخت، آیا یك نفر از آنان حمایت خود را از پیامبر اعالم داشت و افزود ھرگاه خداوند تو را 

  .موضوع زمام داري مسلمانان پس از شما بھ ما واگذار مي گردد
  :.پیامبر در پاسخ وي گفت

  )1(َاألمُر ِالي اذ، َیَضُعُھ َحیُث َیشاُء؛
  .موضوع خالفت، مربوط بھ خداست آن را ھر جا كھ بخواھد مي گذارد

ت            خن ناراحت شد و گف یم و زعامت از آن        ھرگز د : وي پس از شنیدن این س داكاري كن ا ف ھ م ست ك رست نی
  .دیگران باشد

ھ           . 2 ت اسالمي دوخت ھ خالف شم طمع ب ھ چ رادي زد ك تنھا در این مورد نبود كھ پیامبر دست رد بھ تقاضاي اف
بودند و ایمان و اسالم خود را مشروط مي كردند كھ موضوع خالفت پس از رحلت پیامبر بھ آنان محول گردد، 

ى (ر در میان نامھ ھایي كھ بھ سران كشورھا مي نوشت، نامھ اي بھ      بلكھ پیامب  ام دار  ) ھوذة بن عل ھ (زم ) یمام
وي نیز ھمانند آن شخصیت بني عامرى، اسالم آوردن خود و حمایت . نوشت و او را بھ آیین اسالم دعوت كرد

  . او واگذار گرددازآیین اسالم را مشروط بھ این كرد كھ مسألھ زمام داري پس از رحلت پیامبر بھ



  :.حضرت در پاسخ وي فرمود
  )2(ال والكرامة؛

  .این پیشنھاد، صحیح نیست و عزتي در این كار نیست
ده است،           صون مان ھر فرد منصف و دور از تعصب، با مالحظھ این دو فراز از تاریخ كھ از دست تحریف م

ئن    اورد و مطم ت بی ھ دس امبر ب ان پی سألھ را در زم ت م د موقعی ي توان ھ  م ن ك تھ از ای امبر پیوس ھ پی ردد ك گ
  .موضوع خالفت بھ او و یا امت مربوط باشد، كامًال تحاشي نمود و آن را یك امر الھي تلقي مي كرد

ھ                امبر موضوع را ب ھ پی ود ك ود، الزم ب ت ب ار ام گذشتھ از این، ھر گاه موضوع انتخاب خلیفھ در قلمرو اختی
ازد و حوزه     مردم بازگو كند، و حتي نھ تنھا اصل موضو     اه س ع را تذكر دھد، بلكھ امت را از نحوه انتخاب آگ

د در              شخص كن د، م ار را دارن ن ك اي كھ باید خلیفھ را انتخاب كند و شرایط افرادي كھ صالحیت مداخلھ در ای
  .صورتي كھ پیامبر اسالم، در این باره كوچك ترین سخني نگفتھ است

امبر وارد    آیا مسألھ زعامت مسلمانان از نظر درجھ بند      سان پی ھ در ل ي كمتر از مستحّبات و مكروھات است ك
ھ            ت ك ر اھمی ر و پ سألھ خطی ین م شده است، چگونھ مي توان گفت كھ رسول خدا از توجھ دادن امت بھ یك چن

  .سرنوشت اسالم و مسلمانان بھ آن بستگي داشت، غفلت ورزید و كوچك ترین سخني درباره آن نفرمود
ھ مي          : نھ تنھا مي گوینددانشمندان اھل تسنن،     ین نكرده است، بلك ھ اي تعی ي و خلیف راي خود وص كھ پیامبر ب

  .در شیوه خالفت نیز كوچك ترین سخني نفیًا و اثباتًا بھ دست آنان نرسیده است: گویند
ھ، بلك          ا ن ت ی ھ در این جا بحث ما این نیست كھ آیا پیامبر، بھ فرمان خدا، براي امت، امامي را تعیین كرده اس

اگر بھ راستي گره  . در شیوه خالفت سخني بھ ما نرسیده است: فعًال نظر ما روي جملھ دوم است كھ مي گویند 
خني           اره س ن ب ر خود، در ای امبر در طول عم ھ پی خالفت باید از طریق انتخاب گشوده شود، آیا شایستھ نبود ك

  .بخشدبگوید و از این راه بھ بسیاري از مناقشات و دستھ بندي ھا خاتمھ 
در از  ) رھبري امت(تا این جا چھره   در زمان بنیان گذار شریعت، روشن گردید و معلوم شد كھ پیامبر عالي ق

ھ موضوع                ي فرموده ك ي داده و م ام توجھ م ن مق ودن ای ر ب ت و خطی ھ اھمی طریق گفتار و كردار، مردم را ب
ین ا                ي تعی سألھ یعن ن م ارج است و ای ن خ ن و امت م ده م ھ      جانشیني از عھ ب خداست ن صابي از جان ام، انت م

  .انتخابي از طرف مردم
  

  .تكامل روحي امت در پرتو نصب امام معصوم: 90درس 
  

ایي              ت غ ال و عل ھ آن موجود، كم ھر موجودي در این جھان براي ھدفي آفریده شده است كھ آن ھدف نسبت ب
وب خود،          . شمرده مي شود   ال مطل ھ كم راي رسیدن موجودات ب رینش ب ھ در     دستگاه آف ایلي را ك وع وس  ھر ن

ایل          ھ وس ا نكرده بلك روري اكتف ایل ض ھ وس تكامل آنھا مؤثر است در اختیار آنھا قرار داده و در این راه تنھا ب
  .جزئي و غیر ضروري را نیز در اختیار آنھا گذارده است

د   دستگاه ھاي شگفت انگیز بینایي و شنوایي و دیگر دستگاه ھاي بدن انسان ھركدام بھ روشن   ي دھن ي گواھي م
  .كھ سازمان آفرینش، عنایت خاصي دارد كھ ھر موجودي را بھ كمالي كھ براي آن آفریده شده است برساند

ال، در        زار كم ر اب ھ دیگ از این گذشتھ، قدري در پاره اي از وسایل كمال كھ غالبًا مورد غفلت است و نسبت ب
  .درجھ دوم اھمیت قرار دارد بیندیشیم

ان         مثًال دستگاه آ   راي او آس تن ب ا راه رف فرینش، در كف پاي انسان گودي و فرو رفتگي خاصي آفریده است، ت
  .باشد

انگشتان ما از نظر طول و ضخامت با یك دیگر فرق روشني دارند، زیرا اگر ھمھ آنھا یك سان بودند، كارھاي 
ی               ر ھم ذیرفت و براث ي پ ي دھد، صورت نم شر،     گوناگوني كھ بشر بھ وسیلھ آنھا انجام م ھ ب ت ك ن اختالف اس

ت      ده اس ا گردی اي زیب شتان، خطوطي      .خالق ھنر و پدید آورنده صنایع ظریف و ھنرھ ر انگ ت و س ف دس در ك
وجود دارد كھ براي برداشتن اشیا كمك بھ سزایي مي كند و از آن جا كھ خطوط انگشت و كف دست ھر فرد بھ 

  .فاده مي شودشكل خاصي است، در انگشت نگاري از این خطوط كامًال است
یلھ اي را خواه        وع وس رینش، ھر ن تگاه آف ھ دس ریم ك ي گی ھ م اچنین نتیج د آنھ ا و مانن ال ھ ن مث ي ای از بررس
ذل و          یچ ب ن راه از ھ ضروري و خواه غیرضروري كھ در تكامل انسان مؤثر است در اختیار او نھاده و در ای

  .بخششي فروگذار نكرده است
ل           خد: اكنون این سؤال پیش مي آید    ن است تكام ھ ممك سان است، چگون ل ان ان تكام ن حد خواھ اوندي كھ تا ای

  .معنوي او را در برخي از امور نادیده بگیرد
ین        زوم تعی د، ل ي كن این بیان، ھمان گونھ كھ بعثت پیامبران و اعزام سفیران الھي را از سوي خداوند ایجاب م

ام را نی     ارف و احك شوا از         امام معصوم و آگاه از تمام اسرار مع ام و پی ك ام ین ی را تعی د؛ زی ي نمای اب م ز ایج
سوي خدا بھ بسیاري از كشمكش ھا كھ مایھ جنگ و نفاق و عقب ماندگي جامعھ ھاي اسالمي است، خاتمھ مي 

  .دھد و مسلمانان را بھ صورت یك گروه واحد در مي آورد و از ھر نوع اختالف و دو دستگي باز مي دارد



گرفتن تنصیص الھي پس از درگذشت پیامبر آن چنان دچار اختالف و دودستگي شدند كھ مسلمانان براثر نادیده 
ان                ھ خواھ ساني ك ادي استعمار و ك ون ای م اكن ت و ھ ھ اس ان نرفت وز ازمی آثار شوم آن پس از چھارده قرن،ھن

سلمانا .تیرگي روابط مسلمانان ھستند، پیوستھ براین اختالف دامن مي زنند  ن، از سوي  ولي اگر رھبر جامعھ م
یچ           سلم ھ ھ طور م د، ب دم ندارن خداوند تعیین گردد و مسلمانان افكار خام و ناپختھ خود را بر تنصیص الھي مق

  .گونھ اختالف چشم گیري میان آنان پیش نخواھد آمد
ریعت                   ام ش ارف و احك صوم است و از اسرار، مع تباه مع اه، خطا و اش ھ از گن امي ك گذشتھ از این، وجود ام

  .د، گامي بزرگ در تكامل روحي جامعھ و افراد انساني استآگاھي دار
اثر وجود چنین رھبري بھ اندازه خطوط انگشتان، كف دست، گودي پا و ابروي باالي چشم    : آیا مي توان گفت   

  .نیست
ار وي         : در این صورت، چگونھ مي توان گفت        سان را در اختی سمي ان ل ج ایل تكام وع وس ھ ن ان ھم خداي جھ

  .ي او را از وسایل معنوي كھ در تكامل روحي او نقش مؤثري دارند، محروم ساختھ استنھاده است، ول
شیخ الرئیس، ابن سینا، در كتاب شفا در بحث نبوت، با این بیان، لزوم بعثت پیامبران را ثابت كرده است، ولي 

ازد                    ي س ن م امبران را روش زوم اعزام پی ھ ل ن ك ر ای ان عالوه ب ن بی ام    ھمان طور كھ گفتیم ای ین ام زوم تعی ، ل
  .معصوم و آگاه از اسرارشریعت را كھ مایھ تكامل روحي افراد است نیز ثابت مي كند

در روایات منقول از امامان شیعھ نیز پیرامون لزوم امام معصوم، بیانات شیوایي وارد شده است كھ برخي را        
  :.در این جا یاد آور مي شویم

  :.فرمود)ع(امام صادق . 1
  )3( الَتخُلوا ِاى َو َفیھا ِامام، َكي ما ِان زاَد الُمؤِمُنوَن َشیئًا َرّدُھم َو ِان َنَقُصوا َشیئًا َاَتمَُّھ َلُھم؛ِانَّ اَالرَض

ل             د، تكمی م كردن زمین، خالي از پیشوا نمي باشد تا اگر مسلمانان چیزي در دین افزودند آن را رد كند و اگر ك
  .نماید

  :.ضرت باقر ي نقل مي كند كھ مي فرمودابوبصیر از حضرت صادق و یا ح. 2
  )4(ِانَّ اذ َلم َیَدِع اَالرض ِبَغیِر عالٍم َوَلوال ذِلَك َلم ُیعَرِف الَحقُّ ِمَن الباِطل؛

  .خداوند زمین را از حجت خالي نمي گذارد، زیرا در غیر این صورت، حق از باطل شناختھ نمي شود
ین   ھشام بن حكم، در مناظره مفصلي كھ با دانشمن    ھ او چن د شامي درباره مسألھ رھبري پس از پیامبر داشت، ب

  :.گفت
ا           راراه آنھ ي ف ل و حجت سلمانان، دلی ان م وع اختالف در می آیا خداوند، پس از درگذشت پیامبر براي رفع ھر ن

  .قرار داده است یا نھ
  . آرى، قرآن و احادیث پیامبر براي رفع اختالف كافي است-
ر دو        اگر قرآن و احادیث،بر - ھ ھ الي ك م در ح اي رفع اختالف كافي است، چرا من و شما با ھم اختالف داری

سیر دیگري است           ر خالف م شاخھ یك تنھ و عضو یك درختیم، چرا ھر كدام مسیري را انتخاب كرده ایم كھ ب
)5(  

ي عمروب      صره یعن د  ھشام بن حكم، متكلم بي نظیر عصر خود، در مناظره اي كھ با پیشواي معتزلھ در ب ن عبی
  :.معتزلي انجام داد، بھ فایده معنوي وجود امام بھ گونھ اي دل پذیر اشاره كرده است

  .آیا چشم دارى: ھشام
  .بلى: عمرو بن عبید 

  . با آن چھ مي كنى-
  . رنگ ھا را مي بینم-
  . گوش دارى-

  .آرى
  . با آن چھ كار مي كنى-
  . با آن صداھا را مي شنوم-
  . بیني دارى-

  .آرى
  .ن چھ مي كنى با آ-
  . بوھا را استشمام مي كنم-

سان       وي سپس از وجود دیگر حواس، مانند ذایقھ، المسھ و اعضایي از قبیل دست و پا و نقش آنھا در وجود ان
  :.پرسید و از عمرو بن عبید، پاسخ ھاي صحیح شنید، سپس افزود

  .ھم دارى) عقل(قلب 
  . دارم-
  . نقش قلب در انسان چیست-



  .ن آنچھ براعضاي بدنم مي گذرد تمیز مي دھم بھ وسیلھ آ-
  . نقش دیگر آن چیست-
د آن را از   ) عقل( ھر گاه یكي از حواس در ادراك خود خطا كند یا تردید نماید بھ قلب    - د و تردی رجوع مي كن

  .بین مي برد
 است جامعھ  پس خداوندي كھ براي رفع تردید حواس و اعضاي من چنین پناھگاھي را آفریده است، آیا ممكن-

ا را        اي آنھ رت و خط د و حی ھ شك و تردی د ك ین نكن ان تعی راي آن امي ب ذارد و ام ال خود واگ ھ ح ساني را ب ان
  )6(برطرف نماید

  
  الھي بدون امام معصوم امكان داردآیا حكومت : 91درس 

  
امبران، حكومت و فر      انروایي  شكي نیست كھ یكي از شؤون پیامبران و یكي از شاخھ ھاي والیت تشریعي پی م

آنان است؛ حكومتي كھ اصالتًا مربوط بھ خدا و نیابتًا مربوط بھ پیامبران و اولیاي الھي است؛ حكومتي كھ پایھ    
  .ھاي آن را دستورھاي الھي و عدل و دادگري تشكیل مي دھد

د،       ي بودن ھ الھ در امت بني اسرائیل، حضرت داوود و حضرت سلیمان بھ فرمان خدا داراي چنین حكومت حق
  :.آن جا كھ مي فرماید

  )7(یا داُوُد ِاّنا َجَعلناَك َخلیَفًة في اَالرِض َفاحُكم َبیَن الناِس ِبالَحِقّ  َو الَتتَِّبِع الَھوى؛
روي             ! اي داوود  وا و ھوس پی ن و از ھ ھ حق داوري ك ان مردم ب م، پس می رار دادی ھ ق ما تو را در زمین خلیف

  .منما
ا شك و         حكومت بھ حق، ھمان حكومتي است كھ     ھ ب ي ك ي و تخمین ھ دستورھاي ظن  براساس دستورھاي خدا ن

ام           ھ ازتم ت ك تردید ھمراه است و پیراستگي از ھوا و ھوس استوار باشد و فرمانرواي چنین حكومتي الزم اس
وا و    ي و ھ ایالت درون د و در داوري اسیر تم اه باش ود آگ ت خ وع و مورد حكوم صوصیات موض دود و خ ح

  . بدون عصمت و علم وسیع، امكان پذیر نیستھوس نگردد و این دو
پیامبر گرامي اسالم بھ نص قرآن مجید، حاكم، فرمانروا، سیاست مدار و قاضي مسلمانان بود و آیات قرآن در 

  :.ما فقط بھ بیان چند آیھ اكتفا مي كنیم. این مورد بیش از آن است كھ در این جا منعكس گردد
  )8(یُعوا اذ َو َاطیُعوا الَرُسوَل َو ُاوِلي اَالمِر ِمنكم؛یا َایَُّھا اَلذیَن آَمُنوا َاط

  .خداوند و پیامبر و اولي االمر ازخودتان را اطاعت كنید! اي كساني كھ ایمان آورده اید
مقصود از اطاعت رسول و اولي االمر، اطاعت در مسائل حكومتي است، مانند دستورھاي مربوط بھ عزل و        

را     ... رداخت مبلغي بھ بیت المال ونصب افراد، بسیج عمومى، پ  د آن؛ زی ادات و مانن ام، عب نھ اطاعت در احك
امبر در مورد              ھ پی پیامبر گرامي در این قبیل احكام، فرمان و امر و نھي ندارد كھ اطاعت او واجب باشد، بلك

  .این قبیل احكام، بیانگري بیش نیست
د      دا ب  : بھ عبارت روشن تر ھرگاه پیامبر بھ مردم بگوی ھ شما بگویم      خ ھ ب ن دستور داده ك د و   : ھ م از بخوانی نم

زكات بپردازید، در این ھنگام اطاعت خدا واجب است، نھ اطاعت رسول؛ زیرا رسول در این صورت داراي 
ست            ري نی ز دیگ انگر چی یلھ بی ك وس ش ی اني   . امر و نھي نیست، بلكھ نقش او در این مورد، جز نق ي در زم ول

باید : فالني از مقام خود معزول و دیگري بھ جاي او منصوب است یا مي گوید: ویددیگر پیامبر بھ مردم مي گ   
ا       ھمھ مردم آماده جھاد در راه خدا باشند و یا فالن ثروتمند باید مبلغي بھ عنوان ھزینھ ارتش اسالم بپردازد و ی

پیامبر داراي امر و نھي  در چنین مواقعي است كھ ... باید فالني دختر خود را بھ عقد جواني معین در آورد و     
  .است و اطاعت اوامر او الزم و واجب مي باشد و ظاھرًا آیھ مورد بحث ناظر بھ چنین امرھاست

َسلُِّموا           َضیَت َو ُی ا َق ًا ِمّم ِسِھم َحَرج ي َانُف دُوا ف مَّ الَیِج َنُھم ثُّ َجَر َبی ا َش وَك فیم ي ُیَحكُِّم وَن، َحّت َك الُیؤِمُن ال َو َربِّ َف
  )9(َتسلیمًا؛

  
م و      و را حك شان ت بھ پروردگارت سوگند، آنان ھرگز مؤمن واقعي نخواھند بود، مگر این كھ در مورد اختالفات

  .داور قرار دھند و از داوري تو در دل ھاي خود حرجي نیابند و در برابر قضاوت تو تسلیم گردند
ر حك               ھ مردم در براب ت و ھم ي و داور امت اس ھ، قاض ن آی ب ای ھ روي حق و   پیامبر بھ موج م و داوري او ك

  .حقیقت است باید تسلیم گردند
َو ما كاَن ِلُمؤِمٍن َو ال ُمؤِمَنٍة اذا َقضي اذ َو َرُسوُلُھ َامرًا َان َیُكوَن َلُھُم الِخَیَرُة ِمن َامِرِھم َو َمن َیعِص اذ َو َرُسوَلُھ، 

  )10(َفَقد َضلَّ َضالًال ُمبینًا؛
موضوعي حكم كردند، براي ھیچ مرد و زن مؤمنى، اختیار و حق رد آن نیست و وقتي خدا و پیامبر او درباره 

  .ھر كس خدا و پیامبر را نافرماني كند آشكارا گمراه شده است
ھ                امبر مای اي پی ا داوري ھ ت ب ھ و مخالف رار گرفت دا ق ار داوري خ امبر در كن ضاوت و داوري پی در این آیھ، ق

  .گمراھي آشكار شمرده شده است



  )11( َاولي ِبالُمؤِمنیَن ِمن َانُفِسِھم؛َالَنبىُّ
  .پیامبر نسبت بھ اھل ایمان، ازخود آنھا سزاوارتر است

  .حقیقت این اولویت یك حكومت جامع و وسیعي است كھ پیامبر بر نفوس و اموال آنان دارد
  )12(ُخذ ِمن َامواِلِھم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھم َو ُتَزّكیِھم ِبھا؛

  . بگیر و از این طریق، آنان را پاكیزه بگردانازاموال آنان زكات
  .در این آیھ بھ یكي از شؤون پیامبركھ اخذ مالیات است اشاره مي كند

امبر           ھ پی ردد ك ن مي گ رد، روش ي قرارگی اگر مجموع آیات و روایاتي كھ در این زمینھ وارد شده مورد بررس
 است، چنان كھ درباره امامان معصوم ھم در گرامى، حاكم علي االطالق و قاضي و داور بھ حق و سایس امت

  ).َو ساَسَة الِعباِد َو َاركاَن الِبالِد:( برخي از فقرات زیارت جامعھ آمده است
ود      راي آن ب ي و اج ام الھ تباه در احك ا و اش وع خط ر ن تھ ازھ امبر، پیراس ضاوت پی ت و ق ام . حكوم او از تم

تباه نمي         خصوصیات احكام الھي و حدود آن اطالع و آگاھي دا   ام و اجراي آن اش ان احك ا در می ھ تنھ ت و ن ش
  .كرد، بلكھ در موضوعات و امور مربوط بھ غیر حكم نیز ازخطا و اشتباه مصون و پیراستھ بود

ام       ھ تم اه ب امامي كھ پس از پیامبر گرامي مي خواھد وظایف رسالت را ادامھ دھد باید ھمانند پیامبر، عالم و آگ
ت و        احكام و پیراستھ ازخطا    سألھ خالف د، م ت و داوري كن كل دیگري حكوم ھ ش  و اشتباه باشد و اگر بخواھد ب

  .جانشیني منتفي گردیده، و حكومت بسان حكومت ھاي عادي و قضاوتي مانند قضاوت ھاي عادي خواھد بود
ھ وج      امبر ب ود شكي نیست كھ ھدف از بودن امام پس از پیامبر گرامى، پر كردن خلئي است كھ با درگذشت پی

ي كرد            . مي آید  ي حكومت و داوري م ام و دستورھاي راستین الھ اس احك او در . پیامبر بر مبناي حق و براس
ھ                 صداق آی ا م ام معن ھ تم ت او ب ي نمود و حكوم ا نم اس    : (تطبیق حكم بر موضوع، اشتباه و خط یَن الن احُكم َب َف

د پس از درگذشت پیامبر، . بوده است) ِبالَحّق َو الَتتَّبِع الَھوى   ھ      . یك چنین خلئي پدید مي آی د ب ي توان ن خأل نم ای
وسیلھ كساني پر شود كھ از بسیاري از احكام الھي آگاھي نداشتند و در حوادث و پیشامدھا دست نیاز بھ سوي    
دار            سان، رأي و پن اس، استح ین، قی ن، تخم ھ ظ ل، ب این و آن دراز مي كردند و در صورت بي اطالعي و جھ

رونده زندگي آنان مملو از اشتباھات و خطاھاي خطرناك است، بلكھ باید این شكاف بھ خود عمل مي كردند و پ
د و         اھي دارن روع اسالم آگ ام و ف وسیلھ شخصیت ھاي واالمقامي پر شود كھ نسخھ دوم پیامبرند و از تمام احك

  .در عالج و چاره جویي حوادث و پیشامدھا راه اشتباه و خطا نمي روند
مت ھاي عادي و حاكم ھاي معمولي نمي توانند این خأل را پر كنند و وظایف رسالت را تردیدي نیست كھ حكو  

دود و            . ادامھ دھند  ھ و اجراي ح ھ الھی ھ حكومت حق راي ادام این جاست كھ وجود امام معصوم، عالم و آگاه، ب
  .احكام خدا بھ صورت یك امر الزم و ضروري جلوه مي كند

  
  ت و رھبريامامسھ طرح براي حل گره : 92درس 

  
ري            انى، رھب ر زعامت روح ھ اسالمي است و عالوه ب شكي نیست كھ پیامبر گرامي رھبر و سرپرست جامع
د           ي توان سیاسي و مدیریت آن را نیز برعھده دارد و موضع گیري او در برابر مسألھ رھبري پس از خویش نم

  .از سھ صورت خارج باشد
اره        ) طرح اول  ي درب س ازخود          تصور كنیم كھ پیامبر گرام وده و مردم را پ ا ب ي اعتن امًال ب سألھ رھبرى، ك م

ارت دیگر        ھ عب ا ب بالتكلیف گذارده و مسألھ رھبري را بھ دست تقدیر و شرایطي كھ پیش بیاید سپرده است و ی
  .بھ ابتكار و صالحدید مردم واگذار كرده است

اضح است پیامبري كھ تكلیف مردم را   ھیچ خردمندي نمي تواند چنین احتمالي را بھ پیامبر نسبت دھد، زیرا و    
در تمام امور مربوط بھ دنیا و آخرت و جھان مادي و معنوي تعیین كرده و آنھا را با واجبات و مستحبات آشنا   
ساختھ، شایستھ نیست كھ در چنین امر حساسي سخن نگوید و شیوه رھبري را بھ دست تقدیر، شرایط و احوال 

  .بسپارد
ت     یكي از علل بقاي دین پ      الح و دل سوز اس ومتي ص امبر، حك امبر      . س از درگذشت پی ھ پی ت ك حیح اس ا ص آی

  .گرامي درباره چنین عاملي و نحوه تأسیس آن لب فروبندد و تكلیف مردم را روشن نسازد
از این رو نمي توان چنین فكري را بھ پیامبر نسبت داد و او را درباره مسألھ حكومت و زمام داري بي تفاوت      

ار نباشد،            قلمداد كر  دري روي ك ت مقت س از او حكوم ھ اگر پ د، در حالي كھ او بھ روشني احساس مي كرد ك
  .انقالب اسالمي او سركوب مي گردد و مردم بھ دوران جاھلیت بازمي گردند

ھ            رون نمي رود ك ن فكر بی د، ھرگز از ای فردي كھ بھ تأسیس دبستان، دبیرستان و یا درمانگاھي دست مي زن
ھ و    كاري بكند كھ   راي ادام  این مؤسسھ پس از درگذشت او باقي بماند و بھ خدمت خود ادامھ دھد، از این رو ب

  .بقاي آن، طرح و نقشھ مي ریزد
ضرت در  . عالقھ پیامبر گرامي بھ بقاي دین باالتر از آن است كھ این مثال ھا و نمونھ ھا بیانگر آن باشد   آن ح

میان بیرون نمي رفت و ھرگاه حال وي كمي مساعد مي شد از بستر بیماري وفات از فكر موضوع نبرد با رو    



حركت سپاھي كھ براي مقابلھ با رومیان ترتیب داده بود، سراغ مي گرفت و اصرار مي ورزید كھ سپاه ھرچھ 
  .زودتر مدینھ را بھ عزم سرزمین فلسطین ترك گوید

مي رفت، شایستھ است كھ موضوع رھبري آیا پیامبري كھ در حال بیماري ازفكر دشمن و مقابلھ با آن بیرون ن
و حكومت و زمام داري را كھ عامل مھم بقاي دین و اجراي دستورات آن است، بھ دست فراموشي بسپارد، آیا 

ده آن     : صحیح است كھ بگوییم   وده و آین ات او ب ن دردوران حی آن چھ براي پیامبر اھمیت داشتھ، نگھباني از دی
  .نبوده استپس از درگذشت او براي وي مطرح 

ود       شیده ب اخالص بي نظیر پیامبر در نشر و گسترش دین، زحمت ھاي توان فرسایي كھ در راه اصل دعوت ك
اي             راي بق امبر ب ھ پی ود ك انع ازآن ب و خون ھایي كھ خاندان و یاران او در راه پرورش نھال دین داده بودند، م

  .بھ دست تقدیر بسپارددین و آینده آن، فكر و اندیشھ اي نكند و مسألھ رھبري را 
فرضیھ دیگر این كھ پیامبر گرامي درباره حكومت و مسألھ زمام دارى، موضع گیري مثبت داشتھ    ) طرح دوم 

اده، و دستور          صار نھ اجر و ان و رھبري مسلمانان را بر عھده نخستین گروندگان و پیروان زبده خود یعني مھ
  .تعیین كنند) یستم شوراس(داده بود كھ آنان قیادت و رھبري امت را براساس

اه پوشیده               او آگ راد بین اط ضعف آن براف ي نق ست، ول این فرضیھ ھر چند مانند نظریھ نخست، منفي و رسوا نی
امبر     را پی ود چ ورا ب ام ش اس نظ امبر، براس ت پی س از درگذش الم، پ ري در اس ادت و رھب را اگرقی ست؛ زی نی

صریح    ھ آن ت ضي ب ع مقت ود، در مواق خنان خ ي در س نا  گرام دود آن آش صوصیات و ح ا خ ردم را ب رد و م نك
  .نساخت تا آنان را بھ واقعیت و ماھیت این نوع از حكومت راھنمایي كند

ات                 ك رشتھ عملی ا ی صریح لفظى،امت اسالمي را ب ر ت نھ تنھاباید در این مورد تصریح كند، بلكھ باید عالوه ب
مانند استادي كھ با طرح مسائل تمرینى، شاگردان آماده سازد و ھ) شورایى(تمریني براي اجراي شیوه حكومت 

ن طریق،     خود را ورزیده مي كند او نیزیك چنین ورزیدگي اي را در نخستین گروندگان خود ایجاد كند و از ای
ا                   د ت ق شورا برگزین سي را ازطری رارًا رئی اموزد و در طول حكومت خود ك مشكالت كار و راه حل آن را بی

  .الت آن را در اختیار امت بگذاردحدود و مشخصات و حل مشك
ولي وقتي ما صفحات تاریخ زندگي پیامبر را ورق مي زنیم نھ چنین تصریح و سخني از پیامبر مي شنویم و نھ 

  .تمریني از او مشاھده مي كنیم
ان       اب و سنت بی اگر موضع گیري پیامبر درباره مسألھ حكومت براساس شورا بود، چرا نظریھ خود را در كت

  .و چرا یك بار ھم رئیسي را ازطریق شورا برنگزیدنكرد 
ظ و صیانت          ) طرح سوم  امبربراي حف ھ پی ن ك پس ازابطال این دو فرضیھ، راه سومي بیش باقي نیست و آن ای

این نظر ھمان است كھ با نگرش شیعھ كامًال موافق . دین خویش راه وصایت و تعیین جانشین را برگزیده باشد  
ھ آ       ھ              است و شیعھ معتقد ب ھ را ب ن نظری د ای ده خواھیم خوان اي آین ھ در درس ھ ي ھم ك ل نقل د و دالی ي باش ن م

  .روشني ثابت مي كند
  .آیات قرآن و احادیث، امام را تعیین كرده است: 93درس 

ھ         ك ادل ھ شد و این خن گفت در بحث ھاي پیشین، درباره مسألھ لزوم نصب امام و تعیین رھبر معصوم و آگاه، س
ت مورد بررسي          سمعي و نقلي را   ا رسیده اس ھ م  كھ از پیشواي اسالم، پیامبر گرامي در موضوع رھبرى، ب

  .قرار مي دھیم
  :.ادلھ یاد شده بر دودستھ اند

  .آیات قرآن مجید؛. 1
  .احادیث متواتر از پیامبر گرامي اسالمْ . 2

ین ام         ر تعی ا ب ب     از میان آیات، دو آیھ را مورد بررسي قرار مي دھیم، كھ داللت آنھ ي طال ن اب ي ب ، )ع(ام عل
  :.براي رھبرى،واضح و آشكار است

  .آیھ انذار) الف
ا         رى ء ِمم ي َب ل ِاّن َصوَك، َفُق ِان َع ؤِمنیَن، َف َن الُم َك ِم ِن اتََّبَع َك ِلَم ض َجناَح َربیَن، َو اخِف شیَرَتَك اَالَق ذِر َع َو َان

  )13(َتعَمُلوَن؛
اور  بستگان نزدیك خود را از عذاب بیم ده، پر و ب  و (ال پر مھر و مودت خود را بر سر افراد با ایمان پایین بی

ن   ت ك ھ و محب ان ابرازعالق ھ آن سبت ب و  ) ن دند، بگ ت وارد ش و از در مخالف ا ت ر ب اي : و اگ ن از كارھ د (م ب
  .بیزارم)شما

ال         ھ  وحي الھي در كوه حرا بر قلب پیامبر، نازل گردید و او را بھ مقام نبوت و رسالت مفتخر ساخت، رس تي ك
ن   . باید در سطح جھاني پیاده گردد و تمام ملل روي زمین زیر پرچم آن در آیند    ھ ای فرشتھ وحي اگرچھ او را ب

ھ     امبر ب مقام رساند،ولي نقطھ شروع كار و وقت تبلیغ و رساندن رسالت را بھ مردم معین نكرد، از این نظر پی
ا از رھگ         رد و تنھ ال، از دعوت عمومي خود داري ك ھ س دت س ل و     م راد قاب ا اف صوصي ب اي خ اس ھ ذر تم

  .شایستھ، توانست گروه كمي را بھ آیین خویش ھدایت كند



ق                ود را از طری اني خ وت ھمگ ھ دع ان داد ك ھ وي فرم ید و ب را رس ي ف ك الھ ال، پی ھ س ت س س ازگذش پ
  ).شیَرَتَك اَالقَربینَو َانِذر َع: (خویشاوندان و بستگان آغاز كند و با آیھ زیر او را مورد خطاب قرار داد و گفت

ان           ھ او ایم اعي ب ا اجتم دعوت خویشاوندان، براي نقطھ شروع انتخاب شد، زیرا اگر نزدیكان یك رھبر الھي ی
بیاورند و از او پیروي بكنند، دعوت او درباره دیگران مؤثرتر واقع مي شود، زیرا نزدیكان انسان، پیوستھ بر     

  .ًال واقف و مطلع ھستنداسرار، رازھا و ملكات خوب و بِد وي كام
 نفر از شخصیت ھاي بزرگ بني ھاشم را براي ضیافت ناھار، 45دستور داد كھ )ع(از این رو، پیامبر بھ على

  .دعوت كند و غذایي از گوشت ھمراه با شیر آماده سازد
سخنان عموي پیامبر با ) ابولھب(مھمانان ھمگي در وقت معین، بھ حضور پیامبرشتافتند و پس ازصرف غذا، 

سبك خود، مجلس را از آمادگي براي طرح سخن و تعقیب ھدف انداخت و جلسھ بدون اخذ نتیجھ بھ پایان رسید 
  .و مھمانان پس از صرف غذا و شیر، خانھ رسول خدا را ترك گفتند

بھ خانھ خود  ) ابولھب(پیامبر تصمیم گرفت كھ فرداي آن روز، ضیافت دیگري ترتیب دھد و ھمھ آنان را جز        
بھ دستور پیامبر، غذا و شیر آماده كرد و از شخصیت ھاي برجستھ و شناختھ شده بني )ع(باز علي . عوت كندد

د مقرر حاضر    . ھاشم براي صرف ناھار و استماع سخنان پیامبردعوت بھ عمل آورد        مھمانان ھمگي در موع
م،     ) پیامبر(شدند و    راي     پس از صرف غذا، در آن مجمع بزرگ كھ شخصیت ھاي بني ھاش د، ب ده بودن گرد آم

  :.دعوت خویشاوندان بھ آیین توحید و رسالت خویش، بھ پا خواست و سخنان خود را چنین آغاز كرد
  .بھ راستى، ھیچ گاه راھنماي مردم، بھ آنان دروغ مي گوید

  .بھ خدایي كھ جز او خدایي نیست، من فرستاده او بھ سوي شما و عموم جھانیان ھستم
ي شوید،              ھ! آگاه باشید ! ھان دار م ھ بی ان ك م چن د و ھ ي میری د، م ده  ) روزرستاخیز (مان گونھ كھ مي خوابی زن

راي                    . خواھید شد  دان ب شت جاوی ي رسند و بھ ر كردار خود م ھ كیف دكاران ب ال و ب اداش اعم ھ پ اران، ب نیكوك
  .نیكوكاران و دوزخ ھمیشگي براي بدكاران آماده است

من خیر دنیا . ھتر از آن چھ من براي شما آورده ام، نیاورده استھیچ كس از مردم، براي كسان خود، چیزي ب
د و یگانگي وي و رسالت خویش،           . و آخرت براي شما آورده ام  ھ توحی ما را ب ھ ش ان داده ك ن فرم ھ م خدایم ب

  .چھ كسي از شما مرا در این راه كمك مي كند تا برادر و وصي و نماینده من در میان شما باشد. دعوت كنم
د            او این  ي گوی ت م خ مثب داي او پاس ھ ن ان ب ك از آن دام ی د ك ا ببین ن  .  جملھ را گفت و مقداري مكث نمود ت در ای

رو             ده و در فكر ف ر افكن ھ زی رد و ھمگي سر ب ي ك ھنگام سكوت آمیختھ با بھت و تحیر، بر مجلس حكومت م
  .رفتھ بودند

ست و برخاست،   كھ سن او در آن روز، از شانزده سال تجاوز نمي كر  )ع(ناگھان علي    د، سكوت را درھم شك
  :.روبھ پیامبر كرد و گفت

  .من تو را در این راه یاري مي كنم! اي پیامبر خدا
شارد        داكاري بف ان ف وان پیم ھ عن ت او را ب ان،   . سپس دست خود را بھ سوي پیامبر دراز كرد تا دس ن زم در ای

ار خود را    )ع(پیامبر دستور داد كھ علي    ي   . تكرار كرد  بنشیند و بار دیگر گفت از عل ادگي   )ع(ب برخاست و آم
شین،    . این بار نیز پیامبر بھ وي دستور داد كھ بنشیند. خود را اعالم كرد  ھ پی د دو مرتب در مرتبھ سوم نیز ھمانن

ام   . كسي برنخاست و تنھا او بود كھ پشتیباني خود را ازھدف مقدس پیامبر اعالم كرد   )ع(جز على  ن ھنگ در ای
  :.زد و جملھ تاریخي خود را درباره وي بیان كرد و فرمود)ع( بر دست علي پیامبر، دست خود را

  .بدانید كھ علي برادر، وصي و خلیفھ من در میان شماست! اي خویشاوندان و بستگان من! ھان
  :.بنا بھ نقل سیره حلبى، دو لفظ دیگر نیزافزود و گفت

  .و وزیر و وارث من نیزمي باشد
سي  از این راه، نخستین وصي اس   الم بھ وسیلھ آخرین سفیر الھى، در آغاز رسالت كھ ھنوزجز عده معدودي ك

  .بھ آیین وي نگرویده بود تعیین گردید
ي            ت عل ان، نبوت خود و امام م زم ھ     )ع(از این كھ پیامبر در یك روز بھ طور ھ ھ ب را اعالم كرد و روزي ك

ت مي      من پیامبر خدا ھستم، ھمان روز نیز فرم   ! مردم: بستگان خود گفت   ن اس شین م ود كھ علي وصي و جان
ك               ت از ی ام و موقعی ن دو مق ھ ای ت ك ھ گرف ابي كرد و نتیج ن ارزی توان مقام و موقعیت امامت را بھ نحو روش

  .دیگر جدا نبوده و ھمواره امامت، مكمل نبوت است
تن و سند آن   این سند تاریخي را گروھي از محدثان و مفسران شیعھ و غیر شیعھ بدون كوچك ترین انتقاد ا  ز م

  .دانستھ اند)ع(نقل كرده و از مناقب و فضایل علي 
  .آیھ والیت) ب

  )14(ِانَّما َولیُُّكُم اذ َوَرُسوُلُھ َو الَّذیَن َآمُنوا الَّذین ُیقیُموَن الَصِلوَة َوُیؤُتوَن الَزكوَة َوُھم راِكُعوَن؛
  .نماز مي گزارند و در حال ركوع زكات مي دھندولّى شما، خدا و پیامبر او و كساني ھستند كھ ایمان دارند و 

  )15(َو َمن َیَتَولَّ اذ َو َرُسوَلُھ َو الَّذیَن آَمُنوا َفِانَّ ِحزَب اذ ُھم الغاِلُبوَن؛



