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ٗ
ٗ
﴿ٱۡل ۡمدَ َ ِ َّّلِلَِٱ ََّّلِيَ َأنزل َٰ
لَّلۥ َعِوج ۜا ََ ١قي ِ ٗما َ ِّلنذِر َبأساَشدِيداَ
َلَع َع ۡب ِده َِٱلكِتَٰبَ َول ۡم ََيع َ
َّ
َّ ۡ
َّ
َّ
َّ
ۡ ۡ
ٗ
ٗ
ۡ
كثِيََفِيهَِأبداَ
مِنََّلنهَويب ِّشَٱلمؤ ِمن ِيََٱَّلِينََي ۡعملونَٱلصَٰل ِحَٰ َِ
تَأنَله ۡمَأج ًراَحسناََ٢م َٰ ِ
ْ َّ
َّ
ۡ
ٗ ۡ
ۡ
َّ
ّلِلَو َّٗلاََّ َ٤ماَلهمَب ِ َهِۦَم ِۡنَعِل ٖمَوَلَٓأِلبائ ِ ِه ۡ ۚۡمَكُبتََك ِمةََّترجَ
ََ٣وينذِرَٱَّلِينََقالواَٱَّتذََٱ َ
َّ
ۡ
م ِۡنَأفوَٰهِ ِه ۡ ۚۡمَإِنَيقَولونَإَِلَكذ ِٗباَ)1(﴾٥؛
ٗ
ۡ ْ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
ّلِلَلَعَٱلمؤ ِمن ِيََإِذَبعثَفِي ِه ۡمَرسوَلَم ِۡنَأنفسِ ِه ۡمَيتلواَعل ۡي ِه ۡمَءايَٰت ِ َهِۦَويزك ِي ِه ۡمَ
﴿لق َۡدَم َّنَٱ َ
ۡ
ۡ
ۡل ِۡكمةََِإَونََكنواَْمِنَق ۡبلَلِفَضلَٰل ُّ
يَ)2(﴾١٦٤؛
َمب ِ نَ
ويعل ِمهمَٱلكِتَٰبََوَٱ
ِ
ٖ
ٗ َّ
ۡ
ۡ ْ
ۡ
ۡ
لَهوَ
اَّل ۡرتابََٱلم ۡب ِطلونَََ٤٨ب َ
بَوَلََّت ُّطهَۥَبِي ِمين ِكََۖإِذ َ
﴿وماَكنتَتتلواَمِنَقبل ِ َهِۦَمِنَكِتَٰ ٖ
َّ
ْ ۡ ۡ
َّ َّ
ۡ
ٞ
ءاي َٰ ُۢ
َِفَصدورَِٱَّلِينََأوتواَٱلعِل َۚۡمَوماََيحدَأَِبيَٰتِناَإَِلَٱلظَٰل ِمونََ)3(﴾٤٩؛
تَبيِنَٰت ِ

(« )1ستایش خدایى را که این کتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژى در آن ننهااد
([ )1کتابى] راست و درست تا [گناهکاران را] از جانب خود به عذابى سخت بیم دهد و مؤمنانى را
که کارهاى شایسته مىکنند ،نوید بخشد که براى آنان پاداشى نیکوست( )2در حالى که جاوداناه در
آن [بهشت] ماندگار خواهند بود( )3و تا کسانى را که گفتهاند خداوند فرزندى گرفته اسات هشادار
دهد( )4نه آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشاى ندارناد با رخ ساخنى اسات کاه از دهانشاان
برمىآید [آنان] ج دروغ نمىگویند» [کهف 1 :تا .]5
( )2به یقین ،خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خاود را
بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند ،و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد؛ قطعاً پایش از آن در گمراهاى
آشکارى بودند [آل عمران.]164 :
( )3و تو هیچ کتابى را پیش از این نمىخواندى و با دست [راست] خود [کتابى] نمىنوشاتى و گار ناه
باطلاندیشان قطعا به شک مىافتادند( )48بلکه [قرآن] آیاتى روشن در سینههاى کساانى اسات کاه
علم [الهى] یافتهاند و ج ستمگران منکر آیات ما نمىشوند [عنکبوت 48 :و .]49
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ْ ۡ ۡ
َّ
ْ
ۡ
ٞ
بَ)1(﴾٢٩؛
َّل َّدبَّرواَءايَٰت ِ َهِۦَو ِّلتذكرَأ ْولواَٱۡللبَٰ َِ
﴿كِتَٰبََأنزلنَٰهَإ ِ ّۡلكَمبَٰرك ِ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
اَمت َٰ ٗ َّ
ِيث َكِتَٰ ٗب ُّ
اِن َتقشعِ ُّر َمِنه َجلود َٱَّلِينَ ََيش ۡون َر َّبه ۡم َث ََّمَ
ّلِل َن َّزل َأ ۡحسن َٱۡلد َِ
﴿ٱ َ
شبِهاَمث ِ
ۡ
َّ
َّ
ۡ َّ
ّلِلَ
ّلِلَِي ۡهدِيَب ِ َهِۦ َمنَيشاء َۚۡومنَيضل ِِل َٱ َ
ّلِلَِۚۡذَٰل ِك َهدىَٱ َ
تل ِي َجلوده ۡم َوقلوبه ۡم َإ ِ ََٰل َذِك ِر َٱ َ
فماَّلَۥَم ِۡنَها ندَ)2(﴾٢٣؛
ۡ
ۡ
ٗ ۡ ۡ
َّ
لَع َجبل ََّلرأ ۡيتهَۥ َخ َٰ ٗع ُّ
﴿ل َۡو َأنز ۡۡلاَهَٰذاَٱ ۡلق ۡرءانَ َ َٰ
ّلِلِۚۡ َوت ِلك َٱۡل ۡمثَٰلََ
ِن َخشيةَِٱ َ
اَمتصدِٗع َم َ
شِ
ٖ
َّ
َّ
ن ۡۡضبهاَل َّ
()3
ِلن ِ
اسَلعله ۡمَيتفكرونَ ﴾٢١؛
ِ
َّ
َّ
َّ
ك َّ
ّلِل َبِك ِلَ
ّلِلَِوخاتم َٱۡلَّب ِ ِيَۧنَ َوَكن َٱ َ
نَرسول َٱ َ
﴿ما ََكن َُم َّمد َأبا َأح ٖد َمِنَرِجال ِك ۡم َول َٰ ِ
َش نءَعل ٗ
ۡ
ِيماَ)4(﴾٤٠؛

ُّ
َّ َّ
يأ ُّيها َٱ ََّّلِينَ َءامنوا ْ َص ُّلوا ْ َعل ۡيهِ َوسل ِموا ْ َت ۡسل ً
بۚۡ َ َٰٓ
ّلِل َوم َٰٓ
ِيماَ
لئِكتهَۥ َيصلون َلَع َٱۡلَّ ِ َِ
ن َٱ َ
﴿َإ ِ َ

)5(﴾٥٦؛

([ )1این] کتابى مبارک است که آن را به سوى تاو ناازل کاردهایام تاا در [باارة] آیاات آن بیندیشاند و
خردمندان پند گیرند [ص.]29 :
( )2خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه [و] متضمّن وعد و وعید نازل کرده است؛ آنان کاه
از پروردگارشان مىهراسند ،پوست بدنشان از آن به لرزه مىافتد؛ سپس پوستشان و دلشاان باه یااد
خدا نرم مىگردد؛ این است هدایت خدا؛ هر که را بخواهد ،به آن راه نماید ،و هر که را خدا گماراه
کند او را راهبرى نیست [زمر.]23 :
( )3اگر این قرآن را بر کوهى فرومىفرستادیم ،یقیناً آن [کوه] را از بایمِ خادا فاروتن [و] از هامپاشایده
مىدیدى ،و این مثلها را براى مردم مىزنیم؛ باشد که آنان بیندیشند [حشر.]21 :
( )4محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است؛ و خدا همواره بر
هر چی ى داناست [اح اب.]40 :
( )5خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مىفرستند؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید ،بر او درود فرساتید و باه
فرمانش به خوبى گردن نهید [اح اب.]56 :

پیشگفتار
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َّ
َّ
ً
ْ ۡ
ۡ ٗ
ْ َّ
ّلِل َذ ِۡك ٗرا َكث ِ ٗ
﴿ َٰٓ
صيًل ََ ٤٢هَوَ َٱَّلِيَ
وا َٱ َ
يأ ُّيها َٱَّلِينَ َءامنوا َٱذكر َ
ريا ََ ٤١وسبِحوهَ َبكرة َوأ ِ
ۡ
ُّ
ور َوَكن ََبٱلۡم ۡؤ ِمن ِيَ َرح ٗ
ُّ
يص ِّل َعل ۡيك ۡم َوم َٰٓ
ِيماََ٤٣
لئِكتهَۥ َ ِّلخ ِرجكمَمِن َٱلظلم َٰ َِ
ِ
ت َإَِل َٱۡل َِ
ۡ
َت َِّيته َۡمَي ۡومَيلق ۡونهَۥَسل َٰ ۡۚٞمَوأع َّدَله ۡمَأ ۡج ٗراَك ِر ٗيماََ .)1(﴾٤٤

***

( )1اى کسانى که ایمان آوردهاید ،خدا را یاد کنیاد؛ یاادى بسایار )41( ،و صاب و شاام او را باه پااکى
بستایید )42( .اوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مىفرستد تا شاما را از تااریکیهاا باه
سوى روشنایى برآورد ،و به مؤمنان همواره مهربان است ( )43درودشان روزى کاه دیادارش کنناد،
سالم خواهد بود ،و براى آنان پاداشى نیکو آماده کرده است [اح اب 41 :تا .]44

ّ
مقدمه
ۡ

َّ
ۡ
ۡ َٰ
وبَأ ۡقفالهاَ﴾ [محمدَ ]24:
خدای تعالى میفرماید﴿ :أفًلََيتدبرونَٱلقرءانََأَمَلَعَقل ن
«آیا تدبر در قرآن نمیکنند یا بر دلها قفل زده شده است؟»
این آیه مبارکه در چهارده سال پیش مرا متنبه و آگاه نمود که باید در کتاب خدا و دساتور
آسمانى تدبر کرد؛ زیرا که فهم دین و عمل به شریعت سیدالمرسلین ،موکول اسات بار تادبر
در آیات قرآنى و تعمّق در کلمات سبحانى؛ و قرآن کتابى است دینى و فلسفى و اجتمااعى و
اخالقى و حقوقی ،و نباید به صِرف قرائت و خواندن ظاهرِ آن قناعت کرد؛ بلکه بایاد انساان
تمامى شئون زندگانى را از قرآن بیاموزد و رستگارى دنیاا و آخارت مناوب باه تعلایم قارآن
است؛ بنابراین تدبر در آن بر هر فردى واجب است؛ لکن در زمان ما قرآن به هیچ وجه محل
توجه نبوده و به کلى مهجور و متروک است؛ و همین ،سبب بدبختى مسلمانها شاده اسات،
که دین را از قرآن نمیگیرند و تعمق در آیات آن نمیکنند ،و هر یک عقایاد و آرائاى باراى
خود از غیر قرآن اتخاذ کردهاند و نفاق غریبى میان مسلمانان پیدا شده است.
این تدبر در قرآن ،مبتنى بر تحصیل مقدماتى است مانناد :تحقیاق در حااتت رساول
اکرمص و واقف بودن به لغت عرب جاهلی و دانستن شأن ن ول آیات و مطلع بودن بار
احوال عرب در عصر رسالت و مراجعه به تفسیر سلف صال  .باا زحماات زیاادى ایان
مقدمات را تحصیل کرده ،کتب مدوّنه راجع به این موضوعات را یافتم؛ دیدم این مقدمات
در فهم قرآن کافى نیست؛ بلکه باید خود را از هر تقلیدى دور کرده و هر گونه تعصبى را
کنار بگذارم و قرآن را از مفسرین که هر یک ماذهبى دارناد و رأیاى باراى خاود اتخااذ
کردهاند ،اخذ نکنم؛ زیرا که مذاهب مختلف اسالم که بعد از قرن دوم پیدا شاد ،هار یاک
قرآن را بر رأى و بر طبق مذهب و هواى خود تفسیر کردهاند ،و اگر بخواهم فهم قرآن را
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از تفاسیر مختلفه اخذ کنم ،سرگردان خواهم شد؛ یکى معت لى است و دیگرى اشاعرى ،و
مفسر دیگر باطنى و دیگرى غالى ،و مفسر دیگر جَهمى و دیگرى ظاهرى ،و مفسر دیگار
زیدى و دیگرى اسماعیلى ،و مفسر دیگر اخبارى و دیگرى اصولى ،و مفسر دیگر صاوفى
و دیگر فلسفى ،و مفسر دیگر قادیانى و دیگر مُرجَئى و غیر اینها .به اندازهاى اخاتالف در
تفسیر و فهم آیات است که اگر کسى بخواهد از این تفاسیر اتخاذ رأى و عقیده کند ،غیار
از بیچارگى و سرگردانى نتیجهاى نمیبرد؛ بلکه ا نعوذ باهللا گاهى این سرگردانى منجر به
الحاد و خروج از دین خواهد شد.
و دیگر آنکه جمود در تفاسیر و تعبد به اقوالِ مفسرین ،خود یک نحو تقلید است ،و
َّ
ۡ
َّ
به نص قرآن که میفرماید﴿ :وكذَٰل ِكََماَأ ۡرس ۡلناَمِنَق ۡبل ِكَِفَق ۡ
ِيرَإَِلَقالَمۡتفوهاَ
ذ
ِنَن
َم
ة
ي
ر
ٖ
ِ
ن
ُّ ۡ
َلَع َأ َّم ٖة َِإَونَّا َٰٓ
إِنَّا َوج ۡدنا َءاباءنا َٰٓ
َمقتدونَ﴾ [ال خرف ]23 :تقلید حرام است ،و
َلَع َءاث َٰ ِرهِم
فرار از تقلید و ریختن تعصبات خود ،کارى مشکل؛ لذا متوجه به مسبباتسباب [=
سببسازِ کارها] و مُسَهِِّل اتمورالصِعاب [= آسانکنندة امور سخت] گردیده و ا بحمداهللا
موفق به کشف مطلبى شدم و راه فهم دین و تدبر در قرآن مبین بر من باز شد ،و آن این
است که باید دین را از سَلَف گرفت ،نه از خَلَف؛ به عبارات واض تر ،باید من ببینم در
صدر اول اسالم چه خبر بوده است و مسلمین صدر اول ،قرآن را چگونه میفهمیدند ،و
پیش از پیدایش فلسفه و تصوف و اشعریت و اعت ال [و امثال] اینها در اسالم ،مسلمین
چه دینى داشتند .ولی اگر خدای نخواسته شخص متدبر در قرآن بخواهد دین را از خَلَف
بگیرد و به هیچ وجه ،سلف صال را محل عنایت قرار ندهد ،مسلِّماً گرفتار یکى از این

فِرَق خواهد شد ،وَ نَعُوذُ بِاهلل مِنَ الضَالِّلَِ .

پس از تَفَطُّن [آگاهشدن] به این معنى و هدایت شادن باه راه راسات و صاواب ،یاک
مرتبه به حول و قوة الهى ،زنجیر تقالید را پاره کرده ،پرده تعصّبات و موهومات را دریادم
و بارِ گران خرافات را از دوش بر انداخته ،مشمول عنایت پروردگار گردیده و دیان را از
سلف صال اخذ کرده و هدایت به قرآن شدم:
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َّ
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ۡ
َّ
َّ
ّلِل﴾ [األعرافَ .)1( ]43 :
﴿ٱۡل ۡمدََ ِّلِلَِٱَّلِيَهدىَٰناَل ِهَٰذاَوماَك َّناَۡلِ ۡهت َِديَل ۡوَلَأنَهدىَٰناَٱ َ
و یکى از مؤیدات و مُعِدّاتى [= اب ارهای مهیا سازی] که براى من در فهم دین و آشانا
شدن به شریعت سیدالمرسلین پیدا شد و مرا به حقایق قرآن آشانا کارد ،هجاوم حاواد
َ َ َ ت
تَ
عدبع ت ب
گوناگون و جفاهای چرخ بوقلمون [= رنگارنا]] باود .باه مفااد السعادَُ نبِْع بالت ن
[سعادت و خوشبختی ،نتیجة رنج و سختی است] از ابناى زماان رناج فاراوان کشایدم و
سبب آن ،این بود که اوتً :محسود اقران [= ن دیکان] واقع شدم؛ باه واساطه اینکاه ماورد
بعضى از نعمتهاى الهى بوده ،از علم حظى داشتم و از عمل صال نصیبى؛ از این جهت،
همه قِسم به آزارم کوشیدند و هر افترا و توهین که به ی ید و شمر زده نشده بود ،بالنسابه
بمن مرتکب شدند؛ حتى دو بار قصد کشتن مرا کردند؛ لکن خداوناد مارا حفار فرماود.
خیال میکردند خداوند بندگانش را به دست حساد میدهد؛ ندانستند که قلبها به دسات
مقلِّب القلوب ،و ع ت و ذلت و حیات و مرخ به یدِ قدرت اوست:
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
َّ
زنع َٱلملكَ َم َِّمنَتشاء َوتعِ ُّز َمنَتشاءَ
ل َٱلله ََّم َمَٰل ِك َٱلمل َِ
﴿ق َِ
ك َتؤ ِِت َٱلملكَ َمنَتشاء َوت ِ
ۡ
ُّ
ۡ َّ
َلَعَك ۡ
ِير﴾ [آل عمرانَ .)2( ]26:
ََشءَٖقد َٞ
وتذِلَمنَتشاءََۖبِيدِكَٱۡل َ
ري ََۖإِنك َٰ ِ
و جهت دیگر دشمنى اقران و ابناء زمان این بود کاه خداوناد متعاال مارا هادایت باه
شناختن دین فرمود؛ دیدم در دین خرافاتى پیدا شده است و به قرآن اباطیل و موهومااتى
نسبت میدهند و در جامعه ما به جاى دین اسالم ،از ادیان باطلاه و خرافاات امام خالیاه
اصولى و احکامى جایگ ین شده است که امتیاز [= تفاوت] میاان اساالم و خرافاات داده
نمیشود ،ه ار گونه شرک و بتپرستى به اسم دین توحید رونق پیدا کرده ،و ها ار قِسام
بدعت و خرافت به نام سنتِ پیغمبر رایج شده است ،و اگر مسلمین به همین طریق پایش
( )1ستایش خدایى را که ما را بدین [راه] هدایت نمود ،و اگر خدا ما را رهبرى نمىکرد ،ما خود هدایت
نمىیافتیم.
( )2بگو :بار خدایا ،تویى که فرمانفرمایى؛ هر آن کس را که خاواهى ،فرماانروایى بخشاى؛ و از هار کاه
خواهى ،فرمانروایى را باز ستانى؛ و هر که را خواهى ،عا ت بخشاى؛ و هار کاه را خاواهى ،خاوار
گردانى؛ همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چی توانایى.
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بروند و امتیاز میان حقیقت و مجااز داده نشاود ،هایچ عاقال و در خوانادهای در دیان
ت ا ْلبِدََ ع ِي ِ
نمیماند؛ بنا بر امر رسول اکرمص که فرمود« :إِذا َظهر ِ
الدَِ ِ َل ِل ْل ِ
عدِلمِ ََ ِ ْْ ِه َدر
ََ
ِع ْل َمه َوإلا َل َع َل ْي ِه َل ْعنَدة اه» بر خود تزم دانستم که معلوماات خاود را در دیان بیاان کانم و
خرافات را از قرآن دور گردانم و دین حقیقى را به مسلمانان معرفى کانم ،و در ایان کاار
ج رضاى حضرت رحمان و حفر قرآن و متابعت از سَلَف صال و تأدیاه [= ادا کاردن]
امانتِ اَسْالف [= پیشینیان] به اَعْقاب [= نسل بعد] مقصاد دیگاری نداشاتم و از مالماتِ
مالمتکننده نترسیدم:

أجدُ املالمة يف هواك لذيذ ًة

ِ
لذكر َك ف ْل َي ُل ْمنِي ال ُّل َّو ُم
حب ًا

باز طرفداران خرافت و جهالت چاون از راه دلیال و برهاان نتوانساتند درآیناد ،بهاناه
گرفتند ،عوام را بر من شوراندند ،از هیچ گونه افتراء و تاوهین کوتااهى نکردناد ،مارا باه
مااذاهبی نساابت دادنااد و آراء باااطلی باارای ماان درساات کردنااد؛ حتااى سااخن چینااى و
سِعایتهایى [= بدگویی] کردند که اگر خداوناد حاافر نباود ،باراى ناابود کاردن مان و
خانمانم کافی بود.
خالصه ،آنچه میخواستند بکنند ،کردند .در تمامى این شئون ،غیر از خداوند ،مددى
َّ ۡ
َّ
ّلِلَِفهوَح ۡسبَهَۥ﴾(.)1
نداشتم و ندارم ﴿ومنَيتوَّكَلَعَٱ َ
مسلِّم است این همه فشار وسختى براى من نافع اوفتاد و مرا به عیوبم آگااه نماود؛ در
نتیجه ،دل از خلق کنده [شد] و به خدا پیوستم.
خلق را با تو بد و بدخو کند

تا تو را یکبار رو آن سو کند

و البته انقطاع [= جدایی] از خلق ،روشنى برای نفس میآورد و خداوند مشکالت را

حل میکند ،و تمسک به عروةالوثقى توحید ،راهنمائی به راه راست؛ میفرماید﴿ :ومنَ
َّ
ّلِلَِفق ۡدَهدِيَإ ََٰلَصرَٰط ُّ
يم﴾(َ .)2
َم ۡست ِق َٖ
ي ۡعت ِصمََب ِٱ َ
ِ ِ ٖ

( )1و هر کس بر خدا توکل کند ،او براى وى بس است [الطالق.]3:
( )2و هر کس به خدا تمسک جوید ،قطعاً به راه راست هدایتشده است [آل عمران.]101:
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پس من از این آزارها استفاده کردم ،نمیدانم اقران من هم استفاده کردند؛ خدا میداند.

ِددِل دد قددو َ ددر

دد حبددي و ِددَ

ي حبددددر لِل ددددو رِبدددد و عيددددَ

کناادم دل از اغیااار باادادم بتااو اى یااار

زانروى که قفل در دل را تو کلیادى الهای

إحسدددِلقر دددَ ندددك وإقعِل دددر دددَ عدددك

غفراقدددددر ِدددددِل ع ندددددِل غددددد عيدددددَ

تااو دوختااى آن را کااه ببیهااوده دریاادم

خااود بیهااوده دوختااه مااا تااو دریاادی

بااا هماات تااو هماات مااا را نگااذارد

هماات بتااو دادم بکاان آن را کااه مریاادی

قلبم مُنشَرِح [= گشوده] شد و عقلم روشن گردید؛ هدایت به فهم قرآن شد و توحیاد
حقیقی اسالم را دریافتم ،و اخیراً کتابی در این باب نوشاتم باه اسام «توحیاد عباادت» و
هدیه به روح مقد

ختمى مرتبت نمودم و اجار از خداوناد خواساتم و از هانات ماردم

نترسیدم .اکنون مشغول به تحریر این کتاب شدم و غرض من ،نشان دادن طریق فهم قرآن
است؛ چون مدعیان باطل به واسطه گناهان تاریخی ،راه فهام قارآن را بار ماردم بساته و
نمیگذارند کسی وارد این سرچشمة عَذْب [= خوشگوار] توحید و بحر حقایق شود .مان
بحمداهلل راه را روشن کردم و باز نمودم ،تا مسلمانان بتوانناد باه ایان سلسابیل توحیاد و
کوثر فضایل وارد شوند.
و چون دیدم اگر آنچه را حق متعال افاضه فرموده ،ننویسم ،فراماوش خواهاد شاد ،از
این جهت ،با این قلمِ شکسته و عدم بَاراعتم [= شایوایی] در فارساینویسای ،شاروع در
نوشتن کردم .نظر اول این بود که مطالب فراموش نشود و نظر ثانی اگر کسای واقاف باه
این کتاب شد و هدایت به قرآن گردید ،ذخیرة آخرت و روز بازپسینم باشد:
َّ ۡ
َّ
ۡ
َّ
ۡ
ّلِلَِۚۡعل ۡيهَِتو ََّّكۡت ۡ
َِإَوّلهَِأَنِيبَ﴾(َ .)1
ِيِقَإَِلََب ِٱ َ
﴿إِنَأرِيدَإَِلَٱ ِۡل ۡصلَٰحََماَٱ ۡستط ۡع َۚۡ
تَوماَتوف ِ
شریعت سنگلجی

( )1من قصدى ج اصالح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ندارم ،و توفیق من ج به [یارى] خدا نیست بار او
توکل کردهام و به سوى او بازمىگردم [هود.]88 :

قرآن تحریف نشده است
ولیل بر این مطلب چند امر است:
ۡ
ۡ
َّ
َّ ۡ
 -1خداوند میفرماید﴿ :إِناََننَن َّزۡلاَٱَّلِكرََِإَوناَّلَۥَلحَٰ ِفظونَ﴾ [الحجرَ .]9:
یعنی« :قرآن را ما فرستادیم و آنرا از کم و زیاد شدن و از بین رفتن حفر میکنیم».
این آیه ،نص صری است که خداوند حافر قرآن میباشاد و در آن ،تصاویر زیااده و
نقصان ،مُمتَنِع [= محال] است:
مصااطفى را وعااده داد الطاااف حااق

گااار بمیا اری تاااو نمیا ارد ایا ان سااابق

ماان کتاااب و معجاا ت را حااافظم

باایش و کاام کاان را از قاارآن رافضاام

مااان تاااو را انااادر دو عاااالم رافعااام

طاغیاااااان را از حااااادیثت دافعااااام

ک اس نَتانَ اد ب ایش و ک ام ک اردن در او

تااو بجاا ماان حااافظى دیگاار مجااو

َّ
ۡ ۡ
ٞ
َلَيأۡتِيهَِٱ ۡلبَٰطلََ ِم ُۢنَب ۡيَيديۡ
يلَم ۡ
ِيمََحِي َٖد﴾ [فصلتَ .]42:
ك
َح
ِن
زن
ت
َ
َ
ۦ
َ
ه
ف
ل
َخ
ِن
م
َ
َل
َِو
ه
َ ﴿ -2
ِ
ِ
ن
ِ
ِ َۖ ِ
یعنی« :از هیچ جهت ،باطلی متوجه به قرآن نشود و باه وی راه نیاباد ،و آن ،فرساتاده

خداوند داناى ستوده است».
در این دو آیه ،تصری است که کتاب خدا تحریف نشده و خود همین دو آیاه کاافی
است بر ناقص نبودن آن؛
 -3اگر توجه کاملی به تاریخ تدوین قرآن کنیم ،میبینایم باه هایچ وجاه تحریاف در
کتاب خدا تصور نمیشود.
قرآن در عهد رسول خدا ص جمع شده بود و هر آیهای که نازل میشد ،رسول اکرم
میفرمود :در فالن موضع قرار دهید ،و سورهای نازل نمیشد ،مگر اینکه مایفرماود :ایان
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سوره را در پهلوی فالن سوره بگذارید ،و اَنَاس مایگویاد قارآن را چهاار نفار در عهاد
رسولاهللص جمع کردند که اَبَی بن کعب و مُعاذ بن جبل و ابوزیاد و زیاد اسات ،جا
آنکه قرآن بین دَفَّتَین [و در یک جلد کامل] جمع نشده بود؛ اما اصاحاب ملا م باه حفار
قرآن بودند ،و هر سوره و آیهای که نازل میشد ،جمعى از آنان به رسم عرب ،که انسااب
و تاریخ و شعر را از بر میکردند ،قرآن را نی به همین رویه از بر مینمودند ،و جمعى در
مواضع مختلف ا از کاغذ و کتف و عُسُب [= شاخههای خرما]ا مینوشاتند و زماانی کاه
رسول خدا ص رحلت فرمود و حَفَظة [= حافظان] قرآن متفرق شدند ،اصحاب ترسیدند
که حافظین قرآن کشته شوند =[ ،لذا] امر شد قرآن را بین الدفتین بنویسند.
چنانکه از زید بن ثابت روایت است« :هنگامی که میان حَمَلة [= حاامالن و حافظاان]
قرآن در یمامه کشتار سختى افتاد ،ابوبکر دنبال من فرستاد ،وارد بار اباابکر شادم ،گفات:
"عمر ن د من آمده است و میگوید :حمله قرآن در یمامه کشته شدند و من میترسام کاه
بعضی از قرآن تلف شود و رای من این است که امر کنی قرآن را جمع کنند و میان دفِّتین
قرار دهند .گفتم :چگونه به کاری اقدام کنم که رساول خادا ص در آن اقادام نفرماوده؟
عمر گفت :واهلل این کارِ خوبی است و به اندازهای در این کار اصرار کرد تا اینکه خداوند
قلب مرا برای اقدام به این امر ،منشرح کرد"؛ پس از آن ابابکر مرا گفت" :چون تو کاتاب
وحی بودی ،برو تتبع کرده و قرآن را جمع کن"».
زید میگوید« :رفتم و قرآن را از رقعهها و عسب و لِخاف [= سن]های سفید] و سینة
مردمان جمع کردم و ن د ابابکر گذاردم .تا زمان خالفت ابابکر قرآن ن د او بود ،و بعاد از
وفات او ن د عمر ،و بعد از وفات عمر ن د حفصه بود ،تا اینکه عثمان در خالفت خویش
کسى ن د حفصه فرستاد و قرآن را از او گرفت و ن د زید بن ثابت و عباداهلل بان زبیار و
سعید بن عاص وعبدالرحمن بن حار

بن هشاام فرساتاد و امار کارد آناان را کاه از آن

نسخه بردارند ،و عثمان گفت اگر در قرائتی اختالف کردند ،قرآن را باه لساان [= لهجاه]
قریش بنویسید؛ چون قرآن به لسان قریش نازل شده اسات ،و هماین کاار [را] کردناد ،و
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عثمان در هر شهری قرآنی فرستاد».

زید میگوید« :اصحاب پیغمبر را دیدم که میگفتند :عثمان کار خاوبی کارده اسات ،و
على  فرمود" :اگر من والی میشدم ،همین کار را میکردم"»؛
 -4در حیات پیغمبر اکرم ص اسالم در ج یرة العرب منتشار شاده باود و از دریاای
قُلْ ُم تا سواحل یمن و از دریای فارسی تا فرات و منقطع شام ،همگای در زیار پارچم «ت
اله ات اهلل» بودند و در ج یرة العرب ،شهرها و قریههاى زیاد بود؛ مثال یمان و بحارین و
عمان و نجد و جبلی طی و بالد مُضَر و ربیعه و قضاعه و طایف و مکه ،و همه اهال ایان
شهرها و دهکدهها مسلمان بودند و مسجدها بنا کردند؛ هایچ شاهر و ده و قبیلاهای نباود
مگر اینکه در نمازها قرآن میخواندند و به اطفال و زنان و ماردان مایآموختناد؛ پاس در
زمان پیغمبر در سرتاسر ج یرة العرب قرآن در دستر

مردم بود و عنایت تام در ضبط و

حفر آن داشتند ،و چون قرآن کتابی دینی ،اخالقی ،حقوقی و سیاسی بود ،مراجعات مردم
در شئون دین و اجتماع ،منحصر به قرآن بود.
پس از رحلت رسول خدا ص ابابکر دو سال و شش ماه خالفت کرد و باا فاار

و

روم جن] نمود و یمامه را فت کرد و مسلمانان در قرآن به هیچ وجه اخاتالف نداشاتند؛
مراجعاتشان منحصر به قرآن بود و جمعی هام در آن زماان قارآن را میاان دفِّتاین جماع
کردند؛ مثل علی  و عمر و عثمان و زید و ابی زید و ابن مسعود [ش] و ساایر ماردم
در شهرها؛ پس نمانْد شهری ،مگر آنکه قرآن میان آنها رایج بود.
بعد از فوت ابوبکر ،عمر خلیفه گردید و تمام شهرهای فار

و شام و بین النهارین و

مصر را فت کرد و شهری نماند ،مگار آنکاه مسالمانان در آن مساجد سااخته و قارآن را
نسخه کردند ،و ائمه قرآن را در نماز و غیرنماز ،بر مردم قرائت نمودند و در مکتبها باه
اطفال آموختند و در مسجدها مردان قرائت کردند و ده سال و چند ماه خالفت عمر طول
کشید ،و پس از فوت عمر ،بیشتر از صد ه ار قرآن در اطراف عالم منتشر شده بود.
و همچنین در خالفت عثمان ،که دوازده سال طول کشید ،مسلمانان جهاان جا قارآن
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مجید کتابی دیگر نداشتند و قانونی غیر از قرآن نبود ،و تمامی احتیاجات دینای و دنیاوی
را از قرآن میخواستند.
خالصه ،مسلمانان پس از ایمان به خدا ،واسطة میاان خاود و خادا را غیار از تاالوت
قرآن و عمل به دستورالعمل آن چی دیگری نمیدانستند .اکنون باید فکر کرد کاه باا ایان
عنایت مسلمانان به حفر قرآن ،از عصر نبی ص تا خالفت عثمان ،چگونه تصور میشود
آیهای از قرآن را بشود کم کرد و یا ثلث قارآن را از مسالمانان بتاوان پنهاان نماود؟ اگار
درست دقت شود ،از ممتنعات [= محاتت] بود که کسی بتواند از قرآن سطری کم کند؛
 -5یکی از دتئل واض بر عدم نُقصان [= نقص] و تحریف قرآن ،تقریر اماام متقیاان
علی  است .امیرالمؤمنین پنج سال و نه ماه خالفت کرد و از صفات آن حضرت ایان
بود که در امر به معروف و نهی از منکار و اقاماة عادل و تقاوى ،هایچ چیا او را ماانع
نمیگردید و ج از خداوند تبارک و تعالى ،از کسای بایم نداشات ،و خشان در ذات اهلل
بود؛ حتى در رفع ظلم و اقامة عدل ،آنی [= لحظهای] راضی نشد معاویه حکومت شاام را
داشته باشد؛ اگر چه خالفت از دست من بیرون رود؛ و در ع ل معاویاه و برداشاتن ظلام
جن]های خونین کرد ،و همچنین در جن] نهروان ،بارای ناابود کاردن ظلام[ ،باه] چاه
شدایدی مبتال شد تا عاقبت امر ،منجر به شهادت گردید.
اکنون باید انصاف خواست از مردمی که قائلند امیرالمؤمنین قرآنِ صحی را نا د خاود
پهنان کرد و دست به دست تا به امام زماان رساید ،و ماردم را از هادایت قارآن صاحی
محروم فرمود.
میخواهم ببینم آیا این حرف ،توهین به مقام مقد

امیرالمؤمنین نیست؟ آیا میتاوان

این افترا را مرتکب شد که ا نعوذ باهللا آن حضرت قریاب شاش ساال خلیفاة پیغمبار و
فرمانفرمای عالم اسالم باشد و ببیند در مساجد و مکاتب مسلمانان سر و کارشان با قارآن
ناقص و مُحَرَّف [= تحریفشده] است؛ و گمراهی باتتر از این نیست که این امر اَهَم ،که
عماد اسالم میباشد ،محل توجه حضرتش نباشد؛ این کار را بگذارد و در ع ل معاویاه آن
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فداکاریها را کند .امیرالمؤمنین ،که آنی به حکومت معاویه راضی نشد و خالفت خاود را
به خطر انداخت ،آیا راضی میشود قرآن غلط در دست مسلمانان باشد؟
و همچنین امام حسن شش ماه خالفت فرمود؛ چرا ایشان قرآن صحی را در دساتر
مردم قرار ندادند؟ و همچنین حضرت ابیعبداهلل آن اول خداپرست ،اول شجاع دنیاا ،اول
دیندار [و] اول فداکارِ قرآن ،چرا روز عاشورا قارآن صاحی را باه ماردم ارائاه نفرماود؟
حسین که تقیه نمیکارد؛ از خاود و اوتد در راه خادا گذشات ،و باس باود در افتضااح
[آبروری ی] دشمنانش که بگویند« :ای مردم ،اینان قرآن را تغییار دادناد و کتااب خادا را
تحریف کردند و پدر و برادر و اوتد مرا کشتند؛ اینک قصد کشتن مرا دارند».
اکنون من از مردمی که گویندة تحریف قرآنند ،سئوال میکنم که آیا این مقاله [=
سخن] عالوه بر آنکه غلط علمی و عقلی و تاریخی است ،کفر نیست؟ قائل به این مقاله
ۡ
َّ ۡ
ج ء کفار حساب نمیشود؟ چون اوتً :قرآن را منکر شده که میفرماید ﴿إِناََنن َن َّزۡلاَ
ۡ
َّ
ٱَّلِكرََِإَوناَّلَۥَلحَٰفِظونَ﴾()1؛
و ثانیاً :توهین به مقام مقد

امیرالمؤمنین و حسان و حساین ﻹ کارده اسات .آیاا

موهن [= توهینکننده] به قرآن و مُفتری [= تهمتزننده] به ائمه دین ،خاارج از شاریعت
سیدالمرسلین نیست؟
اگر گویندگانِ این مقاله میدانستند که قول به تحریف قرآن ،از مَالحِده [= کاافران] و
زنادقه [= مجوسان] و باطنیه منتشر در اسالم شده است ،هایچ وقات باه ایان تُرَّهاات [=
سخنان باطل] و کلماتِ بیمغ پایبند نمیشدند؛ اما چه باید کرد؟
ُّ ُۢ ۡ
َّ ٞ
ٗ
َّ
كمَع ۡ ٞ
ۡمَفه ۡمََلَي ۡع ِقلونَ﴾()3؛ َ
ّلِلَمرضا﴾(﴿ ،)2صمَب
مَمرضَفزادهمَٱ َ
ِفَقلوب ِ ِه
﴿ َِ

( )1بىتردید ،ما این قرآن را به تدریج نازل کردهایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود [الحجر.]9:
( )2در دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان اف ود [البقره.]10 :
( )3کرند ،تلند ،کورند؛ بنابراین به راه نمىآیند [البقره.]18 :
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 -6ب رگان امامیه و محققین فرقه جعفریه قائلند به اینکاه کتااب خادا باه هایچ وجاه
تحریف نشده ،و ما برای تأکید مطلب ،اقوال اینان را در اینجا ذکر میکنیم:
 -1صدوق ا علیه الرحمها در کتاب اعتقاداتش میگوید« :اعتقاد ما امامیه این است که
مابین الدَّفَّتین ،تمام قرآنی است که بر رسول اکرم نازل شده و زیادتر از این نیست
و هرکس این قول را به ما نسبت دهد ،دروغگوست؛
 -2شیخ مفید در اواخر فصلالخطاب از کتاب مقاتتش میگوید« :جمااعتی از امامیاه
میگویند که قرآن کلماه و آیاهای از آن کام نشاده ،و آنچاه مایگویناد از قارآن
امیرالمؤمنین بوده و کم شده است ،تفسیر و شأنِ ن ول آیات است»؛
 -3سید مرتضى میگوید« :قرآن کم نشده و آنچه نسبت به بعضی از امامیه و حشاویه
میدهند که قرآن کم شده است ،محل اعتنا نیست»؛
 -4شیخ طوسی در اول تبیان میگوید« :سخن در زیاده و نقصانِ ظاهر ایان اسات کاه
مسلمین بر خالف این قولند؛ و این ،تیقتر به صحی از مذهب ماست»؛
 -5شیخ طبرسی در مجمعالبیان تصری میکند به اینکه قرآن ناقص نشده است؛
 -6عالمه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء در باب قرائت نماز مایگویاد« :قارآنِ موجاود،
مطابق با مصحف امیرالمؤمنین است»؛
 -7شیخ جعفر کبیر در کتاب کشف الغطاء در کتاب قرآن میگوید« :اماا نااقص باودن
قرآن شکی نیست که قرآن محفوظ است به حفرِ مَلک عَلِّام از نُقصاان؛ چناانکاه
دتلت دارد بر آن ،صری قرآن و اجماع علما در هر زمان؛
 -8فاضل جواد در شرح زبده تصری میکند به تمامیت قرآن؛
 -9مولی صال مازندرانی قائل به عدم تحریف است؛
 -10محد

بَحرانی در کتاب لؤلؤ [البحرین] میگوید« :حُرِّ عاملی ،صااحب وساائل،

رسالة مستقلی در عدم نقصان قرآن نوشته است»؛
 -11سید قاضی نوراهلل در کتاب مصائب النواصب میگوید« :آنچاه نسابت داده شاده
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است به شیعه که قائلند به تحریف قارآن ،ایان قاولِ جمهاورِ [= همگای] امامیاه
نیست؛ بلکه گفتار به معنى از مردمی است که محل اعتنا نیستند؛
 -12شیخ بهایی میگوید« :قرآن محفوظ است از زیاده و نقصان ،و دتلت میکند بر
ۡ
ۡ
َّ
َّ ۡ
آن آیه قرآن﴿ :إِناََننَن َّزۡلاَٱَّلِكرََِإَوناَّلَۥَلحَٰفِظونَ﴾ [الحجر]9:؛
 -13شیخ عبدالعال کرکی رساله مستقلی در کم نبودن قرآن تصنیف کرده و میگویاد:
«اخباری که در نقص قرآن رسیده ،مخالف کتاب و سنت و اجمااع اسات و بایاد
آنها را دور انداخت»؛
 -14محقق بغدادی ،سید محسن ،در شرح وافیه میگوید« :اتفاق علمای اساالم اسات
که قرآن بر آن اف وده نشده است؛ کالم در کام شادن قارآن اسات معاروف میاان
اصحاب امامیه؛ بلکه حکایت اجماع هام شاده اسات کاه قارآن نااقص نیسات و
مخالف در این مسئله على بن ابراهیم است که در تفسیرش قائل به تحریف شاده
و بعضی از متأخرین متابعت او را کردهاند ،و از مؤیدات در کم نبودن قرآن اسات
که اجماع امامیه بر آن است باید در نماز یک سوره از قرآن را قرائت کارد و اگار
سوره را ناقص قرائت کرد ،نماز باطل است؛ اکنون اگار قارآن ثلاث آن کام شاده
باشد و سورهها ناقص باشد ،تمامى نمازها باید باطل باشد؛ و صلى اهلل على سیدنا
محمد و آله الطاهرین.

***

قرآن قابل فهم است
از مسلِّمات است که در کتاب خدا ،آیاهای کاه خالیاق از فهام آن عااج باشاند ،یافات
نمیشود ،و تمامی آن قابل تدبر و فهم است ،و شاهد بر این مطلب ،اوتً آیات و اخباار و
ثانیاً دلیل عقل است.
آیات

ۡ
﴿ -1أَفًلََيتدبَّرونَٱ ۡلق ۡرءانََأ ۡم َٰ
وبَأقفالهاَ﴾ [محمد]24:
ل
َق
َلَع
ن
یعنی« :آیا تدبر در قرآن نمیکنند یا قفل بر دلهایش زده شده است؟».
خداوند در این آیه امر به تدبر فرمود؛ اگر در قرآن آیهای غیر مفهوم بود ،چگوناه امار

به تدبر مینمود؟

ۡ َّ
ّلِلِ َلوجدوا ْ َفِيهَِٱ ۡختِل َٰ ٗفا َكث ِ ٗ
ۡ
﴿ -2أفًلَ َيتدبَّرون َٱ ۡلق ۡرء َۚۡ ۡ
ريا﴾
ري َٱ َ
ان َولو ََكن َمِن َعِن ِد َغ ِ
[النساء.]82:

یعنی« :آیا منافقان تفکر و تدبر در معانی قرآن نمیکنند تا آثار اعجاز بار ایشاان ظااهر
شود؟ اگر این قرآن از طرفِ غیرِ خدا بود [یعنی از منشآت نفس نبی باود ،و وحای الهای
نبود یا بشری پیغمبر را تعلیم کرده و گفته مخلوقی بود ،چنانکاه گماان کفاار و مناافقین
است] هر آینه [اهل عقل و استدتل] در آن اختالف بسیاری مییافتند».
اگر درست دقت شود ،این آیه ،یکى از وجوه اعجاز قرآن را بیان مایکناد و دلیال بار
وحی بودن قرآن است؛ با اینکه کتاب ب رخ و علوم بسیاری را در بر دارد ،به هایچ وجاه
در آن اختالف نیست.
و تقریر برهان ،این است که اختالف ،لفظی است مشترک میان معانی گوناگون ،و مراد
از نداشتن اختالف ،این نیست که مردم در آن اختالف نمیکنناد؛ بلکاه نفای اخاتالف در
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ذات قرآن است؛ چنانکه گفته میشود« :این کتاب مختلاف اسات» ،یعنای اول و آخارش
شبیه در فصاحت نیست ،یا مختلفالمرام است که بعضی از [مطالب] آن ،دعوت به دیان
میکند و بعضی از آن دعوت به دنیا ،یا مختلفالنظم است [یعنای] بعضای از آن بار وزن
شعر است و بعضی مُنْ َحِف [= دور شونده از اصل].
اما کالم خداوند من ه از هر گوناه اخاتالف و تنااقس اسات؛ اول و آخارش مناساب
یکدیگر [است] و به یک مرام دعوت میکند ،و آن ،دعاوت باه خادای واحاد و اصاالح
نفس ،و تمامی آیاتش در اعلى درجة فصاحت است.
و کالم آدمی تمامی این اختالفات را در بر دارد؛ چنانکه اگر به کتب علماا و دَواویان
[= دیوانها] شعرا و مُتِرَسِِّلین [= نویسندگان] به دقت نظر کنیم ،تمامی اقسام اختالفات را
در آنها مییابیم؛ گاهی فصی است و گاهی من حف ،و همچنین ،اغراض مختلف در یاک
دیوان مییابی؛ گاهی مذمت دنیا را میکند گاهی مادح او را؛ هنگاامی کاه شااعر خاوش
است ،خوشبین به دنیاست؛ وقتی ناخوش است ،با فلک جن] و جادال آغااز مایکناد؛
گاهی جُبن [= تر ] را مدح میکند و نام او را حَ ْم [= احتیاب] میناماد؛ گااهی مَاذَمَّت
[= سرزنش] میکند و اسمش را ضعف میگذارد ،و نوبتی شاجاعت را مادح مایکناد و
صَرامت [= دلیری] مینامد و گااهی ذَمّ [= بادگویی] مایکناد و تهاوّرش [= گساتاخی]
میگوید؛ و کالم آدمی هیچ وقت نمیشود از اختالف و تناقس خالی باشاد ،چاون منشاأ
اختالفِ عقایدِ بشر ،اختالف احوال و اغراض است ،و انسان هر روز حالى دارد و هر آن،
افکاری همیشه قلبش در تقلِّب [= دگرگونی] است ،فَرَح و هَمّ [= قصاد] و غام و تغییار
محیط و تبدیل زندگانی و شداید [= سختیها] روزگار و حواد

زمان ،عاملی قوی است

در تغییر افکار .انسان در هنگام فرح ،افکاری دارد که در وقات حُا ن نادارد ،و همچناین
عوامل دیگر چنانکه اگر دواوین شعر را بخوانید ،صحت این مطلب را در میبایید که هر
روز مردمی هستند و در هار قصایده طاورى فکار مایکنناد و نیا در کتاب مُصَانَّفة [=
نوشتهشده] علماى ب رخ میبینی در یک کتاب چقدر اختالف پیدا میشود.
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ٌ
إنسان كتاب ًا يف يومه إال قاا يف دا لاو ِّيدا
عماد اصفهانی میگوید« :إين رأيت أنه ال يكتب
هذا لكان أحسن ولو زي كذا لكان ِّييستحسن ،ولو ِّيق م هذا لكان أفضل ولو ِّيترك هذا لكان أمجل،
وهذا من أعظم ِ
الع رَب وهو ٌ
دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش»،

یعنی« :من دیدم که کتابی نمینویسد انسان در روزی ،مگر اینکه فردای آن روز
میگوید اگر این را تغییر میدادم بهتر بود ،و اگر فالن مطلب را زیاد میکردم نیکوتر بود،
و اگر این عبارت یا مطلب را مقدم میداشتم افضل بود ،و اگر فالن مطلب را نمینوشتم
زیباتر بود ،و این از ب رخترین عبرتهاست ،و دلیل بر استیالی [= غلبه] نقص بر جمیع
بشر است .حات باید مالحظه کرد اینکه شخص امّی [و] در نخوانده در ظرف بیست و
سه سال کلماتی بیاورد و تمامی آن ضبط شود و در مقابل هم ،دشمنان قوی داشته باشد
و نتوانند اختالف و تناقس در آیات آن بیابند ،خود دلیل محکمی است که این کلمات از
شخص نبی نبوده؛ چون که نبی بشر است و بشر حاتت گوناگون دارد؛ پس به ضِر َ
قاطع [= با اطمینان] حکم میکنیم که این کلمات ،وحی و از طرف ربالعالمین است،
جلِّ جالله و عم نواله؛
ۡ
َٰ ۡ
ۡ
َّ
لَع َقلبِك ََلِ كون َمِنَ
ب َٱلعَٰل ِميَ ََ ١٩٢نزلَ َبِهَِٱ ُّلروحَ َٱۡلمِيَ َََ ١٩٣
زنيل َر ِ
ِ﴿ -3إَونهَۥ ََل ِ
ۡ
انَعر ُّ
بَمبِي﴾ [الشعراء 192:تا ]195
ٱلمنذِرِينَََ١٩٤بِل ِسَ نَ ِ ٖ
یعنی« :قرآن فرستاده خدای جهان است که آنرا روحاتمین بر دل تو فرود آورده است

تا باشی از بیمدهندگان به زبانِ عربی هویدا».
اگر قرآن مفهوم نبود ،مُنذِر [= بیمدهنده] بودن رسول خدا به قارآن معناى نداشات ،و
قرآن نازل شد به زبان عربی واض  ،و اگر مفهوم نبود ،گفتن اینکه قرآن به عربای آشاکارا
نازل شده ،دروغ بوده ا نعوذ باهلل من غضب اهلل؛ پس معلوم شد که قرآن در منتهی درجاه
وضوح میباشد و فهم آن بر بشر آسان است؛
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ۡ َٰ ۡ
ۡ ٗ
ٗ
﴿ -4ون َّز ۡۡلا َعل ۡيك َٱ ۡلكِتَٰبَ َت ِۡبيَٰ ٗنا َل ِك ۡ
ى َل ِلم ۡسل ِ ِميَ﴾
ََشءٖ َوَهدى َورَحة َوبّش
ِ
[النحل.]89:
یعنی« :فرستادیم قرآن را بر تو که در بیان هر چی ی میباشد و هدایت و بخشاایش و
مژدهای برای مسلمانان است».
اگر قرآن غیر مفهوم بود ،پس چرا خداوند میفرماید در قرآن بیان هر چی ی هست ،و
چگونه قرآن هدایت میکند در صورتی که بشری نتواند از آن استفاده کند؟
ۡ
ٗ
ۡ َّ
﴿ -5ه ٗدىَل َّ
اس﴾ و همچنین ﴿ذَٰل ِكََٱلكِتَٰبَََلَر ۡي َۛ
بَفِي ِۛهَِهدىَل ِلمتقِيَ﴾ [البقره]2 :
ِلن ِ َ

یعنی« :آن کتابِ باعظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایة هدایت
پرهی کاران است».

چی یکه فهمیدنی نیست ،چگونه هدایت میکند؟
ۡ ۡ ۡ ٞ
ٗ
﴿ -6وشِفاءَٞل ِماَِفَٱ ُّ
ورَِوهدىَورَحةَل ِلمؤ ِمن ِيَ﴾ [یونس.]57:
لصد َ
ِ
چگونه قرآن شفای دردها و راهنمایی مردم است در صورتی که آن نسخه را کسی
نمیفهمد؟
َّ
ب ُّ
ّلِلَِنورَٞوك ِتَٰ ٞ
ي﴾ [المائده.]15:
َمب ِ َٞ
﴿ -7ق ۡدَجاءكمَمِنَٱ َ

یعنی« :آمد شما مردم را نور و کتابی آشکار از طرف خداوند»؛
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ َّ
ۡ
َِف َذَٰل ِك َلر َۡح ٗة َوذِكر َٰ
كفِ ِه ۡم َأ َّنا َأنزۡلاَعل ۡيك َٱلكِتَٰبَ َي ۡت َٰ
ىَ
﴿ -8أَوَ َل ۡم َي
ّل َعلي ِه ۚۡم َإِن ِ
ۡ
ل ِق ۡو ٖمَيؤمِنونَ﴾ [العنکبوتَ .]51:
یعنی« :آیا کافی و بس نیست ایشان را [حجتی هویدا و معج های واض و آشکارا]
اینکه فرستادیم بر تو قرآن را پیوسته بر زبان ایشان؛ بر ایشان خوانده میشود [و ایشان
اَفص ِ (= سخنورترین) مردمند و اسرار بالغت و فصاحت بر ایشان پوشیده نیست ،و تو
تحدی کرده و کوتاهترین سورهای در برابر قرآن از ایشان طلیبدهای و ایشان لشکر میکنند
و مال و جان درمیبازند و به مُعارضه (= رویارویی) نمیپردازند؛ معج ی از این روشنتر
کجا باشد؟] در این کتاب ،رحمت و پند است برای مؤمنین».
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این آیه صراحت دارد که مشرکین قرآن را میفهمیدند و چاون نتوانساتند معارضاه باا
حروف کنناد ،مباارزه باا حاروب [= جنا]هاا] کردناد .یاا للعجاب! قارآن را مشارکین
میفهمیدید و مؤمنین از فهم آن عاج ند .کسانی که میگویند قرآن غیر قابال فهام اسات،
باید از خداوند شرم کنند؛
ۡ
ْ ۡ
َّ َّ
ْ
ْ َّ
ٞ
﴿ -9هَٰذاَبل َٰ ٞغَل َّ
ِلن ِ
ب﴾
اسَو ِّلنذرواَب ِ َهِۦَو ِّل ۡعلمواَأنماَهوَإِلَٰهَٞوَٰحِدَو ِّل َذكرَأ ْولواَٱۡللبَٰ َِ

[إبراهیمَ .]52:

یعنی« :این قرآن ،کفایت است مردمان را ،تا پند داده شوند باه آن و بایم کارده شاوند
بدان ،و تا بدانند که اوست خدای یکتا و باید عُقَال از این کتاب آسمانی پند گیرند».
چگونه قرآن بالغ [است] و مردم را بیمدهنده میباشاد ،باا اینکاه غیرمعلاوم اسات و
چگونه عقال را تذکر باشد ،و حال آنکه عقال نمیتوانند بفهمند؟
اَمب ٗ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ٗ ُّ
ُّ َٰٓ ﴿ -10
ۡ
َّ
ۡ ٞ
َّ
يناََ ١٧٤فأ َّماَ
يأيها َٱۡلاسَ َقد َجاءكمَبرهَٰن َمِنَربِكم َوأنزۡلا َإِّلكم َنور ِ
َّ
ْ
ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َصرَٰطاَ
ّلِلِ َوَٱعتصم َ
ٱَّلِينَ َءامنوا ََب ِٱ َ
َِف َرَحةٖ َمِنه َوفض ٖل َويهدِي ِه ۡم َإ ِ ّۡلهِ ِ
وا َب ِ َهِۦ َفسيدخِلهم ِ
ُّم ۡستقِ ٗ
يما﴾ [النساء 174:و َ .]175
یعنی« :ای مردم ،برای شما از طرف حق تعالى برهانی آمد و به سوى شما نورى ظاهر
فرستادیم [یعنی قرآن]؛ کسانی که به خدا ایمان آوردند و باه قارآن چنا] زده و تمساک
جستند ،زود باشد که خداوند آنان را داخل رحمت و فضل خود گرداند و به سوى خاود
و راه راست هدایتشان فرماید».
چگونه قرآن برهان و نور مبین است و باید تمسک بدان کرد و از آن هدایت خواست،
و حال آنکه غیر معلوم است؟
ۡ
َّ
ۡ
َّ
َِهَأقومَ﴾ [اإلسراء]9:
﴿ -11إ ِ َ
نَهَٰذاَٱلق ۡرءانََي ۡهدِيَل َِل ِِت ِ

یعنی« :این قرآن راهنمایی میکند به طریقه و راهی که راستتر و پایندهتر است».
چگونه قرآن به راه راست و پاینده هدایت میفرماید ،و حال اینکه برای کسای معلاوم

نیست؟
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َّسناَٱ ۡلق ۡرءانََل ِل ِۡكرَفه ۡلَم ُّ
﴿ -12ولق ۡدَي َّ ۡ
ِنَم ََّدك َِٖر﴾ [القمرَ .]17:
ِ
یعنی« :و به تحقیاق آساان کاردیم قارآن را بارای پناد گارفتن ماردم؛ پاس آیاا هایج
پندگیرندهای هست؟»
عجب است با تصری خداوند در این آیه که قرآن فهمش آسان است ،چگونه میتوان
دعوی کرد که قرآن را نمیشود فهمید؛ و عجبتر آنکه در سورة مبارکة قمر این آیه چهار
مرتبه تکرار شده است.
این بود بعضی از آیاتی که دلیل است بر اینکه قرآن قابلفهم میباشد؛ و از ایان آیاات
در قرآن بسیار است؛ اما برای شخص متدبّر همین قدر کافی است.
اما اخبار

ْت فِيك ُْم َما إِ ْن َتَ َ َّس ْكت ُْم بِ ِه َل ْن ت َِضل ُّلوا كِتَلا َ ا ِ َس ُنلنَّتي أس
رسول اکرم ص میفرماید« :إِ يِّن ت ََرك ُ
ِ
ْت ِِت َأ ْه َل َب ْيتِي»
َسع ْ َ
یعنی« :من در میان شما چی ی گذاردم که اگر تمسک به آن کنیاد ،هایچ وقات گماراه

نخواهید شد؛ و آن ،کتاب خدا و سنت من است [به روایات دیگر :و عترت من است]،
و چگونه ممکن است تمسک به کتاب کرد با اینکه غیر مفهوم باشد؟
و از امیر المؤمنین ،علی بن ابی طالب  از رسول خدا ص نقل شدهاسات« :قلا:
ِ ِ
ِ ِ ُ
َب َما َب ْعدَ ك ُْمَ ،س ُحك ُْم َما َب ْينَك ُْمُ .ه َو ال َف ْص ُل َل ْي َس بِا َْْلز َِْ ،:م ْن
عليكُم بكتَا ِ ا فيه َن َبأ َما َق ْب َلك ُْمَ ،س َخ َ ُ
ِ
ت ََر َك ُه ِم ْن َج ّب ٍ
ار َق َص َم ُه ا َ ،س َم ْن ا َب َتغَى ُاْلدَ ى ِيف غ ْ ِ
لو ّ
َْي ِه َأ َض ّل ُه ا َ ،س ُه َو َح ْب ُ
اللذك ُْر
لل ا املَت ُ
لَ ،،س ُه َ
اط املُست َِقيم ،هو ا ّل ِذي الَ ت َِزيع بِ ِه األَهلواُ ،سالَ َت ْلتَلبِس بِ ِ
َْ ِ
له األ ْل ِسلنَ ُةَ ،سالَ َت ْ ل َب ُع ِمنْل ُه
ُ
ْ َ ُ َ
ُ
الّص ُ ْ ُ ُ َ
اْلك ُ
يم َس ّ َ
ِ
ِ
َي َل ُق عىل َك ْثر ِة الرد ،سالَ َت ْن َق ََض عجائِبه ،من َ ِ
لن
قا :بِه َصدَ َقَ ،س َم ْن َعم َل بِله ُأ ِج َلرَ ،س َم ْ
َ َ ُُ َ ْ
َ ّ ّ َ
ا ْل ُع َل ََم َُُ ،سالَ َ ْ َ
حكَم بِ ِه عدَ َ ،:سمن خاصم به ف َلج ،سمن دعا إِ َلي ِه ه ِدي إِ ََل ِِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم» ...
َ ََ ْ ََ ْ ُ َ
َ َ َ
َ َ
ََ
َ

یعنی« :رسول اکارم ص فرماود :باه کتااب خادا تمساک بجوییاد کاه در آن ،خبار
گذشتگان و آیندگان شماست .قرآن حاکم عادلی است در میان شما؛ قرآن جدی و قطعای
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و فصل است؛ هَ ْل و لَغْو [= بیهوده و باطل] نیست؛ هر گردنکشای کاه آنارا تارک کناد،
خداوند پشت او را خواهد شکست؛ و کسی که هدایت را از غیر قرآن بخواهاد ،خداوناد
او را گمراه میکند .قرآن ریسمان محکم خداست و پناد راسات و درسات و راه راسات
است ،و هوای مردم آن را از حق منحرف نمیکند ،و دانشمندان از آن سیر نمایشاوند ،و
به کثرتِ تکرار ،کهنه نمیشود ،و شگفتىهای آن پایان ندارد؛ گوینده به قرآن راستگوست
و حاکم به آن ،عادل [است]؛ و کسی که مُخاصمه و احتجاج [= بحث و جدل] باه قارآن
کند ،پیروزمند میشود ،و کسی که دعوت به سوی قرآن کند به راهِ است هدایت میشود».
چگونه چنین قرآنی ،با این همه اوصاف که ذکر شد ،قابل فهام نباشاد؟ در ایان کاالم
شریف تصری است بر اینکه هر کس هدایت از غیر قرآن بخواهد ،گمراه خواهد شد .اگر
قرآن غیرقابلفهم است ،مسلِّماً باید از غیر قرآن هدایت بخواهد ،و بنابراین گمراه خواهاد
شد ،و این خود واض است که گمراهی مسلمانان از این است که هدایت را از غیر قرآن
خواستند و آرا و افکار خود را مادخلیت [= دخالات] در دیان و مجادلاههاا کردناد ،تاا
روزگار اسالم و مسلمین به اینجا رسید که هر فرقه ،آن دیگر را تکفیر میکند و چهارصد
میلیون مسلمان به هیچ وجه اتفاق ندارند؛ اگر مسلمانان مرجع را قرآن قرار دهناد و دیان
را از آن اتخاذ کنند این بدبختی مبدل به سعادت ،و تفرق مبدل به وحادت خواهاد شاد؛
ْ
ْ
ۡ
ْ ۡ
ۡ
َّ
َّ
ّلِلََِج ٗ
ّلِلَِعل ۡ
ييك ۡمَإِذَ
واَن ِۡعمتَٱ َ
ِيعاَوَلَتف َّرق ۚۡواَوَٱذكر َ
واَ ِِب ۡب ِلَٱ َ
خداوند میفرماید﴿:وَٱعت ِصم َ
َّ
ۡ ٗ
ۡ
ۡ
كنت ۡمَأعدا ٗءَفألفَبيَقلوبِك ۡمَفأ ۡصب ۡحتمَبِن ِۡعمت ِ َهِۦََإِخوَٰنا﴾(.)1
دلیل عقل

 -1اگر در قرآن آیاتی و کلماتی بود که کسی نمیفهمید ،خطاب به قرآن مانند آن باود
که ترک زبان را به لغت فارسی دعوت و تبلیغ کنند و خودِ این امر ،سفاهت است.

( )1و همگى به ریسمان خدا چن] زنید و پراکنده نشوید ،و نعمتخدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشامنان
[یکدیگر] بودید ،پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید [آل عمران.]103 :
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قرآن میفرماید« :هذا بیانٌ للنا » ،چگونه بیان خواهد بود اگر کسی آنارا نفهماد؟
چطور تصوّر میشود که خداوند حکیم تکلم به کلمااتی کناد کاه کسای نفهماد؟
واقعاً گفتن این کلمات کاشف از حُمْاق [= ناادانی] گویناده یاا کفار اوسات کاه
میخواهد قرآن را از دست مردم بگیرد و به جاى آن اباطیل نشر دهد؛
 -2مقصود از تکلم ،فهماندن است؛ اگر مفهوم نباشد ،مخاطبه [= گفتگو] عبث و سَافَه
[= کمخردی] خواهد بود و تیق شخص حکیم نیست؛
 -3رسول اکرم ص قرآن را معج ه خاود قارار داد و تَحَّادی فرماود و گفات« :اگار
میتوانید[ ،یک کتاب] مثل او ،یا ده آیه مثل قرآن بیاورید .اگر قرآن مفهوم نباشاد،
تحدّی غلط است.
جمعی میگویند قرآن غیرقابلفهم است

جمعی میگویند قرآن غیرقابلفهم است ،و به وجوهی بر آن استدتل کردهاند:
 -1میگویند قرآن آیات متشابهه دارد و متشابهات قرآن را کسای غیار از حاق تعاالى
نمیفهمد؛ جواب میگوییم :متشابه قابلفهم است؛ بلکاه متشاابهات قارآن بارای هادایت
نادانان و عامه نازل شده؛ چنانکه بعد تحقیق خواهد شد؛
 -2میگویند اعمالی که ما را بدان تکلیف کردهاند ،دو قِسام اسات :قِسام اول افعاالی
است که ما مصلحت آن را درک میکنیم؛ مثال نمااز و روزه و زکاات ،کاه نمااز تواضاع
محس است و روزه امساک از شهوات و زکات سعی در رفع حاجت بینوایان است؛ قِسم
دو افعالی [است] که مصلحت آن را نمیدانیم؛ مثال افعاال حاج کاه ماا نمایدانایم چاه
مصلحتی در رمی جمره است و چه غایتی در سعی میان صفا و مروه ملحوظ شدهاست ،و
محققین اتفاق دارند چنانکه پسندیده است حق متعال بندگانش را امر به قِسام اول کناد.
همچنین نیکوست امر به قِسم ثانی؛ به جهت اینکه قسام اول کماال انقیااد [= بنادگی] و
اطاعت در او موجود نیست؛ احتمال دارد عقل او را وادار به عمل کند؛ چون مصلحتش را
دریافته ،اما در قسم دوم که مصال آن را نداند ،اطاعت و فرماانبرداری دتلات بار کماال
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انقیاد و نهایت تسلیم را دارد؛ چون مصلحت را نایمداناد و اطاعات مایکناد و در ایان
اعمال ،انقیاد محس و اطاعتِ صِرف است.
وقتی در افعال جای شد که ما ندانیم و اطاعت کنیم ،چارا در اقاوال جاای نباشاد کاه
خداوند کالمی بگوید که بعضی از آنرا بفهمیم و بعاس دیگار را درک ننمااییم و متوجاه
مقصود نشویم و غرض انقیاد و اطاعت باشد.
جواب گوییم :واقعاً قیا

معالفارق غریبی است« :از قیاسش خنده آمد خلق را» .فارق

است میان افعال و اقوال؛ غایت در افعال ،عمل و اطاعت است ،و غایت در اقوال ،فهام و
تدبر است ،و چون مقصود از افعال ،عمل است ،میشاود نفهمیاده و کورکوراناه اطاعات
کرد؛ اما مقصود در اقوال ،تنویر [= روشنگری] عقل است؛ تا فهمیده نشاود ،اثاری بار آن
مترتب [قرار داده] نمیشود ،و کلماتی را که انسان نفهمد ،چگونه تصور میتوان کرد [که]
اثری بر آنها مترتب شود؟
 -3این وجه اعجب [عجیبتر] از همه وجوه است که میگویند« :اگار انساان واقاف باه
معنى قرآن شد و احاطه به دقایقش پیدا کرد ،دیگر من لت و قیمتی ندارد؛ اما وقتی که واقاف
به مقصود نشد ،با قطع به اینکه مُتکلِّم [یعنی گویندة قرآن ]،احکامالحااکمین اسات ،همیشاه
متفکر و متذکر خواهد بود ،و لُبِِّ [= خالص] تکلیف ،اشتغال قلب است به ذکر خدا».
جواب میگوییم :این دلیل ،بسیار جاهالنه است و زنِ مُارده باه آن مایخنادد ،و فکار
کردن در کالمی که هیچ وقت فهمیده نمیشود ،چگونه فکر و ذکر است؟ غرض از فکار،
انتقال از معلوم تصوری یا تصدیقی به مجهول و روشن شدن عقل است به درک حقاایق،
سبحان اهلل! سرگردانی چگونه کمال [است] و بیفهمی چطور سعادت است؟ الحمدُ لِاالَّهِ
بل أکثرهم ت یعلمون.

***
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فهمیدن قرآن مبتنی بر شناسایی اسباب نزول است

و دلیل بر این مطلب ،دو امر است:
 -1اینکه مدار علم معانی و بیان( )1بر معرفت مقتضیات [= ضروریات] احوال است در
حال خطاب ،از جهت نفس خطاب و گوینده و مستمع؛ زیرا فهم کالم واحاد در حااتت
مختلف ،مختلف است و به حَسْب مستمع [یعنی با توجه به سط داناش شانونده] تغییار
میکند ،و جهات خارجیه و قراین حالیه و مقالیه در فهم کالم مادخلیت تاام دارد [یعنای
فهم برخی آیات ،بستگی به پیشزمینة فکری و دانش کالمایِ شانونده دارد]؛ ماثالً کلماه
«استفهام» یک لفر است و معانی مختلف پیدا میکند ،از تقریر و توبیخ و غیر آن ،و ماثالً
«امر» گاهی معنى اِباحه و گاهی تهدید و تعجی و اشیاء آن را دارد و لفر دتلت بار تماام
مراد نمیکند ،مگر به توسط امور خارج از لفر ،و عمده آن ،مقتضیات احوال است؛ و هار
حالی را نمیشود نقل کرد و هر قرینهای در نفسِ کالم موجاود نیسات ،و تاا زماانی کاه
قراین و حاتت معلوم نباشد ،فهم کالم ممکن نخواهد شد؛ پس معرفتِ اساباب نا ول و
شأن تن یل آیات ،که در چه مورد وارد شده است ،رفع این مشکل را خواهد کرد و این از
مؤیدات [تأییدکننده] فهم کتاب خداست؛
 -2ندانستن اسباب ن ول ،انسان را در شبهه و اشکال میاندازد و نصّ ظاهر را مُجْمَال
[= نیازمند شرح و تفسیر] میکند و اختالف در آن تولید میشود ،و روایتی که ابوعبیده از
ابراهیم تیمی نقل میکند مؤید این معنى است؛ میگوید:
«عمر روزی با خود حدیث نفس [= سخنگفتن با خود] میکرد و مایگفات چگوناه
امّت پیغمبر ص اختالف میکنند و حال اینکه پیغمبرشاان یکای و قبلاهشاان نیا یکای
است؟ ابن عبا

حضور داشت ،گفت :قرآن بر ما نازل شد و خوانادیم و یااد گارفتیم و

دانستیم که در چه مورد نازل شده است؛ اما بعد از ما مردمای کاه مایآیناد نمایدانناد و
همچنین درک نمیکنند مقتضیات احوال چه بوده است؛ رأی خودشاان را در فهام قارآن
( )1علم معانی و بیان عالوه بر اینکه کالم عرب از آن فهمیده میشود ،اعجاز قرآن بدان شناخته میشود.
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مدخلیت میدهند و اختالف پیدا میشاود؛ وقتایکاه اخاتالف شاد ،باه مقاتلاه و کشاتن
یکدیگر میپردازند .عمر وقتی این کلمه را از ابن عبا
خارجش نمود .ابن عبا
عبا

شنید غضب کرد و از نا د خاود

خارج شد؛ عمر نظر کرد دید ابن عبا

را خواست و گفت :آنچه را گفتی تکرار کن؛ ابن عبا

کرد؛ عمر کالم ابن عبا

صحی گفته است؛ ابن

اعاادة [= تجدیاد] مطلاب

را فهمید و عجب کرد ،و بر این مطلاب ،از کتااب خادا شااهد

بسیار است:
 -1لفر قنوت است که معانی متعدد دارد از خشوع و عدم التفات و ذکر و غیر اینها:
ْ َّ
َّلِلَِقَٰنِتِيَ﴾ [البقره ،]238:و در اینجا قنوت به معنى سکوت
خداوند میفرماید﴿ :وقوموا ِ
و حرف ن دن نمازگ اران است با یکدیگر .رسول اکرم ص میفرماید« :إن هذه الصالة ال

يصح فيها يشُ من كالم اآلدمي ،إنَم هي قرآن ستسبيح» یعنی« :در این نماز ،چی ی از کالم
آدمیان صحی نیست؛ چون نماز قرآن و تسبی است» .پیش از ن ول این آیه نمازگ اران
هنگام نماز تکلم میکردند ،این آیه ،تکلم با یکدیگر را در هنگام ادای نماز نهی فرمود؛
پس فهم قنوت در این آیه مبتنى بر دانستن سبب ن ول است؛
 -2عمر ،قدامه بن مظعون را والی بحرین کرد؛ جارود ن د عمر آمد و گفت :قدامه
شراب خورده و مست شده است؛ عمر گفت :شاهد قضیه کیست؟ جارود گفت:
ابوهریره .بعد عمر به قدامه گفت :حد خدا را بر تو جاری میکنم .قدامه گفت :چگونه
مرا حد میزنی و حال اینکه کتابِ خدا میان من و تو حاکم است؟ عمر گفت :در کدام
مورد از کتاب خدا حد از تو ساقط شدهاست؟ قدامه گفت :خدا میفرماید﴿ :ل ۡيسَ َلَعََ

َّ
ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ َّ
ْ َّ
ٞ
تَ
وا َ َّوءامنوا َوع ِملوا َٱلصَٰل ِحَٰ َِ
ت َجناح َفِيماَط ِعموا َإِذاَماَٱتق َ
ٱَّلِينَ َءامنوا َوع ِملوا َٱلصَٰل ِحَٰ َِ
ْ َّ َّ ْ
َّ َّ ْ
ْ َّ
ّلِلَُي ُّ ۡ ۡ
سنِيََ﴾ [المائدةَ .)1(]93 :
واَ َّوأ ۡحسن ۚۡواَوَٱ َ
واَ َّوءامنواَثمَٱتق َ
ثمَٱتق َ
ِبَٱلمح ِ

( )1آوردهاند که چون آیه حرمت نازل شد ،بعضی از صحابه گفتند :یا رسول اهلل ،حاال بارادران ماا کاه
شراب خوردند و اکنون مردهاند چون باشد؟ این آیه نازل شد« :بر آنان کاه ایماان باه خادا آورده و
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[و ادامه داد ]:من از مؤمنین به خدا و عاملین به شریعت مصطفى هستم؛ با رسول خدا
در بدر و احد و خندق بودم؛ پس از کسانی هستم که مصداق آیه « ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَ
وَّأَحسَنُواْ میباشند» .عمر گفت :جوابش را بگویید .ابن عبا

گفت :این آیه مبارکه برای

گذشتگان عذر است و بر سایرین حجت؛ عذر گذشتگان اینکه خدا را پیش از تحریم
شراب مالقات کردند ،و حجت بر دیگران است که مرتکبِ این امرِ شنیع نشوند .حق
ۡ
َّ
ۡ
ْ َّ
َّس َوَٱ ۡۡلنصابَ َوَٱ ۡۡل ۡزلَٰمَ َر ۡج ٞ
تعالى میفرمایدَٰٓ ﴿ :
َم ۡنَ
س َِ
يأ ُّيها َٱَّلِينَ َءامنوا َإِنماَٱۡل ۡمرَ َوَٱلم ۡي ِ َ
ِ
َّ
ۡ
َّ
نَفَٱ ۡجتنِبوهََلعلك ۡمَتفل ِحونَ﴾([ )1المائدة]90 :؛ َ
عم ِلَٱلش ۡيطَٰ َِ
 -3شخصی ن د ابن مسعود آمد و گفت :مردی را در مسجد دیدم که قرآن را به رأی
ۡ
لسماءََبدخان ُّ
بَي ۡومَتأِۡتَٱ َّ
اسَ
ۡلَّ ََۖ
يََ١٠يغشََٱ َ
ب
َم
خود تفسیر میکرد و آیه مبارکه ﴿فَٱ ۡرت ِق ۡ َ
ِ
ِ
ٖ ِ ٖ
ۡ
ۡ ۡ
َّ ۡ
ف َع َّنا َٱلعذابَ َإِنا َمؤمِنونَ﴾ [الدخان 10:تا  ]12را بدین
هَٰذا َعذاب َأ ِّل ٞم ََّ َ ١١ر َّبنا َٱكشِ َ
قِسم تفسیر میکرد که روز قیامت ،دودی خالیق را احاطه میکند و همگی مبتال به زکام
میشوند .ابن مسعود گفت :کسی که چی ی را میداند[ ،باید آن را] بگوید ،و [اگر]
نمیداند ،نگوید؛ خدا میداند این آیة مبارکه در مورد خاصی نازل شد و آن ،این بود که
رسول اکرم قریش را نفرین کرد که خداوند به قحط و غَالء [= گرانی] مبتالیشان کند؛ و
دعای پیغمبر مستجاب شد و قریش مبتال به قحط و مشقت سختی شدند که استخوان
میخورند و از بدبختی و مصیبت زیاد ،شخص وقتی نظر به آسمان میکرد ،میان خود و
آسمان دود تاریکی میدید و این آیه مبارکه ،خبری است که حق تعالى به پیغمبرش داده
عمل شایسته کردند ،گناهی نیست از آنچه خوردهاند و برایشان حرام نبوده ،و بر زندگان که پیش از
نهی شراب خوردند ،گناهی نیست؛ اگر پرهی کنند و ثبات ورزند بر ایماان و اعماال صاالحه کنناد؛
پس پرهی از محرمات کنند و ایمان بیاورند به تحریم آن ،پس ثابات و مساتقر باشاند بار تقاوى و
احسان کنند؛ و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».
( )1ای گروه مؤمنان ،شراب و قمار و بتها [سن]هاییکه بر آن قربانی مایکنناد] و تیرهاای اقاداح [=
قرعه] پلید است و از عمل شیطان؛ دوری کنید از اینها ،شاید رستگار شوید.
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است .معنى این آیه« :منتظر باش ای پیغمبر ،روزی که بیاورد آسمان دود ظاهر و هویدا
که فراگیرد و احاطه کند مردم را؛ بعد از مشاهدة آن گویند :این است عذاب دردناک
پروردگار ما؛ از ما عذاب را دور کن که ما گروندگانیم .و بعد از ابتالی به عذاب ،ن د
پیغمبر سوگند خوردند که بعد از رفعِ عذاب ایمان میآوریم» .پیغمبر دعا کرد و عذاب
رفع شد؛ اما مشرکین بر شرک خود باقی ماندندَ .

فهم قرآن ،محتاج به شناختن احوال عرب در آن عصر میباشد

و چون ثابت شد که باید متدبر در قرآن اسباب ن ول را بداند ،تزم است کاه بار حااتت
عرب از گفتار و کردار و عادات آنان کامالً مطلع باشد؛ چون قرآن باه زباان عارب ناازل
شده و قوم عرب را مخاطب ساخته است .از آنجایی که بادون اطاالع از حااتت عارب،
فهم بعضی از آیات مشکل است ،در شک و شبهه خواهد افتاد ،و ما چند شااهد از قارآن
در اینجا ذکر میکنیم:
ۡ ۡ ۡ
َّ
ۡ
َّ
﴿ -1ربناََلَتؤاخِذناَإِنَنسِيناَأوَأخطأنا﴾ [البقرة]286 :
معنى آیه« :پروردگارا ما را به عقوبت مگیر اگر فراموش کاردیم یاا خطاایم نماودیم و
بیقصد مرتکب گناه شدیم».
از ابو یوسف منقول است که این آیه در مورد شرک نازل شد؛ چاون ماردم تاازهمسالمان
بودند و عادت به شرک داشتند ،هر وقت مایخواساتند ارادة توحیاد کنناد ،در شارک واقاع
میشدند؛ مثالً در شداید و تقلُّب [= دگرگونی] احوال ،نِسیان [= فراموشای] و خطاا کارده و
غیر خدا را ندا مینمودند؛ پس خطا و نسیان مذکور در این آیه ،مورد شرک به خداست؛
َ﴿ -2يافونَ َر َّبهم َمِن َف ۡوقِه َۡم﴾([ )1النحل ]50:و ﴿أ َۡم َأمِنتم َّ
َمن َِف َٱ َّ
لسما َِء َأن َي ۡرسِلَ
ِ
ِ
اص ٗبا﴾([ )2الملک ]17:و شبیه این آیات.
عل ۡيك ۡمَح ِ
( )1یعنی :مالئکه از عذاب پروردگارشان ،که در فوق ایشان است ،میترسند.
( )2یعنی :آیا از کسی که در آسمان است ایمن شدید که فرو فرستد بر شما بادی یا ری] ری ه؛ پس زود
بدانید بیمکردن من چگونه بود.
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چون مشرکین ،غیر از خدای جهان ،خدایانی در زمین قایل بودند ،اگرچاه معتارف باه
ربوبیت حق تعالی هم بودند ،این آیات اختصاص داد خدا را به فوق؛ برای اینکه آگاه کند
خدایان زمین خدا نیستند ،و لفر «فوق» و «من فی الساماء» نمایخواهاد بارای خداوناد
اثبات جهت فوق کند؛
َّ
ى﴾ [النجم]49:
لش ۡعر ََٰ
﴿ -3وأنهَۥَهَوَر ُّبَٱ ِ
یعنی« :همانا او پروردگارِ [ستارة] شعری است».
تعیین این کوکب برای این بود که ابوکبشه ،قبیلة خُ اعه را به عبادت ستارة شِعری

دعوت کرد و عرب غیر از شعری ستارة دیگری نپرستیدَ .

***

قرآن آنچه را که متعلق
به دین و شریعت است ،در بر دارد
و دلیل بر این مطلب سه امر است:

ۡ
ۡ ۡ
 -1نصوص قرآن شاهد بر مدعا است قول خدایت عالى﴿ :ٱّل ۡومَ َأكملت َلك ۡمَ
ۡ
ۡ
ۡ
ِت﴾([ )1المائده ، ]3:و همچنین ﴿ون َّزۡلاَعل ۡيكَٱلكِتَٰبََت ِۡبيَٰ ٗناَ
دِينك ۡمَوأتم ۡمتَعل ۡيك ۡمَن ِۡعم ِ َ
ل ِك ۡ
ََشءَٖ﴾([ )2النحل ، ]89:وامثال آن از آیات دیگر؛
ِ
 -2احادیث وارده از اهل بیت طهارت:
ِ
ِ
السلال ُم  -قلا:
ُر ِس َ
ي يف «الكايف» [للك َل ْين ] بإنناده عن أيب عبد ا [اإل ِلم الصِلدق] َ -ع َل ْيله َّ
ان ك يُل َيش ٍُ حتَّى سا ِ ما تَر َك ا ُ َشيئ ًا ََيتَاج إِ َلي ِه ِ
«إِ َّن ا َ َت َب َار َك َس َت َع َاَل َأ ْنز ََِ :يف ال ُق ْر ِ
الع َبا ُد َحتَّى
آن تِ ْب َي َ
ْ ْ ُ ْ
ْ َ َ َ َ
ِ
َان َه َذا ُأن ِْز َِ :يف ال ُق ْر ِ
يع َع ْبدٌ َي ُق ُ
آن إِال َس َقدْ َأ ْن َز َل ُه ا ُ فِ ِيه»
وَ :ل ْو ك َ
ال َي ْستَط َ

یعنی« :در کافی از حضرت صادق روایت میکند که فرماود :خداوناد تعاالى قارآن را
نازل فرمود و در آن بیان هر چی ی هست و قسم بخدا که در قرآن حق متعال آنچه را کاه
بشر بدان محتاج است فروگذار نکرده است؛ به قِسمی که هیچ بنده نمیتواند بگوید کاش
این مطلب در قرآن بود ،مگر اینکه خداوند آن را بیان فرموده است»؛
ِ
سبإنناده َع ْن ُع َم َر ْب ِن َق ْي ٍ
السال ُم َ -ق َاَ « :ن ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
لو:
س َع ْن َأ ِيب َج ْع َف ٍر [اإلمام الباقر] َ -ع َل ْيه َّ
لل لِك ي
َاج إِ َل ْي ِه األُ َّم ُة إِال َأ ْن َز َل ُه ِيف كِتَابِ ِه َس َب َّينَ ُه لِ َر ُنولِ ِهَ ،س َج َع َ
يش ٍُ
َيت ُ
إِ َّن ا َ َت َب َار َك َس َت َع َاَل ََل ْ َيدَ ْع َش ْيئ ًا َ ْ
ُلل َ ْ
ك َْ
ال َيدُ َُّ :ع َل ْي ِه َس َج َع َل َع َىل َم ْن َت َعدَّ ى َذلِ َ
َحدّ ًا َس َج َع َل َع َل ْي ِه َدلِي ً
اْلدَّ َحدّ ًا»
( )1یعنی امروز کامل کردم برای شما دین شما را و تمام کردم نعمت خود را بر شما.
( )2قرآن را بر تو فرستادیم و در او بیان هر چی ی هست.
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یعنی« :از حضرت باقر روایت شده است که فرمود :آنچه امت به آن محتاج مایباشاد
در کتابش بیان کرده و برای پیغمبرش ذکر فرموده ،و هر چی ی برایش حدی قارار داده و
دلیلی دال بر او معین فرموده ،و برای کسی که از این حد تجااوز کناد نیا حادی مقارر
نموده است»؛

و :ما ِملن َيش ٍُ إِال سفِ ِ
ِ
ِ
سبإنناده عن عن ٍ
يله كِتَلا ٌ َأ ْس
َ
َ ْ َ ْ َ َّ
َحاد َع ْن َأ ِيب َع ْبد ا ِ َ ق َاَ « :نم ْع ُت ُه َي ُق ُ َ
ْ ْ

ُننَّ ٌة»

یعنی« :حضرت صادق فرمود :هیچ چی ی نیست مکر اینکه کتاب خدا یا سنت پیغمبار
آنرا متعرض [= یادآور] است»؛
ٍ
سبإنناده عن َأ ِيب َْ ِ
ان َأ ُل ِ
وِّن ِم ْن كِتَا ِ ا ِ ُث َّم
َ ْ
اْل ُارسد َق َاَ :ق َاَ :أ ُبو َج ْع َف ٍر « إِ َذا َحدَّ ْث ُتك ُْم بِ ل َْيُ َف ْ
ا :س َفس ِ
اَ :س َك ْثر ِة الس َؤ ِ
اد املَْ ِ
ِ
و :ا ِ ََنَى َع ِن ا ْل ِق ِ
َق َاِ :يف َب ْع ِ
ض َح ِديثِ ِه إِ َّن َر ُن َ
اَ .:ف ِق َ
يل َل ُه َيا ا ْب َن
َ ُّ
يل َسا ْل َق َ َ
َّ
َّ ۡ
وََّ ﴿ :لَخ ۡ
رن ِ
و :ا ِ! َأ ْي َن َه َذا ِم ْن كِتَا ِ ا ِ؟ َق َا :إِ َّن ا َ َع َّز َس َج َّل َي ُق ُ
ريَمِنََّنوىَٰه ۡمَإَِلَ
ث
َك
َِف
ري
ِ
ِ
َ ُ
ٖ
ْ
ۡ
ۡ ۡ
اس﴾( )1س َق َا﴿ :وَلَ َت ۡؤتوا َٱ ُّ
ۡ
لسفهاءَ َأ ۡموَٰلكمَ
صلَِٰۢحَبي َٱۡلَّ ِ َ
وف َأ ۡو َإ ِ َۡ
من َأمر َبِصدق نة َأو َمعر ن
َ
ْ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
سئَلواَع ۡنَأشياءَإِنَت ۡبدَلك ۡمَتسؤك َۡم﴾(»)3
ّلِلَلك ۡمَق ِيَٰ ٗما﴾(َ )2س َق َاَ﴿ :لَت َۡ
ِتَجعلَٱ َ
ٱل ِ َ
یعنی« :حضرت باقر میفرماید :وقتی شما را خبر دادم به چی ی ،از من سئوال کنید چه
مدرکی از کتاب خدا داری؟ و در بعضی از سخنانش فرمود :که رسول اکرم از قیل و قاال
و فساد مال و سئوال زیاد نهی فرمود .گفته شد :ای پسر پیغمبر ،دلیل شما از کتااب خادا
چیست؟ فرمود :دلیل بر نهی از قیل و قال ،آیه «ت خیر» الی آخر ،و دلیل بر فاسد نکاردن

( )1در بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست ،مگر کسى کاه [بادین وسایله] باه صادقه یاا کاار
پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد.
( )2و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده ،به سفیهان مدهید.
( )3اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از چی هایى مپرسید که اگر براى شما آشکار گردد ،شما را انادوهناک
مىکند.
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اموال «وت تؤتوا» الی آخر ،و دلیل بر نهی از سئوال «ت تسئلوا» الی آخر؛
 -3تجربه شاهد بر مدعا است و آن اینکه هیچ عاالِمی در مسائلهای محتااج باه قارآن
نمیشود مگر آنکه اصل آن را در قرآن مییابد و کسانی کاه در شاریعت قیاا

را معتبار

نمیدانند ا مانند امامیه و ظاهریها در هیچ مسئله نمیمانناد و اصال آن را از کتااب خادا
مییابند .ابن ح م ظاهری میگوید« :بابی از ابواب فقه نیست ،مگر اینکه اصلی در کتااب
خدا یا سنت رسول دارد».
و تحقیق در این مسئله که در قرآن بیان همه چی است ،مراد بیان آنچه متعلق باه دیان
و شریعت است میباشد؛ چون انسان را دو عقل اسات :عقال نظاری و عقال عملای؛ باه
عبارت دیگر ،قوة عالمه و قوة عامله .قوة عالمه ،مبدأ آراء و عقاید انسانی [اسات] و قاوة
عامله مبدأ اعمال و افعال اوست ،و به واسطه این دو قوه است کاه آدمیا اد را عقایادی و
اعمالی میباشد و هیچ فردی نمیتواند بیعقیده و عمل زندگانی کند .آراء و عمل انساان
اگر حق و زیبا باشد ،او را به سعادت کبرى میرساند و اگر باطل و زشت باشد ،شقی دنیا
و آخرتش میگرداند.
قرآن کتابی است آسمانی که برای تصحی عقاید و تعدیل اعمال و افعال بر دل پاک
رسول اکرم نازل گردیده ،و غرض از قرآن این است که عقاید باطله و موهومات و خرافات
را از دماغ بشر خارج کرده ،به جای آن ،عقاید صحی و آرای متقن [= استوار] را جایگ ین
فرماید؛ و همچنین عنایت کامل به اصالح عمل دارد ،کردارهای بد را نهی میکند و به
کردار صحی و عدل و انصاف امر میفرماید .پس تمام قرآن مشتمل است بر اصالح علم و
َّ َّ ۡ َّ َّ
ۡ
كت ً
عمل؛ خداوند میفرماید﴿ :ٱ ََّّلِينََي َّتبعونَٱ َّ
وباَعِنده ۡمَ
َيدونهَۥَم
َ
ِي
َّل
ٱ
َ
َ
م
ۡل
ٱ
َ
َ
ب
ۡل
ٱ
َ
ول
َ
س
لر
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُّ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
َّ ۡ
َٰ
َٰ
ت َويح ِرمَ
لطيِب َِ
حل َلهم َٱ َ
يل َيأمرهم ََب ِٱلمعر ِ َ
َّن َِ
وف َوينهىهم َع ِن َٱلمنك َِر َوي ِ
ِِف َٱَلورىَٰةَِ َوَٱ ِۡل ِ
ۡ
َّ
ْ
َّ
ۡ ۡ
ۡ
ِت ََكن ۡ
عل ۡي ِهمَٱۡل َٰٓ
تَعل ۡي ِه ۡ ۚۡمَفَٱَّلِينَ َءامنواَب ِ َهِۦ َوع َّزروهَ
بئِثََويضعَعنه ۡمَإ ِ ۡۡصه ۡمَوَٱۡلغلَٰلَ َٱل ِ َ
َّ ْ ُّ َّ
ۡ ۡ
نزلَمعهَۥََأ ْو َٰٓلئِكَهمَٱلمفل ِحونَ﴾ [األعرافَ ]157:
أ
َ
ِي
َ
َّل
واَٱۡلورََٱ
ونَصوهَوَٱتبع َ
ِ
یعنی« :آنانی که که از روی صدق پیروی میکنند فرستادهای را کاه پیغمباری امای اسات
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[یعنی نانویسنده و ناخواننده] آن پیغمبری که مییایند اسم او را نوشاته در تاورات و انجیال؛
این پیغمبر امی ،ایشان را به معروف امر میکند و از منکر نهی میفرماید ،برایشاان مطعوماات
[= غذاهای] پاکی ه را حالل میگرداند و خورشهای پلید را حرام مایفرمایاد ،و باار گاران
تکالیف سخت را از دوشتان برمیدارد و کم میکناد ،و زنجیرهاای موهوماات و خرافاات و
بندگی غیر خدا را از گردنشان برمیدارد؛ آن کسانی که به این پیغمبر گرویدند و تعظیم کردند
و یاریاش نمودند و نوری را که با او فرستادیم [قرآن] پیروى کردند ،آن گروه رستگارانند».
خالصة کالم :قرآن جامع مسائل دین و شریعت است؛ پس اگر کفته شود قرآن در آن
بیان هر چی ی میباشد ،مراد آنچه متعلق به دین و شریعت است؛ قرآن کتاب تعلیم و
ۡ
ۡ ٞ
انَماَهوَشِفاءَٞورَح َة﴾(.)1
تربیت است؛ قرآن شفای امراض روح است﴿ :ونزنِلََمِنَٱلق ۡرء َِ
وظیفه رُسُل [= پیامبران] بیان دین و تشریع قانون میباشد .قرآن برای تربیت نفس بشر و
تقویت عقل انسان نازل شد؛ کتاب طبیعی و ریاضی و تاریخ نیست .هنگامی که عقل قوی
گردید و نفس مُتَخَلَّق [= خوگرفته] به اخالق فاضله شد ،بنابر احتیاجاتش ،علوم و صنایع
دیگر را تحصیل میکند .اینکه میفرماید :قرآن در آن بیان هر چی ی است ،اشاره به همین
معنى است .مراد از هر چی ی ،این نیست که خواص اشیاء را بگوید ،یا جبر و مقابله بیان
کند ،یا میکروبشناسی بیاموزد ،و یا ساختن توپ و اتومبیل و برق را تعلیم فرماید؛
تحقیق در این قِسم علوم ،وظیفة رسل نیست و مقامش دونِ رتبة قرآن است .قرآن انسان
درست میکند .غرض از قرآن این است که مردم را به رُشد حقیقی برساند؛ وقتی رشید
شدند ،هر کاری کنند ،صحی  ،و هر علمی بیاموزند ،پسندیده است؛ خداوند میفرماید:
ۡ
َّ
ۡ
ۡ ْ
ٗ ۡ
َِف َٱۡلم ِِيَۧنَ َرسوَل َمِنه ۡم َيتلوا َعل ۡي ِه ۡم َءايَٰت ِ َهِۦ َويزك ِي ِه ۡم َويعل ِمهم َٱلكِتَٰبََ
﴿هوَ َٱَّلِي َبعث ِ
ۡ
ۡل ِۡكمةََِإَونََكنواَْمِنَق ۡبلَلِفَضلَٰل ُّ
ي﴾ [الجمعهَ ]2:
َمب ِ َٖ
وَٱ
ِ
ٖ
یعنی« :اوست خدایی که در میان امیین [= بیسوادان] رسولی مثل ایشان در نخوانده

( )1و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مایة درمان و رحمت است ،نازل مىکنیم [اإلسراء.]82:
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برانگیخت ،تا آیات خدا را برایشان تالوت کند و آنان را ت کیه میکند و کتاب و حکمات
میآموزد ،و به تحقیق ،آنان پیش از بعثت در گمراهی آشکاری بودند».
در اینجا محتاجیم به بیان یک مثل سادهای تا مطلب خوب روشن گاردد :،اگار بقاراب
ابوالطب بگوید :در کتاب قرابادینم( )1همه چی را بیان کردم ،واض است که ماراد ،آنچاه
متعلق به طب و عالج است میباشد .شما اگار از کتااب بقاراب ،فان تجااری یاا فقاه و
سیاست مُدُن [= آیین حکومت] را بخواهید ،این کاشف است که کالم بقراب را نفهمیده و
مقصد کتاب را ندانستهاید .بقراب فقط آنچه متعلق به عالج است گفته.
همچنین قرآن که میگوید :همه چی در این کتاب است ،باید بفهمی آنچاه متعلاق باه
هدایت و مُصلِ علم و عمل است بیان فرموده؛ اکنون اگار از قارآن میکاروبشناسای یاا
ستارهشناسی یا فن تاریخی و غیر آن بخواهی ،غلط رفتهای؛ وظیفه رسال را در نیافتاهای.
بلی ،گاهی قرآن از خلقت ستارگان و آفتاب و ماه و کاوههاا و گیااههاا و دریاهاا ساخن
میراند .باید بدانی که اینها را شاهد بر ربوبیت میگیارد و باه ایان طریاق ،اثباات صاانع
میکند ،و به نظر در کون و خلقت ،بشر را متوجه به خالق جهاان مایگرداناد؛ ناه اینکاه
مرادش بیان تاریخ طبیعی یا انسانشناسی و گیااهشناسای باشاد .غایات بالاذات ،دعاوت
خالیق به خدای جهان و پاک کردن نفو

از اَرجا

مَعاصی [= پلیدی گناهان] و دمیدن

روح انسانیت در کالبد بشر و زنده کردن انسان از مرخ جهل و اخالق رذیلاه [= پَسات]
است؛ خداوند میفرماید:
ُّ َّ
ۡ
ْ ۡ
وا َْ ِ َّّلِلَِول َّ
﴿ َٰٓ
ِلرسو ِل َإِذاَدٗعك ۡم َل ِماَُييِيك َۡم﴾( )2و همچنین
جيب َ
يأيها َٱَّلِينَ َءامنوا َٱست ِ

( )1قَرابادین ،معرِّب «کرابایدین» [یا «که را باید این؟» میباشد]؛ یعنی« :این دوا برای که مفید است» ،کاه
[در زبان] فرنگی ،مبدل [به] بتراپوتیک شده است [منظاور از ایان اصاطالح ،علمای اسات کاه باه
شناخت خواص ادویه و گیاهان دارویی میپردازد].
( )2اى کسانى که ایمان آوردهاید ،چون خدا و پیامبر شما را به چی ى فرا خواندند کاه باه شاما حیاات
مىبخشد ،آنان را اجابت کنید [األنفال.]24:
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ٗ
ۡ
ٗ
ن َع ِمل َصَٰل ِٗحا َمِن َذكر َأ ۡو َأ َٰ
نَث َوهو َمؤم ِٞن َفلن ۡحيِي َّنهَۥ َحي َٰوة َطيِبةََۖ
میفرماید﴿ :م َۡ
ن
ْ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ َّ
()1
وۡلج ِزينهَ ۡمَأجرهمَبِأحس ِنَماََكنواَيعملونَ﴾ .
احکام شریعت در قرآن کلی [بوده] ومحتاج به سنت است

استقراء معتبر ثابت میکند که بیشتر احکام وارده در کتاب خدا کلی است و باید این
کلیات را مبینی باشد ،و آنچه مجمالت کتاب خدا را بیان کند و شارح کلیات آن باشد
ۡ
همانا سنِّت است و بدون سنت نبی نمیشود و قرآن را فهمید ،خداوند میفرمایدَ﴿ :أنزۡلاَ
إ ّۡلك َٱَّل ِۡكرَ ََلِ بي َل َّ
ِلن ِ
اس َما َنزِل َإ ِ ّۡل ِه َۡم﴾ [النحل )2(]44:وجامعیت قرآن با این اختصار
ِ
ِ
بجهت همین است که قرآن کلیات را در بر دارد و بتمام شدن قرآن شریعت و دین هم
ۡ
ۡ ۡ
()3
کامل شد﴿ :ٱّل ۡومََأكملتَلك ۡمَدِينك َۡم﴾ .
و این احتیاج شدید به سنت ،با توجه کوچکی قرآن ،واض و هویادا مایشاود؛ ماثالً
میبینید که تمام ج ئیات نماز و روزه و زکات و نظایر اینهاا و احکاام آن در قارآن بیاان
نشده؛ و همچنین است فروع عادیات و سیاسات ،مثل نکاح و عقود و قصاص و دیاات و
حدود و غیر اینها؛ پس بنابراین مسلِّم است که باید سنت ج ئیات را بیاان کناد ،و بادون
سنت پیغمبر ،عمل به کتاب خدا مُمتَنِع [= محال] است.
و دلیل بر حجیت سنت از کتاب خدا واض و هویداست؛ چنانکه خداوند میفرماید:
﴿وما َءات َى َٰكم َٱ َّلرسولَ َفخذوهَ﴾()4؛ پس استنباب از قرآن بدون نظر در شرح ،که سنت

( )1هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد ،قطعاً او را با زندگى پاکی هاى ،حیات [حقیقاى]
بخشیم ،و مسلِّماً به آنان بهتر از آنچه انجام میدادند ،پاداش خواهیم داد [النحل.]97:
( )2و فرستادیم به سوی تو قرآن را تا اینکه بیان کنی برای مردم آنچه را که به سوی ایشان فرستاده شده
است.
( )3امروز دین شما را برایتان کامل کردم [المائدة.]3 :
( )4و آنچه را فرستاده [او] به شما داد ،آن را بگیرید [الحشر.]7:

42

کلید فهم قرآن

میباشد ،جای نیست؛ ناچار باید در فهم قرآن مراجعه به سنت کرد .رسول اکرم
ِ
ِ
ِ
ِِ
میفرماید« :إِِّن تَرك ُ ِ
ِ
ْت ِِت» یعنی« :من
ي َ
ْت فيك ُْم َما إ ْن َتَ َ َّس ْكت ُْم به َل ْن تَض ُّلوا كتَا َ ا ِ َس ُننَّتي .أس َسع ْ َ
در میان دو چی سنگین یا نفیس قرار دادم کتاب خدا و سنت [یا عترت] خودم را».
و مراد از عترت ،ائمه از اهلالبیت است؛ چوت عترت بیان سنت را میکند و در واقع،
عین سنت است ،و آنچه مأثور [= نقلشده] است که علم قرآن ن د آلمحمد میباشد ،مراد
این است که بیان سنت پیغمبر ن د اهل بیت است.
در اینجا مطلبی است و آن این است که ما در شریعت و احکام محتاج به سنت
هستیم؛ اما در مسائل اعتقادی ،مثل اثبات صانع [= آفریننده] جهان و توحید و نبوت و
معاد ،چون قرآن کامالً متعرض آن شده است و حتى ج ئیات را بیان فرموده و براهین
ساطعه [= آشکار] بر آن اقامه نموده ،احتیاجی در اینجا به هیچ وجه به سنت نداریم ،و
چون معلوم شد که مباحث قرآن کلی است و بدون مراجعه به سنت فهم آن ممتنع است،
پس بطالن قول مردمی که غرضشان تخریب اسالم است و در آخرت نصیبی نداشته و
خارج از جماعت مسلمینند ،واض شد که میگویند« :در قرآن بیان هر چی ی هست و ما
محتاج به سنت نیستیم و قرآن را تأویالت خنکی کرده ،هوای خود را مدخلیت در فهم
َّ
کتاب خدا میدهند؛ و مراد از سنت ،کردار و گفتار و اقرار یا تقریر نبی است ﴿لق َۡد ََكنَ
ٞ
َّ
ۡ
ّلِلَِأ ۡسوةَحسنَ َة﴾(.)1
َِفَرسو ِلَٱ َ
لكم ِ

فعل و قولِ نبی [که به آن «اقرار» میگویند ]،واض است؛ مراد از «تقریر» ،آن است که
در محضر پیغمبر فعلی یا قولی از کسی صادر شود و نبی اکرم با علم و قدرت بر نهی ،از
لد سآلِ ِ
ٍ
ِ
لىل ا َُّ َع َ
آن ممانعت نفرماید؛ [پس] آن فعل و قول جاای اساتَ .س َص َّ
له
لىل َنل ييدنَا ُ َ َّم َ
ِ
ين.
ال َّطاه ِر َ

( )1قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست [األح اب.]21:

قرآن را ظهری و بطنی است
بعضی گمان کردهاند قرآن را باطن و ظاهری است و احادیثی هام در ایان موضاوع نقال

کردهاند؛ چنانکه در حدیث مُرسَل از رسول خدا منقول است که فرمودَ « :ما أنز :ا ُ آ َي ًة إِال
َس َْلا َظ ْه ٌر َس َب ْط ٌن»( ،)1وهمچنین روایت دیگر که« :إن للقرآن ظهر ًا س بطن ًا س لبطنه بطن إَل نلبعة

أبطن»( ،)2که این دو حدیث برای قرآن بطن ثابت میکند و تا هفتاد بطن هم گفتهاند.
اگر مراد از ظاهر ،مفهوم عربی ،و مراد از باطن ،فهامِ مقصادِ حاق تعاالى از فرساتادن
کتاب است ،به بیان واض تر ،مراد متکلم را به دست آوردن و مقصد از خطاب را فهمیدن
باشد ،این معنى پسندیده و در غایت اِتقان [= استواری] است.
و اگر مراد از باطن قرآن ،معنایی است زاید بر معناا و مقصادی کاه اصاحاب پیغمبار
فهمیدند و تابعین تدبر در آن کردند ،این دعوایی است محتاج به دلیل و برهاان ،و ماا در
اینجا تحقیق مطلب را به طوری که رضای خدا و رسول در آن است ،باه نظارِ قاارِئین [=
خوانندگان] میرسانیم:
 -1احادیثی که در این باب وارد شده که قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد ،ایان احادیاث
مرسل است و به هیچ وجه حدیث صحی در این باب نداریم؛
 -2این احادیث اسماعیلی و از مجعوتت فرقة باطنیاه اسات کاه در تفاسایر و کتاب
اسماعیلیه ذکر شده؛ چنانکه در کتاب «اِخْوان الصفاء» که نویسندگانش از علماى باطنیهاند
مسطور [= نوشته] است که کتب آسمانی تن یل ظاهری دارد که آن ،معانی الفاظ اسات ،و
دارای تأویالتی مخفی است که آن معانی معقوله میباشاد ،و همچناین واضاعین شارایع،
( )1خداوند آیهای را نازل نفرموده ،مگر برای آن آیه ،ظاهر و باطنی است.
( )2همانا برای قرآن ظاهر و باطنی است ،و برای باطن آن نی باطنی [دیگر] است تا هفت بطن و درون.
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احکامی ظاهر و جَلی [= آشکار] دارند و اسراری باطنی و خفای؛ و در «خطاط مقریا ی»
در دعوت ششم از دعوات نُهگانه اسماعیلیه میگوید« :وقتی که مدعو به رتبه پنجم رسید،
داعی شروع میکند در تفسایر معاانی شارایع اساالم از نمااز و روزه و زکاات و حاج و
طهارت و غیر اینها ،از واجبات به اموری که مخالف ظااهر اسات ،و هنگاامی کاه زماان
دعوت طول کشید و مدعو معتقد شد که وضع احکاام شاریعت بار سَابیل رما اسات و
سیاست عام در آن مالحظه شده و اینکه شرایع معنایی دارد غیر از معناى ظااهر شاخص،
داعی او را دعوت به کلمات افالطون و ارسطو و فیثاغور

میکند».

غ الی در کتاب «مفاض الباطنیه» میگوید« :مرتبة فرقة باطنیاه پساتتار از هار فرقاة
گمراهی است؛ چون هیچ فرقهای نیست که مذهب را به خود مذهب نقس کند ،و دین را
به نفس دین باطل گرداند ،ج فرقة باطنیه که الفاظ دین را از معناای اصالی خاود تغییار
میدهند و میگویند این کلمات رم است؛ و باید دانست که مذهب ایناان ابطاال نظار و
استدتل است».
و نی در آن کتاب میگوید« :کالم مختصر این است که باطنیه چون از منصرف کاردن
مردم از قرآن و سنت عاج شدند ،به تأویلهایی که روحش ابطال شرایع اسات ،تمساک
جسته و کتاب خدا را به دلخواه خود معنى کردند».
باطنیه این اعتقاد را ،که قرآن دارای ظهر و بطن اسات ،از فرقاه یهاود اتخااذ کردناد؛
چنانکه شهرستانی در ملل و نحل میگوید« :یوذغانیه منسوبند باه یوذغاان کاه شخصای
یهودی بود از شهر همدان و اسمش یهودا؛ میگفت تورات باطنی و ظااهری و تن یلای و
تأویلی دارد ،و به تأویالتش در تورات مخالفت با جمیع یهود نمود ،و تأویالت کاشی نی
که معروف به «تفسیر محی الدین» است ،تمامی قرآن را بر طریق باطنیه تأویال کارده باه
معناهایی که هیچ یک از اصحاب پیغمبر و سلف صال از آن خبر ندارند.
و اگر درست دقت شود ،تأویالت خنکی که باطنیه اباداع کارده و بعضای از متصاوفه
مُتابعت [= پیروی] نموده و جماعتی از اخباریه امامیه فهمیاده یاا نفهمیاده معتقاد باه آن
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شدهاند ،لطمه ب رگی به اسالم زد و سبب پیدایش مهادیهاا شاد و در نتیجاه ،اساالم را
ضعیف کرد و مسلمانان را پراکنده نمود.
نتیجه کالم اینکه :اگر مراد از باطن ،بیانی است که باطنیه کردند ،خالف عقل و منطق
و حقیقت کفر و ضاللت است ،و اگر مراد از باطن ،مقصد و مراد قرآن است ،خود
معنایی صحی و پسندیده میباشد.
مراد از ظاهر ،مفهوم عربی ،و مراد از باطن ،فهم مراد و مقصد قرآن است

هر معنای عربی از مسائل معانی و بیان که فهم قرآن مبتنی بر آن میباشد ،داخل در ظاهر
قرآن است و این مطلب ،به ذکر اَمثلَهای [= مثالهایی] از کتاب خدا واض میشود؛ مانند
ۡ ۡ
ً
فرق میان ضَیق و ضایق در قول خدای تعالىَ﴿ :يعلَص ۡدرهَۥَضيِقاَحر ٗجا﴾ [األنعام ،]125:و:
﴿وضائ ِ ُۢق َب ِ َهِۦ َص ۡدركَ﴾ [هود ،]12:که ضَیق صفت مشبهه است و دتلت بر ثبوت و دوام
میکند ،و ضایق اسم فاعل [است] و دتلت بر تجدد و حدو دارد و امری است عارضی.
َّ
َّ
ْ
يأ ُّيهاَٱَّلِينََءامنوا﴾ که مدنی است و ﴿ َٰٓ
و فرق میان ﴿ َٰٓ
وا﴾ که مکی
يأ ُّيهاَٱَّلِينََكفر َ
میباشد؛ و ﴿ َٰٓ
ن َءادمَ﴾ که هر دو مخاطب کافِّه [همة] نا
ۡلَّاسَ﴾ و ﴿يَٰب ِ َ
يأ ُّيها َٱ َ
ْ
میباشند؛ و فرق میان رفع سالم در ﴿قال َسل َٰ َٞم﴾ [هود ،]69:و نصب آن در ﴿قالوا َسل َٰ ٗما﴾
[هود ،]69:و امثال اینها که ن د علمای بیان مسلم است؛ و هنگامی که قرآن بر ترتیب لسان
عرب مفهوم شد ،مسلماً ظاهر قرآن نی دانسته میشود.
و هر معنایی که از قرآن شخص را مؤدّب به آداب و متخلَّق به اخالق فاضله و متِّصَف
به صفات بندگی و اعتراف به ربوبیت خالق جهان گردانَد ،آن [معنا] ،بااطن قارآن اسات؛
چون مقصد و مقصود قرآن ،دمیدن روح انسانیت و متوجه کردن خالیاق جهاان اسات و
این مطلب واض میشود به ذکر اَمثلهای [= مثالها] چند:
َّ
ۡ
َّ
ً
ّلِل َق ۡرضا َحس ٗنا َفيضَٰعِفهَۥ َّلَۥََ
هنگامی که این آیه نازل شده ﴿ َّمن َذا َٱَّلِي َيق ِرض َٱ َ
ۡ ٗ
ٗ
أضعافاَكثِريَة﴾ [البقره ،]245:یعنی« :کیست آن که به خلوص نیت وام دهد خدای را [یعنی
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بندگان درماندة او را که وام خواهند] وام دادنی نیکو [یعنی در وام دادن تعجیل کند و
منت ننهد] پس خدایت عالى مضاعف گرداند و زیاده بر زیاده سازد خیر آن قرض را
برای او».
ابوالدحداح گفت« :خداوند کریم و بینیاز است و از ما قرض میخواهد»؛ باطن و
ۡ
ۡ ٞ
ْ َّ َّ
ّلِل َفقِري َوَنن َأغن ِياءَ﴾ [آل
مقصد آیه را فهمید؛ اما شخص یهودی گفت﴿ :قالوا َإِن َٱ َ
عمران ]181:یعنی« :خداوند فقیر است و ما بینیازیم»؛ پس ابوالدحداح ،باطن قرآن را درک
کرد و شخص یهودی از ظاهر قرآن تجاوز نکرده و استقراضِ خداوند بینیاز را بر
استقراضِ بندة بینوا حمل نمود.
و از این قبیل میباشد عباداتی که شارع بدان امر کرده و منهیاتی که از آن نهی فرموده
است .خداوند متعال تمامی اینها را طلب نمود تا شکر نعمتهایش را به جای آورند؛
َّ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َّ ۡ
چنانکه میفرماید﴿ :وجعلَلكمَٱلسمعََوَٱۡلبصَٰرََوَٱۡلفَِدةََلعلك ۡمَتشكرونَ﴾ [النحل]78:
یعنی« :قرار داد برای شما گوش و چشمها و دلها را شاید شما شکر کنید» ،و در آیه
ٗ َّ ۡ
َماَتشكرونَ﴾( ،)1و شکر ضد کفر است ،پس ایمان و فروعش
دیگر میفرماید﴿ :قل ِيًل
شکر است ،وقتی که مکلف به قصد شکر زیر بار تکلیف وارد شد ،پس این شخص ،مراد
از خطاب [را] فهمیده [که] لبّ نماز و باطن عبادات ،شکر نعمت رب و خشوع در مقابل
خالق جهان است؛ پس هر عبادتی که خالی از خشوع و خضوع باشد ،از مقصد قرآن و
باطن آن دور است.
و همچنین باطن آیات زکات و مقصد شارع از تشریع زکوه و انفاق مال ،اوتً :اصاالح
نفس شخصِ مالدار است تا ملکه سخاوت را در نفس آن شخص ایجاد کند و رذیلة بخل
را از او خارج فرماید؛ و ثانیاً :تَرفیه [= آسایش دادن] حال فقرا و تنگدساتان و اعانات [=
کمک] به بیچارگان ،که پر از نفع دو جهان اسات؛ و فوایاد دیگاری دارد کاه محتااج باه

( )1چه کم سپاسگ ارى مىکنید! [األعراف.]10:
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اکنون اگر شخص حیله کند و مال خود را پیش از گذشتن ساال ،باه زن یاا فرزنادش
ببخشد برای آنکه از زکات فرار کند و آن را به مستحقین نرسانَد ،مسلِّماً این عمل خالف
باطن و مقصد قرآن است؛ یا کسی که ارادة طالق دارد ،بار زناش ساخت گرفتاه او را در
تحت شدت قرار دهد تا زن بیچاره از مهر و حقاوق زوجیات خاود صارف نظار نمایاد،
مسلماً این عمل خالف دین و مقصد سیدالمرسلین است.
و از این قبیل است حیلههایی کاه در خاوردن رباا و گارفتن ماال ماردم مایکنناد و
تصورشان چنین است که به این وسایل ،ربا حالل خواهد شد .بدبختانه این امر شانیع باه
خالف مقصد قرآن و باطن دین در میان مقد

نماها به بدترین صورتی شایع است.

و همچنین خوارج ،باطن کتاب و مقصد دین را نفهمیده ،امیرالمؤمنین علی بن ابی
طالب را تکفیر کردند و گفتند« :علی خلق را در دین خدا تحکیم کرد»؛ و حال آنکه
ۡ ۡ َّ َّ
َّلِلِ﴾()1؛ و نی گفتند علی خود را از امارت مؤمنین
خداوند میفرماید﴿ :إ ِ ِن َٱۡلكمَ َإَِل ِ َ
مع ول کرد؛ پس در این هنگام امام کافرین است .اگر خوارج تدبر در کتاب خدا کرده و
مقصد قرآن را میفهمیدند ،تحکیم خلق را در دین تجوی مینمودند؛ چنانکه خداوند
ۡ ْ
ۡ
ۡ
وا َحك ٗما َم ِۡن َأهل ِ َهِۦَ
میفرمایدُ﴿ :يكم َب ِ َهِۦ َذوا َع ۡد ٖل َمِنك َۡم﴾( ،)2و همچنین ﴿فَٱبعث َ
ۡ
ۡ ۡ َّ َّ
َّلِلِ﴾ مخالف تحکیم نیست و
وحك ٗماَم ِۡن َأهل ِهاَ﴾( ،)3و میفهمیدند که ﴿إ ِ ِن َٱۡلكمَ َإَِل ِ َ
جسارت به مقام مقد

امیرالمؤمنین نمیکردند و خود و عالم اسالم را به بدبختی

نمیکشانیدند.
و همچنین فرقه مجسّمه به جهت عدم تدبر در آیات و جُمود [= انعطافناپذیری] باه

( )1فرمان ج به دستخدا نیست [األنعام.]57:
( )2که [نظیر بودن] آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند [المائده.]95:
( )3داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن] تعیین کنید [النساء.]35:
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ظاهر کتاب و نفهمیدن باطن و مقصد قرآن ،آیات وارده در قرآن راجع به صافات خادا را
حمل به ظاهرش نمودند و از برای خداوند دست و چشم و گوش و وجه قائال شادند و
رب را به خلق قیا نمودند؛ در نتیجه ،گرفتار تجسیم شده ،متشاابهات را گرفتناد و باه
محکم مراجعه نکردند ،که خداوند میفرماید« :لَيْ َس َك ِمثْ ِل ِه َ ْ
َشء»(.)1
خالصة کالم ،مراد از باطن قرآن ،مقصد و مقصود این کتاب مقد

است .عجبتر

آنکه مراد از باطن را به صورت دیگری در آورده و به هوای نفس و اغراض شخصی و
َّ َّ
ّلِل ََلَ
سیاسی ،باطن قرآن تابع هو های مردم گردید؛ مثل آنکه گفتند در آیه ﴿إِن َٱ َ
ٗ
ۡ
حۦََأنَي ۡۡضبَمث ًٗل َّ
َماَبعوضةَفماَف ۡوقها﴾( )2مراد از بعوضه ،علی امیرالمؤمنین است؛
ي ۡست َِ
ِ
ۡ
ت﴾([ )3الغاشیه ]17:مراد از شتر را
ل َك ۡيف َخل ِق ۡ َ
و همچنین در آیه ﴿أفًلَ َينظرون َإَِل َٱ ِۡلب ِ َِ
نی علی قرار دادند .بدین تُرَّهات [= سخنان بیهوده] و موهومات ،تحریف غریبی در دین
کردند و هر منکر و قبیحی را به قرآن چسباندندَ .

برای هر یک از ظاهر و باطن قرآن ،شرطیاست؛ شرط ظاهر آن است که موافق
لغت عرب باشد ومخالف با شرع نباشد

اشکالی نیست براینکه مراد از ظاهر مفهوم عربی است ،چون از ضروریاتست که قرآن
ب بان عربی آشکار نازل شده است ،خداوند میفرماید﴿ :وهَٰذاَل ِسانَعربُّ ٞ
َمبِيَ﴾(.)4
ِ
بنابر این در فهم ظاهر عربی ،هیچ کس اختالف ندارد ،و آنچه مختلفٌفیه است ،بااطن
و مقصد قرآن است ،و شرب فهم ظاهر قرآن این است که بر زباان عربای محاس جااری
شود؛ پس هر معنایی که از قرآن بر غیر زبان عربی استنباب شد ،آن معنى از قرآن نیست.

( )1هیچ چی ى مانند او نیست [الحشر.]11 :
( )2خداى را از اینکه به پشهاى یا فروتر [یا فراتر] از آن مَثَل زند ،شرم نیاید [البقره.]26:
( )3آیا به شتر نمىنگرند که چگونه آفریده شده است؟ [الغاشیه.]17:
( )4و این [قرآن] به زبان عربى روشن است [النحل.]103:
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مثل اینکه بیان بن سمعان ،دعوی پیغمبری میکرد و میگفت شاهد من این است که
ٞ
انَل َّ
اس﴾ [آل عمران.]138:
ِلن ِ َ
خداوند اسم مرا در قرآن ذکر کرده که میفرماید﴿ :هَٰذاَبي
ْ
ٗ
و همچنین فرقه منصوریه گفتند مراد از آیه ﴿ِإَونَير ۡواَْك ِۡس ٗفاَمِنَٱ َّ
لسما َءَِساق ِطاَيقولواَ

ٞ
اب َّ
وم[ ﴾ٞالطور ]44:یعنی« :اگر ببینند پارهای از آسمان را فرود آینده بر سر ایشان
َم ۡرك َ
سح
از فرب عناد و استکبار ،گویند که قطعه آسمان نیست؛ بلکه ابری است درهم بسته و برهم
چسبیده» ،ابی منصور است که منصوریه منسوب به او هستند؛ و نی عبیداهلل شیعی مسمی
به مهدی ،هنگامی که مالک آفریقا شد و مستولی بر آن گردید ،دو رفیق داشت از کتِّامه

که ناصر [= یاور] و همراه او بودند؛ یکی نامیده میشد به «نصراهلل» و دیگری به «فت »؛
به این دو رفیقش گفت :اسم شما دو نفر در قرآن است آنجا که میفرماید﴿ :إِذاَجاءَن َۡصَ
َّ ۡ ۡ
ّلِلَِوَٱلفتحَ﴾ [النصر ،]1:و تصرف قبیحی در این آیه مبارکه کرد و آیه مبارکة ﴿كنت َۡم َخ ۡريَ
ٱ َ
ْ ْ َّ
ت َل َّ
أ َّمة َأ ۡخرج ۡ
اس﴾( )1را مبدل کرد به« :كتامة خ ْير أ َّم ٍة أخرجت للناس»( )2و همچنین بابیه
ِلن ِ َ
ن ِ
و بهائیه و ازلیه آیات قرآن را با تأویالت منکر [= زشت] و خنک ،منطبق بر اشخاصی

نمودندَ .

و بعضی از جاهلین به قواعد عرب گفتند قرآن نه زن عقدی را بر مرد تجوی کرده است
ْ
وا َماَطاب َلكمَمِنَ َٱلنِسا َِء َم ۡث َٰ
ن َوثلَٰث َوربَٰعَ﴾( ،)3و
كح َ
و استدتل کردند به آیة ﴿فَٱن ِ
تَ
بعضی رأی دادند که پیه خوک حالل است؛ به جهت اینکه خداوند فرمود﴿ :ح ِرم ۡ َ
ۡ
عل ۡيكم َٱلۡم ۡيتةَ َوَٱ ََّّلمَ َو ۡ
ير﴾( )4و در این آیه ،غیر از گوشت خوک چی ی از
ِزن َِ
ۡل
ٱ
َ
م
ۡل
ِ
اعضایش حرام نشده.
( )1شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شدهاید [آل عمران.]110:
( )2گروه کُتِّامه بهترین امتی است که برای مردم پدیدار شده است.
( )3هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد ،دو دو و سه سه و چهار چهار به زنى گیرید [النساء.]3:
( )4مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام شده است [المائده.]3:
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و همچنین بعضی تفسیر کردند آیه مبارکه ﴿وع َٰٓ
ى﴾( )1را و گفتند
َص َءادم َر َّبهَۥ َفغو ََٰ
مراد از غَوى ،تُخَمَه [= بیماری گوارشی] است؛ یعنی آدم از اَکل شجره ،مبتال به تخمه
شد و خیال کردند که مشتق از «غَوی الفصیل یغوی اذا بشم من شرب اللبن» است ،و
ندانستند این اشتقاق ،فاسد است؛ به جهت اینکه «غوی الفصیل» بر وزن «فَعِلَ» است و در
اینجا بر وزن «فَعَلَ» به فت عین میباشد.
َّ
ٗ
َّ
ِيًل﴾( )2را به معنى فقیر گرفتند از خَلِّه به
ّلِل َإِبۡرَٰهِيم َخل َ
و همچنین در آیه ﴿وَٱَّتذَ َٱ َ
فت خاء ،که بمعنى مسکنت [= فقر] است.
این جماعت چون کامالً واقف به لغات عارب و قواعاد ادب نبودناد ،باه موهوماات
متمسک [= متوسل] شده ،رأی خود را در کتاب خدا مدخلیت داده و هوای نفْس خود را
اطاعت کرده و به طور وقاحت[آمی ی] اقدام به این عمل شنیع نمودند ،و این عمل فاساد
اینان را به سوی تحریف کتاب خدا کشانید و آن را به دلخواه خود تفسیر کردند.
خالصة کالم :باید هر معنایی که برای الفاظ قرآن کرده میشود ،موافق قواعد عارب و
معنایی که مخاطبین میفهمیدند باشاد؛ چناانکاه اگار عارب لفظای را در معناى خاصای
استعمال کرد ،جای نیست به هوای نفْس در معنى دیگر استعمال شود.
یکی از مصیبتها این است که مردم غیرعرب وارد در قرآن شده ترجمه قرآن کردناد
و یا قرآن را به اصطالحات فالسفه و متکلماین و فقهاا و صاوفیه مُنَا َّل [= فروفرساتاده]
نمودند؛ و حال اینکه وضع این اصطالحات بعد از دو قرن از بعثت رسول اکرم است و به
هیچ وجه مناسب با قرآن ،که به زبان عربی فصی بر امت امی که مطلقاً از اصطالح عاری
بودند نازل گردید ،نیست.

( )1و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید [طه.]121:
( )2و خدا ابراهیم را دوست گرفت [النساء.]125:

قرآن را ظهری و بطنی است
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شرط فهم باطن قرآن ،موافقت با لغت عرب وشهادت شرع است ،و تأویالت فرقه
باطنیه باطل میباشد

برای فهم باطن و مقصد قرآن کریم ،دو شرب است:
شرب اول آنکه :معنى باطن باید بر مقتضای ظاهرِ مقرر در زبان عرب و بر طبق مقاصد
عربی جاری باشد ،و این خود واض است که قرآن ،عربی است؛ اگر فهام قارآن طاوری
باشد که عرب آن را نفهمد ،تزم میآید که قرآن عربی نباشد ،و هر معنایی که ظاهر لفار
قرآن بر آن دتلت نکند ،آن معنى مجعول و ساختگی است.
پس اگر معنایی برای قرآن شد که لفر عربی به هیچ وجه دتلت بر آن نداشاته باشاد،
میشود معانی دیگر تصویر کرد ،و ترجیحی میان این معنى و آن معنى نخواهد بود؛ چاون
وقتی قرار بر این شد که ما به لفر و استعمال آن در معنى خودش اعتنا نکنیم ،مایتاوانیم
هر معنایی که اراده کنیم ،به قرآن بچسبانیم؛ مثل اینکه بعضی گفتهاند :مراد از «والشِّامْسِ»
پیغمبر اکرم [و منظاور از] «وَضُاحیها» علاى امیرالماؤمنین اسات ،و در تفسایر بعضای از
اخباریه از این قبیل تفسیر زیاد است.
اوتً :باید ببینیم آیا عرب از لغت «شمس» معنای رسول اکرم را میفهمد؟ یا در کتااب
لغتی «ضُحى» را به معنى امیرالمؤمنین استعمال کردهاند؟ البته چنین چی ی نیست؛ و ثانیااً:
اینطور معنى ،لَعب [= بازی] با قرآن و افترای بر خدای جهان است ،و خود گنااه ب رگای
میباشد که برای شیادان و مدعیان باطل ،باب دعاوی را باز میکند.
شرب دوم آنکه :باید بر آن معنای باطن ،شاهدی از نص یا ظاهر قرآن در محال دیگار
باشد ،و یا سنت رسول بر آن گواهی دهد ،و به این دو شرب [موافقت باا لغات عارب و
شاهدی از کتاب خدا و سنت رسول] باطن قرآن فهمیده میشود .پس معلاوم شاد معاانی
که فرقه باطنیه برای کتاب خدا کردهاند ،همه باطال و موهاوم اسات؛ مثال اینکاه گفتناد:
غسل ،تجدید عهد است؛ و «طَهور» بی اری جستن از هر اعتقادی؛ و «تیمم» اخذ از مأذون
تا اینکه داعی را مالقات کند؛ و «صیام» امساک [= خودداری] از کشف سِرِّ؛ و «کعبه» نبای
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است ،باب علی و «صفا» نبی است و «مروه» علی؛ «تلبیه» اجابات داعای« ،طاواف سابعاً»
طواف به محمد و ائمه هفتگانه؛ و «نارِ اباراهیم» غضاب نمارود اسات؛ و «ذبا اساحق»
گرفتن عهد است؛ و «عصای موسى» براهین موسوی اسات؛ و «انفاالق» [= شاکافتن رود
نیل] پراکنده شدن علم موسى است در فرعونیان؛ و «بحر» عاالم اسات؛ و «تظلیال غماام»
نصب موسى است امام را و منِّ علم است که از آسمان نازل میشاود ،و سالوى داعای از
دعات است؛ و «جُراد و قَمْل و ضَفادِع» سئواتت و ال امات موسى است بر ضد فرعونیان؛
و «تسبی جبال» مردان محکم در دین؛ و «جن» که در تحت قدرت سلیمان بودند ،باطنیاه
آن زمان است؛ و «شیاطین» ظاهریهاند ،و غیر اینها که ذکر شد .اگار درسات دقات شاود،
تمامی این قِسم از تأویل ا نعوذ باهللا استه ا به کتاب خداوند است.
این تأویالت بارد [= خنک] و خارج از لفر و منطق و عقل و دین ،چنان در مسالمین
شایع شد که جلوگیری از آن کار مشکلی گردید ،و اخباریه امامیه ،که اصاوتً و فروعااً باا
باطنیه مخالفند ،این قبیل تأویالت را در کتب خود ذکر کردند.
و همین تأویالت سبب پیدایش فرقههای گماراه «قادیانیاه و بابیاه و ازلیاه و بهائیاه و
مالحده صوفیه» گردید .اعاذنا اهلل و جمیع المؤمنین من شرور انفسنا.

***

تفسیر به رأی و تقسیم آن
به جایز و ممنوع
از مسلِّمات است اگر انسان رأی و عقاید خود را مدخلیت در قرآن دهد ،در شرع مقاد
مذموم [است] و شاخص صااحبرأی در آتاش خواهاد باود ،و در ماذمت آن ،حادیث
فليتبلو ْأ مقعلد ُه ملن النلار»
فَّس القرآن برأيله
َّ
صحی شریف نبوی کافی است که فرمودَ « :من َّ

یعنی« :هر که قرآن را به رأی خود تفسیر کند ،جایگاه او آتش خواهد بود».
و از ائمه هادین مأثور است که تفسیر کتاب خدا ،ج به اثر صاحی یاا ناص صاری
جای نیست .و تحقیق در این مبحث این است که اگار تفسایر جااری بار کاالم عارب و
موافق کتاب و سنت باشد ،این قِسم تفسیر را نمیشود گفت ممنوع است به چند وجه:
 -1اینکه بنابر امر حق تعالى باید در کتاب خداوند تادبر کارد و مارادش را فهمیاد و
حکم از آن استنباب نمود ،و جمیع تفسیر قرآن ،از معصوم نرسیده و احتیاجاات و
حواد

روز به روز بر اف ایش است ،یا باید توقف کرد و تعطیل در احکام نمود ا

و این امر غیر ممکن استا و یا باید در قرآن اجتهاد کرد و حواد

و احتیاجاات

را از قرآن یافت؛
 -2اگر تعلِّم و تدبر در کتاب خدا جای نبود و اجتهاد و رأی در آن مطلقاً حارام باود،
میبایست رسول اکرم و ائمه طاهرین تمامی آیات را تفسیر کنند تا دیگار محتااج
به اِعمالنظر و فکر در آن نباشیم ،و آنچه مسلِّم است ،آن آیاتی که عقول بشار در
آن راه ندارد ،بیان فرمودند و بسیاری از آیات را واگذار به عقل و اجتهااد علماای
امت مرحومه و راسخین در علم نمودند .پس بنابراین تزم نیست که تفسایر تماام
آیات و کلمات قرآن از رسول و ائمة طاهرین مأثور باشد؛
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 -3اینکه اصحاب رسول ص اولى به احتیاب بودند از غیرشان ،و حال اینکه قارآن را
تفسیر میکردند بر آنچه که میفهمیدند و بیشتر تفسیرها از آنان به ما رسیده است.
و اما رأی و اجتهاد در قرآن ،که جاری بر لغت عرب و ادله شرعیه از کتااب و سانت
نباشد ،بدون شک ،آن رأی مذموم و آن اجتهاد غلط است؛ چون افترای باه خادای جهاان
میباشد ،و این قِسم از رأی ،از طرف شارع منع اکید شده است .پس نهی از رأی در قرآن
بر دو وجه است:
وجه اول :آنکه شخص از روی هوای نفاس و میال خاود یاا اغاراض دیگار ،رأی و
عقیدهای برای خود اتخاذ مینماید و قرآن را بر آن رأی و عقیده خود تفسیر مایکناد کاه
اگر این رأی و هوی در آن نبود ،به هیچ وجه قرآن را به این وجه تفسیر نمینمود و ایان
چند قِسم است:
اول اینکه :میداند این آیه به هیچ وجه دتلت بر مقصد او ندارد؛ ولکن میخواهاد بار
طرف مشتبه گردانَد؛ مانند فِرَق ضاله که برای اضالل [= گمراه کردن] مردم ،آیات [را] بار
طبق هوای نفس تفسیر میکنند؛
ووم اینکه :خود جاهل است و خیال میکند قرآن را میفهمد؛ و حال آنکه اعتقاداتی از
روی هوای نفس و تعلیم معلمین باطل در او پیدا شده است ،و قرآن را بر طباق عقایاد و
آرای خود تفسیر میکند ،و اگر آن اعتقاد و رأی نبود ،هیچ وقت این طور تفسیر نمیکرد.
اگر درست دقت شود ،بسایاری از تفسایر مفسارین بار روی عقایاد و آرای شخصای
است؛ به هیچ وجه مربوب به کتاب خدا نیست؛ ماثالً :شاخص معت لای ماذهب اسات و
آرایی در دین به طریقه اعت ال دارد؛ پس قرآن را بر عقایاد معت لاه منا ِّل مایکناد؛ مانناد
تفسیر کشاف؛ یا شخص اشعری است و عقاید و آرایی پیدا کرده و ادلهای بار آرای خاود
از غیر کتاب خدا اتخاذ نموده ،لذا قرآن را بر طبق عقاید اشاعری تفسایر مایکناد؛ مانناد
تفسیر بیضاوی و فخر رازی؛ یا شخص فیلسوف است و آرا و عقاید فلسفی دارد باه ایان
جهت ،قرآن را بر عقاید فلسفی خود تفسیر میکند؛ مثل صادرالمتألهین ،کاه قارآن را بار
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طبق فلسفه خود تفسیر کرده است؛ و یا شخص باطنی است و عقایاد و آرای خاود را از
مصادر دیگر غیر قرآن گرفته و قرآن را بر آرای باطنیه تأویل میکند؛ مثل ماال عبادالرزاق
کاشی ،که قرآن را بر طبق آرای باطنیه تفسیر کرده اسات؛ و یاا شاخص صاوفی اسات و
آرای تصوف خود را از غیر قرآن گرفته میآیاد قارآن را بار آرا و عقایاد صاوفی تفسایر
میکند؛ و همچنین مذاهب مختلفه دیگر که در اسالم پیدا شد هر فرقهای قارآن را منطباق
بر عقاید خود کردند و کار اسالم و مسلمانان به اختالف و پراکندگی کشاید و چهارصاد
میلیون مسلمان دستخوش ملل دیگر شد و شد آنچه شد؛
سوم اینکه :میشود شخص اغراض صحیحی داشته باشد و برای آن ،دلیل از قرآن
بخواهد و یا شاهدی از سنت بیاورد؛ مِثل کسی که دعوت به مجاهده با قلب سخت
ۡ
َّ
غ﴾( )1را اشاره برای قلبِ قاسی [=
ب َإ ِ ََٰل َف ِۡرع ۡون َإِنهَۥ َط ََٰ
میکند و این آیه مبارکه ﴿ٱذه ۡ َ
سنگدل] قرار میدهد و میگوید« :مراد از فرعون ،قلب سخت است» ،و یا کسی که مردم
را ترغیب به استغفار در وقت سحر میکند ا و البته غرض او مشروع استا استدتل
میکند به حدیث شریف «ن ََس احروا لإ ي السحو ركة» وحال اینکه میداند مراد از «تَسَحُّر»
غذا خوردن در سحر است ،نه ذکر خدا؛ و بعضی از وُعّاظ برای زیبایی کالم و ترغیب
مردم به فضایل اخالق به این قِسم تأویالت و کلمات متوسل میشوند ،و اگر درست
دقت شود ،این تعبیرات ،تفسیر به رأی میباشد و در شرع مقد
است؛ َ

از آن نهی صری شده

وجه ووم :اینکه قرآن را به صرف لغت عرب دانستن و باه ظااهر عربای آشانا باودن
تفسیر کند ،بدون مراجعه به شأن ن ول و تاریخ عرب جاهلیت و آشنایی به سنت پیغمبار
و فهمیدن غرایب قرآن و آنچه متعلق به حذف و اضمار و تقدیم و تأخیر است.
و هرکس به صرف دانستن لغت و ظاهر قرآن بدون مراجعه به سنت و نقل و سماع و

( )1به سوى فرعون بروید که او به سرکشى برخاسته است [طه.]24:
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آنچه متعلق به قرآن است اقدام به تفسیر کتاب خدا کند ،مسالماً تفسایر باه رأی کارده و
پیغمبر فرمود« :جای او در آتش است»؛ پس مناسب این است کاه طریقاة تفسایر را ذکار
کرده راه آن را نشان دهیم:
راه تفسیر کتاب خدا و فهم آن

کسیکه میخواهد کتاب خدای را تفسیر کند ،باید اوتً :از خودِ قرآن تفسیرش را بجویاد؛
چون «إن القرآن یفسر بعضه بعضا»( )1و هر آیهای که مجمل [= مختصر] بود ،بیانش را در
آیه دیگر طلب کند ،و اگر مختصر بود ،تفصیلش را در آیة دیگر جستجو کند؛ اگار طلاب
کرد و یافت ،به مقصود رسیده و دیگر معطلی ندارد؛ اما اگر در قرآن تفسیر آیاة مطلاوب
خود را نیافت ،باید رجوع به سنت پیغمبر ص کند؛ و اگار در سانت نیافات ،رجاوع باه
اهلبیت پیغمبر و اقوال اصحاب رسول کناد .مراجعاه باه اهال بیات ،راهای اسات باس
پسندیده« :فإن أهلالبیت أدرى بما فی البیت»( )2و مراجعه به اصحاب ،راهی است صحی ؛
زیرا که اصحاب رسول واقف بودند به قرائن و احوال هنگام ن ول قرآن.
و برای مراجعه به تفاسیر ،بهترین تفسیرها «تفسیر کبیر طبری» و «تفسیر مجماعالبیاان»
است و «مفردات راغب» که لغت قرآن است ،در فهم قرآن بسیار مُمِد [= یاریگر و مفیاد]
ْحتِك يا رأرحم الر ِ
اْحِنی.
میباشد .رال َّل ِّيه َّم ا ْر ِّيز ْقنرا رف ْه رم ال ِّيق ْرآن بِ رر ْ ر
ْ ر ر َّ

( )1همانا برخی از آیات قرآن ،برخی دیگر را تفسیر میکنند [و دربارة آنها توضی میدهند].
( )2همانا اهل خانه ،به آنچه در خانه میگذرد آگاهتر هستند.

تقسیم قرآن و بیان محتویات آن
سرِّ قرآن و مقصود اَقصى [= دورتر و باتتر] آن دعوت خالیق است به خالق جهان ﴿وماَ
ۡ َّ ۡ
َّ
ۡ
ون﴾()1؛ و غایت مطلوب از قرآن ،ارتقای عبد است از
َّل ۡعبد َِ
ۡل َ
ن َوَٱ ِۡلنسَ َإَِل ِ
خ ل قت َٱ ِ
حَضیس نقصان [= پَستیِ نقص] به اوج کمال و عرفان ،و حرکت دادن مردم است به
کعبه کمال و ایمان؛ و این کتاب از چگونگى سفر به سوی خدا و مجاورت مقربین درگاه
اله در طبقات بهشت و نجات از بدبختی و درکات جحیم بحث میکند .از این جهت،
فصول و ابواب قرآن و سور آیات آن ،منحصر در شش مقصد است :سه مقصد آن ستون

قرآن و اصول مهم آن است و سه مقصد دیگرش فروع و متممَ .
اما سه اصل مهم

 -1شناختن مبدأ جهان به ربوبیت و بیان صفات ربوبی و چگونگی پرستش رب جهان
است ،و بیان توحید ذات و صفات و توحید در الوهیت و عبادت و انداختن اناداد
[= همتایان]؛ و این مطلب را کامالً در رسالة توحیاد عباادت (مطباوع در طهاران)
بیان کردهایم؛
 -2شناختن راه اسات و طریقاة خداشناسای و راهای کاه آن راه ،انساان را باه خادا
میرساند؛
 -3معرفت معاد و کیفیت آن و بیان حال بندگان در آن نشأ؛ و اشرف این اصول ،علم به
ْ َّ ۡ
ّلِلِ َوَٱّل ۡو َِم َٱٓأۡلخ َِِر﴾ [النساء ]39:و بعد از آن
خدا و روز بازپسین است﴿ :ءامنوا ََب ِٱ َ
ۡ
ۡ
لصرَٰطََٱلم ۡست ِقيمَ﴾ [الفاتحه،]6:
شناختن راه راست که آن صراب مستقیم است ﴿ٱهدِناَٱ ِ
( )1و جن و انس را نیافریدم ،ج براى آنکه مرا بپرستند [الذاریات.]56:
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و مراد از صراب مستقیم ،شناختن چگونگی ت کیه نفس و تنویر و تخلیص

[=خالصکردن] آن از شوایب [= آلودگیها] طبیعت و کثافت عالم ماده میباشدَ .
و اما سه اصل تابع و متمم

 -1احوال مردمی که راه خدا را پیموند و به من ل رسایدند ،از انبیاا و رسال و اولیاا و
مؤمنین؛
 -2احوال کسانی که از راه خدا رو برگردانده ،راه مستقیم انسانیت را نپیموده ،گرفتاار
غوتن شدند و در بیابان شرک و جهالات سارگردان ماندناد و در دنیاا و آخارت
هالک گردیدند؛ مثل فرعون و قارون و اصحاب لوب و قوم نوح و امثال آنان؛
 -3تعریف ساختمان راه و بیان اینکه چگونه باید توشة راه را تحصیل کرد.
و بیان مختصرش این است که دنیا من لای از مناازل ساایرین الاى اهلل اسات ،و بادن،
مَرکب انسان است ،و باید غفلت از تدبیر من ل و مرکب نکرد ،و این سفر تمام نمایشاود
مگر به حفر بدن و بقای نوع؛ پس انسان محتاج اسات باه قاانونی کاه او را اداره کناد و
تمامی آیات اخالقی قرآن و ابواب فقه از طهاارات و عباادات و معاامالت و سیاساات و
نکاح و طالق و ار

و کتاب اطعمه و اشربه در بیان ساختمان راه است.

و قرآن از مَسقَط نطفة انسانی تا روز مرگش ،دستور کامل داده اسات ،و ماراد از بیاان
ساختمان راه ،همین است؛ و چون بنای رساله بر اختصار است ،ما در اینجا از بیان دقاایق
احکام دست نگاه داشته و خوانندگان را به کتاب مفصلی که مؤلف در سِرِّ تشریع نگاشاته
است مراجعه میدهم .وص َّىل اهللِّي رع رىل سي ِ نرا ِّيُمرم ٍ وآل ِ ِه ال َّط ِ
اه ررين.
َّ ر
ر ر
ر
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پیش از شروع در مقصود ،محتاجیم به تقدیم مقدمهای ،و آن این است که وضع شارایع و
قوانین ،مبتنى بر مصلحت بندگان در دنیا و آخرت است و قرآن به آنچاه مصالحت عبااد
است ،امر فرموده ،و از آنچه در آن مفسده بندگان است ،نهی کرده ،و وظیفه رُسُال ،بیاان
مصال و مفاسد است و احتیاج به رسل از این جهت میباشد.
و شاهد بر این مطلب ،آیات وارده در کتاب خداست که ذکار غایاات و مصاال را در
موارد متعدد میفرماید:

ٗ
ًلَ
در بیان غایت و مصلحت بعث رسل ،که اصل تشریع است ،میفرمایدُّ ﴿ :رس َ
َّ
ُّمبّشين َوَمنذِرين َِلِ ًَّل َيكون َل َّ
ِلن ِ
ل﴾( )1و همچنین در
ّلِلِ َح َّجُۢة َب ۡعد َٱ ُّلرس َِ
اس َلَع َٱ َ
ِ ِ
ِ
َّ
ۡ ٗ ۡ
ۡ
خصوص بعث رسول اکرم ص میفرماید﴿ :وماََأ ۡرسلنَٰكَإَِلَرَحةَل ِلعَٰل ِميَ﴾()2؛ َ
ۡ
 -2در اصل خلقت میفرماید﴿ :وهوَ َٱ ََّّلِي َخلق َٱ َّ
ت َوَٱۡلۡرضَ َ ِِف َس َِّتةَِأيَّا ٖم َوَكنَ
لسمَٰو َٰ َِ
ۡ َّ ۡ
َّ
ۡ
ۡ
()3
ِ
ون﴾( )4و همچنین
َّل ۡعبد َِ
ۡل َ
ٱ
َ
ت
ق
ل
خ
َ
ا
م
و
﴿
ن
ی
همچن
و
﴾
ء
َ
ا
م
ع ۡرشهَۥ َلَع َٱل
ن َوَٱ ِۡلنسَ َإَِل ِ
ِ
ۡ
َّ
ٗ
ۡ
ًل﴾(َ .)5
﴿ٱَّلِيَخلقَٱلم ۡوتََوَٱۡلي َٰوةََ ِّل ۡبلوك ۡمَأيُّك ۡمَأ ۡحسنَعم َ
و اما بیان غایات و مصال [= اهداف و مناافع] در تفاصایل احکاام در کتااب و سانت،
( )1پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از [فرستادن] پیاامبران در مقابال خادا
[بهانه و] حجتى نباشد [النساء.]165:
( )2و تو را ج رحمتى براى جهانیان نفرستادیم [األنبیاء.]107:
( )3و اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود [هود.]7:
( )4و جن و انس را نیافریدم ج براى آنکه مرا بپرستند [الذاریات.]56:
( )5همان که مرخ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید [المُلک.]2:
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بیشتر از آن است که بشود احصاء [= شمارش] کرد و به ذکر بعضی از آنها قناعت میشود:
 -1آیه وضو﴿ :ماَيريدَٱ َّ َ ۡ
()1
َّلط ِهرك َۡم﴾ ؛
كنَي ِريد ِ
ّلِلَ ِّلجعلَعل ۡيكمَم ِۡنَحر ٖجَو َل َٰ ِ
ِ
َّ
لصيامَ َكما َكتِب َلَع َٱَّلِينَ َمِن َق ۡبل ِك ۡمَ
 -2در روزه میفرماید﴿ :كتِب َعل ۡيكم َٱ ِ
َّ

َّ

لعلك ۡمَتتقونَ﴾ ؛

َّ

()2

َّ

ۡ ۡ

ۡ

ۡ

 -3نماز﴿ :إِنَٱلصل َٰوةََتن َٰ
َهَع ِنَٱلفحشاءََِوَٱلمنك َِر﴾ ؛
ُّ ْ

ۡ

()3

َّ

َّ

ۡ

َّ

 -4قبله﴿ :فولواَوجوهك ۡمَشطرهَۥَِلِ ًلَيكونَل ِلن ِ
اسَعليك َۡمَحجةَ﴾ ؛
َّ

ْ

َّ

وا﴾ ؛
 -5جهاد﴿ :أذِنََل ِلِينَيقَٰتلونَبِأنه ۡمَظل ِم َ

ۡ

ٞ

()5

ْ

ۡ ۡ

()4

اصَحي َٰوة َٰٓ
ب﴾ ؛
َيأو ِِلَٱۡللبَٰ َِ
 -6قصاص﴿ :ولك َۡمَ ِِفَٱل ِقص ِ َ
ۡ

ْ

ۡ

()6

 -7در تقریر توحید﴿ :ألستَبِربِك ۡمََۖقالواَب َٰ
ّلَش ِهدناَ﴾ ؛
()7

و هنگامی که معلوم شد مقاصد قرآن در وضاع شاریعت و احکاام مصالحتِ بنادگان
است ،پس میگوییم :بازگشت تکالیف وارده در شرع ،به حفر سه اصل است.

***
( )1خدا نمىخواهد بر شما تن] بگیرد؛ ولی مىخواهد شما را پاک گردانده باشد [المائده.]6:
( )2روزه بر شما مقرر شده است ،همان گونه که بر کسانى که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود؛ باشد
که پرهی گارى کنید [البقره.]183:
( )3همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز مىدارد [العنکبوت.]45:
( )4و هر کجا بودید ،رویهاى خود را به سوى آن [یعنی مسجدالحرام] بگردانید ،تا براى مردم بر شاما
حجتى نباشد [البقره.]150:
( )5به کسانى که جن] بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است چارا کاه ماورد ظلام قارار
گرفتهاند [الحج.]39:
( )6و اى خردمندان ،برای شما در قصاص ،زندگانى است [البقره.]179:
( )7آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند :بلی؛ گواهى دادیم [األعراف.]172:
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ضروریات و حاجات و تحسینات

مراد از «ضروریات» ،اصول و احکامی است که انسان در مصاال دیان و دنیاا ناچاار بار
حفر و عمل به آن است ،به حیثیتی که اگار فاقاد یکای از آنهاا شاد ،دنیاایش خاراب و
آخرتش پر از بدبختی و عقاب خواهد بود؛ چناانکاه اگار آب یاا هاوا نباشاد ،تانفس و
زندگانی بر بشر ممتنع است ،همچنین اگر مراعات این اصول نشود ،حیات دنیا و آخارت
محال خواهد بود.
و مراد از «حاجات» ،آن احکام و اصولی است که انسان از حیث توسعه و رفع ضیقی
[= تنگی] که در غالب اوقات مودی به حَرَج [= سختی] و مشقت میگردد ،محتاج به آن
است؛ به بیان واض تر ،مراد از حاجات ،احکامی است که در مورد حرج و مشقت وضع
گردیده و در آن مالحظة تَرفیه عباد [= آسایش بندگان] شده است؛ مثل قصْر [=
شکستن] نماز و روزه در سفر و اَکل مَیته [= خوردن مُردار] در مخمصه .خداوند
()1
ۡ ۡ
ج﴾ .
ِينَم ِۡنَحر َٖ
َِفَٱَّل َِ
میفرماید﴿ :وماَجعلَعليكم ِ
و مراد از «تحسینیات» ،مکارم اخالق و محاسن عادات و آنچه عقول کامل از آن پرهی
دارند و اجتناب میکنند است.

ضروریات پنج است:
 -1حفر دین ،چون نخستین چی ی که انبیا و رسل بشر را به آن دعوت میکنند ،دین
است ،و مراد از دین ،اعتقاد به مبدأ و معاد و ربط دادن خالیق به خالق جهان
ۡ
ۡ
نَ
ۡل ََّ
میباشد و غایت خلقت انسان ،پرستش خدای واحد است﴿ :وما َخلقت َٱ ِ
ۡ
َّ
ون﴾ [الذاریات]56:؛ و این عبادت و ربط خلق به حق ،جوهر
َّل ۡعبد َِ
وَٱ ِۡلنسَ َإَِل ِ
حیات و لُبّ معرفت و غایت قصوای [= دوری] سِیر انسان است؛ تا مردم خدای
را نشناسند و او را پرستش نکنند و به حضرتش زلفى و قربی [= ن دیکی] حاصل
( )1و [خدا] در دین بر شما سختى قرار نداده است [الحج.]78:
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ننمایند ،زنده نخواهند بود؛ پس قرآن مهمترین اصلی را که در نظر دارد ،حفر
دین و ربط خلق به ربالعالمین است؛ بنابراین یک سلسله احکام شریعت برای
حفر این اصل است ،و به آنچه که انسان را به خداوند ن دیک گردانَد و روح
اطاعت و بندگی در او ایجاد کند ،امر فرمود؛ چون نماز و روزه و زکات و
صدقات و امثال آن؛ و از آنچه انسان را از خداوند دور کند ،نهی فرمود؛ چون
شرک اکبر و اصغر و اطاعت غیر خدا و حاجت خواستن از غیر خدا و امن از
مکر خدا و یأ

از روح خدا و امثال آن؛

 -2حفر عقل :غرض دیگر قرآن از وضع شریعت ،حفر عقل است ،انبیاا و رسال بایاد
حافر عقول مردم باشند و تا عقل مردم حفر نشود و با عقل واراده کار نکنند ترقای
و تکامل و تحصیل سعادت نشأتین ممتنع خواهد بود ،قرآن با عقالء سخت میگویاد
پس باید احکامی وضع کند تا عقل انسان محفوظ بماند و بکعبه کمال متوجه شود.
و آنچه را که حافر عقل است امر فرمود مثل تدبر در آیات و مطالعه در خلقت و
تفکر و تعلم و امثال آن.
و از آنچه عقل را خراب میکند نهی فرمود چون تقلید آباء و طاعت کبراء و رهباناان
و احبار و اتباع ظن ،و حرمت خمر و الکل و امثال آن برای حفر عقول است.
 -3حفر بدن :چون دنیا م رعة آخرت است و انسان مسافر است؛ تا مَرکاب محفاوظ
نباشد ،راکب به من ل نمیتواند برسد؛ این است که قارآن در حفار نفاو
کامل فرمود :آنچه را که حافر نفو

دقات

است ،امر فرموده ،و از آنچه مهلاک نفاو

است ،نهی صری نمود؛ چون قتل و ضرب و جور و جنایت و امثال آن؛
 -4حفر نسل :چون اشخاص انسان در دنیا بقاا نادارد و دَیموماه [= دوام] انساان باه
بقای نسل است و حفر انواع به تناسل است ،قرآن آنچه را که حافر نسال اسات
امر ،و از آنچه مُهلک و قاطع [= قطع کننده] آن است نهی فرمود؛ چون زنا و لواب
و امثال آن؛
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 -5حفر مال :چون انسان تا مال نداشته باشد نمیتواند طی منازل زندگانی کند ،پاس
قرآن بدانچه حافر مال است امر ،و از آنچه مُتلِف [= نابودکننده] آن میباشد نهای
فرمود؛ چون اسراف و سرقت و خیانت و ضرر زدن به یکدیگر و امثال آن.
خالصه کالم :غایت از تشریع ،حفرِ این اصول است ،و ما در اینجا به طور اشاره ذکر
کردیم .تفصیل این مجمل ،کتاب مفصلی خواهد شد ،و چون مبناای رسااله بار اختصاار
است ،از بیان آن اِعراض [= خودداری] میکنیم و خوانندگان را به کتاب مفصلی کاه فقاه
را بر این ترتیب نوشتهام حواله میدهم .از حق متعال خواهانم که موفق به اصالح و طباع
آن کتاب شویم.