د   اذ كن ّى خود اتخ ان را ول ا ایم راد ب امبر او و اف دا و پی ركس خ ت(ھ زب خداس ي ) ح زب الھ تي ح ھ راس و ب
  .پیروزند

  :.ي از مفسران و اھل حدیث، چنین نقل كرده اندشأن نزول آیھ را بسیار
ا      )ع(علي . سائلي وارد مسجد شد و درخواست كمك كرد، كسي بھ او چیزي نداد        ود ب ھ در ركوع ب الي ك در ح

ت او در آورد       شتري را از دس ا انگ رد ت اره ك ر اش ھ فقی ود، ب شتري در آن ب ھ انگ ود ك ك خ شت كوچ او . انگ
  .د و بھ دنبال كار خود رفتانگشتري را از دست امام در آور
دان خودش،    . در این ھنگام خبر بھ پیامبر رسید      ي از خان وي از خدا درخواست كرد ھمان طور كھ براي موس

ھ    ! وزیري معین كردى، براي من نیز از اھل بیتم وزیري معین بفرما     د و آی رود آم در این لحظھ فرشتھ وحي ف
  .یاد شده را براي پیامبر خواند

ھ را بھ صورتي كھ نقل گردید، شخصیت ھاي برجستھ اي مانند ابن عباس، عمار، جابر، ابورافع، شأن نزول آی
  )16(.انس بن مالك و عبداذ سالم نقل كرده اند

ي        ب عل ضایل و مناق ین   )ع(حسان بن ثابت، شاعر معروف عھد رسالت، در اشعار خودكھ متضمن ف است چن
  :.مي گوید

  َمن ذاِبخاتمھ َتَصدَّق راكعًا
  . َاَسرَّھاِفي َنفسھ اسرارًاَو

  ِمن كاَن باَت َعلي ِفراِش ُمَحمَِّد
  .َو ُمَحمَّد َاسري َیوَم الغارا

  َمن كاَن في الُقرآِن ُسمَِّى ُمؤِمنًا
  ).17(في ِتسِع آیاٍت ُتلیَن ِغزارًا

. لي استدر این جا ھمان متصرف و سرپرست و َاْو) ولى(شیوه استدالل، بسیار روشن است، زیرا مقصود از 
چرا كھ اگر مقصود، دوست و كمك بود، والیت، اختصاص بھ گروھي نداشت، زیرا والیت بھ این معنا مربوط 

  )18().َو الُمؤِمُنوَن و الُمؤِمناُت، َبعُضُھم َاولیاُء َبعض: (بھ تمام افراد با ایمان است، چنان كھ مي فرماید
  .صرف و سرپرست نمي توان تصور كرداز این جھت، براي ولّى در آیھ معنایي جز ھمان مت

  
  )1(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 94درس 

  
آیاتي كھ درباره معرفي امام و رھبر پس ازپیامبر وارد شده است، منحصر بھ دو آیھ اي نیست كھ در درس قبل 

  . تر استرا ثابت مي كند روشن)ع(خواندیم، ولي این دو آیھ از آیات دیگر كھ خالفت بالفصل على
  .وارد شده است، مورد تجزیھ و تحلیل قرار مي دھیم)ع(اكنون سخنان پیامبر گرامي را كھ درباره على

طالح،       ھ اص وده و ب ي ب الم قطع امبر اس ا از پی دور آنھ ھ ص یم ك ي كن ي م ادیثي را بررس دا اح ا ابت ن ج در ای
  .متواترباشد و ھرگز احتمال دروغ و ساختگي بودن در آن نرود

  .زلتحدیث من
كاروان بازرگاني كھ از طرف شام، وارد خاك حجازگردید، پیامبر را از آمادگي سربازان روم براي یورش بھ 

ھ و   . مدینھ آگاه ساخت   پیش گیري ازوقوع حادثھ، بھتر از مقابلھ با آن است، بدین سبب از سوي پیامبر در مدین
ھ  حومھ آن بسیج عمومي اعالم گردید و سي ھزار سرباز شمشیرزن،    در سخت ترین لحظات كھ ھواي مدینھ ب

اد بزرگ،         ن جھ شدت گرم و فصل چیدن میوه و برداشتن محصول فرا رسیده بود، خود را براي شركت در ای
  .آماده كردند و در اردوگاه اسالم گرد آمدند

ھ، د              اب وي در مدین ھ در غی د ك صمیم دارن ھ ت ان مدین ھ منافق ي رسید ك امبر گزارش ھ پی ھ   در این لحظھ ب ست ب
را )ع(كودتا بزنند و گروھي را بھ قتل برسانند، پیامبر گرامي براي پیش گیري از ھر نوع حادثھ احتمالى، على

ي و        بھ جاي خود نصب كرد و دستور داد در مدینھ بماند و تا بازگشت پیامبر، مراقب اوضاع باشد و امور دین
  .دنیوي مردم را رسیدگي كند
ھ  . را از مدینھ حركت دھند)ع(در مدینھ آگاه شدند خواستند كاري كنند كھ امام )ع(وقتي منافقان ازاقامت على  ب

ھ              رار گرفت امبر ق ي مھري پی ده و وي مورد ب ي گرایی ھ تیرگ این منظور شایع كردند كھ روابط علي با پیامبر ب
  .اجازه نداد كھ در این جھاد اسالمي شركت كند)ع(است، بھ گواه این كھ پیامبر بھ على

ت       )ع( چنین شایعھ اي در محیط مدینھ در حق علي   انتشار ھ در پوشش مھر و محب ا آن لحظ د ت كھ از روز تول
از این رو، آن گرامي براي تكذیب گفتار آنان، خود را بھ . پیامبر بود، مایھ ناراحتي دوستان آن حضرت گردید

امبر              انید و پی ود، رس شده ب ھ دور ن اه ساخت   پیامبر كھ چند میلي بیشتر، از محیط مدین ایعھ آگ ن  .  را از ش در ای
  :.را نسبت بھ خود با جملھ تاریخي خویش بیان كرد و گفت)ع(لحظھ پیامبر مقام و موقعیت على

ت       َب ِاى و َان ي َان َاذَھ ُھ الَینَبغ دى، انَّ ىَّ َبع ھ ال َنب ي ِاى َاّن ن ُموس اُروَن ِم ِة ھ ي ِبَمنِزَل وَن ِمّن ي َان َتُك ا َترض َام
  ).19(َخلیَفتى؛



. آیا راضي نمي شوي كھ نسبت بھ َمن ھمانند ھارون نسبت بھ موسي باشى جز آن كھ پس از من پیامبري نیست
  .ھرگزشایستھ نیست كھ من بروم مگر این كھ تو خلیفھ و نماینده من باشى

  .بررسي سند حدیث منزلت
دیث     دثان، ح طالح مح دیث را در اص ن ح ت(ای د ) منزل ي گوین اي ح    . م اب ھ ا كت سي ب ر ك اریخ ھ دیث و ت

دازه          ھ ان دیث ب ن ح سروكاري داشتھ باشد در صحت و استواري این حدیث شك و تردید نخواھد كرد و اسناد ای
افرادي كھ اھل تتبع ھستند با مراجعھ بھ . اي است كھ حتي نقل صورت فشرده اي از آنھا براي ما ممكن نیست

  :.ث براي آنان روشن مي گرددكتاب ھایي كھ ما نام آنھا را مي بریم، پایھ صحت این حدی
ال         . 1 اي س م بحرینى،متوف ة المرام، صفحھ     1107دانشمند متتبع جھان شیعھ، مرحوم سید ھاش اب غای ، در كت

ل كرده         126 -109 تن حدیث، نق ، این حدیث را با صد سند از دانشمندان اھل تسنن با ذكر نام كتاب، سند و م
 آن، مایھ تعجب و شگفتي انسان مي گردد، بھ گونھ اي كھ از مطالعھ این كتاب و خصوصًا این بخش از   . است

م و دانش را           ھ عل د ك وسعت تتبع نویسنده آن، انگشت حیرت بھ دندان مي گیرد و او را ازجملھ مرداني مي یاب
بھ طور مسلم اگر انگیزه معنوي و ایماني در تألیف این كتاب وجود . براي خود علم، طلب و تحصیل مي كردند

  .ھرگز وي موفق بھ گردآوري این احادیث از كتاب ھاي مختلف و متفرق نمي گردیدنداشت، 
مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین عاملى، رنج تتبع را بر خود ھموار كرده و بھ قسمتي از مصادر حدیث . 2

  .با تعیین جلد و صفحھ اشاره نموده و آن را از مدارك زیر نقل كرده است
؛ 123 و 109، صفحھ 3؛ حاكم نیشابوري در مستدرك، جلد 6خصائص العلویھ صفحھ امام نسائى، در كتاب ال

د   29ابن حجر ھیثمى، در الصواعق المحرقھ، صفحھ         ى، جل ، مسلم بن حجاج در صحیح خود، باب فضائل عل
؛ مؤلف الجمع بین الصحاح الستھ در باب مناقب على، و صاحب الجمع بین الصحیحین، 324 و 323، صفحھ 2

د   در فض  اري جل د     58، صفحھ  3ایل علي و باب غزوه تبوك؛ صحیح بخ ن ماجھ، جل ؛ 28، صفحھ  1، سنن اب
؛ سیوطي در تاریخ 330و 185، 182، 179، 177، 173 175، صفحات 1احمد بن حنبل در مسند خود، جلد

  .2504، حدیث 152، صفحھ 8؛ متقي ھندي در كنز العمال، جلد65الخلفاء، صفحھ 
ا. 3 الیق احق اي      در تع اب ھ ھ كت ھ ب ا مراجع دیث، ب یل ح سانید و مراس ایى، م وان فرس ات ت ا زحم ق، ب ق الح

دانشمندان با تعیین شماره جلد و صفحھ مطرح گردیده است و در نقل صورت ھاي گوناگون حدیث و ضبط نام 
براي . تكساني كھ از صحابھ پیامبر گرامى،حدیث بھ آنان منتھي مي گردد، دقت شایان تقدیر بھ عمل آمده اس     

  . مراجعھ گردد133 234،صفحھ 5اطالع بیشتر بھ جلد
  .با مالحظھ این جھات، براي یك فرد منصف، جاي تردید در صحت و استواري سند، باقي نمي ماند

  
دگي   )ع(در استواري این حدیث، نیز كافي است كھ سعد وقاص دشمن امام      شان زن آن را یكي از سھ نقطھ درخ

ي  ) دارالندوه(وارد مكھ گردید در ) یزید( كھ معاویھ براي اخذ بیعت براي      ھنگامي. خوانده است )ع(على انجمن
د          ده بودن رد آم امبر گ حابھ پی ایي از ص صیت ھ اره      . تشكیل داد كھ در آن شخ دگویي درب ا ب خن خود را ب وي س

: رد و گفت سعد رو بھ معاویھ ك . آغاز نمود و انتظار داشت كھ سعد نیز با او در این كار ھم گام گردد     )ع(على
ضیلت  : من ھر گاه سھ نقطھ درخشان از زندگي علي را یاد مي كنم، از صمیم دل مي گویم   اي كاش، این سھ ف

  :.ازآن من بود، این سھ فضیلت عبارتند از
ھ پس از       : گفت)ع(روزي كھ پیامبر بھ على   . 1 ن ك ت جز ای ي اس نسبت تو بھ من ھمانند نسبت ھارون بھ موس

  .من پیامبري نیست؛
فردا پرچم را بھ دست كسي مي دھم كھ خدا و رسول، او را  : در یكي از روزھاي جنگ خیبر، پیامبر گفت    . 2

  .دوست دارند و او فاتح خیبر است و پا بھ فرار نمي گذارد؛
ت       . 3 رد آورد و گف ود گ سین را دور خ سن و ح ھ، ح ى، فاطم امبر، عل ران، پی سیحیان نج ا م ھ ب : روز مباھل

  )20(. بیت من ھستنداینان اھل! پروردگارا
  .بنابراین صدور این سخن از پیامبر گرامي قطعي است

  .بررسي داللت حدیث منزلت
دى  (در درجھ نخست، باید در جملھ   ىَّ َبع ت         ) ِاى َانَّھ ال نب د، دق ي گوین ھ استثنایي م ھ آن جمل ھ در اصطالح ب ك

  .كنیم
د     د و بگوین ل         : معموًال ھر كجا موقعیت كسي را بھ كسي تشبیھ كنن ستند، اھ م ھ ل ھ ام مث ر مق ر از نظ ن دو نف ای

ستند و       ساوي ھ م م زبان از این جملھ جز این نمي فھمند كھ این دو نفر از نظر شؤون و مناصب اجتماعي با ھ
ر نظر           ر از ھ ن دو نف اگر پس ازچنین تشبیھ و تنزیل، مقامي را استثنا كنند آن نیز شاھد دیگري مي شود كھ ای

  .در آن مقامي كھ در سخن گوینده استثنا شده استھمتاي یك دیگرند، جز 
ده     )ع(، موقعیت على)ص(در این حدیث، پیامبر   ي خوان ھ موس سبت ب را نسبت بھ خود ھمانند موقعیت ھارون ن

است و از میان مقاماتي كھ ھارون داشت، فقط یك منصب را استثنا كرده و آن این كھ ھارون، پیامبر بود ولي        



اَتَم       (را پیامبر اسالم بھ حكم آیھ  پیامبر نیست، زی  )ع(على وَل اذ َو خ ن َرُس اِلُكم َولك ن ِرج ٍد ِم ما كاَن ُمَحمَّد َابا َاَح
  .خاتم پیامبران است و پس از وي پیامبري نخواھد آمد)21()النَّبیّین

ى         ا را عل ھ آنھ ھ ھم وده ك ھ ب رآن چ ت، جز   )ع(اكنون باید دید مناصب و مقامات ھارون بھ حكم ق وده اس  دارا ب
  .نبوت كھ خود پیامبر در ذیل حدیث آن را استثنا كرده است

ت و         وقتي بھ قرآن مراجعھ مي كنیم، مي بینیم كھ موسي براي ھارون، مناصب زیرا را از خداوند خواستھ اس
  :.پروردگار درخواست ھاي موسي را پذیرفتھ و ھمھ را بھ ھارون داده است

  :.واست كھ ھارون را وزیر او قرار دھد، چنان كھ مي گویدمقام وزارت؛ موسي بن عمران، ازخداوند خ. 1
  )22(َو اجَعل لي َوزیرًا ِمن َاھلي ھارُوَن َاخى؛

  .پروردگارا از اھل بیت من، ھارون را براي من وزیر قرار ده
ھ مي               . 2 ان ك ازد چن الت، شریك وي س ھ او را در امر رس دا خواست ك مقام رسالت؛ موسي بن عمران از خ

  :.گوید
  )23(شِركُھ في َامرى؛وَا

  .او را در امر رسالت شریك من قرار ده
تقویت و تأیید؛ موسي از خدا خواست كھ او را بھ وسیلھ برادر خود ھارون، تأیید و تقویت كند، چنان كھ مي . 3

  :.گوید
  )24(ُاشُدد بھ َازرى؛

  .مرا بھ وسیلھ او نیرومند ساز
ھ           قرآن مجید مي فرماید كھ خداوند، بھ تمام در      ات را ب ن مقام ھ ای ت و ھم ت گف خ مثب ي پاس اي موس خواست ھ

  :.ھارون عطا كرد چنان كھ مي فرماید
  )25(قاَل َقد ُاوتیَت ُسؤَلَك یا مُوسى؛

  .ھمھ درخواست ھاي تو داده شد! اي موسى: فرمود
  :.ھارون در غیبت موسى، خلیفھ و جانشین او بود، چنان كھ مي فرماید. 4

  )26( ھارُوَن اخُلفني في َقومي َو َاصلح َو ال َتتَِّبع َسبیَل الُمفِسدیَن؛َوقاَل ُموسي الَِخیِھ
تو در میان قوم من خلیفھ و جانشین من باش و اصالح بنما و از مفسدان : و موسي بھ برادر خود، ھارون گفت 

  !.پیروي منما
ن   ازمراجعھ بھ آیات یاد شده، مقامات و مناصب ھارون كامًال بھ دست مي آید و بھ  ام ای  حكم حدیث منزلت، تم

  .ثابت مي گردد)ع(مناصب و مقامات براي على
امبر،        )ع(در این صورت على   اب پی د در غی ردم است و بای ان م دا در می ، وزیر، یار و یاور و خلیفھ رسول خ

  .رھبري مردم را بھ عھده بگیرد
---  

ر، ج     84، ص 2تاریخ طبرى، ج   . 1 ن اثی ل اب اریخ كام ى،  65، ص 2؛ ت شام،   3، ص 2سیره،ج  ؛حلب ن ھ ؛ اب
  .42، ص 2سیره، ج 

صر، ج       . 262، ص 1طبقات كبرى،چاپ بیروت، ج    . 2 اپ م ل، چ اریخ كام ر، ت ن اثی ده و  46، ص 2اب  نماین
ُھ؛   : (زمام دار یمامھ كھ حامل پیام او بود چنین گفت   َصَد َحرَب ِان جعل االُمر َلُھ َاسَلَم َو ساَر ِاَلیِھ َو َنَصَرُه َو ِاال َق

ن صورت         ھرگاه این موضوع بھ او واگذار گردد مسلمان مي شود و آیین پیامبر را یاري مي كند و در غیر ای
  ).با آن بھ نبرد برمي خیزد

  .178، ص 1اصول كافى، چاپ آخوندى، ج . 3
  .178، ص 1اصول كافى، چاپ آخوندى، ج . 4
  .172ھمان، ص . 5
  .170، ص 1ھمان،. 6
  .26 آیھ 38ص . 7
  .59آیھ ) 4(نساء . 8
  .65ھمان، آیھ . 9

  .36آیھ ) 33(احزاب . 10
  .6ھمان، آیھ . 11
  .102آیھ ) 9(توبھ . 12
  .214آیھ ) 26(شعرا. 13
  .55آیھ ) 5(مائده. 14
  .56ھمان، آیھ . 15



؛ نیشابورى، تفسیر، 26، ص 12؛ فخر رازى، تفسیر كبیر، ج 6137، حدیث شماره 405كنز العمال، ص . 16
  .154، ص 6سیر طبري چاپ شده است، ج كھ در حاشیھ تف

كیست كھ در حال ركوع، انگشتري خود را بھ فقیر داد و این موضوع را در دل پنھان كرد، كیست كھ در . 17
ھ مورد مؤمن                رآن، در ن ھ در ق ست ك ود، كی ور ب ار ث بستر پیامبر خوابید، در حالي كھ محمد در شب عازم غ

  .18تذكرة الخواص، چاپ نجف،ص . ك.اد تالوت مي گردد رخوانده شده است، و آن آیات بسیار زی
  .71آیھ ) 9(توبھ . 18
  .520، ص 2ابن ھشام، سیره، ج . 19
  .120، ص 7مسلم،صحیح، ج . 20
  .40آیھ ) 33(احزاب . 21
ھ  ) 25(فرقان (در آیھ دیگر  . 3029ùآیھ ھاي   ) 20(طھ  . 22 ھ وزارت        ) 35آی ر ب ام ت راحت ھر چھ تم ا ص ب

وجعلنا معھ اخاه ھارون وزیرًا؛ ھارون برادر موسي را وزیر وي قرار : (مي كند و مي فرمایدھارون تصریح 
  ).دادیم
  .32آیھ ) 20(طھ . 23
  .31ھمان آیھ . 24
  .36ھمان آیھ . 25
  .142آیھ ) 7(اعراف. 26

  
  )3(خدا و امامت 

  
  )2(پیامبر اسالم، امام را تعیین مي كند : 95درس 

  .حدیث ثقلین
  .دیثبررسي سند ح

  .بررسي مفاد حدیث
  )3(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 96درس 

  .حدیث سفینھ نوح
  .بررسي سند حدیث
  .بررسي مفاد حدیث

  )4(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 97درس 
  .حدیث غدیر

  .واقعھ غدیر یك حادثھ ابدي و جاوداني است
  )5(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 98درس 

  .حدیث غدیر
  .مفاد حدیث غدیر

  .اینك برخي ازشواھد
  .امامان دوازده گانھ در احادیث اسالمي: 99درس 
  )ع(سكوت شكوھمند امام على: 100درس 

  .عقده ھا و كینھ ھاي دیرینھ
  .اتحاد مسلمانان

---  
  
  

  )2(پیامبر اسالم، امام را تعیین مي كند : 95درس 
  

  .حدیث ثقلین
د       از  ) 1(حدیث ثقلین    رده ان ل ك ي نق . احادیث متواتر اسالمي است كھ علما و دانشمندان، آن را از پیامبر گرام

مراجعھ بھ اسناد و روایات این حدیث، صدور حدیث را از پیامبر گرامي قطعي مي سازد و ھیچ فردي ھرچھ     
  .ھم دیرباور باشد نمي تواند در صحت و استواري آن بھ خود شك و تردید راه دھد

  .د حدیثبررسي سن
ل         ھ نق ن رو ب ت گردد، از ای ا ثاب استدالل با این حدیث، در گرواین است كھ صحت و استواري سند آن براي م

  .قسمتي از اسناد آن مي پردازیم



ھ                  سنن ب ل ت شمندان اھ ده را از دان اد ش دیث ی رام ح ة الم  39مرحوم سید ھاشم بحریني در كتاب نفیس خود غای
  . طریق نقل مي نماید82این حدیث را از طریق شیعھ بھ طریق نقل مي كند، ھم چنان كھ 

ین       ا تعی و در تعالیق احقاق الحق، با تتبع زاید الوصفي مسانید و مراسیل حدیث از كتاب ھاي دانشمندان سني ب
 مراجعھ كنند 309 375 صفحھ 9عالقھ مندان مي توانند بھ جلد. شماره جلد و شماره صفحھ كتاب نقل شده است

ذاھب االسالمیھ    (و نیز از سوي .رعایت اختصار ازنقل آن خود داري مي كنیمو ما براي   ین الم ب ب ) دارالتقری
ذكور مي       ) ثقلین(رسالھ اي پیرامون اسناد و متون حدیث     دیث م واتر ح حت و ت اكي از ص منتشر گردیده كھ ح

  )2(.باشد
ي درگذشتھ است این حدیث  ھجري قمر1306دانشمند بزرگ شیعھ، مرحوم میرحامد حسین ھندى، كھ در سال 

ت      200را ازقریب بھ     ل كرده اس ات وي   .  دانشمند سني از قرن دوم تا سیزدھم ھجري قمري نق مجموع تحقیق
ا از         ھ آنھ ھ ب درباره سند و داللت حدیث، در شش جلد بھ چاپ رسیده است كھ عالقھ مندان مي توانند با مراجع

  .اھمیت این حدیث آگاه گردند
داد راو   اه تع ت در            و ھرگ ده اس ا آم دیث در آنھ ن ح ھ ای اي شیعھ را ك اب ھ ق شیعھ و نیزكت ان حدیث از طری ی

دي جز           راي آن مانن ھ ب رد، ك ي گی رار م واتر ق نظربگیریم در این موقع حدیث در عالي ترین درجھ اعتبار و ت
  .حدیث غدیر و حدیث منزلت نمي توان یافت

  :.اینك متن حدیث
ُم الَثَقلین، كتاَب اذ َو عتَرتِى، َاھل َبیتى، ما ِان َتَمسَّكُتم ِبِھما َلن َتِضلُّوا َاَبدًا َو انَُّھما َلن ِاّني تارك فیُك: قاَل َرُسوُل اذ

  .َیفَترقا َحتي َیردا َعَلىَّ الَحوَض؛
یكي كتاب خدا و دیگري عترت من است شما مادامي كھ : من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبھا مي گذارم

ن وارد     بھ این دو     ر م تمسك جویید گمراه نمي شوید و این دو ھیچ گاه از ھم جدا نمي شوند تا در كنار حوض ب
  .شوند

  .بررسي مفاد حدیث
دقت در مفاد حدیث ثقلین بھ روشني مي رساند كھ عترت پیامبر از لغزش و خطا تا چھ رسد بھ معصیت و گناه 

س     د ناگس تباه       مصون است، زیرا چیزي كھ تا روز رستاخیز پیون ا و اش د آن ازخط د ھمانن رآن دارد، بای ا ق تني ب
  .مصون باشد

بھ عبارت دیگر، از این كھ امت اسالمي تا روز رستاخیز كھ روز مالقات دو یادگار با پیامبر گرامي است باید 
 بھ قرآن و عترت چنگ زنند و متمسك شوند، مي توان فھمید كھ این دو حّجت الھي و دو یادگار پیامبر پیوستھ        

ھ     رد ك صور ك وان ت ي ت ز نم را ھرگ د، زی ھ دورن اني ب ي و نافرم وع كج ر ن صون و از ھ تباه م ا و اش از خط
د      رآن، پیون ار و ق روه خطاك ان گ ھ می ن ك ا ای د ی ب كن ا واج ر م ار را ب ي و گنھك ده عاص ت بن د، اطاع خداون

رآن را داشتھ ب           ا ق ي ب م ردیف ستگي ھ اك و پیراستھ از     ناگسستني افكند و تنھا، گروھي مي توانند شای ھ پ اشند ك
لغزش، گناه، خطا و اشتباه باشند و اگر عترت، معصوم نباشد، در این صورت ممكن است عترت سخني بگوید 

  .و قرآن سخني دیگر؛ در این صورت، تالزم میان آنھا كھ حدیث حاكي از آن است از میان مي رود
و مصونیت از اشتباه است و از طریق عقل، لزوم یكي از شرایط مھم امامت و پیشوایى، ھمان عصمت از گناه 

رت           ھ عت د ك ي دھ چنین حالت، در پیشوایان آسماني بھ ثبوت رسیده است، بنابراین حدیث بھ روشني گواھي م
ان واجب است        پیامبر گرامي ھمانند قرآن از ھر عیب، نقص، اشتباه و خطایي منزه است و چون پیروي از آن

  . باشندباید از معصیت و گناه معصوم
  )3(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 96درس 

  .حدیث سفینھ نوح
نیزازاحادیث متواتراسالمي است كھ پس از حدیث ھاي غدیر، منزلت و ثقلین ازجایگاه ویژه اي ) سفینھ(حدیث 

  .برخوردار است
  .بررسي سند حدیث

ھ در       این حدیث ازنظر سندنیز ھمانند احادیث گذشتھ داراي استواري و ا     ھ اي ك ھ گون ي است، ب ستحكام خاص
وار آن را   . میان محّدثان اسالمي شھرت بھ سزایي دارد    ات االن كافي است كھ بدانیم میرحامد حسین مؤلف عبق

ن   . از نود دانشمند اسالمي كھ ھمگي از مشاھیر اھل تسنن بودند، نقل كرده است      ى، ای مرحوم سید ھاشم بحرین
  . طریق از دانشمندان شیعھ نقل مي كند39ندان سني و با حدیث را با یازده سند ازدانشم

  .اینك متن حدیث
  :.پیامبر گرامي فرمود

  .ِانَّ َمَثَل َاھل َبیتي في أمَّتي َكَمَثِل َسفیَنِة ُنوح َمن َرِكَبھا َنجي َو مَن َتَخلََّف َعنَّھا َغرَق؛
ر كس سوار آن كشتي شد نجات یافت و ھر مقام و موقعیت اھل بیت من در میان امتم، مانند كشتي نوح است، ھ

  .كس ترك گفت، غرق گردید



در موقع حج در مكھ بودم، دیدم كھ ابوذر غفارى، حلقھ دِر كعبھ را گرفتھ و با صداي : سلیم بن قیس، مي گوید  
ي       ! اي مردم: بلند مي گوید  ن خود را معرف د م ي شناس ھر كس مرا مي شناسد كھ مي شناسد و ھر كس مرا نم

  :.از پیامبر شما شنیدم كھ فرمود! من جندب بن جناده، ابوذر غفاري ھستم، اي مردم. ممي كن
ت و ھركس آن را          ات یاف د، نج اھل بیت من، در میان قوم خود ھمانند كشتي نوحند، ھركس بر كشتي سوار ش

  ).3(.ترك گفت غرق شد
  .بررسي مفاد حدیث

ا ترسیم م    ال  از این كھ حدیث، مقام و موقعیت عترت را ب وح  (ث شتي ن ھ        ) ك ي شود ك وم م ت معل ان كرده اس بی
د    . پیروي از آنان مایھ نجات و مخالفت آنھا مایھ نابودي است        ھ بای اكنون باید دید كھ آیا مفاد حدیث این است ك

تنھا در مسائل عبادي و مانند آن از آنان پیروي كرد و در مسائل سیاسي و اجتماعي نظر، رأي و گفتار آنان را 
میم دل              كنار گذ  تثنا از ص دون اس ان را ب خن آن ان پیروي كرد و س د از آن ن موارد بای ارد، یا این كھ در تمام ای
  .پذیرفت

روي را            : كساني كھ مي گویند   ل، موضوع پی دون دلی ن است، ب ادي دی ام عب ھ احك صوص ب ان مخ پیروي از آن
  . وجود نداردمحدود كرده از وسعت آن مي كاھند، در حالي كھ در حدیث چنین قید و شرطي

راي امامت       ان ب ین آن بنابراین، حدیث سفینھ ھمانند دیگر احادیثي كھ در این زمینھ وارد شده است، گواه بر تعی
  .امت اسالمي است و بھ خوبي داللت مي كند كھ جز آنان ھیچ كس براي این مقام لیاقت ندارد

صونیت        صمت و م اه      گذشتھ از این، حدیث یاد شده روشن ترین گواه بر ع زش و گن تباه و لغ ا و اش ان ازخط آن
ھ مي          ابودي است، چگون است، زیرا یك فرد خطاكار و یا گنھكار كھ خود بر لب پرت گاه سقوط و در وادي ن

  .تواند ناجي دیگران و ھادي گمراھان گردد
 شد ھرگاه یك نفر با كمال بي غرضي و بي نظرى، بدون پیش داورى، در مضامین احادیث سھ گانھ اي كھ یاد 

ت و امت       دقت كند، خواھد یافت كھ پیامبر گرامي خأل مقام و منصب رھبري را با تعیین رھبراني پر كرده اس
  .را بھ پیروي از افرادي معین رھبري نموده است

د و ھم          )ع(در حدیث نخست، امام على     اب، پیون رت و كت ین عت دیث دوم ب رده، در ح را بسان ھارون معرفي ك
  .در این حدیث، آنان را بھ سفینھ نوح تشبیھ كرده استبستگي برقرار نموده و 

آیا با چنین نصوص روشن، امت حق داشتند كھ در سقیفھ گرد ھم آیند و براي خود رھبري انتخاب كنند، یا مي 
  .بایست بھ آنان رجوع مي كردند و در تمام موضوعات از آنان الھام مي گرفتند

ا          اب پی ر دیگري         آیا صحیح است كھ امت اسالمي در غی راي خود رھب ار بگذارد و ب ت را كن مبر، ھارون ام
  .بیندیشد

اِم حالل و حرام،             د و در احك ب بزن رآن را عق آیا صحیح است كھ امت اسالمى، عترت معصوم و ھم سنگ ق
ھ       ل مراجع اصول و فروع بھ واصل بن عطاء معتزلى، ابوالحسن اشعرى، ابوحنیفھ، شافعى، مالك و احمد حنب

ري            كنند با این   ھ موضوع رھب ون ك ست اكن حیحي در دست نی ل ص یچ دلی ان ھ ار آن كھ براي حجیت آرا و افك
ت را پس از               ي ام ود رھبري سیاس سي الزم ب ھ چھ ك ن ك ث در ای ر بح ت، اگ سیاسي عترت سپري گردیده اس

ك بحث                   ي ی د، ول د و سودمندي نباش سنن بحث مفی ل ت شمندان اھ ي از دان ھ برخ ھ گفت رد ب ، پیامبر بھ دست بگی
ي           د، ول ضروري و حیاتي است و آن این كھ اگرچھ امت ازرھبري سیاسي پیشوایان معصوم محروم گردیده ان
ان         سترده آن امع و گ الیم ج مي توانند در معارف، اصول، آشنایي بھ حالل و حرام، احكام و فروع اسالم، از تع

م و استواري    بھره مند گردند و بھ جاي رجوع بھ افرادي كھ براي حجیت قول آنان از ك     ل محك تاب و سّنت دلی
دت         دت اسالمى، وح ن راه، وح د و ازای نیست بھ عترت پیامبر رجوع كرده و بر كشتي نجات امت سوار گردن

  .دیني و مكتبي را حفظ و بھ بقاي آن كمك كنند
ًال كن             ود فع سي ب ھ ك ار بھ عبارت روشن تر ما این بحث را كھ رھبري سیاسي پس از پیامبر گرامي برعھده چ

اھي ازاصول، فروع،              سلمانان در آگ ھ م ن ك یم و آن ای ي كن مي گذاریم، ولي یك بحث الزم دیگر را مطرح م
ام را از     معارف و احكام، بھ چھ مقامي باید رجوع كنند آیا بھ دنبال مكتب ھاي اعتزالي و اشعري بروند و احك

  . ھم وزن و ھم ردیف قرآن اخذ كنندپیشوایان چھارگانھ اھل تسنن بگیرند، یا این كھ از عترت پیامبر و
ا        ستھ است و ب ھ ب ھ روي ھم پیامبر گرامي تكلیف ھمھ امت را حتي در این زمان روشن كرده و باب عذر را ب

  .وجود چنین احادیثى، مراجعھ بھ غیر از امامان معصوم ھرگز صحیح نیست
ا و اندیشھ ھاي خود را از پیش اگر سران علمي و فكري اسالمى، تعصب ھاي خشك را كنار بگذارند و مغزھ       

خن و      د و در رأي و س رار دھن داوري ھا شستشو دھند و این احادیث متواتر اسالمي را مورد تجزیھ و تحلیل ق
ابراز نظر، شجاعت بھ خرج دھند، و امت اسالمي را بھ مكتب اھل بیت ارجاع دھند ثمره وحدت و یگانگي را 

  .خواھند چید
ذاھب     شیخ محمود شلتوت، كھ شیخ       دانشگاه ازھر مصر بود، گامي بھ پیش نھاد و مذھب شیعھ را در ردیف م

حاال نوبت اندیشمندان حر و آزادمنشان دیگر فرا رسیده است كھ گام ھاي دیگري . چھارگانھ دیگر معرفي كرد
  .در این راه بردارند و بھ حكم این احادیث، ھمھ امت را در تعالیم و احكام بھ سوي عترت سوق دھند



و این كھ در درس ھاي اول یادآورشدیم كھ بحث ھاي مربوط بھ امامت مي تواند عامل وحدت و آفریننده اتحاد   
  .  استو اتفاق باشد مقصود ھمین

  
  )4(پیامبر اسالم امام را تعیین مي كند : 97درس 

  
  .حدیث غدیر

این بار انجام این فریضھ . ردپیامبر گرامي اسالم در سال دھم ھجرى، براي تعلیم مراسم حج بھ مكھ عزیمت ك
ن جھت آن را            د و از ای وداع  (با آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف گردی ة ال د ) حج ھ    . نامیدن ھ ب رادي ك اف

  . ھزار تخمین زده شده اند120شوق ھم سفري یا آموزش مراسم حج در ركاب وي بودند تا 
ساني     پیامبر راه مدینھ را در پیش گرفت. مراسم حج بھ پایان رسید  ز ك د و ج ھ كردن  و گروه انبوھي او را بدرق

ام      . كھ در مكھ بھ او پیوستھ بودند، ھمگي در ركاب او بودند        ھ ن ھ سرزمیني ب اروان ب دیرخم (ك د   ) غ ھ در چن ك
ز      ) جحفھ(كیلومتري   امبر نی ف داد و پی ان توق امبر فرم قرار دارد، رسید، ناگھان فرشتھ وحي فرا رسید و بھ پی

  . حركت باز ایستند تا دیگران نیز كھ از قافلھ عقب افتاده اند فرا رسنددستور داد ھمھ از
كاروانیان ازتوقف نابھ ھنگام پیامبر در این منطقھ داغ و بي آب، آن ھم در نیمھ روز كھ آفتاب، بس سوزنده و     

  .زمین تفتیده بود، در شگفت ماندند
ھ        فرمان بزرگي از جانب خدا رسیده اس  : مردم زیر لب مي گفتند     ھ ب دازه بس ك ن ان ان، ای ت فرم ت و در اھمی

  .پیامبر مأموریت داد كھ در این شرایط نامساعد، ھمھ مردم را از حركت باز دارد تا فرمان خدا را ابالغ كند
  :.دیري نپایید كھ فرمان خدا براي رسول گرامي طي آیھ زیر بیان گردید

  )4(بَِّك َو ِان َلم َتفَعل َفما َبلَّغَت رساَلَتُھ، َواذ َیعِصُمَك ِمَن الناِس؛یا َایَُّھا الَرسُوُل َبّلغ ما ُانزَل ِاَلیَك ِمن َر
اورده اي و      ! اي پیامبر  آنچھ را ازپروردگارت بر تو فرود آمده برسان و اگر نرساني رسالت خداي را بھ جا نی

  .خداوند تو را از گزند مردم حفظ مي كند
  :.یت مي كنددقت در مضمون آیھ ما را بھ نكات زیر ھدا

اوًال، فرماني كھ پیامبر براي ابالغ آن مأموریت پیدا كرده بود، آن چنان خطیر و عظیم بود كھ ھرگاه بر فرض 
داده             ام ن الت خود را انج ي كرد، رس الغ نم محال در رساندن آن خوف و ترسي بھ خود راه مي داد و آن را اب

رآن و     ) یزي كھ بر تو نازل گردیدما ُانِزَل الیَك؛ چ(بود، بھ عبارت دیگر مقصود از       ات ق د مجموع آی نمي توان
ي كرد،                الغ نم ي را اب امبر مجموع دستورھاي الھ اه پی ھ ھرگ دستورھاي اسالمي باشد، زیرا ناگفتھ پیداست ك
رسالت خود را انجام نداده بود و یك چنین امر بدیھي نیاز بھ گفتن و نزول آیھ ندارد، بلكھ مقصود از آن، ابالغ 

ام     موضو ع خاصي است كھ ابالغ آن مكمل رسالت شمرده مي شود و تا ابالغ نگردد وظیفھ خطیر رسالت انج
  .نمي گیرد

ا دیگر اصول و فروع اسالمي پیوستگي              ھ ب د ك بنابراین باید مورد مأموریت یكي از اصول مھم اسالمي باش
  .ودداشتھ باشد و مانند یگانگي خدا و رسالت خود پیامبر امر خطیري شمرده ش

ثانیًا، ازنظر محاسبات اجتماعى، پیامبر احتمال مي داد كھ در طریق انجام این مأموریت، ممكن است از جانب 
  :.مردم آسیبي بھ او برسد و یا او را در این انتصاب بھ فامیل گرایي متھم كنند و خداوند در این باره مي فرماید

  .َو اذ َیعِصُمَك ِمَن الناس؛
  .ند مردم حفظ مي كندو خداوند تو را ازگز

ھ        دام ب د، ك ھ ان ت گفت ن مأموری ین موضوع ای المي در تعی سران اس ھ مف االتي ك ان احتم د در می د دی ون بای اكن
  .مضمون آیھ نزدیك تر است

د، روزي  : محدثان شیعھ و ھم چنین سي تن ازمحدثان اھل تسنن مي گویند      آیھ در روز عید غدیرخم نازل گردی
  .را بھ عنوان موالي مؤمنان معرفي كند)ع(یت داد كھ علىكھ خدا بھ پیامبر مأمور

والیت و جانشیني امام، از موضوعات خطیر و پراھمیت بود كھ جا داشت ابالغ آن مكمل رسالت و خود داري 
  .در بیان آن، مایھ نقص در امر رسالت شمرده شود

ي بھ خود راه دھد، زیرا وصایت ھم چنین جا داشت كھ پیامبر گرامي از نظر محاسبات اجتماعى، خوف و رعب
 سال از عمر او نگذشتھ بود بر گروھي كھ بھ مراتب از نظر 33كھ بیش از )ع(و جانشیني شخصي مانند على    

گذشتھ بر این، خون بستگان ھمین افراد كھ دور . سن و سال، از او بزرگ تر بودند، بسیار سخت و دشوار بود
ا        )ع(رد با شمشیر علىپیامبر را گرفتھ بودند، در صحنھ ھاي نب    ر آنھ ردي ب ین ف ود و حكومت چن ده ب ریختھ ش