***

ناسخ و منسوخ قرآن
«نسخ» در لغت عبارت از باطل کردن چی ی و جای آن ،چی دیگر گذاشاتن اسات ،و در
اصالح محققین ،نَفاد [= تباه شدن] و تمام شدنِ مصالحتِ حکام اول اسات؛ و در ساابق
بیان کردیم که احکام شرایع و دیانات ،برای مصال عباد وضاع شاده ،و هایچ حکمای از
طرف شارع بدون مصلحت نخواهد بود؛ شارع مقد

اول مصلحت را مالحظه کرده بعاد

از آن ،حکم را وضع میکند ،و چون مصال عِباد در ازمنه و امکنه [= زمانها و مکانهاا]
مختلف است و همچنین نظام امور جمهور نسبت به ازمنه مختلف میشود ،از این جهت،
در شرایع ،نسخ واقع گردید .در اینجا به یک مثلی کشفِ مطلب میگردد و آن ایان اسات
که اوامر و نواهی شارع به اوامر و نواهی طبیب میماند؛ چنانکه مریس ن د طبیب میرود
و طبیب میگوید :باید مسهل تناول کنی یا فالن دوا را بخوری؛ یا میگویاد :بایاد ترشای
نخوری؛ این امر و نهی طبیب ،در واقع و نفس اتمر محادود باه زماان خاصای اسات ،و
مریس تصور میکند که این امر و نهی همیشگی است ،و مسلِّماً در این امر و نهی طبیب،
جلب منفعت و دفع مَضَرَّت [= ضرر] را مالحظه نموده و هنگامی که آن مصلحت احاراز
شد [= به دست آمد] و آن مفسده بر طرف گردید ،حکم را طبیب نسخ میکند؛ باه معناى
اینکه دیگر مصلحت در خوردن آن دوا نیست و خوردن ترشی مفسده نادارد؛ پاس نَسْاخ
در احکامِ شرع هم به همین معنى است که مصلحت حکام تماام شاده ،ناه اینکاه حکام
برداشته شده ،و چون معنى و حقیقت نسخ معلوم شد ،فهمیدن نسخ در قارآن و شاریعت
ضمن دو امر بیان میشود:
 -1یکی از مسلِّمات است که آنچه را قرآن در ابتدا به آن دعوت فرموده و سور مکای
مُتِکفِِّل [= موظف به] ذکر آن شده ،همانا قواعد کلی است؛ و اول چی ی که خالیق را باه

65

ناسخ و منسوخ قرآن

آن دعوت فرموده ،ایمان به خدا و رسول و روز بازپسین است ،و بعد از آن ،تشریع نمااز
فرمود و از شرک و کفر و توابع آن ،چون ذب برای غیر خدا و امثال آن نهی اکید نمود ،و
همچنین به مکارم اخالق مثل عدل و احسان و وفای به عهد و اِعراض از جاهال و «دفاع
بالتِّی هِی أحسن»( )1و خوف از خدا و صبر و شکر امر فرمود ،و از اخالق رذیله و فحشاا
و منکر و بَغی و قول به غیر علم و کمفروشی و فساد در ارض و زناا و قتال و فحاش و
دختر زنده به گور کردن و امثال آن ،از اموری که در دین جاهلی جاری بود ،نهای نماود؛
پس بنابراین آیات مکی متکفلِ کلیات است و بعد از هجرت در مدینه مناوره ،آن قواعاد
تکمیل گردید؛
 -2یکی از بدیهیات اولیه است که احکام کلی عقلی ،قابل نسخ و تخصیص نیست؛
()2

مثالً قاعده عقلی «النقیضان ت یجتمعان و ت یرتفعان»

و همچنین «الکلُّ أعظم من

الج ء»( )3به هیچ وجه تصویرِ نسخ در آن نمیشود که یک روزی بیاید و نقیضان جمع
شود یا کل کوچکتر از ج ء باشد .در فصل سابق ذکر کردیم که قرآن حافر ضروریات و
حاجیات و تحسینیات است ،و ضروریات[ ،عبارت از] حفر دین و عقل و بدن و نسل و
مال است ،و کلیات شرایع ،کلیات عقلیه میباشد و قابل نسخ و تخصیص نیست؛ تمام
ِينَماَ
شرایع آسمانی برای حفر این اصول آمدند؛ خداوند میفرمایدَ﴿ :شعَلكمَمِنَٱَّل َِ
ْ
َٰٓ ۡ
َّ
َّص َب َهِۦ َن ٗ
وحاَوَٱ ََّّلِيَ َأ ۡوح ۡينا َإ ِ ّۡلك َوماَو َّص ۡيناَب ِ َهِۦَ َإِبۡرَٰهِيم َوم َٰ
ِيسََۖأن َأقِيموا َٱَّلِينََ
وَس َوع
و َٰ ِ
وَلَتتف َّرقواَْفِيهَِكُبَلَعَٱلۡم ّۡشك ِيََماَت ۡدعوه ۡمَإ ِ ۡ
ّل َهِ﴾ [الشورى]13:
ِ
یعنی« :بیان کرد و هویدا ساخت و برگ ید خدای تعالى برای شما از دین آنچه وصیت
کرد به آن نوح ،و آنچه که وحی کردیم به سوی تاو و آنچاه وصایت کارده باودیم بادان
( )1دور کردن به بهترین شیوه.
( )2دو چی ضدِ هم ،نه میتوانند با هم جمع نشوند ،نه اینکه هیچ کدام نباشند؛ مثالً :زندگی و مارخ ناه
میتوانند با هم و هم مان وجود داشته باشند ،و نه اینکه هیچ کدامشان نباشند .مصح
( )3کل از ج ء ب رختر است.
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ابراهیم و موسى و عیسى را ،که به پای دارید و اقامه کنید دین را و متفرق نشاوید در آن؛
یعنی اختالف نکنید در آن اصل؛ گران و ب رخ است بر مشرکین آنچه میخاواهی ایشاان
را به سوی آن از توحید و نفی شرک و اصول فضاایل اخاالق و مکاارم عاادات دعاوت
کنی».
در این آیه مبارکه تصری است که تمامی انبیا ،به یک اصول دعوت میکردند و
اختالف در میان رسل نیست؛ خداوند میفرمایدَ﴿ :ل َنفرق َب ۡي َأحد َمِن ُّ
َرسل ِ َهِۦ﴾
ٖ
ِ
[البقره ]285:پس اختالف شرایع ،در امورِ ج ئی ،و نسخ در شرایع ،در ج ئیات است؛ و
همچنین ناسخ و منسوخ قرآن در کلیات آن نیست؛ زیرا که کلیات عقلی میباشد و قابل
الَّ َ ُ :م ٍد َح ٌ
نسخ نیستَ « :ح ُ
الَ :أ َبد ًا إِ ََل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َس َح َر ُام ُه َح َرا ٌم َأ َبد ًا إِ ََل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة».
خالصة کالم :نسخ در دیانات و همچنین نسخ در بعضی از احکام قرآن در امورِ ج ئی
است؛ به عبارات واض تر ،نسخ احکام در تشریفات شریعت و دین است ،نه در کلیات و
قواعد آن؛ مثل تغییر قبله از بیتالمقد

به کعبه یا اینکه طالق زن [که] غیرمحادود باود،

محدود به سه طالق گردید ،و ظِهار ،طالق بود و بعد غیرطالق شاد و امثاال آن .و صالى
اهلل على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

***

محکم و متشابه قرآن
و بیان حقیقت آن
مبحث محکم و متشابه قرآن از مشکالت فن علم قرآن است و در اینجاا آراء و اهاواء [=
امیال] متضاد حکمفرما میباشد و چون ماردم از راه راسات وارد ایان مبحاث نشادهاناد،
گفتارشان مُتِشَتِِّت [= آشفته] میباشد ،و ما در اینجا آنچه را که مُخِِّ مطلب و لُبابِ حقیقت
است ،با استمداد از رب جهان بیان میکنیم:
قرآن در یک جا دتلت دارد بر اینکه تمامی آن محکم اسات ،و در جاای دیگار ناصّ
صری دارد بر اینکه تمامی آن متشابه است ،و در موضع دیگر بیان میکناد کاه بعضای از
آن محکم است و بعضی متشابه.

ۡ
اما آنجا که دتلت دارد بر اینکه تمامی قرآن محکم است ،آیة مبارکه ﴿الرََت ِلكَءايَٰتَ
ۡ
ۡ
ۡلكِي َم﴾ [یونس ]1:و نی آیه ﴿الرََكِتَٰبَأ ۡحكِم ۡ
تَءايَٰتهَۥ﴾( )1میباشدَ .
بَٱ
ٱلكِتَٰ َِ
ِ
در این دو آیه ،خداوند بیان فرموده که تمام قرآن محکم است و مراد از محکم در این
دو موضع از کتاب ،به معنى کالم حق با الفاظ صحی و معاانی پساندیده و درسات ،و از

حیث لفر و معنى ،از هر قول و کالمی فصی تر و افضل است ،و در ایان دو صافت کاه
اتقان [= استواری] لفر و احکام معنى است ،کسی را قدرت معارضه نیست.

َّ
ّلِل َن َّزل َأ ۡحسنَ
و اما آنجا که میفرماید تمام قرآن متشابه است ،قول خدای تعالى﴿ :ٱ َ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
َمت َٰ ٗ َّ
ِيث َكِتَٰ ٗبا ُّ
اِن َتقشعِ ُّر َمِنه َجلود َٱَّلِينَ ََيش ۡون َر َّبه ۡم َث َّم َتل ِي َجلوده ۡمَ
ٱۡلد َِ
شبِها َمث ِ
ۡ
َّ
َّ
ۡ َّ
ّلِل َفما َّلَۥ َم ِۡنَ
ّلِلِ َي ۡهدِي َب ِ َهِۦ َمن َيشاء ۚۡ َومن َيضل ِِل َٱ َ
ّلِلِۚۡ َذَٰل ِك َهدى َٱ َ
وقلوبه ۡم َإ ِ ََٰل َذِك ِر َٱ َ

([ )1این قرآن] کتابى است که آیات آن استحکام یافته است [هود.]1:
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ها نَد﴾ [ال مر ]23:میباشدَ .

یعنی« :خدای تعالى فرستاد نیکوتر سخنى را که آن کتابی است همانناد ،یعنای بعضای
شبیه به یکدیگر در اعجاز یا در جودت [= خوبی] لفر و صاحت معناى و در نیکاویی و
زیبایی و هدایت و بالغت ،و بعس این کتاب بعس دیگر آن را مُصَدِِّق [= تصدیقکنناده]
ْ
ۡ ٗ
ۡ َّ
ۡ
ۡ
ّلِلَِلوجيدواَفِييهَِٱختِلَٰفياَ
يريَٱ َ
است و به این مطلب اشاره فرموده﴿ :ولوََكنَمِينَعِنيدَِغ ِ
كث ِ ٗ
ريا﴾()1؛ و مراد از مثانی این است که حواد زمان ،قرآن را کهنه نمیکنند ،و هار چیا
مندر

و مُضْمَحِل [= نابود] میشود ،ج قرآن؛ و ممکن است مراد از مثانی این باشد که

هر روز فوایدی از قرآن برای بشر معلوم میشود که در سابق او را نیافته بود ،و قارآن باا
تکامل و ترقی بشر مساعد است ،هرچه بشر ترقی کند احتیاجاتش از قرآن منقطع نخواهد
شد و این قرآن ،خالد [= جاودان] است؛ و بعضی مثانی را معنى کردهاند کاه دو باار و دو
تا کرده ،یعنی مشتمل است بر م دَوجات ،چون امر و نهی ،و وعد و وعیاد ،و رحمات و
عذاب ،و بهشت و دوزخ ،و مؤمن و کافر؛ و میلرزد از آن پوستهای آنان که میترساند
از پروردگار خود؛ پس نرم میشود و آرام میگردد پوستها و دلهای ایشان باذکر خادا؛
و این کتاب هدایت پروردگار است؛ هدایت میکند خدا با آن کسی را که میخواهد و هر
کس را خداوند گمراه کند ،برای او راهنمایی نخواهد بود.
و اما آنجا که دتلت دارد بعضی از آیات محکم است و بعضی متشابه و بحث ما در
َّ
ۡ
ۡ
كتَٰبَ َمِنهَ
آن است این آیه مبارک است؛ خداوند میفرماید﴿ :هوَ َٱَّلِيَ َأنزل َعل ۡيك َٱل َِ
َّ
ۡ
َٰ ۡ ُّ ٞ
َّ ٞ
شبه َٰ ٞ
تَۖ َفأ َّما َٱَّلِينَ َ ِِف َقلوب ِ ِه ۡم َز ۡيغ َفيتبِعون َماَ
ت َُمكمَٰت َه َّن َأ ُّم َٱلكِتَٰ َِ
ءاي
ب َوأخر َمت َٰ ِ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ ۡ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ّلِل َوَٱ َّ
ت َٰ
لرَٰسِخونَ َ ِِف َٱلعِل َِمَ
شبه َمِنه َٱبۡتِغاءَ َٱلفِتنةَِ َوَٱبۡتِغاءَ َتأوِيل ِ َهَِۖ َۦ َوما َي ۡعلمَ َتأوِيلهَۥَ َإَِل َٱ َ

( )1و اگر از جانب غیر خدا بود ،قطعاً در آن اختالف بسیارى مىیافتند [النساء.]82:

محکم و متشابه قرآن و بیان حقیقت آن

69

ٞ
َّ َّ َّ
ْ ۡ ۡ
ب﴾(.)1
يقولونَءام َّناَب ِ َهِۦَكَم ِۡنَعِندَِربِناَوماَيذكرَإَِلَأ ْولواَٱۡللبَٰ َِ
این آیة مبارکه تصری میکند کاه قارآن محکام و متشاابه دارد و ماا در تفسایر ایان
[مطلب] و تحقیقِ محکم و متشابه ،محتاجیم به ذکر مباحثی چند:
 -1محکم :عرب میگوید «حاکمْتُ و حَکمْتُ و أحْکمْتُ» یعنی« :رد و منع کاردم» و
حاکم را حاکم میگویند ،چون ظالم را از ظلم منع میکند ،و «حكمة اللجاا » آن است کاه
اليتيم كَم ُ ُْتكِم َس َلدك» یعنی« :منع
منع کند اسب را از اضطراب؛ و در حدیث نخعیَ « :أ ْحكِ ِم
َ

کن یتیم را از فساد ،چنانکه فرزندت را منع میکنی»؛ جریر میگوید« :أحكموا ساهااكك »
یعنی« :منع کنید سفیهان را از سفاهت»؛ و «بناء محکم» یعنی وثیق؛ و حکمت را «حكماة»
میگویند چون انسان را از آنچه س اوار نیست ،منع میکند؛
 -2متشابه :شبه و شَبه و شَبیه ،مُماثِل [= همانند] بودن دو چی است در کیفیت مثل
رن] و طعم؛ و «شُبهه» آن است که میان دو چی به واسطه شدت شباهت به یکدگر،
امتیاز [= تشخیص] داده نشود؛ تشابه گاهی در عین است مثل ﴿وأتوا ْ َب ِ َهِۦ َمت َٰ
شب ِ ٗها﴾
[البقره ]25:یعنی بعضی با بعس دیگر در رن] شبیه است ،نه در طعم و حقیقت؛ و بعضی
گفتهاند مراد تماثل در کمال و خوبی است ،و بعضی بر آنند که مراد از «متشابهاً» یعنی در
منظر متفقند و در طعم مختلف ،و «تشابهت قلوبهم» یعنی در گمراهی و عدم رشد
قلوبشان شبیه شد ،و متشابه از قرآن ،آن است که تفسیر آن به جهت شباهت به غیر از
( )1او کسی است که کتاب [قرآن] را بر تو نازل کرد؛ بخشای از آن ،آیاات محکام [صاری و روشان]
است ،که آنها اسا

کتاب است ،و [بخش] دیگر «متشاابهات» اسات [آن آیااتی کاه در نگااه اول،

معانی و احتماتت مختلفی دارد و قابل تأویل است؛ ولی با رجوع به آیات محکم ،تفسایر و معناای
آنها روشن میگردد]؛ اما کسانیکه دردلهایشان کژی و انحراف است ،بارای فتناهجاویی [و گماراه
کردن مردم] و به خاطر تأویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروی میکنند؛ و در حالیکه تأویل
آن ج اهلل نمیداند ،و راسخان در علم میگویند« :ما به همة آن [چه محکام و چاه متشاابه] ایماان
آوردیم؛ همه از طرف پروردگار ماست» و ج خردمندان متذکر نمیشوند [آل عمران.]7:
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حیث معنى یا از حیث لفر مشکل باشد؛
 -3امّالکتا  :آنچه اصل برای وجود چی ی یا تربیت و اصالح آن یا مبدأ چی ی باشد
ۡ
َّ
ب﴾ [ال خرف ]4:که مراد ،لوح
آن را «أم» مینامند؛ خداوند میفرمایدِ﴿ :إَونهَۥ َ ِِف َأ ِم َٱلكِتَٰ َِ
محفوظ میباشد ،و این برای منسوب بودن علوم به اوست؛ و مکه را «امالقرى» میگویند
و مَجَرِّه [کهکشان] را امالنجوم مینامند؛
 -4تأویل :راغب اصفهانی میگوید :از «أوَّلَ» است به معنى رجوع به اصل؛ تأویل ،رد
ۡ
َّ َّ
ّلِلَ
شیء به غایتی که مراد است از جهت علمی باشد؛ مثل﴿ :وما َي ۡعلمَ َتأوِيلهَۥَ َإَِل َٱ َ
ۡ ۡ
وَٱ َّ
لرَٰسِخونَ َ ِِف َٱلعِل َِم﴾ [آل عمران ]7:و غایت از جهت فعل باشد مثل قول شاعر« :وللنوى
ۡ ۡ
َّ ۡ
ۡ
()1
ل َينظرون َإَِل َتأوِيلهَ ۚۡ َۥ َي ۡوم َيأ ِِت َتأوِيلهَۥ﴾
قبل یوم البین تأویلُ» و قول خدای تعالى﴿ :ه َ
و تأویل در اصطالح اهل تفسیر و سلف از فقها و اهل حدیث ،مراد تفسیر و بیان
میباشد ،و از این قبیل است قول ابنجریر و غیر او که در کتاب تفسیرشان میگویند:
«قول در تأویل این آیه است» و بعد تفسیر میکنند؛ و مراد معت له ،جَهْمیه ،متکلمین،
صوفیه و باطنیه از تأویل ،برگرداندن لفر است از ظاهر ،و این معنى در اصطالح متأخرین
از اصولیین و فقها شایع است ،و از این جهت میگویند« :تأویل بر خالف اصل است و
تأویل محتاج به دلیل است» ،و این معنى که مراد از تأویل ،صَرف لفر از ظاهرش باشد،
سبب پیدایش بدعتها و خرافات در اسالم شد.

و از اقسام تأویل باطل ،تأویل اهل شام کالم پیغمبر راست ،که به عمّار فرمود « َت ْق ُت ُل َ
لك
ا ْل ِف َئ ُة ا ْلب ِ
اغ َية» یعنی« :ای عمار ،گروه ظالم تو را میکشند» .اهل شام کالم پیغمبار را تأویال
َ

کرده ،گفتند« :ما عمار را نکشتیم ،کشندة عمار کسی است که او را وارد جن] کرد»؛ ولای
این تأویل ،مخالف حقیقت لفر و ظاهر آن است به جهت اینکه قاتل عمار کسی است که

( )1آی اا آنهااا ج ا انتظااار [ساارانجام و] تااأویلش را دارنااد ،روزی کااه [نتیجااه و] تااأویلش فرارسااد؟
[األعراف.]53:
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مباشر قتل او شده ،نه آنکه طلب نصرت و یاری از او کرده است .اگر این تأویال صاحی
بود ،باید کشندة حم ه سیدالشهدا ،رسول اکرم ص باشد؛ چاون پیغمبار سابب شاد کاه
حم ه زیر شمشیر مشرکین شهید شود.
ما برای رفع شبهه و ابطال کلمات متأخرین در بیان تأویل ،آیاتی را کاه در قارآن لفار
تأویل در آنها وارد شده ذکر میکنیم ،تا فهمیده شود که تأویل باه ایان اصاطالح درسات
نیست:

ۡ
َّ
ْ
ْ
ْ َّ
 -1آیه مبارکه ﴿ َٰٓ
ّلِل َوأطِيعوا َٱ َّلرسولَ َوأ ْو ِِل َٱۡل ۡم َِر َمِنك ۡمََۖ
يأ ُّيها َٱَّلِينَ َءامنوا َأطِيعوا َٱ َ
َّ ۡ
ۡ
ُّ
َّ
ۡ ۡ
ّلِلَِوَٱّل ۡو َِمَٱٓأۡلخ َِِرَذَٰل ِكَخ ۡريَٞ
ّلِلَِوَٱ َّلرسو َِلَإِنَكنت ۡمَتؤمِنونََب ِٱ َ
ََشءَٖفردوهَإَِلَٱ َ
َِف َۡ
فإِنَتنَٰزعتم ِ
ۡ ً
يًل﴾ َ
وأ ۡحسَنََتأوِ َ
مجاهد و قُتاده گفتهاند :مراد از تأویل در اینجا ثواب و ج اء است ،و سدّی و ابن زیاد
و ابن قتیبه و زجاج بر آنند که مراد عاقبت اسات ،و هار دو باه معناى مَاآل [= عاقبات]

میباشد؛ لکن معنى دوم ،اعم است و شامل حُسن مآل در دنیا؛ زیرا بسا میشود که تناازع
[= اختالف] در امور دنیوی واقع میشود و رجوع به کتاب خدا و رسول در زمان حیاات
و سنت او بعد از وفات مَآلش ،وفاق و سالمت از بَغضاء [= کینه] و دشمنی اسات ،و باه
هیچ وجه نمی شود معنى «تأویل» در این آیه «تفسیر» باشد ،یا صرف کالم از معنى ظااهر
آن؛ چون کالم در تنازع است و حُسن عاقبت در رد به خدا و رسول ص میباشد.
معنى این آیه« :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،فرمان برید خدا و رسول و اولىاتمار را؛
پس اگر خالف در چی ی کردید ،بازگردانید آنرا به حکم خدا و رجوع کنید به رسول [در
زمان حیاتش] و به اولواتمر ،اگر ایمان به خدا و روز بازپسین دارید ،ایان مراجعاه بارای
شما بهتر و خوشعاقبتتر است»؛
َٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ٗ
ۡ
ٗ
﴿ -2ولق َۡد َ ۡ
لَ
َلَع َعِل نم َهدى َوَرَحة َل ِق ۡو ٖم َيؤمِنون ََ ٥٢ه َ
ب َف َّصلنَٰه
جئنَٰهم َب ِ ِ
ِ
كتَٰ ٖ
ۡ
ۡ
َّ ۡ
ۡ
َّ
ۡ
قَ
ينظرونَإَِلَتأوِيلهَ ۚۡ َۥَي ۡومَيأ ِِتَتأوِيلهَۥَيقولَٱَّلِينََنسوهَمِنَق ۡبلَق ۡدَجاءتَرسلَربِناََب ِٱۡل َِ
ۡ َّ
َّ
ْ
ْ
ۡ
ُّ
ري َٱَّلِي َك َّنا َن ۡعمل َۚۡق ۡد َخَ َِّسوَا َأنفسه ۡمَ
فهلَۡلاَمِن َشفعاء َفيشفعوا َۡلا َأ ۡو َنرد َفن ۡعمل َغ َ
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میگوید« :مراد از تأویل در این آیه ،تصدیق به وعاد و وعیاد اسات؛ یعنای

روزی که صدقِ آنچه که خداوند از امر آخرت خبر داده اسات ،ظااهر مایشاود»؛ قتااده
میگوید« :مراد از تأویل ،ثواب است»؛ مجاهد میگوید« :ج اء ،سدّى میگوید حقیقات ،و
همة این معانی ن دیک به یکدیگر میباشد ،و مراد آنچه مَآل امر و آنچه بعد واقع میشاود
که قرآن از آن خبر داده است».
معنى آیه« :و هر آینه آوردیم برای گروه کفار کتابی که معانی او را روشن سااختیم باه
دانش خود [یعنی در حالی که عالمیم به وجه تبیاین و تفصایل آن] و هادایت و رحمات
است برای مؤمنین .آیا کافران انتظار میبرند [یعنی آیا منتظر نیستند] غیر از عاقبت کتااب
و حقیقتِ آن را از وعد و وعید؟ یعنی منتظر باشند آنچه را خدای تعالى وعده کرده است
در این کتاب از ثواب و عقاب؛ روزی که بیاید عاقبت کار ،یعنی ظاهر شاود آثاار وعاد و
وعید و آن روز ،قیامت است که آنان که ترک و فراموش کردند قارآن را پایش از ایان در
دنیا [یعنی کافران که به قرآن نگرویدند] گویند :به تحقیق آمدند فرستادگان پروردگاار ماا
باه راسااتی و درسااتی [و مااا تکاذیب کاردیم و آن خطااایی عظایم بااود] .آیاا باارای مااا
شفاعتکنندگانی هست تا شفاعت کنند برای ما؟ یا ممکن است بازگردانیده شویم به دنیاا
تا عمل بکنیم ج آنکه عمل میکردیم؟ یعنی تصدیق کنیم نه تکذیب؟ باه تحقیاق ضارر
کردند و گم شد از ایشان آنچه افترا میزدند که بُتان شفیعان مایند ن دیک خدا»؛
 -3در سورة یونس بعد از ذکر اینکه قرآن مصدق تورات و انجیل است و من ِّه از افترا
و ریب [= شک] و دعاوی باطل مشرکین میباشاد ،و بعاد از عجا آناان از آوردن مثال،
قرآن میفرماید:
ۡ
ۡ
َّ
ْ ۡ
ۡ َّ ْ
َّ
ل َكذبوا َبِما َل ۡم َُيِيطوا َبِعِل ِم َهِۦ َولَ َّما َيأت ِ ِه ۡم َتأوِيلهَ ۚۡ َۥ َكذَٰل ِك َكذب َٱَّلِينَ َمِن َق ۡبل ِ ِه ۡمََۖ
﴿ب َ
َّ
فَٱنظ َۡرَك ۡيفََكنَعَٰقِبةَٱلظَٰل ِ ِميَ﴾ [یونسَ .]39:
اهل تفسیر و خبر ،تأویل را در اینجا به معنى مَآل گرفتهاند؛ یعنی آنچاه خداوناد خبار
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داده است واقع میشود و صدق قرآن ظاهر میگردد ،و چناانکاه عاقبات مکاذِِّبین رسال
هالکت است ،همچنین عاقبت مکذبین قرآن هالکت خواهد بود.
معنى آیه« :بلکه آنچه نفهمیدند و به آن احاطه علمی نداشتند ،تکذیب کرده[ ،ماراد آن
است که بعد از استماع قرآن و پیش از تادبر در آیاات آن باه تکاذیب و انکاار مشاغول
شدند] و هنوز نیامده است مآل آن [چنانکه ذکر شد]؛ اینچنین تکذیب کردند انبیای سابق
را چنانکه تورات را تکذیب کردند؛ پس عاقبت ظالمین چگونه خواهد بود؟»
ۡ
ۡ
ۡ
ُّ
ِيث﴾ و
يلَٱۡلحاد َِ
و
 -4در [آیة  ]6سورة یوسف﴿ :وكذَٰل ِكَََيتبِيكَربكَويعل ِمكَمِنَتأ ِ ِ
قول خداوند که حکایت میکند از دو نفری که با یوسف در مَحبَس بودند و گفتند:
ۡ
﴿نب ِ ۡئناَبِتأوِيل ِ َهِۦَ﴾ [یوسف ،]36:یعنی آنچه را که خواب دیده بودند؛ و قول خدای تعالى
َّ ۡ
ۡ
ۡ
﴿َلَيأتِيكماَطعامَٞت ۡرزقان ِ َهِۦََإَِلَن َّبأتكماَبِتأوِيل ِ َهِۦ﴾ [یوسف ،]37:و قول خدای تعالى ﴿وماَ
ۡ
َنن َبتأۡويل َٱ ۡۡل ۡحل َٰ َم َبعَٰلميَ﴾ [یوسف .]44:و قول حقتعالى حکایت از یوسف ﴿رب َقدَۡ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ۡ
ۡ
ءات ۡيتنَمِنَٱلۡم ۡل َِ َّ ۡ
ِيث﴾ [یوسفَ .]101:
يلَٱۡلحاد َِ
و
ِ
كَوعلمت ِنَمِنَتأ ِ ِ
مراد از تأویل احادیث و خوابها ،آن امر وجودی است که در خارج واقع میگردد،
ۡ
ۡ
نه قول و لفر؛ چنانکه در این آیه صری است که میفرماید﴿ :ن َّبأتكماَبِتأوِيل ِ َهِۦَق ۡبلَأنَ
ۡ
يأتِيكما﴾ [یوسف]37:؛ پس خبر دادن به تأویل آن ،خبر دادن از امری است که در آینده
ۡ
واقع میشود؛ و همچنین قول خدایتعالى﴿ :هَٰذا َتأوِيل َر ۡءيَٰي َمِن َق ۡبلَ﴾ [یوسف،]100:
یعنی آن امری که واقع شد از سجده پدر و مادر و یازده برادر یوسف ،آن امر واقعی
میباشد که مَآل رویایی است که در اول سوره ذکر شده است؛ آنجا که میفرماید:
ۡ
ۡ
َّ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ٗ
ََل َٰ
جدِينَ﴾ [یوسف]4:؛ َ
َس ِ
﴿إ ِ ِِنَرأيتَأحدَعّشَكوكباَوَٱلشمسََوَٱلقمرََرأيتهم ِ
ۡ
ْ ۡ
ۡ
ۡ ْ ۡ
اس َٱلم ۡست ِقي َِم َذَٰل ِك َخ ۡريَٞ
وا َٱلك ۡيلَ َإِذا ََكِ ت ۡم َوزِنوا ََب ِٱل ِق ۡسط ِ َ
 -5در سوره اسراء﴿ :وأوف َ
ۡ ٗ
يًل﴾ [اإلسراء ]35 :یعنی« :و تمام پیمایید کیل را و بسنجید به ترازوی راست
وأ ۡحسن َتأوِ َ
این عمل بهتر و خوش عاقبتتر میباشد»؛ َ
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ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
يل َماَلم َتست ِطعَعليهَِصُبا﴾ [الکهف ]78:و قول
 -6در سورة کهف﴿ :سأنبِئك َبِتأوِ ِ
خدای تعالى بعد از آنکه خضر خبر داد موسى را به مَآل اعمالی که موسى منکر آن بود،
ۡ
َّ
عَعل ۡيهَِص ۡ ٗ
ُبا﴾ [الکهفَ .]82:از این آیه مبارکه و نص اهل
فرمود﴿َ :ذَٰل ِك َتأوِيل َماَل ۡم َت ۡس ِط
لغت معلوم شد که تأویل به معنى صرف لفر از ظاهر نیست؛ چنانکه شایع در خلف
است؛ بلکه به معنى مَآل امر است اعمّ از وقوع خارجی یا تصدیق به آن.
تحقیق در بیان محکم و متشابه

با تدبر در مباحث سابق ،فهم محکم و متشابه آسان میشود؛ اما تحقیق در آن ،محتااج باه
تقدیم دو مقدمه است:
مقدمه اول :یکی از مسلِّمات و ضروریات است که قرآن دعوت عوام و خواص را در
بر دارد و نظر انبیا و رسل ،اوتً و بالذات متوجه توده و اصالح عاوام باوده اسات؛ چاون
توده صال شد رجال و علما و پادشاه و اشراف که از ایان تاوده پیادا مایشاوند ،صاال
خواهند بود؛ بر عکس فالسفه که در دعوت خود نظر به اصاالح شاعب و تاوده ندارناد،
تعلیم و تربیت آنان منحصر به مردمان باافهم جامعاه اسات ،و اگار درسات دقات شاود،
میبینیم عمل اینان نفعی برای اجتماع ندارد؛ اگر در جامعهای ده یاا صاد نفار دانشامند و
صاحب اخالق فاضله گردند ،هیچ اثری در اجتماع ندارد؛ بلکه این مردم فاضل در جامعه
بداخالق و جاهل بدبخت خواهند بود و مطرود اجتماع میگردند؛ مثل اجتماع کناونی ماا
که فضالی آن به واسطة غلبة جهل و اخالق رذیله ،بیچاره میباشند.
و این نکته که انبیا اول توجهشان به توده است ،خداوند در قرآن اشاره به این معنى
َّ
ْ ۡ
ۡ ۡ
میفرماید که قوم نوح به نوح گفتند ﴿قالوا َأنؤمِن َلك َوَٱتبعكَ َٱۡلرذلونَ﴾ [الشعراء]111:
یعنی« :گفتند اصحاب نوح آیا ما ایمان به تو بیارویم و حال اینکه پیرو تو فرومایگان و
َّ
َّ
ۡ
ْ
َّلينَ َكفروا َمِنَق ۡو ِم َهِۦ َماَنرىَٰك َإَِلَ
مردمان رذلند؟» و همچنین میفرماید﴿َ :فقالَ َٱلملَ َٱ َِ
ۡ
َّ َّ
َّ
ٗ ۡ
ي﴾ [هود ]27:یعنی« :پس گفتند
ّشاَمِثلناَوماَنرىَٰك َٱتبعكَ َإَِل َٱَّلِينَ َه ۡم َأراذِۡلاَبادِي َٱ َّلرأ َِ
ب
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اشراف کافر از قوم نوح که تو بشری مثل ما هستی و نمیبینیم تابعین تو را در اول نظر
مگر مردمان رذل».
پس با توده نادان مردم سخن گفتن و اینان را آشنا به حقایق کردن ،کار بسیار مشاکلی
است .رسول اکرم میفرماید« :ش َّي َبتْني هود» یعنی« :پیر کرد مرا سوره هود» و مراد این آیاه
مبارک است:
ْ َّ
ري[ ﴾ٞهودَ ]112:
﴿فَٱ ۡستقِ َۡمَكماَأم ِۡرتَومنَتابَمعكَوَلَت ۡطغ َۚۡۡواَإِنهَۥَبِماَت ۡعملونَب ِص َ
یعنی« :استقامت که چنانکه به تو امر شده است و کسانی هم که با تو هستند و از کفر
به طاعت پروردگار برگشتهاند ،باید پایداری کنند ،و طغیان نکنید؛ خداوند به اعمال شاما
بیناست».
پس تربیت جُهّال و اراذلِ مردم ،کار بسیار مشکل و صاعب ،و خاود ریاضاتِ مهمای
میباشد؛ از این جهت است که گفتهاند «اَلْبَالءُ لِلْوَتءِ».
تجااارم اغلاااب باااال بااار اولیاسااات

کاااه ریاضااات دادن خاماااان بالسااات

زیاان سااتوران بااس لگاادها خااوردهام

تاااا کاااه اینهاااا را مُااارَوَّض کاااردهام

و چون ادراکات مردم عوام محدود ،و طبایعشاان از فهام حقاایق عااج  ،و بار ایناان
سلطان حس غلبه دارد ،و غیر از محسو

موجود دیگری تصور نمیکنند ،چگونه انبیاا و

رسل میتوانند حقایق عالم غیب و دقایق نشأت آخرت و درجات ترقی و درکاات تنا ل
األنبيلاُ

نفْس را آن طوری که هست بیان کنند؟ بلکه به مفاد حدیث شریف« :نحن معلا
ُأ ِم ْرنا أن نك يل َم الناس عىل قدر عقوْلم» یعنی« :ما گروه پیغمبران به اندازه عقل مردم باا ماردم

سخن میرانیم» ،پس بنابراین صال تر برای مردم این است کاه حقاایق مُجارَّده و مساائل
معقوله در تحت عبارات و کلماتی گفته شود که تودة جاهل از آن همان اساتفاده را کنناد
که عقال میکنند؛ مثالً وقتی شخص عامی شنید که باید متوجه باه موجاودی شاد کاه ناه
جسم است و نه مکان دارد و نه گروبند زمان است و رنا] نادارد و قابال اشااره حسّایه
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نیست ،این شخص گمان میکند که آن ،معدوم است نه موجاود؛ زیارا چگوناه مایشاود
موجود جسم نداشته باشد یا در زمان و مکان نباشد؟ پس نفی چنین خدا را خواهاد باود.
انبیا این حقایق را تشبیه به محسوسات میکنند تا خلق مُنهَمِک [کوشنده] در عاالمِ حاسِ
حق را در تشبیه عبادت کنند؛ زیرا که نمیتوانند به مقام تن یه برسند؛ از این جهت ،قارآن
صفاتی برای رب بیان میفرماید؛ مثل بصیر ،سمیع ،مستولی بر عرش ،یاداهلل ،وجاه اهلل ،و
از این قبیل عبارات که حق تعالى را در لبا

تشبیه ،به مردمِ نادانِ فرورفته در عالم حاس

معرفی میکند ،و اینان همان استفادهای را که عقال از تن یه مایکنناد از تشابیه باه دسات
میآورند.
مقدمه ووم :این است که دارِ هستی و عالم وجود را عوالمی است؛ اماا اصاول عاوالم
سه است« :عالم إله» و «عالم غیب» و «عالم شهادت» و هر یک از عاالم غیاب و شاهادت
مشتمل بر عالمهاست.
تو پنداری جهانی غیر از این نیست

زماااین و آسااامانی غیااار از ایااان نیسااات

هماان کرمی که در سیبی نهان است زماااین و آسااااااااامان او هماااان است
ّْ َ
ُ َْْ
ب َوالشهاد ِة﴾.
خداوند میفرماید﴿ :اعلِم الغي ِ
غیب را ابری و آبی دیگر است

آسااااامان و آفتاااااابی دیگااااار اسااااات

ناید او ات که بر خاصان پدیاد

باقیاااان فااای لااابس مااان خلاااق جدیاااد

و عوالم وجود متطابق و نَشَآتِ دارِ هستی ،متحاذی [= برابر] است؛ عالم ادناى نسابت
به عالم اعلى مثل نسبت صافی به کدر و لب به قشر اسات؛ و همچناین ،مثال نسابت
فرع به اصل و ظِلِّ به شخص و شخص به طبیعت و مثال به حقیقت است؛ هر چه در
دنیاست ،ناچار برای او اصلی است؛ و گرنه سراب باطل و خیال عاطل خواهد باود؛ و
هرچه در غیب و آخرت است ،ناچار در دنیا برای آن مثالی است؛ و گرنه مقدمة بدون
نتیجه ،و درخت بیثمر ،و علت بیمعلول ،و جواد بیجود خواهاد باود؛ و چاون دنیاا
عالم شهادت و ملک است و آخرت عالم غیب و ملکوت ،و بارای هار انساان دنیاا و
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آخرتی است ،و مراد از دنیا حالت پیش از مرخ انسان است و مراد از آخارت حالات
بعد از مرخ او پس دنیا ،و آخرت انسان از جمله حاتت و درجات اوسات ،حالات و
درجة ن دیک را دنیا مینامند و حالت متأخر و دور را آخرت میگویند.
و تقدم دنیا بر آخرت به حسب واقع و نفساتمر نیست؛ بلکه اضافی است چاون کاه
انسان اول حدو

و پیدایش در عالم حس و شهادت است و بعد تدریجاً حرکت میکناد

تا منتقل به عالم آخرت میگردد؛ خداوند میفرماید:
َٰٓ ُّ ۡ َٰ َّ
نسنََإِنكََكدِحَإ ِ ََٰلَربِكَك ۡد ٗحاَفمل َٰ ِقي َهِ﴾(.)1
﴿يأيهاَٱ ِۡل
پس نسبت به انسان ،دنیا اولِ اوست ،و آخرت ،آخرِ او؛ چنانکه صورت در آیینه ،تابع
صورتِ ناظر است در مرتبه وجود؛ اما در رؤیت اول است؛ همچنین دنیاا حکایات عاالم
غیب میباشد.
و مردم در این مقام دو صنفند :یک دسته از آنان توانستهاند از عالم مُلک عبور کرده به
ملکوت برسند ،و همچنین از شهادت به غیاب و ایان عباور« ،عبارت» نامیاده مایشاود؛
چنانکه خداوند میفرماید:
ۡ
ۡ
ْ
َّ
ۡ
ۡ ٗ
واَ َٰٓ
يأ ْو ِِلَٱۡلبۡص َٰ َِر﴾(َ .)3
َۡل ْو ِِلَٱۡلبۡص َٰ َِر﴾( )2و همچنین ﴿فَٱعت ُِب َ
َِفَذَٰل ِكَلعِ َ
ُبة ِ
﴿إِن ِ
و برخی دیگر کورند و محبو

در سِجن [= زندان] طبیعت و گروبنادِ عاالم حاس و

محسو  ،میگویند« :ماورای آبادانِ تن و قریة بدن ،قریه و شهری نیست» ،و چنان حاس
و خیال بر آنان سلطنت پیدا کرده و طبیعت و عالم ماده و زماان حکومات دارد کاه عاالم
مجرد را نمیفهمند و به دیار حقاایق راه ندارناد؛ نردبانشاان حاس اسات و مناسابِ باام
حقیقت نیست.
( )1اى انسان ،حقا که تو به سوى پروردگار خود باه ساختى در تالشاى و او را مالقاات خاواهى کارد

[اإلنشقاق.]6:
( )2یقیناً در این [ماجرا] براى صاحبان بینش ،عبرتى است [آل عمران.]13:
( )3پس اى صاحبان بینش ،عبرت گیرید [الحشر.]2:
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و بیشتر قرآن ،شرح حقایق عالم ربوبی و آخرت و غیب است ،و برای اینان عالم غیب
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡضبهاَ
را نمیشود تقریر کرد ،مگر به مثال؛ چنانکه خداوند میفرماید﴿ :وت ِلكَ َٱۡلمثَٰلَ َن ِ
َّ ۡ
َّ
اس َوما َي ۡعقِلها َإَِل َٱلعَٰل ِمونَ﴾ [العنکبوت ]43:یعنی« :این مَثلها را میآوریم و بیان
ل ِلن ِ ِۖ
میکنیم از برای مردمان و درنمییابند ثمره و فایدة آن را مگر دانایان» ،که مراد از عالم در
این آیه ،کسانی هستند که از عالم حس و محسو

عبور کرده و به عالم عقل و معقول

رسیده باشند ،و چون در این عالم بر بیشتر مردم خیال حکومت دارد و همه به خیالی
حرکت میکنند:
از خیالی صلحشان و جنگشان

وز خیالی نامشان و ننگشان

پس مَثَلشان چون شخص خوابیده است چنانکه امیرالماؤمنین علای  مایفرمایاد:
«النَّا ُ نِیامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا» یعنی« :مردم خوابند؛ هنگامی که مُردناد ،آگااه مایشاوند» و
آنچه در بیداری واقع میشود در خواب ظاهر نمیشود ،مگر به مثالی که محتاج باه تعبیار
است؛ همچنین آنچه در بیاداری آخارت ظااهر مایشاود ،در شاب ظلماانی دنیاا ظااهر
نمیشود ،مگر در لبا

مثل؛ و علمای تعبیر خواب از عاالم مثال عباور کارده ،باه عاالم

حقیقت میرسند ،و در اینجا بارای توضای مطلاب ،چناد مثاال از تعبیارات ابانسایرین
میگوییم؛ «و العاقل يكهيه االشارة و الغبي ال يغنيه ألف عبارة»(:)1
 -1شخصی ن د ابنسیرین آمد و گفت :در خواب دیدم کاه مُهاری در دسات دارم و
دهان و فرج مردم را مُهر میکنم .ابن سیرین گفت :باید تو مؤذن باشای و در مااه
رمضان پیش از فجر اذان بگویی؛
 -2شخص دیگر ن د ابنسیرین رفت و گفت :خواب دیادم کاه دُر در گاردن خاوک
میکنم .ابنسیرین گفت :تو شخصای هساتی کاه علام باه نااهال مایآماوزی؛ و
همچنین اگر شخصی در خواب ببیند که درندهای بر او حملاه کارد ،تعبیارش در
بیداری دشمن است ،و یا در خواب ببیند که شیر میآشاامد ،تعبیارش در بیاداری
( )1برای عاقل ،یک اشاره کافی است؛ ولی برای نادان ه ار جمله هم کافی نیست [که او را متوجه کند].
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علم است و مثال آن.

پس در عالم خواب ،مَلَک موکل به خواب ،حقایق را در تحت امثله و تشبیهات نشاان
میدهد؛ چون شخصِ خوابیده حقایق را با چشم خیال میبیند و تعبیار خاواب از اول تاا
آخرش مثالی است که طریقة مثل از آن فهمیده شود.
و چنانکه در خواب حقایق را به طور مثل و تجسیم نشان میدهند و راهای جا ایان
ندارد؛ همچنین سلسله رسل نمایتوانناد بارای ماردم منهماک [= کوشانده] در حاس و
طبیعت ،شرح عالم غیب و آخرت را بدهند ،مگر به مَثَل زدن؛ چون رُسُل مکلفند به اندازة
عقول مردم تکلم کنند و ب رگان گفتهاند« :دنیا دارِ مَنام [= خواب] است» و زندگان در آن
مثل شخص خوابیده حقایق را نمیفهمد ،مگر به مَثَل؛ وقتی که مرد آگاه میشاود و تعبیار
خواب را درمییابد .اگر به صورت خواب نظر شود ،چیا دیگار اسات؛ ولای وقتای باه
حقیقتش توجه شد ،معنى دیگری پیدا میکند.؛ مثالً :شخصی در خواب میبیند که درناده
به او متوجه شد و میخواهد او را بدرد .وقتی بیدار میشود مایبیناد درناده نیسات ،اماا
هنگامی که دشمن متوجه او میشود ،میفهمد این همان درنده است که در خاواب دیاده
است ،و خوابش بدین وسیله تعبیر میشود.

***
نتیجه

وقتی که این دو مقدمه فهمیده شد و در مباحث سابق هم دقت کامل به عمل آمد ،دانساته
میشود که مراد از متشاابه قارآن ،آن اسات کاه حقاایق معقولاه در مبادأ عاالم و دقاایق
محسوسه از لذات و آتم در معاد و معاانی و حقاایقی را کاه ماردمِ متوغال [= گرفتاار و
سرگرم] در عالم حس و خیال نتوانند آنرا درک کنند ،در قوالب امثله و عبارات تن ل دهد،
و در لبا

کنایات و استعارات و تشبیهات بنمایاند ،تا اینکه فهمش بر مردم ناادان آساان
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باشد و اینان را به حقیقت و خداشناسی راهنمایی کند و به اخالق فاضله متخلق گرداند.
پس متشابهات بر پیغمبر نازل نگردیده است که کسی ج خداوند آن را نداند و حتاى
انبیا و اولیا و علما هم از درک آن عاج باشند؛ بلکه ن ول متشابه برای هادایت ناداناان و
تودة مردم است.
و متشابهات قرآن منحصر است در بیان صفات خالق جهاان ،مثال گاوش و چشام و
دست و رو و استوا بر عرش و امثال آن ،و همچنین در کیفیت قیامت و معاد از آمدن خدا
و مالئکه ،و در کیفیت جنت ،از حور و قصور و اشاجار و اَنهاار و سُاندُ

و اِساتَبرَق و

اکواب و اَباریق ،و در کیفیت جهنم از آتش و غسلین و صادید و طبقاات دوزخ و امثاال
آن؛ و همچنین قصص قرآن است که غرض در آن بیان تاریخ صرف نیست؛ بلکاه تماامی
آن ،عبرت برای اولواتلباب است.
و دیگر از متشابهات قرآن ،کیفیت خلقت آدم و حاوا و خاروج از بهشات اسات کاه
تمامی اینها حقایقی است متجلی در عالم عبارات و کنایاات کاه آن را راساخون در علام
میدانند.
امااا در آیاات راجااع باه شااریعت و تقناین قااانون و حقااوق و سیاسااات و اخااالق و
اجتماعیات و تدبیر من ل و مدینه به هیچ وجه متشابهى نیست و همچنین در اثبات مبدأ و
معاد و نبوت تشابه راه ندارد و تمامی آیات آن محکم و امالکتاب است.
خالصة کالم قرآن مشتمل است بر آیات محکم که آن آیاتی است واضا و روشان و
اصل و ریشة کتاب و امالقرآن و مرجع و مآل آیات متشابه.
و مردم در متشابهات دو قِسمند :یک دساته آناان توقاف در متشاابه مایکنناد ،بادون
مراجعه به امالکتاب و محکمات ،و خود گمراهند و دیگران را هم گمراه میکنند.
دستة دیگر راسخون در علمند و مراد از راسخ در علم ،کسی است که محکماات را از
متشابهات تمی دهد و بداند [که] محکم ،اصل و امکتاب است ،و باید متشابهات را باه آن
برگردانید ،و تأویل متشابه این است که متشابه را به محکم مراجعه دهد و مآل متشاابه را
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در محکم ببیند.

و ما در اینجا امثلهای از قرآن در محکم و متشابه بیان میکنیم و طریق تأویل متشابه و
برگرداندن آن را به محکم ذکر میکنیم ،تا تبصرة [= توضی ] خوانندگان کتاب و متدبرین
در قرآن باشد.

***
امثلة محکم و متشابه و طریق تأویل متشابه

 -1آیات صفات :از قبیل گوش و چشم و دست و وجه و استوای بر عرش و امثال
آن ،که موهم تجسم است ،و در واقع ،این آیات صفات تشبیه حقیقت غیب مجرد است
به محسو ؛ چون گفتیم عامه مردم نمیتوانند تصور کنند که موجودی مجردِ صرف،
احاطه به مسموعات [= شنیدنیها] پیدا کند بدون سمع ،یا احاطه به مبصرات [=
دیدنیها] داشته باشد بدون چشم ،و همچنین مردم قدرت را نمیتوانند دریابند مگر به
توسط دست؛ پس آیات صفات از احاطه علمیه حق به محسوسات تعبیر به سمیع و بصیر
میفرماید و در این تشبیهات ،عامه را متوجه میگرداند که حق متعال عالم به ج ئی و
کلی است؛ اما به طوری که عامه بفهمند؛ و چون البته خداوند بصیرِ بدون بصر ،سمیعِ
بدون سمع ،و قادرِ بدون ید است ،این تعبیرات برای متوجه کردن مردم جاهل و
غیرمستعد میباشد به عالم غیب و شناساندن حق به خلق نادان؛ پس مسلماً باید
محکمات کتاب ،این آیات را که موهم تجسیم است ،تأویل کند ،و متشابه برگردانده شود
به امالکتاب .قرآن این تشبیهات را که برای هدایت توده جاهل است ،تأویل میکند به
ۡ
ۡ
ۡ
َشءَٞوهو َٱ َّ
لس ِميعَ َٱۡل ِصريَ﴾ [الشورى ]11:یعنی:
محکماتی مانند آیه مبارکه ﴿ليس َك ِمثل ِ َهِۦ َ ۡ َۖ
ۡ
ۡ
َّ
َلَت ۡدرِكهَٱۡلبۡصَٰرََوهوَي ۡدرِكَٱۡلبۡص َٰ َر ََۖ
«نیست مانند او چی ی و اوست شنوندة بینا» ،و آیة ﴿ َ
ۡ
َّ
وهو َٱلل ِطيفَ َٱۡلبِريَ﴾ [األنعام ]103:یعنی« :درنیابد او را چشمها و او دریابد چشمها را و
اوست مهربان و آگاه»َ .
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ما و دیدن رویش هیچ این میسر نیست

چشم ماست جسمانی روی دوست روحانی
ۡ
َّ
َّ
ّلِل َٱ َّ
ِل َول ۡم َي ۡ
لصمدَ َََ ٢ل ۡم َي ِ ۡ
وَّل َََ ٣ول ۡم َيكنَ
ّلِل َأحد َََ ١ٱ َ
ل َهو َٱ َ
و سورة مبارکة ﴿ق َ
َّ
ّلۥ َكف ًواَأح َد ُۢ﴾ [اإلخالص 1:تا  ]4یعنی :بگو [ای محمد] اوست خدای یگانه ،خدایی که
َ
بینیاز است از همه [و اوست پناه نیازمندان] ،ن اد کس را و زاده نشد از کسی ،و نیست
َّ
ۡ
َُيِيطونَ َب ِ ۡ
شءٖ َم ِۡن َعِل ِم َهِۦَ َإَِل َبِماَشاءَ﴾ [البقره]255:
برای او همتا هیچکس» ،و آیه ﴿وَل َ
َّ
یعنی« :و احاطه نمیکنند به چی ی از دانش او مگر به آنچه خواهد» ،و حدیث شریف «إن
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الله احتجب عن العقول كما احتجب عن األْبصار و إن المأل األعلى يطلبونه كما تطلبونه أنت ْ » یعنی:
«خداوند محجوب گردید از عقول چنانکه محجوب گردید از چشمها ،و مالء اعلى طلب
میکنند او را ،چنانکه شما طلب میکنید» ،که این حدیث شریف ،شارح آیات تن یه
استَ .

پس محکم ،قرآن خدا را در منتهی مرتبة تن یه معرفی میکند و آیاات صافات حاق را
در لبا

تشبیه برای عامه اهل حس و خیال تقریر مینماید و شخص راسخ در علم ،حاق

را در تن یه صرف و تجرید بحث عبادت میکند و آیات متشابه را به محکم برمیگرداناد
و میگوید:
عنقا شکار کس نشود دام بازگیر
کاینجا همیشه باد به دست است دام را
ُۢ ۡ
َّ ۡ
َّ
ّلِلَرءوفََب ِٱلعِبادَِ﴾ [آل عمران ]30:یعنی:
ّلِلَنفسهَۥََوَٱ َ
و چون به مفاد آیه ﴿ويحذِركمَٱ َ
«و بیم میدهد شما را خدا از خودش و خدا مهربان است به بندگان» طالبان تصور
حقیقت را این آیه مبارکه به دور باش میراند تا مطلب محال نکنند ،لذا باید راسخ در
علم طریقه صحی را بپیماید که رسول اکرم میفرمایدَ « :ت َفكَّرسا ِيف ِ
آالُ ا ِ َسال َت َفك َُّرسا يف
ُ
ِ
ذات ا َِ ،فإِ َّنك ُْم َل ْن َت ْق ِد ُرسا َقدْ َره» َ
زبان به کامِ خموشی کشیم و دم ن نیم

چه جای نطق تصور در او نمیگنجد
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 -2آیات وارده در کیفیت اِضالل [= گمراهی] شیطان :اهل زیغ [= گمراهای] متابعات
این متشابه را میکنند و به خیال غلط میگویند :شیطان موجودی است مساتقل در مقابال
رحمان؛ چنانکه رحمان هدایت میکند و تمامی خیرات از اوست؛ همچنین شیطان گمراه
میکند و تمامی شرور سببش اوست .این همان عقیدة ثنوی میباشد که به دو اصل یعنای
ی دان و اهریمن قائل شدند که ی دان ،اصل هر خیری ،و اهریمن ،مبدأ هار شاری اسات.
تزمة این عقیده آن است که قرآن ا نعوذ باهللا دعوت باه ثنویات کناد .ببینیاد جماود در
متشابه بدون مراجعه به محکم ،ملت اسالم را به ثنویت کشید و توحیادِ اساالم ،لگادمالِ
فکر ثنوی گردید.
مراد قرآن از شیطان [عبارت از] آنچه مبدأ شر و اخالق رذیلاه اسات از جان و اناس
میباشد؛ چنانکه در قرآن میفرماید:
ۡ
ۡ
ۡ
اسَ
اس َٱۡل َّن ِ َ
ِنََش َٱلو ۡسو ِ َ
اس َََ ٣م
اس ََََ ٢إ ِلَٰهَِٱۡلَّ ِ َ
ِك َٱۡلَّ ِ َ
ب َٱۡلَّ ِ َ
﴿قَ َ
اس َََ ١مل ِ
ل َأعوذ َبِر ِ
ِ
ۡ
َ٤ٱ ََّّلِيَيو ۡسوسَِفَصدورَٱۡلَّ
ِ
اس﴾ [النا  1:تا َ .]6
ۡل َّنةََِوَٱۡلَّ ِ َ
ٱ
َ
ِن
َ
م
َ
٥
َ
َ
اس
ِ ِ
ِ
ِ
یعنی« :بگو ای محمد ص پناه میبرم به پروردگار مردمان ،پادشاه آدمیان ،معبود بنای
آدم ،از شر وسوسهکنندة نهان شونده که وسوسه میکناد در ساینههاای ماردم ،از جان و
انس».
ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
ن َي ِ
وِح َب ۡعضه ۡم َإ ِ ََٰلَ
ۡل َِ
ب َعدوا َشيَٰ ِطي َٱ ِۡل ِ َ
نس َوَٱ ِ
و همچنین﴿ :وكذَٰل ِكَ َجعلنا َل ِ
ِك َن ِ ن
ۡ
ب ۡعضَز ۡخرفَٱ ۡلق ۡو َلَغر ٗ
ور ۚۡاَول ۡوَشاءَر ُّبكَماَفعلوهََۖفذ ۡره ۡمَوماَيفۡتَونَ﴾ [األنعامَ .]112:
ٖ
ِ
یعنی« :و چنانکه ترا ای محمد ص دشمنان هستند ،ما قرار دادیم برای هار پیغمباری

دشمنانی گردنکش از جن و انس؛ وسوسه میکنند بعضی از ایشان بارای برخای ساخنان
دروغ آراسته از برای فریب و اگر آفریدگار تو میخواست با پیغمبران دشمنی نمیکردناد؛
پس بگذار ایشان را در آن دروغها که میبافند».
پس بنا بر نصِ این آیات ،شیطان شخص متفرد نیست؛ بلکه نوع است ،و در تحات او
افرادی وجود دارد از جن و انس ،و [شیطان] موجود مستقل در مقابل ربالعالمین نیست
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که خداوند اراده خیر کند و شیطان معارضه با حق متعال نماید.
ۡ
َّ
ُّ
ٗ
كَمنَِفَٱ َّ
ۡرضَإَِلَء ِاِتَٱ َّلرِنَٰمۡحَع ۡبدا﴾ [مریمَ .]93:
تَوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
﴿إِنَ َ
ِ
یعنی« :هر که در آسمان و زمین میباشد ،نیست ،مگر آینده در قیامت به سوی رحمان
در حالتی که بنده باشد».
پس باید تدبر در کتاب کرد تا ببینیم این آیات متشابه که میگوید شیطان گمراهکننده
است و تزمهاش این است که بشر مجبور در معصیت باشد ،محکمش در کجای قرآن
است تا برگردانده ،تأویل به محکم شود و مسلمان بیچاره کارش به ثنویت منجر نگردد و
َّ
آن آیه محکم آیه مبارکه ﴿وما َأبرئ َن ۡف ِس َإ َّن َٱۡلَّ ۡفسَ َۡل َّمارة ََُۢبٱ ُّ
ب﴾
َل َما َرحِم َر ِ َ
لسوءَِ َإ ِ َ
ِ
ِ
ِ
[یوسف ،]53:که در این آیه محکم تصری میکند [که] نفس شریر انسان ،امر به بدی
میکند و سبب میشود که شیطانِ انس و جن ،او را در گمراهی مدد کنند؛ پس شیطان
مؤثر مستقل نیست؛ بلکه مبدأ شرور نفس امّاره به سوء بشر است ،و شیطان مؤید او
میباشد؛ چنانکه خداوند به این معنى تصری میفرماید:
َّ
لَع َك َأ َّفاك َأثِيم َََ ٢٢٢ي ۡلقون َٱ َّ
َّ
َّ
﴿ه ۡل َأنبِئك ۡم َٰ
لس ۡمعََ
ن
ٖ
َلَع َمنَتزنل َٱلشيَٰ ِطيَ ََ ٢٢١تزنلَ َ َٰ ِ
ۡ
وأكَثه ۡمَكَٰذِبونَ﴾ [الشعراء 221:تا َ ]223
یعنی« :آیا خبر کنم شما را بر آنکه فارود مایآیناد شایاطین؟ فارود مایآیناد بار هار
دروغگوی ب هکاری؛ فرا میدارند گوش را به سخن شیطان و بیشترِ ایشان دروغگویانند»
و قرآن مرجع شرور در عالم انسانیت را خود انسان میداند؛ چنانکه میفرماید:
َّ
ْ
ۡ
ۡ
ُب َوَٱ ۡۡل ۡح َر َبما َكسب ۡ
اس َ ِّلذِيقهم َب ۡعض َٱَّلِي َع ِملواَ
ۡلَّ ِ َ
ت َأيۡدِي َٱ َ
﴿ظهرَ َٱلفسادَ َ ِِف َٱل َِ
ِ ِ
َّ ۡ ۡ
جعونَ﴾ [الرومَ .]41:
لعلهمَير ِ
یعنی« :آشکارا شد تباهی در بیابان و دریا به سبب آنچه کسب کرد دستهای مردماان»
یعنی شومی معاصی ایشان ،تا بچشاند ایشان را بعضی از جا ای آنچاه کردناد؛ شااید باه
چشیدن آن بازگردند از شرک به توحید ،و از اعمال رذیله به فضایل اخالق.
ْ
َّ َّ
ّلِل ََل َيغ ِري َما َبِق ۡو نم َح َّ َٰ
س ِه َۡم﴾ [الرعد .]11:یعنی:
و همچنین﴿ :إِن َٱ َ
ِت َيغ ِريوا َما َبِأنف ِ
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«خداوند تغییر نمیدهد آنچه برای قومی از همت و عافیت است تا اینکه آن گروه تغییر
دهند آنچه در نفْسهای ایشان است» یعنی بدل کنند احوال جمیله را با اخالق رذیله.
خالصه کالم :آیات راجعه به شیطان که متشابه است ،راساخ در علام آن را تأویال باه
محکم میکند ،که امالکتاب است ،و از شیطان نمیترسد؛ ولای از خاود و اخاالق رذیلاه
خود میترسد و گرفتار ثنویت نمیشود؛
 -3آیات راجعه به کیفیت جنت ،از حور و قصور و نهر شیر و عسل و شراب و
سند

و استبرق و میوههای بهشت ،تمامی اینها متشابه است؛ لذایذ آخرت و درجات

معنوی بهشت ،کاملتر و لذیذتر از شیر و عسلی است که مردم تصویر میکنند؛ چنانکه
قرآن تصری به این معنى دارد که شرابِ آخرت ،سردرد ندارد ،و شیر آخرت ،کهنه و
متعفن نمیشود؛ پس این آیات ،تشبیهاتی است از مراتب و درجات مؤمنین برای اهل
حس؛ وگرنه مطلب فوق اینهاست که بشر بتواند تصور کند و آیة محکم در این باب آیه
َّ ۡ
ۡ ۡ َّ ٞ
ْ ۡ
ۡ
ي َجزا َء َُۢبِماََكنوا َيعملونَ﴾ [السجده]17:
مبارکه ﴿فًلَ َتعلم َنفس َما َأخ ِِف َلهمَمِنَقرة َِأع ٖ
میباشد؛ یعنی« :نمیداند هیچ نفْسی آنچه را که پنهان داشته شده است برای پرهی کاران
از روشنی چشمها [یعنی چی هایی که بر آن ،چشمها روشن گردد] که پاداش عملشان
ِ
ِِ ِ
َ ،ر َأ ْت َسال
َ ،ما ال َع ْ ٌ
الصاْل َ
ي َّ
خواهد بود» ،و مبین این آیه حدیث شریف « َأ ْعدَ ْد ُت لع َباد َ
ت َسال َخ َط َر َع َىل َق ْل ِ
ب َب َ لر انت» یعنی مهیا کردم برای بندگان صال خود لذایذی
ُأ ُذ ٌن َن ِم َع ْ
که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب بشری خطور نکرده استَ .

ما نمیخواهم ا نعوذ باهللا بگوییم که این نحو لذایذ حیه در بهشت نیست؛ بلکه
میخواهیم بگوییم که آن حس آخرتی ،باتتر از این حس ،و محسوسات آن عالم ،کاملتر
از لذایذ و محسوسات این نشأت است؛ و همچنین آیات راجعه به جهنم از صدید و
غسلین و آتش که تمامی آتم و مصیبتهای آخرت برای گناهکاران به طوری شدید و
سخت است که اگر حقایق آتم و بدبختیهای آن نشأت را تن یل دهیم ،در این عالم مار
و عقرب و س] و گرخ درنده و آتش و چرک و تاریکی و امثال آن خواهد بود ،و در
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واقع ،آن آتم سختتر است از آنچه که ما تصور میکنیم؛ مار و س] و گرخ و عقرب
دنیا را میشود کشت ،آتش دنیا را میتوان با آب خاموش کرد؛ اما مار و عقرب و آتش
آخرت کشته و خاموش نمیشود ،مگر به عفو و رحمت الهی؛ خداوند میفرماید ﴿نارَ
َّ ۡ
َّ
ۡ ۡ
ِت َت َّطل ِع َلَع َٱۡلفَِد َة َِ﴾ [الهم ه 6 :و  ]7یعنی« :آتش آخرت ،آتشی است
ّلِلَِٱلموقدةَ ََ ٦ٱل ِ َ
ٱ َ
که از دل گناهکاران شعلهور میگردد» .گرخ و س] اخالق رذیله ،به هیچ سمی کشته

نمیشودَ :

ای دریااااده پوسااااتین یوساااافان

گاارخ باار خیاا د از ایاان خااواب گااران

گشته گرگان یک به یک خوهای تاو

مااایدراننااااد از غضااااب اعضااااای تااااو

خون نخسپد بعد مرگات از قصااص

تاااو مگاااو مااان میا ارم و یا اابم خاااالص

این قصاص نقد ،حیلت باازی اسات

پاایش نقاادِ آن قصاااص ،ایاان بااازی اساات

ملعبااه گفتااه اساات دنیااا را خاادا

کااین جاا ا لعااب اساات پاایش آن جاا ا

این ج ا تسکین جن] و فتناه اسات

آن چو اخصاء است و این چون ختناه اسات

اللا إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة؛
 -4و از متشابهات قرآن ،قصه آدم و حوا و خاروج آناان از بهشات اسات؛ چناانکاه
جمعی از محققین بر این رفتهاند و تحقیق در این مسئله ،مبتنی بر ذکر مطالبی است:
 -1آنکه در قرآن نص صریحی نداریم بر اینکه آدم پیغمبر بوده است؛ بلکه مفهوم آیه
َّ
﴿إِنا َأ ۡوح ۡينا َإ ِ ّۡلك َكما َأ ۡوح ۡينا َإ ِ ََٰل َن ٖ
ۡلَّب ِ ِيَۧنَ َ ِم ُۢن َب ۡع ِد َه ِۦ﴾( )1دتلت دارد بر اینکه نوح
وح َوَٱ َ
اول پیغمبری است که به او وحی شد و مبعو به رسالت گردید ،و مؤید این آیه مبارکه
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٗ
اَِف َذرِ َّيت ِ ِهماَٱۡلُّب َّوةَ َوَٱلكِتَٰبَ﴾( )2است؛ و نی خداوند
﴿ولق َد َأرسلناَنوحاَِإَوبرَٰهِيم َوجعلن ِ

( )1همانا ما به تاو وحای فرساتادیم هماان گوناه کاه باه ناوح و پیاامبران بعاد از او وحای فرساتادیم
[النساء.]163:
( )2و به راستی ما نوح و ابراهیم را فرستادیم ،و در دودمان آن دو ،نبوت و کتاب قرار دادیم [الحدید.]26:
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در سورههایی که اسم رسل را میبرد ،مثل سوره هود و مریم و انبیاء و شعراء و صافات
و قمر ،هیچ ذکرى از نبوت آدم نکرده است.
َّ
و امام رازی در تفسیر آیة ﴿إِناَأ ۡوح ۡيناَ﴾ میگوید که چرا خداوند ابتداء باه ذکار ناوح
کرد؟ جواب میدهد :چون نوح اول پیغمبری بود که مبعو

به رسالت شد و نیشابوری و

ابوالسعود و خاازن و جمعای دیگار از مفسارین در ایان مطلاب متابعات فخار رازی را
نمودهاند؛
 -2ملیون آدم را ابوالبشر میدانند و میگویند خلقت آدم پیش از شش ه ار سال اسات،
و در کتب مسیحیون ذکر شده است که مدتی که میان طوفان نوح و عیسى بود ،سه ها ار
و سیصد و هشت سال ،و مابین عیسى و آدم ،چهار ه ار و چهار سال؛ پاس ماابین ماا و
آدم زیادتر از پنجه ار و شان ده سال نخواهد بود.
فالسفه این حساب را تخطئه کردهاند [و] میگویند این اخاتالف شادیدی کاه ماابین
اصناف بشر است ،از قبیل اختالف لغات و دین و جسم ،شصت قرن کفایات نمایکناد و
قدیمترین آثار و نقوش مصری ،که قریب چهار ه ار سال پیش از این ساخته شده اسات،
اختالف اشکال ملل آفریقا و سوریه و مصار را مثال اخاتالف اماروزی نشاان مایدهاد؛
اختالف ملل مذکور در شکل و جمجمه و دماغ و اعضای دیگر در آثار مذکور کامالً باین
[= آشکار] و هویداست و ممکن نیست که در ظرف دو ه ار سال ،این همه اختالفات در
مللی که از پدر و مادر واحد مشتق شدهاند پیدا شود.
تاریخ وجود انسان در زمین ،همواره افکار دانشمندان و اهل بحث را به خود مشاغول
داشته است؛ اگرچه آنچه تا به حال گفته شده است ،ظنی بوده است.
پادشاه مصر ،بطلیمو

فیالدلف ،دانشمند زمان خود «منتیون» را که در قرن دوم پایش

از میالد بود ،مأمور کرد تا قدیمترین عصر مصریان قادیم را بارای او تعیاین کناد؛ نتیجاة
بحث و تحقیق آن دانشمند ،قریب سی و پنج ه ار سال شد.
و دیودور ،مورخ یونانی در قرن اول میالدی ،قدیمترین عصر مصریان را باه بیسات و
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سه ه ار و پانصد سال تحدید [محدود] کرد ،و بیرور مورخ کلدانی که در قرن سوم پیش
از مسی زندگانی میکرد ،مدت اقوام کلدانی را چهارصد و سی ه ار سال تعیین نماود و
مدت میان طوفان نوح و سمیرامیس ملکه بابل را سی و پنجه ار سال حساب کرد.
اما فالسافه قارون معاصار در تعیاین تااریخ وجاود انساان اول هار زماین ،باه علام
طبقاتاترض [= رسوبشناسی] اعتماد میکنند و مدتی را که برای فاصالهشادن طبقاات
زمین از کالبدهای بشری که در عمیقترین نقاب واقعند حساب میکنند.
حساب تشکیل تدریجی طبقات زمین امروز برای دانشمندان خیلی سهل و ساده است؛
اگر چه در دقت به پایهای که موجب قطع و یقین گردد نمیرسد؛ زیرا رسوبات زماین در
هرجا و همه جهات بدرجه معین و قاعده مخصوص تشکیل نمیشود؛ ولی با وجود ایان،
از بهترین ادلِّه برای تعیین عمر انسان بر روی زمین محسوب میشود.
انجمن انگلیسی ،مستر هورتو را برای حساب کردن عمر انسان در روی زماین ماأمور
ساخت (در کشور مصر)؛ شخص م بور تاریخ بنای مِسَلِّه [= هِرَم] عاین شامس را بارای
مبدأ اختیار کرد ،و این مِسلِّه در سال دو ه ار و سیصد پیش از میالد بنا شده بود ،و چون
خاکها را از اطراف ساق این مِسلِّه دور کردند ،معلوم شد که از مدت بناای آن تاا حاال،
خاک قریب یازده قدم انگلیسی بات آمده است ،کاه در هار قارن سیصاد و هیجاده گاره
میشود .بعد از آن ،عمیقترین نقاب زمین را که آثار و بقایاای انساانی در آن بااقی ماناده
است حساب کردند؛ سی و نه قدم تا سط زمین شد و از اینجا نتیجاه گرفتناد کاه عمار
انسان قریب سی ه ار سال میگردد.
در آمریکا جمجمه قدیمی در اعمااق زماین پیادا شاد و دانشامند آمریکاایی ،بونیات
دونون ،حساب کرده [و] گفت که ت اقل یکصد و پنجاه و هشات ها ار ساال تزم شاده
است تا رسوبات متوالی را به آن اندازه از سط زمین جدا کرده است.
این است مقدار اختالفی که میان ملیون و فالسفه در تاریخ عمر انسان در روی زماین
موجود است و ما ناگ یریم که آن را موافق روح اسالم حل کنیم.
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پس میگوییم قرآن و سنت صاحی چیا ی در بااب وجاود آدم در روی زماین ذکار
نکرده است و آنچه مفسارین در ایان بااره ذکار کاردهاناد ،از یهودیاان گرفتاهاناد ،و در
کتابهای اسالمی اقوالی یافت میشود که با روح علوم جدیده مالیمت و سازگاری دارد،
یا تاقل مردم عصر کنونی میتوانند باور کنند که اساالم گنجاایش اینگوناه آرای تاازه را
دارد.
چنانکه عالءالدین علی البسنوسی در کتاب ارضة االسايل ،که تألیف آن در سال
نهصد و هشتاد و هشت هجری شده است ،بیان میکند که« :در خبر آمده است چون آدم
خلق شد ،زمین به او گفت :ای آدم ،وقتی بر روی من پای نهادی که طراوت و شادابی و
جوانی من به سر آمده است و من کهنه و پوسیده شدهام ،و بعد میگوید :در بعضی از
تواریخ آمده است که پیش از آدم مخلوقی در روی زمین بودند و گوشت و خون
ۡ
ۡ
سد َفِيهاَوي ۡس ِفكَ
داشتند» ،و براین مطلب قرآن هم شاهد است که ﴿أَتعل َفِيهاَمنَيف ِ
ٱَّلِماءَ﴾()1؛ زیرا مالئکه این سخنان را از روى معاینه [= دیدهها] سابقى میگفتند و نی
میگوید« :در خبر است که پیش از خلق آدم ،مردمی در روی زمین بودند و خدا پیغمبری
به سوی ایشان فرستاد به اسم یوسف که او را گرفتند و کشتند».
و از امامیه صدوق کتاب جامعاتخبار در فصل پان دهم خبری طوتنی نقل مایکناد و
در آن خبر است که« :خدا پیش از خلق آدم ،سی آدم دیگر بیافرید که میان هار آدم و آدم
دیگر ه ار سال فاصله بوده و پس از آنان دنیا قریب پنجاه ه ار سال ویران بود ،و بعاد از
آن ،دوباره پنجاه ه ار سال آباد شد ،بعد پدر ما آدم آفریده شد.
و ابن بابویه در کتاب توحید از امام صادق  در حدیث طویلی نقل میکند که اماام
فرمود« :آیا تو گمان میکنی که خدا بشری غیر از شما نیافریده است؟ بلاى ،باه خادا کاه
خداوند قریب یک میلیون آدم آفریده و شما از اوتد آدم آخرین هستید».

()1آیا کسی را در آن قرار میدهی که در آن فساد و خونری ی کند؟ [البقره]30:
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و در کتاب خصایص ابن بابویه نی حدیثی است که این تعدد از آن فهمیده مایشاود؛
زیرا حضرت صادق  در آن حدیث میفرماید که« :خدای جهان را دوازده ها ار عاالم
است و هر عالمی از هفت آسمان و هفت زمین ب رگتر است و هیچ عالمی گمان نمیکند
خدای جهان عالمی دیگر دارد».
و شیخ محیالدین در فتوحات مکیه در باب حدو

عالم میگویاد« :مان کعباه را باا

قومی طواف کردم که آنان را نمیشناختم ،و آنان برای من دو بیت گفتند که مان یکای را
حفر کردم و دیگری را فراموش نمودم ،و آن بیت محفوظ این است:
ِِبذا ا ْلبي ِ
ْجعو َ
َل َقَْ ط ْفت ْك كَام ط ْفنِل ِسنينِل
و طرا ََ ْ َ
َْ
به یکی از آنان گفتم شما کیستید؟ گفت :ما از اجاداد اول شاما هساتیم؛ گفاتم :چناد
مدت از ما جلوترید؟ گفتند :قریب چهل ه ار سال و خاردهای؛ گفاتم :کسای از آدمهاای
ن دیک را این سن نبوده است؛ گفت :کادام آدم را مایگاویی؟ آیاا آنکاه از هماه باه تاو
ن دیکتر است ،یا دیگری را؟ من در پاسخ او قدری تفکر کردم و مبهوت شدم و باه یااد
آوردم حدیثی را که از رسول اهلل ص روایت شده است که خدا پیش از آدمِ معلومِ پایش
ما ،صد ه ار آدم دیگر خلق کرده است».
و نی شیخ در فتوحات مکیه ذکر میکند که« :روزی در عالم ارواح با ادریس یاک جاا
مجتمع شدیم و از او از صحت این مکاشفه و خبری کاه در ایان بااب وارد شاده اسات
پرسیدم؛ ادریس گفت :هم شهود و هم مکاشفه تو صحی است و هم خبر صادق است ،و
ما گروه پیغمبران به حدو

عالم ایمان آوردیم؛ ولی علم ما از مبادأ موجاودات و اعیاان

منقطع شد».
شیخ میگوید« :تاریخ بدایت عالم ،مجهول است ،و حدو

آن را همه انبیاا و علماا و

مجتهدین قبول دارند ،و بعضی از فالسفة پیشینیان و متاأخرین آن را قباول ندارناد ،و در
این باب ،اعتماد بر قول مورخین نادان نشاید».
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نتیجه

چون این مقدمات را دانستی ،بر تو واض و هویدا میشود که قصة آدم و حوا و عصایان
آنان و هبوطشان به زمین ،ظاهر آن مراد نمیباشد ،و مسلمین دربارة آن ،دو طریقاه اتخااذ
کردهاند:
 -1طریقة سَلَف صال است کاه بااری تعاالى را در غایات تن یاه معتقدناد و امار را
تفویس به او میکنند ،و آنچه از حقایق بر ما مجهول است ،علم آن را به خداوناد
عالم توانا واگذار مینمایند ،و در قضیه آدم میگویند :حقیقات آن بار ماا مجهاول
است و ما ایمان «بما جاء به النبی» [= آنچه پیامبر آورد] داریام و در ایان مسائله،
علم او را به خداوند واگذار میکنیم؛ ولی در نقل این قصاه ،اساتفادههاایی بارای
انسان در اخالق و اعمال و احوالش میباشد ،و خداوند با بیان این قصه ،بعضی از
حقایق و معانی را به عقول بشر ن دیک نموده است؛
 -2طریقه خَلَف است و آن عبارات از تأویل میباشد؛ میگویند :چون مبنی اسالم بار
روی منطق و عقل است و اسالم در هیچ جا قدم از جاده عقل فراتر ننهاده اسات،
پس هرگاه عقل به چی ی جازم [= قطعی] و قاطع شد و در نقال خاالف آن ذکار
شد ،عقل قرینة قطعیه است بر اینکه مراد از نقل ،ظاهرِ آن نمیباشد؛ بلکه بایاد آن
را بر معنى موافق عقل حمل نمود و این فقط با تأویل درست میشود.
و من ا انشاءاهللا بر طریقة سلف هستم و در آنچه که دربارة خدا و صفات او و آنچه
متعلق به عالم غیب است ،تفویس امر به خود حاق تعاالى مایکانم؛ ولای بارای روشان
ساختن مردم و یادآوری دانشمندان ،سخنی چند بر طریقة متأخرین میگویم:
در آیات قرآنی که در این باب وارد شده است ،مجال واسعى برای تفصایل و تحقیاق
میباشد؛ زیرا مُتِضَمِِّن [= شامل] یک عده مسائلی اسات کاه باحاث در قارآن بایاد از آن
اطالع داشته باشد:
 -1اینکه خدای تعالى با مالئکه خود در باب خلقت آدم بر روی زماین ساخن راناده
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است و مالئکه او را پاسخ دادهاند ،و شخص باحاث در دیان بایاد حقیقاتِ ایان
محاوره را بفهمد؛
 -2اینکه آدم همه اسماء را یاد گرفات ،معناى ایان اساماء و ماراد از ساجود مالئکاه
چیست؛
 -3اینکه خداوند آدم و حوا را در بهشات جاای داد ،ایان بهشات در کجاا باود؟ در
آسمان بود یا زمین؟ و اینکه آنان را از خوردن شجره منع فرماود ،آن شاجره چاه
بود و معنى آن نهی چه میباشد؟
 -4اینکه خداوند آنان را از بهشت بیرون کرد ،مقصود چیست؟
 -5اینکه آدم از خدای خود کلماتی تلقی نمود ،تلقی کردن کلمات چه بود؟
اما امر اول ظاهر آیه دتلت دارد که میان خداوند و مالئکه محاورهای صورت گرفته
است و حقیقت دین اسالمی همچنین محاورهای را جای نمیداند؛ چنانکه در حدیث
است خداوند از عقول پنهان است همان طوری که از چشمها پنهان است و مالئکة اعلى
خدا را طلب میکنند ،همچنانی که شما طلب میکنید؛ و همچنین در قصه اسراء وارد
شده است که جبرئیل در صعود خود با رسول خدا به حد محدودی رسید و گفت« :اگر
به قدر انگشتی بات روم ،میسوزم؛ پس پیغمبر او را گذاشت و خود حرکت کرد و چون
خدای تعالى ﴿[ ﴾  الشورى ]11:نظیرش نیست و ب رختر از او چی ی
نمیباشد؛ در عقل جای نیست که جماعتی از مخلوقاتِ او ،در امری که حکمت و اراده
َّ
ۡ
او اقتضا کند ،به مخالفت برخی ند ﴿إ ِ َّنما َق ۡوۡلا َل ۡ
ِش نء َإِذا َأردنَٰه َأن َنقول َّلَۥ َكنَ
فيكونَ﴾(َ .)1

پس باید این محاوره ،تمثیلی از حال مالئکه باشد که چون دانستند خداوند میخواهد

( )1فرمان ما به هر چی که چون ارادهاش کنیم ،فقط این است کاه باه او گاوییم« :موجاود بااش»؛ پاس
[بالفاصله] موجود میشود [النحل.]40:
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آدم را خلق کند (خواه این دانستن از روی استعدادی باشد که برای فهم وقایع پیش از
حدو

آن دارند ،و خواه به جهت ظهور مقدمات و مبادی آن باشد) و این محاوره یک

نوع محاوره وجدانی است که عبارت از حدیث نفس باشد ،یعنی این مجادله و
ۡ
اعتراضات را پیش خود میکردند ،تا آنکه خداوند به آنان وحی فرمود که﴿ :إ ِ ِِن َأعلمَ َماَ
َلَت ۡعلمونَ﴾( )1و پس از آن تسلیم امر الهی شدندَ .
و اما امر دوم که عبارت از تعلیم اسماء باشد ،مفسرین در این باب گفتهاند که خداوند
اسماء جمیع محدثات و مخلوقات به جمیع السنه [= زبانها] و لغات به آدم تعلیم کارد و
بعد آدم را امر فرمود تا آن را به مالئکه شرح دهد.
در نظر ما این امر را نباید به همان ظاهرش کفایت کرد؛ بلکه تمثیلی است باه تاأثیری
که از خُلق آدم ،که قابلیت همة شرور و سَیئات [= گناهان] را دارد ،در مالئکه پیدا شاد و
این امر بر مالئکه گران آمد؛ یعنی مالئکه اگر چه تسلیم امر را به باری تعالى کردند ،ولای
باطناً اعتراض م بور در خاطر آنها باقی بود ،تا آنکه آدم آفریده شد و خواص و حقیقت و
ملیت او آشکار گشت ،و قابلیت او از برای ادراک کلیات و رسیدن به کماتت تیتناهی بر
همه معلوم شد ،و امکان وصول او به آخرین درجة ترقی و کمال هویدا گردیاد؛ آنگااه از
عظمت خالق و تدبیرِ صُنع او آگاه شدند و او را تن یاه و تقادیس کردناد؛ و ایان ،هماان
معنى سجدة مالئکه به آدم میباشد؛ نه سجدة ظاهری که خداوند مالئکه و آدم را یک جا
جمع کند و بعد آنان را به سجدة آدم وادارد.
و در باب امر سوم ،برخی از مفسرین از آن جمله ابوالقاسم بلخی و ابومسلم اصفهانی
بر این عقیدهاند که این بهشت در روی زمین بوده است ،و در این صورت ،معناى چناین
است که خداوند آدم را در زمینی که دارای درخت و میوه بود خلق کارد تاا بتواناد از آن
روزی خورد ،و درختی که از ن دیک شدن به آن نهی شده است ،بعضی گفتاهاناد :گنادم

( )1همانا من چی ی را میدانم که شما نمیدانید.
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بود ،و برخی دیگر گفتهاند :درخت انگور بود ،و گروهی گفتهاند :هیچ کدام نبود و شااید
درختی بود که موجب ضرر و خسارت و مرض میشاد و باه ایان سابب ،از آن ممناوع
شدند ،و جمعی از اهل تحقیق میگویند :مراد از شجره ،شجرة هوی یا طبیعت بود.
امر چهارم ،مراد از اِهباب [فرود آوردن] ،از آسمان به زمین آوردن نیست؛ بلکه مقصود
اخراج از جنت و بهشت میباشد به سبب معصیتی [که] کرده بودند ،و به این سبب ،پاس
از آنکه زندگی راحتی داشتند ،دچار نکبت شدند؛ چنانکه مقصود از «إهبطوا مصاراً» نیا
همین است.
و مراد از کلماتی که از خدای خود تلقی کرد ،دعایی بود که خداوند به او آموخت و
َّ
ۡ
ۡ
آن این است﴿ :قاَلَ َر َّبنا َظل ۡمنا َأنفسنا َِإَون َل ۡم َتغ ِف ۡر َۡلا َوت ۡرَحنا َۡلكون َّن َمِنَ
ۡ
َّسينَ﴾(َ .)1
ٱلخَٰ ِِ
حاصل مطلب این است که مراد از آدم در قرآن ،آدم شخصی نیست؛ بلکه آدم نوعی
میباشد که خداوند تبارک و تعالى نوع انسان را خلق فرمود و او را قابل کماتتِ
غیرمتناهیه قرار داد ،و تمامی آیات وارده در این باب ،حقایقی است که به صورت تمثیل
و استعاره بیان شده است؛ پس ما باید جمود در این متشابه نکنیم و آن را به محکم کتاب
رد کنیم که در آن مراد از آدم را «نوع» گرفته نه «شخص»؛ و آن آیة محکم این آیه است
ْ
ۡ ۡ
()2
که میفرماید﴿ :ولق َۡدَخل ۡقنَٰك ۡمَث َّمَص َّو ۡرنَٰك ۡمَث َّمَقلناَل ِلم َٰٓ
وآَأِلدمَ﴾ .
لئِكةَِٱ ۡسجد َ
تا اینجا تحقیق در محکم و متشابه و معنى تأویال و برگردانادن متشاابه باه محکام و
طریقة راسخین در علم و امثلهای از کتاب بوده .اینک آیه راجع به ایان مطلاب را تفسایر
میکنیم تا دیگر جای اشکالی نباشد:
([ )1آدم و حوا] گفتند« :پروردگارا ،ما به خود ستم کردیم ،و اگر ما را نیاامرزی و بار ماا رحام نکنای،
مسلِّماً از زیانکاران خواهیم بود» [األعراف.]23:
( )2و به تحقیق ،ما شما را آفریدیم؛ آنگاه شما را شکل و صورت دادیم؛ سپس به فرشتگان گفتیم« :برای
آدم سجده کنید» [األعراف.]11:
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َّ
ۡ
ۡ
َٰ ۡ ُّ ٞ
ۡ
بَ
تَُمكمَٰتَه َّنَأ ُّمَٱلكِتَٰ َِ
خداوند میفرماید﴿ :هوََٱَّلِيََأنزلَعل ۡيكَٱلكِتَٰبََمِنهَءاي
َّ
ۡ ۡ
ۡ
شبه َٰ ٞ
تَۖ َفأ َّما َٱَّلِينَ َ ِِف َقلوب ِ ِه ۡم َز ۡي ٞغ َفي ََّتبِعون َما َت َٰ
شبه َمِنه َٱبۡتِغاءَ َٱلفِتنةَِ َوَٱبۡتِغاءََ
وأخر َمت َٰ ِ
ۡ
ۡ
ٞ
ۡ ۡ
َّ َّ
ّلِل َوَٱ َّ
لرَٰسِخونَ َ ِِف َٱلعِل َِم َيقولون َءام َّناَب ِ َهِۦ َك َم ِۡن َعِن ِد َربِناَ
تأوِيل ِ َهَِۖ َۦ َوماَي ۡعلمَ َتأوِيلهَۥَ َإَِل َٱ َ
َّ َّ َّ
ْ ۡ ۡ
ب﴾ [آل عمرانَ .]7:
بَٰ َِ
وماَيذكرَإَِلَأ ْولواَٱۡلل َ
یعنی« :اوست خدایی که فرستاد بر تو کتاب را که بعضی از آن آیات محکماات اسات
که اصل کتاب و اُمّ و مرجع متشابهات میباشد؛ مردمی که دلهایشان کجی و تباهی دارد،
پیروی متشابهات مینمایند برای طلب فتنه و تأویل بر طبق هوای خود بدون مراجعاه باه
محکم ،و تأویل متشابهات و برگرداندن آن به محکمات را نمیداناد مگار حاق متعاال و
راسخین در علم؛ درحالیکه اینان میگویند که :ایمان به هماة کتااب داریام ،محکام آن و
متشابه آن ،و همة آن از طرف پروردگار ماست و متذکر نمیشوند مگر عقال».
بعضی گفتهاند« :آیات متشابه را غیر خداوند کسی دیگر نمیداند» ،و ما بیان کردیم که

راسخون در علم میدانند .اگر قول اینان صحی باشد ،تزم میآید کاه رساول اکارم ص
هم نداند و این قول کفر است .قرآنای کاه نفاس مقاد

رساول متشاابهاتش را نفهماد،

چگونه میتواند مردم را هدایت کند؟ وقتی که امر دایر شد که رسول اکرم هم نفهماد یاا
چنانکه بیان کردیم ،عامة نادان از متشابه آن استفاده کنند و راساخون در علام تأویال باه
محکم کنند؛ البته معنى دوم مقطوع است و ما در سابق با ادلِّه مُاتقَن از کتااب و سانت و

دلیل عقلی ثابت کردیم که جمیع قرآن قابل فهم است ،اما با شرایطی که ذکر شادَ .و َص ا
دى
اه َع َى سي َِقَِل ُمَم ٍَ وآلِ ِه ال اط ِ
ِلق ِرِ َ .
ا َ
َ ِّ

***

سوگندهای قرآن
خداوند متعال در قرآن مجید به چی هایی از مخلوقات خود سوگند یاد فرمود و سابب آن
دو امر است:
 -1کفار در بعضی از اوقات معترف بودند که رسول اکرم ص در اقامه برهان ،تسالط
تامی دارد؛ اما میگفتند که رسول اکرم مجادله میکند و خود میداند که آنچاه مایگویاد
فاسد است ،و غلبه حضرتش بر ما به قوة جدال است ،نه به راستی مقال؛ چناانکاه دیاده
میشود بعضی از مردم هنگامی که خصام اقاماة دلیال کارد و مساتمع در مقابال خصام
نتوانست قد علم کند ،میگوید :این عج من از استدتل ،نه از بارای ایان اسات کاه مان
باطل میگویم؛ بلکه خصم من چون قدرت کامل بر اساتدتل دارد و مُجاادلی قاویپنجاه
است ،حق مرا باطل میکند و بر من غالب میشود ،و خصم من میداند که حق به جاناب
من است .با این تصور باطلی که مستمع دارد ،دیگر مستدل راهی برای اقامة برهان ندارد؛
هر چه برهان بیاورد ،باز هم حمل بر قدرت متکلم و مستدل میکند نه بر حقگویی آن.
در این صورت ،مستدل راهی ندارد ج توسل به قَسم و سوگند و اینکه بگویاد« :واهلل
من راست میگویم ،غرضم مجادله نیست؛ به خدا من حق میگویم» ،تا بتواند کالم خاود
را مورد تصدیق مخاطب سازد؛
 -2یکی از معتقدات عرب این بود که اگر کسی قسم دروغ یاد کند ،موجب خرابی دیار و
هالک شخص سوگندیادکننده میشود ،و این خود مشائوم [= باد یُمان] اسات؛ بناابراین از
سوگند دروغ دوری میجستند ،و پیغمبر اکرم به هر چی ی سوگند یاد کرد و هر روز هم بار
رفعت و عظمتش اف وده شد و خود این ،یک برهان محکم بر ضد آنان بود.

***
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مقسم به یا آنچه خداوند به آن سوگند یاد کرده است

علما را در مُقسم به دو قول است:
قول اول اینکه :مراد از «مُقسمًٌ بِهِ» در تمامی سوگندهای قرآن ،خالق این اشایاء اسات،
َ ُ َ َ
َّ ْ
حاها﴾ که مراد خالق آفتاب است و بر این مطلب به ساه
نه عین آنها؛ مثل ﴿ َوالشم ِس وض
وجه استدتل کردهاند:
 -1پیغمبر اکرم از سوگند به غیر خداوند نهی فرمود؛ پاس چگوناه خداوناد در قارآن
کریمش به غیر خدا سوگند یاد میکند؟
 -2سوگند یاد کردن به چی ی موجب تعظیم و تکریم آن چیا اسات و ایان تعظایم،
برای موجودی ج حق متعال ،تیق و س اوار نیست؛
 -3اینکه گفتیم قَسم در این موارد به خالق موجودات است ،قرآن در بعضی از آیات
ۡ
ۡ
تصری به آن میکند مثل ﴿وَٱ َّ
ۡرض َوماَطحىَٰهاَََ ٦ونف ٖسَ
لسماءَِ َوماَبنىَٰهاََ ٥وَٱۡل ِ َ
وماَس َّوىَٰها﴾ [الشمس 5:تا  ]7یعنی« :قَسم به آسمان و آنکه بنا کرد آن را ،و قَسم به
زمین و آنکه پهن کرد آن را ،و قَسم به نفْس و آنکه راست کرد آن را»؛ َ

قول ووم :قول کسی است که میگوید قَسام باه اعیاان ایان اشایاء اسات و اساتدتل
کردهاست به:
 -1اینکه ظاهر لفر دتلت دارد که سوگند باه عاین ایان اشایاء اسات و عادول از آن
خالف اصل میباشد؛

 -2وجه سوم که میگوید در آیة ﴿وَٱ َّ
لسما َءَِوماَبنىَٰها﴾ [الشمس ]5 :ساوگند باه خاالقِ
سماء است غلط میباشد؛ به جهت اینکه لفر قسم را اول من ل به سماء کرده ،بعد
به بانی آن .اگر مراد از قَسم به سماء ،سوگند باه باانی آن باود ،در موضاع واحاد
تکرار تزم میآمد و مسلِّماً جای نیست.
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اقسام سوگندهای قرآن

سوگندهایی که حق متعال در قرآن کریم یاد فرموده ،همه آنها بر اصول ایماان اسات کاه
معرفت آن بر خلق واجب میباشد و آن چند قِسم است:
ٗ
َّ َٰٓ َّ
َّ
َّ
تَ
ج ٗراَََ٢فَٱلتَٰل ِيَٰ َِ
تَز َۡ
جر َٰ َِ
لصفَٰ َِ
 -1سوگند برای اثبات توحید مثل﴿ :وَٱ
تَصفاَ١فَٱلز َٰ ِ
ۡ
َّ
ٞ
ِد﴾ [الصافات 1:تا َ .]4
نَإِلَٰهك ۡمَلوَٰح َ
ذِك ًراََ٣إ ِ َ
یعنی« :قسم به فرشتگان صافکشایده در مقاام عبودیات ،و طردکننادگان شایاطین از
استراقسمع ،و خوانندگان وحی الهی بر انبیا ،به درستی که خدای تعالى هر یکتاست».
ابی مسلم میگوید« :مراد از صافات صفاً سوگند به مؤمنین است که در صف جماعت
بایستند ،و مراد از زاجرات زجراً مؤمنین است که بلند میکنند صاوت خاود را در وقات
قرائت قرآن (چون زجر بمعنى صیحه است) و مراد از تالیات ذکرا نی مؤمنین است که در
نماز قرائت قرآن میکنند» .پس سوگند در این آیه برای اثبات توحید است،
َّ
ۡ
َّ
ومََِ٧٥إَونهَۥَلقس ٞمَل ۡوَت ۡعلمونَ
 -2سوگند بر حقیقت قرآن مثل﴿ :فًلَأقسِمَبِموَٰق ِعِ َٱۡلُّج َِ
َّ
ۡ ٞ
انَكر ٞ
يمَ[ ﴾٧٧الواقعه 75:تا َ ]77
ع ِظيمََ٧٦إِنهَۥَلقرء
ِ
یعنی« :سوگند یاد میکنم به مواقع نجوم قرآنی (یعنی اوقات ن ول آن) و به درستی که
آنچه خدای تعالى بدو سوگند یاد کرده ،سوگندی اسات اگار دانیاد با رخ و معتبار ،باه
درستی که آنچه آن حضرت بر شما میخواند هر آینه قرآنی است ب رگوار و بسایار ناافع
(جواب قسم)» .در این آیه خداوند سوگند یااد فرماوده و در آن تعظایم قارآن را نماوده
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
َّللة ُّ
َمبَٰركي نةَإِنياَك َّنياَمنيذِرِينَ
بَٱلمب ِ َِ
است؛ و مثل﴿ :حمََََ١وَٱلكِتَٰ َِ
َِف ۡ ٖ
يَََ٢إِناَأنزلنَٰه ِ

[ ﴾٣الدخان 1:تا  .]3یعنی« :قسم به کتاب آشکارا ،ما قرآن را در شب مبارکی فرستادیم» ،و
ۡ
ۡ
ۡ
ٗ َّ
َّ
ً
ياَلع َّلك ۡ
يمَت ۡعقِليونَ﴾٣
ييَََ٢إِنياَجعلنَٰيهَق ۡرًنياَعَربِي
يبَٱلمب ِ َِ
مثل﴿ :حمََََ١وَٱلكِتَٰ َِ
[ال خرف 1:تا  .]3یعنی« :قسم به کتاب آشکارا ،ما قرآن را عربی قرار دادیم»؛ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
انَٱۡلكِي َِمَ٢إِنكَل ِمنَٱلم ۡرسل ِيََ
 -3سوگند بر حقیت رسول اکرم مثل﴿ :يسََ١وَٱلق ۡرء َِ
ُّ ۡ
َٰ ٣
يمَ[ ﴾٤یس 1:تا َ .]4
لَع ِ
َصر َٰ ٖطَمستقِ ٖ
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یعنی« :قسم به قرآن محکم /حکمکننده به حق /خداوندِ حکمات ،باه درساتی کاه تاو
بیشک و شبهه از فرستادگان به سوی خلق هستی[ ،از آن فرستادگانی] که بار راه راسات
توحید بودند /تو فرستاده شدهای به طریقة استقامت که راهی است موصل به مقصود»،
َّ
ن َوَٱ ۡلقل َم َوماَي ۡسطَرون َََ ١ما َأنت َبن ِۡعمةَِربك َبم ۡ
ون َََِ ٢إَون َلك َۡل ۡج ًراَ
ن
ج
و مثلَۡۚ ﴿ :
ِ
ِ ِ
ِ
ٖ
ون﴾ [القلم 1:تا َ ]3
غ ۡريَم ۡمن َٖ
یعنی« :قسم به دوات و قلم و آنچه مینویسند ،تو باه نعمات پروردگاار خاود دیواناه
نیستی ،و به درستی که مَر تو راست م دِ غیرمنقطع»،
ۡ
ىَََ١ماَض َّلَصاحِبك ۡمَوماَغو َٰ
و مثل﴿ :وَٱۡلَّ ۡج َِمَإِذَاَهو َٰ
ى﴾
ىََ٢وماَين ِطقَع ِنَٱلهو ََٰٓ

[النجم 1:تا َ ]3

مراد از نجم ،نجوم قرآن است و هوى به معنى ن ول آن .یعنای« :ساوگند باه ساوره و
آیات قرآن چون فرود آید ،گمراه نشد صاحب شما و خطا نکرد ،و معتقد به هایچ بااطلی
نشد و سخن نمیگوید از هوای نفس خود.
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
يم َ﴾٤٠
َصون َََ ٣٨وماََل َتب ِ
و مثل﴿ :فًلَ َأقسِم َبِماَتب ِ
َصون َََ ٣٩إِنهَۥ َلقول َرسو ٖل َك ِر ٖ
[الحاقه 38:تا َ .]40

یعنی« :پس نه چنان است که کافران میگویند که قارآن یافتاه و سااختة محماد ص

است .سوگند میخورم به آنچه میبینید از مشهودات ،و به آنچه نمیبینیاد از مغیباات [=
نهانها] ،به درستی که قرآن ،قول رسولی است ب رگوار».
و تمامی این آیات سوگند بر حقیت رسول اکرم ص میباشد؛
ۡ
ۡ
َّ
ت َوِق ٗراَ
ت َذ ۡر ٗواَََ ١فَٱلحَٰ ِمل َٰ َِ
 -4سوگند بر اثبات ج ا و وعد و وعید :مثل﴿ :وَٱلذَٰرِي َٰ َِ
ۡ
ۡ
ٞ
َّ
َّ
ت َي ۡ ٗ
ت َأ ۡم ًراَََ ٤إِنماَتوعدون َلصادِق ََِ ٥إَون َٱَّلِينَ َلوَٰق َِٞع﴾
َّساََ ٣فَٱلمقسِم َٰ َِ
جَٰ ِري َٰ َِ
َ ٢فَٱل َ
[الذاریات 1:تا َ .]6
یعنی« :سوگند به بادهای پراکندهکنندة ابرها ،و به ابرهای بردارندة بارِ گاران بااران ،باه
کشتیهای رونده به آسانی ،و به قسمتکنندة کارها ،که آنچاه وعاده داده شاد ،هار آیناه
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راست است ،و به درستی که ج ا و حساب ،هر آینه واقع و بودنی است بیشک و شبهه».
ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
ٗ
َّ
ت َن ۡ ٗ
تَ
ّشاَََ ٣فَٱلفَٰ ِرق َٰ َِ
ت َع ۡصفاَََ ٢وَٱلنَٰشِ ر َٰ َِ
ت َع ۡرفاَََ ١فَٱلع َٰ ِصفَٰ َِ
و مثل﴿ :وَٱلم ۡرسل َٰ َِ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
َّ
تَذِك ًراَََ٥عَذ ًراَأ ۡوَنذ ًراََ٦إِنماَتوعدونَلوَٰق َِٞع﴾ [المرسالت 1 :تا َ .]7
ف ۡرقاَََ٤فَٱلملقِيَٰ َِ
یعنی« :قسم به انبیا یا فرشتگان فرستادهشده به نیکویی (یعنی به امر و نهی) ،و ساوگند
به مالئکة تندرونده در امتثال [= فرمانبری] امر الهی ،و ساوگند باه نشار و ظاهرکننادگان
شرایع ،و سوگند به جداکنندگان مر حق و باطل را از یکدیگر ،و سوگند به فرشاتگان کاه
القاکنندگان وحی و ذکرند ،برای عذر متقیان یا به جهت بیمکردن مُبطالن ،که آنچه وعاده
داده شدید ،هر آینه بودنی است»،
ۡ
ۡ
َم ۡسطور ََِ ٢ف َرق َّ
ور ََ َ ١وك ِتَٰب َّ
ُّ
ورِ َََ٤
ت َٱلم َۡعم َ
َمنشورٖ ََ ٣وَٱۡل ۡي َِ
ِ
ٖ
و مثل﴿ :وَٱلط َِ
ٖ
ٖ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ۡ
َّ
ن َعذاب َربِك َلوَٰق ِٞع ََّ َ َ ٧ما َّلَۥ َمِن َداف َِٖع﴾
ورِ ََ ٦إ ِ َ
وع ََ ٥وَٱۡل ۡح َِر َٱلم ۡسج َ
ف َٱلم ۡرف َِ
لسق ِ َ
وَٱ
[الطور 1:تا َ .]8
یعنی« :قسم به طور سینا ،و کتاب نوشتهشده در صحیفة گشوده (مراد قارآن اسات) ،و
قسم به خانة آباد (یعنی کعبه) ،و سوگند به سقف بلند افراشته (یعنی آسامان) ،و ساوگند
به دریای مملو و پر ،به درستی که عذاب پروردگار تو هر آینه بودنی و فرودآمدنی اسات،
هیچ چی آن عذاب را دفعکننده نیست ،بلکه به همه حال ،واقع خواهد بود».
خداوند متعال در سه آیه زیر پیغمبرش را امر فرمود سوگند یاد کند بر اثباات معااد و
ج ا:

َّ
ۡ
ْ َّ
ْ ۡ
َّ
ّل َورب ََل ۡبع َّ
آیه اول﴿ :زعمَ َٱَّلِينَ َكفروا َأنَلنَي ۡبعث ۚۡوا َقل َب َٰ
ُث َث َّم ََلن َّبؤن َبِماَع ِملت ۡ ۚۡمَ
ِ
َّ
سري[ ﴾َٞالتغابنَ ]7:
وذَٰل ِكَلَعَٱ َ
ّلِلَِي ِ
یعنی« :کفار گمان کردند کاه برانگیختاه نخواهناد شاد؛ بگاو [ای محماد] برانگیختاه
خواهند شد و سوگند به پروردگار من که البته مبعو

خواهید شد در قیامات؛ پاس خبار

داده میشود به آنچه کردید در دنیا ،و این برانگیختن و ج ا دادن بر خداوند سهل و آسان
است»؛
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ۡ
ۡ
ۡ
آیه دوم﴿ :وقالَ َٱ ََّّلِينَ َكفروا ََْل َتأۡت ِيناَٱ َّ
لساع َة ََۖقل َب َٰ
ب ََلَ
ب ََلأت ِي َّنك ۡم َعَٰل ِ ِم َٱلغ ۡي َِِۖ
ّل َور ِ َ
ۡ
ۡ َّ
ۡ
ي ۡعزب َع ۡنه َم ِۡثقال َذ َّرة َِف َٱ َّ
َِفَ
َِف َٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ۡرض َوَل َأصغر َمِنَذَٰل ِك َوَل َأكُب َإَِل ِ
ت َوَل ِ
ٖ ِ
ي﴾ [سبأَ .]3:
َمب ِ َٖ
ب َُّ
كِتَٰ ٖ
یعنی« :کفار گفتند که قیامت نمیآید؛ بگو [ای محمد] به حاق پروردگاار مان ،ناه آن
است که شما میگویید؛ هر آینه بیاید شما را قیامت و پروردگار ،دانندة پوشیدههاسات ،و
پوشیده نگردد از او هموزنِ مورچهای یا به وزن ذرهای از ذرات هوا در آسمانها و ناه در
زمین ،و نه خُردتر از مقدار ذرهای و نه ب رختر ،مگر آنکه نوشاته شاده اسات در کتااب
نوشته»؛
ۡ

ه

ۡ

َّ

ٞ

ۡ

ج ِزينَ﴾ [یونس.]53:
ۢنبَونكَأحقَهوََۖقلَإِيَور ِبَإِنهَۥَۡلقََۖوماَأنتمَبِمع ِ
آیه سوم﴿ :ويست ِ

یعنی« :از تو در باب قرآن و ادعای نبوت میپرسند که آیا حق است؛ بگو [ای محماد]
به حق پروردگار من ،آن حق است و شما عاج کنندگان نیساتید [یعنای باه قادرت حاق
متعال ،عج راه ندارد]؛

َّ
َّ
ل َإِذاَي ۡغ َٰ
ارِ َإِذاََت َٰ
ّل ََ ٢وماَخلقَ
ش ََ ١وَٱۡلَّه َ
 -5سوگند بر احوال انسان مثل﴿ :وَٱ ّۡل َِ
ۡ
َّ
َّ
ِت﴾ [اللیل 1:تا َ .]4
نَثََ٣إِنَس ۡعيك ۡمَلش َّ ََٰ
ٱَّلكرََوَٱۡل ََٰٓ
یعنی« :قسم به شب چون بپوشد عالم را به ظلمت خاویش ،و ساوگند باه روز چاون
روشن شود و ظلمت شب را زایل گرداند ،و سوگند به کسی کاه آفریاده نار و مااده ،باه

درستی که ج ای سعی شما در کردارها پراکناده اسات ،و جا ا و پااداش ،مناساب عمال
است ،بعضی را ثواب کرامت میفرماید و جمعی را عقاب و مالمت میکند»؛
ۡ
ۡ
ۡ
ت َص ۡب ٗحاَََ ٣فأث ۡرن َب ِ َهِۦَ
ت َق ۡد ٗحاَََ ٢فَٱلم ِغير َٰ َِ
ت َض ۡب ٗحاَََ ١فَٱلمورِي َٰ َِ
و مثل﴿ :وَٱلعَٰدِي َٰ َِ
َّ ۡ
ۡ
ٞ
ۡ
نَٱ ِۡل َٰ
ود﴾ [العادیات 1:تا َ ]6
نسنََل ِرب ِ َهِۦَلكن َ
نق ٗعاَََ٤فوس ۡطنَب ِ َهِۦََج ًعاََ٥إ ِ َ
یعنی« :سوگند به اسبان هجومکننده که به وقت دویدن نفس زنند ،و بیارونآورنادگان
آتش از سن] به سُمها ،و قسم به غارتکنندگان در وقت صب  ،و آن اسبانی که به وقات
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سپیدهدم ،غباری در کنار آن قبیله برانگیختند ،و به میان گروهی از دشمنان در آمدناد ،کاه
انسان به تحقیق ناسپا است بر پروردگار خود»،
َّ ۡ
َّ َّ
ْ
ۡ
ْ َّ
ۡ
تَ
َّس َََ ٢إَِل َٱَّلِينَ َءامنوا َوع ِملوا َٱلصَٰل ِحَٰ َِ
َص َََ ١إِن َٱ ِۡل ََٰ
و مثل﴿ :وَٱلع ۡ َِ
نسنَ َل ِِف َخ ن
ْ ۡ
قَوتواص ۡواََْبٱ َّ
ُب﴾َ[العصر 1 :تا َ ]3
لص ۡ َِ
وتواص ۡواََب ِٱۡل َِ
ِ
یعنی« :قسم به عصرِ تو [ای محمد ،که فاضلترین عصرهاست] به درستی که انسان در
زیانکاری است ،مگر آنان که گرویدند و اعمال پساندیده کردناد و یکادیگر را باه عمال
راست و درست و به صبر و طاعت وصیت کردند»،
ۡ
ۡ
ۡ
ِي ََ َ ٣لق ۡد َخلقناَ
ِل َٱۡلم َِ
ون ََ َ ١وطورِ َسِين ِي ََ َ ٢وهَٰذا َٱۡل َِ
ِي َوَٱ َّلز ۡيت َِ
و مثل﴿ :وَٱَل َِ
ۡ
َّ َّ
ْ
ْ
ۡ
ۡ
يم ََ ٤ث ََّم َرد ۡدنَٰه َأ ۡسفل َٰ
ٱ ِۡل َٰ
َسفِ َل ِي ََ َ ٥إَِل َٱَّلِينَ َءامنوا َوع ِملواَ
نسنَ َ ِِف َأحس ِن َتقوِ ٖ
َّ
ون﴾ [التین 1:تا َ ]6
تَفله ۡمَأ ۡجرَغ ۡريَم ۡمن َٖ
ٱلصَٰل ِحَٰ َِ
یعنی« :قسم به کوه تینا و کوه زیتا (که هریک معبد انبیا بوده اسات) ( ،)1و ساوگند باه

طور سینا (که محل مناجات کلیم است) ،و سوگند بدین شهرِ اماندهنده (که مکه معظماه
و مولِد [= زادگاه] سید انبیا است) ،به تحقیق آفریدیم انسان را در بهترین تعدیلی ،پس باز
گردانیدیم او را به اسفل سافلین (یعنی عالم طبیعات) ،مگار آناان کاه گرویدناد و عمال
شایسته به جای آوردند ،ایشان را م دِ بیمنت است».

ِ
ٍ ِِ
ِ
ين.
تمامی این آیات سوگند بر احوال انسان استَ .س َص َّىل ا ُ َع َىل َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ

***

( )1دیگر مترجمان قرآن ،این آیه را به صورت «قسم به انجیر و زیتون» ترجمه کردهاناد ،و نظار عالماه
سنگلجی در این مورد ،منحصر به فرد است .مصح

فواتح سور قرآن
در مبحث اول کتاب ثابت کردیم که در قرآن کلمه و آیهای نیست که بارای بشار مفهاوم
نباشد .دیگر محتاج به تکرار نیستیم و از این بیان ،بطالنِ قولِ کسی کاه مایگویاد فاوات
سور برای بشر معلوم نیست ،ظاهر میگردد؛ و در اینجا دو دلیل در مفهاوم باودن فاوات
سور ذکر میکنیم:
 -1رسول اکرم در زمان بعثتش ،به خصوص در مکه معظمه ،گرفتاار دشامنان ساخت
بود و همه به او افترا میزدند؛ از قبیل اینکه :مجنون و شاعر و کاهن و مُتِعَلَّم [= آموختاه]
از بشر است و غیر آن ،و همیشه منتظر بودند عیبی بر رسول اکرم و قرآن بگیرند؛ پس باا
این قِسم دشمنی چگونه تصویر میشود که پیغمبر ص «کهیعص» یا «حمعسق» یاا «طاه»
و امثال آن را تالوت فرماید و مشرکین به هیچوجه نفهمند و رسول اکرم را به قرائت این
حروف سرزنش نکنند که این چه سخنانی است میگویی؟ و برای استه ا و مساخرهکاردن
آن حضرت ،ذکر این کلمات غیرمفهوم کافی بود .اگر این کلمات ماألوف [= آشانا] آناان
نبود و نمیفهمیدند و از آن مطلبی درنمییافتند ،مسلماً اعتقادشان به جنون و باطالگاویی
او بیشتر میشد و سرزنش و توهین به مقام رسالت بیشتر میکردند؛ پس معلوم مایشاود
که مشرکین به این حروف و کلمات [آشنایی داشاتند] و آنهاا را مایفهمیدناد؛ چناانکاه
سیوطی در اتقان میگوید« :طه به لغت حبشه و نبط ،به معنى یا ایهاا الرجال [= ای مارد]
ۡ
نَوَٱلقلي َِمَ
است ،و یس به لغت حبشه یا ایها اتنسان [= ای انسان] و ن در آیاه مبارکاه ﴿ َۚۡ
وماَي ۡسطرونَ﴾ [القلم ]1:به معنى دوات میباشد»؛ َ
 -2اینکه مشرکین هر چه را از قرآن نمیپساندیدند اشاکال مایکردناد و رسام قارآن
چنین است که اشکاتت آنان را نقل ورد میکند ،اگر این کلمات غیرمفهاوم باود ،مسالِّماً
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مشرکین اشکال میکردند و میگفتند که قرآن میگوید اگر میتوانیاد مثال آن ،یاا ده آیاه
نظیر آن بیاورید .ما که این کلمات را نمیفهمیم؛ چگونه معارضه کنیم؟ یا اینکه میگفتناد:
این کلمات را برای ما بیان کن که مرادت از اینها چیست؟ و چون میبینیم که خوشبختانه
در قرآن به هیچ وجه ذکرى از نفهمیدن این کلمات نیست و همچنین مخااطبین قارآن از
مشرکین و اصحاب پیغمبر اظهار نفهمیدن این کلمات را نکردهاند ،پس به ضِر

قاطع [=

با اطمینان] حکم میکنیم که مخاطبین قرآن ا از ماؤمنین و مشارکینا واقاف باه ماراد و
معانی این کلمات بودهاند ،و این ندانستن ما ،سببش دوری عهاد و بُعاد زماان اسات کاه
مقصد و مراد را نمیدانیم ،و ندانستن ما دلیل بر غیرمفهوم بودن این کلمات نیست.
علمای اسالم وجوهی در معنى این کلمات ذکر کردهاند و ما در اینجا مهمترین وجاوه
را نقل میکنیم؛ اگر چه نمیتوانیم میان اقوال ترجی قایل شویم:
اقوال علما در معنای فواتح سور قرآن

اول :قول اکثر متکلمین و خلیل و سیبویه که میگویند :این کلماات ،ناام ساورههاای
قرآن است .قَفِّال ،که یکی از علمای معت له است ،میگوید :رسم عرب چنین باود کاه باه
حروف نام میگذاردند؛ مثل اینکه پدر حارثه نامش تم بود ،و مِس را صااد مایگفتناد ،و
نقد را عین ،و ابر را غین ،و کوه را قاف ،و ماهی را نون مینامیدند؛
ووم :قول جمعی که میگویند :این حروف اسماءاهلل است؛
سوم :قول کلبی و سدی و قُتاده که میگویند :این حروف ،اسماء قرآن مجید است؛
چهارم :قول ابوالعالیه است که میگوید :هر حرف از فوات سور ،اشاره به مدت و
اجل اقوام است ،و از ابن عبا

نقل میکند که گفت :ابویاسر اخطب بر رسول خدا

گذشت در هنگامی که آن حضرت این آیه از سوره بقره را تالوت میفرمود﴿ :المَ ََ١
ۡ
ۡ
ٗ
ذَٰل ِكََٱلكِتَٰبَََلَر ۡي َۛ
بَفِي ِۛهَِهدىَل ِلم َّتقِيَ﴾ [البقره 1 :و  .]2بعد از قرائت ،حُیی بن اخطب و

کعب بن اشرف از رسول اکرم سئوال کردند از «المَ» و گفتند :قسم میدهیم تو را به خدا
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آیا این کلمه از آسمان بر تو نازل شده است؟ پیغمبر فرمود :بلی؛ حیی گفت :اگر راستگو
باشی ،من اجل امت تو را دریافتم که چند سال دوام خواهد کرد؛ پس از آن حیی گفت:
چگونه داخل در دین شخصی شوم ،و حال اینکه این حروف به حساب جُمّل( )1دتلت
دارد که منتهی مدت امتش هفتاد و یک سال است؟ رسول اکرم تبسم فرمود؛ حیی گفت:
آیا غیر از این هم هست؟ رسول اکرم فرمود :بلى« ،المصَ»؛ حیی گفت :این بیشتر از اول
است و یکصد و شصت و یک سال میشود .آیا غیر از این هم هست؟ پیغمبر فرمود:
بلی« ،الر»؛ حیی گفت :این بیشتر از اول و دوم شد؛ من شهادت میدهم اگر راستگو باشی
امتت دویست و سی و یک سال باقی خواهد بود .آیا غیر از این هم هست؟ رسول اکرم
فرمود :بلى« ،المر»؛ حیی گفت :ما به تو ایمان نمیآوریم و نمیدانیم به کدام قول تو
اطمینان کنیم .پس از آن ابویاسر گفت :من شهادت میدهم که پیغمبران ما از مُلک این
امت خبر دادهاند؛ اما بیان نکردهاند که چند سال است .اگر محمد صادق است ،دوامِ مُلک
و دولتش تمامی مدتی خواهد بود که فوات سور آن را در بر دارد ،و گفتند :بر ما مشتبه

است کم بگیریم یا زیاد؛ َ

پنجم :آن است که این حروف ،دتلت میکند بار انقطااع کاالم و اساتیناف [= از سار
گرفتن] کالم دیگر؛ احمد بن یحیى میگوید :طریقة عرب این بود که وقتی کاه کاالم اول
تمام میشد ،کلمهای میگفتند غیر آن حرف که میخواساتند بگویناد؛ و ایان ،تنبیهای [=
جلبتوجه] بود برای مخاطبین؛
ششم :امام فخری رازی در تفسیر کبیر میگوید :شخص حکیم هنگاامی کاه بخواهاد
کسی را که غافل یا مشغول شغلی است ،آگاه کند ،بار کاالم مقصاودش چیا ی را مقادم
میدارد غیر از آن کالمی که قصد دارد بگوید ،تا شنونده و مخاطب باه سابب آن ملتفات
شود و متوجه به کالم متکلم گردد و بعد شروع در مقصود میکند؛ پس آنچه را که متکلم
( )1حساب ابجد.
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مقدم بر مقصود میدارد (از مُنَبِِّهات [=آگاهکنندهها]) گاهی کالمی است که معنایش مفهوم
است؛ مثل اینگه بگوید« :إسمع» (بشنو) و «اجل بالَاک» (قلبات متوجاه بشاود) ،و گااهی
چی ی است در معنى کالمِ مفهوم؛ مثل« :ازید» (یا زید) و «ات یا زید»؛ و گااهی مقادم بار
مقصود صوتی است غیرمفهوم؛ مثل آنکه در عقب سرِ کسی ،صفیر یا باانگی ب ناد تاا آن
شخص را متوجه کند ،و گاهی کف می ند تا شخص متوجه شود ،و هر چه غفلت بیشاتر
و کالم مقصود مهمتر ،باید آن چی ی که مقدم بر مقصود مایدارد بیشاتر باشاد ،و از ایان
جهت است که شخص ن دیک را به هم ة استفهام ندا میکنند؛ مثل« :ازید» ،و [شخص در
فاصلة] دور به یاءِ ندا میکنند؛ مثل« :یا زید» و «أیا زیاد» ،و گااهی شاخص غافال را اول
آگاه میکنند و بعد ندا میشود؛ مثل« :أت یا زید».
سپس میگوید :اگرچه نفس مقد

رسول اکرم همیشه بیدار و ملتفت بود و غفلت در

روان پاکش راه نداشت و وجود مقدسش برای استماع کالم حق سراسر گاوش باود ،اماا
میشود گاهی به کاری اشاتغال داشاته باشاد؛ پاس از شاخص حکایم چناین شایساته و
نیکوست که بر سخن مقصودش حروفی که مثل مُناَباِِّه است مقدّم دارد ،و بهتر آن اسات
که این حروفِ آگاهکننده ،که مقدم بر مقصود است ،غیرمفهوم و فاقد معنى باشد؛ چون در
آگاه کردن تمامتر است؛ به جهت اینکه آن کالمی که آگاهکننده و مُنَبّه است ،اگر جملاهای
باشد با معنى ،مثل نظم یا نثر میشود [و] مستمع تصور کند قصد متکلم از ساخن ،هماین
جمله است که آن را مُنبّه قرار داده ،و دیگر متوجه به کالم بعد کاه مقصاد ماتکلم اسات
نمیشود؛ اما هنگامی که صوتی شنید بیمعناى ،متوجاه مایشاود و از کاالم ماتکلم نظار
برنمیدارد تا حرف و سخن بعد را بشنود؛ زیرا قطع دارد آنچه شنیده ،مقصاود نیسات ،و
مقصد چی دیگر است که بعد متکلم بیان میکند .پس در تقدیم [پیشآمادن] حاروف بار
کالمِ مقصود ،حکمتِ کامل مالحظه شده است.
اگر گفته شود پس چه سبب دارد که فقط بعضی از سورههای قرآن اختصاص به ایان
حروف دارد ،میگوییم :عقل بشر از ادراک ج ئیات عاج است ،و حاق متعاال ،عاالِم باه
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کلیات و ج ئیات میباشد؛ ولکن به اندازهای که خداوند به ما افاضه فرموده و توفیق داده،
میتوانیم شمّهای از آن را بیان کنیم؛ پس میگوییم :هر سورهای که ابتدا به حروف تهجای
شده ،بعد از آن ذکر کتاب یا تن یل یا قرآن است؛ مثل:
ۡ
َّ
ۡ
ۡ ُّ ۡ
ٗ
ۡ
َّ
قَمصدِقاَل ِماَبيَ
حَٱلق ُّيومََََ٢ن َّزلَعَل ۡيكَٱلكِتَٰبَََب ِٱۡل َِ
ّلِلََلَإِلَٰهَإَِلَهوَٱل َ
﴿المََََ١ٱ َ
يديۡ َهِ﴾ [آل عمران 1:تا ،]3
نزلَإ ِ ّۡلكَ﴾ [األعراف 1:و ،]2
﴿المصََ١كِتَٰبَأ ِ
ۡ
ۡ
ِيم﴾ [یس 1:و ،]2
انَٱۡلك َِ
﴿يسَََ١وَٱلق ۡرء َِ
ۡ
ۡ
جي َِد﴾ [ق،]1:
قَۚۡوَٱلق ۡرء َِ
﴿َ
انَٱلم ِ
ۡ
ب﴾ [السجده 1:و،]2
زنيلََٱلكِتَٰ َِ
﴿المََ١ت ِ
﴿[ ﴾ َََالجاثیه 1:و ]2؛ َ
مگر سه سوره:
﴿ -1كهيعصَ﴾ [مریم]1:؛
تَٱ ُّلرومَ﴾ [الروم 1:و ]2؛
﴿ -2المََََ١غل ِب ِ
﴿ -3المََََ١أحسِبَٱۡلَّاسَ﴾ [العنکبوت 1:وَ .]2
و حکمت در افتتاح سورهایی که در آن لفر قرآن یا تن یل یا کتاب است به حروف
ٗ
ۡ
َّ
مقطعه ،این است که قرآن ب رخ است و ان ال آن ثقیل و سنگین ﴿إِنا َسنل ِِق َعل ۡيك َق ۡوَلَ
ً
يًل﴾( )1و هر سورهای که اول آن ذکر قرآن و کتاب و تن یل است ،باید این حروف
ث ِق َ
مقدم شود تا شنونده برای گوش دادن ثابت و حاضر باشدَ .

اگر گفته شود هر سوره ،قرآن است و استماع آن ،استماع قرآن ،چه فرق دارد که لفار
قرآن ذکر شود یا نشود؟ پس بنابراین واجب اسات کاه در اول هار ساوره ،ایان حاروفِ
( )1در حقیقت ،ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مىکنیم [الم مل.]5:

108

کلید فهم قرآن

آگاهکننده باشد .جواب میگوییم :شکی نیست که هر سوره ،از قرآن است؛ لکن ساورهای
که در اول آن ذکر قرآن یا کتاب است ،با اینکه از قارآن اسات ،اماا تنبیاه بار هماه قارآن
ۡ
ۡ
ۡ
ِق﴾ [طه 1:و ]2
میباشد؛ پس قول خدا که میفرماید ﴿طهَََ١ماَأنزۡلاَعل ۡيكَٱلق ۡرءانََل ِتش ََٰٓ
با اینکه بعس قرآن است ،اما در آن ذکرِ جمیع قرآن میباشد ،و این واضا مایشاود باه
مثالی :اگر کتاب و نوشتهای از طرف پادشاه برای وزیرش بیاید و یک امر ج ئای را از آن
خواسته باشد ،یا نوشتهای بیاید و در آن متعرض شاود کاه بایاد جمیاع اوامار و قاوانین
موضوعه مرا امتثال کنی ،مسلماً کتاب و نامه دوم ،سنگینتر است به مراتب از نامة اول که

امر به کار ج ئی کرده استَ .

اگر بگویی سورهایی در قرآن نازل شده است که ذکر کتاب و اِن ال و قرآن میباشد،
ۡ
اما به هیچ وجه پیش از آن ،ذکرِ حروف تَهَجّی نشده ،مثل﴿ :ٱۡل ۡمدَ َ ِ َّّلِلَِٱ ََّّلِيَ َأنزل َٰ
َلَعَ
َّ
ْ
ۡ
ۡ
ع ۡب ِده َِٱلكِتَٰبَ﴾ [الکهف ]1:و نی ﴿سورةَ َأنزلنَٰها﴾ و همچنین ﴿تبارك َاَّلِيَن َّزل َالف ْرقانَ
ۡ ۡ
ۡ
َّ
ْ
َّللةَِٱلق ۡد َرِ﴾ [القدر ،]1:جواب میگوییم
َِف
لَعَعب ِد َه ِ﴾ [الفرقان ]1 :و همچنین﴿ :إِناََأنزلنَٰه ِ
َّ
َّ
اَّلي» تسبی حق است و نفس مقد نبی هیچ وقت
قول خدا« :اۡلَ َْمدَ َل ِيل َهِ» و «تَبَارَكَ َ َِ
غافل از آن نبود؛ پس بنابراین محتاج به مُنبّه نیست؛ به خالف اوامر و نواهی .و اما ذکر
کتاب بعد از آن برای بیان وصف عظمت کسی است که باید تسبی او را کرد و آیه
ۡ
مبارکه ﴿سورةَ َأنزلنَٰها﴾ بعس قرآن است که ذکر اِن ال آن را میکند؛ اما در سورهای که
ذکر جمیع قرآن است ،آن اعظم در نفس و سنگینتر میباشد .و اما قول خدایت عالى
ۡ
ۡ
َّ
َِف ۡ
َّللةِ َٱلق ۡد َرِ﴾ [القدر ]1:این سوره وارد و نازل بر شخص مشغولالقلب
﴿إِناَ َأنزَلنَٰه ِ
ۡ
َّ
نیست؛ به جهت اینکه «هاء» ﴿إِناَ َأنزلنَٰهَ﴾ به مذکورِ سابق یا معلوم برمیگردد و محتاج
به مُنبّه نیست.
گاهی هم تنبیه در قرآن به غیر حروف مقطعه است؛ مثل:
َّ
وا َْر َّبك ۡم َإ َّن َزلۡزلة َٱ َّ
لساعةَِ َ ۡ
يم﴾ [الحج ]1:و نی َٰٓ ﴿ :
﴿ َٰٓ
يأ ُّيهاَ
َشء َع ِظ َٞ
ۡلَّاسَ َٱتق َ
يأ ُّيهاَٱ َ
ۚۡ ِ
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َّ ُّ َّ َّ
ّلِل﴾ [األح اب ]1:و نی َٰٓ ﴿ :
بَل ِمََت ِرمَ﴾ [التحریمَ ]1:
يأ ُّيهاَٱۡلَّ ِ َُّ
قَٱ َ
بَٱت َِ
ٱۡل ِ َ
جهت آن است که این آیات اشاره به چی های هایل [= ترسناک] ب رخ است ،و چون
تقوی امر مهم و ب رخ میباشد ،مقدّم شد بار آن نادایی کاه بارای بعیاد اسات و باه آن،
شخص غافل را آگاه میکنند؛ اماا ﴿أحسِيبَٱۡلَّياسََأنَي ۡۡتكيواَْأنَيقوليواَْءام َّنياَوه ۡ
يمََلَ

ۡ
يفتنونَ﴾ [العنکبوت َ]2:در این آیه مبارکه ،افتتاح به حروف مقطعه شده و ابتدا به کتااب و

قرآن نشده است .جهت آن است که سنگینی قرآن باه واساطة محتاوى باودن بار جمیاع
تکالیف است ،و در این سوره ،ذکر همة تکالیف شده؛ چون میفرماید﴿ :أحسِيبَٱۡلَّياسََ
ۡ ْ
أنَيۡتكوَا﴾ [العنکبوت ]2:یعنی« :آیا مردم گمان میکنند واگذار میشاوند ،»...یعنای واگاذار

نمیشوند و مجرد ایمان آوردن کافی نخواهد بود؛ بلکه امر میشاوند باه اقساام تکاالیف.
پس این سوره در بردارد همان معنایی را که لفر قرآن و کتاب در بر دارد که مشاتمل بار
اوامر و نواهی است.

ۡ
س ۡبت ۡمَ
اگر بگویی مثل این کالم به همین معنى در سورة توبه است که میفرماید﴿ :أمَح ِ
َّ َّ
َٰ ْ
ۡ ْ
وا﴾ [التوبه ]16:و حروف تهجّی مقدم نشده ،جواب
ّلِل َٱَّلِينَ َجهد َ
أنَتۡتكوا َول َّماَي ۡعل ِم َٱ َ
میگوییم :این مطلب در غایتِ ظهور است و فرق ظاهری هست میان این آیه و آن آیه؛
اما آیه ﴿أحسِ ب َٱۡلَّاسَ﴾ ابتدای کالم است و از این جهت ،با هم ة استفهام ذکر شده و
ۡ
هم ة استفهام جایش اول کالم میباشد؛ لیکن آیه ﴿أم َحس ِۡبت َۡم﴾ در وسط کالم است به

دلیل اینکه حرف استفهام ،کلمة «اَمْ» و جایش وسط میباشد ،و همیشه تنبیه در اول کالم
ت َٱ ُّلرومَ﴾ [الروم 1:و ]2که در اینجا حرف تهجّی
است ،نه در وسط کالم؛ اما ﴿الم ََ ١غل ِب ِ
و تنبیه واقع شده ،اما ذکر کتاب و قرآن نگردیده است .جهت آن است که چون در اول
سوره امر مهمی را بیان میفرماید که معج ه و اخبار از غیب باشد ،و آن ،غلبة روم بر
فُر

است؛ پس حرف غیرمفهوم را مقدم داشت تا شنونده برای شنیدن توجهِ تام پیدا

کند و بعد از آن ،معج ه را وارد قلب نماید و گوشها را بشنواند .این بود تحقیق فخر

110

کلید فهم قرآن

رازی؛
هفتم :آن است که این حروف مقطِّعه برای ساکت کردن کفار است؛ چون مشرکین با
هم معاهده میکردند که سخن پیغمبر را گوش ندهند؛ چنانکه قرآن تصری به این مطلب
َّ
ۡ ْ
ۡ
ْ
ْ
َّ
ۡ
()1
ان َوَٱلغ ۡوَا َفِيهِ َلعلك ۡم َتغل ِبونَ﴾
دارد﴿ :وقال َٱَّلِينَ َكفروا ََل َت ۡسمعوا َل ِهَٰذا َٱلق ۡرء َِ
[فصلتَ .]26:

در شأن ن ول این آیه چنین گفتهاند که کفار قریش یکدیگر را وصیت مایکردناد کاه
هنگامی که رسول اکرم قرآن میخوانْد ،باید آن را مشوّش کرد تا آیات را غلاط ادا کناد و
از سخن باز ایستد؛ و در وقت تالوت قرآن جمعی سخنان بیهوده میگفتند ،دستهای صفیر
میزدند ،برخی کف میزدند و گروهی شعرهای لغو میخواندند؛ پس این آیه نازل شد.
معنى آیه« :کفار به یکدیگر گفتند مشنوید و گوش ندهیاد قارآن را ،و ساخنان لغاو و
حشو در آن افکنید ،یا فریاد کنید در پیش او ،شاید به این وسیله بر پیغمبر غلباه کنیاد تاا
نتواند تالوت قرآن کند».
خداوند متعال برای جلوگیری از شرارت مشرکین ،حروف مقطعاه را ناازل فرماود تاا
وقتیکه به گوششان امر غریبی خورد ،متعجب شوند که ایان چاه کلمااتی اسات .پیغمبار
میگوید و این تعجب ،موجب سکوت آنان میشاد ،و بعاد از آن ،پیغمبار تاالوت قارآن
میفرمود.
و اقوال دیگر در این باب نقل شده و بوعلی سینا هم رسالة مستقلی در فاوات الساور
تصنیف فرموده مُسَمّى به «رسالة نیروزیه» .اگر بخواهیم تمامی آنها را ذکر کنیم ،از سابک
ِ
ٍ ِِ
ِ
ين.
کتاب که بر اختصار است ،خارج خواهد شدَ .س َص َّىل ا ُ َع َىل َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ

( )1و کسانى که کافر شدند گفتند :به این قرآن گوش مدهید و ساخن لغاو در آن اندازیاد ،شااید شاما
پیروز شوید

حکمت نزول قرآن به طور تدریج و مـفـرق و منـجـم
َّ
ۡ
ْ
ۡ ٗ
خداوند تبارک و تعالى میفرماید﴿ :وقال َٱَّلِينَ َكفروا َل ۡوَل َن ِزل َعل ۡيهِ َٱلق ۡرءانَ ََجلةَ
ٗ
َّ ۡ
ٗ
ِيًل﴾ [الفرقانَ ]32:
وَٰحِدةَۚۡكذَٰل ِكَۡلَِثبِتَب ِ َهِۦَفؤادكََۖورتلنَٰهَت ۡرت َ
مشرکین به پیغمبر اکرم گفتند :گمان میکنی فرستاده خداوند هستی؟ پاس چارا قارآن
جمله واحد و یک مرتبه بر تو نازل نمیگردد و به طور تدریج و پراکنده بر ما میخاوانی؛
و حال اینکه تمامی تورات و انجیل و زبور یک مرتبه نازل شده؟ (ابن جریج میگویاد از
اول ن ول قرآن تا آخر آن ،بیست و سه سال طاول کشاید) .خداوناد متعاال در ایان آیاه
جواب مشرکین را میدهد.
معنى آیه« :کفار گفتند چرا قرآن یک بار بر محمد نازل نمیشود؟ چنین فرستادیم قرآن
را متفرق و پراکنده تا ثابت گردانیم و قوت دهیم به تفریق در آن در اوقات متعدده دلِ تو
را ،و بر تو خواندیم قرآن را به مهلت و تَأنِّی [= آهستگی] در مدت متباعد [= طوتنی].
و جواب خداوند در این آیه متضمن وجوه چندی است:
 -1اینکه رسول اکرم امّی بود و آشنا به قرائت و کتابت نبود؛ چنانکه خداوند
ٗ َّ
ۡ ْ
ۡ
َّل ۡرتابََ
ب َوَل ََّت ُّطهَۥ َبِي ِمين ِك َۖ َإِذا َ
میفرماید﴿ :وما َكنت َتتلوا َمِن َقبل ِ َهِۦ َمِن َكِتَٰ ٖ
ۡ
ٱلم ۡب ِطلونَ﴾ [العنکبوتَ ]48:
یعنی« :پیش از ن ول قرآن ،خوانندة کتابی نبودی و کتاابی را باه دسات راسات خاود
نمینوشتی ،و اگر خواننده و نویسنده بودی ،باطلگویان و تباهکاران در شک میافتادناد»،
یعنی مشرکین عرب میگفتند چون میخواند و مینویسد ،پس قرآن را از کتاب پیشاینیان
التقاب [= برداشت] کرده و بر ما میخواند.
و چون معلوم شد که پیغمبر اکرم امی بوده ،پس اگر تمام قرآن بر پیغمبار یاک مرتباه
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نازل میشد ،ضبط [و ثبت] آن مشکل بود و احتمال نسیان داده میشد؛ اما تاورات کتااب
بود و موسى هم اهل قرائت و کتابت بود؛
 -2کسی که کتاب ن د او باشد ،بسا میشود اعتماد باه کتااب مایکناد و در حفار آن
سهلانگاری مینماید؛ لکن خداوند کتاب را دفعة واحدة [= به یکباره] نازل نفرمود؛ بلکاه
پراکنده و به طور تدریج نازل نمود تا حفر و از بر کردن آن آسانتر باشد؛ و دیگار آنکاه
چون امت هم امی بوده و اهل کتابت و قرائت نبودند ،برای اینکه امت هم بتوانناد ضابط
کتاب کنند و آن را از بر نمایند ،مناسب آن بود که بر امت به تدریج خوانده شود؛
 -3اگر تمام قرآن یک دفعه نازل میشد ،مسلماً چاون مبتنای بار بیاان احکاام اسات،
تمامی احکام نازل میگردید و حفر و ضبط احکام بر خلق سنگین و مشکل بود و عمال
به آن مشکلتر؛ اما هنگامی که تدریجاً ناازل شاود ،حفار و عمال باه آن ساهل و آساان
خواهد بود؛
 -4مشاهده جبرئیل در حالهای متعدد و زمانهای مختلف سبب تقویت قلب نبی بود
و بعد از مشاهدة او بر ادای آنچه حمل کرده قویتر میگردید ،و بر احتمال اذیات خلاق
صابرتر میشد ،و بر جهاد با کفار ثابتتر میگردید؛
 -5به تدریج نازل شدن قرآن ،خود معج ه ب رگی است؛ با وجود اینکاه تادریجاً و ده
آیه و سورههای کوچک نازل میشد ،باز هم مشرکین قادر نبودند در مقام معارضه درآیناد
و بتوانند ده آیه مثل آن بیاورند؛ و عجا مشارکین در تادریجیباودن و نا ول آن ،بیشاتر
معلوم گردید؛
 -6چون قرآن به حسب سئوال و وقایعی که برای مردم روی میداد نازل میشد ،البتاه
ِ
ٍ ِِ
ِ
ين.
باید پراکنده و به طور تدریج باشدَ .س َص َّىل ا ُ َع َىل َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ
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ۡ

ۡ ۡ

ۡ

َّ

ۡ

َّ

ۡ

اسَوماَيعقِلهاَإَِلَٱلعَٰل ِمونَ﴾ [العنکبوت]43:
ۡضبهاَل ِلن ِ ِۖ
خداوند میفرماید﴿ :وت ِلكََٱۡلمثَٰلََن ِ

یعنی« :این مَثلها را برای مردم میزنیم و ج دانشمندان آنرا نمیفهمند»،
َّ
َّ
ۡ
َّ
ّلِلَٱ ۡۡل ۡمثالََل َّ
ِلن ِ
اسَلعله ۡمَيتذكرونَ﴾ [إبراهیم]25:
ۡضبَٱ َ
و نی میفرماید﴿ :وي ِ
یعنی« :خداوند مَثلها را برای مردم میزند ،شاید که متذکر شوند»َ .
ََ
معنی مثل و فرق آن با مثل

ابوالبقاء در کلیات میگوید« :مَثَل اسم نوعی از سخن است که عامه و خاصه بر آن
تراضی [= رضایت] کرده باشند برای تعریف کردن چی ی به غیر الفاظ موضوعه برای او
در هنگام شادی و اندوه استعمال میکنند ،و بلیغتر از حکمت است؛ و مِثْل به دو معنى
اطالق میشود :یکی به معنى مثل چون «شِبه و شَبَه» و «نِقص و نَقص»؛ بعضی گفتهاند با
ۡ
لفر مثل گاهی از وصف شیء تعبیر میشود؛ چنانکه خداوند میفرمایدَّ ﴿ :مثل َٱۡل َّن َِةَ

ۡ
َّ
ِت َوعِد َٱلم َّتقونَ﴾ [الرعد ]35:یعنی« :صفت بهشتی که خداوند پرهی کاران را وعده
ٱل ِ َ
فرموده است» و گاهی به مشابهت چی ی به چی دیگر در معنى از معانی گفته میشود.
لفر «مِثل» دتلت دارد بر مشابهت اعم؛ زیرا لفر به چی ی میگویند که فقط در جوهر
با چی دیگر مشابه باشد و شِبه به مشابه در کیف [= کیفیت] میگویند و مساوی به مشابه
در کمّ [= مقدار] میگویند و «شکل» به مشابه در قدر و اندازه میگویند؛ اما مِثْل اعم از

همه اینهاست ،و از این جهت است که خداوند در کتاب ع ی ش هنگامی که خواست از
همه جهات نفی شبیه از خود بفرماید ،با لفر «مِثْل» تعبیر نمود؛ چنانکه میفرماید﴿ :ل ۡيسَ
ك ِم ۡثل ِ َهِۦ َ ۡ
َشءَ[ ﴾ٞالشورى ]11:و جمع میان «کاف» و «مِثل» در این آیه ،برای تأکید نفی
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میباشد ،و اشاره به این است که استعمال کاف و مثل ،هیچ کدام صحی نیست ،و بعضی
در معنى این آیه گفتهاند« :مِثْل به معنى صفت میباشد و معنى چنین است که صفتی مِثل
صفت او نیست» .مرادشان این است که اگر چه خداوند را در بسیاری از صفات به صفت
بشر مُتَّصِف میکنند ،ولی این صفات در باری تعالى به نحوی که در بشر استعمال
َّ
میشود نیست ،و قول خداوند که میفرماید﴿ :ل َِّلِينَ ََل َي ۡؤمِنون ََبٱٓأۡلخِرَة َِمثل َٱ َّ
لس ۡو َءَِِۖو ِّلِلَِ
ِ
ۡ
ۡ ۡ
لَع﴾ [النحل ]60:یعنی« :صفات زشت و مذموم برای منکرین آخرت است و
ٱلمثلَ َٱۡل ََٰ
صفات اعلى برای خداست».
و خداوند بندگان را از ضرب مثل برای ذات منیع [= بلندمرتبه] خود منع فرمود؛
ۡ ْ َّ ۡ
َّلِلَِٱۡل ۡمثالَ﴾ [النحل ]74:و بعد اشاره فرمود که خداوند
ۡضبوا ِ
چنانکه میفرماید﴿ :فًلَ َت ِ
َّ َّ
ّلِلَ
خود به نفْس خود مَثَل میزند ،بر ما روا نیست که به او اقتدا کنیم و فرمود﴿ :إِن َٱ َ
ً
َّ
ّلِل َمثًلَ
ي ۡعلم َوَأنت ۡم ََل َت ۡعلمونَ﴾ [النحل ]74:و بعد برای خود مَثَل زد و فرمودَ﴿ :ضب َٱ َ
ۡ ٗ َّ ٗ
وَك﴾ [النحل ]75:و در اینجا اشاره به این است که جای نیست خدا را به صفتی از
اَم ۡمل َ
عبد
صفات بشر توصیف کرد ،مگر به آنچه که خداوند خود را وصف فرموده استَ .

فایدۀ تمثیل

تمثیل بهترین وسیله است برای آنکه وهم مُسَخَّر عقل گردد و از فرمان و اطاعات او سار
باز نپیچد ،و ن دیکترین راه است برای فهماندن جاهلِ کنادذهن و فرونشااندن حارارت
سرکشان.
تمثیل ،حجااب از روی معقاوتت خفای برمایدارد و آن را در معارض محسوساات
میگذارد؛ ناشنا

را معروف میکند و وحشی را مألوف [= آشنا] میسازد.

عادت پیغمبران بر این جاری بود که حکم را در بعضی از مقامات با امثال بیان
مینمودند ،و حقایق مشکل عقلی را به لبا

مثالهای حسی میآوردند؛ زیرا بر بیشتر

مردم جهت حسی غلبه دارد و نمیتوانند براهین عقلی را بفهمند و معانی را از لبا
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صورت ،تجرید کنند [= بیرون بکشند] .کسانی که ذهنشان صاف و عقلشان کامل است
به سبب زیادی هوش خود ،از امثال ،پی به حقایق میبرند؛ چنانکه خداوند میفرماید:
َّ ۡ
ۡ ۡ ۡ َٰ ۡ
َّ
اسَوماَي ۡعقِلهاَإَِلَٱلعَٰل ِمونََ﴾ [العنکبوتَ .]43:
ۡضبهاَل ِلن ِ ِۖ
﴿وت ِلكََٱۡلمثلََن ِ
ابراهیم نظِّام میگوید« :چهار صفت در مَثَل موجود است که در کالمهای دیگار یافات
نمیشود :ایجاز در لفر ،و رسیدن به معناى ،و حُسان تنبیاه ،و خاوبی کنایاه؛ پاس مَثَال،
آخرین مرتبة بالغت است».
ابن مُقفِّع میگوید که« :هرگاه کالم را به صورت مثل آورند ،برای گفتاار واضا تار و
برای گوش زیباتر و برای اقسام سخن پردامنهتر میگردد ،و برای امثال ،قاعدهای موجاود
نیست تا آنها را بر طبق آن قاعده منظم و مرتب سازند؛ بلکه از حیث درجات متفااوت و
مختلف است؛ چنانکه در قرآن از پشه گرفته تا خود رسول اکارم ص ماورد مَثَال واقاع
شده است».
سورههایی که خداوند در آن مثل زده است عبارتند از :بقره ،آل عمران ،انعام ،اعاراف،
یونس ،هود ،رعد ،ابراهیم ،نحل ،بنیاسرائیل ،کهاف ،حاج ،ناور ،فرقاان ،عنکباوت ،روم،
یس ،زمر ،زخرف ،محمد ،فت  ،حدید ،حشر ،جمعه ،تحریم و مدثر.

***
امثال قرآن بر دو قسم است

قِسم اول ظاهر است و به مثل بودن آن تصری شده است؛ قِسام دوم ظااهر نیسات و باه
مثل بودن آن اشاره نشده است.
اما قِسم اول در قرآن زیاد است و ما بعضای از آن را گوشا د قاارئین [= خواننادگان]
مینماییم:

ۡ
َّ
ْ
ۡ
ۡ
ارِ َُي ِملَ
 -1قول خداوند﴿ :مثلَ َٱَّلِينَ ََحِلوا َٱ ََّل ۡورىَٰةَ َث َّم َل ۡم َُي ِملوها َكمث ِل َٱۡل ِم َ
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أ ۡسفارُۢا﴾ [الجمعه ]5:یعنی« :آنان در جهل به مضامین و حقایق تورات ،مانند اتغی
میباشند که به کتابهایی که در پشتش بار کردهاند ،جاهل است»؛
ۡ ۡ
ۡ ۡ
بَإِنََت ِملَعل ۡي َهِ﴾ [األعراف]176:
 -2قول خداوند که میفرماید﴿ :فمثلهَۥَكمث ِلَٱلَك َِ
یعنی« :این شخص در مالزمت و پیروی از نفس ،مانند سگی است که در هیچ
حال لَهْث (در آوردن زبان از تشنگی) را ترک نمیکند؛
 -3آنجا که فرموده است﴿ :مثله َۡم َكمثل َٱ ََّّلِي َٱ ۡست ۡوقدَ َن ٗ
ارا﴾ [البقرة ]17:تشبیه فرموده
ِ
است کسی را که خداوند اسباب هدایت و توفیق را برای او فراهم ساخته ،ولی آن
شخص از آن فرصت برای رسیدن به نعمت ابدی استفاده نکرده و فرصت را
ضایع نموده است ،به کسی که با زحمت فراوان در تاریکی آتش روشن کند و
چون آتش برافروخته شد و روشنی داد ،آن را تباه و ضایع کند و دوباره در ظلمت
و تاریکی فرو رود؛

َّ
َّ
َّ
ْ
ۡ
-4آنجا که میفرماید﴿ :ومثلَ َٱَّلِينَ َكفروا َكمث ِل َٱَّلِي َينعِق َبِماََل َي ۡسمع َإَِل َدٗع ٗءَ
ون ِدا َٗء﴾ [البقرة ]171:مدعو را به گوسفند تشبیه فرموده است و معنى را به اِجمال
بیان کرده و مقابله را در معنى رعایت فرموده است ،نه در الفاظ ،و تفصیل کالم
چنین است :مَثَل پایشوای کافران و خودِ کافران ،مثل چوپانی است که گوسفندان
را صدا میزند و مثل گوسفندانی است که ج صدا و دعوت چوپان چی ی
نمیشنوند؛

َّ
َّ
َّ
ّلِلِ َكمثل َح َّبة َأۢنبت ۡ
ۡ ۡ
ت َس ۡبعَ
يل َٱ َ
ن
 -5آیه شریفه مثل ﴿مثلَ َٱَّلِينَ َينفِقون َأموَٰلهم ِ
ِ
َِف َسب ِ ِ
ْ
َكَسۢنبلةَٖمِائةَح َّبةَٖ﴾ [البقرة ]261:و همچنین سایر امثال قرآن.
سنابِل ِ
َِف ِ
اما قِسم دوم و آن امثال کامنه [= پنهان] که به مثل بودن آن تصری نشده است:
ماوردی میگوید« :از ابواسحق ابراهیم بن مضارب بن ابراهیم شنیدم که مایگفات :از
حسن بن فضل پرسیدم و گفتم تو اَمثال عرب و عجم را از قرآن استخراج مایکنای؛ آیاا
این مثل در قرآن هست :خير األمور أوسطاا (بهترین امور میانه آنهاسات)؟ گفات :در چناد
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موضع:
َّ
ۡ
ٞ
ۡ
َ﴿ -1لَفارِضَوَلَبِكرَعوانَُۢبيَذَٰل ِكَ﴾ [البقرة ]68 :یعنی« :نه پیرِ از کار افتاده ،و نه
جوان نارسیده ،میان آنچه مذکور شد از پیر و جوان»؛
َّ
ْ ۡ ۡ ْ ۡ ۡ ْ
ۡ
ٗ
َّسفواَولمَيقۡتواَوَكنَبيَذَٰل ِكَقواما﴾ [الفرقان]67:
﴿ -2وَٱَّلِينََإِذاَأنفقواَلمَي ِ
یعنی« :آنانکه چون انفاق کنند ،اسراف نکنند و تن] نگیرند ،و انفاق اینان میان
اسراف و تقتیر [= کم خرج کردن] ،راست ایستادن است» ،یعنی طریقه اعتدال
میباشد؛
ٗ
ۡ
ۡ
يًل﴾ [اإلسراء]110:
﴿ -3وَلََته ۡرَبِصًلت ِكَوَلََّتاف ِۡتَبِهاَوَٱ ۡبتغََِبيَذَٰل ِكَسب ِ َ
یعنی« :و بلند مکن نماز خود را و نخوان آهسته ،و طلب کن میان جَهْر [=
بلندخواندن] و اِخْفات [= آهستهخواندن] راهی را»؛
َّ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ً
ۡ
ٗ َّ ۡ
اَُمس ً
ورا﴾
طَفتقعدَملوم
﴿ -4وَلَََتعلَيدكَمغلولةَإ ِ ََٰلَعنقِكَوَلَت ۡبس ۡطهاَكَٱلب ۡس َِ
[اإلسراء]29:

یعنی« :مساز دست خود را بسته به گردنت و مگشای دست خود را به طوری که
اسراف شود ،پس از آن بنشینی مالمتکردهشده و درمانده».
گفتم :آیا این مَثل در قرآن هست که« :من جال شيئا عاداه» هر که چی ی را نداند ،آن را
دشمن دارد؟ گفت :بلی؛ در دو جا:
ْ ۡ
ۡ َّ ْ
لَكذبواَبِماَل ۡمَُيِيطواَبِعِل ِم َهِۦ﴾ [یونس]39:
﴿ -1ب َ
یعنی« :بلکه تکذیب کردند به آنچه که علم نداشتند»؛
ْ
ۡ
ۡ ٞ
ِيم﴾ [األحقاف]11:
ِ﴿ -2إَوذَل ۡمَي ۡهتدواَب ِ َهِۦَفسيقولونَهَٰذاَإِفكَقد َٞ
یعنی« :و چون هدایت به قرآن نشدند و نپذیرفتند ،پس زود گویند این قرآن،
دروغِ کهنه است.
گفتم :آیا این مثل در آن قرآن هست« :احذر شر من أحسنت إليه» بتر
نیکی کردی؟

از شر آنکه به او
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ْ
ْ
ْ
ْ
ۡ ۡ
َّ
ۡ
ّلِلَِماَقالوا َولق ۡد َقالوا ََك ِمة َٱلكفرَِ َوكفروا َب ۡعد َإ ِ ۡسل َٰ ِم ِه ۡم َوه ُّمواَ
گفت بلی؛ ﴿ُيل ِفونَ ََب ِٱ َ
ْ
ْ َّ ۡ ۡ
ۡ
َّ
ّلِلَورسوّلَۥَمِنَفضل ِ َهِ﴾ [التوبة]74:
بِماَل ۡمَينال ۚۡواَوماَنقمواَإَِلَأنَأغنىَٰهمَٱ َ
یعنی« :و کینه نداشتند مگر آنکه بینیاز کرد ایشان را خدا و رسول از فضلش».
مراد اهل مدینه است که محتاج و تنگدست بودند؛ چون قدم مبارک حضرت
رسولص به آنجا رسید ،توانگر شدند و پس از آن به اذیت رسول اکرم قیام نمودند.
گفتم :آیا این مثل در قرآن هست که «ليس الخبر كالعيان» دیدن مانند شنیدن نیست؟
ۡ
گفت :بلی؛ ﴿قالَأوَل ۡمَت ۡؤ ِمنَِۖقالَب َٰ
ب﴾
نَّل ۡطمئ ِ َّنَقل ِ َ
ك ِ
ّلَول َٰ ِ
یعنی« :آیا ایمان نیاوردی؟ گفت بلى؛ ولکن میخواهم قلبم مطمئن شود».
گفتم :آیا این مثل در قرآن هست که «في الحركات البركات» در جنبش برکت است؟
ۡ
ٗ
َّ
ّلِلَ ۡ
ٗ
ٗ
گفت :بلی ﴿ومنَيها ۡ
ۡرضَمرَٰغماَكثِرياَوسع َة﴾ [النساء]100:
َِفَٱۡل ِ َ
َيد ِ
جر ِ
ِ
يلَٱ َِ ِ
َِفَسب ِ ِ
یعنی« :و کسی که هجرت کند ،در راه خدا در زمین موضع بسیار یعنی آرامگاهها و
فراخی روزی مییابد».

ۡ
ۡ
گفتم آیا این مثل در قرآن هست «كما تدين تدان»؟ گفت :بلی؛ ﴿منَي ۡعمل َسو ٗءاََيزَ

ب ِ َهِۦ﴾ [النساء]123:

یعنی« :هر کس بد کند ،ج ا داده میشود به آن».

گفتم :آیا این مثل در قرآن است که «ال يلاد المانمن مان ج ْح ٍار مارتين» ماؤمن از یاک

سوراخ دو مرتبه گ یده نمیشود؟
ۡ
گفت :بلی؛ ﴿قالََه ۡلَءامنك ۡمَعل ۡيهَِإ ِ ََّلَكماَأمِنتك ۡم َٰٓ
َلَعَأخِيهَِمِنَقبلَ﴾ [یوسف]64:

یعنی« :آیا امین دارم شما را بر او مگر چنانکه امین داشتم شما را برادر او پیش از
این؟».
گفتم :آیا در قرآن هست که «من أعان ظالما سلط علياه» هر کس ستمگری را کمک کناد
خداوند آن ستمگر را بر او مسلط میگرداند؟
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گفت :بلی؛ ﴿كتِبَ َعل ۡيهِ َأنَّهَۥ َمن َتو ََّله َفأنَّهَۥ َيض ُّلهَۥ َوي ۡهدِيهِ َإ ََٰل َعذاب َٱ َّ
ري﴾
لس ِع َِ
ِ
ِ
ِ
[الحج]4:

یعنی« :نوشته شده است بر شیطان هر کس او را دوست دارد گمراهش کند و هدایت

کند او را به عذاب دوزخ»َ .

گفتم :آیا در قرآن هست که «وال تلد الحية إال حية» مار ج مار ن اید؟ گفت :بلی؛ ﴿وَلَ
ي ِِلواَْإ ََّلَفاج ٗراَك َّف ٗ
ارا﴾ [نوحَ .]27:
ِ
ِ
گفتم :آیا در قرآن هست که« :للحيطان آذان» دیوار گوش دارد؟ گفت :بلی؛ ﴿وفِيك ۡمَ

َّ
سمَٰعونَله َۡم﴾ [التوبة.]47:

گفتم :آیا در قرآن هست که «الجاهل مرزوق والعال محرو » نادان توانگر است و
ۡ ۡ
َّ
َِفَٱلضلَٰلةََِفلي ۡمددَّلَٱ َّلر ۡحمَٰنََم ًّدا﴾ [مریم.]75:
دانشمند محروم؟ گفت :بلی؛ ﴿منََكن ِ
گفتم :آیا در قرآن هسات «الحالل ال يتتياك إال قوتااا والحارا ال يتتياك إال جزافاا» حاالل

نمیرسد مگر به مقدار قوت ،و حرام نمیرسد مگر زاید از حد؟
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
گفت :بلی؛ ﴿إِذ َتأتِي ِهم َحِيتانهم َيوم َسبت ِ ِهم ََشٗع َويوم ََل َيسبِتون ََل َتأتِي ِه َم﴾
[األعراف]163:

یعنی« :چون آمد ایشان را ماهیشان در روز شنبه در حالتی که سر از آب بیرون کردند
و در روز غیر شنبه نمیآمدند ایشان را».