  .بسیار گران بود
ود     ) ع(عالوه بر این، علي   اد وي ب امبر و دام سر عموي پی راد        . پ ت در نظر اف راي خالف ردي ب ین ف ین چن تعی

  .یندكوتاه بین، سبب مي شد كھ آن را بھ یك نوع تعصب فامیلي حمل كنند و بھ صورت غیرصحیح تفسیر نما
ولي علي رغم این زمینھ ھاي نامساعد، اراده حكیمانھ خداوند براین تعلق گرفت كھ پایداري اسالم را با نصب   

  .یك جانشین، تضمین كند و رسالت جھاني پیامبر خویش را با تعیین رھبر و راھنما تكمیل گرداند



  .واقعھ غدیر یك حادثھ ابدي و جاوداني است
روز ھیجدھم ماه ذي الحجھ بر سرزمین غدیرخم بھ شدت مي تابید و دشت و دمن را آفتاب داغ و سوزاننده نیم 

ا              ادھزار ت ا را از ھفت داد آنھ اریخ، تع ھ ت روه انبوھي ك ود و گ اختھ ب زار  120با اشعھ خود گرم و سوزان س  ھ
 روز، بھ سر ضبط كرده است، در آن نقطھ بھ فرمان پیامبرخدا فرود آمده بودند و در انتظار حادثھ تاریخي آن       

  .مي بردند و از شدت گرما یك طرف عبا را زیر پا و طرف دیگر را روي سر قرار داده بودند
در این لحظات حساس طنین اذان نمازظھر، سراسر بیابان را فرا گرفت و نداي تكبیر بلند شد و مردم خود را    

ر   براي اداي نماز ظھر آماده كردند و پیامبر نماز ظھر را با آن اجتماع   پرشكوه كھ ھرگز سرزمین غدیر، نظی
ب       از شتران ترتی ھ از جھ آن را بھ خاطر نداشت برگزار كرد، سپس بھ میان جمعیت آمد و روي نقطھ بلندي ك

  :.یافتھ بود، قرار گرفت و با صداي بلند خطابھ اي ایراد كرد كھ ترجمھ اجمالي آن این است
ھ ا      اي          ستایش از آن خداست، از او یاري مي طلبیم و ب س ھ ر نف یم و از ش ي كن ل م ر او توك م و ب ان داری و ایم

ھ              ریم؛ ب اه مي ب ست پن ایي نی ادي و راھنم ان ھ راي گمراھ خویش و بدي كردارھاي خود بھ خدایي كھ جز او ب
ست      ده اي نی ست و        . خدایي كھ ھركس را ھدایت نمود براي او گمراه كنن دایي نی ز او خ ھ ج یم ك گواھي مي دھ

  .تاده اوستمحمد بنده خدا و فرس
ز     !... اي مردم ! ھان سؤولم و شما نی من نزدیك است كھ دعوت حق را لبیك بگویم و از میان شما بروم و من م

  .مسؤولید، درباره من چھ مي گویید
ن راه                      : گفتند ردي و در ای صیحت ك ا خیرخواھي و ن ھ م غ نمودي و ب دا را تبلی ین خ و آی ھ ت یم ك ي دھ گواھي م

  .و پاداش نیك بدھدخداوند بھ ت. كوشش نمودى
ست   : پیامبر وقتي سكوت و آرامش بر آن جمعیت حكم فرما شد آیا شما گواھي نمي دھید كھ معبودي جز خدا نی

را خواھد                 دون شك ف شت و دوزخ و مرگ حق است، و روز رستاخیز ب ت، بھ و محمد بنده خدا و پیامبر اوس
  .ده خواھد كردرسید و خداوند افرادي را كھ در دل خاك پنھان شده اند، زن

  .چرا، چرا، گواھي مي دھیم: گفتند
  .من در میان شما دو چیز گرانبھا و سنگین بھ یادگار مي گذارم،چگونھ با آنھا معاملھ خواھید كرد: پیامبر

  .مقصود از این دو چیز گرانبھا چیست: یكي از مردم پرسید
ك طرف آن در دست خدا و       : پیامبر گفت  ھ      ثقل اكبر، كتاب خداست كھ ی ت شماست، ب طرف دیگر آن در دس

ھ       ت ك كتاب خدا چنگ زنید تا گمراه نشوید؛ ثقل اصغر، عترت و اھل بیت من است، خدایم بھ من خبر داده اس
شي  ! اي مردم! ھان. دو یادگار من تا روز رستاخیز، از ھم جدا نمي شوند  بركتاب خدا و عترت من سبقت و پی

  .ود نشویدنگیرید و از آن دو، عقب نمانید تا ناب
و فھمیدند (را گرفت و باال برد و ھمھ جمعیت، علي را در كنار پیامبر دیدند )ع(در این موقع، پیامبر دست على

مي باشد، ھمگي با ولع خاصي آماده شدند كھ ) ع(كھ مقصود از این اجتماع، حادثھ اي است كھ مربوط بھ على
  ).بھ سخنان پیامبر گوش فرا دھند

  .كیست كھ بر مؤمنان، از خود آنھا اولي است! دماي مر! ھان: پیامبر
  .خداوند و پیامبر او بھتر مي دانند: گفتند

ستم     : پیامبر گفت  ي ھ ان اول ا از خودش ر آنھ ان . خداوند موالي من و من موالي مؤمنان ھستم و ب ! اي مردم ! ھ
  )5(.ھر كس كھ من موالي او ھستم، علي موالي اوست، و این جملھ را سھ بار تكرار كرد

دوست بدار كسي را كھ علي را دوست بدارد و دشمن بدار كسي را كھ علي را دشمن      ! پروردگارا: سپس گفت 
رار     ! یاران علي را یاري كن و دشمنان او را خوار و ذلیل نما، پروردگارا ! بدارد، خدایا  ي را محور حق ق عل

  .بده
ان خبر دھند و دیگران را از این حادثھ مطلع الزم است حاضران بھ غایب: این جملھ را بیان كرد و سپس فرمود

  .سازند
ھنوزاجتماع پرشكوه، بھ حال خود برپا بود كھ فرشتھ وحي فرود آمد و بھ پیامبر گرامي بشارت داد كھ خداوند    

  :.امروز آیین خود را تكمیل نمود و نعمت خویش را بر جامعھ با ایمان ارزاني داشت
  )6(.َو َاتَممُت َعَلیُكم ِنعَمتي َو َرضیُت َلُكُم اِالسالَم دینًاَالَیوَم َاكَملُت َلُكم دیَنُكم 

  :.در این لحظھ صداي تكبیر پیامبر بلند شد و گفت
ت               ن و والی الت م انید و ازرس ان رس ھ پای د و نعمت خود را ب خدا را سپاسگزارم كھ آیین خود را كامل گردانی

  .پس از من خشنود گشت)ع(على
تبریك گفتند و او را موالي خود و موالي ھر )ع(ایین آمد و یاران او دستھ دستھ بھ علىپیامبر از جایگاه خود پ   

  .مرد و زن با ایمان مي خواندند
شاعر رسول خدا برخاست و این پدیده تاریخي را در قالب شعر ریخت كھ ما از ) حّسان بن ثابت(در این موقع 

  :.اشعار او فقط دو بیت را نقل مي كنیم
  ُقم یا َعلىُّ َفانَّنيَفقاَل َلُھ 



  .َرضیُتَك ِمن َبعدي ِامامًا َو ھادیًا
  َفَمن ُكنُت َموالُه َفھذا َوِلیُُّھ

  .َفُكوُنوا َلُھ َاتباع ِصدٍق ُمواِلیا
دم، ھركس        : پیامبر بھ وي فرمود    س از خود برگزی ان پ برخیز كھ من تو را براي پیشوایي مردم و راھنمایي آن

ردم . نیز موالي اوستكھ من موالي او ھستم، علي       ت داران       ! م روان راستین و دوس ر شما الزم است از پی ب
  .واقعي علي باشید

آن چھ نگارش یافت، خالصھ این واقعھ تاریخي است كھ در مدارك دانشمندان اھل تسنن وارد شده و در كتاب    
  .ھاي شیعھ این واقعھ گسترده تر از این، بیان گردیده است

  
  )5(امام را تعیین مي كند پیامبر اسالم : 98درس 

  
  .حدیث غدیر

  .مفاد حدیث غدیر
ت و در        دیھي اس د در امور ب حادثھ غدیر، حادثھ قطعي تاریخي است كھ شك و تردید در آن ھمانند شك و تردی

  .میان احادیث اسالمي كمتر حدیثي از نظر تواتر و قطعي بودن بھ پایھ آن مي رسد
  . نمي كنیم، بلكھ در این بخش كوشش مي كنیم كھ مفاد آن را روشن سازیمبنابراین درباره سند آن بحث و گفتگو
والهُ      (را كھ در جملھ ) مولى(كلید فھم حدیث این است كھ معناي    ّى َم ذا َعل والُه َفھ ُت َم ن ُكن ده است   ) َم وارد ش

د     د ش د      . بفھمیم و با فھم معناي این لفظ، مفاد حدیث روشن خواھ دیث بای اد ح اھي از مف راي آگ ھ   ب ام ب در دو مق
  .بحث و گفتگو بپردازیم

  .آمده است) ولى(و ) اولى(بھ معناي ) مولى(آیا در لغت عرب،لفظ ) الف
  .است) ولى(و ) اولى(در حدیث ھمان ) مولى(بر فرض صحت چنین معنایى، آیا مقصود از ) ب

  .اینك بحث نخست
 آمده است، آیات قرآن است كھ بھ نقل برخي )َاولى(در قرآن بھ معناي ) مولى(روشن ترین گواه بر این كھ لفظ 

  :.اكتفا مي كنیم
  )7(َفالَیوَم الُیؤَخُذ ِمنُكم ِفدَیة َو الِمَن الَّذیَن َكَفروا َمأویُكُم الناُر ِھَى َموالُكم َو ِبئَس الَمصیر؛

روز   ده ا        ) روزرستاخیز (ام ھ كفرورزی ساني ك ھ از ك ي شود و ن ھ م ي پذیرفت ھ اي و عوض ما فدی ھ از ش د و ن ن
  .جایگاه شما آتش است و آن براي شما اولي و سزاوارتر است و چھ بازگشت گاه بدي است

ى (لفظ مولى، در این آیھ بھ معناي : مفسران بزرگ اسالمي مي گویند  ر       ) اول راد براث ن اف راي ای را ب ت؛ زی اس
  .اعمال ناشایستي كھ مرتكب شده اند، چیزي از آتش اولي و سزاوارتر نیست

  )8(َمن َضرُُّه َاقَرُب ِمن َنفِعِھ، َلِبئَس الَمولي َو َلِبئَس الَعشیر؛َیدُعوا َل
  .را مي خواند كھ ضرر او از سودش نزدیك تر است چھ بد ولّى و مصاحب بدي است) بت(او كسي 

  
) مولى(در این آیھ، بھ گواھي مضمون خود آن و آیات ما قبلش كھ مربوط بھ مشركان و بت پرستان است لفظ      

ي توجھ             ) اولى(عناي  بھ م  وان ول ھ عن ھ اصنام ب ت پرست ب و یا بھ عبارت دیگر، اخذ ولي است؛ زیرا گروه ب
  .كرده و آنھا را ولي خود مي خواندند

اني          ي از مع ھ یك د ك ي كنن ت م ال ثاب این دو آیھ و آیات دیگر كھ از نقل آنھا خود داري مي گردد، بھ طور اجم
  .است) ولى(و ) اولى(ھمان ) مولى(
ُت   (در حدیث بحث كنیم، و ببینیم كھ مقصود ازجملھ ) مولى(كنون وقت آن رسیده كھ درباره مقصود از   ا ن ُكن َم

است كھ نتیجھ والیت مطلقھ ) اولي بھ اطاعت(و یا ) اولي بھ نفس(چیست آیا ھدف ھمان ) َموالُه َفھذا َعلّى َموالُه
م چنان كھ برخي تصور كرده اند كھ مولي در  شخصي بر انسان است یا مفاد حدیث چیزي غیر ازاین است، ھ 

  .حدیث بھ معناي دوست و ناصر و امثال اینھاست
ھ     قراین فراواني گواھي مي دھند كھ مقصود از مولي ھمان معناي نخستین است كھ علما و دانشمندان، از آن ب

  :.والیت مطلقھ تعبیر آورده اند و قرآن مجید درباره خود پیامبرمي فرماید
  )9( َاولي ِبالُمؤِمنیَن ِمن َانُفِسِھم؛َالَنبىُّ

  .پیامبر نسبت بھ جان مؤمنان ازخود آنھا اولي و سزاوارتر است
كسي كھ از جان خود انسان بر انسان گرامي تر، شایستھ تر و سزاوارتر است، طبعًا نسبت بھ مال او نیزچنین 

ولي باشد، باید داراي والیت مطلقھ اي نسبت خواھد بود و ھر فردي كھ از خود انسان نسبت بھ جان و مال او ا
بھ چنین افراد باشد و از ھمین جھت باید تمام اوامر او را مو بھ مو اجرا كرد و از آن چھ او نھي مي كند، خود 

  .داري نمود



امي             ین مق ًا داراي چن ز خود او ذات ده است و ھرگ ي از سوي خدا داده ش این مقام و منصب براي پیامبر گرام
بنابراین خداست كھ او را بر جان و مال افراد با ایمان مسلط كرده است و دست او را در ھر نوع      . استنبوده  

  .امر و نھي بازگذاشتھ است و تخلف از دستور او را یك نوع سرپیچي از دستور خدا دانستھ است
اي             ھ معن دیث ب ن ح ولي در ای ھ م ردیم ك ت ك ي ثاب ل قطع ا دالی اه ب ى(ھرگ ًا   ) اول ت، طبع ان  اس امیرمؤمن

داراي ھمان مقام خواھد بود كھ پیامبر گرامي بھ نص آیھ شریفھ دارا بوده است و چنین اولویت مطلقھ      )ع(على
ھ        الت ب در جان و مال، الزمھ مقام رسالت و امامت است، ولي از آن جا كھ بھ دلیل خاتمیت، باب نبوت و رس

 دیگر مناصب پیامبر را نیز داراست و در عصر خود، روي بشر بستھ شده است، طبعًا امام عالوه بر این مقام،
ع                      امخ و رفی ام ش ان مق ن ھم ال مردم است، و ای ان و م صرف در ج ھ ت ي ب ھ و اول پیشواي امت و رھبر جامع
اس وسیعي عطا        ي در مقی امامت است كھ گاھي بھ آن، والیت الھیھ والیتي كھ از جانب خداوند بھ افراد خاص

  .مي گردد گفتھ مي شود
دیث جز        ھم   اكنون بھ بیان قراین و شواھدي مي پردازیم كھ بھ روشني ثابت مي كند كھ مقصود از مولي در ح

  .در تمام شؤون چیز دیگري نیست) اولي بھ تصرف(ھمان 
  .اینك برخي ازشواھد

ت و       . 1 امبر برخاس ازه از پی سب اج ا ك دا ب ول خ اعر رس ت ش ن ثاب ّسان ب دیر، ح اریخي غ ھ ت در روز واقع
الم پیامبر را در قالب شعر ریخت و این مرد فصیح و بلیغ و آشنا بھ رموز زبان عرب بھ جاي لفظ    مضمون ك 

  :.كلمھ امام و ھادي را بھ كار برد و گفت) مولى(
  َفقاَل َلُھ ُقم یا َعلىُّ َفِانَّني

  .َرضیُتَك ِمن َبعدي ِامامًا َو ھاِدیًا
رِى       كھ در كالم پیا) مولى(چنان كھ روشن است وي ازلفظ         دایت و رھب شوایى، ھ ام امامت، پی مبر بود، جز مق

  .امت، چیز دیگري تلقي نكرده است
این معنا را برداشت كرده است، بلكھ پس از وي شعراي بزرگ اسالمي كھ بیشتر ) مولى(نھ تنھا حّسان ازلفظ 

د، ھمگي   آنان ازادبا و شعراي درجھ یك جامعھ عربي بودند و برخي نیزاستادان زبان عرب بھ شمار     مي رفتن
از این لفظ ھمان معنا را فھمیده بودند كھ حّسان فھمیده بود و جز موضوع امامت و پیشوایي امت، چیز دیگري 

  .بھ فكر آنان نرسیده بوده است
  :.امیر مؤمنان در اشعار خود كھ براي معاویھ نوشتھ، درباره حدیث غدیرچنین مي گوید. 2

  َو َاوَجَب لي والَیَتُھ َعَلیُكم
  ...رسول اذ یوم غدیر خم

  .پیامبر خدا والیتش را براي من بر شما در روز غدیر واجب ساخت
چھ شخصي باالتر از امام، حدیث را براي ما تفسیر كند و بفرماید كھ پیامبر خدا روز غدیر خم، والیت مرا بر 

دی           ھ غ ھ حاضراِن واقع شھ ھم ھ اندی ت و رھبري    شما واجب ساخت، آیا این تفسیر نمي رساند كھ ب ز امام ر، ج
  .اجتماعى، مطلب دیگري خطور نكرد

اثبات امامت ) مولى(قرایني در خود حدیث و در خطبھ آن وجود دارد كھ ھمگي گواھي مي دھند مقصود از . 3
  :.اینك ما این قراین و شواھد را در این جا منعكس مي كنیم. و اولویت بر جان و مال است

  ).َاَلسُت َاولي ِبُكم ِمن َانُفِسُكم: (د بھ متن حدیث فرمودپیامبر پیش از ورو) گواه نخست
رار        ) اولي بھ نفس(در این جملھ، پیامبرلفظ      ان اق ان آن ھ ج سبت ب ت خود را ن بھ كار برده و ازھمھ مردم اولوی

  ).َمن ُكنُت َموالُه َفَعلّى َموالُه(گرفتھ است سپس بالفاصلھ فرمود 
یا جز این است كھ مي خواھد ھمان مقامي را كھ خود پیامبر بھ نص قرآن ھدف از تقارن این دو جملھ چیست، آ

ي شود  )ع(دارد، براي على   ستم،        : (نیزثابت كند در نتیجھ معناي حدیث این م ي ھ ھ او اول سبت ب ن ن ر كس م ھ
اب   ) علي نیزنسبت بھ او اولي است  ا ایج و ھرگاه مقصود، دوستي و نصرت فردي ازمسلمانان است، چگونھ ب

 دوستي علي و نصرت او دین خدا تكمیل گردید و نعمت او بھ پایان رسید روشن تر ازھمھ این كھ مي مودت و
  .راضي گردید)ع(خداوند بھ رسالت من و والیت على: گوید

  .اگر مقصود پیامبرجز این بود، دیگر دلیلي نداشت براي اولویت خود ازمردم اقرار بگیرد
  :.م بھ سھ اصل مھم اسالمي اقرار گرفت و فرمودپیامبر در آغاز سخن، ازمرد) گواه دوم

  .َاَلسُتم َتشَھُدوَن َان ال الَھ ِاى اذ، َو َانَّ ُمَحمَّدًا َعبُدُه َو َرُسوُلُھ َو َانَّ الَجنََّة َحّق َو الناَر َحّق
ي را كھ ھدف از این اقرارگیري چیست، آیا جزاین است كھ مي خواھد ذھن مردم را آماده كند تا مقام و موقعیت

ت وى، در        ت و خالف ھ والی بعدًا براي علي ثابت خواھد كرد بسان اصول پیشین تلقي نمایند و بدانند كھ اقرار ب
دوست و ناصر ) مولى(ردیف اصول سھ گانھ اي است كھ ھمگي بھ آن اقرار و اعتراف دارند اگر مقصود از   

ي دھد،       باشد، در این صورت رابطھ جملھ ھا بھ ھم مي خورد و كالم، بال   غت و استواري خود را از دست م
ود و     )ع(زیرا اوًال، على   ھ ب منھاي مقام والیت، یك فرد مسلمان برجستھ بود كھ در جامعھ آن روز پرورش یافت



امبر، آن را        لزوم دوستي با افراد با ایمان تا چھ رسد نسبت بھ مؤمني مانند علي امر مخفي و پنھاني نبود كھ پی
  .م بفرمایددر اجتماع بزرگ اعال

  .ثانیًا، این مسألھ این قدر ھم اھمیت نداشت كھ در ردیف اصول سھ گانھ قرار بگیرد
  :.پیامبر در آغازخطابھ خود، از مرگ و رحلت خویش سخن مي گوید و مي فرماید) گواه سوم

  )10()إني اوشك ان ادعي فاجبت(
راي پس از مرگ خ             د ب ھ از     این جملھ حاكي از آن است كھ پیامبر مي خواھ ي را ك شد وخلئ اره اي بیندی ود چ

ھ         . رحلت آن حضرت پدید مي آید پركند      ت ك ام و رھبري اس ین ام د، تعی ر كن ي را پ آن چھ مي تواند چنین خلئ
  .زمام امور را پس از رحلت پیامبر بھ دست بگیرد، نھ مودت و دوستي یك فرد و یا نصرت و كمك بھ او

  :.چنین فرمود...) نُت َموالُه َمن ُك(پیامبر پس از جملھ ) گواه چھارم
  )11()اذ َاكَبُر َعلي ِاكماِل الّدیِن و ِاتماِم الِنعَمِة َو رضي الَرِبّ  ِبِرساَلتي َو الِوالَیِة ِلَعلٍىّ  ِمن َبعدى(

ھرگاه مقصود، دوستي و نصرت فردي از مسلمانان است، چگونھ با ایجاب مودت و دوستي علي و نصرت او 
د       دین خدا تكمیل گرد    ي گوی ھ م ن ك ھ ای ن و     : ید و نعمت او بھ پایان رسید روشن تر از ھم الت م ھ رس د ب خداون

  .راضي گردید)ع(والیت على
رود     ) گواه پنجم  چھ گواھي روشن تر از این كھ عمر وابوبكر و گروه بي شماري از یاران رسول خدا پس از ف

ت تا وقت نماز مغرب ادامھ داشت و عمرو آمدن وي از منبر خطابھ، ھمگي بھ علي تبریك گفتھ و موضوع تھنی
ھنیئًا َلَك یا َعلىُّ بُن َابیطالٍب َاصَبْحَت وَامَسیَت : ابوبكر از نخستین افرادي بودند كھ بھ امام این چنین تھنیت گفتند

  )12(.َموالَى َو َمولي ُكّل َمؤِمٍن َو ُمؤِمَنة
ین ت  )ع(على ري        در آن روز چھ مقامي بھ دست آورد كھ شایستھ چن ت و رھب ام زعام ز مق ا ج د، آی ي گردی بریك

  .امت، كسي شایستھ چنین تھنیت ھست
رم              ) گواه ششم  ین ھواي گ سألھ در چن ن م ھ ای ود ك ر الزم نب ود، دیگ ي ب ھرگاه مقصود، ھمان ماتب دوستي عل

 مطرح گردد و براي اعالم این دوستي یك كاروان صدھزار نفري را از رفتن باز دارد و مردم را روي ریگ        
  .بنشاند و خطابھ اي مفصل بخواند) جحفھ(ھا و سنگ ھاي داغ و تفتیده بیابان 

  
  يامامان دوازده گانھ در احادیث اسالم: 99درس 

  
) ثقل(پیامبر گرامي اسالم خاندان خود را ھمانند سفینھ نوح معرفي كرد و در حدیث دیگري آنان را یكي از دو 

  .مسك جستخواند كھ باید تا روز رستاخیز بھ آنھا ت
ن دو       در احادیث دیگر، اھل بیت و عترت خود را بھ دوازده خلیفھ و جانشین تفسیر كرده و از وسعت مفھوم ای

ق    ) اھل بیت و عترت   (لفظ   ظ، مطل صود وي از آن دو لف كاستھ است و از این طریق روشن ساختھ است كھ مق
ي         شین او م ھ جان ستند ك ان       خاندان وي نیست بلكھ گروه انگشت شماري ھ روي از آن ھ پی ن ب باشند و عزت دی

  .بستگي دارد
دثان اسالمي             ان مح رده است، در می ین ك ي و مع ر معرف اي خود را دوازده نف ى، خلف امبر گرام ھ پی ن ك در ای

  .اختالفي نیست؛ زیرا روایات آن بھ اندازه اي است كھ نمي توان در صحت آنھاشك و تردید كرد
  .بھ خوبي بشناسیم و در امور دیني و اجتماعي از آنان پیروي كنیممھم این است كھ این دوازده نفر را 

ستگي دارد،              ا ب ھ آنھ ن ب ت كھ عزت دی ر اس اختالف ما و محدثان اھل سنت، در تعیین مصادیق این دوازده نف
ن   . زیرا آنان مي خواھند این لفظ را بر جنایت كاران بني امیھ و بني عباس تطبیق دھند      ر ای این تطبیق عالوه ب

ھ             ھ را مای اي دوازده گان امبراین خلف دارد،زیرا اوًال، پی ت ن اریخ نیزمطابق ا ت كھ با متن روایات سازگار نیست ب
ھ         ا و سفاح ھاك دالملك ھ ا، عب روان ھ دھا، م اه یزی یچ گ د و ھ ي مي كن سلمانان معرف ن و سربلندي م عزت دی

مسلمانان نبودند، بلكھ مایھ ننگ تاریخ دستشان تا مرفق در خون مسلمانان فرورفتھ بود مایھ عزت و سربلندي     
ھ اي     یچ گون اسالم و بشریت بھ شمارمي رفتند و ثانیًا، تعداد این جنایت كاران ازدوازده نفرمتجاوزاست و بھ ھ

  .نمي توان احادیث خلفاي دوازده گانھ را بر آنان تطبیق كرد
  :.در این جا ما بھ نقل دو حدیث اكتفا مي كنیم

  .با ھفت عبارت نقل شده؛حدیث جابر كھ ) الف
  .حدیث ابن مسعود) ب
ُھ  : َفقاَل َابى. َكِلَمًة َلم َاسَمعھا: َفقاَل. َیُكوُن اثنا َعَشر َامیرًا: َسِمعُت َرُسوَل اذ، َیُقولُ   : َعن جابربن َسَمَرة، قالَ   . 1 ِانَّ

  )13(ُكلُُّھم ِمن ُقَریش؛: قال
د با پدرم، بر پیامبر وارد شدیم شنی: جابر مي گوید  ھ در         : دم مي گوی ا دوازده خلیف ي رسد ت ان نم ھ پای ن امر ب ای

تم . سپس سخني دیگر گفت كھ من نشنیدم  . میان آنان بھ سر ببرد     ت   : بھ پدرم گف ت گف ھمگي از  : فرمود : چھ گف
  .قریشند



ولُ  . 2 َر الیَ  : َعن جابربن َسَمَرة،َدَخلت َمَع َابي َعَلي النَّبى، َفَسِمعُتُھ َیُق ذا اَالم ا      ِانَّ ھ یھم اثن َضي ف ي َیم ضى، َحّت نَق
  )14(ُكلُّھم ِمن ُقَریش؛: قاَل:ما قاَل قاَل: َفُقلُت ِأل بى. َعَشر َخلیفًة، ُثمَّ َتَكلََّم ِبَكالٍم َخِفَى َعَلّى

این امربھ پایان نمي رسد تا دوازده خلیفھ در میان : با پدرم، بر پیامبر وارد شدم شنیدم مي گوید: جابر مي گوید
  .ھمگي ازقریشند: فرمود: چھ گفت گفت:  سر ببرد، سپس سخني دیگر گفت كھ من نشنیدم، بھ پدرم گفتمآنان بھ

م  : الَیزاُل االسالُم َعزیزًا الي اثنا َعَشر َخلیَفًة، ثمَّ قاَل: سمعُت َرَسوَل اذ َیُقولُ :َعن جابربن َسَمرة، َیُقولُ   . 3 َكِلَمًة َل
  )15(ُكلُُّھُم ِمن ُقَریش؛: قاَلما قاَل َف: َفُقلُت ِألبى. َاسَمعھا

شنیدم . اسالم بھ دوازده خلیفھ عزیزخواھد بود: از پیامبر شنیدم كھ فرمود  درم  . سپس سخني فرمود كھ من ن از پ
  .ھمگي ازقریش ھستند: فرمود: چھ گفت گفت: پرسیدم

  )16(یُن َمنیعًا ِالي َاثنا َعَشر َخلیَفًة؛الَیزاُل ھذا الد: َعن جابر، ِانَطَلقُت ِالي َرُسوِل اذ َو َمعي َابي َیُقوُل. 4
  .این دین بھ دوازده خلیفھ، گرامي و بلند خواھد بود

ولُ                . 5 َلمٍى َیُق ِم اَالس شیََّة َرج ٍة َع وَم ُجُمَع وَل اذ َی ِمعُت َرُس َمَرٍة، َس وَم      : َعن جابربَن َس ىَّ َتُق ًا َحت دیُن قاِئم زاُل ال الَی
  )17(ِاثنا َعَشر َخلیَفًة ُكلُُّھم ِمن ُقَریش؛الساَعُة، َاو َیُكوَن َعَلیُكم 

ود        ھ فرم ا روز رستاخیز     : از پیامبرگرامي روز جمعھ، شِب روزي كھ اسلمي سنگسار شد، شنیدم ك ن ت ن دی ای
  .برپاست تا این كھ دوازده نفر بر شما خالفت كنند و ھمگي از قریش ھستند

الَیزاُل ھذا الّدیُن َعزیزًا ِالي اثناَعَشر َخلیَفًة، َفَكبََّر الناُس َو َضجُّوا : َعن جابربن َسَمَرة، َسِمعُت َرُسوَل اذ، َیُقوُل. 6
  )18(قاَل ُكلُُّھم ِمن ُقریش؛: ما قاَل! یا َاَبھ: ُقلُت ألبى. ُثمَّ قاَل َكِلَمًة َخِفَیت

ردم        : از پیامبر شنیدم كھ فرمود   ان م ود، ناگھ د ب ز خواھ ھ عزی ر خلیف ّجھ    این دین تا دوازده نف د و ض ر گفتن تكبی
  .ھمگي از قریش ھستند: فرمود: چھ گفت گفت: از پدرم پرسیدم. كردند، سپس پیامبر سخني دیگر گفت

الَیزاُل َامُر ُامَّتي صاِلحًاَحّتي َیمضي اثنا َعَشَرَخلیَفًة ُثمَّ قاَل : َعن جابربن َسَمَرة، ُكنُت َمَع َعّمي عنَد الَنبّى َیُقوُل. 7
  )19(یا ُبَنىَّ ُكلُُّھم ِمن ُقَریش؛: قاَل: ما قاَل یا َعمُّ قاَل: َفَض بھا َصوَتھ، َفُقلُت ِلَعّمي َو كاَن َامامىَكِلَمًة َو َخ

ر      : با عموي خود پیش پیامبر بودم، پیامبر فرمود      ھ ب ا دوازده خلیف ود، ت د ب كار این امت پیوستھ بھ صالح خواھ
ت  : عمویم كھ جلو من نشستھ بود، گفتمسپس صداي خود را آھستھ كرد، بھ      . آنھا بگذرد  : فرمود : چھ فرمود گف

  .ھمگي از قریشند
اِء           . 8 دَِّة ُنَقب َشر َكِع ا َع اَل ِاثن َعن ابن َمسُعود،ِانَّھ ُسِئَل َكم َیمُلك ھذه اُالمَّة ِمن َخلیَفة َفقاَل َسألنا َعنھا َرُسوَل اذ، َفق

  )20(َبني ِاسرائیل؛
امبر سؤال كردیم وي    : مام این امت را چند نفر بھ دست مي گیرند گفتاز ابن مسعود پرسیده شد كھ ز   ما از پی

  .دوازده نفر، بھ تعداد نقیبان بني اسرائیل: فرمود
احادیث درباره ائمھ اثنا عشر، باألخص این كھ تعداد آنان بھ تعداد نقباي بني اسرائیل است، بیش از آن است كھ 

وري این احادیث در گرو تألیف رسالھ اي است كھ در این مورد نوشتھ  در این جا گرد آوري شود، بلكھ جمع آ  
  .شود و ما بھ عنوان نمونھ بھ این مقدار اكتفا كردیم

ھ     اكنون الزم است با دقت ھرچھ تمام تر این دوازده نفر خلیفھ را كھ در سخنان حضرت رسول وارد شده اند ب
  .خوبي بشناسیم

حاح،   بر امت اسالمي الزم است كھ پس از چ  ھ در ص ھارده قرن جنگ، نزاع، مناقشھ و مرافعھ، بھ احادیثي ك
  .سنن و مسانید وارد شده است، مراجعھ كنندو مصادیق آنھا را پیدا كنند

از جمالتي كھ پیامبر در مورد این دوازده نفر متذكر شده است، مي توان مصادیق این دوازده خلیفھ را بھ دست 
  :.آورد
  .الَینَقضي َحّتي َیمضي فیِھم ِاثنا َعَشر) االسالم (ِانَّ ھذا اَالمَر) الف 

  .الَیزاُل اِالسالُم َعزیزًا) ب
  .الَیزاُل َھذا الدین َمنیعًا) ج
  .الَیزاُل َامُر ُامَّتي صاِلحًا) د
  .َكِعدَِّة ُنَقباِء َبني ِاسرائیل) ه

تگ    الم، صالح و رس ت اس ھ عزت و مناع ت ك ایي اس صیت خلف نگر شخ الت، روش ن جم ت اسالم، ای اري ام
ھ              ي گردد و امر اسالم ب ا نم ت برپ رائیل است و قیام ي اس بستگي بھ آنان دارد و تعداد آنان بھ اندازه نقیبان بن

  .پایان نمي رسد، مگر این كھ این دوازده نفر در میان امت پا بگذارند و در میان آنان قرار گیرند
ق نمي        چنین خلفایي با این خصوصیات، جز بر امامان دوازده         ي تطبی ر ھیچ گروھ شرى، ب ا ع گانھ مذھب اثن

كند؛ زیرا امام علي و فرزندان او بھ خصوص آنان كھ در اوقات فترت بھ نشر معارف و علم و رھبري امت بھ 
اره     امبر درب صالح و درست كاري موفق گردیدند، مایھ عزت اسالم بوده و آخرین خلیفھ آنان كسي است كھ پی

ردي از     او فرموده كھ رستاخیزب    رپا نمي گردد، مگر پس ازاین كھ روي زمین پر از جور و ستم گردد، سپس ف
  .عترت من طلوع مي كند و زمین را از عدل و داد پر مي كند پس از آن كھ با جور و ستم پر شده باشد



ھ           صوصًا جمل اً   (آیا عبارت ھاي پیشین كھ از پیامبر گرامي نقل گردید، خ دیُن قائم زاُل ال ا جم ) الَی ھ  ی ذا  (ل ِانَّ ھ
  .بر وعده الھي درباره آخرین خلیفھ از خلفاي اثنا عشر تطبیق نمي كند) اَالمَر الَینَقضى

شما اگر این احادیث را در كنار احادیث غدیر، منزلت، ثقلین و سفینھ نوح بگذارید، قاطعانھ داوري مي كنید كھ 
  .سمقصود ھمان ائمھ عترت و پیشوایان دوازده گانھ شیعھ است و ب

  
  )ع(سكوت شكوھمند امام على: 100درس 

  
ام نكرد و            ذ حق خود قی راي اخ ود، چرا ب  25اگر واقعًا پیامبر، علي را براي خالفت و رھبري نصب كرده ب

  .سال سكوت كرد
شرایط رھبري . و رھبري مي رسد) مدیریت(در میان مسائل اجتماعى، كمتر مسألھ اي از نظر اھمیت، بھ پایھ 

  .و حایز اھمیت است كھ در یك اجتماع بزرگ تنھا چند فرد انگشت شمار واجد آن مي گردندآن چنان دقیق 
ران             ایف رھب ر از شرایط و وظ ان خطیرت ایف آن ر و وظ ماني سنگین ت اساسًا باید بدانیم كھ شرایط رھبران آس

معنوى، ھدف در رھبري ھاي . اجتماعي است كھ با گزینش جامعھ، چنین موقعیت و مقامي بھ دست مي آورند 
دف        ھ ھ ھ ب باالتر و ارزشمندتر از حفظ مقام و موقعیت و رھبري است و رھبر براي این برانگیختھ مي شود ك

رد        ري را بگی ا كرده و دیگ ي را رھ . تحقق بخشد و اگر روزي بر سر دو راھي قرار گرفت و ناچار شد كھ یك
ردارد    ت ب ري دس دف، از رھب اس ھ ظ اصول و اس راي حف د ب ًا بای ام و  حتم ظ مق ر از حف دس ت دف را مق و ھ

  .موقعیت رھبري خود بشمارد
ھ رو شد    رورش      . امام، پس ازدرگذشت پیامبر با این اصل كلي رو ب انروایي وي پ ام و فرم ري ام دف ازرھب ھ

نھالي بود كھ بھ وسیلھ پیامبر گرامي در سرزمین حجاز غرس شده بود، تا نھال بھ مرور زمان بھ صورت یك    
ر آید و شاخھ ھاي آن بھ تمام نقاط زمین كشیده شود و مردم جھان زیر سایھ این درخت بیارامند درخت تنومند د

  .و ازشاخھ ھاي پر بار آن بھره مند گردند
اد                شكالتي ایج ع و م ر رھبري فردى، موان ل دیگري در براب ا عوام ولي ھرگاه جامعھ بر اثر كوتاھي فكر و ی

  .یت خود، كاري كند كھ ھدف از بین برود و نھال بھ خشكي گرایدكند، ھرگز نباید براي حفظ مقام و موقع
امام پس ازدرگذشت پیامبر، تشخیص داد كھ در چنین موقعیتي قرار گرفتھ است و اگر بر قبضھ كردن حكومت 
ھ         اكي ك ي و خون ھاي پ و حفظ مقام و موقعیت خود، اصرار كند وضعي پیش مي آید كھ زحمات پیامبر گرام

  .اي آبیاري این نھال ریختھ شده است، بھ ھدر مي روددر این راه بر
  .عقده ھا و كینھ ھاي دیرینھ

زي              ا خون ری ي ی گ داخل ك جن ھ ی جامعھ اسالمي آن روز آن چنان دچار اختالف نظر و دودستگي شده بود ك
ا بی       ھ و ی رون از كوچك، موجب انفجارھایي در داخل و خارج مدینھ مي گردید و بسیاري از قبایلي كھ در مدین

ان را     )ع(آن زندگي مي كردند،بھ على    ر آن رچم كف ي پ بي مھر بودند و كینھ او را سخت بھ دل داشتند، زیرا عل
این افراد ھر چند بعدھا پیوند خود را با اسالم محكم . سرنگون كرده و قھرمانان آنان را بھ خاك ذلت افكنده بود

ظاھر مي كردند، ولي در باطن بغض و عداوت خود را    تر كرده و بھ توحید و خداپرستي و پیروي از اسالم ت       
سلحانھ          . بھ خاندان پیامبر اسالم محفوظ داشتند      ام م درت و قی ھ ق ل ب ق توس ام از طری وقعیتي اگر ام در چنین م

  :.درصدد اخذ حق خویش برمي آمد، نتیجھ این نبرد امور زیر بود
 و دل بھ امامت و رھبري او معتقد بودند از دست در این نبرد، امام بسیاري از عزیزان خود را كھ از جان    . 1

دند        شتھ مي ش راد ك ھ جاي خود          . مي داد و در نخستین لحظات جنگ، این اف راد، حق ب ن اف ا شھادت ای اگر ب
ت     واھیم گف ھ خ ور ك ان ط ي ھم ود، ول دف الزم ب ان در راه ھ ازي آن شت، جانب ازمي گ ن  : ب دن ای شتھ ش ا ك ب

ي داد؛  افراد،حق بھ صاحب آن باز نمي گش     ت و در مقابل آن، امام شخصیت ھاي ارزشمند خود را از دست م
ي          ھ عل ت را ب د و خالف ھ دادن شخصیت ھایي كھ پس از گذشت ربع قرن بھ كمك مصریان بھ خالفت خلفا خاتم

  .برگرداندند
اران و عز          )ع(نھ تنھا على  . 2 ي ھاشم و دیگر ی ھ بن ام قھرمانان ھ قی ت مي داد،بلك زان  عزیزان خود را از دس ی

سبب مي شد كھ گروه زیادي ازصحابھ پیامبركھ از خالفت امام ناراضي بودند در جنگ كشتھ شوند و )ع(على
د         ھ بودن ت گرفت ھ دس ام امور را ب در نتیجھ قدرت مسلمانان در مركز رو بھ ضعف گراید، البتھ گروھي كھ زم

ھا و عقده ھا یا حسادت ھایي كھ داشتند،  ھر چند در مسألھ رھبرى، در برابر امام قرار داشتند و بھ سبب كینھ    
قرار بگیرد، ولي در امور دیگر اختالفي با امام نداشتند و قدرتي در )ع(راضي نبودند زمام امردر دست علي      

  .برابر شرك و بت پرستي و یا مسیحي گري و یھودي گري بھ شمار مي رفتند
روه        بر اثر ضعف مسلمانان، قبایل دور دست كھ تازه نھال اسال   . 3 ھ گ ود ب ده ب شھ دوانی ان ری م در سرزمین آن

ودن         ان و نب درت مخالف ر ق ر اث سا ب مرتدان و مخالفان اسالم پیوستھ و صف واحدي را تشكیل مي دادند و چھ ب
د            ي گرایی ي م ھ خاموش د ب راي اب د ب راغ توحی اك را     .رھبري واحد در مركز، چ ایق دردن ن حق ان، ای امیرمؤمن



ي داد    ازنزدیك لمس مي كرد و سكوت      رجیح م سلحانھ ت ان      .  خود را بر قیام م ب را از زب ن مطل ت ای خوب اس
  :.بشنویم)ع(خود امام 

از مكھ وارد مدینھ شدم، دیدم ھمھ )ع(من در نخستین روزھاي زمام داري على : عبداذ بن جناده مي گوید    ) الف
د     ى  . مردم در مسجد پیامبر جمع شده در انتظار ورود امامن ان عل الي  )ع(ناگھ ل     در ح شیر خود را حمای ھ شم ك

خنان خود را           كرده بود، ازخانھ بیرون آمد، دیده ھا بھ سوي او خیره شد و او در مسند خطابھ قرار گرفت و س
  :.پس ازحمد و ثناي خداوند، چنین آغازكرد

اره        ! اي مردم ! ھان ا درب ا م سي ب ھ ك ود ك آگاه باشید، روزي كھ پیامبر گرامي از میان ما رخت بربست الزم ب
حكومتي كھ او پي ریزي كرد، نزاع نكند و بھ آن چشم طمع ندوزد؛ زیرا ما وارث، ولي و عترت او بودیم، اما 
د و              لب كردن ا س انروایي را از م برخالف انتظار، گروھي از قریش بھ حق ما دست دراز كرده، در نتیجھ فرم

ھ  بھ خدا سوگند، اگر ترس از پیدا شدن شكاف و اخ. ازآن خود قرار دادند  تالف در میان مسلمانان نبود و این ك
ھ                ود ك ن ب ر ازای ا غی ابود شود وضع م ازگردد و اسالم محو و ن بار دیگر كفر و بت پرستي بھ نقاط اسالمي ب

  )21(.مشاھده مي كنید
د،         )ع(ھنگامي كھ على  : كلبي مي گوید  ) ب صره گردی ازم ب ر ع د طلحھ و زبی براي سركوبي پیمان شكنان مانن

  :. اي بھ شرح زیر خواندبرخاست و خطبھ
ا را از           مرد و م دم ش ا مق ر م ھنگامي كھ خداوند پیامبر خود را قبض روح كرد قریش با خودكامگى، خود را ب
سلمانان و ریختن         ان م حق خود بازداشت، ولي من دیدم كھ صبر و بردباري براین كار بھتر از ایجاد تفرقھ می

ھ   خون آنان است؛ زیرا مردم چند روزي بود كھ ا     ت ك سالم را پذیرفتھ بودند و دین مانند مشك مملو از شیر اس
  )22(.كف كرده باشد كھ كوچك ترین سستى،آن را فاسد مي سازد و كوچك ترین فرد آن را وارونھ مي كند

ن      )ع(امام ت آن را ای در این دو بیان، بھ طور اجمال سخن ازبازگشت مردم بھ جاھلیت بھ میان مي آورد و عل
  .امعھ اسالمي یك جامعھ نو بنیاد بود و دین در قلوب مردم رسوخ نكرده بودمي داند كھ ج

شھ دار  )ع(ابن ابي الحدید، كھ بھ على    مھر مي ورزد و با خلفا بھ صراحت سخن مي گوید درباره كینھ ھاي ری
  :.چنین مي نویسد)ع(گروھي از صحابھ نسبت بھ على

رودت و      تجربھ و آزمایش ثابت كرده است كھ مرور زمان، سبب        سد و ب ي آتش ح ا و خاموش  فراموشي كینھ ھ
ردد و     . سردي دل ھاي پركینھ مي گردد      شین آن گ ویي جان سل ن گذشت زمان سبب مي شود كھ نسلي بمیرد و ن

ھ        ي روزي ك ود، ول ل ش دي منتق سل بع ھ ن شین ب سل پی گ ازن م رن ورت ك ھ ص ھ ب اي دیرین ھ ھ ھ كین در نتیج
ى  ست   )ع(عل ت نش سند خالف ر م ال از25ب دت       س ن م ھ در ای ت ك ي رف ار م ي گذشت و انتظ امبر م ت پی  رحل

پس )ع(طوالني عداوت ھا و كینھ ھابھ دست فراموشي سپرده شود، ولي برخالف انتظار، روحیھ مخالفان على
ي    ازگذشت ربع قرن عوض نشده بود و از عداوت و كینھ اي كھ در دوران پیامبر و پس ازدرگذشت وي بھ عل

اي      داشتند، كاھش نیافتھ     ھ ھ بود، حتي فرزندان قریش و نوباوگان و جوانان آنان كھ شاھد حوادث خونین معرك
بر ضد قریش ندیده بودند، ھمانند نیاكان ... را در جنگ ھاي بدر، احد و )ع(اسالم نبودند و قھرماني ھاي على  

  .و پدران خود سرسختانھ با علي عداوت ورزیده و كینھ او را بھ دل داشتند
ھرگاه امام با این وضع، پس از درگذشت پیامبر بر مسند خالفت تكیھ مي زد و زمام : دید مي افزایدابن ابي الح

ایي  )ع(امور را بھ دست مي گرفت، چھ آتشي در درون مخالفان على   روشن مي گردید و سرانجام چھ انفجارھ
رز       ھ س ز    رخ مي داد كھ نتیجھ آن جزمحو اسالم و نابودي مسلمانان و بازگشت جاھلیت ب اي اسالمي چی مین ھ

  .دیگري نبود
  :.در یكي از سخنراني ھاي خود بھ گوشھ اي از نتایج قیام مسلحانھ خود اشاره مي كند و مي فرماید)ع(امام) ج

اوري             ار و ی ت خود ی پس ازدرگذشت پیامبر، در كار خویش اندیشیدم، در برابر صف آرایي قریش جز اھل بی
دم شم . ندی شدم و چ ي ن رگ آنھاراض ھ م ھ در آن   ب ویي ك ا گل ستم و ب رو ب ود، ف ھ ب اك رفت ھ در آن خاش ي را ك

اري              ود صبر و بردب ر ب ھ از زھرتلخ ت ایي ك س و چیزھ ي راه نف ود نوشیدم، و برگرفتگ ر كرده ب استخوان گی
  )23(.كردم

  اتحاد مسلمانان
  

س     )ع(اتحاد مسلمانان، بزرگ ترین آمال و آرزوي على   ھ اتحاد م ست ك ي دان ان  بود و بھ خوبي م لمانان در زم
د و              اي بزرگ بیفت درت ھ ان و ق وران جھ ي در دل امپرات پیامبر گرامى، سبب شده بود كھ رعب و ترس عجیب
ین                سألھ رھبري از ب اطر م ھ خ دت ب ن وح شناسند و اگر ای ده ب ده وبالن اد زن درت نوبنی اسالم را بھ عنوان یك ق

دند، باألخص گروھي ازقریش كھ بھ كسوت اسالم برود، مسلمانان دچار انواع گرفتاري ھا و اختالفات مي گر 
  .در آمده بودند، بھ دنبال بھانھ بودند كھ كمربھ محو اسالم بربندند

بودند ... و) عكرمة بن ابي جھل(، )حارث بن ھشام(، )سھیل بن عمرو(در میان مھاجران، ماجراجویاني مانند 
سپس بھ عللي در ظاھر، كفر و . مار مي رفتندكھ مدت ھا ازدشمنان سرسخت مسلمانان و باألخص انصار بھ ش

برخاستند و )ع(وقتي انصار پس ازشكست در سقیفھ بھ ھواداري امام. بت پرستي را ترك كرده و اسالم آوردند  



مردم را بھ پیروي از او دعوت كردند این افراد بھ ماجراجویي پرداختند و از دستگاه خالفت خواستند كھ قبیلھ  
  .راي بیعت دعوت كند و اگر از بیعت سرباز زدند، با آنھا نبرد كندخزرج از انصار را ب

ان                  ر آن ت و در براب ان پیوس ھ آن ز ب د و ابوسفیان نی خنراني كردن ي س اع بزرگ ر در اجتم ھ نف ن س ك از ای ھر ی
  .بھ انتقاد ازمھاجران برخاست و بھ سخنان آنان پاسخ داد) ثابت بن قیس(خطیب انصار بھ نام 

 و انصاربھ صورت خطابھ و شعر تا مدتي ادامھ داشت و صورت سخنان و اشعارطرفین را جنگ میان مھاجر
  )24(.ابن ابي الحدید در شرح خود آورده است

ام             ھ چرا ام ي گردد ك ن م اع، روش ن اوض رد و       )ع(با در نظر گرفتن ای سلحانھ انتخاب ك ام م ر قی كوت را ب س
ھ  الم را ب ان زده اس شتي طوف دبیر، ك زم و ت ا ح ھ ب اد   چگون ھ اتح ھ ب ر عالق ود، و اگ ري نم ات رھب احل نج  س

ام رھبري از        ي داد مق مسلمانان نداشت و عواقب بد اختالف و دودستگي را مشاھده نمي كرد، ھرگز اجازه نم
  .آن دیگران باشد

  :.اشعاري در مدح آن حضرت سرود بدین صورت)ع(در ھمان روزھاي سقیفھ، یك نفر از بستگان على
  نَّ اَألمَر ُمنَصرفما ُكنُت َاحسُب َا

  .َعن ھاشٍم ُثمَّ ِمنھا َعن َابي َحَسن
  ا َلیَس َاوَُّل َمن َصّلي ِلِقبَلِتُكم

  .َو َاعَلُم الناس بالُقرآِن َو الُسَنِن
  َو َاقَرُب الناِس َعھدًا ِبالَنِبّى َو َمن
  .ِجبریُل َعون َلُھ في الُغسِل َوالَكَفِن

  .را از خاندان ھاشم و امام ابوالحسن سلب كنندمن ھرگز فكر نمي كردم كھ رھبري امت 
آیا علي نخستین كسي نیست كھ بر قبلھ شما نماز گزارد، و آیا او داناترین شما بھ قرآن و سنت پیامبر نیست، آیا 

  )25(وي نزدیك ترین فرد بھ پیامبر نبود، آیا او كسي نیست كھ جبرئیل او را در تجھیز پیامبر یاري داد
ازدارد و          )ع(مھنگامي كھ اما   دن اشعار خویش ب ھ او را از خوان از اشعار او آگاه گردید، قاصدي را فرستاد ك

  :.فرمود
  .سالمة الّدین َاَحبُّ ِاَلینا ِمن َغیره؛

  .سالمت دین اسالم ازگزند اختالف براي ما از ھر چیزي خوش تر است
ریش شما را ازمقام خالفت عقب زدند در جنگ صفین، مردي از قبیلھ بني اسد، ازامام سؤال كرد كھ چگونھ ق    

ن                )ع(على اد داشتند و طرح ای ا اعتق ھ خلف ام ب را گروھي ازسربازان ام د، زی ت ش ع او ناراح ي موق ازسؤال ب
ى      ربازان عل فوف س ان ص تگي در می ھ دودس ھ، مای سائل در آن لحظ ام   )ع(م ي ام ود، ول راز  )ع(ب س از اب پ

  :.ناراحتى، چنین گفت
و را    بھ احترام پیوندي كھ با       خ ت پیامبر داري و بھ خاطر این كھ ھر فرد مسلمان حق سؤال و پرسش دارد، پاس
  :.بھ طور اجمال مي گویم

د و                      ل ورزیدن ر آن بخ ي ب ا گروھ ود، ام ران استوارتر ب امبر از دیگ ا پی ا ب د م ود و پیون رھبري امت ازآن ما ب
ر، از   . زگشت ھمھ بھ سوي اوست  گروھي از آن چشم پوشیدند و داور میان ما و آنھا خداوند است و با      ھ بھت چ

  )26(...این داستان بگذریم و داستان فرزند ابوسفیان را براي تو بگویم
 25بود كھ بھ خاطر اسالم دست ازحق شخصي خویش كشید و )ع(اینھا گوشھ اي از علل سكوت شكوھمند على

  .سال تمام با آن شرایط تلخ صبركرد
---  
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ضیلت             ھ اطالع ازآن، یك نوع ف ت ك ي اس اھي از حقیقت كنجكاوي درباره موضوعى، گاھي بھ خاطر كسب آگ
ندگي انسان ارتباطي نداشتھ و علم و جھل آن درحیات مردم بي اثر شمرده مي شود، ھر چند چنین آگاھى، با ز

  .باشد
مثًال آگاھي از این كھ عمیق ترین چاه ھاي نفت و بلندترین قلھ ھاي جھان در كجا قرار دارد و یا این كھ فاصلھ 

ال  چھ قدر است اینھا یك نوع اطالع از حقیقتي است كھ براي انسان ) نپتون(و ) اورانوس(دو ستاره    نوعي كم
  .شمرده مي شود و دانستن آنھا با زندگي مردم ارتباطي ندارد

  
شر پیوستھ              ت و ب اط اس امًال در ارتب اما بحث درباره معاد از جملھ مسائلي است كھ با وجود و زندگي انسان ك

  :.انسان خواھان پاسخ بھ سھ سؤال زیر است. مي خواھد از صحت و استواري آن آگاه گردد
  ).سرآغاز ھستى(ده ام از كجا آم. 1
  ).ھدف زندگى(براي چھ آمده ام . 2
  ).سرانجام حیات(بھ كجا خواھم رفت . 3

و بھ عبارت دیگر حس كنجكاوى، او را وادار مي كند كھ راز ھستي و معماي خلقت را درك كند و پیوستھ مي 
  .خواھد سرآغاز و سرانجام ھستي را بداند و ھدف از خلقت را بھ دست آورد

ده           دانشم ھ وجود آم ندان در مقام پاسخ بھ این سؤال ھا بھ دو گروه تقسیم شده اند و در نتیجھ دو مكتب مختلف ب
  .است كھ بھ ھر دو اشاره مي كنیم

  .مكتب مادي ھا
ات         آنان دایره ھستي را بھ جھان ماده و انرژي منحصر ساختھ اند و براي بشر مبدئي جزماده و حیاتي جز حی

  .نبوده و براي خلقت مجموع جھان و آفرینش خود انسان، ھدف و غایتي قائل نیستندچند سالھ دنیا قائل 
شكیل     : اگر ازآنان سؤال شود كھ آغاز ھستي كجاست مي گویند      اده ت مارجھان م ي ش اساس ھستي را اتم ھاي ب

ك رشتھ ازموجودا           . داده است  ھ ی ت ھمین اتم ھاست كھ با نظم مخصوصي تركیب و پیوستھ شده و سرانجام ب
  .درك و شعور بخشیده است

مرگ : اگر از آنان پرسیده شود، سرانجام زندگي چیست و پایان زندگي انسان بھ كجا منتھي مي گردد مي گویند
  .پایان زندگي و مرگ انسان ھا نابودي آنان است

ایتي وجود           دف و غ صوص ھ ھ طور خ  اگر از آنان بپرسیم كھ آیا براي اصل خلقت بھ طور عموم و آفرینش ب
چون ماده و انرژي قدیمي و ازلي است و پیوستگي و تركیب اتم ھا زیر نظر یك فرد : دارد در پاسخ مي گویند   

دانا و توانا انجام نگرفتھ است، طبعًا براي اصل خلقت آفرینش انسان ھیچ نوع ھدف و غرضي در كار نیست و 
  .مرگ پایان زندگي اوست و پس از آن، حیات مجددي در كار نیست

  :. مجید منطق این گروه را كھ در تاریخ زندگي بشر پیوستھ در اقلیت بودند نقل كرده و مي فرمایدقرآن
  )1(َو قاُلوا ِان ِھَى ِاى َحیاُتنا الُدنیا َوما َنحُن ِبَمبُعوثیَن؛

  .زندگي ھمین زندگي دنیاست و ما ھرگزبھ حیات مجدد بازنخواھیم گشت: مي گویند
  .مكتب خدا پرستان

  .بھ پرسش ھاي سھ گانھ، برخالف منطق مادي ھا پاسخ مي دھداین مكتب 
این جھان از وجود خداي دانا، : او براي وجود انسان و براي ماده و انرژى، سرآغازي معتقد است و مي گوید  

  .توانا، محیط و نامتناھي سرچشمھ گرفتھ است
  . اندجھان و خصوص انسان براي ھدف و غرضي آفریده شده: ھم چنان كھ مي گوید

راي           : درباره سرانجام زندگي مي گوید  ر و گذرگاھي است ب دد و معب دگي مج راي زن ت ب ھ اي اس مرگ دریچ
  .حیات جدید

  .اینھا پاسخ ھایي است كھ مكتب الھي بھ این پرسش ھا مي دھد
ت، بشر در طول زندگي در مقام اقناع خویش بھ یكي از دو مكتب یاد شده پناه برده و خود را راضي ساختھ اس

ھ       اما این كھ این دو مكتب، كدام یك صحیح و پا برجاست، پاسخ آن در كتاب ھاي كالمي و فلسفي كھ مربوط ب
  .مبدأ و معاد است بھ خوبي داده شده و خالصھ اي از آن را در درس ھاي آینده خواھید خواند

  .آثار سازنده عقیده بھ معاد
ا    ر و پ ھ كیف اد ب رگ و اعتق س از م دگي پ ھ زن ده ب ت   عقی ي و امنی ش روان ي در آرام ش بزرگ ال، نق داش اعم

اینك درباره آرامش رواني و آثار . آرامش روانى، اثر فردي و امنیت، اثر اجتماعي آن است. اجتماعي ما دارد
  .فردي عقیده بھ معاد بحث مي كنیم

ایي                سان ھ شوده و ان ھ روي خود گ ضا را ب اي ف ك، درھ درت صنعت و تكنی اه   بشر ھر چند در پرتو ق ھ م را ب
ي در              ت، ول ي آن استفاده كرده اس اي طبیع ھ ج صنوعي ب اي م فرستاده و بازگردانیده است و از قلب و كلیھ ھ
دگي سعادتمندانھ را           ك زن اي ی برابر این پیروزي چشم گیر علمى، بھ سكونت خاطر و آرامش رواني كھ زیربن



ي وي    تشكیل مي دھد، دست نیافتھ است و بلكھ بھ موازات پیشرفت صنعت    شكالت روان ادى، م و دانش ھاي م
  .افزایش یافتھ است

عوامل و مشكالت رواني و ناراحتي ھاي روحي او جھت ھاي گوناگوني دارد كھ موضوعات زیر ازعلل چشم 
  :.گیر آن بھ شمار مي آیند

  .مادیگري بي حد و حساب؛. 1
  .شداید و مصایب؛. 2
  .اندیشھ مرگ. 3

  .ھ گونھ اي توضیح مي دھیماینك ھر یك از این سھ عامل را ب
جھان سرمایھ داري براي فزوني كاالھاي خود وسایل ارتباط جمعي را در تمام نقاط جھان بھ استخدام خود در 
د            اذبي پدی دگى، اشتھاي ك ال، ماشین و تجمالت زن ادى، ازوی اھر م آورده است و در اكثر طبقات نسبت بھ مظ

ضاي    . آورده است كھ بھ ھیچ وجھ اشباع نمي گردد    ھ ف د ك اكثریت مردم روي زمین را گروھي تشكیل مي دھن
روح و روان آنان را اندیشھ مادیگري پر كرده و ھدفي جز ثروت اندوزي و بھره گیري مادي و لذایذ جسماني   

  .ندارند
شویش                   اراحتي و ت وع ن ك ن ھ ی د و در نتیج ي پوش ل نم ھ عم سان جام ناگفتھ پیداست كھ بسیاري از آرزوھاي ان

چھ بسا در صورت شدت، بھ صورت یك خوره خطرناك كھ خورنده اعصاب . ر انسان مسلط مي گرددرواني ب
  .و آرامش روحي است در مي آید

ھر فردي در طول زندگي خود، با محرومیت ھا، . عامل دوم براي ناراحتي ھا موضوع مصایب و شداید است
ر   روبھ ... شكست ھا، فقدان عزیزان، بالھاي زمیني و آسماني و    ل ب رو مي گردد و فشار ھر یك از این عوام

دگي مي                 ستن قفس زن م شك شي و درھ ھ فكر خودك روح و روان انسان بھ اندازه اي است كھ گاھي انسان را ب
  .اندازد

د     باالتر ازآن، اندیشھ فنا و مرگ است كھ خود عامل سومي براي بروز ناراحتي ھاست زیرا ھر فردي مي دان
  .دگي او گسستھ خواھد شد و شربت تلخ و جانكاه مرگ را خواھدنوشیدكھ پس از اندى، رشتھ زن

اعتقاد بھ معاد، اثرات نامطلوب این عوامل سھ گانھ و عوامل دیگري را كھ فعًالمجال بازگویي آنھا نیست كامًال 
لھ اي دارد خنثي مي سازد، زیرا اوًال، در مكتب اعتقاد بھ خدا و معاد، دنیا و تمام وسایل زندگي آن، ارزش وسی

ین                 . نھ ھدفى  سان در خود چن ھ ان دارد ك ل ن ابراین دلی ا، بن راي آنھ سان ب ھ ان د ن اختھ شده ان آنھا براي انسان س
نش           امطلوب و واك ار اثرھاي ن اشتھاي كاذبي پدید آورد و حرص و آز خود را روزافزون سازد و سپس گرفت

  .ھاي روحي آن گردد
د   بھ عبارت دیگر انسان با ایمان، زندگي     ي دان یش نم یلھ     . جھان را معبر و گذرگاھي ب ن گذرگاه وس اگر در ای

  .لذِت بیشتر تأمین نگردد، ھرگز ناراحت نمي شود و پیوستھ بھ زندگي جاوداني مي اندیشد، نھ زندگي موقت
ثانیًا، مذھب در تعالیم خود، كیفرھاي سختي براي گروه متجاوز، مسرف و حد و مرزنشناس، تعیین كرده است 

ندیشھ جزاھاي اخروى، ریشھ ھر نوع آرزوھاي باطل و گرایش ھاي بي حد و حساب را در فكر انسان مي و ا 
ل       سوزاند و دست انسان را در آلودگي بھ دنیا مي بندد و در قلمرو زندگي یك چنین انسان معتقد بھ معاد، عوام

  .آزار دھنده كمتر پیدا مي شود
ھ حوادث          اعتقاد بھ معاد مشكل مصایب و شداید را ب    ن ك را گذشتھ از ای ل كرده است، زی ن ح ھ گونھ اي روش

جھان، نتیجھ تقدیر خداوند حكیم است، ھر نوع صبر و بردباري در برابر مصایب داراي پاداش بزرگ نیز مي 
  .باشد و ھمین پاداش بزرگ مصیبت ھا را در نظر انسان كوچك و سبك جلوه مي دھد

وجود ندارد و در نظر پیرو این مكتب، رشتھ زندگي ) اندیشھ فنا( بھ نام در مكتب اعتقاد بھ معاد، عامل سومى،
دگي پس از         . پس از مرگ گسستھ نمي شود و مرگ دروازه ابدیت است     راي زن د ب سان بای ست ان ھ ھ چیزي ك

  . بپرھیزدمرگ، توشھ اي بیندوزد و از عواملي كھ مایھ ناراحتي در سراي دیگر است 
  

  یده بھ معادآثار اجتماعي عق: 102درس 
  

دیل و                ده در تع ن عقی ھ ای شاید، بلك د بگ ي توان ا را م سان ھ ي ان ي و روان شكالت روح اعتقاد بھ معاد، نھ تنھا م
  .رھبري غرایز انسانى، پرورش فضایل اخالقي و تأمین عدالت اجتماعي نقش مؤثري ایفا مي كند

  .ر كدام را بھ گونھ اي تشریح مي كنیماین سھ مطلب از آثار اجتماعي اعتقاد بھ زندگي پس ازمرگ است و ھ
  .تعدیل و رھبري غرایز. 1

مسألھ تعدیل غرایز، مھم ترین مسألھ در فصول زندگي انسان ھا، بھ خصوص طبقھ جوان است؛ مثًال تمایالت  
  .جنسي در دختر و پسر در فصل بلوغ، تجلي مي كند و در آغاز جوانى، بھ اوج خود مي رسد

زه           درست است كھ بقاي انسا    ھ غری ن است ك ھ ای ل توج ي موضوع قاب ت، ول زه اس ن در گرو كاربرد این غری
  .جنسي در برخي از فصول زندگي انسان ھا، براي خودحد و مرزي نمي شناسد



در این موقع، اعتقاد بھ معاد و كیفرھاي الھي این غریزه را مھار مي كند و انسان را وظیفھ شناس پرورش مي 
د    دھد كھ دراتاق خلوت، در    ي گوی د و م ي دھ َت  : (برابر زن جوان و بسیار زیباكھ بھ او فرمان آماده باش م َھی

ھ خدا   : سرسختانھ مقاومت مي كند و زن متجاوز را پند و اندرز مي دھد و مي گوید    ) َلك؛ آماده باش   معاذ اذ؛ ب
  )2(...!پناه مي برم

اد  در تاریخ زندگي انسان ھاي با ایمان،سرگذشت ھاي آموزنده اي وجود       دارد كھ ما را بھ اھمیت اعتقاد بھ مع
  .آگاه مي كند

قدرت تخریبي حس غضب و خشمي ھم كھ از حد بگذرد كمتر از غریزه جنسي نیست و زماني كھ این حس بھ 
  .اوج خود مي رسد انسان را ازحیوان درنده نیز پست تر مي سازد

ام الھى، و خوف از دوزخ، چیزي نم          اموش       در این مواقع جز ترس از انتق ا را خ سان ھ شم ان د آتش خ ي توان
  .سازد و ھم چنین است دیگرغرایز اصیل انسانى

  .پرورش فضایل اخالقي. 2
د      اد و  . در نھاد ما یك سلسلھ فضایل اخالقي وجود دارد كھ تحت شرایطي پرورش یافتھ و بارور مي گردن ارش

ت، ول      ي مؤثراس ضایل اخالق خن     راھنمایي علماي اخالق، ھر چند در پرورش ف ره س ان، از دای ایي آن ي راھنم
  .گفتن و مذاكره دوستانھ، گام فراتر نمي گذارد

وازى،           عیف ن سان دوستى، ض د ان ي را مانن اي اخالق ضیلت ھ ا، ف ا و كیفرھ اداش ھ ھ پ اد ب ذھب و اعتق ي م ول
مذھب را در انسان زنده مي سازد و از این جھت دانشمندان، ... مھرباني بھ یتیمان، دستگیري ازدرماندگان و   

  .پشتوانھ اخالق مي دانند
ساني            قرآن مجید با روش خاصي بھ این نكتھ اشاره مي كند و انكار مبدأ و معاد را مایھ كشتھ شدن عواطف ان
مي داند تا آن جا كھ دل او سخت و پرقساوت مي گردد و ھیچ نوع مھرباني و ترحمي نسبت بھ یتیم و مستمند و 

  :.دبینوا ندارد، چنان كھ مي فرمای
  )3(َاَرَایَت الَّذي ُیَكّذُب بالّدین، َفذِلَك الذي َیُدعُّ الَیتیَم َو الَیُحضُّ َعلي َطعاِم الِمسكین؛

رد مي   )با كمال بي رحمى(آیا دیدي كسي را كھ روزجزا را انكار مي كند، او ھمان كسي است كھ    ، یتیم را ط
  .مایدنماید و افراد را بھ اطعام مستمندان دعوت و ترغیب نمي ن

  .تأمین عدالت اجتماعي. 3
ب              ستعد و عق اتوان، م د و ن راد نیرومن ھ در آن اف ت ك ساني اس اع ان تزاحم و اصطكاك در منافع، ازلوازم اجتم

راي  . مانده، زندگي مي كنند و افراد نیرومند و مستعد پیوستھ مي خواھند ھمھ چیز را بھ خود اختصاص دھند  ب
د          ترمیم این قسمت چاره اي جز این نی  ي بای د، ول ات باش ام طبق وق تم افظ حق ھ ح ست كھ قوانیني وضع گردد ك

  .توجھ داشت كھ اگر وضع قانون مھم است، اجراي آن ازاصل تشریع اھمیت بیشتري دارد
م و آرامش                 ھ نظ ھ جامع د ب ستھ ان ا حدودي توان ھ، ت وه مجری ضاییھ و ق در جامعھ ھاي كنونى، قوه مقننھ، قوه ق

ا را        نسبي بخشند و در مواقع  ي ھ ي نظم سیاري ازب و ب امى، جل سي و نظ  فوق العاده با تأسیس حكومت ھاي پلی
  .بگیرند

ان                          اي آشكار، پای اري ھ ھ خالف ك د ب ي توانن ط م ادي فق ھ مقررات م ن گون ھ ای ن جاست ك خن ای ولي جان س
ي توا        ت نم امي دور اس ضایي و انتظ اي ق درت ھ تگاه ق د دس ھ از دی اني ك اي پنھ دي ھ شند،ولي از تع د بخ نن

  .جلوگیري كنند
ت خود سوء      ) مقننھ، مجریھ و قضاییھ(گذشتھ براین ھرگاه خود قدرت ھاي سھ گانھ       ام و موقعی د از مق بخواھن

سترش       ادي در گ استفاده كنند، چھ عاملي مي تواند جلو تصمیمات آنان را بگیرد این جاست كھ حكومت ھاي م
  .جز یك موفقیت نسبي چیزي عایدشان نمي شودعدالت اجتماعى، كامًال در بن بست قرار مي گیرند و 

ت و      ل اس ولي در اجتماعي كھ زیربناي نظام آن را، ایمان و ترس از خدا تشكیل دھداین مشكل خود بھ خود ح
  .كیفرھاي جانكاه آن، بھترین ضامن اجراي قوانین است

شگاه  نگارنده در سفري كھ بھ ایاالت متحده داشت در مجالس دوستان، ازصنایع گسترده،       تكنولوژي وسیع، دان
دگاه         ًا از دی ھاي بي حد و حساب، امنیت فردي و اجتماعي آمریكا توصیف ھاي زیادي مي شنید، دوستان غالب
ب               شان غرب عق ااز تمدن درخ خاصي سخن مي گفتند و ھدف آنان انتقاد از شرق و شرقي بود كھ فرسنگ ھ

  ... نھ امنیت و مانده است؛ نھ تمدن دارند نھ فرھنگ، نھ آسایش دارند
نگارنده در مواقع مناسب ازشیوه زندگي غربي انتقاد مي كرد و تمدن آنان را یك تمدن ماشینى، نھ انساني مي       

  .خواند ھرچند انتقاد او در ذایقھ دوستان تلخ بود
رداي آن روز             یم، ف رك گفت اھره ت اكي روي    )4(روزي كھ ما نیویورك را بھ عزم ق ھ آب پ ھ اي رخ داد ك  حادث

دست آن الف زنان و گزاف گویان ریخت و آنان را كھ پیوستھ از امنیت، آسایش، ادب، اخالق و رعایت حقوق 
  .ملت مغرب زمین، سخن مي گفتند،رسوا كرد

  :.جراید جھان و ایران نوشتند



ھ                    ا حمل ازه ھ ھ مغ ازاراین شھر، ب ادِى كوچھ و ب ابقھ رخ داد، مردم ع دون س ھ ب در خاموشي برق نیویورك ك
ان را دستگیر        كر دند و در مدت كوتاھى، سرمایھ ھاي مغازه داران را بھ غارت بردند و پلیس سھ ھزار نفر آن

  .و بازداشت كرد و موضوع تا چند روز مورد بحث محافل بود
ھ در                   د چگون اھرمؤدب و ثروتمن ھ ظ ن مردم ب ا ای م، آی ا داری ت آمریك ر از مل ر و صنعتي ت شرفتھ ت آیا ملتي پی

ي تم  ت خاص ارتگري  فرص ھ غ د و ب ا گذاردن ر پ ي را زی ساني و اخالق ر ام اصول ان ك دیگ وال ی اراج ام و ت
  !پرداختند

راد         ا اف دیم و ت در آمریكا، صاحبان ھتل ھا و دوستان پیوستھ بھ ما اخطار مي كردند كھ در اتاق را از پشت ببن
  .را نشناسیم، در را بھ روي آنان بازنكنیم

دات       ھ معتق ا و              آیا در مشرق زمین، ك ھ كیفرھ امان، ب ن س ت و مردم ای اقي اس وت خود ب ھ ق دي ب ا ح  مذھبي ت
  .جزاھاي اخروي معتقد ھستند،در خاموشي برق،شھر را تاراج مي كنند

متأسفانھ ھنوز رھبران جھان بھ ارزش مباني مذھبي و نقش آن در تأمین عدالت و گسترش امنیت اجتماعي پي 
ستند و   نبرده اند و تأسف آور آن كھ رھبران شر  ي ھ ق با داشتن چنین سرمایھ عظیمي بھ دنبال روش ھاي غرب

ھ           د، در صورتي ك ي دھن عھ م ھر روز براي رسیدن بھ امنیت و عدالت اجتماعي تشكیالت پلیسي خود را توس
ي و     ضایل اخالق ھزینھ ھایي را كھ در این مورد مصرف مي كنند اگر در مورد تحكیم مباني دیني و گسترش ف

  . برنامھ ھاي ضد انساني مصرف كنند بھ اھداف انساني خود زودتر نایل مي گردندریشھ كن كردن
  .آثار سازنده معاد در قرآن

ھ  . را درباره معاد منعكس مي كند) الھى(و ) مادى(قرآن در یك آیھ، نظریھ دو گروه   شما در مفاد این دو نظری
  .سپس بھ سؤالي كھ خواھیم كرد پاسخ دھید. دقت كنید
ذین َكَفروا الَتْأتیَنا الساَعُة ُقل َبلي َو َرّبي َلَتْأِتَینَُّكم عالِم الَغیِب الَیعُزُب َعنُھ ِمثقال َذرٍَّة في الَسمواِت َو ال ِفي َو قال اَل

  )5(اَالرِض َو ال َاصغُر ِمن ذِلَك َو ال َاكَبُر ِاى في ِكتاٍب ُمبین؛
د گروه كفار گفتند كھ، قیامت ھرگز بھ سراغ ما نخواھد آ    دایم    : بگو . م ھ خ ھ سراغ   ) رستاخیز (آرى، سوگند ب ب

ر و      شما خواھد آمد،اوست آگاه از غیب حتي اندازه سنگیني ذره اي در آسمان ھا و زمین، و نھ از آن كوچك ت
  .نھ از آن بزرگ تر نزد او پنھان نیست و ھمگي در كتاب روشني ثبت است

 تواند بھ اجراي قوانین و تحكیم عدالت اجتماعي و حفظ من از شما سؤال مي كنم كدام یك از این دو مكتب مي     
جھان، صاحبي و خدایي دانا، توانا، عادل و دادگر ندارد : حقوق ھم نوعان كمك كند، آیا آن مكتبي كھ مي گوید

د كوچك    : و پس ازمرگ براي اعمال او حساب و كتابي در كار نیست، یا مكتبي كھ مي گوید        ھر عملي ھر چن
  .بازپسین حساب و كتابي خواھد داشتباشد، در روز 

  
   عقیده بھ معاد در میان ملل جھان:103درس 

  
اخ  . اعتقاد بھ معاد، اساس و زیربناي تمام ادیان و آیین ھاي آسماني را تشكیل مي دھد  آیین بدون معاد ھمانند ك

ده شده است و ھر  بي اساس است كھ قطعًا فرو مي ریزد؛ زیرا دین براي سوق دادن بشر بھ سوي كمال فرستا  
نوع برنامھ اي بدون توجھ بھ ضامن اجراي آن، كار لغو و بیھوده اي است و ضامن اجراي دستورھاي الھى،   
ایمان بھ زندگي پس از مرگ و رویارویي با پاداش ھا و كیفرھاي اعمال است و بدون چنین عقیده و ایماني ھر 

  .نوع برنامھ غیبي با ركود و توقف روبھ رو خواھد شد
شر         ھ خود ب ھمان طوري كھ در درس گذشتھ یاد آور شدیم، حكومت ھاي نظامي و پلیسي در اجراي قوانیني ك
اني            ي و پنھ یس درون ك پل دون ی ي ب ت، یعن زچنین اس ي نی تنظیم مي كند، موفقیت نسبي دارند و برنامھ ھاي الھ

ھد افكار و اندیشھ ھا را در ذھن و قابل اجرا نیست، زیرا برنامھ ھاي الھي محدود بھ ظاھرنیست، بلكھ مي خوا
  .فكر گناه را نیزمكن: گناه مكن، بلكھ مي گوید: غرایز را در خلوت خانھ ھا مراقبت كند و نھ تنھا مي گوید

بھ خاطر نقش مؤثري كھ ایمان بھ معاد در اجراي برنامھ ھاي الھي و سیرتكامل انسان دارد، درتمام آیین ھاي    
ھ             بزرگ جھان كھ برخي بھ طور    شھ آسماني داشتھ و سپس ب ت ری ن اس ز ممك سمتي نی وده و ق قطع آسماني ب

  .مرور زمان اصالت خود را ازدست داده باشد مسألھ معاد بھ صورت یك اصل اساسى، جلوه گر است
د              ي یاب امًال كاھش م رآن ك رداریم ارزش و اث ھ رستاخیز را ب ان ب سألھ ایم . اگر از تبلیغات و معتقدات دینى، م

ال او روي            مخصوصًا   ار و اعم د و افك ي كن دا م ستگي پی ھ و ب ات عالق براي بشر متمدن كھ رفتھ رفتھ بھ مادی
د    . حساب سود و زیان دور مي زند        ي توان شناسد ھرگزنم اگر براي كارھاي خوب و بد اثرو حساب و نتایجي ن

ھ  بر نفس سركش خود دھانھ زده و در راه حق و حقیقت قبول محرومیت نماید، شاید بھ ھم  ین دلیل بوده است ك
  .در اسالم كھ آخرین دین و مقارن رشد انسان و حكومت عقل است، عنایت بیشتري بھ آخرت شده است

  .معاد در میان انسان ھاي بدوي. 1
سّلم    ول م ي از اص سان یك دد ان دن مج ده ش ھ زن ده ب تانى، عقی اي باس دن ھ اریخ و در تم یش از ت صار پ در اع

  .بشرھاي آن دوره بوده است



جامعھ شناسان كوشش مي كنند، براي این گونھ عقاید، ریشھ ھاي پنداري بیندیشند در صورتي كھ براي توجیھ    
  .این نوع اندیشھ ھا، راه صحیحي وجود دارد كھ مي توان از آن راه، آن را تفسیر كرد

ري دارد و در درجھ نخست چون میل بھ بقا یك خواست فطري انسان است پس پیدایش این عقاید، سرچشمھ فط
  .چیزي كھ با قلم خلقت بر لوح وجود او نوشتھ شده روي پرده ھاي اندیشھ او ظاھرگردیده است

شري                اني فراخور استعداد ب صري وجود داشتھ و در ھرزم ي در ھر ع امبران الھ توجیھ دیگر آن است كھ پی
مشترك است از این نظرنداي سخن گفتھ و تعالیمي داشتھ اند و چون در میان تمام دعوت ھاي الھى، معاد اصل 

  .زندگي مجدد را از زبان تمام انسان ھاي جھان مي شنویم
ي               ھ حت ده است ك ب و آموزن ده است و جال اني ش آرى، این دو عامل وسیلھ پیدایش یك چنین عقیده گسترده جھ