***

قرآن براهین بر اصول ایمان را در بر دارد
اَمب ٗ
ۡ
ور ُّ
﴿ َٰٓ ُّ
ِنَربك ۡمَوأنز ۡۡلاَإ ّۡلك ۡمَن ٗ
َّ
ۡ ٞ
َّ
ينا﴾
ِ
ِ
يأيهاَٱۡلاسََقدَجاءكمَبرهَٰنَم ِ

()1

یکی از ظلمهایی که به قرآن وارد آمده و بیعنایتیهایی که به کتاب خدا شده است،
همانا قول طوایفی از متکلمین و متفلسفین است که گمان کردند قرآن در مسائل اعتقادی
و اصول دین به هیچ وجه اقامه دلیل و برهان ننموده است و دتلت قرآن بر امور اعتقادی
از مبدأ و معاد و نبوت و قضا و قدر و خیر و شر و امثال آن از راه قبولِ قولِ مُخبرِ صادق
است؛ به این معنی ،چون پیغمبر راستگو و از طرف خدای جهان مبعو

است ،آنچه

میگوید ،باید تصدیق کرد ،و در این مبنى ،غلط ب رخ و گمراهی واضحی مرتکب شدند
و ندانستند که قرآن اصول دین و قواعد ایمان را با براهین مُتقَن و ادلة محکم بیان فرموده

است ،و دلیل بر این مطلبَ :

 -1نص صری آیه فوق است که میفرماید« :ای مردم ،از جانب پروردگار شما برهانی
آمد و نور واضحی به سوی شما فرستادیم؛
 -2اینکه چگونه تصور میشود شخصی مردم را باه اصاولی دعاوت کناد و بارای آن
اصول به هیچ وجه اقامه برهان نکند و بگوید :من این اصول را از طارف خداوناد
برای شما بیان میکنم؛ اما شما باید بروید در کتب فالسفه و متکلماین ادلاهاش را
تحصیل [= جستجو] کنید؛
 -3قرآنی که تقلید را حرام کرده و اطاعت به غیر علم را نهی فرموده ،چنانکه
ۡ
ۡ
میفرماید﴿ :وَلَ َتقف َما َل ۡيس َلك َب ِ َهِۦ َعِلمَ﴾ [اإلسراء ،]36:و همچنین یهود را
( )1اى مردم ،در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به ساوى شاما ناورى
تابناک فرو فرستادهایم [النساء.]174:

قرآن براهین بر اصول ایمان در بر دارد
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مخاطب میسازد که اگر راستگو هستید بر عقایدتان برهان اقامه کنید ،چنانکه
ْ
ۡ
میفرماید﴿ :قل َهاتوا َب ۡرهَٰنك ۡم َإِن َكنت ۡم َص َٰ ِدقِي َ﴾ [البقرة ،]111:چگونه تصور
میشود بر اصولی که خالیق را به آن دعوت میفرماید ،اقامة برهان نکند؟ َ

 -4ائمه دین و سلف صال از اصحاب و تابعین پایش از دخاول فلسافه در اساالم و
پیدایش علم کالم در اثبات مبانی دین چه طریقی داشتند؟ آن مردمای کاه بناا بار
دستور قرآن اطاعت کورکورانه را ضاللت [= گمراهای] مایدانساتند ،آیاا تصاویر
میشود بدون برهان و دلیل معتقد بوده و دلیلی بار آرای خاود از کتااب خداوناد
نداشته باشد؟
خیلی جای تأسف است که بیاطالعی به قرآن و عدم تدبر در آن ،ملت اسالم را به
جایی رسانید که در همه شئون باید محتاج به اجانب باشند؛ حتى در اقامة برهان بر اصول
ایمان؛ و عجیبتر از این قول مردمانی است که به هیچ وجه نصیبی در آخرت ندارند و
ج و جُنود [= سربازان] شیطانند ،میگویند ما قرآن را نمیفهمیم و هیچ وقت نخواهیم
فهمید ،مگر اینکه امام زمان ظهور کند و آن را تفسیر فرماید .این عقیده کفری که قائلش
اگر بفهمد چه میگوید در زمرة کفار خواهد بود ،تیشه به ریشة قرآن زد و کار را به جایی
رسانیده که دیگر مردم به قرآن اعتنایی ندارند و اعتقادات را از غیر قرآن اخذ نمودند،
ظاهراً مسلمان نامیده میشوند ،اما در اعتقادات ،کافر محس هستند ،و از اینان است که
فردای قیامت ،ختمیمرتبت در پای می ان عدل الهی شکایت میکند؛ چنانکه خداوند
َّ
َّ
وا َْهَٰذاَٱ ۡلق ۡرءانَ َم ۡهج ٗ
َّ
ورا﴾( )1و ما در اینجا
ب َإِن َق ۡو ِم َٱَّتذ َ
میفرماید﴿ :وقالَ َٱلرسولَ َيَٰر ِ
«حمایتاً للقرآن و هدایتاً تهل اتیمان»( )2اول طریقی که عقال در کشف حقایق بر آن
رفتهاند ذکر میکنیم و پس از آن ،طریقة قرآن را در اقتناص [= به دست آوردن] حقایق

( )1و پیامبر [خدا] گفت :پروردگارا ،قوم من این قرآن را رها کردند [الفرقان.]30:
( )2برای پشتیبانی از قرآن و به منظور راهنمایی مؤمنان.
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بیان کرده و بعد براهین وارده در کتاب خدا را ذکر نموده و طریق سهگانة دعوت قرآن را،

که حکمت و موعظه و مجادله است ،گوش د مینماییمَ .سال َح َ
وَ :سال ُق َّو َة إِالَّ بِا ِ ال َع ي ِِّل
ال َعظِيمَ .
مقدمه

علوم بر دو قِسم است:
اول :ضروری و بدیهی ،که به هیچ وجه محتاج به کسب نیست؛
دوم :نظری و کسبی ،که محتاج به نظر و کسب است.
بشر از آن روزی که پای در این خاکدان طبیعت گذارْد و دنبال تفتیش حقایق و تعلیل
[= علتیابی] اشیاء رفت و متوجه به کون و هستی شاد ،نخسات چیا ی کاه نظارش را
جلب نمود ،این بود که حقیقت این کون و عالم وجود چیست؟ و ثانیاً :نسبت مَن به کون
چیست؟ و ثالثاً :در این عالم چه باید بکنم؟ این تفطن انسان را وادار به جستجو و تحقیق
نمود و آرا و عقاید مختلفی پیدا شد .جمعای گفتناد :حقیقتای نیسات ،و راهای بشار باه
حقیقت ندارد ،و این جماعت به «سوفَسطائیین» نامیده شدند؛ برخی گفتند :عاالم منحصار
به محسو

است و عالمی غیر از این عالم نیست؛ این گروه به «حِسّیون» خوانده شادند.

گروهی گفتند غیر از این عالم محسو  ،عوالمی بیشمار [وجود دارد] که به نردبانِ حس
نمیشود رفت و تحقیق در عوالم غیاب ،منحصار باه بُرهاان اسات؛ ایان گاروه فالسافه
«الهیون» نامیده شدند؛ و جماعتی گفتند :راه تحقیق حقایق منحصر به مکاشفه است و پای
استدتلیان چوبین بوَد؛ این جماعت به «صوفیه» نامیده شدند.
قرآن راه فهم حقایق را دلیل و برهان میداند با شرایطی که بعد از ذکار طُارُق مختلفاه
بیان خواهیم نمود.

***

طریقه سوفسطائیه و رد آن
نصیرالدین طوسی در نقد المحصل میگوید :اهل تحقیق گفتاهاناد کاه کلماه «سوفساطا»
یونانی است؛ «سوفا» به معنى علم است و «اسطا» به معنى غلط؛ پس این کلماه باه معناى
«علمِ غلط»؛ چنانکه «فیل» به معنى دوست و «سوف» به معنى حکمت است ،و فیلساوف
به معنى دوستِ حکمت؛ پس از آن این دو کلمه معرِّب شاد و سفساطه و فلسافه مشاتق
گردید ،و میگوید ممکن نیست در عالم قومی باشند که ایان ماذهب و طریقاه را داشاته
باشند؛ بلکه هر غلطکاری را در موضع غلطش سوفسطایی ماینامناد و چاون بسایاری از
مردم مذهب صحیحی ندارند و متحیرند ،یک سلسله سئواتت و ایراداتی را مرتاب کارده
نسبت به سوفسطائیه دادند .تا اینجا کالم خواجه بود و از بیان بعد معلوم میشاود کاه در
لغتِ سوفسطائی و فرقه سفسطیون اشتباه ب رگی کرده است.
صاحب تاریخ فلسفه اسعد فهمی میگوید که شیشرون در کتاابش بروتاو

حکایات

میکند که بعد از سقوب سلطنت طغاة و ظلمة سیسایل ،چاون آناان اماالک اهاالی را باه
غصب تصرف نموده بودند ،اهالی دعاوی بسیاری بر ضد طغاة در محکمه اقامه کردند تاا
اینکه اموال مغصوب [= غصبشده] را استرداد کنند .مسلِّم اسات در ایان اقاماه دعااوی
مردمانی پیدا شدند که از حقوق موکلین خود دفااع مایکردناد و باه واساطة حضاور در
محاکم و اقامة حُجَج [= دتیل] و براهین مباارات [= بیا اری جُساتن] در بیاان و خطاباه
مینمودند؛ کمکم مردمان فصی و بلیغی پیدا شدند و با رختار و مهامتار ایان جمعیات
«کوراکس» و «تسیا » بودند ،و این دو اول کسی بودند که خطبه را در کاغذ ماینوشاتند
و بار رویاة ایان دو نفاار دو شاخص دیگار پیادا شااد و پیاروی ایان دو را کردنااد و آن
«پروتوگرا » و «جورجیا » باود کاه در یاک محال عماومی ماردم را صانعت خطاباه

124

کلید فهم قرآن

میآموختند و در این شغل ،از مردم م د میگرفتند ،و به لقب «سوفسات» ملقاب شادند،
یعنی انسان حکایم مااهر در هار علمای؛ زیارا کاه از شاروب شاخص (مُحاامی) وکیال
دادگستری این بود که باید علوم متعددی را واجد باشند ،و چون شغلی که سوفساطائیون
برای خود اتخاذ کرده بودند ،دفاع از هر دعوائی بود ،خواه حق باشد یا باطال ،و شاخص
محامی قادر بود که براهینی اقامه کند تا خصامش را مفحام [= درماناده] گرداناد و قاانع
سازد ،و پس از این ،قدرت داشت که ضد او را به براهین دیگر ثابت کند؛ از این جهات،
لقب سوفست از معنى حقیقی آن تغییر کرد و نام هر مغالطی یا منازع در حقی گردیاد ،و
از این رویه شک و ریب در دلهایشان پیدا شد و به هیچ حقیقتی معتقد نبودند.
و چون سوفسطائیه مردمی قوی در اقامه دلیل بودند ،مقابل اینان ب رگاانی پیادا شادند
مانند «سقراب و افالطون و ارسطو» و مورخین قرن پنجم پیش از میالد را تشابیه نمودناد
به قرن هیجدهم و سوفسطائیین را به آنسکلوپیدیین .انتهى.
هنگامی که به تاریخ فلسفه مراجعه کنیم ،مایبیانم ماذهب شاک در اعصاار مختلاف
جلوه ها نمود؛ چنانکه «جورجیا » که یکای از زُعَماای [= ب رگاان] سوفساطائیه اسات
میگوید :ما در وجود اشیاء شک داریم ،و اگر موجود هم باشد ،راه به معرفت آن نداریم.
و در اعصار جدید از زعمای مذهب شک «داوید هیوم» است [که] میگویاد :مساائلی
را که عقل بشر به آن اعتماد میکند و میگوید ،به توسط آنها به حقیقات راه مایپیمااییم،
تمامی آن وهم و خیال است؛ مثل علت و معلول ،و سبب و مسابب ،و جاوهر و عارض
امثال آن؛ پس بنابراین به هیچ وجه راه به حقیقت ممکن نیست.
و اَشهَرِ [= مشهورترین] سوفسطائیین در اعصار اولی «پیرو» است که قفطی در تااریخ
الحکما آن را «فورون» نام نهاده ،و در سال سیصد و شصت پیش از میالد متولد شده و در
حمله اسکندر به هندوستان همراه او بود و کتابی هم تألیف نکرده که ما آرائش را بدانیم.
اما شاگردش «تیمون» عقاید و آرای اوستادش را نوشته و اینک آرای اوسات کاه ذکار
میشود.
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[او] میگوید :بهترین رأی که شخص حکیم از خود میپرسد این سه است:
 -1این اشیائی که ما میبینیم ،چیست و چگونه پیدا شده است؟
 -2عالقه ما به این اشیاء چیست؟
 -3در مقابل اشیاء عالم چه باید کرد؟
سئوال اول را جواب میدهد که ما ظواهر اشیاء را میدانیم؛ اما حقیقات و بااطن آن را
جاهلیم و راه به حقایق اشیاء نداریم؛ چون میبینیم یک چی بالنسبه به اشاخاص مختلاف
جلوههای گوناگون دارد و هر شخص ،آن شی را طوری مشاهده میکند مخالف شاخص
دیگر؛ و چون ثابت شد اینکه آن شیء واحد باه مظااهر گونااگون بالنسابه باه اشاخاص
مختلف جلوه مختلف دارد ،پس محال است که ما حق و باطل اشیاء را دریابیم.
و از واض ادله بر این مطلب این است که آرا و عُقَال مثل آرای عامه مختلف اسات و
هر یک از عقال برای مقصد خود برهانی اقامه میکنند؛ پس عقیدهای که ن د شخصی حاق
است و بر آن برهان اقامه نمود ،برای شخص دیگر ضد آن حق است و بر آن برهاان هام
اقامه میکند؛ و گاهی میشود عقیدهای ن د شخصی حق و برهاانی اسات؛ پاس از مادتی
نقیس آن عقیده برای او برهانی میشود .بنابراین از اینکه عُقَال برای خود اتخاذ کاردهاناد
حقیقتی ندارد؛ پس ما باید نظر خود را به اشیاء به این طریاق بیانادازیم کاه نمایدانایم و
همین جواب ،پاسخ سئوال دوم است.
اما از سئوال سوم که چه باید بکنیم ،اوتً :بایاد توقاف کنایم و هایچ عقیادهای اتخااذ
نکنیم ،و از این جهت است که اتباع «پیرو» هیچ وقت حکم قطعی نسبت به اشایاء صاادر
نمیکنند و نمیگویند :حق در مطلب فالن است یا بهمان؛ لکان مایگویناد :ظااهر فاالن
است یا فالن ،یا میگویند :محتمل است چنین باشد و نحو آن.
و چنانکه در اشیاء مادی حکم بتِّی ندارند ،همچنین در مسائل اخالق و قانون و اماور
معنوی حکم قطعی صادر نمیکنند ،هیچ عقیدهای را حق نمیدانند و هیچ چیا را باد یاا
خوب نمیگویند ،چون میشود چی ی در نظر شخصی خوب باشد و در نظر دیگری باد،
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یا بر حسب قانون خوب و بد باشد؛ میگویند هنگامی که شاخص عاقال باه ایان مرتباه
رسید ،چی ی را بر چی ی ترجی نمیدهد و نتیجة آن جُمودِ تام و به کاری اقادام نکاردن
است ،به دلیل اینکه هر عملی نتیجة تفضیل و ترجی باشد ،وقتی که برای اشیاء مُرَجَّحای
[برتر] نباشد ،عمل از میان میرود ،و چون عمل نتیجة تفضیل و آن مبتنی بر عقیده اسات
و عقیده هنگامی خواهد بود که جازم [= قاطع] به حق باشد ،و ج م هم نمیشود تحصیل
کرد و (پیرو) منکران است.
و نی میگویند باید لذایذ و هو ها را دور انداخت و زندگانی را باا عقال مطمائن و
بدون هو

انجام داد و خود را از هر وهمی خاالی کارد تاا ساعادتمندی حاصال شاود.

هنگامی که شخص عاقل از لذایذ اعراض [= خودداری] کرد و به هو هاا و موهوماات
پشت پای زد ،از بدبختی نجات خواهد یافات ،و عاقال بایاد نا د او شایء و نقایس آن
یکسان باشد؛ صحت و مرض ،حیات و موت ،و غِنا و فقر ،ن د خردمند یکسان است؛ اماا
زمانی که راغب به طرفی نباشد و چون انسان در دنیا مجبور به عمل اسات ،بایاد خاضاع
عرف و قانون باشد؛ نه اینکه آنها را حق و می ان بداند.
آکادمی افالطون رؤسایی داشت که همگی بر رویه افالطون بودند .هنگامی که ریاست
به «ارسیسیلو » رسید ،شک وارد مدرسه شد و مدرسه را در این وقت «آکاادمی جدیاد»
نام نهادند و از ممی ات [= وجه تمای ] این مدرساه ،معارضاه شادید باا «رواقیاون» باود؛
میگفتند :رواقیون بدون اینکه بر مطلبی اقامه برهاان شاود ،تصادیق مایکنناد و مردماان
خوشباروی هستند.
«ارسیسیلو » نظریات رواقیون را در اسا
اسا

محکمی ندارند ،و مقیاسی هم از راه حوا

معرفت رد نمود و گفت« :شناختن حقایق
و عقل در میان نیست که آنها را باا آن

بسنجیم»؛ و از کلمات اوست که میگفت« :نمیدانم و تحقیقاً هم نمیدانم که نمیدانم».
اما آکادمی جدید مثل «پیرو» مبالغه در شک نمودند و گفتند« :انسان مجباور باه عمال
است؛ ولکن چون به حقیقت ممکن نیست راه پیدا کرد ،باید به احتمال و ظنِّ عمل نماود
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و محتمالت و مظنونات را ماورد عمال قارار داد ،و مشاهورترین علماای مدرساة شاک
«کارنیاد » است و او آرائی داد:
 -1میگوید :اقامة برهان بر هر چی ی ممتنع [= محال] است؛ باه جهات اینکاه نتیجاه
باید به توسط مقدمات برهانی نمود و مقادمات هام محتااج باه برهاان اسات ،و
همچنین آن برهان محتاج به برهان دیگر است و تسلسل خواهد شد؛
 -2ممکن نیست رأی و عقیده خودمان را در چی ی بفهمیم [که] حق یا باطال اسات؛
چون قدرت مقایسه میان رأی خود و حقیقت آن نداریم و نمیتاوانیم مقارنات [=
شباهت] و مناسبتی بیابیم ،و معلومات از عقل ما خارج اسات؛ پاس ماا از اشایاء
رأی خود را میبینیم و محال است که صورت و نقش شیء باا حقیقات آن یکای
باشد؛ ما صورت و نقش حقایق را مییابیم و از آن خبر میدهیم و مسلِّماً صاورت
و نقش شیء ،غیر از حقیقت و مصداق اوست .خالصه ،آنچه در ذهن درمایآیاد،
ج یک سلسله مفاهیم ،چی دیگر نیست و عقاید و آرای ما بر روی مفاهیم است،
و مفاهیم با حقایق دو چی است [که با هم متفاوتناد]؛ پاس تماامی عقایاد و آراء
موهومات است.
و از زُعَمای مذهب شک «انیسیدیمو » معاصر «سیسارون» و مُاتَعلَّم [= آموختاه] باه
تعالیم «پیرو» است و شهرت آن به واسطة وضع مبادی دهگانه است و در این مبادی ثابات
نموده که معرفت اشیاء محال است ،و تمامی این اصول دهگانه مرجعش به دو یا سه اصل
است که به اشکال فلسفی جلوه داده و آن این است:
 -1اینکه شعور احیاء و مراتب ادراک حسی اشیاء مختلف است؛
 -2مردم طبیعتاً و عقالً مختلف خلق شدهاند و به همین جهت ،اشیاء در نظر آناان باه
مظهر مختلفی جلوه میکند؛
 -3اختالف حوا

به واسطة اختالف تأثر آنها از اشیاء است؛

 -4ادراک ما ،حقایق اشیاء را بسته به حاتت عقلی و طبیعی هنگام ادراک آنهاست؛
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 -5اشیاء به مظاهر مختلف در اوضاع و مسافتهای مختلف جلوه میکند؛
 -6ادراک حسی ما اشیاء را بدون واسطه نیست؛ بلکه معالواسطه [= با واسطه] اسات؛
چنانکه مشاهده میشود که میان حوا

ما و اشیاء ،هوا واسطه است؛

 -7جلوه اشیاء به واساطة اخاتالف در مقادار و رنا] و حرکات و درجاة حارارت،
مختلف است؛
 -8تأثر ما از اشیاء ،به مقدار الفت و انس به آنها مختلف میشود؛
 -9آنچه از معلومات ما گمان میکنیم ج محموتتی بر موضوعات نیسات ،و تماامی
محموتت عالقههایی است میان بعس اشیاء و بعس دیگر ،یا عالقه میان نفاس و
اشیاء است ،و تمامی اینها حقایق اشیاء نیست؛
 -10آراء و عقاید مردم بر حسب اختالف بالد مختلف اسات .از ایان مباادى دهگاناه
نتیجه میگیرد که علم به کنه [= نهایت] اشیاء ،ممتنع است ،و این وساائلی را کاه
بشر در دست دارد ،ما را به حقایق اشیاء نمیرساند.
خالصة تمامی این بیانات این است که سوفسطائیه مُتِشَاعِِّب [= تقسایمشاده] باه ساه
گروهند:
« -1ت ادریه» که میگویند :ما شک داریم ،و در اینکه شاک هستیم شک داریم؛
« -2عنادیه» میگویند :هیچ قضیهای بادیهی یاا نظاری نیسات؛ مگار اینکاه بارای آن
معارضی هست و میان قضایا معانده اسات؛ ماثالً :قضایه عاالم حااد

اسات باا

براهینش میان قضایا تعاند است؛ ما نمیتوانیم میان قضایا ترجیحی قایال شاویم و
حکم کنیم؛
« -3عندیه» میگویند :عقیده هار قاومی قیاا
خصومشان باطل.

***

باه آن قاوم حاق اسات ،و قیاا

باه
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ابطال سخنان سوفسطائیه
ابطال سخنان سوفسطائیه

اینکه سوفسطائیه میگویند :ما چون به کشف حقایق راه نداریم پس باید متوقف شاویم و
دنبال تَحَرِّی [= حقیقتجویی] حقیقت نرویم و فاارغالباال [= آساوده] زنادگانی کنایم و
کردار خود را بر طبق عرف و عادت مردم قرار دهیم ،این قول مثل سخن کسی است کاه
رتبة پادشاه را مالحظه کند و عظمت او را در نظر بگیرد و ببیندکه پادشاه مُطاع و مُتَّباع و
اوامرش جاری و احکامش بر برایا [= خالیق] ساری [= نافذ] است و یک نظری به خاود
کند و نقص و کوچکی خود را ببیند و به خود بگوید که محال و ممتنع است من به رتباة
پادشاهی برسم؛ اگرچه میتوانیم به وزارت یا شغل دیگر که دونِ رتبة پادشاه است موفاق
شوم ،اما چون به سلطنت نمیرسم شغلهای دیگر را هم نمیخاواهم ،و در او ایان فکار
محقق شود چون به رتبة عالی نمیرسم بهتر این است که به شغل پدری خود که کنِّاسای
[= نظافتچی] است قناعت کنم ،و کنا

هم عاج از تحصیل یک لقمه نان کاه ساد رماق

کند و یک جامهای که از سرما و گرما حفر کند نخواهد بود ،و سایره آبااء هام محفاوظ
مانده است و بگوید:

« َد ِع املَ ِ
كار َم ال ت َْر َح ْل لِ ُبغ َيتِها

طاعم ا ْل ِ
ْت ا ّل ِ
َسا ْق ُعدْ َفإِن َ
كاس»
َّك َأن َ

این شخص پستهمتِ دونفطرتِ کوتهنظر اگر فکر و تأمل کند ،باید بفهمد که میاان
درجه کنا

و پادشاهی من لهاست و نباید هرکس که نمیتواند به درجات عاالی برساد

قناعت به درکات سفلی کند؛ بلکه هنگامی که همت گماشت که از مرتباه پساتی حرکات
کند ،هرچه باتتر رود ،نسبت به آن مقاامی کاه دارد ،ریاسات و عا ت اسات؛ همچناین
درجات سعادات علمیه و عملیه متفاوت است هرکس من لتی در علام دارد ،نبایاد بگویاد
من چون به جمیع حقایق راه ندارم ،باید دنبال آن نروم و قناعت به جهل و نادانی کنم «ما
ت یدْرَک کله ت یتْرَک کله».
خالصه کالم :سوفسطائیه در این سخن خبط ب رگی کردهاند و درِ حقاایق را باه خاود
بسته و به خِسَّت و ردائت [= فرومایگی و پستی] جهل قانع شدند و مثل شاخص کنِّاا
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و باید دانست که قول سوفسطائیین به نفی حقایق مُکابره [= متضاد] باا عقال و حاس
است؛ و در رد قول اینان کفایت میکند که گفته شود شما میگویید اشیاء حقیقتی ندارند؛
آیا این کالمی که میگویید حق است یا باطل؟ اگر گفتند :حق است ،پس حقیقتای ثابات
شد ،و اگر گفتند :حق نیست ،پس به بطالن قول خود اعتراف کردند؛ و به شکاک از ایان
فرقه میگوییم این شکی که شما دارید یا موجود و صاحی اسات ،یاا موجاود و صاحی
نیست .اگر گفتند :موجود و صحی است ،پاس حقیقتای را قائال شادند ،و اگار گفتناد:
موجود و صحی نیست ،پس بنابراین ابطال و نفای شاک را نمودناد و مسالِّماً در ابطاالِ
شک ،اثبات حقایق است.
اما قول جمعیتی که میگویند :هر قضیهای ن د کسی که آن را حق میداند حق است و
ن د آن کسی که آن را باطل میداند باطل است ،جواب میدهیم اعتقادّ حقِّیات در چیا ی،
آن را حق نخواهد نماود؛ و همچناین اعتقااد باه بطاالن آن ،آن را لباا

باطال نخواهاد

پوشانید ،حق آن موجود ثابت در متن واقع و نفساتمر است؛ اعتقاد در آن به هایچ وجاه
مدخلیتی ندارد و به سبب آن واقع ،تغییر نمیکناد .اگار ایان حارف صاحی باشاد ،تزم
میآید که یک چی در آنِ واحد هم موجود باشد و هم معادوم ،و ایان اجتمااع نقیضاین
خواهد شد ،و بُطالن آن از بدیهیات است.

***

طریقة ح ّسیون و تجربیون و ابطال آن
این طایفه بر آنند که ج جسم و جسمانی ،چی دیگر وجود ندارد ،و میگویناد :موجاود
منحصر به محسو

است و هر محسوسی یا جسم است یا جسمانی؛ پس آنچه جسام و

جسمانی نباشد ،موجود نیست؛ و ماورای آباادان تان و قریاة بادن مملکتای دیگار قائال
نیستند ،و میگویند :آنچه موضوع معرفت است و ممکن است بشر باه آن راه پیادا کناد،
منحصر به محسوسات است؛ و علم را در حدود محسوساتی که در تحت اختیار و تجربه
در میآید محصور میدانند و آنچه محسو

نیست ،تعقال آن را ممتناع مایدانناد و هار

علمی که بر معقوتت دور میزند آن را علم نمیشمارند ،بلکه وهم و تخمین میپندارند.
و موضوع علومشان محسوسات است و قوة شناسائی اشیاء را قاوة مشااعر و حاوا
میدانند ،و حوا

را ج ترتیب اعصاب چیا دیگار نمایپندارناد ،و طریقاه تحقیقشاان

طریقه تجربه و حس است ،و هر چه به این دو درآیاد ،آن را علام مایدانناد ،و بناابراین
طریقة مباحث الهیات و نَبَوات و خودشناسی و اخالق را علم نمایدانناد؛ چاون مباحاث
متعلق به اینهاا غیرمحساو

اسات و در تحات تجرباه و حاس در نمایآیاد و خاتماه

سخنانشان :سَالمٌ عَلَى الْوَحْی وَالدِّینِ.
و بنابراین مبادی فاسد پیشوای این ماذهب [یعنای] «کانات» ،علاوم را باه ریاضای و
طبیعی و فَلَک و شیمی و علمالحیوة [= زیستشناسی] و علماتجتماع [= زماینشناسای]
تقسیم نموده است.
و دلیل بر فساد قول اینان این است که:
 -1ما بالضروره میدانیم افراد انسان در حقیقتِ انسانیت مشترکند؛ پاس ایان حقیقات
مشترک یا شکل و قدر و حی [= مکان] معین دارد یا ندارد .اگر این قدر مشترک شاکل و
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حی معین داشته باشد ،تزم میآید که مشترک نباشد؛ چون هر تشخِّصی مخالف تشاخص
دیگر است ،و اگر آن حقیقت مشترک قدر و وضع و شکل معین نداشته باشد و مُتَعَین باه
هیچ تعینی [= وجود] نباشد و با هر تعینی جمع شود ،مسالماً محساو
معقول خواهد شد؛ پس گفتة ایشان که هرچه محسو
شد و بحث و تفتیش در محسو

نخواهاد باود و

نیست معقول نخواهد بود ،باطال

ما را به غیر محسو

رسانید و آن مفهوم انساان کلای

است؛
 -2کسی که اعتراف به محسو
حس نباشد محسو
اعتراف به محسو

نمود ،باید اعتراف کند که حسی هسات؛ چاون اگار

نخواهد بود ،و حس محسو
اعتراف به غیر محسو

نیست ،بلکه معقاول اسات؛ پاس از

به وجود آمد؛

 -3هر عاقلی نمیتواند منکر تعقل خودش شود با اینکه عقل ناه متاوهّم اسات و ناه
محسو ؛
 -4برای محسوسات عالقههایی پیدا میشود که نه محسو

است و نه متاوهم ،و آن

ادراک طبایعِ کلیه است؛ مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و جُابن و امثاال
آن .چون کلی اینها را عقل مدرک است اما اشخاص و ج ئیات اینها مثل عشق به فالن یاا
غضب بر بهمان یا تر

از فالن به حس ادراک نمیشود ،اما به وهم ادراک خواهد شد ،و

هنگامی که ثابت کردید که در عالم هستی موجاوداتی اسات کاه بالاذات از ایان مراتاب
خارجند چون ذات ربوبی و موجودات عالم غیب ،پس آنها اولى هستند که معقول باشاند
نه محسو .
اما توهمی که حسّیون نمودند به اینکه فکر ،در حقیقات ،وظیفاة عضاوی اسات مثال
جمیع وظایف بدن؛ چنانکه وظیفة معده و امعاء هضم غذا ،و کباد افاراز صافراء ،و غادد
فکیه و آنچه زیر زبان است افراز لعاب میباشد ،همچنین وظیفه مُاخ فکار اسات کاه باه
واسطة تأثرات از امور وارده بر آن ،کار استدتل و استنتاج از او صادر میگردد ،این توهم
در منتهی مرتبة فساد و بطالن است و دلیل بر این این اسات کاه هضام و افاراز صافرا و
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لعاب از نوع فکر نیست ،چون هضم و امثال آن عمل ماادی محاس اسات شابیه اعماال
طبیعت ،مثل انبات و تبخیر؛ لکن عمل فکر معنوی است و آن احاطه به کون محساو

و

معقول میباشد و مناسبتی با عمل مادی صرف چون هضم و امثال آن ندارد؛ و دیگر آنکه
مُخ تحقیقاً مُدرِک [= درککننده] نیست؛ بلکه آن آلت برای ادراک است؛ چناانکاه چشام
آلت دیدن است.
اگر گفته شود :ادراک در انسان باه واساطه ب رگای و کاوچکی ماخ ،قاوی و ضاعیف
میگردد و کمال شکل و ترکیب کیمیاوی [= شیمیایی] آن تاأثیر کامال در ادراک دارد ،در
جواب میگوییم :این کالم مثل این است که بگویی ابصاار در انساان باه نسابت صاحت
چشم و سالمت اج ای آن ،از عاوارض و کماال و شاکل و ترکیاب کیمیااوی آن قاوی
میگردد ،و همچنین گوش به واسطة کمال اج اء و دقت ترکب قوی میگردد؛ لکان اگار
دقت کامل شود ،میبینیم که حقیقت مُبصِر [= بیننده] چشام نیسات و همچناین شانوندة
گوش نیست؛ چون گاهی میشود چشم در منتهی مرتبه صحت و ساالمت اسات ،ولکان
چون نفس اشتغال به امر مهمی دارد ،مثل وحشت سخت یا درد شدید ،با اینکه چشم بااز
و سالم است ،پیش پای خود را نمیبیند؛ و همچنین گاوش باا آنکاه صاحی اسات ،باه
واسطة اشتغال نفس به امر مهمی اگر فریاد هم زده شود ،گوش نخواهد شنید.
ممکن است در اینجا گفته شود چون مخ متأثر از الم و ف ع شدید گردید ،انساان را از
تمی مبصرات و محسوسات منصرف میکند و این ندیدن و نشنیدن ،به واساطة انصاراف
است.
این ایرادیست بسیار سست؛ موجودی که شأنش این باشد که از شغلی به شغل دیگار
متوجه شود و ن د امری دون امری توقف کند ،نمیشود گفات آن موجاود ماادی محاس
است .ما آتت مادیه را که دقت میکنیم مییابیم از کاری به کار دیگر منصرف نمیشوند،
مگر آنکه حایل مادی پیدا شود مثل آیینه کاه منصارف و متوجاه شخصای دون شخصای
نمیشود مگر وقتی که میان یکی از آنها و آیینه حجابی پیدا شود؛ پس اگار چناانکاه ماخ
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مادی محس باشد ،مثل آتت ساعت یا آتت بخاری دیگر ،جنون است بگوییم به واساطه
اَلَم و فَ َع [= درد و فریاد] منصرف میگردد؛ چون تألِّم و ف ع ،از اماور معنویاه و وهمیاه
است ،از خواص ماده و حرکت نیست.
خالصه مخ ترکیب و مواد داخلی و خواص آن معلوم است؛ چگونه تصویر میشود از
مواد جامد غیرمُدرِک جوهر زندهای که حادّی بارای تصاوراتش نیسات و نهاایتی بارای
ِ
ٍ ِِ
ِ
ين.
مدرکاتش نمیباشد ،پیدا شود؟ َس َص َّىل ا ُ َع َىل َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ

طریقة کشف و شهود صوفیه
پیش از تحقیق در مسئله کشف ،محتاجیم به بیان مختصری در تسمیة صاوفی و پیادایش
این فرقه .در وجه تسمیه صوفی آراء زیادی است:
 -1بعضی گفتهاند صاوفی مشاتق از «صاوفه« اسات و آن اسام شخصای باود کاه در
بیتالحرام معتکف و اشتغال به عبادت داشت و «غو

بان مار» نامیاده مایشاد .از ایان

جهت صوفیه را منتسب به آن نمودند چون در انقطااع از خلاق و اتصاال باه خادا شابیه

صوفه هستند .جوهری در کتاب صحاح و فیروزآبادی در قامو
ابلیس میگویند :صوفه پدر قبیلهای از مُضَر بود و غو

و ابنجوزی در تلبایس

بن مر نامیده میشد ،و این قبیلاه

در جاهلیت خادم کعبه بودند و اجازة حجاج هم با آنان باود ،و سابب تسامیه غاو
صوفه این بود که مادر غو

باه

را اوتد نمیشد؛ نذر کرد که اگر خداوند به او پسری دهاد،

بر سرش پارچه پشمی ببندد و او را خادم کعبه قرار دهد؛
 -2بعضی گفتهاند :صوفی مشتق از کلمه «صوفه» است و آن به معنى چی دورافتادهای
که کسی را به آن رغبت نباشد؛ مثل کوفی که از کوفه مشتق است .چون صوفیه شعارشان
انکسار [=فروتنی] و تَخَفِّی و تَواری [= پنهان شدن] از خلق است ،گویا مثل خرقه و کهنة
دورافتادهاند؛
 -3ابنخَلَّدون و نُلدکه آلمانی و نیکلسون و جمعی دیگر میگویند :صاوفی مشاتق از
صوف است؛ چون سَلَف [= پیشینیان] صوفیه غالباً پشمینهپوش بودند و لبا

پشامینه باه

تواضع و زهد ن دیکتر است.
یافعی میگوید :لبا

پشم چون اقرب [= ن دیکتر] باه تواضاع و خشاوع مایباشاد،

متقدمین صوفیه آن را میپوشیدند ،و دیگر [اینکه] پشم ،لبا

انبیاست و در حادیث وارد
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شده که رسول اکرم بر خر سوار میشد و لبا

پشم میپوشید .حسن بصاری مایگویاد:

هفتاد بدری را دیدم که همگی پشمینهپوش بودند.
سهروردی در عوارف المعارف میگوید :صوفیه لباا

پشام را اختیاار کردناد چاون

زینت دنیا را ترک کرده و قناعات باه سادّ جاوع [= رفاع گرسانگی] و سَاتر عاورت [=
پوشاندن شرمگاه] نمودند و مُستَغرَق [= سرگرم] در امر آخرت بوده و اعتناا باه لذایاذ و
راحات نفو

نداشتند؛ اما این قول درست نیسات و انتسااب لباا

پشامینه باه رساول

اکرمص و سلف صال  ،مبنای صحی ندارد؛ بلکه اخبار بر خالف آن است.
چنانکاه ابانجاوزی در «تلبایس ابلایس» مایگویاد :بعضای از صاوفیه لباا
میپوشیدند و دلیل میآورند به اینکه پیغمبر اکرم ص لبا
رسول اکرم ص همه وقت لبا
بود ،و پوشیدن لبا

لبا

پشام

پشم میپوشید و حاال اینکاه

پشم در بر نمیکرد؛ بلکه بعضی از اوقات مُلَبَّس به ایان

پشم معمول به عرب نبود ،و آنچه را در فضالیت لباا

پشام

روایت میکنند موضوع و بیاصل است ،و در این موضوع سند صحیحی در دست نیست،
و شخص پشمینهپوش خالی از این نیست [که] یا عادت به لبا

پشم و البسه غلایر دارد

یا ندارد؛ اگر دارد ،این عمل برای او فضیلتی نیست ،و اگر ندارد ،س اوار نیسات بپوشاد؛
چون اِضرار [= صدمهزدن] و صدمه به خود است و مسلماً مشروع نخواهد باود؛ و دیگار
آنکه در پوشیدن لبا

پشم ،جمع میان لبا

شهرت و اظهار زهد نموده و هر دو ماذموم

است:
ع َقس ِلل ِلل سول اه ص:
َ ِكسوه ثو ِل

لبس الصوف ليعرله النِلس كِل حقِل عى اه عز و جي

جر حتى نتسِل ط عرو ه.

انس از رسول اکرم ص روایت میکند که فرمود« :هرکس لبا

پشمینه بپوشد بارای

اینکه مردم او را بشناسند ،بر خداوند حق است اینکه او را جامهای از جَرَب [= سوزش و
خارش] بپوشاند تا رگهای او از تنش بری د»؛
ع ا عبِلس ِلل ِلل سول اه ص :إ األ ض لتعج إىل ِبِل

الذِ ِلبسو الصدوف
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ابن عبا

از رسول اکرم ص روایت میکند که فرمود« :زمین فریاد میزند به ساوی

خدایش از کسانی که جامة پشمینه برای ریا میپوشند»؛
ابوجعفر بن جریر طبری میگوید« :کسی که لبا

پشم را بر لبا

پنبه و کتان تارجی

دهد ،خطا کرده است».
طریقه سلف صال این بود که لبا
پست؛ و بهترین لبا

متوسط میپوشیدند ،نه بسیار عاالی و ناه خیلای

را در روز جمعه و عیادین و مالقاات دوساتان در بار مایکردناد.

ابوالعالیه میگوید« :مسلمین در زیارت یکدیگر تجمال مایکردناد و مهااجرین و انصاار
لبا

خوب میپوشیدند و بهترین عطرها را استعمال میکردند .تمیم داری لباسای خریاد

به ه ار درهم و در آن لبا

نافله شب را به جا میآورد و ابانمساعود بهتارین لباا

را

میپوشید و بهترین عطر را استعمال میکرد.
ابیعبداهلل ابنقیم در کتاب «زاد المعاد» میگوید« :غالب لبا
پنبه بود و بسا لبا

رسول اکرم و اصاحابش

پشم و کتان میپوشیدند».

شیخ ابواسحق اصفهانی به سند صحی از جابر بن ایوب روایت میکند که صالت بان
راشد بر محمد بن سیرین وارد شد در حالی که جُبّه و اِزار و عمامه پشمینه پوشایده باود؛
ابنسیرین مشمئ شد و گفت« :گمان میکنم که قومی پشم میپوشاند و مایگویناد ایان
لبا

عیسى بن مریم است ،و به تحقیق مرا خبر داد کسی که او را متهم نمایدانام اینکاه

رسول اکرم ص گاهی لبا

کتان و گاهی پشم و گااهی پنباه در بار مایکارد ،و سانت

پیغمبر خودمان ،اَحَق به اِتباع [= شایستهتر به پیروی] است.
مقصود ابنسیرین این است که مردمی خیال میکنند کاه دائمااً لباا
افضل است و میروند آن را طلب میکنند و لبا
لبا

پشام پوشایدن

غیرپشام نمایپوشاند ،و همچناین در

زی [= روش] و وضع و هیئت مخصوص برای خاود درسات کارده و مقیاد بادان

باشند ،و طریق حق و افضل در لبا

طریقی است کاه رساول اکارم ص بار آن باوده و
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مداومت بر آن داشته است و آن این است که آنچه از لبا
فصل بود میپوشید ،و مقید به زی و لبا

میسّار مایشاد و مناساب باا

خاصی نبود؛ گاهی پشام مایپوشاید و زماانی

کتان و هنگامی پنبه و بُرد یمانی و بُرد سب و جُبّه و قباا و ردا در بار ماینماود ،و گااهی
خااف و گاااهی نعاال ،و گاااهی عمامااه مبااارکش بااا تحااتالحناک بااود و گاااهی باادون
تحتالحنک ،گاهی رن] عمامه سفید بود گاهی سیاه .عایشه میگوید« :برای رسول اکارم
لبا

پشمینه تهیه کردم ،پوشید؛ چون بدنش عرق کرد ،استشمام بوی پشم نمود ،لبا

از تن کند و دور انداخت» .ابن عبا

را

میگوید« :رسول خدا را دیدم با نیکاوترین لباا ».

ابی رمثه میگوید که« :رسول خدا را دیدم که دو بُرد اخضار [= ساب ] در برداشات و آن
جامهای بود که خطوب سب داشت».
و باید دانست که لباسی که نشان فقر و زهد باشد ،مذموم است؛ چون کاشف از کفران
نعمت و سبب کوچکی تبس [= پوشنده] است .احوص از پدرش نقل میکند کاه« :وارد
بر رسول خدا شدم در حالی که لبا

کهنه و کثیف در بر داشتم .رسول اکرم ص به من

فرمود :آیا تو از مال دنیا چی ی داری؟ گفتم :بلی؛ فرمود :از چه سِنخ است؟ عرض کاردم:
شتر و اسب و گوسفند و غالم و کنی ؛ فرمود :خداوند مالی که به تاو داده اسات بایاد آن
مال را بر تو ببیند».
جابر گفت« :رسول اکرم ص وارد من ل من شد؛ ماردی را دیاد کاه ماویش پریشاان
است .رسول اکرم ص به آن مرد فرمود :تو شانه نداشتی که سرت را شانه کنی؟» از ایان
بیانات ،بُطالن قول کسانی که میگویند لبا

پشمینه شعار رساول اکارم و سالف صاال

است ،واض گردید.
لکن آنچه مسلم است ،این است که پوشیدن پشم ،از تقالید نصرانیت اسات کاه آن در
اصل ،تصوف و روحانیت بود.
ابنسیرین میگوید« :عیسی لباا

پشام مایپوشاید و پیغمبار ماا لباا

میفرمود ،و سنت پیغمبر خودمان س اوارتر به مُتابعت است».

کتاان در بار
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صاحب اغانی میگوید« :مساوح ،کاه جاماه رهباناان اسات ،پوشایدنش در جاهلیات
ممدوح بود و امیه بن سعد مسوح پوشید .لبا

پشمینه از زی رهبان بود و زهّاد مسلمین

پوشیدن آن را بدعت میدانستند .سفیان ثوری به کسی که لبا
این لبا

صوف پوشیده بود گفت:

بدعت است».

جاحر در کتاب حیوان میگوید« :نصاری هنگام عبادت لبا

پشم میپوشیدند» ،و در

ج و دوم اخوان الصفا رساله طیر و حیوان میگویاد« :راهبای در حاالی کاه لباا
پوشیده بود وارد شد»؛ و از مستشرقین «نلدکاه» مایگویاد« :لباا

پشام

پشام از اصال شاعار

نصرانی است»؛ و «نیکلسون) میگوید« :نذر صامت و حلقاة ذکار برمایگاردد باه اصال
نصرانیت»؛
 -4بعضی گفتند :صوفی مشتق از «صوفانه» است ،و آن ،سب ی کوچکی اسات کاه در
صحرا میرود و جهت نسبت این است که صوفیه به نبات صحرا قناعات مایکنناد .ایان
وجه هم صحی نیست؛ چون اگر منتسب به صوفانه باشد ،باید گفت «صوفانی»؛
 -5بعضی گفتند :صوفی مشتق از «صوفة القهاك» است و آن ماویهاایی اسات کاه در
مؤخر قفاء [= پشت گردن] روئیده میشود و جهت تسمیه چون صوفی منقطع از خلاق و
متوجه به حق است؛
 -6جمعی در جهت تسمیه گفتند چاون ایان جمعیات در صاف اول ،باین یادی اهلل
بارتفاع همومهم و إقبالهم على اهلل بقلوبهم [= در حضور خدا با بر طرف شدن غمهایشان
و روی آوردن به خداوند با دلهایشان]؛
 -7قول کسی که میگوید در اصل «صفوی» بوده است منسوب باه صافا؛ «واو» را باه
جهت ثقل کالم مقدّم داشتند =[ ،بنابراین] صوفی شد.
صاحب کتاب رشحات گفته لفر صوفی مشتق از صفوة المال است ،یعنی برگ یده و
منتخب؛ چنانکه آدم را «صفی» نامیدند چون برگ یدهشده از سایر موجودات است که
َّ َّ
ِف َءادَم َون ٗ
وحا﴾ [آل عمران .]33:و چون یاءِ نسبت بر صفوالخاق نمودند،
ّلِل َٱ ۡصط ََٰٓ
﴿إِن َٱ َ
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«صفوی» شد و چون لفر کثیراتستعمال بود و بر زبانها و صاد را به مناسبت واو ،ضمه
دادند ،صوفی شد؛
 -8جمعی میگویند اشتقاق صوفی از «صُفِّه» است و مراد از آن صُفِّهای [= ایوان] بود
مسقِّف به جریدة خرما که در مسجد رسول اکرم برای فقرای مهاجرین تهیه شاده باود ،و
جهت اشتقاق صوفی را از صُفِّه چنین میگویند :چون اهل صفه به صفت صوفیه متِّصاف
بودند ،در مالزمت فقر و مسکنت و انقطاع از غیر حق.
این اشتقاق نی صحی نیست؛ چون نسبت به صُفِّه ،صفی میشود؛ مثل سنت و سانی؛
و دیگر آنکه جماعت اهل صُفِّه فقرایی بودند که بر رسول خدا وارد شدند ،اهل و عیال و
مسکن نداشتند؛ پیغمبر امر فرمود صُفِّهای در مسجد برای آنان تهیاه کردناد و باه واساطه
تنگی معیشت و نبودن مکان و ضایق بیاتالماال ،از روی ناچااری و ضارورت در صُافِّة
مسجد سکنی کرده بودند و از صدقات و خیرات امرار معااش ماینمودناد .هنگاامی کاه
مسلمانان قدرت پیدا کردند و در زندگانیشان وسعت پیدا شد ،این جمعیت از صُفِّه خارج
شدند و وارد شغل و کار و مرفهالحال گردیدند.
تحقیق

از این پراکندگی اقوال معلوم میشود که اشتقاق صحیحی بارای لغات صاوفی در دسات
ندارند و نی کشف میشود که لغت عربیاتصل نیست؛ چنانکاه قشایری ،کاه از قطااب
ب رخ صوفیه است در رساله قشیریه میگوید« :وال يشاد لاذا االس اشاتقاق مان جااة اللغاة
العربية وال ٌ
قياسا والظاهر أنه ٌ
لقب»
یعنی« :اشتقاق صوفی از اصل لغت عربی ،شاهدی بر آن نیست و قیاسی هام در میاان
نیست ،و ظاهر این است که این کلمه ،لقب است».
چنانکه محققین تصری دارند و ابنجوزی در تلبیس میگوید که این اسم بارای قاوم
صوفیه در قرن دوم هجری معین شد؛ چون در زمان رسول اکرم ج لفر مسالم و ماؤمن
کلمة دیگری معمول نبود .پس از آن اسم زاهاد و عاباد پیادا شاد و ماردم زاهاد رابطاة
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صحیحی میانشان نبود و عمل زهّاد و عبّاد بر طبق سانت پیغمبار باود .پاس از آن ،اسام
صوفی پیدا شد مثل اسماء دیگر ،از قبیل :معت لی ،جبری ،قدری ،اشعری ،ظاهری و امثاال
آن ،که اگر درست توجه شود ،پیدایش همین اسماء مختلف و احا اب گونااگون ،سابب
انحطاب مسلمانان و بدبختی عالم اسالم گردید .آیا میشود روزی بیایاد کاه تماامی ایان
اسماء گوناگون از مسلمانان برداشته به همان اسم صحیحی که خداوند آنان را نام نهاد ا و
آن مسلمان استا نامیده شوند؟
خالصه در زمان رسول و صحابه و تابعین تا قرن دوم اسالمی ،اسمی از صاوفی نباود
هنگامی که مسلمین در بیشتر معمورة [= شهرهای آباد] عالم فات شادند و ملال مختلاف
وارد اسالم گردید ،فرقههایی در اسالم پیدا شدند [که] از آن جمله صوفی است.
پس بنابراین میفهمیم که کلمه صوفی نباید عربای باشاد ،و ایان لغات یوناانی اسات
«سوفی» و با سین نوشته میشود؛ چنانکه ابوریحان بیرونی در کتاب «ماللهند» تصری باه
آن دارد ،و فاضل معاصر صاحب «طرایقالحقایق» و از مستشرقین «فون هامر» و عبدالع ی
اسالمبولی و استاد محمد لطفی جمعه این قول را ترجی دادهاند و کلمه «سوف» به معنای
حکمت است.
و از نویسندگان عرب ،اول کسی که این لغات را اساتعمال کارده «جااحر» اسات در
کتاب بیان و تبیین؛ چنانکه میگوید« :و أسماك الصوفية من النساك»ا و اول کسای کاه بار او
این اسم اطالق شد ،ابوهاشم کوفی است.

***
تقریر کشف و شهود

ارباب کشف و شهود گفتند« :قلب و نفس انسانی بالذات مستعد تجلی حقاایق اشایاء در
اوست ،و آنچه حایل میان قلب و حقاایق مایباشاد ،حجاابهاایی اسات؛ هنگاامی کاه
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حجابها برداشته شد ،حقایق اشیاء در قلب جلوه کامل خواهد نمود».
و گفتند :مَثَل قلب بالنسبه به حقایق و معقاوتت ،مثال آییناه باه مُتلوّناات [= اشایای
رنگین] است؛ پس همچنانکه متلون صورت میباشد و مثال آن صاورت در آییناه مُنطَبِاع
[= نقشگرفته] میگردد ،همچنین برای هر معلاومی حقیقتای اسات و بارای آن حقیقات
صورتی است منطبع در آیینة قلب ،که در آن واض و روشن میگاردد؛ و چناانکاه آییناه
موجودی است مستقل و صور اشخاص هم موجاودات مساتقلند و مثاال صاور در آییناه
موجودی دیگر است ،همچنین در کشف حقایق سه چی است :اول :قلب و نفس انساانی؛
دوم :حقایق اشیاء؛ سوم نقش حقایق و حضور آنها در قلب .پس شخص «عالِم» عبارت از
شخصی است که مثال حقایق اشیاء در قلب آن حلول کند ،و «معلاوم» عباارت از حقاایق
اشیاء است ،و «علم» عبارت از حصول مثال در آییناه اسات؛ و چناانکاه در آییناه ،ماانع
کشف صور اشیاء در او پنج چی است:
اول :نقصان صورت آیینه مثل جوهر آهن پیش از آنکه صیقلی داده شود؛
دوم :به واسطة زن] و کدورتی که در آن است؛
سوم :به واسطة مُحاذی [= روبرو] نبودن صورت با آیینه ،چنانچاه صاورت در پشات
آیینه واقع شود؛
چهارم :به واسطة پردهای که میان صورت و آئینه حایل است؛
پنجم :به واسطة جهل به سمت مطلوب که متعذر [= محال] است آئینه را به محااذات
او قرار دهد ،و تمامی اینها که ذکر شد ،مانع از انتقاش صورت در آیینه است.
همچنین قلب انسانی آیینهای است مستعد برای جلاوة حقاایق در آن ،و سابب خاالی
بودن قلوب از حقایق این پنج سبب است:
 -1نُقصان ذات و جوهر ،مثل قلب صَابی [= کاودک] کاه باه واساطة نقصاان ذات و
جوهر و عدم قابلیت ،آن حقایق در او جلوه نخواهد نمود؛
 -2کدورت معاصی و خُبثی که متراکم بر روی قلب شده است ،مانع ادراک حقاایق و
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صفا و جالی قلب و ظهور حقیقت در آن میباشد؛ چنانکه رسول اکرم میفرماید:

«من قارف ذنب ًا فارقه ٌ
عقل اليعود إليه أبلد ًا» [یعنی :کسی که گنااهی مرتکاب گاردد،

عقلش او را ترک میکند و دیگر هرگ به ن دش بازنمیگردد]؛
 -3آن است که معدول از جهت حقیقت باشد؛ مثل قلب شخص مطیع صال اگر چاه
صاف است ،اما حق و حقیقت در آن جلوه نخواهد نمود؛ چون طالب آن نیست و
قلب را به محاذات حقیقت مطلوب قرار نمیدهد؛ بلکه همیشاه قلاب را مشاغول
طاعات و عبادات قرار داده و متوجه حقایق نیست ،تا آنها در قلب جلوه کند ،هیچ
وقت فکرش را به کار نمیاندازد تا علوم در آن پیدا شود؛
 -4این است که به واسطة حجاب میان قلب و حقاایق ،علاوم در آن کشاف نخواهاد
شد؛ چنانکه میبینیم شخصی که مطیع حق اسات و شاهوات خاود را مقهاور [=
سرکوب] نموده و فکرش را هم متوجه ادراک حقاایق کارده ،بااز هام باا حقاایق
آشنایی ندارد .جهتش آن است که از عقاید فاسده و عاادات خبیثاه حجاابهاایی
دارد که از طفولیت راسخ در نفس آن شده و قطع پیدا کرده ،نمیتواند موهوماات
و عقاید را از خود دور کند ،به حقیقت برسد و ایان خاود یاک حجااب ب رگای
است که بیشتر مردم گرفتارند؛
 -5این است که جهل به جهت مطلوب دارد راه علم را نمیداند و نمیتواند به توسط
مقدمات به نتیجه برسد.
خالصه کالم :قلب برای تجلی حقایق همیشه مستعد است و آنچه که حایل میان قلب
و ادراک حقایق است ،این پنج حجاب است که ذکر شد ،که گویاا پاردهای اسات حایال
میان آیینة قلب و لوح محفوظی که در آن تمام اشیاء منتقش [= نقش بسته] است.
و تجلی حقایق و علوم از آیینة لوح محفوظ در آیینة قلب ،شبیه انطباع [= نقشبساتن]
صورت از آئینهای به آئینهای است؛ و چنانکه حجابی که میان آیینه و اشیاء اسات گااهی
به دست برداشته میشود و گاهی به وزشِ باد لطف ،کشف حجاب از دیده دل میشود و
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بعضی از حقایق در آن جلوه میکند و گاهی به توسط خواب مستقبل را میبیند و هنگاام
مرخ تمامی حجابها برداشته میشود و گاهی در بیداری کشف حجابها میگردد.
هنگامی که این مطلب دانسته شد صوفیه در اکتناه [= باه نهایات رسایدن] حقاایق راه
کشف را میپیمایند و به استدتل عنایتی ندارند:
پای استدتلیان چوبین بود

پای چوبین سخت بیتمکین بود

و اعتنایی به کتب مُصَنَّفه [= نوشتهشده] و تحصیل آن در ن د اوستاد ظاهری نمیکنند،
میگویند راه اِقتناص [= کسب] حقایق ،مجاهده با نفس امّاره و محاوِ صافات مذموماه و
قطع جمیع عالیق و اقبال به کنه همت به خدای تعالی است؛ و هنگامی که اینهاا حاصال
گردید ،خداوند متولی قلب عبد و متکفل تنویر [= روشنکردن] اوست به انوار معرفات و
علم؛ و زمانی که خداوند متولی قلب گردید ،بر او رحمت افاضه میشود ،و قلب ،نورانی،
و صدر ،مُنشَرح [= گشوده] ،و سِرِّ ملکوت برای آن منکشاف مایگاردد و از روی قلاب
حجابها برداشته میشود و حقایق امورِ الهیة آن متألتء [= درخشان] میگردد؛ پس آنچه
بر عبد تزم است باید خود را مستعد نفحات الاهیه و بَوارق [= درخششها] ربوبیه کناد،
به تصفیة باطن و احضار همت با ارادة صادق و تشنگی تامّ ،تا حقایق مُلک و ملکاوت در
آن جلوه کند:
آب کم جو ،تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بات و پست

و گفتند راه کشف اول ،به کلی قطع عالیق دنیوی نماودن و همات از زن و فرزناد و
مال و وطن و علم و معرفت برداشتن و از ریاست و جاه و شهرت دستگاه گذشتن است؛
و باید سالک بجایی برسد که بود و نبودِ همه چی ن د او مساوی باشد؛ پس از آن خلاوت
اختیار کند و در زاویهای با فراغت بال بنشیند و جمع همت کند؛ حتی قرائت قرآن نکناد
و تأمل در تفسیری ننماید و حدیثی هم ننویسد؛ بلکه کوشش کند که ج خداوناد متعاال
در قلبش موجودی دیگر خطور نکند:
ج الف قامتش در دلِ درویش نیست

خانة تن] است دل ،جای یکی بیش نیست
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در خلوت ،دائماً با حضور قلب «اهلل اهلل» بگوید تا برسد به مقاامی

که صورت لفر و حروف و هیئت کلمه از ذهنش محو شود ،و قتی که باا ایان شارایط و
آداب مشغول شد ،باید منتظر شود که خداوند بر او افاضة حقایق کند؛ چناانکاه بار انبیاا
نمود؛ و در این صورت وقتای کاه ارادهاش صاادق و هماتش صااف و ماواظبتش کامال
گردید ،دیگر مجذوب شهوات نخواهد شد و عالیق دنیا او را منصرف از حقایق نخواهاد
نمود؛ پس لوامع [= پرتوها] حق در قلبش لَمَعان [= درخشش] پیدا میکناد و ابتادا مثال
برقی بر او عبور کرده و بعد کمکم ثابت میگردد.
خالصه کالم :طریقه کشف ،مرجعش تطهیر محس و تصفیه و جالی عبد است؛ پاس
از آن ،استعداد و انتظار میباشد.

***
اشکال بر طریقه کشف و شهود

طریقه مکاشفه و شهود اگرچه طریقه انبیا و رسل است و آنان به مکاشافه و وحای ادراک
حقایق اشیاء میکنند و دعوی صوفیه هم این است که ما در اقتنااص [= کشاف] حقاایق
پیروی رسل کرام میکنیم ،اما باید دانست که فارق واضاحی اسات میاان وحای رسال و
کشف اهل عرفان؛ و آن این است که نبوت ،حُظوهای [= امتیاز] اسات رباانی ،و مکاانتی
است رحمانی ،و اختیاری است آسمانی ،و عطایی است سبحانی .کسی باه ایان مقاام باه
َّ ۡ
ۡ
ّلِلَأعلمَح ۡيثََيعلَرِسياَلهَۥ﴾ [األنعاام ]124:یعنای:
کسب و کوشش نایل نخواهد شد﴿ :ٱ َ
«خداوند داناتر است بر اینکه هر محلی را که بخواهد رساالت را در آنجاا قارار دهاد»؛ و
ۡ
همچنین میفرماید﴿ :وكذَٰل ِكََأ ۡوح ۡيناَإ ّۡلكَر ٗ
وحاَم ِۡنَأ ۡم ِرنا َۚۡماَكنتَت ۡدرِيَماَٱلكِتَٰيبََوَلَ
ِ
ۡ
ٱ ِۡليمَٰنَ﴾ [الشورى ]52:یعنی« :و همچنانکه وحی کردیم باه پیغمباران پایش از تاو ،وحای
کردیم به سوی تو قرآن را به فرمان ما ،نبودی تو که بدانی کتاب و ایمان چیست».
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و لکن از لوازم آن ،کوشش و کسب و مهیا نمودن نفاس بارای قباول آثاار وحای باه
عباداتی که مشفوع به فکر و معامالتی که خالص از شرک و ریاست.
پس بنابراین ،نبوت ،صدف و جَ ِّاف [= ماهیگیر] نیست که هار جنبنادهای مُخَلَّاع [=
عطا شده] به این مقام گردد و همچنین به کسب و طلب نیست ،تاا هارکس فکار کناد و
ریاضت بکشد ،به این مقام برسد.
چنانکه انسانیت برای نوع انسان و فُرُسیت برای نوع فر

و مَلِکیت برای نوع مَلِک

کسبی برای اشخاص آن نوع نیست ،بلکه به وَهب الهی و بخشش حضرت ربوبی است،
اما عمل به موجب نوعیت برای اعداد و استعداد است؛ همچنین نبوت برای نوع انبیا از
َّ
برای اشخاص این نوع به کسب و مشقت نیست؛ بلکه به وهب و افاضه است ﴿وع َل ۡمنَٰهَ
َّ َّ ۡ
مِنََّلناَعِل ٗما﴾ [الکهف]65:؛ اما عمل به موجب نبوت از عبادات و مکارم اخالق و عادات

و اکتساب خیرات و اختیارِ مثوباتِ معد [= پاداشهای آماده] برای افاضه است ،تا مهبط
ۡ
ۡ
ۡ
ِق﴾ [طه 1:و  .]2در شأن ن ول
وحی و تن یل گردد ﴿طه َََ ١ما َأنزۡلاَعل ۡيك َٱلق ۡرءانَ َل ِتش ََٰٓ
این آیه چنین گفتهاند« :رسول اکرم به قدری عبادت کرد تا دو قدم مبارکش ورم نمود؛
این آیه نازل شد :ای پیغمبر ،فرو نفرستادیم به تو قرآن را تا خود را به مشقت بیاندازی.
رسول اکرم فرمود« :أفال أکون عبداً شکوراً؟ [یعنی :آیا بندة شکرگ اری نباشم؟] و آن
حضرت پیش از ن ول وحی در کوه حرا مشغول به تَحَنُّث [= نیایش] و عبادت بود و میل

به خلوت و عُ لت داشتَ .

پس وحی در انبیا سببش ریاضت و ع لت و گذشتن از دنیا و قطع عالیق و عوایاق[=
موانع] نیست؛ بلکه انبیا نوع خاصی هستند که برای وحی و ن ول جبرئیل ساخته شدهاند؛
منتهایش اعمال صالحه برای ایشان مُمِد و مُعِد است؛ و دیگر آنکاه وحای غیار از کشاف
صوفیه است و ما ا ان شاء اهللا حقیقت وحی را در مبحث نبوت این کتاب ذکر خاواهیم
نمود.
اما مکاشفة غیر رسل هیچ وقات باا وحای شابیه نمایباشاد؛ چاون وحای مصاون از
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خطاست ،اما کشف صوفیه در آن خطاها و اغالیطی دیده میشود.
خليِّلُ ،ق َّطاع الفيايف إَل اْلمى
َّ

كثْي ،سأما الواصلون ُ
قليل
ٌ

()1

و مکاشفهای که صوفیه دعوی میکنند به این طریقی که در سابق بیان شاد ،اشاکاتتی
بر آن متوجه است:
 -1اینکه محو عالیق از زن و فرزند و مال و وطن به این حدی که میگویند متعذر یاا
ممتنع است ،و چنین شخصی که به اراده و همت ،تمامی مراتب حب و بغس و عواطاف
و میول را زیر پای بگذارد ،میشود گفت از انسانیت به دور و به مَلَکیت ن دیک یا محققااً
مَلَک است ،و انسان هنگامی انسان است که تمامی این عواطف و میول را واجد باشاد؛ و
بر فرض محال اینکه تمامی عالیق را از خود دور کرد ،باقی مانادن بار ایان حاال بسایار
مشکل است؛ رسول اکرم ص میفرماید :قلب انسان اشد تقلُّباً [= پرجوششتر] هست از
دی] در حال جوشیدن آن؛
 -2بیشتر اوقات در اثنای مجاهده و ریاضت و خلوتنشاینی ،ما اج ساالک منحارف
میگردد و بدن مریس و مبتال به فقر الدم [= کمخونی] میشود تا منجر به ضعف عقال و
جنون خواهد گردید ا نعوذ باهلل من الجنونا پس بنابراین خطر در این راه زیاد است؛
 -3میگویند باید حب و بغس را ریخت و عالیق را برداشت تا بتوان کشاف حقاایق
نمود ،البته اگر کسی تمامی تقالید و حب و بغس و عالیق دنیوی را ریخت ممکن اسات
حقایق در قلبش جلوه کند؛ اما باید دانست که چگونه بری د .مگر حب و بغس یا عالیاق
دنیوی لبا

است که از بدن بکند؟ اینها تمام با نفس انسانی عجین شده و در عقل بااطن

و تشعوری آن جایگ ین گردیده و متحد با نفس شده است؛ چگونه میتواناد انساان باه
این مقام برسد که تمامی عالیق و آمال و دوستیها و دشمنیها و هاو هاا و آرزوهاا و

( )1دوست من ،چه بسیارند بیابانپیمانان به سوى حریم قد
بسیار اندکند.

الهى ،و حال آن کاه باه مقصدرسایدگان
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امثال آن را از خود دور کند؟ اگر مکاشفه مسبوق به برهان نباشد و نفْس ریاضت به علوم
نظریه نکشیده باشد و با حقایق علوم آشنا نباشد ،و از آن طرف هم عاامی صِارف باشاد،
میشود خیالی فاسد بر او حکومت کند و سالها در آن خیال متوقف شود ،و ایان ساخن
از این قبیل است که کسی [که] فقه و ریاضی نخوانده و عامی صِرف است ،برود ریاضت
بکشد و گمان کند که با الهام ،فقیه یا ریاضیدان خواهد شد ،و هر کس ایان کاار را کناد،
مثل کسی است که دنبال کسب و فالحت نرود به امید اینکه به گنجی خواهد رسید؛
 -4کشف و شهودی که صوفیه دعوی میکنند و میگویند ماا باه طریاق مکاشافه باه
حقایق اشیاء مطلع میشویم ،بر این دعوی به هایچ وجاه دلیلای ندارناد؛ بلکاه مایبینایم
مکاشفاتشان بر ضد یکدیگر است :هر صوفی مسلک خاصی دارد؛ بر طباق مسالک خاود
مکاشفه نموده و کشف دیگری را باطل میداند ،و این خود یک برهان قوی است بر عدم
حجّیت کشف؛ چون در مکاشفه باید همة حقیقت را به یک نحاو مکاشافه کنناد؛ طریاق
استدتل نیست که اشتباه در مقدماتش پیدا شود و اخاتالف تولیاد کناد؛ چناانکاه دیاده
میشود ،اهل نظر و استدتل در اکثر مطالب با یکدیگر اختالف دارند و بر طلب خود هام
ادله اقامه میکنند.
اما مکاشفه ،شهودِ واقع است؛ در مشاهده نباید اخاتالف باشاد ،و حاال اینکاه هماین
اختالفی که میان اهل استدتل و برهان است به طور اشد در میاان اهال کشاف و شاهود
وجود دارد :یک صوفی سنی اشعری است؛ در مکاشافه اباابکر و عمار را بااتتر از علای
میبیند؛ صوفی دیگر شیعی است [و] در مکاشفه علی را افضل میبیند ،بلکه شیخین را به
صورت منکر و بد مشاهده میکند؛ یک صوفی ناصبی اسات [و] در مکاشافه علای را باه
صورت بد میبیند؛ دیگری نقشبندی است [و] در مکاشفه طریقه خود و مرشدش را حاق
میبیند؛ و امثال آن از قادری و مولوی و نعمتاللهی ،و همچنین هر یک طریقاه و مرشاد
خود را حق میبینند و دیگری را تکفیر میکنند:
ٌّ
سكل يدّ عي سص ً
ال بِ َل ْي َىل

َس َل ْي َىل ال ت ُِق ُّر ْلم بِ َذاكَا
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و حال اینکه همه دعوى مشاهدة حقیقت را میکنناد ،و در مکاشافه نبایاد میاان اهال
کشف اختالف باشد .متأسفانه همان اختالف که میان اهل استدتل است که کارشان خبار
دادن از واقع است ،میبینم به عینه ا بلکاه اشادا میاان اهال کشاف و شاهود اسات کاه
میگویند :ما واقع را میبینیم.
و دیگر آنکه ما وقتی که مکاشفات اهل عرفان را مشاهده میکنیم ،میبینیم چاه بسایار
مخالف حقیقت و تجربه است؛ بنا بر این مقدمات نمیشود اطمینان کامل به کشاف پیادا
کرد و نباید این طریق پر از خطر را پیمود.
نکتهای در اینجاست که نباید از آن غفلت ورزید و آن این است که (عیبِ مِی گرچه
بگفتی ،هنرش نی بگو) ما نمیخواهیم بگوییم اکابر [= ب رگان] اهل عرفان و مشایخ از
اهل ایقان هرچه گفتند حقیقتی ندارد؛ بلکه در کلمات اینان مطالب شامخ و مهمی است
که از حوصلة بیشتر مردم خارج است و در دقایق اخالق و منازل نفْس و بیان درجات
سعادت و درکات شقاوت سخنانی دارند که نظیر ندارد ،و ما چون متعلم در مکتب قرآن
هستیم ،هرجا حق را ببنیم خاضعیم و به می ان مُتقن [= محکم] قرآن اشیاء را میسنجیم؛
َّ
ۡ
َّ
چنانکه خداوند میفرماید﴿ :فب ِ ۡ
ّش َعِبا ِد ََ ١٧ٱَّلِينَ َي ۡست ِمعون َٱلق ۡولَ َفيتبِعون َأ ۡحسنهَ ۚۡ َۥَ
َّ
ْ ۡ ۡ
َّ
ب﴾ [ال مر17:و ]18یعنی« :مژده بده
ّلِلَۖ َوأ ْو َٰٓلئِك َه ۡم َأ ْولوا َٱۡللبَٰ َِ
أ ْو َٰٓلئِك َٱَّلِينَ َهدىَٰهم َٱ َ
بندگان مرا؛ آنان که میشنوند گفتارِ نیکو و حق را ،پس متابعت میکنند نیکوتر آن گفتارِ
نیکو را ،آنانند که خداوند هدایت نمود ایشان را و آنانند عقالء»َ .س َص َّىل ا ُ َع َىل َن يي ِدنَا ُ َ َّم ٍد
ِ
ِِ
ينَ .
َسآله ال َّطاه ِر َ
اکنون که معلوم شد بطالن طرق سهگانه از سوفسطاییون و حسّیون و کشافیون شاروع
میکنیم به بیان طریقة قرآن در اِکتناه [= پیبردن به حقیقت] اشایاء و اِقتنااص [= کساب]
حقایق موجود است.

طریقۀ قرآن در اقتناص حقایق اشیاء
قرآن عامل مهم و علت منحصر در ترقی و تکامل مسلمانان بود ،نه از جهت فصاحت و
بالغت و اسلوب ،که در منتهی مرتبه اعجاز است ،بلکه چون این کتاب آسمانی و دستور
ربانی به طور اکمل مشتمل بر اصول علم و فلسفه و طریق تفکر و تدبر است ،و از اینجا
بود امتی که در منتهی مرتبة انحطاب فکری و مرخ اجتماعی بودند ،در تحت تربیت قرآن
به اوج علم و تفکر و ذروة [= اوج] اخالق و تمدن نایل شدند ،و این ترقی به طوری
سریع و مُدهش [= هراسناک] بود که یکی از معج ات تاریخ شمرده میشود .هنگامی که
این نعمت الهی در امت عرب بلند شد ،اسرافیلوار روح به کالبد مردگان جهل و اخالق
ُّ َّ
ۡ
َّلينَ َءامنوا َْٱ ۡ
وا َْ ِ َّّلِلَِول َّ
دمیدَٰٓ ﴿ :
ِلرسو ِل َإِذاَدٗعك ۡم َل ِماَُييِيك َۡم﴾ [األنفال]24:
جيب َ
ت
س
َ
يأيها َٱ
ِ
ِ
یعنی« :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اجابت کنید خدا و رسول را چون بخواند رسول
شما را به چی ی که زنده گردانَد شما را».
قرآن خالیق را دعوت به تفکر نمود چنانکه میفرماید:
َّ ْ
ۡ َّ
ْ َّ
نَوفرَٰد َٰ
َّلِلَِم ۡث َٰ
حبِكمَمِنَ
﴿قلَإِنماَأعِظكمَبِوَٰحِد نةَِۖأنَتقوموا ِ
ىَث َّمَتتفكر ۚۡواَماَبِصا ِ

ج َّن نَة﴾ [سبأ ]46:یعنی« :بگو [ای پیغمبر] موعظه میکنم شما را به یک کلمه :اینکه برای
ِ
خدا قیام کنید ،دو نفر و یکی یکی؛ پس از آن فکر کنید صاحب شما [یعنی پیغمبر اکرم]
دیوانه نیست»،

ۡ
َّ
َّ
ۡ
ص َٱلقصصَ َلعله ۡم َيتفكرونَ﴾ [األعراف ،]176:یعنی« :پس این
و همچنین﴿ :فَٱقص ِ َ

داستان را [براى آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند»،
ۡ
َّ
ۡ
َّل ۡنيا َكما نء َأنز ۡلنَٰه َمِن َٱ َّ
لسماءَِ َفَٱختلطَ َب ِ َهِۦ َنباتَ
و نی میفرماید﴿ :إِنما َمثل َٱۡلي َٰوَة َِٱ َُّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡرض َم َِّما َيأكل َٱۡلَّاسَ َوَٱۡلنۡعَٰمَ َح َّ َٰٓ
ت َوظ َّن َأهلهاَ
ت َٱۡلۡرضَ َزخرفها َوَٱ َّز َّين ۡ َ
ٱۡل ِ َ
ِت َإِذا َأخذ ِ

طریقه قرآن در اقتناص حقایق اشیاء

151

ۡ
ۡ
َّ ۡ
ٗ
أ َّنه ۡم َقَٰدِرون َعل ۡيهاَ َأتىَٰها َأ ۡمرنا َ ّۡل ًًل َأ ۡو َنه ٗ
سَ
ارا َفجعلنَٰها َح ِصيدا َكأن َل ۡم َتغن ََب ِٱۡل ۡم ِ َ
َّ
تَل ِق ۡو ٖمَيتفكرونَ﴾ [یونس ،]24:یعنی« :ج این نیست که مثل زندگانی
كذَٰل ِكَنف ِصلَٱٓأۡلي َٰ َِ
دنیا در سرعت انقضاء و اِدبار آن پس از اقبال ،مانند بارانی است که از آسمان فرستادیم،
پس بیامیخت به آن آب گیاه رسته از زمین از آنچه که آدمیان و چهارپایان میخورند تا
وقتی که فراگرفت زمین پیرایة خود را و آراسته شد به محصوتت گوناگون و میوههای
رنگارن] و گمان بردند اهل زمین آنکه ایشان قادرند بر درویدن گیاه و چیدن میوههای
آن؛ ناگاه برآمد بر آن زمین عذاب ما ،یعنی فرمان ما به خرابی آن در رسید در شب یا
روز ،پس گردانیدیم آن کشت و زرع را شبیه به آنچه درویده باشند ،یا از اصل برکنده،
گویا که دیروز هیچ نبوده ،همچنین تفصیل دادیم آیات خود را برای قومی که متفکرند»َ .

قرآن اصولی برای تفکر وضع نمود و مردم را راه تفکر آموخت چنانکه میفرماید:
َّ
لسبيلَ َإ َّماَشاك ِٗر َّ
ۡ
َّ
اَِإَوماَكف ً
ورا﴾ [اإلنسان ]3:یعنی« :به درستی که ما راهنمایی
﴿َإ ِنا َهدينَٰه َٱ ِ ِ

کردیم انسان را به راه راست یا شکرکننده و یا ناسپا است»َ .
ۡ ۡ َّ
اول اصلی که قرآن انسان را به آن دعوت نمود ،کلمه ﴿وما َأوت ِيتم َمِن َٱلعِل َِم َإَِلَ
ٗ
ِيًل﴾ [اإلسراء ]85:یعنی« :داده نشدید از دانش مگر اندکی»َ .
قل َ
به این اصل ،انسان را واقف به جهل و نقص خود نمود و اول درجه فلسفه این است
که بداند که نمیداند هنگامی که به نادانی خود آگاه گردید ،دنبال تحقیق میرود؛ چنانکه

وقتی مریس واقف به مرض خود شد ،به فکر عالج میافتد و موفق به شفا میگردد ،و
ۡ
َّ
ب َزِد ِِنَ
هنگامی که انسان را واقف به نقص کرد به اصل دوم دعوت فرمود﴿ :وقل َر ِ
ۡ
عِل ٗما﴾ [طه ]114:یعنی« :بگو خدایا ،علم مرا زیاد گردان»َ .
به این اصل ،هر مسلمانی طالب علم گردید و متوجه به کعبه کمال شد اما متحیر مانْد
چه علمی تحصیل کند و به چه اسلوبی وارد مدرسه علم گردد؛ و حال آنکه بسیاری از
علوم ،ج ظنون و اوهام و خیاتت و خرافات چی دیگر نیست .قرآن اصل ثالثی را وضع
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ۡ َّ
َّ
ق َإَِل َٱلضلَٰلَ﴾ [یونس ]32:یعنی« :بعد از حق و حقیقت ،ج
فرمود که﴿ :فماذاَب ۡعد َٱۡل َِ
گمراهی و ضاللت چی دیگر نیست .به این اصل ،هر مسلمانی یافت که غرض از علم و
غایت مطلوب از معرفت وصول به حق و حقیقت است؛ ولکن حق این نیست که مردم
به سوی آن رفته و موهومات و مظنوناتی برای خود ساختهاند؛ لذا اصل چهارم را گذارد
که نباید به ظن و گمان اعتنا کرد و به هیچ وجه نباید پیروی ظن را نمود ،و ظن را مورد
ۡ
َّ
ۡ
َّ َّ
َّ
ۡ
قَ
نََلَيغ ِنَمِنَٱۡل َِ
مذمت قرار داد؛ چنانکه میفرماید﴿ :وماَيتبِعَأكَثه ۡمَإَِلَظ ًّنا َۚۡإِنَٱلظ ََّ
شًۡ
يَا﴾ [یونس ]36:یعنی« :بیشتر ایشان متابعت نمیکنند ،مگر گمان را و گمان بینیاز
َّ َّ
َّ
ۡ
ّلِلِ ََشَكءَۚۡ
ون َٱ َ
نمیکند از حق چی ی را» ،و نی میفرماید﴿ :وماَيتبِع َٱَّلِينَ َيدعون َمِنَد ِ
َّ ۡ
َّ َّ َّ ۡ
َّ
ن َِإَون َه ۡم َإَِل ََيرصونَ﴾ [یونس ]66:یعنی« :و چه چی متابعت میکنند
إِنَيتبِعون َإَِل َٱلظ َ
آنانکه میخوانند و میپرستند بج خدای شریکان را؟ پیروی نمیکنند مگر گمان را و
نیستند مگر اینکه دروغ میگویند در نسبت آن شرکت» ،و امثال این دو آیه از آیات دیگر.
و قرآن به این اصل ،بر مسلم حرام کرد متابعت ظن و گمان را .پس از آن باصل پنجم
طریق حق را بیان فرمود؛ چنانکه میفرماید﴿ :وَلَ َت ۡقف َماَل ۡيس َلك َب َهِۦ َع ِۡلم َإ َّن َٱ َّ
لس ۡمعََ
ۚۡ ِ
ِ
ۡ ٗ
ۡ
ۡ
ُّ
ۡ
وَل﴾ [اإلسراء ]36:یعنی« :و از پی مرو و متابعت
وَٱۡلَصَ َوَٱلفؤادَ َك َأ ْو َٰٓلئِك ََكن َعنه َمسَ َ
مکن آنچه را که به او علم نداری؛ به درستی که گوش و چشم و دل هر یک از اینها
باشد ،از نفس خود پرسیده شده؛ یعنی از ایشان خواهند پرسید که صاحب شما با شما
چه معامله کرده ،یا از سمع سئوال کنند که چه شنیدی و چرا شنیدی ،و چشم را گویند

که چه دیدی و چرا دیدی ،و از دل پرسند که چه دانستی و چرا دانستی»َ .