زنده و باقي ھستند، بدویان معاصر كھ تنھا نمایندگان آدمیان دیرینھ باستاني ھستند نیزمعتقدند كھ اموات نھ فقط   
  .بلكھ داراي ھمان احساسات و حوایج ایام زندگاني پیشین خود نیزمي باشند

  .معاد درمیان مصریان. 2
مصریان زندگي بعد از مرگ را قبول داشتند و دالیلي كھ در دست ھست این موضوع را نشان مي دھد، یعني  

زاز    ھمان طور كھ در این جھان، بھ خوشي و شادي بھ سرمي برده      ان دیگرنی ھ در جھ اند، آرزومند بوده اند ك
آنان معتقد بودند كھ روح انسان پس ازخروج از بدن، بھ ھمان جسم و . نعمت و عیش جاوداني بھره مند گردند       

ان             ھ ھم ي گردد، در حالي ك دن برم ان ب ھ ھم جسد عالقھ دارد و بعد ازمرگ، دوباره با شوق و ولع بسیاري ب
راب ھنوزدر وجود او باقي است، ازاین جھت این روح، راحت و آرامش نخواھد یافت عالقھ قدیم بھ طعام و ش

د و       د و راه آم ي دادن رار م مگر آن كھ بدن بي عیب و محفوظ مانده باشد، ازاین رو غذا و آب در دسترس او ق
ھ    ھ   شد آن روح را بھ درون قبر آسان مي كردند و در آشیانھ قبرروزنھ یا منفذي قرار مي دادند ك د ب روح بتوان

آساني عبور كند و درك آنان ازمعاد ھمین مقدار بود و معاد را در دل ھمین دنیا جستجو مي كردند و بس و فكر 
  .آنان بیش ازاین پروازنداشت

  .معاد در آیین مجوس. 3
ان        در دین زرتشت ازحیات مجدد و مسألھ قیامت سخن بھ میان آمده و بر حسب تعالیم او ھر وقت عمراین جھ

رد و      . ھستي بھ آخررسید، رستاخیزھمگاني واقع خواھد شد      د ك ا را شمار خواھن دي ھ در آن روزخوبي ھا و ب
براي امتحان بدكاران و نیكوكاران جایگاھي پر ازآتش و آھن گداختھ بھ وجود مي آید و بدان و زشت كاران را 

  .در آن جا خواھند افكند
ھ        اندكي پس ازمرگ، محاكمھ مرده آغاز مي شود        ا آن ك د ت وم خواھد ش ت روان او، از آن پس معل و سرنوش

د،          . روز رستاخیزبرپا شود   ي كنن ور م ده عب دا كنن ل ج راز پ ت ازف ھر رواني خواه خوب، خواه بد، درروزقیام
  .این پل بھ روي دوزخ قرار دارد و یك جانب آن بھ دروازه بھشت منتھي مي گردد

اگر  . ي شود و سراسر كارھاي او را در دو كفھ ترازو مي گذارندروي این پل، نامھ اعمال آن روح، خوانده م  
ھ قعر                رد ب ي گی ھ سیئات فزون د و اگر كف ي خرام كفھ حسنات بر كفھ سیئات بچربد آن روان بھ سوي بھشت م
دوزخ مي افتد و نیكوكاران از آن پل بھ سالمت مي گذرند و براي بدكاران راھي و چاره اي جزفرو افتادن بھ    

  )6(.نیست) ھاویھ(
بسیاري از نویسندگان معاصر كھ درباره زرتشت كتاب نوشتھ اند، معتقدند كھ بقاي روح پس ازمرگ، مجازات 

  )7(.و مكافات پس ازمرگ، یكي از اصول این آیین است
  

ب       ن مطل ي خورد و در ای بنابراین، اعتقاد بھ معاد و زندگي پس از مرگ در آیین مجوس بھ روشني بھ چشم م
  .ان اختالفي نیستمیان محقق

  
  معاد در تورات و انجیل: 104درس 

  
اره                    اي صریحي درب ھ ھ ا جمل ت، ام شده اس ت وارد ن اره روزقیام اي صریحي درب ھر چند در تورات جملھ ھ
اد                 اره مع ق درب د عتی ھ در عھ ھ اي ك رین جمل ھ صریح ت اب نمون زندگي پس از مرگ در آن دیده مي شود ازب

  :.وارد شده است جملھ زیر است
  )8(میراننده، زنده كننده، زیر آورنده بھ قبر و بیرون آورنده خداوند است 

  .از این فراز بگذریم فرازھاي زیر، بھ گونھ اي روشن، حاكي از تحقق رستاخیز است
در روز حدت خداوند، نھ نقره و نھ طالي ایشان بھ رھانیدن ایشان قادر خواھد بود، زآن رو كھ تمامي زمین از 

  )9(.و خواھد سوخت، زیرا كھ بھ زودي زود تمامي ساكنان زمین را بھ انجام خواھد رسانیدآتش غیرت ا
ستید  . مردگان تو زنده خواھند شد و اموات ما خواھند برخاست  اك ھ رنم    ! اي شما كھ ساكنان در خ دار شده ت بی

  )10(.كنید چون كھ شبنم تو، مثل شبنم گیاه است و زمین اموات را بیرون خواھد انداخت



ھ               ھ ب ي شود ك دا م ایي پی ھ ھ د و بازجمل اد باش این جملھ ھا مي تواند روشنگر نظر صریح عھد قدیم درباره مع
  :.گونھ اي قابل تطبیق بر معاد مي باشد، مانند

شان                د درخ ا اب د ستارگان ت د مانن دانشمندان مثل نور سپھر و كساني كھ بسیاري را بھ راه صداقت رھبري كنن
  )11(.خواھند بود

  د در عھد جدیدمعا
ا    ھ تنھ ھ ن ن ك د و آن ای ي كن ري م م رھب ل مھ ك اص ھ ی ا را ب ھ م ل چھارگان ات اناجی ردش در محتوی یر و گ س
ھ       ان، نمون حضرت مسیح، وجود رستاخیز را بھ طور زباني تبلیغ كرده است، بلكھ عمًال بھ وسیلھ احیاي مردگ

  :.رازھایي از اناجیلاینك ف. اي از رستاخیز انسان را بھ امت خود نشان داده است
داي           راھیم و خ ھ خداي اب آیا مطالعھ ننموده اید آن چھ ازخدا درباره برخاستن مردگان بھ شما گفتھ شده است ك

  )12(.اسحاق و خداي یعقوب منم و خدا، خداي مردگان نیست بلكھ خداي زندگان است
ین جا مي بودي برادر من نمي مرد، لیكن اگر تو در ا! اي آقا: نام زني است كھ برادر او مرده بود گفت) مرثا(

. برادر تو برخواھد خاست : عیسي بھ او گفت. اآلن مي دانم كھ ھر چھ تو از خدا بخواھي خدا بھ تو خواھد داد  
ھ او فرمود  . مي دانم كھ در قیامت در روزبازپسین برخواھد خاست: بھ او گفت ) مرثا( ھ   :... عیسي ب آن كس ك

وجود این كھ بمیرد زنده خواھد بود، و ھر آن كسي كھ زنده است و بر من ایمان مي بر من ایمان مي آورد، با  
  )13(.آورد تا ابد نخواھد مرد

در این دو فراز وجود رستاخیز بھ صورت یك امر مسلم و بھ طور روشن القا شده است و در پاره اي ازموارد 
دان، روزج         ات جاوی د حی ري مانن شت مطرح      مسألھ رستاخیز، بھ تعبیرھاي دیگ نم و بھ ذاب جھ زا آمرزش، ع

  :.گردیده است مانند این فرازھا
از        ھ در روزب نم، بلك خواھش پدر كھ مرا فرستاد این است كھ ھرچھ بھ من بخشید، من ھیچ چیزآن را ضایع نك
پسینش برخیزانم و خواھش آن كس كھ مرا فرستاده این است كھ ھر كس كھ پسر را ببیند و بر او ایمان بیاورد     

  )14(.الك زندگاني جاوداني بشود و من او را در روزبازپسین خواھم برخیزانیدم
از : گفت. چھ كار نیكو بھ عمل آورم تا زندگي جاوید یابم! اي استاد نیكوي من: ناگاه شخصي آمده وي را گفت    

ھ د        ل  چھ رو مرا خوب گفتي و حال آن كھ ھیچ كس خوب نیست جز یكي و آن خداست و اگر اراده داري ك اخ
ن،      : كدام فرایض عیسي گفت: گفت. حیات شوى، فرایض را نگاه دار    ن، دزدي مك ا مك ن، زن ل مك ھمین كھ قت

ن  : جوان گفت. شھادت زورمگو، پدر و مادر خود را محترم دار و آشناي خود را چون خود دوست دار  ھمھ ای
رو اشیاي    اگر قصد د: عیسي گفت... گفتھ ھا را از ابتداي جواني خود محفوظ داشتھ ام      اري كھ كامل گردى، ب

ت       اگردان خویش را فرمود     ... خود را فروختھ بھ فقرا تسلیم نما كھ در آسمان گنجي خواھي یاف سي ش س عی : پ
  )15(.شخص ثروتمند در نھایت دشواري داخل ملكوت آسمان خواھد گشت

 خواھد شد و بھ ھمان پیمانھ حكم مكنید تا بر شما حكم نشود، زیرا كھ بھ آن طریق كھ حكم مي كنید، حكم برشما
  )16(.كھ مي پیمایید ازبراي شما پیموده خواھد شد

زیرا آن روز كھ فرزند انسان در جالل پدر خود با مالیكھ خویش خواھد آمد و آن گاه ھر كس را بر وفق عمل 
  )17(.او جزا خواھد داد

ي جالل    شما كھ مرا متابعت نمودید در تولد نو، اندر آ: عیسي بھ ایشان فرمود  سان بركرس ن زمان كھ فرزند ان
  )18(.خود نشیند شما نیز بر دوازده تخت جلوس خواھید نمود

مگر آن كھ بھ روح القدس كفر گویند كھ ھرگز آمرزیده نخواھند شد، ... تمام گناھان بني آدم آمرزیده خواھد شد
  )19(.بلكھ مستوجب عذاب ابدي است

ان راستان اخراج       بھ ھمین وضع در انتھاي دنیا خواھد گرد    دان را ازمی د و ب د آم ید كھ فرشتگان بیرون خواھن
  )20(.خواھند كرد و آنھا را در تنورآتش خواھند افكند
ار     سیان ریاك سندگان و فری ر شما اي نوی د     ... واي ب ت دوزخ خواھی سان از عقوب ا چ ارزاده ھ ا و م ي ھ اي افع

  )21(.گریخت
نما كھ براي تو بھتر است كھ بي دست داخل حیات شوى، از آن پس ھرگاه كھ دست تو، تو را بلغزاند قطعش ب     

كھ دو دست داشتھ باشي در جھنم وارد شوى، در آتشي كھ خاموش نمي شود ھرگاه پاي تو، تو را بلغزاند ببري 
  )22(.بھتر است

  
  
  

  .بھشت در اناجیل
  

ده است،          شت و نعم   )23(در اناجیل، از دوزخ بھ طور مكرر نام برده ش ي از بھ ھ      ول خن ب ر س اي آن كمت ت ھ
  ...میان آمده است، آن ھم بھ تعبیرھاي حیات جاودان، ملكوت آسمان و 



  
  )1(قرآن و امكان بازگشت بھ زندگي جدید : 105درس 

  
ي داد           شان م ختي ن ز سرس ھ چی یش ازھم سألھ   : عرب معاصر نزول قرآن، درباره دو موضوع اساسي ب ي م یك

  .د و بازگشت بھ حیات مجدد بودتوحید و یكتاپرستي و دیگري مسألھ معا
ون و           دگي را، جن ین زن ھ چن ھ دعوت ب ي داد ك شان م اد از خود ن ت و عن دري لجاج ھ ق وین ب ات ن اره حی درب

  :.دیوانگي مي پنداشت، چنان كھ قرآن ازاین گروه این چنین نقل مي كند
ھ    َو قاَل اَلذیَن َكَفرُوا َھل َنُدلُُّكم َعلي َرُجٍل ُیَنّبئُكم ِاذا ُمزِّ    ِذبًا َام ِب ي اذ َك قُتم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِانَُّكم لفي َخلٍق َجدیٍد َافَتري َعل

  )24(ِجنَّة؛
د  : افراد كافر مي گویند   ي گوی و      : آیا شما را بھ مردي راھنمایي كنیم كھ م رینش ن ھ ریزریزشدید آف پس از آن ك

  .خواھید داشت، آیا بھ خدا دروغ بستھ است یا جنوني دارد
ده مي          و گاھي آن را    رده را زن ان م دگان آن ر دی  یك نوع سحر و چشم بندي تلقي مي كردند، گویي اگر در براب

ده مي     كردند، خود و حواس خویشتن را تخطئھ مي كردند و آن را یك نوع اشتباه حواس و تصرف در دل و دی
  :.انگاشتند، چنان كھ قرآن از آنان نقل مي كند

  )25(وَن ِمن َبعِد الَموِت َلَیُقوَلنَّ اَلذین َكَفروا ِان ھذا اى ِسحر ُمبین؛َو َلئن ُقلَت ِانَُّكم َمبُعوُث... 
د            : بگویى) بھ آنھا (اگر   ي گوین د م ھ كافرن ان ك ي شوید، آن ھ م ار   : بھ راستي شما پس ازمرگ، برانگیخت ن ك ای

  .جزسحر و جادوگري چیزي نیست
اك              ھ متالشي و خ دني ك د ب صور كنن ستند، ت ي توان ان نم ده      اصوًال آن ات استخواني از آن بازمان ا قطع  شده و ی

  :.را درموارد متعددي ازآنان نقل مي كند و مي فرماید) استبعاد(باردیگر زنده گردد و قرآن این 
  )26(َو قاُلوا َءِاذا ُكّنا ِعظامًا َوُرفاتًا َءِاّنا َلَمبعوُثوَن َخلقًا َجدیدًا؛

اي پوسیده و         :و گفتند  ا استخوان ھ ازه اي مبعوث مي          آیا ھنگامي كھ م رینش ت ا آف ار ب دیم دگر ب ده اي ش  پراكن
  .شویم

ھ      قرآن در برابر عناد و سرسختي آنان، ازطرق مختلف وارد شده و با اقامھ دالیل عقلي روشن توانستھ است ب
ي    ت گروھ ردن سرگذش ازگو ك تاخیزنباتات وب ایي ازرس حنھ ھ شان دادن ص ا ن شد و ب ان روشني بخ ان آن اذھ

ھ پس ازمرگ و یا شبیھ مرگ، گام بھ صحنھ زندگي مجدد نھاده اند كوشیده است از قوت عناد ازدرگذشتگان ك 
  .دارند بھ حقیقت رھنمون گرداند) استدالل پذیر(آنان بكاھد و افراد منصف و بي غرض را كھ ذھن 

  .ما دالیل قرآني را یكي پس از دیگري بھ گونھ اي فشرده یاد آور مي شویم
  :ز نظر قرآنالیل امكان معاد اد
  .گستردگي قدرت خدا. 1

د       درت است منكرن ارت از ق ھ عب دا را ك ي ازصفات خ دد، یك دگي مج عت و  . منكران زن ت و وس ان عمومی آن
سان جزو     . باور ندارند) ممكن(گسترش توانایي خدا را در مورد چیزھاي    راي ان شكي نیست كھ حیات مجدد ب

ك امر    محاالت نبوده، جزو ممكنات است و زنده كردن یك        ًا ی  مرده، مانند جمع میان وجود و عدم نیست كھ ذات
  .محال باشد، بلكھ طبعًا یك امرممكن است، ولي بھ قدرت و نیرو نیاز دارد

دارد و اگر          ذیري را ن ستي پ ان ھ رد و امك و بھ عبارت دیگر، گاھي چیزي ذاتًا در ردیف محاالت قرار مي گی
 این نظر است كھ نمي تواند، بلكھ بھ خاطر نارسایي خود آن شي ء قدرت قدرتمندي بر آن تعلق نمي گیرد نھ از

  .است كھ شایستگي ھستي پذیري را ندارد
فضانوردي و . ولي گاھي چیزي بالذات ممكن و ھستي پذیراست چیزي كھ ھست بھ قدرت و نیرو نیازمند است

ھ      پیمودن راه ھاي آسمان ھا ذاتًا امر محالي نبوده است، چیزي كھ ھست بشر گ        ود ك وان ب درت و ت د ق ذشتھ فاق
چنین چیزي را انجام دھد، ولي پس ازسالیاني دراز بر اثر قدرت صنعت و تكنیك توانست بھ آرزوي خود جامھ 

  .وجود بپوشاند
زندگي مجدد، ھمانند پیمودن راه ھاي فضاست و ذاتًا ممكن است و اگر قدرت و نیرو بھ آن ضمیمھ گردد قطعًا 

  .ھستي پذیرخواھد بود
قرآن مجید در مواردي با یادآوري قدرت گسترده خدا، بر تحقق معاد استدالل مي كند كھ چنین كاري در برابر  

  :.قدرت او بسیار ناچیز است چنان كھ مي فرماید
  )27(َوما َقَدروا اذ َحقَّ َقدِرِه َو اَالرُض َجمیعًا َقبَضُتُھ َیوَم القیاَمِة َو الَسماواُت َمطِوّیات ِبَیمینھ؛

ھ ھم             درت وي ب ھ ق ا ب ت و آسمان ھ ضھ اوس خدا را بھ حق نشناختھ اند و روز رستاخیز، زمین یك سره در قب
  .پیچیده است

این آیھ درباره رستاخیز سخن مي گوید و یاد آور مي شود كھ منكران، خدا را آن گونھ كھ باید بشناسند نشناختھ 
ا ازخدا           ھ اگر شناخت م رد ك ھ بگی د نتیج ھ         اند، و مي خواھ وط ب سائل مرب رد، در م ام گی حیح انج ھ طور ص  ب

  .رستاخیز، شك و تردید نخواھیم كرد



ان خدا مردود مي           ي پای در آیات دیگر، مسألھ را واضح تر مطرح مي كند و انتقاد آنان را با توجھ بھ قدرت ب
ایي كھ بر آفریدن خد. شمرد و یادآور مي شود كھ زنده كردن مردگان، باالتر ازآفرینش آسمان ھا و زمین نیست

ھ          ھ ب جھان وسیع و موجودات گوناگون قدرت دارد قادر بھ احیاي مردگان نیز ھست و این حقیقت را در سھ آی
  :.شرح زیر یادآور مي شود

  )82(َاَو َلم َیَروا َانَّ اذ اَلذي َخَلَق الَسماواِت َو اَالرَض َو َلم َیعَى ِبَخلِقِھنَّ ِبقاِدٍر َعلي َان ُیحیي الَموتى؛
ان را          ھ مردگ د، تواناست ك اجز نگردی آیا نمي بینند خداوندي كھ آسمان ھا و زمین را آفرید و از آفرینش آنھاع

  .زنده كند
  )29(َاَو َلم َیَروا َانَّ اذ اَلذي َخَلَق الَسماواِت َو اَالرض قاِدر َعلي َان یخَلُق ِمثَلُھم؛

  .ده است تواناست كھ مانند این بشرھا را بیافریندآیا نمي اندیشند خدایي كھ آسمان ھا و زمین را آفری
ت    امبر گف ھ پی اخت و ب ده س ضا پراكن ایید و در ف رده اي را س تخوان م اھلي اس راب ج ي ازاع ي : (یك ن ُیحی َم

یش مي      ) الِعظاَم ین را پ این استخوان ھا را چھ كسي زنده مي كند خداوند در پاسخ وي آفرینش آسمان ھا و زم
كس كھ قادر است، چنین كاخ عظیمي بیافریند، مي تواند بھ انسان ھاي كوچك مجددًا لباس آن : كشد و مي گوید

  :.حیات بپوشاند
  )30(َاَو َلیَس الَّذي َخَلَق الَسماواِت َو اَالرَض ِبقادٍر َعلي َان َیخُلَق ِمثَلُھم َبلي َو ُھَو الَخھُق الَعلیم؛

  .ست كھ مانند انسان ھا را بیافریند بلي اوست، آفریدگار داناآیا آن كس كھ آسمان ھا و زمین را آفریده قادر نی
این مقایسھ در صورتي در نظر ما جلوه مي كند كھ از عظمت و وسعت آسمان ھا آگاه گردیم و بدانیم كھ زمین 

  .ما در برابر وسعت آسمان ھا ھمانند ذره اي ناچیز است كھ ھرگز بھ حساب نمي آید
تحقق مي ) كن) (باش(است كھ ھر چیزي كھ جزو محاالت ذاتي نیست، با فرماِن معناي قدرت گسترده خدا این 

این بشر عاجز و ناتوان است كھ برخي را مشكل و . پذیرد و در برابر فرمان خدا مشكل و آسان، یك سان است
  .پیچیده و برخي دیگر را سھل و آسان مي پندارد

ًا ب          ست و قطع ي نی االت ذات سان ازمح دد ان ق مي      پس خلقت مج دا در روز رستاخیز، تحق ت خ ھ اراده و خواس
  .پذیرد و شك و تردید در آن جز انكار قدرت وي چیز دیگري نمي تواند باشد

  .توجھ بھ زندگي نخستین. 2
  :.عرب جاھلي براي انكار رستاخیز، دلیل و گواھي جز استبعاد نداشتھ است و پیوستھ مي گفت

  )31(امًا َءِاّنا َلَمبُعوُثون؛َءِاذا ِمتنا َو ُكّنا ُترابًا َو ِعظ
  .آیا پس ازآن كھ ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، بار دیگر زنده و برانگیختھ مي شویم

ان آشنایي نداشتند و          ا منطق و برھ ار مي       ) استبعاد (یكي ازطرق ھدایت این گروه كھ ب ھ ك ل ب اي دلی ھ ج را ب
 مجدد باشد و آن یاد آوري آفرینش نخستین است،زیرا بردند، نشان دادن موردي است كھ از جھاتي شبیھ حیات

ھمان خدایي كھ انسان را ازخاك آفریده است، بار دیگر مي تواند از ھمان مواد، انسان بسازد، خداوندي كھ بر 
آفرینش نخستین تواناست بر آفرینش مجدد نیز قادر است و این منطق در مواردي از قرآن منعكس است از آن    

  :.جملھ
  )32(یینا ِبالَخلِق اَالوَِّل َبل ُھم في َلبٍس ِمن َخلٍق َجدید؛َاَفَع

بلكھ آنان در آفرینش جدید در ) تا نسبت بھ بازگشت آن عاجز گردیم(آیا ما از آفرینش نخستین خستھ و ناتوانیم     
  .شك و تردید ھستند

افى        سیر ص اني در تف یض كاش ود و ف سیر خ ي در تف ھ عیاش المى، از آن جمل سران اس ام )33(مف  از ام
استخوان پوسیده اي را كھ بھ صورت خاكي در آمده بود حضور رسول ) ابي بن خلف: (نقل مي كنند)ع(صادق

اخت      ت  . خدا آورد و در محضرش فوت كرد و در فضا پراكنده س اي پوسیده را چھ      : سپس گف ن استخوان ھ ای
  .كسي زنده مي كند

ھ وي چرا آفرینش نخستین خود را فراموش كرده است و اگر خداوند بھ پیامبر دستور مي دھد كھ بھ او بگوید ك
  :.آفرینش نخستین را یاد آور شود بھ امكان آن یقین پیدا مي كند

  )34(َو َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَى َخلَقُھ قاَل َمن ُیحِیي الِعظاَم َو ِھَى َرمیم؛
ھ دست      د) استخوان مرده را ساییده و در ھوا پخش كرد(براي ما مثلي زد    ستین را ب رینش نخ ھ او آف ر حالي ك

  .كیست كھ این استخوان ھاي پوسیده را زنده كند: مي گفت) و لذا(فراموشي سپرده بود 
ھ روشني           ) َو َنِسَى َخلَقھُ  (چكیده جواب در جملھ      ھ بعدي ب اد آن در آی اختن مف ن س راي روش ي ب ت، ول نھفتھ اس

  :.پاسخ مي دھد و مي فرماید
  )35(ذي َانَشَأھا َاوََّل َمرٍَّة َو ُھَو ِبُكِل َخلٍق َعلیم؛ُقل ُیحییَھا الَّ

ھ ھر              : بگو د و او ب ي كن ده م اردیگر زن ده ب ار آفری ستین ب راي نخ ابقھ اي ب ھمان خدایي كھ آنھارا بدون ھیچ س
  .آفرینش آگاه است

  )36(َكما َبَدَأنا َاوََّل َخلٍق ُنعیُدُه َوعدًا َعَلینا ِاّنا ُكّنا فاِعلین؛



ردانیم     ھم ا آن را      . ان طور كھ آنان را براي نخستین بار آفریدیم، بار دیگر باز مي گ ا و م ر م ت ب ده اي اس وع
  .انجام مي دھیم

  .اگر آفرینش نخست، امكان پذیر است چرا آفرینش مجدد، جزو محاالت قرار بگیرد
  

  )2(قرآن و امكان بازگشت بھ زندگي جدید : 106درس 
  
  .تجدید حیات در بھاران. 3

ھمھ سالھ زمین ھاي مرده كھ در فصل زمستان فاقد جنبش و حركت و فروغ حیات نباتي ھستند در فصل بھار 
د           ي كنن از م ستان،   . بھ جنبش و تكاپو مي افتند و با ریزش باران بھاري فعالیت و كوشش خود را آغ صل زم ف

ر جز    در این فصل در منطقھ ھاي سرد سیر، جزسرما. فصل خشكي و خاموشي زمین است  اطق دیگ  و در من
ین     . باد چیز دیگري بھ چشم نمي خورد      ھ سطح زم اران ب پس ازسپري شدن این فصل، باد بھاري مي وزد و ب

  .مي بارد و محیط براي نباتات و درختان، از لحاظ حرارت و رطوبت مساعد مي گردد
رنگین مي سازد و در نتیجھ خاك بي جان بھ جنب و جوش مي افتد و زمین چھره خود را با گیاه و گل، سبز و 

  .زمین پس از مرگي طوالني دوباره زنده مي شود و آثار حیات خود را نشان مي دھد
قرآن با ارائھ این نمونھ حیات، بر امكان زندگي مجدد انسان، استدالل مي كند و از این طریق بھ استبعاد افراد   

 محال باشد، باید این قانون كلیت داشتھ باشد حتي پاسخ مي گوید، زیرا اگر احیاي مجدد مرده، یك امر ممتنع و
ك مورد خالف آن                 د و اگر در ی ن كن ر ت ات ب ھ حی ھ موجود مرده اي روزي جام در یك مورد ھم دیده نشود ك
دد                         اي مج ھ احی ریم ك د نتیجھ بگی د، بای ن كردن ر ت ات ب ھ حی ار دیگر جام رده ب ین ھاي م ثًال زم د، م مشاھده ش

  .یر انسان جزو محاالت نیست و صد درصد یك امرممكن استمردگان اعم از انسان و غ
  :.قرآن مجید بھ این استدالل در آیات متعددي با عبارت ھاي مختلف اشاره مي كند

ُھَو الَحقُّ َو َو َتَري اَالرَض ھامَدًة َفِاذا َانَزلنا َعَلیَھا الماَء اھَتزَّت َو َرَبت َو َانَبَتت ِمن ُكِلّ  َزوٍج َبھیٍج ذِلَك ِبَانَّ اذ . 1
  )37(َانَُّھ ُیحِیي الَموتي َو َانَُّھ َعلي ُكلِّ َشى ٍء َقدیر؛

د و از ھر صنف و                      ي آی اال م ي خوردو ب ان م رو فرستادیم تك ر آن آب ف ع ب ى، ھرموق ي بین شك م زمین را خ
د و  نوعى، زیبا و نیكو مي رویاند این، از آن جھت است كھ خدا حق است و اوست كھ مردگان را زنده م    ي كن

  .او بر ھمھ چیز قادر است
  )38(َو اذ اَلذي َارَسَل الریاَح َفُتثیُر َسحابًا َفُسقناُه ِالي َبَلٍد َمیٍِّت َفَاحَیینا ِبِھ اَالرَض َبعَد َموِتھا َكذِلَك الُنُشور؛. 2

بھ سرزمین مرده  خداوند كسي است كھ بادھا را فرستاد تا ابرھا را بھ حركت در آورند آن گاه ما این ابرھا را  
  .چنین است رستاخیز انسان و جھان. راندیم و بھ وسیلھ آن زمین را پس از مردنش زنده مي كنیم

اء                  . 3 ھ الم ا ب ٍت َفَانَزلن ٍد َمّی قناُه ِلَبَل اًال ُس حابًا ثق ت َس ي ِاذا َاَقلَّ ِھ َحّت َدْى َرحَمت یَن َی شرًا َب َو ُھَو اَلذي ُیرسُل الریاَح ُب
  )39(ِمن ُكِلّ  الَثَمراِت َكذلَك ُنخِرُج الَموتي َلَعلَُّكم َتَذكَّرُون؛َفَاخَرجنا ِبھ 

ما . اوست كھ بادھا را مي فرستد، در حالي كھ از رحمت خدا مژده مي دھند تا ابرھاي سنگین بار را حمل كنند
ھ وس          ي فرستیم و ب رو م ا آب را ف یلھ آنھ ھ وس واع  آنھا را بھ سوي سرزمین ھاي مرده مي فرستیم و ب یلھ آن ان

  .تا شاید متذكر گردید) این مثل را زدیم(چنین است زنده كردن مردگان . میوه ھا را خارج مي سازیم
اِد َو            . 4 ًا لِلعب ضید ِرزق ع َن َو َنزَّلنا ِمَن الَسماِء ماًء ُمباَركًا َفَانَبتنا ِبھ َجّناٍت َو َحبَّ الَحصید َو الَنخَل باِسقاٍت َلھا َطل

  )40(لَدًة َمیتًا كذِلَك الُخروج؛َاحَییناِبھ َب
و نخل ھاي بلند كھ داراي . واز آسمان آب پر بركتي نازل كردیم و با آن، باغ ھا و دانھ ھاي درو شده رویاندیم    

ردیم            ده ك ا آن زن اي مرده را ب م و زمین ھ دگان پرورش دادی راي روزي بن ت ب ت،   . شكوفھ ھاس ین اس ن چن ای
  .خروج بندگان در روز قیامت

  )41(ُیخرُج الَحىَّ مَن الَمّیت َو ُیخرُج الَمّیَت ِمَن الَحِىّ  َو ُیحیي اَالرَض بعَد َموِتھا َو َكذِلَك ُتخرُجون؛. 5
و جھان پیوستھ در حال (موجود جان دار را از موجود بي جان و بي جان را از موجود جان دار پدید مي آورد 

رون آورده مي      و زمین را پس از مرگ زن) تبدیل بھ یك دیگر است    ین در روز رستاخیز بی ن چن ده مي كند، ای
  .شوید

  )42(َو اَلذي َنزََّل ِمَن الَسماِء ماًء ِبَقَدٍر َفَانَشرنا ِبھ َبلَدًة َمیتًا َكذِلَك ُتخَرجُون؛. 6
ات          رده را حی اي م ین ھ ھ وسیلھ آن زم رو فرستاد و ب ین آب ف دازه مع ھ ان ھ از آسمان ب سي است ك خدا آن ك

  ).در روز قیامت( و این چنین است خروج شما از زمین ھا بخشیدیم
وزدھم       ھ ن ده است و در آی در این آیات از زنده شدن زمین ھاي مرده، بر امكان زنده شدن انسان ھا استدالل ش
سوره روم، جھان خلقت، توده اي از تبدیل مرده بھ زنده، و زنده بھ مرده معرفي شده است، زیرا پیوستھ مواد     

د و               بي جان    ي گردن دیل م ان دار تب ھ موجودات ج ات ب وان و نب سان و حی ھ ان ق تغذی از عناصر جھان از طری
  .نیزموجودات جان دار پس ازمرور زمانى، فروغ زندگي را از دست داده بھ عناصربي جان تبدیل مي گردند



 احیاي مجدد انسان شك بنابراین كار آفرینش، تبدیل مرده بھ زنده و زنده بھ مرده است، در این صورت چرا در
  .و تردید كنیم

  .پاسخ یك سؤال
در این جا ممكن است گفتھ شود، چگونھ بر امكان حیات مجدد انسان از تجدید حیات درخت و گیاه استدالل شده 
ام        ھ اصطالح تم ي شود و ب است در صورتي كھ درخت در فصل زمستان نمي میرد، بلكھ فعالیت او تعطیل م

ھ خواب مي روند، ھم چنین است دانھ ھاي حیاتي كھ در دل زمین نھفتھ است، زیرا ھمھ درختان در این فصل ب
اه مرده                   ت و گی ابراین درخ د، بن ي پردازن ھ رشد و نمو م رایط مناسبي ب ستند و در ش آنھا داراي سلول زنده ھ

د گواه بر امكان نیست، در صورتي كھ انسان نھفتھ در قبر مرده است؛ پس رشد و نمو درختان و گیاه، نمي توان
  .حیات مجدد انسان گردد

پاسخ این سؤال با توجھ بھ متن آیات روشن است، زیرا ھدف، تشبیھ حیات مجدد انسان بھ حیات مجدد درخت      
و گیاه نیست، بلكھ ھدف تشبیھ آن، بھ حیات مجدد خود زمین است كھ در زمستان فاقد حیات است، اما درفصل 

  .اك ھاي بي جان و مرده، جان و حیات مجدد پیدا مي كنندبھار پس ازریزش باران، ھمان خ
درگذشتھ یادآور شدیم كھ، آیھ نوزدھم سوره روم، جھان خلقت را توده اي از تبدیل بي جان، بھ جان دار و جان 
دار بھ بي جان مي داند، تبدیل جان دار بھ بي جان بسیار روشن و واضح است، اما تبدیل بي جان بھ جان دار    

ستند در شرایط خاصي از          جزاین   الم ھ نیست كھ زمین و قطرات آب و گازھاي ھوا كھ ھمگي ازمواد مرده ع
ق            ن طری د و از ای طریق تغذیھ، جذب اندام گیاھان و درختان شده و ھمگي لباس حیات و زندگي بر تن مي كنن

  . .نمونھ بارز و روشني براي احیاي مردگان مي گردند
  

  )3(شت بھ زندگي جدید قرآن و امكان بازگ: 107درس 
  
  .دلیل نقلي . 4

  :.اذعان و یقین انسان درباره پدیده اى، داراي مراتب و مراحلي است كھ بھ گونھ فشرده یادآور مي شویم
علم الیقین؛ ھرگاه انسان ازدیدن اثر یا آثار پدیده اي بھ وجود آن یقین پیدا كند در حالي كھ خود آن را بھ یكي . 1

ین   ) علم الیقین(رده باشد، بھ چنین علمي ازحواس، ادراك نك   مي گویند، مثًال از دیدن دود آتش بھ وجود آتش یق
  .پیدا كند

دگان خود            . 2 ا دی ھ را ب ثًال آتش برافروخت د، م شاھده كن عین الیقین؛ ھر گاه این فرد پدیده مورد نظر خود را م
ول معروف،   ببیند، بھ طور مسلم گامي بھ پیش نھاده و یقین او، بھ مرحلھ كام     ل تري قدم نھاده است، زیرا بھ ق

  .مي گویند) عین الیقین(بھ این مرحلھ از یقین ) شنیدن كي بود مانند دیدن(
رد و     . 3 ش بب حق الیقین؛ ھرگاه ھمین فرد پدیده را با حس مناسب آن، لمس كند، مثًال دست خود را بھ سوي آت

نامیده ) حق الیقین(قین وي بھ مرحلھ اعال رسیده و حرارت آتش را با حس المسھ، درك كند، در این صورت ی 
  .مي شود

  
افرادي ھستند كھ بھ موضوعي از موضوعات داراي اطمینان و یقین ھستند، ولي گاه و بي گاه افكاري در ذھن 
اي زجر             ن خطورھ د و ای ي كن لب م ا س آنھا پدید مي آید كھ آنان را زجر مي دھد و سكون و آرامش را از آنھ

قرآن در این مورد براي ابراھیم و اخالف .رؤیت و مشاھده و لمس مورد یقین، محو و نابود مي گردنددھنده با   
او نمونھ ھایي ارائھ مي دھد تا ھر نوع شك و تردید را از دل ھا بزداید و ما در این جا یكي از آن نمونھ ھا را   

  .مي آوریم
  .ابراھیم و احیاي مردگان

د، ا        ي كنن ل م اده،            مفسران اسالمي نق ا افت ار دری ھ در كن د ك ت، مرداري را دی ي گذش ایي م ار دری راھیم ازكن ب
قسمتي از آن در دریا و قسمت دیگر آن بیرون دریاست و حیوانات دریایي و خشكي از دو طرف، بھ آن ھجوم 

  .آورده و آن را مي خورند و اجزاي بدن او متفرق مي گردد
انداخت كھ چگونھ انسان مرده كھ اجزاي آن مانند این مردار، در دیدن این منظره او را بھ فكر مسألھ رستاخیز

  .جھان متالشي مي گردد، باردیگر زنده مي شود
راي او            ا، ب دن اجزاي آنھ ي ش از این رو، ازخداوند درخواست كرد كھ كیفیت احیاي مردگان را پس از متالش

  .بنمایاند
اد داشت،       شكي نیست كھ ابراھیم خلیل ازطریق وحى، از وجود رستاخی     ان و اعتق امًال ایم ھ آن ك ود و ب زآگاه ب

ھ منظره     ولي براي رفع خطورھاي ذھني كھ گاھي اصحاب یقین را نیز زجر و آزار مي دھد ازخدا خواست ك
احیاي مردگان را با دیدگان خود مشاھده نماید تا یقین وي بھ صحت رستاخیز بھ حد اعال برسد و بھ اصطالح      

  .ودتبدیل ش) حق الیقین(بھ 
  :.قرآن مجید، درخواست ابراھیم و پاسخ خدا را چنین بیان مي فرماید



  )43(َو ِاذ قاَل ابراھیُم َرِبّ  َاِرني َكیَف ُتحِیي الَموتي قاَل َاَو َلم َتؤِمن قاَل َبلي َولِكن ِلَیطَمِئنَّ َقلبى؛
: فرمود) خدا(ان را زنده مي كنى بھ من نشان بده كھ چگونھ مردگ! خدایا: ھنگامي كھ ابراھیم گفت) وبھ یاد آر(

  .آرى، ولي مي خواھم قلبم آرام گردد: مگر ایمان نیاورده اى ابراھیم گفت
دگان          ) َولكن لیطمئن قلبى  (جملھ   ب دارن سا در قل ھ چھ ب ن ك دیم و آن ای بیانگر ھمان نكتھ اي است كھ یادآور ش

  .و لمس آن امكان پذیر نیستایمان و یقین خطورھایي پدید مي آید كھ محو آنھا، جز با رؤیت 
  :.اكنون ببینیم كھ خداوند چگونھ بھ او دستور مي دھد

م َانَّ اذ          عیًا َو اعَل َك َس نَّ َیأتیَن مَّ ادُعُھ قاَل َفُخذ َارَبَعًة ِمَن الطیر َفُصرُھنَّ اَلیَك ثمَّ اجَعل علي ُكِلّ  َجَبٍل ِمنُھنَّ ُجزًء ُث
  )44(َعزیز حكیم؛

ارا    ) و درھم بیامیز(قطعھ قطعھ كن ) ذبح و(ده انتخاب كن و آنھا را    چھار پرن : گفت) خدا( ي از آنھ ر جزئ و ھ
ا را بخوان       ذار و سپس آنھ ا   (بركوھي بگ ھ آنھ د ك د     )خواھي دی ي آین و م ھ سوي ت تابان ب تي   . ، ش ھ راس دان ب ب

  ).وانایي داردھم ازذرات بدن پرندگان آگاه است و ھم بر گرد آوري آنھا ت(خداوند، قدرتمند و حكیم است 
---  
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  .1-3آیھ ھاي ) 107(ماعون. 3
  .56 تیر سال 27چھارشنبھ . 4
  .3آیھ ) 34(سبأ . 5
  ).نقل با تلخیص (310جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمھ علي اصغر حكمت، چاپ پیروز، ص . 6
  .228، ص 1345م ایران در تمدن جھان،چاپ سال حمید نیرنورى، سھ. 7
  .6كتاب اّول سموئیل، فصل دوم، جملھ . 8
  .18كتاب اصفیاء نبى، فصل اّول، جملھ . 9
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  . خلقت نیستمعاد، استثنا در قوانین) الف
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  .حقیقت خواب و اقسام آن
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  .خواب ھاي راستین گواه بر وجود روح است: 113درس 
  .چگونھ خواب ھاي راستین گواه بر وجود روح است: 114درس 
  .زندگي برزخي چیست: 115درس 
  . برزخيحیات