به این اصل مقرر فرمود که به چی ی که علم نداری ،نباید متابعت و پیروی کنی ،و
پس از آنکه دعوت به علم یقینی فرمود ،به اصل ششم ،که مطالعه در کون و تفکر در آن
ۡ
وا َْماذاَِف َٱ َّ
ۡرض﴾ [یونس ]101:یعنی:
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ل َٱنظر َ
است ،دعوت نمود و فرمود﴿ :ق َِ
ِ
َّ
نَِفَخ ۡلقَٱ َّ
تَ
لسمَٰو َٰ َِ
«بگو بنگرید چه چی است در آسمانها و زمین» ،و نی میفرماید﴿ :إ ِ َ ِ
ِ
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ۡ
َّ
َّ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
َّ
ّلِل َق ِيَٰ ٗماَوقعوداَ
ب ََ ١٩٠ٱَّلِينَ َيذكرون َٱ َ
َۡل ْو ِِل َٱۡللبَٰ َِ
ل َوَٱۡلَّه َ
ف َٱ ّۡل َِ
ۡرض َوَٱختِل َٰ ِ َ
وَٱۡل ِ َ
ت ِ
ارِ َٓأَلي َٰ ٖ
ۡ
ٗ
َّ
ۡ
كرون َِف َخ ۡلق َٱ َّ
و َٰ
ۡرض َر َّبنَاَماَخلقت َهَٰذاَب َٰ ِطًل َس ۡبحَٰنكَ
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
لَع َجنوب ِ ِه ۡم َويتف
ِ
ِ
ارِ﴾ [آل عمران 190:و  ]191یعنی« :به درستی که در خلقت آسمانها و زمین
فقِناَعذابَٱۡلَّ َ
و اختالف شب و روز ،آیاتی است برای عقال؛ آنان که یاد میکنند خدا را ایستاده و
نشسته و بر پهلوهایشان و تفکر میکنند در خلقت آسمانها و زمین[ ،و میگویند]:

پروردگارا نیافریدی این را بیهوده؛ مُن ِّهی تو ،پس نگاه دار ما را از عذاب آتش»َ .

به این اصل ،مسلمان واقف شد بر اینکه کون و عالم ،وجود مستقرِ علم و مُستودِع [=
امین] حکمت است؛ پس از توجه به کون و دیدن عظمت آن ،وحشت بر او مستولی شد
و گفت من کجا و ادراک کون کجا؟ [خداوند] این منِ [را] ضعیفِ کوچک چگونه بر
این کون غیرمحدد پر از اسرار و نوامیس و علل و غایات بر احاطة کون قرار داد؟ و بیان
ۡ
َّ
َّ
ٗ َّ ۡ
ى َإَل َٱ َّ
لسماءَِ َفسَ َّوىَٰه َّن َس ۡبعَ
َِف َٱۡل ِ َ
ۡرض ََجِيعا َثم َٱستو ََٰٓ ِ
فرمود﴿ :هوَ َٱَّلِي َخلق َلكم َما ِ
تَوهوَبكل ۡ
ِيم﴾ [البقرة ]29:یعنی« :خلق کرد برای شما آنچه که در آسمان
ََش نءَعل َٞ
سمَٰو َٰ ٖ
ِ ِ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
َّ
ۡ
َِف َٱۡل ۡح َِر َبِأ ۡم ِرَه َِۖ َۦ َوسخر َلكمَ
و زمین است» ،و نی فرمود﴿ :وسخر َلكم َٱلفلكَ ََلِ ج ِري ِ
َّ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
َّ
ۡ
َّ ۡ
يَِۖوسخرَلكمَٱ ّۡللََوَٱۡلَّهارَََ٣٣وءاتىَٰكمَمِنَ
ٱۡلنهَٰرَََ٣٢وسخرََلكمََٱلشمسََوَٱلقمرََدائِب ِ
ۡ
ۡ
ْ
َّ
ۡ
َّ
ََتصوها َإ ِ َّن َٱ ِۡل َٰ
ار[ ﴾ٞإبراهیم 32:تا
نسنَ َلظلومَ ٞكف َ
ّلِلِ ََل
ك َماَسأَلموهۚۡ َِإَونَتع ُّدوا َن ِۡعمت َٱ َ
ِ
 .]34یعنی« :و رام ساخت [برای] شما کشتی را تا روان سازد به دریا به فرمان او هرجا که
میخواهد ،و مُسَخَّر کرد برای شما جویهای آب را ،و مُسخِّر کرد برای شما آفتاب و ماه
را در حالتی که مستمرند در سیر خود ،و مسخر کرد برای شما شب و روز را ،و داد به
شما از هرچه که خواستید ،و اگر شمارش کنید نعمت خدا را ،نتوانید احصا [= شمارش]
کرد؛ به درستی که انسان ستمکار و ناسپا

است»َ .

به این اصل ،شناسانْد و اعالن نمود عالم انسانیت را که کون را مسخِّرِ تو قرار دادم و
پایت را بر فرقِ فرقدان فلک نهادم؛ اما متحیر شد که به چه طریق مسلط بر کون باید شد
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َّ
و به چه راه اسرار وجود را خواهد دانست؟ اصل هشتم را مقرر نمود که﴿ :وَٱَّلِينََ
ْ
جَٰهدواَفِيناَۡل ۡهدِي َّنه ۡمَسبلنا﴾ [العنکبوت ]69:یعنی« :کسانی که جدّ و جهد کنند در ما راه،
به آنان نشان خواهیم داد و هدایت به من ل مقصود خواهیم نمود».
به این اصل ،مسلمان یافت که باید مجاهده کند و به جِدّ و جَهاد و تفکار و اساتدتل
میتواند واقف بر اسرار کون شود.
خالصه کالم :طریقه قرآن تفکر و استدتل است و چون راهنمای بشر عقل است؛ اماا
در صورتی که مسل به اسلحه برهان باشد و آنچه که مانع تعقل بشر است حجاابهاایی
است که او را مانع از وصول به کعبه حقیقت مایباشاد و تماامی اختالفااتی کاه عقاالی
جهان در مسائل نظریه دارند ،به واسطه این است که در طریق تعقل رفع موانع ننمودهاناد.
قرآن عالوه بر بیان راه استدتل ،موانع تفکر را کامالً بیان فرموده و ما در اینجا موانع تعقل
را به طوری که قرآن بیان کرده است ،ذکر میکنیم.

***

تقلید ،از موانع تعقل است
ُّ ۡ
اَلَع َأ َّمةٖ َِإَونَّ َٰٓ
خدا میفرماید﴿ :إِنَّاَوج ۡدنا َءاباءن َٰٓ
ِمَمقتدونَ﴾ [ال خرف ]23:یعنی:
اَلَع َءاث َٰ ِره
«ما یافتیم پدران خود را بر طریقه و دینی و ما اقتدا به آثار ایشان میکنیم ،و نی میفرماید:
ۡ
َّ ْ
ْ ۡ َّ
َّ
ّلِلَقالواَبلَنتبِعَماَألف ۡيناَعل ۡيهَِءاباءنا َۚۡأول ۡوََكنَءاباؤه ۡمََلَ
واَماَأنزلَٱ َ
﴿ِإَوذاَقِيل َلهمَٱتبِع َ
ۡٗ
ي ۡع ِقلونَشيَاَوَلي ۡهتدونَ﴾ [البقرة ]170:یعنی« :و هنگامی که گفته شود به ایشان که پیروی
کنید آنچه خدایتعالی فرستاد ،گفتند :بلکه پیروی میکنیم به آن چی ی که پدران خود را
بر آن یافتیم .آیا متابعت پدران میکنند اگر چه پدرانشان چی ی تعقل نمیکنند و هدایت

نشدند؟» در این دو آیه ،قرآن کسانی را که تقلید کورکورانه میکنند ،مذمت فرمودَ .
و تحقیق در این مطلب این است که تقلید ،اقتبا

است که پسران و اخالف از پدران

و اسالف میکنند ،و علمای اجتماع میگویند یکای از امتیااز انساان بار ساایر حیواناات
اختصاص اوست به اقتبا

تقلیدی ،یعنی انتقال تقالید از جیلی [= گروهی] باه جیلای؛ و

هرچه تقالید طوتنیتر شود ،ثابتتر خواهد بود و رها کاردنش مشاکل مایشاود؛ چاون
انسان هر عملی را مکرر کرد و نیکو شمرد ،میل میکند دیگری هم این کار را انجام دهد؛
به خصوص هنگامی که دیگری محبوبش باشد؛ مثل فرزند ،مسلِّماً او را وادار میکناد کاه
اقتدا کند .و پدران و اسالف تمامی عقاید و عادات خود را برای اخالف و پسران به ار
میگذارند ،و زمانی که عادات و عقاید از پدران به پسران و از سَلَف به خَلَف منتقل شاد،
تمامی آنها در آنان ثابت میشود.
خالصه کالم :تقالید و عادات مثل راهی است که هرچه بیشتر آن راه رفته شود ،مهیاتر
برای عبور و مرور میگردد؛ پس از آن بسایار مشاکل مایشاود کاه ماردم را از ایان راه
منصرف نمود ،و زندگانی بشر در هر زمانی این طور باود کاه انصاراف آناان از تقالیاد و
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عادات ،کار مشکل به شمار میآمد.
تقالید و عادات در جوامع بشر همیشه مقد

بود و مردم معتقدند که مخالفت تقالید و

عادات موجب ضرر و بدبختی خواهد بود .جهت هم معلوم است :چون اعمال و عقایدی
که از جیلی به جیلی به ار

میرسد ،اگر ضرری هم داشاته باشاد ،عاادات او را تادارک

میکند؛ اما اعمال و عقاید تازه مخالف با تقالید ،چون امتحان نشده ،مردم مایترساند کاه
عادات سابق را رها کنند؛ و دیگر آنکه ترک عادت چون مولم [= دردناک] است و انساان
بالطبع فرار از اَلَم میکند ،از این جهت از مخالفت تقالید اجتناب میورزد ،و واهماة بشار
صورت تقد

به آن میدهد و توهم میکند که قاوة غیبای آناان را در مخالفات تقالیاد،

عِقاب خواهد کرد و اگر در دنیا عِقاب نشوند ،مسلماً در آخرت معذَّب خواهند بود.

***
عواملیکه مساعد با تقالید است

اول :شیخوخت [= کهنسالی] شخص پیر در تقالید و عادات متعصب اسات و نمایشاود
عقاید را از او گرفت ،و سبب آن دو چی است:
 -1وظایفاتعضائی ،و آن این است که [= چون] جهاز عصبی دِماغ [= مغ ] شاخص
پیر تصلب پیدا میکند ،دیگر قابل تغییر نیست؛ باه خاالف جاوان کاه باه واساطة نرمای
اعصاب زود میشود در آن تأثیر کرد؛
 -2عقلی ،و آن این است که چون انساان عقایاد و عااداتی دارد کاه در مادت مدیاد
زندگانی تحصیل کرده و رأی و عملش بر آن قرار گرفته ،راضی به مناقشه نمیشاود و در
این مدت هم ادلهای برای خود تهیه کرده ،اگرچه ضاعیف اسات ،اماا نا د او باه واساطه
عادات و بُعدِ مدت ،قوت پیدا کرده؛ هرچه ادله یقینی بر خالف عقیدهاش بیاورند ،مُفحَام
[= درمانده ] نخواهد شد؛
ووم :از عوامل مساعد با تقالید ،عُ لات [= دورافتاادگی] مکاانی اسات .جمااعتی کاه
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سکنی دارند در مکانی از زمین که محدود به حدودی است و به هیچ وجاه معاشارت باا
اقوام دیگر ندارند ،همیشه به تقالید و عادات خود باقی خواهند ماند ،و بسایار کام اتفااق
میافتد که تغییری در فکر و رویة اینان پیدا شود؛ بنابراین شهرهایی کاه از دایارة عماران
دور و یا در راه حرکات عمرانی واقع نشدهاند ،بر تقالید قدیماه خاود متعصاب و پایادار
خواهند بود؛
سوم :تکلم به لغات مختلف در یک امت ،مانع از تغییر عادات و تقالیاد اسات؛ چاون
لغتِ جامع و تکلمِ مشترک میانشاان نیسات تاا تفااهم حاصال شاود؛ پاس بناابراین بار
تقالیدشان باقی خواهند ماند.

***
معالجۀ قرآن مرض تقلید را

چون عالج حتمی تقالید ،دانش و حکمت است و شخص امای و در نخواناده همیشاه
اقتصار به شنیدن اساطیر و قصص و خرافات از پیران میکند ،و پیران هم آنچاه از پادران
شنیده برای پسران میگویند ،بنابر این امیات و جهال ،رفیاق تقالیاد ،و بایعلمای ،مؤیاد
خرافات است؛ به عکس ،دشمن تقالید ،علام و داناش ،و غاذای روح ،معرفات و بیانش
است؛ چنانکه جسم به غذاهای مادی نمو میکناد و قاوی مایگاردد؛ همچناین روح باه
نظریات علمیه نیرومند میشود و عقل به معلومات به کماتت تیقش مایرساد؛ شاخص
دانشمند زنجیر خرافات را پاره کرده و بار تقالیاد را از دوش مایانادازد و باا هار باادی
حرکت نمیکند و تابع هر ناعقی [= یاوهگو ] نمیشود.
از این جهت است کاه خوارکننادگانِ انساانیت و بنادهکننادگانِ آزادگاان بشاریت ،از
کاهنان و ارباب کنیسه ،علم را بر بشر حرام کردند و به رِجس [= آلودگی] و پلیاد باودن
آن حُکم نمودند؛ چنانکه «ترو » در دایرةالمعارف میگوید که اینان گفتند« :علم شجرة

کلید فهم قرآن

158

ملعونه است که میوهای آن کشندة بنیآدم میباشد» ،و این عقیده ضارّ و گفتار بایمغا و
اعتبار را در عالم اسالمی بعضی از متصوفه رواج دادند و گفتند« :العلم حجاب اهلل األکبر».
و عجب است از عارف قیومی و محقق رومی ،با آن شرح صدر و گفتارهای بینظیار کاه
دارد ،این مطلب را بیان فرموده؛ چنانکه میگوید:
زیرکی بفروش و حیرانی بخر

زیرکی ظن است و حیرانی نظر

زیرکای آمد ساباحت در بحار

کم رهد غرق است او پایان کار

زیرکی چون باد کبر انگی توست

ابلهی شو تا بماند دین درست

و نی میگوید:
دفتر صوفی سواد و حرف نیست

ج دل اسفید همچون برف نیست

البته خطای ب رگان هم مثل خودشان ب رخ است .ابن فهد حلی میگوید که« :میبینیم
علمای ب رخ اشتباههای ب رخ میکنند» .این برای این است که باید بدانند که بشر محتاج
به معصوم است که او خطا نمیکند؛ و گرنه مالی رومی افتخار عالم و علم و عرفان است
و مسلِّماً معصوم نبوده و کسی هم قائل به عصمت او نیست.
و همچنین متفقهه [= دانشمند] جامد و بایاطاالع ،ماردم را از تعلُّام علاوم نظاری و
فلسفی و طبیعی منع کردند و ج فقه و علم خالف و تعلم چند حادیث ،ساایر علاوم را
حرام و بدعت دانستند و کار مسلمانان را به اینجا رسانیدند که از علوم کون بیخبار و از
قافله ترقی ماندند و به مردمان هَمَجی [= فرومایه] ملحق شدند؛ نعوذ باهلل مان الضااللِ و
من حُمْق األراذل والجُهَّال.
قرآن چون برای شفای امراض اخالقی و اجتماعی از جانب پروردگار بر رسول اکرم
ۡ
ۡ ۡ ۡ ٞ
انَماَهوَشِفاءَٞورَحةَل ِلمؤ ِمن ِيَ﴾( )1خالیق
زنلََمِنَٱلق ۡرء َِ
نازل شد ،چنانکه میفرماید﴿ :ون ِ
را دعوت به علم نمود و در فضیلت علم و علما آیاتی نازل فرمود:
ْ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ّلِل َم ِۡن َعِبادِه َِٱلعل َٰٓ
مؤَا﴾ [فاطر ]28:یعنی« :تر
 -1خداوند میفرماید﴿ :إِنماََيش َٱ َ
( )1و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىکنیم [اإلسراء.]82:
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از خدای تعالی هیچکس را نیست ج دانشمندان»

أنِّما یخشی تو در قرآن بخوان
خشیت اهلل را نشان علم دان
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
َّ
و در آیه دیگر میفرماید﴿ :جزاؤه َۡم َعِند َرب ِ ِه ۡم َجنَٰت َع ۡد ٖن ََت ِريَمِن ََتتِهاَٱۡلنهَٰرََ
َّ
ْ ۡ
ۡ
خ َٰ ِِلِين َفِيها َأب ٗدا َّ
ّلِل َعنه ۡم َورضَوا َعنهَ﴾ تا آنجا که فرمود ﴿ذَٰل ِك َل ِم ۡن َخ ِشَ
ََۖر ِِض َٱ َ

ر َّبهَۥ﴾ [البینة ]8:یعنی« :بهشت کسی راست که در دل وی تر
ان﴾ [الرحمن .]46:از آیه اول معلوم شد که ج عالم را
فرمود ﴿ول ِم ۡنَخافَمقامَرب ِ َهِۦَج َّنت َِ
تر خدای نباشد و از آیه دوم معلوم شد که ج ترسندگان را بهشت نبود؛ پس از هر دو
خدا باشد» ،و جای دیگر

آیه تزم آمد که ج علما را بهشت نبودَ .

و به این مضمون در اخبار هم وارد شده است؛ چنانکه از ختمی مرتبت ص روایات
أمجع عىل عبدي خلوف،
است که او از رب الع ه روایت میکند که فرمود« :سعزَِّت سجاليل ال ُ
أمجع له أمن،؛ إذا أمنني يف الدنيا أخف ُت ُه يوم القيامة ،س إذا خافني يف اللدنيا َآمنْتُل ُه يلوم القياملة»
س ال ُ

یعنی« :به ع ت و جاللم که دو تر

بر یک بنده جمع نمیکنم ،و همچناین دو امان اگار

ایمن باشد ،از من در دنیا او را در قیامت میترسانم ،و اگر از من ترسان باشد ،در دنیاا او
را در قیامت ایمن میکنم؛
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
﴿ -2ٱ ۡقرَأََب ِٱ ۡس َِمَربِكَٱَّلِيَخلقَََ١خلقَٱ ِۡل َٰ
نسنََم ِۡنَعل نقَََ٢ٱقرَأَور ُّبكَٱۡلكرمََََ٣
ۡ
َّ
ٱَّلِي َع َّلم ََب ِٱ ۡلقل َِم ََ ٤ع َّلمَ َٱ ِۡل َٰ
نسنَ َماَل ۡم َي ۡعل َۡم﴾ [العلق 1:تا  .]5این آیه مبارکه اول آیهای
است که بر رسول اکرم نازل شد؛ یعنی« :بخوان به نام آن کس که از خون بسته انسان را
آفرید ،و پروردگار تو آن است که آدمی را عالم و دانا نمود» .در ذکر این دو صفت ،دقیقة
شریفی است و آن آن است که اول حال آدمی «علقه» است و از همه چی ها پستتر
میباشد ،و آخر کار آدمی «علم» است و این حالت از همه چی در جهان شریفتر
میباشد؛ َ

 -3فضل حق متعال در حق سید انبیاء بسیار بود؛ لکن هیچ فضلی را عظیم نشمرد،
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َّ
ۡ
َّ
ّلِلَِعل ۡيكَع ِظ ٗ
يما﴾
مگر در صفت علم که فرمود﴿ :وعلمكَماَل ۡمَتكنَت ۡعل ۚۡمَوَكَنََفضلَٱ َ
[النساء ]113:یعنی« :آموخت تو را خدای آنچه را که نمیدانستی ،و فضل خداوند بر تو
ب رخ است» ،و در صفت خوی خوش او هم فرمودِ﴿ :إَونَّكَلع َٰ
يم﴾ [القلم.]4:
ّلَخل نقَع ِظ َٖ
پس معلوم شد که هیچ صفت کاملتر از این دو نیست :اول علم ،دوم خلق؛ َ
ۡ
ٞ
ۡ
ِيل﴾
 -4حق متعال دنیا را اندک خوانده است؛ چنانکه میفرماید﴿ :قل َمتَٰع َٱ َُّّلنيا َقل َ
[النساء ]77:و معلوم است که نصیب یک آدم از همه دنیا نسبت به همه دنیا کم است؛ اما
ۡ
ۡ
رياَكث ِ ٗ
ۡل ِۡكمةََفق ۡدَأوِتَخ ۡ ٗ
رياَوماَ
علم و حکمت را به بسیاری وصف فرمود﴿ :ومنَيؤتَٱ
ِ
َّ َّ َّ ْ ْ ۡ ۡ
ب﴾ [البقرة]269:؛ پس معلوم شد بسیارِ دنیا اندک است و اندک علم و
ۡللبَٰ َِ
يذكرَإَِلَأولواَٱ َ

حکمت ،بسیار است؛ َ
َّ
َّ
ۡ ۡ
﴿ -5قل َهل َي ۡستوِي َٱَّلِينَ َي ۡعلمون َوَٱَّلِينَ ََل َي ۡعلمونَ﴾ [ال مر ،]9:و جای دیگر
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡم َوَٱۡل ِصريَ﴾ [األنعام]50:؛ پس چنانکه هیچ نسبت
میفرماید﴿ :قل َهل َي ۡستوِي َٱۡلع ََٰ
میان خبیث و طیب ،و اَعمی [= بینا] و بصیر و ظلمات و نور و ظل و حرور [= سایه
و گَرمی] نیست ،همچنین نسبتی میان عالم و جاهل نیست؛
َّ
َّ َّ
ْ ۡ ۡ
ْ
ت﴾ [المجادلة ]11:یعنی:
ّلِل َٱَّلِينَ َءامنوا َمِنك ۡم َوَٱَّلِينَ َأوتوا َٱلعِلمَ َدرج َٰ َٖ
﴿ -6ي ۡرفعِ َٱ َ
«بلند مرتبه گردانید خداوند آنچنان کسانی که ایمان آوردند و آنچنان کسانی که علم
بر آنها داده شد درجاتی».
اخبار وارده در فضیلت علم

ِ
ِ
 -1رسول أکرم ص فرمودَ « :ف ْض ُل ا ْل َع ِ
ل ،ك ي
لاَلِ َع َ
ُلل
[نل ْب ُع َ
ون] َد َر َجل ًة َب ْ َ
لىل ا ْل َعابِلد َنل ْبع َ
َ ،
ِ
َ ،ح ْْض ا ْل َفر ِ ِ
َّلاس َفي ْب ِصللر َها ا ْل َع ِ
َ ،عام ًا َس َذلِ َ
لاَل ُ َف َين َْهلى
ك َأ َّن ال َّ ْي َط َ
س َن ْبع َ
ُ
ان َيدَ ُع ا ْلبِدْ َع َة للن ِ ُ
َد َر َجت ْ ِ ُ ُ َ
َعن َْهاَ ،سا ْل َعابِدُ ُم ْقبِ ٌل َع َىل ِع َبا َدتِه ال َيت ََو َّج ُه َْلا َسال َي ْع ِر ُف َها» یعنی« :فضل عالم بر عاباد باه هفتااد

درجه است ،و هر درجه هفتاد سال راه اسب دونده میباشد؛ زیرا که شیطان بادعت را در
مردم مینهد و شخص عالم آن را میبیند و ازاله [= رفع] مایکناد و مارد عاباد مشاغول
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عبادت است و خلق را از وی منفعت نبود»؛

 -2رسول أکرم ص میفرماید« :ملن َأحلب َأ ْن ينْ ُظلر إِ ََل ع َت َق ِ
لاُ ا ِ ِمل َن الن ِ
َّلار َف ْل َينْ ُظ ْلر إِ ََل
ُ
َ ْ َ َّ َ َ
ِ
َ ،ف َو ا َّل ِذي َن ْف ِِس بِ َي ِد ِه َما ِم ْن ُم َت َع يل ٍم َ ْ
َيتَلِ ُ
َب ا ُ َل ُه بِك يُل َقدَ ٍم ِع َبا َد َة َنن ٍَة
املُْ َت َع يلم َ
ف إِ ََل َبا ِ ا ْل َع ِاَلِ إِالَّ َكت َ
اْلن َِّة َس َي ْم ِِش َع َىل األَ ْر ِ
َس َبنَى ا ُ بِك يُل َقدَ ٍم َم ِدينَ ًة ِيف َ
ض َس ِه َي ت َْس َتغ ِْف ُر َل ُه َس ُي ْم ِِس َس ُي ْصلبِ ُح َم ْغ ُفلور ًا َلل ُه
ِ
ِ
اُ ا ِ ِم َن الن َِّار» یعنی« :هرکس آزادگان را میخواهد ببیند ،نظار در
َس َش ِهدَ ت املَالئ َك ُة َأ ََّن ُ ْم ُع َت َق ُ

علما و متعلِّمین کند؛ قسم به آن خدایی که نفس محماد در قبضاة قادرت اوسات ،هایچ
متعلِّمی نیست که در خانة عالمی برود ،مگر اینکه حق متعال به هر یاک قادم او عباادت
یک ساله نویسد ،و به هر قدمی از برای او در بهشت شهری بنا کناد و بار زماین کاه راه
میرود زمین برای او طلب آمرزش میکند و بامداد آمرزیده برخیا د و فرشاتگان گاواهی
دهند که اینان آزادگان از آتشند»؛

ِ
لِّل ال ُت َقلاتِ َل َّن َأ َحلد ًا
 -3پیغمبر اکرم ص چون علی  را به یمن فرستاد فرمودَ « :يا َع ُّ
ِ
ِ
ال َخ ْ ٌْي َل َ
ي ا ُ َع َىل َيدَ ْي َ
ك َر ُج ً
لم ُس َس غ ََر َبلت»
ك ِِمَّا َط َل َع ْ
َحتَّى تَدْ ُع َو ُهَ ،سأ ْي ُم ا ِ ألَ ْن َ َْيد َ
ت َع َل ْيه ال َّ ْ

یعنی« :ای علی ،اگر خدای تعالى مردی را به توسط تو هدایت کند ،برای تو بهتر است از
آنچه آفتاب بر او طلوع و غروب کند»؛

ث بِ ِه الناس ابتغلاُ سج ِ
 -4رسول اکرم ص فرمود« :من َط َلب ِ
الع ْل َم لِ ُي َحدي َ
له ا ِ أ ْع َطلا ُه ا ُ
َ َ ْ
َ
َ
َ ْ
ِ
َ ،نبِ ّي ًا» یعنی« :هرکس طلب علم کند تا برای رضای خدا به خلق رساند ،خداوناد
َأ ْج َر َن ْبع َ

ثواب هفتاد پیغمبر به او مرحمت میکند»؛

ِ
ِ ِ
ِ
لْي َج ُح ِملدَ ا ُد
لاُ ال ُّ َ
 -5رسول اکرم ص فرمودُ « :يوز َُن يوم القيامة مدَ ا ُد ا ْل ُع َل ََمُ سد َم ُ
لهدَ اُ َف َ ْ
ا ْل ُع َل َلَم ُِ» یعنی« :وزن میشود روز قیامت مداد علما و خاون شاهیدان؛ پاس رجحاان پیادا

میکند مداد علماء»؛
 -6رسول اکرم ص میفرماید« :يقو :ا ُ للعلَمُ إِّن َل أضع علمي فيكم سأنا أريد عذابكم

ادخلوا اْلنة فقد غفرت لكم» یعنی« :خداوند میفرماید :من علام را در دل شاما ننهاادم تاا
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شما را عذاب کنم؛ داخل بهشت شوید؛ گناهان شما را آمرزیدم.
چون فضیلت علم به آیات و اخبار ثابت شد ،اکنون میگوییم اسالم برای علم نهایتی
قرار نداد و مقید به قیدی ننمود و محدود به حدی نفرمود؛ رسول اکرم ص میفرماید:

«من قا :إن للعلم غاي ًة فقد بخسه ح َّقه س سضعه يف غْي منزلته التي سضعه ا حيث يقو﴿ :وماَ
ۡ ۡ َّ
ٗ
ِيًل﴾ [اإلسراء »]85:یعنی« :هرکس گوید از برای علم غایتی است،
أوت ِيتمَمِن َٱل ِعل َِم َإَِل َقل َ
حق علم را ضایع کرده و در غیر من لتی که خداوند قرار داده وضع نموده؛ چنانکه

میفرماید از دانش داده نشدید مگر اندکیَ .

اسالم از لسان حکیم علیم در قرآن کریم تصری نمود حکمت خالق را که در کالمش
بر صَفوه [= برگ یده] انبیا نازل شده است نمییابد ،مگر به نور علم؛ چنانکه میفرماید:
َّ ۡ
﴿وت ِۡلكََٱ ۡۡل ۡمثَٰلََن ۡۡضبهاَل َّ
ِلن ِِۖ
اسَوماَي ۡعقِلهاَإَِلَٱلعَٰل ِمونَ﴾(َ .)1
ِ
قرآن کسانی را که در طلب علم تکاسل میورزند و تحصیل نمیکنند ،به سوء منقلب
و طبع بر قلوب ،که عاقبتش سوء عذاب است ،انذار فرمود؛ چنانکه میفرماید﴿ :ولق َۡدَ
َّ
َّ
ْ ۡ
َّ
ۡ
اسَِفَهَٰذاَٱ ۡلق ۡ
ج ۡئتهمَأَِبيةَّٖلقول َّنَٱَّلِينََكفرواَإِنَأنت ۡمَ
م
َ
َ
ان
ء
ر
َضبناَل ِلن ِ ِ
ِ
ِنَكَمث ٖلَولئِنَ ِ
ِ
َّ
َّ
إ ََّل َم ۡبطلون ََ ٥٨كذَٰل ِكَ َي ۡ
َٰ
وب َٱَّلِينَ ََل َي ۡعلمونَ﴾ [الروم 58:و  .]59یعنی« :و
ل
َق
لَع
َ
َ
ّلِل
ٱ
َ
ع
ب
َ
ط
ِ
ِ
ِ
اگر بیاوری تو محمد ص برای منکران و معاندان به آیه و معج های ،هر آینه کفار

میگویند نیستند شما (پیغمبر و مؤمنان) مگر تباهکاران و دروغگویان؛ همچنان مُهر
مینهد خداوند بر کسانی که عالم نیستند»َ .

به مثل این آیات ،ابواب علوم حقیقیه را بر عقول بشر باز نماود و ب رگتار چیا ی کاه

میشود خالق جهان را باه آن پرساتش نماود ،علام را مقارر فرماود .رساول اکارم ص
میفرماید« :أفضل العبادة طلب العلم» یعنی« :باتترین عباادات طلاب علام اسات»؛ و نیا
فرمود« :نظر الرجل يف العلم ناعة خْي له من عبادة نت ،ننة» یعنی« :نظر مارد در علام یاک
( )1و این مَثلها را براى مردم مىزنیم و[لى] ج دانشوران آنها را درنیابند [العنکبوت.]43:
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ساعت ،بهتر است از عبادت شصت سال» .اسالم علم را منحصر به شهری دونِ شهری ،یا
ِ
الصل »،یعنی:
شخصی دون شخصی قرار نداد؛ رسول اکرم ص فرمود« :ا ْط ُل ُبوا ا ْلع ْل َم َس َل ْو بِ ي
«علم را طلب کنید ،اگرچه در چین باشد» ،و نی فرمودِْ « :
لؤ ِم ِن َي ْأ ُخ ُ
لذ َها أنَّلى
اْلك َْم ُة َضا َّل ُة املُ ْ
َس َجدَ ها» یعنی« :حکمت گمشدة مؤمن است ،هر جا او را بیابد اخذ میکند».
مسلمان نباید ترک تعلم کند برای آنکه معلم آن مخالف باا اوسات در عقیاده .رساول
ٍ
ِ
اکرم ص میفرمایدُ « :خ ِذ ِْ
سعاُ كانت» یعنی« :حکمت را بیاموز؛
أي
اْلك َْم َة َسال ُ
يض ُّلر َك م ْن ي
از هر ظرفی خارج شود تو را ضرر نمیزند».
قرآن کسانی را که در کون و آثار قدرت حق تدبر نمیکنند ،انذار شدید فرمود؛
ٗ
ُّ
ۡ
َِف َهَٰ ِذ َه ِۦَ َأ ۡع َٰ
يًل﴾
ۡم َوأضل َسب ِ َ
َِف َٱٓأۡلخِرَة ِ َأع ََٰ
ۡم َفهو ِ
چنانکه میفرماید﴿ :ومن ََكن ِ
[اإلسراء ]72:یعنی« :هرکس در این دنیا کور است و چشمش به حقایق باز نیست ،پس او

در آخرت کور و گمراهتر استَ .

هرکااه امااروز نبینااد اثاار قاادرت او

غالب آن است که فارداش نباشاد دیادار

***
سیر در ارض ،عالج مرض تقلید است

چون سابق گفتیم از مؤیدات بقای تقالید ،ماندن در یک مکان و معاشرت ننمودن با اقاوام
و امم دیگر است ،از این جهت عالجش را قرآن بیان فرموده:

ۡ
َّ
تَم ِنَ
اسَح ُِّجَٱۡل ۡي َِ
 -1قرآن امر به حج بیت اهلل نمود؛ چنانکه میفرماید﴿ :و ِّلِلَِلَعَٱۡلَّ ِ َ
ٗ
يًل﴾ [آل عمران ]97:که بر هر شخص مستطیع ،مسافرت به مکه را واجب
ٱ ۡستطاعََإ ِ ّۡلهَِسب ِ َ
فرمود .در این مسافرت شخص حاجی عالوه بر اصالح نفس و عبادت پروردگار و فواید

معنوی بیشمارِ آن ،با امم مختلف اصطکاک پیدا میکند و با آرا و عقاید دیگران آشنا
میشود و بر صنایع و علوم سایرین مطلع میگردد و بر عادات و تقالید و خرافات مردمان
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آگاه میشود و انحطاب و ترقی امم دیگر را میبیند ،که اگر درست دقت شود ،تمامی این
مشاهدات ،مکتبی است برای انسان و چون انسان بالفطره برای حق و خیر ساخته شده و
بالجمله دنبال تفتیش حقایق میرود و همیشه میخواهد جلب خیر کند و دفع شر از خود
نماید ،مسلماً در این مسافرت منافعی را برای خود تشخیص میدهد؛ چنانکه قرآن
شریف یکی از حکمتهای حج را تشخیص منافع مقرر فرمود؛ چنانکه میفرماید:
ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
ْ
ۡ
َٰ
واَ
يق ََ ٢٧ل ِيَشهد َ
م
َع
ج
َف
ِنَك
م
َ
ِي
ت
أ
َي
ِر
م
ا
َض
َك
لَع
َو
اَل
ج
َر
وك
ت
أ
ي
َ
َ
ج
ۡل
اس ََب ِٱ
﴿وأذِن َ ِِف َٱۡلَّ ِ َ
ِ
ِ
ن
ِ
ِ
ِ
ٖ
ٖ
ْ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
ْ ۡ
َّ َّ ۡ
ت َٰ
َلَع َماَرزقه ِ
مَم ُۢن َب ِهيمةَِٱۡلنع َٰ َِمَِۖفَكوا َمِنهاَ
منَٰفِع َله ۡم َويذكروا َٱ ۡسمَ َٱ َ
ّلِلَِ ِِف َأيا ٖم َمعلوم َٰ ن
ْ ۡ
ۡ
وأ ۡطعِموا َٱۡلائِسَ َٱلفقِريَ﴾ [الحج 27:و  ]28یعنی« :و ندا ده ای ابراهیم در میان مردمان و
بخوان ایشان را به حج خانه خدا تا بیایند مردمان بر تو پیادگان و سواران بر هر شتر
تغری که به جد تمام میآیند از هر راهی دور ،یعنی تو دعوت کن که سواره و پیاده به
حج بیایند تا ببینند منفعتهایی که مر ایشان راست ،و نام خدا را ذکر کنند در روزهای
معلوم که ده روز اول ذیالحجه است بر ذب آنچه روزی داده است ایشان را از بسته
زبان ،انعام یعنی شتر و گاو گوسفند؛ مراد این است که قربانی را به نام خدا کنند چون
کفار به نام بتان قربانی میکردند ،پس بخورید گوشت آن قربانی را و بخورانید از آن
قربانی در مانده محنت کشیده و محتاج تن] دست را»؛ َ

تَمِنَق ۡبل ِك ۡمَس ٞ
 -2امر به مطلق سیر در ارض فرمود؛ چنانکه میفرماید﴿ :ق َۡدَخل ۡ
َنَ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
وا َك ۡيف ََكن َعَٰقِبة َٱلمكذِبِيَ﴾ [آل عمران ]137:یعنی« :به تحقیق،
ۡرض َفَٱنظر َ
َِف َٱۡل ِ َ
فسِريوا ِ
گذشت پیش از شما سنتها از حواد

جهان وامتهایی بودند که به واسطه نافرمانی امر

خدا هالک شدند؛ پس بروید سِیر کنید در زمین و ببینید بالد عاد و ثمود و بیابان لوب و
امثال آن را؛ پس بنگرید به نظرِ عبرت که به سبب نافرمانی چگونه بوده است آخر کار
ۡ
ْ
ْ
ۡ
وا َك ۡيف ََكن َعَٰقِبةَ
ۡرض َث َّم َٱنظر َ
َِف َٱۡل ِ َ
تکذیبکنندگان»؛ و نی میفرماید﴿ :ق َ
ل َسِريوا ِ
ۡ
ٱلمكذِبِيَ﴾ [األنعام ]11:که در این دو آیه تصری میفرماید که باید از مکان و محیط خود
خارج شد و حال گذشتگان را مطالعه کرد و وقایع امم دیگر را در تحت دقت و نظر
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آورد که اینان به واسطه تکذیب رسل و بقای بر خرافات و تقالید باطله ،چگونه عاقبت

کارشان منجر به هالکت گردیدَ .

دوم از موانع تفکر ،اطاعت ک َبرا و بزرگان و پیروی احبار و رهبان است

ۡ
َّ
َّ ْ ۡ
ۡ ۡ ٗ
ۡ
ّلِلِ﴾ [التوبه ]31:یعنی:
ون َٱ َ
خداوند میفرماید﴿ :ٱَّتذوَا َأحبارهم َورهبَٰنهم َأربابا َمِن َد ِ

«گرفتند یهودان و نصرانیان غیر خدا را از دانشمندان و زاهدهاشان خدایانی»؛ و نی
َّ ا
ْ
ُّ
َّ
يًل﴾ [األح اب ]67:یعنی:
وا َر َّبنا َإِنا َأط ۡعنا َسادتنا َوكُباءنا َفأضلونا َٱلسب ِ َ
میفرماید﴿ :وقال َ
«اهل جهنم فردای قیامت میگویند :پروردگارا ،ما سادات و ب رگان خود را اطاعت
نمودیم؛ آنان ما را گمراه کردند؛ ب رخترین وسیلهای که خوارکنندگان نوع بشر برای
سیطره و ریاست خود انتخاب نمودند و بشر را از حقوق طبیعی خود محروم و از
خصایص فطریه و کماتت انسانیه برهنه کردند ،و این حقوق و خصایص را تحت
تصرف خود قرار دادند ،که به هر طرف بخواهند و هر شکل اراده کنند ،بشر را موافق
هوی و کبریائیت خود قرار دهند .همانا کلمة« :إعتقد وأنت أعمى» بود ،یعنی« :کورکورانه
باید معتقد بشوی» و هنگامی که برق تفکر بر دِماغ کسی میزد و کلمه چرا را میگفت و
سبب چی ی را میپرسید که چرا باید این مسئله چنین باشد یا چنان ،فوراً حکم به خروج
از دین میدادند و آن بیچارة فهمیده را طعمة آتش میکردند .این هوىپرستان و جباران
در ارض و مفسدین حَر

و نسل ،روحانیین از کاهنان و احبار و رهبان بودند.

این غوتنِ گمراهکنندة بشر ،برای خود حق وتیت بر نوع انسان قائل شدند؛ حتی
اطفال مردم را میگرفتند و مطابق آرا و موهومات خود تربیت [میکردند؛ تربیتی که]
موکول به اراده و مرتبط به مشیت ایشان است؛ تا به جایی رسید که خود را شُفَعای [=
َّ
ۡ ُّ ۡ
ت َٱ َّ
لسمَٰوَٰتََ
شفیعان] خلق نامیدند؛ خدا میفرماید﴿ :ول َوِ َٱتبعَ َٱۡل َ
ق َأهواءه ۡم َلفسد ِ
ۡ
ن﴾ [المؤمنون ]71:یعنی« :اگر حق متابعت هواهای اینان را بکند ،هر آینه
وَٱۡلۡرضَ َومنَ َفِي ِه ََّ
آسمانها و زمین و هر که در میان آنهاست ،تباه خواهد شد».
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و چنان مردم را تربیت کردند و به آنان ت ریق نمودناد و گفتناد شاما روح و وجادان
ندارید مگر اینکه اطاعت کورکورانه کنید و از ما دین را تعبداً و بِالدلیل بیاموزیاد ،و ایان
سنت سیئه چنان در اعماق نفو

نفوذ کرد که مردم ب رگاان و روحاانیون را کورکوراناه

تقلید کرده و اطاعت نمودند و از خود رأی و اندیشهای نداشتند ،و مردم بر طبق قالبی که
این غوتن راه انسانیت آنان را ریختند ساخته شدند و چنان مُنْغَمِر [غوطهور] در پرساتش
کاهنان و شیادان گردیدند که هر زمان فکرشان میخواست جوتن ب ند و امری را تحقیاق
کند ،در دل اینان گویا هاتفی ندا میداد و میگفت :ای متفکر ،تو حق تفکر نداری وجدان
نداری که تمی حق از باطل دهی؛ حق تو این است که بِالدلیل اطاعت کنی.
از این جهت ،حُریت نفْس و آنچه مبتنی بر آن اسات ،از حُریات مادارکی کاه مربای
ملکات فاضله است ،مُرد؛ چنانکه میبینید همین دعوت را امروز علمای سوء باه طاوری
شدیدتر میکنند و میگویند :دین تعبد است و بایاد تقلیاد کورکوراناه کنای! و جهلاه از
متصوفه به طریق اکمل در نفو

مریدان ت ریق میکنند و میگویند :مرید در مقابل شایخ

باید «کالمیت بین یدی الغسَّال»( )1باشد و «مقام المرید عدم اإلرادة»( )2است ،و تا مرید فاقاد
اراده نشود و مرشد را در ذکر و عباادت نگیارد و پرساتش کورکوراناه نکناد ،باه کماال
نخواهد رسید.
این تعالیم زشت سبب شد که حریت نفس را از انسان گرفات و بشار را خاضاع هار
شیادی نمود و عقل را از تفکر و تجسس و تفتیش حقایق بازداشت.
قرآن و حریت نفس

در این هنگامی که بشر حریت نفس را از دست داده و خاضع هر شیادی گشته بود ،قرآن
به بشر حریت نفس عطا فرموده و انسان را از قید رِقیت [= بردگی] و بندگی غیر خدا

( )1همچون مُرده در دستان مُردهشوی.
( )2جایگاه و وظیفة مرید ،بیارادگی است.
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خارج نمود اسا مساوات را در میان بشر برقرار فرمود؛ خداوند میفرمایدَٰٓ ﴿ :
يأ ُّيهاَ
ْ َّ
ۡ
نَث َوجع ۡلنَٰك ۡم َشع ٗ
ٱۡلَّاسَ َإِنَّا َخل ۡقنَٰكم َمِن َذكر َوأ َٰ
وبا َوقبائِل ََلِ عارف ۚۡوا َإِن َأكرمك ۡمَ
ٖ
َّ ۡ
َّ َّ
ٞ
ري﴾ [الحجرات ]13:یعنی« :ای مردم ،ما آفریدیم شما را
ّلِلَعَل ِيمَخب ِ َ
ّلِلَِأتقىَٰك ۡ ۚۡمَإِنَٱ َ
عِندَٱ َ
از مرد و زن ،و چون همه از یک پدر و مادر باشید ،پس در نسبی فخر کردن و در نسبی
طعن زدن ،هیچ وجهی ندارد ،و گردانیدیم شما را شعبهها یعنی جماعتهای عظیم
منسوب به یک اصل و قبیلهها ،تا بشناسید یکدیگر را و ممتاز گردید بعضی از بعضی؛
یعنی دو کس که به نام متحد باشند به قبیله متمی شوند؛ به درستی که گرامیترین شما
ن د خدا پرهی کارترین شماست»َ .

اهلِي ِ
إلنلال ِم َنخْ لو َة َْ ِ
لار َك َس َت َع َ
لة
َ
لاَل َقلدْ َأ ْذ َه َ
اْل َّ
لب بِا ِ ْ
رسول اکرم ص میفرمایاد« :إِ َّن ا َ َت َب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم» یعنای« :خداوناد
َس َت َف ُ
َّاس م ْن آ َد َم َسآ َد َم م ْن ت َُرا ٍ َس َأك َْر َم ُه ْم عنْدَ ا ِ َأ ْت َق ُ
اخ َر َها بِآ َبائ َها َأال إِ َّن الن َ

به توسط اسالم ،تکبر جاهلیت و فخر به پدران را برداشت ،چون انسان از آدم است و آدم
از خاک است ،و گرامیترین مردم ن د خداوند پرهی کارترین آنان است».
به این اصل مهم ،هر امتیازی را برداشت؛ از قبیل امتیاز به مال ،باه جااه و باه آبااء ،و
امتیاز را منحصر به دو چی فرمود:

َّ
َّ َّ
ْ
ْ
ّلِل َٱَّلِينَ َءامنوا َمِنك ۡم َوَٱَّلِينَ َأوتواَ
 -1به علم؛ چنانکه خداوند میفرماید﴿ :ي ۡرفعِ َٱ َ
ۡ ۡ
ت﴾ [المجادلة]11:؛
ٱلعِلمََدرج َٰ َٖ
َّ ۡ
َّ
ۡ
ّلِلِ َأتقىَٰك َۡم﴾ [الحجرات ]13:و
 -2تقوی؛ چنانکه میفرماید﴿ :إِن َأكرمك ۡم َعِند َٱ َ
مقرر فرمود که تقوی از اموری نیست که به مجرد نظر در افعال مرد در طاعت و اصناف
عبادات بشود حکم کرد .چه بسا میشود تمامی اعمال به واسطة عقیدة سخیفی که در
شخص راسخ شده ،هَباءً مَنثورا [= گرد و غبار پراکنده] شود؛ خداوند میفرمایدَٰٓ ﴿ :
يأ ُّيهاَ
َّ
ْ
سَأنَيكونواَْخ ۡ ٗ
رياَم ِۡنه ۡمَوَلَن ِساءَٞمِنَن ِسا نءَع َٰٓ
ٱَّلِينََءامنواََلَي ۡسخ ۡرَق ۡومَٞمِنَق ۡو نمَع َٰٓ
سَ
َّ ۡ ٗ ۡ
ن﴾ [الحجرات ]11:یعنی :ای گروه مؤمنان ،مسخره و استه ا نکند قومی
رياَمِنه ََّ
أنَيكنَخ
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از شما قوم دیگر را ،شاید آن قوم از قوم مسخرهکنندگان بهتر باشد؛ و همچنین زنانی
زنان دیگر را استه ا نکنند؛ شاید استه اشدگان از استه اکنندگان بهتر باشند.
اسالم مقرر فرمود که قبول اعمال صال از خصایص ربوبی اسات؛ کسای حاق نادارد
عملی را که از غیر میبیند ،حکم به قبول یا رد آن را کند؛ بلکه باید حکم آن را باه خاالق
جهان واگذار کند؛ اگر چه شخص در عمل به غایت قصوی [= حد نهایات] پرهی کااری

برسد؛ رسول اکرم ص میفرمایدٌ « :
سيل للمتأ يل ،من أمتي الذين يقولون هلذا للجنلة ،سهلذا

للنّا » یعنی« :وای بر کسانی که حکم بر خدا میکنند و میگویند این شخص اهل بهشات
است و این شخص اهل جهنم است».
اسالم طایفة خاصی از مسلمین را در تحات امتیااز خاصای بارای امار خاصای معاین
نفرمود و همه را در مقابل قانون یکسان قرار داد .اسالم درِ رحمت را بر همه بااز فرماود
که هر کس میخواهد وارد شود ،به هیچ وجه احتیاج به مُرشدی ج کتاب خادا و سانت
رسول اکرم ص ندارد؛ و اکفتا به این نفرمود ،بلکه تحذیر کارد از اطاعات مردماانی کاه
دعوی خاصی داشته باشند؛ چنانکه رسول اکرم ص مایفرمایاد« :ملن قلا :أنلا علاَل فهلو

جاهلل» یعنی« :هر کس بگوید من عالم هستم ،پاس او ناادان اسات» ،و نیا مایفرمایاد:
ٌ
سرجل يرى أنله أحلق الذا
يتأس :القرآن يضعه يف غْي مواضعه
«أخوف ما أخاف عىل أمتي رجل َّ

األمر من غْيه» یعنی« :بیشتر چی ی که بر امتم میترسم ،مردی است که تأویل میکند قرآن
را و او را در غیر موضعش قرار میدهد ،و مردی که دعوی کند و بگوید من س اوارتر باه
این امرم».
اسالم تأکید فرمود به اینکه نجات انسان فردای قیامت منحصر به اعمال صال است؛
َّ
ۡ
َّ
َّ
نَل ۡيسَل ِِۡل َٰ
نس ِنَإَِلَماَس َٰ
ى﴾ [النجم 39:و
نَس ۡعيهَۥَس ۡوفَير ََٰ
َعََ٣٩وأ َ
چنانکه میفرماید﴿ :وأ
 ]40یعنی« :و اینکه نیست مر انسان را مگر آنچه سعی میکند ،و بدرستی که سعی خود را
زود باشد که ببیند و به هیچ وجه ،انتساب به شخص ب رخ ،مؤثِّر در سعادت انسان
نخواهد بود؛ چنانکه خدمت سید الساجدین عرض شد که چرا تو این قدر به خود
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مشقت میدهی و حال اینکه جدت رسول خدا و جد دیگرت علی مرتضی و پدرت سید
الشهداء است؟ فرمود﴿ :فإذا َنفخ َِف َٱ ُّ
ورِ َفًل َأنساب َب ۡينه َۡم﴾ [المؤمنون ]101:یعنی:
لص َ
ِ ِ
ِ
«هنگامی که در صور دمیده شد و قیامت به پا شد ،نسب برداشته میشود».
ست ُأغْنِي
ْت مد يإِّن َل ُ
اس س َيا َص ِف َّي ُة َع َّمي النب يي َس َيا َفاطِ َم ُة بِن َ
رسول اکرم میفرمایدَ « :يا ع َّب ُ
َع ْنك ُْم ِم ْن ا ِ َش ْيئ ًا ْاش َ ِْت َيا إن يل َع َمِّل َس َلك ُْم َع َم ُلك ُْم» یعنی« :ای عبا و ای صفیه ،دو عموی
پیغمبر ،و ای فاطمه دختر محمد ،من نمیتوانم شما را فردای قیامت نجات دهم؛ عمل من
مال من است و عمل شما برای شماست»َ .

اسالم مقرر نمود که اوامر الهیه بالنسبه به جمیع از کوچک و ب رخ و وضیع و شریف
علیالسوا [= برابر] است؛ کوچکترین مسلمانان و با رختارین آناان یاک نحاو تکلیاف
دارند؛ چنانکه میفرمایدُ « :ك ُّلك ُْم َرا ٍع َس ُك ُّلك ُْم َم ْسئ ٌ
ُوَ :ع ْن َر ِع َّيتِله» یعنی« :همة شما سرپرست
هستید و هر سرپرستی مسئول رعیتش است».
با این قواعد مُقتَن [= پابرجا] و احکام مستحکم ،بشر را از ذلتِ اسارتِ نفاسِ بشاری
دیگر نجات داد و سعادت و شقاوت را گروبند اعمال شخص مقرر نمود ،و روابطِ اخوت
را مؤکاد و روح مساااوات را ساااید [= حاااکم] فرماود و سااواد اعظاام [= گااروه با رخ]
مسلمانان را دستخوش عدة قلیلی قرار نداد که هر قسم بخواهند آنان را تساخیر نمایناد و
ِ ِ
ِ
بر طبق هوای خود هرجا بخواهند سوق دهند؛ َ ِ ِ ِ
ي
ساْل ْمدُ لل َّله ا َّلذي َهدَ انَا َْل َذا َس َملا ُكنَّلا لن َْهتَلد َ
َل ْوال َأ ْن َهدَ انَا ا ُ.

***
قرآن و حریت عقل

قرآن چنانکه نفس بشر را از قید راه نان و شیادان آزادی مرحمت فرمود ،همچنین عقال
را آزادی مطلق اعطا نمود؛ چون ب رگترین خصیصه و مهمتر اثری که انسان راست ،همانا
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قوة تعقِّل میباشد که بشر را از هَمَجیت [= فرومایگی] تاریک به مَدَنیت روشان رساانیده
و همین سالح عقل است که انسان را در تنازع بقای موجودات ،سرآمدِ جهان گردانیاده و
از تُخوم ارضین [= حد فاصلِ دو زمین] تا نجوم سَاماوات را مُسَاخِّر انساان نماود .اگار
انسان عقل را به کار نمیانداخت ،این طور مدارج تکامل و ترقی را نمیتوانست بپیماید.
غوتن راه انسانیت و خوارکنندگان جامعة بشریت دیدند اگر این سالح انسان که عقل
است با علم منضم شود و این شمشیر برنده از غالف خارج گردد ،دیگر لشگر خرافات و
جنود اباطیل و اوهام در مقابل آن نمیتواند مقاومت کند ،و مسلِّم است که گمراهکنندگان،
ریاست و ع ت و استفادات [= منافع] دیگرشان ،موکول بر جهل جامعه و عدم رشد مردم
است؛ از این جهت آمدند مردم را به راههای مختلاف و موهوماات گونااگون از تعقال و
تفکر بازداشتند تا خود بتوانند به آسانی به مقاصد زشت و آرزوهای پسات خاود برساند؛
تصری کردند که عقل حق ندارد در آنچه این پیشوایان میگویند تأمل کند و اگر تعقال و
تفکر برای کسی حاصل میشد ،حکم به الحاد و خروج از دین ماینمودناد و مایگفتناد:
دین تعبد است و با تعقل مناسبتی ندارد.

ِ
ين َمل ِ ْن ال َع ْق َل َله» یعنی« :دین ،همان عقل
رسول اکرم ص فرمود« :الدي ْي ُن ُه َو ال َع ْق ُل َسال د َ

است ،و کسی که عقل ندارد ،دین هم ندارد» ،و نی فرمود« :يا أَيا الناس إعقلوا علن ربكلم
ستواصوا بالعقل تعرفوا ما ُأ ِم ْرت ُْم بِ ِه سما ُ َِنيت ُْم عنه ،ساعلموا أنه ينجلدكم عنلد ربكلم» یعنای :ای

مردم ،تعقل کنید و وصیت به عقل کنید تا بشناسید آنچه را خداوند به شاما امار کارده و
آنچه را از او نهی فرموده ،و بدانید که عقل فردای قیامت ن د پروردگارتان شاما را یااری
میدهد».
قرآن با این قواعد الهیه ،عقال را از بنادهای اوهاام و اطاعات کورکوراناه مرشادان و
کاهنان نجات داد و مرشد حقیقی را که عقال اسات جانشاین آناان قارار داد .اساالم باه
عبادات جوارحی [= اعضای بدن] تنها قناعت نکرد؛ بلکه عبادات مُنضَم به عقال را ماورد

ٍ
رجل حتَّى َت ْع َل ُموا ما
قبول قرار داد؛ چنانکه رسول اکرم ص میفرماید« :ال يعجبنَّكم إنالم
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ُع ْقدَ ُة عقله» یعنی« :به شگفت نیاورد شما را اسالم مردی تا اینکه ببینید عقد قلبش بار چاه
است».
عبادات بدنیه و طاعات عضلیه ،به هیچ وجه برای انسان مفیاد نیسات ماادامی کاه باه
واسطة ضعف عقل ،دستخوشِ هر نوع افراب و تفریط باشد و اماور را در غیار موضاعش
قرار دهد و اشیاء را به غیر می ان وزن کند؛ چنانکه مشااهده مایکنایم بسایاری از ماردم
صال و متقی به واسطه نداشتن عقل ،گرفتار بدبختیها و نکبتها مایشاوند .در محضار
ختمی مرتبت ص جمعی مدح شخصی را نمودند و در آن مبالغاه کردناد رساول اکارم
ص فرمود :عقل این شخص چگونه است؟ عرض شد که :ماا از کوشاش در عباادت و
اقسام خیری که از او صادر میشود عرض میکنیم و شما از عقلش سائوال مایفرماییاد؟

رسول اکرم فرمود« :إن األَحق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر سإنلَم يرتفلع العبلاد غلد ًا يف

الدرجات الزلفى من رام عىل قدر عقوْلم» یعنی« :مصیبت احمق به سبب نادانی او بیشتر از
فجور فاجر است ،و رفعت مرتبه عباد فردای قیامت در درجات قرب ،به اندازة عقول آنان
است»؛ و نسبت علم به عقل ،مثل نسبت غذا به جسم است؛ چنانکه جسم نمو نمیکند و
زیاد نمیشود ،مگر به واسطة غذا؛ همچنین عقل قوی و نیرومند نمیشود ،مگر به نظریات
علمیه و علوم حقیقیه.

***
سوم از موانع تعقل ،پیروی هوی است

«هوی» آن میلِ نفس به شهوات است ،و وجه تسمیه آن به هوی ،این است که صاحب آن
در دنیا به بدبختی میافتد و در آخرت به هاویه [= جهنم] پرت میشود.
هوی انسان را از خیر باز میدارد و با عقل ضدیت میکند و شخص هویپرست
همیشه از اخالق ،قبای آن را انتخاب مینماید و از افعال ،فَضای آن را ظاهر میسازد و
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پردة مردانگی را پاره میکند و راه شرور را باز میگرداند .هوی ،خدای معبود در ارض
َّ
است خداوند میفرماید﴿ :أفرءيۡتَ َم ِن َٱَّتذَ َإِلَٰههَۥ َهوىَٰهَ﴾( )1و در قرآن مجید موارد هوی
ۡ
َّ َّ
َّ
ن َوماَت ۡهوىَٱۡلنفسَ﴾( )2و نی
را مذمت میکند؛ چنانکه میفرماید﴿ :إِنَيتبِعون َإَِل َٱلظ ََّ
ۡ
َّ َّ
فرماید﴿ :قلََلَأتبِعَأهواءك َۡم﴾( )3و امثال آن از رسول اکرم مأثور است که فرمود« :طاعة
دساُ» یعنی« :طاعت شهوت درد است و نافرمانی آن دوا».
داُ سعصياَنا ٌ
ال هوة ٌ

اف َع َل ْيك ُُم ا ْثنَت ْ ِ
اع َاْل َوى َس ُط َ
لوى َفإِنَّل ُه
علی  میفرماید« :إِن َََّم َأ َخ ُ
اع َاْل َ
و :األَ َم ِل َأ َّما ا يت َب ُ
َ ،ا يت َب َ
و :األَم ِل َفين ِِْس ِ
َي ُصدُّ َع ِن َ
اآلخ َرة» یعنی« :بر شما دو چیا را مایترسام :متابعات
اْل يق َس َأ َّما ُط ُ َ ُ

هوی و طول آرزو پس به تحقیق ،متابعت هوی سد میکند از حق و طول آرزو آخرت را
از یاد بیرون میکند».
و باید دانست که سلطان هوی قوی میگردد تا به جایی میرسد که شهوات بر انساان
غالب میشود ،برای عقل قوة مقاومت نمیماند و به منتهی مرتبة ضعف میرسد ،با اینکاه
قب شهوات ن د عقل مقهور واض و هویداست و این مرتبه از هوی در جوانان به واسطة
قوت شهوت و کثرت دواعی [= انگی هها] ،بیشتر و غالب است.
هوی در انسان پنهان است و افعال خود را در مقابل عقل جلوه میدهد ،به طوری کاه
قبی را حسن ،و ضارّ [= مضر] را نافع ،و باطل را حق میپندارد؛ و جهتش آن اسات کاه
نفس متمایل به آن چی است و به واسطة شدت میلی که دارد ،زشاتی و بطاالن آن شایء
بر عقل پوشیده میگردد تا به جایی که باطل را حقِ صِرف و قبای را حسان مایپنادارد،
« ُح ُّب َك ال ّ ل َْي َُ ُي ْع ِمي َس ُي ِص ُّم» یعنی« :حب تو چی ی را از رشاد کاور مایکناد و از شانیدن
موعظه کر» .علی  میفرماید« :اْلوى َع ًمى» یعنی« :هو  ،کور است».

( )1پس آیا دیدى کسى را که هو

خویش را معبود خود قرار داده ...؟ [الجاثیه.]23:

([ )2آنان] ج گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمىکنند [النجم.]23:
( )3بگو من از هوسهاى شما پیروى نمىکنم [األنعام.]56:
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و دیگر آنکه انسان به واسطة تنبلی و راحتطلبی همیشه متمایل است سهلترین اماور
را مرتکب شود؛ از این جهت ،طالبِ آسانتر میباشاد؛ هنگاامی کاه ارادة کااری کارد آن
روحِ راحتطلبی آسانتر را ن د او جلوه میدهد؛ اگرچه قبی و ضار باشد ،و فارار از کاار

ُ
سالعقلل
يقظلان
سخت میکند؛ اگرچه نیکو و پرنفع باشد؛ چنانکه ب رگان گفتهاند« :اْللوى
ٌ

غللب» یعنی« :هوی بیدار است و عقل خواب»؛ از این جهت هاوی بار عقال
ثم
َ
راقدٌ فمن َّ
غلبه میکند؛ و فرق میان هوی و شهوت این است که هوی مختص به آرا و عقاید اسات
و شهوت مختص به نیل لذات میباشد؛ پس شهوت از نتایج هوی و اخصّ [=ویژهتار] از
آن است.

***

ادلة قرآن بر اثبات خالق جهان
از استقرای [= جستجو] کتاب مجید معلوم میشود که اثباتِ صانعِ عالم ،به چهاار طریاق
فرموده است:
 -1دلیل عنایت؛
 -2دلیل اختالف؛
 -3دلیل اختراع؛
 -4دلیل فطرت؛
و ما هر یک را جداگانه به سمع اهل تحقیق میرسانیم:
دلیل عنایت

این دلیل از راه عنایت و توجه بر اسنان [میباشد] و اینکه همه موجودات برای او آفریاده
شده است؛ و مبنای این دلیل بر دو اصل است :یکی آنکه همه موجودات عالم باا وجاود
انسان موافق و سازگار است؛ دوم آنکه این موافقت ،نااگ یر بایاد از طارف فاعال قاصاد
مرید علیمی باشد؛ زیرا این موافقت و سازگاری ممکن نیست از راه تصادف و اتفااق باه
عمل آید.
اما اصل اولی ثابت میشود با تفکار در اینکاه شاب و روز و آفتااب و مااه و فصاول
چهارگانه و کرة زمین همگی با وجود انسان ساازگار و مالیام اسات ،و همچناین بیشاتر
حیوانات و نباتات و جمادات و اغلب ج ئیات دیگر از قبیل باران و رودخانهها و دریاهاا
و آب و هوا و آتش بالتمام با آن موافق و مالیم میباشند ،و همینطور با تأمل و دقات در
اعضای بدن انسان و حیوان که همه با حیات و وجود انساان توافاق دارناد ،ایان مطلاب
واض و روشن میگردد و خالصه هرکه بخواهد بیشتر خدا را بشناسد و اسا

توحید او
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محکم و کامل گردد ،باید منافع بیشمار یک یک فحص و تحقیق نماید.

و از اینجا اصل دوم نی ثابت و مبرهن مایگاردد؛ زیارا ممکان نیسات کاه ایانهماه
موجودات برای منفعت وجود انسان اجتماع کند و این اجتماع بادون ارادة فاعال و از راه
تصادف و اتفاق صورت گیرد؛ مثالً اگر کسی سنگی ببیند که آن را طوری کار گذاشاهاناد
که برای شستن مناسب و موافق است ،شکی نمیکند که آن به قصد و ارادة فااعلی انجاام
یافته است ،و وقوع و قرار یافتن آن به آن صفت ،از راه اتفاق و تصادف صاورت نگرفتاه
است ،و هرگاه سنگی را ببیند که هیئت و وضع آن برای جلو

مناسب نباشد ،مایتواناد

بگوید :آن هیئت بدون قصد قاصدی حاصل شده است؛ همینطور اگر کسی به جهان نظر
اندازد و آفتاب و ماه و ساتارگان را ببیناد و بفهماد کاه چگوناه از حرکات آنهاا فصاول
چهارگانه به وجود میآید و چگونه روز و شب درست میشاود و سابب نا ول بااران و
حرکت باد را مالحظه کند و در اج ای زمین و حیوان و نبات دقت نمایاد و در موافقات
آب با ماهیان و حیوانات دریایی و سازگاری هوا با مرغان تأمل نمایاد ،بادون درنا] باه
وجود صانعی عالِم و پروردگاری حَی و مرید اعتاراف خواهاد کارد و از عناایتی کاه در
موافقت و مالیمت اج ا و موجودات عالم با وجود انسان در میان است پی خواهد برد که
این همه از راه تصادف و اتفاق صورت نگرفته است وقصد قاصد و ارادة مریدی در کاار
بوده است .هنگامی که این دلیل قرآنی بر اثبات خالق جهان واض شد ،اینک آیاات وارده
از قرآن را در بیان این دلیل ذکر میکنیم:

آیات واروه ور قرآن بر ولیل عنایت

ۡ
َّ
ۡ
لسماءَ َبنا ٗء َوأنزل َمِن َٱ َّ
ۡلۡرضَ َف ِر َٰ ٗشاَوَٱ َّ
لسماءَِ َما ٗء َفأخرج َب ِ َهِۦَ
َ
ٱ
َ
م
ك
َل
ل
ع
ج
َ
ِي
َّل
﴿ - 1ٱ
ِ
ٗ َّ
ٗ
ۡ ْ َّ
َّلِلَِأنداداَوأنت ۡمَت ۡعلمونَ﴾ [البقرهَ ]22:
تَرِ ۡزقاَلك ۡمََۖفًلََتعلوا ِ
مِنَٱثلَّمر َٰ َِ
یعنی« :آنکه زمین را برای شما بساب گسترده و آسمان را سقفی برافراشاته قارار داد و
از آسمان آبی مبارک و پرنفع فرستاد؛ پس به آن باران از زماین میاوههاا بیارون آورْد کاه
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روزی شماست؛ پس برای خداوند شریک قرار ندهید و حال اینکه مایدانیاد معبودهاای
شما قادر برآفرینش چی ی نیستند»؛
ۡ
ۡ
َّ
ۡ ۡ َّ
َّ
ۡ
ۡ
نَِفَخ ۡلقَٱ َّ
يَِفَٱۡل ۡح َِرَ
ك َ ٱل ِ َ
ارَِوَٱلفل َِ
لَوَٱۡلَّه َ
فَٱ ّۡل َِ
ختِل َٰ ِ َ
ۡرضَوَٱ َ
تَوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ِتََت ِر ِ
﴿ - 2إ ِ َ ِ
ِ
ۡ
َّ
َّ
لسماءََِم َّ
ّلِلَمِنَٱ َّ
ِنَماءَٖفأ ۡحياَبِهَِٱۡلۡرضََب ۡعدَم ۡوت ِهاَوبثَفِيهاَمِنَ
بِماَينفعَٱۡلَّاسََوماَأنزلَٱ َ
ۡ
ۡ
َّ
اب َٱلۡمس َّخ َر َب ۡي َٱ َّ
يف َٱلريَٰحَِ َوَٱ َّ
ت َل ِق ۡو ٖم َي ۡعقِلونَ﴾
لسماءَِ َوَٱۡل ِ َ
لسحَ َِ
َص ِ
ۡرض َٓأَلي َٰ ٖ
ِ
ك َدٓاب ٖة َوت ِ
ِ
ِ
[البقرهَ ]164:
یعنی« :به درستی که در خلقت آسمانها و زمین و اختالف شب و روز و کشاتیهاایی
که جاری در دریاست ،به آنچه که مردم انتفاع مایبرناد ،و آنچاه کاه خداوناد از آسامان
فرستاد از برف و باران ،پس زنده کرد زمین را به آن بعاد از مُردگای ،و پراکناده کارد در
زمین از جنبندهای و در گردانید بادها را از هر جهتی و ابرهای مسخر میان زمین و آسمان
را آیاتی است برای مردمان عاقل»؛
ۡ
َّ
َّ
َّ
لسمَٰو َٰ َ ۡ
ّلِل َٱ ََّّلِي َرفع َٱ َّ
ش َوسخر َٱلش ۡمسََ
ى َلَع َٱلع ۡر ِ َِۖ
ري َعم ٖد َتر ۡونهاََۖثَ َّم َٱ ۡستو ََٰ
﴿ - 3ٱ َ
ِ
ت َبِغ ِ
ۡ
ۡ
َّ
ُّ ٗ
ۡ ٞ
تَلعلكمَبِل ِقاءَِربِك ۡمَتوق ِنونََ٢
َمسۡمَيدبِرَٱۡل ۡمرََيف ِصلَٱٓأۡلي َٰ َِ
يَۡلج ٖل
وَٱلقم َر ََۖكََي ِر ِ
ۡ ۡ ۡ ۡ
وهوَ َٱ ََّّلِي َم َّد َٱ ۡۡلۡرضَ َوجعل َفِيهاَرو َٰ َِس َوأنۡه َٰ ٗرا َوَمِنَك َٱثلَّ
َٰ
يَِۖ
ي َٱثن َِ
ج
و
اَز
ِيه
ف
َ
ل
ع
ج
َ
َ
ت
ر
م
َۖ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ٞ
ۡرض َق ِط ٞع ُّ
َمتجَٰوِرَٰتَ
ف َٱۡل ِ َ
ت َل ِق ۡو ٖم َيتفكرون ََ ٣و ِ َ
يغ ِش َٱ ّۡللَ َٱۡلَّه َ
َِف َذَٰل ِك َٓأَلي َٰ ٖ
ار ۚۡ َإِن ِ
ٞ
ٞ ۡ ٞ
َّ ۡ ۡ ٞ
ۡ
ۡ
ان َي ۡس َٰ
ضل َب ۡعضهاَ
َصنو َٖ
ِق َبِما ٖء َو َٰ ِ
َصنوان َوغري ِ
ب َوز ۡرع َوَنِيل ِ
ح ٖد َونف ِ
وجنَٰت َمِن َأعنَٰ ٖ
ۡ
َّ
َٰ ۡ
تَل ِق ۡو ٖمَي ۡع ِقلونَ﴾ [الرعد 2 :تا َ ]4
َِفَٱۡلك َِ
َِفَذَٰل ِكَٓأَلي َٰ ٖ
لَإِن ِ
لَعَبع ٖض ِ
یعنی« :خدای تعالى خدایی است که بلند کرد آسمانها را بدون ستونی که ببینید؛ پاس
از آن مستولی بر عرش شد و رام کرد آفتاب و ماه را جهت مصال عباد؛ هر یاک از اینهاا
میرود و حرکت میکند تا وقت نامبرده ،یعنی مدتی معین که دور خود را به اتمام رساند،
و یا جریان دارد تا زمانی که سِیر او منقطع گردد و آن روز قیامت است ،و خداوناد مادبّر
امر است از ایجاد و اعدام [= آفرینش و نابودی] و اذتل و اعا از [= خاوارکردن و ع یا
داشتن] و احیاء و اماته [= زندهکردن و میراندن] ،تفصیل میدهد آیات را ،شااید شاما باه
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دیدار پروردگار خود یقین کنید؛ و اوست خدایی که زمین را بسیط کرد به طول و عارض
تا منقلب [= متحولکننده] حیوانات باشد و بیافرید در آن کوههای محکمِ پایبرجایی کاه
میخ زمین است و جویهای آب ،و از همه میوهها بیافرید در زمین جفت ،میپوشاند شب
را به روز ،و در این آیات آثار قدرت که ذکر شد ،نشانه های روشن برای متفکرین است،
و در زمین قطعه و پارههایی است پیوسته به یکدیگر ،و خود این یکای از دتئال قادرت
است که با اینکه قطعههای زمین به یکدیگر پیوسته است ،بعضی شایسته زراعت و برخی
شورهزار و قطعهای ریگستان و پاره سنگستان و دیگار زماین بوساتانهاسات از انگاور و
کشتها و خرمایی که چند شاخ آن از یک اصل رسته و غیرصنوان ،یعنی هر یاک شااخه
از یک بیخ رسته و همه آنها به یک آب آبداده میشود ،و تفضیل و برتاری دادیام بعاس
آنها را بر بعضی در خوردن ،و در آنچه ذکر شد دتلت واض است برای مردمان عاقل»؛
ۡ
َّ
تَوَٱ ۡۡلۡرضََوأنزلَمِنَٱ َّ
ّلِلَٱ ََّّلِيَخلقَٱ َّ
تَ
لسماءََِما ٗءَفأخرج َب ِ َهِۦَمِنَٱثلَّمر َٰ َِ
لسمَٰو َٰ َِ
﴿ - 4ٱ َ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
َّ
َّ
َّ
ۡ
ۡ ٗ َّ ۡ
َِف َٱۡل ۡح َِر َبِأ ۡم ِرَه َِۖ َۦ َوسخر َلكم َٱۡلنهَٰرَ ََ ٣٢وسخرََ
رِزقاَلكَمَۖ َوسخر َلكم َٱلفلكَ ََلِ ج ِري ِ
ۡ
َّ
ۡ
َّ
ۡ
َّ ۡ
ِنَك َماَسأَلموهَۚۡ
يَِۖوسخر َلكم َٱ ّۡللَ َوَٱۡلَّهارَ ََ ٣٣وءاتىَٰكم َم
لكم َٱلشمسَ َوَٱلقمرَ َدائِب ِ
ِ
ۡ
ُّ ْ
َّ
ۡ
َّ
ََتصوهاَإ ِ َّنَٱ ِۡل َٰ
ار[ ﴾ٞإبراهیم 32:تا َ ]34
نسنََلظلومَٞكف َ
ّلِلََِل
واَن ِۡعمتَٱ َ
ِإَونَتعد َ
یعنی« :خدایی که بیافرید آسمانها و زماین را و فرساتاد از آسامان آب ،پاس بیارون
آورد به آن آب از میوهها روزی برای شما ،و مسخِّر کرد برای شما کشتی را تا باه فرماان
خدا جاری در دریا شود ،و برای شما نهرها را مسخِّر کرد و بارای شاما آفتااب و مااه را
مسخِّر نمود در حالتی که مستمر در سِیرَند ،و شب و روز را برای شما مسخر نمود ،و باه
شما هرچه خواستید مرحمت فرمود ،و اگر نعمتهاای خداوناد را بشامارید ،احصااء [=
شمارش] نخواهید نمود؛ به درستی که انسان ستمکار و ناسپا است»؛
ۡ
ََشء َّ
َم ۡ
﴿ -5وَٱ ۡۡلۡرضََمد ۡدنَٰهاَوأ ۡلق ۡيناَفِيهاَرو َٰ َِسَوأۢنب ۡتناَفِيهاَمِنَك ۡ
ونََ١٩وجعلناَ
ز
و
ٖ
ٖ
ِ
ۡ َّ
َّ ۡ ۡ
ۡ
زنّلَۥََ
لكم َفِيهاَمعَٰيِش َومنَلستم َّلَۥ َبِرَٰزِقِي ََِ ٢٠إَون َمِنََش نء َإَِل َعِندناَخزاَئ ِنهَۥ َوماَن ِ
إ ََّل َبقدر َّ
َم ۡعلوم ََ ٢١وأ ۡرس ۡلنا َٱلريَٰحَ َلوَٰق ِح َفأنز ۡۡلاَمِن َٱ َّ
لسماءَِ َما ٗء َفأ ۡسق ۡينَٰكموه َوما َأنت ۡم َّلَۥَ
ٖ
ِ
ِ ِ ٖ
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بِخَٰزِنِيَ﴾ [الحجر 19:تا َ ]22

یعنی« :زمین را بسط کاردیم و کشایدیم باه طاول و عارض و در افکنادیم کاوههاای
سرافراخته پایبرجا در زمین ،و در زمین رویانیدیم از هرچی ی ماوزون ،یعنای مقادار باه
مقدار معین بر وجهی که مقتضای مشیت و حکمت است ،و برای شاما در زماین اساباب
معیشت قرار دادیم ،یعنی آنچه قاوام عایش شاما باه وی اسات ،از مطااعم و مالباس [=
خوراک و پوشاک] ،و کسی را که روزیدهندة او نیستید از زن و فرزند و خادم ،و چیا ی
نیست که آدمی به وی محتاج باشد مگر اینکه خ ینههای [= گنجینهها] او نا د ماسات ،و
آن را نمیفرستیم مگر به اندازه معلوم ،و بادهای آبستنکنندة درختاان فرساتادیم ،پاس از
آسمان آب فرستادیم و شما را از آن سیراب کردیم ،و شما آب را نگاهدارناده نیساتید در
چاه و غدیر [= برکه] و چشمه؛ بلکه ما حافر آنیم.
و از این قبیل آیات که دتلت بر دلیل عنایت میکند بسیار ،و ما این چند آیاه را بارای
نمونه ذکر کردیم.