  .ترسیمي از زندگي برزخي
---  

  ان ھادالیل لزوم رستاخیز انس: 108درس 
  

  :.ازبحث ھاي پیش چند مطلب بھ گونھ اي روشن ثابت گردید
اعتقاد بھ معاد در زندگي انسان ھا كامًال مؤثر است و اثرات آن در حاشیھ زندگي انسان ھا نیست، بلكھ در    . 1

  .متن آن قرار دارد؛
اد ب . 2 ان در        اعتق ین آن د ب د،ھر چن ر دارن اق نظ ر آن اتف ان ب ل جھ ھ مل ت ك اني اس اد ھمگ ك اعتق اد، ی ھ مع

  .خصوصیات و جزئیات آن اختالفاتي وجود دارد؛
  .بازگشت و زنده شدن انسان پس ازمرگ بھ ھیچ وجھ محال نیست. 3

  .یماكنون وقت آن رسیده است كھ دالیل ضرورت و لزوم وجود آن را مورد بررسي قرار دھ
ا       اني متناسب ب ا بی اندیشمندان از طرق و راه ھاي گوناگون لزوم آن را ثابت كرده اند كھ ما برخي از آنھا را ب

  :.افكار خوانندگان تشریح مي كنیم
  .معاد، استثنا در قوانین خلقت نیست) الف

رینش          انون آف تثنا در ق دگي مجدد، اس ھ زن سان ب ت    نخست باید دید كھ آیا معاد و بازگشت ان وانین خلق ت و ق اس
ایجاب مي كند كھ وقتي انسان بھ دنیا آمد و مرد، كار او تمام گردد و پرونده او بستھ شود و حیات مجددي براي 
سان ھدف و غرضي         او نباشد، یا این كھ قوانین آفرینش درست خالف آن را ایجاب مي كند و براي آفرینش ان

ین     است كھ براي آن آفریده شده است و اگر بمیرد   ك چن ستھ شود، ی و بھ آن ھدف نرسد و پرونده او براي ابد ب
  .توقف برخالف قانون خلقت خواھد بود

  :.بھ طور مسّلم باید نظر دوم را قبول كرد و این مطلب را مي توان با بیان زیر روشن ساخت



د ل            ي توان ي شود نم دف    آفرینش انسان و خلقت و مرگ او كھ ھر روزدرباره افراد نوع او تكرار م ي ھ غو و ب
ھ در                ن ك دون ای د ب رك گوین ا را ت سان دیگر، دنی د و ھزاران ان باشد، یعني ھر روز ھزاران انسان متولد گردن

  .رفت و آمد آنھا ھدفي در كار باشد
انسان كھ در میان دیگر انواع، گل سرسبد جھان است براي چھ آفریده شده است، آیا مي توان گفت كھ او آفریده 

 روزي در این جھان زندگي كند، مقداري آب و ھوا و غذا بخورد و چند روزي پھنھ ھستي را شده است كھ چند
دف و       د و رفت، ھ جوالنگاه زندگي موقت خود قراردھد، سپس این جھان را ترك گوید، بدون آن كھ در این آم

  .ه نداردغرضي براي او باشد چنین تصوري بھ ساحت خداوند حكیم كھ تمام كارھاي او حكیمانھ است را
  :.ممكن است این مطلب را با بیان فلسفي روشن بیان كرد و آن این كھ

ھ ازدوست خود در نقطھ       حركت، خواه حركت در مكان باشد مثل این كھ كسي از خانھ خود حركت مي كند ك
ھ          ي ك ف جنین اي مختل خاصي دیدن كند و یا حركت در جوھر و طبیعت باشد، مانند حركت نطفھ بھ صورت ھ

مي گوید، در ھر دو حال براي خود ھدف و غرضي الزم دارد و در ... طالح قرآن بھ آنھا نطفھ، علقھ ودر اص
  .حقیقت حركت، داشتن ھدف نھفتھ است

  :.ولي متحرك بر دو نوع است
دف و          . 1 ن حركت ھ د و در ای متحرك ھاي عالم و دانا، مانند انسان كھ از نقطھ اي بھ نقطھ اي حركت مي كن

ز          غرضي را تعق   ا نی ان ھ ت، ھم دف اس یب مي كند، حتي آن حركت ھایي كھ نوع مردم تصور مي كنند فاقد ھ
ي شود و           ھدفي مناسب با خود دارد، مثل این كھ انسان ازنشستن در نقطھ اي خستھ مي گردد، از آن جا بلند م

ت، در ص    . در نقطھ دیگر مي نشیند     ت اس ھ اگر   غالبًا تصور مي شود كھ این نوع حركت ھا بدون غای ورتي ك
  .دقت كنیم بي ھدف نیست؛ ھدف رفع خستگي است كھ از جلوس متمادي در نقطھ اى، عارض انسان مي گردد

متحرك ھاي فاقد شعور و آگاھى، مانند حركت ھستھ اي كھ در خاك نھفتھ است، بھ سوي یك درخت تنومند، . 2
  .اگر این حركت فاقد شعور است بھ طور مسلم فاقد ھدف و غایت نیست

  :.اكنون این قاعده را در آفرینش انسان وجھان پیاده مي كنیم
ال         ... آفرینش انسان، ازنطفھ، علقھ و   ھ سوي كم دم ب ھ ق دم ب آغاز مي گردد و با حركت در جوھر و طبیعت ق

ا                 ي گردد و ت االتر م ال ب سب كرده سپس متوجھ كم الي را ك پیش مي رود و در ھر مرحلھ اي از مراحل، كم
  .دیل، تغییر، حركت و دگرگوني بازنمي ایستدروزمرگ ازتب

ان،               ن جھ سان در ای ت ان دگاني موق د و زن ر ازخود حركت باش د چیزي غی ت، بای بھ طور مسلم ھدف از حرك
باید ھدفي غیر از حركت و غرضي جز این زندگي كھ ھمگي حركت است   . سراسر حركت و دگرگوني است    

  .راسر حركت و پیشروي است، ھدف و غرضي شمرداندیشید كھ بتوان آن را براي این حیات كھ س
  

ت،                 را ھدف از حرك ال حركت باشد، زی دف و كم د ھ ي توان ذیر نم ا پ ت و فن دگي موق ارت دیگر، زن ھ عب و ب
  .تحصیل كمال است، فنا، نیستى، نابودي و پوسیدگى، كمال نیست كھ انسان در حركت خود آن را طلب كند

تنھا انسان نیست كھ رستاخیز و دگرگوني دارد، بلكھ .  جھان نیز پیاده كردعین این بیان را مي توان در آفرینش
اتفاقًا در قرآن مجید بھ این برھان بھ شكلي كھ بیان گردید . این دگرگوني شامل مجموع جھان ھستي خواھد شد

  :.اینك یكي از آیات مربوط بھ این برھان را مي آوریم. تصریح شده است
  )1(َو اَالرَض َو ما َبیَنُھما باِطًال ذِلَك َظنُّ اَلذیَن َكَفرُوا َفَویل للَّذیَن َكَفُروا ِمَن النار؛َو ما َخَلقَناالَسماَء 

وده          رار دارد بیھ ا ق ان آنھ ھ در می ین و آن چھ را ك دفي باشد    (و ما آسمان و زم ھ ھ ي آن ك دیم ) ب ین  . نیافری چن
  .ر گروه كافر از آتشواي ب. اندیشھ اي مربوط بھ كساني است كھ كفر ورزیده اند

ھ          ھ، جمل ن آی یش از ای در این آیھ از وجود ھدف براي خلقت، بر لزوم معاد استدالل شده است بھ گواه این كھ پ
  . وارد شده است)2()ِبما َنُسوا َیوَم الِحساب(
  

  دلیل دوم و سوم برلزوم معاد: 109درس 
  

  .معاد مقتضاي عدل الھي است) ب
عمل فرد نیكوكار، ھر چند در خور ستایش .  انسان، براي خدا تكلیفي ایجاد نمي كندھرگز اعمال نیك و بد افراد

ا سرمایھ             اري كرده ب را وي ھر ك اداش دھد، زی ل او را پ ھ عم است، ولي از نظر عقل، بر خدا الزم نیست ك
  .الھي و نیروي خداوندي انجام داده و ازخود مایھ اي نگذاشتھ است

دا دارد،  . فریننده تمام آن چھ كھ بھ او وابستھ است، مي باشد  خداوند، آفریننده انسان و آ     انسان ھرچھ دارد از خ
ك     صرف در مل رینش، ت ان آف ده در جھ صرف بن ت و ت ھ خداس ق ب ؤون او متعل ام ش ود و تم ت وج ن جھ از ای

  .خداست چیزي كھ ھست ھرگاه بھ وظایف بندگي قیام كند كارھاي او مورد رضایت خداست
دایي    و چون بنده نیكوك   اي خ ار با سرمایھ الھى، انجام وظیفھ مي كند، حتي وجود او و اراده او نیزازسرمایھ ھ

اگر . است كھ در اختیارش نھاده است، ازاین جھت درصورت انجام وظیفھ نمي تواند چیزي ازخدا مطالبھ كند     



ھ . خداوند بھ فرد نیكوكار، پاداش مي دھد جز لطف و كرم چیزدیگري نخواھد بود    ن     چیزي ك م ای ھ حك ست ب  ھ
اران را وارد           انبرداران و نیكوك د و فرم ار را كیفردھ كھ ازخداوند،كار قبیح سرنمي زند، خدا نباید افراد نیكوك

  .درست است كھ آنان حقي بر خدا ندارند، ولي كیفر دادن آنان كار قبیح و برخالف عدل الھي است. آتش سازد
اران      اره گناھك ري درب ت   این جریان بھ گونھ دیگ م فرماس ز حك راد        . نی ھ اف ست ك ر خدا حتم و الزم نی ھرگز ب

گنھكار را بھ كیفر اعمال خود برساند، بلكھ او مختار است بھ ھر نحوي خواست با آنان رفتار كند یا ببخشد و یا 
ھ    كیفر دھد، زیرا فرد گنھكار فقط او را مخالفت كرده و بر او طغیان نموده است حق اطاعت او را نادیده گرفت

اگر خواست از حق خود صرف نظر مي كند و آنان را مي بخشد و اگر .است باألخره این حق متعلق بھ اوست
  .نخواست آنان را كیفر مي دھد

ود،                 ار نب ان مجرم و گنھك ان آن د و در می ار بودن شر نیكوك راد ب ھ اف ولي نكتھ قابل توجھ این جاست كھ اگر ھم
ھي منافاتي نداشت، زیرا ھمان طوري كھ گفتھ شد ھیچ فردي از طریق نادیده گرفتن اعمال نیك آنان، با عدل ال

اري وجود                   ان، نیكوك ان آن د و در می ار بودن راد، گنھك ھ اف ر ھم د و اگ ي كن دا نم دا پی ر خ فرمانبردارى، حقي ب
  .نداشت در این صورت عفو الھي و بخشودن ھمھ اشكالي نداشت

ار و  : ولي اگر بندگان خدا دو تیره باشند         اداش و         نیكوك ذف پ روه و ح ن دو گ ان ای ساوي و برابري می دكار، ت ب
سان      كیفر ازقاموس آفرینش، با عدل الھي كھ خدا را با آن توصیف مي كنیم، سازگار نخواھد بود، زیرا عقل ان
بھ طور روشن درك مي كند كھ مساوات میان مطیع و عاصى، نیكوكار و بدكار، كار زیبایي نیست، بلكھ كاري 

 ساحت اقدس الھي از آن پیراستھ است و عدل الھي ایجاب مي كند كھ میان این دو گروه تفاوتي در قبیح است و
  .كار باشد

  .عقیده بھ معاد ضمانت اجرایي تكالیف الھي است) ج
پیامبران آسماني از سوي خداوند بزرگ، با یك سلسلھ تعالیم و دستورات بھ سوي بندگان خدا برانگیختھ شده اند 

  . بھ وظایف و تكالیف خویش آشنا سازندتا آنان را
تكالیف الھي ھر چند پس ازمحاسبات عقلى، بھ نفع انسان ھا و توده ھاست و تضمین كننده یك زندگي سعادتمند 
وع                 ن ن ھ ای د و ب ي ناتوانن الیف الھ ق تك د دقی وع مردم ازدرك فوای ھ ن در این جھان است، ولي ناگفتھ پیداست ك

د و آن را    مسائل از دیده سطحي مي نگ   ي پندارن ر دوش م رند و در این دید، انسان ھا، وظایف را مانند باري ب
  .مانعي بر سر راه لذت زودگذر خود مي انگارند

سان      شكي نیست كھ نمازگزاردن و روزه گرفتن رنج و زحمت دارد و پرداخت بخشي از مال كھ بسیاري از ان
ھ  . زه معنوي نیرومند ممكن نیستھا آن را مانند جان خود دوست دارند، بدون یك انگی     خودداري ازمحّرمات ك

  .غرایز بھ سوي آن متوجھ است، بھ كّف نفس و خویشتن داري فوق العاده نیازمند است
یم               اداش و ب ھ پ د ب اطر امی ھ خ ي را ب د مردم دستورھاي الھ ري باش اداش و كیف ى، پ ایف الھ ر وظ ر در براب اگ

 بندگان یك چنین ضمانت اجرایي وجود نداشتھ باشد، جز اولیاي الھي ازكیفر مي پذیرند، ولي اگر براي تكالیف
كھ خدا را ازجھت امید بھ پاداش و بیم ازكیفر نمي پرستند، احدي بھ تكالیف الھي توجھ نكرده و در نتیجھ ھدف 

  .از اعزام پیامبران جامھ عمل نمي پوشد
ایج اعم             ان نت ن جھ ع و عاصي در ای اه مطی ر       و بھ عبارت دیگر، ھرگ اداش و كیف ھ پ د و ب ي دیدن ال خود را م

لزوم سراي دیگر را  ) نھ از نظرھاي دیگر(اعمال خود در این جھان مي رسیدند امكان داشت كھ از این نظر        
  .نفي كنیم

ان است و ھر                 ك س صیانگر، ی انبر و ع افر، فرم ؤمن و ك ر م مار خود در براب ي ش ولي جھان با نعمت ھاي ب
دازه سعي و كوش      ھ ان ردي ب ي شود        ف د م د، بھره من سترده خداون رد مؤمن، نتیجھ     . ش خود، از مواھب گ ھ ف ن

دگي مؤمن،     . اطاعت خود را در این جھان مي بیند و نھ كافر بھ كیفر طغیان خود مي رسد      ده زن پس اگر پرون
د كافر، امین و خائن در این جھان بستھ شود، و سراي دیگري كھ ھر كدام در آن سرا بھ سزاي عمل خود برسن

د در       ھ سر ببرن دركار نباشد، جھت ندارد كھ گروھي یك عمر با رنج و زحمت، با كّف نفس و خویشتن داري ب
  .حالي كھ گروه دیگري شب و روز غرق عیش و نوش و در لذت و شھوت باشند

د تنھا بھ خاطر معاد، امید پاداش و ترس از كیفر است كھ جوان، خواب لذیذ صبحگاھي را بر خود حرام مي كن
ال خویش را در راه        ان و م رد و ج ي گی و پیش از آفتاب براي اداي نمازبرمي خیزد و در ھواي گرم، روزه م

  .خدا بذل مي كند
بھ خاطر ترس از دوزخ است كھ جوان با كمال عالقھ اي كھ بھ مسائل جنسي دارد، از حرام چشم مي پوشد و     

  .ي فرمانبردار مي باشداز قمار، شراب و مجالس رقص مي پرھیزد و سرا پا انسان
ر            اداش و كیف د پ الیف، بای ام گرفتن تك ھ منظور انج امبران و ب نتیجھ این كھ بھ خاطر تحقق بخشیدن بھ ھدف پی

ان دیگر،     . براي اعمال باشد  د در جھ اكنون كھ مؤمن و كافر در این جھان بھ سزاي اعمال خود نمي رسند بای
  .جزاین نیستاین موضوع عملي گردد و مقصود ازمعاد چیزي 



گذشتھ از این، خداوند بزرگ در قرآن و دیگر كتاب ھاي آسماني بھ فرمانبرداران وعده پاداش داده و گنھكاران 
د     . وعده الھي نمي تواند دروغ و غیر صحیح باشد. را بھ كیفر تھدید كرده است      دن وعده و وعی ق ش براي محق

  .الھي چاره اي جز معاد و زندگي سراي دیگر نیست
  
  دلیل چھارم بر لزوم معاد: 110 رسد
  
  .باید مقتضیات و آمادگي ھا بھ كمال خود برسند) د

ضرورت رستاخیز را از راه دیگري نیز مي توان ثابت كرد و ریشھ و اساس استدالل این است كھ مقتضیات و 
یجاب مي كند كھ عوامل سعادت را كھ نتیجھ ایمان و عمل صالح است نباید نادیده گرفت و اراده حكیمانھ خدا ا

دگي مي    :این عوامل و آمادگي ھا بھ ثمر برسند، اینك مشروح این قسمت      ستي زن افراد بشر كھ در این جھان ھ
ائن و             دكار، خ ار و ب تمگر، نیكوك ستر و س الم، دادگ الح و ظ افر، ص ؤمن و ك اوت، م روه متف ھ دو گ د ب كنن

  .تقسیم مي شوند... خدمتگزار و 
دت و خوش بختي در پرتو ایمان و عمل صالح فراھم گردیده است اگر زندگي در گروه نخست، مقتضیات سعا    

ال دیگري         ھ كم این گروه در ھمین جا خاتمھ یابد و در برابر عوامل سعادتي كھ در این جھان كسب كرده اند ب
د          ا قرارنگیرن ل مورد اعتن و كھ غایت و ھدف این عوامل است، نرسند نتیجھ این مي گردد كھ وجود این عوام

  .ساحت خداوند حكیم كھ ھمھ كارھاي او حكیمانھ و دور از لغو است از چنین كاري پیراستھ مي باشد
ات و                  راي خود حی ال ب ن كم د و ای ال معنوي مي آفرین بھ عبارت دیگر، ایمان و عمل نیك، در روح انسان كم

ي گر       ن م ال در    زندگي مناسب، الزم دارد و اگر روح بھ این حیات مناسب نرسد، نتیجھ ای ھ وجود آن كم دد ك
  .روح انسان عاطل و باطل شود

ایي دارد           : روشن تربگویم  راي خود تقاض ت و ب ي اس این كمال معنوي كھ نتیجھ ایمان و عمل صالح است علت
ات                 ده حی امیم برسد و اگر پرون ي ن دگي مناسب م ات اخروي و زن ا آن را حی ھ م حتمًا باید بھ مقتضاي خود ك

ھ             انسان با بودن چنین مق     ي شود ك ن م د، نتیجھ ای ولي نیای ى، معل ال علت ھ دنب تضي ھا و علت ھا بستھ شود و ب
  .وجود این علل و مقتضي ھا لغو و بیھوده بوده و چیزي بر وجود آنھا مترتب نگردد

ھ              ار از برنام ل و ك ر عم ھ از نظ د و ن ره اي دارن اك بھ شھ پ حیح و اندی گروه فاسد و تبھكار كھ نھ از ایمان ص
ان ھدفي      صحیحي پ  یروي مي كنند و در زندگي جز ارضاي غرایز حیواني و ابراز قدرت بر ضعیفان و ناتوان

ھ خود          دف و نتیج ھ ھ ندارند؛ در این گروه عوامل شقاوت و بدبختي پي ریزي گردیده است و باید این عوامل ب
د تع    . برسند ل و     نادیده گرفتن این مقدمات و بستھ شدن پرونده زندگي در این جھان مانن ردن سازمان عل ل ك طی

اگر بخواھیم وجود این علل و مقتضي ھا در سازمان ھستي لغو و بیھوده نباشد، باید بھ چیزي . مقتضیات است
  .كھ بھ دنبال آن ھستند برسند و در غیر این صورت وجود آنھالغو و عاطل خواھد بود

  :.این برھان را مي توان در دو كلمھ خالصھ كرد
ر اعتقاد و ھر عملي مي خواھد باشد در روح انسان كمال و یا خصوصیتي را مي آفریند كھ اعتقاد و عمل ھ. 1

براي خود، تقاضایي دارد و این تقاضا كھ ھمان كمال مطلوب روح است چون در این جھان نیست باید در عالم 
  .دیگر باشد و این ھمان است كھ ما نام آن را حیات اخروي مي گذاریم

  
ن              وجود این علل    . 2 ر ای را در غی ر داده شود، زی ب اث ا ترتی ھ آنھ د ب و مقتضیات نباید نادیده گرفتھ شوند و بای

د            رآن مجی ر در ق ھ زی اید آی د، ش صورت نتیجھ این مي گردد كھ وجود آنھا در سازمان خلقت لغو و بیھوده باش
  :.اشاره بھ این دلیل و برھان باشد

  ).3(لصاِلحاِت َكالُمفِسدیَن ِفي اَالرِض ام َنجَعُل الُمتَّقیَن َكالُفّجار؛َام َنجَعُل الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا ا
ا             ا م یم، آی ي دھ آیا ما گروھي را كھ ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند مانند افراد مفسد و تبھكار قرار م

  .پرھیزگاران را مانند فاجران قرار مي دھیم
  
  

  ؟ح مجرد از ماده داردوه بر تن، روآیا انسان عال: 111درس 
  

موضوع مھم در معاد، اثبات روح و روان مجرد و پیراستھ از ماده است بھ این معنا كھ انسان تركیبي است از 
  :.دو جزء

  .بدن و تن كھ براي خود نظام و تشكیالت خاصي دارد. 1
س ا  . 2 ي دارد و پ اد و ھمراھ وعي اتح ا آن، ن ت و ب اده اس تھ از م ھ پیراس اقي و روح و روان ك رگ نیزب ز م

  .پایدار است و ازبین نمي رود



اثبات روح و روان بھ این شكل از خصایص مكتب الھي است، در حالي كھ در مكتب مادي وجود روح بھ این 
  .معنا كامًال مورد انكار است

  .دالیل مادي ھا بر مادي بودن روح
ال اجز           ل و انفع ھ فع دن و نتیج ادي ب سجام م ان       روح ازنظر آنان، اثر ان ھ آن ھ گفت ك دیگر است و ب اي آن در ی

ي مي              ام روح تجل ھ ن ي ب ازتركیب ماده بدن مخصوصًا سلسلھ اعصاب و مواد خاكستري مغز، شعور و ادراك
ھمان طور كھ از كبد، صفرا و از غدد فكى، بزاق ترشح مي كند . كند و موضوع روح و روحیات، پدید مي آید

تجلي ...  آنھا با یك دیگر، شعور و ادراك، شادي و غم و حب و بغض ھم چنین ازانسجام اجزاي بدن و ارتباط  
  .مي كند

  .در این مكتب، روح اثر شیمیایي ماده است نھ موجودي است مجزا وجداگانھ كھ سنخ آن غیر از سنخ بدن باشد
شتري نشان در مواقع تجلي شعور و تفكر، مغز از خود فعالیت بی: دالیل مادي ھا بیش از این نیست و مي گویند

د و اگر           ت مي دھ حیح خود را از دس مي دھد و ھرگاه بھ مغز و یا قسمتي از آن آسیبي رسید، انسان تفكر ص
قسمتي از مغز انسان برداشتھ شود چھ بسا برخي از امور مربوط بھ ادراك و تفكر و یا حافظھ را از دست بدھد 

  ....و ھم چنین
  .پاسخ

ت و    این تجارب بیش از این نمي رساند كھ      ساني اس  اعصاب و مواد خاكستري مغز، وسیلھ اي براي شعور ان
ي و شیمیایي است، ھرگز           ال فیزیك ل و انفع در عمِل ادراِك، دخالت دارند و اما این كھ حقیقت روح، ھمین فع
گواه آن نیست و آن را ثابت نمي كند؛ زیرا دالیل تجربي نیز چنین احتمالي را نفي نمي كند كھ اعصاب و مواد 

  .خاكسترِى مغز براي فعالیت روح و روان ابزار و شرایط باشند
ھ روشني           روف است ب ھ مع اگر دالیل مدعیان تجرد روح كھ در فلسفھ اسالمي صدرالمتألھین، بھ دالیل ده گان
ثابت كرد كھ روح پیراستھ از ماده است، این نوع تجارب و آزمایش ھا در عین صحت، با تجرد روح منافاتي      

د     نخواھد دا  دبیري دارد و      : شت، زیرا مدعیان تجرد روح و روان، ھمگي مي گوین ق ت دن، تعل ھ ب سان ب روح ان
د و              ي رون ھ شمار م زار روح ب سلول ھاي مغز، اعصاب و فعل و انفعال ھاي شیمیایي مغز ھمگي وسیلھ و اب

س           ھ مغز و سل دارد ك انع ن ت م زار   روح كارھاي خود را بھ وسیلھ بدن انجام مي دھد، از این جھ صاب اب لھ اع
  .آگاھي او باشد

بنابراین دانشمندان مادي ھرچھ از علوم مادي كمك بگیرند و آزمایش ھاي خود را دو چندان سازند بیش ازاین  
ات، نقش              اي حی ق ادراك و بق دن، در تحق ساس ب ضاي ح صاب و دیگر اع ھ مغز و اع نتیجھ نخواھند گرفت ك

سان، ھمین ابزار و آثار شیمیایي و فیزیكي آنھاست، ھرگز از این مؤثري دارند، اما آیا حقیقت روح و روان ان       
  .تجربیات چنین نتیجھ اي بھ دست نمي آید

ي رود،             ان نم دن ازمی براي اثبات روح و این كھ انسان عالوه بر تن، داراي روح و رواني است كھ با مرگ ب
  :.دو راه در اختیار داریم

  .دالیل عقلي و فلسفى؛) الف
  .بي و آزمایشدالیل تجر) ب

  :.دالیل تجربي اثبات روح و روان، فراوان است
  .خواب ھاي راستین؛. 1
  .نھان بیني یا تبادل افكار؛. 2
  .روشن بیني و یا آگاھي ازحوادث دور از زمان و مكان؛. 3
  .اسپري تیسم یا ارتباط با ارواح؛. 4
  .ظاھر كردن ارواح در جلسات ارتباط با ارواح؛. 5
  . روان در خارج ازبدن؛مشاھده روح و. 6
  .كارھاي خارق العاده مرتاضان؛. 7
  .وسیلھ غیر از ھادي و راھنماست . 8

  .ولي ما در این جا فقط بھ یكي از دلیل ھاي تجربي كھ خواب ھاي راستین باشد اكتفا مي كنیم
  

  دلیل تجربي وجود روح: 112درس 
  

ارب مختلف، وجود روح و رو     سان        دانشمندان ازطرق گوناگون و تج ھ ان د ك ده ان د ش رده و معتق ت ك ان را ثاب
  .آمیزه اي است از روح و تن

ر وجود روح، تجرد آن را           حیح ترتقریرگردد، عالوه ب دلیلي كھ ھم اكنون مطرح مي كنیم اگر بھ صورت ص
  .نیزثابت مي كند

  .حقیقت خواب و اقسام آن



اي       شك نیست كھ خواب در حفظ زندگي و ادامھ فعالیت ھاي حیاتى، دارا    ي خوابي ھ ي نقش مؤثري است و ب
  .طوالني عوارض ناگواري در پي دارد

رف          ھ از ط روزه ك ھ و ام اي دیرین ھ ھ ون نظری ین پیرام م چن ل آن و ھ واب و عل ت خ اره حقیق ًال درب ا فع م
  .دانشمندان ابرازشده است، اظھار نظرنمي كنیم و فقط بھ گونھ اي فشرده بھ آنھا اشاره مي نماییم

د    فالسفھ دیرین   ي گفتن ن جھت              : ھ م اھري جدا گردد، ازای واني از حواس ظ ھ روح حی ست ك ن نی خواب جز ای
ن         اطر ای ھ خ حواس ظاھري بھ حالت تعطیل در مي آید و اگر انسان در عالم خواب حقیقتي را درك مي كند، ب

ي و تفكري خود ادا          اي تعقل ھ كارھ سیار لطیف است ب ھ مي   است كھ روح انساني بھ كمك روح حیواني كھ ب م
  .دھد

  :.در فرھنگ امروزجھان براي تفسیر حقیقت خواب، فرضیھ ھاي متعددي بیان شده است از قبیل
  .كاھش جریان خون در مغز؛. 1
  .خواب، معلول سمومي است كھ براثر فعل و انفعال ھاي شیمیایي و سوخت و ساز بدن پدید مي آید؛. 2
صاب مركزي وجود دارد        . 3 سلھ اع صوصي در سل دن خواب مي       نقطھ مخ د آم ھ،باعث پدی ك آن نقط و تحری

  .این نظریھ ھا و امثال آنھا در كتاب ھاي علمي طرح و تشریح شده است. شود
ادي وجود دارد         لھ زی ھ    . ولي یك چیز را نمي توان انكار كرد كھ میان مرگ و خواب فاص ق و ھم ل مطل تعطی

 است، از این جھت حركات قلب، كلیھ و جانبھ، مرگ است، ولي خواب، تعطیل قسمت اعظم مراكز فرماندھي
دن،         . كبد، در حال خواب، حاكي ازفعالیت خودكار اعصاب است     دن ب ا ش ھ ج ا زدن و جاب ت و پ ین دس ھم چن

  .نشانھ فعالیت محدود اعصاب مي باشد
  ).خواب دیدن ھا(اقسام رؤیاھا 

واب خ        الم خ شتر در ع داري و بی اھي در بی ھ گ ت ك فتھ اي اس ار آش سم اول، افك ًا   ق د و غالب ي كن ایي م ودنم
  .گریبانگیر افراد مریض و بیمار مي گردد

ان و                ع امتح ثًال در مواق د؛ م ي دھن شان م الم خواب خود را ن ھ در ع ت ك قسم دوم، افكار عادي روزانھ اي اس
  .كنكور دانش آموزان و دانشجویان، خواب امتحان كنكور و قبول و یا رفوزه شدن را مي بینند

ان را مي          افراد مبتال بھ     الم خواب ھم د در ع ي كنن چك، سفتھ و جریان ھاي حاد كسبى، آن چھ را روز فكر م
  ).شتر در خواب بیند پنبھ دانھ: (این گونھ خواب ھا، فاقد ارزش علمي است و از قدیم االیام گفتھ اند. بینند

اده، واقعیت انسان را نشان قسم سوم، اسرارنھاني انسان است كھ یا بدون تغییر شكل و یا بھ عللي تغییر شكل د
میر              ھ ض وان ب ي ت ھ وسیلھ آن م سیار دارد و ب ي ب اوي ارزش علم ا درروان ك مي دھند و این قسم از خواب ھ

  .مخفي پي برد و ریشھ ناخوشي رواني بیماران را بھ دست آورد
  

 پدید آمدن آن كمك قسم چھارم، خواب ھایي است كھ نھ از افكار آشفتھ سرچشمھ مي گیرد و نھ افكار روزانھ بھ
مي كند و نھ حاكي از ضمیر مخفي و تبدیل صورت باطني بھ صورت ظاھر است، بلكھ از یك واقعیت جدا از 

ا      . اندیشھ و ذھن، واقعیتي محكم و استوار و پابرجا گزارش مي دھد     ا را ب ھ م ي است ك این نوع خواب ھا، الھ
ارج       ایق خ ن       جھان خارج از خود مربوط مي سازد و ازروي حق ي دارد وای رده برم شھ پ ن و اندی  از محیط ذھ

این نوع خواب ھا كھ نمونھ ھاي آن . قبیل خواب ھا بھ اندازه اي زیاد است كھ ھرگز نمي توان آن را انكار كرد
ھ    را نقل خواھیم كرد، ثابت مي كند كھ رابطھ بشر با جھان خارج از طبیعت كامًال برقرار است و بشر گاھي ب

  .تباطي با جھان خارج از طبیعت پیدا مي كندنحوي از انحا ار
  :.درباره این نوع از خواب ھا پیامبر گرامي فرمود

  .ِانَّ الرُّؤَیا الّصاِدَقَة ُجزء ِمن َسبعیَن ُجزًء ِمَن الُنُبوَّة؛
  .ھمانا رؤیاي راستین جزئي از ھفتاد جزء پیامبري است

ا  آفریدگار توانا براي این كھ بشر در این جھان از نزد     یك، نمونھ اي ازوحي و الھام را درك كند، براي تماس ب
ا    ت ت اختھ اس ق س تیني موف اي راس ین رؤیاھ ھ چن ذارده و او را ب ھ اي را بازگ ت، روزن ارج از طبیع ان خ جھ

رار كرد        اس برق ي فرمود   . ازمشاھده این نوع نمونھ ھا یقین كند كھ با جھان غیب نیزمي توان تم امبر گرام : پی
ا    پیامبري و رسید   ن بھ مقام نبوت بھ وسیلھ من بھ پایان رسید، ولي رؤیاي صادقھ و خواب ھاي راستین افراد ب

  .ایمان باقي خواھد ماند
  ھاي راستین گواه بر وجود روح استخواب : 113درس 

  
دانشمندان با دالیل تجربي بر وجود روح استدالل كرده اند و یكي از آن طرق، وجود خواب ھاي راستین است؛ 

سان در    .  ھایي كھ پرونده آنھا در آینده گشوده مي شود        خواب ت ان انیزم (اگر حقیق ي شد،     ) ارگ دن خالصھ م ب
را                 اه شود؛ زی ي گردد آگ ده محقق م ھ در آین ایي ك ھ ھ ا حادث اي دور و ی ھ ھ ھرگز نمي توانست، ازوجود حادث

ھ اي كھ پس از مدتي تحقق مي ماشین مغز از حادثھ اي كھ در ھزاران كیلومتر دورتر واقع مي شود یا از حادث



ن حوادث     . پذیرد، نمي تواند آگاه گردد     بنابراین باید در انسان عالوه بر ماشیِن مغز، موجود دیگري باشد كھ ای
  .را كھ خارج از شرایط یك موجود مادي است، درك كند

ھ نق            ط ب ا فق ا مي     این قسم از خواب ھا بسیار زیاد است و نقل ھمھ آنھا امكان پذیر نیست و م ھ اكتف د نمون ل چن
  :.كنیم

ل         . 1 ود، نق صر خود ب عالمھ زمان، مرحوم آقاي شریعت اصفھاني كھ استاد برجستھ حوزه علمیھ نجف در ع
رفتم آن را از استادم مرحوم شیخ             : مي كند  صمیم گ د آن را نداشتم، ت درت خری ھ ق ود ك ن ب كتابي مورد نیاز م

وزي براي گرفتن كتاب، روانھ خانھ استاد شدم،احساس كردم محمد حسین كاظمي عاریھ بگیرم، بعد از ظھر ر
ت بگذرد، در   . شاید استاد بھ استراحت پرداختھ باشد: كھ كمي زود است با خود گفتم    براي این كھ اندكي از وق

دم و  ) خضر(سر راھم وارد مقبره شیخ      شدم و براي شادي روح او سوره یس خواندم، سپس از مقبره خارج ش
ان      . تاد شدمراھي خانھ اس  ار دیگر در را زدم، ناگھ دم ب ل ش در خانھ را زدم، كسي در را باز نكرد، كمي معط

از كرد       ھ را ب دم،     . استادم در حالي كھ كتاب مورد نظر مرا دردست داشت در خان ھ در شگفت مان ن واقع از ای
ن  : مده ام وي گفت عرض كردم از كجا فھمیدي كھ این كتاب مورد نیاز من است و من براي اخذ این كتاب آ    م

ت         ن گف ھ م دم او ب ي   : خوابیده بودم در عالم رؤیا شیخ خضر را دی ون فالن ریعت (اكن اب     ) ش الن كت د و ف مي آی
راي شما         . مورد نیازاوست برخیزآن را فراھم كن   اب را ب ا كت تم ت ھ ام رف ھ سوي كتابخان از خواب بیدار شدم ب

سپس مرحوم شریعت نحوه آمدن خود را  . وي كتاب بودمنخستین بار كھ در را زدي من در جستج     . آماده سازم 
  )4(.بھ خانھ استاد شرح داد

ھ   : شیخ مفید مي گوید   . 2 در عالم رؤیا دیدم كھ در مسجد كرخ بغداد ھستم و دختر گرامي پیامبر حضرت فاطم
ن    َعلِّمُھمَ (دختر پیامبر بھ من گفت . بر من وارد شد و حسنین بھ صورت دو كودك ھمراه او بودند  ھ ای َھ؛ ب ا الفق

فردا در محل . من ناگھان ازخواب بیدار شدم و ازخواب خویش در تعجب فرو ماندم) دو كودك علم فقھ بیاموز   
ر          ھ دخت ان فاطم ودم، ناگھ ستھ ب ضي و سید         ) ناصر (تدریس خود نش ھ سید مرت الي ك د و در ح ن وارد ش ر م ب

راي     . رزندم علم فقھ بیاموزبھ این دو ف: رضي دو فرزند خود را ھمراه داشت بھ من گفت   ن خواب خود را ب م
ل                     م و عم ام عل رین مق ھ عالي ت رانجام ب ده گرفتم و س ھ عھ دان وي را ب یم فرزن دختر ناصر بازگو كردم و تعل

  )5(.رسیدند
گمان : شیخ بھایي ازپدرخود نقل مي كند كھ، من روزي بھ حضور مرحوم شھیدثاني رسیدم وي بھ من گفت. 3

ب      مي كنم كھ من جا   اني ترتی ضي میھم م شھادت را بنوشم، زیرا دیشب در عالم رؤیا دیدم كھ مرحوم سید مرت
ت . داد و در آن گروھي از علماي بزرگ شیعھ شركت كرده اند    رو  : وقتي من وارد مجلس شدم سید بھ من گف ب

  )6(.وقتي من در كنار او نشستم چیزي نگذشت كھ ازخواب بیدار شدم! در كنار شھید بنشین
  .قمري بھ دست حاكم ستمگر شھید گردید966خواب ازخواب ھاي راستین بود، زیرا مرحوم شھید در سال این 

ل كرد و فرمود     )7()قّدس سّره(استاد عالمھ طباطبایي   . 4 ر را نق ھ زی در یكي از  :  شخصًا براي نگارنده واقع
ان    روزھاي زمستان قم، یكي ازفرزندانم كھ آن روز كودك نابالغي بود، پس ازصرف     ود، ناگھ ده ب  ناھار خوابی

ھ آورده    : متوجھ شدم كھ او درحالي كھ در خواب عمیقي فرو رفتھ چنین مي گوید     ا نام ده و دو ت مأمور پست آم
ھ زده  . است برخیزید ھر دو نامھ را بگیرید     ما سخنان او را جدي نگرفتیم، ولي چیزي نگذشت، ناگھان در خان

  . و رفتشد و مأمور پست آمد و دو تا نامھ داد
دوست دانشمندم جناب آقاي علي اصغر مدرس كھ خود ازفضالي كشور و نویسنده كتاب ھاي تاریخ ژاپن         . 5

  :.و تاریخ احوال اجتماعي عرب قبل از اسالم و غیره است براي نگارنده نقل كرد
سر بردم و از بھ ) ازمیر( شمسي كھ براي معالجھ ازراه تركیھ عازم آلمان بودم چند روزي در 1340در سال 

تانبول شدم        سیار صریح و           . آن جا با كشتي رھسپار اس ن ب ا لح ر در خواب ب ك نف دم ی شتي خوابی ب را در ك ش
ت                ن گف ھ م اد دارم ب ھ ی اي او را ب ھ ھ ارات و جمل وزھم عین عب اش، او    : (روشن كھ ھن ده ات نگران نب از وال

ھ در   این جمل). بر او قرآن خواند و راحت تر شد   ... آقاي  . راحت شد  ن واقع  28ھ ھا عین گفتارگوینده بود و ای
  .من بیدار شدم تقریبًا یقین كردم كھ والده ام بھ رحمت ایزدي پیوستھ است. تیر ماه ھمان سال اتفاق افتاد

ت و در     . ایام مسافرت سپري گردید و بھ تبریز برگشتم      ادي اس ر ع ن غی دیدم وضع برخورد افراد خانواده با م
ت مي         : گفتم. بر فوت والده را چگونھ بھ من بدھنداین فكر ھستند كھ خ     ده ام فوت كرده اس ھ وال ستم ك ف ھ واق

را دعوت ...  تیر ماه فوت كرد، آقاي 28وي در : گفتند. خواھم بدانم چگونھ و در چھ تاریخي اتفاق افتاده است
سافرت را در آوردم و تطب   . كردیم و باالي سر او قرآن خواند        ھ م ھ      دفتر یادداشت روزان د ك وم ش ق كردم معل ی

  .و خواندن قرآن كامًال با دفتر یادداشت موافق است... تاریخ فوت والده و آمدن آقاي 
ت و     1330نگارنده در سال    . 6 ان یاف ا پای  شمسي براي فرار از گرماي قم بھ زادگاه خود رفتھ بود، وقتي گرم

ي      سال تحصیلي آغاز گردید، بھ قم باز گشت، ولي جزوه خطي استاد خو        ام خمین ة اذ العظمي ام ضرت آی د ح
  .قّدس سّره را كھ براي مطالعھ ھمراه خود برده بود بر اثر غفلت در آن شھر جا گذارد

ھ كس             ھ دست ھم وان ب ي را نمي ت سخھ خط ن، ن وسایل رفت و آمد بین شھرھا بھ این آساني نبود گذشتھ بر ای
ھ وسیلھ یك فرد امین ارسال بدارد، مدتي گذشت از این جھت بھ پدرش نوشت كھ جزوه خطي استاد را ب. سپرد



ده و جزوه را آورده               م آم ھ ق در او ب ھ پ و او نیز از فكر آن جزوه بیرون رفت، ناگھان شبي در عالم رؤیا دید ك
م حجره خود تعریف       . است ھنگام ظھر، موقع صرف ناھار در حالي كھ جریان خواب خود را براي دوست ھ

  .عازم مشھد ھستم و جزوه خطي را آورده ام:  داخل حجره نھاد و گفتمي كرد، ناگھان پدر گام در
  .نگارنده از این نوع خواب ھا مكرر دیده كھ از نظر واقع نمایي سر سوزني خطا نداشتھ است

غ    . عالم محترمي كھ اینك در قید حیات است چندي قبل ھمسرش فوت كرد       . 7 صي مبل ات از شخ او در ایام حی
ار بود و قبض رسمي ازاو داشت، چند ماه بعد از مرگش، بازماندگان در موعد مقرر بھ قابل مالحظھ اي طلبك   
ھ       . مدیون مراجعھ كردند   ا ك شت و ھر ج ھ را گ ام خان مدیون مطالبھ قبض رسمي كرد، دختر متوفا چند روزتم

دھي خود را ب   . احتمال مي داد جستجو كرد، قبض پیدا نشد  ردازد مدیون ھم بدون دریافت قبض حاضرنبود ب . پ
ت     . تقریبًا از وصول طلب متوفا مأیوس شدند   ا گف ر متوف ھ دخت انم را   : خدمتكار منزل یك روز صبح ب شب خ دی

دختر سراغ آن . بھ شما بگویم كھ قبض در جیب فالن لباس است: خواب دیدم، خیلي خوشحال بود و بھ من گفت
  .لباس رفت و ھمان طور كھ خدمتكار خبر داده بود قبض را پیدا كرد

  
  ؟ھاي راستین گواه بر وجود روح استچگونھ خواب : 114درس 

  
وه و                 ادى، داراي ق ازمان م ن س ر ای سان عالوه ب ھ ان ت ك اكي از آن اس ا ح اكنون باید دید چگونھ این خواب ھ

  .نیروي دیگري است كھ محكوم بھ احكام ماده نیست
ي كرد،     نخست باید توجھ كرد كھ این رؤیاھاي صادقھ و خواب ھاي راستین ر     صادفي تلق ا نمي توان یك امر ت

ع         شف و واق زیرا تعداد آنھا بھ اندازه اي است كھ نمي توان آنھا را معلول تصادف و اتفاق دانست، قطعًا این ك
  .نمایى، علت و سببي دارد

توجیھاتي كھ از سوي مادي ھا درباره خواب دیدن انجام گرفتھ است، ھیچ كدام قادر نیست كھ این نوع خواب     
ر وجود روح مجرد استدالل مي             ا ب وع رؤیاھ ھا را توجیھ و مشكل آنھا را حل كند، ولي فالسفھ الھي با این ن

شم و گوش و               زاري ازچ ست و وسیلھ و اب اني مطرح نی ... كنند، روحي كھ براي درك او، شرایط زماني و مك
اذات او   دیدگان ما در شرایط خاصي از زمان و مكان، مي بیند، مثًال چ     . الزم ندارد  ھ در مح یزي را مي بیند ك

قرار گرفتھ و با آن ھم زمان و بھ گونھ اي ھم مكان باشد در حالي كھ انسان درجھان رؤیا، حوادثي را مي بیند 
  .كھ با او ھم مكان نیست و چھ بسا ازنظر زمان با او فاصلھ زیادي دارد

ي     یك چنین آگاھي با نبودن شرایط زماني و مكاني علتي دارد، نھ ا   ھ علت ى، بلك ادي و طبیع ز سنخ علت ھاي م
  :.فالسفھ اسالمي در این مورد مي گویند. كھ ھم افق با روح مجرد باشد

اي     ) مثال و َبرزخ(در جھان برتر ازماده، جھان دیگري است بھ نام  ده ھ ام موجودات و پدی كھ صورت ھاي تم
ست      ا نی اده در آن ج دارد،      .این جھان در آن جا وجود دارد، ھر چند خود م ده مفھومي ن ا گذشتھ و آین  در آن ج

سان       ھ ان زیرا آن جا جھان ماده نیست، كھ زمان و مكاني بوده باشد و حقیقت رؤیاھاي راستین جز این نیست ك
ستور و              ایقي م ھ حق ق ب ن طری د و از ای ي بین الم برزخ م دادھا را در ع در خواب، صورت ھاي حوادث و روی

رد         پنھان دست مي یابد و چون این صو      وع تج ك ن د ی ا نیزبای ده آنھ ًا درك كنن ت طبع رت ھا از ماده پیراستھ اس
  .داشتھ باشد

دانشمندان روحي امروزاین نوع خواب ھارا بھ طریق زیر كھ با گفتار ما منافاتي ندارد، توجیھ مي كنند و مي     
  :.گویند

بیني نھ تنھا قادر است كھ در خواب است؛ حس روشن ) روشن بینى(این نوع خواب ھا ازنظر علم، نتیجھ حّس 
  .دیدني ھاي موجود را كھ از چشم غایب است بنگرد، بلكھ در گذشتھ و آینده نیز كار مي كند

ده              كساني كھ حس روشن بیني آنان قوي و نیرومند است، مي توانند حوادث را در ظرف خود در گذشتھ و آین
  .درك كنند و براي آنان آینده و گذشتھ و حال یك سان است

د،         حّس ي آین ل در م ت تعطی  روشن بینى، در خواب بھتر انجام مي گیرد، زیرا در حالت خواب، حواس بھ حال
از این جھت حس روشن بیني براي خود میدان عمل بیشتري پیدا مي كند و خواب ھاي پیش گو، بیانگر اعمال 

  .این حس است و از این طریق ما ازگذشتھ و آینده اطالع بھ دست مي آوریم
ى  (ید توجھ نمود حس    و با  ن بین د     ) روش اده باش د از خواص م عب روح و از خواص     . نمي توان ن حس، ازش ای

  .موجود مجرد از ماده است كھ مي تواند حوادث را در خارج ازشرایط مادي درك كند
نمي تواند حقیقت را دگرگون سازد و چھره واقع را عوض  ) روح(جاي گزین كردن حّس روشن بیني بھ جاي  

ھ از افق          كند، ز  ھ حوادثي را ك ي وجود دارد ك وه و نیروی سان ق یرا سرانجام باید اعتراف كرد كھ در وجود ان
ده،      ) ماشین مغز(وجود یك موجود مادي مانند    ھ آین ان وجودي وسیع دارد ك بیرون است درك مي كند و آن چن

  .حال و گذشتھ براي او یك سان است
  

  ؟زندگي برزخي چیست: 115درس 



  
ت       زندگي پس ا   ي اس دگي برزخ رزخ . (زمرگ و پیش از وقوع رستاخیز در اصطالح قرآن و دین، ھمان زن ) ب

دگي دنیوي و      . در لغت عرب بھ معناي حایل و فاصلھ است  ان دو زن ل می د فاص گویي این بخش از زندگى، ح
  .اخروي است

لم آگاھي كاملي بھ دست  بسیاري از افراد عالقھ دارند كھ از زندگي انسان در برزخ و حقیقت و ماھیت این عا       
ام در آن            سان گ ا ان ست و ت ذیر نی آورند، ولي باید توجھ داشت كھ آگاھي كامل از جھان برزخ براي ما امكان پ
ین                  زاین چن الم آخرت نی ر و ع اره سراي دیگ ھ درب ان ك م چن رد، ھ ي بب جھان نگذارد نمي تواند بھ كیفیت آن پ

ت اشیایي مي        فقط مي توان صورتي ناقص و شبحي مبھم ا   . است شر از واقعی را ب ز آن جھان ترسیم كرد، زی
  .تواند آگاه گردد كھ در قلمرو زندگي او قرار گیرد و نمونھ ھایي از آن را در دست داشتھ باشد

د        ل تحقیق معتقدن ت اھ ات اخروي در صورتي         : ازاین جھ ي و حی دگي برزخ صوصیات زن ل از خ اھي كام آگ
  .بربندد و بھ سوي آن جھان بشتابدمیسر است كھ انسان ازاین جھان رخت 

با وجوداین مي توان بھ كمك آیات، روایات و بیاناتي كھ فالسفھ دارند نشانھ ھایي از عالم برزخ و جھان دیگر      
  .بھ دست آورد
  .حیات برزخي

ي                اي حقیق اي فن ھ معن سان ب ھ مرگ ان د ك ت دارن آیات قرآن و احادیث اسالمي و دالیل تجربي بھ روشني دالل
  .، بلكھ معناي جدایي روح ازبدن عنصري مادي و تعلق آن بھ بدن لطیف تر استنیست

  :.شایستھ است بھ برخي از آیات كھ روشنگر حیات برزخي انسان است اشاره كنیم
  )8(َو ال َتُقوُلوا ِلمن ُیقَتُل في َسبیِل اذ َاموات َبل َاحیاء َولكن الَتشُعُروَن؛. 1

  .مي شوند مرده نگویید آنان زندگانند، ولي شما درك نمي كنیدبھ افرادي كھ در راه خدا كشتھ 
در آیھ دیگري نھ تنھابھ زنده بودن آنان تصریح مي كند، بلكھ آشكارا مي رساند كھ آنان در آن جھان روزي مي 

  .خورند و بھ فضل و كرم خدا خوش حالند
  . َاحیاء ِعنَد َربِِّھم ُیرَزُقوَن؛َو ال َتحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا في َسبیل اِذ َامواتًا َبل. 2
م               . 3 یِھم َو الُھ وف َعَل م َاى َخ ن َخلِفِھ م ِم وا ِبِھ م َیلَحُق ذیَن َل ِشُروَن ِبالَّ ضلھ َو َیسَتب ن َف اُھُم اذ ِم ا آت رحیَن ِبم َف

  )9(َیحَزُنوَن؛
زد پروردگ              ھ در ن د ك ھ زندگانن دار، بلك ي شوند مرده مپن شتھ م ھ در راه خدا ك رادي را ك ي اف ارخود روزي م

  .خورند
د،               ان نپیوستھ ان ھ آن وز ب ھ ھن ساني ك ھ ك د و ب ت خوش حالن ان داده اس بھ آن چھ كھ خداوند از فضل خود بھ آن

ھ غمگین       ) یا ازسرنوشت كساني كھ ھنوزبھ آنان نپیوستھ اند شادمانند   (بشارت مي دھند     د و ن ھ بیمي دارن ھ ن ك
  .مي شوند

ودن آ           ده ب ھ زن ا ب ھ تنھ ان روزي            این آیات ن ھ ھم ات ك ي حی سمي و روح ار ج ھ از آث د، بلك ي كن صریح م ان ت ن
ات             ت ازحی ت و حكای ھیدان راه خداس اره ش ات درب ن آی ھ ای ي دھد، البت خوردن و شادمان گردیدن است خبر م

  .برزخي آنان مي كند
الحًا فی     . 4 ُل ص ي َاعَم ن        َحّتي اذا جاَء َاَحَدُھُم الَموُت قاَل َرِبّ  ارِجُعوِن َلَعّل ا َو ِم َو قاِئُلھ ة ُھ ا َكِلَم ھ ِانَّھ ُت َك ماَتَرك

  )10(َورائِِِھم َبرَزخ ِالي َیوِم ُیبَعُثوَن؛
كھ ترك ) اموالى(مرا باز گردان، شاید در مورد ! پروردگارا: ھنگامي كھ مرگ یكي ازآنان فرا رسد، مي گوید

ست  (ھرگز  . كرده ام عمل شایستھ اي انجام دھم  شتي نی خني   ) بازگ ن س شت      ای ده آن است؛ پ ھ وي گوین است ك
  .سرآنان برزخي است تا روزي كھ برانگیختھ شوند

ا و روزرستاخیز و       ظاھر آیھ مي رساند كھ براي ایشان، پس ازمرگ حد فاصل و حایلي است میان زندگي دنی
ي پوس            ن حد م ھ در ای سم ك دن و ج ر ب د و انسان در این حد فاصل باقي مي ماند، در این صورت باید عالوه ب

ان        ت ھم ن واقعی متفرق مي گردد، براي انسان واقعیتي باشد كھ بتوان گفت وي در این حد فاصل مي ماند و ای
  .روح و روان است

روه          ن گ ھ چرا ای گذشتھ براین، ظاھرًا آیات، مربوط بھ مشركان منكر رستاخیز است و جاي این سؤال است ك
ردند بھ خاطر این كھ در لحظات مرگ، جایگاه خود را در چنین آرزو مي كنند كھ بار دیگر بھ این جھان بازگ     

ان              راي آن ات چیزي ب ین لحظ برزخ مشاھده مي كنند و ازسرنوشت رقت بار خود آگاه مي شوند و اگر در چن
ل            د و عم از گردن ان ب ن جھ ھ ای آشكار نمي شد، جھت نداشت كھ گروه منكر رستاخیز، آرزوكنند كھ باردیگر ب

  .صالح انجام دھند
  .یمي از زندگي برزخيترس

شبیھ         ام خواب ت اي ھنگ ت ھ بدن برزخي و عذاب و نعمت ھاي آن جا را مي توان بھ گونھ اي بھ لذت و یا نعم
راه مي رود، سخن مي گوید، مي اندیشد : انسان در عالم رؤیا واقعًا كارھاي شگفت انگیزي انجام مي دھد.كرد

ي بسنجیم فاقد حقیقت خواھد بود، ولي اگر ازنسبت گیري و  ھرگاه این كارھا را با زندگي عنصري و ماد       ... و



ا، آرامش   : مقایسھ صرف نظركنیم، باید گفت  این كارھادر ظرف رؤیا براي خود حقیقتي دارند، زیرا خوشي ھ
دن  . ھا، آالم و دردھاي رؤیایى، براي خود خالي ازیك نوع واقعیت نیست        چھ بسا حاالت انسان در خواب بر ب

  .مي گذاردعنصري نیز اثر
دگي برزخي                ام آن را زن د ن د، بای دا كن ن ترپی ي روش شتر و حقیقت ت بی ایى، واقعی حاال اگریك چنین زندگي رؤی

  .نھاد
در آن جا ماده و عنصریا مولكول و اتم وجود ندارد، ولي صورت تمام موجودات جھان بي آن كھ ماده و وزني 

  .در كار باشد موجود است
ادماني و       : وینداز این جھت دانشمندان مي گ   ي و سردى، شیریني و تلخى، ش اده ازگرم در جھان برزخ، آثارم

دن      . غمگیني ھست، ھر چند خودماده وجود ندارد      ت و دی در آن جا خوردن و آشامیدن،سماع و استماع و رؤی
  .وجود دارد، اگرچھ ازماده اي كھ زندگي ما بر آن توقف دارد خبري نیست

اد كھ كشتھ ھاي قریش را بھ چاھي بریزند، سپس بر سرچاه ایستاد و بھ آنان پیامبر گرامي درجنگ بدر دستورد
آنان مردگانند و چگونھ : آیا آن چھ را كھ خداي شما وعده كرد حقیقت داشت مسلمانان گفتند: خطاب كرد و گفت

ود  امبر فرم د پی ي گویی خن م ان س ا آن خن  : ب ازه س ي اج نوند، ول ي ش ان م ستید، آن ان شنواترنی ما ازآن تن ش  گف
  )11(.ندارند

  .از این بیان مي توان بھ حقیقت سخني كھ محدثان اسالمي از پیشوایان اسالم نقل كرده اند پي برد
  )12(َالَقبُر ِاّما َروَضة ِمن ریاِض الَجنَِّة او ُحفَرة ِمن ُحَفر النار؛

  . .قبر یا باغي است از باغ ھاي بھشت و یا گودالي از گودال ھاي دوزخ
---  

  .27آیھ ) 38(ص . 1
  .26ھمان، آیھ . 2
  .28آیھ ) 38(ص . 3
  .141 142آیات بینات، ص . 4
  .131ھمان، ص . 5
  .135ھمان، ص . 6
  .در قید حیات بود) ره(در زمان تألیف كتاب استادعالمھ طباطبایي . 7
  .154آیھ ) 2(بقره . 8
  .170و 169آیھ ھاي ) 3(آل عمران . 9

  .10099ùآیھ ھاي ) 23(مومنون . 10
  .2ابن ھشام، سیره، ج . 11
  .218، ص 6؛ بحاراالنوار، ج 18شیخ طوسى، امالى،ص . 12
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  كیفیت معاد در سراي دیگر: 116درس 
  

ات دیگري     دالیل عقلي و نقلي بھ روشني ثابت كرد كھ مرگ پایان زندگي انسان نیست، ب   لكھ پس ازمرگ، حی
ھ         . مي گویند) معاد(وجود دارد كھ در اصطالح علم كالم، بھ آن       اد چگون دگي مع ت زن ھ كیفی د ك د دی ون بای اكن

ھ در         . است ي است ك آیا جسماني است یا روحانى، و در صورت نخست، آیا بدن اخروي عین ھمان بدن طبیع
  . است كھ در اصطالح بھ آن بدن مثالي یا برزخي مي گوینداین جھان با آن زندگي مي كرد، یا بدني لطیف تر

شمندان       شھور دان براي آگاھي بیشتر، اقوال و نظرات دانشمندان را در این جا یادآور مي شویم، سپس نظریھ م
  :.اسالمي را مطرح و دالیل آن را بازگو مي كنیم

وجود روحي جز جسم و مكانیسم بدن معتقد گروھي از متكلمان، شیوه معاد را، تنھا جسماني مي دانند و بھ    . 1
نیستند و در حقیقت روح در نظر آنان جسم لطیفي است كھ در بدن سریان دارد و ھمانند آتش در زغال، آب در 

  .گل و روغن در زیتون است
ھ        افي است، و نظری ر ك ن نظ دالیلي كھ درباره اثبات روح و روان و تجرد آن ازماده اقامھ شده است در نقد ای
روه                ن گ دارد و ای ا ن ادي ھ ي از نظر م سان، دست كم ت ان صیت و واقعی این گروه ازمتكلمان در شناخت شخ
ي و شیمیایي آن              اي فیزیك ال ھ ل و انفع دن و فع ھ چیزي جزب د و ب انسان را صرفًا یك موجود مادي مي پندارن

  .عقیده ندارند
پس ازمرگ، : عاد روحاني معتقدند و مي گویندتنھا بھ م) َمّشاء(گروھي ازفالسفھ و باألخص پیروان مكتب      . 2

ستي         ا و نی ت، فن اده اس عالقھ روح نسبت بھ بدن قطع مي گردد، ولي ازآن جا كھ روح، موجودي پیراستھ از م
  .در آن راه ندارد و پس از قطع عالقھ از بدن، باقي و جاویدخواھد ماند

سماني   این گروه چون نتوانستند اشكاالت معاد جسماني را حل كنند   اد ج ناچار بھ معاد روحاني پناه بردند و مع
  .را انكار كردند

یخ     . 3 د، ش یخ مفی د ش ھ، مانن اي امامی ایي از علم صیت ھ الم و شخ م ك شمندان عل ا، دان ا، عرف ي ازحكم گروھ
د       ي گوین د و م اد معتقدن روح در : طوسى، سید مرتضى، خواجھ نصیرالدین طوسي و عالمھ حلي بھ ھر دو مع

ا      . ھ بدن بازگشت مي كندسراي دیگر ب   ھ آنھ شرده ب ھ ف ھ گون دارندگان این نظر، بھ دو گروه تقسیم شده اند كھ ب
  .اشاره مي گردد

ازمي          ) الف ت ب ي و شیمیایي اس ال طبیع ل و انفع روح در سراي دیگر بھ بدن طبیعي و عنصري كھ داراي فع
  .گردد و آیات قرآن از این نظریھ بھ روشني پشتیباني مي كند

دار و شكل              رو) ب ا از مق دارد، ام اده ن ف است و جرم و م ھ لطی ي ك ح در سراي دیگر بھ بدن مثالي و برزخ
د مي           س آن را ببین برخوردار است، تعلق مي گیرد و این بدن لطیف بھ گونھ اي عین بدن دنیوي است و ھر ك

رم و ماده نیست و قابلیت این ھمان انساني است كھ در دنیا زندگي مي كرده، ولي ازاین نظركھ داراي ج: گوید
  .فعل و انفعال شیمیایي و فیزیكي ندارد، با آن تفاوت دارد

ھروردي است و مرحوم                 دین س ھاب ال یم معروف شیخ ش ت حك ھ اس ن نظری ازافراد معروفي كھ طرف دار ای
  .صدرالمتألھین نیزنظریھ اي قریب بھ آن دارد، كھ این جا محل بیان آن نیست

د       آرى، گاھي از برخي سخن    ي معتق صري و طبیع دن عن ا ب اد ب ان صدرالمتألھین استفاده مي شود كھ وي بھ مع
ھ          )1(است   خن او را ب ن س د ای ار بای ، ولي چون در غالب كتاب ھاي خود خالف آن را انتخاب كرده است ناچ

  .نحوي تأویل كرد
  .اكنون وقت آن رسیده است كھ ببینیم، از میان این نظریات كدام صحیح و پابرجاست

  .قرآن بر جسماني بودن معاد گواھي مي دھد



د          ان نمي كن اد و چگونگي آن را بی ت مع ا ھرگز كیفی ل  . ھر چند دالیل عقلى، اصل معاد را مي پذیرد، ام دالی
ر                  ت و ب سماني اس اني و ج ا روح ت، ی اني محض اس ا روح ھ است آی اد چگون عقلي نمي تواند ثابت كند كھ مع

صري    ھ از            فرض دوم، آیا این جسم، جسم عن ست ك سائلي نی ا م ن ھ الى ای ي و مث سم برزخ ا ج ت ی ادي اس  و م
ھ       . طریق برھان عقلي بتوان آن را ثابت كرد    ت ك ن اس ت كرد ای ي ثاب تنھا چیزي را كھ مي توان با برھان عقل

دام          معاد بھ صورت روحاني و یا روحاني و جسمانى، بي اشكال است، اما از میان این صورت ھاي ممكن، ك
  . پذیرفت باید بھ آیات قرآن و احادیث صحیح مراجعھ كرد و حقیقت آن را بازیافتتحقق خواھد

  :.از این رو، حكیم بزرگ اسالم بوعلي سینا در این مورد سخني دارد كھ ترجمھ قسمتي از آن را نقل مي كنیم
ات آن نیست باید دانست بخشي ازمعاد از طریق شرع نقل شده و شریعت آن را پذیرفتھ است و راھي براي اثب     

  .جز از طریق شرع و تصدیق پیامبر و این بخش مربوط است بھ زنده شده بدن
ست         اني نی ي و برھ ت و چگونگي آن، عقل ا كیفی مقصود بوعلي این است كھ لزوم اصل معاد، عقلي است و ام

  .جعھ كردیعني نمي توان آن را با عقل و برھان ثابت كرد، بلكھ باید در این قسمت بھ قرآن و روایات مرا
ا              ل آنھ ھ ح ق ب ي داشتھ است و وي موف كاالت عقل گاھي تصور مي شود چون معاد جسمانى، در نظر شیخ اش
نگشتھ است، از این جھت راه تعبد را پیموده و امكان آن را از طریق وحي ثابت دانستھ است ولي واضح است 

ع باشد       كھ ھدف بوعلي ھمان است كھ گفتھ شد؛ زیرا اگر معاد جسماني از نظر     ك امر ممتن ھ صورت ی عقل ب
اھر           ل، ظ م عق ھ حك ھرگز نمي توان براي امكان و یا تحقق آن بھ ظواھر قرآن و حدیث تمسك كرد، بلكھ باید ب

  .قرآن و حدیث را تأویل كرد
سماني و در صورت          اني و ج ا روح ت و ی بنابراین الزم است درباره كیفیت معاد و این كھ آیا تنھا روحاني اس

  .ھ بدني محشور خواھد شد بھ كتاب آسماني و احادیث متقن مراجعھ كرددوم با چ
  .گواھي قرآن

ت و           سماني اس ھ روحاني و ج وده بلك اني نب ا روح آیات قرآن، بھ روشني گواھي مي دھد كھ معاد انسان ھا تنھ
فیزیكي جسمي كھ روح بھ آن تعلق خواھد گرفت ھمان جسم عنصري است كھ مبدأ یك رشتھ فعل و انفعال ھاي 

  .و شیمیایي است و ما از میان آیات فراوان، تنھابھ نقل قسمت كمي از آنھا اكتفا مي كنیم
برخي از آیات در پاسخ كساني كھ زنده شدن استخوان ھاي خاك شده را یك امر محال مي پنداشتند چنین مي . 1

  :.گوید
  )2(َخلٍق َعلیم؛ُقل ُیحییَھا الَّذي َانَشَأھا َاوََّل َمرٍَّة َو ُھَو ِبُكلِّ 

  .بگو استخوان ھا را آن كس كھ آنھا را بار نخست آفرید زنده مي كند و او بھ ھر آفرینشي آگاه است
  )3(َاَیحَسُب اِالنساُن َان َلن َنجَمَع ِعظاَمُھ َبلي قادِریَن َعلي َان ُنَسّوَى َبناَنھ؛
  .د آري ما تواناییم انگشتان او را بسازیمآیا انسان تصور مي كند كھ ما استخوان ھاي او را جمع نخواھیم كر

  :.برخي از آیات، گواھي مي دھند كھ انسان روزقیامت ازقبر برخاستھ و پاي محاسبھ مي آید. 2
  )4(َاَفال َیعَلُم ِاذا ُبعِثَر ما ِفي الُقُبوِر؛

  .آیا نمي داند ھنگامي كھ انسان ھا ازقبرھا برانگیختھ مي شوند
  )5(اذاُھم ِمَن اَالجداِث ِالي َربِِّھم َینِسلُون؛َو ُنِفَخ في الُصوِر َف

  .در صور دمیده مي شود، پس ناگھان از قبرھا بھ سوي پروردگار خود مي شتابند
حنھ     شان دادن ص ا ن اھي ب ست، و گ دگي نخ ھ زن ھ ب اد توج ق ایج اھي از طری رآن گ ات، ق ن آی ر ای و عالوه ب

اد استدالل مي         رستاخیز در زمین ھاي مرده و گاھي با ارائھ نمون      ان مع راي امك ان، ب اي مردگ ایي از احی ھ ھ
د          ان مانن ي از مردگ اي برخ اھي از احی ر َزُع(كند، و گ دن         ) ی ده ش حاب كھف و زن د اص ان مانن ا مرده نمای و ی

وان     ي ت مرغاني كھ بھ وسیلھ حضرت ابراھیم سر بریده شده بودند، سخن بھ میان مي آورد و از این مثال ھا م
  .ھ حیات مجدد انسان، با بدن عنصري و مادي ھمراه خواھد بوداستفاده كرد ك

  .كیفیت معاد در احادیث اسالمي
ي و              دن طبیع ا ب اد در سراي دیگر ب ھ مع ي شود ك از سخنان امیرمؤمنان در نھج البالغھ بھ روشني استفاده م

  :.عنصري صورت خواھد پذیرفت؛ مانند
ي     َاخَرَجُھم ِمن َضرایِح الُقُبوِر َو َاوكارِ      یَن ِال ِره ُمھِطع  الُطُیوِر َو َاوِجَرَة الِسباِع، َو َمطاِرِح الَمھاِلِك ِسراعًا ِالي َام

  )6(َمعاِدِه؛
بیرون مي آورد، در حالي كھ بھ سوي فرمان خدا مي شتابند و بھ محل بازگشت ... مردگان را از دل گورھا و 

  .خود مبادرت مي نمایند
  :.و نیزمي فرماید

  )7(فیھا َفَجدََّدُھم َعلي َاخالِقِھم َو َجَمَعُھم َبعَد َتَفرُِّقِھم؛َو َاخَرَج َمن 
كساني را كھ در زمین نھفتھ اند بیرون مي آورد سپس آفرینش آنان را پس ازكھنھ شدن تجدید مي كند و ھمھ را 

  .پس ازپراكندن گرد مي آورد
  )8(الناِر َفارَحُموا ُنُفوَسُكم؛َو اعَلُموا َانَُّھ َلیَس ِلھذا الِجلِد الرَّقیِق َصبر َعلَى 



  .بدانید براي این پوست نازك، صبر و بردباري بر آتش نیست، پس بھ خودتان رحم كنید
  

  ؟م یك ازبدن ھا برانگیختھ مي گرددكدا: 117درس 
  

الگي   . جھان آفرینش، جھان تحول و تكامل است    اد س تمام سلول ھاي انسان از دوران جنیني تا سن شصت ھفت
سلول ھایي از میان مي روند و سلول ھاي دیگري جاي گزین آنھا مي گردد تا . مرتب عوض مي شوندبھ طور

در ھر ھشت سال، تمام سلول ھاي بدن انسان عوض مي شود و سلول ھاي تازه : آن جا كھ دانشمندان مي گویند
  .اي بھ وجود مي آید

ا مي كند و این تغییر و دگرگونى، آن چنان بھ عبارت صحیح تر، ھر انساني پس از ھشت سال، بدن جدیدي پید
آرام و تدریجي انجام مي گیردكھ ھیچ انساني این دگرگوني را احساس نمي كند و علت این كھ محتویات مغزي 
و معلومات او ثابت و پایدار است، با این كھ در ھر ھشت سال ھمھ آنھا بھ تدریج عوض مي شوند این است كھ 

  .لول ھاي گذشتھ را جلب كرده، جانشین آنھا مي گرددسلول ھاي جدید خصوصیات س
اكنون این سؤال مطرح مي گردد كھ كدام یك از این بدن ھا در روز رستاخیز برانگیختھ مي گردد، آیا مجموع 
ھ                   ساني ب د ھر ان ست واى بای ي نی اور كردن ھ ب ن ك د ای ي گردن ھ م این بدن ھا بدن واحدي مي شوند و برانگیخت

ھ     ر خالف                 صورت كوھي گام ب ار ب ن ك ن صورت ای ي گردد، در ای شور م ا مح ي ازآنھ د و اگر یك شر نھ  مح
ر         اي او كیف عدالت خواھد بود، زیرا چھ بسا او با غیر آن بدن، مرتكب گناه شده است چگونھ بدن دیگري بھ ج

ان    . ببیند، باألخره ھر بدني ازاین بدن ھا براي خود پرونده خاصي دارد  شي از زم دام در ھر بخ  مرتكب  ھر ك
  .خوبي و بدي شده است چگونھ ھمھ پاداش ھا و كیفرھا را یك بدن تحمل كند

  .پاسخ
ا و                 ادي ھ ر، مركز ش ارت دیگ ھ عب ر و ب اداش و كیف ا پ اب و ی واب و عق پاسخ این سؤال این است كھ محور ث

اطر    . خوش حالي ھا و یا الم ھا و دردھا ھمگي روح و روان است        ھ خ ي گردد ب  روحي  پس اگربدني معذب م
است كھ بھ آن تعلق دارد و اگرروح را ازاو بگیرند قطعھ سنگي مي شود كھ ھرچھ بر آن بكوبند یا آن را قطعھ 

ا و            . قطعھ كنند درد و رنجي نخواھد داشت      ذت ھ ین ل م چن د روح و روان است و ھ ھ فاق ن ك اطر ای ھ خ چرا ب
ت       ھ روان اس ا      . خوشي ھا ھمگي مربوط ب دن منظره اي ی شم ازدی ر چ ان از      اگ ا دھ ھ اي ی گوش ازشنیدن نغم

اطر روحي               ھ خ ي گردد ب ا م خوردن غذاي لذیذي لذت مي برد و فرح و انبساطي بر اعصاب انسان حكم فرم
  .است كھ بھ آن تعلق دارد و اگر روح را از آن بازگیرند، با پاره اي آھن فرقي نخواھد داشت

ر خالف         بنابراین معذب كردن انسان بھ وسیلھ ھر كدام از این بد        د ب شده باش اه ن ب گن ا آن مرتك د ب ن ھا ھر چن
عدالت نخواھد بود، زیرا بدن ھمانند لباسي است كھ بر تن مجرمي مي كنند تا او را شالق بزنند و چون شالق     
اس،           د و زدن شالق برلب بر بدن برھنھ عواقبي دارد، گاھي بر بدن مجرم لباس مي پوشانند تا او را شالق بزنن

  .عدالت شمرده نمي شودكاري بر خالف 
ھرگز ما این . ھرگز از این بیان نباید تصور كرد كھ معاد انسان معاد روحاني است و بدن برانگیختھ نمي شود

م    ا ھ دن و روح ب ت ب ھ روز قیام ت ك ن اس صود ای ھ مق یم، بلك ي دان رآن م الف ق ر خ وییم و آن را ب ي گ را نم
ا         برانگیختھ مي شوند، ولي پاداش ھا و كیفرھا مرب        ا و كیفرھ اداش ھ سمت از پ ك ق ت و چون ی ھ روح اس وط ب

  .بدون آراستن روح با بدن امكان پذیر نیست باید روح با جسم عنصري برانگیختھ گردد
ال       مردي در دوران جواني مرتكب قتل عمد مي گردد كھ كیفر آن از نظر قانون اعدام است، ولي قاتل از چنگ

حال اگر او را بھ جرم قتل عمد اعدام كنند . گي بھ چنگال عدالت مي افتدقانون فرار مي كند و در سن پنجاه سال
ام            ت و روح در تم ان روح و روان اوس ت او ھم صیت و واقعی را شخ د، زی داده ان ام ن كاري برخالف عدل انج
ددي داشتھ        حاالت یكي است و تا آخرین لحظات زندگي بدن، محفوظ است ھر چند در این مدت، بدن ھاي متع

  . تمام سلول ھاي او چند بار عوض گردندباشد و
جھان نیزبراي . و بھ عبارت دیگر، ھویت، واقعیت، شخصیت و منش انسان را روح و نفس او تشكیل مي دھد    

تنھا چیزي كھ ھست این است كھ نفس ازطریق بدن بھ كمال . او آفریده شده و آخرت نیزبراي او بر پا مي گردد
اھي پیدا مي كند و اگر بدن نبود روح انسان نمي توانست بھ كمال برسد و ھم  مي رسد و بھ وسیلھ آن علم و آگ       

چنین در سراي دیگر، انسان ازطریق بدن بھ یك رشتھ از خوشي ھا و لذت ھا مي رسد و یا یك رشتھ مجازات 
یلھ استفاده شو          وان وس د عین  ھا را مي چشد، بنابراین، بدن جنبھ وسیلھ اي دارد ازاین جھت ازھر بدني بھ عن

  .عدل و داد خواھد بود
  

  محكمھ عدل الھي: 118درس 
  

پیش از آن كھ درباره محكمھ الھي سخن بگوییم الزم است براي آگاھي ازاوضاع پس ازمرگ، كمي در این جا 
  .توقف كنیم و مراحل زندگي اخروي را قدم بھ قدم بھ گونھ فشرده مورد بررسي قراردھیم



  .لحظھ مرگ. 1
ھ        ھنگامي كھ لحظھ اح    ان او را ب ا ج ي شود ت تضار انسان فرا مي رسد مأمورالھي براي قبض روح حاضر م
ي رود و   . دراین لحظھ انسان بینش دیگري پیدا مي كند . فرمان خدا بازستاند   ار م پرده ھا ازبرابر دیدگان او كن

گان درخواست فراسوي ماده و فرشتگان را مشاھده مي كند و ستمگران دراین لحظھ بیدار مي شوند و ازفرشت
خ مي            ي پاس راھم سازند، ول س ازمرگ ف راي پ مي كنند كھ آنان را مجددًابھ این سو بازگردانند، تا توشھ اي ب

  .دیگر وقت عمل گذشتھ است و باید رھسپار سراي دیگر گردید: شنوند
و ھمھ این حقایق برخورد مأموران الھي با افراد نیكوكار و بدكار، بھ دو گونھ متمایز و مختلف انجام مي گیرد 

ت             ات ، دق اد آی ھ در مف از آیات زیر، بھ روشني استفاده مي شود و ازخوانندگان گرامي درخواست مي شود ك
  .كافي بھ عمل آورند تا بھ نكات آیھ ھا واقف گردند

ھ                  ست و آی خني نی رد، س ي گی ان فرشتگانند م ھ ھم أموران خود ك ھ وسیلھ م در این كھ خداوند جان انسان را ب
  .بر آن گواھي مي دھدزیر،

  )9(َحّتي ِاذاجاَء َاَحَدُكم الَموُت َتَوفَّتُھ ُرُسُلنا َو ُھم الُیَفرُِّطوَن؛
  .كوتاھي نمي كنند) در كار خود(وقتي كھ مرگ یكي ازشما فرا رسد فرشتگان ما جان او را مي گیرند و آنھا 

اري مي   این گروه از مأموران، نیكوكار و بدكار را، بھ خوبي تشخیص مي دھ        ند و با افراد نیكوكار خوش رفت
ار         شونت رفت ا خ دكار ب كنند و با سالم و درود، آنان را بھ سراي دیگر منتقل مي سازند، در حالي كھ با افراد ب

  :.در این باره بھ آیات زیر توجھ فرمایید. مي كنند
  )10(؛َالَّذیَن َتَتَوّفاُھُم الَمالِئَكُة َطّیبیَن َیُقوُلوَن َسالم َعَلیُكم

د        ) پرھیزگاران(ھنگامي كھ فرشتگان جان آنان       ي گوین ان م ھ آن د ب اكیزه ان اك و پ ھ پ : را مي گیرند در حالي ك
  .درود بر شما

  :.در حالي كھ جان افراد كافر را بھ شیوه دیگر مي گیرند چنان كھ مي فرماید
وا َایدیِھم َاخرجُوا َانُفَسُكم َالَیوَم ُتجَزوَن َعذاَب الُھوِن ِبِما َوَلو َتري اذ الّظاِلُموَن في َغَمراِت الَموِت َو الَمالئَكُة باِسُط

  )11(ُكنُتم َتقُوُلوَن َعَلي اذ َغیَر الَحِقّ  َو ُكنُتم َعن آیاِتھ َتسَتكِبُرون؛
شوده                 اي خویش را گ د و فرشتگان دست ھ اي مرگن ان را    (و اگر ببیني كھ ستمگران در گرداب ھ ان آن ھ ج ك

خن مي    : ن مي گویند  بھ آنا ) بگیرند جان ھاي خویش را برآرید، امروز بھ خاطر این كھ درباره خدا بھ ناحق س
  .گفتید، در برابر آیات او كبر مي ورزیدید با عذاب خّفت، سزا داده مي شوید

در برخي آیات، این عذاب خّفت كھ مربوط بھ دوران احتضار است بھ روشني تفسیر شده است، آن جا كھ مي        
  :.فرماید