***
دلیل اختراع بر اثبات خالق جهان

و این نی هم بر روی دو اصل استوار میباشد که فطرتِ بشر بر آن حاکم است:
اول اینکه :موجودات همگی اختراع شدهاند و این خود در حیوان نبات معلوم و
َّ َّ
ۡ
َّ
ۡ
نََيلقوا َْذب ٗ
اباَ
ّلِلِ َل
ون َٱ َ
معین است؛ چنانکه خداوند میفرماید﴿ :إِن َٱَّلِينَ َتدعون َمِنَد ِ
ْ
وا َّلَۥ﴾ [الحج ]73:یعنی« :کسانی را که ج خدا میخوانید ،هرگ نمیتوانند
ولوِ َٱ ۡجتمع َ
مگسی بیافرینند ،اگرچه همگی بر آن گِرد آیند» ،و چون ما نخست اجسام جمادی را
میبینیم و پس از آن وجود حیات را در آنها مالحظه میکنیم ،و البته جماد مبدأ حیات
نیست ،پس قطع [= اطمینان] میکنیم که این جنبش و حیات باید از مبدأ حَی قادری
باشد و آن ،خدای جهان است؛
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ووم اینکه :هر اختراعی را مخترعی تزم است ،و از اجتماع این دو اصل معلوم میگردد
که همه موجودات را فاعل و مخترعی است و هرکه میخواهد خدا را بشناسد و این
شناسایی را به درجه کمال برساند ،باید از جواهر اشیاء و حقایق موجودات آگاهی داشته
باشد ،تا آنکه اختراع حقیقی را بفهمد؛ زیرا هرکه حقیقت شیء را نشناسد ،از حقیقت اختراع
ْ
ۡ
وتَ
َِف َملك ِ
بیخبر خواهد ماند و خداوند به همین معنی اشاره فرموده است﴿ :أول َم َينظروا ِ
ۡ
َّ
ٱ َّ
ِنََشءَٖ﴾ [األعراف ]185:یعنی« :آیا در ملکوت آسمانها و
َۡ
ّلِل َم
ۡرض َوماَخلق َٱ َ
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
زمین و آنچه خداوند از اشیاء آفریده است نگاه نمیکنید؟» و ما در اینجا بعضی از آیات وارده
بر دلیل اختراع را ذکر میکنیم:

آیات واروه ور قرآن بر ولیل اختراع

ۡ
ۡ
ۡ
ۡٗ
﴿ -1أوَ َل ۡم َير َٱ ََّّلِينَ َكفروا ْ َأ َّن َٱ َّ
ت َوَٱۡلۡرضَ ََكنتا َرتقا َففتقنَٰهماََۖوجعلنا َمِنَ
م َٰو َٰ َِ
لس َ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
َِحۚۡ َأفًل َيؤمِنونَ﴾ [األنبیاء ]30:یعنی« :آیا کفار ندیدند و ندانستند آنکه
ٱلماءَِ َك ََش نء ن
آسمانها و زمین بسته و مجتمع بودند ،مراد آن است که حقیقت واحد بودند ،پس جدا

کردیم ایشان را از یکدیگر به تنویع و تمیی [= گوناگونی و جداسازی] ،و از آب هر حی

و زندهای را خلق کردیم ،آیا پس نمیگروند؟»؛ َ
ۡ
َّ
ۡ ۡ
ۡ
ِإَوّلهََِتّشونَ﴾ [المؤمنون ]79:یعنی« :اوست خدایی
ۡرضَ
َِفَٱۡل ِ َ
﴿ -2وهوََٱَّلِيَذرأكم ِ
که شما را در زمین خلق کرد و به سوی او محشور خواهید شد»؛ َ
ِن َءايَٰت ِ َهِۦَ َأ ۡن َخلقكمَمِنَتراب َث َّم َإذا َأنتمَب ٞ
ّش َتنت ِّشونَ﴾ [الروم ]20:یعنی:
﴿ -3وم َۡ
ِ
ٖ
«و از آیات ربوبی است که شما را از خاک خلق کرد ،پس از آن بشری منتشر در زمین
گردیدید»؛ َ

ۡ
ُّ
ۡ َٰ َّ
يم ُّ
ِنَن ۡطف ٖة َفإذاَهو َخ ِص ٞ
َٰ
ي﴾ [یس ]77:یعنی« :آیا
َمب ِ َٞ
م
َ
ه
ن
ق
ل
َ
اَخ
﴿ -4أوَ َل ۡم َير َٱ ِۡلنسنَ َأن
ِ

نمیبیند انسان اینکه ما او را از نطفه خلق کردیم پس او دشمن ظاهری شد؟»؛
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ۡ
نسنََم َِّمَخل ِقََ٥خل ِقََم َّ
﴿ -5ف ۡلينظرَِٱ ِۡل َٰ
ِنَماءَٖداف َِٖق﴾ [الطارق 5:و  ]6یعنی« :باید انسان

نظر کند از چه خلق شده است :از آب جهنده خلق شده است»َ .
دلیل اختالف بر اثبات خالق جهان

و آن ،آن است که هنگامی که مشاهده کنیم ،عالم موجودات را مایبینایم کاه موجاودات
بعضی از آنها یک فعل از او صادر میشود ،مثل آتش که کارش سوزاندن است و صورت
نوعیة آتش ،مبدأ یک فعل است و صاحب شعور و اراده نیست؛ و اگر موجودی را دیدیم
[که] افعال گوناگون از آن صادر میشود ،مییاابیم کاه آن موجاود مرتباهای از شاعور را
واجد است؛ چنانکه نبات افعال مختلف از آن صاادر مایشاود از جاذب غاذا و مَساک
[گرفتن] و هضم آن و دفع فضوتت ،و همچنین تغذیه و تَنْمیه [= رشد و نماو] و تولیاد
مثل ،البته موجودی که افعاال مختلاف از آن صاادر مایشاود ،اکمال و اشارف اسات از
موجودی که یک فعل از آن صادر میشود ،پس از آن ،عاالم حیاوان را تحات مطالعاه در
میآوریم میبینیم حیوانات حرکات مختلف از آنها صادر میشود ،میفهمیم کاه صااحب
اراده و شعورند؛ اگر شعور و اراده نبود ،افعال مختلف از آنها صادر نمیشد.
و معنی کمال در موجود آن است که قوای گوناگون در برداشته باشد و هر چه در یک
موجود قوا بیشتر باشد ،کمال در آن بیشتر است؛ مثالً مدینة کامل آن است که واجد شئون
مختلف [باشد] ،و نی شخصی که عالم به فنون کثیره باشد ،کامل تر از کسی است کاه ی
کرشته یا چند رشته را واجد باشد.
از این بیان نتیجه میگیریم ،اگر مبدأ عالمِ طبیعت ،بیشعور بود ،باید یاک رویاه بایش
نداشته باشد؛ اما هنگامی که به عالم نظر میکنیم ،میبینیم سرتاسر عالم اختالف و غیریت
است ،دو موجود شبیه یکدیگر نیست ،موجودات مختلف و گوناگون در این عالم وجاود
دارد از این اختالف باشعور و مختار و مریدی باشد یفعل ما یشااء و یحکام ماا یریاد [=
هرچه بخواهد انجام میدهد و هرچه اراده نماید حکم میکند] و اراده و علام و حکمات
در این نظام مدخلیت تام دارد ،پس آشفتگی جهان ما را راهنمایی میکند به غیب عاالم و
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در پشت این پرده خدای مرید و مختاری است.
خالصه تمامی این کثرات واختالفات و همچنین تغییراتی که در عالم واقع میشود و
هر روز عالم رویهای دارد که سابق نداشت ،دلیل واض و برهان قاطع است بر اینکه مبدأ
بااختیار و ارادهای مصدر امور [میباشد] و همه بازگشتشان به خدای جهان است ﴿أَلَإَِلَ
ۡ
َّ
ّلِلَِت ِصريَٱۡلمورَ﴾ [الشورى ،]53:و اراده سنیه حضرت حق ،مدبّر و مدیر عالم استَ .
ٱ َ

آیات واروه ور قرآن بر ولیل اختالف

َّ
َّ
ۡ
ۡ
ارِ﴾ [المؤمنون ]80:یعنی« :اوست
ل َوَٱۡلَّه َ
حۦ َوي ِميت َوّل َٱختِلَٰفَ َٱ ّۡل َِ
﴿ -1وهوَ َٱَّلِي َي َِ
خدایی که زنده میکند و میمیراند و مر او راست اختالف شب و روز»؛
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِن َءايَٰت ِ َهِۦ َخ ۡلق َٱ َّ
ۡرض َوَٱختِلَٰفَ َألسِ نتِك ۡم َوألوَٰن ِك َۡم﴾ [الروم]22:
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
﴿ -2وم َۡ

یعنی« :و از آیات خداوندی است آفرینش آسمانها و زمین و اختالف زبانها ورن]های
شما»؛

ۡ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ّلِل َِف َٱ َّ
ت َل ِق ۡو ٖمَ
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ل َوَٱۡلَّه َ
ف َٱ ّۡل َِ
ن َ ِِف َٱختِل َٰ ِ َ
﴿ - 3إ ِ َ
ۡرض َٓأَلي َٰ ٖ
ارِ َوما َخلق َٱ َ ِ

ي َّتقونَ﴾ [یونس ]6:یعنی« :در اختالف شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین

خلق کرده است نشانههایی است برای گروه پرهی کاران»؛ َ
ُّ ۡ ً ۡ
َّ َّ
ٗ ۡ ۡ
َّ
تَُّمتل ِفاَألوَٰنها﴾ [فاطر]27:
﴿ -4أل َۡم َترَأنَٱ َ
ّلِلَأنزلَمِنَٱلسماءََِماءَفأخرجناَب ِ َهِۦَثمر َٰ ٖ
یعنی« :آیا نمیبینی اینکه خداوند آب را از آسمان فرستاد پس به آن آب ،میوههایی که
رن]های مختلف دارد بیرون آوردیم»؛
ۡ
ۡ
ۡ ُّ ۡ
ٞ
ٞ
ود﴾ [فاطر ]27:یعنی« :و
ۡلبا َِل َجدد َُۢبِيض َوَح ٞر َُّمتل ِف َألوَٰنهاَوغرابِيب َس َ
﴿ -5ومِن َٱ ِ
بیرون آوردیم از کوهها راههای سفید و سرخ که مختلف است رن]های آنها و راههای
بسیار سیاه»؛

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
َّ
ّلِل َم ِۡن َعِبادِه َِ
ُّمتل ِف َألوَٰنهَۥ َكذَٰل ِك َإِنما ََيش َٱ َ
ب َوَٱۡلنع َٰ َِم َ َ
اس َوَٱ ََّّلوا َِ
﴿ -6ومِنَ َٱۡلَّ ِ َ
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ْ
ۡ
ٱلعل َٰٓ
مؤَا﴾ [فاطر ]28:یعنی« :و از مردمان و جنبندگان و چهارپایان که رن]های آنها
مختلف است همچنین بندگان عالِم از خداوند میترسند»؛
ۡ
ۡ ً ۡ
ۡ
ۡرض َُّمت َل ِفاَألوَٰنهَۥَ﴾ [النحل ]13:یعنی« :آنچه را که برای شما
َِف َٱۡل ِ َ
﴿ -7وما َذرأ َلكم ِ
در زمین آفرید که رن]های آن مختلف است»؛
ۡ
ۡ
َّ َّ
َّ
ٗ
ۡرض َث َّم ََي ِرج َب ِ َهِۦ َز ۡر ٗٗعَ
َِف َٱۡل ِ َ
﴿ -8أل َۡم َتر َأن َٱ َ
ّلِل َأنزل َمِن َٱلسماءَِ َماء َفسلكهَۥ َينَٰبِيع ِ
ُّ ۡ ً ۡ
ٗ
ۡ
ُّمتل ِفاَألوَٰنهَۥ َث ََّم َي ِهيج َفۡتىَٰه َم ۡصفراَث َّم ََيعلهَۥ َحطَٰ ًما﴾ [ال مر ]21:یعنی« :آیا نمیبینی که
خداوند آبی را از آسمان فرستاد؛ پس آن را در چشمههایی که در زمین است درآورْد،
پس به آن آب ،کشتها بیرون آورْد که رن]های آن مختلف است؛ پس آن کشت را
خشک کرد؛ پس میبینی او را زرد؛ پس آن را ری ری نمود؟».
دلیل فطرت بر اثبات خالق جهان

َّ َّ
ٗ
ۡ ۡ
ِت َفطر َٱۡلَّاسَ َعل ۡيها﴾
ّلِلِ َٱل ِ َ
ِين َحن ِيفا ۚۡ َف ِۡطرت َٱ َ
خداوند میفرماید﴿ :فأق َِم َوجهك َل ِِل ِ
[الروم .]30:حضرت رسول اکرم ص میفرماید« :ك ُُّل مو ُل ٍ
ود ُيو َلدُ َع َىل ا ْل ِف ْط َر ِةُ ،ث َّم َأ َب َوا ُه ُ ََي يو َدانِ ِه
َْ
َس ُين َّصل َِرانِ ِه َس ُي َم يج َسانِ ِه» یعنی« :هر کسی بر فطرت توحید و اسالم از مادر متولد میشود،
مگر اینکه پدر و مادر او را یهودی و نصرانی و مجو

بار بیاورند».

دلیل بر این مطلب این است که :همواره مردم از ماردی طباع و غریا ه و بادون اراده
متوجه به خالق جهان میشوند ،و در شداید و بالیا و سختیها خدای یگاناه را باه یااری
میطلبند و ج ذات مقد

او مسبّباتسباب و مَسَاهِِّلاتماورالصاعاب [= سسابسااز و

آسانکنندة سختیها] نمیبینند ،و حال مشاکالت و قضاای حاجاات و رفاع کرباات [=
سختیها] را در دست قدرت او میدانند ،و در اقادام باه کارهاای با رخ و مباادرت باه
عملیات مهم بار میکنند ،و موفقیت و کامیابی را موکاول باه اراده و لطاف او مایدانناد،
چنان که قول خدای تعالی بر این معنی گواه است:
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ّلِلِ َأ ۡو َأت ۡتكمَ َٱ َّ
ّلِلِ َت ۡدعون َإِنَكنت ۡمَ
لساعةَ َأغ ۡري َٱ َ
ل َأرء ۡيتك ۡم َإِن َأتىَٰك ۡم َعذاب َٱ َ
﴿ق َ
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ۡ
ۡ
ۡ
صَٰدقِي ََ ٤٠ب َۡ َّ ۡ
ۡ
ۡ
ّشكونَ﴾
ِ
ل َإِياه َتدعون َفيكشِ ف َما َتدعون َإِّلهِ َإِن َشاء َوتنسون َما َت ِ
[األنعام 40:و  ]41یعنی« :بگو ای محمد ،خبر دهید مرا اگر شما راست میگویید در حین
ن ول عذاب و رسیدن روز قیامت ج خدای عالم کسان دیگر را به یاری میطلبید؟ ولی
شما فقط خدا را میطلبید و او را به یاری میخوانید؛ آنگاه خداوند اگر اراده فرمود
عذاب را از شما برمیگرداند و حاجات شما را بر میآورد و در این هنگام شما آنهایی را

که برای خدا شریک قرار داده بودید فراموش میکند»َ .

شخصی از حضرت صادق در بارة خدا پرستی سئوال کرد؛ [ایشان] در جواب فرماود:
«ای بنده خدا ،هر گ کشتی شما در دریا شکسته است در حالتی کاه ناه کشاتینجااتده
موجود بود و نه شناوری میدانستی؟ گفت :بلی؛ بعد امام فرمود :آیا در این موقاع دل تاو
امیدوار بود که قدرت و نیروی دیگری تو را نجات دهد و از شارِّ غارقشادن و هالکات
خالصی بخشد؟ گفت :بلی؛ امام فرمود :همین قدرت خداوند متعال میباشد که بر نجات
و خالصی تو در جایی که مُنجی و خالصدهنادهای نیسات قاادر اسات بار پنااهدادن و
فریادرسی تو در جایی که پناهدهنده و فریادرسی نبود ،توانا بود».
و از این جهت است که دین مبین اسالم مجرد اقرار به وجود باری را کافی میداند و
مردم را به غور [= تفکرعمیق] در ذات الهی و تعمق در صفات خداوندی مکلف نکرده
است و این را مخصوص دستهای که طالب زیادتی تبصر و معرفت میباشند نموده است؛
زیرا مردم خود به فطرت توحید سرشته و غری ه و جِبِلَّت [=آفرینش] آنان بر این معنی
کافی میباشد ،و استدتتت علمی و براهین فلسفی برای رَدّ بر اهل ضالل و کسانی که از
جای فطرت سلیمه خارج شدهاند ،وضع شده است؛ اگرچه اصل معرفت باری فطری
است و کوچکترین تَاناَابُّهی [= هشیاری] در سلوک جاده معرفت کافی است؛ اما
معرفت خود دارای درجات مختلف و مراتب متعدد میباشد و در شدت و ضعف و بطوء
[= آهستگی] و سرعت و قِلَّت و کثرت و کشف و شهود متفاوت است ،و عقول و افهام
مردم در ادراک آن ،به اندازه مراتب مختلفی که دارند ،مختلف است .هر کسی را برای
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وصول به این مقصود راهی در پیش است؛ هدایت و وصول به معرفت الهی و
سیرابشدن از سلسبیل توحید ،به عدد نفو خالیق است؛ چنان که بعضی گفتهاند:
َّ
ّلِلِ﴾ [آل
«الطرق الی اهلل بعدد انفا الخالیق»()1؛ خداوند میفرماید﴿ :ه ۡم َدرجَٰت َعِند َٱ َ
َّ َّ
ْ
ّلِل َٱَّلِينَ َءامنواَ
عمران ]163:یعنی« :آنان ن د خدا مراتبی دارند» ،و نی میفرماید﴿ :ي ۡرفعِ َٱ َ
َّ
ْ ۡ ۡ
ت﴾ [المجادلة.]11:
مِنك ۡمَوَٱَّلِينََأوتواَٱلعِلمََدرج َٰ َٖ
از این بیانات معلوم شد که ظاهرترین و آشکارترین موجودات ،ذات باری جل جاللاه
است؛ پس ناچار میبایست که شناختن و معرفت آن اول معارف بشری و مبدأ معلوماات
انسانی گردد و فهم آن برای عقول و اذهان آسانترین مفاهیم باشد؛ ولی ما میبینیم که امر
بر عکس است؛ پس ناچار این را سببی است.
اینکه گفتیم خداوند اجلی و اظهر موجودات است ،با مثال کوچکی معلاوم مایشاود:
شخصی را میبینید که مشغول نوشتن کتاب یا دوختن لبا

است .ظاهرترین و جلیترین

صفات آن مرد ،حیات و علم و قدرت اوسات؛ اماا صافات بااطنی او از قبیال غضاب و
شهوت و خلق و مرض و صحت او بر ماا معلاوم نیسات .صافات ظااهری او را نیا در
مرحلة نخستین تشخیص نمیدهیم و در بعضی دیگر از صفات ظاهری او شاک و تردیاد
میکنیم؛ اما صفاتی که اظهر تمام صفات است ،در مرحله اول ذهن متوجه آن نمیگردد و
هیچ گونه شک و تردیدی راجع به آن صفات در فکر ما راه نمییابد .همان وجود حیاات
و علم و توانایی اوست این صفات مانند صفات دیگر ،از قبیل رن] بشاره [= پوسات] و
طول و عرض ،به حوا

خمسه [= پنجگانه] ظاهری ادراک نمیشود؛ بلکه بالفاصله پس

از دیدن حرکت دست و نوشتن یا دوختن او پی به اراده و علم و حیات او میبریم.
همچنین اگر نظری به جهان و ما سِوی اهلل بیاندازیم و آنچه را که با حاوا

پنجگاناه

خود از دریا و خشاکی و کاوه و بیاباان و نباات و جمااد و حیاوان و کارات آسامانی و

( )1راههایی که به خدا میرسد ،به تعداد [و زیادی] بندگانش است.
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ستارگان ثوابت و سیارات و ماه و خورشید مشاهده کنیم و تحت مطالعه درآریام ،از ایان
جنبش و حرکت دائمی و از ایان موجاودات و مصانوعات مختلاف و از ایان تطاورات
گوناگون و تحوتت عدیده که در نفو

خود و همنوع و همجنس خود و در کلیه ذرات

عالم میبینیم ،به وجود صانعی [= آفریدگار] که دارای حیات و علم و توانایی است اقارار
و اعتراف میکنیم؛ بلکه پیش از آنکه جهان را در تحات مطالعاه و مشااهده درآوریام ،از
علم به نفس خود و حرکات و اطوار که ناشی از آن است ،و از مشااهده اعضاای بادن و
سر و دست و پا و گردن و مغ و قلب میفهیم که ساخته و پرداختة یاک صاانع تواناا و
عالم و حَی میباشیم ،و چون مشاهده و علم به نفس اسبق علوم نتیجة این مشااهده ،کاه
اقرار به وجود صانع حی مدرک باشد ،اظهر و اسبق و اجالی جمیع معارف خواهد بود.
و در صورتی که دست نویسنده و خیاب ،به دانش و حیات و تواناایی او دتلات کناد
چگونه این همه موجودات از بشر و حیوان و نبات و جماد و اخاتالف اناواع و انفاس و
ترکیب اعضاء و گوشت و پوست و استخوان و اعصاب و خالصه همه ذرات ،یکایک بار
موجودیت او شاهدی ناطق و گواهی صادق نباشند و مشاهدة این معنای عقاول را خیاره
ساخته و کمیت افکار و اندیشهها را در وادی حیرت لن] میکند؛ زیرا کدام دیدهای است
که از مشاهدة عظمت خیره نگردد و از مطالعة جمال و جالل تیتنااهی مبهاوت و متحیار
نباشد؟

صعوبت فهم توحید
صعوبت [= دشواری] و اشکالی که در فهم حقایق پیش میآید ناشی از دو سابب اسات:
یکی به واسطه غموض [= نامفهومیهای سخن] و دقت و پیچیدگی کاه در خاود مطلاب
است ،و دیگری شدت وضوح و ظهوری که در بعضی از اشیاء شدت اشراق آفتاب و نور
خیرهکنندة آن و ضعف باصرة خود روزها از رؤیت اشیاء عاج و ناتوان است و همین که
آفتاب جهانتاب چهره خود را از جهانیان نهان میسازد و دامن نور و روشنایی خاود را از
عالم فرا میکشد ،شب مجال یافته و بیرون میآید و دنبال صید و شکار خود میرود.
عقول و افکار ما نی ضعیف است و جمال حضرت الهیه در نهایت اشراق و ظهور و
در غایت اناره [= نورانیت] و روشنایی و در اقصی مراتب احاطه و شمول میباشد؛ چنان
ۡ
که در ملکوت آسمان و زمین ذرهای از حیطة اقتدار او بیرون نیست﴿ :هوَ َٱۡل َّولَ َوَٱٓأۡلخِرََ
ۡ
َّ
ِنَۖ َوهو َبكل ۡ
ََش نء َعل ِيمَ﴾ [الحدید ]3:و کوچکترین تقسیمات عالم و
وَٱلظَٰ ِهرَ َوَٱۡلاط َ
ِ ِ
ب رخترین مظاهر طبیعت ،پروردة دست توانای اوست؛ از این سبب ،معرفت و شناسایی
او خالی از اشکال و ابهام نیست؛ پاک و من ه خدایی که روشنی و ظهور او موجب خفای
او گشته است و عظمت تیتناهیاش علت احتجاب او از عیون و ابصار گردیده ،و نباید
از این معنی ابراز شگفتی و تعجب نمود؛ زیرا موجودات دیگر همگی به اضداد و مباینات

[= متضادها] خود شناخته میشوندَ :
ظهور جملة اشیا به ضد است

ولی حق را نه مانند و نه نِدّ است

حقیقتی که وجود او عام و بر اشیا احاطه تام داشته باشد و فیس او هماه را فراگیارد،
فهم و شناختن او خالی از صعوبت و اشکال نخواهد بود؛ و چون اشیا همگی مختلفند ،از
خواص هر یک شناختن اضداد آن آسان میباشد ،و اگر هماه در دتلات عاام و مشاترک
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بودند ،فهم آنها خاالی از صاعوبت نباود؛ چناان کاه اگار آفتااب دائمااً در وساطالساماء
میدرخشید و حرکتی برای زمین در میان نبود و هیچ موجودی مانع از عبور ناور آفتااب
نمیشد ،فهمیدن و شناختن اینکه نوری در عالم هست ،از جملاه مشاکالت باود و هماة
مردم الوان و رن]ها را از خاود اجساام مایدانساتند و حقیقات اجساام را هماان رنا]
میپنداشتند؛ و اگر شخص دانشمندی از نور و فواید آن بر آناان ساخن مایرانْاد ،منکار
میشدند و اگر آن شخص میگفت این همه الاوان مختلاف و رنا]هاای گونااگون کاه
میبینید در اثر موجودی است که نور نامیده میشود و اگر آن از میان برود رنا] و لاونی
باقی نخواهد ماند و سیاه و سفیدی دیده نخواهد شد ،فهم این مطلب بار آناان ساخت و
دشوار میآمد و غالب مردم ا از نادانان و بیخردانا به تکاذیبش برمایخواساتند و او را
مسخره میکردند.
ولی چون زمین در حرکت است و آفتاب هار شاب غاروب مایکناد و ماردم دچاار
تاریکی و ظلمت میشوند و رن]ها و الوان را از هم تشخیص نمایدهناد ،مایدانناد کاه
رؤیت اجسام تنها از برکت نور است؛ پس ببینید که چگونه عمومیات و شامول و ظهاور
دائمی و تجلی همیشگی آفتاب موجب عُسرت [= دشواری] و صعوبت فهم نور میگردد:
چندین ه ار ذره سراسیمه میدوند

در آفتاب و غافل از این کآفتاب چیست

همین طور رحمت واسعه و فیس عام حق ،موجب اختفای آن از دیدگان ضعیف و
عقول نارسا و افکار کوتاه میگردد ،و اگر این فیس شامل ،لحظهای از جهان منصرف
میگردید و این رحمت واسعة آنی منقطع میشد ،موجودات در دریای فنا غوطهور
میگشتند و در بیابان عدم مفقود میشدند؛ آنگاه وجود این مشیت ازلیه معلوم میگردید
ۡ
ٞ
ٞ
ۡ
«اگر نازی کند از هم فرو ری ید قالبها»َ﴿ ،ل َتأخذهَۥ َسِنة َوَل َنو َم﴾ [البقره ،]255:و کسانی
که از عقل توانا و فکر روشن نصیبی دارند و در جمیع موجودات تجلیات الهی را
مشاهده میکنند و مؤثری ج او نمیبینند؛ بلکه از این جهت که صنع الهی هستند و آثار
هستند و آثار اراده و مشیت پروردگار میباشند؛ چنان که اگر کسی کتابی یا شعری ببیند
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آن را از جهت مرکب و مداد کاغذ نگاه نمیکند ،بلکه از این جهت که چکیده و خالصة
فکر نویسنده و یا اثر طبع و قریحة شاعر میباشد؛ همیچین موحد حقیقی آن است که
مؤثری ج خدا نشناسد و در جهان فاعلی ج ذات حق نداند.
پس تمامی این اموری که ن د دانشمندان خبیر و علمای بصایر معلاوم و معاین اسات
مشکل و دشوار میگردد به سبب ضعف افهام و نقص عقول مردم؛ تا بجایی میرساد کاه
علما و دانشمندان نی از بیاان و روشانسااختن آن باا عباارات صاری و آشاکار عااج
میشوند و اغلب آنان به خود پرداخته و گمان بردهاناد کاه بیاان و فهمانادن باه دیگاران
سودی ندارد .این بود علت و سبب آنکه اذهان مردم از معرفت حق متعال قاصر است.
و سبب دیگر آنکه این همه مُدرکات و محسوسات و شواهد را کاه باه وجاود صاانع
دتلت دارند ،انسان از زمان کودکی به تدریج مایبیناد و ایاام صَاباوت [= خردساالی] و
کودکی روزگاری است که قوای عاقله انسان هنوز رشد نکرده و باه حاد کماال نرسایده
است و طفل مستغرق در شهوات و مشغول و سرگرم به محسوسات است؛ از این جهت،
طولِ اُنس به محسوسات اهمیت آن را از میان میبرد.
اگر همین انسان به طور ناگهانی حیوانی غریب مشاهده کند یا موجاودی کاه خاالف
عادت است ببیند ،در دریای شگفتی غوطهور شده ،زبان و طبیعت و فطرت او به معرفاتِ
الهی باز خواهد شد و بیاختیار خواهد گفت« :سبحان اهلل»؛ در صورتی کاه هماین انساان
در طول بیست و چهار سااعت ،اعضاای بادن و چشام و گاوش و دمااغ خاود و ساایر
حیوانات را که با آنها انس گرفته میبیند ،در حالی که خلقت آنهاا عجیابتار و دقیاقتار
است ،و با این همه تعجب نمیکند و نام خدا بر زبان نمیآورد و شهادت و گواهی آن را
به وجود باری حس نمیکند؛ و این نیست مگر به سبب طول اناس و اُلفتای کاه از زماان
کودکی با آنها داشته است .اگر فرض شود کور مادرزادی پس از آنکه به سن بلوغ و رشد
رسید ،یک مرتبه دیدگانش باز شود و آسمانها و زمین را ببیناد و ساتارگان و کاوههاا را
مشاهده کند ،عقلش خیره خواهد شد و به ذکر باری تعالی و عظمت خلقت و شاهادت و
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گواهی همه آنها به صانع حَی و مدرک و علیم رطباللساان خواهاد گردیاد؛ و همچناین
فرو رفتن مردم در مادیات و غُلِّو در شهوات و احتیاجات زندگی آنان را از توجه باه ایان
معنی باز میدارد:

اِل َعددد َاكْمد ٍ
دده ل َِ ْعد ِ
ددرف ال َق َمدددددددرا
َ
ِ
َو َك ْيدد َ َِ ْع ِ
اسدد َت َ ا
ددرف َ دد ْ ِددِللعرف ْ

ددر َت َلددَت َْْفدد ِ َعدد َا َحدددد ٍَ
َل َقددَْ َظ َه ْ
ِ
ددر َت ُْمت َِجبددددددِل
لكدد ْ َ َطن َ
ْددو ِددام َا ْظ َه ْ

و در کالم سید الشهدا ،حساین بان علای در دعاای عرفاه نیا ایان مطلاب وارد
ك بَِم هو ِيف سج ِ
َْي َك ِم َن ال ُّظ ُه ِ
ُون لِغ ْ ِ
ود ِه ُم ْفت َِق ٌر إِ َل ْي َ
شدهاستَ « :ك ْي َ
ور َملا َلل ْي َس
ك؟ َأ َيك ُ
ف ُي ْستَدَ َُّ :ع َل ْي َ َ ُ َ ُ ُ
َاج إِ ََل َدلِ ٍ
يل َيدُ َُّ :ع َل ْي َ
ُون ُه َو املُْ ْظ ِه َر َل َ
َل َ
ك؟ َس َمتَلى َب ُعلدْ َت َحتَّلى
ك؟؟ َمتَى ِغ ْب َ
ك َحتَّى َيك َ
ت َحتَّى َ ُْتت َ
ِ
ِ
ُون اآل َثار ِهي ا َّلتِي ت ِ
 ،ال ت ََر َ
ُوص ُل إِ َل ْي َ
َّس ْت َص ْف َق ُة َع ْب ٍد
ك؟ َع ِم َي ْ
َتك َ
ت َع ْ ٌ
ُ َ
اك َس ال َتز َُاَ :ع َل ْي َها َرقيب ًا َس َخ َ
ََل ْ َ َْت َع ْل َل ُه ِم ْن ُح يب َك ن َِصليب ًا» یعنی« :چگونه با چی ی که در وجاود ،محتااجِ توسات ،باه تاو
استدتل میکنند؟ آیا دیگران در ظهور و آشکاری از تو باتترناد تاا آنکاه تاو را ظااهر و
آشکار کنند؟ تو کی پنهان شدی تا از آثار به تو برسند؟ چشمی که تو را نبیند کاور اسات
و بندهای که از دوستی تو نصیبی ندارد ،در زیان و خسارت است».

***

توحید قرآن
مردم از توحید ج «توحید ربوبیت» نمیدانند و آن عبارت است از اینکه اقرار نمایند باه
اینکه خدا آفرینندة همه اشیا است و این توحید را مشرکین و باتپرساتان نیا معترفناد؛
چنان که در قرآن مجید میفرماید:
ۡ
َّ
﴿ولئن َسأ َۡله َّ
مَم ۡن َخلق َٱ َّ
ّلِل﴾ [لقمان ]25:یعنی« :اگر از آنان
ت َوَٱۡلۡرضَ َّلقول َّن َٱ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ِ
بپرسی کیست آنکه آسمانها و زمین را بیافرید ،هر آینه خواهند گفت :خداست» ،و نی
َّ َّ
ُّ ۡ
ۡ
ۡ
ّشكونَ﴾ [یوسف ]106:یعنی« :بیشتر آنان به
میفرماید﴿ :وماَيؤمِنَأكَثهمََب ِٱ َ
ّلِلَِإَِلَوهمَم ِ
خدا ایمان نیاوردهاند ،مگر آنکه مشرک هستند»َ .
و اما توحیدی که خداوند بندگان خود را به آن امر فرمود« ،توحید الوهیت» مایباشاد
که متضمن توحید ربوبیت نی هست؛ و آن عبارت از این است که تنها خدای را بپرساتند
و شریکی برای او قرار ندهند ،تا اینکه دین تنها برای خدا باشد ،و از کسی ج او نترسند
و کسی را ج او نخوانند و خدا محبوبترین چی ها برای بنده باشد ،و دوستی بنادگان و
دشمنی آنان برای رضای خدا باشد ،عبادت تنها برای خدا کنند و توکل بر خدا نمایناد ،و
چون عبادت جمع میان حب و کوچکی نسبت به معبود میباشاد ،بایساتی پرساتش خادا
کاملترین حُابهاا و منتهاای تاذللهاا را در بار داشاته باشاد ،بایاد بنادگان روی از او
برنگردانند و شریک برای او قرار ندهند و کسی را ج او ولی و شفیع نشناسند.
و این توحید در بیشتر مواضع از قرآن ذکر شده است و قطبِ وحی قرآن اسات و ماا
رسالهای در این باب نوشتهایم و مراتب شرک را گوش د نمودهایم؛ قارئین را به آن کتااب
حواله میکنیم و از خداوند متعال اجر میخواهیم و در اینجا به طور اشاره ذکر میکنیم.
و این توحید در الوهیت و عبادت متضمن توحید در دانش و گفتار و توحیاد در اراده
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و کردار میباشد.
توحید در دانش و گفتار در سوره مبارکه اخالص بیان گردیدهاست خداوند میفرماید:
َّ
ۡ
َّ
َّ
ِل َول ۡم َي ۡ
لصمدَ ََ ٢ل ۡم َي ِ ۡ
َّلۥ َكف ًوا َأح َد ُۢ﴾
وَّل ََ ٣ول ۡم َيكن َ
ّلِل َٱ َّ َ
ّلِل َأحد ََ ١ٱ َ
ل َهو َٱ َ
﴿ق َ
[اإلخالص 1:تا  ]4یعنی« :بگو او خدای یگانه است؛ خداوندی است من ه که قصد و توجه
همه به سوی اوست؛ ن ائیده و زائیده نشده است ،و کسی با او همتا نیست»َ .

ۡ
ل َ َٰٓ
يأ ُّيهاَ
توحید در عبادت و اراده و کردار در این سوره مبارکه ذکر شده است﴿ :ق َ
ُّ
ٱ ۡلكَٰفرونَََََ١لَأ ۡعبدَماَت ۡعبدونََ٢وَلَأنتَ ۡمَعَٰبدونَماَأ ۡعبدََ٣وَلَأنااَٗعب ٞد َّ
َماَعبدت ۡمَ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ِين﴾ [الکافرون 1:تا  ]6یعنی« :بگو
َ ٤وَلَ َأنت ۡم َعَٰبِدون َما َأعبد ََ ٥لك ۡم َدِينك ۡم َو ِِل َد َِ
پیغمبر :ای کافران ،آنچه را که میپرستید نمیپرستم؛ و شما هم آنچه را که میپرستم
نمیپرستید؛ و من آنچه را که پرستیدید نپرستیدم؛ و شما هم آنچه را که میپرستم

نپرستیدید؛ دین شما برای شما و دین من برای من است»َ .

توحید نخستین ،شامل اثبات صفات کمال برای خدا میباشد ،و ایان معنای باا اثباات
«اسماء حُسْنی» تمام میشود ،و دومی متضمن اخالص دین برای ربالعاالمین مایباشاد؛
ْ َّ ۡ ْ َّ ۡ
ّلِلَُّمل ِِصيَّلَٱَّلِينَ﴾ [البینه ]5 :یعنی:
َّلعبدواَٱ َ
چنان که خداوند میفرماید﴿ :وماََأمِرواَإَِل ِ
«مأمور نشد مگر از بهر آنکه خدای را پرستش کنند و دین را بهر او خالص گردانند».
توحید نخستین ،برائت و دوری جستن از تعطیل است و دومی دوری از شرک .تعطیل
نظیر اینکه ابراهیم دربارة خدای عالم با قوم خود استدتل کارد و اماا شارک دارای امثلاة
فراوانی است و وجود آن در میان ملل بسیار است ،و مشرکین دشمن جمیع انبیا میباشند
و در میان دشمنان شیخاتنبیاء حضرت ابراهیم و ختمی مرتبت ص معطِّله و مشرک هار
دو بودند؛ ولی معطِّلة محس خیلی کم بودند ،و آنان کساانی هساتند کاه تعطیال در ذات
خدا را قائلند .اما کسانی که تعطیل را در صفات کمال الهی میدانند ،عدة زیادی هستند و
تعطیل در صفات ،مستل م تعطیل در ذات میباشد.
و هر کس به رسول خدا و ائمه هدی و اصحاب آن ب رگوار ن دیکتر باشد ،به کماال
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توحید و ایمان و عقل و معرفت ن دیکتر خواهد بود ،و هر کس از آنان دورتر باشاد ،از
صفات مذکور دورتر است.
و مردم را در اثبات توحید در الهیت و فاعلیت مسالک مختلف است و در کتاب قاوم
از فالسفه و متکلمین مشروحاً ذکر شده است ،و چون مبنای رسااله بار بیاان ادلِّاة قارآن
است ،ما در اینجا از ادلِّة فالسفه و متکلمین اِعراض میکنیم و قاارئین را حوالاه بهکتاب
مُدوَّنه در این باب مینماییم ،و صرفاً دلیل قرآن بر توحید در فاعلیت خالق جهان را ذکار
میکنیم.

***
دلیل قرآن بر توحید فاعلیت

َّ
َّ
مسلک قرآن در اثبات این توحید عبارت از شناختن و معرفت ﴿َل َإِلَٰه َإَِل َهوَ﴾
[البقره ]163:است ،و در این کلمه نفیی است که بر ایجاب آن زاید است ،و نفی الوهیت از
ما سِوَی اهلل در سه آیه از کتاب مجید اثبات شده است:
ۡ
َّ
َّ َّ
ّلِل َلفسدتا َۚۡفس ۡ
َٰ
ش َع َّما َي ِصفونَ﴾
ب َٱلع ۡر ِ َ
ر
َ
َ
ّلِل
ٱ
َ
ن
ح
ب
َ
﴿ -1ل َۡو ََكن َفِي ِهما َءال ِهة َإَِل َٱ
ِ
ِ
[األنبیاء ]22:یعنی« :اگر در آسمان و زمین خدایانی بود غیر از خدای بحق ،که تدبیر امور
کنند ،هر آینه آسمان و زمین تباه شدی [و نظام کارها در هم شکستی؛ چه اگر خدایان در
مرادی موافق باشند ،چندین قدرت بر یک مقدور طاری [= روان] گردد ،و اگر در کاری
مخالفت نمایند ،آن کار ناساخته بماند؛ پس مدبر عالم یکی است و ج اهلل نشاید؛ پس]

من ه است خدایی که رب عرش است ،از آنچه وصف میکند»َ .

دتلت این آیه مبارکه بر معنی توحید واض و آشکار اسات؛ زیارا هماه کاس باالطبع
میداند که اگر دو پادشاه در حوزة اقتدار خود بخواهند یک عمل انجاام دهناد ،آن عمال
فاسد خواهد شد و آن دو پادشاه نخواهد توانست تدبیر کشوری را به عهده گیرناد؛ زیارا
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از دو تن فاعل که از فاعل که از نوع واحد باشند ،فعل واحد سر نمیزناد؛ پاس یاا بایاد
امور آن کشور ضایع و مُهمَل [= بیهوده] بماند و یا آنکاه یکای از آن دو از کاار بار کناار
باشد ،و این هر دو صورت با مقام الوهیت منافات دارد؛
ٗ َّ
َّ
ُّ
َّ
َّل َوما ََكن َمعَهَۥ َم ِۡن َإِل َٰ نه َإِذا ََّلهب َك َإِلَٰه َِۢبِما َخلق َولعًلَ
﴿ -2ما َٱَّتذَ َٱ َ
ّلِل َمِن َو ٖ
َّ
ب ۡعضه ۡم َٰ
ّلِلَِع َّماَي ِصفونَ﴾ [المؤمنون ]91:یعنی« :خداوند فرزند نگرفت
َلَع َب ۡع ٖض َس ۡبحَٰن َٱ َ
و یا او هیچ خدایی در الوهیت شریک نیست؛ [چه اگر او را شریک باشد در خدایی و
خدا باید آفریننده بود پس شریک او باید مخلوقی داشته باشد] آن هنگام باید هر خدایی
مخلوق خود را با خود ببرد [و مستقل در مخلوق خود باشد] و مخلوق هر خدایی باید
ممتاز از مخلوق خدای دیگر باشد؛ [اما وقتیکه میبینیم که میان مخلوقات این قِسم
جدایی نیست و عالم موجود واحدی است پس ثابت میشود که خدای جهان یکی است
و دیگر آنکه اگر با او خدای دیگری بودی و مخلوق خود را جدا کردی و ملک آن از
ملک دیگری ممتاز شدی هر آینه میان خدایان ن اع و جن] پدید آمدی چنان که از حال
ملوک دنیا معلوم است و برتری جستندی و برخی از آلهه بر برخی غلبه خواستندی و
هنگامی که مشاهده شد این طور نیست و عالم موجود واحد است ،پس او را شریک

نبوَد؛] پاک خدای تعالی از آنچه وصف میکنند»؛ َ
ٗ َّ
ٗ
ۡ
ْ
َّ
ٞ
شَسبِيًلَََ٤٢س ۡبحَٰنهَۥَ
اَّل ۡبتغ ۡوَاَإ ِ ََٰلَذِيَٱلع ۡر ِ َ
﴿ -3قلَل ۡوََكنَمعهَۥََءال ِهةَكماَيقولونَإِذ َ
ّل َع َّماَيقولون َعل ٗواَكب ٗ
ريا﴾ [اإلسراء 42:تا  ]43و این آیه مثل آیة اول میباشد ،یعنی
وتع َٰ ََٰ
ِ
برهان بر امتناع دو خداست که یک فعل داشته باشندَ .

معنی [و مفهومِ] آیه :اگر در زمین و آسمان خدایان [قادر بر ایجاد عالم و خلق آن غیر
از خدای بحق] باشند و نسبت آن خدایان به عالم همان نسبت خدای بحق باشد ]،هر آینه
واجب است با خدا بر عرش باشند؛ پس تزم میآید دو موجود متماثل به محل واحد،
یک نسبت داشته باشند ،و این خود ممتنع است که دو موجود متماثل ،به یک محل ،یک
نسبت داشته باشند؛ به جهت اینکه وقتی نسبت متحد شد ،منسوب متحد خواهد بود؛
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یعنی جمع نمیشود در نسبت به محل واحد؛ همچنان که دو موجود در محل واحد
حلول نمیکند ،ولی امر در نسبت خدا به عرش به عکس است؛ یعنی عرش قائم به
خداست ،نه اینکه خدا قائم به عرش باشد؛ چنان که خداوند میفرماید﴿ :وسِع َك ۡرس ُِّيهَ
ۡ
ۡ
ٱ َّ
ۡرض َوَل َيَودهَۥ َحِفظهما﴾ [البقره ]255 :و زمانی که ممتنع شد عالم قائم به
ۡل ََۖ
ت َوَٱ َ
لسمَٰو َٰ َِ
دو موجود باشد ،نتیجه میگیریم مبدأ عالم یکی است.
این بود ادله قرآنی بر امتناع دو خدا و دلیلی که متکلمین از آیه دوم استنباب کردهاند و
نام آن را «دلیل تَمانُع» گذاردهاند؛ نه دلیل طبیعی است و نه شرعی؛ اما اینکه دلیال طبیعای
نیست ،زیرا که از مقولة برهان نمیباشد ،و اما از ادله شرعی نیست ،جهتش آن اسات کاه
عامه به فهم آن قادر نیستند ،تا چه رسد به آنکه قانع گردند؛ و دلیلای کاه ذکار مایکنناد
چنین است که هرگاه دو خدا باشد ،جای است که اختالف کنند ،و چون اختالف کردناد،
باید یکی از سه صورت را داشته باشد و چهارمی ممکن نیست :یا مقصود هر دو حاصال
گردد ،و یا مراد هیچکدام به حصول نپیوندد ،و یا مقصود یکی از آن دو حاصال شاود .در
صورت نخستین ،باید عالم هم موجود گردد و هام معادوم ،و آن از محااتت اسات؛ در
صورت دومی تزم میآید که عالم نه موجاود گاردد و ناه معادوم ،و ایان نیا از جملاه
ممتنعات است؛ در صورت سوم آنکه مقصودش حاصال شاده خداسات و دیگاری را از
خدایی نصیبی نیست؛ زیرا آن عاج است و عاج نمیتواند خدا باشد.
وجه ضعف و نادرستی این برهان آنکه همچنان که اختالف آنها جای اسات ،اتفااق و
موافقتشان نی جای میباشد ،و بایستی بُطالن این صورت را نی ذکر کنند.
و فساد صورت توافق از این راه است که میگوییم اگر این دو خدا در کلیه اعماال باا
هم تعاون و یاری داشته باشند ،مانند دو نفر صنعتگر که سرِ ساختن شیء واحدی باا هام
مساعدت میکنند ،تزم میآید که هیچیک از آنان مرتبة الوهیت را دارا نباشند زیرا تعااون
و یاری ناشی از احتیاج و نیازمندی است و احتیاج و نیازمندی تیق مقام ربوبی نمیباشد،
و اگر هر کدام قسمتی از عالم را آفریاده باشاند ،معلاوم مایشاود کاه قاادر بار آفریادن
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قسمتهای دیگر نی میباشند؛ ولی هر یک به آفریدن قسمتی اکتفا کردهاند ،و ایان معنای
در حق هر یک از آنان موجب نقص میگردد و نقص س اوار خدای جهان نمیباشد؛ پس
بایستی هر کدام عالمی علیحده [= جداگانه] و جهانی دیگر بسازند ،و چاون عاالم واحاد
است ،معلوم میشود که خدای عالم نی واحد میباشد.
از این بیان معلوم شد که آنچه از معنی آیه شریفه استنباب کردیم ،غیر از معنایی است
که متکلمین گفتهاند و از قول باری تعالی ﴿ولعًل َب ۡعضه ۡم َٰ
ض﴾ [المؤمنون ]91:نه
َلَع َب ۡع ٖ َ
تنها فساد جهت مخالفت معلوم میشود ،بلکه بطالن صورت موافقت هم معلوم میگردد؛
زیرا برهان آنان شرطیه منفصله است ،در صورتی که آیه مبارکه بیان دلیلی را میکند که به
صورت شرطیه متصله میباشد.
و محاتتی که مرجع دلیل متکلمین است عبارت از این است که عالم یا باید موجود و
معدوم باشد ،و یا نه موجود و نه معلوم ،و یا آنکه خداوند عاج و مغلوب باشاد ،و ایان
همه محاتتی است که امتناع آن دائمی ومقید به وقتی نیست.
اما محالی که مبنای دلیل کتاب خداست ،موقت میباشد و آن عبارت از فساد عاالم در
حین وجود است.

***

دلیل قرآن بر اثبات نبوت
استدتل قرآن بر نبوت مبتنی بر دو اصل است:
اصل اول :اینکه از متواترات و مسلِّمات است که صنفی از بشر پیدا شدند موسوم باه
انبیا و رسل و این صنف به کمک وحی الهی بودند نه به تعلِّم بشری ،و برای مردم شرایع
و ادیان را وضع کردند و انکار این سنخ از مردم ،انکار بدیهیات است؛ مثال اینکاه کسای
نمیتواند بگوید فالسفه و مخترعین و اطبا و قائدین سیاسی در بشر نیامدناد؛ زیارا هماه
ب رگان و فالسفه و قاطبه مردم (ج عده کمی که قابل اعتنا نبوده و ج و دهریاه منساوب
میشوند) اتفاق دارند بر اینکه در روزگار گذشته اشخاصی بودند کاه از جاناب خادا بار
آنان وحی نازل میشد و از روی سعادت ،همین وحی ،مردم را به جانب علام و داناش و
کارهای نیکو ،که موجاب ساعادت نشاأتین و خوشابختی ماوطنین آناان اسات ،دعاوت
میکردند ،و آنان را از اعتقادات فاسده و کارهای زشت منع میفرمودند ،و پر واض است
که این سِنخ اعمال و اقوال ،منحصر به انبیای عِظام و رسل کرام است ،و دلیل بر این اصل
از کتاب خدا:

َّ
وحَوَٱۡلَّب ِ ِيَۧنََ ِم ُۢن َب ۡع ِد َهۚۡ ِ َۦَوأ ۡوح ۡيناَإ ِ َٰٓ
 -1آیات مبارکه ﴿إِناَأ ۡوح ۡيناَإ ِ ّۡلكَكماَأ ۡوح ۡيناَإ ِ ََٰلَن ٖ
َلَ
ۡ
َِإَوسمَٰعيل ۡ
إبۡرَٰهِيم ۡ
َِإَوسحَٰق َوي ۡعقوب َوَٱۡل ۡسباطَِ َوع َٰ
ِيس َوأيُّوب َويونس َوهَٰرون َوسل ۡيمَٰنَۚۡ
ِ
ِ
ٗ
ٗ
َّ
ۡ
وءات ۡينَا َداوَۥدَ َزب ٗ
ًل َق ۡد َقص ۡصنَٰه ۡم َعل ۡيك َمِنَق ۡبل َورسًل َل ۡم َنقص ۡصه ۡم َعل ۡيكَۚۡ
وراََ ١٦٣ورس َ
ُّ ٗ
َّ
َّ َّ
ًل َ ُّمبّشين َومنذِرين َِلِ ًَّل َيكون َل َّ
ۡ ٗ
َٰ
ِلن ِ
ّلِلِ َح َّجُۢةَ
اس َلَع َٱ َ
وَّكم َٱ َ
ّلِل َموَس َتكل ِيماََ ١٦٤رس َ ِ ِ
ِ
َّ
يزاَحك ٗ
ّلِل َعز ً
ِيما﴾ [النساء 163:تا  ]165یعنی« :ما وحی فرستادیم بسوی
ب ۡعد َٱ ُّلرس َِ
ل َوَكن َٱ َ ِ
تو همان طوری که وحی کردیم به سوی نوح و پیغمبران بعد از او ،چون هود و صال و
شعیب ،و وحی کردیم به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و عیسی و ایوب
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و یونس و هارون و سلیمان ،و دادیم به داوود زبور را ،و دیگر فرستادیم پیغمبرانی که
برای تو نام بردیم و قصه ایشان را خواندیم بر تو پیش از این ،و پیغمبرانی که حکایت و
ذکر آنان را برای تو نکردیم؛ و سخن گفت خدا با موسی سخن گفتنی ،و فرستادیم
پیغمبران را مژدهدهندگان اهل ایمان و بیمکنندگان کافران ،تا مردمان را پس از فرستادن
رسوتن بر خداوند حجتی نباشد؛ یعنی نگویند که ما را پیغمبری نبود که به ایمان دعوت
کند و از شرک باز دارد ،و خداوند در آنچه از فرستادن رسل خواست غالب است ،و

آنچه که تدبیر در امر نبوت کرد محکم کار است»؛ َ
َّ
ۡ
لَوماَأ ۡدرِيَماَي ۡفعل َِِبَوَلَبِك ۡمََۖإ ِ ۡنَأتَّبِعَإَِلَماَي َٰٓ
وِحَ
لَماَكنتَب ِ ۡد ٗٗعَمِنَٱ ُّلرس َِ
﴿ - 2ق َ
ِير ُّ
إ ََّلَوماَأنااَإ ََّلَنذ ٞ
ي﴾ [األحقاف ]9:یعنی« :ای پیغمبر ،بگو به مشرکین من نو درآمده از
َمب ِ َٞ
ِ
ِ
پیغمبران نیستم[ ،یعنی من اول کسی نیستم که به پیغمبری مبعو

شده باشم چه پیش از

من پیغمبرانی بودند پس چرا منکر نبوت من میشوید؟] و نمیدانم به من و به شما چه
خواهند کرد؛ پیروی نمیکنم مگر آن چی ی که وحی کرده میشود به من و من نیستم

مگر بیمکننده آشکار»؛ َ

اصل ووم :اینکه هر کس به وحی الهی وضع شریعت نماود« ،نبای و پیغمبار» نامیاده
میشود ،و این اصل نی قابل تردید و شبهه نمیباشد؛ زیرا همه کس میدانند همچنان کاه
طب ،شفا دادن از ناخوشیهاست و آنکه متصدی این امر باشد «طبیب» نامیاده مایشاود،
نبوت نی وضع شرایع به وحی الهی است و آنکه متکفل این کاار باشاد« ،نبای و رساول»
خوانده میشود ،و شاهد بر این اصل از کتاب خدا:
يأ ُّيها َٱۡلَّاسَ َق ۡد َجاءكمَب ۡرهَٰ ٞن َم َّ
َٰٓ ﴿ -1
ِنَربِك َۡم﴾ [النساء ]174:یعنی« :ای مردم ،از
طرف خداوند برای شما برهانی آمد»؛
ۡ
ْ ۡ ٗ َّ
ق َمِن َّ
َٰٓ ﴿ -2
ريا َلك ۡ ۚۡم َِإَونَ
َربِك َۡم َفَامِنوا َخ
يأ ُّيها َٱۡلَّاسَ َق ۡد َجاءكم َٱ َّلرسولَ ََب ِٱۡل َِ
ۡ
َّ
ۡ ْ َّ َّ
ِيماَحك ٗ
َّلِلَِماَِفَٱ َّ
ّلِل َعل ً
ِيما﴾ [النساء ]170:یعنی« :ای
ۡرضَوَكنَٱ َ
تَوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
تكفرواَفإِن ِ
ِ
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مردم ،آمد شما را رسول بحقی از طرف پروردگارتان؛ پس بگروید بهتر است برای شما؛
و اگر کفر ورزید ،پس به درستی که برای خداوند آنچه در آسمانها و زمین است ،و

خداوند علیم و حکیم است»؛ َ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
َٰ َّ
َّ
ّلِل َي ۡشهد َبِما َأنزل َإ ِ ّۡلك ََۖأنزّلَۥ َبِعِل ِم َهَِۖ َۦ َوَٱلم َٰٓ
ّلِلَِ
ِف ََب ِٱ َ
ون َوك
ن َٱ َ
ك َِ
﴿ -3ل َٰ ِ
لئِكةَ َيشهد ۚۡ
شه ً
يدا﴾ [النساء ]166:یعنی« :لکن خدای تعالی گواهی میدهد و تبیین نبوت تو را میکند
ِ
به آنچه فرو فرستاده است به تو ،که آن قرآن است معج ة روشن فروفرستاد قرآن را به

علم خاص خودش و فرشتگان نی به نبوت تو شهادت میدهند»؛ َ
ن َٱ َّ
لرَٰسِخونَ َ ِِف َٱ ۡلعِ ۡل َِم َم ِۡنه ۡم َوَٱلۡم ۡؤمِنونَ َي ۡؤمِنون َبما َأنزل َإ ِ ۡ
َّ ﴿ -4ل َٰ
نزل َمِنَ
َأ
ا
م
َو
ك
ّل
َ
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق ۡبل ِكَ﴾ [النساء ]162:یعنی« :لکن راسخون در علم از بنیاسرائیل و مؤمنین ایمان میآورند
به آنچه پیش از تو از کتب آسمانی فرستاده شد».
اگر گفته شود :می ان شناختن اصل نخستین (وجود پیغمبران و رسل) چیست و ما
پیغمبران را از کجا و به چه وسیلهای بشناسیم و نی ما از کجا بفهمیم که مطالب و آیات
قرآنی وحی الهی میباشد؟ در پاسخ میگوییم :می ان معرفت انبیا و رسل ،اول دانسته
میشود به انذار و بیمی که کردند بالنسبه به امور آینده و دیدیم آنچه را انذار کردند؛ واقع
شد؛ و دیگر به مقاتت [= سخنان] و کلماتی که از انبیا صادر میشود از مسائل عقلیه که
عقول بشر بدان راه ندارد ،و همچنین بافعال پسندیده که بشر هیچ وقت موفق به آن افعال
و قادر بر حفر اعتدال در خود نیست که تمامی اقوال و افعال این سلسلة جلیله و کلمات
و مقاتت این قوم کاشف از این است که مبعو

از جانب حق و خارق عادت و معج ه

است.
این قِسم خارق عادت در وضع شریعت و بیان معارف حقیقیه وحل مشاکالت کونیاه
که دستر

عقال و فالسفه نیست و انبیا و رسل باه وحای الهای آشانا مایشاوند و او را

معج ة عقلیه مینامند ،دتلتش بر نبوت واض تر است تاا خاارق عاادت حسای از قبیال
اژدهاشدن عصا یا انفالق بحر و امثال آن ،که این خارق حس دتلت ضاروری بار نباوت
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ندارد .این امور هنگامی دتلت بر نبوت دارد که منضم به خارق علمی شود؛ پاس معجا ه
رسل ،اوتً و بالذات علم و عمل است ،و معج ات حسّیه مؤید معج ات عقلیاه اسات ،و
معج ه علمی دتلتش بر نبوت قطعی است ،اما معج ات حسّایه شااهد بار معجا عقلای
میباشد.
پس معلوم شد که این صنف از مردم ،که انبیا نامیاده مایشاوند ،موجاود باودهاناد ،و
معلوم شد که مردم چگونه به وجود آنان علم پیدا کردند تا اینکه به تاواتر باه ماا رساید؛
چنان که وجود فالسفه و دانشمندان و فاتحین از راه تواتر بر ما معلوم شد.
داللت قرآن بر نبوت پیغمبر آخرالزمان

اگر بگویی :به چه مناسبت و از چاه راه قارآن دتلات بار نباوت دارد و وجاه اعجااز آن
چیست تا بتوانیم از آن راه به نبوت پیغمبر استدتل کنیم؟ در پاساخ مایگاوییم :قارآن از
طرق متعدده معج و خارق عادت است ،و ما در اینجا دو وجه از آن را کاه کتااب خادا
اشاره نمودهاست ذکر میکنیم:
اول :از حیث نظم قرآن ،زیرا نظم آن به تفکر و رویه درست نشده است؛ یعنی طریقی
که فصحا و بلغا در نظم کالم خود بدان متوسل میشوند ،خواه خود اعراب یا دیگران کاه
از روی تعلِّم و صناعت زبان عرب را یاد میگیرند ،و اعجاز قارآن از جهات فصااحت و
بالغت و اسلوب به اندازهای مسلِّم بود که فُصَحای جاهلیت ،مقاتله باا حاروب را مقادّم
داشتند بر معارضه با حروف؛ و در اعجاز قارآن از جهات فصااحت و بالغات کتاابهاا
تدوین شده است و ب رگان ادب بیاناتی کردهاند که ما محتاج باه ذکارش نیساتیم و ایان
رساله گنجایش ذکر آن را ندارد و ما قارئین را به کتب مصنِّفه در این باب حواله میکنیم؛
ووم :از حیث وضع شرایع و احکام و بیان حقایقی کاه بشار باه آن راه نادارد و حال
مشکالت کون که فالسفه و دانشمندان از راه تعلیم و تعلم نتوانند به حل او موفق شوند و
اکتساب آن ج از راه وحی ممکن نیست ،و عمده در معج ه قرآن ن د عقالی جهان ایان
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وجه است.
اگر بگویی :ما از کجا بفهمیم شرایع و احکام قرآنی و مطالب علمی و عرفانی آن فقاط
از راه وحی است و نمیشود نتیجة فکر و تعلم بشری دانست و بدین سبب مستحق اسام
کالم اهلل بر آن شده است؟ در جواب میگوییم :اینکه وضع شرایع ممکن نیست مگر بعاد
از معرفت خدا و آشنائی به مسعدات و مشقیات [= عوامل خوشبختی و بدبختی] انسانی،
و علم به مسعدات و مشقیات انسانی حاصل نمیشود ،مگر به شناختن نفس و باه اینکاه
جوهر نفْس چیست و آیا در آخرت برای او سعادت و شَقائی [= بدبختی] هست یا نه ،و
اگر هست مقدار این سعادت و شقاوت چیست و نی چه مقداری حسنات سبب ساعادت
است و چنان که غذا و دوا و تأثیر آن در صحت م اج محتاج به ایان اسات کاه مقادار و
زمان صرف آن کیفیت استعمال ،به دقت معلوم شود؛ همین طور حسانات و سایئات هام
محتاج به علم و معرفت به مواقع آن میباشد ،و تمامی اینها در احکاام و شارایع باه حاد
کمال بیان شده است و مسلِّم است علم به این امور ،از شناختن جاوهر نفاس و مساعد و
مشقی آن ،ج به وحی آسمانی و تعلیم ربانی ،ممتنع است برای کسی حاصل شود.
پس از آنکه دانستیم همه این امور از ترقیه عقل و تربیت نفس و بیان درجات و
درکات آن آخرت و طریق وصول به کمال و حل مشکالت مبدأ و معاد در قرآن گنجانیده
شده است ،به ضر قاطع حکم میکنیم که قرآن از راه وحی بر رسول اکرم نازل شده
ۡ
ۡ
َّ
نَ
ۡل َُّ
است؛ و از این جهت است که خدای تعالی میفرماید﴿ :قل َلئ ِ ِن َٱ ۡجتمع َِ
ت َٱ ِۡلنسَ َوَٱ ِ
ۡ
ان ََل َي ۡأتون َب ِم ۡثل ِ َهِۦ َول ۡو ََكن َب ۡعضه ۡم َۡلِ ۡعض َظه ٗ
لَع َأن َيأتوا ْ َب ِم ۡثل َهَٰذا َٱ ۡلق ۡ
َٰٓ
ريا﴾
َ
ء
ر
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[اإلسراء ]88:یعنی« :بگو ای پیغمبر ،اگر جن و انس جمع شوند بر اینکه مانند این قرآن
بیاورند ،نتوانند مثلش را بیاورند؛ اگر چه بعضی ایشان بعضی دیگر را پشتیبان باشند»َ .
و پس از آنکه بدانیم رسول خدا امی بود و به هیچ وجه ن د معلم بشری در
نخوانده ،و در میان ملتی که کوچکترین بهرهای از علوم و معارف نداشتهاند ب رخ شده
است .این معنی بیشتر واض و هویدا میگردد زیرا اعراب از ممارست در علوم و فحص
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و بحث در اشیا و موجودات ،به طریقی که معمول یونانیان بوده است ،خبری نداشتهاند و
ۡ ْ
به همین مطلب در قرآن اشاره شده است؛ چنان که میفرماید﴿ :وماَكنتَتتلواَمِنَق ۡبل ِ َهِۦَ
ٗ َّ
ۡ
اَّل ۡرتابََٱلم ۡب ِطلونَ﴾ [العنکبوت ]48:یعنی« :و نبودی تو که
بَوَلََّت ُّطهَۥَبِي ِمين ِكََۖإِذ َ
مِنَكِتَٰ ٖ
کتابی را بخوانی پیش از ن ول قرآن و نمینویسی به دست راستت ،که اگر چنانچه
خواننده و نویسنده بودی ،آن هنگام تباهکاران در شک افتادندی [و میگفتند :چون

پیغمبر مینویسد و میخوانَد ،پس قرآن را از کتب پیشینیان التقاب کرده]؛ َ

کتبخانة هفت ملت بشست

یتیمی که ناخواند ابجد درست
ۡ
َّ
َّ
م﴾ [األعراف ]157:و نی میفرماید:
ب َٱۡل ِ ََّ
و نی میفرماید ﴿ٱَّلِينَ َيتبِعون َٱ َّلرسولَ َٱۡلَّ ِ ََّ
ۡ
َّ
ٗ ۡ
َِف َٱۡلم ِِيَۧنَ َرسوَل َمِنه َۡم﴾ [الجمعه ]2 :در این دو آیه وصف فرمود
﴿هوَ َٱَّلِي َبعث ِ
پیغمبرش را به امّیت ،و مراد از «امی» کسی است که ننویسد و نخواند.
و بر این مطلب از راه مقایسة شریعت اسالم با شرایع دیگر هم میتوان استدتل کارد؛
زیرا اگر نبوت و رسالت پیغمبران دیگر فقط از راه وضع شرایع و احکام ثابت شده است،
مسلماً نبوت پیغمبر اسالم به طریق اولی به ثبوت خواهد پیوسات؛ چناان کاه اگار کسای
شرایع و ادیان انبیای دیگر را مطالعه کند و بعد احکام و عقاید اسالمی را تحقیاق نمایاد،
خواهد یافت که شرایع اسالم از حیث شمول بر احکام سودمندی که متضمن خیر دارِیان
[= دنیا و آخرت] و سعادت نشأتین میباشد ،بر تمام شرایع و ادیان دیگر برتری دارد.
و اگر بخواهیم در این قسامت وارد شاویم و یکایاک احکاام را سانجیده و فضال و
برتری یکی را به دیگری بیان کنیم و م ایا و منافع شریعت اسالم را شرح دهیم ،محتاج به
تدوین کتابهای ب رخ و مجلدات ضخیم خواهیم بود.
و از این جهت است این دین ،آخرین ادیان و این شریعت آخر شرایع است؛ خداوند
َّ
َّ
كن َّ
ّلِلِ َوخاتم َٱۡلَّب ِ ِيَۧنَ﴾
َرسول َٱ َ
میفرماید﴿ :ما ََكن َُم َّمد َأبا َأح ٖد َمِن َرِجال ِك ۡم َول َٰ ِ
[األح اب ]40:و بدین مناسبت که رسول اکرم فرمود« :لو أدركني مونى ما سنعه إال اتّباعي»
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«اگر موسی درمییافت [یعنی در دورة من بود] ،چاره ج پیروی من نداشت».
و چون احکام اسالمی عمومیت دارد ،یعنی برای عموم بشر مفید و شایسته است ،دین
ۡ
لَ َٰٓ
يأ ُّيهاَٱۡلَّاسََ
اسالم برای کافِّه انام [= خلق] آمده است؛ چنان که خداوند میفرماید﴿ :ق َ

َّ
ّلِلِ َإ ّۡلك ۡم ََج ً
ِيعا﴾ [األعراف ]158:یعنی« :ای مردم ،از جانب خداوند به سوی
إ ِ ِِن َرسول َٱ َ ِ
َّ
ۡ
َّ
ٓاف ٗةَل َّ
اسَبشِ ٗ
رياَونذ ٗ
ِلن ِ
ِيرا﴾
همه شما فرستاده شدهام» ،و نی میفرماید﴿ :وماََأ ۡرسلنَٰكَإَِلَك
َح ِر َساألَ ْن َو ِد» یعنی« :به [سوی
[سبأ .]28:رسول اکرم ص میفرمایدُ « :ب ِع ْث ُ
ت إِ ََل األَ ْ َ
انسانهای] سیاه و سرخ مبعو

شدم».

و امر نبوت مناسبت و مشابهتی با اغذیهای که مردم میخورند دارد؛ زیرا همچناان کاه
بعضی از غذاها مخصوص طایفهای از مردم میباشاد و آن غاذا باه ما اج مردماان دیگار
سازگار نیست ،ولی بعضی از اغذیه با م اج عموم مردم سازش داشته و همه از آن تنااول
میکنند؛ بعضی از شرایع و احکام نیا باا ما اج و روحیاات دساتهای مالیام باوده و باا
روحیات ملل دیگر مالیمت ندارد ،شرایع انبیا سابق همین طور بوده است ،ولای شاریعت
پیغمبر اسالم با م اج و روحیات جمیع ملل و اقوام مالیمات و ساازگاری دارد و از ایان
جهت ،همة مردم به انجام و اطاعت آن مکلف شدهاند؛ و چون پیغمبار ماا در شاریعت و
احکام و آنچه که مایه نبوت است ،بر دیگران برتری دارد؛ پس خود افضال انبیاا و خاود
رسول اکرم ص به همین معنى که خداوند او را مخصوص کرده است اشاره میفرمایاد:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للرَ ،سإِن ََّلَم
«قا :رنو :ا ص َما م ْن َنبِ ٍّي م َن األَ ْنبِ َياُ إِالَّ ُأ ْس ِ َِت م َن اآل َيات َما م ْث ُل ُه َآم َ
لن َع َل ْيله ا ْل َب َ ُ
ُون َأ ْك َثرهم تَابِعا يلوم ا ْل ِقيام ِ
ِ
ك َ ِ
لة» یعنای« :هایچ
َان ا َّلذي ُأستي ُت ُه َس ْح ًيا َأ ْس َحا ُه ا ُ إِ َ ََّل َفأنا َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ
پیغمبری از پیغمبران نیست ،مگر اینکه معجا های از معجا ات باه او داده شاده اسات و
مردمان به سبب آن معج ه به او ایمان آوردهاند؛ و معج ة من وحی میباشاد کاه باه مان
وحی شد ،و به این سبب امیدوارم پیروان من در روز قیامت از همة آنان بیشتر باشد».
ابنخلدون در شرح این حدیث میگوید که قرآن فای نفساه هام وحای اسات و هام
خارق عادت و معج پس شاهد آن عین خودش است ،و محتاج به دلیال دیگار از قبیال
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سایر معج ات نمیباشد ،و به همین سبب دتلت آن بر نبوت اوض دتتت اسات؛ زیارا
دال و مدلول با هم متحد میباشند و میگوید« :این حدیث شریف اشاره به این است کاه
هر وقت معج های در کثرت وضوح و قوت استدتل باه پایاهای رساید کاه عاین وحای
گردید ،گروندگان و تصدیقکنندگان بیشتر میگردند ،انتهی».
از این بیانات معلوم شد که دتلت قرآن بر نبوت پیغمبار اساالم ،از قبیال دتلات ماار
شدن عصا بر نبوت موسی و شفا یافتن کورِ مادرزاد و ابرص [= پیس] باه نباوت عیسای
نمیباشد؛ زیرا اگرچه این افعال از قبیل افعال عادیه نمیباشد و جمهور مردم باه آن قاانع
میگردند ،ولی دتلت قطع بر نبوت ندارد؛ زیرا این افعال در حال انفاراد موجاب اطاالق
نبوت بر فاعل آن نمیگردد ،اما دتلت قرآن بر نبوت پیغمبر اسالم ،از قبیل دتلت معالجاه
مرضی به طبیب میباشد؛ چنان که اگر دو نفر ادعای طبابت کنند و دلیل یکی از آناان راه
رفتن بر روی آب و دلیل دیگر شفا دادن بیماران باشد ،دلیل اولای از قبیال اقنااع و دلیال
دومی از باب برهان خواهد بود ،و موجب تصدیق و قطع ج می خواهاد گردیاد ،دتلات
افعال خارقِ عادات بر نبوت پیغبمران از قبیل اولی ،و دتلت قرآن بر نبوت پیغمبر اساالم
از قبیل دومی میباشد.
چنان که وظیفه طبیب معالجه بیماران است و اگر بیماران را به طریاق احسان معالجاه
کرد ،طبابت او مُحرَز و مسلِّم خواهد شد؛ همچنین وظیفة نبی وضع شارایع اسات و اگار
شریعت او کاملترین شرایع و شاملترین ادیان گردید ،در نباوت او هایچ گوناه شاک و
تردیدی نخواهد بود؛ اما اگر طبیب برای اثبات طبابت خود به غیارِ وظیفاه و شاغل خاود
متوسل شود ،مثالً بار روی آب راه رود ،ممکان اسات موجاب اقنااع عاماه گاردد ،ولای
فیالحقیقه ،دتلتی بر صفت طبابت نخواهد داشت؛ همچنین افعال خارق عادت سبب قانع
شدن جمهور میشود؛ اما طریقی که علما و دانشمندان از آن پی به نباوت مایبرناد ،تنهاا
ِ
ٍ ِِ
ِ
ين.
شریعت و احکام میباشدَ .س َص َّىل ا ُ َع َىل َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ

***

وحی و نزول جبرائیل 
و اقوال علما در آن و تحقیق حق در مسئله
مورخین و سیرهنویسان متفقند پیغمبر اکرم پیش از بعثت با بتپرستی مخالف بود و غالبااً
در خلوت به سر میبرد و وقت خویش را به تفکر میگذرانید و برای عبادت به غار حارا
میرفت ،و در آنجا دور از غوغای زندگی در عجایب کاینات و راز خلقت و رساتاخی و
روز شمار و بهشت و جهنم تفکر میکرد ،وهمین که توشاة او تماام مایشاد ،باه ساوی
خدیجه برمیگشت .در آغاز کارِ وحی ،به صورت رؤیای صادق بر او ناازل شاد و رؤیاا
مانند سپیدهدم بر او آشکار میگشت؛ بدین طریق ،چند ماه گذشت و محمد ص به سان
چهلسالگی رسید؛ شب دوشنبه هفدهم ماه رمضان وحی به او نازل گشت؛ جبرئیل بار او
ظاهر شد و گفت :بخوان؛ جواب داد :من خواندن نمیدانم؛ جبرئیل او را به سختی فشاار
داد ،چنان که به زحمت اوفتاد و سپس گفت :بخوان؛ باز جواب داد :من خواندن نمیدانم؛
بار دیگر او را فشار داد و رها کرد و گفت:
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ ۡ
ُّ
ۡ
ۡ
َٰ
﴿ٱقرَأ ََب ِٱس َِم َربِك َٱَّلِي َخلق َََ ١خلق َٱ ِۡلنسنَ َمِن َعل نق َََ ٢ٱقرَأ َوربك َٱۡلكرمَ َََ٣
ۡ
َّ
ٱَّلِيَع َّلمََب ِٱ ۡلقل َِمََ٤ع َّلمََٱ ِۡل َٰ
نسنََماَل ۡمَي ۡعل َۡم﴾ [العلق 1 :تا َ ]5
یعنی« :بخوان به نام پروردگارت که انسان را از علق بیافرید؛ بخاوان و پروردگاار تاو
ب رخ است؛ آنکه به وسیلة قلم تعلیم داد و به انسان آنچه را نمیدانست بیاموخت»،
و این پنج آیه ،اولین آیاتی است که پیغمبر ص نازل گردید.
پیغمبر یقین پیدا کرد که از جانب حق متعال باه رساالت مبعاو

شاده و بایاد حقیقات

جاودانی را به جهانیان ابالغ کند و به آنها بفهماند که خدایی ج خداوناد یگاناه نیسات کاه
مراقب اعمال انسان است و پس از مرخ ،نیکان و بدان را هر کدام به اندازة کارشاان پااداش
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میدهد .پس از آن پیغمبر ص به سوی خدیجه برگشت و به سختی میلرزید و مایگفات:
مرا بپوشانید؛ وی را با گلیمی بپوشاندند تا اضطرابش تخفیف یافت و آنچه را دیده بود بارای
خدیجه نقل کرد و گفت :بر خود بیمناکم؛ خدیجه او را دلداری داد و گفت :باک مدار ،خادا
تو را خوار نخواهد کرد؛ سپس او را پیش پسرعموی خود «ورقة بان نوفال» بارد کاه پیاری

محترم و انجیلخوانده بود؛ خدیجه به ورقه گفت :ببین محمد چه میگوید .محمد ص آنچه
را دیده بود نقل کرد؛ ورقه گفت :این همان ناموسی است که باه موسای پیغمبار ناازل شاد؛
سپس گفت :ای کاش من جوان بودم و هنگامی که کسانت تو را از شهر خود بیرون میکنند،

به یاریت برمیخواستم .محمد ص فرمود :آیا مرا از شهر خود بیرون میکنند؟ ورقاه گفات:
هیچکس به رسالت مبعو

نشد مگر اینکه قومش به دشمنی او کمر بساتند .اگار مان در آن

روز زنده باشم ،تو را یاری خواهم کرد؛ ولی چی ی نگذشت که ورقه رخت از جهان بربست.
بعد از آن پیغمبر مدتی به غار حرا میرفت .یاک روز صادایی از آسامان شانید؛ سار
برداشت و فرشتهای را که اولین دفعه باه ساوی او آماده باود ،در میاان آسامان و زماین
مشاهده کرد؛ از آنجا به خانه خود برگشت و فرمود :مرا بپوشانید؛ پاس از آن ایان آیاات
نازل گشت:
ۡ
يأ ُّيها َٱلۡم َّدث ِرَ َََ ١ق ۡم َفأنذ ِۡر َََ ٢ور َّبك َفك ۡ
﴿ َٰٓ
ُب َََ ٣وثِيابك َفط ِه ۡر َََ ٤وَٱ ُّلر ۡجزَ َفَٱهج َۡر﴾
ِ
[المدثر 1:تا َ ]5
یعنی« :ای جامه بر سر کشیده ،برخی و مردم را از عذاب خدا بترسان ،و خادای خاود
را تکبیر گوی ،و جامه خویش را پاکی ه ساز ،و از گناه دوری کن».
و در بعضی از روایات وارد شده است که چون جبرئیل فشار داد ،حضارت باه خاناه
آمد و بدن مبارکش میلرزید ،فرمود« :زمّلونی ،زمّلونی» پس چی ی بار روی آن حضارت
کشیدند تا اینکه این سوره نازل شد:
َّ َّ
ٗ
ۡ
﴿ َٰٓ
يأ ُّيهاَٱلم َّزمِلََََ١ق ِمَٱ ّۡللََإَِلَقل ِيًلَ﴾([ )1الم مل 1:و َ ]2
( )1اى جامه به خویشتن فرو پیچیده ،به پا خی شب را مگر اندکى.
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خوانْااد م ِّمّاال نباای را زیاان ساابب

کاااه باااارون آ از گلااایم ای بااااوالهَرَب

ساارمکش اناادر گلاایم و رو مپااوش

که جهان جسمی است سرگردان ،تو هوش

هااین مشااو پنهااان ز نناا]ِ مااادعی

کاااه تاااو داری ناااورِ وحااای شَعشَاااعی

ه این قُ امِ اللَّی الَ ک اه شاامعی ای هُمااام

شااامع دائااام شاااب باااود انااادر قیاااام

با ای کشاااتیبان در ایا ان بحااار صااافا

کاااه تاااو ناااوح ثاااانیای ،ای مصاااطفی

خیااااا و بنگااااار کااااااروانِ رهزده

غااااول کشااااتیبانِ ایااان بحاااار آمااااده

وقاات خلااوت نیساات اناادر جمااع آی

ای هاادی چ اون ک اوه قاااف و تااو هُمااای

باادر باار صاادرِ فل اک شااد شااب روان

ساااایر را نگااااذارد از باناااا] سااااگان

طاعنااان همچ اون س اگان باار باادر تااو

بانا اک ما ایدارناااد ساااوی صااادر تاااو

***
حقیقت وحی

جمهور ملیین میگویند :مالئکه اشخاص ناورانیاناد و همگای حای و نااطق و متحارک
باتراده ،و جبرئیل ملکی است کریم و علیم ،و عباراتی که نازل مایکناد وحای اسات ،و
جبرئیل در آسمان عنصری یا در لوح آسمان کلماتی میشنود یا میبیند و آن را میخواناد
و امر میشود به جبرئیل که آن عبارت را بر پیغمبران نازل کند؛ پس جبریل بر نبای نا ول
کرده و آن عبارت را میخواند ،و ظاهر شرع دتلت بر این معنی دارد.
فالسفه میگویند که انسان را دو قوه است :قوة ادراک و قوة تحریک؛ و ادراک بر ساه
گونه است :ادراک عقلی ،تخیلی و حسی؛ و کمال قوة ادراک عقلی آن است که هر تعقلی
که دیگری را به تعلم و نظر در مدت طوتنی ممکن شود ،پیغمبر را در کوتاهتارین زماان
به قوة حد

و بدون تعلم بشری حاصل باشد؛ و کمال قوة ادراک ج ئی ا بخصوص قوه

متخیلها آن است که با آنکه به غایت قاوی اسات ،مار قاوة عقلای را در نهایات انقیااد و
اطاعت باشد ،به حیثیتی که هنگام انتقاش [= نقشپاذیرفتن ] و ارتساام [= فرماان باردن]
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نفس به صوَر معقوتت و اتصال وی به عقل فعال ،که باذن اهلل مفایس علاوم و کمااتت
است و جبرئیل عبارت از اوست ،قوه متخیله به سوی قوه عقلیه منجذب شود ،باه حادی
که هر صورتی که در ذرات نفس به عنوان تجرد و کلیت مرتسم [= رسمشده] شود مثالی
و شبحی از او در قوه متخیله به عنوان تمثل و ج ئیت مرتسم گردد؛ پس متخیله مدرکات
قوه عقلیه را حکایت کند؛ اگر ذوات مجرده باشد ،به صورت شخصی از اشخاص انساان
که افضل انواع محسوسات جوهریه است در کمال حسن و بهاا ،و اگار معاانی مجارده و
احکام کلیه باشد ،به صور الفاظ مقروئه [= گفتهشده] محفوظه کاه قوالاب معاانی مجارده
است در کمال بالغت و فصاحت؛ و چون تطبع و ارتساام متخیلاه باه صاور ماذکوره در
کمال قوت و ظهور بود ،آن صور را به حس مشترک( )1ادا کناد باه حیثیتای کاه صاورت
ذوات مدرک به حس بصر شود ،و صور الفااظ مادرک باه حاس سامع گاردد ،و چناان
مشاهده شود که شخصی در کمال حسن در برابر ایستاده و کالمی را افاضه میکناد؛ پاس

( )1حکما حوا

باطنه را پنج دانستهاند:

 -1حس مشترک که به یونانى آن را «بنطاسیا» می گویند و ترجمة آن به عربی «لوح النفس» است و
آن قوّهای است که محسوسات پنجگانه را به توسط چشم و گوش و ذوق و شم و لماس ادراک
کند ،و حس مشترک را به وزیر ملک و حوا

پنجگانه را به جاسوسانی که اخبار ناواحی را باه

وزیر رسانند تشبیه کردهاند؛ و گاهى آنرا به حوضی که از پنج نهر آب بدان جارى شود ،و چاون
ادراک همه محسوسات کند ،آن را حس مشترک گویند؛
 -2خیال و آن قوهای است حافر صورتهایى که حس مُشترک آنها را درک نماید ،خاواه از خاارج
به توسط مشاعر ظاهره و خواه از داخل؛
 -3وهم و آن قوهای است که معانى ج ئى را ادراک کند ،مثل ادراک محبت زید و عداوت عمرو؛
 -4حافظه که آن خ انة واهمه است که هرچه وهم از معانى درک کند ،به آن سپارد و نسابت آن باه
وهم چون نسبت خیال به حس مشترک است؛
 -5قوه متصرفه و آن قوهای است که کارش ترکیب و تفصیل در صور و معاانى باشاد ،و ایان قاوه
متصرفه را اگر وهم استعمال کند ،مُتخیله گویند و چون عقل استعمال کند ،مُفَکره نامند.
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شخص مرئی ملکی باشد فرستادة خدا ،و الفاظ مسموعه کالمی باشد از خدا؛ چنان که در
مادیات اول شخص مادی در خارج دیده میشود و بعد از آن متخیال شاود و بعاد از آن
معقول گردد ،در مجردات ذات مجارد اول معقاول شاود بعاد از آن متخیال و بعاد از آن
محسو

شود؛ و چنان که موجود مادی بعد از معقول شدن صورت معقوله قائم باه ذات

خود نتواند بود ،بلکه قائم به نفس عاقل است ،همچنین ذات مجرد بعد از محسو شادن
قائم به ذات خود نیست؛ بلکه قائم به حس مشترک میباشد؛ پس جبرئیل کاه عباارت از
عقل فعال است ،اول بر نفس ناطقه نبی نازل شود و بعد از آن به خیالش و بعاد از آن باه
حس او درآید؛ و همچنین کالم الهی را اول قلب نبی شنود بعد به خیال درآیاد و بعاد از
آن مسموع سمع ظاهر گاردد؛ و کاالم مخلوقاات را اول گاوش شانود بعاد از آن الفااظ
مسموعه به خیال در آید و بعد معانی به توسط قلب فهمیده شود.
تحقیق

انبیا و رسل را حسی است غیر حس عقل و قوهای است باه مراتاب بااتتر و قاویتار از
عقل ،و این حس در غیر رسل نخواهد بود ،و بیان این مطلاب مبتنای بار ذکار مقدماهای
است:
فالسفه اصول ادراکات را سه دانستهاند :احسا
احساس :ادراکی است که به توسط حوا

و تخیل و تعقل:

ظاهره برای نفس حاصل میشود و شارب

ادراک حسی آن است که مُدرَک [= درک شده] موجود مادی باشد و حاضار نا د مادرِک
[= درککننده] باشد تا ادراک حاصل شود؛
تخیل» ادراکی است که به توسط خیال بر نفس حاصل شده صوری را درک میکناد و
شرب آن در وقت ادراک حضور ماده نیست؛
تعقل :ادراکی است که به توسط قوة عاقله از معانی مجرده و حقایق کلیه بارای نفاس
حاصل میشود.
چنان که ذکر شد ،فالسفه حقیقت وحی را کمال قوه عقلی میدانند که به آن قوه عقال
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نبی درک حقایق و معانی را در اسرع اوقات یا اتصال به عقل فعال مینماید ،و کمال قاوه
خیال نبی آن صورت مجرد عقلی را موجود حسی میگردانَد و باه طاور الفااظ مساموعه
جلوه میدهد ،و آن حقیقت جبرئیل ،که عقل فعال است ،نفس نبای آن را باه سابب قاوة
خیال شخصی نورانی جلوه میدهد؛ پس وحی را از شئون قاوة عقلای گرفتناد و رؤیات
جبریل و شنیدن کلمات را از تصرفات خیال و مخترعات آن دانستند.
این تحقیق پسندپده نیست؛ زیرا تزمة حرف فالسفه این است که قرآن کلمات رباانی
نبوده و ن ول جبرئیل هم حقیقتی نداشته باشد؛ یعنی نفس نبی به توسط قوة خیال اختراع
الفاظ مسموعه کرده است و شخص جبرئیل شبحی از مخترعات خیال او میباشد.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است

هرکه گوید حق نگفته کافر است

ما در اینجا میخواهیم بیان کنیم که وحی بر رسل به توسط ادراک چهارم و قوه عقل
است ،و وحی فوق تعقل میباشد و حس و قوهای که انبیا و رسل به وسیله آن کشف
حقایق میکنند و مهبط وحی و ن ول جبرئیل میگردند ،آنرا «فُؤاد» گویند؛ چنان که قرآن
ۡ
ى﴾ [النجم ،]11:انبیاء و رسل
بدین معنی تصری دارد و میفرماید﴿ :ماَكذبَٱلفؤادََماَرأ ََٰٓ
ا ۡ ٞ
ۡ َّ
ّش َمِثلك َۡم﴾ [الکهف ]110:و امثال آن،
ل َإِنما َأنا َب
اگر چه در ظاهر به مصداق آیة ﴿ق َ
بشرند ،میخورند ،میآشامند ،راه میروند ،میخوابند و میمیرند ،و باتخره تمام احکام
بشریت بر آنها جاری است ،ولی از حیث روح و نفس و قوای باطنه و ادراک و اراده و
مشاهده حقایق و مراوده با عالم غیب ،صنف خاص ممتازی هستند؛ چنان که مشاهده
میکنیم ،اصناف انسان اگر چه در حقیقت حیوانیت و ناطقیت شریکند ،اما به اندازهای از
یکدیگر ممتازند که گویا از حیوانات هم پستتر میباشد؛ صنف دیگر به اندازهای عاقل
و زیرک است که به هیچ وجه شباهت به صنف اول ندارد ،مثل فالسفه و مخترعین ،و
صنفی به اندازهای پلید و درنده است که گویا از درندگان درندهتر میباشد ،و صنفی به
اندازهای پاک و سالم که گویا از مالئکه برتر و باتتر است .شما نمیتوانید بگویید
ادراکات فالسفه همان ادراکات ابلهان میباشد بلکه میتوان گفت بین اغبیا [= جاهالن] و
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احمقان بشر با فالسفه و مخترعین تضاد هست؛ همین اختالف شدید میان اصناف بشر
سبب شد که بعضی از فالسفه مثل ابیالبرکات بیمیل نیست که بشر را دارای انواع
مختلف بداندَ .

خالصة کالم :اگر اصناف بشر را اساتقرا [= تحقیاق] کنایم ،ماییاابیم کاه در هیکال
انسانیت شریکند ،اما در جوهر نفس و ادراکات و اخالق مختلف میباشند.
دایرة ادراکات صنف بیخردان منحصر به محسوسات حوا

ظاهر و خیاال و واهماه

است و از این دایره تجاوز نمیکند .فالسفه و مخترعین از دایارة عقال خاارج نیساتند و
ادراکاتشان عقلی است؛ اما انبیا و رسل ،دایرة ادراکشان فوق عقل اسات و اگرچاه قاوای
ظاهر و باطن ایشان در منتهی مرتبه شدت و کمال است ،لکن قوهای که آنها را به حقاایق
آشنا کرده ،قوة دیگر و حس دیگر است و به هیچوجه عقل و خیاال و وهام در آن عاالم
راه ندارد ،مشاهدات آنان با فؤاد است .بین انبیاا و فالسافه امتیااز جاوهری اسات :آلات
ادراک فالساافه عقاال و آلاات مشاااهدة انبی اا فااؤاد م ایباشااد .سلسااله رساال ،مفطااور [=
سرشتهشده] بر انسالخ [بیرون آمدن] از عالم بشریتاند و مجبول بار تخلیاة تماامی قاوا؛
روح پاک رسل در هنگام ن ول وحی و جبرئیال انساالخ تاام و تخلیاه حقیقای از قاوای
ظاهره و باطنه پیدا میکند و به قوة فؤاد مشاهده عالم غیب ماینمایناد ،و ایان انساالخ و
تخلیه در طُرفةالعین [= چشم بر هم زدن] برای آنان حاصل میشود ،این انسالخ و انقطاع
از عالم بشریت و اتصال به مالء اعلى و نامو ِ مقد ِ علم ا که جبرئیال باشادا حالات
«وحی» نامیده میشود؛ پس چنان که امتیاز بشر از حیوان باه نطاق و درک کلیاات اسات،
امتیاز میان رسل و فالسفه به قوة فؤاد و سرعت انسالخ و مشااهده ساکان ماالء اعلای و
شنیدن خطاب ربانی و کلمات سبحانی میباشد.
چون معلوم شد که حالت وحی مفارقت از عالم بشریت به عالم مَلَکیت و تلقی کالم
از ربالعالمین است ،پس حالت وحی از سختترین حاتت میباشد؛ چنان که خداوند
ٗ
ۡ
ً
َّ
يًل﴾ [الم مل ]5:پیغمبر در حالت وحی و ن ول
میفرماید﴿ :إِنا َسنل ِِق َعل ۡيك َق ۡوَل َثقِ َ
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جبرئیل ناله میکرد و برای او حالت بیهوشی و غش دست میداد؛ حتی رزوهای بسیار
سرد عرق از پیشانی مبارکش جاری میگردید و به اندازهای آن حالت شدید بود که گویا
در وقت وحی و ن ول جبرئیل میمُرد و زنده میشد .اگر این حالت وحی ،چنان که
فالسفه گفتهاند ،تعقل و تخیل میبود ،غش کردن معنایی نداشت؛ حتی رسول اکرم بعد از
حالت وحی به سردرد شدیدی مبتال میگردید و از برای رفع سردرد خود حنا به سر

میبستَ .

از این بیان معلوم افتاد که در وحی خطا تصویر نمیشود؛ چون عقل وهم و خیاال در
آن مدخلیتی ندارند .آن حس مقد

حقایق را چنان که هست میبیناد و کلماات حاق را

بدون تصرف خیال و وهم میشنود؛ و شاهد بر این تحقیق ،نص کتاب خدا و آیات سوره
مبارکه والنجم است:
﴿وَٱۡلَّ ۡج َِمَإِذاَهو َٰ
ىَ[ ﴾١النجم ]1:یعنی«قسم به ستاره چون فرود آید».
مراد از نجم ،نجوم قرآن است که خدای تعالی نجم از پس نجم و آیه از پس آیه و
سوره از پس سوره فرستاد ،و مراد از «هَوی» ن ول قرآن است و شاهد بر این آیه مبارکه
َّ
ۡ
َّ
َّ
ٞ
يم﴾
وم ََِ َ ٧٥إَونهَۥ َلقس ٞم َل ۡو َت ۡعلمون َع ِظيم ََ ٧٦إِنهَۥ َلق ۡرءان َك ِر َٞ
﴿۞فًل َأقسِم َبِموَٰق ِعِ َٱۡلُّج َِ
[الواقعه 75:تا  ]77یعنی« :قسم میخورم به نجوم قرآن و  ،»...برای آن نجوم خوانده شد که
قرآن را منجم و مفرق فرستاد و از این قبیل است نجوم الدَّین و دَینٌ مُنَجَّمَ .
َّ
ى﴾ [النجم :]2:یعنی« :صاحب شما محمد ص گمراه
﴿ما َضل َصاحِبك ۡم َوما َغو ََٰ

نگشت و خطا نکرد و معتقد به هیچ باطلی نشد».
ۡ
ى﴾ [النجم :]3:یعنی« :و رسول اکرم از هوای نفس خود سخن
﴿وما َين ِطق َع ِن َٱلهو ََٰٓ
نمیگوید و یا به آرزوی طبع خود و به باطل تکلم نمیکند».
﴿إ ِ ۡن َهو َإ ِ ََّل َو ۡ ٞ
وِح﴾ [النجم :]4:یعنی« :آنچه پیغمبر به آن تکلم میکند نیست مگر
ِح َي ََٰ
وحی الهی».
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ۡ
َّ
ى﴾ [النجم :]5:یعنی« :فرشتهای نیرومند (جبرئیل) پیغمبر ص را
﴿علمهَۥ َشدِيد َٱلقو ََٰ
وحی آموخت».
ى﴾ [النجم ]6:مراد از «ذو مَرِّه» صاحب قوت است ،و شاهد بر اینکه
﴿ذو َم َِّرة َٖفَٱ ۡستو ََٰ
ِ
الصدَ َق ُة
«مِرَّة» به معنی قوت و نیرو میباشد ،حدیث شریف نبوی است که فرمود «ال َُت ُّل َّ
لِغَن ِ ٍّي َسال لِ ِذي ِم َّر ٍة َن ِو ٍّي» یعنی« :صدقه بر شخص بی نیاز و تندرست قوی حالل نیست».
معنی آیه« :جبرئیل صاحب قوت بود پس راست ایستاد بار آنچاه ماأمور باود ،یاا باه
صورت اصلی خود بر پیغمبر نمایان شد».
ۡ
ۡ ۡ
لَع﴾ [النجم :]7:یعنی« :و جبرئیل به کنارهای بلندتر از آسمان بود»،
ق َٱۡل ََٰ
﴿وهو ََب ِٱۡلف َِ
یعنی ن دیک مطلع آفتاب تا پیغمبر او را دید ا و هیچکس او را به صورت حقیقی ،که
مَلَکیت است ،ندید ج ختمی مرتبت که او را دو نوبت دید؛ نوبت اول او را به صورت
اصلی خود بدید بیهوش شد ،و چون بهوش آمد ،جبرئیل را ن دیک خود نشسته یافت که
دستی بر سینه مبارک وی و دستی بر کتفش نهاده بود و حق متعال از این قضیه خبر
میدهد:
َّ
َل﴾ [النجم :]8:یعنی« :پس ن دیک شد ،جبرئیل به پیغمبر [بعد از آنکه او را
﴿ث َّمَدناَفتد ََٰ
دیده و بیهوش شده بود] پس برای سخن گفتن با وی سر فرود آورد».
ۡ
ۡ ۡ
ِن﴾ [النجم :]9:یعنی« :پس مسافت میان محمد و جبرئیل به
ي َأ ۡو َأد ََٰ
﴿فَكنَ َقاب َقوس ِ
اندازه دو قو

بود.

عرب میگوید« :بَینی و بَینَه قاب قوسین ،و قیب قو  ،و قاد رُمْ و قید رما » یعنای
قدر و اندازه قو

و مقدار رُم  ،و این عبارت کنایت از تأکیاد قُارب و تقریار حُاب باه

واسطه تقریب به افهام است که در صورت تمثیل ادا شده؛ چه عاادت ب رگاان عارب آن
بود که چون تأکید عهد و توثیق عقدی را میخواستند که هیچ گاه آن عقاد نقاس نشاود،
هر یک از متعاهدان کمان خود را حاضر ساخته با یکدیگر منضم میکردناد و هار دو باه
یک بار قبضتین آنرا گرفته و میکشیدند و به اتفااق یاک تیار مایانداختناد و ایان عمال
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اشارت به این معنی بود که موافقت کلی بین ما محقق شد و مصادقت اصلی مُمَهَّد گردید
و بعد از آن رضا و سَخَطِ [= نارضایتی] یکی موجب رضا و ساخط دیگاری مایگردیاد؛
پس در این آیه اشاره به شدتِ ارتباب نفس محمدی با حقیقات ناامو

علام و جبرئیال

شده است.
﴿فأ َۡو َٰٓ
ت قرب نبی با جبرئیل]
ِح﴾ [النجم ]10:یعنی[« :بعد از شد ِ
ِح َإ ِ ََٰل َع ۡب ِد َه ِۦ َما َأ ۡو ََٰ

جبرئیل وحی کرد به سوی بنده خدا [محمد ص] آنچه خداوند به او وحی کرد».
ۡ
ى﴾ [النجم ]11:یعنی« :دل پیغمبر آنچه را دید به او دروغ
﴿ما َكذب َٱلفؤادَ َما َرأ ََٰٓ
نگفت (درست دید) و بعضی کذِّب به تشدید خواندهاند؛ یعنی رسول اکرم آنچه را به

چشم دید به دل تکذیب نکرد ،بلکه تصدیق کرد و ایمان آورد».

﴿أفتمَٰرونهَۥ َ َٰ
ى﴾ [النجم :]12:یعنی« :آیا مجادله میکنید با محمد بر آنچه
لَع َما َير ََٰ

دید؟».

ً ۡ
ى﴾ [النجم :]13:یعنی« :و بتحقیق ،جبرئیل را یک بار دیگر در
﴿ولق َۡد َرءاه َن ۡزلة َأخر ََٰ

صورت اصلی خود دید».
َّ ۡ ۡ
ۡ
ى﴾ [النجم 14:و  :]15یعنی« :ن دیک سدرة
َه ََ ١٤عِندهاَجنة َٱلمأو ََٰٓ
﴿عِند َس ِۡدرة َِٱلمنت ََٰ
المنتهی که ن دیک آن بهشت است که آرامگاه پرهی کاران میباشد».
مراد از « ِندْ َر ُة املُ ْنت ََهي» منتها مرتبة حیرت است ،چنانکه راغاب اصافهانی در مفاردات
تصری به این معنی دارد؛ میگوید« :السدر تحیر البصر و السادر المتحیار» یعنای« :سادر،
حیرانی چشم و سادر به معنی شخص متحیر است» و امام رازی در تفسیر کبیر میگویاد:
«ندرة املنتهى هي اْلْية القصوى من السدرة ،سالسدرة كالركبة من الراكب عنلدما َيلار العقلل
حْي ًة ال حْي َة فو َقها ،ما حار النبي ص سما غا سرأى ما رأى »..ترجمة عبارت :ندرة املنتهى

یعنی منتهای حیرت از سدرة مثل ركبة .مراد این است کاه نفاس مقاد

نبای رساید باه

مشاهده و مقامی که در آن مقام و مشاهدة عقل حیران میشد؛ چنان حیرتای کاه فاوق آن
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حیرتی تصور نمیشد ،لکن برای نبی اکرم حیرت پیدا نشد و حقیقت از شاهود مقدساش
پوشیده نگردید و دید آنچه باید ببیند و شنید آنچه باید بشنود؛ زیرا که برای بشر دو قِسم
حیرت پیدا میشود :یک مرتبه حیرت و سرگردانی او هنگام پشتکردنش به حقایق است
مثل سرگردانی و حیرت جُهّاال و نادانان که این حیرت و سرگردانی شقاوت و غفلات و
بیچارگی است و بسیار مذموم میباشد .مرتبة دیگر هنگامی است که عقل متوجاه کشاف
حقایق میباشد؛ چنان که عقال و فالسافه باه مقاامی مایرساند کاه حیاران و سارگردان
میشوند و آن حیرت ممدوح است؛ چون که در حرکت باه کعباة حقیقات ،امیادِ وصاال
هست؛ اما حیرت جهال پشت به راه و اِعراض از سر من ل حقیقت اسات و هایچ روزناة
امیدی در این حیرت وجود ندارد؛ اما شخص نبی چون به توساط ادراک چهاارم کشاف
حقایق میکند ،حیرانی و سرگردانی فالسفه برایش نیست.
ۡ
ۡ ۡ
ش﴾ [النجم :]16:یعنی« :آن هنگام که پوشیده بود سدرة را
لس ۡدرَةَ َما َيغ ََٰ
﴿إ ِ َذ َيغش َٱ ِ
آنچه پوشیده بود» .در اینجا مراد ،غشیان حالتی بر حالتی است؛ یعنی بر حالت حیرت
حالت رؤیت و یقین وارد شد و محمد ص آنچه را که عقل در آن حیران است دید ،و
بر آن حالت حیرانی عقل حالت مشاهدة تام و مکاشفة یقینی حاصل شد.
ۡ
غ﴾ [النجم :]17:یعنی« :میل نکرد چشم محمد ص [یعنی به
﴿ماَزاغ َٱۡلَصَ َوماَط ََٰ
چپ و راست ننگریست] و نگریستن وی از حدی که بود درنگذشت» .در این آیه
ستایش آن حضرت به حس ادب و عُلوّ همت اوست که در آن شب ،پرتو التفات بر هیچ
ذرهای از ذرات کائنات نیفکند و دیده دل ج به مشاهدة جمال الهی نگشود.
ۡ
﴿لق َۡد َرأ َٰ
ى﴾ [النجم ]18:یعنی« :و به تحقیق ،آیات ب رخ ربّش
ت َربِهَِٱلك ُۡب ََٰٓ
ى َم ِۡن َءاي َٰ ِ
را دید»َ .

***

قرآن و بعث
اعتقاد به بعث و روز رستخی را تمام شارایع آسامانی و حکماای رباانی اتفااق دارناد و
فالسفه بر آن اقامة براهین نمودهاند؛ اما در کیفیت بعث اختالف اسات :جمعای روحاانی
صرف میدانند و برخی جسمانی محس میپندارند ،و گروه بسیاری از محققین باه بعاث
جسمانی و روحانی قائلند.
ما آنچه را که همگی بر او اتفاق دارند ،این است که انساان را دو ساعادت و شاقاوت
اخروی و دنیوی است و پایه این مسئله بر روی اصولی است کاه همگای باه آن اعتاراف
دارند:
 -1این است که انسان اشرف از بسیاری از موجودات است؛ چنان که خداوند
ۡ
ُب َوَٱ ۡۡل ۡح َر َورز ۡقنَٰهم َمِن َٱ َّ
میفرماید ﴿ولق ۡد َك َّر ۡمنا َبن َءادم َوَح ۡلنَٰه ۡ
تَ
لط َي ِبَٰ َِ
َ
ل
ٱ
َ
َِف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ ٗ
َّ ۡ ۡ َٰ
يًل﴾ [اإلسراء ]70:یعنی« :و به تحقیق گرامی کردیم
ض َ
ري َم َِّم ۡن َخلقناَتف ِ
وفضلنَٰهم َلَع َكث ِ ٖ
فرزندان آدم را و حمل نمودیم آنان را در خشکی و دریا و از طیبات روزی دادیم آنان را

و برتری دادیم ایشان را بر بسیاری از مخلوقات ،برتریدادنی»؛ َ

 -2اینکه هیچ موجودی عبث و بیغایت خلق نشده است ،و برای فعل مطلوبی از او
که ثمره وجود اوست ایجاد شده است؛ پس انسان که اشرف است ،س اوارتر میباشد که
برای غایتی مخصوص به خود خلق شده باشد و خداوند در کتاب کریمش بر وجود ثمره
ۡ
و غایت برای موجودات تصری فرمود؛ چنان که میفرماید ﴿وما َخل ۡقناَٱ َّ
لسماءَ َوَٱۡلۡرضََ
َّ
ٗ
ْ
َّ ٞ
ْ
ارِ﴾ [ص ]27:یعنی:
وماَب ۡينهماَب َٰ ِطًل َۚۡذَٰل ِك َظ ُّن َٱَّلِينَ َكفر ۚۡوا َفو ۡيل َل ِلِين َكفروا َمِن َٱۡلَّ َ
«ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است باطل خلق نکردیم؛ این گمان مردمان کافر
است؛ پس وای مر آنانی را که کافر شدند از آتش» ،و در جای دیگر علما را به واسطة
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اعتراف به غایت مطلوب عالم و فهم فلسفة کون مورد مدح خود قرار میدهد؛ چنان که
ۡ
َّ
ۡ ۡ
َّ
ۡ
نَِفَخ ۡلقَٱ َّ
بََ١٩٠
َۡل ْو ِِلَٱۡللبَٰ َِ
ت َِ
لَوَٱۡلَّه َ
فَٱ ّۡل َِ
ۡرضَوَٱختِل َٰ ِ َ
تَوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ارَِٓأَلي َٰ ٖ
میفرماید﴿ :إ ِ َ ِ
ِ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
ٗ
َّ
كرون َِف َخ ۡلق َٱ َّ
ّلِل َق ِيَٰ ٗ
لَع َجنوبه ۡ
َٰ
ۡرض َر َّبناَ
ت َوَٱۡل ِ َ
لسمَٰو َٰ َِ
ف
ت
ي
َو
م
اَو
ود
ع
ق
اَو
م
َ
ٱ
َ
ون
ر
ك
ذ
ي
َ
ِين
َ
َّل
ٱ
ِ
ِِ
ِ
ٗ
ۡ
ارِ﴾ [آل عمران 190:و  ]191یعنی« :به درستی
ماَخلقتَهَٰذاَب َٰ ِطًلَس ۡبحَٰنكَفقِناَعذابَٱۡلَّ َ
که در آفرینش آسمانها و زمین و اختالف شب و روز هر آینه آیتها است مر صاحبان
خرد را؛ آنان که یاد میکنند خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان و تفکر میکنند در
آفرینش آسمانها و زمین[ ،و میگویند ]:پروردگارا ،نیافریدی این را بیهوده؛ پاکی تو
راست از آنکه چی ی را به باطل بیافرینی؛ پس نگاه دار ما را به لطف خود از عذاب

آتش»َ .

و وجود غایت در انسان ،اظهر [= آشکارتر] از سائر موجودات است ،و خداوند در
ۡ
َّ
ٗ
موارد متعدد از قرآن ذکر میکند؛ چنان که میفرماید﴿ :أفحس ِۡبت َۡم َأنماَخلقنَٰك ۡم َعبثاَ
َّ
وأنكَ ۡم َإ ِ ّۡلناََل َت ۡرجعونَ﴾ [المؤمنون ]115:یعنی« :آیا میپندارید شما اینکه به بازی شما را
ۡ
آفریدیم و گمان کردید که بازگشت به ما نمیکنید؟» ،و جای دیگر میفرماید﴿ :أُيسبََ
ۡ
ۡ
ٱ ِۡل َٰ
نسنَ َأن َيۡتك َس ًدى﴾ [القیامة ]36:یعنی« :آیا میپندارد انسان اینکه فروگذاشته شود
ۡ َّ ۡ
َّ
ۡ
ون﴾ [الذاریات ،]56:و
َّل ۡعبد َِ
ۡل َ
ن َوَٱ ِۡلنسَ َإَِل ِ
مهمل؟» ،و نی میفرماید﴿ :وما َخلقت َٱ ِ
هنگامی که معلوم شد اینکه انسان برای افعال مقصوده و غایت مهمی خلق شده است،
باید دانست که برای افعال و غایت خاص به خود خلق شده است؛ چون سایر موجودات
هر یک برای غایت خاصی ایجاد شدهاند که در دیگری نیست و افعال مختص به انسان
افعال نفس ناطقه است ،و چون که نفس ناطقه را دو ج ء است :یکی علمی و دیگری
عملی ،واجب است انسان را که به کمال اعالی این دو قوه واصل گردد و آن رسیدن به
فضایل اخالقی و معارف حقه نظری است؛ و هر قول و عملی که نفس را ممد باشد به
وصول به کمال تیقش آنرا خیرات و حسنات مینامند ،و هر قول و عملی که مانع
وصول به کمال باشد ،شرور و سیئات مینامند ،و قرآن بقای نفس بعد از خراب بدن را
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اثبات میکند و نی مراتب درجات و دَرَکات نفْس و اقسام لذایذ و آتم حسّیه و معنویه
آن را به طور اکمل بیان میفرماید و نفسی که اعمال شایسته نداشته باشد ،پس از فراق
بدن متأذی [= آزار دیده] میشود و در دارِ آخرت ج حسرت بر آنچه که از ت کیة نفس
و تحلیه به فضایل از او فوت شده ،چی دیگر ندارد؛ چنان که میفرماید﴿ :أنَتقولَن ۡف ٞ
سَ
َّ
َّ
ِت َٰ
ّلِلَِِإَونَكنتَل ِمنَٱ َّ َٰ
يَٰح َّۡس َٰ
خ ِرينَ﴾ [ال مر .]56:قرآن این حال
ۢنبَٱ َ
لس ِ
َلَعَماَفرطت ِ
َِفَج ِ
را در آخرت به سعادت و شقاوت اخیر تعبیر نموده است ،و درجات مؤمنین و درکات

کافرین را به روشنترین عبارات بیان فرمودهَ .

و ما در اینجا اول برهان بقای نفس را از قرآن ذکر و پس از آن ادله بر معاد را گوشا د
ْ
ْ
َّ
میکنیم .وال ح ْول وال ق َّوة إال بالله العلي العظي .

***
دلیل قرآن بر بقای نفس بعد از خراب بدن

َّ ۡ
َّ
َّ
َّ
ِتَلَ ۡمَتم ۡ
ِتَق َٰ
َضَ
ت َِِفَمنامِهاََۖفي ۡمسِكَٱل ِ َ
ّلِلَيتوفَٱۡلنفسََحِيَم ۡوت ِهاَوَٱل ِ َ
خداوند میفرماید﴿ :ٱ َ
ۡ
َّ
ُّ ًّ َّ
ۡ ۡ
ىَإ ِ َٰٓ
تَل ِق ۡو ٖمَيتفكرونَ﴾ [ال مرَ ]42:
عل ۡيهاَٱلم ۡوتََوي ۡرسِلَٱۡلخر ََٰٓ
َلَأج ٖلَمسۡمَإِن َِِفَذَٰل ِكَٓأَلي َٰ ٖ
یعنی« :خداوند قبس روح میکند مردم را هنگام مرگشان و آن نفْسای کاه در خاواب
نمرده است پس نگاه میدارد نفوسی را که محکاوم باه مارخ باه قضاای ازلای بودناد و
میفرستد و رها مایکناد نفوسای را کاه بایاد در دنیاا زنادگانی کنناد تاا اجال معاین و
نامبردهشده؛ به تحقیق در توفِّی نفو

و نگاهداشتن و فرستادن به ابادان ،هار آیناه آیااتی

است برای مردمی که متفکرند».
وجه استدتل در این آیه این است که خداوند میان خواب و مرخ را در تعطیالِ فعالِ
نفس تسویه فرموده؛ پس اگر در مرخ تعطیل فعل نفس برای فساد خود نفس باشد نه باه
تغییر آتت نفس ،باید در خواب هم تعطیل فعل نفس از جهت فساد آن باشد نه از جهت
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فساد آتت ،و اگر در خواب این طور بود ،باید وقت بیادار شادن باه هیئات اولای خاود
برنگردد؛ و حال اینکه میبینیم بعد از بیدار شدن برگشت به حاال اول خاود مایکناد ،از
اینجا میفهمیم که این تعطیل عارض ذات نفس نشده؛ بلکاه تعطیال در آتت آن حاصال
شده است ،و از مسلِّمات است که تعطیال آلات ،تعطیال در ذات نفاس نیسات ،و ماوت
مسلِّماً تعطیل است؛ پس واجب آمد که آتت آن معطل شده ،نه اینکاه ذات نفاس نیسات
شده باشد ،مثل خواب؛ پس از تفکر در این آیه معلوم شد که نفس غیر بادن اسات و باه
خراب بدن نفس از بین نمیرود ،و رسول اکرم مایفرمایاد « ُخلِ ْقلتُم لِ ْلب َق ِ
لاُ ال لِ ْل َفنَلا ُِ َسإِن ََّلَم
ْ َ
َتنْلت ِ
ون ِم ْن َد ٍار إِ ََل َد ٍار» یعنی« :ای مردم ،برای بقا خلق شدید نه برای نیساتی ،و حقیقات
َلق ُل َ
مرخ ،انتقال از خانهای به خانهای است».

***
ادلة قرآن بر بعث

خداوند کریم در کتاب حکیم خبر داد به وقوع بعث ،و حشر و بار ایان مطلاب اساتدتل
فرمود ،و دلیل آن را امکان مقرر نمود ،و مقصود از امکانی که قرآن آن را دلیال بار بعاث
قرار داده ،غیر از امکانی است که متکلمین تمسک جستهاند؛ چاون امکاانی کاه متکلماین
میگویند ،آن است که از فرض وقوع شیء محالی تزم نیاید ،و این امکان ،ذهنای صارف
است .ما از کجا بدانیم از فرض وجود چی ی محال تزم نمیآید؟ چاون مایشاود محاال
لِذاته و میشود لِغَیره باشد ،و از فرض وجود شیء میشود محال لذاتاه تزم نیایاد و اماا
محال لغیره تحقق پیدا کند ،و امکان ذهنی در حقیقت علم باه عادم امتنااع اسات و ایان
مستل م امکان خارجی نیست؛ اما امکاانی کاه قارآن باه آن اساتدتل مایکناد ،آن امکاان
خارجی است و امکان خارجی گاهی معلوم میشود به وجود شیء در خارج؛ چون وقوع
اخصّ از امکان است ،هنگامی که شیء وجود خارجی پیدا کرد ،مسلِّماً ممکن بوده اسات
که واقع شده؛ چون ممتنعات هیچ وقت در خارج موجود نمایشاوند؛ و گااهی علام باه
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امکان خارجی تحقق پیدا میکند به واسطة پیدایش نظیار او و یاا اکمال از او در خاارج؛
چون وقتی دیدیم اکمل در خارج موجود شد ،حکم میکنیم اَنْقَص به طریق اولای وجاود
خواهد داشت ،و هنگامی که برای ما معلوم شد که شیء در خارج ممکان اسات موجاود
شود به واسطه مشاهدة نظیر آن یا اکمل از آن ،تبد و ناچاریم قدرت خداوند قادیر را باه
او منضم کنیم؛ چون در تحقق شیء صرف امکان خارجی کفایت نمیکند؛ بایاد ضام باه
قدرت قادر ازلی گردد تا آن شیء پای به عرصة ظهور برساند و خداوند تباارک و تعاالی
استدتل بر بعث نمود به طریق امکان بر چند وجه:

اول :عود و بعث را قیا بر ابتدا نمود؛ چنان که میفرماید﴿ :كماَبدأك ۡم َتعودونَ﴾
ۡ
ۡ ُّ
َّ
[األعراف ]29:و نی میفرماید﴿ :كماَبدأناَأولَخل ٖقَنعِيدهَۥ﴾ [األنبیاء ]104:که مراد از این دو
آیه این است که چنان که شما را از عدم به وجود آوردیم ،دو مرتبه شما را در قیامت
ۡ ۡ
قَ
اعاده خواهیم نمود ،که قیا عود را بر بدأ نموده است؛ و نی میفرماید﴿ :أفعيِيناََب ِٱۡلل َِ
ۡ
ۡ َّ ۡ ۡ
َِفَل ۡب ٖسَم ِۡنَخل ٖقَجدِي َٖد﴾ [ق ]15:یعنی« :آیا درمانده شدیم به آفرینش اول؟
ٱۡلو َِلَبلَهم ِ
بلکه ایشان در شکاند از آفرینش تازه» ،و از این قبیل آیات بسیار است؛ َ

ووم :بعث را قیا بر خلق سماوات و ارض نمود به طریق اُولی؛ چنان که میفرماید:
ۡ
ۡ
ْ َّ َّ
ّلِل َٱ ََّّلِي َخلق َٱ َّ
ت َوَٱ ۡۡلۡرضَ َقادِر َٰٓ
َلَع َأن ََيلق َمِثله َۡم﴾ [اإلسراء]99:
لسمَٰو َٰ َِ
﴿أو َل ۡم َير ۡوا َأن َٱ َ
یعنی« :آیا نمیبینند اینکه خدایی که قادر بر خلق آسمانها و زمین میباشد ،قادر است بر
ْ َّ َّ
ّلِل َٱ ََّّلِي َخلق َٱ َّ
تَ
لسمَٰو َٰ َِ
اینکه مثل آنان را بیافریند؟» ،و نی میفرماید﴿ :أوَ َل ۡم َير ۡوا َأن َٱ َ

ۡ
ۡ ۡ َٰ َٰٓ َّ
ۡ
ۡ
لَع َك ۡ
َِب ۡلقِ ِه َّن َبِقَٰدِر َٰٓ
ِير﴾
ََش ٖء َقد َٞ
ِت َب
َلَع َأن َُي ِيۧي َٱلمو َ
وَٱۡلۡرضَ َول ۡم َيَع ِ
ّل ۚۡ َإِنهَۥ َ ََٰ ِ
ن
[األحقاف ]33:یعنی« :آیا ندیدند که خداوندی که آسمانها و زمین را خلق کرد و در آفرینش

آنها مانده نشد ،تواناست بر آنکه مردگان را زنده کند؟ آری ،خداوند بر همه چی تواناست»َ .
سوم :اعاده و بعث را قیا نمود به زنده شدن و روییدن گیاه از زمین به باران بعد از
َّ َّ
ۡ
ٗ
ۡ
ِلَ
اینکه مرده بود؛ چنان که میفرماید﴿ :وَٱ َ
لريَٰحََفتثِريَسحاباَفسقنَٰهَإ ِ ََٰلَب ٖ
ّلِلَٱَّلِيََأرسلَٱ ِ
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ۡ
ُّ
َّ
ت َفأ ۡحي ۡيناَبِهَِٱۡلۡرضَ َب ۡعد َم ۡوت ِها َۚۡكذَٰل ِك َٱلنشورَ﴾ [فاطر ]9:یعنی« :و خدایی که بادها را
مي ِ ٖ
فرستاد ،پس ابر را بر انگی انْد ،پس او را به سوی شهر مردهای راندیم ،و پس از آن ،زمین
را بعد از مرگش زنده کردیم ،و چنین است نشر مردگان» ،به این سه وجه که ذکر شد ،از

روی قاعدة امکان خداوند استدتل نمودَ .

***
از ادله خاص قرآن بر بعث

ٗ
ۡ
َٰ ۡ
َّ
ْ َّ
ّل َوع ًدا َعل ۡيهِ َحقاَ
ّلِل َمن َيموتۚۡ َب
ّلِلِ َج ۡهد َأيۡمَٰن ِ ِه ۡم ََل َي ۡبعث َٱ َ
وا ََب ِٱ َ
آیه مبارکه ﴿وأقسم َ
َّ
َّ
ْ
ۡ
ۡ
ي َلهم َٱَّلِي ََيتل ِفون َفِيهَِو ِّل ۡعلم َٱَّلِينَ َكفرواَ
اس ََل َي ۡعلمون َِّ َ ٣٨لب ِ َ
ك َّن َأكَث َٱۡلَّ ِ َ
ول َٰ ِ
ْ
َّ
أنه ۡم ََكنوا َكَٰذِبِيَ﴾ [النحل 38:و  .]39یعنی« :و سوگند خوردند به خدا شدیدترین
سوگندها و گفتند :خداوند کسی را که مُرد مبعو

نخواهد نمود؛ بلی ،مبعو

خواهد

کرد ایشان را؛ وعده کرده است خدا وعده حق؛ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند؛ و این
برانگیختن برای این است که ظاهر کند برای ایشان آن چی ی را که اختالف در او میکنند

و تا کافرین بدانند اینکه دروغگو بودند»َ .

تقریر برهان از بدیهیات و اولیات است که در عالم حق و باطلی میباشد و تمامی
مردم در طلب حق و جستجوی حقیقت جانفشانیها میکنند تا آن را بیابند ،و میبینیم در
طریق وصول به حق و در ذات آن اختالف شدیدی است ،و این هم مسلِّم است که
اختالف در حق سبب انقالب آن و انثالم [= رخنه پیدا شدن] در آن نمیباشد ،و اختالف
مردم در آن ،ماهیتش را عوض نمیکند؛ منتهای مطلب هر کس به خیال خویش گمان
میکند حق را دریافته و حقیقت را فهمیده است.
خالصه کالم :حق یکی است و مردم آن را مختلف میبینند؛ و چون که مسلِّم شد حقیقتی
در عالم ثابت است و میبینیم بشر در این حیات دنیوی نمیتواند به آن دستر

پیدا کند ،چه

اگر بشر واقف به حق گردد ،اختالف از میان برداشته خواهد شد و موجب اتحاد و ائتالف
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میشود ،و این اختالف مرکوز [= برقرار] در فطرت بشر است؛ خداوند میفرماید﴿ :يزالونَ
َّ
ۡ
َل َم َّ
نَرحِم َر ُّبكَۚۡول ِذَٰل ِك َخلقه َۡم﴾ [هود 118:و  ]119و اختالف از میان برداشته
ُّمتلِفِي ََ ١١٨إ ِ َ
نمیشود مگر به از بین رفتن این جبلِّت و انتقال آن از این به صورت دیگر ،و هنگامی که
ثابت شد حق ثابتی در عالم هست و ما در این عالم به واسطه حجابهایی که داریم از
طبیعت و وهم و خیال و غیر آن نمیتوانیم در این دنیا به حق و حقیقت برسیم ،پس
بالِّضروره برای ما تزم است حیات دیگری باشد غیر از این حیات که در آنجا کشف حقایق
َّ
شود و اختالف برداشته شود و آن عالم ،آخرت است؛ چنان که خداوند میفرماید﴿ :لق َۡدَ
ۡ
ۡ
ۡ
ٞ
ِيد﴾ [ق ]22:یعنی« :هر آینه
َِف َغفلةٖ َم ِۡن َهَٰذاَفكشفناَعنك َغِطاءك َفبَصك َٱّل ۡومَ َحد َ
كنت ِ

بودی در غفلت از این امر پس پردة غفلت را از تو برداشتیم؛ پس چشم تو امروز تی بین و
تند است» ،و اگر ا نعوذ باهللا معادی نباشد و روز حقیقتی بروز نکند ،تزم میآید حق و
حقیقت قیمتی نداشته باشد و انسان و عالم بینتیجه خلق شده باشند ،و آن روزی که انسان به
درک حق وحقیقت نایل میگردد ،آن روز را خداوند «روز حقیقت» نام نهاد؛ چنان که
ۡ َّ
ۡ َّ
ۡلٓاقةَ﴾ [الحاقه 1:و ]2؛ و در حالت ،کسانی که در آن دار ،به حقیقت
میفرماید﴿ :ٱۡلٓاقةَََ١ماَٱ َ
ْ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
اَِف َصدورِهِمَم ِۡن َغ ِٖل ََت ِريَمِنََتت ِ ِهم َٱۡلنه َٰ َر ََۖوقالواَ
واصل شدهاند ،میفرماید﴿ :ونزعنا َم ِ
ۡ
ۡ
َّ َّ
ۡ
ۡ
َّ
ق﴾
ّلِلََۖلق ۡدَجاءتَرسلَربِناََب ِٱۡل َِ
ٱۡل ۡمدََ ِّلِلَِٱَّلِيَهدىَٰناَل ِهَٰذاَوماَك َّناَۡلِ ۡهتدِيَل ۡوَلَأنَهدىَٰناَٱ َ
[األعراف ]43:یعنی« :و بیرون کنیم آنچه در سینة بهشتیان از کینه و حسد و آنچه اسباب عداوت
باشد ،و جاری میشود از زیر مساکن آنان جویها ،و اهل بهشت چون مقامات خود را
مشاهده کنند گویند :حمد و ثنا برای خدایی که به فضل خود هدایت نمود ما را بدین مقام و
نبودیم که به خودی خود هدایت شویم ،اگر راهنمایی نمینمود ما را خدا و دیگر میگویند

رسوتن و پیغمبران ما آمدند به حق و راستی ،و ما به توسط اینان به حق و حقیقت رسیدیم»َ .

***

قیامت و معاد در نظر قرآن
خداوند تبارک وتعالی جهان را حکمت و غایتی خلق و ابداع نمود و هر لحظه حکماتش
اقتضا نمود بر اعدام همه عالم و احدا

بدلی برای او میکند ،و هر وقت حکمتش تعلاق

گرفت به تغییر صورت عالم به این معنی که این صورت را بگیرد و صورت دیگار باه آن
بدهد و عالم را نیست نکند ،قادر و تواناست.
مسئلة قیامت و معاد از قبیل دوم است و آن تبدیل و تغیر صورت میباشد نه اعادام و
ایجاد ،و آنچه رسل در این باب گفتهاند و قرآن و سنت دتلت صری دارد ،این است کاه
در قیامت و معاد تغییر میکند و در او تبدیل و تحویل داده میشود ،نه این است که عاالم
نیست محس و معدوم صرف میشود و بالکلی لبا

هستی از آن کنده و به نیستی ازلای

برمیگردد و پس از آن دو مرتبه ایجاد میشود.
آیاتی قرآنی ج تبدیل صورت چی دیگری مقرر نموده است؛ چنان که میفرماید:
ۡ
ۡ
ۡ
ْ َّ ۡ
ۡرض َوَٱ َّ
ارِ﴾ [إبراهیم ]48:یعنی:
ح َِد َٱلق َّه َ
ت ََۖوَبرزوا ِ
لسمَٰو َٰ َ
﴿ي ۡومَ َتب َّدل َٱۡلۡرضَ َغ ۡري َٱۡل ِ َ
َّلِلَِٱلو َٰ ِ
«روزی که بدل شود زمین به زمینِ دیگر ،و آسمانها مبدل کردند به آسمانی دیگر ،و
مردم از گورهای خود ظاهر شوند برای محاسبه خدای یگانة قهرکننده»َ .

این معادی است که قرآن به آن ناطق اسات و جاای شابهه بارای مالحاده و فالسافه
نگذاره است .اعتراض و شبهة آنان بر قول متکلمین وارد است که کلمات انبیا را بار رأی
خود تأویل کرده و گفتند که معاد و قیامت آن است که خداوند اعادام و نیسات مایکناد
عالم را و در روز قیامت از نو ایجاد میکند و بر عالم لبا

هستی میپوشاند.

ای کاش متکلمین در قرآن تدبر میکردند و عیاب ساخن خاود را مایفهمیدناد .ایان
سخن بیمغ سبب شد که فالسفه و مالحده ،حمله به قرآن و ماا جااء باه النبای کنناد و
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اعتراضات شدیدی کردند ،از قبیل :امتناعِ اعادة معدوم ،و شبهة آکل و ماکول و امثاال آن؛
و متکلمین هم برای حرف بیمغ و باطل خود مجبور شدند کاه جاوابهاای خناک باه
فالسفه بدهند.
اما معادی که قرآن مایگویاد ،از اعتراضاات فالسافه مصاون [اسات] و هایچ عااقلی
نمیتواند بر او اعتراض کند؛ حتی معروض یک شبهه هم نخواهد شد؛ چون قیامت تبدیل
است و مرخ انتقال از نشأت به نشأت دیگر ،و بعث خروج از این عالم و دخول در عالم
دیگر میباشد .یکی از بدیختیهای مسلمانان این است که نصوص قرآن را متوجه نیساتند
و حق آن را درک نمیکنند .اگر کتاب خدا فهمیده میشد و آرای خاود را در آن دخالات
نمیدادند ،بیشتر ن اعها برداشته میشد .یا لألسف [= متأسفانه] به واسطه حجابهایی کاه
دارند ،نصوص قرآن بر آنان پوشیده و پنهان است.
خالصه کالم :انفع برای مردم ،استماع کالم خداست و پس از آن تعقل در معنای آن،
ۡ
َّ
ۡ ۡ
تا مصداق این آیه واقع نشوند﴿ :وقال َ ْ ۡ َّ ۡ
بَ
وا َلو َكنا َنسمع َأو َنعقِل َما َكنا ِ
َِف َأصحَٰ ِ
ٱ َّ
ري﴾([ )1الملکَ .]10:
لسعِ َِ

***
اقسام قیامت و ساعت

در اصطالح شرع و قرآن قیامت بر سه گونه است:
 -1قیامت کبری :و آن انقراض عالم و تبدیل آن به عالم آخرت است و در قرآن آیات
بسیاری راجع به آن نازل شده است؛
 -2قیامت وُسطی :و آن مرخ تمام اهل یک قرن است؛ چنان که روایت اسات زماانی

ت َحتَّى
فلن َي ُم ْ
نظر رسول اکرم بر عبداهلل بن انیس اوفتاد و فرمود «إن َي ُط ْل ُع ْم ُر هذا الغال ِم ْ
( )1و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم ،در [میان] دوزخیان نبودیم.

کلید فهم قرآن
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َت ُقو َم السا َع ُة» یعنی« :اگر عمر این غالم طوتنی شود ،نمیرد تا اینکه قیامت بر پاا شاود» ،و
گویند عبداهلل بن انیس آخر کسی بود که از اصحاب رحلت فرمود؛ پاس معلاوم شاد کاه
ساعت و قیامت در این حدیث به معنی انقراض اهل قرن است؛
 -3قیامت و ساعت و صغری و آن موت هر انسانی است؛ پس قیامت هر فردِ انسان،
َّ
َّ ْ
ۡ
َّ
ّلِلََِۖح َّ َٰٓ
ِت َإِذاَجاءتهمَ
روزِ مرخ اوست؛ خداوند میفرماید﴿ :ق َۡد َخ َِّس َٱَّلِينَ َكذبوا َبِل ِقاءَِٱ َ
ْ
ۡ ٗ
ۡ ۡ
ٱ َّ
َُي ِملون َأ ۡوزاره ۡم َٰ
َّستن َٰ
َلَع َظهورِه ۡ ِۚۡم َأَل َساءَ
اَلَع َماَف َّر ۡطناَفِيهاَوهم
لساعةَ َبغتة َقالوا َيَٰح ۡ َ
ما َي ِزرونَ﴾ [األنعام ]31:یعنی« :به تحقیق ،کسانی که تکذیب دیدار خدا را نموده ،زیان

کردند ،تا اینکه آمد ایشان را قیامت ناگاه ،گویند :ای ندامت ما را بر آنچه ما تقصیر کردیم
در آن! و ایشان بر میدارند بار گناهان را بر پشتهایشان؛ آگاه باشید که بد باری است که
میکشند» و معلوم است که این حسرت ن د موت انسان را حاصل میشود و نی
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
ّلِلَِت ۡدعونَإِنَ
لساعةََأغ ۡريَٱ َ
ّلِلَِأ ۡوَأتتكمَٱ ََّ
لَأرء ۡيتك ۡمَإِنَأتىَٰك ۡمَعذابَٱ َ
میفرماید﴿ :ق َ
كنت ۡمَص َٰ ِدقِيَ﴾ [األنعام ]40:یعنی« :بگو خبر دهید مرا اگر بیاید شما را عذاب خدا یا بیاید
شما را قیامت ،آیا ج خدا را میخوانید اگر راستگویید؟» و در حدیث است وقتی که باد
شدیدی میآمد ،رن] رسول اکرم متغیر میشد و میفرمود« :میترسم قیامت را» ،و نی
سأظن أن الساعة قد قامت» یعنی« :چشم
أغضها إال
رسول اکرم میفرماید« :ما أمدُّ طريف سال ُّ
ُّ
نمیاندازم و نمیبندم آن را مگر اینکه گمان میکنم قیامت بر پا شده است»َ .س َص َّىل ا ُ َع َىل
ِ
ٍ ِِ
ِ
ينَ .
َن ييدنَا ُ َ َّمد َسآله ال َّطاه ِر َ

***

پایان کتاب ـ تبصره
چون مؤلِّف فقید  :در آخرین منبر خود ،خطبة مبارکة «حجة الوداع» را که حضرت
ختمی مرتبت ص در روز جمعة عرفة سال دهم هجری القا و ایراد فرموده بودند،
ۡ
تالوت کردند و پس از آن مسجد و منبر را به حکم اجابت ندای حق ﴿ َٰٓ
يأ َّيتها َٱۡلَّفسََ
ٗ َّ ۡ ٗ
ۡ ۡ َّ
ۡ
ض َّي َة﴾ [الفجر 27:و  ]28تا ابد وداع گفتند ،و در
ج َِ
اضية َمر ِ
ك َر ِ
َع َإ ِ ََٰل َرب ِ ِ
ٱلمطمئِنةَ َََ ٢٧ٱر ِ
اوائل بیماری و اواخر ایام حیات مکرر وصیت فرمودند که آن خطبة بیمانند را در آخر
کتاب کلید فهم قرآن که تجدید چاپ میشود طبع نمایند ،بنابراین یکی از ارادتمندان آن
مرحوم خطبة شریفه را از کتب معتبر استخراج و ترجمه نمودهَ .

اینک برای امتثال امر فقید سعید ا رضوان اهلل تعالی علیها و استفادة خوانندگان گرامی،
در خاتمة کتاب درج میگردد تا مشمول این آیة مبارکه شود:
ۡ
ۡ
ٞ
﴿خِتَٰمهَۥَم ِۡسكَۚۡو ِفَذَٰل ِكَفليتنافَ ِسَٱلمتنَٰ ِفسونَ﴾([ )1المطففینَ .]26:

( )1مُهر آن مُشک است و در این [نعمتها] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشى گیرند.

خطبة حجة الوداع
سر َأ ْن ُف ِسنَا س ِمن نيئ ِ
اْل ْمدُ لِل َّل ِه ن َْح َمدُ ُه َسن َْست َِعينُ ُه َسن َْس َتغ ِْف ُر ُه َس َنتُو ُ إِ َل ْي ِه َس َن ُعو ُذ بِا ِ ِم ْن ُ ِ
َ
َات َأ ْع ََملِنَا
َ ْ َ ي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َل ُه َس َأ ْش َهدُ َأ ْن الإِ َل َه إِالَّ ا ُ َس ْحدَ ُه ال َ ِ َ
يك َل ُه َس َأ ْش َهدُ
َم ْن َ َْيد ا ُ َفال ُمض َّل َل ُه َس َم ْن ُي ْضل ْل َفال هاد َ
لل بِ َطاعتِ ِ
َأ َّن ُ َمد ًا عبدُ ه سرنو ُلهُ .أ ِ
لىل ا ْل َع َم ِ
سصيك ُْم ِع َبا َد ا ِ بِ َت ْق َوى ا ِ َس َأ ُح ُّثك ُْم َع َ
له َس َأ ْنل َت ْفتِ ُح ا َ
َ
َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
بِا َّل ِذي ُه َو َخ ْ ٌْي.

لِّل ال َأ ْل َقلاكُم بعلدَ ع ِ
ِ
لامي َه َ
َ ،لك ُْم؛ َفإِ يِّن ال َأ ْد ِري َل َع ي
لذا ِيف
َّاسْ ،ان َم ُعوا منيي ُأ َب ي ْ
ْ َْ َ
َأ َّما َب ْعدُ َ ،أ ُّ ََيا الن ُ
ِ
ِِ
اُك ُْم َس َأ ْم َوا َلك ُْم َس َأ ْع َر َ
اضك ُْم َع َل ْيك ُْم َح َرا ٌم إِ ََل َأ ْن َت ْل َق ْوا َر َّبك ُْم ك َُح ْر َم ِة
َم ْوقفي َه َذاَ .أ ُّ ََيا الن ُ
َّاس ،إِ َّن د َم َ
ْت؟ ال َّل ُه َّم َف ْ
اش َهدْ .
َي ْو ِمك ُْم َه َذا ِيف َش ْه ِرك ُْم َه َذا ِيف َب َل ِدك ُْم َه َذاَ .أال َه ْل َب َّلغ ُ
َت ِعنْدَ ه َأما َن ٌة َف ْلي َؤدها إِ ََل م ِن ا ْئتَمنَه ع َليها سإِ َّن ِربا َ ِ ِ ِ
وع َسإِ َّن َأ َّس َِ :ر ًبلا َأ ْبلدَ ُأ
َف َم ْن كَان ْ
اْلاهل َّية َم ْو ُض ٌ
َ
َ ُ َ َْ َ
ُ يَ
َ
ُ َ
اهلِي ِة مو ُضوع ٌة سإِ َّن َأس َ :د ٍم َأبدَ ُأ بِ ِه دم ع ِ
ب ،سإِ َّن ِدماُ َ ِ
ِ
ِ
لام ِر ْب ِ
بِ ِه ِر َبا ا ْل َع َّب ِ
لن َربِي َعل َة
َُ َ
َ َ َّ َ ْ
اْل َّ َ ْ
اس ْب ِن َع ْبد املُ َّطل ِ َ
َ َ
ِ
ب .سإِ َّن مآثِر َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اْل ِ ِ
ْب ِن َ
الس َقا َي ِةَ .سا ْل َع ْمدُ َق َو ٌد َس ِشل ْب ُه
السدَ انَة َس ي
َْي ي
ارث ْب ِن َع ْبد املُ َّطل ِ َ َ َ
اْلاهل َّية َم ْو ُضو َع ٌة غ ْ َ
اْل ِ
اْل َج ِر َسفِ ِيه ِما َئ ُة َب ِع ٍ
ْي َف َم ْن زَا َد َف ُه َو ِم َن َ
ا ْل َع ْم ِد َما ُقتِ َل بِا ْل َع َصا َس َ
اهلِ َّي ِة.

ِ
ِِ ِ
َ ِ
َّاس ،إِ َّن ال َّ ْي َط َ َ َ
اع فِ َيَم ِن َوى َذلِ َ
ك
ِض بِ َأ ْن ُي َط َ
َأ ُّ ََيا الن ُ
ان َقدْ أيِ َس أ ْن ُي ْع َبدَ بِأ ْرضك ُْم َهذه َس َلكنَّ ُه َقدْ َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
فِيَم ُ َُت يقر َ ِ
ين َك َف ُرسا َُيِ ُّلونَل ُه عامل ًا
َّاس ،إِن َََّم النَِّس ُُ ِزيا َد ٌة ِيف ا ْل ُك ْف ِر ُي َض ُّل بِه ا َّلذ َ
سن م ْن َأ ْع ََملك ُْمَ .أ ُّ ََيا الن ُ
ُ
َ
لق ا ُ السلَمس ِ
ِ ِ
س َُيرمو َنه عام ًا لِيواطِ ُؤا ِعدَّ َة ما حرم ا ُ سإِ َّن الزَّم َ ِ
ات
لو َم َخ َل َ
َّ َ َ
لان َقلد ْانلتَدَ َار ك ََه ْيئَتله َي ْ
َ َّ َ َ
َ َي ُ ُ
َ
ُ

َساألَ ْر َض َسإِ َّن ِعدَّ َة ال ُّ ُه ِ
ور ِعنْدَ
َأربع ٌة حرم َث َال َث ٌة متَوالِي ٌة سس ِ
احدٌ
ُ َ َ َ َ
ََْ ُُ ٌ
ْت؟ ال َّل ُه َّم َف ْ
اش َهدْ .
َأال َه ْل َب َّلغ ُ

ِ
ِ
َمسات َساألَ ْر َض ِمنْها
الس
ا ِ ا ْثنا َع َ َلر َش ْهر ًا ِيف كتا ِ ا ِ َي ْو َم َخ َل َق َّ
َفرد ُذس ا ْل َقعدَ ِة س ُذس ِْ ِ
ان.
مجلا َدى َس َشل ْع َب َ
ب َب ْ َ
اْل َّجة َساملُ َح َّر ُم َس َر َج ٌ
ْ َ
ْ ٌ
لَ ُ ،

َّاس ،إِ َّن لِن ِ َسائِك ُْم َع َل ْيك ُْم َح ّق ًا َس َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن َح ّق ًاَ .ح ُّقك ُْم َع َلل ْي ِه َّن َأ ْن ال ُيلوطِئ َْن ُف ُر َشلك ُْم
َأ ُّ ََيا الن ُ
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ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُلم
َسال ُيدْ خ ْل َن َأ َحد ًا َتك َْر ُهو َن ُه ُب ُيو َتك ُْم إِالَّ بِإِ ْذنك ُْم َس َأ ْن ال َي ْأت َ
 ،بِ َفاح َ ة َفإِ ْن َف َع ْل َن َفإِ َّن ا َ َقلدْ َأذ َن َلك ْ
سه َّن ِيف املَْ َض ِ
اج ِع َست َْض ِ
َ ،س َأ َط ْعنَك ُْم َف َع َل ْيك ُْم
َْي ُم ْ َِبحٍ َ ،فإِ َذا ا ْنت ََه ْ َ
لر ُب ُ
وه َّن َس َ َْت ُج ُر ُ
َأ ْن َت ْع ُض ُل ُ
رضب ًا غ ْ َ
وه َّن َ ْ
ِ
ِ
ِ
لة ا ِ َفلا َّت ُقوا ا َ ِيف
سج ُه َّن بِكَلِ َم ِ ِ
وه َّن بِ َأ َمانَة ا ِ َس ْانلت َْح َل ْلت ُْم ُف ُلر َ
ِر ْز ُق ُه َّن َسك ْس َو ُ َُت َّن بِاملَ ْع ُرسفَ ،أ َخ ْذَتُ ُ ُ
النيس ِ
ْت؟ ال َّل ُه َّم َف ْ
اش َهدْ .
اُ َس ْانت َْو ُصوا ِاِ َّن َخ ْْي ًاَ .أال َه ْل َب َّلغ ُ
َ
ُون إِ ْخ َو ٌة َسال ََيِ ُّل ملُ ِ ْؤ ِم ٍن َم ُاَ :أ ِخ ِيه إِالَّ ِم ْن طِ ِ
يب َن ْف ٍ
ْلت؟
س ِمنْ ُهَ .أال َه ْل َب َّلغ ُ
َّاس ،إِن َََّم املُ ْؤ ِمن َ
َأ ُّ ََيا الن ُ
اش َهدْ َ .فال َت ْر ِج ُع َّن َب ْع ِدي ُك َّفار ًا َي ْ ِ
ْض ُ َب ْع ُضك ُْم ِر َقا َ َب ْع ٍ
ال َّل ُه َّم َف ْ
ْلت فِليك ُْم َملا إِ ْن
ض َفإِ يِّن َقلدْ ت ََرك ُ
ٍ ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِِ
َ
لْت ِِت
أ َخ ْذت ُْم به َل ْن تَض ُّلوا (سيف رساية ََل ْ تَض ُّلوا) كتَا َ ا ِ (سيف رساية س ُنل َّن َة نب ييله ،سيف رسايلة َسع ْ َ
ْت؟ ال َّل ُه َّم َف ْ
اش َهدْ .
َأ ْه َل َب ْيتِي)َ ،أال َه ْل َب َّلغ ُ
ِ
ِ
ِ
ْلر َمك ُْم ِعنْلدَ ا ِ
َأ ُّ ََيا الن ُ
ُلرا ٍ إِ َّن َأك َ
َّاس ،إِ َّن َر َّبك ُْم َساحدٌ َسإِ َّن َأ َباك ُْم َساحدٌ ُ ،ك ُّلك ُْم آل َد َم َسآ َد ُم م ْن ت َ
ْت؟ َقا ُلوا َنعمَ .ق َاَ :ف ْليب يل ِِ ال َّ ِ
اهدُ
َأ ْت َقاك ُْم َس َل ْي َس لِ َع َر ِ ٍّيب َع َىل َع َج ِم ٍّي َف ْض ٌل إِالَّ بِال َّت ْق َوىَ .أال َه ْل َب َّلغ ُ
َُ
َْ
ِ
ب.
ا ْلغَائ َ
ِ
اث سال ََيلو ُز ُمل ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
لن
لورث َسصل َّي ُة َأ ْك َث َلر م َ
َأ ُّ ََيا الن ُ
لْي َ ُ
َّاس ،إِ َّن ا َ َقدْ َق َس َم لك يُل َسارث نَصي َب ُه م َن املْ َ
َْي َأبِ ِيه سمن تَو ََّل غَْي موالِ ِيه َفع َلي ِ
ال ُّث ُل ِ
اْل َج ُرَ ،م ِن ا َّد َعى إِ ََل غ ْ ِ
اش َسلِ ْل َعا ِه ِر َ
ثَ .سا ْل َو َلدُ لِ ْل ِف َر ِ
له َل ْعنَل ُة ا ِ
َْ َ َ
ََ ْ َ
َ ْ

ِ
َّاس َأ ِ
ِ ِ
َح ُة ا ِ.
مجع َ
السال ُم َع َل ْيك ُْم َس َر ْ َ
َساملَالئكَة َسالن ِ ْ َ
ِصف ًا َسال َعدْ الًَ .س َّ
 ،،ال َي ْق َب ُل ا ُ منْ ُه َ ْ
ترجمه خطبة حجة الوداع

ستایش خدای راست او را میستاییم و از او یاری میجوییم و از او آمرزش میخواهیم و
به سوی او برمیگردیم و بدو پناه میبریم از بدیهاای نفاو

خاویش و از زشاتیهاای

کارهای خود .کسی که خدا او را هدایت کند ،هیچکس او را نتواند گمراه کند و کسی کاه
خدا او را گمراه کند هیچکس هادی و راهنمای او نتواند شد ،و گواهی میدهم کاه هایچ
معبود و س اوار پرستشی ج خدا نیست؛ خدایی است یگانه که شاریک نادارد و گاواهی
میدهم که محمد بندة او و فرستادة اوست.
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وصیت و سفارش میکنم شما بندگان خدا را باه تار

و تقاوای خادا و شاما را بار

طاعت او تحریس مینمایم و به آنچه بهتر است گشایش میطلبم یا باه چیا ی کاه بهتار
است سخن خود را آغاز میکنم:
اما بعد ،ای مردم ،از من بشنوید تا برای شما بیان کنم؛ زیرا من نمیدانم شااید شاما را
پس از امسال در اینجا مالقات نکنم.
ای مردم ،همانا خونهای شما و اموال شما بار شاما حارام اسات تاا اینکاه مارخ را
دریافته به پروردگار خود برسید؛ مانند حرام بودن چنین روزی در چنین مااهی در چناین
شهری .آیا تبلیغ کردم و امر الهی را به شما رسانیدم؟ خدایا ،پس تو گواه بااش .پاس هار
که در ن د او امانتی باشد آنرا به کسی که او را بر آن امانت امین شمرده اسات بازگرداناد.
همانا ربا و سودِ پولی که در زمان جاهلیت بوده است ،اکنون لغو و باطل است و نخستین
ربایی که من آنرا لغو مینمایم ربای عموی من عبا

پسر عبدالمطلب میباشاد؛ و هماناا

خونها و خونخواهیهایی در زمان جاهلیت بوده است ،اکنون باطل و نادرست میباشد و
نخستین خونی که من به آن آغاز کرده آن را باطل و لغو مینمایم ،خون عامر پسار ربیعاه
پسر حار

پسر عبدالمطلب است؛ و همانا مفاخر و آثار زمان جاهلیت همه باطل است و

باید از میان برود بج خدمت کعبه و آبدادن حجّاج کعبه.
و قتل عمدی قصاص دارد و شبیه به قتل عمدی آن است که به وسیلة عصاا و سان]
قتل واقع شود؛ دیه و خونبهای این نوع قتل ،صد شتر میباشاد؛ پاس کسای کاه بار ایان
چی ی بیف اید ،او از اهل جاهلیت است.
ای مردم ،شیطان از اینکه در زمین شما پرستش و عبادت شود ،دیگر نومید شده است؛
ولی به این خشنود و راضی است که در مواردی ج این و آنچاه شاما از کارهاای خاود
حقیر و غیر مهم میپندارید ،اطاعت کرده شود.
ای مردم ،تغییر و تبدیل ماهها ،اف ونی در کفر اسات کاه کاافران باه سابب آن گماراه
میشوند .یک سال آن را حالل و سال دیگر آن را حرام میکنند تا در شمارة ماههاایی کاه
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خدا آن را حرام کرده است ،موافقت و سازش داشته باشند ،و همانا زمان مانند روزی کاه
خدا آسمانها و زمین را آفرید گردیده است ،و همانا شمارة ماهها در ن د خدا دوازده مااه
است در کتاب خدا روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید کاه چهاار مااه از آن حارام
است ،سه ماه پی در پی و یک ماه تنها و جدا ذوالعقده و ذوالحجه و محّرم و مااه رجاب،
که در میان جمادی و شعبان میباشد .آیا بشما ابالغ کردم؟ خدایا ،پس تو گواه باش.
ای مردم ،همانا برای زنان شما بر شما حقی و برای شما بر ایشاان حقای ،و آن اینکاه
کسی را بج شما بر رختخوابهای شما راه ندهند و کسی را که شما میل ندارید ،ج باا
اجازة شما به خانة شما نیاورند و کار زشت (زنا) ایشان را در خانه نگاهداشته و از ایشان
در قسمت همخوابگی دوری گ ینید و ایشان را ب نید ،ولی نه قِسمی که ایشان را مُاؤلِّم و
دردناک باشد؛ آنگاه اگر از کار خود دست کشیده شما را اطاعت کنند ،بر شما نی واجاب
است که روزی و خوراک و پوشاک ایشان را به نیکی و عُرف بدهید ،و همانا زنان در ن د
شما اسیرانی هستند که چی ی از خود ندارند و کاری نمیتوانند کارد ،شاما ایشاان را باه
طریق امانت از خدا دریافت داشته و عورات ایشان را به کلماة خادا (عقاد) بارای خاود
حالل کردهاید؛ پس دربارة زنان از خدا بترسید و برای ایشان سفارش خیار کنیاد .آیاا باه
شما رسانیدم؟ خدایا ،پس تو گواه باش.
ای مردم ،همانا مسلمانان برادرند؛ پس هیچکس مال برادرش حالل و روا نیسات ،جا
به طیب و رضای او .آیا به شما ابالغ کردم؟ خدایا ،پس تو گواه باش .پس بعاد از مان از
اسالم برنگشته و کافر مشوید که گردن یکدیگر را زده ،به جان خود بیفتید .هماناا مان در
میان شما چی ی به جای گذاشتهام که اگر دست به دامن آن زنید ،پس از آن هرگ گماراه
نخواهید شد ،و آن کتاب خدا (قارآن) اسات [و در روایتای آماده اسات :سانِّت و روش
پیغمبر ،و در روایتی دیگر :و اهل بیت من] آیا به شما رسانیدم؟ پس خدایا ،تو گواه باش.
ای مردم ،به درستی که پرودگار شما یکی است و پدر شما یکی اسات؛ شاما هماه از
آدم هستید و آدم از خااک اسات .گرامایتارین شاما در نا د خادا آن کسای اسات کاه
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پرهی گارتر و خداتر تر باشد .هیچ عربی را بر غیرِعرب فضل و برتری نیسات ،جا باه
پرهی گاری .آیا رسانیدم؟ گفتند :آری؛ فرمود :پس کسی که از شما حاضر است ،بایاد باه
غایب برساند.
ای مردم ،به درستی که خدا برای هر وارثی بهاره و نصایبِ او را از میارا
معلوم فرموده است ،و برای صاحب میرا

مقساوم و

وصیت در بیشاتر از ساه یاک [= یاکساوم]

جای نیست ،و فرزند برای رختخواب است [یعنی فرزندی که از زن در خاناة شاوهر باه
دنیا میآید ،گرچه نامشروع باشد ،از آن شوهر میباشد] و برای زناکار سن] است [یعنای
باید رجم شود] .کسی که خود را به غیر پدر خود نسبت دهد ،یا [عبد آزادشدهای] خاود
را به غیر مولی و آزادکنندة خود منسوب کند ،بر او لعنت خدا و فرشاتگان و هماة ماردم
باد .و خدا از او هیچ امری که عذاب را از او رد کند و هیچ فدایی نپذیرد [یا اینکاه :هایچ
عمل مستحب و فریضهای از او قبول نکنند] .و سالم خادا و رحمات او و برکاات او بار
شما باد.

***

کتابنامه
رآ جميَ
طويس َ ،و جعفر ُممَ

نفس نبيِل
نفس جممع البيِل

طربيس ،لضي

نفس طرب

طرب  ،ا و جعفر ُممَ

نفس صِلي

حس ( 460قد)

حس (548قد)
جرِر (310قد)

َت ُمس ليض كِلشِلين (1091قد)

نفس

نِل

سيَ ُممَ شيَ ضِل (1354قد)

نفس

رآ عْيك

ا كث  َ ،و الفَاء إسامعيي د شق ( 774قد)

نفس كِلشف
نفس

وىل حسني
لخر الَِ

فِلنيح الغيب

عى واعظ كِلشفى (910قد)
از (606قد)

نفس

صَ تأهلني (صَ الَِ ش از ) (1050قد)

اإلنقِل ي علوم القرآ

سيوط  ،جَتل الَِ (911قد)

العتبِل ي يِل النِلسخ واملنسوخ
كِلي
واي

اآلثِل

ُممَ

حِلز
ك َل ْينِ ُممَ

وسى (584قد)
ِعقو

از (329قد)

َت ُمس ليض كِلشِلين (1091قد)
الَِ ا و احلس ع (631قد)

اإلحكِلم ي َصول األحكِلم

آ َ  ،سي

املوالقِلت ي َصول األحكِلم

شِلطب  َ ،و اسحق إ راقيك

احيِلء علوم الَِ

غزايل َ ،و حِل َ ُممَ

جواقر القرآ

غزايل =

وسى (790قد)

ُممَ طويس (505قد)

کلید فهم قرآن
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غزايل

العتقِلدات ي دِ اإل ِل ية

شيخ صَوقُ ،ممَ

لصي خطِل

شيخ فيَُ ،ممَ

نذكرة الفقهِلء

عَت ة ح  ،حس

كش

الغطِلء

رشح ز َة
لؤلؤة البحرِ

ع

النعام عكرب (413قد)
ِوس

شيخ جعفر كب كِلش

طهر (726قد)

الغطِلء قجف (1228قد).

لِلضي جواد كِلظم (1065قد)
شيخ ِوس

صِلئب النواصب
رشح والية

ِل وِه م (381قد)

امحَ حراين (1186قد)
(1019قد)

ِليض قو اه شوش
ُمقق غَاد  ،سيَ ُمس

لي و قحي
ِ
الفصي ي امللي واألقواء والن َِّحي

ا حزم ظِلقر  ،ع

شواقَ و ية

صَ تأهلني ش از (1050قد)

گوقر راد (د علك كَتم ،لِل سی)
فِلنيح الغيب

شهرستِلينُ ،ممَ

حس (1227قد)

عبَ الكرِك (548قد)
َمحَ (456قد)

ع (1051قد)

لقيج  ،عبَالرزاق

صَ تأهلني ش از (1050قد)

س ة حلبية

حلب  ،ع

س ة قبوِة

ا قشِلم ،عبَ امللر مح

صواعق رسلة

ا

فردات ي غرِب القرآ
هنِلِة ي غرِب احلَِث واألثر
ثنو

حيِلة ُممَ
التبيِل ي َ سِلم القرآ

عِللر (213قد)

ِّيك اجلوزِةُ ،ممَ

َع كر (751قد)

اغب اصفهِلين ،حسني

ُممَ (502قد)

 ،بِل ك

ُممَ (606قد)

ا َث جز

عنو

إ راقيك قو الَِ (1044قد)

ولو  ،جَتل الَِ

و

ُممَ

ُممَ (672قد)

ُممَ حسدني قيكي
ا

ِّيك جوزِة َ ،و عبَ اه ُممَ

َع كر(751قد)
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ُمصي
ققَ ا

خواجه ،قص الَِ طويس ُممَ

صة الفلسفة اليوقِلقية

َمحَ َ ني (و زك قجيب ُممود)

طرائق احلقِلئق (لِل سی)
نصوف
ُّ
كش

ُممَ (672قد)

زا ُممَ عصوم ع شِله قعمة الَتق ش از
؟

ُمجو (لِل سی)

لصي املقِلل (ليام ني احلكمة والرشِعة

قجوِر  ،ع
ا

عثام جَتع غزقو (465قد؟)

شَُ ،ممَ َ و الوليَ (595قد)

النصِلل)

منابع دیگری که مؤلف محترم به آنها رجوع فرموده ولای در لیسات مصاادر کتااب ذکار
نکرده است:
حِل األقوا
نِل ِخ الفلسفة

عَت ة جمليسُ ،ممَ ِل ر
َ َم عصو قِل حتى اآل

نلبيس إ ليس
زاد املعِلد
جممع األ ثِلل
ُمِلرضة األوائي و سِل رة األواخر
قَ ة ا خلَو
نهِلج السنة النبوِة

ُممَ نق (1110قد)

حنِل َسعَ لهم  ،وُممَ ع
عبَ الرمح
ا

صطفى

ع ا اجلوز

غَاد ( 597قد)

ِّيك اجلوزِة751( ،قد)
يَاين َ ،و الفضي َمحَ

ُممَ قيسِل و

(518قد)

عَتء الَِ وسنو (1007قد)
ا خلَو  ،عبَ الرمح
ا نيمية َمحَ

***

ُممَ ( 808قد)

عبَ احلليك حراين (728قد)