  )12(َو َلو َتري ِاذ َیَتَوّفَى الَّذیَن َكَفُروا الَمالِئَكُة َیضِرُبوَن ُوُجوَھُھم َو َادباَرُھم َو ُذوُقوا َعذاَب الَحریق؛
د           ي زنن ا م شت آنھ و مي  (و اگر ببیني كافران را ھنگامي كھ فرشتگان جانشان را مي گیرند و بر صورت و پ

  !.عذاب سوزان را بچشید:) گویند
  . قبرسؤال. 2

 و محقق طوسي )13(شیخ مفید در كتاب اوائل المقاالت . سؤال در قبر، نزد علماي اسالم یكي ازمسلمات است
راد    شف الم ي در ك ھ حل د و عالم اب تجری د )14(در كت ھ ان ي     : ( گفت ا م ھ علم ول ھم ورد قب ر م ؤال در قب س

  )15().باشد
ھ افراد در آن جا پس ازمرگ بھ سر مي برند و بھ طور مسلم مقصود از قبر، در این مورد، عالم برزخ است ك

ام        ھ ن تھ ب د دو فرش از ش رزخ آغ سان در ب دگي ان ھ زن امي ك شِّر(ھنگ شیر(و ) ُمَب راد   ) َب ؤال از اف أمور س م
  .مأمور سؤال ازافراد بدكار مي شوند) نكیر(و ) ناكر(نیكوكارمي گردند و دو فرشتھ بھ نام 

  .جھان برزخ. 3
 زندگي دنیوي و اخروي است و ھمان طور كھ در گذشتھ خواندیم داللت آیات قرآن بر جھان برزخ، دنیاي میان

  .وجود چنین جھان و زندگي افراد در این مرحلھ، صریح و روشن است
  .نفخ صور. 4

اتي وارد       اره آی ن ب ست و در ای آیات قرآن بھ روشني گواھي مي دھد كھ جز خدا كسي بھ وقت رستاخیز آگاه نی
  :. ذكر یك آیھ اكتفا مي كنیمشده است كھ بھ

  )16(َیسَئُلوَنَك َعِن الساَعة، َاّیاَن ُمرسِیھا قل ِانَّما ِعلُمھا ِعنَد َرّبى؛
  .درباره رستاخیز ازتو سؤال مي كنند كي فرا مي رسد بگو اطالع از وقت قیامت نزد پروردگار من است

رد و   كھ بھ معن) نفخ صور(وقتي جھان در آستانھ رستاخیز قرار گرفت    ي گی اي دمیدن در شیپور است انجام م
  .این كار دوباره انجام مي پذیرد

د و  ) صعق(در مرحلھ نخست آن چھ كھ در آسمان ھا و زمین است بي ھوش مي شوند و بھ این نفخ،         مي گوین
خ        ھ آن نف تابند و ب ي ش ث (در مرحلھ دوم از قبرھا بھ سوي محشر م ات      ) بع ر دو اصطالح ازآی د و ھ ي گوین م

  .آن اتخاذ شده استقر



ست                ھ حكومت امروز از آن كی ي شود ك اب م ان خط ان و جھانی ُك   (در نفخ صور نخست بھ ھمھ جھ ن الُمل ِلَم
  )17().ذ الواِحِد الَقّھار: (پاسخ گفتھ مي شود) الَیوم

ای        ي ازحق ن یك ست و ای ن نی ق در این جا الزم است یاد آور شویم كھ حقیقت این دمیدن در شیپور براي ما روش
  .غیبي است كھ باید بھ آن ایمان آورد

پایھ آگاھي ما ازآن جھان مانند آگاھي جنین ازجھان خارج از شكم مادر و بھ اندازه آگاھي و درك جوجھ درون 
  .تخم مرغ از محیط بیرون آن است

 حقایق اصوًال حقایق و عینیات آن جھان آن چنان عظیم و وسیع است كھ الفاظ محدود بشر را یاراي تشریح آن 
ایق               ھ آن حق ست ك ن نی اره اي جز ای ت چ د و عظیم اس ایق بلن نیست و چون الفاظ بشر نارساتر ازتفھیم این حق

  .علمي در قالب محسوس بشر ریختھ گردد و تفھیم شود
ا       سان ب ال ان اكنون كھ این چھار مطلب را بھ طور خالصھ یاد كردیم نوبت آن مي رسد كھ درباره گواھان اعم

  .ت قرآن بحث و گفتگو كنیماتكا بھ آیا
  .گواھان دادگاه الھي

د مطرح        دل خداون ھ ع ا در محكم در روزرستاخیز، وقتي محاكمھ افراد آغاز مي گردد و پرونده عمل انسان ھ
ان، شھادت و             ن جھ ال وي در ای ا و چگونگي اعم سان ھ مي شود، شھود و گواھان مختلفي بر شیوه زندگي ان

  .راي ھیچ قاضي و دادرسي و یا ناظر خارجي شك و ابھامي باقي نمي گذاردگواھي مي دھند، بھ طوري كھ ب
  :.گواھان روز رستاخیز را دو گروه تشكیل مي دھند

  .شاھدان خارجى، مانند خداوند، پیامبران، فرشتگان ، زمین و نقطھ اي كھ در آن جا مرتكب گناه شده است؛. 1
  . و پوست بدن انسانگواھان داخلى، مانند گواھي دادن اعضا، جوارح. 2

ذارد،           ي گ ا داخل ارجي و ی اھد خ ام آن را ش وان ن و گاھي این شھادت بھ گونھ دیگري انجام مي گیرد كھ نمي ت
ي گردد و صدور                  سم م ھ اي مج ھ گون اه ب د، خود گن اھى، گواھي دھ ام گن ر انج زیرا بھ جاي این كھ شاھدي ب

ان خود را از طریق نوار بشنود و عكس ھایي را كھ جنایت را از مجرم قطعي مي سازد، مثل این كھ عین سخن
  .در لحظھ صدور جنایت برداشتھ شده است ببیند

  :.اینك، گواھاني را كھ قرآن یادآوري فرموده است متذكر مي شویم
  .خداوند بزرگ. 1

  .خداوند در قرآن مجید در آیات متعددي خود را شاھد اعمال بشر مي خواند
  )18(اذ واذ َشھید علي ما َتعَملُون؛ِلَم َتكُفُروَن ِب آیاِت 

  .چرا آیات الھي را منكر مي شوید خدا بر آن چھ كھ انجام مي دھید شاھد و گواه است
  )19(ِاّن اذ َیفِصُل َبیَنُھم َیوَم القیاَمة ِانَّ اذ َعلي ُكلِّ َشى ٍء َشھید؛

  .گواه استخداوند روزرستاخیز میان آنان داوري مي كند، خداوند بر ھمھ چیزشاھد و 
  .پیامبر ھر امت. 2

  .طبق آیات قرآن، روز رستاخیز پیامبر ھر امتي بر آن امت گواھي خواھد داد
  )20(َو َیوَم َنبَعُث في ُكِلّ  ُامٍَّة َشھیدًا َعَلیِھم ِمن َانُفِسِھم و ِجئناِبَك َشھیدًا علي ھؤالء؛

  .زیم و تو را گواه بر آنان قرار مي دھیمروزي كھ ازمیان ھرامتى، شاھدي بر آنھا ازخود آنھا برمي انگی
 و دقت در مضامین آنھا روشن مي سازد كھ شاھد ھر امتي )21(.این مضمون در آیات دیگر نیزوارد شده است

  .پیامبرھمان امت است
  .پیامبر اسالم. 3

  :. این آیھقرآن در آیھ ھاي متعددي پیامبر اسالم را شاھد امت خود مي داند، مانند آیھ گذشتھ و ھم چنین
  )22(َو ِجئناِبَك َعلي ھُؤالِء َشھیدًا؛

  .تو را بر این امت گواه مي آوریم
ي جدا        )23(.این مضمون در آیھ ھاي دیگر نیزآمده است   سم قبل امبر را ازق ودن پی واه ب اھد و گ  علت این كھ ش

ر ا           ى، عالوه ب امبر گرام ھ پی ن      كردیم در حالي كھ وي در عنوان پیش داخل بود، این است ك م ای ھ حك ھ ب ن ك ی
ز گواھي                  ي از امت اسالمي نی ھ بعدي گروھ م آی ھ حك را ب ست، زی آیات، شاھد امت است شاھد بر شاھد نیزھ
ھ طور                     امبر را ب ودن پی اھد ب ن جھت ش د داد، ازای ھادت خواھ ن شھود نیزش ر ای خواھند داد و پیامبر گرامي ب

  .مستقل یادآور شدیم
  .امت اسالمي. 4

  :. بر اعمال امت ھاي دیگر شھادت و گواھي خواھند دادگروھي از امت اسالمي
  )24(َو َكذِلَك َجَعلناُكم ُامًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَھداَء َعلي الناِس َو َیُكوَن الَرُسوُل َعَلیُكم َشھیدًا؛

  .شما را امت وسط قرار دادیم تا بر مردم شاھد و گواه باشید و پیامبرنیز بر شما شاھد و گواه باشد
  



ن               راد ای سیاري از اف ھ ب ا ك ي از آن ج ود، ول د ب واه خواھن اھد و گ ظاھر آیھ این است كھ ھمھ امت اسالمى، ش
امت، صالحیت شھادت در دادگاه ھاي بشري را ندارند، قطعًا در آن جھان نیز چنین صالحیتي نخواھند داشت، 

  .ن خواھند بودازاین جھت باید گفت گروھي از این امت شاھد و گواه بر امت ھاي پیشی
  .اعضاي بدن انسان. 5

  :.روز رستاخیزبھ گواھي قرآن، اعضایي از بدن مانند زبان، دست و پا گواھي مي دھند
  )25(َیوَم َتشَھُد َعَلیِھم َالِسَنُتُھم َو َایدیِھم َو َارُجُلُھم ِبما كاُنوا َیعَملُوَن؛

  .ي كھ مرتكب مي شدند گواھي مي دھدروزي كھ زبان ھا، دست ھا و پاھاي شان بر ضد آنھا بھ اعمال
  :.گاھي بر دھان آنان مھر زده مي شود و تنھا دست و پاي آنان بھ اعمال گواھي مي دھند

  )26(َالَیوَم َنخِتُم َعلي َافواِھِھم َو ُتَكلُِّمنا َایدیِھم َو َتشَھُد َارُجُلُھم ِبما كاُنوا َیكسُبوَن؛
ام     امروز بر دھان آنھا، مھرمي زنیم و دست       ھ انج ایي را ك ان كارھ ھاي شان با ما سخن مي گویند و پاھاي ش

  .مي دادند شھادت مي دھند
  .پوست بدن. 6

  :.شاھد ششم، پوست بدن است كھ بھ فرمان خداوند بھ سخن در مي آید
  )27(َو قاُلوا لُجلوِدِھم ِلَم َشِھدُتم َعَلینا قاُلوا َانَطَقنا اذ الَّذي َانَطَق ُكلَّ شي ٍء؛

د       : بھ پوست ھاي بدن خود مي گویند  ) نھكارانگ(و   ي گوین د م ا گواھي دادی ر ضرر م ھ    : چرا ب ا را ب د م خداون
  .سخن در آورد خدایي كھ ھمھ موجودات را بھ سخن در آورده است

  .فرشتگان. 7
  :.گواه دیگر، فرشتگان ھستند كھ با مجرمان وارد دادگاه مي شوند

  )28(َشھید؛َو جاَئت ُكلُّ َنفٍس َمَعھا سائق َو 
  .ھر نفسي وارد دادگاه محشر مي شود در حالي كھ با او حركت دھنده و گواھي است

ز و درشت                دگي از ری سان را در طول زن ال ان ام اعم ھ تم این مأمور و گواه بھ حكم آیات دیگر، فرشتگانند ك
  :.ضبط كرده اند

  )29(ما َیلِفُظ ِمن َقوٍل ِاى َلَدیِھ َرقیب َعتید؛
  .ي را بھ لفظ در نمي آورد مگر این كھ در كنار او نگھباني حاضر استآرى، ھیچ سخن

  .نامھ اعمال . 8
ا           سان ھ نامھ اعمال كھ بھ وسیلھ فرشتگان تنظیم مي گردد از جملھ شھودي است كھ بھ خوبي ھا و بدي ھاي ان

  :.گواھي مي دھد و دراین موضوع آیاتي وارد شده است كھ بھ برخي اشاره مي كنیم
  )30( َاسَرُع َمكرًا ِانَّ ُرُسلنا َیكُتُبوَن ما َتمُكرُون؛ُقل اُذ
خداوند در بي اثر ساختن مكر و حیلھ مشركان سریع تر از آنان است، فرستادگان ما تمام نقشھ ھاي شما         : بگو

 ھنگامي كھ پرونده انسان را بھ دادگاه مي آورند، مجرمان و گنھكاران از دیدن آن بھ وحشت مي. را مي نویسند
  :.افتند

و َیُقوُلون یا َویلَتنا ماِل ھذا الِكتاب الُیغاِدُر َصغیَرًة َو ال َكبیَرًة ِاى .َو ُوضَع الِكتاُب َفَترَى الُمِجرمیَن ُمشِفقیَن ِمّما فیھ
  )31(َاحصاھا؛

 گذارده مي شود، پس گنھكاران را مي بیني كھ از آن چھ در آن است ترسان و ھراسانند   ) پرونده اعمال (كتاب  
ھ        ! بر ما: و مي گویند  ھ آن را ب ن ك رو نگذاشتھ مگر ای ي را ف این چھ كتابي است كھ ھیچ عمل كوچك و بزرگ

  .شمار آورده است
  .زمین. 9

  :.یكي دیگر از گواھان، زمین و نقطھ اي است كھ مجرمان در آن جا دست بھ جنایت زده اند
  )32(؛َیومئٍذ ُتَحدُِّث َاخباَرھا ِبَانَّ َربََّك َاوحي َلھا

ي كرده              ھ آن وح ارت ب ھ پروردگ را ك د، زی ت گزارش مي كن ھ در آن رخ داده اس آن روز زمین حوادثي را ك
  .است
  .حضور خود عمل. 10

شاھد دیگر حضور خود عمل است، اعمالي كھ انسان در گذشتھ انجام داده است با لباس اخروي حاضر شده،     
  :. كس جاي شك و تردید باقي نمي گذارددر برابر دیدگان انسان مجسم مي گردد و براي ھیچ

  )33(َیوَم َتِجُد ُكلُّ َنفِسٍ  ما َعِمَلت ِمن َخیٍر ُمحَضرًا َو ما َعِمَلت من سُوٍء؛
  .روزي كھ ھر انسانى، آن چھ را كھ از خیر و شر انجام داده است در برابر خود حاضر و آماده مي بیند

  
  ؟چھ گروھي در آتش مخلدند: 119درس 

  



ن      در این    خ ای ساني است پاس جا اولین سؤالي كھ مطرح مي شود این است كھ عذاب جاودان مخصوص چھ ك
است كھ روز رستاخیز، كفار و منافقان براي ھمیشھ در آتش دوزخ بھ سر مي برند و عذاب آنھا جاوداني است 

  :.و آیات قرآن درباره خلود این دو دستھ در دوزخ، صراحت كامل دارد، مانند این آیات
  )34(َو الَّذین َكَفرُوا َو َكذَّبُوا ِب آیاِتنا ُاولِئَك َاصحاُب الناِرُھم فیھا خالدُون؛. 1

  .آنان كھ كفر ورزیدند و آیات ما را دروغ خواندند، اھل آتشند و درآن جا جاویدان ھستند
  )35(َوَعَداذ المنافقین والُمناِفقاِت َو الُكّفاَر ناَر َجَھنََّم خالدیَن فیھا؛. 2

  .خداوند بھ مردان و زنان منافق و كافران، آتش دوزخ را وعده كرده و در آن جا جاویدان ھستند
و              شمول عف ذاب، م افتن دوران ع ان ی ولي مؤمنان ھر چند بھ عللى، مرتكب خالف و گناه شده باشند پس ازپای

  .الھي مي گردند
  :.در این باره مرحوم شیخ مفیداین چنین مي گوید

ِة   ِاتََّفَقِت االِ  ِل الَمعِرَف مامیَُّة َعلي َانَّ الَوعیَد بالُخُلوِد في النار ُمَتَوّجھ ِالي الُكّفاِر خاصًَّة دُوَن ُمرَتكبي الُذُنوِب ِمن َاھ
  )36(ِباذ َتعالي َو اِالقراِر ِبفرائِضھ ِمن َاھل الَصالة؛

ان است، نھ آن گروھي كھ با گروه امامیھ بر این مطلب اتفاق نظر دارند كھ جاویداني درآتش، مخصوص كافر   
  .داشتن اعتقاد بھ خدا واقراربھ ضروریات دین مرتكب گناه شده اند
  )37(.قریب بھ این مطلب را در شرح عقاید صدوق نیز بیان كرده است

  :.نظیر این سخن را مرحوم عالمھ حلي در كتاب كشف المراد دارد، آن جا كھ مي گوید
  )38( َانَّ َعذاَب الكاِفر ُمؤیَّد الینَقِطع؛َاجَمَع الُمسِلمُوَن كاَفًة َعلي

  .مسلمانان ھمگي اتفاق نظر دارند كھ عذاب كافر، ھمیشگي است و قطع نمي شود
  .سازگار است) كیفر بھ اندازه جرم(آیا جاویداني در دوزخ با فرمول 

  :.در این جا پرسش دیگري مطرح مي شود و آن این كھ
ك امر    ) دازه جرمكیفر بھ ان  (خلود چگونھ با قانون      ش ی سازگار است، ھرگاه خلود و جاوداني بودن كافر در آت

مسلم است، چگونھ در این جا مقدار كیفر بیش از خود گناه است؛ فردي كھ ھفتاد سال، خدا را گناه و نافرماني   
انون          د مگر ق د در آتش بمان دازه جرم    (كرده است چرا باید بھ طور جاوی ھ ان ر ب ال  ) كیف وانین عق ان  از ق ي جھ

  .نیست
  .پاسخ

اقر           ام ب ان ام شمندان      )ع(این سؤال سابقھ دیرینھ دارد و حتي در زم ت و دان وده اس ل آن روز مطرح ب در محاف
  :.اسالم بھ گونھ ھایي بھ آن پاسخ داده اند، و ما بھ ذكر دو پاسخ مبادرت مي ورزیم

  .كیفر اثر وضعي عمل است. 1
راردادي      اساس اشكال و یا پرسش را این تصور تشكیل      اي ق ان دیگر كیفرھ ي در جھ  مي دھد كھ كیفرھاي الھ

ن           ن صورت ای د؛ در ای است، یعني قانون گذار با در نظر گرفتن اندازه جرم، كیفري براي عمل، تعیین مي كن
ن                ث اسالمي ای رآن و احادی ا از ق ابرابر است و ام دار جرم ن سؤال جا دارد كھ چرا مقدار بودن در آتش با مق

ل و              چنین استفا  روي ثمره عم اي اخ ت و كیفرھ ي اس ك رابطھ تكویني و طبیع ن دو، ی ھ ای ده مي شود كھ رابط
  .نتیجھ آن است نھ یك امر قراردادى

  :.اینك براي توضیح این پاسخ نكاتي را یاد آور مي شویم
ك        ) كیفر بھ اندازه جرم  (ھمان جملھ معروف    ) الف ا ی اني ھ ام نافرم ر تم ھ ھرگز كیف ت ك ان  حاكي از آن اس  س

دون  . كیفر كسي كھ دشنام مي دھد با كیفر كسي كھ مرتكب قتل مي گردد یك سان نیست    . نیست كیفر كسي كھ ب
شھ               شین و نق ھ پی ا توطئ ھ ب ر فردي ك ا كیف شد ب مقدمھ بر اثر جوش و خروشي در یك برخورد، فردي را مي ك

مرتكب قتل یك نفر مي گردد با كیفر كیفر آدمي كھ . حساب شده، انسان بي گناھي را ترور مي كند تفاوت دارد 
ك            شد ی ي ك اك و خون م ھ خ ر را ب زاران نف كسي كھ ازروي خودكامگي و براي حفظ قدرت طاغوتي خود، ھ

اوت وجود           . سان نیست  اي متف اي مختلف كیفرھ اني ھ ر نافرم بنابراین جاي تعجب نیست كھ در اسالم در براب
  . كلي سرچشمھ مي گیردداشتھ باشد، زیرا ھمھ این تفاوت ھا، ازآن اصل

س           ) ب ي پ اھي گروھ در این جھان قانون گذار براي اعمال نیك و بد، پاداش ھا و كیفرھایي تعیین مي كند و گ
از آن مي آیند و بھ تخطئھ قانون نخست مي پردازند و بھ تشدید و یا تضعیف آن برمي خیزند و خالصھ رابطھ     

ستگي دارد كیفر و پاداش با عمل، یك رابطھ قراردادي است      چھ  .  كھ بھ نحوه قرارداد و تشخیص قانون گذار ب
بسا عملي در محیطى، جرم محسوب مي شود و سبب صدور حكم اعدام مي گردد، در حالي كھ ھمان عمل در 

  .محیط دیگر، مایھ تحسین و ترفیع درجھ مي شود
اي دنیوي     تمام این دگرگوني ھا از یك اصل سرچشمھ مي گیرد و آن اصل قراردادي بودن كی    اداش ھ ا و پ فرھ

است، در صورتي كھ رابطھ كیفر و پاداش در جھان دیگر، یك رابطھ تكویني است، یعني سوختن در آتش، اثر 
  .طبیعي عمل و خاصیت خود گناه است؛ اثري كھ از عمل جدا نبوده از آن منفك نمي شود



ر گ      ر       بھ عبارت دیگر، تمام دردھا و رنج ھایي كھ در جھان دیگر دامنگی ر قطعي و غی ي شود، اث اران م ناھك
ار مي               ر گناھك ر دامنگی ان دیگ ھ در جھ ھ اي دارد ك ي دنبال قابل انفكاك عمل است و ھر گناھى، بھ طور طبیع

  .شود
رابطھ كیفر با گناه ھیچ گاه رابطھ زماني نیست، نھ در این جھان و نھ در جھان دیگر، مثًال یك لحظھ گناه و ) ج

ك عمر     ھوس راني یك عمر بدبخت     ي را بھ دنبال مي آورد و گاھي نزدیكي با یك زن مبتال بھ بیماري تناسلى، ی
سیار طوالني        انسان را رنج مي دھد، در حالي كھ زمان گناه یك لحظھ و یا لحظاتي بیش نبوده، ولي پیامد آن ب

  .است
  .گاھي یك لحظھ سرعت بي جا در رانندگي مایھ بدبختي مادام العمر انسان مي گردد

ض كنید ھم بذر گل و ھم بذر خار در اختیار داریم،در یك طرف باغچھ بذر گل مي پاشیم و در طرف دیگر        فر
د         . بذر خار  ا را پرورش مي دھ ل        . تابش اشعھ خورشید و ریزش باران آنھ د گ سلم از یك طرف بای ھ طور م ب

ك لح    . بچینیم و از طرف دیگر خار   ھ ی د ك ي كن ار كاشتن، چرا     ھرگز در این جا بھ ذھن كسي خطور نم ظھ خ
  .چنین پیامد ممتد و طوالني دارد

با توجھ بھ این نكات، پاسخ مسألھ روشن مي گردد، زیرا ھرگاه عمل ما در این جھان، بذري باشد كھ كیفرھا و 
پاداش ھا، نتیجھ طبیعي و اثر وضعي عمل شمرده شود در این صورت ھیچ كس جز عامل، مسؤول كیفر خود 

ھ      ت ك را اوس ن               نیست، زی ت، در ای ار كاشتھ اس ذر خ وده كرده و ب اه آل ھ گن اھي دست خود را ب ھ و آگ ا توج  ب
  .صورت باید در جھان دیگر میوه كردار خود را بچیند

  :.در آیات قرآني و احادیث اسالمى، بھ طور وضوح این حقیقت آمده است
  )39(َمن كاَن ُیریُد َحرَث اآلِخَرِة َنِزد َلُھ في َحرِثھ؛

  . زراعت سراي دیگر را بخواھد، كشت او را افزون مي سازیمھر كس كشت و
ل است و رابطھ      ) كشت(آیا كلمھ    ار وضعي عم جز این را مي رساند كھ كیفرھا و پاداش ھا نتایج طبیعي و آث

  .میان آنھا، رابطھ علت و معلول است
  :.امیرمؤمنان مي فرماید

  )40(َالَعَمُل الصاِلح َحرُث اآلِخرِة؛
  .آخرت استكار نیك كشت 

ت  (و حدیث معروف اسالمي     رت اس ابراین ھر       ) الُدنیا َمزِرَعُةاآلِخَرة؛ دنیا كشتزار آخ ت، بن ن نظر اس د ای مؤی
ار    ) چھ كوچك و چھ بزرگ و چھ ممتد و چھ غیر ممتد (نوع كیفري    رد گناھك ھ ف ھرگز جنبھ قراردادي ندارد ك

د    آن را یك قرارداد ظالمانھ تلقي كند، بلكھ رابطھ میان آ    ي ھمانن ن دو، رابطھ تكویني و طبیعي است و ھر عمل
  .یك علت و یك سبب، معلول و مسبب خاصي را بھ دنبال دارد

  .كیفرھا عین اعمال انسان است. 2
تفاوت این پاسخ با پاسخ پیش این است . در سراي دیگر تشكیل مي دھد) تجسم اعمال(اساس این پاسخ را مسألھ 

استوار بود كھ رابطھ كیفر با گناه در سراي دیگر، رابطھ تولیدي بود، یعني كیفر كھ پاسخ گذشتھ بر این اساس  
ین است،             ان چن ن جھ ي در ای اي طبیع ي ازكیفرھ اثر تولیدي خود گناه بھ شمار مي رفت، ھم چنان كھ در برخ

  .مثًال قمار مایھ گسترش عداوت و دشمني در این دنیاست
 خود گناه بود و از آن تولید مي گردید، ولي در مسألھ تجسم اعمال، خالصھ در پاسخ پیش،كیفر، نتیجھ و معلول

جریان بھ گونھ دیگر است، در این پاسخ گناه، تولید كننده كیفر نیست، بلكھ كیفر، عین ھمان عمل دنیوي است       
  .كھ لباس خود را عوض كرده و با لباس اخروي جلوه مي كند

  .م نعمت ھا و دردھا حقیقت اعمال دنیوي و باطن كردارھاي ماستدر این پاسخ، تمام پاداش ھا و كیفرھا و تما
ھر كرداري از ما خواه خوب و خواه بد، یك صورت دنیوي دارد كھ در این جھان با آن صورت تجلي مي كند 
وه           ت اخروي خود جل ا واقعی و یك صورت اخروي دارد كھ ھم اكنون در دل آن نھفتھ است و روز رستاخیز ب

  .لذت و فرح و یا عامل درد و آزار مي گرددمي كند و باعث 
  
  
  
  

  ؟ھدف از كیفر چیست: 120درس 
  

ال است          ر اعم اداش و كیف ھ روز رستاخیز، روز پ در . در قرآن مجید و دیگر كتاب ھاي آسماني مي خوانیم ك
ال خود را مي             ر اعم اران كیف ت ك ان و جنای  چنین روزى، نیكوكاران بھ پاداش اعمال خود مي رسند و مجرم

  .بینند



ان        ین روزي مجرم ان در چن د جھ در این جا این سؤال مطرح مي شود كھ ھدف از كیفر چیست، و چرا خداون
را بھ كیفر اعمال خود مي رساند در صورتي كھ ھدف از تنبیھ مجرمان مي تواند یكي از سھ امر زیر باشد كھ 

  :.ھیچ كدام در روز رستاخیز موضوع و موردي ندارد
ه ھرگاه بھ حقوق از دست رفتھ خود مي اندیشند و ظلم و ستم ھایي كھ بر آنھا وارد شده است بھ افراد ستمدید. 1

خاطر مي آورند، پیوستھ بغض گلوي آنان را مي فشارد و بھ فكر انتقام از فرد متعّدي مي افتند، در این ھنگام، 
  .انتقام گیري از قاتل مرھمي بر دل اولیاي مقتول مي گذارد؛

ل         برخي از   . 2 شار محیط از عم ر ف ر اث كیفرھا جنبھ تربیتي دارد، گاھي متخّلفي را مدتي زنداني مي كنند تا ب
  .زشت خود پشیمان گردد و راه درستي و راستي را پیشھ خود سازد؛

  :.برخي ازكیفرھا عالوه بر جنبھ تربیتي جنبھ عبرتي نیزدارد، مثًال در قرآن آمده است. 3
  )41(طائَفة ِمَن الُمؤِمنین؛َو لَیشَھد َعذاَبُھما ... 

د    ھ بزنن ار را صد تازیان ر (و ... زن و مرد زناك ام اجراي كیف شان را   ) ھنگ ان مجازات ا ایم راد ب ي از اف گروھ
  .مشاھده كنند

  .اجراي حد الھي در انظار عمومي مایھ عبرت دیگران مي گردد
 و بھ اصطالح انتقام است، ساحت ھدف از كیفر در آخرت چیست، اگر كیفر تسكین قلب: اكنون سؤال مي شود

خدا باالتر از آن است كھ از فردي انتقام بگیرد، زیرا فردي انتقام مي گیرد كھ قلبي مجروح و دلي آزرده داشتھ 
مي گوییم مانند این است كھ بھ خدا عطوف  ) ُمنَتقم(باشد و ساحت خداوند از آن منزه است و اگر گاھي بھ خدا  

  .توصیف خدا با این صفات معناي دیگري دارد كھ در بحث صفات خدا ذكر شده است. و مھربان نیز گفتھ شود
دارد،             ا ن رت معن ان عب ھ در آن جھ ان ك ست، ھم چن و اگر ھدف تربیت است در جھان دیگر، تربیت مطرح نی

  .بنابراین ھدف از كیفر چیست
  .پاسخ

راردادي دارد    ھ ق ھ       . طراح این سؤال تصور كرده است كھ كیفرھاي الھي جنب ر جنب ھ اگر كیف ھ پیداست ك ناگفت
را                 ا در آن س ن ھدف ھ ك از ای یچ ی د و چون ھ دفي مطرح باش ذار، ھ راي قرارگ د ب راردادي داشتھ باشد بای ق

ام         .مفھومي ندارد، از این جھت كیفرھاي الھي معناي صحیحي نخواھد داشت   ھ تم ھ ك ن نكت ھ ای ھ ب ا توج ي ب ول
ار است و بھ اصطالح جنبھ تولیدي دارد و یا این كھ خود عمل است كیفرھا یا میوه خود عمل و ثمره خود كرد   

ا        ي داد؛ ب كھ در آن جھان بھ صورت اخروي مجسم مي گردد، یعني تمام كیفرھا،جنبھ تكویني و ضرورت عین
چنین ضرورت وحتمیت دیگر جا ندارد سؤال كنیم كھ ھدف از كیفر چیست و چون درباره مطلب نخست بیشتر 

ل  (اوار است در این بحث فقط درباره مطلب دوم كھ در اصطالح دانشمندان بھ آن بحث كردیم، سز  سم عم ) تج
  .مي گویند، سخن بگوییم

با مراجعھ بھ آیات قرآن این مطلب بھ روشني ثابت مي گردد كھ قرآن كیفرھا و سزاي انسان را تجلي عمل در 
  .لباس اخروي تلقي مي كند

  .نمونھ ھایي از این آیات
  :.ھ مال یتیمي را مي خورد، این مال در روزرستاخیز بھ آتش تبدیل مي شودفردي ك. 1

  )42(ِانَّ اَلذیَن َیأُكلُوَن َامواَل الَیتامي ُظلمًا ِانَّما َیأُكُلون في ُبطوِنھم نارًا؛
  .آنان كھ اموال یتیمان را از روي ستم مي خورند آتشي در شكم ھاي خود فرومي برند

از انفاق مال بھ مردِم محروم و گرسنھ خود داري مي كنند، بدانند كھ ثروت آنان روز گروه ثروت اندوز كھ . 2
  :.رستاخیز بھ صورت طوق ھاي سنگیني بھ گردن آنان بستھ مي شود

  )43(ُوا ِبھ َیوَم القیاَمة؛الَیحَسَبنَّ اَلذیَن َیبَخُلوَن ِبما آتاُھُم اذ ِمن َفضِلِھ ُھَو َخیرًا َلُھم َبل ُھَو َشّر َلُھم َسُیَطوَّقُون ما َبِخل
ل              ھ بخ د ك صور نكنن د، ت ي ورزن ل م ت بخ ان داده اس ھ آن آنان كھ درباره نعمت ھاي خدا كھ از فضل خویش ب
ھ              د ب ل ورزیدن ھ آن بخ ورزي آنان خوب است، بلكھ براي آنان شّر است، بھ زودي در روز قیامت آن چھ را ب

  .صورت طوقي بھ گردنشان بستھ مي شود
روت        آنان  . 3 ین ث ھ ھم د ك كھ طال و نقره را بھ صورت گنج در مي آورند و حقوق الھي را نمي دھند باید بدانن

ي شود         ھ م ا گفت : در روزرستاخیز بھ صورت آتش در آمده، پیشاني و پھلو و پشت آنھا را داغ مي كند و بھ آنھ
ان        ) ھذا ما َكَنزُتم  ( ھ در جھ ت ك ان اس ست، ھم ازه اي نی ز ت د     یعني این آتش چی نج در آورده بودی ھ صورت گ ب

  .اكنون بھ صورت آتش تجلي كرده است
ُتم                   ا كن ُذوُقوا م سُكم َف زُتم َالنُف ا َكَن وُرھم ھذا م وُبُھم َو ُظُھ اُھُھم َو ُجُن ا جب نََّم َفُتكوي ِبھ َیوَم ُیحمي َعَلیھا في ناٍر َجَھ

  )44(َتكِنُزوَن؛
 و با آن صورت ھا و پھلوھا و پشت ھایشان را داغ مي در آن روز كھ آن را در آتش جھنم گرم و سوزان كرده

  .كنند، این ھمان است كھ براي خویش گنج كرده بودید اكنون رنج آن گنج ھا را بچشید
  )45(َو َوَجُدوا ما َعِملُوا حاِضرًا والَیظِلُم َربَُّك َاَحدًا؛. 4

  .تو بر كسي ستم نمي كندو روز رستاخیزكار و كردار خود را حاضر و آماده مي بینند پروردگار 



  .ظاھر آیھ داللت دارد كھ روز رستاخیز، خود عمل حاضر مي گردد نھ نتیجھ عمل و نھ كیفر تولید كرده آن
  )46(َیوَم َتَري الُمؤِمنیَن و المؤِمناِت َیسعي ُنوُرُھم َبیَن َایدیِھم َو ِبَایماِنھم؛. 5

وجود آنان در پیشاپیش و سمت راست آنان در حركت  روزي كھ مردان و زنان با ایمان را مي نگري كھ نور        
  .است

. مفاد آیھ این است كھ وجود افراد با ایمان بھ صورت منبع نوري در مي آید و با حركت آنھا نیز حركت مي كند
ه آیھ بعد منبع این نور را براي ما بازگو مي كند، زیرا وقتي گرو. اكنون ببینیم آنان این نور را از كجا آورده اند

ان در       د آن ز حركت كنن منافق از آنان درخواست مي كنند كھ كمي توقف كنند تا در سایھ نور آنان، این گروه نی
  :.پاسخ مي گویند

  .ِارجُعوا َوراَءُكم َفالَتِمسوا ُنورًا؛
  .بازگردید و این نور را تحصیل كنید) دنیا(بھ عقب 

  .افراد با ایمان، این نور را از آن جھان آورده اندمفاد آیھ این است كھ این نور مربوط بھ جھان دنیاست و 
ز دیگري                    ل صالح چی ان و عم ز ایم د ج ي كن ور تجل ھ صورت ن د در آخرت ب ي توان ان م چھ چیز از این جھ

  .نیست، بلكھ خود عمل است كھ در آن جھان با لباس رستاخیزي تجلي مي كند
  )47(رًا؛َیوَم َتِجُد ُكلُّ َنفٍس ما َعِمَلت ِمن َخیٍر ُمحض. 6

  .روزي فرا مي رسد كھ ھر انساني ھر كار نیكي را كھ انجام داده است در برابر خود حاضر و آماده مي بیند
  )48(َعِلَمت َنفس ما َاحَضَرت؛. 7

  .وقتي ھر انساني از آن چھ كھ آماده كرده است آگاه مي گردد
باس اخروي از جملھ حقایقي است كھ در مسألھ تجسم عمل و حضور كار انسان ھا در روزرستاخیز با قیافھ و ل
  :.سخنان لقمان نیز آمده است، آن جا كھ بھ فرزند گرامي خود مي گوید

  )49(یا ُبَنىَّ ِانَّھا ِان َتُك ِمثقاَل َحبٍَّة ِمن َخرَدٍل َفَتُكن في َصخَرٍة َاو في الَسماوات َاو ِفي اَالرِض َیأِت ِبھا اذ؛ . 8
ین باشد،      ھ) ھر كاري از انسان   ! (پسرم ر چند بھ اندازه سنگیني دانھ خردلي در دل سنگي و یا آسمان ھا و زم

  .خدا روز رستاخیز آن را مي آورد
اس اخروى               ھ صورت و لب ي ب ست، ول ا نی ل و كردار م زي جز عم ا چی ا و كیفرھ اداش ھ ام پ ابراین تم ھ . بن ب

ھ     ھ       : عبارت دیگر نتیجھ این ك دارد، بلك اداش وجود ن ر و پ ل      در آخرت كیف ن عم ل وي و ای ت و عم سان اس ان
ا         د، خود وي ب یش آی راي او پ ھمراه اوست و ھرگز از او جدا نمي گردد و ھر صحنھ اي از پاداش و یا كیفر ب

  .كمال اطالع و آگاھي ساختھ و پرداختھ است و ھر كس مسؤول عمل خویش است
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  .عالمھ حلى، كشف المراد، چاپ صیدا. 
، )افست از چاپ مطبعة الھیھ مصر(فخر رازى، محمد بن عمر، التفسیر الكبیر، چاپ دوم، دار الكتب العلمیھ . 

  .تھران
ھ و      .  صافى، مقدم سیر ال سن، تف انى، مح یض كاش ي       ف سھ اعلم اپ اول، مؤس سین اعلمى، چ ق ح  تحقیق و تعلی

  .ق1299/ م1979للمطبوعات، بیروت 
  .قشیري نیشابورى، مسلم بن حجاج بن مسلم، صحیح مسلم، مكتبھ و مطبعھ محمد علي صبیح و اوالده، مصر. 



ي  قمى، شیخ عباس، سفینة البحار و مدینة الحكم واآلثار، تحقیق مجمع بحوث االسالمیھ، مقد .  مھ و زیرنظر عل
بنیاد پژوھشھاي اسالمي آستان  (اكبر الھي خراسانى، چاپ اول، چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، مشھد  

  .ق1316) قدس رضوى
  .ق1301قندوزى، سلیمان بن ابراھیم، ینابیع الموده، مطبعة اختر، اسالمبول . 
ارى      .  ر غف ي اكب ارف،     كلینى، محمد بن یعقوب، كافى، تحقیق و تعلیق عل عب و دارالتع ارم، دار ص اپ چھ ، چ

  .ق1401بیروت 
  .ق1403/م1983مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار، چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، بیروت . 
  .مجید پور، عزت اهللا، نبوغ و علل آن. 
  .مالصدرا، عرشیھ، چاپ جدید. 
  .منتخب كنزالعمال. 
غر ح  .  ي اص ھ عل ان، ترجم امع ادی اریخ ج ى، ت ان ب اس، ج الب  ن وزش انق شارات و آم نجم، انت اپ پ ت، چ كم

  .1372اسالمى، تھران 
  .، چاپ سنگى)تفسیر نیشابورى(نظام نیشابورى، حسن بن محمد، غرائب القرآن . 
  .1345نیر نورى، حمید، سھم ایران در تمدن جھان، چاپ . 
  .یروتواقدى، محمد بن عمر، المغازى، تحقیق مارسدن جونس، مؤسسھ اعلمي للمطبوعات، ب. 
ھیثمي مكى، احمد بن حجر، الصواعق المحرقة في اسود علي أھل البالغ والزندقھ، مقدمھ و تعلیق عبدالوھاب . 

 .ق1385/ م1965عبداللطیف، چاپ دوم، مكتبة القاھره، مصر 


